
Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας.
Tento časopis je vydáván za fi nanční podpory Ministerstva Kultury ČR.

KA   HMEPA
V

3/2018

Καλές διακοπές



3• Φεστιβάλ Πρεσβειών, Πράγα 6



3Καλημέρα 3

editorial

Περιοδική έκδοση της ΕΚ Πράγας

Εκδότης / Vydavatel:
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha

Σύνταξη / Redakční rada:
Tassula Zissaki-Healey, K. Bošková, Michalis Laso

Αλληλογραφία / Korespondence:  
Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2

facebook/Ελληνική-Κοινότητα-στην-Πραγα

E-mail:
mail@ropraha.eu (ΕΚ Πράγας)

Web: 
hN p://www.ropraha.eu

Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800

Εκτύπωση / Tisk:
GRAFIKSHOP 
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7

Συνδρομή

Benefi ciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2, 
Prague - Czech Republic

Benefi ciary Bank: 
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1, 
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1, 
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX

Τον Απρίλη και Μάιο είχαμε αρκετές εκδηλώσεις. Μετά 

τον εορτασμό του Πάσχα, η Ελληνική Κοινότητα Πράγας σε συνεργασία με τη Λέσχη 

Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία οργανώσαμε προβολές ντοκιμαντέρ για το Δημοκρατικό 

Στρατό Ελλάδας, για τα 70 χρόνια από τον ερχομό των ελλήνων πολιτικών προσφύγων 

και των παιδιών τους στην Τσεχοσλοβακία. Ο στόχος αυτών των προβολών ντοκιμαντέρ 

ήταν να τιμήσουμε τους πατεράδες, μανάδες, τους παππούδες και γιαγιάδες μας και να 

μάθουνε αυτή την ιστορία της αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς πάνω από 30 χρόνια και 

οι επόμενες γενιές διότι διαπιστώσαμε ότι λίγοι είναι οι νέοι μας που γνωρίζουν αυτό το 

σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας. Τα μέλη της Κοινότητάς μας παρακολούθησαν τις 

προβολές με μεγάλη συγκίνηση και ελπίζουμε ότι και οι νέοι μας θα μπορούν να συγκρίνουν 

αυτά που προβάλλονται από τα ΜΜΕ σήμερα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. 

Τα μέλη της Κοινότητάς μας υποστηρίξανε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ όπου πήραν 

μέρος ελληνικές και κυπριακές εταιρίες, όπου είχαν παραστάσεις ελληνικά καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα. Συγκινητική ήταν η συνάντησή μας με το καλλιτεχνικό συγκρότημα 

«Κάλυμνος» της Ένωσης Καλυμνίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ Πράγας θα 

εξετάσει την πρόταση για αδελφοποίηση με την Ένωση αυτή.  

Στην δεξίωση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία, κ. Αντώνιο Θεοχάρους 

στην οικεία του αφιερωμένη στον τουρισμό στην Κύπρο είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε 

με Κύπριους και Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες που εργάζονται στην Τσεχία. 

Ευχαριστούμε τον κ. Θεοχάρους!

Δυστυχώς, είχαμε και αρκετούς 

συμπατριώτες που ‘φύγανε’ από τη ζωή. 

Σας ενημερώνουμε μόνο γι’ αυτούς που 

μας έδωσαν την συγκατάθεσή τους οι 

συγγενείς. 

Ξεκινάνε και οι θερινές διακοπές. 

Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες 

μας καλές διακοπές και καλή δύναμη! 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ 

Πράγας για την άψογη διοργάνωση 

όλων των εκδηλώσεων μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε μετά τις διακοπές. 

Ευχαριστούμε για τις προσφορές στο περιοδικό μας και στην Κοινότητα:

Τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη για την οικονομική στήριξη της Κοινότητάς μας (20.000 κορώνες). 

Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά!

Τον Κώστα Τσιρτσίκο και τη Λάνα Τσιρτσίκου (5.000 κορώνες) για την εκδήλωση στις 27 

Μάη 2018. Καλή δύναμη, Κώστα και Λάνα!

Τον Τηλέμαχο Παπαγεωργίου, συνταξιούχος, από τη Θεσσαλονίκη (20 Ευρώ). Σου 

ευχόμαστε καλή υγεία!

Για τον εορτασμό της επετείου για τα 70 χρόνια από τον ερχομό των ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία θα διαβάσετε στο επόμενο τεύχος!

Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΕΚ Κάρβινας γιορτάζει το Πάσχα κάθε 

χρόνο. Όλα τα μέλη μαζεύονται σε κάποιο 

εξοχικό, ψήνουν αρνάκια, χορεύουν, συζητάν. 

Φέτος είχαν και καλό καιρό! Και του 

χρόνου, παιδιά… 

το ιστορικό ντοκιμαντέρ της ΚΕ του 

ΚΚΕ, το οποίο η ΕΚ Πράγας αφιέρωσε 

στα 70 χρόνια από τον ερχομό των Ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. 

Τα παιδιά και οι απόγονοι του  

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ με 

μεγάλη συγκίνηση, δάκρυα και υπερηφάνεια. 

Στην εκδήλωση αυτή ήταν επίσημα 

καλεσμένοι μας οι Πρέσβεις της Ελλάδας, 

κ. Ε. Ευθυμιάδης και της Κύπρου, κ. Α. 

Θεοχάρους.  

ΠΑΣΧΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΙΝΑΣ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΠΕΣΕ Ο 

ΓΡΑΜΜΟΣ, ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ»

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ

(www.katiousa.gr)

Η δεκαετία 1940 – ’49 είναι πολύ 

πλούσια, ανεξάντλητη πηγή σε ιστορικά 

συμπεράσματα με μεγάλη αξία για όσους 

ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της ταξικής 
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πάλης στη χώρα μας και γενικότερα.

Κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στον 

αιώνα που πέρασε αποτελεί η τρίχρονη 

εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας. Αυτή η εποποιία, βεβαίως, και 

δεν μπορεί να χωρέσει στα περιορισμένα 

χρονικά όρια μιας ταινίας – ντοκιμαντέρ. 

Στο μέτρο του δυνατού, όμως και ίσως 

ξεπερνώντας το, η ταινία «Τι κι αν έπεσε ο 

Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε», κατορθώνει 

να αναπλάσει μέσα από ντοκουμέντα, στην 

πλειοψηφία τους άγνωστα έως τώρα, βήμα 

το βήμα σημαντικές πλευρές από τη ζωή 

των μαχητών, την πρώτη απόπειρα για 

την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας 

στις ελεύθερες περιοχές. Ξεχωρίζει το 

ηχογραφημένο ντοκουμέντο με τη φωνή 

του Νίκου Ζαχαριάδη, ενώ τα πλάνα από 

τις μάχες δένουν με σύγχρονα πλάνα από 

τα βουνά και τις άλλες περιοχές όπου 

απλώθηκε η δράση του ΔΣΕ.

Η σκηνοθετική ομάδα δούλεψε με αρχεία 

τα οποία αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο 

από το ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ αλλά 

και κρατικά αρχεία της ΕΡΤ και του 

Πολεμικού Μουσείου, ενώ έκανε και 

γυρίσματα στα ίδια τα βουνά όπου ανέπτυξε 

τη δράση του ο ΔΣΕ. Για τη δημιουργία 

του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν 

πρωτότυπο υλικό από το κινηματογραφικό 

συνεργείο του ΔΣΕ, ηχητικά ντοκουμέντα 

της εποχής, αλλά και νεότερο υλικό και 

πλάνα σύγχρονα από τους χώρους δράσης 

του ΔΣΕ.

Στη 1 ώρα και 45 λεπτά της προβολής 

περνούν από την οθόνη οι σημαντικότερες 

στιγμές της τρίχρονης εποποιίας του ΔΣΕ. 

Ένας φόρος τιμής στους νεκρούς, σε όσους 

έπεσαν στα χαρακώματα με το όπλο στο 

χέρι, στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις 

φυλακές και εξορίες.

Ο αγώνας του ΔΣΕ μας διδάσκει ακόμα 

την τεράστια σημασία που έχει η καλή 

οργάνωση και εκπαίδευση δυνάμεων σε 

όλες τις φάσεις του αγώνα. Πολύτιμη 

πείρα για το σήμερα και το αύριο. Όπως 

γνωρίζουμε, και το βλέπουμε και στην 

ταινία, η πολεμική επίδοση του ΔΣΕ, η 

εντυπωσιακή αντοχή και η αυτοθυσία των 

μαχητών του δεν ήταν τυχαία. Κρύβει μέσα 

της μια τεράστια ιδεολογική πολιτική και 

οργανωτική προεργασία και προετοιμασία 

που προκαλεί θαυμασμό. Είναι στην 

κυριολεξία μια ακαδημία συσσωρευμένης 

γνώσης και χρήσιμης πείρας. Είναι η γνώση 

και η πείρα ενός διαφορετικού στρατού, 

ανώτερου ακόμα και από τον ΕΛΑΣ. 

Είναι ένας λαϊκός επαναστατικός στρατός, 

άσχετα αν δεν ξεκίνησε ως τέτοιος. Ήταν 

το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της όξυνσης 

της ταξικής πάλης και η κορύφωσή της 

στη συγκεκριμένη περίοδο. Τα ιστορικά 

γεγονότα είναι αμείλικτα και οι επιλογές 

που είχαν τεθεί τότε μπροστά στο λαϊκό 

κίνημα ήταν πολύ συγκεκριμένες: Υποταγή 

ή αντεπίθεση. Τις αλυσίδες ή τα όπλα.

Σκηνοθεσία: Κώστας Σταματόπουλος

Για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ 

δημιουργήθηκε κινηματογραφική ομάδα 

αποτελούμενη από τους:

Λεωνίδα Βαρδαρό, Κώστα Σταματόπουλο, 

Σήφη Στάμου, Θεοδοσία Γραμματικού, 

Γιάννη Μαρούδα

Κείμενα – Έρευνα: Παύλος Ρούφας, 

Θανάσης Λεκάτης

Μοντάζ: Σωτήρης Γκέκας

Ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Μίλτος 

Δημουλής, Βασίλης Κολοβός, Νίκος 

Μόσχοβος, Μαριάνθη Σοντάκη, 

Χριστόφορος Γιακουμέλος

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος 

Καλτσούνης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΚΕ 

εδέσματα από 45 χώρες. Συμμετείχαν 

η Πρεσβεία της Ελλάδας με τα 

νόστιμα σουβλάκια του Greek Life και 

κρητικά προϊόντα του Σταύρου 

Καρτέρη. Η Πρεσβεία της Κύπρου 

πρόσφερε γεμιστά και κυπριακά 

σουβλάκια. Και πάλι οι μεγαλύτερες 

ουρές ήταν μπροστά στα δύο περίπτερα, 

καθόλου παράξενο, βέβαια, διότι έχουμε 

τα καλύτερα σουβλάκια, τις καλύτερες 

ελιές, τα καλύτερα μπαχαρικά, το 

καλύτερο ελαιόλαδο. Συγχαρητήρια σε 

όλους!!! 

12 ΜΑΪΟΥ – 3Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Το Greek Life                                                     Τα κρητικά προϊόντα
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13 ΜΑΪΟΥ – «ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ», ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣV

Στο περίπτερο της Κυπριακής Πρεσβείας με τον Πρέσβη (κέντρο) κ. Α. Θεοχάρους

Μέλη της ΕΚ Πράγας 

παρακολουθήσαμε με μεγάλη συγκίνηση 

την προβολή της θεατρικής παράστασης 

«Με τη σκέψη στην Πατρίδα» της Ιωάννας 

Στεφανίδου στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. 

Η θεατρική παράσταση είναι βασισμένη σε 

γραπτές και προφορικές μαρτυρίες πολιτικών 

προσφύγων του ΔΣΕ για τη ζωή τους στις 

Λαϊκές Δημοκρατίες. Η παράσταση είναι 

της θεατρικής ομάδας ‘Πολιτική σκηνή’ 

της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Θεσσαλονίκης. Οι 

εικόνες μας θύμισαν τη ζωή μας στην 

πολιτική προσφυγιά, τη μεγάλη νοσταλγία 

για την Πατρίδα μας Ελλάδα, το ‘και του 

χρόνου στην Πατρίδα’ στη διάρκεια τριών 

δεκαετιών, την αγάπη και φροντίδα που μας 

πρόσφεραν οι Λαϊκές Δημοκρατίες… 

Σκηνοθεσία Ελένη Μακίσογλου, σκηνικά-

κοστούμια Άννα Φιλιππίδου, μουσική 

επιμέλεια Νίκος Στεφάνου, τραγούδι 

Θεοδώρα Γεωργάκα, μουσική διδασκαλία 

Ευτυχία Βογιατζή, γραφιστική επιμέλεια 

Πέτρος Φιλιππίδης, Οργάνωση παραγωγής 

Βούλα Καραμπίδου, οδηγός σκηνής 

Χριστίνα Ζαχαροπούλου

Η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία 

τίμησε τον μαχητή του ΔΣΕ, σ. Ηλία 

Κουμαντζά, 89 ετών και την συντρόφισσα 

Ερμιόνη Σπάλα, 85 ετών, μέλος του ΚΚΕ 

Η Ερμιόνη με τον Ηλία     Με μέλη της ΕΚ Πράγας
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26 ΜΑΪΟΥ 

Συνάντηση με το καλλιτεχνικό 

συγκρότημα της Ένωσης Καλυμνίων 

Αττικής» στην Ταβέρνα ΟΝΟΣ. Μια 

εξαιρετική ελληνικότατη βραδιά στην 

Ταβέρνα ΟΝΟΣ! Το μουσικό σχήμα 

Θωμάς Γαλάνης (φωνή), Νίκος Πανάτσης 

(μπουζούκι) και Θωμάς Οπάτα (κιθάρα) 

όπως πάντα ήταν στα ύψη του ταλέντου 

τους – εξαιρετικό ρεπερτόριο με τραγούδια 

που αγαπήσαμε, άψογη εκτέλεση και 

μεγάλη αγάπη για εμάς που πήγαμε να 

τους ακούσουμε και να απολαύσουμε την 

ατμόσφαιρα που πάντα μας προσφέρει 

αυτή η ταβέρνα με το προσωπικό της. 

Όλοι χορέψαμε, όλοι τραγουδήσαμε μαζί 

τους… Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες 

και Ελληνίδες που ήμασταν εκεί αλλά 

και οι ξένοι που νομίζανε ότι είναι στην 

Ελλάδα. Η μεγάλη έκπληξη για πολλούς 

ήταν όταν το χορευτικό συγκρότημα ήρθε 

στην ταβέρνα μετά από την τελευταία 

παράσταση του στην Πράγα στα πλαίσια 

του ετήσιου φολκλορικού φεστιβάλ 

της Πράγας, ‘Η καρδιά των λαών’. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και πολλά 

άλλα μέλη της Κοινότητάς μας ήμασταν 

εκεί να τους καλωσορίσουμε. Ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου, Δημήτρης Καλικάτζαρος, 

πρόσφερε διάφορα αναμνηστικά δώρα 

από την Κάλυμνο στην Πρόεδρο της 

ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey, 

στον χοροδιδάσκαλό μας Μιχάλη Λάσο, 

στην δασκάλα ελληνικής γλώσσας και 

χοροδιδάσκαλο Κατερίνα Σπάλα και στην 

Κική Κυρέζη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, 

η οποία σήκωσε όλο το βάρος για την 

οργάνωση αυτής της εξαιρετικής βραδιάς 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Έγινε πρόταση για αδελφοποίηση μεταξύ 

της Κοινότητάς μας και την Ένωση 

Καλυμνίων Αττικής, την οποία θα 

προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε 

πριν τις διακοπές. Ευχαριστούμε την 

Κική Κυρέζη, την Κατερίνα Σπάλα, τον 

Μιχάλη Λάσο, τη Μαρία Χινοπώρου, τη 

Σοφία Βλαχοπούλου και όλους και όλες 

που συμβάλανε για αυτή την πετυχημένη 

συνάντηση. Το ότι έγινε χαμός, δεν το 

συζητάμε – χορέψαμε, τραγουδήσαμε με 

όλη την ψυχή μας. Μέχρι τις πρωινές ώρες 

ήμασταν στην Κάλυμνο. 

Ακόμα μία φορά ευχαριστούμε το 

προσωπικό της ταβέρνας ΟΝΟΣ που 

έφερε την Ελλάδα κοντά μας.

από το 1952 με το δίπλωμα Τιμής ένεκεν της 

Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία και με 

κόκκινα γαρύφαλλα. Ο σύντροφος Ηλίας 

μας μίλησε για τις μάχες στις οποίες πήρε 

μέρος και τους τρεις τραυματισμούς του. Η 

Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία θα 

προβάλει αυτό το ντοκιμαντέρ και στις 

υπόλοιπες ελληνικές κοινότητες στην Τσεχία. 
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Το χορευτικό συγκρότημα ‘Κάλυμνος’ με μέλη της ΕΚ Πράγας

27 ΜΑΪΟΥ

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Η 

αλήθεια για τα παιδιά της 

Ελλάδας» και το γλέντι μας πριν τις 

διακοπές….

Ήταν και η τελευταία εκδήλωση της ΕΚ 

Πράγας σε συνεργασία με τη Λέσχη 

Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία για τα 70 

χρόνια από τον ερχομό των Ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία. Στην εκδήλωση τιμήσαμε 

τον Γιώργο Καρανίκο, δραστήριο μέλος 

της ΕΚ Πράγας και της Λέσχης Φίλων 

του ΚΚΕ με το τιμητικό δίπλωμα για τα 

100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ. 

Ευχαριστούμε τον Κώστα και την Λάνα 

Τσιρτσίκου του Greek Life για την 

οικονομική υποστήριξη αξίας 5.000 

κορόνων για την εκδήλωση αυτή. 

Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήρθανε 

στην εκδήλωση σε μία περίοδο στην 

Πράγα που είναι γεμάτη από εκδηλώσεις. 

Ευχαριστούμε το Greek Life, την 

Ταβέρνα Όνος για τα φαγητά, την 

Ανδρονίκη Βαλέντοβα, την Βιολέτα 

Καρανίκου, την Ελπινίκη Δαμιανίδου, την 

Γιαννούλα Βαρελά-Γκρέγκοροβα, την 

Κυριακή Σαΐτη (και για όλη την βοήθεια 

για την οργάνωση της εκδήλωσης) για τα 

νόστιμα εδέσματα που μαγειρέψανε. 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

30 ΜΑΪΟΥ
Πάρτυ στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πάρτυ του Πρέσβη της Κύπρου, κ. 

Αντώνιου Θεοχάρους στον κήπο της 

οικείας του, με διάσημους δημοσιογράφους 

στην Τσεχία, που ασχολούνται με τον 

τουρισμό,  Έλληνες και Κύπριους 

πολίτες με άφθονο κρασί και μπύρα, 

κυπριακή κουζίνα (σουβλάκια του Greek 

Life, αλλά αυτή τη φορά κυπριακής 

συνταγής), πλιγούρι, κεφτεδάκια, 

παστίτσιο, πατάτες του φούρνου, χαλβά 

(με κυπριακή συνταγή της Ταβέρνας 

ΟΝΟΣ!) στον όμορφο κήπο με 

τριανταφυλλιές, πολλά δένδρα, και τα 

πουλάκια να κελαηδούν… και να μην 

τολμάει να βρέξει… Μία ζεστή, 

ανεπίσημη κυπριακή ατμόσφαιρα, θα 

έλεγε κανείς ότι είμαστε στις Πλάτρες… 

Ευχαριστούμε τον Πρέσβη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για την 

πρόσκληση, περάσαμε όμορφά, 

μιλήσαμε για την Κύπρο με τους 

δημοσιογράφους εάν και αρκετή ξέρανε 

καλά το νησί της Αφροδίτης, τα αγέρωχα 

βουνά της, το Τρόοδος, τις καθαρές 

παραλίες, την κυπριακή φιλοξενία, την 

νόστιμη κυπριακή κουζίνα… Είναι 

αλήθεια ότι αξίζει να γνωρίσουμε αυτό 

το όμορφο νησί! 

Ο Πρέσβης της Κύπρου στην Τσεχία (κέντρο) κ. Αντώνιος Θεοχάρους με τον Στάθη Αμουντζά…
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Γεννήθηκα στις 11.11.1957 στην Πράγα. Είμαι παντρεμένη με Τσέχο, 

έχω δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Έχω δύο υπηκοότητες – ελληνική 

και τσέχικη (την τσέχικη την πήρα το 2017). 

Η μητέρα μου, Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα γεννήθηκε στην 

Μεταμόρφωση Κιλκίς το 1933 από επαναστατική οικογένεια και 

με το παιδοσώσιμο ήρθε στην Τσεχοσλοβακία μέσω του Μπούλκες 

Γιουγκοσλαβίας το 1948. Ο πατέρας μου Νικόλαος Σπάλας γεννήθηκε 

στο Δίλοφο Κοζάνης το 1933 και ήρθε στην Τσεχοσλοβακία με το 

παιδοσώσιμο το 1949 μέσω Αλβανίας. Τους παππούδες και τη μία 

γιαγιά (από την πλευρά του πατέρα) δεν τους γνώρισα. Σκοτώθηκαν στον 

εμφύλιο πόλεμο από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 

Οι γονείς μου επαναπατρίσθηκαν το 1981. Επέστρεψαν και πάλι στην 

Τσεχία για μας τα παιδιά τους. Και ο αδερφός μου με τη σύζυγο και 

τα παιδιά τους είχαν επαναπατρισθεί κι αυτοί επέστρεψαν στην Τσεχία. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΠΑΛΑ-PODLAHOVA

Η ΑΚΟΥΡΑΣΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ

(φώτο η γιαγιά Νίκη με την εγγονή της)

Σπάλα-Τσομάκου Ανδρονίκη του Κοσμά από το Δίλοφο Γρεβενών. 33 

χρονών. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Ιούνη 

1948 στη Λυκόρραχη Κόνιτσας. 

Σπάλας Γιάννης από το Δίλοφο Γρεβενών. 35 χρονών. Μαχητής της 

16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 19 Αυγούστου 1948 στη 

Λυκόρραχη Κόνιτσας. 

