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Καλό καλοκαίρι στους αναγνώστες μας. Πολλές 
εκδηλώσεις δεν είχαμε τώρα με το καλοκαίρι αλλά είχαμε δύο τον Ιούνιο 
που ήταν πολύ ωραίες στις οποίες συμμετείχαν πολλοί φίλοι και φίλες της 
Κοινότητάς μας. Ευχαριστούμε τη Λεώνα Μπουργκέτοβα, την Κατερίνα 
Σπάλα και τον Κώστα και Λάνα Τσιρτσίκου για την εξαιρετική διοργάνωση 
της εκδήλωσης για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα 
για τα 70 χρόνια του ΔΣΕ (δείτε το ψηφιακό αρχείο του ΚΚΕ!) και διαβάζουμε 
για τους τόπους εξορίας στην Ελλάδα. Διαβάστε και τις δύο συνεντεύξεις 
της τρίτης γενιάς, παιδιών πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, είναι 
δύο άξια άτομα και εμείς είμαστε περήφανη για όλες τους τις επιτυχίες. Στο 
τεύχος αυτό σας παρουσιάζουμε και το βιβλίο Ήταν ένα μικρό τσαρούχι… 
του Δημήτρη Βαρσάμη. Στη στήλη Υγεία, θα διαβάσετε και πολλά για το 
πώς να φροντίζεται τα μαλλιά σας, τη σωστή σας διατροφή και πολλά άλλα. 
Είχαμε και πολλές επιστολές από συμπατριώτες μας, αλλά λόγω χώρου δεν 
μπορέσαμε να τις δημοσιεύσουμε στα προηγούμενα τεύχη. Τα δημοσιεύουμε 
σ’ αυτό το τεύχος και ζητάμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας για την 
αργοπορία αυτή. 
Καλή ανάγνωση! ΤΖΗ

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για το τέλος της σχολικής χρονιά. Ευχαριστούμε 
την Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ για το ωραίο κολλάζ και τις φωτογραφίες. 

Ευχαριστούμε τον Παπαγεωργίου Τηλέμαχο από τον Χορτιάτη, 
Ελλάδα για την προσφορά (30 ευρώ) και τα καλά του λόγια για 
το περιοδικό μας! Σου ευχόμαστε πολλή υγεία Τ. Παπαγεωργίου!

mailto:mail@ropraha.eu
mailto:akropolis@ropraha.eu
http://www.ropraha.eu
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11 Ιουνίου – Ένας χρόνος του ελληνικού μαγαζιού «Greek Life» (Belo-
horska 47, Praha 6) στην Πράγα. Καλές δουλειές, Κώστα και Λάνα!

Μέλη της ΕΚ Πράγας και φίλοι του «Greek Life» του 
Κώστα και Λάνα Τσιρτσίκου γιορτάσαμε ένα χρόνο 

από την ‘παρουσίαση’ αυτού του υπέροχου μαγαζιού με 
ελληνικά προϊόντα. Στην οδό Belohorska 47, Praha 6 ο 
Κώστας και η Λάνα δημιουργήσανε μια σωστή αυθεντική 
ελληνική ατμόσφαιρα με ελληνικούς μεζέδες (από τα 
χεράκια της Λάνας, ελληνικά κρασιά και ελληνική μουσική 
με τους μουσικούς κύπριους φοιτητές Κατερίνα Ασφούρα 
(κιθάρα και φωνή), Αλεξάνδρα (πιάνο και φωνή) και 
Στέφανο Παπαδόπουλου (πιάνο και φωνή). Δεν έλειπε 
και ο ελληνικός χορός. Όσο για την τούρτα, αυτό το 
φρόντισε η Λεώνα Μπουργκέτοβα. Η Λάνα έφτιαξε την 
τούρτα για τα γενέθλια του Στέφανου Παπαδόπουλου. 
Στην ψησταριά ήταν οι φοιτητές Πέτρος Χατζηκωστής και 
ο Ηρακλής Μπατσίλας (ειδικευμένοι στα γκριλ). 
Ευχόμαστε στον Κώστα και Λανα, στα νέα αυτά 
δραστήρια μέλη της ΕΚ Πράγας, επιτυχία και καλές 
δουλειές!  

28 Ιούνιος – Τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016! Καλές διακοπές σε 
όλους τους μαθητές και μαθήτριες!
Το «ελληνικό σχολείο» της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας

Στις 28 Ιουνίου στη Βίλα της 
Λεώνας Μπουργκέτοβα, επίτιμο 

μέλος της ΕΚ Πράγας, οι μαθητές 
και μαθήτριες όλων των επιπέδων 

μαζευτήκανε να γιορτάσουνε το 
τέλος της σχολικής χρονιάς της 
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. 
Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο 

στα μικρά παιδάκια. Με μεγάλη 
συγκίνηση παρακολουθήσαμε τους 
μικρούς μας μαθητές να προσφέρουν 
όμορφα λουλούδια και δωράκια στη 
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δασκάλα τους Κατερίνα Σπάλα με 
πολλά ευχαριστώ για την αγάπη, 
φροντίδα και τις γνώσεις που 
τους έδωσε όλη αυτή τη σχολική 
χρονιά – 2015-2016, η οποία 
ήταν και η δεύτερη (εάν όχι τρίτη, 
τέταρτη…) φορά που η ΕΚ Πράγας 
προσπάθησε να οργανώσει αυτά τα 
μαθήματα για την ‘τέταρτη γενιά’ 
ελληνόπουλων στην Πράγα. Τα 
παιδάκια τρέχανε, παίζανε με τους 
καινούργιους φίλους και φίλες που 
έχουν στην τάξη αυτή. Η Κατερίνα 
ετοίμασε από την δική της πλευρά 
‘διπλώματα’ και από ένα δωράκι 
(εκτός από τα φαγητά και γλυκά 
που η ίδια μαγείρεψε για όλους 
μας!!!) για το κάθε παιδάκι και 
γονείς και παιδάκια τα πήρανε με 
μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη. Ο 
όμορφος κήπος της Λεώνας γέμισε 
από χαρούμενες παιδικές φωνές…
Μετά από μιάμιση ώρα ήρθαν και 
οι μεγάλοι μαθητές της Κατερίνας 

– η τάξη των Ελλήνων και η τάξεις 
διαφόρων επιπέδων των φίλων μας 
Τσέχων. Ήταν ωραία για μας τους 
Έλληνες να ακούμε τη γλώσσα μας 
να ομιλείτε από τόσους πολλούς 
‘μαθητές’ μερικοί από τους οποίους 
παρακολουθούν τα μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας εδώ και τρία, 
τέσσερα χρόνια. Σωστοί φιλέλληνες, 
με πολλές γνώσεις για την ελληνική 
ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και 
έθιμα, τη μουσική μας και με μια 
απέραντη αγάπη για την Ελλάδα! 
Ευχαριστούμε όλους τους 
γονείς, μαθητές και μαθήτριες, 
μεγάλους και μικρούς, για την 
καλή προσπάθεια να βελτιώσουν 
τις γνώσεις τους και αυτή τη 
σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε την 
καθηγήτρια μας Κατερίνα Σπάλα 
για την εξαιρετική της δουλειά στον 
τομέα της εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας. Ευχαριστούμε όλους 
και όλες για τα νόστιμα ελληνικά 

φαγητά που μας προσφέρανε. 
Ευχαριστούμε το bakaliko.cz της 
Λεώνας Μπουργκέτοβα για την 
φιλοξενία στους χώρους της βίλας 
της με το πολύ ελληνικό περιβάλλον 
και ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε το 
Greek Life του Κώστα και της Λάνας 
Τσιρτσίκου για όλη την προσφορά 
ελληνικών προϊόντων και για τα 
υπέροχα σουβλάκια!!! Ευχαριστούμε 
το Δημαρχείο της Πράγας και το 
Υπουργείο Παιδείας της Τσέχικης 
Δημοκρατίας για την οικονομική 
υποστήριξη στην εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας. Ευχαριστούμε 
τον Διευθυντή του Σπιτιού Εθνικών 
Μειονοτήτων, Γιακούμπ Στεντρον 
για όλη τη βοήθεια και υποστήριξη 
που προσφέρει στην Ελληνική 
Κοινότητα Πράγας και τους χώρους 
για την λειτουργία των ελληνικών 
μαθημάτων. 

Γονείς, γιαγιάδες και παππούδες υπερήφανοι για τα παιδιά τους!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ 
ΜΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΡΙΣ
(αναδημοσίευση με την άδεια του Πάνου Σεϊτανίδη, ο οποίος πήρε την συνέντευξη)

Ο Πάνος Σεϊτανίδης μίλησε με 
τον καλύτερο φωτογράφο 

της Formula 1, Βλαδίμηρο Ρις, 
και μας χαρίζει μια απολαυστική 
συνέντευξη. (Αναδημοσίευση με την 
άδεια του Βλαδίμηρου Ρις)
Το παραδέχομαι, ο τίτλος είναι 
παραπλανητικός. Αλλά στην 
περίπτωση του κορυφαίου 
φωτογράφου της F1, Βλαδίμηρου 
Ρις, δεν μπορείς παρά να παρακαλάς 
να πατάει συνέχεια ‘το κουμπί’ 
και να απαθανατίζει εκπληκτικές 
στιγμές από τον μαγικό κόσμο της 
ταχύτητας!
Το να φωτογραφίζεις στον κόσμο της 
Formula 1 δεν είναι εύκολο πράγμα. 
Από το καθαρά τεχνικό κομμάτι 
του να ‘συλλαμβάνεις’ μονοθέσια 
που ξεπερνούν κατά πολύ τα 300 

χιλιόμετρα την ώρα και που σαν 
δαιμονισμένα αλλάζουν κατεύθυνση 
για να αποφύγουν το ‘στόχαστρο’, 
μέχρι τις εύλογες δυσκολίες που 
γεννιούνται όταν έχεις να κάνεις με 
έναν χώρο συχνά αποστειρωμένο, 
ενίοτε κακομαθημένο, σχεδόν πάντα 
απόμακρο για τους κοινούς θνητούς. 
Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις 
Συμπληγάδες, ξεχώρισε ένα παιδί 
που κατάγεται κατά το ήμισυ από 
τη Θεσσαλονίκη. Που μπήκε μέσα 
σε ένα φωτογραφικό γκέτο και με 
όπλο το πάθος και το ιδιαίτερο στιλ 
των εικόνων του, όχι μόνο επιβίωσε 
σε αυτή τη ζούγκλα ανταγωνισμού 
αλλά διακρίθηκε κιόλας. Το όνομά 
του είναι Βλαδίμηρος Ρις.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πράγα 
αλλά η οικογένεια της μητέρας του 

είναι από τη συμπρωτεύουσα. Από 
τα 15 του ξεκίνησε να φωτογραφίζει, 
έκανε τα πρώτα βήματα στη 
μεγαλύτερη καθημερινή αθλητική 
εφημερίδα της Τσεχίας, Deník Sport, 
και το 2002 μετακόμισε στη Γερμανία 
για να ενταχθεί στο δυναμικό του 
φωτογραφικού πρακτορείου getty 
images. Κάπου εκεί μπήκε στη ζωή 
του η F1, την οποία καλύπτει από το 
2010 ως ανεξάρτητος φωτογράφος. 
Διακρίνεται από το ιδιαίτερο στιλ των 
εικόνων του, που είναι  επηρεασμένο 
από την αναλογική εποχή της 
φωτογραφίας και του έχει χαρίσει 
πολλές διακρίσεις: «Φωτογράφος 
της χρονιάς 2010» στη Γερμανία, 
«Φωτογράφος της χρονιάς 2008 
στην F1» για το περιοδικό Red Bul-
letin και του 2014 για την Ιταλική 

Βλαδίμηρε πάτα το κουμπί! Αυτός είναι ο κορυφαίος φωτογράφος της F1



7Καλημέρα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΡΙΣ ⁞  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού, είναι κάποιες από 
αυτές.
Τον γνώρισα στα paddock, χωρίς 
να γνωρίζω καν την καταγωγή 
του. Γνώριζα όμως τις εικόνες του, 
που όπως μπορείτε να δείτε και 
εσείς στα δείγματα της δουλειάς 
του μας παραχώρησε και που 
πλαισιώνουν αυτή τη συνέντευξη, 
είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές. 
Αποτέλεσμα δουλειάς υπό μεγάλη 
πίεση. Ποια είναι όμως η μεγαλύτερη 
δυσκολία, αυτή η πίεση για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
το φως, τα deadline; «Πράγματι 
υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση σε 
αυτό το επίπεδο. Ειδικά όταν έχεις 
μεγάλους πελάτες που περιμένουν 
αποτελέσματα, που περιμένουν 
φωτογραφίες ποιότητας ανάλογης 
των χρημάτων που πληρώνουν. 
Σχετικά με το φως, νομίζω πως 
αν είσαι καλός φωτογράφος 
προσαρμόζεσαι. Αυτό είναι που σε 
κάνει να ξεχωρίζεις στη δουλειά μας, 
η δυνατότητα να πετυχαίνεις το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, άσχετα με το 
φωτισμό, άσχετα με τις συνθήκες», 
τονίζει ο Βλαδίμηρος. Υπάρχει 
όμως και μία ακόμα δυσκολία, την 
οποία αντιλαμβάνεται μόνο όποιος 
ταξιδεύει πολύ για τις ανάγκες της 
δουλειάς του. «Είναι πάρα πολλά τα 
ταξίδια, δεν είσαι καθόλου στο σπίτι 
σου. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι πολύ 
δύσκολος, επίπονος. Όμως υπάρχουν 
και πολλά άλλα, όμορφα πράγματα 
γύρω από αυτή τη δουλειά, που την 
κάνουν ξεχωριστή».
Θα αλλάξω την τελευταία λέξη του 
Βλαδίμηρου, θα την κάνω ‘εθιστική’. 
Γιατί όταν ξεπερνάς όρια για μία 
δουλειά, όχι για τα χρήματα αλλά 
για να μπορείς να αποδίδεις στο 
110%, δεν μπορεί παρά να είσαι 
ερωτευμένος μαζί της. Το ίδιο και με 
κάποια ‘αντικείμενα’.
Ποια είναι λοιπόν η αγαπημένη του 
πίστα;
«Αγαπώ πολύ τις παλιές, 
παραδοσιακές πίστες. Για να 
καταλάβεις, η αγαπημένη μου είναι 
η Imola στην Ιταλία. Δεν βρίσκεται 
πια στο καλεντάρι της Formula 1. 
Μου αρέσει επίσης πολύ η Monza 
αλλά και το Spielberg στην Αυστρία. 
Γενικά μου αρέσει η πίστα να έχει 
παραδοσιακά στοιχεία, ο κόσμος στις 

κερκίδες να καταλαβαίνει τι βλέπει. 
Φυσικά μου αρέσει το Μονακό 
ενώ από τα καινούρια Grand Prix, 
ξεχωρίζω αυτό της Σιγκαπούρης».
Στην εξωτική Marina Bay, σε 
μία αγωνιστική διαδρομή που 
απλώνεται στους δρόμους της 
πόλης και φωτίζεται από 1600 
προβολείς που κάνουν τη νύχτα-
μέρα. Όμως πόσο διαφορετικό είναι 
από φωτογραφικής πλευράς, να 
δουλεύεις σε ένα νυχτερινό Grand 
Prix;
«Είναι πολύ διαφορετικό, έχει 
αρκετές δυσκολίες αλλά παράλληλα, 
σου επιτρέπει να είσαι δημιουργικός. 
Μπορείς να παίζεις με τα φώτα, 
με τα χρώματα, να κάνεις κάτι 
διαφορετικό, κάτι που δεν μπορείς 
να το κάνεις για παράδειγμα στο 
Silverstone που είναι μία από τις πιο 
βαρετές πίστες».
Αυτό το κάτι διαφορετικό αποτελεί 
ουσιαστικά την ‘υπογραφή’ του 
Ρις. Το σήμα κατατεθέν του. Και 
είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
συνεργαζόμενες με εκείνον εταιρείες, 
επιλέγουν τις δικές του υπηρεσίες – 
no questions asked!
«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί 
έχω πελάτες που περιμένουν 
αυτήν ακριβώς την προσωπική 
πινελιά. Που μου ζητούν να κάνω, 
ουσιαστικά αυτό που εγώ θέλω να 
κάνω. Μου δίνουν λοιπόν ελευθερία 
κι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για 
έναν φωτογράφο που θέλει να 
είναι δημιουργικός. Που ναι μεν θα 
βγάλει τις εικόνες που ‘πρέπει’, που 
περιμένει ο πελάτης, όμως όχι μόνο 
αυτές», σημειώνει ο Βλαδίμηρος.
Όμως βασικός παράγοντας για 
να πετύχει τα κλικ που στοχεύει, 
είναι να έχει πρόσβαση. Είναι άλλο 
πράγματα να σημαδεύεις μονοθέσια 
που κάνουν γύρους σε μία πίστα 
και άλλο να στριμώχνεσαι με τους 
μηχανικούς στα ενδότερα ενός 
γκαράζ. «Όντως, εκεί τα πράγματα 
είναι ζόρικα», παραδέχεται. «Όταν 
δουλεύεις με μία ομάδα, όταν 
βρίσκεσαι στο γκαράζ που είναι πολύ 
μικρό και έχει πολλούς ανθρώπους 
μέσα, πρέπει να προσέχεις πάρα 
πολύ. Να μη βρίσκεσαι σε λάθος 
σημείο τη λάθος στιγμή, να μην 
είσαι στη μέση όταν πρέπει να βγει 
το μονοθέσιο ή φέρνουν τα ελαστικά. 
Όλα εκεί συμβαίνουν πολύ γρήγορα. 

Πρέπει να μπεις στο ρυθμό της 
ομάδας, να σκέφτεσαι όπως εκείνοι, 
να κινείσαι βάσει των δικών τους 
κινήσεων. Είναι δύσκολο και το να 
κερδίσεις το σεβασμό των μηχανικών 
και των οδηγών. Να σε νιώθουν ως 
έναν από την ομάδα. Αυτό παίρνει 
χρόνια και είναι πολύ δύσκολο. Στην 
αρχή με έσπρωχναν, όταν έπρεπε να 
περάσουν πολύ γρήγορα και εγώ 
ήμουν στη μέση ή σε λάθος σημείο. 
Τώρα πια νιώθω το σεβασμό τους».
Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα. 
Ούτε και οι σχέσεις ανάμεσα σε 
εργαζόμενους που οι δουλειές 
τους κινούνται παράλληλα και 
συναντώνται μόνο σε μια στιγμή 
στο χρόνο. Όσο κρατάει η κίνηση 
του κλείστρου της φωτογραφικής 
μηχανής. Κλικ και συνεχίζουμε ο 
καθένας στο δρόμο του. Ειδικά με 
τους οδηγούς, αυτή η μοναχική 
πορεία που φλερτάρει με τον 
βεντετισμό, μπορεί συχνά να 
υψώσει τείχη μπροστά από έναν 
φωτογράφο. Είναι ανάλογα τον 
οδηγό. Στην περίπτωση του Se-
bastian Vettel ίσχυε το ακριβώς 
αντίθετο. Συνεργαζόμενος με τη 
Red Bull, ο Βλαδίμηρος τον γνώρισε 
προτού γίνει ο νεότερος τότε νικητής 
στην ιστορία του σπορ και τον 
φωτογράφιζε μέχρι που κατέκτησε 4 
παγκόσμιους τίτλους!
«Είχαμε πάντα πολύ καλή 
συνεργασία, ήξερε πως κάποιες 
φορές έπρεπε να φτάνω πολύ 
κοντά του. Ακόμα και σε στιγμές 
που εκείνος αυτοσυγκεντρωνόταν. 
Αυτό σε πολλούς οδηγούς δεν 
αρέσει. Κάποιοι δεν το θέλουν 
καθόλου, υπάρχουν στιγμές που 
ο φωτογράφος απαγορεύεται να 
τραβάει φωτογραφίες. Στη δική μας 
περίπτωση, ο Seb με ήξερε καλά, ήξερε 
πως δεν θα ξεπερνούσα την κόκκινη 
γραμμή, να χαλάσω μία σχέση 
για να τραβήξω μία φωτογραφία. 
Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Τώρα 
πια που είναι στη Ferrari, δεν έχω 
πρόσβαση στο γκαράζ του αλλά 
παραμένουμε φίλοι. Και ο φακός μου 
τον ‘συλλαμβάνει’ όποτε κινείται στα 
paddock και την πίστα».
Μιας και μιλάμε για σεβασμό, δεν 
είναι μόνο η ποιότητα της δουλειάς 
του Βλαδίμηρου που με κάνει να τον 
εκτιμώ. Στις 5 Οκτωβρίου του 2014, 
σε εκείνο το καταραμένο, μουσκεμένο 
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απόγευμα στη Σουζούκα, ήταν ο 
μοναδικός φωτογράφος που στον 
43 ο γύρο καθόταν στη στροφή 
7. Εκεί όπου έγινε το φρικιαστικό 
δυστύχημα του Jules Bianchi, όπου 
η Marussia του Γάλλου έπεσε πάνω 
σε ένα γερανό. Τις φωτογραφίες του, 
δεν τις έχουμε δει, ούτε θα τις δούμε 
ποτέ.

