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Είναι αρκετά δύσκολο να γράψεις κάτι στη διάρκεια 

των lockdown που ζούμε σήμερα. Δύσκολοι καιροί 

με αβεβαιότητες, ανεργία για αρκετούς, κλείσιμο 

εταιριών και επιχειρήσεων, δυσκολίες που περνάνε οι 

εργαζόμενοι… Ακόμα πιο δύσκολα περνάνε κι αυτοί που 

προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό. Τυχεροί αυτοί που 

αναρρώσανε και αυτοί που δεν χάσανε κανέναν συγγενή. 

Δεν ξέρω εάν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να πούμε τη φράση ‘Μπόρα είναι, θα 

περάσει’… Αλλά ας μην χάσουμε την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ζήσουμε μια 

πιο ομαλή ζωή. 

Ακόμα μία φορά πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους γιατρούς, 

τις νοσοκόμες, στο νοσοκομειακό προσωπικό, οι οποίοι μέρα-νύχτα εργάζονται για να 

σώσουν ζωές. Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους φίλους και συγγενείς που είναι 

στο πλευρό αυτών που χρειάστηκαν τη βοήθεια τους και είναι έτοιμοι να προσφέρουν 

οτιδήποτε χρειαστούν αυτοί που μένουν σε καραντίνα. 

Δεν ξέρω πώς και εάν θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και το 2021 αλλά ας ευχηθούμε 

όλοι να είμαστε καλά και το 2021 να είναι μια χρόνια γεμάτη ελπίδα και καλή υγεία. 

Σ’ αυτό το τεύχος, το τελευταίο για το 2020, θα διαβάσετε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία 

με τη Μαρία Κοκκίνου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Πράγα, η οποία ερευνά 

την καθημερινότητα της ζωής μέσα από οπτικό υλικό και αφηγήσεις των ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων και των απόγονών τους στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Επίσης, σας 

ενημερώνουμε για μία ομάδα Ελλήνων καθηγητών ξένων γλωσσών και μουσικής, οι οποίοι 

ίδρυσαν τη Σχολή ‘The Language and Music Academy’. Η Σχολή προσφέρει μαθήματα 

ξένων γλωσσών περιλαμβάνοντας και την ελληνική γλώσσα καθώς και μαθήματα διαφόρων 

μουσικών οργάνων και φωνή.

Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας δεν έμεινε αδιάφορη στη δίκη των ναζί της Χρυσής Αυγής 

και ήταν από τους πρώτους που απαίτησε όλοι οι φασίστες να πάνε φυλακή. Στο κομμάτι 

για την ιστορία της πολιτικής προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία σας προσφέρουμε ένα 

αφιέρωμα στην αείμνηστη Μαλάμω Φουλίδου, την ακούραστη δασκάλα του χορευτικού 

συγκροτήματος της ΕΚ Πράγας. Μετά από παράκληση αρκετών αναγνωστών μας, θα 

διαβάσετε και ένα κείμενο για τα γηροκομεία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στο 

Τέχονιν και Νόβε Σίροβιτσε. 

Στη Βιβλιοπαρουσίαση σας παρουσιάζουμε το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Εμμ. 

Μαυρίκου, «Ποιμενικά  Σκύρου» για τη ζωή, εργασία, τα ήθη και έθιμα της τσοπανοσύνης 

στην όμορφη Σκύρο. 

Στο μέρος ‘Από την Ελλάδα για την Ελλάδα’ θα διαβάσετε τα ενδιαφέροντα κείμενα της 

Ελεάνας Τερζάκης για το πώς ο ζωοδότης ήλιος μπορεί να είναι και θανάσιμος. Επίσης, 

σας παρουσιάζουμε βιογραφικά στοιχεία και έργα ηθοποιών, τραγουδιστών, ποιητών από 

την Ελλάδα και Τσεχία. 

Ευχαριστούμε τον αγαπημένο δάσκαλο από τις Φέρρες, Κώστα Βίζγα, για την συνδρομή 

120 ευρώ στο περιοδικό μας. Ξέρουμε ότι είναι συνταξιούχος και η συνδρομή του είναι 

από το υστέρημά του. Κώστα, σου ευχόμαστε καλή υγεία!

Καλή ανάγνωση, να προσέχετε την υγεία σας!

Χρόνια πολλά και πολύ πιο χαρούμενο το 2021! (ΤΖΗ)
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΓΑ 
συνομίλησε η Τασούλα Ζησάκη-Healey

Η Μαρία Κοκκίνου κατάγεται από το μικρό χωριό Αστακό της 
Αιτωλοακαρνανίας,  σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία στη 

Μυτιλήνη, συνέχισε τις σπουδές στη Γαλλία,  στην École des Hautes Études en 
Sciences Sociales,(EHESS) όπου και ολοκλήρωσε την  διατριβή της με θέμα 
τους πολιτικούς πρόσφυγες στη Βουλγαρία, το 2019. Στην Πράγα ήρθε τον 
Ιανουάριο 2020 και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Γαλλικό 
κέντρο κοινωνικών ερευνών (CEFRES).
Μου άρεσε όχι μόνο το θέμα με το οποίο ασχολείται αλλά και η ίδια με τη 
σοβαρότητα με την οποία θέλει να μάθει και να κάνει έρευνα για τους πολιτικούς 
πρόσφυγες και τους απογόνους τους στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Συνεχίζοντας 
την έρευνα που ξεκίνησε στη Βουλγαρία, θέλει να συναντήσει τα παιδιά καθώς και 
τα παιδιά των παιδιών του Εμφυλίου και να μάθει για τη ζωή τους την περίοδο 
της προσφυγιάς. Συμφώνησε να την φιλοξενήσουμε στο περιοδικό μας και μας 
είπε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορείτε να συνδεθείτε με τη 
Μαρία στο CEFRES, email: maria.kokkinou@centre.cz, Whatsapp: Maria 
Kokkinou

Κ: Μαρία, να ξεκινήσουμε από τη 

Γαλλία. Πώς και γιατί επέλεξες γαλλικό 

πανεπιστήμιο για την διατριβή σου; 

Ήξερες γαλλικά;

Μ: Όχι, γαλλικά δεν ήξερα, εκεί τα έμαθα 

στη διάρκεια τις σπουδές μου. Διότι 

ξέρεις, όταν είσαι νέος, είσαι και αφελής. 

Στη Γαλλία πήγα διότι οι καθηγητές 

στο Τμήμα μου στο Πανεπιστήμιο της 

Μυτιλήνης είχαν γαλλική παιδεία και οι 

περισσότεροι είχαν κάνει τις διατριβές 

τους στη Γαλλία. Κι έτσι το Τμήμα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

ήταν πιο πολύ της γαλλικής σχολής εάν 

και υπάρχουν και άλλες σχολές στον 

κλάδο αυτό, όπως είναι π.χ. η αγγλική 

ανθρωπολογία. Πήγα χωρίς υποτροφία 

και ευτυχώς δεν υπάρχουν δίδακτρα 

στα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Εκεί 

ασχολήθηκα με το θέμα της διατριβής 

μου για τους πολιτικούς πρόσφυγες στη 

Βουλγαρία.

Κ: Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες, 

μετά από την αναγκαστική πολιτική 

προσφυγιά πάνω από τριάντα χρόνια, 

όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να 

επαναπατριστούν, οι περισσότεροι 

επαναπατρίστηκαν. Επομένως, ποιοι ήταν 

αυτοί που συμφώνησαν να συνομιλήσουν 

μαζί σου. 

Μ: Όσους συνάντησα και ήθελαν να μου 

μιλήσουν. Οι περισσότεροι που συνάντησα 

ήταν θετικοί και μου μίλησαν. Η ερώτησή 

μου ήταν: Τι σημαίνει για ένα υποκείμενο 

να βιώσει μια εμπειρία που είναι η πολιτική 

προσφυγιά και βασικά, τι σημαίνει να 

είναι πολιτικός πρόσφυγας κάποιος στη 

διάρκεια 30 ετών και τι φτιάχνει ένα 

υποκείμενο πρόσφυγα. Πρέπει να είναι 

και στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία κάτι 

παράλληλη αυτή η εμπειρία. 

Κ: Τι συμπεράσματα έβγαλες για την εθνική 

ταυτότητα των πολιτικών προσφύγων και 

των απόγονων τους όσο αφορά την εθνική 

ταυτότητά και εθνική συνείδηση τους;

Μ: Αυτό που έζησαν οι πολιτικοί 

πρόσφυγες στη Βουλγαρία κι έτσι 

όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι πάντα 

μια προσδοκία επιστροφής κι αυτή η 

προσδοκία επιστροφής είτε πραγματική 

είναι φανταστική, εννοώ για μερικούς που 

μπόρεσαν να επιστρέψουν και για άλλους 

που δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους, 

όλη αυτή η αναμονή, η προσδοκία να 

επιστρέψουν, παρήγαγε κι έναν τρόπο 

ζωής, αυτό του πρόσφυγα στον τόπο όπου 

μένανε. Όσο για την εθνική ταυτότητα, 

εξαρτάται και για ποια γενιά μιλάμε. 

Για τα παιδιά που μετακινήθηκαν, αυτά 

μεγάλωσαν σ’ ένα περιβάλλον όπου 

βίωσαν ένα χωρισμό χωρίς την οικογένειά 

τους, ένα χωρισμό με την μητρική γλώσσα 

που έπρεπε πάλι να αποκαταστήσουν και 

μεγάλωσαν σε μία χώρα όπου είχαν την 

μνήμη από πού έφυγαν, ανάλογα με την 

ηλικία, βέβαια, αλλά τα περισσότερα 

παιδιά θυμόντουσαν. Τα παιδιά τους, 

από την άλλη, μεγαλώνουν όπως κάθε 

μετανάστης, δηλαδή με μια διπλή 

κουλτούρα, με μια διπλή γλώσσα. Οπότε 

τα παιδιά των παιδιών του Εμφυλίου, 

είναι τόσο Έλληνες όσο και Βούλγαροι. 

Νιώθουνε δύο πατρίδες, δύο σπίτια, πώς 

να το πούμε, μεγαλώνει ως μετανάστης 

εκεί που βρίσκεται ξέροντας ότι ανήκει και 

κάπου αλλού. 

Κ: Πότε ήρθες στην Πράγα και γιατί;

Μ: Εδώ ήρθα το Γενάρη 2020 διότι είμαι 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Και αν μου 

επιτρέπεις, θα ήθελα να εκφράσω εδώ μια 

δημοσία  πρόσκληση στους αναγνώστες 

σου. Θα ήθελα πολύ να συνομιλήσω 

με τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους 

απογόνους τους που ζουν στην Τσεχία, και 

εννοώ όλη την Τσεχία. Πιο συγκεκριμένα, 

θα ήθελα να μου δείξουν τις φωτογραφίες 

που έχουν, όποιες και να είναι όσες και 

να είναι και να μου διηγηθούν τη ζωή 

τους εδώ. Διότι θεωρώ ότι ένα από τα 

πράγματα που λείπει πάρα πολύ από την 

συζήτηση για τους πολιτικούς πρόσφυγες 

του  Εμφυλίου, είναι η καθημερινότητα 

των προσφύγων, δεν έχουμε μια πλήρη 

εικόνα της ζωής τους την περίοδο της 

προσφυγιάς, και αυτό για οποιαδήποτε 

χώρα όπου έζησαν. Εννοώ πού δούλευαν, 

πώς ζούσαν, πώς διασκέδαζαν, πώς 

ντύνονταν, όλα αυτά τα κομμάτια μιας 

καθημερινής ζωής που την έχουμε σήμερα 
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πολύ πιο πλούσια όταν συζητάμε για τους 

(σημερινούς) μετανάστες, εικόνες που 

αποτυπώνονται στον κινηματογράφο, 

στις φωτογραφίες. Ενώ για τους έλληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες δεν έχουμε οπτικό 

αποτύπωμα αυτής τους της ζωής που να 

μας επιτρέπει να την καταλάβουμε. Οπότε 

με ενδιαφέρουν όλα τα κομμάτια της ζωής 

των προσφύγων, φυσικά εάν και εφόσον 

κάποιος θέλει να μου μιλήσει γι’ αυτά. 

Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, η συζήτηση 

θα γίνει με όλο το σεβασμό στην ιδιωτική 

ζωή του. Έτσι, με αυτό το οπτικό υλικό, 

τις φωτογραφίες και  την αφήγηση που 

θα τις συνοδέψει, θα ήθελα να καταλάβω 

πώς ήταν η καθημερινότητα τους, και τι 

συνιστούσε για αυτούς  ‘καθημερινότητα’. 

Αυτό που εννοώ είναι π.χ. εικόνες από το 

χώρο εργασίας (όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν 

φωτογραφίες από τα παιδιά που πηγαίνανε 

σχολείο) αλλά γι αυτούς που δουλεύανε 

στα εργοστάσια για παράδειγμα; Εικόνες 

από τη διασκέδασή τους; Στη Βουλγαρία, 

π.χ. είχαμε τα φεστιβάλ και έχουμε κάποιο 

υλικό από αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε 

τέτοιες φωτογραφίες από τις άλλες Λαϊκές 

Δημοκρατίες; Ένα άλλο παράδειγμα, 

πολλοί πρόσφυγες στις συνεντεύξεις μου 

εξηγούσαν για τις διακοπές τους – πού 

ήτανε αυτές οι διακοπές, πώς περνούσαν; 

Με ενδιαφέρει λοιπόν τόσο όσο η ζωή - 

καθημερινή και μη, όσο και ο (δημόσιος) 

χώρος στον οποίον κινούνταν, όπως οι 

διακοπές τους, τα ταξίδια τους σε άλλες 

χώρες κτλ., εν ολίγοις αυτό το ‘παρελθόν 

τους μέσα από τις φωτογραφίες του’ αν 

μπορώ να το πω έτσι. 

Κ: Μπορείς να μου περιγράψεις τη 

διαδικασία πιο λεπτομερειακά, δηλαδή 

κρατώ την φωτογραφία και μιλώ από 

αναμνήσεις το πού είναι, πώς πέρασα, 

γιατί έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Από 

ότι γνωρίζω, οι περισσότερες φωτογραφίες 

που υπάρχουν είναι όπως είπες από τη 

σχολική ζωή (στο μάθημα, στις διακοπές, 

σε διάφορες εθνικές και μη γιορτές), με την 

οικογένεια, με φίλους, από τα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα, τις χορωδίες, τα θεατρικά 

έργα, κλπ.…

Μ: Ναι, μπορούν να είναι και φωτογραφίες 

δικές τους είτε των συγγενών τους. Οι 

φωτογραφίες που μ’ ενδιαφέρουν είναι 

μέχρι το 1982, από τη στιγμή που 

έρχεται η απόφαση Παπανδρέου για 

τον επαναπατρισμό, ακόμα κι αν δεν 

πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή, με 

λίγα λόγια μέχρι τον επαναπατρισμό. Και 

μ’ αυτή τη φωτογραφία να μου εξηγήσουν 

πού είναι, τι κάνουν, πώς ζούσαν. Βέβαια, 

όσο περισσότερες φωτογραφίες κάποιος 

έχει, τόσο το καλύτερο για να δούμε 

κομμάτια από τη ζωή των πολιτικών 

προσφύγων και των απογόνων τους, που 

δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό. 

Κ: Είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις 

πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά τους 

ή τους απογόνους τους εδώ στην Τσεχία. 

Τώρα, βέβαια, είναι δύσκολοι οι καιροί 

με τα μέτρα για τον κορονοϊό και την 

καραντίνα…

Μ: Όχι, δεν γνώρισα κανένα διότι είμαι 

έξι μήνες εδώ μεν, αλλά μας κλείσανε στα 

σπίτια μας. 

Κ: Έμαθες, όμως, ότι υπάρχει ελληνική 

κοινότητα στην Πράγα;

Μ: Για την Ελληνική Κοινότητα Πράγας 

ξέρω ότι υπάρχει αλλά δεν μπόρεσα να 

έρθω να σας δω διότι μας κλείσανε στις 

25 Μαρτίου, όταν ήθελα να έρθω στον 

εορτασμό της επετείου αυτής από τα μέλη 

της Κοινότητας. 

Κ: Ναι, πράγματι είναι δύσκολο να 

συναντήσει κανείς κόσμο τώρα. Εσύ πώς 

νομίζεις ότι θα συναντήσεις τον κόσμο 

αυτό;

Μ: Με τον πρώτο που θα συζητήσω με 

τις φωτογραφίες, ελπίζω να με συστήσει σε 

άλλον, έτσι από στόμα σε στόμα…

Κ: Γνωρίζεις τη βιβλιογραφία που 

περιέχει άρθρα, περιγραφές, κλπ. για 

την καθημερινότητα των πολιτικών 

προσφύγων. Έχεις διαβάσει το περιοδικό 

μας;

Μ: Εγώ γνωρίζω την ιστορική 

βιβλιογραφία. Το «Καλημέρα» δεν το έχω 

διαβάσει ακόμα…

Κ: Θα σε ρωτήσω και πάλι: Τι θα πει 

ακριβώς ‘καθημερινότητα’…

Μ: Για παράδειγμα: Έχεις ένα μετάλλιο 

είτε μία διάκριση στο εργοστάσιο και 

κάποιος τραβά μια φωτογραφία, είτε 

είσαι με συναδέλφους στο χώρο δουλειάς 

και είχατε την επιθυμία να βγάλετε μια 

φωτογραφία… Αυτό μας επιτρέπει να 

δούμε πού δουλεύατε, πώς ήσασταν 

στο συγκεκριμένο κτήριο. Επίσης, 

καθημερινότητα είναι ότι αποφασίσατε 

να πάτε διακοπές όλοι μαζί – πού και 

πώς πάτε διακοπές, πώς τα περνάτε, πώς 

είναι εκεί που πάτε για διακοπές…Δηλαδή 

αυτός που θέλει να μάθει πώς ζούνε οι 

πρόσφυγες ή οι μετανάστες (σήμερα) σε 

μια άλλη χώρα, χτυπάει στο διαδίκτυο, 

π.χ. Σύριοι στη Λέσβο στη Μόρια, και 

έχει εικόνες από αυτή τη ζωή τους. Ενώ 

για τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες είτε 

στη Βουλγαρία, είτε στην Τσεχοσλοβακία, 

κ.ο.κ. δεν έχουμε αναπαράσταση εικόνας. 

Η ιδέα είναι με αυτές τις φωτογραφίες 

των ελλήνων πολιτικών προσφύγων και 

των απογόνων τους στην Τσεχοσλοβακία 

να φτιάξουμε μια εικόνα για τη ζωή τους, 

είναι σα να πάμε πίσω στο χρόνο. Δηλαδή, 

να μας βοηθήσει η εικόνα να δούμε και 

το χώρο γύρω τους και τους ίδιους σε 

συνθήκες ζωής. Και να μιλήσουν οι ίδιοι  

γι αυτό που συνήθως δεν μιλάμε, δηλαδή 

το πώς ήτανε η ζωή στο σπίτι, στη δουλειά, 

στη βόλτα, στο δρόμο, στα πανεπιστήμια, 

στα νοσοκομεία, οτιδήποτε περιλαμβάνει 

μέρος της καθημερινής ζωής. 

Κάποτε μου είπε μια πρόσφυγας στη 

Βουλγαρία ότι όταν πρώτη φορά που πήγε 

διακοπές με τους γονείς της σ’ ένα κοντινό 

χωριό έξω από τη Σόφια, συνειδητοποίησε, 

ενώ βρίσκονταν σε εκείνο το εξοχικό σπίτι, 

ότι η ίδια δεν είχε φωτογραφίες από το 

σπίτι της, από τους συγγενείς της, π.χ. 

παππού και γιαγιά  και τότε κατάλαβε ότι 

ήτανε ξένη, διότι δεν είχε παρελθόν. Μια 

φωτογραφία αναπαράγει το παρελθόν. 

Αυτό ψάχνω. Η ερώτησή μου είναι: 

Πώς ήταν η ζωή σου, π.χ. από το 1950, 

1960, μέχρι το 1982 και να μου μιλήσεις 

για τις 10, 20, 30 φωτογραφίες που θα 

φέρεις. Ακόμα και 100 φωτογραφίες 

μπορεί να φέρει αυτός που θα θελήσει να 

συνομιλήσουμε.  

Κ: Να πάμε σε άλλο θέμα. Πώς σου 

φαίνεται η Τσεχία, σ’ αρέσει; 

Μ: Η Τσεχία πάντα μου άρεσε. Ούτως ή 

άλλως είναι δεύτερη φορά που έρχομαι 

στην Πράγα διότι έχω κάνει ΕΡΑΣΜΟΥΣ 

εδώ το 2003 στο Πανεπιστήμιο του 

Καρόλου. Εκείνο το χειμώνα έκανε 

πάρα πολύ κρύο. Φέτος ο χειμώνας ήταν 

καλύτερος. Είναι πολύ ωραία η Πράγα και 

έχεις πάντα αυτό το συναίσθημα ότι είσαι 

στο κέντρο της Ευρώπης. 

Κ: Βλέπεις μεγάλες διαφορές μεταξύ της 

Ελλάδας και της Τσεχίας;

Μ: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνει 

κάποιος ότι έχει αλλάξει,  κάτι  που ίσως 

δεν ήταν τόσο εμφανές το 2003, ενώ 

σήμερα είναι πιο εμφανές, είναι η αντίληψη 

που έχουμε για την Ανατολική Ευρώπη. 

Μέχρι το 1989  θεωρούσαμε το Ανατολικό 

Μπλοκ  ‘κατώτερο’, το οποίο φυσικά ήταν 

μια διαστρέβλωση. Διότι δεν ξέραμε τι 

συνέβαινε στην Ανατολική Ευρώπη και 

το πώς ζούσαν οι άνθρωποι, πώς ήταν το 

σύστημα υγείας, το σύστημα σπουδών 

τους και πολλά άλλα. Σε όλο το χρονικό 

διάστημα που καλύπτει την περίοδο από 

το 1989 μέχρι σήμερα, η χώρα παραμένει 

από άποψη οικονομική, προσιτή σε έναν 

δυτικοευρωπαίο και έτσι του επιτρέπει 

να την ανακαλύψει όχι πια με αυτό το 

βλέμμα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, 

αλλά μέσα από μια λογική τουρισμού 
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και περιέργειας. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει 
το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και 
αντιλήψεις που κάνουν την Πράγα είτε το 
Ανατολικό Μπλοκ εξωτικό στα μάτια του 
δυτικοευρωπαίου, π.χ. ότι εδώ μπορεί να 
βρει  φθηνότερο το οτιδήποτε… Σε κάθε 
περίπτωση, η χώρα έχει να τους δείξει κι 
άλλα πράγματα και οι δυτικοευρωπαίοι 
είναι πια, ελπίζω, πιο ικανοί να μάθουν 
για τη χώρα αυτή άλλα πράγματα, ίσως 
διαφορετικά από την αντίληψή τους. 