Μωυσίδης Κώστας του Κοσμά και της Μάρθας. Γεννήθηκε το 1912 στον 

Καύκασο Ρωσίας. Κάτοικος Μεταμόρφωσης Κιλκίς. Κουρέας. Αγωνιστής 

της Εθνικής Αντίστασης. Στις 3-2-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής 

της 103ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 13 Γενάρη στο Βίτσι. (τόμος 7δ, 

σελ. 543)

(Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή», τόμος 7στ, σελ. 195)

(φώτο - η γιαγιά και ο παππούς από την πλευρά της μητέρας της Νίκης)

ΣΠΟΥΔΕΣ…

Εγώ μεγάλωσα με τους γονείς μου. 

Δεν πήγα ποτέ σε ελληνικό παιδικό 

σταθμό και ακολούθησα το τσέχικο 

εκπαιδευτικό σύστημα – νηπιαγωγείο, 

9ατάξιο Δημοτικό, Λύκειο με εντατική 

εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Μετά 

την αποφοίτησή μου από το Λύκειο έδωσα 

εξετάσεις και μπήκα στο Πανεπιστήμιο του 

Καρόλου στην Πράγα στη Φιλοσοφική 

Σχολή, στο τμήμα Γερμανικής και 

Νορβηγικής Φιλολογίας και Γλώσσας. 

Μετά από το πρώτο έτος, ενώ μιλούσα 

πολύ καλά γερμανικά, αποφάσισα να 

τα παρατήσω διότι δεν μου άρεσε η 

γλωσσολογία και η νορβηγική λογοτεχνία. 

Εργάσθηκα ένα χρόνο στις Εισαγωγές-

Εξαγωγές, στον κλάδο Εξωτερικού 

Εμπορίου. Μετά από ένα χρόνο για χάρη 

των γονιών μου, ξαναέδωσα εξετάσεις και 

μπήκα στο Πανεπιστήμιο Οικονομίας 

της Πράγας. Εγώ δεν πίστευα ότι θα 
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μπω αλλά ήθελα οι γονείς μου να δουν 

ότι προσπάθησα. Όταν ξεκίνησα τις 

σπουδές μου πρώτα είχα την κόρη μου 

και μετά από δύο χρόνια τον γιο μου. Κι 

έτσι στην τελετή της αποφοίτησής μου 

παρουσιάστηκα και με τα δύο μικρά παιδιά 

δίπλα μου – η Ντίνα ήταν 7 χρονών και ο 

Μιχάλης - 4. Πήρα τον τίτλο μηχανικός 

(Ing.). Δούλεψα επί πολλά χρόνια και 

ακόμα δουλεύω ως Γενικός Λογιστής του 

Διαγνωστικού Ιατρικού Κέντρου Medis-

can.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…

Πριν πάω στο νηπιαγωγείο μιλούσα 

μόνο ελληνικά διότι στο σπίτι οι 

γονείς μου μιλούσαν ελληνικά. Στο σπίτι 

μαγείρευε η μάνα μου και ελληνικά και 

τσέχικα φαγητά. Όταν ήμουν μικρή μου 

άρεσαν και ακόμα μου αρέσουν όλα τα 

φαγητά με κιμά – γεμιστά, παστίτσιο, 

κεφτέδες και πίτες. Η μάνα μου έφτιαχνε 

και ποντιακά φαγητά όπως είναι ο σερβάς. 

Κι εγώ μαγειρεύω ελληνικά και τσέχικα 

φαγητά και όλη η οικογένειά μου αγαπάει 

την ελληνική κουζίνα, ακόμα και στους 

Τσέχους φίλους μας  τους αρέσει όταν 

τους καλώ στο εξοχικό μας και τους 

μαγειρεύω ελληνικά φαγητά. Όταν όμως 

ξεκίνησα και πήγα στο νηπιαγωγείο και 

μετά, οι γονείς μας μας μιλούσαν ελληνικά 

κι εμείς απαντούσαμε στα τσέχικα. Όταν 

είχαμε φίλους στο σπίτι εγώ δεν ήθελα να 

μιλάμε ελληνικά για να μην νομίζουν ότι 

τους κουτσομπολεύουμε. Με τα παιδιά 

μου μιλώ τσέχικα εάν και τα δύο μιλάν 

ελληνικά – ο Μιχάλης λίγο καλύτερα 

από την Ντίνα, η οποία όταν πήγαινε 

στην Ελλάδα στην γιαγιά της, της άρεσε 

να διαβάζει ένα περιοδικό για κορίτσια 

το «Κατερίνα» και όταν δεν καταλάβαινε 

πάντα ρωτούσε τη γιαγιά της. Εγώ 

αισθάνομαι Ελληνίδα. Από τα γεγονότα 

της ιστορίας μας, με ενδιαφέρει πιο πολύ 

ο εμφύλιος πόλεμος. Με συγκινεί πάρα 

πολύ. Τα περισσότερα που γράφεις στο 

περιοδικό «Καλημέρα» τα διαβάζω και τα 

διαβάζω όταν είμαι ξεκούραστη και έχω 

ησυχία. Ήμουν και είμαι υπερήφανη για την 

ιστορία των γονιών μου, των παππούδων 

και των γιαγιάδων μου. Ήξερα ότι ήμασταν 

πολιτικοί πρόσφυγε και τις αιτίες το γιατί. 

Ακόμα και σε εκθέσεις που γράφαμε στο 

σχολείο για την ιστορία της οικογένειάς 

μας έγραφα για το τι και πώς βρεθήκαμε 

στην Τσεχοσλοβακία. Οι γονείς μου γι’ 

αυτά τα γεγονότα μιλούσαν, σ’ αυτό τον 

πόλεμο χάσανε τους γονείς τους. Αυτό το 

κομμάτι της ιστορίας μας με ενδιαφέρει 

τώρα ακόμα πιο πολύ. Όταν ήμουν νέα μου 

άρεσε να τραγουδάω ελληνικά τραγούδια, 

να χορεύω ελληνικούς χορούς (και ήμουν 

μέλος και του χορευτικού συγκροτήματος 

και της χορωδίας). Βέβαια μου αρέσει και 

η κλασική μουσική.  

Πήγαινα και σε ελληνικό σχολείο στην 

Πράγα 2, ήμασταν γύρω στα 10 παιδιά. 

Μαθαίναμε να διαβάζουμε, να γράφουμε, 

λίγο ιστορία – όλα τα μαθήματα τα κάναμε 

μαζί. Ο δάσκαλος μας ήταν ο Μεταλλίδης 

(όχι αυτός από το Τρίνετς). Εμείς δεν 

δίναμε και μεγάλη σημασία στο μάθημα, 

μπαινοβγαίναμε στην τάξη στην ώρα του 

μαθήματος, τρέχαμε, κάναμε χαζομάρες. 

Μετά, στα 17-18 μας έκανε μάθημα ο 

Λυσίμαχος Παπαδόπουλος και πάλι δεν 

προσέχαμε πολύ. Τις γιορτές, πρόβες, 

κ.λπ. της κάναμε στα γραφεία στην οδό 

Ζίτνα που ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα και 

είχε ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικών μετρών 

και γινότανε και πιο μεγάλο όταν ανοίγαμε 

την συρτή πόρτα. Τις εθνικές γιορτές της 

κάναμε στο Παλάτι Ζόφιν (τότε ήταν όλα 

δωρεάν, δεν πληρώναμε ενοίκιο). Εκεί, 

στα γραφεία, κάναμε και τις γιορτές για τα 

παιδιά, οι μάνες φέρνανε τα γλυκά. Σίγουρα 

ήμασταν μέλη της Οργάνωσης Πολιτικών 

Προσφύγων από την Ελλάδα, αλλά εγώ 

θυμάμαι ότι ήμασταν μοιρασμένοι και σε 

κομματικές οργανώσεις βάσης (ΚΟΒες) 

σε όλη την Πράγα – Πράγα-1, Πράγα-2 

κ.λπ. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ…

Όταν ήμουν φοιτήτρια, 18 χρονών 

έγινα μέλος της ΚΝΕ. Αυτό έγινε 

κάπως ‘αυτόματα’. Οι γονείς μου ήταν 

δραστήρια μέλη του ΚΚΕ, στελέχη, η 

μάνα μου ήταν η Ταμίας. Κι όταν μάζευε 

τις συνδρομές, θυμάμαι που έλεγε ότι 

κάποιος έχει τόσα πολλά λεφτά και δίνει 

τόσο μικρή συνδρομή… Εγώ ήξερα τι 

είναι η ΚΝΕ και ότι πρώτα ήσουν μέλος 

της ΚΝΕ πριν να γίνεις μέλος του ΚΚΕ. 

Το 1987 έγινα μέλος του ΚΚΕ αλλά 

δεν πήραμε τα κομματικά βιβλιάρια 

μας. Μπορεί ο λόγος να ήταν και οι 

λεγόμενη «Βελούδινη Επανάσταση», οι 

αλλαγές του συστήματος. Και ποτέ δεν 

με διαγράψανε από το ΚΚΕ. Στη δική 

μας ΚΟΒ Γραμματέας ήταν ο Σγκάφας, 

και μέλη ήταν ο Διογένης, η Βιολέτα, ο 

Γιώργος, η Νατάσα και άλλοι. Μου άρεσε 

η οργάνωσή μας. Μου άρεσε που εμείς 

οι Έλληνες, οι νέοι μαζευόμασταν στα 

γραφεία κάθε Παρασκευή. Από τα 15 μου 

ήμουν στο χορευτικό συγκρότημα, στη 

χορωδία, τραγουδούσαμε σε κάθε γιορτή. 

Ήμασταν με τα κορίτσια του Χαρατσίδη 

(Βράχου ψευδώνυμο), με την Ελευθερία 

Γιώση, την κόρη του Σίτη, τη Δάφνη 

Φουλίδου, τα παιδιά του Δόβα. Όταν 

ήρθαν από το Κρνοβ τα τέσσερα αδέρφια 

Οβαδία για να σπουδάσουν εδώ, ο Άρον 

μας μάθαινε να τραγουδάμε και τότε 

ήρθαν στην χορωδία και ο αδερφός μου, 

η Νατάσα, ο Καραστάθης. Πηγαίναμε 

ταχτικά στις πρόβες, κάναμε παρέα όλοι 

μαζί, μαζί πηγαίναμε στις άλλες πόλεις 

(Μπεροούν, Γιάμπλονετς, Οστράβα) 

να τραγουδήσουμε. Στις παρελάσεις 

(Πρωτομαγιά) φορούσαμε τις στολές μας 

και είχαμε τις σημαίες μας. Τις στολές τις 

είχαν ράψει πριν να μπω εγώ στο χορευτικό, 

η Βιολέτα Καρανίκου έραψε πολλές και τα 

κορίτσια στολίσανε τα γιλέκα μόνες τους. 

Εγώ δεν ξέρω τίνος στολή ‘κληρονόμησα’. 

Δεν ξέρω τι έγιναν αυτές οι στολές, είχα 

ακούσει ότι τις είχαν στείλει στην Οστράβα 

όπου είχαμε τα κεντρικά γραφεία.

Παρέλαση με τις στολές Με φοιτητές της ΚΝΕ από την Ελλάδα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Όταν ξεκίνησαν οι προετοιμασίες 

για τον επαναπατρισμό και πολλοί 

Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία (περίπου 

10.000) επαναπατρίσθηκαν καθώς και 

η γονείς μου και ο αδερφός μου με την 

οικογένειά του (είχαν συμφωνήσει ότι η 

Τσέχα γυναίκα του θα επαναπατρισθεί), 

εγώ κάπως δεν ήθελα. Δεν με τραβούσε 

να ζήσω στην Ελλάδα. Εδώ είχα καλή 

εργασία, σπίτι, οικογένεια. Βέβαια μου 

λείπει η Ελλάδα αλλά λίγο σχιζοφρενικά. 

Χωρίς την Ελλάδα δεν μπορώ αλλά για 

να ζήσω εκεί πάλι δεν μπορώ. Ψήφισα και 

δύο φορές στις Ευρωεκλογές – μια φορά 

στην Πρεσβεία της Πράγας και μία φορά 

στη Νυρεμβέργη. Για πρώτη φορά πήγα 

στην Ελλάδα το 1976, μετά την πτώση 

της χούντας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να 

ετοιμάσουμε τα χαρτιά μας. Επειδή δεν 

είχαμε καμία υπηκοότητα, μας δίνανε (από 

την Πρεσβεία της Ελλάδας) ένα χαρτί με 

τις φωτογραφίες όλης της οικογένειας. 

Εκείνη τη χρονιά έμεινα σχεδόν δύο μήνες 

στην Ελλάδα. (Οι γονείς μου πρωτοπήγαν 

το 1975 για διακοπές, αλλά εγώ δεν 

μπορούσα να πάω μαζί τους διότι είχα 

σχολείο). Πήγα στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 

Βέροια, στο χωριό του πατέρα μου, στο 

Δίλοφο (στο χωριό της μάνας μου δεν 

πήγα διότι δεν έμεινε και πολύς κόσμος 

εκεί). Μου άρεσε η Ελλάδα, με τις βιτρίνες 

που δεν είχαμε εδώ, με τα μοντέρνα ρούχα 

και τα τζιν διότι εκείνα τα χρόνια αυτά 

δύσκολα μπορούσε να τα βρει κανείς στην 

Τσεχοσλοβακία. Όμως, σύντομα κατάλαβα 

ότι δεν είναι όλα μια βιτρίνα στην Ελλάδα. 

Όταν πήγαμε με τον ξάδερφο μου σ’ ένα 

εστιατόριο, «Το Πανόραμα», έπαθα σοκ 

όταν είδα ότι η τουαλέτα ήταν τούρκικη. 

Το ίδιο και στην Βέροια, και στα σπίτια 

τους. Δεν μου άρεσε καθόλου και το 

κοκορέτσι. Και σήμερα παρακολουθώ τι 

γίνεται στην Ελλάδα αλλά από τα τσέχικα 

ΜΜΕ διότι δεν έχω ελληνική τηλεόραση. 

Βέβαια, από τα τσέχικα ΜΜΕ δεν ακούς 

την αλήθεια, λεν αυτό που τους συμφέρει. 

Η Ελλάδα χειροτέρεψε με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και όταν μπήκε στην Ευρωζώνη με 

το ευρώ διότι η Ελλάδα οικονομικά δεν 

ήταν σε καλή κατάσταση για να έχει ευρώ. 

Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα – έχει 

ορυκτό πλούτο, θάλασσα, δάση, βουνά, 

δεν έχει μόνο ελιές και αμπέλια, αλλά 

άλλοι εκμεταλλεύονται αυτό το πλούτος 

που έχει.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1989…

Με τα γεγονότα στην Τσεχία το 1968, 

21 Αυγούστου, ήμουν 11 χρονών. 

Εμείς μέναμε κοντά στην κεντρική πλατεία 

της Πράγας, στη Vaclavski. Τότε ήρθανε 

για επίσκεψη η μάνα της μητέρας μου με 

τον δεύτερο άνδρα της και την κόρη της 

από την Τασκένδη. Είχαν έρθει με τραίνο 

και έπρεπε να επιστρέψουν με τραίνο. 

Αλλά με αυτά που γινότανε τα τραίνα δεν 

λειτουργούσαν κανονικά και τελικά έφυγαν 

για την Τασκένδη (μπορεί και για τη 

Μόσχα) με στρατιωτικό τραίνο. Εκείνες τις 

πρώτες μέρες κανείς δεν ήξερε τι γινότανε. 

Ο πατέρας μου με πήρε με τον αδερφό 

μου να δούμε τι γίνεται στην κεντρική 

πλατεία. Ακούστηκαν πυροβολισμοί και 

θυμάμαι που έλεγα στον πατέρα μου να 

πάμε σπίτι διότι φοβάμαι. 

Το 1989 ήμουν 32 χρονών. Αυτή λέγανε 

για «βελούδινη επανάσταση» και εγώ 

σκεφτόμουνα ότι ‘μπόρα είναι, θα περάσει’. 

Δεν πίστευα ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει 

με τους φοιτητές στους δρόμους. Είχε 

γίνει και μία γενική απεργία και ενώ όλοι 

οι συνάδελφοί μου πήγαν στην απεργία, 

εγώ έμεινα στο γραφείο μου. Δεν δέχτηκα 

πιέσεις από τους Τσέχους συναδέλφους 

να πάρω μέρος στα δικά τους, εγώ δεν 

ήμουν Τσέχα. Όταν συνειδητοποίησα το 

τι πραγματικά έγινε δεν φοβήθηκα. Οι 

Τσέχοι χαιρότανε, ήταν ενθουσιασμένοι 

διότι θα μπορούσαν να ταξιδεύουν παντού 

κι εγώ τους έλεγα ‘εντάξει αλλά από πού θα 

βρείτε τα λεφτά’.

Και βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Η 

εκπαίδευση πριν το 1989 ήταν σε καλό 

επίπεδο σε όλες τις βαθμίδες. Τότε τα 

παιδιά του Δημοτικού είχαν γενικές 

γνώσεις. Δεν ήταν όπως στην Ελλάδα 

που όταν με ρωτούσαν από πού είμαι και 

τους έλεγα Πράγα το μπερδεύανε με την 

Πάργα. Άλλοι με ρωτούσαν εάν η Πράγα 

έχει θάλασσα! Κι άλλοι εάν έχουμε ζεστό 

νερό στα σπίτια μας… Οι Τσέχοι είχαν 

γενικές γνώσεις και για την Ελλάδα. Τώρα 

το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι όπως στην 

Ελλάδα και όσο πάει χειροτερεύει. Θα 

είμαστε όπως στην Ελλάδα – εάν δεν 

έχεις λεφτά, δεν θα μπορείς να στείλεις 

το παιδί σου σε καλύτερο σχολείο, σε 

φροντιστήρια… Πριν το 1989 το κάθε 

σχολείο είχε καλό επίπεδο. Κι αυτό, το 

χαμηλότερο επίπεδο σήμερα ισχύει και 

για τα πανεπιστήμια στην Τσεχία. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ…

Μετά το 1989 οι Έλληνες που 

μείναμε στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία 

ξαναοργανωθήκαμε. Εγώ είμαι στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 

Κοινότητας Πράγας πάνω από 20 

χρόνια. Είμαι Αντιπρόεδρος και Ταμίας. 

Όπως ξέρεις κι εσύ αυτή τη δουλειά την 

κάνουμε αφιλοκερδώς. Εγώ μπήκα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για να συμβάλω 

στην Κοινότητά μας, στην οργάνωση 

εκδηλώσεων, να μαζευόμαστε, να μην 

ξεχάσουμε τις ρίζες μας, να μην ξεχάσουμε 

ότι είμαστε Έλληνες, να γνωρίζουμε τα 

ήθη και έθιμά μας, τους χορούς μας, 

τη μουσική μας, να προωθούμε την 

Ελλάδα, την ιστορία και πολιτισμό της 

στους Τσέχους πολίτες. Εγώ αισθάνομαι 

υπερήφανη όταν βλέπω την ελληνική 

σημαία. Ποτέ δεν αισθάνθηκα Τσέχα, 

πάντα αισθανόμουνα Ελληνίδα.

Βέβαια, στην Κοινότητα αντιμετωπίζουμε 

δυσκολίες και συγκεκριμένα  στα 

οικονομικά. Από ιδέες έχουμε πολλές 

σχετικά με το τι εκδηλώσεις να 

οργανώσουμε κ.λπ. Αλλά πρέπει να 

σκεφτόμαστε και τα οικονομικά. Αυτό 

που με στενοχωρεί είναι όταν βλέπω τις 

άλλες μειονότητες που στεγάζονται μαζί 
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μας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, το 

πόσο τους βοηθάει οικονομικά το κράτος 

τους, η χώρα τους. Εμάς το ελληνικό 

κράτος μας υποστήριξε οικονομικά μόνο 

μία φορά από τότε που είμαι Ταμίας, εάν 

θυμάμαι καλά πριν 15 χρόνια, με 100.000 

κορώνες και είδαμε και πάθαμε με όλες τις 

διαδικασίες κ.λπ. Από τότε ούτε τολμάνε 

να ζητήσουμε κάτι από το ελληνικό 

κράτος. Εμείς παίρνουμε επιδοτήσεις 

μόνο από το τσέχικο κράτος για την 

έκδοση του περιοδικού μας «Καλημέρα» 

και από τη Δημαρχία για τα παιδιά του 

σχολείου, για το χορευτικό, για την 

έκδοση βιβλίων. Δύσκολα τα βγάζουμε 

πέρα διότι οι επιδοτήσεις καλύπτουν 

μόνο 70% ενώ εμείς πρέπει να βρούμε τις 

30%. Τα έσοδα μας είναι μόνο από τις 

συνδρομές και εάν είμαστε τυχεροί όταν 

κάτι μείνει από τις διάφορες εκδηλώσεις 

που οργανώνουμε. Αλλά όταν κάνω τους 

λογαριασμούς όλους μαζί, τελικά δεν μένει 

τίποτα. Γι’ αυτό απευθυνόμαστε στους 

Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες 

για οικονομική υποστήριξη, οι οποίοι μας 

βοηθάνε και τα τελευταία δύο-τρία χρόνια 

κάπως καλυτέρεψε η κατάσταση. 

Έχουμε κι ένα πρόβλημα και με το 

περιοδικό μας, το «Καλημέρα», το οποίο 

απευθύνεται στα μέλη της Κοινότητάς 

μας και προπαντός στις πρώτες γενιές. 

Δυστυχώς, αυτοί φεύγουν σιγά-σιγά και 

πρέπει το περιεχόμενο κάπως να αλλάξει 

και να απευθύνεται και στους νέους μας. 

