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Αρ. Πρωτ.: Φ. 110.2/2/ΑΣ 17

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχικής Δημοκρατίας
(Υπόψη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΚΤΔ κ. Χρήστο Μπγιάλα)

ΚΟΙΝ: Ελληνικές Κοινότητες Τσεχικής Δημοκρατίας
ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για τη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών, που διαμένουν στα κράτη
- μέλη της ΕΕ, στις ευρωεκλογές του 2009

ΣΧΕΤ:

Εγγραφό μας Α.Π. Φ. 110.2/2/ΑΣ 699 από 12.11.2008

Συμπληρώνοντας για τα όσα σας είχαμε πληροφορήσει, προστίθενται τα ακόλουθα ως προς την εγγραφή
των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν, μετά την
εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του 2009:
H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων δηλώσεων θα είναι από 15.12.2008 μέχρι και 31.3.2009.
Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.ypes.gr/epe2009) είτε από τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική Αρχή.
Η δήλωση εκτυπώνεται εις τριπλούν. Τα τρία αντίγραφα μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του αιτηθέντος υποβάλλονται στο Προξενικό
Γραφείο της Πρεσβείας. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Η Πρεσβεία (το Προξενικό Γραφείο) συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής
στα τρία αντίγραφα της αίτησης και επιστρέφει στον αιτηθέντα το ένα αντίγραφο, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές.
Διευκρινίζεται ότι οι εκλογείς που θα έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατόπιν δήλωσής τους και που, ενδεχομένως, θα βρίσκονται στην Ελλάδα την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (7 Ιουνίου 2009), δεν στερούνται το δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στο Δήμο ή την Κοινότητα
στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ψηφίσει και στη χώρα διαμονής τους την προηγουμένη (δηλ. 6 Ιουνίου 2009, ημέρα ψηφοφορίας για τους
Έλληνες στο εξωτερικό). Τυχόν τέτοια ενέργεια συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινικές και
άλλες κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής των δηλώσεων καθώς
και γενικότερα τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).
Η Πρεσβεία σε κάθε περίπτωση θα σας τηρεί ενήμερους για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

ΚΟΚΟΣΗΣ
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CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
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Πράγα, 2 Φεβρουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: Φ. 110.2/12/ΑΣ 132

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Τσεχικής Δημοκρατίας
(Υπόψη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΚΤΔ κ. Χρήστο Μπγιάλα ) (fax 00420 554611962)

ΚΟΙΝ: Ελληνικές Κοινότητες Τσεχικής Δημοκρατίας
ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για τη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών, που διαμένουν στα κράτη
- μέλη της ΕΕ, στις ευρωεκλογές του 2009

ΣΧΕΤ:

α) Έγγραφό μας Α.Π. Φ. 110.2/2/ΑΣ 699 από 12.11.2008
β) Έγγραφό μας Α.Π. Φ. 110.2/2/ΑΣ 17 από 8.1.2009

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, προστίθενται τα ακόλουθα ως προς την αναγνώριση των εκλογέων και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεών τους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009:
Κατά την υποβολή αίτησης των εκλογέων στην οικεία διπλωματική Αρχή:
- Οι εκλογείς αναγνωρίζονται από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος με βάση την
αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή
την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι,
τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
- Ειδικώτερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο του οποίου έχει
λήξει η ισχύς, ακόμα και αν έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από την μεταβίβαση
της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.
Αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ότι για την εξυπηρέτηση των πολιτών και
την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και με
απλή εξουσιοδότηση.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).
Η Πρεσβεία σε κάθε περίπτωση θα σας τηρεί ενήμερους για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

ΚΟΚΟΣΗΣ

Συγγενείς της Βασιλικής Κόην!!!
Μας είχατε ζητήσει πληροφορίες για τη Βασιλική Κόην, η οποία
γεννήθηκε το 1944. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την
κατάσταση ονομάτων για τους συμπατριώτες μας που αφήσανε
την τελευταία τους πνοή στην Τσεχοσλοβακία, στο βιβλίο του
Π. Χαρατσίδη, η άτυχη Βασιλική απεβίωσε στις 25 Ιουλίου
1948, στην πόλη Φρύντεκ Μύστεκ, Τσεχοσλοβακία.
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Και ο Δεκέμβριος ήταν πλούσιος…
οι δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Εκεί που νομίσαμε ότι είχαμε τελειώσει τις εκδηλώσεις μας για τις γιορτές (με την τελευταία μας εκδήλωση - τη συνάντηση με τους δημότες
και μαθητές του χωριού Δυμοκούρυ), να που ο Δεκέμβρης και αυτός μπήκε με αρκετές εκδηλώσεις (εκτός των γιορτών) για την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας…

2.12.2009

θηκε με την κοινωνικοποίηση των προσφύγων στις χώρες υποδοχής
στην οποία μίλησαν οι καλεσμένοι από τον Καναδά, J. E. Michaelle
Jean, Γενικός Κυβερνήτης του Καναδά και τσέχοι επιστήμονες. Ακολούθησαν σεμινάρια με θέματα «Εθνικές μειονότητες στην Τσεχία»
(Μιλάν Ποσπίσελ, Ανδρέι Σουλίτκα και άλλοι), «Κοινωνική ανάπτυξη για την κοινωνικοποίηση των ξένων πολιτών στην Τσεχία»,
όπως και «Διάλογος και κοινωνικοποίηση των αλλοδαπών στην Τσεχία». Το συνέδριο έκλεισε στο «Σπίτι Μειονοτήτων» όπου πολλές
εθνικές μειονότητες παρουσίασαν καλλιτεχνικά προγράμματα. Προς τιμή της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας το χορευτικό μας
«Ακρόπολις» ήταν καλεσμένο να ανοίξει το
πρόγραμμα. Την Ελληνική Κοινότητα της
Πράγας αντιπροσώπευσε η Πρόεδρος της,
Τασούλα Ζησάκη-Healey.

Ένα αρκετά ενδιαφέρον συνέδριο, το 8ο, αφιερωμένο στον πολυπολιτισμικό
διάλογο,
πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του
«Σπιτιού Εθνικών
Μειονοτήτων» και
του Δημαρχείου Πρά-

«Ακρόπολις»

γας, υπό την αιγίδα του Δημαρχείου
της Πράγας. Το συνέδριο ανοίξανε ο
Γενικός Διευθυντής Γίρζι Γιανέτσκα
(του Δημαρχείου) και η Δρ Τζαμίλα
Στεχλίκοβα, υπουργός για τις μειονότητες και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κυβέρνησης της Τσεχίας.
Στην πρώτη ενότητα έγιναν ανακοινώσεις για τις εθνικές μειονότητες
στην Τσεχία (Δρ Χελένα Νόσκοβα, της Ακαδημίας Επιστημών της
Τσεχίας), και πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση και λειτουργία
των κοινοτήτων των Ρώμα στην Τσεχία. Η δεύτερη ενότητα ασχολή-

Ουζμπεκιστάν

Ρώμα

5.12.2009

ριο «Άρτεμις» στην Πλατεία Κάρλοβυ 9, Άτριουμ. Αυθεντικά ελληνικά μεζεδάκια, υπέροχο ποιοτικό κρασί και ένα προσωπικό που δεν
τσιγκουνεύεται τα χαμόγελά τους. Όταν πήγαμε να πληρώσουμε, με
έκπληξη μάθαμε ότι ο Γ. Πατενίδης, το «αφεντικό» μας κέρασε…
Το Γ. Πατενίδη τον ξαναβρήκαμε όπως και τη γενναιοδωρία του για
το οτιδήποτε αφορά την Κοινότητά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
και ελπίζουμε να τον βλέπουμε πιο συχνά στις εκδηλώσεις μας. Πάντως, εμείς το ξέραμε, οι καλοί άνθρωποι δε χάνονται εύκολα (βλ. φωτογρ.) Επίσης στους χώρους της ΕΚ Πράγας πραγματοποιούνται
διαλέξεις (στα τσέχικα) για τη βυζαντινή τέχνη υπό τη διεύθυνση του
Μ. Χρίστου. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Κοινότητά
μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ελληνικά και κυπριακά κάλαντα στον ΙΝ «Κύριλλο και Μεθόδιο» υπό τη διεύθυνση του Μάριου Χρίστου. Αψηφήσαμε το κρύο στην εκκλησία ακούγοντας τα κάλαντα μας από την
«Φιλοκαλία». Στην κατάμεστη εκκλησία ο Μ. Χρίστου ακόμα μία
φορά μας ευχαρίστησε με την υπέροχη χορωδία του. Το κοντσέρτο
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Κύπρου, Α. Αντωνιάδη. Εκτός από πολίτες και μέλη του διπλωματικού σώματος στην
Πράγα, παρόντες ήταν ο Πρέσβης της Ελλάδας, Κ. Κοκόσης και ο
Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας, κ. Στυλιανόπουλος. Παρόντες
ήταν και αρκετά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας. Μετά
το κοντσέρτο, το οποίο ήταν σε πολύ υψηλό μουσικό επίπεδο, μέλη
της ΕΚ Πράγας αποφασίσανε να επισκεφτούν το ελληνικό εστιατό-

Στο εστιατόριο «Άρτεμης», μέλη της
Κοινότητας

Ο Μ. Χρίστου με τη χορωδία
«Φιλοκαλία»
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Ο Πρέσβης της Ελλάδας, Κ. Κοκόσης (1ος αριστερά)
με την κ. Τζένη Αντωνιάδου

Ο Δ. Πλούμπης (2ος αριστ.), ένας από τους χορηγούς, ο κ.
Στυλιανόπουλος (κέντρο, 2η σειρά) και μέλη του διπλωματικού σώματος στην Πράγα (1η σειρά)

Μέλη της ΕΚΠ

Ο Πρέσβης της Κύπρου μας καλωσορίζει

09.12. – 22.12.2009
Στους χώρους της Καινούργιας Αίθουσας του Δημαρχείου της Πράγας, ο Πρέσβης της Κύπρου,
Α. Αντωνιάδης εγκαινίασε μια υπέροχη έκθεση με θέμα «Ποίηση και Φωτογραφία».
Στην κατάμεστη αίθουσα παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της
Βουλής της Τσεχίας, Μιλοσλάβ Βλτσεκ, και πολλοί άλλοι επίσημοι από την Τσεχική Κυβέρνηση, όπως και ο Πρέσβης της
Ελλάδας και τα μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας και μέλη άλλων

πρεσβειών. Η Έλη Αλωνεύτη, ντυμένη με παραδοσιακή κυπριακή στολή μας τραγούδησε κυπριακά τραγούδια. Ήταν μια
υπέροχη έκθεση στην οποία εκτός από τις εξαιρετικές φωτογραφίες κύπριων φωτογράφων είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ποιήματα κυπρίων ποιητών που συνόδευαν κάθε
φωτογραφία. Την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας αντιπροσώπευσε η Πρόεδρος της, Τασούλα Ζησάκη-Healey και η Ελπινίκη Δαμιανίδου, δραστήριο μέλος της ΕΚ Πράγας.

Στιγμιότυπα από την έκθεση…

6

Από την έκθεση, φωτογραφίες και ποιήματα…
Παιδικό
Στίχοι Κώστας Μόντης
(ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Κύπρου)

Στην άκρη της σκηνής
Στοίχοι: Μιχάλης Παπαδόπουλος
φωτογραφία: Μάριος Ιωαννίδης

Φωτογραφία Χρήστος Χριστοφίδης
Παρά στη μέση της σκηνής
καλύτερα στην άκρη
ελάχιστα εμφανείς, ελάχιστα συμμετέχοντες
ασχολίαστοι, αγνοημένοι.
Καλύτερα εκεί, με την αμηχανία
του σχεδόν παρείσακτου
τη μελαγχολία του σχεδόν καταφρονημένου
που λίγο μιλά και σκέφτεται, σωπαίνοντας, περισσότερο
την αλήθεια του προσωπείου πάνω
Από το πρόσωπο.

Τι παιγνίδι ήταν αυτό!
Τέτοιο θεότρελο κρυφτό
δεν το έπαιξαν ποτέ παιδάκια
και δυο τούλινα μικρούλια συγνεφάκια.
Ώσπου να τον έναν άνεμο ζηλιάρη
που τα ξελογιάζει να τα πάρει
κι έμεινε μονάχο το φεγγάρι
να τα βλέπει με καημό να ξεμακραίνουν,
να τα βλέπει να μικραίνουν – να μικραίνουν
και να γίνονται τα δυο του συγνεφάκια
του αποχωρισμού τους μαντιλάκια.
Και πια το τυλίγει απελπισία
Πίσω τους που δεν μπορεί να τρέξει,
Έτσι καρφωμένο που ‘χει μπλέξει
από πάνω από μια ξένη Λευκωσία.

10.12.2009 Το ΔΣ της ΕΚ Πράγας στην ταχτική μηνιαία συνεδρίαση του (όλα τα μέλη ήταν παρόντες) συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:
Απολογισμός για τη δράση του ΔΣ της ΕΚ Πράγας για το 2008 – το ΔΣ κατέληξε ότι όλες οι εκδηλώσεις μας ήταν πλούσιες
•
σε περιεχόμενο και αρκετά βελτιωμένες σε ποιότητα αν και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ποιοτικά τα προγράμματα για τις επετείους. Συζητήθηκε και το θέμα για το εάν η ΕΚ της Πράγας θα γίνει μέλος της Ομοσπονδίας ΕΚ Τσεχίας. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι με
τους όρους της Ομοσπονδίας, η ΕΚ της Πράγας δεν μπορεί να γίνει μέλος αν και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για το ότι αφορά τον Ελληνισμό στην Τσεχία. Επίσης τα μέλη του ΔΣ αποφασίσανε το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου για να ψηφιστεί η απόφαση αυτή από τα μέλη της ΕΚ Πράγας. Υπάρχουν ακόμα θέματα που εκκρεμούν όπως
η λειτουργία της βιβλιοθήκης, η λειτουργία του γραφείου μας σε καθημερινή βάση για το οποίο χρειαζόμαστε εθελοντές για τις ώρες όταν τα
μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να ανοίγουν το γραφείο λόγω δουλειάς, κ.α. Συζητήσαμε και το πρόβλημα με τις συνδρομές μελών που ακόμα δεν
έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2008. Σύμφωνα με το καταστατικό μας μέλη που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή για δύο χρόνια,
αυτό-διαγράφονται. Η Πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε όλα τα μέλη του ΔΣ που θυσιάζουν πολλά για να βελτιώσουν τη δράση της Κοινότητάς μας. Η Πρόεδρος σημείωσε με μεγάλη ευχαρίστηση τη δράση των «καινούργιων» μελών, των νέων μας και συγκεκριμένα την Αντιπρόεδρο Αναστασία Μιχαηλίδου, Θωμά Πετσίνη, υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού μας και της ιστοσελίδας μας, όπως και τον Μιχάλη
Σπάλα Λάσο, υπεύθυνος για το χορευτικό συγκρότημα. Η Νίκη Σπάλα και η Ελευθερία έχουν συνηθίσει να δουλεύουν για την Κοινότητα
εδώ και αρκετά χρόνια και όπως πάντα θυσιάζουν ακόμα και την προσωπική τους ζωή για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το ΔΣ είναι ικανοποιημένο με τη δράση πολλών μελών της Κοινότητας, οι οποίοι πάντα είναι στο πλευρό μας για να μας βοηθήσουν. Ευχαριστούμε την Ερμιόνη Σπάλα, τη Βιολέτα και Γιώργο Καρανίκο, την Ουρανία και Ηλία Μιχόπουλο, την Ελπινίκη Δαμιανίδου και όλους τους καλούς χορηγούς
που δεν μας ξεχνάνε. Είναι γεγονός ότι χωρίς αυτούς τους καλούς και γενναιόδωρους ανθρώπους και μέλη της Κοινότητάς μας, θα είναι δύσκολο να πραγματοποιούμε το πρόγραμμά μας.
Διδασκαλία ελληνικών μαθημάτων – στις 3 Δεκεμβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση των μαθητών της ελ•
ληνικής γλώσσας με την καθηγήτρια Λήδα Γαλανοπούλου. Καλωσορίζουμε τη καθηγήτριά μας! Η Ελευθερία ΓιώσηΠετελικοβα, υπεύθυνη για τα ελληνικά μαθήματα και γραμματέας του ΔΣ, με τα μέλη της ΕΚΠ, Ιβάνα και Θανάση
Αβοκάτο ετοιμάσανε την αίθουσα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. Τους
ευχαριστούμε για την προσπάθεια τους και ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να ταχτοποιήσουμε και τον υπολογιστή και όλα τα άλλα που είναι απαραίτητα για την αίθουσα. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για
την επιδότηση που μας έστειλε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην ΕΚ Πράγας. Το πρόβλημα σε αυτό τον
τομέα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε μικρά παιδιά ελληνικής καταγωγής που να θέλουν (οι γονείς και οι παππούδες
τους!!!!) να μάθουν ελληνικά. Το ΔΣ, και συγκεκριμένα η Ελευθερία Γιώση-Πετελίκοβα, υπεύθυνη για τα μαθήματα,
έχει κάνει αρκετές προσπάθειες, αλλά με το ζόρι δε γίνεται παντρειά.
Πρόγραμμα 2009 της ΕΚ Πράγας – το ΔΣ συζήτησε με μεγάλη προσοχή το πρόγραμμα. Επίσης τα μέλη του
•
ΔΣ χαιρετίζει την πρόταση η Σάσα να γίνει μέλος του ΔΣ. Η πρόταση θα γίνει στη Γενική Συνέλευση. Η Σάσα είναι
πάντα παρόν όταν χρειαζόμαστε βοήθεια και ποτέ δεν έχει τσιγκουνευτεί ούτε το χρόνο της αλλά ούτε και τις δυνάμεις της. Θέλουμε και άλλους νέους σαν τη Σάσα να μας πλησιάσουν για να μπει καινούργιο νέο αίμα στο ΔΣ για να
γίνονται εκδηλώσεις που να ενδιαφέρουν και τους νέους. Μάλλον, οι νεολαία μας θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και
να προτείνει εκδηλώσεις που την ενδιαφέρει. Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό της…
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Χορευτικό συγκρότημα και ορχήστρα «Ακρόπολις». Το ΔΣ σημείωσε στον υπεύθυνο του χορευτικού Μιχάλη Λάσο ότι ενώ το χο•
ρευτικό συγκρότημα παρουσιάζεται με όλα τα μέλη του στις εθνικές επετειακές γιορτές της Κοινότητάς μας, κάνει εντύπωση ότι σε όλες τις
άλλες εκδηλώσεις της Κοινότητας μόνο τέσσερα με πέντε μέλη παρουσιάζονται κι έτσι δεν είναι λίγες οι φορές όταν η Κοινότητα εκτίθεται
μπροστά στο τσέχικο κοινό όταν υπόσχεται να παρουσιαστεί το χορευτικό σε κοινές εκδηλώσεις. Η Πρόεδρος επισήμανε ότι είναι αδιανόητο
τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος να μην είναι μέλη της ΕΚ Πράγας, όπως και να μη χρησιμοποιεί το χορευτικό μας το όνομα «Ακρόπολις» σε εκδηλώσεις εκτός της Κοινότητας. Το χορευτικό συγκρότημα είναι εγγεγραμμένο ως «Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας και η Κοινότητά μας επιδοτείται από το Δημαρχείο για το συγκρότημα. Ο Μιχάλης μας διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα εάν και
το ΔΣ δεν άκουσε τις αιτίες για αυτή την κατάσταση. Βέβαια, ευχαριστούμε τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν και για το καλό επίπεδο
με το οποίο παρουσιάζονται.
Όσο αφορά την ορχήστρα μας, ευχαριστούμε τα μέλη της ορχήστρας για τις παρουσιάσεις τους στις επετειακές γιορτές. Και εδώ
•
όμως υπάρχει το πρόβλημα με την παρουσίαση τους σε άλλες εκδηλώσεις αν και τα παιδιά μας ενημερώνουν έγκαιρα εάν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν. Ευχαριστούμε τον Ντίνο Οβαδία, τον Ν. Πανάτση, την Έλη Αλωνεύτη και όλα τα μέλη της ορχήστρας για τη συμμετοχή τους
στα δρώμενα της Κοινότητας και ελπίζομε να συνεχίσουν να μας βοηθούν.
Οικονομικά. Το 2008 ήταν καλύτερο για την ΕΚ της Πράγας. Ο λόγος είναι ότι μας βοήθησαν αρκετοί έλληνες χορηγοί (Χ. Προ•
βίδας, Σ. Ζαβαλιάνης, Α. Κοράνης, Α. Χινόπωρος, Β. Πανάτσης, Σ. Λάζαρης, Μ. Στεφανίδης, Γ. Τσιρίμπασης, Γ. Πατενίδης), όπως και η
προσπάθεια του Θωμά Πετσίνη και της Αναστασίας Μιχαηλίδου να βρουν καινούργιος χορηγούς και πόρους για την οικονομική ενίσχυση της
Κοινότητας. Είχαμε και καλύτερη βοήθεια και έσοδα για το περιοδικό «Καλημέρα» από χορηγούς, διαφημίσεις και αναγνώστες. Η Πρόεδρος επισήμανε ότι οι επετειακές γιορτές κοστίζουν αρκετά εάν πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν υποστηρίζονται από πολλά μέλη της
Κοινότητας, δηλαδή λίγοι είναι οι Έλληνες σε σύγκριση με τη συμμετοχή των ξένων που τιμάν αυτές τις εκδηλώσεις μας. Αποφασίστηκε και
αυτό το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση. Η Νίκη Σπάλα ετοίμασε και έχει ήδη στείλει τις αιτήσεις μας για επιδοτήσεις στο Δημαρχείο της
Πράγας και στο Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας.
Συνεργασία με τις υπόλοιπες εθνικές μειονότητες. Ο στόχος του «Σπιτιού των Εθνικών Μειονοτήτων» είναι όλες οι εθνικές μει•
ονότητες να συνεργάζονται μεταξύ τους και επίσης να προσελκύουν τους τσέχους πολίτες στις εκδηλώσεις τους για να γίνεται ένας καλύτερος πολυπολιτισμικός διάλογος. Η ΕΚ Πράγας άρχισε αυτή τη συνεργασία με τη βουλγάρικη κοινότητα «Αναγέννηση» και θα συνεχίσει να
συνδιοργανώνει εκδηλώσεις και με άλλες εθνικές μειονότητες. Επίσης, στο περιοδικό μας «Καλημέρα» θα γίνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε
όλες τις εθνικές μειονότητες του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων».
Περιοδικό «Καλημέρα» και ιστοσελίδα. Ο υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού και της ιστοσελίδας μας, Θωμάς Πετσίνης, έχει
•
βελτιώσει την εμφάνιση και τη γραφιστική παρουσίαση του περιοδικού μας. Όσο αφορά το περιεχόμενο γίνεται προσπάθεια να ευρύνουμε τα
θέματα για να καλύπτουν μικρούς και μεγάλους, «αριστερούς», «δεξιούς» και «ουδέτερους», «χριστιανούς και μη», οικολόγους, και ακόμα
και αδιάφορους! Συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα ότι είναι λίγοι, πολύ λίγοι αυτοί που θέλουν και γράφουν για το περιοδικό, και αυτοί που
θέλουν και δε γράφουν, αλλά το συκοφαντούν. Συνεχίζουν μερικοί να μας παίρνουν τηλεφωνήματα για να εκφράσουν κάποια δυσαρέσκεια και
να ακούμε ψιθύρους για το ότι το περιοδικό είναι τέτοιο ή αλλιώτικο. Ε, τώρα, τι να πω – το περιοδικό θα συνεχίσει να ακολουθεί την ιστορική εξέλιξη της κοινότητάς μας και θα δημοσιεύει οτιδήποτε ποιοτικό κείμενο μας στέλνετε, εσείς οι αναγνώστες μας. Όσο για αυτούς που
δεν τους εκφράζει, αντί να μας υπόσχονται ότι θα το κλείσουν καταβάλλοντας «όλα τα μέσα που έχουν», δε θα ήταν καλύτερα να μη το διαβάζουν για να μην αγχώνονται; Οι «δημοκράτες» μάλλον φοβούνται τη «δημοκρατία»… Το ΔΣ της ΕΚ Πράγας και η Σύνταξη του περιοδικού «Καλημέρα» ευχαριστεί όλους τους αναγνώστες που μας στέλνουν συνδρομή και όπως πάντα τους γενναιόδωρους χορηγούς. Με
λίγη παραπάνω βοήθεια, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ολόκληρο έγχρωμο και να χρησιμοποιούμε πιο ποιοτικό χαρτί. Με λίγη βοήθεια θα
μπορούσε να εκφράζει όλο το φάσμα και τις απόψεις σας…
Γίνεται προσπάθεια να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας με περισσότερα κείμενα. Για τώρα βλέπουμε ότι την ιστοσελίδα την επισκέπτεται αρκετός κόσμος.
Τα υπόλοιπα θα σας τα πω στο ραντεβού μας, 14 Φεβρουαρίου 2009 – Γενική Συνέλευση και Κόψιμο της Πίτας, ώρα 16:00 – 20:00
•
στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων», Vocelova 3, Πράγα 2, μετρό I.P. Pavlova. Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΚ της Πράγας να είναι παρόντες και να πάρουν ενεργό μέρος στη συνέλευση εκφράζοντας τις απόψεις τους και κάνοντας τις προτάσεις για να βελτιώσουμε τη δράση μας.

