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Καλημέρα 1

Το τεύχος που κρατάτε είναι το πρώτο του 2017. Και φέτος θα προσπαθήσουμε να
βελτιώσουμε το περιοδικό μας, το οποίο όπως φαίνεται και από τις ανταποκρίσεις που
παίρνουμε, βελτιώνεται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Λαμπρινή Μόσχου, η οποία
μας είχε στείλει αρκετά άρθρα για τη σωστή μας δίαιτα. Επίσης, ευχαριστούμε τον Κώστα
Τσιρτσίκου, που παρά τις πολλές απασχολήσεις του, βρίσκει χρόνο να γράφει τακτικά για την
σωστή μας διατροφή. Ευχαριστούμε και την Λάνα Τσιρτσίκου η οποία μας στέλνει τακτικά
τις νόστιμες συνταγές της, όπως και την Γεωργία Παρχαρίδου για τα ενδιαφέροντα άρθρα τις
σχετικά με τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις μας. Ευχαριστούμε και την Άννα Κεφαλέλη που
πάντα μας στέλνει κείμενα σχετικά με την μελέτη και έρευνα που κάνει για τους αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης και μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας του Έβρου και
δεν ‘τσιγκουνεύεται’ το αρχειακό υλικό που βρίσκει να το μοιραστεί με το περιοδικό και τους
αναγνώστες μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι όσοι πιο πολλοί συμμετέχουν με ανταποκρίσεις,
κείμενα, άρθρα, τόσο πιο πλούσιο γίνεται το περιοδικό μας.
Εκτός από τις εκδηλώσεις των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία και της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας, σ’ αυτό το τεύχος σας ενημερώνουμε για το Συνέδριο της ΦΙΡ (Διεθνή
Ομοσπονδία Αντιστασιακών/Αντιφασιστών) και τη συμμετοχή της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στο
Συνέδριο, την συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στον εορτασμό του ΟΧΙ
της ΕΚ Πράγας, όπως και την ίδρυση παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στη Βουδαπέστη.
Επίσης, θα διαβάσετε και μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Κώστα Μαραγκουδάκη,
Διευθυντή του Σπιτιού του Αγωνιστή στην Αθήνα. Όπως πάντα, στη στήλη για την Ελλάδα,
γράφουμε για τις Αποκριές και τη σημασία της Τσικνοπέμπτης, για την υγιεινή μας διατροφή
και μερικές συνταγές. Όπως πάντα, δημοσιεύουμε τις επιστολές που μας στέλνουν οι
αναγνώστες μας.
Ευχαριστούμε όλες της Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία για τις καλές ευχές. Ευχόμαστε
κι εμείς το 2017 να είναι ακόμα πιο δημιουργικό.
Ευχαριστούμε τον αναγνώστη και φίλο του περιοδικού μας Ανδρέα Λέφα από τη Λεμεσό
για τις καλές ευχές: «Στους καλούς μου φίλους του ΚΑΛΗΜΕΡΑ εύχομαι καλές γιορτές και
καλύτερος να είναι ο νέος χρόνος 2017, με την ευχή να φουντώσουν οι λαϊκοί ταξικοί αγώνες,
για ένα καινούργιο κόσμο χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση.
ΥΓ: Μεγάλη συγκίνηση ένιωσα εκείνο το Σάββατο βράδυ 10 του Νοέμβρη στην εκδήλωση
που οργάνωσε η ΚΟ του ΚΚΕ Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, «Αφιέρωμα στα 70
χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας». Με όλη μου την αγάπη,
πάντα δικός σας, Ανδρέας Λέφας, Λεμεσός Κύπρος».
Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Στεφανίδη, Glebusalloys, για την οικονομική υποστήριξη της
ΕΚ Πράγας με 30.000 κορώνες. Καλή χρονιά και καλές δουλειές, Μιχάλη!
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για την προσφορά των 100 ευρώ στη μνήμη των
αγωνιστών από την περιοχή Γρεβενών.
Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη και Θεοδόση για τη συνδρομή των 50 ευρώ στο
περιοδικό μας.
Καλή ανάγνωση! (TZH)
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27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ (ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)

Οι ακούραστοι διπλωμάτες και μέλη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πράγα με τον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ευθυμιάδη (με τη γαλάζια
γραβάτα) και η Μαρία που ήρθε ειδικά από την Ελλάδα για να βοηθήσει….

Σ

υγχαρητήρια στην Πρεσβεία της
Ελλάδας και σε όλους τους Έλληνες
χορηγούς στην Πράγα!
Όσοι δεν ήρθατε χάσατε! Η Πρεσβεία της

Ελλάδας στην Τσεχία μετά από μερικά
χρόνια απουσίας, παρουσίασε τα ελληνικά
προϊόντα με μεγάλη επιτυχία, τόσο
μεγάλη ήταν που τελικά δεν έμεινε τίποτα

από το πλούσιο ‘περίπτερο’ της Πρεσβείας.
Οι φωτογραφίες μιλάν καλύτερα…
Ακούραστος ο καινούργιος Πρέσβης μας!

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Α

υτή τη μέρα, το Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων επισκέφτηκε μία ομάδα
καθηγητών από το 3ο Λύκειο Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης.
Τους
καθηγητές
υποδέχτηκε η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας,
Τασούλα Ζησάκη-Healey στα γραφεία της
Κοινότητας. Σε μία ζεστή και φιλόξενη
ατμόσφαιρα ακολούθησε συζήτηση για τη
δράση της Κοινότητας, για την ιστορία
των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία, για τα προβλήματα που
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αντιμετωπίζουμε ως Έλληνες σχετικά με
την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των
νέων μας. Ευχαριστούμε τις καθηγήτριες

για τα ωραία δώρα με αρώματα της
Πατρίδας μας. Τις ευχόμαστε καλή
χρονιά, πολλή υγεία και δημιουργικό το

2017 και καλή αντάμωση και πάλι στην
Πράγα.

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στις Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία και οικονομική
υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχικής Δημοκρατίας

Σ

τις 30 Δεκεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος
της
Ομοσπονδίας
Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχική Δημοκρατία,
Χρήστος Μπιάλας κάλεσε τους Προέδρους
των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία και
τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας στην
έδρα της Ομοσπονδίας, στην πόλη Κρνοβ
για να συζητήσουν το θέμα της εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά
της τέταρτης γενιάς και όλα τα σχετικά
ντοκουμέντα που πρέπει να υποβάλλει η
κάθε Κοινότητα όπου διδάσκετε η ελληνική
γλώσσα. Οι Κοινότητες αυτές είναι της
Πράγας, Μπρνο, Οστράβας, Κρνοβ. Για
κάποιο λόγο η Κοινότητα του Μπρνο δεν
αντιπροσωπεύτηκε από την Πρόεδρο ούτε
και από τους δασκάλους. Υποτίθεται ότι
επειδή σ’ αυτή την Κοινότητα οι δάσκαλοι
δουλεύουν εθελοντικά και δεν πληρώνονται,
η Κοινότητα του Μπρνο δεν είχε κανένα

ενδιαφέρον από το περιεχόμενο αυτής της
συνεδρίασης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν
πρώτα την αίτηση που θα υποβάλει η
Ομοσπονδία στο Υπουργείο Παιδείας
της Τσεχικής Δημοκρατίας για επιδότηση
της μητρικής γλώσσας. Το πρόβλημα
που προκύπτει αφορά τους δασκάλους
οι οποίοι δεν θα πληρωθούν μέχρι τον
Απρίλη/Μάη όπου η Ομοσπονδία θα
πάρει την επιδότηση και θα πληρώσει
τους δασκάλους αναδρομικά για τους
μήνες που δεν πληρώθηκαν. Το ίδιο
ισχύει για το ενοίκιο των χώρων όπου
πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Επίσης,
για να συμπληρωθεί το 30% της επιδότησης
(70% είναι η υποστήριξη από το Υπουργείο
και 30% από την Ομοσπονδία) πάρθηκε
απόφαση οι γονείς να πληρώνουν κάθε μήνα
100 κορώνες ανά μαθητή (εκτός από την

οικογένεια με δύο παιδιά, τότε πληρώνει
μόνο για ένα παιδί). Σε περίπτωση που η
Ομοσπονδία δεν πάρει όλο το ποσό το
οποίο ζήτησε από το Υπουργείο, τότε η
Κοινότητες θα μοιραστούν το πόσο που
λείπει ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών
που έχουν.
Όλοι η δάσκαλοι και οι υπεύθυνοι για τις
εκδηλώσεις των μαθητών, θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα χαρτιά
σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες έχουν
λάβει μέσω μέιλ από την Λένκα Μπιάλα.
Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η επιθεώρηση
των μαθημάτων μπορούν να γίνονται μόνο
από αρμόδια πρόσωπα και από τον/την
Πρόεδρο της Κοινότητας.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Μπιάλα και τα
μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας για την
ενημέρωση και για την φιλοξενία τους στην
όμορφη πόλη του Κρνοβ.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017– ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ/
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Πρόεδρος της Συνέλευσης – Κυριακή Σαΐτη
Πρακτικά – Κυριακή Κυρέζη
Εφορευτική Επιτροπή/Επιτροπή Ελέγχου – Μιλτιάδης Σπυράτος, Γιάροσλαβ Πέτελικ, Παύλος Σιδηρόπουλος
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Μ

έλη της Κοινότητας (2016) – 110 την επιτυχία των εκδηλώσεων μας όπως και ώρες που γίνονται οι πρόβες.
άτομα (με πληρωμένη συνδρομή για τους αναγνώστες του περιοδικού Καλημέρα Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κλείνοντας
το 2016)
στην Ελλάδα που στηρίζουν το περιοδικό το απολογιστικό μέρος της Συνέλευσης,
Παρόντες: 46 μέλη (11 άτομα με μας είτε οικονομικά είτε με άρθρα που έδωσε το λόγο στην Εφορευτική Επιτροπή/
δικαιολογημένη απουσία), 64 άτομα μας στέλνουν τακτικά. Έτσι το 30% της Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει με τις
απουσίαζαν
επιδότησης (σύμφωνα με το νόμο) για το διαδικασίες για την εκλογή νέου Διοικητικού
Απαρτία: Σύμφωνα με το νόμο της Τσεχικής περιοδικό μας μπορέσαμε και το καλύψαμε. Συμβουλίου. Μετά τις εξηγήσεις για το
Δημοκρατίας, παρόντες πρέπει να είναι το Η Νίκη Σπάλα-Podlahova, Αντιπρόεδρος πώς ψηφίζουμε με το ψηφοδέλτιο (με
ένα τρίτο των μελών. Απαρτία είχαμε.
και Ταμίας μίλησε για τα οικονομικά σφραγίδα της Κοινότητας), τα μέλη της
Μετά την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης της Κοινότητας και συγκεκριμένα για τις ΕΕ μοιράσανε τα ψηφοδέλτια, οι ίδιοι τα
και Επιτροπή Ελέγχου, η Πρόεδρος επιδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της μαζέψανε, συνεδριάσανε και ανακοινώσανε
Κ. Σαΐτη, έδωσε το λόγο στα μέλη του Τσεχίας και της Δημαρχίας της Πράγας και τα αποτελέσματα: Ψήφισαν 46 μέλη/από
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. επισήμανε ότι το 2016 ήταν μια καλή χρονιά 46 εγγεγραμμένοι. Το νέο ΔΣ συνεδρίασε
Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα για τα οικονομικά της Κοινότητας. Κάλεσε αμέσως μετά και ανακοίνωσε τις υποχρεώσεις
Ζησάκη-Healey στην ανασκόπηση για τα μέλη της Κοινότητας που θέλουν να του κάθε μέλους του ΔΣ.
τη δράση του ΔΣ το 2016 μίλησε για γνωρίσουν πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες Ο υποψήφιος Εμμανουήλ Στιβακτάκης με
τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του 2016 να ελέγξουν τα ντοκουμέντα στο τραπέζι. Η 26 ψήφους δεν εκλέχτηκε στο 7μελή ΔΣ,
(διοργάνωση των εθνικών επετείων και των Κατερίνα Σπάλα, υπεύθυνη για την εκμάθηση αλλά ευχαρίστησε όλα τα μέλη που τον
συναυλιών, για την έκδοση του περιοδικού της ελληνικής γλώσσας, επισήμανε την ψηφίσανε και υποσχέθηκε πάντα να είναι
Καλημέρα, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, μεγάλη επιτυχία της συμμετοχής των μικρών δίπλα στο ΔΣ για οτιδήποτε βοήθεια τον
τις επιτυχίες του χορευτικού
συγκροτήματος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey – Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας με 45 ψήφους
επισκέψεις σχολείων από την Νίκη Σπάλα-Podlahova – Αντιπρόεδρος και Ταμίας με 45 ψήφους
Ελλάδα στο Σπίτι Εθνικών Κατερίνα Σπάλα –Υπεύθυνη εκμάθησης ελληνικής γλώσσας με 44 ψήφους
Μειονοτήτων, κ.ά.). Η Πρόεδρος Μιχάλης Σπάλας-Λάσο – Υπεύθυνος χορευτικού συγκροτήματος με 44 ψήφους
επισήμανε τη βελτίωση και
Κυριακή Σαΐτη – Μέλος της Σύνταξης του Καλημέρα, επιμέλεια με 42 ψήφους
επιτυχιών των δραστηριοτήτων
του ΔΣ και την βοήθεια και Κωνσταντίνος Τσιρτσίκος – Υπεύθυνός Δημοσίων Σχέσεων με 36 ψήφους
οικονομική υποστήριξη από Κυριακή Κυρέζη – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με 32 ψήφους
πολλά μέλη της Κοινότητάς μας
με χορηγίες για τις διάφορες δραστηριότητες μαθητών μας (τέταρτης γενιάς), την πρόοδο χρειαστεί.
μας. Επίσης μίλησε για την καλή συνεργασία που έχουν κάνει όχι μόνο στην εκμάθηση Λίγο μετά τις 17:30, ο Πρέσβης της
της Κοινότητάς μας με την Ομοσπονδία της γλώσσας αλλά και στους παραδοσιακούς Ελλάδας, κ. Ευθυμιάδης και η Α’ Σύμβουλος
Ελληνικών Κοινοτήτων, με τις άλλες χορούς που τους διδάσκει η ίδια. Αυξήθηκε της Ελληνικής Πρεσβείας Δήμητρα
μειονότητες στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, και η συμμετοχή στην εκμάθηση της Γεωργαντζόγλου ήρθανε στο Σπίτι Εθνικών
με την Πρεσβεία της Ελλάδας. Η Πρόεδρος ελληνικής γλώσσας από Τσέχους πολίτες. Μειονοτήτων. Ο κ. Ευθυμιάδης χαιρέτησε
ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ, τους καλούς Ο Μιχάλης Σπάλας-Λάσο μίλησε για το τα μέλη της ΕΚ Πράγας, μας ευχήθηκε
χορηγούς μας (Χ. Προβίδα, Σ. Ζαβαλιάνη, χορευτικό συγκρότημά μας, τις επιτυχίες καλή χρονιά και καλές επιτυχίες και ακόμα
Μιχάλη Στεφανίδη, Αλέξη Κοράνη, κ.ά.) του σε διάφορες εκδηλώσεις στην Τσεχία καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής
και όλα τα μέλη που συμβάλουν τακτικά για και ενημέρωσε τα μέλη μας για τις μέρες και Πρεσβείας και της Κοινότητάς μας. Κι

6

Καλημέρα 1

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

εμείς ευχόμαστε στον κύριο Ευθυμιάδη,
στη Δήμητρα και σε όλο το προσωπικό της
Ελληνικής Πρεσβείας καλή χρονιά και καλή
υγεία.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της ΕΚ Πράγας
που αψηφώντας το πολύ κρύο και χιόνι, με
υπευθυνότητα και σοβαρότητα συμμετείχανε
στην Συνέλευση. Σε όλα τα μέλη που
δεν μπορέσανε να αποφύγουνε τη γρίπη,
ευχόμαστε καλή ανάρρωση και σύντομα
να τους δούμε στις διάφορες εκδηλώσεις.

Ευχαριστούμε για την προσφορά πιτών τις:
Ανθούλα Μπότου (βρήκε και το φλουρί της
πίτας της! Τυχερή!), τη Βιολέτα Καρανίκου
(το νοστιμότατο ρεβάνι), την Γιαννούλα
Βαρελά-Γκριγκόρεβα (πισίες!, γιάμμι), τη
Λεώνα Μπουργκέτοβα (βασιλόπιτα), τη
Γιάννα Βλάχου (πίτα) και την Κυκή Κυρέζη
για την προσφορά τη βασιλόπιτα της
Κοινότητας 2017.
Κλείνοντας
την
Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση η Πρόεδρος της Συνέλευσης

ανακοίνωσε τις επόμενες εκδηλώσεις:
4 Μαρτη – Συναυλία με το μουσικό σχήμα
Γιάννης Καπνιστής και Μπόρο, με τη
συμμετοχή και της Κατερίνας Σπάλα. Θα
ακολουθήσει «Ελληνική κουζίνα» - η τρίτη
γενιά Ελλήνων μαγειρεύει για την πρώτη και
δεύτερη στην Πράγα, ώρα 14:00, στη μεγάλη
αίθουσα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων,
Vocelova 3, Praha 2.
1 Απρίλη – Εορτασμός της επετείου της
25ης Μαρτίου. Θα λάβετε πρόσκληση.

Healey και των μελών του ΔΣ, Κυριακή
Σαΐτη και Κυριακή Κυρέζη, τα παιδιά
είχαν αρκετές ερωτήσεις και πολύ εύστοχες
ερωτήσεις. Πολύ καλή προετοιμασία, με
λίγα λόγια δεν ήρθαν μόνο για διακοπές....
Ευχαριστούμε τους καθηγητές εάν και δεν
φαινότανε διότι το λόγο είχαν οι μαθητές.
Μπράβο, παιδιά! Με τέτοια νιάτα η Ελλάδα
θα πάει μπροστά! Είμαστε υπερήφανοι!
Μας συγκινήσατε. Την αγάπη μας και σας
ευχόμαστε καλή πρόοδο, καλή δύναμη και
θα είμαστε, εμείς σαν Κοινότητα πάντα
κοντά σας. Φιλιά σε όλους και καλή τύχη
στα όνειρά σας.
Οι ευχές των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Κερατέας προς την ΕΚ Πράγας: Αξιότιμοι
Κύριοι, Εμείς, οι έλληνες μαθητές από το
Γενικό Λύκειο Κερατέας, σας ευχόμαστε
θερμά Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Πρωτοχρονιά. Ευχόμαστε ολόψυχα σε εσάς
και τις οικογένειές σας, ότι καλύτερο, με την
άφιξη του νέου έτους. Το 2017 ευχόμαστε να
σας χαρίσει πάνω απ’ όλα υγεία, και έπειτα
αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλά χαμόγελα και
αξέχαστες στιγμές, όπως αξίζουν άλλωστε σε
κάθε Έλληνα. Τέλος, ελπίζουμε η
λαμπρότητα του ελληνικού στοιχείου που
φέρετε, να αναδεικνύεται αέναα μέσα στην
παραμυθένια
Πράγα.
Οι
μαθητές
(ακολουθούν τα ονόματα των μαθητών…)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ε

πίσκεψη του Λυκείου Κερατέας στην
Κοινότητά μας
Μια από τις πιο όμορφες και πιο
ενδιαφέρουσες μέρες στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων
στην
Πράγα!
Μας
επισκέφθηκαν 37 μαθητές του Λυκείου
Κερατέας με τους καθηγητές τους.
Μιλήσαμε, συζητήσαμε, τα είπαμε όλα!
Οι μαθητές ήρθαν με το Πρόγραμμα
“Πράγα, εκεί που η τέχνη και ο πολιτισμός
συναντιούνται”. Πολλά σχολεία έρχονται
για επισκέψεις, λίγοι είναι οι μαθητές που
είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι. Μετά
την εισήγηση της Προέδρου της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας Τασούλα Ζησάκη-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ
«ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ»
ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Κείμενο- φωτογραφίες «Οικοδόμος» στο Atexnos.gr
Η επιστολή προς την ΕΚ Πράγας:
Από το Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών
«Το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ»
Κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ομήρου 32, Αγ. Δημήτριος
Προς τη Διεύθυνση του δίμηνου περιοδικού «Καλημέρα»
Των φίλων, συναγωνιστών και συντρόφων, των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία-Τσεχία
Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνιστές, φίλοι και φίλες
Γεια σας
Με πολύ χαρά παίρνουμε κάθε τόσο – στην Ελλάδα- και συγκεκριμένα στο Ίδρυμα Περίθαλψης Αγωνιστών «Το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΗ», το εξαίρετο περιοδικό σας ΚΑΛΗΜΕΡΑ, το τόσο όμορφο σε περιεχόμενο και εμφάνιση.
Ευχαριστούμε γι’ αυτή τη μόνιμη φροντίδα σας, ανάμεσα σε τόσες άλλες ευθύνες στην όμορφη κοινότητά σας.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους άμεσους και στους μακροπρόθεσμους στόχους σας.
Κρίνουμε αναγκαίο – για περισσότερη ενημέρωση- να σας στείλουμε μαζί, την πιο πρόσφατη συνέντευξη από το «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΗ» - που απεικονίζει την κατάσταση του Ιδρύματος.
Με βεβαιότητα για συνέχιση και στήριξη της επικοινωνίας μας στέλνουμε σε όλους σας συντροφικούς χαιρετισμούς.
Με εκτίμηση και αγάπη
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κ. Μαραγκουδάκης
Κ: Όσοι θέλουν να προσφέρουν στο «Σπίτι του Αγωνιστή»:
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
“ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ”
ΟΜΗΡΟΥ 35, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ. 17235
ΤΗΛ. 210 9769036 – ΦΑΞ 210 9738764
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 040/768014-73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5023-048023-175