Δυστυχώς και πάλι, από τους νέους μας 

κανείς δεν γράφει στο περιοδικό εάν και 

τους λες εσύ ‘γράψτε, γράψτε κι εγώ θα το 

δημοσιεύω’ εδώ και χρόνια. Εκτός από 

δύο-τρία άτομα κανείς δεν γράφει…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ…

Σήμερα έχουμε αρκετούς νέους 

Έλληνες που ήρθαν από την Ελλάδα 

για οικονομικούς λόγους. Αυτοί είναι 

προσωρινά εδώ. Δεν ζήσανε στην Τσεχία 

όλη τους τη ζωή, έχουν άλλη νοοτροπία 

από εμάς. Οι οικονομικοί μετανάστες 

διαφέρουν από εμάς σε αρκετά σημεία. 

Εμείς είμαστε παιδιά πολιτικών 

προσφύγουν που 30 χρόνια αναγκαστικά 

ζήσαμε μακριά από την πατρίδα μας, 

δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε για 

επίσκεψη, δεν είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες 

όπως είχαν οι οικονομικοί μετανάστες 

στην Γερμανία, στο Βέλγιο. Μπορεί να 

ζούσαν στο εξωτερικό αλλά μπορούσαν 

να παν στην Ελλάδα οπότε ήθελαν, είχαν 

επαφή με την Ελλάδα. Εμείς για πρώτη 

φορά είδαμε την πατρίδα μας μόνο μετά 

την πτώση της χούντας το 1974. Οι 

οικονομικοί μετανάστες είχαν επαφή με 

τους συγγενείς τους, αλληλογραφούσανε… 

Οι γονείς και οι παππούδες μας όταν 

ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία και γι’ αυτούς 

και για μας τα σύνορα τα είχε κλείσει η 

πατρίδα μας. Αυτά τα 

λέω διότι οι νέοι μας 

πρέπει να γνωρίζουν την 

ιστορία τους, να ξέρουν 

τις ρίζες τους διότι 

οι νέοι Έλληνες που 

έρχονται για εργασία 

εδώ δεν γνωρίζουν το 

ρόλο της Κοινότητάς 

μας, οι περισσότεροι 

δεν γνωρίζουν την 

ιστορία μας. Έχουν 

την εντύπωση ότι 

εμείς πρέπει να τους 

βρίσκουμε εργασία, 

σπίτι και ακόμα να 

λύνουμε τα προσωπικά 

τους προβλήματα. 

Αυτός δεν είναι ο ρόλος 

της Κοινότητάς μας. 

Εμείς καλωσορίζουμε 

τους νέους Έλληνες να γίνουν μέλη της 

Κοινότητάς μας και αρκετοί ήδη είναι μέλη 

και είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο και 

νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει 

στην βελτίωση των εκδηλώσεων μας.

Οι νέοι μας πρέπει να το σκεφτούν. Εμείς γεράσαμε, πρέπει αυτοί να συνεχίσουν. Μέχρι πότε εσύ θα γράφεις το Καλημέρα, μέχρι 

πότε εγώ θα είμαι η Ταμίας… Οι νέοι μας που έχουν μέσα τους το ελληνικό, την Ελλάδα, πρέπει να βοηθήσουν να συνεχίσει να 

υπάρχει η Κοινότητά μας, να συμβάλλουν στην οργάνωση εκδηλώσεων, στα καλλιτεχνικά συγκροτήματά μας, στην εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας. Και όλα να τα κάνουν έτσι όπως ταιριάζει στην ηλικία τους διότι εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι τους 

συγκινεί, τι τους ενδιαφέρει. (Oι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο της Ανδρονίκης Σπάλας και της Τασούλας Ζησάκη-

Healey, την συνέντευξη πήρε η Τασούλα Ζησάκη-Healey) 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Της Ρούλας Ελευθεριάδου

Με την εγκατάστασή των πολιτικών 

προσφύγων στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες, πρώτο μέλημα ήταν η 

κάλυψη του ζητήματος της στέγασης. 

Στη Σοβιετική Ένωση, όπου ο κύριος 

όγκος είχε εγκατασταθεί στην Τασκένδη 

και 1.500 άτομα στην πόλη Τσιρτσίκ (30 

χλμ. από την Τασκένδη), μοιράστηκαν σε 

14 μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούσαν 

να τους εξασφαλίσουν δουλειά και 

κατοικία. Οι στρατιωτικές μονάδες του 

ΔΣΕ συγκροτημένες και πειθαρχημένες 

έμπαιναν σε λεωφορεία ή στο τρένο για 

το Τσιρτσίκ και με συνοδούς σοβιετικά 

στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη της 

Κομσομόλ τραβούσαν για τους τόπους 

κατοικίας που είχαν προετοιμαστεί. Όλα 

ήταν έτοιμα: αίθουσες προετοιμασμένες, 

φρεσκοβαμμένες, με κρεβάτια σουμιέ 

(στην αρχή υπήρχαν και διώροφα), 

σεντόνια πολύ καθαρά, ομαδικοί 

νιπτήρες, κομοδίνα για τα ατομικά είδη, 

κρεμάστρες κλπ. Τον πρώτο καιρό οι 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν ομαδικά, 

σε θαλάμους, χωριστά για άντρες και 

για γυναίκες πράγμα που όπως ήταν 

φυσικό έφερνε δυσκολίες για τα ζευγάρια. 

Αυτή η προσωρινή λύση της μαζικής 

εγκατάστασης, υπαγορεύονταν τόσο από 

το μέγεθος του προσφυγικού πληθυσμού, 

όσο και από το γεγονός ότι οι πρόσφυγες 

δεν γνώριζαν τίποτα για τις χώρες όπου 

εγκαταστάθηκαν, και έτσι τον πρώτο καιρό 

δεν θα μπορούσαν να κινηθούν μόνοι τους. 

Επιπλέον, η μαζική εγκατάσταση έκανε 

ευκολότερη την οργανωμένη ζωή των 

ανταρτών. Οι πρόσφυγες οργανώνονταν 

σε μικρές πολιτειούλες. Δημιουργήθηκαν 

14 Πολιτείες. Οι πολιτείες περιλάμβαναν 

και άλλες εγκαταστάσεις. Υπήρχαν το 

κτίριο της τραπεζαρίας, της διοίκησης, η 

αίθουσα εκδηλώσεων που μετατρέπονταν 

και σε κινηματογράφο, σχολεία, παιδικοί 

σταθμοί. Οι πολιτείες ήταν κτισμένες 

γύρω-γύρω ενώ στην μοναδική είσοδο 

υπήρχε σοβιετικός θυρωρός. Πέρα 

από τα καθαρώς λειτουργικά κτίρια, 

δημιουργήθηκαν μαγαζιά αλλά και 

χώροι υγιεινής και φροντίδας. Οι πρώτες 

40 ημέρες ήταν περίοδος συνεχούς 

ιατρικής παρακολούθησης, θεραπείας, 

διαπιστώσεως ικανότητας για εργασία και 

το είδος εργασίας, καθορισμού βαθμών 

αναπηρίας. Δόθηκε σε όλους χρηματικό 

ποσό ύψους 500 ρουβλιών για κάλυψη 

μικροεξόδων καθώς και είδη ένδυσης όπως 

παλτά, κοστούμια και αλλά ρούχα μέχρι 

να αρχίσει η παραγωγική δουλειά.

Ανάλογα μέτρα πάρθηκαν και στις άλλες 

χώρες: Στη Ρουμανία καθορίστηκε από 

το Υπουργείο Βαριάς Βιομηχανίας για 

όλους τους εργαζόμενους πολιτικούς 

πρόσφυγες η χορήγηση των 200 λέι το 

μήνα ως βοήθημα ανειδίκευτου εργάτη. 

Το κέντρο της Φλωρίκας ήταν στα πρώτα 

χρόνια το ελληνικό προσφυγικό κέντρο 

της Ρουμανίας. Η φροντίδα για τους 

τραυματίες και τους ανάπηρους όπως 

και η συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων 

ανταρτών ήταν υποχρέωση των Λαϊκών 

Δημοκρατιών οι οποίες ανταπεξήλθαν. 

Παραδείγματος χάρη, στη ΛΔ Πολωνίας, 

περισσότεροι από 1.700 ανάπηροι 

νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο «250», 

απέκτησαν τεχνητά μέλη, πήραν επίδομα 

αναπηρίας και είχαν την ευκαιρία να 

απασχολούνται σε εργασίες κατάλληλες 

για άτομα με αναπηρία. Η Σοβιετική 

κυβέρνηση καθόρισε ότι οι Έλληνες 

πολιτικοί πρόσφυγες θα τρώνε 6 μήνες 

δωρεάν και τους άλλους 6 μήνες θα 

πληρώνουν το 50% της τροφής τους.

Αρκετά μέλη των οικογενειών είχαν 

διασκορπιστεί σε διαφορετικές χώρες. Το 

1950 το πρόβλημα της συνένωσης των 

οικογενειών απασχολούσε το 60% των 

πολιτικών προσφύγων σε όλες τις Λαϊκές 

Δημοκρατίες. Δεν ήταν από τα εύκολα 

προβλήματα. Υπήρχαν οικογένειες, μέλη 

των οποίων βρίσκονταν σε 3 ή 4 χώρες. 

Από το 1953 άρχισαν να ενώνονται οι 

οικογένειες. Στην δεκαετία του 1950 

δημιουργήθηκαν νέες οικογένειες και 

όσο περνούσε ο χρόνος χτίζονταν νέες 

κατοικίες και καλυτέρευε και η ζωή των 

προσφύγων. Στην Τασκένδη, χτίστηκαν 

πάνω από 100 πολυκατοικίες στις πολιτείες 

2η, 3η, 4, 5η ,6η ,7η ,9η και 10η. Στην 

ανέγερση νέων κτιρίων και στην επισκευή 

παλιών είχαμε εκτός από την συνδρομή 

της Κυβέρνησης (οικοδομικά υλικά) 

και την συνδρομή των ανταρτών του 

ΔΣΕ (εργατικά χέρια). Συγκεκριμένα 

δημιουργήθηκαν εθελοντικά συνεργεία στα 

οικοδομικά έργα, αλλά και σε ειδικότητες, 

όπως: τσαγκαράδικο, ραφτάδικο κλπ. 

Αργότερα παραχωρήθηκαν διαμερίσματα 

σε πολυκατοικίες εργοστασίων και άλλων 

επιχειρήσεων στους νέους μεγάλους 

συνοικισμούς με αποτέλεσμα στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1960 να έχει λυθεί οριστικά 

για τους πολιτικούς πρόσφυγες της 

Τασκένδης και του Τσιρτσίκ το πρόβλημα 

της στέγασης. Έτσι κάθε οικογένεια είχε 

εξασφαλισμένο διαμέρισμα με δυο, τρία 

και τέσσερα δωμάτια, ανάλογα με τα μέλη 

της, κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα, μπαλκόνι. 

Τα διαμερίσματα είχαν χορηγηθεί από 

το κράτος εφ’ όρου ζωής, όπως ακριβώς 

συνέβαινε με τους σοβιετικούς πολίτες. Το 

ίδιο ίσχυε και για τις άλλες κατακτήσεις 

στο επίπεδο της λαϊκής ευημερίας. 

Παραδείγματος χάρη, σε ένα διαμέρισμα 

με δυο κύρια δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο 

και τουαλέτα οι χρεώσεις για το ενοίκιο 

ανέρχονταν σε 2,80 ρούβλια το μήνα και 

οι υπόλοιπες παροχές χρεώνονταν ανά 

άτομο και συγκεκριμένα: δεν υπήρχαν 

ρολόγια μέτρησης, το νερό κρύο και ζεστό 

συνεχόμενο - 70 καπίκια το μήνα, σύστημα 

θέρμανσης - 70 καπίκια, φωταέριο 15 

καπίκια, λοιπά δημοτικά τέλη 70 καπίκια. 

Για το ηλεκτρικό ρεύμα υπήρχε μετρητής 

και πληρώνονταν μόνο το αντίτιμο 

κατανάλωσης ρεύματος προς 4 καπίκια 

η κιλοβατώρα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις 

ενώ το τηλέφωνο είχε σταθερή χρέωση 2 

ρούβλια το μήνα, οι αστικές επικοινωνίες 

ήταν πάμφθηνες και για πολλούς δωρεάν. 

Για όλα τα έξοδα μια οικογένεια 4 ατόμων 

ξόδευε 20 ρούβλια το μήνα, με τις μέσες 

μηνιαίες αποδοχές ανά άτομο να είναι 

περίπου 120-150 ρούβλια. Ανάλογη 

εικόνα υπήρχε και στις άλλες χώρες που 

έζησαν οι πολιτικοί πρόσφυγες.

Στην Ουγγαρία μαζική εγκατάσταση 

προσφύγων έγινε στο χωριό των Ελλήνων 

που χτίστηκε το 1950 και αργότερα 

ονομάστηκε «Μπελογιάννης». Όταν οι 

πρώτοι πολιτικοί πρόσφυγες κατέφτασαν 

το 1949-1950 στη Ουγγαρία, η 

σοσιαλιστική κυβέρνηση αποφάσισε να 

εγκαταστήσει πολλούς από αυτούς στα 

πάλαι ποτέ κτήματα της αριστοκρατικής 

οικογένειας Σίνα στην πεδιάδα της 

Βουδαπέστης. Με την εγκαθίδρυση του 
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Σοσιαλισμού οι περιουσίες των πλουσίων 

απαλλοτριώθηκαν και πέρασαν στο κράτος. 

Το χωριό χτίστηκε εκ τους μηδενός από 

τους ίδιους τους πρόσφυγες με την βοήθεια 

του κράτους. Χτίστηκαν 426 κατοικίες 

με όλα τα αναγκαία ιδρύματα, σχολεία, 

παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό, 

ιατρείο, εκπολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, 

μαγαζιά και ότι άλλο χρειάζονταν, δίκτυο 

ηλεκτρισμού, ύδρευσης. Τα σπίτια ήταν όλα 

καλοφτιαγμένα με 3 δωμάτια το καθένα,  

με κήπο, λαχανόκηπο, πουλερικά κ.λπ., με 

κουζίνα, μπάνιο. Το χωριό είχε εστιατόριο, 

όμορφη λέσχη, σύγχρονο κινηματόγραφο, 

άρτια υγειονομική περίθαλψη, ειδικό οίκο 

ανάπαυσης για τους ανήμπορους γέρους. 

Το χωριό Μπελογιάννης υπήρξε τυπικό 

παράδειγμα παροχής στέγασης στις 

Λαϊκές Δημοκρατίες. Ήταν αποτέλεσμα 

της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και 

απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν 

οι πολιτικοί πρόσφυγες να ξαναρχίσουν 

την ζωή τους.

Τον παλμό στην οργάνωση της ζωής 

των πολιτικών προσφύγων έδινε ο 

καθοδηγητικός ρόλος του ΚΚΕ, σε 

συνεργασία με τα κόμματα των χωρών 

φιλοξενίας. Έτσι λύθηκαν τον πρώτο 

καιρό όλα τα άμεσα προβλήματα. Στην 

Τασκένδη τον πρώτο καιρό παρέμεινε 

και η στρατιωτική συγκρότηση του ΔΣΕ. 

Τα πρώτα χρόνια κατά χώρα και ανά 

κοινότητα προσφύγων συγκροτήθηκαν 

Λαϊκά Συμβούλια καθώς και Επιτροπές 

Προσφύγων Ελλάδας. Αυτά στα πρώτα 

χρόνια που ήταν η έντονη η αίσθηση 

της προσωρινότητας. Η μονιμοποίηση 

της παραμονής στην προσφυγιά και η 

νέες ανάγκες που δημιούργησε επέβαλαν 

τη δημιουργία Συλλόγων Πολιτικών 

Προσφύγων. Οι Σύλλογοι συγκροτήθηκαν 

ανά χώρα και είχαν παραρτήματα στις 

διαφορές πόλεις. Αναλόγως και στην 

Τασκένδη με παραρτήματα σε πολιτείες. 

Οι Σύλλογοι αντιπροσώπευαν το σύνολο 

των προσφύγων απέναντι στο κράτος 

φιλοξενίας αλλά και διεθνώς. Τα Κεντρικά 

Συμβούλια των συλλόγων εκλέγονταν από 

συνδιασκέψεις εκλεγμένων αντιπροσώπων 

από τα παραρτήματα.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με την εξασφάλιση της στέγασης 

οι Έλληνες παρτιζάνοι έπρεπε να 

προσαρμοστούν στα καινούργια καθήκοντα 

της δημιουργικής δουλειάς και μόρφωσης 

αποκτώντας επαγγελματική ειδίκευση 

και παραγωγική πείρα, συνδυάζοντας την 

δουλειά με την μόρφωση και ταυτόχρονα 

την εκμάθηση της γλώσσας. Η πλειοψηφία 

των πολιτικών προσφύγων ήταν αγρότες. 

Οι χώρες υποδοχής έκαναν ό,τι ήταν 

δυνατόν για την σχεδιασμένη και άμεση 

ένταξη των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 

στην παραγωγή, αλλά και την άνοδο 

του μορφωτικού τους επιπέδου. Με 

την εργατικότητά τους και την διάθεση 

τους για πρόοδο μπήκαν γρήγορα στην 

παραγωγή και στην πειθαρχημένη ζωή 

του εργοστασίου, βοηθώντας τις Λαϊκές 

Δημοκρατίες στην ανοικοδόμηση τους. 

Εργάστηκαν στη βαριά βιομηχανία, 

κλωστοϋφαντουργία, ναυπηγεία, στην 

εξορυκτική βιομηχανία και μεταλλουργία, 

σε βιοτεχνικό και αγροτικό συνεταιρισμό 

(χωριό Μπελογιάννης), στον τομέα της 

υγείας και νοσηλευτικής, στον τομέα 

της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων 

συγκεντρώθηκε στην ΕΣΣΔ. Οι 

επιχειρήσεις που έπιασαν δουλειά 

βρίσκονταν σε κοντινές αποστάσεις από 

τις κατοικίες τους. Παραδείγματος χάρη, 

στα εργοστάσια «Τασσελμάς», επιχείρηση 

κατασκευής βαμβακοσυλλεκτικών 

μηχανών και «Ουζμπεκσελμάς» 

παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων, 

εργάζονταν πολιτικοί πρόσφυγες από 

την 12η πολιτεία, από την 1η πολιτεία 

και από άλλες πολιτείες, ενώ αργότερα 

χτίστηκε και η 7η πολιτεία κοντά σε 

αυτά τα εργοστάσια. Στο εργοστάσιο 

συναρμολόγησης αεροπλάνων, που 

λειτουργούσε στη πόλη, εργάζονταν οι 

πολιτικοί πρόσφυγες από την 3η πολιτεία, 

που βρίσκονταν κοντά σε εργοστάσιο. 

Στα εργοστάσια «Ταστεκστιλμάς», 

κατασκευής υφαντουργικών μηχανημάτων 

και «Υφαντουργικό κομπινάτ» εργάστηκαν 

όσοι ζούσαν στην 8η και στη 13η 

πολιτεία. Οι κάτοικοι της 4ης πολιτείας 

εργάστηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής 

καλωδίων. Οι κάτοικοι της 9ης πολιτείας 

εργάστηκαν στο εργοστάσιο εκσκαφέων 

και στο εργοστάσιο παραγωγής βαφών και 

βερνικιών.

Σε τρείς κατηγορίες δόθηκε ιδιαίτερη 

φροντίδα - στους ανάπηρους του εμφυλίου, 

τις έγκυες γυναίκες και τους ηλικιωμένους. 

Στους ανάπηρους χορηγήθηκε σύνταξη σε 

όλες τις Λαϊκές Δημοκρατίες. Στην ΕΣΣΔ 

είχε εξασφαλιστεί δωρεάν τροφοδοσία, 

επίσης υπήρχε μέριμνα οι άνθρωποι 

αυτοί να ενσωματώνονται στις κοινωνίες 

με το να τους δίνεται δουλειά ανάλογα 

με το βαθμό αναπηρίας. Παραδείγματος 

χάρη, στην ΕΣΣΔ οργανώθηκαν ειδικά 

εργαστήρια (Μαστερσκάγες), όπου οι 

ανάπηροι μάθαιναν ένα επάγγελμα και 

έπαιρναν καλή αμοιβή. Η ίδια μέριμνα, 

συνταξιοδοτική, υγείας υπήρχε και για 

τους ηλικιωμένους. Οι έγκυες δεν έκαναν 

βαριές δουλειές, έπαιρναν τις απαραίτητες 

άδειες εγκυμοσύνης και τους γινόντουσαν 

ειδικές συμβουλευτικές διαλέξεις.

Η πλειοψηφία των προσφύγων στην 

ΕΣΣΔ ήταν άνθρωποι ηλικίας 20- 35 

ετών και οι κοινωνική τους σύνθεση είχε 

ως εξής: Αγρότες- 90%, εργάτες - 5%, 

διανοούμενοι - 5%. Οι γραμματικές 

γνώσεις ήταν οι ακόλουθες: Ανώτατη 

μόρφωση - 78 άτομα, ανώτερη τεχνική 

και μέση- 819 άτομα, δημοτικό σχολείο 

- 9.956 άτομα, αγράμματοι - 1719 άτομα. 

Τα στοιχεία είναι από την ελληνική 

παροικία της Τασκένδης.

Οι Λαϊκές Δημοκρατίες παρείχαν στους 

πολιτικούς πρόσφυγες άδειες υγείας και 

διακοπών. Οι διακοπές ήταν ομαδικές 

άλλα και ατομικές. Οι εργαζόμενοι 

επέλεγαν έναν από τους προσφερόμενους 

προορισμούς, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι γιατροί της επιχείρησης 

τους συνιστούσαν ποιο προορισμό 

να διαλέξουν ανάλογα με την πάθηση 

που είχαν. Το συνδικάτο αναλάμβανε 

τα διαδικαστικά, ενώ οι εργαζόμενοι 

απολάμβαναν τις διακοπές τους δωρεάν. 

Η εργασία στις Λαϊκές Δημοκρατίες 

συνδεόταν με τις σοσιαλιστικές έννοιες 

του σταχανοφισμού, της σοσιαλιστικής 

άμιλλας, της αλληλεγγύης και του 

εργατικού ελέγχου - «….όταν μάθαμε την 

δουλειά, πολλές φορές ξεπερνούσαμε την 

νόρμα, το όριο που έπρεπε να παράγει 

ο κάθε εργάτης την ημέρα, γινόμασταν 

σταχανοφικοί……».

