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Το τεύχος 4 το αφιερώνουμε στις πιο ωραίες εκδηλώσεις: στην 
ελληνική μουσική, στους παραδοσιακούς χορούς και την κουζίνα που 
πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Ιούνη και Ιούλη στην Τσεχία. Είχαμε 
και ελληνικό γάμο. Αλήθεια, είχα την εντύπωση ότι όλος ο Ιούνιος ήταν 
πολύ ελληνικός, από την Πράγα, Μπερόουν, Μπρνο, Κάρβινα, Γιάβορνικ 
μέχρι και την πόλη Κρνοβ! Σύσσωμες οι Ελληνικές Κοινότητες υπό την 
ομπρέλα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων έδωσαν το παρών τους 
σε όλες τις εκδηλώσεις όσο μακριά και αν ήταν σε αποστάσεις. Ειδικά στην 
πόλη Κρνοβ, τα μέλη του ΔΣ με τον Πρόεδρο Γιώργο Μπαζάκα κλείσανε 
τον κύκλο των εκδηλώσεων με ελληνική αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και 
ζωντάνια. Στην Πράγα, στον ιππόδρομο του Χούχλε, γιορτάσαμε τα 25 
χρόνια από την ίδρυση του ταξιδιωτικό γραφείο Venus Trade and Tour του 
Δημήτρη Λάμπρου ενώ στο Μπερόουν, παρακολουθήσαμε το άνοιγμα του 
καλύτερου θεραπευτικού κέντρου στην Τσεχία του Σωτήρη Ζαβαλιάνη. 
Επίσης στην Πράγα παρακολουθήσαμε την τελετή αποφοίτησης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην Πράγα. Ευχαριστούμε 
όλους τους διοργανωτές για τις εξαιρετικές καλλιτεχνικές παραστάσεις 
και για την όμορφη εικόνα των Ελλήνων στην Τσεχία που προβάλλανε στο 
τσέχικο και ξένο κοινό. Μπράβο σε όλους! 
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΧ)

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις:

UNYP στο Μέγαρο Ζοφίν της Πράγας (27 Ιούνη)
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Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις:

Χούχλε, Πράγα, 25 χρόνια VTT (7 Ιουνίου)

Μπρνο, Κάστρο Βεβέρζι (6 Ιούνη) Πλατεία Κρνοβ (20 Ιούλη) 

Βέλεχραντ, (31 Μάη), Αγ. Κυρίλλου και Μεθόδιου Νοσοκομείο Μπερόουν (13 Ιούνη)



5Καλημέρα 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24 Μάη  
Εξελίξεις στην Ελλάδα και οι θέσεις του ΚΚΕ

Οι πρώτοι μήνες της νέα 
διακυβέρνησης, οι περιβόητες 100 
πρώτες μέρες ήταν αρκετές, για 
να φανεί ότι η κυβέρνηση Σύριζα-
ΑΝΕΛ κάθεται στην ίδια πλευρά του 
τραπεζιού στη διαπραγμάτευση με 
τους δανειστές, όταν πρόκειται για 
τα δικαιώματα και τις ανάγκες του 
λαού. Στην ουσία συνεχίζει την 
εφαρμογή μιας αστικής, αντιλαϊκής 
πολιτικής, με περιτύλιγμα κάποια 
«αριστερά συνθήματα».
Σήμερα προβάλλονται ως πιθανός 
«έντιμος συμβιβασμός», οι γνωστές 
αντιλαϊκές κατευθύνσεις με νέα 
ονόματα.
Δηλαδή θα συνεχιστεί η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά τώρα 
θα τη βαφτίζουμε «αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας».
Θα συνεχιστεί η φορολογική 
αφαίμαξη μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων, η επιβολή 
άδικων έμμεσων φόρων, αλλά τώρα 
θα την ονομάσουμε φορολογική 
μεταρρύθμιση και πάταξη της 
φοροδιαφυγής, συνεχίζοντας 
τα συνθήματα του Γιώργου 
Παπανδρέου. 
Θα συνεχιστεί η κατεδάφιση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με 
ενοποίηση ασφαλιστικών φορέων 
και ανατροπές στο σύστημα 
πρόωρης και επικουρικής 
συνταξιοδότησης, αλλά τώρα η 
κυβέρνηση θα πανηγυρίζει ότι 
απέφυγε τις νέες «οριζόντιες 
περικοπές».

Αυτά που διαπραγματεύεται 
η κυβέρνηση σχετικά με την 
αναδιάρθρωση του κρατικού 
χρέους και τον περιορισμό του 
ύψους του ετήσιου πρωτογενούς 
πλεονάσματος, όχι μόνο δεν 
οδηγούν σε ανάκτηση των μεγάλων 
απωλειών του λαού την περίοδο 
της κρίσης, αλλά θα προσθέσουν 
και νέα βάρη στη λαϊκή οικογένεια.
Παράλληλα, η κυβέρνηση Σύριζα 
– ΑΝΕΛ αναδείχτηκε στον πιο 
πρόθυμο σημαιοφόρο των σχεδίων 
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην 
ευρύτερη περιοχή. Η πολιτική της 
περιλαμβάνει την αποδοχή και 
ενίσχυση της βάσης της Σούδας, τη 
μεταφορά βάσης από το Τυμπάκι 
σε νησί του ανατολικού Αιγαίου, 
τη συμμετοχή για πρώτη φορά 
δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ 
στην ελληνική διακλαδική άσκηση 
«Ηνίοχος 2015», το νέο συμβόλαιο 
500 εκ. δολαρίων με τη Λόκχιντ για 
εκσυγχρονισμό παροπλισμένων 
αεροσκαφών, την ενεργό 
συμμετοχή της Ελλάδας στο «Νέο 
σχέδιο Ετοιμότητας του ΝΑΤΟ». 
Αποδέχεται επίσης την επιβολή 
ενός νέου σχεδίου «τύπου Ανάν» 
για την Κύπρο, μετά την ανανέωση 
της τελωνειακής συμφωνίας ΕΕ – 
Τουρκίας.
Πρόκειται για επικίνδυνες επιλογές 
της κυβέρνησης σε μια στιγμή 
που οξύνεται η αντιπαράθεση 
ΗΠΑ-Ρωσίας στα Βαλκάνια και 
ξεδιπλώνονται ανταγωνιστικά 

σχέδια αγωγών μεταφοράς φυσικού 
αερίου. Η αλβανική κυβέρνηση, 
όπως και η τουρκική, αμφισβητούν 
τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα 
στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ 
τα μειονοτικά προβλήματα στην 
περιοχή επανέρχονται.
Προβάλλονται σχέδια για «Μεγάλη 
Αλβανία» και οξύνονται οι 
αντιθέσεις στο αστικό πολιτικό 
σύστημα της ΠΓΔΜ. Αυξάνεται 
ο κίνδυνος ενός γενικευμένου 
ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Η σύντομη περίοδος της νέας 
διακυβέρνησης είναι διδακτική 
για όποιον έχει αυταπάτες ότι 
η αλλαγή αστικής κυβέρνησης 
μπορεί να μεταβάλει το χαρακτήρα 
ιμπεριαλιστικών συμμαχιών 
όπως η ΕΕ, καθώς και τον ταξικό 
χαρακτήρα του αστικού κράτους.
Επιβεβαιώνεται ότι όποια αλλαγή 
μηχανοδηγού και αν γίνει στο 
«τραίνο» του αστικού κράτους, 
αυτό κινείται πάντα στις ράγες 
που θέτει η άρχουσα τάξη.
Το ΚΚΕ καλεί το λαό να πει 
αποφασιστικά ΟΧΙ στη νέα 
αντιλαϊκή συμφωνία και να 
παλέψει για την ανάκτηση των 
απωλειών του, την ικανοποίηση 
των αναγκών του, σε ρήξη με την 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, το κεφάλαιο και 
την εξουσία τους. 

Εκδήλωση την οποία οργάνωσε 
η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στην 

Τσεχία με ομιλητή τον Μάκη 
Παπαδόπουλο, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ. Μετά την ομιλία του Μάκη 
Παπαδόπουλου ακολούθησε 
πλούσια συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες για θέματα που 
αφορούν όχι μόνο τις εξελίξεις στην 
Ελλάδα, αλλά και στην Τσεχία, την 
εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης, 
την αντιλαϊκή διαπραγμάτευση, 
τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, 
κ.ά.

Στην ομιλία του στην Πράγα, στη Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ, ο Μάκης Παπαδόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

31 Μάη 
Εκδρομή-προσκύνημα στις πόλεις Βέλεχραντ και Κρόμεριζ 

Φέτος ήταν το 5ο στη σειρά 
ετήσιο «Ελληνικό Σάββατο» 

στο Κάστρο Βεβέρζι (12ου αιώνα) 
στο Μπρνο. Μια υπέροχη εκδήλωση 
(ένας από τους κύριος διοργανωτές 
ήταν το Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας, 
ευχαριστούμε την Εύα Λιόλιου, 
Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων 
Τσεχίας για την πρόσκληση!) στην 
οποία συμμετείχαν όχι μόνο οι 
Έλληνες της Ελληνικής Κοινότητας 
Μπρνο, αλλά και αρκετοί από τις 
άλλες Ελληνικές Κοινότητες στην 
Τσεχία. Η ΕΚ Κάρβινα έφτασε με 
λεωφορείο με 45 από τα μέλη της 
με τον δυναμικό Πρόεδρο της, 
Μιχάλη Δουλκερίδη. Μπράβο, 
Μιχάλη. Σχεδόν όλοι οι Πρόεδροι 
των ΕΚ Τσεχίας ήταν παρόντες. 
Την Ελληνική Πρεσβεία στην 
Τσεχία αντιπροσώπευσε ο κύριος 
Ιωάννης Παπάς, Πρώτος Σύμβουλος 
του Οικονομικού Τμήματος. Η 
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας ήταν εκεί 
μαζί με τα μέλη του χορευτικού  

‘Ακρόπολις’ (το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα παραδοσιακών χορών 
και το μουσικό πρόγραμμα ήταν 
προετοιμασμένα από την Κατερίνα 
Σπάλα, υπεύθυνη του χορευτικού 
τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων 

Τσεχίας και μέλος του χορευτικού 
συγκροτήματος ‘Ακρόπολις’ της ΕΚ 
Πράγας και του χοροδιδασκάλου 
Μιχάλη Σπάλα-Λάσο του χορευτικού 
‘Ακρόπολις’ της ΕΚ Πράγας) και την 
διάσημη τραγουδίστρια Νικολέτα 

Εκδρομή-προσκύνημα στις 
πόλεις Βέλεχραντ και Κρόμεριζ 

αφιερωμένη στο έργο των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου 
πραγματοποίησαν μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητα Πράγας σε συνεργασία 
με την Βουλγάρικη Κοινότητα 
«Αναγέννηση» Πράγας. Όπως κάθε 
χρόνο και φέτος η Βουλγάρικη 
Κοινότητα «Αναγέννηση» κάλεσε 
την ΕΚ Πράγας να επισκεφτούμε τις 
πόλεις Βέλεχραντ και Κρόμεριζ στη 
Μοραβία συνδεδεμένες με το έργο 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. 
Το Βέλεχραντ ήταν το πολιτικό και 
διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας 
της Μεγάλης Μοραβίας τον 9ο αιώνα 
και σ’ αυτή την πόλη ο Αγ. Μεθόδιος 
ήταν ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της 
Μεγάλης Μοραβίας. Στο Βέλεχραντ 
επισκεφτήκαμε τη Βασιλική όπου 
βρίσκεται το μαρμάρινο ανάγλυφο 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου 
(γλύπτης Φέρντιναντ Νεουμάνοβ) 
και η μία εικόνα των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθόδιου λαϊκής 

τέχνης του πολωνικού ζωγράφου 
Γιαν Ματέικα. Επίσης επισκεφτήκαμε 
και την όμορφη πόλη Κρόμεριζ με το 
κάστρο του Αρχιεπίσκοπου και τους 
καταπληκτικούς κήπους του. (Στη 
φωτογραφία μέλη της ΕΚ Πράγας 

με μέλη της Βουλγάρικης Κοινότητας 
«Αναγέννηση» στο κάστρο Κρόμεριζ, 
περισσότερες φωτογραφίες facebook.
com/page/Ελληνική-Κοινότητα-στην-
Πράγα)  

6 Ιούνη
«Ελληνικό Σάββατο» 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Στις 7 Ιούνη το ταξιδιωτικό 
γραφείο VTT (Venus Trade and 

Tour, www.vtt.cz) γιόρτασε τα 25 
χρόνια από την ίδρυση του στον 
ιππόδρομο της Πράγας Velka 
Chuchle με τη συμμετοχή πολλών 
ελληνικών και τσεχικών εταιριών 
όπως και με πλήθος κόσμου από 
την Πράγα και άλλες πόλεις της 
Τσεχίας. Το ελληνικό στοιχείο δεν 
έλειπε. Τα μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας όπως και το 
χορευτικό συγκρότημά «Ακρόπολις» 
συμμετείχαν ενεργά. Είχαμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα 
χορευτικών συγκροτημάτων από 
την Κύπρο (Λακαταμίας) και από 
την Τσεχία (το υπέροχο φολκλορικό 
συγκρότημα TREHUSK). Όλες οι 
ιπποδρομίες ήταν αφιερωμένες στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο όπως η 
πρώτη στους θεούς της Ελλάδας, η 

δεύτερη στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού (ΚΟΤ), η τέταρτη στα 
25 χρόνια του VTT, η πέμπτη 
στον Μέγα Αλέξανδρο, κ.ά, και η 
τελευταία στο «Kalypso Lambrou». 
Όπως πάντα, ο Δημήτρης Λάμπρου 
ήταν γενναιόδωρος με τα δώρα 

που μοίρασε στους τυχερούς της 
τόμπολας: πάνω από 200 διακοπές 
στην Ελλάδα και Κύπρο, γεύματα 
στα εστιατόρια της εταιρίας – Old 
Athens, Gyros (www.gyros-gr.com), 
ελληνικά και κυπριακά κρασιά, 
καλάθια με ελληνικά και κυπριακά 
προϊόντα και πολλά άλλα δώρα. 
Δεν μάθαμε ακόμα πόσοι από μας 
απαντήσανε σωστά στο ερώτημα 
«Πόσοι πελάτες της εταιρίας VTT 
ταξιδέψανε στα ελληνικά νησιά και 
στην Κύπρο από τις 01.01.2000 
μέχρι 06.06.2015;» Ξέρουμε για 
τώρα την απάντηση, γύρω στις 500 
000.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη 
Λάμπρου γι’ αυτή την όμορφη 
και χαρούμενη μέρα και του 
ευχόμαστε πολλή υγεία και 
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες! 
Επίσης, ευχαριστούμε το 
ταξιδιωτικό γραφείο VTT για 
την οικονομική υποστήριξη 
(10.000 κορόνες) που πρόσφερε 
στην Ελληνική Κοινότητα 
Πράγας και το τιμητικό δίπλωμα 
στο χορευτικό συγκρότημά μας.    

Σπάλα (απολαύσαμε μια εξαιρετική 
ερμηνεύτρια του ελληνικού 
έντεχνου τραγουδιού!), την Σοφία 
Παταρίδου (υπέροχη ερμηνεύτρια 
του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού) 
με την οικογένειά της και αρκετά 
μέλη. Είχαμε την ευκαιρία να 
δούμε την ιστορική έκθεση με την 
ξενάγηση του Αριστείδη Φραντς. 

Εκτός από το πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, την έκθεση και την 
ξενάγηση στο Κάστρο, είχαμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα 
ελληνικά φαγητά από τα ελληνικά 
εστιατόρια στο Μπρνο όπως πίτες, 
κεφτεδάκια, τζατζίκι, χωριάτικη 
σαλάτα, πιπεριές κ.ά. μαγειρευμένα 
από ελληνικές οικογένειες που 

μένουν στο Μπρνο (ευχαριστώ 
τον Λεωνίδα για τη νόστιμη πίτα, 
κεφτέδες και πολλά άλλα). Ναι, 
ήταν ένα αληθινό «Ελληνικό 
Σάββατο και Σαββατόβραδο» 
στην πόλη Μπρνο. Μπράβο στους 
διοργανωτές! Συγχαρητήρια σε 
όλους! (Περισσότερες φωτογραφίες 
στο facebook της Κοινότητας) 

7 Ιούνη 
Το ταξιδιωτικό γραφείο Venus Trade and Tour (VTT) του Δημήτρη Λάμπρου γιόρτασε τα 25 χρόνια από την ίδρυση του

Το χορευτικό συγκρότημα ‘Ακρόπολις’ της ΕΚ Πράγας
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Στους χώρους του νοσοκομείου του 
Μπέροουν έγιναν τα εγκαίνια 

του Φυσιοθεραπευτικού Κέντρου για 
το οποίο λένε ότι είναι το καλύτερο 
και μοναδικό στην Τσεχία. Πολλά 
μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 
ήμασταν παρόντες. Ο Σωτήρης 
Ζαβαλιάνης, Γενικός Διευθυντής του 
Νοσοκομείου του Μπέροουν έκοψε 
την μπλε κορδέλα. Τι κι αν έβρεχε – 
ο κόσμος ήταν εκεί και γιόρτασε μαζί 
με το προσωπικό αυτή τη μεγάλη 
μέρα. Καλορίζικο, Σωτήρη! (Ο Σ. 
Ζαβαλιάνης 2ος από δεξιά)

Slavnostní přestřižení pásky, prohlíd-
ka hlavních, zejména nových prostor 
Rehabilitačního centra s pozvanými 
hosty a ve 14 hodin krátké projevy 
bývalého starosty Berouna Jiřího Bes-
sera,  senátora Jiřího Oberfalzera 
(ODS), poslance Petra Bendla (ODS), 
bývalého předsedy Odborového svazu 
ve zdravotnictví Jiřího Schlangera, 
náměstka hejtmana Středočeského 
kraje a starosty Hořovic Jiřího Peřiny 
(ČSSD) a za odbornou veřejnost doc. 
MUDr. Olgy Švestkové, přednostky 
Kliniky rehabilitačního lékařství 
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. 
Lékařské fakulty UK zahájily pestrý 
odpolední program,  říjemně modero-
vaný Liborem Boučkem.
Rehabilitační centrum berounské 
nemocnice je špičkovým zdravotnick-
ým zařízením, s tím nejdůležitějším 
- kvalitní péčí zajištěnou odborníky 

a ochotným a laskavým přístupem 
veškerého zdravotnického personálu. 
Poskytuje vše, co má dnes kvalitní 
medicinská rehabilitace k dispozici. Ve 
třech propojených pavilonech nabízí 
moderně vybavené jedno až třílůžkové 
pokoje včasné léčebné rehabilitace, 
zajištěné v rámci akutní péče oddělením 
vnitřního lékařství včetně intenzivní 
péče. Dále celou řadu specializovaných 
pracovišť, jak pro lůžkovou, tak am-
bulantní rehabilitaci. K dispozici jsou i 
služby klinického psychologa, klinick-
ého logopeda, ambulance akupunktu-
ry, pracoviště protetika a také krásný 
park, s prostorem pro nácvik všedních 
pohybových aktivit pro pacienty cen-
tra, ale také relaxaci a odpočinek pro 
všechny klienty i návštěvníky nemoc-
nice. Nejen pacienti, ale i odborníci v 
tomto oboru dnes řadí Rehabilitační 
centrum v Berouně k nejlepším a 
nejkomfortnějším zařízením tohoto 
typu v České republice, jeho úroveň 

bezesporu dokládají i stále přicházející 
pochvalné dopisy a maily od spoko-
jených pacientů.
V právě dokončené nové přístavbě 
centra mimo jiné přibyly i další 
jednolůžkové pokoje, které jsou 
oproti stávajícím, vybaveným kvalit-
ními elektricky polohovatelnými lůžky, 
bezbariérovým sociálním zařízením, 
připojením na internet a televi-
zorem, navíc kuchyňským koutkem a 
zázemím terasy či balkonu s krásným 
výhledem. Náročnou klientelu pak jistě 
osloví dva prostorné luxusní rezidenční 
apartmány, se špičkovým zařízením 
do posledního detailu. V této části 
Rehabilitačního centra je také kom-
pletní vodoléčba včetně bazénů, sau-
na, dále tělocvičny, z nichž jedna je 
vybavena řadou těch nejmodernějších 
přístrojů, a také moderní jídelna, 
včetně příjemné kavárny pro pacienty 
i všechny ostatní, kteří do berounské 
nemocnice zavítají. 
(από το φβ: https://www.facebook.
com/rehabilitacninemocniceberoun) 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

13 Ιουνίου 
Τα εγκαίνια του Φυσιοθεραπευτικού Κέντρου 
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Η παρουσία των Ελλήνων στην 
όμορφη πόλη του Κρνοβ, στα 

Τσέχο-Πολωνικά σύνορα, ξεκίνησε με 
την άφιξη των Ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων από τον ελληνικό 
εμφύλιο πόλεμο το 1948-1949. Από 

τότε και μέχρι σήμερα οι Έλληνες 
στην πόλη αυτή, οργανωμένοι σε 
δύο Κοινότητες – Ελληνική Κοινότητα 
Κρνοβ και Ελληνική Κοινότητα 
Κρνοβ-πόλης συνεχίζουν να παίζουν 
ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία 
της πόλης και της περιοχής. Εδώ και 
πολλά χρόνια η ΕΚ Κοινότητα-πόλης 
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική 
Δημοκρατία (η έδρα της οποίας είναι 
στο Κρνοβ) οργανώνουν πολλές 
εκδηλώσεις με ελληνικό περιεχόμενο, 
κλείνοντας των κύκλο αυτών με τις 
γνωστές σε όλους μας «Ελληνικές 
Ημέρες – Κρνοβ». Οι «Ελληνικές 

Ημέρες» ξεκινήσανε την Παρασκευή, 
19 Ιουνίου με μία εξαιρετική 
συναυλία αφιερωμένη στο μουσικό 
έργο του Μίκη Θεοδωράκη με την 
ευκαιρία του εορτασμού των 90 
χρόνων του, στην οποία ακούσαμε 

την επιστολή του Μ. Θεοδωράκη 
προς τους καλλιτέχνες. Ακολούθησε 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με έργα 
του μεγάλου μας συνθέτη, πρώτα 
από τους μικρούς μαθητές του 
Ελληνικού Σχολείου του Κρνοβ, μετά 
ακούσαμε την εξαιρετική ερμηνεία 
τραγουδιών από δύο τραγουδιστές 
της όπερας, την Γιάνα Δολεζίλκοβα 
και τον Βόιτεχ Καντέρζα (απόφοιτοι 
από την μουσική σχολή των Αθηνών) 
και το πρόγραμμα έκλεισε με τα πιο 
διάσημα έργα του Θεοδωράκη από το 
μουσικό σχήμα Βαγγέλης Βασιλάκος 
(μπουζούκι, φωνή), Ιορδάνης 
Τσακιρπάλογλου (κιθάρα, φωνή) 

και Ιβάνα Μόκρα (μπαγλαμά). Ναι, 
ήταν μια συγκινητική συναυλία 
για όλους μας. Ευχαριστούμε τους 
διοργανωτές και τον Πρόεδρο της 
ΕΚ Κοινότητας Κρνοβ-πόλης, Γιώργο 
Μπαζάκα.

