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Τον Ιούνιο είχαμε πολλές εκδηλώσεις, οι περισσότερες αφιερωμένες στα 70 χρόνια 

από τον ερχομό των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία με αποκορύφωμα 

τον μεγάλο εορτασμό των ‘παιδιών’ του 1948 και απογόνων στην πόλη Οστράβα. 

Ξεκινήσαμε το πρωί της 23ης Ιουνίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον αθλητισμό, το 

μεσημέρι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρήστος Μπγιάλας πρόσφερε επίσημο γεύμα 

στους Προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων, στην Διοργανωτική Επιτροπή, στους 

καλεσμένους φίλους και φίλες των τσεχικών αρχών της Οστράβας και της περιφέρειας, 

στον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τ. Κουίκ, τον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδη, 

τον Πρέσβη της Κύπρου, κ. Α. Θεοχάρους και μετά το μεσημέρι ξεκίνησε το επίσημο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα οπού όλες οι Κοινότητες πήραν μέρος με τα μικρά και 

μεγάλα χορευτικά τους, με τις ορχήστρες και τραγουδιστές τους. Και το βράδυ 

όλοι χορέψαμε και τραγουδήσαμε μέχρι το πρωί. Ευχαριστούμε την Διοργανωτική 

Επιτροπή για την άψογη διοργάνωση, τους εξαιρετικούς παρουσιαστές τον Κώστα 

Ζερδάλογλου και την Σοφία Προύσαλη, και την ορχήστρα «Ποσειδώνας» που πέρασε 

τα καλύτερα μηνύματα 

με το καλλιτεχνικό της 

πρόγραμμα. Ο μεγάλος 

αυτός εορτασμός 

π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 

υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Τσεχικής 

Δημοκρατίας κ. Μ. 

Ζέμαν. Στο Κάστρο 

Βεβέρζι, στις 2 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε το 

«Ελληνικό Σάββατο».  

Αυτή τη μέρα το κάστρο 

έγινε ‘ελληνικό’ με 

τις σημαίες, ελληνικά 

εδέσματα, χορούς και τραγούδια. Αρκετοί από μας ήμασταν καλεσμένοι να μιλήσουμε 

για τον εμφύλιο πόλεμο και τις συνέπειές του, την πολιτική προσφυγιά και τη ζωή μας 

στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες, για την ελληνική μειονότητα σήμερα σε ελληνικά 

και τσέχικα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά). Είχαμε την 

ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον τσεχοσλοβάκικο λαό και όλες τις οργανώσεις από 

τσέχικη πλευρά που το 1948/1949 φιλοξένησαν χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες και τα 

παιδιά τους, πρόσφεραν την φροντίδα και την αγάπη τους, μας έδωσαν την ευκαιρία 

να σπουδάσουμε, να εργαστούμε, να ζήσουμε ανθρώπινα και πάντα υπό την αιγίδα 

και προστασία του τιμημένου ΚΚΕ και της Πανελλήνιας Οργάνωσης Πολιτικών 

Προσφύγων. Ευχαριστούμε! Είμαστε ευγνώμονες!

Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές! (ΤΖΗ)
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2 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΒΕΒΕΡΖΙ

Μια συγκινητική τελετή αποφοίτησης της Τάξης 2018 του 

Christian International School of  Prague! 20 παιδιά από 

διάφορες χώρες (Ελλάδα, Φινλανδία, Νιγηρία, ΗΠΑ, Βουλγαρία, 

κ.ά.) ευχαρίστησαν τους καθηγητές, γονείς και φίλους για το 

κουράγιο, ηθική βοήθεια και υποστήριξη για να φτάσουν στο πρώτο 

σκαλοπάτι της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους.  20 φίλοι και φίλες 

θα χωρίσουν και θα ‘πετάξουν’ από τη ζεστή φωλιά της οικογένειάς 

τους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διάφορα πανεπιστήμια 

του κόσμου. 

Ο δικός μας Αλέξανδρος ευχαρίστησε τους γονείς του και την 

αδερφούλα του Στέλλα με δάκρυα στα μάτια διότι χωρίς αυτούς ‘δεν 

θα έφτανα μέχρι εδώ…’ όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο τελευταίο 

του αποχαιρετιστήριο σημείωμα στο βιβλιαράκι του σχολείου. 

Μπορεί τα μαθηματικά 

και η φυσική να μην ήταν 

τόσο δύσκολα για τον 

Αλέξανδρο, αλλά πρώτα 

έπρεπε να μάθει καλά την 

αγγλική γλώσσα. Και την 

έμαθε! Και σήμερα πήρε 

το απολυτήριο Λυκείου 

με άριστα! Και με το 

δίκιο τους οι γονείς, η 

αδελφούλα του και φίλοι 

της οικογένειας  ήταν 

υπερήφανοι για τον 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ, CHRISTIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Το «Ελληνικό Σάββατο» πραγματοποιήθηκε 

κοντά στην πόλη Μπρνο στο Κάστρο 

Βεβέρζι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας 

και της Κυπριακής Πρεσβείας με έκθεση για τη 

διαμονή και επίδραση Ελλήνων επαγγελματιών 

και επιχειρηματιών στη Μοραβία στην Αυστρο-

ουγγρική αυτοκρατορία, με χορούς και τραγούδια 

από το καλλιτεχνικό συγκρότημα Προμηθέας της 

ΕΚ Μπρνο (Μπράβο Μπρνο!), με τα παιδάκια του 

χορευτικού συγκροτήματος της ΕΚ Κοινότητας 

Κρνοβ-Πόλης, το μουσικό συγκρότημα Προμηθέας 

με τη Σοφία Παταρίδου και Κώστα Χαραλαμπίδη 

και μουσικοί, πολλά ελληνικά εδέσματα, σουβλάκια, 

κεφτεδάκια, και πολλά άλλα. Και παντού κυματίζει 

η Ελληνική σημαία. Ο Πρέσβης της Κύπρου, κ. 

Αντώνιος Θεοχάρους χαιρέτησε τους Έλληνες, 

Κύπριους, Τσέχους, Βούλγαρους και πολλούς άλλους 

πολίτες που είχαν έρθει σ’ αυτή τη σημαντική ετήσια 

εκδήλωση που οργανώνεται υπό τον τίτλο “Πόλη 

χωρίς σύνορα” με την οικονομική υποστήριξη 

της Επαρχίας, της πόλης Μπρνο, της Ελληνικής 

Κοινότητας Μπρνο, του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας, της εταιρίας 

Ελλένικα κ.ά. 

Μετά τον Πρέσβη της Κύπρου, τους συμμετέχοντες χαιρέτησε η 

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey εκ μέρους 

της ΕΚ Πράγας με το “Η Πράγα σας στέλνει την αγάπη της σ’ 

αυτή τη σημαντική εκδήλωση για όλους μας σήμερα! Σημαντική, 

διότι φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια από τον ερχομό των ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία…” Μπράβο, ΕΚ 

Μπρνο! Συγχαρητήρια! 

Από αριστερά ο Κ. Ορφανίδης (μέλος της Πρεσβείας Κύπρου), η 

Αφροδίτη Αλεξανδρίδου (Πρόεδρος της ΕΚ Μπρνο), ο Α. Θεοχάρους 

(Πρέσβης της Κύπρου) και η Τασούλα Ζησάκη-Healey (Πρόεδρος 

της ΕΚ Πράγας)
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11 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Αλέξανδρο. Μπορεί ο Αλέξανδρος να μην 

‘κατάλαβε’ πώς έφτασε μέχρι εδώ, αλλά 

σίγουρα ξέρει προς τα πού θα πάει – πρώτα, 

σαν καλός πολίτης της Ελλάδας, θα πάει 9 

μήνες να κάνει τη στρατιωτική του θητεία 

και μετά θα επιστρέψει στην Πράγα για να 

συνεχίσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο 

της Πράγας, στην Ηλεκτροτεχνική Σχολή! 

Τα πιο θερμά συγχαρητήρια στον 

Αλέξανδρο, στους γονείς και την αδελφούλα 

Στέλλα! Κι εμείς είμαστε υπερήφανοι για 

τον Αλέξανδρο και για σας διότι ως μέλη 

της ΕΚ Πράγας από την πρώτη στιγμή που 

ήρθατε στην Πράγα, συμβάλατε και 

συμβάλετε για την βελτίωση των 

δραστηριοτήτων της Κοινότητάς μας (η 

μητέρα του Αλέξανδρου, Κική Κυρέζη 

είναι μέλος του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, 

υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων) από τις 

οποίες δεν λείπετε ποτέ! Καλή 

σταδιοδρομία, Αλέξανδρε!  

Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας μίλησε 

στο ραδιοφωνικό σταθμό της 

ομογένειας στη Μελβούρνη Αυστραλίας. 

Ευχαριστούμε τα παιδιά για το ενδιαφέρον 

που δείξανε για την Κοινότητά μας και 

γενικά για την Ομοσπονδία Ελληνικών 

Κοινοτήτων στην Τσεχία. Η Πρόεδρος, 

Τασούλα Ζησάκη-Healey μίλησε για την 

ιστορία των πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία, για την επέτειο για τα 70 

χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών 

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, για τις 

εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας και της 

Ομοσπονδίας, για τα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματά μας, για το περιοδικό 

«Καλημέρα». Κι εμάς μας ενδιαφέρει η 

ομογένεια της Αυστραλίας και σύντομα θα 

δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας 

διάφορα άρθρα σχετικά με τη ζωή, ιστορία 

της ομογένειας στην Μελβούρνη. Στα 

παιδιά του ραδιοφωνικού σταθμού 

ευχόμαστε καλή επιτυχία! Η εκπομπή 

«Ελλήνων έργα» είναι κάθε Δευτέρα, 14:00 

η ώρα στην Τσεχία, με τον Γιώργο 

Καπελέρη, στο http://radiofresh.com.

au/ 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ

Αντίο σχολείο, πάμε διακοπές…

Και φέτος το ελληνικό σχολείο της 

ΕΚ Πράγας ήταν πολύ δραστήριο. Η 

δασκάλα μας Κατερίνα Σπάλα, μέλος 

του ΔΣ, υπεύθυνη για τα ελληνικά 

μαθήματα και καλλιτεχνικά προγράμματα, 

διοργάνωσε τα μαθήματα έτσι που τα 

παιδάκια μας, οι μικροί και μεγάλοι 

μαθητές μας (Τσέχοι και Έλληνες) ήταν 

όλοι ευχαριστημένοι και όλοι συνεχίζουν 

τα μαθήματα εδώ και αρκετά χρόνια. 

Οι παρουσιάσεις των μικρών μαθητών 

μας σε διάφορες εκδηλώσεις είναι πολύ 

συγκινητικές. Η προσφορά των γονιών 

μεγάλη. Σήμερα (19 Ιουνίου) οι μαθητές, 

οι γονείς τους, οι μεγάλοι μαθητές  

μαζεύτηκαν όλοι να αποχαιρετήσουν τη 

δασκάλα τους με λουλούδια, δωράκια 

και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα που 

η ίδια κάνει για να λειτουργεί σωστά 

το σχολείο μας. Και λειτουργεί. Στους 

χώρους της υπέροχης βίλας της Λεώνας 

Μπουργκέτοβα (Bakaliko.cz) ακούγονταν 

οι ευτυχισμένες φωνές των μικρών 

μαθητών μας, τα τραγούδια που μάθανε. 

Χορέψανε και τους χορούς που τους 

έμαθε η αγαπημένη τους δασκάλα. Μαζί 

με τα ενδεικτικά, όλα τα παιδάκια πήραν 

και από ένα δωράκι. Οι μεγάλοι μαθητές 

χωρισμένοι σε δύο ομάδες παίξανε ένα 

κουΐζ με θέμα για την Ελλάδα και μετά 

με σουβλάκια (του Greek Life), διάφορα 

εδέσματα που έφεραν οι γονείς, η δασκάλα 

κ.ά. διασκεδάσανε στους όμορφους 

κήπους της Λεώνας Μπουργκέτοβα. 

Αντίο σχολείο, καλωσόρισες καλοκαίρι.  
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23 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – 70 ΧΡΟΝΙΑ

Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο 

στα 70 χρόνια από τον ερχομό 

των πολιτικών προσφύγων στον 

εμφύλιο πόλεμο και της έναρξης της 

αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς, 

που είχε κρατήσει πάνω από 30 χρόνια. 

Οργανώθηκε από την Ομοσπονδία 

Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία και 

πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ, η 

κάθε Ελληνική Κοινότητα στις διάφορες 

πόλεις στην Τσεχία τίμησε το γεγονός 

αυτό με εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 

αναγκαστική πολιτική προσφυγιά.

Η ΕΚ Πράγας και η ΕΚ Οστράβας 

προέβαλαν τρία ντοκιμαντέρ, όπως: «Τι κι αν 

έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε», «Τα 

παιδιά της Ελλάδας» και τη μουσικοθεατρική 

παράσταση «Με τη σκέψη στην Πατρίδα» 

και τίμησαν τους μαχητές και μαχήτριες του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τα τότε 

παιδιά του 1948, σήμερα ασπρομάλληδες, 

με το τιμητικό δίπλωμα της Λέσχης Φίλων 

του ΚΚΕ στην Τσεχία, για τα 100 χρόνια 

από την ίδρυση του ΚΚΕ.

Είναι αυτοί οι αγωνιστές που ποτέ δεν 

ξεχάσαν τον ηγετικό ρόλο του τιμημένου 

ΚΚΕ στην πάλη για να γίνει ο λαός αφέντης 

στον τόπο του, για να κρατήσουμε τις ρίζες 

μας με την Ελλάδα, για να ξαναγυρίσει το 

χαμόγελο των παιδιών του παιδοσωσίματος 

από τη φωτιά του εμφυλίου πολέμου, υπό 

τη φροντίδα και αγάπη των τότε Λαϊκών 

Δημοκρατιών και της Σοβιετικής Ένωσης. 

Είναι οι μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ που 

σπούδασαν, δούλεψαν, δημιούργησαν στις 

Λαϊκές Δημοκρατίες και πραγματοποίησαν 

το όνειρο για το οποίο αγωνίστηκαν στην 

πατρίδα τους, Ελλάδα - για ένα καλύτερο 

μέλλον, για το σοσιαλισμό, τον οποίο 

είχαν την ευτυχία να ζήσουν. Με αυτές τις 

εκδηλώσεις έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους 

προς τον τσεχοσλοβάκικο λαό, ο οποίος 

εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στερήθηκε 

την μπουκιά του για τις 12.500 πολιτικών 

προσφύγων και τα παιδιά τους.

Μετά από το παραδοσιακό αθλητικό 

πρωινό για το κύπελλο της Ομοσπονδίας 

(ποδόσφαιρο, σκάκι, κ.ά.) ακολούθησε 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπου πήραν 

μέρος όλα τα μικρά και μεγάλα χορευτικά 

και μουσικά συγκροτήματα των Ελληνικών 

Κοινοτήτων και το μουσικό συγκρότημα 

«Ποσειδώνας» έδωσε το πιο ισχυρό μήνυμα 

μέσω των αγωνιστικών τραγουδιών: «Δεν 

ξεχνάμε την ιστορία μας, τις ρίζες μας, τον 

αγώνα του ΔΣΕ, τους αντιδικτατορικές 

αγώνες, τους αγώνες μας για επαναπατρισμό, 

τον ηγετικό ρόλο του ΚΚΕ, για να φτάσουμε 

τις κορυφές της τέχνης και επιστήμης».

Στον εκθεσιακό χώρο, εκτός από τα ταμπλό 

με φωτογραφίες από την πολιτική προσφυγιά, 

έπαιζε συνεχώς το ντοκιμαντέρ: 

«Ευχαριστούμε Τσεχοσλοβακία», με πλάνα 

από τον ερχομό των παιδιών πριν 70 χρόνια, 

φωτογραφίες από όλους τους παιδικούς 

σταθμούς, δείχνοντας την ευτυχισμένη ζωή 

που βρήκαν τα παιδιά του παιδοσωσίματος 

στην Τσεχοσλοβακία και τις άλλες Λαϊκές 

Δημοκρατίες. (portal 902.gr) 

22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΟΣΤΡΑΒΑ

Από την έκθεση των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία….

Στον εορτασμό για τα 70 χρόνια 

παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, ο Πρέσβης 

της Ελλάδας στην Τσεχία, Ευθύμιος 

Ευθυμιάδης, ο Πρέσβης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Αντώνιος Θεοχάρους, 

αρμόδιοι από την επαρχεία και  

κοινοτάρχες της πόλης Οστράβας, Έλληνες 

από όλη την Τσεχία, επαναπατρισθέντες 

Έλληνες από την Ελλάδα, φίλοι και φίλες 

της Ελλάδας, τσέχοι δημοσιογράφοι, οι 

δημόσιες τηλεοράσεις (CT) καθώς και η 

δημόσια τηλεόραση της πόλης Οστράβα.   

Το πρώτο μέρος, μετά τους εθνικούς 

ύμνους της Ελλάδας και Τσεχίας, και 

τα παιδάκια της τέταρτης γενιάς με τις 

ελληνικές και τσέχικες σημαίες και το 

τραγούδι «Αχ, Πατρίδα μας γλυκιά…», 

τις επίσημες ομιλίες του Προέδρου της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων 

στην Τσεχία, Χρήστου Μπγιάλα, του 

Υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ 

και του Επαρχιακού Αντιπροσώπου, οι 

παρουσιαστές Κώστα Ζερδάλογλου και 

Σοφία Προύσαλη καλωσορίσανε και τα 

τότε παιδιά, τα οποία πριν από 70 χρόνια 

φύγανε αναγκαστικά από την πατρίδα 

τους Ελλάδα στην Τσεχοσλοβακία, η 

οποία τους ‘αγκάλιασε σαν δικά της 

παιδιά’ στους πάνω από 70 παιδικούς 

σταθμούς. Ακολούθησε το καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων 

των χορευτικών συγκροτημάτων των 

Ελληνικών Κοινοτήτων με χορούς από 

όλη την Ελλάδα και τα νησιά της, του 

Λυκείου Ελληνίδων στην Τσεχία, των  

ορχηστρών των Ελληνικών Κοινοτήτων. 

Μετά το επίσημο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα ακολούθησε χορός, 
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τραγούδια μέχρι το πρωί…

Οι παρουσιαστές, Κώστας Ζερδάλογλου 

και η Σοφία Προύσαλη ευχαριστήσανε 

τους γενναιόδωρους χορηγούς, οι οποίοι 

υποστηρίξανε οικονομικά την μεγάλη 

αυτή γιορτή μας: Δημαρχία της πόλης 

Οστράβας, της Επαρχίας Μοραβία-

Σλέσκο, το Υπουργείο Πολιτισμού της 

Τσεχίας, τις εταιρίες ‘Kofola’, ‘Omik-

rongroup’, Taverna ‘Olympos’, FV 

Plast, Olympia Radotim και την Τασούλα 

Ζησάκη-Healey.

Η Φρόσω Ταρασίδου (ελληνικό εθνικό ύμνο, αριστερά) και η σοπράνο Viera Schausch (τσέχικο εθνικό ύμνο)

Ο Τέρενς Κουίκ για τη συγκινητική εκδήλωση, δήλωσε:
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«ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΛΥΚΙΑ, 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ»

«Όταν άκουσα τα παιδάκια του Δημοτικού 

της ελληνικής Ομογένειας στην Τσεχία 

να τραγουδούν «Αχ Πατρίδα μας γλυκιά, 

αγαπημένη μας Ελλάδα», ομολογώ ότι 

ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της 

όλης εκδήλωσης στην Οστράβα.

Εκείνοι που τους έμαθαν το τραγούδι, 

δηλαδή πατεράδες, μανάδες, παππούδες 

και γιαγιάδες, ήταν πιο πολύ από σαφές, 

ότι περνούσαν μέσα από την τέταρτη γενιά 

τους την τεράστια αγάπη για την Ελλάδα, 

αυτής της Ομογένειας που ριζώθηκε και 

πρόκοψε στην Τσεχία μετά τον εμφύλιο.

Την ευχαριστώ εκ μέρους της Πατρίδας, 

για αυτά που έζησα από κοντά στη μεγάλη 

γιορτή που διοργάνωσε για τα 70 χρόνια 

της».

Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών 

κ. Τέρενς Κουίκ μετά το τέλος του 

εορτασμού για τα εβδομηντάχρονα του 

Ελληνισμού, που εγκαταστάθηκε στην 

Τσεχοσλοβακία μετά τον εμφύλιο. Και 

πρόσθεσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω την 

Τσεχοσλοβακία, που σήμερα είναι Τσεχία 

και Σλοβακία, για την μεγάλη αγκαλιά 

που άνοιξαν στις Ελληνίδες, στους 

Έλληνες και τα παιδιά, που μετά από ένα 

τραγικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας 

μας, πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς και 

συνάντησαν τη ζέστη φιλοξενία στους 

τόπους που επέλεξαν.

Και σήμερα η Τσεχία είναι κοντά στον 

Ελληνισμό μας, ενισχύοντας τις πολύ 

καλές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις 

των δύο χωρών μας.

Ευχαριστώ εκ μέρους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας που καλοδέχθηκε και 

στήριξε και τα μορφωμένα Ελληνόπουλα 

του brain drain, που κάνουν εδώ 

επιτυχημένη καριέρα σε πολλούς κλάδους 

και κυρίως της υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική 

Ομοσπονδία και τον Πρόεδρό της κ. 

Χρήστο Μπγιάλα, όπως και τις προέδρους 

και τους προέδρους όλων των τοπικών 

Κοινοτήτων, που κρατάνε ψηλά τη 

Σημαία της Πατρίδας και τις παραδόσεις 

μας στην καρδιά της Ευρώπης. Ισχύουν 

στο ακέραιο αυτά που συμφώνησα στη 

συνάντηση Εργασίας που είχα μαζί τους 

για τα Προγράμματα που θα εφαρμόσει 

στον Ελληνισμό της Τσεχίας η Γενική 

Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. 

Ήδη έχω κάνει τις προκαταρκτικές 

συνεννοήσεις με τον κ. Μιχάλη Κόκκινο».

Οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια 

του Ελληνισμού στην Τσεχία 

πραγματοποιήθηκαν στην Οστράβα, 

παρουσία του Έλληνα πρέσβη κ. Ευθύμιου 

Ευθυμιάδη, του πρέσβη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ. Αντώνη Θεοχάρους και 

του Τσέχου Περιφερειάρχη της περιοχής.

Μετά τους Εθνικούς Ύμνους των δύο 

χωρών, οι ελληνικές Κοινότητες από όλες 

τις πόλεις της Τσεχίας, με παιδιά και 

μεγάλους, παρουσίασαν τραγούδια και 

χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, 

ενώ σε κάθε περίπτωση τόνιζαν τη 

σημαντικότητα διατήρησης της ελληνικής 

γλώσσας. Εκμάθηση – όπως σημειώνεται 

– που τη διαχειρίζονται με ίδιους πόρους, 

με δασκάλους της ελληνικής Ομογένειας 

και χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού 

Υπουργείου Παιδείας.

«Είναι ένα θέμα που θα κουβεντιάσω με 

τον κ. Γαβρόγλου και την κα Τζούφη. 

Μπορούν να οργανώσουν Τμήματα 

Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), τους υπέδειξα 

τον τρόπο, όπως γίνεται και σε άλλες 

χώρες, με τη Διασπορά μας να 

ενδιαφέρεται με ειλικρίνεια προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Όπως και εδώ στην 

Τσεχία», δήλωσε ο ΥΦΎΕΞ. 

Στο παλάτι Πόρουμπα – εκκλησάκι Αγ. Γεωργίου και στις Πρόβες του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας
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29 ΙΟΥΝΙΟΥ – Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ, ΤΑΣΟΥΛΑ ΖΗΣΑΚΗ-HEALEY 

ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 

ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟ

6 – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Με αφορμή τους εορτασμούς για την 

επέτειο των 70 χρόνων από τον 

ερχομό των πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία, η Πρόεδρος της ΕΚ 

Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey, μίλησε 

για το Φεστιβάλ των Ελλήνων στην 

Τσεχία, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό 

την αιγίδα του Προέδρου της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, κ. Μ. Ζέμαν, για την 

αναγκαστική πολιτική προσφυγιά, για τη 

ζωή και δραστηριοτήτων των Ελληνικών 

Κοινοτήτων στην Τσεχία (εκδηλώσεις, 

καλλιτεχνικά συγκροτήματα, εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας), για τους νέους 

Έλληνες που ήρθαν πρόσφατα στην 

Τσεχία για εργασία και τα προβλήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουν, κ.ά. 

https://www.facebook.com/voiceofgreece.ert/

Το Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας στο 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Νέας Αγχιάλου Βόλου. Μπράβο, παιδιά!

Ελληνορθόδοξη Ενορία – Εκδρομή της 

Ενορίας

Του Στέλιου Βαΐου

Την δεύτερη Κυριακή του Ιούνη (10 

Ιουνίου) το εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

της Ελληνορθόδοξης Ενορίας Πράγας 

οργάνωσε μια ωραία εκδρομή για 

περίπατο & ξενάγηση σε κάποια αξιόλογα 

εκκλησιαστικά μνημεία της Κεντρικής 

Βοημίας. Η συμμετοχή ήταν αρκετή, τόσο 

Ελλήνων με τις οικογένειές τους όπως 

και Ορθοδόξων διαφόρων και πολλών 

εθνικοτήτων, που ήθελαν να συνδυάσουν 

έναν περίπατο στην εξοχή με απόκτηση 

γνώσεων. 

Η εκδρομή μας ξεκίνησε από το Tetin, 

όπου επισκεφθήκαμε τον ναό της Αγ. 

Αικατερίνης και της Αγ. Λουντμίλας. Το 

Tetin είναι ο τόπος στον οποίο θανατώθηκε 

η Αγ. Λουντμίλα, η οποία όντας σύζυγος 

του Borivoj του Πρώτου (9ος αι.), Δούκα 

της Βοημίας, απετέλεσε μία από τις 

πρώτες χριστιανές στην περιοχή, και για 

αυτή την βαθιά της πίστη συχνά ήρθε 

σε σύγκρουση με προύχοντες εκείνης 

της εποχής. Σύμφωνα με την παράδοση, 

το ανδρόγυνο είχε βαφτιστεί από τον 

Αγ. Μεθόδιο. Αξίζει να σημειώσουμε 

πως η Αγ. Λουντμίλα τιμάται και στην 

παράδοση των Ανατολικών Ορθοδόξων 

Εκκλησιών και κυρίως στην Τσεχία, 

Ουκρανία, Ρωσία. Αυτά και άλλα πολλά 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την Βοημία των 

νεότερων χριστιανικών χρόνων ειπώθηκαν 

στην διάρκεια του περίπατου και της 

μετέπειτα ξενάγησης μας στους ναούς, 

από τον Τσέχο ξεναγό μας και μας έγιναν 

περαιτέρω κατανοητά μέσω της άοκνης 

μετάφρασης του π. Κύριλλου, εφημέριου 

της ενορίας, και του π. Θεράποντος. 

Έπειτα, με το λεωφορείο επισκεφθήκαμε 

το Holubice, για να θαυμάσουμε την 

εκκλησία της Γενέσεως της Θεοτόκου που 

υπάρχει σε αυτό το χωριό. Η εκκλησία 

είναι καλοδιατηρημένη, σε αρχιτεκτονικό 
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στυλ Romanesque, ενώ ο εντυπωσιακός 

της τρούλος είναι εμπνευσμένος από την 

αρμένικη τεχνοτροπία ναοδομήσεως. 

Ο τελευταίος μας σταθμός ήταν ο 

οικισμός του Levy Hradec ο οποίος είναι 

λίγο έξω από τα σύνορα της Πράγας. Ο 

ήσυχος αυτός οικισμός δίπλα στον ποταμό 

Μολδάβα, διαθέτει μια πλούσια ιστορία, 

η οποία ξεκινά όταν ο δούκας Borivoj ο 

Πρώτος, της δυναστείας των Πρεμυσλίδων, 

επέλεξε αυτό το μέρος ως έδρα του στον 

9ο αιώνα. Σήμερα, σε αυτό το μέρος, 

σώζεται ο ναός του Αγ. Κλήμη, τον οποίο 

και επισκεφθήκαμε για να περιηγηθούμε 

στην ιστορία του από την φιλόξενη 

μας ξεναγό και για να θαυμάσουμε τις 

καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες του, που 

αναδείχθηκαν πρόσφατα, και ανάγονται 

στον 13ο αιώνα. 

Η ημέρα μας έκλεισε όμορφα με μεγάλους 

και παιδιά να απολαμβάνουν το όμορφο 

απόγευμα σε ένα καφέ στο Levy Hradec, 

με συνοδεία κρύου καφέ και λεμονάδας. 

Καθώς μετά από τόση ξενάγηση πεινάσαμε 

κιόλας, δοκιμάσαμε και διάφορα γλυκά & 

αλμυρά σνακ προτού επιστρέψουμε στην 

Πράγα αργά το απόγευμα. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας 

Πράγας θα ήθελε να ευχαριστήσει 

όλους τους διοργανωτές για το άρτιο 

της εκδήλωσης καθώς και όλους για την 

συμμετοχή τους. Ομολογουμένως αυτή 

η κίνηση, που είναι ουσιαστικά και η 

πρώτη τέτοιου τύπου εκδρομή ως Ενορία, 

άρεσε σε όλους, και υπόσχεται πως εν 

καιρώ το πρόγραμμα μας θα έχει όλο και 

περισσότερες παρόμοιες δραστηριότητες, 

παράλληλα με την καθιερωμένη μας Θ. 

Λειτουργία κάθε Σάββατο και τις λοιπές 

λατρευτικές μας εκδηλώσεις.

Λίγα Λόγια για εμάς:

Η Ελληνορθόδοξη ενορία της Πράγας 

συστάθηκε εντός του 2018, έπειτα από την 

χειροτονία του πατρός Κύριλλου ως 

εφημέριου υπεύθυνου για την εβδομαδιαία 

τέλεση της ελληνικής λειτουργίας, από τον 

Αρχιεπίσκοπο Πράγας. Το συμβούλιο της 

Ενορίας είναι 7μελές και συστάθηκε επίσης 

στις αρχές του 2018. Κύρια μέριμνα του 

συμβουλίου είναι η απρόσκοπτη τέλεση 

των ακολουθιών και λατρευτικών 

εκδηλώσεων στην μητρική μας γλώσσα, 

την ελληνική, η εύρεση σταδιακά μιας 

λύσης στο πρόβλημα της συστέγασης για 

την τέλεση των ακολουθιών (επί του 

παρόντος, η Θ. Λειτουργία τελείται κάθε 

Σάββατο, στον μητροπολιτικό ναό 

Κυρίλλου & Μεθοδίου στην Πράγα 2, 

Resslova 307/9) καθώς και η συγκράτηση 

και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των 

Ελλήνων που κατοικούν στην ευρύτερη 

περιοχή της Πράγας και ακολουθούν την 

Ορθόδοξη πίστη. 



11Καλημέρα 4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Ένα συγκινητικό «Θυμάμαι» της Ειρήνης Θεοδώρου από το Γλυκονέρι, παιδί του 1948 που γλύτωσε από τη λαίλαπα του εμφυλίου πολέμου. Έζησε 

πέντε χρόνια σε παιδικό σταθμό στην Ρουμανία και με την επανένωση των οικογενειών ήρθε στους γονείς της το 1954 στην Τσεχοσλοβακία. Σήμερα 

μένει στη Θεσσαλονίκη.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Της Άννας Κεφαλέλη

Γυρνάω στο 1984 κι όλα σα να ήταν 

χτες. Τριάντα χρόνια πέρασαν και η 

γνωριμία μας άρχισε από την Ορεστιάδα 

όπου διορίστηκα. Εκεί γνώρισα την Ειρήνη 

Θεοδώρου (Κυρκούδη-συζ.) από χωριό 

της Καστοριάς. Επαναπατρίστηκε και 

αυτή όπως κι εγώ. Από Τσεχoσλοβακία, 

πολιτικός πρόσφυγας η Ειρήνη, από 

Ρουμανία επαναπατρισμένη εγώ.

Μας ενώνει η προσφυγιά αλλά και η 

ιστορία μας. Η ζωή μας στην πολιτική 

προσφυγιά μας φέρνει γρήγορα κοντά κι 

ας μην γνωριζόμασταν.

Αλλά να, πώς να το πω;… Κάτι μας 

ενώνει και κάτι μας φέρνει πιο κοντά, μας 

κάνει συγγενείς η ξενιτιά, η νοσταλγία 

που ζούσαμε για την Πατρίδα, η 

διαπαιδαγώγησή μας σε συνθήκες ξενιτιάς 

και τα όνειρα για την Ελλάδα… Ίσως και 

ο επαναπατρισμός μας, η γλώσσα και τα 

όνειρά μας… Ίσως και τα προβλήματα της 

επιστροφής στην Πατρίδα… Όποιος δεν 

το πέρασε δεν ξέρει τι θα πει επιστροφή 

στην Πατρίδα. Ήξερα πως η Ειρήνη είναι 

λίγο πιο μεγάλη, γεννημένη στο Γλυκονέρι 

Καστοριάς κι εγώ στη Ρουμανία.

Πόσο διαφορετικές είναι οι παιδικές 

αναμνήσεις μας. Εγώ είμαι παιδί της 

ΕΙΡΗΝΗΣ και η Ειρήνη γεννημένη στα 

χρόνια του ΠΟΛΕΜΟΥ στην Ελλάδα. 

Για μένα - όσα πρόλαβα έγραψα. Για 

την αγαπημένη Ειρήνη λίγα ξέρω. Μάς 

χώρισαν κάμποσα χρόνια με τον φευγιό 

μου από Ορεστιάδα. Άφησα την Ειρήνη 

στην Ορεστιάδα με τρία παιδιά και 

όμορφη οικογένεια. Θυμάμαι που κάνανε 

αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Τους 

θαύμαζα και τους αγαπούσα πολύ. Χρόνια 

μετά ανταμώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν 

ξέραμε ο ένας για τον άλλον. Χαθήκαμε 

αλλά δεν ξεχαστήκαμε. 

Ο χρόνος μας έφερε κοντά. Ξαφνικά, 

εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπω μακριά 

τον άντρα της, τον Παναγιώτη. Πάω να 

φωνάξω και η φωνή δε βγαίνει… Τρέμω 

για το απρόσμενο, τρέμω γι αυτό που μας 

συμβαίνει.

Μάς αντάμωσε ο χρόνος και έκτοτε 

δεν χωρίσαμε. Τώρα μένουμε στην ίδια 

πλευρά της Θεσσαλονίκης… Θέρμη εγώ, 

Χαριλάου η Ειρήνη. Είμαστε αχώριστες. 

Τώρα είμαστε πιο ώριμες, με μεγάλα 

παιδιά και συνταξιούχες. Έχουμε το χρόνο 

να τα πούμε και να μάθω και την ιστορία 

της Ειρήνης. Δεν το φανταζόμουν τι θα 

ακολουθούσε. Δεν ήξερα ότι ανήκει στα 

παιδιά του 1948 όπως συνηθίζω να λέω. 

Θα τα πούμε και θα πάρουμε την ιστορία 

από την αρχή. 

Μεταφέρω τούτη την ιστορία στο χαρτί 

όπως την άκουσα από την καλή μου 

Ειρήνη. Είναι ιστορία που θα κάνει 

πολλούς να θυμηθούν κείνες τις στιγμές 

αποχωρισμού από τα σπίτια τους, από τα 

χωριά τους και την Πατρίδα τους. Μνήμες 

που είναι ολοζώντανες, γεμάτες γλύκα και 

πίκρα μαζί. Και να η ιστορία: 

Κοριτσάκι η Ειρήνη, χαζεύει στο 

μπαλκόνι, στο σπίτι, στο Γλυκονέρι. 

Δίπλα της έχει και τον αδερφό της 

δυόμιση ετών. Μικρά παιδιά και γύρω 

τους ακούνε φασαρία. Φωνάζουν γύρω και 

όλοι μαζί ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ… 

Ταραχές μεγάλες, βλέμματα ανθρώπων 

που ψάχνουν με γουρλωμένα τα μάτια και 

αυτιά τσιτωμένα… Ήταν τα χρόνια του 

πολέμου, του Εμφυλίου. «Αναστάτωση 

μεγάλη στα σπίτια μας και σ’ όλο το χωριό. 

Αν και μικρή τότε, θυμάμαι στην αυλή μας 

να πέφτει βλήμα και να τραυματίζει τον 

μπαμπά μου στο πόδι. Εκεί στο χωριό, 

θυμάμαι τον μπαμπά μου να κουτσαίνει. 

Άκουγα τον κόσμο στο χωριό να λέει πως 

ο Ηλίας (ο μπαμπάς μου) σκοτώθηκε… 

Αλλά εκεί που έλεγαν ότι σκοτώθηκε, 

δεν ήταν ο μπαμπάς μου… ήταν ένας 

αδερφός του και αργότερα σκοτώθηκε 

και άλλος αδερφός είκοσι ετών με τους 

βομβαρδισμούς της περιοχής. Στο 

χωριό μου δεν έμειναν ούτε οι πέτρες 

στη θέση τους. Παιδάκι εγώ βγήκα στο 

μπαλκόνι. Έβλεπα κόσμο πολύ, εκεί, στη 

μέση με παιδιά δίπλα τους… Ακόμη δεν 

καταλάβαινα πολλά. Ήμουν μόνο πέντε 

χρονών. Κοίταγα τον κόσμο απορημένη… 

Ήμουν στον κόσμο μου… Πού θα πας 

Ρηνούλα; Με ρωτούσε ένας θείος. Α… 

λέω εγώ, θα πάω ως τον ξάδερφό μου να 

του πω πως γέννησε η γατούλα… Αυτό 

θυμάμαι. Και το δεύτερο που ακολούθησε 

ήταν η στιγμή που ο πρώτος ξάδερφος του 

μπαμπά που ήταν από κάτω με ρωτάει : 

φεύγεις Ρηνάκι κι  εσύ; Κι εγώ του απαντάω 

με τραγούδι « Φεύγουν τα  αδέρφια μας 

απ’ τα χωριά»...

Και που το ήξερες Ειρήνη; 

«Το τραγουδούσαν στο χωριό, το 

τραγουδούσε και ο μπαμπάς. Και μετά 

ήρθαν κάτι φορτηγά μεγάλα και μας 

πήραν απ’ το χωριό. Είμαστε όλα τα 

παιδιά μαζεμένα και οι γονείς με τις 

ευχές τους και να μάς χαιρετούν. Εικόνες 

που δεν φεύγουν από το μυαλό μου. 

Κρατάω γερά τον μικρό μου αδερφό. 
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Τον κρατάω σφιχτά. Ήταν μόλις δυόμιση 

χρονών. Προσπαθούμε να ανέβουμε στο 

φορτηγό του μεγάλου μας ταξιδιού. Εκεί 

στην Αλβανία ο αδερφός μου πέφτει 

στο ανέβασμα στο μεγάλο αυτοκίνητο. 

Χτύπησε το κεφάλι του. Κουβαλάει το 

τραύμα του για όλη τη ζωή. Χάνει τη φωνή 

του. Δεν ξανάβγαλε μιλιά». Η Ειρήνη 

είναι ο άνθρωπός του. Οι γονείς πίσω 

προσπαθούν να σώσουν ότι απέμεινε…

«Ο μπαμπάς είναι από τους πρώτους 

αντάρτες, αγωνιστές κομμουνιστές της 

περιοχής».

Βιάζομαι να της πω ότι κάποτε διάβασα 

σε περιοδικό της Αντίστασης (Τεύχος 

160, σελίδα 56, έτος 2013, κείμενο 

του Παναγιώτη Τσιρώνη) για το χωριό 

Γλυκονέρι, για τα παιδιά που φύγανε και 

για κάποιον Ηλία Θεοδώρου και Όλγα 

η γυναίκα του. Θέλω να μάθω αν έχει 

καμία σχέση με τους γονείς της. Και 

τότε σταμάτησε το αίμα μου, σταμάτησε 

η αναπνοή μου. Ε… Όχι  και αυτό!!!  

Μιλάω εγώ τώρα για τους γονείς της 

από κείμενο περιοδικού… Μουδιασμένη 

ρωτούσα για να επιβεβαιωθώ και μετά το 

«ναι» της δεν ήξερα πώς να βγάλω στα 

γρήγορα τις φωτοτυπίες από τις σελίδες 

του περιοδικού. Έτρεμαν τα χέρια μου, 

χτυπούσε η καρδιά μου. Προσπαθούμε 

και διαβάζουμε ότι μπορούμε βέβαια. 

Και τα δάκρυα έχουν τη θέση τους στην 

ιστορία αυτή. Αλλού θαμπώνουν τα μάτια 

μας κι αλλού πάνε να καθαρίσουν. Αφήνω 

τις φωτοτυπίες στο μικρό τραπεζάκι του 

σαλονιού και προσπαθούμε να πιάσουμε 

την κουβέντα μας από εκεί που φεύγει ο 

μπαμπάς… «Ακολουθεί και η μάνα μας. 

Περίπου 90 παιδιά του χωριού παίρνουν 

το δρόμο της ξενιτιάς. Οι γονείς στα βουνά 

και τα παιδιά σώζονται υπό την προστασία 

των ανταρτών, του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Ελλάδας και του Δ.Σ.Ε , αλλά 

και των σοσιαλιστικών χωρών». 

Η Ειρήνη και το αδερφάκι της φτάνουν 

στη Ρουμανία, στο Τούλκες. Εκεί μένει 

στους παιδικούς σταθμούς της Ρουμανίας 

για πέντε χρόνια. Τώρα μεγάλωσε. Είναι 

κοριτσάκι δέκα ετών και κρατά σφιχτά 

το χεράκι του αδερφού της. Είναι ο 

προστάτης του μικρού αδερφού που έχασε 

τη μιλιά για πάντα στο φευγιό του… Στην 

προσπάθεια των εκεί οργανώσεων και του 

Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν και οι γονείς 

της στην τότε Τσεχοσλοβακία. Είναι η 

μεγάλη προσπάθεια για το αντάμωμα των 

οικογενειών. Αρχίζει και παίρνει τις πρώτες 

φωτογραφίες. Κόντευε να τους ξεχάσει. 

Η αλληλογραφία αρχίζει και τους ενώνει. 

Φτερουγίσματα πολλά. Η καρδούλα κάθε 

φορά χτυπά και πιο δυνατά. Το αντάμωμα 

της οικογένειας πλησιάζει. Και πάλι 

αρχίζει το ταξίδι. Τώρα είναι ταξίδι χαράς, 

δεν μοιάζει με το ταξίδι του χωρισμού 

και στο άγνωστο. Τώρα η Ειρήνη είναι 

μεγάλη και μεγάλωσε απότομα. Αυτή τη 

φορά τα αδερφάκια ταξιδεύουν για την 

Τσεχοσλοβακία. Τι χώρα και αυτή… ούτε 

που την άκουσε ποτέ. Εκεί θα ανταμώσει 

την οικογένειά της. Περάσανε πέντε 

χρόνια από τότε…

«Η ώρα πλησιάζει. Φτάσαμε στο 

σιδηροδρομικό σταθμό. Τα μάτια 

πήγαιναν γύρω, γύρω. Όλοι οι επιβάτες 

κατεβαίνουν. Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα. 

Πολλοί από τους επιβάτες αρχίζουν και 

φεύγουν. Αραιώσανε σιγά, σιγά. Εγώ 

κρατώ σφιχτά το αδερφάκι μου και 

περιμένω». 