Οι πρόσφυγες εργάζονταν χωρισμένοι 

σε συνεργεία (μπριγάδες). Το ξεπέρασμα 

της νόρμας σε μια βάρδια συνεπαγόταν 

κάποιου είδους ανταμοιβή. Τα συμβολικά 

βραβεία περιλάμβαναν ειδικά μετάλλια 

εργατικής τιμής, αγαλματίδια με τις 

μορφές του Λένιν και άλλων επαναστατών, 

γραπτούς επαίνους και τιμητικές 

αναφορές στις προσφυγικές εφημερίδες 

μαζί με ανάρτηση της φωτογραφίας των 

σταχανοφικών. Παραδείγματος χάρη, 

στην εφημερίδα της Τασκένδης «Προς την 

Νίκη» (1951) ήταν συχνές οι δημοσιεύσεις, 

όπως: «Πορίκης Θανάσης, δουλεύει στο 

τμήμα οικοδόμων της 1ης πολιτείας, 
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είναι από τους καλυτέρους σταχανοφικούς 

της πολιτείας, εκπληρώνει την νόρμα 

του κατά 280%». Για να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους οι πολιτικοί πρόσφυγες 

στέλνονταν σε ειδικές σχολές τεχνικής 

ειδίκευσης, που υπήρχαν για κάθε μια 

εργοστασιακή ειδικότητα, ενώ η επιτυχής 

παρακολούθηση θεωρείτο καθήκον του 

κάθε εργάτη και υπήρχε τιμητική αναφορά 

στις εφημερίδες των πολιτικών προσφύγων.

Οι πολιτικοί πρόσφυγες έπαιρναν μέρος 

στην οργάνωση της αλληλεγγύης προς 

τους αγωνιζόμενους λαούς και πάνω απ’ 

όλα στον ελληνικό λαό. Πρόσφεραν ένα 

μέρος των αμοιβών τους σε μορφή εράνου, 

τα κόκκινα μεροκάματα ακόμα και 

υπερωρίες σε 5 εργάσιμες ώρες κάτω από 

τα συνθήματα: «Όλοι στον έρανο τιμής», 

«Για το δέμα του φυλακισμένου», «Για το 

σπίτι του αγωνιστή» (για τις οικογένειες 

των διωκόμενων αγωνιστών), «Για την 

ενίσχυση των αναπήρων μας».

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

Από τις πρώτες κιόλας μέρες 

εγκατάστασης οι πολιτικοί 

πρόσφυγες είχαν την ανάγκη επικοινωνίας- 

εμφανίστηκαν εφημερίδες κάθε είδους. 

Στην αρχή ξεκίνησαν με ένα χειρόγραφο 

ή δακτυλογραφημένο δελτίο ειδήσεων για 

να μαθαίνουν τα νέα και από μια πρόχειρη 

στην αρχή εφημερίδα του τοίχου που 

την αναρτούσαν στην καλύτερη δυνατή 

θέση που μπορούσαν να βρουν είτε στην 

αίθουσα που μάθαιναν γράμματα οι 

μικροί, είτε στον τόπο που δούλευαν οι 

μεγάλοι ενώ οι άρρωστοι και οι τραυματίες 

στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν. Όλα 

αυτά τα διάβαζαν στις συγκεντρώσεις τους, 

τα συζητούσαν και τα σχολίαζαν. Ήδη 

από το φθινόπωρο του 1949 αλλά και 

νωρίτερα άρχισαν να εμφανίζονται η μια 

μετά την άλλη οι προσφυγικές εφημερίδες. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες διευκόλυναν την 

έκδοσή τους με την διάθεση τυπογραφείων 

και αναλαβαίνοντας όλα τα έξοδα έκδοσης 

και κυκλοφορίας τους. Συγκροτήθηκαν 

και συντακτικές επιτροπές που τέθηκαν 

κάτω από την καθοδήγησή των κεντρικών 

συμβουλίων των προσφυγικών συλλόγων 

που αποκτούσαν έτσι τα δημοσιογραφικά 

τους όργανα.

Στην Ρουμανία κυκλοφόρησε τον 

Νοέμβριο του 1949 το πρώτο φύλλο 

της εβδομαδιαίας και μετέπειτα 

δισεβδομαδιαίας εφημερίδας «ΝΕΑ 

ΖΩΗ», στην Βουλγαρία εκδίδεται στην 

ίδια περίπου περίοδο η «ΛΕΥΤΕΡΙΑ», 

στην Ουγγαρία «Ο ΛΑΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ», στην Τσεχοσλοβακία «Ο 

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» και μετά το 1968 «Ο 

ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ», στην Πολώνια 

«Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ». Στην Τασκένδη 

επανεκδόθηκε από τον Νοέμβριο του 

1950 η εφημερίδα του βουνού «ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΝΙΚΗ», η οποία μετά το 1956 

μετονομάστηκε σε «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ». 

Εκτός από τις εφημερίδες που εκδίδονταν 

κατά χώρα, πολύ νωρίς άρχισαν να κάνουν 

την εμφάνιση τους τα πανπροσφυγικά 

δημοσιογραφικά όργανα. Τον Ιανουάριο 

του 1950 κυκλοφόρησε το περιοδικό 

«ΕΠΟΝΙΤΗΣ», όργανο της προσφυγικής 

νεολαίας. Η συντονιστική του επιτροπή 

καθοδηγούνταν από το κεντρικό συμβούλιο 

της ΕΠΟΝ. Περίπου την ίδια περίοδο και 

το παιδικό περιοδικό «ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ». 

Τον Μάρτιο του 1950 κυκλοφόρησε 

το περιοδικό «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑΣ», όργανο της Πανελλαδικής 

Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών. Και 

τα τρία αυτά περιοδικά ήταν μηνιαία 

και εκδίδονταν στο Βουκουρέστι , όπου 

υπήρχε και το κεντρικό τυπογραφείο του 

ΚΚΕ και ο εκδοτικός οργανισμός «ΝΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ», που αργότερα ονομάστηκε 

Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις. Το 

καλοκαίρι του 1950 εμφανίστηκε και το 

πολιτικό – θεωρητικό περιοδικό του ΚΚΕ 

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» με έδρα επίσης το 

Βουκουρέστι. Οι προσφυγικές εφημερίδες 

είχαν πολλές φορές και ειδικές παιδικές 

εκδόσεις στις οποίες παρουσιάζανε 

την πλούσια πολιτιστική-καλλιτεχνική 

δραστηριότητα, τα καλλιτεχνικά- 

πατριωτικά προγράμματα τους στις εθνικές 

γιορτές της Ελλάδας και των χωρών 

που ζούσαν. Στα έντυπα καταχωρούνταν 

άφθονες φωτογραφίες και ρεπορτάζ που 

(οι φωτογραφίες είναι από την έκθεση αφιερωμένη στην πολιτική προσφυγιά στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, Περισσός)
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αναδείκνυαν την δραστηριότητα τους. 

Τον Ιανουάριο του 1961 εκδόθηκε το 

περιοδικό «ΠΥΡΣΟΣ» για τα παιδιά 

και τους νέους της προσφυγιάς. Ήταν 

δίμηνο εικονογραφημένο, εκπολιτιστικό, 

μορφωτικό περιοδικό. Πολλοί πολιτικοί 

πρόσφυγες διετέλεσαν μέλη των 

συνταχτικών επιτροπών, των προσφυγικών 

αυτών εντύπων, ενώ πολλοί άλλοι 

πρόσφεραν την συνεργασία τους.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτερη σημασία δίνονταν στις αθλητικές 

δραστηριότητες. Ατομικά αλλά και 

κυρίως ομαδικά αθλήματα, υπήρχαν 

παντού, σε χώρους δουλειάς, παιδικούς 

σταθμούς, σχολεία, τόπους διαμονής. 

Οι πρόσφυγες, παιδιά και ενήλικες, 

ήταν απαραίτητο να συμμετέχουν, ήταν 

ανάμεσα στα καθήκοντα που αποφάσιζαν 

στις συνελεύσεις τους.  Παίρνοντας μέρος 

σε πρωταθλήματα (εργατικά, τοπικά, 

σχολικά), Σπαρτακιάδες (αυτές γίνονταν 

σε εθνικό επίπεδο), όπου συμμετείχαν 

και ντόπιες ομάδες, οι σχέσεις ανάμεσα 

σε ντόπιους και πρόσφυγες συσφίγγονταν, 

οι δύο ομάδες μάθαιναν να ζουν μαζί και 

εκτός δουλειάς, γνωρίζονταν καλύτερα. 

Το 1950 οργανώθηκε η πρώτη αθλητική 

Σπαρτακιάδα στην Τασκένδη. Τέτοιες 

Σπαρτακιάδες οργανώθηκαν εννέα. 

Άρχιζαν με παρελάσεις και γυμναστικές 

επιδείξεις, γίνονταν εκλαΐκευση των 

επιτυχιών στη παραγωγή και σε άλλους 

τομείς με ράδιο ούζελ, πανό – διαγράμματα 

και κατέληγαν με γενικό γλέντι με 

μουσικές μπάντες και με τα παραδοσιακά 

ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. Σε κάθε 

προσφυγική πολιτεία δημιουργήθηκαν 

πολιτιστικές ομάδες (χορωδίες, θεατρικές 

ομάδες, μουσικά προγράμματα, καθώς και 

αθλητικοί αγώνες όπως ποδόσφαιρο, σκάκι 

κ.λπ.).

Μια περιγραφή από τη Βουλγαρία: «Η 

Λέσχη μας στο Πέρνικ, θα έλεγα η φωλιά 

μας, ήταν η ψυχή μας, η ζωή μας, η χαρά 

μας, η διασκέδασή μας. Ήταν όλα μαζί. 

Στο κτήριο που μέναμε, ένα μεγάλο 

θάλαμο τον κάναμε λέσχη. Στη λέσχη 

μας περνούσαμε ευχάριστα με συζητήσεις 

και αναμνήσεις του αγώνα, διαβάζοντας, 

παίζοντας σκάκι και ακούγοντας ελληνική 

μουσική και τραγούδια. Η λέσχη γίνεται 

το κέντρο των αγωνιστών μας. Δίναμε 

μεγάλη αξία και σημασία στο βιβλίο και 

στον εκδοτικό μας οίκο που μας εφοδίαζε 

με πλούσιο έντυπο υλικό και μαζί με 

τοπικές εφημερίδες ενημερωνόμασταν 

για τη κατάσταση στη χώρα μας. ... Δεν 

μας χώριζε τίποτα από τους Βούλγαρους 

συντρόφους που μας δώρισαν τη λέσχη και 

κάναμε αυτή την ελληνική γωνιά με όλα 

τα απαιτούμενα: ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

μαγνητόφωνο και πολλά άλλα για τον 

εκπολιτισμό μας. Και στο τέλος κάθε 

εκδήλωσης, μετά τον αποχαιρετισμό 

ακουγόταν η συνηθισμένη φράση: ‘Καλή 

πατρίδα και καλή αντάμωση’.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Στις αρχές τις δεκαετίας του εξήντα 

η πολιτιστική δουλειά πήρε έκταση 

και ανέβηκε ποιοτικά, άρχισαν να 

ανταλλάσσονται επισκέψεις καλλιτεχνικών 

συγκροτημάτων ανάμεσα στις προσφυγικές 

οργανώσεις στις σοσιαλιστικές χώρες. Να 

συμμετέχουν στα διεθνή φεστιβάλ της 

Παγκόσμιας Δημοκρατικής Νεολαίας. 

Έτσι πολιτικοί πρόσφυγες πήραν μέρος 

στο φεστιβάλ της Πράγας, του Βερολίνου, 

του Βουκουρεστίου, της Σόφιας, της 

Μόσχας κ.λπ. Τη πρώτη διεθνή εμφάνιση 

την έκανε το πολύ γνωστό στη πολιτική 

προσφυγιά καλλιτεχνικό συγκρότημα που 

δημιούργησε ο μουσικοδιδάσκαλος Λάκης 

Χατζής. Το συγκρότημα αυτό ξεκίνησε 

από την ελληνική κοινότητα του Μπούλκες 

της Γιουγκοσλαβίας το 1948. Έδινε 

συναυλίες σε όλες τις λαϊκές δημοκρατίες 

εκλαϊκεύοντας τον αγώνα του ελληνικού 

λαού. Στο Βουκουρέστι ο Λάκης Χατζής 

γνωρίστηκε με τον Δημήτρη Ραβανή-

Ρεντή και όταν έγινε γνωστή η εκτέλεση 

του Νίκου Μπελογιάννη την ίδια μέρα οι 

δυο τους συγκινημένοι έγραψαν το γνωστό 

τραγούδι που τόσο αγαπήθηκε στην 

πολιτική προσφυγιά («Ο Μπελογιάννης ζει 

μεσ’ τις καρδιές μας»).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το θεατρικό συγκρότημα του ΔΣΕ που 

με επικεφαλής τον ηθοποιό Αντώνη 

Γιαννίδη εμψύχωνε τους αγωνιστές και 

αγωνίστριες στον τραχύ αγώνα του βουνού, 

έπρεπε να ανασυσταθεί, βασισμένο στην 

σοσιαλιστική πραγματικότητα και να παίξει 

το ρόλο του στις συνθήκες της προσφυγιάς. 

Στην αρχή ξεκίνησε ερασιτεχνικά και 

σε λίγα χρόνια η καλλιτεχνική αυτή 

δραστηριότητα ξεπέρασε το στάδιο του 

ερασιτεχνισμού και έφτασε σε επίπεδο 

με σοβαρότερες απαιτήσεις. Επικεφαλής 

μπήκαν άνθρωποι του θεάτρου: στη 

Ρουμανία ο Γιάννης Βεάκης απόφοιτος της 

δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου 

και με σπουδές σκηνοθέτη στο Παρίσι. 

Στην Τασκένδη ο Αντώνης Γιαννίδης και 

ο επίσης γνωστός θεατρικός συγγραφέας 

και σκηνοθέτης Γιώργος Σεβαστίκογλου, 

ο σκηνοθέτης Μάνος Ζαχαρίας και άλλοι. 

Ανέβηκαν πολλά θεατρικά έργα ακόμα και 

αρχαίο θέατρο. Στη Ρουμανία το 1953 

οι πολιτικοί πρόσφυγες απόλαυσαν την 

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Ο συνολικός 

αριθμός των θεατρικών έργων που 

παίχτηκαν σε όλες τις Λαϊκές Δημοκρατίες 

είναι αρκετά μεγάλος. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε μόνο ορισμένα: «Πέρσες» 

του Αισχύλου, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, 

«Ρήγας ο Βελεστινλής» του Βασίλη 

Ρώτα, «Η έξοδος του Μεσολογγίου» του 

Γεράσιμου Σταύρου, «Ζητείται ψεύτης» 

και το «Στραβόξυλο» του Δημήτρη Ψαθά, 

«Αγγέλα» του Γιώργου Σεβαστίκογλου, 

«Ανθισμένο όνειρο» του Μενέλαου 

Λουντέμη, «Όμορφος κόσμος ηθικός» 

της Γαλάτειας Καζαντζάκη, «Πέρα από 

τον ίσκιο των κυπαρισσιών» του Γιάννη 

Ρίτσου, «Παντρολογήματα» του Γκόγκολ 

και πολλά άλλα. Η πολιτιστική δουλειά 

στους πολιτικούς πρόσφυγες δεν ήταν 

κάτι το ευκαιριακό, το μεμονωμένο και 

περιστασιακό. Ήταν μια καθημερινή τους 

πρωταρχική απασχόληση. Στη Ρουμανία 

τις ρίζες, τη βάση τις έβαλε το γνωστό 

καλλιτεχνικό συγκρότημα, το οποίο το 

1950 μετακινήθηκε από τη Σινάια και πήγε 

στην Τσεχοσλοβακία. Από το Στεφανέστι 

ξεκίνησε η πλούσια πολιτιστική-

καλλιτεχνική δουλειά. Θέατρο, παιδική 

χορωδία, παιδικό χορευτικό συγκρότημα. 

Κατά το τέλος 1959 οργανώνεται στην 

πόλη Βραΐλα το πρώτο πανπροσφυγικό 

καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Το Νοέμβρη του 
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1960 οργανώνεται το δεύτερο φεστιβάλ 

στο Βουκουρέστι με έκθεση φωτογραφίας 

των επιτεύξεων των ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων στην Ρουμανία. Σε διάφορες 

πόλεις υπήρχαν παραρτήματα των 

συλλόγων των προσφύγων, λειτουργούσαν 

17 λέσχες που ήταν κυψέλες της 

πολιτιστικής δουλειάς. Σ’ αυτό είχε 

συμβάλλει και ο Μενέλαος Λουντέμης με το 

πλούσιο συγγραφικό του έργο. Στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Βουλγαρίας οργανώθηκε 

το 1961 το πρώτο πανπροσφυγικό 

φεστιβάλ που έγινε στη Σόφια. Στο 

φεστιβάλ πήραν μέρος τα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα από το Πλόβντιφ, Βάρνα, 

Δημήτροβγραντ, Δημήτροβα, Στάρα 

Ζαγόρα και Χάσκοβο με 5 φωνητικούς 

ομίλους,  χορευτικά συγκροτήματα, 

τρεις ορχήστρες, θεατρικά έργα, μια 

ηθογραφική παράσταση «Ποντιακός-

Εβρίτικος γάμος», ποδοσφαιρικές 

ομάδες. Στην Λαϊκή Δημοκρατία της 

Τσεχοσλοβακίας δημιουργήθηκε το 1949 

το πρώτο παιδικό συγκρότημα και το 

1959 το πρώτο προσφυγικό φεστιβάλ με 

συγκροτήματα από την Πράγα, Οστράβα, 

Μπρνο, Γέσενικ, Κρνοβ, Ζλάτε Χόρι. 

Το 1960 έγινε το δεύτερο φεστιβάλ και 

προστέθηκαν και άλλα 5 περιφερειακά 

συγκροτήματα της Κάρβινας, του 

Γιάμπλονετς, του Ντβουρ Κράλοβε, του 

Τρούτνοφ και Σούμπερκ. Στη Πολωνία 

το 1970 συγκροτήθηκε ένα εξαιρετικό 

ελληνικό-καλλιτεχνικό συγκρότημα με 

το όνομα HELLEN (ΕΛΛΑΔΑ). Το 

συγκρότημα αυτό πραγματοποίησε 

εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Πολωνίας 

εκλαϊκεύοντας τον αγώνα του ελληνικού 

λαού κατά της χούντας. Στην Τασκένδη, 

οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις γίνονταν 

στα μεγαλύτερα θέατρα της πόλης. Το 

1960 με τη δημιουργία του συλλόγου των 

πολιτικών προσφύγων άρχισε να λειτουργεί 

κεντρικό καλλιτεχνικό συγκρότημα. Με το 

στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα 

το 1967 με απόφαση του Κεντρικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου και με την 

υποστήριξη του ΚΚΣΕ δημιουργήθηκε 

το επαγγελματικό καλλιτεχνικό 

συγκρότημα με σκοπό να εκλαϊκεύει και 

να προπαγανδίζει το πολιτικό τραγούδι, 

την αντιδικτατορική πάλη του ελληνικού 

λαού και τα έσοδα από τις συναυλίες να τα 

διαθέτει για τη βοήθεια των φυλακισμένων 

και εξόριστων από την χούντα στην 

Ελλάδα. Με απόφαση των μελών του 

συγκροτήματος του δόθηκε η ονομασία 

«Μπουζούκι». Έδωσε πάρα πολλές 

παραστάσεις σε εργοστάσια, σε γήπεδα 

σε όλη την ΕΣΣΔ. Έδωσε συναυλίες στην 

Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία. Πήρε 

μέρος και βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του 

Βερολίνου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΛΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ, 
ΑΘΗΝΑ

Σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη 

σελίδα της 100χρονης ζωής του 

Κόμματός μας, σε αυτή της ζωής των 

Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις 

Λαϊκές Δημοκρατίες ήταν αφιερωμένη 

η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το 

απόγευμα του Σαββάτου, 21 Απριλίου, 

2018 στην Αίθουσα Συνεδρίων στην 

Έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό. 

Εκδήλωση που φώτισε τόσο την 

προσπάθεια των Λαϊκών Δημοκρατιών, 

αλλά και των ίδιων των πολιτικών 

προσφύγων που στάθηκαν πρωτοπόροι 

στην υπεράσπιση και οικοδόμηση του 

σοσιαλισμού, αποδεικνύοντας στην πράξη 

το ανώτερο ανθρωπιστικό περιεχόμενο του 

σοσιαλισμού, το μεγαλείο ενός ανώτερου 

οικονομικοπολιτικού συστήματος. 

Η Έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ γέμισε από 

πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά και απογόνους 

τους οι οποίοι με μεγάλη συγκίνηση 

περιηγήθηκαν στην έκθεση, αλλά και 

συνάντησαν παλιούς γνώριμους, φίλους και 

συντρόφους. Επίσης, ξεχωριστή ήταν και 

η παρουσία της νεολαίας, η οποία ήθελε 

να μάθει μια σχετικά άγνωστη πτυχή της 

Ιστορίας του Κόμματός μας.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ΓΓ της 

ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Στο προαύλιο είχε στηθεί μια πολύ 

ενδιαφέρουσα έκθεση με ταμπλό και 

αρχειακό υλικό, όπου αποτύπωνε πλευρές 

της ζωής στην πολιτική προσφυγιά.

Ακολούθησε θεατρική παράσταση «Με 

τη σκέψη στην πατρίδα» της Ιωάννας 

Στεφανίδου, από τη θεατρική ομάδα 

«Πολιτική Σκηνή» του παραρτήματος 

Θεσσαλονίκης της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Σε 

σκηνές της παράστασης πολλοί ήταν από 

τους παρόντες που αναγνώρισαν πλευρές 

της δικιάς τους ζωής, ή των γονιών 

και παππούδων τους. Όλες οι ιστορίες 

βασίστηκαν σε πραγματικές ιστορίες 

πολιτικών προσφύγων. 