13.12. Την ημέρα αυτή η ελληνική ταβέρνα «Όλυμπος» γιόρτασε την 10η επέτειο της ταβέρνας, με ελληνική μουσική και χορούς. Ευχόμαστε στην οικογένεια Νεδέλκο χρόνια πολλά και πιο πολλές επιτυχίες στις δουλειές τους. Να είναι γεροί και πάντα χαμογελαστοί. Χρόνια
Πολλά, «Όλυμπε!»
Στιγμιότυπα από τον εορτασμό της 10ης επετείου της ταβέρνας «Όλυμπος»

Οι οικογένεια Νεδέλκος
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15.12. Στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους της ΕΚ της Πράγας, η
Πρόεδρος της ΕΚ της Πράγας υπόγραψε το
Βιβλίο Συλλυπητηρίων για το θάνατο του
πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003-2008) Τάσσου Παπαδόπουλου
εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη των μελών της
ΕΚ Πράγας και υπόσχοντας ότι η ΕΚ Πράγας θα συνεχίσει να συμμετέχει στον αγώνα
του κυπριακού λαού για την εξεύρεση μιας

δίκαιης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος.
Η κηδεία του Τάσσου Παπαδόπουλου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας,

στο Στρόβολο της Λευκωσίας στις 15 Δεκεμβρίου. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος γεννήθηκε
στη Λευκωσία το 1934. Σπούδασε νομικά
στην Αγγλία. Έλαβε ενεργά μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ από διάφορες
θέσεις και διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών,
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργός Υγείας και Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων καθώς και
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του
1976. Άσκησε για χρόνια το επάγγελμα του
δικηγόρου στη Λευκωσία και ήταν νυμφευμένος με τη Φωτεινή Μιχαηλίδη (το γένος
Λεβέντη). Ο Τάσσος Παπαδόπουλος διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το
2003 μέχρι το 2008. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε στις 16 Απριλίου του
2003 τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί προεδρίας του η
Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
το Μάιο 2004 και υιοθέτησε το ευρώ τον Ιανουάριο 2008. Στις 7 Απριλίου του 2004 κάλεσε τον κυπριακό λαό να καταψηφίσει το
σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα για λύση του
Κυπριακού, τονίζοντας ότι το προτεινόμενο
σχέδιο λύσης του Κυπριακού δεν οδηγούσε
στην επανένωση της χώρας ούτε και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κυπριακού λαού.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Δ. Χριστόφιας, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημείωσε: «Έφυγε από κοντά μας,
αλλά άφησε πίσω του τη σφραγίδα της προσφοράς και της δράσης του, όπως αποτυπώ-

θηκε στο αρχείο της συλλογικής συνείδησης
του λαού. Άφησε πίσω του το μεγάλο έργο
που επιτέλεσε. Άφησε πίσω του πολλούς εκτιμητές, φίλους και συνεργάτες. Άφησε πίσω
του την καθολική αναγνώριση και το σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων. Απευθύνουμε σήμερα το ύστατο χαίρε στον Τάσσο
Παπαδόπουλο, ο οποίος κίνησε για το μεγάλο, το ατέλειωτο ταξίδι. Συνοδός του σ’
αυτό το ταξίδι, ο σεβασμός, η εκτίμηση, η
αναγνώριση όλων μας για τις τεράστιες υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα και στο
λαό μας, για τους αγώνες και την έντονη πολιτική του δράση. Τώρα μπορεί να κάνει το
μεγάλο ταξίδι με ήσυχη τη συνείδηση ότι επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον και το χρέος
προς την πατρίδα και το λαό μας. Στο καλό
να πας Τάσσο. Το κενό που αφήνεις συλλογικά θα το καλύψουμε.»

Ο κ. Στυλιανόπουλος, Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας Πράγας, υπογράφει το
Βιβλίο Συλλυπητήριων

Συνεντεύξεις… με τους νέους μας…
Εύα (Ευαγγελία) Κατσάνου –χρυσό μετάλλιο στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα
Τασούλα Ζησάκη-Healey
Η Εύα Κατσάνου
γεννήθηκε
το
1965, στο Γιάμπλονετς-νατΝίσου
στην
Τσεχοσλοβακία
από γονείς Έλληνες, οι οποίοι
ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία ως πολιτικοί πρόσφυγες
με τα γεγονότα
του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο πατέρας
της, Γιάννης Κατσάνος κατάγεται από το
χωριό Ανθρακιά Γρεβενών. Ως μαχητής του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τραυματίζεται βαριά οπότε μεταφέρεται στο νοσοκομείο στην πόλη Κρνοβ. Μετά τις
προσπάθειες των γιατρών, θεραπεύεται ως
ένα βαθμό, αλλά η αριστερή του πλευρά μένει
παράλυτη από το τραύμα του – βλήμα στο κε-

φάλι. Μετακομίζει στο Γιάνοβε, κοντά στο
Κρνοβ όπου συναντά και την γυναίκα του, η
οποία νέα ακόμα πεθαίνει από βαριά αρρώστια και αφήνει τον άντρα της με δύο μικρά
παιδιά, την Εύα – πέντε ετών και τον γιο της
δύο. Τα παιδιά τα φροντίζει και μεγαλώνει ο
πατέρας τους.
Η Εύα περνάει τα παιδικά της χρόνια στο Βιτναβα και στο Λούτσνε-νατ-Ντέσνου. Από τα
18 της και μέχρι σήμερα μένει στην πόλη
Όλομουτς.
Στην οικογένεια της πάντα μιλούσαν ελληνικά. Το 1983 η Εύα επισκέφτηκε την Ελλάδα
για πρώτη φορά. Μέσα σε έξι μήνες της παραμονής της, προσπαθεί να γνωρίσει τα
πάντα για την Ελλάδα, αλλά όπως και η ίδια
λέει, το πιο καλό αποτέλεσμα από αυτή την
επίσκεψη ήταν ότι μπόρεσε να βελτίωσε τα
ελληνικά της. Όταν επέστρεψε στην Τσεχοσλοβακία, πήγε να σπουδάσει στην Πράγα,
στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου
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του Καρόλου. Μετά από την αποφοίτηση της,
δούλεψε στον τομέα κοινωνικών ασφαλίσεων
και σε διάφορους παιδικούς σταθμούς.
Το 1994 πεθαίνει ο πατέρας της. Το 1996, η
Εύα μένει ανάπηρη σε καροτσάκι μετά από το
ατύχημα όταν κάνοντας σκι, κάποιος σκιέρ
πέφτει πάνω της, και η Εύα με τραυματισμένη
σπονδυλική στήλη, στον έκτο και έβδομο
σπόνδυλο μένει για πάντα παράλυτη από τη
μέση και κάτω. Δεν τα έβαλε κάτω και σιγάσιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό της και μαθαίνει
να ζει μια γεμάτη ζωή στο καροτσάκι…
Δεν μπορείς να μην αισθανθείς μικρός και
ασήμαντος, με ασήμαντες καθημερινές σκοτούρες για οτιδήποτε υλικό μπροστά σε μια
τέτοια ολύμπια ψυχολογική δύναμη...

(Στη φωτογραφία η μικρή
Εύα στην αγκαλιά του πατέρα της και ο μικρός της
αδερφός στην αγκαλιά
της μάνας της. Δυστυχώς
η Εύα έχασε όλες τις φωτογραφίες όταν η πόλη
Όλοουμοτς πλημμύρησε.)
Αλλά ας ακούσουμε την
ίδια….

Κ: Εύα, πες μας για το πώς κέρδισες το χρυσό στη σφαίρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα.
Ε: Δεν ήταν καθόλου σίγουρο
ότι θα κέρδιζα το χρυσό μετάλλιο στην Κίνα. Πριν να πάω
είχα προβλήματα με την υγεία
μου, είχα αρχίσει την προετοιμασία μου πολύ αργά. Στην
Κίνα, την πρώτη μέρα, έπρεπε
να ρίξω τη σφαίρα πρώτη, κάτι
που δε μ’ αρέσει καθόλου. Με
λίγα λόγια δεν είχα καθόλου
όρεξη… Στην Τσεχία ήταν 3
το πρωί, ενώ στην Κίνα – έξι…
Πήγα, έριξα και στην πρώτη
μου δοκιμή έφτασα το προσωπικό μου ρεκόρ – 6.59 μ. με
σφαίρα τριών κιλών. Ε, αυτό
μου έδωσε κάποια δύναμη και
πεποίθηση. Λέω στον εαυτό
μου, εντάξει, πάμε καλά. Έτσι
άνοιξε και η όρεξη μου. Μέχρι το φινάλε ήξερα ότι είμαι πρώτη. Στο
φινάλε έπρεπε να ρίξω τη σφαίρα τελευταία. Στην πρώτη δοκιμή δεν
τα πήγα καλά, στη δεύτερη – ήταν λίγο καλύτερα. Αλλά στην τρίτη
δοκιμή έριξα το καινούργιο ρεκόρ – 6.73 μ. Δεν το πίστεψαν τα μάτια
μου. Πήγα κάτω και άρχισα να κλαίω. Δε μπορούσα να συνέλθω…
Είχα μείνει άφωνη. Και βέβαια ήμουνα ευχαριστημένη και ευτυχισμένη, αλλά μιλιά δεν έβγαινε από το στόμα μου. Και η προπονήτρια
μου δεν ήταν κοντά μου, είχε άλλη δουλειά να κάνει εκείνη τη μεγάλη
στιγμή για μένα…
Κ:Εύα, και στους Παραολυμπιακούς στην Αθήνα το 2004 κέρδισες το
αργυρό. Πως αισθάνθηκες στην πατρίδα σου αν και αγωνίστηκες για
την Τσεχία;
Ε:Τότε ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα στους Παραολυμπιακούς.
Είμαι στο καρότσι από το 1996, δηλαδή 12 χρόνια. Για μένα η Αθήνα
είχε διπλό νόημα – πρώτα διότι είμαι Ελληνίδα και δεύτερο διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, στη χώρα που γεννήθηκαν οι γονείς μου,
στη χώρα που έχω πολλούς συγγενείς. Για μένα ήταν κάτι σαν υποχρέωση να αγωνιστώ για την πατρίδα μου Ελλάδα κι ας ήμουν μέλος
της τσέχικης ομάδας. Να σου πω και κάτι άλλο – όταν με λένε Τσέχοελληνίδα, εγώ πάντα λέω ότι είμαι Ελληνο-τσέχα. Αλλά αισθάνομαι
Ελληνίδα. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα κι αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ.
Είναι μέσα μου.
Στην Αθήνα κέρδισα το αργυρό στην τελευταία μου δοκιμή. Μέχρι
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τότε ρίχναμε τα ίδια
μέτρα με μια άλλη κοπέλα
– έξι μέτρα. Όταν ήρθε η
σειρά μου, κοίταξα την
Ολυμπιακή Φλόγα εκεί
ψηλά, και όπως κρατούσα
τη σφαίρα, δεν ξέρω το

πώς έγιναν όλα αυτά,
είπα στον εαυτό μου:
«Μπαμπά, αυτό είναι
για σένα!» Κι έτσι για
πρώτη φορά έριξα
6.18 και πήρα το αργυρό για τον μπαμπά
μου. Την Ελλάδα την
έχω στην καρδιά μου και γι’ αυτό τη συμμετοχή μου στους αγώνες
τους ένιωσα σαν ένα βράχο, μια ύψιστη υποχρέωση. Μόλις κέρδισα,
βρήκα και τους συγγενείς μου που δεν τους ήξερα. Με είχαν δει στην
τηλεόραση στο χωριό Ανθρακιά και κάποιος θείος μου, ξάδερφος του
πατέρα μου με πήρε τηλέφωνο και γνωριστήκαμε. Τώρα συχνά αλληλογραφούμε και επικοινωνούμε και τηλεφωνικώς. Έμαθα επίσης ότι
το μισό χωριό είναι όλοι τους Κατσαναίοι.
Κ: Πώς έμαθες να μιλάς τόσο καλά τα ελληνικά όταν τόσα χρόνια δε
μιλάς με κανέναν ελληνικά;
Ε: Όταν βρω την ευκαιρία πάντα μιλώ ελληνικά. Στο σπίτι, στην οικογένεια μου μιλούσαμε πάντα ελληνικά. Όταν ζούσαμε στη Βιτνάβα,
είχαμε ελληνικό σχολείο και έναν πολύ καλόν δάσκαλο. Δυστυχώς εκεί
πήγα μόνο τρία-τέσσερα χρόνια. Με το μπαμπά μου πάντα μιλούσα
ελληνικά. Όταν ήρθα στην Πράγα το 1983, αμέσως προσπάθησα να
βρω τους Έλληνες. Και τους βρήκα. Δυστυχώς, σήμερα στην πόλη
Όλοουμοτς δεν έχουμε οργάνωση, ούτε κοινότητα. Όταν ήμουν στην
Αθήνα, με την ελληνική ομάδα μιλούσα μόνο ελληνικά. Πάντα προσπαθώ να μιλώ ελληνικά με ανθρώπους που μιλούν ελληνικά – ούτε
τσέχικα, ούτε αγγλικά. Μόνο ελληνικά, ελληνικά, ελληνικά. Είμαι Ελληνίδα. Την Ελλάδα την αγαπώ και ήθελα και θέλω να αγωνιστώ για
την Ελλάδα. Αλλά αυτό πρέπει να το διευθετήσουν από την Ελλάδα.
Κ: Ας πάμε λίγο πίσω και μιλήσουμε για το ατύχημα. Πώς έγινε, πως ξεπέρασες τις δυσκολίες που σου παρουσιάστηκαν;
Ε: Κοίταξε, είναι δύσκολο να χάσεις τα πόδια σου… Ήμουν σε σκι και
κάποιο παιδί με χτύπησε από πίσω και έπεσα. Ήμουν σχεδόν τριάντα
ετών. Τώρα είμαι 43. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Μέχρι
τότε είχα τα πάντα – όνειρα. Είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήθελα
να κάνω οικογένεια. Μετά το ατύχημα όλα χάθηκαν. Έπρεπε να αρχίσω από την αρχή. Ήμουνα ολομόναχη (ο πατέρας μου είχε πεθάνει
το 1994). Αυτό που με βοήθησε να βρω τον εαυτό μου ήταν η σκέψη
για τον πατέρα μου – ο πατέρας μου ήταν αντάρτης, τραυματίστηκε
από ένα βλήμα στο κεφάλι, έμεινε παράλυτος στο ένα πόδι και χέρι. Κι
όμως, ήταν αυτός που μας φρόντισε και μεγάλωσε αφού είχαμε χάσει
τη μητέρα μου. Ψώνιζε, έπλυνε, μαγείρευε, έκανε όλες τις δουλειές
στο σπίτι. Γι’ αυτό όταν τα θυμήθηκα όλα αυτά και τι πατέρα είχα,
αποφάσισα να μην τα βάλω κάτω. Είναι αλήθεια, δύο χρόνια δεν ήξερα
που να πάω, το σπίτι μου είχε σκάλες, δεν ήταν καθόλου κατάλληλο
για έναν άνθρωπο σε καρότσι. Ήμουνα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σιγά-σιγά όμως, βρήκα τον εαυτό μου διότι είμαι Ελληνίδα και
οι Έλληνες δύσκολα κάθονται στον πισινό τους. Έπρεπε κάτι να κάνω.
Κι έτσι άρχισα με τον αθλητισμό.

Συνέντευξη με τον

Στην αρχή είδα και έπαθα – νεύρα, μεγάλα νευρά. Δεν μπορώ
να πω ότι είμαι πλήρως ευτυχισμένη, αλλά έμαθα να ζω μ’ αυτό.
Τι να έκανα; Να καθόμουνα και να έκλαιγα τη μοίρα μου. Όχι.
Ποτέ. Ξέρεις τι, εγώ είμαι πολύ καλά σε σύγκριση με πολλούς
άλλους – εγώ μπορώ να πιάσω τη μύτη μου, είμαι ικανή να κρατήσω το κουτάλι, το πιρούνι, το μαχαίρι, να τρώω μόνη μου.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι παράλυτοι από το λαιμό και
κάτω, π.χ. η φίλη μου, ούτε να περπατήσουν μπορούν, ούτε να
σηκωθούν, ούτε να φαν, ούτε να αγγίξουν τη μύτη τους. Εγώ
δεν έχω τίποτα – το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να περπατώ. Υπάρχουν και χειρότερα στον κόσμο αυτό.

Πέτρο Νεδέλκο
Κ: Πέτρο, όλη γνωρίζουμε την οικογένεια Νεδέλκο, για την καλοσύνη σας, ως ενεργά μέλη της
Ελληνικής Κοινότητα Πράγας
και για τη μεγάλη σας προσφορά
στην Κοινότητά μας και στον Ελληνισμό στην Τσεχία γενικά. Εσύ
είσαι δικό μας παιδί, θα έλεγα,
«της δεύτερης γενιάς» Ελλήνων
στην Τσεχία. Πες μας κάτι για
τον εαυτό σου…

Το σπίτι μου τώρα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες μου. Ο
αδερφός μου ζει μακριά, αλλά τα παιδιά του τώρα μεγαλώσανε
και έρχονται να με δουν. Δεν είμαι μόνη μου – έχω πρώτα το
οχτάχρονο σκυλάκι μου την Αδέλκα που μου κάνει πάντα
παρέα και δεν πάω πουθενά χωρίς αυτήν. Έχω φίλους, παρέες.
Τώρα έμαθα ότι οι Έλληνες στην πόλη μου μαζεύονται κάθε
πρώτη Τρίτη του μηνός. Έτσι θα μπορώ να είμαι και σε ελληνική ατμόσφαιρα και θα μιλώ ελληνικά. Τώρα που σε γνώρισα,
θα έρχομαι στην Πράγα, στα ελληνικά μαθήματα, στις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας. Έχω και πολλές υποχρεώσεις. Είμαι
σύμβουλος στο τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών, δίνω διαλέξεις
σε πανεπιστήμια, είμαι επιθεωρητής για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και μεθοδολογία για τα προγράμματα των
διάφορων κοινωνικών ομάδων, είμαι δραστήρια στον τομέα για
τα δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, τους αναπήρους και των εθνικών μειονοτήτων. Ενεργά παίρνω μέρος στον
τομέα του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους
με ειδικές ανάγκες, δηλαδή η κοινωνία να προσφέρει ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια. (Η Πράγα είναι μια πολύ δύσκολη πόλη
για μας, γεμάτη με εμπόδια!). Και δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τα ψυχολογικά εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και αυτών που έχουν ειδικές ανάγκες,
ακόμα και μερικές συμπεριφορές προς τους ανθρώπους των
εθνικών μειονοτήτων. Προσπαθούμε να τα αφαιρέσουμε όλα
αυτά τα εμπόδια. Αλλά αυτό που κάνω κυρίως είναι να βοηθώ,
στηρίζω και συμβουλεύω τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
να ξαναβρούν τη ζωή τους. Έχω οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις για τέτοιους ανθρώπους και για τις εθνικές μειονότητες.
Από το 2001 είμαι μέλος της τσεχικής ομάδας αθλητών σε καροτσάκια. Κέρδισα πολλά μετάλλια και βραβεία, τα μεγαλύτερα στις δύο Παραολυμπιάδες, με το τελευταίο μου στην Κίνα
όπου έριξα το παγκόσμιο ρεκόρ.

Π: Γεννήθηκα το 1980 στην Τσεχία και το 1982, δηλαδή σε ηλικία
ενός χρονών, οι γονείς μου επαναπατρίσθηκαν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα μου είναι Τσέχα και ο πατέρας
μου Έλληνας, παιδί πολιτικών προσφύγων. Ο μικρότερος μου αδερφός γεννήθηκε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη το 1982. Όταν πήγαμε στην Ελλάδα, η μάνα μου δε μιλούσε ούτε λέξη ελληνικά.
Αναγκάστηκε να τα μάθει και τώρα όχι μόνο μιλάει άπταιστα ελληνικά, αλλά ως ένα βαθμό αισθάνεται Ελληνίδα, αφού εγώ, ο αδερφός
μου και ο πατέρας μας είμαστε Έλληνες. Ζήσαμε αρκετά χρόνια στην
Ελλάδα, εγώ μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το λύκειο, και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τις μεταπτυχιακές μου
σπουδές, στα οικονομικά τις έκανα στην Πράγα, διότι ήθελα να μάθω
την ορολογία την οικονομική στα τσέχικα. Τα τσέχικα τα μιλούσα
διότι με τη μάνα μου μιλούσα τσέχικα. Ποτέ, όμως, δεν ένιωσα Τσέχος, νιώθω Έλληνας, εδώ αισθάνομαι ξένος αν και εδώ και έξι χρόνια
μένω στην Πράγα. Στην Ελλάδα πηγαίνω μόνο για δύο, τρεις μήνες
το χρόνο , αλλά εκεί είναι το σπίτι μου. Οι Τσέχοι μπορεί να είναι
καλοί άνθρωποι, χρυσοί άνθρωποι, αλλά η νοοτροπία τους είναι πολύ
διαφορετική από τη δική μας…
Κ: Όλη γνωρίζουμε την ιστορία της οικογένειά σου – ο παππούς σου ο
Θεόδωρος Νεδέλκος από τη Φλώρινα, πρόσφερε πολλά στον ελληνισμό
της Τσεχοσλοβακίας, στην Οργάνωση των Πολιτικών Προσφύγων στην
Τσεχία, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, δίδασκε ελληνικά, έγραψε πολλά συγγράμματα και το λεξικό, το οποίο όλοι το
έχουμε στα σπίτια μας σαν τη Βίβλο. Δεν υπάρχει άλλο… Νιώθεις το
βάρος αυτής της κληρονομιάς;
Π: Δεν ξέρω εάν είναι βάρος. Αυτό που κάνω, αυτό που πιστεύω, είναι
θέμα της οικογενειακής μου διαπαιδαγώγησης. Έτσι με μεγάλωσαν,
με τα δικά τους ιδανικά, τα οποία και ακολουθώ, να πιστεύω στο να
βοηθάς στην κοινωνία, το συνάνθρωπό σου, τους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη και βέβαια τον ελληνισμό μας. Εξάλλου όταν είσαι μακριά από την Πατρίδα σου, από την Ελλάδα, νιώθεις ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσεις, να νιώθεις την Ελλάδα την οποία την έχεις πάντα
στο μυαλό σου. Ο πατέρας μου, όταν επέστρεψε στην Τσεχία το
1997, προσπάθησε να φέρει το γνήσιο ελληνικό, αφού ήδη είχε ζήσει
πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δε θέλαμε το ελληνοευρωπαϊκό… Μας
μεγάλωσαν με το να πιστεύουμε στην αδελφότητα, στην αγάπη προς
την πατρίδα μας, και προς οτιδήποτε ελληνικό. Είχαμε και έχουμε τις
ίδιες αξίες και εμπειρίες της οικογένειάς μας, οπότε θέλοντας ή μη,
ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας, προσφέρουμε ότι μπορούμε, θέλουμε να φέρουμε κάτι το ελληνικό.

Γενικά, όπως βλέπεις έχω αρκετά να κάνω και αισθάνομαι πάρα
πολύ απασχολημένη. Τώρα που μου είπες για την τελευταία
Ελληνίδα στο γηροκομείο του Νόβε Σίροβιτσε, την Αθηνά
Μπολιμπότου, σε βεβαιώ ότι ακόμα την επόμενη βδομάδα θα
πάω να την επισκεφτώ και να επιθεωρήσω τις συνθήκες στο γηροκομείο διότι αυτό το γηροκομείο ανήκει στην περιοχή μου
και ακριβώς στον τομέα της δουλειάς μου. Θα σε ενημερώσω
για τα αποτελέσματα.
Πρέπει πάντα να βρίσκουμε δύναμη για να ζούμε ευτυχισμένα
ανεξαρτήτως από τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Δεν
πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να κλαίμε τη
μοίρα μας οτιδήποτε κι αν μας συμβεί.

