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Αρκετές οι εκδηλώσεις μας και τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ελληνικό Σάββατο στο Μπρνο, Ελληνικές
Ημέρες στο Κρνοβ, Ελληνικές Ημέρες στην Πράγα… παντού τα χρώματα και το άρωμα
της Ελλάδας στην Τσεχία! Επιπλέων, είχαμε και την ευκαιρία να δούμε και να υποστηρίξουμε
την Εθνική Γυναικών Μπάσκετ στην Κράλοβκα Αρένα του γηπέδου Σπάρτας και στην
μεγάλη Αρένα Ο2. Συγκινητική ήταν και η συνάντησή μας με τα κορίτσια μας και με όλη την
αποστολή της Εθνικής Μπάσκετ Γυναικών στο ξενοδοχείο Clarion Πράγας. Χίλια μπράβο
στα ΔΣ των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία τα οποία κάθε χρόνο οργανώνουν αυτές τις
Ελληνικές Ημέρες στην Τσεχία! Μία ομάδα συνταξιούχων πήγαμε στη μεγάλη συνάντηση
των επαναπατρισθέντων ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη Νάουσα. Το κύριο άρθρο σ’ αυτό
το τεύχος είναι το αφιέρωμα στην ελληνική πολιτική προσφυγιά στη Βουλγαρία. Το κίνητρο
ήταν δύο φίλοι, οι οποίοι μου στείλανε φωτογραφίες και άλλο υλικό θυμίζοντας μου εκείνα
τα ωραία και ευτυχισμένα χρόνια που περάσαμε στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιφ) στα νιάτα
μας – με τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, τους θεατρικούς ομίλους, τις αθλητικές ομάδες μας,
τις γιορτές και τις διάφορες εκδηλώσεις… Την εκμάθηση της μητρικής μας γλώσσας και τη
μεγάλη αγάπη και νοσταλγία που είχαμε για την Πατρίδα μας πάνω από 30 χρόνια. Πολύ
συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα αλλά αξίζει τον κόπο οι νέοι μας, οι απόγονοι να ξέρουν
την ιστορία αυτή. Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από τη λειτουργία του Σπιτιού Εθνικών
Μειονοτήτων όπου στεγάζεται η ΕΚ Πράγας με τη γενναιόδωρη υποστήριξη της Δημαρχίας
της Πράγας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Είχαμε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις,
‘Ο κόσμος του βιβλίου’, ‘Η νύχτα των μουσείων της Πράγας’, το κοντσέρτο κλασικής
μουσικής και η μεγάλη έκθεση στο ίδιο το Σπίτι μας και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι
το τέλος του 2017. Πρέπει να συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε. Στη Νάουσα συναντήσαμε
και την συμπατριώτισσα μας Φωτεινή Μόρα και τα παιδιά της Μαρία και Δημήτρη και
μιλήσαμε και για τη ζωή τους στην Τσεχοσλοβακία ως πολιτικοί πρόσφυγες και μετά τον
επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα. Στο τεύχος αυτό και στο επόμενο αρ. 5 θα διαβάσετε για
τη ζωή της Φωτεινής. Στη στήλη Ελλάδα ο Κώστας Τσιρτσίκος συνεχίζει να μας ενημερώνει
για το καλό κρασί και η Λάνα μας προσφέρει δικές της συνταγές. Δημοσιεύουμε και το άρθρο
της Γεωργίας Παρχαρίδου για την αγάπη…
Ευχαριστούμε την Φωτεινή Μόρα από τη Νάουσα για τη συνδρομή των 50 ευρώ στο
περιοδικό μας! Φωτεινή, σου ευχόμαστε πολλή υγεία και να είσαι πάντα καλά!
Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές! (ΤΖΗ)

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

Η αποστολή της Εθνικής Μπάσκετ Γυναικών με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Πράγα, κ.
Ε. Ευθυμιάδη και μέλη της ΕΚ Πράγας στο ξενοδοχείο Clarion
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΒΕΡΖΙ, ΜΠΡΝΟ

Ό

πως κάθε χρόνο και φέτος η
εκδήλωση ήταν εξαιρετικά καλά
οργανωμένη και το Κάστρο έμοιαζε με
μία μικρή Ελλάδα. Αντήχησε ελληνική
μουσική, τσέχοι φίλοι και ξένοι χορέψανε,

ακόμα κι αυτοί που δεν ξέρανε, μπορέσαν
να μάθουνε ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς. Ακούστηκε η παραδοσιακή
Εβρίτικη γκάιντα. Μεγάλη ποικιλία
ελληνικών προϊόντων… Για την επιτυχία

αυτής της εκδήλωσης συνέβαλαν όλες οι
Ελληνικές Κοινότητες με κύριους
οργανωτές την ΕΚ Μπρνο και το Λύκειο
Ελληνίδων Τσεχίας. Χίλια μπράβο!

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

10 ΙΟΥΝΙΟΥ – Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Φ

έτος για πρώτη φορά η ΕΚ Πράγας
συμμετείχε σ’ αυτή τη μεγάλη
εκδήλωση στην οποία για 7η χρονιά
συμμετείχε και το Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων. Τη νύχτα αυτή το Σπίτι
υποδέχεται πάνω από 1000 επισκέπτες από
όλη την Τσεχία και πολλούς τουρίστες
στην Πράγα. Μετά από παράκληση του
Διευθυντή του Σπιτιού, Γιακούπ Στέντρον,
το ΔΣ αποφάσισε να συμβάλει με τη
συμμετοχή της ΕΚ Πράγας. Πήραμε
μέρος με ελληνικά μεζεδάκια (προσφορά
της εταιρίας Kiki’s Tasty Food), ελληνικά
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προϊόντα (προσφορά της εταιρίας Greek
Life),
παρουσίαση
της
ελληνικής
μειονότητας στην Τσεχία (από την
Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρο της
ΕΚ Πράγας) και κάναμε ‘μαθήματα’
ελληνικών παραδοσιακών χορών στους
επισκέπτες μας με τη βοήθεια του Πάρη
Οβελίδη και της Τάνιας Κιούση. Μία
ολονύχτια εκδήλωση, κουραστήκαμε αλλά
άξιζε την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε
την Κική Κυρέζη και τον Κώστα Τσιρτσίκο
(μέλη του ΔΣ), τον Πάρη και όλους τους
Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας

υποστηρίξανε
και
μπορέσαμε
να
προβάλουμε την πατρίδα μας στους γύρω
700 επισκέπτες που ήρθαν στο Σπίτι αυτή
τη νύχτα. Πήραμε και έπαινο από το
Διευθυντή του Σπιτιού, από τη Δημαρχία
της Πράγας και από το τον Δρ. Ανδρέα
Σουλίτκα, υπεύθυνο του Συμβούλιου
Μειονοτήτων της Κυβέρνησης της
Τσεχικής Δημοκρατίας. Η Εκδήλωση
αυτή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Δημαρχίας της Πράγας.
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Στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Ευχαριστούμε την Τζένη Πατρόκλου, τη φωτογράφο μας:

10 ΙΟΥΝΙΟΥ –
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ
ΚΡΝΟΒ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΚΡΝΟΒ

Φ

έτος οι συνταξιούχοι των Ελληνικών
Κοινοτήτων συναντήθηκαν στην
πόλη Κρνοβ. Η Συνάντηση αυτή είναι
πάντα γεμάτη συγκίνηση και νοσταλγία για
εκείνα τα ‘όμορφα νεανικά χρόνια χωρίς
έγνοιες’ και ‘πάντα με τη σκέψη στην
Πατρίδα μας Ελλάδα’. Έλληνες των
Ελληνικών Κοινοτήτων ήταν στο Κρνοβ
και καταθέσανε στεφάνι στο μνημείο των
πολιτικών προσφύγων στο κέντρο της
πόλης στη μνήμη των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων που άφησαν την τελευταία τους
πνοή στην Τσεχοσλοβακία. Συγκινητικές
στιγμές.
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13 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, OPUS MEDITERRANEAN FUSION!!!!
Το OPUS Mediterranean Fusion άνοιξε
πριν ένα χρόνο! Στις 13 Ιουνίου, το
αγαπημένο μας Μεσογειακό μεν αλλά
πολύ Ελληνικό εστιατόριο γιόρτασε ένα
χρόνο από το άνοιγμά του στην Πράγα!
Δεν έλλειπαν τα ελληνικά χρώματα, ακόμα
και αρχαίες στολές φορούσαν οι νεαρές
κοπέλες στην υποδοχή. Δεν έλλειπε ούτε η
ελληνική μουσική με το μουσικό σχήμα

«Προμηθέας» (του Κώστα Χαραλαμπίδη
με την υπέροχη φωνή της Σοφίας
Παταρίδου). Στα όμορφα στολισμένα
τραπέζια δεν έλλειπε τίποτα από την
ελληνική κουζίνα. Από την ελληνική
πλευρά εκεί ήταν Έλληνες επιχειρηματίες,
επαγγελματίες, ο Πρέσβης της Ελλάδας
με τα μέλη της Πρεσβείας, μέλη του ΔΣ
της ΕΚ Πράγας. Ο κ. Μιχάλης Στεφανίδης

κάλεσε πάνω από 200 άτομα, Τσέχους,
Έλληνες και ξένους από άλλες χώρες.
Ήταν μία κοσμοπολίτική γιορτή με πολύ
άρωμα Ελλάδας! Ευχαριστούμε τον
ιδιοκτήτη κ. Μιχάλη Στεφανίδη και όλο το
προσωπικό του OPUS! Χρόνια πολλά,
καλές δουλειές, καλή συνέχεια!

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:
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27 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ! ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ!

Τ

ο ‘ελληνικό σχολείο’ σήμερα
γιορτάζει το τέλος της σχολικής
χρονιάς. Από τις 15:00 η ώρα όλα τα

παιδάκια με τους γονείς τους ήταν στο
όμορφο σπίτι της Λεώνας. Το Bakaliko.cz
μεταμορφώθηκε σε ‘κουζίνα’. Αφού πρώτα

τρέξανε, παίξανε στους κήπους, μετά όλα
μαζευτήκανε στο Μπακάλικο και φτιάξανε
μηλόπιτες και τζατζίκι. Όσο ψηνότανε οι
μηλόπιτες, η αγαπημένη τους δασκάλα,
Κατερίνα Σπάλα τους μοίρασε μαζί με τα
αναμνηστικά και από ένα μπρελόκ που η
ίδια έφτιαξε με τα χέρια της!!! Από την
πλευρά τους τα παιδάκια της φέρανε
πολλά, πολλά λουλούδια μαζί με την
αγάπη τους, έναν πίνακα που τα ίδια
ζωγραφίσανε – ένα όμορφο δέντρο με
πολλές, μα πολλές καρδούλες και ένα
καλάθι με ελληνικά προϊόντα. Τα
μεζεδάκια για τους μικρούς και μεγάλους
μαθητές ήταν προσφορά της ΕΚ Πράγας
και μαγειρεμένα από τη Λάνα Τσιρτσίκου
(Greek Life, Belohorska 47, Praha 6).
Από τις 18:00 η ώρα μαζευτήκανε και οι
μεγάλοι ‘μαθητές’ της ελληνικής γλώσσας.
Το Greek Life (του Κώστα Τσιρτσίκου)
ετοίμασε τα σουβλάκια και όλοι
αποχαιρετήσανε τη δασκάλα τους,
Κατερίνα Σπάλα και της ευχηθήκανε καλό
καλοκαίρι και καλές διακοπές.

Να έχουμε όλοι ένα όμορφο καλοκαίρι!!!
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ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2017 ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
Αρχηγός της Αποστολής, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου
info@ekaspkenop.gr
Κ: Γιάννη, πες μας πώς έφτασε η Εθνική
μέχρι εδώ, με τόσες πολλές επιτυχίες.
Γ: Μέχρι τώρα η Εθνική Μπάσκετ
Γυναικών έχει κερδίσει στο Ευρωμπάσκετ
2017 της Πράγας τη Σερβία, Ρωσία
και Τουρκία αφού προκρίθηκε στους
ημιτελικούς. Η Εθνική προκρίθηκε από
μια σειρά αγώνων σ’ ένα όμιλο που ήταν
η Ελβετία, η Βουλγαρία και η Ρωσία.
Χάσαμε δύο παιχνίδια από τη Ρωσία
ενώ τις άλλες δυο τις κερδίσαμε εύκολα.
Είναι μια φιλόδοξη ομάδα θα έλεγα, η
οποία είχε στόχο το Πανευρωπαϊκό 2017
στην Πράγα. Επέτυχε το σκοπό της,
αλλά δυστυχώς φτάσαμε εδώ (14 Ιουνίου)
έχοντας πολλές απώλειες. Τρεις βασικές
παίκτριες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν
λόγω τραυματισμού. Οπότε αυτή ομάδα
είναι ανανεωμένη. Τρία νέα παιδιά που
φοιτούσαν σε κολλέγια στην Αμερική,
Ελληνόπουλα, στελέχωσαν την ομάδα
μαζί με κάποια κορίτσια και όλοι μαζί
ήθελαν να στηρίξουν την προσπάθεια που
καταβάλουν η Εβίνα Μαλτσή, η Στέλλα
Καλτσίδου και η Άρτεμης Σπανού, τρεις
έμπειρες παίχτριες!
Φτάνοντας εδώ, μετά από μία σειρά
φιλικών αγώνων είχαμε στόχο να παίξουμε
ωραίο μπάσκετ και να πετύχουμε ότι
ήταν δυνατόν το καλύτερο. Αυτή τη
στιγμή ζούμε μια τρομακτική επιτυχία
του ελληνικού μπάσκετ των Γυναικών. Τα
κορίτσια ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες.
Έγιναν μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία
κέρδισε σχεδόν όλους τους αντιπάλους της
και έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Έχει προκριθεί
στην τετράδα, έχει πάρει την πρόκριση
για το Παγκόσμιο του χρόνου. Είναι μία
απόλυτη επιτυχία για τα κορίτσια πρώτα
και στη συνέχεια για όλους τους ανθρώπους
που υπηρετούν το μπάσκετ Γυναικών
στην Ελλάδα και φυσικά την Ελληνική
Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι και σήμερα
(24.6) με τη Γαλλία θα μπορέσουμε
παρότι υπάρχει φόρτωσης κούρασης.
Θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να
κερδίσουν. (Δυστυχώς έχασαν…). Το
εύχομαι ολόψυχα, το πιστεύω και το θέλω.
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Το θέλω για αυτά τα 12 κορίτσια, γι’ αυτά
τα υπέροχα κορίτσια! Γιατί πραγματικά
αξίζουν να τύχουν όλων των τιμών που
μπορεί να τους προσφέρει ο αθλητισμός.
Είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν μπορώ να
το εκφράσω με λόγια πολλά. Τα κορίτσια
έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό,
έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες τους,
έχουν κερδίσει κολοσσούς, τη Σερβία
ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια της
Ευρώπης, τη Ρωσία που ήταν στην τετράδα.
Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
Σήμερα (24.6) έχουμε τη Γαλλία, είχαμε
χάσει με πολύ λίγο κατά περίεργο τρόπο
θα έλεγα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό,
και οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Εμείς ξέρουμε πως παίζει η ομάδα. Τα
κορίτσια θα ανταποκριθούν, θα παίξουν
και πάλι με όλες τις δυνατότητες τους για
να μπορούμε να χαμογελάμε στον τελικό.
Όμως, οτιδήποτε το αποτέλεσμα είναι
μία μεγάλη επιτυχία του Μπάσκετ των
Γυναικών. Ας ελπίσομε ότι αυτή η επιτυχία
που πέφτει και σε μία εποχή που στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές αθλητικές
εκδηλώσεις και πραγματικά ταρακούνησαν

το ελληνικό φιλαθλητικό κοινό. Θα δώσει
την δυνατότητα και στην πολιτεία να
σταθεί δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό,
στο μπάσκετ που είναι πολύ περισσότερο
από ότι είναι τώρα. Φυσικά και σε εμάς
για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε
και να δουλέψουμε για την περαιτέρω του
μπάσκετ.
Κ: Ποια είναι η κατάσταση του
αθλητισμού σήμερα στην Ελλάδα;
Γ: Τραγική. Δυστυχώς η οικονομική κρίση
μαστίζει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Έχει μηδενίσει σχεδόν τα κονδύλια των
επιχορηγήσεων. Τα αθλητικά σώματα δεν
εισπράττουν δραχμή και μέχρι το 2009
η Ομοσπονδία έπαιρνε 6.200.000ευρώ
μόνο από την κρατική επιχορήγηση, η
οποία φέτος συρρικνώθηκε στο 1.750.000
ευρώ! Για να δώσω ένα μέτρο συγκρίσεις
οι 11 εθνικές ομάδες που το καλοκαίρι
από το Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη
είναι στα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα
με ένα μήνα προετοιμασίας είναι περίπου
1.700.000 ευρώ. Πρέπει λοιπόν να βρούμε
κάποιούς χορηγούς από την ελεύθερη
αγορά πλέον και όχι από την κρατική
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επιχορήγηση για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που έχει το
ελληνικό μπάσκετ. Φυσικά, τα σωματεία
ασφυκτιούν. Διαλύονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό. Διότι δεν μπορούν να συντηρηθούν.
Και πλέον οι γονείς των αθλητών είναι οι
χορηγοί του ελληνικού αθλητισμού και
του ελληνικού μπάσκετ. Πληρώνουν το
παιδί που συμμετέχει στην Ακαδημία του
σωματείου, πληρώνουν τα έγγραφα του για
να βγάλει δελτίο αγωνιστικό και φυσικά
συμμετέχουν στις μετακινήσεις των ομάδων
προκειμένω να μπορέσουν οι ομάδες να
συμμετέχουν στα τοπικά και πανελλήνια
πρωταθλήματα. Είναι τραγικό διότι από
τη μία πλευρά λέμε ότι ο αθλητισμός είναι
ανάχωμα της κοινωνίας μας στις διάφορες
προκλήσεις που υπάρχουν, και από την
άλλη η πολιτεία ή ίδια αδυνατεί. Τώρα στην
Ελλάδα υπάρχουν πολλά προβλήματα κι
ένα από αυτά είναι και η έλλειψη μέριμνάς
και φροντίδας. Αλλά το χειρότερο είναι
η έλλειψη εγκαταστάσεων. Οι ολυμπιακές
εγκαταστάσεις καταρρέουν, διαλύονται
και δεν μπορούμε να τις συντηρήσουμε.
Τώρα υπάρχει ένας αέρας αισιοδοξίας ότι
κάποιες θα ιδιωτικοποιηθούν προκειμένω
να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όμως,
γενικότερα σ’ όλη την Ελλάδα υποφέρουμε
από έλλειψη αθλητικών πόρων. Εκτός από
το μεγάλο έλλειμα που έχουμε, έχουμε και

έλλειψη αθλητικής παιδείας στην ελληνική
οικογένεια. Δυστυχώς ο αθλητισμός
ξεκίνησε από την Ελλάδα αλλά υπάρχει
αυτό το έλλειμα που αναφέρω. Λέμε
αγαπάμε τον αθλητισμό αλλά τελικά πολύ
λίγοι συνεισφέρουν σ’ αυτόν.
Κ: Γιάννη, εδώ και μερικές μέρες
είχες την ευκαιρία να συναντήσεις

υπέροχους φίλους. Και πιστεύω ότι θα
είμαστε σε διαρκή επικοινωνία προκειμένω
να διατηρήσουμε αυτή τη γνωριμία που
κάναμε και να την καλλιεργήσουμε με
τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά, εγώ
προσωπικά είμαι και υποχρεωμένος και
σκλαβωμένους και ενθουσιασμένος.