Το Σάββατο, 20 Ιουνίου: 
Συνέλευση των Προέδρων των 

Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία, 
στην οποία το κύριο θέμα ήταν η 
διοργάνωση της μεγάλης κλασικής 
συμφωνικής συναυλίας αφιερωμένη 
στα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 
14 Νοεμβρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής της πόλης Οστράβας. 
Στις 2 μμ όλοι Έλληνες (και από 
τις άλλες πόλεις) και Τσέχοι φίλοι 
ήμασταν στην κεντρική πλατεία όπου 
τα ‘μικρά χορευτικά’ της Οστράβας 
και Κρνοβ παρουσιάσανε ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς (ακόμα δεν 
έβρεχε) και συνέχισαν τα χορευτικά 
των Ελληνικών Κοινοτήτων του 
Γιάβορνικ (θρακιώτικα, ήταν 
υπέροχοι εάν και μούσκεμα από την 
συνεχή βροχή), του Κρνοβ-πόλης 
(κρητικούς χορούς και Ζορμπά). 
Παρόλα την βροχή, όλοι μείναμε 
στην πλατεία και χειροκροτήσαμε 
τους υπέροχους χορευτές μας. Οι 
«Ελληνικές Ημέρες Κρνοβ» κλείσανε 
με ένα μεγάλο γλέντι με το μουσικό 
σχήμα «Η Παρέα». Διασκεδάσαμε 
μέχρι το πρωί. Ευχαριστούμε, Κρνοβ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

19 -20 Ιουνίου 
Ελληνικές Ημέρες στην πόλη Κρνοβ

Τα παιδιά του ελληνικού σχολείου Κρνοβ   4ο αριστερά, Χρήτος Μπιάλας καμαρώνη τον εγγονό του
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 
στην Πράγα ιδρύθηκε το 1998. 
Σήμερα το Πανεπιστήμιο έχει πάνω 
από 800 φοιτητές από 70 χώρες. Σ’ 
όλη τη διάρκεια από την ίδρυσή του, 
όπως ο Πρόεδρος, Ηλίας Φούτσης 
και ο Γενικός Διευθυντής Σωτήρης 
Φούτσης έτσι και οι καθηγητές του 
Πανεπιστήμιου προσφέρουν στους 
φοιτητές ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον 
το οποίο θα τους βοηθήσει στη 
παραπέρα σταδιοδρομία της ζωής 
τους ως άνθρωποι των γραμμάτων, 
επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής 
έρευνας με μία πολυπολιτισμική 
κουλτούρα. Είναι και το μόνο διεθνή 
Πανεπιστήμιο στην Τσεχία. Η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι τα αγγλικά. 
Το Πανεπιστήμιο δεν ξεχνά τους 
απόφοιτούς του προσπαθώντας να 
τους βοηθήσει να βρουν κατάλληλες 
θέσεις εργασίας ανά του κόσμου, 
έχοντας στενές διασυνδέσεις και 
συνεργασίες με πολλές επιχειρήσεις, 

γραφεία, πανεπιστήμια όπως στην 
Τσεχία έτσι και στο εξωτερικό. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους 

απόφοιτους του 2015 και τους 
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

27 Ιουνιού 
Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης στην Πράγα – η 14η Τελετή Αποφοίτησης φοιτητών του 2015

Μουσικό σχήμα Βαγγέλης, Ιβάνα και Ιορδάνης«Ζορμπά» από μέλη του χορευτικού «Αντιγόνη»

Γιάννα Δολεζίλκοβα και Βόιτεχ Καντέρζα Ο Χρ. Μπιάλα χαιρετά τους καλλιτέχνες
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

5 Ιούλη 
«Μια λέξη μόνο φτάνει για να είμαστε ευτυχισμένοι»

Η πιο ευτυχισμένη μέρα της 
οικογένειας Νεδέλκου και του φίλου 
μας, μέλους της ΕΚ Πράγας, Πέτρου 
Νεδέλκου. Ο Πέτρος παντρεύτηκε 

αυτή τη μέρα και όλοι ήμασταν στο 
οικογενειακό εστιατόριο ‘Όλυμπος’ 
για να του ευχηθούμε να ζήσουν, 
νάναι πάντα αγαπημένη και 

ευτυχισμένοι. Οι φωτογραφίες μιλάν 
καλύτερα από μένα…… 



12 Καλημέρα 4

ΜΝΗΜΕΣ ⁞ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ  

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ 

Αφιερωμένο στα παιδιά μου Νίκο και Bodja

Η Σαββα� ανή Σ" μα$ κη-Νεουμάνοβα είναι α/  "  0 ιδιά 2 υ 
ήρ4 νε 56 ν Τσεχοσλοβακία ;  1948. Έφυγε 5;  βουνό με$  α/  

μία μεγάEη μάχη με" ξύ ; υ ΔΣΕ και ; υ κυβερνη� κού 5J α; ύ ό" ν 
δεν βρήκε κανέναν 5;  5L �  6 ς. Ήδη είχε 4 αδέρφια 5;  ΔΣΕ και 
μία νύφη και έναν γαμO ό. ΕκP ς α/  6  μία 6 ς αδερφή, 6 ν Χρυσό, 
μαχήJ ια ; υ ΔΣΕ, 2 υ έφυγε με ;  τμήμα 6 ς 56 ν ΤαT ένδη με$  
6 ν υ2 χώρηV  ; υ ΔΣΕ W Eη Αυγού5; υ 1949, "  αδέρφια 6 ς όY ς 
και η νύφη και ο γαμO ός δώσανε 6  ζωή ; υς για ένα καλύ\ ρο μέ] ον 
6 ς Ε] άδ  ̂  ως μαχηW ς και μαχήJ ιες ; υ ΔΣΕ. Χαρακ6 ρι5� κά η 
Σαββα� ανή 56 ν ε_ 5; λή 2 υ μ  ̂  έ5\ ιλε (βE. O οηγούμενο \ ύχος, 
2/2015 ; υ Καλημέρα) έγραψε: «Χάρηκα και i γκινήj κα 2 λύ, 
ιδιαί\ ρα ό" ν μου έδωσες ;  � μη� κό δίπλωμα «Τιμής Ένεκεν» διό�  
εγώ ;  l ρα γι’ αυ; ύς 2 υ έm σαν για μια ελεύn ρη 0 J ίδα, για μια 
νέα Ε] άδα. Το l ρα για "  αδέEφια και ; υς i o ενείς μου, μαχηW ς 
και μαχήJ ιες ; υ Δημοκρα� κού ΣJ α; ύ Ε] άδ  ̂  2 υ έδωσαν 6  ζωή ; υς για μια νέα Ε] άδα». Παραq ; υμε � ς αναμνήσεις 6 ς Σαββα� ανής 
α/  6  ζωή 6 ς 56 ν Ε] άδα, Μ2 ύEκες και Τσεχοσλοβακία. Σήμερα s νω α/  80 χρόνων, η Σαββα� ανή ακόμα t χνει 5; ιχεία για ; ν αδερφό 
6 ς, Σίμο Σ" μα$ κη ; υ Σ" μά6  και 6 ς Γραμμαv ς, μαχηw  ; υ ΔΣΕ, ο ο2 ίος T οv j κε 5� ς \ λευ" ίες μάχες ; υ ΔΣΕ. Ευχαρι5; ύμε 6  
Σαββα� ανή για ;  κείμενο και � ς φω; γραφίες 2 υ μ  ̂  έ5\ ιλε και 6 ς ευχόμα5\  γρήγορη ανάρρωV  και 2 ] ή υγεία.
(Σ6  φω; γραφία, 1η α/  αρι5\ ρά η Σαββα� ανή Σ" μα$ κη-Νεουμάνοβα με ;  � μη� κό δίπλωμα «Τιμής Ένεκεν» 6 ς Λέy ης ΦίEων ; υ ΚΚΕ 
Τσεχί  ̂  56 ν Ο5J άβα, 2014) 

Η οικογένεια μου και το χωριό 
μου Άνω Κλεινές, Φλώρινας

Από τη στιγμή που ένιωσα στον 
κόσμο άρχισα να καταλαβαίνω 

τη γλύκα και πίκρα της ζωής. 
Οι γονείς μου, Σταμάτης και 
Γραμματώ ήταν φτωχοί αλλά είχαν 
άλλα πλούτη και σπάνια τύχη που 
κανένας πλούσιος δεν έχει. Ήτανε 
σεμνοί, τίμιοι και γεμάτοι αγάπη 
για τα παιδιά τους, το χωριό και την 
ζωή τους. Σχολείο δεν είχαν πάει και 
ούτε την υπογραφή τους ήξεραν να 
βάλουν. Το σχολείο το πλήρωναν 
οι γονείς εκείνα τα χρόνια και μόνο 

αυτοί που είχαν λεφτά μπορούσαν 
να παν σχολείο. Όσο για βιβλία, 
μόνο οι πλούσιοι είχαν βιβλία στο 
σχολείο. Οι φτωχοί από πού να τα 
βρουν και πώς να μάθουν γράμματα; 
Ο θείος μου Αναστάσης, αδερφός του 
πατέρα μου, καθόταν δίπλα στο δικό 
μας σπίτι και είχε πάει σχολείο. Έτσι 
αυτός ήταν εκκλησιακός επίτροπος. 
Οι γονείς μου ήταν Θρακιώτες. 
Ήσυχοι άνθρωποι, καμιά φορά δεν 
έκαναν φασαρία, δεν μάλωναν. Ο 

πατέρας μου σπάνια πήγαινε στο 
καφενείο, δεν έπινε, ούτε μία φορά 
τον είδαμε να έρθει μεθυσμένος στο 
σπίτι. Ήταν τίμιος και μας μάθαινε 
κι εμείς, τα παιδιά του, να είμαστε 
τίμιοι και πάντα να λέμε την αλήθεια 
στους μεγάλους, να τους χαιρετάμε 
και να τους σεβόμαστε. Και ποτέ να 
μην κλέψουμε ας είμαστε φτωχοί. 
Θυμάμαι τη φτώχια μας - πριν 
πάμε για ύπνο στρώναμε μία ψάθα 
καταγής, κρεβάτια δεν είχαμε, με 

Οι γονείς μου, Σταμάτης Σταματάκης Γραμματώ Σταματάκη
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ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ ⁞ ΜΝΗΜΕΣ

μία κουβέρτα μόνο για όλους και 
ξαπλώναμε όλοι μαζί ο ένας δίπλα 
στον άλλον με την μάνα μου στη 
μία άκρη και τον πατέρα μου στην 
άλλη. Εγώ πάντα ήμουν κοντά στον 
πατέρα. Μόνο ο αδερφός μας Σίμος 
κοιμόταν ξεχωριστά, μόνος του, 
και το όνειρο του ήταν να φτιάξει 
ένα κρεβάτι όταν παντρευτεί, σαν 
αυτά που είχε δει στους φίλους του 
πατέρα μας στην Φλώρινα. Θυμάμαι, 
τα βράδια όταν μαζευόμασταν όλη 
η οικογένεια στο σπίτι, οι μεγάλοι 
μας έλεγαν παραμύθια, παίζαμε 
διάφορα οικογενειακά παιχνίδια 
όπως την ‘κολοκυθιά’ και ο καθένας 
έπρεπε να μαντέψει πόσα κολοκύθια 
έκανε η κολοκυθιά, το πρόσωπο που 
είχε στο νου του αυτός που έλεγε την 
‘κολοκυθιά’. Εμείς, βέβαια, πάντα 
είχαμε στο νου τους συγγενείς 
μας, όπως τη θεία Ελένη που είχε 
τρία παιδιά και αυτοί δύο γονείς, 
άρα πέντε κολοκύθια. Παίζαμε κι 
άλλα παιχνίδια και στη γειτονιά, 
στην αυλή με τα ξαδέρφια μας και 
τα παιδιά της γειτονιάς. Παίζαμε 
το ‘μαντιλάκι’, το ‘τσελίκι’, ‘πέρνα, 
πέρνα, μέλισσα’ και πολλά άλλα. 
Την άνοιξη, πηγαίναμε στο σχολικό 
κήπο και μαθαίναμε να δουλεύουμε. 
Και στην εκκλησία πηγαίναμε όλα 
τα παιδιά μαζί με τη δασκάλα, είτε 
με τους γονείς μας, είτε και μόνοι 
μας. Η εκκλησία μας ήταν πολύ 
ωραία – για ταβάνι είχε τον ‘γαλάζιο 
ουρανό’ με ‘άστρα’ χρυσές εικόνες. 
Όταν πήγαινα να μεταλάβω πάντα 
έπρεπε να περάσω μεταξύ των δύο 
λιονταριών για να πάρω το αντίδωρο 
από τον παπά. (Στη φωτογραφία το 

χωριό Άνω Κλεινές σήμερα)
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα ήταν οι πιο αγαπημένες 
και χαρούμενες μου γιορτές. Μου 
αρέσανε και τα διάφορα ήθη και 
έθιμα του χωριού μας. Θυμάμαι, 
όταν παντρεύτηκε η ξαδέρφη μου 
Χρυσό, ένα παιδί πήγε και ανέβηκε 
στο πιο μεγάλο δέντρο του χωριού 
για να δέσει ένα άσπρο μαντίλι 
στο κλωνάρι διότι πίστευαν ότι το 
παλληκάρι που θα κατεβάσει το 
μαντίλι θα το έπαιρνε στο γάμο της. 
Αυτό γινότανε και με μήλο που το 
έριχναν για να δουν ποιος θα το 
πιάσει. Στου αδελφού μου το γάμο, 
εμένα με έστειλαν να βοσκώ τα ζώα, 
αφού η οικογένεια μας είχε μόνο 
ένα αγόρι και είτε γιορτές ήταν είτε 
βαφτίσια, είτε γάμος, κάποιος έπρεπε 
να προσέχει τα ζώα. Κι έτσι όταν 
χρειαζότανε εγώ πάντα πήγαινα 
τα ζωντανά, πρόβατα είτε γελάδια, 
ακόμα και το γάιδαρο για βοσκή. 
Και σήμερα ακόμα βλέπω την εικόνα 

με τη μάνα μου να πιάνεται πρώτη 
στο συρτό δίπλα στον πατέρα μου 
και να χορεύει. Και όταν ο αδερφός 
μου απόχτησαν κοριτσάκι και 
έγιναν τα βαφτίσια, εγώ πάλι στα 
ζώα ήμουν. Αλλά η θεία μου Ελένη 
μου είπε το όνομα του μωρού και με 
συμβούλεψε να πάω στη νύφη μας 
την Νεραντζούλα και να της πω ότι 
το κοριτσάκι το ονόμασαν Βαγγελιώ. 
Το βράδυ όταν πήγα στο σπίτι με τα 
ζώα και ο αδερφός μου με τη νύφη 
μου με ρώτησαν εάν ξέρω το όνομα 
του κοριτσιού, τους το είπα, και 
αυτοί από τη χαρά τους με πήραν 
αγκαλιά και η νύφη μας μου έδωσε 
δώρο μία κεντημένη ποδιά. Δεν ξέρω 
πώς μπόρεσα και τη φύλαξα μέχρι 
σήμερα μετά από τόσες ταλαιπωρίες 
στη ζωή μου. 
Δεν ήταν όλα χαρούμενα στο χωριό. 
Είχαμε και τις τραγωδίες μας. 
Εγώ είχα μία φιλενάδα, Καυκάσια 
(Λαζή), Μορφία τη λέγανε. Οι γονείς 
της ήταν χωρισμένοι κι αυτή ζούσε 

       Κωνσταντίνα Σίμος         Χρονιά
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με τη γιαγιά της και τον μπαμπά 
της, τον Μαργαρίτη, ο οποίος δεν την 
άφηνε ποτέ να πάει στη μητέρα της. 
Αυτή, όμως, όταν μπορούσε να πάει 
κρυφά, πήγαινε να δει τη μάνα της. 
Ο πατέρας την έφερνε πίσω. Μια 
μέρα, ο πατέρας της περνούσε με το 
κάρο μπροστά από το σπίτι μας, και 
τι να δούμε από το μπαλκόνι μας – 
είχε την μάνα του ξαπλωμένη πάνω 
στο κάρο. Ήταν πεθαμένη. Ο ίδιος 
σκότωσε τη μάνα του, τη γιαγιά της 
Μορφίας, με το τσεκούρι και πήγε 
μόνος του και την έθαψε. Κλάψαμε 
πολύ για αυτήν την καλή γιαγιά.
Εμείς ήμασταν έξι αδέρφια, πέντε 
κορίτσια και ένα αγόρι.  
Η πιο μεγάλη, η Κωνσταντίνα ήταν 
ξανθιά, δουλευτάρα, τραγουδούσε 
πολύ ωραία και ήταν η πιο όμορφη 
στο χωριό. Κάθε νυχτεριό (νυχτέρι) η 
φωνή της ακούγονταν σαν τη φωνή 
μιας μάγισσας. Η Κωνσταντίνα 
έφυγε στο βουνό και σκοτώθηκε 
ως μαχήτρια του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. Μέχρι σήμερα δεν 
βρήκα στοιχεία για την τύχη της. 
Και τα τρία αδέρφια ήταν μαχητές 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
και έπεσαν σε διάφορες μάχες.
Δεύτερος στη σειρά ήταν ο Σίμος. 
Ήταν μελαχρινός, στη δουλειά δεν 
τον έφτανε κανένας και πάντα 
παραστέκονταν τον πατέρα μας στις 
δουλειές. Ήταν τέτοιο παιδί που τον 
αγαπούσε όλο το χωριό και ιδιαίτερα 

οι κοπέλες. Δεν του άρεσε καθόλου 
όταν έβλεπε κάποιο χωρικό μας να 
τυραννά κάποιο. Θυμάμαι το γείτονα 
μας Μαργαρίτη (που σκότωσε τη 
μάνα του) που ήταν δεύτερη φορά 
παντρεμένος με την Σουλτάνα. Από 
την πρώτη του γυναίκα είχε δύο 
κορίτσια, την Αργυρώ και τη Μορφία. 
Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τι 
είναι η ζωή, κατάλαβα τι περνάει 
η καημένη Μορφία. Η ζωή της ήταν 
χειρότερη και από αυτή ενός τσιράκι 
– πήγαινε στο χωράφι με τα ζώα, 
όργωνε, έσπειρε, βοσκούσε τα ζώα, 
τα άλογα και αντί για φαγητό, η 
μητριά της έβαζε τον πατέρα της 
να την ξυλοκοπά. Ο αδερφός μου 
Σίμος, όταν τύχαινε να είναι στο 
σπίτι, πάντα έτρεχε να την γλυτώσει 
από τα χέρια του πατέρα της. Ο 
Σίμος ήταν τέτοιος, ήθελε πάντα 
το καλό όλου του κόσμου. Ο Σίμος 
έφυγε στο βουνό και σκοτώθηκε ως 
μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας. Για τελευταία φορά τον 
είδα στο χωριό Μπούφι όταν ήρθαν 
οι αντάρτες και χτύπησαν τα χωριά 
Πάνω Κλέστινα και Κάτω Κλέστινα 
και κάποιος τραυματίας μου είπε 
ότι τον αδερφό μου θα τον βρω στην 
τοποθεσία Περιστέρι στο Μπούφι. 
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχω 
βρει άλλα στοιχεία για την τύχη του 
αδερφού μου. 
Τρίτη στη σειρά ήταν η αδελφή μου 
Χρονιά. Ήταν μελαχρινή, άφοβη, 

με πολύ θάρρος. Δυστυχώς, μόλις 
στα 15 της χρόνια, γεννήθηκε το 
1929, σκοτώθηκε ως μαχήτρια του 
Δημοκρατικού Στρατού της 14ης 
Ταξιαρχίας με το κεφάλι ψηλά. 
Αργότερα έμαθα ότι τραυματίστηκε 
βαριά και μεταφέρθηκε στο 
Νοσοκομείο του Αρχηγείου Δυτικής 
Μακεδονίας όπου στις 23 Ιούνη 1948 
υπέκυψε. (Τα στοιχεία τα βρήκαμε 
στο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη ζωή’ και 
θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς 
τους συντρόφους για το έργο αυτό. 
Στη μνήμη των αδελφών μου, 
προσφέρω 500 κορώνες στο ηρωικό 
μας ΚΚΕ.)
Τέταρτη στη σειρά ήταν η Χρυσό. Μόλις 
πρόλαβε να τελειώσει το Δημοτικό 
και αμέσως μπήκε στη δουλειά. 
Όλοι έπρεπε να δουλεύουμε, μικροί 
και μεγάλοι για να μπορέσουμε να 
ζήσουμε. Αργότερα και η Χρυσό 
έφυγε στο βουνό, στο Δημοκρατικό 
Στρατό Ελλάδας, πολέμησε μέχρι 
τον τραυματισμό της και μετά μέσω 
Αλβανίας πέρασε στην Σοβιετική 
Ένωση, στην Τασκένδη. 
Πέμπτη στη σειρά, είμαι εγώ. Με 
λέγανε Μαυρέλι, Αραπάκη διότι 
ήμουν μελαχρινή και τα καλοκαίρια 
μαύριζα ακόμα πιο πολύ, γινόμουνα 
σαν κάρβουνο.
Η πιο μικρή από όλους μας ήταν η 
Βασιλική, η Βάσω. Ήταν ξανθιά και 
έμοιαζε λίγο την Κωνσταντίνα. 

