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ΑγαπητοίΑναγνώστες

Τον Απρίλη και το Μάιο είχαμε αρκετές εκδηλώσεις και γι' αυτό για τις εκδηλώσεις του Μάη θα

διαβάσετε στο επόμενο τεύχος. Συνεχίζουμε με καλούς ρυθμούς και ποιότητα να διοργανώνουμε τις

εκδηλώσεις μας και χαιρόμαστε ότι πολλά μέλη μας έχουν ενεργοποιηθεί και όλοι προσπαθούμε να

βελτιώσουμε την ποιότητα των εκδηλώσεων της Κοινότητάς μας. Ελπίζουμε ότι όλα τα μέλη μας χωρίς

εξαίρεση θα προσπαθήσουν να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις εκδηλώσεις και να βοηθάει ο καθένας

μας με ότι και όπως μπορεί. Υπάρχουνε, δυστυχώς, και μέλη της Κοινότητάς μας που προσπαθούν να

κατηγορούν τοΔιοικητικό Συμβούλιομε κουτσομπολιό, γράμματα και σημειώσεις σε διάφορουςφορείς

και μη, για δικούς τους λόγους, τουςοποίους δεθέλουμε να ξέρουμε.Όποιοςπάσχει για ταδρώμενα της

Κοινότητάς μας είναι καλοδεχούμενος στα γραφεία μας, να έρθει και να μας εξηγήσει το τι τον/την

βασανίζει τόσο πολύ. Εάν θέλει μπορεί να μας στείλει και μας κανένα «γράμμα, επιστολή ή

σημειωματάκια» από αυτά που έμαθε να στέλνει. Πάντως, εμείς θα συνεχίσουμε να πάσχουμε για τα

δικάμαςπροχωρώνταςμπροστά.

Σ' αυτό το τεύχος εκτός από τις εκδηλώσεις μας, θα σας ενημερώσουμε και για εκδηλώσεις που

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στην Ελληνική Κοινότητα του Μπρνο, στην ΕΚ Κρνοβ, θα διαβάσετε

για τα όμορφα νησιά της Ελλάδας (μια που έρχονται και οι καλοκαιρινές διακοπές) στη στήλη

«Γνωρίζουμε την Ελλάδα», τα παιδιά μας θα διαβάσουνε τη συνέχεια της ιστορίας των πέντε φίλων στη

«Σελίδα των Παιδιών», και βέβαια έχουμε δημοσιεύσει και ενδιαφέρουσες επιστολές από αναγνώστες

μας. Δεν ξεχάσαμε και την ιστορία μας διότι μας τη θυμίζουν αυτοί που θέλουν να την διαστρεβλώσουν

καιπαραχαράξουνόπωςστηνΕλλάδαέτσι κι εδώστηνΤσεχία. Καλήανάγνωσηκαι καλέςδιακοπές.

,

Ευχαριστούμε τηΦανήΝεδέλκουαπό τηΘεσσαλονίκη, τοΔάνιελΠαπαδόπουλουαπό τηνΠράγακαι

τοΧρήστοΕυθυμιάδηαπότοΜπρνογια τιςσυνδρομές τουςστοπεριοδικόμας.
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Μαρτίου

Απρίλη

Ελληνική Κοινότητα Πράγας γιόρτασε την επέτειο της

ελληνικότατα. Όπως

επισήμαναν πολλά μέλη της Κοινότητάς μας ήταν η πιο ελληνική

ατμόσφαιρα στην οποία βρεθήκανε ποτέ εδώ στην Πράγα. Σ' αυτό

βοήθησε όπως η προετοιμασία του καλλιτεχνικού προγράμματος (τον

Εθνικό Ύμνο τραγουδήσανε για πρώτη φορά με το χορευτικό

«Ακρόπολις», τα παιδιά από το ελληνικό σχολείο, η δασκάλα μας Λήδα

Γαλανοπούλου τα είχε προετοιμάσει με ποιήματα, τα οποία τα παιδιά

απαγγείλανε μεπάθος, το χορευτικό «Ακρόπολις» χόρεψε λεβέντικα, το

χορευτικό της ΕΚ του Γιάβορνικ με τους θρακιώτικους χορούς μας

ενθουσίασε και όπως πάντα το μικρό χορευτικό εάν και ήτανε τα

παιδάκια αγχωμένα με τόσους καλούς χορευτές γύρω τους, χορέψανε

με την ψυχή τους), έτσι και η παρουσίαση του χορευτικού του

Μορφωτικού Συλλόγου Βερδικουσίων, Λάρισας με τις υπέροχες στολές

τους (σημειώνουμε ότι αυτές οι παραδοσιακές στολές κερδίσανε το

πρώτοβραβείοσεΠαγκόσμιοΦεστιβάλστην Ιταλία!), με ταλάβαρα του

Συλλόγου και τις ελληνικές σημαίες. Η αίθουσα του Μπέλβεντερε

στολίστηκε με την γαλανόλευκη. Στο τέλος του προγράμματος όλα τα

χορευτικά χορέψανε μαζί. Ναι, συγκινηθήκαμε όχι μόνο από

πατριωτικά αισθήματα, αλλά και για την υψηλή ποιότητα του

εορτασμού. Ο Σύλλογος Βερδικουσίων δώρισε αρκετό υλικό για το

χωριό τους όπως και την πλακέτα του Συλλόγου στην Κοινότητά μας,

στον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Κ. Κοκόση και στον Α' Σύμβουλου της

Ελληνικής Πρεσβείας, κ. Γ. Στυλιανόπουλου. Ο κ. Κοκόσης μας μετέφερε

το μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπούλια

και μας δώρισε το βιβλίο του «Το μακρύ ταξίδι του Αχιλλέα»,

μυθιστόρημα για τους Έλληνες της Τσεχίας (στα ελληνικά και στα

τσέχικα). Στην γιορτή μας παρευρέθηκαν και ο Διευθυντής με

αντιπροσωπία δασκάλων και γονιών με τα παιδιά τους, του σχολείου

του Πίσεκ (μια πανέμορφη πόλη της Τσεχίας), οι οποίοι ήταν και αυτοί

καλεσμένοι μαςμετάπουείδαμε την εργασία τωνπαιδιών τουσχολείου

«Γνωρίζουμε την Ελλάδα». Μία εργασία η οποία μας συγκίνησε πάρα

πολύ και για αυτό το ΔΣ αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί με το σχολείο

αυτό. Θα το επισκεφτούμε το φθινόπωρο στην «Ελληνική Ημέρα» που

θασυνδιοργανώσουμεμε τοσχολείο. Λόγωχώρου, στο επόμενο τεύχος

του περιοδικού μας θα γράψουμε και για τα Βερδικούσια και το

Μορφωτικό Σύλλογο Βερδικουσίων. (Στη φωτογραφία, το χορευτικό

συγκρότημααπόταΒερδικούσια.)

υτή την ημέρα τα μικρά

μ α ς μ έ λ η τ η ς

Κοινότητας και μαθητές του

ελληνικού «σχολείου» μαζί με

τη δασκάλα τους,

στο τσέχικο

σχολείο

Η

εκδήλωση αυτή ήταν οργανωμένη από την ακούραστη Ιβάνα

Αβουκάτου και την Επιτροπή Γονέων. Ο Φίλιππος Λιάκος, γνωστός σεφ

στην Πράγα, ήταν το σταρ των μικρών. Ο ίδιος προετοίμασε τη ζύμη και

έδειξε στα παιδάκια πως φτιάχνουμε πασχαλινά τσουρέκια και

κουλουράκια. Τα παιδιά τον ακούγανε με μεγάλη

προσοχή και όταν αρχίσανε να φτιάχνουνε τα

τσουρεκάκια και τα κουλουράκια τους γέμισε η

«κουζίνα» (ειδική τάξη του σχολείου για το μάθημα της

μαγειρικής) με γέλια, χαρές, ερωτήσεις και

ανυπομονησία για την στιγμή που θα βγάζανε τα

ψημένα τσουρέκια και κουλουράκια. Για μας, γονείς και

αντιπρόσωποι του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, όπως και για τη

δασκάλαμαςΛήδα, η οποία συμμετείχε παντού, το πολύ

ευχάριστο γεγονός ήταν ότι σ' αυτή την εκδήλωση τα

παιδιά μιλούσαν ελληνικά (ο καλός μας Φίλιππος, η

δασκάλα, οι γονείς, η Ιβάνα μιλούσαν με τα παιδιά μόνο

στα ελληνικά!!!). Τα παιδιά με τη βοήθεια της Ιβάνας και

της Λήδας βάψανε κόκκινα αυγά. Όταν ψηθήκανε τα

τσουρέκια και τα κουλουράκια, όλοι μας τα δοκιμάσαμε και ήταν πολύ

νόστιμα. Το κάθεπαιδί πήρε το τσουρέκι και τα κουλουράκια και κόκκινα

και πράσινα αβγουλάκια

του για να τα παν σπίτι

σ τους γονε ί ς τους .

Θ έ λ ο υ μ ε ν α

ευχαριστήσουμε θερμά

τον σεφ Φίλιππο και τη

συντρόφισσα του Βέρα

για την προσφορά του

χρόνου τους και των

υλικών για τα τσουρέκια

και κουλουράκια, την

Ιβάνα Αβουκάτου για την

προσφορά των αβγών

και άλλο υλικό και για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, το ΔΣ της

ΕΚΠράγας για την ηθική και οικονομική βοήθεια, όλους τους γονείς που

συμμετείχαν στην εκδήλωση όπως και τη Διευθύντρια και τη δασκάλα

γυμναστικής (τη δασκάλα της Ράνιας Αβουκάτου) για την θερμή

υποδοχή και βοήθεια όσο αφορά τους χώρους που μας δώσανε για την

εκδήλωση. Ευχαριστούμε όπως πάντα τη Λήδα Γαλανοπούλου, η οποία

δε λείπει ποτέ από τις εκδηλώσεις των παιδιών όπως και από τις

εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας. Ας ευχαριστήσουμε και τα μικρά μας μέλη

που εδώκαι πάνωαπό ένα χρόνο συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις

με μεγάλο ενθουσιασμό και αφοσίωση για την Κοινότητά μας. Είναι ένα

καλό παράδειγμα για όσους γονείς και παιδιά ακόμα δεν βρίσκουν το

χρόνο να συμμετάσχουν στα δρώμενα της Κοινότητάς μας. Όπως τα

παιδιά έτσι και οι γονείς τουςμας έχουνδείξει ότι το πιο βασικόστοιχείο

γιαμιαεπιτυχίαδενείναι ταμεγάλαλόγια,αλλά ταέργαμας.

Η

Α

Εθνικής

μας γιορτής της 25ης Μαρτίου

ψήσαμε

τσουρέκια και κουλουράκια

για το Πάσχα

Τα τσουρέκια, κουλουράκια και πασχαλινά αβγά των μικρών μελών

μας…

“Campanus”, Jirovsovo

Nam, . 1782 , P raha 4 .

Δραστηριότητες της ΕΚ Πράγας



5

12Απρίλη

13Απρίλη

16Απρίλη

ΟΠρέσβης της Ελλάδας, κ. Κ. Κοκόσης και ο κ. Στυλιάνοπουλος,

Α' Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας

μετά από πρόσκληση της Προέδρου

τηςΕΚΠράγας, ΤασούλαςΖησάκη-Healey. Στομάθηματωνμικρώνμας

μελών, ταπαιδιά ετοιμάσανεμίαπασχαλινή καρτούλαγια τονΠρέσβη

και μαζί με την καρτούλα του δωρίσανε και το τσουρέκι που φτιάξανε

με τα ίδια τα χεράκια τους. Από την πλευρά του ο κ. Κοκόσης μοίρασε

στα παιδάκια από μια τσαντούλα γεμάτη με διάφορα σοκολατάκια.

Στη συνάντηση του με την

Διευθύντρια του Σπιτιού,

κ . Χ ρ α μ π ά κ ο β α ,

συζητήθηκαν θέματα

σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς σ ε

π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α τ ο υ

« Σ π ι τ ι ο ύ Ε θ ν ι κ ώ ν

Μειονοτήτων». Από την

πλευρά της η Πρόεδρος

τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς

ευχαρ ίσ τησε την κ .

Χραμπάκοβα για την

συμπαράσταση της στην

Κοινότητά μας και για την

πολύ στενή συνεργασία

μας. Η κ. Χραμπάκοβα μίλησε αρκετά κολακεύτηκα για την Κοινότητά

μας. Συγκεκριμένα είπε ότι η Κοινότητά μας είναι από τις λίγες που

λειτουργεί μέσα στο πνεύμα και στόχους του «Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων» και εάν είναι και η πιο μικρή, είναι δυναμική με πολλές

εκδηλώσεις. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και η Ιβάνα Αβουκάτου,

υπεύθυνη για την ομάδα των μικρών μας. Στο γραφείο του ΔΣ, οι

επισκέπτες μας συναντηθήκανε με γονείς και την Πρόεδρο, η οποία

μίλησε για τις δραστηριότητες της Κοινότητας. Στην ερώτηση εάν η

Κοινότητά μας έχει προβλήματα, η Πρόεδρος εξήγησε ότι χάρη στους

χορηγούς μας, μέλη της Κοινότητάς, εμείς ξεπερνάμε τις οικονομικές

δυσκολίες. Όσο αφορά την ενότητα μας, η Πρόεδρος βεβαίωσε τον

Πρέσβη ότι είμαστε ενωμένοι και γινόμαστε ακόμα πιο ενωμένη όταν

μερικοί προσπαθούν να μας κατηγορούν και διασπάσουν γράφοντας

επιστολές, τρέχοντας σε αρμόδιους και μη, για να μειώσουν το κύρος που

ευτυχώς ακόμα έχουμε. Στην ερώτηση πόσα μέλη της Κοινότητας είναι

ενεργά, η Πρόεδρος είπε ότι από τα 180 μέλη, 60 είναι δραστήρια, 60

βοηθούν όταν χρειαστεί και 60 είναι θεατές. Μετά από αυτή τη

συνάντηση η Πρόεδρος ξενάγησε τους επισκέπτες μας στους χώρους του

«ΣπιτιούΕθνικώνΜειονοτήτων».

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη, με τους Προέδρους

των μειονοτήτων της Βουλγαρίας, Κροατίας και Σερβίας

συναντήθηκαν με την

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήσανε για θέματα που αφορούν τις

μειονότητες αυτές στην Τσεχία. Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας βεβαίωσε

τους αντιπροσώπους τους Συμβουλίου ότι η Ελληνική Μειονότητα στην

Τσεχία δε δέχεται και ποτέ δε δεχότανε ρατσιστικές επιθέσεις και ότι

συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς της Τσεχίας χωρίς να

παραβιάζονται τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το Χάρτη Δικαιωμάτων,

τονοποίοηΤσεχίαέχειυπογράψει.

τ οΦεστιβάλ Συγγραφέων στηνΠράγα οΠρέσβης της Ελλάδας,

κ. Κ. Κοκόσης παρουσίασε το βιβλίο του «Το μακρύ ταξίδι του

Αχιλλέα». Στηνπερίληψηδιαβάζουμε:

«Είναι σχεδόν αδύνατο το να καταγραφεί το οδοιπορικό τόσων

ανθρώπων μεσ' από σπαρασσόμενα εδάφη και ξένες επικράτειες,

ωσότου αθέλητα καταλαγιάσουν σε νέους τόπους που όμως γίνανε η

δεύτερη πατρίδα. Και όμως, η πρώτη δεν έμεινε απλά στο υποσυνείδητο.

Ακόμα και άσπλαχνη, ήτανε πανταχού παρούσα. Πώς, άλλωστε, ήταν

νοητόναγίνει διαφορετικά;

Καιρό μετά η οδύσσεια θα τελειώσει. Τα' αχνάρια όμως μείνανε

ανεξίτηλα στο σώμα και τη μνήμη τους σαν αριθμοί από το ολοκαύτωμα.

Θα συνεχίσει επαναλαμβανόμενος έτσι, με μια μορφή που θα θυμίζει

αρχαία τραγωδία, κείνος ο αιμάτινος χορός ενός λαού που γρήγορα ξεχνά

και εύκολα παθιάζεται. Θα' τανε θεία ευχή κάπου εδώ αυτός ο κύκλος να

'κλεινε, έστω και αν τα τελευταία θύματά του ήτανε, πράγματι, εντελώς

μαεντελώςαχρείαστα.

Ένα «μυθιστόρημα» που στηρίζεται όμως σε περίπου είκοσι προσωπικές

μαρτυρίες – αφηγήσεις

πολιτικών προσφύγων,

όταν προς το τέλος του

Εμφυλίου έφυγαν από

τη βόρεια Ελλάδα για

να εγκατασταθούν

μετά μια πραγματική

οδύσσεια στην τότε

Τσεχοσλοβακία. Κείνος

ο κόσμος των ανηλίκων

και πρώην ανταρτών,

«αφήνοντας το όπλο

π α ρ ά π ό δ α »

κ α τ ά φ ε ρ α ν ν α

επιβιώσουν στη νέα

πατρίδα, κρατώντας

πάντα στην άλλη μισή

τ ο υ ς κα ρ δ ι ά έ ν α

κ ο μ μ ά τ ι γ ι α τ η

γενέθλια γη. Οι πιο

πολ λο ί μ ε τά από

χρόνια γυρίσανε στην πρώτη τους πατρίδα, μα μερικοί μ' αγιάτρευτες

πληγές

ΟΠρέσβης διάβασε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του με συνοδεία

του γνωστού κιθαρίστα και τραγουδιστή ΓιάννηΚαπνιστή. (Ευχαριστούμε

το Γιάννη Καπνιστή για το CD του ( το πολύ

επιτυχημένο DVD με δική του επιμέλεια και ερμηνεία της μουσικής του

Μάνου Χατζιδάκι και την ποιήτρια Αθηνά Παπαδάκη, η οποία

παρουσίασε τη συλλογή ποιημάτων της στο Φεστιβάλ Συγγραφέων στην

επισκέφτηκαν το

«Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων»

Συμβούλιο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων

o 21 ,

».

Guitar Confessions),

Η

Σ
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Πράγα στις 19 Απρίλη 2011). Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Χριστόφορος

παρακολούθησε την εκδήλωση αυτή με μεγάλο ενδιαφέρον. Μερικά

αποσπάσματααπότοβιβλίο τουκ. Κ. Κοκόση

«Αγάπη»… Είναι μεγάλη λέξη που χωράει σε πλατύτερες καρδιές κι

ορθάνοιχτες αγκάλες. Στην αρχή, ναι όπως το είπες, οίκτος. Η λύπηση

για τους ξυπόλυτους, τους ψειροφορτωμένους, πεινασμένους και

φυματικούς. Όταν αργότερα μεσ' απ' το μόχθο και την αιμάτινη

προσπάθεια ολημερίς, αρχίνησαν τούτοι οι δύστυχοι και

σηκωνόντουσαν λίγο ψηλότερα, ο οίκτος στέρεψε γιατρέ κι έγινε

ζήλια. Στην αρχή φωνάζαν τον ανυπόδητο πατέρα μου γύφτο,

γυφτοέλληνα, ύστερα σαν εποδέθηκε τον λοιδορούσαν για τα

χοντροπέδηλά του και κοροϊδεύαν το τσίτι της γιαγιάς. Γελάγαν τα

παιδιά, οι φίλοι μου και 'δείχναν το πανταλόνι του παππού που έπλεε

στα πισινά του και το 'σφιγγε γεράμε τη δερμάτινη του τη ζωστήρα σα

βγαίναμε στην περατζάδα του χωριού. Κείνοι οι

Τσέχοι χωριανοί δεν μπόραγαν, δεν το εχώραγε

ο νους τους πώς τόσο σύντομα γενήκανε

ανθρώποι, εμείςοι χτεσινοί κατσίβελοι.

-Ήτανε δύσκολες συνθήκες τότε. Αν οι

κομματικοί που ακόμα και σήμερα τόσο πιστά

ακούς, δεν θα με βλέπανε σε κάθε σύναξή τους,

θα 'χανα τη δουλειά μου, ή θα κινδύνευα να

πάρω εντολή για άλλη πόλη. Θα μ' έστελναν

α κό μ η κα ι σ τ ο Σ ο μ π ό τ ι ν μ α ζ ί μ ε

Σλαβομακεδόνες. Έπρεπε τότε να το σκύψω,

Ευθύμη, το κεφάλι… Και το 'κανα, τ' ομολογώ.

Εσύ το ξέρεις. Μέχρι το '68. Τότε όμως

τετέλεσται. Εσύ όμως μαθές, έχοντας δει τόσο πολύ όλα ετούτα, εσύ

γιατί και δεν ξεστράτισες, γιατί;

Πάψε να κάνεις τον κριτή. Ξέρεις καλά γιατί. Δεν ήτανε μόνο η απειλή

μιας και εσύ τόσο επέμενες να φύγεις το '68 μεσ' τη δικτατορία – και

έφυγες:! – μαζί και με τη μάνα. Είχα κι εγώ παιδί, είχα κι εγώ γυναίκα

και δουλειά. Όμως λόγω εσού ήμουνα ύποπτος πια στο κόμμα.

Έπρεπε να δείχνω πως… τίποτα δεν είχε αλλάξει, πως ήμουνα κουφός

στους Τσέχους που θρηνούσαν για τα στρατεύματα, τα τανκς που

ήρθαν και θρονιάστηκαν δίπλα, μέσα στην ίδια τη ζωή μας. Ύστερα

άκουγα, έβλεπα έστω, ρε άνθρωπε! – το 'νοιωσα μέσα στο είναι μου πως

ήμουνα μονάχος. Μονάχος με το κόμμα. Μονάχος μέσα στο κόμμα.

Ύστερα είναι κι η συνήθεια… Άλλωστε όλοι τότε παρακολουθούνταν από

τους Τσέχους, πρεσβεία, υπάλληλοί της και όσοι εμπαινόβγαιναν εκεί.

Όλοι καιόλα…Ήδηαπ' το '54

Στην κατάμεστη αίθουσα από Έλληνες, Τσέχους και άλλες εθνικότητες,

όλοι περιμέναμε το πότε θα γίνει η συζήτηση, αλλά δυστυχώς για

κάποιουςλόγουςδενέφτασεοχρόνος γιαεπεμβάσεις. Διότι θαθέλαμενα

εκφράσουμε κι εμείς τη λύπη μας για αυτή την οικογένεια που υπόφερε

απόμια οικογενειακή «κατάρα» (φαίνεται ότι από τον παππού αντάρτη η

κατάρα αυτή μεταδίνεται στο γιό και τον εγγονό όλοι πάσχουνε από

μία αγιάτρευτη ψυχολογική, ψυχιατρική κρίση) και από μία ιδεολογική

«κατάρα», η οποία στο τέλος φέρνει και την αυτοκτονία του ατόμου και

θα έλεγε κανείς και την κατάρρευσή του ως κοινωνικό και πολιτικό

πρόσωπο. Αν και πιστεύουμε ότι τέτοια άτυχα άτομα υπάρχουν και

υπήρξαν ανάμεσά μας, δύσκολα μπορούμε να χωνέψουμε την έλλειψη

στο «μυθιστόρημα» της μεγάλης και ευγενικής δύναμης που

χαρακτηρίζει και χαρακτήριζε την πλειοψηφία των πολιτικών προσφύγων

και τους απόγονούς τους, οι οποίοι μέσα σε αντιξοότητες, δυσκολίες και

μακριά από την πατρίδα τους στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά,

μπορέσανε να αναστηθούν, να σπουδάσουν, να ζήσουν μια ανθρώπινη

ζωήμεανθρώπινεςαξίες καιπάνωαπόόλαμεαγάπηγια τονσυνάνθρωπό

τους. Σίγουρα δεν τους χαρακτηρίζει η άρνηση, ο μηδενισμός και ο

εγωισμός όπως φαίνεται να στηρίζουν «οι περίπου είκοσι προσωπικές

μαρτυρίες-αφηγήσεις πολιτικών προσφύγων» στην τότε Τσεχοσλοβακία

και σημερινή Τσεχία. Σίγουρα δεν τους χαρακτηρίζει η ασέβεια, η

αγνωμοσύνη και η αχαριστία προς ένα φιλόξενο κράτος που τους έδωσε

τα πάντα για να «γίνουν άνθρωποι», άνθρωποι των γραμμάτων, της

επιστήμης της τεχνολογίας και τέχνης. Δυστυχώς, αυτάδενμπορέσαμε να

τα σχολιάσουμε στην εκδήλωσηαυτή. Πιστεύουμε ότι οι αναγνώστες μας

θα μας στείλουν τα δικά τους σχόλια κι εμείς όπως πάντα θα τα

δημοσιεύσουμε.

την Οστράβα, στο Παλάτι Πόρουμπα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια

συνάντηση των Ελλήνων Συνταξιούχων στην Τσεχία. Λόγω

οικονομικών, η ΕΚ της Πράγας δε μπόρεσε να οργανώσει λεωφορείο και

γι' αυτό αντιπροσωπεύτηκε μόνο από την Πρόεδρο της Κοινότητάς μας

και από ένα μέλος της ομάδας των συνταξιούχων, Ελπινίκη Δαμιανίδου.

Μετά την επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο της Οστράβας και το γεύμα, η

συνταξιούχοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με πολλούς πρώην

συμμαθητές και φίλους από άλλες πόλεις και χωριά της Τσεχίας. Εμείς

ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι που επιτέλους συναντήσαμε προσωπικά το

Μιλάν, τον μαέστρο της χορωδίας «Γκότσε Ντέλτσεβ», η οποία ιδρύθηκε

τα πρώτα χρόνια της πολιτικής μας προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία. Το

:

».

-

« » ,

Σ
17Απρίλη
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μουσικόσυγκρότημα«ΗΠαρέα»,αποτελούμενοαπό τα τρίααδέρφια

και πατέρα, τον Τρύφωνα Μόρα, ψυχαγώγησε τους

παραβρισκόμενους συνταξιούχους με ένα πολύ καλά μελετημένο

μουσικό πρόγραμμα. Ήταν συγκινητικό να ακούς τα τότε «παιδιά» να

τραγουδούν αντάρτικά τραγούδια και να συζητάν για τα παιδικά τους

χρόνια εδώ στην τότε Τσεχοσλοβακία με πολύ ευγνωμοσύνη και

αγάπη για τη δεύτερη πατρίδα τους. Συγχαρητήρια στην οικογένεια

Μόρα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία! Όλοι χορέψαμε, τραγουδήσαμε

με την ψυχή μας. Συγχαρητήρια στην ΕΚ της Οστράβας για την τόσο

καλά οργανωμένη εκδήλωση και για το υπέροχο καλλιτεχνικό

πρόγραμμα, προπαντός με την παρουσίαση τουμικρού χορευτικού. Η

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey ευχαρίστησε τον

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, Χρήστο

Μπιάλα, για την στενή συνεργασία του με την κοινότητά μας όπως και

για την προσωπική στήριξη του στην ΕΚ Πράγας με ένα συμβολικό

δώρο, «Μεταξά» και το βιβλίο ερωτικής ποίησης του Κυριάκου

Τσιλιγκαρίδη, το οποίο μόλις είχε φτάσει από τον εκδοτικό οίκο.Μετά

η Τασούλα ευχαρίστησε όλους τους Προέδρους των Ελληνικών

Κοινοτήτωνγια τηνσυνεργασία τουςμε τηνΚοινότητάμαςδωρίζοντας

τους το ίδιο βιβλίο, έτσι για να μας συνδέει πολλή αγάπη.