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΚ Πράγας, μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας… Ποιες είναι οι εντυπώσεις
σου;
Γ: Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη διότι
όχι μόνο συναντήσαμε τους Έλληνες της
Κοινότητας αλλά πιστεύω ότι γνωρίσαμε
πολλούς
ωραίους
ανθρώπους
και

Κ: Ποιο είναι το μήνυμά σου στους
Έλληνες στην Πράγα και γενικά στην
Τσεχία;
Γ: Τα κορίτσια μας έδειξαν την ψυχή των
Ελλήνων. Νομίζω ότι αυτό μας ακουμπάει
όλους: ότι παλεύουμε ο ένας για όλους και
όλοι για τον έναν.

ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ!

Μ

ια ιστορική νίκη απέναντι στην
πρωταθλήτρια Ευρώπης Σερβία
πέτυχε η Εθνική Γυναικών και στις τάξεις
του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος,
όπως ήταν φυσικό, το κλίμα ήταν
πανηγυρικό.
Ο προπονητής της Εθνικής Κώστας
Κεραμιδάς μιλώντας στο www.basket.gr έκανε λόγο για μια ιστορική νίκη
μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Είναι
μια πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη. Τα
κορίτσια έπαιξαν καταπληκτικά και έκαναν
αυτό που είχαμε πει στην άμυνα. Δείξαμε
τρομερή ψυχή, ενέργεια, μαχητικότητα και
πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε
βάλει σε άμυνα και επίθεση. Εφαρμόσαμε
αυτό που είχαμε πει στα αποδυτήρια.
Είχαμε τονίσει ότι από την ώρα που θα
μπούμε στο ματς, θα σεβόμαστε όλους
τους αντιπάλους, αλλά μέσα στο γήπεδο
για μας θα φοράνε το 7, το 9 και το 11 στην
φανέλα τους και δεν κοιτάμε τα ονόματα
τους. Η ομάδα έκανε αυτό που είχαμε
πει και στηριζόμενη στη Μάλτση, στην
Καλτσίδου και στα υπόλοιπα κορίτσια
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που βοήθησαν τα μέγιστα κάναμε αυτή
την ιστορική νίκη. Πρέπει να μείνουμε
ταπεινοί. Το Ευρωμπάσκετ για μας μόλις
τώρα αρχίζει και αρχίζει με αξιώσεις».
Μάλτση: Βγάλαμε ελληνική καρδιά
Από την πλευρά της η αρχηγός της
Εθνικής Εβίνα Μάλτση σημείωσε:
«Σήμερα αποδείξαμε ότι είμαστε ομάδα.
Ερχόμενη εδώ όλοι έλεγαν ότι η Μάλτση
βάζει 30 πόντους στα φιλικά, αλλά μίλησα

στις συμπαίκτριές μου και είπα αυτό δεν
σημαίνει τίποτα. Αφήστε τες να κυνηγάνε
εμένα και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας
στο γήπεδο. Είμαι περήφανη για όλα τα
κορίτσια, έχουν δώσει τον καλύτερό τους
εαυτό και ματώνουν κάθε μέρα στην
προπόνηση. Ξέρουμε ότι έχουμε να
κάνουμε με καλύτερους αντιπάλους, πιο
δυνατές ομάδες, πιο μεγάλα ονόματα,
αλλά δώσαμε μια υπόσχεση μεταξύ μας.

9

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Ότι θα πολεμήσουμε με ό,τι μπορούμε
και θα μείνουμε μαζί μέχρι το τέλος. Όλες
μαζί, καμιά ξεχωριστά και θα μείνουμε και
συγκεντρωμένες στο πλάνο μας. Πιστεύω
ότι δικαιώσαμε το προπονητικό τιμ,
γιατί ήμασταν μέσα στο πλάνο. Νομίζω
ότι κερδίσαμε μάχες, βγάλαμε ελληνική

καρδιά, πάθος και δείξαμε σε όλο τον
κόσμο ότι είμαστε ομάδα».
Τέλος η Αγγελική Νικολοπούλου είπε με
τη σειρά της: «Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη
απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Αυτό που μας κράτησε είναι ότι μείναμε
συγκεντρωμένες στο πλάνο μας επί 40

λεπτά. Μπορεί κάποια στιγμή να χάσαμε
τη συγκέντρωσή μας, αλλά ανακτήσαμε
τις δυνάμεις μας και καταφέραμε τη νίκη.
Όσον για τον αγώνα με τη Σλοβενία
ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολος. Θα
πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέχρι σήμερα
και αύριο είναι μια τελείως διαφορετική
μέρα. Μια μέρα που υπάρχει ένα και μόνο
παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Νέο
πλάνο λοιπόν για αύριο, συγκέντρωση και
μαχητικότητα».
Συγχαρητήρια από Βασιλακόπουλο
Μετά το τέλος της ιστορικής αναμέτρησης
με τη Σερβία ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Γιώργος Βασιλακόπουλος πήγε στα
αποδυτήρια της Εθνικής μαζί με τους
Παναγιώτη Τσαγκρώνη και Άρη Ζώη.
Έδωσε συγχαρητήρια στις παίκτριες της
Εθνικής για την τεράστια νίκη που
σημείωσαν και τους ευχήθηκε να έχουν μια
ανάλογη συνέχεια.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
Της Σεβαστής Βρακατσέλη

Μ

ια ευχάριστη έκπληξη περίμενε
σήμερα,
ημέρα του ρεπό (18
Ιουνίου) από το Ευρωμπάσκετ της Τσεχίας,
την αποστολή της Εθνικής Γυναικών λίγο
πριν το μεσημεριανό φαγητό.
Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας της
Πράγας που έχουν δώσει δυναμικό παρών
στις εξέδρες του Kralovka Arena όλες
αυτές τις ημέρες των αγώνων, ήρθαν στο
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ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική.
Γνώρισαν τις αθλήτριες από κοντά,
ευχήθηκαν στην ομάδα καλή επιτυχία για τη
συνέχεια του Ευρωμπάσκετ και έβγαλαν
πολλές φωτογραφίες με τις παίκτριες.
Μάλιστα η αρχηγός Εβίνα Μάλτση δώρισε
στους Έλληνες της Πράγας ένα λάβαρο της
Ελλάδας που έχει πάνω τις υπογραφές όλων
των αθλητριών της Εθνικής Ομάδας.
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ΜΑΛΤΣΗ: ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΜΟΥ»
Από agapotobasket
Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας Εβίνα
Μάλτση μετά το τέλος του μικρού τελικού
μίλησε στη συνέντευξη τύπου για όλη την
προσπάθεια που έγινε από την ομάδα
κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, ενώ
αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τις
συμπαίκτριες της.

«Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Όταν
αγγίζεις ένα μετάλλιο και το χάνεις δεν
μπορεί να είσαι χαρούμενος ούτε να
πανηγυρίσεις. Όπως είπε και ο κόουτς, εμείς
δημιουργήσαμε μεγαλύτερες προσδοκίες
από τις δυνατότητές μας. Αυτό βέβαια δεν
μπορεί να καλύψει τη μεγάλη επιτυχία με
την κατάληψη της τέταρτης θέσης. Ήμασταν
το απόλυτο αουτσάιντερ προσπαθώντας
να πετύχουμε μια νίκη για να περάσουμε
στην επόμενη φάση. Καταφέραμε και
αποκλείσαμε τεράστιες ομάδες στο χώρο
και πετύχαμε τη μεγαλύτερη επιτυχία του
γυναικείου μπάσκετ. Δεν πρέπει η σημερινή
πίκρα να επισκιάσει την αυτή την επιτυχία.
Η ομάδα μας κάνει υπερβάσεις, δεν έχουμε
ψηλές παίκτριες, έχουμε πολλές ελλείψεις και

αντιμετωπίζουμε μεγαθήρια. Ήταν μια πολύ
μεγάλη εμπειρία. Θέλω να σταθώ όμως στις
συμπαίκτριες μου και είμαι περήφανη για
καθεμία ξεχωριστά. Είναι όλες εξαιρετικά
παιδιά. Για τις παλιές που στελεχώνουν αυτή
την εθνική και είμαστε μαζί καμιά δεκαριά
χρόνια δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω
την καρδιά με την οποία αγωνίζονται. Δίνουν
απίστευτες μάχες, χωρίς να πονάνε, χωρίς
να διψάνε και έχουν τρομερή ανιδιοτέλεια.
Για τα νέα παιδιά που κερδίσαμε φέτος,
έχω να πω ότι είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες
και εύχομαι να πήραν παραδείγματα για
το τι θα πρέπει να βελτιώσουν από εδώ και
στο εξής. Υπάρχει ένας κόσμος έξω που
μπορούν να τον κατακτήσουν. Αξίζουν σε
όλες τις παίκτριες τα καλύτερα… Θέλω να
ευχαριστήσω επίσης όλους τους φιλάθλους
που μας έδωσαν ώθηση. Την ώρα που
έπαιζε ο εθνικός ύμνος όλοι ήταν όρθιοι
και η ανατριχίλα ήταν τρομερή. Ήταν
κάτι το εκπληκτικό και δεν έχω λόγια να
το περιγράψω. Χωρίς αυτούς θα ήταν όλα
άδεια. Σηκώθηκε η σημαία μας ψηλά.
Τους ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι με
αυτή την επιτυχία τα παιδιά θα στραφούν
στο μπάσκετ. Ήδη έχουμε πάρει τα πρώτα
μηνύματα… Θεωρώ ότι ο κόσμος αγάπησε
και την Εθνική ομάδα και το μπάσκετ και
αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη μας.
Πιστεύω μεγαλύτερο και από το μετάλλιο».
Κεραμιδάς: «Κάναμε υπέρβαση»
«Νομίζω ότι η ομάδα είχε ξεμείνει τελείως
από δυνάμεις. Τα κορίτσια έκαναν μεγάλη
προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα και
πάλεψαν. Σήμερα τα ποσοστά μας ήταν
εξαιρετικά χαμηλά και δεν μπορούσαμε να

βάλουμε καλάθι. Το επιθετικό μας παιχνίδι
ήταν βασισμένο στη Μάλτση και στην
Καλτσίδου, οι κοπέλες αυτές παίζουν μέρα
παρά μέρα και κάποιες φορές κάθε μέρα

από 35 λεπτά. Πόσο λοιπόν μπορεί να
αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός να κάνει
υπερβάσεις… Οι νίκες αυτές της Εθνικής,
γιατί πολλοί δεν ξέρουν, ήταν σαν να κέρδισε
δύο φορές την ντριμ τιμ των ΗΠΑ.
Κερδίσαμε τη Σερβία, τη Ρωσία και την
Τουρκία… Ενώ τα κάναμε όλα αυτά βάλαμε
ένα υψηλό πήχη που δεν μπορούσαμε να
περάσουμε. Το γεγονός ότι τα κορίτσια δύο
μέρες μετά από δύο ήττες αποθεώθηκαν από
τον κόσμο που ξέρει από γυναικείο μπάσκετ
είναι ενδεικτικό του μεγέθους της
υπέρβασης».

Στη δεξίωση στην οικία του Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΤΗ ΛΔ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Τα παιδιά του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στη ΛΔ Βουλγαρίας
Επιμέλεια της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Η κατάσταση και οι λόγοι για το
παιδοσώσιμο των παιδιών από την
Ελλάδα το 1948-1949
τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου
πολέμου (1946-1949) η κατάσταση
των παιδιών ήταν τραγική. Πολλά από
τα παιδιά είχαν προσβληθεί από τη
φυματίωση. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία
του απεσταλμένου του ΟΗΕ από τους
237.968 μαθητές που είχαν υποβληθεί
στη δοκιμασία της φυματιοαντίδρασης, η
θετική αφορούσε το 25-30% των παιδιών
έως 8-11 χρόνων, το 40% των παιδιών
12-13 χρόνων και το 50-67% των παιδιών
μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτά ήταν τα παιδιά
που είχαν ξεριζωθεί από την ύπαιθρο
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
Ο αριθμός των ορφανών παιδιών σ’ ένα
παιδικό πληθυσμό των 2.850.000 έφτανε
τις 380.000 (σύμφωνα με την έρευνα το
1949 της Τερέζε Μπρος, διευθύντριας
του επιστημονικού και εκπαιδευτικού
προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών
στην Ελλάδα). Μην ξεχνάμε και τα
φυλακισμένα παιδιά για πολιτικούς λόγους
στη Μακρόνησο, στο Βίδο, στη Λέρο,
στην Κηφισιά και αλλού που ανέρχονταν
στα 15.000. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν
υποστεί βασανιστήρια και αρκετά ήταν
καταδικασμένα στην ποινή θανάτου. Και
να μην ξεχνάμε και τις παιδουπόλεις
της βασίλισσας Φρειδερίκης και των
συνεργατών (του Οργανισμού Βασιλικής
Προνοίας, 1947), που είχαν συγκεντρώσει
εγκαταλειμμένα παιδιά στους δρόμους και
ορφανά και αρκετά από τα φυλακισμένα
παιδιά σ’ αυτές τις παιδουπόλεις (53),
στην πραγματικότητα φυλακισμένα σε
αντικομμουνιστικά αναμορφωτήρια.

Σ

Οι
ενέργειες
της
Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ)
Στις 7 Μάρτη 1948 η ΠΔΚ (Προσωρινή
Δημοκρατική Κυβέρνηση) απευθύνθηκε
στις κυβερνήσεις των Λαϊκών Δημοκρατιών
για να σωθούν τα παιδιά από τη λαίλαπα του
πολέμου. Με την ελεύθερη συγκατάθεση
των γονιών και συγγενών (όταν οι γονείς
ήταν στο βουνό αντάρτες) περίπου
25.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν για να
μεταφερθούν στη Λαϊκές Δημοκρατίες
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που είχαν αναλάβει να φιλοξενήσουν τα
ελληνόπουλα.
Στις 8 Οκτωβρίου 1950, η Ελληνική
Επιτροπή «Βοήθεια στο Παιδί» (ΕΒΟΠ),
έκανε έλεγχο στον κατάλογο των αιτήσεων
των 9.836 των παιδιών (του ΔΕΣ Διεθνής Ερυθρός Σταυρός), ο οποίος
συγκεντρώθηκε με τη βοήθεια του ΕΕΣ
(Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) και
αποδείχτηκε ότι αυτός ο κατάλογος δεν
βασιζόταν σε πραγματικά στοιχεία. Έτσι,
552 παιδιά είχαν τους γονείς τους στις
Λαϊκές Δημοκρατίες, 1.496 παιδιά είχαν
έναν από τους γονείς τους στις Λαϊκές
Δημοκρατίες, 2.484 παιδιά δεν υπήρχαν
στα μητρώα των φιλοξενούμενων παιδιών
στις Λαϊκές Δημοκρατίες, 188 παιδιά
ήταν δύο φορές γραμμένα, 213 παιδιά
ήταν με πλαστά ονόματα, 2.650 αιτήσεις
ανεπαρκείς για την εξακρίβωση στοιχείων
(Ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα
οποία ποτέ δεν στάλθηκαν από το ΔΕΣ!)
και 2.223 αιτήσεις ήταν για παιδιά άνω των
18 χρονών. Η ΠΔΚ έστειλε υπόμνημα
στον ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών) στις 15 Αυγούστου 1948, στο
οποίο υπόδειξε όλες αυτές τις ανακρίβειες
και ψευτοστοιχεία, υπογραμμίζοντας
την κατάσταση και την φιλοξενία των
παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Το
1954 με τη μεσολάβηση του Σουηδικού
Ερυθρού Σταυρού προς τους Ερυθρούς
Σταυρούς των Λαϊκών Δημοκρατιών
και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
5.000 παιδιά επέστρεψαν στην Ελλάδα,
στον Καναδά, στην Αυστραλία όπου
βρίσκονταν οι γονείς τους, με προσωπικές
τους αιτήσεις. Τελικά, τα παιδιά που
έμειναν στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες
ανέρχονταν στις 23.000.
Στοιχεία για την εγκατάσταση των
παιδιών στη Λ.Δ. Βουλγαρίας:
Στη Βουλγαρία εγκαταστάθηκαν περίπου
3.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς:
Γκάμπροβο - 140, Μπούργκας – 134,
Σλίβεν – 245, Κάρλοβο – 614, Στάρα
Ζαγόρα – 133, Μπότεφγκραντ – 505,
Πάβελ Μπάνια – 275, Ζέμεν – 104,
Γιάγκοντα 329, σύνολο 2.580 (Γ.
Πολυμερίδης, Ριζοσπάστης 17.8.2008).