«Ήταν ένα σοκ για μένα. Δεν 
μπορούσα να συνέλθω, είχαν περάσει 
ώρες και τα χέρια μου έτρεμαν, 
δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. 
Παραμένει σοκ για μένα αυτό 
που συνέβη. Το σκεφτόμουν επί 
εβδομάδες, ήταν τραγικό να συμβεί 
κάτι τέτοιο. Ειδικά σε ένα νέο, 
ταλαντούχο και τόσο καλό παιδί. 
Ήμουν δίπλα από το σημείο του 
ατυχήματος. Ήταν η πρώτη μου 
επαφή με το θάνατο σε αυτό το σπορ. 
Είχαμε ξεχάσει πως η Formula 1 ήταν 
ένα επικίνδυνο σπορ και πως ήταν 
θέμα χρόνου να συμβεί ξανά ένα 
δυστύχημα. Σκεφτόμουν τι θα έκανα 
αν θα βρισκόμουν ξανά στην ίδια 
θέση. Ως φωτογράφος, ο ρόλος μου 
είναι να τραβάω φωτογραφίες αλλά 
αν ήμουν μόνος εκεί, αν δεν υπήρχε 
κάποιος να βοηθήσει, θα άφηνα 
κάτω τη μηχανή, θα έτρεχα. Άλλωστε 
δεν θα είχε νόημα να φωτογραφίσω, 
δεν θα έδινα πουθενά εκείνες τις 
εικόνες. Όπως και στην περίπτωση 
του Bianchi. Έχω δεχθεί προσφορές, 
σημαντικές προσφορές αλλά δεν θα 
το κάνω. Σέβομαι την οικογένειά 
του, σέβομαι αυτό το σπορ από το 
οποίο ζω και δεν μπορώ να διανοηθώ 

πως θα έβγαζα χρήματα από κάτι 
τέτοιο. Πως θα αποκτούσα κάτι 
υλικό, εκμεταλλευόμενος το θάνατο 
ενός ανθρώπου», λέει ο Βλαδίμηρος 
Ρις. Από τον τόνο της φωνής του 
καταλαβαίνεις πως οι εικόνες εκείνες 
τον έχουν σημαδέψει. Ανεξίτηλα. 
Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κλίμα.
Τον ρωτάω αν θα είχε τη δυνατότητα 

να γυρίσει πίσω στο χρόνο, σε 
μία άλλη εποχή, τι θα ήθελε να 
φωτογραφίσει. Ξυπνάει το παιδί 
μέσα του. «Από μικρός, το όνειρό μου 
ήταν να τραβήξω μία φωτογραφία 
τον Michael Jordan. Και φυσικά 
τον Ayrton Senna. Όνειρα παιδικά 
που δεν θα πραγματοποιηθούν 
αλλά αυτές οι δύο προσωπικότητες 
ξεχώριζαν για μένα. Τρεις, θα 
προσθέσω και τον Diego Maradona».
Είναι όμως και οι απλοί, άγνωστοι, 
περαστικοί που μπορούν να 
εμπνεύσουν: «Τα πάντα μπορούν 
να αποτελέσουν έμπνευση. Τώρα 
πια, με τα smart phones, τραβάμε 
παντού φωτογραφίες. Αυτό που μου 
αρέσει πολύ, είναι τα πορτραίτα. 
Να στέκομαι απέναντι σε έναν 
άνθρωπο και να τον απεικονίζω με 
τον δικό μου τρόπο. Να βγάζω έναν 
εαυτό που ίσως και ο ίδιος δεν ξέρει. 
Μου αρέσει να παρακολουθώ τους 
ανθρώπους».
Ο θρύλος που ακούει στο όνομα Niki 
Lauda
Αν θέλετε να αντιστρέψετε τους 
όρους και να παρακολουθήσετε εσείς 
τη δουλειά του Βλαδίμηρου Ρις, 
εκτός από το www.vladimirrys.com, 

μέχρι τις 18 Ιουνίου «τρέχει» στο 
εμπορικό κέντρο Mediterranean Cos-
mos στη Θεσσαλονίκη, μία υπέροχη 
έκθεση φωτογραφίας με δικές του 
εικόνες!
«Είναι η πρώτη έκθεση φωτογραφίας 
που κάνω με αντικείμενο την F1. 
Και νιώθω υπερήφανος που αυτή 
πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, 

εκεί που μένει όλο το σόι της 
μητέρας μου. Είναι μία πόλη με την 
οποία είμαι πολύ δεμένος, που έχω 
περάσει πολύ ωραίες στιγμές και 
είναι για μένα πολύ ευχάριστο που 
η δουλειά μου παρουσιάζεται εκεί», 
λέει χαμογελαστός.
Τα συνεχόμενα Grand Prix δεν του 
επιτρέπουν να δώσει και ο ίδιος ‘το 
παρών’ αλλά εσείς μη χάσετε την 
ευκαιρία. Μέσα από το φακό του 
Βλαδίμηρου θα δείτε με ‘άλλο μάτι’ 
τον μαγικό κόσμο της Formula 1…

(Κ: Κι εμείς ευχόμαστε στον 
συμπατριώτη μας Βλαδίμηρο Ρις 
και στη μητέρα του Αννούλα 
Ρύσοβα-Τσορακίδου, (μέλος της 
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας) 
κάθε επιτυχία και ελπίζουμε να 
τον δούμε και στην Πράγα!) 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΡΙΣ

http://www.vladimirrys.com
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ ΣΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
Καλημέρα: Η Κατερίνα Σπάλα είναι Ελληνίδα της 3ης γενιάς από μικτή 
οικογένεια (μάνα Τσέχα και πατέρας Έλληνας). Δραστήριο μέλος της ΕΚ 
Πράγας από τα παιδικά της χρόνια, σήμερα συνεχίζει να συμβάλλει στα 
δρώμενα της ΕΚ Πράγας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ 
Πράγας, είναι η καθηγήτρια της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα 
για μικρούς και μεγάλους, των μαθητών του ‘σχολείου’ της ΕΚ Πράγας, 
χοροδιδάσκαλος ελληνικών παραδοσιακών χορών , ερμηνεύτρια του 
ελληνικού τραγουδιού και πολλά άλλα. Με τέτοιες Ελληνίδες υπάρχει 
μεγάλη ελπίδα να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως ελληνική μειονότητα 
στην Τσεχία. Είμαστε ευτυχισμένη που η Κατερίνα σήμερα θα μας μιλήσει 
όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για πολλά άλλα θέματα που 
αφορούν την Κοινότητά μας.

ΚΣ: Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπου 
έζησα μέχρι τα 10 μου. Ο πατέρας 
μου είναι Έλληνας της 2ης γενιάς 
και η μάνα μου Τσέχα (αν και δεν 
πολυμοιάζει με Τσέχα και μιλάει και 
άπταιστα ελληνικά). Στην Ελλάδα 
τελείωσα την 5η Δημοτικού και το 1993 
μετακόμισε η οικογένειά μου στην 
Τσεχία όπου συνέχισα την εκπαίδευση 
σε τσέχικα σχολεία. Τα τσέχικα τα 
άκουγα από μικρή διότι οι γονείς μου 
μιλούσανε μεταξύ τους τσέχικα αλλά 
εγώ με την αδερφή μου, τη Νικολέτα, 
δεν τα μιλούσαμε πολύ καλά. Έτσι 
πριν μετακομίσουμε στην Τσεχία είχε 
έρθει ο παππούς μου ο Τσέχος στην 
Αθήνα και όλο το καλοκαίρι μας έκανε 
εντατικά μαθήματα τσέχικων ώστε 
να μπορούμε να μπούμε σε τσέχικο 
σχολείο. Ελληνικά μιλούσα πάντα 
καλά, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, 
έχω διατηρήσει αρκετές φιλίες απ’ 
το Δημοτικό, αλληλογραφούσα με 
τους φίλους μου πολλά χρόνια μετά 
την μετακόμισή μας στην Τσεχία, το 
καλοκαίρι πηγαίναμε στην Ελλάδα 
(μέχρι το 1995 ζούσαν εκεί η γιαγιά 
με τον παππού, μετά κι αυτοί 
ακολούθησαν τα παιδιά τους στην 
Τσεχία), ωστόσο άρχισα γύρω στα 
15 μου να νιώθω πως τα ελληνικά 
μου «δε μου φτάνουνε». Όσο να ‘ναι, 
το λεξιλόγιό μου ήταν ένα λεξιλόγιο 
10χρονου παιδιού, περιορισμένο. 
Αυτός ήταν μάλλον ο λόγος που 
σκέφτηκα αργότερα να σπουδάσω 
ελληνική φιλολογία. Ήθελα να μάθω 
περισσότερα για την πανέμορφη 
γλώσσα, λογοτεχνία και την ιστορία 
της Ελλάδας. Τα κατάφερα, λοιπόν, 

και αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο 
του Μάσαρυκ στο Μπρνο λαμβάνοντας 
το πτυχίο μάστερ στην Ελληνική και 
Σέρβικη Φιλολογία. Τα σέρβικα ήταν 
λίγο-πολύ τυχαία επιλογή για την 
οποία είμαι τώρα υπερευγνώμον και 
πιστεύω πως ήταν η μοίρα μου να τα 
διαλέξω.  

Κ: Κατερίνα, είμαστε πολύ 
τυχεροί που εκεί που νομίζαμε 
ότι δεν θα έχουμε καθηγήτρια 
για την ελληνική γλώσσα που 
προσφέρουμε στην Κοινότητά 
μας, όταν έφυγε η καλή μας 
καθηγήτρια αποσπασμένη από 
το Υπουργείο Πολιτισμού της 
Ελλάδας, Λίδα, έφτασες εσύ στην 
Πράγα με πτυχίο και θέληση να 
αναλάβεις τα μαθήματα εσύ. Πες 
μας το πώς λειτουργούν αυτά τα 
μαθήματα…

ΚΣ: Τα μαθήματα ελληνικών στην 
Κοινότητα τα ξεκίνησα,  αν θυμάμαι 
καλά, το 2011 όταν έφυγε η Λίδα 
(η δασκάλα της Κοινότητας). Όταν 
ξεκίνησα τα μαθήματα είχα 2 ή 3 
τάξεις, τον επόμενο χρόνο έγιναν 4 
και τώρα έχω 6 τάξεις (επίπεδα). Είχα 
διδάξει και πριν ελληνικά σε Τσέχους 
αλλά τα μαθήματα στην Κοινότητα 
ήταν διαφορετικά, ήταν για μένα μια 
πρόκληση, επειδή στην Κοινότητα δεν 
έρχονται να μάθουν ελληνικά μόνο 
Τσέχοι αλλά και Έλληνες της 2ης 
και 3ης γενιάς οι οποίοι χρειάζονται 
εντελώς διαφορετική προσέγγιση 
εφόσον ξέρουνε να μιλάνε πάρα πολύ 
καλά, απ’ την άλλη πλευρά όμως 

δυσκολεύονται στην ορθογραφία. Οι 
περισσότεροι μαθητές μου πάντως 
είναι Τσέχοι. Είτε Τσέχες που έχουν 
παντρευτεί  Έλληνα, είτε Τσέχοι 
φιλέλληνες, μεγάλοι φιλέλληνες! 
Πολλές φορές συγκινούμαι με 
τους μαθητές μου όταν βλέπω την 
απίστευτη αγάπη τους για την 
Ελλάδα. Όταν μου απαντάνε στην 
ερώτηση «γιατί μαθαίνεις ελληνικά» 
- «Γιατί στην προηγούμενη ζωή μου 
ήμουν Έλληνας», όταν μου λένε πως 
όταν ακούνε την ελληνική γλώσσα 
και μουσική ή βλέπουν οποιοδήποτε 
ελληνικό στοιχείο αυτό τους δίνει 
ενέργεια και δύναμη για όλη την 
εβδομάδα, όταν πάνε στην Ελλάδα και 
μου λένε «Πάω στο σπίτι». Νιώθουν 
την Ελλάδα σαν να είναι το σπίτι 
τους! Ακούγοντας αυτά αναρωτιέμαι 
αν υπάρχουν κι άλλες χώρες για τις 
οποίες είναι τόσο ξετρελαμένοι (με την 
καλή έννοια βέβαια) οι ξένοι... Πολλοί 
από τους μαθητές μου ξέρουν για την 
Ελλάδα περισσότερα πράγματα από 
τους Έλληνες, ταξιδεύουν κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα, πολλοί απ’ αυτούς 
πάνε στο ίδιο μέρος, γνωρίζουν 
τους ντόπιους,  έχουν κάνει φιλίες, 
γνωρίζουν τα ήθη και έθιμα... Στα 
μαθήματα, λοιπόν, είμαστε ένα μιξ 
Τσέχων, Ελλήνων κι Ελληνοτσέχων, α, 
κάτσε, έχουμε ή είχαμε επίσης μαθητές 
από Σλοβακία, Ρωσία, Πολωνία. 
Επειδή οι περισσότεροι συνεχίζουν εδώ 
και χρόνια έχουμε ήδη γίνει μια παρέα 
και περνάμε πολύ ωραία.
Κ: Φέτος ξεκίνησες και μαθήματα 
για μικρά παιδιά, της 4ης γενιάς 
και όπως βλέπουμε για τώρα όλα 
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παν καλά. Διότι και στο παρελθόν 
η Κοινότητά μας είχε κάνει πολλές 
προσπάθειες και μετά από ένα, δύο 
χρόνια τα παιδιά σταματούσαν 
να έρχονται στα μαθήματα. Πες 
μας το πώς λειτουργού αυτά τα 
μαθήματα.

ΚΣ: Με τα παιδιά ξεκίνησα φέτος. 
Είχαμε κάνει μαθήματα ελληνικών 
χορών για τα πιτσιρίκια κάποτε αλλά 
δυστυχώς αυτό δεν κράτησε για 
πολύ καιρό. Σήμερα τα παιδιά είναι 
πολύ απασχολημένα, τρέχουν απ’ 
το ένα «kroužek» στο άλλο. Το αν το 
θέλουν αυτό τα ίδια τα παιδιά είναι 
άλλο θέμα. Ο λόγος για τον οποίον 
οι γονείς δε φέρνουν τα παιδιά τους 
στα μαθήματα είναι συνήθως το ότι 
μένουν μακριά, είναι στη δουλειά, δεν 
προλαβαίνουν να φέρουν τα παιδιά 
στην Κοινότητα (η οποία βρίσκεται 
στο κέντρο)... Δεν θέλω να πω πως 
όλοι λένε δικαιολογίες, απλώς νομίζω 
πως αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων. 
Φυσικά καταλαβαίνω πως οι γονείς 
θέλουν το παιδί τους να ξέρει αγγλικά, 
ή να παίζει ποδόσφαιρο, ή να χορεύει 
λατινοαμερικάνικους χορούς. Να τα 
κάνει όλα αυτά το παιδί, κι ακόμα και 
περισσότερα αν του αρέσει! Εδώ που τα 
λέμε κι εγώ έκανα βόλεϊ, γυμναστική, 
στίβο, πιάνο κτλ.  Αλλά σκέφτηκαν 
οι γονείς, οι Έλληνες γονείς, ότι αν 
το παιδί τους μάθει ελληνικά θα έχει 
ένα τεράστιο προσόν, πλεονέκτημα. 
Όχι μόνο όσον αφορά τις δυνατότητες 
που έχεις γνωρίζοντας μια γλώσσα 
την οποία δεν την κατέχουν πολλοί 
εδώ, αλλά κυρίως όσον αφορά την 
ψυχολογία τους. Φυσικά αναφέρομαι 
κυρίως στους Έλληνες γεννημένους εδώ 
(και στην πλειοψηφία παντρεμένους 
με Τσέχους υπηκόους) οι οποίοι 
ούτε οι ίδιοι δε μιλάνε πια καλά τα 
ελληνικά. Δυστυχώς δεν τα μιλάνε 
επειδή οι γονείς τους παραμέλησαν 
αυτό το θέμα... Και γνωρίζω πολλούς 
οι οποίοι κατηγορούν τους γονείς τους 
που δεν τους μάθανε τη γλώσσα των 
προγόνων τους. Και φυσικά δεν είναι 
μόνο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός, 
οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, όλο 
αυτό το σύνολο τελικά εμπλουτίζει τον 
άνθρωπο.
Για να μην κριτικάρω μόνο, να πω 
και τα ωραία- ευτυχώς που έχουμε κι 
ωραία νέα και ελπίδα! Φέτος λοιπόν 
ξεκινήσαμε για άλλη μια φορά τα 

μαθήματα ελληνικών για τα παιδιά. 
Εδώ πρέπει να πω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στην Αλένα Οσλαντίλοβα. 
Η Αλένα κατάγεται από το Κρνοβ όπου 
υπάρχουν ακόμη πολλοί Έλληνες και 
καταρχήν Έλληνες που ενδιαφέρονται 
να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο 
και την ελληνική συνείδηση. Η Αλένα 
φέτος μου ζήτησε να ανοίξουμε 
ελληνικό σχολείο για παιδιά 3,5-7 
ετών επειδή η ίδια έχει 2 παιδιά τα 
οποία θέλει να μάθουν ελληνικά. Εγώ 
στην αρχή ήμουν διστακτική (μετά 
από τις εμπειρίες που είχα), αλλά 
τελικά ξεκινήσαμε την προσπάθεια και 
μαζέψαμε για την αρχή 6 παιδάκια. 
Τώρα έχουμε 9 παιδιά και πιστεύω να 
μεγαλώσει η ομάδα! Τα περισσότερα 
παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν και 
να διαβάζουν, μαθαίνουμε ελληνικά 
δηλαδή με εικόνες, τραγουδώντας, 
ζωγραφίζοντας, παίζοντας. Και 
φυσικά χορεύουμε. Δημιουργούνται 
σχέσεις μεταξύ των παιδιών, γίνονται 
μια παρέα, μια ελληνική παρέα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον 
θα έπρεπε οι γονείς να στέλνουν τα 
παιδιά τους στα μαθήματα, κατά τη 
γνώμη μου. Κι εγώ έτσι το είχα. Πήγα 
στο χορευτικό κι έκανα φίλους με τους 
οποίους είμαι πραγματικά δεμένη, 
είναι μέχρι σήμερα οι καλύτεροί μου 
φίλοι. Μας ενώνει το ελληνικό στοιχείο. 
Γνωρίσαμε άλλα Ελληνόπουλα από 
όλη την Τσεχία και κρατάμε επαφές. 
Είναι καταπληκτικό πράγμα να σε 
ενώνει κάτι το οποίο είναι κατά κάποιο 

τρόπο μια διαφορετικότητα. Αυτό 
λοιπόν εύχομαι από καρδιάς να το 
ζήσουν και αυτά τα παιδάκια της 4ης 
γενιάς.

Κ: Εδώ και πολλά χρόνια 
είσαι μέλος του χορευτικού 
συγκροτήματος «Ακρόπολις»  
της ΕΚ όπως και δραστήριο μέλος 
του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας. 
Πότε άρχισες να μαθαίνεις τους 
ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς…

ΚΣ: Εμένα με πήγαν στο χορευτικό 
οι γονείς μου το 1993, δηλαδή μόλις 
ήρθαμε στην Τσεχία. Αν και τότε δεν 
ήταν ακόμη χορευτικό, ήμασταν μια 
παιδική χορωδία. Η δασκάλα μας τότε 
ήταν η Μαλάμω Φουλίδου, σ’ αυτήν 
χρωστάμε την αγάπη που αποκτήσαμε 
για το ελληνικό τραγούδι. Μετά μας 
οργάνωνε η Όλγα η Παταρίδου. 
Το τι τράβηξε με μας... Χαρά στο 
κουράγιο της. Ταξίδευε μαζί μας σε 
όλα τα σεμινάρια σε όλη την Τσεχία, 
στις παραστάσεις, στα φεστιβάλ. 
Πραγματικά, την ευθύνη που είχε... τι 
να πω. Νομίζω ότι όλοι από το τότε 
χορευτικό της χρωστάμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για όλα όσα έκανε για μας. 
Το πώς ξεκινήσαμε να χορεύουμε 
το θυμάμαι ακριβώς- ήταν το 1995 
στο Μπρνο. Τότε είχε οργανώσει η 
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων 
ένα «σεμινάριο» με το Νίκο τον 
Πετρούλια από το Λύκειο Ελληνίδων 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Καλαμάτας. Αυτό το σεμινάριο νομίζω 
πως είναι οριστικό για πολλούς, αφού 
βρίσκονταν εκεί παιδιά από Μπρνο, 
Πράγα, Κρνοβ, Τρζίνετς, Σούμπερκ κτλ. 
Όλοι κοιτούσαμε το Νίκο σα να ήταν 
θεός, όταν χόρευε πετούσε. Όχι μόνο 
σαν χορευτής αλλά και σαν άνθρωπος 
μας έδωσε πάαααρα πολλά ο Νίκος. 
Τότε λοιπόν μάθαμε να χορεύουμε 
και -πολύ βασικό- γνωριστήκαμε, τα 
Ελληνόπουλα απ’ όλη την Τσεχία. 
Έτσι έγιναν φιλίες, σχέσεις και μετά 
κάθε χρόνο ανυπομονούσαμε να πάμε 
σε σεμινάριο να δούμε τους φίλους μας 
και να χορέψουμε μαζί. 
Αργότερα, το 2000 ιδρύθηκε το Λύκειο 
Ελληνίδων στην Τσέχικη Δημοκρατία 
του οποίου είμαι χοροδιδάσκαλος. Το 
Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας είναι κατά 
κάποιο τρόπο φαινόμενο, γιατί είμαστε 
το μόνο Λύκειο Ελληνίδων στον κόσμο 
που είναι όλης της χώρας. Τα υπόλοιπα 
είναι πάντα μόνο μιας πόλης. Αυτό 
βέβαια είναι αρκετά δύσκολο όσον 
αφορά την οργάνωση, αφού είμαστε 
μέλη από Πράγα, Μπρνο, Κάρβινα, 
Τρζίνετς, Μπόχουμιν, Οστράβα, 
Κρνοβ... Πρέπει να συναντιόμαστε 
που και που να κάνουμε πρόβες όλοι 
μαζί, αφού δίνουμε παραστάσεις, 
χορεύουμε σε φεστιβάλ κτλ. Ακόμα 
και μετά από 20 χρόνια έρχεται στην 
Τσεχία ο Νίκος ο Πετρούλιας με τον 
οποίον έχουμε δεθεί πολύ. Φανταστείτε 
ότι μας μάθαινε συρτό όταν ήμασταν 
12χρονα παιδάκια και τώρα έχει εδώ 
ώριμους χορευτές οι οποίοι έχουν 
φτιάξει οικογένειες... είναι κι αυτό 
συγκινητικό.
Ο χορός αποτελεί ένα αναπόσπαστο 
μέρος του εαυτού μου, της ζωής 
μου. Χορεύω πάνω από 20 χρόνια 
ελληνικούς χορούς και τους λατρεύω. 

Θαυμάζω την τεράστια ποικιλία σε 
όργανα, ρυθμούς και φορεσιές που έχει 
η Ελλάδα. Ακούω τα όργανα - ειδικά 
ζουρνά και νταούλι - κι ανατριχιάζω. 
Πραγματικά έχω ένα πάθος για 
τους ελληνικούς χορούς. Γι’ αυτό 
δεν μπορώ να βλέπω όταν κάποιοι 
κάνουν μαθήματα ελληνικών χορών 
σα να κάνουν μαθήματα αεροβικής... 

δεν χορεύεις ελληνικούς χορούς για να 
χάσεις κιλά... είναι παράδοση αυτό, 
όχι γυμναστική (αν και κιλά σίγουρα 
θα χάσεις αν χορεύεις πολύ, χιχι). 
Ελληνικοί χοροί δε σημαίνει ζορμπάς, 
συρτάκι. Δεν είναι το θέμα να μάθεις 
τα βήματα. Τα βήματα τα μαθαίνει κι 
ένα μικρό παιδί. Είναι σημαντικό να 
μάθεις με ποιες παραδόσεις, δρώμενα 
σχετίζεται ο χορός, γιατί χορεύεται 
όπως χορεύεται, πού χορεύεται, ποιος 
τον χορεύει και πώς τον χορεύει. Δεν 

είναι τα βήματα, είναι οι κινήσεις και 
καταρχήν το ύφος!
Τώρα θα παρεκκλίνω λίγο του 
θέματος: Στις γιορτές που οργανώνουν 
οι Ελληνικές Κοινότητες σε όλη την 
Τσεχία βλέπουμε να έρχονται όλο 
και περισσότεροι Τσέχοι. Φυσικά 
χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι Τσέχοι 
ενδιαφέρονται για την ελληνική 

μουσική και τους χορούς αν και 
εφόσον γιορτάζουμε μια σημαντική 
επέτειο θα ήταν καλό να ξέρουν όλοι 
όσοι παραβρίσκονται εκεί γιατί έχει 
οργανωθεί η συγκεκριμένη γιορτή 
στην οποία συμμετέχουν (που νομίζω 
ότι δε συμβαίνει). Τι ήθελα να πω 
όμως: η γιαγιά μου πάντα κοιτάει τον 
κόσμο που χορεύει στις γιορτές και 
μου λέει «Γιατί δεν τους δείχνετε πώς 
να χορέψουν σωστά τους ελληνικούς 
χορούς εσείς που ξέρετε και τους 

1993, η δασκάλα Μαλάμω Φουλίδου                     Η Όλγα Παταρίδου με τα ‘παιδιά’ της

1998, Στραζνιτσε, Φεστιβάλ Φολκλορ, η Κατερίνα 1η αριστερά…
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αφήνετε να χοροπηδάν σαν κατσίκες;». 
Τι να της απαντήσω της γιαγιάς; Ότι 
κάνουν αεροβική; Και πάλι βέβαια 
μιλάω για μεμονωμένες περιπτώσεις... 
Γνωρίζω πολλούς Τσέχους που νιώθουν 
την ελληνική μουσική και χορεύουν 
καταπληκτικά κι ενδιαφέρονται για τα 
ελληνικά ήθη κι έθιμα. Εννοείται πως 
και στο χορευτικό μας έχουμε τέτοιους 
Τσέχους.