   Χρυσό (Χρυσούλα) Χρυσό, 1η αριστερά Σαββατιανή

ΜΝΗΜΕΣ ⁞ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ  

Η Χρυσό ήταν μαχήτρια του ΔΣΕ, και με τον τραυματισμό της πέρασε μέσω Αλβανίας στη Σοβιετική Ένωση. Είναι η τέταρτη 

μαχήτρια του ΔΣΕ αυτής της οικογένειας. Η Σαββατιανή, 1950 στην Τσεχοσλοβακία.
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Στην Κατοχή
Η ζωή μας κυλούσε ήσυχα και με 
σκληρή δουλειά στα χωράφια μέχρι 
την Κατοχή. Με την Κατοχή ζήσαμε 
και την μεγάλη πείνα. Ζήσαμε και τη 
βαρβαρότητα των Γερμανών και των 
δικών μας δοσίλογων, συνεργάτες 
των Γερμανών. Οι πόλεις στην 
Ελλάδα υπόφεραν περισσότερο από 
την πείνα. Θυμάμαι όταν οι φίλοι του 
πατέρα μου είχαν έρθει να μείνουν 
στο σπίτι μας στη διάρκεια της 
μεγάλης πείνας. Μοιραζόμασταν μαζί 
τους, (αυτοί ήταν τέσσερα άτομα), 
από το λίγο που είχαμε κι εμείς. 
Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Όλοι 
προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε. 
Στου ξάδερφου μου το σπίτι είχε 
έρθει και μία οικογένεια και όπως 
ακούγαμε από τους μεγάλους ήταν 
Εβραίοι. Είχαν ένα όμορφο κοριτσάκι, 
την Καίτη, με την οποία κάναμε 
παρέα και παίζαμε μαζί. Εμείς δεν 
ξεχωρίζαμε τον κόσμο. Στο χωριό μας 
κατοικούσαν Καυκάσιοι, Μακεδόνες, 
Θρακιώτες και Μικρασιάτες, όλοι 
ζούσαμε ήσυχα και όταν υπήρχε 
ανάγκη ο ένας βοηθούσε τον άλλον. 
Μια μέρα, η Καίτη μου είπε ότι θα 
πρέπει να φύγουν. Εγώ τότε δεν 
καταλάβαινα το γιατί πρέπει να 
φύγουν. Αυτό έγινε όταν ήρθαν οι 
Γερμανοί στο χωριό μας. Και τότε 
άρχισε το σφαγειό. Οι Γερμανοί 
έβγαλαν όλους τους άνδρες, μικρούς 
και μεγάλους στην πλατεία. Στήσανε 
και την ξαδέρφη μου Βαγγελιώ 
μπροστά στο πολυβόλο έτοιμοι να 
την σκοτώσουν και ο παπάς με την 
εικόνα της Παναγίας μαζί ήρθε να την 
γλυτώσει. Από πού είχαν έρθει και 
ρήμαξαν τον κόσμο; Πού ήταν ο Θεός 
και δέχονταν τέτοια βάσανα, αίσχη; 
Δεν θα ξεχάσω τη θηριωδία των 
Γερμανών όταν πήγαν στην παπαδιά 
που έψηνε ψωμάκι στο φούρνο, 
άρπαξαν τα δύο κοριτσάκια και έτσι 
όπως έκαιγε ο φούρνος τα πέταξαν 
μέσα και τα έκαψαν ζωντανά. 
Κάψανε σπίτια με ζώα. Και τι δεν 
κάνανε. Τους άνδρες τους πήγαν στο 
βουνό να τους σκοτώσουν. Τότες τους 
κύκλωσαν οι αντάρτες, σκότωσαν 
τους Γερμανούς κι έτσι γλύτωσαν 
οι πατεράδες και τ’ αδέρφια μας. Ο 
άνθρωπος όταν τα σκέφτεται όλα 
αυτά ανατριχιάζει ολόκληρο το 
κορμί του. Πάντα τους Γερμανούς 
τους έβλεπες με γραμμόφωνα και 

γυναίκες να διασκεδάζουν, να 
μπαίνουν μέσα στο ποτάμι όλοι 
γυμνοί σαν βουβάλια να κυλιούνται 
στο νερό. Φοβόμασταν να βγούμε 
έξω από την αυλή – οι δρόμοι ήταν 
γεμάτοι με κρεμασμένους -  γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά. Όλος ο κόσμος 
στην αρχή ζούσε με τον φόβο, αλλά 
σιγά-σιγά ξεσηκώθηκε και άρχισε να 
αγωνίζεται ενάντια των καταχτητών 
με ότι μπορούσε – όπλο, τσεκούρια 
και ότι άλλο έβρισκε το χέρι τους. 
Τους Γερμανούς τους στείλαμε στο 
διάβολο. Αλλά η Καίτη η φίλη μου, 
οι γονείς της και ένα παλληκάρι του 
χωριού μας χάθηκαν στα κάτεργα 
της Γερμανίας. 
Πέρασε κι αυτό το κακό με τον πόλεμο 
ενάντια στους καταχτητές. Ως που 
ο κόσμος να χαρεί λίγη ελευθερία, 
φτάσανε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι 
και άλλο κακό μας βρήκε. Όσοι είχαν 
αγωνιστεί ενάντια στους καταχτητές, 
ενάντια στους Γερμανούς, τους 
κυνηγούσαν, τους έκλειναν στα 
μπουντρούμια. Θυμάμαι, στο δρόμο, 
δίπλα στο χωράφι μας, που πήγαινε 
για την Φλώρινα ήταν κρεμασμένοι 
γυναίκες και παιδιά. Πότε θα τελείωνε 
κι αυτό το κακό; Του γείτονα μας το 
γιο τον πιάσανε και τον κρεμάσανε 
από το λαιμό στο τσιγκέλι, έτσι όπως 
κρεμούν το κρέας, να αιωρείται στον 
αέρα. Γέμισαν τα μπουντρούμια 
με αγωνιστές, γέμισαν οι φυλακές, 
πολλούς στείλανε στην εξορία. Και 
πόσους προδότες δεν είχαμε! Θεός 
να σε φυλάξει εάν είχες συγγενή 
που είχε αγωνιστεί ενάντια στους 
Γερμανούς. Έρχονταν, τους έπαιρναν 

και γίνονταν αφανή. Έτσι, πήραν 
στη φυλακή και τον αδερφό μου 
Σίμο. Από την άλλη, η αδερφή μου 
Κωνσταντίνα τότες ήταν παντρεμένη 
και είχε ένα αγοράκι, μόλις χρόνιασε. 
Και επειδή τα κουνιάδια της ήταν 
αντάρτες, τους πήραν και την 
έστειλαν εξορία μαζί με τα πεθερικά 
της. Κανείς από τους διωκόμενους 
δεν μπορούσε να γυρίσει στο χωριό 
και γι’ αυτό πολλοί από αυτούς, 
είχαν ξεφύγει στην Γιουγκοσλαβία. 
Στο σπίτι είχαν αφήσει τρία παιδιά 
– δύο κορίτσια κι ένα αγόρι. Οι 
μπουραντάδες πήγαιναν συχνά στο 
σπίτι τους και την μεγαλύτερη κόρη 
την βασάνιζαν, της είχαν σπάσει τα 
χέρια, τα πόδια και μετά έφευγαν. 
Μετά από κάμποσο καιρό, ήρθε στο 
σπίτι και το αδερφάκι μου από τη 
φυλακή και έτσι άλλαξε η ζωή μας. 
Αλλά όχι για πολύ. Εκείνο τον καιρό, 
το 1946, άρχισαν οι κυνηγημένοι να 
βγαίνουν στο βουνό, στο αντάρτικο. 
Κανείς δεν μπορούσε να εμφανιστεί 
στο χωριό. Όταν ο κουνιάδος μου ο 
Σταύρος προσπάθησε να έρθει στο 
χωριό, τον πιάσανε και τον στείλανε 
φυλακή όπου έμεινε πολλά χρόνια. 

Εμφύλιος Πόλεμος 
(Στη φωτογραφία ο Σίμος με την 
γυναίκα του Νεραντζούλα, και οι 
δύο σκοτώθηκαν ως μαχητές του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
στον Εμφύλιο Πόλεμο.)
Το καλοκαίρι του 1947 οι 
αντάρτες χτύπησαν το χωριό μας. 
Οι μπουραντάδες είχαν βάλει 
συρματοπλέγματα γύρω-γύρω από 

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ ⁞ ΜΝΗΜΕΣ
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το χωριό και κανόνια. Έτσι νόμιζαν 
ότι οι αντάρτες θα φοβηθούν και 
δεν θα πατήσουν στο χωριό. Οι 
αντάρτες ήταν από το χωριό μας, 
ήταν αυτοί που είχαν οικογένειες στις 
φυλακές και εξορίες. Δεν άντεχαν να 
βλέπουν τις αδικίες και τα βάσανα 
που περνούσαν οι συγχωριανοί 
τους και οι οικογένειες τους. Γι’ 
αυτό και κατέβηκαν από το βουνό 
και χτύπησαν τους χαφιέδες και 
τους μπουραντάδες. Όλο το χωριό 
σηκώθηκε στο πόδι. Παντού φωτιές, 
τραυματίες. Ο κόσμος δεν ήξερε πού 
να πάει. Εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν 
στης αδερφής μου Κωνσταντίνας 
το σπίτι. Ο πατέρας μου με είχε 
στείλει να είμαι κοντά στα παιδιά 
της Σουλτάνας, της συννυφάδας της 
αδερφής μου. Η Σουλτάνα με τον 
άνδρα της ήταν αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης και τώρα δεν μπορούσαν 
να γυρίσουν στο χωριό τους διότι η 
αντίδραση τους περίμενε για να τους 
πιάσει και στείλει φυλακή. Πήγαν 
στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. 
Όταν οι αντάρτες χτύπησαν το 
χωριό, τα παιδιά κι εγώ πιάσαμε από 
μία γωνιά του σπιτιού (αυτή ήταν 
η συμβουλή του πατέρα μου διότι 
οι σφαίρες δεν θα μας έβρισκαν στις 
γωνίες). Εγώ είχα στη δική μου γωνιά 
και την μεγάλη κόρη της Σουλτάνας, 
τη Σαραντούλα διότι αυτή είχε 
μεγάλο φόβο. Την Σαραντούλα κάθε 
τόσο την έπιαναν οι μπουραντάδες, 
την έδερναν, την πετούσαν κάτω από 
τις σκάλες, διότι είχε γονείς αντάρτες! 
Και η Σαραντούλα ήταν μόνο 13 
χρόνων. 
Σ’ αυτή τη μάχη του χωριού μας, 
το βράδυ ήρθε και ο Σπάρτακος και 
πήρε τα παιδιά της Σουλτάνας και 
τα πήγε στο βουνό. Εμένα μου είπε 
να πάω σπίτι και να πω στο Σίμο 
τον αδελφό μου να βγει στο βουνό. 
Πηγαίνοντας σπίτι, έβλεπα σπίτια 
να καίονται, είδα ένα τραυματία 
ξαπλωμένο με δεμένο κεφάλι στην 
πλατεία του χωριού που πρόλαβε να 
μου πει να φύγω γρήγορα σπίτι για 
να μη με πιάσουν οι μπουραντάδες. 
Όταν τον ρώτησα ‘κι εσύ;’, μου είπε: 
’Μη νοιάζεσαι για μένα, κορίτσι μου, 
εμένα θα με πάρουν οι αντάρτες’. 
Όταν έφτασα στο σπίτι, δεν βρήκα 
κανέναν, όλοι ήταν φευγάτοι, ο 
πατέρας μου, ο αδερφός μου, όλοι 
τους. Έτρεξα στην πλατεία, πήγα στο 

καφενείο και εκεί, ένας αντάρτης μου 
λέει: ‘Να, κορίτσι μου, φάε καραμέλες, 
εσύ σίγουρα καμιά φορά δεν έφαγες 
καραμέλες’. Δεν θυμάμαι τι τις έκανα 
τις καραμέλες. Κρατώντας το κουτί 
στην αγκαλιά μου, πήρα το δρόμο 
για το βουνό. Ήξερα ότι για μένα δεν 
υπήρχε πια δρόμος πίσω στο σπίτι 
μου. 

Στο βουνό και ο μακρύς δρόμος 
για την ξενιτιά…

Και έτσι, μη ξέροντας πόσο καιρό 
περπάτησα, κάποτε έφτασα στο 
Μπούφι, στο Περιστέρι. Εκεί πρώτα 
αντάμωσα την αδερφούλα μου την 
Κωνσταντίνα και το ανιψάκι μου 
τον Ζησάκη και το αδελφάκι μου το 
Σίμο. Όλοι τους ήταν μαχητές τους 
Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας. 
Τους γονείς μου δεν τους αντάμωσα. 
Εκεί, αντάμωσα και τον άνδρα της 
Βαγγελιώς, τον Θανάση, κι αυτός 
μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας. Ο Θανάσης ήταν ο δεύτερος 
άνδρας της Βαγγελιώς, τον πρώτο της 
τον άνδρα τον σκότωσαν οι Γερμανοί. 
Και ο Θανάσης σκοτώθηκε στον 
εμφύλιο. Μετά από πολλά χρόνια 
βρήκαμε τα στοιχεία στο βιβλίο 
‘Έπεσαν για τη ζωή’, έκδοση της 
ΚΕ του ΚΚΕ, σύμφωνα με τα οποία 
ο Παπαδάκης Θανάσης του Ζήση, 
ψευδώνυμο Λιάκος, γεννήθηκε 
το 1924 στις Άνω Κλεινές 
Φλώρινας. Μέλος του ΚΚΕ. Στην 
Κατοχή υπηρέτησε στον ΕΛΑΣ. 
Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 4-7-
1947. Στις 7-6-48 ονομάστηκε 
ανθυπολοχαγός πεζικού. Ήταν 
διοικητής λόχου στο 589 Τάγμα 
της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε 

στο ύψωμα Μπίκοβικ, στο Βίτσι, 
στις 11 Νοεμβρίου 1948. Λοχαγός 
πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/
γμα 13-12-48). Έτσι ήταν, πολλά 
παλληκάρια, στο άνθος της ζωής 
τους, πολέμησαν για τα ιδανικά τους. 
Τι άλλο δρόμο μπορούσαν να πάρουν 
αφού τους κυνηγούσαν να τους 
πιάσουν για να τους σκοτώσουν, να 
τους φυλακίσουν, να τους στείλουν 
εξορία… Έδωσαν τη ζωή τους για την 
ανεξαρτησία της πατρίδας μας, για 

τη λευτεριά, για ένα καλύτερο αύριο. 
Στο Μπούφι οι αντάρτες μας μάζεψαν 
δώδεκα παιδιά ηλικίας από πέντε 
μέχρι 13 χρόνων και με μία γριούλα 
χωριανή μας, που τη λέγαμε γιαγιά 
Βαΐτσα, για να μας συνοδεύει, μας 
έστειλαν στην Γιουγκοσλαβία. Μόλις 
περάσαμε τα σύνορα, την εικόνα 
αυτή ποτέ δεν θα την ξεχάσω, οι 
Γιουγκοσλάβοι μας δώσανε από 
ένα πιάτο μακαρονάδα. Αυτό ήταν 
το πρώτο και το τελευταίο φαγητό 
που θα βλέπαμε για αρκετό καιρό. 
Μας είπαν από πού να περάσουμε, 
να μη μιλούμε για να μη μας 
πάρουν χαμπάρι ο κυβερνητικός 
στρατός. Στο δύσκολο δρόμο γεμάτος 
ταλαιπωρίες, πότε κρυβόμασταν 
και πότε περπατούσαμε. Και πάντα 
πεινούσαμε, δεν είχαμε τι να φάμε. Η 
καημένη η γιαγιά Βαΐτσα δεν ήξερε τι 
να μας κάνει – ξυπόλυτα, πεινασμένα, 
μ’ ένα ρουχάκι πάνω μας, κρυώναμε. 
Έρχονταν ο χειμώνας και εμείς δεν 
ξέραμε πού να ακουμπήσουμε, πού 
να κοιμηθούμε. Κάποτε προς το 
βραδάκι φτάσαμε στο Κουμάνοβο, 
ένα τούρκικο χωριό. Η γιαγιά βρήκε 
μια λύση για την πείνα που μας 
έζωνε. Μας έδωσε κάτι σακούλες, μας 
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έμαθε πώς λεν το ψωμί στα τούρκικα 
και μας έστειλε να ζητιανεύουμε 
για να φάμε ένα κομμάτι ψωμί. 
Έστειλε μόνο τα μεγάλα παιδιά, τα 
μικρά τα κρατούσε κοντά της σαν 
την κλώσα. Οι χωρικοί μας έδιναν 
πότε ένα κομμάτι ψωμί, πότε λίγο 
αλεύρι, αλλά τις περισσότερες φορές 
μας έστελναν τα σκυλιά τους κι εμείς 
από το φόβο τροχάδην πίσω στη 
γιαγιά. Εκεί κάποιοι μας πήραν και 
στα σπίτια τους για λίγο καιρό όσο 
να τους βοηθήσουμε με τα καπνά. 
Ένας Τούρκος που είχε τέσσερες 
γυναίκες (η πιο μικρή μαγείρευε ενώ 
η μεγαλύτερη έδινε οδηγίες για τη 
δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η 
κάθε μία) μας έστειλε να μαζέψουμε 
τον καπνό, τον οποίο μετά τον 
περνούσαμε στο σκηνή και τον 
κρεμούσαμε να στεγνώσει. Σ’ αυτούς 
φάγαμε μπόλικα καρπούζια και λίγο 
ψωμί. Η γιαγιά Βαΐτσα μας έψηνε 
παστελάκια. (Στη φωτογραφία τα 
παιδιά από τις Άνω Κλεινές στην 
Τσεχοσλοβακία)
Φύγαμε κι από κει για κάποιον 
προορισμό, ούτε καν ξέραμε για 
πού. Φτάσαμε σ’ ένα χωριό όπου μας 
έδωσαν φαγητό από το καζάνι. Μας 
είπαν ότι θα φάμε φασολάδα, αλλά 
βρέθηκε αδύνατο να βρούμε στο 
πιάτο μας έστω κι ένα φασόλι. Πάλι 
καλά, διότι τουλάχιστο ζεστάθηκε το 
στομάχι μας. Φτάσαμε σ’ ένα ποτάμι 
που έπρεπε να περάσουμε. Τη γιαγιά 
Βαΐτσα την ανέβασαν σ’ ένα γαϊδούρι 
για να περάσει το ποτάμι για να μη 
βραχεί και κρυολογήσει – είχε δώδεκα 
παιδιά υπό την προστασία της! Τι θα 
κάναμε εμείς στην ξενιτιά χωρίς τη 
γιαγιά μας! Παρ’ ολίγο να την πάρει το 
ποτάμι, αλλά γλύτωσε η γιαγιά μας. 
Εμείς ξυπόλυτα, δίχως παπούτσια, 
ούτε καν τζεράπια (κάλτσες) δεν 
είχαμε. Αλλά ο νέος άνθρωπος όλα τα 
αντιμετωπίζει, δεν παθαίνει τίποτα. 
Με τόσο κρύο, ήμασταν πια μέσα 
στο χειμώνα, δεν πάθαμε τίποτα. 
Από το Μπούφι και μετά, περάσαμε 
όλη την Γιουγκοσλαβία και μετά από 
ένα χρόνο φτάσαμε στον προορισμό 
μας, που όπως καταλάβαμε ήταν το 
Μπούλκες (στην Βοϊβόντινα). Ήταν 
μία κωμόπολη που οι Γιουγκοσλάβοι 
παραχώρησαν στους Έλληνες 
διωκόμενους από την Ελλάδα, να 
μείνουν, να ζήσουν και να δουλέψουν 
εκεί. Το Μπούλκες είχε εργοστάσια, 

καναβουργείο, τσαγκαράδικο, σπίτια 
και μπόλικη γη. Εκεί, πρώτα μας 
πέρασαν από το κλίβανο, μας έκαναν 
μπάνιο, μας έδωσαν τα ρούχα μας 
καθαρά και μας χώρισαν σε δύο 
ομάδες – παιδιά για το σχολείο και 
παιδιά για δουλειά. Εγώ πρώτα 
άρχισα να δουλεύω στα χωράφια, 
μαζεύαμε ζαχαροτέφρα. Τα χωράφια 
ήταν τόσο μεγάλα που δεν φαινόταν 
η άκρη τους. Εμείς, τα μικρά παιδιά, 
δεν γνωρίζαμε τι γινότανε γύρω μας, 
μα ούτε ξέραμε τι γινότανε στη χώρα 
μας. Μόνο όταν έφταναν αποστολές 
με κόσμο από τη χώρα μας, τότε 
μαθαίναμε το τι γινότανε εκεί. Μετά 
δούλευα στο καναβουργείο ακόμα 
και νυχτερινή βάρδια. Και ήμουν 
μόλις 13 χρόνων. Αλλά εγώ δεν είχα 
κανέναν γνωστό για να επέμβει να με 
βάλουν σχολείο. (Θυμάμαι ο πατέρας 
μου έλεγε: Στο σπίτι έχεις θεό; Έχω. 
Έχεις παραθείο, όχι, τότες δεν έχεις 
τίποτα!). Αργότερα, γράφτηκα κι εγώ 
και πήγαινα σχολείο μετά τη δουλειά 
μου, στο νυχτερινό σχολείο όπως το 
λέγαμε. Εκεί άρχισα να μαθαίνω και 
ρωσικά και σε όλους μας άρεσε ο χορός 
‘καζατσόκ’. Βλέπαμε μία κοπέλα που 
τον χόρευε και πετούσε σαν την 
πεταλούδα. Στο Μπούλκες είχαμε και 
χορωδία και τραγουδούσαμε διάφορα 
ελληνικά τραγούδια. Κάναμε και 
λαμπαδηφορίες. Ζητούσαμε να 
γυρίσουμε στα σπίτια μας, να 
ανταμώσουμε με τους δικούς μας.