Τα παιδιά ήταν από τους νομούς Έβρου,
Ροδόπης, Σερρών, Κιλκίς, Φλώρινας,
Καστοριάς, Ιωαννίνων. Από τα 3.000
παιδιά, 1.700 ανήκαν στη δύναμη της 6ης
και 7ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, οι οποίες πέρασαν
στη Βουλγαρία το 1949. Επαγγελματίες
εκπαιδευτικοί απόφοιτοι των Ελληνικών
Παιδαγωγικών Ακαδημιών (56 τον
αριθμό) και δάσκαλοι με γυμνασιακές
γνώσεις φρόντισαν αυτά τα παιδιά με
ταχύρρυθμα φροντιστήρια. Απόφοιτοι
Μέσης Εκπαίδευσης – 2.500 παιδιά,
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές – 1.500
παιδιά, Πτυχιούχοι Πανεπιστήμιων –
700 (Πολυτεχνείου – 84, Οικονομικών
Σπουδών – 134, Γεωπόνοι 58, Γιατροί –
103, κλπ.)
Η ζωή ενός παιδιού του εμφυλίου
πολέμου στη Λ.Δ. Βουλγαρίας
Της Κωνσταντίνας Προϊκάκη τους
Σταύρου από το χωριό Φυλακτό Σουφλίου
(Κ: Κυνηγημένος από τους παρακρατικούς, ο
πατέρας της Κωνσταντίνας έφυγε για το βουνό
και κατατάχτηκε στο Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας. Το 1948 σκοτώθηκε στις μάχες στο
Βίτσι. Έμειναν η μάνα της με τα τρία μικρά
παιδιά και έγκυος στο τέταρτο. Η ζωή στο
χωριό της ήταν δύσκολη – δεν τους άφηναν να
παν σχολείο, τους έδερναν, τη μάνα της δεν την
άφηναν να δουλέψει στα κτήματά τους και το
1947 κάψανε και το σπίτι τους. Έτσι μείνανε
στους δρόμους νηστικοί και διψασμένοι.)
Προϊκάκης Σταύρος του Βαγγέλη
και της Κωνσταντίνας, από το χωριό
Φυλακτό Έβρου. 32 χρόνων. Μαχητής
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο
1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
(από το «Έπεσαν για τη ζωή», τόμος
7γ, σελ. 546, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ,
Αθήνα 2011)
«Το Μάρτη του 1949, μια νύχτα, ήρθαν
στο σπίτι μας αντάρτες του ΔΣΕ να μας
πάρουν. Είπαν πως πρέπει να φύγουμε την
ίδια νύχτα ‘γιατί αύριο θα είναι αργά’. Η
Φρειδερίκη είχε αρχίσει το παιδομάζωμα
στέλνοντας τα παιδιά των ανταρτών σε
στρατόπεδα.
Έτσι φύγαμε μαζί τους για να βρεθούμε στη
ΛΔ Βουλγαρίας και να τακτοποιηθούμε
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στον παιδικό σταθμό Μπότεφγκραντ.
Όλη η διαδρομή μας ήταν το κάτι άλλο
που δεν μπορώ να περιγράψω. Παντού
μας περίμεναν με μουσική και τραγούδια,
μας προσφέρανε λουλούδια, μας φιλούσαν
με συγκίνηση και χαρά. Νιώθαμε
ευτυχισμένα, νιώθαμε την αγάπη τους.
Στον παιδικό σταθμό συγκεντρώθηκαν
γύρω στα χίλια παιδιά από 7 μέχρι 15
χρονών. Διευθυντής του σταθμού ήταν
ο σ. Μπαρούντος, η σ. Ζουμπουλιά
Ερασμία και δυο κοπέλες τραυματισμένες
ανταρτοπούλες ήταν οι δασκάλες μας. Το
προσωπικό που φρόντιζε την περιποίησή
μας ήταν Βουλγάρες.
Τα περισσότερα παιδιά ήταν αγράμματα,
λίγα είχαν τελειώσει την Β’ τάξη. Μας
χωρίσανε σε τάξεις (Α’ – Στ’), σύμφωνα
με την ηλικία μας και αμέσως άρχισαν τα
μαθήματα. Στη μάθηση βοηθούσαν όσα
παιδιά είχαν τελειώσει κάποιες τάξεις. Έτσι,

μέχρι το τέλος του 1948 μπορώ να πω πως
τα παιδιά είχαν μάθει να γράφουν και να
διαβάζουν και λίγα από γεωγραφία και
ιστορία της πατρίδας μας. Ωστόσο, υπήρχε
έλλειψη από διδασκαλικό προσωπικό,
γι’ αυτό ο Σύλλογος των Πολιτικών
Προσφύγων και η ΕΒΟΠ έστειλαν σε
δίμηνο παιδαγωγικό φροντιστήριο που
έγινε στον παιδικό σταθμό Κάρλοβο,
κατάλληλους συντρόφους. Μαζί τους
στάλθηκα κι εγώ. Αφού τελειώσαμε με
επιτυχία, διοριστήκαμε σε διάφορους
παιδικούς σταθμούς.
Εγώ, η Κωνσταντίνα Προϊκάκη απ’ το
Φυλακτό, η Πηνελόπη Μιχαηλίδου
(σημ. Κ: μετά η Πηνελόπη ήρθε στην
Τσεχοσλοβακία) από τη Νότια, η
Μαίρη Δουρούλα απ’ τη Χρυσούπολη,
η Χρυσούλα Τοπαλίδου απ’ τη Μάνη
διοριστήκαμε στον παιδικό σταθμό
Παντσερέβο-Γιάγκοντα. Παραδίδαμε όλα

τα μαθήματα. Το χειμώνα διδάσκαμε και
το καλοκαίρι πηγαίναμε σε φροντιστήρια
για να προετοιμαστούμε για την επόμενη
χρονιά. Δουλέψαμε έτσι πέντε χρόνια.
Από το 1951, όταν φάνηκε πια ότι ελπίδα
για επαναπατρισμό δεν υπήρχε, περάσαμε
στα βουλγάρικα σχολεία. Η μάθησή μας
γινόταν στα βουλγάρικα, χωρίς βέβαια
να σταματήσουμε τα ελληνικά που είχαν
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των
σχολείων. Στο μεταξύ πολλά παιδιά φύγανε
για τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες όπου
ήταν οι γονείς τους. Έτσι λιγοστέψαμε και
οι δάσκαλοι περίσσευαν.
Το 1953 μπήκα σε Γυμνάσιο στη
Φιλιππούπολη (Πλόβντιφ) και το
1957 στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής για
ειδικότητα φαρμακοποιού. Το 1962
με την αποφοίτησή μου, διορίστηκα
σε φαρμακείο στη Σόφια και αργότερα
ανέλαβα καθήκοντα διευθυντή όπου
εργάσθηκα ως την 1.1.1991 που βγήκα
σε σύνταξη. Μπορώ να πω πως την ίδια
διαδρομή είχαν στη ζωή τους και τ’ άλλα
παιδιά που βρέθηκαν στους παιδικούς
σταθμούς της Βουλγαρίας.
Σε μία συνάντησή μας, μετά από 25
χρόνια δε γνωρίζαμε πια ο ένας τον
άλλον. Δεν ήμασταν τώρα εκείνα τ’
αγράμματα και ζαρωμένα παιδάκια. Τώρα,
ήμασταν μορφωμένοι. Όσοι δεν πήγαν σε
πανεπιστήμια, τελείωσαν τεχνικές σχολές.
Κανείς μας δεν έμεινε αγράμματος».
(Στη φωτογραφία: Οι δασκάλες του
Παιδικούς
Σταθμού
ΠαντσερέβοΓιάγκοντα (1950). Στο κέντρο η
Κωνσταντίνα Προϊκάκη απ’ το χωριό
Φυλακτό Σουφλίου, 1η αριστερά η
Πηνελόπη Μιχαηλίδου (Γιώση) από τη
Νότια, Πέλλας, η Μαίρη Δουρούκα απ’
τη Χρυσούπολη, η Χρυσούλα Τοπαλίδου
απ’ τη Μάνη και η Τριανταφυλλιά Κεκέ.
(βιβλιογραφία: ‘Τα παιδιά του εμφυλίου
και της πολιτικής προσφυγιάς’, ΠΕΑΕΑΔΣΕ, Αθήνα 2011, ‘Το παιδομάζωμα και
ποιοι φοβούνται την αλήθεια’, Δημήτρης
Σέρβος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2004,
3η έκδοση)
Μια ονειρεμένη ζωή
Στις 15 Μάρτη 1948, 270 παιδιά απ’
το χωριό Λευκίμμη και 21 παιδιά απ’
το χωριό Τριφύλλι του Νομού Έβρου,
ηλικίας κάτω από 13 χρόνων, ξεκινήσαν να
περάσουν τα ελληνοβουλγάρικα σύνορα.
Ανάμεσά τους κι ο Μιλτιάδης Μητηλέστης,
ο μόνος μεγάλος. Ήταν 15 χρόνων… Απ’
τη διήγησή του παραθέτουμε, για λόγους
χώρου, μερικά αποσπάσματα:
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«…Ξεκινήσαμε την 1η του Μάρτη απ’ το
χωριό Λευκίμμη με 15 βοϊδάμαξες και 23
γαϊδούρια, όλα καταφορτωμένα παιδιά.
Ήταν μια ηρωική πορεία παιδιών, που
πεινούσαν και τρέμανε από φόβο. Ήταν
παιδιά που δεν είχαν πια πατεράδες. Παιδιά
μαχητών του ΔΣΕ. Οι μανάδες τους τα
φέρναν στην αγκαλιά τους ή τα παρέδιναν
στους παππούδες που περίμεναν με τις
βοϊδάμαξες έξω απ’ το χωριό. Κλαίγαν
οι μανάδες, κλαίγαν τα παιδάκια, κλαίγαν
και οι παππούδες που τα παραλάβαιναν.
Οι μόνοι που βοηθούσαν στην τραγωδία
αυτή, ήμασταν 4-5 παιδιά μεγαλύτερα,
όπως ο Δαμιανός, Ο Ψημένος, ο Σταύρος,
ο Βαγγέλης, ο Στάθης, όλοι πλησίον της
ηλικίας μου.
Όπως είπα, μαζί ας ήταν και 21 παιδιά απ’
το χωριό Τριφύλλι. Η Μυρσίνη Βρανίδου
ήταν η πιο μεγάλη 14 χρόνων. Αυτή ήταν
η μάνα τους, η δασκάλα τους, η συνοδός
των 21 παιδιών.
…Κανένας δεν μας άρπαξε απ’ την αγκάλη
της μάνας μας, αλλά η μάνα μας έφερε
στην αγκάλη της ή μας κρατούσε απ’ το
χέρι και μας παρέδωσε στους παππούδες.
Στον γέρο-Καμίλα Κώστα, στον Μπάνγκο
Παναγιώτη, στον Βεγκλεκτσή Απόστολο,
στον Γιούζμπαση Γεώργιο και άλλους, που
δεν τους θυμάμαι. Αυτοί μας ονόμασαν
υπεύθυνους της αποστολής, αυτής της
ηρωικής παιδικής πορείας.
…Η φάλαγγά μας ήταν μεγάλη και
βαδίζαμε αρκετά γρήγορα. Την νύχτα
ξεκουραζόμασταν. Την πρώτη στάση την
κάναμε στο Τσκούργιαρη (Βερίνη). Εδώ
συναντήσαμε το τάγμα του Μεσσηνέζη
που μας τακτοποίησε όλους σε σπίτια…
…Βαδίζαμε ακόμη μια μέρα, τη νύχτα
αργά φτάσαμε στους πρόποδες του
βουνού Μουκαντέδες. Εδώ ανάψαμε
φωτιές και ξημερώσαμε. Κοιμηθήκαμε
όπως μπορέσαμε ο καθένας. Εμείς οι
μεγαλύτεροι φυλάγαμε τα μικρά να
μη ξεσκεπαστούν και κρυώσουνε. Εδώ
βρήκαμε και δύο στρατιώτες σκοτωμένους,
δύο σκελετούς, τους γνωρίσαμε απ’ την
κορώνα τους και τα όπλα τους. Πήραμε
τα όπλα και τις σφαίρες τους και την άλλη
μέρα τα παραδώσαμε σ’ ένα μικρό αντάρτη
που συναντήσαμε στο Μικρό Δέριο…
…Πέρασαν 14 μερόνυχτα.
… Την άλλη μέρα, 15 Μάρτη, συνοδεία του
μαχητή του ΔΣΕ Νεραντζάκη, κοντά στο
βραδάκι, φθάσαμε στα ελληνοβουλγάρικα
σύνορα. Μας περίλαβαν βούλγαροι
στρατιώτες και άνθρωποι του Βουλγαρικού
Ερυθρού Σταυρού. Μας υποδέχτηκαν
με ελληνική μουσική, τραγουδήσαμε και
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χορέψαμε μαζί τους, ώσπου ήρθαν και
μας πήραν με μια αμαξοστοιχία και κατά
τα μεσάνυχτα 15 προς 16 Μαρτίου, με
αυτοκίνητα μας πήραν και τα ξημερώματα
μας κατέβασαν στο χωριό Ουρτάκιο.
Εδώ μας δώσαν και φάγαμε τσάι και
μαρμελάδα το πρωί και πολύ καλή
φασολάδα το μεσημέρι. Αφού βάλαν τα
ρούχα μας σε κλίβανο, ένα μηχάνημα ή
καζάνι με ατμό, κάναμε και ζεστό μπάνιο.
Με λίγα λόγια ξεψειριάσαμε λίγο. Μας
ανεβάσανε για πρώτη φορά σε μεγάλα
επιβατικά αυτοκίνητα, λέγαν πως λέγονταν
λεωφορεία. Έξι λεωφορεία μας πήραν και
μας κατέβασαν στη Φιλιππούπολη. Εδώ
φτάσαμε πρωί και μας πήγαν, μας φίλεψαν
σ’ ένα μεγάλο εστιατόριο. Για πρώτη φορά
χορτάσαμε γλυκό τσάι, μπόλικο ζεστό
ψωμί και άφθονο πρόβειο τυρί…
…Από δω ανεβήκαμε σε ειδική
αμαξοστοιχία, που μας κατέβασε στον
Παιδικό Σταθμό Μπάνκες, μια πολύ
όμορφη λουτρόπολη με πολύ ωραία
βασιλικά κτίρια. Όταν φτάσαμε εδώ μαζί
μας φέραμε και τις ψείρες και την ψώρα
και τις αρρώστιες. Γι’ αυτό μας περίλαβαν
γιατροί και νοσοκόμες αδερφές, μας
κούρεψαν, μας κάναν μπάνιο και μας
άλλαξαν. Μας δώσαν καινούργια ρούχα.
Εσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια, πουλόβερ,
πανταλόνι, σακάκι και παλτό. Τα κορίτσια
ανάλογη κοριτσίστικη ενδυμασία. Όλοι
είχαμε φτάσει σχεδόν ξυπόλητοι και με
παλιά ρούχα. Ένα μόνο να σας αναφέρω.
Όταν μπήκαμε στο πολύ ζεστό νερό
της λουτροπισίνας, όσο ζεσταινόταν το
νερό φούσκωναν οι ψείρες και βγαίναν
στην επιφάνεια της πισίνας. Αλλά όταν
βγήκαμε από το νερό αλλάξαμε τα ρούχα
μας και είμασταν ολοκάθαροι. Έτσι μας
τακτοποίησαν σε δωμάτια και κρεβάτια με
ολόλευκα σεντόνια και μαξιλάρια, από δύο
κουβέρτες και τα καλοριφέρ καταζέσταιναν
τα δωμάτιά μας…
…Αρχίσαμε μια νέα ζωή, που ούτε καν
την ονειρευόμαστε…»
Δεν πίστευα σ’ αυτά που έβλεπα
Η αυθεντική μαρτυρία ανήκει στην Έλλη
Ερυθριάδου:
«…Βρέθηκα με ένα παιδί στην αγκαλιά
και ένα στην κοιλιά στον Δημοκρατικό
Στρατό και από κει στην συνέχεια στο
Μπούλκες, όπου γέννησα το δεύτερο παιδί
μου. Πριν γίνει 40 ημερών, έφυγα για την
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας στον
Παιδικό Σταθμό Κάρλοβο. 689 παιδιά
ηλικίας από 6, 7 μέχρι 17 χρόνων από το
‘παιδομάζωμα’, τα παιδιά μας, ψωριασμένα

από τις δυσκολίες που πέρασαν στις
ακριτικές περιοχές, ακούρευτα, όπως μου
έλεγαν οι συναγωνιστές που βρίσκονταν
ήδη εκεί, ντύθηκαν, πλύθηκαν, έγιναν σαν
όλα τα παιδιά του κόσμου.
Είχαν εξασφαλιστεί οι δάσκαλοι, το
προσωπικό που ανέλαβε την φροντίδα
τους, Έλληνες και Βούλγαροι. Είναι ακόμη
δύσκολη περίοδος των δελτίων τροφίμων.
Οι εργάτες του Καρλόβου, σε συνέλευσή
τους, αποφασίζουν να μην πάρουν για
κάποιο διάστημα το κασέρι του δελτίου,
για να χορηγηθεί στα παιδιά του Παιδικού
Σταθμού.
Στο Σταθμό λειτουργεί το σχολείο από
την 1η μέχρι την 6η τάξη με έλληνες
δασκάλους, που, αν θυμάμαι καλά,
ξεπερνούν τους 20. Επίσης νοσοκομείο με
γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις
πρώτες βοήθειες.
Στο Κάρλοβο, με την βοήθεια της ΕΒΟΠ
οργανώνεται τρίμηνη σχολή δασκάλων
που διοχετεύονται σε όλες τις Λαϊκές
Δημοκρατίες.
Είναι το πρώτο στάδιο των παιδιών του
‘παιδομαζώματος’. Αλήθεια, τι τραγική
αντίθεση με τα παιδιά, που έζησαν το
πραγματικό παιδομάζωμα της Βασίλισσας
Φρειδερίκης στη σχολή της Λέρου, όπου
τα παιδιά υποχρεώνονταν να πηδούν
τους μαντρότοιχους της Σχολής, για να
καταγγείλουν στον κόσμο τις τραγικές
συνθήκες που ζούσαν με ξυλοδαρμούς,
βιασμούς και όλα τα φοβερά εγκλήματα
που έγιναν σε βάρος τους…!
Ύστερα από μακρόχρονη απουσία μου
(κράτησή μου στις φυλακές Αβέρωφ, στη
Γυάρο, στην Αλικαρνασσό), ξαναπήγα
στην ΛΔ Βουλγαρίας,, για να δω τα
παιδιά μου παλληκάρια και την κόρη μου
φοιτήτρια.
Οι δυσκολίες που είχαν, ξεπεράστηκαν και
ο βουλγάρικος λαός έχτιζε σπίτια σχολεία,
πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές. Σε μία
συγκέντρωση που οργανώθηκε για να
ξανασυναντηθούμε με τα παιδιά αυτά, είχα
τόσο συγκινηθεί, που δεν πίστευα σ’ αυτά
που έβλεπα και άκουγα. Ο Σταθμός του
Καρλόβου είχε 17 επιστήμονες και
επιστημόνισσες. Τα άλλα κορίτσια και
αγόρια είχαν τελειώσει μέσες σχολές ή
τεχνικές, δούλευαν στην παραγωγή, κάνανε
οικογένειες…» (από το βιβλίο του
Δημήτρη Σέρβου, ‘Το παιδομάζωμα και
ποιοι φοβούνται την αλήθεια», σελ. 283287, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2004, 3η
έκδοση).