Κ: Ναι, έχεις δίκιο ότι πρέπει 
ο κόσμος να ξέρει γιατί 
γιορτάζουμε. Εμένα προσωπικά 
με ενοχλεί όταν ακούω να με 
ρωτάν, Έλληνες, το πότε θα γίνει 
«η ελληνική βραδιά»!!!! όταν 
γιορτάζουμε εθνικές επετείους. 
Στην αρχή κάναμε και ομιλίες 
(όπως από μέλη της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Τσεχία έτσι 
και από την ίδια η Πρόεδρος 
της Κοινότητας). Σύντομα 
καταλάβαμε ότι το ‘ελληνική 
βραδιά’ είναι πιο δυνατό από 
το κάθε τι και κανείς δεν ακούει 
τις ομιλίες (κι αυτό είναι αρκετά 
ενοχλητικό για τους ομιλητές) 
και γι’ αυτό ανακοινώνουμε το τι 
γιορτάζουμε όσο το συντομότερο 
γίνεται. Και μια που αναφέρεις 
τις δραστηριότητες της Κοινότητάς 
μας, πες μας τις σκέψεις σου για 
την ΕΚ Πράγας….

ΚΣ: Η ΕΚ Πράγας έχει κάποια 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 
Ελληνικές Κοινότητες και ένα απ’ 
αυτά είναι σίγουρα το Σπίτι Εθνικών 
Μειονοτήτων όπου στεγάζεται μαζί 
με άλλες μειονότητες, εκεί έχουμε 
και την τάξη μας όπου γίνονται τα 
μαθήματα ελληνικών κι εκεί κάνουμε 
και πρόβες με το χορευτικό. Βολεύει 
πάρα πολύ που όλες αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να γίνονται 
στο ίδιο κτήριο το οποίο το θεωρούμε 
κατά κάποιο τρόπο πια δικό μας. Εκεί 
διοργανώνουμε και κάποιες συναυλίες 
και άλλες συναντήσεις. Υπάρχουν και 
μειονεκτήματα και το κυριότερο είναι 
πως επειδή η πανέμορφη Πράγα είναι 
μεγάλη, ο κόσμος πολλές φορές λόγω 
των αποστάσεων δυσκολεύεται ή 
μπορεί και να βαριέται να έρθει στις 
εκδηλώσεις μας.
Τώρα για το ποιος συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις μας: Σήμερα είναι λίγο 
μπερδεμένα τα πράγματα.  Όταν 

ήταν νέος ο πατέρας μου ξέρω πως 
οι Έλληνες έκαναν στην Πράγα 
γλέντια τακτικά κι ερχότανε πάντα 
πολύς κόσμος. Όλοι γνωρίζονταν, 
διασκέδαζαν μαζί, ταξίδευαν σε άλλες 
πόλεις όπου συναντιούνταν με άλλους 
Έλληνες. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία 
χρόνια εκείνα. Τότε ήταν πάρα πολλοί 
οι Έλληνες εδώ και όλοι είχαν λίγο πολύ 
το ίδιο παρελθόν, την ίδια ιστορία, 
αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα 
και αυτό τους ένωνε. Μετά οι 
περισσότεροι επαναπατρίσθηκαν και 
πολλοί από τη 2η γενιά που έμειναν 
εδώ παντρεύτηκαν Τσέχους υπηκόους 
και σιγά σιγά άρχισε να διαλύεται 
αυτή η μεγάλη παρέα που ήταν 
κάποτε οι Έλληνες της Πράγας. Άλλο 
ένα μέρος των Ελλήνων εδώ είναι 
αυτοί που είχαν έρθει για σπουδές επί 
του προηγούμενου καθεστώτος, άλλοι 
μετά στη δεκαετία του ‘90 για μπίζνες 
και τώρα έχουμε τους νέους που 
ήρθαν λόγω κρίσης στην Ελλάδα για 
δουλειά. Δηλαδή τώρα οι Έλληνες που 
βρίσκονται στην Πράγα είναι ένα μιξ 
με εντελώς διαφορετικό παρελθόν και 
φυσικά πολλές φορές με διαφορετικές 
απόψεις. Αυτός είναι, πιστεύω, ο 
λόγος που δεν μπορούμε να ενωθούμε 
όπως κάποτε. Το μόνο που έχουμε 
κοινό είναι το ότι είμαστε Έλληνες. 
Κατά τη γνώμη μου βέβαια αυτό θα 
έπρεπε για την αρχή να φτάνει, οι 
φιλίες μετά γίνονται από μόνες τους. 
Καταλαβαίνω πως οι εκδηλώσεις που 
διοργανώνουμε μπορεί να μην είναι 
για τους «καινούριους» Έλληνες τόσο 
ενδιαφέρουσες κι εδώ μου έρχεται 
στο μυαλό ένα παράδειγμα- με τη 
μουσική. Επειδή κι εγώ τραγουδούσα 
για 3 χρόνια κάποτε με το μουσικό 
συγκρότημα της ΕΚ Πράγας Ακρόπολις, 
ξέρω πως συζητούσαμε πολύ το θέμα 
του ρεπερτορίου. Οι περισσότεροι 
«παλιοί» έχουν μείνει στον Νταλάρα, 
Μπιθικώτση, Καζαντζίδη κτλ. και δεν 
παρακολουθούν πολύ την εξέλιξη της 
ελληνικής μουσικής. Τα περισσότερα 
ελληνικά συγκροτήματα σε όλη την 
Τσεχία λοιπόν έχουν το ίδιο ρεπερτόριο 
εδώ και 30 χρόνια με ελάχιστες 
προσθέσεις κάμποσων πιο σύγχρονων 
τραγουδιών το οποίο είναι λογικό 
εφόσον απευθύνονται κυρίως στους 
Έλληνες 2ης γενιάς και τα παιδιά 
τους τα οποία έχουν μεγαλώσει με 
τις κασέτες απ’ τους γονείς τους. 
Όταν λοιπόν ο «καινούριος» Έλληνας 

έρχεται στο γλέντι και ακούει αυτά 
τραγούδια, του αρέσουν μεν πολλά 
(γιατί παίζονται και μεγάλες επιτυχίες 
που έχουν ήδη γίνει κλασικές και τα 
γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες) αλλά 
δε διασκεδάζει δε τόσο πολύ όσο θα 
διασκέδαζε αν άκουγε περισσότερα 
πιο σύγχρονα κομμάτια. Είναι λοιπόν 
μάλλον θέμα συμβιβασμού. Αυτό 
νομίζω πως προσπαθεί να κάνει και η 
ΕΚ Πράγας με τις εκδηλώσεις της. Θα 
κάνει μια εκδήλωση για την επέτειο 
της ΕΠΟΝ για τα μέλη της τα οποία 
(τα περισσότερα βέβαια) έχουν σχέση 
με την Εθνική Αντίσταση και τον 
εμφύλιο πόλεμο, αλλά θα διοργανώσει 
πχ. και μια συναυλία του έντεχνου 
ελληνικού τραγουδιού με το υπέροχο 
ταλέντο απ’ το Μπρνο, το Γιάννη Μόρα 
και το μουσικό σχήμα «Η Παρέα», για 
τους νέους που ήρθαν τα τελευταία 
χρόνια στην Τσεχία. Προσπαθούμε να 
καλύψουμε όλο το ελληνικό στοιχείο 
εδώ στην Πράγα, πράγμα πολύ 
δύσκολο... 
Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για 
να τραβήξουμε τον κόσμο ο οποίος δεν 
συμμετέχει πολύ στις εκδηλώσεις μας; 
Κατά τη γνώμη μου τον κόσμο τον 
ενώνει πάντα η μουσική ή το φαγητό. 
Επομένως- συναυλίες και μαγειρική. 
Πολύ καλή ιδέα φέτος ήτανε η εκδήλωσή 
μας στο οποίο μαγειρέψανε οι Έλληνες 
2ης γενιάς. Τώρα θα το ξανακάνουμε, 
θα μαγειρέψουμε εμείς, η 3η γενιά... 
αν το κάνουμε παράδοση αυτό θα είναι 
ωραίο. Πιστεύω πως θα μαζεύεται όλο 
και περισσότερος κόσμος, γιατί- ποιος 
λέει όχι στο ωραίο φαγητό; Το ίδιο με 
τη μουσική. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει 
με τον υπέροχο μουσικό το Γιάννη 
τον Καπνιστή ένα αφιέρωμα στον 
Χατζιδάκι κι είχε μεγάλη επιτυχία. 
Τέτοια αφιερώματα λοιπόν μπορούν να 
γίνουν πάρα πολλά, αφού η Ελλάδα 
έχει δώσει τόσους καταπληκτικούς 
μουσικοσυνθέτες και είμαστε πολύ 
τυχεροί που στην Τσεχία έχουμε πάρα 
πολλούς ταλαντούχους  Έλληνες 
μουσικούς οι οποίοι μπορούν με τις 
ερμηνείες τους να μας συγκινήσουν.

Κ: Ποια είναι σήμερα η κατάσταση 
στην Τσεχία σχετικά με την εργασία 
για νέους; Τα τελευταία χρόνια λόγω 
της κρίσης στην Ελλάδα, έχουνε έρθει 
αρκετοί νέοι Έλληνες για εργασία, 
από τους οποίους μερικοί είναι και 
μέλη της ΕΚ Πράγας. Εσείς οι νέοι της 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ⁞ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ



13Καλημέρα 4

Κοινότητας, κάνετε παρέα με αυτούς, 
τους συναντάτε;
Αν μιλήσω για την Πράγα 
συγκεκριμένα, βλέπω πως τα 
πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν 
δουλειές, οι νέοι δηλαδή μπορούν να 
βρουν σχετικά εύκολα δουλειά, εγώ 
προσωπικά δε γνωρίζω κανένα νέο 
που είναι άνεργος και δυσκολεύεται 
να βρει δουλειά. Δυστυχώς δε γνωρίζω 
πολλούς Έλληνες απ’ αυτούς που 
ήρθαν τα τελευταία χρόνια... Μόνο 
ελάχιστους οι οποίοι ή ήρθαν στο 
χορευτικό ή τους γνώρισα χάρη σε 
κάποιες συναυλίες ελληνικής μουσικής. 
Πού να τους ψάξουμε εμείς αφού δεν 
έρχονται από μόνοι τους να μας βρουν 
αυτοί; Μπορεί να φταίει και αυτό που 
είπα προηγουμένως με τη «επιμονή» 
μας στα παλιά... Αλλά χάρη στις 
εκδηλώσεις μουσικής ή μαγειρικής 
που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα 
μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε 
κι αυτούς, να γνωριστούμε καλύτερα 
και εάν θέλουν να γίνουν μέλη και της 
ΕΚ Πράγας. 

Κ: Είναι αλήθεια ότι είναι 
δύσκολο να βρούμε εμείς τους 
συμπατριώτες μας, τους νέους 
που ήρθαν για εργασία εδώ. Και 
όπως λες οι ίδιοι αν ήθελαν θα 
μπορούσαν να μας βρουν όπως 
μας βρήκαν αρκετοί νέοι Έλληνες 
φοιτητές και εργαζόμενοι όπως 
και Κύπριοι φοιτητές και όχι μόνο 
γίνανε μέλη της Κοινότητας αλλά 
και μας βοηθούν στην διοργάνωση 
των εκδηλώσεων μας, όλοι τους 
είναι από τα πιο δραστήρια μέλη 
της Κοινότητάς μας. Τώρα, να 
περάσουμε και στο περιοδικό 
μας, που είναι το μόνο περιοδικό 
(δυστυχώς) στα ελληνικά στην 
Τσεχία. Πώς θα μπορούσαμε να το 
βελτιώσουμε;

ΚΣ: Διαβάζω το Καλημέρα κάθε 
φορά, ειλικρινά, δε διαβάζω πάντα 
όλα τα κείμενα και μερικές φορές το 
ξεφυλλίζω μόνο για να δω μήπως 
αναφέρεται σε κάποιον που γνωρίζω. 
Επειδή είμαι κι εγώ εδώ λόγω του 
εμφυλίου με ενδιαφέρει να μάθω την 
ιστορία εκείνων των χρόνων καλύτερα 
(αν κι έχω μιλήσει ώρες ολόκληρες με 
τη γιαγιά και τον παππού οι οποίοι τα 
ζήσανε αυτά). Από κει και πέρα νομίζω 
πως στο Καλημέρα δεν υπάρχει αρκετή 

ποικιλία θεμάτων. Συμφωνώ ότι είναι 
περιοδικό για τον ελληνισμό στην 
Τσεχία, ο οποίος υπάρχει εδώ ακριβώς 
λόγω του εμφυλίου γι’ αυτό πρέπει να 
μας το θυμίζει αυτό κι έτσι μπορούν 
να μάθουν και οι απόγονοι αυτών που 
ζήσανε εκείνα τα δύσκολα χρόνια κι 
έφυγαν απ’ τη ζωή την ιστορία των 
προγόνων τους. Αλλά προκειμένου να 
αποκτήσει περισσότερους αναγνώστες 
θα ήταν καλό να εμπλουτιστεί η 
θεματολογία του. Να μην αποτελεί 
το θέμα του εμφυλίου το 90% του 
περιοδικού. Πάντως, σου βγάζω το 
καπέλο, Τασούλα, για τη δουλειά 
που κάνεις. Κι εγώ κάποτε μόνο 
κριτίκαρα, αλλά τώρα που μεγάλωσα 
συνειδητοποιώ πόσον κόπο χρειάζεται 
να μαζέψεις υλικό και να εκδώσεις 
κάθε τεύχος...

Κ: Ευχαριστώ, Κατερίνα, για 
τα καλά σου λόγια. Σχετικά με 
την θεματολογία, όπως ξέρεις, 
εκτός από το τεύχος 2, που ήταν 
αφιέρωμα στα 70 χρόνια από 
την ίδρυση του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας, το περιοδικό 
μοιράζεται σε τμήματα: 
Εκδηλώσεις των Ελληνικών 
Κοινοτήτων στην Τσεχία, Ιστορία 
της Εθνικής Αντίστασης και του 
εμφυλίου πολέμου (είναι λίγοι 
Έλληνες εδώ, ακόμα και της 2η 
γενιάς που ξέρουν αυτό το ηρωικό 
κομμάτι της ιστορίας μας και δεν 
είναι και λίγοι που ενοχλούνται 
όταν δεν τους επιτρέπουμε 
να παραχαράζουν και να 
διαστρεβλώνουν όχι μόνο την 
ιστορία της Εθνικής Αντίστασης 
και του εμφυλίου πολέμου, αλλά 
και την ίδια τη δική μας ιστορία, 
της πολιτικής μας προσφυγιάς.). 
Μετά έχουμε Βιβλιοπαρουσίαση, 
ακολουθεί η Ελλάδα, Υγεία, 
Διατροφή, Ελληνική κουζίνα, 
Επιστολές και στο τέλος έχουμε τη 
στήλη στη Μνήμη Συμπατριωτών 
μας. Βέβαια, πρέπει να έχουμε κι 
άλλα θέματα, αλλά πρέπει και 
περισσότεροι από εσάς τους νέους 
να γράφετε για το περιοδικό, για 
τα θέματα που σας απασχολούν 
κλπ. Κι εδώ θα ήθελα να μας πεις 
το πώς βλέπεις εσύ το μέλλον 
της ελληνικής μειονότητας στην 
Τσεχία… 

ΚΣ:  Δυστυχώς εδώ δεν είμαι πολύ 
αισιόδοξη... Είμαστε λίγοι οι Έλληνες 
εδώ και τώρα πια δεν είμαστε τόσο 
δεμένοι όπως παλιά. Οι περισσότεροι 
τώρα έχουμε ελληνοτσέχικες 
οικογένειες και σε λίγο νομίζω πως 
θα ‘τσεχοποιηθούμε’ εντελώς και το 
ελληνικό στοιχείο σιγά σιγά θα αρχίσει 
να χάνεται. Το μόνο που μπορούμε να 
κάνουμε εμείς που το συνειδητοποιούμε 
αυτό είναι να καλλιεργούμε στα 
παιδιά μας το ελληνικό στοιχείο κι έναν 
υγιές πατριωτισμό και αγάπη για την 
Ελλάδα. Να τα μαθαίνουμε ελληνικά, 
να τα στέλνουμε σε δραστηριότητες 
με άλλους Έλληνες, να τηρούμε τα 
ελληνικά ήθη κι έθιμα, να ταξιδεύουμε 
μαζί τους στην Ελλάδα, να τους 
δείχνουμε από πού κατάγονται οι 
παππούδες τους. Να ξέρουν τα παιδιά 
έστω κι αν είναι μόνο ¼ Έλληνες 
πως είναι Έλληνες. Έτσι μπορεί να 
επιβιώσει η ελληνική μειονότητα εδώ.
Πολλές φορές είναι δύσκολο για την 
ψυχολογία μας (των Ελληνοτσέχων) 
αυτό το μισό-μισό. Δεν ξέρουμε τι 
θέλουμε, μας λείπει η Ελλάδα εδώ 
και η Τσεχία όταν βρισκόμαστε στην 
Ελλάδα. Πάντα θα μας λείπει κάτι. 
Εγώ βρίσκομαι όλη μου τη ζωή σε 
ελληνοτσέχικο περιβάλλον και τώρα 
που μεγάλωσα μπορώ να κρίνω τι μου 
προσφέρει όλη αυτή η «σχιζοφρένεια». 
Τελικά, όμως, είναι πολύ περισσότερα 
τα θετικά. Είμαστε εμπλουτισμένοι 
απίστευτα: είναι βέβαια οι φιλίες με 
ανθρώπους που ζουν το ίδιο με σένα, 
είναι οι δύο γλώσσες, οι παραδόσεις, 
η ιστορία, η κουζίνα, οι γεύσεις, οι 
μυρωδιές, η μουσική, όλα αυτά τα 
έχουμε διπλά, η Τσεχία και η Ελλάδα 
διαφέρει πολύ σε όλα αυτά και αν 
ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για όλο αυτό 
το σύνολο και των δύο πατρίδων του, 
αυτό του ανοίγει τους ορίζοντες και 
καταλαβαίνει ότι είναι πάμπλουτος κι 
ας μην έχει ούτε δραχμή στην τσέπη 
του.

Κ: Ευχαριστώ, Κατερίνα, για τη 
συνέντευξη αυτή και όχι μόνο. Σ’ 
ευχαριστούμε για όσα κάνεις για 
την ΕΚ Πράγας, για το σχολείο 
μας, για την συμμετοχή σου στα 
δρώμενα της Κοινότητάς μας. 
Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα 
καλά και πολλές επιτυχίες στην 
προσωπική και επαγγελματική 
ζωή σου.  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΣΕ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕ (1946-1949)
Δύο νέες σημαντικές ιστοσελίδες, 

εξαιρετικά χρήσιμες σ’ όσους 
αναζητούν την ιστορική αλήθεια, 
έθεσε σε λειτουργία η ΚΕ του ΚΚΕ.
Η πρώτη είναι ιστοσελίδα προσφορών 
στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ και η 
περιήγηση σ’ αυτήν ξεκινά από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://arx-
eio.kke.gr
Η δεύτερη είναι ιστοσελίδα 
αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την 
ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας και υπάρχει στη διεύθυνση: 
http://dse.kke.gr
Η ιστοσελίδα προσφορών στο Αρχείο 
της ΚΕ του ΚΚΕ
Η ιστοσελίδα είναι ανοικτή 
στους χρήστες του Ιντερνετ από 
σήμερα, Κυριακή 12 Ιουνίου 
2016, και μέσα από αυτήν 
παρουσιάζονται πρόσφατες 
και παλιότερες προσφορές στο 
ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ και η 
ενημέρωσή της θα συνεχίζεται 
διαρκώς με νέες προσκτήσεις.
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι 
ο παραπέρα εμπλουτισμός 
του ιστορικού Αρχείου της 
ΚΕ του ΚΚΕ, η διάδοση του 
ιστορικού υλικού ως στοιχείου 
της γνωριμίας με την ιστορική 
διαδρομή του ΚΚΕ, που πλησιάζει 
τον ένα αιώνα δράσης. Υλικά από 
τις προσφορές θα δημοσιεύονται 
τακτικά στην ιστοσελίδα.
Στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου 
εμφανίζονται μερικά από τα 
πιο πρόσφατα αποκτήματα 
του Αρχείου του ΚΚΕ από 
προσφορές, μεμονωμένα υλικά 
και συλλογές που προτείνονται 
στον επισκέπτη, αλλά και ειδικά 
εκθέματα, θεματικά ή επετειακά, 
που αποτελούν δημιουργικές 
συνθέσεις των υλικών. 
Κάποια από αυτά τα εκθέματα 
παρουσιάστηκαν και σε φυσικές 
εκθέσεις, στο πλαίσιο του 
εξελισσόμενου προγράμματος 
εκδηλώσεων, για τα 100 χρόνια 
του ΚΚΕ. Από το μενού επιλογών 
στην κορυφή της σελίδας δίνεται 
η δυνατότητα πλοήγησης σε 

όλα τα καταχωρημένα αρχειακά 
αντικείμενα, συλλογές 
και εκθέματα, καθώς και η 
αναζήτηση σε αυτά με σύνθετα 
κριτήρια.
Το ΚΚΕ προσεγγίζει τον ένα αιώνα 
ζωής και δράσης. Στη μακρόχρονη 
αυτή πορεία έδρασε πρωτοπόρα 
για την προοπτική της εργατικής 
τάξης το σοσιαλισμό, πρωτοστάτησε 
σε κορυφαίες στιγμές της ταξικής 
πάλης. Ταυτόχρονα, δέχτηκε 
σκληρές διώξεις. Από όλη αυτή την 
περίοδο είναι χιλιάδες τα τεκμήρια 
της δράσης του ΚΚΕ και του 
λαϊκού κινήματος που μπορούν να 
συγκεντρωθούν, να εμπλουτίσουν 
την ιστορική γνώση, αλλά και να 
διαδοθούν στη νέα γενιά.
Η ΚΕ του ΚΚΕ καλεί όποιον 
διαθέτει ντοκουμέντα για τον 
εμπλουτισμό του Αρχείου, να 
προχωρήσει στην προσφορά 
τους στο ΚΚΕ, για την καλύτερη 
αξιοποίηση, προστασία από 
τη φθορά του χρόνου και την 
ανάδειξή τους.