Μια μέρα ακούω κάποιον να φωνάζει 
ότι ήρθαν οι χωριανοί μας. Τρέξαμε. 
Είδα της αδερφής μου Κωνσταντίνας 

τη συννυφάδα, τη Σουλτάνα. Τώρα 
πια ήταν μαζί με τα παιδιά της. 
Έψαξα τους δικούς μου. Κανείς. 
Έτρεξα στο καναβουργέιο και εκεί 
είδα κάτι μπαούλα με θρακιώτικα 
ρούχα, υφαντά, όπως τα φορούσαν 
οι δικοί μας.  Είχα την συναίσθηση 
ότι κάτι μου λέει ότι και οι δικοί μου 
είναι εδώ. Έτρεξα στην Σουλτάνα 
και τους βρήκα. Εκεί ήταν η μάνα 
μου, ο πατέρας μου, η ανιψιά μου 
Βαγγελίτσα, η μικρή μου αδελφή 
Βάσω, τα πεθερικά του αδελφού μου 
Σίμου και το ανιψάκι μου ο Ζησάκος. 
Αργότερα έμαθα από την αδελφούλα 
μου Βάσω και την δεύτερη μου 
αδερφή το πώς ήρθαν οι γονείς μου 
στο Μπούλκες. Οι γονείς μου είχαν 
φύγει στον Πυξό Πύλης. Ο πατέρας 
μου όμως γύρισε στο σπίτι, πήρε 
τα ζώα με το αμάξι και τα πρόβατα 
και τα πήγε όλα στην Πύλη για να 
τα δώσει στους αντάρτες και να μην 
αφήσει τίποτα στους ‘χασχέδες’.  
Λίγο μετά ήρθαν και η νύφη μου η 
Νεραντζούλα και η αδελφή μου η 
Κωνσταντίνα. Ήταν μόνες, χωρίς 
τους άνδρες τους. Ύστερα από 
κάμποσο καιρό, και οι δύο φύγανε 
με αποστολή στην Ελλάδα. Αυτές 
φύγανε με μεγάλη χαρά διότι θα 
βλέπανε και τους άνδρες τους. Τα 
παιδιά τους έμειναν με τους γέρους 
και αυτές ήταν ήσυχες. Θυμάμαι όταν 
πήγα να τις αποχαιρετήσω, τους 
έδωσα από ένα ζευγάρι κάλτσες. Η 
νύφη μου, μου είπε να προσέχω την 
μικρή. Πού να ξέραμε τότε ότι μόλις 
θα έφταναν τα σύνορα θα έπεφταν 
στα χέρια του εχθρού και θα παν 

Ο Σίμος Σταμματάκης (1ος αριστερά) με τον Θανάση Παπαδάκη (ο άνδρας 

της αδερφής του, της Κωνσταντίνας, μαχήτρια του ΔΣΕ, σκοτώθηκε στον 

εμφύλιο), μαχητές του ΔΣΕ σκοτωθήκανε στο βουνό όπως και η Κωνσταντίνα.
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άδικα χαμένες. Κανένας δεν ήξερε 
ποιος ήταν ο προδότης, ποιος ήταν 
αυτός που μόλις ξεκινούσε αποστολή 
για την Ελλάδα, ειδοποιούσε και 
τους πιάνανε. Έτσι έγινε και με 
την αδερφή μου Κωνσταντίνα – την 
έπιασαν και την σκότωσαν με άγριο 
φόνο. Τη νύφη μου την έπιασαν 
και την έστειλαν φυλακή. Τα όσα 
πέρασε στα δεσμά της φυλακής, δεν 
περιγράφονται με λόγια. Μέρα νύχτα 
ξύλο, τους έβγαζαν τα νύχια, τους 
βάζανε αλάτι στις πληγές, τους έδιναν 
με σύρματα (το βασανιστήριο που το 
έλεγαν ‘πενικιλίνη’), τους κρεμούσαν 
ώρες ολόκληρες, τους έλουζαν με 
βραστό νερό… Τη Σουλτάνα την είχαν 
με την ποινή ‘ισόβια’. Και η μικρή 
Σαραντούλα, μόλις 14 χρόνων, έτσι 
βρήκε το θάνατό της – από προδοσία. 
Η ίδια μπήκε εθελοντικά σε αποστολή 
για να πολεμήσει (φαινόταν πιο 
μεγάλη, είχε ανάστημα), ούτε όπλο 
ήξερε να κρατήσει. Μόλις η αποστολή 
πάτησε στο ελληνικό έδαφος, τους 
πιάσανε και τους σκότωσαν όλους. 
Χάθηκε και η Σαραντούλα. Αργότερα 
έμαθα και για την Νεραντζούλα 
από το βιβλίο ‘Έπεσαν για τη 
ζωή’ – Σταματάκη Νεραντζιά του 
Συμεών ή Γιώργου, γεννήθηκε το 
1923 στις Άνω Κλεινές Φλώρινας. 
Στις 24-7-48 κατατάχτηκε στο 
ΔΣΕ, στην 107η Ταξιαρχία. 
Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 
στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
Το 1949 ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα με 
την Ελλάδα και είχαμε περισσότερα 
θύματα. Τώρα είχαμε από την μία 
πλευρά τους Έλληνες χαφιέδες και 
από την άλλη τους Σέρβους. Βλέπαμε 
σιγά-σιγά και το Μπούλκες να 
αδειάζει. Ο κόσμος ήθελε να φύγει από 
την Γιουγκοσλαβία. Οργανώθηκαν 
αποστολές και με τραίνα φεύγαμε. 
Πρώτα έστειλαν τα μωρά από τους 
παιδικούς σταθμούς του Μπούλκες, 
μετά ακολούθησαν οι ανάπηροι και 
οι γέροι και στο τέλος οι νέοι και 
οι γεροί. Εμένα, με τη βοήθεια του 
φαρμακοποιού Αθάνατου, από το 
χωριό μας, με στείλανε στη αποστολή 
με τους αρρώστους. 
Κι έτσι μπήκαμε στο τραίνο και 
φτάσαμε στην Ουγγαρία. Εκεί ήρθαν 
οι Ουγγαρέζοι και μας έφεραν σαλάμι 
και ψωμί. Τελικά φτάσαμε στην 
Τσεχοσλοβακία, στο Λέσανε κοντά 
στην Πράγα. Ο τσεχοσλοβάκικος 

λαός άνοιξε την αγκαλιά του και 
μας φιλοξένησε με πολλή αγάπη 
και στοργή. Γρήγορα γνωρίσαμε 
την καλοσύνη τους και τον πόνο 
που αισθάνονταν για μας. Κι εδώ 
τελειώνει ακόμα μία ταλαιπωρία. 
Εγώ είχα την αγωνία για το τι θα 
γινότανε στο μέλλον.

Ξεκινάει μια νέα ζωή…
Το πρωί ακόμα στο Λέσανε μας είπαν 
ότι θα μας στείλουν στο Όρνιτσε 
στα Ορλίτσκε Χώρι (βουνά στην 
Τσεχοσλοβακία). Εγώ, χωρίς καμία 
καθυστέρηση έγραψα με κιμωλία 
πάνω σ’ ένα τηλεγραφόξυλο που μας 
πάνε και αυτοί που είναι από την 
Κλέστινα της Φλώρινας να έρθουν 
να μας βρουν εκεί. Και το κόλπο 
έπιασε διότι αργότερα ήρθαν και 
μας βρήκαν οι χωριανοί μας. Ήρθε 
και με βρήκε η Μούτου, η Δήμητρα 
Ρασκάκη. Τη ρώτησα για τα αδέλφια 
μου και έμαθα για το χαμό τους. 
Έκλαιγα γιατί αυτή να γλυτώσει και 
οι δικοί μου να χαθούν. Τότε πόνεσα 
πάρα πολύ. Όταν αργότερα έβλεπα 
τους ανάπηρους, ο ένας δίχως πόδι, 
ο άλλος δίχως χέρι, αόμματους, 
πάντα έλεγα μέσα μου ας ζούσαν τα 
αδελφάκια μου κι ας ήταν ανάπηροι 
κι αυτοί, μόνο να ζούσαν.

Εκεί στην Όρνιτσε αντάμωσα με 
τους γονείς μου. Κάποιος που 
είχε διαβάσει τη διεύθυνση στο 
τηλεγραφόξυλο τα γραφόμενα μου, 
τους είπε και έτσι οι γονείς μου 
ζήτησαν να έρθουν στην Όρνιτσε με 
την ελπίδα ότι θα βρουν κάποιο από 

τα παιδιά τους. Και βρήκαν μόνο 
εμένα. 
Ήταν φθινόπωρο και οι Τσέχοι 
μάζευαν τις πατάτες από τα 
χωράφια. Πήγαμε κι εμείς οι νέοι 
να βοηθήσουμε τα ντόπια παιδιά. 
Δεν καταλάβαιναν γιατί ήμασταν 
ντυμένες με καλοκαιρινά φουστάνια 
και γελούσαν. Τι να φορούσαμε 
αφού άλλα ρούχα δεν είχαμε. Λίγο 
αργότερα το κράτος μας έδωσε από 
ένα παλτό στους μεγάλους και από 
ενάμιση χιλιάρικο (κορώνες) το άτομο. 
Εκεί περάσαμε τον καινούργιο χρόνο 
του 1950, δηλαδή δύο μήνες μετά 
τον ερχομό μας. Μετά όποιος ήθελε 
δουλειά, του δίνανε κι έτσι σιγά-
σιγά ο κόσμος μας τακτοποιήθηκε. 
Τα μικρά παιδιά τα έστειλαν στους 
παιδικούς σταθμούς, τους μεγάλους 
και τους γερούς στα εργοστάσια, 
ενώ τους ανάπηρους και τους 
γέρους στο γηροκομείο του Τέχονιν. 
Στο Τέχονιν, αργότερα βρήκα και τη 
γιαγιά Βαΐτσα, που μας προστάτευε 
εμάς τα 12 παιδιά από το Μπούφι 
μέχρι να φτάσουμε στο Μπούλκες. 
Πήγαινα συχνά να την δω. Η ζωή μας 
άρχισε να κυλά ομαλά. Οι αντάρτες 
στο Όρνιτσε ετοίμασαν να παίξουν 
και θέατρο. Με κάλεσαν και μένα να 
παίξω ένα άρρωστο παιδάκι. Ήρθε 

να με δει στην παράσταση και ο 
πατέρας μου που με καμάρωνε. Είχε 
έρθει με τον Μανώλη, ένα αγόρι, 17 
χρόνων που για μένα ήταν και η 
πρώτη μου αγάπη. Με είχε ζητήσει 
από τον πατέρα μου και αυτός του 
είπε εάν εγώ συμφωνώ κι αυτός 

Τα παιδάκια Βαγγελιώ Σταματάκη του Σίμου, ο Αποστόλης Παπαδάκης 

του Θανάση, η Σαββατιανή Σταματάκη (1η αριστερά) και η Αργυρώ 

Χατζοπούλου) και στη δεύτερη φωτογραφία η Βάσω Σταματάκη, η μικρότερη 

αδερφή της Σαββατιανής στην Τσεχοσλοβακία.
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θα συμφωνήσει. Αλλά δεν είχαμε 
τυχερό. Το 1954 ο Μανώλης Γιωργής 
πέθανε στο Μπρούνταλ. 
Το 1950-1951 δούλευα στο 
εργοστάσιο, στο ξυλουργείο. 
Φτιάχναμε καζανάκια για φράουλα. 
Εγώ ήμουν στη μηχανή, τα έραβα. 
Βγήκα πρωτοπόρα εργάτρια 
(ουντάρνικι) και με έβαλαν και 
στην εφημερίδα. Εκεί με το μισθό 
που έπαιρνα άρχισα να αγοράζω 
και κανένα ρούχο. Έτσι λύσαμε κι 
αυτό το πρόβλημα. Το 1951-1952 
μας ρώτησαν ποιοι από μας ήθελαν 
να παν σχολείο. Όλα τα παιδιά της 
ηλικίας μου θέλαμε να πάμε σχολείο. 
Εγώ αμέσως γράφτηκα να πάω 
σχολείο. Εντωμεταξύ οι γονείς μου 
φύγανε από την Όρνιτσε και πήγαν 

στο Χλούμετς νατ Τσιντλινόου. Όταν 
είχα ελεύθερο χρόνο πήγαινα και 

τους έβλεπα. Μαζί μου έρχονταν 
και η Αργυρώ, της νύφης μου η 
αδερφή. Μια μέρα ο πατέρας μου 
θέλησε να πάει στον κουρέα και στον 
οφθαλμίατρο. Έπρεπε να τον πάω 
εγώ διότι τα τσέχικα δεν τα ήξερε. Εκεί 
κοντά στον οφθαλμίατρο ήταν και ο 
φωτογράφος. Είπα στον πατέρα μου 
να βγάλουμε μία φωτογραφία για 
ενθύμιο. Ο πατέρας μου τη στιγμή 
που μας έβγαλε ο φωτογράφος 
χαμογέλασε με κάποιο αστείο που 
είπε ο φωτογράφος και έτσι σ’ αυτή 
τη φωτογραφία τον έχω τον πατέρα 
μου χαμογελαστό και πάντα έτσι θα 
τον θυμάμαι. (η φωτογραφία που 
βγάλανε για ενθύμιο – ο πατέρας 
και η Σαββατιανή, ο πατέρας φοράει 
πένθος στο σακάκι)

Στην Τεχνική Σχολή στην Γιχλάβα
(Στη φωτογραφία η Σαββατιανή με 
τον σύζυγό της Αργύρη Βαλασίδη)
Γράφτηκα στην Τεχνική Σχολή. Στο 
σπίτι που μέναμε όλα τα παιδιά ήταν 
πάνω σ’ ένα λόφο. Η σχολή και το 
εργοστάσιο για την πρακτική που 
κάναμε ήταν στην πόλη. Ήμασταν 
ελληνόπουλα και τσεχόπουλα μαζί. 
Στον πρώτο όροφο έμειναν τα αγόρια 
και στο δεύτερο εμείς τα κορίτσια. 
Είχαμε καλούς δασκάλους, μας 
αγαπούσαν πολύ. Με τα τσεχόπουλα 
είχαμε καλές σχέσεις. Καμιά φορά δεν 
μαλώναμε. Έτσι εκεί γνωριστήκαμε 
και ανοίξαμε φιλίες με αγόρια 
και κορίτσια. Μας μαθαίνανε και 
ευρωπαϊκούς χορούς. Εγώ χόρευα 
πάντα μαζί με τον Γιώργο. Είχαμε 
μια καλή και καρδιακή φιλία. Είχα 
και καλές φιλενάδες, την Zdena 
από το Ζνόιμο, που ο πατέρας της 
είχε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Με 
είχε καλέσει και στο σπίτι της να 
γνωρίσω τους γονείς της. Άλλη καλή 

μου φίλη ήταν η Ρούζενα. Βγήκαμε 
μαζί και φωτογραφία. Η πιο καλή 
μου φίλη ήταν η Μάνια. Κάμποσες 
φορές με πήρε στο σπίτι της. Είχε 
θαυμάσια οικογένεια. Οι γονείς 
της με αγαπούσαν σαν δικό τους 
παιδί. Είχε μία αδερφή Γιάρτσα και 
έναν αδερφό Γίρκο, Γιωργάκη τον 
έλεγα. Όλοι δούλευαν στο λιβάδι. 
Ο πατέρας πότιζε ενώ η Μάνια 
και η Γιάρτσα γύριζαν το χόρτο να 
ξηραθεί. Ενώ εγώ και ο μικρός Γίρκο 
δεν δουλεύαμε, απλώς τους βλέπαμε 
διότι εμένα δεν με άφηναν να κάνω 
τίποτα. Η Μάνια ήθελε να δείξει 
στους γονείς της και την όμορφη 
ξανθιά Ελένη Παπαδοπούλου για 
να δουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
και ξανθιές κοπέλες. Ναι, τέτοια 
όμορφα κορίτσια είχαμε στην 
Ελλάδα. Δυστυχώς, πάντα όταν ήταν 
να έρθει η Ελένη κάποιο εμπόδιο 
παρουσιαζόταν κι έτσι οι γονείς της 
πότε δεν την γνώρισαν. Πέρασαν δύο 
ευτυχισμένα χρόνια στην Τεχνική 

Σχολή και αποφοίτησα. 
Από την Τεχνική 
Σχολή με στείλανε 
στο φροντιστήριο στο 
Κάρλοβυ Βάρυ όπου 
μας προετοίμαζαν για 
τις ανώτερες σχολές. 
Εγώ πάντα ήθελα 
να γίνω δασκάλα 
στο νηπιαγωγείο. 
Αγαπούσα να έχω γύρω 
μου μικρά παιδάκια 
και να τα ακούω να 
μαθαίνουν τις πρώτες 

τους λέξεις. Δυστυχώς, στη βιασύνη 
για το φροντιστήριο, δεν μπόρεσα 
να αποχαιρετήσω τις φίλες μου 
και προπαντός τη Μάνια κι έτσι 
χαθήκαμε. Πολλά χρόνια την έψαχνα 
και μέσω εφημερίδων, αλλά δεν πήρα 
καμιά απάντηση. 
Στο τραίνο για το Κάρλοβυ Βάρυ 
είχαμε κι ένα δυσάρεστο επεισόδιο 
με έναν νεαρό Τσέχο που όταν η 
εισπράκτορας του ζήτησε το εισιτήριο 
του, αυτός τις έδειχνε φωτογραφίες 
γυμνών γυναικών και ανδρών. Στην 
επιμονή της εισπράκτορας να δείξει το 
εισιτήριο, αυτός πήγε να της επιτεθεί 
και να την πετάξει έξω από την 
πόρτα. Τότε η εισπράκτορας με όλη τη 
δύναμη που βρήκε, τον χτύπησε με το 
εργαλείο που τρυπούσε τα εισιτήρια 
και πρόλαβε να τραβήξει το φρένο 
του τραίνου. Το τραίνο σταμάτησε, 
ήρθε κάποιος βοηθός και τον έπιασαν 
τον νεαρό και τον κατέβασαν από 
το τραίνο λίγο πριν φτάσουμε στο 
Κάρλοβυ Βάρυ. Έτσι ξεκίνησε η ζωή 
μου στο Κάρλοβυ Βάρυ. Γύρισα αυτή 
την όμορφη πόλη με τα λουτρά και 
ξεκίνησε το φροντιστήριο. Πέρασα το 
φροντιστήριο καλά και ο δάσκαλος 
μας ήθελε να με κάνει δασκάλα μετά 
από τις εξετάσεις που τελείωσα. Δεν 
συνέχισα τις σπουδές μου διότι ζήτησα 
να πάω κοντά στους γονείς μου για 
να μπορώ να τους επισκεφτούμε. Κι 
έτσι ήρθα έξω από την Οστράβα, στο 
Φρίντεκ Μίστεκ, όπου δούλευα σε 
εργοστάσιο και αγροτικές δουλειές ως 
που να πάρω την σύνταξη μου.  