Α

ν για κάποιον που ζει μια «ήσυχη»
και «φυσιολογική» ζωή θεωρείται
αυτονόητο ότι τα τελευταία χρόνια αυτής
της ζωής θα συνοδεύονται από όλα εκείνα
τα αγαθά που την κάνουν ζεστή και
ανθρώπινη, για τον αγωνιστή που πέρασε
μέσα από τις θύελλες πολέμων, φυλακίσεων,
διώξεων και κουβαλάει στην πλάτη του τις
κακουχίες που επιφέρουν οι φουρτούνες
των λαϊκών αγώνων, η απάνεμη γωνιά
όπου θα ξαποστάσει κάθε άλλο -πολλές
φορές- παρά δεδομένη είναι. Το Σπίτι του
Αγωνιστή είναι μια τέτοια γωνιά.
Η πρώτη συνάντηση με τον Κώστα
Μαραγκουδάκη, πρόεδρο του Ιδρύματος
Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών
«Το Σπίτι του Αγωνιστή» είχε γίνει με
αφορμή την προετοιμασία της εκδήλωσηςπαρουσίασης από το ΑΤΕΧΝΩΣ του
βιβλίου του Χρήστου Νταβαντζή Όσα
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επέζησαν στη μνήμη… Οδοιπορικό μιας
ζωής, όπου συμμετείχε ο ίδιος ως ομιλητής.
Μου είχε μιλήσει με ενθουσιασμό, μα και
περηφάνια για την πορεία και τους στόχους
του Ιδρύματος και με ξενάγησε στους
χώρους του. Πριν τον αποχαιρετήσω, τότε,
του ζήτησα να μου υποσχεθεί ότι μετά την
εκδήλωση θα διέθετε λίγο από τον πολύτιμο
χρόνο του για μια συνέντευξη, κάτι που
δέχτηκε με χαρά.
Πυκνά γκρίζα σύννεφα έζωναν τον αττικό
ουρανό απ’ άκρη σ’ άκρη στη διαδρομή
προς το Σπίτι του Αγωνιστή, στον Άγιο
Δημήτριο. Το κόπασμα του αέρα, η
μυρωδιά της ατμόσφαιρας, όλα έδειχναν
ότι ήταν ζήτημα χρόνου να ξεσπάσει
καταιγίδα. Μπαίνοντας στο χώρο υποδοχής
του Ιδρύματος τα μάτια μου συνάντησαν
έναν απόμαχο του αγώνα που βολτάριζε,
στηριζόμενος στη μαγκούρα του, λίγο πριν

τη μεσημεριανή σιέστα. Ο συνειρμός ήρθε
ακάλεστος: ο λαός μας και οι πρωτοπόροι
των αγώνων του, οι κομμουνιστές, πέρασαν
μέσα από τόσες καταιγίδες και δε λύγισαν,
ούτε θα λυγίσουν.
Από την εξωτερική κιόλας όψη της
πολυκατοικίας επί της οδού Ομήρου 35,
όπου δεσπόζει το τεράστιο εντοιχισμένο
γλυπτό με τους δυο αγωνιστές, έναν άντρα
και μια γυναίκα, να κρατάνε ψηλά τη
σημαία-λάβαρο του αγώνα, ο επισκέπτης
καταλαβαίνει ότι δεν βρίσκεται μπροστά
σε ένα από εκείνα τα ιδρύματα που
στην ταμπέλα τους διαβάζεις τις τόσο
συνηθισμένες και μάλλον ψυχρές λέξεις
«οίκος ευγηρίας». Το Σπίτι του Αγωνιστή
δεν είναι ένα από τα συνηθισμένα πολλά
γηροκομεία, αλλά η πραγμάτωση μιας
υπόθεσης που ξεπήδησε από τις ανάγκες του
ίδιου του απελευθερωτικού, επαναστατικού,
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εργατικού, λαϊκού κινήματος στο πέρασμα
του χρόνου· η υλοποίηση μιας υποχρέωσης
των νεότερων γενιών αγωνιστών προς τους
παλαίμαχους των λαϊκών αγώνων που, για
λόγους αντικειμενικούς, παραχωρούν τη
θέση τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα
στις νεότερες ηλικίες.
Παντού τριγύρω επικρατεί τάξη και
καθαριότητα. Η ίδια εικόνα και στους
εσωτερικούς χώρους. Στον χώρο υποδοχής
όπου οι εργαζόμενοι μας υποδέχτηκαν
με ευγένεια και χαμόγελο, στην μεγάλη
φωτεινή τραπεζαρία με τα στρωμένα
λευκά τραπεζομάντηλα, στο καθιστικό,
στη μουσική «γωνιά» όπου επιβάλλεται
με τον όγκο του το πιάνο, στην πλούσια
βιβλιοθήκη με τους εκατοντάδες τόμους
σημαντικών βιβλίων και εντύπων.
Στους τοίχους πορτραίτα και εικαστικά
απεικονίζουν μορφές και στιγμές που
σημάδεψαν το εργατικό επαναστατικό
κίνημα. Ο Βλαδίμηρος, η Οχτωβριανή
Επανάσταση, ο Μπελογιάννης, ο Χαρίλαος,

ο σιδεράς που σμιλεύει στο αμόνι του
ένα δρεπάνι κ.ά., βουνοκορφές, φυλακές,
εξορίες, κόκκινο παντού και τα «τρία
κόκκινα γράμματα σεμνή υπογραφή του
λαού μας στις λεωφόρους του μέλλοντος»
«χαραγμένα» στην κάθε σπιθαμή του
χώρου.
Άριστος οικοδεσπότης μάς υποδέχτηκε
στην είσοδο του γραφείου του με ένα δυνατό
σφίξιμο του χεριού και το χαρακτηριστικό
του πλατύ χαμόγελο. Αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης, ιστορικό στέλεχος του
ΚΚΕ και του εργατικού-συνδικαλιστικού
κινήματος, εν ενεργεία αγωνιστής με πολλές
χιλιάδες «ένσημα» στο αγωνιστικό του
«βιβλιάριο» ο Κώστας Μαραγκουδάκης,
βαδίζοντας στην δέκατη δεκαετία της ζωής
του, βρίσκεται στο τιμόνι του Ιδρύματος
εδώ και δέκα περίπου χρόνια.
Συζητώντας μαζί του αναρωτιέσαι από πού
πηγάζει τόση ενεργητικότητα και ζωντάνια.
Με πηγαίο χιούμορ και μια τάση
«πειραχτική» θα μας λύσει ο ίδιος την

«απορία», όπως θα διαβάσετε στη
συνέντευξη. Μας μίλησε φυσικά για το
Σπίτι του Αγωνιστή (ιδέα, υλοποίηση,
στόχοι, λειτουργία, προοπτική), για τον
εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, για τους
αγωνιστές της Αντίστασης αλλά και των
σύγχρονων αγώνων, για τους ξεριζωμένους
των πολέμων και της εκμετάλλευσης και την
έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης του
Ιδρύματος προς τους πρόσφυγες, για τη
δύναμη των ιδανικών· για την μοναδικής
αξίας έκδοση, από το Σπίτι του Αγωνιστή,
του βιβλίου με άγνωστα ποιήματα
φυλακισμένων αγωνιστριών, για την τιμητική
απεικόνιση της μορφής του σε
γραμματόσημο
από
τα
Ελληνικά
Ταχυδρομεία, για το χρέος του σημερινού
αγωνιστή και για άλλα· με τη σεμνότητα και
την ανθρωπιά που διακρίνει τον πολύπειρο
κομμουνιστή, που έταξε τη ζωή του στην
προσπάθεια και στον αγώνα για το κοινό
καλό.

•••••••••••••••
Κύριε Μαραγκουδάκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσης του «Σπιτιού του Αγωνιστή», από ποιους και πότε; Ποιες ανάγκες ήρθε
να καλύψει ένα τέτοιο, μοναδικό στο είδος του, απ’ όσο γνωρίζουμε, Ίδρυμα; Από ποιον κορβανά χρηματοδοτήθηκαν η ανέγερση
και ο εξοπλισμός του;

Ν

ομίζω ότι η ιδέα γεννήθηκε στο
τέλος της δεκαετίας του περασμένου
αιώνα, δηλαδή από το 1990 και μετά.
Στο Κόμμα μας πάρα πολλά στελέχη που
είχανε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στο
κίνημα, είχανε ήδη φτάσει σε ένα όριο
ηλικίας που ο καθένας αναρωτιόταν πού
θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι όταν πάψει
η ενεργός δραστηριότητά τους μέσα
στο κίνημα. Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί
που έβλεπε κανείς μπροστά του μόνο στο
Πολιτικό Γραφείο, αυτό συνέβαινε σε όλη
την Ελλάδα. Μια σειρά παλιοί, βετεράνοι
της Εθνικής Αντίστασης, κυρίως γυναίκες,
μόλις έφταναν σε ένα όριο ηλικίας που
τους δυσκόλευε στην ενεργό δράση,
έμπαινε αμέσως θέμα πού θα πάνε αυτοί
οι άνθρωποι και πώς θα γεροντοκομηθούν.
Σε αυτά τα πλαίσια άρχισε μια προσπάθεια
ίδρυσης ενός χωριστού γηροκομείου, όπως
είναι αυτό που βλέπετε εδώ, και η συλλογή
χρημάτων για να μπορέσει να οικοδομηθεί.
Η δουλειά αυτή δεν ήταν κάτι εύκολο.
Για να κάνεις ένα γηροκομείο αξιόλογο
όπως αυτό εδώ στο χώρο που είμαστε
εμείς τώρα και νάχει τη δυνατότητα να
φιλοξενήσει μερικές δεκάδες απόμαχους
της δουλειάς ή των αγώνων χρειάζονταν
οπωσδήποτε αρκετά χρήματα.
Το Κόμμα μας, με βάση και τις δωρεές
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που είχε από συντρόφους, επέλεξε αυτόν
τον χώρο, εδώ, στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ

σε επιφορτίζει η φιλοξενία ηλικιωμένων
ατόμων. Έτσι, μπορώ να σας πω ότι

είχε δυο μεγάλα οικόπεδα και επέλεξε
αυτόν τον χώρο να τον κάνει γεροκομείο,
δεδομένου ότι και το κλίμα είναι πολύ καλό
και ησυχία υπάρχει και καλή συγκοινωνία
και επικοινωνία με το κέντρο, αλλά και με
τα ιατρεία και τα νοσοκομεία. Όλα αυτά
βαραίνουν πάρα πολύ στο να μπορείς
να ανταποκριθείς στα καθήκοντα που

διανύσαμε δεκαοχτώ δύσκολα χρόνια
μέχρι να καταλήξουμε να το χτίσουμε.
Δεκαοχτώ χρόνια είναι πολλά.
Οι αποφάσεις είχαν παρθεί το 1990
περίπου και υλοποιήθηκαν με τα εγκαίνια
του Σπιτιού του Αγωνιστή το 2008. Τότε
αρχίσαμε να λειτουργούμε το Σπίτι του
Αγωνιστή. Μέχρι τότε ερχόντουσαν και
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μας βλέπανε ηλικιωμένα άτομα αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης που μαθαίνανε
ότι ιδρύθηκε το Σπίτι του Αγωνιστή και
μας ρωτούσαν «πότε θα ανοίξει για να
μπορέσουμε και εμείς να ’ρθούμε και
να γεροκομηθούμε»; Αυτό, ήταν μια
πρόσθετη πίεση να ολοκληρώσουμε τις
προσπάθειές μας.
Μετά μεσολάβησε η διάσπαση στο χώρο
της Αριστεράς, με αυτές τις δυνάμεις
που φύγανε από το κίνημα. Άρχισαν και
οι διεκδικήσεις για να πάρουν ένα μέρος
από την περιουσία του Κόμματος. Δίπλα
από τον χώρο που βρίσκεται σήμερα το
Σπίτι του Αγωνιστή υπήρχε άλλος ένας
ακόμα τέτοιος χώρος που αναγκαστικά
πουλήθηκε. Αν υπήρχε το οικόπεδο
αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας
μεγάλος περιβάλλον χώρος αναψυχής ή
ακόμα και να διπλασιαστεί η δυναμικότητα
του Σπιτιού. Όμως με την πίεση που
υπήρχε τότε περιοριστήκαμε σε αυτόν τον
χώρο που βλέπετε, ο οποίος είναι βέβαια
σημαντικός, αλλά αν είχαμε και τον άλλον
θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε
πολλαπλάσια για μια ακόμα καλύτερη
διαμονή όσων μένουν εδώ στο Σπίτι του
Αγωνιστή. Σημασία έχει ότι έγινε το Σπίτι
και λειτουργεί κανονικά, από το 2008.
Η χρηματοδότηση για την ανέγερσή του
προήλθε κυρίως από το ΚΚΕ, με χρήματα
που είχαν μαζευτεί τα προηγούμενα
χρόνια και με εισφορές πολλών φίλων.
Και το οικόπεδο, όπως σας είπα, ήταν
δωρεά. Υπήρξαν πάρα πολλές προσφορές
για να μπορέσει να χτιστεί το Σπίτι. Η
οικοδόμησή του είναι ποιοτική, έγινε καλή
δουλειά που λέμε, και γι’ αυτό δεν έχουμε
να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σήμερα
και επιπλέον έξοδα συντήρησης.
Ποιος μπορεί να φιλοξενηθεί στο
Σπίτι του Αγωνιστή και ποιες είναι οι
προϋποθέσεις γι’ αυτό; Πόσα άτομα
φιλοξενούνται σήμερα στο ίδρυμα;
― Στο Σπίτι φιλοξενούνται σήμερα 25
άτομα. Από την αρχή λειτουργίας του
έχουν φιλοξενηθεί περίπου 105 άτομα και
στην πορεία περίπου 80 έχουν φύγει από
τη ζωή.
Στο Σπίτι του Αγωνιστή μπορεί να
φιλοξενηθεί κάθε αγωνιστής της ΕΑΜικής
Εθνικής Αντίστασης, με την πλατιά
έννοια. Δεν είμαστε δηλαδή τόσο επίμονοι
στο να ζητάμε υπερβολικά πράγματα.
Φτάνει να είναι γεγονός ότι κάποιος
έχει αναγνωριστεί ως αντιστασιακός,
ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Χωρίς να βαθαίνεις και να εξετάζεις, ας
πούμε, αν είχε και όπλο ή δεν είχε όπλο.
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Όχι, δεν κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό.
Άλλη προϋπόθεση είναι να έχει κάποιος
ανάγκη να μπει στο Σπίτι του Αγωνιστή.
Αν κάποιος δηλαδή ζει σε μια οικογένεια
η οποία του δίνει όλες τις δυνατότητες να
ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του,
εμείς θα προτιμήσουμε κάποιον που έχει
δυσκολία να τελειώσει τη ζωή του ομαλά.
Εκεί κάνεις μια επιλογή.
Μπορεί όμως να σου έρθουν και άτομα τα
οποία δεν έχουν πάρει μέρος στην Εθνική
Αντίσταση. Όταν όμως έχεις μπροστά σου
δεκάδες άτομα της Εθνικής Αντίστασης
που ζητούνε τη βοήθεια του Σπιτιού για
να γεροκομηθούν, τότε οπωσδήποτε θα
πάρεις από αυτούς. Είναι τελείως σπάνιο
να μπορείς να πάρεις και έναν που δεν
έχει πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση,
αν κάποιοι άλλοι σοβαροί λόγοι, που
έχουν σχέση και με τους αγώνες τους
σημερινούς, το επιβάλλουν αυτό. Βέβαια
σιγά-σιγά αυτό αρχίζει να χαλαρώνει γιατί
περνάνε τα χρόνια και οι αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης δυστυχώς τελειώνουν.
Συνεπώς από εκεί και πέρα το κριτήριο
είναι αν αυτοί που θα φιλοξενηθούν στο
Σπίτι του Αγωνιστή είναι αγωνιστές οι
οποίοι έχουν συνεχίσει τον αγώνα στο
κατοπινό διάστημα. Πάντα το κριτήριο
είναι ο αγώνας και η συμμετοχή στους
αγώνες.
Τι άλλο προσφέρει το Σπίτι του
Αγωνιστή στους φιλοξενούμενούς του
εκτός από τροφή και στέγη;
― Υγειονομική περίθαλψη. Έχουμε μόνιμο
γιατρό και νοσοκόμες με βάρδιες για όλο
το 24ωρο. Έχουμε επίσης δυνατότητα
επικοινωνίας με όλα τα νοσοκομεία,
όποτε χρειαστεί νοσοκομειακή φροντίδα
για οποιονδήποτε αρρωστήσει. Κάνουμε
δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι
θα μπορούσε να κάνει ο καθένας στο
σπίτι του προκειμένου να γεροκομηθεί,
αν συμβεί να αρρωστήσει ή να πάθει κάτι.
Μόλις συμβεί κάτι από πλευράς υγείας σε
κάποιον, είμαστε υποχρεωμένοι να τον
πάμε στο νοσοκομείο, να τον εξετάσουν
οι γιατροί και αν χρειαστεί να μείνει στο
νοσοκομείο για να κάνει κάποια επέμβαση
ή για νοσηλεία, αυτό θα γίνει αμέσως.
Έχουμε μπορώ να πω μια πολύ καλή
πρόσβαση στα νοσοκομεία -δείχνουνε
μια αγάπη στο Ίδρυμα γιατί ξέρουν ότι
γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εδώ- ιδίως
στον Ευαγγελισμό, αλλά και σε άλλα
νοσοκομεία, όπως πχ στο Σωτηρία. Αυτό
μας διευκολύνει πολύ και μονίμως τους
ευχαριστούμε για την καλή προσπάθεια
που κάνουν για την περίθαλψη
(σε
περίπτωση ασθένειας) των αγωνιστών της