11

Και νομίζω με την ταβέρνα αυτό κάνουμε – ο κόσμος έρχεται να
μιλήσει ελληνικά, να βρεθεί σε ελληνικό περιβάλλον, με ελληνική
ατμόσφαιρα. Εσύ λες, ότι εδώ αισθάνεσαι σπίτι σου. Θέλουμε να
αισθάνεστε σπίτι σας. Εμείς δεν βλέπουμε τον κόσμο σαν πελάτες,
αλλά σα φίλοι. Ο πελάτης είναι ο φίλος μας που ήρθε να κάτσει, να
πει την κουβέντα του, να πει την ιστορία του, να πει τον πόνο του,
να ακούσει τα νέα μας. Είναι φίλοι μας, δεν είναι πελάτες. Γι’ αυτό
νομίζω ότι έχουμε ταχτική πελατεία. Για μας είναι ευχάριστο να
βλέπουμε τον κόσμο να φεύγει ευχαριστημένος και χαρούμενος
από την ταβέρνα μας. Τώρα, μετά από δέκα χρόνια είναι πολύ πιο
μεγάλη από το πρώτο μας ταβερνάκι με τρία τραπέζια. Αλλά η συμπεριφορά μας δεν άλλαξε. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση και
θέλουμε να προσφέρουμε οικογενειακή ατμόσφαιρα και περιβάλλον. Προσπαθούμε να προβάλουμε όλα τα σημαντικά γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα, που αφορούν την Ελλάδα, είτε
αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε κάτι άλλο, για να είμαστε κοντά στην
Ελλάδα. Προσπαθούμε να έχουμε και ζωντανή ελληνική μουσική.
Καλούμε διάφορες ορχήστρες, και όχι μόνο την ορχήστρα της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Μ’ αρέσει η δουλειά μου – να επικοινωνώ με τον κόσμο, να είμαι μέσα στον κόσμο. Και δε μας
ενδιαφέρει τι θα αφήσει αυτός ο κόσμος όταν έρχεται εδώ. Μας ενδιαφέρει πώς θα φύγει από εδώ, και η δική του η χαρά και ευχαρίστηση, γίνεται και δική μας. Νομίζω, με τη φιλοξενία μας, με τη
συμπεριφορά μας προσφέρουμε και στο καλό όνομα της Ελλάδας.
Δεν με κουράζουν οι δεκαέξι ώρες στο μαγαζί, όταν βλέπω ότι ο
κόσμος είναι ευχαριστημένος. Μπορεί και εκεί να κρύβεται το μυστικό που θέλεις να μάθεις – το γιατί βλέπεις την ταβέρνα μας
πάντα γεμάτη. Ο κόσμος μας βοήθησε να ανοίξουμε και το μαγαζί
μας με ελληνικά προϊόντα – το Greek Corner. Είδαμε τι ζητάει ο
κόσμος, τι του λείπει, τι προϊόντα θέλει και σε πολλούς έλλειπε το
«μπακάλικο» της γειτονιάς, να πάει να πει το «καλημέρα του»,
το «γεια σου» του, να ψωνίσει ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, διότι
το καλό ελληνικό προϊόν δεν έχει ανταγωνισμό. Έτσι, εμείς έχουμε
ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, γνήσια και ο κόσμος ψωνίζει, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και ξένοι από τις άλλες βαλκανικές
χώρες, πολλοί Τσέχοι. Συνήθως ψωνίζουν τα κλασικά – ρετσίνα,
φέτα, γιαούρτη, ελιές, πιπεριές, θαλασσινά και για σένα φέρνουμε
και ηλιόσπορο!!!
Κ: Σου λείπει η Ελλάδα;
Π: Ναι, πάρα πολύ και εννοώ όταν είμαι έξω από την οικογένεια
μου και την ταβέρνα μας. Έχουμε άλλη νοοτροπία, η ζωή εκεί είναι
πιο ευχάριστη. Έχεις δίκιο, είναι δύσκολη από οικονομική πλευρά,
αλλά έχεις δεν έχεις, θα βγεις με τους φίλους σου, με την παρέα
σου, θα κάτσεις κάπου, θα συζητήσεις, και χωρίς λεφτά μπορείς να
περάσεις ευχάριστα. Πράγμα που εδώ δε γίνεται. Για τον εαυτό
μου μιλάς. Δεν μου ταιριάζει στο χαρακτήρα αυτή η τσέχικη νοοτροπία. Η Πατρίδα είναι Πατρίδα. Θέλω να ζω εκεί και θα ζήσω.
Της μάνας μου μπορεί και να μην της αρέσει αυτό που λέω, αλλά
και αυτή έζησε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει το ελληνικό
μέσα της. Ναι, θα γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πότε…
Κ: Είσαι απόγονος πολιτικών προσφύγων του ελληνικού εμφυλίου
πολέμου. Ασχολήθηκες καθόλου με αυτό το κομμάτι της ιστορίας
μας;
Π: Ναι, ασχολούμαι. Γνωρίζω τι έγινε, γιατί έγινε, τα έχω διαβάσει, τα έχω ακούσει από πρώτο χέρι, τα έχω κάπως βιώσει μέσα
στην οικογένεια μου, με τη γιαγιά και τον παππού μου, και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι πήραν μέρος στον εμφύλιο. Ήταν ένας
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άδικος πόλεμος και πιστεύω εάν κάνανε δύο βήματα πίσω και οι
δύο πλευρές, δε θα φτάναμε σε αυτή την καταστροφή. Διότι περί
καταστροφής πρόκειται και γι’ αυτούς που μείνανε στην Ελλάδα
και γι’ αυτούς που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν αν και
βρήκαν καλύτερη ζωή εδώ. Μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο δεν
υπάρχουν «νικητές» και «νικημένοι». Εγώ πιστεύω στα ιδανικά
της οικογένειάς μου.
Κ: Πως βλέπεις τον Ελληνισμό εδώ, την Κοινότητά μας;
Π: Πρέπει να βοηθάμε την Κοινότητά μας. Εμείς είμαστε η κοινότητα, οι έλληνες. Εμείς πρέπει να βοηθάμε. Με ενοχλούν πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ των κοινοτήτων – η μία να προσπαθεί
να ρίξει την άλλη. Σίγουρα η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας
προσπαθεί να κάνει κάτι για τον Ελληνισμό με τις ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, με τη βιβλιοθήκη, με τις συναντήσεις
που οργανώνει για τα μέλη της τρίτης ηλικίας (και πολλές από
αυτές γίνονται στην ταβέρνα μας), τις διάφορες εκδηλώσεις που
προωθούν την ιστορία μας, τον ελληνικό πολιτισμό, κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν είναι ενεργά μέλη, δε
βοηθάνε… Θα πρότεινα, π.χ. να γίνεται ένας χορός ανοιχτός για
όλους μια φορά το χρόνο, και περισσότερες συναντήσεις μεταξύ
μας, για να μπορούμε να συζητήσουμε, να χορέψουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς, να κάνουμε κάτι για την νεολαία μας – π.χ.
μια συνάντηση και να γιορτάσουμε λίγο διαφορετικά από αυτό που
γίνεται εδώ και δεκάδες χρόνια. Αλλά εσείς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία κι εμείς θα βοηθήσουμε
με ότι μπορούμε.
Κ: Σ’ ευχαριστώ, Πέτρο. Αυτό θέλουμε και εμείς και είμαι σίγουρη
ότι το ΔΣ θα πάρει την πρωτοβουλία διότι είναι ένα σοβαρό θέμα,
δηλαδή το πώς θα κάνουμε την νεολαία μας να παίρνει πιο ενεργό
μέρος στην Κοινότητά μας.

Η Ελένη Αλωνεύτη,
το μετζοσοπράνο της ΕΚ Πράγας στο Καλημέρα…

Κ: Έλλη, είσαι Ελένη, αλλά όλοι σε φωνάζουμε
Έλλη, είσαι μέλος της ΕΚ της Πράγας. Είσαι
στο χορευτικό συγκρότημα μας, στην ορχήστρα και χωρίς εσένα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
Ήρθες στην Πράγα να σπουδάσεις και τώρα
είσαι στο Κονσερβατόριο της Πράγας, μετζοσοπράνο. Πώς ήρθες στην Πράγα;
Ε: Όταν τελείωνα το λύκειο, ο καθηγητής
μας στη μουσική, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, οργάνωσε μια εκδρομή στην Πράγα. Ο
ίδιος είχε σπουδάσει μουσική στην Πράγα.
Μόλις είδα την Πράγα, την ερωτεύτηκα και
δεν ήθελα με το τίποτα να γυρίσω στην
Κύπρο. Μας είχε πάει και στην όπερα, θυμάμαι, ήταν Λα Τραβιάτα. Η όπερα με μάγευε.
Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ζωντανή
όπερα. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο, είχα
πάθει κατάθλιψη για δύο μήνες. Μετά μου
πέρασε, αλλά είδη είχα πάρει την απόφαση
να σπουδάσω μουσική στην Πράγα. Δυστυχώς, η μουσική μου εκπαίδευση στην Κύπρο
ήταν ελάχιστη. Πρώτα πήγα ένα χρόνο να
μάθω τα τσέχικα στο ειδικό παράρτημα του
Πανεπιστημίου του Καρόλου και μετά από
αρκετή προετοιμασία μπήκα στην Παιδαγωγική. Ταυτόχρονα μάθαινα και τραγούδι.
Όταν η καθηγήτρια με άκουσε να τραγουδώ
με ελληνικό στυλ, δεν και πολύ με καλοδέχτηκε. Σιγά-σιγά, διορθώσαμε το ελληνικό
και έμαθα το κλασικό στυλ, την κλασική
τέχνη. Το 2003 μπήκα στο Κονσερβατόριο
της Πράγας.
Στην Κύπρο η όπερα έρχεται κάθε Αύγουστο, στην Πάφο. Εγώ είμαι από τη Λευκωσία, και χωρίς αυτοκίνητο δύσκολα μπορεί
να πάει κανείς στην Πάφο για να ακούσει
όπερα. Εξάλλου και το εισιτήριο είναι πολύ
ακριβό, στοιχίζει 100 ευρώ. Για μένα το να
διαλέξω να μάθω όπερα ήταν καλή ιδέα
διότι η όπερα συνδυάζει τη μουσική με το
θέατρο, που επίσης το λατρεύω. Μα και

στην Κύπρο ο κόσμος που πάει στην όπερα
είναι άσχετος. Αυτοί νομίζουν ότι η όπερα
είναι για την «αφρόκρεμα» της κοινωνίας.
Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν πρωτοεμφανίστηκε η όπερα, μεν ήταν για την «υψηλή»
κοινωνία, αλλά πήγαινε και ο κοσμάκης, οι
δούλοι. Ήταν ένα στυλ διασκέδασης, κάτι
σαν τα μπουζούκια σήμερα στην Ελλάδα –
πάω, τα πίνω, τα σπάω και ας τον άλλον ή
άλλη να «τσιρίζει», τον τραγουδιστή
εννοώ. Αγαπώ και την ελληνική μουσική, το
ελληνικό τραγούδι αν και η τεχνική είναι
πολύ διαφορετική. Στην αρχή το γεγονός
ότι τραγουδούσα ελληνικά, με πείραζε στο
κλασικό τραγούδι, αλλά τώρα έχω βελτιωθεί
σαν μετζοσοπράνο και μπορώ να τα συνδυάσω. Το ελληνικό τραγούδι έχει να κάνει
με την ψυχή, με την καρδιά, ενώ η όπερα
έχει να κάνει αποκλειστικά με τεχνική, και
μετά μπορείς να βάλεις και συναίσθημα.
Κ: Προσφέρεις πάρα πολλά με το ταλέντο σου
στην Ελληνική Κοινότητα της Πράγας, και με
το τραγούδι σου και με το χορό σου…
Ε: Δυστυχώς, φέτος σταμάτησα να πηγαίνω
στις πρόβες του χορευτικού λόγω δουλειάς,
διαβάσματος και οι ώρες δεν με βολεύουν.
Μ’ αρέσει να κάνω αυτό που αγαπώ. Αγαπώ
τους παραδοσιακούς χορούς, ελληνικούς και
κυπριακούς. Χάρηκα που γνώρισα όλα αυτά
τα παιδιά του χορευτικού και της ορχήστρας
όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απίστευτο, δεν το
πίστευα, ότι θα έρθω στην Τσεχία και θα
μάθω χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τα παιδιά του χορευτικού αφιερώνουν πολύ χρόνο για να γίνουν αυτό που
είναι. Μου λείπουν όταν πάω στην Κύπρο
για διακοπές ας είναι και μόνο για δύο
μήνες. Είναι φίλοι μου.
Κ: Πώς νομίζεις, ως μετζοσοπράνο θα έχεις κάποιο μέλλον στην Κύπρο;
Ε: Όχι. Αλλά δεν ξέρω εάν θέλω να μείνω
στην Τσεχία. Δε μου ταιριάζει η νοοτροπία
τους. Είμαι άνθρωπος που εξαρτάται και
από τον ήλιο και από τα πρόσωπα, και από
τη θάλασσα, αν και εγώ δεν μεγάλωσα
κοντά στη θάλασσα. Αλλά σε όλους θα συνιστούσα τη Σχολή μου. Είναι πάρα πολύ
καλή και όταν μπήκα το θεώρησα μεγάλη
μου τιμή ότι με δεχτήκανε. Με την πάροδο
του χρόνου τη βλέπω σαν ακόμα μία σχολή.
Αλλά η Σχολή μου κουβαλάει μεγάλη ιστορία, γι’ αυτό και είχα ένα δέος για όλους που
είναι μέσα – διευθυντές, καθηγητές. Πρέπει
όμως να ξέρει ο κόσμος. Εδώ δε σπουδάζεις
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«φοιτητής», αλλά σπουδάζεις. Στην Ελλάδα σπουδάζεις φοιτητής, κάνεις φοιτητική ζωή. Εδώ έχει διάβασμα, πολύ
διάβασμα. Δεν υπάρχουν απεργίες, καταλήψεις, ούτε καν και διακοπές όπως τις ξέρουμε στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Βέβαια,
δεν είναι η ζωή μας μόνο διάβασμα, αλλά θα
πρέπει να ξέρεις να τα συνδυάζεις όλα – να
περνάς καλά, να γνωρίζεις κόσμο, αλλά και
να διαβάζεις. Θα συμβούλευα τους Κύπριους να έρθουν να σπουδάσουν εδώ.
Κ: Πώς δημιούργησες αυτό το ενδιαφέρον σου
για τη μουσική, για το τραγούδι.
Ε: Αυτό το χρωστώ στη μάνα μου. Από
μικρή με έστηνε μπροστά στον καθρέφτη
και με έβαζε να τραγουδάω το «Φιλντισένιο
καραβάκι, στο όνειρο μου ήρθες μια αυγή,
και με πήρες ταξιδάκι…». Στα οχτώ μου
ήθελα κιθάρα. Μου πήραν κιθάρα, πήγα σ’
ένα ωδείο, έκανα μαθήματα. Το πρώτο μου
τραγούδι που έπαιξα στην κιθάρα ήταν
«Μια η άνοιξη» του Σαββόπουλου. Μετά
για οικονομικούς λόγους σταμάτησα. Αλλά
ήμουν και άτακτο κοριτσάκι, δε διάβαζα και
η μάνα μου, μου το είχε πει ότι θα μου κόψει
την κιθάρα εάν δεν διαβάζω. Τότε η μάνα
μου άρχισε να με «εξαγοράζει» για να μη
σταματήσω να παίζω και μου έδινε πέντε κυπριακά σεντ για να παίζω κανένα τραγουδάκι με την κιθάρα μου. Η μάνα μου με
κράτησε στη μουσική, ήταν ο κρυφός της
πόθος. Είναι από τα Σπήλια, ένα χωριό
κοντά στην Κακοπετριά. Ήταν στο λύκειο
όταν κάποιος καθηγητής της μουσικής επισκέφτηκε το σχολείο και τους υποσχέθηκε
να τους μάθει μουσική, αλλά έπρεπε να
έχουν κιθάρα. Η μάνα μου αγόρασε με τις
οικονομίες της μια κιθάρα, αλλά ο καθηγητής δεν ξαναεμφανίστηκε. Και έτσι της
έμεινε ο καημός. Όσο για τις τρεις κόρες
της, μας μεγάλωσε πολύ ποιοτικά – από
μικρά μας έπαιρνε σε κοντσέρτα, σε συναυλίες, σε θέατρα. Δυστυχώς, η κλασική μουσική δεν έχει παράδοση στην Κύπρο. Δεν
είναι όπως εδώ. Υπάρχει μια ορχήστρα,
υπάρχουν πέντε ονόματα που πάντα εμφανίζονται… Η Κύπρος βγάζει μεγάλα ονόματα
στη μουσική. Δεν τους βοηθάει όμως το
κράτος να μείνουν στον τόπο τους. Γίνονται
προσπάθειες, όπως είναι το Ίδρυμα του Νικόλα Οικονόμου, που ήταν μεγάλος μουσικός. Αυτό το Ίδρυμα βοηθάει και νέους
μουσικούς, τους βγάζω το καπέλο.

Ενώ προχωράμε στην ελληνική μουσική, στην κλασική
έχουμε μείνει πολύ πίσω.
Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος
ήταν (και ένα κομμάτι της
γης μας ακόμα είναι) πολλά
χρόνια κάτω από τον τούρκικό ζυγό. Στην ελληνική
μουσική έχουμε πολλά ταλέντα, πολλοί Κύπριοι τραγουδάνε κοντά στο Μίμη
Πλέσσα. Είναι κρίμα διότι
υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που δεν τα ξέρουμε,
ακόμα και στην κλασική
μουσική και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη. Και οργανοπαίχτες και τραγουδιστές.
Πάντως, τώρα στην Κύπρο
γίνεται μία προσπάθεια να γίνει μια Λυρική
Σκηνή, όπου θα είναι ενσωματωμένη και η
εθνική πινακοθήκη. Εγώ θα ήθελα να βοηθήσω στην προώθηση της κλασικής μουσικής, αλλά χρειάζονται πολλά λεφτά, μεγάλος
προϋπολογισμός για ένα τέτοιο έργο και
ανθρώπους που να έχουν ανοιχτά μυαλά και
διάθεση να βοηθήσουν.
Κ: Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τους Έλληνες
στην Πράγα;
Ε: Οι Έλληνες εδώ με πήραν στην αγκαλιά
τους. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ξένη. Εδώ
έμεινε ελάχιστος ελληνισμός.
Για να βοηθηθεί η νεολαία
πρέπει να συγκεντρωθούν
όλοι. Είναι δεμένοι οι Έλληνες εδώ και είναι πιο Έλληνες
και από τους Έλληνες στην
Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα, μερικοί νέοι το έχουν
μέχρι το μεδούλι. Να πω την
αλήθεια, μόλις είχα γνωρίσει
τα παιδιά (του χορευτικού
και της ορχήστρας), πριν
τρία, τέσσερα χρόνια, έπαθα
κάτι σαν κατάθλιψη διότι κατάλαβα ότι εμείς δεν αισθανόμαστε τόσο Έλληνες όπως
οι Έλληνες εδώ. Το έλεγα
στο μπαμπά μου και αυτός
δεν το πίστευε. Εγώ δεν
ήξερα πως βρεθήκανε αυτοί
οι Έλληνες εδώ. Το έμαθα ότι
είναι από τον εμφύλιο πόλεμο
στην Ελλάδα (1946-49) και
έτσι σιγά, σιγά κατάλαβα
γιατί είναι τόσοι Έλληνες
εδώ. Τα παιδιά με τα οποία
χορεύω και τραγουδώ είναι
απόγονοι των πολιτικών
προσφύγων του εμφυλίου πολέμου. Εμάς στο σχολείο μας
είχαν αναφέρει κάτι, αλλά δεν

επεκταθήκαμε στο θέμα αυτό. Γιατί; Διότι
τα σχολικά βιβλία έρχονται από την Ελλάδα
και εκεί δεν αναφέρονταν στο θέμα αυτό. Ο
πατέρας μας ήθελε να μας δώσει τη βασική
παιδεία – μας έλεγε γεγονότα από την Επανάσταση του ’21 μέχρι και Μακάριο.
Κάποιοι λένε ότι αυτή η γενιά είναι τραυματισμένη από τα γεγονότα του εμφυλίου. Δε
νομίζω. Σα να λεν, ότι και η δική μας γενιά
είναι τραυματισμένη από την τούρκικη εισβολή. Ναι μεν με πειράζει να βλέπω την
τούρκικη σημαία στα κατεχόμενα, αλλά
τραυματισμένη δεν είμαι. Ο παππούς μου
ήταν. Ο μπαμπάς μου, ναι. Αλλά να σου πω,

παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια άνοιξε η πράσινη
γραμμή και οι ελληνοκύπριοι
μπορούν να επισκέπτονται τα
κατεχόμενα, εγώ δεν έχω
πάει, ούτε και θέλω να πάω.
Είναι η χώρα μου, αλλά εγώ
δεν έχω συνδέσει τη χώρα μου
με τουρκικές σημαίες και μισοφέγγαρα. Έτσι δε θέλω να
αντικρίσω αυτό το θέαμα. Δεν
θα το αντέξει η ψυχή μου. Δεν
το άντεξα και μια φορά όταν
πετούσαμε πάνω από τα κατεχόμενα και είδα τη σημαία
τους να λάμπει με πολλά φωτάκια που αναβοσβήνανε. Το
κάνανε για να φαίνεται και
στο σκοτάδι. Αυτό είναι κοροϊδία. Είναι ενάντια στα εθνικόφρονα μου
πιστεύω για να πάω εκεί. Σίγουρα και δε
μιλώ για τους Τουρκοκύπριους, μιλώ για
τους τούρκους εισβολείς. Οι Τουρκοκύπριοι
είναι 2% του κυπριακού πληθυσμού – κάτι
ήξερε ο Ντεκτάζ που μας έφερε τους «κουβαλητούς», τους έποικους. Ξέρεις, ο καθένας είχε φέρει και τη σημαία του.
Ανεξάρτητα από τις σχέσεις μας ιστορικά με
τους Τουρκοκύπριους, το γεγονός είναι ότι
έχουμε κατοχή. Βέβαια και οι Τουρκοκύπριοι πάθανε, αλλά αυτοί που χάσανε είναι
οι Ελληνοκύπριοι. Χάσαμε εδάφη, χάσαμε
πολιτισμό, χάσαμε τη Σαλαμίνα, την πρώτη
αποικία των Ελλήνων στην
Κύπρο.
Κ: Βλέπω ότι καθόλου δεν είσαι
«τραυματισμένη» από την εισβολή! Πες μου θα μπορούσες να
τραγουδήσεις μαζί με Τούρκο ή
Τουρκοκύπριο;
Ε: Εγώ θα μπορούσα να τραγουδήσω με οποιονδήποτε. Η
τέχνη δεν έχει σύνορα. Σε τέτοια περίπτωση δε θα τραγουδήσω με Τουρκοκύπριο ή
Τούρκο, θα τραγουδήσω με άνθρωπο. Η συνεργασία μου δε
βασίζεται στην εθνικότητα,
αλλά στην ανθρωπιά.
Κ: Σ’ ευχαριστώ, Ελένη, για όλα
που κάνεις για τον ελληνισμό της
Πράγας, για την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας, και για το
που πάντα ανταποκρίνεσαι στη
φωνή της Κοινότητά μας.
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Βιβλιοπαρουσίαση

«Ο Ελληνισμός της Τσεχίας»
Τασούλας Ζησάκη-Healey

Στα εξώφυλλα αυτού του τεύχους του περιοδικού μας, σας παρουσιάζουμε τη μακέτα και την
πλάτη του βιβλίου της Σοφίας
Προύσαλη (βλ. συνέντευξη στο
επόμενο τεύχος) του βιβλίου «Ο
Ελληνισμός της Τσεχίας» της Τασούλας Ζησάκη-Healey, το οποίο
εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Αλέξη Κοράνη για τι
μεταφορά 300 εντύπων της πρώτης έκδοσης του βιβλίου στην
Πράγα. Όσοι ενδιαφέρονται να
προμηθευτούν το βιβλίο, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο:
+420 776 012 065, ή email:
mail@ropraha.eu. Το βιβλίο είναι
αφιερωμένο στου γονείς της συγγραφέας, μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στους
Έλληνες στην Τσεχία. Αποτελείται
από Πρόλογο και οχτώ μέρη,
κατά σειρά – «Στην Ελλάδα»,
«Για να σωθούν τα παιδιά»,
«Φτάνουνε στην Τσεχοσλοβακία», «Νούμερα και εθνότητες», «Ελληνική παιδεία»,
«Και του χρόνου στην Πατρίδα», «Οι ήρωες που δε μιλήσανε» και «Από πολιτική
προσφυγιά σε ελληνική μειονότητα». Επιπλέων, περιλαμβάνει τέσσερα παραρτήματα με

ντοκουμέντα και φωτογραφικό
υλικό από τα προσωπικά αρχεία
των συμπατριωτών μας. Στο βιβλίο θα βρείτε πάνω από 100
φωτογραφίες πολλών συμπατριωτών μας από εκείνη την περίοδο στην προσφυγιά.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει
αφηγήσεις των πολιτικών προσφύγων και των παιδιών τους, οι
οποίοι ζήσανε στην αναγκαστική
πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία πάνω από τριάντα χρόνια. Οι αφηγητές για πρώτη φορά
μίλησαν εκτεταμένα για τα πιο
σημαντικά βιώματά τους σε μια
περίοδο της ζωής τους στην Ελλάδα της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Μίλησαν για τις
πρώτες εμπειρίες και αισθήματά
τους όταν φτάσανε στην Τσεχοσλοβακία. Θυμήθηκαν τις πρώτες
δυσκολίες με την άφιξη τους
στην Τσεχοσλοβακία. Μίλησαν για
την νοσταλγία και την αγάπη για
την πατρίδα τους Ελλάδα. Για τις
εμπειρίες του επαναπατρισμού
τους και για τα πρώτα αισθήματά
τους όταν φτάσανε στην Ελλάδα.
Είναι απλοί άνθρωποι που συνήθως δε μιλούν, δε γράφουν, που
δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους
για να μη ξεχαστούν. Είναι οι μι15

κροί ήρωες που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον ηρωισμό που
δείξανε στην πορεία των γεγονότων για μια διαφορετική Ελλάδα,
πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη, πιο ανθρώπινη, μετά την Απελευθέρωση από τους καταχτητές. Είναι
άνθρωποι που κάνανε μικρά
όνειρα – να μάθουν γράμματα,
να ζουν ειρηνικά με μια ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι οι βουνίσιοι Έλληνες και Ελληνίδες που
δεν έσκυψαν το κεφάλι σε κανέναν καταχτητή, που δε συνεργάστηκαν μαζί του, που δε
βολεύτηκαν. Είναι άνθρωποι που
βρήκαν τη θέση τους στις γραμμές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ
ως αντάρτες και αντάρτισσες.
Ήταν παιδιά αετόπουλα – σύνδεσμοι και βοηθοί. Ήταν γυναίκες
τραυματιοφορείς και «μάνες».¨
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
όταν τα ταμπού για τα γεγονότα
του εμφυλίου πολέμου έχουνε
πέσει ως ένα βαθμό (αν και η επίσημη Ελλάδα προτιμά «να ξεχάσει» αυτό το κομμάτι της
σύγχρονης ιστορίας) στην αρχή,
δειλά-δειλά και σήμερα κάπως πιο
«γοργά», οι ιστορικοί ερευνητές
στην Ελλάδα αρχίσανε να ασχολούνται με την καταγραφή και
ανάλυση προσωπικών μαρτυριών
και αναμνήσεων των πρώην πολιτικών προσφύγων. Ο κάθε ερευνητής έχει τους δικούς του
λόγους για το ενδιαφέρον του.
Λίγοι είναι όμως οι πολιτικοί πρόσφυγες που έχουνε μιλήσει και
ακόμα πιο λίγοι είναι αυτοί που
μιλήσανε έξω από τα σύνορα της
Ελλάδας. Αν και έχουνε δημοσιευτεί αρκετά βιβλία με αναμνήσεις και προσωπικά βιώματα, λίγα
είναι αυτά που έχουνε ασχοληθεί
με τους απλούς ανθρώπους, τους
«στρατιώτες» του Κόμματος και
τους απλούς μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ.