Μέσα της δεσπόζει η απορία της για τους 

γονείς. Τους ξέρει; Τους θυμάται; Θα 

τους γνωρίσει; «Ποιος είναι ο μπαμπάς 

μου; Άραγε μάς περιμένει; Είναι εδώ; 

Όλο κοιτάω δεξιά και αριστερά». Αργεί… 

Σταματά το βλέμμα της λίγο πιο πέρα. Κι 

αυτός ανήσυχος φαίνεται. Σα να κουτσαίνει 

και λίγο. Δεν τον ξέρω… αλλά σα να μου 

μοιάζει έλεγε… Σα νάναι της φωτογραφίας 

που κράταγε στα χέρια της. «Είναι η δεν 

είναι αυτός ο μπαμπάς μου; Δεν θυμάμαι 

αν κούτσαινε. Άρχισα να ξεχνάω. Μικρό 

παιδί ήμουν και τα πέντε χρόνια χωρισμού 

πολλά. Έφυγα νωρίς απ’ το χωριό και δεν 

πρόλαβα»… Κοιτούσαν ο ένας τον άλλον 

από μακριά. Και όταν βεβαιώθηκαν πως 

ήταν ο μπαμπάς της φωτογραφίας έτρεχαν 

τα παιδάκια να τον ανταμώσουν. Έτρεχε 

και ο μπαμπάς και δεν έφτανε… σα να 

μην πατούσε στη γη. Ή απόσταση σα να 

μεγάλωνε, όπως πολλές φορές στα όνειρά 

μας… που μάς κυνηγάνε κι εμείς ούτε 

βήμα κάνουμε…

Η Ειρήνη δεν μπορεί να καταλάβει αν 

είναι αλήθεια η ένα από τα πολλά παιδικά 

της όνειρα. Την χάιδευαν μα δεν τους 

έβλεπε… Τους χαιρετούσε όταν έφευγε… 

μα δεν τους έβλεπε… Κι όλα στον ύπνο.

Και τώρα, πέντε χρόνια μετά προσπαθεί να 

γνωρίσει τον άνθρωπο της φωτογραφίας. 

Ναι. Είναι σίγουρη. «Αυτός είναι… ο 

μπαμπάς μας. Μας αγκαλιάζει, μας φιλάει 

και δε σταματάει. Μόνο εκείνα τα μάτια 

του μιλούσαν κι ας ήταν πλημμυρισμένα 

με δάκρυα. Ήταν όμως τα δάκρυα χαράς 

που χρόνια είχαμε να τα δούμε. Μάς 

κρατάει από το χέρι. Μία ανάμνηση -χίλιες 

λέξεις… Δε ξεχνώ κείνη τη στιγμή. Η φωνή 

μου στο σταθμό του τρένου αντιλαλούσε 

για πολύ.  Η λέξη μπαμπάαα σκέπασε τα 

πάντα. Γλυκά, πολύ γλυκά θυμάμαι τούτες 

τις στιγμές. Οι περαστικοί στο σταθμό μας 

κοιτούσαν παράξενα, περίεργοι γι αυτό 

που έβλεπαν…

Κι εμείς ζούσαμε τις πιο όμορφες στιγμές 

μας. Αγκαλιασμένοι κοιτούσαμε ο ένας 

τον άλλο. Μάς κοιτούσε ο μπαμπάς από 

πάνω ως κάτω, μάς μετρούσε το μπόι και 

μάς χάιδευε. Αποφασίζουμε και φεύγουμε. 

1952, Παιδικός Σταθμός Νόβε Χράντε
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Τώρα πάμε για το σπίτι όπου μας περιμένει 

η μαμά. Μπερδέματα πολλά στο μυαλό 

μας και στην ψυχή μας. Αφήσαμε πολλές 

«μαμάδες» στους παιδικούς σταθμούς. 

Μάς αγαπούσαν και τις αγαπούσαμε. Μάς 

φρόντισαν για πολλά χρόνια.

Κα τώρα γνωρίζουμε άλλη μαμά, είναι 

η μαμά που βλέπαμε στις φωτογραφίες. 

Είναι η μαμά Όλγα από το χωριό… και 

περιμένει το αντάμωμα μας. Δε μπορώ να 

ξεχάσω κείνα τα δάκρυα της μάνας.

Τον Οκτώβριο του 1954 μας πήγαν 

σε παιδικούς σταθμούς, στην Τσέσκα 

Μπούντιοβιτσε, στο Νόβε Χράντε στα 

σύνορα με την Αυστρία όπου έμεινα μέχρι 

το 1957 που έφυγα. Θυμάμαι τότε στον 

παιδικό σταθμό που μας φιλοξενούσαν,  

πήγαμε εκδρομή σ ένα βουνό που το 

λέγανε Κόκκινη σκάλα. Εκεί πάνω 

ανεβήκαμε και τι να δούμε; Κράνη και 

σφαίρες  από τους Γερμανούς… Κι εμείς 

τα παιδιά τα βρήκαμε σκόρπια εδώ κι εκεί. 

Κείνη την εποχή με στείλανε σαν καλή 

μαθήτρια σε παιδική κατασκήνωση στην 

πόλη Κωνστάντσα της Ρουμανίας μαζί με 

άλλα παιδιά. 

Δεν ήξερα ούτε για κατασκηνώσεις, ούτε 

για Κωνστάντσα… Από εκεί μας πήγαν 

στο Βουκουρέστι για 14 μέρες. Ακόμα 

θυμάμαι το θέατρο που μας πήγαν και 

το έργο που παίζονταν ήταν κινέζικο για 

παιδιά. Κοιτούσα γύρω, γύρω γιατί δεν 

ξαναείδα θέατρο… αλλά και δεν άκουσα 

ποτέ. Πρώτη φορά έβλεπα και τη Μαύρη 

Θάλασσα με τα πελώρια κύματά της.

Γύρισα στους γονείς μου και δεν ήξερα τι 

να τους πρωτοπώ. Μπέρδευα και πολλά 

πράγματα. Πήγαινα πότε μπρος και πότε 

πίσω. Κοίταγα πότε το χτες και πότε 

το αύριο. Γυρνούσε το μυαλό μου στη 

Ρουμανία, εκεί που πέρασα τα πρώτα 

πέντε χρόνια της ξενιτιάς μου. Όλα είναι 

έντονα χαραγμένα στη μνήμη μου. Εκεί 

στον παιδικό σταθμό στην Τσεχοσλοβακία 

είχαμε και μια γιαγιά που τη φωνάζαμε 

μαμά. Φορούσα ένα μάλλινο φόρεμα, με 

γιακά και δαντέλα, ωραίο. Το αγαπούσα και 

η μαμά μου όλο έλεγε βγάλτω αυτό… θα 

σου πάρουμε άλλο, καινούργιο. Εγώ μόνο 

όχι έλεγα. Αυτό θέλω… Είναι της μαμάς 

μου το φόρεμα. Αυτό είναι της μαμάς από 

τη Ρουμανία. Εκείνη άρχιζε και έκλεγε και 

δεν σταματούσε να λέει: Όχι παιδί μου… 

Εγώ είμαι η μαμά σου…

Ξέρεις Άννα, στην ηλικία των πέντε, δέκα 

ετών θέλεις πολύ την μάνα σου δίπλα να 

σε αγκαλιάσει, να σε σφίξει δυνατά… να 

σε χαϊδέψει. Εγώ το κατάλαβα ακόμη πιο 

πολύ μεγαλώνοντας τα δικά μου παιδιά. Το 

αδερφάκι μου μόνο εγώ το καταλάβαινα 

μιας και δε μιλούσε. Τον καταλάβαινα 

από τις κινήσεις και τις εκφράσεις του, δεν 

ξαναμίλησε ποτέ. Και ξέρεις γιατί…

Γιατί μόνο εγώ ήμουν δίπλα του 

στους παιδικούς σταθμούς. Ήμασταν 

εκατοντάδες παιδιά και μέναμε σε κάτι 

σπιτάκια με παιδιά. Ξέρεις για  πέντε 

χρόνια είχα μεγάλες ευθύνες για τον 

αδελφό μου Παναγιώτη. Του κρατούσα το 

χέρι για να παίρνει δύναμη. Όλο σε μένα 

ερχότανε όταν είχε κάποιο πρόβλημα με τα 

παιδάκια εκεί στον παιδικό. Εγώ δεν ήξερα 

ότι έχω και άλλα αδέρφια. Φύγαμε με τον 

μικρό Παναγιώτη και στην κοιλιά ήταν 

ακόμα ένα που γεννήθηκε το 1948, μέσα 

στον πόλεμο, μόλις φύγαμε δηλαδή και 

το όνομά του Θύμιος. Στην Τσεχία, στο 

αντάμωμα με την οικογένεια βρήκα άλλα 

τρία αδέρφια : τον Πέτρο, την Αντιγόνη 

και την Γλυκερία. Εγώ από τα πέντε μου 

και για 7-8 χρόνια περιπλανιόμουν στους 

παιδικούς σταθμούς και σχολές. Βρήκα 

μεγάλη και όμορφη οικογένεια. Ζούσαμε 

όλοι μαζί».

Και πώς τα βγάζατε πέρα; Οικογένεια με 

έξι παιδιάς και με παππούδες όπως μου 

λες;

«Κι όμως τα βγάζαμε. Μάς βοηθούσε 

το κράτος. Παίρναμε Χριστούγεννα και 

Πάσχα τα δώρα μας. Είχαμε και μία 

ασφάλεια εξτρά, σαν δώρο και για κάθε 

μήνα. Αυτό ήταν πέρα από τον μισθό τους. 

Μάς τα βάζανε στην τράπεζα τα λεφτά 

αυτά, έτσι, σαν ασφάλεια. 

Κι όταν φύγαμε για την Ελλάδα μας 

είπαν να τα πάρουμε γιατί αυτά είναι 

δικά μας. Ήταν αρκετά λεφτά. Πέρα 

από αυτά τα λεφτά, μάς δίνανε και πολλά 

δώρα στις γιορτές. Κάποτε, όταν ήμουν 

στην Τσεχοσλοβακία είδα φορτηγά με 

φαντάρους. Θυμήθηκα το χωριό μου στα 

χρόνια του πολέμου. Τότε μου ήρθε στο 

μυαλό και η εικόνα του χωριού μου, τότε 

που φεύγαμε, τότε που μας ετοίμαζαν οι 

γονείς μας για το μεγάλο ταξίδι… για να 

μας γλυτώσουν απ’ τους βομβαρδισμούς 

που τελειωμό δεν είχαν».

Μονολογεί η Ειρήνη. Τα λέει σιγανά, αλλά 

κατανοητά. Το σέβομαι. Είναι στιγμές 

που τις θέλουμε και θυμόμαστε: «Μόνο 

πέντε χρονών ήμουν κι έφευγα χωρίς 

παπούτσια… Δεν πρόλαβα… Να σε 

βάζουν σε φορτηγό κι εσύ να τραγουδάς… 

Φεύγουν τα αδέρφια μας… Αυτά δεν 

τα νιώθεις αν δεν τα ζήσεις… Κι όμως 

έγιναν». 

Παρασύρθηκα. Λίγη σιωπή και το δάκρυ 

δεν αργεί. Κρατήθηκα αρκετά. Άνθρωπος 

είμαι κι εγώ. Ακούω αληθινές ιστορίες 

πολέμου και περπατώ νοητά τα βήματά 

τους, τα βιώματά τους. Κρατώ το χέρι της 

Ρηνούλας όπως της λέω και λίγο ακόμα 

προχωράμε την κουβέντα μας.

Να, κάτι ακόμα να ρωτήσω θέλω και το 

σκέφτομαι. Αρκετά φορτιστήκαμε αλλά 

πρέπει να μάθω λίγα ακόμα. Θυμήθηκα 

την αναφορά στα  αδέρφια του μπαμπά που 

σκοτώθηκαν. Τα ονόματά τους: Μιχάλης 

και Πέτρος. Και ψάχνω στα βιβλία της  ΚΕ 

του ΚΚΕ, έκδοση Σύγχρονης Εποχής, 

εκεί στο «Έπεσαν για τη ζωή» έστω λίγες 

αράδες αναφορά. Κι όμως στη σελίδα 92 

του τόμου 7α γράφει:

Θεοδώρου Μιχάλης του Ευθυμίου, 

γεννήθηκε το 1920 στο Ασπρονέρι 

Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε 

μέρος στην Εθνική Αντίσταση από 

τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 

Για την δράση του καταδιώχτηκε 

από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και 

κατατάχτηκε στο Δ.Σ.Ε. Υπηρετούσε 

στο 580 Τάγμα της 14η Ταξιαρχίας. 

Σκοτώθηκε στη μάχη της Έδεσσας στις 

20/12/1948.

Τώρα πήρα κουράγιο, θα δω και για τον 

δεύτερο σκοτωμένο αδερφό. Και κοντά, 

στη σελίδα 93 βρίσκω:

Θεοδώρου Πέτρος, από το χωριό 

Γλυκονέρι Καστοριάς. Μαχητής του 

Δ.Σ.Ε. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου.

Ε, τώρα θα γυρίσω στον μπαμπά, μία 

τελευταία ερώτηση κάνω πριν κλείσουμε 

την ιστορία της οικογένειας Θεοδώρου 

κι μένω άναυδη. Θέλω να μάθω για τον 

αντάρτη Ηλία Θεοδώρου (μπαμπά της 

φίλης μου Ειρήνης). Είμαι έτοιμη  να 

τα μαζέψω και να φύγω… Δεν ξέρει η 

Ειρήνη μου για βαθμούς και τέτοια στο 

βουνό. Ξέρει μόνον για ‘Αξιωματικός’… 

και για σιγουριά τρέχει να μου φέρει «Το 

βιβλιάριο του μαχητή του Δ.Σ.Ε., του 

Ηλία Θεοδώρου». 

Και τώρα τρέμουν τα χέρια και η καρδιά 

μου πάει να σπάσει  στο τέλος. Κοιτάω 

πότε το βιβλιάριο και πότε την Ειρήνη. 

Το μυαλό μου τρέχει στο κάλεσμα του 

Κόμματος για να εμπλουτίσουμε το 

Αρχείο του με ότι πολύτιμο αντικείμενο ή 

ντοκουμέντο έχουμε στα χέρια μας. Ναι, 

λίγη ανάσα παίρνω και θέλω να της πω για 

τούτο το βήμα… Πρέπει να το δώσουμε, 

πρέπει να πάρει την ιστορική θέση του 

αυτό το βιβλιάριο. Θα το προστατέψουν 

καλύτερα από εμάς. Θα το φυλάξουν στο 

μνημείο της ιστορίας μας. Θα κάνουμε 

κάτι κι εμείς, τα παιδιά τους και έτσι θα 

τους τιμήσουμε για τον αγώνα τους. Και 

τώρα το κρατώ στα χέρια μου έτοιμη να 

το παραδώσω στο Κομμουνιστικό Κόμμα 
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Ελλάδας. Λίγες σημειώσεις από τις σελίδες 

του μόνο να γράψουμε για τη δική μας 

γνώση:

Δ.Σ.Ε., ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ αριθ. 5004, 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ, ημέρα 

κατάταξης στο Δ.Σ.Ε. 1947, Είδος 

ηθικής αμοιβής - Διάσημο Γράμμου. 

Αιτιολογικό απονομής- Εκστρατεία 

Γράμμου. 14ηΤαξιαρχία. 

Μάχες: 15/6/47 Κανοχώρι, 22/6/47 

Αλεβίτσα, Εκστρατεία Γράμμου 1947, 

Ελιγμός Γράμμου, Βίτσι-Ιούλης του 

1947, 28/7/47 Μάχη Ολυμπιάδας 

Καϊλαρίων, Ελιγμός Βίτσι- Γράμμου 

15/8/4, Κοπάντσε 3/9/47, Μάρτης 

1948 Διείσδυση Γράμμου- Βόιο-

Νεάπολη,                18/4/48- Γκορτσιά- 

Σκαλοχώρι- Κρεμαστή, Εκστρατεία 

Γράμμου 1948

Τραύμα στο δεξί πόδι στη μάχη – 

Ουτρία 23/6/48

Στη σελίδα 29 γράφει: Το βιβλιάριο 

αυτό εκδόθηκε από την 14η Ταξιαρχία. 

29/4/49 και υπογραφές του Διοικητή 

και Πολιτικού Επιτρόπου, με σφραγίδα 

του Δ.Σ.Ε, ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ – 

1946.

Εδώ σταματάμε την κουβέντα μας. Εδώ 

χτύπησε η καρδιά μας για τους πατεράδες 

μας. Εδώ θα πούμε την περηφάνια μας για 

τους Αγωνιστές γονείς μας με την ευχή μας 

Ποτέ πια Πόλεμος. 

Τα παιδιά του ελληνικού εμφυλίου πολέμου φτάνουν στις Λαϊκές Δημοκρατίες, 1948, φωτογραφία από το αρχείο της σελίδας Παιδιά και εγγόνια 

ελλήνων πολιτικών προσφύγων στο facebook

Από τις πρώτες ποδοσφαιρικές ομάδες των παιδιών του 1948 σε παιδικό σταθμό στην Τσεχοσλοβακία, πάντα με το ‘Δ’ στο 

στήθος (Δ – Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας)… Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει τα ονόματα και σε ποιον παιδικό σταθμό είναι, 

να μας στείλει τις πληροφορίες…



15Καλημέρα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ…

ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΔΑΛΟΓΛΟΥ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Γονείς: Ο πατέρας Μηνάς Ζερδάλογου, 
γεννήθηκε το 1918 στο χ. Κιουταχία, στη 
σημερινή Τουρκία. Με τη Μικρασιάτικη 
καταστροφή, φτάνει ως πρόσφυγας στη 
Θεσσαλονίκη. Παίρνει μέρος στον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά στην Εθνική 
Αντίσταση και συνεχίζει τον αγώνα στην 
παρανομία στη Θεσσαλονίκη. Το 1947 
-1948 μπαίνει στην Γιουγκοσλαβία, 
Μπούλκες και το 1948 αναχωρεί με 
αποστολή για την Πολωνία. Η μητέρα 
του, Αλκμήνη Λογοθέτη-Ζερδαλόγου, 
γεννήθηκε το 1924, μαχήτρια του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), 
μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ φεύγει 
μέσω Αλβανίας με πλοίο για την Πολωνία. 
Εκεί συναντά τον Μηνά και μαζί φεύγουν 

από την Πολωνία για την Τσεχοσλοβακία. 
Σύντομα φεύγουν για την Ρουμανία όπου 
η μητέρα του είναι η εκφωνήτρια του 
ραδιοφωνικού σταθμού «Η φωνή της 
Ελλάδας». Ακόμα από την Πολωνία, η 
Αλκμήνη είναι στην ομάδα του Νίκου 
Μπελογιάννη. Όταν πιάσανε τον Ν. 
Μπελογιάννη, η Αλκμήνη εξέφρασε το 
φόβο της ότι μεταξύ τους υπήρχε ‘χαφιές’ 
για το οποίο τιμωρήθηκε αλλά όταν σε 
μία συνάντηση με το Νίκο Ζαχαριάδη 
εκφράζει την άποψη της για τον ‘χαφιέ’ 
και την τιμωρία της, με απόφαση του Ν. 
Ζαχαριάδη, αθωώνεται. Φαίνεται ότι είχε 
δίκιο για τον ‘χαφιέ’ και σύμφωνα με τον 
γιο της, τον χαφιέ τον πιάσανε. Το 1958 
η οικογένεια επιστρέφει στην Πράγα 

όπου ο πατέρας είναι ο Γραμματέας της 
ΚΟ ΚΚΕ Τσεχοσλοβακίας και η μητέρα 
Υπεύθυνη Γυναικών Τσεχοσλοβακίας. Το 
1964 ο Μηνάς Ζερδάλογου στέλνεται στο 
Μπρνο, υπεύθυνος Διαφώτισης, για να 
ενισχύσει την κομματική οργάνωση στο 
Μπρνο. Στην διάσπαση του 1968 οι γονείς 
κρατάν τις θέσεις του ΚΚΕ.
«Το 1963, όταν ήμουν 10 χρονών, με τον 
αδερφό μου πήγαμε σε τσέχικο παιδικό 
σταθμό (μόνο εμείς τα δύο αδέρφια 
ήμασταν Έλληνες), στο Σβαρτσόβιτσε, 
Ποχορζέλιτσε στη Νότια Μοραβία διότι 
και οι δύο οι γονείς μου σπουδάζανε στην 
Κομματική Σχολή της Πράγας. Με τον 
αδερφό μου μιλούσαμε τσέχικα διότι στην 
Πράγα είχαμε ήδη πάει σε προσχολικό 

Ο Κώστας Ζερδάλογλου 
είναι παιδί πολιτικών 
προσφύγων από τον 
ελληνικό εμφύλιο 
πόλεμο. Η μητέρα του 
ήταν μαχήτρια του 
Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας και ο πατέρας 
ήταν στην παρανομία 
στη Θεσσαλονίκη. Με 
την υποχώρηση του 
ΔΣΕ, βρέθηκαν στις 
Λαϊκές Δημοκρατίες. 
Ο Κώστας γεννήθηκε 
το 1953 στην πόλη 
Γέσενικ. Μετά με την 
οικογένειά του βρέθηκε 
στο Βουκουρέστι και το 
1958 επιστρέψανε ξανά 
στην Τσεχοσλοβακία. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Κώστα Ζερδάλογου:
Γεννήθηκε το 1953 στην πόλη Γέσενικ.
1956 – 1958 – Βουκουρέστι
1958 – η οικογένεια επιστρέφει στην Τσεχοσλοβακία, στην Πράγα
Σύντομα μετακομίζουν στην πόλη Μπρνο όπου ο Κώστας τελειώνει 
το Δημοτικό (9τάξιο – στο ελληνικό σύστημα περιλαμβάνει και το 
Λύκειο)
1968 – 1972 – σπουδές και αποφοίτηση από τη μεσαία σχολή 
ηθοποιών (Konzervator) στο Μπρνο
1972 – 1976 – σπουδές και αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο 
(ηθοποιία) στο Μπρνο (JAMU)
1981-1983 – αποφοίτησε ως σκηνοθέτης 

Από το 1976 έπαιξε σε πολλά θέατρα στην Οστράβα, στο Κάρλοβυ 
Βάρυ, Οπάβα (σήμερα είναι μόνιμος ηθοποιός στην Οπάβα και 
παίζει και σε διάφορα θεατρικά έργα και στην Οστράβα. Μερικά 
θεατρικά έργα στα οποία έπαιξε ο Κώστας: (Utěšitel (Hráči), 
Larry (Na dotek), Lízal (Maryša), Boxer (Divadlo Svět), Dok-
tor Dorn (Racek), Filip Dubský (Naši furianti), Lord Burleigh 
(Marie Stuartovna), Harpagon (Lakomec), Stavros (Testos-
teron), Mrchožrout (Černá skříňka), Yvonna (Dámský krejčí), 
Bill (Rodina je základ státu), Lear (Král Lear), Prujóm (Zdravý 
nemocný)
Film a televize: Mezek (1988), Postoj (1988), Dědek (TV fi lm 
– 1988), Potkal jsem ho v ZOO (1994), Medvědi nic nevědí 
(TV seriál – 1994), Artuš, Merlin a Prchlíci (1995), Mandragora 
(1997), Arrowsmith (TV seriál – 1997), Inferno (1999), Udělení 
milosti se zamítá (TV fi lm – 2002), Kobova garáž (TV fi lm – 
2003), Fajně (2003), Sluneční stát (2005), Restart (2005)
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σχολείο. Η μητέρα μας ερχότανε κάθε 

βδομάδα να μας βλέπει. Εκεί μείναμε ένα 

χρόνο και το 1964 πήγαμε στο Μπρνο. 