Καλημέρα 4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΙ ΘΥΜΑΤΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ…

Η

Ελένη γεννήθηκε το 1944 στο χωριό
Κυανή του Έβρου. Η Ελένη και οι
άλλες δύο αδερφούλες της δεν μπόρεσαν
να γνωρίσουν καλά-καλά τους γονείς
τους. Οι γονείς της πήραν μέρος στην
Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) και
στον εμφύλιο πόλεμο ήταν μαχητές του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Γι’
αυτό οι τρεις αδερφές μεγάλωναν με τη
γιαγιά τους Αναστασία.
«Ένα απόγευμα το 1948, χειμώνας ήταν,
έκανε κρύο, ο πατέρας μας ήρθε (από το
Βίτσι, όπου ήταν αξιωματικός του ΔΣΕ)
και με πολλά άλλα παιδιά ανταρτών, τα
‘σημαδεμένα’ δηλαδή, μας φορτώσανε σ’
ένα κάρο και ξεκινήσαμε για το δύσκολο
δρόμο προς τα βουλγάρικα σύνορα.
Δεν ήταν πολύ μακριά, διότι το κάρο
δεν ήταν τόσο μεγάλο και πολλά παιδιά
περπατούσανε. Τα μικρά μας κουβαλούσαν
όταν τα πιο μεγάλα χρειαζότανε να
ξεκουραστούν λιγάκι πάνω στο κάρο.
Ήμασταν και οι τρεις αδερφές μαζί, η
Μαρία 8 χρονών, εγώ -4 και η Μελαχρινή
-2. Ο πατέρας μας, μας συνόδεψε μέχρι
τα σύνορα και μαζί με άλλους αντάρτες
γύρισε στο βουνό… Οι ‘θείες’ που μας
συνοδεύανε και ήταν από το χωριό μας,
μας ξέρανε όλους και μας φροντίζανε. Μας
αγαπούσαν πολύ. Μας φυλάγανε σαν τα
μάτια τους….»
Η οικογένεια της Ελένης πίστευε
ακράδαντα ότι μια μέρα θα γυρίσουν στην
Ελλάδα. Είχαν ένα έντονο αίσθημα της
ελληνικότητάς τους και της ελληνικής τους
ταυτότητας. Ήταν από μία προσφυγική
οικογένεια της Ανατολικής Θράκης,
που ακόμα έβαφε τους τοίχους του
διαμερίσματός τους (και στη Βουλγαρία)
με τα χρώματα της γαλανόλευκης.
Μετά από τους παιδικούς σταθμούς
στη Βουλγαρία, η Ελένη τελειώνει το
Λύκειο στο Γκάμπροβο (υπήρχε παιδικός
σταθμός εκεί), σπουδάζει ιατρική με την
ειδικότητα του παιδίατρου στην Ιατρική
Σχολή της Φιλιππούπολης (αργότερα και
ο γιος της θα σπουδάσει στην ίδια σχολή
με την ειδικότητα του ακτινολόγου και
θα δουλέψει πολλά χρόνια στην Αθήνα).
Το 1980 η Ελένη με το δεκάχρονο γιο
της ξεκινάει για τα πάτρια εδάφη. Παρ’
όλες τις δυσκολίες στην πολυπόθητη
πατρίδα της, δεν τα βάζει κάτω, δουλεύει
σκληρά, μεγαλώνει το γιο της μόνη της
και συνταξιοδοτείται από το Τζάνειο

Καλημέρα 4

νοσοκομείο στην Αθήνα, ευχαριστημένη
και ευτυχισμένη που ζει στην πατρίδα της.
«Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου,
πάντα ήθελα να πάω στην Ελλάδα, στην
Πατρίδα μου. Η ελληνική Λέσχη των
πολιτικών προσφύγων στην Φιλιππούπολη
μας βοηθούσε να μείνουμε Έλληνες. Το
Κόμμα μας, το ΚΚΕ, μας βοηθούσε να
πιστεύουμε στην επιστροφή στην Πατρίδα
μας.
Το Νοέμβρη του 1980, ξεκινήσαμε με το
γιο μου για το μεγάλο μας ταξίδι για την
Πατρίδα. Στο τραίνο για πρώτη φορά είδα
το γιο μου να κλαίει. Στα ελληνικά σύνορα
όταν είδα τους αστυνομικούς και όταν μας
φωνάξανε με το γιο μου, είχα ένα μεγάλο
φόβο – οι στολές, οι κακές αναμνήσεις των
γονιών μου (η μάνα μου έκανε φυλακή στο
Διδυμότειχο και στην Αλεξανδρούπολη
στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου όπου
βασανίστηκε σκληρά κι ας ήταν έγκυος…),
ο έλεγχος, η έχθρα που είχαν προς τους
κομμουνιστές…
Η ζωή μας στην Πατρίδα δεν ήταν εύκολη.
Είδα και έπαθα ως που να μου αναγνωρίσουν
το δίπλωμά μου. Μου δημιουργούσανε
πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια. Με
ταλαιπωρούσανε ένα χρόνο και ας είχα
δουλέψει 8 χρόνια γιατρός στη Βουλγαρία
και ήμουνα καλός γιατρός. Και βρήκα κι
εγώ μέσο, όπως όλοι κάνουνε στην Ελλάδα
και όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 1981,
άρχισα να δουλεύω κανονικά. Μπήκα και
στο Τζάνειο το νοσοκομείο, είχα περάσει
άριστα τις εξετάσεις μου για την ειδικότητα
του παιδίατρου. Κάποιοι προσπαθούσανε
να μας μειώσουνε, να με λένε ‘Βουλγάρα’
και τέτοια. Εξηγούσα στους ‘ντόπιους’
ότι αυτοί μας διώξανε από την πατρίδα
μας, δεν ήταν εθελοντική η φυγή μας. Με
πονάει που βλέπω την Ελλάδα σε τέτοια
χάλια – χαμηλό επαγγελματικό επίπεδο,
δεν διαβάζουνε, δεν αγαπούν το βιβλίο,
η παιδεία έχει πάρα πολλά προβλήματα,
είναι ένα χάος. Όταν στο νοσοκομείο
μιλούσα γι’ αυτά με τους συναδέλφους,
το μόνο που μου λέγανε ήταν το γιατί
ήρθα στη Ελλάδα. Ναι, ήρθα διότι είναι
η πατρίδα μου διότι είμαι Ελληνίδα,
διότι την αγαπώ και γι’ αυτό πληγώνουμε
όταν τα βλέπω όλα αυτά. Και είμαι πολύ
υπερήφανη που και στην Ελλάδα δεν
‘ντρόπιασα’ το μακαρίτη τον πατέρα μου,
ο οποίος ήθελε να είμαστε σε όλα άριστοι.
… Και είμαι υπερήφανη που παρά τις

τόσες δυσκολίες έμεινα Ελληνίδα, είμαι
στην Πατρίδα μου και έδωσα κι εγώ κάτι
από τον εαυτό μου στην Ελλάδα. Και
αυτό το χρωστώ στη Βουλγαρία και στο
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο
ΚΚΕ, το οποίο μετά από τόσες δυσκολίες
μπόρεσε όχι μόνο να διαφυλάξει την
ελληνική μας ταυτότητα, αλλά μας
διαπαιδαγωγούσε έτσι ώστε να αγαπάμε
το βιβλίο, την επιστήμη, να πιστεύουμε
σε μία ζωή που έχει υψηλές αξίες, να
πιστεύουμε στην πραγματική ουσία των
πραγμάτων. Και αυτό το αντιλήφθηκα
όταν επαναπατρίσθηκα στην Ελλάδα
και κατάλαβα σε τι επίπεδο βρισκόταν
τα πράγματα στην πατρίδα μου. Την
Ελλάδα την αγαπώ, τη λατρεύω, αλλά στ’
αλήθεια, πονώ όταν βλέπω σε πόσο πιο
χαμηλό επίπεδο είναι η παιδεία, η ιατρική
περίθαλψη, η κουλτούρα των ‘ντόπιων’
Ελλήνων. Εμείς από τα ανατολικά
σοσιαλιστικά κράτη μεγαλώσαμε με
άλλες αξίες: να αγαπάμε τη μάθηση, το
βιβλίο, να μην εντυπωσιαζόμαστε από
υλικά πράγματα, να ζούμε λυτά μέσα σ’
ένα πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον και
πάντα να βοηθούμε το συνάνθρωπό μας.
Και μπορεί και γι’ αυτό έμεινα πιστή στα
ιδεώδη των γονιών μου, στα ιδεώδη του
ΚΚΕ’. (από το βιβλίο «Οι Έλληνες της
Τσεχίας», Α.ΡΙ.ΣΤ.Σ, 2009, Αθήνα της
Τασούλας Ζησάκη-Healey, αδερφή της
Ελένης)
Οι τρεις αδερφούλες περάσανε από
διάφορους παιδικούς σταθμούς –
Γιάγκοντα, Γκάμπροβο, Πάβελ Μπάνια
(όπου συναντήθηκαν με τους γονείς και τα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
δυο άλλα αδέρφια το 1954 όταν οι γονείς
πήγαν στη Βουλγαρία από τη Ρουμανία με

την επανένωση των οικογενειών.). Τα άλλα
δύο αδέρφια τους γεννήθηκαν στη

Ρουμανία.

Οι 3 αδερφές στο Γιάγκοντα

η Μελαχρινή (αριστερά) με φίλη τους (στο κέντρο) και η Ελένη σε κατασκήνωση στη Βουλγαρία

Η ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ…

Μ

ετά την υποχώρηση του Δ.Σ.Ε,
οι γονείς μου βρέθηκαν στη
Βουδαπέστη Ουγγαρίας, όπου γεννήθηκα
το 1952. Τα γεγονότα στην Ουγγαρία
του 1956, εξανάγκασαν τις οικογένειες
των ελλήνων πολιτικών προσφύγων να
μετακινηθούν σε άλλες σοσιαλιστικές
χώρες. Έτσι το 1957, εγκατασταθήκαμε
στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας. Το 1958,
άρχισα τα μαθήματα στο ελληνικό σχολείο
και το 1959 τη βουλγάρικη 11-ταξια μέση
εκπαίδευση. Από τα πρώτα χρόνια του
Δημοτικού εκπαιδεύτηκα και εντάχτηκα
στη μαντολινάτα των ελλήνων πολιτικών
προσφυγών. Η υπομονετική και επίμονη
εκπαίδευση από τον βούλγαρο μουσικό
παιδαγωγό σ. Ντουντεύσκι, ανέβασε
σε τέτοιο επίπεδο τη μαντολινάτα, που
μας πρόβαλε η βουλγάρικη τηλεόραση
στη δεκαετία του 1960. Αυτό δείχνει
πόσο υπεύθυνοι ήταν οι παιδαγωγοί
θέλοντας να εξελίξουν και αναδείξουν την
παιδική προσωπικότητα. Αυτή η εξέλιξη
συνεχιζόταν στις δωρεάν καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις, με αποκορύφωμα τα
Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ. Το 1970,
ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική
Σχολή της Φιλιππούπολης, τις οποίες
και ολοκλήρωσα. Ταυτόχρονα, ως ενεργό
μέλος του καλλιτεχνικού συγκροτήματος
του Συλλόγου Πολιτικών Προσφύγων
της Φιλιππούπολης πραγματοποιήσαμε
συναυλίες σε πόλεις και χωριά της
Βουλγαρίας με μοναδικό στόχο την
οικονομική ενίσχυση του Κ.Κ.Ε. Το
1981, επαναπατρίζεται η οικογένεια
μου στη πόλη Ξάνθη, από όπου είναι η
καταγωγή των γονιών μου. Την ίδια χρονιά
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προσλαμβάνομαι στο Νοσοκομείο Ξάνθης
ως γενικός ιατρός. Το 1984, μετακομίζω
στη Θεσσαλονίκη για την κατάρτιση της
ειδικότητας του ψυχίατρου. Από το 1990
για 22 χρόνια, υπηρέτησα στο Νοσοκομείο
Καβάλας ως ιατρός- ψυχίατρος. Σήμερα
είμαι συνταξιούχος. Στα 29 χρόνια
παραμονής στις σοσιαλιστικές χώρες
εκπαιδευτήκαμε
και
διαμορφώσαμε
προσωπικότητες αξιοπρεπείς με έμφαση
σε τέτοιες ανθρώπινες αξίες όπως
ισότητα,
ανθρωπισμό,
αδελφοσύνη,
σεβασμό. Εξελιχτήκαμε μέσα από
συλλόγους, αθλητικές ομάδες, πάντα
με τη σκέψη στη Πατρίδα για γενικό,
έντιμο επαναπατρισμό. Οι γονείς μου
ήταν από τους τυχερούς που η λαχταρά
τους πραγματοποιήθηκε. Η μεγαλύτερη
δυσκολία ήταν για τη γενιά μας που
βρέθηκε στο άκρως αντίθετο σύστημα -το

καπιταλιστικό. Από τους πρώτους μήνες
βίωσα τα αρνητικά του στοιχεία. Στην αρχή
πιστεύεις πως είναι τυχαία τα γεγονότα,
οι συμπεριφορές, οι χαρακτηρισμοί.
Όταν όμως επαναλαμβάνονται, αρχίζουν
οι συγκρίσεις. Στα 36 χρόνια ζωής

Η Φεβρωνία (Φέβη) στο Φεστιβάλ Ελλήνων στη ΛΔ Ρουμανίας, 1974 με το σύνθημα
«Γενικός, έντιμος και ελεύθερος επαναπατρισμός!»

Καλημέρα 4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
μου σ’ αυτό το σύστημα, διαπίστωσα
έμπρακτα τις ριζικές διαφορές μεταξύ
του Σοσιαλισμού-Καπιταλισμού. Όταν
τις ακούγαμε και διαβάζαμε στο σχολείο
και το πανεπιστήμιο στη σοσιαλιστική
Βουλγαρία, τις θεωρούσαμε υπερβολές
ή απλά πολιτικές διαπιστώσεις. Όταν πια
το βιώνεις στη καθημερινότητα σου, τότε
αποσαφηνίζεται πιο σύστημα υποστηρίζει
την ανθρώπινη ύπαρξη, πιο σύστημα είναι
δίκαιο και δίνει αξία στην ανθρώπινη
υπόσταση. Κι αυτό το σύστημα είναι μόνο
ο σοσιαλισμός.

Η ορχήστρα ΑΡΙΩΝ

Στοιχεία του 1966:
Το 1950 συγκροτήθηκε η πρώτη
χορωδία και το πρώτο χορευτικό. Τα
καλλιτεχνικά συγκροτήματα της πολιτικής
προσφυγιάς της Βουλγαρίας πήραν μέρος

Καλημέρα 4

Τα 70 χρόνια του Δ.Σ.Ε, ανακαλεί μνήμες
σε μας τα παιδιά, που γεννηθήκαμε και
μεγαλώσαμε τα δημιουργικά μας χρόνια
στις πιο φιλόξενες χώρες του Σοσιαλισμού
- Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία,
Ρουμανία, Πολωνία, Σοβιετική Ένωση,
Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας).
Έτσι δημιουργήθηκε το ερασιτεχνικό
συγκρότημα της Φιλιππούπολης με την
ορχήστρα ΑΡΙΩΝ, τους σολίστες και το
χορευτικό, που με την επίμονη εργασία
του, έφτασε σε επίπεδο επαγγελματικό,

πραγματοποιώντας δεκάδες συναυλίες
σε πόλεις και χωριά της Βουλγαρίας,
μεταδίδοντας τον ελληνικό ρυθμό στη
10ετια του 1970. Όλα τα έσοδα από τις
συναυλίες, το συγκρότημα πρόσφερε για
οικονομική ενίσχυση στο ΚΚΕ. ΕΥΓΕ
σ’ όλα τα παιδιά της Φιλιππούπολης, που
αφιερώσαμε ψυχή, ταλέντο και αγάπη ως
άξιοι συνεχιστές των αγώνων και ιδανικών
των γονιών μας, για τη συνέχιση της πάλης
για το πιο δίκαιο κοινωνικό σύστημα, για
τον ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ».

από τα πρώτα χορευτικά

σε 5 καλλιτεχνικά φεστιβάλ. Στο Α’
Φεστιβάλ πήραν μέρος γύρω στα 500
προσφυγόπουλα.
Το 1966 στη Βουλγαρία υπήρχαν 7
χορωδιακά συγκροτήματα, 6 αθλητικοί

όμιλοι, 13 χορευτικά συγκροτήματα, 8
ορχήστρες, 28 παιδικά συγκροτήματα
(ορχήστρες και χορευτικά), 3 θεατρικοί
όμιλοι. 460 παιδιά πλαισίωναν τα
συγκροτήματα αυτά.
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ- ΝΕΛΣΟΝ (1927-2004)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
(Από την απομαγνητοφώνηση του μηνύματος του Θεόφιλου Θεοφίλου (Νέλσον) προς όλους τους φίλους και συνεργάτες του.
Ευχαριστούμε το γιο του Στράτη Θεοφίλου και τη Φεβρωνία Ζαχαροπούλου από την Καβάλα για το υλικό που μας έστειλε αποκλειστικά
για το περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ.)

Α

γαπητοί φίλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι
συνεργάτες

Με τις αναμνήσεις μου αυτές που ζήσαμε
στο παρελθόν στα χρόνια της πολιτικής
προσφυγιάς, σας χαιρετώ!
Σας στέλνω την συμπυκνωμένη προσωπική
μου διαδρομή συνοδευόμενη ταυτόχρονα
με την προσωπική μου ερασιτεχνική
μουσική προσφορά. Το τραγούδι δεν
αλλάζει την έννοια του. Για μένα είναι
το κληρονομικό μου δώρο που μου
χάρισαν το σόι μου και οι γονείς μου. Στα
παιδικά μου χρόνια γινόμουν ξεφτέρι στην
εκκλησία – ο παππούς μου παπάς μόλις μ’
έπαιρνε χαμπάρι, μ’ έδιωχνε δίνοντάς μου
το τρύπιο εικοσάρι για να πάρω καραμέλα
ψαράκι… Αργότερα, το 1936 γινότανε τα
συλλαλητήρια των κουκουλοπαραγωγών
έπη αστυνόμου Καραγιάννη. Κατάληξη:
πυροβολισμούς, εξορίες, δικτατορία του
Μεταξά, ΕΟΝ, φαλαγγίτες, πόλεμος,
φτώχια. Μπήκα στην ΕΠΟΝ, συνέχισα
στην Υποδειγματική διμοιρία της ΕΠΟΝΕΛΑΣ. Τον Αύγουστο του 1944 μπήκαμε
στην Αλεξανδρούπολη με δύο τάγματα του
ΕΛΑΣ. Με τη σημαία μας, την σάλπιγγα
μας, το τυμπανάκι μας καλούσαμε τον
κόσμο να βγει έξω στη μεγάλη γιορτή
(σημ. Κ: της απελευθέρωσης από τους
κατακτητές). Μα ο κόσμος μας κοίταζε
κάπως παράξενα, ίσως διότι ήμασταν
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ντυμένοι με γερμανικές στολές. Μα εμείς
συνεχίζαμε το τραγούδι μας: ‘Λευτεριά
πανώρια κόρη/κατεβαίνει από τα όρη/
και ο λαός την αγκαλιάζει/και χορεύει
και φωνάζει: ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ φωνή
λαού/που φτάνει ως τ’ άστρα τ’ ουρανού’
… Εμείς κυνηγούσαμε τα τάγματα των
κατακτητών.
Το Νοέμβριο του 1946, ο τότε γιατρόςνοσοκόμος
Γιώργος
Σταυρόπουλος
Ματαράγκας όταν με εξέτασε, διαπίστωσε
ότι έχω υγροπλευρίτιδα. Με άλλους
τρεις μαζί, μας στείλανε στη Βουλγαρία.
Φτάσαμε στο νοσοκομείο στην πόλη
Ρούσε. Μετά από έξι μήνες μας μετέφεραν
στην Μπερκόβιτσα. Εδώ γνώρισα το
δημοδιδάσκαλο Θέμη που είχε την
χορωδιούλα. Ξαφνικά, ξεκίνησε και η
ερασιτεχνική μου αντίληψη. Μου λέει: ‘Σ’
αφήνω εγκαταστάτη μου. Είμαι σίγουρος
πως θα τα καταφέρεις. Προχώρα, εγώ θα
πάω για εγχείρηση. Είμαι σίγουρος ότι
θα τα καταφέρεις, Προχώρα! Εγώ δεν θα
γυρίσω…’ Ήταν τα τελευταία λόγια του.
Και δεν ξαναγύρισε….

κατάμεστη αίθουσα.
Το 1952 στο Φεστιβάλ της πολωνικής
νεολαίας, μαζί με τους Ράπτη Παύλου,
Τσελεπίδη Λάκη, Χατζηνικολάου Νίκου
κι εγώ πήραμε μέρος στους τοπικούς
και περιφερειακούς διαγωνισμούς και
βραβευτήκαμε με τέσσερες κιθάρες! Έτσι
συμβάλαμε κι εμείς ως αντιπρόσωποι στην
γενική εκδήλωση που έγινε στη Βαρσοβία.
Η άμιλλα της εκπολιτιστικής διαφωτιστικής
ανάπτυξης το Δεκέμβρη του 1955 με
Μάρτη 1956 της Ένωσης Πολιτικών
Προσφύγων της Πολωνίας έγινε με την
συμμετοχή των πολιτιστικών οργανώσεων
στο Βρότσλαφ. Εκεί η χορωδία των
παιδιών με την άριστη παράσταση που
δώσανε, σκόρπισαν μεγάλο ενθουσιασμό
και χαρά. Μετακόμισα στο Βρότσλαφ.
Δημιούργησα το καλλιτεχνικό συγκρότημα
‘Ορφέα’. Το 1960, προς τιμήν των 1000
χρόνων του πολωνικού κράτους, με πολλά
άλλα ερασιτεχνικά συγκροτήματα δώσαμε
το παρόν κι εμείς στη μεγάλη γιορτή που
έγινε στη Βαρσοβία. Εκεί, στο Φεστιβάλ
των Μειονοτήτων στον καθένα για τη

Το 1950 με τους συγχωριανούς μου
πήγαμε στην Πολωνία όπου διορίστηκα
καλλιτεχνικός υπεύθυνος στους παιδικούς
σταθμούς στο Σγκόρτζελετς. Μετά
μετακόμισα στην Πόλιτσε, Βσέτιν όπου
δημιούργησα συγκρότημα με πάνω από
τριάντα άτομα. Δουλέψαμε και βγήκαμε
στην πρώτη συναυλία που είχε επιτυχία
παρά το τρακ που είχα πάθει όταν είδα την

συμμετοχή και συμβολή του, δόθηκε
δίπλωμα επαίνου από το Υπουργείο
Πολιτισμού. Το 1962, στο Πανπολωνικό
Φεστιβάλ στην πόλη Βρότσλαφ, με την
συμπαράσταση των συνεργατών μου
σκηνοθέτησα τον Εβρίτικο χορό, στον
οποίο πήρα μέρος κι εγώ. Εκεί πήρε μέρος
και το καλλιτεχνικό συγκρότημα ‘Ορφέα’,
το οποίο ενθουσίασε τους θεατές. Μ’ αυτό
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τον τρόπο αποχαιρέτησα τους συνεργάτες
και φίλους μου. Κι αυτό διότι η επιτροπή
γιατρών, λόγω της κατάστασης υγείας μου,

Μετά την χειρουργική επέμβαση
και θεραπεία με στείλανε στην πόλη
Πάζαρτζηκ
στη
Βουλγαρία.
Στη

με στείλανε για θεραπεία σε χώρα με ζεστό
κλίμα.