Ιστοσελίδα για 
τα 70 χρόνια από 
την ίδρυση του 
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ 
Στρατού Ελλάδας
Η ΚΕ του ΚΚΕ, ολόκληρο 
το Κόμμα και η ΚΝΕ 
τιμάμε φέτος τα 70 
χρόνια από την ίδρυση 
του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. Οι 
πολιτικές - ιστορικές 
εκδηλώσεις που ήδη 
πραγματοποιούνται 
απ’ άκρη σ’ άκρη της 
χώρας είναι ενταγμένες 
στο γιορτασμό για 
τη συμπλήρωση 
των 100 χρόνων του 
ΚΚΕ. Η δημιουργία 
του νέου ιστοτόπου 
έρχεται να συμβάλει 
σε όλη αυτή τη μεγάλη 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α . 
Επιδιώκει να φωτίσει 

πτυχές της ηρωικής πάλης του 
ΔΣΕ. Να συμβάλει στη διάδοση της 
ιστορικής αλήθειας, των πολιτικών 
διδαγμάτων. Οι νεότερες γενιές να 
γνωρίσουν τον τιτάνιο αγώνα του. 
Το αρχειακό και οπτικοακουστικό 
υλικό προέρχεται από το Αρχείο 
του ΚΚΕ και μεγάλο κομμάτι αυτού 
έρχεται για πρώτη φορά στο φως 
της δημοσιότητας. Παρουσιάζονται 
ενδιαφέροντα υλικά από τις μάχες 
στα χαρακώματα, τις δημοκρατικές 
συνελεύσεις, την ιδεολογική και 
στρατιωτική εκπαίδευση. Στιγμές 
από την καθημερινότητα της ζωής 
στο βουνό την ώρα της ανάπαυλας. 
Σπάνια ντοκουμέντα με διαταγές, 
προσωπικές μαρτυρίες και 
γράμματα μαχητών και μαχητριών 
του ΔΣΕ. Επιπλέον, δημοσιεύεται 
σύγχρονο υλικό από μνημεία για 
το ΔΣΕ, αφιερώματα, εκδηλώσεις. 
Η ιστοσελίδα είναι ανοιχτή από 
σήμερα, Κυριακή 12 Ιούνη 2016, και 
το περιεχόμενό της θα εμπλουτίζεται 
στην πορεία με νέα υλικά.

http://dse.kke.gr
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Η ξενάγηση στην ιστοσελίδα του ΔΣΕ 
αρχίζει από την διεύθυνση: http://
dse.kke.gr

Τρόποι παράδοσης υλικών
Για την προσφορά αρχειακού υλικού 
για τον εμπλουτισμό του Ιστορικού 
Αρχείου του ΚΚΕ, από τους 
διαχειριστές της ιστοσελίδας δίνονται 
οι παρακάτω οδηγίες:
«Την απόφασή σας να προσφέρετε 
αρχειακό υλικό, μπορείτε να 
υλοποιήσετε με τους παρακάτω 
τρόπους: Πρωτότυπα ντοκουμέντα 
και άλλα αντικείμενα μπορούν να 
παραδίδονται στην έδρα της ΚΕ του 
ΚΚΕ, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Νέα 
Ιωνία, καθώς και στις κατά τόπους 
Κομματικές Οργανώσεις. Εχει 
ξεχωριστή σημασία για το Αρχείο 
του ΚΚΕ η παράδοση πρωτότυπων 
ντοκουμέντων ή αντικειμένων.
Ψηφιακά αντίγραφα των 
πρωτοτύπων μπορούν να 
αποστέλλονται στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: arx-
eio@kke.gr. Παρακαλούμε τα 
ψηφιακά αρχεία να έχουν όνομα 
που να περιγράφει με σαφήνεια το 
περιεχόμενό τους. Εναλλακτικά, σε 
περίπτωση που υπάρχουν εκτενείς 
πληροφορίες για ένα αρχειακό υλικό 

και δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν 
ως όνομα του ψηφιακού αρχείου 
του, να χρησιμοποιείται ως όνομα 
ψηφιακού αρχείου κάποιος σύντομος 
κωδικός και σε συνοδευτικό έγγραφο 
να αντιστοιχίζεται στον κωδικό η 
εκτενής περιγραφή του υλικού. 
Τα έγγραφα και οι φωτογραφίες 
μπορούν να είναι σε μορφή αρχείων 
εικόνας (jpg, tif, png κ.τ.λ.) ή σε 
μορφή αρχείων pdf, ενώ τυχόν 
ηχητικά ντοκουμέντα ή βίντεο 
στις συνήθεις μορφοποιήσεις γι’ 
αυτό το είδος ψηφιακών αρχείων 
(mp3, wav, mp4, avi, mkv κ.τ.λ.). 
Τα έγγραφα που κάθε σελίδα τους 
είναι ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο, 
παρακαλούμε να τοποθετούνται 
μέσα σε φάκελο (folder). Φάκελοι 
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται 
και για την ομαδοποίηση εγγράφων 
που αποτελούν μια ενότητα. Αν τα 
ψηφιοποιημένα αντίγραφα έχουν 
μεγάλο όγκο και δεν είναι εύκολο να 
σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
μπορούν να παραδίδονται σε CD/
DVD ή σε USB στικ μνήμης, στην 
έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ ή στις κατά 
τόπους Κομματικές Οργανώσεις.
Για τις παραδόσεις αρχειακών 
υλικών και για κάθε άλλο ζήτημα ή 
πρόβλημα σχετικά με την προσφορά 

αρχειακών υλικών, παρακαλούμε 
επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον 
αριθμό 210.2592111 (τηλ. κέντρο), 
από Δευτέρα έως Παρασκευή και 
ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.
Εφόσον πρόκειται να παραδώσετε 
πρωτότυπα ντοκουμέντα και άλλα 
αντικείμενα στην έδρα της ΚΕ του 
ΚΚΕ, παρακαλούμε τηλεφωνείτε 
πάντοτε τουλάχιστον μια μέρα 
νωρίτερα, για να ενημερώσετε 
σχετικά.
Κάθε προσφορά καλό είναι να 
συνοδεύεται από όσο γίνεται 
καλύτερη τεκμηρίωση του υλικού, 
με πληροφορίες για τον κάτοχο 
ή δημιουργό του υλικού, την 
ιστορική διαδρομή διαφύλαξης - 
διάσωσής του και οτιδήποτε άλλο 
θεωρείτε σημαντικό γύρω απ’ αυτό. 
Επίσης, καλό είναι να δίνονται 
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο 
ή/και email), ώστε αν χρειαστεί 
να επικοινωνήσουμε μαζί σας για 
αναζήτηση συμπληρωματικών 
πληροφοριών και διευκρινήσεις. 
Οι πληροφορίες για τα αρχειακά 
υλικά και τα στοιχεία επικοινωνίας 
παρακαλούμε να δίνονται σε γραπτή 
μορφή (ψηφιακού αρχείου κειμένου, 
έντυπη ή - αν δε γίνεται αλλιώς - 
χειρόγραφη)».

ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ
Βράχος ταξικής αδιαλλαξίας και 
ηρωισμού

Οι πρώτοι πολιτικοί εξόριστοι 
στάλθηκαν στον Αη Στράτη 

τη δεκαετία του 1920, σχεδόν 
ταυτόχρονα με την ίδρυση του 
ΚΚΕ (ΣΕΚΕ) και ήταν κατά κύριο 
λόγο εργάτες και συνδικαλιστικά 
στελέχη, μέλη και στελέχη του 
Κόμματος. Η δικτατορία του 
Πάγκαλου αυξάνει τον αριθμό των 
εξόριστων, ενώ ο Βενιζέλος με το 
«Ιδιώνυμο» θεσμοθετεί τις εξορίες. 
Στη δικτατορία του Μεταξά, οι 
πολιτικοί εξόριστοι στον Αη Στράτη 
ξεπερνούν τους 250. Παραδίδονται 
στους ναζί και παρά την προσπάθεια 
εξόντωσής τους με πείνα, στις 17 
Ιούνη του 1943, με καΐκι του ΕΛΑΝ 
οι εξόριστοι περνούν στην Ελεύθερη 

Ελλάδα! Ο Αη Στράτης πλημμυρίζει 
και πάλι από εξόριστους από το 
1946 έως και το 1949 (5.000 άντρες 
και 500 γυναίκες). Από το 1950 έως 
και το 1962 είναι η τρίτη περίοδος 
ενεργοποίησης του στρατοπέδου. 
Αρχικά μεταφέρθηκαν εκεί 1.800 
«αμετανόητοι» από τη Μακρόνησο. 
Αριθμός που αυξάνεται ραγδαία για 
να φτάσει στους 4.500 πολιτικούς 
εξόριστους. Το στρατόπεδο κλείνει 
οριστικά το 1962. Υπολογίζεται 
ότι στην Ιστορία του στρατοπέδου 
πάνω από 10.000 άντρες, γυναίκες 
και μικρά παιδιά εξορίστηκαν εκεί.

Η μάχη με την πείνα 
Ξεχωριστή στιγμή της Ιστορίας των 
εξόριστων του Αη Στράτη είναι η 
μάχη με την πείνα στη διάρκεια 
της Κατοχής. Κατά την κατάληψη 
της Ελλάδας από τα γερμανικά 

ναζιστικά στρατεύματα, το αστικό 
κράτος όχι μόνο δεν ελευθέρωσε τους 
πολιτικούς κρατούμενους, αλλά 

Τόποι εξορίας….
(Ριζοσπάστης 29 Μάη 2016)

mailto:eio@kke.gr
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τους μεταβίβασε με πρωτόκολλο στις 
νέες αρχές κατοχής. Η κράτησή τους 
συνέχισε να βρίσκεται στην ευθύνη 
των ελληνικών αρχών με τη βοήθεια 
και των κατοχικών. Οι εξόριστοι του 
Αη Στράτη συνέχισαν να κρατούνται 
από την Ελληνική Χωροφυλακή, 
η οποία δεν περιορίστηκε μόνο 
στη φύλαξή τους, αλλά ενέτεινε 
τις προσπάθειες να τους κάμψει, 
να τους οδηγήσει στην υπογραφή 
δηλώσεων μετανοίας - αποκήρυξης 
του ΚΚΕ. Μάλιστα, στον Αη Στράτη 
την περίοδο των γεγονότων υπήρχε 
μόνο Ελληνική Χωροφυλακή, η οποία 
βοηθήθηκε και από τους παπάδες 
του νησιού.
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία 
που καταγράφονται στο βιβλίο 
του εξόριστου στο νησί Γιώργη 
Καζάκου «Αη Στράτης», 
εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»: 
Το χειμώνα του 1941- 42 πείνα και 
θανάτους από πείνα γνώρισε όλη 
η χώρα - κυρίως η Αθήνα. Αυτό 
είχε τραγικές επιπτώσεις και στους 
πολιτικούς κρατούμενους, οι οποίοι 
οδηγήθηκαν σε μόνιμο υποσιτισμό, 
παρά τις προσπάθειες για βοήθεια 
και λαϊκή αλληλεγγύη. Πολύ 
δύσκολα πέρασαν οι φυλακισμένοι 
στην Ακροναυπλία, οι εξόριστοι της 
Ανάφης και αλλού.
Η περίπτωση του Αη Στράτη 
διαφέρει, γιατί εκεί δεν υπήρχε 

έλλειψη τροφίμων. Οι ίδιοι οι 
εξόριστοι εκείνη τη χρονιά, όπως και 
τις προηγούμενες, είχαν παράξει 
τρόφιμα σε επάρκεια με δικά τους 
μέσα. Η Χωροφυλακή με δόλο τούς 
αφαίρεσε τα τρόφιμα, τάζοντάς 
τους ότι θα τους ελευθέρωνε και 
στη συνέχεια τους εξανάγκασε 
με τη βία στην πείνα. Η πείνα 
και οι δεκάδες θάνατοι υπήρξαν 
αποτέλεσμα ενός οργανωμένου 
βασανιστηρίου, στο οποίο οι 
εναπομείνασες ελληνικές κρατικές 
αρχές (Χωροφυλακή, Ασφάλεια) 
υπέβαλαν τους πολιτικούς 
κρατούμενους - υποχρεωτική ασιτία 
- προκειμένου να υπογράψουν 
«δηλώσεις μετανοίας», δηλαδή να 
αποκηρύξουν το ΚΚΕ. Για το σκοπό 
αυτό, σύντομα τους περιόρισαν 
σε ένα μεγάλο θάλαμο και 
απαγόρευσαν την έξοδο από αυτόν. 
Με τα ελάχιστα τρόφιμα που είχαν 
εκεί και δίχως καυσόξυλα, λίγο - λίγο 
εξαντλούνταν και πέθαιναν από 
την πείνα. Η ταφή των νεκρών ήταν 
άλλο ένα μαρτύριο, από ανθρώπους 
που δεν μπορούσαν να κρατηθούν 
καν στα πόδια τους. Οι μυστικές 
έξοδοι τη νύχτα 1-2 ατόμων για να 
εξασφαλίσουν ελάχιστα τρόφιμα 
ήταν ολόκληρη περιπέτεια, άλλοι 
δολοφονήθηκαν στην προσπάθειά 
να μαζέψουν λίγα χόρτα.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι τελικά 
βγήκαν νικητές, αφήνοντας πίσω 
ηρωικούς νεκρούς λόγω της 
καταναγκαστικής ασιτίας, όμως 
στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν 
υποχώρησαν - δεν υπέγραψαν 
«δηλώσεις μετανοίας».
Για την ίδια περίοδο γράφει σχετικά 
ο Κώστας Μπόσης (Πουρνάρας): 
«Το ‘41-’42 ήταν άλλος χειμώνας. 
Απ’ τις πρώτες μέρες άρχισαν τα 
ζώα να ψοφάνε. Πρόβατα, βόδια, 
άλογα, γαϊδούρια. Γέμισαν οι 
ρεματιές και τότε έγινε η έξοδος 
του Μεσολογγιού. Οσοι σάλευαν, 
έτρεξαν. Τραβούσανε ψοφίμια απ’ 
τα πόδια, τα σέρνανε πάνω στο χιόνι 
κρυφά τη νύχτα και τα φέρνανε 
στην ομάδα. Ετσι η πρώτη βδομάδα 
του Γενάρη πέρασε με ψοφίμια. 
Στις 8 του μήνα, πάθαμε εκείνο που 
φοβόμαστε: γενική δηλητηρίαση. 
Η ζωή μας είναι κόλαση. Ο χάρος 
τριγυρίζει το “Θάλαμο”». Ομως, 
«στις 27 Φλεβάρη η πολιορκία 
έσπασε. Τριάντα τρεις σύντροφοι 
(νεκροί) ήταν ο απολογισμός της 
μάχης. Το Κόμμα κέρδισε κι άλλη 
μια μεγάλη νίκη» (στο βιβλίο του 
με τίτλο «Αη Στράτης. Η μάχη της 
πείνας των πολιτικών εξορίστων 
στα 1941», που εκδόθηκε από το 
Εκδοτικό Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ τον 
Μάρτη του 1947).

Το Νοέμβρη του 1950, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίημα 
«Γράμμα στον Ζολιό - Κιουρί», που ξεκινά με τη φράση 
«Αγαπημένε μου Ζολιό, σου γράφω από τον Αη Στράτη». 
Παραθέτουμε ένα απόσπασμα:
«(...) Βρισκόμαστε δω πέρα, κάπου τρεις χιλιάδες
άνθρωποι απλοί, δουλευτάδες, γραμματιζούμενοι
με μια τρύπια κουβέρτα στον ώμο μας
μ’ ένα κρεμμύδι, πέντε ελιές κ’ ένα ξεροκόμματο φως στο 
ταγάρι μας        
άνθρωποι απλοί σαν τα δέντρα μπροστά στον ήλιο
άνθρωποι που δεν έχουμε άλλο κρίμα στο λαιμό μας
εξόν μονάχα που αγαπάμε όπως και συ
τη λευτεριά και την ειρήνη.
(...) Ζολιό, πες και στους άλλους αδελφούς μας  
στον Ερεμπουργκ, στον Αραγκόν και στο Νερούντα,
στον Ελυάρ, στον Πικασσό και σ’ όλα μας τ’ αδέρφια
πως είμαστε δω πέρα τρεις χιλιάδες εξόριστοι
όχι για τίποτ’ άλλο, αδέρφια μου,
παρά μονάχα, να, γιατί και ‘μεις όπως και ‘σεις

Γράμμα των εξορίστων που στάλθηκε στις 15 Απρίλη του 1948 και μεταδόθηκε από το ραδιοσταθμό 
«Ελεύθερη Ελλάδα»: 
«Σου γράφω από τον Αη Στράτη»
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σηκώνουμε στη ράχη μας ένα αγκωνάρι απ’ το καμένο 
σπίτι μας
να χτίσουμε για κείνους που θα ‘ρθούν ένα καινούργιο 
σπίτι με πολλά παράθυρα
πολλά φαρδιά παράθυρα προς την ανατολή
να μη νυχτώνει από νωρίς η καρδιά των μανάδων
να μην κοιμούνται κάθε βράδυ τα παιδιά δίπλα στο 
θάνατο.
Και πού θα πάει, Ζολιό; - θα λιώσουμε μια μέρα τις οβίδες
να φτιάξουμε σφυριά κι αλέτρια και μπαλκόνια και φτερά
κ’ ένα άγαλμα Αφτερης Χαράς στη στάση, εκεί, των 
λεωφορείων, στη φτωχογειτονιά μας
στη γειτονιά μας που θα μερμηγκιάζει απ’ τα γιαπιά
κάτου απ’ τ’ ασίγαστο χωνί του χεροδύναμου μεγάφωνου 
των συνδικάτων

που όλο θα λέει, θα λέει σταράτα και με νούμερα
για τις τεράστιες καταχτήσεις των λαών στο πλάνο της 
ανοικοδόμησης
και θ’ απαγγέλλει ποιήματα των νέων προλετάριων 
ποιητών
για το χαρούμενο έρωτα
για τους υδατοφράχτες
και για τον εξηλεκτρισμό του κόσμου.
Αχ, έτσι, αδέρφια μου, να μην υπάρχουν πια καμένα 
σπίτια
μα να ‘ναι όλος ο κόσμος ένα σπίτι ασβεστωμένο με τη 
βούρτσα του ήλιου
κι αχ, έτσι, αδέρφια μου, τούτο το σπίτι να το συγυρνάει 
μονάχα
η μάνα μας η Λευτεριά κ’ η πρωτοθυγατέρα της η Ειρήνη».

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
Χαλάλι της η εξορία! Αυτή μάς έκανε πραγματικά «επικίνδυνους»

Την 1η Γενάρη του 1936 η 
εφημερίδα «Ανεξάρτητος» στην 

Αθήνα δίνει σ’ ένα άρθρο της τον 
τίτλο «Με τους εξόριστους της 
Αθήνας εις τα νησιά του θανάτου 
- Μια ζωή φρίκης και ηρωισμού» 
και στον πλάγιο σημειώνει: «Του 
επανελθόντος εκ της εξορίας 
επιφανούς συγγραφέως και ποιητού 
κ. Κώστα Βάρναλη»
Αντιγράφουμε ένα απόσπασμα: «Μια 
μέρα ήρθε ο πατέρας του Τάκη του 
Κόντου. Γέρος 90 χρονώ. Ολόασπρος 
μ’ ένα υπογένειο στυλ Ναπολέοντα 
του Γ΄ (μόδα της νεότητάς του, 
του 1870!). Ηρθε με μια μαύρη 
βελάδα και παναμά. Μισοκάθησε 
στο περβάζι ενός παραθυριού στο 
διπλανό μας κελλί κι ακουμπώντας 
τα δυο του χέρια στο ραβδί του 
έπιασε μια σιγανή κουβέντα με 

το γιο του τον Τάκη. Λες και δεν 
έτρεχε τίποτα το εξαιρετικό. Λες και 
δεν είχανε καιρούς και ζαμάνια να 
ιδωθούνε. Ούτε σχετλιασμοί, ούτε 
δάκρυα, ούτε αγκαλιάσματα. Είχε ο 
γέρος τη σεβάσμια αξιοπρέπεια των 
αρχαίων συγκλητικών στις ώρες της 
δυστυχίας. Ανθρωπος, που γνώρισε 
κι έπαθε πολλά στη μακρυόχρονη 
ζωή του, άνθρωπος, που είτανε κι 
αυτός στον καιρό του ...επαναστάτης 
ή καλύτερα ...αποστάτης. Τον είχε 
αφορίσει δω και πενήντα χρόνια ο 
πατριάρχης Ιωακείμ ο Γος. Γιατί; 
Γιατί ο γέρο-Κόντος είτανε τότε 
στα νιάτα του, επί τουρκοκρατίας 
δάσκαλος και τόλμησε να τα βάλει 
με το πατριαρχείο, αν και δάσκαλος! 
(...)
Οσοι δεν μπορούσανε ή δεν 
τολμούσανε να έρθουν οι ίδιοι να 

μας ιδούνε και να μας χαιρετήσουν, 
μας στέλνανε με άλλους προφορικά 
ή γραφτά σημειώματα. Πόσο μας 
συγκινούσαν όλα αυτά! Νιώθαμε, 
πως δεν είμαστε μοναχοί μας. 
Υπήρχαν άνθρωποι, που μας 
σκεφτότανε και μας συμπαθούσαν 
και μας φροντίζανε από μακριά. 
Αόρατοι. Αγνωστοι και γνωστοί (...)
Μιαν άλλη μέρα μάς ήρθε το 
ακόλουθο σημείωμα από τους 
μαθητές κάποιου ανώτερου δημόσιου 
σκολειού: “Μεγάλοι πνευματικοί 
ηγέτες και λοιποί αγωνιστές της 
τάξης μας Βάρναλη, Γληνέ, Κόντε 
κτλ. Ο βούρδουλας του χωροφύλακα 
μας αναγκάζει να σας σφίξουμε από 
μακριά τα χέρια. Οι νέοι όλοι είνε 
στο πλευρό σας”.
Χαλάλι της η εξορία! Αυτή μάς έκανε 
πραγματικά “επικίνδυνους”!».

Ηρωικές πράξεις (συνεχίζεται από Καλημέρα, τ. 3/2016)
Της Άννας Κεφαλέλη 
(Στη φωτογραφία η Δήμητρα Μάου στο κέντρο)

Και τώρα πάμε στην επόμενη 
αναζήτηση. Βλέπω να έχει πολλή 

δουλειά ακόμη. Που να πάω και που 
να σταματήσω. Το ίδιο μονοπάτι 
θα πάρω, της ανάγνωσης… το 
περιοδικό Εθνική Αντίστασης, την 
μελέτη που δεν άφησα ποτέ, τον 
οδηγό μου όπως συνηθίζω και 
λέω, την εργασία του φίλου μου 
Γ. Ζελιλίδη. Και πάλι στο πέρασμα 
των σελίδων πάω ένα βήμα μπρος, 
ένα βήμα πίσω. Σταματώ σ’ ένα 
περίεργο όνομα. Κάτι μου λέει, 

κάπου το άκουσα, κάποιος κάτι 
παραπάνω θα ξέρει. Κι όμως, το 
επίθετο μού είναι γνωστό και ας 
μην ξέρω τίποτα άλλο.
Νάτο, σελ. 53 του περιοδικού, 
ο αριθμός κατά σειρά 273 και 
ονοματεπώνυμο Μάου (Χαρίση) 
Δήμητρα, λοχίας πεζικού της 
VII Μεραρχίας (18-7-1949, Αρ. 
φύλλου Εφημερίδας βουνού 
70) Μετάλλιο Ανδρείας. 
Και προχωράω τώρα σίγουρη πως 
κάτι έκανα και η χαρά μου μεγάλη… 

Κι όμως σταματώ στη σελ. 61 του 
περιοδικού. Αριθ. 179… διαβάζω 
Μάου (Χαρίσης) Αθανασία ΤΝ, 
μαχήτρια 18ης Ταξιαρχίας (24-
6-1949, Αριθ. Φύλλου Εφημ. 
Προσωρινής Κυβέρνησης βουνού 
66. Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑΣ.