Στον παιδικό σταθμό δεν μου άρεσε 

διότι υπήρχε μεγάλη πειθαρχεία, λίγο 

σαν σε στρατό. Από το σταθμό θυμάμαι 

τη φτώχια… Στα πόδια μου είχαν 

παρουσιαστεί κάτι πληγές και νομίζω γι’ 

αυτό η μάνα μας μας πήρε από τον παιδικό 

σταθμό μέσα σ’ ένα χρόνο. Εντωμεταξύ, ο 

πατέρας μας είχε την αδερφή μου, η οποία 

γεννήθηκε το 1958 στην Πράγα, πήγαινε 

σε παιδικό σταθμό και κάθε Σάββατο την 

έπαιρνε  στο σπίτι. 

Το 1964 μετακομίσαμε στην πόλη Μπρνο. 

Εκεί ακολούθησα το τσέχικο εκπαιδευτικό 

σύστημα – 9τάξιο Βασικό σχολείο, τρία 

χρόνια ειδική μεσαία σχολή για ηθοποιούς 

(Konservatοr), πανεπιστήμιο για 

ηθοποιούς και μετά άλλα δύο χρόνια για 

σκηνοθέτης (εάν και η σκηνοθεσία είναι 

5 χρόνια, μου είχανε αναγνωρίσει πολλά 

μαθήματα από το πρώτο πανεπιστήμιο 

κι έτσι έκανα μόνο δύο χρόνια). Ήμουν 

άριστος φοιτητής γι’ αυτό και είχα ειδική 

υποτροφία για τους άριστους φοιτητές 

καθώς και κανονική υποτροφία ως 

φοιτητής. Δούλευα και σε θέατρα και έτσι 

δεν χρειάστηκα οικονομική υποστήριξη 

από τους γονείς μου. 

Στο Μπρνο πηγαίναμε και σε ελληνικό 

σχολείο, μία φορά την εβδομάδα και 

μαθαίναμε τη μητρική μας γλώσσα, 

γεωγραφία, ιστορία, λογοτεχνία. Ο 

δάσκαλός μας ήταν πρώην αντάρτης, 

τραυματίας, με ένα χέρι, έπαιζε ακορντεόν. 

Δυστυχώς, δεν θυμάμαι το όνομά του. Στο 

ελληνικό σχολείο ήμασταν αρκετά παιδιά 

διότι το Μπρνο είχε πολλούς Έλληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες. Εμένα, μου άρεσε 

ιδιαίτερα το μάθημα λογοτεχνίας και 

ιστορίας, ότι είχε να κάνει με το αρχαίο 

θέατρο διότι μπορούσα να συγκρίνω μ’ 

αυτά που μαθαίναμε στο τσέχικο σχολείο. 

Στο σπίτι μιλούσαμε ελληνικά και τσέχικα, 

εμείς ‘σπαστά’ ελληνικά και οι γονείς μου 

‘σπαστά τσέχικα. Η μητέρα μου, που ήταν 

και πολύ καλή μαγείρισσα, μαγείρευε 

ελληνικά φαγητά εάν τότε δεν υπήρχαν 

και πολλά ελληνικά προϊόντα. Ευτυχώς 

είχε μάθει αργότερα και την γυναίκα μου 

να μαγειρεύει ελληνικά φαγητά. Δυστυχώς, 

τα δικά μου παιδιά δεν μιλούν ελληνικά 

διότι μεγάλωσαν σε τσέχικο περιβάλλον με 

Τσέχα γιαγιά και παππού και τη γυναίκα 

μου. Βέβαια και ντρέπομαι γι’ αυτό, αλλά 

το θέατρο θέλει πολλές ώρες και δεν είχα 

χρόνο να ασχοληθώ με τα παιδιά εάν και 

μεταξύ προβών και παραστάσεων ‘έτρεχα’, 

πήγαινα με το τραίνο σπίτι, να βοηθήσω τη 

γυναίκα μου με το σιδέρωμα των ρούχων 

των παιδιών για όλη την βδομάδα. Αυτό 

ήταν έτσι επί πολλά χρόνια – δηλαδή από 

τις 9 μέχρι 10:20 το πρωί παράσταση για 

τα μικρά παιδιά, μετά για μεγαλύτερα 

παιδιά και το βράδυ για τους ενήλικες. 

Τα παιδιά τότε ήταν στο Φρίντλαντ, η 

δουλειά μου ήταν στην Οστράβα, πήγαινα 

με τραίνο, τότε δεν είχα αυτοκίνητο. 

Όλη η οικογένειά μου, ήμασταν μέλη 

της παροικίας του Μπρνο. Πηγαίναμε 

στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, ήμουν και 

μέλος του χορευτικού συγκροτήματος. 

Εάν θυμάμαι καλά, μέλος της ΚΝΕ 

(Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας) έγινα 

ακόμα όταν ήμουν στη μεσαία σχολή, 

Κονσερβατόρ και μετά με πρόσκληση 

που μου κάνανε έγινα και μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 

(ΚΚΕ) το 1976 στην Οστράβα όπου είχα 

αρχίσει να εργάζομαι ως ηθοποιός. Ναι, 

πίστευα στα ιδανικά και ιδεολογία του 

ΚΚΕ και ακόμα πιστεύω. Πιστεύω στο 

Κόμμα μας και όχι στα πρόσωπα. Έτσι μας 

μεγάλωσαν στο σπίτι με πολλές αξίες. Να 

κρατάμε το λόγο μας, να σεβόμαστε τους 

μεγαλύτερους, να είμαστε πειθαρχημένοι, 

με ανθρώπινες αξίες. Εγώ ήμουν πάντα λίγο 

‘αντιδραστικός, μου άρεσε να προβοκάρω, 

κλπ. Ενώ ο αδερφός μου ήταν ‘άγιος’, 

πολύ πειθαρχημένος, συνεπής. Δεν ήμουν 

ποτέ διαγραμμένος από το Κόμμα και 

ακόμα έχω το βιβλιάριο μου. Εγώ δεν είχα 

ακούσει τίποτα σχετικά με την παράδοση 

των κομματικών βιβλιάριων, ούτε και 

εθελοντικά να μπούμε στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα Τσεχοσλοβακίας. Σήμερα ο ίδιος 

δεν παρακολουθώ τι γίνεται, αλλά τα 

θέματα σχετικά με την πορεία του ΚΚΕ 

τα συζητώ με ανθρώπους που γνωρίζουν 

και ξέρουν, όπως ήταν οι συναντήσεις 

μου με τον Επαναστάτη Προύσαλη που 

πάντα ήταν ενημερωμένος. Εγώ συνεχίζω 

να πιστεύω στην ιδεολογία του ΚΚΕ και 

όπως έλεγαν οι γονείς μου ‘το Κόμμα 

μας είναι ένα, σ’ αυτό πιστεύουμε’. Τα 

πρόσωπα έρχονται και φεύγουν, το ΚΚΕ 

παραμένει, ναι εδώ και 100 χρόνια. Δεν 

ανήκω σε καμιά πολιτική και άλλη τσέχικη 

οργάνωση. 

(φώτο 28/9/1946, Βόλος, Πανθεσσαλικό Συνέδριο Γυναικών (ΟΓΕ), η Αλκμήνη 

Λογοθέτη στο βήμα. Πήραν μέρος 1.000 γυναίκες)
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πήγαμε 

μετά την πτώση της χούντας, το 1976. 

Εντυπώσεις; Πήγαμε στην Αθήνα και 

απευθείας στα γραφεία του ΚΚΕ, στον 

Περισσό. Αυτή ήταν η πρώτη μου 

εντύπωση… Αυτό που θυμάμαι καλύτερα 

είναι η διαδρομή μας προς την Ελλάδα 

μέσω Αλβανίας που μας την είχε κάνει 

δώρο ο θείος μου. Περάσαμε όλη την 

διαδρομή που είχε κάνει η μητέρα μου 

όταν ήταν μαχήτρια του ΔΣΕ και είχε 

ξεκοπεί από το τμήμα της σε κάποια μάχη 

και μόνη της μπόρεσε και έφτασε στην 

Αλβανία. Ο πατέρας μου δεν μιλούσε για 

τις αποστολές του είτε για την ζωή του 

στην παρανομία. Εγώ είμαι υπερήφανος 

για την ιστορία μας, για τις ρίζες μας, για 

τους αγώνες των γονιών μου. Θαυμάζω 

αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν 

για τα πιστεύω τους. Του πατέρα μου 

δεν του δώσανε άδεια να πάει στην 

Ελλάδα. Μπόρεσε να πάει ένα χρόνο πριν 

πεθάνει, το 1983, όταν είχε πια καρκίνο. 

Αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Πράγα 

όταν προχώρησε η αρρώστια του και μέσα 

στο χρόνο πέθανε. 

Εμένα μου λείπει η Ελλάδα και γι’ αυτό 

πηγαίνω δύο φορές το χρόνο. Πρώτα 

πηγαίναμε και βλέπαμε τους συγγενείς 

μας, αλλά τώρα που έχουν πεθάνει σχεδόν 

όλοι, πηγαίνουμε τουριστικά. Εγώ είμαι 

λυρικός, ρομαντικός και γι’ αυτό ψάχνω 

και βλέπω μόνο το όμορφο, το θετικό 

στην Ελλάδα. Δεν ψάχνω για πράγματα 

που είναι άσχημα και δυσάρεστα. Αυτά ο 

άνθρωπος θέλει να τα ξεχνά… Θα ήθελα 

να ζω στην Ελλάδα, αλλά το επάγγελμα 

μου ως ηθοποιός και σκηνοθέτης θέλει να 

ξέρεις καλά τη γλώσσα κι εγώ δεν γνωρίζω 

τα ελληνικά τόσο καλά. Μια φορά με 

κάλεσαν για σκηνοθεσία στη Λάρισα και 

τελικά διαπίστωσα ότι το πρόβλημα ήταν 

η ελληνική γλώσσα. Τώρα έχω στο νου 

μου να κάνω ένα ντοκιμαντέρ ‘Η Μάνα’, 

είναι συμβολικό και θα βασίζεται στη ζωή 

της δικής μου μητέρας. Αλλά αυτό θέλει 

μεγάλη προετοιμασία για να μπορέσω να 

μπω στο νόημα της εποχής εκείνης, στα 

γεγονότα. Θέλει πολλή μελέτη για να 

αναλύσω και την μικρότερη λεπτομέρεια 

για τους ηθοποιούς.

Δυστυχώς, δεν παίρνω ενεργό μέρος στα 

δρόμενα της ΕΚ Οστράβας λόγω του ότι 

δεν έχω χρόνο. Θα προσπαθήσω όμως, 

αξίζει η δουλειά που κάνουν τα μέλη μας 

να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα μας, να 

μείνουμε Έλληνες.  

(φώτο η μαμά στην Κομματική Σχολή στην Πράγα)

Ο Κώστας με το μικρόφωνο, παρουσιαστής με την Σοφία Προύσαλη στο επίσημο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Οστράβα
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ΦΡΟΣΩ ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η Φρόσω Ταρασίδου είναι η 

πιο δημοφιλής ερμηνεύτρια 

του ελληνικού τραγουδιού στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Από πολύ 

μικρή ακόμη είχε αποφασίσει ότι θα γίνει 

τραγουδίστρια και έγινε. Μεγαλωμένη με 

τους ήχους της λύρας του πατέρα της,  

ενάντια στις επιθυμίες των Πόντιων γονιών 

της, στα 19 της φεύγει για το Μπρνο όπου 

αμέσως οι ειδική μουσικοί αναγνωρίζουν 

το μεγάλο ταλέντο της. Από τότε, 

αυτή η εξαιρετική φωνή έχει δώσει και 

εξακολουθεί να δίνει χαρά με τις συναυλίες 

της, τα CD, στις παρουσιάσεις σε φεστιβάλ 

και στους εορτασμούς σε πολλές χώρες 

όπως στην τότε Ανατολική Γερμανία, 

Πολωνία, Ελλάδα, Αυστρία κ.ά.  

Η Φρόσω γεννήθηκε το 1955 στην πόλη 

Τρίνετς, Τσεχοσλοβακία. Η μητέρα της 

Αλεξάνδρα Ταρασίδου γεννήθηκε στη 

Νότια Πέλλας ενώ ο πατέρας Γιώργος 

Ταρασίδης στη Μεταμόρφωση Κιλκίς. Η 

μητέρα της έμεινε ορφανή στα 8 χρόνια. 

Όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό της 

και το σπίτι της, μαζί με άλλους άνδρες 

του χωριού, εκτέλεσαν τον πατέρα 

της σ’ ένα διπλανό δάσος της Νότιας. 

Μέσω Γιουγκοσλαβίας, Μπούλκες και 

Ουγγαρίας φτάνει μαζί με άλλα παιδιά 

στην Τσεχοσλοβακία όταν ήταν 14 ετών. 

Ο πατέρας της, κι αυτός είχε διαφύγει στο 

Μπούλκες. Οι γονείς της συναντήθηκαν 

στην Τσεχοσλοβακία όπου απέκτησαν 

τρία παιδιά. Στην Τσεχοσλοβακία 

εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τρίνετς όπου 

δουλεύανε στη βαριά βιομηχανία της 

πόλης. Η Φρόσω αισθάνεται έντονα τις 

ποντιακές της ρίζες και εδώ και πολλά 

χρόνια μελετά την ιστορία του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες της ήταν πρόσφυγες από την 

περιοχή Καρς του Πόντου. 

Συνομιλία με τη Φρόσω:

«Εγώ μεγάλωσα με την οικογένειά 

μου και δεν πήγα σε ελληνικό παιδικό 

σταθμό. Μεγάλωσα σαν πριγκίπισσα – 

μέναμε σ’ ένα μεγάλο σπίτι, με ζεστό 

νερό, καλοριφέρ. Ήμουν πολύ χαϊδεμένο 

παιδί. Και οι δύο οι γονείς μου δούλευαν 

σε βάρδιες στο εργοστάσιο βαριάς 

βιομηχανίας. Ανεξάρτητα από τους 

μισθούς που παίρνανε, ο κόσμος τότε 

ζούσε καλά. Ήταν σεμνοί άνθρωποι, 

ζούσανε τις οικογένειές τους, πηγαίνανε 

στη δουλειά και μετά στο σπίτι, στα παιδιά 

τους. Αυτό τους έφτανε. Το 9τάξιο σχολείο 

(περιλαμβάνει δημοτικό, γυμνάσιο και 

λύκειο) το τελείωσα στο 

Τρίνετς. Πηγαίναμε δύο 

φορές την εβδομάδα 

και στα ελληνικά 

μαθήματα. Πηγαίναμε 

με μεγάλη χαρά. Τότε 

το τσεχοσλοβάκικο 

κράτος μας έδωσε την 

ευκαιρία να μαθαίνουμε 

τη μητρική μας γλώσσα 

– είχαμε την τάξη μας, 

το δάσκαλό μας Έλληνα 

και τα μαθήματα ήταν 

υποχρεωτικά. Όταν 

ένα κράτος το κάνει 

αυτό για τους ξένους, 

για μας τους Έλληνες 

αυτό είναι μεγάλο 

πράγμα και δεν διστάζω να το τονίζω 

αυτό στις συνεντεύξεις που δίνω στα ΜΜΕ 

εδώ – πριν λίγες μέρες μίλησα και στην 

δημόσια τηλεόραση (CT) με την ευκαιρία 

της επετείου για τα 70 χρόνια από τον 

ερχομό των πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία και αυτά τα πράγματα 

τους τα είπα. Μέσα στο τσέχικο σχολείο 

είχαμε τη δική μας ‘ελληνική’ τάξη. Ο 

δάσκαλός μας Σάββας Καχριμανίδης ήταν 

ένας εξαιρετικός δάσκαλος – ότι ξέρουμε 

και μάθαμε στα ελληνικά, από αυτόν 

τα μάθαμε. Μας δίδασκε γραμματική, 

ανάγνωση, μυθολογία, τον Όμηρο. Εμείς 

δεν θέλαμε να τελειώσει το μάθημα. Στο 

σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά διότι ο 

πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός σ’ αυτό 

το θέμα. Και είμαι ευτυχισμένη διότι 

και τα δικά μου παιδιά μιλούν ελληνικά. 

Στο σπίτι είχαμε ελληνικό περιβάλλον – 

μιλούσαμε ελληνικά, τρώγαμε ελληνικά 

φαγητά. Η μάνα μου ήταν πολύ καλή 

μαγείρισσα και κάποιοι μπορεί να λεν ότι 

δεν είχαμε ‘ελληνικά’ προϊόντα αλλά εμείς 

τρώγαμε ντολμάδες, γεμιστές πιπεριές, 

είχαμε το πιλάφι μας, το γιαχνί, τα πάντα. 

Βέβαια, η μάνα μου μαγείρευε και τσέχικα 

φαγητά. Κι εγώ μια ζωή μαγειρεύω – και 

ελληνικά και τσέχικα φαγητά. Ο γιος μου 

δεν είναι πολύ της ελληνικής κουζίνας 

αλλά η κόρη μου είναι…

Κι εγώ θα τραγουδάω!!!

Από μικρή ακόμα ήθελα να γίνω 

τραγουδίστρια, δεν μ’ ενδιάφερε κανένα 

άλλο επάγγελμα. Και είχα μεγάλο ταλέντο, 

το οποίο είχαν επιβεβαιώσει μία επιτροπή 

καθηγητών μουσικής, όταν είχαν έρθει 

στο σχολείο μας για να διαλέξουν μουσικά 

ταλέντα. Ήμουν 8 ετών. Με διαλέξανε 

αμέσως και έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω σε 

μουσικό ωδείο όπου έκανα και μαθήματα 

πιάνου 3 χρόνια. Μια μέρα, έτσι όπως 

έβλεπα την μαυρόασπρη τηλεόραση, είδα 

μια Ρωσίδα να τραγουδάει υπέροχα, είχε 

κι ένα ωραίο φόρεμα, φωνάζω στον πατέρα 

μου; ‘Κι εγώ θα τραγουδάω». Μπορείς να 

φανταστείς την αντίδραση του Πόντιου 

πατέρα μου. Είπε μόνο ένα «Ούστ από 

δω»…

Το 1972 ή 1974, δεν είμαι σίγουρη, στην 

Οστράβα είχαμε ελληνικό φεστιβάλ και 

εκεί το συγκρότημα «Θερμοπύλες» από το 

Μπρνο μου έκανε πρόταση να τραγουδώ 

μαζί τους. Κι εγώ αμέσως έφυγα για 

το Μπρνο – παράτησα κάθε σκέψη για 

ανώτερες σπουδές εάν και αυτό δεν ήταν 

εύκολο με τον Πόντιο πατέρα και τη μάνα 

μου, οι οποίοι αλλιώς βλέπανε το μέλλον 

μου – να παντρευτώ, να κάνω και 5 παιδιά! 

Εγώ δεν ήμουν τέτοιος τύπος, έφυγα από 

το Τρίνετς και άρχισα να τραγουδώ στο 

Μπρνο.

Τότε για να γίνεις τραγουδίστρια δεν 

ήταν εύκολο, δεν ήταν σαν σήμερα που 

εάν εχθές ήσουν καθαρίστρια, σήμερα 

μπορείς να γίνεις τραγουδίστρια. Τότε 

για να τραγουδάς επαγγελματικά, έπρεπε 

να δώσεις εξετάσεις, να ξέρεις μουσική. 

Στο Μπρνο παρακολούθησα δύο χρόνια 

μαθήματα φωνητικής με μία εξαιρετική 

δασκάλα του μουσικού ωδείου. Ήμουν 

τυχερή διότι αυτή η δασκάλα δεν έπαιρνε 

όποιον νάναι για μαθήματα, όπως η ίδια 

μου το είπε. Απλώς έκατσε στο πιάνο, 

με εξέτασε και τότε αποφάσισε ότι αξίζει 

να μου κάνει μαθήματα. Μετά από δύο 

χρόνια μουσικής εκπαίδευσης μου είπε 

ότι, ότι ήταν να μάθω το έμαθα και δεν 
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χρειαζόμουνα άλλα μαθήματα. Εμείς 

είμαστε της γενιάς που σεβόμασταν τους 

ανθρώπους με γνώσεις, ακούγαμε αυτό 

που μας έλεγαν, ακούγαμε τις συμβουλές 

τους. Δεν είναι σαν τους νέους σήμερα που 

νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν. 

