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Καλέςδιακοπές!!!!!

Στο τεύχος 65 του περιοδικού μας θα διαβάσετε πολλά και διάφορα (όσο μας επιτρέπουν οι 32 σελίδες… Στη στήλη για τις εκδηλώσεις
θα διαβάσετε για μια πολύ καλή εκδήλωση στην οποία παρουσιάσαμε εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα τα περισσότερα άγνωστα στο
τσέχικο κοινό. Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας συνεργάστηκε με τον ΕΟΤ, το Εμπορικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας και με το μαγαζί
ελληνικώνπροϊόντων,Greek orner τουΠαναγιώτηΔρόσου (οοποίοςπρόσφερεόλα ταπροϊόντα). Ευχαριστούμε τονΠαναγιώτηδιότι
όπως πάντα χωρίς πολλές εξηγήσεις ανταποκρίθηκε στην έκκληση μας για βοήθεια με τα λόγια «όταν θέλετε οποιαδήποτε βοήθεια,
είμαιπάνταστηδιάθεσήναπροσφέρωστηνΚοινότηταότι είναιστις δικέςμουδυνατότητες.»
Πέρασαν και οι εκλογές στην Ελλάδα και μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξουν και πολλά πράγματα αφού ο λαός μας ακόμα ζει με
αυταπάτες και τουαρέσουν ταπολιτικάπειράματα.Δενάντεξε τονπόνο τηςαλήθειας και σήμεραθαυποστεί σεπερισσότεραβάρβαρα
μέτρατηςλιτότητας. Κάθεπάθημακαιμάθημα. Για ναδούμε…
Συνεχίζουμε με την ιστορία μας (του Άρη Καρρέρη) για το στρατόπεδο Ελ Ντάμπα στην Αίγυπτο, μια ιστορία που δεν είναι και πολύ
γνωστή.

,

-C

Στην επίσκεψημουστοΜπρνοσυζήτησαμε τουςσυνταξιούχους τηςΕλληνικήςΚοινότητας τουΜπρνοκαιδιαπιστώσαμεότιμάλλον
όλες οι Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία πάσχουν από το ίδιο σύνδρομα. Στα Διοικητικά Συμβούλια δουλεύουν λίγα μέλη, τα
ελληνικά μαθήματα για τα παιδιά δεν γίνονται ταχτικά, η νεολαία
μας δεν νοιάζεται και τόσο για τα κοινοτικά και αντί να δείξει
πρωτοβουλία περιμένει να την προσελκύσουμε με «ζαχαράτα» και
παρακάλια για να μη χαθεί ο Ελληνισμός στην Τσεχία, γίνονται
εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Ελλάδα για να «φάμε κανένα
τζατζίκι και σουβλάκι» και να «ακούσουμε ελληνική μουσική», άντε
και να χορέψουμε… και μετά να πάμε στα σπίτια μας ευτυχισμένοι
που περάσαμε δύο-τρεις ώρες σαν Έλληνες. Έτσι χάνουμε τον
ουσιώδη στόχο της ύπαρξης των Κοινοτήτων – να διαφυλάξουμε,
διατηρήσουμε και καλλιεργήσουμε την ελληνική ταυτότητα στη νέα
γενιά μας. Όλα τα μέλη των Ελληνικών Κοινοτήτων θα πρέπει να τα
σκεφτούμε σοβαρά αυτά τα προβλήματα και αντί να προσβάλουμε
τους ιδρυτές των Κοινοτήτων, τώρα συνταξιούχοι, πρέπει να
δείξουμε λίγο σεβασμό στους πατεράδες και μανάδες μας, στους
παππούς και γιαγιάδες μας, σε όλους αυτούς που πάνω από εξήντα

χρόνιαμπόρεσανκαι κράτησαντονΕλληνισμόσ'αυτή τηχώρα.
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15 Ιούνη

Ο Διευθυντής του Σπιτιού

Εθνικών Μειονοτήτων κάλεσε

την Πρόεδρο της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας να μιλήσει για τον

Ελληνισμό στην Τσεχία όπως και για

την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας σε

φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της

Βρεμένης στην Γερμανία. Ο κ.

Στρέντον μίλησε για τους σκοπούς,

εκδηλώσεις και δράση του Σπιτιού

Ε θ ν ι κ ώ ν Μ ε ι ο ν ο τ ή τ ω ν . Ν α

σημειώσουμε ότι στην ομιλία του

μίλησε για την Ελληνική Κοινότητα της

Πράγας με τα πιο καλά λόγια και μας

Εκδηλώσεις

Δεν προλάβαμε να γράψουμε για την Έκθεση
Ελληνικών Προϊόντων που έγινε στις 1 Απρίλη
2012 στο Γαλλικό Κέντρο της Πράγας όπου

συμμετείχαν αρκετές χώρες. Στη διοργάνωση του
ελληνικού περιπτέρου πήραν μέρος ο ΕΟΤ (Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού) στην Πράγα, η Ελληνική
Πρεσβεία και το Εμπορικό της τμήμα και η Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας. Τα προϊόντα για το περίπτερο τα
πρόσφερε το «Greek-Corner» του Παναγιώτη Δρόσου.
Για πρώτη φορά η έκθεση αποτελούνταν από εξαιρετικά
προϊόντα, τα οποία δεν γνωρίζει ακόμα το τσέχικο κοινό,
(όχι ούτε τζατζίκι είχαμε, ούτε φέτα, ούτε σουβλάκια),
αλλά κρητικά τυριά εξαιρετικής και αναγνωρισμένης
ποιότητας παγκοσμίως, εξαιρετικά κρασιά, πολλά είδη
ελιές, ελαιόλαδο (τρία είδη) και τυρόπιτες, ρεβανί,
σπανακόπιτες τις οποίες φτιάξανε η Βιολέτα Καρανίκου,
η Μαρία Παπαχρήστου και η Τάνια Κιούση η Μαρία και
η Τάνια είναι νέα μέλη της Κοινότητάς μας, και οι δύο
είναι πάντα παρόντες όταν η Κοινότητα χρειάζεται
βοήθεια!!! Να, ένα καλό παράδειγμα για όλους τους
θεατές της Κοινότητας που εδώ και χρόνια τους
βλέπουμε μόνο στα γλέντια όπου υπάρχει χορός και
φαγητό…). Ευχαριστούμε τη Βιολέτα, τη Μαρία και την
Τάνια για τις νόστιμες πιτούλες και για τη βοήθεια στο
περίπτερο. Δεν ξέχασα και το Γιώργο Καρανίκο, ο οποίος
όχι μόνο κουβάλησε τα κουτιά με τις πίτες και το ρεβανί,
αλλά κάθισε (μάλλον στεκότανε) μαζί μας βοηθώντας
την Τασούλα, τους κύριους Γ. Στυλιανόπουλο και Γ.
Παππά της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πράγα, όπως και
τα παιδιά του ΕΟΤ στην Πράγα, την Ειρήνη
Κυρκόπουλου και το Σπύρος Τριανταφυλλίδη) και
βοηθούσε στις δημόσιες σχέσεις. Το χορευτικό της
Κοινότητάς μας παρουσίασε ελληνικούς χορούς στο
καλλιτεχνικό μέρος της έκθεσης και όπως πάντα

καταχειροκροτήθηκε. Να σημειώσουμε ότι ήταν και
Σάββατο και όλοι μας πήγαμε στην Ανάσταση σχεδόν
μετά από την ξύλωση του περιπτέρου μας. Από ότι έγραψε
ο τσέχικος τύπος φαίνεται ότι το ελληνικό περίπτερο
ήταν το καλύτερο και είχε τους περισσότερους
επισκέπτες. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Δρόσο ακόμα
μία φορά για τη βοήθεια που μας δίνει στην προσπάθεια
μας να προωθήσουμε την πατρίδα μας με ότι καλό έχουμε.
Ευχαριστούμε τη Μαρία, την Τάνια, τη Βιολέτα και τον
Γιώργο Καρανίκο, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας για την πολύτιμη συμμετοχή τους στην έκθεση
αυτή. Τα παιδιά δεν είναι «επαγγελματίες Έλληνες» (μία
φράση την οποία δανείστηκα από το Γιάννη Βλάχο και
μου άρεσε πάρα πολύ διότι έχουμε αρκετούς
συμπατριώτες οι οποίοι καπηλεύονται τα ελληνικά
αισθήματά μας…) αλλά Έλληνες Έλληνες, οι οποίοι
ξεχάσανε τις σκοτούρες και προετοιμασίες για το Πάσχα
και τρέξανε να βοηθήσουν, για την Ελλάδα! Να
σημειώσουμε ότι η οικογένεια Καρανίκο (Βιολέτα,
Γιώργος και η κόρη τους) εδώ και δύο χρόνια οργανώνουν
«ελληνική ημέρα» στο ίδρυμα για ανθρώπους με ειδικές
ανάγκες, στην οποία προσφέρουν όχι μόνο την αγάπη και
συμπόνια για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και διάφορα
νόστιμα φαγητά για όλο το ίδρυμα. Πιστεύω ότι στην
επόμενη εκδήλωση η Κοινότητά μας θα συμμετάσχει με
ένα πρόγραμμα για να δώσουμε λίγη χαρά κι εμείς σ'
αυτούς τους ανθρώπους.
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χαρακτήρισε ως την πιο ενωμένη,

δρασ τήρ ια κα ι συνεργάσ ιμη

Κοινότητα στο Σπίτ ι Εθν ικών

Μειονοτήτων.
Οι φοιτητές δείξανε μεγάλο

ενδιαφέρον για την ιστορία του

Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία (βέβαια, για

πρώτη φορά ακούσανε ότι υπήρχαν

πολιτικοί πρόσφυγες και στις πρώην

Λαϊκές Δημοκρατίες…) και είχανε και

πάραπολλές ερωτήσεις.
Στη διάλεξη αυτή μίλησε και ο

Πρόεδρος της Κοινότητας των Ρόμα, οι

οποίοι φαίνεται να εμφανίστηκαν για

πρώτη φορά στην Πράγα μετά το Β'

Παγκόσμ ιο Πόλεμο κα ι σ την

Τσεχοσλοβακία μεταξύ των δύο

παγκοσμίων πολέμων. Μίλησε για τη

ρατσιστική συμπεριφορά προς τους

Ρόμα, όπως και για την μεγάλη

ανεργία στην Κοινότητα αυτή.

Σημείωσε ότι στην απογραφή του

2012 οι Ρόμα φαίνεται να είναι μόνο

11.000 στην Τσεχία και ότι αυτό

οφείλεται στο ότι οι Ρόμα φοβούνται

να γράψουν την εθνικότητά τους.

Καταλάβαμε ότι η ζωή των Ρόμα ήταν

καλύτερη πριν από την λεγόμενη

βελούδινηεπανάσταση.

Παναγιώτης Δρόσος του

Greek-Corner οργάνωσε για

δεύτερη φορά σε μια πολύ

ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα την

εκδήλωση «Γνωρίζουμε τα ελληνικά

προϊόντα) στο μαγαζί του (Milady

Horakove 27, Praha 7), στην οποία

μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

Πράγας, φίλοι της Κοινότητας και

φίλοι Τσέχοι, Βούλγαροι, Ρώσοι,

Ελβετοί, Ιρλανδοί κ.ά., είχαν την

ευκαιρία ναγευτούνεελληνικάκρασιά

από τη Βόρεια Ελλάδα ταξιδέψαμε

μέχρι τη Φλώρινα και εκεί γευτήκαμε

ένα εξαιρετικό κρασί – δεν θα σας πω

το όνομά για να πάτε και να πάρετε

περισσότερες πληροφορίες από τον

Παναγιώτη…) και ελληνικούς μεζέδες.

Μετά τη σύντομη εισήγηση του

Παναγιώτη καταλάβαμε ότι στην

πατρίδα μας υπάρχουν πολλά καλά

κρασιά, τα οποία εμείς εδώ ακόμα δεν

γνωρίζαμε. Εμένα μου άρεσε το

κόκκινο κρασί «Κάβα Καμπά», κόκκινο

ξηρό (οίνος ερυθρός ξηρός), 13% και

το μπουκάλι, το οποίο νόμιζα ότι στο

δρόμο θα είχε πέσει κάπου και

λασπώθηκε. Διάβασα την ιστορία του

κρασιού αυτού: «Η ιστορία της

«Λασπωμένης» Κάβα Καμπά, μας

γυρίζει πίσω στο 1981, τη χρονιά που

ένα ατύχημα στα υδροφόρα κανάλια

των υπογείων καβών της οικογένειας

έγινε αιτία να πλημμυρίσουν τα

κελάρια όπου παλαίωνε η σοδειά του

1977 της Κάβα Καμπά. Οι φιάλες

παρέμειναν, μοιραία, για ένα

διάστημα «θαμμένες» μέσα στη

λάσπη και, όταν οι οινολόγοι

κατέβηκαν στους υπόγειους χώρους

για να αξιολογήσουν την εξέλιξη των

κρασιών, διαπίστωσαν ότι αυτά είχαν

αναπτύξει μια πολύ ξεχωριστή,

ελκυστική προσωπικότητα. Μία

διαπίστωση που ο σύγχρονος

οινολόγος θα κατέτασσε στη σφαίρα

της φαντασίας… Η Κάβα Καμπά

(«Καμπάς» από το 1882) εσοδείας

1977 διατέθηκε στην αγορά όπως

ακριβώς ήταν, ξεκινώντας παράλληλα

μία παράδοση που κρατάμε και

σήμερα, χαρίζοντας έτσι μία μοναδική

Ο
(« »

29 Ιουνίου
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εμπειρία και επιβεβαιώνοντας ότι το

κρασί είναι ταυτόχρονα γνώση και

θρύλος».

ο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων

επισκέφτηκαν μαθητές με τους

καθηγητές τους του 3του

Λυκείου Νέας Ιωνίας της Αθήνας. Η

Πρόεδρος της Κοινότητας, Τασούλα

Ζησάκη μίλησε για την ιστορία και

σημερινή κατάσταση των Ελλήνων

στην Τσεχία. Μέλη της Κοινότητάς

ήταν παρόντες εάν και Κυριακή

πρωί!!!!!!!! Η Τάνια Κιούση μίλησε για

το νέο ρεύμα «μεταναστών» ελλήνων

που παρουσιάστηκε στην Πράγα και

στο Μπρνο και σε άλλες μικρότερες

πόλεις στην Τσεχία, ενώ η Ελπινίκη

Δαμιανίδου μας αφηγήθηκε μερικές

στιγμές από την ζωή της ως παιδί του

εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, η

ο π ο ί α μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία το1948. Τη τρίτη γενιά

α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ ε η Ε ι ρ ή ν η

Κυρκόπουλου η οποία γεννήθηκε

στην Τσεχοσλοβακία. Ο γιός της ο

Αχιλλέας μας μίλησε και αυτός ως

αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς, ο

οποίος εάν και γεννήθηκεστην Τσεχία,

μιλάει άπταιστα ελληνικά, παίρνει

δραστήριο μέρος στην Κοινότητά μας,

γράφει για το περιοδικό μας (είναι ο

μικρότερος ανταποκριτή μας) και

αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα.

Περαστικάστονμικρόαδελφούλη του,

Κώστα, ο οποίος δεν μπόρεσε να

έρθει. Τηνεπόμενηφορά,Κωστάκη!
Εκ μέρος της Κοινότητάς, η Πρόεδρος

της Κοινότητας, Τασούλα Ζησάκη

δώρισε δύο βιβλία για τη βιβλιοθήκη

του σχολείου («Ο Ελληνισμός της

Τσεχίας» της Τασούλας Ζησάκη και

«Από τις όχθες του Αλιάκμονα στον

Μολδάβα» τουΜιχάλη Ζ. Θεοδώρου).

Οι μαθητές υποσχέθηκαν να μας

στείλουν το υλικό που θα ετοιμάσουν

στα πλαίσια του προγράμματος τους

για τους έλληνες μετανάστες και τους

Έλληνες στο εξωτερικό γενικά, όταν το

ολοκληρώσουν. Εμείς τους ευχόμαστε

επιτυχία και μόλις λάβουμε το DVD θα

τοπροβάλουμεστηνΠράγα.
(Στις φωτογραφίες, οι μαθητές στον

εκθεσιακό χώρο του Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων και στην καφετέρια

μας.)

,

Τ
1 Ιουλίου

Τέλη Ιουνίου τελείωσαν και τα

μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην

Κοινότητά μας σε διάφορα ελληνικά

στέκια. Στη φωτογραφία η τάξη της

Κατερίνας Σπάλας. φωτογραφίες Ελ.

Γιώση-Πέτελικ)

(
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ΗΧριστίνα γεννήθηκε στο Μπρνο.

Η μητέρα της είναι παιδί πρώην

πολιτικών προσφύγων στην

Τσεχοσλοβακία και η ίδια γεννήθηκε στην

Τσεχοσλοβακία. Ο πατέρας της Χριστίνας

είναι Τσέχος. Η οικογένειά της και η

Χριστίνα επαναπατρίσθηκε στην Ελλάδα

το 1979 όταν η Χριστίνα ήταν 4 χρόνων.

Ξεκινήσανεμε το τραίνοαπό τοΜπρνο και

μέσωΒελιγραδίουφτάσανε στηνάγνωστη

μέχρι τότε πατρίδα. Όταν φτάσανε στη

Θεσσαλονίκηδιαπιστώσανεότι κανείς δεν

τους περίμενε και μετά από μια μικρή

περιπέτειαφτάσανε στο χωριόΜεταλλικό

Κιλκίς στον αγαπημένο της παππού. Η

Χριστίνα με έκπληξη είδε δρόμους χωρίς

άσφαλτο, σπίτι χωρίς μπάνιο και την

αγαπημένη της γιαγιά να βράζει το νερό

στην αυλή για το μπάνιο τους. Τα έβλεπε

όλα πολύ ρομαντικά. Από το χωριό

Μεταλλικό πολλοί κάτοικοι είχαν φύγει

στη Σουηδία ως μετανάστες και τώρα μαζί

με τον επαναπατρισμό των πολιτικών

προσφύγων από διάφορες Λαϊκές

Δημοκρατίες επιστρέφανε και οι

μετανάστες από τη Σουηδία. Και γέμισε το

χωριό τους με παιδιά που ο καθένας

μιλούσε διαφορετική γλώσσα, αλλά αυτό

δεν τους εμπόδιζε ναπαίζουνόλοι μαζί και

να τρέχουν στο χωριό αμέριμνα και

ελεύθερα. Αλλά η νέα οικογένεια σύντομα

φεύγει από το χωριό για να βρει την τύχη

της στη Θεσσαλονίκη, και μετά στην

Αθήνα, η Χριστίνα πήγε και νηπιαγωγείο

και ακόμα και στην πρώτη τάξη και πριν

καλά καλά συνηθίσει με την καινούργια

της ζωή στην πρωτεύουσα, οι γονείς της

αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη

τους στον Καναδά. Έπρεπε να αρχίσει και

πάλι από την πρώτη τάξη και μόλις

τελείωσε την τρίτη τάξη, άλλαξε το

αγγλόφωνο της περιβάλλον και πήγε στο

γαλλόφωνο σχολείο στο Τορόντο όπου και

εγκαταστάθηκαν. Έτσι, μας λέει η

Χριστίνα, στα 10 της χρόνια μιλούσε 4

γλώσσες (τσέχικα, ελληνικά, αγγλικά και

γαλλικά) και αισθανότανε αρκετά

«μπερδεμένη
Την Ελλάδα δεν την ξεχνούσε, της άρεσε
πάντα να πηγαίνει στην Ελλάδα για
διακοπές. Εκεί αισθανότανε στο σπίτι της,
αυτό ήταν το σπίτι της, ενώ στον Καναδά
αισθανότανε πιο άνετα αλλά ποτέ ότι το
σπίτι της είναι στον Καναδά. «Δεν ένιωσα
ποτέΕλληνίδα, έτσι όπως τοπεριμένουνοι
άλλοι», μας λέει η Χριστίνα και συνεχίζει
την ιστορία της ζωής της, η οποία είναι
γεμάτηαπόταξίδιακαιπεριπέτειες.
«Το 1988 κάναμε το μόνο ταξίδι μαζί με
όλη την οικογένειά μου. Και πολύ γρήγορα
κατάλαβα ότι άθελα ακολουθούσαμε την
πορεία της ζωής του παππού και της
γιαγιάς από τη μεριά της μητέρας μου –
αναγκαστικά φύγανε από τον Πόντο και
ήρθανε στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, μετά
αναγκαστικά φύγανε από την Ελλάδα με
τον εμφύλιο πόλεμο όπου είχαν πάρει
μέρος ως πρώτα αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης και μετά μαχητές του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και
εγκαταστάθηκαν στην Τσεχοσλοβακία
μέχρι τον επαναπατρισμό τους το 1976
στην Ελλάδα. Η διαφορά ήταν ότι εμείς
επιλέξαμε να φύγουμε από την Ελλάδα.
Και με όλες αυτές τις μετακομίσεις γίναμε
και μια πολύγλωσση οικογένεια στην
οποία πολλές φορές ο ένας δεν
καταλάβαινε τον άλλον. Η μικρή μου
αδερφή, η Άννα γεννήθηκε στον Καναδά
και δε μιλούσε ούτε τσέχικα ούτε
ελληνικά. Εγώμιλούσα τσέχικαμε τημαμά
και τον μπαμπά. Συχνά έβλεπα ότι μάλλον
κι εγώ ακολουθώ τον ίδιο κύκλο της
ελληνικής μου, της ποντιακής μου
οικογένεια και σήμερα με βλέπεις ότι
γύρισαστον τόποπουγεννήθηκα.
Στον Καναδά σπούδασα Πολιτικές

Επιστήμες και Εθνολογία. Με ένα
πρόγραμμα σπουδών, τον δεύτερο χρόνο
πήγα για ένα χρόνο στη Ταϊλάνδη, όπου
μελετούσα τη ζωή των ιθαγενών. Αυτή
ήταν μια μεγάλη και πλούσια εμπειρία
διότι με τις επαφές και τη δουλειά μου με
τους επαναστάτες από τη Βιρμανία,
άρχισα να συνειδητοποιώ το τι ακριβώς
σημαίνει να είσαι επαναστάτης, τι ήταν οι
ιδέες και τα πιστεύω του παππού και της
γιαγιάς, για ποια ιδανικά πολεμούσανε
και αγωνιστήκανε στην Ελλάδα. Ναι, ήταν
μια σύντομη σχολή η οποία με δίδαξε το τι
θα πει να αγωνίζεσαι για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Σ' αυτό τον καταυλισμό
προσφύγων που δούλευα ήμουν η μόνη
γυναίκα. Δυστυχώς αρρώστησα από
ελονοσία και με πήρανε στο νοσοκομείο
σε μια πόλη. Και η παραμονή μου στο
νοσοκομείο ήταν μια σχολή διότι εκεί
διαπίστωσα ότι εγώ η «λευκή» όπως και
όλοι οι άλλοι Καναδοί είχαμε πολλά
προνόμια – είχαμε την οικονομική
δ υ ν α τ ό τ η τ α κα ι α σφ ά λ ε ι α ν α
πληρώσουμε την θεραπεία μας, ενώ οι
ιθαγενείς γύρω μας πεθαίνανε. Σε τέτοιες
συνθήκες μεγαλώνε ι ς απότομα ,
ωριμάζεις, βλέπεις τις αδικίες στον κόσμο
και σίγουρα θέλεις να βοηθήσεις, να
αγωνιστείς για τα δικαιώματα των
ανθρώπων. Μετά την αποφοίτησή μου
ξαναγύρισα στην Ταϊλάνδη και δούλευα
και πάλι με πρόσφυγες. Επίσης δούλευα
και σ' ένα δημοτικό σχολείο ως δασκάλα.
Μετά από δύο χρόνια επέστρεψα στον
Καναδά και σπούδασα στην παιδαγωγική
σχολή και πήρα το δίπλωμα της
καθηγήτριας. Άλλα δεν μπορούσα να
αντέξω την ρουτινιάρικη ζωή και το 2002
έφυγα για την Ελλάδα για να φτιάξω ένα
ντοκιμαντέρ για την προσφυγιά όχι μόνο
για αυτή του παππού και της γιαγιάς, της
μητέρας μου, αλλά και γενικά για τους
πρόσφυγεςστηνΕλλάδα.
Όταν ήμουν στην Ελλάδα και στην
Ταϊλάνδη, όλα μου φαινότανε πολύ
ξεκάθαρα και απλά σχετικά με τους
πρόσφυγες. Αλλά πολύ γρήγορα
διαπίστωσα ότι το θέμα αυτό δεν είναι και
τόσο απλό στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλος
ρατσισμός εκεί όπως και εδώ. Οι Έλληνες

».