Όσο αφορά τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου που μεταφέρθηκαν
στις Λαϊκές Δημοκρατίες, έχουν
δημοσιευτεί αρκετά στοιχεία. Οι
αφηγήσεις των δικών μας «παιδιών» συμπληρώνουν αυτά τα
στοιχεία με τις προσωπικές τους
εμπειρίες και ελπίζουμε να συμβάλλουν στην παραπέρα έρευνα
για το πώς και γιατί βρεθήκανε
έξω από τα σύνορα της Ελλάδας,
και το πώς ζήσανε και δημιουργήσανε όλα αυτά τα χρόνια.
Σε μία συνέντευξη για το περιοδικό «Καλημέρα», η Ηλέκτρα Αλμετίδου, η οποία γεννήθηκε και

έζησε στην Τσεχοσλοβακία μέχρι
τον επαναπατρισμό της στην Ελλάδα, μας είπε το εξής: «Όταν
ήμουν δεκατριών ετών οι αντάρτες μας, μας μιλούσαν,
εμείς βαριόμασταν, δε θέλαμε
να ξέρουμε, αδιαφορούσαμε.
Τι κρίμα! Αλλά τώρα, τώρα
θέλω να τα μάθω όλα… Κάποιος πρέπει να κάνει ένα
έργο γι’ αυτόν τον ελληνισμό,
αλλά όχι για εντυπώσεις, να
πει την αλήθεια, την ανθρώπινη αλήθεια… Με ενδιαφέρει
ο ελληνισμός της Τσεχίας, και
είναι αυτό που κάνεις εσύ, να

δίνεις την ευκαιρία στους ανθρώπους, στους απλούς ανθρώπους με τόση πλούσια
ζωή, να την πουν, να μιλήσουν για τα βιώματά τους…
Και σίγουρα και οι νέοι έχουν
τι να μάθουν από αυτούς τους
ανθρώπους, από την αντοχή
τους, από την επιμονή τους
για ένα καλό μέλλον. Αξίζουν
κάθε προσπάθεια μας…».
Ελπίζω να εκπληρώσαμε αυτό το
έργο με την έκδοση αυτής της
προσπάθειάς μας.

Τασούλα Ζησάκη-Healey

Η Ιστορία μας….
Αποσπάσματα από το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη
Αγαπητοί αναγνώστες, σας είχαμε
παρακαλέσει εάν ξέρετε κάτι για
την ιστορία αυτού του βιβλίου, να
μας ενημερώσετε. Οι πρώτες πληροφορίες ήρθαν τηλεφωνικώς
από τη Θεσσαλονίκη – το βιβλίο
αυτό ήταν μια συλλογική προσπάθεια έντεκα ατόμων, στελεχών της
Οργάνωσης πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. Υπεύθυνος για την έκδοση και
συντονιστής αυτής της προσπάθειας ήταν ο Π. Χαρατσίδης. Οι
συνεργάτες του ήταν οι αείμνηστοι:
Χατζητάσκος Αλέκος, Δόβας Γιάννης, Θυμνιόπουλος Κώστας, Δούκας Απόστολος, Χατζάρης
Θανάσης, Γιαταγανζίδης Κώστας,
Νεδέλκος Φώτης, Ελευθεριάδης
Κώστας, Νεοφυτίδης Γιώργος και
Δαλκαράκης Κώστας. Το βιβλίο
βασίζεται σε στοιχεία του Αρχείου
της Οργάνωσης Πολιτικών Προσφύγων Τσεχοσλοβακίας και του
Αρχείου της ΚΟ Τσεχοσλοβακίας.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες
μας όπως και τις οικογένειες των
συγγραφέων να μας στείλουν ότι
άλλες πληροφορίες έχουν.
Επίσης, ο Γιάννης Παταρίδης μας
είπε ότι και ο ίδιος θυμάται όταν
επισκέπτονταν τον Π. Χαρατσίδη
στο σπίτι του, πολλές φορές ο Π.
Χαρατσίδης του διάβαζε αποσπάσματα από το χειρόγραφο. Μας
χαροποιούν τα νέα ότι το βιβλίο
αυτό θα δημοσιευτεί σύντομα
στην Ελλάδα μετά από την παρουσίασή του στο περιοδικό «Καλημέρα» και το μεγάλο ενδιαφέρον
που έδειξαν οι συμπατριώτες μας
στην Τσεχία και στην Ελλάδα.

Αγαπητή Κα
Τασούλα Ζησάκη - Healey
Αρχικά εύχομαι καλή χρονιά, υγεία,
επαγγελματική πρόοδο και ΕΙΡΗΝΗ
σ’όλο τον κόσμο.
Απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά και
στο περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ που το
διαβάζω εδώ και χρόνια. Εκτιμώ την
μεγάλη προσπάθεια σας και σας συγχαίρω γι’αυτό.
Στο τεύχος 44 του Δεκεμβρίου 2008
σχολιάζετε και δημοσιεύετε αποσπάσματα από το βιβλίο του Πολυχρόνη
Χαρατσίδη /ΒΡΑΧΟΣ/ «Οι πολιτική πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία». Θα ήθελα να προσφέρω
μερικές πληροφορίες για το βιβλίο. Το
βιβλίο αυτό γράφτηκε εξ ολοκλήρου
από τον συγγραφέα μετά από έρευνα
και μελέτη συγκεκριμένων στοιχείων
από αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως από
τον Ερυθρό Σταυρό το τμήμα υπεύθυνο για τους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες και από ανθρώπους που
φρόντιζαν ως δάσκαλοι η παιδονόμοι
τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς.
Μερόνυχτα ο ίδιος πληκτρολογούσε
τα κείμενα στην γραφομηχανή, αναζητούσε παλαιές φωτογραφίες ταξιδεύοντας προς αναζήτηση αυτών.
Η ιδέα για το βιβλίο αυτό ξεκίνησε
όταν άρχισε η μεγάλη ροή του επαναπατρισμού, μετά την πτώση της
χούντας στην Ελλάδα, γιατί ολοκληρώθηκε ‘ένα μεγάλο κεφάλαιο της
ιστορίας των ελλήνων πολιτικών προσφύγων της Τσεχοσλοβακίας. Δυστυχώς, όταν το βιβλίο ολοκληρώθηκε
δεν υπήρχε υποστήριξη προς την έκδοσή του. Ο συγγραφέας ίδιος αρρώστησε σοβαρά και η τελευταία του
επιθυμία ήτανε να επιστρέψει στην
ΠΑΤΡΙΔΑ όπου έζησε λίγο χρονικό
διάστημα.
Παρά τα προβλήματα υγείας κατάφερε στην Ελλάδα, με δικά του
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έξοδα την έκδοση του βιβλίου «Το
13 σύνταγμα ΕΛΑΣ». Αναφέρετε
στην εθνική αντίσταση στο Κιλκίς και
το οποίο διαβάστηκε από πολλούς και
πρέπει να υπάρχει και στην βιβλιοθήκη της Ελληνικής κοινότητας της
Πράγας.
Την απόφαση να δανειστεί το βιβλίο
«Οι πολιτική πρόσφυγες στην
Τσεχοσλοβακία» στο περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ, για να δημοσιευτούν έστω
αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό,
αφού δεν μπόρεσε να εκδοθεί σαν βιβλίο, την πήρα εγώ η σύζυγος του
μετά από πρόκληση και ενδιαφέρον
του περιοδικού για δημοσιεύσεις που
αφορούν τα θέματα των πολιτικών
προσφύγων τις Τσεχοσλοβακίας ,και
γι αυτό σας ευχαριστούμε.
Η απορία σας που εκφράζετε στο πρόλογο γιατί δεν δημοσιεύτηκε το βιβλίο
αυτό, προσπάθησα να σας εξηγήσω .
Το εάν υπάρχουν σε άλλα χέρια
είναι απίθανο, γιατί είναι ένα και μοναδικό, αυτό που έχετε αυτή την
στιγμή εσείς στην διάθεσή σας και ελπίζουμε στην καλύτερη αξιοποίηση
του βιβλίου – ντοκουμέντου αυτού.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Θεσ/νίκη 8.1. 2009
Σουλτάνα Χαρατσίδου
Υψηλάντου 46
Άνω Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη ΤΚ 564
31

Κ: Αγαπιτή Σουλτάνα, σ’ευχαριστούμε για τιν επιστολή σου. Εμεις
έχουμε δει και ένα άλλο έντυπο
του βιβλίου, το οποίο είναι μάλλον
κάποιο αντίγραφο και φαίνεται ότι
δεν ήταν ακόμα τελειωμένο. Το βιβλίο που μας έστειλες εσύ είναι τελειωμένο και χωρίς διορθώσεις,
και με πολλά κείμενα καινούργια.

«Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία»
Πράγα, 1982

Πολυχρόνης Χαρατσίδης
Η ελληνική μόρφωση και αγωγή των παιδιών στις προσφυγικές παροικίες (Ε/ σ. 115 - 119)
Δεν θέλομε να περιγράφομε εμείς πως γίνονταν η εκπαιδευτική δουλειά στα σχολεία των παροικιών με τα ελληνόπουλα,
δηλαδή αυτά που έζησαν όχι στους παιδικούς σταθμούς, είτε γιατί οι γονείς τους τα
πήρανε κοντά τους, είτε γιατί γεννήθηκαν
αργότερα στην προσφυγιά κι έμεναν στις
διάφορες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά.
Αρκούμαστε σε αποσπάσματα της έκθεσης
που κάνει στην εκπαιδευτική επιτροπή ο
νέο-αναδειγμένος δάσκαλος της ελληνικής
γλώσσας Στ. Σιμ. (Στέφανος Σιμμιχανίδης;,
που σήμερα διαμένει στην πόλη Κρνοβ,
σημ. Κ) που εργάστηκε πάνω από δέκα
χρόνια στη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων στα παιδιά των ελληνικών παροικιών στην Τσεχοσλοβακία.
Κατά το ίδιο πρότυπο γίνονταν και γίνεται
η δουλειά σε εκατοντάδες παιδιά στα σχολεία και των άλλων παροικιών των πολιτικών προσφύγων, του Κρνοβ, του Μπρνο,
του Γιάμπλονετς, Ντβούρ Κράλοβε, Πράγας, Μπέροουν, Γέσενικ, Σούμπερκ,
Οστράβας κλπ.
Να λοιπόν πως εκθέτει τη λειτουργία των
ελληνικών σχολείων στις παροικίες των
πολιτικών προσφύγων ο αναφερόμενος δάσκαλος:
«Η ανάγκη της εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας στα παιδιά που βρέθηκαν από το
1948 σε αναγκαστική υπερορία, ήταν ζήτημα ανάγκης για μας. Ένα απ’ αυτά τα παιδιά, που με στοργή και αγάπη δέχθηκε το
τσεχοσλοβάκικο κράτος ήμουνα κι εγώ.
Στους παιδικούς σταθμούς, που ιδρύθηκαν
για μας από το λαϊκό κράτος, περάσαμε τα
νεανικά μας χρόνια, με τη φροντίδα και την
περιποίηση του ελληνικού και τσέχικου εκπαιδευτικού και παιδονομικού προσωπικού. Ομολογώ ότι και τώρα ακόμη
αναπολώ με μεγάλη συγκίνηση τα παιδικά
μου εκείνα χρόνια.
Εκείνο που μας βασάνιζε, ανάμεσα στ’
άλλα προβλήματα, ήταν και η ελληνική μας
μόρφωση. Αναρωτιόμασταν αν θα μείνουν
στο λεξιλόγιό μας μόνο ορισμένες λέξεις
όπως μαμά, μπαμπά κλπ., ή θα βρεθεί τρόπος να μορφωθούμε ελληνικά.
Και το αναγνωρίζομε με ικανοποίηση εμείς
τα πρώην παιδιά, ότι εδώ στην ξενιτειά,
βρέθηκαν και άνθρωποι των γραμμάτων,
δάσκαλοι παιδαγωγοί, που διέθεσαν όλες
τις δυνάμεις τους, να μάθομε ελληνικά, να
γράφομε και να διαβάζομε στη μητρική
γλώσσα, να γνωρίσομε την ιστορία του

λαού μας και την όμορφη γεωγραφική
φύση της πατρίδας μας.
Από τότε ως τώρα κύλησαν πολλά χρόνια.
Εμείς τα παιδιά όπως και οι γονείς μας,
αποχτήσαμε διάφορες τέχνες. Πολλοί έγιναν διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών, γιατροί, μηχανολόγοι, χημικοί, ζωγράφοι,
καλλιτέχνες κλπ.
Εγώ είχα το ευτύχημα να γίνω δάσκαλος
της ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό χρωστάω
ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους τους δασκάλους που με μάθανε ελληνικά, ιδιαίτερα
στους Α. Χατζητάσκο και Π. Σκουρλέτο,
που στάθηκαν οι κυριότεροι βοηθοί και
σύμβουλοί μου.
Έτσι ήρθε και η σειρά σε μένα να μεταδώσω
στα νέα ελληνόπουλα που γεννήθηκαν
στην ξενιτειά, αυτά που μ’ έμαθαν όλοι οι
δάσκαλοί μου. Το βάπτισμα του δασκάλου
της ελληνικής γλώσσας το πήρα το 1970.
Αυτό το καθήκον, μου το ανάθεσε η Οργάνωση των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων
και το δέχθηκα με ευχαρίστηση, γιατί θα
ανταπέδιδα στα ελληνόπουλα αυτά που
εγώ και τ’ άλλα παιδιά από το 1948 ζητούσαμε από τους πατεράδες μας και τους εγγράμματους
πατριώτες
πολιτικούς
πρόσφυγες.
Τα πρώτα μαθήματα στα ελληνικά τα δίδαξα στα ελληνόπουλα της προσφυγικής
παροικίας Τρίνετς. Σε συνέχεια ως το 1978
έκανα το δάσκαλο στα παιδιά των παροικιών Κάρβινας, του Χαβίρζοβ, Οστράβας.
Από το 1978 ως τώρα παραδίνω ελληνικά
μαθήματα στα ελληνόπουλα των παροικιών του νομού Μπρούνταλ, στο Βρμπνό,
το Γίντριχοφ, την Αλμπρέχτιτσε, την
Οσομπλάχα και το Κρνοφ.
Ελληνικά διδάσκονται (ανάγνωση, γραφή,
γραμματική, αρχαία και νεώτερη ελληνική
ιστορία και γεωγραφία της Ελλάδας), σε
ομίλους μαθητών από 10 – 16 παιδιά, ανάλογα με τους μαθητές της παροικίας. Στον
όμιλο ανήκουν παιδιά διαφόρων τάξεων.
Γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας στον όμιλο πρέπει να ανήκουν 10 – 12 μαθητές και κατ’ εξαίρεση από
έλλειψη παιδιών κάποτε μόνο και από 6
παιδιά.
Οι ώρες διδασκαλίες είναι μόνο 4 τη βδομάδα. Γιατί δεν υπάρχουν κενές ώρες στο
ωρολογιακό πρόγραμμα και για το λόγο,
ότι δεν μπορούν να παραφορτωθούν τα ελληνόπουλα, πράγμα που θα τα δυσκόλευε
να τα βγάλουν πέρα στ’ άλλα μαθήματα με
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τα τσεχόπουλα. Και αυτό θα ήταν σε βάρος
των παιδιών μας για την παραπέρα μόρφωση τους στ’ ανώτερα σχολεία.
Η πληρότητα του ωρολογιακού προγράμματος, μας υποχρεώνει να κάνομε τα ελληνικά μαθήματα τις απογευματινές ώρες ως
τις 17:30, πράγμα που είναι κουραστικό για
τα παιδιά. Μα αυτό είναι αναγκαίο κακό. Σ’
όλα τα χρόνια που παράδινα σε 150 παιδιά
μαθήματα, αυτά πάντα γίνονταν και γίνονται στις απογευματινές ώρες. Σήμερα διδάσκω μόνο σε 47 παιδιά, γιατί πολλά
επαναπατρίσθηκαν με τους γονείς τους και
άλλα τέλειωσαν το βασικό σχολείο.
Τα ελληνικά μαθήματα γίνονται πάντα σε
συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων. Αν κατορθωθεί να εξασφαλισθεί μόνιμη αίθουσα στο σχολείο για τα ελληνικά
μαθήματα, τότε η απόδοση τους είναι μεγαλύτερη και η αφομοίωση τελειότερη. Τα
παιδιά με τη βοήθεια του δασκάλου στολίζουν την αίθουσα της τάξης με προσωπογραφίες ηρώων του Εικοσιένα και της
Εθνικής Αντίστασης, με ελληνικούς χάρτες
και φωτογραφίες ελληνικών τοπίων. Έτσι η
τάξη αυτή θυμίζει στα παιδιά την πατρίδα
Ελλάδα. Τέτοια τάξη είχαμε το 1979 στο
Γίντριχοφ.
Στην ανάπτυξη της ελληνικής μόρφωσης
και αγωγής των ελληνόπουλων βοηθάνε
πολύ οι επιτροπές γονιών των μαθητών,
που συνεργάζονται με το δάσκαλο. Σ’ αυτό
επίσης βοηθάνε και οι μαθητικές επιτροπές,
που αποτελούν την αυτοδιοίκηση της
τάξης. Οι επιτροπές αυτές των μαθητών
δουλεύουν πάντα με καθορισμένο από
αυτές πρόγραμμα, που περιέχει θέματα πολιτιστικού, ιστορικού, αθλητικού, κλπ., περιεχομένου.
Με βάση αυτό το εξωσχολικό τους πρόγραμμα, τα παιδιά οργανώνουν και δίνουν
προγράμματα στις επετειακές εθνικές και
αντιστασιακές γιορτές, τη γιορτή του παιδιού, των γυναικών κτλ. Οργανώνουν
εξορμήσεις για τον εξωραϊσμό των σχολείων. Διοργανώνουν εκδρομές σε ιστορικά
μνημεία και εργοστάσια, όπως λ.χ. τα παιδιά του Τρίνετς επισκέφθηκαν το τεχνικό
μουσείο του μεγάλου μεταλλουργικού συγκροτήματος της πόλης και τα παιδιά του
Κρνοφ τα εργοστάσια υφαντουργίας της
πόλης Κάρνολα.

τους συναναστροφή με τα τσεχόπουλα, τα υποχρεώνει άθελα
τους να έχουν διαφορετική απόχρωση στην ελληνική τους ομιλία.
Κι αυτός λοιπόν ο λόγος των παιδιών, επιβάλει την ταχύτερη
οριστική λύση του ζητήματος επαναπατρισμού των πολιτικών
προσφύγων στην Πατρίδα.

Οι μαθητικές αυτές επιτροπές οργανώνουν και συναντήσεις με
τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και ακούνε απ’ αυτούς
ιστορικές αφηγήσεις για τους αγώνες του λαού μας.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα και τα πολύ εποικοδομητικά σεμινάρια των δασκάλων, που εμένα τουλάχιστον με βοήθησαν πάρα πολύ. Σε τέτοια σεμινάρια που διάρκεσαν τρεις
βδομάδες πήρα μέρος το 1977 στην Πολωνία και το 1979 στη
Βουλγαρία. Σ’ αυτά συμμετείχαν ελλληνοδιδάσκαλοι από τη Σοβιετική Ένωση, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη
Λαοκρατική Γερμανία και την σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Σ’ αυτά έγιναν υποδειγματικές μεθοδικές παραδόσεις γεωγραφίας, γραμματικής, συντακτικού και νεοελληνικής λογοτεχνίας
από ευδόκιμους έλληνες παιδαγωγούς και από ειδικούς καθηγητές των χωρών όπου συνέρχονταν.»
Έτσι τελειώνει η έκθεσή του ο αναφερόμενος δάσκαλος από το
Κρνοφ. Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν όλα τα σχολεία στις ελληνικές προσφυγικές παροικίες.
Τέτοια πολύτιμη δουλειά γίνονταν και γίνεται για την ελληνική
μόρφωση και αγωγή των ελληνόπουλων στις παροικίες των πολιτικών προσφύγων στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία Τσεχοσλοβακίας.
Στην ελληνοπρεπή προφορά της μητρικής γλώσσας, που διδάχθηκαν τα παιδιά μας στην ξενιτειά, βοήθησαν αισθητά οι επισκέψεις τους στην πατρίδα, που επιτράπηκαν μετά την πολιτική
αλλαγή.
Τα παιδιά που επέστρεψαν από τις επισκέψεις στους συγγενείς
και την παραμονή τους στα εθνικά ιδρύματα κατασκήνωσης, μιλούνε τα ελληνικά καλύτερα απ’ ότι εδώ τ’ άλλα στην ξενιτειά,
όπου η επίδραση της ντόπιας γλώσσας και η συχνή καθημερινή

Στο επόμενο κείμενο από το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη, θα διαβάσετε το ποιοί φρόντισαν για τα προβλήματα των πολιτικών
προσφύγων και πιο ήταν το στάτους των πολιτικών προσφύγων. Όπως θα δείτε δεν ήταν ούτε «φυγάδες», ούτε «μετανάστες», αλλά ούτε και «απόδημοι», όπως προσπαθούν κάποιοι
να μας πείσουν σήμερα. Είναι μία σοβαρή διαστρέβλωση της
ιστορίας μας για να μη φαίνεται ότι στις τότε λαϊκές δημοκρατίες υπήρχαν πολιτικοί πρόσφυγες. Όπως κάποιος γάλλος
φοιτητής με έκπληξη διαπίστωσε σε διάλεξη για τις μειονότητες στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, ότι ποτέ δεν είχε ακούσει για
πολιτικούς πρόσφυγες και πολιτικό άσυλο στις ανατολικές
χώρες. Μέχρι τότε μάθαινε ότι μόνο στη Δύση ο κόσμος ζητούσε πολιτικό άσυλο. Τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Π.
Χαρατσίδη θα βοηθήσουν και τους νεότερους μας φοιτητές,
Έλληνες και μη, που γράφουν την ιστορία των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία (και είναι αρκετά μοντέρνο το
θέμα αυτό στα πανεπιστήμια) να μη βασίζονται μόνο σε βιβλιογραφία που προσπαθεί, για εντυπώσεις, να διαστρεβλώσει πολλά θέματα που αφορούν τους πολιτικούς πρόσφυγες
στην Τσεχοσλοβακία. Δυστυχώς, ήδη έχουμε δει αρκετές τέτοιες εργασίες φοιτητών και ιστορικών.