Σταδιοδρομία

Η πρώτη μου συναυλία ήταν με το 

μουσικό σχήμα «Θερμοπύλες», μια ωραία 

συναυλία με σκηνοθεσία, κλπ. Μαζί τους 

συνεργάστηκα δύο χρόνια. Σε μία από 

αυτές τις συναυλίες είχε έρθει ειδικά να 

μ’ ακούσει ο μεγάλος Τσέχος μουσικός 

Gustav Brom, ο οποίος είχε την ξακουστή 

Jazz Band. Μου έκανε πρόταση να 

συνεργαστώ μαζί τους κι έτσι έμεινα μαζί 

τους 4 χρόνια. Για μένα αυτή η εμπειρία 

ήταν ένα μεγάλο μουσικό μάθημα. Εγώ 

τραγουδούσα ελληνικά τραγούδια με 

τσέχικους στοίχους. Μαζί τους είχα την 

ευκαιρία να τραγουδήσω και στο εξωτερικό 

– πολλές φορές στην Ανατολική Γερμανία, 

Πολωνία. Για τους Τσέχους ήταν εύκολο 

να ταξιδέψουν, για μένα όμως, χωρίς 

υπηκοότητα, πολιτικός πρόσφυγας, δεν 

ήταν και τόσο εύκολο διότι δεν είχαμε 

διαβατήρια και ταξιδεύαμε με ένα ‘χαρτί-

ντοκουμέντο’, με λίγα λόγια ειδική άδεια. 

Εάν και υπήρχε αυτό το πρόβλημα, εγώ 

την έπαιρνα χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Οι γονείς μου δεν χαιρότανε που είχα 

επιλέξει αυτό το επάγγελμα – στον πατέρα 

μου καθόλου! Ο πατέρας μου, μου είχε πει 

«Μη με ντροπιάσεις, θα σου κλείσω την 

πόρτα του σπιτιού μας… Δεν θα ξαναμπείς 

σ’ αυτό το σπίτι»… Εγώ του έλεγα ότι την 

αγάπη για την μουσική και το τραγούδι, 

την πήρα από αυτόν, από μικρή άκουγα 

τη λύρα του. Όλη η οικογένειά του είναι 

μουσικοί. Όταν πήγα στο χωριό του, εκεί 

μου λέγανε ότι ο θείος μου Αλέξης όταν 

τραγουδούσε η φωνή του ακούγονταν από 

τη Μεταμόρφωση ως το Πολύκαστρο. Ό 

άλλος ο θείος μου έπαιζε κλαρίνο. Η μάνα 

μου από την άλλη, φοβότανε μην πάθω 

κανένα κακό σ’ αυτούς τους καλλιτεχνικούς 

κύκλους που ήμουν. Και δεν είχε και 

άδικο…

Σίγουρα δεν ήταν εύκολο να φτάσω 

εδώ που έφτασα. Εγώ δεν ανήκω στην 

κατηγορία των καλλιτεχνών που για να 

φτιάξουν όνομα και καριέρα πατάν πάνω 

από πτώματα. Αυτό που κάνω το κάνω 

με μεγάλη αγάπη και χαρά και δεν με 

νοιάζει το όνομα, τα λεφτά. Το πρώτο 

CD μου βγήκε το 2000 με την χορηγία 

του παιδικού μου φίλου Ηλία Πατενίδη, 

ο οποίος είχε αποφασίσει ότι αφού όλες 

‘οι χαμούρες’ έβγαλαν CD, έπρεπε κι εγώ 

να βγάλω το δικό μου. Εκείνη η περίοδος 

στη ζωή μου δεν ήταν εύκολη – χώριζα 

με τον άνδρα μου, είχα δύο μικρά παιδιά, 

ψυχολογικά ήμουν αρκετά πεσμένη. Σε 
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τέτοιες περιπτώσεις το καλύτερο φάρμακο 

είναι η δουλειά και με την βοήθεια του 

Ηλία, προχώρησα το CD, στο οποίο παίζει 

μπουζούκι ο Βαγγέλης Βασιλάκος. Το 

κάναμε στο Πέτροβιτσε στην Κάρβινα στο 

στούντιο του Αποστόλη Κωνσταντινίδη 

(Μπεμ), πολύ καλό παιδί, με την ησυχία 

μας, με πολύ γέλιο και αστεία, έτσι φιλικά 

και αδερφικά κι αυτό φαίνεται και στο CD. 

Μετά το 2003 βγήκε και το δεύτερο μου 

CD. 

Κάποτε τραγουδούσα και τσέχικα 

τραγούδια. Εδώ και αρκετό καιρό 

τραγουδώ μόνο ελληνικά. Χάρηκα όταν 

έμαθα ότι τα πρώτα μου τραγούδια για 

το ραδιοφωνικό σταθμό του Μπρνο 

μπήκαν στον «Χρυσό Θησαυρό». Όλα 

τα τραγούδια μου τα κράτησαν στο 

αρχείο ενώ όταν βάλανε σειρά στο αρχείο 

τους, πολλά τραγούδια τραγουδιστών 

τα είχαν σβήσει. Ναι, τα τραγούδια 

που τραγουδούσα σχεδόν πριν από 40 

χρόνια ακόμα τ’ ακούς από τον δημόσιο 

ραδιοφωνικό σταθμό του Μπρνο. Αυτό 

είναι πολύ ευχάριστο για μένα. 

Μετά την λεγόμενη ‘βελούδινη 

επανάσταση’ μου ήρθε μία πρόταση από 

ένα ελληνικό εστιατόριο στην Βιέννη. 

Πήγα το είδα, ήταν καλό, καθαρό και εκεί 

δούλεψα δύο χρόνια. 

Από το 1986 μέχρι το 1989 κατέβαινα 

στην Ελλάδα για διακοπές και εκεί 

τραγουδούσα δύο-τρεις μήνες τα 

καλοκαίρια. Αυτή ήταν πολύ δύσκολη 

δουλειά, νυχτερινή, στα μπουζούκια. Ένα 

καλό που έμαθα εκεί ήταν ότι εμπλούτισα 

τις γνώσεις μου για το ελληνικό τραγούδι.  

Ελληνική Κοινότητα Μπρνο

Στο Μπρνο δεν ήμουν μέλος της 

Κοινότητας. Όταν όμως ήθελαν βοήθεια, 

τους βοηθούσα πάντα και οικονομικά 

και με το τραγούδι μου. Τραγουδώ 

πάντα αφιλοκερδώς, ‘τζάμπα’,  για την 

Κοινότητα διότι ξέρω ότι δεν έχουν την 

οικονομική δύναμη. Το ίδιο κάνω όταν 

τραγουδώ για διάφορα ιδρύματα για 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, για ενήλικούς 

με ειδικές ανάγκες. Εδώ δεν χωράει 

συζήτηση για αμοιβή και τέτοια. Γι’ αυτά 

τα παιδάκια, για αυτούς τους ανθρώπους 

πρέπει όλοι μας να προσφέρουμε ότι 

μπορούμε. Δυστυχώς, τώρα δεν έχω 

πολύ χρόνο και δεν τραγουδώ για την 

Κοινότητα. Εάν όμως βρεθώ σε καμία 

γιορτή ή γλέντι της Κοινότητας, ο κόσμος 

θέλει να τραγουδήσω και τους τραγουδώ.

Δεύτερο επάγγελμα: παιδαγωγός

Ο γιος μου γεννήθηκε το 1982, ενώ η 

κόρη μου το 1990. Όταν είχα άδεια 

μητρότητας για την κόρη μου, τελείωσα 

δίχρονη παιδαγωγική σχολή και συνάμα 

τραγουδούσα και στη Βιέννη. Αυτά 

τα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για 

μένα… Αλλά ο άνθρωπος αντέχει πολλά. 

Τελείωσα την παιδαγωγική σχολή και το 

1995 ξεκίνησα δουλειά στο σχολείο όπου 

είμαι παιδαγωγός μέχρι σήμερα εάν και 

συνταξιοδοτήθηκα πριν τρία χρόνια. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το 1982, επιτέλους το όνειρο 

«Και του χρόνου στην Πατρίδα» 

πραγματοποιήθηκε. Και πάλι με εκείνο το 

«χαρτί-ντοκουμέντο» αντί για διαβατήριο 

ξεκίνησα για την Ελλάδα. Όταν φτάσαμε 

στα σύνορα, να και η Πατρίδα μου μπροστά 

μου – σκουπίδια παντού, αδέσποτα σκυλιά 

και γάτες περιφέρονται στους δρόμους, 

στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι πετάνε τα 

αποτσίγαρα και τα κουτιά τσιγάρων στους 

δρόμους… Λέω μέσα μου τι είναι αυτό, 

πού ήρθα; Εμείς εδώ στην Τσεχοσλοβακία 

μεγαλώσαμε με άλλους τρόπους… Από 

την άλλη, όμως, έλεγα μπορεί να μην 

έχουν τρόπους, αλλά είναι ανοιχτός λαός, 

φιλόξενος, γελαστός… Μόνο μία λέξη 

τους περιγράφει «Έλληνες»! Βέβαια, είναι 

και η θάλασσα, ο ήλιος, το καλό φαγητό, 

το ελληνικό γλέντι… Στο χωριό της μάνας 

μου, στη Νότια δεν πήγα, αλλά μια μέρα 

θα πάω. Είναι όμορφο χωριό, έχει πολλά 

νερά, τη Τζένα, όλα αυτά τα είδα στο 

YouTube. Στο χωριό του πατέρα, όμως, 

πήγα. Κι αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη 

για μένα. Εδώ είμαστε συνηθισμένοι να 

βλέπουμε περιποιημένα χωριά, καθαρά, 

όμορφα χωριά. Όταν γύρισα στην 

Τσεχοσλοβακία λέω στον πατέρα μου: 

«Μπαμπά, τι τρύπα είναι αυτό το χωριό 

σου!» Κι αυτός θύμωσε, γι’ αυτόν το χωριό 

του ήταν όμορφο, πολύ όμορφο…

Εγώ ήθελα να επαναπατρισθώ, είχα κάνει 

την αίτησή μου, αλλά πού τριγύριζε 

αυτή η αίτηση 4 ολόκληρα χρόνια, δεν 

κατάλαβα… Εντωμεταξύ, γεννήθηκε ο γιος 

Η Φρόσω ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ‘Να μας τραγουδήσει η Φρόσω’ στο γλέντι για τα 70 

χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία στη Τσέρνα Λούκα 

στην Οστράβα…
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μου και αυτός ήταν ένας από τους λόγους 

που αποφάσισα να μην πάω στην Ελλάδα 

με μικρό παιδί. Ο γιος μου θα ήθελε να 

ζει στην Ελλάδα, του αρέσει, πηγαίνει 

δύο-τρεις φορές το χρόνο για διακοπές. 

Δηλαδή, σήμερα δεν είναι δύσκολο να πας 

στην Ελλάδα…  

Το 1968 ήμουν 13 χρονών και ήμουν 

στο Τρίνετς. Για τα στρατεύματα του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας ούτε πήραμε 

χαμπάρι. Κάτι λέγανε στο ραδιόφωνο, 

γινότανε συζητήσεις, αλλά εγώ ήμουν μικρή 

και δεν με ένοιαζε ποιος μπήκε και ποιος 

βγήκε. Εμείς είχαμε ευτυχισμένα παιδικά 

χρόνια, ήμασταν χαρούμενα παιδιά, 

παίζαμε με το χώμα, σκαρφαλώναμε 

στα δέντρα, τρέχαμε πάνω-κάτω στους 

δρόμους, ήμασταν ξέγνοιαστα παιδιά. 

Έτσι και αλλιώς στο Τρίνετς δεν είδαμε να 

μπαίνουν στρατεύματα… 

Εμείς είχαμε δικές μας οργανώσεις των 

πολιτικών προσφύγων. Εγώ δεν μπήκα ποτέ 

στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας 

(ΚΝΕ), ήξερα τι είναι η ΚΝΕ, αλλά τότε 

αλλού ήταν τα μυαλά μου. Εξάλλου, εγώ 

είμαι απότομο άτομο και εάν κάποιος 

πιο χαζός από μένα μου έλεγε κάτι με 

το οποίο δεν συμφωνούσα, σίγουρα θα 

γινόταν φασαρία. Ούτε και βασιζόμουνα 

στο Κόμμα για να φτιάξω καριέρα όπως 

αρκετοί το κάνανε και βλέπουμε που 

είναι σήμερα. Εγώ σίγουρα πιστεύω στην 

ιδεολογία που δίνει δυνατότητα σε όλους 

του ανθρώπους να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 

Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πλούσιοι, 

αλλά και οι φτωχοί έχουν το δικαίωμα να 

ζήσουν ανθρώπινα. Είμαι αριστερή. Εγώ 

έζησα στο σοσιαλισμό και δεν παν να λεν 

ότι θέλουν σήμερα αυτοί που κατηγορούν 

το σοσιαλιστικό σύστημα. Τα παιδικά 

μου χρόνια ήταν ευτυχισμένα και θέλω να 

ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια του κόσμου 

να ζήσουν τέτοια ευτυχισμένα χρόνια που 

ζήσαμε εμείς στον σοσιαλισμό. Τότε δεν 

είχαμε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα… 

Ευτυχώς γεννηθήκαμε με τη μπάλα, 

παίζαμε έξω από το σπίτι μας, φτιάχναμε 

δικά μας παιχνίδια… Πολύ ωραία χρόνια, 

έτσι όπως πρέπει να μεγαλώσει ένα παιδί. 

Δεν αντέχω αυτούς τους ανθρώπους 

σήμερα που λένε ότι δεν είχαμε τίποτα, 

δεν είχαμε ψωμί να φάμε, δεν είχαμε 

μπανάνες… Άκου, η μπανάνα τους μάρανε, 

οι ουρά για μπανάνες τους μάρανε… Τότε 

όμως είχαμε τσέχικα μήλα, δαμάσκηνα, 

αχλάδια, βερίκοκα, γεμάτα βιταμίνες, 

υγιεινά. Μπανάνες μπορεί να μην είχαμε 

αλλά είχαμε πολλά άλλα πράγματα και 

ήταν σχεδόν τζάμπα! Τίποτα δεν μας 

έλειπε και αυτό που κάνουν σήμερα είναι 

απλώς μια συκοφαντική προπαγάνδα 

ενάντια στο σοσιαλιστικό σύστημα. 

Το 1989, με τη λεγόμενη ‘βελούδινη 

επανάσταση’ ήμουν αρκετά διστακτική. 

Τότε ήμουν έγκυος με την Αλεξάνδρα, 

έβλεπα την τηλεόραση, δείχνανε την 

πλατεία Βατσλάβσκι στο κέντρο της 

Πράγας με τον κόσμο να φωνάζει και έλεγα 

μέσα μου ‘αυτός ο κόσμος θέλει κάτι, καλό 

είναι να θέλεις κάτι, αλλά ξέρουν τι ακριβώς 

θέλουν στην πραγματικότητα; Δεν ήξεραν 

τίποτα! Δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξη για 

τις αλλαγές που θέλανε διότι εγώ είχα ζήσει 

στην Ελλάδα και γνώριζα το καπιταλιστικό 

σύστημα και τι μπορεί να προφέρει ένα 

τέτοιο σύστημα. Στην Ελλάδα πήγαινα 

δύο-τρεις φορές το χρόνο. Ήξερα πώς 

βγαίνει το ψωμί. Σήμερα κατηγορούν 

εδώ τον σοσιαλισμό, γι’ αυτούς όλα ήταν 

άχρηστα, ένα τίποτα… Μα δες τι έκαναν με 

την παιδεία. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι 

η διαφορά μεταξύ της παιδείας τότε και 

αυτής σήμερα. Δεν θέλουν μορφωμένους 

ανθρώπους, δεν θέλουν ανθρώπους ικανοί 

να σκέπτονται, να μπορούν να κρίνουν. 

Θέλουν πρόβατα για να πηγαίνουν τυφλά 

να τους ψηφίζουν! Η παιδεία ήταν σε πολύ 

υψηλό επίπεδο στην Τσεχοσλοβακία. 

Υπήρχε πειθαρχία στο σχολείο, τάξη. 

Χωρίς τάξη και πειθαρχία δεν προοδεύεις, 

δεν μαθαίνεις τίποτα, δεν γίνεσαι άνθρωπος. 

Ναι, η παιδεία θέλει πειθαρχία με αγάπη. 

Σήμερα συχνά χρησιμοποιούν τη λέξη 

‘δημοκρατία’. Τι την κάνανε αυτή τη 

δημοκρατία, μια μεγάλη πόρνη, αυτό την 

κάνανε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κοινωνικό 

σύστημα που να μπορεί να ικανοποιεί 

όλους, αλλά ότι κι αν λεν σήμερα για τον 

σοσιαλισμό, το σύστημα αυτό ήταν για 

τον άνθρωπο, κοντά στον απλό άνθρωπο, 

στην πλειοψηφία του λαού. Ότι κι αν λεν, 

τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού ακόμα 

φαίνονται. Ποιος έχτισε ολόκληρες 

συνοικίες για τους εργαζόμενους και 

πολλά άλλα. Τι έχουμε σήμερα; Όλοι είναι 

χρεωμένοι κι αυτό για πολλά χρόνια για 

να μπορέσουν να αγοράσουν ένα μικρό 

διαμέρισμα για να έχουν μια στέγη πάνω 

από το κεφάλι τους. Αυτό είναι καλό; 

Ακόμα σήμερα και δουλειά να έχεις, και 

οικονομικά καλά να είσαι, αλλά πού είναι 

η σιγουριά που είχαμε στο σοσιαλιστικό 

σύστημα, μια μέρα μπορεί να σε πετάξουν 

έξω, να πάθεις κάτι. Αυτά πολλές φορές 

τα συζητώ με τους Τσέχους γνωστούς μου 

αλλά όταν κάποιος δεν θέλει να δει την 

πραγματικότητα, δεν σ’ ακούει, δεν θέλουν 

να ακούσουν μια άλλη άποψη. 

Οι ρίζες μας…

Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει τις 

ρίζες του, από πού είναι και ποιος είναι. 

Εμείς, εάν και γεννηθήκαμε έξω από τα 

σύνορα της πατρίδας μας, είμαστε Έλληνες.  

Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα και Ελληνίδα θα 

πεθάνω. Τι να κάνουμε, είναι στο DNA 

μας. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία 

μας και την ιστορία του λαού μας. Και 

πρέπει οι ίδιοι εμείς να ενδιαφερόμαστε, 

να ψάχνουμε, να μελετάμε, να μπορούμε 

να κρίνουμε. Σήμερα, από τα βιβλία 

δεν μαθαίνεις την ιστορική αλήθεια, την 

έχουν παραχαράξει, διαστρεβλώσει. Γι’ 

αυτό πρέπει να διαβάζουμε τα κατάλληλα 

βιβλία, τις κατάλληλες πηγές, να έχουμε 

γνώσεις για να μπορούμε να κρίνουμε. 

Εγώ διάβασα και μελέτησα την ιστορία 

του Πόντου διότι εμείς είμαστε Πόντιοι. 

Πρέπει να ξέρουμε και τη νεότερη ιστορία 

μας, τους αγώνες του ελληνικού λαού και 

να μην έχουμε ως άλλοθι και υπερηφάνεια 

τους Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη 

και όλους τους αρχαίους. Η νεότερη μας 

ιστορία είναι αρκετά μαύρη, σκοτεινή 

διότι έτσι μας ήθελαν και θέλουν αυτοί 

που μας  κυβερνάνε και τα ξένα αφεντικά 

τους. Ναι, είναι ντροπή να μην ξέρουμε 

το τι έγινε το 1821, το τι έγινε στην 

Κατοχή, στον εμφύλιο πόλεμο, το πώς 

και γιατί βρεθήκαμε πολιτικοί πρόσφυγες 

στις Λαϊκές Δημοκρατίες, κλπ. Δυστυχώς, 

οι γονείς μας δεν μιλούσαν γι’ αυτά τα 

πράγματα. Τους πονούσε πολύ. Αλλά 

αυτό δεν μας δικαιολογεί εμείς να μην 

γνωρίζουμε τα γεγονότα. Και πρέπει να 

σκεφτούμε και την τρίτη, την τέταρτη γενιά 

μας. Πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία 

μας, να κρατήσουν το ελληνικό στοιχείο 

στην Τσεχία. Κι αυτό εξαρτάται από την 

οικογένεια και προπαντός από τη μάνα. 

Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα παιδιά 

και τα εγγόνια τους για τη γιαγιά, για τον 

παππού, για τους προπάππους, το ποιοι 

ήταν, από πού ήρθαν. Πρέπει να γνωρίζουν 

την ιστορία του λαού μας. Αυτό δεν ισχύει 

μόνο για μας τους Έλληνες αλλά για όλους 

τους λαούς. Σήμερα μερικοί νομίζουν ότι 

τα παιδιά μεγαλώνουν ‘κοσμοπολίτικα’ και 

γι’ αυτό δεν χρειάζεται να ξέρουν για τον 

ίδιο τον λαό τους. Και βέβαια, αγαπάμε 

όλον τον κόσμο, είμαστε διεθνιστές, 

αγαπάμε τους καλούς ανθρώπους, δεν 

αγαπάμε τους κακούς… Αλλά αυτό δεν 

θα πει ότι είμαι ‘κοσμοπολίτης’ και δεν 

με νοιάζει, δεν μ’ ενδιαφέρει η δική μου 

ιστορία, η ιστορία του λαού μου. Μ’ 

αυτό τον όρο τον κοσμοπολιτικό μας 

θέλουν όλους ‘σιδερωμένους’, να είμαστε 

όλοι το ίδιο, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. 

Όσο και κοσμοπολίτης, π.χ. να είναι ένας 

Σουηδός, Έλληνας ποτέ δεν θα γίνει. 



22 Καλημέρα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ

Πρέπει να δίνουμε τα καλά που έχουμε 

και να παίρνουμε τα καλά που έχουν οι 

άλλοι οι λαοί. Έχουμε τι να δώσουμε κι 

έχουμε τι να πάρουμε. Γι’ αυτό το μήνυμά 

μου στις νέες γενιές είναι να μην ξεχνάμε 

τα ήθη και έθιμά μας, τις καλές συνήθειες, 

προπαντός τη γλώσσα μας την ελληνική 

και να συνεχίσουμε να δίνουμε ότι το καλό 

έχουμε στους Τσέχους πολίτες. 