Εθνικής Αντίστασης που φιλοξενούμε εδώ,
στο Σπίτι του Αγωνιστή.
Πώς καλύπτεται το κόστος λειτουργίας
του Ιδρύματος; Εκτός από την
ενίσχυση ιδιωτών, έχετε την οικονομική
συμπαράσταση της πολιτείας, της
αυτοδιοίκησης, άλλων φορέων;
― Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
του Ιδρύματος η συμπαράσταση, αν
εξαιρέσουμε το Κόμμα μας, ήταν
μηδαμινή. Όμως, όσο περνούσαν τα
χρόνια τόσο περισσότερο ένας ευρύτερος
αριθμός ανθρώπων ενδιαφέρεται για την
πορεία του Ιδρύματος, για να υπάρχει το
Ίδρυμα. Αυτό δεν εκφράζεται μόνο στο
χώρο μας, στους ανθρώπους δηλαδή της
Αριστεράς, στους ανθρώπους που έχουν
διανύσει τη ζωή τους μέσα στην Εθνική
Αντίσταση, αλλά αφορά και άλλους, έξω
από εμάς. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι
και από τη Βουλή ακόμα είχε καθιερωθεί
μια ενίσχυση ενός χρηματικού ποσού,
μικρού, συμβολικού, το χρόνο, το οποίο
πέρυσι αυξήθηκε, σχεδόν διπλασιάστηκε.
Πρόκειται για μια μηνιαία συμβολή
στα έξοδα του ιδρύματος. Δεν είναι
κανένα μεγάλο ποσό αλλά είναι εν πάση
περιπτώσει μια συμβολική κίνηση.
Εμείς ενδιαφερόμαστε να καλυφτεί κυρίως
το κομμάτι το οποίο δεν καλύπτεται από
τα πάγια έσοδα του Ιδρύματος. Τα δύο
τρίτα είναι πάγια έσοδα, από τους ίδιους
τους φιλοξενούμενους, που καταβάλλουν
στο ίδρυμα ποσοστό των μηνιαίων εσόδων
τους (συντάξεων κλπ.) εφόσον έχουν έσοδα
(αν δεν έχουν έσοδα, φιλοξενούνται χωρίς
αντιπαροχή). Το ένα τρίτο όμως πρέπει
να καλυφτεί από διάφορα έσοδα έξω από
τους φιλοξενούμενους ή τους συγγενείς των
φιλοξενουμένων. Εδώ οι πρώτοι στη σειρά
είναι οι ίδιοι οι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης και οι φίλοι μας οι αγωνιστές
σήμερα, οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι
ΚΚΕδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι
καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος αυτής της
εθελοντικής βοήθειας και σε δεύτερη
κλίμακα είναι όλοι οι άνθρωποι καλής
θέλησης που έχουν τη διάθεση να
βοηθήσουν το Σπίτι.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς
να τους το ζητήσει κανείς, κυνηγοί για
παράδειγμα από τη Θάσο μάς στέλνουν
το κυνήγι για να ετοιμάσουμε φαγητά
στους φιλοξενούμενους. Άλλος, από το
Σούνιο, από τα πρόβατα που σταβλίζει
μας στέλνει βοήθεια για μερικά γεύματα
το χρόνο. Έχουμε τέτοιες προσφορές.
Άλλος μας στέλνει αυγά. Όλα τα αυγά που
καταναλώνουμε εδώ συνήθως προέρχονται
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από δωρεές. Είναι σαν να μας έχουν
κάποιοι υπό την προστασία τους! Είναι
συγκινητική η βοήθεια αυτή και είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα αυξάνει.
Από την πολιτεία, εκτός της Βουλής,
έχετε κάποια άλλη βοήθεια;
― Όχι, από την πολιτεία δεν έχουμε
κάποια βοήθεια.
Η στάση της αυτοδιοίκησης ποια είναι;
― Από τον Δήμο ακούμε για βοήθεια εδώ
και πολύ καιρό. Έχουνε γίνει ορισμένες
προσπάθειες και καταγραφές τι ακριβώς
θέλουμε από την αυτοδιοίκηση. Μας
ενδιαφέρει κυρίως και θα θέλαμε να
φροντίσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιρίου, η οποία θα μας μειώσει το
κόστος λειτουργίας. Έχουν γίνει μελέτες
και έχουμε πολλές υποσχέσεις. Προς
το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα,
αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να είμαστε
υπομονετικοί, να περιμένουμε και να
επιμένουμε να υλοποιηθούν αυτά τα
οποία έχουμε ακούσει.
Κύριε Μαραγκουδάκη οι εργαζόμενοι,
οι λαϊκές οικογένειες και φτωχοί
άνθρωποι δέχονται σήμερα ολομέτωπη
την επίθεση της καπιταλιστικής κρίσης.
Ταυτόχρονα βομβαρδίζονται με τις
λέξεις «εθελοντισμός-εθελοντές», που
με τρόπο έντεχνο τα ΜΜΕ συνδέουν με
την «αλληλεγγύη» ως ελεημοσύνη και τη
δράση εκατοντάδων ΜΚΟ, πολλές από
τις οποίες ελέγχονται για τον ρόλο τους.
Στις ανακοινώσεις σας διαβάζουμε ότι τα
μέλη του ΔΣ (και εσείς ο ίδιος βέβαια)
συμμετέχετε εθελοντικά στο Ίδρυμα.
― Όλοι εδώ δουλεύουν εθελοντικά.
Ακόμα και οι εργαζόμενοι, όσοι
εργαζόμενοι πληρώνονται, βλέπουν το
Ίδρυμα με ένα τελείως διαφορετικό μάτι
απ’ ότι θα το βλέπανε σαν εργοδότη.
Προσφέρουν στο έπακρο κάθε βοήθεια
που μπορούν να προσφέρουν από τη μεριά
τους. Όσοι παρουσιάζουν μια καθυστέρηση
σε αυτό, τους βοηθάμε να βελτιώσουν
ακόμα περισσότερο την προσφορά τους.
Εκείνο που μας στηρίζει πάρα πολύ
είναι ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ανταποκρίνονται πλήρως στα
καθήκοντά τους και αυτό βοηθάει πάρα
πολύ προς όλες τις κατευθύνσεις.
Προσθέτω ότι αν υποθέσουμε ότι μας
δημιουργούνται ορισμένα ελλείμματα
ή
ανοίγματα,
τότε
έχουμε
τη
συμπληρωματική βοήθεια του Κόμματος.
Έτσι είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια
μηνιαία επιχορήγηση από το ΚΚΕ
η οποία, ανάλογα με τις δικές μας
οικονομικές καταστάσεις, πότε μεγαλώνει,
πότε μικραίνει· ανάλογα με τις συνθήκες
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που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Έχουμε επίσης ορισμένες εκδηλώσεις
αλληλεγγύης που είναι πολύ ενθαρρυντικές.
Πχ εδώ κοντά μας στον Βύρωνα,
κάθε χρόνο σε επέτειο αγωνιστικής
δραστηριότητας από την ιστορία του
εαμικού κινήματος, γίνεται μια μεγάλη
γιορτή η οποία συνοδεύεται και από ένα
έρανο για τους αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης και υπάρχει ανταπόκριση από
τον κόσμο.
Τι σημαίνει εθελοντισμός για εσάς;
― Οι μεγάλοι κοινωνικοί λυτρωτικοί
αγώνες που προβάλλονται στη ζωή με
την ενωμένη πάλη της εργατικής τάξης,
είναι αδύνατο να καρποφορήσουν χωρίς
την εθελοντική πάλη του κάθε αγωνιστή
– αγωνίστριας. Γι’ αυτό ο εθελοντισμός
και η πάλη των κομμουνιστών είναι
αξεδιάλυτα χαρακτηριστικά αυτών των
αγώνων.
Αποφασιστικό βήμα αυτής της προσφοράς
είναι, η συμμετοχή, η αυτοθυσία, με
στόχο, τη συντριβή του καθεστώτος
εκμετάλλευσης της ολιγαρχίας. Είναι
ακόμα τα ίδια τα αποτελέσματα των
συνεχών αγώνων της εργατικής τάξης
και του λαού μας τα οποία, θα ήταν
ανύπαρκτα, χωρίς ενωμένους ταξικούς,
συνεπείς αγώνες.
Ο λαός μας, ιδιαίτερα η νέα γενιά,
προσεγγίζοντας την ιστορική πορεία
του τόπου μας, πείθεται ότι, τίποτε δεν
κατακτήθηκε – και στη χώρα μας, χωρίς
ενωμένους αποφασιστικούς αγώνες, για
κατάργηση της εκμετάλλευσης και τη
νίκη του κομμουνισμού.
Σας έχει απασχολήσει στο Σπίτι του
Αγωνιστή το προσφυγικό; Τα κυρίαρχα
ΜΜΕ εμφανίζουν τους πρόσφυγες
που καταφτάνουν στα νησιά ως απειλή
για τη χώρα. Ταυτόχρονα ο λαός μας
με διάφορους τρόπους εκφράζει την
αλληλεγγύη του. Πώς βλέπετε τους
ανθρώπους αυτούς;
― Οι αγωνιστές και αγωνίστριες της
αθάνατης ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης
με κορμό το ΚΚΕ, νιώθουμε βαθιά
συγκίνηση για την ατέλειωτη περιπέτεια
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, κύρια
από τη Συρία, αλλά και χώρες που, οι
περισσότερες, γεύονται εξακολουθητικά
τα αποτελέσματα της ιστορικής τους
πορείας ως αποικίες ιμπεριαλιστικών
χωρών. Η ευαισθησία μας για την
προσφυγιά γενικότερα αποτελεί ηθική
κληρονομιά της ΕΑΜικής Εθνικής
Αντίστασης. Πολλές δεκάδες χιλιάδες
Ελλήνων έζησαν στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και για χρόνια

μετά από αυτόν, το δράμα των αγωνιστών
προσφύγων και των οικογενειών τους
ως την επιστροφή και επανεγκατάσταση
στη χώρα μας. Γι’ αυτό καταγγέλλουμε
τα σχέδια των ιμπεριαλιστών που με
τις επεμβάσεις τους δημιουργούν το
τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα και
τις ταλαιπωρίες εκατοντάδων χιλιάδων
συνανθρώπων μας. Παλεύουμε ενάντια
στο φασισμό – ρατσισμό. Είμαστε κοντά
στην πάλη του λαού μας για αλληλεγγύη
και συμπαράσταση στους πρόσφυγες.
Όλοι μας, στο Σπίτι του Αγωνιστή,
νιώθουμε
βαθύτατα
την
ανάγκη
αλληλεγγύης στα χιλιάδες και χιλιάδες
θύματα των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων
και ταυτόχρονα την ανάγκη συγκεκριμένης
συμπαράστασης σε αυτούς – στο μέτρο
του
δυνατού.
Συμπαρασταθήκαμε,
από τους πρώτους και συνεχίζουμε να
συμπαραστεκόμαστε με συγκεκριμένη
βοήθεια (τρόφιμα, ρουχισμό, είδη
καθαριότητας, είδη υγιεινής κλπ.), από
το Πεδίο του Άρεως μέχρι την πλατεία
Βικτωρίας, και από το Αιγάλεω μέχρι το
Ελληνικό, τον Σκαραμαγκά και όπου
αλλού. Εξάλλου το Σπίτι του Αγωνιστή
από την αρχή της ύπαρξής του στηρίζει
τους όπου γης κατατρεγμένους, υλικά και
ηθικά.
Το Σπίτι του Αγωνιστή εξέδωσε ένα
βιβλίο με ποιήματα γυναικών πολιτικών
κρατουμένων. Ο τίτλος του: «Ποιήματα
αγωνιστριών στις Γυναικείες Φυλακές
Αβέρωφ (διαφυλαγμένα από την Μάρθα
Ξανθοπούλου – Αντονέν)». Μιλήστε μας
γι’ αυτό. Πώς προέκυψε η έκδοση;
― Θα έλεγα ότι συμπτωματικά βρήκαμε
αυτά τα ποιήματα. Μια συντρόφισσά μας
μάς πρόσφερε, στο Σπίτι του Αγωνιστή,
το σπίτι της που είχε στο Βύρωνα. Μια
συντρόφισσά μας η οποία είχε προσφέρει
πολλά στον αγώνα, με το όνομα Μάρθα
Ξανθοπούλου – Αντονέν. Όταν δεν
μπορούσε πια να αυτοεξυπηρετηθεί πήγε
στους συγγενείς της στη Θεσσαλονίκη
και έφυγε από τη ζωή εκεί. Στο μεταξύ
όμως, επειδή εδώ είχε δημιουργήσει
ένα πολύ ωραίο σπίτι και μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους
από το προοδευτικό κίνημα (νοίκιασμα
κλπ.), φρόντισε να το μεταβιβάσει έγκαιρα
στο Σπίτι του Αγωνιστή.
Όταν η Μάρθα έφυγε από τη ζωή μέσα
στα πράγματά της στο σπίτι βρήκαμε
και ένα μπλοκ με όλα τα ποιήματα των
αγωνιστριών μέσα στη φυλακή. Στις
γυναικείες φυλακές Αβέρωφ οι εκλεκτές
αγωνίστριες και εκλεκτές ποιήτριες,
γράφανε ποιήματα ή ενθυμήματα σε
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κομμάτια χαρτί τα οποία μοιράζανε μετά
και στις άλλες αγωνίστριες που βρίσκονταν
μέσα στη φυλακή. Η Μάρθα μάζευε αυτά
τα χαρτιά και έφτιαξε ένα ντοσιέ με όλα
αυτά τα ποιήματα και ό,τι είχε γραφτεί
μέσα στη φυλακή. Όταν, λοιπόν, πήγαμε
να παραλάβουμε το κτίριο το βρήκαμε
μέσα στα πράγματά της και θεωρήσαμε
ότι πρέπει να τιμήσουμε την ίδια για
τη συλλογή αυτή, αλλά και όλες εκείνες
τις αγωνίστριες που έχουν γράψει τα
ποιήματα μέσα στις φυλακές Αβέρωφ.
Το δώσαμε, έγινε μια πολύ καλή δουλειά
και βγήκε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο.
Όποιος το διαβάσει θα καταλάβει, δεν
χρειάζεται να το διαφημίσω εγώ. Είναι
ένα συλλεκτικό βιβλίο που περισσότερο
το χρησιμοποιούμε για να το δίνουμε
σε φίλους του ιδρύματος, παρά για να το
πουλήσουμε.
[Ξεφυλλίζουμε τις σελίδες του βιβλίου.
Ο κ. Μαραγκουδάκης σταματάει στο
χαρακτικό που απεικονίζει τον φοίνικα
στην αυλή των Γυναικείων Φυλακών
Αβέρωφ, που φιλοτέχνησε η ζωγράφος
– χαράκτρια Ζιζή Μακρή]:
― Να, αυτό είναι από το προαύλιο. Εκεί
κατέβαιναν οι φυλακισμένες. Μετά πιάνανε
μερικές και τις πηγαίνανε για εκτέλεση.
Πηγαίνανε και παίρνανε τις γυναίκες και
τις σκοτώνανε, οι εθνικόφρονες, μήπως και
δεν μπορέσει το αστικό κράτος να σταθεί
στα πόδια του…
Το ήθος και η σεμνότητα είναι στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τους αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, τους
κομμουνιστές. Πού οφείλεται αυτό κύριε
Μαραγκουδάκη;
― Εκ των πραγμάτων όλος αυτός ο
κόσμος, όλος αυτός ο λαός που πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση έπαιζε
τη ζωή του κορώνα-γράμματα σε όλη
τη διάρκεια της συμμετοχής του στους
αγώνες. Ένας άνθρωπος που δίνεται
στον αγώνα και περιφρονεί τις συνέπειες
που θα έχει αυτή η υπόθεση σε βάρος
του, το μόνο που δεν είναι δυνατό να του
λείπει είναι η διάθεση προσφοράς. Αφού
προσφέρει τη ζωή του όλα τα άλλα, κάθε
άλλη συμμετοχή στους αγώνες, στο να
βοηθήσουν, στο να είναι πρωτοπόροι στην
υλοποίηση των στόχων του αγώνα, είναι
δεδομένα. Μπαίνεις μέσα σε έναν αγώνα
ο οποίος δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει,
σ’ έναν αγώνα που ξέρεις ότι μπορεί
να σου στοιχίσει και τη ζωή σου, που
μπορεί να σου στοιχίσει δεν ξέρω πόσες
δεκαετίες φυλακές και εξορίες. Δεν
είναι δυνατό να μη βλέπεις πρώτα απ’
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όλα την ανάγκη αλληλεγγύης σε όλους
τους συνανθρώπους. Αυτό είναι ένα
βασικό κίνητρο όλων των αγωνιστών που
συνεχίζουν τον αγώνα σήμερα. Ξέρουν ότι
αυτός ο αγώνας δεν θα είναι τόσο
αναγκαίος όταν το καθεστώς της
εκμετάλλευσης φύγει από τη μέση και όταν
ο ίδιος ο λαός μπορέσει να δημιουργήσει
συνθήκες τέτοιες που ζητήματα που
σήμερα θεωρούνται ανεπίλυτα θα λυθούν
τότε, διότι δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο.
Η
εθελοντική
συμμετοχή
στον
λυτρωτικό αγώνα της εργατικής
τάξης, αποτελεί προϋπόθεση, για την
εκπλήρωση του τελικού στόχου πάλης. .
Θα ήταν αδιανόητο, να παλεύεις – για την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο χωρίς ταυτόχρονη πάλη για
συμμετοχή κάθε εργαζόμενου ανθρώπου,
κάθε νέου – νέας σ’ αυτόν τον δύσκολο,
λυτρωτικό αγώνα. Αυτή η συμμετοχή,
είναι αξεδιάλυτα δεμένη με το ήθος και
τη σεμνότητα των φορέων της. Πρώτοι
οι κομμουνιστές στους αγώνες, πρώτοι στις
θυσίες, στην προσφορά, για καλύτερη ζωή
όλων των ανθρώπων.
Φέτος και με αφορμή τη συμπλήρωση
των 75 χρόνων από την ίδρυση του
ΕΑΜ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
προχώρησαν στην έκδοση αναμνηστικής
σειράς γραμματοσήμων στην οποία
απεικονίζονται πέντε αγωνιστές του

γενιάς σας, από τις νεότερες γενιές;
― Καταρχήν, για να αρχίσω από το
τελευταίο, η καλύτερη απόδοση τιμής
είναι η ένταξή τους στο προοδευτικό
κίνημα, η απασχόλησή τους με
ουσιαστικά πράγματα και η μη
παγίδευσή τους στις Σειρήνες των
αστικών κομμάτων που τους τάζουν
λαγούς με πετραχήλια· όλα αυτά είναι
για το γάμο του Καραγκιόζη, δεν έχουν
καμιά σχέση με την πραγματικότητα και
την ειλικρίνεια και φαίνεται αυτό με την
αλληλοδιαδοχή των αστικών κομμάτων
στην εξουσία, που υποτίθεται ότι διαρκώς
διαφωνούνε και είμαστε διαρκώς στα ίδια
όσο βρίσκονται αυτοί στην κυβέρνηση.
Μεγάλη σημασία έχει να μπουν σε έναν
χώρο που μπορούν να είναι σίγουροι ότι
αυτό που κάνουν, η θυσία που κάνουν, το
μικρό αλλά και το μεγάλο πράγμα που
κάνουν, όλα καταλήγουν στο γενικό καλό.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με κάλεσαν
μια μέρα, χωρίς να το περιμένω, και μου
είπαν ότι με έχουν επιλέξει ανάμεσα σε
άλλους πέντε αγωνιστές για να εκδώσουν
ορισμένα γραμματόσημα αφιερωμένα
στην Εθνική Αντίσταση. Μέσα σε αυτούς
ήταν ο Μανώλης ο Γλέζος, ο Λάκης ο
Σάντας, ο Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης, εγώ
και ο Στέλιος ο Ζαμάνος. Από τον χώρο
το δικό μας, τον κομμουνιστικό, ήμουνα
μόνο εγώ. Επειδή αυτές οι πρωτοβουλίες
πάρθηκαν από μεριά ανθρώπων που

ΕΑΜ, μεταξύ των οποίων και εσείς
κύριε Μαραγκουδάκη. Πέρα από την
αναγνώριση της προσφοράς της γενιάς
της Εθνικής Αντίστασης, ποια πιστεύετε
ότι είναι σήμερα η καλύτερη απόδοση
τιμής στους αγώνες και στις θυσίες της