Ευχαριστούμε τον Επαναστάτη Προύσαλη που παραχώρησε τους

χώρους του παλατιού για αυτή την μεγάλη εκδήλωση και βέβαια για

το νόστιμο φαγητό που φτιάξανε στον παλάτι. Σε όλους τους

συνταξιούχουςευχόμαστεπολλήυγεία.

νάσταση Και φέτος η Παλαιά Πλατεία στο κέντρο της Πράγας,

και ο ΙΝ του Αγίου Νικολάου δέχτηκε πολλούς χριστιανούς

ορθόδοξους που μένουν στην Πράγα και βέβαια τους Έλληνες

τουρίστες που επισκέπτονται την Πράγα αυτή την ημέρα. Ο Μακ.

Χριστόφορος, Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Μητροπολίτης Πασών Χωρών

Τσεχίας και Σλοβακίας πραγματοποίησε την τελετή όπως στα ελληνικά

έτσι και σεσλαβικές γλώσσες. Ταμεσάνυχταοι πιστοί αφούπήραν τοΆγιο

Φως, συνέχισαν να γιορτάζουνστα ελληνικά εστιατόριαπουπροσφέρανε

τηνπαραδοσιακήμαγειρίτσα.

Όπως κάθε Πάσχα, η ελληνική ταβέρνα «Όλυμπος» άρχισε τις

προετοιμασίες από νωρίς για ναδεχτεί τους Έλληνες καιφίλουςμε γνήσια

ελληνικά φαγητά του Πάσχα. Η ορχήστρα του Κώστα και Ειρήνη μας

ψυχαγώγησε μέχρι αργά το βράδυ. Ευχαριστούμε την οικογένεια

Νεδέλκου η οποία πάντα ετοιμάζει τόσο προσεχτικά αυτές τις γιορτές και

μας προσφέρει ελληνικότατη ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική, ελληνική

κουζίνα και ελληνικό περιβάλλον. Όλη η νεολαία μας ήταν εκεί. Και όπως

κάθε χρόνο δεν έλλειπαν και οι Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι μας

τραγούδησαν με τις ωραίες τους φωνές. Το ίδιο έκανε και ο Θωμάς

Πετσίνης, τον οποίο είχαμε καιρό να τον ακούσουμε να τραγουδάει.

Καλοδεχτήκαμε και τον Μακ. Χριστόφορο μαζί με τους πρωτοψάλτες από

την Ελλάδα, ο οποίος παρά τις πολλές υποχρεώσεις του, βρήκε χρόνο να

μαςχαιρετήσειμε τοΧΡΙΣΤΟΣΑΝΕΣΤΗκαι ναγιορτάσειμαζί μας

Ο συμπατριώτης μας Κυριάκος

Τσιλιγκαρίδης παρουσίασε την

ποιητική του συλλογή «

(στα τσέχικα) στην ελληνική

ταβέρνα «Αγίου Γεωργίου» στο παλάτι

της Πορούμπα στην Οστράβα.

Ποιήματά του διαβάστηκαν από την

Σοφία Προύσαλη και τη φίλη τους σε

συνοδεία βιολοντσέλου από τον

συμπατριώτη μας Νίκο Εγγομίδη σε

δικές τουσυνθέσεις.Ημακέτακαιη

πλάτη του βιβλίου όπως και η

εικονογράφηση του βιβλίου είναι

της Μαρίας Προύσαλη. Στην

παρουσίαση παρευρέθηκαν

πολλοί τσέχοι φίλοι που αγαπάν

την ποίηση. Μας έκανε εντύπωση

ότι κανένας Έλληνας από την

Οστράβα ή από τη Ελληνική

Κοινότητα της Οστράβας δεν ήταν

σ' αυτή την ενδιαφέρουσα βραδιά

της ποίησης του έρωτα και της

αγάπης. Πάντως η συντάκτρια του

«Καλημέρα» ταξίδεψε από την

Πράγα για να τ ιμήσει τον

συμπατριώτη μας Κυριάκο και την

ωραία του ποίηση όπως και το

συμπατριώτη μας μουσικόΝίκο και

την καλλιτεχνική προσπάθεια της

Α

Taktovkou

srdce»

23Απρίλη

24ΑπρίληΠάσχα

29Απρίλη

Π
αρουσίαση βιβλίου στο

Παλάτι της Πορούμπα,

Οστράβα
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Μαρίας και Σοφίας στην πιο καλή ταβέρνα τηςΟστράβας στου «Αγίου

Γεωργίου (σύμφωνα με το επαγγελματικό περιοδικό «Apetit» . Στον

Κυριάκο, στον Νίκο, στη Μαρία και τη Σοφία Προύσαλη, σε όλα τα

παιδιά της κριτικής ταβέρνας, Νίκο Κουλούρη (μουσικός), Βαγγέλη

Βασιλάκο (ο σεφ και μουσικός – μπουζούκι), στο Μάρκο και Ντάνιελ

και βέβαια στον Επαναστάτη Προύσαλη, ιδιοκτήτη του παλατιού

Πορούμπα, ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά πολλές επιτυχίες στις

εκδηλώσειςπουκάνουνγιαναπροβάλουν τονελληνισμό τηςΤσεχίας.

Από τον κύκλο ποιημάτων με τίτλο που είναι έξι μονόλογοι των

ηρώων του έργου τουμέγαποιητήΟμήρου.Η ιδέα είναι από ένα έργο του

Α. Κ Μπορεί να ενδιαφέρει.Μιλάει 1. η Κασσάνδρα,

2. η Ελένη, 3. ο Πάρις, 4. ο Έκτορας, 5. ο Οδυσσέας και στο τέλος ο

Αχιλλέας, καθένας τα λέει από την οπτική του γωνία. Αυτή είναι μια

πρόχειρηαπόδοσητουμονολόγουτουΑχιλλέα (σταελληνικά)

)

urosawa-Rashomon. -

.

Ίλιον

ΌτανβλέπωτονΠρίαμοπως τρέμουν ταπόδια του

στον καθημερινό έλεγχο του στρατού που τους τοίχους

υπεραμύνεται

πωςαπόταμάτια τουανήμποραποτάμι τρέχειαλμυρό

κάθεφοράπουεύνοια ζητάαπότουςθεούς τουΟλύμπου

ητονκαβαλάρηΝέστοραπως τοδέρμακρέμεταιαπάνωτου

πως αντί ψητού για βραδινό μια ρουφηξιά έχει γάλα

χορτάτος διαφόρων τεχνασμάτων τον Θάνατο μόνο που περιμένει

πια

σφραγίδα τουκάτωκόσμου ζωγραφισμένηστοπρόσωποτου

ότανβλέπωτιάνισημάχημε τωνΧρόνοοάνθρωποςδίνει

πωςνααντισταθώτουπειρασμούαπότηνμάναμουπουξέρω

Ιδού να γιατί δεν προστατεύω την φτέρνα μου

ότι με δόξα στεφανωμένος μπορώ να πεθάνω στα άνθη των νιάτων

μου

!

Když vidímPriama jak semu třesounohy

při denní inspekci vojska cohradbybrání

jak zočí bezmocných tečemupotok slaný

omilost kdykoli olympsképrosí bohy

či jezdceNestorakůže jaknaněmvisí

jakmístopečínky k večeři hltmámléka

syt hříček všelikýchnaSmrt jakuž jen čeká

cejch říšepodsvětní vepsanýv tváře rysy

když zřím jak nerovný člověk boj s Časem

svádí

jak šanci odolat oníž vímodsvémáti

Hle proč si pancířem nechráním šlachu

paty!

že slávou ověnčen zemřít smím v květu

mládí
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ΤηςΜαρίαςΣταματιάδου

(από το περιοδικό ΝΕΜΕΣΙΣ, Μάρτιος 2011, ιδρυτής Λιάνα Κανέλη,

δημοσιογράφοςκαιβουλευτής τουΚΚΕ.)

Άγιος Γεώργιος

(αποσπάσματα)
… Ένας από τους κυριότερους αγίους είναι ο Καππαδόκης άγιος

Γεώργιος, ο οποίος στη λαϊκή ψυχή έχει στοιχεία αγιοσύνης και

ηρωισμού ταυτόχρονα, όπως και ο άλλος έφιππος άγιος, ο άγιος

Δημήτριος. Στην Καππαδοκία, μάλιστα, πιστεύουν ότι τα άλογα του

Άι-Γιώργη, τουΆι-Δημήτρη, τωναγίωνΘεοδώρων και τουαγίουΜηνά

τρέχουν στον ουρανό και ότι είναι αυτά που προκαλούν τις βροντές

και τιςαστραπέςμε ταπέταλάτους.

Το βασικό χαρακτηριστικό όμως του αγίου Γεωργίου σύμφωνα με

τους θρύλους που σχετίζονται μ' αυτόν, το φανερώνει το επίθετο

«δρακοντοκτόνος», επειδή ο άγιος σκότωσε έναν δράκο που

φρουρούσεόλο το νερό τηςπεριοχής και δενάφηνε τους κατοίκους να

υδρευτούν, αν δεν του έδιναν βορά κάθε φορά από έναν συντοπίτη

τους. Αυτό συνεχιζόταν επί πολλά χρόνια, μέχρι που ήρθε η σειρά της

μονάκριβης κόρης του τοπικού άρχοντα να θυσιαστεί στον δράκο.

Τότε, ο άγιος, καβαλάρης, με το κοντάρι του σκότωσε τον δράκο,

έσωσε τηνκοπέλακαι ελευθέρωσεκαι τηνπόλη.

Το αξιοσημείωτο στην όλη ιστορία είναι ότι την ιδιότητα του

δρακοντοκτόνουοάγιος την αποκτάμόλις τον εντέκατοαιώνα, και όχι

ενωρίτερα. Οι παλαιότερες παραστάσεις του αγίου τον εικονίζουν ως

αξιωματούχο. Γράφει σχετικά η αναπληρώτρια καθηγήτρια

Βυζαντινής Τέχνης, Μαρία Βασιλάκη: «Οι κατ' εξοχήν δρακοντοκτόνοι

άγιοι στην Ανατολική Εκκλησία ήταν οι δύο Θεόδωροι, ο Τήρων και ο

Στρατηλάτης. Η παλαιότερη παράσταση με τον Γεώργιο του έκτου

αιώνα τον δείχνει ως αξιωματούχο, δηλαδή με την επίσημη και όχι με

τη στρατιωτική του στολή. Δεν γνωρίζω για παράσταση του ένατου

αιώνα. Πάντως, μόλις τον εντέκατο εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος.

Πως και γιατί αντικαταστάθηκαν οι Θεόδωροι από τον Γεώργιο είναι

ένα ζητούμενο».

Το γεγονός πάντως δεν είναι άσχετο και με το ότι τον εντέκατο αιώνα

το Βυζάντιο βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Ως

δρακοντοκτόνο, τον άγιο τον διεκδίκησε και το Ισλάμ, κατά τον δέκατο

τρίτο και δέκατο τέταρτο αιώνα, ονομάζοντάς τον Σαρί

Σαλτίκ.

Σύμφωνα με τον δικό τους θρύλο, ο Σαρί Σαλτίκ, πιστός

σύντροφος του Χατζή Μπεκτάς (ιδρυτή του τάγματος

των Μπεκτασήδων) έφθασε στη Βουλγαρία, σκότωσε

έναν δράκοντα με επτά κεφάλια, απελευθέρωσε τη

βασιλοπούλα και οι χριστιανοί (οι «άλλοι»)

ασπάστηκαν των Μωάμεθ. Ο ίδιος θρύλος είναι πολύ

ισχυρόςστηνΚρόια τηςΑλβανίας,αλλάκαιστηΒοσνία.

Αρχαιοελληνικές καταβολές…

Στην ελληνική παράδοση, δρακοντοκτόνους ήρωες

έχουμε και στα προ Χριστού χρόνια, ο θρύλος των

οποίων επέζησε στους μετά Χριστόν αγίους. Έτσι, ο Άι-

Γιώργης αποτελεί συνέχεια του ηλιακού θεού

Απόλλωνα, ο οποίος σκότωσε τον πύθωνα στους

Δελφούς.

Ο πύθωνα ήταν ένα μεγάλο σαυροειδές τέρας που

γέννησε η Γη. Ζούσε στις μεγάλες βραχώδεις σχισμές

των νότιων παρυφών του Παρνασσού και προστάτευε

τις πηγές Μάνα και Κασταλία, ενώ καταδίωκε τις

Νύμφες, προκαλούσε ανέμους και έφερνε

καταστροφές. Το θηρίο αυτό σκότωσε με το τόξο του ο

Απόλλων και στη συνέχεια έφυγε από τους Δελφούς

γιαναεξαγνισθεί.

Αφού εξαγνίστηκε, επέστρεψε και έτσι καθιερώθηκε η

λατρεία του στους Δελφούς. Από το γεγονός αυτό πήρε

την επωνυμία Πύθιος, και η ιερειά του ονομάστηκε

Πυθία. Στον μύθο αυτόν βασίζεται και το άγαλμα του Απόλλωνα του

Σαυροκτόνου, πουαποδίδεται στονΠραξιτέλη. Σχετικός επίσηςμπορεί να

θεωρηθεί και ο αρχαιοελληνικός μύθος τουΠερσέα, ήρωα τωνΜυκηνών,

οοποίος επίσηςσκότωσεένανδράκοντα.

Η απολλώνια λατρεία λοιπόν πέρασε στους θρύλους του αγίου Γεωργίου,

ο οποίος όμως συνδέεται με τον ηλιακό θεό και άλλον τρόπο: πριν από τη

θανατική καταδίκη του, ο άγιος είχε μεταφερθεί από τον Διοκλητιανό

στον ναό του Απόλλωνα, με τον όρο να δεχτεί τη θεότητά του και να

θυσιάσει στα είδωλα. Ο άγιος Γεώργιος όμως αρνήθηκε, μεσούντος του

πλέοναιματηρούδιωγμούτωνΧριστιανών.

Ο σύγχρονος ελληνισμός έχει συνδέσει με πλήθος εθίμων τη γιορτή του

αγίου Γεωργίου. Τόσα πολλά είναι τα έθιμα που συνοδεύουν τις γιορτές

του, ώστε είναι αδύνατον να καταγραφούν όλα και από όλα τα μέρη του

ελληνισμού.

Κοινό χαρακτηριστικό τω ν περισσοτέρων είναι ότι ανήμερα της γιορτής

του τρώνε αρνί, ενώ το ζώο αυτό, σε πολλά κτηνοτροφικά μέρη, κατά τη

σχετική πανήγυρη, το περιφέρουν γύρωαπό την εκκλησία του αγίου, ενώ

κολλούσαν κεριά στα κέρατά του και τα άναβαν, καθώς πήγαιναν να

προσκυνήσουν.

(…) ΣτονΈβρο,στις Καστανιές

Πηγαίνοντας στις Καστανιές του Έβρου, τον άγιο Γεώργιο τον γιορτάζουν

επί τρεις μέρες. Τηνπαραμονή της γιορτήςοι γυναίκες ζυμώνουν6άρτους

και τουςπηγαίνουνστηνεκκλησία, ενώτακορίτσιασηκώνονται χαράματα

(ανήμερα της γιορτής) και κόβουνπρασινάδες και λουλούδια, με ταοποία

στολίζουν το σπίτι τους, ενώ τα μεγάλα στάχυα τα χαρίζουν στον άγιο, για

ναχαρίσει καλήκαρποφορία.

Τανεαράαγόρια κόβουνένακλαδίμελιάςμεφύλλακαι το κάνουνλάβαρο

(μπαϊράκι). Όταν τελειώσει η λειτουργία στην εκκλησία, γυρνούν με

νταούλια σε ζουρνάδες σε όλο το χωριό ενώ με τα λάβαρα χτυπούν τα

παράθυρατωνσπιτιών.

Μετά από τον ηχηρό αυτόν γύρο του χωριού, τα παλικάρια μαζεύονται

στην εκκλησία, όπου υπάρχουν δύο πρόβατα, ως προσφορά στον άγιο.

Όποιος σφάξει το πρώτο παίρνει την προβιά και το συκώτι, ενώ ο παπάς

την πλάτη. Το υπόλοιπο το μαγειρεύουν με ρύζι κα το τρώνε όλοι μαζί. Το

δεύτεροπρόβατοείναι τοέπαθλο τωναγώνωνπάληςμεταξύ τωναγοριών

πουακολουθεί. Η επόμενη (τελευταία) ημέρα κυλάμε χορούς, τραγούδια

καιμεγάλογλέντι μεκάθεείδουςπειράγματαμεταξύ τωνεορταζόντων.

ΟΣκυριανόςΆι-Γιώργης

Από τον Έβρο πλέουμε προς τη Σκύρο,

όπου ο Άι-Γιώργης είναι ο πολιούχος του

ν η σ ι ο ύ , μ ε μ ε γ ά λ η φ ή μ η ω ς

θαυματουργού. Η εκκλησία του

ανεγέρθη γύρω στο 1600, αλλά η μονή

είναι πολύ παλαιότερη, πριν από το

1494… Η εικόνα του πήγε εκεί από την

Κωνσταντινούπολη, επί εικονομαχίας,

και εξαιτίαςαυτούοι Ενετοί ονόμαζαν την

Σκύρο Isola SanGiorgio (το νησί τουαγίου

Γεωργίου).

Στη γιορτή του κάθε χρόνο συνέρεαν εκεί

πιστοί από τη Σμύρνη και από τους

Αγίους Τόπους, φέρνοντας μύρο, εξ ου

και η φράση: «για συγγνώμη και για

μύρο, κίνησε να πας στη Σκύρο», ενώ οι

ντόπιοι τραγουδούσαν: «άγιε μου

Γ ι ώ ρ γ η Σ υ ρ ι α ν έ , μ ε γ ά λ ε κα ι

θαυματουργέ».

Λαογραφία
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Γνωρίζουμε την Ελλάδα
…επίγειοι παράδεισοι για ονειρικές εξορμήσεις…

ΝησιάτουΒόρειουΑιγαίου

Σποράδες

Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά,

Φούρνοι,Οινούσσες

Σκύρος, Σκιάθος, Σκόπελος,Αλόννησος

Η

Α

Ελλάδα έχει πάνω από 2.000 νησιά, μεγάλα ή μικρά. Από

αυτά κατοικούνται μόνιμαπερίπου τα εκατό. Ταπερισσότερα

από αυτά βρίσκονται στο Αιγαίο. Τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά έχουν

πολλές ιδιομορφίες τόσο όσον αφορά τη μορφολογία όσο και τους

ανθρώπους τους.

Νησιά που μπορεί να απέχουν

ε λ ά χ ι σ τ α μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ,

παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε

πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία, σε

αρχιτεκτονικά και γεωφυσικά

χαρακτηριστικά: άλλα είναι πλούσια

σε βλάστηση, άλλα γυμνά, άλλα

πολύχρωμα, άλλα κάτασπρα. Όλα,

όμως, είναι λουσμένα στο γαλάζιο

του Αιγαίου και στο έντονο φως του

ήλιου. Γεμάτα μικρά ξωκλήσια και

γραφικά λιμανάκια, παραδοσιακά

χωριά και όμορφες ακρογιαλιές, τα

νησιά του Αιγαίου αποτελούν ένα

μ ι κ ρ ό κ ό σ μ ο ,

μα ταυτόχρονακαι τόσομεγάλο...

πέναντι από τις ακτές της Εύβοιας και της Μαγνησίας, τα

νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τα γραφικά αυτά

αιγαιοπελαγίτικα νησιά, συνδυάζουν καταπράσινη μαγεία και

χρυσές αμμουδιές. Γύρω τους υπάρχει μια συστάδα από μικρά νησιά,

τα περισσότερα ακατοίκητα, που είναι ένας επίγειος παράδεισος.

Χρυσές αμμουδιές, γραφικά χωριά, κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες και

μοναστήρια, θρύλοι, παρθένα δάση, ξωκλήσια... θα λέγαμε ότι τα

νησιά αυτά δημιουργήθηκαν για το καλοκαίρι και ότι μπορούν πολύ

εύκολα να γοητεύσουν τον επισκέπτη. Η ιστορία των νησιών του

Βόρειου Αιγαίου και οι ρίζες του πολιτισμού τους χάνονται στα βάθη

των αιώνων. Ίχνη του παραμένουν χειροπιαστά μέχρι σήμερα στ'

απειράριθμα αρχαιολογικά ευρήματα, που βρίσκονται διάσπαρτα όχι

μόνο στα πλούσια σε εκθέματα μουσεία, αλλά κι όπου γυρίσεις το

βλέμμα σου, με ιδιαίτερα τα ευρήματα της Πολιόχνης. Δεν είναι

τυχαίο ότι στο Βόρειο Αιγαίο σώζεται το αρχαιότερο βουλευτήριο της

Ευρώπης. Κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες, σπάνια χειρόγραφα, μο-

ναδικές εικόνες, αποδεικνύουν τη συνέχιση της έντονης πολιτιστικής

δημιουργίας στο πέρασμα των αιώνων. Για ποιο νησί να

πρωτομιλήσει κανείς; Η Σάμος, νησί όπου γεννήθηκε ο Πυθαγόρας, ο

πατέρας των μαθηματικών και της γεωμετρίας! Η Ικαρία, ο τόπος που

βούτηξε στη θάλασσα και πέθανε ο Ίκαρος, όταν πέταξε πολύ κοντά

στον ήλιο και έλιωσαν τα κέρινα φτερά του. Η Χίος, η γη της μαστίχας

και των εφοπλιστών, η Λέσβος, η πατρίδα της Σαπφούς, της πρώτης

ερωτικήςποιήτριας και γυναίκας λογοτέχνιδοςπου γνώρισε ο κόσμος,

η Λήμνος, με την πανέμορφη Μύρινα και τις γραφικές ακρογιαλιές!

Απαράμιλληομορφιάμε τοκάθενησί ναέχει τηδική του ιστορία…

α νησιά των Σποράδων αποτελούν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς

προορισμούς. Είναι από τα ομορφότερα και γοητευτικότερα

νησιά του Αιγαίου. Οι απαράμιλλες φυσικές ομορφιές τους

μαγεύουν κάθε φυσιολάτρη. Απέραντες καταπράσινες εκτάσεις και

δαντελωτά ειδυλλιακά ακρογιάλια συνθέτουν τοπία εξωπραγματικά,

που ξεπερνούν τη φαντασία και αποθεώνουν τον τελειότερο

καλλιτέχνη, τη φύση. Οι Σποράδες βρίσκονται απέναντι από τις ακτές της

Εύβοιας και της Θεσσαλίας. Το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα αποτελείται

από τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο. Από αυτά, τα τρία

πρώταανήκουν διοικητικά στο νομόΜαγνησίας, ενώη Σκύροςανήκει στο

νομό Ευβοίας. Είναι γνωστά ως τα σμαραγδένια νησιά του Αιγαίου, λόγω

της πυκνής τους βλάστησης και των γαλαζοπράσινων νερών τους.

Καταπράσινα δάση και δέντρα αιωνόβια που φύονται ως την

ακροθαλασσιά και καθρεπτίζονται στα κρυστάλλινα νερά, δημιουργούν

υπέροχα τοπία. Δαντελωτά λιμανάκια και κολπίσκοι απάνεμοι

περιμένουν κάθε ταξιδιώτη και σα σειρήνες τον προκαλούν και τον

προσκαλούν να τα εξερευνήσει. Οι Σποράδες, εκτός από τη φυσική τους

ομορφιά που εντυπωσιάζει κάθε ταξιδιώτη, παρουσιάζουν και ιστορικό

ενδιαφέρον

Το όνομά τους χρωστάνε στη γεωγραφική τους θέση, δηλαδή στο γεγονός

ότι βρίσκονται διάσπαρτα στο Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα

αρχαιολογικά ευρήματα, τα νησιά κατοικούνται από τη Μέση

Παλαιολιθική εποχή. Τα αρχαιότερα ίχνη κατοίκησης έχουν εντοπισθεί

στην Αλόννησο και συγκεκριμένα στη θέση Κοκκινόκαστρο. Όλα τα νησιά

γνώρισαν μεγάλη ακμή την εποχή της αποίκησής τους από Μινωίτες. Η

ακμή αυτή συνεχίστηκε και κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Στην κλασική

αρχαιότητα, οι Σποράδες ήταν στο πλευρό της Αθήνας. Τη Βυζαντινή

εποχή χρησιμοποιήθηκαν ως τόποι εξορίας και γνώρισαν πολλές

πειρατικές επιδρομές. Γνώρισαν την ενετική κυριαρχία και την τούρκικη

κατοχή. Συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και

προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην Επανάσταση του '21.

Απελευθερώθηκαν το 1830 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Κάθε καλοκαίρι,

στα πανέμορφα αυτά νησιά καταφθάνουν επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο

για να γνωρίσουν τις ασύγκριτες ομορφιές τους και να περάσουν τις

ωραιότερες διακοπές της ζωής τους. Όλα τα νησιά διακρίνονται για τις

άρτιες τουριστικές υποδομές τους, που εξασφαλίζουν διακοπές υψηλών

προδιαγραφών στους επισκέπτες τους. Επιπλέον, έχουν πολύ καλή και

τακτική συγκοινωνία. Η προσέγγιση στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την

Αλόννησο γίνεται με φεριμπότ ή ταχύπλοα από τον Άγιο Κωνσταντίνο,

ενώ στη Σκύρο από την Κύμη της Ευβοίας. Επίσης, η Σκιάθος και η Σκύρος

έχουν και αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι Σποράδες ικανοποιούν

όλα τα γούστα, καθώς συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα ή το πράσινο

με το μπλε, καθώς αυτά τα χρώματα και οι άπειρες αποχρώσεις τους θα

γεμίζουν τη ματιά σας. Οι Σποράδες φημίζονται και για την έντονη

νυχτερινή τους ζωή.Θααπολαύσετε ρομαντικούς περιπάτους υπό τοφως

της σελήνης με φόντο το Αιγαίο και ακούγοντας τους παφλασμούς των

κυμάτων ή τη φύση που γαληνεύει στο σκοτάδι ή περπατώντας στα

σοκάκια ενός γραφικού οικισμού που ετοιμάζεται να παραδοθεί στην

αγκαλιά τουΜορφέα. Εσείς αποφασίζετε. Κι αν θέλετε ναανεβάσετε λίγο

τους ρυθμούς και να ξεφαντώσετε, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τον

ήχο της μουσικής και ν' ανακαλύψτε τα ξενυχτάδικα. Σ' όλα τα νησιά των

Σποράδων θα βρείτε μπαράκια με ελληνική ή ξένη μουσική, μεγάλα club

και κέντραμε ζωντανήμουσική.

Τ

Της ΓεωργίαςΠαρχαρίδου
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ΝησιάΑργοσαρωνικού

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Σαλαμίνα,Αίγινα, Ύδρα,Πόρος, Σπέτσες,Αγκίστρι

Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος Μήλος Κέα Αμοργός Ίος Κύθνος

Μύκονος Σύρος Θήρα Σαντορίνη Σέριφος Σίφνος Σίκινος Ανάφη

Κίμωλος Φολέγανδρος,Δήλος,Αντίπαρος, Κουφονήσια

Ρόδος Κάρπαθος Κως Κάλυμνος Αστυπάλαια Κάσος Τήλος Σύμη

Λέρος Νίσυρος Πάτμος Καστελόριζο

, , , , , ,

, , ( ), , , , ,

,

, , , , , , , ,

, , ,

Τ

Τ

Τ

α νησιά του Σαρωνικού κόλπου ξεχωρίζουν για τις φυσικές

καλλονές τους, την πολυσήμαντη ιστορία και τα αξιόλογα

ιστορικάμνημεία τους.