Τσεχοσλοβάκικα όργανα που φρόντιζαν και μεριμνούν
για τους πολιτικούς πρόσφυγες
Αποσπάσματα από το κεφάλαιο Ι, σ. 127
Το ΚΚΕ, μετά την επέμβαση το Δεκέμβρη του 1944 και τον μονόπλευρο εμφύλιο που εξαπολύθηκε κατά των δημοκρατικών
πολιτών, υιοθετώντας την ένοπλη αυτοάμυνα των καταδιωκομένων αγωνιστών ενάντια στη λευκή δολοφονική επίσημη και
συμμοριακή τρομοκρατία, ηγήθηκε και καθοδήγησε τον αγώνα
των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της ομαλότητας στη χώρα, για
την εθνική τιμή και αξιοπρέπεια του λαού μας, ενάντια στις αγγλοαμερικανικές επεμβάσεις και καταπατήσεις της εθνικής μας
ανεξαρτησίας.
Τερματίζοντας αυτόν τον σκληρό και άνισο αγώνα για τη δημοκρατία, τις λαϊκές ελευθερίες και την εθνική ανεξαρτησία, αποτυχημένα από αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες, ήταν και
ο μοναδικός υπεύθυνος παράγοντας για την εξασφάλιση της
πολιτικής ασυλίας και της προσωρινής αποκατάστασης των δημοκρατικών αγωνιστών και των παιδιών τους.
Απευθύνθηκε στο ΚΚΣΣ και στα αδερφά ομοϊδεατικά Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα των Λαϊκών Δημοκρατιών, που
καθοδηγούσαν, αναγνωρισμένα από τις συνασπισμένες πολιτικές εθνικές πατριωτικές δυνάμεις, τις κυβερνήσεις των χωρών
τους, με την παράκληση να δεχθούν στις χώρες τους, σαν πολιτικούς πρόσφυγες τους έλληνες αγωνιστές της δημοκρατίας και
της εθνικής ανεξαρτησίας.
Τα κυβερνητικά καθοδηγητικά αυτά κόμματα, πιστά στη διεθνιστική αλληλεγγύη προς τους αγωνιστές της δημοκρατίας και
ανεξαρτησίας άλλων χωρών και τηρώντας την εφαρμοσμένη
διεθνή αρχή και πρακτική, ευπρόσδεκτα δέχθηκαν αυτό το αί-

τημα του ΚΚΕ, του μόνου αρμοδίου και υπεύθυνου οργάνου,
που αποφάσιζε για το ζήτημα αυτό. Γιατί οι πολιτικοί πρόσφυγες
δεν έφθασαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες, σαν μετανάστες με διακρατικές συμφωνίες ή αυτοκέφαλα και ατομικά με δική τους αίτηση. Τον κύριο λοιπόν λόγο για την τακτοποίηση των
πολιτικών προσφύγων είχε το ΚΚΕ, με τις συνεννοήσεις και
αποφάσεις των υπευθύνων οργάνων του με τα αντίστοιχα
αδερφά κυβερνητικά και καθοδηγητικά κόμματα.
Από τα κύρια τσεχοσλοβάκικα όργανα, που ενδιαφέρθηκαν
άμεσα για τα προβλήματα των πολιτικών προσφύγων, ήταν
πρώτα απ’ όλα η ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας με τα αρμόδια όργανά του και πριν απ’ όλα το διεθνές του τμήμα.
Το κυβερνητικό Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας αμέσως
ύστερα από τη νικηφόρα Σοσιαλιστική Επανάσταση το Φλεβάρη του 1948, δέχθηκε την παράκληση του ΚΚΕ, να φιλοξενήσει στη χώρα του έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά
τους.
Η συγκατάθεσή του αυτή εκφράστηκε και επίσημα με νομική
πράξη για την κατοχύρωση της πολιτικής μας ασυλίας στην
Τσεχοσλοβακία. Γι’ αυτό κάθε φορά που παρουσιάζεται ευκαιρία, τα αντιπροσωπευτικά και καθοδηγητικά όργανα των προσφύγων απευθύνουν στην ΚΕ του ΚΚΤς την απεριόριστη
ευγνωμοσύνη τους γι’ αυτή την στοργική φιλοξενία.
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Η πρώτη, λοιπόν, πράξη, η απόφαση για την παραμονή και απασχόλησή μας στην Τσεχοσλοβακία, ανήκει στο Κομμουνιστικό
της Κόμμα που μας πήρε υπό την προστασία του, από την αρχή
της άφιξής μας ως τώρα. Με την έμπνευση και καθοδήγησή του
ασχολείται για τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες ολόκληρο
σύμπλεγμα μηχανισμού κρατικών οργάνων και μαζικών οργανώσεων.
Το είδος των προσφυγικών προβλημάτων καθόριζε και τα αντίστοιχα κρατικά και κοινωνικά όργανα, που επιλαμβάνονταν την
επίλυση του σχετικού ζητήματος.
Όπως κάθε νέο πρόβλημα, έτσι και η αποκατάσταση των πολιτικών προσφύγων παρουσίαζε δυσκολίες. Αρχικά στην περίοδο
του 1949-1952, η φροντίδα για τους πολιτικούς πρόσφυγες
ανήκε στην αρμοδιότητα του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας,
στο επονομαζόμενο τμήμα του «Ελληνική Δράση», που απασχολούσε 1.100 υπαλλήλους. Αντιστοιχούσε δηλαδή σχεδόν ένας
υπάλληλος σε 15 πολιτικούς πρόσφυγες.
Τον Οκτώβρη του 1951 παίρνεται η απόφαση για τη δημιουργία
Κοινωνικού Τμήματος του Τσεχοσλοβάκικου Ερυθρού Σταυρού,
που τυπικά αναλαμβάνει με πρώτο διευθυντή τον Λ. Μοράβεκ
την φροντίδα για τους πολιτικούς πρόσφυγες τον Ιούλη του
1952, ουσιαστικά όμως από τον Αύγουστο του 1953, ως τα σήμερα. Ο Ερυθρός Σταυρός με έδρα την Πράγα, είχε υπαλλήλους
του στις μεγαλύτερες προσφυγικές παροικίες, όπως το Μπρνο,
την Οστράβα, το Κρνοφ, το Γέσενικ κλπ., που βοηθούσαν άμεσα
τους πρόσφυγες στην επίλυση των ζητημάτων τους.
Στο μηχανισμό του Ερυθρού Σταυρού, στη δύναμή του, ανήκουν
και τα κατά καιρούς επαγγελματικά στελέχη των ελληνικών
προσφυγικών οργανώσεων. Αυτός κρατάει μητρώα όλων των
πολιτικών προσφύγων, έλυνε και λύνει τα προβλήματα της αρμοδιότητάς του, την επιδότηση των υπερηλίκων και αναπήρων
του αγώνα, την οργάνωση πρώτων επιστροφών στην Ελλάδα
κλπ. Είναι από τους πιο ονομαστότερους οργανισμούς στους
πολιτικούς πρόσφυγες. Το οίκημα στέγασής του τελευταία στην
οδό Ζίτνας αρ. 44, Πράγας, με το υπαλληλικό του προσωπικό
και τους υπευθύνους του Παρίζεκ και Πράβδα, που από την αρχή της πολιτικής μας
προσφυγιάς μας εξυπηρετούν, είναι το προσφιλές εντευκτήριο των πολιτικών προσφύγων, όπου ευγενέστατοι και ευπροσήγοροι
οι άνθρωποι αυτοί του Ερυθρού Σταυρού,
αντιμετωπίζουν στοργικά κάθε πρόβλημα
της αρμοδιότητάς τους, που τους αναφέρει
οποιοσδήποτε πρόσφυγας.
Τη φροντίδα για τα μικρά παιδιά όταν λειτουργούσαν τα βρεφοκομεία την είχε το
Υπουργείο Υγιεινής. Σ’ αυτό αναφερθήκαμε
εκτενέστερα σ’ άλλο προηγούμενο κεφάλαιο.
Για τα ζητήματα παιδείας φυσικά αρμόδιο
ήταν το Υπουργείο Παιδείας, που λόγω της
ιδιομορφίας του προσφυγικού προβλήματος, ασχολήθηκε πολύ συστηματικά με τα
ζητήματα της μόρφωσης των ελληνοπαίδων.
Συγκρότησε ειδικές μικτές επιτροπές από τσέχους παιδαγωγούς
και έλληνες εκπροσώπους, για την επιλογή πολιτικών προσφύγων για τις μέσες και προπαρασκευαστικές σχολές για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικοί παιδαγωγοί του εκπόνησαν
γράμματα για τη μόρφωση των ελληνόπουλων. Αυτό διόριζε
τους έλληνες δασκάλους στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία των παροικιών. Οργάνωνε σεμινάρια κατά περιόδους για
την επιμόρφωση και εξειδίκευση των δασκάλων. Τέτοια σεμινάρια οργανώθηκαν και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες με συμμετοχή ελλήνων δασκάλων από την Τσεχοσλοβακία. Αυτό

χορηγούσε υποτροφίες στους έλληνες φοιτητές όχι μονάχα πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά και τους απεσταλμένους από την Ελλάδα για τις ανώτατες σχολές.
Τα ζητήματα εργασίας και απασχόλησης των πολιτικών προσφύγων έλυναν τα Λαϊκά Συμβούλια… Για την ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των πολιτικών προσφύγων,
ισχύει ότι και για τους τσεχοσλοβάκους εργαζόμενους. Όλα
προσφέρονται δωρεάν από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα της
περιοχής των.
Σημαντική είναι και η ηθική και υλική βοήθεια στην ελληνική
νεολαία από την οργάνωση νεολαίας, την Τσεχοσλοβάκικη
Ένωση Νεολαίας – CSM, που ύστερα από το 1969 ονομάσθηκε
Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας – SSM.
Αν λοιπόν ανακεφαλαιώσομε τα όσα πολύ σύντομα σκιαγραφήσαμε, θα δούμε ότι για τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες
φρόντισαν και μεριμνούν, από την αρχή της άφιξής μας ως τα
τώρα στην Τσεχοσλοβακία, το Κομμουνιστικό της Κόμμα, τα
υπουργεία, ο Ερυθρός Σταυρός, τα Λαϊκά συμβούλια, τα Υγειονομικά κέντρα, οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων και υπηρεσιών, τα συνδικάτα, η οργάνωση της Νεολαίας κτλ.
Την πολιτική ασυλία στους έλληνες αγωνιστές, νομικά κατοχύρωσε η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας Τσεχοσλοβακίας,
με την σχετική της απόφαση 1048 της 6ης Δεκέμβρη 1948. Αυτή
η απόφαση στάθηκε το βάθρο, όπου οικοδομήθηκε όλο το σύστημα μηχανισμού βοήθειας και συμπαράστασης των οργάνων
και οργανώσεων που αναφέραμε στους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες.
Αυτή η στοργική μέριμνα των κομματικών, κρατικών οργάνων
και μαζικών οργανώσεων Τσεχοσλοβακίας, στους πολιτικούς
πρόσφυγες, βοήθησε ουσιαστικά να ξεπερασθούν γρήγορα οι
πληγές και τα ψυχικά τραύματα, που άφησε σε μας και τα παιδιά
μας ο εμφύλιος σπαραγμός. Χωρίς τη συμβολή αυτών των παραγόντων θα ήταν αδύνατο να μιλήσομε για τα επιτεύγματα των
πολιτικών προσφύγων που αναφέρομε σε συνέχεια σ’ αυτό το
κεφάλαιο.
Θα ήταν ευχής έργον, οι πολιτικοί πρόσφυγες και τα παιδιά τους, που επιστρέφουν στην Ελλάδα, να τύχαιναν
παρόμοια προστατευτικά μέτρα, που
θα τους έδιναν τη δυνατότητα, τουλάχιστο να αξιοποιήσουν στην πατρίδα,
χωρίς εξαιρέσεις, τις επιστημονικές
γνώσεις, τις τεχνικές ειδικεύσεις και τα
καλλιτεχνικά ταλέντα τους, που ανάπτυξαν στην Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Στον Παιδικό Σταθμό Μπράνκυ ν
Μοράβε
(φωτογραφία: Μ. Σίντελαρζ)
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Παιδικός Σταθμός Φρύσταντ

Η Ειρήνη Καρανίκου
με παιδιά 1950
Από δεξιά – Ελένη
Καρανίκου, Βασιλική
Τσουμάκα, Κοσμάς
Τσουμάκας, Νίκη Καρανίκου, Δημήτριος
Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Καρακώστας,
ποια είναι τα υπόλοιπα τρία αγοράκια
στη δεύτερη σειρά;

Παιδικός Σταθμός Νόβυ Χραντι

Επιστολές
Για το 2009 σας ευχόμαστε καλή χρόνια, υγεία, ευτυχία και πολλή αγάπη!!!
Εκ μέρους της Σύνταξης και του ΔΣ της ΕΚ Πράγας θέλουμε να
ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην
Τσεχία, όλες της Ελληνικές Κοινότητες, την ουγγρική, ουκρανική, γερμανική, σερβική και βουλγάρικη κοινότητες, την εταιρία Greek Transport Logistic (GTL) στην Πράγα, τον Πρέσβη Α.
Αντωνιάδη και τη σύζυγό του Τζέννη, τον Κ. Ορφανίδη, Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) στην
Πράγα, για τις καλές ευχές τους για τα Χριστούγεννα και το
νέο έτος 2009.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πανελλήνια Ένωση
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ) (Μαυρομματαίων 12,
Αθήνα 106 82), τους αναγνώστες μας από την Αμερική, Γερμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία για τις καλές ευχές.
Το Σωτήρη Φασούλη από τα Γιάννενα τον ευχαριστούμε και για
το υπέροχο ημερολόγιο του Πολιτιστικού Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κεφαλοχωριού αφιερωμένο στο Γάμο και για τη συνδρομή
του στο περιοδικό μας. Στην επιστολή του μας γράφει: «Το
χωριό μας είναι ένα από τα χωριά του Γράμμου, όπου στον εμφύλιο πόλεμο ήταν το επίκεντρο των εξελίξεων. Από τα 700 άτομα
που κατοικούσαν το 1948, το 1950 στην Ελλάδα μείνανε 80-90
άτομα, τα υπόλοιπα 600 βρέθηκαν σε όλες τις πρώην ανατολικές
χώρες και οι περισσότεροι στην Τσεχοσλοβακία. Με τα κοινωνικά γεγονότα, μερικοί ακόμη διαμένουν στην Τσεχία. Ευχαριστώ για το ΚΑΛΗΜΕΡΑ που μου στέλνετε. Το διαβάζουν και
πολλοί στο χωριό και με ενδιαφέρον παρακολουθούν ότι αφορά

τους Έλληνες που μένουν σήμερα στην Τσεχία, τη ζωή τους
αλλά και τις αναμνήσεις όσα οι ίδιοι έχουν ζήσει εκεί. Στο
Μπρνο βρίσκομαι ταχτικά γιατί σήμερα έχω εκεί την κόρη και
τα εγγόνια μου. Τα λέμε με τους Έλληνες στις συναντήσεις μας
στο ΣΛΑΒΙΑ και με τον καλό μας μπάρμπα Χρίστο Ευθυμιάδη,
και με τον Κυριάκο Μυλωνά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία».

Σε τούτ’ την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι
Τρεις μαυρομάτες μας κερνούν, και τρεις καλές κοπέλες.
Η μία κερνάει με το γυαλί κι η άλλη με την κούπα
Κι η τρίτη η μικρότερη με μαστραπά στο χέρι.
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Ο Γάμος είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα των νέων. Για εμάς
τους Ορθόδοξους Χριστιανούς
είναι ένα από τα σπουδαιότερα
χριστιανικά μυστήρια με τα
ήθη και έθιμα κάθε τόπου. Παλαιότερα κρατούσε 8-15 ημέρες περίπου. Άρχιζε την
Τετάρτη ή Πέμπτη του Γάμου
της Κυριακής με την μεταφορά
ξύλων εκ μέρους του γαμπρού
και τελειώνει το επόμενο Σαββατοκύριακο με τα «ΠΙΣΤΡΟΦΙΑ». Στο γάμο έχουμε
στηρίξει πολλά όνειρα για το μέλλον μας, για μια νέα οικογενειακή ζωή. Τα παλαιότερα χρόνια λέγαμε:

χώς, το κείμενο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά για να
μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε.

Από την Αμερική…
Το Άστρο της Βηθλεέμ
Το ουράνιο σημάδι που έγινε ο οδηγός των τριών Μάγων
για το μακρινό τους ταξίδι
Γράφει ο Διονύσης Ε. Κονταρίνης Νέα Υόρκη Δεκέμβρης 2008
denniskontarinis@yahoo.com
patrinos12@hotmail.com
“Με οδηγό τους το φως αστέρος ον είδον εν τη Ανατολή” αναγράφεται εις τα ιερά βιβλία, “Άστρον λαμπρόν τους οδηγεί,” τραγουδάει ο λαός μας.
Όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει μέχρι σήμερα. Υπήρξε το
αστέρι της Βηθλεέμ ή απλώς προστέθηκε στο γεγονός της γέννησης του Ιησού για να δώσει μια μεγαλοπρέπεια; Ήταν ένα ουράνιο φυσικό φαινόμενο, ή ένα θαύμα του Θεού για τον ερχομό
του μονογενούς του υιού πάνω στη Γη;
Οπωσδήποτε η ύπαρξη ενός τέτοιου λαμπερού και υπερμεγέθους
αστέρα υπήρξε το κίνητρο για τον θαυμασμό και την πίστη των
ανθρώπων αλλά και το κέντρισμα της Επιστήμης για μια κάποια
λογική εξήγηση.
Αν προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τις αποδείξεις των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το Άστρο της Βηθλεέμ, θα
διαπιστώσουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγες.
Το Αστέρι της Βηθλεέμ, το φωτεινό αυτό ουράνιο φαινόμενο, που
οδήγησε τους τρεις Μάγους στη φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός,
αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο και απασχολεί τους ανθρώπους,
ιδιαίτερα τους επιστήμονες, για πάνω από 2.000 χρόνια.
Τι να συνέβη άραγε την Άγια εκείνη νύχτα πάνω στον ουρανό της
Βηθλεέμ;
Κανείς δεν γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να πει υπεύθυνα τι
ακριβώς συνέβη.
Γεγονός είναι ότι όλοι οι επιστήμονες, που ασχολήθηκαν με την
ύπαρξη ή όχι του αστεριού, προβληματίστηκαν τόσο με την απόσταση που διένυσαν οι τρεις Μάγοι, από την Χαλδαία μέχρι την
Βηθλεέμ, όσο και με την έλλειψη της ακριβούς ημερομηνίας της
Γέννησης του Ιησού.
Αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο σε συνδυασμό με κάποια από τα αστρονομικά φαινόμενα,
που είχαν παρατηρηθεί την εποχή της Γέννησης του Ιησού. Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν είναι πάρα πολλές χωρίς όμως καμιά
από αυτές να δίνει μια λογικοφανή εξήγηση. Σύμφωνα με την
γνώμη των επιστημόνων τρεις πιθανές εξηγήσεις μπορεί να δοθούν. Ότι επρόκειτο για κάποιον κομήτη, ότι επρόκειτο για κάποιον καινοφανή αστέρα, ή ότι επρόκειτο για μια συνάντηση των
πλανητών Δία και Κρόνου.
Ο φημισμένος αστρολόγος του 17ου αιώνα, Γιόχαν Κέπλερ, εξέδωσε το 1614 ένα βιβλίο με τον δικό του υπολογισμό του χρόνου
Γέννησης του Χριστού, στο οποίο γράφει τα εξής.

Το παλικάρι το καλό
Θέλει καλή γυναίκα
Να ξέρει ρόκα και αργαλειό
Να ξέρει να κεντάει
Τα’ άλλα τα αφήνουμε στον καθ’ ένα μας.
Γάμος
Σήμερα είν’ άσπρος ο ουρανός
Σήμερα ειν’ άσπρη η μέρα
Σήμερα ανταμώθηκαν
ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Τραγούδι Τραπεζιού
1η χορωδία από συμπεθέρους του γαμπρού:
Χίλιο καλώς τον πήραμε τούτον τον νοικοκύρη
Με τα καλά του φαγητά με τα γλυκά του κρασιά.
2η χορωδία από τους συμπεθέρους της νύφης:
Φίλοι καλώς ορίσατε, φίλοι κι αγαπημένοι
Με την καλή σας συντροφιά, με τα καλά σας λόγια.

Όλοι μαζί οι συμπέθεροι:
Φάτε και πιείτε βρε παιδιά, χαρείτε να χαρούμε
Τούτον τον χρόνο τον καλό, τ’ άλλον ποιος το ξέρει
Για ζούμε, για πεθαίνουμε για σ’ άλλον τόπο πάμε.
Εκεί χαρές δεν γίνονται, ούτε και πανηγύρια.
Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός κι οι συμπέθεροι όλοι,
Και να προκόψουν τα παιδιά και σ’ άλλα να χαρούμε.
(από το ημερολόγιο)

“Το άστρο αυτό δεν ήταν ένας συνήθης κομήτης ή ένα οποιοδήποτε άλλο άστρο, αλλά ένα άστρο διαφορετικό από όλα τα
άλλα το οποίο με έναν ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο κινούνταν στο
κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας ......για να οδηγήσει τους
Μάγους από την Χαλδαία στην Βηθλεέμ.”

Εμείς ευχαριστούμε και τα παλληκάρια του ΣΛΑΒΙΑ στο
Μπρνο για τις καλές τους ευχές και για το κουράγιο που μας
δίνουν. Καλή χρονιά να έχετε και πολλή υγεία!
Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας από τη Γερμανία, Χρίστο
Τσαχπίνη, για την επιστολή του και το ρεπορτάζ στα γερμανικά. Κι εμείς του ευχόμαστε καλή χρόνια και υγεία. Δυστυ21

Πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν τις σκέψεις αυτές του Κέπλερ, αφού θα πρέπει να λάβει κανείς υπ όψη του τις θρησκευτικές προκαταλήψεις που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη.
Με το Άστρο της Βηθλεέμ έχουν καταπιαστεί ακόμη και κινέζοι
επιστήμονες – και υπήρχαν πάρα πολλοί εκείνη την εποχή – που
κατέγραφαν παρόμοια με το Άστρο φαινόμενα. Μάλιστα στο χρονικό “Ch’ien-han-shu” αναφέρεται ότι ένα αντικείμενο, πιθανώς
νέο αστέρι, είχε παρατηρηθεί στον ουράνιο χώρο της Βηθλεέμ τον
Μάρτιο του 5ου αιώνα προ Χριστού και παρέμεινε ορατό για
πάνω από εβδομήντα ημέρες.
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το αστέρι αυτό, που αναφέρουν οι Κινέζοι επιστήμονες, εμφανίστηκε κοντά στο αστέρι
eta Aquilae και παρέμενε ακίνητο σε σχέση με τους κομήτες οι
οποίοι κινούντο. Το γεγονός ότι η ημερομηνία εμφανίσεως του
αστεριού, η μεγάλη διάρκεια ορατότητας του και η θέση του στον
ουρανό συμπίπτουν με τις θέσεις των Κινέζων επιστημόνων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον το Άστρο της Βηθλεέμ θα πρέπει να ήταν αυτό.
Από ελληνικής πλευράς με το φαινόμενο του αστεριού της Βηθλεέμ έχει ασχοληθεί ο καθηγητής της Αστρονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κ. Χ. Βάρβογλης ο οποίος
αποκλείει την εμφάνιση κάποιου φωτεινού κομήτη ή κάποιου νέου
άστρου την νύχτα της γέννησης του Ιησού και μάλλον φαίνεται
να συμφωνεί με τις απόψεις των Κινέζων επιστημόνων.
Είναι γεγονός ότι οι φωτεινοί κομήτες, όπως και ένα καινοφανές
άστρο αποτελούν τα πιο φαντασμαγορικά ουράνια φαινόμενα,
που μπορεί να είναι ορατά και με γυμνό μάτι και να προσελκύσουν την προσοχή. Σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά στοιχεία και
τις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν, εκείνη την εποχή δεν έχει
καταγραφεί πουθενά η εμφάνιση κάποιου νέου κομήτη. Υπήρχε
όμως ένας καινοφανής αστέρας, τον 5ο π.Χ. αιώνα, όπως και πιο
πάνω αναφέρω, αλλά αφενός δεν φαίνεται να ήταν ένα σπουδαίο
αστρονομικό φαινόμενο, αφετέρου, ακόμη κι αν αυτό ήταν το
Άστρο των Χριστουγέννων, θα ήταν ορατό από πάρα πολύ κόσμο
και όχι μόνο από τους τρεις Μάγους.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι κάποιοι ερευνητές των Γραφών υποστηρίζουν ότι το Άστρο της Βηθλεέμ δεν
υπήρξε ποτέ στον ουρανό, αλλά επρόκειτο απλώς και μόνο για το
συμβολικό άστρο των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης για τον
προσδοκώμενο Μεσσία.
Κι ενώ οι επιστήμονες συνέχιζαν τις έρευνές τους, γύρω στα 1302
ο Ιταλός ζωγράφος Τζιόντο ντι Μποτόνε ζωγραφίζει για πρώτη
φορά το αστέρι σε μια τοιχογραφία στο παρεκκλήσι Scrovegni,
στην Πάντοβα. Αυτή η ζωγραφιά είναι η πρώτη και πιο γνωστή
αναπαράσταση του Άστρου της Βηθλεέμ και από τότε έχει καθιερωθεί να αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα στολίδια της μεγάλης
γιορτής της Χριστιανοσύνης.
Αστέρι ή κομήτης, ουράνιο φαινόμενο ή σημάδι του μεγάλου γεγονότος της γέννησης του Ιησού, το Άστρο της Βηθλεέμ αποτελεί πλέον το κύριο μέρος της μεγάλης γιορτής της
χριστιανοσύνης. Είναι το λαμπερό στολίδι, που οι άνθρωποι, σε
όλο τον κόσμο, με κάποιο δέος αντικρίζουν τις μέρες της μεγάλης γιορτής να στολίζει τα σπίτια, τους δρόμους, τα παράθυρα,
τους τοίχους. Αστέρια φωτεινά, μικρά και μεγάλα, στέλνουν στις
καρδιές όλων το μεγάλο μήνυμα. “Εγεννήθει Χριστός.”