σήμερα δεν βρίσκονται κοντά μας –έχουνε
περάσει από το προοδευτικό κίνημα, δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία, ποιος δεν ξέρει,
ας πούμε το κατέβασμα της σημαίας από
την Ακρόπολη- και με τη σκέψη ότι η
επιλογή μου μέσα στους πέντε είναι μια
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τιμή και στο Κόμμα μου, είπα (σ.σ. στην
ομιλία του στην εκδήλωση-παρουσίαση
των γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ) ότι
εάν πραγματικά θέλουν να τιμήσουν τους
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και
κυρίως αυτούς που έφυγαν από τη ζωή,
τότε δεν έφταναν όλα τα γραμματόσημα
που έβγαλαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
από τότε που ιδρύθηκαν.
Πήρα και εγώ μέρος στην Εθνική
Αντίσταση, είμαι περήφανος που πήρα
μέρος στην Εθνική Αντίσταση, αλλά
θεωρώ ότι η τιμή αυτή αντανακλά σε
όλους τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν
με το ΕΑΜ για μια καλύτερη ζωή και για
μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση
και δυστυχία.
Τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν οι
αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής
Αντίστασης και του ΔΣΕ παραμένουν
ζωντανά σήμερα;
― Έχω την αίσθηση ότι για να παραμείνει
κάτι ζωντανό πρέπει κάποιος να το
βλέπει. Όσο κάποιοι το βλέπουν
παραμένει ζωντανό. Μη μου πείτε
τώρα ότι είναι δυνατό να το δουν αυτό
οι άνθρωποι που σήμερα εντάσσονται σε
διάφορους χώρους και καλά-καλά δεν
ξέρουνε που πάνε. οομίζω ότι υπάρχει και
μια τύφλωση. Τα ιδανικά αυτά στο χώρο
το δικό μας είναι ολοφάνερα. Αυτοί που
μπαίνουν στο χώρο για να παλέψουν,
στον κορμό της Αριστεράς, του ΚΚΕ,
μπαίνουν έχοντας πλήρη συναίσθηση
και πλήρη γνώση από την ιστορία ποια
είναι η προσφορά του κομμουνιστικού
κινήματος στη βελτίωση της ζωής
του ελληνικού λαού, στην αποφυγή
χειροτέρευσης της ζωής του ελληνικού
λαού και στην προοπτική καλυτέρευσης
και οριστικής λύσης του προβλήματος
της ευτυχίας του λαού μας κατά της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Άλλος,
βέβαια, το ξέρει περισσότερο, άλλος
λιγότερο, αλλά η βάση είναι ότι πιστεύεις
ότι μπαίνοντας μέσα στον αγώνα ενάντια
στην
καπιταλιστική
εκμετάλλευση
αγωνίζεσαι για κάτι καλύτερο για όλους,
χωρίς καμιά διάκριση. Αυτό είναι το
κίνητρο που φέρνει όλον αυτόν τον
κόσμο μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ.
οομίζω ότι εκφράζεται ποικιλότροπα και
από το τι κάνει ο καθένας. Πχ μέσα στο
εργατικό κίνημα θα δείτε ότι οι καλύτεροι
στους αγώνες, είναι οι κομμουνιστές. Δεν
θα δείτε δηλαδή να κατεβαίνουν κάτω
και να μην ξέρουν γιατί κατεβαίνουν.
Ένας μπορεί να χάσει σήμερα τη δουλειά
του. Δεν φτάνει μόνο η περίπτωσή του
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για να πεις ότι αυτός εντάχτηκε στο
συνδικαλιστικό κίνημα. Ενδεχομένως
αυτός θα αφυπνιστεί, με το να χάσει τη
δουλειά του, αλλά σημασία έχει όχι να
αφυπνιστεί επειδή μόνο χάνει τη δουλειά
του αλλά και γιατί και πάρα πολλοί άλλοι
χάνουν τη δουλειά τους. Και για να
μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή είναι
αναγκαίο να ενωθεί με τους άλλους για
να μπορούν να κάνουν δυνατή την πίεσή
τους και να αλλάξει η κατάσταση την
οποία βιώνουμε.
Κάποιος που θα διαβάσει αυτές
τις γραμμές και θέλει να βοηθήσει
οικονομικά το Ίδρυμα που μπορεί να
απευθυνθεί;
― Καταρχήν μπορεί να απευθυνθεί στο
Ίδρυμα και να το ενισχύσει οικονομικά
και στους τραπεζικούς λογαριασμούς
όπου μπορεί να κάνει την κατάθεσή
του στο Ίδρυμα, ή να την κάνει κατά
μονιμότερο τρόπο, βάζοντας ένα ποσό
το μήνα ή κάθε χρόνο. Εμείς με πολλή
χαρά δεχόμαστε αυτές τις προσφορές
γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προϋπόθεση
για να υπάρχει το Ίδρυμα και στο μέλλον
και να υπηρετήσει πολλές εκατοντάδες
ανθρώπων, όχι μόνο όσο ζούμε εμείς, που
εν πάση περιπτώσει φτάσαμε σε μια ηλικία,
αλλά και οι διάδοχοί μας που θα παλέψουν
προς την ίδια κατεύθυνση.
Προσφορές κιόλας σήμερα από το
υστέρημα του περισσότερου κόσμου,
λόγω της οξυμένης καπιταλιστικής
κρίσης που χτυπάει τους εργαζόμενους
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
― Όπως έγιναν σήμερα τα πράγματα, ναι.
Αλλά να σας πω ένα πράγμα που με έχει
απασχολήσει πολύ. Εντάξει, προσφορές
με δυσκολία από τον πολύ κόσμο, αλλά
εμείς θέλουμε χίλιους ανθρώπους να
δίνουν από ένα κατοστάρικο το χρόνο.
Τι λέτε βρίσκονται; Σε όλη την Ελλάδα.
Βρίσκονται; Κάποια «καμπάνα» πρέπει
να χτυπήσει δυνατά και να καταλάβει ο
κάθε προοδευτικός άνθρωπος ότι αυτούς
τους αγωνιστές που αναγκάστηκαν
να έρθουν σε ένα ίδρυμα φιλοξενίας
ηλικιωμένων συναγωνιστών τους πρέπει
να τους εξυπηρετήσουμε. Και μια φορά
τον χρόνο να καταθέτουν εκατό ευρώ για
το Σπίτι του Αγωνιστή. Δεν βρίσκονται
χίλιοι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα; οαι,
πρέπει να τους βρούμε και θα τους βρούμε
και μέσω της προσπάθειας που κάνετε
εσείς.
Εκτός από την οικονομική ενίσχυση
υπάρχουν άλλοι τρόποι που θα μπορούσε
κάποιος να εκφράσει την αλληλεγγύη

του στο Σπίτι του Αγωνιστή;
― Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε
κάποιες πολύ καλές κυρίες, συντρόφισσες
από την Κατερίνη, που μας στέλνουν
ατελείωτα καλούδια, γλυκίσματα
και
δώρα, με ακούραστη δουλειά, κάθε χρόνο.
Εννιά χρόνια λειτουργούμε; Εννιά χρόνια
ασταμάτητα αυτές οι γυναίκες από την
Κατερίνη μας βοηθάνε. Έχουμε άλλους
φίλους από νησί που μας στέλνουν κυνήγι,
όπως σας είπα, άλλοι μας στέλνουν λάδι
και άλλα προϊόντα.
Νομίζω δεν θα υπάρχει άνθρωπος και
μάλιστα προοδευτικός, που θα μάθει
ότι υπάρχει το Σπίτι του Αγωνιστή,
υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ότι
το Σπίτι του Αγωνιστή έχει ανάγκη από
μια μόνιμη στήριξη από όλους και δεν
θα βρει τον τρόπο να συμπαρασταθεί σε
αυτό το ίδρυμα. Ο καλύτερος τρόπος
είναι μια χρονιάτικη συμπαράσταση,
χρηματική, και τα χρήματα αυτά θα πάνε
εκεί ακριβώς που υπάρχει δεδομένη
ανάγκη. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό τελικά
θα γίνει πραγματικότητα. Θα βρεθούν
δηλαδή χίλιοι άνθρωποι που θα δίνουν ένα
κατοστάρικο το χρόνο για να καλύπτουμε
το άνοιγμά μας.
Κύριε Μαραγκουδάκη επιτρέψτε μου μια
πιο προσωπική ερώτηση. Βρίσκεστε ήδη
δέκα χρόνια στο τιμόνι του Ιδρύματος,
ως πρόεδρος του ΔΣ. Ποια ήταν η
«ανταμοιβή» από την ενασχόλησή σας
αυτή, τι κερδίσατε ως άνθρωπος, ως εν
ενεργεία αγωνιστής ο ίδιος;
― Όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε μια
ηλικία όπως είμαι εγώ, στα 92 μου χρόνια,
οπωσδήποτε μειώνονται οι δυνατότητές
του να βγει έξω να τρέξει, να έχει μια πιο
ενεργό, σωματική κυρίως, δραστηριότητα.
Το γεγονός ότι μπόρεσα σ’ αυτά τα
χρόνια εδώ να προσφέρω όλες μου τις
υπηρεσίες και να είναι επιτυχής η πορεία
του ιδρύματος (μέχρι σήμερα δεν έχουμε
κανένα αρνητικό στοιχείο στην πορεία μας
αυτή), για μένα είναι βαθιά ικανοποίηση
ότι και στα γεράματά μου μπορώ να
συνεχίσω τον αγώνα που άρχισα στα
νιάτα μου (γέλια).
Άρα, λοιπόν, ποια είναι η «ανταμοιβή»;
― Η χαρά που παίρνω από την
πραγματοποίηση και των ονείρων μου,
γιατί εκείνο που θέλω είναι οι άνθρωποι
να περάσουν τη ζωή τους στο τέλος όσο
μπορούν πιο άνετα και πιο ξεκούραστα.
Πολύ περισσότερο οι αγωνιστές. Δεν
ξεχωρίζω τους ανθρώπους αλλά οι
αγωνιστές και από πλευράς τιμής το
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αξίζουν. Θα ήθελα να το αξίζουν όλοι
οι άνθρωποι και αν μπορούσαμε να το
κάνουμε, αλλά ο αγωνιστής σήμερα είναι
πιο ξεκάρφωτος. Υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι δεν μπόρεσαν να πάρουν σύνταξη.
Όταν κλείσεις τον άλλον στη νεανική
ηλικία δέκα-είκοσι χρόνια στη φυλακή,
αντί να βάζει ένσημα στο βιβλιάριο, πώς
θα πάρει σύνταξη αυτός; Συνεπώς γι’ αυτό
παρεμβάλλω τους αγωνιστές, χωρίς να
τους ξεχωρίζω από όλους τους απλούς
ανθρώπους που παλεύουν για να ζήσουν
και τους οποίους αγαπάμε όπως όλους
τους ανθρώπους στη χώρα μας, μαζί με
τους αγωνιστές.
Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους
αναγνώστες του ΑΤΕΧΝΩΣ και
ιδιαίτερα στους νεότερους σε ηλικία;
― Θέλω να τους στείλω το μήνυμα
της συνεχούς συμπαράστασης σε κάθε
προοδευτικό βήμα που γίνεται στα
πλαίσια της κομμουνιστικής ιδεολογίας
και του ΚΚΕ και μέσα σ’ αυτό και στο
Σπίτι του Αγωνιστή.
Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για τις
προσπάθειές σας γιατί και η συμμετοχή
η δική σας στην παρουσίαση του βιβλίου

του Χρήστου Νταβαντζή, που εξιστορεί
μια πολύ διδαχτική περίοδο της ζωής
του, αλλά και η προσπάθειά σας τώρα
που ήρθατε εδώ για αυτή τη συνέντευξη,
εκφράζει μια πολύ θετική κατεύθυνση στη
ζωή σας να ασχολείστε με το καλό, με το
δημιουργικό, με αυτό που έχει ανάγκη ο
τόπος και οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτή
τη χώρα.
****
Στο Σπίτι του Αγωνιστή, αγωνιστές που
έζησαν και έδρασαν έχοντας ως πρόσταγμα
την προσφορά και τη θυσία για το καλό
όλων των ανθρώπων, χωρίς ανταλλάγματα,
σα να συμμετείχαν σε μια αυτονόητη
διαδικασία, βρήκαν μια «απάνεμη» γωνιά
να ξαποστάσουν· έχοντας τη θαλπωρή και
τη φροντίδα που αξίζει κάθε απόμαχος,
πόσο μάλλον του αγώνα, που εξασφαλίζεται
από την απαραίτητη εθελοντική προσφορά
και τις πολύτιμες εισφορές χιλιάδων
κομμουνιστών, αγωνιστών, προοδευτικών
απλών ανθρώπων, ως ελάχιστη ανταπόδοση
(τους οφείλουμε πολύ περισσότερα).
Η καταιγίδα, σα να περίμενε ευλαβικά να
τελειώσει η συνέντευξη, ξέσπασε με ορμή.
Για λίγα λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί και

όλα τα σκέπασε το χαλάζι και η δυνατή
βροχή. Ανέφερα στον κ. Μαραγκουδάκη
τον συνειρμό με τους αγωνιστές που
δε λυγίζουν μπρος στις καταιγίδες που
χτυπούν τους λαϊκούς αγώνες. Γέλασε με
την ψυχή του. «Ούτε στα ξερονήσια ούτε
στις φυλακές, ποτέ τους δε λυγίσανε οι
κομμουνιστές».
Όταν αποχαιρετιστήκαμε η βροχή έπεφτε
αδύναμη. Κλείνοντας πίσω μου την
αυλόπορτα
με
το
κατακόκκινο
γραμματοκιβώτιο και τσαλαβουτώντας
στα βρόχινα ποτάμια της επιστροφής στο
σταθμό του Μετρό, ο γνωστός στίχος από
το
χιλιοτραγουδισμένο
αντάρτικο
τραγούδι έσπρωξε και βγήκε από τα χείλη:
«τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν,
δε μας τρομάζει η βαρυχειμωνιά»…

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ FIR
(ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ/ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ,
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Π

ραγματοποιήθηκε, το Σάββατο
19/11/2016, στην Πράγα, το 17ο
Συνέδριο της FIR - Διεθνής Ομοσπονδία
Αντιστασιακών/
Αντιφασιστών.
Στο
συνέδριο συμμετείχαν 51 αντιπρόσωποι
από 16 χώρες - ανάμεσά τους 6
αντιπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και
Δημοκρατικού
Στρατού
Ελλάδας
(ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ). Στην διάρκεια του
Συνεδρίου, εκτός των άλλων, έγιναν
παρεμβάσεις - παρατηρήσεις της ΠΕΑΕΑ
- ΔΣΕ σχετικά με τις δραστηριότητες
της Ομοσπονδίας για την ανάδειξη των
ιδανικών και οραμάτων της Αντίστασης
κατά του φασισμού /ναζισμού, για
τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το
σύστημα που τον γεννά, τον καπιταλισμό,
ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Καταγγέλθηκαν
οι
ιμπεριαλιστικές
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επεμβάσεις ΗΠΑ- ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Μέση
Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ουκρανία
κλπ. Ακόμα καταγγέλθηκε η επιχείρηση
για την αναθεώρηση - παραχάραξη της
Ιστορίας του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
και η προσπάθεια υποβάθμισης του
ρόλου του Κόκκινου Στρατού και
της ΕΣΣΔ και των αντιστασιακών
κινημάτων για την ήττα του φασισμού
- ναζισμού. Επίσης επισημάνθηκαν οι
ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την αντικομουνιστική εκστρατεία που
αναπτύσσεται στη βάση της θεωρίας “της
καταγγελίας των ολοκληρωτισμών” που
οδηγεί στην εξίσωση του φασισμού με
τον κομμουνισμό! Πράγμα που ενισχύει,
ουσιαστικά, τις φασιστικές δυνάμεις, όπως
στην Ελλάδα, την εγκληματική οργάνωση
“Χρυσή Αυγή” και άλλες αντίστοιχες
δυνάμεις σε άλλες χώρες.

Η ελληνική αντιπροσωπία της ΠΕΑΕΑΔΣΕ παρουσίασε συγκεκριμένο πλαίσιο
πάλης και στόχους δράσης της FIR για την
επόμενη τριετία (για λόγους τυπικούς δεν
μπήκε σε ψηφοφορία αλλά, όπως τονίστηκε,
θα παρθεί υπόψη στις επεξεργασίες της
νεοεκλεγμένης Εκτελεστικής Επιτροπής
για τις συγκεκριμένες δράσεις και στόχους
που θα καθοριστούν για το επόμενο
διάστημα.
Τέλος, από το συνέδριο της FIR εγκρίθηκε
ομόφωνα ψήφισμα που κατέθεσε η
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις Γερμανικές
πολεμικές αποζημιώσεις και οφειλές προς
την χώρα μας όπου τονίζεται συγκεκριμένα:
ΨΗΦΙΣΜΑ για τις γερμανικές οφειλές
στην Ελλάδα
Η FIR στηρίζει το αίτημα της ΠΕΑΕΑΔΣΕ, των Ελλήνων συναγωνιστών για
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ FIR ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ⁞ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Βουδαπέστη, ίδρυση παραρτήματος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Ουγγαρίας

την υλοποίηση των διεθνών συμφωνιών
του Παρισιού και του Λονδίνου που
ορίζουν τις υποχρεώσεις της Γερμανίας
για τις πολεμικές αποζημιώσεις προς
την Ελλάδα για τις καταστροφές που
προκάλεσαν τα ναζιστικά κατοχικά
στρατεύματα την περίοδο της κατοχής
1941-1944.
Στη
βάση
αυτή,
πρόσφατα,
υποστηρίξαμε το αίτημα -Αναφορά
που κατέθεσε η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην
επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, την πρωτοβουλία για
την επίλυση του προβλήματος των
γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα
δικαιώνοντας τα ελληνικά συμφέροντα.
Η Εκτελεστική μας Επιτροπή έστειλε
γράμματα στη γερμανική κυβέρνηση
και μέλος της ΕΕ και συμμετείχε σε
συνέντευξη στις Βρυξέλες μαζί με τους
Έλληνες συντρόφους μας.
Επιμένουμε και για μια ακόμα φορά
καλούμε τη γερμανική κυβέρνηση και
την κυβέρνηση της Ελλάδας να βρουν
μια κοινή γλώσσα ώστε να συζητήσουν
το θέμα και να υλοποιήσουν τις σχετικές
συμφωνίες για τις γερμανικές πολεμικές
αποζημιώσεις - οφειλές της Γερμανίας
προς την Ελλάδα.”
Στο τέλος του συνεδρίου εκλέχτηκε
ομόφωνα η νέα διοίκηση της FIR στην
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οποία επανεκλέχτηκαν, από την Ελλάδα,
οι:
1.
Χρήστος
Τσιντζιλώνης,
αντιπρόεδρος της FIR
2.
Γρηγόρης Τουγλίδης , μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πρόεδρος επανεκλέχτηκε ο Vilmos Hanti
(Ούγγρος), γενικός γραμματέας Ulrich
Schneider (Γερμανία) και ταμίας ο Heinz
Siefritz (Γερμανία). Αντιπρόεδροι επίσης
εκλέχτηκαν οι Filippo Giuffrida (Ιταλία),
General Michail A. Moiseev (Ρωσία).
Επίσης μέλη της εκτελεστικής επιτροπής
εκλέχτηκαν και οι: Jean Cardoen, Nikolay
Royanov και Alessandro Pollio Salimbeni.
Του συνεδρίου προηγήθηκε εκδήλωση
όπου τιμήθηκαν με το βραβεία
“Μισέλ Βάντεμποργκ” οι αγωνιστές,
προσωπικότητες και οργανώσεις από
διάφορες χώρες για την προσφορά τους
στην αντίσταση κατά των φασιστώνναζιστών στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και τη μετέπειτα αγωνιστική τους
δράση. Ανάμεσα στα τιμώμενα πρόσωπα
των αντιστασιακών αγωνιστών είναι και
του δικού μας, Γιώργη Μωραΐτη, πρώην
Προέδρου της ΠΟΑΟ και αντιπροέδρου
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ σήμερα. Το βραβείο
παρέλαβε ο πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ,

Χρήστος Τσιντζιλώνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
συμμετείχε πέραν των αντιπροσώπων, με
120 και πλέον συναγωνιστές, απογόνους
και φίλους της ΕΑΜικής Αντίστασης και
του ΔΣΕ που πήραν μέρος στην έναρξη
του Συνεδρίου προκαλώντας ιδιαίτερα
θετική εντύπωση στους συνέδρους.
Επίσης η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και οι
συμμετέχοντες στην εκδρομή-αποστολή
συμμετείχαν στην ιδρυτική συνέλευση του
παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ στην
Βουδαπέστη. Ενώ αντιπροσωπία της
Διοίκησης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ συμμετείχε
την προηγούμενη, σε συνεστίαση των
Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων που ζουν
στην Τσεχία.
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ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ «ΚΟΣΜΕΙ» ΤΟ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Τ

ο μετρό της Στοκχόλμης μπορεί να
μην είναι το μεγαλύτερο, ούτε το πιο
πολυσύχναστο, αλλά είναι σίγουρα είναι το
πιο όμορφο μετρό στον κόσμο.
Κάθε διαδρομή με το Tunnelbana είναι
μια ασύλληπτη εμπειρία, αφού πρόκειται
για μια ατέλειωτη γκαλερί τέχνης (η
μεγαλύτερη στον κόσμο) μήκους 110
χιλιομέτρων.
Εκπληκτικά έργα τέχνης κοσμούν τα
υπόγεια τοιχώματα των 90 από τους 100
σταθμούς του μετρό, με έργα-μωσαϊκά,
γλυπτά, ψηφιδωτά και εγκαταστάσεις - από
τουλάχιστον 150 καλλιτέχνες.
Εκεί, στα τοιχώματα του πιο όμορφου
μετρό στον κόσμο υπάρχουν γραμμένοι
οι στίχοι του σπουδαίου Έλληνα
ποιητή Γιάννη Ρίτσου. (Ευχαριστούμε
τον ερασιτέχνη φωτογράφο Λάμπρο
Τσιαπάλη για την ευγενική παραχώρηση
των φωτογραφιών στο The TOC).
Η συγκεκριμένη τοιχογραφία βρίσκεται
στον σταθμό Tensta και είναι ένα μέρος
του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου «Γράμμα
στον Ζολιό - Κιουρί».
Διαβάστε εδώ τη σχετική στροφή του
ποιήματος: Ζολιό,/πολλοί θα βάζαν την
υπογραφή τους/ κάτου απ’ το γράμμα
μου/όμως δεν ξέρουν γράμματα/θα

‘βάζαν μονάχα ένα σταυρό/σαν τους
χωρικούς τού Μπονίκρο,/μα τούτοι που
δεν ξέρουνε να βάζουν την υπογραφή
τους/ξέρουν να βάζουν όλη την καρδιά
τους/για τη λευτεριά και την ειρήνη/και
‘γω υπογράφω για όσους ξέρουν/να βάζουν
όλη την καρδιά τους/για τη λευτεριά και
την ειρήνη.
Οι περισσότεροι σταθμοί του μετρό της

Στοκχόλμης δημιουργήθηκαν στα τέλη
της δεκαετίας του 1950.
Σχεδόν κάθε σταθμός έχει τη δική του
γκαλερί, ενώ η κατασκευή του άρχισε το
1947. Οι πρώτοι σταθμοί εγκαινιάστηκαν
από τον Σουηδό βασιλιά το 1951, ενώ ο
τελευταίος άνοιξε το 1994. Πηγή: thetoc.
gr