Αυτό που  πιστεύω ότι έχει αλλάξει μετά 
το 1989, είναι αυτός ο ρατσισμός μεταξύ 
Δύσης-Ανατολής, θεωρώ πως τα τελευταία 
χρόνια είναι λιγότερο έντονος. 
Τώρα τι θετικό έχει η Ελλάδα που δεν 
έχει η Τσεχία; Τι να πω; Η Τσεχία δεν 
έχει το αντιφασιστικό κίνημα που έχει η 
Ελλάδα. Αυτό που χαρήκαμε προχθές, 
αναφέρομαι στη δίκη και στην απόφαση 
για τη Χρυσή Αυγή. Σίγουρα, και τον ήλιο 
και θάλασσα…

Κ: Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις την 
εργασία σου εδώ; Θα πας στη Γαλλία, 
στην Ελλάδα;
Μ: Εγώ πάω όπου έχει δουλειά. Όπου 
με πάει η δουλειά μου, θα πάω. Αυτή τη 
στιγμή έχω δουλειά στην Πράγα. 
Κ: Θέλεις να δώσεις ένα μήνυμα στα μέλη 
της ΕΚ Πράγας;
Μ: Ελπίζω ότι θα συναντηθούμε σύντομα 
με καλή υγεία. Και: Ελάτε με τις 
φωτογραφίες σας!

ΝΕΟ! ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ – ΤHE LANGUAGE AND MUSIC ACADEMY 

(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

Με πρωτοβουλία της Τερέζας Νίκου και της Έλλης Αλωνεύτου ιδρύθηκε στην Πράγα Ακαδημία Ξένων Γλωσσών και Μουσικής, στην οποία 

διδάσκονται οι ξένες γλώσσες αγγλικά, ελληνικά, τσέχικα, ισπανικά, ρωσικά, αρμένικα και τούρκικα και μουσική (θεωρία, φωνή και μουσικά όργανα 

όπως πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, λύρα, κ.ά.) από έμπειρους καθηγητές όπως είναι η Τερέζα και η Έλλη, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες Cambridge 

και IGCSE, AS/A επίπεδο δασκάλες. Λόγω της πανδημίας για τώρα θα τους βρείτε στη σελίδα της Ακαδημίας https://www.facebook.com/The-

Language-and-Music-Academy-594051654583116/ είτε στο τηλέφωνο της Τερέζας Νίκου Mobile: +420 606 067 262.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Subjects: English, Czech, Piano (practical and theoretical part), Kanonaki

Academics: Tereza graduated from The Silesian University, Faculty of  Philology and Humanities in 
Opava and Music Conservatory in Ostrava.
She studied ethnic music at various musical workshops in Crete and Istanbul under the instructions of  
renowned musicians such as Ahmet Meter, Göksel Baktagir and at the ITU University.
Work experience: Tereza has been working as both Music and Language teacher for the last 10 years 
in the Czech Republic and abroad. She prepares students-both children and adults-for highly reputable 
international certifi cates such as IGCSE, AS/A level, Trinity, TOEFL and The Czech language exam 
certifi cate. Tereza offers online sessions or private lessons at students’ homes. 

M.A. VARINE MKRTCHYAN

Subjects: English, Czech, Russian, Armenian (conversation classes), vocal coach

Academics: B.A. and M.A. from the Academy of  Performing Arts in Prague, International Territorial 
Studies at Charles University, Gymnázium a hudební škola hl. města Praha. 
Work experience: Her latest projects include collaboration with the renowned Czech violin virtuoso 
Jaroslav Svěcený, the Czech-Belarusian duo Zabelov Group on the track Na krev from their album Eg 
with experimental music and a recording of  stage music by composer and multi-instrumentalist Jan Šikl 
for a dance performance Zaharada (Garden) of  Laterna Magika.
Among many artistic collaborations and projects Varine is also an operatic vocal language coach for 
Czech and Russian and is fl uent in four languages. She is a member of  the Opernfest Prague Team, a 
vocal coach/teacher at the International School of  Music and Fine Arts, a voice teacher at ZUŠ J. Za-

cha Čelákovice. She has recently collaborated with the New York Dramatic 
Voices opera program’s winter session (January 2020) as a Czech diction 
coach.

MGR. TEREZA NIKU

OURANIA MENELAOU

Subject: Piano

Academics: Prague Conservatory, Charles University in Prague, University of  Iowa (where she was 
awarded a teaching assistantship). She holds the diploma Laureat de l’ Academie de Lausanne and has 
been invited to participate in Music Festivals in the U.S and Europe as a soloist and as a member of  
chamber music ensembles.
Beside her career as a pianist, Ourania has been researching and studying the piano music of  the 19th 
and 20th century. She did extended research on music of  the Czech composer Leoš Janáček and the 
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Greek composer Nikos Skalkottas. Between 2011 and 2016 she participated in a research program on studies in contemporary 

piano music at Goldsmiths University in London. Ourania is a lecturer at the New York University in Prague and a lecturer for 

the American organization Road Scholars. In Spring 2016 Ourania launched the fi rst series of  chamber music concerts at NYU in 

Prague Prague - New York Express chamber music series.

Ourania offers online lessons or private lessons at her home, Prague 7 Troja.

ELLI ALONEFTOU

Subjects: Vocal and  Greek Language

Academics: Elli is a Bachelor of  Arts graduate of  the ARTE Academy of  Music in Nicosia and Di-

ploma specialist holder of  Prague Conservatory in classical singing. She has participated in operas, 

operettas, festivals and concerts in cooperation with the Cypriot Youth Symphony Orchestra, the State 

Theater, etc. in Cyprus, Greece, Italy, etc. She also collaborates with the Center for Cypriot Compos-

ers, music groups and organizations in Cyprus. She has participated in classical song and interpretation 

workshops and early music seminars.

She is the recipient of  the Mary Ioannou Award (2016), the Kerynia Opera Competition (2015) and the 

Nikolaos Ekonomou Foundation Award (2007).

Since 2013, she has worked as a singing teacher at various music schools and conservatories throughout 

Cyprus. She now lives in Prague where she teaches singing, Greek language, and she participates in 

concerts of  Greek traditional music and classical music.

ΕLEANA TERZAKI

Subject: Greek language

Academics: Eleanor studied Greek Philology at Aristotle University of  Thessaloniki,  Greece with a 

specialization in medieval and modern Greek studies.

She has been working as a language teacher for the last 12 years. In Greece, she prepared middle and 

high school students for their exams. In Prague, Eleana teaches Greek as a foreign language via English 

to both children and adults of  all levels, in groups or individually. She offers lessons online or in person 

at students‘ homes.

YANNIS KARAMPATZIAS

Subjects: bouzouki, saz baglama, lavta, folk guitar.

Yannis is a singer and multi-instrumentalist who performs and teaches a variety of  Greek and Turkish 

traditional string instruments including bouzouki, saz baglama (taburas), lavta (Constantinople lute), 

folk guitar and more.

He specializes in and has a wide repertoire which includes traditional folk music from Asia Minor to the 

Black Sea focusing on melodies from Smyrna (Izmir) and Constantinople (Istanbul) of  the early 1900’s, 

Rebetiko songs (undergound musical genre that was born at the end of  the 19th century in Greek urban 

centers), Byzantine and Ottoman classical compositions with emphasis on the art of  taxim (a form of  

improvisation on non-occidental musical scales known as  ‘makams/maqamat’).

AMANDA SUBIELA MATHIESEN

Subject: Spanish language

Academics: Bachelor in Modern languages with a specialisation in German and French. M.A. in Spanish 

as a Foreign Language.

Work experience: Amanda has worked for international schools as a Spanish teacher and has 6 years of  

work experience in the fi eld of  education. She teaches online to people of  all ages, who want to improve 

their ability to speak Spanish. 
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ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ

ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Κοινότητα 

Πράγας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής 

σημειώνει:

«Η απόφαση του δικαστηρίου για τη 

ΧΑ επικύρωσε τη λαϊκή ετυμηγορία, 

δικαιώνοντας την οικογένεια του 

Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκμάν, 

τους Αιγύπτιους αλιεργάτες και τους 

συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη Ζώνη σε 

μια ημέρα που ο λαός έδωσε βροντερό 

“παρών” με μια μεγαλειώδη διαδήλωση.

Από τη δίκη αναδείχθηκε περίτρανα ο 

εγκληματικός ναζιστικός χαρακτήρας της 

Χρυσής Αυγής. Μέσα από τη δικαστική 

εξέταση της δομής και του τρόπου 

λειτουργίας της, που ήταν βασισμένη στη 

ναζιστική ιδεολογία της, αποκαλύφθηκε 

ότι ακριβώς η εθνικιστική της ιδεολογία 

ήταν η κινητήρια δύναμη της εγκληματικής 

της δράσης.

Εμείς ως κοινότητα, που μεγάλο τμήμα 

μας αποτελούν παιδιά και εγγόνια εκείνων 

που με το όπλο στο χέρι αντιστάθηκαν 

στον φασισμό, απαιτούμε να βρεθούν όλοι 

οι ναζί στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές. 

Ο ελληνικός λαός έχει με τεράστιο κόστος 

και με το αίμα του ποτίσει το δέντρο της 

ελευθερίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο με την 

αντίστασή του έχει καταγραφεί ιστορικά 

ως ένας από τους κύριους συντελεστές της 

νίκης ενάντια στον φασισμό. Οι Έλληνες 

πολιτικοί πρόσφυγες, οι παππούδες μας 

και οι γονείς μας, που φιλοξενήθηκαν 

σε υποδειγματικές συνθήκες ενώ τους 

παραχωρήθηκαν πλήρη δικαιώματα από 

τους αδερφούς Τσέχους και Σλοβάκους, 

είναι μια πολύτιμη ιστορική πείρα για 

όλους τους Έλληνες που ζουν σήμερα 

στην Τσεχία γι’ αυτό και η ρατσιστική 

και εθνικιστική προπαγάνδα των ναζιστών 

πρέπει εδώ για έναν λόγο παραπάνω να 

πέσει στο κενό.

Απαιτούμε να οδηγηθούν όλοι οι ναζί 

στη φυλακή, να απαγορευτεί η συμμετοχή 

των ναζιστών στην Ευρωβουλή, στα 

Περιφερειακά, Δημοτικά Συμβούλια και 

σε όλα τα σωματεία.

Ο ελληνικός λαός χωρίς κανέναν 

εφησυχασμό να συνεχίσει να παλεύει κατά 

όλων των αιτιών που γεννούν τον εθνικισμό, 

τον φασισμό.

Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας με κάθε 

τρόπο απαιτεί: Οι ναζί στη φυλακή με τις 

ανώτερες ποινές!».
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ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 13 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΝ Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ

Σε ποινή κάθειρξης 13 χρόνων καταδικάστηκαν τα διευθυντικά στελέχη της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,  

όπως ανακοίνωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Από τους κατηγορούμενους της ηγετικής ομάδας, μόνο στον Αρτ. Ματθαιόπουλο επιβλήθηκε 

μικρότερη ποινή (κάθειρξη 10 ετών).

ΑΙΣΧΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ, ΝΑ ΣΑΠΙΣΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ

Αυτό το ναζί, Άρτεμης Ματθαιόπουλος 

ήταν ένας από τα ηγετικά στελέχη της 

Χρυσής Αυγής, παρόλα που οι γονείς του 

γεννήθηκαν στην Σοβιετική Ένωση και 

ο παππούς του ήταν μαχητής του ΔΣΕ. 

Εάν και επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, 

οι γονείς του δυσκολεύτηκαν να μάθουν 

τα ελληνικά αλλά αυτό δεν φαίνεται 

να εμπόδισε τον φασίστα-ναζί Άρτεμη 

να τραγουδά με υπερηφάνεια αυτό το 

τραγούδι: «Έρχεστε στη χώρα μας, 

δεν έχετε δουλειά/πεινάτε σα ρεμάλια 

και τρώτε τα παιδιά./Μιλάτε ρωσικά, 

μιλάτε αλβανικά/μα τώρα θα μιλήσετε 

σωστά τα ελληνικά./Μίλα ελληνικά ή 

ψόφα!» Άρα αυτή είναι και η ευχή και για 

τους γονείς του!!!!

Ο παππούς του ήταν μαχητής του ΔΣΕ και 

αυτό το ναζί δεν σεβάστηκε ούτε τη μνήμη 

του παππού του, ο οποίος αγωνίστηκε 

ενάντια στους φασίστες και την ιδεολογία 

τους! Να, ακόμα ένα από τα αγαπημένα 

τραγούδια του εγγόνου: Γ…ω, την Άννα 

Φρανκ/γ…ιέται κι ολόκληρη η φυλή 

του Αβραάμ/τ’ αστέρι του Δαβίδ με 

κάνει να ξερνάω/Αχ, το Άουσβιτς, πόσο 

το αγαπώ!

Είναι αίσχος και ντροπή για έναν απόγονο 

του μαχητή του ΔΣΕ και πολιτικού 

πρόσφυγα στην πρώην Σοβιετική Ένωση, 

όχι μόνο να ασπαστεί την ιδεολογία του 

μίσους, του ρατσισμού, του φασισμού, 

αλλά και με ‘υπερηφάνεια’ να κυκλοφορεί 

με τα τραγούδια του! Ποιος αρά να φταίει 

ότι ανάμεσά μας υπάρχουν κι άλλα τέτοια 

αποβράσματα της κοινωνίας, που είναι 

απόγονοι των μαχητών και μαχητριών του 

ΔΣΕ, που οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

τους, οι γονείς τους απολαύσανε όλα τα 

αγαθά που μας πρόσφερε η Σοβιετική 

Ένωση! Δεν φαίνεται αυτοί οι απόγονοι να 

γνωρίζουν ούτε τη μόρφωση και παιδεία, 

μα ούτε και την ίδια την φροντίδα που 

προσφέρθηκε στους γονείς και παππούδες 

τους που ήταν πρόσφυγες, πολιτικοί 

πρόσφυγες σε ξένη χώρα. Αναρωτιέμαι 

εάν οι γονείς του φέρνουν τη μεγαλύτερη 

ευθύνη. Φρόντισαν το ‘καμάρι’ τους να 

μάθει την ένδοξη ιστορία του παππού, ο 

οποίος ως μαχητής του ΔΣΕ ήταν έτοιμος 

να προσφέρει και τη ζωή του για τα 

ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, 

της ισότητας μεταξύ ανθρώπων! Ναι, 

φταίνε και οι γονείς τους και ας συνεχίσουν 

να τον καμαρώνουν και στη φυλακή! Και 

λίγα χρόνια είναι η κάθειρξη 10 ετών 

για τους ναζί και τέτοιους απόγονους 

μαχητών του ΔΣΕ και πρώην ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων!!!! Ας είναι ο πρώτος 

και ο τελευταίος ναζί-υπάνθρωπος που 

προέρχεται από την μεγάλη οικογένεια των 

πρώην πολιτικών προσφύγων. Εμείς, τα 

παιδιά και απόγονοι των πρώην πολιτικών 

προσφύγων που γνωρίζουμε πολύ καλά τον 

ένδοξο αγώνα των γονιών και παππούδων 

και γιαγιάδων μας, την μόνη ‘ευχή’ που 

έχουμε για τέτοια αποβράσματα της 

κοινωνίας είναι να σαπίσουν στην φυλακή! 

(της Χρυσούλας Τζιουβάρα, από τη 

Θεσσαλονίκη, παιδί πολιτικών προσφύγων, 

μαχητών του ΔΣΕ στην Τασκένδη)

Οι ποινές για τους ναζί:

Η ποινή κάθειρξης 13 ετών αφορά 

τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Ν. 

Μιχαλολιάκο και τους πρώην χρυσαυγίτες 

βουλευτές που διεύθυναν την εγκληματική 

οργάνωση Ηλ. Κασιδιάρη, Γ. Λαγό, 

Χρ. Παππά, Γιώρ. Γερμενή και Ηλ. 

Παναγιώταρο.

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Από τους πρώην βουλευτές που 

κατηγορούνται για ένταξη, στους Π. 

Ηλιόπουλο και Ν. Κούζηλο επιβλήθηκε 

κάθειρξη 7 ετών, ενώ οι Γ. Γρέγος, 

Ελ. Ζαρούλια, Π.Ζησιμόπουλος, Δ 

Κουκούτσης και Κ. Μπαρμπαρούσης 

καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 6 ετών.

Οι πρώην βουλευτές Χρ. Αλεξόπουλος, Μ. 

Αρβανίτης, Στ. Μπούκουρας και Ν. Μίχος 

καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 5 ετών.

Από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη 

καταδικάστηκαν μια σειρά άλλα στελέχη 

της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, 

ανάμεσά τους η αστυνομικός Β. Πόπορη.

Για τη δολοφονία Φύσσα

Στον Γ. Ρουπακιά επιβλήθηκε ποινή 

ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του 

Φύσσα, 10 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε 

εγκληματική οργάνωση και 8 χρόνια για 

πλημμελήματα.

Από τους συνεργούς του Γ. Ρουπακιά, 

επιβλήθηκαν στον Γ. Πατέλη (πυρηνάρχης 

Νίκαιας) 8 χρόνια για συνέργεια και 

6 για ένταξη, στον Ι. Άγγο 7 χρόνια 

για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Ι. 

Καζαντζόγλου 8 χρόνια για συνέργεια 

και 6 για ένταξη, στον Ελπ. Καλαρίτση 

7 χρόνια για συνέργεια και 5 για ένταξη, 

στον Ι. Κομιάνο 7 χρόνια για συνέργεια 

και 5 για ένταξη, στον Αν. Μιχάλαρο 7 

χρόνια για συνέργεια και 5 για ένταξη, 

στον Γ. Σκάλκο 6 χρόνια για συνέργεια και 

3 για ένταξη, στον Γ. Σταμπέλο 7 χρόνια 

για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Λ. 

Τσαλίκη 7  χρόνια για συνέργεια και 5 

για ένταξη, στον Αθ. Τσορβά 7 χρόνια 

για συνέργεια και 5 για ένταξη, στον Ν. 

Τσορβά 7 χρόνια για συνέργεια και 5 

για ένταξη, στον Γ. Δήμου 6 χρόνια για 

συνέργεια και 3 για ένταξη, στον Αν. - Μ. 

Αναδιώτη 6 χρόνια για συνέργεια και 3 για 

ένταξη και στον Αρ. Χρυσαφίτη 6 χρόνια 

για συνέργεια και 3 για ένταξη.

Για την επίθεση στους Αιγύπτιους 

αλιεργάτες

Οι Δ. Αγριογιάννης, Μ. Ευγενικός, Θ. 

Μαριάς και Κ. Παπαδόπουλος έλαβαν 

ποινή κάθειρξης 6 ετών για απόπειρα 

ανθρωποκτονίας των αλιεργατών και 3 ετών 
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για ένταξη. Ο πυρηνάρχης Περάματος 

Αν. Πανταζής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 

8 ετών για την απόπειρα και 6 ετών για 

ένταξη.

Για την επίθεση στους κομμουνιστές και 

συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

Για την υπόθεση που αφορά την επίθεση 

στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του 

ΠΑΜΕ το δικαστήριο επέβαλε μεγαλύτερη 

ποινή από την εισαγγελική πρόταση, 

καταδικάζοντας τους κατηγορούμενους σε 

2 χρόνια για κάθε ένα από τα τρία θύματα 

της επίθεσης. 

Συγκεκριμένα, ο Κυρ. Αντωνακόπουλος, 

Ι. Καστρινός, Αν. Πανταζής, Αντ. 

Χατζηδάκης έλαβαν 2 χρόνια για κάθε 

πράξη επικίνδυνης σωματικής βλάβης 

(2Χ3).

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ!

2016: Ο ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής 

οργάνωσης Κασιδιάρης δίπλα - δίπλα με 

υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ

«Εγκληματική οργάνωση δεν τους έχουν 

βγάλει. Τους ταλαιπωρούν και τους σέρνουν σε 

μια δίκη κρατώντας τους ομήρους».

«Η Χρυσή Αυγή έχει αρχίσει να 

εκδημοκρατίζεται. Μάλλον, έχουμε λιγότερη 

βία απ’ όση είχαμε πριν από τρία χρόνια». «Είναι 

αυθεντικό κίνημα μετά τη μεταπολίτευση». 

«Μια σοβαρή Χρυσή Αυγή είναι χρήσιμη».

* * *

Είναι μερικές φράσεις που έχουν 

ακουστεί τα τελευταία χρόνια από 

εξέχουσες πολιτικές και δημοσιογραφικές 

προσωπικότητες. Αφορούν τη ναζιστική 

εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. 

Πολλοί από τους παραπάνω, την Τετάρτη, 

μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής 

απόφασης για τη Χρυσή Αυγή, μίλησαν 

για «νίκη της Δημοκρατίας». Κάποιοι, 

μάλιστα, δήλωσαν και περήφανοι... Όμως, 

έχουν καταγραφεί στην Ιστορία σαν τα 

«καλύτερα πλυντήρια» των ναζιστών!

Δεν είναι τυχαίο... Δεν αφορά μόνο έναν, 

δύο ή τρεις που έκαναν κάποιες άστοχες 

δηλώσεις στήριξης της Χρυσής Αυγής. 

Είναι απλά η ξεδιάντροπη στήριξη του 

αστικού πολιτικού συστήματος, των 

αστικών κομμάτων και των μηχανισμών 

τους, σε ένα γέννημα του συστήματός 

«τους», του καπιταλισμού. Ο λαός μας 

είδε όλους αυτούς κι άλλους τόσους, την 

Τετάρτη, να πανηγυρίζουν. Είδε σύσσωμα 

τα αστικά κόμματα να θριαμβολογούν. Είδε 

εκείνους που προκλητικά έκαναν πλάτη 

στους ναζί με διάφορους τρόπους, ακόμα 

και την περίοδο που ήταν υπόδικοι και 

ξερνούσαν τις φασιστικές τους αντιλήψεις 

μέσα στο δικαστήριο, να βγάζουν 

δακρύβρεχτους λόγους ...«δικαίωσης». 

Όμως, επειδή κανείς δεν έχει ή δεν πρέπει 

να ξεχάσει, η πραγματικότητα τους εκθέτει 

ανεπανόρθωτα. Για αυτό δεν ξεχνάμε. 

Αξίζει να θυμόμαστε και μάλιστα με όλες 

τις λεπτομέρειες.

(φώτο: 25η Μαρτίου 2019: Δίπλα στον 

υπόδικο τότε φασίστα και πλέον ένοχο 

για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Ν. 

Μίχο (δεύτερος από δεξιά) στελέχη και 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ)

«Διασυνδέσεις» και «επαφές»

Ποικίλλουν οι περιπτώσεις «διασυνδέσεων», 

«επαφών», «συνομιλιών» εκπροσώπων των 

αστικών κομμάτων με τους χρυσαυγίτες.

Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

Μπαλτάκου, που ως γενικός γραμματέας 

της κυβέρνησης ΝΔ μιλάει με τον 

Κασιδιάρη σαν γνωστοί από παλιά, και ενώ 

μάλιστα είχε κινηθεί η διαδικασία ενάντια 

στη Χρυσή Αυγή... Τον Απρίλη του 2014 

ο Κασιδιάρης «καρφώνει» τις επίσημες πια 

συνομιλίες της Χρυσής Αυγής με τη ΝΔ. Ο 

τότε γενικός γραμματέας της κυβέρνησης 

της ΝΔ, Παναγιώτης Μπαλτάκος, 

εμφανίζεται να έχει απευθείας συνεννοήσεις 

με τον νεοναζί βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη 

για ζητήματα που αφορούν τις συλλήψεις 

των ναζί, με αξιοσημείωτη τη μεταξύ τους 

οικειότητα...

Όμως το ζήτημα δεν περιορίζεται εκεί. 

Αφορά και άλλα στελέχη της ΝΔ, αλλά και 

άλλων κομμάτων. Όπως είχε αποκαλύψει 

και ο «Ριζοσπάστης» με αρθρογραφία του, 

στις δημοτικές - περιφερειακές εκλογές 

του 2014 και του 2019 έχει καταγράψει 

το όργιο αλισβερισιού ανάμεσα σε 

κομματικά στελέχη της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ, 

του ΣΥΡΙΖΑ, που τους είχαν μη βρέξει 

και μη στάξει, για να τους στηρίξουν στους 

δεύτερους γύρους, ή τους έβαζαν στα 

ψηφοδέλτιά τους.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα 

παραδείγματα όχι από τις «μακρινές» του 

2014, αλλά από τις τελευταίες εκλογές του 

2019:

Δήμος Αχαρνών: Εκεί ένας πρώην και 

ένας νυν αντιδήμαρχος της τότε διοίκησης 

(στηριγμένη από τους συνεργάτες του 

ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγους Πράσινους), 

γνωστοί για τις σχέσεις τους με τη Χρυσή 

Αυγή, αφού έδιναν το «παρών» και σε 

εκδηλώσεις των φασιστών στην πόλη, 

παρέχοντας στήριξη σε κάθε ακροδεξιά 

ρατσιστική κίνηση, έχουν ήδη ανακοινώσει 

ότι συμπαρατάσσονται με άλλον υποψήφιο 

που τελικά εξελέγη. Ο ένας από τους δύο 

μάλιστα συνεχίζει να είναι αντιδήμαρχος!

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού: 

Ο δήθεν «ανεξάρτητος» και μέλος της 

ΝΔ, τότε υποψήφιος για τον δήμο, Στ. 

Τσίρμπας, δεν χάνει ευκαιρία να διαφημίσει 

τις σχέσεις του με φασιστοειδή της 

πόλης: Από αναρτήσεις φωτογραφιών σε 

κοινωνικά δίκτυα μέχρι την παρουσία του 

σε Δημοτικά Συμβούλια, συνοδευόμενος 

από φουσκωτούς, επιχειρεί να ψαρέψει στα 

θολά νερά των φασιστικών συμμοριών.

Δήμος Καλλιθέας: Η τότε δημοτική αρχή 

ουκ ολίγες φορές είχε πάρει επ’ ώμου 

το «ξέπλυμα» των φασιστών της Χρυσής 

Αυγής, με πιο πρόσφατο παράδειγμα 

τα ευχαριστήριά της προς τους ναζί 

δολοφόνους για τη φιλανθρωπική δράση 

(!) που αναπτύσσουν στην πόλη.

Δήμος Λέσβου: Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ 

συμπεριέλαβε - έστω προσωρινά - στον 

συνδυασμό της χρυσαυγίτη γνωστό για τη 

δράση του στα Ιωάννινα, όπου εμφανίζεται 
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ως ιδρυτής της τοπικής της εγκληματικής 

οργάνωσης. Ο εν λόγω απομακρύνθηκε 

από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μόνο 

μετά την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε στο 

νησί.

Δήμος Νέας Ιωνίας: Την υποψηφιότητά 

του, με την υποστήριξη τμήματος της ΝΔ 

(ενώ επίσημα η τοπική της ΝΔ στηρίζει 

τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Π. Μανούρη), 

είχε ανακοινώσει ο Νίκος Κουκουλάρης, 

που στις προηγούμενες εκλογές ήταν 

ομιλητής σε εκδήλωση της Χρυσής 

Αυγής στο δήμο Αθήνας, στηρίζοντας τον 

υπόδικο ναζί Ηλ. Κασιδιάρη!

Και ο κατάλογος... δεν έχει τέλος.

Θεσμικές και νομικές δεσμεύσεις

Επικαλούμενοι «θεσμικές» και «νομικές 

δεσμεύσεις», αρνούνταν να βάλουν εμπόδια 

στην πολιτική δράση των χρυσαυγιτών σε 

επίπεδο δημοτικών και περιφερειακών 

αρχών τοπικές αρχές όλων των αστικών 

κομμάτων. Δεν δίσταζαν μάλιστα ακόμα 

και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - όπως ο τότε 

υπουργός Ν. Βούτσης - να εκφράζουν τη 

διαφωνία τους στη Βουλή με τη στάση 

της δημοτικής αρχής της Πάτρας και του 

κομμουνιστή δημάρχου, Κ. Πελετίδη, 

να εμποδίσει με κάθε τρόπο τη δράση 

των χρυσαυγιτών, υποδεικνύοντας 

μάλιστα στους ωρυόμενους χρυσαυγίτες 

ότι υπάρχουν «νομικές δικλίδες» να 

καταφύγουν σε βάρος του δημάρχου.

Τον Ιούνη του 2015 γίνεται στη Βουλή μία 

άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση, με αφορμή 

την απόφαση του δημάρχου Πατρέων, 

Κώστα Πελετίδη, να μη διευκολύνει την 

κοινοβουλευτική ή άλλη δραστηριότητα 

της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. 

Τα φασιστοειδή έφεραν το θέμα στη Βουλή 

με Ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής 

Αυγής Μ. Αρβανίτη, θέτοντας τα εξής 

θέματα για τον δήμαρχο Πατρέων: «Έχει 

παραβεί τη διάταξη που αφορά κατάχρηση 

εξουσίας, τη διάταξη που αφορά παράβαση 

καθήκοντος και τη διάταξη που αφορά 

τη συκοφαντική δυσφήμιση. Με ποιο 

λόγο περιφρονεί τους αντιπροσώπους του 

έθνους; Ζητώ από εσάς, κύριε υπουργέ, να 

μου πείτε τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε 

κατά του παρεκτραπέντος δημάρχου».

Τι απάντησε ο Νίκος Βούτσης σε αυτές τις 

εμετικές αναφορές;

«Εάν υφίσταται ζήτημα παράβασης 

καθήκοντος, υπάρχει το ζήτημα των 

πειθαρχικών ποινών, τις οποίες ο ελεγκτής 

νομιμότητας επιβάλλει κ.λπ. Υπάρχει ένα 

ολόκληρο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε 

κανείς να αναφερθεί ως προς αυτό το 

ζήτημα. Σας το λέω ευθέως, παρότι δεν 

συμφωνώ - διαφωνώ - με την πολιτική θέση 

αυτού του δημάρχου».

Το ...«θεσμικό» σκεπτικό

Με το ίδιο «θεσμικό» σκεπτικό και 

πίσω από τη θέση «αφού τους ψήφισε ο 

κόσμος» (!) βρέθηκαν πλάι πλάι, μαζί 

τους σε εκδηλώσεις, επετείους, όπως όταν 

πόζαραν όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ 

και χρυσαυγίτες στο Καστελόριζο... 

τον Δεκέμβρη του 2016. Με αφορμή το 

παραπάνω περιστατικό, ο τότε βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός 

Δικαιοσύνης, Ν. Παρασκευόπουλος, 

σε συνέντευξή του δηλώνει: «Κατά 

τη γνώμη μου, πρέπει να προηγηθεί 

η ουσία μιας σύγκλισης, δηλαδή ο 

εκδημοκρατισμός». Μάλιστα, σε ερώτηση 

αν «τον τελευταίο καιρό η Χρυσή Αυγή 

έχει αρχίσει να εκδημοκρατίζεται», ο Ν. 

Παρασκευόπουλος απαντά: «Μάλλον, 

έχουμε λιγότερη βία απ’ όση είχαμε πριν 

από τρία χρόνια».

Δήμαρχοι και περιφερειάρχες της ΝΔ, 

του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και άλλοι τους 

δίνανε βήμα, χώρο για να καταθέσουν 

τα στεφάνια τους ως «νόμιμο πολιτικό 

κόμμα», και ήταν οι λαϊκές κινητοποιήσεις 

που εμπόδιζαν τους ναζί.

Η τελευταία επέτειος της 25ης Μαρτίου 

κατά την οποία έγιναν οι σχετικές 

εκδηλώσεις ήταν το 2019 (το 2020 δεν 

έγιναν λόγω κορονοϊού).

Τι έγινε τότε;

-- Στην Αθήνα δόθηκε η δυνατότητα στον 

υπόδικο φασίστα και καταδικασμένο πλέον 

για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης 

Ηλ. Κασιδιάρη, κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής παρέλασης, να χύσει το 

φασιστικό ρατσιστικό του δηλητήριο. 

Με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 

της περιφερειακής αρχής (ΣΥΡΙΖΑ), 

που τυπικά διοργάνωσε την εκδήλωση, ο 

φασίστας αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος 

του «τυπικού» της τελετής.

-- Στο Χαλάνδρι, την ίδια μέρα, ο 

πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης 

Τσιρώνης, ο δήμαρχος της πόλης και εκ 

νέου υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών 

Ρούσσος, καθώς και η Έλενα Χριστούλη, 

αντιδήμαρχος και μέλος της ΚΕ του 

ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να 

φιγουράρουν μαζί με τον Νίκο Μουζάκη, 

γνωστό ακροδεξιό στοιχείο στην περιοχή 

και υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές 

με το ψηφοδέλτιο που στήριζε η ΧΑ, που 

πήρε θέση δίπλα τους ως «επίσημος», 

προσκαλεσμένος στην παρέλαση.

-- Επίσημο βήμα για πολλοστή φορά 

έδωσε και εκείνη τη μέρα στον υπόδικο 

τότε βουλευτή της ναζιστοσυμμορίας 

και καταδικασμένο πλέον για διεύθυνση 

εγκληματικής οργάνωσης Γ. Λαγό η 

δημοτική αρχή Σαλαμίνας. Ο χρυσαυγίτης 

συνόδευε την δήμαρχο σε κάθε της βήμα, 

στον εκκλησιασμό και στην παρέλαση, 

ενώ στην κατάθεση στεφάνου έντονες 

ήταν οι αποδοκιμασίες από κατοίκους της 

περιοχής. Μάλιστα, στις αποδοκιμασίες οι 

φασίστες απάντησαν με προπηλακισμούς, 

με μέλη και στελέχη του ΚΚΕ να δέχονται 

τραμπούκικες επιθέσεις από τα θρασίμια 

της συνοδείας του χρυσαυγίτη.

-- Στη Χαλκίδα, από εκείνη τη μέρα 

τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μία 

υπέροχη αναμνηστική εικόνα με φασίστες 

στο φωτογραφικό τους άλμπουμ. Ούτε 

κι εκεί - αυτοί που την Τετάρτη μίλησαν 

για νίκη της δημοκρατίας - ενοχλήθηκαν 

από τον Νίκο Μίχο, τότε υπόδικο (και 

πλέον καταδικασμένο) πρώην βουλευτή 

της Χρυσής Αυγής. Δίπλα του «πόζαραν» 

στην εξέδρα των επισήμων ο τότε 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Στ. Πιτσιόρλας, οι βουλευτές 

Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Πρατσόλης και 

Γ. Ακριώτης, ο βουλευτής Εύβοιας της 

ΝΔ Σ. Κεδίκογλου, ο αντιπεριφερειάρχης 

και υποψήφιος περιφερειάρχης της ΝΔ 

Φ. Σπανός, ο δήμαρχος Χαλκιδέων και 

εκ νέου εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ για τον 

δημαρχιακό θώκο, Χρ. Παγώνης.

Μαζί στη Βουλή

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και όσα έγιναν μέσα 

στη Βουλή. Με την ψήφο των χρυσαυγιτών 

ψηφίζονταν σημαντικά αντιλαϊκά 

νομοσχέδια που έφερναν οι κυβερνήσεις 

της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν, μάλιστα, η πρόεδρος της Βουλής, 

Ζ. Κωνσταντοπούλου, τότε στέλεχος του 

ΣΥΡΙΖΑ, που διαμαρτυρόταν για τον 

αποκλεισμό υπόδικων βουλευτών από 

συμμετοχή στις ψηφοφορίες.

Ήταν βουλευτές της ΝΔ (Κεφαλογιάννης, 

Ιωαννίδης, Καράμπελας) τον Μάρτη του 

2013, που δεν ψήφισαν την άρση ασυλίας 

του Κασιδιάρη για την επίθεση στην 

βουλευτή του ΚΚΕ Λ. Κανέλλη.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ομολογία του 

προέδρου της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη ότι 

όσο συμμετείχε στην κυβέρνηση, δεχόταν 

από τον Μπαλτάκο πιέσεις για να στηρίξει 

νομοσχέδια με αντίβαρο τη Χρυσή Αυγή: 

«Είχαμε ομολογημένο δημόσιο λόγο 

ότι “αν δεν ψηφίσετε εσείς της ΔΗΜΑΡ 

το τάδε νομοσχέδιο, δεν θα πέσει η 

κυβέρνηση, διότι θα συνεργαστούμε με 

τη Χρυσή Αυγή”», έχει δηλώσει ο Φ. 

Κουβέλης. (Αναδημοσίευση από τον 

«Ριζοσπάστη»).
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ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΟΥΛΚΕΣ ΚΑΙ Η ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ 

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ (ΜΑΛΑΜΩ) ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΟΥ-

ΦΟΥΛΙΔΟΥ

Επιμέλεια - Τασούλα Ζησάκη-Healey

(Η συνομιλία, την οποία ηχογράφησε η Τασούλα Ζησάκη-Healey έγινε το 2008 και δημοσιεύτηκε στο «Καλημέρα» τεύχος 41, 

2008)

Η Μαλάμω διευθύνει την χορωδία παιδιών, την οποία ίδρυσε μετά το 1989

Τα περισσότερα παιδιά του καλλιτεχνικού 

συγκροτήματος ‘Ακρόπολις’ της 

ΕΚ Πράγας θυμούνται την δασκάλα 

Μαλάμω, η οποία τους δίδασκε χορούς 

και τραγούδια. Η Μαλάμω έφυγε από 

τη ζωή στις 23 Μάη 2020. Εμείς, θα 

δημοσιεύσουμε σήμερα μία συγκινητική 

συνάντηση της Μαλάμως με την Έλλη 

Ελευθεριάδου, δύο ‘κοριτσάκια’ της 

παιδικής χορωδίας του Μπούλκες, που 

συναντηθήκανε στην Πράγα ξανά μετά 

από 57 χρόνια, το 2008. Στην παιδική 

χορωδία του Μπούλκες τραγουδούσαν 70 

αγόρια και κοριτσάκια. Είχαν ορχήστρα 

και μουσικούς δασκάλους όπως ο Λάκης 

Χατζής, ο Σωκράτης Ξανθόπουλος και 

άλλοι. Μετά την υποχώρησε του ΔΣΕ, η 

μικρή Έλλη από τη Ρουμανία έφυγε στην 

Τασκένδη και το 1977 επαναπατρίσθηκε. 

Η μικρή Μαλάμω έμεινε στην 

Τσεχοσλοβακία.

Η Έλλη ήρθε στην Πράγα το 2008 μαζί 

με μία αντιπροσωπία από την Ελλάδα για 

να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 60 χρόνια 

από τον ερχομό των Ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. 

Βρεθήκανε και η συγκίνησή τους ήταν 

μεγάλη. Ο διάλογος τους τις περισσότερες 

φορές ξεκινούσε με το ‘θυμάσαι, 

θυμάσαι…θυμάσαι τα τραγούδια μας’ 

και ακούστηκαν τα τραγούδια τους 

μετά από 57 χρόνια στο φουαγιέ του 

ξενοδοχείου Diplomat της Πράγας, 

όπου και συναντηθήκανε. Θυμήθηκαν τα 

μακρινά τους ταξίδια το 1948 και 1949 

στις Λαϊκές Δημοκρατίες όπου εκλαΐκευαν 

τους αγώνες των γονιών τους, τον αγώνα 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το 

τραγούδι τους θύμιζε και την κούραση 

από τα ταξίδια καθώς και την θερμή 

υποδοχή και φιλοξενία του κόσμου, την 

τρυφερότητα και την αγάπη τους. Οι 

παραστάσεις τελειώνανε μεσάνυχτα και 

ο κόσμος έπαιρνε τα μικρά παιδιά στην 

αγκαλιά τους για να τα μεταφέρουν στα 

λεωφορεία. Θυμηθήκανε με τι πίστη και 

υπευθυνότητα τραγουδούσανε πιστεύοντας 

ότι μ’ αυτό τον τρόπο και τα παιδιά 

μπορούν να συμβάλουν στον αγώνα του 

ΔΣΕ. Ήταν δύσκολο να συγκρατήσουμε 

τα δάκρια μας όταν βλέπαμε τα δύο 

‘κοριτσάκια’ να τραγουδάνε με τον ίδιο 

ενθουσιασμό όπως τότε το «Ο ήρωας 

λαός», «Ο Δημήτρης ο Λεβέντης», με 

τις φωτογραφίες στο χέρι να θυμούνται 

τα φιλαράκια τους. Κι εμείς ακούγαμε 

την αυθόρμητη αυτή ‘παράσταση’ και 

μαθαίναμε την ιστορία αυτής της παιδικής 

χορωδίας… 

Ο διάλογος:

Ε: Μετά από το Φεστιβάλ της 

Δημοκρατικής Νεολαίας στη Βουδαπέστη 

το 1947, ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, 

στην Πράγα. Πάντα τραγουδούσαμε 

ελληνικά αντάρτικα τραγούδια κι ένα 

τραγούδι από την χώρα που βρισκόμασταν. 

Το καλλιτεχνικό συγκρότημα διαλύθηκε 

το 1953. Στην Τσεχία ήρθα να θυμηθώ 

εκείνα τα χρόνια ακόμα μια φορά, να 

συναντήσω κάποιες φίλες μετά από τόσα 

χρόνια, τη Βανούλα Τσορακίδου, τη 

Μαλάμω Γιαταγαντζίδου, την Ελπινίκη. 
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Είμαι ευτυχισμένη που συνάντησα την 

Μαλάμω. 

Μ: Θυμάσαι τα λόγια του τραγουδιού του 

Βίτσι. 

Ε: Ε, πώς δεν τα θυμάμαι! Από την 

ημέρα που ήρθα στην Τσεχία με έχουν 

‘καταστρέψει’ με το θυμήσου, θυμήσου, 

τραγούδα, τραγούδα…

Μ: Ο άνθρωπος πρέπει να τραγουδάει. Εγώ 

από τότε που πέθανε ο αδερφός μου, δεν 

τραγούδησα. Εδώ, στην Πράγα οργάνωσα 

δύο χορωδίες. Αυτά τα παιδιά τώρα που τα 

βλέπεις, τα είχα μάθει εγώ να τραγουδούν 

και να χορεύουν ελληνικούς χορούς. 

Ήταν μικρά, 8 χρονών, τώρα τα βλέπεις 

ακόμα συνεχίζουν να χορεύουν. Μετά τα 

παράτησα. Τώρα έχω προβλήματα υγείας, 

με πονάν τα πόδια. Θέλω να βοηθήσω την 

Ελληνική Κοινότητα της Πράγας, αλλά 

λόγου υγείας δεν μπορώ…

Ε: Έλα τώρα, όπως με βλέπεις θα πάω στο 

Ωδείο… το Ρουντολφίνουμ με τα πόδια…

(γελάν και οι δύο)

Μ: Έλλη, θυμάσαι πώς μαθαίναμε τα νέα 

από το βουνό από τους δασκάλους μας… 

Τραγουδούσαμε με πίστη. Τα χρήματα 

από τα εισιτήρια πηγαίνανε για το ΔΣΕ. 

Πρώτα, με αυτά τα χρήματα αγοράζανε 

χειρουργικό εξοπλισμό, επιδέσμους… 

Ε: Θυμάσαι όταν πήγαμε στη Βουδαπέστη 

να δώσουμε πρόγραμμα στους τραυματίες, 

ήταν το 1949, θυμάσαι, βλέπαμε δεμένα 

κεφάλια, πόδια, χέρια, αόμματους, 

πονούσαν, βογκούσαν αλλά θέλανε να 

ακούν τις φωνούλες μας. Τους φέρνανε 

πάνω στα φορεία… Ναι, είχαμε πολλούς 

τραυματίες. Για μας τα παιδιά ήταν πολύ 

συγκινητικό, αλλά ήμασταν και χαρούμενα 

διότι μ’ αυτό τον τρόπο μπορούσαμε να 

κάνουμε κι εμείς κάτι γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους, για τους γονείς μας…

Μ: Εμείς το είχαμε μέσα μας, ξέραμε ότι 

το κάναμε γι’ αυτούς που πολεμάνε, για 

τους ήρωες μας, για τους γονείς μας, για 

τα μεγαλύτερα αδέρφια και τις αδερφές 

μας…

Ε: Όταν βγαίναμε στη σκηνή, δεν 

βγαίναμε να γλεντάμε, ούτε για κάποια 

αμοιβή, βγαίναμε με όλη τη δύναμή μας 

την παιδική, θέλαμε να δείξουμε έτσι ότι κι 

εμείς μπορούμε να προσφέρουμε κάτι…

Μ: Θυμάσαι, χορεύαμε κι ένα χορό 

με τα όπλα, θυμάσαι τα ξύλινα όπλα, 

τραγουδούσαμε «Στ’ άρματα, στ’ άρματα 

εμπρός στον αγώνα, για τη χιλιάκριβη τη 

λευτεριά…»

(Εδώ, οι δύο φίλες τραγουδούν τον Ύμνο 

του ΕΛΑΣ… Εμπρός ΕΛΑΣ για την 

Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά… χωρίς 

να δίνουν σημασία ότι ο κόσμος άρχισε να 

μαζεύεται γύρω τους στο φουαγιέ…)

Ε: Μαλάμω, θυμάσαι το τραγούδι για το 

Βίτσι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα λόγια…

Μ: Και πως δεν το θυμάμαι. Να το 

τραγουδήσουμε…

«Ξύλινα ντουφέκια στα χέρια κρατάμε

Αφέντες και δούλοι εδώ θα θαφτούν. 