Η ομιλία έγινε στο Πολιτιστικό παλάτι ιδιοκτησίας Στάτη (Επαναστάτη) Προύσαλη στην Οστράβα της Τσέχικης Δημοκρατίας
στις 28.6.2008.
Χαιρέτησαν στην εκδήλωση: Εκπρόσωπος του Κ. Κ. Τσεχίας
Μοραβίας και η αντιπρόεδρος της Κομμουνιστικής Νεολαίας
Τσεχίας (που πρόσφατα έβγαλε η κυβέρνηση με απόφαση της
εκτός νόμου).
Χαιρετισμός στην 60η επέτειο ερχομού των ελληνοπαίδων
στη φιλόξενη Τσεχοσλοβακία και τη σημερινή Τσέχικη Δημοκρατία.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί σ/φοι με την ευκαιρία της σημερνής σας εκδήλωσης αξίζει να συγχαρούμε την Οργανωτική
Επιτροπή που με πρωτοβουλία της διοργάνωσε προς τιμή των 60
χρόνων του ερχομού των ελληνοπαίδων στη φιλόξενη – άλλοτε
Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Επιτρέψετε μου, επίσης, να επισημάνω τη μεγάλη πολιτική σημασία αυτής της εκδήλωσης, (ιδιαίτερα σήμερα) που οι δυνάμεις
του ιμπεριαλισμού και της αντίδρασης, με πρώτες τις Η.Π.Α. την
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ αλλά και την αστική τάξη της Ελλάδας μ΄όλους
τους ‘στυλοβάτες της’, κάνουν τα πάντα για να διαστρεβλώσουν,
να σβήσουν και να εξαφανίσουν την πραγματική ιστορία και τους
Αγώνες του ΚΚΕ, του Ε.Α.Μ. του Δ.Σ.Ε. κι΄ όλων των Πατριωτικών δυνάμεων του τόπου μας, από τη μνήμη του λαού και της νεολαίας.
Διαθέτουν τεράστια χρηματικά ποσά σε αντικομμουνιστικά επιτελεία… πρόθυμους πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, ιστορικούς που διεκπεραιώνουν αυτή τη βρώμικη κι΄ ανήθικη δουλιά,
θέλουν να αντιστρέψουν την ιστορική πραγματικότητα και να την
προσαρμόσουν στα Αμερικάνικα και Ευρώ-Ενωσιακά γεωστρατηγικά τους συμφέροντα.
Στην εποχή του χιτλερισμού στη Γερμανία οι ναζιστές, και οι έλληνες φασίστες στην Ελλάδα έκαιγαν βιβλία για να ‘εξαφανίσουν’,
τις Κομμουνιστικές Ιδέες, (έτσι νόμιζαν)!
Τώρα είμαστε μάρτυρες των ναζιστικών, ρατσιστικών κι΄ αντικομμουνιστικών προκλήσεων που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις
πρώην σοσιαλιστικών χωρών, (Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία,)
διατηρώντας εκτός νόμου τα Κ.Κ., που φυλακίζουν δεκάδες ηγετικά στελέχη τους, που στερούν την ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών των χωρών τους,
(Ρώσικης καταγωγής) κι΄ που εμφανίζουν τις συμμορίες των συνεργατών των ΕΣ – ΕΣ στις χώρες τους, ως δυνάμεις «απελευθέρωσης» από τη Σοβιετική κατοχή.
Διαστρεβλώνουν την ιστορία των λαών που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό στις χώρες τους και
απειλούν με αφαίρεση νόμιμης λειτουργίας Κ. Κ. Απαγορεύουν
τη χρήση των Συμβόλων των Κ.Κ. Βγάζουν εκτός νόμου Κομμουνιστικές Νεολαίες, (όπως: Ουγγαρία, Τσεχία, Ουζμπεκιστάν
κ.α.). Παρουσιάζουν την Ε.Ε. ως το «πάνθεον» της δημοκρατίας,
τη στιγμή που η ίδια ‘πετάει στο καλάθι των αχρήστων’ τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος των λαών της Γαλλίας και της
Ολλανδίας για το Ευρωσύνταγμα. Απειλεί και εκβιάζει τον περήφανο Ιρλανδικό Λαό να «ζητήσει συγνώμη» με νέο δημοψήφισμα
και ν΄ αποδέχεται με ΝΑΙ ! αυτή τη φορά, την ευρωσυνθήκη που
ο ίδιος απέρριψε!
Εξυμνούν τις ΗΠΑ ως χώρα της «ελευθερίας» κλείνοντας τα
μάτια στα φρικιαστικά εγκλήματα, τα απάνθρωπα – μεσαιωνικά
βασανιστήρια και τις γενοκτονίες που διέπραξαν και διαπράττουν,
με τις δυο (2) Ατομικές Βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, τις
βόμβες Ναπάλμ ενάντια στο Δ.Σ.Ε. στο Βίτσι και στο Γράμο (στον
εμφύλιο πόλεμο), τους φονικούς πολέμους ενάντια στην Κορέα,
στο Βιετνάμ, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη
Σομαλία, για να μην ανατρέξουμε παλαιότερα στην ίδια την Αμερική κ.α.

Από τη Θεσσαλονίκη
Πήραμε επιστολές από αναγνώστες μας, οι οποίοι θέλουν να διαβάσουν τις ομιλίες από την εκδήλωση για την 60η επέτειο ερχομού
των παιδιών του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Όστραβα. Ευχαριστούμε τον Κ. Βουλγαρόπουλου, στέλεχο του ΚΚΕ, ο οποίος
μας έστειλε την ομιλία του.
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Καταστρέφουν πολιτισμούς χιλιετιών, ληστεύουν με τους συχνούς
ιμπεριαλιστικούς πολέμους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές δεκάδων χωρών, οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους
(στην ίδια τους τη χώρα και σ΄ όλο τον κόσμο), στη φτώχια, την
εξαθλίωση και απαξίωση της ανθρώπινης ζωής κι΄ αξιοπρέπειας.
Το ΚΚΕ καταδικάζει όλες αυτές τις αντιδραστικές πολιτικές που
εκπορεύονται από τους ίδιους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
(ΗΠΑ – Ε.Ε. – ΝΑΤΟ) και συμπαραστέκεται με όλες του τις δυνάμεις στους λαούς, στην εργατική τάξη όπου γης, στα Κ. Κ. και
τις Κομμουνιστικές Νεολαίες, στους αγώνες τους για τα ζωτικά
προβλήματα τους, για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία και σοσιαλισμό!
Στη χώρα μας οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, – Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ,
οι πολιτικές δυνάμεις του ευρωμονόδρομου, χρησιμοποιούν επικοινωνιακά επιτελεία, (μηχανισμούς και ΜΜΕ), για να εξαπατούν
το λαό, υποτάσσοντας τον στις αντιλαϊκές τους πολιτικές, εκδίδουν βιβλία που διαστρεβλώνουν την ιστορία του λαού μας, (όπως
αυτά) της Ελληνικής Ιστορίας: 6ης Δημοτικού και 3ης Λυκείου, με
τα οποία αντιστρέφουν τα ιστορικά γεγονότα.
Δικαιολογημένα αγανακτεί κάθε τίμιος άνθρωπος όταν βλέπει –
ακούει να συκοφαντούν τους πατριωτικούς και δημοκρατικούς
αγώνες του Λαού και των εργαζομένων.
Γι΄ αυτό είναι χρέος κάθε τίμιου ανθρώπου να συμβάλει σε ενέργειες που τιμούν και προάγουν ιδανικά και οράματα που με αίμα
και θυσίες αγωνιστών κατακτήθηκαν.
Αγώνες που αποτελούν παρακαταθήκη, στον αγωνιστή λαό και
τη νεολαία μας όπως: Εθνική Αντίσταση, Δ.Σ.Ε., Δημοκρατικοί
– Αντιδικτατορικοί Αγώνες. Ταξικούς, κοινωνικό-πολιτικούς
αγώνες της εργατικής τάξης, του λαού, της νεολαίας, που τιμούν
και εξυψώνουν την πραγματική ιστορία και τον πολιτισμό του
λαού μας.
Η εκδήλωση σας, φίλοι και σ/φοι, υπενθυμίζει την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Συνέδριου της Δημοκρατικής Νεολαίας (3
Μάρτη 1948) που είχε σκοπό τη σωτηρία των παιδιών από την
πείνα, τους βομβαρδισμούς, την τρομοκρατία, τον πόλεμο και το
«παιδομάζωμα της βασίλισσας Φρειδερίκης» που άρχισε από τον
Γενάρη του 1947.
Επιβεβαιώνει την ανθρωπιστική αποστολή, που βόηθησε να γλιτώσουν χιλιάδες παιδιά από το δολοφονικό κι΄ αρπαχτικό χέρι
του άγγλο-αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, του μισαλλόδοξου κράτους των συνεργατών των γερμανοφασιστών των μεταπολεμικών
κυβερνήσεων του Γ. Παπανδρέου, του Σοφούλη, του Νικ. Πλαστήρα κ.α.
Επιτρέψετε μου να αναφερθώ μόνο σε μια σύντομη παράγραφο –
δημοσιευμάτων εφημερίδων της Αθήνας στις 21 Αυγούστου 1949
που σχετίζεται μ΄ εκείνα τα γεγονότα:
«Ο κ. Χόφμαν, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ
κ. Τρούμαν για το σχέδιο Μάρσαλ, με την ευκαιρία του ταξιδιού
του εις την Ελλάδα, επεσκέφθη τα κέντρα των ξεσπιτωμένων
στην Λάρισα….. και συνεχίζει… Γίνονται διαπραγματεύσεις να
σταλούν 50.000 νεαρές γυναίκες και παιδιά εις ΗΠΑ».
Βλέπετε, λοιπόν, ποιοι προκάλεσαν το παιδομάζωμα;
(Το βίαιο ξεσπίτωμα – στο οποίο αναφέρονταν οι εφημερίδες –
αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες λαού από τα χωριά τους, τα σπίτια τους και τα νοικοκυριά τους που ήταν αποτέλεσμα των ανελέητων βομβαρδισμών, πυρκαγιών και καταστροφών από τους
αμερικάνους πειρατές και τα αντρίκελα της κυβέρνησης Σοφούλη
και ΣΙΑ. (αρκεί μια ματιά στα αρχεία του Γ.Ε.Σ. εκείνης της εποχής)
Ο στόχος τους ήταν:
α) Η διάλυση του ΚΚΕ και των ΕΑΜικών δυνάμεων, το
τσάκισμα του Δ.Σ.Ε. και ο αποκλεισμός του από το λαό κι΄ από τις
φυσικές και υλικές του εφεδρείες.
β) Το απάνθρωπο «παιδομάζωμα» που οργάνωσαν με

τη βασίλισσα Φρειδερίκη αποτελούσε ξεκάθαρο γενιτσαρισμό,
αποξενώνοντας τα παιδιά των ανταρτών και των άλλων λαϊκών
αγωνιστών, από τις οικογένειες τους, τις ρίζες τους και το συγγενικό τους περιβάλλον), «για να μη γίνουν, όπως έλεγαν οι κρατικοί παράγοντες, τότε…. μιάσματα κι΄ αυτά σαν τους γονείς
τους». Επιπλέον απέβαλαν και στην κατατρομοκράτηση του ελληνικού Λαού.
Όμως, πολλές χιλιάδες παιδιά που γλύτωσαν από το παιδομάζωμα
της Φρειδερίκης είναι εδώ, οι ‘ασπρομάλληδες’ που έφθασαν στην
φιλόξενη τότε Τσεχοσλοβακία η οποία τα περιέθαλψε, τα σπούδασε, τα εξασφάλισε εργασία, έκαναν οικογένειες και ζούνε αδελφικά και ισότιμα, (60 συναπτά χρόνια) σαν Τσέχοι πολίτες στη
φιλόξενη δεύτερη πατρίδα τους την Τσέχικη Δημοκρατία.
Αυτό το γεγονός και μόνο επιβεβαιώνει την μεγάλη ανθρωπιστικής σημασίας απόφαση της Δ. Δ. Νεολαίας – του Κ.Κ.Ε. – του
Δ.Σ.Ε. και των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, απορρίπτοντας τις
ψεύτικες συκοφαντίες ενάντια στο ΚΚΕ!
Μεταφέροντας, αγαπητοί φίλοι, και σ/φοι το θερμό αγωνιστικό
χαιρετισμό του Κόμματος μας σε εσάς και μέσω εσάς, σε όλους
τους έλληνες και ελληνίδες, επιτρέψτε μου να σημειώσω: Ότι
φέτος (το 2008), το Κόμμα μας συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής και
δράσης. Πρόκειται για μια μακρά ιστορική πορεία γεμάτη από
σκληρούς αλλά δίκαιους αγώνες για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας της ελλάδας,
για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία στη χώρα, για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό.
Το Κόμμα μας μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα
αγωνίζεται να συσπειρώσει και ενεργοποιήσει μέσα σε ένα πλατύ
Α. Α. Λαϊκό Μέτωπο, όσους βιώνουν την αντεργατική – αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. του ΠΑΣΟΚ, της Ε.Ε.
Γιατί το μαύρο μέτωπο του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου, με
τους υπηρέτες του, καταργούν τις κατακτήσεις της εργατικής
τάξης, των εργαζόμενων, που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες,
θυσίες και αίμα, κοντά 2 αιώνων.
Ξεπουλούν την περιουσία που δημιούργησε ο λαός μας.
Οδηγούν τη χώρα – το λαό σε πλήρη εξάρτηση δένοντας την πιο
σφιχτά στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και
Ε.Ε.
Αυξάνουν την ανεργία, τη φτώχια, την εξαθλίωση κι΄ οδηγούν την
εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα σε πλήρη απόγνωση.
Το σύστημα του καπιταλισμού σαπίζει – πνίγεται από σκάνδαλα
και διαφθορά, δεν σηκώνει καμία απολύτως βελτίωση, δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο λαό, το μόνο που χρειάζεται, για να ανασάνει και να δει άσπρη μέρα ο λαός μας είναι η ανατροπή του!!
Γι΄ αυτό τρέμουν στην ιδέα, πως η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση
της εργατικής τάξης – του λαού θα μετατραπεί σύντομα σε οργή
και λαϊκό Τσουνάμι που θα τους πνίξει!!!
Να γιατί διογκώνουν και δραστηριοποιούν τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, γιατί
μετατρέψανε το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. σε παγκόσμιους χωροφύλακες και φονιάδες των Λαών.
Να γιατί απειλούν κι΄ εκβιάζουν με πόλεμο κάθε λαό που δεν υποτάσσεται στη Νέα Τάξη Πραγμάτων του ιμπεριαλισμού.
Η ανθρωπότητα γνώρισε πολλές τέτοιες «αυτοκρατορίες του
κακού» που τις ξαπέστειλε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, οι αγώνες και τα βάσανα των Λαών
ήταν πάντα το κοιλοπόνεμα της ιστορίας που τραβάει μπροστά!
Συνειδητοποιούν, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, ότι ενώ παράγουν περισσότερα και ο πλούτος περισσεύει, οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες τους και η ζωή
τους χειροτερεύει.
Αυτοί είναι που παράγουν όλο τον πλούτο γι΄ αυτό αξίζουν μια
καλύτερη – ανθρωπινότερη και αξιοπρεπή ζωή.
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Από Οστράβα
Αγαπητή "Καλημέρα",

Γι΄ αυτό το ΚΚΕ αγωνίζεται να γίνει συνείδηση στους εργαζόμενους:
Ότι αυτή η δικαιότερη κι΄ ανθρωπινότερη ζωή δε χαρίζεται, αλλά καταχτιέται μόνο με σκληρούς, (και συχνά με άνισους), αλλά οργανωμένους ταξικούς αγώνες για να επιβάλουν μια άλλη πολιτική, δηλαδή
φιλολαϊκή, μια λαϊκή εξουσία, με λαϊκή οικονομία.
Μόνο μια τέτοια Λαϊκή Εξουσία μπορεί να έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος της τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ.
Κ.Κ.Ε. και ΚΝΕ – που κλείνουν φέτος 90 και 40 χρόνια αντίστοιχα –
αγωνίζονται βοηθήσουν την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τη νέα
γενιά να καταλάβουν ότι τα αστικά κόμματα, οι ξεπουλημένες ηγεσίες
των συνδικάτων που ψηφίζουν και στηρίζουν, (χρόνια), είναι όργανα
του κεφαλαίου – του ιμπεριαλισμού και πρέπει να τους γυρίσουν οριστικά την πλάτη.
Τους καλεί να συσπειρωθούν μέσα από το Λαϊκό Μέτωπο, μαζί με το
ΚΚΕ και να παλέψουν για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος, για το δικαίωμα μας στη ζωή, για τη λαϊκή εξουσία.
Το Κόμμα μας, φίλοι και σ/φοι, 90 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
των αγώνων όχι μόνο να προστατεύει τα κεκτημένα δικαιώματα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, αλλά για να εξαφανίσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και το σύστημα που τη
δημιουργεί, το καπιταλιστικό και να εγκαθιδρύσει το σοσιαλισμό
Ταυτόχρονα αγωνίζεται για τα κοινωνικό-οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ελλήνων μεταναστών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δικούς τους και την Πατρίδα,
φεύγοντας στο εξωτερικό.
Το ΚΚΕ αγωνίζεται για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των αλλοδαπών εργατών και πολιτικών προσφύγων στη χώρα μας.
Αυτοί οι αλλοδαποί εργάτες βρίσκονται στη χώρα μας κυνηγημένοι από
τα αντιδραστικά – φασιστικά καθεστώτα και τους πολέμους στις χώρες
τους όπως: Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν κ.α.
Υπάρχουν ακόμα μετανάστες και από πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που
αναζητούν τον ‘παράδεισο’ του ‘ελεύθερου κόσμου’ στην Ελλάδα κ.α.
χώρες της Ε.Ε. που ζούνε κι΄ εργάζονται, (κυριολεκτικά) σε συνθήκες
σκλαβιάς.
Το ΚΚΕ αγωνίζεται για την κατάργηση των αντιδραστικών νόμων και
μέτρων που στερούν (τρις 10ετίες) το δικαίωμα του ελεύθερου και χωρίς
όρους επαναπατρισμό από χιλιάδες έλληνες κι΄ ελληνίδες από τους
πρώην πολιτικούς πρόσφυγες σοσιαλιστικών χωρών).
Το νόμο – έκτρωμα του Γεννηματά του 1982 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ
κι΄ εφαρμόζει η Ν.Δ. Νόμος που χωρίζει τους έλληνες αγωνιστές σε
κατηγορίες και τους στερεί το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ την ελληνική ιθαγένεια,
γιατί είναι σλάβικης καταγωγής, (μη γένους ελληνικού).
Γι΄ αυτό πρέπει να θυμίσουμε στους κυρίους της Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, ότι:
«τότε που τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», το ΚΚΕ
και το ΕΑΜ, ένωσαν τον ελληνικό Λαό – (Πελοποννήσιους, Νησιώτες,
Αθηναίους, Πειραιώτες, Στερεοελλαδίτες, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Μακεδόνες και Θρακιώτες), χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς καταγωγής,
γλώσσας, θρησκείας, χρώματος – στην Εθνική Αντίσταση κι΄ απελευθέρωσαν την Ελλάδα από τους γερμανοφασίστες κατακτητές και
τους γερμανοφορεμένους συνεργάτες τους.
Ενώ πολλοί απ΄ αυτούς τους κυρίους ήταν συνεργάτες των κατακτητών ή αποδημούντες στο Κάιρο μέχρι να περάσει η ‘μπόρα’, για να επιστρέψουν με τους προστάτες τους Άγγλους κατακτητές για να
τσακίσουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜικό Κίνημα, να αιματοκυλήσουν το λαό
της Αθήνας και της Ελλάδας.
Ενάντια σ΄αυτούς τους δεύτερους κατακτητές, τους άγγλο-αμερικάνους ιμπεριαλιστές, αναγκάστηκαν να ξαναπήραν τα όπλα οι ΕΑΜίτες
κι΄ ΕΛΑΣίτες και ν΄αγωνιστούν μέσα από τις γραμμές του Δ.Σ.Ε. για
ελεύθερη, ανεξάρτητη και σοσιαλιστική Ελλάδα..
Αυτούς τους έλληνες αγωνιστές τιμώρησαν και τιμωρούν ακόμα, (παλιά
με φυλακές – εξορίες - σήμερα με στέρηση της ιθαγένειας), στερώντας
τους ακόμα και μια επίσκεψη στον τάφο των γονιών τους.
Αγαπητοί φίλοι και σ/φοι, αυτό τον αγωνιστικό χαιρετισμό της
90χρονης ιστορικής πορεία και δράση του ΚΚΕ και της 40χρονης
πλούσιας αγωνιστικής δράσης της ΚΝΕ που τιμούμε φέτος στην Ελλάδα, μεταφέρω, από μέρους του ΚΚΕ σε όλους εσάς και στην εκδήλωση σας.
Γειά σας
Κ. Βουλγαρόπουλος 13.6.2008

αποτεινόμαστε και πάλι σε
σένα, να μοιραστούμε με τους
αναγνώστες σου τη θλίψη μας
από το χαμό της αδερφής μας,
κουνιάδας και θείας μας Σουλτάνας Τριανταφύλλου.
Η Σουλτάνα γεννήθηκε στις 27.
10. 1939 , στο χωριό Άνυδρο Σκύδρας του νομού Πέλλας. Τα
πρώτα παιδικά της χρόνια τα
πέρασε στην περίοδο των δίσεχτων χρόνων του ΙΙ. Παγκοσμίου πολέμου και στα πρώτα χρόνια του Εμφυλίου πολέμου, όπου
έχασε τον πατέρα της και τα δυο της αδέρφια.
Μέσα στο κλίμα τρομοκρατίας και νυχτερινών πογκρόμ η μητέρα
της αναγκάζεται να πάρει τα τρία της μικρότερα παιδιά που της
απόμειναν (τη Σουλτάνα, τη μεγαλύτερη αδερφή της Κατίνα και
τον μικρότερο αδερφό της Κωνσταντίνο) και την Άνοιξη του 1947
να ζητήσουν άσυλο στη γειτονική Γιουγκοσλαβία. Εκεί, ύστερα από
πολυήμερες ταλαιπωρίες φτάσανε στο Μπούλκες.
Στο Μπούλκες βρήκε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, που δεν κράτησε
όμως για πολύν καρό. Ύστερα από ένα περίπου χρόνο αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και τα τρία αδερφάκια σε
μια αποστολή μαζί με άλλα παιδιά να έρθουν στην Τσεχοσλοβακία.
Εδώ πέρασαν από τους Παιδικούς Σταθμούς: Podhradí, Velké Heraltice και Šilheřovice. Σε αυτούς τους Παιδικούς Σταθμούς τελείωσε το τσεχικό οχτατάξιο σχολείο και προχώρησε στην τετράχρονη
Μέση ηλεκτροτεχνική σχολή χαμηλών εντάσεων και τηλεφώνων
στην Πράγα. Μετά από την αποφοίτηση στην Τεχνική σχολή μετακομίζει στην Οστράβα κοντά στην αδερφή της, όπου έμεινε ως το
τέλος της ζωής της. Εδώ στην Όστραβα έπιασε δουλειά στο Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του Νομού Βόρειας Μοραβίας, όπου εργάστηκε ως τη μέρα της συνταξιοδότησής της.
Απόχτησε ένα γιο, τον Ανδρέα από τον οποίο είχε δυο εγγονές,
την Ανέτα και τη Στέλλα. Το γιο της, παρά το ότι τον μεγάλωνε
μόνη της, του έδωσε την ανώτατη μόρφωση του Μηχανικού-ηλεκτρολόγου.
Η Σουλτάνα ήταν εύθυμος και γελαστός χαρακτήρας, που την έκαμνε να είναι αγαπητή στην παρέα της. Πολύ επιθυμούσε να δει και
τους γάμους των εγγονιών της. Δυστυχώς το πεπρωμένο δεν την
επέτρεψε. Μετά από ένα χρόνο βασανιστικής πάλης με την αρρώστια, στις πρωινές ώρες της 23ης του Δεκέμβρη υπέκυψε. Κηδεύτηκε στις 30 του Δεκέμβρη του 2008. Όσοι τη γνωρίζατε θυμηθείτε
μαζί μας τη μνήμη της.
Τις μέρες αυτές θυμούμαστε επίσης τα 99τα γενέθλια της μητέρας
μας Μάρθας Τριανταφύλλου, που θα τα γιόρταζε στις 29 του Γενάρη και στις 5 του Φλεβάρη την 12η επέτειο από τον άδικο χαμό
του αδερφού μας Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου, που σκοτώθηκε
σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γνωστούς
και φίλους για τη συμμετοχή και τα λουλούδια στην κηδεία, καθώς
και εσάς για τη φιλοξενία, και να δηλώσουμε ότι στέλλουμε 500.τσεχικές κορώνες για την οικονομική συμπαράσταση του "Καλημέρα".
Με εκτίμηση,
Όστραβα, 10.01.2009
Σωτήρης και Κατερίνη Πουπάκη (Κατίνα Τριανταφύλλου)
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Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία
Από το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη
Το περιοδικό μας συνεχίζει τη δημοσίευση ονομάτων των πολιτικών προσφύγων που άφησαν την
τελευταία τους πνοή στην Τσεχοσλοβακία. Σήμερα δημοσιεύουμε τα ονόματα που αρχίζουν με
«Γ», «Δ», «Ε», «Ζ», «Η» και «Θ». Ολόκληρη η κατάσταση ονομάτων θα δημοσιευτεί σύντομα στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, www.ropraha.eu
Γιασωνίδης Στυλιανός, γεν. 1886, πεθ. 22.8. 1950, Τσεχοσλοβακία
Γιαταγκαντζίδης Αννανίας, γεν. 1900, πεθ. 29.10.1973, Οστράβα
Γιαταγαντζίδης Γεώργιος, γεν. 1885, πεθ. 1.10.1966, Κρνοβ
Γιαταγαντζίδης Γεώργιος, γεν. 1946, Νότια Πέλλης, πεθ. 10.9.1972,
Τσεχοσλοβακία
Γιαταγαντζίδης Κώστας, γεν. 1903, πεθ. 3.4.1954, Τσεχοσλοβακία
Γιαταγαντζίδης Κώστας, γεν. 1875, πεθ. 15.5.1956, Τσεχοσλοβακία
Γιαταγαντζίδου Ελισάβετ, γεν. 1924, Νότια Πέλλης, πεθ. 3.12.1971,
Τσεχοσλοβακία
Γιαταγαντζίδου Χαρίκλεια, γεν. 1895, πεθ. 14.1.1978, Τσεχοσλοβακία
Γιαταγαντζίδου Σοφία, γεν. 1903, πεθ. 20.5.1974, Οστράβα
Γελαστόπουλος Φώτης, γεν. 1894, πεθ. 2.3.1975, Τσεχοσλοβακία
Γεραντίδης Ανδρέας, γεν. 1915, πεθ. 9.9.1956, Τσεχοσλοβακία
Γετερίδου Κασιανή, γεν. 1882, πεθ. 22.8.1950, Τρτσκοβ
Γυμνόπουλος Αλέξης, γεν. 1895, πεθ. 24.4.1967, Τσεχοσλοβακία
Γυμνόπουλος Θεόφιλος, γεν. 1900, πεθ. 1955, Τσεχοσλοβακία
Γυμνοπούλου Άννα, γεν. 1893, πεθ. 11.4.1970, γεροκομείο Συροβίτσε
Γυμνοπούλου Μαρία, γεν. 1908, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 1973,
Τσεχοσλοβακία
Γυμνοπούλου Νίνα, γεν. 1897, πεθ. 10.1.1975, Κρνοβ
Γιώγας Μιχάλης, γεν. 1913, πεθ. 17.13.1952, Μίλετιν
Γιώγας Χρήστος, γεν. 1872, πεθ. 24.2.1955, Ντβουρ Κράλοβε
Γιώγας Παναγιώτης, γεν. 1906, Αετομηλίτσα Καστοριάς, πεθ.
26.8.1975, Τσεχοσλοβακία
Γιώρες Νικόλας, γεν. 1892, Νεστόριο, πεθ. 17.6.1962, Τσεχοσλοβακία
Γιωρπαλίδου Ελισάβετ, γεν. 1890, πεθ. 24.6.1950, Πετροβίτσε, Γέσενικ
Γιώσης Κώστας, γεν. 1903, πεθ. Αύγουστο 1978, Τσεχοσλοβακία
Γιουλδάρης Αλκής, γεν. 1910, από την Αθήνα, πεθ. 29.8.1972, Τσεχοσλοβακία
Γιουμπρούκοβα Μαρία, γεν. 1877, πεθ. 24.11.1954, γεροκομείο Τέχονιν
Γκάτζιου Ανθούλα, γεν. 1892, πεθ. 4.3.1959, Τράβνα, Σούμπερκ
Γκατζούλη Σουλτάνα, γεν. 1890, από το Περιβολάκι Γρεβενών, πεθ,
5.1.1973, Οστράβα
Γκαϊτατζής Σωτήρης, γεν. 1901, πεθ. 1.4.1974, Βρμπνο
Γκαλαφάνγκας Κώστας, γεν. 1892, από το Μπλάτσι Κοζάνης, πεθ.
11.5.1961, Γιάνοβ, Μπρούνταλ
Γκαλδέμης Γεώργιος, γεν. 1903, από τη Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ.
14.8.1970, Ρουντόλνιτσε, Μπρούνταλ
Γκαλιμάνης Λάμπρος, γεν. 1916, από την Καλλίφωνη Καρδίτσας,
πεθ. 16.7.1976, Οστράβα
Γαλόνη Σιμέλα, γεν. 1890, πεθ. 5.10.1972, Κάρβινα
Γκανάτσιος Δημήτριος, γεν. 1885, από τη Ζιάκκα Γρεβενών,
πεθ.22.6.1970, Αλμπρεχτίτσε
Γκανάτσιος Θανάσης, γεν. 1945, από Μελίσσι Γρεβενών, πεθ. 1973,
Πράγα
Γκανάτσιος Βαγγέλης, γεν. 1894, Μελίσσι Γρεβενών, πεθ. 1973,
Κρνοβ
Γκάρας Βαγγέλης, γεν. 1898, Εκκλησιά Κοζάνης, πεθ. 12.1.1968,
Πυρκαρτίτσε Μπρούνταλ
Γκαβάλης Δημήτριος, γεν. 1877, πεθ. 19.10.1953, Τσεχοσλοβακία
Γκαβκλιαρούδης Κώστας, γεν. 1898, πεθ. 13.5.1961, Σούμπερκ
Γαβράς Χαράλαμπος, γεν. 1904, πεθ. 28.6.1967, Γίντριχοβ, Μπρούνταλ