Ο Νικόλαος γεννήθηκε το 1957 στην πόλη Κρνοβ Τσεχοσλοβακίας. Τελείωσε το 9ατάξιο σχολείο (με 

τα τελευταία τρία χρόνια σε τεχνική σχολή), υπόβαλε αίτηση για την Ανώτερη Τεχνική Σχολή (ΤΕΙ), 

πέρασε αλλά δεν πήγε να σπουδάσει εάν και ο πατέρας του επέμεινε. «Εμένα τα μυαλά μου ήταν 

στην Ελλάδα τότε». Ήταν όταν έπεσε η χούντα και είχε αρχίσει η μεγάλη προσπάθεια για ελεύθερο 

επαναπατρισμό. Το 1976 επαναπατρίσθηκε μαζί με τη γυναίκα του και πήγε στο χωριό του πατέρα 

του, στο Μακροχώρι, Λαρίσης, όπου οι γονείς του είχαν επαναπατρισθεί έξι μήνες πριν από αυτόν. 

Μετά από μία ενδιαφέρουσα ζωή στην Ελλάδα από πλευράς εργασίας, αποφασίζει να επιστρέψει στην 

Τσεχία όπου άνοιξε το εστιατόριο Κνωσσός στην Οστράβα. «Η εστίαση ήταν πάντα το όνειρο μου», 

μας είπε ο Κώστας.

Γονείς: Η μάνα του, Θεόκλεια από 

την Αγ. Τριάδα, Τσιτιλίου, ήρθε στην 

Τσεχοσλοβακία το 1949 μέσω Αλβανίας 

μαζί με την οικογένεια και χωρίς τα δύο 

αδέλφια της, οι οποίοι ήτα μαχητές του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 

«Αυτό το θέμα του εμφυλίου πολέμου και 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν 

το συζητούσαμε στην οικογένειά μου. Με 

την πάροδο του χρόνου, εγώ νομίζω ότι 

υπήρχαν διάφορες αιτίες για τις οποίες 

πολλοί φύγανε στο βουνό – ήταν αυτοί που 

πραγματικά πίστευαν στον αγώνα αυτό, 

άλλοι που αναγκάστηκαν να φύγουν στο 

βουνό λόγω διώξεων και κάποιοι άλλοι που 

είχαν προσωπικά προβλήματα στο χωριό 

τους. Ο δικός μου πατέρας και ο θείος μου 

(ο αδερφός του) έφυγαν στο βουνό διότι 

πιστεύω ότι είχαν προσωπικά προβλήματα 

στο χωριό και κατατάχτηκαν στο ΔΣΕ. Ο 

πατέρας μου έμεινε στο ΔΣΕ μέχρι τον 

τραυματισμό του, ενώ ο αδερφός  του έφυγε 

πίσω στο χωριό του. Ο πατέρας μου ήρθε 

μέσω Ρουμανίας στην Τσεχοσλοβακία, ήταν 

23-24 ετών. 

Από την άλλη, τα δύο αδέρφια της μάνας μου 

κατατάχτηκαν στο ΔΣΕ και σκοτώθηκαν και 

οι δύο. Ο πατέρας της μάνας μου, ο παππούς 

μου ήταν ευκατάστατος, είχε πάει Αμερική, 

Μασσαλία. Μπόρεσε και έστειλε τα παιδιά 

του να σπουδάσουν στα Τρίκαλα. Με τον 

ελληνοαλβανικό πόλεμο πολέμησαν στον 

Μέτωπο, μετά στην Κατοχή κατατάχτηκαν 

στον ΕΛΑΣ και το 1946 κατατάχτηκαν στον 

ΔΣΕ. Ο αδερφός της Νίκος Χατζηβασιλείου 

σκοτώθηκε στο Γράμμο και έχει και 

μνημείο εκεί. Ήταν στο πυροβολικό και 

όταν έμεναν μόνο τρεις από την ομάδα τους 

πήδηξαν  σε μια χαράδρα και σκοτώθηκαν 

για να μην τους αιχμαλωτίσει ο κυβερνητικός 

στρατός. Ο άλλος της αδερφός, Γιώργος 

Χατζηβασιλείου επίσης σκοτώθηκε σε μάχη 

από τις γραμμές του ΔΣΕ. Εντωμεταξύ, η 

οικογένεια του παππού μου διώχτηκαν από 

το χωριό διότι ο παππούς μου είχε δύο γιους 

στο ΔΣΕ. Με τα υπόλοιπα τρία παιδιά του 

ο παππούς μου φύγανε στην Αλβανία και 

από εκεί με πλοίο μέσω Πολωνίας, φτάσανε 

στην Τσεχοσλοβακία. Στην Τσεχοσλοβακία 

συνάντησε τον πατέρα μου που είχε έρθει 

από τη Ρουμανία εάν και δεν είχε κανέναν 

συγγενή εδώ και έτσι παντρευτήκανε. 

Ζούσανε στο Πουρκαρτίτσε. Για τον 

παππού μου (από την πλευρά της μάνας μου) 

προσπάθησα να μάθω από πού κρατούσε η 

σκούφια του, αλλά δεν έμαθα τίποτα. Ξέρω 

μόνο ότι την περιουσία του την αγόρασε 

το 1922-23. Το όνομα του ήταν Αντώνης 

Χατζής του Βασιλείου και μετά το άλλαξε σε 

Χατζηβασιλείου. Πρέπει να είχε έρθει από 

την Μικρά Ασία. Ήξερε τούρκικα.

Ο πατέρας μου ήταν οργανωμένος στο 

ΚΚΕ. Εργαζόταν εκεί που έβρισκε δουλειά 

στην Τσεχοσλοβακία. Ήταν σαν ‘ελεύθερος 

σκοπευτής’. Ξεκίνησε στο Ζάμπερκ, μετά 

πήγε στην Οστράβα, παντρεύτηκε στο 

Κρνοβ όπου είχε συναντήσει τη μάνα μου. 

Κάποτε συζήτησα με τον πατέρα μου το 

λόγω για τον οποίο κατατάχτηκε στο ΔΣΕ 

και του είπα ότι αυτός δεν θα πίστευε στον 

αγώνα του ΔΣΕ, αλλά έφυγε στο βουνό 

διότι τον κυνηγούσαν στο χωριό του για 

προσωπικά προβλήματα. Ο πατέρας μου 

ήταν χρυσός άνθρωπος, βοηθούσε όλον τον 

κόσμο. Ήταν μέλος του ΚΚΕ αλλά δεν ήταν 

ενεργό μέλος. Πήγαινε σε συνελεύσεις, δεν 

φοβόταν να πει τη γνώμη του όταν κάτι δεν 

του άρεσε. Θυμάμαι όταν κάποιο στέλεχος 

είχε έρθει στο σπίτι μας και εγώ από την 

κουζίνα τους άκουγα να συζητάνε για μας, τα 

παιδιά του που είχαν μεγαλώσει να μπούνε 

στην ΚΝΕ (Κομμουνιστική Νεολαία 

Ελλάδας). Ο πατέρας μου του είπε ότι τα 

παιδιά του θα μπουν εάν οι ίδιοι το θέλουν 

και αυτός ο ίδιος δεν θα τους πιέσει. Τότε 

γινόταν κάτι πράγματα που δεν ήταν και 

πολύ δίκαια, δηλαδή εάν ήσουν στην ΚΝΕ ή 

στο ΚΚΕ μπορούσες να πας να σπουδάσεις. 

Στον πατέρα μου αυτό δεν άρεσε. Εγώ 

ήξερα τι είναι η ΚΝΕ. Μαζευότανε, κάνανε 

συνελεύσεις, εκδηλώσεις, οργανώνανε 

χορούς. Εμάς που δεν ήμασταν στην 

ΚΝΕ, δεν μας αφήνανε να συμμετάσχουμε 



23Καλημέρα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

στις εκδηλώσεις τους, στους χορούς που 

οργανώνανε. Εμείς, βέβαια, μια φορά 

μπήκαμε κι αυτοί σταματήσανε το χορό! Τα 

είπα αυτά στον πατέρα μου κι αυτός πήγε και 

τους έκανε κριτική…

Ελληνικό περιβάλλον:

Στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά, 

τρώγαμε ελληνικά. Το Κρνοβ τότε το λέγανε 

πρωτεύουσα των Ελλήνων, διότι είχε πάρα 

πολλούς έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, οι 

οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι σε συνοικίες. 

Το Κρνοβ είχε συνοικίες με μόνο Έλληνες. 

Στην Λιμπούσινα όπου μέναμε εμείς, οι 

περισσότεροι Έλληνες ήταν από τα χωριά 

των Γρεβενών, από τη Ζιάκα, όπου όλοι τους 

ήταν συγγενείς. Δεν είχε πολλούς Πόντιους. 

Η μητέρα μου δεν ήξερε καλά τσέχικα, ενώ 

ο πατέρας μου ήξερε καλά και ακόμα ήξερε 

να γράφει στα τσέχικα. Εμείς τα παιδιά 

πηγαίναμε σε ελληνικό παιδικό σταθμό και 

γι’ αυτό όταν ξεκινήσαμε την πρώτη τάξη στο 

τσέχικο σχολείο όλοι είχαμε προβλήματα 

με τα τσέχικα. Η δική μου γενιά, δηλαδή 

αυτοί που γεννηθήκανε το 1957 ήμασταν οι 

τελευταίοι που πήγαμε σε ελληνικό σχολείο. 

Για μένα το ελληνικό σχολείο ήταν αγγαρεία. 

Οι δάσκαλοι μας ήταν ο Μπανάσης, ο Αλέκος 

Χατζητάσκος, Σιδηροπούλου κι εγώ είχα 

τον Σπύρο, ήταν τραυματίας. Τον θυμάμαι 

πάντα με την εφημερίδα L’ Humanite, ήξερε 

γαλλικά. Είχα την εντύπωση ότι κάθε χρόνο 

μαθαίναμε τα ίδια – οξείες, περισπωμένες, 

κλπ. Για την Εθνική Αντίσταση και τον 

εμφύλιο πόλεμο δεν μας μιλούσαν. Την 

Ελλάδα την αγαπούσα. Μερικοί νέοι φεύγανε 

και κρυφά μέσω Πολωνίας. 

Κι εγώ το σκεφτόμουνα και μια φορά το 

1975 όταν βρέθηκα στο Στετίνο, ένα μεγάλο 

λιμάνι στην Πολωνία, για επίσκεψη στον 

ξάδελφό μου, ο οποίος είχε γεννηθεί στην 

Αλβανία, έψαχνα να μπω σε κανένα ελληνικό 

καράβι (είχε πολλά ελληνικά καράβια) και 

ένα μαγαζί όπου σύχναζαν οι ναύτες (ξέρεις τι 

ψάχνουν οι ναύτες στα λιμάνια!) για να φύγω 

σκαστός. Ο ξάδερφος μου το συζήτησε το 

θέμα αυτό μαζί μου και με ρώτησε εάν είχα 

κανένα πρόβλημα στην Τσεχοσλοβακία. 

Δεν είχα. Και τότε με συμβούλεψε να μην 

κάνω κακό στους γονείς μου μ’ αυτή την 

ενέργειά μου. 

Κι έτσι όταν έπεσε η χούντα το 1974 

όλοι θέλαμε να επαναπατρισθούμε και 

υποβάλλαμε τα χαρτιά μας στο ελληνικό 

προξενείο. Τους περισσότερους τους 

απορρίπτανε. Εμείς, επειδή όλο το σόι 

του πατέρα μας ήταν στην Ελλάδα και 

μέσω κάποιων γνωριμιών τα χαρτιά μας 

εγκρίθηκαν μέσα σε έξι μήνες. Δεν μας 

ζήτησαν να υπογράψουμε καμία δήλωση. 

Αλλά τότε υπήρχε κάποιος υπουργός 

δικαιοσύνης, Σταμάτης, στον οποίο ο 

θείος μου είχε κάποια πρόσβαση, έβαλε κι 

αυτός ένα χεράκι και με τη συγκατάθεση 

όλου του χωριού, εγκρίθηκαν και τα χαρτιά 

μας. Εμείς επαναπατρισθήκαμε το 1976, 

οι γονείς μου έξι μήνες πριν από μένα. 

Εντωμεταξύ, αντί να πάω να σπουδάσω στο 

ΤΕΙ όπως ήθελε ο πατέρας μου αφού είχα 

περάσει και με πήραν, εμένα τα μυαλά μου 

ήταν στην Ελλάδα. Στα 19 μου παντρεύτηκα 

και έπρεπε να γράψουμε και την γυναίκα μου 

στα χαρτιά. Τελικά τα καταφέραμε κι έτσι κι 

εμείς οι δύο πήγαμε στην Ελλάδα. 

Οι γυναίκα μου είναι κι αυτή παιδί πολιτικών 

προσφύγων. Ο πατέρας της είναι από το 

Πεύκο Καστοριάς και η μάνα της από το 

Νέο Καύκασο Φλωρίνης. Η οικογένεια 

της πεθεράς μου είχαν έρθει όλοι στην 

Τσεχοσλοβακία, κανένας δεν είχε μείνει 

στην Ελλάδα. 

Οι πρώτες μου εντυπώσεις από την Ελλάδα 

ήταν πολύ καλές. Ακούω μερικούς που λεν 

ότι πέρασαν δυσκολίες. Άλλοι πέρασαν 

κι άλλοι δεν πέρασαν 

τέτοιες δυσκολίες. 

Εγώ πιστεύω ότι τα 

αδέρφια του πατέρα 

μου, μας φέρθηκαν με 

τον καλύτερο τρόπο. 

Μας βρήκαν δουλειές, 

σπίτι στην Αγ. Λάρισα. 

Κάποιος γνωστός του 

θείου μου ήξερε κάποιον 

που ήθελε προσωπικό 

στο ψυγείο, κι έτσι ο 

πατέρας μου και ο 

αδερφός μου ξεκίνησαν 

δουλειά εκεί, ενώ η 

μάνα μου έμεινε στο 

σπίτι. Οι συγγενείς μας 

αμέσως κάθισαν με τον 

πατέρα μου και μοιράσανε την περιουσία 

του παππού μου. Ο πατέρας μου δεν θέλησε 

το μερίδιο του, τα λίγα στρέμματα, αλλά οι 

συγγενείς μας επέμεναν να το δεχτεί. Είχαμε 

πολύ καλές σχέσεις – μαζευόμασταν κάθε 

Πάσχα, στις μεγάλες γιορτές στο χωριό. Κι 

εγώ έκανα πολύ καλή αρχή στην Ελλάδα, 

δούλεψα, έκανα πολλά λεφτά για την εποχή 

εκείνη. Υπήρχαν, βέβαια, και οι δυσκολίες 

διότι εγώ στην παραγωγική ζωή μπήκα στην 

Ελλάδα και εκεί έμαθα να δουλεύω όπως 

δουλεύουν στην Ελλάδα. Και σήμερα, εδώ 

στο μαγαζί μου δουλεύω από το πρωί μέχρι 

το βράδυ κι ας είναι δικό μου το μαγαζί και 

έχω προσωπικό. 

Διάφορες εργασίες:

Εγώ ήμουν μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας. 

Το 1991 άρχισα να συνεργάζομαι με έναν 

φίλο μου από την Τσεχοσλοβακία για 

διάφορες δουλειές – εξαγωγές. Έστελνα 

εμπορεύματα, είχα ξεκινήσει με σόγια 

και διάφορα άλλα προϊόντα. Το 1992 

άνοιξα και δική μου εταιρία στην Ελλάδα, 

έκανα εποχιακές δουλειές, περισσότερο με 

καρπούζια και το χειμώνα με πορτοκάλια. 

Πηγαινοερχόμουνα. Τώρα από το 2012 

εγκαταστάθηκα ‘μόνιμα’ στην Τσεχία επειδή 

άνοιξα αυτό το εστιατόριο, το Κνωσσός. 

Στην Οστράβα τότε υπήρχε μόνο η 

ελληνική ταβέρνα Αγ. Γεωργίου και το γκριλ 

του Μούμουλου από το 1991. Το ΕΛΛΑΣ 

τότε το είχε κάποιος Τσέχος, μετά το 

αγοράσανε Έλληνες. Η πελατεία μου, κάπως 

σε πιο υψηλό επίπεδο,  είναι το 90% τσέχικη, 

έχω καλούς πελάτες. Δεν απευθύνομαι σε 

Έλληνες διότι όταν έρχονται Έλληνες στην 

Τσεχία, θέλουν να δοκιμάσουν την τσέχικη 

κουζίνα. 

Ασχολήθηκα με αθλητισμό – ποδόσφαιρο. 

Ξεκίνησα στο Κρνοβ, έκανα μεταγραφή στην 

Οστράβα όπου έπαιξα τρία χρόνια, μετά 

πήγα στην Ελλάδα  και εκεί ασχολήθηκα με 

το ποδόσφαιρο. Γενικά, στην Ελλάδα έκανα 

πάρα πολλές δουλειές.

Ήμουν υπεύθυνος στο Ψυγείο όπου έπαιρνα 

40.000 δραχμές το μήνα το 1977, αγόραζα 

μήλα από τους παραγωγούς, τα συσκεύαζα 

και τα έστελνα στην Αθήνα. Όταν μετακόμισα 

στη Λάρισα και δεν είχα δουλειά, δούλεψα 

στις οικοδομές σιδεράς, μετά ηλεκτρολόγος. 

Μετά με γνωριμίες μπήκα σε μια σοβαρή 

εταιρία, στη Ντεμόντε, όπου έμεινα μόνο 

μία μέρα διότι το μεροκάματο δεν ήταν 

καλό. Ακολούθησαν εποχιακές δουλειές στα 

τσιμεντάδικα στο Βόλο, μετά οδηγός σε μια 

εταιρία για δύο χρόνια, μετά σε μία άλλη 

εταιρία όπου δούλευα από το πρωί μέχρι 

το βράδυ. Σιγά-σιγά άρχισα να μπαίνω και 

στο ποδόσφαιρο – πρώτα πήρα μία ομάδα Κρνοβ, ο Νίκος 1ος αριστερά..



24 Καλημέρα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

σ’ ένα χωριό ως προπονητής και το 1984 

μπήκα στη μεγάλη ομάδα της Λάρισας, 

όπου βοηθούσα τον Πολωνό προπονητή 

και έκανα και τον διερμηνέα. Το 1987 

παραιτήθηκα από την εταιρία που δούλευα 

και μπήκα επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο. 

Προπονητής στην Κοζάνη 2 χρόνια, στα 

Γρεβενά, μετά πάλι στη Λάρισα. Πίστευα με 

το ποδόσφαιρο θα πήγαινα καλά διότι τότε 

βγήκε κι ένα πρόγραμμα της Ομοσπονδίας 

Ποδοσφαίρου που θα έβγαζαν κάποιους 

περιφερειακούς ομοσπονδιακούς 

προπονητές και ενώ την πήρα τη θέση, 

φάνηκε ότι όλο αυτό ήταν ένα προεκλογικό 

κόλπο. 

Πάντα είχα την προσοχή μου και στην 

οικογένειά μου – και τα δύο μου αγόρια 

σπουδάσανε στο Λονδίνο. Έμαθαν κι αυτοί 

να δουλεύουν σκληρά για να προοδέψουν 

στη ζωή τους. Και οι δύο σπουδάζανε και 

δουλεύανε συνάμα. Ο μεγαλύτερος μου 

γιος σπούδασε Ευρωπαϊκές Επιστήμες 

και Οικονομικά, δούλεψε αρκετά χρόνια 

σε μία εταιρία στο Μόναχο και πολύ 

σύντομα πήρε προαγωγές. Μετά από 19 

χρόνια παραιτήθηκε και σήμερα είναι και 

πάλι πετυχημένος στην αγορά και πώληση 

εταιριών. Ο δεύτερος μου γιος σπούδασε 

σκηνοθεσία, πήγε στην Ελλάδα, άλλαξε 

αρκετές δουλειές, δούλεψε και με τον 

Βούλγαρη, μετά σε διαφημίσεις, επίσης σε μια 

ταινία που πήρε και Όσκαρ, σε συνεργείο της 

ΕΡΤ ως κάμεραμαν, επέστρεψε στο Λονδίνο 

όπου του υποσχέθηκαν κάποια δουλειά. Δεν 

έγινε και μια μέρα μου τηλεφώνησε και μου 

είπε ότι δεν έχει να φάει. Του είπα να έρθει 

στην Οστράβα και να δουλέψει στο μαγαζί. 

Δεν ήρθε, αλλά αγόρασε ένα ποδήλατο 

και άρχισε να μεταφέρει φαγητά. Δούλεψε 

σκληρά και τώρα πάει πολύ καλά. 

Επιστροφή στην Τσεχία:

Επέστρεψα στην Τσεχία επειδή η ζωή μου 

ήταν πολύ πάνω-κάτω στην Ελλάδα. Σου 

είπα, είχα εταιρία που πήγαινε πολύ καλά. 

Το 1999 ξεκίνησαν τα πολυκαταστήματα, 

τα σουπερμάρκετ στην Τσεχία και είδα 

ότι δεν έχει ψωμί για μένα στην Τσεχία. 

Μπήκα πάλι στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, 

με μανατζέρικο γραφείο και έστελνα και 

εμπορεύματα που και που. Έκλεισα την 

εταιρία, δουλειά δεν υπήρχε στην Ελλάδα, 

ήμουν στο πάτο. Πήγα και δούλευα στα 

αλουμίνια χωρίς να έχω καμία απαίτηση 

για μισθό, τόσο χάλια ήμουν. Τότε είχα 

και μεγάλα έξοδα με τα δύο μου παιδιά να 

σπουδάζουν στο Λονδίνο. Τελικά, με όλα 

αυτά τα πάνω-κάτω και με μία θέληση μια 

ζωή να μπω στα εστιακά, πήγα και δούλεψα 

σ’ ένα μαγαζί για λίγο. Μετά βρέθηκε αυτό 

το μαγαζί Κνωσσός στην Οστράβα και μ’ 

ένα παιδί από την Πράγα, το ξεκινήσαμε. 

Μπορούσα να ανοίξω μαγαζί στην Πράγα, 

αλλά δεν ήθελα διότι η Πράγα έχει μεγάλα 

καράβια με πολλές φουρτούνες. Εγώ 

θέλω μόνος μου να ελέγχω το εστιατόριο 

μου, να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, το 

προσωπικό, να ζω κι εγώ λίγο καλύτερα. 