Εδώ της ειρήνης το φως θε να λάμψει,

εδώ τα κανόνια της νίκης βροντούν. 

Ο εχθρός από το Βίτσι δε θα περάσει.

Αφέντες και δούλοι εδώ θα θαφτούν…»

Στην Ουγγαρία, Έλλη, μείναμε αρκετό 

καιρό. Όπου πηγαίναμε ο κόσμος μας 

λάτρευε σα μικρά παιδιά που ήμασταν. Κι 

εμείς έπρεπε να δείξουμε τη δύναμή μας… 

Στην Τσεχοσλοβακία ήμασταν και στο 

Libnechov, θυμάσαι, κοντά στο Μέλνικ, 

τέσσερις μήνες μείναμε εκεί. Κάναμε 
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πρόβες και δίναμε προγράμματα στις 

μεγαλύτερες πόλεις στην Τσεχοσλοβακία. 

Ε: Ναι, θυμάμαι, τελειώναμε αργά, 

γύρω μία το πρωί, αυτή την ώρα τα 

παιδιά όλα κοιμούνται… Ο κόσμος μας 

έφερνε σοκολάτες, τι δε μας δίνανε, αλλά 

περισσότερο μας δίνανε την αγάπη τους. 

Μ: Οι Τσεχοσλοβάκοι μας υποδέχονταν 

καλύτερα διότι ήταν και πιο καλά μετά τον 

πόλεμο από τις άλλες χώρες. Μας τάιζαν 

πολύ καλά… Τώρα τι έγινε; Λυπόμαστε 

γι αυτό που διαλύσανε τις ΚΟΒες μας 

του ΚΚΕ, αν κι εγώ δεν ήμουν μέλος 

του ΚΚΕ, αλλά πάντα βοηθούσα. Τι 

έγινε με τη ‘βελούδινη τους επανάσταση’, 

τα διαλύσανε όλα… Εγώ ψηφίζω τους 

κομμουνιστές… 

Ε: Κι έτσι πρέπει να κάνουμε, Μαλάμω, να 

βοηθάς τα νέα παιδιά, να τους λες για τους 

αγώνες μας, να μαθαίνουν. Μπορείς!

(Εδώ πάλι πιάνουν το τραγούδι…)

«Μα ο ήρωας λαός πάλι τα όπλα αρπάζει.

Καινούργια μιαν αυγή ξανά ροδοχαράζει.

Τα λεύτερα βουνά κρατούνε τα σπαθιά.

Όπλα βροντάνε, παντού σκορπάνε

θάνατο στον εχθρό. 

Παλεύουν όλοι χωριό και πόλη

για τον ξεσκλαβωμό». 

Ε: Να τραγουδήσουμε και το 

«Ο Δημήτρης ο Λεβέντης»..

(Και οι δύο οι φίλες συνεχίζουν το 

τραγούδι, ο κόσμος έχει μαζευτεί εδώ 

και καιρό και χειροκροτεί αλλά τα δύο 

«κοριτσάκια» ούτε καν δίνουν σημασία…)

«Ο Δημήτρης ο Λεβέντης του λαού 

παιδί,

Με τα πράιτα στο λιβάδι κάθε μια 

αυγή. 

Του’ ρθε μπόρα, του’ ρθε τρέλα συμφορά 

τρανή,

Ξένοι πάλι αφεντάδες μας πατάν τη γη.

Κι ο Δημήτρης ο Λεβέντης τ’ όπλο 

ξεκρεμά

Για να πάει να ανέβει μ’ ούλα τα παιδιά. 

Δεν τον σκιάζουν τα κανόνια

Μήτε ο μπουραντάς.

Ήτανε παλιός αντάρτης ο Μήτρος στον 

ΕΛΑΣ. 

Ο, ο, ο, …

Μέρες γρήγορα διαβαίνουν και ο καιρός 

περνά

Ο Δημήτρης έχει γίνει θρύλος στα 

βουνά.

Τον ζηλεύουν, τον θαυμάζουν όλα τα 

παιδιά.

Παλικάρι είναι ο Μήτρος στη μάχη 

φοβερός.

Είναι ο φόβος και ο τρόμος πάντα στον 

εχθρό.»

Η πρώτη χορωδία και χορευτικό συγκρότημα της Μαλάμως μετά το 1993… στο ΙV Φεστιβάλ στο Μπρνο… Αυτά τα παιδιά και σήμερα ακόμα 

τραγουδούν και χορεύουν στο καλλιτεχνικό συγκρότημα «Ακρόπολις». Διακρίνονται η Κατερίνα και η Νικολέτα Σπάλα, ο Θωμάς Πετσίνης, ο 

Μιχάλης Λάσος, η Αλεξάνδρα Πέξοβα (δίπλα στο Θωμά, δεξιά;)…

Με συγκίνηση και δάκρυα οι δύο φίλες 

χωρίζουν και πάλι, έχοντας ανταλλάξει 

δώρα και αναμνήσεις. Μπόρεσαν και 

συμπλήρωσαν τις ιστορίες εκείνου του 

περήφανου καιρού. Αναγνώρισαν τους 

φίλους και φίλες στις φωτογραφίες. 

Υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν και πάλι. 

Η Έλλη φεύγει ευτυχισμένη στην Αθήνα 

διότι συνάντησε τουλάχιστο μια από τις 

φίλες της και η Μαλάμω μένει στην Πράγα 

για να περιμένει τη φίλη της να έρθει 

σύντομα ξανά. Μέχρι τότε οι φωτογραφίες 

θα τους μιλάνε και θυμίζουν τα πλούσια 

νιάτα τους…
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ΤΕΧΟΝΙΝ – ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρκετοί αναγνώστες του περιοδικού μας θέλουν να μάθουν τι ήταν το Τέχονιν, το οποίο φιλοξένησε γύρω στους 600 Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. 

Αναδημοσιεύουμε κείμενο του αείμνηστου Λ. Παπαδόπουλου από το βιβλίο του «Νόστιμον Ήμαρ», σελ. 88-90, Πράγα, Νοέμβριο 1999)

Το Τέχονιν είναι σήμερα Κέντρο βιολογικής άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχίας…

Τέχονιν – Η Παροικία των Αποκλήρων

Μέσα στην καταπράσινη φύση του 

καλοκαιριού και την κατάλευκη του 

χειμώνα, βρίσκεται ένα μεγάλο κτιριακό 

συγκρότημα του χωριού Τέχονιν, στην 

επαρχία Ζάμπερκ. Αποτέλεσε για μια 

ολόκληρη δεκαετία, από το 1952 ως το 

1962 κοινωνικό ίδρυμα για τους γέρους 

και ανίκανους για εργασία πολιτικούς 

πρόσφυγες. Είχε αντικαταστήσει το 

γηροκομείο Σβατομπόριτσε της Νότιας 

Μοραβίας, για τις καλύτερες συνθήκες 

του, μα κυρίως για να βρίσκονται αυτοί 

οι απόκληροι της ζωής συμπατριώτες μας 

κοντά και ανάμεσα στη μάζα των πολιτικών 

προσφύγων, που ήταν εγκαταστημένοι στη 

γύρω περιοχή. Όλοι τους ήταν γέροι και 

γριές, ταλαιπωρημένοι, δυστυχισμένοι και 

αδικημένοι άνθρωποί μας, που έχασαν 

τα σπίτια τους, το βιός τους, την πατρίδα 

τους και συχνά ότι πολυτιμότερο είχαν: 

το σύντροφο της ζωής τους, τα παιδιά 

τους και συγγενείς τους στους πολέμους. 

Βρέθηκαν εδώ σε ηλικία ανήμπορη, 

μοναχοί τους, συχνά σαν την καλαμιά στον 

κάμπο, και έκαναν το θλιβερό απολογισμό 

τους, το θλιβερό προσκλητήριο των 

νεκρών τους που αδικοχάθηκαν στους 

πολέμους. Ποτέ, όμως, δε δυστύχησαν 

και δεν ταπεινώθηκαν. Είναι προς τιμή 

της τσεχοσλοβακικής κοινωνίας που δεν 

άφησε, δεν επέτρεψε ούτε έναν έλληνα 

πολιτικό πρόσφυγα να επαιτήσει, να 

ζητιανέψει στους δρόμους των πόλεων, 

όπως, δυστυχώς, βλέπουμε να συμβαίνει 

σήμερα. 

Το Τέχονιν υπήρξε ένα κοινωνικό ίδρυμα 

με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 

για κοινό συσσίτιο, ιατρική περίθαλψη, 

στέγαση στα ολοκάθαρα κρεβάτια 

τους, με κεντρική θέρμανση κλπ. Τους 

παρέχονταν ο αναγκαίος ρουχισμός, τα 

πάντα. Ακόμα και ένα μικρό επίδομα, 

το μηνιάτικο χαρτζιλίκι για το καφεδάκι 

τους, το τσιγάρο και ότι άλλο ποθούσε 

η ψυχούλα τους. Σ’ αυτή την παροικία 

των αποκλήρων, αν μπορούμε να την 

ονομάσουμε έτσι, έζησαν με αξιοπρέπεια 

και περηφάνια πολλοί συμπατριώτες 

μας, αλλά και πολλοί, συγκεκριμένα 104, 

άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ. 

Είναι θαμμένοι σε τέσσερις σειρές τάφων 

σημειωμένοι με αύξοντα αριθμό, τα 

ονόματά τους και το χρόνο του θανάτου. 

Με τον αύξοντα αριθμό 1 και ημερομηνία 

του θανάτου 22η Νοεμβρίου 1952 

σημειώνεται ο Σταύρος Χαραλαμπίδης 

και με τον αριθμό 104 και ημερομηνία 

θανάτου 29η Νοεμβρίου 1962 η Ελισάβετ 

Κωνσταντινίδου. Από τις αρχές του 

1963 το γηροκομείο Τέχονιν έπαυσε να 

λειτουργεί. Όσοι είχαν βρει τους συγγενείς 

τους και το τελευταίο αποκούμπι της 

ζωής τους, πήγαν κοντά τους. Οι λίγοι 

που επιζούσαν ακόμα, τοποθετήθηκαν 

σε ανάλογα κοινωνικά ιδρύματα της 

Τσεχοσλοβακίας. 

Οι έλληνες πρόσφυγες προς τιμή τους 

έστησαν στο νεκροταφείο αυτό ένα 

μνημείο, 

που σε συνεργασία με την Κοινότητα 

του Τέχονιν το φροντίζουν μαζί 

με το νεκροταφείο και κάθε χρόνο 

αντιπροσωπεία κάποιας ελληνικής 

κοινότητας το επισκέπτεται και τιμάει τη 

μνήμη των συμπατριωτών μας με λίγα 

λουλούδια. Στην Τσεχοσλοβακία στο 

διάστημα της πενηντάχρονης προσφυγιάς 

μας, έχουν πεθάνει και είναι θαμμένοι 

διάσπαρτοι στα νεκροταφεία των πόλεων, 

όπου ήταν οι παροικίες τους, πολλοί 

άλλοι συμπατριώτες μας. Το νεκροταφείο, 

όμως, με το μνημείο του Τέχονιν 

αποτελεί το σύμβολο και μνημείο τιμής 

της αιωνίας μνήμης όλων που απεβίωσαν 

στη χώρα αυτή. Το Τέχονιν στο ίδιο 

χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε 

και σαν σταθμός διερχομένων 

πολιτικών προσφύγων και κέντρο όπου 

συγκεντρώνονταν και συγκρατούνταν 

οι διάφορες ομάδες και αποστολές στα 

πλαίσια της ένωσης των διασκορπισμένων 

οικογενειών. Εδώ π.χ. συγκεντρώθηκα 

και από εδώ ξεκίνησαν το 1953-54 οι 

δυο μεγάλες αποστολές προσφύγων για 

την Ελλάδα, την Αυστραλία και Καναδά, 

καθώς και οι δύο μεγάλες αποστολές για 

την Τασκέντη της Σοβιετικής Ένωσης. 

Επίσης στο Τέχονιν κατέφτασαν το 1956 οι 

800 έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες από την 

Ουγγαρία, από όπου όσοι είχαν συγγενείς 

και συμπατριώτες, πήγαν κοντά τους στις 

διάφορες παροικίες και οι υπόλοιποι 

δημιούργησαν τις μεγάλες παροικίες μας 

στο Γιάμπλονετς, Λίμπερετς, Ούστι ν. 

Λάμπεμ κλπ., της Βόρειας Τσεχίας. (Από 

το βιβλίο, δίγλωσσο, Νόστιμον Ήμαρ 

(Ημέρα Επιστροφής) του Λυσίμαχου 

Χρ. Παπαδόπουλο, σελ. 88-90, Πράγα, 

Νοέμβριο 1999) 

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη των 

παιδιών και απογόνων των πολιτικών 
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προσφύγων στο Τέχονιν όπου αφήσανε 

την τελευταία τους πνοή 104 συμπατριώτες 

μας. Κατάθεση στεφάνων….

 

2016, Τέχονιν, η ΕΚ Πράγας καταθέτει 

στεφάνια στο μνημείο στο Τέχονιν

Νόβε Σίροβιτσε – γηροκομείο των 

πολιτικών προσφύγων από το 1963

Το χωριό Νόβε Σίροβιτσε απέχει 116 χλμ. 

από την πόλη Μπρνο και 170 χλμ. από 

την Πράγα. Βρίσκεται στη Νοτιοδυτική 

Τσεχία. Το 1963 το γηροκομείο αυτό 

φιλοξένησε τους ηλικιωμένους και 

συνταξιούχους Έλληνες πολιτικούς 

πρόσφυγες, μαχητές του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας, τραυματίες από τον 

εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), οι οποίοι 

μεταφερθήκανε από το γηροκομείο του 

χωριού Τέχονιν λόγω των καλλίτερων 

εγκαταστάσεων και του καλύτερου 

κλίματος. Όταν επισκεφτήκαμε το 

γηροκομείο αυτό, τον Μάιο του 2008, 

μάθαμε ότι από τους τρεις Έλληνες που 

απομείνανε, είχε ‘φύγει’ από τη ζωή ο 

αγωνιστής και μαχητής του ΔΣΕ, Κώστας 

Κεραμιδάς από τα Λάβαρα Έβρου. 

Ρωτήσαμε για τον Κώστα Τρίχα και 

πάλι τα νέα ήταν δυσάρεστα – ο Κώστας 

είχε πάθει κατάθλιψη όταν έμαθε για το 

θάνατο του φίλου του Κώστα Κεραμιδά, ο 

οποίος εάν και ανάπηρος από τον εμφύλιο 

πόλεμο, τον φρόντιζε κάθε μέρα. Ευτυχώς, 

η Αθηνά Μπολιμπότα από το χ. Αιμιλιανό 

Γρεβενά, (γεννήθηκε το 1930) ήταν εν ζωή! 

Την βρήκαμε στο δωμάτιο με άλλες πέντε 

γυναίκες, οι οποίες ήταν σε κατάσταση 

‘φυτό’. Όπως μας είπε η Αθηνά, αυτή κάνει 

‘κουμάντο’ στο θάλαμο. 

Εάν και η ίδια είναι κατάκοιτη, είχε, όμως, 

την τεχνολογία στα χέρια της – η ίδια 

ανοίγει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Σ’ 

ένα μικρό κομοδίνο δίπλα της μας έδειξε 

τα λιγοστά κειμήλια της –φωτογραφίες της 

μάνας της. Όταν άκουσε ελληνικά, λάμψανε 

τα μάτια της από χαρά. Αυτή η μέρα ήταν 

διαφορετική για την Αθηνά: Έσπασε η 

μονοτονία της σιγής του θαλάμου, μίλησε 

στη μητρική της γλώσσα, χάρηκε τον 

μακεδονικό χαλβά, τις ελληνικές ελιές, τη 

φέτα, τα λεμόνια…

Ποια είναι η ιστορία της Αθηνάς;

Μετά την Κατοχή, ο πατέρας της πεθαίνει 

από πνευμονία το 1945. Όπως και οι άλλες 

οικογένειες του αντάρτικου χωριού 

Αιμιλιανού, και η δική της μάνα με τρία 

παιδιά ήταν κατατρεγμένη, κυνηγημένη 

και κάπως έπρεπε να σώσει τα παιδιά 

της… (φώτο, η Αθηνά στο Τέχονιν με την 

μάνα της)

«Ξεκινήσαμε στις 8 Μαρτίου του 1948. 

Ήμασταν γύρω στα 50 παιδιά από το 

χωριό μας. Τα αδέρφια μου ήταν αντάρτες 

στο ΔΣΕ. Ο μεγαλύτερος μου αδερφός, ο 

Δημήτρης, σκοτώθηκε σε μάχη.

(Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή», 

τόμο 7δ, σελ. 492, έκδοση Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ, Αθήνα 2011: 

Μπολιμπότας ή Μπολμπότας Δημήτρης, 

(ψευδώνυμο Μολότωφ), του Αναστασίου 

και της Αθανασίας. Γεννήθηκε το 1918 

στον Αιμιλιανό Γρεβενών. Μέλος του 

ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης αγωνιστής της Εθνικής 

Αντίστασης. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε 

στις 25-8-46. Στις 7-6-48 ονομάστηκε 

ανθυπολοχαγός πεζικού και στις 15-12-48 

προήχθη σε υπολοχαγό. Πήρε μέρος σε 

πολλές μάχες. Τραυματίστηκε δυο φορές 

(13-7-47, 1-9-48). Υπηρετούσε στη 

16η Ταξιαρχία. Έπεσε στις 5 Απρίλη 

του 1949 σε μάχη με τον κυβερνητικό 

στρατό στον Πύργο Κοτύλης-Γράμμου. 

Λοχαγός ΠΕ (Πολιτικός Επίτροπος 

τιμημένος νεκρός για ανδραγαθία (Δ/

γμα 21-4-49).

Με τη μάνα μου φύγαμε στην Αλβανία για 

να σωθούμε. Μας είχαν για εκτέλεση διότι 

εμείς ήμασταν με τους κομμουνιστές. Ο 

άλλος μου αδερφός είναι στη Θεσσαλονίκη, 

ήρθε να με δει το 1991. Οι περισσότεροι 

συγγενείς μου έχουν πεθάνει και δεν έχω 

καμιά επαφή με τα παιδιά τους. 

Στο Νόβε Σίροβιτσε είμαι από το 1963. 

Θυμάμαι, ήρθαμε με δύο λεωφορεία 

από το γηροκομείο του Τέχονιν. Τότε 

εδώ ήμασταν μόνο Έλληνες, δεν είχε 

Τσέχους. Τώρα μείναμε μόνο δύο – εγώ 

και ο Κώστας Τρίχας, τον οποίο τον 

πήραν στο ψυχιατρείο. Δεν καταλαβαίνω 

τι γίνεται… Πριν το 1989, ήμασταν 

πολλοί Έλληνες εδώ – γιορτάζαμε τις 

εθνικές και κομματικές γιορτές μας, 

κάναμε συνελεύσεις, πηγαίναμε μπριγάδα, 

είχαμε πολλές επισκέψεις από τους 

συμπατριώτες μας, από το Κόμμα (ΚΚΕ) 

μας, μαζεύαμε έρανο για την Κύπρο, για 

τους φυλακισμένους στην Ελλάδα. Μαζί 

μας εδώ ήταν και ο γιατρός Ορφανός, 

μάλαμα άνθρωπος, μας φρόντιζε… Εγώ 
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έπλεκα καλά, έπλεκα ωραίες ζακέτες. 

Το προσωπικό μας φρόντιζε, μας 

κάναν φυσιοθεραπεία, γυμναστική, μας 

κατεβάζανε, εμάς που δεν μπορούσαμε να 

περπατήσουμε, στον κήπο για βόλτα. Τώρα 

τι έγινε; Κανένας τίποτα δεν κάνει για μας. 

Όταν φωνάζεις, αμέσως στο ψυχιατρείο σε 

πάνε, σαν τον Κώστα, αυτός είναι ήσυχος 

άνθρωπος, κάτι του κάνανε, μπορεί να είναι 

και από τα φάρμακα. Ναι, ο Τρίχας δεν 

είχε τίποτα… Είχαμε έναν Ανδρέα, αυτός 

ήταν ζωηρός. Έβαζε τον ‘Ριζοσπάστη’ 

ανάποδα και δήθεν διάβαζε…Τον 

ρωτούσαμε τι λέει η εφημερίδα κι αυτός τα 

ήξερε όλα από έξω… Αλλά ο Τρίχας ήταν 

ήσυχος. Αυτό δε μου φαίνεται καλό. Τώρα 

εάν κάνεις παράπονο για τις συνθήκες στο 

γηροκομείο, δεν σ’ ακούν. Λίγοι είναι 

στο προσωπικό. Βλέπεις, σήμερα είναι 

Σάββατο κι έχουμε μόνο μία νοσοκόμα 

και δύο άνδρες για όλο το νοσοκομείο. Το 

προσωπικό αλλάζει πολύ συχνά – άλλους 

διώχνουνε, άλλοι φεύγουν από μόνοι τους 

και άλλοι παίρνουν σύνταξη. Το φαγητό 

μας είναι κανονικό – πρωινό, το μεσημέρι 

και το βράδυ. Τρώμε καλά. Εδώ τώρα 

πληρώνω, τότε δεν πληρώναμε… Τους 

δίνω τη σύνταξή μου για το φαγητό, για 

την περιποίηση, για το κρεβάτι και το 

υπόλοιπο μου το δίνουν στο χέρι για 

κανένα γιαουρτάκι, χαρτί τουαλέτας. 

Εγώ έχω προβλήματα με την υγεία μου 

– ζάχαρο, πίεση, καρδιά. Το μεγαλύτερο 

μου πρόβλημα είναι ότι τώρα δεν μπορώ 

να διαβάζω, δεν βλέπω καλά, μόνο τα 

μεγάλα γράμματα βλέπω. Εδώ (σημ. Κ: 

στη φωτογραφία) είναι η μάνα μου. Αυτή 

ήταν στην Τσεχοσλοβακία, ενώ εγώ στην 

Ουγγαρία. Στην Αλβανία τα παιδιά φύγανε 

και μένα μ’ αφήσανε με τους τραυματίες. 

Εγώ ήρθα από την Ουγγαρία στην 

Τσεχοσλοβακία για να είμαι με τη μάνα 

μου. Η μάνα μου πέθανε. Όπως βλέπεις 

είμαι μόνη μου. Τα ελληνικά δεν τα ξέχασα. 

Μιλώ μόνο με τον Κυριακό Μυλωνά όταν 

έρχεται να με δει και με τους άλλους δύο 

Έλληνες εδώ, αλλά τώρα, ο ένας πέθανε 

και ο άλλος είναι στο ψυχιατρείο. 

Θέλω να έρχεστε, να σας βλέπω, να ακούω 

ελληνικά, να ακούω ελληνικά τραγούδια. 