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ ⁞ ΜΝΗΜΕΣ
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ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
(Εισήγηση στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου Πράγας)
Του Γιώργου Μαργαρίτη, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(Ο Γιώργος Μαργαρί& ς γεννή+ κε -& ν Α/ να 0  1954. Διδά8 ει : γχρονη 
Ι-0 ρία -0  Τμήμα ΠολιB κών ΕD -& μών 0 υ Αρι-0 F λείου ΠανεD -& μίου 
Θεσσαλονίκης. ΑI  0  1985 μέχρι 0  2004 δίδαξε -0  O νεD -P μιο Κρή& ς. 
Η S ρίοδος & ς Κα0 χής, & ς ΑνU -V W ς και 0 υ Εμφυλίου Πολέμου βρί8 εV ι 
-0  εZ κεν[ ο \ ν ερευνηB κών 0 υ ενδιαφερόν\ ν. Σε αυP ν & ν S ρίοδο 
αναφέρεV ι 0  μεγαλύF ρο μέρος \ ν άρ  ̀ ων b υ έχει δημοc εύσει σε εd ηνικά 
και ξένα S ριοδικά, καe ς και οι S ρισσόF ρες μελέF ς 0 υ σε f d ογικούς 
g μους και οι ειW h σεις 0 υ σε εD -& μονικά f νέδρια.(Σ&  φω0 γραφία ο Γ. 
Μαργαρί& ς -0  ΠανεD -P μιο 0 υ Καρόiου Πράγj )

Στην Ελλάδα τα μειονοτικά 
προβλήματα δεν ήταν, συγκριτικά, 

τόσο οξυμένα όσο σε άλλα κράτη που 
κέρδισαν την ανεξαρτησία τους μέσα 
από την κατάρρευση πολυεθνικών και 
πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών. 
Στην εδώ περίπτωση η εθνική – και 
θρησκευτική- ομοιογένεια ήταν το 
βασικό ζητούμενο, τόσο στην πρώτη 
αφετηρία του ελληνικού κράτους, 
στα 1821, όσο και στη δεύτερη, 
μετά το τέλος των πολέμων και τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 
Προβληματισμός ως την επίλυση του 
προβλήματος δια της αντιστοίχησης 
των εθνικών συνόρων με τις 
ενδιαφερόμενες εθνικές οντότητες.
Διπλό ερώτημα: με βάση ποια 
κριτήρια διαμορφώνονταν αυτές οι 
εθνικές οντότητες – ποιός μπορούσε 
να χαρακτηριστεί Βούλγαρος, 
Σέρβος, Αλβανός, Έλληνας σε 
εποχές όπου η εθνική ταυτότητα 
ήταν ασυνήθιστος προσδιορισμός 
και συνήθως καλυπτόταν κάτω από 
θρησκευτική αντίστοιχη. Έπειτα 
που τοποθετούνταν τα φυσικά 
εθνικά όρια; Η ιστορία ήταν τελείως 
αβέβαιο κριτήριο γι’ αυτό καθώς 
όλων η ιστορία επικαλυπτόταν μέσα 
στους αιώνες με την αντίστοιχη 
ιστορία των γειτόνων τους ή – για να 
είμαστε περισσότερο ακριβείς – όλοι 
μοιράζονταν, σε αυτόν το στενό χώρο, 

την ίδια σχεδόν ιστορία. Οι στρατοί 
και οι πόλεμοι μπορούσαν φυσικά να 
δώσουν απάντηση στο ζήτημα του 
προσδιορισμού των εθνικών συνόρων 
αλλά αυτό προϋπέθετε αίμα και 
συνακόλουθα μίσος. 
Σε τελευταία ανάλυση ακόμα και 
ο πόλεμος δεν έλυνε με ξεκάθαρο 
τρόπο το πρόβλημα καθώς πίσω 
από τα σύνορα εξακολουθούσαν 
να υπάρχουν αλλοεθνείς – που 
στην άλλη πλευρά των συνόρων 
χαρακτηρίζονταν αλύτρωτοι αδελφοί. 
Η άγονη προσπάθεια προσδιορισμού 
συνόρων και «εθνικών» εδαφών 
αποτυπώθηκε στους πολιτικούς 
χάρτες της περιόδου οι οποίοι, 
περισσότερο από φορείς πληροφοριών 
και επιστημονικής ακρίβειας, 
μετατρέπονταν αμέσως σε φορείς 
εθνικών πόθων και συνακόλουθων 
πολιτικών επιδιώξεων και σχεδίων. 
Το αξεδιάλυτο πρόβλημα ανέλαβε να 
επιλύσει η πολιτική της μετακίνησης 
των πληθυσμών, της «ανταλλαγής» 
πληθυσμών όπως προσδιορίστηκε 
η πρακτική στη γλώσσα της 
διπλωματίας.    
Η μετακίνηση πληθυσμών δεν ήταν 
κάτι το ασυνήθιστο και το εξαιρετικό 
στις πρώτες δεκαετίας του 20ου αιώνα. 
Στον καινούργιο καπιταλιστικό 
κόσμο αυτό εμφανίστηκε μετά 
την οικονομική κρίση του 1873. 

Η αποικιακή εξάπλωση ήταν ένα 
άθροισμα πολέμων που προκαλούσε 
ανθρώπινο πόνο και μιζέρια καθώς 
και ξερίζωμα πολλών πληθυσμών 
από τη γενέθλια γη τους. 
Στα Βαλκάνια, η μετακίνηση 
πληθυσμών δεν ήταν επίσης κάτι το 
άγνωστο. Η λιγότερο γνωστή πτυχή 
του Μακεδονικού Αγώνα αφορούσε 
τη μετανάστευση – τη φυγή απέναντι 
στην τυφλή βία – περισσότερο από 
100.000 ανθρώπων, ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού της πολύπαθης 
περιοχής. Με πιο ειρηνικούς και 
λιγότερο βίαιους τρόπους. 
Οι σχέσεις των Ρωμιών (Ρωμαίων – 
Ρουμ – η επίσημη οθωμανική ονομασία 
για τους χριστιανούς ορθόδοξους 
που ανήκαν στη δικαιοδοσία του 
Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης) 
με τους εβραϊκούς πληθυσμούς 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
δεν ήσαν ποτέ ιδιαίτερα καλές. 
Οι πολιτικές του οθωμανικού 
κράτους ως προς τους «απίστους» 
υπηκόους τους, εκφράζονταν μέσα 
από ένα πυκνό δίκτυ επιμέρους 
συμφωνιών, παραχωρήσεων, όρων, 
κανόνων. Επαγγέλματα, κλάδοι 
δραστηριοτήτων, βιοτεχνικές 
δραστηριότητες και εξειδικεύσεις, 
παραχωρούνταν ή αφαιρούνταν 
σε θρησκευτικές ή άλλες κοινότητες 
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με διατάγματα και αποφάσεις 
του Σουλτάνου ή υποδεέστερων 
αυτοκρατορικών αρχών. Δεν 
επρόκειτο για ιδιαίτερη πρακτική 
του οθωμανικού κόσμου. Όλες οι 
Αυτοκρατορίες εκείνου του καιρού, 
εκείνη των Τσάρων λόγου χάρη 
ή η αντίστοιχη των Αψβούργων 
εφάρμοζαν παρόμοιες πρακτικές. Οι 
τελευταίες προφανώς δημιουργούσαν 
ανταγωνισμούς και εχθρότητες 
μέσα σε σύνοικους πληθυσμούς. 
Ο αντισημιτισμός πήρε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μέσα από αυτή την 
πρακτική. Οι ιερείς-«προφήτες» που 
διέτρεχαν στην ύστερη οθωμανική 
περίοδο τα Βαλκάνια διακηρύσσοντας 
μεταφορικά (συνήθως για λογαριασμό 
της Ρωσίας) το τέλος των Σουλτάνων, 
δεν ξεχνούσαν ποτέ στους λόγους 
του το αντι-εβραϊκό κήρυγμα. Στην 
ελληνική περίπτωση στους λόγους 
του Κοσμά του Αιτωλού περίσσευαν 
οι κορώνες μίσους για τους Εβραίους.   
Ο ανταγωνισμός αυτός και η 
εχθρότητα οδήγησαν σε ένα πρώτο 
ξέσπασμα στον καιρό της Ελληνικής 
Επανάστασης και πιο ειδικά στην 
πρώτη της φάση, στην εξέγερση. 
Στην ελληνική ιστοριογραφία είναι 
πολύ διαδεδομένος ο θρύλος για την 
τύχη του σκηνώματος του Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε’ μετά την εκτέλεσή 
του με διαταγή του Σουλτάνου. Το 
άψυχο σώμα του Πατριάρχη λέγεται 
ότι παραδόθηκε στους Εβραίους της 
Πόλης και διαπομπεύθηκε στους 
δρόμους πριν καταλήξει φρικτά 
παραμορφωμένο στην θάλασσα 
του Κεράτιου. Πιθανόν να έγιναν 
έτσι τα πράγματα, η οθωμανική 
εξουσία αρεσκόταν σε πολιτικές 
διαίρεσης των «άπιστων» υπηκόων 
της. Οι σχετικές ειδήσεις όμως 
και φήμες για τα συμβάντα στην 
Κωνσταντινούπολη προκάλεσαν ένα 
ξέσπασμα αντι-εβραϊσμού το οποίο 
εκδηλώθηκε αιματηρά στην Οδησσό 
όταν μεταφέρθηκε εκεί το σκήνωμα 
του Πατριάρχη. Οι Ρωσικές αρχές 
οργάνωσαν μεγαλόπρεπη κηδεία 
το επιστέγασμα της οποίας ήταν η 
κακοποίηση και θανάτωση Εβραίων 
της πόλης από Έλληνες και Ρώσους 
χριστιανούς από κοινού.       
Στην διάρκεια της Επανάστασης στην 
Πελοπόννησο θανατώθηκαν μεθοδικά 
όσοι Εβραίοι βρέθηκαν εκεί, πρακτική 
που επαναλήφθηκε σε όλη τη διάρκεια 

του πολέμου της Ανεξαρτησίας κάθε 
φορά που δινόταν η σχετική ευκαιρία. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι στο ελεύθερο 
Βασίλειο της Ελλάδας, όπως αυτό 
δημιουργήθηκε στα 1830 να μην 
υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες παρά 
μόνο σε πόλεις που παραδόθηκαν 
στη βάση συνθηκών στο τέλος του 
πολέμου (δηλαδή μόνο στη Χαλκίδα). 
Μερικές δεκαετίες όμως αργότερα η 
ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην 
Ελλάδα (1864) και η προσάρτηση 
της Θεσσαλίας (1881) πρόσθεσαν 
στους υπηκόους του κράτους μικρές 
κοινότητες εβραϊκού πληθυσμού 
(Κέρκυρα, Λάρισα, Βόλος κλπ.). 
Η απουσία εβραϊκών πληθυσμών 
στον ιστορικό πυρήνα του ελληνικού 
κράτους δεν εμπόδισε την ανάπτυξη, 
τη διατήρηση και τη συνεχή εκδήλωση 
αντισημιτικού λόγου και πάθους. 
Οι επιδόσεις των μόλις ελεύθερων 
Ελλήνων στην μετανάστευση 
εξηγούν εν μέρει το φαινόμενο. Στη 
διάρκεια του 19ου αιώνα, η διείσδυση 
καπιταλιστικών συμφερόντων στην 
οθωμανική ενδοχώρα έφερνε μαζί της 
καραβιές εποίκων που εργάζονταν 
στις δυτικές σιδηροδρομικές, 
μεταλλευτικές ή εμπορικές 
επιχειρήσεις ή πιο απλά έσπευδαν 
να επωφεληθούν από την ανατροπή 
της παραδοσιακής οικονομίας που 
αυτή η διείσδυση προκαλούσε. 
Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
νέους εποίκους ήσαν Έλληνες, είτε 
προερχόμενοι από την μικρή Ελλάδα 
του καιρού, είτε από χριστιανικούς 
εξελληνισμένους πληθυσμούς στο 
εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Οι 
Έλληνες μετανάστες συναντούσαν 
εμπρός τους στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου, στη Σμύρνη, στην 
Κωνσταντινούπολη ή στις εκβολές 
του Δούναβη και την Οδησσό της 
Κριμαίας ισχυρές εβραϊκές κοινότητες 
οι οποίες επιδίδονταν στις ίδιες 
συχνά οικονομικές δραστηριότητες. 
Πάνω στις νέες συνθήκες αρθρώθηκε 
μια έντονη διαμάχη χριστιανών 
και εβραίων, παράγωγο της 
αυτοκρατορικής λειτουργίας του 
οθωμανικού κόσμου με επιπρόσθετο 
όμως στοιχείο τις ανατροπές που 
προκαλούσε η καπιταλιστική 
διείσδυση.
Πολλοί απορούν με το γεγονός ότι 
η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην 
εξαιρετικά αντισημιτική δεκαετία του 

1890-1900 παρά το γεγονός ότι οι 
εβραϊκές κοινότητες ήταν στη χώρα 
αυτή περιθωριακές και περίκλειστες. 
Τον Απρίλιο του 1891 η στυγνή 
κακοποίηση και δολοφονία ενός μικρού 
κοριτσιού εβραϊκού θρησκεύματος 
αποδόθηκε – όλως παραδόξως – στους 
Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων και 
των γονέων του. Όλες οι εισαγόμενες 
εξ Αιγύπτου και εκ Ρωσίας διηγήσεις 
περί τελετουργικής θυσίας παιδιών 
από τους Εβραίους στον αιμοβόρο 
Θεό τους (τον οποίο εάν δεν 
απατόμεθα τον μοιράζονται με τους 
χριστιανούς), μετουσιώθηκαν σε 
αντι-εβραϊκή υστερία στην ειρηνική 
και τουριστική (τότε όπως και τώρα) 
πόλη της Κέρκυρας. Τα επεισόδια 
πήραν τη διάσταση αληθινού 
πολέμου, η ισραηλιτική συνοικία 
πολιορκήθηκε, στάλθηκε στρατός στη 
νησί (που συμπεριφέρθηκε επίσης 
αντι-εβραϊκά) και το ζήτημα έληξε 
μόνο όταν οι πολεμικοί στόλοι των 
Δυνάμεων απείλησαν με κατοχή του 
νησιού.  
Εξυπακούεται ότι όλα τα στοιχεία 
για μια πλουσιότερη σταδιοδρομία 
του ελληνικού αντισημιτισμού 
προϋπήρχαν ήδη όταν στα 1912-13, 
μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, 
η Ελλάδα απέκτησε πραγματικά 
σημαντικές εβραϊκές κοινότητες. Στην 
Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στη Βέροια 
και, προπαντός στη Θεσσαλονίκη, 
διαβιούσαν σημαντικοί εβραϊκοί 
πληθυσμοί. Στη Θεσσαλονίκη 
μάλιστα αποτελούσαν το κυρίαρχο 
πληθυσμιακά, οικονομικά και 
πνευματικά στοιχείο. 
Υπήρξε πραγματικά ένα είδος 
καθυστέρησης στην εκδήλωση 
αντισημιτικών πρακτικών στις 
Νέες Χώρες (οι περιοχές που 
ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα μετά 
το 1913 και μετά το 1919). Ο λόγος 
ήταν οι πόλεμοι που μαίνονταν 
ολόγυρα και η ιεράρχηση των 
απειλών από την ελληνική πολιτική. 
Οι Σλαβομακεδόνες της Μακεδονίας, 
λόγου χάρη, ή οι μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί αποτελούσαν για ένα 
διάστημα πολύ πιο χειροπιαστή 
απειλή. Ακόμα και σε αυτή τη ρευστή 
εποχή πάντως, η μεγάλη πυρκαγιά 
της Θεσσαλονίκης και η διαχείριση 
των αποτελεσμάτων της από το 
ελληνικό κράτος προδιέγραψε το 
μέλλον των εβραϊκών κοινοτήτων 
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στη χώρα. Μετά το 1923, με την 
μικρασιατική καταστροφή (η 
στρατιωτική ήττα της Ελλάδας στον 
ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1919-
1922 προκάλεσε την καταστροφή του 
ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας 
μέσα σε διωγμούς και προσφυγιά. Το 
τέλος της εκεί ελληνικής παρουσίας 
επισφραγίστηκε με τη συμφωνία 
για ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας στις αρχές 
του 1923), το ζήτημα των εβραϊκών 
κοινοτήτων τέθηκε σε νέα βάση. Οι 
κοινότητες αυτές έπρεπε να ζήσουν 
πλέον μέσα σε ένα εθνικό κράτος. 
Η παρουσία – εποπτεία – της Κοινωνίας 
των Εθνών στην Ελλάδα μέσα από 
την Επιτροπή Αποκατάστασης 
Προσφύγων (1923-1930), περιόρισε 
τις αντι-εβραϊκές εκδηλώσεις παρά 
την άφθονη καύσιμη ύλη που υπήρχε 
τριγύρω. Στις αρχές της δεκαετίας του 
1930 όμως η χώρα βρέθηκε και πάλι 
προπομπός στην τρομερή για τους 
εβραϊκούς πληθυσμούς της Ευρώπης 
περίοδο. Τον Ιούνιο του 1931 Εβραίοι 
της Θεσσαλονίκης κατηγορήθηκαν – 
ψευδώς όπως επίσημα αποδείχθηκε – 
για συμμετοχή σε σλαβομακεδονικές 
αυτονομιστικές εκδηλώσεις. 
Ήταν εποχή που η τρομοκρατική 
δραστηριότητα της ΕΜΕΟ (Εσωτερικής 
Μακεδονικής Επαναστατικής 
Οργάνωσης) βρισκόταν σε έξαρση 
και οι σχετικές κατηγορίες ήσαν 
εξαιρετικά σοβαρές. 
Οι αρχικές αντισημιτικές εκδηλώσεις 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
συντονίστηκαν, πάντοτε με την 
ανοχή των Αρχών και την ανοικτή 
στήριξη σημαντικών παραγόντων της 
πόλης, από μια οργάνωση με καθαρά 
φασιστικά χαρακτηριστικά, την Τρία 
Έψιλον (Εθνική Ένωσις Ελλάς). Οι 
μαχητικές ομάδες της οργάνωσης 
αυτής – με το χαρακτηριστικό 
όνομα Χαλυβδόκρανοι – επιτέθηκαν 
εμπρηστικά σε γραφεία, μαγαζιά 
και εγκαταστάσεις εβραϊκών 
συμφερόντων και, τελικά, 
πυρπόλησαν έναν ολόκληρο εβραϊκό 
συνοικισμό όπου κατοικούσαν 
«πυρόπληκτοι» της πυρκαγιάς 
του 1917. Τα γεγονότα αυτά 
προκάλεσαν τότε γενική κατακραυγή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
πολλές ξένες εφημερίδες, γερμανικές 
ανάμεσά τους,  έγραψαν ότι αυτά 
είναι πράγματα απαράδεκτα για 