Βουλγαρία έπαιρνα μέρος σε τουρνουά
με καθορισμένα τραγούδια σε βουλγάρικο

Βραβεύτηκα με διάφορα αναμνηστικά
αντικείμενα. Για την ερασιτεχνική μου
προσφορά, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών

Φιλιππούπολης δια μέσω του Συμεών
Συμεώνοφ μου παρέδωσε το σήμα
ερασιτεχνών Βουλγαρίας για ενθύμιο.

κοινό. Με τη φροντίδα των προσφυγικών
οργανώσεων σταθήκαμε μπροστάρηδες
στην ερασιτεχνική δική μας διαδρομή.
Κρατήσαμε την πατροπαράδοτη μας φλόγα
με ψυχαγωγικές βραδιές, τα Φεστιβάλ
που οργανώναμε. Μετά έγινε η μεταφορά
μου στο Πλόβντιφ (Φιλιππούπολη). Εδώ
οργανώθηκε μικτή χορωδία για ενήλικους
με τον βούλγαρο μαέστρο Συμεών
Συμεώνοφ και μία παιδική μαντολινάτα με
το δάσκαλο Ντόινοφ.
Είχαμε πολλά καλλιτεχνικά συγκροτήματα
– χορευτικά, κουαρτέτο ανδρών με τους
Μαρθάρη, Ανδριανιώτη, Τσολακίδη,
Πεχλιβάνη, τραγουδιστές όπως τα αδέρφια
Γαζέμπα κ.ά. Στη συνέχεια συγκροτήσαμε
και βαφτίσαμε το νέο συγκρότημα Αριών
με τον Θεοφίλου. Με την ερασιτεχνική
μου ταυτότητα φρόντισα για την κάλυψη
της νοσταλγίας των ηλικιωμένων μας και
τις γενιές που γεννηθήκανε στα ξένα.
Με τις διάφορες γιορτές μας και άλλες
εκδηλώσεις της προσφυγικής μας ζωής
θέλαμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν
τα ήθη και έθιμά μας. Η απαρτία του
συγκροτήματος Αριών προσέφερε τη χαρά
και τη διασκέδαση των νέων ζευγαριών
στους γάμους τους.

Είμαι ο Θεόφιλος Θεοφίλου, ο γνωστός
σας Νέλσον.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΖΗΣΑΚΗ-HEALEY ΓΙΑ ΤΟ E-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Ε

γώ μεγάλωσα με μία μεγάλη
νοσταλγία για την Ελλάδα. Για
πρώτη φορά πήγα στην Ελλάδα το 1975.
Έκλαψα από συγκίνηση και χαρά. Μάζεψα
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λίγο χώμα και το μετέφερα στους γονείς
μου, μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, πολιτικούς πρόσφυγες στην
Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία (όπου

άφησαν και την τελευταία τους πνοή με
την Ελλάδα στο στόμα τους) και τους
έφερα τις πρώτες μου εντυπώσεις. Μετά,
κάθε χρόνο πήγαινα στην Ελλάδα και για
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επαγγελματικούς λόγους (στα πολυτεχνεία
Αθήνας, Κρήτης και Θεσσαλονίκης).
Γνώρισα την πατρίδα μου.
Εγώ είμαι υπερήφανη για την οικογένεια
μου, για τους γονείς μου. Από πρόσφυγες
της Ανατολικής Θράκης του 1922, φύγανε
από τη ζωή ως πολιτικοί πρόσφυγες,
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και
μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Ευτυχώς είχαν την ευκαιρία
μετά την πτώση της χούντας να ξαναδούν

το χωριό τους, Κυανή, στον Έβρο, να
δουν την πρωτεύουσα μας, να γυρίσουν
την Ελλάδα. Αλλά μέσα στην τραγωδία
το να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν
την πατρίδα τους, βρήκαν την ευτυχία
τους. Και οι δύο από τα λίγα γράμματα
που ήξεραν από την Έκτη Δημοτικού
στην Ελλάδα, ο πατέρας μου σπούδασε
γεωπονία και η μητέρα μου νοσοκομειακές
σπουδές. Μας μεγάλωσαν ελληνικά, με
όλες τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα, με
την ελληνική μας κουζίνα (κι εγώ μόνο
τα δικά μας φαγητά ξέρω να μαγειρεύω
και αρέσουν στον Άγγλο άνδρα μου), με
το να είμαστε ευαίσθητοι στα κοινωνικά,
πολιτικά και να μην μένουμε μόνο θεατές,
αλλά να παίρνουμε μέρος δυναμικά για
τα δίκαια του ανθρώπου. Εγώ ποτέ δεν
λυπήθηκα ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα
στην ξενιτιά. Μέχρι να φύγω από την
αγκαλιά της οικογένειας μας, πάντα είχα
την Ελλάδα γύρω μου (ακόμα και το σπίτι
μας ήταν βαμμένο με την γαλανόλευκη
και στολισμένο με φωτογραφίες από την
Ελλάδα). Από τα πέντε αδέρφια, τρία
τελειώσαμε πανεπιστήμια, η μία αδερφή
μου είναι γιατρός, εγώ γλωσσολόγος και
ο μικρός μας ο αδερφός ιστορικός) και οι
δύο μεγαλύτερες μου αδερφές -γυμνάσιο
και τεχνική σχολή. Εγώ προσωπικά
συνεχίζω να συμμετέχω στα κοινωνικά

όσο αφορά την εθνική ταυτότητά μας, τον
ελληνισμό μας. Εδώ και 15 χρόνια είμαι
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας. Ναι, είναι κι αυτή εθελοντική
‘δουλειά’ και αρκετή. Είμαι αρχισυντάκτης
του περιοδικού μας, και φωτογράφος, κλπ.
Όπως κι εγώ έτσι και όλοι που ζούμε
σήμερα στην Τσεχία ποτέ δεν ξεχνάμε
την πατρίδα μας και τις υποχρεώσεις
μας προς αυτήν. Διότι δεν αρκεί μόνο
να αγαπάς την πατρίδα σου. Πρέπει και
δυναμικά και δραστήρια να υπερασπίζεσαι
τα συμφέροντα της και την εικόνα της
στο εξωτερικό. Έτσι μας μεγάλωσαν
οι Έλληνες γονείς μας και το Κόμμα
μας, το ΚΚΕ! Και θέλουμε αυτό να το
μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές.
Σήμερα, αυτά που βλέπω με πικραίνουν.
Διότι ο λαός μας, αυτός ο μέγας και
ηρωικός μας λαός, πρέπει να ‘ξυπνήσει’, ο
λαός μας δεν πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις
ότι όλα είναι εύκολα, πρέπει να ξεχάσει
αυτό το μότο “να βολευτώ εγώ και δεν με
νοιάζει για τους άλλους”. Πρέπει να
μορφωθεί πολιτικά για να μην είναι
ευκολόπιστος. Πρέπει να παλέψει και
αγωνιστεί για τα δικαιώματα του που τα
χάνει μέρα με την μέρα. Πρέπει να
πιστέψει στη δύναμη του.

Φωτογραφίες από τη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας: με τον πατέρα μας, άριστη μαθήτρια, πρώτη στο χορό….
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΑ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
(Από τη συνάντηση μας στη Νάουσα και το γραπτό βιογραφικό σημείωμα της Φωτεινής. Ευχαριστούμε τη σ. Φωτεινή για τη συνδρομή
50 ευρώ στο περιοδικό μας.)
Επιμέλεια Τασούλας Ζησάκη-Healey

Φ

ωτεινή Μόρα το γένος Μητσοπούλου
γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1933. Ο
πατέρας της λεγόταν Τρύφων Μητσόπουλος
και η μητέρα της Μαγδαληνή το γένος
Τανοπούλου του Δημητρίου και της Ελένης.
Από το βιβλίο Έπεσαν για τη Ζωή’, τόμος
7δ, σελ. 316, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ,
ο πατέρας της Φωτεινής: Μητσόπουλος
Τρύφων του Χρήστου και της Πέτρας,
γεννήθηκε το 1910 στο χωριό Ασπρόγεια
Φλώρινας. Κτίστης. Μέλος του ΚΚΕ. Στο
ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 2 Φλεβάρη 1947.
Υπηρετούσε στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή
Φλώρινας. Σκοτώθηκε στις 11 Ιούνη 1948
στο ύψωμα του χωριού Κλεινές Φλώρινας.
Η Φωτεινή μεγάλωσε στην δύσκολή περίοδο
της ιστορίας της Ελλάδας: στη φασιστική
δικτατορία του Μεταξά, τον ελληνοαλβανικό
πόλεμο, την τριπλή κατοχή της Ελλάδας
από τους Γερμανούς, Βούλγαρους και
Ιταλούς. Με αποστολή παιδιών έφτασε στην
Τσεχοσλοβακία στις 8 Μαΐου του 1948.
Ο πατέρας της πήρε μέρος στον
ελληνοϊταλικό πόλεμο, στον ΕΛΑΣ και στο
ΔΣΕ και σκοτώθηκε το 1948. Η Φωτεινή
γράφει για τον πατέρα της: «Μετά το
νοσοκομείο στην Αθήνα, βαριά τραυματίας
από το Αλβανικό Μέτωπο, μισοπεθαμένος,
με πληγές οι οποίες είχαν σκουληκιάσει
έφτασε στα Ασπρόγεια. Κατατάσσεται στον
ΕΛΑΣ, μετά τα Δεκεμβριανά γύρισε και
πάλι με διπλή περιπνευμονία ετοιμοθάνατος.
Άρχισε και πάλι το κυνηγητό στα χωριά
μας μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας
(1945). Ο πατέρας μου τότε κρυβόταν και
δεν κοιμόταν στο σπίτι. Μια μέρα ήρθαν
οι χωροφύλακες στο σπίτι και αγριεμένοι
άρπαξαν τον παππού μου, τον πέταξαν από
τη σκάλα και του είπαν: ‘Παλιοβούλγαρε, ή
θα φέρεις το γαμπρό σου ή θα σκοτώσουμε
όλη την οικογένεια’. Τότε ο παππούς μου
σήκωσε το κεφάλι και τους είπε: ’Σκοτώστε
με λοιπόν. Τι περιμένετε; Τον πατέρα μου
τον Μακεδονομάχο (Απόστολο Τανόπουλο)
τον σκοτώσανε οι Βούλγαροι Κομιτατζήδες
επί τουρκοκρατίας και άφησαν τη μάνα μου
με τέσσερα ορφανά. Ήμουν ο μεγαλύτερος,
δώδεκα χρονών. Ο πατέρας μου έχυσε το
αίμα του γι’ αυτήν την πατρίδα. Σκοτώστε
με λοιπόν αν είστε πατριώτες’.
Ο πατέρας της Φωτεινής αναγκάστηκε να
φύγει στο βουνό το 1946. Τις οικογένειες
των ανταρτών τους φορτώσανε μια μέρα σε
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φορτηγά και τους πήγαν σε άλλο χωριό για
να μην βοηθάν τους αντάρτες. Η Φωτεινή με
τον μικρό αδερφό και τη μικρή αδερφούλα
της ξέφυγαν για λίγο στο Αμύνταιο και μετά
γύρισαν στο χωριό τους όπου έμειναν μόνοι
τους χωρίς τον παππού και τη μάνα τους,
οι οποίοι είδαν και έπαθαν μέχρι να τους
συναντήσουν ξανά. Δεν πέρασε πολύς καιρός
και το χωριό τους γέμισε στρατιώτες.
«Ήρθαν τρεις στρατιώτες στο σπίτι μας
και μας έπιασαν κουβέντα με το καλό και
μας είπαν να μη φοβόμαστε, πώς όλοι οι
στρατιώτες δεν είναι οι ίδιοι, ότι κι αυτοί είχαν
αδέλφια στο αντάρτικο και ότι θέλουν να τους
ανταμώσουν. Εμείς ήμασταν δασκαλεμένοι
από το σπίτι και δεν μιλούσαμε. Όταν μας
ρώτησαν από πού έρχονται οι αντάρτες,
τους είπα πως δεν ξέραμε και μου είπαν
πως καλά έκανα και δεν μιλούσα. Μας είπαν
πως θα έμεναν και θα φύλαγαν το σπίτι μας
για να μην έρθουν οι άλλοι και πάρουν τα
πράγματά μας’. Αυτοί οι στρατιώτες όταν
πήραν την διαταγή να κάψουν όλα τα σπίτια
των ανταρτών, καθυστερούσαν να κάψουν το
σπίτι της Φωτεινής για να μπορέσουν τα τρία
μικρά παιδιά να βγάλουν ότι μπορούσαν
από το σπίτι στην αυλή – αλεύρι, τα ζώα, τα
τρόφιμα.
(Όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το 1977 βρήκαμε ένα σωρό χώμα
και σκουπίδια στο οικόπεδό μας, που από
τετρακόσια τετραγωνικά έμειναν μόνο
διακόσια. Η μαμά μου πικράθηκε πολύ
όταν το είδε. Κατά τη διάρκεια της Χούντας
δόθηκαν δικαιώματα να χτίζουν ορισμένοι
όπου θέλουν και στα χωράφια μας δόθηκαν
τίτλοι και τα πήραν άλλοι. Εμείς δεν είχαμε
κανένα δικαίωμα. Μόνο λίγα στρέμματα
του παππού του Δημήτρη, δηλαδή τέσσερα
μας έμειναν. Του πατέρα μου και του θείου
του Κυριάκου τα χωράφια τα πούλησε ο
άλλος αδελφός τους, ο Λάμπρος που ήταν
στο στρατό κι έφυγε για το Τορόντο. Και
της γιαγιάς μου τα χωράφια που τα είχε
πάρει για προίκα της τα πήραν διάφοροι
συγγενείς της. Έτσι από είκοσι στρέμματα
που είχαμε μας έμειναν μόνο τέσσερα. Όλα
αυτά για ευχαριστίες, γιατί οι παππούδες της
οικογένειάς μας πολέμησαν τους Τούρκους
σαν Μακεδονομάχοι και στην Εθνική
Αντίσταση πολέμησαν και ο πατέρας και
η μητέρα και όλο μου το σόι όπως και η
οικογένεια του συντρόφου μου Γιάννη Μόρα