Πρόκειται για μικρούς επίγειους παραδείσους, που συνδυάζουν το

γαλάζιο της θάλασσας με το πράσινο της πυκνής βλάστησης και το

λαμπρό παρελθόν με το σύγχρονο κοσμοπολίτικο πρόσωπό τους.

Βρίσκονται ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Αργολικό κόλπο. Λόγω της

κοντινής τους απόστασης από την Αθήνα, αποτελούν ιδανικά

ορμητήριαγιαολιγοήμερεςδιακοπές. Είναι ιδιαίτεραδημοφιλήνησιά

και έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Θεωρούνται από τα

κ ο σ μ ι κ ό τ ε ρ α κ α ι

πολυσύχναστα ελληνικά

νησιά. Οι τουριστικές

υ π ο δ ο μ έ ς τ ο υ ς

συναγωνίζονται αντάξια

αυτές των μεγάλων

π α ρ α θ ε ρ ι σ τ ι κ ώ ν

κέντρων σε όλους τους

τομείς. Ακόμη και οι πιο

απαιτητικοί επισκέπτες

σ τ α ν η σ ι ά τ ο υ

Σαρωνικού χαλαρώνουν

κι απολαμβάνουν τις

ατέλειωτες ομορφιές

τους, διασκεδάζουν και

βιώνουν τις ωραιότερες

διακοπές τους. Νησιά με

λάμψη, γοητεία, ομορφιά και κουλτούρα. Ποια είναι; Η Αίγινα, με τις

υπέροχες αμμουδιές, τον περίφημο ναό της Αφαίας, της προστάτιδας

του νησιού κατά την αρχαιότητα και την εκκλησία του Αγίου

Νεκταρίου τουπολιούχου της, είναι πάνταμιααπαραίτητηαπόδραση

για κάθε εποχή. Το Αγκίστρι, μικρό και καταπράσινο, προσφέρει

ησυχία, ηρεμία και είναι ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από

την πολύβουη πόλη. Οι Σπέτσες, το νησί της Μπουμπουλίνας,

συνδυάζει τη γραφικότητα με την αρχοντιά. Η σκιά της ηρωίδας της

ελληνικής επανάστασης φαίνεται να βαραίνει ακόμη το νησί και να το

καθιστά ξεχωριστό προορισμό στα μάτια κάθε ταξιδιώτη. Η Ύδρα, το

κοσμικότερο για πολλούς νησί του Σαρωνικού, διακρίνεται για την

αρχοντική φυσιογνωμία της. Ο Πόρος, με την πυκνοκατοικημένη

νησιώτικη πολιτεία του ν' ατενίζει τις ακτές τις Αργολίδας που

βρίσκονται ακριβώςαπέναντί του και τοανεπανάληπτοΛεμοναδάσος

να χαρίζει το υπέροχο άρωμά του σε ολόκληρο το νησί. Η Σαλαμίνα,

γνωστή από την αρχαιότητα για τη ναυμαχία που δόθηκε στα στενά

της και η γραφική χερσόνησος των Μεθάνων με τις φημισμένες

ιαματικές πηγές. Σε απόστασηαναπνοής από την Αθήνα, τα νησιά του

Σαρωνικού αποκαλύπτουν μια ακόμη πτυχή της μαγευτικής Αττικής.

Επισκεφθείτε τακαιαφεθείτεστηγοητεία τους.

α νησιά των Κυκλάδων είναι τα διασημότερα της Ελλάδας. Οι

φωτογραφίες τους έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.

Χαρακτηριστικό τους είναι η λιτή κι απέριττη ομορφιά των

τοπίων τους, που γοητεύει κάθε ταξιδιώτη. Τα χρώματά τουςαπόλυτα

ελληνικά! Το λευκό των οικισμών και το γαλάζιο του Αιγαίου

δημιουργούν τον επίγειο παράδεισο! Οι Κυκλάδες αποτελούνται από

ένα σύμπλεγμα 56 νησιών και βραχονησίδων. Βρίσκονται στο κέντρο

του Αιγαίου και εκτείνονται σ' ένα νοητό κύκλο γύρω από το ιερό νησί

της αρχαιότητας, τη Δήλο. Η μακραίωνη ιστορία τους αποτυπώνεται

στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Στα μουσεία των νησιών

φιλοξενούνται τα ευρήματα των ανασκαφών, τα οποία φανερώνουν

τη λαμπρή πορεία του κυκλαδίτικου πολιτισμού. Η ελληνική

μυθολογία αναφέρει ότι οι Κυκλάδες είναι δημιούργημα του Ποσειδώνα.

Και συγκεκριμένα, όπως λέει ο μύθος, ο θεός της θάλασσας

μεταμόρφωσε σε νησίδες τις Νύμφες Κυκλάδες, όταν αυτές προκάλεσαν

την οργή του. Οι Κυκλάδες κατοικούνται από τα προϊστορικά χρόνια. Ο

κυκλαδίτικος πολιτισμός άνθησεαπό το 3200ως το 1100π.Χ. Τα γεγονότα

που σημάδεψαν αυτήν την εποχή είναι η κυριαρχία της Κρήτης στα νησιά

(2000 – 1500 π.Χ.), η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (17ος – 16ος

αιώνας π.Χ.) και η εγκατάσταση αποίκων μετά την κάθοδο των Δωριέων.

Επί τουρκοκρατίας, τα νησιά είχαν προνομιακό καθεστώτος, το οποίο

τους επέτρεπε την κατασκευή πλοίων, προκειμένου ν' αντιμετωπίζουν τις

πειρατικές επιδρομές. Έτσι, στην Επανάσταση του 1821 προσέφεραν τις

δυνάμεις τους στον απελευθερωτικό αγώνα. Με τη Συνθήκη του

Λονδίνου το 1830, τα νησιά περιήλθαν στο ελληνικό κράτος. Κατά την

ιστορία, τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

καθώς βρίσκονται ανάμεσα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, την Ασία και την

Αφρική, αποτέλεσαν γέφυρα για την ανάπτυξη του εμπορίου και την

εξάπλωσητουπολιτισμού.

Σήμερα, τα νησιά τωνΚυκλάδωνμε τηναξεπέραστη γοητεία τους και την

ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Κάθε

λάτρης των ταξιδιών επιθυμεί να επισκεφθεί τη Σαντορίνη, τη Μύκονο,

τη Δήλο, την Πάρο, την Αντίπαρο, τη Νάξο, την Ίο, τη Σύρο, τη Τήνο, τη

Μήλο, την Κέα, την Αμοργό, τη Σίφνο, τη Σέριφο, την Άνδρο, τη Κύθνο, τη

Κίμωλο, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τη Σίκινο και τα Κουφονήσια. Οι

διακοπές στις Κυκλάδες ενσαρκώνουν το καλοκαιρινό όνειρο χιλιάδων

παραθεριστών κάθε χρόνο. Στις ατελείωτες αμμουδιές τους και στα

καθάρια νερά του Αιγαίου, με τον ήλιο να λάμπει πάνω από τα

μαγευτικάνησιά,η ζωήμοιάζειπαραμυθένια.

α νησιά του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, με ιστορία που

χάνεται στα βάθη των αιώνων, αστείρευτες φυσικές ομορφιές και

ξεχωριστή κουλτούρα, αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς

διακοπών. Έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη και φανατικούς

παραθεριστές από κάθε γωνιά της γης, οι οποίοι σπεύδουν κάθε

καλοκαίρι να γνωρίσουν τους μικρούς παράδεισους του Αιγαίου

Πελάγους. Κάθε νησί και μια ξεχωριστή ιστορία. Κάθε λιμάνι και μια

εικόνα ανεπανάληπτης ομορφιάς. Κάθε πόλη και ακρογιάλι ένα όνειρο

θερινής βραδιάς, πουπαίρνει σάρκα και οστά κάτωαπό τοαυγουστιάτικο

φεγγάρι του βαθυγάλαζου ουρανού. Είναι οι προορισμοί που όσοι τους

επισκέφθηκαν, ζούνε με τις ωραιότερες αναμνήσεις και την ελπίδα να

επιστρέψουν σύντομα στις γειτονιές που λάτρεψαν. Κι όσοι δεν έχουν

ρίξει ακόμη άγκυρα σε κάποιο από τα λιμάνια τους, αδημονούν για την

ώρα που θα μπορέσουν ν' «αράξουν» στις μαγευτικές τους ακρογιαλιές.

Αναρωτιέστε για ποια νησιά μιλάμε; Για το νησί των Ιπποτών, τη

μαγευτική Ρόδο. Το νησί του Ιπποκράτη, την πανέμορφη Κω. Το νησί της

Αποκάλυψης, την ατμοσφαιρική Πάτμο. Το νησί των σφουγγαράδων, τη

γοητευτική Κάλυμνο. Την αρχοντική Σύμη, τη γραφική Αστυπάλαια, το

ακριτικό Καστελόριζο, τη Χάλκη, την Τήλο, τη Νίσυρο, τη Λέρο, την

Κάρπαθο, την Κάσο, τους Λειψούς και τα μικρά νησάκια Τέλενδο,Ψέριμο,

Αρκούς και Αγαθονήσι. Καθένα από αυτά τα νησιά, με τις αστείρευτες

φυσικές ομορφιές, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη

δωδεκανησιακήκουλτούρατουπροσελκύειπλήθοςεπισκεπτών.

Βέβαια, βασίλισσα του τουρισμού είναι η Ρόδος, η πρωτεύουσα των

Δωδεκανήσων. Είναι από τα πρώτα νησιά της Ελλάδας που

δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του τουρισμού. Η οργάνωση και οι

υποδομές της αποτελούν πρότυπο για όλα τα νησιά και τις περιοχές της

χώρας που επιθυμούν την τουριστική τους προβολή. Ο νομός

Δωδεκανήσου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου

Πελάγους και στην πραγματικότητα αποτελείται από πολλά περισσότερα

νησιά, νησίδες και βραχονησίδες απ' ότι υποδηλώνει το όνομά του.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους φτάνει τα 163! Από αυτά κατοικούνται

μόνο τα 18! Τα υπόλοιπα είναι ακατοίκητα. Πρόκειται για το νοτιότερο

νησιωτικό συγκρότημα της Ελλάδας. Τα περισσότερα νησιά βρίσκονται

απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Τα νησιά της Δωδεκανήσου, εκτός

από τη γεωγραφική τους τοποθέτηση, τα ενώνει η κοινή ιστορική μοίρα.

Αποτέλεσαν το μήλον της έριδος για πολλούς κατακτητές. Από τα
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ευρήματα των ανασκαφών προκύπτει ότι υπήρχε ζωή στα

Δωδεκάνησα από την Νεολιθική Εποχή. Την εποχή της μεγάλης

άνθησης του Μινωικού πολιτισμού, πολλά από νησιά της

Δωδεκάνησου είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με τη Κρήτη. Ως

κάτοικοι των νησιών εκείνης της περιόδου αναφέρονται οι Κάρες και

οι Φοίνικες. Την περίοδο των μεγάλων μετακινήσεων των

πληθυσμών, στα νησιά εγκαταστάθηκαν Δωριείς. Τότε άνοιξε ένα

μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των Δωδεκανήσων. Είναι η περίοδος

της μεγάλης ακμής της

Λίνδου, της Κάμιρου και της

Ιαλυσού, που μαζί με τη Κω,

τ η ν Κ ν ί δ ο κ α ι τ η ν

Αλικαρνασσό της Μικρά

Ασίας αποτελούσαν τη

Δωρική Εξάπολη. Τα

αρχαϊκά χρόνια, η περίοδος

ακμής συνεχίζεται για όλα

τα νησιά. Το εμπόριο και η

ναυτιλία γνωρίζει μεγάλη

ά ν θ η σ η , τ η ν ο π ο ί α

τερμάτισαν οι Περσικοί

Π ό λ ε μ ο ι . Ό λ α τ α

Δωδεκάνησα αποτέλεσαν

μ έ λ η τ η ς Α θ ην α ϊ κ ή ς

Συμμαχίας. Στα χρόνια της ρωμαϊκής εποχής, τα νησιά αποτέλεσαν

ρωμαϊκή επαρχία. Ακολούθησε μια μακράπερίοδος παρακμής για τα

περισσότερα νησιά. Η γεωγραφική τους θέση και η ναυτική τους

παράδοση τα βοήθησε να ανασυνταχθούν και από τον 11ο αιώνα και

μετά να αρχίσουν ν' ανθούν και πάλι οικονομικά. Το 1309

παραχωρήθηκαν στους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Είναι η

εποχή που τα νησιά γνωρίζουν μεγάλη οικονομική και πνευματική

άνθηση. Τότε κατασκευάστηκαν και μερικά από τα σημαντικότερα

αξιοθέατα των Δωδεκανήσων, όπως, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και

το Κάστρο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, ένα αξεπέραστο μνημείο

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 1522, τα Δωδεκάνησαπαραδόθηκαν στους

Τούρκους. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του '21, τα νησιά αγωνίστηκαν

για την απελευθέρωση. Μετά τη λήξη του αγώνα, όμως, δόθηκαν στην

Τουρκία ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Εύβοιας στην Ελλάδα.

Το 1912, τα Δωδεκάνησα κατέλαβαν οι Ιταλοί. Μετά το τέλος του Β'

Παγκόσμιου Πολέμου και συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου του 1948, τα

Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα. Εκτός από την πολυσήμαντη

ιστορία τους και τα σημαντικά ιστορικά μνημεία τους, όλα τα νησιά έχουν

να επιδείξουν μοναδικές ομορφιές: καταπράσινα τοπία, εύφορες

κοιλάδες, βουνά και μονοπάτια για ορειβατικές και περιπατητικές

διαδρομές, ατέλειωτεςαμμουδιές, απάνεμους κόλπους, καθαράνερά για

κολύμπι και θαλάσσια σπορ. Τα νησιά αποτελούν δικαίως κορυφαίους

ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ικανοποιούν όλα τα γούστα και κάθε

απαίτηση. Οι επιλογές ποικίλουν. Κοσμικά και πολύβουα νησιά για τους

λάτρεις της διασκέδασης, ήσυχα, απομονωμένα νησάκια για όσους

επιθυμούν ξεκούραση και ηρεμία. Πρόκειται για νησιά που συνδυάζουν

όλα τα προηγούμενα. Επισκεφθείτε τα και αφήστε τη μαγεία του Αιγαίου

να σας παρασύρει, να σας ταξιδέψει και να σας γεμίσει με χρώματα και

ήχους τηςΕλλάδας.

www.islasdelegeo.com

www.volta.gr

www.holiday.gr
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…ογύρος τουνησιούσεέξιώρες!!!
- Απίστευτο!!!

Δεν έχω ξαναδεί τίποτα

παρόμοιο!!

Ουάου!!!

Τιιι? Τιιιι? Τι βλέπετε εκεί????

Αφήστε με να δω και μένα!!!!

παραπονέθηκε λυπημένος ο

Λευτέρης. Όμως, κανένας δεν του

έδωσε σημασία. Ήταν όλοι τόσο

συνεπαρμένοι από το θέαμα, που

ούτε ΓεωργίαςΠαρχαρίδου

κ α ν π ρ ό σ ε ξ α ν τ ι ς

απεγνωσμένες προσπάθειες που

κατέβαλε, προκειμένου να φτάσει στην κουπαστή.

Σκουντώντας από δω, σπρώχνοντας από κει, τελικά κατάφερε

και χώθηκε ανάμεσα στα ξαδέρφια του. Κοίταξε κάτω από τη

βάρκα και το θέαμα κάθε άλλο παρά όμορφο δεν ήταν για

εκείνον: η βάρκα επέπλεε πάνω από έναν κατάμαυρο βυθό!

Δενμπορούσες ναδιακρίνεις τίποτα!Ήταν όλαμαύρα!Πάτησε

τρομαγμένοςμιαφοβερή τσιρίδα:

Ααααααααααα!!!! Τι είναι αυτό, καλέ? Που είμαστε?

Μαμάκαμου!!Ήρθε το τέλοςμας!!!Μαμάμου!!Θέλωτημαμά

μου!!! κλαψούρισεαπεγνωσμένα.

Σταμάτα επιτέλους να κάνεις σαν παιδί! τον μάλωσε ο

αδερφός τουενοχλημένοςαπότιςφωνές του.

Μα είναι παιδί, Κωνσταντίνε μου!! σχολίασε μέσα σε

πνιχτά γέλια η Αλεξάνδρα και δίχως άλλο ξέσπασε όλη η παρέα σ'

ένα ατελείωτο χάχανο. Μόλις κατάφεραν να βρουν την ανάσα

τους, πρόσεξαν ότι ο Λευτέρης κάθε άλλο παρά γελούσε. Από τα

ματάκια του κυλούσαν τα δάκρυα ποτάμι και το προσωπάκι του

είχεσυννεφιάσει.

Έλα δω, μικρέ μου μπόμπιρα, που όλο ξεχνάμε ότι είσαι

μικρούλης! του χαμογέλασε εγκάρδια ο Στέφανος. Τον πήρε στην

αγκαλιά τουκαιάρχισε να τουεξηγεί:

Κάθεάλλοπαρά το τέλοςμαςδενήρθε!Αυτάπουβλέπεις

κάτωστοβυθόείναιαχινοί!

Αχινοί? τραύλισεοΛευτέρης.

Ναι! Είναι αχινοί, κάτι μικρά πλασματάκια της θάλασσας

που μοιάζουν με στρογγυλές μαύρες μπάλες! Είναι τόσοι πολλοί

εκεί κάτω,πουμοιάζει οβυθόςναέχει βαφτείμαύρος!!

Και γίνονται και τέλειος μεζές! συμπλήρωσε ο κυρ-

Βαγγέλης, ο ξεναγός τους.

Μεζέςςςςς???!!!! απόρησαν όλοι μαζί με μια φωνή. Για

εξήγησέμας, κύριεΒαγγέλη!θέλησεναμάθειηΜαργαρίτα.

Χμμμ… Προτιμώ να σας δείξω αντί να καθόμαστε να

χάνουμε το χρόνο μας με λόγια! πρότεινε εκείνος και μέσα σε λίγα

λεπτά βρέθηκε στο βυθό! Το θέαμα ήταν εκπληκτικό και τα παιδιά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Της ΓεωργίαςΠαρχαρίδου
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είχαν μείνει μαγεμένα να τον παρακολουθούν. Με επιδέξιες

κινήσειςμάζεψεμέσαστοδιχτάκι τουαρκετούςαχινούς, πάντα

με τη βοήθεια του τεράστιου γαντιού που είχε φορέσει για να

μην τσιμπηθεί από τα αγκάθια τους και μ' ένα σάλτο βρέθηκε

και πάλι πάνω στη βάρκα. Τα παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω του

και τον παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα. Πήρε ένα

κοφτερό σουγιά και έβγαλε προσεκτικά λίγα αγκάθια από το

κέλυφος τουαχινού.

Αυτό να μην το

κάνετε ποτέ μόνοι σας! τους

συμβούλεψε. Τα αγκάθια

του αχινού είναι πολλά και

μπαίνουν βαθιά μέσα στο

δέρμα. Θα χρειαστούνώρες

οι γονείς σας για να τα

βγάλουν!!

Ο Λευτέρης γραπώθηκε με

μια κίνηση από το μπατζάκι

του Κωνσταντίνου. Ο κυρ-

Βαγγέλης πήρε το λεμόνι

και έσταξε λίγες σταγόνες

μέσα στον αχινό. Μετά,

σήκωσε το κεφάλι του και

άρχισε με τα μάτια του να

ψάχνει κάτι. Και σε λίγο,

αυτό το κάτι ήταν στα χέρια

του: ένα μεγάλο κομμάτι

ψωμί! Έκοψε λίγο από την

άκρη του και το βούτηξε

μέσαστοναχινό!

Εμπρός ! Πο ιος

θέλει ναδοκιμάσει?ρώτησε

μ ε δ υ ν α τ ή φ ω ν ή .

Δυστυχώς, όμως,ηπρότασή

του δεν βρήκε καμιά

ανταπόκριση. Μα δεν

υπάρχει κανένας γενναίος

σ' αυτήν την παρέα? αναρωτήθηκε και τα μάτια του άστραψαν

μονομιάς. Ήξερε πολύ καλά πως είχε χρησιμοποιήσει την

καταλληλότερη λέξη για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την

περηφάνια τωνπαιδιών.

Εγώ! έκανε ένα βήμα μπροστά ο Στέφανος, που

φυσικά είχε πιαστεί σανψάρι στο δόλωμαπου είχε ρίξει ο κυρ-

Βαγγέλης. Εγώθαδοκιμάσω!

Εύγε, νεαρέ μου! χαμογέλασε εκείνος και του έδωσε

τηνμπουκιάστοστόμα.

Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται! Ο Στέφανος άρχισε να

βγάζει επιφωνήματα απόλαυσης, προκαλώντας και τους

υπόλοιπους να δοκιμάσουν αυτόν τον εξαίσιο μεζέ, όπως τον

αποκαλούσε ο ξεναγός τους. Ο κυρ-Βαγγέλης δεν προλάβαινε

να καθαρίζει αχινούς, να τους νοστιμίζει με το λεμόνι και τ'

αλάτι και να κάνει υπέροχες μπουκιές με ψωμί, που φυσικά

κατέληγαν στα αχόρταγα στόματα των παιδιών. Χρειάστηκε να

βουτήξειακόμαμιαφοράμέσασταμαύρανεράγια ναμαζέψει

λίγους ακόμα, αφού η όρεξη των παιδιών δεν είχε

ικανοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο! Μετά από ώρα αποφάσισαν

πως ήταν καιρός να συνεχίσουν το γύρο του νησιού. Και πού

δεν τους πήγε!! Στην κόκκινη παραλία απόλαυσαν τααμέτρητα

κοράλλια, που είχαν δανείσει το χρώμα τους στο νερό και στο

βυθό, δημιουργώντας κοκκινωπές αποχρώσεις σε ολόκληρο

τον κόλπο. Σειρά είχε η παραλία με τη βυθισμένη πολιτεία,

όπου είχαν την ευτυχία να δουν το περιβόητο πηγάδι, το οποίο

ήταν ορατό ακόμα και πάνω από τη βάρκα. Η Αλεξάνδρα έβγαλε

φωτογραφίες για του λόγου το αληθές, ενώ ο Στέφανος με τον

Κωνσταντίνο αποφάσισαν να βουτήξουν στα καταγάλανα νερά

της θάλασσας μετά από τις προτροπές του κυρ-Βαγγέλη για να

δουν τη βυθισμένη πολιτεία και να κολυμπήσουν ανάμεσα στα

σοκάκια της. Όταν ανέβηκαν στη βάρκα, για αρκετήώραμιλούσαν

εκστασιασμένοι για το θέαμα που είχαν αντικρύσει στο βυθό.

Επόμενος σταθμός ήταν η παραλία απ'

όπου έβγαινε η κιμωλία! Είδαν τα

κάτασπρα κοφτερά βράχια και έμαθαν

για την ιστορία της κιμωλίας. Λίγο πιο

πέρα είδαν και το προστατευόμενο

θαλάσσιο πάρκο, όπου καταφεύγει η

χελώνα Καρέτα-καρέτα να γεννήσει τα

μικρά της, ανενόχλητη από τους

ανθρώπους και τη ματαιοδοξία τους.

Τελευταίος σταθμός ήταν ένας

υπέροχος κολπίσκος, απομονωμένος

από τις υπόλοιπες ακρογιαλιές. Στην

αρχή, ταπαιδιάδεν είχαναντιληφθεί τι

επρόκειτο να δουν. Όταν, όμως,

πάτησαν τα πόδια τους στην

ακρογιαλιά κατάλαβαν ότι δεν ήταν

απλά ένας όμορφος κόλπος, όπου θα

μπορούσαν ν' απολαύσουν μόνο το

μπάνιο τους. Τριγύρω από την

ακρογιαλιά ανάβλυζαν θειούχα

ιαματικά νερά από τις πηγές τους, που

συναντούσαν τη θάλασσα στις

εκβολές τους. Το θέαμα και η αίσθηση

του ζεστού νερούδίπλαστοθαλασσινό

ιώδιοήτανμοναδική!

Με βαριά καρδιά πήραν το δρόμο της

επιστροφής. Είχαν περάσει κιόλας έξι

ώρες από τη στιγμή που άφησαν τους

γονείς τους για να κάνουν με τη βάρκα

του κυρ-Βαγγέλη το γύρο του νησιού!

Και πράγματι ήταν μια μοναδική εμπειρία. Η βάρκα έσκιζε με

δύναμη τα νερά του Αιγαίου και τα παιδιά μιλούσαν μεταξύ τους

ενθουσιασμένα για όλα εκείνα που είχαν δει. Στην προβλήτα τους

υποδέχτηκανοι γονείς τους χαμογελαστοί.

Λοιπόν?Πωςπήγεηβόλτασας?

Ήταν όλα μαύρα! Φοβήθηκα πολύ! Όμως, ήταν

πεντανόστιμοι!!! ξεφώνισεενθουσιασμένοςοΛευτέρης.

Ήθελα να μαζέψω κοράλλια, αλλά θα χαλούσε εκείνη η

εκπληκτική ομορφιά του βυθού! Ήταν σα μια υπέροχη ζωγραφιά!

μονολόγησεηΜαργαρίτα.

Καλά, μπαμπά, δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα!

Κολυμπούσα ανάμεσα στα δρομάκια της πόλης!! Δεν υπάρχει,

σου λέω, δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο! αναφώνησε

αναστατωμένοςοΣτέφανος.

Καλή ήταν η βυθισμένη πολιτεία, αλλά εκείνα τα ζεστά

νερά της πηγής δεν συγκρίνονται με τίποτα! διαφώνησε

ξαναμμένοςοΚωνσταντίνος.

Ήθελα να σμιλεύσω το βράχο να βγάλω κιμωλία, αλλά ο

κυρ-Βαγγέλης δεν το βρήκε και τόσο καλή ιδέα! Δεν πειράζει,

όμως! Χαλάλι, αφούαν το έκαναθα τρόμαζα τη χελωνίτσα! είπεμε

τησειρά τηςηΑλεξάνδρα.

Οϊγκ, οϊγκ!! Οϊγκ!!! ακούστηκε ένας θόρυβος ανάμεσα

στιςφωνές τωνπαιδιών.

Έεειιι!!!Ποιος είσαισυ?

Έλα,Χριστέ καιΠαναγία!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Μ
ετά την Έκθεση στη Νάουσα, πραγματοποιήθηκε στη

Θεσσαλονίκη από 1-15 Απρίλη ακόμα μία έκθεση στη

μνήμη του ΔΣΕ με σκοπό να τιμήσει όσους πάλεψαν μέσα

από τις γραμμές του ΔΣΕ για μια λεύτερη,

λαοκρατούμενη Ελλάδα και να αναδείξει το

μεγαλείο της πολύπλευρης προσφοράς και

δράση του. Η Έκθεση αποτύπωσε και τη

μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν οι τότε

Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης

και η ΕΣΣΔ τόσο στα παιδιά της Ελεύθερης

Ελλάδας την περίοδο 1948-1949, όσο και στην

συνέχεια στους μαχητές-μαχήτριες και

τραυματίες του ΔΣΕ. Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων

Ουγγαρίας παραχώρησε το φωτογραφικό της

υλικό που επιμελήθηκαν οι Γιάννης Ράπτης

και Χαράλαμπος Βλάχος από την Ουγγαρία.

Στα εγκαίνια πάνω από 500 άτομα

επισκέφτηκαν τηνέκθεση.

Στην έκθεση περ ιλήφθηκαν ακόμα

φωτογραφίες από τα γεγονότα που

προηγήθηκαν της ίδρυσης του ΔΣΕ, από τις

μάχες και τις στιγμές ξεκούρασης των

μαχητών, από την περίθαλψη στους

υγ ε ι ο νομ ι κού ς σ ταθμούς , από το

παιδοσώσιμο και τη ζωή της πολιτικής

προσφυγιάς. Όσοι επισκέφτηκαν την έκθεση

είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ένα ξεχωριστής σημασίας

βίντεο - ντοκουμέντο του 1948 από το ΔΣΕ, με τίτλο «Τα παιδιά της

Ελλάδας», που περιγράφει το σώσιμο των παιδιών της Ελεύθερης

Ελλάδας,από τοαρχείο τουΚΚΕ.

Σημαντικό μέρος της έκθεσης αποτελεί το

φωτογραφικό υλικό από την υποδοχή και

φιλοξενία των παιδιών της Ελεύθερης Ελλάδας

από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας την

περίοδο 1948 - 1949, καθώς και από την

ανοικοδόμηση και τη ζωή στο χωριό «Νίκος

Μπελογιάννης». Το συγκεκριμένο μάλιστα υλικό

προέρχεται από τη συλλογή «Ευχαριστούμε

Ουγγαρία» της Αυτοδιοίκησης των Ελλήνων στην

Ουγγαρία. Στα εγκαίνια μίλησε ο Κώστας

Αβραμόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και

γραμματέας της ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του

Κόμματος. Όπως σημείωσε, μιλώντας στα

εγκαίνια της έκθεσης ο ,

πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Ουγγαρίας, στη

Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας κατέφυγαν

περίπου 2.900 Ελληνόπουλα από 3 μέχρι 16

χρόνων. Παιδιά αγωνιστών της Εθνικής

Αντίστασης και του ΔΣΕ, παιδιά φυλακισμένων και

εξόριστων αγωνιστών που η προστασία και η

συντήρησή τους ήταν αδύνατη, παιδιά από τις

παραμεθόριες ανταρτοκρατούμενες περιοχές,

« »

Θωμάς Ψαρογιάννης

Ιστορία
Στην Ελλάδα οργανώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις για τη δράση του Δ.Σ.Ε. και την πολιτική προσφυγιά στις

τότε Λαϊκές Δημοκρατίες και τη ΕΣΣΔ ως απάντηση σε διάφορους φορείς που προσπαθούν να

παραχαράξουν την ιστορία μας.

-

-

-

-

Είναι τέλειος!!!

Ουάουυυυ!!!!

Ααααααα!!! Να σας συστήσω! ακούστηκε η

χαμογελαστή φωνή του

κυρ-Βαγγέλη! Αυτός

είναιοΒαγγέλης!!

Ο ϊ γ κ ! Ο ϊ γ κ !

συνέχισε να κουνάει το

κ ε φ ά λ ι τ ο υ ο …

Βαγγέλης, που δεν ήταν

παρά η μασκότ του

νησιού: μια υπέροχη

φιλόξενηφώκια!

Δεν υπήρχε καλύτερος

τρόπος να τελειώσει η

βόλτα τους! Σε λίγη ώρα

κατέφτασαν μικρές

μαρίδες προς θρέψη του

Βαγγέλη!! Ένα-ένα τα

παιδ ιά άρχ ισαν να

ταΐζουν τη φώκια, ενώ οι

υπόλοιποι έβρισκαν

ε υ κ α ι ρ ί α ν α τ η

χαϊδεύουν και να παίζουν μαζί της. Γέλια και χαρούμενες

φωνές μικρών και μεγάλων ήταν το μόνο που ακουγόταν στο

μικρόλιμανάκι τουνησιού. Κόσμοςπολύςμαζεύτηκε και ήτανη

ώρα του Βαγγέλη να δώσει την παράστασή του! Μ' ένα σάλτο

«έκλεψε» την μπάλααπό τα χέρια ενός μικρούαγοριού και άρχισε

να την πετάει στον αέρα και να την πιάνει με τη μουσούδα του.

Κάθε φορά χειροκροτούσε τον εαυτό του με τα πτερύγιά του, που

έμοιαζαν με δυο μικρά

χεράκια, κουνούσε το

κεφάλι του πέρα-δώθε

και έμοιαζε να γελάει,

ξέροντας πολύ καλά ότι

τα κατάφερνε άψογα

στα παιχν ίδ ια που

επιχειρούσε να κάνει. Ο

κόσμος δεν σταματούσε

να ζητωκραυγάζει και η

μαρίδα κατέληγε στο

στόμα του Βαγγέλη ως

β ρ α β ε ί ο γ ι α τ α

κατορθώματά του. Τα

παιδιά έπαιζαν μαζί του

ενθουσιασμένα! Ήταν

τόσο ευτυχισμένα! Το

β ρ ά δ υ ξ ά π λ ω σ α ν

αποκαμωμένα από την

κούραση της ημέρας! Τα

προσωπάκια τους, όμως, έλαμπαν και τα μάτια τους πετούσαν

σπίθες! Ήταν ολοφάνερο ότι μόνο ένα πράγμα στριφογυρνούσε

μέσα στο μυαλό τους: δεν υπήρχε σίγουρα καλύτερο μέρος να

επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές από αυτό το τόσο
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παιδιάπουβομβαρδιζόντουσανκαθημερινά.

«Ο αγώνας του ΔΣΕ ήταν αντιιμπεριαλιστικός και διεθνιστικός, σε μια

περίοδο που ο ιμπεριαλισμός είχε ξεκινήσει το λεγόμενο ψυχρό

πόλεμο κατά του σοσιαλισμού. Αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της

ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, ήταν η πιο δύσκολη

στιγμήπουέζησε τοαστικόκράτος.

Οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν τον όρο εμφύλιο, θέλοντας να κρύψουν

ότι υπήρχαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μια μεριά οι λαϊκές

δυνάμεις τις οποίες εξέφραζε πολιτικά το ΚΚΕ και οι σύμμαχοι του. Οι

νικητές των ορδών του Χίτλερ και του Μουσολίνι, αυτοί που έσωσαν

τολαόαπότηνπείνακαι τον εξευτελισμόαπότιςδυνάμεις κατοχής και

τον οδήγησαν στο δρόμο της λευτεριάς, οι αγωνιστές του ΕΑΜ, του

ΕΛΑΣκαι τηςΕΠΟΝ.

Οι τότε Σοσιαλιστικές και Λαϊκές Δημοκρατίες πρόσφεραν μεγάλη

βοήθειαστουςμαχητές και τις μαχήτριες τουΔΣΕ. Χιλιάδεςπαιδιά των

ελεύθερων περιοχών της Ελλάδας όπου είχε εγκαθιδρυθεί η λαϊκή

εξουσία με την υποστήριξη των όπλων του ΔΣΕ, σώθηκαν από τα

μανιασμένα χτυπήματα του αστικού στρατού και της αντίδρασης,

βρήκαν ασφαλές αποκούμπι στις τότε Λαϊκές Δημοκρατίες. Αντίθετα,

χιλιάδες επίσης παιδιά που πρόλαβε να αρπάξει ο μηχανισμός του

αστικού κράτους υπέφεραν στις φοβερές "παιδουπόλεις" της

Φρειδερίκης», είπεοΚώσταςΑβραμόπουλος.

Στους χώρους της Έκθεσης διοργανώθηκε βιβλιοπαρουσίαση των

εκδόσεωντηςΣύγχρονηςΕποχής:

Πάνω από 300 νέοι και νέες ακολούθησαν τη παρουσίαση των

βιβλίωναυτώνκαιμεενδιαφέρονεπισκέφτηκαν τηνέκθεση.

Μερικά αποσπάσματα από έρευνες ιστορικών σχετικά με τα παιδιά

του εμφυλίου πολέμου για μερικούς συμπατριώτες μας που στις

προφορικές μαρτυρίες τους στην ιστοσελίδα

ξεχάσανε ποιοι είναι και από τι οικογένειές κατάγονται. Επίσης

θέλουμε τα άτομα αυτά να διαβάσουν και λίγο ιστορία για να μην λεν

ότι τους βολεύει σε τέτοιες συνεντεύξεις που δημοσιεύονται για

πολιτικούςκαιάλλουςσκοπούς…

ωσμένα ή θύματα απαγωγής; Τα παιδιά του Εμφυλίου, ήταν ο

τίτλος της ανακοίνωσης και βασίζεται σε μακρόχρονη μελέτη των

αρχείων που υπάρχουν. "Τα παιδιά αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο

πολιτικό και διπλωματικό παιχνίδι, υποστηρίζει η Τασούλα Βερβενιώτη,

που συμπεριλαμβάνει στη μελέτη της πρωτότυπα καινούρια στοιχεία.

Ποιες είναι οιπηγές της;Απαντάη ίδια:

"Πρώτα απ' όλα, το αρχείο των παιδουπόλεων - ό,τι έχει σωθεί από την

πυρκαγιά που έγινε το 1982 και

κατέστρεψε ένα μέρος του υλικού.

Υπήρχαν 53 παιδουπόλεις και τα αρχεία

τους συγκεντρώθηκαν στον πρώην

Εθνικό Οργανισμό Προνοίας. Μόνο σ'

αυτό το αρχε ίο , δούλεψα σε

καθημερινή βάση επί ενάμισι χρόνο.

Υπάρχουν, όμως, και άλλες πηγές. Τα

έντυπα που εκδίδονταν στο "Βουνό"

αποτελούν πολύτιμο ιστορικό υλικό.

Ολα τα υλικά του Δημοκρατικού

Στρατού, το περιοδικό του, η

εφημερ ίδα της δημοκρατ ι κή ς

κυβέρνησης "Η Εξόρμηση", "Η

Μαχήτρια".

Η ερευνήτρια ταξίδεψε μέχρι τη Ν.

Υόρκη για να μελετήσει το αρχείο της

Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Εθνών για τα Βαλκάνια. Κι ακόμα, στο

Λονδίνο, όπου είχε για πρώτη φορά

πρόσβαση στο αρχείο της

μ ε

πρωταγωνίστρια τότε την Μάριον

Σαράφηκαι τηνΝταϊάναΠιμ.

Εκεί, λέει, βρήκα ανάμεσα σε άλλα και

τα φυλλάδια της Φρειδερίκης, που δεν

είχα μπορέσει να βρω στην Ελλάδα. Εχω μελετήσει ακόμα το αρχείο της

Λίνας Τσαλδάρη και της Αλεξάνδρας Μελά, που πρωταγωνίστησαν στην

ίδρυση των παιδουπόλεων. Ετσι γνωρίζουμε σήμερα περισσότερα για τα

παιδιά που βρέθηκαν στα χέρια της κυβέρνησης των Αθηνών.Εκεί, λέει,

βρήκα ανάμεσα σε άλλα και τα φυλλάδια της Φρειδερίκης, που δεν είχα

μπορέσει να βρω στην Ελλάδα. Εχω μελετήσει ακόμα το αρχείο της Λίνας

Τσαλδάρη και της ΑλεξάνδραςΜελά, πουπρωταγωνίστησαν στην ίδρυση

των παιδουπόλεων. Ετσι γνωρίζουμε σήμερα περισσότερα για τα παιδιά

πουβρέθηκανσταχέρια της κυβέρνησης τωνΑθηνών.

LEAGUE OF

D E M O C R A C Y I N G R E E C E

«Ητρίχρονηεποποιία τουΔΣΕ1946-1949»

«Η3ηΣυνδιάσκεψητηςΚΕ τουΚΚΕ10 -14Οκτώβρη1950»

Πρωταγωνιστές στην έρευνα της Τασούλας Βερβενιώτη για τα παιδιά του

Εμφυλίου - έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη - δεν είναι όλα τα παιδιά,

αλλά τα παιδιά που πήρε ο Δημοκρατικός Στρατός και τα μετέφερε στις

πρώηνΛαϊκές Δημοκρατίες και, από την άλληπλευρά, τα παιδιά πουπήρε

ο κυβερνητικός στρατός και τα συγκέντρωσε η βασίλισσαΦρειδερίκη στις

παιδουπόλεις - στα πλαίσια του εράνου των βόρειων επαρχιών της

Ελλάδας (τουλεγόμενουεράνουτηςβασίλισσας).

- Πόσες χιλιάδες ήταν τα παιδιά που μετακινήθηκαν και από τις δυο

πλευρές;

- Ο ακριβής αριθμός των παιδιών είναι σχεδόν αδύνατο να εξακριβωθεί.

Πρέπει να ήταν συνολικά γύρω στις 50.000 παιδιά - είκοσι πέντε από τη

μια πλευρά και είκοσι πέντε χιλιάδες από την άλλη περίπου. Παιδιά από

τις περιοχές όπου γίνονταν οι μάχες του Εμφυλίου. Οργανωτικά, η

τακτοποίηση των παιδιών που πήρε ο ΔΣΕ έγινε μέσω κομματικού

μηχανισμού του ΚΚΕ και αργότερα δημιουργήθηκε η Επιτροπή Βοήθειας

στο Παιδί (ΕΒΟΠ), υπό την προεδρία του γιατρού Πέτρου Κόκκαλη, με

αντιπρόεδρο την Ελλη Αλεξίου. Αντίθετα, ο έρανος "Πρόνοια Βορείων

Επαρχιών της Ελλάδος υπό την Υψηλήν Προστασίαν της ΑΜ της

Βασιλίσσης" ή, όπως είναι γνωστός, "Ο Ερανος της Φρειδερίκης"

ιδρύθηκεβιαστικά τον Ιούνη του1947. Στόχος τουήταν "ηπερίθαλψις των

Σ

www.pametnaroda

Νέαστοιχεία

Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου – αποσπάσματα

από διάφορες έρευνες ιστορικών
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ορφανών εγκαταλελειμμένων ή απόρων παιδιών" μέσα σε

παιδουπόλεις. Παρ' όλα αυτά, το θέμα των "απειλούμενων (από τους

κομμουνιστές) παιδιών", τέθηκε στην ΕΕ του Εράνου το Μάρτη του

1948. Ο κυβερνητικός στρατός ανέλαβε να τα μαζέψει από τις

"επισφαλείςπεριοχές", για ναμηνπρολάβει να ταπάρει οΔΣΕ.

Οι παιδουπόλεις, αλλά και τα παιδιά που βρέθηκαν σε αυτές μπορούν

να διακριθούν σε "απειλούμενα", όσα δηλαδή συγκεντρώθηκαν από

το στρατό και στα "ανταρτόπληκτα". "Ανταρτόπληκτοι" ή πρόσφυγες

αποκαλούνταν οι πληθυσμοί, που είχαν κατέβει στις πόλεις μετά την

εκκένωση των χωριών τους. Προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα

"ανταρτόπληκτο" σε παιδούπολη ήταν να είναι ορφανό ή άπορο.

Επειδή όμως η συντριπτική πλειοψηφία των "ανταρτόπληκτων"

πληθυσμών ήταν άποροι, είναι φανερό ότι περισσότερη ανάγκη είχαν

ταπαιδιάπουδε ζούσανοι γονείς τους. Παρ' όλααυτά, τα ορφανάδεν

αποτελούσαν την πλειοψηφία των τροφίμων των παιδουπόλεων. Από

τα 2.588 παιδιά που προέρχονταν από την περιοχή της Ηπείρου, μόνο

τα52ήτανορφανάκαι από τουςδυο γονείς. Τα683 είχαν τον ένα γονιό

(τα 511 δεν είχαν πατέρα), ενώ στα 1.853 ζούσαν και οι δυο γονείς

τους. Μπορούμε, λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία των

τροφίμων των παιδουπόλεων αποτελείτο από παιδιά των

"επισφαλώνπεριοχών".

Στην πραγματικότητα "παιδομάζωμα" είχε κάνει τότε η Φρειδερίκη,

όχι οΔΣΕ.

-Ποιαήτανηηλικία τωνπαιδιών;

- Οταν η κυβέρνηση της Αθήνας μιλάει για επαναπατρισμό τι ακριβώς

εννοεί;

- Εννοεί δυο πράγματα: Τον επαναπατρισμό των παιδιών που βρίσκονταν

στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες και αργότερα την επιστροφή όσων

παιδιώνβρίσκοντανστιςπαιδουπόλειςσταχωριά τους.

Πριν ακόμα τελειώσει η ένοπλη σύγκρουση, ο υπουργός Πρόνοιας, που

ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, διακήρυσσε ότι "κατέστη η

ύπαιθρος με τας μυριάδας των προσφύγων της τεράστιον βάρος του

έθνους". Ο ίδιος θα αναλάβει τον επαναπατρισμό τους. Τους πρόσφυγες

όμως αυτούς, περίπου 700.000, το ίδιο το κράτος στο μεγαλύτερο

ποσοστό τους είχευποχρεώσει νακατέβουνστιςπόλειςαπό ταχωριά τους

για να μην προσφέρουν βοήθεια στο ΔΣΕ. Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα είχε

επτά εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή είχε ξεριζωθεί το ένα έβδομο του

πληθυσμού της. Πρόκειται κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία και

Αγραφα. Είχαν ήδη περάσει δυο - τρία χρόνια από τότε που ξεσπιτώθηκαν

καιμπήκεοπροβληματισμόςότι ηαστυφιλίαθαχτυπούσε τους νέουςπου

δεθαήθελανναεπιστρέψουν.

Μετά την ήττα του ΔΣΕ, η Επιτροπή του Εράνου πήρε την απόφαση να

διαλυθούνοιπαιδουπόλεις και ναεπαναπατριστούν ταπαιδιά.

Τα τελευταία παιδιά που γύρισαν ήταν στα χωριά των Αγράφων. Η

βασίλισσα ήθελε, όπως φαίνεται, να τα κρατήσει όσο γίνεται

περισσότερο, προφανώς για να τα "διαπαιδαγωγήσει". Ετσι η απόφαση

για επαναπατρισμό οριστικοποιήθηκε μετά το τέλος του σχολικού έτους

το καλοκαίρι του 1950. Τότε γίνεται η γιορτή του επαναπατρισμού στο

Σύνταγμακαιφεύγουνόλαταπαιδιά...

- Τα παιδιά που πήρε ο κυβερνητικός στρατός ήταν λοιπόν και παιδιά

ανταρτών;

- Και παιδιά ανταρτών και παιδιά αριστερών. Κυρίως, παιδιά από

οικογένειεςανταρτών.

-

- Η κυβέρνηση της Αθήνας ονόμασε την πολιτική της προσωρινής

Δημοκρατικής Κυβέρνησης, να συγκεντρώσει και να μεταφέρει

παιδιά από την Ελλάδα στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες

"παιδομάζωμα", τη χαρακτήρισε ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

και γενοκτονία, έθεσε το θέμα στονΟΗΕ και στην Ειδική Επιτροπή των

Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια και ζήτησε τον επαναπατρισμό των

παιδιών. Το αίτημα υπέβαλε η Λίνα Τσαλδάρη, που ήταν

αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή για τη θέση της Γυναίκας

στονΟΗΕ.

Η κυβέρνηση των Αθηνών, δηλαδή, απάγει τα παιδιά για να τα σώσει

από τους κομμουνιστές, που θέλουν να τους αλλάξουν την εθνική

τους συνείδηση και να τα κάνουν γενίτσαρους. Οι όροι

"παιδομάζωμα" και "γενίτσαροι", που κατά κόρον χρησιμοποιούνται

στην προπαγάνδα της κυβέρνησης της Αθήνας, παραπέμπουν στους

"προαιώνιους" εχθρούς της Ελλάδας, τους Τούρκους. Φαίνεται ότι

αυτοί οι χαρακτηρισμοί είχαν βαθιά πληγώσει τις καρδιές των

Ελλήνων, που μάχονταν από την απέναντι πλευρά, γι' αυτό, τριάντα

χρόνια μετά, το πρώτο και το μοναδικό βιβλίο (από την αριστερή

σκοπιά) που μιλάει για τα παιδιά που μετέφερε ο ΔΣΕ στις πρώην

Λαϊκές Δημοκρατίες έχει τίτλο "Μείναμε Ελληνες. Τα σχολεία των

Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες" Αθήνα

1979, τουΘανάσηΜητσόπουλου.

Ο ανθρωπισμός χρησιμοποιήθηκε πολλές φορέςως κάλυμμα για την

άσκηση πολιτικής", τονίζει η Τασούλα Βερβενιώτη. Οταν ο

εκπρόσωπος τουυπουργείουΠρόνοιας διατείνεται ότι "πάνωαπ' όλα

είναι η προστασία του παιδιού", συνεχίζοντας επισημαίνει ότι

"πρέπει να συγκεντρωθούν τα ορφανά και τα εγκαταλειμμένα, ώστε

να τύχουσι της δεούσης προστασίας και μη καταστώσιν ευάλωτα

θύματαασθενειώνήαντεθνικώνδοξασιών".

Ηαρρώστια τίθεταιστην ίδιαμοίραμε τηνκομμουνιστική ιδεολογία!

- Η ηλικία οριζόταν από 4 - 16 χρόνων, αλλά αυτό δεν τηρήθηκε.

Συγκεντρώθηκαν και μικρότερα παιδιά (συνήθως ήταν μαζί με τα

αδέλφια τους), αλλά κυρίως μεγάλα στην ηλικία και μάλιστα αγόρια.

Σε λίγες μέρες, θα πάω στη Λέρο για να δω τι γινόταν με τα παιδιά

αυτά. Λένε ότι η Λέρος ήταν η "Μικρή Μακρόνησος". Εκεί την ευθύνη

των παιδιών την είχε το Εθνικό Ιδρυμα, των παιδιών όμως που ήταν

πάνω από 16 χρόνων. Τα χρήματα προέρχονταν από τον έρανο της

βασίλισσας, αλλά οι παιδουπόλεις του Εθνικού Ιδρύματος και το

πρόγραμμά τους ήταν διαφορετικά και λειτουργούσαν σαν φόβητρο

για τουςάτακτους τροφίμους.

Το θέμα των μεγάλων παιδιών απασχόλησε την Επιτροπή Συντονισμού

επανειλημμένα. Στην 3η συνεδρίαση (1/5/1948) ο εκπρόσωπος του

υπουργείου Πρόνοιας τόνισε ότι "τα από 19 ετών και άνω παιδιά δέον να

συγκεντρωθούν χωριστά και να γίνει εις αυτά ειδική μεταχείρισις, εφ'

όσον είναι δυνατόν να έχουν εμβολιασθεί με το κομμουνιστικόν

μικρόβιον". Και στη συνέχεια ο στρατηγόςΜπουλάλας, πουαναλαμβάνει

τη διεύθυνση της ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων),

λέει ότι η υπηρεσία του δε σκοπεύει μόνο να εγκαταστήσει τα παιδιά που

απειλούνται, αλλά να τα κάνει να αποβάλουν "κακάς συνηθείας και

ιδιαιτέρως εάν έχουν εμποτισθεί με κομμουνιστικήν διδασκαλίαν, διά

καταλλήλωνμαθημάτωνναανανήψουν".

Στην επομένη συνεδρίαση, 5/5/1948, προτείνει να φτιαχτεί ειδική

παιδούπολις "υπό στρατιωτικήν ούτως ειπείν διαπαιδαγώγησιν και

επαγγελματικήνμόρφωσιν".

Τελικά, οι λύσεις που προκρίθηκαν ήταν να στείλουν τα μεγάλα στο

στρατό, κάποια τα χρησιμοποίησανστα έργαοδοποιίας και λειτούργησαν

και παιδουπόλεις, όπως του προσκοπικού καταυλισμού στη Ρόδο, στο

Καστρί, στην Αττική με παιδιά πάνω από 16 ετών. Αρκετά στάλθηκαν στη

Λέρο, στις Σχολές του Εθνικού Ιδρύματος για να "αναμορφωθούν" μαζί με

τα παιδιά ανταρτών ή με ανήλικους αντάρτες, που είχαν συλληφθεί στις

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού. Φαίνεται,

πάντως, ότι συνάντησαν δυσκολίες να χειραγωγήσουν τα μεγάλα παιδιά.

Αναφέρεται πως όταν έστειλαν τους τροφίμους από το ΠΙΚΠΑ που

βρίσκεται στην Πεντέλη στην παιδούπολη του Εθνικού Ιδρύματος στον

Πύργο της Βασιλίσσης, αυτά γύρισαν πίσω και δεν ήθελαν να

επιστρέψουν...

- Και σ' ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό από τις ανατολικές χώρες που

ζητούσεηελληνικήκυβέρνηση;

- Σε κάποια φάση, η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έπαψε να θέτει θέμα

επαναπατρισμού. Οπως είπε ο Ελληνας αντιπρόσωπος, "ύστερα από

πέντε χρόνια κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση, τα παιδιά αυτά θα έχουν

προωθηθεί στο δρόμο που υπέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του

Κομμουνιστικού Κόμματος Ν. Ζαχαριάδης, σε ένα λόγο που

δημοσιεύθηκεστις 22Δεκεμβρίου1950 -οπότεθύμισεότι ταπαιδιάαυτά

"ήταν μαχητές στο στρατό που θα απελευθέρωνε την Ελλάδα και τον

ελληνικό λαό". Μετά απ' αυτό, η κυβέρνηση έπαψε να ζητάει τον

επαναπατρισμό τωνΕλληνοπαίδων!

Αυτόέγινε το1952. Εκεί σταματάωκι εγώτηνέρευνα...

"

Ναανανήψουν!

Το ...βάρος τουΕθνους
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τις 27 Φεβρουαρίου 1948 η κυβέρνηση της Αθήνας κατέθεσε

επίσημη διαμαρτυρία προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

σχετικά με την «αρπαγή» παιδιών από τους κομμουνιστές.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της διαμαρτυρίας η όλη επιχείρηση

γινόταν με την πλήρη και ανοιχτή

συνεργασία των γειτονικών προς την

Ελλάδα κρατών, γεγονός που

αποτελούσε κατάφωρη επέμβαση

στα εσωτερικά της Ελλάδας με τρόπο

ιδιαίτερα προκλητικό. Από τους

κυβερνητικούς κύκλους της Αθήνας η

όλη επιχείρηση παρουσιάστηκε ως

ένα ειδεχθές έγκλημα: η «αρπαγή»

των παιδιών αποσκοπούσε, κατ'

α υ τ ο ύ ς , π ρ ώ τ ο ν , σ τ η ν

κατατρομοκράτηση των πληθυσμών

της ελληνικής επαρχίας και, δεύτερο

και σπουδαιότερο, στην αλλοίωση

των εθνικών χαρακτηριστικών της

χώρας. Η τελευταία κατηγορία εξειδικευόταν με δύο τρόπους. Κατ'

αρχήν, τα παιδιά αυτά προορίζονταν να γίνουν ένα είδος

«γενιτσάρων» που αργότερα θα στρέφονταν ενάντια στην πατρίδα

τους, δηλαδή, αυτό δεν το έλεγε η διαμαρτυρία, ενάντια στο πολιτικό

και κοινωνικό καθεστώς της. Ελεγε πάντως ότι τα με τον τρόπο αυτό

διαπαιδαγωγημένα παιδιά μπορούσαν να στραφούν ενάντια σε

ολόκληρο τον «ελεύθερο κόσμο» και τις αξίες του. Για το σκοπό αυτό

τα παιδιά αυτά μορφώνονταν και «κατηχούνταν» όχι μόνο

κομμουνιστικά αλλά και «αντεθνικά» σε τρόπο ώστε να απειλήσουν

τη φυλετική καθαρότητα του ελληνικού έθνους. Επιπρόσθετα, τα ίδια

αυτά παιδιά θα μπορούσαν μεγαλώνοντας να στελεχώσουν το

Δημοκρατικό Στρατό ή όποιο τέλος πάντων στρατιωτικό σχήμα θα

απειλούσε τονκαπιταλιστικόκόσμοστοεπερχόμενομέλλον.

Ολα αυτά είχαν τη σημασία τους σε μια εποχή που διακρινόταν ήδη η

εποχή του ψυχρού πολέμου και θα μπορούσαν να συγκινήσουν το

διεθνές καπιταλιστικό σύστημα για το τι να περιμένει μέσα από αυτές

τιςπρακτικές.

Οπωσδήποτε η διαμαρτυρία της κυβέρνησης της Αθήνας ισχυριζόταν

ότι έφερνε στο φως ένα τρομερά καταχθόνιο σχέδιο μακράς πνοής.

Θέλοντας μάλιστα να του προσδώσουν διαχρονικά χαρακτηριστικά,

να το εντάξουν στη διαρκή απειλή που η ελληνικήφυλήαντιμετώπισε

σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της, έδωσαν σε αυτήν τη

διαδικασίαένα«ιστορικό»όνομα: τοείπαν«παιδομάζωμα».

Ο όρος παιδομάζωμα παρέπεμπε στις εποχές της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. Από την εποχή του σουλτάνου Μουράτ Α' (1362 -

1369) μέχρι τον 17ο περίπου αιώνα - η πρακτική καταργήθηκε με

απόφαση του Μουράτ Δ' το 1638 και οριστικά γύρω στα 1699 - οι

σουλτάνοι στρατολογούσαν τον προσωπικό τους στρατό, τους

«Γενιτσάρους» από παιδιά επιφανών μη μουσουλμανικών -

χριστιανικών δηλαδή - οικογενειών. Οι λόγοι γι' αυτό ήσαν

«καθεστωτικοί»: ένας εκ γενετής μη μουσουλμάνος, όσο κι αν

μετέπειτα ασπαζόταν το Ισλάμ, δεν μπορούσε να γίνει σουλτάνος της

Αυτοκρατορίας. Με τον τρόπο αυτό οι ηγεμόνες της

Κωνσταντινούπολης απέφευγαν το εσωτερικό στρατιωτικό

πραξικόπημα, προκαλώντας όμως στους αλλόθρησκους από τους

υπηκόους τους αρκετά προβλήματα. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό

«αποκεφάλιζαν», αν θέλετε, τις πλέον επικίνδυνες αριστοκρατικές

οικογένειες, ειδικά στα ταραγμένα - λόγω γειτονίας με τη χριστιανική

δύση - κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια. Οι τοπικές αυτές αριστοκρατίες

έριχναν, δικαίως, μαύρο δάκρυ για την τύχη των παιδιών τους και το

«παιδομάζωμα» ( ) έφτασε να σημαίνει - ειδικά μετά την

κατάργησή του (οι γενίτσαροι στο μεταξύ είχαν γίνει κλειστή

στρατιωτική αριστοκρατία και δεν ήθελαν νεοφερμένους στις τάξεις

τους) -αρπαγήπαιδιώνγιαθρησκευτικό, εθνικόήπολιτικόλόγο.

Με αυτόν λοιπόν τον βαριά καταδικασμένο από την ιστορία όρο οι

εφημερίδες της Αθήνας και η κυβερνητική προπαγάνδα κατήγγειλαν

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας τα όσα γίνονταν σε βάρος των

παιδιών της ελληνικής επαρχίας από τα καταχθόνια σχέδια των

κομμουνιστών. Οι καταγγελίες αυτές είχαν κυρίως εσωτερική απήχηση. Ο

τότε διεθνής αντικομμουνισμός για πολύ μικρό μόνο διάστημα έκανε τις

καταγγελίες αυτές μέρος της γενικότερης προπαγάνδας του. Μετά

ξεχάστηκαν.

Μετά το 1952 δεν υπάρχει καμία μνεία στην αντικομμουνιστική

φιλολογία, σ' αυτό το ζήτημα.

Ο ΟΗΕ ανέθεσε την έρευνα των καταγγελιών της κυβέρνησης της Αθήνας

στην ειδική επιτροπή που είχε δημιουργήσει για τα Βαλκάνια, την

ΟΥΝΣΚΟΜΠ,πουερευνούσε το κατάπόσοεπενέβαινανοι γειτονικέςπρος

τηνΕλλάδαχώρεςστονελληνικόεμφύλιο -αυτόκυρίωςενδιέφερε.

Το Νοέμβριο του 1948 το πόρισμα της ΟΥΝΣΚΟΜΠ ήταν αμήχανα

ουδέτερο. Διαπίστωνε τη μεταφορά των παιδιών από ορισμένα χωριά

στις γειτονικές χώρες συχνά με την ευθύνη και τη συνοδεία μέρους του

γυναικείου πληθυσμού του ίδιου χωριού. Στο ερώτημα κατά πόσο η

μεταφοράαυτήγινότανμε τησυναίνεση τωνγονέωνήόχι, η επιτροπήδεν

μπορούσε να το απαντήσει στις τότε συνθήκες. Σε τελευταία ανάλυση,

δυσκολευόταν από το ξεδίπλωμα μιας αντίστοιχης κυβερνητικής

πολιτικής. Το 1948 ο κυβερνητικός στρατός είχε γενικεύσει τη μεταφορά

των παιδιών από τις εμπόλεμες ζώνες στα ιδρύματα της Βασιλικής

Πρόνοιας καιήτανμάλλοναστείο ναρωτάκανείς τέτοιαπράγματα, τέτοια

εποχή.

Σε απάντηση, την άνοιξη του 1949, οι υπηρεσίες της Αθήνας συνέταξαν

έναν κατάλογο με πέντε χιλιάδες ονόματα παιδιών που είχαν «απαχθεί»,

όπως έλεγε το διάβημα, και φυγαδευτεί στο εξωτερικό χωρίς τη θέληση

των γονιών τους. Οι επιτροπές του ΟΗΕ ερεύνησαν το ζήτημα με τη

συνδρομή μάλιστα της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης που ήθελε τότε να

πάρει αποστάσεις από τον ελληνικό εμφύλιο. Πολύ λίγα από τα παιδιά

πουβρίσκοντανστον κατάλογοβρέθηκαν και ηαξιοπιστία του τελευταίου

αμφισβητήθηκεέντονα.

ετά τη λήξη του πολέμου και ενώ το ζήτημα των παιδιών είχε

πλέον μετατραπεί σε καθαρά διπλωματικό ζήτημα, οι

κυβερνήσεις της Αθήνας εξακολουθούσαν να παράγουν

καταλόγους ανεβάζοντας σε 9.300 τον αριθμό των - σύμφωνα με τις δικές

τους απόψεις - «απαχθέντων» παιδιών - των εκπατρισθέντων δηλαδή

ερήμην της θέλησης των κηδεμόνων τους. Ο ΟΗΕ ερεύνησε και πάλι και,

μέχρι το 1952, μερίμνησε για τον επαναπατρισμό 538 παιδιών αυτής της

κατηγορίας. Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι οι ελληνικές αρχές

θεώρησαν σε πολλές περιπτώσεις το όριο λήξης της παιδικής ηλικίας στα

21 χρόνια και στην ουσία ζητούσαν τον επαναπατρισμό νεαρών μαχητών

του Δημοκρατικού Στρατού. Ο ΔΣΕ ήταν ένας εξαιρετικά νεανικός στρατός

και πάρα πολλοί από τους μαχητές του ήταν κάτω από αυτή την ηλικία.

Κατά συνέπεια ζητούσαν να επιστρέψουν στα κρατητήρια και στην

αιχμαλωσίαέναμεγάλομέρος τωνμαχητών τουΔΣΕ.

πό την άλλη πλευρά του λόφου, το κατά την Αθήνα «καταχθόνιο

σχέδιο»ανακοινώθηκεμεεξαιρετικάεπίσημοτρόπο.

Στις 7 Μαρτίου του 1948 το υπουργείο Εσωτερικών της Προσωρινής

Δημοκρατικής Κυβέρνησης ανακοίνωσε μέτρα για τα παιδιά που

βρίσκονταν στην Ελεύθερη Ελλάδα. Στην ανακοίνωση αυτή διαπίστωνε

ότι τακυριότεραθύματα τηςπολιτικήςπουοιΑμερικανοί καιηκυβέρνηση

της Αθήνας εφάρμοζαν στην εμπόλεμη Ελλάδα ήσαν τα παιδιά. Ελεγε

αυτή η ανακοίνωση: «Με το εγκληματικό πέταμα στου δρόμους των

πόλεων 150.000 και πάνω παιδιών όπου καθημερινά δεκάδες από αυτά

πεθαίνουν. Με την τελευταία διαταγή της Φρειδερίκης που διέταξε τους

υποτακτικούς της να συγκεντρώσουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά στα

κέντρα, για να τα μετατρέψουν σε γενιτσάρους και να τα βάλουν

αναγκαστικά στις αγαπητές της χιτλερικές οργανώσεις νεολαίας. Ακόμα

δε και με τους άνανδρους βομβαρδισμούς των ανυπεράσπιστων

γυναικόπαιδων, από τους οποίους τον τελευταίο καιρό σκοτώθηκαν 120

παιδάκια...». Για τους λόγους αυτούς η Προσωρινή Δημοκρατική

Κυβέρνηση αποφάσισε να εγκρίνει την αποστολή και παραμονή των

παιδιών που προέρχονταν από τις απειλούμενες ζώνες στις γειτονικές

devsirme

Α

Ταπαιδιάπουήτανμαχητές

Ηαπόφασηγια τοσώσιμοτωνπαιδιών

Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου
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χώρες μέχρι να κοπάσει η μανία του πολέμου. Για τη μεταφορά αυτή

προχώρησε σε συνεννοήσεις με οργανισμούς πρόνοιας των

αντίστοιχωνχωρώνυποδοχής.

Το Μάιο του 1948 η Δημοκρατική Κυβέρνηση ίδρυσε την ΕΒΟΠ,

Επιτροπή βοήθειας στο Παιδί επικεφαλής της οποίας τοποθετήθηκαν

ο Πέτρος Κόκκαλης, η Ελλη Αλεξίου, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο

Θανάσης Μητσόπουλος και άλλοι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί ή

άνθρωποι των Γραμμάτων. Η επιτροπή αυτή συντόνισε τη μεταφορά

των παιδιών στο εξωτερικό και την εκεί περίθαλψή τους καθώς πολλά

από αυτά έπασχαν από τις χρόνιες τότε αρρώστιες της φτωχής

ελληνικής επαρχίας αλλά και τις κακουχίες που ο πόλεμος

προκαλούσε. Οργάνωσε και το εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών

αυτώνγια τημελλοντικήόπωςέλπιζαν τότεσοσιαλιστικήΕλλάδα.

ο 1948 ο «πόλεμος των παιδιών» είχε πλέον γίνει βασικό

χαρακτηριστικό του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, είτε αυτός

αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στις αίθουσες

συνεδριάσεων του ΟΗΕ, είτε καταγραφόταν στις εφημερίδες, είτε

στην προπαγάνδα στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Ας

δούμελοιπόνπώςέφθασαν ταπράγματαωςεκεί.

Στις αρχές του 1947 ο ελληνικός εμφύλιος άρχισε να μεταβάλλεται σε

έναν «πειραματικό», θα λέγαμε, πόλεμο για τις ισχυρές δυνάμεις του

δυτικούκαπιταλιστικούκόσμου, τηΜεγάληΒρετανίακαι τιςΗΠΑ.Δύο

χρόνια μετά το τέλος του παγκόσμιου πολέμου οι δύο αυτές

μητροπόλεις του «δυτικού» κόσμου αντιλαμβάνονταν ότι έμπαιναν

σε μία νέα εποχή συγκρούσεων και σε ένα νέο τύπο αναμέτρησης.

Πλήθος λαών βρίσκονταν ακόμα κάτω από καθεστώς αποικιοκρατίας

και ο ξεσηκωμός τους απειλούσε να ανατρέψει σταθερές της

βασισμένης στον ιμπεριαλισμό καπιταλιστικής οικονομίας. Την

επαύριο του πολέμου, ακόμα και στην Ευρώπη, οι λαοί ζητούσαν τα

δικά τους δικαιώματα, την εφαρμογή των αξιών για τις οποίες

πολέμησανμέσααπό τα κινήματαΑντίστασης. Αυτό που γινόταν στην

Ελλάδα δεν έπρεπε να εξαπλωθεί στην Ευρώπη, ενώ η αναχρονιστική

αποικιοκρατική οργάνωση του κόσμου έπρεπε να διατηρηθεί τόσο

όσο χρειαζόταν για να οργανωθεί μία διάδοχη κατάσταση σε όφελος

πάλι του συστήματος. Δεν έπρεπε η εθνική απελευθέρωση λαών να

σημαίνει και κοινωνική τους απελευθέρωση. Για όλα αυτά ο

κομμουνισμός έπρεπε να ανασχεθεί, να περιοριστεί, τα σοσιαλιστικά

κράτη, η Σοβιετική Ενωση να περικυκλωθούν, να κλειστούν μέσα σε

αυτό που τότε στην Αγγλία όρισαν ως το «σιδηρούν παραπέτασμα».

Ολααυτάπρομήνυαννέεςσυγκρούσεις, είτεθερμές, είτε«ψυχρές».

ελληνικός εμφύλιος ήταν ένας θερμός πόλεμος στην

ευαίσθητη και σημαντική Ευρώπη. Η έκβασή του είχε καίρια

σημασία για το δυτικό στρατόπεδο, για τη Μεγάλη Βρετανία

και για τις ΗΠΑ. Στα τέλη του 1946, όταν οπόλεμοςαυτός γενικεύτηκε,

στην Ουάσιγκτον η κυβέρνηση του Προέδρου Τρούμαν βρέθηκε

μπροστά σε μία αναπάντεχη εξέλιξη: Η Μεγάλη Βρετανία

παραδέχτηκε την αδυναμία της να συνεχίσει την εμπλοκή της στα

ελληνικά πράγματα. Η Αυτοκρατορία είχε εξαντληθεί στον αγώνα της

ενάντια στην ελληνική Εθνική Αντιφασιστική Αντίσταση, είχε κερδίσει

μάχες για να καταλήξει να παραδεχτεί ότι έχασε τον πόλεμο. Οι

Βρετανοί δεν μπορούσαν παρά να φύγουν από την Ελλάδα

αποδεχόμενοι δημόσια την πρώτη μεγάλη ήττα της Αυτοκρατορικής

τους πολιτικής και ισχύος. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι

εξελίξεις σήμαναν κόκκινο συναγερμό.

Σε αυτόν τον πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες κληρονόμησαν

επιβάλλονταν ιδιαίτερες προδιαγραφές. Η μαζική στρατιωτική

επέμβαση ξένων στρατευμάτων αποκλειόταν στις τότε συνθήκες. Η

Ελλάδα βρισκόταν στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο, στα πάντα

ευαίσθηταΒαλκάνια. Ισχυρά κομμουνιστικά κόμματαμετείχαν ακόμα

σε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας στα δυτικά κράτη - στη Γαλλία και

την Ιταλία για παράδειγμα - και οι λαοί της ηπείρου δε θα έβλεπαν με

καλό μάτι μια αμερικανική στρατιωτική ανάμειξη για την ανάσχεση του

κομμουνισμού σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο ίδιος ο αμερικανικός λαός

δύσκολα θα δεχόταν μία εκστρατεία για την προάσπιση βρετανικών,

όπως το έβλεπαν τότε, θέσεων και συμφερόντων. Στον ελληνικό λοιπόν

εμφύλιο πόλεμο η λύση έπρεπε να προέλθει από μέσα και η Αμερική θα

έπρεπε να βρει τρόπους που θα απέτρεπαν τη δική της άμεση

στρατιωτική εμπλοκή, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγούσαν στο επιθυμητό για

τασυμφέροντα του ιμπεριαλιστικούστρατοπέδουαποτέλεσμα.

Καθώς το μονοπώλιο στα πυρηνικά δε φαινόταν να μπορεί να

αντιμετωπίσει τη δικαίως αναμενόμενη οργή των λαών, το χρήμα ήταν το

βασικόόπλο, τοσυγκριτικόπλεονέκτημα τωνΗνωμένωνΠολιτειών εκείνο

το διάστημα. Αξονας της αμερικανικής πολιτικής θαήτανακριβώςαυτό. Η

πολιτική της ανάσχεσης του κομμουνισμού εξειδικεύτηκε σε μία σειρά

πολιτικές διακηρύξεις που στην ουσία τους έμοιαζαν με οικονομικά

προγράμματα. Το Δόγμα Τρούμαν με ειδική αναφορά στην Ελλάδα και τη

γειτονική της Τουρκία και το περίφημο Σχέδιο Μάρσαλ ήταν ο

παρονομαστής αυτής της νέας πολιτικής. Τα δολάρια θα στήριζαν

καθεστώτα ή θα μετέβαλαν όσα από αυτά δεν ήταν της αρεσκείας των

ΗΠΑ. Στις χώρες της δυτικής Ευρώπης οι κυβερνήσεις εθνικής ενότητας

καταργήθηκαν και οι κομμουνιστές απομονώθηκαν καθώς απαράβατος

όρος για την εκταμίευση τηςαμερικανικής βοήθειας ήτανημησυμμετοχή

κομμουνιστών στα κυβερνητικά σχήματα των κρατών που θα μετείχαν

στο πρόγραμμα. Ηταν ο πρώτος μεγάλος πολιτικός εκβιασμός, η πρώτη

ωμήεπέμβαση.ΟΨυχρόςΠόλεμοςείχε επιχειρησιακάαρχίσει.

Για την Ελλάδα και το δικό της θερμό πόλεμο, οι επιλογές αυτές της

αμερικανικής πολιτικής είχαν τεράστια σημασία. Στις 20 Ιουνίου 1947 η

ελληνο-αμερικανική συμφωνία άνοιξε το δρόμο στις νέες εξελίξεις. Η

χώρα θα γινόταν ένα πεδίο ασκήσεων όπου οι δυνατότητες των

αμερικανικών επιλογών - αυτό το «νέο είδος πολέμου» - θαδοκιμάζονταν

σεένανπραγματικό, ευρωπαϊκόπόλεμο.

ην άνοιξη του 1947, πριν ακόμα ολοκληρωθούν θεσμικά και

οργανωτικά οι αμερικανικοί σχεδιασμοί, ο κυβερνητικός στρατός

άρχισε να εφαρμόζει στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη

Ρούμελη, δοκιμαστικά τα νέα σχέδια. Ο στόχος ήταν απλός: ολόκληροι οι

πληθυσμοί των ορεινών χωριών καθώς και οι αντίστοιχοι των «ύποπτων»

ή αμφισβητούμενων περιοχών θα έπρεπε προοδευτικά να μεταφερθούν

σε ελεγχόμενους από τις κυβερνητικές δυνάμεις χώρους. Η μέθοδος ήταν

απλή. Οταν οι στρατιώτες έφθαναν σε ένα χωριό ανακοίνωναν στους

κατοίκους ότι σε δύο, τρεις ή τέσσεριςώρες ή κάτι τέτοιο, όφειλαν να τους

ακολουθήσουν. Οι πρώτες εικόνες από καραβάνια αιφνίδια

ξεσπιτωμένων χωρικών άρχισαν να εμφανίζονται στο έκπληκτο κοινό

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να εξωραΐσουν την επιχείρηση αυτή

βάπτισαν τα καραβάνια αυτά της δυστυχίας ως «συμμοριόπληκτους»

ακριβώς για ν' αποκρύψουν ότι αυτά ήσαν τα πρώτα θύματα του νέου

πειράματος με στόχο την υποταγή ενός ατίθασου λαού που μόλις είχε

νικήσει και τηΒρετανία.

Οι βομβαρδισμοί των χωριών, ειδικά όσων βρίσκονταν κοντά στα σύνορα

ήκατοικούνταναπόμειονοτικούςπληθυσμούς, σλαβομακεδονικούςστην

περιοχή εδώ, συμπλήρωναν την πίεση και καλούσαν έμπρακτα τους

κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νέα είδη τρομοκρατικών

πολεμοφοδίων επιστρατεύτηκαν, μεταξύ τους οι βόμβες βενζίνης,

πρόδρομοι των «Ναπάλμ», που προκαλούσαν τρομερά εγκαύματα,

κατέκαιγαν ταχωριάμαζίμε τουςκατοίκους τους.

Οι αριθμοί των εκτοπισθέντων αυτών συμμοριόπληκτων εκπλήσσουν

ακόμα και σήμερα. Στην αιχμή της εφαρμογής αυτών των σχεδίων, στο

τέλος του 1948 και το 1949, οι αριθμοί τους έφθασαν τις 700.000, οι

οποίοι προστιθέμενοι στις 300.000 «μη υποχρεωτικά» μετακινηθέντες

πρόσφυγες (στην Πελοπόννησο όπου εξαπλωνόταν η τρομοκρατία της

«Χ» ίσως εκατό χιλιάδεςάτομα έφυγαν, προς τηνΑθήνα κυρίως)φθάνουν

αθροιστικά το ένα εκατομμύριο άτομα: το 10 - 15% του τότε συνολικού

πληθυσμού της χώρας δηλαδή ή το 20 με 25% του πληθυσμού της

υπαίθρου. Ολα αυτά τα καραβάνια της δυστυχίας κατέληξαν στις

παραγκουπόλεις των «προσφυγικών» στις παρυφές των πόλεων κάτω

από το άγρυπνο βλέμμα στρατιωτών και Χωροφυλάκων. Τα φυλάκια και

τα συρματοπλέγματα στο όνομα της μη επικοινωνίας των εκτοπισθέντων

με τουςσυμμορίτες, έκαναναυτές τιςαυτοσχέδιεςσυνοικίες ναμοιάζουν

Τ

Τ

Ο

Η ανάσχεση του

κομμουνισμού,ο«ΨυχρόςΠόλεμος»έπρεπεάμεσανααρχίσει. Από

τηνΕλλάδαδε,σεπροτεραιότητα...

Τιπροηγήθηκε

Για τηνανάσχεσητουκομμουνισμού

Εσβησανολόκληραχωριάαπ' τοχάρτη
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μεεβραϊκάγκέτο της ναζιστικήςΝέαςΕυρώπης.

Οπωσδήποτε μία μετακίνηση πληθυσμών σε αυτή την έκταση δεν

ήταν δυνατό να γίνει χωρίς την αμερικανική χρηματοδότηση. Μη

φανταστεί κανείς ότι τα αμερικανικά δολάρια, μετεξελιγμένα σε

«δραχμές ανοικοδομήσεως» δόθηκαν ως ενίσχυση στους

αναξιοπαθούντες εκτοπισμένους. Το αντίθετο συνέβη. Η

χρηματοδότηση αυτή δόθηκε σε τοπικούς εργολάβους,

εργοστασιάρχες, επιχειρηματίες για να απασχολούν με την κατώτατη

δυνατή αμοιβή και χωρίς πολλές πολλές υποχρεώσεις αυτό το

εξαθλιωμένο εργατικό δυναμικό στις δικές τους επιχειρήσεις. Από τη

σκοπιά αυτή η χώρα γύρισε πίσω στα χρόνια της Κατοχής, στα 1942,

όταν σχεδόν τριακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνταν, για

μια μπουκιά ψωμί, σε ελληνικές εταιρείες, υπηρεσίες ή εργολάβους

πουδούλευανγια τιςανάγκες τουκατακτητή,άμεσαήέμμεσα.Μετον

τρόπο αυτό συνεχιζόταν το κτίσιμο ενός αρπακτικού ελληνικού

καπιταλισμούγιανακυβερνήσειμεταπολεμικά τηχώρα.

ον Ιούλιο του 1947, την ίδια πάνω κάτω εποχή που η

αμερικανική χρηματοδότηση επέτρεψε το άνοιγμα του

στρατοπέδου «αναμόρφωσης» στο Μακρονήσ ι ,

ολοκληρώθηκε και η επεξεργασία των ειδικών εκείνων σχεδίων που

αφορούσαν τα παιδιά. Η νέα βασίλισσα από τον Απρίλιο μόλις του

ίδιου έτους, βασίλισσα Φρειδερίκη επικεφαλής 72 «κυριών» της

καλής αθηναϊκής κοινωνίας - πολλές από τις οποίες ήσαν κυρίες επί

των τιμών των ανακτόρων ενώ ανάμεσά τους διακρίνονταν μέλη των

πλέον διάσημων οικογενειών του ελληνικού καπιταλισμού -

δημιούργησαν το Βασιλικό Οργανισμό Προνοίας με διακηρυγμένο

στόχο τηνπερίθαλψη τωνπαιδιών της χώρας. Εξυπακούεται ότι για να

τα περιθάλψουν οι φιλεύσπλαχνες αυτές κυρίες τα παιδιά θα έπρεπε

πρώτα να τα συγκεντρώσουν, να τα αποσπάσουν από τις οικογένειές

τους και από τον τόπο όπου γεννήθηκαν και κατοικούσαν. Από τη

βασιλική πρόνοια ανατέθηκε πολύ γρήγορα στον κυβερνητικό στρατό

ένα αληθινό «σαφάρι» παιδιών από τις «ύποπτες» ειδικά περιοχές

της χώρας. Η Βασιλική Πρόνοια πολύ γρήγορα έγινε ένας τεράστιος

οργανισμός, ένααληθινόκράτοςμέσαστοκράτος.

Οι συνολικοί αριθμοί των παιδιών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

στάλθηκαν στα διάφορα ιδρύματα της Πρόνοιας παραμένει

εφτασφράγιστο μυστικό - όπως

συμβαίνει εξάλλου και με το

συνολικό αριθμό οπλιτών ή

πολιτών που «αναμορφώθηκαν»

σ τ ο σ τ ρ α τ ό π ε δ ο τ η ς

Μακρονήσου. Τα σχετικά αρχεία

είναι κλειστά και οι αριθμοί που

έχουν δοθεί κατά καιρούς από τις

κρατικές υπηρεσίες δύσκολα

μπορεί να γίνουν πιστευτοί. Οι

«απολογητές» του συστήματος

(Μανούκας) δηλώνουν ότι ο

αριθμός των παιδιών αυτών

κυμάνθηκε γύρω στις 20.000,

ενώ ο ίδιος αριθμός (που ενίοτε

έφθασε ως 25.000) προβλήθηκε στις διάφορες επετειακές κυρίως

εκδηλώσεις για το ζήτημα αυτό. Πίσω από αυτές τις μετρήσεις

διακρίνουμε την πολιτική ανάγκη να

παρουσιαστεί μικρότερος ο αριθμός

των παιδιών που εκτοπίστηκαν με τα

κυβερνητ ι κά μέ τρα από τον

αντ ίσ το ιχο των παιδ ιών που

φ ι λ ο ξ ε ν ή θ η κα ν σ τ ι ς λ α ϊ κ έ ς

δημοκρατίες και ο οποίος κυμάνθηκε

ανάμεσαστις 25και 28.000άτομα.

Γεγονός είναι ότι ανάμεσα στα 1947

και το 1950 λειτούργησαν 53

«παιδουπόλεις», πολλές από τις

οποίες ήταν πραγματικές πόλεις ή

μ ά λ λ ο ν π ρ α γ μ α τ ι κ ά κ α ι

π ο λ υ ά ν θ ρ ω π α σ τ ρ α τ ό π ε δ α

εγκλεισμού (Φιλιππιάδα, όπου οι εγκαταστάσεις φαίνονται ακόμα).

Συμπληρωματικά δε, δίπλα σε αυτές λειτούργησαν ποικιλώνυμα άλλα

ιδρύματα «παιδικές στέγες» κλπ. χωρίς να συμπεριλάβουμε τα ιδρύματα

για τα παιδιά των πολιτικών φυλακισμένων, για τα ορφανά ή το ειδικό

στρατόπεδο ανήλικων αιχμαλώτων που λειτούργησε στη Λέρο όπου

στέλνονταν όσοι αιχμάλωτοι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού δεν

είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος. Προφανώς, ένας μηχανισμός αυτού του

μεγέθους δεν μπορεί να έγινε για να φιλοξενήσει απλά και μόνο είκοσι

χιλιάδεςάτομα (λιγότερααπότετρακόσιαδηλαδήγιακάθεπαιδούπολη).

Θα ήταν ίσως περιττό να περιγράψουμε τη ζωή αυτών των παιδιών που

από κοντά γνώρισαν τη Βασιλική Πρόνοια. Οι τύχες τους ήταν

κυμαινόμενες αλλά πάντοτε ανάλογες με την τύχη του λαού τους. Τα πιο

τυχερά ήσαν όσα μπόρεσαν το ταχύτερο να επανενωθούν με τις

οικογένειές τους και να βγουν από αυτό το σύστημα, έστω για να ζήσουν

μέσα στη φτώχεια. Πολλά ακούγονται σήμερα ακόμα για τις «υιοθεσίες»

στο εξωτερικό, για τη χρησιμοποίηση των παιδιών αυτών ως φθηνό

εργατικό δυναμικό (μαθητευόμενοι βλέπετε) σε επιχειρήσεις ή ακόμα για

τα «προξενιά» διαμέσου των ιδρυμάτων της Πρόνοιας (και τη συμβολή

στην προικοδότηση της Βασιλίσσης) που οδήγησαν σε ένα τεράστιο κύμα

αφύσικων γάμων τα επόμενα χρόνια: με τεράστιες λόγου χάρη διαφορές

ηλικίας μεταξύ του γαμπρού και της αποκτηθείσας από το ίδρυμα

συζύγου... Οταν προχωρήσει - όταν αφεθεί να προχωρήσει - η σχετική

έρευνα στη χώρα μας (με πρόσβαση στα αρχεία λόγου χάρη) πολλά θα

ξέρουμε για τον κοινωνικό κόσμο των νικητών του εμφυλίου πολέμου, για

τις αξίες του. Τα περισσότερα δε θα είναι ευχάριστα υποπτεύομαι... ούτε

για τουςαπολογητέςαυτού τουσυστήματος.

πό τα παιδιά που βρέθηκαν στο εξωτερικό (Λαϊκές Δημοκρατίες)

περίπου 5.000 έφυγαν από τις χώρες υποδοχής για να

συναντηθούν με τις οικογένειές τους, είτε πίσω στην Ελλάδα, είτε

σε χώρες μετανάστευσης, την Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη δυτική

Ευρώπη. Από τα υπόλοιπα, ένα μεγάλο ποσοστό μορφώθηκε και όταν

μετά το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, βρήκε, παρά τις δυσκολίες που

ακόμα και η μεταπολίτευση έβαζε στην επιστροφή και στην επανένταξή

τους, τρόπουςναβοηθήσει τηνπρόοδοτηςπατρίδας τους.

Τ

Α

Οι«παιδουπόλεις» τηςΦρειδερίκης

Γύρισανμορφωμένακαιβοήθησαντηνπρόοδοτηςπατρίδας τους
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Σημειώνω ότι τα ιδρύματα που τους φιλοξένησαν εκεί, σε πάρα

πολλές από αυτές τις χώρες, ήταν ιδρύματα που οικονομικά

στηρίζονταν στην κατάσχεση περιουσιών δωσιλόγων, συνεργατών

των Γερμανών στη διάρκεια του πολέμου. Πολλά από αυτά τα παιδιά

φιλοξενήθηκαν σε απρόσμενα καλούς χώρους. Η ταινία «Η αλήθεια

για τα παιδιά της Ελλάδος» που γύρισε τότε ο ΔΣΕ, όταν δείχνει τα

παιδιά να φιλοξενούνται σε πύργους δε λέει ψέματα. Είναι οι πύργοι

που κατασχέθηκαν στη Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία, στην

Πολωνία,απόαριστοκράτεςοι οποίοι

φυσικά τον καιρό των δυσκολιών είχαν ταχθεί με τους εχθρούς της

πατρίδας για να προστατέψουν τα δικαιώματα της δικής τους

κοινωνικής τάξης.

(...) Τα πειράματα των ΗΠΑ με τα παιδιά της Ελλάδας δεν είχαν

συνέχεια. Ενα τσουνάμιπολέμων τηςαποαποικιοποίησης, θαλέγαμε,

ακύρωσε τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν ήταν δυνατόν σε πολέμους

που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε τέσσερα σημεία του ορίζοντα να

μαζεύονται τα παιδιά. Στο κάτω κάτω, την ίδια εποχή με τον ελληνικό

εμφύλιο διεξαγόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα και θα ήταν

μάλλον αστείο να μαζέψουν τον πληθυσμό και τα αντίστοιχα παιδιά.

Αλλαξαν αυτές οι τακτικές και αν θέλετε σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια

έκταση ποτέ δεν ξαναείχαμε στην ιστορία εφαρμογή παρόμοιων

μεθόδων.

Με τον τρόπο τους, ταπαιδιάαυτάμετείχαν τηςπολιτικής εξέλιξης της

Ελλάδας. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έληξε με διαφορετικό τρόπο

από ό,τι έληξαν οι περισσότεροι εμφύλιοι πόλεμοι του καιρού μας.

Συνήθως στους εμφύλιους πολέμους, το στρατόπεδο που χάνει τον

πόλεμο συνθλ ίβε τα ι ,

ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι ,

καταστρέφεται πλήρως.

Στον ελληνικό εμφύλιο, ο

ΔΣΕ και ένα μεγάλο μέρος

του μηχανισμού του ΚΚΕ,

της πολιτικής έκφραση της

κοινωνίας που αντιστάθηκε

τ ό σ α χ ρ ό ν ι α σ τ ο υ ς

κατακ τητέ ς κα ι σ την

άρχουσα τάξη, έφυγε

σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν α ,

υ π ο χ ώ ρ η σ ε , σ τ ι ς

ανατολικές χώρες. Μαζί και

μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς τ η ς

κοινωνίας και τα παιδιά

που αναφέραμε. Ετσι δεν

είχαμε μια εξέλιξη όπως,

π . χ . , σ τ ο ν ι σ πα ν ι κό

ε μ φ ύ λ ι ο , ή σ τ ο ν

αμερικανικό εμφύλιο, να

κ α τ α σ τ ρ α φ ε ί , ν α

εξαφανιστεί ο κόσμος του

ηττημένου. Ο κόσμος του

«ηττημένου», η πολιτική

του έκφραση έμεινε ζωντανή και αυτό αν θέλετε λειτούργησε σαν

φάντασμα, σαν απειλή για το μεταπολεμικό κόσμο των νικητών στην

Ελλάδα. Δίκιο είχανε. Το μέρος αυτό της κοινωνίας μπόρεσε να

διατηρήσει τους πολιτικούς του μηχανισμούς και σήμερα ακόμη να

τουςέχουμεναδιαφεντεύουν ταδικαιώματα τουλαού τηςΕλλάδας.Η

παρουσία αυτών των παιδιών, ο τρόπος που μορφώθηκαν, που

ακτινοβόλησανστους της εξορίας τόπουςόπουβρέθηκαν, είχε καίριες

πολιτικές επιπτώσεις και για τηνεξέλιξηεδώ.

Ο πόλεμος ενάντια στο λαό της Ελλάδας, εξακολούθησε ανοιχτός

μέχρι το1974.

Και κάτι τελευταίο που πρέπει να αναφέρουμε. Πολλά από τα παιδιά,

όπως και πολλοί από τους πληθυσμούς που φύγανε, ειδικά από την

περιοχή στην οποία μιλάμε σήμερα ανήκανε σε μια ιδιαίτερη ομάδα

της ελληνικής κοινωνίας, τους Σλαβομακεδόνες. Ακόμα και σήμερα

ένα μέρος αυτών των τότε προσφύγων εξακολουθεί να είναι

ανεπιθύμητο στον τόπο μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος για

να διαιωνίζεται αυτό το κατάλοιπο αυτής της σκοτεινής εποχής και

αυτών τωναποτυχημένωνσε τελευταίαανάλυσηπολιτικών.

(Οι φωτογραφίες είναι από τον παιδικό σταθμό του Νόβε Χράντι, τον

οποίο τα τότε παιδιά του, τον επισκέπτονται κατά καιρούς για να

θυμηθούνε τα ευτυχισμένα παιδικά τους χρόνια. Σ' αυτό το σταθμό τα

τότε παιδιά γιορτάσανε τα 60 χρόνια από τον ερχομό τους στην φιλόξενη

Τσεχοσλοβακία. Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της ΤΖΗ.

Ευχαριστούμε το συγγραφέα του άρθρου για την άδεια του να το

δημοσιεύσουμεστοπεριοδικόμας.)

έσααπ' ταΑνάκτορατηςοδούΗρώδητουΑττικούστηνΑθήνα,

η διεφθαρμένη δυναστεία των Γλύξμπουργκ, με πρώτη τη

"χιτλερίδα" Φρειδερίκη, κατάστρωσε το σατανικό σχέδιο της

αρπαγής, επιλεκτικά, παιδιών από οικογένειες μαχητών του ΔΣΕ και

καταδιωκομένων κομμουνιστών. Διπλός οστόχος τους:Να ερημώσουν τα

ελληνικά χωριά προκειμένου να απομονώσουν το ΔΣΕ, να κλείσουν τα

π α ι δ ι ά σ ε

αναμορφωτήρια -

φ υ λ α κ έ ς ,

στρατόπεδα για να

τα μετατρέψουν σε

γενίτσαρους.

Το εγκληματ ικό

α υ τ ό σ χ έ δ ι ο

εφαρμόστηκε μόλις

ιδρύθηκε, τον Ιούλη

τ ο υ 1 9 4 7 , τ ο

Βασιλικό Ιδρυμα

Πρόνοιας.

Μέσα στο πλαίσιο

της εγκληματικής

αυτής ενέργειας

α ν ή κ ε ι κ α ι η

π ώ λ η σ η , σ ε

οικογένειες κυρίως

τ η ς Α μ ε ρ ι κ ή ς ,

βρεφών που οι

γονε ί ς τους τα

παράδιναν στ ις

γιαγιάδες, στους

παππούδες, σε συγγενικές οικογένειες και σε ορισμένες περιπτώσεις σε

βρεφοκομεία και σε θρησκευτικά ιδρύματα. Οι γονείς τους ήταν

αναγκασμένοι να πάρουν τα βουνά για να σωθούν απ' τη σφαγή των

ακροδεξιών ληστοσυμμοριτών, που είχε σκορπίσει στην ελληνική

ύπαιθρο το μεταδεκεμβριανό αντιδραστικό Κράτος, που είχαν

εγκαθιδρύσειοιΑγγλοαμερικανοί.

Ο τρόπος τώρα της παρουσίασης απ' τα κανάλια και τις εφημερίδες

μπορεί να εντυπωσίασε, εστιάζει όμως στο ανθρώπινο συναισθηματικό

μέρος κι άφησε άθικτες τις πραγματικές αιτίες. Αγνοήθηκαν έτσι - όχι

τυχαία - πολλά και σοβαρά γεγονότα, που δείχνουν το μίσος του

αντιδραστικού κράτους και του παλατιού απέναντι στους κομμουνιστές.

Κι επόμενα την επιβολή του πολιτικοοικονομικού συστήματος που

ήθελαν οι "προστάτες" μας ιμπεριαλιστές. Στα ρεπορτάζ των εφημερίδων

των τελευταίων ημερών και στις αφηγήσεις απ' τις τηλεοράσεις, η

ουσιαστική πλευρά του εγκλήματος σκεπάστηκε, αποσιωπήθηκε.

Παράδειγμα: Το όργιο των αγοραπωλησιών παιδιών έγινε στα χρόνια του

εμφυλίου και μετά, όταν το πάνω χέρι το 'χαν οι "νικητές" με πλήρη

κυριαρχία τουμοναρχοφασιστικούκράτους.

Παλάτι, ανώτατοι αξιωματούχοι της Εκκλησίας, πολιτικοί παράγοντες της

.

Μ

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ

Οσα δεν πουλούσε η Φρειδερίκη τα προόριζε για γενίτσαρους

Στα 72 "αναμορφωτήρια" ή "παιδουπόλεις" της Βασιλικής Πρόνοιας

κλείστηκαν χιλιάδες αρπαγμένα παιδιά. Υπέστησαν κτηνώδη

βασανιστήρια για να αποκηρύξουν τους γονείς τους, ν' αποβάλουν "το

μίασμα του κομμουνισμού" και να γίνουν ελληνοχριστιανοί

εθνικόφρονες!
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Δεξιάς, δικαστικοί, στελέχη του κρατικού μηχανισμού και ορισμένοι

δικηγόροι, αποτελούν τονπυρήνατηςμαφίας τωνεθνικοφρόνων,που

παράλληλα προέβαλαν την αφοσίωσή τους "στην πατρίδα, στη

θρησκείακαιστηνοικογένεια"!

Η χοντροκομμένηπροπαγάνδαοργίαζε για ναδιευκολύνει το έγκλημα

του παιδομαζώματος απ' την Φρειδερίκη. Αντέστρεψαν τους ρόλους,

δηλητηριάζοντας ταΕλληνόπουλαμεαντικομμουνιστικόπεριεχόμενο

στα σχολικά βιβλία. Οι παπάδες στις εκκλησίες με εγκύκλιο της

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκφωνούσαν πύρινους λόγους για τους

"αντίχριστους και το παιδομάζωμα απ' τους απάτριδες

κομμουνιστές".

Τα εγκλήματα τηςαρπαγής και του εγκλεισμούσεστρατόπεδα, καθώς

και της πώλησης των παιδιών σε οικογένειες, κύρια της Αμερικής,

είχαν καλά οργανωθεί. Να τι είπαν συγκεκριμένα, ορισμένοι

επώνυμοι για την αρπαγή των παιδιών απ' το γνωστό κύκλωμα με την

καθοδήγησητουΠαλατιού:

Ο Κένεθ Σπένσερ, μέλος της Βαλκανικής Επιτροπής, που 'χε φτάσει

στην Ελλάδα με εντολή του ΟΗΕ, γράφει σε άρθρο του στην

εφημερίδα"ΝιουΣτέιτσμανεντΝέισιον":

"Η Βασίλισσα Φρειδερίκη έχει ετοιμάσει ειδικά στρατόπεδα

"αναμόρφωσης"στανησιά τουΑιγαίουγια12.000ελληνόπαιδες...".

Εγγραφο της Επιτροπής Εξωτερικής Βοήθειας των ΗΠΑ (Ελληνική

ΑποστολήΓενάρης -Μάρτης1948σελίδα14), αναφέρει:

"... οι νομάρχες, ο στρατός και το ναυτικό συνεργάζονται στο σχέδιο

της Βασίλισσας Φρειδερίκης για την απομάκρυνση παιδιών. Στόχος η

απομάκρυνση 12.000 παιδιών. Στις 31 Μαρτίου, είχαν απομακρυνθεί

6.240παιδιά".

Από αναφορά του Ελληνα συνδέσμου στην (Ειδική Επιτροπή

των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια), στις 23.4.1948

αποκαλύπτεται: "... 5.500 παιδιά 3 - 14 χρόνων είχαν απομακρυνθεί

απ' τη γενικήδιοικητικήπεριφέρειαΜακεδονίας. Κι απ' αυτάπερίπου

2.150 είχαν τοποθετηθεί σε Κέντρα στη Θεσσαλονίκη. Περίπου 5.000

είχαν συγκεντρωθεί απ' τη Θράκη και απ' αυτά κάπου 2.300 είχαν

μεταφερθεί μέσω Αλεξανδρουπόλεως στο εσωτερικό της Ελλάδος. Το

έργο εκτελούνταν με την εποπτεία του υπουργείου Κοινωνικής

Πρόνοιας".

Ανταπόκριση στην 15ήμερη εφημερίδα "Εξόρμηση" της 15.4.1948,

πουέβγαζεοΔΣΕσταΓραμμοχώρια,ανάμεσαστ'άλλααναφέρει:

"... Στρατός και Χωροφυλακή ενεργούν επιδρομές στα χωριά κι

αρπάζουν τα μικρά παιδιά απ' την αγκαλιά των μανάδων τους... Από

150 παιδάκια που άρπαξαν οι μοναρχοφασίστες απ' το Μπούφι της

Φλώρινας, πολλές μητέρες κατόρθωσαν

και πήραν κρυφά μέσα απ' τη Φλώρινα τα

25... Στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων,

που είχε δημιουργηθεί παιδούπολη -

στρατόπεδο, ξεπάγιασαν και πέθαναν 26

αρπαγμένααπ' τηΒασιλικήΠρόνοιαβρέφη

απ' τα χωριά της Κόνιτσας. Στο στρατόπεδο

συγκέντρωσης της Λάρισας από το κρύο,

τις στερήσεις και τις αρρώστιες πέθαναν

512 κι ανάμεσά τους τα περισσότερα ήταν

μικράπαιδιά...".

Για την επιτυχία του εγκληματικού σχεδίου

της αρπαγής των παιδιών απ' τις ορεινές

κύρια περιοχές της χώρας, που οι γονείς

είχαν πάρει τα όπλα για να υπερασπίσουν

τη ζωή και την τιμή τους, γίνονταν ειδικές

συσκέψεις και συνεργασίες στην Αθήνα.

Στις συσκέψεις αυτές προέδρευε η

"μέγαιρα"Φρειδερίκη και συμμετείχαν οΚ.

Τσαλδάρης (αρχηγός του Λαϊκού

Κόμματος, συνέχεια του οποίου αποτελεί η

ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή), υπουργοί και

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο αρχηγός

της Ντ. Γρκίζγουολντ, ο στρατηγός

Βαν Φλιτ, ο Καρλ Ράνκιν της αμερικανικής

πρεσβείας κιάλλοι.

Το ρ ε π ο ρ τ ά ζ σ τ η ν ε φ η μ ε ρ ί δ α

"Καθημερινή" της1.4.1948αναφέρει:

"Η Α. Μ. Βασίλισσα Φρειδερίκη εδέχθη χθες την 11ην π.μ. τον κ.

Τσαλδάρην και Αμερικανούς αξιωματούχους, και συνεζήτησε το θέμα

της συγκέντρωσης, μεταφοράς και περίθαλψης των απειλουμένων να

απαχθούν υπό των συμμοριτών παιδιών των βορείων επαρχιών. Στη

διάρκεια της συσκέψεως

Με αυτό τον κυνικό τρόπο χαρακτηρίζουν το πούλημα των παιδιών. Δε

χρειάζεται από μας άλλη εξήγηση. Η "φιλοξενία" ήταν ουσιαστικά το

πούλημα των παιδιών. Το αντίτιμο 4.000 - 5.000 δολάρια το κεφάλι.

Αργότερα η τιμή έφτασε και τις 10.000 δολάρια, ανάλογα της προσφοράς

και της ζήτησης, καθώς και της αρτιμέλειας των παιδιών. Στα χρόνια του

εμφυλίου υπήρχε μεγάλη προσφορά παιδιών τόσο για πούλημα, όσο και

για "παροχή υπηρεσιών" σε πλούσιες οικογένειες της Αθήνας. Ο

σαδισμός και η διαστροφή τους εκδηλώθηκε με τον εγκλεισμό μικρών

παιδιών σε αναμορφωτήρια της βασιλικήςΠρόνοιας, που λειτουργούσαν

στηνΚηφισιά (400παιδιά), στηΛέρο (1.200) καισ'άλλεςπεριοχές.

Αυτοί που άρπαζαν τα παιδιά απ' τα χωριά, όπως ο μπόγιας τα σκυλιά,

είναι οι ηθικοί και οι φυσικοί αυτουργοί του παιδομαζώματος. Ποτέ δεν

έδωσαν λόγο για να μη μάθει ο λαός μας τι απόγιναν τα παιδιά αυτά.

Αμετανόητοισυνέχισαν...

Μάλιστα, η πρακτική σε βάρος των παιδιών που εφαρμόστηκε στην

Ελλάδα απ' το Βασιλικό Ιδρυμα, αποτέλεσε και παράδειγμα προς μίμηση

αργότερα, στον πόλεμο του Βιετνάμ. Είναι χαρακτηριστική η αποκάλυψη

που κάνει σε άρθρο του στην "Καθημερινή" ο Αμερικανός

δημοσιογράφοςΣουλτσμπέργκερ:

"... ηπείρα τωνελληνικώνστρατοπέδωναναμόρφωσης χρησιμοποιήθηκε

πλατιάστοΒιετνάμ!".

Πηγές: - Εφημερίδες: "Βήμα" 20.9.1947. "Νέα

Αλήθεια" Λάρισας 5.12.1948. "Δημοκρατικός Τύπος" 20.8.1950. Δ.

Κηπουργού: "Μια ζωντανή Μαρτυρία" Λαρς Μπαέρεντζεν: "Το

παιδομάζωμα και οι παιδουπόλεις" Δημ. Σέρβου: "Που λες... στον

Πειραιά"

UNSCOB
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απεφασίσθη... και η εγκατάστασίς τους σε

συγκεκριμένεςοικογένειεςπουπρόσφεραντηφιλοξενίαν τους...".

Για τα άλλα παιδιά όμως, που με τη φροντίδα του ΔΣΕ μεταφέρθηκαν

στις τέως σοσιαλιστικές χώρες για να σωθούν απ' τις ορδές της

Φρειδερίκης, τις βόμβες ναπάλμ και τις στερήσεις που τα είχαν

υποβάλειοι "στοργικοί εθνοπατέρες", μάθαμεαργότερα.Οταν,ύστερα

από 30 και πάνω χρόνια επέτρεψαν στα προσφυγόπουλα να γυρίσουν

στην πατρίδα, αποτελούσαν ένα αξιόλογο επιστημονικό και

εξειδικευμένο δυναμικό. Τα περισσότερα απ' τα προσφυγόπουλα

βρήκαν και πάλι τις πόρτες κλειστές. Υποχρεώθηκαν να τραπούν σ'

άλλα επαγγέλματα. Οι πιο πολλοί αντιμετώπισαν το φάσμα της

ανεργίας.Μαζί με τις άλλες δυσκολίες, αντιμετώπισανμιααπαράδεκτη

συμπεριφορά απ' το ελληνικό κράτος. Ισως γιατί προέρχονταν απ' το

"παιδοφύλαγμα".
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Α
πό το Μπρνο μας γράφει ο Χρήστος Ευθυμιάδης

ότι φέτος συμπλήρωσε τα 95 του χρόνια τον

Φεβρουάριο του 2011. Με την ευκαιρία αυτή

ευχαριστούμε τον Χρήστο για τη συνδρομή του στο

περιοδικό μας και την

ενίσχυση για το ΚΚΕ.

Χρήστο, σου ευχόμαστε

χρόνια πολλά, πάρα

πολλή υγεία και να είσαι

πάντα έτσι νέος που

φαίνεσαι και είσαι!

Στις φωτογραφίες ο

Χρήστος σήμερα και ο

Χρήστος στο βουνό, στο

Μάλι Μάδι το 1947

(πίσω σειρά ο πιο

ψ η λ ό ς ) μ ε τ ο υ ς

συναγωνιστές του.

Πα ραθ έ τ ο υμ ε έ ν α

απόσπασμα από το βιβλίο της Τασούλας Ζησάκη-Healey «Ο

Ελληνισμός της Τσεχίας» για τον Χρήστο και τι μας είπε ο

ίδιος.

«Ο Χρήστος Ευθυμιάδης από το χωριό Βερδικούσια,

Ελασσόνας, γεννήθηκε το 1916. Μετά τη διάλυση του

ΑλβανικούΜετώπου, ξαναγύρισεστο χωριό του και το 1941

οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Πρώτα στο εφεδρικό ΕΛΑΣ, και μετά

από το 1943 μέχρι την παράδοση των όπλων με τη

Συμφωνία της Βάρκιζας, ήταν στην πολιτοφυλακή.

Πολέμησε ως αξιωματικός στο πυροβολικό του ΔΣΕ σχεδόν

σε όλα τα βουνά της Ελλάδας μέχρι την ήττα του ΔΣΕ. Ο

Χρήστος μιλάει μόνο για τα δεδομένα, χωρίς

συναισθηματισμούς. Ο ίδιος δε θέλησε ναμιλήσει λόγω της

προχωρημένης ηλικίας του (φέτος 2011 είναι 95 ετών) και

αντί για αφήγηση, μας έστειλε αυτό το βιογραφικό

σημείωμα. «Όταν γύρισα στο χωριό μου (μετά τη διάλυση

του Αλβανικού Μετώπου), δυστυχώς, δε μπόρεσα να καθίσω

στο σπίτι, γιατί κυνηγήθηκα από του Μάηδες και από την

εθνοφυλακή που ήταν στο χωριό μου. Το 1946 τον Ιούνιο,

βγήκα στο βουνό με τους πρώτους αντάρτες που ήταν

καταδιωκόμενοι. Υπηρέτησα στο ΔΣΕ μέχρι τον Αύγουστο του

1949 με τη διάλυσημας. Έκανα σε πολλάμέρη, στη Ρούμελη με

τοθεσσαλικό λόχο τουΔιαμαντή το1947. Κι εκεί γύρισασχεδόν

όλη τη Ρούμελη, τα βουνά της Ρούμελης, τον Παρνασσό,

Γκιώνα, Βαρδούσια, Καλλίδρομο. Πήρα μέρος στις μάχες Κάτω

Αγοριανή, Αράχοβα, Άμφισσα και αλλού. Το Γενάρη του 1948,

με εντολή του Γενικού Αρχηγείου, ο Διαμαντής μαζί με τον

Πλουμάκη Γιάννη, μας έστειλε στο Γράμμο για τη Σχολή

Πυροβολικού. Ακολουθήσαμε στην άοπλη ταξιαρχία και με

αυτή φτάσαμε στο Γράμμο με μεγάλες ταλαιπωρίες. Η Σχολή

δεν έγινε γιατί άρχισαν οι επιχειρήσεις του 1948. Μετά το

ΓράμμοπεράσαμεστοΒίτσι. ΣτοΒίτσι έγινεη ΣχολήΕφαρμογής

Πυροβολικού. Πήγα στη σχολή τον Οκτώβριο του 1949… Τον

Απρίλη 1949, μαζί με τον Αποστόλη Παπακωνσταντίνου,

Ταγματάρχη, πήραμε πυροβολαρχία, τη στήσαμε στοΠισοδέρι

και βοηθούσαμε το πεζικό με τις βολές μας σε διάφορα μέρη

που πολεμούσαν Τον Αύγουστο του 1949 με τις μεγάλες

επιχειρήσεις και με διαταγή του ΠΓ του ΚΚΕ, ανατίναξα τα

πυροβόλα και έφυγαμαζί με το Γρηγοριάδη Γεωργίου, που είχε

μείνει μαζί μου, περάσαμε στην Γιουγκοσλαβία, και μετά από

παραπάνω από ένα μήνα, στις 13 Σεπτέμβρη ήρθα στην

Τσεχοσλοβακία.

Ηφωτογραφία (αριστερά) είναι από την Λειψία, ΛΔ Γερμανίας

το 1952, καθιστή με το βέλος είναι η ξαδέρφη του Νίκου,

Αννέτα Γαβρήλη από το χωριό Εκκλησιές Γρεβενών. Σήμερα

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η

δεύτερηφωτογραφία είναι μαζί με

Σ λαβομακεδονόπουλα σ το

Στάλινγκραντ της Οστράβας το

1965 – από αριστερά η Ελευθερία

με τον άντρα της Σταύρο

Ντουντούμα, ο ΓιάννηςΜαντεφσκι

με την γυναίκα του Λένα και η

Ειρήνη με τον άντρα της Νίκο

Καλόγερο.)

Αγαπητή Τασούλα, Συγχαρητήρια

σε όλες τις φίλες και φίλους που

εμπράκτως σε συμπαραστάθηκαν

στην έκδοση του βιβλίου σου και

ιδιαιτέρως στην ουσιαστική

βοήθεια του άνδρα σου. Χαρά και

ικανοποίηση μας είναι να εκδόσεις

και δεύτερο βιβλίο, για όλους τους

πρώην πολιτικούς πρόσφυγες, που

φιλοξενήθηκαν, σε δύσκολους

.

(

Α
πότη γράφει:ΘεσσαλονίκηοΝίκοςΚαλόγερος
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καιρούς, στη Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, με τον

εμπλουτισμό πλουσίου και επικαίρου φωτογραφικού

υλικού από την εκεί διαμονή μας. Τα τεύχη του περιοδικού

«Καλημέρα» έχουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Θεωρούμε χρήσιμο να συμπεριλάβεις και τους συγγενείς

μας συμπεθέρους Τσεχοσλοβάκους. Είναι διακαής πόθος

όλωνμας! (15/02/2011)

Αγαπητήμας Τασούλα Ζησάκη, και γιατί όχι και σεβαστή και

επιτυχημένησυγγραφέα!

Έλαβα το βιβλίο σου «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας» και

ευχαριστώ πολύ. Όπως γράφεις, αυτό το μεγάλο κομμάτι

αποτελούνταν από τους πρώην πολιτικούς πρόσφυγες και

ειδικά από τα κατατρεγμένα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά

στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου βρήκαν καταφύγιο

στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες, ενώοι γονείς τους πάλευαν

και πολλοί θυσιάστηκαν πολεμώντας στον ηρωικό ΔΣΕ.

Σήμερα ο Ελληνισμός της Τσεχίας, ο κύριος όγκος και

πυρήνας του αποτελείται από τους αγωνιστές και τους

απογόνους τους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, όπως

γράφει και η ιστορικός ΡούλαΦλωράτουστην εισαγωγή του

βιβλίου, ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής

προσφυγιάς ήταν Σλαβομακεδόνες

αγωνιστές και τα παιδιά τους. Συγχαρητήρια

για την παραπάνω εισαγωγή. Η ιστορικός

αναφέρεται στις πρώην οχτώ χώρες, Λαϊκές

Δημοκρατ ίες που φιλοξένησαν τα

προσφυγόπουλα. Είναι όμως και η ένατη

χώρα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας

π ο υ κ α ι ε κ ε ί υ π ή ρ χ α ν π ο λ λ ά

προσφυγόπουλα . Σας σ τέλνω κα ι

φωτογραφία με παιδιά προσφυγόπουλα

στην πόλη Λειψία της Λαϊκής Δημοκρατίας

της Γερμανίας με ημερομηνία 18.09.1952,

την οποία και παρακαλώ να τη δημοσιεύσετε

στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Ταπερισσότεραπαιδιά στην

Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ήταν από

τον Έβρο. Παρακαλώ να δημοσιευτεί και η

δεύτερηφωτογραφίαπου είμαστε μαζί με τα

αδέλφιαμας ταΣλαβομακεδονόπουλα.

Ιδιαιτέρως συγχαρητήρια σε σένα, Τασούλα, για τον πρόλογό

σου, που μέσα σε έξι σελίδες συμπεριέλαβες το μέγεθος της

σύγχρονης και ηρωικής ιστορίας της πατρίδαςμας. Από το έπος

του '40 στην Αλβανία, την Εθνική Αντίσταση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΕΠΟΝ

μέχρι τον ηρωικό Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Το ηρωικό ΚΚΕ

ήταν η ραχοκοκαλιά και η ψυχή της ένδοξης Εθνικής

Αντίστασης. Ήταν οι παππούδες, οι γονείς, τα αδέλφια μας που

πολέμησαν τον ιταλό, γερμανό κατακτητή και τους συνεργάτες

τους. Δεν είναι κρυφό, ούτε και άγνωστο ότι ένα μεγάλο

κομμάτι Ελλήνων συνεργάστηκε με τους κατακτητές φορώντας

και τη φασιστική στολή των Γερμανών, βασανίζοντας και

σκοτώνοντας τους αγωνιστές. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας

(1945), εμείς σαν μικρά παιδιά, θυμόμαστε, βλέπαμε μπροστά

σταμάτιαμας ναβασανίζουν τους γονείς και τ' αδέλφιαμας, να

σκοτώνουν τουςαγωνιστές.

Συγκεκριμένα στο χωριό μου Εκκλισιές Γρεβενών στις 26

Οκτωβρίου 1946, ανήμερα του Αγ. Δημητρίου, μπήκαν οι

τρομοκράτες και σκότωσαν το θείο μου Βαγγέλη Γαβρήλη μαζί

με τρεις νέους ΕΠΟΝίτες. Πολλούς άλλους τους βασάνισαν

απάνθρωπα. Μετά από λίγες μέρες τα αεροπλάνα

βομβάρδισαν το χωριό μας σκοτώνοντας τη γυναίκα του θείου

μου Γαβρήλη Βαγγέλη και την κόρη τους Ευδοκία 18 χρονών,

ενώογιος τουςΔημήτρης, 23 ετών, έπεσεστοΔΣΕστοβωμότης

λευτεριάς. Το χωριό μου αν και μικρό, έδωσε πολλές θυσίες

στον αγώνα. Είκοσι παλικάρια πότισαν με το αίμα τους το

δέντρο της λευτεριάς και άλλοι 22 χωριανοί μας αγωνιστές και

ήρωες του ΔΣΕ, άφησαν την τελευταία τους πνοή στις πρώην

σοσιαλιστικές χώρες.Όσοθα ζούμεθατουςθυμόμαστε.

Όπως γράφεις, αγαπητή Τασούλα, στον πρόλογο σου στο

ανεκτίμητο και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό βιβλίο σου, τα

Ελληνόπουλα που βρεθήκαμε στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες,

πράγματι ήμασταν παιδιά αγωνιστών από αντάρτικες

οικογένειες και του ΔΣΕ. Στο πλούσιο βιβλίο σου είδα γνωστά

παιδιά που ήμασταν μαζί στους παιδικούς σταθμούς. Είδα το

συμμαθητή μου και πετυχημένο γιατρό Γιώργο Καράτζο.

Ήμασταν μαζί στον παιδικό σταθμό στον

τσέχικο παράδεισο. Ο Γιώργος Καράτζος κατάγεται από το

γνωστό βλαχοχώρι και ανταρτοχώρι Αετομηλίτσα, παλιό

Ντέντσκο που βρίσκεται στον ηρωικό και όμορφο Γράμμο.

Επίσης, είδα στη φωτογραφία τον αείμνηστο Νίκο Σπάλα με τη

SKOKOV OY SFIZANA
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θεία του Αφροδίτη με τη ζαυναρίτικη τοπική φορεσιά. Και

σήμερα ακόμα τη φοράνε στο χωριό του Δίλοφο Βοΐου,

Γράμμου, Πίνδου. Επίσης, είδα στη φωτογραφία την

αγαπημένη μας Ερμιόνη Σπάλα και συγχαρητήρια για την

αφήγησή της. Ερμιόνη, στη σελίδα 240 αναφέρεσαι ότι

βρισκόσουνα στη γνωστή πόλη Γέσενικ, το 1951-52 και

εργαζόσουνα στο τυπογραφείο του «Αγωνιστή»,

εφημερίδα για μας τους πολιτικούς πρόσφυγες. Πολύ καλά

θυμάσαι ότι οι τελευταίες σελίδες του Αγωνιστή

τυπώνονταν στα σλαβομακεδόνικα με τίτλο Μπόρετς

(Αγωνιστής). Τον Ζήση Καράλη, με το κομμένο πόδι, ο

οποίος συνέτασσε τη σελίδα στα σλαβομακεδόνικα, στον

οποίο αναφέρεσαι, είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Το

αριστερό του πόδι ήταν κομμένο πάνω από το γόνατο και οι

γιατροί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας του κάνανε

τεχνητό πόδι. Ήταν από τους πρώτους Σλαβομακεδόνες

αντάρτες στο ΔΣΕ, όπου έχασε και το πόδι του. Ήταν ψηλό,

γεροδεμένο παλικάρι. Είχε βγει νιόπαντρος στο βουνό.

Μετάαπό το Γέσενικ, η ΚομματικήΟργάνωση και ο σ. Ζήσης

μαζί με το τυπογραφείο του Αγωνιστή , μεταφέρθηκαν

στηνΠράγα. ΣτηνΠράγαυπήρχε ραδιοφωνική εκπομπήστα

ελληνικά για την Ελλάδα και στα σλαβομακεδόνικα για τη

Γιουγκοσλαβία. Εκφωνητής ήταν ο ήρωας Ζήσης Καραλής.

Κατάγονταν από τα χωριά της Φλώρινας. Μετά η εκπομπή

σταμάτησε και η Κομματική Οργάνωση μαζί και το

τυπογραφείο του Αγωνιστή μεταφέρθηκαν στην

Οστράβα. Ο Αγωνιστής εκδίδονταν μέχρι και το 1989

οπότε και σταμάτησε με τα γεγονότα. Στην Οστράβα

γνώρισα το σ. Ζήση. Αργότερα ήρθε από τη Γιουγκοσλαβία

και η γυναίκα του Πέτρα με το γιο τους Ίλιοφ. Ο Ζήσης

αργότερα μαζί με την καινούρια του οικογένεια πήγε στα

Σκόπια όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Στην

οικογένειά τουστέλνωπολλούς χαιρετισμούς.

Στη φωτογραφία είδα και το φίλο μας Μιχάλη Θεοδώρου.

Θυμάμαι το 1951 όταν βρισκόμασταν στο φροντιστήριο

εκατοντάδες παιδιά στο KRASNE POLE (Όμορφος Κάμπος),

στο NOVYBOR, πηγαίναμε και βοηθούσαμε στη συγκομιδή

των κε ρασ ιών , σ το

θέρισμα, αλώνισμα αλλά

και στα φυτώρια στο

δάσος. Εκεί στο Κράσνο

Πόλε ετοιμαζόμασταν για

τις τεχνικές σχολές. Το

ΜιχάληΘεοδώρουκαι τον

αγαπητόμαςφίλο Σωτήρη

Πουπάκη τους είχαμε στο

Συμβούλιο (Γραφείο) της

ΕΠΟΝ και φρόντιζαν για

τα προβλήματά μας. Ο

Μιχάλης βρίσκεται στην

Αθήνα, ενώ ο Σωτήρης

στηνΟστράβα.

Στο βιβλίο σου γνώρισα

και τον Επαναστάτη

Προύσαλη και πολλούς

άλλους συμπατριώτες

μας, όπως τον Χρήστο

Ευθυμιάδη, ένδοξος

επαναστάτης από το

χωρ ι ό Β ε ρ δ ι κο ύσ ι α

Ελασσόνας,Λάρισας.

Όπως γράφεις, αγαπητή μας Τασούλα, εμείς τα παιδιά

προσφυγόπουλα φύγαμε στις Λαϊκές Δημοκρατίες για να

σώσουμε τη ζωή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δεύτερες

πατρίδες μας και ειδικά στη δική μας, την αγαπημένη μας

σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Με συγκίνησε η φωτογραφία

στη σελίδα 23, η αγνότητα των παιδιών, το χαριτωμένο,

συμπαθητικό και αυθόρμητο γέλιο τους στο Σουφλί Έβρου το

1944. Ποιος ξέρει άραγε αν κάποιο παιδάκι απ' αυτά είχε την

τύχη ναβρεθεί στις ΛαϊκέςΔημοκρατίες. Επίσηςμεσυγκίνησεη

φωτογραφία στη σελίδα 130. Το χορευτικό είναι από τη δική

μας χορωδία«ΓκότσεΝτέλτσεβ», για τηνοποίασας είχαστείλει

τις αναμνήσεις μου παλιότερα και τις δημοσιεύσατε στο

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.Διαβάζοντας τοπολύτιμοβιβλίοσου,αγαπητήμας

Τασούλα, με συγκίνησε η αφήγηση του Γιάννη Παταρίδη από

τη Μεγάλη Στέρνα του Κιλκίς. Το ίδιο και του φίλου μου Σαρρή

Στέργιου.

Θέλω, όμως, να επιστρέψω στο Κράσνε Πόλε γιατί έχει μεγάλη

ιστορίαγια ταπροσφυγόπουλακαιαξίζει ναπάτε νακάνετε ένα

ρεπορτάζ σ' αυτή την όμορφη περιοχή της Τσεχίας, με τους

κατοίκους, το προσωπικό του μαγειρείου από κείνη την εποχή.

Είχε πολύ καλές μαγείρισσες που μας κάνανε νόστιμα φαγητά,

αλλά και γλυκά όπως είναι το με . Θυμάμαι

την υπεύθυνη, μια γεροδεμένη κοπέλα, Μποχούνκα την

έλεγαν. Το δεξί της χέρι ήταν κομμένο στον καρπό. Λέγανε πως

της το είχε κόψει ένας γερμανός στρατιώτης που την αγαπούσε

για να μην τον ξεχάσει. Στο χωριό αυτό βρίσκονταν ελάχιστα

Τσεχόπουλα γιατί κατοικούνταν από Γερμανούς Σουδίτες, οι

οποίοι όταν πλησίαζε ο Κόκκινος Στρατός το εγκατέλειψαν και

έφυγαν στην Γερμανία. Σ' αυτή την περιοχή βρίσκεται η λίμνη

« »

« »

« »

KOLACE BORUVKY

Το χωριό Krasne Pole, στον Τσέχικο Παράδεισο της

Τσεχίαςκαι ταπαιδιά τωνπολιτικώνπροσφύγων



25

Μάχοβο Γιέζερο, όπου μας πηγαίνανε ταχτικά οι σύντροφοι

Τσεχοσλοβάκοι παιδονόμοι για κολύμπι. Κάναμε με τα

πόδια αυτή την όμορφη διαδρομή μέσα στην παραμυθένια

φύση. (Μια διευκρίνιση – χωριό με την ίδια ονομασία

Κράσνε Πόλε υπάρχει και στη Μοραβία κοντά στην

Οστράβα.) Από το χωριό Κράσνε Πόλε περάσανε

εκατοντάδες Ελληνόπουλα και Σλαβομακεδονόπουλα.

Παλιά στο χωριό υπήρχε ένα μεγάλο υφαντουργείο που

όταν σταμάτησε να λειτουργεί έγινε κατοικήσιμο. Είχε τρεις

ορόφους. Στην είσοδο ήταν το μαγειρείο με μεγάλη

τραπεζαρία και στο υπόγειο ήταν τα λουτρά. Υπήρχε και

αίθουσα πολιτισμού με σκηνή θεάτρου. Εκεί έκανε τις

εμφανίσεις της η χορωδία της οποίας ήμουν μέλος,

τραγουδώντας επαναστατικά αλλά και δημοτικά

τραγούδια. Θυμάμαι ένα βράδυ είχαμε γιορτή στη μεγάλη

αίθουσα, η οποία ήτανασφυκτικά γεμάτη. Παρευρίσκονταν

και το προσωπικό του σταθμού, αλλά είχε έρθει και από την

πόλη Χρίπκα μεγάλη αντιπροσωπία από την τσεχική

νεολαία. Μόλις πλησίασαν το χωριό άρχισαν να

τραγουδούν στα τσέχικα το τραγούδι του Ρήγα Φεραίου

«Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά». Η χορωδία μας

έδωσε πλούσιο πρόγραμμα. Μεγάλη απήχηση είχε το

γνωστό ηπειρώτικο τραγούδι «Κοντούλα Λεμονιά». Ο

δάσκαλος Χρήστος Χρηστίδης, ως γνήσιος πατριώτης

κατενθουσιασμένος μου φώναζε από κάτω: «Πιο ψηλά,

Νίκο!». Εγώ τραγουδούσα σόλο και ο φίλος μου ο Βαγγέλης

Βουλγαράκης από τον Έβρο, είμαστε μαζί στην Κ. Τούμπα,

Θεσσαλονίκης, μου φώναζε κι αυτός: «Πιο ψηλά, Νίκο!»…

Ευτυχισμένα χρόνια, να μπορούσαν να γυρίσουν πίσω

ακόμα μια φορά. Το σχολείο μας ήταν απέναντι από το

δρόμο του χωριού. Την περίοδο που ήμασταν εμείς εκεί,

δηλαδή το 1951, είχαμε δυο δασκάλους: τον Ιορδάνη, ένα

ψηλό, μελαχρινό, ένδοξο ΕΛΑΣίτη, Πόντιο στην καταγωγή,

ανάπηροστο ένα τουπόδι που είχε τραυματιστεί στον ΕΛΑΣ

και κρατούσε πατερίτσα ως τη μασχάλη του και τον

Χρηστίδη Χρήστο, ηπειρώτη, μαχητή του ΔΣΕ. Είχαμε και

άλλους δυο βοηθητικούς δασκάλους, των οποίων η

μόρφωσηήτανκάποιες τάξεις τουγυμνασίουστηνΕλλάδα–

το Σπύρο Δαμασκηνό από τα Γρεβενά, μένει τώρα στην

Οστράβα, και το Μενέλαο από τα χωριά της Καστοριάς,

μένει στηΘεσσαλονίκη. Είχαμε και Τσέχουςδασκάλους, των

οποίων ταονόματαδεθυμάμαι.

Σ' αυτό το χωριό Κράσνε Πόλε, που αναφέρουνε πολλά

παιδιά στης αφηγήσεις τους στο βιβλίο σου, Τασούλα, ήταν

και πολλά Σλαβομακεδονόπουλα. Θυμάμαι ότι ανεβάσανε

στη λέσχη του θεάτρου ένα «Ματωμένο γάμο» από την

εποχή της τουρκοκρατίας στη γλώσσα τους. Είχε πολύ

συγκινητικές σκηνές πουακόμη τις βλέπωμπροστάμου.Με

τα Σλαβομακεδονόπουλα είχαμε αδελφικές σχέσεις και

στους παιδικούς σταθμούς, στις τεχνικές σχολές και στην

υπόλοιπη ζωή μας και συνεχίζουμε και σήμερα να έχουμε

τις ίδιες σχέσεις. Ήταν παιδιά αγωνιστών όπως κι εμείς. Η

ονομασία «Μακεδονία» είναι ριζωμένη μέσα στην καρδιά

τους, γιατί όταν ήρθαν οι πρόγονοί τους τον 6ο αιώνα, το

μέρος που κατοικούσαν ονομάζονταν γεωγραφικά

Μακεδονία, αλλάη καταγωγή τους είναι σλάβικη και πρέπει

να είναι περήφανοι γι' αυτή. Η Ελλάδα δεν τους έδωσε τα

δικαιώματα που έπρεπε. Οι σλαβόφωνοι έπρεπε να γίνουν

γέφυρα φιλίας στα Βαλκάνια από την πατρίδα μας, προς

όφελος και των δύο πλευρών. Ο όρος «Μακεδονία» είναι

γεωγραφικός από παλιά και εάν θελήσουμε να τον

καταργήσουμε θα είναι σε βάρος της πατρίδας μας. Όπως

γνωρίζουμε σήμερα ο ξένος παράγοντας διέλυσε τα Βαλκάνια

σε μικρά κρατίδια. Και αυτό είναι ότι χειρότερο για τους λαούς

που κατοικούν σ' αυτές τις περιοχές. Αναφέρομαι στ' αδέλφια

μας τους Σλαβομακεδόνες γιατί ζήσαμε μαζί στη σοσιαλιστική

Τσεχοσλοβακία και υπάρχουν εκατοντάδες ζευγάρια Ελλήνων

με Σλαβομακεδόνες και προπαντός αντάρτες και

ανταρτοπούλες του ηρωικού ΔΣΕ. Αφορμή για τα παραπάνω

πήρα από την εισαγωγή στο βιβλίο σου της Ρούλας Φλωράτου.

Οι επισημάνσεις της είναι σωστές με βαθύ νόημα και την

ευχαριστούμε.

Επίσης με συγκίνησε η αφήγηση της Ελένης Ζησάκη, γιατρού.

Συγχαρητήρια και μπράβο σου Ελένη, που μένεις πιστή στα

ιδανικά τωνγονιώνσουκαι γενικάστο τιμημένοΚΚΕ.Διότι χάρη

στις οργανώσεις του Κόμματος μας στις πρώην σοσιαλιστικές

χώρες και στους συντρόφους δε χάσαμε την ελληνική μας

ταυτότητα, πράγμα που σήμερα λείπει στις δεύτερες πατρίδες

μας. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε παιδιά

πολιτικών προσφύγων, να μην αφήσουμε να περάσει η

πλαστογράφηση της ιστορίας της πατρίδας μας, να μην

εγκαταλείψουμε τα ιδανικάμας για ναμησβήσει το όνειρομας

γιαένανκαλύτεροκόσμο.

Τελειώνοντας, Τασούλα, τις αναφορές μου με αφορμή το

πολύτιμο βιβλίο σου, θέλω να σου εκφράσω ακόμα μια φορά

τα συγχαρητήριά μου. Είναι μια παρακαταθήκη για τις

επόμενες γενιές των Ελλήνων. Να μάθουν πως κάποτε στις

πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες βρέθηκαν και έζησαν χιλιάδες

Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες και πολλοί συνεχίζουν να ζουν σ'

αυτές τις χώρες. Να διαβάσουν ότι οι πρόγονοί τους ήταν

αγωνιστές της ΕθνικήςΑντίστασης και τουηρωικούΔΣΕ, πως τα

δώσανεόλα για όλα για τηνπατρίδα τους, ακόμα και την ίδια τη

ζωήτους.

Πήρα και το βιβλίο της Ευδοκίας Μαντζούφα. Ήταν μια

οδύσσειαη ζωήτης.

Χαιρετώόλους τουςαναγνώστες τουΚΑΛΗΜΕΡΑ, γνωστούς και

μη καθώς και τους φίλους και τις φίλες Τσεχοσλοβάκους.

Ιδιαιτέρως χαιρετώ τη σύνταξη, όπως και εσάς προσωπικά,

αγαπητήμαςΤασούλα.Μεεκτίμηση,ΚαλόγεροςΝίκος

Καλημέρα:

Ηδιεύθυνση τουΝίκουΚαλόγερου είναι: ΑΙΑΚΟΥ27, 54454Κ.

ΤΟΥΜΠΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GREECE

Αγαπητέ Νίκο, ακόμα μια φορά σ' ευχαριστούμε για το υλικό

που μας στέλνεις τακτικά για το περιοδικό μας. Θα το

χρησιμοποιήσουμε σταδιακά στα επόμενα τεύχη. Είναι πολύ

χρήσιμο για μας διότι θέλουμε να εκδώσουμε έναΛεύκωμα για

τον Ελληνισμό εδώ, στο οποίο με τη δική σου συνδρομή και

άλλων επαναπατρισθέντων συμπατριωτών μας θα

δημοσιεύσουμε ότι υλικό μπορείτε να μας στείλετε, όπως

φωτογραφίες, γράμματα, επιστολές, κ.α. Ευχαριστούμε για το

υλικό από το 1977 και το βιβλίο της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ «Αντιφασιστική

επίσκεψη σε ναζιστικά στρατόπεδα». Είχαμε την ευκαιρία να

συναντήσουμε την ομάδα αυτή όταν ήρθαν στην Πράγα.

Λάβαμε και το νέο υλικό το περιοδικό «Γεφύρι» του Συλλόγου

των εν Θεσσαλονίκη Γρεβενών μαζί με τον κατάλογο εκδόσεων

της Σύγχρονής Εποχής. Θα το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα

τεύχη τουΚαλημέρα.
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Α

π ό τ ο Β ρ μ π ν ο ο

Χριστόφορος Μπόμπορας

γράφει στο φίλο του Νίκο

Καλόγερο:

πό το Κρνοβ μας

γράφει η

διεύθυνση

ΑγαπητέΝίκο!

Είσαι ένας ταχτικός ανταποκριτής

του περιοδικού «Καλημέρα» που

βγαίνει στην Πράγα. Στο τεύχος

56/2010 είδα και διάβασα για όσα

γράφεις για μένα και την οικογένειά

μ ο υ . Π ρ ά γ μ α τ ι ε ί μ α σ τ ε

κοντοχωριανοί και αυτά που γράφεις

όταν ανταμώσαμε στην Αλβανία

είναι σωστά. Και εγώ για να σ'

ευχαριστήσω, μπορώ να το κάνω

μέσω του περιοδικού «Καλημέρα».

Στέλνω τα χαιρετίσματα σε σένα και

την οικογένειά σου. Όσο για τα

γυναικόπαιδα που γράφεις δεν ήταν κάτι το τυχαίο, αλλά

ήταν αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου. Την άνοιξη του

1947 γυναίκες και άντρες πάνω από 15 χρονών έφυγαν από

τα χωριά των Γρεβενών, Βοΐου και Καστοριάς για να

γλυτώσουν τηνπεριουσία τους ιδιαίτερασε κτηνοτροφικά –

όσοι μπόρεσαν πήραν τα βουνά. Άφησαν πίσω τις γυναίκες

τους με μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν να φύγουν.

Κανείς από μας δεν πίστευε ότι θα φεύγαμε τόσο μακριά.

Πιστεύαμε ότι θα πηγαίναμε λίγο πιο ψηλά και μετά θα

επιστρέφαμε… Αλλά δυστυχώς, από βουνό σε βουνό, με τη

λαχτάρα μήπως μας δουν τα αεροπλάνα, βαδίζοντας νύχτες

και μέρες, μέχρι που φτάσαμε στο Γράμμο. Εκεί ήταν και

τμήματα του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας), αλλά

αυτά είχαν άλλη αποστολή – τις μάχες.Μέσα σε τρεις μήνες

με πολλές περιπέτειες ήρθε ο Αύγουστος και στο Γράμμο το

φθινόπωρο φτάνει πιο νωρίς. Έτσι για μας ήταν αδύνατο να

γυρίσουμε πίσω, και γι' αυτό περάσαμε στην Αλβανία. Έτσι

αφήσαμε πίσω τα πράσινα τοπία του Γράμμου και βρεθήκαμε

φιλοξενούμενοι στην Αλβανία. Εάν και πια όλα αυτά στο

παρελθόν, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Θυμάμαι στα

σύνορα όταν ένας σύντροφος περασμένης ηλικίας μας είπε το

εξής: «Για να πας σε ένα άλλο κράτος, το να μπεις είναι εύκολο,

αλλά για να γυρίσεις πίσω είναι δύσκολο». Εκεί ανταμώσαμε,

Νίκο, και μαθαίναμε τα τραγούδια μας, κάναμε γυμναστική…

Αλλά η Ελλάδα ήταν πίσω από τα βουνά της Αλβανίας. Κι έτσι,

άρχισε για μας η οδύσσεια της αναγκαστικής προσφυγιάς… Τα

υπόλοιπα τα ξέρεις το πώς φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία. Σας

χαιρετώ ακόμα μια φορά. (Η διεύθυνση του Χρήστου είναι

Στο τέλος του φετινού χρόνου

θα συμπληρωθούν 60 χρόνια

από τότε που έγιναν τα

εγκαίνια του νηπιαγωγείου για

τα Ελληνόπουλα στο χωριό

Στάρε Πουρκαρτίτσε της

π ε ρ ι ο χ ή ς Κ ρ ν ο β . Η

διευθύντρια του νηπιαγωγείο,

η δ α σ κ ά λ α Μ α ρ ί ε

Σεντλάτσκοβα, ήταν η μητέρα μου. Εγώ και η αδερφή μου μαζί

και με άλλους συμμαθητές μου τότε είχαμε εκεί ένα σύντομο

εκπολιτιστικό πρόγραμμα που απαρτίζονταν από χορούς και

τραγούδια.. Συχνά μετά πηγαίναμε εκεί για διακοπές. Ήταν τα

Ve

Svahu444,Vrbnop/p)

Mar ie

Merkova,

Kolofikova 2, 79401 Krnov,

CzechRepublic:

Προς τον αξ ιοσέβασ το

ΚαλόγεροΝίκο!
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πιο ωραία χρόνια της παιδικής μας ζωής. Τις προάλλες με

επισκέφτηκε ένας Έλληνας φίλος μου και μου έδειξε το

περιοδικό «Καλημέρα» όπου περιγράφετε τις αναμνήσεις

σας από την ζωή σας στο χωριό Στάρε Πουρκαρτίτσε. Από

εκείνα τα χρόνια μας έμειναν κάποιες φωτογραφίες.

Ήμουνα πολύ ευχαριστημένη ότι κάποιος από τα παιδιά

θυμήθηκε το χωριόαυτόπουβρίσκεταιπερικυκλωμένοαπό

την ωραία φύση. Η μητέρα μου 14 χρόνια πια δεν ζει. Η

Καρακώστα Αφροδίτη πέθανε το 1963. Πριν τρία χρόνια

βρήκαστο Κρνοβ τον τάφο της, κι επειδή ήταναπεριποίητος

και παραμελημένος, τον αγόρασα. Ξέρω ότι η Ζούντα

Σοφία, η οποία έκανε την καθαρίστρια στο νηπιαγωγείο,

πριν περίπου 60 χρόνια μετακόμισε στην Τασκένδη. Ο γιός

της Αριστείδης κάποτε μας έγραψε γράμμα, αλλά πέρασαν

πολλά χρόνια από τότε… Αξιοσέβαστε Νίκο Καλόγερε, σας

στέλνω μέσω του περιοδικού «Καλημέρα» δύο

φωτογραφίες. Έχω και άλλες φωτογραφίες. Αν θα θελήσετε

μπορώ να σας στείλω μερικές. Σας ευχαριστώ και περιμένω

τυχών απάντησή σας. Το άρθρο σας για το Στάρε

Πουρκαρτίτσε μου το μετέφρασε στα τσεχικά ο φίλος μου

Έλληνας από το Κρνοβ. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς (Στις

φωτογραφίες: το νηπιαγωγείο του χωριού Στάρε

Πουρκατίτσε της περιοχής Κρνοβ περίπου το 1944-55, το

χωριόΣτάρεΠουρκαρτίτσε.)

Η Τσιάρα Ευαγγελία από το χωριό Ντίβτσι Χραντ της

περιοχής τουΚρνοβ, γιόρτασε την Τρίτη 15Φεβρουαρίου τα

απίστευτά 107 χρόνια της. Ανήκει έτσι μεταξύ των πιο

ηλικιωμένων πολιτών της Βόρειας Μοραβίας και της

Τσεχικής Δημοκρατίας. Η Τσιάρα Ευαγγελία είχε δύσκολη

ζωή. Από μικρή ζούσε με τους γονείς της στην Ελλάδα στο

νομό Γρεβενών. Το 1948, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες,

έφυγε από την πατρίδα της μαζί με την οικογένειά της λόγω

του εμφυλίου πολέμου. Μέχρι σήμερα ακόμη θυμάται πως

κατά το φευγιό της στην Αλβανία βοηθούσε να θεραπεύει

τους τραυματισμένους παρτιζάνους. Από το 1949 ζει στην

Τσεχοσλοβακία και το 1959 εγκαταστάθηκε στο χωριό

Ντίβτσι Χραντ. Και στην δύσκολή εποχή κατόρθωσε η

γυναίκα αυτή να αναθρέψει τρεις γιους και δύο θυγατέρες

της.

Και ακριβώς η πιο ηλικιωμένη κόρη της Πολυξένη φροντίζει

για τηνμητέρα τηςαν και η ίδιαδεν είναι πια νέα. «Ημητέρα

μου, είπε, δούλευε σκληρά στον συνεταιρισμό και όλη της

την ζωή αφιέρωσε σε μας, στα παιδιά της και αργότερα στα

εγγόνια της, δισέγγονα, κοκ. Μεταξύ των χόμπι της ανήκαν

οι δουλειές στον κήπο, όπως είπε η κόρη της Πολυξένη. Η

πιο ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής αυτής, δεν ξέρει να

διαβάζει ούτε να γράφει. Τσέχικα καταλαβαίνει σχεδόν

καλά, αλλά ομιλεί μόνο την ελληνική γλώσσα. Πιο πολύ

χαίρεται σαν ανθίσει ο κήπος της. Και που οφείλει η Τσιάρα

Ευαγγελία την τόση ευλογημένη ηλικία της; Ποτέ της δεν

κάπνιζε, έτρωγε υγιεινά και της άρεσαν κυρίως τα

γαλακτοκομικά προϊόντα. Και λίγο καλό αλκοόλ ποτέ δεν

απέρριπτε. Και σήμερα ακόμη ευκαιριακά θα πιεί κανένα

ποτηράκι. Αν και γνώρισε πολέμους, προσφυγιά και δύσκολη

δουλειά στον συνεταιρισμό, ποτέ δεν παραπονιόνταν για την

μοίρα της. Την ζωή την βλέπει πάντα με αισιοδοξία. Για τα

απίστευτα 107 χρόνια της η Ελληνική Κοινότητα του Κρνοβ και

των γύρωπεριχώρων της, την ευχήθηκε περαιτέρω καλήυγεία,

ευτυχία, χρόνια πολλά, πολλές δημιουργικές δυνάμεις και

ευχάριστηοικογενειακή ζωή.

Ο Πετκόβσκι Πάτρικ γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1989 στο

Κρνοβ της Βόρειας Μοραβίας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Προέρχεται από μεικτή ελληνοτσέχικη οικογένεια. Ο πατέρας

του ονομάζεται Παναγιώτης και η μητέρα του Αλένα. Η γιαγιά

του ονομάζονταν ευθυμία Τσαντιρίδου (Πετκόβσκα) και ο

παππούς του Στέφο. Τη βασική εκπαίδευση τελείωσε στο 2ο

βασικό εννιατάξιο σχολείο στο Κρνοβ το 2004.Μετά σπούδασε

στην μεσαία ειδική σχόλη συγκοινωνίας και τουρισμού στον

κλάδο μάνατζμεντ στην συγκοινωνία από την οποία

αποφοίτησε επιτυχώς μετά από την απολυτήρια εξέταση το

2010. Ο Πετκόβσκι Πάτρικ από τα νεανικά του ακόμα χρόνια

.

Α

Δ

πό το Κρνοβ μας γράφει ο Στέφανος

Συμηχανίδης, διεύθυνση

εύτερη επιστολή από το Κρνοβ, του Στέφανου

Συμηχανίδη:

Nam.Hrdin 312, 79401

Krnov:

ΗΤσιάραΕυαγγελίαγιόρτασε τα107χρόνια της!!!

ΔιακεκριμένοςαθλητήςοΠετκόβσκιΠάτρικ
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άρχισεμεαγάπη να επιδίδεται στασπορ και όντας 6 χρονών

φάνηκε η κλίση του προς το ποδόσφαιρο στο οποίο τον

οδήγησε ο παππούς του, ο οποίος ήταν παθιασμένος

αθλητής. Το ποδόσφαιρο άρχισε να το παίζει σαν μαθητής

στο Κρνοβ και μετά στο χωριό Ούβαλνο σαν έφηβος.

Αργότερα ο Πάτρικ επιδόθηκε στον στίβο, που ήταν και το

σπορ της αρέσκειάς του, πρώτα στο Κρνοβ και κατόπι στον

αθλητικό όμιλο Σόκολ της Οπάβας. Οι προπονητές του ήταν

κατ' αρχήν ο Γιαν Μπιστρίτσκυ και μετά ο Ιωσήφ Χαϊμ, οι

οποίοι φτιάχνανε προπόνηση ώστε να γίνει πιο

τελειοποιημένος. Χάρη σ' αυτούς πέτυχε στους

παγκρατικούς αθλητικούς αγώνες και εκτός αυτών. Κυρίως

διακρίθηκε στον ακοντισμό, δισκοβολία και σφαιροβολία

και μετά ασχολούνταν και με τα αγωνίσματα, όπως στο

τρέξιμοστα60μέτρα, 100μέτρα και 150μέτραόπως και στο

άμα εις μήκος. Το δικό του το μότο ήταν: Δύναμη,,

Γρηγοράδα και Θέληση. Το 2004 ανήκε μεταξύ των

καλύτερων αθλητών, οι οποίοι παρέλαβαν τιμητικά δώρα

από τα χέρια των εκπροσώπων

τ η ς π ό λ η ς Κ ρ ν ο β . Ο ι

μεγαλύτερες επιτυχίες στην

νεανική του σταδιοδρομία

ήταν:

η θέση στο πρωτάθλημα της

Τσεχικής Δημοκρατίας στην

κατηγορία «έφηβος», στον

ακοντισμόστοΠλζεν.

η θέση στο πρωτάθλημα της

Τσεχικής Δημοκρατίας στην

κατηγορία «μαθητής» επίσης

στονακοντισμόστηνΟστράβα

η θέση στους διακρατικούς

αθλητικούς αγώνες Τσεχίας

έ ναν τ ι Σ λοβακ ία ς σ το ν

ακοντισμό που έγιναν στο

ΟύχερσκαΧραντίσκε

η θέση στο πρωτάθλημα της

Τσεχίας στην κατηγορία

«μαθητής» στον ακοντισμό

που πραγματοποιήθηκε στην

Οστράβα. Κατάχτησε και μια

σειράάλλεςμικρότερες επιτυχίες.

Δυστυχώς η νεανική ελπιδοφόρα σταδιοδρομία του

τερματίστηκε ήδη στα 18ο του χρόνια με τον τραυματισμό

του αγκώνα του, το οποίο οριστικά τον απέκλεισε από τους

περαιτέρω αθλητικούς αγώνες. Ο Πετκόβσκι Πάτρικ δεν

είναι μόνο διακεκριμένος αθλητής, αλλά και χρήσιμο μέλος

της Ελληνικής Κοινότητας τουΚρνοβ, μέλος της οποίας έγινε

το 2009. Όχι μόνο που εκπληρώνει όλες του τις

υποχρεώσεις που συνεπάγονται επ' αυτού αλλά και

συμμετέχει σ' όλες τις αθλητικές και εκπολιτιστικές

εκδηλώσειςπουοργανώνει η ΕλληνικήΚοινότητα τουΚρνοβ

και στις οποίες είναι πολύ δραστήριος και πρόθυμος

βοηθάει παντού όπου έχουμε ανάγκη. Τα χόμπι του είναι:

ασκήσεις ενίσχυσης του σώματος, παίζει σκάκι με πολλούς

τρόπους, ενδιαφέρεται για τα ζώα και ντοκιμαντέρ, και σε

τελευταίαανάλυση τον ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσακαι η

Ελλάδαγενικά

Όπως κάθε χρόνο, πιστοί στην παράδοσή μας, η Ελληνική

Κοινότητα του γιόρτασε και εφέτος, το περασμένο

Σαββάτο στις 2 του Απρίλη, την επέτειο του ηρωικού

ξεσηκωμού του λαού μας, το 1821. Ενός ξεσηκωμού που έγινε

σύμβολο και χαρά για κάθε καθαρή ψυχή που διψάει για

Ελευθερία και δικαιοσύνη. Ο ξεσηκωμός εκείνος, ενάντια στην

τότε μεγάλη δύναμη, την Οθωμανική αυτοκρατορία,

αποτέλεσε ορόσημο και παράδειγμα για τις μετέπειτα γενιές

και για όλους τους σκλαβωμένους λαούς, σε όλα τα μήκη και

πλάτη του κόσμου. Βλέπετε ότι είναι η μοίρα των Ελλήνων να

κρατούνμπροστάρηδες τησημαία και με τοφώς τουαθάνατου

Ελληνικού Πνεύματος να δείχνουν αυτοί

το δρόμο, φωτίζοντας τα σκότη της

άγνοιας και της αδράνειας. Έτσι εμείς,

εγγόνια και δισέγγονα των ανθρώπων

εκείνων, έχουμε ξέχωρο προνόμιο αλλά

και ιερή υποχρέωση να γιορτάζουμε

κάθε χρόνο αυτή την επέτειο. Ίσως εμείς

οι Έλληνες της διασποράς, μιας και η

μοίρα το έφερε και στερηθήκαμε την

μάνα Πατρίδα, να γιορτάζουμε πιο

έντονα και πιο συνειδητοποιημένα τις

γιορτές που καθιερώθηκαν ως σύμβολα

εθνικά. Εφέτος η γιορτή μας έγινε στην

αίθουσα χορού του ξενοδοχείου

« Κατά κοινή ομολογία, η

συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από την

αντίστοιχη γιορτή μας πέρυσι. Το

γεγονός σχολιάστηκε θετικά και έδωσε

μια νότα ελπίδας για μεγαλύτερη

συσπείρωση και συμμετοχή στα κοινά

από όλα τα μέλη της ελληνικής

κοινότητας. Αυτός είναι εξάλλου και ένας

από τους πρωταρχικούς στόχους του

νέου συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας του . Τους

παρευρισκομένους στη γιορτή καλωσόρισε η νέα πρόεδρος

του συμβουλίου, η κ. Αφροδίτη Αλεξανδρίδου. Ανάμεσά μας

εκτός από τους συμπατριώτες μας βρέθηκαν και εφέτος πολλοί

φίλοι, πολίτες της Τσεχίας αλλά και άλλων γειτονικών με την

Ελλάδα και την Τσεχία χωρών που γιόρτασαν μαζί μας

ασπαζόμενοι το νόημα της ημέρας αυτής. Η γιορτή άρχισε με

την ανάκρουση των Εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της

Τσεχίας. Κατόπιν έγινε η παρουσίαση του νέου διοικητικού

συμβουλίου που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές που

έγιναν στην κοινότητα στις 3 του Μάη. Το νέο συμβούλιο, που

συγκροτείται από τους: Πρόεδρο κ. Αφροδίτη Αλεξανδρίδου,

Αντιπρόεδρο κ. Αλένα Γεωργίου, Γραμματέα την κ. Ελένη

Μπόγια, Ταμία την κ. Κατίνα Ευθυμιάδου.Μέλη την κ. Χριστίνα

κ. Ελένη Χαραλαμπίδου, κ.

κ . Γ ιάννη Βλάχο και κ . Γ ιώργο Σ ιδερ ίδη . Τους

παρευρισκομένους χαιρέτησεοκ. ΓιάννηςΒλάχος, το νέομέλος

του ΔΣ και στη συνέχεια ο ίδιος εκφώνησε σύντομη ομιλία

σχετικά με τον εορτασμό της ημέρας. Οι μικροί μαθητές,
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τόνισαν όπως κάθε χρόνο την παρουσία τους,

απαγγέλλοντας ποιήματα αλλά και τραγουδώντας

χορωδιακάαποσπάσματα.Ο χορός και το γλέντι ξεκίνησεμε

την άψογη εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» της Ελληνικής Κοινότητας. Φορώντας τις

καλαίσθητες ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες

«ερμήνευσε» τους απαράμιλλης ομορφιάς και

«πολυμορφίας» ελληνικούς χορούς με χάρη, λεβεντιά και

ζωντάνια. Ήχοι, χρώματα και παραδόσεις από την

Μακεδονία, τηΘράκη, τηνΉπειρο, τηΘεσσαλία, τονΜοριά,

την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μας. Για αρκετές ώρες,

στηναίθουσα του ξενοδοχείου« χτυπούσεηκαρδιά

της μητέρας Ελλάδας. Τη μουσική και το τραγούδι ανέλαβε

και έφερε σε πέρας με επιτυχία η καταπληκτική ορχήστρα

«ΗΠΑΡΕΑ», που αποτελείται από τον κ. ΤρύφωναΜόρα και

τους τρείς γιούς του. Η βραδιά τελείωσε με την

καθιερωμένη κλήρωση των δώρων, που ευγενικά

προσφέρθηκαναπότουςφίλους τηςΕλληνικήςΚοινότητας.

Ελληνίδες και Έλληνες τουΜπρνο

Και όσοι αγαπητοί μας φίλοι βρίσκεστε εδώ και σκέπτεστε

Ελληνικά. Ας σκεφτούμε για λίγο την αιτία που μας ενώνει

κάθε χρόνο τέτοια μέρα να γιορτάζουμε μαζί Νομίζω ότι θα

ήταν περιττό να σας κουράσω με ιστορικές λεπτομέρειες

που λίγο πολύ τις ξέρουμε όλοι, αλλά που για να τις πω θα

χρειάζονταν να μιλάω μέχρι αύριο ίσως, χωρίς να

μπορούσα ποτέ να περιγράψω το μεγαλείο του ξεσηκωμού

των Ελλήνων μετά από 400 χρόνια σκοταδιού. Ούτε θα

μπορούσα στον λόγο μου να συμπεριλάβω όλους τους

ήρωες της εποχής εκείνης, χωρίς τον κίνδυνο να ξεχάσω

πρόσωπα και καταστάσεις. Θα μιλήσω μόνο για ένα

πράγμα, μια έννοια, που μόνο αυτή μπορεί να κλείσει μέσα

της τέτοιο μεγαλείο. Σκεφτείτε μαζί μου, έστω για λίγο,

αυτόν τον παντοτινό ήρωα……, τον Ελληνικό Λαό Με την

αστραπιαία ταχύτητα της σκέψης σας, τρέξτε για λίγο στα

σκοτεινά τοπία της τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Δέστε

για λίγο με τα μάτια τηςφαντασίας σας, το υπόδουλο γένος,

να υπομένει τις τουρκικές βαρβαρότητες, πεινασμένο και

φοβισμένο μέσα στο πυκνό σκοτάδι του εξευτελισμού και

της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο. Ο

φασισμός εκείνη την εποχή είχε αυτό το όνομα:

«Οθωμανική αυτοκρατορία». Ο Αρχαίος Λαός μας με την

παντοτινή δίψα για Λευτεριά, αν και είχαν περάσει

τέσσερεις αιώνες, κατάφερε να κρατήσει κρυφά μέσα του

όλες εκείνες τις Δημοκρατικές Αξίες, που οι αρχαίοι πατέρες

μας αποκάλυψαν πρώτοι στην ανθρωπότητα. Και όταν

σήμανε η ώρα, η ώρα του ξεσηκωμού, χιλιάδες χέρια

«έπιασαν τους τροχούς», για να «γυρίσουν τονΉλιο».Όπως

περιγράφει ο Διονύσιος Σολομός οι Έλληνες αντιπαλεύουν

μόνοι τους με τα διαβολικά στοιχεία: «Αραπιάς Άτι, Γάλλου

Νους, Βόλι Τουρκιάς, ΤοπΆγγλου, ΈναμεγάλοΠέλαγος, πολεμά

το καλυβάκι». Όλοι οι πόλεμοι στην ανθρωπότητα γίνονται για

τα μεγάλα συμφέροντα του «Κεφαλαίου» και των λεγόμενων

σήμερα «Αγορών». Οι Έλληνες τότε δεν πολέμησαν σαν

«πιόνια του κεφαλαίου», σε ένα βρώμικο, μάταιο πόλεμο. Σαν

άξιοι απόγονοι των Σπαρτιατών και των Αθηναίων, πολέμησαν

για λευτεριά και δημοκρατία. Και δεν αναφέρομαι εδώ σε

«γονίδια» και καθαρότητες φυλών Μιλάω για το «Αθάνατο

Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα» που δικαιωματικά μας ανήκει, που

φώτισε αλλά και θα φωτίζει για πάντα τις καθαρές μόνο ψυχές

της ανθρωπότητας. Εξάλλου, Έλληνας με την ευρύτερη έννοια,

μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, αρκεί να έχει Ελληνική

Παιδεία Στην Ιστορία της ανθρωπότητας, κάποιοι λαοί

χρειάστηκε να δώσουν μια μάχη για να κερδίσουν τον

«Πατριωτικό Πόλεμο της Λευτεριάς Ο Ελληνισμός όμως

χρειάστηκε να δώσει πολλές μάχες, και δεν το εύχομαι, αλλά

πολύ φοβάμαι, ότι ίσως θα χρειαστεί να δώσει και άλλες εις το

μέλλον. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας «ξανακυνηγάει». Ο

εχθρόςαυτή τηφοράέχει άλλοπρόσωπο, και ταόπλα του τώρα

είναι τα «Ευρώ». Το 1821 ο λαός αγωνίστηκε τόσο πολύ,

ξοδεύοντας το βιός του, χάνοντας τα παιδιά του, που λίγο

ήθελε ακόμη και δεν θα έμενε σχεδόν κανείς για να χτυπήσει

την καμπάνα της Λευτεριάς. Μα και οι λίγοι που έμειναν,

διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και πέθαναν φτωχοί, κυβερνημένοι

από ξενόφερτους βασιλιάδες και από καιροσκόπους

οπορτουνιστές, που στο ξεσηκωμό δεν ήταν καν στην Ελλάδα.

(Δέστε τα πράγματα πώς μοιάζουν και επαναλαμβάνονται!!!!!

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια μόλις 120. Και πάλι ο λαός έφθασε

από εκεί που είχε αρχίσει. Αυτή τη φορά ο φασισμός είχε άλλο

όνομα, λέγονταν «Γερμανία του Γ' Ράιχ» Και αυτή τη φορά

ήταν οι πατεράδες μας που ράγισαν την «Χαλύβδινη πλάκα του

Τρόμου Γύρισαν στα χωριά τους οπλισμένοι, δεν έσκυψαν

όπως οι άλλοι Ευρωπαίοι. Εκεί που δεν χωρούσε καμιά λογική

ανάπτυξαν τον ένοπλο αγώνα, το Αντάρτικο , το Νέο '21 , όπως

έλεγε και ξανάλεγε στους φλογερούς λόγους του ο Άρης

Βελουχιώτης. Είμαστε ο λαός με τις μεγαλύτερες «στατιστικά»

απώλειες, μεγαλύτερες και από την Σοβιετική Ένωση. Πολλοί

αγωνίστηκαν και πολλοί χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος,

λίγοι έμειναν να χαρούν την Λευτεριά της πατρίδας, αλλά

σχεδόν κανείς δεν έμεινε εκεί να αναπνεύσει τον αέρα της

λεύτερης μάνας Πατρίδας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ,

υπερήφανοι, ήσυχοι με την συνείδησή μας να γιορτάζουμε

εμείς, άξια παιδιά, το '21, στη αγκαλιά άλλης θετής….

στοργικής μάνας. «Η τύχη μάς έχει τους Έλληνες πάντοτε

λίγους. Όλα τα θεριά πολεμούν να μαςφάνε και δεν μπορούνε,

τρώνε από μας και μένει και μαγιά», όπως έλεγε ο στρατηγός

Μακρυγιάννης. Βλέπουμε πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Και εδώ, απευθύνομαι στα νέα παιδιά. Στις ελπίδες μας. Να

τους θυμίσω ότι ο λαός που δεν έμαθε την Ιστορία του είναι

καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Όσες δυσκολίες και αν

αντιμετωπίζετε, μάθετε την γλώσσα των πατέρων σας,

διαβάστε από διάφορες πηγές την ιστορία τους, δέστε τα

γεγονότα ως ενεργητικοί παρατηρητές. Αξίζει τον κόπο να

είσαι Έλληνας. Οι πρόγονοι, οι παππούδες και οι πατεράδες

σας έδωσαν ότι ποιο πολύτιμο είχαν, για να μπορείτε εσείς να

έχετε ελεύθερη βούληση. Θα σας πω αντίθετα λόγια από αυτά

του Κίσινγκερ. Να γίνεται απρόβλεπτοι, δυσκολοκυβέρνητοι,
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αν χρειαστεί επαναστάτες και ανυπάκουοι. Τότε μόνο θα

γίνετε επικίνδυνοι για τα σχέδια των ξένων για την Πατρίδα

μας. Τελειώνοντας θα σας έλεγα και εγώ αυτό που είπε ο

Παλαμάς στους φοιτητές που τον επισκέφτηκαν άρρωστο λίγο

πριν πεθάνει: «Αυτό τον λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο

κανέναν Μεθύστεμε τ' αθάνατοκρασί του '21», .

Στη μνήμη αγωνιστών

Με μεγάλη λύπη μάθαμε ότι ο

Γεώργιος Γεωργίου άφησε την

τελευταία του πνοή στις 2 Μαρτίου

2011. Ο Γιωργάκης, όπως τον

ξέραμε όλοι, ήταν δραστήριο μέλος

της Ελληνικής Κοινότητας της

Πράγας και ακόμα όταν δεν

αισθανότανε καλά, πάντα

συμμετείχε στις εκδηλώσεις και

δρώμενα της Κοινότητάς μας. Στην

οικογένεια του, στους συγγενείς και

φίλους του, τα μέλη της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας και η Σύνταξη

του «Καλημέρα» στέλνουμε τα

συλλυπητήρια μας. Δε θα σε

ξεχάσουμε, Γιωργάκη.

Ο Γιωργάκης γεννήθηκε το 1930 στο

χωριό Αμπελιές των Γιαννιτσών.

Επιστρατεύτηκε το 1948 στο ΔΣΕ και

ως μαχητής του ΔΣΕ τραυματίστηκε

τρεις φορές. Όπως ο ίδιος μας είπε

στο δικό του «Θυμάμαι» (σελ. 45,

Ο Ελληνισμός της Τσεχίας της Τ.

Ζησάκη-Healey) ήταν «υπερήφανος

για τις ικανότητες των τσομπάνων (ο

ίδιος ήταν βοσκός) διότι οι τσοπάνοι

έτρεχαν γρήγορα, δε χρειαζόταν

ρολόγια για να ξέρουν την ώρα,

ούτε και συνοδούς για να ξέρουν τα

μονοπάτια. Ούτε και φόβο είχαν

από τα βουνά και τις τουφεκιές». Ο

Γιωργάκης συνεχίζει τις καλές του

αναμνήσεις από τη ζωή του στην

αναγκαστική πολιτική προσφυγιά

στην Τσεχοσλοβακία και

συμπληρώνει: «Στις αρχές του 1950

μ' έστειλαν να μάθω τέχνη. Μπήκα

στη βιομηχανία και μετά από δύο

χρόνια έγινα βοηθός εφαρμοστής.

Δεν είχα βάσεις από την Ελλάδα.

Πήγαμε και σε σχολείο να μάθουμε

την τσέχικη γλώσσα.

Παρακολούθησα το Εργατικό

Πολυτεχνείο, δύο χρόνια, μετά πήγα

στην Αγροτική Σχολή, όμως δεν τα

έβγαζα πέρα…» (σελ. 124, στο ίδιο).

Ο Γιωργάκης αγαπούσε το χωριό

του στην Ελλάδα πάρα πολύ και

κάθε χρόνο πήγαινε στην Ελλάδα

για να επισκεφτεί τα βουνά όπου

πολέμησε. Έμεινε μέχρι το τέλος της

ζωής του πιστός στα ιδανικά του

ΚΚΕ. Αιωνία του η μνήμη!

« »,

Γεώργιος Γεωργίου (1930-2011)
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