-

Η Τρίτη Γενιά του Ελληνισμού στην
Τσεχία
Κουβέντα με την Χριστίνα Αλμετίδου…
(Στη φωτογραφία η Χριστίνα, αριστερά με την αδερφή της Άννα)
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ξεχάσανε ότι είμαστε μια χώρα από την
όποια πολύς κόσμος φιλοξενήθηκε σε
άλλες χώρες όπου βρήκανε μια πιο
ανθρώπινη συμπεριφορά, δουλειά, κτλ. Ο
κόσμος ψάχνει τις διαφορές του με τους
άλλους ανθρώπους αντί να βλέπει πόσο
ίδιοι είμαστε όλοι. Πήγα να ψηφίσω στην
Ελλάδα και έφριξα όταν είδα τα
αποτελέσματα με τη «Χρυσή Αυγή» να
μπαίνει στη Βουλή. Είναι το χειρότερο
πράγμα που έγινε στην Ελλάδα. Κι εδώ
που είμαι τώρα από τον Οκτώβρη 2011,
βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να με βλέπει ως
ξένη, αν και εδώ γεννήθηκα, μιλώ τσέχικα,
ο πατέρας μου είναι Τσέχος, η μάνα μου
εδώ γεννήθηκε κι αυτή κι όμως
προσπαθούν να βρουν το πόσο διαφέρω
απόαυτούςκαιμελένε ξένη.
Λοιπόν, έφτασα στην Αθήνα και άρχισα να
δουλ εύω σε φρο ν τ ι σ τ ή ρ ι α , σ ε
νηπιαγωγείο, βελτίωνα και τα ελληνικά
μου. Ξύπνησε και το ενδιαφέρον μου για
την ιστορία του παππού και της γιαγιάς,
αλλά ο παππούς τώρα ήταν αρκετά
μεγάλος, στα 90 του και πολλές φορές δεν
ήθελε να μιλάει για το παρελθόν του.
Υπήρχαν όμως και μέρες όταν μου
τηλεφωνούσε για να πάω στο χωριό,
ήθελε να μιλήσει. Δυστυχώς άργησα με τη
καταγραφή των αναμνήσεων του.
Στεναχωρήθηκα πολύ όταν «έφυγε» από
τη ζωή. Στην Αθήνα πάντα περπατούσα,
δεν έπαιρνα λεωφορεία, τραμ. Από το
Παγκράτη μέχρι το Γαλάτσι, από την Αγ.
Παρασκευή μέχρι το Σύνταγμα. Το
περπάτημα βοηθάει να σκέφτεσαι
καλύτερα. Είναι σαν διαλογισμός. Μετά

από γύρω έξι χρόνια και πάλι αποφάσισα
να πάω στον Καναδά. Έτσι, πήρα και μία
κάπως τελική απόφαση, να ασχοληθώ
μόνο με γιόγκα. Η γιόγκα με βοήθησε να
σκέπτομαι πιο καθαρά, να δω τελικά ότι οι
άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, έχουν
περισσότερα κοινά, λιγότερες διαφορές.
Πάντασκέφτομαιαυτόπουμας ενώνει και
όχι αυτό που μας διχάζει. Ε, μετά από τρία
χρόνια δεν άντεξα στον Καναδά, έφτασα
και σε μια καινούργια φάση στη ζωή μου.
Δεν ήθελα να μείνω εκεί και να κάνω τα
«έτσι πρέπει» και κάπως έπρεπε να
κλείσω και τον κύκλο, δηλαδή να
επιστρέψωστον τόποπουγεννήθηκα. Και
ναμεεδώ!
Εδώ τώρα οργανωθήκαμε μια ομάδα από
4 κορίτσια κι ένα αγόρι, Καναδοί, και
αποφασίσαμε να κάνουμε μια πεζοπορία
από το Μπρνο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχουν και πολλοί Τσέχοι, αλλά αυτοί
θαπερπατήσουνμέχρι τηΒιέννη.Άλλοι θα
περπατήσουν μόνο δύο βδομάδες. Θα
περπατάμε30 χμ τηνημέρα. Τις σκηνές και
όλα ταπράγματάμαςθα ταμεταφέρει ένα
αυτοκίνητο, με δύο οδηγούς (Έλληνες), η
οποίοι θα φτάνουν στον προορισμό μας
πριν από μας, θα στήνουν τις σκηνές, θα
μαγειρεύουν, θα επικοινωνούν με τους
κατοίκους για να κάνουμε μαθήματα
γιόγκα όλοι μαζί. Θα ψωνίζουμε μόνο
προϊόντααπό τα χωριά και τις πόλεις όπου
θα σταματάμε την πορεία μας. Αυτή η
πεζοπορία θα διαρκέσει δύο μήνες. Οι
χορηγοί μας είναι από την Κοινότητά μας
Γ ι ό γ κα σ τον Καναδά . Μετά θα
επιστρέψουμε αεροπορικώς.Μαζί μας θα

έχουμε και κάμερα διότι ελπίζω να
μπορέσω να εκπληρώσω το όνειρο μου να
κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τους
πρόσφυγες . Θέλω να δείξω τον
αδικαιολόγητοφόβοπουέχουνοι Έλληνες
γ ια τους πρόσφυγες , την άδικη
συμπεριφορά τους προς τους πρόσφυγες.
Επιπλέον, θέλω να δείξω και την τρίτη
γενιά των πρώην πολιτικών προσφύγων
που ζούμε στο εξωτερικό. Και η
φω το γ ρ άφο ς θα ε ί ν α ι η Έ λ λ η
Τσιλιγκαρίδου, η οποία ήταν παιδί
πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία,
μετά πήγε στη Σουηδία και σήμερα μένει
στην Σκοτία. Ο δεύτερος στόχος μας είναι
να προωθήσουμε τη γιόγκα. Και βέβαια η
πεζοπορία είναι δράση, δυναμισμός.
Σήμερα οι νέοι κάθονται με τις ώρες
μπροστά στους υπολογιστές, δεν είναι
δραστήριοι καθόλου. Δεν σκέφτονται για
τα δικαιώματά τους, π.χ. το δικαίωμα σε
δωρεάν παιδεία που για μένα είναι το πιο
σημαντικό δικαίωμα. Εμείς στο Καναδά
παίρνουμε δάνεια για να σπουδάζουμε
και ακόμα από την πρώτη μέρα της
αποφοίτησή μας από τα Πανεπιστήμια
ξεκινάμε να πληρώνουμε μια ζωή αυτά τα
δάνεια. Ναι, οι νέοι πρέπει να κάνουν
πεζοπορία, να περπατάνε κάθε μέρα. Γι'
αυτό, θα είμαι ευτυχισμένη εάν και οι νέοι
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας πάρουν
μέροςσ'αυτή τηνπεζοπορία».
Κ: Ευχόμαστε στην Χριστίνα καλή
επιτυχία και όταν επιστρέψει θέλουμε να
ακούσουμε πολλές ιστορίες και σίγουρα
ναδούμεκαι τοντοκιμαντέρ.

ΟΚρόκος Κοζάνης (ή σαφράν, ή
ζαφορά, ή σαφράνι), ο κόκκινος
χρυσός της ελληνικής γης είναι

από τα καλύτερα είδη παγκοσμίως. Τα
αποξηραμένα στίγματα του λουλουδιού
αποτελούν τον πολύτιμο κρόκο. Είναι το

λουλούδι τηςΜεσογειακής κουζίνας. Είναι
από τα πιο προσφιλή και πολύτιμα
μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα, τις
φαρμακευτικές του ιδιότητες. Ο Κρόκος
Κοζάνης είναι ένα από τα πιο σπάνια
φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά φ υ τ ά . Ε ί ν α ι
αντιθρομβωτικό, τονωτικό, βοηθά στη
μείωση χοληστερίνης, στις κρίσεις
άσθματος, είναι αντιπυρετικό και
δυναμωτικό. Οι θεραπευτικές του
ιδιότητες είναι γνωστές από το 1550 π. Χ.
στηνΑίγυπτο.Ήταναπαραίτητοσυστατικό
στα ιατρικά παρασκευάσματα του
Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη και του
Γαληνού. Το συνιστούσαν ως παυσίπονο,
αντιπυρετικό. Ενώ η Κλεοπάτρα το
χρησιμοποιούσε στα καλλυντικά της. Η
σχετική έρευνα σήμερα διαπίστωσε με
βεβαιότηταότι οΚρόκοςΚοζάνηςασκεί:

Βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και
ιδιαίτερα τημνήμη.
Στο φαγητό οι ίνες του κρόκου δίνουν ένα
φωτεινό κίτρινο χρώμα, μια ευχάριστη
υπόπικρη γεύση και άρωμα ελαφρά

Ø

Ø
Ø

Αντ ιο ξε ιδωτ ι κή δράση –

μειωμένη συχνότητα καρδιαγγειακών
επεισοδίων

Αντικαρκινικήδράση
Αντιθρομβωτικήδράση

Η Ελλάδα και τα προϊόντα της…
ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Crocus sativus L.)



ιωδίωση. Δεν χρησιμοποιείται σε φαγητά
με ντομάτες και σπανάκι λόγω το δυνατό
χρώμα που έχουν. Πάντα είναι καλά να το
μουσκεύουμε σε λίγο νερό από 20 λεπτά
μέχρι και δύοώρεςγιαναβγάλει χρώμα.
Να ένα καταπραϋντικό ποτό για
ελάφρυνσηκαρδιακώνπροβλημάτων:

Εκτός στα ρόφημα, ο κρόκος Κοζάνης
χρησιμοποιείται σε φαγητά με ρύζι,
πατάτες, ζυμαρικά, λευκά κρέατα,
θαλασσινά, τραχανά, το βάζουν σε
τσίπουρο, κουλουράκια, κρέμες, γάλα,
σούπες. Μην ξεχνάτε να τον βάζετε στο
τσάι σας και όταν μαγειρεύετε ψάρι –
ταιριάζει με όλα τα ψάρια και προπαντός
ότανείναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Στην Πράγα θα τον βρε ίτε στα
κα τ α σ τ ή μ α τ α

) και το δεύτεροβρίσκεται στην
Πράγα 27, δίπλα στο
ξενοδοχείο Belvedere). Ο γνωστός
επιχειρηματίας και φίλος μας, όπως και
μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας

και ο ένας από τους καλύτερους της
χορηγούς, ο Παναγιώτης Δρόσος, θα σας
βοηθήσει να βρείτε όλα τα προϊόντα με
ΚρόκοΚοζάνης. Εκεί θαβρείτε και ποιοτικό

κρόκο Κοζάνης για την κουζίνα σας, τσάι,
κ.ά
Να τη γράφει στο πίσω μέρος ένα κουτί
τσάι με Κρόκο Κοζάνης: «Ο Κρόκος
Κοζάνης (ελληνικό σαφράν) ξεχωρίζει για
την άριστη ποιότητα του, που τον
κατατάσει στην πρώτη κατηγορία

στον κόσμο. Μια
ελάχιστη ποσότητα Κρόκου Κοζάνης
προσθέτει υπέροχη γεύση, χρώμα και
άρωμα σε κάθε φαγητό σας, όπως
ζυμαρικά, ρύζι, σούπες, σάλτσες,
κοτόπουλου, κρέας, ψάρια. Ο Κρόκος
Κοζάνης είναι απόλυτα αγνός και σε
συνδυασμό με τον καφέ ή τσάι αποτελεί
ένα εξαιρετικό ρόφημα. (Η φωτογραφία
είναι παρμένη στο μαγαζί «

όπου βρήκαμε διάφορα είδη
τσάι με Κρόκο Κοζάνης όπως και κρόκο
Κοζάνης για φαγητό. Ευχαριστούμε τον
ΠαναγιώτηΔρόσογια τιςπληροφορίες.

Γάλα με κρόκο: Σ' ένα φλιτζάνι γάλα
βραστό προσθέτετε μια πρέζα κρόκου
και σιγοβράζετε για δύο λεπτά. Το πίνετε
μιαφοράτηνήμερα.

βιολογικού κρόκου

“ G r e e k - C o r n e r ”
(Francouzska 836/31, Praha 2,www.greek-

corner.com
7, M. Horakove .

Greek-
Corner»,

(
)

Στην πρώτη σελίδα του Λευκώματος
του συγγραφέα Αναστάσιου

Παπασταύρουδιαβάζουμε
Οι παλιές καρτποστάλ είναι από τα πιο

διαδεδομένα συλλεκτικά αντικείμενα στις
μέρες μας. Και αυτό γιατί έχουν πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον και βοηθούν στη
διάσωση της μνήμης μιας εποχής που όσο
πάει γίνεται και πιο μακρινή. Δεν είναι
όμως μόνο η νοσ ταλγ ία κα ι ο

ρομαντισμός. Πολλές από αυτές τις
καρτποστάλ αποτελούν μοναδικά
ιστορικά ντοκουμέντα του παρελθόντος
και προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες
για την μορφή των πόλεων και των
κτιρίων, για τους ανθρώπους και την
κοινωνική ζωή, για τις φορεσιές και τα
επαγγέλματα, αλλά και για τα πολιτικά,
πολιτιστικά και στρατιωτικά γεγονότα. Οι
παλιές καρτποστάλ είναι η άγραφη
ιστορία.
Συλλογές από καρτποστάλ δεν έχουν μόνο
οι συστηματικοί συλλέκτες. Όλες σχεδόν
οι ελληνικές οικογένειες διαθέτουν, χωρίς
ίσως να το συνειδητοποιούν, πραγματικό
θησαυρό στα σπίτια τους. Αν ψάξουν στα
σεντούκια τους, στα ντουλάπια ή στα
ξεθωριασμένα άλμπουμ των γονιών τους
και των παππούδων τους, τότε θα
διαπιστώσουν ότι κατέχουν μια μικρή
συλλογή. Και θα είναι καλό να την
μελετήσουν, να την ταξινομήσουν, να την
αξιολογήσουν και γιατί όχι να την
μεγαλώσουν. Δεν είναι δύσκολο,
αντιθέτως είναι πολύ εύκολο. Κυρίως
όμως ε ίνα ι απαρα ίτητο να την
διατηρήσουν. Αξίζει τον κόπο και για
αυτούς και για τα παιδιά τους και για τον
τόπο.»

Το βιβλίο-λεύκωμα έχει εννιά θεματικές
ενότητες με 420 καρτποστάλ που
προέρχονται από συλλογές ή αρχεία
συμπολιτών του Α. Παπασταύρου Ξεκινά
με μία γοητευτική αναδρομή της ιστορίας
των καρτποστάλ. Για την Ελλάδα γράφει:
«Στην Ελλάδα οι πρώτες καρτποστάλ
εμφανίζονται λίγο μετά το 1890 από
ξένους κυρίως εκδότες αλλά και από
μερικούς έλληνες πρωτοπόρους της
φωτογραφίας , όπως η ισ τορ ική
οικογένεια Ασπιώτη στην Κέρκυρα, ο Α.
Πάλλης στην Αθήνα, ο σπουδαίος
Στέφανος Στουρνάρας στο Βόλο και οι
περίφημοι αδελφοί Μανάκια, θεμελιωτές
της κινηματογραφίας στα Βαλκάνια, οι
οποίοι τύπωσαν την πρώτη τους
καρτποστάλ στα Γ ιάννενα όπου
λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν κ α ι τ ο π ρ ώ τ ο
επαγγελματικό τους φωτογραφείο. Την
ίδια εποχή αρχίζουν την καριέρα τους
τέσσερις γιαννιώτες φωτογράφοι και
εκδότες οι Γιώργος Πανταζίδης, Ιωάννης
Ιωαννίδης, Γεώργιος Ράδος και Γεώργιος
Δημητριάδης, που επί δεκαετίες
συνέχισαν να παράγουν περίτεχνες
λιθόγραφες καρτποστάλ, οι οποίες
άφησαν εποχή. Οι φωτογράφοι και οι
ε κδό τ ε ς αυ το ί των Ιωαν ν ί νων ,

:
«

.

Βιβλιοπαρουσίαση
Ιωαννίνων Ενθύμιον, τα Γιάννενα μέσα από καρτποστάλ
Αναστάσιος Παπασταύρος, εκδόσεις Apeirotan
Κ: Ευχαριστούμε τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια ( ) για το πολύτιμο αυτό δώρο στην Κοινότητα μας, με την
αφιέρωση Προς την Ελληνική Κοινότητα Πράγας για την αξιέπαινη προσπάθεια που καταβάλλει. Ευχαριστούμε πολύ για την

www.dodonea.gr
«
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συναγωνίστηκαν με επιτυχία τους τότε
μεγάλους εκδοτικούς οίκους της
ελεύθερης Ελλάδας (Αθήνα, Κέρκυρα,
Πάτρα, Θεσσαλονίκη), αλλά και του
εξωτερικού.
Η Χρυσή Εποχή όμως των ελληνικών
καρτποστάλ, όπως την χαρακτηρίζει ο
ερευνητής και συγγραφέας Νίκος
Μολόχας, είναι το διάστημα 1900-1922,
όταν οι εκδότες συναγωνίζονταν μεταξύ
τους σε θέματα, ποιότητα και εμφάνιση.
Τότε ήταν, που κυκλοφόρησαν οι
πα ν έ μο ρφ ε ς χ ρωμολ ι θ ό γραφε ς
καρτποστάλ , καθώς και μερικές
εξαιρετικές φωτογραφικές. Σε αυτή την
έκρηξη συντέλεσαν και οι βαλκανικοί
πόλεμοι του 1912-1913 που έδωσαν υλικό
στους εκδότες και τους εξασφάλισαν
με γάλη εμπορ ι κή επ ι τ υ χ ί α . Ο ι
περισσότερες κάρτες της περιόδου αυτής
είναι φωτογραφικές, αρκετές όμως
βασίζονται σε έργα λαϊκών καλλιτεχνών,
ό πω ς ο Σ ω τ ή ρ ι ο ς Χ ρ η σ τ ί δ η ς .
Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Μπιζάνι, Κιλκίς,
Λαχανάς, Δοϊράνη είναι τα μέρη που
μονοπώλησαν – λόγω τωνμεγάλωνμαχών
– το ενδιαφέρον των εκδοτών αυτό το
διάστημα. Θέματα με τον πόλεμο στην
Ήπειρο εκδόθηκαν στη Νέα Υόρκη, το
Κάιρο,ακόμακαιστηνΠράγα.
Την περίοδο του μεσοπολέμου η ποιότητα
και η ποσότητα των καρτποστάλ πέφτουν.
Εκδίδονται κυρίως φωτογραφικές με
θέματα κατά κανόνα τοπία και απόψεις
πόλεων και ελάχιστες χρωμολιθόγραφες.
Εξαίρεση αποτελούν οι καρτποστάλ της
περίφημής Έλλη Σουγιουτζόγλου–
Σεραϊδάρη, 1899-1998) και πολλές
ασπρόμαυρες έργων
δ ι ά σ η μ ω ν ζω γ ρ ά φω ν , κ υ ρ ί ω ς
ρομαντικών, όπως το Νησί των Νεκρών
του Μπέκλιν, Η Μήδεια του Ντελακρουά,
Η Νύφη στο πηγάδι του Χέννερ και άλλων
πινάκων που είχαν βραβευτεί ή εκτεθεί
στηνφημισμένηαίθουσαεκθέσεων Σαλόν
του Παρισιού. Όμως ο κόσμος τις έλεγε
Σαλόν ρους, γιατί οι τίτλοι τους ήταν
γραμμένοι όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και
τα…ρωσικά!
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
ακολουθεί για αρκετά χρόνια μια
περίοδος παρακμής. Πτωχό θεματολόγιο,
μέτρια ή κακή εκτύπωση, φτηνό χαρτί
είναι τα χαρακτηριστικά των καρτών της
πρώτης μεταπολεμικής παραγωγής. Όμως
σιγά σιγά το ενδιαφέρον του κόσμου
αυξάνεται αφού ύστερα από τα μαύρα
χρόνια της κατοχής ηανάγκη επικοινωνίας
και η δίψα για περισσότερες σχέσεις ήταν
έντονη.
Αυτή η κατάσταση διατηρήθηκε μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 1960 όταν η
εμφάνιση νέων μεθόδων έγχρωμης

εκτύπωσης δημιουργεί πραγματική
ά ν θ η σ η σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν
ε ι κονογραφημένων επ ισ τολ ι κών
δελταρίων. Κάθε πόλη σχεδόν έχει το δικό
της εκδότη, κάθε μεγάλη επιχείρηση
τυπώνει δικές της καρτποστάλ και κάθε
Σύλλογος προβάλλει μέσα από δικές του
παραγωγές τη δράση του. Σχεδόν όλες
τυπώνονται στο εξωτερικό, στην Ιταλία και
τη Γαλλία κατά κανόνα, αφούστην Ελλάδα
τα μέσα ήταν ακόμη πενιχρά. Τα Γιάννενα
την εικοσαετία 1960-1980 είχαν την τύχη
να έχουν δύο σπουδαίους εκδότες, τους
βιβλιοπώλες αδελφούς Αθανασίου
Λυγούρα και τον φωτογράφο Σπύρο
Γκιώκα. Η παραγωγή και των δύο είναι
εντυπωσιακή. Έγχρωμές καλαίσθητες
καρτποστάλ – με κοινά κατά κανόνα
θέματα – πλημμύρισαν την αγορά, ενώ
ακόμη και σήμερα συναντώνται σε
ορισμένατουριστικάκαταστήματα.
Μετά το 1980 ενώ στα Γιάννενα η
παραγωγή καρτποστάλ ουσιαστικά
έσβησε, στα μέρη τουριστικού και
α ρ χα ι ο λ ο γ ι κο ύ ε ν δ ι αφ έ ρ ο ν τ ο ς
παρουσιάζεται νέα άνθηση. Φωτογράφοι
πραγματικοί καλλιτέχνες και εκδότες
επαγγελματίες με πολλές τεχνικές
δυνατότητες στη διάθεσή τους ,
κυ κ λοφορούν κάθ ε ε ί δ ου ς κα ι
διαστάσεων καρτποστάλ, σε απίστευτό
μεγάλο αριθμό και εντυπωσιακή
ποιότητα. Δεν ταχυδρομούνται πλέον,
αφού ο τρόπος επικοινωνίας έχει ριζικά
αλλάξει, αλλά αγοράζονται ως ενθύμια,
α π ό τ ο υ ς ξ έ ν ο υ ς κ υ ρ ί ω ς , ή
χρησιμοποιούνται ως σουβενίρ των
διακοπών ή των επισκέψεων των
τουριστών.
Από την άλλη πλευρά τα τελευταία χρόνια
αυξάνεται κατακόρυφα ο κύκλος των
συλλεκτών των καρτποστάλ. Παλαιότερα
αυτές θεωρούνταν εφήμερα αντικείμενα
μιας χρήσης, ενώ σήμερα αποτελούν
συλλεκτικούς στόχους. Η καρτοφιλία στην
Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στα
επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο
αριθμός όμως των ελλήνων συλλεκτών
συνεχώςαυξάνεται».

« Επώνυμο ι κα ι
Ανώνυμοι» με φωτογραφίες, χαρακτικά,
προσωπογραφίες αφιερωμένης στην
ανεξαρτησία της Ελλάδας (Τζαβέλλα,
Κολέττη, Λόρδου Βύρωνα), λιθογραφίες
(π.χ. «Οπνιγμός τηςΚυρα-Φροσύνης

-«Φορεσιές και
άνθρωποι» με καρτποστάλ ενδυμασιών
α π ό τ η ν Ή π ε ι ρ ο ( χ ω ρ ι κ ώ ν ,
ελληνοαλβανών, νομαδικών Ηπειρωτών,
Σαρακατσαναίων, ενδυμασίες Ζαγορίου,
Μετσόβου, Ζίτσης, κ.α.