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ…
Της Γεωργίας Παρχαρίδου

Α

ποτείνομαι σε σένα, γιατί πλέον δεν
ξέρω σε ποιον να τα πω. Νοιώθω
να πνίγομαι, ν’ ασφυκτιώ. Κάθε μέρα να
πρέπει ν’ αποδείξω ότι είμαι σωστός γονιός,
καλή σύζυγος, άξια νοικοκυρά, άριστη
επαγγελματίας,
δακτυλοδεικτούμενος
άνθρωπος στην κοινωνία. Έχω τόσους
ρόλους και σε όλους πρέπει να είμαι
εξαιρετική. Και αυτό γιατί πρέπει το παιδί
μου να έχει σωστό πρότυπο και να παίρνει
το καλό παράδειγμα από το σπίτι του, η
οικογένειά μου να είναι περήφανη για
μένα, ο Διευθυντής μου να μ’ επιδοκιμάζει
και να καμαρώνει για τον υπάλληλο που
έχει στη δούλεψή του.
Και όπως εγώ, έτσι και όλος ο κόσμος.
Είμαστε βαρυφορτωμένοι μέσα στο
άγχος της καθημερινότητας σ’ ένα ρόλο
απαιτητικό και τις περισσότερες φορές
άχαρο. Ο καταξιωμένος και στυγνός
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επιχειρηματίας που πρέπει να διαπρέπει
στον τομέα του, ο εξαίρετος και άψογος
γονιός που μεγαλώνει ευλαβικά τα τέκνα
του, η ικανή και επιδέξια νοικοκυρά
που έχει τα πάντα στην εντέλεια, ο
αψεγάδιαστος και απαράμιλλος υπάλληλος
που μοχθεί για το μεροκάματό του, η
άξια και ενάρετη σύζυγος που αποτελεί το
στήριγμα της οικογένειας. Πόσες ευθύνες,
πόσες υποχρεώσεις! Γονάτισα!
Θέλω να τα πετάξω όλα από πάνω μου,
να ελευθερωθώ! Μα πώς να το καταφέρω
αυτό, όταν όλοι περιμένουν κάτι από
μένα, όταν πρέπει να φανώ αντάξια στις
προσδοκίες τους; Γι’ αυτό στρέφομαι σε
σένα! Σε σένα, που ίσως μπορέσεις να με
καταλάβεις… Θέλω να γίνω ξανά παιδί,
ν’ απαλλαγώ από έγνοιες και σκοτούρες!
Με πολλές φακίδες στα μάγουλα και
δυο κοτσιδάκια στα μαλλιά να περπατώ

ανέμελα στο δρόμο και να πειράζω τους
περαστικούς, σαν την Πίπη Φακιδομύτη.
Να πάρω τη μορφή του αγαπημένου μου
παιδικού ήρωα και να τον μιμηθώ μέσα σε
μια έκσταση τρέλας και ανείπωτης χαράς.
Μέχρι και Ρομπέν των δασών θέλω να
γίνω για να λυτρώσω την κοινωνία από την
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ
αδικία και την παρανομία που την πνίγει
καθημερινά.
Βοήθησέ με μέσα σ’ αυτό το θέατρο του
παραλόγου που ζω, να μπορέσω έστω και
για μια στιγμή να κάνω πραγματικότητα
το όνειρό μου, κάθε απωθημένο μου.
Χορεύτρια ανέκαθεν ήθελα να γίνω,
μια φημισμένη μπαλαρίνα. Ναύτης, να
μπαρκάρω με τα καράβια για τόπους
άγνωστους και μακρινούς, να γυρίσω τον
κόσμο όλο. Βασιλοπούλα, με φορεσιά
φανταχτερή να «μαγέψω» τον πρίγκιπά μου
και ευτυχισμένοι να ζήσουμε στο παλάτι

μας.
Βοήθησέ με να μασκαρευτώ σ’ ό,τι πιο
τρελό πότε φαντάστηκα και μέσα σε μια
βραδιά ν’ απελευθερωθώ από αυτό το βάρος
που μου πλακώνει το στήθος, κάνοντας
ακόμα και την πιο παρατραβηγμένη,
καλόβουλη τρέλα που θα σκεφτώ. Να
ξεδιπλώσω πτυχές του εαυτού μου, που
δεν τολμώ να φανερώσω στην άχαρη ζωή
μου. Να γελάσω δυνατά και ασταμάτητα,
να ξεφαντώσω, να χορέψω μέχρι που
τα πόδια μου πια δε θα με κρατούν. Ν’
αστειευτώ, να διασκεδάσω, να φλερτάρω,

να κάνω όλα αυτά που δεν μου επιτρέπουν
οι κανόνες της πουριτανικής κοινωνίας που
ζω να κάνω.
Κι αν τίποτα απ’ όλα αυτά τελικά δε γίνει,
τότε μ’ ένα άδειο μπουκάλι στο χέρι μου
να σταματήσω τρεκλίζοντας στην
Ανεξαρτησίας και να ρίξω μια γυροβολιά
καταμεσής του δρόμου. Τι κι αν με
παρεξηγήσει κανείς; Μασκαράς είμαι, όλα
επιτρέπονται… Μα τι κάθομαι και σου
γράφω, η απερίσκεπτη; Πόσα μπορείς να
κάνεις και συ, αφού η βασιλεία σου δέκα
μέρες μόνο κρατάει…»…

στις γειτονιές τραγουδώντας άσεμνα και
σκωπτικά τραγούδια. Αυτού του είδους,
όμως, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
χάθηκαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με το
πέρασμα του χρόνου για να επικρατήσουν
οργανωμένες από τις τοπικές κοινωνίες και
τυποποιημένες εορταστικές εκδηλώσεις
με αποκριάτικες στολές και άρματα.
Το καρναβάλι όμως είναι στενά
συνυφασμένο με την πολιτισμική
κληρονομιά κάθε περιοχής της Ελλάδας.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα γίνεται
προσπάθεια να αναβιώσουν παραδοσιακά
αποκριάτικα έθιμα σε πολλά μέρη της

χώρας. Κυρίαρχα στοιχεία σε αυτά
αποτελούν τα φαλλικά σύμβολα αλλά και
η σάτιρα, η οποία συνδέεται άμεσα με τα
τοπικά δρώμενα ή επικεντρώνεται σε
επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την
Ελλάδα αλλά και το διεθνή χώρο. Το πιο
σημαντικό καρναβάλι στον ελληνικό
χώρο διοργανώνεται στην Πάτρα. Οι
αποκριάτικες εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε
χρόνο στις 17 Ιανουαρίου και λήγουν την
τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με το
κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου και την
μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ…
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ο

ι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά
την εισαγωγή στην περίοδο της
νηστείας και προετοιμασίας για τη
μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης,
το Πάσχα. Αποτελούν για τους πιστούς
μια περίοδο εκτόνωσης, πριν αρχίσει
η Σαρακοστή, που ξεκινά την Καθαρά
Δευτέρα. Με τη νηστεία της Σαρακοστής
οι πιστοί προετοιμάζονται ψυχικά και
σωματικά για να παρακολουθήσουν τα
Θεία Πάθη κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Οι ρίζες των εθίμων της Αποκριάς
μπορούν να ανιχνευθούν στην αρχαιότητα.
Σχετίζονται με τις λατρευτικές γιορτές
προς τιμήν του θεού Διονύσου, στις
οποίες κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός,
η ευθυμία και η σκωπτική διάθεση. Με
την επικράτηση του χριστιανισμού,
στοιχεία της αρχαιοελληνικής λατρείας
συνδυάστηκαν στη συνείδηση και τις
παραδόσεις του λαού με την περίοδο
πριν από τη Σαρακοστή. Από το 19ο
αι. μέχρι σήμερα το καρναβάλι ξεκινά
κάθε χρόνο την Κυριακή του Τελώνη
και Φαρισαίου και λήγει την Κυριακή
της Τυροφάγου. Παλιότερα, τον
εορταστικό τόνο έδιναν οι παρέες των
μεταμφιεσμένων, που κυκλοφορούσαν
στους δρόμους και γύριζαν τα βράδια

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ. ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Τσικνοπέμπτη

Γ

ιορτάζεται την Πέμπτη που είναι 11
ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα.
Είναι ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας
για τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς,
καθώς η σαρανταήμερη περίοδος της
Σαρακοστής πριν το Πάσχα πλησιάζει. Την
μέρα αυτή επιβάλλεται από το έθιμο το
ψήσιμο κρέατος στα κάρβουνα.
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Το Τριώδιο
Με τον ευρύτερο όρο Αποκριά, ονομάζουμε
τη χρονική περίοδο τριών εβδομάδων πριν
από τη Μεγάλη Σαρακοστή, το γνωστό μας
τριώδιο.
Οι τρεις Κυριακές που κλείνουν την κάθε
εβδομάδα του τριωδίου είναι:
•
η Κυριακή του Ασώτου,
•
η Κυριακή της Απόκρεω (μικρή
αποκριά) και

•
η Κυριακή της Τυροφάγου
(Μεγάλη Αποκριά).
Η περίοδος του Τριωδίου καλύπτει:
α. Τις τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή (22 ημέρες).
β. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (40 ημέρες,
από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την
Παρασκευή πριν από το Σάββατο του
Λαζάρου).
γ. Τις δυο ήμερες Σάββατο του Λαζάρου
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Προέλευση Καθαρής Δευτέρας
Είναι η πρώτη μέρα της μεγάλης
Σαρακοστής, γι’ αυτό λέγεται και
πρωτονηστίσιμη Δευτέρα. Είναι αργία και
απαγορεύεται κάθε εργασία, εκτός από το
καθάρισμα των μαγειρικών σκευών από τα
λίπη - γι’ αυτό και ονομάστηκε “Καθαρή”.
Συμβολίζει την ψυχική “κάθαρση” κάθε
χριστιανού πριν από την κατάνυξη της
Μεγάλης Σαρακοστής και αποτελεί την
τελευταία ευκαιρία για γλέντι, χορό και
αστεία.

και Κυριακή των Βαΐων (συνδετικές ήμερες
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τη
Μεγάλη Εβδομάδα).
δ. Τη Μεγάλη Εβδομάδα (6 ημέρες).
Η λέξη Αποκριά σημαίνει αποχή από
το κρέας και σηματοδοτεί την έναρξη
της τυρινής εβδομάδας στην οποία
επιτρέπονται, κατά τη θρησκεία μας, μόνο
τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Έτσι οι Χριστιανοί προετοιμάζονται για τη
μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Συνώνυμη
της λέξης Αποκριά είναι και η λέξη
Καρναβάλι (Carnival) που προέρχεται
από το λατινικό carnem levare (αποχή
από το κρέας).
Οι ρίζες των εκδηλώσεων αυτών βρίσκονται
στην αρχαία Ελλάδα, στη Διονυσιακή
λατρεία. Ο Διόνυσος, κατά το δωδεκάθεο,
ήταν ο θεός της γονιμότητας και οι αρχαίοι
Έλληνες τον τιμούσαν με μεγάλους
εορτασμούς, τα Διονύσια. Κατά τους
εορτασμούς αυτούς, στην αρχαία Αθήνα,
γινόταν παρέλαση άρματος .
Το άρμα ακολουθούσαν χορευτές
και τραγουδιστές μεταμφιεσμένοι με
προσωπίδες που τραγουδούσαν σατυρικά
τραγούδια. Οι εορτασμοί αυτοί, πέρασαν
από πολιτισμό σε πολιτισμό δεχόμενοι
επιρροές από διάφορες κουλτούρες.
Τσικνοπέμπτη
Οι τρεις εβδομάδες πριν την αρχή της
Σαρακοστής ονομάζονται Προφωνή,
Κρεατινή και της Τυροφάγου.
Στο μέσο της Κρεατινής (της 2ης) εβδομάδας
βρίσκεται η Τσικνοπέμπτη, κατά την οποία
παραδοσιακά
καταναλώνεται
μεγάλη
ποσότητα κρέατος, εν είδει προετοιμασίας
για τη νηστεία της Σαρακοστής. Για
την ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες
της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι
σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούνταν η
καταλληλότερη μέρα για κραιπάλες.
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Η Τσικνοπέμπτη βρίσκεται στο μέσο
των 3 εβδομάδων του εορτασμού του
καρναβαλιού. Πρόκειται για τη Πέμπτη
της 2ης εβδομάδας, της Κρεατινής.
Γιορτάζεται την Πέμπτη που είναι 11
ημέρες πριν την Καθαρά ?δευτέρα. Είναι
ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας
για τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς,
καθώς η σαρανταήμερη περίοδος της
Σαρακοστής πριν το Πάσχα πλησιάζει.
Την μέρα αυτή επιβάλλεται από το έθιμο
το ψήσιμο κρέατος στα κάρβουνα.
Το όνομα “Τσικνοπέμπτη” προέκυψε
γιατί την ημέρα αυτή (Πέμπτη δηλαδή) το
δείπνο αποτελείται από κρέας ψημένο στα
κάρβουνα, το οποίο πρέπει να έχει πάντα
λίγο λίπος ώστε κατά το ψήσιμο να βγάλει
την απαραίτητη “τσίκνα”.
Ακόμα και οι πιο φτωχοί άνθρωποι κάθε
περιοχής, πρέπει να ψήσουν κρέας ώστε να
μυρίσει το σπίτι τους και όλοι να ξέρουν ότι
γιορτάζουν!
Παλιότερα στην ελληνική επαρχία οι
άνθρωποι μοίραζαν πιατέλες με το
τσικνισμένο κρέας σε όλη την γειτονιά για
να στείλουν την μυρωδιά του ψητού σε κάθε
άκρη του χωριού.
Μαζί με την Τσικνοπέμπτη έχει καθιερωθεί
πλέον και η ειδωλολατρική παράδοση του
μασκαρέματος που υποτίθεται ότι διώχνει
τα κακά πνεύματα του χειμώνα και βοηθάει
έτσι στην εξασφάλιση μιας επιτυχημένης
σοδειάς.
Στις μέρες μας η Τσικνοπέμπτη θεωρείται
η αρχή της αποκριάς.
Παρόμοιες γιορτές έχουν και άλλα
χριστιανικά έθνη, όπως το Schmutziger
Donnerstag στη Γερμανία και τη Mardi
Gras (“Λιπαρή Τρίτη”) στη Γαλλία που
όμως αντιστοιχεί στην Ορθόδοξη Καθαρά
Δευτέρα. Η τελευταία γιορτάζεται και σε
παλαιά γαλλόφωνες περιοχές, όπως στη
Νέα Ορλεάνη.

Το έθιμο του χαρταετού
Έθιμο για μικρά και μεγάλα παιδιά, ο
χαρταετός «προσφέρει» με τις τρελές και
απίθανες πτήσεις του μοναδικές στιγμές
χαράς. Πώς όμως ξετυλίγεται η... καλούμπα
της ιστορίας του;
Όλοι συμφωνούν πως οι χαρταετοί είναι
επινόηση των ανατολικών λαών (Κινέζοι,
Ιάπωνες κ.λπ.), όμως αν θέλουμε να βρούμε
ποιος χρησιμοποίησε τους αετούς σαν
πτητικές μηχανές θα πρέπει να γυρίσουμε
στον 4ο αιώνα όταν ο φιλόσοφος,
μαθηματικός, αστρονόμος και πολιτικός
Αρχύτας, από τον Τάραντα της Σικελίας,
εφηύρε την πρώτη πτητική μηχανή τη
λεγόμενη «περιστερά του Αρχύτα». Ήταν
ένα ξύλινο ομοίωμα πουλιού που πετούσε
με την επενέργεια του βάρους που ήταν
αναρτημένο σε τροχαλία και πεπιεσμένου
αέρα που διέφευγε από μία σχισμή.
Οι αετοί της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα
ήταν κατασκευασμένοι πιθανότατα από
πανί, ενώ οι πρώτοι χαρταετοί αναφέρονται
το 1450 στη Γερμανία και το 1606 στην
Ισπανία, σε ημερολόγιο κληρικού ως
παιχνίδι χαράς την ημέρα του Πάσχα.
Το 1749, ο καθηγητής Αστρονομίας
Γουίλσον, στη Γλασκόβη, σηκώνει τον
πρώτο μετεωρολογικό αετό μαζί με
τους μαθητές του και το 1754 ο Βενιαμίν
Φραγκλίνος στην Αμερική διαπιστώνει τον
ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας με αετό. Ο
πρώτος κυψελοειδής τεράστιος αετός για
μετεωρολογικές παρατηρήσεις υψώνεται
από τον Αυστραλό Χαργκρέιβ το 1880,
ενώ το 1909 ένα σύστημα αετών σηκώνει
τον πρώτο άνθρωπο στον αέρα.
Λέγεται επίσης, πως για να ρίξουν το πρώτο
σχοινί κατασκευάζοντας τη μεγάλη γέφυρα
του ποταμού Νιαγάρα χρησιμοποίησαν
αετό ενώ πολλοί αετοί κατασκευάστηκαν
για στρατιωτικές χρήσεις.
Από τα πλουσιόπαιδα της Ευρώπης, οι
χαρταετοί πέρασαν από λιμάνι σε λιμάνι και
έφθασαν πρώτα στη Σμύρνη, στη Χίο και
στην Κωνσταντινούπολη, για να συνεχίσουν
στα Επτάνησα, την Πάτρα, τη Σύρο και
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ΥΓΕΙΑ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ
έπειτα σε όλη την Ελλάδα. Ανάλογα με την
περιοχή, είχαν και μία ονομασία. Οι
Σμυρνιοί τούς έλεγαν «τσερκένια», οι

Κωνσταντινουπολίτες «ουτσουρμάδε»ς, οι
Πόντιοι «πουλία», οι Θρακιώτες «πετάκια»,
οι Επτανήσιοι «φυσούνες». Σε άλλες περιοχές

της Ελλάδας, οι χαρταετοί ονομάζονταν
«αστέρια», «ψαλίδες», «φωτοστέφανα» κ.ά.
(Πηγή: www.asxetos.gr)

ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
Του Κώστα Τσιρτσίκου

Υ

πάρχουν διατροφικοί συνδυασμοί
που, παρότι ξετρελαίνουν τον
ουρανίσκο με τη γεύση τους, είναι
προτιμότερο να αποφεύγονται ή
τουλάχιστον να περιορίζονται για
διάφορους λόγους.
Συγκεντρώσαμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις,
καθώς και εναλλακτικές λύσεις που θα σας
φανούν χρήσιμες.
Κρέας με τυρί
Εκτός από το γεγονός ότι δεν είναι καλό σε
ένα γεύμα να συνδυάζουμε μια πηγή σιδήρου
με μια πηγή ασβεστίου, η κατανάλωση των
λιπαρών κόκκινων κρεάτων μαζί με κίτρινα
τυριά είναι κακή και για έναν ακόμη λόγο:
το συγκεκριμένο «δίδυμο» αποτελεί πλούσια
πηγή κορεσμένων λιπαρών και χοληστερίνης,
δύο συστατικών που ανεβάζουν τα επίπεδα των
λιπιδίων στο αίμα μας. Συνεπώς, είναι καλό να
αποφεύγεται η ταυτόχρονη κατανάλωσή τους,
ειδικότερα από παχύσαρκους ή άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα καρδιάς.
Tip: Στην καθημερινή μας διατροφή καλό
είναι να επιλέγουμε άπαχο κρέας, όπως
κοτόπουλο, γαλοπούλα, μοσχάρι ή κουνέλι,
καθώς και κίτρινα τυριά μειωμένων λιπαρών,
και να περιορίζουμε τις πιο λιπαρές επιλογές
για πιο σπάνιες περιπτώσεις (π.χ. σε τραπέζια
ή γιορτές).
Φασόλια με καλαμπόκι
Καθώς τα τρόφιμα αυτά ταιριάζουν γευστικά,
τα συνδυάζουμε σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ.
σε σαλάτες). Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι
σε θρεπτικό επίπεδο δεν πρέπει να «πηγαίνουν
πακέτο». Παρότι και τα δύο μας εφοδιάζουν με
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, το καλαμπόκι
περιέχει φυτικό οξύ, το οποίο μειώνει τη
βιοδιαθεσιμότητα του ψευδαργύρου που
περιέχεται στα φασόλια. Ο ψευδάργυρος είναι
πολύτιμο μεταλλικό στοιχείο για τη σωστή
λειτουργία του οργανισμού και ακόμη και
μια ήπια έλλειψή του μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα στο ανοσοποιητικό και στο
αναπαραγωγικό σύστημα, στην όραση και
στην υγεία του δέρματος.
Tip: Καλό είναι να καταναλώνουμε τις
δύο αυτές τροφές ξεχωριστά στις συνταγές
μας. Επιπλέον, συστήνεται να συνδυάζουμε
τις πηγές ψευδαργύρου (φασόλια, φακές,
σουσάμι, κάσιους) με πρωτεΐνη (κοτόπουλο
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ή άπαχο κόκκινο κρέας), καθώς φαίνεται
ότι η πρωτεΐνη μπορεί σε κάποιο βαθμό
να βελτιώσει τη βιοδιαθεσιμότητα του
ψευδαργύρου.
Κόκκινο κρασί με τυρί
Μπορεί να συνηθίζεται ένα ποτήρι κόκκινο
κρασί να συνοδεύεται με ένα πλατό τυριών,
ωστόσο ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν
θεωρείται κατάλληλος. Τόσο το κόκκινο
κρασί όσο και το τυρί (ιδίως τα σκληρά ή
ημίσκληρα τυριά, τα οποία έχουν υποστεί
ωρίμαση) περιέχουν την ουσία τυραμίνη.
Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η αυξημένη
πρόσληψη τυραμίνης μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της πίεσης, καθώς και στην εμφάνιση
πονοκεφάλου.
Tip: Σε περίπτωση που υποκύψουμε
στον παραπάνω συνδυασμό, καλό είναι να
φροντίσουμε να καταναλώσουμε μικρές
ποσότητες τόσο κρασιού όσο και τυριού.
Εναλλακτικά, μπορούμε να συνοδεύσουμε το
κρασί μας με στικ λαχανικών (π.χ. αγγούρι,
καρότο).
Φακές με φέτα
Παρότι αποτελεί κλασικό συνοδευτικό των
οσπρίων, η φέτα δεν θεωρείται ιδανικός
«σύντροφος» των τροφών που περιέχουν
φυτικό σίδηρο, όπως είναι οι φακές. Αυτό
συμβαίνει επειδή το ασβέστιο που περιέχεται
στη φέτα -και σε όλα τα λευκά ή κίτρινα τυριάπαρεμποδίζει την απορρόφηση του σιδήρου.
Tip: Το ιδανικό είναι να καταναλώνουμε
τις φακές με κάποια πηγή βιταμίνης C (π.χ.
λίγο χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού), η οποία
αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου.
Μια άλλη ιδέα είναι να πίνουμε ένα ποτήρι
λευκό κρασί μαζί με τις φακές, το μηλικό
οξύ του οποίου έχει επίσης την ιδιότητα να
βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Αν,
ωστόσο, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον
πειρασμό της φέτας, οι ειδικοί συμβουλεύουν
τουλάχιστον να αρκεστούμε σε ένα μικρό
κομμάτι (30 γρ., που ισοδυναμούν με το
μέγεθος ενός σπιρτόκουτου).
Τσάι μετά το φαγητό
Το τσάι αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο
εύγευστα και υγιεινά ροφήματα, ωστόσο δεν
συστήνεται να το καταναλώνουμε μετά το
κύριο γεύμα μας. Οι τανίνες, ουσίες με ισχυρή