Να μου φέρετε και φακό για να διαβάζω. 

Να μου στέλνετε και το περιοδικό 

«Καλημέρα». Είμαι μόνη μου, δεν έχω 

κανέναν…»

Όταν την αποχαιρετούσαμε, η Αθηνά μας 

παρακαλούσε να μείνουμε ‘ακόμα λίγο, 

ακόμα λίγο’. Της υποσχεθήκαμε ότι θα 

ερχόμαστε πιο συχνά να την βλέπουμε. 

Όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτούς 

τους καλούς ανθρώπους που δεν έχουν 

οικογένεια, παιδιά, που είναι μόνοι τους, 

ξεχασμένοι. Είναι ένα μικρό χρέος, 

ανθρώπινο χρέος, να μην αφήσουμε 

ούτε έναν Έλληνα, ούτε μία Ελληνίδα να 

‘φύγουν’ από τη ζωή απομονωμένοι και 

ξεχασμένοι…

Το μνημείο, το οποίο στήθηκε με την οικονομική στήριξη της ΕΚ Μπρνο και της ΕΚ Πράγας στο Νόβε Σίροβιτσε
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ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΥ – Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΟΛΗ ΡΕΤΖΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΔΙΑ

Γεώργιος Εμμ. Μαυρίκος, Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκύρου, Αθήνα 2020

Αναρωτιέται ο συγγραφέας στην εισαγωγή: «Τι έχουμε επιστρέψει σαν ευγνωμοσύνη στον τόπο που γεννηθήκαμε, διαμορφωθήκαμε, μεγαλώσαμε, 

χαρήκαμε και λυπηθήκαμε; Στον τόπο και το κοινωνικό περιβάλλον του, που οφείλουμε τον χαρακτήρα μας, την περπατησιά μας, στο χώμα που έχει 

ποτιστεί με τον ιδρώτα και το αίμα των πατεράδων μας, των παππούδων μας και όλων τον προγόνων μας. 

Το χώμα που έχει σκεπάσει όλους τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει;»

Ο Γεώργιος Μαυρίκος, Σκυριανός, από 

παραδοσιακή οικογένεια τσοπάνηδων, 

πρόσφερε στο νησί του αυτή τη μελέτη 

που έχει μεγάλη αξία όχι μόνο για τους 

ερευνητές αλλά και για τους νέους και 

νέες σήμερα που θέλουν να μάθουν κάτι 

παραπάνω για την ιστορία της Σκύρου και 

τους ανθρώπους της για να αποφύγουν τις 

εντυπώσεις που αποχτά ένας τουρίστας. 

Το βιβλίο αυτό προσφέρει πλούσιο υλικό, 

αλλά και πλούσια βιβλιογραφία. 

Ξεκίνησα την ανάγνωση αυτού του 

βιβλίου περιμένοντας να διαβάσω για 

αυτό το όμορφο νησί της Ελλάδας, τη 

Σκύρο, που είχα την τύχη να επισκεφτώ 

το 2007 καλεσμένη από την οικογένεια 

του Γεώργιου Μαυρίκου. Από την πρώτη 

στιγμή είχα ερωτευτεί αυτό το μικρούλικο 

νησάκι, τους φιλόξενους ανθρώπους του, 

τις άγριες και τρυφερές ομορφιές του, την 

πεντακάθαρη θάλασσά του… Και σίγουρα 

την εξαιρετική κουζίνα του είτε είναι ψάρι, 

είτε κατσίκι ή αρνάκι, είτε απλώς ένα 

κομμάτι ψωμί με ένα κομμάτι εξαιρετικό 

τυρί. Ομολογώ ότι τότε όλα τα είδα με 

τα μάτια μιας τουρίστριας! Έβλεπα τα 

αιγοπρόβατα να βόσκουν ήρεμα και έλεγα 

στον εαυτό μου το πόσο εύκολο είναι να 

γίνει κάποιος τσομπάνης, βοσκός, δηλαδή, 

να κάθεται ή να κοιμάται κάτω από μια 

σκιά, να ονειροπολεί ή να ονειρεύεται 

ένα καλύτερο μέλλον, με περισσότερα 

αιγοπρόβατα, πλούτη και οτιδήποτε άλλο 

θέλει η ψυχή του. Ή απλώς να αγναντεύει 

τις όμορφες θέες από τις κορυφές… 

Διαβάζοντας τη μελέτη του Γιώργου 

Μαυρίκου για τους τσοπάνηδες και 

την τσοπανοσύνη στην Σκύρο, έμαθα, 

κατάλαβα (και αισθάνθηκα αρκετά άβολα),  

ότι δεν είναι απλό πράγμα η τσοπανοσύνη. 

Θέλει όχι μόνο σκληρή δουλειά, αλλά και 

πολλές γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, αρετές, 

προσόντα… 

«Από πολύ μικρό παιδί πρέπει να μάθει να 

διαβιώνει στην εξοχή, στο μαντρί με όλες 

τις καιρικές δυσκολίες, να δίνει εντολές 

στα μαντρόσκυλα, να περπατά γρήγορα 

με τα τροχάδια, να πιάνει τα ζώα με το 

αραβδί του, να τρώει ότι φαγητό υπάρχει, 

να υπομένει στη δίψα, την πείνα και άλλες 

κακουχίες. Πρέπει να είναι καλός στο 

άρμεγμα, στην τυροκομία, στο σημάδεμα, 

στο κούρεμα. Και όχι μόνο – πρέπει 

να ξέρει την τεχνική να σαμαρώνει τα 

μουλάρια και τα άλογα, να φορτώνει και 

να ξεφορτώνει σωστά τα ζώα»… Και ο 

χρόνος στη βοσκή περνάει δημιουργικά 

– «όταν δεν μαζεύει πέτρες (για να χτίσει 

αμπριά για προστασία από τις βροχές και 

τις καιρικές συνθήκες), «σκαλίζει το ξύλο με 

τον αχώριστο σύντροφό του, το κοφτερό 

μαυρομάνικο μαχαίρι. Κατασκευάζει 

χρηστικά αντικείμενα, όλα από ξύλο, για 

τις δικές του καθημερινές ανάγκες, όπως 

χειροποίητα σκαλιστά κουτάλια, πιρούνια, 

βαθειά πιάτα, γαβάθες… και πολλά 

εξαρτήματα και εργαλεία αναγκαία για 

τις αγροκτηνοτροφικές δουλειές Και εάν 

είχε ‘ταλέντο’ σκάρωνε στιχάκια, μικρά 

δίστιχα είτε εάν είναι καλλίφωνος, θα τον 

καλέσουν να τραγουδήσει όταν χτίζονταν 

μια καινούργια μάντρα». 

Σύμφωνα με τον Γ. Μαυρίκο (και με 

πολλούς ιστορικούς και συγγραφείς που 

έχουν ασχοληθεί με την Σκύρο, τους 

οποίους παρουσιάζει ο συγγραφέας στη 

μελέτη του) τα «βασικά χαρακτηριστικά 

του σκυριανού τσοπάνη είναι το 

φιλότιμο, η εργατικότητα, η παλικαριά, 

το φιλόξενο και πονόψυχο πνεύμα, αλλά 

και η εκδικητικότητα, η εριστικότητα 

και ο υπέρμετρος εγωισμός. Με το καλό 

και με τη συνεννόηση είναι σε θέση να 

προσφέρει τα πάντα. Με το άγριο και 

με το αστεντούι, δηλαδή με το ζόρι, δεν 

καταλαβαίνει τίποτα. Η κυριαρχία του 

τσοπάνη πάνω στο κοπάδι του και στον 

τόπο του, η ελευθερία που έχει να κινείται 

και να ενεργεί σε απάτητα βουνά, η ανάγκη 

να αποφασίζει πολλές φορές επί τόπου 

και χωρίς χρονοτριβή, του καλλιεργεί 

ένα στοιχείο ελευθερίας και περηφάνιας 

και τον κάνει ανυπότακτο σ’ όλες του τις 

εκδηλώσεις». 

Εκτός από τα ιστορικά ντοκουμέντα, τις 

αναφορές από την εποχή του Ομήρου 

μέχρι τις μέρες μας, την ετυμολογία των 

λέξεων και την σκυριανή διάλεκτο μαζί και 

με το ποιμενικό γλωσσάρι, ο αναγνώστης 

θα γνωρίσει τα ήθη και έθιμα του νησιού 

και της τσοπανοσύνης, τις γιορτές (τρεις 

από τις οποίες είναι οι σημαντικότερες εδώ 

και αιώνες – η Αποκριά, η Γαλατόπεφτη, 

δηλαδή Γαλατόπεμπτη και ο εορτασμός 

του Άη Μάμα, τον προστάτη των 

τσοπάνηδων), τις φορεσιές, λεπτομερειακή 

περιγραφή το τι εστί κοπάδι και τα 

χαρακτηριστικά των αιγοπροβάτων, τα 

σημάδια, τις ασθένειες, κ.ά. Επίσης, θα 

μάθει πολλά για την οικονομία του νησιού, 

τι σημασία έχουν οι χορτονομές και το 

πότισμα, για τους διάφορους καυγάδες και 

τα μονιάσματα μεταξύ των οικογενειών 

τσοπάνηδων, τη σημασία των τροκανίων 

και κουδουνιών και πολλά άλλα. 

«Γη και νερό»

Είναι τα δυο θεμελιακά στοιχεία 

που καθόρισαν για αιώνες τα βασικά 

χαρακτηριστικά της κτηνοτροφία στη 

Σκύρο. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η έκταση 

του νησιού συγκεκριμένη. Μέσα σε αυτά 

τα όρια ασφυκτιούσε και περιοριζόταν ο 

κάθε τσοπάνης που ήθελε να επεκτείνει 

τις δραστηριότητές του και να μεγαλώσει 

τον αριθμό των ζώων του. Από την 

άλλη ο γεωργός που ήθελε περισσότερη 

καλλιεργήσιμη γη, περισσότερες γεωργικές 

εκτάσεις, περιορισμό του δικαιώματος της 

δουλείας και κατάργηση του ιδιότυπου 

εθίμου της εκ περιτροπής αποστέρησης 
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του δικαιώματος του να καλλιεργεί τα 

χωράφια του εξ αιτίας της εναλλαγής 

χερσότοποι-σπαρμότοποι. 

Η μικρή έκταση του νησιού, η 

περιορισμένη έκταση της κάθε 

χορτονομής, υποχρεώνει τον τσοπάνη 

να υπερασπίζει τον βοσκότοπό του, το 

κοπάδι και τις βασικές του ανάγκες με 

αποφασιστικότητα και χωρίς ταλάντευση. 

Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί πολλές φορές 

σε συγκρούσεις. Συγκρούσεις που πιο 

παλιά ήταν άγριες και γεννούσαν έχθρες 

και μακροχρόνιες βεντέτες. Συχνά έφτανε 

στη χώρα της Σκύρου η είδηση ότι π.χ. 

«στη Μπγάδα σκώσανε αραβδιά», που 

σήμαινε ότι έγινε μεγάλη σύγκρουση 

ανάμεσα σε ομάδες τσοπάνηδων με 

ξυλοδαρμούς και τραυματίες. Και 

ξεκινούσαν ποδαρόδρομο, γυναίκες και 

παιδιά για να φτάσουν στα μαντριά τους 

να πληροφορηθούν πώς είναι οι δικοί τους 

άνθρωποι, αν χτυπήθηκαν και αν ζουν.  

(σελ. 193)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο σκυριανός γάμος

Όταν επισκέφτηκα τη Σκύρο το 2007, 

η μητέρα του Γιώργου Μαυρίκου, η 

αξέχαστη Καλή Μαυρίκου-Καραμπέτσου 

ήταν η ‘ξεναγός’ μου – γυρίσαμε τη Χώρα, 

μας φιλοξένησαν σε σκυριανά παραδοσιακά 

σπίτια, μου έμαθε μερικά παραδοσιακά 

σκυριανά τραγούδια. Η Μαρία Μαυρίκου 

πάλι μου έδειξε πώς ετοιμάζονται οι 

λουκουμάδες, πώς γιορτάζει το νησί τον 

Δεκαπενταύγουστο και πολλά άλλα.

Σ’ αυτό το τεύχος, αναδημοσιεύω από 

το τεύχος 37/2007 του Καλημέρα, την 

αφήγηση της Καλής για τον παραδοσιακό 

σκυριανό γάμο.

Από το «Σκυριανό Δημοτικό Τραγούδι», 

του Β. Περσείδη, Αθήνα 1994:

«Εδώ, όμως συμβαίνει τούτο το 

αξιοσημείωτο: Το πρώτο τραγούδι που θ’ 

ακουστεί δεν αφορά τους ζωντανούς, αλλά 

τους αποθαμένους! Το μοναδικό αυτό 

συνήθειο της ελληνικής παραδοσιακής 

ζωής, σκοπό έχει να δείξει το στενό και βαθύ 

δεσμό ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής 

οικογένειας, που, στη μεγάλη τους τούτη 

χαρά, πολύ ήθελαν να παρευρίσκονται και 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που έχουν 

πεθάνει, για να χαρούν κι αυτά, και μη 

μπορώντας να κάμουν τίποτ’ άλλο, τους 

ανακαλούν. 

Γεννήθηκε το 1950 από γονείς 

τσοπάνηδες. Έζησε στη Σκύρο από 

όταν γεννήθηκε μέχρι 16 χρονών, οπότε 

έφυγε για την Αθήνα. Μέχρι να αρχίσει 

το Δημοτικό Σχολείο, ζούσε το χειμώνα 

με την οικογένειά του στις μάντρες 

τους, στο Ψαχρά, και το καλοκαίρι στο 

Παλιόκαστρο κοντά στο κοπάδι τους. 

Κοντά στον πατέρα του, κοντά στους 

μπαρμπάδες του, δίπλα στον Κατσαρέλια 

Κατσαρέλια, δίπλα με τους Γιάννη και 

Μήτσο Εμμανουήλ Ορφανού (Μανωλέα), 

οι οποίοι για πολλά χρόνια ασχολήθηκαν 

με τα Καραμπέτσικα κοπάδια.

Τελείωσε το Λύκειο στους Αγίους 

Αναργύρους στην Αθήνα, φοίτησε στη 

Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τη 

διετία 1985-1986 φοίτησε στη Μόσχα 

στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών. 

Εργάστηκε επί πολλά χρόνια σε μεγάλη 

επιχείρηση γεωργικών μηχανημάτων σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε 

άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Εκλέχτηκε δυο φορές Βουλευτής με το 

ΚΚΕ. Ασχολήθηκε για δεκαετίες με το 

διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Από το 

2005 έως σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας 

της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 

Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), η οποία έχει στη 

δύναμή της 105 εκατομμύρια εργάτες-

μέλη σε 132 χώρες του κόσμου.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της 

ΓΣΕΕ την περίοδο 1994-1998. Για μια 

τριετία υπήρξε εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ 

στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις 

Βρυξέλλες.

Από το 1997 έως το 2009 διετέλεσε 

Πρόεδρος του Αρχείου Ιστορίας 

Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ), τμήματος της 

ΓΣΕΕ.

Έχει γράψει επίσης τα βιβλία:

1. «Εργατικό συνδικαλιστικό 

κίνημα 1918-1948», έκδοση Σύγχρονης 

Εποχής, Αθήνα 2001, το οποίο έχει κάνει 

τέσσερις επανεκδόσεις.

2. «Τι είναι και τι θέλει η Παγκόσμια 

Συνδικαλιστική Ομοσπονδία», έκδοση 

2016, Λουλαμίλε Σοτάκα (Lulamile So-

taka), Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, 

το οποίο έχει μεταφραστεί σε 6 γλώσσες 

(αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, 

δανέζικα και αραβικά) και με πολλές 

επανεκδόσεις.  

3. «Ρεπορτάζ από την Πρώτη 

Γραμμή», ερασιτεχνική, ποιητική συλλογή, 

Εκδόσεις Καμπύλη, Αθήνα 2020

Δεν έπαψε να παρακολουθεί, και με όποιο 

τρόπο μπορούσε, να ασχολείται με τα 

της τσοπανοσύνης στο νησί. Με τους 

Σκυριανούς και τη Σκύρο. Προσπαθώντας 

να διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με τις 

ρίζες του.

Για τον συγγραφέα Γιώργος Εμμανουήλ Μαυρίκος (Καραμπέτσος)

Η μέρα η σημερινή, ανάσταση να γένει,

να χαδευτεί η μανούλα μου η πολυπικραμένη.

Η μάνα μου κινδύνεψε σαν το κερί να λιώσει,

γιατί υπόφερε πολλά για να σε στεφανώσει.

Απόψε ονειρεύτηκα πως ήρθαν οι γονοί μου

κ’ μού ‘παν να μη λυπηθώ στο γάμο τσ’ αδερφής 

μου.

Κι εγώ τους αποκρίθηκα, λεύτερος θα καθίσου

περί τις αδερφάδες μου ανύπαντρες ν’ αφήσου.

Κάλλιο να μείνου λεύτερος, λεύτερος να γεράσου

περί τις αδερφάδες μου να τις κακομεράσου.

Μαρία μου, στην πόρτα σου πουλάκια 

κελαηδούνε,

σου τα’ φερ’ ο χαδούλης σου δια να σε ξυπνούνε. 

Λάμπει ο ήλιος το πρωί, λάμπει το μεσημέρι,

λάμπει η νύφη κι ο γαμπρός σαν της αυγής τ’ 

αστέρι.
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Και η αφήγηση της Καλής:

«Πρώτα συμφωνούσανε οι συμπέθεροι και 

μετά παντρεύανε τα παιδιά τους. Α, όχι, 

δεν υπήρχε έρωτας. Και ν’ αγαπούσες 

άλλον, η μάνα σου σ’ άρπαζε από το 

αφτί και παντρευόσουν αυτόν που ήθελαν 

οι γονείς. Και θέλαμε από σόι, θέλαμε 

καλούς ανθρώπους, εργατικούς, έξυπνους. 

Είχαμε και προξενήτρες. Ε, ήταν και η 

προίκα – το κορίτσι πήγαινε να ζήσει 

στον άνδρα και έπρεπε να έχει και κάποια 

περιουσία – τ’ αμπέλι (για το σταφύλι και 

κρασί), το λιώνα (για το λάδι και τις ελιές), 

γιδοπρόβατα (50 ως 100 κεφάλια), κλπ. 

Αφού τα συμφωνούσανε όλα αυτά, ορίζανε 

την μέρα του αρραβώνα, για να γνωριστούν 

οι νέοι. Η μάνα της αρραβωνιαστικιάς 

έπρεπε να φτιάξει γλυκά ή λουκουμάδες, 

αγόραζε έτοιμα σοκολατάκια, τα βάζαμε 

σ’ ένα στολισμένο με λουλούδια πιάτο 

και τα έπαιρνε η νύφη με συνοδεία των 

γονιών και συγγενών για να πάνε στο 

σπίτι του γαμπρού να γνωριστούνε. Ο δε 

γαμπρός, κι αυτός είχε τις προετοιμασίες 

στο σπίτι του – κρέας, μακαρόνια με ρύζι, 

κεφτέδες, διάφορα για να μας κεράσουν. 

Στο σπίτι του γαμπρού ανταλλάζαμε τα 

πρώτα δώρα: Ο γαμπρός της έδινε ένα 

δακτυλίδι, κανένα κρεμαστό ή βραχιόλι, 

και η νύφη – ρολόι. Μετά ακολουθούσαν 

τα κεράσματα, οι ευχές και καθότανε και 

γλεντούσανε μέχρι το πρωί. Οι δυο μάνες 

έπρεπε να πάνε να το ανακοινώσουνε σε 

όλους τους συγγενείς, οι οποίοι λέγανε 

‘και ποιον πήρε, μπράβο, μπράβο, καλό 

παιδί, καλή κοπέλα, καλορίζικοι και καλά 

στέφανα’… Και σιγά-σιγά έρχονταν οι 

συγγενείς και χαιρετούσαν στο σπίτι της 

νύφης και στο σπίτι του γαμπρού. 

Μετά μέσα σ’ ένα μήνα, και ακόμα 

μπορεί και μέσα σ’ ένα χρόνο, η μάνα 

της νύφης έπρεπε να της τα είχε όλα 

έτοιμα- το κρεβάτι της, το τραπέζι και 

τις καρέκλες, τα σερβίτσια, όλα τα ρούχα 

της, τα πάντα, να έχει επιπλώσει το σπίτι 

της… Ναι, της έδωνε και σπίτι… Είχε 

δεν είχε, έπρεπε ν’ αγοράσει, να κάνει το 

κουμάντο για να αγοράσει σπίτι, να δώσει 

στην κόρη της. Και δέκα κόρες να είχες, 

είχες υποχρέωση. Αφού όλα ήταν έτοιμα, 

η μάνα της νύφης έπρεπε να φέρει ένα 

καρεκλάκι με κεντημένο μαξιλάρι, ενώ ο 

γαμπρός έπρεπε να φέρει την εικόνα του, 

ένα λαγήνι με λουλούδια, και όλα αυτά 

τα κρατούσαν σε πανέρια για να βλέπει ο 

κόσμος – πανέρια με κάλτσες, πανέρια με 

σώβρακα, πανέρια με πετσέτες. 

Όλα αυτά τα πηγαίνανε στο σπίτι της 

νύφης και μετά οι συγγενείς του γαμπρού 

τα βλέπανε και τα ράνανε με ρύζι και 

με κουφέτα και πέταλα από λουλούδια. 

Και λεφτά αν ήθελες να ρήξεις… Και 

τότε ορίζανε τη μέρα του γάμου και 

τα πηγαίνανε όλα αυτά στο σπίτι της 

νύφης. Ορισμένες γυναίκες παίρνανε τα 

πανέρια και τ’ αδειάζανε στο κρεβάτι της 

νύφης. Και πάλι κερνιόνταν με γλυκά, 

λουκουμάδες, ούζο. 

Μια εβδομάδα κρατούσαν όλα αυτά, ήταν 

και διασκέδαση για το χωριό, δεν υπήρχε 

και τίποτα άλλο… Την Παρασκευή πριν 

το γάμο, οι γυναίκες ζύμωναν ψωμιά, 

ετοιμάζανε μεγάλα καζάνια με φαγητό, 

κρέατα, μακαρόνια, πατάτες, κρασί και 

στα δύο σπίτια και του γαμπρού και της 

νύφης. Τότε δεν είχαμε προσκλητήρια. 

Οι γονείς πηγαίνανε και καλούσανε με ένα 

πιάτο με εφτά λουκουμάδες με μέλι και 

κανελίτσα και δίνανε σ’ όλο τον κόσμο 

του χωριού. Το κάθε σπίτι έπαιρνε από 

ένα τέτοιο πιάτο. Για να γίνουν όλα αυτά 

χρειαζόταν 100 με 150 κυλά αλεύρι! Αυτό 

ήταν το κάλεσμα – να έρθουν να φιλήσουν 

το στεφάνι. 