– «Τα κτίρια» - καρτποστάλ
με την περίφημη Ζωσιμαία Σχολή, το
Διοικητήριο,μεπλατείες κ.α.

– «Ηπόλη τωνθρύλων» -
εικονίζουν γνωστές πλατείες, το Ατ Παζάρ,
το ΤζαμίΜπαϊρακλή, το Ωρολόγιο, γενικές
απόψεις των Ιωαννίνων, κ.α.

– «Ηχιλιοτραγουδισμένη
λίμνη και το κάστρο των μύθων» - με
φρούρια, παλιοί δρόμοι του κάστρου, το
μώλο, το τζαμί, τομουσείο, κ.α.

– « Το ν η σ ί κα ι η
ντραμπάτοβα» με πολλές κάρτες του
νησιού που είναι το μοναδικό νησί στην
Ελλάδα που δεν έχει όνομα και το μόνο
λιμναίο που κατοικείται. Ο άγγλος
περιηγητής Τόμας Σμαρτ Χιούζ, (1786-
1847) που επισκέφτηκε τα Γιάννενα το
1813, γράφει: «Απέναντι ακριβώς από το
κάστρο των Ιωαννίνων και κοντά στους
πρόποδες του Μιτσικελιού βρίσκεται ένα
μικρό βραχώδες νησί. Σ' αυτό υπάρχουν
περίπου 200 κατοικίες που έχουν να
πα ρ ο υ σ ι ά σ ο υ ν τ η μ ε γ α λύ τ ε ρ η
καθαριότητα που έχω δει σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου. Τα σπίτια του νησιού
είναι καλοκτισμένα, οι δρόμοι του
καθαροί, οι εκκλησίες του όμορφες και οι
κάτοικοί του πολύ φιλόπονοι. Το νησί
ανήκει στην εξουσία του Μουχτάρ Πασά,
αλλά ο βεζίρης έχει ένα μικρό σεράι και
διατηρεί ένα κοπάδι από κόκκινα ελάφια
που προσθέ τουν μ ία επ ιπ λ έον
γραφικότητα στη φυσική ομορφιά. Επτά
μοναστήρια βρίσκονται σε διάφορα
σ η μ ε ί α τ ο υ ν η σ ι ο ύ . Σ υ χ ν ά
χρησιμοποιούνται ως τόπος περιορισμού
των πολιτικών κρατουμένων κι αν οι τοίχοι
τους μπορούσαν να μιλήσουν θα είχαν να

Nelly's (

reproductions

-

»).

)

Οι ενότητες του βιβλίου-λευκώματος
είναι:

Πρώτη Ενό τητα

Δεύτερη Ενότητα

Τρίτη Ενότητα

Τέταρτη Ενότητα

ΠέμπτηΕνότητα

Έ κ τ η Ε ν ό τ η τα
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διηγηθούν τραγικές ιστορίες αίματος και
δακρύων… Οι κάτοικοι του νησιού
ασχολούνται κυρίως με το ψάρεμα και
εφοδιάζουν με ψάρια την πόλη αφού
αυτά υπάρχουν σε αφθονία στη λίμνη. Τα
π ιο νόσ τ ιμα , που μάλ ισ τα μας
προσέφεραν στο τραπέζι, ονομάζονται
«μαρίτσια» και «τυλιάνοι», που φθάνουν,
μερικές φορές, σε βάρος τις έξη ή και επτά
οκάδες. Ψαρεύουν ακόμα ένα είδος
μαρίδας, που βρίσκεται σε τεράστιες
ποσότητες, και λέγεται «τσίμα», ένα πολύ
μικρό ψάρι που πέντε από αυτά μόλις
ζυγίζουνμίαουγκιά.Οι νησιώτες θεωρούν
τ ις τσίμες πολύ βλαβερές γ ιατ ί
εισέρχονται στους καλαμώνες και
τρώγουν τα αυγά των μεγάλων ψαριών.
Τα χέλια της λίμνης είναι φημισμένα και
ζυγίζουν δύο ή και τρεις οκάδες. Την
άνοιξη ησάρκα τους δεν τρώγεται και λένε
ότι είναι δηλητηριώδη, επειδή είναι η

περίοδος τηςαναπαραγωγής
–«Τα εκτός των

Ιωαννίνων» με τοπία όπως τη Ζίτσα,

Δωδώνη, μοναστηριών, Λιασκοβέτσι,
σπηλιές, αρχαίακ.α.

–«Η απελευθέρωση των
Ιωαννίνων», με καρτποστάλ για τον

ελληνοτούρκικο πόλεμο 1912, ηπειρώτική
μάχη Μπιζανίου και η μεγάλη πολιορκία
των Ιωαννίνωνκ.α.

–Οι καρτποστάλ τουΔήμου
Ιωαννίνωνκαι τηςδημοτικήςπινακοθήκης

».
Έβδομη Ενότητα

Όγδοη Ενότητα

Ένατη Ενότητα

*τουΜιχάληΠουργουρίδη

ο τ ρ α γ ο ύ δ ι ε ί ν α ι έ ρ γ ο

συμπυκνωμένο σε δύο-τρεις

φράσεις μουσικές και με μια

απόλυτη αξία των λεπτομερειών που το

συνθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση

φυσικά αποτελούν οι στίχοι πάνω στους

οποίους θα χτιστεί το τραγούδι και που

οφείλουν να περιέχουν με σαφήνεια την

ποιητική ιδέα, αυτήν που δημιουργεί την

ανάγκη του τραγουδιού»
Φίλες και φίλοι... Αντί προλόγου διάλεξα

να ξεκινήσω την αναφορά μου σε

τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης αλλά

με δικό του στίχο με ένα απόσπασμα από

κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι. Σ αυτό

λοιπόν υπάρχουν νοήματα-κλειδιά που

χαρακτηρίζουν τα τραγούδια που

συνέθεσε, κυρίως όμως αυτά που

υπέγραψε τους στίχους που μαζί με τα

μελοποιημένα του ποιήματα πλησιάζουν

ταεκατό.
Η ιστορία, καθώς και οι μαρτυρίες της

ζωής και των πεπραγμένων του Χατζιδάκι

εμφαν ίσ τηκαν και εμφανί ζοντα ι

πολλαπλασιασμένα σαν τα σαλιγκάρια

μετά τη βροχή και καταθέτουν μνήμες,

ντοκουμέντα, φωτογραφίες, αξιόλογες

κρίσεις, μελέτες, άρθρα, και άλλα. Οι

στίχοι του όμως, όπως κάθε στίχος, είναι

από μόνοι τους ιδιωτικά κεριά με τα οποία

μπορεί ο καθένας να φωτίσει ένα μέρος

της σκέψης του Χατζιδάκι να βγάλει τα

δικά τουσυμπεράσματακαι το κυριότερο

νααισθανθεί κατάμονάς
Πρώτη δ ισκογραφ ική παρουσ ία

μελοποιημένωνστίχωνκαιποιημάτων του

Μάνου Χατζιδάκι βρίσκουμε στον δίσκο

«Ο κύκλος του ο οποίος εκδόθηκε

το 1959 και περιέχει 6 τραγούδια για

πιάνοκαιφωνή
Είμαστε στις αρχές και στο 1959 όπου η

Νάνα Μούσχουρη στο Φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης κερδίζει το πρώτο βραβείο

τραγουδώντας το «κάπου υπάρχει η

αγάπημου»σεστίχους τουΧατζιδάκι.
Έτσι λοιπόν η σχέση του Χατζιδάκι με τον

λόγο αν και πάντα ήταν υπό την σκιά της

μεγάλης συνθετικής και στοχαστικής του

ικανότητας όπως εμφανίζεται στα πεζά

στα δοκίμ ια στ ι ς ρηξικέλευθες

συνεντεύξεις του, στα ένθετα των δίσκων

του, και αλλού δεν μπορεί παρά να

θεωρηθείαξιοπαρατήρητη.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Χατζιδάκις

ενόσω ζούσε δεν πέτυχε να ξεχωρίσει ως

ποιητής και στιχουργός παρόλο που

γράφειποίησηαπό το1946, στουςστίχους

του αφθονούν «άφθαρτες λέξεις,

ποιητικές και ξαναγεννημένες» που

περιέχουν με σαφήνεια την ποιητική ιδέα,

αυτήν δηλαδή που δημιουργεί την ανάγκη

του τραγουδιού. Τα λόγια του Χατζιδάκι

στα τραγούδια, δεν αποσκοπούν στη

«πολυφωνική και λαϊκή υστερία» αλλά

λειτουργούν ως «μυστική πηγή», το νερό

της οποίας δεν ξεπλένει αλλά ξεδιψά, δεν

ονειρεύεται αγριεμένες θάλασσες αλλά

κουρασμένουςδρόμους.
Αν εξετάσουμε σήμερα την στιχουργική

του Χατζιδάκι αποστασιοποιημένοι από

πρόσωπα και εποχές βλέπουμε την

εμμονή του σε ορισμένες λέξεις που

λειτουργούν έμμεσα αλλά και άμεσα ως

σύμβολα του. Το παιδί, το κορίτσι-γυναίκα

απρόσωπα, το μεθυσμένο κορίτσι ή

προσωποποιημένο όπως η Ελένη, η

Μαρία,ηΜαριάνθη,ηΕυρυδίκη.
Εκτός από τα πρόσωπα–απρόσωπα

γυναικεία ονόματα η στιχουργική του

Χατζιδάκι είναι επηρεασμένη από την

Παναγιά, τη μάνα, την άνοιξη, το πουλί,

την αγάπη, τον ουρανό. Λέξεις άφθαρτες,

όχι ως προς την χρήση τους αλλά ως προς

τανοήματα τους.
Οι στίχοι του Χατζιδάκι αναδεικνύουν την

λυρισμός της μουσικής και συντελούν στη

δημιουργία της ονειρικής ατμόσφαιρας

Τ

'

-

.

C.N.S.,

.
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,

,

,

ΜΟΥΣΙΚΗ
Hστιχουργική του Μάνου Χατζιδάκι
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που αποπνέουν οι μελωδίες ακόμα και αν

ως στιχουργήματα δεν έχουν το

στοχαστικό βάθος του λόγου άλλων

μεγάλωνστιχουργών.
Είναι γνωστό ότι η γνωριμία του Χατζιδάκι

με τον Γκάτσο χρονολογείται από το 1943

συνεπώς μόνο έτσι εξηγε ίτα ι η

αλληλεπίδραση τους στον στίχο. Ο Μάνος

χρησιμοποιούσε κατά κόρον λέξεις που

περιέχονται και στα τραγούδια του

Γκάτσου με αποτέλεσμα και οι δύο να

φτιάξουν ένα μικρό λεξιλόγιο με έναν

κόσμο ολόκληρο όπως πολύ εύστοχα είχε

εκφράσει η σύντροφος της ζωής του

ΓκάτσουΑγαθήΔημητρούκα.
Η στιχουργική του Μάνου Χατζιδάκι

εμπνέεται από την αγνότητα και τη σοφία

τηςφύσηςπουείναι κατ επέκτασηθέματα

από το Δημοτικό τραγούδι αυτά τα δύο

όμως στοιχεία τα εντάσσει συνεχώς στα

τραγούδια του σχετίζοντας τα με τον

άνθρωπο.
Ο Μάνος Χατζηδάκης τραγουδάει στην

Οδό Ονείρων «κάθε κήπος έχει μια φωλιά

για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια

καρδιά για ταπαιδιά»και «τοπέλαγοείναι

βαθύ κι η αγάπη είναι μεγάλη», τραγούδα

επίσης πως «το φεγγάρι είναι κόκκινο, το

ποτάμι είναι γαλάζιο ή το ποτάμι είναι

βαθύ, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι

κάτασπροπουλί».
Η αγάπη του Χατζιδάκι είναι συνάμα και η

εμμονή του στη φύση. Παράλληλα η

προβολή της στη ζωή του ανθρώπου

διαφαίνεται και στην επιλογή των

ποιημάτων που μελοποιεί στο Μεγάλο

Ερωτικό.
Άλλο στοιχείο της στιχουργικής του

ΜάνουΧατζιδάκι είναι η απουσίαωςπηγή

έμπνευσης με τον θυμό ή την οργή που

αυτή επιφέρει. Με άλλα λόγια αν και στα

άρθρα και στις συνεντεύξεις του σε κάθε

άλλο δημόσιο λόγο του εκφράζει καθαρή

πολιτική σκέψη και θέση, στους στίχους

του εμφανίζεται αποστασιοποιημένος όχι

από την σκέψη ή την θέση αλλά από τον

διδακτισμό, τον δημοσιογραφικό

χαρακτήρα και το εξαιρετικό ύφος που

μπορεί να έχει ένα κοινωνικοπολιτικό

τραγούδι.
Ακόμα κι όταν ο Χατζιδάκις γράφει την

«εποχή της Μελισσάνθης» ένα βαθύτατα

πολ ι τ ι κό έ ρ γο με αληθ ι νά κα ι

αυτοβιογραφικά στοιχεία προσπαθεί να

κρατήσει την ιδιότητα του μέσα από τους

στίχους και να εξηγήσει την ιστορική του

διάσταση μέσα από τα εισαγωγικά

κείμενα τουδίσκου.
Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύτρια του

δίσκουλέγοντας τηνάποψητηςαναφέρει:
Όλο το έργο είναι το χρονικό ενός πικρού

καιρού και αποτελεί απεικόνιση και

αναπαράσταση των πρώτων ημερών της

Ελλάδας μετά την γερμανική κατοχή. Είναι

τόσο συλλογικό στο ιστορικό του πλαίσιο

όσο και προσωπικό για τον Μάνο παρά το

γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήθελε να δώσει

ιστορικέςδιαστάσεις
Ο Χατζιδάκις δεν διδάσκει την εξέγερση

αλλά την εκμαιεύει. Δεν ζητά την οργή

αλλά την συζητά όπως δεν διστάζει να

συζητήσει – με άλλα λόγια να ανοίξει

διάλογο - με όλα τα μεγάλα προβλήματα

της εποχής του σε πολιτικό και

καλλιτεχνικόεπίπεδο.
Όλα αυτά που κατά καιρούς ο Μάνος

Χατζιδάκις δηλώνει, είναι ένα μάθημα για

τους άλλους. Με ποιά έννοια όμως είναι

μάθημα; Με αυτή που ο ίδιος πάντα

οριοθετεί. Γιατί πάντα είναι μάθημα όταν

κάποιος προσπαθεί να αποδείξει το

αυτονόητο και το αποδεδειγμένο. Και το

μάθημα είναι ακριβώς η διαδικασία της

απόδειξης.
Το τρίτο στοιχείο που μπορεί κάποιος να

διακρίνει στους στίχους του είναι η

θεατρικότητα τους, ασφαλώς εξ αιτίας και

του περιβάλλοντος για το οποίο

π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ν δ η λ α δ ή τ ι ς

μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Αυτοί οι

στίχοι διαθέτουν μεγαλύτερη αμεσότητα,

είναι πιο ευθύβολοι και με έντονα τα

στοιχε ία της ε ιρωνείας και του

σαρκασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

ο γνωστός ηθοποιός από την «Οδό

ονείρων» του 1962. Άλλο παράδειγμα της

αμεσότητας των στίχων του βρίσκει

κά π ο ι ο ς σ τ ο ε π ί σ η ς θ ε α τ ρ ι κό

«Πορνογραφία» που ανέβηκε στο θέατρο

ΣούπερΣταρ τονΟκτώβριο του1982.
«Στη οδό του Μπλαμαντώ», «Η Ελλάδα

σου μοιάζει Μπλανς Επιφανή Έλα σε

μένα» και η «Παναγία των Πατησίων»

είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια της

παράστασης και τουδίσκου ταοποίαάλλα

είναι γραμμένα από τον ίδιο και άλλα από

τον Γκάτσο.
Στον δίσκο «Οι μπαλάντες της οδού

Αθηνάς» και στον στίχο ο ακροατής

διακρίνει μια φελινική φυσιογνωμία

καθώς ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης ήταν

οαγαπημένος τουΧατζιδάκι.
Στοιχεία του ιταλικού νεορεαλισμού δεν

διακρίνονται έντονα στα τραγούδια του

αν και ήταν γνώστης τόσο του πνεύματος

όσο και των εκπροσώπων του μέσω του

κινηματογράφου (Φελίνι, Βισκόντι,

Ροσελίνι)

Ας μην ξεχνάμε τα δύσκολα χρόνια της

κατοχής και της απελευθέρωσης όταν ο

Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς ε ρ γ ά ζ ε τ α ι ω ς

φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του

Πειραιά, παγοπώλης-εργάτης στο

ζυθοποιείο του Φιξ, υπάλληλος στο

φωτογραφείο του Μεγαλοοικονόμου και

βοηθός νοσοκόμος στο 401 στρατιωτικό

νοσοκομείο.
Στην κατηγορία αυτή της πρώτης εποχής

κατατάσσουμε τους στίχους του για τα

έργα της τότε κινηματογραφικήςεποχής.
Λ ίγο μέσα στην αφέλε ια , σ την

παιδικότητα και στην ελαφράδα

διεκδικούν την χαμένηαθωότητα.
Αυτά για την στιχουργική του Μάνου

Χατζιδάκι που διάλεγε τις λέξεις νάναι

καμωμένες όπως τις φωνές. Μισές από

σύννεφο και μισές από αίμα. Κι όπως

καταληκτικάδήλωνεο ίδιος:
Δεν είναι το τραγούδι μου μια μονόφωνη

αρτηρία ούτε μια πολυφωνική και λαϊκή

υστερία. Είναι μια μυστική πηγή, μια

στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα

ψεύδη του καιρού μας, ένα παιχνίδι

ευφάνταστο μ απρόβλεπτους κανόνες,

μια μελωδία απρόσμενη που γίνεται δική

σας δεμένη αδιάσπαστα με άφθαρτες

λέξειςποιητικές και ξαναγεννημένες
Τέλος αναφέρουμε πιο κάτω ενδεικτικά

κάποια τραγούδια (από τα πιο γνωστά)

στα οποία έγραψε τους στίχους ο

Χατζιδάκις.
(Τα παιδιά κάτω στον κάμπο, Ο Κύρ-

Αντώνης, Το πέλαγο είναι βαθύ, Συνέβη

στην Αθήνα, Κάπου υπάρχει η αγάπη μου,

Η πέτρα, Μες σ αυτή την βάρκα, Κάθε

τρελό παιδί, Η Μαριάνθη των ανέμων,

Τριαντάφυλλο στο στήθος, Σαν σφυρίξεις

τρεις φορές, Αγάπη μου, Το τραγούδι της

Ευρυδίκης, Το φεγγάρι είναι κόκκινο, Ο

ταχυδρόμος πέθανε, Κυπαρισσάκι Ένα

ρολόι στο καπηλειό, Το μεθυσμένο

κορίτσι, Οδός Ονείρων, Ηθοποιός, Έγινε

παρεξήγηση, Η κυρά, Μια μαύρη Φορντ,

Ερωτική άσκηση για δύο, Χρυσόψαρο,

Μιαπόλημαγικήκαιάλλα).
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*ο Μιχάλης Πουργουρίδης είναι

παραγωγός μουσικών εκπομπών στο

Κανάλι6, στηΛεμεσόστηνΚύπρο
Το κείμενο βασίστηκε σε μια παλιότερη

δημοσίευση του Σπύρου Αραβανή για το

θέμα αυτό και δημοσιεύεται με την

ευκαιρία της συμπλήρωσης 18 χρόνων

απότονθάνατο τουστις 15.6.1994.

.
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Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο για
μικρούς και μεγάλους και ελπίζω να
το διαβάσετε το καλοκαίρι. Εδώ θα

σαςδώσουμεμόνομιαγεύση…
Κάποτε, όταν ήμουν έξι χρονών, είδα σ'

ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση, που ο
τίτλος του ήταν «Αληθινές Ιστορίες», μια
υπέροχη ζωγραφιά. Έδειχνε ένα βόα να
καταπίνει ένα αγρίμι. Να η αντιγραφή του
σχεδίου.

Το βιβλίο έλεγε: «Οι βόες καταπίνουν τη
λεία τους ολόκληρη, χωρίς να τη
μασήσουν. Έπειτα δεν μπορούν πια να
κουνηθούν και κοιμούνται έξι μήνες, όσο
ναχωνέψουν.»
Κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα τις
περιπέτειες της ζούγκλας κι ύστερα
κατάφερα κι εγώ μ' ένα χρωματιστό
μολύβι, να χαράξωτοπρώτομουσχέδιο.
Έδειξα το αριστούργημα μου στους
μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιό
μουτους τρόμαζε.
Μου απάντησαν: «Γιατί να μας τρομάζει
ένα καπέλο;»

Το σχέδιό μου δεν έδειχνε ένα καπέλο.
Έδειχνε ένα βόα που χώνευε έναν
ελέφαντα. Σχεδίασα λοιπόν το εσωτερικό
ενός βόα, ώστε να μπορέσουν οι μεγάλοι
να καταλάβουν. Χρειάζονται πάντα
εξηγήσεις. Το σχέδιό μου νούμερο 2 ήταν
έτσι:

Οι μεγάλοι με συμβούλεψαν να
παρατήσω τα σχέδια με τους βόες, είτε
ανοιχτοί είναι αυτοί είτε κλειστοί, και ν'
ασχοληθώκαλύτεραμε τη γεωγραφία, την
ιστορία , την αριθμητ ική και τη
γραμματική. Έτσι λοιπόν στα έξι μου,
εγκατέλειψα μια υπέροχη σταδιοδρομία
ζωγράφου. Με αποθάρρυνε η αποτυχία
του σχεδίου μου νούμερο 1 και του
σχεδίου μου νούμερο 2. Οι μεγάλοι δεν
καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα από μόνοι
τους και είναι κουραστικό για τα παιδιά να
τουςεξηγούν ξανάκαι ξανά.
Αναγκάστηκα λοιπόν να διαλέξω άλλο
επάγγελμα κι έμαθα να οδηγώ
αεροπλάνα. Πέταξα λίγο πολύ σ' όλο τον

κόσμο. Κι είναι αλήθεια πως η γεωγραφία
μού χρησίμεψε πολύ. Μπορούσα να
ξεχωρίσω, με την πρώτη ματιά, την Κίνα
από την Αριζόνα. Είναι πολύ χρήσιμο, αν
τύχει και χαθείςμέσαστηνύχτα.
Έτσι έκανα στη ζωή μου ένα σωρό επαφές
μ' ένα σωρό σοβαρούς ανθρώπους. Έζησα
πολύ με τους μεγάλους. Τους είδα από
κοντά. Πράμα που δεν καλυτέρεψε πολύ
τηγνώμημουγι' αυτούς.
Όταν συναντούσα κάποιον που μου
φαινόταν κάπωςπιο καθαρόμυαλό, έκανα
πάνω του το πείραμα με το σχέδιο
νούμερο 1, που το κρατούσα πάντα
φυλαγμένο. Ήθελα να καταλάβω αν είχε
στ' αλήθεια κατανόηση. Μα πάντα μου
απαντούσε: «Είναι ένα καπέλο». Τότε
λοιπόν κι εγώ δεν του μιλούσα για βόες
ούτε για παρθένα δάση ούτε γι' αστέρια.
Στεκόμουν στο ύψος του. Του μιλούσα για
μπριτζ, για γκολφ, για πολιτική και
γραβάτες. Κι ο μεγάλος χαιρόταν που
γνώριζε έναν τόσολογικόάνθρωπο.

Έτσι έζησα μόνος, χωρίς κανέναν που να
μπορώ να του μιλάω αληθινά, μέχρι που
έπαθα μια βλάβη στη Σαχάρα πριν από έξι
χρόνια. Κάτι είχε σπάσει μέσα στον
κινητήρα μου. Κι όπως δεν είχα μαζί μου
ού τ ε μηχα ν ι κό ού τ ε επ ι βά τ ε ς ,
ετοιμαζόμουν ναδοκιμάσωμόνος μουμια
δύσκολή επισκευή. Ήταν για μένα ζήτημα
ζωής και θανάτου. Είχα νερό το πολύ για
οχτώμέρες.
Το πρώτο βράδυ λοιπόν αποκοιμήθηκα
πάνω στην άμμο χίλια μίλια μακριά από
κάθε κατοικημένη περιοχή. Ήμουν πιο
απομονωμένος κι από ναυαγό σε σχεδία
στη μέση του Ωκεανού. Φαντάζεστε
λοιπόν την έκπληξή μου τα ξημερώματα,
όταν με ξύπνησε μια περίεργη φωνούλα.
Έλεγε:

Σας παρακαλώ ζωγράφισε μου
ένααρνί.