Στην εκδήλωση ακολούθησε μουσικό 

πρόγραμμα από ένα συγκρότημα που 

μπορεί να χαρακτηριστεί και «ιστορικό».

Πρόκειται για το συγκρότημα του 

Συλλόγου Ελλήνων Πολιτικών 

Προσφύγων της Τασκένδης, με το όνομα 

«Μπουζούκι» που ιδρύθηκε το 1967. Οι 

λόγοι της συγκρότησής του ήταν πολιτικοί, 

για να στηρίξει τον αντιδικτατορικό 

αγώνα του λαού μας, τη συγκέντρωση 

χρημάτων, τη βοήθεια στους πολιτικούς 

κρατούμενους και την προσπάθεια 

διεθνούς αφύπνισης ενάντια στη 

δικτατορία. Επιπλέον, όμως, για 20 χρόνια 

ψυχαγωγούσε τους Έλληνες πολιτικούς 

πρόσφυγες της Τασκένδης, ταξίδεψε την 

ελληνική μουσική με συναυλίες του σε 

πολλές πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης, 

πήρε μέρος σε Παγκόσμια Φεστιβάλ 

Νεολαίας και Φοιτητών και είχε και 

διακρίσεις. Πριν από 4 χρόνια τα μέλη του 

συγκροτήματος ξανασμίξανε και έδωσαν 

το «παρών» και στην εκδήλωση της ΚΕ 
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του ΚΚΕ στον Περισσό -παρά τα σοβαρά 

προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν 

κάποιοι- εκτελώντας εξαιρετικά μια σειρά 

αγαπημένα τραγούδια.

Στο συγκρότημα «Μπουζούκι» 

συμμετείχαν οι: Ανδρέας Παπαδόπουλος 

(μπουζούκι), Κώστας Γκουντουβάς 

(μουσικός διευθυντής), Ανδρέας 

Παπαδόπουλος (ηλεκτροακουστική 

κιθάρα), Θόδωρος Παπίδης (κιθάρα-

μπάσο), Δημήτρης Μητρούσης (κρουστά), 

Βασίλης Τσιούτσιος (πληκτρά) και στο 

πιάνο ο διακεκριμένος καλλιτέχνης της 

Λαϊκής Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, 

μουσικοσυνθέτης και καλλιτεχνικός 

διευθυντής της ορχήστρας και ένας 

από τους ιδρυτές του συγκροτήματος, 

Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

Στο τραγούδι ήταν οι Ανθή Τατσιούλη, 

Ιουλιέτα Παπαδοπούλου και Κώστας 

Τριανταφυλλίδης.

Το πρόγραμμα άνοιξε με ένα ορχηστρικό 

κομμάτι από το συγκρότημα και 

ακολούθησε ένα ποτ πουρί από τραγούδια 

του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου 

Λοΐζου. Τραγούδια του αγώνα, αλλά 

και της προσφυγιάς εναλλάσσονταν, με 

τον κόσμο να συμμετέχει ένθερμα, ενώ 

αίσθηση προκάλεσαν και τα ρωσικά 

τραγούδια, όπως οι «Γερανοί», που μιλάει 

για το καθήκον των επιζώντων έναντι των 

πεσόντων, μιλάει για τον πόλεμο, αλλά και 

για την ειρηνική ζωή που όλοι θέλουμε να 

ζούμε, χρησιμοποιώντας τους γερανούς ως 

ένα σύμβολο αθανασίας. Αντίστοιχα, «Τα 

βράδια της Μόσχας» που η ερμηνεύτρια 

κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στα 

ρωσικά και καθώς η αίθουσα συνεδρίων 

ήταν γεμάτη με απογόνους πολιτικών 

προσφύγων, τη συνόδευσαν εύκολα σε μια 

γλώσσα που γνωρίζουν, σε μια δεύτερη 

πατρίδα, τη Σοβιετική, που τους είχε 

αγκαλιάσει ολόψυχα. Και φυσικά δεν θα 

μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα η 

πασίγνωστη και αγαπημένη «Κατιούσα», 

λαϊκό ρωσικό τραγούδι από αυτά που στον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στα στόματα 

των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού 

και στη χώρα μας «ντύθηκε» με ελληνικούς 

στίχους για να υμνήσει το ΕΑΜ.

«Ένας αιώνας αγώνας και θυσία το 

ΚΚΕ στην πρωτοπορία», δόνησε την 

αίθουσα το σύνθημα μετά την ερμηνεία 

της «Κατιούσα», αρχικά στα ρωσικά και 

μετά στα ελληνικά.

Ακολούθησαν ορχηστρικά κομμάτια από 

το συγκρότημα, ανάμεσά τους και ο 

«Ζορμπάς» που ξεσήκωσε κόσμο για 

χορό, ενώ η συναυλία έκλεισε με το 

τραγούδι του ΔΣΕ «Βροντάει ο Όλυμπος 

και πάλι» με τον κόσμο να χαρίζει στο 

τέλος το πιο θερμό του χειροκρότημα και 

το σύνθημα «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, 

ΟΠΛΑ, ΔΣΕ, δόξα και τιμή στο ΚΚΕ», 

να κλείνει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση 

στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 

χρόνια του Κόμματος. (902.gr) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ, Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΜΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΜΑΣ

Η σημερινή μας εκδήλωση είναι ιδιαίτερη.

Αναφέρεται σε ένα ειδικό, ηρωικό, 

τραγικό, αλλά ταυτόχρονα και 

μεγαλειώδες μεγάλο κομμάτι της Ιστορίας 

του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος 

και του Κόμματός μας, που φέτος 

γιορτάζουμε τα 100ά γενέθλιά μας. Η 

πολιτική προσφυγιά υπήρξε το αποτέλεσμα 

του οργανωμένου και συντεταγμένου 

περάσματος των μαχητών και των 

μαχητριών του στις Λαϊκές Δημοκρατίες, 

το οποίο ακύρωσε στην πράξη τους 

σχεδιασμούς του αστικού στρατού και 

των ιμπεριαλιστών συμμάχων του για 

εξόντωσή τους. Η μελέτη της ιστορικής 

διαδρομής των πολιτικών προσφύγων - της 

Ιστορίας του Κόμματος στην πολιτική 

προσφυγιά - μας δίνει γνώση για την 

ιστορία του επαναστατικού κινήματος, του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αλλά 

και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 

αιώνα που πέρασε. Η πολιτική προσφυγιά 

ήταν η αναγκαστική επιλογή για τους 

χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες του 

ΔΣΕ, που με ψηλά το κεφάλι και δυνατό 

αγωνιστικό φρόνημα φιλοξενήθηκαν στις 

χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, 

στη Σοβιετική Ένωση και στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη.

Με βάση τα στοιχεία της 3ης 

Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ, οι πολιτικοί 

πρόσφυγες το 1950 αριθμούσαν σχεδόν 

56.000. Ανάμεσά τους 17.529 παιδιά, τα 

οποία πήραν το δρόμο της προσφυγιάς 

για να σωθούν από την πείνα, τους 

βομβαρδισμούς από τις βόμβες ναπάλμ 

του Τρούμαν και τα «αναμορφωτήρια» 

της βασίλισσας Φρειδερίκης. Πολλά απ’ 

αυτά τα παιδιά, αδιάψευστοι μάρτυρες της 

φροντίδας του σοσιαλιστικού συστήματος 

(φώτο - Η γιαγιά, αντάρτισσα… από την 

έκθεση)
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για το παιδί, είναι σήμερα ανάμεσά μας. 

Αποτελούν το ισχυρό παράδειγμα που 

κουρελιάζει την αστική προπαγάνδα, πως 

δήθεν η σωτηρία τους ήταν παιδομάζωμα 

προκειμένου να γίνουν γενίτσαροι ενάντια 

στην πατρίδα. Μαζί με τους μαχητές και 

τις μαχήτριες του ΔΣΕ και τα παιδιά 

τους, στην πολιτική προσφυγιά πέρασαν 

χιλιάδες ηλικιωμένοι, ανήμποροι, άμαχοι 

κάτοικοι, χωριά ολόκληρα τα οποία είχαν 

στηρίξει τη δράση του. Για να σωθούν από 

την εκδικητική μανία του αστικού στρατού 

και της κρατικής καταστολής.

Οι δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές πολιτικοί 

πρόσφυγες υπήρξαν σπλάχνο από τα 

σπλάχνα του ΚΚΕ και του αγώνα που 

ενέπνευσε και καθοδήγησε την κορυφαία 

στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα μας, 

τον αγώνα του ΔΣΕ. Πολλοί απ’ αυτούς 

είχαν πρωτοστατήσει στην ένοπλη πάλη του 

ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και νωρίτερα στο εργατικό 

κίνημα, στην πάλη για τη βελτίωση της 

ζωής της εργατικής τάξης και για την 

ιστορική της αποστολή για μια λεύτερη 

και σοσιαλιστική Ελλάδα. Όλους αυτούς 

θέλουμε να τιμήσουμε σήμερα. Ιδιαίτερα 

όσους δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα, αφού στις τρεις περίπου δεκαετίες 

της πολιτικής προσφυγιάς ήταν χιλιάδες 

αυτοί οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους 

πνοή μακριά μας. Αλλά και όσες και όσους 

δεν υποχώρησαν και επαναπατρίστηκαν 

μετά από πολύχρονο αγώνα, γνωρίζοντας 

ότι η επιστροφή στην πατρίδα σήμαινε νέα 

σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους στην 

καπιταλιστική Ελλάδα.

ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες 

έζησαν από πρώτο χέρι το 

σοσιαλισμό, υπερασπίστηκαν τη νέα 

σοσιαλιστική οικοδόμηση με τη δουλειά 

τους στην παραγωγή, με το κομμουνιστικό 

τους ατσάλωμα παρά τις αντιξοότητες. 

Ρίχτηκαν σε μια νέα ειρηνική μάχη, 

έκαναν μεγάλη προσπάθεια και πέτυχαν 

σε λίγο διάστημα να μάθουν τη γλώσσα 

της χώρας φιλοξενίας τους, κατέκτησαν 

τα κάστρα της επιστήμης, της τεχνικής 

ειδίκευσης. Υπήρξαν πρωτοπόροι για 

να ισχυροποιηθεί και να αναπτυχθεί η 

σοσιαλιστική παραγωγή στη βιομηχανία 

και τον αγροτικό τομέα. Αναδείχτηκαν 

σε πρωτοπόρους και καινοτόμους 

εργαζόμενους της σοσιαλιστικής 

παραγωγής. Στην περίπτωση των Ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων έλαμψε ο διεθνισμός, 

η διεθνιστική βοήθεια και προσφορά τους.

Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, 

ταυτόχρονα, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες 

της διεθνιστικής προσφοράς των χωρών 

της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, οι 

οποίες με την απλόχερη βοήθειά τους 

- ιδιαίτερα στα παιδιά - απέδειξαν το 

ανώτερο ανθρωπιστικό περιεχόμενο 

του σοσιαλισμού. Και για να μπορέσει 

κανείς να κατανοήσει το μέγεθος αυτής 

της προσφοράς, φτάνει να σκεφτεί πως 

αυτές οι χώρες ήταν βαριά χτυπημένες 

από τις καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, από τη ναζιστική κατοχή. Παρ’ 

όλα αυτά διέθεσαν ό,τι καλύτερο είχαν, 

ειδικά για τα παιδιά: Κτίρια, εκπαιδευτικό 

και ιατρικό προσωπικό, υποδομές και 

μέσα, για την υγιεινή τους διατροφή και 

διαβίωση. Αυτό είναι το μεγαλείο ενός 

ανώτερου κοινωνικού συστήματος, του 

σοσιαλισμού, που μπόρεσε όχι μόνο να 

υποδεχτεί, αλλά και άμεσα να καλύψει 

τις ανάγκες των πολιτικών προσφύγων σε 

Υγεία, Παιδεία, εργασία.

Στα υλικά της 3ης Συνδιάσκεψης που 

πραγματοποιήθηκε το 1950 στη Ρουμανία, 

αποτυπώνεται η επαναστατική αισιοδοξία, 

η τιτάνια και καρποφόρα προσπάθεια 

προσαρμογής των πολιτικών προσφύγων 

στις συνθήκες της σοσιαλιστικής 

οικοδόμησης - στην ειρηνική ζωή. Βέβαια, 

για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις 

νέες συνθήκες οι πολιτικοί πρόσφυγες, 

στηρίχτηκαν ολόπλευρα, όχι μόνο για να 

μάθουν τη γλώσσα, για να καταρτιστούν 

τεχνικά, αλλά και για να προσαρμοστούν 

σε πρωτόγνωρες εμπειρίες, όπως ήταν 

για τις μητέρες η ανατροφή των παιδιών 

σε παιδικούς σταθμούς. Οι Σοβιετικοί 

εργαζόμενοι στήριξαν τους χιλιάδες 

πολιτικούς πρόσφυγες γιατί ήταν 

διαπαιδαγωγημένοι με τα ιδανικά της 

αλληλεγγύης, του διεθνισμού. Οι ίδιοι είχαν 

βιώσει πρωτόγνωρες δυσκολίες με τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν μάθει να τις 

αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία. Αλλά και 

οι συνθήκες της σοσιαλιστικής παραγωγής 
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ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Με την ευκαιρία και της σημερινής 

εκδήλωσης, θέλουμε να 

απευθυνθούμε ιδιαίτερα στους απογόνους 

των πολιτικών προσφύγων δεύτερης 

και τρίτης γενιάς, να γνωρίσουν ακόμα 

καλύτερα τις θέσεις μας. Να μελετήσουν 

τα συμπεράσματα του ΚΚΕ για τις 

αιτίες που οδήγησαν στις ανατροπές, 

στην καπιταλιστική παλινόρθωση. 

Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι και όσες 

έζησαν, γνώρισαν τα επιτεύγματα του 

σοσιαλισμού στην εργασία, στην Παιδεία, 

την Υγεία και τον πολιτισμό. Έζησαν όμως 

και την υποχώρηση με τις αντεπαναστατικές 

ανατροπές. Πολλοί απ’ αυτούς βρίσκονται 

σήμερα εδώ, ανάμεσά μας. Ξέρουν πως ο 

κόσμος, μετά το 1991, δεν έγινε καλύτερος, 

αντιθέτως η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, 

η βαρβαρότητα έγινε ακόμα πιο έντονη 

σε βάρος των εργαζομένων όλου του 

κόσμου. Ξέρουν πως ο σοσιαλισμός, η 

πιο μεγάλη μέχρι τότε κατάκτηση της 

ανθρωπότητας, είναι ένα σύστημα που 

έχει στο επίκεντρό του την ικανοποίηση 

των κοινωνικών αναγκών, την άνοδο του 

γενικού επιπέδου της ευημερίας για όλους. 

Και σε όσους ρωτούν, θέλουν να μάθουν 

“γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός”, τους 

απαντάμε: Επειδή σταδιακά το ΚΚΣΕ 

και η σοβιετική εξουσία, μπροστά σε 

δυσκολίες, υιοθέτησαν επιλογές, όπως 

ήταν η προώθηση της πολιτικής της 

αγοράς, παρμένη από τους νόμους του 

καπιταλισμού. Έτσι αποδυναμώθηκαν 

η κοινωνική ιδιοκτησία, ο Κεντρικός 

Σχεδιασμός, ο εργατικός έλεγχος, ο 

σοσιαλιστικός χαρακτήρας της παραγωγής, 

χάθηκε η προωθητική δύναμη ανάπτυξης 

του σοσιαλισμού. Απεμπολήθηκε ο 

χαρακτήρας της εξουσίας ως δικτατορίας 

του προλεταριάτου με το λεγόμενο 

παλλαϊκό κράτος, όπως και η ταξική πάλη 

που συνεχίζεται μέχρι τον κομμουνισμό.

Καλούμε όσους και όσες έζησαν τη 

σοσιαλιστική οικοδόμηση, όχι μόνο να 

γνωρίσουν τα σύγχρονα συμπεράσματα του 

ΚΚΕ για τις αιτίες των αντεπαναστατικών 

ανατροπών, αλλά και να μελετήσουν τα 

πολύτιμα διδάγματα του Κόμματος για 

την Ιστορία του στην πολιτική προσφυγιά 

και γενικότερα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

Γιατί στην πολιτική προσφυγιά πέρασε 

και το ίδιο το Κόμμα. Η Κεντρική 

του Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο, στις 

τρεις περίπου δεκαετίες που το ΚΚΕ είχε 

τεθεί εκτός νόμου από το ελληνικό αστικό 

κράτος. Η έδρα της ΚΕ φιλοξενήθηκε στη 

Ρουμανία και μετά το 1968 στην Ουγγαρία. 

Στην πολιτική προσφυγιά λειτούργησε 

ο Ραδιοφωνικός Σταθμός “Ελεύθερη 

Ελλάδα” και μετά το 1956 ‘η Φωνή 

της Αλήθειας’, που εξέπεμπε παράνομα 

στην Ελλάδα για να ενημερώνει τους 

κομμουνιστές και τον ελληνικό λαό. Και 

στην περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς, 

το Κόμμα μας έγραψε επίσης σελίδες 

πρωτοπόρας δράσης και αυτοθυσίας, όπως 

είναι αυτές των εκατοντάδων παράνομων 

αποστολών στην Ελλάδα για την ανάπτυξη 

της δράσης του Κόμματος. Μια από 

αυτές ήταν και η αποστολή του Νίκου 

Μπελογιάννη.

Η δράση του ΚΚΕ στηρίχτηκε από τα 

Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα 

των χωρών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης 

καθώς και από τα αντίστοιχα κράτη.

Οι εξελίξεις όμως στις χώρες αυτές, με 

πρώτη την ίδια τη Σοβιετική Ένωση, 

επηρέασαν τη ζωή των πολιτικών 

προσφύγων, την ιδεολογική διαπάλη, 

καθώς και την πολιτική του Κόμματός μας. 

Για παράδειγμα, η δεξιά οπορτουνιστική 

στροφή του ΚΚΣΕ, με τις αποφάσεις του 

20ού Συνεδρίου το 1956, επέφερε την 

παρέμβαση του ΚΚΣΕ και της Επιτροπής 

των 6 ΚΚ στο ΚΚΕ. Αποτέλεσε την 

αφετηρία για την αλλαγή της πολιτικής 

γραμμής του Κόμματος, την καθαίρεση 

του Νίκου Ζαχαριάδη από Γραμματέα 

του Κόμματος και μια σειρά άλλες 

οργανωτικές αλλαγές. Η παρέμβαση των 6 

ΚΚ των χωρών φιλοξενίας των πολιτικών 

προσφύγων επέφερε δεξιά οπορτουνιστική 

στροφή και στο Κόμμα, η οποία δύο 

χρόνια αργότερα πήρε και οργανωτικό 

χαρακτήρα, αφού οδήγησε στη διάλυση 

των παράνομων Κομματικών Οργανώσεων 

και τη διάχυση των κομμουνιστών στην 

ΕΔΑ. Η 6η Ολομέλεια του 1956 οδήγησε 

σε μεγάλη κρίση στο ΚΚΕ, οδήγησε στη 

διαγραφή χιλιάδων κομματικών μελών 

στις Οργανώσεις της Τασκένδης, όπου 

ζούσε και ο κύριος όγκος των πολιτικών 

προσφύγων. Οι επιπτώσεις της ήττας 

και της προσφυγοποίησης έφερναν 

καλλιεργούσαν τη συλλογικότητα, την 

ευγενική άμιλλα και όχι τον ανταγωνισμό, 

συνέβαλαν ώστε να υπάρχει αντίστοιχη 

συνείδηση.

Η πορεία στην τεχνική και επιστημονική 

κατάρτιση των πολιτικών προσφύγων είναι 

χαρακτηριστική. Το 1974, στο σύνολο 

των 32.790 εργαζόμενων πολιτικών 

προσφύγων, ποσοστό 10,32% είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ, πολλοί και με ανώτερες 

ακόμα σπουδές και ερευνητικές διακρίσεις. 

13,5% διπλωματούχοι μέσω τεχνικών 

σχολών και 35,36% διπλωματούχοι 

επαγγελματικών σχολών. Σε αυτούς δεν 

συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που ήταν 

ακόμα εν ενεργεία φοιτητές - σπουδαστές 

το 1974. Επίσης, στη δεκαετία του 

1970 εκμηδενίστηκε το ποσοστό των 

ανειδίκευτων εργατών μεταξύ των 

προσφύγων.

Οι χώρες υποδοχής φρόντισαν ήδη από 

τα πρώτα χρόνια για τη συνταξιοδότηση 

των ηλικιωμένων πολιτικών προσφύγων 

καθώς και των αναπήρων. Δηλαδή με 

μόνο το κριτήριο της φροντίδας προς 

τον άνθρωπο - χωρίς άλλη προϋπόθεση 

- διασφαλίστηκε ανθρώπινη ζωή σε 

περίπου 15.000 τραυματίες αλλά και 

ηλικιωμένους, που πήραν το δρόμο της 

πολιτικής προσφυγιάς. Πριν ακόμα από 

την άφιξη των πρώτων ελληνόπουλων στις 

χώρες υποδοχής, συγκροτήθηκαν παιδικοί 

σταθμοί στελεχωμένοι με γιατρούς, 

μάγειρες και άλλο κατάλληλο προσωπικό.

Συγκροτήθηκαν σχολεία με εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στα Ελληνικά. Και τόσα 

άλλα...
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Ο αγώνας για τον επαναπατρισμό 

των αγωνιστών, που αναγκαστικά 

πήραν το δρόμο της πολιτικής 

προσφυγιάς, συνδεόταν με τον αγώνα 

για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, την 

απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων 

- των φυλακισμένων αγωνιστών που αρκετοί 

κρατούνταν για σχεδόν 20 χρόνια. Η 

πάλη για τον έντιμο επαναπατρισμό χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς 

δηλώσεις μεταμέλειας, χωρίς πολιτική 

υποχώρηση, τηρήθηκε συλλογικά από την 

πλειοψηφία των πολιτικών προσφύγων. 