Και προχωρώ χαρούμενη για το 
κατόρθωμά μου κρυφοελπίζοντας 
πως κάτι ακόμα θα βρω… Και δεν 
προλαβαίνω τη χαρά μου και  
φτάνω στη σελ. 66 του περιοδικού 
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και πάλι Μάο διαβάζω. Ε… όχι, κάτι 
δε διαβάζω σωστά. Είναι η πρώτη 
μου αντίδραση. Γούρλωσα τα μάτια 
μου. Κοντοστάθηκα. Λίγες ανάσες 
παραπάνω. Και πάλι σημειώνω: 
Μάος (Χαρίση) Βασίλης, 
Ανθυπολοχαγός πεζικού της 
18ης Ταξιαρχίας (11-7-1949, 
Αριθ. Φύλλου 68) Μετάλλιο για 
καταστροφή ΤΑΝΚΣ. 

Και τώρα… πως θα κάνω να μάθω 
κάτι παραπάνω; Ποιούς θα βρω 
μετά από τόσα χρόνια; Πόσοι είναι 
ζωντανοί; Πόσο ακόμα θα μας 
απλώνουν το χέρι βοήθειας; Βροχή 
οι ερωτήσεις μου και μούδιασμα 
μεγάλο. Κουβέντα με την ψυχή 
μου κάνω. Μονολογώ και ψάχνω 
τον τρόπο αναζήτησης. Πρώτη 
σκέψη… να δω αν το όνομα πατρός 
της παρένθεσης είναι ίδιο. ΝΑΙ, 
αυτό είναι και ίδιο. Από κάπου 
να πιαστώ θέλω. Κι εδώ μένω 
άφωνη. Χαρίσης είναι. Η Δήμητρα, 
η Αθανασία και ο Βασίλης Μάος 
είναι παιδιά του Χαρίση. Θέλω να 
αποφύγω τα δάκρυα. Θέλω να 
σταθώ ψύχραιμη και να συνεχίσω. 
Το πρώτο συμπέρασμα το έχω.
Ναι, είναι αδέρφια. Μια ελπίδα 
άρχισα να έχω… Ο νους μου τρέχει 
στο επόμενο βήμα. Και τρέχω τώρα 
να πιάσω τις σκέψεις μου. Δεν είναι 
και εύκολο. Δεύτερη σκέψη κάνω. 
Θα πιάσω έναν, έναν στο τηλέφωνο 
και θα ρωτάω. Γνώρισα αρκετούς 
τούτα τα χρόνια των αναζητήσεών 
μου. Και που το ξέρεις; Κάπου 
θα βρεθεί η αρχή… Κι εδώ, στην 
προσπάθειά μου έρχεται η στιγμή 
που μαρμαρώνω. Ναι. Ένα ναι 
ακούω και η καρδιά μου θα βγει. Πώς 
να το πιστέψω; Η αγωνίστρια Φανή 
Γκίτη κάτι ξέρει, κάτι γνωρίζει. Την 
βλέπω τακτικά. Και τότε μουδιάζω. 
Πώς είναι δυνατόν… πάλι στον 
Έβρο γυρνάω. Εκεί, στην πατρίδα 
της μάνας μου πάλι. Νόμιζα πως 
ξέρω πολλά και τώρα ανακάλυψα 
πόσο λίγες είναι οι γνώσεις μου. 
Και που να φανταστώ… το χωριό 
Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου Έβρου. 
Τρία αδέρφια με μετάλλια στο ίδιο 
σπίτι, στην ίδια οικογένεια. Και τότε 
η ελπίδα αρχίζει και με γαργαλάει. 
Τώρα, μαζί με την αγωνίστρια Φανή 
από τον Έβρο θα ψάξουμε και κάτι 
θα βρούμε. Και δεν αργούν τα 

πρώτα μαντάτα. Έχουμε ευχάριστα 
νέα. Ένα τηλέφωνο βρήκαμε και 
πιάσαμε την αρχή. Τηλέφωνο 
Βόλου βλέπω και δεν αργώ. Πρώτη 
επαφή με την κόρη της Δήμητρας 
Μάου. Η γνωριμία μας κρατάει 
λίγο. Δύο κόρες με μαμάδες από τον 
Έβρο, αντάρτισσες του ΔΣΕ, η μια 
πρώην πολιτικός πρόσφυγας στη 
Ρουμανία, η άλλη στη Βουλγαρία. 
Λίγες κουβέντες και πολλά κινά… 
Και δεν αργούμε να μπούμε στο 
θέμα.
Πρώτη επιβεβαίωση ήρθε. Ναι, 
είναι αδέρφια από το Ελληνοχώρι. 
Δεύτερο ΝΑΙ. Ζούνε ο Βασίλης και 
η Δήμητρα. Η Αθανασία σκοτώθηκε 
στο Γράμμο. Μια θλίψη και μια χαρά 
πλημυρίζουν το κορμί μου. Να, που 
πρόλαβα. Να, που θα μιλήσουμε. 
Θα τους ακούσω ζωντανά και θα 
ξαναζωντανέψουν οι μνήμες τους. 
Ανάσες βαθιές για το τι  ακολουθεί.
Δεν αργεί η υπόσχεση και η ελπίδα… 
«Η μητέρα μου πριν λίγα χρόνια 
μάς έγραψε το βιογραφικό της. Το 
έχω και θα στο στείλω με χαρά. 
Κοντεύει τα 90 της χρόνια και δεν 
είναι τόσο καλά»…
Κι εγώ τώρα τι να κάνω; Να χαρώ 
για το βιογραφικό της; Να κλάψω 
για τούτο που μου συμβαίνει; 
Αμήχανα ακολουθώ τη σκέψη μου.
Κι εκεί που οι μέρες περνάνε 
και ψάχνουμε την Ιστορία του 
Μεταλλίου, ανοίγω τον υπολογιστή 

μου και άτακτα πατώ εδώ πατώ 
εκεί… Και η έκπληξη ήταν μεγάλη. 
Διαβάζω όλους τους τίτλους. 
Σταματώ εδώ στον Βόλο… Εκδήλωση 
για τα 70 χρόνια του ΔΣΕ που 
οργάνωσε η ΚΟ του ΚΚΕ (Βόλου) 
τιμώντας και τέσσερις γυναίκες 
μαχήτριες. Χαλαρή στρώνομαι και 
παρακολουθώ τις συνεντεύξεις 
των Αγωνιστριών. Και η πρώτη 
αυτοσυστήνεται: «Ονομάζομε 
ΜΑΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΧΑΡΙΣΗ, 
από το Ελληνοχώρι Έβρου. Λίγη 
εισαγωγή και μια μικρή αναφορά 
στο Μετάλλιο Ανδρείας. Το πήρε 
όπως λέει και στο βίντεο στη μάχη 
των Μεταξάδων Έβρου. Κι εγώ 
μένω ανέλπιστα καρφωμένη στην 
οθόνη του υπολογιστή. Βλέπω τη 
Δήμητρα και δεν το πιστεύω αυτό 
που μου συμβαίνει.  Η Δήμητρα 
που ψάχνω… σεμνή και ταπεινή, 
με μετρημένες κουβέντες μιλάει 
στους δημοσιογράφους και έχει τη 
δύναμη να τους πει: «Τι έπρεπε 
να κάνουμε… Φύγαμε στα βουνά 
γιατί μάς κυνηγούσαν και θα μάς 
στέλνανε φυλακές και εξορίες».
Να, το μάθημα Ιστορίας με δυο 
κουβέντες από την Δήμητρα Μάου 
γι’ αυτούς που ακόμη δεν διάβασαν, 
δεν άκουσαν, δεν είδαν… για τον 
αιματηρό Εμφύλιο της Ελλάδας. Και 
δεν μπορώ να προσπεράσω τούτη 
την συναρπαστική ιστορία ζωής και 
αγώνα της οικογένειας Μάου. Δεν 
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μπορώ να μην γράψω λίγες αράδες 
από το βιογραφικό της Δήμητρας 
έτσι όπως περιγράφει και έζησε τα 
γεγονότα. Ο δρόμος ήταν μακρύς. 
Ποιος αντέχει να περπατήσει τούτη 
τη διαδρομή; Έβρος, Κομοτηνή, 
Ξάνθη, Σέρρες… Γράμμο και Βίτσι; 
Και πίσω κάποιες φορές… Ποιο χέρι 
δε μουδιάζει ακολουθώντας τον 
χάρτη και τα μονοπάτια από τη 
μια άκρη και μέχρι την άλλη; Πόσα 
νιάτα, πόσους γιους και θυγατέρες 
έδωσε ο μακρινός Έβρος στον αγώνα 
της Εθνικής Αντίστασης και του 
ΔΣΕ; Να τι διαβάζω στο βιογραφικό 
της Δήμητρα : 
«Είμαι η Δήμητρα Μπαντιά, το 
πατρικό μου Μάου, γεννήθηκα το 
1926, Απρίλιο, στο χ. Ελληνοχώρι 
Έβρου. Η μητέρα μου απέκτησε έξι 
παιδιά από τα οποία μεγαλώσαμε 
μόνο τα τέσσερα: ο Αποστόλης, 
η Αθανασία, εγώ η Δήμητρα και 
ο Βασίλης. Ακολούθησαν χρόνια 
δύσκολα. Ζήσαμε τον πόλεμο της 
Αλβανίας. Περιμέναμε πως και πώς 
να γυρίσει ο πατέρας μας. Άργησε 
κιόλα. Μα η ζωή μας πήγαινε να 
στρώσει… και τότε, το 1945, στις 
5 Μαΐου πρωί, περικύκλωσαν το 
Ελληνοχώρι οι στρατιώτες του 
101 τάγματος Στρατού, Άγγλοι, 
μαύροι και άσπροι. Το Μάη μήνα 
όλοι οι χωριανοί φεύγουν το 
πρωί στα χωράφια τους με τη 
βοϊδάμαξα για να οργώσουν. Ο 
αδερφός μου Αποστόλης, έφυγε 
πριν περικυκλώσουν το χωριό μας. 
Το σπίτι μας ήταν στην άκρη του 
χωριού. Άρχισαν να πυροβολούν για 
να φοβηθεί ο κόσμος και να μείνουν 
στα σπίτια τους. Ο Απόστολος 
άκουσε τους πυροβολισμούς και 
κατέβηκε από το κάρο (αμάξι). 
Τότε τον τραυμάτισαν στο πόδι και 
έπεσε κάτω. Αυτοί που ήταν πιο 
κοντά ήρθαν και μας ειδοποίησαν. 
Πήγαμε κοντά του παρόλο που 
δεν μας άφηναν οι στρατιώτες. Το 
τραύμα του ήταν πάνω από την 
κλείδωση, με σφαίρα νταμ ντουμ, 
το κουρσιούμι σκάει γύρω και 
μέσα στο σώμα. Με το δικό μας 
αμάξι και συνοδεία στρατιωτών τον 
πήγαν στο Διδυμότειχο. Ο πατέρας 
μου πρόλαβε και έφυγε. Είχαμε 
μάθει αργότερα πως βρίσκετε στο 
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. 
Τον αδερφό μου λίγο καιρό τον 

κράτησαν φρουρούμενο στο 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Το πόδι 
του έμεινε τρείς πόντους πιο κοντό. 
Στο νοσοκομείο επιτρέπανε μόνο 
τη μάνα μας να τον επισκεφτεί. 
Η φρουρά της φερότανε πολύ 
άσχημα, την έσπρωχναν, τη βρίζανε 
παλιοβουλγάρα, την ανακρίνανε 
και την ρωτούσαν που κρύβονται ο 
πατέρας μου και οι αντάρτες. Στα 
μέσα του καλοκαιριού του 1946 
δόθηκε αμνηστία σε αυτούς που 
κρατούνταν χωρίς καμιά κατηγορία. 
Ο αδερφός μου ήρθε στο σπίτι. 
Άρχισαν και πάλι τακτικά να μας 
έρχονται οι ΜΑΥδες και οι χαφιέδες 
πληρωμένοι από το κράτος για 
τρομοκρατία. Στήνανε το πολυβόλο 
στην εξώπορτα και με τα αυτόματά 
τους τεντωμένα… εμείς μπροστά και 
αυτοί από πίσω, να ερευνήσουμε το 
σπίτι, τα αμπάρια, το στάβλο και τον 
αχυρώνα μήπως και κρύβεται εκεί ο 
μπαμπάς μας η κανένας αντάρτης… 
Μέχρι που αγανάκτησαν τα 
αδέρφια μου, ο Αποστόλης (κουτσός 
πια) και ο Βασίλης 17 χρονών και 
το Φθινόπωρο του 1946 βγήκαν στο 
βουνό, στο αντάρτικο. Οι ΜΑΥδες 
τώρα ενοχλούσαν ακόμη πιο πολύ. 
Εκείνη την εποχή γινόταν πολλά 
αίσχη εις βάρος των κοριτσιών και 
των νέων γυναικών.
Τα βράδια δεν κοιμόμασταν 
στο σπίτι, πηγαίναμε όπου δεν 
ήταν σημαδεμένα τα σπίτια και 
κοιμόμασταν.
Το 1947 βγήκε και η αδερφή μου 
η Αθανασία στο αντάρτικο. Άρχισε 
να δυναμώνει το αντάρτικο κίνημα 
στον Έβρο. Και ο στρατός δεν 
έμεινε πίσω… έπιανε αντάρτες, τους 
σκότωνε χωρίς να τους δικάσουν. 
Όλα στα γρήγορα… Τους κόβανε τα 
κεφάλια, τα στήνανε στα παλούκια 
και τα γυρίζανε στα χωριά για να 
τρομοκρατούν τον κόσμο να μην 
βγαίνει στο βουνό. Στο σπίτι μείναμε 
εγώ, η μάνα μου και η γιαγιά. 
Στις 3 Μαρτίου του 1948 φύγαμε 
κι εμείς στο βουνό μαζί με άλλους 
του χωριού για να μην πάμε στις 
φυλακές και εξορίες. 
Κάθισα στα έμπεδα του Έβρου 
είκοσι μέρες. Έγινε μια αποστολή 
από νεοσύλλεκτα αγόρια και 
κορίτσια του Έβρου με προορισμό 
τα έμπεδα της Δράμας. Ξεκινήσαμε 
την αποστολή στα τέλη Μαρτίου, 

περάσαμε τα βουνά της Ροδόπης. 
Τα χιόνια εκείνα τα χρόνια στα 
βουνά, σε μερικές μεριές περνούσαν 
τα δύο μέτρα. Μάς δώσανε για τρείς 
μέρες ψωμί και λίγο κασέρι, ένα 
πεντάσφαιρο όπλο, 200 σφαίρες, 
2 χειροβομβίδες (μια απλή και 
μια μινσκ) και μας χωρίσανε σε 
διμοιρίες, ομάδες. Ανά δέκα άτομα 
αντιστοιχούσε ένα οπλοπολυβόλο. 
Ομαδάρχης και σκοπευτής ήταν από 
τους παλιούς αντάρτες. Η πορεία 
γίνονταν την ημέρα από τα βουνά 
της Ροδόπης, από την πλευρά των 
βουλγάρικων συνόρων.
Για να διασχίσουμε τα χιόνια 
χρειάζονταν οι διμοιρίες με τη σειρά 
τους να ανοίγουν το δρόμο απ’ τα 
χιόνια φυσικά πατώντας το…  Ο 
καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος, 
μια χιονοθύελλα, ένας αέρας μας 
έκοβε την αναπνοή και μερικές 
κοπέλες δεν φορούσαν παντελόνια 
αλλά ήταν ακόμη με τις χωριάτικες 
φορεσιές. 
Τη δεύτερη μέρα της πορείας  
σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. 
Όπως ήμασταν κουρασμένοι και 
ταλαιπωρημένοι, όπου καθόμασταν 
μάς έπαιρνε ο ύπνος. Όταν δόθηκε το 
σύνθημα να ξεκινήσουμε, 9 κοπέλες 
και 2 παλικάρια δεν ξεκίνησαν. 
Είχαν παγώσει έτσι όπως κοιμόταν. 
Δεν ξέρω αν κάποιος από τη διοίκηση 
προσπάθησε να τους δώσει κάποια 
βοήθεια, δεν το μάθαμε και ποτέ. 
Πάντα όταν σταματούσαμε για λίγο, 
μάς έλεγαν να μην καθόμαστε, να 
κάνουμε σημειωτόν, να τρίβουμε τα 
χέρια μας για να μην παγώσουμε. 
Και όταν κάπου σταματήσουμε και 
ανάψουμε φωτιές, δεν θα πρέπει 
να ζεσταίνουμε τα χέρια στη φωτιά 
γιατί θα πάθουμε κρυοπαγήματα. 
Όταν φτάσαμε σ’ ένα χωριό 
πομάκικο της Δράμας, μείνανε εκεί 
κάποια άτομα και τους στείλανε 
στη Βουλγαρία για θεραπεία. Το 
1948 άρχισαν οι εκστρατείες με 
την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι 
αντάρτες και ο ΔΣΕ ορισμένες φορές 
ξεκουραζόταν στα άδεια σπίτια μιας 
και στα ορεινά χωριά της Δράμας 
και της Ηπείρου, ο στρατός έδιωξε 
τον κόσμο, άδειασε τα χωριά για 
να μην τροφοδοτούν τους αντάρτες. 
Και το 1948 άρχισαν οι εκστρατείες 
με τη βοήθεια των Αμερικάνων. 
Μερικές φορές ξεκουραζόμασταν και 
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στα ίδια σπίτια… Όταν φτάσαμε στα 
καλύβια της Δράμας, στα έμπεδα… 
σαν να μπήκαμε σε παλάτια. Τα 
καλύβια αυτά ήταν σκεπασμένα 
με κλαριά από έλατα και μέσα 
ήταν στρωμένα με φτέρες. Φυσικά 
δεν ήμασταν εμείς οι πρώτοι που 
κοιμηθήκαμε εκεί. Όποιος περνούσε 
από εκεί άφηνε η έπαιρνε μερικές 
ψείρες. Επίσης όταν έβρεχε έσταζε 
μέσα. Όμως ήταν πολύ καλύτερα 
απ’ ότι στην ανασυγκρότηση που 
ακολούθησε. Κάθε τμήμα είχε τώρα 
διαφορετικό τομέα δράσης. Και 
οι δυσκολίες συνεχίζονται. Τροφή 
δεν υπήρχε στα πομακοχώρια. 
Ήταν έρημα. Μας δίνανε λίγο 
κουρκούτι από καλαμποκίσιο 
αλεύρι κι ένα όγδοο ψωμιού 
την ημέρα. Το τρώγαμε μόλις το 
πιάναμε και μετά… όλη μέρα λόρδα. 
Πορευόμασταν όλη νύχτα για να 
φτάσουμε κάποιο κατοικημένο 
χωριό η κωμόπολη. Πολλές φορές 
και δυο με τρεις βραδιές μέσα 
στη βροχή, στα χιόνια με τρύπια 
τσαρούχια (παπούτσια όποιος είχε) 
περπατούσαμε και πάγωναν τα 
πόδια μας… Περνούσαμε ποτάμια, 
το Νέστο με ορμητικά νερά. Υπήρχαν 
πολλοί άνθρωποι που πνίγηκαν στα 
ποτάμια αυτά. Βρεγμένοι έπρεπε να 
σταματήσουμε κάπου, να ανάψουμε 
φωτιές να στεγνώσουμε… Και όλη 
την ημέρα μας βομβάρδιζαν τα 
αεροπλάνα. Αφήναμε πίσω πολλούς 
τραυματίες και σκοτωμένους 
που δεν μπορούσαμε να τους 
βοηθήσουμε.
Και αυτούς που μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε, τους επιδέναμε στα 
γρήγορα και προσωρινά τις πληγές 
και τους στέλναμε σε αναρρωτήρια 
που βρισκόταν κοντά στα σύνορα. 
Τους βαριά τραυματίες τους 
στέλνανε στην Βουλγαρία η στην 
Αλβανία, όπου ήταν πιο κοντά.
Έκανα τρείς μήνες στη Δράμα 
στους Παπάδες και δεν θα ξεχάσω 
την πείνα και την ταλαιπωρία. Για 
πολλές μέρες δεν είχαμε ούτε ψωμί. 
Μαζεύαμε τσουκνίδες, ξυννάθρες 
και σιαλιάγκα και τα βράζαμε 
στις καραβάνες και τα τρώγαμε 
ανάλατα. Μας κρατούσε όμως 
το οξυγόνο, ο καθαρός αέρας, το 
καταγάργαρο νερό που πίναμε και 
νηστικοί. 
Σε όλη την περίοδο του Εμφυλίου 

οι αντάρτες του ΔΣΕ δεν καθόταν 
μόνο σε μια περιοχή, βρισκόταν 
πάντα εν κινήσει. Ξεκουραζόμασταν 
λίγες μέρες και πάλι απ’ την αρχή. 
Στις πιο πολλές μάχες με πολλά 
θύματα και τραυματίες ήμουν κι 
εγώ. Σταυρούπολη, Χρυσούπολη, 
Ίασμος, Αχλαδοχώρι, Δοξάτο, 
Παπάδες, Σιδηρόκαστρο, Δαφνώνα, 
Εξοχή, Μεταξάδες.  Στήναμε πολλές 
ομάδες κρούσεων και ενέδρες… 
και περνούσαμε ποτάμια όπως ο 
Νέστος και μετά ανάβαμε φωτιές 
και γύρω, γύρω όλοι εμείς οι 
βρεγμένοι. Βάζαμε και τα σακίδια 
μας για μαξιλάρια και τα όπλα μας 
αγκαλιά… 
Στα μέσα του Ιούνη, με την 
Ταξιαρχία του Σοφιανού ξεκινήσαμε 
από την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη με αποστολή το Βίτσι-
Γράμμο.
Πορευόμασταν πάντα νύχτα. Την 
ημέρα καμουφλαριζόμασταν σε 
δάσος πυκνό για να μπορούμε 
να ανάβουμε φωτιές και να 
μαγειρεύουν στα τάγματα και το 
φαγητό. 
Στις 20 Ιουνίου του 1949, τα 
ξημερώματα φτάσαμε στο χωριό 
Εξοχή. Το κάθε τμήμα πήρε εντολή 
το που θα πάρει θέση σε περίπτωση 
που μας επιτεθούν. Βάλανε νάρκες 
στο δημόσιο δρόμο και γύρω γύρω 
στα βουνά ενισχυμένες θέσεις. 
Η δική μας ομάδα έπιασε θέση 
στην πλατεία του χωριού η οποία 
είχε ένα σιντριβάνι χωρίς νερό. Οι 
νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στο 
δημόσιο δρόμο δεν έσκασαν. Κάποια 
προδοσία πρέπει να υπήρχε.
Μπροστά μας ήρθε ένα τανκ το 
οποίο έφτασε ανενόχλητο στο 
χωριό. Μάς πήραν είδηση και με τα 
πρώτα πυρά που ρίξανε σκοτώθηκε 
ο βοηθός του και ο διμοιρίτης της 
ομάδας μας. Τότε ο ομαδάρχης 
μάς είπε όποιος μπορεί να φύγει 
έρποντας. Σε κοντινή απόσταση είχε 
κάτι στενά δρομάκια και στην άκρη 
του χωριού ένα σπαρμένο χωράφι με 
σιτάρι. Ήταν ακόμη αθέριστο. Εγώ 
μπήκα μέσα έρποντας, σταμάτησα 
και προσπάθησα να ακούσω 
τυχών πυρά από το τανκ. Εκείνη 
τη στιγμή δεν άκουγα τίποτα. 
Σηκώθηκα να δω που βρίσκομαι. 
Λίγο πιο πέρα ήταν ένα δασωμένο 
υψωματάκι. Δεν πρόλαβα να 