Τι;
Ζωγράφισέμουένααρνί…

Πετάχτηκα πάνω σαν να με είχε χτυπήσει
αστροπελέκι. Έτριψα καλά τα μάτια μου.
Κοίταξα καλά καλά. Κι είδα έναν πολύ
περίεργο ανθρωπάκο, που με κοιτούσε
σοβαρά. Να το πιο πετυχημένο πορτρέτο
του που μπόρεσα αργότερα να κάνω. Το
σχέδιό μου βέβαια είναι πολύ λιγότερο
γοητευτικό απ' το μοντέλο. Δε φταίω εγώ.
Οι μεγάλοι με αποθάρρυναν στη

ζωγραφικήμουσταδιοδρομία στα έξι μου,
και δεν έμαθα να ζωγραφίζω τίποτα άλλο
πέρααπόκλειστούςκιανοιχτούςβόες.

Κοίταξα λοιπόν αυτή την οπτασία με μάτια
γουρλωμένα από την έκπληξη. Μην
ξεχνάτε πως βρισκόμουν χίλια μίλια
μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Κι
όμως ο ανθρωπάκος μου δε φαινόταν να
έχει χαθεί. Ούτε πεθαμένος απ' την
κούραση φαινόταν ούτε πεθαμένος απ'
τηνπείναούτεπεθαμένοςαπτηδίψαούτε
πεθαμένος απ' το φόβο. Δεν έμοιαζε σε
τίποτα με παιδί χαμένο στη μέση της
ερήμου, χίλια μίλια μακριά από κάθε
κατοικημένη περιοχή. Όταν κατάφερα
επιτέλουςναμιλήσω, τουείπα:

Ματι γυρεύεις εδώ;
Τότε μου επανέλαβε ήσυχα, σαν να 'ταν
κάτιπολύσοβαρό

Σας παρακαλώ… ζωγράφισέ μου
ένααρνί…
Ό τ α ν τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο π α ρ α ε ί ν α ι
εντυπωσιακό, δεν τολμάς να μην
υπακούσεις. Όσο παράλογο κι αν μου
φαινόταν, χίλια μίλια μακριά απ' όλες τις
κατοικημένες περιοχές και κινδυνεύοντας
θανάσιμα, έβγαλα από την τσέπη μου ένα
χαρτί κι ένα στυλό. Τότε όμως θυμήθηκα
πως ε ίχα μελε τήσε ι προπαν τός
γεωγραφία, ιστορία, αριθμητική και
γραμματική, κι είπα στον ανθρωπάκο
(κάπως κακόκεφα) πως δεν ήξερα να
ζωγραφίζω.Μουαπάντησε:

Δεν πειράζει. Ζωγράφισέ μου ένα
αρνί.
Όπως δεν είχα ποτέ μου ζωγραφίσει αρνί,
ξανάκανα γι' αυτόν ένα από τα δύο
μοναδικά σχέδια που ήμουν ικανός να
ζωγραφίσω. Το σχέδιο του κλειστού βόα.
Κι άκουσα κατάπληκτος τον ανθρωπάκο
ναμουαπαντάει:

Όχι, όχι. Δε θέλω έναν ελέφαντα
μέσα σ' ένα βόα. Ένας βόας είναι πολύ
επικίνδυνος κι ο ελέφαντας πιάνει χώρο.
Το μέρος όπουμένω εγώ είναι πολύ μικρό.
Μου χρειάζεται ένα αρνί. Ζωγράφισέ μου
ένααρνί.
Τότελοιπόν ζωγράφισα.
Εκείνος κοίταξεπροσεχτικάκι έπειτα:

Όχι. Αυτό είναι κιόλας πολύ
άρρωστο. Κάνεέναάλλο.
Ζωγράφισα:

«

- …

-
-

-

:
-

-

-

-

(Κάνετε μία ζωγραφιά όπως εσείς
φαντάζεστε την εικόνα… αυτή θα είναι
νούμερο1

(Εσείς τι ζωγραφίσατε, τι
σας είπανοι μεγάλοι ότανδείξατε τηδική
σας ζωγραφιά;

(Σχεδιάστε το δικό σας σχέδιο… αυτό θα
είναι τοδικόσαςνούμερο2

ΙΙ

( Ζωγραφίσ τε το πορτρέτο που
φαντάζεστεεσείς…)

)

)

)

Σελίδα των Παιδιών
ΟΜικρός Πρίγκιπας, του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, μετάφραση Μελίνα Καρακώστα,
εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ.
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Ζωγραφίζουμε:
Popis kobrázku„Lesní skřítek“

Lesní skřítek (mužíček, panáček) je trochu
smutný, ztratil se.
Dokreslíš mu nožičky, okolo les, vybarvíš
ho?

Ευχαριστούμε την κυρία Γεωργιάδου,
ζωγράφος για τα έργα της, τα οποία τα
έστειλε ειδικά για τη σελίδα των παιδιών
του περιοδικού μας.

,

Ο φίλος μου χαμογέλασε ευγενικά, με
επιείκεια.

Το βλέπεις και μόνος σου… δεν
είναιαρνί, είναι κριάρι. Έχει κέρατα…
Ξανάκαναλοιπόνκαιπάλι τοσχέδιόμου:

Τούτο είναι πολύ γέρικο. Θέλω
ένααρνίπουνα ζήσειπολλάχρόνια.

Χάνοντας λοιπόν την υπομονή μου, καθώς
βιαζόμουν ν' αρχίσω το λύσιμο της
μηχανής μου, ζωγράφισα στα γρήγορα
αυτό τοσχέδιο. Κι είπααπότομα:

Αυτό είναι το κασόνι. Το αρνί που
θέλεις είναιμέσα.
Μα με μεγάλη μου έκπληξη είδα να
φωτίζεται το πρόσωπο του νεαρού κριτή
μου:

Έτσι το ήθελα ακριβώς. Λες να

χρειάζεταιπολύχορτάριαυτό τοαρνί;
Γιατί;
Γιατί ο τόπος μου είναι πολύ

μικρός…
Θα του φτάσει σίγουρα. Σου

έδωσαέναμικρούτσικοαρνί.
Έγειρε τοκεφάλι και κοίταξε τοσχέδιο:

Δεν είναι και τόσο μίκρο.. Για δες!
Αποκοιμήθηκε.
Έτσι γνωρίστηκαμε τομικρόπρίγκιπα.

-

-

-

-

-
-

-

-
(Ζωγραφίστεκι εσείς ένακριάρι…)
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Σαν σήμερα κλείνει πάνω από μισός
αιώνας, για την ακρίβεια 68 χρόνια,
από τότε που κατά τη διάρκεια των

λεγόμενων «Δεκεμβριανών», Άγγλοι
εισβολείς σε συνεργασία με τους
ντόπιους συνεργάτες τους, κατά τη
διάρκεια συλλήψεων μάζεψαν «κάθε
καρυδιάς καρύδι»-κομμουνιστές,
δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους,
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ ς , ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς ,
επαγγελματοβιοτέχνες, ανθρώπους του
κοινού ποινικού δικαίου κλπ και τους
έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της στηνΑίγυπτο, σταπαράλια της
Μεσογείου.
Όσοι γλύτωσαν από τ ις 18 .000
αποτύπωσαν τις αναμνήσεις τους σε
χαρτί και στη συνέχεια έβγαλαν βιβλίο.
Άλλοι όχι. Εμείς βρήκαμε έναν Ελνταμπίτη

και του πήραμε συνέντευξη τις οποία και
παραθέτουμε . Από τ ι ς γραπτές
α ν αμ ν ή σ ε ι ς κα τ ο ρ θώσαμ ε κα ι
α ν α κα λύψαμ ε 3 β ι β λ ί α κύ ρ ι α
αποσπάσματα των οποίων θα δώσουμε
στον αναγνώστη, αρχής γενομένης από
τον συνταξιούχο λυκειάρχη Γιάννη
Κουβά:
«Πιαστήκαμε από Ριμινίτες πίσω από το
Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στη
συνέχεια μας οδήγησαν στο Γουδί. Μόλις
πλησιάζαμε στα Ιλίσια, ξεπετάχτηκαν
χίτες απ' όλες τις μεριές και άρχισαν να
μας βρίζουν, να μας φτύνουν, να μας
μουντζώνουν.
Στο Γουδί όπου φτάσαμε, μας έβαλαν σ'
ένα υπόστεγο που δεν μπορούσαμε να

κινηθούμε. Ήμασταν μιλιούνια. Παρά
δίπλα, σ' ένα μικρό τραπέζι, καθόντουσαν
οι «φίλοι» μας οι Εγγλέζοι και
κατέγραφαν τα χρυσά και τα τιμαλφή του
καθενός μας, από τους οποίους τα είχαν
πάρει. Πλιάτσικο κανονικό. Κάποιος
έσκυψε να πάρει τη βέρα του και ο
Εγγλέζος του έδωσε μια κλωτσιά με την
αρβύλα του που «έφαγε χώμα» ενώ
άλλους τους χτυπήσανε.
Στη συνέχεια μας φορτώσανε στα
αυτοκίνητα και μας πήγαν στο Χασάνι
όπουήτανσυρματοπλεγμένο και απόεκεί
στο αραγμένο πλοίο «Καμερόνια» που
ήταν στο Φάληρο και θα μας μετέφερε
στοΠόρτ-Σάιντ. Κι εδώάλλες μούντζες και
γιουχαΐσματα από τους εθνικόφρονες
κατά τηνεπιβίβασήμαςστοπλοίο.
Μείναμε στο αμπάρι του πλοίου
κλειδαμπαρωμένοι μέχρι να φτάσουμε
στο Πόρτ-Σάιντ. Εκεί επιβιβαστήκαμε σε
τραίνογια την
Στον σταθμό της Ισμαηλίας συνέβη το
εξής περιστατικό. Κάναμε συμφωνία με
έναν ξερακιανό κουλουρά, να του
δώσουμε ένα πουλόβερ και να μας δώσει
τα κουλούρια που είχε και τα βρασμένα
αυγά.
Μόλις όμως εμφανίσθηκε Άγγλος
αστυνομικός, ο κουλουράς κρύφτηκε
πίσω από μια κολώνα. Τότε ένας
ομόχρωμος του μαύρος ευτραφής,
ντόπιος αστυνομικός, σήκωσε τον
βούρδουλα να χτυπήσει τον κουλουρά.
Παρά τις απειλές των ένοπλων εγγλέζων
φυλάκων του βαγονιού, εγώ πετάχτηκα
και του έπιασα το χέρι. «Είσαι φασίστας»
του είπα στα αγγλικά του αστυνομικού με
τον βούρδουλα. Και πιο δυνατά: «Είμαι
Έλληνας παρτιζάνος κομμουνιστής». Το τι
έγινε δεν λέγεται. Χάλασε ο κόσμος από
τ ο υ ς π α ρ ε υ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς . Ο ι
συναγωνιστές και σύντροφοι 1-5
περίπου, πήραν στο βαγόνι τα αυτόματα
και τα σακίδια από τους Άγγλους
φρουρούς που μας φύλαγαν, οι οποίοι
έκλαιγαν λέγοντας «καλός Έλληνας». Τους
τα δώσαμε πίσω γιατί τους λυπηθήκαμε.
Αυτοίμαςέδωσανγαλέτες και τσιγάρα.
Στην είμαστε περίπου 12.000
άτομα μοιρασμένοι σε 16 κλουβιά. Για
τους Γερμανούς και τους Ιταλούς υπήρχε
ειδικήμεταχείριση
Το στρατόπεδο το έκοβε ένας φαρδύς,
χωμάτινος δρόμος. Πρώτη μας δουλειά
ήταν να οργανωθούμε. Αυτή την

υπευθυνότητα την είχε αναλάβει ο Ρένος.
Όταν προέκυπτε ένα σοβαρό θέμα ή
θέλαμε να μαθευτεί κάτι, ειδοποιούσαμε
με χωνί το διπλανό κλουβί και αυτό το
διπλανό του κοκ. Σε κάθεσκηνή έμεναν 10
άτομα κυρίως συναγωνιστές από την ίδια
συνοικία (Καισαριανιώτες 20-22 χρόνων,
Καισαριανιώτες 25 χρόνων και πάνω)
Πλακιώτες, Πειραιώτες κλπ. Κάθε βράδυ
αλληλοεπισκεπτόμαστε, συζητάγαμε και
τραγουδάγαμε. Οι ασχολίες μας ήταν
πολλές και διάφορες. Κατασκευάζαμε
αετούς με κλωστή από στρώματα, ρούχα
από κουβέρτες, μπερεδάκια. Όλα αυτά τα
ανταλλάζαμε με τους μαύρους σκοπούς
και τους σκουπιδιάρηδες και αυτοί μας
έδιναν τσάι, σταυρουδάκια, τσιγάρα και
σπίρτα. Μερικοί από εμάς επιχειρούσαν
να δραπετεύσουν άδοξα όμως γιατί τους
έπιαναν και τους γύριζανπίσω. Κάθεπρωί
γινόταν προσκλητήριο. Για να μας
σταμπάρουν καλύτερα και να βρίσκουν
τον στόχο μαύροι και Κύπριοι, είχαμε στις
«στολές» μας στην πλάτη, ένα μαύρο
τετράγωνο.
Την εθνική μας όμως γιορτή, την 25η
Μαρτίου, την γιορτάσαμε επαξίως. Κατ'
αρχήν υψώσαμε την ελληνική σημαία μ'
ένα κοντάρι που βρήκαμε και στη
συνέχεια τραγουδήσαμε τον εθνικό μας
ύμνο. Τους Εγγλέζους δεν τους
υπολογίζαμε τώρα, ούτε και την
«Επιτροπή» που ήρθε από την Ελλάδα.
Φύσαγε άλλος «αέρας». Ζωγραφίσαμε
ένα μεγάλο σφυροδρέπανο στα γραφεία-
σκηνή των Εγγλέζων. Ο συνταγματάρχης,
μόλις το είδε λύσσαξε. «Θα σας αφήσω 3
ημέρες χωρίςφαί και νερό». Τονβρίσαμε.
Ξαφνικάακούσαμεένανπυροβολισμόκαι
τον Σταύρο να πέφτει στο έδαφος. Τι είχε
γίνει; Ενώ παίζαμε ποδόσφαιρο με μπάλα
από κουρέλια, ξέφυγε αυτή και πήγε
κοντά στα σύρματα. Πήγε ο Σταύρος να
τηνπάρει κι έναςφρουρός τονσκότωσε.
Θυμάμαι λέει ο Γιάννης Κουβάς, ότι μας
πήγαν στην αρχή του δρόμου, όπου
υπήρχε κλουβί για ομαδικό μπανιάρισμα.
Τότε, προκλητικά, ένας Εγγλέζος έσκισε το
σακάκι του Ιταλού ΕΛΑΣίτη Νίνο Τζανίνι, ο
οποίος αντιδρώντας έδωσε μια μπουνιά
στον Εγγλέζο και του μαύρισε το μάτι. Δεν
πρόλαβαν όμως να επέμβουν οι
υπόλοιποι Εγγλέζοι και πιάτα, κουτάλια,
πιρούνια και ό,τι άλλο βρίσκαμε μπροστά
μας το εκσφενδονίζαμε εναντίον τους με
αποτέλεσμα να κλειστούν στην σκηνή
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Ελ-Ντάμπα
(Ευχαριστούμε τον Άρη Καρρέρ για τη συνεργασία του και για το πολύτιμο κείμενο που μας έστειλε σχετικά με την ιστορία της Ελ-
Ντάμπα όπου ήτανε όμηρος και ο πατέρας του Αλέξης Καρρέρ).
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τους.
Κάποτε έφθασε η πολυπόθητη ημέρα του
γυρισμού. Φύγαμε σε 3 αποστολές μέσω
Αλεξάνδρειας. Είχαμε όμως προετοιμάσει
προκηρύξεις γραμμένες στα ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά και αιγυπτιακά και τις

πετούσαμε απ' όπου περνάγαμε. Οι
Αιγύπτιοι φοιτητές έτρεχαν στο τραίνο και
μας έδιναν λουλούδια. Γύρω στους 100
φτάσαμε στην Καισαριανή κι εκεί άρχισε
το πανηγύρι. Τραγούδια αντάρτικα και
χαλασμός κόσμου. Κόσμος και ντουνιάς
που δεν τολμούσαν να βγουν από τα
σπίτια τους. Φύσαγε άλλος αέρας. Σε λίγο
καιρό μας επιτέθηκαν χίτες, αλλά φάγανε
το ξύλο της χρονιάς τους».

Από το 50σέλιδο φυλλάδιο με τίτλο “
” του δημοσιογράφου Πάρη Σπάτα

διαβάζουμε:
… «Η προς τη θάλασσα τοποθεσία του
Χασανιού. Περίπου σαν την πλατεία
Συντάγματος στην έκταση, ο χώρος
ζωσμένος γύρω-γύρω με σύρματα ανά
τρία μέτρα, ηλεκτρικοί λαμπτήρες να
φωτίζουν το βράδυ για να μη φεύγουν οι
«κακούργοι», στα σύρματα γύρω
κουβάδες στρατιωτικοί για τη «φυσική
χρεία», σ' ολόκληρο δε το έδαφος
σπαρμένο αντίσκηνα διαφόρων μεγεθών.
Το χώμα υγρό, ψύχος δεκεμβριανό
τσουχτερό. Στις τέσσερες άκρες του
σύρματος, σκοποί από τα ποικιλώνυμα
αγγλικά στρατεύματα της απέραντης
βρετανικήςαυτοκρατορίας.
Το στρατόπεδο έχει στη μέση μια πλατεία
όπου βρίσκεται η είσοδος. Στο βάθος της
πλατείας μια στοά-υπόστεγο, η οποία
χρησιμοποιούτανε ως μπαρ στην
προπολεμική εποχή τη δήθεν ευχάριστη
με τιςπενήντα-δύοδραχμέςμεροκάματο.
Στη στενή του υπόστεγου-μπάρ φρουρός

άγγλος και προβολείς τη νύχτα «έχουν
γνώσι οι φύλακες». Δεξιά πέρα από το
σύρμα δύο μεγάλα αντίσκηνα, το ένα
χρησιμεύει σαν πρόχειρος νοσοκομειακός
σταθμός, όπου αιχμάλωτος ιταλός ιατρός
εξετάζει τους νεοφερμένους ομήρους για
ψώρα ή άλλο μεταδοτικό νόσημα, το
δεύτερο χρησιμεύει για αποθήκη
τροφίμων.
Αριστερά στην είσοδο μικρό αντίσκηνο
χρησιμεύει ως στοιχειώδες ιατρείο. Σ'
αυτό το στρατόπεδο κλείνουν τους
ομήρους μας. Μεσημέρι-βράδυ έφερναν
ομήρους άντρες-γυναίκες που τις
τοποθετούσαν σε ξεχωριστά αντίσκηνα.
Έτσι στοιβαζόντουσανσεκάθεσκηνή -που
μετά βίας χωρούσαν 10 άνθρωποι-
περίπου 35. Όλοι ξάγρυπνοι. Που να
κλείσουν μάτι. Χωρίς σαπούνι να
πλυθούν, μουτζουρωμένοι από τη κάπνα
του πετρελαίου που ανάβαμε για το
βραδινό φωτισμό, προτασσόμενα κάθε
πρωί σε πεντάδες για το καθημερινό
μέ τρημα από τη δ ι ο ί κηση του
στρατοπέδου.
Μέσα στους άγγλους στρατιώτες
υπάρχουν μερικοί κομουνιστεί. Μόνο
μερικοί;Με κρυφή χαρά και υπερηφάνεια
το εξομολογούνται σε μερικούς από εμάς,
προσφέρουν σιγάρα, συνιστώντες τη
δόλια υπομονή. «Η τελειωτική νίκη ανήκει
σ το λαό σύν τροφο ι » μας λ έ ν ε
χαρούμενοι».

+ΜίμηςΦωτόπουλος, ηθοποιός:

«Ναλοιπόνπουφτάσαμεστηνεξορίαμας.
Θα ναι όμως το τέρμα; Ποιος ξέρει… Η
Αγγλία που έχε ι αναλάβε ι κατ '

αποκλειστικότητα τον εκπολιτισμό τόσων
λαών, έχει στρατόπεδα σ' όλον τον κόσμο.
Της είναι πολύ απλό να μας φορτώσει σ'
ένα καράβι και να μας ξεφορτώσει στις
Ινδίες λόγου χάρη. Δεν πρόκειται φυσικά
να μας… ψήσει σε φούρνους, γιατί σε

τέτοια περίπτωση ποτέ δεν θα μας
παραδ ίνανε σ τα χέρ ια τους ο ι
συμπατριώτες μας. Οι άνθρωποι αυτοί
ξέρανε πως οι Εγγλέζοι θα μας
χρησιμοποιούσανε …επωφελώς, θα μας
«νουθετούσανε». Γι' αυτό μας μαζέψανε
με την αποχή και μας παραδώσανε χωρίς
τύψεις.
Μα ς χω ρ ί σ α ν ε π ε ν τ α κό σ ι ο υ ς -
πεντακόσιους και μας κλειδώσανε μέσα
σε κάτς (έτσι λέγανε εκεί ελληνο-αγγλικά
τα κλουβιά). Γύρω-γύρω πηχτά σύρματα
και σε κάθε γωνία φυλάκια, σα μικρές
ταράτσες, με μαύρους οπλισμένους, που
μας φρουρούσανε. Τα κλουβιά ήταν
τρομερά αφιλόξενα. Καμιά δεκαριά
κουβάδες σε μιαν άκρη για… τουαλέτα,
πεντέξι βρύσες, μια αποθήκη για κουζίνα
και καταγής ριγμένες καμιά πενηνταριά
σκηνές.
Κατά τις εννιά οι Εγγλέζοι μας φέρανε
ψωμί δύο φέτες του καθενός και κατά τις
έντεκα τοφαί,ωμόβέβαια.
Τ' αφήσανε μες από την πόρτα του
κλουβιού, όπως ακριβώς γίνεται στον
ζωολογικό κήπο του Λονδίνου. Πάρτε κάτι
ναφάτεκαι…φαγωθείτε.
Βέβαια, αν δεν είχε προηγηθεί η κατοχική
πείρα από τα συσσίτια, οπωσδήποτε θα
θρηνούσαμε… θύματα. Αυτό περιμένανε
και οι Εγγλέζοι για να γελάσουνε, γιατί
φυσικά αυτοί δεν ξέρανε από πρώτο χέρι
τι θαπει γερμανικήκατοχή.
Ονομαστήκανε πεντέξι μάγειροι, πήρανε
τα τρόφιμα και τραβήξανε να τα
μαγειρέψουνε. Οι άλλοι ριχτήκαμε στην
αναστήλωση των σκηνών, πράγμα όχι και
τόσοεύκολο.
Από το Γουδί, από το Χασάνι, από το
καράβι, είχανε σχηματιστεί οι πρώτες
παρέες, συγγενείς, γείτονες, φίλοι.
Πήραμελοιπόν κάθεπαρέααπόμίασκηνή
καιπροσπαθήσαμενατηνβολέψουμε.
Ευτυχώς μέσα στους κάθε δέκα, οι δύο-
τρείς ξέρανεαπόσκηνές, πράγμαπουπάλι
αγνοούσανε οι Εγγλέζοι. Και σε λίγο τα
τσαντίρια είχανε στηθεί τέλεια. Δεν
λείψανε όμως και τα μικροκαυγαδάκια,
για το ποιος θαπάρει την πιο γερή σκηνή ή
σεποιαθέσηθαστηνότανε. Και στοπρώτο
μοίρασμα του φαγητού έγινε μια μικρή
μάχη. Ως το βράδυ όμως και το μοίρασμα
τουφαγητούμπήκεσε τάξη.
Κάθε σκηνή έπαιρνε όλες μαζί τις μερίδες
για τους ενοίκους της μέσα σε μια μεγάλη
χύτρα. Έτσι γινότανε ευκολότερη η
διανομή ανάμεσα στους δέκα που είχε
περίπουηκάθεσκηνή.
Το τσαντίρι μας, φιλοξενούσε εμένα, έναν
υπαστυνόμο, δύο πόλισμαν, έναν
τ ρ α μ β α γ έ ρ η , έ ν α β ο η θ ό
συμβολαιογράφου, ένα μηχανικό
αυτοκινήτων, ένα λογιστή, τον χοντρό τον
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μ ο υ σ ι κό κα ι τ ο ν Κώ σ τ α τ ο ν…
πουλοπιάστη.
«Πουλοπιάστης»! Ίσως ν' ακούτε για
πρώτη φορά αυτό το επάγγελμα, όμως ως
εκείνη την εποχή υπήρχε. Δεν ξέρω αν ο
πολιτισμός το έχει στραπατσάρει πια. Ο
καημένος ο Κώστας είχε πεντέξι παιδιά και
τα ζούσε μ' αυτό το πρωτότυπο
επάγγελμα. Κυνηγούσε πουλιά. Όχι με
ντουφέκια, αλλά με ξόβεργες, με δίχτυα
καιμεάλλασυμπράγκαλα.
Τα ευγενή πουλιά, φλώρους, σπίνους,
καρδερίνες κλπ τα βαζε μέσα σε κλουβιά
και ταπουλούσε.Με τοπερίσσευμα, με τα
«μπας-κλας» πουλιά δηλαδή, που δεν
ήτανε για πούλημα, τρεφότανε η
οικογένεια μαγειρεύοντάς τα με
διάφορους τρόπους.
Να όμως που είχε έρθει η σειρά του να
μπει κι αυτός στο… κλουβί , κι ας μην ήταν
κι άνθρωπος…ράτσας ή «ωδικόν πτηνόν».
Δεν ξέρω αν υπήρχανε πολλο ί
ε πα γ γ ε λ μα τ ί ε ς π ουλ ι ο π ι άσ τ ε ς -
ερασιτέχνες ήξερα μερικούς - πάντως ο
Κώστας ήταν ο «μαίτρ» εκεί στην
Ηλιούπολη που είχε το βασίλειό του, και
που τότε ακόμα ήταν εξοχή. Αυτή λοιπόν
ήταν η συντροφιά της σκηνής μας.
Ανθρωποι απλοί, μεροκαματιάρηδες,
που η σκέψη τους τις περισσότερες ώρες
της εξορίας μας, ταξίδευε στους δικούς
τους, στηνοικογένεια.