Είναι αλήθεια ότι στην Οστράβα είναι πιο 

δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι έχω αρκετό 

κύκλο εδώ, καλό κόσμο, έχω λίγο πιο υψηλή 

πελατεία. 

Πολιτικά:

Όταν ήμουν προπονητής στην Κοζάνη, 

αγόραζα πέντε εφημερίδες για να μην ξέρουν 

που ανήκω πολιτικά. Γνώρισα αρκετούς 

πολιτικούς, αρκετούς που θα σε πάρει κοντά 

του, θα σε ρουφήξει όλο το ζουμί και θα σε 

πετάξει… Όλα αυτά τα είδα και τα έζησα, 

οπότε αποφάσισα ποτέ να μην ψηφίσω στη 

ζωή μου. Να ψηφίσω στις δημοτικές εκλογές, 

ναι και δεν μ’ ενδιαφέρει το άτομο σε τι 

κόμμα ανήκει, πρέπει να είναι άνθρωπος και 

ικανός να κάνει κάτι για το χωριό μου. Και 

μέσα από το ποδόσφαιρο είδαν τα μάτια μου 

πολλές άσχημες καταστάσεις και σήμερα 

που υπάρχει και το στοίχημα, η κατάσταση 

έγινε ακόμα πιο χειρότερη. 

Ελληνική Κοινότητα Οστράβας:

Δεν είμαι μέλος της ΕΚ Οστράβας και δεν 

ανακατεύουμε στα κοινοτικά. Αλλά έχω πει 

στα παιδιά ότι πάντα είμαι έτοιμος να 

βοηθήσω οικονομικά και στη λαχειοφόρο 

αγορά όταν οργανώνουν γιορτές και 

εκδηλώσεις. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιούν τους χώρους του εστιατορίου 

μου για εκδηλώσεις. Δυστυχώς, εάν και δεν 

υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Οστράβα 

τώρα, βλέπω ότι δεν είναι πολύ ενωμένοι, ο 

ένας μιλάει ενάντια στον άλλον, 

κουτσομπολεύουν ο ένας τον άλλον, κλπ. 

Επίσης, θα ήταν καλά τα μέλη της ΕΚ 

Οστράβας όταν μαζεύονται για καφέ, να 

πηγαίνουν μια στο ένα ελληνικό εστιατόριο, 

μια στον άλλο. Επίσης, όλοι θα πρέπει να 

βοηθάμε οικονομικά και όχι μόνο μερικοί. 

Δυστυχώς, έχω και την εντύπωση ότι δεν 

έρχονται σε επαφή με μας, δεν προσπαθούν 

να κάνουν κοινωνικές σχέσεις. Ελπίζω τα 

πράγματα να παν καλύτερα στο μέλλον κι 

αυτό τους εύχομαι – να είναι ενωμένοι και 

αγαπημένοι. 

Ο Νίκος, 1ο αριστερά, 1η σειρά στο Κρνοβ

Ο Νίκος, κέντρο, 3ος από δεξιά…
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«Ο όγδοος και τελευταίος τόμος του 

«Μαρτυρολόγιου» καλύπτει τη χρονική 

περίοδο από την 1η Γενάρη 1950 ως το 

1974. 

Μετά την υποχώρηση των κύριων 

δυνάμεων του ΔΣΕ από την Ελλάδα, 

έκλεισε μια σημαντική φάση στην πορεία 

του μεταπολεμικού λαϊκού κινήματος, 

διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες για τη 

δράση του ΚΚΕ. 

… Το αστικό πολιτικό σύστημα διατήρησε 

τα έκτακτα μέτρα, συνέχισε την αιματηρή 

κρατική και παρακρατική τρομοκρατία. 

Στις φυλακές και εξορίες κρατούνταν 

χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές 

και αγωνίστριες της ΕΑΜικής Αντίστασης. 

Συνεχίστηκαν οι εκτελέσεις αγωνιστών 

που πάλευαν για την ειρήνη, όπως ο 

Νίκος Νικηφορίδης, αιχμάλωτοι μαχητές 

ανταρτοομάδων του ΔΣΕ.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις που 

εκφράστηκαν από εκατομμύρια 

εργαζόμενους, συνδικάτα, επιστημονικούς 

φορείς, κυβερνήσεις, κόμματα, 

πολλές επιφανείς προσωπικότητες οι 

Μπελογιάννης, Αργυριάδης, Καλούμενος 

και Μπάτσης, εκτελέστηκαν στο Γουδί, 

υπό το φως των προβολέων, τη νύχτα της 

Κυριακής 30 Μάρτη 1952, αφού τους 

πήραν κρυφά από τις φυλακές Καλλιθέας. 

Ο Νίκος Πλουμπίδης εκτελέστηκε στις 

4 Αυγούστου 1954 και την Πρωτομαγιά 

του 1955 ο Χρήστος Καρανταής. Παρά 

τις εκτελέσεις και τη συνέχιση της 

τρομοκρατίας, πολλοί αγωνιστές από 

το εξωτερικό και το εσωτερικό, ως νέοι 

Μπελογιάννηδες, συνέβαλαν στην άνοδο 

του εργατικού κινήματος, στον αγώνα 

για την αμνηστία, την αποφυλάκιση 

των πολιτικών κρατουμένων, στην 

αποκατάσταση των δημοκρατικών 

ελευθεριών, τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, 

την ειρήνη, το σοσιαλισμό, που το ΚΚΕ 

ποτέ δεν κατέβασε από τις σημαίες του 

όλα τα χρόνια της ύπαρξης και δράσης 

του. 

Στο βιβλίο που κρατάτε (8ος τόμος) 

περιγράφεται ο αγώνας για το Κυπριακό 

και η διαδήλωση στην Αθήνα στις 9 Μάη 

1956, που αιματοκυλίστηκε από την 

αστυνομία, με θύματα τρεις διαδηλωτές 

και έναν αστυνομικό. 

Στο τέλος αυτού του τόμου σημειώνονται 

περιπτώσεις νεκρών αγωνιστών, που δεν 

είχαν δημοσιευτεί στους προηγούμενους 

τόμους του «Μαρτυρολόγιου» και τα 

στοιχεία τους ήρθαν τελευταία. Επίσης, 

κατάλογος νεκρών του στρατοπέδου 

Νταχάου, εκτελεσμένων αγωνιστών στην 

Τρίπολη κλπ. Διορθώσεις και απάντηση σε 

παρατηρήσεις αναγνώστη. 

ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, 8ΟΣ ΤΟΜΟΣ
έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2018

(Αποσπάσματα από τον Πρόλογο στον 8ο τόμο)

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 

ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
έκδοση Θεσσαλονίκη, 2018

Απόσπασμα από το βιβλίο:

Ο δρόμος για την Ουγγαρία…

(Ευχαριστούμε τον Καλόγερο Νίκο για το 

βιβλίο.) 

«Αρχές Μαρτίου το 1948, μέρα Κυριακή, 

ήρθε στο χωριό μας (Δίστρατο, Κονίτσης) 

μία επιτροπή – δύο άνδρες και μία 

γυναίκα. Μετά την εκκλησία, που ο 

κόσμος ήταν εκεί συγκεντρωμένοι, μας 

διάβασαν την ανακοίνωση που έδωσε η 

Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση για 

να γλυτώσουν τα παιδιά. Μας ανάφεραν 

ότι οι λαϊκές και κοινοτικές οργανώσεις 

και οι οργανώσεις προστασίας των 

παιδιών της Ελεύθερης Ελλάδας, όπως και 

γονείς, απευθύνθηκαν στις ανθρωπιστικές 

οργανώσεις των χωρών Λαϊκής 

Δημοκρατίας και ζήτησαν να φροντίσουν 

παιδιά που κινδυνεύουν από την πείνα 

και τη βαρβαρότητα του πολέμου που 

εξαπέλυσε ο μοναρχοφασισμός. Ήδη είχαν 

σκοτωθεί πολλά παιδιά, τότες ήμασταν 

στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου. 

Ειδικά στο χωριό μας οι συγκρούσεις, τα 

αεροπλάνα ήταν  απειλές για τα παιδιά και 

μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή τους. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες ανάλαβαν να 

φιλοξενήσουν όσα παιδιά από την Ελλάδα 

το επιθυμούν και για όσο καιρό χρειαστεί 

θα αναλάβουν τα έξοδα και τη φροντίδα 

αυτών των παιδιών – μόνον με την καλή 

πρόθεση και συγκατάθεση των γονέων ή 

γιαγιάδων, όταν λείπανε οι γονείς ή μεγάλα 

τους αδέλφια. 
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Αυτή η επιτροπή έδωσε δύο βδομάδες 

περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να 

σκεφτούν και να αποφασίσουν. Έτσι από 

την επόμενη μέρα άρχισαν οι καταγραφές 

των παιδιών Τα παιδιά χάρηκαν πολύ 

και παρακαλούσαν τους γονείς να τους 

γράψουν. Δεν γίνεται κανένας πρόσφυγας 

ή μετανάστης ν’ αφήσει την πατρίδα του, 

τα συγγενικά του πρόσωπα με δική του 

επιλογή. Τον αναγκάζει η φτώχεια, η πείνα, 

η αρρώστια, ο πόλεμος και η ανέχεια, η 

βία του ξένου και ντόπιου ιμπεριαλισμού 

για τα δικά τους πλούτη και συμφέροντα. 

Η απάνθρωπη στάση των κεφαλαίων είναι 

η απειλή του λαού, πρώτα απ’ όλα το 

δράμα των αθώων παιδιών. Αυτό το δράμα 

των παιδιών είδαν οι γονείς και με πόνο 

της καρδιάς αποφάσισαν να γράψουν τα 

παιδιά, άλλη λύση δεν υπήρχε. Έβλεπαν 

τα παιδιά που πεινούσαν, ήταν ξυπόλυτα, 

άρρωστα με ψώρα, καμία βοήθεια, ούτε 

μία ασπιρίνη, για γιατρό ούτε στο όνειρο – 

για να πάνε στην Κόνιτσα απέχει 13 ώρες 

ποδαρόδρομο με καλόν καιρό. Σχολείο 

δεν υπήρχε, ποιος δάσκαλος θα ερχόταν 

να διδάσκει όταν είχαμε καθημερινώς τ’ 

αεροπλάνα και τρέχαμε στους λάκκους 

να κρυφτούμε; Γι’ αυτό μας έστειλαν οι 

γονείς, κανένας δεν μας άρπαζε από την 

αγκαλιά της μάνας μας, κανένα παιδί 

δεν στάλθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των 

γονιών του. Αυτοί που το ονόμασαν βία 

και παιδομάζωμα δεν ήρθαν στην ύπαιθρο 

να ιδούν το δράμα που περνούσαν αυτά 

τα μικρά παιδιά. Ήταν αλήθεια που όλοι 

νομίζαμε πως θα χωρίσουμε για λίγους 

μήνες που θα διαρκούσε αυτό το μακελειό. 

Ήταν και λίγα παιδιά που πριν ξεκινήσουν 

το μετάνιωσαν και δεν ήρθαν μαζί μας. 

Όπως μίλησα μετά από χρόνια μαζί 

τους, λυπήθηκαν για τους γονείς τους που 

κλαίγαν. 

Η μητέρα μου μας έγραψε αμέσως τα 

πέντε μικρότερα παιδιά της, δεν μπορούσε 

να μας βλέπει πεινασμένα και αγράμματα. 

Μας είπε, σας αγαπώ παιδάκια μου, όμως 

τι να κάνω, ραΐζει η καρδιά μου που σας 

βλέπω έτσι και δεν μπορώ ούτε μία πίτα 

να σας κάνω. Φύγετε να χορτάσετε ψωμί 

και να μάθετε γράμματα. Τη μητέρα την 

πήραν φυλακή και τη δικάσαν δύο φορές. 

Στις ψευδείς κατηγορίες ήταν και που 

παρέσυρε και άλλες μάνες να στείλουν 

βίαια τα παιδιά τους. 

… Με την πρώτη αποστολή φύγαμε 80 

παιδιά και τέσσερις ομαδάρχισσες 

υπεύθυνες για τα μικρά παιδιά 2-15 

χρονών. Αυτές ήταν η Γιαννούλα Ράπτη 

του Κωνσταντίνου με τέσσερα παιδιά της, 

η Γιαννούλα Κατσιμπάρη, η Γιαννούλα 

Τσιάρα και εγώ. Μετά έγινε και δεύτερη 

αποστολή με 32 παιδιά και δύο 

ομαδάρχισσες, τη Βάσω Μαργαρίτη και 

Στεργιανή Συργιάννη, αλλά δεν 

ανταμώσαμε γιατί πήγαν σε άλλη πόλη της 

Αλβανίας και μετά στη Ρουμανία. Εμείς οι 

πρώτοι μετά την Αλβανία πήγαμε 

Ουγγαρία…. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ: Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

ΠΟΙΗΤΗ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
(www.katiousa.gr)

Διονύσιος Σολωμός κατάφερε να γίνει 

εθνικός ποιητής του νεοελληνικού 

κράτους, μολονότι πέρασε τη ζωή του 

εκτός της ελλαδικής επικράτειας και 

παρότι η ελληνική δεν ήταν η γλώσσα που 

γνώριζε να χειρίζεται καλύτερα, κάτι που 

στην περίπτωσή του ωστόσο λειτούργησε 

ως πρόκληση για να αναμετρηθεί μαζί 

της και να τελειοποιεί κάθε του στίχο. 

Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα, μαζί 

με άλλους παράγοντες, τη μεγάλη 

αποσπασματικότητα του ποιητικού του 

έργου, κάτι που ο Κώστας Βάρναλης 

συνήθιζε να περιγράφει με τη φράση: “Ο 

Σολωμός πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές 

του δεν τα έγραψε” στο σημαντικό του 

έργο “Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική”. Ο 

Γεώργιος Σεφέρης μάλιστα ερμήνευε αυτή 

την “απόσταση” του Σολωμού από τη 

γλώσσα, τη νοοτροπία και τα τεκταινόμενα 

της χώρας ως κλειδί για την κατανόηση 

των αριστουργηματικών του συνθέσεων.  

Εξάλλου ο ίδιος ο τόπος γέννησής του, 

η Ζάκυνθος, όπως και όλα τα Επτάνησα, 

παρουσιάζουν σαφείς ιστορικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με 

την ηπειρωτική Ελλάδα, όντας από το 

14ο αιώνα υπό διαφορετικούς δυτικούς 

κυριάρχους, με το Σολωμό να περνά τη 

ζωή του σε καθεστώς αγγλικής ηγεμονίας, 

χωρίς αυτό να μειώνει τη σημαντική 

επίδραση της γείτονος Ιταλίας, δεδομένου 

μάλιστα ότι η ιταλική, βασική γλώσσα του 

ίδιου του ποιητή, παρέμενε η επίσημη 

γλώσσα των Επτανήσων σε θεσμικό κι 

εκπαιδευτικό επίπεδο.

Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1798, ως 

εκτός γάμου τέκνου του κόντε Νικολάου 

Σολωμού και της νεαρής υπηρέτριάς του 

Αγγελικής Νίκλης, η οποία γέννησε και 

τον αδελφό του Δημήτριο, τέσσερα χρόνια 

αργότερα. Ο κόντες φρόντισε να λάβουν 

τα παιδιά του επιμελημένη μόρφωση, τα 

συμπεριέλαβε μεταξύ των κληρονόμων του, 

ενώ λίγο πριν το θάνατό του νομιμοποίησε 

και τη σχέση του με τη μητέρα τους. 

Παρακολούθησε αρχικά μαθήματα με 

οικοδιδάσκαλο, αργότερα σε δημόσιο 

σχολείο στα πλαίσια της Επτανήσου 

Πολιτείας και μετά στην Ιταλία, όπου τον 

συνόδευσε ο Αββάς Σάντο Ρόσι. Γράφτηκε 

στη νομική σχολή της Πάδοβας απ’ όπου 

αποφοίτησε το 1818.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γράφει 

και τα πρώτα του ποιήματα, θρησκευτικής 

θεματολογίας στα ιταλικά, ενώ συνεχίζει 

τη συγγραφή ιταλικών ποιημάτων και 

μετά την επιστροφή του στη Ζάκυνθο 

την ίδια χρονιά, με σημαντικότερο 

ποίημα του “Στο Θάνατο του Ούγου 

Φώσκολου”, σπουδαίου Ιταλού ποιητή και 

συμπατριώτη του. Παράλληλα εμβαθύνει 

στη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας,  εστιάζοντας ιδιαίτερα 

στην επτανησιακή γραμματεία, τα έργα 

της Κρητικής Αναγέννησης αλλά και το 

δημοτικό τραγούδι.
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Η πρώτη σημαντική ποιητική του 

σύνθεση στα ελληνικά είναι ο Ύμνος εις 

την Ελευθερίαν, που γράφτηκε το 1823 

και αποτελείται από 158 στροφές, οι 24 

εκ των οποίων, σε μελοποίηση Νικολάου 

Μάντζαρου (1828) αποτελούν το εθνικό 

Ύμνο του Ελληνικού Κράτους από το 

1865 και της Κυπριακής Δημοκρατίας από 

το 1966.  Η ελληνική επανάσταση είναι ένα 

γεγονός που προκάλεσε βαθιά εντύπωση 

στον ποιητή, όπως αποτυπώνεται και σε 

άλλα ποιήματα της περιόδου όπως το “Εις 

Μάρκο Μπότσαρη” και η “Καταστροφή 

των Ψαρών”.

Μακριά από τα μέτωπα του επαναστατικού 

εμφυλίου που ήδη μαινόταν, ο Σολωμός 

προβάλλει μια εξιδανικευμένη- αν κι 

όχι περιοριστικά εθνικιστική-εικόνα της 

ιδεολογίας της Ελληνικής Επανάστασης. 

Η αναγκαιότητα ερμηνείας των στίχων 

του Σολωμού στο ιστορικό τους πλαίσιο 

κι όχι η αντιμετώπισή τους ως αιώνιες κι 

απαράγραπτες αλήθειες, φαίνονται κι από 

την επίδραση του στίχου “κι η διχόνοια 

που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή”, που 

σχολιάζει τις εσωτερικές συγκρούσεις των 

επαναστατών χρησιμοποιείται έκτοτε με 

μοιρολατρικό τρόπο για να καταδείξει 

μια δήθεν εγγενή τάση των Ελλήνων 

στον αλληλοσπαραγμό, συσκοτίζοντας 

τα κοινωνικά αίτια των εμφύλιων 

αντιπαραθέσεων. Παρόμοια τύχη είχε 

και η περίφημη ρήση του “Εθνικό είναι 

το αληθές”, που συνήθως ερμηνεύεται 

από τον εκάστοτε ομιλούντα ή γράφοντα 

απλώς ως ενισχυτικό αυτού που ο ίδιος 

θεωρεί εθνικό ή αληθές.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του εν λόγω 

ποιήματος, όπως και του συνόλου του 

ώριμου ελληνόγλωσσου έργου του ποιητή, 

είναι η δημιουργία μας λογοτεχνικής 

γλώσσας βασισμένης σε εκείνη του απλού 

λαού, στερώντας βασικά επιχειρήματα 

από τους υπερασπιστές των αρχαϊζόντων 

μορφών γραπτής γλώσσας, με επιχείρημα 

την απουσία λόγιων λογοτεχνικών 

προτύπων στη δημοτική. Η αταλάντευτη 

στάση του Σολωμού στο γλωσσικό ζήτημα 

διαφαίνεται και στο έργο του “Διάλογος” 

το 1824, όπου ο Ποιητής αντιπαρατίθεται 

στο Σοφολογιότατο.

Το 1828 ο ποιητής εγκαθίσταται στην 

Κέρκυρα, μεταξύ άλλων για να αποφύγει 

τον αδερφό του Δημήτριο και τη σύζυγό 

του, που ενδεχομένως να αποτελεί και πηγή 

έμπνευσης για τη “Γυναίκα της Ζάκυνθος”, 

έργο το οποίο έχει ερμηνευτεί και ως 

επίκριση της Αγγλοκρατίας, δεδομένου ότι 

το 1821 είχε προσυπογράψει κείμενο κατά 

της αυταρχικής διοίκησης του Άγγλου 

αρμοστή Μαίτλαντ, αν και οι περισσότεροι 

μελετητές θεωρούν πως ήταν αγγλόφιλος, 

λόγω τη σύμπτωσης των συμφερόντων του 

με την αγγλική πολιτική στα Επτάνησα. 

Οι σχέσεις με την οικογένειά του τα 

επόμενα χρόνια επιδεινώνονται διαρκώς, 

καθώς  ο Σολωμός είχε λάβει μεν τον 

τίτλο του πατέρα του, όπως και μέρος της 

οικογενειακής περιουσίας αλλά ενεπλάκη 

σε πολλές δικαστικές περιπέτειες με τα 

ετεροθαλή αδέλφια του  για το ζήτημα 

διαμοιρασμού της κληρονομιάς. Μάλιστα 

εκείνη την περίοδο έρχεται σε σύγκρουση 

με τη μητέρα του και τους φίλους του, 

που πήραν τη θέση των αντιδίκων του στη 

διαμάχη. Οι πικρίες από τη συγκεκριμένη 

εμπειρία επιδεινώνουν τον αλκοολισμό 

του, ο οποίος τον φτάνει σε σημείο να 

πίνει οτιδήποτε, από αψέντι μέχρι την 

κολόνια του όταν δεν έβρισκε κάτι άλλο. 

Ο αλκοολισμός του εξάλλου φαίνεται να 

εξηγεί, μαζί με την τελειομανία του τον 

ολοένα και πιο θραυσματικό χαρακτήρα της 

ποίησής του, η οποία ωστόσο εξακολουθεί 

ακόμη να αποδίδει σημαντικούς καρπούς 

σε συνθέσεις όπως ο Κρητικός (1833), 

οι -επίσης μελοποιημένοι αργότερα- 

Ελεύθεροι πολιορκημένοι για την ηρωική 

έξοδο του Μεσολογγίου, που με διακοπές 

συνθέτει από το 1833 κι έπειτα και ξανά 

μετά το 1844, καθώς και ο Πορφύρας.