Από τη μεριά του, το ελληνικό αστικό 

κράτος τήρησε αδιάλλακτη στάση 

απέναντι στους πολιτικούς πρόσφυγες, με 

περιόδους χαλάρωσης αλλά και έντασης 

των φραγμών. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

αφαιρέθηκε ακόμα και η ελληνική ιθαγένεια 

από χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες. Σε 

χιλιάδες πρόσφυγες δεν επιτράπηκε ούτε 

η τουριστική επίσκεψη στην Ελλάδα. Δεν 

επιτρεπόταν ούτε η ταφή στην πατρίδα.

Κάθε περίοδος στη δράση του Κόμματος 

έχει τις δικές της πρωτόγνωρες δυσκολίες 

και νέα κάθε φορά καθήκοντα. Αμέσως 

μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ, το ΚΚΕ 

βρέθηκε με ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών 

του στην πολιτική προσφυγιά. Ένα άλλο 

βρισκόταν στην Ελλάδα σε συνθήκες 

βαριάς παρανομίας. Η επικοινωνία 

ανάμεσα σε αυτά τα δύο τμήματα, η 

καθοδήγηση δηλαδή του Κόμματος και 

του κινήματος, γινόταν μέσω ασυρμάτων 

και πάνω απ’ όλα με τις παράνομες 

αποστολές στελεχών στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για μια ξεχωριστή ηρωική 

σελίδα από τη δράση του Κόμματος. 

Κι ένα τρίτο τμήμα των δυνάμεων του 

Κόμματος, δηλαδή χιλιάδες κομμουνιστές 

και άλλοι αγωνιστές, βρισκόταν στις 

φυλακές και τις εξορίες, με τις εκτελέσεις 

κρατουμένων αγωνιστών να συνεχίζονται. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η πιεστική ανάγκη 

για νόμιμη δράση του Κόμματος, για τη 

σωτηρία της ζωής χιλιάδων κρατουμένων, 

για την απελευθέρωσή τους, οδήγησε 

στην επεξεργασία - ήδη από το 1949 

- μιας θέσης που έφερνε λανθασμένα 

σε πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη 

πραγματοποίησης μιας λεγόμενης εθνικής 

δημοκρατικής κυβέρνησης, που θα έκανε 

πράξη την ελεύθερη λειτουργία του 

ίδιου του Κόμματος, την απελευθέρωση 

των πολιτικών κρατουμένων και τον 

επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων.

Όπως απέδειξαν και οι εξελίξεις, το 

Κόμμα παρέμεινε εκτός νόμου από 

όλες τις αστικές κυβερνήσεις, είτε αυτές 

ήταν “δεξιές” είτε “κεντρώες”. Δηλαδή, 

είναι άλλο το αίτημα της πάλης που θα 

έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή της 

διεκδίκησης και με μεγαλύτερη ακόμα 

ένταση και επιτακτικότατα, με κινήσεις 

που να εκθέτουν τις αστικές κυβερνήσεις 

κάθε απόχρωσης, και άλλο το πρόταγμα 

μιας κυβέρνησης, στο έδαφος του 

καπιταλισμού, ειδικού σκοπού, που θα 

έκανε πράξη τον εκδημοκρατισμό, τη 

γενική αμνηστία, τον επαναπατρισμό κ.ά.

Αυτός ο κυβερνητικός στόχος, πέρα από 

ανεδαφικός, υπέσκαπτε την προσπάθεια 

χάραξης επαναστατικής στρατηγικής από 

το ΚΚΕ.

Εδώ πρέπει να πούμε πως απ’ όλη την 

περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς του 

Κόμματος, εξάγονται συμπεράσματα και 

για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. 

Με βασικό εκείνο, πως δεν είναι ζήτημα 

τυπικών κανόνων στις σχέσεις ανάμεσα 

στα κόμματα ή γενικά η αρχή το ένα να 

μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά του άλλου 

εκφράζοντας ανάλογη γνώμη ή κριτική, 

αλλά το περιεχόμενο της όποιας διεθνούς 

παρέμβασης εάν ενισχύει την υπόθεση για 

την οποία παλεύουμε, την επαναστατική 

στρατηγική, ή την αποδυναμώνει.

Ανάλογη πείρα πλέον έχει κατακτήσει το 

ΚΚΕ και στο σήμερα. Είναι και αυτό ένα 

μικρό δείγμα των σύνθετων συνθηκών και 

της πίεσης από τα ίδια τα πράγματα, που 

ασκείται στην προσπάθεια του ΚΚΕ να 

χαράσσει γραμμή σε όλες τις συνθήκες. 

Να κρίνει επιστημονικά - ταξικά την 

κατάσταση που κάθε φορά διαμορφώνεται. 

Η μελέτη της Ιστορίας του Κόμματος, 

του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος 

έδωσε στο ΚΚΕ εφόδια για τη δημιουργία 

σύγχρονου Προγράμματος και να 

χαράσσει ανάλογη γραμμή πάλης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Τελικά ο επαναπατρισμός των πολιτικών 

προσφύγων ήρθε ως αποτέλεσμα 

των πολύχρονων αγώνων και έγινε πράξη 

μετά την ντε φάκτο νομιμοποίηση του 

Κόμματος το 1974, με την πτώση της 

επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας. 

Αλλά και πάλι τίποτα δεν χαρίστηκε. 

Χρειάστηκε μια ολόκληρη περίοδος πάλης 

από τους πολιτικούς πρόσφυγες, πάλη 

στην οποία πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Και 

αφορούσε τον ελεύθερο επαναπατρισμό 

στην πράξη. Το να αρθούν όλα τα νομικά 

εμπόδια, αλλά και να στηριχτεί ουσιαστικά 

η ζωή των επαναπατρισθέντων πολιτικών 

προσφύγων, να δοθούν συντάξεις στους 

ηλικιωμένους. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Τα 

πάντα κατακτήθηκαν με αγώνες.

Τιμάμε όλους και όλες που έπεσαν στα 

πεδία των μαχών, εκτελέστηκαν. Όσους 

βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν. 

Όσους και όσες βρέθηκαν στην 

αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. Τα 

παιδιά και τα εγγόνια όλων αυτών που 

συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για την 

αξιοπρέπεια, τη ζωή και το καλύτερο 

πανανθρώπινο μέλλον. Για τον σοσιαλισμό 

- κομμουνισμό. Ζήτω τα 100 χρόνια του 

ηρωικού μας Κόμματος». (Ριζοσπάστης. 

Οι φωτογραφίες είναι από την έκθεση για 

τη ζωή των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 

στην Έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ) 

φαινόμενα γκρίνιας, προστριβών, συνεχούς 

αναζήτησης για τα αίτια της ήττας. Σε αυτό 

το έδαφος δυνάμωσαν και συμβιβαστικές 

οπορτουνιστικές απόψεις σε σχέση με 

την πολιτική γραμμή του Κόμματος, με 

τη στρατηγική του πριν το 1956. Παρά 

τη δεξιά στροφή που επήλθε στα χρόνια 

μετά την 6η Ολομέλεια του 1956, το 

Κόμμα μας υπερασπίστηκε στοιχειώδεις 

επαναστατικές αρχές, άνοιξε μέτωπο στον 

ευρωκομμουνισμό, δεν μετατράπηκε 

σε κόμμα ευρωκομμουνιστικό, άνοιξε 

ιδεολογικό μέτωπο μαζί του. Όλη η 

περίοδος της πολιτικής προσφυγιάς 

των χιλιάδων μαχητών του ΔΣΕ, των 

χιλιάδων κομμουνιστών και του ίδιου 

του Κόμματος εκείνη την περίοδο είναι 

ιδιαίτερα διδακτική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ  : ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
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Πρόλογος της Α. Κεφαλέλη

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα των 

αναζητήσεών μου στα χρόνια της Κατοχής 

και του Εμφυλίου Πολέμου. Με έναν 

αριθμό τηλεφώνου, μια πληροφορία 

καταγωγής από τον Έβρο και ένα όνομα 

Νίκη ξεκίνησα το ταξίδι ιστορίας και όπου 

με πάει είπα. Δεν γνώριζα παραπάνω. 

Τηλεφωνώντας, μουδιασμένη όπως σε κάθε 

αρχή, βιάζομαι να συστηθώ. Βιάζομαι να 

πω ότι η μητέρα μου από εκεί είναι, από 

τον Έβρο. Λίγο να πάρουμε μπρος είπα...

Γνώριζε τους γονείς μου, γνώριζε και μένα 

μωρό τριών ετών. Εκεί, στην πολιτική 

προσφυγιά γύρισαν οι αναμνήσεις. Δεν 

τη θυμόμουν βέβαια. Μικρό παιδί ήμουν 

και σήμερα εξήντα πέντε χρόνια από τότε 

παρουσιάζομαι μπροστά της. 

(…) Από τη ζωή στο χωριό ξεκινήσαμε και 

στο φευγιό του πατέρα της στην αντίσταση 

φτάσαμε. Κυνηγημένος, δημοκράτης, 

οικογενειάρχης με πέντε παιδιά, 

νοικοκύρης όπως λέει η Νίκη. Νωρίς με 

την αδερφή της Τασούλα πήρανε τη θέση 

του πατέρα τους. Η ζωή στο χωριό δεν 

είναι καλή. Πολιτικά γεγονότα και μεγάλη 

αναστάτωση στα χωριά. Ξύλο, διωγμοί και 

βιασμοί παντού.

Μια απόπειρα βιασμού της μάνας από 

παρακρατικούς και πληρωμένους χαφιέδες 

είναι η αφορμή να ξεχειλίσει το ποτήρι. 

Μικροί και μεγάλοι οργανώνονται. Η 

ΕΠΟΝ φουντώνει, απλώνεται στα χωριά. 

Εκεί μέσα κάνουν τα πρώτα τους βήματα 

η Ελένη (ψευδώνυμο Νίκη) και η αδερφή 

της Τασούλα (ψευδώνυμο Ελευθερία). 

Η ώρα τους ήρθε. Φεύγουν για το βουνό. 

Φεύγουν να σώσουν τη ζωή τους. Μικρή 

ελπίδα της μάνας 

πως «εκεί θα βρούνε 

τον πατέρα»…

Ιούνιος μήνας του 

1947 φεύγουν σε 

μια νύχτα από το 

χωριό Καναδάς του 

Έβρου 50 άντρες 

και 14 κοπέλες. 

Μεταξύ αυτών είναι 

η Νίκη, η αδερφή 

της Τασούλα και η 

πρώτη τους ξαδέρφη 

Ευανθία. 

Ο αγώνας τώρα 

αρχίζει. Πορεία 

δύσκολη και 

β α σ α ν ι σ τ ι κ ή . 

«Περπατάμε» με τη 

Νίκη τα μονοπάτια. 

Ακούω πολλά. 

Αγώνας σκληρός και 

πίστη μεγάλη.

Το αντάμωμα με τον 

Χάρο πολλές φορές. 

Ακούω με κομμένη 

ανάσα. Και πουθενά 

ο φόβος… Συχνά 

μου λέει η Νίκη:

«Τι, θα καθόμασταν; 

Μας κυνηγούσαν. 

Πολλοί στις φυλακές και εξορίες 

βρίσκονταν. Πολλούς δέρνανε στην 

πλατεία μπροστά στους κατοίκους, 

στα παιδιά τους και στις γυναίκες τους. 

Βογκούσαν τα χωριά μας, τρέμαμε 

στα σπίτια. Ο φόβος καθημερινός. Τα 

ουρλιαχτά των πατεράδων από το ξύλο, 

εκεί στο σχολείο, σταματημό δεν είχαν. 

Κι εμείς τα παιδιά πιάναμε γωνιές για να 

κρυφτούμε, να γλυτώσουμε… Να γιατί 

πήραμε τα βουνά».

Η πορεία πολέμου ξεκίνησε. Μάχες 

πολλές, πείνα, δίψα και με το Χάρο 

πιασμένη. «Ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε 

και τη ζωή μας», όπως τα λέει η Νίκη. 

Ακούω περιγραφές μαχών, διαδρομές 

πολλές και ποδαράτες. 

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΝΙΚΗ (1940-1949) 

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΕΦΑΛΕΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

Η Ελένη Τσιομπανίδου γεννήθηκε το 1929 στο χωριό Καναδάς Έβρου. Είναι κόρη του Θανάση και της Σοφίας, ένα από τα πέντε παιδιά τους. 

Αγρότες στο επάγγελμα οι γονείς της. Ο πατέρας δημοκράτης, κυνηγημένος φεύγει νωρίς στο βουνό. Παίρνει μέρος στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ. 

Αργότερα, τον Ιούνιο του 1947 φεύγει και η Ελένη με την αδερφή της Τασούλα. Είναι μαχήτριες του ΔΣΕ. Το Γενάρη του 1949 τραυματίζεται 

βαριά στη Μαυροθάλασσα Σερρών και μένει τυφλή. Με Μετάλλιο Ανδρείας και Επαίνους στο ΔΣΕ. Ζει πολιτικός πρόσφυγας στην πόλη Οράντεα 

της Ρουμανίας. Επαναπατρίσθηκε το 1989. Σήμερα κάτοικος Βέροιας.
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Από τον Έβρο ξεκίνησε, στη Μπερκόβιτσα 

(σημ. Κ: νοσοκομείο στη Βουλγαρία) 

έκτακτα λόγω υγείας. Αναρρώνει και 

επιστρέφει στο Μπέλες. Εντάσσεται στην 

20η Ταξιαρχία, στο Λόχο Αυτοματιστών. 

Περπατάει πότε μπρος και πότε πίσω με 

την ομάδα της. Περιγραφές που κόβουν 

την ανάσα. Και όλα τα ακούω ζωντανά, σα 

να είμαστε εκεί. 

Η Μαυροθάλασσα Σερρών σημάδεψε τη 

ζωή της. Βαριά τραυματισμένη, το Γενάρη 

του 1949. Μένει τυφλή. Παίρνει το δρόμο 

της προσφυγιάς: από τα Κερδύλια, στα 

Σκόπια, στη Σόφια. Άλλο ένα μεγάλο 

ταξίδι άρχισε. Άλλος αγώνας κι αυτός. 

Μακρύς και πολύχρονος τούτη τη φορά. 

Στα Νοσοκομεία του Βουκουρεστίου 

φτάνει, στα κέντρα αποκατάστασης 

αναπήρων ένα διάστημα και τέλος 

ακουμπάει οριστικά και για σαράντα 

χρόνια στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας. 

Με οικογένεια και παιδιά ζει την πολιτική 

προσφυγιά των Ελλήνων. Παρούσα σε 

όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

του Συλλόγου Πολιτικών Προσφύγων εκεί.

(…) Το βιβλίο αυτό δεν ήταν ο σκοπός μου. 

Το μάθημα ιστορίας ήθελα. Αποφάσισα 

να μοιραστώ τούτες τις στιγμές με τους 

αναγνώστες. Αποφάσισα να παραδώσω 

τούτη την κατάθεση ψυχής και ιστορικών 

γεγονότων στους ιστορικούς μελετητές, 

στους νέους και νέες, σ’ αυτούς που θέλουν 

να μάθουν κάτι παραπάνω για το χτες που 

δεν διδάχτηκαν στα σχολεία για ευνόητους 

λόγους. 

Προσπάθησα να στρώσω στο χαρτί 

σκέψεις και περιγραφές της Νίκης 

όπως τις άκουσα χωρίς διορθώσεις και 

παρεμβάσεις. Το λόγο αποκλειστικά στη 

Νίκη έδωσα. Άκουγα και σημείωνα χωρίς 

ανάσα. Ακόμα βουίζουν στ’ αυτιά μου τα 

λόγια της:

«Αντέξαμε, αντέξαμε και πάλι αντέξαμε. 

Και δεν ήταν μόνο η πίστη μας για τη 

νίκη, ήμασταν έτοιμη να δώσουμε και τη 

ζωή μας… Να ξέρουν οι νεότεροι πως η 

ζωή θέλει θυσίες, αλλιώς πώς… Έτσι; Τι 

νομίζεις; Έτσι πήγαμε και χάσαμε τα μάτια 

μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας; Ε;...» 

(…) Έπρεπε μου λέει… Δεν ξέχασε 

την ιστορική της διαδρομή: ΕΠΟΝ-

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας-

Σοσιαλισμός. 

«Δεν μετάνιωσα για τον αγώνα μας. Τον 

αγώνα μου έκανα κι εγώ. Μας άνοιξε τα 

μάτια. Έμεινα τυφλή αλλά τα μάτια μου 

είναι ανοιχτά στη ζωή… Τι κι αν έχασα 

το φως των ματιών μου. Ήμουν τυχερή – 

έζησα και είδα τον Σοσιαλισμό!»

Ο λόγος μου περιττεύει. Την ευχαριστώ 

πολύ. Ήταν το μάθημα ιστορίας με την 

αγωνίστρια Τσιομπανίδου.

Ελένη (ψευδώνυμο Νίκη), μαχήτρια 

του ΔΣΕ, κομμουνίστρια από το 1947 

μέχρι σήμερα στα 89 της. Μεγάλωσε 

και πορεύτηκε με το ΚΚΕ και σήμερα 

ζει και παρακολουθεί με συγκίνηση τις 

εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την 

ίδρυση του ΚΚΕ. Είναι κάτοικος Βέροιας 

από το 1989, χρονιά επιστροφής στην 

Πατρίδα. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Στην περιοχή μας κυκλοφορούσε από 

στόμα σε στόμα ότι οι βιασμοί των 

γυναικών δεν έχουν τελειωμό. Μέχρι και 

γριά σε διπλανό χωριό βιάσανε κείνες τις 

μέρες. Οι μάνες ήταν αναστατωμένες. 

Δύο κορίτσια ήμασταν στο σπίτι, εγώ 

και η αδερφή μου. Φόβος και τρόμος 

από παντού. Φοβόταν οι μάνες για τον 

εαυτό τους και τώρα μεγαλώσαμε κι 

εμείς. Ο κίνδυνος του βιασμού όλο και 

πιο κοντά μας ήταν. Το ζήσαμε και με 

τη μάνα μας που μπήκε στο σπίτι μας ο 

χωροφύλακας (κοιλαράς) κι έκανε την 

απόπειρα βιασμού πάνω της. Πάλεψε 

η φουκαριάρα μαζί του, κάτω απ’ το 

κρεβάτι χώθηκε… Και όλα μπροστά στα 

μάτια των μικρών μου αδελφών. Μέρες 

πολλές έκλαιγε η φουκαριάρα… Τι να 

πω και τι να περιγράψω; Αν και τα έχω 

πει στην κουβέντα μας. Εύχομαι να μην 

ζήσει κανένα παιδί τέτοιες στιγμές. Να, 

γιατί φούντωσε η καρδιά της, η ψυχή της 

και άρχισε σοβαρά να το δουλεύει στο 

μυαλό της. Κάτι πρέπει να κάνει για τα 

κορίτσια της. Πρέπει να τα σώσει. Το 

μετρούσε από εδώ, το μετρούσε από 

εκεί. Οι αναστεναγμοί έβγαιναν βροχή. 

Όλο αχ και αχ ακούγαμε. Αυτό το ‘Αχ 

τώρα, αχ τώρα θα μας έρθουν! Τι θα σας 

κάνουν… Εμείς για μια τιμή ζούμε. Πώς 

θα το σηκώσουμε;’, ήταν από το πρωί ως 

το βράδυ. Κάθε βράδυ ακούγαμε τα ίδια 

και τα ίδια. Το σκεπτόμασταν κι εμείς οι 

μεγάλες (εγώ και η αδερφή μου). 

Και τώρα πού να πάμε; Πώς θα γλυτώσουμε 

από αυτό το καθημερινό μαρτύριο; Γι’ 

αυτό πολλές φορές λέω ότι κι εμείς από 

μικρά παιδιά οργανωθήκαμε και γρήγορα 

ωριμάσαμε. Δεν φύγαμε έτσι ξαφνικά απ’ 

τα χωριά μας. Προηγήθηκαν οι δράσεις 

μας από παιδιά με την Αντίσταση ακόμα. 

Φυλάγαμε και παρακολουθούσαμε τους 

κατακτητές. Τρέχαμε και ενημερώναμε 

στο χωριό μας. Είμαστε αετόπουλα. 

Τρέχουμε κι εμείς. Η ΕΠΟΝ απλώνεται 

και οργανώνεται. Ανδρωθήκαμε στον 

αγώνα. 

Η αδερφή μου ήταν γραμματέας της 

ΕΠΟΝ στο ωριό μας. Γι’ αυτό ερχότανε 

συχνά και ο Κώστας Κυριαλανίδης (Κίμων 

ψευδώνυμο) από τον Άρζο (σκοτώθηκε 

αργότερα στη μάχη της Φλώρινας) στο 

χωριό μας και έκανε ομιλίες στην πλατεία. 

Μετά κάναμε συνελεύσεις στα Ρύζια και 

στα γύρω χωριά. Ίσως για να γνωριστούμε 

και σιγά, σιγά να οργανωθούμε. 

Αργότερα, στον Εμφύλιο, όλα τα παιδιά 

αγόρια και κορίτσια ενταχθήκαμε στο 

αντάρτικό. Τώρα γνωριζόμαστε. Με την 

ΕΠΟΝ γνωρίζαμε τους νέους από τα γύρω 

χωριά όπως: Ρύζια, Μαράσια, Καστανιές, 

Άρζος, Δίλοφος… Με κυνηγημένους 

και φευγάτους πατεράδες, μεγαλώσαμε 

γρήγορα. Δέκα, έντεκα χρονών παιδιά 

πιάσαμε το αλέτρι (πλούχο) εμείς στη θέση 

του πατέρα μας. Το λέω και το ξαναλέω – 

έντεκα χρονών εγώ, πέντε παιδιά και μία 

μάνα μείναμε πίσω. Έπρεπε να φάμε, να 

ζήσουμε. Πόσες φορές δεν κλάψαμε με 

την αδερφή μου εκεί δίπλα στο αλέτρι. 

Δεν είχαμε δυνάμεις. Βαρύ, πολύ βαρύ 

το αλέτρι. Δεν το πηγαίναμε, αυτό μας 

πέταγε πότε από εδώ και πότε από εκεί. 