Σα βγής στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

Τους «Άγγλους και τους Κύκλωπας,

τον θυμωμένο «Εσατζή» μη φοβάσαι.

Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρής

άν μέν' η σκέψη σου υψηλή, άν εκλεκτή

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.

Τους «Άγγλους» και τους Κύκλωπας,

τον άγριο «Εσατζή» δεν θα συναντήσης,

άν δεν τους κουβανής μέσ' στην ψυχή σου,

κι αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

ΣτέφανουΠαπαγιαννάκη,συνταξιούχουμετεωρολόγου
«…Την Πρωτοχρονιά του 1945, τα χωνιά ανήγγειλαν την νύχτα ότι έφτασαν από την Ελλάδα 1.280 νέοι «πρόσφυγες». Στις 2
Ιανουαρίου μας μεταφέρουν τμηματικά σε μία σκηνή κι εκεί μας ανακρίνουν και πάλι Άγγλοι αξιωματικοί: «Πως λέγεσαι»; «Από
πούείσαι»;«Τιδουλειάκάνεις»;«Σεποιαοργάνωσηανήκεις»;
Μετά την ανάκριση, ορισμένους από εμάς - ίσως αυτούς που θεώρησαν επικίνδυνους και αμετανόητους - τους
πήγαν στο κλουβί 7. Εμάς τους υπόλοιπους μας μετέφεραν στο κλουβί 21, πεντακόσια μέτρα βορειότερα από
το παλιό κλουβί 15. Στις 4 Ιανουαρίου έφτασαν 1.400 νέοι «πρόσφυγες» από την Ελλάδα στο στρατόπεδο. Στις
5 Ιανουαρίου το κλουβί τιμωρείται με τρεις μέρες «ψωμί-νερό». Πρόφασηπως το κλουβί δεν ήταν καθαρό, μα
απ' ό,τι έρευνα κάναμε όλοι μας, δεν βλέπαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως ο συνταγματάρχης να βρήκε
κανένα σκουπιδάκι που δεν το είχε προσέξει η αγγαρεία της ημέρας. Μετά αρχίσαμε να υποπτευόμαστε πως
με την τιμωρία «ψωμί-νερό», τρόφιμα που τα χορηγούσε ο Δ.Ε.Σ. (Διεθνής Ερυθρός Σταυρός), πήγαιναν προς
όφελοςαξιωματικώντουστρατοπέδουκαιφυσικάτου ίδιου τουσυνταγματάρχη.
Το λιγοστό ψωμί με μεγάλη περιεκτικότητα άμμου, δεν τρώγεται παρά μόνο με τη συνοδεία νερού. Η πείνα
είναι ανυπόφορη τις μέρες αυτές, μάλιστα, που το κρύο της ερήμου είναι τσουχτερό μέσα στις σκηνές.
Πληροφορίες από πηγή Κυπρίων υπαξιωματικών του αγγλικού στρατού ότι θα επιστρέψουμε σύντομα στην
Ελλάδα».

.
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Ελ-Ντάμπα,η ιστορία τηςομηρίας
ΑλέξηςΚαρρέρ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕΤΗΖΩΗΜΑΣ
(συνέχειααπότο τ. 64)

ΕΡΧΟΝΤΑΙΚΙΑΛΛΟΙ

Απ' το Ελληνικό κι απ' το καράβι
έχουν κιόλας δημιουργηθεί
σύνδρομα ανάμεσα στους

κρατουμένους. Σύνδρομα της δυστυχίας.
Έτσι συμβαίνει πάντα σε τέτοιες
περιπτώσεις. Ο κοινός πόνος φέρνει τους
ανθρώπους πιο κοντά τον έναν στον άλλο.
Οι παρέες είναι έτοιμες. Δέκα-δέκα
κάνουμε από μια σκηνή. Αυτή θα είναι η
κατοικία μας. Πρέπει να τη φροντίζουμε.
Είμαστε κρατούμενοι στην έρημο, μακριά

από τον κόσμο, μα δεν πρέπει και να τα
βάλουμε κάτω, όχι δεν πρέπει να
παραμελήσουμε τον εαυτόμας. Πρέπει να
γυρίσουμε στην Ελλάδα πιο δυναμωμένοι
ψυχικά, πιο ατσαλωμένοι, γιατί η πατρίδα
μαςχρειάζεται.
Αυτό συνεχώς γίνεται κατανοητό απ'
όλους σχεδόν τους κρατουμένους. Και σ'
όλο τοδιάστημαπουθαμείνουμεστην Ελ-
Ντάμπα, θα κάνουμε μια διαρκή
προσπάθεια για ν' αντιδρούμε στις
ανθυγιεινές συνθήκες που μπορούν να
μας τσακίσουν το κορμί, στη μοναξιά και
στη στέρηση της λευτεριάς μας, που
μπορούν να μας κλονίσουν ψυχικά. Τα
σχέδια εκείνωνπουμαςφέρανε εδώκάτω,
δενπρέπει ναπετύχουν.
Ισοπεδώνουμε το χώμα μέσα στη σκηνή,
ανοίγουμε αυλάκι γύρω για τα νερά.
Σ τ ε ρ ιώ νουμ ε του ς πασσάλου ς .
Ταχτοποιούμαστε όπως μπορούμε.
Αργότερα μας δίνουν άλλες δύο
κουβέρτες και μια χλαίνη με την
απαραίτητη στάμπα στην πλάτη. Είναι
παλ ι έ ς επ ιδ ιορθωμένες χλα ίνες
εγγλέζικες, ιταλικές, αράπικες, από
τραυματίεςήσκοτωμένουςφαντάρους.
Πολλές έχουν ακόμα τα ίχνη από σφαίρες
κι απόαίματα.Μα τοπερίεργο σ' αυτές τις
χλα ίνες ε ίνα ι τα λογ ιών-λογ ιών
στρατιωτικά κουμπιά που έχουν. Κουμπιά
του πεζικού, του πυροβολικού, του
μηχανικού, της αεροπορίας – κουμπιά των
διαφόρων στρατών της βρετανικής
αυτοκρατορίας, σκωτσέζικα, ινδικά,

α υ σ τ ρ α λ ι α ν ά , ν ε ο ζ η λ α ν δ ι κ ά ,
ανακατεμένα. Οι χλαίνες αυτές έχουν ένα
θαυμάσιο σύστημα αερισμού. Στην πλάτη
έχουν κόψει ένα μεγάλο τετράγωνο κι
έχουν ράψει στο κενό το μαύρο πανί της
στάμπας – του στόχου δηλαδή, για να μας
πετύχει ο σκοπός αν κάναμε πως
φεύγουμε! Απ' το κενό αυτό μπαίνει
μπόλικο το κρύο. Κατόπι, μας δίνουν
ακόμα δύο κουβέρτες, ένα στρώμα από
καραβόπανο μ' ελάχιστο χορτάρι μέσα,
και μερικές καλαμωτές και τρίποδα. ΟΙ
καλαμωτές δε χωράνε όμως μέσα στη
σκηνή κ ι έ τσ ι ο ι περ ισσότερο ι
εξακολουθούνκαι κοιμούνται χάμω.
Τα τρίποδα σπάνε από τις πρώτες μέρες.
ΟΙ καλαμωτές και τα τρίποδα είναι
φτιαγμένα από βέργες φοινικιάς. Πολλοί
έχουν την υπομονή και φτιάνουν χτιστά
κρεβάτια μέσα στις σκηνές, από λάσπη και
πέτρες. Άλλοι δένουν κάτω από την
καλαμωτή τενεκεδάκια. Ο σκοπός είναι να
μην κοιμηθεί κανείς χάμω γιατί τη νύχτα
έχει μεγάλη υγρασία. Αυτή είναι η
καινούργια μας κατοικία που έχει κιόλας
ένα νούμερο ή ένα όνομα. Διαβάζει κανείς
σε πολλές σκηνές: «Βίλα των Ρόδων» ή
«Βίλα της Ερήμου». Οι κάτοικοί της είναι
συνα ισθηματ ι κο ί . Άλλες σκηνές
βαφτίζονται με ένδοξα ονόματα
προσώπων ή γεγονότων τους αγώνα:
«Βίλα Στάλινγκραντ», «Βίλα Ελ-Αλαμέιν»,
«ΒίλαΕΛΑΣ», «ΗρωικήΚοκκινιά».
Πολλοί περιορίζονται στη γειτονιά τους,
«Οι δέκα Βυρωνιώτες». Μα οι «δρόμοι»,
ανάμεσα στις σκηνές, έχουν όλοι ηρωικά
ονόματα. Διαβάζεις, λόγου χάρη, με
μεγάλα γράμματα με φούμο στη ράχη
μιαςσκηνής, «ΟδόςΣαράφη»ή«ΟδόςΆρη
Βελουχιώτη», κ.λπ.
Ο τρίχρονοςσκληρόςαγώνας εναντίον των
καταχτητών έχει δώσει σε πολλούς από
μας πλούσια οργανωτική πείρα. Παίρνουν
την πρωτοβουλία μερικοί και οργανώνουν
τη ζωή μέσα σε κάθε τετράγωνο.
Εκλέγονται επιτροπές για τη διαχείριση
των τροφίμων, για την καθαριότητα του
στρατοπέδου, ορίζονται μάγειροι και
καλούνται όσοι είναι νοσοκόμοι ή
φοιτητές της ιατρικής να προσφέρουν την
υπηρεσία τους στο σύνολο. Μα κι ο
καθένας που μπορεί να δώσει κάτι στους
άλλουςεπιστρατεύεται.
Η ο ρ γ ά νωσ η τω ν τ ε τ ρ α γώ νω ν
παρουσιάζε ι στην αρχή αρκετές
δυσκολίες. Τοανθρώπινοπεριεχόμενοδεν
είναι ομοιόμορφο. Η ομηρία έγινε μεσ'
στα όλα. Πιάστηκαν εργάτες, υπάλληλοι,
έμποροι, καταστηματάρχες, ακόμα και
βιομήχανοι, διανοούμενοι, επιστήμονες,
μα και άνθρωποι που οι κοινωνικές
συνθήκες δεν τουςάφησανποτέ να γίνουν
«καλο ί» . Υπάρχουν μεταξύ μας

σαλταδόροι , μπαρμπουτ ιέρηδες ,
πρεζάκηδες, άνθρωποι πούχουν κάνει
φυλακή, αυτοί που λέγονται νεαροί
«λούμπεν» προλετάριοι, εξαθλιωμένοι
απ' τις κοινωνικές αντιθέσεις. Θα δούμε
πιο κάτω, πως αυτοί οι άνθρωποι
μεταμορφώθηκαν. Με το στοργικό
αγκάλιασμαπουτουςέγινε.
Ο δυσκολίες ξεπερνιούνται γρήγορα και
κάθε μέρα που περνάει, η οργάνωση των
τ ε τ ρα γώνων γ ί ν ε τα ι κα λύ τ ε ρη .
Οργανωμένοι θα μπορέσουμε να ζήσουμε
καλύτερα εδώ, θα μπορέσουμε να
παλέψουμε αποτελεσματικότερα για να
φύγουμε μια ώρα γρηγορότερα από τη
Μαύρη Ήπειρο και να γυρίσουμε στα
σπίτια μας, στην πατρίδα μας. Γιατί άδικα
μας κρατάνε στην έρημο, άδικα μας
κλείσανεστασύρματα.
Την Πρωτοχρονιά – αλήθεια πέρασαν και
τα Χριστούγεννα, μα ποιος δίνει σημασία
τώρα σε τέτοια πράγματα – μας δίνουν
ένα παλιό ζευγάρι αρβύλες, μια βούρτσα
για τα μαλλιά, μα ξυριστική μηχανή, ένα
ξυραφάκι, ένα χτένι κι ένα πινέλο. Είναι
όλα τόσο κακής ποιότητας που έπειτα από
λίγες μέρες μόνο η βούρτσα για τα μαλλιά
απομένει, όλα τ' άλλα σπάνε, ενώ το
ξυραφάκι από την πρώτη στιγμή
αποδεικνύεται άχρηστο γιατί είναι όλο
δόντια. Όσο για τα πινέλα, έγινε λάθος.
Κακώς μας το μοίρασαν. Είναι κάπως της
προκοπής. Ζητάνε να τα επιστρέψουμε.
Και τι μας λένε για να μας πείσουνε να τα
δώσουμε πίσω; Πως είναι ανθυγιεινά!!
Γελάμε τόσο πολύ μ' αυτή τη δικαιολογία.
Το επιστρέφουμε πάντως μια και μας είναι
άχρηστο αφού δεν είχαμε με τι να
ξυριστούμε. Έπειτα από καμιά βδομάδα
μας δίνουν άλλα πινέλα, τόσο σκληρά που
λεςκι είναιαπόγουρουνότριχα!

Οι πρώτες μέρες περνάνε δύσκολες. Δεν
συνηθίζει κανείς στη σκλαβιά, στον
περιορισμό, στην καινούργια ζωή. Οι
κρατούμενοι περιφέρονται σιωπηλοί
μέσα στο τετράγωνο. Βλέπεις πολλούς να
το φέρνουν βόλτα ώρες ολόκληρες με
κατεβασμένο το κεφάλι. Άλλοι κάθονται
μπροστά στη σκηνή τους πάνω σε μια
πέτρα κι έχουν κατεβασμένο το πρόσωπό
τους. Άλλοι μόνο ξαπλωμένοι στη σκηνή
τους σιωπηλοί και με τα μάτια απλανή. Τι
νασυλλογίζονται όλοιαυτοί; Τι άλλο. Είναι
εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πατρίδα
τους, από τα σπίτια τους, μια θάλασσα
πλατιά τους χωρίζει από τους δικούς τους.
Ποιος ξέρει, τι να γίνονται; Αλήθεια, ποιος
ξέρει; Η μάνα του ενός, η γυναίκα του
άλλου, του τρίτου ο αδελφός ή η αδελφή;
Να μάθανε ότι πιάστηκε, ξέρουν ότι
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βρίσκεται στηνΑφρική; Κι έπειταπως ζουν
μεσ' στη φωτιά του πολέμου, λεφτά δεν
τους άφησε, τρόφιμα δε θα υπάρχουν και
θα κάνει κρύο, πολύ κρύο, βρισκόμαστε
στην καρδιά του χειμώνα. Και κεινού
πούναι άρρωστη η γυναίκα; Τι νάγινε;
Αλήθεια, τι νάγινε; Και το βήμα
επιταχύνεται στο ατέλειωτο πηγαινέλα
του τετραγώνου. Τα νέα για την
κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ
ασαφή. Οι Άγγλοι δεν ξέρουν ποτέ τίποτα,
οι Κύπριοι μια τα παρουσιάζουν μαύρα,
μια τα παρουσιάζουν ρόδινα. Πάντως ο
πόλεμοςεξακολουθεί, αυτόείναι γεγονός.
Έπειτα από τρεις-τέσσερις μέρες έρχεται
κι άλληαποστολήαπ' την Ελλάδακι έπειτα
κι άλλη, κι άλλη, ώσπου στο τέλος
μαζεύονται 8.000περίπουόμηροι στο 381
στρατόπεδο συγκέντρωσης. Οχτώ
χιλιάδες…
Αρπαζόμαστε από τους καινούργιους να
μάθουμε τα νέα. Μαζευόμαστε κοντά
στην είσοδο και καθώς περνάνε στον
κεντρικό δρόμο με τη συνοδεία των
άγγλων στρατιωτών, τους βομβαρδίζουμε
με ερωτήσεις. Γίνεται σαματάς μεγάλος.
Όλοι φωνάζουν κι όλοι απαντούν. Θέλει ο
καθένας ναμάθει για τοσπίτι του, για τους
δικούς του, για τη γειτονιά του. Κι ακούς
μέσααπ' τασύρματα:

ΚανέναςαπότηνΚαλλιθέα;
Και τυχαίνει νάρθειαπάντησηαπ' έξω:

Εγώωω!
Ποιος είσαισυ;
Οτάδε…
Πουκάθεσαι;
Στον τάδεδρόμο.
Ξέρεις τον τάδε;
Ναι.
Πουείναι;Μίλαγρήγορα.
Καλά. Τονείδαπρινπιαστώ.

Άλλος μαθαίνει για τον αδελφό του,
πούταν ελασίτης, πως σκοτώθηκε σε μια
μάχη. Άλλος πως το σπίτι του έπεσε από
μία βόμβα, μα πως οι δικοί του γλίτωσαν.
Αλλουνού βρίσκεται στην καινούργια
αποστολήσυγγενικό τουπρόσωπο:

Γιώργο, κι εσύεδώ;
Κώστα,πότεήρθες;
Μετηνπρώτηαποστολή.
Έχεις χαιρετισμούς απ' τη μάνα

σου, είναι καλά.
Τι γίνεταιστηνΚαισαριανή;

Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για την
Καισαριανή λες κι όλοι εξαρτούν την
άμυνα της Αθήνας απ' την αντοχή της
Καισαριανής.

Μέχρι την ημέρα που πιάστηκα
βάσταγε καλά, μόνο που της αλλάξανε την
πίστημε τ' αεροπλάνα.
Τα νέα είναι κι ευχάριστα και δυσάρεστα.
Ευχάριστα γιατί ο ηρωικός λαός της
Αθήνας δεν λύγισε, δυσάρεστα γιατί

συνεχίζεται ο εμφύλιος σπαραγμός. Μα
είναι και για πολλούς προσωπικά
δυσάρεστα.
Κι η καινούργια αποστολή ξεμακραίνει για
ναμπει κιαυτήσ' ένακλουβί.

Ανασκαλεύοντας το χώμα, μέσα και γύρω
από τη σκηνή μας, ανακαλύπτουμε
ναρκωμένους σκορπιούς. Ώστε έχουμε και
τέτοια; Και βέβαια εφόσον βρισκόμαστε
στην Αφρική. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε
αυτό το πράγμα, δεν πρέπει. Τι θα γίνουμε
αν μας βρει το καλοκαίρι δώ πέρα; Εκτός
απ' τους σκορπιούς, υπάρχουν στην Ελ-
Ντάμπα και μεγάλα μαύρα σκαθάρια.
Δυνατά και βραδυκίνητα περπατούν στην
άμμο. Μοιάζουν φιλόσοφοι που τραβάνε
με σιγουράδα το δρόμο της ζωής. Μύγες
δεν υπάρχουν πολλές αυτή την εποχή. Τα
βράδια βλέπουμε καμιά φορά στα
συρματοπλέγματα κάτι μικρά ζώα. Κάποτε
καταφέρνουμε να πιάσουμε ένα: ο
«ειδικός» - και σεπαρέααπόΈλληνες είναι
αδύνατο να μην υπάρχει «ειδικός», για
κάθεπράγμα–μας λέει ότι είναι «ποντίκια
της ερήμου» μα δε μοιάζουν καθόλου με
τα δικά μας. Έχουν άσπρο κι ανοιχτό ξανθό
χρώμα, τεράστια αυτιά και στρογγυλά
γυαλιστερά ματάκια. Κείνο όμως που τα
κάνει να μη μοιάζουν καθόλου με
ποντίκια, είναι ότι τα μπροστινά τους
πόδια είναι πολύ μικρά, σχεδόν
ανύπαρκτα, ενώ αντίθετα τα πισινά τους
είναι πολύ μεγάλα. Όταν κάθονται στα
πισινά τους πόδια, μοιάζουν περισσότερο
με μικρά καγκουρό, όπως τα ξέρουμε από
τα βιβλία της ζωολογίας. Τη νύχτα ακούμε
στην έρημο ουρλιαχτά. Νάναι τσακάλια;
Ποιος ξέρει. Δέντρα δεν υπάρχουν
καθόλου. Μόνο μακριά πάνω σε κάτι
λ όφου ς ξ ε δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε μ ε ρ ι κά
φοινικόδεντρα. Πάντως κάπου πρέπει
νάναι κατοικημένο μέρος εδώ κοντά. Γιατί
το σούρουπο περνάει απ' έξω απ' το
στρατόπεδο ένα ψωριάρικο κοπάδι από
λιγοστά πρόβατα. Ο τσοπάνος, ένας
απροσδιόριστης ηλικίας, με ξέσκεπο
κεφάλι και την απαραίτητη πουκαμίσα, τα
σαλαγάει μ' ένα ξύλο βαριεστημένος από
τη μονοτονία της φύσης και της ζωής.
Ακόμα έρχονται και βοσκάνε καμιά φορά
έξω από το στρατόπεδο, σε αρκετή
απόσταση, μερικές γκαμήλες. Τα
παιχνίδια τους μας κρατάνε πολύ ώρα
κοντάστασυρματοπλέγματα.
Πολλές φορές έτσι χαζεύουμε, μ' ένα
τίποτα, ώρες ολόκληρες. Μα εδώ όλα τα
πράγματα έχουν άλλη αξία. Και τι
βοσκάνε; Αυτό είναι κάτι που δεν
μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα μόνα
φυτά που φυτρώνουν εδώ, είναι κάτι

χαμηλοί αγκαθωτοί θάμνοι και μερικοί
ασφόδελοι. Είναι κατασκονισμένοι και
κακομοίρικοι. Τη μέρα έρχονται και
κάθονται στα συρματοπλέγματα μικρά
πουλάκια που τιτιβίζουν χαρούμενα. Γι'
αυτά δεν έχει σύρματα, πετούν λεύτερα.
Στα κλουβιά είμαστε μείς τώρα.
(συνεχίζεται…)

(από το Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, 1949-
1968, Β' τόμος, Σύγχρονη Εποχή, σελ. 394-
401)

ιστορική έρευνα οφείλει να
ε ξ ε τ ά ζ ε ι τ η ν η γ ε τ ι κ ή
προσωπικότητα τουΝ. Ζαχαριάδη