την Ευρώπη του 1930. Προφανώς 
η φαντασία τους δεν τους επέτρεπε 
ακόμα να εποπτευθούν τα όσα θα 
συνέβαιναν στις χώρες τους λίγο 
καιρό αργότερα. 
Στη συνέχεια η οργάνωση ΕΕΕ, 
αφού ξεπέρασε με ευκολία τις δίκες 
που έγιναν εναντίον στελεχών 
της, έγινε η επιθετική αιχμή 
του ελληνικού φασισμού και 
χρησιμοποιήθηκε έντονα ενάντια στις 
εργατικές κινητοποιήσεις και τους 
κομμουνιστές. Ποτέ δεν εγκατέλειψε 
την αντισημιτική της προδιάθεση 
διαμορφώνοντας μάλιστα την θεωρία 
– όπως συνέβαινε και σε άλλες 
παρόμοιες οργανώσεις στην Ευρώπη 
– ότι κομμουνισμός και εβραϊσμός 
είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. 
Τα γεγονότα αυτά δεν αποτελούσαν 
παρά το προοίμιο των όσων 
συνέβησαν στη διάρκεια του 
Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης.   
Η πορεία προς την Τελική Λύση, την 
καταστροφή δηλαδή των εβραϊκών 
κοινοτήτων της Ελλάδας έγινε 
μέσα σε πλαίσιο γραφειοκρατικής 
σχεδόν μεθόδευσης. Στις ελληνικές 
εφημερίδες, από την πρώτη ώρα 
της Κατοχής, δημοσιεύονταν όπως 
ήταν αναμενόμενο, αντι-εβραϊκά 
άρθρα ενώ μεμονωμένοι παράγοντες, 
διανοούμενοι ή οργανώσεις δεν 
παρέλειπαν να εκδίδουν συχνά πυκνά 
αντι-εβραϊκές διακηρύξεις, ειδικά στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν επρόκειτο όμως 
για τη δημιουργία κάποιου μαζικού 
αντι-εβραϊκού κινήματος όπως αυτό 
που διαμορφώθηκε σε περιοχές της 
Πολωνίας ή στα Βαλτικά κράτη την 
ίδια πάνω κάτω περίοδο. Ο ελληνικός 
αντισημιτισμός – του οποίου η γοητεία 
στις εγχώριες ελίτ αποκαλύφθηκε 
εντυπωσιακά - περιορίστηκε στο να 
υπενθυμίζει και να υποδεικνύει στους 
ναζί κατακτητές το εβραϊκό ζήτημα 
αφήνοντας αυτούς να προχωρήσουν 
στο επόμενο στάδιο. 
Οι ναζί οπωσδήποτε δεν είχαν 
ανάγκη από οποιασδήποτε μορφής 
παραίνεση ή ενθάρρυνση στο εβραϊκό 
ζήτημα. Εκμεταλλεύθηκαν όμως στο 
έπακρο τις σχετικές παρεμβάσεις 
των ελληνικών κρατικών Αρχών ή τα 
αιτήματα των τοπικών παραγόντων. 
Τον Ιούλιο του 1942 η πρώτη 
ευρείας κλίμακας κίνηση ενάντια 
στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης 

οργανώθηκε μετά από διαμαρτυρίες 
χριστιανών παραγόντων της πόλης 
– εκπροσώπων επαγγελματικών 
και εργατικών ενώσεων – για την 
«άνισα ευνοϊκή» (!) μεταχείριση που 
απολάμβανε αυτό το τμήμα του 
πληθυσμού της πόλης. Η συγκέντρωση 
του άρρενος πληθυσμού της εβραϊκής 
κοινότητας στην πλατεία Ελευθερίας 
και οι ταπεινώσεις που υπέστησαν 
εκεί οι συγκεντρωμένοι προκάλεσαν 
κύμα ενθουσιασμού στις στήλες των 
επίσημων ελληνικών εφημερίδων – 
ειδικά της με χαρακτηριστικό τίτλο 
«Νέας Ευρώπης». 
Λίγο αργότερα οι πιέσεις των 
ελληνικών αρχών – δημοτικών και 
πανεπιστημιακών – οδήγησαν στην 
απόφαση για απαλλοτρίωση της 
έκτασης που κατείχαν τα εβραϊκά 
νεκροταφεία της πόλης σε όφελος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πραγματικά, τα κτίρια στα οποία 
στεγάζεται το τελευταίο κτίστηκαν 
πάνω σε αυτά τα νεκροταφεία τα 
οποία ισοπεδώθηκαν μέσα στην 
Κατοχή ενώ οι επιτύμβιες στήλες τους 
έγιναν ανάρπαστες ως οικοδομικό 
υλικό. Παρόμοια «σύμπλευση» 
ελληνικών και γερμανικών αρχών 
παρατηρήθηκε και σε όλες τις 
κατεχόμενες πόλεις όπου υπήρχε 
«εβραϊκό πρόβλημα». Συνήθως – 
στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα κλπ. 
– η καταστροφή του νεκροταφείου 
προηγούνταν της μεταφοράς των 
μελών των εβραϊκών κοινοτήτων στα 
στρατόπεδα του θανάτου. 
Από πλευράς κατοχικών 
κυβερνήσεων φαίνεται πως υπήρχε 
σε σημαντικό βαθμό η συναίσθηση 
του «εξαιρετικού» και της ενοχής 
για την καταδίκη σε θάνατο 60.000 
Ελλήνων πολιτών. Ίσως αυτός ήταν ο 
λόγος που καθυστέρησε η ορκωμοσία 
της τελευταίας κατοχικής κυβέρνησης 
συνεργασίας του Ιωάννη Ράλλη: 
Ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Απριλίου 
1943, όταν πλέον τα τραίνα με 
τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης 
είχαν πλέον πάρει το δρόμο για 
τα στρατόπεδα του θανάτου. Το 
πολυδιαφημισμένο υπόμνημα με 
το οποίο παράγοντες του κράτους, 
της εκκλησίας, των γραμμάτων 
κλπ. διαμαρτυρήθηκαν για την 
εκτόπιση των Εβραίων επιδόθηκε 
στους Γερμανούς ενώ η επιχείρηση 
της εκτόπισης βρισκόταν σε πλήρη 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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εξέλιξη... Και φυσικά κανένας 
παράγοντας του κατοχικού κράτους ή 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν θεώρησε 
αναγκαίο να παραιτηθεί μπροστά 
σε αυτές τις εξελίξεις. Η Αντίσταση, 
το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο) έκαναν το καθήκον τους 
προσπαθώντας να διασώσουν όσους 
Εβραίους μπορούσαν με τα πενιχρά 
μέσα που διέθεταν. Οπωσδήποτε 
αυτό δεν διέσωσε την τιμή της 
ελληνικής άρχουσας τάξης και των 
πνευματικών της ελίτ. 

Οι ελληνικές Αρχές ανέλαβαν επίσης 
το άχαρο έργο της διαχείρισης των 
εβραϊκών περιουσιών. Το 
διεκπεραίωσαν με γραφειοκρατική 
ακρίβεια που συχνά εκπλήσσει. Στην 
πραγματικότητα η ακρίβεια που 
συναντά κανείς στα αρχεία και στα 
επίσημα έγγραφα έρχεται σε 
απόλυτη αντίθεση με την μεθοδική 
καταλήστευση των κινητών 
περιουσιών και την ιδιοποίηση των 
ακινήτων από τους τοπικούς 
κατοχικούς παράγοντες και τους 

ανθρώπους τους. Πολλές 
μεταπολεμικές περιουσίες κτίστηκαν 
μέσα από αυτήν την διαδικασία. 
Ενίοτε η αρπαγή και η ιδιοποίηση 
έφθασε σε επίπεδα εσωτερικής 
σύγκρουσης: οι αξιωματούχοι του 
Τάγματος Ασφαλείας (ελληνική 
μονάδα αστυνόμευσης κάτω από τις 
διαταγές της SD ή των Ες Ες) 
ξεκίνησαν αληθινό πόλεμο αναμεταξύ 
τους πάνω στη διανομή των εβραϊκών 
«λαφύρων».          

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

Από την κλασσική κληρονομιά που 
άφησε πίσω της η οθωμανική 

περίοδος στη χώρα απέμεινε μια μόνη 
εκκρεμότητα στον ελληνικό χώρο. Οι 
διαδοχικές συμφωνίες για ανταλλαγή 
των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας, 
Βουλγαρίας και Τουρκίας στα 1919-
1923 κατέστησαν την νέα Ελλάδα 
σχεδόν ομογενές – από εθνοτική 
άποψη – κράτος και περισσότερο από 
95% του πληθυσμού του μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν Έλληνες. 
Φυσικά σε αυτούς περιλαμβάνονταν 
κοινότητες που δεν μιλούσαν ελληνικά 
(τουρκόφωνοι χριστιανοί της Μικράς 
Ασίας) ή κοινότητες που διέφεραν 
μεν γλωσσικά και πολιτιστικά αλλά 
που είχαν επιλέξει την Ελλάδα ως 
εθνική τους στέγη (Σλαβομακεδόνες-
γκρεκομάνοι). Μικρές και – ως προς την 
ανθρωπογεωγραφία – περιθωριακές 
περιπτώσεις θύμιζαν το παλαιό 
αυτοκρατορικό πολυεθνικό καθεστώς 
του νέου κράτους. Η πρώτη των 
περιπτώσεων ήταν οι Αρουμάνοι – οι 
Βλάχοι – της οροσειράς της Πίνδου, η 
ελίτ των οποίων, είχε πρωτοστατήσει 
στην κοινή διαμόρφωση ελληνικού 
έθνους και κράτους (π.χ. παράδοση 
«ευεργετών» βλάχικης καταγωγής). 
Μιλούσαν τη δική τους γλώσσα, 
είχαν τις δικές τους συνήθειες, 
στον μεσοπόλεμο η Κοινωνία των 
Εθνών μεσολάβησε ώστε στα χωριά 
τους να λειτουργήσουν ρουμανικά 
σχολεία, πλην όμως στο ερώτημα 
περί εθνικότητας η συντριπτική τους 
πλειονότητα θα επέλεγε την Ελλάδα. 
Η δεύτερη περίπτωση ήταν σαφώς 
πιο πολύπλοκη. Επρόκειτο για 
τους αλβανικούς μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς που κατοικούσαν στα 
παράλια της Ηπείρου, από το ύψος των 
συνόρων ως περίπου το Καναλλάκι 
της Πρέβεζας. Ήταν περίπου 40.000 

άτομα από τους οποίους όμως μόνο 
22.000 είχαν απομείνει στην περιοχή 
ως το 1939. Μια συνυφασμένη 
αλλά και ανεξάρτητη από αυτούς 
ελίτ αλβανικής καταγωγής αλλά 
καθολικού θρησκεύματος κατοικούσε 
επίσης στην ίδια την πόλη της 
Πρέβεζας. Το σύνολο αυτών των 
πληθυσμών ανήκαν στην φυλή των 
Τσάμηδων και κοινωνικά ανήκαν 
μάλλον σε σαφώς προ-καπιταλιστική 
εποχή. Το κυρίαρχο κοινωνικά στρώμα 
ήταν ένας στενός κύκλος μπέηδων 
– γαιοκτημόνων με περιουσία 
κυρίως σε ελαιώνες και ριζοχώραφα 
– εγκατεστημένων κυρίως στην 
Παραμυθιά και, γύρω από αυτούς, 
ένα στρώμα φτωχών και άκληρων 
εργατών γης που είτε δούλευαν στα 
χωράφια των προαναφερθέντων, 
είτε μετανάστευαν όπου υπήρχε 
δουλειά. Στα γειτονικά Γιάννενα, 
στον μεσοπόλεμο, η πλειονότητα των 
φορτοεκφορτωτών για τα πλεούμενα 
της λίμνης ή για μεταφορές και 
θελήματα στο παζάρι ήταν Τσάμηδες. 
Όπως έγινε και στη Μακεδονία, το 
πρώτο όπλο που χρησιμοποίησε η 
κυβέρνηση του ελληνικού κράτους 
για να σπάσει τις δομές αυτής 
της μειονοτικής μικροκοινωνίας 
ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση. 
Οι ιδιοκτησίες των Τσάμηδων 
κατατμήθηκαν και μοιράστηκαν σε 
αγροτικές οικογένειες πολλές από 
τις οποίες δεν ήσαν κατ’ ανάγκη 
Τσάμηδες άκληροι. Οι αποζημιώσεις 
στους κτηματίες δεν καταβλήθηκαν 
ποτέ. Η διαδικασία κατέστρεψε το 
περιουσιακό πλεονέκτημα και ως εκ 
τούτου το κύρος των μουσουλμάνων 
μπέηδων ενώ δεν ευνόησε σε τίποτα 
σχεδόν τους ομόθρησκούς τους 
φτωχούς. 
Οι πιέσεις πήραν πιο συγκεκριμένη 

μορφή στα 1923 όταν οι τοπικοί 
μουσουλμανικοί πληθυσμοί 
περιελήφθησαν αρχικά στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής πληθυσμών 
και διατάχθηκαν να προετοιμαστούν 
για την μεταφορά τους στην Τουρκία. 
Προσφυγικοί πληθυσμοί από τη 
Μικρά Ασία έφθασαν εξάλλου στην 
περιοχή για να διαδεχθούν τους 
απερχόμενους και, για ένα διάστημα 
– που κράτησε πολλούς μήνες – 
βρέθηκαν να συγκατοικούν με τους 
Τσάμηδες σε ένα κοινό τόπο που 
κανείς δεν ήξερε σε ποιον ανήκε και 
ποιός τελικά θα έμενε σε αυτόν. Οι 
μεταξύ Τσάμηδων και προσφύγων 
εντάσεις, ήταν φυσικά έντονες. 
Οι διαμαρτυρίες των ίδιων των 
Τσάμηδων και οι παρεμβάσεις 
της αλβανικής αλλά και άλλων 
ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων – της 
ιταλικής – στο ζήτημα επικύρωσαν 
στο διεθνές διπλωματικό πεδίο 
την θέση ότι οι Τσάμηδες – αν και 
μουσουλμάνοι -είναι αλβανικοί 
πληθυσμοί και θα ήταν αυθαίρετο 
και υπερβολικό να μεταφερθούν 
στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση, 
από την πλευρά της, δεν ήθελε σε 
καμία περίπτωση να προχωρήσει 
σε συμφωνία για ανταλλαγή 
πληθυσμών με την Αλβανία καθώς, 
στην γειτονική αυτή χώρα υπήρχε - 
στο νότιο όμορο με την Ελλάδα τμήμα 
της -  μια πολύ σημαντική ελληνική 
μειονότητα που αποτελούσε και τη 
βάση για εδαφικές διεκδικήσεις της 
Ελλάδας σε βάρος της Αλβανίας. 
Μπροστά σε αυτό το διπλωματικό 
και πολιτικό αδιέξοδο οι Τσάμηδας 
παρέμειναν στην Ελλάδα. Οι σχετικές 
διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν μόλις 
το 1925 μετά από τρία σχεδόν χρόνια 
αβεβαιότητας. Οι εξελίξεις, εκτός 
από τις εντάσεις, δημιούργησαν την 
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αίσθηση στους γύρω χριστιανικούς 
πληθυσμούς (ενίοτε αλβανόφωνους) 
ότι η παραμονή των μουσουλμάνων 
δεν είναι παρά προσωρινή και ότι, 
αργά ή γρήγορα, οι περιουσίες τους 
(τα πλούσια ρυζοχώραφα και οι 
ελαιώνες του κάμπου) θα περνούσαν 
στα δικά τους χέρια. Επρόκειτο για 
συνταγή προετοιμαζόμενης έκρηξης.
Πολύ λογικά οι ηγέτες της μειονότητας 
αναζήτησαν προστάτες στο 
εξωτερικό. Η Ιταλία, πάντα με ισχυρές 
ιμπεριαλιστικές βλέψεις στις απέναντι 
βαλκανικές ακτές, προσφέρθηκε να 
διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο και 
για τον ιταλικό φασισμό η υπόθεση 
έγινε μια ευκαιρία διπλωματικής και 
πολιτικής ανάμειξης σε βαλκανικά 
προβλήματα. Ένα μέρος των 
«μπέηδων» της Τσαμουριάς έσπευσαν 
να υιοθετήσουν ετούτο το στήριγμα, 
απέκτησαν και ιταλικά διαβατήρια 
και, το κυριότερο απέκτησαν 
ταυτότητες του φασιστικού κόμματος 
της Ιταλίας. Το «αλυτρωτικό» κίνημα 
των Τσάμηδων απέκτησε ένα κάποιο 
μέγεθος στο αλβανικό έδαφος – μεταξύ 
των μεταναστών και προσφύγων 
από την Τσαμουριά – καθώς η 
αυστηρή ελληνική αστυνόμευση δεν 
του  επέτρεπε να αναπτυχθεί μέσα 
από τα ελληνικά σύνορα. Μέχρι εδώ 
επρόκειτο για μια τυπική βαλκανική 
ιστορία του μεσοπολέμου.   
Στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η 
συσσωρευμένη ένταση οδήγησε απλά 
σε έκρηξη. Πριν ακόμα ξεκινήσει 
ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος, τον 
Οκτώβριο του 1940 οι πιέσεις των 
ελληνικών Αρχών ενάντια στους 
Τσάμηδες εντάθηκαν και πολλοί 
τοπικοί παράγοντες εκτοπίστηκαν 
στα νησιά ως και στην Κρήτη. Με 
την έναρξη του πολέμου, τον ίδιο 
δρόμο πήραν όλοι πρακτικά οι 
άνδρες της μειονότητας. Καθώς η 
περιοχή έγινε ζώνη στρατιωτικών 
συγκρούσεων το 1940 και πλήθος 
στρατευμάτων πέρασαν από εκεί 
η δυνατότητα των γυναικόπαιδων 
που απέμεναν να προασπίσουν την 
περιουσία τους – ενίοτε και την τιμή 
τους – περιορίστηκε στο ελάχιστο. 
Όταν, με το τέλος του πολέμου, 
οι άνδρες επέστρεψαν από τους 
τόπους της εξορίας βρέθηκαν απλά 
μπροστά στα ερείπια του κόσμου 
τους. Το μίσος έγινε ο κανόνας και 
χρειάζονταν μεγάλες προσπάθειες 

για να επιστρέψει το όποιο καθεστώς 
ειρηνικής συμβίωσης. 
Τις προσπάθειες αυτές δεν τις 
ήθελε κανείς – ίσως μόνο το κίνημα 
της Αντίστασης όταν εμφανίστηκε, 
καθυστερημένα, στην περιοχή. Το 
κατοχικό ελληνικό κράτος, οι Ιταλοί 
φασίστες ιθύνοντες, οι εθνικιστές 
Αλβανοί και οι αντίστοιχοι εθνικιστές 
Έλληνες, έκαναν ό, τι είναι δυνατό 
για να οδηγηθούν τα πράγματα σε 
ολοκληρωτική ρήξη. Οι μπέηδες της 
Παραμυθιάς στην πλειονότητά τους 
προχώρησαν, με την προστασία 
των κατακτητών Ιταλών και 
Γερμανών αργότερα, σε συγκρότηση 
«εθνικών συμβουλίων» (ΞΙΛΙΑ) 
ενώ προοδευτικά οι παράγοντες 
των γύρω χριστιανικών χωριών 
συσπειρώθηκαν γύρω από τον 
εθνικιστικό και αντικομμουνιστικό 
ΕΔΕΣ – του στρατηγού Ζέρβα και 
των Βρετανών. Η εκτέλεση από τους 
Γερμανούς 49 χριστιανών προκρίτων 
της Παραμυθιάς τον Ιούλιο του 1943 
άνοιξε τον τελικό κύκλο του αίματος.
Στις 26 Ιουνίου του 1944, μετά 
την σύμπτυξη των γερμανικών 
στρατιωτικών μονάδων από την 
περιοχή ένοπλοι του ΕΔΕΣ μπήκαν 
στην πόλη της Παραμυθιάς. Η 
κατάληψη μετατράπηκε σε γενική 
αρπαγή και ομαδική θανάτωση 
των μουσουλμάνων κατοίκων της 
πόλης. Πολλές εκατοντάδες από τους 
τελευταίους χάθηκαν ενώ το σύνολο 
των περιουσιών τους λεηλατήθηκε. 
Καθώς, τους επόμενους μήνες οι 
δυνάμεις του ΕΔΕΣ προχωρούσαν 
βορειότερα, η θανάτωση Τσάμηδων 
συνεχίστηκε. Περίπου 2.200 άτομα 
– κάτι περισσότερο από το 10% του 
μουσουλμανικού πληθυσμού της 

Θεσπρωτίας χάθηκε σε αυτούς τους 
αιματηρούς μήνες. Οι υπόλοιποι 
έφυγαν πρόσφυγες πέρα από τα 
αλβανικά σύνορα. Χαρακτηριστικό 
το ότι ελάχιστοι από τους μπέηδες 
βρίσκονταν στην περιοχή τον καιρό 
της καταστροφής. Ετούτοι είχαν τα 
μέσα και το χρήμα για να φύγουν 
πριν ξεσπάσει η συμφορά. 
Οι μόνοι που διαμαρτυρήθηκαν για 
ετούτο το αιματηρό τέλος μιας εθνικής 
μειονότητας ήταν οι κομμουνιστές 
του κινήματος της Αντίστασης του 
ΚΚΕ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Στις 
οργανώσεις των τελευταίων είχαν 
ενταχθεί πολλοί Τσάμηδες και ένα 
ολόκληρο τάγμα Παρτιζάνων, το 
4/15 είχε συγκροτηθεί από μέλη 
της μειονότητας. Δεν ήσαν λοιπόν 
όλοι οι Τσάμηδες συνεργάτες των 
κατακτητών όπως παρουσίασε 
ο ελληνικός εθνικισμός και η 
ιστοριογραφία του την υπόθεση στα 
μετέπειτα χρόνια.   
Σήμερα πάντως οι απόγονοι των 
Τσάμηδων που έφυγαν στην Αλβανία 
αποτελούν την επιθετική αιχμή 
του αλβανικού εθνικισμού που 
διεκδικεί μια «Μεγάλη Αλβανία». Οι 
εθνικιστικές διαμάχες δεν έχουν τέλος 
και δεν τελειώνουν ποτέ. Για το λόγο 
αυτό η πολιτική της αντιφασιστικής 
Αντίστασης ενάντια στα τεχνητά μίση  
που χτίζονται για τα συμφέροντα 
των λίγων, είναι επίκαιρη σήμερα, 
όπως και πάντοτε: Στα Βαλκάνια 
ειδικά. 
Κ: Ευχαριστούμε την καθηγήτρια 
Κατερίνα Κράλοβα για τη διοργάνωση 
της διάλεξης του Γ. Μαργαρίτη στο 
Πανεπιστήμιο του Καρόλου. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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Ο μήνας Αύγουστος οφείλει 
το όνομα του στον Ρωμαίο 