Ο γαμπρός με όργανα (κλαρίνο, 

μπουζούκι, βιολί, λαούτα) πηγαίνανε στο 

σπίτι της νύφης και μετά όλοι μαζί, στην 

πλατεία για να αρχίσει ο χορός για όλο 

το χωριό αφού πρώτα ο γαμπρός χόρευε 

την νύφη. Κι αυτό διαρκούσε μέχρι 8-9 

το βράδυ. Η νύφη φορούσε την τοπική 

ενδυμασία και ο γαμπρός μαύρο ή μπλε 

κοστούμι. Φεύγανε η νύφη και ο γαμπρός 

στο σπίτι, άλλαζε η νύφη τη φορεσιά της 

με ένα ωραίο φόρεμα και παπούτσια και 

έρχονταν ο κόσμος πάλι και γλεντάγανε 

μέχρι το πρωί. Την επόμενη μέρα 

πηγαίνανε γυναίκες και στα δύο σπίτια να 

πλύνουν τα πιάτα, τις σκάφες, να τα βάλουν 

όλα στην άκρη και το βράδυ ξανάρχιζαν 

το χορό, το τραγούδι. Και μια βδομάδα 

μετά οι νιόπαντροι έπρεπε να κάνουν το 

τραπέζι στους κουμπάρους κι έτσι τελείωνε 

το πανηγύρι του γάμου… Τα αδέρφια 

έπρεπε πρώτα να παντρέψουν τις αδερφές 

και μετά αυτοί μπορούσαν να σκεφτούν το 

γάμο. 

Είχαμε και πολλά τραγούδια του γάμου: 

για τη νύφη, για τον γαμπρό, για όλα τα 

συμβάντα του γάμου. Να ένα από αυτά για 

τη νύφη:

Νύφη οι φρονιμάδες σου σε περιβόλι 

μπήκαν,

κρίνους κ’ τριαντάφυλλα για δώρα σου 

χαρίσαν. 

Από τη φρονιμάδα σου κ’ την πολλή τιμή 

σου,

χρυσό στεφάνι πλέξανε, βάλαν στην 

κεφαλή σου.

Νύφη, κορώνα του χωργιού, σε όλα έχεις 

χάρη,

συ ‘σαι διαμάντι ατίμητο κ’ του σπιτιού 

καμάρι.

Οι χάρες κι η γιομορφιά επήγαν κ’ 

διαλέξαν,

ρόδα κ’ τριαντάφυλλα στεφάνι κ’ σου 

πλέξαν. 

Νύφη, λουλούδι του αγρού,

συ ‘σαι τα κάλοι του γαμπρού.  

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΠΟΓΚΡΟΜ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ηρωικές στιγμές από έναν αγώνα, που 

άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην 

Αντίσταση του ελληνικού λαού

«Έγινε μπλόκο στα νοσοκομεία που 

μένουν οι ανάπηροι πολέμου της 

Αλβανίας 1940 - 41», «οι ταγματασφαλίτες 

άρπαξαν τους ανάπηρους».

Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 65 χρόνια 

από τη νύχτα της 30ής Νοέμβρη του 

1943, όταν τα τάγματα ασφαλείας, με τις 

πλάτες των γερμανοφασιστών κατακτητών, 

ξεχύθηκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας, 

με ένα άγνωστο μέχρι τότε πογκρόμ 

ενάντια στους 15.000 ανάπηρους του 

ελληνοϊταλικού πολέμου. Τους άρπαξαν, 

τους φόρτωσαν άρον άρον σε αυτοκίνητα 

και τους παρέδωσαν στους Γερμανούς, 

στις φυλακές Χαϊδαρίου και Χατζηκώστα.

Με την κατάρρευση του Μετώπου και τη 

συνθηκολόγηση του Ελληνικού Στρατού, 

οι ανάπηροι των μετώπων στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους μαζεύτηκαν στα νοσοκομεία 

της Αθήνας. Περίπου 15.000 ανάπηροι 

βρήκαν το πρώτο καταφύγιό τους, σε 

άθλιες συνθήκες, σε δεκάδες νοσοκομεία 

της Αθήνας. Από την πρώτη στιγμή, 

οι ανάπηροι άρχισαν τους αγώνες για 

την επιβίωσή τους και την υγειονομική 

περίθαλψή τους. Ιδιαίτερο μέτωπο 



21Καλημέρα 6/20

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

άνοιξαν ενάντια στους αξιωματικούς - 

εγκάθετους της δοσίλογης κυβέρνησης 

που λυμαίνονταν τα νοσοκομεία.

Η κατάσταση στη χώρα άρχισε να γίνεται 

ανυπόφορη. Πλησίαζε ο χειμώνας 1941 - 

42 και το φάσμα της πείνας ήταν ορατό. 

Το Σεπτέμβρη του 1941, ιδρύθηκε το 

ΕΑΜ που αμέσως επιδόθηκε σε ένα 

δύσκολο και επικό αγώνα για την ανύψωση 

του ηθικού του λαού και την πάλη του 

για την επιβίωση και τη λευτεριά του. Τα 

μηνύματα του ΕΑΜ πρώτοι τα πήραν οι 

ανάπηροι του πολέμου στα νοσοκομεία. 

Άρχισε η οργάνωση των νοσοκομείων 

στο ΕΑΜ. Στις 28 Οκτώβρη 1941 

πραγματοποιείται η πρώτη οργανωμένη 

αγωνιστική εκδήλωση. Οι ανάπηροι μαζί 

με τους φοιτητές καταθέτουν στεφάνια 

στον Άγνωστο Στρατιώτη κάτω από τα 

έκπληκτα μάτια των αρχών κατοχής.

Ραχοκοκαλιά του ΚΚΕ

Στα νοσοκομεία αρχίζει οργασμός 

οργανωτικής δουλειάς. Συγκροτούνται 

σε όλα τα νοσοκομεία Επιτροπές, καθώς 

και παννοσοκομειακή Επιτροπή. Στα 

νοσοκομεία δεν κατάφεραν ποτέ να 

εγκατασταθούν οι διοικήσεις που διόρισαν 

οι κυβερνήσεις των Ράλληδων. Το κίνημα 

των αναπήρων συντονίζεται με το φοιτητικό 

κίνημα, με τους δημόσιους υπάλληλους, 

τους μαγαζάτορες, τους εργαζόμενους.

Σε όλες τις λαϊκές κινητοποιήσεις της 

Αθήνας για ψωμί και συσσίτια, στις εθνικές 

επετείους της 25ης του Μάρτη και 28ης 

Οκτώβρη, στις εθνικές διαδηλώσεις στις 24 

Φλεβάρη, 5 και 25 του Μάρτη, 25 Ιούνη 

και 22 Ιούλη του 1943, προπορεύονταν οι 

ανάπηροι και τραυματίες του αλβανικού 

πολέμου με τα αναπηρικά τους καροτσάκια 

- «μηχανοκίνητες φάλαγγες» τα είχε 

ονομάσει τότε ο λαός - με τις πατερίτσες 

ή τα μπαστούνια τους, με τους επιδέσμους 

ακόμα στα κεφάλια τους, στα μάτια 

τους και τις νοσοκόμες να σπρώχνουν 

τα καροτσάκια, να υποβαστάζουν τους 

κουτσούς ή να οδηγούν τους τυφλούς.

Οι ανάπηροι συντονίζουν και συντάσσουν 

τις δυνάμεις τους. Καθορίζουν τρία 

κέντρα δράσης και συμπαράστασης στον 

αναπτυσσόμενο λαϊκό αγώνα. Λυκαβηττό - 

Τουρκοβούνια - Κέντρο Αθήνας, προς τα 

οποία συγκλίνει η δράση τριών γειτονικών 

ομάδων νοσοκομείων. Πυρήνας και 

ραχοκοκαλιά του αγώνα σε όλα τα 

νοσοκομεία ήταν το ΚΚΕ και η Αχτίδα 

Αναπήρων. Ο γραμματέας της Αχτίδας 

Μπάμπης Παναγόπουλος και πολλά 

στελέχη της, και κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής και μετέπειτα, δολοφονήθηκαν 

και ακολούθησαν το δρόμο των άλλων 

αγωνιστών στα εκτελεστικά αποσπάσματα, 

στις φυλακές, στις εξορίες.

Ματαίωσαν τα σχέδια εξόντωσης

Η ανάπτυξη του αγώνα των αναπήρων 

εξοργίζει τις ελληνικές και γερμανοϊταλικές 

αρχές κατοχής. Στόχος τους τώρα είναι η 

διάλυση των νοσοκομείων. Έγινε η σκέψη 

να μαζέψουν όλους τους ανάπηρους στα 

Μέθανα, δήθεν για λουτροθεραπεία. 

Αλλά οι ανάπηροι ματαίωσαν την πονηρή 

αυτή «λύση». Στις 3 Μάρτη 1943 πήραν 

μέρος στον ξεσηκωμό για ματαίωση της 

επιστράτευσης, μαζί με τους εργαζόμενους 

της Αθήνας και του Πειραιά, τους 

δημόσιους υπάλληλους, τους φοιτητές, 

τους επαγγελματίες και βιοτέχνες. 

Πλήρωσαν με ακριβό τίμημα: 46 νεκρούς. 

Όμως, ούτε ένας Έλληνας δεν πήγε στο 

Ανατολικό Μέτωπο.

Στις 22 Ιούλη 1943, νέα διαδήλωση με 

εθνικά και άλλα αιτήματα. Οι κατακτητές 

σκόπευαν να κατεβάσουν στην Αθήνα τους 

Βούλγαρους φασίστες. Μπροστάρηδες 

πάλι οι ανάπηροι με τα καροτσάκια τους 

και οι όρθιοι με τις πατερίτσες τους. Το 

Σεπτέμβρη του 1943, συνθηκολόγησε η 

Ιταλία. Στα νοσοκομεία μαζεύονται όπλα 

των Ιταλών που πηγαίνουν στην Αντίσταση.

Για τους κατακτητές όμως και τη δοσίλογη 

κυβέρνηση, το ποτήρι ξεχείλισε. Το 

αντιστασιακό κίνημα φουντώνει. Η μόνη 

αντιμετώπισή του από τις φασιστικές 

αρχές είναι η τρομοκρατία, οι εκτελέσεις. 

Τα νοσοκομεία τούς μπαίνουν εμπόδιο 

στα αντεθνικά σχέδιά τους. Πρέπει να 

τα διαλύσουν και να παραδώσουν τους 

ανάπηρους στους Γερμανούς. Αφού 

η στάση των αναπήρων του πολέμου 

ενέπνεε ευρύτερα λαϊκά στρώματα στο να 

πάρουν την απόφαση της αντίστασης, της 

αντιπαράθεσης, της σύγκρουσης. Δεν είναι 

τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά την επίσημη 

απαγόρευση της δράσης του ΚΚΕ και του 

«Ριζοσπάστη» ακολούθησε απόφαση για 

τη διάλυση του Συνδέσμου των Αναπήρων 

Πολέμου.

Νύχτα φρίκης

Στις 30 Νοέμβρη 1943 τη νύχτα, 

έκαναν την επίθεσή τους ενάντια στα 19 

νοσοκομεία που οι ανάπηροι τα είχαν 

μετατρέψει σε κάστρα της Εθνικής 

Αντίστασης. Ελληνόφωνα στρατεύματα 

κατοχής, οι γερμανοτσολιάδες του 

Ράλλη, πάνω από χίλιοι, οπλισμένοι 

σαν αστακοί με γερμανικά όπλα, 

μεταφέρθηκαν με γερμανικά καμιόνια 

κάτω από την προσωπική καθοδήγηση 

του αρχιγκεσταπίτη Φον Στρόουπ που 

στεκόταν αδυσώπητος και κτηνώδης 

πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο, περικύκλωσαν 

τα στρατιωτικά νοσοκομεία, για να τα 

καταλάβουν. Ήταν τρεις η ώρα το πρωί. 

Μπήκαν μέσα ουρλιάζοντας και με 

βρισιές, χτυπήματα με τους υποκόπανους 

και πολλές φορές με λογχισμούς και 

πυροβολισμούς, έπεσαν πάνω στους 

ανάπηρους και τραυματίες.

Η αγριότητα των γερμανοτσολιάδων 

ξεπέρασε κάθε όριο. Έσερναν ανάπηρους 

με κομμένα και τα δυο πόδια στο χώμα 

μέχρι που μάτωναν. Δεν άφηναν τις 

νοσοκόμες να τους βοηθήσουν. Άρπαζαν 

από τα χέρια τους ή από τα χέρια των 

αναπήρων τα τεχνητά μέλη και τα έσπαζαν 

για να μην τα χρησιμοποιήσουν και τους 

χτύπαγαν με αυτά στο κεφάλι. Μεγαλύτερη 

αγριότητα και μίσος έδειχναν στα μέλη 

των νοσοκομειακών επιτροπών, τα οποία 

υποδείκνυαν οι πράκτορές τους μέσα σε 

κάθε νοσοκομείο. Το σκοτάδι της νύχτας 

και η παγωνιά της βραδιάς μεγάλωνε τη 

φρίκη.

Τετράγωνα ολόκληρα γύρω από τα 



22 Καλημέρα 6/20

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

νοσοκομεία είχαν κυκλωθεί. Τα καμιόνια, 

αφού γέμιζαν με ανάπηρους, χωρίς τα 

ξύλινα μέλη τους, χωρίς τα γυάλινα 

μάτια τους, έφευγαν με μεγάλη ταχύτητα 

και άδειαζαν τα «φορτία» τους στα 

στρατόπεδα Χατζηκώστα και Χαϊδαρίου. 

Έγιναν 283 εκτελέσεις. (Αναδημοσίευση, 

Ριζοσπάστης, 19 Οχτώβρη 2008)

ΟΤΑΝ Ο ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ

Ιστορίες νεανικής απερισκεψίας και επιπολαιότητας με τραγική κατάληξη

Της Ελεάνας Τερζάκη

Ο ΦΑΕΘΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Φαέθων < μετοχή του ρήματος φαέθω = λάμπω, φωτίζω

Φάος = φως>φαεινός, φαείνω>φαίνω>φαίνομαι

Ο Φαέθοντας ήταν θνητός γιος του θεού 

Ήλιου, που οδηγούσε κάθε μέρα το 

λαμπρό του άρμα απ’ άκρη σ’ άκρη του 

ουρανού φωτίζοντας τον κόσμο.

Όταν ο νεαρός Φαέθοντας αμφισβήτησε 

την καταγωγή του, η μητέρα του Κλυμένη 

τον έστειλε από την Αιθιοπία, όπου έμενε, 

στο παλάτι του Ήλιου, στα πέρατα της Γης. 

Ο φεγγοβόλος Ήλιος περιστοιχισμένος 

από τις Ώρες, τις Ημέρες, τις Εποχές και 

τα Έτη, αναγνώρισε τον Φαέθοντα ως γιο 

του και του υποσχέθηκε ό,τι ήθελε. Ο 

Φαέθοντας αμέσως ζήτησε να οδηγήσει 

για μια μέρα το άρμα του πατέρα του, που 

το έσερναν τέσσερα άλογα.

Ο Ήλιος τον παρακάλεσε να το 

ξανασκεφτεί, προειδοποιώντας τον για 

τις δυσκολίες και τους κινδύνους του 

εγχειρήματος, αλλά μάταια. Τα άλογα που 

έβγαζαν φωτιές απ’ τα ρουθούνια ζεύτηκαν 

στο χρυσό άρμα και ο Φαέθοντας πήρε τα 

γκέμια, ενώ ο Ήλιος τον συμβούλεψε να 

μην πηγαίνει ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ 

χαμηλά. Τα άλογα φρενιασμένα όρμησαν 

προς τον ουρανό, καθώς κατάλαβαν από 

τη διαφορά βάρους πως στο άρμα δεν ήταν 

ο Ήλιος. Ο Φαέθοντας δεν μπορούσε να 

ελέγξει τα άλογα και, τρομαγμένος από 

το απειλητικό θέαμα του αστερισμού 

του Σκορπιού, άφησε να του πέσουν τα 

χαλινάρια και τα άλογα ξεχύθηκαν σε μια 

ξέφρενη πορεία, σέρνοντας το άρμα του 

Ήλιου προς το έδαφος. Η Γη άρχισε να 

καίγεται από τη θερμότητά του –τα δάση 

φλέγονταν, οι θάλασσες εξατμίζονταν, 

οι πόλεις καταστρέφονταν και το δέρμα 

μερικών φυλών μαύρισε.

Ο Δίας δεν μπορούσε να παρακολουθεί 

απαθής τον κόσμο να αφανίζεται κι έτσι 

κεραυνοβόλησε τον Φαέθοντα, που 

έπεσε νεκρός στον ποταμό Ηριδανό. Οι 

αδελφές του, οι Ηλιάδες, τον θρήνησαν 

απαρηγόρητες στις όχθες, μέχρι που 

έγιναν λεύκες, ενώ ο φίλος του, ο Κύκνος, 

τον αποχαιρέτησε τραγουδώντας με τη 

μορφή του ομώνυμου πουλιού. 

Δαίδαλος και Ίκαρος

Ο Ίκαρος και ο πατέρας του Δαίδαλος 

φυλακίστηκαν από τον Βασιλιά Μίνωα 

στον Λαβύρινθο σαν τιμωρία για τη 

βοήθεια που πρόσφερε ο Δαίδαλος στη 

βασίλισσα Πασιφάη και στην Αριάδνη, την 

κόρη του Μίνωα.

Ο πολυμήχανος Δαίδαλος όμως 

βρίσκει τρόπο διαφυγής: κατασκευάζει 

δύο ζευγάρια φτερά χρησιμοποιώντας 

πούπουλα και κερί, ένα για τον ίδιο και ένα 

για τον Ίκαρο.

Με τα φτερά αυτά πέταξαν και δραπέτευσαν 

από την φυλακή τους, πραγματοποιώντας 

την πρώτη πτήση στην ιστορία, δύο 

χιλιάδες χρόνια πριν τους αδερφούς Ράιτ.

Πριν ξεκινήσει η πτήση, ο Δαίδαλος 

έδωσε οδηγίες στον νεαρό γιο του Ίκαρο, 

για το πώς να πετάει. Τον προειδοποίησε 

ότι αν πλησίαζε πολύ κοντά στο νερό 

της θάλασσας, η υγρασία θα πότιζε τα 

πούπουλα που θα βάραιναν και θα έκαναν 

τα φτερά άχρηστα.

Αν από την άλλη πετούσε πολύ ψηλά κοντά 

στον ήλιο, η ψηλή θερμοκρασία θα έλιωνε 

το κερί και τα φτερά θα καταστρέφονταν.

Ο Ίκαρος συμφώνησε, αλλά χαιρόταν 

τόσο πολύ το πέταγμα που παρασύρθηκε 

και το μετέτρεψε σε παιχνίδι αψηφώντας 

τις οδηγίες του πατέρα του. Ανέβηκε ψηλά 

στον ουρανό, τόσο ψηλά που ο ήλιος 

έλιωσε το κερί, τα φτερά του διαλύθηκαν 

και αυτός έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.

Ο Ίκαρος έπεσε κοντά στη Σάμο και το 

σώμα του ξεβράστηκε σε ένα διπλανό 

νησάκι, που προς τιμή του ονομάστηκε 

Ικαρία, και η θάλασσα γύρω από το νησί 

πήρε το όνομα Ικάριο Πέλαγος.

Το άψυχο σώμα του Ίκαρου αναγνώρισε ο 

Ηρακλής, που βρήκε το Δαίδαλο και του 

το έδωσε.
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Ο Μάνος Κατράκης ανήκει στους 

καλλιτέχνες που επιστράτευσαν τη 

ζωή και το έργο τους στο πλευρό των 

καταπιεσμένων και των αδικημένων, στην 

υπόθεση της εργατικής τάξης. Διάλεξε τον 

δρόμο του συνειδητά, έχοντας επίγνωση 

των συνεπειών και τον ακολούθησε 

αταλάντευτα ως το τέλος. 

Στις 14 του Αυγούστου 1909, γεννήθηκε 

στο Καστέλι Κισσάμου ο μεγάλος μας 

ηθοποιός Μάνος Κατράκης.

 «Θέλω να με γνωρίσετε σωστά. Θέλω 

να σας πω πως γεννήθηκα στην Κρήτη. 

Μεγάλωσα ξυπόλητο παιδί στις αμμουδιές 

της πατρίδας μου, που έβαζα στ’ αυτιά μου 

τα κοχύλια της θάλασσας να ακούσω τη 

βουή του ωκεανού. Δεν ήξερα να αποζητώ 

την ομορφιά, μα η ομορφιά ξεδιπλωνόταν 

ολόγυρά μου. Δεν ήξερα να αποζητώ τη 

λεβεντιά. Μα η λεβεντιά με συνέπαιρνε 

μέσα μου από τις ιστορίες του παππού 

μου. Αφήστε να παινέψω την πατρίδα 

μου. Το αξίζει. Έγινα ηθοποιός όπως 

θα μπορούσα να γίνω και σιδηρουργός. 

Ήθελα να ξοδιάσω όσες δυνάμεις κρύβανε 

τα μπράτσα μου και η ψυχή μου»…

Σε ηλικία 18 ετών εμφανίζεται για πρώτη 

φορά σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα. Το 

1929 θα παίξει στην βουβή ταινία «Το 

λάβαρο του ’21» σε σκηνοθεσία Κώστα 

Λελούδα και στη συνέχεια συμμετέχει σε 

διάφορες θεατρικές παραστάσεις μέχρι 

που καταφέρνει να γίνει μέλος του θιάσου 

του Εθνικού Θεάτρου.

Στα χρόνια της τριπλής (γερμανικής, 

ιταλικής, βουλγαρικής) φασιστικής 

Κατοχής ο Κατράκης παίρνει δραστήριο 

μέρος στην Αντίσταση μέσα από τις 

γραμμές του ΕΑΜ. Το 1943 οργανώνεται 

στο ΚΚΕ και θα μείνει μέλος του 

Κόμματος μέχρι το τέλος της ζωής του.

«Η ζωή άρχισε από τότε που μπήκα 

στο Κόμμα μου. Διάλεξα να είμαι 

κομμουνιστής. Αισθάνομαι υπερηφάνεια 

για το Κόμμα, για τις εκατοντάδες 

χιλιάδες τους συντρόφους, που αποτελούν 

τον κορμό του μεγάλου δέντρου του 

μέλλοντος. Από αυτό αντλούμε όλη τη 

δύναμη για την τελική δικαίωση των 

αγώνων και θυσιών του λαού μας. Από 

τη ζωοδότρα πηγή αυτού του λαού 

παίρνουμε εμείς οι καλλιτέχνες το υλικό, 

που το κάνουμε λόγο, εικόνα, ποίηση, 

μουσική, θέατρο και ό,τι άλλο βοηθά στην 

καλυτέρευση του νου και της ψυχής»…

Για την άρνησή του να υπογράψει «δήλωση 

μετάνοιας» και να αποκηρύξει τις ιδέες 

του απολύεται το 1947 από το Εθνικό 

Θέατρο και ανοίγει για τον ίδιο, όπως και 

για χιλιάδες συντρόφους του, ο μακρύς 

δρόμος των διώξεων, των βασανιστηρίων 

και της εξορίας. Ικαρία, Μακρόνησος, Αη 

Στράτης από το 1948 ως το 1952.