Πέφταμε, σηκωνόμασταν και πάλι από 

την αρχή. Αυτό γινόταν όλη τη μέρα στα 

χωράφια μας Και τις νύχτες χωρίς ύπνο τις 

περνούσαμε. Κλεινόμασταν στα σπίτια μας 

και ψάχναμε γωνιές να κρυφτούμε. Ποιος 

θα άντεχε στα ουρλιαχτά των μεγάλων εκεί 

στο σχολείο; Δεν ήταν μόνο μια νύχτα, 

κάθε βράδυ αυτά τα βογγητά ακούγαμε… 

Και τότε μάθαμε πολλά. Οργανωμένοι 

τραβάμε τον δρόμο μας. 
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ΕΛΛΑΔΑ : ΜΑΪΟΣ

ΜΑΪΟΣ Η ΜΑΓΙΟΥΜΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ «ΕΚ 

ΤΗΣ ΠΑΧΥΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ»
Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης 

Πίνακας Γ. Τσαρούχης

Μάης. Αβέβαιης προέλευσης η 

ονομασία του μήνα. Πολλές οι 

προσπάθειες να ετυμολογηθεί. Κατά τον 

Πλούταρχο, η ονομασία του (Maius) 

προήλθε από τη ρωμαϊκή θεότητα Maja 

(Μάγια), που προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική λέξη Μαία που σημαίνει τροφός, 

μητέρα. Αργότερα, η θεά ταυτίστηκε 

με τη Μαία, μια από τις Πλειάδες, 

μητέρα του θεού Ερμή, στον οποίο ήταν 

αφιερωμένος ο μήνας. Η μαία συνδέεται 

με τη «Μεγάλη Μητέρα», την Κυβέλη, θεά 

της γονιμότητας και της άγριας φύσης. Ο 

Πλούταρχος, επίσης, πιθανολογεί ότι ίσως 

συνδέεται με τη λέξη maior (μείζων). Ο 

δε Οβίδιος παράγει το όνομα του μήνα 

από το Majestas (Μεγαλειότης). Από 

άλλους υποστηρίζεται ότι ο Μάιος πήρε 

την ονομασία του από τους Majores, τους 

αρχαίους ένδοξους προγόνους, στους 

οποίους ήταν αφιερωμένος.

Ο Μάης, ως μήνας των λουλουδιών, είναι 

μήνας των Ρωμαίων και όχι ελληνικός. 

Θυμίζει Λούκουλλο και Καλιγούλα. Η 

είσοδος του μήνα γιορταζόταν δυο μέρες 

και είχε χαρακτήρα οργιαστικό. Η πρώτη 

Μάη ήταν αφιερωμένη στην Καλή Θεά 

και ήταν αποκλειστικά γυναικεία γιορτή. 

Μαζεύονταν όλες οι Εστιάδες δίπλα 

στο Μεγάλο Ποντίφικα. Ήταν αυστηρά 

απαγορευμένη όχι μόνο η παρουσία των 

ανδρών, αλλά και των αρσενικών ζώων. 

Διώχνονταν από το σπίτι όλα τα μη 

θηλυκά. Δεν ήταν αναρτημένες τη μέρα 

εκείνη ούτε οι εικόνες των ανδρών.

Αυτόν το μήνα τελούνταν και ο Μαϊουμάς, 

ερωτική γιορτή προς τιμήν της γονιμικής 

θεάς Μαίας. Η γιορτή πέρασε στην 

Ανατολή και ο ρωμαϊκός Μάιος από τους 

Βυζαντινούς ονομάστηκε Μαγιουμάς. «Εκ 

της παχύτητος του ονόματος συλλαμβάνετε 

το λίπος της ουσίας». Ο Μαγιουμάς αυτός 

στην ακόλαστη Αντιόχεια (το Παρίσι της 

εποχής εκείνης) έγραφε στα παλιά του 

τα παπούτσια τη χριστιανική ηθική του 

Χρυσοστόμου, που έβλεπε παντού την 

ενέργεια του Σατανά, στα άνθη, στα γυμνά, 

στο θέατρο, στη μουσική, στις ταυρομαχίες 

και στους χορούς, και ήθελε να προφυλάξει 

το ποίμνιό του από τις υπερβάσεις 

αυτού του εχθρού. Οι Αντιοχειανοί δε 

χωράτευαν. Του έδιναν να καταλάβει. 

Ο Μαγιουμάς διαρκούσε 30 ολόκληρες 

«τερπνάς παννυχίδας» (σ.σ. νύχτες 

ακολασίας). Ένας μήνας οργίων. Είχαν το 

θάρρος και τον ονόμαζαν μήνα των οργίων 

και τον αφιέρωναν στον Διόνυσο και την 

Αφροδίτη, «εις την πανδαισίαν σαρκός 

και οίνου, εις το ροδοστεφές σύμπλεγμα 

μέθης και έρωτος». Παρά την επικράτηση 

του χριστιανισμού και τις αυτοκρατορικές 

απαγορεύσεις, ο Μαγιουμάς, αν και 

απογυμνωμένος από την ομορφιά του, 

εξακολουθούσε να γιορτάζεται μέχρι τον 

πέμπτο αιώνα.

Ο αρχαιοελληνικός Θαργηλίων με 

τα Διονυσιακά Ανθεστήρια έδωσε 

τη σκυτάλη στο ρωμαϊκό Μάιο, που 

«ταξίδεψε» ως Μαγιουμάς στην Ανατολή 

και επέστρεψε ως μαγεμένος μήνας. 

Ο λαός παρετυμολογεί το όνομα του 

Μάη από τα μάγια λόγω της συνήχησης 

των λέξεων. Είναι, επίσης, ο μήνας των 

λουλουδιών και της βλάστησης. Σχετικά 

είναι και τα ονόματα που του έχουν δώσει: 

«Ανοιξιάτης», «Λούλουδος» ή «Πράσινος», 

«Φουσκοδέντρης», «Τριανταφυλλάς» και 

«Κερασάρης», «Καλομήνας», «Χαλαζάς» 

και «Βροχάρης». Το Μάη, η μέρα 

μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει και 

οι ώρες του ύπνου ελαττώνονται. Όσο 

περισσότερες ώρες είναι κάποιος ξυπνητός, 

τόσο περισσότερο πεινάει. Αναγκάζονταν 

οι άνθρωποι να τρώνε 5 φορές τη μέρα, 

γι’ αυτό και λέγεται «Πεντεφάς» και 

«Πενταδείλινος».

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – ΟΙ ΠΡΩΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Πετρόπουλος (www.katiousa.gr)

Στις 20 Ιούλη του 1889, το ιδρυτικό 

συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς 

κατέληξε σε μια απόφαση που σφράγισε 

την ιστορία του εργατικού κινήματος σε 

ολόκληρο τον κόσμο. «Σκοπός μας – 

έλεγε η απόφαση– είναι να οργανωθεί μια 

μεγαλειώδης διαδήλωση σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία, με τέτοιο τρόπο ώστε 

ταυτόχρονα σ’ όλες τις χώρες και σ’ όλες 

τις πόλεις, την ίδια συμφωνημένη ημέρα, 

οι εργάτες να απαιτήσουν απ’ τις δημόσιες 

αρχές να μειώσουν με νόμο την εργάσιμη 

ημέρα στις οκτώ ώρες και να εφαρμόσουν 

στην πράξη τις υπόλοιπες αποφάσεις του 

Συνεδρίου του Παρισιού. Έχοντας υπόψη 

το γεγονός ότι μια παρόμοια διαδήλωση 

έχει ήδη αποφασιστεί για την 1η Μαΐου 

1890 από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία 

Εργασίας στο Συνέδριό της, το οποίο 

συνήλθε στο Σαιντ Λούις τον Δεκέμβριο 

του 1888, η ημερομηνία αυτή υιοθετείται 

και για την διεθνή διαδήλωση. Οι εργάτες 

των διαφόρων χωρών θα πρέπει να 

οργανώσουν την διαδήλωση αυτή σύμφωνα 

με τις συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί 

απ’ την συγκεκριμένη κατάσταση κάθε 

χώρας». Έτσι γεννήθηκε η Εργατική 
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Πρωτομαγιά. Όμως δε γεννήθηκε 

τυχαία, ούτε αυθαίρετα επιλέχθηκε η 1η 

Μάη κάθε έτους να είναι η μέρα όπου 

η εργατική τάξη σε όλο τον πλανήτη θα 

απεργεί και θα διεκδικεί μαχητικά την 

ικανοποίηση των αιτημάτων της. Λίγα 

χρόνια πριν το συνέδριο του Παρισιού, η 

εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών 

σφράγιζε ανεξίτηλα την Πρωτομαγιά με τα 

χρώματα της ταξικής πάλης που διεξάγει 

το προλεταριάτο κατά των αστών.

Το 1884, στο συνέδριό της η νεοσύστατη, 

τότε, Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας 

αποφάσισε ότι η 1η Μάη του 1886 θα είναι 

μέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού αγώνα 

των εργατών, με σκοπό την καθιέρωση 

του Οκταώρου. Την απόφαση αυτή, στη 

συνέχεια, την πήρε στα χέρια της η ίδια η 

εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών 

και την έκανε πράξη. Όσο, δε, πλησίαζε η 

εν λόγω ημερομηνία, τόσο περισσότερο 

ζούσαν οι Αμερικανοί εργάτες τον πυρετό 

της μάχης.

Στην Πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 

στις ΗΠΑ γύρω στο μισό εκατομμύριο 

εργάτες παράτησαν τη δουλιά τους και 

συνενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα. 

Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν 

στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις, 

αλλά και στις μικρές πόλεις και κωμοπόλεις. 

Επίκεντρο, όμως, του αγώνα αναδείχτηκε 

το Σικάγο, με 90.000 διαδηλωτές στους 

δρόμους. Ήταν τόσο μεγάλη και τόσο 

επιβλητική η κινητοποίηση της εργατικής 

τάξης του Σικάγο που οι καπιταλιστές 

θεώρησαν πως έπρεπε να επιβληθούν 

δυναμικά. Έτσι πραγματοποίησαν ένα 

από τα πιο επαίσχυντα εγκλήματά τους 

σε βάρος των εργατών. Στις 3 Μάη, η 

αστυνομία πυροβόλησε εν ψυχρώ εναντίον 

εργατών που διαδήλωναν – κατά των 

απεργοσπαστών – έξω από το εργοστάσιο 

θεριστικών μηχανών Μακ Κόρμικ. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθούν εν 

ψυχρώ 4 διαδηλωτές και να τραυματιστούν 

αρκετοί. Την επομένη, 4 Μάη, η εργατική 

τάξη του Σικάγο πραγματοποίησε 

διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Χέιμαρκετ, 

όπου κάποιος προβοκάτορας έριξε βόμβα, 

σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας 

πάνω από 70 αστυνομικούς. Οι υπόλοιποι 

αστυνομικοί ανασυγκροτήθηκαν κι άρχισαν 

να πυροβολούν εναντίον του πλήθους, 

προκαλώντας πλήθος τραυματιών και 

τουλάχιστον έναν νεκρό. Τις επόμενες 

μέρες πέθαναν άλλοι έξι τραυματίες 

αστυνομικοί, αλλά ο θάνατός τους ήταν 

συνέπεια τραυματισμών που υπέστησαν 

από τους αδιάκριτους πυροβολισμούς των 

συναδέλφων τους.

Η, από κάθε άποψη, τραγωδία του 

Χέιμαρκετ έδωσε την ευκαιρία στο αστικό 

κράτος να προχωρήσει σε συλλήψεις εργατών 

ηγετών. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 

και οδηγήθηκαν σε σκηνοθετημένη δίκη 

οκτώ άνθρωποι που είτε δε βρίσκονταν 

στην πλατεία του Χέιμαρκετ όταν ρίχτηκε 

η βόμβα είτε δεν ήταν σε θέση έμμεσα ή 

άμεσα να έχουν την παραμικρή εμπλοκή 

σ’ αυτήν την υπόθεση. Τελικά, από τους 

8 οι Πάρσανς, Σπάις, Φίσερ και Ενγκελ 

απαγχονίστηκαν στις 11 Νοέμβρη 1887, ο 

Λιγκ βρέθηκε νεκρός στο κελί του και οι 

Νημπ, Σουάμπ και Φίλντεν καταδικάστηκαν 

σε πολλά χρόνια καταναγκαστικά έργα.

Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 

είχε ως αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να 

κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 

εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασία τους 

από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές 

επίσης περιοχές αναγνωρίστηκε η ημιαργία 

του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες 

σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. 

Ήταν λογικό, επομένως, να υιοθετηθεί στη 

συνέχεια η Πρωτομαγιά ως η παγκόσμια 

μέρα της εργατικής τάξης. Άρχισε δε να 

γιορτάζεται ως τέτοια από το 1890. Ας 

δούμε όμως πότε άρχισε να γιορτάζεται και 

στην Ελλάδα.

Η πρώτη Εργατική Πρωτομαγιά στην 

Ελλάδα – Η προετοιμασία…

Η πρώτη Πρωτομαγιά στην Ελλάδα 

γιορτάστηκε το 1893, με πρωτοβουλία του 

Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του 

Σταύρου Καλλέργη, που ιδρύθηκε από τον 

τελευταίο στις 20 Ιούλη του 1890, ενώ από 

τις 3 Ιούνη του ιδίου έτους ο Καλλέργης 

εξέδωσε την εφημερίδα «Σοσιαλιστής». 

Ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος 

ήταν βεβαίως μια οργάνωση ουτοπικού 

σοσιαλιστικού προσανατολισμού, πράγμα 

καθόλου παράξενο για εκείνη την εποχή, 

αφού και το ελληνικό εργατικό κίνημα 

ήταν σε νηπιακή μορφή και η διάδοση 

του μαρξισμού απελπιστικά περιορισμένη. 

«Ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος 

– γράφει ο Γιάννης Κορδάτος– ήταν, 

σα να πούμε η κεντρική διοίκηση των 

ομίλων και των τμημάτων. Πολλά από τα 

τμήματα και τους ομίλους είχαν διάφορες 

ονομασίες. Στην Αθήνα ο σοσιαλιστικός 

όμιλος λεγόταν ΚΟΣΜΟΣ. Αλλού τα 

τμήματα είχαν τον τίτλο της Λέσχης και 

της Αδελφότητας». Την Πρωτομαγιά του 

1891 ο Καλλέργης και 12 Σοσιαλιστές 

φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί και μ’ αυτή τη 

συμβολική χειρονομία θέλησαν να δείξουν 

τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη τους 

στην παγκόσμια ημέρα των εργατών. Ένα 

χρόνο αργότερα, ο Καλλέργης και μια 

ομάδα συντρόφων του συγκεντρώθηκαν στο 

χώρο του Σταδίου και διαμαρτυρήθηκαν 

κατά του «πλουτοκρατικού Αθλίου 

συστήματος». Το 1893, όμως, ο γιορτασμός 

της Πρωτομαγιάς και μαζικός ήταν – αν 

λάβουμε υπόψη το μέγεθος και το βαθμό 

ωριμότητας του ελληνικού προλεταριάτου 

– και αισθητός έγινε. Φυσικά, υπήρξε 

κατάλληλη προετοιμασία και η σοσιαλιστική 

κίνηση είχε αναπτυχθεί αρκετά σε σχέση με 

το παρελθόν.

Η απόφαση για το γιορτασμό της 

Πρωτομαγιάς του 1893 πάρθηκε στη 

συνεδρίαση του Κεντρικού Σοσιαλιστικού 

Συλλόγου στις 21 Φλεβάρη του ιδίου έτους. 

«Απεφασίσθη – αναφέρεται στο πρακτικό 

της συνεδρίασης – όπως εκλεγή επιτροπή 

και επιδοθή αποκλειστικώς διά της εορτής 

της 1ης Μαΐου, γενομένης δε μυστικής 

ψηφοφορίας εξελέγησαν ως εξής: Καλλέργης, 

Νάγος, Συνοδινός και Χριστόπουλος». 

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Μάρτη 1893, 

σε συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Καλλέργης 

πρότεινε να εκδοθεί για την οικονομική 

ενίσχυση του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς 

ένα βιβλίο «το οποίον θα περιέχει την 

Σοσιαλιστικήν πολιτικήν … και θα τιμηθεί 

25 λεπτά έκαστον». Πρόκειται για την 

γνωστότερη ίσως μπροσούρα του Σταύρου 

Καλλέργη που φέρει τον τίτλο «Εγκόλπιον 

Εργάτου». Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι 

επειδή η 1η Μάη του 1893 έπεφτε ημέρα 

Σάββατο, οι διοργανωτές αποφάσισαν να 

γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα της 

Εργατικής Τάξης την επομένη 2 Μάη που 

ήταν Κυριακή «όπου οι εργάται θα δυνηθώσι 

να λάβωσι μέρος σ’ αυτήν». Η προετοιμασία 

για τον πρωτομαγιάτικο γιορτασμό δεν 

περιοριζόταν στην κινητοποίηση των 

σοσιαλιστών της πρωτεύουσας και του 

Πειραιά, αλλά και άλλων πόλεων, όπου 

υπήρχαν σχετικές οργανώσεις, οι οποίες 

θα μπορούσαν να πάρουν ανάλογες 

πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Για το 

λόγο αυτό, από τον Καλλέργη και τον 

Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο στάλθηκαν 

επιστολές με οδηγίες. Όπως ακριβώς είχε 

καθοριστεί, στις 2 Μάη του 1893, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 5μ.μ. οι Σοσιαλιστές 

της ομάδας Καλλέργη και εργαζόμενοι 

συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο – και όχι 

στους στύλους του Ολυμπίου Διός που από 

λάθος, προφανώς, πληροφόρηση γράφει ο 

Κορδάτος– όπου και γιόρτασαν αγωνιστικά 

την παγκόσμια ημέρα της Εργατικής Τάξης. 

Οι πληροφορίες στον Τύπο της εποχής 

παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση αναφορικά 

με τον αριθμό των συγκεντρωμένων, οπότε 

και δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κάποιος 

σήμερα με ακρίβεια πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. 
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Ο «Σοσιαλιστής» του δευτέρου 15ήμερου 

του Μάη 1893 κάνει λόγο για πάνω από 

2 χιλιάδες συγκεντρωμένους. Αντίθετα, 

η «Εφημερίς» παρουσίασε ένα κοινό που 

δεν ήταν πάνω από 200 άτομα. Όπως ήδη 

αναφέρεται στα δημοσιεύματα του Τύπου 

της εποχής, ομιλητής στην πρωτομαγιάτικη 

συγκέντρωση του 1893 ήταν ο Σταύρος 

Καλλέργης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ο 

σκοπός της συναθροίσεώς μας ενταύθα είναι 

να υπογράψωμεν ψήφισμα διά να δοθή εν 

καιρώ εις την Βουλήν. Το ψήφισμα δε έχει 

ως εξής: Συνελθόντες σήμερον την 2 Μαΐου 

ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ. εν τω 

Αρχαίω Σταδίω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 

μέλη του «Κεντρικού Σοσιαλιστικού 

Συλλόγου» και υπό μισθόν πάσχοντες 

εψηφίσαμεν:

Α) Την Κυριακήν να κλείωσι τα 

καταστήματα, καθ’ όλην την ημέραν, και οι 

πολίται ν’ αναπαύωνται.

Β) Οι εργάται να εργάζωνται 8 ώρας την 

ημέραν.

Γ) Ν’ απονέμηται σύνταξις εις τους εκ 

της εργασίας παθόντας και καταστάντας 

ανικάνους προς διατήρησιν εαυτών και της 

οικογενείας των.

Δ) Το συμβούλιον του «Κεντρικού 

Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση το 

ψήφισμα εις την Βουλήν.

Οι παραδεχόμενοι το ψήφισμα ας 

υπογράψουσιν αυτό. Δεν πιστεύω δε 

να υπάρχη τις ενταύθα ο οποίος να μη 

παραδέχεται τας σοσιαλιστικάς ιδέας και 

το ψήφισμα. Η συνάθροισίς μας ενταύθα 

σήμερον έχει παγκόσμιον χαρακτήρα…». 

Ο Καλλέργης αναφέρθηκε ακόμη στο 

ζήτημα της ιστορίας του γιορτασμού της 

Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα και διεθνώς, 

σημείωσε την πρόοδο που είχε κάνει το 

σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ως 

άμεσους στόχους πάλης του κινήματος τη 

βελτίωση της θέσης των εργατών και τη 

διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών. Ύστερα 

από την ομιλία του Καλλέργη – πάντα 

κατά το ρεπορτάζ του «Σοσιαλιστή» – 

συγκεντρώθηκαν μέσα σε μισή ώρα 500 

υπογραφές κάτω από το ψήφισμα.

Ο «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ» για την 

Πρωτομαγιά του 1893

Η συγκέντρωση των υπογραφών συνεχίστηκε 

και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 

με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περί 

τις 2.000 και το ψήφισμα κατατέθηκε στη 

Βουλή την 1η του Δεκέμβρη του 1893. 

Μετά τη «φιλοξενία» του στην αστυνομία, 

στις 9 του Δεκέμβρη του 1893, ο Καλλέργης 

δικάστηκε και καταδικάστηκε να εκτίσει 

ποινή φυλάκισης 10 ημερών στις φυλακές 

του Παλαιού Στρατώνα.

Έτσι έληξε και τυπικά ο πρώτος γιορτασμός 

της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, 

που από κάθε άποψη αποτελεί σταθμό στην 

ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. 