πάω και τραυματίσθηκα εκεί, στο 
σπαρμένο σιτάρι. Δεν αισθάνθηκα 
πόνο κείνη τη στιγμή, παρά μόνο 
που ζαλίστηκα και μου φάνηκε ότι 
άνοιξε η γη και μπήκα μέσα.
Όταν συνήλθα, είδα από τον δεξί 
μου ώμο να πετάγεται το αίμα 
όπως ανοίγει η βρύση και τρέχει 
το νερό. Αμέσως ξεκούμπωσα την 
μπλούζα μου και με το αριστερό 
μου χέρι βούλωσα την πληγή 
και πάλι έρποντας μπήκα στο 
δασωμένο ύψωμα. Βρήκα δικούς 
μας ανθρώπους. Με πήρανε και 
με πήγαν στη διοίκηση. Μού 
επιδέσανε το τραύμα και αφού 
μαζέψανε τους τραυματίες, μας 
βάλανε μέσα και μάς πήγαν στο 
πρώτο βουλγάρικο χωριό. Εκεί, 
μας επιδέσανε τις πληγές και μας 
στείλανε στη Σόφια, στο Νοσοκομείο 
του Ερυθρού Σταυρού. Σε γύψο 
ήμουν για αρκετό καιρό. Αφού μου 
βγάλανε το γύψο με στείλανε στη 
Μπερκόβιτσα της Βουλγαρίας. Δεν 
είχε κλείσει ακόμη η πληγή. Εκεί 
βρήκα την μάνα μου και τον αδερφό 
μου Αποστόλη. Είχε μολυνθεί το 
παλιό του τραύμα. Το είχε ακόμη 
από το 1945. Εκεί έμαθα από την 
μάνα μου και για την αδερφή μου 
Αθανασία. Έκανε εγχείρηση για 
σκωληκοειδίτιδα στο ίδιο Νοσοκομείο 
και μόλις ανάρρωσε επέστρεψε στο 
βουνό όπου σκοτώθηκε το Μάιο του 
1949 στα Κουλκουθούρια. Στα μέσα 
του Νοέμβρη ξανά βγήκα στο βουνό 
μαζί με άλλους τραυματίες που 
είχαν θεραπευτεί. 
Μας κατεβάσανε στο νομό Σερρών, 
μπροστά στο βουνό Λαϊλιά. 
Ένα βουνό όρθιο, χιονισμένο, 
παγωμένο… να μην μπορείς να 
περπατάς όρθιος και να κατεβαίνεις 
με τον πισινό και γλιστρώντας. 
Μερικοί άντρες, μεγαλύτεροι, πάνω 
από σαράντα όπως τους βλέπαμε, 
κλαίγανε γιατί δεν μπορούσαν 
και δεν είχαν τις δυνάμεις και 
το κουράγιο να πορευτούν. Μας 
τοποθέτησαν στα τμήματα και 
άρχισαν πάλι οι πορείες, οι μάχες 
και οι κρούσεις από Σέρρες μέχρι 
τον Έβρο και πίσω…
Εμένα ακόμη με πονούσε το 
τραυματισμένο χέρι γιατί έπρεπε 
πάντα να κουβαλάω σφαίρες  και 
χειροβομβίδες και την εφεδρική 
κάνη από το οπλοπολυβόλο που 
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ήταν ομαδική. Όμως κανένας δεν 
μπορούσε να με βοηθήσει γιατί όλοι 
κουβαλούσαν τα απαραίτητα για 
τον κάθε αντάρτη.
Τον Αύγουστο του 1949 έγινε η 
υποχώρηση του ΔΣΕ από το Γράμμο 
και Βίτσι. Τα δικά μας τμήματα 
βρίσκονταν στη Δράμα, Χαϊντού. 
Για να τραβήξουμε μερικές δυνάμεις 
του στρατού από το Γράμμο κα Βίτσι 
και να μπούνε τα τμήματα του ΔΣΕ 
στην Αλβανία, δόθηκε η εντολή στην 
7η Μεραρχία όπου βρισκόμουν κι 
εγώ, να πάμε στον Έβρο, στο χωριό 
Μεταξάδες με σκοπό να ζητήσουν 
βοήθεια οι εκεί μονάδες στρατού, να 
αδυνατήσει το μέτωπο Γράμμο-Βίτσι 
ώστε ο ελιγμός του ΔΣΕ να είναι πιο 
εύκολος. Ήταν θέμα τακτικής και 
σχεδιασμού του ΔΣΕ. Πορευτήκαμε 
στον Έβρο. Την περίοδο εκείνη 
ήμουν στη διμοιρία σχολής 
ομαδαρχών της Μεραρχίας. Μας 
στείλανε εμπροσθοφυλακή. Με την 
βοήθεια όλμου, τους αιφνιδιάσαμε. 
Την πρώτη μέρα καταλάβαμε 
ένα στρατιωτικό σημείο, το 
ορόσημο. Ήταν εύκολο, σχεδόν 
χωρίς απώλειες. Την άλλη μέρα 
έφτασε μεγάλη βοήθεια στρατού, 
αεροπλάνα βομβαρδιστικά. Όλμοι 
ανακατέλαβαν το Ορόσημο και πάλι 
είχαμε θύματα και τραυματίες. 
Το αρχηγείο στη μάχη αυτή μου 
απένειμε το Μετάλλιο Ανδρείας 
μαζί με άλλους συμμαχητές για τις 
καλές επιδώσεις μας. Ήμασταν μια 
ομάδα από τη σχολή ομαδαρχών 
που μάς έδωσαν τον τίτλο του 
λοχια.

Επιστρέψαμε στη Χαϊντού, 
έγινε ανασυγκρότηση, μας 
χώρισαν σε ομάδες και εμένα με 
όρισαν ομαδάρχη. Εμείς μείναμε 
στα βουνά μέχρι το Γενάρη του 
1950». 
Εδώ μάθαμε για την διαδρομή της 
Δήμητρας Μάου από το Ελληνοχώρι 
Έβρου. Εδώ μάθαμε και για το 
Μετάλλιο Ανδρείας της Δήμητρας 
και ολόκληρης της ομάδας της. 
Και τώρα πάμε παρακάτω, στον 
αδερφό της Δήμητρας, τον Βασίλη 
Μάο. Διάβασα πως και αυτός 
πήρε μετάλλιο. Τώρα όλα είναι πιο 
εύκολα.
Τηλεφωνώ και στην άλλη άκρη 
του της γραμμής είναι ο ίδιος. Και 

τρέμω για την γνωριμία μας. Λίγα 
λόγια και μπαίνουμε στο θέμα. 
Σήμερα ο Βασίλης Μάος είναι 
κάτοικος Γλυφάδας, ήρθε πολιτικός 
πρόσφυγας από την Τασκένδη, 
Μόσχα, απόφοιτος Ανωτάτων 
Σπουδών στην ξενιτιά και Καθηγητής 
στο Πάντειο Πανεπιστημίου μέχρι 
την σύνταξή του. Και δεν μπορώ 
να κλείσω τούτο το κομμάτι των 
μεταλλίων χωρίς να ταξιδέψω και 
πάλι στο περιοδικά ΕΑ και στην 
μελέτη του Γ. Ζελιλίδη. Και φτάνω 
και ξαναδιαβάζω: «Ανθυπολοχαγός 
πεζικού της 18ης Ταξιαρχίας, 
Μετάλλιο για καταστροφή 
ΤΑΝΚΣ. Πάλι κοντοστέκομαι αν και 
μου το επιβεβαίωσαν οι μαρτυρίες 
και τα ντοκουμέντα. Οι σελίδες 
«πήραν» φωτιά. Οι σκέψεις μου 
τρέχουν κι εγώ ψιθυριστά λίγο 
κουβεντιάζω με τις σκέψεις μου, 
λίγο με τις γνώσεις μου και λίγο 
γι ’αυτό που μου συμβαίνει. Μικρή 
παύση, λίγες κουβέντες γνωριμίας 
και πάλι την κουβέντα πιάνουμε… 
«Ναι, εγώ είμαι, ο Βασίλης Μάος 
του Χαρίση από το Ελληνοχώρι. 
Ναι, πήρα το μετάλλιο…». Κι εγώ 
βιάζομαι να ρωτήσω πού, πότε και 
πως έγινε. Λίγα λόγια, μεγάλες 
στιγμές. Βρισκόταν στα μέρη της 
Νάουσας. «Ήμουν τότε ομαδάρχης 
και με την ομάδα μου είχαμε πιάσει 
το δρόμο σε μια στροφή. Εκείνη τη 
στιγμή ερχότανε τρία τανκς. Εγώ, με 
δύο πάντζερ κατέστρεψα το πρώτο. 
Αμέσως πήρε φωτιά». Εκεί, στο 
δημόσιο δρόμο, έξω από την Νάουσα 
και σε μια στροφή εμφανίζονται 
ΤΑΝΚΣ έτοιμα να πάνε και να 
ορμήσουν… Σε μικρή απόσταση, 
κρυμμένος ο Βασίλης είναι έτοιμος 
για δράση. Τα τανκς πλησιάζουν 
σε απόσταση αναπνοής. Και ο 
Βασίλης έτοιμος να τα βάλει με τους 
δυνατούς. Πέταξε με όση δύναμη 
είχε τα δυο πάντζερ και σημαδεύει 
το πρώτο. Σκόρπισαν σίδερα. 
Βούιξε ο τόπος. Σίδερα και χώματα 
ανακατεμένα. Δεν προχώρησαν τα 
άλλα δύο. Αυτός ήταν και ο σκοπός 
του Βασίλη. Να τους σταματήσει, 
να τους χαλάσει τα σχέδια. Και 
το πέτυχε. Να τα σταματήσει… να 
προλάβει το κακό που ετοίμαζαν, 
να τους προλάβει να γυρίσουν και 
τα άλλα δυο τανκς. Μάλιστα. Δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση όπως και όλες 

οι ιστορίες μεταλλίων. ΗΡΩΙΣΜΟΣ 
που δεν τον πιάνει ο νους μας. 
Πράξεις λεβεντιάς και αυτοθυσίας. 
Δύο τραύματα στο κεφάλι και τρία 
στο κορμί του κουβαλάει ο Βασίλης. 
Συλλογιέμαι και λίγο. Το έχω 
ανάγκη. Φτάνω προς το τέλος των 
μεταλλίων ελπίζοντας πως κάπου 
εδώ ολοκλήρωσα τις γνώσεις μου 
σχετικά με τα αδέρφια Μάου από το 
Ελληνοχώρι Έβρου. Άφησα για λίγο 
το περιοδικό «Εθνική Αντίσταση». 
Τώρα περπατώ στις λίγες σελίδες, 
φωτοτυπίες της Εφημερίδας 
Προσωρινής Κυβέρνησης βουνού 
1949. Και ανέμελη περπατώ μία-
μία τις σελίδες. Κάποιο όνομα πάλι 
ψάχνω. Για δες… σταματώ. Δεν το 
πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. 
Σκοντάφτω πάλι σε Μάο… Όχι, 
δεν είναι δυνατόν. Βρήκα και τον 
τέταρτο αδερφό. Ναι, ναι, είναι 
ο Μάος Αποστόλης, ο πρώτος 
τραυματίας εκ των αδερφών. Ο 
Αποστόλης που κούτσαινε όπως 
γράφει η Δήμητρα λόγω τραύματος. 
Προάγεται σε Ανθυπολοχαγό όπως 
διαβάζω στο Φύλλο Εφ. Αρ.73, 9 
Αυγούστου 1949 και Αρ. 1281. 
Και τώρα κάπου εδώ μπορώ να 
σταματήσω ως πρώτο μέρος των 
αναζητήσεών μου. Και οι εκπλήξεις 
ακολουθούν η μια μετά την άλλη. 
Ο ηρωισμός και τα μετάλλια 
του Έβρου τελειωμό δεν έχουν. 
Αμέτρητες είναι και οι ιστορίες. 
Ομολογώ πως λίγα ήξερα. Τώρα 
βλέπω πως οι γνώσεις μου ήταν 
ακόμη πιο λίγες. Τώρα βεβαιώθηκα 
πως λίγα γράφηκαν. Ακολουθώ την 
σκέψη μου και όπου με βγάλει. Γι’ 
αυτό θα ακολουθήσει και δεύτερο 
μέρος των αναζητήσεων. 
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ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΣΑΡΟΥΧΙ… 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

Το χωριό μας, όπως και όλος ο 
νομός των Γρεβενών βρέθηκε στο 

επίκεντρο του Εμφυλίου Πολέμου. 
Στην κατοχή, ο νομός ήταν από τους 
πρώτους που βγήκαν στο βουνό, 
για να πολεμήσουν τους Γερμανούς 
κατακτητές. Οργανωμένοι στις 
γραμμές του Ε.Λ.Α.Σ πολέμησαν 
μέχρι την απελευθέρωση της 
Πατρίδας μας. Μετά τη Βάρκιζα 
πολλοί από το χωριό μας, 
αρνήθηκαν να παραδώσουνε 
τα όπλα τους, τα κρύψανε και 
αργότερα όταν πήραν τα βουνά, τα 

πήραν μαζί τους, κυνηγημένοι από 
την κυβέρνηση της δεξιάς και τους 
ταγματασφαλίτες χωροφύλακες. Το 
1946 ήμουν 6 χρονών και θυμάμαι 
καλά το χωριό μας εκείνη την 
περίοδο. Είχε πολλούς αντάρτες 
στις γραμμές του Δ.Σ.Ε. γι’ αυτό 
σχεδόν κάθε μέρα εμφανίζονταν 
τα αεροπλάνα από τη Λάρισα και 
βομβαρδίζανε το χωριό μας. Επίσης 
από το Τσοτύλι μας χτυπούσε το 
πυροβολικό. Όλα τα σπίτια του 
χωριού κάναν καταφύγια, εμείς 
τα λέγαμε αμπριά. Στην αυλή μας 

σκάβαμε μια φωλιά βάθους δύο 
μέτρων, τη σκεπάζαμε με κορμούς 
δέντρων και από πάνω ρίχναμε 
χώμα. Σε αυτά κρυβόμασταν 
από τους βομβαρδισμούς. Αυτή η 
κατάσταση και το κυνηγητό από 
τα κυβερνητικά στρατεύματα έγινε 
ανυπόφορη. Ο πατέρας μου, πριν 
φύγει από τη ζωή, μου έδωσε ένα 
χειρόγραφο με τα θύματα πολέμου 
στην ιταλογερμανική κατοχή και 
στον εμφύλιο πόλεμο όλων των 
συγχωριανών μας από τις Κυδωνιές 
Γρεβενών. 

εκδόσεις ΚΟΥΙΝΤΑ 2015

Ο Δημήτρης Βαρσάμης γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1939 
στο χωριό Κυδωνιές-Γρεβενών. Το 1947, μετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και το ξέσπασμα του Εμφυλίου, ο εφτάχρονος 
Δημήτρης, καθώς και άλλα παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς 
τους, αναγκάζονται, κάτω από αντίξοες συνθήκες, να φύγουν από 
την Ελλάδα. Θα περάσουν τα σύνορα της Αλβανίας και μετά στα 
πλαίσια ενός κοινωνικού προγράμματος, τα παιδιά θα χωριστούν 
και θα σταλούν σε παιδικούς σταθμούς σε διάφορες σοσιαλιστικές 
χώρες. Ο Δημήτρης θα φύγει για τη Ρουμανία. Εκεί θα μείνει 
για πέντε χρόνια, τα τρία στο Γαλάτσι, όπου θα φοιτήσει σε μία 
ναυπηγική σχολή. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των σπουδών, θα 
φύγει στη Σοβιετική Ένωση για να ανταμώσει τους γονείς του, 
συγκεκριμένα στην Τασκένδη πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του 
Ουζμπεκιστάν. Εκεί θα ζήσει, θα μεγαλώσει και θα συνεχίσει τις 
σπουδές του μέχρι τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα. Το 1959 
πάει να σπουδάσει μηχανολόγος-μηχανικός στο Πολυτεχνείο του 
Κιέβου. Παίρνει το πτυχίο του το 1965 και γυρίζει στην Τασκένδη 
όπου θα εργασθεί για λίγα χρόνια. Η πτώση της χούντας στην 
Ελλάδα θα τον φέρει στην Πατρίδα το 1976.

Απόσπασμα από το βιβλίο με τα ονόματα των πεσόντων του χωριού Κυδωνιές από το χειρόγραφο του πατέρα του 
συγγραφέα:

Το χωριό μου στις φλόγες του Εμφυλίου (σελ. 34-37)

Εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς: Στάμος Ιωάννης, 
Κυρατζόπουλος Ευάγγελος, Τζήρου Αθηνά

Τους σκότωσαν οι Μάηδες: Βακφάρη Παύλος, Ντώνας 
Γεώργιος, Καλκαντσής Νικόλαος, Τσιόστης Γεώργιος

Πήγαν εξορία: 
Χονδρογιάννης Κωσταντίνος, Βασδέκης Αντρέας, Βέργος 
Ιωάννης, Ντώνας Μηνάς, Οικονόμου Φωτεινή, Παπατόλιος 
Αλέξης, Καλκαντσή Μαλαμάτη, Καλαμπούκας Αντώνιος, 
Καλκαντσή Αθηνά 

Τραυματίες στον ΕΛΑΣ:
Χωνδρογιάννης Κωσταντίνος, Κυρατζόπουλος Χρίστος, 
Χριστόπουλος Θωμάς

Θύματα Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949: 
Βέργος Δημήτριος, Τζήρος Απόστολος, Γκίνης Κωσταντίνος, 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Κυρατζόπουλος Ευθύμιος, 
Τσαμπαρλης Δημοσθένης, Τσιότσης Δημήτριος, 
Μπαρμπαλιάς Δημήτριος, Καλκαντσής Θωμάς, Βασέκης 
Απόστολος, Κονταλής Θωμάς, Παπατόλιος Αχιλλέας, 
Κυρατζόπουλος Ιωάννης, Βαρσάμης Γεώργιος, Βαρσάμη 
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Γι’ αυτό το 1947 όταν είχε φουντώσει 
για τα καλά ο εμφύλιος πόλεμος, 
η Κυβέρνηση του Βουνού και η 
καθοδήγηση του Κόμματος (σημ. Κ: 
ΚΚΕ), αποφάσισε για το καλό του 
άμαχου πληθυσμού, να αφήσουν 
τα χωριά τους και, παίρνοντας 
λίγα πράγματα μαζί τους, ομαδικά 
να προχωρήσουν συνοδευόμενοι 
από τους μαχητές του Δ.Σ.Ε. προς 
τα αλβανικά σύνορα. Δεν μπορώ 
να ξέρω αν ήταν σωστή αυτή η 
απόφαση. Το μόνο που ξέρω είναι 
πως όλα τα παιδιά και εγώ μαζί τους 
σε όλες τις Λαϊκές Δημοκρατίες όπου 
πήγαμε, οι αρχές μας αγκάλιασαν 
με στοργή, σπουδάσαμε στα 
πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, 
γίναν επιστήμονες, άλλοι πήγαν 
σε τεχνικές σχολές, γίναν καλοί 
τεχνίτες, εξειδικευμένοι εργάτες και 
πρόσφεραν πολλά στις χώρες όπου 
έζησε ο καθένας. 
Τον Αύγουστο του 1947, θυμάμαι, 
ήρθαν στο χωριό μας αντάρτες και 
κάποιοι άλλοι με πολιτικά και μας 
είπαν να πάρουμε μαζί μας ότι 
μπορούμε και να φύγουμε από το 

χωριό. Λίγες μέρες 
νωρίτερα, οι γονείς 
μου είχαν φύγει σε 
ένα άλλο χωριό και 
συγκεκριμένα στο 
Κυπαρίσσι. Εγώ έμεινα 
με τη θεία μου, πήρα 
ότι μπορούσα, τα 
φόρτωσα στο γάιδαρο 
και μαζί με τους άλλους 
χωριανούς πήγαμε στο 
Κυπαρίσσι. Τότε εγώ 
δε φανταζόμουν όπως 
και όλο το χωριό, ότι 
αυτή η φυγή θα μας 
κρατούσε τόσο μακριά 
από την πατρίδα 
μας, για τριάντα 
ολόκληρα χρόνια. 
Εδώ στο Κυπαρίσσι 
αντάμωσα τους γονείς 
μου και τους ρώτησα 
γιατί με άφησαν 
μονάχο. Δε θυμάμαι 
τι μου απάντησαν. Τη 
άλλη μέρα όλα αυτά 
τα γυναικόπαιδα 

συνοδευόμενα από τους αντάρτες 
ξεκινήσαμε, μη γνωρίζοντας πού θα 
πάμε. Μόνο οι συνοδοί το ξέραν. 
Περπατούσαμε νύχτα για να μη μας 
αντιληφθεί ο εχθρός και στείλει τα 
αεροπλάνα. Περάσαμε πολλά χωριά, 
το Δασύλλιο, Δίλοφο, Πεντάλοφο, 
Επταχώρι, είχαμε φύγει από τον 
νομό των Γρεβενών κα μπήκαμε 
στο νομό Καστοριάς. Το ταξίδι ήταν 
πολύ δύσκολο, προπαντός για τις 
μάνες με μικρά παιδιά. Δεν είχαμε 
ψωμί, νερό και άλλα τρόφιμα. 
Μερικοί χωριανοί πήραν μαζί τους 
και ζωντανά, όπως πρόβατα, 
γουρούνια, αγελάδες και άλλα ότι 
είχαν και έτσι είχαμε λίγο κρέας. 
Μετά το Επταχώρι, συναντήσαμε 
τον ποταμό Σαραντάπορο….» 

Στην Αλβανία
Εδώ στην Σκόδρα, πήγαμε 
σχολείο στην πρώτη δημοτικού. 
Τα μαθήματα γίνονταν στην 
ελληνική γλώσσα, από Έλληνες 
δασκάλους όπως ο Κακαβέτσης 
Ηλίας, Μπαρμπαγιάννης, Έλλη 
Μπέλτσου, όπως και από παιδιά 

που τελείωσαν το γυμνάσιο 
στην Ελλάδα και μπορούσαν να 
διδάξουνε στις πρώτες τάξεις. 
Όποιες αλβανικές λέξεις μάθαμε, 
τις ξεχάσαμε αργότερα…
… Η ζωή μας κυλούσε ξένοιαστη 
δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Το 
αλβανικό κράτος μας έδινε ότι 
χρειαζόμασταν και φρόντιζε να μη 
μας λείπει κάτι. Μετά από λίγες 
μέρες καραντίνας, οργανωμένοι 
και με τη φροντίδα των δασκάλων 
, βγήκαμε στην πόλη, για να τη 
γνωρίσουμε. Τότε έβγαλα και τις 
πρώτες φωτογραφίες, δυστυχώς τις 
έχασα όλες και λυπήθηκα πολύ. Δε 
θυμάμαι και πολλά, μου φάνηκε 
όμορφη πόλη.
… Εδώ στη Σκόδρα για πρώτη φορά 
πήγαμε σε ένα θερινό σινεμά. Τα 
περισσότερα έργα που παίζανε, 
ήταν ρωσικά, πολλά από αυτά τα 
ξαναείδα στη Ρουμανία και 
αργότερα στη Ρωσία. 
Παρακολουθώντας το έργο, κάποια 
στιγμή, βλέπαμε να έρχονται τα 
άλογα πάνω μας και εμείς 
τρομαγμένοι, οι καρδιές μας 
σκίρτησαν, λαχταρήσαμε λίγο. Στο 
τέλος του έργου μας έτρωγε η 
περιέργεια, να δούμε τι κρύβεται 
πίσω από το πανί…. 