«Παρά τους βασανισμούς, παρά τα 

μαρτύρια, παρά τις κακουχίες, πιστέψτε 

με, είχαμε κάποιες στιγμές που αναπνέαμε 

καθαρό αέρα, με καταλαβαίνεις; Εδώ δεν 

τις έχουμε ούτε αυτές τις στιγμές. Αυτό 

που σου λέω είναι γεγονός. Μπορεί στη 

Μακρόνησο να με λιανίσανε στο ξύλο, 

αλλά όταν την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησα 

και πήρα μια βαθιά ανάσα, ανάπνευσα 

ιώδιο, αέρα καθαρό, και ο αέρας ο 

καθαρός και το ιώδιο, πίστεψέ με, ήταν τα 

γιατρικά και τα φάρμακά μας την εποχή 

εκείνη»…

Ο Μάνος Κατράκης ιδρύει το 1955 το 

«Λαϊκό Θέατρο», με στόχο να προβάλει 

την τέχνη που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Την 

περίοδο της χούντας το «Λαϊκό Θέατρο» 

εξαναγκάζεται σε έξωση από το χώρο 

του Άλσους, στο Πεδίον του Άρεως. 

Μεταδικτατορικά αρχίζει να ανακάμπτει 

αντιμετωπίζοντας όμως πολλές δυσκολίες, 

καθώς εκτός των άλλων σε όλη τη διάρκεια 

της λειτουργίας του ήταν αποκλεισμένο 

από κάθε είδους κρατικής στήριξης ή 

επιχορήγησης.

Το 1979 και για τρία συνεχόμενα χρόνια, 

στη θρυλική παράσταση «Ντα» του Χίου 

Λέοναρντ, ο Μάνος Κατράκης δίνει 

κάθε βράδυ ρεσιτάλ σπάνιας υποκριτικής 

τέχνης.

«Μιλώντας για τον εαυτό μου και 

συνοψίζοντας αυτά πού σας λέω και με 

πολλά άλλα γεγονότα που για να τα πούμε 

χρειάζονται ίσως μέρες και όχι ώρες, 

εκείνο που μπορώ να πω για τον εαυτό μου 

υπεύθυνα ―χαίρομαι που είμαι σε θέση 

στα 75 μου χρόνια να το διαπιστώνω και 

να το λέω― είναι ότι η ζωή μου υπήρξε 

μια ζωή φαινομενικά ήρεμη, ουσιαστικά 

όμως φοβερά ανήσυχη, φαινομενικά ίσως 

λίγο άτονη, ουσιαστικά φοβερά έντονη και 

αγωνιστική»…

Το 1983, αψηφώντας την ήδη επιβαρυμένη 

υγεία του πρωταγωνιστεί στη σπουδαία 

ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

«Ταξίδι στα Κύθηρα». Λίγο μετά την 

ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας 

έφυγε από τη ζωή, στις 2 του Σεπτέμβρη 

1984, σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη 

με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Μάνος Κατράκης διάλεξε να είναι να 

κομμουνιστής. Διάλεξε τον δρόμο του 

συνειδητά, έχοντας επίγνωση των συνεπειών 

και τον ακολούθησε αταλάντευτα ως το 

τέλος. Τον δύσκολο και δύσβατο δρόμο, 

όμως τον μόνο που δίνει τελικά νόημα 

στην ίδια τη ζωή και μεγαλείο στην Τέχνη. 

Τον δρόμο της στράτευσης στο πιο υψηλό 

ιδανικό της ανθρωπότητας, το ιδανικό και 

το χρέος της κοινωνικής απελευθέρωσης. 

(Katiousa.gr)

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ - «ΔΙΑΛΕΞΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ»

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ - ΓΙΑ ΤΗ ... ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ

Από τις κορυφαίες αυθεντικές ερμηνεύτριες 

του λαϊκού μας τραγουδιού, η Σωτηρία 

Μπέλλου σφράγισε με τη μοναδική φωνή 

της δεκάδες μουσικές δημιουργίες. Οι 

ερμηνείες της δυνατές, συγκλονιστικές, δεν 

περιορίστηκαν στο να ψυχαγωγήσουν, αλλά 

κατάφεραν να συνεπάρουν, αγγίζοντας 

πολύ συχνά ευρύτερες κοινωνικές 

καταστάσεις. Η φωνή της, για μισό περίπου 
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αιώνα, έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, 

κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της 

ελληνικής ψυχής.

Ασυμβίβαστη, με αγωνιστική διάθεση, 

δέθηκε με το λαό, όχι μόνο μέσα από 

τα τραγούδια της αλλά και με κοινούς 

αγώνες. Με αγωνιστική συνεισφορά στα 

χρόνια της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, 

διακινούσε τον παράνομο «Ριζοσπάστη». 

Δηλώνοντας αριστερή, δε δίστασε ακόμη 

και σε «μαύρες» εποχές να υπερασπιστεί τις 

πεποιθήσεις της. Το 1948, η Σ. Μπέλλου 

βρίσκεται στου «Τζίμη του Χοντρού», 

στην Αχαρνών, δίπλα στον Τσιτσάνη. 

Μαζί τους και οι Περιστέρης, Κασιμάτης, 

Κερομύτης, Στέλιος, Ρούκουνας, 

Τουρκάκης. Η άρνησή της να ανταποκριθεί 

σε μια παραγγελιά και να πει το «βασιλικό 

τραγούδι, όπως τότε το έλεγαν οι χίτες», 

«Του αϊτού ο γιος», έχει ως αποτέλεσμα 

τον ξυλοδαρμό της και την αποχώρησή 

της από την ταβέρνα. Ποτέ δεν ξέχασε 

ότι κανείς από τους άντρες συναδέλφους 

της δε σηκώθηκε να την υπερασπιστεί. Σε 

μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις 

στο «Ριζοσπάστη» (27/2/94), θυμόταν: 

«Και “Ριζοσπάστη” διακινούσα... Ήμουν, 

είμαι και θα είμαι αριστερή. Το λέω και 

το φωνάζω... Πέρασα πολλά. Και ξύλο και 

φυλακές».

Η Σωτηρία Μπέλλου γεννήθηκε στις 29 

Αυγούστου 1921 στα Χάλια (Δροσιά) 

Χαλκίδας. Το πρώτο ερέθισμα ν’ 

ασχοληθεί με το τραγούδι τής δόθηκε 

σε ηλικία δέκα χρόνων, βλέποντας τη 

Σοφία Βέμπο να πρωταγωνιστεί στην 

ταινία «Προσφυγοπούλα». Μια μέρα 

μετά την κήρυξη του πολέμου (29.10.40) 

θα βρεθεί στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας 

προβλήματα επιβίωσης. Αναγκάζεται να 

κάνει πολλές δουλιές, ενώ οι πολιτικές 

της πεποιθήσεις την οδηγούν να διακινεί 

κρυφά το «Ριζοσπάστη». Παράλληλα, 

παίζει κιθάρα και τραγουδά σε ταβέρνες. 

Συλλαμβάνεται, γιατί έκλεψε μια 

κουραμάνα. Αργότερα συμμετέχει στα 

Δεκεμβριανά και τραυματισμένη στο 

χέρι ξανασυλλαμβάνεται. Αποφυλακίζεται 

μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Μετά την 

Απελευθέρωση κι αφού έχει γνωρίσει 

την αγριότητα και τις εμφυλιοπολεμικές 

διώξεις, γνωρίζεται με τον Βασίλη 

Τσιτσάνη. Ηχογραφούν μαζί δύο 

τραγούδια (τα πρώτα της), «Όταν πίνεις 

στην ταβέρνα» και «Το παιδί που είχες 

φίλο». Η επιτυχία μεγάλη, την καθιερώνει 

ως λαϊκή τραγουδίστρια. Μετά τη φυγή 

της από του «Τζίμη του Χοντρού» 

πηγαίνει στου «Παναγάκη», στην οδό 

Αλκαμένους, με τον Μάρκο Βαμβακάρη. 

Εκεί τους συναντά ο νεαρός τότε Μάνος 

Χατζιδάκις και τους ζητά να εμφανιστούν 

στο «Μουσούρη», όπου αποθεώνονται. 

Τα χρόνια ακμής του κλασικού λαϊκού 

τραγουδιού τη βρίσκουν στο ζενίθ της 

καριέρας της. Όλα τα μαγαζιά τη ζητάνε. 

Περιζήτητη είναι και στη δισκογραφία. 

Ηχογραφεί σε πρώτη εκτέλεση πολλά 

τραγούδια των Τσιτσάνη, Χιώτη, 

Παπαϊωάννου, Μητσάκη, Απόστολου 

Χατζηχρήστου, Καλδάρα, Καπλάνη κ.ά. 

Ανάμεσά τους τα «Κάνε λιγάκι υπομονή», 

«Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Κάτω απ’ 

το σβηστό φανάρι», «Είπα να σβήσω τα 

παλιά», «Σαν απόκληρος γυρίζω» κ.ά.

Στεκόταν σαν παλικάρι απέναντι σε ό,τι δεν 

ταίριαζε με τα «θέλω» της. Δε χρωστούσε 

σε κανέναν τα «πρέπει» των άλλων. Εκείνη 

είχε τα δικά της. Η ζωή ήταν δική της και 

θα την υπερασπιζόταν, θα τη ζούσε όπως 

εκείνη ήθελε και μπορούσε. Ήθελε να είναι 

υπεύθυνη για τα δικά της λάθη και όχι για 

εκείνα που κάποιοι με τα δικά τους μάτια 

τα έβλεπαν λάθος. Ήθελε να μετανιώνει γι’ 

αυτά που έκανε και όχι για όσα δεν έκανε.

Με την παρακμή του κλασικού λαϊκού 

τραγουδιού (αρχή δεκαετίας ‘60) η 

καριέρα της γνωρίζει κάμψη. Ακολουθεί 

το περιθώριο και ο αγώνας της επιβίωσης. 

Ο αλκοολισμός, η ανεργία, η φτώχεια 

την οδηγούν σε ψυχιατρική κλινική. 

Μόλις στάθηκε στα πόδια της, μετά τη 

νοσηλεία της, προσπαθεί να επιβιώσει 

κάνοντας διάφορες δουλειές. Από κεριά 

στις εκκλησίες μέχρι πλύσιμο πιάτων σε 

ταβερνάκια στο Περιστέρι για ένα πιάτο 

φαγητό. Στη δουλιά ξαναβγαίνει το 1963. 

Θ’ ακολουθήσει η επανεμφάνισή της στη 

δισκογραφία και η συνεργασία της με τον 

Τσιτσάνη, στο «Χάραμα».

Μπορεί να ήταν η «αρχόντισσα του 

ρεμπέτικου», αλλά η Σωτηρία Μπέλλου 

το ίδιο ανεπανάληπτα ερμήνευσε και 

κομμάτια του έντεχνου τραγουδιού. 

Έχοντας στο ενεργητικό της τραγούδια 

των Παπαϊωάννου, Χιώτη, Μητσάκη, 

Καπλάνη, Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, 

Καλδάρα, Χατζηχρήστου, Περιστέρη 

κ.ά., δε δίστασε να καταθέσει - με 

εξαιρετική επιτυχία - τη λιτή, δωρική 

φωνή της σε δημιουργίες των Ξαρχάκου, 

Σαββόπουλου, Μούτση, Ανδριόπουλου, 

Λάγιου, Κουνάδη κ.ά.

«Ο,τι έχω πει», έλεγε σε συνέντευξή της στο 

«Ριζοσπάστη» (6/12/87), «είναι βγαλμένο 

απ’ τη ζωή. Κράτησα μια ποιότητα, γιατί 

για να πω ένα τραγούδι κάθομαι και το 

μελετώ. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, να 

δω την έννοιά του, πού καταλήγει... Γιατί 

πώς αλλιώς θα επιλέξω... Άντε, επειδή 

μας έφεραν ένα τραγούδι θα το πούμε... 

Ύστερα, όλα τα τραγούδια που ‘χω πει τα 

‘χω αγαπήσει. Ορισμένα τα ‘χω αγαπήσει 

πιο πολύ, όπως κι ο κόσμος. Είναι δεμένα 

μαζί μου. Έχω ένα που το ‘χει γράψει ο 

Τσιτσάνης: “Ποια καρδιά δε θα ραΐσει”. 

Αυτό το τραγούδι κάτι μου λέει. `Η το “Η 

κοινωνία μ’ έχει αδικήσει”, το “Σταμάτησε 

μανούλα μου”. Όλα τα τραγούδια τα 

ένιωθα όταν τα έλεγα. Όλα είναι βγαλμένα 

από μέσα μου».

Η αντιφατικότητα του χαρακτήρα της, 

τα πάθη για τα οποία ποτέ δε μετάνιωσε, 

έδιναν συχνά λαβές για σχόλια. Εκείνη, 

όμως, με όλο της το δίκιο, ήθελε να την 

αγαπούν γι’ αυτό που ήταν. Όσοι της έδιναν 

αυτή την αγάπη, την κέρδιζαν για πάντα. 

Κι εκείνοι που περισσότερο την αγάπησαν 

γι’ αυτό που ήταν, είναι ο κόσμος. Ωστόσο, 

η Σωτηρία Μπέλλου ήξερε να εκτιμά, να 

αγαπά, ακόμη και να συγχωρεί αυτούς που 

την πίκραναν. Οι άλλοι δυσκολεύονται 

ακόμη και σήμερα που δεν υπάρχει να 

πουν ένα καλό λόγο. Το μόνο σίγουρα που 

δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ήταν η 

φωνή της και η ερμηνευτική της δύναμη, 

που μένει ανεξίτηλη.

Χτυπημένη από τον καρκίνο, τα τελευταία 

χρόνια της ζωής της βρέθηκε αντιμέτωπη 

με τη φτώχεια και τη μοναξιά. Η πίκρα 

της έσβησε μαζί με τη ζωή της το 1997. 

Το να τη θυμούμαστε ίσως είναι το 

λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. (Σ. 

Α. Ριζοσπάστης, 2000)

Σαν απόκληρος γυρίζω Στίχοι: Βασίλης 

Τσιτσάνης Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης 

Πρώτη εκτέλεση: Σωτηρία Μπέλλου 

(1949)

Σαν απόκληρος γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά. 

Περιπλανώμενος δυστυχισμένος

μακριά απ’ της μάνας μου την αγκαλιά. 

Κλαίνε τα πουλιά για αέρα και τα δέντρα για 
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νερό.

Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα

που έχω χρόνια για να σε ειδώ. 

Πάρε χάρε τη ψυχή μου ησυχία για να βρω.

Αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα μες τη ζωή μου 

να μη χαρώ.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Ηρακλής Κακαβάνης (https://atexnos.gr)

Στις 18 Οκτωβρίου 1979 η Σουηδική 

Ακαδημία αναγγέλλει την απονομή του 

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας στον 

Οδυσσέα Ελύτη

 «Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με 

τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν αρκεί να 

πολιτικολογούμε. Είναι πολύ. Κατά 

βάθος ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας 

σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το 

αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το 

τελικό αποτέλεσμα. Ο Παράδεισος ή η 

Κόλαση που θα χτίσουμε. Εάν η ποίηση 

παρέχει μια διαβεβαίωση και δη στους 

καιρούς του durftiger είναι ακριβώς αυτή: 

ότι η μοίρα μας παρ’ όλ’ αυτά βρίσκεται 

στα χέρια μας».

(απόσπασμα του Λόγου του Οδυσσέα 

Ελύτη , στην Ακαδημία της Στοκχόλμης 

κατά την τελετή απονομής του βραβείου 

Νόμπελ Λογοτεχνίας στις 8/12/1979).

Στο μεγάλο μας ποιητή που πλούτισε τον 

ελληνικό πολιτισμό, μ’ ένα σπουδαίο έργο, 

πλημμυρισμένο από ελληνικά χρώματα, 

γνήσια λυρική ουσία, θαυμαστή γεωμετρία 

ποιητικών συλλήψεων, αρμονία γλωσσικών 

επιτευγμάτων.

Η ποίησή του είναι δεμένη με την ιστορία, 

την ομορφιά, τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Ο Σεφέρης, ως γνωστόν, ήταν ο πρώτος 

Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο 

Νόμπελ Λογοτεχνίας (1963).

***

Ο Οδυσσέας Ελύτης (Αλεπουδέλης τα 

πραγματικό του επίθετο) γεννήθηκε ένα 

πρωί, με ήλιο και θάλασσα, στο Ηράκλειο 

της Κρήτης. Το έκτο και τελευταίο παιδί του 

Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας 

Βρανά. Ήταν 2 Νοεμβρίου του 1911. Το 

1914 η οικογένειά του μετακομίζει στην 

Αθήνα. Το 1930 γράφεται στη Νομική και 

το 1934 γράφει τα “Πρώτα Ποιήματα”. 

Το 1935 γνωρίζει τον Ανδρέα Εμπειρίκο 

και μαζί του τον υπερρεαλισμό. Εκείνη τη 

χρονιά χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το 

ψευδώνυμο Ελύτης. Ένα χρόνο αργότερα 

γνωρίζει τον Νίκο Γκάτσο. Το 1938 γράφει 

τη “Μαρίνα των Βράχων”, και την” Ηλικία 

της γλαυκής θύμησης”. Το 1939 έρχεται 

η “Θητεία του καλοκαιριού”. Τον ίδιο 

χρόνο τυπώνονται οι ”Προσανατολισμοί”. 

Η αρχή ενός έργου που συνεχώς πλούτιζε.

Από τα χρόνια της Κατοχής και μετά 

η ποίησή του αποκτά 

κοινωνικό προσανατολισμό. 

Το «Άσμα ηρωικό και 

πένθιμο για το χαμένο 

λοχαγό της Αλβανίας» 

και το «Καλοσύνη στις 

λυκοποριές» εγκαινιάζουν 

μια νέα περίοδο στην ποίησή 

του, εμπνευσμένη από τα 

πρόσφατα γεγονότα και τη 

δόξα του λαού. Συναντιέται με το λαό.

Μεγάλη η συμβολή του στην ποίηση της 

Εθνικής Αντίστασης, στη νεοελληνική 

ποίηση και στην παγκόσμια ποίηση.

***

Κορυφαία δημιουργία του το «Άξιον 

εστί» το 1959, μια κορυφαία στιγμή της 

νεοελληνικής ποίησης, που έγινε σύμβολο 

αντίστασης κατά της εξουσίας

Έργο μνημειακό που δένει με την ιστορική 

περιπέτεια του λαού μας.

Το έργο είναι μια σύνθεση που αποτελείται 

από τρία μέρη: Η Γένεσις, Τα Πάθη, Το 

Δοξαστικόν. Η Γένεση είναι μια εισαγωγή 

όπου ο ποιητής ταυτίζει τη μοίρα του 

με εκείνη του υπόλοιπου Γένους. Τα 

Πάθη εκφράζουν τα πάθη του ελληνικού 

λαού μέχρι το τέλος της Κατοχής. Το 

Δοξαστικό είναι ένα όραμα γεμάτο 

αισιοδοξία για μια καλύτερη ζωή για την 

Ελλάδα και για όλη την ανθρωπότητα.

Γράφει ο Γ. Βαλέτας: «Ο Ελύτης 

χρησιμοποιώντας τον τίτλο ‘’Άξιον Εστί’’ 

ήθελε να καταξιώσει με την ποιητική της 

διεκτραγώδηση και την επικολυρική της 

προβολή και μεγαλοσύνη, την αξία, τους 

αγώνες, τα πάθη και τη νίκη του λαού, του 

ελληνικού, του δικού του λαού, πάνω στις 

δαιμονικές δυνάμεις της καταστροφής 

και της βίας και πιο συγκεκριμένα να 

υμνήσει μέσα σε μια καθολική ιστορική 

και ανθρωπογεωγραφική σύλληψη την 

εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, όπως 

με όλα τα δεινά και τα παθήματά του, 

κρατώντας πάντα ορθοστήλωτη την ψυχή 

του και αδάμαστο το ηθικό του κατόρθωσε 

να τη δημιουργήσει ο ελληνικός λαός σαν 

αληθινό θαύμα και να προκαλέσει με αυτό 

το παγκόσμιο θαυμασμό».

***

Ο Οδυσσέας Ελύτης, ένας από τους 

ηλιάτορες της ελληνικής ποίησης, υπήρξε 

και φωτοδότης του ελληνικού τραγουδιού, 

όπως και άλλοι μεγάλοι ποιητές μας 

που το έργο τους ενέπνευσε μουσικούς 

δημιουργούς.

Πιστεύοντας ότι το τραγούδι δεν είναι 

καθόλου ασυμβίβαστο με την ποίησή του, 

ο Οδυσσέας Ελύτης άφησε την ποίησή 

του να συναντηθεί με τις νότες πολλών 

συνθετών μας. Κι αν η αρχή έγινε με 

τον Μάνο Χατζιδάκι, που αγκαλιάζει 

τα τέσσερα τραγούδια του Οδυσσέα 

Ελύτη από τον «Κύκλο με την Κιμωλία» 

του Μπρεχτ (1959), η κορυφαία στιγμή 

της μελοποιημένης ποίησης του Ελύτη 

έρχεται με το «Άξιον Εστί» από τον Μίκη 

Θεοδωράκη, έργο που αγγίζει βαθιά τα 

σπλάχνα της Ρωμιοσύνης κι έγινε σύμβολο 

αντίστασης και αγώνα.

Ήταν ο ίδιος ο ποιητής που πρότεινε 

στον συνθέτη να μελοποιήσει το «Άξιον 

Εστί», καθώς ήταν το πρώτο ποιητικό 

έργο που έγραψε ο Ελύτης με την 

ενσυνείδητη πρόθεση να το συνδέσει με 

μουσική. «Καρπός» της συνάντησης των 

δύο δημιουργών – ένα μνημειώδες έργο, 

που σφράγισε την ελληνική μουσική και 

αγκαλιάστηκε από το λαό μας

****

Ο Οδυσσέας Ελύτης έφυγε από τη ζωή 

στις 18 Μάρτη του 1996

Συνήθως διαβάζουμε ή ακούμε ότι ήταν 

ο ποιητής του Αιγαίου. Μα τούτος ο 

χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στην 

ποίησή του την περίοδο της βράβευσής 

του με Νόμπελ, προκάλεσε την οργή του 

ποιητή. Η οργή του ήταν και η κριτική του 

στάση απέναντι στο έργο του των πρώτων 

χρόνων («Προσανατολισμοί» 1940).