Αυτοκράτορα Αύγουστο Οκταβιανό. 
Επειδή και ο προηγούμενος μήνας 
Ιούλιος οφείλει το όνομα του στον 
αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα και 
είχε 31 ημέρες, ήταν υποτιμητικό 
για ένα αυτοκράτορα ο μήνας που 
έφερε το όνομα του να έχει μία 
ημέρα λιγότερη…. Έτσι κλέψανε μία 
ημέρα από τον Φεβρουάριο που είχε 
29 ημέρες  και την πρόσθεσαν στον 
Αύγουστο για να είναι ισότιμος. 
«Αύγουστε τραπεζοφόρε, νάσουν 
τρεις φορές τον χρόνο – μακάρι σαν 
τον Αύγουστο νάταν οι μήνες όλοι». 
Είναι ο πλουσιότερος μήνας που όλα 
τα έχει ο αγρότης σε αφθονία. Την 
σταφίδα, τα σύκα γι’ αυτό τον λένε 
και σταφιδολόγο και συκολόγο, τα 
καρύδια, τα λαχανικά, τα φρούτα, 
τα σταφύλια αυτό τον μήνα όλα 
είναι πλούσια και άφθονα στο 
σπιτικό και το στομάχι χορτάτο. Το 
Μάιο  η  πρώτη του μήνα είναι η 
ημέρα που πρέπει να φοβόμαστε, το 
κακό μάτι και τα μάγια, ενώ για τον 
μήνα Αύγουστο αυτό συμβαίνει στις 
31 του μηνός. Οι πρώτες μέρες του 
Αυγούστου λέγονται από τον λαό 
«Δρίμες» ή «Μερομήνια». Αυτόν τον 
μήνα όλος ο ελληνικός κόσμος τον 
έχει καθιερώσει σαν μήνα διακοπών 
και αναπαύσεως. Οι δημοτικές αρχές 
εκτός των τοπικών εορταστικών και 
εθνικών εκδηλώσεων, συνηθίζουν 
να κάνουν τις Αυγουστιάτικες 
καθιερωμένες καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό τον 
ονομάζουν «Πολιτιστικό Αύγουστο». 
Οι κυριότερες εορτές είναι στις 6  
Αυγούστου, Η μεταμόρφωση της 

Σωτήρος. Κάποτε το Μοναστήρι της 
Αγιάς Σωτήρος, στο «Βαρυμπόμπη» 
ήταν στις δόξες του, πλήθος 
χωρικών από τις γύρω περιοχές, 
ακολουθώντας μονοπάτια έρχονταν 
να προσκυνήσουν την χάρη της και 
να λειτουργηθούν. Κατασκήνωναν 
στους γύρω χώρους, οι οποίοι 
πραγματικά γέμιζαν από ζώα, 
σκηνές και ολόκληρες οικογένειες 
ευλαβικών προσκυνητών. Το νερό 
της πηγής που περνούσε μέσα από 
τον τοίχο του μοναστηριού, ήταν 
θαυματουργό, πολλά θαύματα 
οφείλονται στην χάρη της. Τα παλιά 
χρόνια μέχρι και κατασκηνώσεις είχε 
λόγω του καλού κλίματος. Μετά 
στις 15 Αυγούστου εορτάζουμε τη 
περίφημη εορτή της  Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Από την πρώτη του 
μηνός ο λαός νηστεύει μέχρι  αυτή 
την ιερή ημέρα. Και την ημέρα 
αυτή το ρίχνουν έξω γλεντώντας, 
πίνοντας και απολαμβάνοντας τα 
πλούσια εδέσματα. Τέλος μια από 
της κυριότερες γιορτές και η εορτή 
της απότομης της κεφαλής του 
Προδρόμου.
Τα παλιά τα χρόνια την πρώτη 
Αυγούστου ο ιερέας του χωριού 
γύριζε στις γειτονιές  στα σπίτια 
των κατοίκων και άγιαζε τα σπαρτά 
τους. Οι νοικοκυρές καθάριζαν 
τα χάλκινα, πήλινα και όλα τα 
κουζινικά τους για να μην υπάρχει 
ίχνος από «άρτεμα» δηλαδή καθόλου 
λίπος ή «λίγδας» γιατί η γιορτή του 
Δεκαπενταύγουστου ήταν ιερή, 
αξιόλογη και αυστηρή νηστεία. Την 
Πρωταυγουστιά έχουμε ακόμη και 
τις Δρίμες. Οι Δρίμες θεωρούνται οι 
πρώτες έξη ημέρες του μήνα και ο 

λαός μας τις προληπτικές αυτές τις 
μέρες δεν λούζονται, δεν πλένουν 
ρούχα από φόβο μήπως και τα φάει 
το σαράκι, δεν κόβουν ξύλα… σε αυτά 
τα μέρη θα τους ακούσεις να λένε ότι 
τέτοιες μέρες δεν ακούς να βαράει 
τσεκούρι. «Του Αυγούστου οι Δρίμες 
στα πανιά και του Μαρτιού στα 
ξύλα». Δεν περνάνε από τρίστρατα 
και απόμερα μονοπάτια γιατί αν σας 
ανταμώσουν οι Δρίμες κακό μεγάλο 
θα σας εύρη. Πολλοί πιστεύουν πως 
οι Δρίμες είναι οι δώδεκα μέρες του 
μήνα και πως η κάθε μια αντιστοιχεί 
για κάθε μήνα του χρόνου. Γι’ αυτό 
τις λένε και «μερομήνια». Πολλοί 
γέροντες μαντεύουν τον καιρό για 
όλο το χρόνο ανάλογα με τι καιρό 
κάνει προμαντεύουν αν θα κάνει 
καλοκαιριά ή κακοκαιρία, ή αν θα 
φέρει καλοτυχία ή κακοτυχία. (Από 
την εργασία του Μομιανού Πιπή, ko-
mianos.wordpress.com)
Παροιμίες: Αύγουστε καλέ μου 
μήνα, νάσουν δυο φορές το χρόνο. 
Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και 
τον Αύγουστο σταφύλι. Θεός να 
φυλάει τα λιόδεντρα απ’ το νερό τ’ 
Αυγούστου. Κάθε πράμα στον καιρό 
του κι ο κολιός τον Αύγουστο. Από 
Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο 
χειμώνα. Τ’ Αυγούστου και του 
Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια. Τ’ 
Αύγουστο οι δρίμες στα πανιά και 
του Μαρτιού στα ξύλα. Καλός ο ήλιος 
του Μαγιού, τ’ Αυγούστου το 
φεγγάρι. Μακάρι σαν τον Αύγουστο 
νάταν οι μήνες όλοι. Αύγουστος 
άβρεχτος, μούστος άμετρος. Ήρθε ο 
Αύγουστος, πάρε την κάπα σου. 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γιορτές  της Παναγίας

Η Παναγία της Τήνου

Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου 
βρέθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 

1823, έπειτα από πολλές προσπάθειες 
και «με την υπόδειξη της Παναγίας 
στη μοναχή Πελαγία», στην ιστορική 
Μονή της «Κυράς των Αγγέλων», 
στο Κεχροβούνι. Με Βασιλικό 
Διάταγμα του 1836 καθιερώθηκε ο 
εορτασμός της Παναγίας στην Τήνο 
να είναι οκταήμερος και να διαρκεί 

έως τα «εννιάμερα της  Θεοτόκου», 
στις 23 Αυγούστου, όπου μέσα σε 
ατμόσφαιρα συγκίνησης, κατάνυξης 
και σεβασμού, ψάλλονται ύμνοι και 
εγκώμια μπροστά στον επιτάφιο 
και την εικόνα. Ο δρόμος που 
οδηγεί από το λιμάνι στο ναό του 
Ευαγγελισμού, όπου βρέθηκε η 
εικόνα, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη 
της άρρηκτης σχέσης του ελληνισμού 
με την Ορθοδοξία. Στην Τήνο 
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παράλληλα με τον εορτασμό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι Έλληνες 
τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, όταν 
οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν 
την «Έλλη» μέσα στο λιμάνι του 
νησιού ανήμερα της Παναγιάς.

Παναγία Σουμελά
Η Παναγία Σουμελά αποτελεί το 
σύμβολο της ποντιακής πίστης, 
αν και η πρώτη ονομασία της 

θαυματουργής εικόνας ήταν 
Αθηνιώτισσα. Την εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά αγιογράφησε 
ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά 
τον θάνατό του τη μετέφερε στην 
Αθήνα ο μαθητής του Ανανίας και 
τοποθετήθηκε σε περικαλλή ναό της 
Θεοτόκου. Έτσι αρχικά ονομάστηκε 
ως Παναγία η Αθηνιώτισσα. Στο 
τέλος του 4ου αιώνα (380-386 
μ.Χ.), σύμφωνα με την παράδοση, η 
Παναγία η Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε 
ως όραμα στους μοναχούς Σωφρόνιο 
και Βαρνάβα, στη Αθήνα, και τους 
κάλεσε στην εκκλησία. Εκεί είδαν 
την εικόνα να σηκώνεται από το 
προσκυνητάρι, να βγαίνει από το 
παράθυρο και να πετάει προς τα 
ουράνια. Συγχρόνως, άκουσαν την 
Θεοτόκο να λέει: «Πηγαίνω στην 
Ανατολή. Προπορεύομαι στο όρος 
Μελά. Ακολουθήστε με...». Οι μοναχοί 
την ακολούθησαν και στο όρος Μελά, 
στον Πόντο, όπου στάθηκε, κτίστηκε 
μεγάλος Ναός και Μονή. Έτσι η 
εικόνα πήρε την ονομασία Σουμελά 
από τη φράση «στου Μελά». Το 1922, 
μετά την Μικρασιατική καταστροφή, 
μοναχοί έθαψαν την εικόνα, μαζί με 
άλλα κειμήλια. Με την ανταλλαγή 

πληθυσμών, τα ιερά κειμήλια 
παραχωρήθηκαν και το 1931 τα 
ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο 
Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης. Η εικόνα 
επανήλθε στην Αθήνα και παρέμεινε 
στο Μουσείο έως το 1951. Τότε, 
το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» 
Θεσσαλονίκης πρότεινε το κτίσιμο 
ναού στις πλαγιές του Βερμίου, 
στην Καστανιά Βέροιας. Χιλιάδες 
προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι 
Ομοσπονδιών και Ποντιακών 
Σωματείων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό συμμετάσχουν στις ιερές 
ακολουθίες και τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

Η Παναγία στο Μικρόκαστρο 
Κοζάνης
Ιδιαίτερος είναι ο εορτασμός του 
Δεκαπενταύγουστου στο ιστορικό 
μοναστήρι της Παναγίας στο 
Μικρόκαστρο, του δήμου Βοΐου. Κάθε 
χρόνο χιλιάδες πιστοί προσκυνούν 
την εικόνα της Παναγίας, που 
χρονολογείται από το 1603, ενώ 
εντύπωση προκαλεί η αναβίωση 
του εθίμου των προσκυνητών 
καβαλάρηδων από τη Σιάτιστα. 
Το έθιμο των καβαλάρηδων 
προσκυνητών έρχεται από την 
τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε 
ευκαιρία για τους σκλαβωμένους 
να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο 
τους για λευτεριά.

Παναγία της Εκατονταπυλιανής
Ο ναός της Παναγίας της 
Εκατονταπυλιανής βρίσκεται 
στην Παροικία της Πάρου. 
Για το ναό υπάρχουν δύο 
ονομασίες: «Καταπολιανή» και 
«Εκατονταπυλιανή». Σύμφωνα με 
την παράδοση, η Κατοπολιανή έχει 
ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ 
η εκατοστή είναι κλειστή και δεν 
φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και 
θα ανοίξει, όταν οι Έλληνες πάρουν 
την Πόλη. Πολλές παραδόσεις 
αναφέρονται στην ίδρυση της 
Εκατονταπυλιανής. Η πρώτη 
πληροφορεί ότι, όταν η Αγία Ελένη 
μητέρα πήγαινε στην Παλαιστίνη 
για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε 
στην Πάρο και προσευχήθηκε σε ένα 
μικρό ναό που βρίσκονταν στη θέση 
της Εκατονταπυλιανής. Κατά την 
προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει 
τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει στη θέση 

αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή 
της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο 
Σταυρό και, πραγματοποιώντας το 
τάμα της, ανήγειρε τον μεγαλόπρεπο 
ναό της Εκατονταπυλιανής. Μία 
δεύτερη παράδοση αναφέρει ότι το 
τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε 
ο γιος της Άγιος Κωνσταντίνος, 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς 
η ίδια δεν πρόλαβε.

Η Χοζοβιώτισσα της Αμοργού
Στην Αμοργό, πάνω σε έναν 
γκρεμό 300 μέτρων δεσπόζει το 
ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας 
Χοζοβιώτισσας που τιμάται στις 15 
Αυγούστου. Κτίστηκε το 1088 μ.Χ. 
από το βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο 
Α’ Κομνηνό σύμφωνα με επιγραφή 
της Ι. Μονής. Για τον τρόπο άφιξης 
της εικόνας στην Αμοργό υπάρχουν 
δύο παραδόσεις: Η πρώτη λέει ότι η 
εικόνα βρέθηκε μέσα σε μια βάρκα 
εκεί ακριβώς που είναι κτισμένο το 
σημερινό μοναστήρι. Λέγεται ότι 
την εικόνα τοποθέτησε μια ευσεβής 
κυρία μέσα σε βάρκα από την πόλη 
Χόζοβα της Παλαιστίνης και την 
άφησε να ταξιδέψει μόνη της στην 
θάλασσα, για να γλιτώσει από τα 
χέρια των εικονομάχων. Η δεύτερη 
εκδοχή λέει ότι τη θαυματουργική 
εικόνα έφεραν στην Αμοργό μοναχοί 
από το μοναστήρι του Χοτζεβά της 
Παλαιστίνης, που βρίσκεται κοντά 
στην Ιεριχώ, οι οποίοι έφυγαν 
λόγω των διωγμών από τους 
εικονομάχους. Περνώντας από την 
Κύπρο οι μοναχοί έπεσαν πάνω σε 
ληστές που βεβήλωσαν, ξέσχισαν 
στα δύο και έριξαν στη θάλασσα την 
εικόνα. Τα δύο τεμάχια ήρθαν με 
θαυματουργικό τρόπο κάτω από το 
βράχο της Αμοργού κι ενώθηκαν μόνα 
τους χωρίς να διακρίνεται τίποτε. 
Άλλοι λένε ότι συγκολλήθηκαν από 
τους μοναχούς που συνέχισαν το 
ταξίδι τους, έφτασαν στην Αμοργό 
και έκτισαν το μοναστήρι στον 
τόπο που τους υπέδειξε η Παναγία. 
Μάρτυρας για τον τόπο αυτό ήταν 
η σμίλη, που για αιώνες βρισκόταν 
σφηνωμένη στο βράχο και έπεσε το 
1952.

Η «Οφιούσα» της Κεφαλονιάς
Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο 
χωριό Μαρκόπουλο, βρίσκεται ο ναός 
της Κοιμήσεως. Εκεί από τη γιορτή 
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της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (6 
Αυγούστου) εμφανίζονται μέσα και 
έξω από τον ναό μικρά φίδια. Είναι 
τα λεγόμενα «φίδια της Παναγίας». 
Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, 
υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της 
Παναγιάς, μεγάλο και πλούσιο. 
Όταν το μοναστήρι δέχτηκε επίθεση 
από πειρατές οι καλόγριες για να μην 
πέσουν στα χέρια τους παρακάλεσαν 
την Παναγία να τις κάνει πουλιά, ή 
φίδια. Έτσι, σαν φίδια, ιερά πλέον, 
γυρίζουν κάθε χρόνο στις αρχές 
του Αυγούστου και όσο περνούν οι 
μέρες πληθαίνουν. Την παραμονή 

της Κοιμήσεως «πλημμυρίζουν» τον 
ναό. Σύμφωνα με την παράδοση 
αν κάποια χρονιά τα φίδια δεν 
παρουσιασθούν, είναι κακό σημάδι. 
Αυτό συνέβη το 1940 και το 1953, 
όταν το νησί δοκιμάστηκε από τους 
σεισμούς.

Παναγία Αγιασώτισσα
Στην ενδοχώρα της Λέσβου, στην 
Αγιάσο, ο Δεκαπενταύγουστος 
αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία για 
όλους. Η ομώνυμη εικόνα είναι έργο 
του ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη 
με κερί και μαστίχα. Πολλοί από 

τους προσκυνητές, με αφετηρία την 
πόλη της Μυτιλήνης, περπατούν 25 
χιλιόμετρα για να φθάσουν στον 
αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου 
διανυκτερεύουν. Την ημέρα της 
γιορτής της Παναγίας, ύστερα από 
τη Λειτουργία, γίνεται η περιφορά 
της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι 
εορταστικές εκδηλώσεις φθάνουν στο 
αποκορύφωμά τους με τις μουσικές 
και χορευτικές εκδηλώσεις στην 
πλατεία του χωριού. 

ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟ ΡΟΣΤΟ

Το Δεκαπενταύγουστο σε πολλά νησιά των Κυκλάδων όπως π.χ. Πάρο, Σαντορίνη, Ίο και Σίφνο, η παραδοσιακή 
γιορτινή συνταγή έχει ως βάση της το χοιρινό. Το φαγητό λέγεται «Κυκλαδίτικο ρόστο» συνήθως φτιάχνεται 

το Δεκαπενταύγουστο αλλά και σε μεγάλες γιορτές. Το ρόστο είναι πιάτο με ιταλική καταγωγή, που περιλαμβάνει 
κρέας με πατάτες, καρότα και μανιτάρια, σερβιρισμένο με χοντρά μακαρόνια και παρέχει 2 γεύματα μαγειρεμένα 
στο ίδιο σκεύος χωρίς να χρειάζεται η χρήση φούρνου. Αρχικά, τα μακαρόνια σερβίρονταν σαν πρώτο πιάτο 
με την κόκκινη σάλτσα ντομάτα. Μετά σερβιριζόταν το κρέας κομμένο σε φέτες, που συνήθως ήταν ένα φτηνό 
κομμάτι χοιρινού αντί για στήθος, με πατάτες, καρότα και μανιτάρια. Χοιρινό ρόστο με δεντρολίβανο και μπύρα, 
συναντάται  και στην Κεφαλονιά, καθώς και στην Κύπρο το οποίο παρασκευάζεται κυρίως στις γιορτές με πολλά 
είδη κρέατος, κυρίως με κυνήγι.