και τη διαμόρφωση της στρατηγικής και
της λειτουργίας του ΚΚΕ σε συνθήκες της
εποχής του. Είναι αντιεπιστημονικό να
αφαιρούνται από την έρευνα οι ιστορικές
συνθήκες ανάπτυξης και ωρίμανσης του
ΚΚΕ, οι συνθήκες ανάπτυξης και
ωρίμανσης του Ν. Ζαχαριάδη ως
κομμουνιστήηγέτη.
Γεννημένος έξω από την Ελλάδα
(Αδριανούπολη, 27.4.1903), ατσαλώθηκε
ως μέλος του ΠΚΚ(Μπ.), απέκτησε
κομμουνιστική μόρφωση σε κομματική
σχολή της ΚΔ, αναδείχτηκε στέλεχος της
ΟΚΝΕ και Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του
ΚΚΕ. Είχε σημαντική συμβολή στην
ανάπτυξη τουΚΚΕσταχρόνια1931-1936.
Ηγήθηκε του Κόμματος σε συνθήκες
σκληρής ταξικής πάλης, διώξεων,
εκτελέσεων, δράσης των κρατικών
εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών
κατά του ΚΚΕ, ακόμα και διάβρωσης των
Κομματικών του Οργανώσεων στα χρόνια
τηςδικτατορίας τουΜεταξά.
Ο Ν . Ζα χαρ ι άδη ς ή τα ν ηγ έ τ η ς
αφοσιωμένος στην υπόθεση της
εργατικής τάξης, στον προλεταριακό
διεθνισμό, στην πάλη για την κοινωνική
απ ε λ ε υ θ έ ρωση . Το ν δ ι έ κ ρ ι ν α ν
επαναστατική επαγρύπνηση, ταχύτητα
στην ανάληψη πρωτοβουλιών, σθένος
στην υπεράσπιση της γνώμης του. Ήταν
λαϊκός ηγέτης με διάθεση και πνεύμα
ασυμβίβαστο, πρωτοπόρο και μαχητικό.
Δοκιμάστηκε και άντεξε, μαζί με άλλους
κομμουνιστές, στα μεσαιωνικά κάτεργα
της 4ης Αυγούστου, απ' όπου οδηγήθηκε
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-
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-

-

ΖΩΑ,ΦΥΤΑ,ΠΕΤΟΥΜΕΝΑ

3.Α.41. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ Α ΠΟ Τ ΗΝ ΠΑΝ ΕΛ Λ Α Δ Ι Κ Ή
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΤΟΥΚΚΕ (16.7.2011)

Η

Δοκίμιο Ιστορίας τουΚΚΕ
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στα μπουντρούμια του Μανιαδάκη που
τον παρέδωσε στη συνέχεια στους
Γερμανούς και στάλθηκε στο Νταχάου.
Από αυτήν την εννιάχρονη δοκιμασία
βγήκεαλύγιστος.
Ο Ν. Ζαχαριάδης δεν υπέκυψε στην
ιμπεριαλιστική επίθεση της Μ. Βρετανίας
και της εγχώριας Αντίδρασης και
πρωτοστάτησε στη δημιουργία του ΔΣΕ,
της κορυφαίας εκδήλωσης της ταξικής
πάλης στην Ελλάδα στον 20ο αιώνα. Στα
πρωτοπόρα στοιχεία της σκέψης και των
επιλογών του Ζαχαριάδη περιλαμβάνεται
και η άποψή του για το ρόλο του
εγγλέζικου ιμπεριαλισμού, τον οποίο
θεωρούσε πιο ισχυρό και άρα πιο
επικίνδυνο προοπτικά από το γερμανικό,
ακόμα και τότε που βρισκόταν στο
Ν τα χάου . Α νάλο γα πρωτοπόρα
επαναστατική ήταν η θέση του για την
ανάγκη οργάνωσης των Γερμανών και
Α υ σ τ ρ ι α κώ ν κο μ μο υ ν ι σ τώ ν σ ε
επαναστατική κατεύθυνση. Ακόμα,
συνειδητοποίησε την ανάγκη διόρθωσης
της στρατηγικής του ΚΚΕ στη διάρκεια του
ΔΣΕ, αλλά και στη συνέχεια με το Σχέδιο
Προγράμματος (1953-1954).
Σημειώνεται ωστόσο η αδυναμία του
Ζαχαριάδη να οδηγήσει έγκαιρα το ΚΚΕ σε
ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση
με στρατηγικές ελλείψεις της περιόδου
1941-1945 και στη διαμόρφωση
ανάλογου προγράμματος στο 7ο
Συνέδριο. Αυτό είχεωςαποτέλεσμα και τις
αντιφάσεις, καθυστερήσεις και λάθη
οργάνωσηςστοΔΣΕ.
Η στρατηγική του ΚΚΕ, όταν ήταν ΓΓ της ΚΕ
ο Νίκος Ζαχαριάδης, συμπυκνώνει τις
αντιφάσεις που υπήρχαν στη στρατηγική
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Ο Ν. Ζαχαριάδης, ως κομμουνιστής
ηγέτης, δενμπόρεσε να ξεπεράσειαυτά τα
όρια. Ήρθε σε σύγκρουση με το ΚΚΣΕ για
πολλά θέματα της πάλης του ΚΚΕ, όμως
υποχώρησε στις πιέσεις του ΚΚΣΕ και
απέσυρε τοΣχέδιοΠρογράμματος.
Ο Ν. Ζαχαριάδης παρέμεινε αφοσιωμένος
στη σοσιαλιστική οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ
και στον προλεταριακό διεθνισμό. Η
σύγκρουσή του με το ΚΚΣΕ δεν ταυτιζόταν
με την πολεμική του ΚΚ Κίνας. Εύστοχα
κατέκρινε τη θεωρία και την πολιτική του
Μάο ως μικροαστική-σοβινιστική
μεγαλοκινεζική, σε παρέκκλιση από το
μαρξισμό-λενινισμό.
Η κριτική που δέχτηκε ο Ζαχαριάδης, τόσο
από την Επιτροπή των 6 αδελφών
Κομμάτων όσο και από τη νέα ηγεσία στο
ΚΚΕ, ήταν άδικη και λαθεμένη στην
κατεύθυνσή της. Ανέδειξε όμως για
λόγους σκοπιμότητας αντιφάσεις και
προβλήματα στα οποία τοποθετήθηκε η
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ

(16.7.2011), χωρίς να αφαιρεί τη συνολική
θετική εκτίμηση για την πορεία του Ν.
Ζαχαριάδη ως Γενικού Γραμματέα της ΚΕ
τουΚΚΕ.
Μετά από την ήττα του ΔΣΕ, ο Νίκος
Ζαχαριάδης ευθύνεται ιδιαίτερα για
λαθεμένες και αντιφατικές εκτιμήσεις,
όπως: Προσωρινή ήττα, δυνατότητα
διεξόδου από την κρίση και εφαρμογή
ριζικά διαφορετικής εξωτερικής πολιτικής
από διακυβέρνηση ΕΑΜικών και αστικών
δυνάμεωνκ.α.
Η λαθεμένη θέση του ΚΚΕ σε σχέση με την
ελληνική μειονότητα της Αλβανίας
αντανακλούσε γενικότερα προβλήματα
διευθέτησης πληθυσμιακών μειονοτήτων
και σχέσεων μεταξύ Κομμουνιστικών
Κομμάτων στην προοπτική κατάκτησης
της εξουσίας, σε συνθήκες επαναστατικές.
Αυ τά τα προβλήμα τα που δε ν
εκφράστηκαν μόνο στο ΚΚΕ, αλλά και στα
Βουλγαρικό ΚΚ, ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, ΚΕ
Αλβανίας και άλλα, ήταν προβλήματα που
υπήρχαν ήδη στα χρόνια της ΚΔ, δίχως να
υποτιμάται η μεγάλη δυσκολία που έχουν
από τη φύση τους, αλλά και δίχως να
παραγνωρί ζονται προγενέστερες
δ υ σ κο λ ί ε ς θ ε μ ε λ ι ω μ έ ν ε ς σ τ ι ς
ιμπεριαλιστικές συνθήκες «ειρήνης» των
Βαλκανικών Πολέμων και του Α'
ΠαγκόσμιουΠολέμου.
Ο Ν. Ζαχαριάδης, ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
λειτούργησε και με πρακτικές που σε
ορισμένες περιπτώσεις συνιστούσαν
πα ρ α β ί α σ η τ ο υ δ η μο κ ρ α τ ι κο ύ
συγκεντρωτισμού. Ενέργειες όπως:
Καχυποψία για συνεργασία με τον ταξικό
αντίπαλο στελεχών με λαθεμένες θέσεις ή
και οπορτουνιστική στάση. Πρωτοβουλία
αλλαγής του στρατηγικού στόχου του ΚΚΕ
στην 5η Ολομέλεια της ΚΕ (1949), δίχως
προηγούμενη συζήτηση. Ασφαλώς,
τέτοιες ενέργειες σχετίζονται κυρίως με
τις ιστορικές συνθήκες στην ανάπτυξη και
λειτουργία του Κόμματος και όχι στα
ι δ ι α ί τ ε ρ α χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά τ η ς
προσωπικότητας ενός ηγέτη, στην
προκειμένη περίπτωση του Ν. Ζαχαριάδη.
Άλλωστε έχει κατακτήσει το ανώτερο
καθοδηγητικό όργανο, η ΚΕ, ως συλλογική
λειτουργία. Εξετάζοντας, λοιπόν, επιλογές
και τον τρόπο λειτουργίας ενός ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ, πρέπει να παρθεί υπόψη ότι σε
αυτές αντικατοπτρίζεται και το αντίστοιχο
επίπεδο του Κόμματος. Με αυτή την
έννοια κρίνεται ο Ν. Ζαχαριάδης και για
λαθεμένε ς πρακ τ ι κέ ς , π . χ . σ το
χαρακτηρισμό της εκτέλεσης του Ν.
Πλουμπίδηωςεικονικής κ.ά.
Αντιφατικότητα εκφράζει το γεγονός ότι ο
Ν. Ζαχαριάδης συνέχιζε να προτείνει στα
καθοδηγητικά όργανα (ΚΕ και ΠΓ) βασικά
τα ίδια στελέχη με τα οποία είχαν

συγκροτηθεί τα καθοδηγητικά όργανα
στην περίοδο της Κατοχής. Αυτή η
λειτουργία τουεκφράστηκεκαισταχρόνια
1947-1949, καθώς και μετά από την 3η
Συνδιάσκεψη, παρότι σε αυτήν έγινε μια
προσπάθεια ανανέωσης της ΚΕ. Γενικά
όμως ήταν ελάχιστα τα νέα στελέχη που
αναδε ί χ τηκαν , γ ε γονό ς που δε
δικαιολογείται μόνο από το ότι αρκετοί
είχαν πέσει στα πεδία των μαχών ή είχαν
δολοφονηθεί από τα όργανα του αστικού
κράτους. Αποτέλεσμα ήταν να παραμένει
δέσμιος στελεχών που βαρύνονταν με
μεγάλες ευθύνες για τα λάθη της
περιόδου1941-1945.
Βεβαίως, σεάστοχες και άδικες εκτιμήσεις
του Ζαχαριάδη για στελέχη του ΚΚΕ, δίχως
να εξισώνεται η δική του ευθύνη ως ΓΓ με
την ευθύνη άλλων στελεχών μέσα και έξω
α π ό τ η ν Ε λ λ ά δ α . Π ρ έ π ε ι ν α
συνυπολογιστεί και η ευθύνη των
δεύτερων, που ενίσχυαν τέτοιες
λαθεμένες εκτιμήσεις με εκθέσεις τους
προς του ΠΓ και με άλλα κείμενα. Για
παράδειγμα, όπως προαναφέρθηκε,
εκτίμηση η υποψία ότι ο Ν. Πλουμπίδης
ήταν πράκτορας του εχθρού είχαν στελέχη
του ΚΚΕ στην Ελλάδα, που την μετέφεραν
με ενέργειες προς τα έξω, και άλλοι στο ΠΓ
και στον ίδιο τον Ζαχαριάδη. Ανάλογες
εκτιμήσεις, όπως για τον Πλουμπίδη,
γίνονταν τότε και για άλλα στελέχη.
Επομένως, πέρα από την προσωπική
ευθύνη του Ζαχαριάδη, υπήρξε και η
συλλογική, στην οποία επέδρασε και το
γενικότεροκλίμαεκείνης της εποχής.
Ο Ν. Ζαχαριάδης επέμενε μέχρι το τέλος
της ζωής του στην ίδια εκτίμηση για την 6η
Πλατιά Ολομέλεια και για την 7η. Η
ιστορία τον δικαίωσε, αν και κρίνονται
ενέργειές του, όπως το γεγονός ότι
απευθύνθηκε στην ελληνική Δικαιοσύνη,
ζητώντας να έρθει στην Ελλάδα για να
δικαστεί. Ωστόσο γενικά έδειξε συνέπεια,
υπέμεινε ταλαιπωρίες, υπέβαλε τον
εαυτό του σεπολυήμερες απεργίες πείνας
καιαρνήθηκενασυμβιβαστεί.
Η καθαίρεση του Ζαχαριάδη και η
διαγραφή του ήταν πράξεις άδικες,
συνέπεια της επικράτησης του δεξιού
οπορτουνισμού στο ΚΚΕ και το ΚΚΣΕ. Η
κατηγορία εναντίον του, για συνεργασία
με τον εχθρό, ήταν πράξη συκοφαντική.
Ακόμα και το πόρισμα της Επιτροπής
Κομματικού Ελέγχου (ΕΚΕ), που ενέκρινε η
ΚΕ το 1967, ήταν απαράδεκτο, αφού δεν
απάλλασσε κατηγορηματικά τον Ν.
Ζαχαριάδη από την κατηγορία του
πράκτορα. Το ίδιο και η καθυστέρηση επί
μία δεκαετία να διαμορφωθεί και να
εγκριθεί από την ΚΕ ακόμα και αυτό το
πόρισμα, όπως επίσης ο εξορισμός του
στο Σοργκούτ της Σιβηρίας, που ήταν η πιο
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ακραία άδικη ενέργεια σε βάρος του, μετά
από τη διαγραφή του από μέλος του ΚΚΕ,
με συνέπεια το τραγικό τέλος του, την
αυτοκτονία του (1.8.1973). (Σ. Από τα τέλη
του 1956 μέχρι τις 4.6.1962 ο Νίκος
Ζαχαριάδης ζούσε στο Μποροβίτσι, όπου
εργαζόταν ως στέλεχος κρατικής δασικής
επιχείρησης («Λεσπρομχόζ»). Στη
συνέχεια υποχρεώθηκε να εγκατασταθεί
στην περιοχή Σοργκούτ της περιφέρειας
Τιουμέν. Η υποχρεωτική εγκατάσταση και
η απαγόρευση να μετακινηθεί πέρα από
αυτήν την περιοχή ισοδυναμούσε με
εξορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η

συγκεκριμένη μεταχείριση αποτελούσε
πα ρ α β ί α σ η τ η ς σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή ς
νομιμότητας, αφού μεταξύ άλλων ποτέ
δεν του απαγγέλθηκε συγκεκριμένη
κατηγορία, ούτε του γνωστοποιήθηκε
ποιο σοβιετικό όργανο αποφάσισε τον
εξορισμό του. Τον Νίκο Ζαχαριάδη
επισκεφτήκαν και είχαν συζητήσεις μαζί
του στο Σοργκούτ οι παρακάτω
αντιπροσωπίες της ΚΕ του ΚΚΕ: Στις
22.5.1966 ο Ζήσης Ζωγράφος, μέλος του
ΠΓ, και ο Βασίλης Ζάχος, μέλος της ΚΕ. Στις
26-27.7. 1966 ο Ζήσης Ζωγράφος, μέλος
του ΠΓ, με τον Παναγιώτη Υφαντή,

αναπληρωματικό μέλος του ΠΓ, και τον
Βασίλη Ζάχο, μέλος της ΚΕ. Το Μάη του
1967 επισκέφτηκαν τον Ζαχαριάδη, ο
Κώστας Τσολάκης, μέλος της ΚΕ, και ο
Κώστας Κηπουρός, αναπληρωματικό
μέλος της ΚΕ. Αυτήν τη φορά η συνάντηση
έγινεστοΤιούμεν. Στις 26.7. 1973πήγεστο
Σοργκούτ ο Κώστας Λουλές, μέλος του ΠΓ
της ΚΕ, με Απόφαση που πήρε το ΠΓ στις
24.7.1973).
Με ειδική Απόφαση της Πανελλαδικής
Συνδιάσκεψης τουΚΚΕ (16.7.2011)οΝίκος
Ζαχαριάδης αποκαταστάθηκε στο ΚΚΕ
πλήρως.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο κ α θ η γ η τ ή ς

πανεπιστημίου Δρ. Ιβάν

Ντορόβσκι από το

Μπρνο

,

γράφει σχετικά με το βιβλίο

του Κ. Κοκόση «Το μακρύ ταξίδι του

Αχιλλέα» (στα τσέχικα):

«ACHILLEAS, ACHIL, NEBO…NIC»

V dějinách je známo, že fašistické

Německo přepadlo Jugoslávii 6. dubna

1941, o dva týdny později vstoupila

německá vojska do Řecka. V letních

měsících téhož roku se začaly formovat

v jednotlivých částech Jugoslávie

partyzánské jednotky a koncem září

1941 byla vytvořena v Řecku Národně

osvobozenecká fronta, která o měsíc

později vyzvala k ozbrojenému boji za

osvobození země. Její součástí byla

t a k é m a k e d o n s k á N á r o d n ě

osvobozenecká fronta. Národně

osvobozenecký boj zejména v

Jugosláv i i a v Řecku patř i l k

nejmasovějším. A také měl největší

počet obětí. Do čela odbojového hnutí

s e v obou zem í ch po s tav i l a

komunistická strana.
V e d e n í ř e c k é h o n á r o d n ě

osvobozeneckého hnutí se však

dopustilo řady chyb, které vedly k

neúčasti v parlamentních volbách

koncem března 1946. Místo toho

komunisté vyhlásili partyzánský

ozbrojený odpor, pro který nebyly

příznivé ani vnitropolitické, ani

zahraničněpoliticképodmínky.

Ozbrojený odpor partyzánských

j edno te k p ro t i n a s to l e nému

monarch i s t i c kému rež imu se

soustředil hlavně v severním Řecku, tj.

v egejskéMakedonii a Thrákii. Na rozdíl

od ostatních částí kontinentálního a

ostrovního Řecka uvedené území

nebylo národnostně homogenní. K

partyzánským jednotkám se masově

hlásili také příslušníci makedonské

národnosti, která byla v Řecku ze všech

národnostních menšin nejpočetnější.

Její příslušníci byli v Řecku po staletí

nejkrutěji pronásledováni. Proto

neudivuje, že národně osvobozenecké

partyzánské hnutí, které jim mělo

z a j i s t i t v r ám c i b u d o u c í h o

demokratického Řecka sociální,

národnostní a politická práva, nabylo

právě v egejské Makedonii (v severním

Řecku) největšího rozmachu a rozsahu.

Po reorganizaci stále ještě málo

početného partyzánského hnutí byla

koncem října 1946 vytvořena tzv.

Demokratická armáda Řecka. Situace

nabýva la postupně charakter

občanskéválky.
Hlavní síla partyzánských jednotek se

soustředila v legendárním pohoří

Grammos. Generál Markos Vafiadis se

postavil do čela tzv. prozatímní

demokratické vlády. Makedonské

národnostní menšině byla na

osvobozenémúzemí poprvé v dějinách

Řecka poskytnuta základní práva: lidé

mohli svobodně mluvit ve svém

makedonském jazyce, v únoru 1947

byla v obci Besvina (řecky Sfika)

otevřena první makedonská škola,

dokonce začaly vycházet tiskoviny a

knihy v makedonštině, byly založeny

první divadelní skupiny. Vznikaly

národní výbory jako orgány moci,

začala realizace pozemkové reformy,

byly zřízeny lidové soudy.
Po několika krvavých bitvách došlo

mezi mnohem početnějšími vládními

vojsky a partyzánskými jednotkami k

rozhodujícímu střetu v pohoří Vič

(Vitsi), jež se nachází mezi oblastí

Kastorie (Kosturu) a Floriny (Lerinu) a v

pohoří Grammos v Epiru. Oddíly

partyzánů utrpěly velké ztráty zejména

v údolí mezi Velkým a Malým

Prespanským jezerem. Rozhodující

bitva v pohoří Grammos skončila

porážkou oslabených a špatně

vyzbrojených partyzánů. Občanská

válka skončila v srpnu 1949 porážkou

partyzánských jednotek.
Koncem roku 1947 a počátkem

následujícího roku byla vojensko-

politická situace v Řecku velmi složitá.

Prozatímní demokratická vláda, jak

zněl její oficiální název, se proto

o b r á t i l a n a t e h d e j š í l i d o v ě

demokratické země s prosbou o přijetí

dětí, které by jinak při ostrýchbojových

střetech velmi utrpěly. Na jaře 1948

bylo přes Albánii a Jugoslávi i

e v a k u o v á n o d o t e h d e j š í h o

Československa, Polska, Maďarska,

Rumunska a Bulharska několik desítek

tisíc řeckých a makedonských dětí ve
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věku od šesti měsíců do 17 let

(oficiálně do 15 let). K nim pak po

prohrané občanské válce přibylo v

letech 1949/1950 mnoho tisíc

partyzánů, starců a žen. Po roce 1948

našlo svou záchranu a svůj druhý

domov v tehdejším SSSR a v tehdejších

lidově demokratických zemích asi 100

000 dospělých Řeků a Makedonců a

řeckýchamakedonskýchdětí.
V Československu byly řecké a

makedonské děti umístěny v několika

de s í t ká ch dě t s k ých domovů ,

ozdravoven, zámků, lázeňských hotelů

aj. Žily a učily se společně. Také

veškerou kulturní činnost realizovaly

společně. Obdobně jako dospělí

příslušníci řecké a makedonské

národnosti . Noviny, které zde

vycházely s různou periodicitou, měly

dvojjazyčný název a obsah: Agonistis -

Borec.
Domnívám se, že bez výše uvedených

informací, které jsem uvedl pouze

vestručnosti, nelze pochopit ani záměr,

ani účel spíše novely než románu zatím

u nás zcela neznámého řeckého autora

Konstantinose Kokosise (podle textu

na záložce od roku 2009 údajně žije u

nás) ACHILLEAS, ACHIL, NEBO… NIC

(vydavatelství Rula, Zlaté Hory 2011,

142 strany, přeložil Sotiris Joanidis).
Účelem tohoto umně napsaného textu

v podobě dialogického „výslechu“

Achillease, což je hlavní postava v

novele, je prosazovat polit iku

současných řeckých nacionalistů.

Achilleas se vydává za příslušníka řecké

národnosti. Narodil se v roce 1959 v

Žamberku. Vypovídá o svém otci, který

přišel do Československa v roce 1948

jako nezletilý po prohrané občanské

válce. Jeho odpovědi na otázky

policejního důstojníka a lékaře jsou

však od počátku výrazně zaměřeny

proti všemu makedonskému: proti

makedonskému národu, jazyku a

území. Je to útočný, hanlivý, urážející a

tendenčn í pamf l e t nam í řený

především nebo výhradně proti

příslušníkům makedonské etnické

skupiny, kteří žijí v České republice.
Makedonci žili u nás od konce

čtyřicátých let až do druhé poloviny

šedesátých let minulého století

společně s Řeky téměř bezkonfliktně,

uzavírali s nimi smíšená manželství,

organizovali společné taneční večery,

oslavy, měli smíšené pěvecké a taneční

soubory, dokonce společné stranické

orgány aj. Makedonci v Čechách, na

Moravě, ve Slezsku i na Slovensku

u s i l o v a l i o s v é n á r o d n í

sebeuvědomění, o rozvoj svých tradic a

oovládnutí svéhomateřského jazyka.
Měli však a dosud mají jeden velký

handicap. Řecký stát nikdy v minulosti,

ani popádu vojenské junty v roce1974,

ani v následujících desetiletích, ani

dnes slovanské Makedonce, tj.