Γ
Γάκη Δέσποινα, γεν. 1904, χ. Πολυνέρι, Γρεβενών, πεθ. 15.2.1979,
Αλμπρεχτίτσε
Γάκη Κούλα, γεν. 1905, χ. Αλατόπετρα, Γρεβενών, πεθ. 8.12.1952,
Τσεχοσλοβακία
Γάκης Κώστας, γεν. 1903, χ. Αλατόπετρα, Γρεβενών, πεθ. 16.12.1979,
Αλμπρεχτίτσε
Γαλανόπουλος Χαράλαμπος, γεν. 1940, πεθ. 11.7.1953, Κρνοβ
Γαλανόπουλος Χαράλαμπος, γεν. 1906, πεθ. 1.7.1952, Τσεχοσλοβακία
Γαλανόπουλος Σταύρος, γεν. 1943, Δωροθέα, Πέλλης, πεθ.
26.5.1980
Γαργάλα Καλλιόπη, γεν. 1905, Αετομηλίτσα, Καστοριάς, πεθ.
2.8.1975, Ντβουρ Κράλοβε
Γαργάλας Κωνσταντίνος, γεν. 1897, Αετομηλίτσα, Καστοριάς, πεθ.
15.9.1973, Ντβουρ Κράλοβε
Γιαγκίνης Αναστάσης, γεν. 1894, πεθ. 1.8.1966, γεροκομείο Ν. Συροβίτσε
Γιαηλίδης Αναστάσιος, γεν. 1895, πεθ. 6.6.1954, Χράντετς Κράλοβε
Γιακουσίδου Μαρία, γεν. 1870, πεθ. 8.7.1950, Μίκουλοφ
Γιαλαμά Παρασκευή, γεν. 1909, πεθ. 14.2.1974, Γέσενικ
Γιαλαμά Ξανθίππη, γεν. 1899, Νέο Καύκασο, Φλωρίνης, πεθ.
22.4.1975, Οστράβα
Γιαλαμάς Αθανάσιος, γεν. 1897, Νέο Καύκασο Φλωρίνης, πεθ.
17.5.1961, Τσεχοσλοβακία
Γιαλαμάς Χαραλάμπης, γεν. 1901, Νέο Καύκασο Φλωρίνης, πεθ.
22.3.1967, Ζλάτε Χόρυ
Γιαννακίδης Αντώνιος, γεν. 1895, πεθ. 21.11.1965, Τσεχοσλοβακία
Γιαγκής ;;;;, γεν. 1946, πεθ. 4.3.1949, Μπούτκοφ
Γιάγκος Ευθύμιος, γεν. 1915, πεθ. 12.1.1977, Αλμπρεχτίτσε
Γιαγκούλης Λάζαρος, γεν. 1925, Πολυκάρπη Κιλκίς, πεθ. 12.12.1973,
Τσεχοσλοβακία
Γιαγκουλόφσκυ Βαγγέλης, γεν. 1942, Πυξό, Φλωρίνης, σκοτώθηκε
σε δυστύχημα, Οχτώβρη 1969
Γιάννου Πολυξένη, γεν. 1948, πεθ. 17.4.1951, στο Βιρ
Γιαννούλας Σπύρος, γεν. 1899, Αλατόπετρα, Γρεβενών, πεθ.
25.4.1978, Τσεχοσλοβακία
Γιαννούλη Πολυξένη, γεν. 1905, Εφταχώρι, Καστοριάς, πεθ.
12.3.1969, Τσεχοσλοβακία
Γιαννουλά Αλεξάνδρα, γεν. 1905, Αλατόπετρα Γρεβενών, πεθ.
12.3.1969, Τσεχοσλοβακία
Γιαννουλίδης Θεόφιλος, γεν. 1894, πεθ. 30.6.1962, Τσεχοσλοβακία
Γιαννούλης Γιάννης, γεν. 1924, Νάουσα, πεθ. 13.10.1972, Τσεχοσλοβακία
Γιαννούλης Κώστας, γεν. 1899, Εφταχώρι Καστοριάς, πεθ. 29.8.1962,
Τσεχοσλοβακία
Γιαννούλας Θωμάς, γεν. 1894, Έλατα, πεθ. 12.10.1977, Τσεχοσλοβακία
Γιαννούση Γιαννούλα, γεν. 1872, Γκάλιστα, πεθ. ;;;;; , Τσεχοσλοβακία
Γιαρμακόπουλος Μανώλης, γεν. 1914, πεθ. 18.12.1966, Τσεχοσλοβακία
Γυάρος Γιάννης, γεν. 1870, πεθ. 7.5.1951, Τσεχοσλοβακία
Γυάρος Ζήσης, γεν. 1880, Πεύκο Καστοριά, πεθ. ;;;;;, Χόρνι Ούντολι
Γυάρου Αθηνά, γεν. 1881, πεθ. 10.2.1957, γεροκομείο Τέχονιν
Γυάρου Δέσποινα, γεν. 1920, πεθ. 4.2.1953, γεροκομείο Τέχονιν
Γυάρου Γιαννούλα, γεν. 1890, από την Περιστέρα Καστοριάς, πεθ.
29.8.1965, Τσεχοσλοβακία
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Γαβράς Κωνσταντίνος, γεν. 1919, πεθ. 4.3.1959, σανατόριο Προσετσίτσε
Γαβριηλίδης Αναστάσιος, γεν. 1899, πεθ. 22.6.1966, Πουρκαρτίτσε, Μπρουνταλ
Γκαζέτας Κώστας, γεν. 1916, πεθ. 27.6.1954, Τσεχοσλοβακία
Γκέκας Κύρκος, γεν. 1888, πεθ. ;;;; Τσεχοσλοβακία
Γκελής Απόστολος, γεν. 1908, από τη Νιγρίτα, πεθ. 15.1.1962, Όλομοουτς
Γεωργιάδης Ηλίας, γεν. 1895, πεθ. 9.6.1967, Γέσενικ
Γεωργιάδης Ιορδάνης, γεν. 1903, πεθ. 22.2.1962, Αλμπρεχτίτσε
Γεωργιάδης Μιχάλης, γεν. 1942, από την Κορομηλιά, Κιλκίς, πεθ. 13.6.1967, Κρνοβ
Γεωργιάδης Παρασκευάς, γεν. 1921, πεθ. 3.8.1978, Οστράβα
Γεωργιάδης Παύλος, γεν. 1914, από Ποταμιά Κιλκίς, πεθ. ;;;;, Μπρνο.
Γεωργιάδης Παύλος, γεν. 1924, Μαυρομάτι, Δράμας, πεθ. 10.11.1971, Οστράβα
Γεωργιάδου Αγαθή, γεν. 1954, πεθ. 15.10.1977, Πράγα
Γεωργιάδου Σόνια, γεν. 1898, πεθ. 7.5.1965, Γέσενικ
Γεωργιάδου Θεοδώρα, γεν. 1886, πεθ. 1962, Κάρβινα
Γεωργίου Γεώργιος, γεν. 1943, πεθ. 10.7.1948, Φρύντεκ-Μίστεκ
Γεωργίου Σιδέρα, γεν. 1895, Γιαννοχώρι Καστοριάς, πεθ. 14.8.1972, γηροκομείο Συροβίτσε
Γεωργίου Θανάσης, γεν. 1884, Κορφούλα Καστοριάς, πεθ. 16.3.1960, Σάζαβα
Γεωργού Ζαχαρένια, γεν. 1885, πεθ. 10.6.1968, Γέσενικ
Γερμανίδου Θεοδώρα, γεν. 1933, από το Λαιμό Φλωρίνης, πεθ. 1955, Τσεχοσλοβακία
Γιάννη Ελένη, γεν, 1897, από το Κεφαλάρι Καστοριάς, πεθ. 1963, Τράβνα Σούμπερκ
Γκιάτα Μαριάνθη, γεν. 1937, Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ. 5.5.1950, Τσέσκε Καμενίτσε
Γυμνόπουλος Γεώργιος, γεν. 1883, πεθ. 9.9.1963, Κάρβινα
Γυμνοπούλου Ελπίδα, γεν. 1929, από την Κολχική Φλωρίνης, πεθ. 22.1.1963, Γέσενικ
Γυμνοπούλου Μαρία, γεν. 1893, πεθ. 25.6.1973, Ζούλοβα, Γέσενικ
Γυμνοπούλου Σάρα, γεν. 1905, πεθ. 6.11.1977, Ζλάτε Χόρυ
Γυμνοπούλου Τατιανή, γεν. 1885, πεθ. 10.9.1952, Κρνοβ
Γυρτζικούδης Δημήτριος, γεν. 1895, Χιονιάδες, Διδυμοτείχου, πεθ. 25.2.1970, Μπρνο
Γκλαβίνα Δήμητρα, γεν. 1929, πεθ. 15.10.1948, Σλοβακία
Γκλαβίνας Κοσμάς, γεν. 1873, από το Φτελιά Καστοριάς, πεθ. 29.3.1974, Γιάβορνικ
Γκώγκος Δαμανός, γεν. 1893, Πλικάτι Κονίτσης, πεθ.27.9.1973, Τρίνετς
Γκώγκος Βαγγέλης, γεν. 1900, Καλλονή Γρεβενών, πεθ. 7.8.1972, Παυλοβίτσε Μπρουνταλ
Γκομπότσης Γεώργιος, γεν. 1920, πεθ. 3.4.1952, Κβετνίτσα
Γόντικας Στέργιος, γεν. 1900, Νίκαια Λαρίσης, πεθ. 19.3.1958, Κοτσλίροβ
Γκόντιος Χρήστος, γεν. 19002, Σιτοχώρι, Νιγρίτας, πεθ. ;;;, Οσελνίτσε, Τρούτνοβ
Γραμματικόπουλος Θεόδωρος, γεν. 1914, πεθ. 15.4.1974, Ζάμπερκ
Γραμμενίδης Ευάγγελος, γεν. 1899, Καρωτή Διδυμοτείχου, πεθ. 27.8.1961, Βρμπνο
Γραμματίδης Σταμάτης, γεν. 1902, Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου, πεθ. 1962, Σούτκοβ
Γκρεκός Περικλής, γεν. 1916, Μακροχώρι, Καστοριάς, πεθ. 19/6/1979, Οστράβα
Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, γεν. 1899, πεθ. 7.11.1954, Ζούλοβα
Γρηγοριάδης Μπόρις, γεν 1908, άγιο Αχιλλέα, Φλωρίνης, πεθ. 24.9.1963, Κρνοβ
Γρηγοριάδης Βασίλης, γεν. 1895, πεθ. 9.6.1973, Κάρβινα
Γρηγοριάδης Βασίλης, γεν. 1908, Αντιγώνια Κιλκίς, πεθ. 18.11.1975, Οστράβα
Γρηγοριάδου Ευαγγελία, γεν. 1934, πεθ. 28.2.1954, Οσέτιν
Γρηγοριάδου Ευγενία, γεν. 1910, Αντιγώνια, Κιλκίς, πεθ. 22.9.1973, Οστράβα
Γρηγοριάδου Μαρία, γεν. 1882, πεθ. 11.12.1969, γεροκομείο Συροβίτσε
Γρασδαλή Αναστασία, γεν. 1937, πεθ. 30.11.1953, Μοράβσκα Τρζέμποβα
Γρασδαλή Χριστίνα, γεν. 1895, πεθ. 10.4.1954, Μάρσοβ
Γρασδαλή Βάντσιου, γεν. 1877, πεθ. γεροκομείο Τέχονιν
Γρασδαλής Βασίλειος, γεν. 1877, πεθ. 25.5.1954, γεροκομείο Τέχονιν
Γκουντάνου Δέσποινα, γεν. 1890, Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ. 9.4.1970, Κρνοβ
Γουγουσάκη Μόρφω, γεν. 1927, από την Κυανή Έβρου, πεθ. 3.3.1963, Βρμπνο.
Γουλούκη Μαρία, γεν. 1946, πεθ. 7.6.1948, Μπρνο
Γκούλιος Γεώργιος, γεν. 1928, Γιασμό, Κομοτινής, πεθ. 3.1.1978, Χράσταβα
Γκούλιου Κωνσταντίνα, γεν. 1894, πεθ. 24.5.1950, Οπάβα
Γουλτίδης Στάθης, γεν. 1900, από την Ποντορόπη Καστοριάς, πεθ. 1965, Τρούτνοβ
Γκούμας Νικόλαος, γεν. 1926, πεθ. 20.8.1950, Οπάβα
Γκουργκούνη Σουλτάνα, γεν. 1880, πεθ. 15.12.1952, Γέσενικ
Γκουργκούνης Στρατής, γεν. 1874, πεθ. 15.1.1965, γεροκομείο Συροβίτσε
Γουρουτίδης Χάρης, γεν. 1926, από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 9.10.1967, Κρνοβ
Γουρουτίδης Νικόλαος, γεν. 1893, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 10.11.1966, Κρνοβ
Γουρουτίδης Τριαντάφυλλος, γεν. 1942, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 6.8.1963, Μπρνο
Γουρζανοπούλου Ελένη, γεν. 1887, Φτελιά Καστοριάς, πεθ. 18.2.1979, γεροκομείο Συροβίτσε
Γουρζανοπούλου Αικατερίνη, γεν. 1880, Άγια Άννα Καστοριάς, πεθ. 20.8.1969, στοΓεροκομείο Συροβίτσε
Γκούσβας Παντελής, γεν. 1890, πεθ. 2.10.1954, γεροκομείο Τέχονιν
Γάτσιος Αντώνης, γεν. 1930, Σιδηροχώρι Καστοριάς, πεθ. 21.12.1973, Κρνοβ
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Γιαταγκαντζίδης Αβραάμ, γεν.1900, Νότια Πέλλης, πεθ. 29.10.1973, Οστράβα
Γιαταγκαντζίδης Στάθης, γεν. ;;;;;, πεθ. ;;;;;, Αλμπρεχτίτσε
Γκουντάνος Απόστολος, γεν. 1885, Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ. 12.11.1952, Τσεχοσλοβακία
Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, γεν. 1899, Μεσόκαμπο Φλωρίνης, πεθ. 7.11.1954, Τσεχοσλ.
Γρηγοριάδης Χρήστος, γεν. 1909, Σούρμενα Κιλκίς, πεθ. 1979, Κάρβινα
Γαβριηλίδης Χάρης, γεν. 1914, Μεταξοχώρι Κιλκίς, πεθ. 13.1.1979, Βιτνάβα, Σούμπερκ
Γαβρικίδου Ευτέρπη, γεν. 1910, Τσάκωνες Πέλλης, πεθ. 18.3.1974, Κάρβινα
Γιγής Νικόλαος, γεν. 1907, Βελβεντό Κοζάνης, πεθ. 27.4.1969, Γιάμπλονετς
Γκόρκας Γεώργιος, γεν. 1909, Τερπνή Νιγρίτας, πεθ. 1971, Οστράβα
Γκούνας Κώστας, γεν. 1896, Ηλιάδιον Πιερίας, πεθ. 13.3.1967, Τρούτνοβ
Γεωργιάδου του Ανέστη, πέθανε στην Πράγα (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Γιάρου Χαρίκλεια, πέθανε το 1981 στο Ζλάτε Χόρυ (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Γιαταγαντζίδης Θεόφιλος, πέθανε 1981 στην Κάρβινα (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)

Δ
Δαδαλής Στέργιος, γεν. 1900, Λάβδα Γρεβενών, πεθ. 25.3.1957, Κρνοβ
Δαγιαμάζης Λευτέρης, γεν. 1920, Διδυμότειχο Έβρου, πεθ. 15.6.1976, Τρίνετς
Δανά Χρυσούλα, γεν. 1890, Βαβαρή Φιλιατών, πεθ. 23.10.1973, Οστράβα
Δαγκούμα Μαρία, γεν. 1875, Πρόσβορο Γρεβενών, πεθ. ;;; Τέχονιν
Δαλανά Φανή, γεν. 1951, πεθ. 6.8.1951, Κρνοβ
Δαλή Αναστασία, γεν. 1908, Μηλιά Έβρου, πεθ. 19.6.1974, Βρμπνο
Δαλής Γιάννης, γεν. 1911, Έβρο, πεθ. Μπόχουμιν
Δαμιανίδης Ανδρέας, γεν. 1931, Νότια Πέλλης, πεθ. 20.1.1977, Πράγα
Δαμιανίδης Δαμιανός, γεν. 1900, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 25.2.1973, Γέσενικ
Δαμιανίδης Γιάννης, γεν. 1883, πεθ. 17.12.1977, Μπρνο
Δαμιανίδης Ματθαίος, γεν. 1897, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 20.9.1973, Κρνοβ
Δαμιανίδης Μιχάλης, γεν. 1903, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς, πεθ. 15.8.1973, Κρνοβ
Δαμιανίδου Μαρία, γεν. 1890, πεθ. 31.3.1972, Κρνοβ
Δαμιανίδου Όλγα, γεν.1902, Νότια Πέλλης, πεθ. 25.6.1967, Κρνοβ
Δαμιανίδου Παρέσα, γεν. 1875, πεθ. 6.6.1953, Κρνοβ
Δοντολός Πέτρος, γεν. 1913, Αθήνα, πεθ. 28.4.1969, Πράγα
Δασκαλόπουλος Γιάννης, γεν. 1885, Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ. 4.6.1971, γηροκομείο Συροβίτσε
Δασκαλοπούλου Χρύσα, γεν. 1890, πεθ. 10.7. 1953, Τσεχοσλοβακία
Δαούλα Καλίτσα, γεν. 1908, Λευκίμη Έβρου, πεθ. 8.8.1980, Μπέροουν
Δανάς Γεώργιος, γεν. 1922, Πυργετό, πεθ. 16.4.1961, Μπόχουμιν
Δαβίνου Μάρθα, γεν.1885, πεθ. 7.10.1970, γηροκομείο Συροβίτσε
Δέτσκος Δήμος, γεν. 1913, Κούπα Κιλκίς, πεθ. Τσεχοσλοβακία
Δεληγιάννης Γιάννης, γεν. 1952, πεθ. 23.2.1954, Όλομοουτς
Δεμίρη Ευαγγελία, γεν. 1920, Δαδιά Έβρου, πεθ. Αύγουστο 1974, Βιτνάβα
Δεσλή Άννα, γεν. 1892, πεθ. 24.5.1954, γηροκομείο Τέχονιν
Διάδη Φωτεινή, γεν. 1880, Σπήλαια Καστοριάς, πεθ. 20.8.1960, Γέσενικ
Δίκαρος Χρήστος, γεν. 1899, πεθ. 1.11.1952, Οστράβα
Δημάδης Σωτήρης, γεν. 1900, Σπήλαια Καστοριάς, πεθ. 22.12.1967, Οστράβα
Δημαρέλης Αχιλλέας, γεν. 1913, Έβρο, πεθ. 22.9.1965, Βρμπνο
Δημητριάδης Γεώργιος, γεν. 1887, πεθ. 23.5.1963, γηροκομείο Συροβίτσε
Δημητριάδης Ιορδάνης, γεν. 1890, πεθ. 18.3.1978, Κρνοβ
Δημητριάδης Λάζαρος, γεν. 1900, πεθ. 11.6.1976, Μπρνο
Δημητριάδης Στέργιος, γεν. 1867, πεθ. 2.2.1953, γηροκομείο Τέχονιν
Δημητριάδης Θωμάς, γεν. 1903, πεθ. 2.10.1952, Μπερναρτίτσε, Σούμπερκ
Δημητριάδου Κυριακή, γεν. 1909, πεθ. 19.1.1968, Μπρνο
Δημητρίου Γιάννης, γεν. 1907, Ίδα Πέλλης, πεθ. 11.11.1969, Μπέροουν
Δημητρόπουλου Αγάπη, γεν. 1912, Βροντερό Φλωρίνης, πεθ. 19.12.1976, Γέσενικ
Δήμος Νικηφόρος, γεν. 1913, πεθ. 17.7.1948, Μπρνο
Δημοσχάκης Βασίλης, γεν. 1949, πεθ. 27.10.1967, Σούμπερκ
Δημοσχάκης Δημήτριος, γεν. 1887, Διδυμότειχο Έβρου, πεθ. 20.5.1979, Σούμπερκ
Δημοσχάκη Στεριανή, γεν. 1884, Ψαθάδες Έβρου, πεθ. 20.9.1968, Μπούρκβιζ, Μπρούνταλ
Δήμος Δημήτριος, γεν. 1895, Σέστεβο Καστοριάς, πεθ. 26.10. 1965, Τράβνα, Σούμπερκ
Δημόπουλος Αντώνης, γεν. 1880, Άγιο Γερμανό Φλωρίνης, πεθ. 1961, Τρούτνοβ
Δήμου Χρήστος, γεν. 1890, Ευκαρπία, Νιγρίτας, πεθ. 28.2.1957, γηροκομείο Τέχονιν
Δημούλη Ελένη, γεν. 1881, Άγιο Γερμανό, Φλωρίνης, πεθ. 11.8.1959, γηροκομείο Τέχονιν
Δημητάρης Συμεών, γεν. 1946, πεθ. 27.6.1948, Μπρνο
Δημούδης Ευάγγελος, γεν. 1924, πεθ. 8.4.1950, Μπρνο
Δινάδης Μιχάλης, γεν. 1865, Λαχανόκηπο Καστοριάς, πεθ. 1957, γηροκομείο Τέχονιν
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Δεινόπαπας Περικλής, γεν. 1940, Αμυγδαλιές Γρεβενών, πεθ. 4.11.1964, Οσομπλάχα
Δοϊνούδης Σωτήριος, γεν. 1902, πεθ. 29.6.1950, Πράγα
Δόσης Ευριπίδης, γεν. 1939, πεθ. 27.5.1958, Πράγα
Δρύγκος Χρήστος, γεν. 1900, πεθ. 27.5.1958, Χόρνι Λίμπινα
Δρύγκος Σπύρος, γεν. 1952, πεθ. 11.4.1952, Χόρνι Λίμπινα
Δουλκερίδης Δημήτριος, γεν. 1905, Εύρωπο Πέλλης, πεθ. 6.12.1956, Κρνοβ
Δρόσος Δημήτριος, γεν. 1889, πεθ. 27.12.1969, γηροκομείο Συροβίτσε
Δουνούδης Κώστας, γεν. 1903, Κουφόβουνο Διδυμοτείχου, Έβρου, πεθ. 18.6.1962, γηροκομ. Τέχονιν
Δούμα Βασιλική, γεν. 1947, Δωροθέα Πέλλης, πεθ. 26.2.1972, Σούμπερκ
Δούμας Γιάννης, γεν. 1903, Πυρσόγιαννη Κονίτσης, πεθ. 1973, Πράγα
Δουπιακώτης Θωμάς, γεν. 1908, Σπηλαία Καστοριάς, πεθ. 16.12.1977, Ζλάτε Χόρυ
Δούρτσος Τραγιανός, γεν. 1883, πεθ. 4.10.1949, Τρίνετς
Δούρτη Μαρία, γεν. 1886, Κούπα Κιλκίς, πεθ. …..στην Τσεχοσλοβακία
Δούβα Τριάδα, γεν. 1958, πεθ. 8.6.1974, Λίμπερετς
Δούσκος Αναστάσιος, γεν. 1897, πεθ. 17.12.1950, Μίλετιν
Δερνένης Φώτης, γεν. 1898, Χρυσοράχη Ιωαννίνων, πεθ. Μάρτιο 1964, Τσεχοσλοβακία
Δαλκαράκης Κώστας, γεν. 1918, Διδυμότειχο Έβρου, πεθ. 17.8.1981, Πράγα
Δοβρίδης Θεόδωρος, γεν. 1909, Νέα Λόσα Έβρου, πεθ. 1976 Τρούτνοβ
Δαλάς Στέργιος, γεν. 1896, Σκούλιαρη Κοζάνης, πεθ. 10.11.1977, Ντβουρ Κράλοβε
Δούμας Φάνης, γεν. 1903, Βήσσανη Πογωνίου, πεθ. 1973, Πράγα
Δαλή Δήμητρα, γεν. 1926, Μάνη Έβρου, πεθ. Αύγουστο, 1973, Μπρνο
Δημητριάδου Ευτυχία, …., Κάτω Κλεινές Φλωρίνης, πεθ. 2.8.1983, Κρνοβ