(του Δημήτρη Μόρα και Μαρίας Μόρα το
γένος Κούσιου. Ο σύντροφός μου γεννήθηκε
στις 17 Δεκεμβρίου στο Σέλι Βέροιας. Σε
ηλικία 17 ετών αποφάσισε να ενταχθεί στην
ΟΠΛΑ – Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών
Αγωνιστών. Τη νύχτα δούλευαν για τον
ΕΛΑΣ. Μετά κυνηγημένος αναγκάστηκε
να βγει στο βουνό με τους αντάρτες το
1946. Στην αρχή ήταν στη θέση ελεύθερου
σκοπευτή. Σιγά-σιγά μεγάλωσαν οι
ομάδες και δημιουργήθηκε στο Βέρμιο
Αρχηγείο Ανταρτών. Από τους Ναουσαίους
συμπολεμιστές του – Λιόλιο Γόλη, Μπέρσο
(Γιάννη) Μπομπότσης Θωμά, βαράγκα
Θόδωρο, Καμπίτη Γιάννη και Ψαρογιάννη
Γιάννη έμαθα ότι ήταν πολύ δραστήριος,
άφοβος και λοχαγός της νεολαίας. Μετά
τον πήρε ο Λευτεριά, αρχηγός στο Βέρμιο
και τον έκανε σύνδεσμο. Έτσι πήγαινε με
το άλογο από το Βέρμιο στο Βίτσι, στα
Πιέρια, στο Γράμμο και όπου χρειαζόταν.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ο Γιάννης
κρυβόταν στο βουνό γιατί τον έψαχναν
στη Νάουσα. Επιπλέον είχε καταδικαστεί
σε θάνατο. Το 1949 είχε αρρωστήσει
με φυματίωση και έφυγε για τις Λαϊκές
Δημοκρατίες ως πολιτικός πρόσφυγας.
Πρώτα πέρασε από το νοσοκομείο των
Σκοπίων. Μετά βρέθηκε σε μια κοινότητα
στο Μπούλκες Βοϊβόντινα. Από εκεί έφυγαν
για την ΛΔ Τσεχοσλοβακίας. Εκεί βρέθηκε
σ’ ένα μεγάλο αναρρωτήριο της Πράγας,
όπου και γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε
και αποχτήσαμε τα τρία μας παιδιά.
Στις 4 Μαΐου 1989 του απονεμήθηκε το
αναμνηστικό μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης
1941-1945 για τη συμμετοχή του στην
Εθνική Αντίσταση του ελληνικού λαού
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΑ
ενάντια στα στρατεύματα κατοχής σαν μέλος
της ΕΠΟΝ….)
Και ξεκινά η οδύσσεια αυτής της οικογένειας.
Αφού μπόρεσε και μαζεύτηκε η οικογένεια,
πρώτα πήγαν στο χωριό Αμύντα και
μετά από δύο-τρεις μέρες τους πήρε ένας
σύνδεσμος και με μεγάλη ταλαιπωρία τους
μετέφερε στα ανταρτοκρατούμενα χωριά.
Στο Μακροχώρι μαζί με πολλούς άλλους
ξεκουράστηκαν, στέγνωσαν τα βρεγμένα
ρούχα τους και πάλι ξεκίνησαν από χωριό
σε χωριό μέχρι που μετά από δέκα μέρες
φτάσανε στον Άγιο Γερμανό στις Πρέσπες.
Στην Λαϊκή Πολιτοφυλακή (ΛΠΦ) βρήκαν
τον πατέρα τους, ο οποίος είχε έρθει
για ανάρρωση από την 18η Ταξιαρχία.
Η Φωτεινή μπαίνει κι αυτή στον αγώνα
εδώ – βοηθάει την Πολιτοφυλακή στα
τηλέφωνα, γράφει όλα τα μηνύματα και είναι
ευτυχισμένη ότι κι αυτή βοηθάει. Η μάνα της
μπαίνει στο μαγειρείο της Πολιτοφυλακής.
Ο εχθρός αρχίζει και βομβαρδίζει την
τοποθεσία της Πολιτοφυλακής. Από θαύμα,
ενώ όλοι σκοτώνονται στο μαγειρείο, η μάνα
της γλυτώνει. Ο πατέρας της Φωτεινής θέλει
να τους στείλει στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Τελικά φεύγει μόνο η Φωτεινή, ενώ η μάνα
της αρνιέται να φύγει με την αποστολή των
παιδιών.
Έτσι, το Φεβρουάριο του 1948 η Φωτεινή
με άλλα παιδιά μπαίνει στην Γιουγκοσλαβία,
στο Μπραΐλοβο. Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι
Έλληνες εκεί δεν είχαν καθόλου την έννοια
των παιδιών και μόνο όταν ήρθε η διμοιρία
με τους τραυματίες αντάρτες λύθηκε το
πρόβλημα της άθλιας διαβίωσης των
παιδιών.
«Οι δικοί μας υπεύθυνοι περνούσαν μια
χαρά. Ήταν χαμογελαστοί, ροδοκόκκινοι
και μας έβαζαν κάθε βράδυ να χορεύουμε.
Τέτοια πείνα δεν γνωρίσαμε ούτε το 1941.
Μας είχαν μέσα σ’ ένα χάνι στρωμένο με
άχυρα και από μια κουβέρτα. Εμένα αυτό
δε μου άρεσε καθόλου και καθώς ήμουν
ανήσυχο παιδί είπα και στα υπόλοιπα παιδιά,
εκατό περίπου, να φύγουμε το επόμενο πρωί
για την Ελλάδα γιατί εκεί θα πεθαίναμε
από την πείνα. Έτσι ξεκινήσαμε το πρωί να
φύγουμε, όμως οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν
την αστυνομία της Γιουγκοσλαβίας και μας
γύρισαν πίσω. Μας ρώτησαν τι ζητάμε κι
εμείς τους είπαμε όλα τα παράπονα. Μας
υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ότι μπορούσαν.
Οι υπεύθυνοί μας ήταν δύο μέτρα άντρες και
ο ένας λεγόταν Ηλίας και ο άλλος νομίζω
Γιάννης (δεν είμαι σίγουρη γιατί πέρασαν
πολλά χρόνια από τότε). Ήταν από το
Δενδροχώρι Καστοριάς και μαζί τους είχαν
και μία κοπέλα που την έλεγαν Φανή και
ήταν από το Μπούφι Φλώρινας. Μέσα στην
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ατυχία μας είχαμε και λίγη τύχη. Εκείνες
τις μέρες ήρθε μια διμοιρία αντάρτες
στην Γιουγκοσλαβία για να θεραπευτούν
γιατί όλοι ήταν τραυματίες. Εμείς τους
είπαμε όλα μας τα παράπονα. Μαζί τους
ήταν κι ένα παιδί Χότσκης από τον Αετό.
Πήγαν λοιπόν στους υπεύθυνους και τους
ζήτησαν να τους δείξουν την αποθήκη με τα
τρόφιμα που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός
κάθε μήνα. Οι υπεύθυνοι πάγωσαν και δεν
ήξεραν τι να πουν. Φυσικά η αποθήκη ήταν
γεμάτη τρόφιμα. Ανέλαβαν οι αντάρτες το
μαγειρείο και την επιμέλεια μας και με τη
βοήθεια των σερβικών αρχών σωθήκαμε.
Είπαν στους υπεύθυνους πως πρώτα θα
τρώγαμε εμείς τα παιδιά και εκείνοι θα
έτρωγαν ότι περίσσευε. Μας έδωσαν και
μια αλλαξιά ρούχα από την αποθήκη και
κάπως καλυτέρεψε η ζωή μας. Μας έδιναν
τρεις φορές την ημέρα φαγητό και αυτό
κράτησε για δεκαπέντε μέρες.
Ύστερα εμείς φύγαμε για το Μπούλκες της
Βοϊβόντινας, που ήταν ένα ελληνικό χωριό
με ελληνική κοινότητα. Αυτό το χωριό είχε
γίνει με χρήματα των ΕΛΑΣιτών. Εκεί
μας καλωσόρισαν, μας έκαναν μπάνιο, μας
κοίταξαν και μας εξέτασαν οι γιατροί, μας
έδωσαν καθαρά ρούχα και αμέσως μας
πήγαν σε μια μεγάλη εστία. Καθίσαμε στα
τραπέζια, όπου οι πιατέλες ήταν γεμάτες με
άσπρο ψωμί και μας έφεραν από ένα πιάτο

κοτόσουπα. Μας έλεγαν να τρώμε σιγά-σιγά
για να μην αρρωστήσουμε. Ένιωσα σαν να
βρισκόμουν στον παράδεισο. Τα παιδιά τα
καημένα άρχισαν να χώνουν στον κόρφο
τους τα ψωμιά και τότε είδα τις μαγείρισσες
να κλαίνε και να μας λένε να μη φοβόμαστε,
γιατί σε δύο ώρες θα ξανατρώγαμε. Μετά
από λίγο ξαπλώσαμε και ξεκουραστήκαμε.
Μόλις ξεκουραστήκαμε και συνήλθαμε
μας είπαν πως έπρεπε να τους βοηθήσουμε
να γεμίσουν στρώματα με άχυρα, γιατί
περίμεναν και άλλη αποστολή με παιδιά.
Μόλις πήγα να σηκωθώ το πρωί δεν
μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου κι ένας
φριχτός πόνος μ’ έπιασε. Προσπαθούσα

να κουνηθώ και δεν μπορούσα. Αμέσως
ήρθε ο υπεύθυνος και χαμογελαστός μου
είπε πως θέλω να τεμπελιάσω. Εγώ τότε
έβαλα τα κλάματα και προσβλήθηκα, γιατί
εγώ από μικρό παιδί ποτέ δε φοβήθηκα
τη δουλειά. Τότε φώναξαν το νοσοκόμο
και κάποιο γιατρό να έρθει να με δει.
Πραγματικά ήρθε μια σερβίδα γιατρός που
την έλεγαν Εύα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ,
γιατί δεν ήταν γιατρός, ήταν άγγελος. Δεν
γνώρισα στη ζωή μου τόσο καλόν άνθρωπο.
Ψηλάφισε τα πόδια μου και αμέσως
διέταξε τους νοσοκόμους να με πάνε στο
νοσοκομείο. Η ίδια μου έφερνε και από
το σπίτι της φαγητά, γιατί και αυτή ήταν
χαροκαμένη. Όλη την οικογένειά της την
είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί. Η περιποίηση
που μου έκανε ήταν το κάτι άλλο, μέχρι
και περιστέρι ψημένο μου έφερε. Μια μέρα
με είχε βάλει με κάτι άλλες γυναίκες που
επίσης είχαν έρθει στην Τσεχία, με την
Ανάστα και την Ομορφούλα.
Με χτένιζαν και μ’ έπλεναν οι νοσοκόμες
γιατί ακόμη δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Μια μέρα μου είπαν πως ήρθε ένας θείος

μου να με δει. Εγώ ξέχασα που δεν
μπορούσα να κουνηθώ και να περπατήσω,
πετάχτηκα από το κρεβάτι κι έτρεξα να
τον υποδεχτώ. Οι γιατροί, οι νοσοκόμες
και όλοι οι άλλοι έμειναν άφωνοι. Ήταν 25
Απριλίου του 1948. Οι γιατροί είπαν πως
ήταν ψυχολογικό το πρόβλημά μου.
Πρώτη Μαΐου πήγα στην παρέλαση.
Αξέχαστη θα μου μείνει η Πρωτομαγιά
που κάναμε στο Μπούλκες με παρέλαση
και μουσική. Πήγαμε κι εμείς στην
παρέλαση και μας είχαν στην πρώτη
γραμμή. Ήμασταν οχτακόσια παιδιά. Στις
5 Μαΐου φύγαμε για την Τσεχοσλοβακία
και στις 8 Μαΐου φτάσαμε στην
Τσεχοσλοβακία. (Συνεχίζεται στο επόμενο
τεύχος… Οι φωτογραφίες είναι από την
συνάντησή μας στην Νάουσα.)

Καλημέρα 4

ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΑΝΕ 1940-1974 ⁞ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΑΝΕ 1940-1974
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Της Άννας Κεφαλέλη
(Στη φωτογραφία η Μάγδα Μητρογώγου)
Όταν ξεκίνησα τούτη την Ιστορία, δεν
μπορούσα να φανταστώ που μπορεί να
με φτάσει. Τηλεφώνησα στα κεντρικά
γραφεία της Αντίστασης στη Θεσσαλονίκη
και ήταν η αρχή μας. Το σήκωσε η
Μάγδα. Μουδιασμένη λέω τ’ όνομά μου
όπως σε κάθε αρχή και γνωριμία. Ένα
«θέλω να σε γνωρίσω» ακούω στην άλλη
άκρη του τηλεφώνου και είμαι η Μάγδα
Μητρογώγου. Δεν την γνωρίζω και
αρχίζω τις συνηθισμένες ερωτήσεις:
Απ’ τη Θέρμη είστε;
Όχι ακούω.
Απ’ την ξενιτιά μήπως;
Όχι πάλι.
Ε, τότε… γιατί θέλετε να με γνωρίσετε;
Με ξέρετε; Και η απάντησή της γρήγορα
έρχεται: «Εγώ δεν ήμουνα έξω πολιτικός
πρόσφυγας… Ούτε από Θέρμη είμαι…
Στη Θεσσαλονίκη, στα μπουντρούμια
ήμουνα… Διαβάζω κάτι δικά σας κείμενα
στα περιοδικά και λέω να συνεχίστε».
Μπουντρού την είπα αργότερα για να
την ξεχωρίζω από άλλες καλές μου φίλες
και Μάγδες τ’ όνομά τους. Τιμητικά
είπα το μπουντρού χωρίς ακόμα να ξέρω
την Ιστορία. Λίγες φορές βρεθήκαμε,

πολλές φορές όμως τηλεφωνηθήκαμε.
Ξεκινήσαμε από το 2013 τη γνωριμία μας
και λίγο, λίγο, ήθελα να την ακούσω.
Για το χτες πιάναμε την κουβέντα. Όχι
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πως κάτι θα πούμε… Να, το ψάχνω το
πράγμα για να ακούσω Ιστορία. Στην
εποχή των πέτρινων χρόνων μεγάλωσε
η Μάγδα, στα χρόνια του Σοσιαλισμού
εγώ.
Το συνηθίζω και λέω: Παιδί της
ΕΙΡΗΝΗΣ είμαι και του Σοσιαλισμού…

της Θεσσαλονίκης, την Αγωνίστρια που
περπάτησε σίγουρα για τον ίδιο σκοπό
με τον πατέρα μου και με τόσους άλλους
νέους της εποχής. Τα μονοπάτια ήταν
πολλά βλέπω, ο σκοπός όμως ένας: Για
το δίκαιο και την Ελευθερία τους.
Προσπαθώ την κουβέντα να ανοίξω

Παιδί του ΠΟΛΕΜΟΥ η Μάγδα.
Άκουσα πως είναι από Χαλκιδική και η
καρδιά μου χτύπησε κάτι παραπάνω.
Αυτό άκουγα στα παιδικά μου χρόνια από
τον πατέρα μου και τα μάτια του γέμιζαν
από συγκίνηση. Αυτή η εικόνα ακόμα με
ακολουθεί. Με συνοδεύει κάθε φορά που
μιλάω για Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.
Στην ξενιτιά μεγάλωσα και ταξίδευα με
τις αφηγήσεις των γονιών μου. Αγωνιστές
οι γονείς μου, Αγωνίστρια και η Μάγδα.
Ψάχνω εδώ και καιρό την Ιστορία της
πόλης στα χρόνια της Κατοχής και
του Εμφυλίου. Δεν πρόλαβα πολλά να
μάθω. Ο πατέρας μου έφυγε νωρίς. Λίγα
μονοπάτια Ιστορίας μας άφησε, λίγες
στιγμές στα χρόνια της παρανομίας
και λίγες αφηγήσεις από τον Αγώνα
στα βουνά… Αντάρτης, Αγωνιστής,
Κομμουνιστής. Αυτή ήταν η ταυτότητά
του. Κάτι το παραπάνω ψάχνω για
τη γνώση, για την Ιστορία, για τους
συναγωνιστές των γονιών μου και οι
εκπλήξεις έρχονται η μία μετά την άλλη.
(στη φωτογραφία ο Στέργιος Ζορμπάς,
2ος από δεξιά, φυλακές Πολυγύρου 1947)
Αυτό έκανα και με τη Μάγδα, την
συντρόφισσα, την Γυναίκα που είναι από
Χαλκιδική και οργώνει τους δρόμους

και λίγα, λίγα ακούω. Όχι πως δε θέλει,
όχι πως αποφεύγει, μα να ακόμη τρέχει
στον Αγώνα κι ας κοντεύει τα ενενήντα.
Η ταπεινότητα όμως αυτής της γενιάς
με εντυπωσιάζει. Δεν ξέρω πως, αλλά
για άλλους Αγωνιστές μιλάνε, για τον
ηρωισμό των άλλων γεμίζουν τα μάτια
τους με δάκρυα και συγκίνηση μεγάλη.
Για τον δικό τους Αγώνα, για τα δικά
τους αγκάθια πάντα κάτι λιγότερο, πάντα
ένα βήμα πιο πίσω. Σα να θέλουν να
πούνε: Βλέπεις τους λεβέντες; Βλέπεις
τους ΗΡΩΕΣ Αγωνιστές; Βλέπεις τους
κυνηγημένους και βασανισμένους; Άσε
εγώ… Στο κάτω, κάτω ήμουν παιδί
κυνηγημένο… Τον πατέρα μου θέλανε
οι παρακρατικοί κι εμάς κυνηγούσαν…
την οικογένεια με γυναίκα και τέσσερα
παιδιά…
Ακούω την Ιστορία και δεν παίρνω τα
μάτια μου. Έμειναν ορθάνοιχτα για πολύ
ώρα. Άκουγα και δεν πίστευα. Άκουγα
Ιστορίες μαχών στα βουνά από παιδί
ακόμα. Τραυματίες γονείς είχα. Του
Εμφυλίου και αυτοί… Τώρα όμως είναι
κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Κατάλαβα
πως λίγα γνωρίζω κι ας σκαλίζω ακόμα τις
σελίδες Κατοχής και Εμφυλίου.
Τούτη η Ιστορία αρχίζει από την
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ⁞ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΑΝΕ 1940-1974

Χαλκιδική και φτάνει στη Θεσσαλονίκη.
Είμαστε στην περίοδο 1936 – 1974. Έχει
να κάνει με την Ιστορία της οικογένειας
ΖΟΡΜΠΑ. Αριστερός και κυνηγημένος
ο πατέρας ο Αστέριος Ζορμπάς. Στέργιο
τον είπανε για να στερεώσει… Δεν έπιασαν
οι ευχές και θα το δείτε… Ευγενία, η
γυναίκα του Ζορμπά και μάνα τεσσάρων
παιδιών. Η ΗΡΩΙΔΑ που κράτησε πίσω
με νύχια και με δόντια, με θυσίες που δεν
πιάνει ο ανθρώπινος νους, την οικογένεια
και τα παιδιά της. Είναι η γυναίκα που
έχει άντρα στη φυλακή, εκτελεσμένο
αργότερα στις Φυλακές της Αίγινας
(1948). Είναι η μάνα που δεν ξέρει που
βρίσκεται ο μεγάλος της γιος 15-16 ετών
επικηρυγμένος και καταδικασμένος γιατί
ήταν παιδί του Ζορμπά. Είναι η μάνα που
έτρεχε από χωριό σε χωριό και από σπίτι
σε σπίτι για να σώσει τα άλλα τρία της
παιδιά.
Ακούω την Ιστορία αυτή και φτιάχνω
εικόνες άθελά μου. Ζωγραφίζω στο
μυαλό τα κυνηγητά, το θάρρος, τη
δύναμή της, τη θέλησή της να τραβήξει
μπροστά και δεν το πιστεύω ότι αντέχει
άνθρωπος σε τούτες τις δοκιμασίες.
Οι περιπέτειες πολλές και τελειωμό
δεν έχουν. Πώς να περιγράψω εικόνες;
Πώς να περιγράψω αυτή την Μάνα, τη
Γυναίκα του Στέργιου Ζορμπά, του
Αγωνιστή, Δημοκράτη, Κομμουνιστή…
Πώς να ζωγραφίσω το πρόσωπό της όταν
κυνηγημένη φεύγει κρατώντας σφιχτά τα
δύο μικρά της, το Νίκο και την Μαίρη.
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Πώς να ζωγραφίσω εκείνο το βλέμμα, του
κυνηγημένου Ανθρώπου που με το ένα
μάτι κοιτάει μπροστά, στο άγνωστο για να
σωθεί… και με το άλλο κοιτάει πίσω τους
χαφιέδες και ταγματασφαλίτες που την
κυνηγούν… Δύναμή της η μεγαλύτερή
της κόρη, παιδί και αυτή… η Μάγδα
που δεν ήταν ποτέ παιδί. Είναι η Μάγδα
που περπατάει πότε δίπλα της και πότε
βήμα πίσω… ακολουθώντας τα βήματα
της μάνας. Στην προσπάθεια φυγής τους
για να σωθούν, ο δρόμος είναι δύσκολος.
Έχει πολλές λακκούβες και αγκάθια…
Δεν ήταν ίσιος ποτέ. Κάθε Πάτημα ήταν
και Πάθημα λέμε στην κουβέντα μας.
Κάθε Υπόγειο και Γειτονιά έκρυβε και
μια ιστορία. Αυτά λέγαμε πρόσφατα στις
16 Φεβρουαρίου του 2017.
Ακούγοντας την Ιστορία φυγής τους με το
καΐκι, το μυαλό μου έτρεχε στο ναυάγιο
της ταινίας του Τιτανικού… Κι εμείς το
έχουμε δίπλα μας… στην Επανομή…
Αυτό έζησε η μάνα με τα τρία της παιδιά,
ναυάγιο και αυτή. Και μόνοι στο καΐκι…
να μην τους δει το μάτι του χαφιέ… να
φύγουν από Χαλκιδική και όπου, όπου
να φτάσουν Θεσσαλονίκη. Όχι πως δεν
θρηνούμε τα θύματα των ναυαγίων, απλά
τις συνθήκες και αιτίες αναφέρω. Ας
ήταν πεινασμένοι και χωρίς λεφτά… την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους ήθελαν. Τόσο απλά.
Μα τόσο απλά.
Όχι πως τους περίμενε κάποιος εδώ, στη
Θεσσαλονίκη… Όχι, όχι… Ούτε σπίτι,
ούτε φαγητάκι όπως το λέει η Μάγδα.
Ακολουθούν τα χτυπήματα της ζωής,
όπως τα φέρνει ο χρόνος (η μοίρα λέμε).
Κι εδώ άλλες δοκιμασίες δύσκολες και
όλο πιο δύσκολες.
Το « ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ » επαναλαμβάνεται
όλο και πιο συχνά.
Εδώ, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
περιπλανούνται. Σπίτια τους είναι οι
μικρές καμαρούλες… ένα δωματιάκι
και πολύ… ένα υπόγειο και παρέα με τα
ποντίκια… κάτι ήταν και αυτό. Ακόμα και
το σκοτάδι καλό ήταν όταν ακουμπούσαν
τη νύχτα.
Οι χαφιέδες πιάνανε δουλειά πρωί, πρωί.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
στο καθήκον της… «Κλειστές οι πόρτες
μας. Ποιος να μας την άνοιγε να βγούμε;»
λέει η Μάγδα. Λίγες φορές μιλάει
για παράθυρα και ήλιο. Σπίτια χωρίς
παράθυρα, εκεί… κάτω από τη γη…
Κι εγώ κρατάω σημειώσεις και το χέρι
μου σκαλίζει ίσα, ίσα να τα διαβάζω.
Τούτη η Ιστορία δεν γράφτηκε στο