Makedonce slovanské národnosti,

neuznává. Přitom slovanští Makedonci

v e g e j s ké Ma ke d o n i i m l u v í

makedonsky (tj. ti, které Řekové

nazývají slavofony) a často také oběma

jazyky – makedonsky i řecky. Jsou tzv.

jednosměrně bilingvní. Světová

lingvistická věda uznávámakedonštinu

jako samostatný slovanský spisovný

jazyk, který je dnes úředním jazykem v

samostatnéMakedonské republice.
Řečtí nacionalisté ve vlasti a mnozí ze

žijících Řeků u nás (jsou jich asi 3000)

však šíří národnostní nenávist,

netoleranci, urážejí ty, s nimiž do

nedávna žili společně. Dělají to velmi

raf inovaně. Např ík lad pomocí

podobných pamf letů , jako je

rozebíraný text, které jsou určeny

právě Makedoncům v České, resp.

Slovenské republice. Přitom používají

způsoby, metody, slovní ekvilibristiku,

termíny a taktiku řeckých nacionalistů

své mateřské země. Kniha, o níž

píšeme, je sice přeložena do češtiny

(zřejmě to byl autorův záměr a cíl),

jsem si však jist, že její obsah český

čtenář těžko pochopí, pokud nezná

široké historické i současné souvislosti,

pokud nezná současné (i minulé)

písemné i ústní vyjadřování řeckých

nacionalistů. Čtenář přijme snad ještě

j a k o z v l á š t n í e t n o n y m u m

Slavomakedonec a adjekt ivum

s l a v oma ke d on s k ý, a l e z c e l a

nepochopitelné je pro naše čtenáře

nesmyslné slovní spojení Skopjanská

Makedonie. To má být současné

zeměp i s n é o z n a č e n í d n e š n í

samostatné Makedonské republiky.

Přídavné jméno skopjanský je

znetvořený řecký tvar od názvu Skopje.

Česky je adjektivum od názvu

makedonského hlavního města

skopský. Obyvate lé v dnešn í

Makedonské republice jsou podle

řeckých nacionalistů a údajných

realizátorů jejich politiky u nás

Skopjané.
Analyzovaný pamflet opakuje postupy

a terminologii řecké, srbské a

bulharské propagandy, které působily

na území Makedonie od osmdesátých

let 19. století do balkánských válek

1912-1913. A po více než sto dvaceti a

více letech opakují řečtí nacionalisté

totéž. Tenkrát jedni tvrdili, že

Makedonie je srbská, druzí že je

bulharská a třetí že je řecká. Autor

recenzovaného pamfletu chce za

každou cenu dokázat, že v egejské

Makedonii lidé sice mluvili a mluví

slovansky-bulharsky (slovní spojení

autora pamfletu), ale že to byli a jsou

Řekové. Přitom to autor vkládá do úst

údajnému řeckému příslušníku (ač

rodiče jsoumakedonského původu, on

prý se cítí Řek), narozenému v roce

1959 v českém Žamberku, synu otce,

který jako dítě přišel v roce 1948 do

Československa spolu se stovkami

dalších řeckých a makedonských dětí,

vnuku dřívějšího navrátilce, prý

reemigranta ze středního Turecka, tzv.

Řeka z Pontu, tj. od Černého moře.

Pontos (latinsky Pontus) je Černémoře

(řec. Pontos Euxeinos) a také země v

Malé Asii na jižním pobřeží Černého

moře mezi Paflagonií a Arménii (viz

Slovník antickékultury, 1974).
Policejní důstojník a lékař se podrobně

vyptávají Achillease na život a činnost

jeho otce, na jeho život a návrat do

Řecka. Achilleas je značně dobře

seznámen se stanoviskem řecké

komunistické strany k národnostní

otázce, zejména k tomu, jak vyřešit

otázku makedonské národnostní

menšiny. Prosazovanou makedonsko-
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bulharskou (sic!) autonomii prý

považovali řečtí komunisté za zradu,

dokonce zavlastizradu.
Někte ré mí s tn í názvy vesn i c

(toponyma) uvádí Achilleas v jejich

řecké podobě: Janochori, Daseri,

Psarades, což je Janoveni, Drobitišta,

Nivici, u jiných ponechává jak jejich

původní slovanskou (makedonskou)

podobu (Pateli, Drjanovo), tak jejich

název v řečtině (Agios Panteleimon,

Glikoneri), který však někdy poněkud

počešťuje (Svatý Panteleimon) nebo

dokonce komolí: Grasdeni je správně

Graždeno, řecky Vrondero. Jinde však

ponechává název obce pouze v řečtině:

Lemos, což je makedonská obec R´bi

(Rabi) v okrese Florina (Lerin).

Vyprávěč cíleně používá dnes už

nepoužívaný název Monastiri pro

druhé největší makedonské město

Bitola. Název obce, v níž ži l i

Achilleasovi prarodiče, autor uvádí v

řecké podobě jako Siderochori. Její

původní slovanský název je Šešteovo, v

níž žilo téměř výlučně obyvatelstvo

makedonské národnosti, včetně jeho

původem řeckého dědečka a původem

makedonskébabičky.
Udivuje frazeologie Achilleasova otce,

jakou jako fanatický řecký komunista

používá, například když mluví o

Jugoslávii . Podle něho je tam

samovláda revizionisty Tita (s. 45) a

rádoby komunistů . Obyvate le

Makedonské republiky, která byla více

než pětačtyř i cet let součást í

jugoslávské federace, autor v knize

nazývá titovce a obviňuje je z

nacionalismu, mluví o titovské

propagandě (s. 115). Otec odpovídá

synovi mj. takto: A to jsi ještě

zapomněl, kolik zlého řeckému

povstání (myslí se tím partyzánský

odboj v letech občanské války - pozn.

id) přinesl Tito svým obratem na

druhou stranu. Přestal poskytovat

partyzánům jakoukoli pomoc, uzavřel

hranice a zablokoval naše lidi (s. 113).

To je ovšem jazyk, který používali

komunistické strany tehdejších lidově

demokratických zemí a SSSR v

padesátých letech.

Výrazně tendenčně, účelově, až

nev ra ž i vě , nep řá te l s k y zně j í

Achilleasova tvrzení o poměrech v

dětském domově v Klokočově u

Vítkova na Opavsku. V prvních dvou

letech (tj. 1948-1950) jsem v tom

domově byl, takže znám situaci z

autopsie. Byla tam převážná většina

makedonských dětí. Podle údajů z

odborné literatury bylo ke dni 4. dubna

1949 celkem 299 makedonských a 94

řeckých dětí (A. Botu, M. Konečný,

Řečtí uprchlíci, Praha 2005, s. 176-

181). Na střední školu do Vítkova

docházelo denně 6 kilometrů pěšky

129 žáků (byl jsem mezi nimi), z nichž

pouze dva byli řecké národnosti.

Rozporů mezi makedonskými a dvěma

řeckými dětmi nebylo (Tamtéž, s. 177).

Takže tvrzení, že v padesátém roce si v

domově řeckých dětí ve Vítkově –

Klokočově (správně v Klokočově u

Vítkova, pozn. id) musely i řecké děti

upravit na příkaz makedonských

komunistů své jméno a příjmení do

slavomakedonštiny (s. 56) je zcela

nepravdivé. Makedonské děti měly

d o p l ň k o v o u v ý u k u n e j e n

makedonštiny (autor ji nazývá

slavomakedonština), nýbrž také

řečtiny, řeckých dějin a zeměpisu (ve

skutečnosti vlastivědy). K tomu účelu

vyšly v makedonštině dokonce

příslušnéučební pomůcky.
Tvrzení překladatele, že v dětském

domově v Klokočově byla výuka

makedonských dětí vedena podle

vzoru titovské jugoslávské Makedonie

a řečtina byla zakázána (s.139) je

rovněž zcela nepravdivé. Už mj. proto,

že od roku1949do roku1955byl dovoz

knih z Jugoslávie do ČSR striktně

zakázán, protože došlo v roce 1948 k

roztržce mezi tehdejším SSSR a

lidovými demokraciemi a tehdejší

Federativní l idovou republikou

Jugoslávií. Tito byl označen jako

přisluhovač imperialismu a krvavý pes.

Proto považuji uvedené tvrzení za

nesmyslné, vykonstruované a od

začátkudokonce za tendenční.
Achilleas vypráví, že jakodevítiletý (tj. v

roce 1968) se v dětském domově v

K lokočově seznámi l s jednou

Slavomakedonkou (s. 123). Její matka

pocházela z vesnice Achlada u Floriny,

která se makedonsky jmenovala Bufi

( s . 1 24 ) . Tře t i n a z ná s by l i

Slavomakedonci, říká autor příběhu (s.

124). A jako devítiletý prý chodil

pracovat ve stájích státního statku se

slavomakedonskýmidětmi (s. 55-56).
Rovněž účelově je podle mého soudu

do knihy zařazena básnička Sedmý

listopad v češtině, kterou údajně

recitovaly děti na oslavu VŘSR. Řečtí

čtenáři by ji nemohli přečíst. Záměr

knihy je z toho docela zřejmý. Autor

rafinovaně zakomponoval do svého

výkladu rodnou ves Achilleasovy

babičkyAlexandryNaumovské, která je

(ta vesnice) , považte, dnes v

jugoslávské Makedonii . Ovšem

Skopjané ve skopské nemocnici, kam

byla z Bulkesu vyslána se léčit na tbc, z

ní udělali SášenkuNaumovski (sic!). Jak

obec Sv. Achilleas (Sv. Ail), tak okolní

vesnice byly přece osídleny výlučně

n e b o p ř e v á ž n ě s l o v a n s k ým

(makedonským) obyvatelstvem. Nikoli

však pro autora recenzované knihy.

Pod l e něho by l y ve sn i ce na

makedonsko-řeckých hranic ích

osídleny Řeky a tam, kde se narodila

Achilleasova babička, byla to řecká

vesnice, která se ovšem nyní prý

nachází na jugoslávském území

( rozumě j na území současné

Makedonské republiky ( s. 84)!
Autorova perfidnost, věrolomnost a

proradnost jde takdaleko, ženestydatě

obrací skutečnosti na ruby. Je

mnohokrát popsáno v seriózní

odborné literatuře, že po rozdělení

Makedonie v roce 1913 začala v Řecku

cílená grecizace slovanského (i

ostatního neřeckého) obyvatelstva,

stejně jako srbizace v Srbsku a

bulharizace v Bulharsku. Autor

pamfletu však chce dokázat, že Bulhaři

(tak nazývá makedonské slovanské

obyvatelstvo, někdy také všechny jižní

Slovany) poslovanštili v uvedených

oblastech řecké obyvatelstvo. Jeho

babička se údajně jmenovala

Alexandra Naum a oni, Ve skutečnosti
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to bylo od roku 1913 až dosud tak, že

makedon s kému s l o van s kému

obyvatelstvu pořečťovali osobní jména

a příjmení. Považte, že si jeho dědeček

a babička hráli se srbobulharskými

dětmi a žili s nimi (s.84). Ví český

čtenář, kdo to je Srbobulhar? Je to

srbský Bulhar nebo bulharský Srb?

Nikoli, autor pamfletu takto označil

Makedonce, kterým nemůže přijít na

jméno a nejraději by je viděl jako Řeky

nebo vůbec by je nejraději neviděl. A

aby je očernil, poznamenává, že se

Slavomakedonci hodně přidali k levici

(s. 113).

Aktivity Achilleasova dědečka a tatínka

v řecké komunistické straně, řecké

středisko ve vojvodinské obci Bulkes,

vytvořenébezprostředněpo2. světové

válce, odchod dětí do bezpečí (nazval

jsem jej útěk za životem!) ve

východoevropských zemích, které

a u t o r o z n a č u j e ř e c k ý m

m o n a r c h o f a š i s t i c k ý m a

n a c i o n a l i s t i c k ý m p o j m e m

pedomazoma (doslova odebírání,

sbírání, shromažďování, odvádění

dětí), který používala řecká královna

Frederiké, komunistická propaganda,

invaze vojsk Varšavské smlouvy do

Československa, vztah řeckého

velvyslanectví k makedonským a

řeckým emigrantům, ú loha a

postavení, partyzány zajatí příslušníci

řecké policie nebo řeckých vládních

vojsk, jejich repatriace a návrat po

pádu junty v roce 1974 do Řecka,

donášení, pomluvy, nehorázná tvrzení

o lidech slovanské národnosti v

Československu a v egejské Makedonii

– to všenajde čtenář v knize.
Z literárně uměleckého hlediska je to

účelové svědectví o určité složité době.

Má dost zdařilou strukturu, zdařilé

dialogy a čtivý obsah. Ovšem jenom

pro ty, kteří tu dobu zažili, znají politiku

řeckých nacionalistů a všechny

okolnosti a události, které se odehrály

v těch letechadesetiletích.
Škoda, že text neprošel důkladnou

jazykovou korekturou. Už při prvním

zběžnémčtení je patrnápřekladatelská

nezkušenost, bezradnost, přílišná

závislost na jazyku originálu, místy

větná kostrbatost, nedostatečná

znalost české frazeologie a idiomatiky.

Už název knihy na přebalu (obálce) je

napsán chybně (Achilleas s jedním l).

Nesprávně jsou uváděna některá

zeměpisná jména (např. Gramos=spr.

Grammos,Buljkes=spr. Bulkes aj.) nebo

jména příslušníků nomádských skupin,

profesí či organizací (Katsaunové,

Katsauni = spr. Kačaunové, Kačauni),

vrhovisté=spr. vrchovisté, kterým se

prý dnes říká Skopjané. Často místo

Česko, Česká republika překladatel

nesprávně užívá názvu Čechy. V

Poznámce překladatele se uvádějí

nesprávnádatabalkánskýchválek.
Summa summarum: Recenzovaná

kniha je účelově napsaný pamflet,

který šíří národnostní intoleranci a

nenávist. Jeho autora proto rozhodně

nelze zařadit k literárním tvůrcům,

kteří jsou potomky řeckých emigrantů,

narodili se u nás a trvale žijí a tvoří v

Česku. Patří k nim např. Petros Cironis

(spr.Tsironis) a jeho Děti Helady (1976),

PraxitelisMakris a jehoDěti vyděděnců

(1986) aněkteří další.

Únor2012, IvanDorovský

ΑγαπητήΤασούλα,

Διάβασα το τελευταίο τεύχος του

περιοδικού «Καλημέρα» (τ. 64, 2012)

και ανάμεσα σε όλα διάβασα και τις

αναμνήσεις ενός μαχητή του

πυροβολικού του ΔΣΕ, ο οποίος

Απ ό τ ο ν Χ ρ ή σ τ ο

Ευθυμιάδη,Μπρνο

Η φωτογραφία δείχνει το

μνημείο στους μαχητές και τις

μαχήτριες του Δημοκρατικού

Στρατού Ελλάδας που πέσανε στη

μάχητηςΦλώρινας)

(
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περιγράφει τη μάχη της Φλώρινας –

πότε έγινε (12.2.1949), ποιοι ήταν

υπεύθυνοι της οργάνωσης της και

άλλαπολλά.
Έχω διαβάσει και το βιβλίο που μου

δάνεισες στο οποίο γράφει και για την

συνδιάσκεψη της 4-5 Οκτώβρη 1950

στην Ρουμαν ία . Σ ' αυτή την

συνδιάσκεψη πήραν μέρος πολλοί

από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες

καιαπό τηνΕλλάδακαι εκεί συζήτησαν

εκτός τωνάλλωνπροβλημάτων και για

τη μάχη της Φλώρινας. Εδώ εγώ θέλω

ναγράψωτιδικήμουγνώμη.
Υπεύθυνοι για τη μάχη αυτή ήταν ο

Γούσιας (Βοντίσιος Γιώργος, διοικητής

670 μονάδα του ΔΣΕ) και ο Δημήτρης

Βλαντάς, Πολιτικός Επίτροπος,

Αρχηγείο Δυτικής Μακεδονίας). Αυτοί

οι δύο ήταν ανίκανοι να οργανώσουν

και να καθοδηγήσουν το ΔΣΕ σε μια

τέτοια μάχη, τόσο σοβαρή όπως και η

μεγαλύτερη μάχη που έδωσε ο ΔΣΕ.

Κατά τη δική μου γνώμη η μάχη αυτή

έπρεπε να γίνει την ημέρα και όχι τη

νύχτα, η ώρα 12. Ήταν λάθος μεγάλο

που εμείς οι μαχητές δεν ξέραμε που

πάμε, ακόμα όπως ήξεραν υπήρχε και

η Σχολή Πυροβολικού, η οποία εάν

ολοκληρώνονταν τα μαθήματα, μ'

αυτή τη σχολή θα είχαμε δύο

πυροβολαρχίες στη διάθεσή μας, με

πεδινά πυροβόλα των 10 συν 5 με

μεγάλο βεληνεκές που μπορούσαν να

φτάσουν 16 χμ. Έτσι θα μπορούσαμε

κι εμείς στο πυροβολικό να τους

χτυπήσουμε πιο αποφασιστικά και ο

εχθρός θα αναγκαζόταν να πετάξει τα

όπλα τους και να παραδοθεί, μπορεί

και ολόκληρη μεραρχία μαζί με τους

ΛΟΚατζίδες. Η δική μας πυροβολαρχία

θα τους τσάκιζε. Διότι είχαμε στη

διάθεση μας 250 βλήματα, είχαμε τη

δυνατότητα να τους χαλάσουμε τα

χ α ρ α κώ μ α τ α , ε ί χ α μ ε κ α λ ό

παρατηρητήριο από όπου βλέπαμε το

στόχο, είχαμε δύο ασύρματους,

διόπτρα, κ.α., όπως έγινε στο Μάλι-

Μάδι στο Βίτσι. Δεν θα χάναμε τόσα

παλληκάρια όπως χάσαμε στη μάχη

της Φλώρινας. Οι υπεύθυνοι δεν

τιμωρήθηκανενώτον Γιαννούληκαι το

Γεωργιάδη τους εκτέλεσαν διότι

εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Τελικά

ποιος ήταν ο Γούσιας που του δώσανε

μια τέτοια μεγάλη ευθύνη – ένας

τσαγκάρης, ο οποίος έκανε τον

στρατηγό. Όσο για τον Βλαντά, δεν

ξέρω από πού κρατούσε η σκούφια

του αλλά μετά έμαθα ότι είχε πάει στη

Γαλλία να ξεκουραστεί!!! Άρα

σκέφτηκε καθόλου τα τόσα θύματα

πουδώσαμεαδικαιολόγητα σ' αυτή τη

μάχη…

Γνωρίζουμε με ακρίβεια τη σύνθεση,

τους αριθμούς και τη διάταξη των

δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού

που επιτέθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου

1949 στη Φλώρινα. Ο Εθνικός Στρατός

απέσπασε πολλά στρατιωτικά

έγγραφα από τους ηττημένους

αντιπάλους του, τα οποία και

δημοσίευσε παλαιότερα ή πρόσφατα.

Ταυτόχρονα, η μάχη αποτέλεσε

αντικείμενο διαμάχης, και άρα

δημόσιωνσυζητήσεων, στο εσωτερικό

του κομμουνιστικού κινήματος τα

επόμενα χρόνια. Τέλος, δεδομένουότι

επρόκειτο περί σημαντικής επιτυχίας,

η κυβερνητική πλευρά δεν είχε λόγο

ναμηνμιλήσει εκτενώς για τημάχηκαι

ταόσασυνέβησανσεαυτή.

Ο Δημοκρατικός Στρατός έστρεψε

λοιπόν προς τη Φλώρινα τ ις

ακόλουθεςδυνάμεις: τηΧμεραρχίαμε

τις 14η και 103η ταξιαρχίες και

επιπροσθέτως μια διλοχία σαμποτέρ,

λ ό χ ο κ υ ν η γ ώ ν α ρ μ ά τ ω ν ,

α ν τ ι α εροπορ ι κό ουλαμό κα ι

αντιαρματική πυροβολαρχία, την ΧΙ

μεραρχία με τις 18η και 107η

ταξιαρχίες και επιπροσθέτως διλοχία

σαμποτέρ, λόχο κυνηγών αρμάτων,

α ν τ ι α εροπορ ι κό ουλαμό κα ι

αντιαεροπορική πυροβολαρχία. Στις

άμεσες διαταγές του Γενικού

Αρχηγείου που είχε το γενικό

πρόσταγμα της επιχείρησης, υπήρχαν

ένα τάγμα προερχόμενο από το

Αρχηγείο του Καϊμακτσαλάν, δύο ίλες

ιππικού, η Σχολή Αξιωματικών του

Γενικού Αρχηγείου, δύο τάγματα της

108ης ταξιαρχίας που ανήκε οργανικά

στην ΙΧ μεραρχία του ΔΣΕ, τρεις

πυροβολαρχίες και ένας ουλαμός

ορειβατικού πυροβολικού, ένα τάγμα

τραυματιοφορέων, ένα τάγμα

μεταφορών και όρχος αυτοκινήτων. Ο

οπ λ ι σ μό ς ε ί χ ε κα τ α ν ε μ η θ ε ί

προσεκτικά, ώστε να υπάρχουν

τέσσερις όλμοι και τέσσερα πολυβόλα

σε κάθε τάγμα ή διλοχία. Συνολικά

υπήρχαν 15 ορειβατικά πυροβόλα των

75 χλστ . , οκτώ αντ ιαρματικά

πυροβόλα (4 των 37 χλστ. και 4 των 20

χλστ.) και υπήρχε πρόβλεψη για

αν τ ιαεροπορ ι κή κάλυψη της

επιχείρησης με έξι αντιαεροπορικά

πυροβόλα (3 των 37 χλστ. και 3 των 20

χλστ.). Για τις επικοινωνίες είχαν

προβλεφθεί δύο μεγάλοι ασύρματοι

(τύπου 19 και 22), δέκα φορητοί

αμερ ι καν ι κο ί ασύρματο ι , 50

τηλέφωνα κα ι 50 .000 μέτρα

τηλεφωνικών καλωδίων. Θα υπήρχαν

επίσηςδύοορεινάχειρουργεία.

Οι δυνάμεις αυτές, αν και υπερείχαν

σε τίτλους, υστερούσαν σε αριθμητική

δύναμη και από αυτή ακόμη τη

μονάδα που έπρεπε να ανατρέψουν

και να διαλύσουν, τη ΙΙ μεραρχία του

Από το βιβλίο του Γ.

Μαργαρίτη «Ιστορία του

Ελληνικού Εμφυλίου

Πολέμου 1946-1949, τόμος Β', σ.σ.

220 -223) για τη μάχη της

Φλώρινας
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κυβερνητικού στρατού. Όλες οι πηγές

συμφωνού ν ό τ ι η συ νολ ι κ ή

αριθμητική δύναμη των ανταρτών δεν

υπερέβαινε τους 7.000 μαχητές. Τα

προβλήματα τους, όμως, δεν

περιορίζονταν στον τομέα των

ισορροπιών. Ο χρόνος εργαζόταν

επίσης σε βάρος τους. Από τη στιγμή

που θα ξεκινούσε η επιχείρηση, για

τον Δημοκρατικό Στρατό οι επιτυχίες

έπρεπε να έρθουν άμεσα. Σε κάθε

άλλη περίπτωση ο αντίπαλος

μπορούσε να συγκεντρώσει ισχυρές

δυνάμεις και να παγιδεύσει τις

επιτιθέμενες μονάδες σε άνισο αγώνα

τριβής. Η γειτονική μεγάλη μονάδα

του Εθνικού Στρατού, η Χ μεραρχία,

μπορούσε να κινητοποιήσει, όπως και

κινητοποίησε ταχύτατα, σημαντικές

δυνάμεις προς την πλευρά του

απειλούμενου μετώπου. Η δε πίεση

του χρόνου υπήρξε πάντοτε κακός

σύμβουλος γ ια οπο ιαδήποτε

στρατιωτική–καιόχι μόνο–ηγεσία.
(…) Η παρουσία αντιαρματικών

πυροβόλων δεν εμπόδισε την

ε λ ε ύ θ ε ρ η κ ί ν η σ η τ ω ν

τεθωρακισμένων του αντιπάλου και η

παρουσία αντιαεροπορικών δεν

εμπόδισε τηναεροπορία να επιτίθεται

όπου έκρινε σκόπιμο. Η ηγεσία του

ΔΣΕ ανακάλυψε – ίσως αργά – ότι δεν

ήταν αρκετή η παρουσία των όπλων

για να αλλάξει κάπως τα πράγματα.