Ε
Εφραιμίδης Ηρακλής, γεν. 1898, πεθ. 27.4.1973, Κρνοβ
Ευθυμιάδης Δημήτριος, γεν. 1891, πεθ. 4.8.1955, Τσεχοσλοβακία
Ευθυμιάδης Κυριάκος, γεν. 1961, πεθ. 11.7.1973, Γιάνοβ
Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, γεν. 1875, πεθ. 12.2.1953, Τσεχοσλοβακία
Ευθυμιάδου Ευθυμία, γεν. 1898, πεθ. 23.6.1979, Κάρβινα
Ευθυμίου Δημήτριος, γεν. 1909, πεθ. 23.12.1970, γηροκομείο Συροβίτσε
Ευθυμίου Σπύρος, γεν. 1901, πεθ. 26.3.1956, Κρνοβ
Ελληνίδου Βασίλω, γεν. 1895, Πεύκο, Καστοριάς, πεθ. 18.6.1979, Ζλάτε Χόρυ
Ελληνίδης Αναστάσιος, γεν. 1894, Πεύκο, Καστοριάς, πεθ. 12.12.1980, Ζλάτε Χόρυ
Ελευθεριάδου Βάγια, γεν. 1923, πεθ. 4.5.1955, Τσεχοσλοβακία
Εμμανουηλίδης Σταμάτης, γεν. 1955, πεθ. 24.3.1972, Μπέροουν
Ενετζελής Γιάννης, γεν. 1914, Φιλοχώρι, πεθ. Σούμπερκ
Εγγλέζου Θεανώ, γεν. 1863, πεθ. 12.3.1953, Μπερναρτίτσε, Σούμπερκ
Επικαρίδης Αντώνης, γεν. 1940, Νότια, Πέλλης, πεθ. 21.1.1967, Βάρνοστρορφ
Επικαρίδης Παντελής, γεν. 1904, πεθ. 21.1.1967, Ροκύτνιτσε
Επικαρίδου Θεοδώρα, γεν. 1875, πεθ. 15.2.1955, Ροκύτνιτσε
Ερμίδης Ανέστης, γεν. 1897, πεθ. 30.12.1967, Γέσενικ
Ερμίδης Παντελής, γεν. 1905, πεθ. 6.5.1973, Ζούλοβα
Ευαγγελίδης Κώστας, γεν. 1892, πεθ. 4.2.1952, Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος, γεν. 1913, Λόφο, Κατερίνης, πεθ. 26.1.1965, Κάρβινα
Ευγενικάκης Αθανάσιος, γεν. 1932, Πρόδρομο, Πέλλης, πεθ. 2.2.1968, Κρνοβ
Ευδοκιμίδης Γιάννης, γεν. 1891, πεθ. 31.1.1965, Οστράβα
Ευσταθιάδης Γεώργιος, γεν. 1888, πεθ. 11.7.1962, Κάρβινα
Εξηντάρης Αχιλλέας, γεν. 1893, πεθ. 16.7.1958, Οστράβα
Ερυθρόπουλος Ηλίας, γεν. 1898, Νεοχώρη, Πέλλης, πεθ. ; Τσεχοσλοβακία
Ευθυμιάδου Αγάπη, … πεθ. 1981, Κάρβινα

Ζ
Ζαφίρης Πασχάλης, γεν. 1901, πεθ. 31.7.1951, Μπρνο
Ζαφειρόπουλος Νίκος, γεν. 1916, Ελαφίνα, Βέροιας, πεθ. 28.2.1978, Ζλάτε Χόρυ
Ζιάκκα Ευθυμία, γεν. 1890, πεθ. 3.4.1950, Χόρνι Ούντολι, Μπρούνταλ
Ζαλούμης Νίκος, γεν. 1931, Μεγαπλάτανο, Πέλλης, πεθ. 1969, Μπρνο
Ζαμταράς Κώστας, γεν. … Νεοχώρι, Τρικάλων, πεθ. … Ζίρετς, Ντβούρ Κράλοβε
Ζαγγελίδου Σιμέλα, γεν. 1874, … πεθ. Μίκουλοβ
Ζαγγλέ Γιαννούλα, γεν. 1880, πεθ. 25.5.1951, γηροκομείο Τέχονιν
Ζαπουνίδου Μαρία, γεν. 1870, πεθ. … Κρίζοβα, Κρνοβ
Ζαράφης Κώστας, γεν. 1889, πεθ. 17.11. 1955, Τσεχοσλοβακία
Ζαραμπούκας Θανάσης, γεν. 1930, Λιβαδερό, Σερβίων, πεθ. 25.7.1963, Πουρκαρτίτσε, Κρνοβ
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Ζάρκος Σωτήρης, γεν. 1935, Άγιο Αχιλλέα, πεθ. 6.3.1962, Κρνοβ
Ζιατάκος Γεώργιος, γεν. 1891, πεθ. 16.3.1959, Βιτνάβα
Ζέλιος Γεώργιος, γεν. 1916, Ταξιάρχη, Πολυγύρου, πεθ. 2.2.1978, Οστράβα
Ζέλιος Χρήστος, γεν. 1899, Βογατσικό, Καστοριάς, πεθ. 1969, Κοτσλίροβ
Ζέρβα Ευδοκία, γεν. 1923, Φλάμπουρο, Φλωρίνης, πεθ. 18.8. 1978, Βρμπνο, Μπρούνταλ
Ζιάκκα Παρασκευούλα, γεν. 1940, Πεύκο, Καστοριάς, πεθ. 12.6.1962, Μπούκοβα, Σούμπερκ
Ζίας Γιάννης, γεν. 1879, πεθ. 22.5.1955, Χόρνι Ούντολι, Μπρούνταλ
Ζιγκόπη Μαρία, γεν. 1900, Ζιάκκα, Γρεβενών, πεθ. 27.12.1963, Οστράβα
Ζιγκούρη Θεοδώρα, γεν. 1870, πεθ. 13.12.1951, γηροκομείο, Τέχονιν
Ζηκοπούλου Ελένη, … πεθ. 16.10.1959, Βιτνάβα
Ζινάς Χαράλαμπος, γεν. 1895, πεθ. 31.3.1953, Τσεχοσλοβακία
Ζιγκόπη Ολυμπία, γεν. 1890, Ζιάκκα, Γρεβενών, πεθ. 5.10.1974, Κρνοβ
Ζιγκόπης Δημήτριος, γεν.1892, Ζιάκκα, Γρεβενών, πεθ. 30.7. 1953, Πίσκοβο, Μπρούνταλ
Ζιγκόπης Ευθύμιος, γεν. 1939, πεθ. 10.7.1950, Μπρνο
Ζιγκόπης Γεώργιος, γεν. 1949, πεθ. 26.1.1950, Πίλζεν
Ζιγκόπης Νίκος, γεν. 1944, πεθ. 6.1960, Σιλχερόβιτσε, Οστράβα
Ζησοπούλου Κωνσταντίνα, γεν. 1892, Κυδωνιές, Βοΐου, πεθ. 15.4.1954, Τσεχοσλοβακία
Ζώης Νίκος, γεν. 1949, πεθ. 21.4.1952, Σούμπερκ
Ζιώτα Σταυρούλα, γεν. 1927, πεθ. 9.9.1949, Μπρατισλάβα
Ζιώτος Ευάγγελος, γεν. 1881, Αγιά Πάργας, πεθ. 13.9.1971, Κρνοβ
Ζούκη Κατερίνα, γεν.1871, πεθ. 2.12.1952, Χόρνι Ούντολι, Μπρούνταλ
Ζουμπούλης Νίκος, γεν. 1903, Εύροπο, Πέλλης, πεθ. 28.9.1966, Κρνοβ
Ζούνη Ουρανία, γεν. 1907, πεθ. 4.5.1951, Σούμπερκ
Ζουρίδης Σταύρος, γεν. 1905, πεθ. 13.11.1977, Φρύντεκ-Μίστεκ
Ζαγορίδης Νίκος, γεν. 1913, Μαρασιά, Έβρου, πεθ. … Βρμπνο, Μπρούνταλ
Ζαραφίδης Αβραάμ,, γεν. 1906, Ποντοκόμη Πτολεμαΐδας, πεθ. … Τρίνετς
Ζησοπούλου Ουρανία, γεν. 1909, Ασπροκκλησιά, Τρικάλων, πεθ. 1980, Ντβουρ Κράλοβε
Ζίκος Μιλτιάδης, γεν. 1904, Νεστόριο, Καστοριάς, πεθ. …. Μοχέλνιτσε
Ζαχαριαδου Σοφία, γεν. 1904, Κριστώνα, Κιλκίς, πεθ. … Τσεχοσλοβακία

Η
Ηλιάδης Ηλίας, γεν. 1926, πεθ. 4.2.1953, Ντβόρτσε, Μπρούνταλ
Ηλιάδης Ισαάκ, γεν. 1900, πεθ. 21.3.1970, Κρνοβ
Ηλιάδης Νίκος, γεν. 1904, , πεθ. … 1965, Γιρζίκοβ, Γιάμπλονετς
Ηλιάδης Στυλιανός, γεν. 1901, πεθ. 25.3.1951, Πράγα
Ηλιάδου Αγλαΐα, γεν. 1896, πεθ. 15.5.1968, Κρνοβ
Ηλιάδου Ανατολή, γεν. 1885, πεθ. 28.9.1962, Μπρνο
Ηλιάδου Κατίνα, γεν. 1885, πεθ. 22.1.1963, Ζλάτε Χόρυ
Ηλιάδου Κυράτσω, γεν. 1879, πεθ. …. Χόρνι Στάρε Μέστο, Τρούτνοβ
Ηλιάδου Παρθένα, γεν. 1895, πεθ. 15.6.1971, Σούμπερκ
Ηλιάδης Στογιάννης, γεν. 1896, πεθ. … Τσεχοσλοβακία
Ήλιος Αντώνης, γεν. 1923, Νάουσα, πεθ.12.2.1969, Γέσενικ

Θ
Θάλης Φίλιππας, γεν. 1877, πεθ. 4.4.1952, γηροκομείο Τέχονιν
Θεοδωρίδης Ισαάκ, γεν. 1880, πεθ. 7.10.1951, Μπερναρτίτσε, Σούμπερκ
Θεοδωρίδης Γιάννης, γεν. 1912, πεθ. Απρίλη 1959, Πράγα
Θεοδωρίδου Χρίκλεια, γεν. 1879, πεθ. 1967, Τσεχοσλοβακία
Θεοδώρου Δημήτριος, γεν. 1899, Γλυκονέρι, Καστοριά, πεθ. 23.1.1964, Τσεχοσλ.
Θεοδοσίου Θεόδορος, γεν. 1890, Μεγάλη Τράβα, Έβρου, πεθ. 3.5.1963, Τσεχοσλ.
Θεοχάρου Χριστίνα, γεν. 1899, πεθ. 20.2.1959, Τσεχοσλοβακία
Θεονίδης Λεωνίδας, γεν. 1887, Νότια, Πέλλης, πεθ. 4.10.1971, Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Θεοπεμπτίδης Αριστείδης, γεν. 1910, πεθ. 5.12.1977, Οστράβα
Θεοπεμπτίδου Όλγα, γεν. 1949, πεθ. 25.8.1953, Τσεχοσλοβακία
Θωμόπουλος Κώστας, γεν. 1915, Κωστοράζι, Καστοριάς, πεθ. Ιούλη, 1970, Κρνοβ
Θωμοπούλου Αγόρω, γεν. 1868, πεθ. 24.1.1951, γηροκομείο Τέχονιν
Θωμοπούλου Όλγα, γεν. 1913, Κωστοράζι, Καστοριάς, πεθ. 8.12.1977, Τσεχοσλοβακία
Θεοδοσίου Γιάννης, γεν. 1922, Βουλγαρίνη, Λαρίσσης, πεθ. 22.3.1980, Χαβίρζοβ, Οστράβα
Θεοδώρου Βάγια, γεν. 1900, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ. … Τσεχοσλοβακία
Θεοδώρου Πέτρος, γεν. 1951, πεθ. Ιούνη, 1971, Γιάβορνικ
Θεοδώρου Ζήσης, γεν. 1896, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ. 1958, Τσεχοσλοβακία
Θεοχαρίδης Θεοχάρης, γεν. 1910, Δημητρίτσει, Νιγρίτας, πεθ. 1973, Τσεχοσλοβακία
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Ελληνική Κουζίνα και η υγεία μας…
Η μεγάλη συνταγή… «καρφί του Χότζα»
Αρχιμ. Δοσιθέου
Όπως ακριβώς μου το διηγήθηκε ο μακάριος γέρων Γερόντιος των Δανιηλαίων που ασκήτεψε στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους για πολλά – πολλά
χρόνια (πάνω από εξήντα). Μικρασιάτης – Αδραμυτινός για την ακρίβεια – ήταν θυμόσοφος, όσον ουδείς των συγχρόνων του. Αρχίζω λοιπόν…
Μια φορά ο Ναστραδίν Χότζας ήταν νηστικός για μέρες πολλές. Μα πιο νηστική απ’ την κοιλιά του, ήταν η τσέπη του. Τι να κάμει; Έξυνε το κεφάλι
του να κατεβάσει καμιά ιδέα. Εκεί που λιαζόταν και σκεφτόταν και έξυνε τη γη με το ραβδί του, βλέπει ένα σκουριασμένο καρφί. Αμέσως κάτι έλαμψε
στο μυαλό του, Το βρήκε! Συμμαζεύει το καρφί, το σκουπίζει, το τυλίγει στο μαντήλι και το βάζει στην τσέπη της καρδιάς. Μια και δύο ξεκινά για το
χωριό. Στην πλατεία βρήκε αρκετούς τεμπέληδες που ρουφούσαν ραχατλίδικα τον ναργιλέ τους.
Παίρνει κι ο Χότζας μια καρέκλα και κάθεται κοντά τους. Γρήγορα έπιασε κουβέντα και δεν άργησε να γίνει το κεντρικό πρόσωπο της συζητήσεως.
Τους έλεγε διάφορα άσχετα και κυρίως για τα μυστήρια του σύμπαντος. Πως ο ήλιος βουτάει πίσω απ’ τα βουνά και χάνεται στην θάλασσα χωρίς
να πνιγεί, πως ταξιδεύει όλη νύχτα για να ανατείλει το πρωί, πως το φεγγάρι μικραίνει γιατί το τρώει ένα μεγάλο ποντίκι, σαν αυτά που τρώνε το
τυρί, πως η καρυδιά που είναι θεόρατο δέντρο έπρεπε να κάνει τα καρπούζια, ενώ η καρπουζιά που δεν μπορεί να σταθεί όρθια αλλά σέρνεται, έπρεπε
να κάνει καρύδια και άλλα τέτοια μυστηριώδη και θαύματα.
Οι χωριάτες παράτησαν τους ναργιλέδες και κρεμάστηκαν απ’ τα χείλη του. «Έφτασε η στιγμή», σκέφτηκε ο Χότζας και συνεχίζει: φανταστείτε τι περίεργα και θαυμάστά πράγματα υπάρχουν σ’ αυτό τον ντουνιά… Σαν αυτό το καρφί παραδείγματος χάριν». Και με αργές μεγαλοπρεπείς κινήσεις βγάζει από την τσέπη της καρδιάς το μαντήλι. Όλων τα μάτια έπεσαν πάνω σ’ αυτό. Μ’ ακόμη πιο προσεχτικές κινήσεις, σα νάταν κάτι πολύτιμο που
μπορούσε να σπάσει, ξετυλίγει το μαντήλι, παίρνει με προσοχή το σκουριασμένο καρφί και το υψώνει μπρος στα έκπληκτα μάτια όλων. «Το βλέπετε
αυτό το καρφί; Μ’ αυτό μπορώ να κάνω την νοστιμότερη σούπα του κόσμου». – Πάψε, Χότζα», πετάγεται ο μουχτάρης του χωριού, «αυτό είναι μεγάλο παραμύθι».
Ατάραχος ο Χότζας αρχίζει να ξανατυλίγει το καρφί του, δήθεν στενοχωρημένος. «Αφού δεν με πιστεύετε, το διπλώνω στο μαντήλι και φεύγω. Αλλά
δεν μου λέτε, τι θα σας στοιχίσει να δοκιμάσετε; Ένα τσουκάλι, μια κουτάλα και δύο δαυλιά για φωτιά χρειάζομαι. Είναι πολλά αυτά;» «Όχι! Όχι!»
φώναξαν όλοι εν χορώ.
Για να μην τα πολυλογούμε. Ανάβουν φωτιά στη μέση της πλατείας, στήνουν την πυροστιά, το τσουκάλι με το νερό. Όλα έτοιμα περίμεναν. Εν τω
μεταξύ το νέο μαθεύτηκε σ’ όλο το χωριό και πολλοί μαζεύτηκαν γύρω – γύρω. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όλοι περίμεναν να δουν το θαύμα!
Όταν το νερό πήρε να βράσει ο Χότζας ρίχνει στο τσουκάλι με κινήσεις μεγαλοπρεπείς, το καρφί. Και αρχίζει να ανακατεύει, να ανακατεύει… Σε λίγο
φέρνει την κουτάλα στο στόμα, φυσάει να μην καεί και ρουφά λίγο απ’ την… σούπα.
Γύρω σιγή νεκρική. «Υπέροχη σούπα», κραυγάζει ο Χότζας πλαταγίζοντας τα χείλη και μισοκλείνοντας από ευχαρίστηση τα μάτια. «Ωραία, ωραία,
πολύ ωραία σούπα. Μα αν είχε και λίγο σέλινο θα γινόταν θαύμα». «Εγώ θα σου φέρω λίγο σέλινο», πετάχτηκε μια νοικοκυρά από το πλήθος. Ήλθε
το σέλινο και ψιλοκομμένο έπεσε στο τσουκάλι. Ξανά ανακάτεμα με την κουτάλα, ξανά δοκίμασμα, ξανά επιδοκιμασίες. «Μωρέ τι θαύμα σούπα είναι
αυτή! Αν είχε και λίγο καρώτο θάταν «Θα σου φέρω εγώ Χότζα μου», πετάχτηκε άλλη νοικοκυρά.
Ήλθε το καρώτο και αυτό ψιλοκομμένο και έπεσε στο τσουκάλι. Ήλθε με τον ίδιο τρόπο, το λάδι, η τομάτα, το ρύζι, το αλάτι, η πιπεριά, και ότι άλλο
κάνει μια σούπα να μοσχοβολά. Και δώστου ανακάτεμα ο Χότζας και δώστου δοκίμασμα με την κουτάλα όλο και πιο γεμάτη. Δοκιμάζοντας και ρουφώντας, ρουφώντας και δοκιμάζοντας χόρτασεν ο Χότζας.
Αφού χόρτασε ρούφηγμα, τραβάει με πολλή προσοχή το καρφί, το σκουπίζει μ’ ευλάβεια, το δείχνει σ’ όλους μ’ επισημότητα, σαν να ήταν σκήπτρο
βασιλικό, και λέει: «Πράγματι θαυματουργό αυτό το καρφί. Δοκιμάστε και θα δείτε. Αυτό το καρφί πρέπει να το προσκυνάτε». Και το βάζει μετά προσοχής πολλής στην τσέπη της καρδιάς. Θα χρειασθεί, σκέφτηκε, και γι’ άλλο χωριό. Σκοτωμός στο δοκίμασμα. Επιδοκιμασίες. Θαυμασμός. Μπράβο
στο καρφί. Χότζα το καρφί και τα μάτια σου!
Κι ο Χότζας ικανοποιημένος για το θαυματουργό καρφί και κυρίως χορτάτος, ξαπλωμένος στη σκιά της καρυδιάς που κακώς δεν κάνει καρπούζια,
καμαρώνει ακόμη την εξυπνάδα των χωριανών του.
Ο μύθος δηλοί:
1) Ένα φαγητό γίνεται νόστιμο και καλό μόνον όταν ρίξεις μέσα στην κατσαρόλα όλα όσα χρειάζονται. Αν πεις αυτό πειρά
ζει, δεν το ρίχνω, αυτό βλάπτει το αφαιρώ, αυτό παχαίνει το απορρίπτω, τότε φαγητό δεν γίνεται. Κι αν γίνεται δεν τρώγεται.
2) Το φαγητό θέλει «ντάντεμα» όπως το μωρό παιδί. Φαγητό που γίνεται με το ζόρι, επειδή υπάρχουν υποχρεώσεις, φαγητό δεν
βγαίνει. Ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε.
3) Και το πιο απλό φαγητό μπορεί να γίνει νοστιμότατο αν τηρηθούν οι βασικοί κανόνες του τι χρειάζεται και τι του πρέπει.
Καλό το ρουπακόφυλλο με το ροΐ το λάδι, λέγει μια παλιά μοραΐτικη παροιμία.
4) Το φαγητό θέλει όρεξη. Η καλύτε4ρη συνταγή είναι η πείνα. Αν δεν πεινάσεις και το νοστιμότερο φαγητό φαίνεται αηδία.
Πάμε στο τραπέζι χορτάτοι. Γι’ αυτό δεν μας αρέσουν τα φαγητά. Κόρος, πλησμονή, υπερκατανάλωση. Όλα μαζί.
5) Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι το καρφί του Χότζα. Και όμως! Σε κάθε φαγητό ρίξτε μέσα το καρφί του Χότζα!
Σπανακόπιτα αρτυμένη
Πλένομε καλά το σπανάκι και το κόβομε ψιλό. Αλατίζομε ελαφρώς (γιατί θα μπει και το τυρί) και μετά από λίγο το στύβομε καλά. Κόβομε μέσα ψιλό
τον άνηθο και τα κρεμμυδάκια, χτυπάμε τα αυγά τα ρίχνομε στην γέμιση καθώς και το ριμμένο τυρί και το πιπέρι. Τα ανακατεύομε καλά.
Αλείφουμε το ταψί με λάδι και στρώνομε τα πρώτα πέντε φύλλα όχι τελείως τεντωμένα αλλά με πτυχές (τα φύλλα πρέπει να είναι ανοιγμένα στο
σπίτι) και ανάμεσα τα λαδώνομε. Ρίχνομε την γέμιση και την απλώνομε.
Κατόπιν βάζομε τα άλλα 5 φύλλα, αφού τα λαδώσομε κι αυτά ένα – ένα. Κατόπιν τυλίγομε γύρω – γύρω στο ταψί τις άκρες αφού ανασηκώσομε λίγο
την πίττα και με ένα κοφτερό μαχαίρι χαράζομε τα φύλλα μέχρι κάτω κρατώντας τα με το άλλο χέρι σε σχήμα μπακλαβά (αλλά μεγαλύτερου μεγέθους). Πασπαλίζομε με λίγο κρύο νερό τα φύλλα για να κολλήσουν και να μην αρπάξουν στο ψήσιμο, ρίχνομε και το βούτυρο λειωμένο και ψήνομε
σε μέτριο φούρνο.
Σημ.: Μπορούμε να λαδώσουμε 3 φύλλα. Μετά το 1/3 της γέμισης. Μετά ένα κατσαρό φύλλο, μετά το 1/3 της γέμισης κατόπιν πάλι φύλλο κατσαρό,
έπειτα το υπόλοιπο 1/3 της γέμισης, κατόπιν τα υπόλοιπα φύλλα.

1 ½ κιλό σπανάκι; 10 αυγά; ½ κιλό τυρί σκληρό; Φέτα τριμμένη στον ρεντέ; 4 κουταλιές βούτυρο; Λίγο λάδι; 10 φύλλα κρούστα
(5 πάνω – 5 κάτω; Άνηθο; 10 κρεμμύδια φρέσκα; Πιπέρι τριμμένο; αλάτι
(από το βιβλίο «ΟΨΟΠΟΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΕΙΑΙ ΗΓΟΥΝ ΚΑΛΟΓΗΡΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ», Αρχιμ. Δοσιθέου, έκδοση Ε’, Εκδοση Ιερά Μονής Ταταρνής)
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