αντιοξειδωτική δράση που περιέχονται
σε αυτό, αναστέλλουν την απορρόφηση
πολύτιμων συστατικών που έχουμε προσλάβει
μέσω του φαγητού, όπως είναι ο σίδηρος
και το ασβέστιο. Επιπλέον, καλό είναι να
αποφεύγουμε και τον καφέ αμέσως μετά
το γεύμα. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί
να επηρεάσει την αφομοίωση θρεπτικών
συστατικών, αλλά σε μικρότερο ποσοστό από
το τσάι (σχεδόν 50% λιγότερο).
Tip: Είναι προτιμότερο να πίνουμε τσάι
τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το κύριο γεύμα,
όταν δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η πέψη, ή
να το επιλέγουμε ως ρόφημα μεταξύ των
γευμάτων ή των σνακ μας.
Zoom σε δύο αστικούς μύθους
Καφές με γάλα: Οι μελέτες δείχνουν ότι
τελικά η επίδραση αυτού του συνδυασμού
είναι πολύ μικρή. Για παράδειγμα, αν
βάλουμε λίγες σταγόνες γάλα στον καφέ, δεν
μας νοιάζει αν θα απορροφηθεί το ασβέστιο,
διότι είναι ελάχιστο, ενώ η προσθήκη μικρής
ποσότητας καφεΐνης σε ένα ποτήρι γάλα
φαίνεται πως δεν επηρεάζει τόσο σημαντικά
την απορρόφηση του ασβεστίου.
Θαλασσινά με αυγό: Ο συγκεκριμένος
συνδυασμός ενδέχεται να είναι επικίνδυνος σε
άτομα που είναι αλλεργικά και όχι τόσο στον
γενικό πληθυσμό.
Αλκοολούχα ποτά με αλμυρά σνακ
Στις εξόδους μας συνηθίζουμε να
συνοδεύουμε το ποτό μας με κάποιο αλμυρό
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σνακ, όπως πατατάκια ή αλατισμένους ξηρούς
καρπούς. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός,
εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνος,
αποτελεί πηγή δύο συστατικών που μπορεί να
αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, δηλαδή του
αλατιού και του αλκοόλ (όταν καταναλώνεται
σε μεγάλη ποσότητα). Συνεπώς, η συνήθεια
αυτή πρέπει να αποφεύγεται, και ειδικά σε
περιπτώσεις παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών
προβλημάτων.
Tip: Το ιδανικό είναι να μένουμε στο
ένα αλκοολούχο ποτό, αποφεύγοντας τις
θερμιδογόνες επιλογές, όπως είναι τα κοκτέιλ.
Αν θελήσουμε να συνεχίσουμε με κάποιο

επιπλέον ποτό, μια καλή επιλογή είναι το
ανθρακούχο νερό με λίγο λεμόνι ή κάποιο
αναψυκτικό light, τα οποία δεν θα μας
επιβαρύνουν θερμιδικά. Επίσης, μπορούμε
να ζητήσουμε ανάλατους ξηρούς καρπούς ως
συνοδευτικό για το ποτό μας.
Ακατάλληλα για κάποιους
Γαλακτοκομικά με χορταρικά
Ο συνδυασμός αυτός, και ειδικά όταν υπάρχει
σπανάκι, μπορεί να είναι επιβαρυντικός για
τα άτομα που έχουν ήδη νεφρολιθίαση, διότι
δημιουργούνται άλατα που δεν απορροφώνται
εύκολα και επιβαρύνουν τα νεφρά.

Γλυκά φρούτα με ξινά φρούτα
Αν έχετε ευαίσθητο στομάχι ή έντερο που
διαμαρτύρεται, καλό είναι να αποφεύγετε
αυτόν τον συνδυασμό, καθώς προκαλεί
ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστημα. Ιδιαίτερα
ευάλωτοι είναι όσοι υποφέρουν από
γαστρίτιδες.
Όσπρια με αλλαντικά ή παστά
Τα άτομα που έχουν υψηλό ουρικό οξύ
συστήνεται να μην καταναλώνουν μαζί τις δύο
αυτές τροφές. Ο συνδυασμός τους αυξάνει το
ουρικό οξύ και μειώνει τη δράση των
φυτοοιστρογόνων των οσπρίων.

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ…
Της Λάνας Τσιρτσίκου

ΧΟΥΜΟΥΣ

Α

(ρεβιθοσαλάτα με ταχίνι)

φήστε στην άκρη τα ντιπ με τυρί και της σως με μαγιονέζα
και δοκιμάστε μια διαφορετικού τύπου σαλάτα, ανατολίτικη,
με κρεμώδη υφή, που όχι μόνο θα γεμίσει με γεύση το ψωμί
ή την αραβική σας πίτα, αλλά θα σας μεταφέρει τη σημαντική
διατροφική της αξία.
Το χούμους, το οποίο γεννήθηκε στη Μέση Ανατολή, φτιάχνεται
από πουρέ ρεβιθιού, ταχίνι (πολτό σπόρων σουσαμιού), ελαιόλαδο
και λεμόνι ή ξίδι. Τί, όμως, προσφέρει στη διατροφή μας και πόσο
ευεργετικό είναι? Τα βασικά συστατικά του χούμους είναι ρεβίθια
και ταχίνι .
Ρεβίθια: Τα όσπρια αυτά περιέχουν επαρκείς ποσότητες ψευδάργυρου,
φυλλικού οξέος, φώσφορου και πρωτεΐνης, ενώ ταυτόχρονα μας
παρέχουν καλής ποιότητας υδατάνθρακες και διαιτητικές φυτικές
ίνες. Οι φυτικές ίνες σε συνδυασμό με τους σύνθετους υδατάνθρακες,
μας βοηθούν να διατηρήσουμε ισορροπία στα επίπεδα σακχάρου του
αίματος, ενώ λόγω του ότι έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, τα
ρεβίθια αποτρέπουν την επικίνδυνη αύξηση της χοληστερόλης στα
αιμοφόρα αγγεία. Ακόμη, ως καλή πηγή πρωτεΐνης, αποτελούν καλή
διατροφική επιλογή για όλους μας.
Ταχίνι: Μπορεί να περιέχει λίπος, όμως το λίπος του ανήκει στα
ακόρεστα λιπαρά, τα οποία είναι υγιεινά. Το σουσάμι από το οποίο
προέρχεται, αποτελεί καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης και παρόλο
που το ταχίνι χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες στο χούμους, η
ευεργετική του δράση δεν είναι μικρή.
Υλικά
250 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα αποβραδίς, χυμό από 1 λεμόνια, 1
σκελίδες σκόρδο λιωμένο, 1/4 φλιτζανιού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,
1/3 φλιτζάνι ταχίνι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, έξτρα ελαιόλαδο,
πάπρικα γλυκιά, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
Διαδικασία
Στραγγίζετε τα μουλιασμένα ρεβίθια και τα βράζετε με φρέσκο νερό
σε μια κατσαρόλα. Στο δεκάλεπτο που βράζουν, τα στραγγίζετε
κι αλλάζετε νερό. Βράζετε σε μέτρια φωτιά για 2 ώρες ή μέχρι να
μαλακώσουν αρκετά. Τα στραγγίζετε κρατώντας λίγο από το ζωμό
τους. Βάζετε με δόσεις τα ρεβίθια στο μπλέντερ και τα πολτοποιείτε με
λίγο από το ζωμό τους για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Μεταφέρετε
τον πουρέ σε μπολ και προσθέτετε το λεμόνι, αλάτι, το σκόρδο,
το ελαιόλαδο και το ταχίνι. Ανακατεύετε καλά μέχρι να έχετε μια
ομοιόμορφη πάστα. Δοκιμάζετε και διορθώνετε με αλάτι και πιπέρι,
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αλλά κι επιπλέον
λεμόνι ή ταχίνι αν
είναι
απαραίτητο.
Για το σερβίρισμα
μεταφέρετε σε μπολ
και προσθέτετε από
πάνω έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, πάπρικα
και
φυλλαράκια
μαϊντανού.
Πώς μπορείτε να απολαύσετε το χούμους
- Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αλείφετε το ψωμί σας,
αντικαθιστώντας τη μαγιονέζα, η οποία έχει πολλά λιπαρά.
- Δοκιμάστε το ως ντιπ λαχανικών. Γεμίστε ένα μπολ με χούμους και
βάλτε το στη μέση ενός μεγάλου πιάτου, στο οποίο θα έχετε κόψει
διάφορα λαχανικά, όπως αγγούρι, καρότο, μπρόκολο, κολοκύθι,
κουνουπίδι κ.ά. Έτσι, θα καταναλώσετε και λαχανικά και θα έχετε
με… ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.
- Βάλτε το στη σαλάτα σας. Ανακατέψτε το με ελαιόλαδο, κρασί ή
ξίδι και προσθέστε το στις καθιερωμένες σας σαλάτες για να τους
δώσετε έξτρα γεύση και οφέλη.
- Καταναλώστε το με κράκερς ή φρυγανιές ολικής άλεσης.
- Αν θέλετε να το κάνετε πιο πικάντικο και να το χρησιμοποιήσετε
στα ζυμαρικά σας ή στα ντρέσινγκ σας, προσθέστε του λίγη σάλτσα
ντομάτας με μπαχαρικά και πιπεριές.

Καλημέρα 1

ΣΥΝΤΑΓΕΣ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ

Τ

α γιουβαρλάκια αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους, και ειδικά
αν τα φτιάξουμε με μια πηχτή σάλτσα αυγολέμονο, με φρέσκα,
χωριάτικα αυγά. Είναι από τα πιο νόστιμα πιάτα που αν και
χρονοβόρο, αξίζει να ακολουθήσετε τις οδηγίες και θα έχετε ένα
εντυπωσιακό πιάτο.
Υλικά:
½ κιλό κιμάς μοσχαρίσιος, 1 αυγό, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
ψιλοκομμένο, ½ κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1/3 κούπας άνηθο
ψιλοκομμένο, 1/2 ως 3/4 κούπας ρύζι (γλασέ
ή Καρολίνα), 2 -3 κουταλιές ελαιόλαδο
Για τον κιμά: Αλάτι, Πιπέρι, 1/3 -1/2 κούπας ελαιόλαδο για την
κατσαρόλα.
Προαιρετικά, 1-2 κύβους λαχανικών
Για το αυγολέμονο: 2 αυγά και το χυμό 2 λεμονιών.
Ζυμώνουμε πολύ καλά όλα τα υλικά του κιμά. Προσθέτουμε το
ρύζι πλυμένο σε σουρωτήρι. Αφήνουμε το μείγμα –αν έχουμε
χρονικό περιθώριο – για μια ώρα, να ανακατευτούν οι μυρωδιές
και οι γεύσεις.
Πλάθουμε στρογγυλά ή μακρόστενα γιουβαρλάκια. Σε μια
κατσαρόλα βάζουμε 1 ή 1,5 λ νερό να βράσει. Βάζουμε σε μια
άλλη πλατιά κατσαρόλα το ελαιόλαδο να
κάψει και προσθέτουμε τα γιουβαρλάκια. Τα σοτάρουμε από τη
μια πλευρά και με
ένα κουτάλι τα γυρίζουμε και από την άλλη μεριά. Ρίχνουμε στην
κατσαρόλα με τα γιουβαρλάκια προσεκτικά το νερό που έχουμε
βράσει ανάμεσά τους και όχι πάνω τους για να μη διαλυθούν.
Αλατίζουμε λίγο, χαμηλώνουμε λίγο τη θερμοκρασία και αφήνουμε
να βράσουν μισή ώρα ως 40 λεπτά. Αν χρειαστεί προσθέτουμε κι
άλλο νερό αλλά όχι τα τελευταία 10 λεπτά του βρασμού.

Χτυπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού.
Παίρνουμε 5-6 κουτάλες ζουμί από την κατσαρόλα και το
ρίχνουμε στο αυγολέμονο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το
αυγολέμονο στην κατσαρόλα και περιμένουμε να πάρει βράση για
5 λεπτά. Σερβίρουμε τα γιουβαρλάκια ζεστά.
TIPS
Με τον παραπάνω τρόπο μαγειρέματος, τα γιουβαρλάκια
διατηρούν το σχήμα τους και παίρνουν γεύση από το σοτάρισμα
στο ελαιόλαδο. Το νερό που προσθέτουμε πρέπει να βράζει για να
μη διαλυθούν .
Για να δώσετε μια ιδιαίτερη γεύση στα γιουβαρλάκια σας μπορείτε
να τους σοτάρετε με στακοβούτυρο!!!

ΕΥΚΟΛΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ

Π

ρόκειται για αφράτο αρτοδημιούργημα με γλυκιά γεύση,
το οποίο αν και οι επαγγελματίες παρασκευάζουν καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου, την περίοδο του Πάσχα έχει
την τιμητική του. Στις μέρες μας, το τσουρέκι έχει αποκτήσει
έναν ακόμα…πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς -εκτός από
την κλασική εκδοχή του- κυκλοφορεί πλέον σε γευστικούς
συνδυασμούς και παραλλαγές που εντυπωσιάζουν!
Υλικά για 3 τσουρέκια
5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1/3 της κούπας βούτυρο, 2/3
της κούπας ζάχαρη, 1 φακελάκι μαγιά (περίπου 10-12 γρ, 1 1/2 κούπα
γάλα, 2 αυγά χτυπημένα
1 πρέζα αλάτι, 1/2 κουταλάκι μαχλέπι
1/2 κουταλάκι μαστίχα, 1 αυγό για το άλειμμα

κορδόνια και στο τέλος ρίξτε λίγο αλεύρι πάνω τους, ίσα να καθίσει
στην επιφάνεια και να μπορεί να κυλά εύκολα στον πάγκο. Πλέξτε τα
σε πλεξίδες.
4. Στρώνετε ένα ταψί με λαδόχαρτο και τοποθετείτε τα τσουρέκια.
Τα αλείφετε με το χτυπημένο με λίγο νερό αυγό και τα αφήνετε να
φουσκώσουν για άλλη 1 ώρα.
5. Ψήνετε τα τσουρέκια σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 οC, για
20΄-25΄μέχρι να ροδίσουν.
Να ζήσετε νόστιμα!

Εκτέλεση
1. Στο μπολ του μίξερ βάζετε το γάλα, τη μαγιά, το αλάτι, τα αυγά,
το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και τη ζάχαρη και ανακατεύετε
καλά με το γάντζο του μίξερ.
2. Συνεχίζετε το χτύπημα προσθέτοντας και το υπόλοιπο αλεύρι, μέχρι
να γίνει μια ζύμη λεία που ξεκολλάει από τα τοιχώματα του μίξερ.
Πλάθετε τη ζύμη σε μια μπάλα και την αφήνετε σκεπασμένη σε ζεστό
μέρος να φουσκώσει για μια ώρα.
3. Στη συνέχεια, την πατάτε να ξεφουσκώσει και τη χωρίζετε σε
μπαλάκια. Πλάστε τους απαλά σε κορδόνια. Η ζύμη είναι μαλακιά,
πολύ ελαστική και κολλάει λίγο στον πάγκο. Φτιάξτε πρώτα τα

Καλημέρα 1

21

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Αθανασία Μπάκου-Σπανού από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Λάρισας, τηλ: 0030 2410 6193941, αναζητεί πληροφορίες για τον
πατέρα της, Σπανό Βασίλης του Νικολάου από τη Δεσκάτη Γρεβενών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην Πράγα,
Τσεχοσλοβακίας τον Απρίλη 1958.
Προς κάθε υπεύθυνο άτομο ή οργάνωση Πολιτικών Προσφύγων στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας

Ο

Σπανός Βασίλης του Νικολάου
μετά την ηρωική υποχώρηση του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ),
κατέφυγε όπως και χιλιάδες άλλοι μαχητές
του ΔΣΕ στις τότε Λαϊκές Δημοκρατίες,
και συγκεκριμένα στην Πράγα. Πέθανε τον
Απρίλη 1958. Η οικογένειά του, το Μάη της
ίδιας χρονιάς (1958) έλαβε μία επιστολή με
νεκρικές φωτογραφίες πιθανόν από κάποιο
υπεύθυνο ίσως κομματικό στέλεχος του
ΚΚΕ, Λαμπρινάκος Στράτος.
Εγώ τότε ήμουν 14 χρονών αλλά τη
μέρα αυτή δεν θα την ξεχάσω όσο ζω.
Πληροφορηθήκαμε από την επιστολή ότι
κάποια προσωπικά αντικείμενά του πατέρα
μου τα παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός και
ίσως κάποια χρήματα (σ’ αυτά αναφέρομαι
μόνο για του λόγου το αληθές). Η
μισαλλοδοξία της τότε εποχής όπως όλοι

γνωρίζουμε και η αντικομμουνιστική υστερία
δεν μας επέτρεψε να κάνουμε τίποτα.
Γι’ αυτό παρακαλώ τους υπεύθυνους της

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ της τιμημένης οργάνωσης
στην οποία είμαι και μέλος, τώρα με την
ευκαιρία της πολυήμερης εκδρομής που
θα πάει και στην Πράγα, ας ερευνήσει αν
μπορεί το θέμα αυτό και ίσως μπορέσει
εάν υπάρχουν έστω και κάποια προσωπικά
αντικείμενα του πατέρα μου, που άφησε τα
κόκκαλά του στην Πράγα, να τα αναζητήσει
και ίσως μπορέσουν να φτάσουν έστω και
μετά από 60 χρόνια στους απόγονους
του. Ήδη τα δύο παιδιά του έχουν φύγει
από τη ζωή. Αυτή είναι η παρακαταθήκη
των αγωνιστών του ΚΚΕ με τις όποιες
δυσκολίες και αντιφάσεις, τα κυνηγητά και
τους διωγμούς τους, κατατρεγμούς των ίδιων
και των οικογενειών τους. Αυτή είναι και η
παρακαταθήκη της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ σήμερα.
Οι αγώνες συνεχίζονται.
Αναστασία Μπάκου-Σπανού

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΑΠΗ – ΦΙΛΗΜΑ – ΠΟΛΕΜΟΣ
ουβεντιάζω με Αγωνιστές και κάθε
φορά γίνομαι όλο και πιο σοφή…
Κάθε φορά και κάτι το διαφορετικό θα
πούμε. Και πάλι λίγο, λίγο στην Ιστορία το
γυρίζουμε. Το θέλουμε ή όχι η κουβέντα
μας πάλι εκεί το πάει… στα βουνά,
στις κορυφές… εκεί που οι γονείς μας
μετρήθηκαν με το ΧΑΡΟ στα χρόνια του
Εμφυλίου πολέμου.
Σήμερα θα σταθώ στις τρεις αυτές λέξεις
από τους στοίχους ενός αντάρτικου
τραγουδιού του Δημοκρατικού Στρατού

Κ

Ελλάδας.
Μιλάω με τον αγωνιστή Δημήτρη
Μυλωνά, πολιτικό πρόσφυγα κάποτε στην
Πολωνία και μεταφέρω λίγες αράδες από
την πρόσφατη κουβέντα μας, έτσι όπως την
άκουσα ζωντανά χτες στη συνάντησή μας.
Η ΑΓΑΠΗ θέλει ΦΙΛΗΜΑ
Και ο ΠΟΛΕΜΟΣ τραγούδι…
«Αυτούς τους δύο στίχους τραγουδούσαν
οι κοπέλες, οι μαχήτριες του Δ.Σ.Ε στα
βουνά… και σταματούσαν απότομα εδώ
και όλες μαζί…
Κι εμείς οι μαχητές, είχαμε τις δικές μας

απορίες. Και ρωτούσαμε γιατί σταματάνε
εδώ, γιατί δεν πάνε παρακάτω… αφού,
το τραγούδι έχει και συνέχεια… Και η
απάντησή τους ήταν:
«Την πρώτη λέξη η αγάπη, ούτε την
γνωρίσαμε, ούτε τη γευτήκαμε.
Την δεύτερη λέξη το φίλημα, δεν την
γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε και
αν το απολαύσουμε.
Ενώ τον πόλεμο… τον ζούμε εδώ και
κάθε μέρα».
Και σταματώ εδώ στη φιλοσοφία της ζωής
στα χρόνια του Εμφυλίου.