Χρειαζόταν επιπλέον μια πολύ πιο

μεγάλη ευελιξία, μέσα μεταφορά

δηλαδή, για τη μετακίνηση των όπλων

αυτών στο σωστό μέρος και, κυρίως,

χ ρ ε ι α ζ ό τα ν ε κπα ί δ ευση του

προσωπ ι κού κα ι προσεκ τ ι κά

διατυπωμένη διαδικασία εμπλοκής

των όπλων, ξεκάθαρο τακτικό δόγμα

αν προτιμάτε. Ούτε το ένα ούτε το

άλλο υπήρχαν. Η εκπαίδευση δεν ήταν

κάτι εύκολο στις συνθήκες που

λειτουργούσε ο Δημοκρατικός

Στρατός. Προαπαιτούσε καλή επιλογή

του προσωπικού, άνεση χρόνου και

μέσων, πυρομαχικά για εκπαίδευση

με άλλα λόγια. Τίποτε από αυτά δεν

υπήρχε σε επάρκεια. Όσο για τη χρήση

στο πεδίο της μάχης, αυτό αφηνόταν,

σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στην

ε φ ε υ ρ ε τ ι κ ό τ η τ α κ α ι τ ο ν

αυτοσχεδιασμό εκείνης της ώρας.

Αλλού τα όπλα αυτά, όταν γινόταν

δυ να τή η με τα κ ί ν ησή του ς ,

χ ρ ησ ι μοπο ι ή θη κα ν ω ς όπ λα

ευθυτενούς τροχιάς για άμεσες βολές

εναντίον των εχθρικών θέσεων, αλλού

για αντιαρματικές βολές, αλλού για

υποκατάσταση του καθ' εαυτό

πυροβολικού. Το τελευταίο είχε

παρόμοια τύχη και λειτούργησε μέσα

σε κλίμα αμηχανίας ως προς τη χρήση

του. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις

στη Φλώρινα, όπου χρειάστηκε, τη

δημιουργία διαδρόμων στα εχθρικά

ναρκοπέδια και την καταστροφή των

συρματοπλεγμάτων την ανέλαβαν οι

θαυματουργοί «σταυροί» και όχι τα

πυροβόλα. Και όμως, αυτό ήταν το

ελάχιστο που θα μπορούσαν να

εισφέρουν στην αποφασιστική

έφοδο.

Η νίκη έχει φυσικά πολλούς πατέρες,

θα ήταν όμως υπερβολικό να τη

χρεώσουμε εκεί όπου χρεώθηκε στην

εποχή της. Αν και οι κυβερνητικές

δυνάμεις στη Φλώρινα επέδειξαν

ψυχραιμία και πειθαρχία που συχνά

τους είχαν λείψει στο παρελθόν το

γ ρ ή γ ο ρ ο κα ι α π οφασ ι σ τ ι κό

αποτέλεσμα πιστοποιούσε μάλλον τα

αδιέξοδα και τις συνεπακόλουθες

αδυναμίες του Δημοκρατικού

Στρατού. Ο τελευταίος, αν ήθελε να

συνεχίσει τον πόλεμο, έπρεπε να

επιτεθεί. Να αποσπάσει δηλαδή από

τον αντίπαλο ανθρώπους και πόρους

Οαπολογισμός
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αναγκαίους για τη συνέχιση του

αγώνα. Οι εναλλακτικές λύσεις ήταν

μηδαμινές και οι ριψοκίνδυνες

αποφάσεις ήταν πλέον κανόνας. Ο

πόλεμος για τον Δημοκρατικό Στρατό

ήταν πλέον μια υπόθεση ισορροπίας

πάνωαπότοκενό.

Το κόστος της αποτυχίας ήταν

τρομακτικό. Οι καταμετρήσεις των

απωλειών του ΔΣΕ στη μάχη από τον

κυβερνητικό στρατό ανέφεραν 702

νεκρούς και 350 συλληφθέντες ή

παραδοθέντες. Στον βασικό τομέα της

μάχης, στις βόρειες-βορειοδυτικές

πλευρές της πόλης και στην ίδια την

πόλη, δηλαδή στον τομέα ευθύνης της

3ης ορεινής ταξιαρχίας, οι απώλειες

του ΔΣΕ καταμετρήθηκαν σε 483

νεκρούς, 294 συλληφθέντες και 56

τραυματίες, έναντι απωλειών 21

νεκρών, 77 τραυματιών και 9

αγνοουμένων από την κυβερνητική

π λ ευρά . Η Ι Ι μ ε ραρ χ ί α του

κυβερνητικού στρατού είχε, στο

σύνολό της, 40 νεκρούς (οι 4

αξιωματικοί), 234 τραυματίες (οι 17

αξιωματικοί) και 35 αγνοουμένους (οι

2 αξιωματικοί). Σε αυτούς θα πρέπει

να προστεθούν οι απώλειες των

άλλων στρατιωτικών σχηματισμών

που πήραν μέρος στη μάχη (οι

μονάδες της Χ μεραρχίας, λ.χ.) και

μ ά λ λ ο ν ο ι α π ώ λ ε ι ε ς τ ω ν

παραστρατιωτικών ομάδων (ΤΕΑ,

ΜΑΥ) κα ι της Χωροφυλακής .

Οπωσδήποτε η δυσαναλογία των

απωλειών μεταξύ των αντιμαχομένων

υπήρξε μεγάλη, αν και φυσιολογική.

Σε κανένα σημείο, εκτός από το

ύψωμα Σολίσ ιτο (1641 ) , δεν

καταλήφθηκε σημαντική αμυντική

θέση ενώ συχνά, μπροστά στη

διαφαινόμενη αποτυχία, οι επιθέσεις

των μαχητών του Δημοκρατικού

Στρατού ήταν σχεδόν αυτοκτονικές.

Οπωσδήποτε, με την υπάρχουσα

αναλογία δυνάμεων, οι απώλειες για

τ ο ν Δ Σ Ε ή τ α ν β α ρ ύ τ ε ρ ε ς .

Αντιπροσώπευαν περισσότερο από το

16% της αρχικής δύναμης. Για τον

Εθνικό Στρατό, τη ΙΙ μεραρχία

ιδιαίτερα, τοποσοστόδεν ξεπέρασε το

3%.
Οι απώλειες υλικού ήταν επίσης

δυσαναπλήρωτες για τον ΔΣΕ. Στα

χέρια των νικητών, στον τομέα της ΙΙ

μεραρχίας έμεινε ένα αντιαεροπορικό

πυροβόλο, 5 όλμοι, 3 πολυβόλα, 90

οπλοπολυβόλα ΜΠΡΕΝ (!), 135

αυτόματα, 400 τυφέκια , 440

αντιαρματικοί γρόνθοι, πολλά

πυρομαχικά και στρατιωτικά είδη. Οι

απώλειες υλικών δεν συγκρίνονταν

στις επιπτώσεις τους με την απώλεια

των δυσαναπλήρωτων μαχητών,

συνιστούσαν, όμως, μια σαφή μείωση

των μαχητικών δυνατοτήτων του ΔΣΕ.

Με άλλα λόγια, η περίοδος των

μεγάλων επιθετικών επιχειρήσεων

τουτελευταίουείχε τελειώσει.

(Η υπόθεση του Γ. Βοντίσιου ή Γούσια,

του «αρχιστράτηγου» του ΔΣΕ στις

μάχες αυτές και αντικαταστάτη του

Μάρκου Βαφειάδη. Η στρατιωτική

μόρφωση του επικεφαλής του ΔΣΕ

καθώς και η γενικότερη αντίληψή του

έχουν γ ίνε ι σ ταθερά σ τόχος

πολύπλευρων κριτικών από κάθε

πλευρά και πλήθος αποτυχίες

α π ο δ ό θ η κα ν σ τ η δ ι κ ή τ ο υ

ανεπάρκεια. Πραγματικά το μόνο

προσόν του Γούσια ήταν μάλλον η

προσήλωση στο κόμμα και την ηγεσία

του κάτω από οποιεσδήποτε

συνθήκες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει

ότι η τοποθέτησή του ήταν παράλογη

ή τουλάχιστον ότι ήταν περισσότερο

ασυνήθιστη απ' ότι άλλες ενέργειες

του ΚΚΕ την ίδια περίοδο. Το σκεπτικό

πρέπει να ήταν το ακόλουθο: μετά τη

διαπίστωση των στρατιωτικών

αδιεξόδων και την πλήρη ανατροπή

του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα

στους εμπολέμους, τον ΔΣΕ έπρεπε να

τον αναλάβει ένας ηγέτης που αφ'

ενός θα διέθετε ισχυρό βολονταρισμό

έντονη πίστη στο απίστευτο, αφ'

ετέρου θα διέθετε αρκετά υπερβατική

– μεταφυσική θα λέγαμε – αντίληψη,

ώστε να αποτολμά το απόλυτα

ριψοκίνδυνο, να αναζητά τις περίπου

μαγικές λύσεις. Αυτές δηλαδή που θα

προκαλούσε η πίστη στην ηθική

φθορά του αντιπάλου. Δεν πρόκειται

για ασυνήθιστη στην ιστορία επιλογή.

Οι στρατοί, όταν διαπίστωναν την

υλ ι κή αδυναμ ία τους συχνά

αναδε ί κ νυαν τέ το ιου ε ίδους

στρατηγικές και τους αντίστοιχους

ηγέτες. Να θυμίσουμε μόνο τις

γερμανικές πολιτικές και επιτελικές

προσδοκίες στο τέλος του πολέμου
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Δεν είναι λοιπόν ο Γούσιας που

έφτιαξε τη θλιβερή κατάσταση του

ΔΣΕ στην τελευταία φάση του

πολέμου. Μάλλον για το αντίθετο

πρόκειται. Όταν η τελική ήττα άρχισε

να γίνεται προφανής, η ίδια η

κατάσταση επέβαλλε έναν Γούσια.

Πολύ περισσότερο μάλιστα που στη

διαφαινόμενη ήττα θα μπορούσε να

χ ρ η σ ι μ ε ύ σ ε ι ε ύ κ ο λ α ω ς

αποδιοπομπαίος τράγος.
Αξίζει πάντως να παραθέσουμε την

αντίληψη του Γούσια (και όχι μονό

επιμένουμε) για τη μάταιη και

αιματηρά αποτυχημένη επίθεση στην

Καστοριά, στις 20Σεπτέμβρη1948:

«Ο εχθρός βρισκόταν σε κακά χάλια

μετά την πανωλεθρία του Μάλι Μάδι,

ιδίως η 3η ορεινή και η 22η ταξιαρχία.

Οι άνδρες του σκόρπισαν στα

χωράφια και τα χωριά χωρίς όπλα,

γυμνοί. (…) Σε μας έμπαινε να μην του

δ ώ σ ο υ μ ε τ ο χ ρ ό ν ο τ η ς

ανασυγκρότησης, να του δώσουμε

άλλο ένα γερό κτύπημα». Η αποτυχία;

«Εν τω μεταξύ από τα τανκς

απωθούνται οι δυνάμεις μας που

διείσδυσαν στα νώτα και επειδή δεν

πήραν τα μέτρα τους για τα τανκς,

συμπτύσσονται ακανόνιστα». Φυσικά

φταίνε οι διοικητές που δεν «πήραν

μέτρα για τα τανκς» και έχασαν τον

έλεγχο των μονάδων τους (Πρβλ.

Βοντίσιος Γιώργος (Γούσιας), «Άμυνα-

Επίθεση: Γράμμος, ελιγμός, Βίτσι»,

στο περιοδικό Δημοκρατικός Στρατός,

τχ . 10/1948 , Οκτώβρης 1948

(ανατύπωση1996), σ. 381κ.έ.)

39-1945…
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Απότο Μιχάλη Θεοδώρου,

Πράγα

Το Γλυκονέρι Καστοριάς, ο τόπος

τηςψυχήςμου
(αναμνήσεις)

Οι προσπάθειες αναγέννησης της

υπαίθρου που προωθούσαν οι

αντιστασιακές οργανώσεις (ΚΚΕ, ΕΑ,

ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ) έβρισκαν ζωηρή

ανταπόκριση στους Γλυκονερίτες. Οι

μορφωτ ικές κα ι πολ ιτ ισ τ ι κές

εκδηλώσεις που διοργάνωνε η ΕΠΟΝ

Γλυκονερίου είχαν ανταπόκριση στα

γειτονικά μας χωριά. Στο ξεκίνημα της

Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή μας

το Γλυκονέρι ήταν ο προστατευτικός

και ασφαλής χώρος συναντήσεων,

συσκέψεων πρωταγωνιστών της

ΕθνικήςΑντίστασηςκαι τουΔΣΕ.
Η Συμφωνία της Βάρκιζας (12.2.1945)

δεν εφαρμοζόταν από την πλευρά της

δεξιάς και τον Άγγλων. Όταν οι

αντάρτες του ΕΛΑΣ με μάτια

βουρκωμένα κατάθεταν τα όπλα τους,

οπλοφόροι που συνεργάστηκαν με

τους Γερμανούς, διάφορες ένοπλες

συμμορίες άρχισαν να καταδιώκουν

και να σκοτώνουν αγωνιστές της

Εθνικής Αντίστασης. Στην επαρχία οι

απροστάτευτοι πια αγωνιστής μόνο

που προλάβανε να φυλάξουν μερικά

από τα όπλα τους για την επερχόμενη

εθνική συμφορά που ήδη προωθούσε

η δεξιά με τους Άγγλους νέους

κατακτητές. Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα

τουςείχεδώσει τηνεντολή:
«Ο αντικειμενικός σκοπός είναι

καθαρός.Ναχτυπηθεί τοΕΑΜ
Αυτές τις ταραγμένεςμέρες έναβράδυ

χωρίςφεγγάρι, κάπουαπότηνπεριοχή

Καστανοχωρίων ένα παράξενο και

άκρος μυστικό φορτίο φεύγει προς το

παρών, προς άγνωστη κατεύθυνση. Η

Χωροφυλακή Νεστορίου δέχεται

πληροφορία για την κίνηση του

ύ π ο π τ ο υ φ ο ρ τ ί ο υ κ α ι

δραστηριοποιείται
Π ρ ι ν ξ η μ ε ρώσ ε ι μ ι α ομάδα

θαρραλέων γλυκονερίτων αγωνιστών

ξεφορτώνει στο σπίτι μας, στο

αριστερό δωμάτιο σημαντικό ποσό

όπλων. Το πρωί με τις πρώτες ακτίνες

του ήλιου βλέπουμε στο απέναντι

φιδωτό δρόμο από το Νεστόριο να

προχωράμακράφάλαγγα στρατού και

εμείς ακόμα να έχουμε τα όπλα μέσα

στοσπίτι μας και η καταστροφήμας να

πλησιάζει. Η οικογένεια σε απόγνωση.

Ποιους δρόμους και ποιαφαράγγια να

πάρει; Η ψυχική οδύνη απερίγραπτη.

Αμίλητοι παρακολουθούμε από το

μπαλκόνι του σπιτιού μας την πορεία

της φάλαγγας. Ως που να φτάσει στο

χωριό μας θα έχουμε ευκαιρία να

πάρουμε ταορμάνια
Η φάλαγγα φτάνει στη διακλάδωση

Γλυκονέρι-Λιβαδοτόπι και κάνει

στάση. Μια ελπίδα σωτηρίας

γεννιέται στη σκέψη του πατέρα μας

Ζήση:
«Ο στρατός δεν έχει συγκεκριμένη

πληροφόρηση για το Γλυκονέρι».

Στιγμές αγωνίας που φαίνονται

χρόνος. Ο «μικρός» της οικογένειας

ξεσπά σε υστερικό κλάμα. Και… ήρθε

στους ανθρώπους τους καλούς και

θαρραλέους η ΣΩΤΗΡΙΑ! Η φάλαγγα

πήρε τοδρόμογια ταΓιαννοχώρια.
Την ίδια μέραμε το σούρουπο τα όπλα

κρύφτηκαν στις πολυάριθμες σπηλιές

του γλυκονερίτικου χώρου. Ένα μικρό

μέρος των όπλων αυτών κρύφτηκαν

στις κλαδαριές για περίπτωση άμεσου

εφοδιασμού. Ήταν τα όπλα της

κλαδαριάς που ο Μπαρμπα-Ζήσης

παρέδωσε στους πρώτους αντάρτες

του Γιαννούλη το φθινόπωρο του

1946.
(Πράγα, Ιούνιος2012)
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Vážená předsedkyně paní
ZISAKI Tasoula,

s hlubokou lítostí Vám oznamuji touto
c e s t o u úm r t í p a n a A t a n a s e
Mastagarkase dne 29.6.2012, občan
Řecké republiky, nar. roku 1930 v obci
Goumenissa v Řecko, člen RO Praha,
poslednímpobytemnaPraze6Řepy.
Až do poslední chvíle se o něj staral pan
Bartoš Miroslav tel.číslo: 723669110 ,
zastupitel v Praze 6Řepích, kterýmneo
této smutné události včera informoval,

a který zařídí pohřeb.
Je také ochoten Vám podat bližšší
informace ohledně termínu a místa
pohřbu.
Kontakt:

MúŘepy
Španielova1280
16300Praha -Řepy
Telefon: +420234683111
+420235300005
Fax: +420235315298

E-mail: podatelna@repy.mepnet.cz
neboosobní tel.číslo: 723669110 )

Touto cestou Vás svým a jeho jménem
požádám o záslání dopisu starostovi
obce Goumenissa v Řecku, aby to
oznámil příbuzným ( bratr a sestry),
jelikož nemáme jejich adresy, a další
příbuznéani rodinuvČRnemá.

Předemděkujeme,
Ing. KoleBorovski

Στη μνήμη αγωνιστών
ΘανάσηςΜασταγάρκας
1930–29.6.2012



Με μεγάλη λύπη μάθαμε μέσω την ηλεκτρονική

διεύθυνση μας από τον κ. Κόλε Μπορόφσκι

Πράγα για το θάνατο του σ. Θανάση Μέχρι

το τέλος της ζωής του ο κ.

Μπάρτος Μίροσλαβ ήταν

πάντα κοντά του

Πα ρα κα λο ύ μ ε τ ο υ ς

συγγενε ί ς του σ την

Ελλάδα και Κύπρο να επικοινωνήσουν με τον κ. Μπάρτος

για περισσότερες πληροφορίες. Η Ελληνική Κοινότητα

Πράγας θέλει να εκφράσει τα πιο θερμά συλλυπητήρια

στηνοικογένειακαιστουςσυγγενείς τουσ.Θανάση.
Ο σ. Θανάσης ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας

Πράγας. Πάντα ενδιαφερότανε όχι μόνο για την Κοινότητά

μ α ς α λ λ ά γ ι α ό λ ο τ ο ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.
Γεννήθηκεστο χωριόΠολύπετρο τουνομούΚιλκίς.Ήταν18

χρόνων όταν οι αντάρτες τον επιστράτευσαν με το «ζόρι»

στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στον

ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, στις 20 Μαΐου 1948. Ούτε από

αντάρτικη οικογένεια ήταν ούτε πολιτικοποιημένος εκείνα

ταχρόνια, όπωςμαςείπεστην τελευταίασυνέντευξηγια το

περιοδικό Καλημέρα, και μετά καταγραμμένη στο βιβλίο

«Ο Ελληνισμός της Τσεχίας», της Τασούλας Ζησάκη-

Healey. Όμως όπως μας είχε πει «μου βγήκε για καλό διότι

έπασχα από οστεομυελίτιδα στο δεξί μου πόδι και αντί να

πάω στο ΔΣΕ, με στείλανε για θεραπεία στο νοσοκομείο

του ΔΣΕ στο Καϊμακτσαλάν και από εκεί στο νοσοκομείο

στα Σκόπια όπου υπήρχε ειδικό νοσοκομείο για τους

έλληνες αντάρτες του ΔΣΕ». Όταν ανάρρωσε τον στείλανε

στοΜπούλκεςόπουδούλευεστο τσαγκάρικο.
«Δουλεύαμε πολλές ώρες, όλοι ήμασταν Έλληνες, μόνο ο

διευθυντής ήταν Γιουγκοσλάβος. Σχολείο δεν πήγαινα

διότι εγώ ήμουν μεγάλος, ούτε σε πολιτικά μαθήματα,

μόνο δούλευα… Δεν ήμουν μέλος του ΚΚΕ. Θυμάμαι ότι

στο Μπούλκες πηγαίναμε και σε εξορμήσεις, μαζεύαμε

καλαμπόκια, ρεπάνια, εκεί πάντα τραγουδούσαμε

αντάρτικα τραγούδια.
Πώς έφυγα από την πατρίδα μου… Τα σύνορα τα

περάσαμε πεζοί, τα τσαρούχια μου ως να φτάσουμε στο

Καϊμακτσαλάν τρύπησαν. Φορούσα παντελόνι και ζεστή

φανέλα. Σταματήσαμε στο νοσοκομείο του Καϊμακτσαλάν

διότι μεπονούσε τοπόδι, τοδεξί, είχαοστεομυελίτιδα. Ένα

μήνα εκεί φύλαγα τα πρόβατα για τους αντάρτες. Ήμουν

πολύ καλά, πάχαινα, με τάιζαν, έτρωγα καλά. Όταν

περάσαμε τα σύνορα, στην άλλη πλευρά ήταν κάτι

6 .

(τηλ.

00420-723669110
Španielova 1280, 163 00

Praha–Řepy,
Telefon: +420 234 683

111, +420235300005
Fax: +420235315298,
E - m a i l :

podatelna@repy.mepnet

.cz, nebo osobní tel.číslo:

723669110).
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στρατιώτες. Ήμασταν μόνο τρεις, εγώ και δύο γέροι, και οι

αντάρτες που μας οδηγούσαν προς τα σύνορα. Μας

βάλανε σε ένα φορτηγό και μας πήγαν στο Μοναστήρι.

Εκεί ήρθαν Έλληνες και μας έφερανφαγητό, ήταν βραδάκι.

Ήρθε ένα άλλο φορτηγό και μας πήγαν στα Σκόπια, σ' ένα

νοσοκομείο πάνω στο Βαρδάρη. Το πρώτο που μας

ρώτησαν ήταν αν είχαμε ψείρες. Είχαμε, και πολλές. Μας

ξέντυσαν, μας έριξαν στο μπάνιο και μας έδωσαν άλλα

ρούχα, παλιόρουχα, αλλά καθαρά. Εκεί στο νοσοκομείο

ήταν μόνο Έλληνες αντάρτες. Μετά με στείλανε στο

Μπούλκες. Εκεί έμεινα μέχρι το Γενάρη 1949. Αρρώστησα

από πνευμονία. Με πήραν και με πήγαν σε ένα σπίτι ένα

βράδυ, στο Βελιγράδι, και από κει με τραίνο στη

Βουδαπέστη. Ήταν κι άλλοι μαζί μας, οι περισσότεροι

αντάρτες τραυματίες. Από τη Βουδαπέστη μ' έστειλαν

στην Τσεχοσλοβακία, στο Γιάμπλονετς όπου δούλευα στην

κομματική οργάνωση. Στο ΚΚΕ μπήκα το 1951». (από το

βιβλίο«ΟΕλληνισμός τηςΤσεχίας», σελ. 76-77)
Μετά από το Γιάμπλονετς ο Θανάσης μετακόμισε στην

Πράγα όπου δούλευε μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Αυτό δεν

τον σταμάτησε από τη δράση του στην Ελληνική Κοινότητα

Πράγας. Ήταν από τους πρώτους ιδρυτές και ο πρώτος

υπεύθυνος της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ στην

Τσεχία. Μέχρι την τελευταία του στιγμή έμεινε πιστός στις

ιδέες και ιδεολογία τουΚΚΕ.
Αιωνίαημνήμητου!

Τιςφωτογραφίεςαυτέςμουτις είχεδώσειοσ.Θανάσηςγια

να τον θυμόμαστε. Ας τον θυμηθούμε όλοι μαζί… Η

ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι από μία ελληνική βραδιά

(1982) στην Πράγα με τους φίλους του Αντώνη Αραμπατζή

και Γιάννη Παταρίδη, ο σ. Θανάσης είναι όρθιος. Οι

υπόλοιπες είναι από ένα ταξίδι με τους συνταξιούχους

συμπατριώτεςμαςστηΈδεσσακαιΝέαΜακρύτο1994.
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GREEK CORNER – Άρωμα και γεύση
ΕΛΛΑΔΑ στην Πράγα« »
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