χαρτί. Δεν είχα χειρόγραφα της Μάγδας.
Προσπάθησα να τα ακούσω, να τα έχω
ηχητικά γραμμένα, για να κρατήσω την
Αλήθεια, τις περιγραφές και γεγονότα
έτσι όπως τα άκουσα.
Δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι
δημοσιογράφος… Γεωπόνος είμαι,
γεννημένη και σπουδαγμένη εκεί, στην
Ρουμανία, στην Πολιτική μας Προσφυγιά.
Κουβαλάω τη δική μου Ιστορία.
Μια καταγραφή Ιστορίας και γεγονότων
κάνω, μία προσπάθεια χωρίς παρεμβολές,
παραμορφώσεις και τέτοια… Με
σεβασμό σε τούτη τη γενιά των γονιών
μου, στους συναγωνιστές και συντρόφους
τους. Μόνο τόσο. Αξίζει όμως να
μάθουμε και κάτι παραπάνω. Αξίζει
να προλάβουμε, να ακούσουμε και να
γράψουμε. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Θα
το κρίνουν οι ιστορικοί, θα το κρίνουν οι
επόμενες γενιές.
Δεν ξέρω αν το πέτυχα. Κρίνετέ με όμως
με την επιείκειά σας… κρατήστε τα
γεγονότα και την προσπάθειά μου.
Δεν ήταν εύκολο να ακούω, να γράφω
και να περνάει από μέσα μου η Ιστορία.
Πολλές φορές είπα: Δεν δακρύζουν μόνο
τα μάτια, κλαίνε και τα αυτιά μας, η ψυχή
μας, μουδιάζουν τα χέρια μας, μουδιάζει
το ΕΙΝΑΙ μας στο άκουσμά τους. Και
όμως, αυτοί οι Άνθρωποι στάθηκαν
όρθιοι.
Έγραψα στο χαρτί τούτη την Ιστορία για
τα παιδιά της Μάγδας που το ζητούσαν
εδώ και χρόνια (από τη μάνα τους).
Έγραψα για να τιμήσω με τον τρόπο μου
τους Αγωνιστές. Έγραψα για να βάλω κι
εγώ το δικό μου λιθαράκι. Έγραψα για
τα 70 χρόνια του Δ.Σ.Ε και για τα 100
χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας.
Έγραψα με τις δικές μου μικρές δυνάμεις
την Ιστορία γεγονότων τόσο στη
Χαλκιδική, όσο και στη Θεσσαλονίκη
έτσι όπως την άκουσα.
Ήταν ακόμη μία σελίδα στην Ιστορία
μας.
Ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Ευχαριστώ την Αγωνίστρια Μάγδα
Ζορμπά
Μητρογώγου
για
την
εμπιστοσύνη της. Ξεκλείδωσε την καρδιά
της μετά από πολλές δεκαετίες όπως μου
λέει και ξαναλέει.
Δεν είχα το κλειδί… Ήταν ο χρόνος και
η στιγμή να τα πούμε. Και πάλι την
ευχαριστώ θερμά.

Καλημέρα 4

ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Σ’ ΑΓΑΠΩ…
Της Παρχαρίδου Γεωργίας, Επιμελήτρια – αρθρογράφος
Τηλ.: 99-202056, E-mail: georgia87378@yahoo.com

Π

όση δύναμη στ’ αλήθεια μπορεί να
κρύβει μέσα της μια λέξη! Πόσα
συναισθήματα εκφράζονται μέσα σε έξι
μόλις γράμματα!! Πόσο απλό στ’ αλήθεια
να την προφέρεις κι όμως! Η αλήθεια είναι
ότι σπάνια τολμάμε να την ξεστομίσουμε.
Όσες φορές έχω προσπαθήσει να βρω
και να κατανοήσω τους λόγους που μας
δεσμεύουν στη σιωπή μας, όποτε πασχίζω
ν’ ανακαλύψω την αιτία, πάντα καταλήγω
στο ίδιο συμπέρασμα: φόβος.
Φόβος να ξεδιπλώσουμε τα συναισθήματά
μας, γιατί δε θέλουμε να εκθέσουμε τον
εαυτό μας στις προθέσεις του άλλου.
Φόβος να παραδεχτούμε στον ίδιο μας
τον εαυτό ότι βιώνουμε συναισθήματα
για ένα άλλο πρόσωπο, εκτός από το
εγώ μας. Φόβος ν’ αποκαλύψουμε αυτό
που κρύβουμε βαθιά μέσα μας, γιατί δε
θέλουμε να πληγωθούμε. Φόβος που
κάποιες φορές είναι απλά η αδυναμία μας
να εκφράσουμε με λόγια τον εσωτερικό
μας κόσμο. Ένας φόβος που συχνά μπορεί
να μεταφραστεί σε απλή αμέλεια ή ακόμα
και διστακτικότητα. Μ’ όποιον τρόπο κι αν
προσπαθήσει κάποιος να ερμηνεύσει αυτήν
την τάση ν’ αποσιωπούμε τα συναισθήματά
μας, θ’ ανακαλύψει ότι στα αίτια κρύβεται
ένας φόβος με ποικιλόμορφη υπόσταση.
Κι όμως! Σκέφτομαι πόσο υπέροχο θα
ήταν αν μπορούσαμε να υπερνικήσουμε
αυτή τη φοβία, αυτήν την αδυναμία που
μας κυριεύει κάθε φορά που θέλουμε

ν’ αποδώσουμε με λέξεις όλα αυτά που
νοιώθουμε. Πόσο όμορφο θα ήταν
να κοιτάμε τον άλλον στα μάτια, να
χαμογελάμε και να λέμε: «σ’ αγαπάω!»
Είναι πολλές οι φορές εκείνες που έχουμε
την ανάγκη ν’ ακούσουμε έναν καλό λόγο
από τους ανθρώπους που έχουμε γύρω
μας, που χρειαζόμαστε ενθάρρυνση και
ενδυνάμωση για να συνεχίσουμε την
πορεία μας. Και τι πιο δυνατό από την
αγάπη, όταν μάλιστα αυτή εκφράζεται
απερίφραστα και αδείλιαστα, χωρίς
ενδοιασμούς και δισταγμούς.
Εύλογα, βέβαια, κάποιος θα μπορούσε ν’
αντιτάξει την άποψη ότι η αγάπη μπορεί
να εκδηλωθεί με πράξεις, που φυσικά
υπερτερούν σε σχέση με τον λόγο και
φυσικά δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε
καμιά αντίρρηση πάνω σ’ αυτό. Οι
άνθρωποι, όμως, είναι αδύναμα πλάσματα.
Χρειάζονται καθημερινή επιβεβαίωση για
να νοιώθουν στήριξη στις προσπάθειες
τους, προστασία, αποκούμπι στις δύσκολες
στιγμές και όλα αυτά μόνο ο άνθρωπος
που αγαπάει μπορεί να τα προσφέρει.
Αναμφίβολα, οι ενέργειες είναι αδιάσειστη
απόδειξη των συναισθημάτων μας, αλλά
πολλές φορές θέλουμε και τον λόγο μέσα
στην καθημερινότητά μας για να μας
υπενθυμίζει όλα αυτά που έχουμε ανάγκη
να νοιώθουμε και ν’ ακούμε, όταν οι πράξεις
αργούν να έρθουν. Στην ουσία, υπάρχει
αλληλένδετη σχέση μεταξύ των δύο: οι

πράξεις είναι αυτές που επισφραγίζουν τα
λόγια ως απόδειξη των συναισθημάτων μας
και παράλληλα χρειαζόμαστε τα λόγια για
να επιβεβαιώνουν τις πράξεις.
Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, κάνοντας
τώρα την αρχή ν’ αποτάξουμε τη
λιγοψυχιά μας, να παραμερίσουμε τους
ενδοιασμούς και τους δισταγμούς μας
και να ξεδιπλώσουμε τον εσωτερικό μας
κόσμο στα άτομα που αγαπάμε. Είναι
καιρός να εμπιστευτούμε τα συναισθήματά
μας στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα
μας, να τους δείξουμε με κάθε τρόπο και
έμπρακτα και με λόγια την αγάπη μας
γι’ αυτούς. Ας πούμε «σ’ αγαπάω» στον
σύντροφό μας, στους γονείς και στους
φίλους, στα παιδιά μας, σ’ όλους εκείνους
που κατέχουν μια θέση στην καρδιά μας.
Κι ας το κάνουμε τώρα! Γιατί αν για τον
οποιοδήποτε λόγο το αμελήσουμε, ίσως
την επόμενη φορά που θα θέλουμε να το
κάνουμε να είναι αργά…

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ;
Του Κώστα Τσιρτσικου

Τ

α βασικά στοιχεία που οφείλει να
ξεχωρίσει κανείς όταν αξιολογεί ένα
κρασί είναι ίδια τόσο γι’ αυτόν που πίνει
για πρώτη φορά όσο και για εκείνον που
είναι πεπειραμένος ή και επαγγελματίας
δοκιμαστής.
Αυτό που διαφέρει ανάμεσα στις δύο
περιπτώσεις είναι το μέγεθος της
εμπειρίας που διαθέτει ο καθένας και
το πλήθος των δοκιμών που έχει κάνει
ώστε να έχει πολλά σημεία αναφοράς και
σύγκρισης. Άρα τη βασική μεθοδολογία
της δοκιμής του κρασιού μπορεί να την

Καλημέρα 4

ακολουθήσει, οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως
του ποιο το γνωστικό του επίπεδο γύρω
από το κρασί. Κατεβαίνοντας, λοιπόν,
στην αρένα της δοκιμής, ακόμη και
με μόνο όπλο τον ενθουσιασμό μας
μπορούμε να αγωνιστούμε αξιοπρεπώς,
αν λάβουμε υπόψη μας 12 συμβουλές για
το πώς δοκιμάζουμε και πώς μπορούμε να
ξεχωρίσουμε το καλό κρασί.
1. Τι αναζητούμε όταν δοκιμάζουμε ένα
κρασί;
Τρεις αισθήσεις είναι εκείνες που
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αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν την
«επικοινωνία» μας με ένα κρασί: Η
όραση, η όσφρηση και η γεύση. Με
αυτές ψάχνουμε και αξιολογούμε κάποια
χαρακτηριστικά, που είναι κοινά σε όλα τα
κρασιά, όπως η γλυκύτητα, η ξηρότητα, η
οξύτητα, οι τανίνες, το σώμα, η φρουτώδης
γεύση.
2. Τι μπορεί να μας αποκαλύψει η οπτική
παρατήρηση του κρασιού;
Παρατηρώντας ένα κρασί, το πρώτο
που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι
πόσο διαυγές και λαμπερό είναι. Αν έχει
αδιαφανή όψη και είναι θολό, προφανώς
κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά πρέπει
να αξιολογήσουμε το χρώμα του, αν είναι
βαθύ ή απαλό. Στην πράξη, για να το
κάνουμε αυτό πρέπει να κρατήσουμε το
ποτήρι πάνω από μια λευκή επιφάνεια. Τα
χρώματα, τόσο στο λευκό, όσο και στο
κόκκινο ποικίλουν. Ειδικότερα, τα κόκκινα
κρασιά, όταν είναι φρέσκα, είναι πορφυρά,
ενώ με τα πέρασμα του χρόνου αποκτούν
χρώμα ρουμπινί έως καστανό.
3. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για τη
«μύτη» του κρασιού;
Η «μύτη» του κρασιού είναι η οσμή του,
η μυρωδιά του. Εξετάζοντας, λοιπόν,
τη «μύτη» ενός κρασιού προσπαθούμε
να αξιολογήσουμε τα αρώματα που
αναδύονται όταν περιστρέφουμε το κρασί
στο ποτήρι. Αυτή η χαρακτηριστική
κίνηση βοηθά στο να έρθει σε καλή επαφή
το κρασί με το οξυγόνο και να αναδειχθούν
τα αρώματά του.
4. Ποια στοιχεία αναζητούμε όταν
μυρίζουμε ένα κρασί;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να διαπιστώσουμε αν
η οσμή είναι ευχάριστη. Αν υπάρχει υποψία
μούχλας, κλεισούρας ή χαλασμένου αυγού
είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Στη
συνέχεια, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε
αν η οσμή είναι έντονη. Αν είναι χαλαρή
ή αδύναμη, είναι χαρακτηριστικό κρασιού
όχι καλής ποιότητας. Το τρίτο και πλέον
δύσκολο στοιχείο αξιολόγησης της
«μύτης» είναι ο χαρακτήρας του, δηλαδή
τα διαφορετικά είδη των αρωμάτων που
αναδεικνύονται.

5. Τι μπορούμε να καταλάβουμε όταν
μιλάμε για τον «ουρανίσκο» του κρασιού;
Στην πραγματικότητα κάνουμε λόγο για
τη γεύση του κρασιού, που είναι και το
σημαντικότερο χαρακτηριστικό του.
6. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να
δοκιμάσουμε ένα κρασί;
Μπορούμε να πάρουμε μια γουλιά
κρασιού στο στόμα και να τη
περιστρέψουμε, ώστε να έρθει σε επαφή
με όλα τα μέρη του στόματος, καθώς
καθένα από αυτά αντιλαμβάνεται
διαφορετικά τα ερεθίσματα που δέχεται
και έχει διαφορετική ευαισθησία. Ακόμη
μπορούμε να κάνουμε τη χαρακτηριστική
κίνηση των δοκιμαστών, να γείρουμε το
κεφάλι εμπρός και να ρουφήξουμε αέρα
μέσα από τα δόντια. Αυτή η τεχνική θα
αναδείξει όλα τα αρώματα του κρασιού.
7. Πώς αξιολογούμε τη γλυκύτητα και
την οξύτητα;
Η γλυκύτητα καταγράφεται συνήθως στην
άκρη της γλώσσας. Όσο πιο ξηρό είναι ένα
κρασί, τόσο μικρότερη περιεκτικότητα
σε σάκχαρα έχει. Η οξύτητα γίνεται
αντιληπτή, καθώς προκαλεί υγρότητα
στο στόμα. Θεωρείται πολύ σημαντική
γιατί στην κατάλληλη ποσότητα δίνει την
ισορροπία που αναζητούμε σε ένα κρασί.
8. Τι είναι και πώς επηρεάζουν οι τανίνες
τη γεύση του κρασιού;
Οι τανίνες είναι ουσίες, που υπάρχουν
συνήθως στα ερυθρά κρασιά. Εντοπίζονται
σχετικά εύκολα, καθώς προκαλούν την
αίσθηση ότι το στόμα μας είναι στεγνό. Η
ισορροπία των τανινών είναι το ζητούμενο
σε ένα ερυθρό κρασί, όπου με την πάροδο
του χρόνου γίνονται πιο απαλές και
περισσότερο ευγενικές στη συμπεριφορά
τους.
9. Ποιο είναι το «σώμα» του κρασιού;
Όταν μιλάμε για «σώμα» εννοούμε τη
γενική αίσθηση πυκνότητας, που αφήνει
το κρασί στο στόμα. Το «γεμάτο» σώμα
προκαλεί συνήθως ευχάριστη αίσθηση
και είναι το ζητούμενο σε ένα καλό
κρασί, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί
τον κανόνα, καθώς υπάρχουν εξαιρετικά
κρασιά με «αδύναμο» σώμα.

10. Τι πρέπει να ξέρουμε για τον
λεγόμενο «φρουτώδη χαρακτήρα»;
Ο φρουτώδης χαρακτήρας είναι η γενική
γεύση φρούτων που αφήνει ένα κρασί στο
στόμα. Θεωρείται ότι όσο καλύτερο είναι
το κρασί τόσο εντονότερη είναι η γεύση
φρούτου που σου αφήνει. Η ποικιλία και
των φρούτων που ενδέχεται να υπάρχουν
στο γευστικό χαρακτήρα ενός κρασιού
είναι πρακτικά πολύ μεγάλη και αυτό είναι
ένα από τα χαρακτηριστικά της ποιότητάς
του.
11. Τι είναι επίγευση και πόσο επηρεάζει
την ποιότητα;
Όταν αναφερόμαστε στην επίγευση του
κρασιού εννοούμε το διάστημα που τα
αρώματά του παραμένουν, ακόμα κι αν
αυτό έχει πάψει να είναι στο στόμα μας.
Κρασιά που έχουν «μακρά» επίγευση
θεωρούνται καλύτερα από αυτά με «κοντή»
επίγευση.
12. Πόσο σημαντική είναι η ωριμότητα
ενός κρασιού;
Η ωριμότητα θεωρείται από τους ειδικούς
στο μέτρο που καθορίζει πόσο έτοιμο
είναι ένα κρασί για κατανάλωση. Ωστόσο,
πολλές φορές, όπως συμβαίνει με τους
ανθρώπους, η ωριμότητα δεν συμβαδίζει
με την ηλικία. Ένα κρασί ενδέχεται να
μπορεί να καταναλωθεί σε λιγότερο από
ένα έτος από την παραγωγή του, ενώ
κάποια θεωρούνται «νεαρά» ακόμη και
μετά από δέκα χρόνια. Γενικά, ο χρόνος
παλαίωσης δεν είναι ίδιος για όλα τα κρασιά
και δεν εξασφαλίζει πάντα βελτίωση της
ποιότητας. Αυτή εξαρτάται από το είδος
του κρασιού, από τις συνθήκες παραγωγής
και συντήρησης κ.ά.
Και μιας που γνωρίζουμε κάποια
πράγματα αλλά και πώς να ξεχωρίζουμε
το καλό κρασί, στο επόμενο τεύχος μας θα
μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να το
συνδυάσουμε (ορεκτικά) ώστε η απόλαυση
μας να γίνει μεγαλύτερη.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΛΑΝΑΣ
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
Βασικό υλικό για μια κλασική τυροκαυτερή είναι η καλή, πικάντικη
φέτα. Μπορούμε να επιλέξουμε μια βαρελίσια πιπεράτη αλλά αν
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με κάποια ηπιότερη. Όσο για το μπούκοβο, το αυξομειώνουμε
ανάλογα με τα γούστα και τις αντοχές μας.
Υλικά
•
250 γρ γιαούρτι στραγγιστό, 2 πιπεριές Φλωρίνης, 1
πιπεριά πράσινη, 2 σκελίδες σκόρδο, 1/2 φλ τσ ελαιόλαδο, 250 γρ
φέτα τριμμένη, 1 κ γ πάπρικα, 1 κ γ ρίγανη, 1 κ σ ξύδι, 1 πρέζα
μπούκοβο
Εκτέλεση
Πλένουμε καλά τις πιπεριές και τις ψήνουμε στον φούρνο στους 180
°C για 15-20 λεπτά. Τις ξεφλουδίζουμε και αφαιρούμε προσεκτικά
τα σπόρια από το εσωτερικό. Χτυπάμε στο μπλέντερ τις πιπεριές,
σκόρδο, το ελαιόλαδο και το ξύδι μέχρι να πολτοποιηθούν.
Προσθέτουμε τη φέτα, το γιαούρτι και τα μπαχαρικά. Συνεχίζουμε
το χτύπημα για 1-2 λεπτά. Μεταφέρουμε την τυροκαυτερή σε ένα
μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 1 ώρα στο ψυγείο
πριν σερβίρουμε.

ΜΟΣΧΑΡΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΑ
Υλικά (για 4 άτομα)
1 κιλό μοσχάρι, κατά προτίμηση από σπάλα, κομμένο σε μικρούς
κύβους, 2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ, 3 μέτρια καρότα, σε
μικρά κυβάκια, 500 γρ. σέλινο (τα φύλλα και τα τρυφερά κλωνάρια),
καθαρισμένο και ψιλοκομμένο, 1 δαφνόφυλλο, 1/2 κουτ. γλυκού
σπόροι μάραθου χονδροκοπανισμένοι ή 1/2 κουτ. γλυκού σπόροι
κόλιανδρου ή 1 κουτ. γλυκού ξερός δυόσμος, τριμμένος (με
διαφορετικά αποτελέσματα), χυμός από 1 - 2 λεμόνια (ανάλογα με
το πόσο μας αρέσει), 1 κουτ. σούπας μουστάρδα απαλή, 2 κουτ.
σούπας φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο ή 1 κουτ. σούπας ξερό θυμάρι,
τριμμένο, 100 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 λίτρο ζεστό νερό
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε το κρέας. Ζεσταίνουμε μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για περίπου 3
λεπτά. Στην αρχή θα φαίνεται ότι έχει κολλήσει, όμως, όταν ροδίσει
από την κάτω πλευρά, θα ξεκολλάει πιο εύκολα. Ανακατεύουμε με
μια ξύλινη κουτάλα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου άλλα
3 λεπτά, μέχρι το κρέας να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι, ανακατεύουμε και το αφήνουμε να
σοταριστεί για περίπου άλλα 2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει λίγο.
Ρίχνουμε 50 ml από το ελαιόλαδο και αφήνουμε να ζεσταθεί για
περίπου 2 λεπτά. Τη διαδικασία αυτή την κάνουμε για να γίνει το
φαγητό πιο ελαφρύ κι επίσης έτσι δεν ταλαιπωρούμε το ελαιόλαδο
σε υψηλές θερμοκρασίες για πολλή ώρα.
Περιχύνουμε με το ζωμό ή το νερό και όταν αρχίσει να βράζει,
προσθέτουμε τη δάφνη και το μαραθόσπορο (ή ό,τι άλλο επιλέξουμε)
και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με
το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 50 λεπτά ή μέχρι το
κρέας να μαλακώσει.
Μετά δυναμώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το καρότο και το σέλινο,
ανακινούμε την κατσαρόλα και όταν αρχίσει το υγρό να βράζει,
χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία,

σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και μαγειρεύουμε

για περίπου 10 - 15 λεπτά ακόμη, μέχρι να μαλακώσουν και τα
λαχανικά. Αν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος εξατμιστούν τα
υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό και συνεχίζουμε το μαγείρεμα.
Σβήνουμε τη φωτιά και, με μια κουτάλα της σούπας, μεταφέρουμε
το ζωμό και λίγα λαχανικά από την κατσαρόλα στο μπλέντερ ή σε
ένα μούλτι.
Ρίχνουμε στο μπλέντερ το λεμόνι, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, το
υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και χτυπάμε
μέχρι να λιώσουν τα υλικά και να προκύψει μια ομοιογενής σάλτσα.
Περιχύνουμε το φαγητό με τη σάλτσα, ανακατεύουμε απαλά
και αφήνουμε περίπου 5 λεπτά να «ξεκουραστεί» και να δέσει.
Σερβίρουμε το φαγητό με πατάτες τηγανητές και λαχανοσαλάτα με
ελιές και μαύρο ψωμί.

ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΙΝΙΑ
Κλασσική αγαπημένη συνταγή από τη Βέφα Αλεξιάδου.
Τι χρειαζόμαστε:
500 γρ. φύλλο κρούστας, 1/2 φλ. Μαργαρίνη, λάδι για το τηγάνισμα
Για το σιρόπι:
•
2 1/2 κούπες ζάχαρη, 1 1/2 κούπα νερό, 1 βανίλια, 1 κ.γ.

Καλημέρα 4

χυμό λεμονιού
Στρώνουμε τα φύλλα δύο-δύο βουτυρώνοντας ανάμεσα τους.
Διπλώνουμε στη μέση, βουτυρώνουμε πάλι και ύστερα τυλίγουμε σε
σφιχτό ρολό. Βρέχουμε στην άκρη για να κλείσει καλά. Βάζουμε τα
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ρολά στο ψυγείο για να σφίξουν. Τα κόβουμε σε μέγεθος μπουκιάς
και τα τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν καλά. Τα βγάζουμε με μια
τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι βράζοντας τα υλικά για 5 λεπτά. Ρίχνουμε
μέσα τα κουρκουμπίνια λίγα-λίγα και αφήνουμε 2-3 λεπτά να
σιροπιαστούν καλά.
TIPS
Ο χρόνος για το σιρόπιασμα είναι ενδεικτικός. Μπορεί να τα θέλετε
πιο σιροπιασμένα οπότε θα πρέπει να τα αφήσετε λίγο παραπάνω. Αν
θέλετε να παραμείνουν κριτσανιστά μην τα σκεπάσετε.
Να ζήσετε νόστιμα!

29Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΣΕΧΙΑΣ
«ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!».

Τ

α μέλη της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ Τσεχίας ξεκινήσαμε μ’
αυτές τις σκέψεις για τη μεγάλη συνάντηση
των Πολιτικών Προσφύγων στη Νάουσα
στις 2 Ιουλίου 2017. Μόλις μπήκαμε στο
αυτοκίνητο ξεκινήσαμε με το τραγούδι της
Νάουσας – ‘Μια βραδιά στη Νάουσα με
αστροφεγγιά/μπήκαν οι αντάρτες βάλανε

φωτιά/ ε, ε, βάλανε φωτιά/….
Γνωρίζαμε τις δύο μεγάλες μάχες στη
Νάουσα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
Μερικοί από μας είχαν και συγγενείς που
πήραν μέρος σ’ αυτές τις μάχες. Άλλοι
θυμήθηκαν τους πεσόντες γονείς, αδέρφια
σ’ αυτές τις μάχες… Πλησιάζοντας την
πόλη η γροθιά σφιγγόταν όλο και πιο
δυνατά και αποφασισμένα. Μπαίναμε σε
μια πόλη που γνώρισε τις ηρωίδες μάνες
που προτίμησαν τον θάνατο για να μην
τουρκέψουν, αλλά γνώρισε και τις ηρωίδες
μάνες, αδερφές, τις μαχήτριες του ΔΣΕ που
ήταν αποφασισμένες να αγωνιστούν για την
λευτεριά της Πατρίδας, για την ανεξαρτησία,
για τα πιο ιερά ιδανικά τους, για το Κόμμα
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τους! Κι αυτές όπως οι άλλες μάνες έπεφταν
στις βαθιές χαράδρες της Νάουσας για
ένα καλύτερο μέλλον χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο. Μόνο που στη
Νάουσα δεν βρήκαμε ούτε ένα μνημείο για
αυτές τις μάνες και αδερφές ηρωίδες, ούτε
μία οδό που να μας θυμίζει τον ηρωισμό
και τη θυσία των μαχητών και μαχητριών
του ΔΣΕ που δώσανε την ζωή τους για τα
πιστεύω τους. Είδαμε τα εργοστάσια του
Λαναρά να ‘σαπίζουν’ όπως κάποτε σάπιζαν
οι εργάτες και οι εργάτριες σ’ αυτά… Αυτή
τη φορά δεν χρειάστηκαν φωτιά, μα ούτε
την πνιγμένη φωνή της Ζίνας που σαν να
ήθελε να φωνάξει σ’ όλους τους μαχητές και
μαχήτριες του ΔΣΕ: ‘Κάψτε τα. Κάψτε τα.
Αυτού μέσα έφαγα τα νιάτα μου… αυτού
ασπρίσανε τα μαλλιά μου. Κάψτε τα’. Ο
χρόνος, η φθορά, το σαπισμένο σύστημά
τους τα ‘έκαψε’…
Στον Άγιο Νικόλα μας περίμεναν μεγάλες
εκπλήξεις. Μετά τις ομιλίες, τις οποίες
ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και

συγκίνηση (διότι στη σημερινή Τσεχία είναι
σχεδόν έγκλημα να παλεύεις για το δίκιο
του εργάτη, για το δίκιο του αγρότη…),
συναντήσαμε παλιούς και νέους φίλους από
την πολιτική μας προσφυγιά, χαιρετίσαμε
τους ήρωες βετεράνους μας, χορέψαμε τους
αντάρτικους χορούς… Και υποσχεθήκαμε ο
ένας στον άλλο ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα
των γονιών μας, θα συνεχίσουμε με πείσμα
και αφοσίωση, όπως κάποτε πολέμησαν
οι γονείς και τ’ αδέρφια μας, ‘για μια ζωή
ελεύθερη κι ωραία, μια πλάση ονειρευτή, μια
πλάση νέα/τα μπράτσα μας να χτίσουν τα
γερά’. Και δώσαμε μία μεγάλη υπόσχεση,
έναν όρκο – να μην αφήσουμε κανέναν,
μα κανέναν να αμαυρώσει την ιστορία μας,
να παραχαράξει και διαστρεβλώσει τα
επιτεύγματά του σοσιαλισμού που ζήσαμε
και να μείνουμε πάντα πιστοί στο Κόμμα
μας, στα τρία κόκκινα γράμματα, στο ΚΚΕ
και στο ηρωικό Κόκκινο λάβαρο του ΚΚΕ.
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ-ΟΠΛΑ-ΔΣΕ, δόξα
και τιμή στο ΚΚΕ!

Καλημέρα 4
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 37 ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Από αριστερά Φέβη Ζαχαροπούλου, Τασούλα Ζησάκη-Healey Ξένια Νικολαΐδου – κάποτε στη δεκαετία του 1960 ήμασταν στο καλλιτεχνικό
συγκρότημα πολιτικών προσφύγων της Φιλιππούπολης Βουλγαρίας

Η ανακοίνωση στο πορτάλ 902
ε μαζική συμμετοχή μαχητών του
ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του ΔΣΕ και των
απογόνων τους, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή (2 Ιουλίου) στον Άγιο Νικόλαο
της Νάουσας το καθιερωμένο αντάμωμα
των
επαναπατρισθέντων
πολιτικών
προσφύγων που διοργανώνει κάθε χρόνο η
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.
Τους παρευρισκόμενους, που κίνησαν
από κάθε πόλη της Μακεδονίας και της
Θράκης για να δώσουν το «παρών»,
καλωσόρισε εκ μέρους του Παραρτήματος
Νάουσας της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ο Ζαχαρίας
Ταχυδρομίδης. Εκ μέρους του ΚΣ
της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, που παρευρέθηκε
σύσσωμο,
χαιρέτισε
ο
Κώστας
Σαπρανίδης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο
Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ.
Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με
απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια του
αγώνα, που ερμήνευσε η ορχήστρα του
ΠΑΜΕ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
η Πολιτική Σκηνή της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ
Κεντρικής
Μακεδονίας
παρουσίασε
απόσπασμα από το θεατρικό το έργο «Με
τη σκέψη στην πατρίδα» της Ι. Στεφανίδου.
Ακολούθησε γλέντι και χορός.
Ο Κώστας Σαπρανίδης αναφέρθηκε
στη δράση της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, που με
συνέπεια υπερασπίζεται την πραγματική
Ιστορία του κινήματος και του λαού, την
οποία οι ιμπεριαλιστές ξαναγράφουν και
διαστρεβλώνουν. Στη συμμετοχή στο
πλευρό του εργαζόμενου λαού, στους
αγώνες για τα οξυμένα προβλήματα. Στη
διεκδίκηση των αποζημιώσεων για τις
τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε
η ναζιστική Γερμανία κατά την Κατοχή,
καθώς και του κατοχικού δανείου.

Μ

Καλημέρα 4

Αναφέρθηκε επίσης στην αρνητική στάση
που κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις
στο ζήτημα της μη έγκρισης του
επαναπατρισμού
των
πολιτικών
προσφύγων, που δεν είναι «Έλληνες το
γένος». Όπως είπε, «εμείς αυτούς τους
συναγωνιστές μας δεν τους ξεχνάμε και θα
αγωνιζόμαστε μαζί τους, για τη δικαίωσή
τους. Για τον επαναπατρισμό και την
εγκατάστασή τους στις εστίες τους».
Ο Γιάννης Δελής, απευθυνόμενος στους
πρωταγωνιστές και ζωντανούς φορείς της

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Τιμάμε τους μάρτυρες των φυλακών και
της εξορίας, κάθε κυνηγημένο αγωνιστή,
τιμάμε εσάς που βιώσατε την πολύχρονη
πολιτική προσφυγιά.

Ιστορίας του ΚΚΕ, ανέφερε πως «στο
πρόσωπό σας το ΚΚΕ τιμά όλους τους
αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης, τους
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ, που
υπερασπίστηκαν τη λευτεριά του λαού στο
αποκορύφωμα της ταξικής πάλης.
Υποκλινόμαστε στους εκτελεσμένους,
σ’ αυτούς που δώσανε τα νιάτα τους
και τη ζωή τους και έμειναν πιστοί σε
αξίες, ιδανικά, για έναν κόσμο χωρίς

πολιτική πείρα για να αντλούνται τα σωστά
διδάγματα, τόσο χρήσιμα στην εξέλιξη
της ταξικής πάλης και στο σύγχρονο
καθοδηγητικό ρόλο του ΚΚΕ».
Αναφέρθηκε στα διδάγματα του Οκτώβρη,
τονίζοντας ότι «η ύπαρξη και οι επιτυχίες
της σοσιαλιστικής κοινωνίας, για δεκαετίες,
την οποία εγκαινίασε η Οκτωβριανή
Επανάσταση, απέδειξαν ότι είναι εφικτή
μια κοινωνία χωρίς αφεντικά, χωρίς

Η Συνάντησή σας αυτή βοηθά να μένει
ζωντανή η ιστορική μνήμη, να μεταφέρεται
ατόφια από γενιά σε γενιά, κόντρα στην
επιδίωξη των αστικών επιτελείων να τη
διαστρεβλώσουν και να τη σβήσουν,
βοηθά να εμπλουτίζεται η ιστορική και
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καπιταλιστές που έχουν στην ιδιοκτησία
τους τα μέσα παραγωγής.
Γιατί η Οκτωβριανή Επανάσταση έφερε
στο προσκήνιο μια ανώτερη οργάνωση
της κοινωνίας κι εσείς είστε οι ζωντανοί
μάρτυρες της αλήθειας της!».
Τέλος, κάλεσε το λαό να δει κατάματα την
πραγματικότητα και να περάσει στην
επίθεση, για να μπορέσει να ζήσει αυτός
και τα παιδιά του σύμφωνα με τις
σύγχρονες ανάγκες, με τις δυνατότητες
που προσφέρουν η επιστήμη και η
τεχνολογία, η παραγωγικότητα της
εργασίας, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της
χώρας. Να παλέψει για να αλλάξει χέρια η

εξουσία, να πάρει η εργατική τάξη στα
χέρια της τα «κλειδιά» της οικονομίας, την
ιδιοκτησία των συγκεντρωμένων μέσων
παραγωγής. Να αποδεσμευτεί η χώρα από

την ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα
ισότιμες οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις με τα άλλα κράτη.

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΞΕΝΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Ξ

εκινήσαμε νωρίς με τη δροσιά
προς τον Όλυμπο. Φτάσαμε στο
ηρωικό Λιτόχωρο. (Εκεί οι αγωνιστές
δεν άντεξαν την λευκή τρομοκρατία,
σταμάτησαν να πιστεύουν στη συμφιλίωση
για την οποία είχαν κάνει υπομονή όλο το
1945 και στις 31 Μαρτίου 1946 πριν να
ξεκινήσουν οι ‘ψευδοεκλογές’ χτύπησαν
τον αστυνομικό σταθμό κι έτσι ξεκίνησε
ο εμφύλιος πόλεμος…). Είδαμε την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, πήραμε
τον πρωινό καφέ με νόστιμες τυρόπιτες,
σπανακόπιτες, ακόμα ζεστές από το
φούρνο και ξεκινήσαμε για το περήφανο
βουνό μας να συναντήσουμε τους ‘θεούς’
του Ολύμπου… Η φύση του Ολύμπου
σου κόβει την ανάσα. Κι αυτό διότι όλα τα
στοιχεία της βρήκαν μία αρμονική ύπαρξη.
Η δεύτερη στάση στο παραδοσιακό
χωριό Παλαιός Παντελεήμωνας, Πιερίας.
Εκεί μας περίμενε μεγάλη έκπληξη,
σταματήσαμε για καφέ στον παραδοσιακό
ξενώνα «Αγνάντι» (www.agnanti-olympos.
gr, agnanti2011@gmail.com) από όπου
η θέα ήταν καταπληκτική – από τη μία
πλευρά ο αγέρωχος Όλυμπος με όλα τα
μυστικά του και από την άλλη η απέραντη
θάλασσα… Ο σ. Βαγγέλης έχτισε με τα
δικά του χέρια αυτό το απίστευτό σπίτι
– πόρτες, παράθυρα, καρέκλες, κορνίζες,
όλα, μα όλα σκαλιστά από ξύλο… Σχεδόν
10 χρόνια ο σ. Βαγγέλης χτίζει αυτό το
σπίτι-όνειρο και συνεχίζει να ‘σκαλίζει’.
Εμείς τον βρήκαμε στο εργαστήρι του.
Μας καλωσόρισε με ένα πολύ ζεστό
ανθρώπινο χαμόγελο και άνοιξε το σπίτι
του για την ξενάγησή μας. Ο Θεμιστοκλής
Μιχαηλίδης από την Πράγα ενθουσιάστηκε
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και χωρίς πολύ σκέψη προσφέρθηκε να
του γίνει βοηθός-μαθητής για δύο-τρεις
μήνες το επόμενο καλοκαίρι!!!! Και ο σ.
Βαγγέλης το δέχτηκε.
Ευχαριστούμε τον γραφείο Moras Tours,

και συγκεκριμένα τον φίλο ξεναγό μας
Δημήτρη Μόρα για την τόση φροντίδα
που μας δείχνει κατά τη διάρκεια της
διαμονής μας στους Νέους Πόρους και τις
υπέροχες εκδρομές που οργανώνει για μας
– Όλυμπο, Βεργίνα, Μετέωρα. Ευτυχώς ο
κάψωνας υποχώρησε και ο Δημήτρης δεν
θα έχει την έννοια να μην καούμε από τον
ήλιο…
Τελευταία μέρα στους Νέους Πόρους
Ευχαριστούμε την εταιρία Moras Tours,
και συγκεκριμένα τα αδέρφια Τρύφωνα και
Δημήτρη Μόρα για την φροντίδα και
υπέροχες εκδρομές που οργανώσανε για
μας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε την
οικογένεια Τζήμα, τον Βύρωνα και τη
Χωνιάτη και τα παιδιά τους για όλη την
φροντίδα και το τελευταίο καφεδάκι που
μας έφτιαξαν την τελευταία μέρα πριν την
αναχώρησή μας. Και πήραμε μαζί μας τον
αθάνατο βασιλικό για να φυτρώσει και
στην Τσεχία. Ευχαριστούμε!

Με την αγαπημένη μας Χωνιάτη και τον Βύρων, αποχαιρετισμός. Ευχαριστούμε, σας αγαπάμε!

Καλημέρα 4

Νύχτα των Μουσείων της Πράγας

Η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών στην Πράγα