Χοιρινό ρόστο (Αξιώτικο)

ΥΛΙΚΑ
1 ½ κιλό χοιρινό μπούτι
5-6 σκελίδες σκόρδο
2-3 ώριμες ντομάτες τριμμένες
2-3 κουταλιές πελτές (προαιρετικά)
2 φλιτζάνια κόκκινο κρασί
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2-3 φύλλα δάφνης
½ κουταλάκι ζάχαρη
μακαρόνια, κατά προτίμηση χοντρά 
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζετε το σκόρδο και το ανακατεύετε με το αλατοπίπερο. Τρυπάτε το κρέας με μαχαίρι και βάζετε στις 
σχισμές μια σκελίδα σκόρδο μαζί με μπόλικο αλατοπίπερο.  Σε μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνετε το λάδι 
και ροδίζετε το κρέας καλά από όλες τις πλευρές. Το σβήνετε με το κρασί και το αφήνετε να βράσει για 5 λεπτά. 
Προσθέτετε τις ντομάτες –και τον πελτέ αν οι ντομάτες δεν είναι πολύ ώριμες, τη ζάχαρη και τη δάφνη και αφήνετε 
να σιγοβράσει για 3 ώρες περίπου. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ζεστό νερό που και που. Βράζετε χωριστά τα 
μακαρόνια και τα σουρώνετε.
Βάζετε το κρέας σε πιατέλα, περιμένετε να κρυώσει ελαφρά και το κόβετε σε φέτες. Η παραδοσιακή διαδικασία 
είναι να ρίξετε τα μακαρόνια στη σάλτσα και να τα ανακατέψετε καλά για να απορροφήσουν όση περισσότερη 
σάλτσα γίνεται. Αλλιώς, τα σερβίρετε σε πιάτα και τα περιχύνετε με τη σάλτσα, βάζοντας δίπλα τις φέτες του 
κρέατος. (Πηγή: Βιβλίο “Ξερολιθιές της Γεύσης” του Δ. Παπαδόπουλου) 
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Για τους αναγνώστες που 
νηστεύουν:
Η νηστεία, πέρα από τη θρησκευτική 
της σημασία, κάνει καλό στο σώμα 
μας, είναι ευκαιρία για αποτοξίνωση 
και μείωση της χοληστερόλης. Πρέπει 
όμως να τηρούμε κάποιους κανόνες 
για να έχουμε πάντα καλή υγεία. 
Όταν ακολουθούμε τις νηστείες, 
απέχουμε συνήθως από όλα τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας 
και το ψάρι. Έτσι καταναλώνουμε 
περισσότερα λαχανικά, φρούτα 
και όσπρια, τα οποία φυσικά 
κάνουν πολύ καλό στην υγεία και 
τον οργανισμό μας, δίνοντας μας 
πολλές βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, 
αντιοξειδωτικά, υδατάνθρακες και 
φυτικές ίνες. Εφόσον δεν έχουμε 

προβλήματα υγείας κι εφόσον 
κάνουμε μια σωστή διατροφή που 
θα περιέχει μια ποικιλία από τα 
παραπάνω, μαζί με ξηρούς καρπούς 
και δημητριακά, η διατροφή κατά 
τη νηστεία θεωρείται επαρκής σε 
διατροφικά στοιχεία.
Όμως, όπως και με όλα τα 
πράγματα, θα πρέπει να βάλουμε 
τη λογική μας να δουλέψει όσον 
αφορά τη διατροφή μας κατά τη 
διάρκεια της νηστείας. Δεν πρέπει να 
τρώμε παραπάνω με την εντύπωση 
πως “είναι νηστίσιμα άρα δεν 
παχαίνουν”. Τα νηστίσιμα δεν είναι 
και διαιτητικά. Επίσης θα πρέπει 
να τρώμε λαχανικά που περιέχουν 
σίδηρο, ώστε να παίρνουμε την 
απαραίτητη ποσότητα σιδήρου 

που άλλες μέρες παίρνουμε από το 
κρέας. Συνδυάστε τα με όσπρια και 
φρούτα με βιταμίνη C που βοηθάν 
στην απορρόφησή του.
Κάτι άλλο που θα πρέπει να 
προσέξουμε κατά τη διάρκεια της 
νηστείας, είναι η κατανάλωση των 
θαλασσινών, όπως τα καλαμάρια, οι 
σουπιές, οι γαρίδες και το χταπόδι. 
Από τη μια είναι πλούσια σε 
χοληστερόλη, αλλά από την άλλη 
είναι η αποκαλούμενη διαιτητική 
χοληστερόλη που δεν μας επιβαρύνει 
όσο αυτή από τα κορεσμένα λιπαρά. 
Όμως προσέξτε γιατί περιέχουνε 
επίσης αρκετό νάτριο, οπότε καλό 
είναι να τα μαγειρεύουμε με λίγο 
αλάτι και όσοι είναι υπερτασικοί να 
είναι λίγο πιο προσεκτικοί. 

ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Μουσακάς με κρέμα πατάτας (από το Argiro.gr) 

ΥΛΙΚΑ
1 κιλό μελιτζάνες φλάσκες
1½ πακέτο μανιτάρια φρέσκα καθαρισμένα και 
ψιλοκομμένα
4 ώριμες ντομάτες ψιλοκομμένες
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 ξύλο κανέλας
λάδι για το τηγάνισμα
1½ φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη
αλάτι πιπέρι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ 
5 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών, 3/4 φλιτζάνι νιφάδες πατάτας για πουρέ, 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 3/4 φλιτζάνι αλεύρι 
για όλες της χρήσεις, μοσχοκάρυδο τριμμένο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουμε και κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες. Τις βάζουμε σε κρύο νερό με αλάτι για 10′, για να μην ρουφήξουν 
πολύ λάδι στο τηγάνισμα. Μπορούμε αντί να τις τηγανίσουμε, να τις ψήσουμε στο φούρνο αφού τις λαδώσουμε 
ελαφρά. Στραγγίζουμε καλά και τις σκουπίζουμε να φύγουν τα υγρά. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν 
ένα ελαφρύ ξανθό χρώμα και από της δύο πλευρές και τις βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί.
Πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε σε 
μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν για 4’. Στην συνέχεια ρίχνουμε τα μανιτάρια και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν 
μέχρι να πιουν τα υγρά τους. Προσθέτουμε τη ντομάτα, αλάτι πιπέρι και το ξύλο της κανέλας. Τα αφήνουμε να 
βράσουν μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αλείφουμε ένα τετράγωνο ταψί με ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με 4 κ.σ. φρυγανιά. 
Στρώνουμε τις μελιτζάνες και τα μανιτάρια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών και αφήνουμε να κάψει αλλά όχι να βράσει. Κατεβάζουμε από την 
φωτιά και ρίχνουμε τις νιφάδες της πατάτας ανακατεύουμε σιγά-σιγά μέχρι να διαλυθούν καλά. Σε μια άλλη 
κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το αλεύρι και σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ξανθό. Αδειάζουμε 
σιγά-σιγά τον πουρέ και ανακατεύουμε. Αφήνουμε μέχρι να δέσει η κρέμα. Τέλος ρίχνουμε το μοσχοκάρυδο, αλάτι 
και πιπέρι. Απλώνουμε την κρέμα στις μελιτζάνες. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη γαλέτα και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC για 40′ μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. (πηγή: http://www.e-diet.gr) 
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Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει η 
Βούλα Καραμπίδου

«ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ 
ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΣΑΣ»
(Κριτική για την ταινία «FILS DE 
GRÈCE»)

Η αναγνώστρια του περιοδικού μας 
Βούλα Καραμπίδου, παιδί πολιτικών 
προσφύγων η ίδια, με επιστολή που 
μας έστειλε αναφέρεται στη νέα ταινία 
του Διον. Γρηγοράτου. «FILS DE 
GRÈCE».

Ονομάζομαι Βούλα Καραμπίδου. 
Κατάγομαι από οικογένεια ανταρτών 
πολιτικών προσφύγων στην Λαϊκή 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Η 
ίδια γεννήθηκα στην πόλη Πέρνικ 
όπου και έζησα μέχρι τα 17 μου 
χρόνια, οπότε και ακολούθησα τους 
γονείς μου στην Ελλάδα. Με μία 
παρέα φίλων γυναικών πολιτικών 
προσφύγων από την Βουλγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία και Σοβιετική 
Ένωση, πληροφορηθήκαμε για την 
δημιουργία ταινίας με αναφορά στο 
παιδοσώσιμο και με μεγάλη αγωνία 
περιμέναμε την προβολή της στους 
κινηματογράφους. Μπαίνω στον κόπο 
να γράψω αυτήν την κριτική για την 
ταινία απευθυνόμενη στον δημιουργό 
της ταινίας κ. Διονύση Γρηγοράτο, 
επειδή η ταινία όχι απλώς δεν μας 
ικανοποίησε, όχι μόνο διέψευσε κάθε 
προσδοκία μας, αλλά και γιατί 
θεωρούμε το περιεχόμενο της και «την 
πολιτική των ίσων αποστάσεων», άκρως 
συκοφαντική και διαστρεβλωτική των 
πραγματικών γεγονότων. Επειδή 
στην έρευνα σας πολλά ιστορικά 
γεγονότα τα παραβλέψατε είτε 
άθελα σας είτε σκόπιμα θα θέλαμε 
να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής: 

1. Τα τριάντα περίπου χιλιάδες 
παιδιά που ο Δημοκρατικός Στρατός 
Ελλάδας αποφάσισε να τα διασώσει, 
μεταφέροντας τα από τα πεδία της 
μάχης στο ασφαλές καταφύγιο των 
Λαϊκών Δημοκρατιών, ήταν παιδιά 
ανταρτών και μετακινήθηκαν με 
την έγκριση των γονιών τους -και 
όπου δεν υπήρχαν, των στενότερων 
συγγενών- για να σωθούν από τις 
υπάρχουσες πολεμικές συνθήκες. 
Τα θέριζε η πείνα, οι αρρώστιες, 
οι ψείρες, ο τρόμος επίθεσης των 
Μάηδων, του κυβερνητικού στρατού 
και από τις αεροπορικές επιθέσεις των 
αμερικανών με βόμβες ΝΑΠΑΛΜ. 2. 

Αγώνα δρόμου έκαναν 
και οι επιτροπές της 
Φρειδερίκης οι οποίες 
άρπαζαν τα παιδιά 
των ανταρτών για να 
δημιουργήσουν τα νέα 
σώματα γενίτσαρων 
στα Ιωάννινα, στην 
Κέρκυρα, στην 
Καβάλα και αλλού. 
3. Ο Δημοκρατικός 
Στρατός Ελλάδας, 
το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδας και η Προσωρινή 
Δημοκρατική Κυβέρνηση φρόντισαν 
να φύγουν τα παιδιά συγκροτημένα 
και οργανωμένα. Φιλοξενήθηκαν σε 
παλάτια, πύργους και επαύλεις. 
Τα παιδιά αυτά, ΟΛΑ πήγαν 
σχολείο, έμαθαν τέχνες, σπούδασαν. 
Δημιούργησαν οικογένειες, έκαναν 
παιδιά και εγγόνια τα οποία 
επίσης σπούδασαν και απόκτησαν 
πολύπλευρη μόρφωση. Μας έκανε 
εντύπωση το ύφος, το ήθος και 
οι χαρακτήρες των πολιτικών 
προσφύγων στην ταινία σας. Επειδή 
είμαι πολιτικός πρόσφυγας και 
συναναστρέφομαι με πολιτικούς 
πρόσφυγες, θέλω να σας τονίσω ότι 
ήμαστε άνθρωποι αγωνιστές, που 
επιστρέψαμε με εφόδια μόρφωσης, 
επαγγελματικά και πολιτιστικά. Ως 
χαρακτήρες στην πλειονότητα μας 
ήμαστε δυναμικοί, εργατικοί, τολμηροί 
και για αυτό προκόψαμε και μετά την 
επιστροφή μας στην πατρίδα, παρά 
της αντίξοες καπιταλιστικές συνθήκες 
στην Ελλάδα. Στο «DNA» και στην 
ανατροφή που πήραμε από τους γονείς 
μας και το σοσιαλιστικό σύστημα 
που μας γαλούχησε, εξακολουθεί 
να υπάρχει αγωνιστικότητα γι αυτό 

ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι 
βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή 
των ταξικών αγώνων του λαού 
μας με ανοικτό το πρόσωπο και την 
καρδιά μας, χωρίς κουκούλες. Με το 
υλικό που διαθέτατε θα μπορούσατε 
να φτιάξετε μια ταινία που θα σας 
έδινε μια θέση ανάμεσα στους τίμιους 
καταγραφείς της Ιστορίας. Δυστυχώς 
όμως επιλέξατε να γίνετε αρεστός 
στους επίσημους παραχαράκτες της 
Ιστορίας. Οι πολιτικοί πρόσφυγες 
δεν σας συγχαίρουν για το έργο 
σας. 

Παραθέτω ορισμένα αποσπάσματα 
από διηγήσεις μαχητριών του ΔΣΕ και 
παιδιών στα οποία το παιδοσώσιμο 
του Δ.Σ.Ε. έδωσε την ευκαιρία να 
μεγαλώσουν στις πρώην Λαϊκές 
Δημοκρατίες. Στις μαρτυρίες τους 
βασίστηκε το θεατρικό έργο «Με την 
σκέψη στην πατρίδα» της Ιωάννας 
Στεφανίδου. Το 1948 μπορεί να ήταν 
μικρά τα παιδιά για να μπορούν 
να μιλήσουν, μα σήμερα κύριε 
Γρηγοράτε, μπορούν και λένε : « Να 
γράψω τη βιογραφία μου; Είναι ίδια 
με όλων αυτών των τότε παιδιών 
(1948-1949) που φύγανε απ’ την 
Ελλάδα λόγου πολέμου, το λεγόμενο 
«παιδομάζωμα».
Μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ 
σπούδασαν σε μεσαίες, ανώτερες 
και ανώτατες σχολές: νοσοκόμες, 
γεωπόνοι, γιατροί, μηχανολόγοι, 
κλπ
«Ναι, μας φιλοξένησαν οι Ανατολικές 
χώρες. Άνοιξαν τις αγκαλιές τους και 
μας έδωσαν όλα όσα έπρεπε να έχει 
ένα παιδί, μακριά από Πατρίδα και 
γονείς. Στα Έμπεδα, Δ.Σ. Έβρου, 
συγκεντρωθήκαμε πολλά παιδιά. 
Φεύγαμε για να σωθούμε από τους 
βομβαρδισμούς και το παιδομάζωμα 
της Φρειδερίκης. Στα σύνορα 
Βουλγαρίας – Ελλάδας μας περίμεναν 
βουλγάρικα αυτοκίνητα για να μας 
πάνε στη φιλόξενή τους χώρα…. 
….. Έτυχε κι εγώ να απολαύσω όλα 
τα αγαθά των χωρών που έζησα 
(Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σοβιετική 
Ένωση). Πάντα με το όνειρό μου 
(που εκπληρώθηκε) να σπουδάσω 
υποκριτική. Και φτάνοντας στη 
Σοβιετική Ένωση το 1954, όπου 
αντάμωσα με τον πατέρα μου 
ύστερα από πολλά χρόνια στην πόλη 
Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, είχα 
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την τύχη την ίδια κιόλας χρονιά να 
μπω στο Πανεπιστήμιο Υποκριτικής 
της Τασκένδης. ….Το θέατρό μας 
έγινε ερασιτεχνικό, με βάση εμάς 
που τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, 
χωρίς καμία αμοιβή. Δουλεύαμε στις 
δουλειές μας και τα απογεύματα 
τρέχαμε να κάνουμε πρόβες για την 
παράσταση που ετοιμάζαμε. Αυτό 
γινόταν όχι γιατί μονάχα αγαπούσαμε 
το θέατρο αλλά και γιατί έπρεπε να 
συμβάλλουμε και στην πολιτιστική 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας 
που γεννήθηκαν στην Τασκένδη. 
Έπρεπε να μάθουν ήθη και έθιμα, 
λογοτεχνία και δραματουργία. 
(Δέσποινα Πεϊκου - ηθοποιός, 
παιδαγωγός, χοροδιδάσκαλος και 
δασκάλα της ελληνικής γλώσσας στην 
Τασκένδη της Σοβιετική Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν)
 «…Ευχαριστούμε τις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες που μας 
αγάπησαν και φρόντισαν χιλιάδες 
παιδιά, τα γλίτωσαν απ’ τις βόμβες, 
θεράπευσαν εκατοντάδες μαχητές, 
φρόντισαν για τη μόρφωση τους, τους 
τοποθέτησαν σε εργοστάσια, τεχνικές 
σχολές, ακόμη και οι ανάπηροι βρήκαν 
δουλειά ανάλογα με τις αναπηρίες 
τους. …Οι πρόσφυγες δούλεψαν 
συνειδητά και 
τίμια ξεπερνούσαν το καθημερινό 
τους πλάνο. Πήραν μετάλλια χρυσά, 

αργυρά και χάλκινα, χρηματικά 
ποσά, δωρεάν παραθέριση σε λουτρά 
και στο εξωτερικό. ..» (Απόσπασμα 
από το βιβλίο «Γαρέφω» Φρεγγίδου 
-Μητρολιού Ελπίδα (Γαρέφω)–
μαχήτρια του ΔΣΕ, Υπολοχαγός 
Πεζικού, Υπολοχαγός Υγειονομικής 
Υπηρεσίας, Πολιτική Πρόσφυγας 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Τσεχοσλοβακίας)
«….Στην Μπερκόβιτσα καθίσαμε γύρω 
στους 10 μήνες και από εκεί φύγαμε 
για τον Παιδικό Σταθμό του Σλίβεν 
με 450 παιδιά, από 7 χρονών έως 17-
18 χρονών, ελληνόπουλα. Το κόμμα 
όρισε τον Βασίλη τον άνδρα μου, ως 
υπεύθυνο στους παιδικούς σταθμούς, 
και εμένα στο βοηθητικό προσωπικό. 
Στο Σλίβεν καθίσαμε 9 μήνες, αφού 
πρώτα προωθήσαμε 100 παιδιά από 
τα μεγαλύτερα σε τεχνικές σχολές 
στην Ανατολική Γερμανία. Μετά από 
το Σλίβεν πήγαμε στον Παιδικό Σταθμό 
του Καρλόβου με περίπου 700 παιδιά 
διαφόρων ηλικιών. Από κι 200 παιδιά 
μεταφέρθηκαν στην Τσεχοσλοβακία. 
Μετά από το Κάρλοβο στο Πάβελ 
Μπάνια, επίσης στον Παιδικό Σταθμό 
με 500 παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα 
περισσότερα ήταν ορφανά, ιδιαίτερα 
από πατέρα. Είχαν σκοτωθεί. Αυτό 
που κάναμε ήταν παιδοσώσιμο, τα 
γλιτώσαμε. Τα παιδάκια μας είχαν 
την καλύτερη τροφή. Είχαν και του 
πουλιού το γάλα. Συνολικά στους 

Παιδικούς Σταθμούς 
δουλέψαμε γύρω στα 3 
χρόνια. Από το 1949 έως 
το 1951 και πρέπει να 
το σημειώσω αυτό, γιατί 
ήταν η πραγματικότητα. 
Δουλέψαμε στου 
Παιδικούς Σταθμούς χωρίς 
αμοιβή. Για τα παιδιά 
μας, τα ελληνόπουλα. 
Χαλάλι τους.» (Αθανασία 
Τσίκουλα –ΕΠΟΝιτισσα, 

μαχήτρια του ΔΣΕ, συνταξιούχος 
γεωπόνος, Πολιτική Πρόσφυγας στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας.)
«…Είμαι παιδί του εμφυλίου πολέμου 
από το χωριό Μάνη-Έβρου, που έχει 
πάνω από 100 νεκρούς πατριώτες. 
Εμάς δεν μας πήρανε οι αντάρτες 
με το ζόρι. Μας ανάγκασε η ίδια 
η κατάσταση. Αναγκαστήκαμε να 
αφήσουμε το σπίτι μας, -μαζί με την 
μητέρα μας και τέσσερα ανήλικα και 
παππούδες. Μας ανάγκασε η μεγάλη 

τρομοκρατία. Κάθε μέρα να χτυπάνε 
την πόρτα και να ψάχνουνε τον 
πατέρα μου, να ρωτάνε που βρίσκετε, 
να στήνουνε στον τοίχο τον παππού 
μου και το αδερφάκι μου δύο χρονών, 
με το όπλο απέναντι και να κράζουνε 
σαν τα μαύρα κοράκια και να 
ρωτάνε ‘που είναι ο γιός σου, θα σας 
σκοτώσουμε όλους’. Ο πατέρας μου 
είχε είδη σκοτωθεί, δεν το ξέραμε. Να 
ξυλοκοπούνε τη μητέρα μου σε γάμο 
στην γειτονιά. Αυτά και πολλά άλλα 
μας αναγκάσανε να εγκαταλείψουμε 
το χωριό. Το βράδυ που φύγαμε 
γινότανε μεγάλη μάχη. Ένα μέρος των 
ανταρτών κρατούσε τη μάχη με τους 
Μάηδες και το στρατό, (στο χωριό 
είχαμε πολύ στρατό) και ένα μέρος των 
ανταρτών προσπαθούσε να γλυτώσει 
τις οικογένειες που καθημερινά 
υποφέρανε και τρομοκρατούνταν. 
Το βράδυ εκείνο καιγότανε το χωριό. 
Οι αντάρτες μ’ας ανεβάσανε σε 
κάρα και με πολύ μεγάλη δυσκολία 
καταφέρανε μέσα από το φλεγόμενο 
χωριό να μας απομακρύνουνε και να 
μας γλιτώσουν κυριολεκτικά μέσα 
από τη φωτιά. Στο κάρο που ήμουνα 
εγώ είχαμε μία μάνα που σκοτώθηκε 
μπροστά στα μάτια του παιδιού της 
που τραυματίστηκε. Φτάσαμε στην 
Λ. Δ. Βουλγαρίας. Το βουλγάρικο 
κράτος, ο βουλγάρικος λαός , παρ’ 
όλες της δυσκολίες που είχε ύστερα 
από τον πόλεμο, μας μεγάλωσε, μας 
σπούδασε, μας έκανε ανθρώπους. 
Μεγαλώσαμε σε παιδικούς σταθμούς 
χωρίς να μας λείψει τίποτε: υγεία, 
παιδία, ψυχαγωγία και αργότερα 
εργασία. Σχεδόν όλα τα παιδιά πήραμε 
ανώτατη και ανώτερη μόρφωση. Μ’ 
αυτά τα εφόδια επαναπατριστήκαμε 
και δυστυχώς εδώ στην Πατρίδα μας, 
λίγοι βρήκαμε δουλειά πάνω στο 
επάγγελμα μας. Έτοιμοι επιστήμονες 
χωρίς να ξοδέψει το ελληνικό κράτος 
ούτε δεκάρα, δεν μπόρεσε να μας 
αξιοποιήσει. Αυτά είναι τα παιδιά του 
εμφυλίου πολέμου που ζήσανε και 
μεγαλώσανε στις Λαϊκές Δημοκρατίες.» 
(Βασιλική Μερτζανίδου- Χατζήπαπα - 
Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής 
«Ν. Κρούπσκαγια» στη Σόφια, 
νηπιαγωγός, Πολιτική Πρόσφυγας στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 



«Ελληνικές Ημέρες» 
Κρνοβ



«Μια λέξη 

μόνο φτάνει 

για να είμαστε 

ευτυχισμένοι»
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