ΑΠΟ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Α

γαπητή Σύνταξη, είμαι τακτικός
αναγνώστης και συνδρομητής του
«Καλημέρα», το οποίο διαβάζουν οι
περισσότεροι χωριανοί μου, πρώην πολιτικοί
πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία λόγω
του εμφυλίου πολέμου. Σας αποστέλνω
ένα κείμενο που αφορά τις προλήψεις
στην περιοχή μας και νομίζω ότι μπορεί
και σε άλλες περιοχές της πατρίδας
μας να υπάρχουν τέτοια θέματα και να
γίνεται ενημέρωση. Ευχαριστώ Σωτήρης
Φασούλης
Προλήψεις
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Μπήκα στη σκέψη να γράψω μερικές από
τις προλήψεις που πιστεύουν στην περιοχή
μας και έχουν ως κανόνα πολλές απ’ αυτές
να επηρεάζουν ακόμη και σήμερα τη ζωή
μας.
Πέρυσι (2015), η γυναίκα μου ήθελε να
βγάλει τα κόκκαλα της μάνας της από
τον τάφο του νεκροταφείου του χωριού
μας και να τα βάλουμε στο οστεοφυλάκιο
που υπάρχει. Οι γυναίκες του χωριού δεν
άφησαν να τα βγάλουμε γιατί από τότε που
πέθανε έχουν περάσει 9 χρόνια και έπρεπε
να είναι διπλά για να μην πάρει κι άλλον

μαζί της στο θάνατο. Όσο και να μην το
θέλουμε τέτοιες προλήψεις έχουν μείνει
μέσα μας και τις μεταδίδουμε στις γενεές
μας.
Θα αναφέρω μερικές απ’ αυτές που θυμάμαι
και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα:
Όταν μας τρώει η δεξιά παλάμη
του χεριού μας, πιστεύουμε ότι κάποιον
θα χαιρετήσουμε ή θα πάρουμε χρήματα,
όταν το αριστερό μας τρώει – θα δώσουμε
χρήματα…
Όταν τα παιδιά αλλάζουν δόντια,
τα πετούσαν στην σκέπη του σπιτιού και

Καλημέρα 1

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
έλεγαν: να κοκαλένιο και δω’ μου χρυσό και
σιδερένιο…
Πρόσεχαν
πολύ
την
Πρωτοχρονιά ποιος θα μπει πρώτος στο
σπίτι, το «ποδαρικό». Έπρεπε να είναι υγιής,
με γονείς και προκομένος στη ζωή ή να
είναι μικρό παιδί και έξυπνο.
Την άνοιξη έτρωγαν κάτι το πρωί
για να μην τους τσακίσει ο κούκος.

Πίστευαν και ακόμη πιστεύουν
στο μάτιασμα και με διάφορους τρόπους το
ξεμάτιασμα. Εκτός τις βασκανίες κρεμούν
σκόρδα και άλλα αντικείμενα.
Όταν κτυπάει το δεξί βλέφαρο
του ματιού, θα ακούσουμε καλά νέα, όταν
το αριστερό – κακά νέα.
Όταν από κάποιο βουνό
ξεκολλούσε και έπεφτε κάποιος μεγάλος

βράχος, θα συμβεί κάποιο σοβαρό κακό.
Όταν φεύγει κάποιος να ξενιτευτεί,
τον ξεπροβοδίζουν και γυρίζοντας στο σπίτι
κόβουν κλωνάρι από κρανιά να γυρίσει
γερός όπως και η κρανιά.
Δεν περνούσε κανένας πάνω από
κάποιον που είναι ξαπλωμένος γιατί είναι
κακό και εάν το έκανε, έπρεπε να
ξαναπεράσει ανάποδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΚΟΡΟΒΑ, ΣΤΑΡΕ ΚΟΛΙΝ, ΤΣΕΧΙΑ

Κ

αλημέρα, σας στέλνω τη φωτογραφία
του Φώτη Τσιάρα (1ος δεξιά),
ο οποίος το 1947 έφυγε από το χωριό
Προσβορά, Γρεβενών με άλλα παιδιά
για την Αλβανία. Μετά το 1948 πήγε στη
Ρουμανία στον παιδικό σταθμό Μπλάζε.
Το 1948, τη νύχτα στη μία η ώρα στον
παιδικό σταθμό ήρθε φορτηγό αυτοκίνητο
με εθελοντές παιδιά από 16 και πάνω για
να παν στο μέτωπο του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας στην Ελλάδα. Μεταξύ
των εθελοντών ήταν και ο 15χρονος Φώτης
ο οποίος δήλωσε ότι είναι 16 χρόνων. Την
νύχτα αυτή έκανε ζέστη. Ο Φώτης ήταν
τυχερός διότι τον πρόσεχε ο θείος του
Γιάννης, ο οποίος δεν τον έστειλε στην
πρώτη γραμμή. Τα περισσότερα παιδιά
εθελοντές οι οποίοι είχαν φύγει σκοτώθηκαν
από τους βομβαρδισμούς αεροπλάνου διότι
αντί να κρυφτούν τρέχανε σαν φοβισμένα
κουνελάκια, ενώ οι πεπειραμένοι αντάρτες
τους φώναζαν να πέσουν κάτω στη γη,
αλλά τα παιδιά δεν τους άκουσαν. Με το
τέλος του εμφυλίου πολέμου το Φώτη τον
στείλανε στην Τασκένδη όπου παντρεύτηκε.
Μετά από πολλά χρόνια επαναπατρίσθηκε
στην Ελλάδα.

(Dobrý den, posílám fotku strýce Fotise
Tsiarase, který r.1947 odešel z Prosvora
okres Grevena s ostatními dětmi doAlbánie, 1948 do Rumunska do Bláže do
dětského domova. R.1948 v 1 hod. v noci
do dětského domova přijelo nákladní auto
a dobrovolníky od 16 let a výš odvezlo na
frontu do Řecka, mezi kterými byl i Fotis,
kterému bylo 15 let, ale řekl, že mu je 16.
Ten den v noci bylo teplo. Fotis měli štěstí,

že ho měl na starost strýc Jannis, který ho
neposílal do první linie. Většina kluku,
kteří šli bojovat padli, protože, když letělo
letadlo, místo aby si lehli, běhali jak zajíci.
Zkušení partyzáni na ně křičeli ať si
lehnout na zem, ale neposlechli. Po
skončení občanské války Fotis odjel s ostatními do Taškentu,kde se oženil. Po
mnoha letech se vrátil do Řecka.)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α

γαπητή Σύνταξη του ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
αγαπητή Τασούλα
Έλαβα το ΚΑΛΗΜΕΡΑ 4/2016 και
σας ευχαριστώ πολύ. Διάβασα όλα
τα περιεχόμενα όπως και τα δικά μας
γραπτά. Το περιοδικό είναι πλούσιο και
αυτή τη φορά. Διαβάσαμε με προσοχή
την πλούσια συνέντευξη της αγαπητής
μας Κατερίνας Σπάλα. Πραγματικά, όχι
μόνο χαρήκαμε αλλά και συγκινηθήκαμε.
Μπράβο σου, Κατερίνα, για τις επιτυχίες
σου και καλή πρόοδο στο επάγγελμά σου
ως δασκάλα, που μορφώνεις τα παιδιά.
Η γυναίκα μου Ειρήνη λέει για σένα «το
μήλο δεν έπεσε μακριά από τη μηλιά». Η
γιαγιά σου Ερμιόνη (Μωυσίδου-Σπάλα)
ήταν πανέξυπνη όπως και ο παππούς σου ο
Νίκος. Να θυμάσαι το χωριό του παππού
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σου Νίκου, το όμορφο Δίλοφο στο Βόιο
Κοζάνης. Το λένε και χωριό των δασκάλων,
γιατί έβγαλε και βγάζει πολλούς δασκάλους.
Η γυναίκα μου Ειρήνη σε εκτιμάει
ιδιαιτέρως για τις ικανότητές σου. Με τον
παππού σου Νίκο ήταν συμμαθητές και
πηγαίνανε μαζί στο σχολείο του Δίλοφου.
Ευχαριστούμε την καθηγήτρια Κατερίνα
Σπάλα για την εξαιρετική δουλειά της
στον τομέα της εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας.
Αγαπητή Τασούλα
Πολλοί θα αναρωτιούνται για τον τίτλο του
βιβλίου του Δημήτρη Βαρσάμη «Ήταν ένα
μικρό τσαρούχι» που διακρίνεται και στο
περιοδικό. Στα 1947 φεύγαμε από τα χωριά
μας για να μην μας πιάσουν οι μπουραντάδες.
Τραβούσαμε χιλιάδες γυναικόπαιδα για την

Αλβανία. Στο Γράμμο, στο χωριό Κοτύλι,
σταμάτησε η φάλαγγα να ξεκουραστεί δίπλα
σ’ ένα ποτάμι. Ο Δημήτρης έβγαλε το ένα
τσαρούχι από το πόδι του και το έριξε
στο ποτάμι, πιστεύοντας ότι θα πλέει σαν
βαρκούλα. Μπήκε απότομα όμως νερό και
το τσαρούχι βούλιαξε. Γύρισε στη μάνα του
μ’ ένα τσαρούχι. Μέχρι σήμερα διηγείται ο
Δημήτρης το ξύλο που έφαγε από τη μάνα
του. Θυμάμαι που έλεγε: «Ξεκίνησα μ’ ένα
τσαρούχι για την Αλβανία και μπήκα σ’
αυτή ξυπόλυτος. Όταν άρχισα να γράφω
το βιβλίο μου έβαλα τον τίτλο «Ήταν ένα
μικρό τσαρούχι».
Τα παραπάνω τα έγραψα για να εξηγήσω
στους αναγνώστες τον τίτλο.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ …

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
ΕΛΕΝΑ (ΕΛΕΝΗ) ΝΕΔΕΛΚΟΥ
(1959-2017)
Τσέχοι φίλοι και συγγενείς από όλη την
Τσεχία και Ελλάδα. Καλό ταξίδι, Ελένη!
Τον επικήδειο λόγο είχε την τιμή
να εκφωνήσει η Πρόεδρος της ΕΚ
Κοινότητας Πράγας, Τασούλα ΖησάκηHealey, στον οποίο μίλησε για την
αγαπημένη μας φίλη και δραστήριο μέλος
της Κοινότητάς μας:

Σ

τις 5 Φεβρουαρίου 2017 ‘έφυγε’
αιφνιδιαστικά από τη ζωή η αγαπημένη
μας φίλη και μέλος της ΕΚ Πράγας, Ελένη
Νεδέλκου. Τα πιο θερμά και ειλικρινή
συλλυπητήρια στον αγαπημένο της
σύζυγό, Δημήτρη, στα παιδιά της Πέτρο
και Θεόδωρο και στις νύφες της Βερόνικα
και Βερόνικα, στα εγγόνια της Μέλια
και Θεόδωρο, στη μανούλα της, στους
φίλους και συγγενείς. Στην κηδεία που
πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου
2017 ήρθε πλήθος κόσμος Έλληνες,
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Αγαπημένη μας Ελένη!
Δεν είναι εύκολο για μας να σου πούμε
το στερνό αντίο! «Έφυγες» πρόωρα,
αιφνιδιαστικά, ‘σε μια ακάλεστη στιγμή
και μια αναπάντεχη ώρα’. Ήταν και
στο χαρακτήρα σου – ήσυχη, σεμνή,
αθόρυβη… Έσβησε εκείνο το όμορφο
χαμόγελό σου το γεμάτο καλοσύνη,
κατανόηση, ανθρωπιά. Παρ’ όλες τις πολλές
απασχολήσεις σου – πάντα έβρισκες χρόνο
για τον συνάνθρωπό σου – εκεί στη γωνία
μας, στον Όλυμπο, όπου καθόμασταν
και συζητάγαμε τα προβλήματά μας, τις
χαρές μας, τις αποτυχίες και επιτυχίες
μας ως μέλη της ΕΚ Πράγας, την οποία
στήριζες όχι μόνο οικονομικά αλλά
ήσουν δραστήριο μέλος στην προσπάθεια
σου να βελτιωθεί η δουλειά μας. Και
τα προλάβαινες όλα – τη δουλειά στο

μαγαζί, τη φροντίδα για τα παιδιά και
τα εγγόνια σου, τις δεκάδες αυθόρμητες
εκδηλώσεις που οργάνωνες αφιλοκερδώς
για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, για
τους γέρους και νέους, για να τους δώσεις
χαρά, ανθρώπινη ζεστασιά. Μεγάλωσες
δύο γιούς λεβέντες σε δύσκολες στιγμές
στη ζωή σου, στήριξες τον σύντροφό
σου στους αγώνες κοινωνικούς και
πολιτικούς όπως στην Ελλάδα, όταν για
αρκετά χρόνια έζησες εκεί έτσι και στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία διότι δεν άντεχες
την κοινωνική αδικία. Ήσουν πάντα
έτοιμη να υποστηρίξεις και να αγωνιστείς
για τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες. Ήσουν
πάντα παρόν για να βοηθήσεις εκεί που
σου ζητάγανε την βοήθεια σου. Πάντα
έτοιμη να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου.
Ήσουν Άνθρωπος με κεφαλαίο το Α.
Θα μας λείψει αυτό το παιδικό
πεισματάρικο σου βλέμμα που σα να
‘φώναζε’ το μεγάλο «μα γιατί να μην είναι
όλος ο κόσμος ευτυχισμένος… Θα μας
λείψει η φίλη μας, η συντρόφισσα μας,
που πάντα σε δύσκολες στιγμές μας έδινε
κουράγιο, θάρρος, αγάπη, τρυφερότητα,
κατανόηση. Θα μας λείψει ένα άξιο μέλος
της ΕΚ Πράγας.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…
Καλό ταξίδι, Ελένη μας! Αντίο…
Η μνήμη σου θα μας δίνει
παρηγοριά και κουράγιο…
Εκ μέρους της ΕΚ Πράγας θέλω
να εκφράσω τα πιο θερμά και
ειλικρινή συλλυπητήρια στον
αγαπημένο
σύντροφο
σου,
Δημήτρη, στα αγαπημένα σου
παιδιά Πέτρο και Θεόδωρο και τις
νύφες σου Βερόνικα και Βερόνικα,
στα εγγονάκια σου Μέλια και
Θεόδωρο, στη μανούλα σου και σε
όλους τους συγγενείς και φίλους.
Μαζί σας, συμμετέχουμε στον
πόνα σας για την τραγική αυτή
απώλεια.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (1926-2016)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Της Τασούλας Ζησάκ-Healey
ε μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε
ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2016
απεβίωσε ο σύντροφος Οδυσσέας
Δεληγιάννης από το Πύθιο Έβρου.
Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1926 στο
Πύθιο Έβρου. Από μικρός, ορφανός
από μάνα, δούλευε στα χωράφια για
να βοηθήσει την οικογένεια του. Στην
Κατοχή, το 1942 βγαίνει στο βουνό με
τους πρώτους αντάρτες του Έβρου, στην
ανταρτοομάδα του Οδυσσέα, και πήρε το
ψευδώνυμο Λαέρτης. Καταδιωκόμενος
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας
(1945), φεύγει κρυφά για το Μπούλκες
της Γιουγκοσλαβίας. Και πάλι κρυφά,
αργότερα, επιστρέφει στον Έβρο και
αγωνίζεται για τα ιδανικά του από τις
γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Αρρωσταίνει από φυματίωση
και στέλνετε στη Βουλγαρία για θεραπεία.
Μετά την ανάρρωση του επιστρέφει και
πάλη στα τμήματα της Δράμας. Το 1949
φεύγει για το Γράμμο με τη φάλαγγα των
ανταρτών του Αρχηγείου Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης. Παίρνει μέρος σε
πολλές μάχες ως τον σοβαρό τραυματισμό
του. Η φυματίωση τον ταλαιπωρεί
συνεχώς και λίγο πριν την υποχώρηση
του ΔΣΕ, τον Αύγουστο 1949, στέλνετε
στο νοσοκομείο στα Σκόπια. Το ‘σκάει’
(όπως μας είπε) από το νοσοκομείο στα
Σκόπια και φτάνει στο Μπούλκες. Η
είδηση για την υποχώρηση του ΔΣΕ τον
βρίσκει στο νοσοκομείο της Πετρίνιας
(Γιουγκοσλαβία). Με χιλιάδες άλλους
αντάρτες φτάνει στην Τσεχοσλοβακία το
Νοέμβρη του 1949. Μόλις γίνεται λίγο

Μ
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καλά, αποφασίζει να σπουδάσει. Μαθαίνει
την τσέχικη γλώσσα, τελειώνει το λύκειο
και μπαίνει στο Πολυτεχνείο της Πράγας.
Μετά την αποφοίτησή του (Ηλεκτρονική
Σχολή του Πολυτεχνείου της Πράγας),
εργάζεται σε υπεύθυνες θέσεις και σύντομα
γίνεται Διευθυντής στο Ραδιοφωνικό
Σταθμό του Πόντεμπραντι μέχρι την
συνταξιοδότησή του. Μέλος του ΚΚΕ από
το 1943, παραμένει πιστός στο Κόμμα
του και μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν
δραστήριος στην πολιτική και κοινωνική
ζωή της πόλης Πόντεμπραντι όπου και
έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμητικό
μέλος της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ
Τσεχίας, από την οποία τιμήθηκε πολλές
φορές. Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας και μεγάλος αναγνώστης του
περιοδικού «Καλημέρα» της ΕΚ Πράγας,
το οποίο στήριζε οικονομικά κάθε μήνα.
Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ Τσεχίας, της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας και της Σύνταξης του
περιοδικού «Καλημέρα» στέλνουμε τα πιο
βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένειά του,
στη συντρόφισσα του Μαρία, στα παιδιά
και εγγόνια του, στους συγγενείς και φίλους
του. Καλό ταξίδι σ. Οδυσσέα!
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…

1 φώτο στη Δράμα ΕΛΑΣίτης /2 φώτο Στην ανταρτοομάδα του Οδυσσέα Έβρου, 1ος δεξιά, ο Κώστας Ζησάκης (ψευδώνυμο
Μπότσαρης) είναι ο 1ος δεξιά πίσω από τον Οδυσσέα Δεληγιάννη (ψευδώνυμο Λαέρτης)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΧΡΟΝΙΑ… ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝΕ

Τ

ο 1953, ο Οδυσσέας Δεληγιάννης
και η Πηνελόπη Μιχαηλίδου-Γιώση
ήταν μαζί στην προπαρασκευαστική
ομάδα εκμάθησης της τσέχικης γλώσσας
στην Κυσέλκα. Μετά τη δημοσίευση
της φωτογραφίας της τάξης αυτής
(Καλημέρα 1/2013, σελ. 26), η Πηνελόπη
επικοινώνησε με τον Οδυσσέα, ήρθε στην
Πράγα από τη Θεσσαλονίκη και μαζί με
την κόρη της Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ (η
φωτογράφος μας εκείνη την ημέρα) και την
Υπεύθυνη της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ, Τσεχίας, Πρόεδρο της ΕΚ
Πράγας και Συντάκτη του περιοδικού
ΚΑΛΗΜΕΡΑ Τασούλα Ζησάκη-Healey,
χωρίς καμία καθυστέρηση πήγαμε
να συναντήσουμε τον συμμαθητή της
Πηνελόπης το Μάη του 2013. Ήταν
μια πολύ συγκινητική συνάντηση και για
μας τους νεότερους. Ο Οδυσσέας μας
περίμενε στο σιδηροδρομικό σταθμό
του Πόντεμπραντι. Τα πρώτα λόγια που
ανταλλάξανε: ‘Με γνώρισες; Όχι, δεν σε
γνώρισα… Κι εσύ; Όχι, δεν σε γνώρισα…’
Στο σπίτι του Οδυσσέα μας περίμενε η
συντρόφισσα του Μαρία, μας καλωσόρισε
με ανοιχτή καρδιά και αγκαλιές και μας
φιλοξένησε όπως κάποτε φιλοξενήθηκαν
τα ‘παιδιά’ αυτά στην Τσεχοσλοβακία – με
μεγάλη φροντίδα και αγάπη. Ευχηθήκαμε
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‘Υγεία’ στα δύο ‘παιδιά’ με μία
Μπεχερόφκα, μετά καθίσαμε στο τραπέζι,
ζεσταθήκαμε με την νόστιμη σουπίτσα
της Μαρίας, ακολούθησε το παραδοσιακό
τσέχικο φαγητό ‘σφίτσκοβα’ με κνέδλικι
(τα ‘ψωμάκια’ όπως τα έλεγαν τα παιδιά
όταν φτάσανε στην Τσεχοσλοβακία το
1948 και 1949)… και μετά το γλυκό,
δεν έλλειπαν και τα ‘χλέμπιτσκι’ (είδος
σάντουιτς) για να συνοδεύουν την ατέλειωτη