Προς το τέλος της ζωής του στρέφεται εκ 

νέου στην ιταλόγλωσση ποίηση, η οποία 

πλέον είναι πιο ουσιαστική σε σχέση 

με τα μάλλον κοινότοπα νεανικά του 

δημιουργήματα. Τα τελευταία δυο χρόνια 

της ζωής του δε φαίνεται να συνθέτει το 

οτιδήποτε, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 27 

Φλεβάρη 1857, μη προλαβαίνοντας την 

ανακήρυξή του σε “εθνικό ποιητή” από 

το βασιλιά Γεώργιο Β’ το 1865, ούτε την 

Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 

που είχε δοθεί ως “προίκα” από τους 

Βρετανούς στο νέο άνακτα ένα χρόνο 

νωρίτερα.

Σταθμοί στην πρόσληψη του σολωμικού 

έργου υπήρξαν η έκδοση των 

“Ευρισκομένων” του από τον Ιάκωβο 

Πολυλά το 1859, αλλά και η έκδοση των 

χειρόγραφων του από το Λίνο Πολίτη το 

1964. Αν και σήμερα μοιάζουν να έχουν 

ειπωθεί περίπου τα πάντα γύρω από το 

Σολωμό και το έργο του, είναι βέβαιο ότι 

η ενασχόληση με αυτά θα συνεχιστεί, 

υπαγορευόμενη κι από τις εκάστοτε 

ιστορικές συγκυρίες, που καθιστούν 

επίκαιρες ή έστω του συρμού διαφορετικές 

κάθε φορά πτυχές τους. Κάποιες φορές 

βέβαια αυτή η ενασχόληση, κυρίως όταν 

κινείται εκτός φιλολογικών κύκλων, 

προσλαμβάνει και ιδιαίτερα γραφικές 

διαστάσεις, όπως πριν λίγα χρόνια όταν η 

δημοτική αρχή Ζακύνθου κήρυξε 

ανεπιθύμητο στο νησί τον δημοσιογράφο-

ποιητή Κωνσταντίνο Μπογδάνο, όταν 

αυτός ανέφερε τον ποιητή ως αλκοολικό, 

μασόνο, Εβραίο και ομοφυλόφιλο (εκ των 

οποίων τα δύο πρώτα είναι βέβαια και τα 

υπόλοιπα συχνά διατυπωμένες εικασίες). 

ΜΕΡΒΕ: ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΜΙΛΑΜΕ ΜΟΝΟ ΡΩΜΕΪΚΑ…

«Καταλαβαίνω ελληνικά μα δεν θέλω να τα 

μιλάω. Φοβάμαι πως αν μιλήσω ελληνικά 

θα ξεχάσω τα ρωμέικα, θα ξεχάσω την 

γλώσσα μου και δεν θέλω. Πρέπει να 

συνεχίσω να την μιλάω. Αν δεν το κάνω 

εγώ ποιος θα το κάνει;» μου έλεγε η Μερβέ.

Δηλαδή στο σπίτι τι μιλάτε; «Μόνο 

ρωμέικα. Τουρκικά καθόλου. Όταν με 

πάρει η μάνα μου τηλέφωνο και μιλήσω 

τουρκικά καταλαβαίνει αμέσως πως είμαι 

με κάποιον άλλον μαζί και μου το λέει».

Η Μερβέ είναι από το Çaykara, μια περιοχή 

στον ανατολικό Πόντο που παράγει καλό 

τσάι, και έχει τα περισσότερα ελληνόφωνα 
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χωρία στην περιοχή. Kadahor λέγεται στην 

τοπική γλώσσα. Κατωχώρια δηλαδή, γιατί 

είναι στον κάμπο, προς την θάλασσα στους 

πρόποδες των Ποντιακών Άλπειων…

«Η Μερβέ σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και 

Επικοινωνία. Δουλεύει τώρα για τον Ομέρ 

μπέη, πατριώτης της και αυτός. Βγάζουν 

βιβλία, ένα λογοτεχνικό περιοδικό, 

οργανώνουν συνέδρια… Ανάμεσά τους 

και αυτό που συμμετείχα πριν λίγες μέρες. 

(Όμηρος, Τροία, Καζαντζάκης).

Η μεγάλη αγάπη της όμως είναι η πατρίδα 

της, ο Πόντος, το Κανταχόρ.

Μεράκι της να κρατήσει την παράδοση, 

την γλώσσα, τους χορούς, την μουσική των 

προγόνων της.

Η περιοχή από όπου προέρχεται η Μερβέ 

ήταν ελληνόφωνη «από αρχαιοτάτων 

χρόνων» στην Λαζική ήρθαν οι Έλληνες 

από την εποχή του Ιάσωνα για πρώτη φορά, 

σε χρόνια μυθικά και εγκαταστάθηκαν λίγο 

αργότερα πιο μόνιμα. Στην παραλιακή 

ζώνη αρχικά, επεκτάθηκαν και προς 

τα βουνά με το πέρασμα των αιώνων, 

συγχρωτίστηκαν με τους άλλους λαούς της 

περιοχής, έδωσαν και πήραν. Κυρίαρχοι 

πέρασαν πολλοί, πέρασμα ο τόπος τους 

προς τον Καύκασο και το οροπέδιο της 

Ανατολίας, διέξοδος προς την θάλασσα.

Άλλαξαν και θρησκεία κάμποσες φορές. 

Μα την γλώσσα την κράτησαν. «Εμείς 

μιλάμε αρχαία ελληνικά», μου λέει η 

Μερβέ με περηφάνια «την γλώσσα των 

προγόνων μας». 

Τον 18ο αιώνα έγιναν στην περιοχή 

πολλοί βίαιοι εξισλαμισμοί. Λίγο πιο πέρα 

ήταν τα σύνορα με την μεγάλη Ρωσική 

Αυτοκρατορία. Ο αντίπαλο δέος των 

Οθωμανών. Το κράτος ήθελε πιστούς 

μουσουλμάνους κοντά στα σύνορα και όχι 

πληθυσμούς ομόδοξους των Ρώσων.

Η δράση όμως φέρνει αντίδραση. 

Χιλιάδες αναγκαστικά εξισλαμισθέντες 

παρέμειναν κρυφά χριστιανοί για αιώνες. 

Κράτησαν όχι μόνο την γλώσσα, αλλά και 

την θρησκεία τους… Οι περισσότεροι θα 

φανερωθούν όταν οι συνθήκες αλλάξουν, 

και θα αναγκαστούν έτσι να φύγουν με την 

ανταλλαγή του 1923. Κάποιο άλλοι όμως 

θα παραμείνουν, μέχρι σήμερα.

Θα κρατήσουν τη γλώσσα, τον χορό, την 

μουσική, τα τραγούδια, τις παραδόσεις, 

κάποιοι ακόμα και την θρησκεία των 

προγόνων τους. Λιγοστεύουν και χάνονται 

σήμερα; Μπορεί. Μπορεί όμως και όχι… 

Άντεξαν τόσους αιώνες. Γιατί όχι και άλλο 

ακόμα.

Η ελληνική γλώσσα πάντως μιλιέται και 

τραγουδιέται στην Λαζική, όπως συμβαίνει 

από την εποχή που ο Ξενοφώντας με τους 

Μύριους του, πέρασε από εκεί κοντά 

αναζητώντας διέξοδο για την θάλασσα.

Σε λίγο η Μερβέ σταματάει να μιλά και 

αρχίζει το τραγούδι. Και τότε αυτό το 

μικροκαμωμένο αεικίνητο κορίτσι θα 

μεταμορφωθεί σε ένα πλάσμα γοητευτικό 

με μια φωνή που έρχεται θαρρείς μέσα 

από τους αιώνες και συνταράζει. Το πιο 

συγκλονιστικό: ο θρήνος που απηχεί 

το συγκεκριμένο μοιρολόι είναι εκείνος 

για την Πολυξένη, την στερνοκόρη του 

Πριάμου που θυσιάστηκε στον τάφο του 

Αχιλλέα μετά την άλωση της Τροίας.

Απίστευτη επιβίωση στην εποχή μας 

μιας ιδιαίτερης και σπάνιας αρχαίας 

παράδοσης, ενός θρύλου από τον ομηρικό 

κύκλο.

Μια από τις αποκαλύψεις των ημερών, σε 

έναν τόπο που δεν παύει να εκπλήσσει και 

να προκαλεί το νου και τις αισθήσεις..

Σημ.: Ρωμέικα/ Romeyka ονομάζεται 

από τους ίδιους τους φυσικούς ομιλητές 

της η γλώσσα των ελληνόφωνων του 

Πόντου. Μιλιέται ακόμα σε αρκετά χωρία 

στην περιοχή των Καταχωρίων (Çaykara) 

των Σουρμένων (Sürmene) του Όφεως 

(Of  ) ανατολικά της Τραπεζούντας. Αυτές 

οι περιοχές, στην Ματσούκα (Maçka) 

και την Τώνια (Tonya), ΝΑ και ΝΔ της 

Τραπεζούντας αντίστοιχα.

Η πλειοψηφία των ελληνόφωνων του 

Πόντου έφυγαν με την ανταλλαγή των 

πληθυσμών για την Ελλάδα. Ήταν 

Ρωμιοί, ελληνορθόδοξοι Πόντιοι που 

εγκαταστάθηκαν κυρίως στην βόρειο 

Ελλάδα. Κράτησαν και οι ίδιοι την γλώσσα 

και τις παραδόσεις του. Οι Πόντιοι είναι 

σήμερα ένα ξεχωριστό κομμάτι του 

πληθυσμού της χώρας μας που θυμάται 

και τιμά την καταγωγή από τις αρχαίες 

πατρίδες της Μαύρης Θάλασσας. Η 

γλώσσα που μιλούν και που μεταδίδουν από 

γενιά σε γενιά την λένε οι ίδιοι Ποντιακά. 

Οι γλωσσολόγοι την ονομάζουν ποντιακή 

διάλεκτο της ελληνικής και μελετούν το 

λεξιλόγιο και την μορφολογία της. Είναι 

η ίδια γλώσσα που μιλά η Μερβέ και την 

ονομάζει Ρωμέικα.

Άλλωστε όταν η Μερβέ βρεθεί στην 

Ελλάδα ή στην Τουρκία με συμπατριώτες 

της, απογόνους των ανταλλαγέντων Ρωμιών 

από τον Πόντο, μιλά μαζί τους την ίδια 

γλώσσα, τραγουδά τους ίδιους καημούς, 

χορεύει τους ίδιους χορούς.

Μακρινοί συγγενείς άλλωστε είναι κάποιοι 

από αυτούς και αδέλφια στην καρδιά 

της. Το γένος το δικό μας, όπως λέει, 

«τεμέτερον».

(http://constantinoupoli.com)  

ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ» ΜΕ ΤΗ ΛΙΤΣΑ ΠΙΣΚΕΡΑ

Είχαμε μιλήσει σ’ αυτή την εκπομπή με την Λίτσα 

Πισκερά πριν δύο, τρεις μήνες για την ΕΚ Πράγας 

και γενικά για τους Έλληνες στην Τσεχία. Η ίδια 

έκανε μια υπέροχη εκπομπή. Όλες οι εκπομπές 

«Ένας κόσμος Ελλάδα» είναι πολύ ενδιαφέρουσες 

διότι μαθαίνουμε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας. 

Τα μέλη της εκπομπής αυτής μελετούν, ανακαλύπτουν 

τους Έλληνες σε όλο τον κόσμος και τους προβάλουν 

στην εκπομπή τους. 

Η ομάδα της εκπομπής “Ένας κόσμος Ελλάδα” του 

ΘΕΜΑ FM. Λίτσα Πισκερά και οι “αφανείς ήρωες” 

Νίκος Σκλαβενίτης (επιμέλεια ήχου), Αντώνης 

Καλούδης (μουσική επιμέλεια), και Τάσος Δενεσίδης 

(επιμέλεια video).

https://www.facebook.com/EnasKosmosEllada/



29Καλημέρα 4

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ:

Γιατί όλες οι εκκλησίες του βρίσκονται σε υψόμετρο;

20 Ιουλίου

Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του 

Προφήτη Ηλία, που έζησε και έδρασε 

το 90-100 Πχ. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος 

και δυναμικός αντιπρόσωπος του Θεού και 

λόγω του τρόπου ζωής του όλες οι εκκλησίες 

που είναι αφιερωμένες σε αυτόν βρίσκονται 

σε κορυφές βουνών και λόφων.

Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν Ισραηλίτης 

προφήτης του Θεού, γιος του Σωβάκ 

και καταγόταν από το χωριό Θέσβη της 

Γαλαάδ. Το όνομα του αποτελεί ελληνική 

μεταφορά του αντίστοιχου εβραϊκού 

ονόματος Ελιγιαχού, το οποίο σημαίνει «Ο 

Θεός μου είναι ο Ιεχωβά», ενώ αναφορές 

στον προφήτη Ηλία εμπεριέχονται και στο 

Κοράνι.

Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη 

και τη Μακεδονία, ο προφήτης Ηλίας 

θεωρούνταν κύριος της βροχής, των βροντών 

και των κεραυνών, ενώ το όνομα του 

συνδέθηκε με τον καυτό καλοκαιρινό Ήλιο 

αλλά και τις καλοκαιρινές μπόρες, λόγω της 

ιδιότητας του προφήτη Ηλία ως ρυθμιστή 

των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την 

Παλαιά Διαθήκη.

Τα θαύματα του προφήτη που αναφέρονται 

στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολλά και 

συνδέονται με την ιδιότητα του ως ρυθμιστή 

των καιρικών συνθηκών, αφού είναι αυτός 

που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον 

ουρανό, εμπόδισε τη βροχή και δεν έβρεξε 

για τρεισήμισι χρόνια, ανέστησε τον νεκρό 

γιο της Σεραφθίας χήρας και έκαψε τους 

εκατό ανθρώπους που έστειλε ο βασιλιάς 

Οχοζίας.

Επίσης είδε το Θεό στο όρος Χωρήβ και 

έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη 

με πύρινη άμαξα στον ουρανό, αφήνοντας 

συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, 

Ελισσαίο και στη Μεταμόρφωση του 

Χριστού στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον 

Μωυσή.

Ωστόσο ο λόγος που οι εκκλησίες του είναι 

χτισμένες στο βουνό σχετίζεται με τη λαϊκή 

παράδοση που αναφέρει ότι ο Αϊ-Λιας ήταν 

ναύτης που η θάλασσα προσπάθησε πολλές 

φορές να τον πνίξει και όταν βαρέθηκε τα 

ταξίδια, αποφάσισε να βρει ένα μέρος που να 

μην ξέρουν τι είναι θάλασσα και καράβι.

Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, πήρε ένα 

κουπί στον ώμο και τράβηξε για τη στεριά 

και όποιον συναντούσε τον ρωτούσε τι είναι 

αυτό που κρατάει στα χέρια του και όσο του 

απαντούσαν «κουπί», τραβούσε ψηλότερα. 

Όταν κάποτε έφτασε σε ένα ψηλό βουνό 

συνάντησε έναν τσοπάνη και τον ρώτησε τι 

ήταν αυτό που βαστούσε.

Ο τσοπάνης το κοίταξε καλά-καλά και 

ύστερα του είπε «ξύλο είναι». Ο Αϊ-Λιας 

γέλασε ικανοποιημένος και έμεινε από τότε 

κοντά στους ανθρώπους των βουνών και 

όπως αναφέρει η παράδοση «Στένει ολόρθο 

το κουπί, χτίζει μια καλύβα και αποφασίζει 

να μείνει εκεί όλη του τη ζωή. Για τούτο 

τον Άγιο Ηλία τον βάνουν πάντα στα 

ψηλώματα».

Στις 20 Ιουλίου που εορτάζεται η μνήμη 

του προφήτη, δεν εορτάζουμε την κοίμηση, 

-γιατί ο προφήτης δεν πέθανε ποτέ- αλλά την 

ανάληψή του.

Συγκεκριμένα ο απόστολος Παύλος 

αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν 

ανελήφθη όπως ο Κύριος, εις τον ουρανό, 

αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη 

και ζει κάτω εις την γη με το φθαρτό του 

σώμα, χιλιάδες χρόνια τώρα.

Σύμφωνα με παραλλαγή της παράδοσης 

αυτής στην Κεφαλονιά, ο άγιος είναι στις 

κορυφές, γιατί δεν πάτησε ποτέ στον κάμπο, 

ούτε σε χώμα τον θάψανε. Γυρίζει με το 

άρμα του στον ουρανό και μονάχα στις 

κορυφές στέκει και ανασαίνει. Κι όταν ζούσε, 

έτσι του άρεσε να βρίσκεται στα βουνά.

Δεν θα μπορούσε, όμως, να μην ασχοληθεί 

με μια τέτοια σημαντική γιορτή και η λαϊκή 

σοφία. Έχουμε, έτσι, αρκετές παροιμίες για 

τον αγαπημένο άγιο του καλοκαιριού, με 

περισσότερο γνωστές τις παρακάτω:

- Τ’ αϊ-Λιός γυρίζει ο καιρός αλλιώς.

- Της αγιάς Μαρίνας ρόγα και τ’ αϊ-

Λιός σταφύλι (αρχίζουν να ωριμάζουν τα 

σταφύλια).

- Τ’ αϊ-Λιός το καρύδι, του Σωτήρος το 

σταφύλι και της Παναγιάς το σύκο.

Στον τόπο μας, που στη μνήμη του 

πανηγυρίζει και το χωριό Αλέσταινα, είναι 

γνωστή η παραγγελία-προτροπή, από 

Ηλία σε Ηλία και κατ’ επέκταση για κάθε 

συνονόματό τους:

Είπ’ ο Λιάς στο Λιά:

Ρε, Λιά,

να ειπείς του Λιά,

να ειπεί του Λιά,

να πάει ο Λιάς τ’ α-Λιός στ’ Αλέσταινα,

το κάνουν πανηγύρι!

Παροιμίες που συνδέονται με τον προφήτη 

Ηλία: Τ’ Αϊ Λιός, γυρίζει ο καιρός αλλιώς.  

Απού τ’ Αι Λια, μπαίνει το λάδι στην ελιά.   

Της Άγια Μαρίνας σύκα, και τ’ Αϊ Λιός 

σταφύλι, και τ’ Άγιου Παντελεήμονα 

γεμάτο το μαντήλι.  Άγια Μαρίνα δός μου 

σύκα, κι Αϊ Λιά άπλωσε και έπαρε.  Τ’ Αϊ 

Πνευμάτου βάλ’ ορνό, και τ’ Αϊ Λια φάε 

σύκα. Τ’ Αϊ Λια το καρύδι, του Σωτήρος 

το σταφύλι, καί της Παναγιάς το σύκο. 

ΕΛΛΑΔΑ 
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ  

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, 

22 Ιουλίου 2018 σε ηλικία 80 ετών, από 

ανακοπή καρδιάς, ο σπουδαίος Έλληνας 

ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος 

Μάνος Ελευθερίου.

Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στην Ερμούπολη της Σύρου. Ο 

πατέρας του ήταν ναυτικός. Σε ηλικία 14 

ετών ήρθε με την οικογένειά του από τη 

Σύρο στην Αθήνα και τα πρώτα επτά χρόνια 

έμειναν στο Χαλάνδρι. Παρακολούθησε 

μαθήματα στη δραματική σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου ως ακροατής, ενώ το 

1956 γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της 

Σχολής Σταυράκου.

Στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για τη 

στρατιωτική του θητεία, άρχισε να γράφει 

θεατρικά έργα και ποιήματα. Το 1962 

δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική 

συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Την 

ίδια εποχή έγραψε τους πρώτους στίχους, 

ανάμεσα στους οποίους ήταν και «Το 

τρένο φεύγει στις 8.00», που αργότερα 

μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Τον 

Οκτώβρη του 1963 άρχισε να εργάζεται 

στο «Reader’s Digest», όπου και παρέμεινε 

για τα επόμενα δεκαέξι χρόνια. Στο μεταξύ 

κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα του βιβλία 

με διηγήματα, «Το διευθυντήριο» και «Η 

σφαγή».

Το 1964 κάνει το ντεμπούτο του στην 

ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με 

τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή, καθώς και 

τον Μίκη Θεοδωράκη. Τα συγκεκριμένα 

τραγούδια πρωτοκυκλοφόρησαν το 1970 

στο Παρίσι. Συνεργάστηκε με τον Δήμο 

Μούτση (Άγιος Φεβρουάριος, 1971) και 

με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο 

«Θητεία», του οποίου η ηχογράφηση 

άρχισε το Νοέμβρη του 1973, διακόπηκε 

από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και 

τελικά κυκλοφόρησε το 1974, με τη 

Μεταπολίτευση.

Κατά καιρούς είχε συνεργαστεί σχεδόν 

με όλους τους Έλληνες συνθέτες, όπως 

με τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή 

και τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, 

καθώς και με τον Θανάση Γκαϊφύλλια 

στην «Ατέλειωτη Εκδρομή», τον Μάνο 

Χατζιδάκι, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο 

Ζαμπέτα, τον Σταμάτη Κραουνάκη, 

τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, τον Γιώργο 

Χατζηνάσιο, τον Αντώνη Βαρδή και 

πολλούς άλλους. Παράλληλα έγραφε και 

εικονογραφούσε παραμύθια για παιδιά 

και επιμελήθηκε την έκδοση λευκωμάτων 

με θέμα τη Σύρο: «Ενθύμιον Σύρας», 

«Θέατρο στην Ερμούπολη», κ.ά.

Τη δεκαετία του ‘90 αρθρογραφούσε και 

συγχρόνως έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές 

στον «Αθήνα 9,84» και στο «Δεύτερο 

Πρόγραμμα». Το 1994 εξέδωσε την 

πρώτη του νουβέλα, με τίτλο «Το άγγιγμα 

του χρόνου». Το 2004 δημοσίευσε το 

πρώτο του μυθιστόρημα («Ο Καιρός των 

Χρυσανθέμων») που τιμήθηκε με το 

Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2005. Το 

2013, ο Μάνος Ελευθερίου βραβεύθηκε 

για τη συνολική προσφορά του από την 

Ακαδημία Αθηνών. (902.gr) 



Ελληνικό Σάββατο στο κάστρο 

Βεβέρζι



Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία


