




Editorial

Περιοδική έκδοση της ΕΚ Πράγας

Συνδρομή

Εκδότης Ελληνική Κοινότητα Πράγας
Σύνταξη ,
Αλληλογραφία
Τηλ. Επικοινωνίας

(ΕΚ Πράγας)
(χορευτικό)

Λογαριασμός ΕΚ Πράγας

Εκτύπωση

eck obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2, Prague - Czech Republic
esk Spo itelna a.s., Pobo ka Praha 1, V clavsk n m. 16, 110 00 Praha 1,

Prague - Czech Republic
CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
GIBACZPX

/ Vydavatel: / Řecká obec Praha
/ Redakční rada: Tassula Zissaki-Healey K. a P. Boškovi

/ Korespondence: Řecká obec, V celova 3, 120 00 Praha 2
/ Telefonní spojení: +420 776 012 065, +420 603 148 006

E-mail: mail@ropraha.eu
a ropolis@ropraha.eu

Web: http://www.ropraha.eu

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

/ Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, tHB

Beneficiary: Ř á
Beneficiary Bank: á ř á é á

IBAN:
BIC:

o

k

Č č

3

Σ' αυτό το τεύχος, αρ. 60 θα διαβάσετε για τις εκδηλώσεις μας του μήναΜαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου που ήταν τα

γενέθλια του Μακ. Χριστόφορο και μέλη της ΕΚ Πράγας με την Πρόεδρο και Συντάκτη του περιοδικού μας ήταν

επίσημα προσκεκλημένα. Αφιερώνουμε σελίδες για το Αποχαιρετιστήριο Πάρτι του σχολείου μας στην

αγαπημένη μας δασκάλα Λήδα Γαλανοπούλου, απεσταλμένη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας η οποία

μετά από δυόμισι χρόνια μαζί μας αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως θα διαβάσετε, ο

αποχαιρετισμός μας δεν ήταν εύκολος, οι μικροί και οι μεγάλοι μαθητές της, όπως και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και τα μέλη της ΕΚ Πράγας ήμασταν αρκετά συγκινημένοι διότι η Λήδα όχι μόνο μας αγάπησε και

συνεργάστηκεστενάμαζί αλλάπρόσφερε τηνψυχήκαι την καρδιά τηςστηνΚοινότητάμας. Επίσης, θαδιαβάσετε

και δύο συνεντεύξεις με τον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Κ. Κοκόσης και τον Βαγγέλη Βασιλάκο, σεφ της όμορφης

ταβέρνας «Αγ. Γεωργίου» στο Παλάτι Πόρουμπα της Οστράβας, ο οποίος μας μιλά για τις δικές του απόψεις το

γιατί μερικοί Έλληνες στην Τσεχία δεν οργανώνονται στις Ελληνικές Κοινότητες. Η Γ. Παρχαρίδου μας μεταφέρει

στανησιά του Ιονίουγια τοκαλοκαίρι. Καιπάλι ΚΑΛΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ!

Στη σελίδα «Επιστολές» θα διαβάσετε και μερικές αντιδράσεις και απόψεις για το βιβλίο «Το μακρύ ταξίδι του

Αχιλλέα» του Κ. Κοκόση και βέβαια, περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις για το βιβλίο αυτό, το οποίο

προκάλεσε την ανησυχία πολλών Ελλήνων στην Τσεχία σχετικά με τα δεδομένα και την αλήθεια για τη ζωή των

πολιτικώνπροσφύγωνστηναναγκαστική προσφυγιά και για μερικούς συμπατριώτες μας που είχανε τόσαπολλά

«προβλήματα» που η πλειοψηφία δεν τα είχε γνωρίσει. Ακόμα μια φορά παρακαλούμε τις άλλες Ελληνικές

ΚοινότητεςστηνΤσεχίαναμαςστέλνουν τιςανταποκρίσεις τουςκαιφωτογραφίες για να τιςδημοσιεύουμε.

Έχουμε στείλει προσωπικές επιστολές σε όσους δεν πληρώσανε τη συνδρομή τους στην Κοινότητά μας να

φροντίσουν να την πληρώσουν. Ευχαριστούμε τον ΒαγγέληΑποστολίδη για την γενναιόδωρασυνδρομή του στο

περιοδικόμας.

,
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Πρωτομαγιά

6Μάη

Η

Α

Σύνταξη του Καλημέρα

πήγε στην πόλη Οστράβα

για να «αποτυπώσει» τη μεγάλη

αυτή γιορτή της εργατιάς. Στο

παλάτιΠόρουμπα, οσυμπατριώτης

μας Επαναστάτης Προύσαλης

διοργάνωσε τη γιορτή στην οποία

ήρθανε Τσέχοι και Έλληνες από την

Οστράβα και την περιοχή να

τ ιμήσουν τη γ ιορτή αυτή .

Παρευρέθηκαν σ τη γ ιορτή

αντιπροσωπία του ΚΚ της Βοημίας

και Μοραβίας. Στο καλλιτεχνικό

πρόγραμμα εκτός από τον

Επαναστάτη και την Άννα που τραγούδησαν, απαγγείλανε

ποιήματα γνωστοί ηθοποιοί της Τσεχίας. Μας έκανε εντύπωση

ότι τη γιορτή αυτή

τιμήσανε και πολλοί

νέοι και νέες που

μετά από το επίσημο

πρόγραμμα μείνανε

μέχρι αργά στους

χ ώ ρ ο υ ς τ ο υ

πα λα τ ι ο ύ ό π ο υ

χ ο ρ έ ψ α ν ε κ α ι

τραγουδήσανε με

την ψυχή τους. Εκεί

συναντήσαμε το

δάσκαλο από τους

παιδικούς σταθμούς

( Σ ι λ χ ε ρ ό β ι τ σ ε ) ,

Κωνσταντίνο Πανδουλάρη (Krasne Pole, Veverci ul.

, για τους αναγνώστες μας που θα ήθελαν να

επικοινωνήσουν μαζί του) οποίος με μεγάλη συγκίνηση μίλησε

για τη ζωή τωνπαιδιών του 1948στην Τσεχοσλοβακία και για την

μεγάλη προσπάθεια που κάνανε όλοι για να μείνουν τα παιδιά

Έλληνες, να μην ξεχάσουν τη γλώσσα και την ταυτότητά τους και

να κουβαλούν στην σκέψη τους πάντα την πατρίδα τους Ελλάδα.

Ο Επαναστάτης και η Άννα σε μια φάση φύγανε από το παλάτι

για να επισκεφτούν το χωριό Χόρνε Λτχόβα, όπου παρουσίασαν

ένα ωραίο και μελετημένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

αφιερωμένο στην

Πρωτομαγιά. Με

μεγάλη έκπληξη

ε ί δ α μ ε ν α

κυματίζεται ψηλά

στο χωριό στο

γ α ϊ τ α ν ά κ ι η

Σοβιετική σημαία.

Μας εξηγήσανε

ό τ ι σ τ ο υ ς

κ ά μ π ο υ ς τ ο υ

χωριού και στην

περιοχή αυτή κοντά στην Οστράβα πέσανε χιλιάδες σοβιετικοί

στρατιώτες στις μάχες ενάντια στους Γερμανούς φασίστες και

ότι οι τσέχοι πολίτες δεν ξεχνάνε τη μεγάλη προσφορά των

σοβιετικών στρατιωτών για την απελευθέρωση της

Τσεχοσλοβακίας. Το Χόρνε Λχότα είναι ένα πολύ καλά

οργανωμένο χωριό με πολλά καλλιτεχνικά συγκροτήματα για

πολύ μικρούς και πολύ μεγάλους. Όλοι πήρανε μέρος στον

εορτασμόαπόμωράμέχρι και υπερήλικους. Στην επιστροφήμας

στοπαλάτι ο κόσμοςακόμαχαιρότανε τημεγάληαυτήγιορτή της

εργατιάς, με χορούς και τραγούδια και τίποτα δεν τους

σταματούσε, ούτε η βροχή, ούτε και η συννεφιά αυτής της

ημέρας. (Στις φωτογραφίες η μεγάλη οικογένεια του

ΕπαναστάτηΠρούσαλημε ταπαιδιά, τους γαμπρούς και εγγόνια

του, όλοι βοηθούσανε στην διοργάνωση τις γιορτής της

Πρωτομαγιάς και στο χωριό Χόρνε Λχότα.) Ευχαριστούμε την

οικογένεια Προύσαλη για την φιλοξενία και για τη υποστήριξη

πουδίνουνστοπεριοδικόμας.

υτή την ημέρα, τα γραφεία μας στο «Σπίτι Εθνικών

Μειονοτήτων» υποδέχτηκαν φοιτητές από δύο

πανεπιστήμια της Πράγας, το New York University in Prague και

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Τσεχίας, από το τμήμα

Οικονομίας και Πολιτιστικών Επιστήμων. Η Πρόεδρος της ΕΚ

Πράγας, Τασούλα Ζησάκη- , πρώτα υποδέχτηκε τους

φ ο ι τ η τ έ ς α π ό τ ο

Πανεπιστήμιο της Νέας

Υόρκης στην Πράγα μαζί

με την καθηγήτρια τους,

τους ξενάγησε στους

χώρους του «Σπιτιού»

και μετά από δίωρη

διάλεξη τους μίλησε για

τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή

μειονοτήτων της Τσεχίας

γ ε ν ι κ ά , ε ν ώ

συγκεκριμένα μίλησε

για την ιστορία της ελληνικής μειονότητας στην Τσεχία και της ΕΚ

της Πράγας. Οι φοιτητές ακούγανε με μεγάλη προσοχή και το

μεγάλο τους ενδιαφέρον επιβεβαιώθηκε από τις πολλές

ερωτήσεις και τη συζήτηση που έγινε μετά τη διάλεξη. Και όχι

μόνο, 15 φοιτήτριες αποφάσισαν να μάθουν ελληνικούς χορούς

μαζί με το χορευτικό μας συγκρότημα και να ασχοληθούν πιο

βαθιά με τους Έλληνες στην Τσεχία. Αργότερα, τα γραφεία μας

επισκέφτηκε και Έλληνας φοιτητής για να τον βοηθήσουμε με

αρχειακόυλικόγια τηνμεταπτυχιακή τουεργασία.

Μετά από τους φοιτητές τους Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

στην Πράγα, ήρθε η σειρά των φοιτητών από το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο. Η ομάδα αυτή προετοιμάζει ένα πρόγραμμα για

της εθνικές μειονότητες στην Τσεχία γενικά, και συγκεκριμένα

για τους Έλληνες στην Τσεχία και την εθνική μας κουζίνα. Μετά

την ξενάγηση στους χώρους του «Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων», η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας και συντάχτρια του

περιοδικού «Καλημέρα», συζήτησε με τους φοιτητές γενικά για

« »

,

342, 725 26

Ostrava-Poruba

Healey

Δραστηριότητες της ΕΚ Πράγας

και άλλων Ελληνικών Κοινοτήτων
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την ιστορία των Ελλήνων

σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, για

τις διάφορες πολιτιστικές

εκδηλώσεις των Ελλήνων

σ τ η ν Τ σ ε χ ί α κ α ι

συγκεκριμένα για την

ελληνική κουζίνα. Μετά τη

συζήτηση και συμπλήρωση

του ερωτηματολόγιου των

φοιτητών, η Τασούλα τους

κάλεσε στο ελλην ικό

ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο - τ α β έ ρ ν α

«Όλυμπος» , όπου ο ι

φοιτητές είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν ελληνικούς

μεζέδες και γλυκά. Η Ελένη Νεδέλκου, παρά την πολλή δουλεία

που είχε, συμφώνησε να δώσει συνέντευξη στους φοιτητές και

να τους μιλήσει για το πώς λειτουργεί το εστιατόριο, για τα

ελληνικά προϊόντα στην Πράγα και για τις παραδοσιακές γιορτές

και εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει το εστιατόριο. Οι φοιτητές

ήταν και λίγο τυχεροί διότι μπορέσανε να ακούσουν και ζωντανή

μουσική με ελληνικό ρεπερτόριο από την ορχήστρα του Κώστα

και Ειρήνη από το Μπρνο που

έτυχε να παίζουν ειδικά για

κάποια γενέθλια ενός τσέχου

πελάτη του εστιατορίου και να

δουν την μεγάλη παρέα αυτή

να χορεύουν μόνο ελληνικούς

χ ο ρ ο ύ ς . Ό π ω ς π ά ν τ α

ευχαριστούμε την οικογένεια

Ν ε δ έ λ κ ο υ η ο π ο ί α

συνεργάζεται πάντα με την ΕΚ

της Πράγας και μας βοηθάει

να δείξουμε το τι εστί

ελληνισμός στην Τσεχία.

Επίσης, οι φοιτητές επισκεφτήκανε το μαγαζί του Κώστα και

Μαρτίνα Γκουλιαμάνη, όπου η Μαρτίνα τους μίλησε για τα

ελληνικά προϊόντα στο μαγαζί τους. Πρέπει να σας πω ότι

φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια της Τσεχίας

προετοιμάζουν διάφορα προγράμματα σχετικά με τις

μειονότητες στην Τσεχία και φαίνεται ότι οι περισσότεροι

διαλέγουν εμάς. Από

την πλευρά μας εμείς

είμαστε χαρούμενοι

που μας δίνεται η

ευκαιρία να πούμε

την αλήθεια για την

ιστορία μας και την

εθνική, πολιτιστική

κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή

ταυτότητά μας. Όπως

μ α ς ε ί π ε κα ι η

Δ ι ευθύν τρ ια του

«Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων» : «Εσείς δεν κρυβόσαστε, τα λέτε όλα

αντικειμενικά!». Αυτή ήταν η απάντηση της σε κάποιους που

πήγανε να την«ενημερώσουν» για τοποιοι είμαστε εμείς.Μαδε

βαρεθήκανε μερικοί να τρέχουν να μας κατηγορούν!!!! Εμείς,

όμως, πρέπει να βαδίζουμε μπροστά και να μη επιτρέπουμε σε

κανέναν,μασεκανέναν νακατηγορεί τον ελληνισμόστηνΤσεχία

για να βολεύονται αυτοί. Άντε, παιδιά, πιο λίγα λόγια, και πιο

πολλά έργα… (Στις φωτογραφίες δύο από τις φοιτήτριες στο

γραφείο μας, στο μαγαζί του Κώστα και της Μαρτίνας, στον

«Όλυμπο» με την

Ελένη Νεδέλκου

στον«Όλυμπο».)

υνεδρίαση

του ΔΣ της

Ε Κ Π ρ ά γ α ς .

Συζητήσαμε το

πρόγραμμα της

Κοινότητάςμας για

τους επόμενους

μήνες μέχρι το Δεκέμβρη, όπως και ζητήματα σχετικά με τις

εκδηλώσεις της Κοινότητάς μας, τη βελτίωση της ποιότητάς των

εκδηλώσεων, το περιεχόμενο του περιοδικού μας, το

πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις των μικρών μελών μας, τα

χορευτικά συγκροτήματα και όπως πάντα τα οικονομικά και τις

συνδρομέςστηνΚοινότητα.

ΕΚ Πράγας οργάνωσε διαλέξεις στους χώρους του

«Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων» για την υγεία, ομορφιά

και καλλυντικά της γυναίκας σε συνεργασία με το μέλος της

Κοινότητάς μας, Άλενα Αντρίσκοβα-Καρτέρη, η οποία μας έδειξε

το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορα προϊόντα της

εταιρίας «Mary Kay». Εκτός από τις Ελληνίδες της Κοινότητάς

μας, στις διαλέξεις πήραν μέρος και φοιτήτριες από διάφορα

πανεπιστήμια της Πράγας, όπως και φίλες από τις άλλες

μειονότητες. Η Άλενα δημιούργησε μία όμορφη ατμόσφαιρα

στα γραφεία μας και κράτησε την προσοχή μας πάνω από μία

ώρα.

ΕΚ της Πράγας όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 13 χρόνια

και φέτος συνεργάστηκε με το Δημαρχείο της Πράγας για

τις διάφορες εκδηλώσεις του μεγάλου φεστιβάλ των διάφορων

μειονοτήτων στην Πράγα «Πράγα καρδιά των Εθνοτήτων». Στις

εκδηλώσεις πήραν μέρος όλα τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα

των διάφορων εθνικών κοινοτήτων στην Πράγα Το φεστιβάλ

αυτό έκανε την αρχή του το 1999 για να ενώνει όλες τις

εθνικότητες και έχει αποδείξει ότι η μουσική, το τραγούδι και ο

χορός έχει μία γλώσσα, τη γλώσσα της ειρήνης. Από το 1999

γύρω στα 260 καλλιτεχνικά συγκροτήματα έχουν παρουσιαστεί

σ' αυτό το φεστιβάλ. Φέτος πήραν μέρος καλλιτεχνικά

συγκροτήματα από διάφορες εθνικότητες της Πράγας -

Αφρικανοί, Άραβες, Αργεντινοί,, Βούλγαροι, Τσέχοι, Έλληνες,

Ούγγροι, Μεξικανοί, Σέρβοι, Ρώμα, Ρώσοι, Σλοβάκοι, Ισπανοί,

Ουκρανοί, Εβραίοι και Βιετναμέζοι. Τα προγράμματα

πραγματοποιηθήκανε σε διάφορες συνοικίες της Πράγας, στην

Παλιά Πλατεία, στηΜαριάνσκε Πλατεία, στο Παλάτι Ακρόπολις,

στο ΤΟΠ ξενοδοχείο, στην εκκλησίαΑγ. Σαλβατόρ και στοθέατρο

«ΝαΒινοχράδεχ».

τ η ς Ι β ά ν α ς

Αβουκάτου, υπεύθυνη για τις

εκδηλώσεις των παιδιών της

Κοινότητάςμας

,

,

,

.

Σ

Η

Η

Ημέρα Κυριακή –

η λ ι ο φ ά ν ε ι α –

λιακάδα – καταπληκτική

η μ έ ρ α … .

11Μάη

16, 23και30Μάη

27-29Μαΐου

5 Ιουνίου
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Ημέρα ξεκίνησεμε τον ήλιο και εμείς με το κέφι. Συναντηθήκαμε

στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας. Ήμασταν γονείς,

παιδιά, εγγόνια …. και ένας σκύλος – ένα κουτάβι 3,5 μηνών. Η

διαδρομήστο τρένοήτανευχάριστηκαιστοΚάρλστεϊνφτάσαμε

πολύ γρήγορα. Ίσα που

προλάβαμε να φάμε το

κολατσιό μας, τα παιδιά να

παίξουν και ο μικρός

Χρηστάκης με γέλιο να

χαιρετήσει εκατό φορές το

Θανάση.

Μόλι ς φτάσαμε σ το

σταθμό είδαμε ότι η

ανάβαση στο περίφημο

και υπερήφανο κάστρο

του Καρόλου Δ' θα μας

δυσκολέψει λιγάκι. Η φοβερή ζέστη, οι διάφορες ηλικίες ήταν

αισθητές. Ευτυχώς που μας δρόσισε το παγωτό. Στην αρχή το

κάστρο δεν φαινόταν, όμως πίσω από μία στροφή ξαφνικά

προέβαλε η πασίγνωστη σιλουέτα του. Στεκόταν εκεί,

περικυκλωμέ

ν ο μ ε

καταπράσινα

δ έ ν δ ρ α .

Νομίζω ότ ι

στην Τσεχία

δεν υπάρχει

ά ν θ ρ ω π ο ς

που να μη

ξέρει αυτό το

κάστρο. Είναι

σ α ν τ η ν

Ακρόπολη της

Αθήνας. Μετά

την ανάβαση

μας ανταμειφθήκαμε με μία καταπληκτική θέα και ένα δροσερό

αεράκιπουμας χρειαζόταν.

Η ξενάγηση στο κάστρο ήταν αρκετά μεγάλη, περίπου 1,5 ώρα.

Είδαμε το γνωστό Παρεκκλήσι του Τίμιου Σταυρού, γνωστή ως

Ιεροσύλημα του Καρόλου Δ'

και πολλά άλλα. Παρόλο που

τ α π α ι δ ι ά μ α ς ε ί ν α ι

«ζουζούνια», εδώ όχι μόνο

πρόσεχαν την ομιλία της

ξεναγού, αλλά είχαν και

ερωτήσεις και απαντούσαν

στις ερωτήσεις.

Μπορώ να πω ότι ήμασταν

γενικώς «ζωηρό γκρουπ».

Ανάμεσα μας βρεθήκανε και

ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς

τραγουδιστές, οι οποίοι με

δυνατή φωνάρα δοκίμασαν

την ακουστική μέσα στο

κάστρο, μέχρι να πέφτουν τα

πράγματα από τα χέρια της

ξεναγού.

Μετά που τελείωσε η ξενάγηση κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω όπου

καθίσαμε για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας – τα άδεια

στομάχιαμας.

Δεν μένει άλλο από το να ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε στην

εκδρομήκαι ναπωμίαευχή:

«Να βρισκόμαστε μαζί και να μας κάνουν κέφι αυτές οι

συναντήσεις»…..

Ι!!!! (της Ιβάνας Αβουκάτου, υπεύθυνη γα τα

παιδιά τηςΚοινότητας)

τους χώρους του Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων, σε μία

αδελφική ατμόσφαιρα, μέλη της ΕΚ της Πράγας, και μόνο

γυναίκες συναντηθήκαμε με μέλη της Αδέσμευτης Κίνησης

Γυναικών από την Αθήνα. Η Μάτα Καλουδάκη μας ενημέρωσε

για τη δράση των μελών της Κίνησης αυτής, οι στόχοι της οποίας

είναι τα δικαιώματα όπως και η προστασία των γυναικών και

παιδιών. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα σχετικά με τις

δραστηριότητες της Κοινότητάς μας, για τη ζωή μας ως πολιτικοί

πρόσφυγες όπως και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουνε

οι γυναίκες στην Τσεχία,

Ελλάδα και σε όλον τον

κόσμο. Μας εντυπωσίασε

όπως η εφημερίδα έτσι και

το περιοδικό «Τελέσιλλα»

που εκδίδει η Κίνηση και

β έ β α ι α τ α δ ι ά φ ο ρ α

αντικείμενα που οι γυναίκες

της Κίνησης βρίσκουν το

χρόνο (οι περισσότερες

είναι εργαζόμενες) να

φτιάχνουν από ανακυκλωμένο υλικό για να στηρίξουν

οικονομικά τις διάφορες εκδηλώσεις τους. Μας άρεσε η ιστορία

του τίτλου του περιοδικού, το οποίο εκδίδεται από το Ελληνικό

Φεμινιστικό Δίκτυο «Τελέσιλλα». Ποια ήταν η Τελέσιλλα; «5ος

π.Χ. αιώνας… Αργεία λυρική ποιήτρια σύγχρονη με την

Πράξιλλα, την Κλεοβουλίνη κ.α. Η αρχαία παράδοση λέει ότι οι

Αργείτισσες με επικεφαλής την Τελέσιλλα έσωσαν το Άργος,

ότανοΚλεομένηςΑ' – βασιλιάς της Σπάρτης – κήρυξε τονπόλεμο

ενάντια στην πόλη τους. Όταν οι Σπαρτιάτες διαπίστωσαν

έκπληκτοι, ότι αντίπαλοί τους ήταν γυναίκες τράπηκαν σε φυγή.

Τράπηκαν σεφυγή επειδή και ο Κλεομένης και οι στρατιώτες του

σκέφτηκαν πως, εάν τις νικούσαν θα είχαν μια άδοξη νίκη κι εάν

θα έχαναν θα ένιωθαν ντροπή και τους χλεύαζαν… Οι Αργείοι σ'

ανάμνηση του γεγονότος έστησαν στήλη στο Ναό της

Αφροδίτης, που παρίστανε την Τελέσιλλα με βιβλία και κράνος.

Η στήλη σωζόταν μέχρι το 170 π.Χ. …μια Γυναίκα… ένας

α γ ώ ν α ς … μ ι α

θ α μ μ έ ν η

ι σ τ ο ρ ί α … » .

Ευχαριστούμε τη

Μ ά τ α , τ η ν

Κατερίνα και τη

Διαμάντω για τα

ωραία δώρα για

τηνΚοινότητάμας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡ

Σ
13 Ιουνίου
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Στις 17και18 Ιουνίου

23 Ιουνίου

Τι μας είπε η Λήδα πριν το Σχολικό Πάρτι

ηΕλληνική Κοινότητα Κρνοβ-Πολις σε συνεργασία με την

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική

Δημοκρατία διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο και φέτος τις

Ελληνικές Ημέρες

στην Πόλη Κρνοβ.

Όπως ξέρουμε η

Κοινότητα αυτή έχει

μεγάλο ταλέντο στη

διοργάνωση τέτοιων

εκδηλώσεων και έτσι

κ α ι φ έ τ ο ς σ τ η ν

κεντρική πλατεία του

Κ ρ ν ο β

παρουσιαστήκανε

πολλά καλλιτεχνικά

συγκροτήματα από

την Ελλάδα , μ ια

χορωδία από την

Κέρκυρα , κα ι τα

χορευτικά από τις

Ελληνικές Κοινότητες

τ ο υ Σ ο ύ μ π ε ρ κ ,

Γιάβορνικ και Κρνοβ.

Τ η ν π α ρ ά σ τ α σ η

κλέψανε όπως πάντα

τα μικρά παιδιά και

βέβαια το χορευτικό

του Κρνοβ με τους

ποντιακούς χορούς.

Σ τ ι ς 1 7 Ι ο υ ν ί ο υ

οργανώθηκαν και

α γ ώ ν ε ς

ποδοσφαίρου μεταξύ

των ποδοσφαιρικών

ο μ ά δ ω ν τ ω ν

ΕλληνικώνΚοινοτήτωνστηνΤσεχία.

Τα στιγμιότυπα είναι από τις εκδηλώσεις. Τις φωτογραφίες τις

κ α τ ε β ά σ α μ ε α π ό τ η ν

ιστοσελίδα της Ελληνικής

ΚοινότηταςΚρνοβ-Πόλις.

του σχολείου

μας για την αγαπημένη μας

Λήδα Γαλανοπούλου. Από τις

4 μμ, μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ελληνικής

Κο ινότητας της Πράγας

(Ελευθερία, Νίκη και Τασούλα)

και μέλη της Κοινότητας (Η

Ο υ ρ α ν ί α κα ι ο Η λ ί α ς

Μιχόπουλος) αρχίσαμε τις

προετοιμασίες για το τελευταίο πάρτι αφιερωμένο στη δασκάλα

μας Λήδα. Οι γονείς με τα παιδιά φτάνανε κι αυτοί από νωρίς,

όπως και οι μεγάλοι μαθητές τους. Στις 6 μμηΛήδα, το σταρμας,

μας μίλησε για τη διαμονή της εδώ, για τη μεγάλη της αγάπη για

τους μικρούς και μεγάλους μαθητές, ευχαρίστησε από τα βάθη

της καρδιάς της την Πρόεδρο της Κοινότητας (Τασούλα Ζησάκη-

Healey) για τη στενή συνεργασία και την υποστήριξη της

Κοινότητάς μας σε ότι ζητούσε η δασκάλα μας, ευχαρίστησε την

Ελευθερία, υπεύθυνη για τα ελληνικά μαθήματα εκ μέρους της

Κοινότητας, για την οργάνωση της εγγραφής των μαθητών και

για όλη της τη βοήθεια, και μας είπε ότι είναι ευτυχισμένη για

όλημας τηδουλειά. (Λεπτομέρειες στησυνέντευξήμας). ΗΛήδα

μίλησε με μεγάλη αγάπη και συγκίνηση για τη δουλειά της με τα

μικρά παιδιά που τα αγάπησε τόσο πολύ (εδώ τα παιδιά

κλαίγανεγια τηνΛήδατουςκαιδεν τηναφήνανεούτελεπτόμόνη

τους, σκαρφαλώνανεπάνωτης, θέλανε τηναγκαλιά της, ταφιλιά

της και η Λήδα πολύ στωικά κρατώντας με το ένα χέρι το

μικρόφωνο και με το άλλο τα παιδιά, τα προλάβαινε όλα.) όπως

και για τους μεγάλους της μαθητές που είχανε ετοιμάσει ένα

πρόγραμμα σπέσιαλ για τη Λήδα τους. Η κάθε τάξη είχε το δικό

της πρόγραμμα – τα παιδιά της είπανε ποιηματάκια για το

καλοκαίρι, μία τάξη της τραγούδησε ελληνικά τραγούδια και

άλλα δύο τα οποία τα έγραψε ειδικά για τη Λήδα ο

μουσικοσυνθέτης Ζόρος Βέργος, μια άλλη τάξη χόρεψε

παραδοσιακούς χορούς και η τάξη των προχωρημένων είχε

ετοιμάσει ένα σκετς. Όλοι της δωρίσανε λουλούδια, πολλά

λουλούδια, όλοι της δώσανε φιλιά, πολλά φιλάκια, προπαντός

τα παιδιά που δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά της. Και η Λήδα

ήταν παντού. Η Ιβάνα Αβουκάτου ευχαρίστησε τη Λήδα εκ

μέρους των γονέων των παιδιών και η Νίκη Σπάλα εκ μέρους της

Κοινότητας για το μεγάλο της έργο στην διδασκαλία της

ελληνικής γλώσσας στην Κοινότητά μας και για την πολύ στενή

και θετική συνεργασία της με το Διοικητικό Συμβούλιο της

Κοινότητας δωρίζοντάς της ένα πίνακα της Πράγας για να μας

θυμάται κι εμάς και την Πράγα. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ

συγκινητική, χαρούμενη αλλά και λίγο λυπημένη διότι μας

φεύγει μία εξαιρετική δασκάλα απεσταλμένη από το Υπουργείο

Παιδείας της Ελλάδας μετάαπό δυόμιση χρόνια στην οικογένειά

μας. Ναι, ήταν το κορίτσι μας, η αδελφή μας, το παιδί μας και η

μεγάλη μας δασκάλα… Μετά το ωραίο πρόγραμμα οι μαθητές

της συνεχίσανε μέχρι τις 10 το βράδυ στην τάξη τους να

ακούσουν τις τελευταίες της συμβουλές, να μοιραστούν τις

τελευταίεςστιγμέςμε τηναγαπημένη τουςδασκάλα.

Στην εκδήλωση αυτή (φωτογραφία) ήταν καλεσμένη και η

Διευθύντρια του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων», κα Ρομάνα

Χραμπάκοβα, η οποία δυστυχώς και αυτή μας φεύγει. Η

Πρόεδρος της Κοινότητας την ευχαρίστησε για την υποστήριξή

της σε ότι χρειάστηκε η Κοινότητά μας, για το σεβασμό και την

αγάπη της προς σε μας και για την στενή συνεργασία μας και της

πρόσφερε έναδώρο της Κοινότητας με ελληνικάπροϊόντα για να

μας θυμάται και να μας αγαπά όπως κι εμείς την αγαπήσαμε και

την αγαπάμε.Φανερά συγκινημένη, η κα Χραμπάκοβα μπόρεσε

μόνο να μας πει πόσο αλήθεια είναι ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε

μεγάλη καρδιά και ψυχή, διότι από συγκίνηση και τα δάκρια δεν

μπόρεσενασυνεχίσει…

Από τηνπλευράμας, εμείς ευχαριστούμε τηΛήδα, τηΡομάνακαι

το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν μας

έχει ξεχάσει.

Ήρθα 28 Νοέμβρη του 2008 ως απεσταλμένη δασκάλα του

ΥπουργείουΠαιδείας της Ελλάδας. Είχα επιλέξει 5-6 ευρωπαϊκές

Απ ο χα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α

γιορτή

«

»

Μόνο η Κοινότητα βοήθησε να φτάσουν τα ελληνικά

μαθήματα, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σημείο

αυτόπουείμαστε τώρα.Δεν είχαβοήθειααπόπουθενάαλλού,

απόκανένανάλλοφορέα.
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χώρες ανάμεσα σ' αυτές ήταν και

η Τσεχία και έπεσε ο κλήρος να

έρθω εδώ. Άδειασε η θέση αργά

και γι' αυτό άργησα να έρθω. Η

αλήθεια είναι ότι δεν είχα στο

μυαλό μου αυτό που αντίκρισα.

Δ ε ν μ ε ε ί χ ε β ε β α ί ω ς

προειδοποιήσει και κανείς. Δεν

ήξερα ότι η κατάσταση εδώ είναι

διαμορφωμένοι ανάλογα με τις

συνθήκες εδώ, ότι υπάρχουν και

ενήλικες μαθητές. Όταν ήρθα

λοιπόν, ξαφνιάστηκα δηλαδή, ότι θα κάνω μάθημα και σε

ενήλικους Τσέχους διότι όπως ξέρεις εγώ δε μιλώ τσέχικα

καθόλου και ήταν πολύ δύσκολος ο πρώτος καιρός. Το μόνο

εύκολοκομμάτι ήτανεμε ταμικράπαιδιάπουείναι και ηδουλειά

μου. Το πρώτο εξάμηνο, επειδή ήρθα χειμώνα, οι μαθητές μας

ήταν γύρω στους 35 και μόνο δύο, τρία παιδάκια της Κοινότητας

και οι υπόλοιποι ήταν Τσέχοι και μερικοί Έλληνες της Κοινότητας.

Ήταν δύσκολα στην αρχή διότι δεν είχα βιβλία καθόλου, ούτε για

τους μικρούς μαθητές ούτε για τους μεγάλους. Και επειδή όπως

ξέρεις ο δάσκαλος πρέπει να τα βγάζει μόνος του και πρέπει να

έχουμε και φαντασία και ευρηματικότητα, άρχισα να σκεφτούμε

τι μπορώνα κάνω. Δεν είχα τηλεόραση, δεν είχαυπολογιστή, δεν

είχα βιβλία, δε μιλάω τσεχικά, οπότε έπρεπε να δω τι θα κάνω.

Σιγά, σιγά, τακατάφερα.Άρχισαναβγάζωδικέςμουφωτοτυπίες,

να αγοράζω βιβλία, κατέβηκα στην Αθήνα και αγόρασα βιβλία,

«Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», για ενήλικες και σιγά, σιγά,

άρχισα να μαζεύω και να κάνω τη δική μου ύλη. Αυτό μου πήρε

κάποιο χρόνο κι έτσι ξεκίνησα τα μαθήματα ομαλά, άρχισα να

συνηθίζω κι εγώ εδώ στην Πράγα, την πολύ όμορφη πόλη, αλλά

λίγο δύσκολη από άλλες συνθήκες, κι έτσι πέρασε ο μισός

πρώτος χρόνος.

Τη δεύτερη χρόνια αφού έβαλα κάποια τάξη και κάποια σειρά,

κάποια οργάνωση διότι όταν ήρθα ήτανε λίγο κάπως στον αέρα

όλα, δηλαδή δεν υπήρχε ωράριο, δεν υπήρχε οργάνωση, ο

καθένας μπορούσε να έρθει οπότε ήθελε, να φύγει οπότε θέλει,

κι εγώ επειδή είμαι λίγο πιο αυστηρή και πιο οργανωτική σ' αυτά

τα πράγματα, έβαλα από τον Σεπτέμβριο 2009 συγκεκριμένες

ημέρες και προς εγγραφής, χώρισα τους μαθητές σε τμήματα

ανάλογα με το επίπεδο και καταφέραμε μαζί με τη δική σου

βοήθεια και της Ελευθερίας Πέτελικ, υπεύθυνη για τα

μαθήματα, να φέρουμε πολύ κόσμο και από τους 35 μαθητές

που είχα τον πρώτο χειμώνα, το Σεπτέμβριο του 2009, είχα 70

μαθητές και φαντάσου κάποιοι ήρθαν, έφυγαν, κάποιοι ήρθαν

στη μέση της χρονιάς κι έπρεπε να φύγουν διότι δεν υπήρχε

χώρος και αναγκαστήκανε ναφύγουν. Είχαμε πάραπολύμεγάλη

επιτυχία, πιστεύω, και το ίδιο συνεχίστηκε και τη χρονιά του

2010 και του 2011, δηλαδή με γύρω στους 5-70 μαθητές. Και

νομίζω ότι μετά από δυόμιση χρόνια το έργο μας ήταν πολύ

αποδοτικό και είμαι ευχαριστημένη, φεύγω πολύ

ευχαριστημένη. Εδώ έγινε μια καλή αρχή νομίζω, πλέον υπάρχει

μια οργάνωση στο σχολείο κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό

και πιστεύω ότι και ο συνάδελφος που θα έρθει μετά από μένα,

θα τα βρει έτοιμα, θα τα

συνε χ ί σ ε ι . Τώρα έχουμε

υπολογιστή, έχουμε βιβλία, τα

οποία τα έψαξα και τα βρήκα

μόνη μου. Και θέλω να το τονίσω

αυτό. Για τα μεν βιβλία για τα

παιδιά πήγα μόνη μου στον

Ο ρ γ α ν ι σ μ ό Ε κ δ ό σ ε ω ν

Διδακτικών Βιβλίων στην Αθήνα,

συνάντησα τον Πρόεδρο του

Οργανισμού μόνη μου, με τον

οποίο συνεργάστηκα και μου

έστειλε κάποια βιβλία που του

ζήτησα για τους μικρούς

μαθητές. Και για τους μεγάλους,

πήγα στα βιβλιοπωλεία στην

Αθήνα, κοίταξα ποια βιβλία είναι

κατάλληλα για τους μεγάλους κι

όταν ήρθα εδώ τα σύστησα.

Επίσης ζήτησα από τη Ντίτα

Χορέτσκοβα που πουλάει κάποια

βιβλία που τα βρήκα εγώ στην Αθήνα, έστειλα εγώ τους μαθητές

μου εκεί να το αγοράσουν το βιβλίο. Η Ντίτα κάνει εμπόριο

βιβλίων ελληνικών επειδή κι αυτή διδάσκει ελληνικά. Κι έτσι

σιγά, σιγά μπήκαν όλα στη θέση τους κι άρχισαν να λειτουργούν

όλα ομαλά. Κουράστηκα πάρα πολύ βέβαια αλλά αυτό είναι και

τοέργο τουεκπαιδευτικού.

Θέλω ναπωότι είμαι πάραπολύ ευγνώμον και απέναντι σε σένα

και σ' ευχαριστώ πάρα πολύ διότι με βοηθήσατε ως ΔΣ, και την

Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ, που συνεργαστήκαμε δύο χρονιές και

οτιδήποτε ζήτησααμέσωςανταποκριθήκατε και μόνο κι αυτό το

τονίζω, μόνο η Κοινότητα βοήθησε να φτάσουν τα ελληνικά

μαθήματα, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σημείο

αυτό που είμαστε τώρα. Δεν είχα βοήθεια από πουθενά αλλού,

απόκανένανάλλοφορέα.

Λ: Τώρα που λες για την βιβλιοθήκη, θέλω να σου πω ότι από

πέρυσι ξεκίνησακαι τηνδανειστικήβιβλιοθήκη,παρότρυνα τους

μαθητές μας να δανείζονται βιβλία για να μάθουνε τον

πολιτισμό, την ιστορία της Ελλάδας και τη λογοτεχνία που είναι

πολύ βασικό και ύστερα να εξοικειώνονται και να κάνουν

εξάσκηση στη γλώσσα. Διότι δεν φτάνουν μόνο τα μαθήματα,

αλλά πρέπει να διαβάζουν και να ακούν ελληνικά, να βλέπουν

ελληνική τηλεόραση, να ακούν ελληνικό ραδιόφωνο, να

παρακολουθούν το οτιδήποτε ελληνικό. Όπως στο τέλος κάθε

σχολικής χρόνιάς έκανα μια εργασία, εάν την περισσότερη

δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΤ, που προσπαθούσα να πείσω

όλους να πάνε διακοπές στην Ελλάδα και το κατάφερνα σε

σημαντικό βαθμό. Και επειδή από μόνους τους αγαπάν πολύ την

Ελλάδακι επειδή τουςεπηρέαζα.

Όσο αφορά τους Έλληνες της Κοινότητας έχουμε 10 με 15 άτομα

τοπολύ.

6

,

Κ: Κι εμείς είμαστε, κι εγώ προσωπικά, ευγνώμονες απέναντι

σε σένα και επίσης χαιρόμαστε για την επιτυχία στη βελτίωση

της κατάστασης σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής

γλώσσας. Πιστεύουμε ότι η δασκάλα ή ο δάσκαλος που θα

έρθει θα είναι τυχερή/ος που θα βρει μια πολύ καλή

οργάνωση, τάξη, το οποίο σίγουρα οφείλεται σε σένα και στην

επιμονή και την υπομονή σου. Θέλουμε να βελτιώσουμε το

υλικό μας και στη βιβλιοθήκη, προπαντός για τα βιβλία και

άλλουλικόγια ταμικράπαιδιά.

Κ: Γιατί νομίζεις ότι είναι λίγοι οι

Έλληνες της Κοινότητας, εάν κι

ε μ ε ί ς ω ς Κο ι ν ό τ η τ α τ α

δ ι α φ η μ ί ζ ο υ μ ε α υ τ ά τ α

μαθήματα, τα ανακοινώνουμε

και στην ιστοσελίδα μας, όπως

και στο περιοδικό μας αυτό,

όπως και σ' όλες τις εκδηλώσεις

που κάνουμε και τις ετήσιες
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Γενικές Συνελεύσεις της Κοινότητάς μας. Γιατί δεν υπάρχει

ενδιαφέρον;

Κ: Να περάσουμε σε λίγο διαφορετικό θέμα. Θέλω ακόμα μια

φορά να εκφράσω την ευχαρίστηση της Κοινότητάς μας για το

ότι εσύ ως απεσταλμένη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας

ποτέ δεν ανακατεύτηκες στα κοινοτικά μας, ποτέ δεν

προσπάθησες να «διασπάσεις» την Κοινότητά μας, κι ούτε

πήρες κάποια θέση με «κλίκες» που υπάρχουν σε κάθε

κοινότητα. Και τονίζω ότι είσαι η μόνη μέχρι τώρα που εμείς ως

κοινότητα δεν είχαμε καμία

επιφύλαξη για τυχών

α ρ ν η τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ α

δρώμενα της κοινότητας.

Δυσ τυχώς όπως σ το

παρελθόν, έτσι και τώρα,

υπάρχουν απεσταλμένοι

του Υπουργείου Παιδείας

της Ελλάδας που αντί να

διδάσκουν, νομίζουν ότι

είναι η δουλειά τους να

π ρ ο κ α λ ο ύ ν

α ν τ ι π α ρ α θ έ σ ε ι ς , ν α

σπέρνουν διχόνοιες, να

κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ε ύ ο υ ν

πρόσωπα κτλ, μην έχοντας

τίποτα το κοινό με την

κοινότητά μας. Ενώ εσύ μέσω των μαθημάτων και με τη στάση

που πήρες και έδειξες, βοήθησες τα μέλη μας να μείνουν

ενωμένα, και να μην επηρεάζονται από εξωτερικά στοιχεία

που μάλλον δεν θέλουν το καλό της Κοινότητάς μας, μα ούτε το

καλότουΕλληνισμούστηνΤσεχία

,

Λ: Νομίζω ότι πρώτον, επειδή μιλούνε τα ελληνικά και

αισθάνονται ότι δεν έχουν την ανάγκη να εκπαιδευτούνε

περισσότερο. Και μετά, νομίζω ότι δεν έχει βγει έξω το πόσο

σημαντικός είναι ο ρόλος της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας.

Δηλαδή δεν ξέρουνε τις δραστηριότητες της Κοινότητάς, δεν

έχουν συμμετάσχει ίσως στο παρελθόν σ' αυτές, δεν έχει φτάσει

στα αυτιά τους η δουλειά που γίνεται εδώ. Πχ., με τους Έλληνες

που έρχονται στα μαθήματα δεν κάνουμε ένα «αυστηρό»

μάθημα, δηλαδή τη γραμματική και τις ασκήσεις μας, αλλά είναι

μια καλή ευκαιρία να συναντηθούμε, να πούμε τα νέα μας, να

πούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, γενικότερα, να χαλαρώσουμε, να

διασκεδάσουμε, αλλά και να μάθουμε. Νομίζω εάν αυτό

γινότανε γνωστό, νομίζω ότι περισσότεροι θα ερχότανε. Ίσως σ'

αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια διαφήμιση αυτών των

μαθημάτων με τους Έλληνες. Όσο αφορά τους Τσέχους αυτοί η

διαφήμιση έγινε αυτόματα, κάναμε καλή δουλειά και οι ίδιοι οι

μαθητές γνωστοποιήσανε και «διαφημίσανε» τα μαθήματα

αυτά.

.

Λ: Ναι, αυτό που λες ισχύει. Πρώτον, διότι έχω επίγνωση των

καθηκόντων μου. Εγώ εδώ ήρθα ως εκπαιδευτικός και ως

δημόσιος υπάλληλος απεσταλμένη του Υπουργείου Παιδείας

της Ελλάδας και γνώριζα εξ αρχής ποια πρέπει να είναι η θέση

μου, η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο να διδάξω κι όχι για να

γίνω διαπλεγμένη στα διάφορα συμφέροντα, η στα διάφορα

πηγαδάκια, παρέες. Αυτό βέβαια δεν ευχαρίστησε κάποιους

διότι δεν μπόρεσαν ή να με πάρουν με το μέρος τους, ή μέσω

εμού να δημιουργήσουν κάποιο ζήτημα στην Κοινότητα.

Αντιμετώπισα κάποιες δυσκολίες πάνω σ' αυτό το θέμα λόγω

αυτής μου της στάσης, είχα κάποια προβλήματα είναι αλήθεια,

αλλά τα ξεπέρασα και τώρα που φεύγω πιστεύω ότι αυτό που

έκανα ήταν το πιο σοφό που θα μπορούσε να κάνει ένας

απεσταλμένος από το ελληνικό κράτος στην ομογένεια. Πρέπει

να έχουμε επίγνωση των καθηκόντων μας, ο εκπαιδευτικός

πρέπει να είναι μάχιμος, και το μόνο του έργου είναι η

διδασκαλία, και ναεμπνέει ευγενή, καλάστοιχείαστουςμαθητές

του και όχι να ανακατεύεται σε συμφέροντα. Εμένα αυτή είναι η

στάση μου και την τήρησα μέχρι αυτή τη μέρα. Και τονίζω όχι

χωρίς τίμημα.

Σχετικάμε τις εκδηλώσειςσαςστηνΚοινότητα, τις εθνικές γιορτές

του Οκτώβρη και Μάρτη που κάνουμε θεωρώ ότι είναι πάρα

πολύ καλές αφορμές να συναντηθούνε Έλληνες αλλά και φίλοι

Τσέχοι και άλλες εθνικότητες στο χώροπουπραγματοποιούνται.

Νομίζω ότι είναι άρτια οργανωμένες από σένα και το ΔΣ. Εμένα

μουαρέσανε πάραπολύ εάν κι εγώδεν είμαι του χορού. Παρόλα

αυτά διασκέδαζα και αναπολούσα μέσα από τη δημοτική

μουσική την Πατρίδα μας. Και ειδικά φέτος, θέλω να πω

συγχαρητήρια διότι η γιορτή της 25ης Μαρτίου με τα χορευτικά

που μας έφερες από τα Βερδικούσια, Λάρισας και της Ελληνικής

Κοινότητας του Γιάβορνικ, ήταν εξαιρετική. Οι άλλες

δραστηριότητες με τα παιδιά ήταν υπέροχες, άψογα

«Πρέπει να έχουμε επίγνωση των καθηκόντων μας, ο

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι μάχιμος, και το μόνο του έργου

είναι ηδιδασκαλία, και ναεμπνέει ευγενή, καλάστοιχείαστους

μαθητές του και όχι να ανακατεύεται σε συμφέροντα. Εμένα

αυτή είναι η στάση μου και την τήρησα μέχρι αυτή τη μέρα. Και

τονίζωόχι χωρίς τίμημα.»
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οργανωμένες και με τη βοήθεια της Ιβάνας Αβουκάτου,

υπεύθυνη για τα παιδιά, και την Επιτροπή Γονέων, τη Μαρτίνα,

τη Μαρία και τη Γιάρα, και τα παιδάκια μας χαιρόντουσαν πάρα

πολύ και τους δόθηκε και η ευκαιρία να μάθουν τα ελληνικά

πάρα πολύ καλά διότι πρώτη φορά μάθανε τα Κάλαντα και

πήγανε και τα τραγουδήσανε και στον κ. Πρέσβη της Ελλάδας και

σε Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες εδώ στην Πράγα.

Θέλω να συνεχίσετε για να έρχονται τα παιδιά μας σε επαφή με

τη παράδοση του Πάσχα, των Χριστουγέννων, κτλ. Και

μιλούσανε μόνο ελληνικά διότι έχουνε μπει στο πνεύμα. Και με

τα παιδιά είχα εξαιρετική σχέση, τα αγάπησα πάρα πολύ και

πίστεψέμε, θα μου λείψουν πάραπολύ οι μικροί μουμαθητές κι

εύχομαι πραγματικά ότι θα με σκέφτονται και θα σκέφτονται ότι

είναι Ελληνόπουλα και ότι η ελληνική τους γλώσσα είναι η

μητρική τουςγλώσσακαιθασυνεχίσουννα τηνμιλάνε.

Και το χορευτικό των παιδιών, τους άρεσε πάρα πολύ. Τους

έπαιρνε η δασκάλα κάθε Τρίτη μετά το μάθημα των ελληνικών,

νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή πρωτοβουλία από μέρος σας και

πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη τα παιδιά που πηγαίνανε

να μάθου ν παραδοσ ι α κού ς χο ρού ς . Όσο ι μα ς

παρακολουθούσαν στις γιορτές βλέπανε τον χορό των παιδιών

και την πρόοδο που ήταν εξαιρετική και όλοι παρακολουθούσαν

μεμεγάλησυγκίνηση.

Λ: Η Τσεχία είναι μια πανέμορφη χώρα, υπέροχη, φανταστική,

καταπράσινη. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε

συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα, και είναι τυχεροί όσοι μένουν εδώ.

Το κλίμα είναι διαφορετικό, εγώ είμαι άσπρη, και φεύγω ακόμα

πιο άσπρη, μας λείπει ο ήλιος, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε

όλα σ' αυτή τη ζωή. Όσο για την κουζίνα, εμένα μ' αρέσει πάρα

πολύη τσέχικηκουζίνακαιη τσέχικημπύραπουείναι η καλύτερη

στονκόσμο.

Λ: Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μας βρίσκεται σε μια πολύ

δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά παρόλα αυτά το ελληνικό

κράτος δεν ξεχνάει την ομογένεια απανταχού της γης. Βοηθάει,

είναι παρούσα, κι ακόμα κι αυτή την στιγμή που τα οικονομικά

της είναι πολύ δύσκολα, έχει εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.

Και θέλω να τονίσω ότι η θέση αυτή εδώ στην Τσεχία, θα

συνεχίσει ναυπάρχει. Εγώεπέλεξα ναφύγωστα τρία χρόνια, δεν

είναι ότι το ελληνικό κράτος στερεί το δάσκαλο από την Πράγα.

Αλλά εγώ η ίδια για προσωπικούς λόγους επέλεξα να φύγω στην

τριετία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αγαπά τους Έλληνες και

φροντίζει πάντα το καλύτερο για αυτούς. Και είμαι σίγουρη ότι

θαφροντίσει και τοθέματουσυναδέλφουπουθαέρθει.

Σήμερα Τασούλα μου που μιλάμε είναι 23 Ιούνιου κι έχουμε την

αποχαιρετιστήρια γιορτή, όπως κάναμε και πέρυσι. Φέτος όμως

έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, είναι πιο συγκινητικό, είναι η

ημέρα που θα αποχαιρετήσω οριστικά τους μαθητές μου κι

όλους εσάς. Διοργανώνουμε μια πολύ καλή γιορτή με ποιήματα,

μουσική, τραγούδια, χορούς που τα έχουνε οργανώσει οι

μαθητέςμου, τραγούδιαπουέχει γράψει έναςαπό τουςμαθητές

μου ο Ζόρο Βέργος αλλά όλοι μαζί δουλέψαμε για να

περάσουμε ωραία αυτές τις δύοώρες, να πούμε αντίο και καλές

διακοπέςκαι είμαι χαρούμενηπουφτάσαμεσ'αυτή τημέρα.

Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας και το περιοδικό

«Καλημέρα» ευχήθηκε στον Μακαριώτατο χρόνια πολλά και

πολλή υγεία. Την Κοινότητα αντιπροσώπευσε η Πρόεδρος,

Τασούλα Ζησάκη-Healey μετά από την ευγενική πρόσκληση

του Μακ. Χριστόφορου. Την ίδια μέρα, στους χώρους της

Αρχιεπισκοπής (Sarecka 36) εγκαινιάστηκε και το όμορφο

παρεκκλήσι (ξύλινο, με χρυσό τρούλο) μέσα στους

ανθισμένους κήπους της Αρχιεπισκοπής. Τη λειτουργία

παρακολούθησε πλήθος πιστών ορθόδοξων όπως και

κληρικοί όχι μόνο από την Τσεχία και την Σλοβακία, αλλά και

από την Ελβετία, Ρουμανία, κτλ. Μαζί μας ήταν και αρκετοί

διπλωμάτες, όπως και οΠρέσβης της Ρωσίας. Στον λόγο τουο

Μακ. Χριστόφορος δεν ξέχασε την Ελληνική Κοινότητα της

Πράγας και το περιοδικό μας. Μετά τη λειτουργία

ακολούθησε επίσημο πλούσιο γεύμα το οποίο ο Μακ.

Χριστόφορος πρόσφερε στους

«αδελφούς και αδελφές μας,

στην οικογένειά μας». Μας

συγκίνησε η ευγενική χειρονομία

του Μακ. Χριστόφορου όταν

έκοψε την τούρτα πρόσφερε το

πρώτο κομμάτι στους Έλληνες

στην Τσεχία και στο περιοδικό

μας. Ευχαριστούμε τον Μακ.

Αρχιεπίσκοπο και ακόμα μια

φορά του ευχόμαστε χρόνια

πολλά, να τα εκατοστίσει και να

έχει σιδερένιαυγεία.

Και νατοσυνεχίσετεαυτό.

ρόνια πολλά στον Μακ. Χριστόφορο, Αρχιεπίσκοπο

Πράγας, Μητροπολίτη Τσεχικών Χωρών και

Σλοβακίας!

,

,

Ζόρου Βέργου, μουσική και στοίχοι Αφιερωμένο στη δασκάλα

Λήδα

Χ

Κ:ΠωςσουάρεσεηδιαμονήσουστηνΤσεχία;

Κ: Πιστεύεις ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας θα μας

στείλει κάποιονσυνάδελφόσουφέτος;

Κ: Εμείς όμως δεν είμαστε χαρούμενοι, θα μας λείψεις πολύ,

αλλά είμαστε ευτυχισμένοι που σε είχαμε εδώ στην Κοινότητά

μας, στο σχολείο μας και θέλω να σ' ευχαριστήσω ακόμα

μια φορά για όσα έκανες για την Κοινότητά μας, για τα

παιδάκια της Κοινότητάς και για τους Τσέχους φίλους μας,

μια άψογη, άριστη, άρτια δουλειά ως εκπαιδευτικός. Γι'

αυτό θέλω να σου πω ακόμη μια φορά ότι σ' αγαπάμε και

δεν θα σε ξεχάσουμε. Κι εσύ να μη μας ξεχάσεις. Σου

ευχόμαστε ότι το καλύτερο στην επαγγελματική και

προσωπικήσουζωήκαι καλόταξίδι. Σ' αγαπάμεπολύ.

Ο «Υμνος» της τάξης της Τετάρτης «ΤΟ ΠΑΡΤΙ»

29 Ιουνίου

Τι κάνω το βράδυ είναι Τετάρτη, έχουμε πάρτι ένα όμορφο

πάρτι που μαθαίνω ελληνικά.

Η δασκάλα μας η Λήδα είναι περίεργη σαν γίδα

Θέλει να πω τα νέα μου όλα Τι έκανα χτες και με ποιόν.

Παίρνω μετρό, είναι πέντε η ώρα Δεν θα μαντεύσετε τι κάνω

τώρα

Γρήγορα γράφω την εργασία Για να μην είναι φασαρία.

Άντρες, γυναίκες, καλή ομάδα

Κι όλοι τρελάθηκαν για την Ελλάδα

Νιώθω πολύ καλά, ε, βέβαια

Σ' αυτή την καταπληκτική παρέα.

Τι θα κάνω το βράδυ Είναι Τετάρτη, έχουμε πάρτι

Ένα όμορφο πάρτι Που μαθαίνω ελληνικά.

.
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ΕΠΤΑΝΗΣΑ: ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Ζάκυνθος: ΤοΦιόροτουΛεβάντε

Της Γεωργίας Παρχαρίδου

Τα Ιόνια νησιά έχουν πλούσια ιστορία, που χάνεται στους

αιώνες. Ακολούθησαν μια κοινή πορεία στο διάβα του χρόνου

ανεξάρτητα από την κυρίως Ελλάδα τα τελευταία 800 χρόνια

και δεν υπήρξαν μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ούτε

έζησαν την Τουρκοκρατία, όπως η υπόλοιπη Ελλάδα.

Βενετοκρατούμενα, δέχτηκαν επιρροές από τη Δύση, με

αποτέλεσμα να έχουν μια ιδιομορφία εντελώς διαφορετική

απότιςαπέναντιακτές.

Βαθιά επηρεασμένη από την ενετική κυριαρχία, η

Ζάκυνθος απέκτησε ένα ύφος ιδιαίτερο και μοναδικό.

Τόπος των Γραμμάτων και των Τεχνών, δέχθηκε επιρροές απ'

όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και κατάφερε να τις

αφομοιώσει σ' ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό κράμα. Η αγάπη για

τις τέχνες γέννησε το Διονύσιο Σολωμό, το Γρηγόριο

Ξενόπουλο, τον Ανδρέα Κάλβο, αλλά και τοπικές μορφές

τέχνης, όπως οι καντάδες, οι σερενάτες και η "αρέκια",

τετράφωνολαϊκό τραγούδι.

Τόπος ευλογημένος από το Θεό, η Ζάκυνθος συνδυάζει την

πλούσια πολιτισμική κληρονομιά με ανείπωτη φυσική

ομορφιά. Γέννημα σεισμού, η Ζάκυνθος αναδύθηκε από το

βυθό της θάλασσας, σχηματίζοντας ένα ακανόνιστο τρίγωνο.

Οι αμμώδεις και ομαλές παραλίες στο νοτιοανατολικό τμήμα

του νησιού παραχωρούν τη θέση τους στις κάθετες,

απόκρημνες, συχνά βραχώδεις παραλίες του βορειοδυτικού

τμήματος του νησιού, μαγεύοντας με την αντιφατικότητα που

χαρακτηρίζει το “Άνθος της Ανατολής" ή αλλιώς "Φιόρε του

Λεβάντε", όπως τηναποκαλούσανοιΔυτικοί.

Το πολυφωτογραφημένο Ναυάγιο, τα εντυπωσιακά σπήλαια

του Κεριού, οι Γαλάζιες Σπηλιές, αλλά και οι παραλίες του

Βασιλικού, όπου οι χελώνες έχουν επιλέξει για

την αναπαραγωγή τους, το γραφικό Αργάσι με τα

κοσμοπολίτικα βράδια του και η ιστορική Μπόχαλη, είναι λίγα

μόνο από τα μέρη που θα κλέψουν την καρδιά σας για πάντα.

Δύσκολα θα γλιτώσετε από τις φάρσες (μάντσιες) που οι

Ζακυνθινοί σκαρώνουν μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο

Caretta-Caretta

Γνωρίζουμε την Ελλάδα
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κόσμο.Άνθρωποιπρόσχαροι καιαισιόδοξοι,φημίζονται για τη

φιλοξενία τους, την ομιλητικότητά τους, αλλά και τη συνήθεια

να υπογραμμίζουν τα λόγια τους με έντονες χειρονομίες.

Σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η τραγουδιστή τους προφορά,

αλλά και γενικότερα η τόσο έντονη παρουσία του τραγουδιού

στη ζωήτους.

Ιθάκη βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κεφαλονιάς,

από την οποία χωρίζεται μ' ένα στενό κανάλι 3,5

χιλιομέτρων. Αν και τόσο μικρή, είναι παγκόσμια

γνωστήως το νησί του Οδυσσέα, μυθικού ήρωα της Τροίας και

βασιλιά της Ιθάκης. Η Ιθάκη είναι πραγματικά ένας μαγικός

τόπος, καιαντιπροσωπεύει τη νοσταλγία γιαεπιστροφήαπότα

ξένα. Ο Οδυσσέας έκανε μια δεκαετία για να φθάσει στο σπίτι

του και πολλοί πιστεύουν ότι η Ιθάκη αποτελεί τον απώτερο

στόχο για κάθε ταξιδευτή. Οι φιλικοί της οι άνθρωποι θα

κάνουν τα πάντα για να αισθάνεστε ευπρόσδεκτοι, και δεν

είναι τυχαίοότιπολλοί επιστρέφουνεδώκάθεχρόνο.

Το νησί αποτελείται από δύο χερσονήσους, οι οποίες

ενώνονται με τον Ισθμό του Αετού. Πρόκειται για ένα μικρό

θαύμα της φύσης γεμάτο αντιθέσεις και χρώματα, πράσινο και

γαλάζιο. Το Βαθύ, η πρωτεύουσα του νησιού, έχει

παραδοσιακά όμορφα σπίτια επτανησιακής αρχιτεκτονικής

και ένα πανέμορφο φυσικό κόλπο, μέσα στον οποίο βρίσκεται

τομικρόνησάκιΛαζαρέτο.

Η Ιθάκη είναι, επίσης, εξαιρετικός τόπος για κολύμβηση,

καταδύσεις και για αναρρίχηση στα βουνά. Η φύση είναι

απότομη και όμορφη και διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία

χλωρίδας και πανίδας. Επομένως, μια καλή επιλογή είναι οι

μεγάλες βόλτες και ηπεζοπορία.Φέρτεάφθονο νερό, όμως και

προετοιμαστείτε για «σοβαρή» αναρρίχηση! Υπάρχουν

θαλάσσια σπορ, γήπεδα τένις και εκδρομές στα γειτονικά

νησιά. Τον Αύγουστο υπάρχει ένα πολιτιστικό φεστιβάλ με

καλλιτέχνες καιορχήστρεςαπόόλο τονκόσμο.

ια από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου, η

Κέρκυρα, που για πρώτη φορά αναφέρεται στην

Οδύσσεια ως ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα, πριν την

επιστροφή του στην Ιθάκη. Το μυθικό νησί των Φαιάκων, το

σμαράγδι του Ιονίου με τις ατέλειωτες φυσικές ομορφιές, το

θρυλικό παρελθόν, τα αναγεννησιακά μνημεία, τις μουσικές

μπάντες και τον κοσμοπολίτικοαέρασαγηνεύει και σήμερα τον

επισκέπτη, όπως μάγεψε τον Οδυσσέα, χαρίζοντάς του

φιλοξενίακαι γαλήνη.

Tο καταπράσινο νησί της Κέρκυρας, με την απαράμιλλη

ομορφιά είναι το βορειότερο νησί του Ιονίου. Βρίσκεται στην

είσοδο της Αδριατικής και είναι το κοντινότερο σημείο της

Ελλάδαςπροςστην Ιταλία.

H παλιά πόλη εκτείνεται μεταξύ των δύο ενετικών φρουρίων.

Tο λατινικό όνομα της Κέρκυρας, Corfu, προέκυψε από την

παραφθορά του βυζαντινού τοπωνυμίου Κορυφώ, λόγω των

δύο κορυφών του Παλαιού Φρουρίου, μέσα στο οποίο ήταν

οχυρωμένη η πόλη. Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά τον 14ο

αιώνα οι επίσημες αρχές αποκαλούσαν την κερκυραϊκή

πρωτεύουσα, Πόλη των Kορυφών. Μεγαλοπρεπής και

αρχοντική, η Κέρκυρα αντλεί την αίγλη της από τις ευρωπαϊκές

επιρροές της, αφού υπήρξε σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών.

Η πολιτισμική της ταυτότητα είναι απόρροια μιας

δημιουργικής σύνθεσης διαφορετικών χαρακτηριστικών. Το

αποτέλεσμα είναι η αρμονική αίσθηση ρυθμού και

κουλτούρας, πουμε τη μοναδικότητά τους ξεφεύγοντας από το

παραδοσιακό χρώμα της υπόλοιπης Ελλάδας, μαγεύουν τον

επισκέπτη και τον μεταφέρουν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή

διάσταση.

Αν υπάρχει κάποια περίοδος του χρόνου που αξίζει να βρεθεί

κανείς στην Κέρκυρα, αυτή είναι σίγουρα το Πάσχα. Ο

εορτασμός του Πάσχα είναι μια εμπειρία μοναδική, τελείως

διαφορετική απ' ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα και πρωτόγνωρη

για τους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται για μια μεγάλη

γιορτή, στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά η ορθόδοξη

χριστιανική πίστη, η ειδωλολατρική παράδοση, η καταλυτική

παρουσία του Αγίου Σπυρίδωνα, η καθολική κοινότητα, η

βενετσιάνικη επίδραση, το γνήσιο κερκυραϊκό χιούμορ, η

μουσική των φιλαρμονικών και βέβαια η ανοιξιάτικη

ατμόσφαιρα. Στις 11 το πρωί, γίνεται η Πρώτη Ανάσταση και

πέφτουν οι “μπότηδες”. Tο φασαριόζικο αυτό έθιμο ξεκίνησε

από την πόλη, επεκτάθηκε στα χωριά και είναι επιρροή από

τους Ενετούς. Οι Ενετοί συνήθιζαν την Πρωτοχρονιά, τη

μεγαλύτερη γιορτή των Καθολικών, να πετούν από τα

παράθυρά τους παλιά αντικείμενα για να τους φέρει ο νέος

χρόνος καινούρια. Οι Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν το έθιμο

αυτό και το πραγματοποιούσαν στη μεγαλύτερη ελληνική

γιορτή, το Πάσχα. Στις μέρες μας τα παλιά αντικείμενα

αντικαταστάθηκαν από πήλινα κανάτια (ο μπότης είναι το

κανάτι με το στενό στόμιο και τα δυο χερούλια) γεμάτα νερό

για να κάνουν μεγαλύτερο κρότο, τα οποία πετούν στις

πλατείεςαπόταμπαλκόνια.

ο μεγαλύτερο νησί του Ιονίου Πελάγους, η φύση του

οποίου επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους χιλιάδες

παραθεριστές που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Τα φυσικά

σπήλαια, οι καταβόθρες, τα περίεργα βράχια, οι παράξενες

παραλίες, οι καταπράσινες πλαγιές, οι όμορφες λίμνες

ξαφνιάζουν και μαγεύουν τους επισκέπτες της. Ιδανικός τόπος

για ξεκούραση, αλλά και για τους λάτρεις - εξερευνητές της

φύσης.

Οι κάτοικοι διακρίνονται για τη φιλοξενία τους, την εξυπνάδα

τους, το χιούμορ και το χορωδιακό τραγούδι. Είναι άνθρωποι

που κατάφεραν να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο, να

«… σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 'ναι

μακρύςοδρόμος, γεμάτοςπεριπέτειες, γεμάτοςγνώσεις...».

Η

Μ

Τ

Ιθάκη–Τονησί τουΟδυσσέα

Κέρκυρα–Τονησί τωνΦαιάκων

Κεφαλονιά–Έναςφιλόξενος τόπος
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διακριθούνκαι ναπλουτίσουν.

Το όνομά της, ένας θρύλος λέει ότι πήρε από τον Κέφαλο που

έδιωξε τουςΤηλεβόες, ενώοΌμηρος τηναποκαλούσεΣάμηκαι

τους κατοίκους Κεφαλλήνες, όνομα που αποδίδεται

γενικότερα στους υπηκόους του Οδυσσέα. Γνωρίζει μεγάλη

ακμή κατά τηνΜυκηναϊκή περίοδο και αργότερα τον 5ο αιώνα

π.Χ. με την Κεφαλληνιακή Τετράπολη, που αποτελούσαν

τέσσερις πόλεις-κράτη: η

Πάλη, η Κράνη, οι Πρόννοι

και η Σάμη, ονόματα των

γ ιώ ν του Κ έφαλου .

Πόλεμοι αναγκάζουν τους

κατοίκους να οχυρώσουν

τα νησιά με τείχη και

κάστρα. Κατά την περίοδο

της Ρωμαιοκρατίας, το

νησί γνωρίζει παρακμή,

ό π ω ς κ α ι κ α τ ά τ η

Βυ ζα ν τ ι ν ή π ερ ί ο δο .

Ακολουθούν διάφοροι

κ α τ α κ τ η τ έ ς , ό π ω ς

Νορμανδοί, Ενετοί (εποχή

που χαρακτηρίζεται από

έντονη οικονομική και

πολιτιστική ανάπτυξη),

Γάλλοι, Τούρκοι, Άγγλοι

κα ι τ ε λ ι κά το 1864

ενώνεταιμαζί με ταυπόλοιπα Ιόνιανησιάμε τηνΕλλάδα.

Όλοι οι κατακτητές άφησαν τα σημάδια τους και συνετέλεσαν

στον ιδιαίτερο Επτανησιακό πολιτισμό με παραδόσεις, έθιμα,

τραγούδια, χορούς και γλωσσικούς ιδιωματισμούς, που δεν

συναντούμεσεάλλαμέρητηςΕλλάδας.

Η Κεφαλονιά είναι το νησί του Νίκου Καββαδία, του Μαρίνου

Αντύπα, του Ανδρέα Λασκαράτου και αναρίθμητων άλλων

παλαιών και σύγχρονων κορυφαίων ποιητών, λογοτεχνών,

μουσικών, ζωγράφων και γενικά, όπως χαρακτηριστικά

αποκαλούνται, "ανήσυχωνπνευμάτων".

ύθηρα, το νησί που η θεά Αφροδίτη επέλεξε να

αναδυθεί. Τα Κύθηρα βρίσκονται στα νότια της

Πελοποννήσου, ανήκουν στα Επτάνησα και λόγω της

γεωγραφικής τους θέσης έχουν επηρεαστεί από διάφορους

πολιτισμούς, που διαμόρφωσαν με το πέρασμα των χρόνων

ένα ιδιαίτερο ύφος στο νησί. Τα Κύθηρα είναι καταπράσινα με

χρυσές αμμουδιές και οροπέδια που φτάνουν ως τη θάλασσα

και σχηματίζουν μικρούς όρμους. Χαρακτηριστικό των

Κυθήρων είναι η περίεργη αρχιτεκτονική με στοιχεία από τα

Επτάνησα, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Στο νησί

υπάρχουν ενετικά, βυζαντινά και μεσαιωνικάμνημεία, κάστρα,

ξωκλήσια και ανάμεσά τους σοκάκια με καμάρες σε

κυκλαδίτικο ύφος. Στη Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού, το

μεσαιωνικό κάστρο δεσπόζει από το ύψωμα και πιο κάτω τα

κάτασπρα σπίτια σε κυκλαδίτικο ύφος δημιουργούν μια

πανέμορφη εικόνα. Διοικητικά, τα Κύθηρα ανήκουν στο νομό

Πειραιά.

Λευκάδα, «το σμαραγδένιο νησί», είναι ένα

πανέμορφο νησί του Ιονίου Πελάγους και βρίσκεται

ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά. Είναι το

τέταρτο σε μέγεθος νησί των Επτανήσων με έκταση 302τ.χ. και

πληθυσμό 23.000 κατοίκους. Η Λευκάδα ακουμπά σχεδόν τις

ακτές της Ακαρνανίας στη Δυτική Ελλάδα. Πολλοί ιστορικοί,

όπως ο Θουκυδίδης και ο Στράβων, την αναφέρουν στα

συγγράμματά τους ως χερσόνησο. Η απόσταση μεταξύ τους

είναιστα50μέτρακαισυνδέονταιμέσωπλωτήςγέφυρας.

Γύρω από το νησί της Λευκάδας υπάρχουν άλλα 20 μικρότερα

νησάκια, όπως το Μεγανήσι (το νησί των ναυτικών), ο

Κάλαμος, ο Καστός, η Μαδουρή (όπου βρίσκεται το σπίτι του

ποιητή Α. Βαλαωρίτη), ο

Σκορπιός (το ιδιόκτητο νησί

του Αρ. Ωνάση), η Σπάρτη,

Κυθρός, η Θηλειά και όλα μαζί

αποτελούν διοικητικά το νομό

Λευκάδας με πρωτεύουσα την

ομώνυμη πόλη. Η Λευκάδα

πήρε το όνομά της από τους

λ ευ κού ς από κρημνου ς

βράχους που βρίσκονται στο

νοτιότερο ακρωτήρι του

νησιού, τοακρωτήριΛευκάτα.

Η Λευκάδα είναι καταπράσινη

και συνδυάζει βουνό και

θάλασσα. Τα βουνά του

νησιού είναι τοΜέγα Όρος με

υψόμετρο 1012 μ., ο Άγιος

Ηλίας με υψόμετρο 1040 μ.,

τ ο όρο ς Σ ταυρωτά με

υψόμετρο 1140 μ., ο Πύργος

με ύψος 1058 μ., αλλά και βουνά με χαμηλότερο υψόμετρο,

όπως τα βουνά Σκάρος, Στρογγυλό όρος (820 μ.), Σικερό και

Αχράδα με υψόμετρο κάτω των 550 μ. Σε πολλά σημεία οι

ορεινοί όγκοι πέφτουν απότομα στη θάλασσα σχηματίζοντας

απόκρημνες ακτές. Ανάμεσα στα βουνά υπάρχουν οι πεδιάδες

της Φλέβας, της Βασιλικής και του Εγκλισμένου. Το κλίμα του

νησιού, είναι μεσογειακό. Διακρίνεται από τη μεγάλη

ηλιοφάνεια και τη μικρή νέφωση κατά τη θερινή περίοδο, ενώ

κατά τη χειμερινή δίνει συχνές βροχές, αλλά σπάνια παγετό ή

χιόνι. Το καλοκαίρι είναι ζεστό και οι άνεμοι που επικρατούν

κάνουν την ατμόσφαιρα ευχάριστη. Το νησί οφείλει το μεγάλο

αριθμό τουριστών που δέχεται κάθε χρόνο και στα μοναδικά

αυτά κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Οι πεδιάδες της είναι

πολύ εύφορες και παράγουν λάδι, ελιές, σιτηρά κ.λπ. Στα

βόρεια του νησιού βρίσκουμε τη λιμνοθάλασσα, που είναι

σημαντικός υδροβιότοπος για πολλά είδη πουλιών. Μέσα στη

λιμνοθάλασσαυπάρχουνπαραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες.

ησί κατάφυτο από αιωνόβιες ελιές, πεύκα,

κυπαρίσσια και θάμνους, με δαντελωτές ακρογιαλιές,

γραφικούς όρμους, απόκρημνες ακτές και μαγευτικές

θαλάσσιες σπηλιές. Οι οικισμοί, με δείγματα γνήσιας

επτανησιακής αρχιτεκτονικής, οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια, οι

ξερολιθιές, σε συνδυασμό με το ξεχωριστόφυσικό περιβάλλον

καθιστούν τους Παξούς ένα μαγευτικό προορισμό. Οι δρόμοι

και τα μονοπάτια δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να

γνωρίσει κάθε γωνιά του νησιού, ενώ οι όρμοι των Παξών

προσφέρονται για ελλιμενισμό και αποτελούν σημείο

αναφοράς για όσους ταξιδεύουν στο Ιόνιο. Σύμφωνα με τη

μυθολογία ο Ποσειδώνας απέσπασε με τη τρίαινά του από την

Κέρκυρα το νησί, που αποτέλεσε ερωτικό καταφύγιο για τον

ίδιο και τηνΑμφιτρίτη.

o

Κ

Η

Ν

Κύθηρα–Τοκρυμμένονησί

Λευκάδα -Τοσμαραγδένιονησί

Παξοί - Τροπικήομορφιάσεελληνικάνερά
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«Να μην χρησιμοποιείτε το έργο του

πατέρα μου»

«Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, θα τον κρατήσουμε

τον ήλιο σίγουρα ναι, πάνω στις στέγες μέσα στις

καρδιές, καλημέρα ήλιε καλημέρα»

( )από το Ριζοσπάστη Τρίτη 28 Ιούνη 2011

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, που

απαγορεύει τη χρήση του έργου του Μάνου Λοΐζου σε

κομματικές εκδηλώσεις τουΠΑΣΟΚ

Μυρσίνη

Λοΐζου

ΡιζοσπάστηςΤετάρτη29 Ιούνη2011

Μυρσίνης Λοΐζου

Ο πατέρας μου Μάνος Λοΐζος αγωνίστηκε με τον δικό του

τρόπο, για αξίες όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία και η

Κοινωνική Δικαιοσύνη

Τώρα, όμως, πλέον, εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε

καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του λαού και των

εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν τον πατέρα

μου, και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην

καθημερινότητά του ως πολίτη, και στις σχέσεις του με τους

συνανθρώπους του.

σας απαγορεύω ρητά και κατηγορηματικά

Επειδή, όπως

αποδείχτηκε, δεν είστε και ούτε ήσασταν ποτέ μέρος αυτού

του λαού και δεν έχετε πλέον κανένα δικαίωμα και καμία

νομιμοποίησηνασυνεχίζετενατονεξαπατάτε.

Α
νοιχτή Επιστολή στον πρωθυπουργό, και την

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, απέστειλε χτες η

, με την οποία απαγορεύει ρητά και

κατηγορηματικά τη χρησιμοποίηση του έργου ή μέρους του

έργου του Μάνου Λοΐζου, σε οποιαδήποτε κομματική

εκδήλωσηήδραστηριότητα τουΠΑΣΟΚ.

Η κόρη του μεγάλου συνθέτη σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: «Ο

πατέρας μουΜάνος Λοΐζος αγωνίστηκε με τον δικό του τρόπο,

για αξίες όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία και η Κοινωνική

Δικαιοσύνη.Προσπάθησεναυπηρετήσει, μέσωτης τέχνης του,

τα οράματα και τις αξίες ενός καταπιεζόμενου Λαού, ο οποίος

μεπολύ κόπο, αίμα και δάκρυααγωνίστηκε για τηΔημοκρατία,

τηνοποία τόσοβάναυσατουτηνστερούσαν».

Και συνεχίζει: «Αφού αυτός ο Λαός κατοχύρωσε με πολλούς

αγώνες τα στοιχειώδη Δημοκρατικά δικαιώματα τα οποία στην

Ευρώπη είχαν κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και

όπου Δικαιώματα βάζετε ευκαιρίες. Τα Δικαιώματα στην

εργασία, την υγεία, την Παιδεία, την ποιότητα ζωής, τον

πολιτισμό, τα έχετε κάνει ένα απέραντο έξυπνων

επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο το Δημόσιο πλούτο αυτής

της χώρας,αλλάκαι την ίδια τηνανθρώπινηύπαρξη.

Τόσα χρόνια σαςακούωνα χρησιμοποιείτε το "ΚαλημέραΉλιε"

στις Κομματικές σας συγκεντρώσεις. Παλιότερα, απλά με

ενοχλούσε αισθητικά καθώς και με πλήγωνε, εξαιτίας αφ' ενός

της υποκρισίας σας, - διότι οι δικές σας αξίες επέβαλαν και

έναν βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής, και δημιούργησαν

σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους, και ενεργούς

πολίτες - και αφ' ετέρου διότι οι δικές σας αξίες δεν έχουν

καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να πει το

συγκεκριμένο τραγούδι.

Τώρα όμως πλέον εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε

καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του Λαού και των

εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν τον πατέρα

μου, και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην

καθημερινότητά του ως πολίτη, και στις σχέσεις του με τους

συνανθρώπους του».

Και καταλήγει: «Ως εκ τούτου, σας απαγορεύω ρητά και

κατηγορηματικά, να χρησιμοποιείτε έργο ή μέρος του έργου

του Μάνου Λοΐζου, σε οποιαδήποτε κομματική σας εκδήλωση

ήδραστηριότητα».

Η ανοιχτή επιστολή της , κόρης του Μάνου

Λοΐζου,προς τονπρωθυπουργόκαι τηνκυβέρνησητουΠΑΣΟΚ:

«Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζω εκ

των προτέρων, ότι αυτή η κίνησή μου είναι συμβολική,

εντούτοις η συνείδησή μου, και η αξιοπρέπειά μουως ενεργού

πολίτημουεπιβάλλει νασαςγνωστοποιήσωταεξής:

. Προσπάθησε να υπηρετήσει μέσω της

τέχνης του ταοράματακαι τις αξίες ενός καταπιεζόμενουλαού,

ο οποίος με πολύ κόπο, αίμα και δάκρυα αγωνίστηκε για την

Δημοκρατία, τηνοποία τόσοβάναυσατουτηνστερούσαν.

Αφού αυτός ο λαός κατοχύρωσε με πολλούς αγώνες τα

στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία στην Ευρώπη

είχαν κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και όπου

δικαιώματαβάζετε ευκαιρίες.

Τα δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την

ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, τα έχετε κάνει ένααπέραντο

έξυπνων επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο τον

δημόσιο πλούτο αυτής της χώρας, αλλά και την ίδια την

ανθρώπινηύπαρξη.

Τόσα χρόνια σαςακούωνα χρησιμοποιείτε το "ΚαλημέραΉλιε"

στις κομματικέςσαςσυγκεντρώσεις.

Παλιότερα, απλά με ενοχλούσε αισθητικά καθώς και με

πλήγωνε, εξαιτίας αφενός της υποκρισίας σας - διότι οι δικές

σας αξίες επέβαλαν και έναν βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής,

και δημιούργησαν σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους

και ενεργούςπολίτες - και αφετέρουδιότι οι δικέςσαςαξίες δεν

έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να πει το

συγκεκριμένο τραγούδι.

Το τραγούδι αυτό καλημερίζει τον Ήλιο, την ελπίδα, την

αλληλεγγύη και την προσμονή ενός ολόκληρου λαού για

δημοκρατία και ελευθερία. Εσείς, όμως, είστε υπεύθυνοι για

την πιο βαθιά, πνευματική, αξιακή, ηθική και πολιτισμική

καταχνιάπουθα μπορούσεναέχειποτέαυτόςο τόπος.

Ως εκ τούτου, να

χρησιμοποιείτε έργο ή μέρος του έργου τουΜάνου Λοΐζου, σε

οποιαδήποτεκομματικήσαςεκδήλωσηήδραστηριότητα.

Βέβαια, ίσως να απαντήσετε ότι το έργο του Μάνου Λοΐζου

ανήκει στο λαό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο όμως και η

συγκεκριμένη πράξη εκ μέρους μου.

ΟΉλιος, άλλωστε, είναι δικόςμας, και όχι δικόςσας.Δενμπορεί

κανείς ναμας τονπάρει. Καιδενθαμας τονπάρει».

fast track

fast

track

ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΟΪΖΟΥ
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Ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας

στην Τσεχία, κ. Κωνσταντίνος Κοκόσης στο

Καλημέρα« »

Κ: Κύριε Πρέσβη, είσαστε τρία χρόνια στην Τσεχία. Θα

θέλαμε να ξέρουμε εάν υπάρχουν βελτιώσεις στις

τσεχοελληνικές σχέσεις και συγκεκριμένα στον εμπορικό

τομέα μεταξύ των δύο χωρών. Ένα σχόλιο που ακούμε συχνά

είναι ενώ βλέπουμε αρκετά προϊόντα ισπανικά στην αγορά,

ταελληνικάακόμαυστερούνσ'αυτόν τον τομέα.

Κ: Έχετε υπηρετήσει ως διπλωμάτης της Ελλάδας σε αρκετές

χώρες. Έχετε συναντήσει το κομμάτι του Ελληνισμού έξω από

τα σύνορα της Ελλάδας. Πώς συγκρίνεται ο δικός μας

ελληνισμός εδώ, ο πυρήνας του οποίου είναι οι πρώην

πολιτικοί πρόσφυγες και τα παιδιά τους με τον ελληνισμό

στιςάλλες χώρες.

Π: Πιστεύω ότι ξεκινώντας από το επίπεδο των διμερών

σχέσεων θα πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι υπάρχει ένα

μεγάλο υστέρημα ή να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, ένα

έλλειμμαστις εμπορικέςσχέσεις. Ηαναλογία είναι πραγματικά

πάρα πολύ δυσμενής σε βάρος μας, δηλαδή 2.5:1 – εμείς

εισάγουμε 2.5 αξίας προϊόντα και εξάγουμε στην Τσεχία μόνο

ένα. Βεβαίως, εκτός από τα λεγόμενα παραδοσιακά προϊόντα,

τα αγροτικά που λέτε εσείς, ή τα άλλα τα προϊόντα, πχ τα

συσκευασμένα, όπως είναι αγγουράκια να πούμε που είναι

πολύ της μόδας πρόσφατα, ή τομάτες ειδικής συσκευασίας,

εκτός από αυτά, υπάρχουν προϊόντα στην Ελλάδα, η τομείς αν

θέλετε που δεν είναι και τόσο γνωστά, αλλά έχουν καλή

παρουσία από πλευράς όγκους συναλλαγών. Στην πρώτη

περίπτωση είναι τα είδη υπέρ-εργολαβίας ηλεκτρονικών. Στη

δεύτερηκατηγορία, τα είδηαλουμίνιου. Και εκεί όμωςηεικόνα

δεν είναι καλή. Παραδείγματος χάρη, μετά το 1989, στη

συγκεκριμένη αυτή χώρα λόγω της γενικής ανοικοδόμησης

κτηρίων, κτλ. Υπήρχε ένας οργασμός, ακόμα και σήμερα που

υπάρχει κάποια ύφεση. Λογικά θα περίμενε κάποιος μια

μεγέθυνση σε είδη αλουμίνιου. Υπάρχει, αλλά όχι στο βαθμό

που θα μπορούσε να υπάρχει. Το ίδιο, απαντώντας στο

ερώτημα σας, παρατηρείται και στα παραδοσιακά προϊόντα

ξεκινώντας από το λάδι, τα εσπεριδοειδή, κτλ. Νομίζω ότι δεν

είμαι εγώ ο αρμοδιότερος και δε θα βοηθούσε τώρα σ' αυτή

την συνέντευξη, να πούμε για ποιους λόγους λεπτομερώς. Η

αλήθεια είναι ότι η «ευθύνη» αν θέλετε, είναι μοιρασμένη –

φταίμε κι εμείς οι ίδιοι σαν δομή ή σαν ένας μηχανισμός

προωθήσεως. Και πάνωαπόόλαεγώπιστεύω, προσωπικήμου

άποψη είναι, είναι και θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, είναι σε

πολλές περιπτώσεις που η εξαγωγική μας δυνατότητα

στηρίζεται είτε σε πολύ δεδομένα πράγματα, δηλαδή

παράγουμε συγκεκριμένη ποσότητα για συγκεκριμένα εκ των

προτέρωναγοραστή, είτεαυτός είναι Γερμανός, είτε Γάλλος.Οι

δυνατότητες μας, ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων

είναι αυτός ο οποίος επιλέγει και παραμένει σε

παραδοσιακούς τρόπους. Κοιτάξτε, ένα εκ πρώτης απόψεως

περίεργο φαινόμενο: Στα παραδοσιακά προϊόντα, στα οποία

αναφερθήκατε εσείς, εισάγονται μέσω Γερμανίας ενώ

εξάγονται από την Ελλάδα στην Τσεχία μέσω Γερμανίας.

Προφανώς διότι υπάρχει μεγαλύτερη υποδομή εκεί πέρα η

αγορά είναι μεγαλύτερη κι έχει τη δυνατότητα να εξάγει και

στις γειτονικές χώρες είτε Αυστρία, Τσεχία. Παρόλα αυτά όμως

το γεγονός ότι ταπροϊόντα όπως τα δεν είναι μόνο το

πώςθαπαρουσιαστεί έναπροϊόν,αλλάείναι καιο τρόπος

παραγωγής. Δέστε τι γίνεται στο θέμα του τουρισμού.

Βεβαίως, ο τουρισμός είναι το μεγάλο μας κεφάλαιο, είναι το

18% τουΑΕΠ. Από τηνάλληπλευράάλλες χώρες είναι πολύπιο

αναπτυγμένες ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο για να

προωθηθούν. Στην Ελλάδα είμαστε δεσμευμένοι

παραδοσιακά στους μεγάλους εξωτερικούς τουριστικούς

φορείς, τα μεγάλα τουριστικά γραφεία από τα οποία και

εξαρτώμεθα. Συνεπώς υπάρχει μια ανάγκη να αναθεωρηθεί

προς τις καινούργιες απαιτήσεις για τη σημερινή

εμπορευματηκότητα, προβολή των δικών μας πραγμάτων.

Πιστεύωότι ηπαραγωγήπέρααπόέναορισμένο επίπεδο είναι

ικανοποιητική για να προωθηθεί στο εξωτερικό. Οι δίοδοι

όμως δεν υπάρχουν. Κλασική περίπτωση θα έλεγα είναι η

Τσεχία. Προσπαθούμε, να πούμε, να προωθηθεί το ελληνικό

κρασί με διάφορες εκδηλώσεις. Πιο πολύ μπορεί να

προωθηθεί ηπαραγωγήμιας ολόκληρηςπεριοχής της Ελλάδας

από μια αλυσίδα σουπερμάρκετ τροφίμων από οποιαδήποτε

άλληπροσπάθειαθακατέλαβεπχηΠρεσβεία , το εμπορικό της

τμήμα.

Π: Η αλήθεια είναι ότι στις πρώτες μου τοποθετήσεις στο

εξωτερικό, ο Ελληνισμός ήταν ο ιστορικά εγκατεστημένος

ελληνισμός ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως η

περίπτωση της Κύπρου είναι εντελώς διαφορετική. Μετά η

περίπτωση των μεταναστών στο Βέλγιο, λόγου χάρη και ο

νεότερος στην Αμερική ή και στην Αιθιοπία που βρέθηκα, ήταν

εντελώς διαφορετικώς. Πράγματι, τα επιλεγόμενα του

εμφυλίου πολέμου και που εγκαταστάθηκαν εδώ και άλλου

faux bijou

Συνεντεύξεις
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δεν το είχα βιώσει μέχρι την άφιξη μου εδώ και τρία χρόνια

στην Τσεχία. Υπάρχουν κοινά σημεία και σημεία που

διαφοροποιούνε. Εκείνα τα σημεία είναι που θα έλεγε και ο

ποιητής «όπου και να ταξιδέψεις, η Ελλάδα σε πληγώνει» διότι

ένα μεγάλο ατού για μας σαν γένος, σαν έθνος, είναι ο

απόδημος ελληνισμός. Και φαντάζομαι ότι μέχρι πρόσφατα,

διότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει προσφάτως, ιστορικά,

τραγικά, δραστικά, μετά τους Εβραίους, είμαστε το πρώτο

αποδημητικό κράτος, έθνος. Επομένως, από παλιά ταξίδευε ο

Έλληνας, απόπαλιά εγκατασταίνοντανσεάλλες χώρες για τους

γνωστούς λόγους. Πρέπει να σας πω ότι και στην Αμερική όταν

πήγαινες στο δυτικό μέρος και όταν καταλάβαινες πως

έφταναν εκεί από την Ελλάδα οι πρώτοι μετανάστες, γύρω στο

1900 περίπου, πραγματικά σ' έπιανε πόνος ψυχής διότι

έβλεπες ότι αυτοί πραγματικά, ουσιαστικά θάφτηκαν μαζί με

την εγκατάσταση των σιδηροδρομικών δρόμων ή των νέων

πόλεων που χτίστηκαν εκεί. Βεβαίως πιο ιστορικά ματωμένη

ήταν εκεί η πορεία των κοινοτήτων των ελληνικών στην

Κωνσταντινούπολη και αλλού. Εδώ πέρα ήταν μια διάσταση

και ήτανε αν θέλετε κάτι που σε στενοχωρεί μ' ένα ιδιότυπο

τρόπο διότι σχετικά πρόσφατα μια ιστορική διάθεση

βλέποντας ταπράγματαδιαπράξαμεπάλι το ίδιο λάθος, το ίδιο

έγκλημα. Η διχόνοια που λέει ο ποιητής, και τα αποτελέσματα,

το πάθος, κι αν θέλετε και ο ασυγκράτητος μας χαρακτήρας,

οδήγησε σε μία ας ελπίσουμε τελευταία αιματηρή πράξη της

ελληνικής τραγωδίας και σαν αποτέλεσμα του εμφυλίου, όχι

μόνο οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν, εγκατέλειψαν, διώχτηκαν,

όπως θέλετε πέστε το, από τη γενέτειρα τους, αλλά δεν

μπόρεσαν για τόσες δεκαετίες να γυρίσουνε πίσω. Επομένως

εδώβλέπεις συμπυκνωμένη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας

κατά ένα τρόπο πάρα πολύ επώδυνο Γιατί οι άνθρωποι αυτοί

όπως παντού και σ' όλες τις εποχές της αποδημίας του

ελληνισμού, εκόντες άκοντες φύγανε, δεν μπορούσαν να

γυρίσουν λόγω οικογενειακών συνθηκών, οικονομιών, μετά το

1974 ή το 1982 και πραγματικά το νιώθουν, βιώνοντας αυτά τα

πράγματα. Έβλεπες ότι ο ελληνισμός μπορεί και να επιβιώσει

και να λειτουργήσει και να δημιουργήσει είτε σε δυσκολίες, σε

φιλόξενους και αφιλόξενους τόπους. Επομένως, υπάρχουνε

πολλά κοινά σημεία με τον υπόλοιπο απόδημο ελληνισμό,

όπως και υπάρχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για μένα

έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή η μικρή παρουσία των

Ελλήνων εδώ πέρα, στη χώρα αυτή, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει

πολλά πράγματα του παρελθόντος και αυτό ήταν για μένα ένα

μεγάλο δίδαγμα, ένα μεγάλο μάθημα. Διαπίστωσα ότι

πραγματικά έχουν επιτελέσει υπερβάσεις που στα μάτια ενός

ΈλληναεξΕλλάδος, είναισχεδόναπίστευτα.

Π: Αναμφίβολα υπάρχει μια καταλυτική επίδραση του

περιβάλλοντος, του χώρου στον οποίο ζούνε, αλλά εάν και

μυθοποιημένα στο μυαλό τους, είναι φορείς αυτού του

πράγματος που λέμε ελληνισμό. Βεβαίως, δεν μπορείς να

συγκρίνεις έναν άνθρωπο που ζει δυο γενιές, τρεις γενιές έξω

από την Ελλάδαμεαυτόνπου ζει εντός συνόρων. Παρόλααυτά

υπάρχουν αυτά τα κοινά στοιχεία που διαμορφώνουν αυτό

που λέμε ελληνισμό, απόδημο ελληνισμό που έχει τα δικά του

γνωρίσματα. Οι άνθρωποι εδώ ξέρουνε την ελληνική ιστορία

όσο την ξέρουνε και οι άλλοι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Ένα παιδί εδώ έκανε στο τσέχικο σχολείο και πανεπιστήμιο.

Άλλα δεν έχασε το δεσμό του με την Ελλάδα και αυτό σημαίνει

πολλά πράγματα. Υπάρχει στη νοοτροπία της ράτσας μας το

αντίδοτο εκείνο που ακριβώς δίνει επίγνωση της απόστασης,

δημιουργεί τέτοια αντίδραση, τέτοια αντίσταση Έστω και εάν

τον φέρουν κοντύτερα εάν και εξειδικευμένα, μυθοποιημένα.

Και γι' αυτό όταν ένας απόδημος Έλληνας έρχεται στην Ελλάδα

κάπου σκοντάφτει, κάπου στενοχωριέται μέσα του, αλλά

βασικά και βαθιά, μένει τόσο πολύ Έλληνας με τα δικά του

χαρακτηριστικά όσο είναι οι Έλληνες εντός συνόρων. Το

μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε προσλαμβάνουσες

απόόλον τον κόσμο. Και στην δικήμαςπερίπτωση έχουμε έναν

άνθρωπο να μας πει ποια είναι η νοοτροπία των Τσέχων. Στην

Αμερική πχ, υπάρχει η πρώτη γενιά που δεν μπορεί να είναι

τίποτα άλλο παρά Έλληνες. Η δεύτερη γενιά είναι η γενιά

εκείνη η οποία για λόγους υποσυνείδητα συμπλεγματικούς,

θέλει να φύγει από αυτό το περιβάλλον. Προς μεγάλη

κατάπληξη η τρίτη γενιά ψάχνει να βρει τα ίχνη της. Η τέταρτη

γενιά ακόμα περισσότερο. Ο τουρισμός αναζωογονεί την

επιθυμία της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και για

οικονομικούς λόγους, ή το εμπόριο. Πάρτε παράδειγμα την

Τσεχία. Στην Τσεχοσλοβακία υπήρχε ενδιαφέρον των 12.000

και κάτι και στα μέσα της δεκαετίας μειώθηκε δραματικά αυτό

το ενδιαφέρον. Ο τουρισμός όμως, η ένταξη της Τσεχίας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναφούντωσε την επιθυμία αυτή. Άλλα

είναι λογικό ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες εδώ θα μείνουν

ενταγμένοι στο τσέχικο περιβάλλον, εδώ ζούνε, εδώ

δραστηριοποιούνται και είναι αυτοί που θα είναι οι καλύτεροι

πρεσβευτές τουελληνισμού.

Π: Πρώτα να πω ότι χαίρομαι που διαβάσατε το βιβλίο οπότε

είναι πολύ πιο εύκολο να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ο

Αχιλλέαςμπορεί να είναι έναήδύοπρόσωπαπουμιλάνε. Διότι

δε μιλάει μόνο ο εγγονός, μιλάει και ο παππούς, μιλάει και ο

πατέρας ενδιαμέσως. Ο τρίτος στον οποίο αναφερθήκατε δεν

έχει ιδεολογική ταυτότητα πια, αυτός είναι η νέα γενιά των

25αριδων, 30άριδων της δεκαετίας του 1980. Αυτή η γενιά,

πρέπει να αναγνωρίσουμε, είναι απολιτική. Εμένα με

«εξυπηρετεί» αυτό για να δείξω ουσιαστικά όλη την εξέλιξη.

Πως ξεκινάει ο παππούς Αχιλλέας, παιδί προσφύγων στην

.

,

Κ: Οι Έλληνες που μείνανε, οι περίπου 3000, και προπαντός

αυτοί που έχουνε γεννηθεί εδώ, δίνουν την εντύπωση ότι δεν

ξέρουνε την ιστορία τους, δηλαδή το πώς και γιατί βρεθήκανε

οι γονείς, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους εδώ. Μπορεί

και ναμηνενδιαφέρονται για την ιστορία τους…

Κ: Να μιλήσουμε και για σας ως συγγραφέα. Γράψατε ένα

αρκετά συγκινητικό μυθιστόρημα, εάν και τεχνικά δεν ξέρω

γιατί το μυθιστόρημα το βάλατε σε εισαγωγικά, για τους

ΈλληνεςστηνΤσεχοσλοβακία/Τσεχία, τοοποίοβασίζεταισε

33-34 προφορικές μαρτυρίες, όπως μας είπατε. Είναι

συγκινητικό διότι αυτή η ομάδα προφορικών μαρτύρων

φαντάζει αρκετά μελαγχολική, αγέλαστη. Δεν βρήκατε

κάποιο πρόσωπο λίγο πιο φωτεινό, πιο γελαστό, πιο

ευτυχισμένο μέσα στους 3000 Έλληνες εδώ, που να ήξερε και

κάτι από την ιστορία του, να ενδιαφερότανε για κάτι (εκτός

από την αγάπη του για τη μάνα του και τον μεγάλο έρωτα του

για την Ελένη στα Σκόπια). Ο τρίτος Αχιλλέας ή Αχίλ, ο νεαρός,

ο εγγονός, είναι ένα άρρωστο άτομο ψυχικά. Αυτό βέβαια

μας κάνει να τον λυπόμαστε. Αλλά μέσω αυτού του ασθενή

ανθρώπου και των ψυχαναλυτικών εκδηλώσεων του, στο

βιβλίο σας παρουσιάζονται ιστορικά, πολιτικά γεγονότα και

θα έλεγα και με κάποια σκοπιμότητα, τα οποία είναι

μπερδεμένα. Και όχι μόνο, αυτός ο άνθρωπος, παιδί

πολιτικώνπροσφύγων,στο τέλοςοδηγείταισε ιδεολογικήκαι

τελικάφυσικήαυτοκτονία.
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Ελλάδα από τον μακρινό Πόντο, πως μετατοπίζεται, γίνεται

πρόσφυγας και μετά από μύρια βάσανα των γονιών του

βεβαίως, αυτός αναστήνεται για να βρεθεί μια στο Αλβανικό

Μέτωπο και μετά να βρεθεί κάτω από τις τραγικές συνθήκες

του εμφυλίου πολέμου, να φύγει και να φυγαδευτεί από μια

οδύσσεια των Βαλκανικών και να καταλήξει στην

Τσεχοσλοβακία και πως ο γιος του είναι αγλάισμα της

εξελίξεως του πατέρα, μπαίνει μέσα σ' ένα συγκεκριμένο

μηχανισμό του κόμματος και μένει πιστός εκεί μέχρι το τέλος

της αφήγησης. Και μένει πιστός διότι κάπου καταλαβαίνει ότι ο

μηχανισμός αυτός τον βοήθησε, τον ανέθρεψε, τον

υποστήριξε, αλλά κάπου φοβάται κιόλας να βάλει το μυαλό

του να σκεφτεί για ορισμένα πράγματα, στα οποία έχει φτάσει

ο πιο ηλικιωμένος πατέρας του, ο οποίος έχει αναθεωρήσει

πολλά ουσιώδη από τη ζωή του. Συνεπώς μέσα από αυτό είναι

η περιγραφή μιας περιόδου των γεγονότων. Το μυθιστόρημα

σε εισαγωγικά είναι για εκδοτικές ανάγκες και διότι στηρίζεται

κοντά στα 85%, 95% σε μαρτυρίες. Το θέμα από τη φύση του

είναι συγκινητικό, επώδυνο. Θα μπορούσα να το κάνω

μελοδραματικό, όμως ένα μεγάλο ποσοστό της διάστασης

μαρτυρίας θα χανότανε. Κι αν θέλετε για μένα ήταν ένα χρέος

προς τους ανθρώπους αυτούς να μεταφέρω όσο πιο πιστά

γίνεται το τι μου είπανε. Για μένα ήταν πραγματικά μια

μοναδική εμπειρία, οδύσσεια.Όπωςαντιλαμβάνεστε λόγωτης

θέσης μου, να πηγαίνεις με παρκαρισμένο υπηρεσιακό

αυτοκίνητο έξω από την πόρτα του ανθρώπου, να του λες

'μίλησε', αυτός ο δυστυχής να φοβάται στην αρχή ότι πάω να

ανοίξω καινούργιους φακέλους. Το δεύτερο, ο άνθρωπος

αυτός για να σπάσει ο πάγος πέρασε πολλήώρα και τρίτον, για

να αρχίσουμε να μιλάμε σ' ένα πιο φυσικό, φιλικό επίπεδο και

ακόμα περισσότερο όταν στο τέλος πια φτάσαμε σε

συγκεκριμένασυμπεράσματα, και πάνωαπόόλα το γεγονός το

πώς μιλήσανε αυτοί οι άνθρωποι για το τι πέρασαν, αυτό για

μένα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και αυτό ήθελα να το

κρατήσωσανφόρος τιμής. Και ο δεύτεροςφόρος τιμής, επειδή

υπήρχε κι αυτό το πρόβλημα, πολλοί δεν μπορούσανε να

διαβάσουνε στα ελληνικά, οι παλαιότεροι ξέρανε να μιλάνε

ελληνικά, αλλά δεν είχανε την τρέχουσα γλώσσα. Και επειδή

αυτό το βιβλίο έπρεπε να μεταφραστεί και στα τσέχικα.

Επομένως είναι μυθιστόρημα μεν, αλλά κόβοντας,

λογοκρίνοντας και μη γράφοντας πολλά από αυτά που

ε ι πώθηκαν , α κρ ι βώς γ ι α να το κρα τήσω σ το

ντοκουμενταρίστικο του.

Π: Εγώ διευκρινήσεις μπορώ να δώσω για το βιβλίο. Αυτή η

γραφήπλέον ανήκει στο αναγνωστικό ακροατήριο. Το δεύτερο

είναι ότι ο καθένας το ερμηνεύει κατά το πώς θέλει. Τρίτον,

ακόμα κι αν δώσω τις εξηγήσεις και είμαι πρόθυμος να σας τις

δώσω, πάλι τίποτα δε σημαίνει. Ο καθένας το διαβάζει κατά τη

δική του ερμηνεία και κατά τη δική του οπτική γωνία. Και δεν

νομίζω ότι βγαίνει από το βιβλίο ότι ήταν μόνο τα παιδιά των

μελών του κόμματος. Από τις 14-15 μαρτυρίες ήτανε ότι στους

άλλους σταθμούς, εκεί που πηγαίνανε των εργαζομένων τα

παιδιά, είχε αποφασιστική σημασία το γεγονός ότι ήταν μέλη

τουκόμματος.

Π: Εγώπήγασε τρειςσταθμούς.Οέναςμάλισταέχει μουσειακή

διάσταση. Στον έναν πήγα πριν να αρχίσω τη γραφή και μετά

χρειάστηκε να πάω να δω και τους άλλους δύο. Ο μικρός

Αχιλλέας αναφέρεται στον παιδικό σταθμό όπως τον ξέρουμε

σήμερα. Την πρώτη περίοδο όπου μένανε τα παιδιά που δεν

είχαν τουςγονείς τουςήτανδιαφορετικοί.

Π: Η απάντηση είναι πολύ απλή, το βιβλίο γράφτηκε για το

ελληνικό κοινό έτσι όπως κατανοεί τη χρήση της ορολογίας,

όπως είναι ο παιδικός σταθμός. Δεν ξέρω εάν διαβάσατε τη

μετάφραση στα τσέχικα του κυρίου Ιωαννίδη, η οποία είναι

ελεύθερηκαιαυτόενγνώσιμου.

Π: Είτε μας αρέσει, είτε όχι, νομίζω αυτά έχουν πια ξεπεραστεί,

έτσι δεν είναι; Σημασία έχει ότι όταν λέμεπαιδομάζωμα είτε σε

εισαγωγικά είτε όχι, ξέρουμε τι εννοούμε. Οι μάρτυρες λέγανε

«αυτό που λέγεται παιδομάζωμα». Με βοηθήσατε με την

ερώτηση που μου κάνατε διότι αυτό ήτανε κάτι το πιο

συγκινητικό. Οι άνθρωποι αυτοί, εσείς νομίζεται ότι είναι

κάποιας ιδεολογικής τοποθέτησης, για την όποια φαίνεται ότι

εσείς νοιάζεστε περισσότερο από αυτούς με ιδίου χαρακτήρα

Κ: Εάν και βασισμένο σε προφορικές μαρτυρίες, αυτοί που

έχουμε διαβάσει το βιβλίο σας, κι εγώ προσωπικά, δεν

νομίζουμε ότι αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των

πολιτικών προσφύγων και των παιδιών τους, και όχι μόνο

αυτοί που ζήσανε στην Τσεχοσλοβακία. Η δική μου γενιά, ας

την πούμε η πρώτη γενιά, δεν ταυτιζόμαστε ούτε με τον

πατέρα του νεαρού Αχιλλέα, ούτε με τον Αχιλλέα τον εγγονό.

Και είναι μια διαμαρτυρία την οποία διακρίνουμε στις

επιστολές των πρώην πολιτικών προσφύγων και των παιδιών

τους για το περιοδικό μας. Η δεύτερη διαμαρτυρία είναι ότι

ζούσανε εδώ σ' ένα πολύ φιλόξενο κράτος και λαό και κανείς

δεν τους ονόμαζε γύφτες. Τρίτο, είναι και λίγο παράλογο η

χρησιμοποίηση των λέξεων «οικοτροφείο», «ίδρυμα» αντί

για παιδικούς σταθμούς. Σίγουρα δεν φταίτε εσείς, αλλά

φταίνε οι μάρτυρές σας που για μένα προσωπικά είναι

ανιστόρητοι. Αυτή η ομάδα των προφορικών μαρτυριών

φαίνεται ότι είχαν τον ίδιο χαρακτήρα και συμφωνώ ότι

υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά να λένε ότι μόνο τα

παιδιά των κομμουνιστών, των μελών του ΚΚΕ μπορούσαν να

παν στους παιδικούς σταθμούς είναι το λιγότερο σκόπιμο.

Όλα τα παιδιά σχεδόν ήταν στους παιδικούς σταθμούς. Τα

μέλη του κόμματος δεν ήταν 5000, ενώ οι παιδικοί σταθμοί

φιλοξένησαν πάνω από 5000 παιδιά. Μήπως, και εσείς ο

ίδιος θέλατε να περάσετε κάποια μηνύματα, πολιτικά θα

έλεγα;

Κ: Εσείς έχετε πάει να δείτε τους παιδικούς σταθμούς Δεν

νομίζωότιυπήρχεμεγάληδιαφοράμεταξύ τους…

Κ: Είπαμε παιδικός σταθμός, και ιστορικά είναι ο όρος που

χρησιμοποιούσαμε. Μου φαίνεται οι δικοί σας οι μάρτυρες

δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους όρους

«ίδρυμα»,«οικοτροφείο»διότι δενακούγανεαυτές τις λέξεις

και αμφιβάλλω εάν ξέρουνε και σήμερα τη σημασία τους. Στη

μνήμη τους δεν μπορούν να μένουν όροι τους οποίους δεν

ακούγανε και δεν ξέρανε τη σημασία τους. Το ίδιο αφορά και

τηλέξη«παιδομάζωμα»αντί γιαπαιδοσώσιμο.

Κ: Εγώ δεν το διάβασα στα τσέχικα, αλλά αυτοί που το έχουνε

διαβάσειμουείπανεότι ημετάφρασηείναιαρκετάελεύθερη

μέχρι το σημείο που να ταυτίζεται ο μεταφραστής με όλη

αυτή την ιστορία που δεν υπάρχει στο βιβλίο σας. Κι αν

συμφωνείται ότι «παιδομάζωμα» χρησιμοποιήθηκε από τη

Φρειδερίκη, και ακόμα χρησιμοποιείται σε εισαγωγικά από

μερικούς ιστοριογράφους, εσείς δεν βάλατε τα εισαγωγικά

στοβιβλίοσας, εκτόςαπόμίααναφορά

,

;

.
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όπως τους βλέπετε εσείς. Οι άνθρωποι αυτοί πέρα από

ορολογία και ίσως διότι βρίσκονταν στη δύση του βίους τους,

δείξανε μια νηφαλιότητα για τις ανείπωτες ταλαιπωρίες που

περάσανε, που εμένα πραγματικά με συγκίνησε. Δεν έδειξαν

στο συντριπτικό ποσοστό τους, καμία μνησικακία, κανένα

φθόνο. Το μόνο που διέκρινα και αυτό με συγκίνησε ακόμα

περισσότερο, ήταν μια λύπη, μια πικρία ότι η δική τους η ζωήσ'

αντίθεση (και το ζήλευαν αυτό) των παιδιών τους και των

εγγονών τους, πέρασε τόσο δύσκολα και ήταν η αίσθηση του

«γιατί βρε παιδί μου να μην είχα κι εγώ τη τύχη» να μου δοθεί

αυτή η δυνατότητα να ζήσω κι εγώμια πιο εύκολη ζωή». Όμως,

ξέρετε είχαν ξεπεράσει τοφταίει αυτός, μουέκανε κακόαυτός,

ακόμα κι όταν περιγράφανε περιπτώσεις συνανθρώπων και

συναγωνιστών τους με τους οποίους συμβίωσαν μέσα σ' αυτά

τα ιδρύματα ή στους χώρους εργασίας. Ακόμα και τότε έδειξαν

μια ανωτερότητα που είναι μοναδική. Για μένα ήταν το πιο

σοβαρό κέρδος, όφελος που αποκόμισα από τη συλλογή

αυτών τωνμαρτυριών.

Αναφερθήκατε στο γεγονός που γίνεται μέσα στο βιβλίο ότι

τους χαρακτήριζαν σαν «γυφτοέλληνες». Αυτά ελέχθησαν.

Δεύτερο, δεν το βρίσκω εντελώς απίθανο. Διαβάζοντας τις

εμπειρίες κάποιων άλλων πολιτικών προσφύγων σε άλλες

χώρες διαπίστωσα ότι υπάρχει κάποιος τόπος, δηλαδή είναι

πολύ λογικό ένας νεόφερτος και ένας νεόφερτος σαφώς από

μια υποδεέστερη κοινωνικά περιοχής της Βόρειου Ελλάδος, με

στοιχειώδη μόρφωση σε συντριπτικό ποσοστό και έλλειψη

λόγου ηλικίας και στοιχειωδών γνώσεων για κάποιες δουλειές

ειδικευμένες, κτλ, να αντιμετωπίζονται με κάποια περίσκεψη

και με κάποια περιφρόνηση από τον ντόπιο πληθυσμό.

Δεύτερον, δεν νομίζω ότι είναι προς μεγάλο εντυπωσιασμό ότι

οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν κυριολεκτικά υφιστάμενοι του

καθαρισμού από τις ψείρες για να φτάσουν μετά να

ορθοποδήσουν και να διαπρέψουν, εγώ το θεωρώ σαν ένα

πολύ θετικό στοιχείο της πορείας τους και της προσπάθειάς

τους. Τρίτον, από ένα σημείο και μετά, ο άνθρωπος γύρω, οι

επιχώριοι εννοώ, πάψανε το απόθεμα της κατανόησης, του

οικτρού και κάπου κάπου τους ζηλεύανε. Κι αυτό το θεωρώ

ανθρώπινη φυσιολογική συμπεριφορά. Κοιτάξτε τι γίνεται

τώρα στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε έναν αλλοδαπό και

τον λυπόμαστε.Όταναυτός ορθοποδεί ξαφνικάπαίρνουμεμια

αντίθετηστάση.

Π: Με βοήθησε η συγκυρία. Βρέθηκα στο Χράντετς Κράλοβε

όπου άκουσα κάποιον υπάλληλο αξιωματούχο να λέει προς

μεγάλο μου ενθουσιασμό ότι ξεκινάνε μια προσπάθεια

καταγραφείς τωνμαρτυριών τωνπροσφύγωνμεγάλης ηλικίας.

Και είπα εγώ «βρε, παιδί μου, αυτοί οι Τσέχοι μας πρόλαβαν.

Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει εμείς διότι αυτοί οι

άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά βιολογικά και χάνονται οι

μαρτυρίες τους και οι εμπειρίες τους. Στην αρχή μου είπανε ότι

το έργο θα επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιο

γερμανικό κέντρο. Μετά έμαθα ότι σταμάτησε όλη η

προσπάθεια και είπα εγώ και γιατί να μην το κάνω εγώ. Προς

Θεού, όχι με τη φιλοδοξία να χρηματοδοτηθώ. Κι από κει

ρώτησα να μου πουν έναν δύο Έλληνες που βρήκαν αυτοί. Κι

έτσι ο ένας με σύσταινε στον άλλον και πολλοί από αυτούς με

δέχτηκαν ανοιχτά. Αλλά στην αρχή ήτανε εξαιρετικά

επιφυλακτικοί. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε

σπαρταριστούς διαλόγους και λέγανε: «Πρέσβη, άκουσε σε

παρακαλώ πολύ, αυτό μην το γράφεις». Μα τους έλεγα όπως

βλέπετε δεν γράφω τίποτα. Στην αρχή ήθελα να καταγράφω μ'

ένα τέτοιο μηχάνημα σαν το δικό σας. Αλλά αυτοί θέλανε να

μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν το χρησιμοποίησα με

μία γυναίκα μου είπε «Κοίταξε να δεις, τώρα εγώ θα κοιτάζω

αυτόήεσένα».Δενήθελαναχάσωτηναμεσότητα.Μετάείχακι

άλλο πρόβλημα. Αρχίζανε τα τοπωνύμια, τα οποία εγώ δεν

μπορούσα να τα συγκρατήσω. Είπα λοιπόν, να βγάλω μπλοκ

από την τσέπη. Εγώ τους αποχαιρετούσα, τους φιλούσα

σταυρωτά. Είχαμε σπάσει τον πάγο. Εγώ, όμως, έτρεχα στ'

αυτοκίνητο, άνοιγα το μπλοκ κι άρχιζα και έγραφα. Όταν

έφευγα μου λέγανε να μη γράψω το όνομα του ανδρός, του

κουμπάρου, τουπρώηναρραβωνιαστικού.

Π: Από το σύνολο των μαρτύρων ένα το 60%μου είπανε να μην

ταγράψω.

Π: Πιστεύωεκείνο που χρειάζεται πάνωαπ' όλα είναι αυτό που

χρειάζεται όλος ο Ελληνισμός και εντός και εκτός – να έχουμε

αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν δύσκολες συνθήκες τις οποίες

πρέπει να διαβούμε. Είναι μία φάση σήμερα που πρέπει να

κρατήσουμε στέρεο το κοινωνικό μας ιστό, την κατανόηση μας

ο ένας για τον άλλον. Μερικοί από μας η μεμονωμένη

κινούμενοι, όχι μόνο δεν θα καταφέρουν τίποτα, αλλά πολύ

φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε μια εκρηκτικά κακή

κατάσταση για τα παιδιά μας, για τους επιγόνους μας.

Χρειάζεται κατανόηση για τον δίπλα μας. Χρειάζεται κάπου να

κάνουμε και την αναγκαία κριτική μας. Όχι ότι όλοι φταίμε για

τα σημερινά που βρισκόμαστε στον ίδιο βαθμό. Να

φανταστούμε όμως πόσοι από εμάς κάτω από λίγο

διαφορετικές συνθήκες θα

,

,

,

μπορούσαμε να επωφεληθούμε σε

βάρος κάποιου διπλανού μας. Αυτό δεν κρατάει για πολύ και τώρα

πληρώνουμε το τίμημα. Αλλιώς φαντάζομαι ότι έχουμε πολύ πιο

δύσκολαπροβλήματααπόότι έχουμεσήμερα.

Κ: Πώς επιλέξατε τους μάρτυρες σας; Δεν είναι εύκολη

υπόθεση έχοντας υπόψη την θέση σας ως Πρέσβης της

Ελλάδας;

Κ: Και γιατί δε θέλανε να γράψετε τα ονόματά τους, τι

φοβότανε; Πολλοί έχουνε δώσει τις προφορικές τους

μαρτυρίες οι οποίες είναι στο διαδίχτυο…, στο δικό μου

βιβλίοκαισεάλλαβιβλίαπουέχουνεκδοθεί εδώ.

Κ: Και στο τέλος θα ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα σε όλους

τουςΈλληνεςεδώστηνΤσεχία.

Κ: Ευχαριστούμε τον κ. Κ. Κοκόση για τα βιβλία του που μας έστειλε

για τη βιβλιοθήκη της Κοινότητάς μας, «Το μακρύ ταξίδι του

Αχιλλέα» στα τσέχικα, το «Η Εκτροπή», το οποίο «αναφέρεται στο

φαινόμενο της τρομοκρατίας που κυρίως μερικά χρόνια πριν

απασχόλησε τον τόπο μας και προβλημάτισε η μάλλον ανησύχησε

για το που θα μπορούσε να καταλήξει» και το «Ο παλιός εχθρός»

«απότονπολύγνωστόέλληνασυγγραφέακοΔημήτρηΝόλλα».
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(δημοσιεύουμε τις αναμνήσεις, πολύ

διαφορετικές από τις μαρτυρίες του Πρέσβη της

Ελλάδας, ή των μαρτύρων του… είναι και αυτές

αντικειμενικές μαρτυρίες.)

Δ
ημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του

Μιχάλη Θεοδώρου «Φυγή και Επιστροφή», Αθήνα

2004. Ο Μιχάλης Θεοδώρου είναι από το Γλυκονέρι,

Καστοριάς, παιδί το οποίο αναγκάστηκε να φύγει από την

Ελλάδα με την απόφαση της Προσωρινής Κυβέρνησης του

Βουνού και με την συγκατάθεση των γονιών του και να

φιλοξενηθεί μαζί με πολλά αλλά παιδιά στην Τσεχοσλοβακία.

Στο βιβλίο του περιγράφει με μεγάλη αγάπη το χωριό του, τα

ήθη και έθιμα της περιοχής του, τις εμπειρίες των χωριανών

του από το Αλβανικό Μέτωπο, την Εθνική Αντίσταση, τον

ΕμφύλιοΠόλεμο, τοδρόμο τηςφυγήςκαι τηνεγκατάσταση τους

στην Τσεχοσλοβακία ως τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα.

Το βιβλίο περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Είναι ένας

μάρτυρας της ανάπτυξης της γεωργίας στην Τσεχοσλοβακία, η

οποίος ήταν γεωπόνος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο

Γεωπονικής της Τσεχίας, όπως και στο Ινστιτούτο Έρευνας της

Αθήνας.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Ελληνικές Κοινότητες στην

Τσεχία έχουν μεγάλο αρχείο με φωτογραφικό και άλλο υλικό,

δείγματα του οποίου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν

στην έκθεση φωτογραφίας και ντοκουμέντων για την επέτειο

«60χρόνιααπό τονερχομό τωνπαιδιών τουεμφυλίουπολέμου

της Ελλάδας». Επίσης, τα κρατικά κανάλια της τηλεόρασης της

Τσεχίας έχουνε γυρίσει αρκετά ντοκιμαντέρ για τον Ελληνισμό

της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας με πολλές συνεντεύξεις που

πήρανε από τους Έλληνες πρώην πολιτικούς πρόσφυγες και τα

παιδιά τους. Το ίδιο έχουν κάνει και 2 κανάλια της κρατικής

τηλεόρασης της Ελλάδας και 2 κανάλια της ιδιωτικής

τηλεόρασης της Ελλάδας, όπως και το κανάλι 902. Επιπλέων, το

περιοδικό «Καλημέρα» της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας

έχει καταγράψει και συνεχίζει να καταγράφει τις εμπειρίες και

τις αναμνήσεις όχι μόνο των ηλικιωμένων συμπατριωτών μας,

αλλά και των επόμενων γενιών. Επίσης, καταγραμμένες είναι

όπως ψηφιακά έτσι και σε βιβλία που έχουν δημοσιευτεί

πολλέςαναμνήσεις συμπατριωτώνμαςόπως είναι το βιβλίο «Ο

Ελληνισμός της Τσεχίας». Στην Ελλάδα έχει παρουσιαστεί με

φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέντα, με αφηγήσεις κτλ, σε

διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις η δράση του ΔΣΕ και η ζωή

της πολιτικής προσφυγιάς. Σύντομα θα εκδοθεί και το βιβλίο

της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τη ζωή των πολιτικών προσφύγων στις

ΛαϊκέςΔημοκρατίες και τη Σοβιετική Ένωση τοοποίοβασίζεται

σε ντοκουμέντα, φωτογραφίες, γραπτό και προφορικό υλικό.

Έχουνε γραφτεί και εκδοθεί αρκετά βιβλία αυτοβιογραφικά,

όπως και με προφορικές μαρτυρίες από διάφορους εκδοτικούς

οίκους της Ελλάδας, τα οποία περιγράφουν τη δράση του ΔΣΕ

και τη ζωή μας στην πολιτική προσφυγιά συμπεριλαμβάνοντάς

και την Τσεχοσλοβακία. Όπως ξέρετε, εμείς συνεχίζουμε να

συγκεντρώνουμε ντοκουμέντα, φωτογραφίες, προφορικές και

γραπτές μαρτυρίες για να εκδώσουμε ένα Λεύκωμα με

φωτογραφίες και προφορικές και γραπτές μαρτυρίες για τη

ζωή των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία

ακολουθώντας το παράδειγμα των συμπατριωτών μας στην

Ουγγαρία. Αυτά τα γράφουμε για να ενημερώσουμε τους

συμπατριώτες μας που δεν γνωρίζουν την προσπάθεια που

κάνουμε για να μη μείνει αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας

άγνωστο όπως και να μην μπορέσει κανείς να το

διαστρεβλώσει και παραχαράξει γιατί έτσι βολεύεται είτε διότι

είναι αδιάβαστος, ανιστόρητος και θέλει να αρέσει σε

κάποιουςπουτονπληρώνουν

,

.

«Στο Κρατικό Αγρόκτημα Κοτσλίροφ Τσεχοσλοβακίας, κοντά

στην πόλη Σφίταβη, από το 1950 εργάζονταν και οι γονείς της

Πολυξένης. Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών για την ένωση των

οικογενειών πολιτικών προσφύγων, το 1954 τα δύο ξενιτεμένα

αδέλφια ήρθαν κοντά στους γονείς τους. Εδώ πρωτογνώρισαν

το μικρό τους αδελφάκι Ευθύμιο, αλλά και την δύσκολη ζωή

στοχωριόΚοτσλίροφ.

Η Πολυξένη που φοιτούσε στο Λύκειο Βουκουρεστίου και ο

Παύλος σε Τεχνική Σχολή, τώρα βρέθηκαν να δουλεύουν μαζί

με τους γονείς τους στα χωράφια. Πολλά τα προβλήματα και

δύσκολήη ζωή,στο ξεκίνηματουκρατικούαγροκτήματος.

Μέσα στις βροχές και στα κρύα του φθινοπώρου, μακριά στον

ορίζοντα του χωραφιού, ένα λεπτοκαμωμένο και τρυφερό

κορίτσι, στα καλύτερα χρόνια της νεανικής του ζωής, χάνεται

στους ατέλειωτους σωρούς από ζαχαρότευτλα. Καθαρίζει από

τις λάσπες τις γογγυλώδεις ρίζες και κόβει τα πλατύφυλλα της

κορυφής του φυτού. Έβλεπε τα τρυφερά της χέρια πληγωμένα

από το κρύο και τις λάσπες και έκλαιγε κατάμεσα του μεγάλου

χωραφιού. Δεν άντεξαν τα δύο αδέλφια. Παράτησαν τα

χωράφια και πιάσανε δουλειά στα εργοστάσια της κοντινής

πόληςΣφίταβη.

Με το πέρας των χρόνων, η ζωή στο χωριό καλυτέρευσε

σημαντικά. Αναπτύχθηκε μια σύγχρονη, παραγωγική μονάδα,

που άλλαξε τη ζωή όλων των κατοίκων του χωριού. Ένα

σύμπλεγμα από γεωργικές εγκαταστάσεις στέγαζαν χιλιάδες

βοοειδών, χοίρων και πληθώρα γεωργικών μηχανημάτων.

Τίποτα δε θύμιζε την μίζερη εικόναπουπρωτοσυναντήθηκαν η

Πολυξένη και ο Παύλος. Και όταν εδώ στο όμορφο πια

περιβάλλον του χωριού συνάντησα το λαμπερό και χαρούμενο

πρόσωπο της Πολυξένης την ερωτεύτηκα τρελά. Εδώ ζήσαμε

τις πρώτες χαρές του έρωτα. Παντρευτήκαμε στην πόλη

Σβιτάβηκαι το γαμήλιο γλέντι έγινεστο χωριόΚοτσλίροφ.

… Τώρα αυτά που βλέπω μπροστά μου, με αφήνουν άφωνο.

Τίποτα δεν μοιάζει με την εικόνα και τη ζωή που ξέραμε. Δεν

βλέπω ούτε ένα μοσχαράκι. Κατεστραμμένες και έρημες

γεωργικές εγκαταστάσεις, χορταριασμένες από ψηλά

αγκαθωτά αγριόχορτα και τσουκνίδες. Ούτε που μπορώ να

προχωρήσωπιοκοντά. Καιοι δρόμοι χορταριασμένοι.

Καιοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί;

Όσο για τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς δεν άντεξαν στις

πιέσεις και τις πρακτικές του νέου καπιταλιστικούσυστήματος.

Οι νέοιαπ' τα χωριάαναγκάζονται ναφύγουνστιςπόλεις για να

βρουν δουλειά. Και όσοι ΓΣ υπάρχουν ακόμα, λειτουργούν με

πολλές δυσκολίες, χωρίς τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση

τηςπολιτείας.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στους υπάρχοντες ΓΣ;

Ρώτησα το καλοκαίρι του 2003 τον συνάδελφό μου, γεωπόνο

Ευθύμιο Παπαδόπουλου, που ζει με την οικογένειά του στην

Τσεχία: «Διάλυση και ερημοποίηση. Ο Συνεταιρισμός μας

έτρεφε κάθε χρόνο 1.200 αγελάδες. Σήμερα έχουμε μόνο 150.

Θα διαλύσουμε τους ΓΣ και θα στηρίζουμε τις οικογενειακές

φάρμεςμας ,μαςλέγανε,απέτυχανπαταγωδώς.Οι νέοι

Στο αγρόκτημα Κοτσλίροφ
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μεγαλοκτηματίες, κληρονόμοι γεωργικής γης δεν έδειξαν

ενδιαφέρον να πάρουν πίσω τα χωράφια των παππούδων και

πατεράδων τους και να τα καλλιεργήσουν. Τα νοικιάζουνστους

ΓΣ όπου ακόμα υπάρχουν ή σε ΑΕ». Πολλές εκτάσεις

καλλιεργήσιμης γηςμετατρέπονταισε χερσότοπους.

Ανεβαίνω στο λοφίσκο, πάνω από την θέση που βρισκόταν το

σπίτι της γιαγιάς Βασιλικής και του παππού Κώστα. Βολεύομαι

κάτω από τη σκιά της μεγάλης φλαμουριάς, έχοντας μπροστά

μου τη θλιβερή εικόνα του πρώην Κρατικού Αγροκτήματος

Κοτσλίροφκαιαναρωτιέμαι; Γιατίαυτήηκατάληξη;

Θλίβομαι για την ήττα του πιο δικαιότερου κοινωνικού

συστήματος. Μια χαμένη ευκαιρία για την ανθρωπότητα, για

τους αδικημένους και καταπιεζόμενους, για τους ανθρώπους

τουμόχθου.

Κάθομαι στη σκιά της φλαμουριά και τώρα στραμμένο το

βλέμμαμου στον μακρινό ορίζοντα, προσπαθώ να καταγράψω

μερικέςαπότιςσκέψεις , το γιατί;

(στη ασπρόμαυρη φωτογραφία η ορχήστρα «Αθήνα» με τον Ε.

Προύσαλητραγούδι καιδεξιάμε τομπουζούκι οΒαγγέλης

Β: Πιστεύω ότι είμαστε ένα εστιατόριο, ελληνική ταβέρνα, το

οποίο θέλει να προσφέρει στους πελάτες μας ένα πιάτο

ελληνικό. Πάντα προσέχουμε τι αγοράζουμε. Θέλουμε όλα τα

υλικά να είναι φρέσκα και ποιοτικά. Δεν λυπόμαστε να

πετάξουμε κάτι το οποίο δεν αρέσει στους πελάτες διότι

θέλουμε να είμαστε σωστοί και να λειτουργούμε σωστά

απέναντι στους πελάτες μας. Επί τωνπλείστων, η πελατεία μας

είναι τσέχικη, αλλά έχουμε και ελάχιστους Έλληνες που μας

επισκέπτονται εάν και έχω ένα παράπονο ότι είναι λίγοι.

Βέβαια ο καθένας πάει ανάλογα με την τσέπη

του. Αλλά θα χαρούμε να βλέπουμε τους

συμπατριώτες μας έστω και για έναν καφέ, να

μας πει ένα γεια, να μας δώσει κουράγιο μια

που προσπαθούμε να κρατήσουμε το κάτι

ελληνικό. Απόότι ξέρωδεν είναι μόνοδικόμου

το παράπονο. Αυτό συμβαίνει με όλα τα

ελληνικά μαγαζιά και καταστήματα με

ελληνικά προϊόντα. Δεν ξέρω τι είναι – κακία,

ζήλεια διότι αντί να έρθουν σε μας προτιμούν

να παν στον διπλανό που οι τιμές είναι

αντίστοιχες. Όλοι λειτουργούμε με τις τιμές

της περιοχής μας και από ότι ξέρω έτσι γίνεται

και στην Πράγα. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα

οι Έλληνες στην Τσεχία δεν έχουν καμία

θέληση να υποστηρίξουν τους συμπατριώτες

τους.

Β: Εάν δεν κάνω λάθος στην Τσεχία έχουμε 4 ή 5 ορχήστρες.

ΕδώστηνΟστράβα, στηνΠράγα, στοΜπρνοδύοορχήστρες και

στο Σούμπερκ. Οι ορχήστρες μας θα ήταν καλό να

συνεργάζονται μεταξύ τους, κάτι που σήμερα δεν γίνεται.

Επίσης, οι Ελληνικές Κοινότητες θα μπορούσαν να καλούν στις

διάφορες γιορτές τους διαφορετικές ορχήστρες για να τους

γνωρίζει και ο κόσμος. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι

Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων συνήθως καλούν τους

φίλους τους. Πολλές φορές σκέφτομαι το πόσο καλό θα ήταν

να μαζευτούμε όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές και να

κάνουμε μία συναυλία. Έχουμε και τη δύναμη και τη

δυνατότητα.

Β: Ναι, δεν ήταν εύκολο και δεν ήταν καν αυτό που

φανταζόμασταν όταν ήμασταν στην Τσεχοσλοβακία και

ζούσαμε με την Ελλάδα στην ψυχή μας και με το πότε θα

επιστρέψουμεστηνπατρίδαμας. Έτσι μας είχανμεγαλώσει και

διαπαιδαγωγήσει, να αισθανόμαστε Έλληνες, να μην

ξεχάσουμε τις ρίζες μας, να μαθαίνουμε τη μητρική μας

γλώσσα, την ιστορία μας, τα ήθη και έθιμα. Αυτή ήταν η

πολιτική του ΚΚΕ για μας τους πολιτικούς πρόσφυγες σε όλες

τις Λαϊκές Δημοκρατίες οι οποίες μας φιλοξένησαν, μας

σπούδασαν, μας προετοίμασαν επαγγελματικά για την

επιστροφήμας.Αλλάηνοσταλγίαμας για τηνπατρίδαμας, μας

είχε κάνει και αρκετά «ρομαντικούς». Αλλιώς βλέπαμε την

πατρίδαμαςαπόμακριάκαιαλλιώς τηβρήκαμε.

Εγώ και ο αδερφός μου ο Νίκος γεννηθήκαμε εδώ, στην

Τσεχοσλοβακία. Επαναπατρισθήκαμε μαζί και μαζί βρήκαμε

την πρώτη μας δουλειά στα μπισκότα Παπαδόπουλου. Αυτή η

ιστορία ριζώθηκε βαθιά στη μνήμη μου. Πρέπει να καταλάβεις

ότι ήταν η πρώτη φορά που δούλευα σε τέτοιο εργοστάσιο σε

καπιταλιστική χώρα χωρίς να ξέρουμε το πώς λειτουργεί το

σύστημα, πως λειτουργούν τα πράγματα. Εγώ συζητούσα με

τονδιπλανόμουέτσι ειλικρινάκαι τουείπαότι είμαιμουσικός.

)

Κ: Ξέρω ότι είχες επαναπατρισθεί στην Ελλάδα και εδώ και

μερικά χρόνια επέστρεψες στην Τσεχία. Πες κάτι για τη ζωή

σουστηνΕλλάδα.

Ο Βαγγέλης Βασιλάκος στο «Καλημέρα»

Κ: Βαγγέλη, εδώ και αρκετά χρόνια σε γνωρίζουμε ως

μουσικό. Τώρα είδαμε ότι έχεις και άλλα ταλέντα όπως είναι

η μαγειρική σου. Είσαι ο σεφ της ελληνικής ταβέρνας «Άγιος

Γεώργιος», η οποία βρίσκεται στο παλάτι Πόρουμπα στην

Οστράβα και όσες φορές δοκιμάσαμε τα φαγητά σου, πάντα

μαςκάνειςωραίεςκαι«νόστιμες»εκπλήξεις.

Κ: Μάλλον, έχεις δίκαιο. Αυτό το βλέπουμε

και στην Πράγα, δυστυχώς. Αλλά ας

περάσουμεστοθέμα τηςμουσικήςδιότι είσαι

ένα από τα καλύτερα μπουζούκια που

έχουμε στην Τσεχία και το μπουζούκι και το ελληνικό

τραγούδι είναι ο μεγάλος σου έρωτας από ότι έχω καταλάβει.

Βλέπω ότι έχεις ένα μπουζούκι ακόμα και στην κουζίνα της

ταβέρνας.
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Πολύ σύντομα μαθεύτηκε ότι είμαι μουσικός από την

διεύθυνση. Υποψιάστηκαν ότι δε θα μέναμε πολύ καιρό στο

εργοστάσιο αυτό και για να μας ξεκάνουν χωρίς ευθύνες και

αποζημιώσεις, μας έβαλαν να κουβαλάμε τσουβάλια με

αλεύρι, 50 κιλά το καθένα. Και σίγουρα φύγαμε από κει. Αλλά

αυτό που έμαθα εκεί

ήταν ότι το εργοστάσιο

δούλευε με ρουφιανά –

έ λ ε γ ε ς κά τ ι σ τ ο ν

διπλανό σου και αυτός

α ι σ θ α ν ό τ α ν ε

υποχρεωμένος να τα

μεταδώσει παρά πέρα

ως που να φτάσει στ'

αυτιά του αφεντικού.

Ποτέ δεν μπορούσα να

π ι σ τ έψω ό τ ι έ ν α

εργοστάσιο μπορούσε

να λειτουργεί με αυτό

τον τρόπο. Εκ των

υσ τ έ ρω ν , ά κο υ γα

μερικοί να λεν ότι έτσι

λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε τ ο

σ ύ σ τ η μ α σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία. Αυτοί

που τα λεν είτε δεν

ξέρουν τι λένε, είτε τα

λεν για να αρέσουν σ'

αυτούς που θέλουν να

ακούν τέτοιες ανοησίες

για τις χώρες του

σοσ ι α λ ι σ μού . Να

φανταστείς ότι σ' αυτό

το εργοστάσιο δεν

υπήρχε διάλλειμα για

φαγητό, για κολατσιό.

Δεν μπορούσα να το

π ι σ τ έ ψ ω ό τ ι

βρισκόμουνα σε μια

ευρωπα ϊ κή χώρα ,

νόμιζα ότι ήμουν στην

Αγκόλα. Μιλάμε για το

1982 ! ! ! ! Κα ι λ έω

Αγκόλα διότι κάποτε

λέγαμε αντί «και του

χρόνου στην Ελλάδα»,

«και του χρόνου στην

Αγκόλα» γιατί χάναμε

κάθε ελπίδα ότι αυτή

ημέρα θα έρθει και για

μας, και συγκεκριμένα

μ ε τ ο ν ε ρ χ ο μ ό τ η ς

δικτατορίας των μαύρων

συνταγματαρχών στην

Ελλάδα. Και να σκεφτείς ότι

αυτή η κατάσταση επικρατούσε στην Ελλάδα και το 1982!!!!

Ναι, θυμάμαι και την απεργία που κάνανε οι εργάτες και τους

πλακώσανε η αστυνομία και ταΜΑΤ. Να, ποια χώρα είδαμε με

τον επαναπατρισμό μας, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.

Αυτή η εμπειρία μου με ξύπνησε και κατάλαβα ότι δεν ήταν

αυτή η Ελλάδα που την ονειρευόμασταν. Ε, μετά φύγαμε από

το εργοστάσιο και η καλύτερη μου περίοδος στην Ελλάδα ήταν

όταν άρχισα να παίζω το μπουζούκι ξανά. Στην αρχή, όλοι οι

οποίοι είχαμε επαναπατρισθεί τα σκοτώναμε τα ελληνικά. Εγώ

για να προλάβω να πάω στο μαγαζί, έπαιρνα ταξί από τη μια

δουλειά στην άλλη. Την πρώτη φορά με ρωτάει ο ταξιτζής που

πάμε κι εγώ του λέω «κατευθείαν». Μια άλλη φορά εκεί που

έπαιζα το μπουζούκι κόπηκε η χορδή και λέω στα παιδιά ότι

έσπασε η «κόρντα»

διότι έτσι τη λέγαμε

ε δ ώ σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία. Κι έτσι

μου βγάλανε και το

π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι ο

ΒαγγέληςοΚόρντας.

Τώρα που ξαναγύρισα

στην Τσεχία, βλέπω ότι

δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι μ ι α

συνέχεια σαν αυτή που

είχαμε τότε όλοι μαζί

στα γλέντια, γέροι,

μ ι κ ρ ο ί , μ ε γ ά λ ο ι .

Ν ο μ ί ζω ό τ ι α υ τ ό

οφείλεται στο ότι η δική

μας γενιά, αυτοί που

σήμερα είμαστε στα 40

- 5 0 ,

επαναπατρισθήκαμε οι

περισσότεροι. Λίγοι

ήταναυτοί πουμείνανε

εδώ, ήταν αυτοί που

παντρευτήκανε εδώ με

Τσέχους ή με Τσέχες.

Δ υ σ τ υ χώ ς , α υ τ ο ί

έχουνε«τσεχοποιηθεί»

πάρα πολύ. Εμείς τότε

παντρευόμασταν με

Έλληνες ή Ελληνίδες.

Και κουσούρι να είχε,

Ελληνίδα έπρεπε να

παντρευτούμε, έτσι το

θέλανε οι γονείς μας,

και ο λόγος ήταν ότι

έτσι θα μπορούσαμε

να πάμε στην Ελλάδα.

Φοβόταν εάν ο γιός

παντρεύονταν Τσέχα,

θα έμενε εδώ με την

Τσέχα γυναίκα του.

Ναι, πήγα Ελλάδα,

έ β λ ε π α ό τ ι

δ υ σ κ ο λ ε ύ α ν ε τ α

π ρ ά γ μ α τ α κ α ι

ε π έ σ τ ρ ε ψ α σ τ η ν

Τσεχία. Τώρα είμαι ο σεφ

στην μοναδική ταβέρνα

κρητική, τον «Άγιο Γεώργιο»

με κρητική διακόσμηση,

κρητικά χρώματα και βέβαια με τις φωτογραφίες τις

οικογενειακές οι οποίες μαρτυρούν την ιστορία της

οικογένειας μου. Επιστρέψαμε και βρήκαμε μία διαφορετική

Τσεχία από αυτή που είχαμε ζήσει. Όταν επέστρεψα και πάλι

στην Τσεχία το 1991 τα βρήκα όλα διαφορετικά. Και σήμερα

μετά από 20 χρόνια, αυτός ο καπιταλισμός έγινε πιο πονηρός,

πιο βάρβαρος με μια δημοκρατία γεμάτη με καζίνα που πας να

ταπαίξειςόλακαιαύριοναμηνέχεις τι ναφας.Αυτάόλαο

Ο Ε. Προύσαλης με την κιθάρα, η από δεξιά ο Β. Καταπόδης, ο Αλες

Μπάγερ, Ε. Βλασακούδης, Χ. Μαρετς, ο Βαγγέλης Βασιλάκος και η

ΜπλαζέναΚρχούτοβατουμουσικούσυγκροτήματος«Αθήνα»
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ο , ο οποίος είναι μαθητής στο

ελληνικόμαςσχολείο, μαςγράφει

Αχιλλέας Κυρκόπουλος από την Πράγα

κόσμος δεν τα γνώριζε πριν από το 1989. Σήμερα διαλύονται

οικογένειες, γάμοι. Ο άλλος σου λέει γιατί να τον κρατήσω

αυτό το γάμοόταν οάνδρας μου έχασε τη δουλειά του, το σπίτι

του, κτλ. Πριν το 1989

υπήρχε η σιγουριά της

δουλειάς . Σήμερα ο

καθένας πολεμάει μόνος

του, δεν υπάρχει καμία

σιγουριά και προστασία

από το κράτος όπως ήταν

πριν το 1989. Όσο πάει

σήμερα στην Τσεχία και

παγκόσμια, το κράτος όλο

γίνεται λιγότερο κράτος.

Π α ν τ ο ύ τ ο κ ρ ά τ ο ς

λιγοστεύει. Έχουμε μία

σοβαρή κρίση και δεν

ε ν ν ο ώ μ ό ν ο τ η ν

οικονομική κρίση, αλλά

κρίση στις κοινωνικές

σ χ έ σ ε ι ς κ α ι σ τ ι ς

ανθρώπινεςαξίες. Το1989

χτυπούσαν τα κλειδιά

τους και χαιρετούσαν την

αλλαγή του συστήματος,

κάνανε όνειρα και σήμερα

οι ίδιοι αλλάζουν διότι

βλέπουν ότι όλα αυτά

ήτανχαμέναόνειρα.

Β: Για μένα είναι ένα καλό περιοδικό και βλέπωότι εκπληρώνει

τους σκοπούς του. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται στα

ενδιαφέροντα των αναγνωστών του και γενικά των Ελλήνων

στην Τσεχία διότι ασχολείται με τα προβλήματα των Ελλήνων

εδώ.Αλλά τοπιοβασικό είναι ότι ασχολείται με την ιστορία του

ελληνισμού στην

Τσεχοσλοβακία και

σήμεραστηνΤσεχία.

Β: Το πρώτο που θα

ήθελα να πω είναι ότι

ο Έ λ λ η ν α ς ε δ ώ

πρέπει να ξυπνήσει,

να δει τον διπλανό

τ ο υ , τ ο ν

συμπατριώτη του, να

τον πλησιάσει, μόνο

έτσι θα μπορέσουμε

να κρατήσουμε τον

ε λ λ ην ι σ μό σ τ ην

Τ σ ε χ ί α γ ι α ν α

κρατήσουμε την

ταυτότητά μας, να

μείνουμε Έλληνες

όπως τόσα χρόνια

κάναμε στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. Με ανησυχεί

αυτό το πρόβλημα. Το ερώτημα που πρέπει να προσέξουμε

είναι το τι θα κάνει η επόμενη γενιά. Τώρα είναι αυτό που

πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι

παππούδες. Μακάρι το περιοδικό μας, το Καλημέρα να

υπάρχει και ναμαςενώνει.

Κ: Από ότι ξέρω είσαι τακτικός αναγνώστης του περιοδικού

μας. Τι παρατηρήσεις έχεις να κανείς για το περιεχόμενο και

γενικάγια τομόνοπεριοδικόσταελληνικάστηνΤσεχία.

Κ: Θα ήθελα να

δώσεις ένα μήνυμα

σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς

συμπατριώτεςμας.
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Α
πό την Αθήνα μας γράφει ο

(ψευδώνυμο,

Ελληνόπουλο του 1948 που

έζησεστηνΤσεχοσλοβακία

Ε, όχι και έτσι… Με τον επαναπατρισμό

ελάχ ισ των Ελλήνων πολ ι τ ι κών

προσφύγων από την Τσεχοσλοβακία το

1962 όταν ακόμα ίσχυε ο φασιστικός

νόμος 509 και ο άλλος 375, όταν ακόμα

κυβερνούσε η σκληρή δεξιά της ΕΡΕ του

Κ. Καραμανλή, όταν ακόμα τα

στρατόπεδα στα ξερονήσια ήταν γεμάτα

με τους ήρωες της Αντίστασης, να

εκφράζεται ο συγγραφέας με φράσεις

όπως «Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα

ήμερα!» Με αυτά που γράψατε για τα

παιδιά του εμφυλίου πολέμου, δίνεται

την εντύπωση σαν να ακολουθείτε τα

λεγόμενα του Γιώργου Μανούκα,

π ρ ο β ο κ ά τ ο ρ α - π ρ ά κ τ ο ρ α -

προπαγανδιστή και συνεργάτη του

καθεστώτος του Παπαδόπουλου, ο

οποίος αυτοονομάστηκε «γενικός

επιθεωρητής του «παιδομαζώματος»

του 1948, ο οποίος δε διστάζει να

συκοφαντεί το ηρωικό ΚΚΕ και γενικά τα

πάντα που είχαν να κάνουν με έναν

ηρωικό λαό που αντιστάθηκε στους

βάρβαρους καταχτητές και πολέμησε

στην συνέχεια για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτά μου θυμίσατε όταν διάβασα το

«μυθιστόρημα» σας «Αχιλλέα, Αχίλ ή

τίποτα…», στο πρόσωπο του οποίου

προσπαθήσατε να γενικεύσετε τη ζωή

των πολιτικών προσφύγων στην

αναγ κασ τ ι κ ή προσφυγ ι ά σ την

Τσεχοσλοβακία. Όπωςφαίνεται βρήκατε

τον κατάλληλο «μεταφραστή» του

βιβλίου σας, ο οποίος από άγνοια και

αγραμματοσύνη όσο αφορά την

ελληνική γλώσσα, συμπλήρωσε και τις

δικές του φαντασίες «δραματικά»

ψέματα και συκοφαντίες. Στο πρόσωπο

του ψυχοπαθή Αχιλλέα Γ' και την εξέλιξη

της ζωής του στην Τσεχοσλοβακία,

προσπαθήσατε με ψευδές γεγονότα με

τη δ ι κα ι ολογ ία ό τ ι ε ί να ι έ να

«μυθιστόρημα» να διαστρεβλώσετε και

συκοφαντήσετε την ιστορία των

Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην

Τσεχοσλοβακία με προπαγανδιστικά

«αλατίσματα» πιστεύοντας ότι έτσι θα

μπορέσετε να αναπροσανατολίσετε τις

νεότερες γενιές.

Τους «Ιουδαίους» τους βρίσκουμε

παντού. Και όπως φαίνεται εσείς αυτούς

μόνο πλησιάσατε («είκοσι προφορικές

μαρτυρίες», όπως λέτε) για να μειώσετε

την πλούσια και δραστήρια παρουσίαση

των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και

τα άτυχα παιδιά του 1948 που τελικά

βγήκαν τυχερά. Δυστυχώς σ' αυτό σας

βοήθησαν, όπως φαίνεται, και κάποιοι

«Σωτήρηδες» με τα ψευδώνυμα

Α χ ι λ λ έ α - Α χ ί λ , κ α ι μ ά λ ι σ τ α

σλαβοποιημένα για να «περιγράψετε»

την «αλήθεια» σας για τις ελληνικές

παροικίες και τους παιδικούς σταθμούς.

Αγνοήσατε όμως το γεγονός ότι σ' αυτές

τις παροικίες και στους παιδικούς

σταθμούς ζούσαμε κι εμείς, οι πιο

πολλοί Είμαστε εμείς τους οποίους δεν

πλησιάσατε εάν θέλατε να βγάλετε ένα

σωστό και αντικειμενικό συμπέρασμα.

Αναφέρεστε σε συγκεκριμένα ονόματα

πόλεων και παιδικών σταθμών αλλά ο

σκοπός σας δεν είναι κανένας άλλος από

το να δ ιαστρεβλώσετε κα ι να

γελοιοποιήσετε τους πολιτικούς

πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Με αυτή

την σκόπιμη επαφή σας με τους

«Ιουδαίους», μ' αυτούς που άλλαξαν για

διάφορους λόγους το «χρώμα» τους και

πήραν το δικό σας χρώμα. Δεν διστάζω

να χαρακτηρίσω το μονοπάτι που

ακολουθήσατε ως το μονοπάτι της

παλιάς συντηρητικής πολιτικής της ΕΡΕ

και στη συνέχεια της χούντας των

συνταγματαρχών όπως και του

Μανούκα. Διότι είχατε την ευκαιρία να

γνωρίσετε με τα μάτια σας ανάμεσα

στους πρώην πολιτικούς πρόσφυγες

εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους από

τους δικούς σας «Αχιλλέες», τους

σχιζοφρενικούς και ψυχοπαθείς, όπως

και διάφορους «Σωτήρηδες», οι οποίοι

σας « παρά πληροφόρησαν» για τις

σταδιοδρομίες και εξελίξεις της

πολιτικής μας προσφυγιάς και για τα

παιδιά του«Φακέλου1948».

Σαν «ψυχίατρος» ή «ψυχαναλυτής» που

ανακρίνατε τον Αχιλλέα, απίστευτα

εύκολα, βάλατε μαζί με τον Αχιλλέα σας,

όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες και τα

παιδιά του 1948 σαν να είμαστε όλοι

ψυχοπαθείς, υπάκουει, ανόητοι, μη

σκεφτόμενοι «κομμουνισταράδες», οι

οποίοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα

βήμα χωρίς τις οδηγίες της οποιαδήποτε

ηγεσίας

Λυπούμαστε ότι ένας έμπειρος

πολιτικός σαν κι εσάς, βιάστηκε να

γράψει αυτό το χαώδης, αναληθές και

ανακριβές και υποτιμητικό βιβλίο με το

οποίο θίγεται ένα ηρωικό κομμάτι του

ελληνικού λαού. Τον «εθίξατε» με τον

τρόπο αυτό τον κόσμο της ηρωικής

προσφυγιάς και τον «εχαρακτερίσατε»

ψυχοπαθή, ανήμερο και υπάκουο χωρίς

δικά τους κριτήρια, στους κομμουνιστές,

όπως είναι ο πατέρας τουΑχιλλέα-Αχίλ…

και του κάθε δικούσαςΑχιλλέα. Διπλός ο

δικό σου ο Αχιλλέας, και Ελληνοπόντιος,

και Σλάβος, μάλλον ένα επιχείρημα για

να μπ ε ι σ τ ο πα ι χ ν ί δ ι κα ι τ ο

Σλαβομακεδονικό. Μόνιασε Αχιλλέα-

Αχίλ…πουγια τις «κομματικές ίντριγκες»

το μισεί όλη η οικογένεια του. Του δικού

σας Αχιλλέα δεν του λείπει ο πατέρας

του, μα ούτε φαίνεται ότι τον χρειάζεται

καν διότι μόνο τα κομματικά τον

ενδιαφέρουν που γι' αυτόν η οικογένεια

σα να μη υπάρχει εκτός από την μάνα

του. Για όλα φαίνεται να φταίει ο

μπαμπάς! Για μας αυτά είναι τρελά

πράγματα και ντροπή σ' αυτούς που

κατηγορούν τους ηρωικούς πατεράδες

μας. Και το κομμουνιστικό κόμμα, το

ΚΚΕ, παρουσιάζεται στο βιβλίο σας σαν

έ ν α ς δ ι ά β ο λ ο ς κα ι σ α τ α ν ά ς ,

αγοράζοντας τις ψυχές των ανθρώπων,

οι οποίοι δεν γνωρίζουν πια ούτε

οικογένεια, δεν ξέρουν να αγαπάν ούτε

οικογένεια, ούτε τα παιδιά τους, μα ούτε

τις γυναίκες τους και τους γονείς τους.

Αυτήείναι μάλλονηπροσπάθειασου, να

αμαυρώσεις το ηρωικό ΚΚΕ που έδωσε

αφάνταστες θυσίες για την λευτεριά της

πατρίδας μας, για τη δικαιοσύνη και ένα

κα λύ τ ε ρ ο αύ ρ ι ο . Σ τ η ν ο υ σ ί α

προσπάθησες να κουρελιάσεις τους

π ο λ ι τ ι κο ύ ς π ρ ό σφυ γ ε ς ( μ έσα

μπέρδεψες τους Βούλγαρους, τους

Σλάβους, τους Σκοπιανούς, Πόντιους και

Κατσαούνιδες και ΕΑΜοβουλγάρους για

να πετύχεις τον σκοπό σου.). Αυτός ο

Αχιλλέας-Αχίλ, από το Σιδεροχώρι,

Γλυκονέρι, Καστοριά, Άργος Ορεστικό,

φτάνει στην Αθήνα και μετά τον πας σε

κάποιο κατσαουνοχώρι του Γράμμου…

Αυτός ο Αχιλλέας-Αχίλ μας δίνει την

εντύπωση σαν να μην έζησε ποτέ στην

Τσεχοσλοβακία, σαν μη έζησε με τους

Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες και τώρα

στηνΤσεχία.Αλλιώςδενθαμιλούσεέτσι.

Τι κρίμα που δεν μπορέσατε να βρείτε

τουλάχ ισ τον έναν μορφωμένο,

συνειδητό και τίμιο άνθρωπο για να σας

ενημερώσει για τη μεγάλη και πλούσια

ζωήτων

πολιτικών προσφύγων και τα παιδιά του

1948, που είχαν κυνηγηθεί από τους

κατακτητές και τους «συμμάχους» μας

Αγγλοαμερικάνους και φιλοξενηθεί στην

Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α ε ά ν κ α ι ο

τσεχοσλοβάκικος λαός είχε αρκετά

προβλήματα μετά τον Β' Παγκόσμιο

Καλύβας Γιάννης

Μερικές παρατηρήσεις για το βιβλίο

του Κ. Κοκόση «Αχιλλέα, Αχίλ ή τίποτα»

(ο τίτλος της τσεχικής μετάφρασης) από

τα ελληνικά «Το μακρύ ταξίδι του

Αχιλλέα».

,
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Πόλεμο. Δεν μας βάλανε σε χαλασμένα

σπίτια και παραμεθόρια μέρη, όπως

αναφαίρετε, αλλά μας πρόσφεραν

παλάτια των ευγενών, μεγάλες βίλες και

κατοικίες των πρώην αστών και

κορυφαίων εργοστασιαρχών του

καπιταλισμού και συνεργατών του

γερμανικούφασισμού.

Δεν ήταν μόνο το Σομπότιν παιδικός

σταθμός. Στο σύνολο ήταν 104 παιδικοί

σταθμοί όπου φιλοξενήθηκαν πάνω από

4.000 Ελληνόπουλα. Κι εμείς ακόμα και

σήμερα τα θυμόμαστε όλα αυτά με

μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Και

δεν ήταν μόνο τα παιδιά, αλλά και οι

ενήλικες που μετρούσαν πάνω από

12.000 που βρήκαν πολιτικό άσυλο στην

Τσεχοσλοβακία.Μα είναι δυνατόν να μη

βρήκατε ούτε έναν Αχιλλέα ανάμεσα

τους!

Και βεβαίως ότι υπήρχαν και δυσκολίες

αλλά αυτές ήταν ασήμαντες. Αλλά εσείς

στήσατε το «μυθιστόρημα» σας σ' αυτές

τις λιγοστές αδυναμίες για να δώσετε

την πιο άσχημη και σχιζοφρενική εικόνα

της πολιτικής προσφυγιάς μας στην

Τσεχοσλοβακία και βασίζεστε στους

ανιστόρητους και ανήμερους για την

πορεία της αναγκαστικής πολιτικής

προσφυγιάς μας. Και ως σ' ένα σημείο,

προσπαθήσατε να απλοποιήσετε και

γελοιοποιήσετε την ιστορική σημασία

της περιόδου του ελληνικού εμφυλίου

πολέμου και το ρόλο που παίξανε οι

Λαϊκές Δημοκρατίες για να αναστηθεί

καιορθοποδήσειαυτόςοκόσμος.

Οι πολιτικοί πρόσφυγες άφησαν μια

αξιοπρεπέστατη ιστορία γεμάτη με

επιτυχίες πολιτιστικές, επαγγελματικές,

κοκ., για να επιστρέψουνμετάαπόπάνω

από 30 χρόνια στην πατρίδα τους με

ψηλά το κεφάλι. Η άνοδο αυτή ήταν

σε κάθε τομέα όπως στις τεχνικές

σχολές και επαγγέλματα, στα

γράμματα, στις επιστήμες, στον

πολιτισμό. Ποτέ δεν ξεχάσανε την

πατρίδα τους καλλιεργώντας ταήθη

και έθιμα μας, την αγάπη μας προς

την πατρίδα μας, δημιούργησαν

επιτυχημένες οικογένειες που

ήξεραν νααγαπάν και να νοιάζονται

γ ια τα παιδιά τους , να τα

σπουδάσουν για να γίνουν άξιοι

ά ν θ ρωπ ο ι τ η ς κο ι νω ν ί α ς .

Διοργάνωναν πολλά ελληνικότατα

φεστιβάλ, αθλητικούς αγώνες,

χορευτικούς και θεατρικούς

ομίλους, διακρίθηκαν αρκετοί

αθλητές οι οποίοι αντιπροσώπευαν

τα κράτη όπου βρήκαν πολιτικό

άσυλο. Η πλειοψηφία των παιδιών

σπούδασαν σε ανώτερες και ανώτατες

σχολές, στα πανεπιστήμια. Πολλοί από

αυτούς φτάσανε την κορυφή της

πα γ κό σ μ ι α ς ε π ι σ τ ή μ η ς… Έ ν α

παράδειγμα που στην «ψυχανάλυση»

του Αχιλλέα δεν σας διηγήθηκαν οι

«άρρωστοι» ψυχοπαθείς σας ήρωες

είναι παραδείγματος χάρη, ο γενικός

διευθυντής για τους δορυφόρους στην

NASA που ήταν για πολλά χρόνια παιδί

του παιδοσώσιμου και όχι του

παιδομαζώματος τηςΦρειδερίκης, παιδί

από το Ζιάκα των Γρεβενών, το οποίο

ήρθε με πολλά άλλα παιδιά του χωριού

του το 1948 στην Τσεχοσλοβακία. Ήταν

τότε δεκάχρονο παιδί. Δεν τον λένε όμως

Αχιλλέα ούτε Αχίλ… Τον έλεγαν και τον

λεν Αθανάσιο Οικονόμου, ο οποίος

έτυχε να είναι και συμμαθητής μου στον

παιδικόσταθμότηςΚισιλκά-Κισέλκα.

Το ΚΚ Βοημίας-Μοραβίας του Κρνοβ σε

συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα

Κρνοβ οργάνωσαν στις 15 Απρίλη 2011

συνάντηση στο σκάκι μεταξύ των δύο

αυτών ομάδων τους προς τιμή των

50χρονων από την πτήση του πρώτου

ανθρώπου στο διάστημα. Η συνάντηση

αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 1μμ η

ώρα στη λέσχη του ΚΚ Βοημίας-

Μοραβίας του Κρνοβ. Από την κάθε

ομάδα παίξανε τέσσερις σκακιστές οι

οποίοι ο καθένας τους παίξανε τέσσερα

παιχνίδια με τους αντίστοιχους

σκακιστές. Ύστερααπό την συγκέντρωση

όλων των αποτελεσμάτων νικήτρια

ομάδα αναδείχτηκε η ομάδα της

Ελληνικής Κοινότητας Κρνοβ, η οποία

επιβλήθηκε της ομάδας του ΚΚ Βοημίας-

Μοραβίας του Κρνοβ με το αποτέλεσμα

10:6. Για την σκακιστική ομάδα του ΚΚ

Βοημίας-Μοραβίας του Κρνοβ παίξανε

οι: Μαρτίνεκ Όλντριχ, Μπλάτιακ

Ρόστισλαβ, Βίνκλερ Γιάρομιρ και

Γιάννους Λούκας. Για την ΕΚ του Κρνοβ

παίξανε οι : Πετκόβσκι Πάτρικ ,

Πετρόπουλος Ιωάννης, Λυκόπουλος

Βαγγέλης και Ρεντής Κωνσταντίνος. Η

εκδήλωσηαυτήαπό

άποψη οργανωτική πέτυχε και στους

σ κ α κ ι σ τ έ ς τ ω ν δ ύ ο ο μ ά δ ω ν

απονεμήθηκανωραίαδώρα.

obrý den paní Podlahová, moc

ráda vzpomínám na naši

návštěvu u Vás v Praze a na

kulturní zážitek,který jsem si z Prahy

přivezla. Celý večer jsemprožívala naplno

a obdivovala to nadšení a elán Vašich

řeckýchpřátel při tanci. Bylo tohezké.

Jistě si vzpomínáte,že jsme s panem

ředitelem společně mluvili o možnosti

navštívit nás v Písku.Pan ředitel by byl

moc potěšen,kdyby bylo možné ,aby Váš

taneční soubor mohl vystoupit jako

kulturní vložka na plese našich

"deváťáků",kteří se tímto slavnostně

rozloučí s naší školou. Je to ples svou

Α
πό το Κρνοβ μας γράφει η

οργανωτική επιτροπή της

εκδήλωσης

Απότοσχολείο τουΠίσεκ, Τσεχία

. D
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formou a provedením podobný plesu

maturitnímu..Má celkempěknou úroveň

a kulturní dům je plný rodičů,prarodičů...

Cítila jsem,že máte upřímný zájem tuto

návštěvu uskutečnit. Jen termín (pátek)

asi není úplně ideální, protože jemi jasné,

že není tak snadnépro každéhouvolnit se

zpráce.Alepokudby jste se zanámi tento

den vypravili, nabízíme vám možnost

přespat v rodináchmých žáků, kolegů a i v

rodině mé. Bylo by mi opravdu

po tě š en ím ,pokud by j s t e , p an í

Podlahová,př i ja la mé pozvání a

ubytovala sevmémdomě.

Druhý den bychom vám zajistili prohlídku

města Písek s průvodcem a případně

ještě jinýprogram.

Pan ředitel také vzkazuje,že každým

rokem je v srpnu v Písku folklórní festival

t a ne čn í c h soubo rů . Po kud by

soubor,který za vámi přijel z Řecka do

Prahy měl zájem se zúčastnit tohoto

festivalu, pan ředitel by byl ochoten

pomoci jeho zprostředkování. Paní

Podlahová,ještě jednou děkuji za krásný

zážitek v Praze,prosím,zvažte naši

nabídkua těšímsena shledanou.

SpozdravemZ.Bínová.

,

Α
πό την Πράγα γράφει ο Ηλίας

Μιχόπουλος στη φωτογραφία

το μνημείο «Στη μνήμη των

Ελλήνων» με τους από αριστερά Μ.

Κονέτσνυ, Γ. Καρανίκος και Η.

Μιχόπουλος)

(

Παραμονές του Πάσχα, φέτος, η Λέσχη

Φιλελλήνων, και συγκεκριμένα ο

Πρόεδρος της, Μίλαν Κονέτσνυ και η

αντιπρόεδρος, Ανθούλα Μπότου

καλέσανεμέλη τηςΕλληνικήςΚοινότητας

Πράγας να επισκεφτούμε το πρόσφατα

αναγερμένο μνημείο στη μνήμη των

πολιτικών προσφύγων οι οποίοι

αφήσανε την τελευταία τους πνοή στο

μεταβατικό κέντρο Λέσανυ, νότια και

κοντά στην Πράγα. Πήγαμε στο χωριό

Κρχάνιτσε-Λεσάνυ για να τιμήσουμε, για

να θυμηθούμε και να καταθέσουνε ένα

στεφάνι και λουλούδια στου νεκρούς

μας, στους συγγενείς μας, στους

τ α λα ι πωρημ έ ν ο υ ς π ο λ ι τ ι κο ύ ς

πρόσφυγες που φτάσανε μετά από 14

μέρες μέσω Σκόδρας Αλβανίας με πλοίο

μέχρι την Πολωνία και μετά με τραίνα

στο Λέσανυ ως πρώτος σταθμός

καραντίνας, ξεκούραση από το μακρινό

ταξίδι. Στην πλειοψηφία τους ήταν

υπερήλικες και γυναικόπαιδα, όπως και

τραυματίες και ανάπηροι. Ανάμεσα τους

ήταν και άρρωστοι με αθεράπευτα

κρυοπαγήματα και άλλοι μεφυματίωση.

Για αυτό το λόγο δεν άντεξαν και αρκετοί

από αυτούς, στο σύνολο 26 άτομα

άφησαν την ζωή τους στο Λέσανυ και

ήταν οι πρώτοι νεκροί μας στην

προσφυγιά το 1949. Ανάμεσα σ' αυτά τα

άτομα ήταν και η θεία μου η Σουσάνα

(Σώνο)Μιχόπουλου-Κωστέα, 39 χρόνων,

ηοποίαάφησε τέσσεραπαιδιά, ταοποία

ήταν στον παιδικό σταθμό Τσίστα και

Φορτ και τα οποία δεν πρόλαβαν να την

ανταμώσουν. Μαζί μας σ' αυτή την

επίσκεψη ήταν και ο Γιώργος Καρανίκος,

του οποίου η μάνα άφησε και αυτή την

τελευταία της πνοή με την άφιξή της στο

Λέσανυ.

Ήμασταν ευχαριστημένοι που μας

καλέσανε στην επίσκεψη αυτή.

Αντιμετωπίσαμε στο νεκροταφείο ένα

ωρα ιό τατο μνημε ίο , το οπο ίο

φροντίσανε η Λέσχη Φιλελλήνων να το

τοποθετήσουν στο καινούργιο τάφο, στο

μαζικό τάφο των νεκρών μας. Ο Μίλαν

και η Ανθούλα με καλή θέληση μας

εξηγήσανε και μας διηγήθηκαν όλη τη

διαδικασία και το πώς κτίστηκε το

μνημείο εις μνήμην των 15 νεκρών, οι

οποίοι πεθάνανε λίγο μετά την άφιξη

τους στο στρατόπεδο αυτό. Πρέπει να

εκτιμήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια

που έκανε η Λέσχη Φιλελλήνων για να

κάνουν πρώτα την έρευνα για τους

νεκρούς αυτούς, να εξακριβώσουν τα

ονόματα και σε συνέχεια να κανονίσουν

για την εφαρμογή του ωραίου αυτού

έργου τιμής και ανάμνησης των πρώτων

μας νεκρών. Πρέπει να παραδεχτούμε

ότι είναι έπαινος για την τσέχικη αυτή

Λέσχη, η οποία πήρε την απόφαση να

εκτελέσει αυτό το έργο στη μνήμη των

χαμένων μας προσφύγων. Κατά τη

γνώμη μου, δεν πρέπει μόνο να

εκτιμήσουμε αυτή την πρωτοβουλία,

αλλά θα πρέπει να κάνουμε γνωστό σε

όλους τους Έλληνες στην Τσεχία ότι

έχουμε ένα αξιόλογο μνημείο στη μνήμη

των πρώτων μας πολιτικών προσφύγων

στο στρατόπεδο Λέσανυ. Να το

επισκεπτόμαστε όπως επισκεπτόμαστε

και το μνημείο στο Τέχονιν. Είναι

υποχρέωση μας να θυμόμαστε τους

νεκρούς μας και τους τόπους της

προσωρινής παραμονής τους. Θα ήταν

σωστό αφού η Λέσχη Φιλελλήνων μας

πρόσφεραν ένα τέτοιο μνημείο για να

τιμήσουν τους νεκρούς μας, εμείς να

συμβάλουμε και στην επιφύλαξη και την

συντήρηση αυτού του μνημείουώστε να

βοηθήσουμε τη Λέσχη Φιλελλήνων.

Εμείς, που συμμετείχαμε στην επίσκεψη

αυτή (Κονέτσνη Μίλαν – οργανωτής,

Μπότου Ανθούλα – οργανωτής,

Μιχόπουλος Ηλίας, Μιχοπούλου

Ουρανία, Καρανίκος Γεώργιος και

Μιούλεροβα Μαρία) μείναμε έκπληκτοί

και συγκινημένοι όταν αντικρίσαμε το

μνημείο αυτό στο Κρχανίτσε-Λέσανυ.

Καταθέσαμε ένα σεμνό λουλούδι και

όλοι μας δακρύσαμε. Εκτός από τη θεία

μου και τη μάνα του Γιώργου εκεί είναι

θαμμένοι και άλλα 13 άτομα και

ανάμεσα τους και παιδιά. Ας το πάρουμε

υπόψη μας αυτό το ευγενικό έργο της

Λέσχης Φιλελλήνων και να τους

ευχαριστήσουμε και να είμαστε

ευγνώμονες απέναντι σε αυτούς.

Επιθυμούμε και άλλοι Έλληνες να βρουν

το δρόμο αυτό, με τραίνο ή με άλλο

μέσον για να πηγαίνουν και να

θυμούνται, να καταθέτουν ένα σεμνό

λουλουδάκι τιμής για να μην ξεχαστούν

καιαυτοίοι συμπατριώτεςμας.

Για όλους τους επισκέπτες της παρέας

μαςΗλίαςΜιχόπουλος

Το φθινόπωρο του 1949 στον τότε

σταθμό των τραίνων στο χωριό

Κρχάνιτσε κατέληγαν και στάθμευαν τα

τραίνα, τα οποία μετέφεραν τους

πολιτικούς πρόσφυγες. Η πρώτη

αποστολή, η οποία έφτασε στο Λέσανυ

ήταν από πρόσφυγες οι οποίοι

αποτελούνταν από γυναικόπαιδα και

υπερήλικους και ανάπηρους. Το πρώτο

τραίνο έφτασε (σύμφωνα με την ερεύνα

στα αρχεία του Μιλάν Κονέτσνυ στις 1

Σεπτεμβρίου του1949

με 1.221 άτομα και στις 2 Σεπτεμβρίου

ακολούθησε το δεύτερο τραίνο με 1.200

άτομα. Αλλά τραίνα φτάσανε αργότερα

στις 4 Νοεμβρίου με 200 άνδρες, 340

γυναίκες και 380 παιδιά. Και στην

επόμενη αποστολή στις 5 Νοεμβρίου

1949φτάσανε417άνδρες, 413 γυναίκες,

ανάμεσά τους και έγγειες, λεχώνες και

35 μικράπαιδιά. Τους εγκατέστησαν στις

Κ: ΣτοΠίσεκθαπάμε15Οκτωβρίουαντί

για 8 Οκτωβρίου όπως σας είχαμε

ενημερώσε ι . Θα φύγουμε με

λεωφορείο το πρωί από τη στάση στο

Dum, στην πλατεία I.Lekarsky P.

Pavlova, Praha2.

Ιστορική αναδρομή για το Λέσανυ του

ΗλίαΜιχόπουλου
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προετοιμασμένες ξύλινες παράγκες,

πιθανών να ήταν παλιό στρατόπεδο με

πολλές εγκαταστάσεις και ήταν

κατάλληλο για προσωρινή εγκατάσταση

πληθυσμού. Μετά από σύντομο χρονικό

διάστημα, με τις πρώτες βοήθειες, με

περίθαλψη, κτλ, αυτοί οι πρόσφυγες

μετακινούνταν σε άλλες επαρχίες, σε

άδεια χωριά τηςΒόρειαςΜοραβίας κατά

χωριό από την Ελλάδα. Οι περισσότεροι

ήταν από τα χωριά της Δυτικής

Μακεδονίας (Λευκοχώρια του Βόιου,

από τα χωριά των Χασίων, από τα χωριά

της Ηπείρου και τα Κορησοχώρια). Ήταν

βέβαια και από άλλα χωριά από τα

εμπόλεμα μέρη του Γράμμου-Βιτσίου

και της Πίνδου. Ήταν και φυγάδες και

από το χωριό μου το Γλυκονέρι.

Εγκαταστάθηκαν στο Λέσανυ στις 4

Σεπτεμβρίου από την Σκόδρα της

Αλβανίας μέσω Πολωνίας. Γνώρισα τότε

άμεσα την κατάσταση προσωπικά διότι

μετά τον ερχομό τους επισκέφτηκα το

Λέσανυ (πιθανών σε μία ή δύο

βδομάδες) διότι ήμουν μέλος της

χορωδίας των διαλεγμένωνπαιδιώναπό

όλους τους παιδικούς σταθμούς και από

μερικά παιδιά της διαλυμένης χορωδίας

τουΜπούλκες.Μας συγκέντρωσαν στον

παιδικό σταθμό στο Λίμπεχοβ. Γυρίζαμε

τότε σε όλη την Τσεχοσλοβακία και

εκλαϊκεύαμε τον αγώνα του ΔΣΕ. Την

χ ο ρ ω δ ί α α υ τ ή τ η ν

συγκρότησαν αμέσως στις

α ρ χ έ ς τ ο υ 1 9 4 9 μ ε

χοροδ ιδασκάλους τους

Αντώνη Χρυσάφη, Φάνη

Δούμα, Ευθημία Ορφανίδου

από την Κύπρο και Τσέχοι

καλλιτέχνες από την Πράγα.

Σχολείο δεν πηγαίναμε και

κάναμε μόνο πρόβες και

δίναμε παραστάσεις στο

τ σ έ χ ι κο κο ι ν ό . Ε ί χα μ ε

τεράστιες επιτυχίες. Μας

βάλανε στο λεωφορείο και

μας πήγαν στο Λέσανυ για να

τραγουδήσουμε κα ι να

χορέψουμε, να δώσουμε

π α ρ ά σ τ α σ η κ α ι ν α

υποδεχτούμε τους δικούς μας

και να τους παρουσιαστούμε

σαν υγιείς και ευτυχισμένα

παιδάκια, τα οποία είχαν

ξεπροβοδήσει την άνοιξη του

1 9 4 8 . Β ρ ή κ α μ ε τ ι ς

δυστυχισμένες μάνες μας, τις

γιαγιάδες μας και παππούδες.

Αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε.

Το υ ς τ ρ α γ ο υ δ ή σ α μ ε ,

χορέψαμε και απαγγείλαμε ποιήματα.

Μέσα στα πολλά τους βάσανα τους

φέραμε ένα χαμόγελο και ένα αίσθημα

χαράς, το οποίο είχαν χάσει. Επίσης, μου

έμεινε η εικόνα της άθλιας κατάστασης

και της μιζέριας των ταλαιπωρημένων

αυτών ανθρώπων. Είχαν πάνω τους

φορεμένα τα ρούχα τους από την

Ελλάδα, τα οποία ήταν καταλερωμένα

διότι οι Τσέχοι δεν είχαν προλάβει να

τους κάνουν κάποια υγειονομική

αποκατάσταση και ιατρική ανάρρωση.

Ήταν πολλά τα άτομα και σε πολύ κακή

κατάσταση. Πρώτα φρόντισαν τα πολύ

μικρά παιδιά, τους αρρώστους και τους

υπερήλικους. Με το καλλιτεχνικό μας

πρόγραμμα τους δώσαμε ζωή. Όταν

όμως ρώτησα τη μάνα μου πού είναι η

Ελευθερία, η μικρότερη μας αδελφή, την

οποία άφησα στην Ελλάδα μόλις ένα

χρόνων, βυθιστήκαμε όλοι μας, εγώ, η

μάνα, η γιαγιά και ο παππούς μου σε

λυγμούς διότι η αδερφούλα μου δεν

άντεξε το δύσκολο δρόμο προς την

Αλβανία. Όταν ρώτησα για τη θεία μου

τη Σώνο, η γιαγιά μου είπε ότι την είχαν

πάρει στο νοσοκομείο και τους

ανακοίνωσαν μετά από δύο μέρες ότι

πέθανε. Για τον πατέρα μου μετά την

υποχώρηση μου είπε ότι είναι

αγνοούμενος και η μάνα μου φόρεσε τα

μαύρα.

Την ήττα του ΔΣΕ και την προσφυγή του

στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και εν μέρει

και στην Γιουγκοσλαβία ακολούθησε

μεγάλο κύμα ανθρώπων από τον άμαχο

και μαχόμενο πληθυσμό, των

περιοχών κυρίως που έλεγχε.

Άνδρες, γυναίκες, πολλοί

γέροι και αρκετά παιδιά,

κυρίως νήπια και βρέφη,

πήραν εσπευσμένα το δρόμο

της προσφυγιάς. Μαζί τους

και αρκετοί που δεν είχαν

λόγο. Ολόκληρα χωριά,

κ ε φ α λ ο χ ώ ρ ι α , ε ί χ α ν

ερημωθεί, ιδιαίτερα της

Πρέσπας, του Γράμμου, τα

Πευκοχώρ ια όλα , των

Γρεβενών, του Βοΐου και της

Κόνιτσας. Στην Αλβανία όλη

αυτή η μάζα οδηγήθηκε πεζή

στα στρατόπεδα, κυρίως στο

Πρ έ ν ε ς κα ι Ε λ βασά ν ,

λιγότεροι και στη βορινή

Σκόδρα, όπου υπήρχε παλιό

στρατόπεδο προσφύγων

κάπως οργανωμένο. Οι

παλιότεροι φυγάδες στη

διάρκεια της ανωμαλίας και

του εμφυλίου πολέμου είχαν

κάποτε το χρόνο και τη

δυνατότητα να πάρουν πάνω

σε κάποιο ζώο ή στην πλάτη

τους μερικά αναγκαία,

Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από

το βιβλίο του Λ. Παπαδόπουλου,

«Νόστιμον Ήμαρ», Πράγα 199 ,

σχετικά με τον ερχομό των ενηλίκων

από τη Σκόδρα, Αλβανίας στο πρώην

γερμανικό στρατόπεδο του Λέσανυ,

στ ις 5 Νοεμβρίου 1949. Ο Λ.

Παπαδόπουλος ήταν ένας από αυτούς

τους πολιτικούς πρόσφυγες που

ήρθανε από τη Σκόδρα. Πρέπει να

σημειώσουμε ότι τους πολιτικούς

πρόσφυγες του 1949 από την Αλβανία

με την άφιξή τους στην Γδύνια,

Πολωνία, αμέσως τους δώσανε μπλε

ε ρ γ α τ ι κ έ ς φ ό ρ μ ε ς κ α ι τ ο υ ς

συναντήσανε συνεργεία από γιατρούς,

νοσοκόμες και άλλο βοηθητικό

προσωπικό σύμφωνα με τα κρατικά

αρχεία της Τσεχίας και άλλο αρχειακό

υλικό και προφορικές μαρτυρίες.

Επίσης να επισημάνουμε ότι οι βαριά

τραυματίες του Δημοκρατικού Στρατού

Ελλάδας μεταφέρθηκαν από την

Αλβανία στην Βουδαπέστη με

αεροπλάνα της Σοβιετικής Ένωσης και

τωνΛαϊκώνΔημοκρατιών.

9

«
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χρειαζούμενα πράγματα, ρουχισμό,

σκεπάσματαήκαισκεύη.

Τώρα οι φυγάδες έφυγαν σχεδόν

ξαφνικά και βρέθηκαν στην προσφυγιά

μεγυμνάχέρια.

Στο Ελβασάν ο καταυλισμός ήταν

υπα ί θ ρ ι ο ς , χωρ ί ς σ κ ην έ ς κα ι

εγκαταστάσεις υγιεινής. Υπήρχε ένα

μοναδικό κτίριο, μια μεγάλη αποθήκη

πουστέγασε τουςγέρουςκαιαρρώστους

κι όταν έβρεχε όποιον τον Κύριο είδε.

Δεν παρουσιάστηκαν όμως λοιμώξεις,

εκτός από τις συνηθισμένες εποχιακές.

Εξάλλου δίπλα στον καταυλισμό υπήρχε

στρατιωτικό νοσοκομείο που νοσήλευε

αρρώστους και τραυματίες του ΔΣΕ κι

όταν υπήρχε ανάγκη περιέθαλπε και

πρόσφυγες.

Τον Οκτώβρη 1949 άρχισαν οι

π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί ε ς κ α ι α μ έ σ ω ς

ακολούθησαν οι αποστολές προσφύγων

α π ό τ η ν Α λ β α ν ί α π ρ ο ς τ η ν

Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, την

Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Γίνονταν

μέσω θαλάσσης με εμπορικά πλοία,

διέσχιζαν τηΜεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη

Βόρεια Γερμανική και κατέληγαν στο

λιμάνι Γδύνια (Γκντανσκ) της Πολωνίας.

Από εκεί με τραίνα στις χώρες

προορισμού.

Από την Αλβανία πρόσφυγες δεν

εστάλησαν στη Βουλγαρία και τη

Γιουγκοσλαβία. Στη Βουλγαρία είχαν

καταφύγει πολλοί από την Κεντρική και

την Ανατολική Μακεδονία και από τη

Θράκη, χρειάστηκε μάλιστα να γίνει

αποσυμφόρησή της με δύο αποστολές

καιστηνΤσεχοσλοβακία. (σελ. 19-21)

«Την πρώτη μεγάλη αποστολή

προσφύγων από την Αλβανία με

προορ ισμό την Τσεχοσλοβακία

αποτελούσαν1.803άτομαπροερχόμενα

από τους καταυλισμούς της Σκόδρας και

του Ελβασάν. Οι περισσότεροι γυναίκες,

γέροι και μικρά παιδιά. Στις 20 του

Οκτώβρη 1949 μια χιλιάδα άνθρωποι

παραταχτήκαμε στη δημοσιά έξωαπό τη

Σκόδρα, από όπου θα μας μετέφεραν

στο λιμάνι του Δυρραχίου. Σύμφωνα με

την εντολή απαγορεύονταν τα μεγάλα

μπαγκάζια, μονάχα ένα μπογαλάκι ο

καθένας με τα πιο αναγκαία προσωπικά

του πράγματα. Πίσω από μερικούς,

όμως, υψώθηκαν βουνό οι αποσκευές

τους: στρώματα γεμισμένα με άχυρο,

στρωσίδια βαριά, χοντρά, βελέντζες,

φλοκάτες , κιλίμια υφαντά από

σπιτίσιους αργαλειούς, σκεύη βαριά,

ταψιά, κατσαρόλες, γουδιά, καρδάρες,

κουδούνια προβάτων, τα πάντα. Τα

είχαν κουβαλήσει με χίλια βάσανα ως

εδώ, τράβηξαν πολλά στην προσφυγιά,

δεν ήξεραν που πήγαιναν, τι τους

περ ιμέ ν ε ι , δ ε ν ήθελαν να τα

αποχωριστούν. Όσοι πείστηκαν, ήταν σα

να προτίμησαν να μην ακολουθήσουν

την αποστολή, να μείνουν στον

καταυλισμό. Ασφαλώς ακολούθησαν

κάποια άλλη, γιατί δεν υπήρχε άλλος

δρόμοςκαιδιέξοδος.

Το βράδυ φτάσαμε στο λιμάνι.

Ταυτόχρονα και η ισάριθμη αποστολή

από τον καταυλισμό του Ελβασάν.Με τη

σειρά αρχίσαμε να μπαίνουμε στο πλοίο

που μας περίμενε. Ήταν το πολωνικό

εμπορικό-φορτηγό Μπιάλυστοκ. Είχε

διασκευάσει τις αποθήκες και τα

αμπάρια του σε απέραντους ξενώνες με

συνεχόμενες κρεβατίνες, όπου ο

καθένας μας έπιανε μια θέση, όση

χωρούσε ναπλαγιάσει. Στο πέρασμαστο

πλοίο έγινε μια ακόμα εκκαθάριση των

αποσκευών από τους πολωνούς ναύτες.

Οι επιβάτες του πλοίου, οι περισσότεροι

γεροντάκια και γυναικούλες από

περιοχές που πρώτη φορά έβλεπαν

θάλασσα και μπαίνανε σε πλοίο, στο

πέρασμα τους στο πλοίο πατούσαν στα

πατάρια κι έτρεμε η καρδούλα τους και

τα πόδια τους, σαν τα άπειρα

μουλαράκια που πρώτηφορά πατούν σε

ξύλινηγέφυρα.

Μας απαγορεύτηκε τη μέρα η έξοδος

στο κατάστρωμα για λόγους ασφάλειας.

Υπήρχε άραγε κίνδυνος να μας

τορπιλίσουν; Ο πόλεμος, βέβαια, είχε

λήξει, αλλά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

συνεχίζονταν. Ο κυβερνητικός στρατός

εκκαθάριζε τους εγκλωβισμένους.

Ε π ο μ έ ν ω ς κά π ο ι ο ς κ ί ν δ υ ν ο ς

τορπιλισμού πάντα υπήρχε. Όλα

μπορούσαννασυμβούν τότε.

(…) Τέλος ύστερα από δεκατρία

μερόνυχτα, που για μας ήταν δεκατρία

ολονύχτια εικοσιτετράωρα, φτάσαμε

στο λιμάνι της Γδύνιας (σημ. Κ

Γκντασκ, Πολωνία). Εκεί μας περίμενε

ένας μεγάλος σιδηροδρομικός συρμός.

Από το πλοίο, γραμμή στο τραίνο. Μας

υποδέχονταν συνεργεία του Ερυθρού

Σταυρού. Νοσοκόμες με άσπρες

μπλούζες και κόκκινα περιβραχιόνια μας

οδηγούσαν και μας τακτοποιούσαν στα

βαγόνια και τις καμπίνες. Όχι χωρίς

δυσκολίες. Όλοι θέλανε να είναι μαζί,

συγγενείς, χωριανοί, φίλοι μέσα σ'

εκείνο το αδιαχώρητο. Μας πρόσφεραν

καφέ, γάλα, κακάο, σοκολάτες, ψωμάκια

με βούτυρο και σαλάμι, και άφθονο

νερό.

Το τραίνο κινείτο αργά. Σε κάθε στάση

περίμενε, σαν έκτακτο που ήταν, ώρες

πολλέςώσπουνατουδώσουνεγραμμή.

Όταν φτάσαμε στα σύνορα καταλάβαμε

από την αλλαγή των φρουρών, ότι

μπαίνουμεσεάλληχώρα.Ασφαλώςστην

Τσεχοσλοβακία. Ύστερα από μια μεγάλη

ολονύκτια διαδρομή το πρωί φτάσαμε

σε έναν σταθμό με τη μεγάλη επιγραφή

ΚΟΛΙΝ.Θυμόμουναπό τη Γεωγραφία την

πόλη Κολίν της Γερμανίας και άρχισα να

αμφιβάλλωγια τοπουπάμε. Ύστερααπό

μια ώρα φτάσαμε σε έναν άλλο μεγάλο

σταθμό με την επιγραφή ΠΡΑΓΑ.

Σιγουρευτήκαμε πως είμαστε στην

Τσεχοσλοβακία.

Το ίδιο πρωί φτάσαμε στον πρώτο

προορισμό, το στρατιωτικό στρατόπεδο

Λέσανι με τις μεγάλες ξύλινες παράγκες.

Ήταν 5 του Νοέμβρη 1949. Και αυτό το

διαπιστώσαμε εδώ. Στη διαδρομή

είχαμε χάσει τον μπούσουλα, τι μέρα

είναι και τι ημερομηνία.

Αμέσως άρχισε ο κλίβανος. Κούρεμα

σύρριζα στους άνδρες. Λουτρό, ντους

όλοι. Αλλαγή εσώρουχων σε όλους.

Στους περισσότερους δόθηκαν αμέσως

και εξωτερικά ρούχα. Γενικές εξετάσεις

σε όλους. Μπαστούνια από πολλές

γυναίκες οι γιατροί. Αντιστέκονταν, δεν

ήθελαν να επιδείξουν γυμνές τις πλάτες

τους, το στήθος τους και άλλα μέρη του

σώματος. Δυσκολίες παρόμοιες

αντιμετωπίστηκαν και αργότερα.

Διατροφή καλή, επιμελημένη. Έξι

βδομάδες οι ταλαιπωρημένοι και

εξαθλιωμένοι φυγάδες αναπαύονται

εδώ, συνέρχονται. Οι άρρωστοι

τακτοποιούνται στα αναρρωτήρια και

νοσοκομεία. Οι γέροι στο γηροκομείο

του Σβατομπόρζιτσε. Οι υγιείς στου

τόπους πρώτης εγκατάστασής τους. Εγώ

αμέσως μετά τον κλιβανισμό στην

Πράγα, στην υπηρεσία των παιδιών.

(σελ. 22-25)

»

« »:
Καλημέρα: Η ΕΚ της Πράγας όπως και η

Σύνταξη του περιοδικού μας θέλουμε

να ευχαρ ισ τήσουμε τη Λέσχη

Φιλελλήνων για την ανθρώπινη,

ευγενική και αξιόλογη πρωτοβουλία

σχετικάμε τομνημείοειςμνήμην των15

συμπατριωτών μας που αφήσανε

την τελευταία τους πνοή στο Λέσανυ.

Ε ί μασ τ ε β έ β α ι ο ι ό τ ι όλο ι ο ι

συμπατριώτες μας θα ανταποκριθούν

στο κάλεσμα του Ηλία Μιχόπουλου και

προπαντός οι συγγενείς των νεκρών

μαςσυμπατριωτών

Στο τεύχος 4 του Καλημέρα του 2000

(7?)

.
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Από το βιβλίο του Χαρατσίδη

διαβάζουμεότι ταάτομααυτάήταν

7 Οι πρώτοι νεκροί πρόσφυγες – Την

π ο λ υ ε τ ή έ ρ ε υ ν ά τ η ς γ ι α τ η

συμπλήρωση των στοιχείων σχετικά με

την άφιξη των πρώτων πολιτικών

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία

συνεχίζει η συμπατριώτισσά μας

ιστορικός Ανθούλα Μπότου με τη

βοήθεια του συζύγου της. Πρόσφατα

επισκέφτηκαν το χωριό Λέσανυ όπου

στρατοπέδευσαν οι πρώτοι χίλιοι

πολιτικοί πρόσφυγες που έφθασαν

στην Τσεχοσλοβακία μετά από

πολύμηνες περιπέτειες, το Νοέμβριο

του 1949. Σε αυτό το στρατόπεδο

ξεψύχησαν εξουθενωμένοι από τις

ταλαιπωρίες επτά συμπατριώτες μας οι

οποίοι και θάφτηκαν στο νεκροταφείο

του οικισμού Κίρχανιτσε. Καμία πλάκα

ωστόσο δεν υπάρχει για να θυμίζει πως

σε αυτό το μέρος αναπαύονται και

Έλληνες. Αναλυτικότερα για το ίδιο

θέμα θα σας ενημερώσουμε στο

επόμενο τεύχος μας. (Συντάκτης Δ.

Πλούμπης)

Η Τασούλα Ζησάκη είχε παρακαλέσει

την Ανθούλα Μπότου ακόμα τότε να

μας δώσει τα ονόματα των νεκρών, τα

οποία είχε βρει στην Κοινότητα του

Κίρχανιτσε Αργότερα, όταν είχαμε στα

χέρια μας το βιβλίο του Χαρατσίδη,

δημοσιεύσαμε πάνω από 2000

ονόματα από το κεφάλαιο «Αξέχαστοι

για πάντα…», όπου θα βρείτε τα

ονόματα των νεκρών μας στο Λέσανυ.

Σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι ότι

επιτέλους τιμήθηκαν και αυτή οι νεκροί

μας όπως το είχαμε κάνει με το μνημείο

σ τ ο Ν ό β ε Σ ί ρ ο β ι τ σ ε ( μ ε τ ην

πρωτοβουλ ία κα ι ο ι κονομ ι κή

υποστήριξη της ΕΚ Μπρνο και ΕΚ

Πράγας) , στο Τέχονιν (με την

πρωτοβουλία της ΕΚ Σούμπερκ), στο

Κρνοβ (με την πρωτοβουλία και

ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς

Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων

στηνΤσεχία).

Σας δημοσιεύουμε τα ονόματα των

συμπατριωτών μας που έχουμε βρει

στο βιβλίο του Χαρατσίδη (1982) οι

οποίοι πεθάνανε στο Λέσανυ και

επίσης όλα τα ονόματα των νεκρών μας

του 1949 και 1950. Πάνω από 2000

ο ν ό μ α τ α ν ε κ ρ ώ ν μ α ς ε ί χα μ ε

δημοσιεύσει σε τεύχη του περιοδικού

μας όπως και στην ιστοσελίδα μας (και

πάλι από το βιβλίο του Χαρατσίδη).

Όπως και πριν, έτσι και τώρα,

παρακαλούμε τους αναγνώστες μας

εάν βρίσκουν λάθη να μας στείλουν τις

σωστές πληροφορίες για να τα

διορθώσουμε Επίσης, θέλουμε να

επισημάνουμε ότι η πολιτική ασυλία

παραχωρήθηκε στους Έλληνες

πρόσφυγες με απόφαση 1048 στις 6

Δεκεμβρίου 1948 της κυβέρνησης της

Λαοκρατ ικής Δημοκρατ ίας της

Τσεχοσλοβακίας. Οπότε αυτοί οι

Έλληνες δεν είναι «φυγάδες» από τη

στιγμή που φτάνουνε στα εδάφη της

Τσεχοσλοβακίας και έχουνε το στάτους

τουπολιτικούπρόσφυγα.

: «

»

.

,

.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

(1928 – 3.2.2011 † )

Κ α λ η μ έ ρ α : Η Σ ύ ν τα ξ η το υ

Καλημέρα στέλνει τα πιο ειλικρινά

συλλυπητήρια μας στον Βαγγέλη

και σ' όλη την οικογένεια του για το

χαμό τη ς αγαπημένη ς του

αδερφούλα. Αιωνία ας μείνει η

μνήμητης.

Όπως πάντα και αυτή τη φορά σ'

ευχαριστούμε, Βαγγέλη για την

οικονομική υποστήριξη στο

περιοδικόμας.Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε στο

ορεινό χωριό Πεύκο, του Ν.

Καστοριάς, το έτος 1928. Τα

παιδικά και τα πρώτα χρόνια της

εφηβείας τα πέρασε στο αγαπημένο

της χωριό. Όταν άρχισε ο εμφύλιος

πόλεμος και τονΑπρίλιο του1948, με

την πρώτη αποστολή διάσωσης των

παιδιών, που οι γονείς τους ήταν

αντάρτες του ΔΣΕ, η Αλεξάνδρα

πέρασε στην Κορυτσά (Αλβανία) και

κατόπιν στη Μπιτόλα (Μοναστήρι)

της Γιουγκοσλαβίας. Από εκεί

έφθασε τελικά στην πόλη Μίκουλοβ

της τότε Τσεχοσλοβακίας. Η

Αλεξάνδρα καθ' όλη τη διάρκεια του

δύσκολου ταξιδιού φρόντιζε τα

μικρά Ελληνόπουλα του χωριού της

(Πεύκου). Στη νέα πατρίδα και για

ένα χρονικό διάστημα στην αρχή

εργάστηκε σε διάφορους παιδικούς

σ ταθμούς , όπου ζούσαν τα

Ελληνόπουλα, ως «μάνα Αργότερα

ε ρ γ ά σ τ η κ ε σ ε κ ο ι τ ώ ν ε ς

εργαζομένων, στα εργοστάσια. Από

το 1951 εγκαταστάθηκε στο Μπρνο,

όπου γνώρισε τον σύντροφο της

ζωής της, Αναγνώστη Χατζηανδρέου,

από το χωριό Εξαπλάτανος του Ν.

Πέλλας. Ο Α ν α γ νώσ τ η ς ,

γ νωσ τός με το ψευδώνυμο

«Τσακμάκης», από τα νεανικά του

χρόνια ήταν μέλος της ΕΠΟΝ. Κατά

τον εμφύλιο πόλεμο του 1946 έως το

1949 ήταν μαχητής του ΔΣΕ

π ο λ ε μ ώ ν τ α ς τ ο υ ς ά γ γ λ ο -

α μ ε ρ ι κ ά ν ο υ ς κ α ι τ ο υ ς

μοναρχοφασίστες. Η Αλεξάνδρα με

τον σύζυγο της απέκτησαν δύο

κόρες, τη Μαρία και την Άννα. Η

αγαπημένη μας αδελφή Αλεξάνδρα

ήτανμητέραπουδιακρινόταν για την

αγάπη και την αμέριστη φροντίδα

των παιδιών της, ενώ μπορούσε να

γίνει θυσία για τα έξι εγγονάκια της.

Δεν έπαψε ποτέ να αγαπά πολύ και

να εκτιμά όλους τους Έλληνες

συμπατριώτες με τους οποίους

π ά ν τ ο τ ε α ν α π ο λ ο ύ σ ε κ α ι

κουβέντιαζε νοσταλγικά για την

αγαπημένη και αξέχαστη πατρίδα,

την Ελλάδα. Στη νέα της πατρίδα, στο

Μπρνο, εργάστηκε στο εργοστάσιο

«ΖΕΤΟΡ» ως την συνταξιοδότηση

της. Σανελάχιστοφόροτιμήςστη

μνήμη της πολυαγαπημένης μας

αδελφής, μητέρας, γιαγιάς και

προγιαγιάς θα ήθελα να προσφέρω

μικρή οικονομική βοήθεια στο

περιοδικό «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» με το

συμβολικό ποσόν των 2000

Κορωνών.

(Στη φωτογραφία η Αλεξάνδρα με

την οικογένειά της με την άφιξη τους

στηνΤσεχοσλοβακία.

».

)

Ο αδ ε λ φ ό ς τ η ς , Β α γ γ έ λ η ς

Αποστολίδης

Μπρνο, Τσεχία.

Στη μνήμη αγωνιστών
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