Ο προσανατολισμός εκείνης της εκδήλωσης 

ήταν σαφής και αφορούσε στην ανάπτυξη 

της πάλης για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των εργατών και τη διάδοση 

των σοσιαλιστικών ιδεών, των ιδεών δηλαδή 

για μια ανώτερη, δικαιότερη κοινωνία. Ο 

προσανατολισμός αυτός εμπλουτίστηκε 

τα επόμενα χρόνια, έγινε πιο σαφής, πιο 

ουσιαστικός και σ’ ό,τι αφορά στις ιδέες της 

νέας κοινωνίας πέρασε από το πεδίο της 

ουτοπίας και των συγχύσεων στο πεδίο της 

επιστήμης με τη διάδοση του επιστημονικού 

σοσιαλισμού. Εντούτοις ποτέ δεν άλλαξε 

κατεύθυνση αφού το δίκιο του εργάτη και η 

καινούρια κοινωνία, που θα υπερβαίνει τον 

καπιταλισμό, είναι έννοιες αξεχώριστες. Ας 

δούμε όμως πώς γιορτάστηκε η δεύτερη 

Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα, ούτως 

ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα 

εκείνων των πρώτων βημάτων του ελληνικού 

προλεταριάτου προς την κατεύθυνση της 

αυτοσυνειδητοποίησής του.

Η Πρωτομαγιά του 1894

Μετά τον επιτυχή γιορτασμό της 

Πρωτομαγιάς του 1893 και τα όσα 

επακολούθησαν με την επίδοση του 

ψηφίσματος, τη σύλληψη και την καταδίκη 

του Καλλέργη, κυριάρχησε ενωτικό πνεύμα 

στις τάξεις των σοσιαλιστικών ομάδων της 

εποχής. Είτε από πολιτικό υπολογισμό, είτε 

γιατί ήταν πλέον φανερό πως ο αντίπαλος 

ήταν κοινός, οι ομάδες αυτές κινήθηκαν στην 

κατεύθυνση ενός ενωτικού γιορτασμού της 

παγκόσμιας μέρας της εργατικής τάξης, κάτι 

που – παρά τις διαφορές τους – κατάφεραν 

να φέρουν σε πέρας στις πρωτομαγιάτικες 

εκδηλώσεις του 1894. «Η κίνηση που έγινε 

από τους σοσιαλιστικούς ομίλους για το 

γιορτασμό της Πρωτομαγιάς – γράφει ο 

Γιάννης Κορδάτος– έβαλε την αστυνομία 

και την εισαγγελία σε τρεχάματα». Όντως 

έτσι είχαν τα πράγματα κι αυτό φάνηκε 

ιδιαίτερα τη μέρα του γιορτασμού, όπου 

οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν σε 

κινητοποίηση.

Η Πρωτομαγιά του 1894 γιορτάστηκε 

την 1η του Μάη στο Στάδιο και οι 

εφημερίδες εκείνης της μέρας ανήγγειλαν 

τη συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί 

για τις 5 μ.μ. Την 1η του Μάη του 1894 ο 

κόσμος άρχισε να προσέρχεται στο Στάδιο 

από τις 4 μ.μ. Στη συγκέντρωση μίλησε ο 

Πλάτωνας Δρακούλης πάνω στο ιστορικό 

της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Στη συνέχεια 

το λόγο πήρε ο Στ. Καλλέργης, του οποίου 

η ομιλία ήταν σε πολεμικό τόνο και γεμάτη 

«μίσος κατά της πλουτοκρατίας» και, 

τέλος, το λόγο έλαβαν ο φοιτητής νομικής 

Ευάγγελος Μαρκαντωνάτος και ο Δ. 

Γραμματικός.

Στο τέλος η συγκέντρωση κατέληξε στο 

παρακάτω ψήφισμα:

«Οι διεθνείς σοσιαλισταί και οι εργάται 

Αθηνών – Πειραιώς

Προς την κυβέρνησιν της Ελλάδος

Συνελθόντες σήμερον την 1η Μαΐου του 

1894 έτους, ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 

μ.μ. πάντες οι διεθνείς Σοσιαλισταί και εν 

γένει πάντες οι υπό μισθόν ευρισκόμενοι 

και πάσχοντες εργάται Αθηνών – Πειραιώς, 

αποφασίζομεν και ψηφίζομεν τα εξής:

α) Την Κυριακήν να κλείωνται τα 

καταστήματα καθ’ όλην την ημέραν και οι 

εργάται ν’ αναπαύωνται.

β) Οι εργάται να εργάζωνται επί 8 ώρας την 

ημέραν και ν’ απαγορευθή η εργασία εις 

τους ανηλίκους.

γ) Να απονέμηται σύνταξις εις τους εκ 

της εργασίας παθόντας και καταστάντας 

ανίκανους προς συντήρησιν εαυτών και της 

οικογενείας των.

δ) Να καταργηθώσιν αι θανατικαί εκτελέσεις.

ε) Ανατίθεται εις τους διευθυντάς των 

σοσιαλιστικών εφημερίδων η επίδοσις του 

παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν, 

επί τη βάσει του οποίου παρακαλείται αύτη 

να συντάξη νομοσχέδιο και υποβάλη τούτο 

εις την Βουλήν προς ψήφισιν κατά την 

αμέσως συγκληθησομένην αυτής σύνοδον.

Αθήναι, 1η Μαΐου 1894».

Το πέρασμα στην ωριμότητα

Μετά το 1894 – και για αρκετό χρονικό 

διάστημα – δε φαίνεται να υπήρξαν 

γιορτασμοί της Εργατικής Πρωτομαγιάς 

με συγκεντρώσεις. Τα πολιτικά γεγονότα και 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι η χώρα παράδερνε 

στη δίνη μιας οξύτατης κοινωνικοπολιτικής 

κρίσης (ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 

1897 και η κρίση του αστικοτσιφλικάδικου 

καθεστώτος, η ανάγκη του αστικού 

εκσυγχρονισμού και ο αστικός εθνικισμός 

με το Μακεδονικό, το κίνημα στο Γουδί και 

όσα επακολούθησαν), σε συνδυασμό με την 

καθυστέρηση του εργατικού κινήματος, που 

και στα πιο πρωτοπόρα τμήματά του έμενε 

πολύ πίσω από το ευρωπαϊκό εργατικό 

κίνημα, μακριά από τον επιστημονικό 

σοσιαλισμό και χωρίς να είναι σε θέση να 

ξεφύγει από το πλαίσιο του ουτοπικού 

σοσιαλισμού, εξηγούν το φαινόμενο.

Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, το 

ελληνικό εργατικό κίνημα οργανώνεται 

σε καλύτερη βάση με την υποχώρηση 

των μικρών ομίλων και την εμφάνιση 

μεγάλων εργατικών οργανώσεων. Τα 
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Εργατικά Κέντρα του Βόλου, της Λάρισας 

και της Αθήνας εμφανίζονται προς το 

τέλος αυτής της δεκαετίας, ενώ το 1908 

ο Πλ. Δρακούλης ιδρύει το «Σύνδεσμο 

των Εργατικών Τάξεων Ελλάδος» και 

το 1909 το «Ελληνικό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα». Την ίδια χρονιά (1909) με 

πρωταγωνιστές τους Α. Μπεναρόγια και 

Σαμουήλ Γιονά ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη 

η σημαντικότερη σοσιαλιστική πολιτική 

οργάνωση, η σοσιαλιστική «Φεντερασιόν», 

που θα σφραγίσει τις εξελίξεις στο ελληνικό 

εργατικό κίνημα εκείνη την περίοδο. Μέσα 

στην ίδια δεκαετία, ιδρύθηκε (1907) και η 

«Κίνηση των Κοινωνιολόγων» που βοήθησε 

σημαντικά στη διάδοση των προοδευτικών 

ιδεών. Παράλληλα, στην αυγή του νέου 

αιώνα, ανάπτυξη γνωρίζει το κίνημα των 

δημοτικιστών, αλλά και το αγροτικό κίνημα, 

το οποίο φτάνει σε μετωπικές συγκρούσεις 

με το καθεστώς με αποκορύφωμα την 

εξέγερση στο Κιλελέρ (1910).

Η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα 

σφραγίζεται από μεγάλες ανακατατάξεις 

στη διεθνή πολιτική σκηνή και στο διεθνές 

εργατικό κίνημα με κορυφαίες εκδηλώσεις: 

τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α` 

Παγκόσμιο Πόλεμο που έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στην ελληνική πραγματικότητα, 

τη χρεοκοπία της Β’ Διεθνούς, τη διάσπαση 

στα εργατικά κόμματα σε ολόκληρο 

τον κόσμο με τη διακριτή εμφάνιση της 

επαναστατικής και της ρεφορμιστικής 

πτέρυγας και, φυσικά, τη νίκη της μεγάλης 

Σοσιαλιστικής Οχτωβριανής Επανάστασης. 

Σ’ αυτήν τη δεκαετία, το ελληνικό εργατικό 

κίνημα ωριμάζει με μεγάλες ταχύτητες. 

Το 1911 ιδρύεται με πρωτοβουλία του 

Ν. Γιαννιού το Σοσιαλιστικό Κέντρο 

Αθήνας, ενώ γρήγορα αναπτύσσονται οι 

τοπικοί σοσιαλιστικοί όμιλοι στη χώρα 

και ισχυροποιούνται οι ήδη υπάρχουσες 

εργατικές και σοσιαλιστικές οργανώσεις. 

Έτσι εκ των πραγμάτων τίθεται στην 

ημερήσια διάταξη το ζήτημα της πολιτικής 

και συνδικαλιστικής ενοποίησης της 

εργατικής τάξης.

Η πρώτη προσπάθεια στην κατεύθυνση της 

ενοποίησης καταγράφεται το Δεκέμβρη 

του 1911 και στόχο έχει την ίδρυση 

Πανελλήνιας Εργατικής Ομοσπονδίας, 

όταν το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας 

ανέλαβε την πρωτοβουλία για συνένωση 

όλων των εργατικών οργανώσεων της 

χώρας σε μια κεντρική συνδικαλιστική 

οργάνωση. Η προσπάθεια εκείνη, όπως 

μας πληροφορεί ο Κορδάτος, έμεινε στα 

χαρτιά, αλλά η ιδέα της πανελλαδικής 

εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 

δεν εγκαταλείφθηκε. Η υλοποίησή της, 

μάλιστα, απέκτησε επιτακτικό χαρακτήρα 

μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, από 

τους οποίους νέες περιοχές προστέθηκαν 

στην ελληνική επικράτεια, φέρνοντας 

μαζί τους πλούσια εργατική κίνηση, όπως 

αυτή της Θεσσαλονίκης όπου δρούσε η 

«Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία», η 

«Φεντερασιόν», στην οποία αναφερθήκαμε 

πιο πριν.

Μια νέα προσπάθεια υλοποίησης της ιδέας 

για Πανελλαδική Εργατική Ομοσπονδία 

έγινε στα 1914 με πρωτοβουλία 

των καπνεργατών που οργάνωσαν 

συνδικαλιστική συνδιάσκεψη στην Αθήνα, 

όπου και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις 

αλλά δεν έμελλε να υλοποιηθούν. Την ίδια 

τύχη είχε και μια τρίτη απόπειρα, στα 

1916, με πρωτοβουλία αυτή τη φορά του 

Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Όλες αυτές οι προσπάθειες, όπως και όσες 

ακολούθησαν στη συνέχεια, για ενοποίηση 

του εργατικού κινήματος σε συνδικαλιστικό 

επίπεδο, είχαν το χαρακτηριστικό ότι 

συνοδεύονταν, συνδυάζονταν ή αποτελούσαν 

μέρος μιας έντονης κινητικότητας για 

ενοποίηση και των πολιτικών εργατικών 

οργανώσεων σε ένα ενιαίο εργατικό κόμμα. 

Τις προσπάθειες αυτές, στο σύνολό τους, 

και στο συνδικαλιστικό και στο πολιτικό 

επίπεδο, σφράγισε η Ρωσική Επανάσταση, 

τόσο η αστικοδημοκρατική του Φλεβάρη, 

αλλά πολύ περισσότερο η Σοσιαλιστική του 

Οκτώβρη 1917.

Από το καλοκαίρι του 1917, δόθηκε νέα 

ώθηση στην προσπάθεια ενοποίησης 

των ελληνικών εργατικών οργανώσεων, 

δεδομένου ότι είχε συγκροτηθεί μια 

οργανωτική επιτροπή για τη διοργάνωση 

Πανελλαδικού Σοσιαλιστικού Συνεδρίου. 

Το συνέδριο αυτό ορίστηκε για τις 4 

Αυγούστου του ίδιου έτους, αλλά δεν έγινε 

δυνατό να πραγματοποιηθεί. Στις αρχές 

όμως του 1918 – και υπό την επίδραση 

της νίκης των μπολσεβίκων στη Ρωσία – 

το ζήτημα της ενοποίησης των εργατικών 

οργανώσεων, πολιτικών και συνδικαλιστικών, 

μπήκε στην τελική ευθεία. Το Φλεβάρη 

αυτού του έτους, με πρωτοβουλία της 

σοσιαλιστικής οργάνωσης «Φεντερασιόν», 

συγκλήθηκε μυστικά στη Θεσσαλονίκη 

η Β’ Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη, όπου 

συμμετείχαν, εκτός της «Φεντερασιόν», 

σοσιαλιστικές οργανώσεις της Αθήνας, του 

Πειραιά, του Βόλου και της Κέρκυρας. 

Η Συνδιάσκεψη εκείνη αποφάσισε τη 

διοργάνωση νέας Συνδιάσκεψης για τον 

Ιούλη του 1918. Έτσι, στα τέλη Ιουλίου η 

Γ’ Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη κατέληξε 

να συγκληθεί τον Οκτώβρη του 1918 

Πανελλαδικό Σοσιαλιστικό Συνέδριο για 

την ίδρυση κόμματος της εργατικής τάξης. 

Παράλληλα, εργατική συνδικαλιστική 

συνδιάσκεψη – που πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο με τη συμμετοχή αντιπροσώπων 

από τα Εργατικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, 

Αθήνας, Πειραιά και το συνδικάτο «Η 

Πρόοδος» – αποφασίζει τη σύγκληση 

Πανελλαδικού Εργατικού Συνεδρίου 

για τη συνένωση των συνδικαλιστικών 

εργατικών οργανώσεων. Και οι δύο 

συνδιασκέψεις όρισαν από μία επιτροπή για 

την προετοιμασία του καθενός από τα δύο 

συνέδρια. Το ιδρυτικό συνέδριο της ΓΣΕΕ 

πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 

21 έως τις 28 Οκτώβρη (3-10 Νοέμβρη) 

του 1918 και το ιδρυτικό συνέδριο του 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος 

Ελλάδας στο διάστημα από 4 έως 10 (17 

έως 23) Νοέμβρη του ίδιου έτους.

Η εργατική τάξη της Ελλάδας είχε ξεκινήσει 

πλέον την περίοδο της ωριμότητας και της 

αυτοσυνείδησης του ιστορικού της ρόλου 

και η Πρωτομαγιά του 1919 γιορτάστηκε σε 

ολόκληρη τη χώρα, στις μεγάλες πόλεις, 

παρά τις αντιδράσεις του καθεστώτος και 

της κυβέρνησης Βενιζέλου. Σ’ εκείνο το 

γιορτασμό του ’19 σημειώθηκε και η πρώτη 

διάσπαση της ΓΣΕΕ. Τα 5 από τα 11 μέλη 

της διοίκησής της πρόσκεινταν στο ΣΕΚΕ, 

ενώ τα υπόλοιπα 6 ήταν με το κυβερνητικό 

κόμμα του Βενιζέλου. Η σύγκρουση των 

δύο πλευρών ξεκίνησε με το περιεχόμενο 

του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς: Η τάση 

του ΣΕΚΕ σε αντίθεση με την πλειοψηφία 

ήθελε να προσδώσει στο γιορτασμό 

αντικυβερνητικό περιεχόμενο, ενώ αντίθετα 

οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές επιδίωκαν 

την πρόσδεση του εργατικού κινήματος στο 

άρμα της κυρίαρχης πολιτικής και τον 

ταξικό συμβιβασμό. Στη συνέχεια, η 

σύγκρουση επεκτάθηκε και τον Ιούνιο του 

1919 η κυβερνητική πλειοψηφία στη Γενική 

Συνομοσπονδία καθαίρεσε αυθαίρετα τους 

5 της μειοψηφίας, ενώ στη συνέχεια η 

κυβέρνηση του Βενιζέλου τους έστειλε 

εξορία στη Φολέγανδρο. Ένα χρόνο 

αργότερα, το Εθνικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ 

καθαίρεσε τους ρεφορμιστές και ανέθεσε τη 

διοίκηση στους συνδικαλιστές του ΣΕΚΕ. 

Η πάλη για τον προσανατολισμό του 

εργατικού κινήματος προς την κατεύθυνση 

της ταξικής πάλης ή την κατεύθυνση του 

ταξικού συμβιβασμού είχε ήδη αρχίσει. 

ΜΑΪΟΣ : ΕΛΛΑΔΑ
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ…

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΓΙΩΣΗ 

(1932-2018)

Η ΚΟΒ Άνω Πόλης - Καλλιθέας 

Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ με βαθιά 

οδύνη αποχαιρετά την πολυαγαπημένη 

συντρόφισσα Πηνελόπη Μιχαηλίδου - 

Γιώση, που πέθανε σήμερα (24 Μαΐου) σε 

ηλικία 86 χρόνων. Η κηδεία της θα είναι 

πολιτική και θα γίνει αύριο Παρασκευή 

25 Μάη, στις 12 το μεσημέρι, στον 

τόπο καταγωγής της, τη Νότια Πέλλας. 

Λεωφορείο για την κηδεία θα αναχωρήσει 

στις 10 π.μ. απέναντι από την εκκλησία 

του Προφήτη Ηλία στην Άνω Πόλη (οδός 

Ολυμπιάδος).

Η σ. Πηνελόπη γεννήθηκε το 1932 στο 

χωριό Νότια Πέλλας από γονείς πρόσφυγες, 

αγωνιστές της ζωής, κομμουνιστές. Και η 

ίδια μπήκε στον αγώνα από πολύ νωρίς. 

Την περίοδο της γερμανικής κατοχής 

έδρασε μέσα από τα Αετόπουλα. Με τη 

λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

γονείς της την έστειλαν σε συγγενείς στο 

χωριό Αετόλοφο Κομοτηνής να τελειώσει 

την έκτη τάξη του Δημοτικού και στη 

συνέχεια το Γυμνάσιο, επειδή το σχολείο 

στο χωριό τους το κάψανε οι Βούλγαροι 

φασίστες. Με τον Εμφύλιο παρέμεινε στον 

Αετόλοφο. Πρόσφυγας στην ίδια της την 

πατρίδα.

Το 1948 με το παιδοσώσιμο βρέθηκε 

στη Βουλγαρία. Το 1952 πήγε στην 

Τσεχοσλοβακία για να ανταμώσει 

τους γονείς της. Σπούδασε βιολογία 

στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της 

Πράγας. Παρακολούθησε παιδαγωγικά 

φροντιστήρια και τα 

τελευταία χρόνια πριν 

το επαναπατρισμό της 

δίδασκε την ελληνική 

γλώσσα στα παιδιά των 

πολιτικών προσφύγων. Εκεί 

γνώρισε το σύντροφό της 

στη ζωή και στον αγώνα 

Χρυσόστομο Γιώση και 

απέκτησαν δύο παιδιά, την 

Ελευθερία και τον Θανάση. 

Μέλος του ΚΚΕ έγινε το 

1952. 

Με τα γεγονότα του 1968 

μαζί με άλλους συντρόφους 

πρωτοστάτησε στην 

ανασυγκρότηση των ΚΟΒ 

στην Πράγα.

Το 1982 επαναπατρίσθηκε οικογενειακώς 

και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Καστοριά 

και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, όπου 

συνδέθηκε με την ΚΟΒ Άνω Πόλης. 

Υπηρέτησε το Κόμμα μέσα από όποιες 

ευθύνες της ανέθεσε. Την περίοδο ‘90-

’91, των αντεπαναστατικών ανατροπών, 

υπερασπίστηκε με συνέπεια τα 

επαναστατικά χαρακτηριστικά του ΚΚΕ. 

Διετέλεσε υποψήφια στις βουλευτικές 

εκλογές του 1993. Έδρασε μέσα από 

τους Συλλόγους της ΟΓΕ και των 

επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων. 

Πιστή στα ιδανικά και στην ιδεολογία της 

μέχρι το τέλος της ζωής της.

Στάθηκε μαχήτρια πάντα και εξίσου 

παλικαρίσια έδωσε και τη μάχη με την 

ασθένεια που την ταλαιπωρούσε τα 

τελευταία χρόνια.

Οι σύντροφοί της υποσχόμαστε ότι οι 

αγώνες και οι θυσίες που έκανε, δεν θα 

πάνε χαμένοι. Εμπνευσμένοι από το 

παράδειγμά της, την ακλόνητη πίστη 

της, συντροφιά με τη θύμησή της, θα 

συνεχίσουμε την πάλη για την κατάργηση 

της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 

άνθρωπο, για να έρθει πιο γρήγορα το 

ελπιδοφόρο μέλλον, ο σοσιαλισμός - 

κομμουνισμός.

Οι σύντροφοί της στην ΚΟΒ Άνω Πόλης 

- Καλλιθέας εκφράζουμε τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στα πολυαγαπημένα της 

παιδιά και στα εγγόνια της.

Κ: Τα πιο θερμά συλλυπητήρια των 

μελών της ΕΚ Πράγας και της Σύνταξης 

του Καλημέρα στα αγαπημένα της 

παιδιά, Ελευθερία και Θανάση και στα 

εγγόνια της. Η Πηνελόπη ήταν 

δραστήριο μέλος της ΕΚ Πράγας (εάν 

και στη Θεσσαλονίκη). Όταν ερχότανε 

για διακοπές, πάντα είχε συναντήσεις με 

τους συμπατριώτες μας, ερχότανε στα 

γραφεία της Κοινότητας, πλήρωνε τη 

συνδρομή της στην Κοινότητα. 

Αγαπούσε το περιοδικό μας και η ίδια 

και η κόρη της πάντα κουβαλούσανε 

παλιά και καινούργια φυλλάδια για να τα 

μοιράσει στους συμπατριώτες μας στη 

Θεσσαλονίκη. Θα μας λείπεις, 

Πηνελόπη! Καλό ταξίδι… 



Η Ένωση Καλυμνίων Αττικής στην 

Πράγα



Πάρτυ στον κήπο της κατοικίας του 

Πρέσβη της Κύπρου