Ξανθίππη, Παπακώστας Νικόλαος, Ντώνας Ιωάννης, 
Ντώνας Αριστείδης, Ριβάνης Νικόλαος, Ριβάνη Αναστασία, 

Γκάρα Ουρανία, Τσιαμπαρλή Ηλέκτρα, Μπαρμπαλέξη 
Μαρία, Τζήρος Απόστολος



24 Καλημέρα 4

ΕΛΛΑΔΑ, ΥΓΕΙΑ  ⁞ ΥΓΕΙΑ, ΑΝΟΥΛΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ….
Της Ανούλιας Ματαράγκα (Σαλόνι ομορφιάς «Βασιλική»)

Αγαπητή φίλοι και αναγνώστες του 
Καλημέρα!
Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε 
την νεότητά μας, την ομορφιά 
και υγεία μας, δεν αρκούν μόνο 
οι καθημερινές και υποχρεωτικές 
διαδικασίες που κάνουμε: πρέπει να 
φροντίσουμε επιπλέον για μία ειδική 
περιποίηση, η οποία αποτελείται 
από βαθύ καθαρισμό, διατροφή και 
ενυδάτωση του δέρματος σε διάφορα 
σημεία του σώματος. 
Θεραπείες όπως μάσκες, spa 
θεραπείες, κομπρέσες, διάφορες 
εφαρμογές, αρωματικές θεραπείες, 
εισπνοές, spa για τα χέρια και  
νύχια, μπορούν να βοηθήσουν 
στην επανάκτηση των εσωτερικών 
ρυθμιστικών ενεργειών του σώματος. 
Αυτά βέβαια γίνονται σε ειδικά 
αισθητικά σαλόνια όπου με μία 
σειρά εβδομαδιαίων θεραπευτικών 
διαδικασιών θα μπορούσατε να 
αποκτήσετε μία καλή και υγιεινή 
εμφάνιση.
 
Συμβουλές για την ομορφιά και 
υγεία σας:
Μαλλιά:
1. Είναι απαραίτητο μία η δύο φορές 
του μήνα να καθαρίζεται η ψαλίδα. 

2. Πάντα χρησιμοποιούμε αιθέριο 
λάδι (Μέντα, Λεμόνι), μία σταγόνα 
στο νερό στο ξέπλυμα των μαλλιών. 
3. Πάντα χρησιμοποιούμε μάσκες 
είτε μαλακτική κρέμα μαλλιών.
4. Λούζουμε τα μαλλιά μας μια (δύο 
φορές το πολύ) φορά την εβδομάδα!
5. Στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με το 
σεσουάρ μόνο για να εφαρμόσουμε 
την κόμμωση. Δεν το χρησιμοποιούμε 

όταν τα μαλλιά μας είναι ακόμα 
πολύ βρεγμένα.

Μάσκες για θεραπεία των 
μαλλιών
1. Ζουμί μιας πατάτας με δύο 
κουτάλια αλόη και 200 γμ μέλι. Το 
μίγμα αυτό το τρίβουμε στις ρίζες 
των μαλλιών με κυκλικές κινήσεις των 
δαχτύλων, μετά το σκεπάζουμε με 
μία πετσέτα για δύο ώρες. Πλένουμε 
τα μαλλιά μας με σαμπουάν.  Αυτή 
την θεραπεία πρέπει να την κάνουμε 
δύο φορές την εβδομάδα μέχρι να 
δούμε θετικά αποτελέσματα. 
2. Φτιάχνουμε μίγμα από ένα 
κουτάλι τσαγιού ζουμί από λεμόνι, 1 
κουτάλι τσαγιού ζουμί από καρότο, 
1 κουτάλι ζουμί από αλόη, έναν 
κρόκο αυγού, ένα κουτάλι κονιάκ. 
Αλείβουμε τα μαλλιά μας με το 
μίγμα αυτό και μετά από μισή ώρα 
τα ξεπλένουμε με ζεστό νερό. Η 
αλόη για το δέρμα μας: ξεκουράζει, 
ενυδατώνει, καθαρίζει, δυναμώνει, 
ξανανιώνει και αποτρέπει τη 
εμφάνιση ρυτίδων και φροντίζει 
γενικά το δέρμα σας με τις πολλές 
θεραπευτικές ουσίες που έχει.  

Υγιεινή διατροφή
Της Λαμπρινής Μόσχου

Ένα από τα περισσότερο 
αμφιλεγόμενα επιστημονικά 

θέματα, αποτελεί η σχέση μεταξύ 
καρκίνου και διατροφής.
Δεν υπάρχουν τρόφιμα που να 
προστατεύουν από τον καρκίνο. 
Υπάρχουν όμως τρόφιμα που 
αυξάνουν ή μειώνουν τις πιθανότητες 
εμφάνισης καρκίνου.
Σήμερα υπολογίζεται ότι από τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
εμφάνιση καρκίνου, η διατροφή 
αποτελεί το 35%. Αυτό σημαίνει ότι 
αλλάζοντας κάποια πράγματα στην 
διατροφή μας και τις διατροφικές μας 
συνήθειες, μπορεί να αποφευχθεί ένας 
μεγάλος αριθμός καρκίνων.
Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να 
προσέξουμε :
Αποφύγετε το τηγάνισμα. 

Κατά το μαγείρεμα των τροφών 
μπορούν να σχηματιστούν 
καρκινογόνες ενώσεις, από τις 
φυσικές αντιδράσεις μεταξύ φυσικών 
συστατικών της τροφής ή/και των 
πρόσθετων, λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

• Αποφύγετε τα καμένα 
μέρη των τροφών και τα 
πολυακόρεστα λιπαρά 
(π.χ. κέικ, τηγανιτά, fast food, 
μπισκότα, γαριδάκια, κτλ), 
καθώς επίσης και τα προϊόντα 
πυρόλυσης απλών σακχάρων 
ή πολυσακχαριτών (πχ. 
καραμέλα και σακχαρόχρωμα).

• Αποφύγετε το μαγείρεμα 
με λίγο νερό, καθώς ευνοείται 
η ανάπτυξη μεταλλαξιογόνων 
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ουσιών.
• Προσπαθήστε οι τροφές 

που τρώτε να είναι όσο πιο 
φρέσκες γίνεται (όχι κονσέρβες, 
κατεψυγμένα, μακράς διάρκειας, 
κτλ). Όσο μπορείτε να ελέγξετε 
τα πρόσθετα και τα συντηρητικά 
των τροφών, καθώς είναι χημικές 
ενώσεις οι οποίες μπορεί να 
αντιδράσουν με αμίνες και αμίδια 
και να σχηματίσουν ισχυρά 
καρκινογόνες ενώσεις.

• Πολλές ενώσεις σχηματίζονται 
και μέσα στον γαστρεντερικό 
σωλήνα από βακτήρια. Γι’αυτόν 
τον λόγο είναι πολύ βασικό να 
φροντίζετε να έχετε ένα υγιές 
γαστρεντερικό σύστημα με την 
σωστή ισορροπία μεταξύ καλών 
και κακών βακτηρίων. Η αποφυγή 
αντιβιώσεων χωρίς σοβαρό λόγο, 
η συχνή κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε φυτικές ίνες (φρούτα, 
λαχανικά, προιόντα ολικής 
άλεσης, βρώμη, όσπρια), το κεφίρ 
και το παραδοσιακό γιαούρτι με 
την πέτσα, η πόσιμη αλόη, είναι 
κάποιες τροφές που επηρεάζουν 
θετικά την καλή λειτουργία του 
εντέρου και την ισορροπία των 
βακτηρίων.

• Φροντίστε την σωστή υγιεινή 
του στόματός σας, πλένοντας 
καθημερινά τα δόντια σας, 
τουλάχιστον 1-2 φορές την ημέρα. 
Μόλις τελειώσετε το πλύσιμο των 
δοντιών και αφού ξεπλύνετε 
το στόμα σας, χρησιμοποιείστε 
την οδοντόβουρτσα για τον 
καθαρισμό της γλώσσας 
σας. Οι ενώσεις αυτές μπορούν 
να δημιουργηθούν και στην 
μικροβιακή χλωρίδα του στόματος.

• Εάν έχετε τη δυνατότητα, καλό 
θα ήταν το νερό που πίνετε να 
έχει καθαριστεί από σύστημα 
καθαρισμού του νερού.

• Καλό θα είναι να αποφεύγετε 
την σακχαρίνη και ό,τι την 
περιέχει, όπως τα αναψυκτικά 
τύπου light, τα επιδόρπια 
γιαουρτιού, και πολλά από τα 
προιόντα τύπου light, καθώς είναι 
αμφιλεγόμενο πρόσθετο.

• Καλό θα είναι τα λαχανικά 
που τρώτε να μπορείτε 
να γνωρίζετε από που 
προέρχονται και εάν 
έχουν χρησιμοποιηθεί 

φυτοφάρμακα κατά την 
καλλιέργειά τους. Καλό 
είναι να μπορείτε να γνωρίζετε 
εάν έχει τηρηθεί ο χρόνος που 
απαιτείται μετά την τελευταία 
εφαρμογή φυτοφαρμάκου και 
της ενδεδειγμένης ημερομηνίας 
συγκομιδής. 

• Να πλένετε τα φρούτα και τα 
λαχανικά πολύ καλά και να 
προτιμάτε να τρώτε ό,τι είναι 
εποχής. Καλό είναι τα φρούτα να 
τα προτιμάτε χωρίς την φλούδα 
και να προσπαθείτε να έχετε όσο 
μεγαλύτερη ποικιλία μπορείτε 
στην διατροφή σας, καθώς 
καθένα από αυτά, έχει να σας 
προσφέρει και κάτι διαφορετικό. 
Προσπαθήστε να τα επεξεργάζεστε 
το λιγότερο δυνατόν και να τα 
καταναλώνετε όσο πιο σύντομα 
γίνεται μετά το καθάρισμα και το 
κόψιμο. Κόψτε τις σαλάτες σας 
με τα χέρια σε μεγάλα κομμάτια. 
Το μοναδικό λαχανικό που 
ενισχύεται η αντιοξειδωτική 
του δράση όταν μαγειρεύεται 
είναι η ντομάτα, καθώς έτσι 
ενισχύεται η απελευθέρωση 
του λυκοπενίου. Οι φράουλες, 
τα κεράσια και τα σταφύλια, που 
δεν μπορούν να ξεφλουδιστούν, 
ίσως είναι καλό να αποφεύγονται, 
ειδικά εάν δεν είστε σίγουροι από 
που προέρχονται και εάν έχουν 
τηρηθεί οι παραπάνω κανόνες.

• Προτιμείστε το κατσικίσιο 
γάλα και τα κρέατα και τα 
αυγά που καταναλώνετε 
φροντίστε να προέρχονται 
από μικρές μονάδες. Καλό θα 
είναι να προτιμάτε τα ελευθέρας 
βοσκής. Οι φυσικές και συνθετικές 
ορμόνες που χρησιμοποιούνται 
για την αύξηση του βάρους 
των ζώων στην κτηνοτροφία και 
κυρίως στα βοοειδή, αυξάνουν  
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων. 
Αυτές οι ορμόνες όπως και τα 
αντιβιοτικά που πολλές φορές 
τους χορηγούν για να μην 
αρρωσταίνουν, περνάνε τόσο στο 
κρέας τους, όσο και στο γάλα 
τους.

• Αποφύγετε το κάπνισμα και 
την υπερβολή στην κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών και 
καφέ.

• Εμπλουτίστε την διατροφή σας με 

τροφές που έχουν αντιοξειδωτική 
δράση και επομένως περιορίζουν 
την καρκινογόνο δράση των 
παραπάνω ενώσεων (που 
θέλοντας και μη ως ένα βαθμό 
θα προσλάβουμε). Η βιτ Α, 
η ρεσβερατρόλη (κυρίως στο 
κόκκινο κρασί), η βιτ C και Ε, δρουν 
ως αντιοξειδωτικά, μειώνοντας τα 
επίπεδα ελευθέρων ριζών και τον 
σχηματισμό τοξικών ενώσεων από 
τα νιτρώδη άλατα.

• Προτιμήστε να ρίχνετε το λάδι 
(ελαιόλαδο) προς το τέλος του 
μαγειρέματος, αν γίνεται και 
ωμό στο τέλος ακόμα καλύτερα, 
ώστε να προσλάβετε όλες τις 
ευεργετικές του ουσίες ανέπαφες.

• Αποφύγετε τα πολλά λιπαρά. 
Έρευνες δείχνουν ότι η υψηλή 
πρόσληψη λιπαρών, σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου του στήθους, του ορθού 
και του προστάτη.

• Αποφύγετε τον ξιφία (λόγω 
βαρέων μετάλλων) και τον 
βακαλάο, καθώς και τα ψάρια 
ιχθυοτροφείου. 

• Ακολουθήστε μία διατροφή 
με βάση τα πρότυπα της 
Μεσογειακής Δίαιτας, πλούσια 
σε φρούτα και λαχανικά, μέλι, 
ελαιόλαδο, κόκκινο κρασί, 
ξηρούς καρπούς, όσπρια, 
ψάρια, γιαούρτι, περιορίζοντας 
την κατανάλωση λιπαρών και 
ζάχαρης και μειώνοντας την 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε 
1 φορά την εβδομάδα.

• Φροντίστε να διατηρείστε σε 
ένα φυσιολογικό βάρος και 
να ασκείστε καθημερινά. 
Αυτά τα δύο σε συνδυασμό με 
όλα τα παραπάνω, είναι ό,τι 
καλύτερο μπορείτε να κάνετε 
για να προφυλαχτείτε από 
τον καρκίνο. Καλό θα είναι να 
μην υπάρχει ημέρα που να μην 
κινείστε τουλάχιστον 30 λεπτά, 
ακόμα και σπαστά. Μην ξεχνάτε 
ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, 
είναι ρυθμισμένος ώστε να 
κινείται. Άλλο το αν η τεχνολογία 
τα έχει αυτοματοποιήσει τα 
πάντα και πλέον μπορούμε να τα 
κάνουμε όλα με το πάτημα ενός 
κουμπιού. 
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Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο Νίκος Καλόγερος

Αγαπητή αναγνώστες του 
«Καλημέρα», αγαπητά μου 

αδέλφια, προσφυγόπουλα που 
κατοικείτε στην πρώην σοσιαλιστική 
χώρα της Τσεχοσλοβακίας, σήμερα 
της Τσεχίας, που είναι η δεύτερη 
μου πατρίδα. Μαζί μεγαλώσαμε 
στους παιδικούς σταθμούς κάτω 
από τη στοργή και την προστασία 
του σοσιαλιστικού κράτους 
με άριστους παιδονόμους και 
δασκάλους. Θυμάμαι με τι υπομονή 
και ζήλο μας μαθαίνανε τα πρώτα 
γράμματα της τσέχικης γλώσσας. 
Αν και πέρασαν πολλά χρόνια 
δεν τους ξεχνάμε. Θυμόμαστε τα 
ονόματά τους, τη φυσιογνωμία 
τους και από την Ελλάδα στέλνουμε 
τόσο στους ίδιους όσο και στις 
οικογένειές τους τους εγκάρδιους 
και φιλικούς χαιρετισμούς. 
Ευχαριστούμε επίσης και τους 
δικούς μας Έλληνες δασκάλους 
που μας μάθαιναν στους παιδικούς 
σταθμούς τη μητρική μας γλώσσα. 
Άψογοι με τους τσεχοσλοβάκους 
συναδέλφους τους, μας μαθαίνανε 
να αγαπούμε και τις δύο πατρίδες, 
την Ελλάδα και την Τσεχοσλοβακία. 
Εμείς, τα μεγαλύτερα παιδιά 
θυμόμασταν την Ελλάδα της 
Κατοχής και περισσότερο τον 
εμφύλιο πόλεμο (1946-1949). 
Θυμόμασταν τους τρομοκράτες που 
βασάνιζαν τους αγωνιστές γονείς 
μας και τα μεγαλύτερα αδέρφια 
μας. Και η αιτία; Επειδή πολέμησαν 
τους Γερμανούς καταχτητές και 
τους συνεργάτες τους μέσα από τις 
γραμμές του ένδοξου ΕΛΑΣ και στη 
συνέχεια μέσα από τις γραμμές του 
ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας (ΔΣΕ) και πάλευαν για 
λαϊκή δημοκρατία. 
Στη χώρα μας δρούσαν φασιστικές 
συμμορίες. Στην ιδιαίτερη πατρίδα 
μου, τα Γρεβενά, υπήρχαν 
οι τρομοκράτες οι γνωστοί 
Γεωργουλαίοι, Χρυσοχόου, 
Τσιραίων-Ραμέοι. Θυμάμαι μετά 
τη Βάρκιζα, μπήκαν στο χωριό 
μας, στις εκκλησίες, οι φασιστικές 
συμμορίες και μπροστά στα 

μάτια μας βασάνιζαν αγωνιστές. 
Σκότωσαν το θείο μου Βαγγέλη 
Γαβρίλη και τρεις ΕΠΟΝίτες: 
τον Καλόγερο Γιάννη (πρώτος 
ξάδερφός μου), τον Δημήτρη 
Στούπα και Γκολέτσο Λάμπρο. Και 
οι τρεις ήταν μόνο 17 χρόνων. Αυτό 
το έγκλημα έγινε το 1946 ανήμερα 
της γιορτής του Άη Δημήτρη. Μέσα 
σε κοντινό διάστημα, κυβερνητικά 
αεροπλάνα βομβάρδισαν το χωριό 
και σκοτώσανε τη γυναίκα του 
θείου μου Γαβρίλη, Μαρία και τη 
17χρονη κόρη τους Ευδοκία. Πολλοί 
δε τραυματίστηκαν. 
Από την άλλη στη Θεσσαλία 
δρούσαν οι φασιστικές συμμορίες 
και μπουραντάδες, οι γνωστοί 
Σουρλέοι. Αυτοί δολοφόνησαν 
τον κομμουνιστή δημοσιογράφο 
του Ριζοσπάστη, Κώστα Βιδάλη, 
ο οποίος πήγε στη Θεσσαλία για 
να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την 
εγκληματική δράση των φασιστικών 
συμμοριών. 
Αλλά κι εδώ στη Θεσσαλονίκη 
δρούσε φασιστική συμμορία και 
συνεργάτες των Γερμανών με 
επικεφαλής το Δάγγουλα. Η έδρα 
τους ήταν κοντά στο νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο. Όταν οι Γερμανοί 
εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη το 
1944, με κατεύθυνση προς το Κιλκίς 
με προορισμό τη Βουλγαρία, τους 
ακολούθησαν και οι συμμορίες του 
Δάγγουλα. Στην περιοχή του Κιλκίς 
μονάδες του ΕΛΑΣ τους χτύπησαν 
και τους διέλυσαν. Ο Δάγγουλας, 
β α ρ ι ά 
τραυματισμένος, 
μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε 
από τους 
ΕΛΑΣίτες στο 
Ι π π ο κ ρ ά τ ε ι ο 
όπου τον 
φ ρ ο υ ρ ο ύ σ α ν 
σε 24ωρη βάση 
μέχρι που να 
γίνει καλά και να 
απολογηθεί για 
τα εγκλήματα 
που έκανε 
στους αγωνιστές 

της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς 
οι συνεργάτες του εγκληματία 
Δάγγουλα βρήκαν μέσο και τον 
θανάτωσαν με δηλητηριώδη ένεση 
και έτσι πολλοί τρομοκράτες 
μείνανε ανώνυμοι και συνέχισαν τα 
εγκλήματά τους μετά τη Βάρκιζα 
από το 1945 μέχρι το 1949. 
Συναντώ ταχτικά συντρόφους εδώ 
στην Τούμπα Θεσσαλονίκης που 
τον γνωρίζανε προσωπικά και μου 
διηγούνται τα εγκλήματα που 
έκανε ο φασίστας Δάγγουλας. 
Στα Γιαννιστά, πόλη κοντά στη 
Θεσσαλονίκη, δρούσε η φασιστική 
συμμορία του Πούλιου. Στη Δράμα 
η συμμορία του Αντών-Τσαούς. 
Τελευταία αναφέρω στην Αθήνα 
τη μεγάλη φασιστική συμμορία 
και συνεργάτες των χιτλερικών οι 
γνωστοί ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΔΕΣ. Έκαναν 
εγκλήματα όχι μόνο στη διάρκεια 
της κατοχής αλλά και κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
(1946-1949). 
Τα γράφω αυτά για να μαθαίνουν 
οι απόγονοι της Εθνικής Αντίστασης 
και του ηρωικού ΔΣΕ για τους 
προγόνους τους που δώσανε τη 
ζωή τους για τη λευτεριά της 
πατρίδας, για να είμαστε εμείς 
λεύτεροι. Καθήκον μας είναι να μην 
τους ξεχνάμε και να διατηρούμε 
τη μνήμη τους και στις επόμενες 
γενιές.
Αγαπητή Τασούλα, σας παρακαλώ 
πολύ να δημοσιευτούν τα 
γραπτά μου στο «Καλημέρα» 

Το τραγούδι 
«Τα τρία ανταρτάκια του ΔΣΕ»

Τρία αδελφάκια ήμασταν στα αντάρτικα ταγμένα. 
Τρία ανταρτάκια ήμασταν τα τρία σαν λιοντάρια, 
Τον έναν τον σκοτώσανε κει κάτω στου Νεστόριου τα λιβάδια,
Τον άλλον τον σκοτώσανε στον Γράμμο τα τσιουγγάρια.
Τον τρίτο τον μικρότερο, βρε ζωντανό τον πιάσανε
Τον πήραν και τον πήγανε ψηλά στα βλάχικα καλύβια.
Μη με σκοτώνεις, μπουραντά, μη με σκεπάζεις χώμα
Ακόμα δεν εχάρηκα στεφάνι και αρραβώνα
Τρεις ντουφεκιές του ρίξανε, του πήραν την ψυχή του
Βλάχοι τον παραχώσανε, Βλάχοι μνήμα του φκιάσαν
Και οι όμορφες οι Βλάχισσες γλυκά πικρά τον κλάψαν. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Από την Ουρανία Συκορόβα, Τσεχία
Μία φωτογραφία από εκείνα τα όμορφα χρόνια….

Dobrý den, zasílám fotku asi z roku 
1977, kdy jsem chodila na řečtinu 
do Osoblahy. Tehdy jsem chodila do 
2.třídy. Učitel nevím jak se jmenoval, 
byl hodný, měl nás ve 2 a 3. třídě. V 
první třídě jsme měli jiného učitele, 
jméno si nepamatuji, byl přísný a 
vysoký. Ve 4.třídě Přišel další učitel 
Simichanidis Stefanos, který v Oso-
blaze dlouho učil. Na fotce jsou Já 
Urania Čarasová, Eleni Bumbarisová, 
Stefanos Stamatiadis a jeho 2 sestry 
Lenka a Maruška, Kostula Iliopulu, Aliki 
Ύandasová všichni z Dívčího Hradu a 
další, které si nepamatuji. Sýkorová 
Urania

Η Νταγκούμα Τζέτζη Δέσποινα 
από τα Γρεβενά γράφει:

(Ευχαριστούμε την Δέσποινα 
για την προσφορά στο περιοδικό 
μας – 100 ευρώ)
Γεννήθηκα το 1946 στο χωριό 
Φλάμπουρο Φλώρινας. Ο πατέρας 
μου Γεώργιος Τζέτζης κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Μετά την υποχώρηση 
του ΔΣΕ, η μεγαλύτερη αδερφή 
μου Κατίνα και ο αδερφός μου 
Νίκος με το παιδοσώσιμο βρέθηκαν 
στη Γιουγκοσλαβία. Ο μικρότερος 
αδερφός μου Δημήτρης (13 μηνών) 
έμεινε με τη γιαγιά μου Δέσποινα 
(μητέρα του πατέρα μου) στο 
χωριό ενώ η ετοιμόγεννη μάνα μου 
Αναστασία κι εγώ πήραμε το δρόμο 
για την Αλβανία μαζί με άλλα 
γυναικόπαιδα. Τα γυναικόπαιδα, 
που συνοδευόταν από τους 
αντάρτες, ένας εκ των οποίων ήταν 
και ο πατέρας μου, μόλις βγήκαν 
από το δάσος και βρέθηκαν σε 
ανοιχτό χώρο δέχτηκαν επίθεση 
από την κυβερνητική αεροπορία 
με κατάληξη πληθώρα νεκρών. 
Ανάμεσα τους και ο πατέρας μου, 
που με σκέπασε με το σώμα του στην 
προσπάθεια του να με σώσει αφού 
την ώρα της επίθεσης με κρατούσε 
στην αγκαλιά του. Θυσιάστηκε 
εκείνος για να ζήσω εγώ. 