και πολύ ενδιαφέρουσα για μας συζήτηση
‘Θυμάσαι; Θυμάμαι…’. Ναι, τα «παιδιά»
ανυπομονούσαν να τα πουν… Βγάλανε
αμέσως τις φωτογραφίες, ο Οδυσσέας
έφερε και δύο φακούς για να βλέπουν
καλύτερα και ξαναθυμηθήκανε τους τρεις
μήνες στη σχολή τσέχικης γλώσσας στην
Κυσέλκα, κοντά στο Κάρλοβυ Βάρυ.
Θυμότανε ονόματα, φίλους, πολλές
ιστορίες από την ξέγνοιαστη ζωή τους στη
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…
φιλόξενη Τσεχοσλοβακία. Η Πηνελόπη
είχε βρει και τα ονόματα 13 άλλων
συμμαθητών τους με τη φωτογραφία που
είχαμε δημοσιεύσει… Θυμηθήκανε το
‘ταξίδι’ τους προς την Τσεχοσλοβακία, τις
πρώτες φροντίδες που τους πρόσφεραν στις
Λαϊκές Δημοκρατίες (η Πηνελόπη πέρασε
πρώτα από τη Βουλγαρία ενώ ο Οδυσσέας
έφτασε στην Τσεχοσλοβακία μεσώ
Γιουγκοσλαβίας), τη φτώχια, τις κακουχίες
του εμφυλίου πολέμου, τα καθήκοντα του
ΚΚΕ ‘να σπουδάσετε διότι σύντομα θα
γυρίσουμε στην Ελλάδα και θα πρέπει
να συμβάλλετε με τις γνώσεις σας στην
ανοικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας’.
Θυμηθήκανε τις σπουδές τους μετά από
τις εισαγωγικές εξετάσεις που δώσανε
– η Πηνελόπη αποφοίτησε (Βιολογία)
από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου και
ο Οδυσσέας από το Πολυτεχνείο της
Πράγας, (Ηλεκτρονική Μηχανολογία), ναι,
δύο από τα πιο σημαντικά Πανεπιστήμια
της
Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας.
Και
βλέπουμε πόσο περήφανα είναι τα δύο
«παιδιά» για τις πανεπιστημιακές και
επαγγελματικές τους ικανότητες διότι
όταν ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία ήταν
σχεδόν αγράμματα. Θυμηθήκανε τα

νιάτα τους, τον έρωτα, τους γάμους…
Θυμηθήκανε και τις δύσκολες στιγμές
που περάσανε ως Έλληνες κομμουνιστές
όταν η ‘αντίδραση σήκωσε κεφάλι και μετά
μπήκαν τα στρατεύματα του Συμφώνου
της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία.
Δηλαδή τα δύο «παιδιά» ήταν και μείνανε
κομμουνιστές… οπότε δεν έλλειπε και η
πολιτική συζήτηση για το ΝΑΤΟ, για το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας, για τη διάσπαση
που έγινε στο ΚΚΕ το 1968 και όπως
είπαν ‘διότι οι αναθεωρητικοί μπήκανε στα
γραφεία της ΚΟΒ ΚΚΕ Τσεχοσλοβακίας
και με πόσο κόπο μπορέσαμε να
ξαναστήσουμε την ΚΟΒ μας…’
Εμείς οι πιο νέοι γελάσαμε όταν οι
αναμνήσεις των δύο «παιδιών» φτάσανε
στις πρώτες εμπειρίες τους με την τσέχικη
κουζίνα. Η Πηνελόπη δεν έτρωγε σχεδόν
καθόλου κρέας μισό χρόνο διότι της είχαν
πει ότι εδώ τρων αλογίσιο κρέας. Δεν
έτρωγε και κοτόπουλο – και όλα αυτά για
να μην ‘γίνει άλογο’… Μετά αφού είδε
ότι κανείς δεν μεταμορφώθηκε σε άλογο
στην Τσεχοσλοβακία, άρχισε κι αυτή να
τρώει όχι μόνο κρέας, αλλά και λουκάνικα
από αλογίσιο κρέας και της άρεσε και το
αλογίσιο κρέας! Όσο για το γλυκό ‘τουρσί’

(ξινό λάχανο με ζάχαρη), δεν το αγγίζανε.
Τα ‘άσπρα ψωμάκια’, τα κνέδλικι, τα
τρώγανε με το χέρι διότι νομίζανε ότι είναι
ψωμί, ενώ τις ‘μπούχτες’, γλυκά, τις τρώγανε
με τη σούπα τους… Και απορούσαν οι
Τσέχοι για τα ‘γαστρονομικά’ γούστα των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων… Όσο
για τα λουκάνικα με μουστάρδα ‘πάρκι’,
τρώγανε τα λουκάνικα και τη μουστάρδα
την πετούσαν.
Γελάσαμε και για τις ψείρες. Η Τσέχα
συντρόφισσα του Οδυσσέα, Μαρία
επέμβει και μας είπε ότι όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά κι εδώ είχε ψείρες ο κόσμος
εκείνα τα χρόνια.
Ήταν μια από τις ομορφότερες μέρες για
τα δύο «παιδιά»… Και έκλεισε αυτή η
συνάντηση με το ‘Εμπρός ΕΛΑΣ για την
ΕΛΛΑΔΑ, το δίκιο και τη λευτεριά’…
(από το περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ, τ.
2/2013, σελ. της Τασούλας ΖησάκηHealey)

Θα σε θυμόμαστε σύντροφε
Οδυσσέα έτσι με το χαμόγελο σου,
με το καλό σου παράδειγμα το τι θα
πει ΑΝΘΡΩΠΟΣ…

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟΤΕ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ….
«Στο σχολείο πήγα από τη Χανουσόβιτσα
το 1952. Μια μέρα πήρα γράμμα από τον
αδερφό μου στο οποίο μου είπε να πάω σε
κάποια εξεταστική επιτροπή, η οποία
προετοίμαζε τους Έλληνες να παν να
σπουδάσουν. Μου έδωσαν να διαβάσω μια
εφημερίδα στα τσέχικα. Είχα μάθει να
διαβάζω στα τσέχικα. Δε θέλω να παινευτώ
αλλά τις γλώσσες τις μάθαινα γρήγορα. Στη
Σερβία έμαθα σέρβικα, στη Βουλγαρία
βουλγάρικα και αυτές τις γλώσσες τις
μάθαινα πάντα στα νοσοκομεία… Έτσι,
πήγαμε στην Κυσέλκα σε μια σχολή για την
τσέχικη γλώσσα. Από κει αυτοί που
περάσαμε τις εξετάσεις πήγαμε στην
Πόλιτσκα για το λύκειο. Ήταν δίχρονη
σχολή διότι είχαμε κάνει και την
προπαρασκευαστική
χρονιά.
Όταν
τελειώσαμε με επιτυχία τις εξετάσεις
πήραμε το απολυτήριο λυκείου και δώσαμε
εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια.
Εγώ μπήκα στο Πολυτεχνείο της Πράγας.
Το 1957 ξανά αρρώστησα. Ήμουν στο 4ο
έτος του Πολυτεχνείου. Πολύ ανησύχησα
αλλά η κατάσταση μου ήταν πολύ σοβαρή
και έπρεπε να διακόψω... Πάλι με στείλανε
στο σανατόριο κοντά στο Λέσανε όπου
έμεινα 8 μήνες. Οι γιατροί μας αγαπούσαν
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εμάς του Έλληνες αντάρτες και γενικά τους
Έλληνες. Το Μάρτη με ετοίμασαν για
εγχείρηση. Μετά από υψηλούς πυρετούς,
αναβολές, εξετάσεις, με εγχειρήσανε
ολόκληρο το πλευρό. Μου βγάλανε κάτι
σαν τσαρούχι, ‘σκεμπέ’, πολύ σκληρό

πράγμα και το στείλανε στο πανεπιστήμιο
για να το εξετάσουν. Ύστερα από ένα μήνα
ανάρρωσης έκλεισε κι αυτή η υπόθεση με
την υγεία μου και μέχρι σήμερα είμαι καλά.
Κι έτσι μπόρεσα και τελείωσα και το
Πολυτεχνείο…’
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Τη στολή που φοράει ο Οδυσσέας τη ‘δανείστηκε’ μόνο για τη φωτογραφία από τους συμφοιτητές του, οι οποίοι αντί τη θητεία τους στο στρατό,
μένανε στο Πολυτεχνείο και κάνανε της ‘στρατιωτική θητεία τους στους χώρους του Πολυτεχνείου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγαπητοί αναγνώστες του ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Σεβαστή Σύνταξη και αγαπητή μας
Τασούλα
Από την πατρίδα μας την Ελλάδα και
συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη
τη συμπρωτεύουσα μας, σας στέλνω
εγκάρδιους και συντροφικούς χαιρετισμούς.
Με τον ίδιο σεβασμό χαιρετώ και
τους Τσεχοσλοβάκους συντρόφους και
φίλους και ιδιαιτέρως τους κατοίκους της
Οστράβας. Ξεχωριστά όμως χαιρετώ τον
πρώην μαέστρο μας και υπεύθυνο της
χορωδίας μας Μίλαν Κότα, καθώς και την
οικογένειά του. (Το συγκρότημα είχε την
ονομασία Γκότσε Ντέλτσεφ και η χρονιά
ήταν το 1955.) Αναφέρομαι ξεχωριστά
στην αγαπημένη μας Οστράβα γιατί εκεί
έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής
μου.
Αγαπητή μας Τασούλα, διάβασα στο
ΚΑΛΗΜΕΡΑ τ. 5/2016 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ για τα 70 χρόνια
από την ίδρυση του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Διάβασα για
τον ήρωα πατέρα σου, Κώστα Ζησάκη.
Συγκινήθηκα πολύ και μπράβο σου.
Αγαπητή Τασούλα, ξεφυλλίζοντας τα
ογκώδη βιβλία «Έπεσαν για τη ζωή»,
έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, 2010,
διαβάζοντας τα χιλιάδες ονόματα και
βλέποντας εκατοντάδες φωτογραφίες που
διατρέχουν όλη την ιστορία του Κόμματος,
βρήκα ονόματα γνωστά. Πρώτα-πρώτα
το όνομα της αγαπημένης μας αδερφής
Παρασκευής, μαχήτριας του ΔΣΕ που
σκοτώθηκε στο Γράμμο σε ηλικία 18
χρονών. Κατάγονταν από το ανταρτοχώρι
Εκκλησιές Γρεβενών. Ο πατέρας της και
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πατέρας μας Θωμάς Καλόγερος άφησε
την τελευταία του πνοή στο Κρνοβ της
Τσεχοσλοβακίας. Ένδοξος αγωνιστής
και ο μεγαλύτερος αδερφός μας Κώστας,
ήρωας του ΔΣΕ, που πέθανε στη μακρινή
Τασκένδη. Η μάνα μας Κυριακή πέθανε
εδώ στην Ελλάδα όταν επιστρέψαμε το
1981. Στο ίδιο βιβλίο είναι γραμμένα και
τα ονόματα των αδελφών της γυναίκας μου
Ειρήνης: Ο Οδυσσέας Τζούφας, ήρωας
του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, σκοτώθηκε
στο Μάλι Μάδι σε ηλικία 23 ετών. Στο
Γράμμο σκοτώθηκε και η αδερφή του
Αγλαΐα σε ηλικία 17 ετών. Κατάγονταν από
το ανταρτοχώρι Δίλοφο Βοΐου Κοζάνης.
Οι γονείς τους, Παναγιώτης Τζούφας,
ένδοξος επαναστάτης και η Παρασκευούλα
αφήσανε την τελευταία τους πνοή στο
Κρνοβ της Τσεχοσλοβακίας.
Στο ίδιο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη ζωή’ βρήκα
και τον αδερφό του φίλου μας Νικηφόρου
Καραφυλλούδη.
Ο
Παναγιώτης
σκοτώθηκε στη μάχη της Φλώρινας.
Ήταν 19 χρονών και κατάγονταν από τα
Λάβαρα Έβρου. Επίσης από τον Έβρο
ήταν ο Ζησάκης Σταύρος του Παντελή
από την Κυανή. ΕΠΟΝίτης και μαχητής
του ΔΣΕ, σκοτώθηκε σε μάχη με τον
κυβερνητικό στρατό. Η Ζησάκη Βαΐνη
του Παντελή από την Κυανή, μαχήτρια
του ΔΣΕ σκοτώθηκε το 1946. Ο Ζησάκης
Κώστας του Παντελή, μαχητής του
ΔΣΕ, σκοτώθηκε το 1949. Ο Ζησάκης
Παναγιώτης του Θεοδόση από την Κυανή,
μαχητής του ΔΣΕ σκοτώθηκε το 1948.
Επίσης στο ίδιο βιβλίο διάβασα και για
το έγκλημα που έκαναν οι τρομοκράτες
Γεωργουλαίοι, γνωστοί στο Ν. Γρεβενών.

Μπήκαν στο χωριό Φιλιππαίοι και
σφάξανε τη Μαρία Τάκα το γένος Καζανά.
Το αμάρτημα της ήταν γιατί έδωσε ψωμί
και τυρί στους αντάρτες του ΔΣΕ. Η κόρη
της Ελένη ήταν μαχήτρια του ΔΣΕ, γύρισε
από την Τασκένδη και κατοικεί στο Βόλο.
Τελευταία γράφω για τον ήρωα του
ΔΣΕ Θεοχαρόπουλο Νίκο, ψευδώνυμο
Σκοτίδας από το Κυπαρίσσι, παλιό
Μπίσοβο Γρεβενών, ο οποίος σκοτώθηκε
το 1949. Τον Σκοτίδα τον θυμάμαι πολύ
καλά. Τα χωριά μας συνορεύουν. Στην
Κατοχή ήταν στέλεχος και ερχόταν στο
σπίτι μας τακτικά.
Αγαπητή Τασούλα, τα στοιχεία που σου
στέλνω, σε παρακαλώ να τα επιμεληθείς
προσωπικά εσύ και να δημοσιευτούν και οι
φωτογραφίες-φωτοτυπίες. Θα συγκινήσουν
τους αναγνώστες του ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
Προς τιμή των ηρώων προσφέρουμε στο
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 100 ευρώ. Τα στέλνουμε
στο λογαριασμό της τράπεζας. Ευχές
για ειρηνικό καινούργιο έτος. Με βαθιά
συγκίνηση Καλόγερος Νίκος, Καλογέρου
Ειρήνη (το γένος Τζούφα)
ΥΓ: Και τα δυσάρεστα… Στην πόλη
Κάρβινα της Μοραβίας πέθανε το
προσφυγόπουλο Αργύρης Βλαχόπουλος.
Ήταν απ’ τα πρώτα παιδιά που φτάσανε
στην τότε Τσεχοσλοβακία στην διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου στην πατρίδα μας
στις αρχές του 1948. Κατάγονταν απ’ το
γνωστό
ανταρτοχώρι
Γλυκονέρι
Καστοριάς. Συλλυπητήρια. Με τον
αδερφό του Χρήστο ήμασταν στην τεχνική
σχολή Σμπρογιόφκα, Φσέγκιν της
Μοραβίας.

Καλημέρα 1

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…

Μαρία Τάκα

Οδυσσέας Τζούφας

Θεοχαρόπουλος Νίκος-Σκοτίδας

Παρασκευούλα Καλογέρου

Καραφυλλούδης Παναγιώτης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΗΣ (1928 – 2016)

Γ

εννήθηκε το 1928 στο χωριό
Αετοκορυφή Ροδόπης. Με τον εμφύλιο
πόλεμο αποφασίζει να
ακολουθήσει
τον μεγάλο αδελφό του στο βουνό και
εντάχτηκε στον αγώνα στις γραμμές
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Μετά από τραύμα στο πόδι φτάνει
στο νοσοκομείο της Γιουγκοσλαβίας.
Από το Μπούλκες έφυγε για τη Λ. Δ.
Τσεχοσλοβακίας. Ήταν παιδονόμος στη
τεχνική σχολή στην πόλη Βσετίν. Το
1955 παντρεύτηκε στην Οστράβα τη
λατρεμένη σύζυγο του Κυριακή Καράκη
- Τανοπούλου και απόκτησαν τρία παιδιά.
Αργότερα μετακόμισε με την οικογένεια
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του στην πόλη Μπεροούν, όπου εργάστηκε
σε μεταλλουργείο.
Σ’ όλη τη ζωή του ήταν παράδειγμα
τίμιου ανθρώπου, εργάτη και αγωνιστή.
Μέλος του ΚΚΕ από το 1951. Εκπλήρωνε
για πολλά χρόνια τα καθήκοντα του
Γραμματέα της Κομματικής Οργάνωσης
Βάσης του ΚΚΕ στην πόλη Μπεροούν.
Το 1988 επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα
και εγκαταστάθηκε
στην Κομοτηνή.
Έμεινε πιστός στα ιδανικά του ΚΚΕ μέχρι
το τέλος της ζωής του. Έφυγε από τη ζωή
στις 17.10.2016.
Κ: Εκ μέρους της ΕΚ Πράγας, της
Σύνταξης του Καλημέρα και της Λέσχης
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Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ Τσεχίας
εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του σ. Καράκη, στα
παιδιά και εγγόνια του, στους φίλους και
συγγενείς. Καλό ταξίδι, σ. Καράκη.

κατατάχτηκε στις 16-7-47. Ομαδάρχης
στη 17η Ταξιαρχία. Υπηρέτησε στο
συγκρότημα ιππικού. Σκοτώθηκε στην
Παλαίστρα Φλώρινας στις 30 Δεκέμβρη
1947.

το 1948 στην τοποθεσία Γκλάβατα, στο
Βίτσι.
Τανοπούλου Κατίνα του Θανάση.
Γεννήθηκε το 1930 στα Ασπρόγεια
Φλώρινας. Αδελφή του Δημήτρη.
ΕΠΟΝίτισσα. Το Μάη του 1947
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της
16ης Ταξιαρχίας. Τραυματίστηκε βαριά
από σφαίρα στη σπονδυλική στήλη, σε
μάχη το Γενάρη 1949. Υπέκυψε στο
τραύμα της στο Γενικό Νοσοκομείο στις
26 Γενάρη 1949. Θάφτηκε στο 3ο Σημείο.
Τεγόπουλος Παντελής του Σιδέρη
(ψευδώνυμο Λαέρτης). Γεννήθηκε το
1923 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινας.
ΕΛΑΣίτης αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Ομαδάρχης στην 17η
Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη θέση
Γκλάβατα, στο Βίτσι, στις 11 Νοέμβρη του
1947. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος
νεκρός (Δ/γμα 4-7-1948).
Τεγοπούλου Αναστασία του Σιδέρη.
Από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινας.
Αδελφή του Παντελή. Αγωνίστρια της
Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε τον Αύγουστο το 1949 στις
επιχειρήσεις του Γράμμου.

Τανόπουλος Παναγιώτης του Γιώργου
και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1921
στα Ασπρόγεια Φλώρινας. Αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης. Επιλοχίας της
18ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στη μάχη Γκλάβατα στο ύψωμα 1685 στο
Βίτσι, τον Αύγουστο το 1949.
Τανόπουλος Στέφανος του Γιώργου από
το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινας. Γεννήθηκε
το 1926. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε

Από την οικογένεια του Βασίλη Καράκη
Καράκης Χριστόδουλος του Κώστα
και της Αθανασίας. Γεννήθηκε το 1926
στην Αετοκορυφή Κομοτηνής. Κάτοικος
Κρωβύλης Ροδόπης. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής
του ΔΣΕ από τις 9-5-1947. Σκοτώθηκε στις
12 Αυγούστου 1949.
Είναι ο αδερφός του Βασίλη Καράκη, τον
οποίο ο Βασίλης ακολούθησε στο βουνό.

Το κομματικό βιβλιάριο του σ. Βασίλη Καράκη

Πεσόντες του ΔΣΕ από την οικογένεια της
Κυριακής Τανοπούλου-Καράκη (το γένος
Τεγοπούλου από τη πλευράς την μητέρας
της)
(Στοιχεία από το ‘Έπεσαν για τη ζωή’
έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τόμος 7γ)
Τανόπουλος Δημήτρης του Θανάση από
τα Ασπρόγεια Φλώρινας. Αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης. Στο ΔΣΕ

Με την συντρόφισσα του Κυριακή Καράκη-Τανοπούλου
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