(Το κείμενο στηρίχτηκε σε παλαιότερο 

κείμενο του Ατέχνως και δημοσιεύματα 

του Ριζοσπάστη)



26 Καλημέρα 6/20

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Του Μάρτιν Σουροβτσάκ (αναδημοσίευση από το φβ)

Για τους βιβλιόφιλους παραθέτω μια λίστα των έργων της τσεχικής λογοτεχνίας που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Ανάμεσα στους 
συγγραφείς είναι και δυο Μπρνιώτες, ο μεγάλος και πολυμεταφρασμένος Μπόχουμιλ Χράμπαλ και η Κατερίνα Τούτσκοβα, το μυθιστόρημα 
της οποίας με τίτλο “Οι θεές της Ζίτκοβα” μεταφρασμένο από τον Κώστα Τσίβο κυκλοφόρησε πέρυσι από τις εκδόσεις Ίκαρος. 
Καλή ανάγνωση!
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«Ο Τσέχος ποιητής Γιάροσλαβ Σέιφερτ 
(1901-1986) είναι τόσο δημοφιλής στη 
χώρα του όσο άγνωστος είναι στην Ελλάδα. 

Έτσι, όταν το 1984 του απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία, πολλοί 
αναρωτήθηκαν αν το άξιζε πραγματικά. 
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Ανεξάρτητα από την παραμόρφωση που 

υφίσταται το πνευματικό ανάστημα ενός 

καλλιτέχνη ανάλογα με το αν κρίνεται απ’ 

το κοινό της δικής του ή κάποιας άλλης 

χώρας, στην Ελλάδα οι εικασίες για τον 

Σάιφρτ δεν μπορούσαν να τεκμηριωθούν 

λόγω έλλειψης στοιχείων. Απ’ ότι ξέρω, 

τα μόνα δείγματα της ποιητικής του 

δημιουργίας ήταν τα δώδεκα ποιήματα που 

είχε παρουσιάσει σε μετάφραση ο Γιάννης 

Ρίτσος στην “Ανθολογία Τσέχων και 

Σλοβάκων ποιητών”. Πρέπει επομένως, 

πριν απ’ όλα, να τονίσουμε πως το βραβείο 

Νόμπελ απονεμήθηκε στον Σάιφρτ για το 

σύνολο της λογοτεχνικής του προσφοράς 

-τριάντα ποιητικές συλλογές από το 

1921 μέχρι τον θάνατό του το 1986, 

που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. [...] 

(Κάρολος Τσίζεκ)

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΟΥΛΙΔΟΥ  (1935 – 2020)

Στις 23 Μαΐου 2020 άφησε για μεγάλη μας 

λύπη την τελευταία της πνοή η αγαπημένη 

και λατρεμένη μας μαμά και γιαγιά, 

Μαγδαληνή (Μαλάμω) Φουλίδου. 

Γεννήθηκε το 1935 στο χωριό Νότια του 

Νομού Πέλλας. Οι γονείς της, Σοφία 

και Αβραάμ Γιαταγαντζίδη (γεννήθηκε 

στον Καύκασο) ήταν πρόσφυγες από τη 

Μικρά Ασία και με τον ερχομό τους στην 

Ελλάδα μετά από πολλές ταλαιπωρίες, 

εγκαταστάθηκαν στο χωριό Νότια του 

Νομού Πέλλας. Σ’ αυτό το χωριό η 

Μαλάμω και τα έξι αδέρφια της έζησε 

μέχρι μια νύχτα του Ιουλίου του 1948 

όταν προειδοποιημένοι από έναν αντάρτη, 

έπρεπε να εγκαταλείψουν το αγαπημένο 

τους χωριό λόγω των σφοδρών μαχών 

στην περιοχή τους. Έτσι, η οικογένεια 

της Μαλάμως μαζί με άλλες οικογένειες 

από την Νότια άφησαν τα σπίτια με τις 

περιουσίες τους και με την προστασία 

των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας φτάσανε τα σύνορα της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας όπου τους παρέλαβαν 

στρατιώτες της Γιουγκοσλαβίας. Από τα 

σύνορα συνοδευόμενοι από στρατιώτες 

της Γιουγκοσλαβίας φτάσανε στο χωριό 

Μπούλκες, το ελληνικό χωριό όπου 

είχαν εγκατασταθεί ακόμα από το 1945 

αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και 

οικογένειες μαχητών του ΔΣΕ. Στο χωριό 

αυτό η οικογένεια της Μαλάμως έμεινε δύο 

χρόνια μέχρι την ημέρα όταν ξεκίνησε το 

μακρύ ταξίδι μιας δεύτερης προσφυγιάς, 

της πολιτικής προσφυγιάς.  

Η οικογένεια χώρισε: Οι δυο μεγαλύτερές 

αδερφές κατατάχτηκαν στον ΔΣΕ 

και αγωνίστηκαν για μια λεύτερη και 

ανεξάρτητη Ελλάδα. Η Μαλάμω, η οποία 

πάντα λάτρευε το τραγούδι και το χορό, 

έγινε μέλος του παιδικού καλλιτεχνικού 

συγκροτήματος του Μπούλκες, το οποίο 

με τις παραστάσεις του εκλαΐκευε τον 

δίκαιο αγώνα του ΔΣΕ στις  Λαϊκές 

Δημοκρατίες, στο Βελιγράδι, στην Πράγα, 

την Βαρσοβία κ.ά. Ακόμα από τα παιδικά 

της χρόνια ήταν πειθαρχημένη και συνεπής 

και γι’ αυτό σε ηλικία μόνο 14 χρονών 

της δόθηκε μεγάλη ευθύνη ως υπεύθυνη 

μιας ομάδας μικρών παιδιών. Το 1950 η 

Μαλάμω βρέθηκε στην Τσεχοσλοβακία 

με σχεδόν όλη της την οικογένεια. Η δύο 

αδερφές της έφτασαν αργότερα και η μία 

εγκαταστάθηκε στην Πολωνία.

Για μερικά χρόνια η Μαλάμω έζησε στο 

Κρνοβ μαζί με τους γονείς της και με μία 

από τις αδερφές της. 

Αργότερα, όταν παντρεύτηκε, μετακόμισε 

στην Πράγα λόγω των σπουδών του 

συντρόφου της, Μιχάλη Φουλίδη. Και 

οι δυο τους έγιναν μέλη της χορωδίας 

της Πράγας, που παρουσίαζε Ελληνικά 

τραγούδια και χορούς σε φεστιβάλ και 

παραστάσεις σε διάφορες πόλεις της 

πρώην Τσεχοσλοβακίας. 

 Το τραγούδι και ο χορός την συνόδευαν 

σε όλη της την ζωή. Αφοσιωμένη στη 

μουσική και το χορό, το 1972 συνέχισε 

την προσπάθεια της Π. Γιώση, η οποία 

είχε ιδρύσει τη χορωδία στην Πράγα 

χορωδία και με μεγάλη επιμονή και 

υπομονή οργάνωσε μια νέα χορωδία. Με 

μεγάλη αγάπη και θυσίες, πρόσφερε όλο 

τον ελεύθερο της χρόνο για τις πρόβες 

και όλη την οργάνωση των παραστάσεων. 

Η μάνα εν κρύο νερόν και σο ποτήρ´ και μπαίν´. 

Η μάνα να μη ίνεται, η μάνα να μη εν. 

Η μάνα να μη εν.

1949, Πράγα – η παιδική χορωδία του Μπούλκες μπροστά στο μουσικό θέατρο «Ρουντολφίνουμ» 

μετά από την συναυλία…
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Οι πρόβες όπως και οι συνελεύσεις και 

εκδηλώσεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και 

γενικά της ελληνικής παροικίας της 

Πράγας πραγματοποιούνταν στην οδό 

Ζίτνα, Πράγα 2.

Μετά την συνταξιοδότησή της, ίδρυσε 

την παιδική χορωδία της Ελληνικής 

Κοινότητας Πράγας, όπου δίδασκε στα 

παιδιά της τρίτης γενιάς των ελλήνων 

πολιτικών προσφύγων όχι μόνο ελληνικά 

τραγούδια, αλλά και ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς. Η χορωδία 

αυτή έδινε τακτικά προγράμματα στις 

ελληνικές γιορτές, χοροεσπερίδες και σε 

διάφορα φεστιβάλ. Σε όλα αυτά τα χρόνια 

η Μαλάμω ως δραστήριου μέλους της 

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας πρόσφερε 

με αγάπη και αφιλοκερδώς όλες τις 

δυνάμεις της.  (φώτο – από τις πρώτες 

χορωδίες)

Σε όλη της την ζωή δούλευε σκληρά και 

έκανε τα πάντα για την οικογένειά της - 

για τις κόρες της και στην συνέχεια για 

τα εγγόνια της. Τα τελευταία σχεδόν δύο 

χρόνια της έδινε απερίγραπτη χαρά η 

μικρή δισεγγονούλα της και πρόλαβε να 

ζήσει πολλές όμορφες στιγμές μαζί της. 

Αν και μας λείπει απίστευτα, θα παραμείνει 

βαθιά στις καρδιές μας και θα θυμόμαστε 

για πάντα όσα μας έμαθε καθώς και την 

ατελείωτη αγάπη και φροντίδα που μας 

πρόσφερε. 

Σ’ ευχαριστούμε για όλα, μαμά, γιαγιά. 

Αιώνια η μνήμη σου, μανούλα και γιαγιάκα 

μας.

Κ: Με βαθιά θλίψη, η σύνταξη του 

περιοδικού μας, το ΔΣ της ΕΚ Πράγας, 

τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος 

εκφράζουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια 

τους στα παιδιά και εγγόνια, στους 

συγγενείς και φίλους της. Κανείς από εμάς 

δεν θα ξεχάσει με τι πάθος, κουράγιο 

και ενθουσιασμό, η Μαγδαληνή-

Μαλάμω ίδρυσε το ‘μικρό’ καλλιτεχνικό 

συγκρότημα «Ακρόπολις» που σήμερα, πια 

το ‘μεγάλο’ καλλιτεχνικό συγκρότημα της 

ΕΚ Πράγας, συνεχίζει να παρουσιάζεται 

και να διδάσκει ελληνικούς χορούς 

στην Κοινότητά μας. Η αφιλοκερδής 

συμβολή της Μαγδαληνής στα δρώμενα 

της ΕΚ Πράγας και γενικά στους έλληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες και τους απόγονούς 

τους στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία ήταν 

μεγάλη και δεν πρόκειται να ξεχαστεί. 

Αιωνία η μνήμη της!

Τα πρώτα χορευτικά… 
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

ΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) ΨΗΜΜΕΝΟΣ 

(1929-2020)
Η ΚΕ του ΚΚΕ αποχαιρετά τον σύντροφο 

Τάκη (Δημήτρη) Ψημμένο, που έφυγε 

από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ο οποίος 

υπηρέτησε τους σκοπούς και τα ιδανικά 

του ΚΚΕ για 75 χρόνια.

Ο σύντροφος Τάκης Ψημμένος γεννήθηκε 

το 1929 στην Καρδίτσα. Ήταν το 

μεγαλύτερο παιδί μιας οικογένειας 

αγωνιστών, μελών του ΚΚΕ που δόθηκε 

ολοκληρωτικά στον αγώνα.

Εντάχτηκε στο ΚΚΕ το Γενάρη του 1945. 

Την Πρωτομαγιά του 1943 οργανώθηκε 

στην ΕΠΟΝ, όπου πήρε μέρος σε 

διάφορες δύσκολες αποστολές, όταν η 

πόλη της Καρδίτσας κατακτήθηκε από 

τους Γερμανούς. Το Σεπτέμβρη του 

1944 κατατάχτηκε στον εφεδρικό ΕΛΑΣ 

Καρδίτσας και τον ίδιο μήνα του 1946 

στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. 

Πήρε μέρος και τραυματίστηκε στη μάχη 

της Καρδίτσας. Σύνδεσμος, αρχικά, στο 

Αρχηγείο Αγράφων, τηλεγραφητής στη 

συνέχεια, στην 1η Μεραρχία του ΔΣΕ, 

«όργωσε» κυριολεκτικά απ’ άκρη σ’ 

άκρη ολόκληρη εκείνη την περιοχή που 

ανατολικά ορίζεται απ’ το Σμόκοβο και 

δυτικά καταλήγει στους Απεράντιους.

Με την υποχώρηση του ΔΣΕ το ‘49 

παραμένει στην ομάδα που είχε βασική 

αποστολή να κρατήσει τη φυσιογνωμία του 

αντάρτικου στο χώρο των Αγράφων, με 

σκοπό τη συγκέντρωση των ξεκομμένων 

ανταρτών. Η ομάδα εκπλήρωσε στο 

ακέραιο την αποστολή της και την άνοιξη 

του ‘50, τελευταίοι των τελευταίων, μετά 

από μία επική πορεία από τα Άγραφα 

ως τα σύνορα με την Αλβανία, πέρασε 

στις λαϊκές δημοκρατίες. Ακολούθησε ο 

δρόμος της πολιτικής προσφυγιάς και ο 

σ. Τάκης εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη 

της Ουγγαρίας. Εκεί παντρεύτηκε τη 

σ. Ευγενία Παπαγεωργίου, αντάρτισσα 

επίσης του ΔΣΕ και απέκτησε δύο παιδιά.

Το 1953 πήρε το πτυχίο του δασκάλου 

και φοίτησε στο ελληνικό τμήμα της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

της Βουδαπέστης, όπου και πήρε το πτυχίο 

του ως καθηγητής της ελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας για τις μέσες σχολές. 

Εργάστηκε ως ανειδίκευτος εργάτης 

στο χωριό «Νίκος Μπελογιάννης» και 

αργότερα ως δάσκαλος στα ελληνόπουλα. 

Τα τελευταία χρόνια και μέχρι τη 

συνταξιοδότησή του το 1982, εργάστηκε 

στο μηχανισμό της Κεντρικής Επιτροπής 

του ΚΚΕ στη Βουδαπέστη.

Ο σ. Τάκης υπερασπίστηκε τη σοσιαλιστική 

οικοδόμηση στην Ουγγαρία, παλεύοντας 

ένοπλα στο πλευρό της σοσιαλιστικής 

εξουσίας ενάντια στην αντεπανάσταση που 

εκδηλώθηκε το 1956.

Επαναπατρίστηκε το 1986, εργάστηκε 

για ένα διάστημα στο Αρχείο της ΚΕ του 

ΚΚΕ και μετά ως μέλος του Ιστορικού 

Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ ασχολήθηκε 

με το «Μαρτυρολόγιο» - «Έπεσαν για τη 

ζωή», την έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ. Έχει 

αφήσει, επίσης, σημαντικό ντοκουμέντο 

το βιβλίο «Αντάρτες στ’ Άγραφα» (έκδοση 

«Σύγχρονη Εποχή»), ένα μοναδικό 

κείμενο για την δράση του ΔΣΕ στα 

Άγραφα.

Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα πιο 

θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά 

του, στα δύο παιδιά του Βασίλη και 

Μαρίνα, στα εγγόνια του.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ
Της Άννας  Κεφαλέλη

Δύσκολες μέρες περνάμε. Τα κακά 

μαντάτα έρχονται το ένα πίσω από το 

άλλο. Κι εμείς όλο και φτωχαίνουμε με την 

απώλεια δικών μας ανθρώπων.

Τούτες τις μέρες έφυγε για το μεγάλο 

ταξίδι η αγωνίστρια ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ.  Πώς να το 

χωνέψω και αυτό;  Άνθρωπος δικός 

μου όπως και όλη η οικογένειά της. 
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 έφυγε από τη 

ζωή ο Νίκος Νεραντζουλάκης, παιδί 

ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία. 

Ο Νίκος Νεραντζουλάκης γεννήθηκε 

στις 20 Σεπτεμβρίου 1953 στο Usti nad 

Orlici της Τσεχοσλοβακίας από γονείς 

πολιτικούς πρόσφυγες πού βρέθηκαν  

στη Τσεχοσλοβακία μετά το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου.

Ο πατέρας του, Γεώργιος Νεραντζουλάκης, 

από τον Εξαπλάτανο, Πέλλας, ήταν 

μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού. 

Σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό, 

χτυπήθηκε από θραύσμα χειροβομβίδας 

στο κεφάλι και έχασε για πάντα την όρασή 

του. (Απεβίωσε στην Τσεχοσλοβακία, από 

το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη, «Οι πολιτικοί 

πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία» - 

Νεραντζουλάκης Γεώργιος, γεννήθηκε το 

1931, στον Εξαπλάτανο, Πέλλης, πέθανε 

το 1979, στο Μπόχουμιν) 

Η οικογένεια του έζησε για λίγο διάστημα 

στο χωριό Τέχονιν, σε χώρους πρώην 

στρατώνων που  διαμορφώθηκαν σε 

κέντρο περίθαλψης για περισσότερους 

από 600 σοβαρά τραυματίες του 

εμφυλίου (πολυτραυματίες, αόμματους,  

ακρωτηριασμένους κλπ.) Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1950, οι αόμματοι και οι 

ανάπηροι, μαζί και η οικογένεια του Νίκου 

μεταφέρθηκαν στη μικρή συνοριακή πόλη 

Vidnava στη Βόρια Μοραβία όπου έζησαν 

μαζί με άλλους πολιτικούς πρόσφυγες.

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘70 ο Νίκος 

μετακόμισε στην Οστράβα για να εργαστεί 

και σε λίγο διάστημα εξελέγη Γραμματέας  

της ΚΝΕ στη Τσεχοσλοβακία, υπεύθυνος  

για  23 ΟΒ (Οργάνωση Βάσης) καθώς και 

για τις φοιτητικές οργανώσεις  στην Πράγα  

Μπρατισλάβα, Μπρνό και Οστράβα.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 

προσβλήθηκε από ανίατη αρρώστια, 

η οποία τον καθήλωσε σύντομα σε 

αναπηρικό καροτσάκι για το υπόλοιπο της 

ζωής του.

Παρόλα αυτά, όσο του επέτρεπαν οι 

δυνάμεις του συμμετείχε μέχρι το τέλος  

στις δραστηριότητες της Ελληνικής 

Κοινότητας της Οστράβας, ενώ παρέμεινε 

πιστός στις αρχές του Σοσιαλισμού - 

Κομμουνισμού.

Στη μνήμη του η οικογένεια του,  οι φίλοι 

και σύντροφοί του από  την Τσεχία και 

Ελλάδα προσφέρουν 150 ευρώ για την 

οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ, μέσω 

ΚΟΒ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 

(Στάλθηκε στο περιοδικό από τον Κώστα 

Παπασάβογλου, Πρόεδρο της ΕΚ 

Οστράβας)

Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή», τ. 7ε, 

σελ. 73 από την οικογένεια Νερανζουλάκη, 

έπεσε ηρωικά σε μάχη:

Νεραντζουλάκης Χρήστος του Δημήτρη 

και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1930 

στον Εξαπλάτανο Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. 

Στις 7-8-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 

Ονομάστηκε ανθυπολοχαγός. Υπηρετούσε 

στο 427 Τάγμα της 18ης Ταξιαρχίας. 

Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και τέσσερες 

φορές τραυματίστηκε (26-9-47, 15-11-47, 

18-10-48, 1-5-49). Σκοτώθηκε από βλήμα 

όλμου στην τοποθεσία Πολέματα, στο 

Βίτσι στις 13 Μάη 1949. Θάφτηκε στον 

αυχένα Κωνεοειδές του υψώματος αυτού. 

Κ: Η Σύνταξη του περιοδικού στέλνει τα 

πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, 

στους συγγενείς και φίλους του Νίκου. 

Αιωνία του η μνήμη. 

ΝΙΚΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗΣ (1953-2020)

Οικογενειακοί φίλοι μας στην Πολιτική 

Προσφυγιά στη Ρουμανία. Συνεργάτης του 

πατέρα μου ο Στεφανής Παπαγεωργάκης 

στον κοινό Αγώνα για την πατρίδα, για 

τον σοσιαλισμό. Για μένα ήταν η ζεστή 

αγκαλιά στα νεανικά μου χρόνια. Δίπλα 

μου στάθηκαν με στοργή και αγάπη όταν 

φοιτήτρια έχασα τον αγαπημένο μου 

πατέρα. 

Δίπλα μου στάθηκαν και όταν 

επαναπατρίστηκα. Δεν το ξέχασα ποτέ. 

Από την Ικαρία η Γιαννούλα και ο 

Στέφανος Παπαγεωργάκης. Άκουγα 

ιστορίες για τον αγώνα των κομμουνιστών 

στην Ικαρία και δεν κρατούσα σημειώσεις.

Τώρα πορεύομαι με τις αναμνήσεις 

γεμάτες συναισθήματα και αγάπη. 

Ώρες ατελείωτες μιλούσαμε και δε 

χόρταινα. Όλο για τις περιπέτειές της 

ρωτούσα και η Γιαννούλα με το γλυκό 

χαμόγελο και ξεχωριστό ζεστό της βλέμμα 

μού αφηγούνταν για κείνα τα χρόνια. 

Δικτατορία είχαμε ακόμα κι ο Στεφανής 

ήρθε στην Ελλάδα για δύσκολη κομματική 

αποστολή. Πιάστηκε, φυλακίστηκε 

και δικάστηκε εδώ στην Ελλάδα και η 

Γιαννούλα τον περίμενε με τον Νικολάκη 

τους να επιστρέψει…  Κι εγώ, με την 

αφέλεια ενός παιδιού τη ρωτούσα κάποτε 

πόσα χρόνια ήταν διατεθειμένη να 

περιμένει τον θείο Στεφανή… Χωρίς 

δεύτερη σκέψη γύρισε η Γιαννούλα και 

μου είπε: «Θα τον περιμένω όλη μου τη 

ζωή». Με κοίταξε και σα να μου έλεγε τι 

ερώτηση είναι αυτή…

Αυτή ήταν η αγωνίστρια, κομμουνίστρια, 

γυναίκα και μάνα η Γιαννούλα μας, η θεία 

της ξενιτιάς όπως συνήθιζα και έλεγα. 

Δυστυχώς λίγα πράγματα ηχογράφησα τα 

τελευταία χρόνια. Μικρές αφηγήσεις της 

Γιαννούλας που έχουν τη δική τους αξία 

και σημειολογία κράτησα. Ευτυχώς που ο 

Στέφανος Παπαγεωργάκης, σύντροφός της 

στη ζωή και στον αγώνα, έγραψε το βιβλίο 

«Η Ικαρία στη θύελλα του πολέμου», 

εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής και μας 

άφησε κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

      



 Αναμνήσεις από τα Κάλαντα 2020 

στην Πρεσβεία της Ελλάδας



Πίνακες του J. Lada – 

Καλό χειμώνα με υγεία!