Στην Αλβανία, το 1949 γεννήθηκε ο 
αδερφός μου Γιώργος και το ταξίδι 
της προσφυγιάς μας ολοκληρώθηκε 
με την άφιξη μας στην Πολωνία. 
Το 1953 η μάνα μου παντρεύτηκε 
τον Αθανάσιο Αθανασιάδη, 
γεωπόνο από τη Νέα Ζίχνη Σερρών 
και μαχητή του ΔΣΕ, με τον οποίο 
απέκτησε δύο παιδιά, τη Βασιλική 
και το Βαγγέλη. 

Το 1956, μετά από ενέργειες της 
μάνας μου και του πατριού μου 
ήρθαν στην Πολωνία τα αδέρφια 
μου Κατίνα και Νίκος από την 
Γιουγκοσλαβία. 
Στην Πολωνία περάσαμε τα 
καλύτερα μας χρόνια. Ο πατριός 
μου, ένας αξιόλογος άνθρωπος μας 
αγκάλιασε και μας φρόντισε σαν 
δικά του παιδιά. Ήταν περήφανος 
όπως έλεγε που προστάτεψε τα 
παιδιά ενός αγωνιστή. Θυμάμαι 

που μας παρότρυνε συνέχεια 
να σπουδάσουμε λέγοντας μας 
πως πρέπει να αξιοποιήσουμε τις 
δυνατότητες που μας δόθηκαν 
για μόρφωση. Η Κατίνα έγινε 
γιατρός, ο Νίκος ηλεκτρολόγος, εγώ 
γυμνάστρια, ο Γιώργος δάσκαλος, η 
Βασιλική γεωπόνος και ο Βαγγέλης 
τεχνολόγος τροφίμων. 
Όταν τελείωσα τις σπουδές μου το 
1968 διορίστηκα στην εκπαίδευση 
και εργάστηκα στην Πολωνία για τα 
επόμενα εφτά χρόνια. Το διάστημα 
αυτό γνώρισα και παντρεύτηκα το 
Βασίλη Νταγκούμα οικονομολόγο 
στο επάγγελμα και απέκτησα δύο 
παιδιά, το Δημήτρη και την Ελένη. 
Το 1975 επαναπατρίστηκα στην 
Ελλάδα μαζί με την οικογένεια μου. 
Στις αρχές αντιμετώπισα πολλές 
δυσκολίες τόσο στην προσαρμογή, 
όσο και σε επίπεδο δουλειάς 
αφού χρειάστηκε να εργαστώ 

καθώς και η φωτογραφία του 
Ν. Μπουραντά. Επίσης να 
δημοσιευτεί και το τραγούδι που 

το έμαθα από τα προσφυγόπουλα 
Σλαβομακεδονόπουλα στη σχολή 
Φσέκιν της Μοραβίας (1951-1953. 

Με εκτίμηση, Νίκος Καλόγερος. 
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σε διάφορες δουλειές όπως σε 
τυροκομείο και πιτσαρία. Το 1978 
αναγνωρίστηκε το πτυχίο μου και 
ξεκίνησα να εργάζομαι ως πρόσθετη 
καθηγήτρια φυσικής αγωγής και 
το 1981 διορίστηκα στο δημόσιο 
στη δευτεροβάθμια βαθμίδα 
εκπαίδευσης ως καθηγήτρια 
φυσικής αγωγής. 
Το 2005 συνταξιοδοτήθηκα και από 
τότε διαμένω με το σύζυγό μου 
στους Φιλιππαίους Γρεβενών. Τα 
παιδιά μου σπούδασαν. Η Ελένη 
έγινε γυμνάστρια και εργάζεται 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ως καθηγήτρια. Ο Δημήτρης έγινε 
φυσικοθεραπευτής (σπούδασε 
στην Πολωνία) και εργάζεται στα 
Γρεβενά. 
Δημιούργησαν δικές τους οικογένειες 
και μου χάρισαν 4 εγγόνια, δύο 
ο Δημήτρης και δύο η Ελένη. Ο 
μεγαλύτερος εγγονός μου, γιός της 
κόρης μου, Ηρακλής Μπατσίλας 
σπουδάζει στη Γυμναστική 
Ακαδημία του Πανεπιστημίου του 
Καρόλου στην Πράγα. 

Στη μνήμη:
- Του παππού μου Νίκου 
Ελοβάρη (πατέρα της μητέρας μου), 
μαχητής του ΔΣΕ, σκοτώθηκε στη 
μάχη της Νάουσας
- Του Δημητρίου Τζέτζη 
(αδερφό του πατέρα μου), τον 
οποίο φυλάκισαν και εκτέλεσαν για 
τα πολιτικά του φρονήματα το 1948 
στη Φλώρινα
- Του Δημητρίου Νταγκούμα 

(κουνιάδος μου), μαχητή του ΔΣΕ 
που τραυματίστηκε βαριά στη μάχη 
της Φλώρινα και πέθανε το 1953 σε 
ηλικία 23 ετών
- Του πεθερού μου Αποστόλου 
Νταγκούμα, που πέθανε στην 
Πολωνία το 1970
- Της πεθεράς μου 
Νταγκούμα Δέσποινας, που πέθανε 
στην Ελλάδα το 1991
- Και στη μνήμη όλων των 
πεσόντων αγωνιστών του ΔΣΕ 
προσφέρω στο περιοδικό σας το 
ποσό των 100 ευρώ.  
- Της μάνας μου Αναστασίας, 
του πατριού μου Θανάση (πέθαναν 

στην Ελλάδα)
- Του πατέρα μου Γεωργίου 
Τζέτζη, ο οποίος σκοτώθηκε το 1949 
στις Πρέσπες (στη φωτογραφία 
όρθιος από δεξιά με το σταυρό, με 
την ομάδα ποδοσφαίρου του χωριού 
του)
Τζέτζης Γιώργος, του Κώστα και 
της Δέσπως, από το Φλάμπουρο 
Φλώρινας. 30 χρόνων. Μαχητής 
του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο Γενικό 
Αρχηγείο. Σκοτώθηκε το 1949 στην 
Πρέσπα Φλώρινας. (από το βιβλίο 
«Έπεσαν για τη ζωή», τόμος 7στ, 
σελ. 356, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, 
Αθήνα 2013)

Από την Θεσσαλονίκη, γράφει ο Οδυσσέας Καλόγερος, απόγονος της 
Εθνικής Αντίστασης (ΕΑ) και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

Γυρτός κανείς
Δειλός κανείς
Και με τον ίδιο θάνατο
Τον θάνατο πατάμε. 

Ο Νικηφόρος Φυλάκος(Καραφυλλούδης), αριστερά και ο 
Οδυσσέας Καλόγερος στην εκδήλωση 
της Φλώρινας. Ο Οδυσσέας γεννήθηκε 
στην Οστράβα, Τσεχοσλοβακίας και 
επαναπατρίσθηκε μαζί με τους γονείς 
του το Μάιο 1981.
Ύστερα από πολλά χρόνια, η ΚΕ του 
ΚΚΕ έκανε πράξη την υπόσχεσή της και 

έστησε μνημείο στο χώρο που πέσανε 
οι ήρωες μαχητές και μαχήτριες του 
ΔΣΕ κατά τη διάρκεια της μάχης της 
Φλώρινας, 12-14 Φλεβάρη 1949. 
Τα εγκαίνια του μνημείου έγιναν 
την Κυριακή 14 Φλεβάρη 2016 σε 
μία σεμνή και ιδιαίτερα συγκινητική 
εκδήλωση. Χιλιάδες κόσμου από 
όλη την Βόρεια Ελλάδα αλλά και 
από νοτιότερα ήρθαν στη Φλώρινα 
για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 
ήρωες του ΔΣΕ. Άνθρωποι όλων των 
ηλικιών, μαχητές που πήραν μέρος 
στη συγκεκριμένη μάχη όπως και 

εκατοντάδες απόγονοι της ΕΑ και 
του ΔΣΕ. Πλημμύρισε η κεντρική 
πλατεία της Φλώρινας από κόκκινες 
σημαίες και αντιλάλησαν οι δρόμοι 
της από συνθήματα που φώναζαν 
οι χιλιάδες διαδηλωτές με υψωμένες 
γροθιές. Μετά από πορεία μισής ώρας 
φτάσαμε στο χώρο του μνημείου, 
ο οποίος γέμισε ασφυκτικά. Στο 
κέντρο δέσποζε μεγάλων διαστάσεων 
μνημείο του Μέμου Μακρή, του 
οποίου τα πνευματικά δικαιώματα 
παραχώρησε η κόρη του, Κλειώ 
Μακρή. Η κατασκευή και τοποθέτησή 



29Καλημέρα 4

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

του έγιναν με την καθοριστική 
συμβολή συντρόφων και φίλων 
του ΚΚΕ από την Ουγγαρία, από 
τους οποίους παραβρέθηκε μεγάλη 
αντιπροσωπεία στην τελετή. 
Περιμετρικά του χώρου ήταν 
τοποθετημένες μαρμάρινες στήλες, 
στις οποίες αναγράφονταν τα 800 
ονόματα των μαχητριών και μαχητών 
του ΔΣΕ που έπεσαν στο «λάκκο» 
της Φλώρινας. Τα 800 ονόματα 
εκφωνήθηκαν και από τα μεγάφωνα, 
ενώ απόγονοι των μαχητών άφηναν 
ένα λουλούδι στη μνήμη τους. 
Στην τελετή συνάντησα και τον 
αντάρτη Καραφυλλούδη Νικηφόρο 
από τα Λάβαρα του Έβρου, και 
πολιτικό πρόσφυγα στην πρώην ΕΣΣΔ, 

ο οποίος ήταν βαθιά συγκινημένος 
διότι στον τόπο αυτό είναι θαμμένος 
και ο αδελφός του Παναγιώτης, τότε 
19 χρόνων, μαχητής του ΔΣΕ. Όπως 
γνωρίζει από πρώτο χέρι, ενώ ο 
αδερφός του ήταν τραυματισμένος, 
οι στρατιώτες του κυβερνητικού 
στρατού τον ρίξανε μέσα στο ‘λάκκο’ 
όπως και εκατοντάδες άλλους 
τραυματισμένους, τους οποίους τους 
θάψανε ζωντανούς μέσα σ’ αυτό τον 
κοινό τάφο. 
Όπως ανέφερε και ένας από τους 
ομιλητές αυτή η τελετή ήταν μία 
γιορτή αφού αφορούσε ανάσταση 
νεκρών, οι οποίοι μετά από 67 
χρόνια βρήκαν τη δικαίωσή τους με 
ένα μνημείο αντάξιο της θυσίας τους. 
Ένα μνημείο που θα θυμίζει στις 
επόμενες γενιές ότι εδώ πέσανε οι 
ήρωες του ΔΣΕ που αγωνίστηκαν για 

τη λευτεριά της πατρίδας μας τρία 
ολάκερα χρόνια, 1946-1949. 
Στη φωτογραφία ο Οδυσσέας 
(μπροστά) με τους δύο παιδικούς 
του φίλους, τα αδέλφια Γιώργος 
Παυλίδης (όρθιος αριστερά) και 
Γιάννης Παυλίδης το Μάιο 1981 στην 
Οστράβα. 
Αγαπητή Σύνταξη του ‘Καλημέρα’ 
και αγαπητή Τασούλα, παρακαλώ 
να δημοσιευτεί το κείμενο μου στο 
περιοδικό μαζί με τα χαιρετίσματά 
μου σ’ όλες τις φίλες και τους φίλους 
που μεγαλώσαμε μαζί στην Οστράβα 
της Τσεχοσλοβακίας.
Με συγκίνηση, ο απόγονος της ΕΑ 
και του ΔΣΕ Καλόγερος Οδυσσέας και 
γιος του Νίκου Καλόγερου και της 
Ειρήνης, πρώην πολιτικοί πρόσφυγες 
στην Τσεχοσλοβακία.
Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ…
«Έφυγε» από τη ζωή η Χρυσούλα Παπαλαζαρίδου - Λεβέντη

Με την παρουσία συντρόφων 
της από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, 

συγγενών και φίλων,  κηδεύτηκε 
σήμερα το απόγευμα στη Λάρισα, 
η συντρόφισσα Χρυσούλα 
Παπαλαζαρίδη – Λεβέντη. 
 Η Χρυσούλα Παπαλαζαρίδη – 
Λεβέντη ήταν μία από τις χιλιάδες 
ατρόμητες μαχήτριες του λαού που 
αναμετρήθηκαν, έχοντας  το όπλο στο 
χέρι, με την αστική τάξη της χώρας 
μας  και τους Αγγλοαμερικάνους 
ιμπεριαλιστές.
Γεννήθηκε στις 6 Απρίλη του 1928 στο 

Δομιρό Σερρών. Στον ανθό της νιότης 
της, όπως και χιλιάδες άλλες κοπέλες 
από όλη την Ελλάδα κι ιδιαίτερα από 
την επαρχία, εντάχθηκε στον ΔΣΕ και 
πολέμησε για μια Ελλάδα λεύτερη 
και ανεξάρτητη, για μια κοινωνία 
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, σοσιαλιστική – 
κομμουνιστική.
Συμμετείχε σε πολλές μάχες στο 
Γράμμο και στο Βίτσι.
Με την υποχώρηση του ΔΣΕ κατέφυγε 
ως πολιτικός πρόσφυγας στην 
φιλόξενη Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

της Τσεχοσλοβακίας, όπου έζησε τα 
αγαθά του σοσιαλισμού, ενώ δούλεψε 
στην εκεί κομματική οργάνωση του 
ΚΚΕ. Το 1987 επαναπατρίστηκε κι 
έμεινε στη Λάρισα, όπου, μαζί με τον 
αείμνηστο  σύζυγό  της Δημοσθένη 
Λεβέντη, βρίσκονταν στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα.
Σε όλη της τη ζωή παρέμεινε μαχήτρια 
για τα ιδανικά του σοσιαλισμού – 
κομμουνισμού κι ήταν μέλος του ΚΚΕ 
μέχρι που έκλεισε, για πάντα,  τα 
μάτια της.
Στον επικήδειο που, εκ μέρους της 
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Τομεακής Επιτροπής Λάρισας του ΚΚΕ, 
εκφώνησε ο Γ. Παντελίδης, μέλος 
της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας 
του Κόμματος, ανάμεσα στα άλλα, 
τόνισε: «Η συντρόφισσα Χρυσούλα 
ανήκει στη γενιά των κομμουνιστών, 
των αλύγιστων της ταξικής πάλης 
που, με τη ζωή και τη δράση τους,  θα 
εμπνέουν, πάντα, τις νεότερες γενιές. 
Αφήνει παρακαταθήκη το παράδειγμα 
της αγωνιστικής διαδρομής στον 
δύσκολο αγώνα μας.
Συντρόφισσα Χρυσούλα, το Κόμμα 
σου, το ΚΚΕ θα στέκει πάντα 
ακλόνητο. Είναι χιλιάδες αυτοί που 
συνεχίζουν  το έργο σου. Η σπορά που 
κι εσύ έριξες φουντώνει και καρπίζει. 

Οι ιδέες μας είναι παντοδύναμες κι 
ανίκητες. Καλό σου ταξίδι…».
Η Χρυσούλα Παπαλαζαρίδη – Λεβέντη, 
ήταν η κοπέλα της πασίγνωστης, 
εμβληματικής,  ασπρόμαυρης,  
φωτογραφίας  της μαχήτριας του 
ΔΣΕ με το όπλο στα χέρια, η οποία 
κοσμεί, μέχρι σήμερα, εκδόσεις, 
εκθέσεις κι άλλες εκδηλώσεις για τον 
ΔΣΕ. Την φωτογραφία της τράβηξε  ο  
Αποστόλης Μουσούρης, φωτογράφος 
– οπερατέρ  της Εθνικής Αντίστασης 
και του ΔΣΕ, στην Α’ Συνδιάσκεψη 
Γυναικών του ΔΣΕ, στις 8 Μάρτη 
του 1949, στο Βίτσι, στην οποία είχε 
εκλεγεί  ως αντιπρόσωπος.

Αντώνης Αραμπατζής
1936-2015 από τον Μεγαπλάτανο, Πέλλας 

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας 
Αντώνης Αραμπατζής στις 25 Απριλίου 
2016. Ο Αντώνης ήταν δραστήριο μέλος 
της Κοινότητάς μας. Από την Ελλάδα 
έφυγε με το παιδοσώσιμο το 1949 
και μετά από το Μπούλκες έφτασε 
στην Τσεχοσλοβακία. Το ταξίδι του 
Αντώνη ήταν και μεγάλο και γεμάτο 
με περιπέτειες. Στα 11 του χρόνια 
τραυματίστηκε στο πόδι καθώς φύλαγε 
τα άλογα των στελεχών του ΔΣΕ (Ν. 
Ζαχαριάδης, Μάρκος Βαφειάδης και 
άλλοι) που συνεδριάζανε στο χωριό 
του και κατόπιν προδοσία, τους 
βομβαρδίσανε τα αεροπλάνα και έτσι 
ο μικρός Αντώνης έμεινε με ένα πόδι 
ολόκληρη ζωή. Στις αναμνήσεις του στο 
βιβλίο «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας», 
ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ -ΓΣΕΕ, Αθήνα, 2009, της 
Τασούλας Ζησάκη-Healey, σελ. 84, μας 
αφηγείται:
«Όταν φεύγαμε από την Ελλάδα, 
ήταν χειμώνας, ανεβαίναμε πάνω σε 
βράχους, πιασμένοι να μη πέσουμε, 
τραγουδούσαμε και φωνάζαμε τα 
ονόματά μας για να ξέρουν οι οδηγοί 
μας, αντάρτες, ότι όλοι ήμασταν 
παρόντες στη φάλαγγα. Κουβαλούσα 
κι ένα πιστόλι και κιάλια. Δώρο από τον 
πατέρα μου. Από την άλλη πλευρά μας 
περίμεναν φορτηγά. Αμέσως, άρχισα 
το ταξίδι για το Μπούλκες. Τότε δεν 
ήξερα που ήμασταν, μόνο το νοσοκομείο 
έβλεπα… Μας είπαν ότι ο Τίτο μας 
πρόδωσε… Το 1949, Μπούλκες: Τι να 
θυμάμαι, θλιβερή κατάσταση, φωνές, 
στιβάδες οι τραυματίες, όλοι πονούσανε, 

όλοι φωνάζανε, όλοι βρωμούσαμε. 
Τρώγαμε ψωμί και μαρμελάδα, πρωί, 
βράδυ, μεσημέρι. Κλέβαμε τις κότες, 
τα καλαμπόκια, τα μήλα, τις πατάτες 
από τους Γιουγκοσλάβους. Αυτοί 
πάλι φωνάζανε «κλείστε τις κότες σας, 
φυλάξτε το καλαμπόκι σας, ήρθαν οι 
έλληνες αντάρτες… Μας πήγαν και 
σινεμά. Κανένας από μας δεν είχε πάει 
σινεμά. Ήταν ένα ρωσικό έργο. Σε μια 
φάση, βλέπουμε ένα τανκς να έρχεται 
καταπάνω μας. Κάποιος φώναξε, 
‘βρε, όλοι έξω, αυτός πάει να μας 
σκοτώσει…’ κι όλοι τρέξαμε. Άδειασε ο 
κινηματογράφος. Εκεί στο Μπούλκες 
κάναμε σα μικρά παιδιά… Παίζαμε με 
το ρεύμα. Πού να ξέραμε από ηλεκτρικό 
φως στα χωριά μας στην Ελλάδα. 
Οι νέοι φύγανε, εμάς τους τραυματίες 
μας άφησαν πίσω, μας ξέχασαν… Τελικά 
ήρθαν και μας φόρτωσαν σε βαγόνια, 
και το τραίνο ξεκίνησε… Δεν ξέραμε για 
πού…Κάποτε φτάνουμε στην Ουγγαρία, 
σε κάποια φάση το τραίνο σταμάτησε, 
βγήκαμε στα αποχωρητήρια, και 
ξαφνικά το τραίνο ξεκίνησε, χωρίς εμένα 
και μερικούς άλλους. Έτρεξα από πίσω, 
με σηκώσανε και έτσι συνέχισα το ταξίδι 
μου… Φτάσαμε στη Μπρατισλάβα, μετά 
από εκεί μας πήγαν στο Μπρνο. Είχαμε 
παγώσει από το κρύο. Το πόδι μου ήταν 
χάλια.  
Και πώς του κόψανε το πόδι: … Μου 
το κόψανε, κάποιος υπόγραψε να 
μου το κόψουν, κόψε μια, κόψε διό, 
κόψε τρεις, 12 πόντους μ’ αφήσανε… 
Είχε γαγγραινιάσει. Όταν συνήλθα, 

δε μπορούσα να το χωνέψω, έκανα 
σαν τρελός. Η νοσοκόμα, καλογριά, με 
φρόντιζε, με έντυνε, με έβγαζε βόλτα, 
με έμαθε τσέχικα. Από εκεί με πήγαν 
στο Σομπότιν και μετά στο Σιλχερόβιτσε 
(παιδικοί σταθμοί). Εκεί έπαιζα 
ποδόσφαιρο με ένα παιδί με ξύλινο χέρι, 
αυτός με χτυπούσε με το ξύλινο χέρι κι 
εγώ με τις πατερίτσες μου. Μετά στην 
Πράγα με τους ανάπηρους. Μια μέρα 
ήρθε και το πόδι μου… το δοκίμασα, 
έπεσα, το πέταξα και το έκρυψα κάτω 
από το κρεβάτι μου. Με το τίποτα δεν 
ήθελα να το φορέσω…Ήρθε κάποιος 
από το Κόμμα (ΚΚΕ).  Μου μίλησε, μου 
έφερε ένα ρωσικό βιβλίο, «Η μοίρα ενός 
ανθρώπου». Το διάβασα, το θαύμασα, 
αυτός δεν είχε και τα δύο του πόδια και 
έκανε πολλά πράγματα…Φόρεσα το 
πόδι μου, πρώτα κρυφά. Χάρηκε και ο 
άνθρωπός από το Κόμμα…
Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην 
σύζυγό του, στα παιδιά και συγγενείς 
του από τα μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας και τη Σύνταξη του 
«Καλημέρα». 
Καλό σου ταξίδι, Αντώνη!
Αιωνία η μνήμη του!



Ελληνικό Σάββατο στο Κάστρο Βεβέρζι



Αντάμωση στο Τέχονιν


