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Σ’ αυτό το τεύχος, το τελευταίο για το 2017, θα διαβάσετε όπως πάντα για τις εκδηλώσεις
της ΕΚ Πράγας, για τους συμπατριώτες μας που ‘φύγανε’ από τη ζωή και για την Ελλάδα
– για το όνομα Δημήτριος και τις συνταγές της Λάνας. Ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται
στην αγαπημένη μας Κύπρο με συνέντευξη του Πρέσβη της Κύπρου στην Τσεχία, κυρίου
Αντώνιου Θεοχάρους. Δεν παραλείψαμε να σας
μιλήσουμε για τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση (αυτά
για τους νέους, για να ξέρουν την αλήθεια!)!
Φέτος την επέτειο του Μεγάλου ΟΧΙ του
ελληνικού λαού η ΕΚ Πράγας τη γιόρτασε με
μεγάλη επιτυχία. Γι’ αυτό συμβάλανε τα μέλη
του ΔΣ και αρκετά μέλη της Κοινότητάς μας.
Στην επιτυχία του καλλιτεχνικού προγράμματος
συμβάλανε το σχολείο των μικρών παιδιών
μας (ευχαριστούμε τη δασκάλα μας Κατερίνα
Σπάλα) και η συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων
Τσεχίας (ευχαριστούμε την υπεύθυνη του
Λυκείου, Εύα Λιόλιο).
Ευχαριστούμε όλους τους γενναιόδωρους
χορηγούς για τα δώρα τους στη λαχειοφόρο
αγορά: Greece Tour και Ελληνική Κοινότητα
Πράγας (εισιτήριο Πράγα-ΘεσσαλονίκηΠράγα), την Κλινική Yes Visage, το
εστιατόριο OPUS Fusion, το Στούντιο
Ομορφιάς «Βασιλική», το εστιατόριο-ταβέρνα Όλυμπος, την εταιρία Ellada.cz, την
εταιρία VTT, το Bakaliko.cz, το κατάστημα με ελληνικά προϊόντα Greek Life, την
εταιρία Olive Hills, την εταιρία Janis Moda και την ομάδα Σπάρτα, USK (κάρτες
διάρκειας για το Μπάσκετ της ομάδας).
Από την Λεμεσό, Κύπρο – ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λέφα (50 ευρώ) και τον Γεώργιο
Μπέρο (50 ευρώ) για την συνδρομή τους στο περιοδικό μας.
Από την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη ευχαριστούμε για την συνδρομή τους στο Καλημέρα τον
Νίκο Καλόγερο (100 ευρώ) και τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη (50 ευρώ). Ευχαριστούμε
τον Νίκο Καλόγερο για τα πολύτιμα βιβλία και το υλικό που μας έστειλε.
Καλό χειμώνα!
Καλή ανάγνωση (TCZH)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ 2018
10.12.2017 – Μπαζάρ για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ώρα 13:00 – 19:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2. Τα έσοδα τα
δώσαμε σε μία μικτή Τσεχο-Ελληνική οικογένεια με πέντε ορφανά παιδιά.
14. 1. 2018 - Γενική Συνέλευση, Κοπή της Πίτας, ώρα 16:00-19:00, στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων Vocelova 3, Πράγα 2
17.2.2018 - Αποκριάτικο Πάρτι, μασκέ, ώρα 14:00 - 16:00, στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, για μικρούς και μεγάλους!!!!
17.3.2018 – Εορτασμός της Εθνικής Επετείου, ώρα 19:00 - 01:00, Nadraznhi 84, Praha 5, Smichov
Απρίλη, Εκδρομή για παιδιά και γονείς στο Jiraf FunPark (θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες
1 Μάη – Θρακιώτικη Πρωτομαγιά, Εργατική Πρωτομαγιά, ώρα 14:00 - 20:00, Εστιατόριο-Ταβέρνα «Όλυμπος», Kubelikova 9, Praha 3,
είσοδος 500 κορώνες (με φαγητό χωρίς ποτό)
Μάη - Αφιέρωμα στη Μεγάλη Ελληνίδα Μαρία Κάλλας (θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες)
Ιούνιος - Γιορτάζουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς των παιδιών του ελληνικού σχολείου
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ Πράγας

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μ

ε πρωτοβουλία του Πάρη Οβελίδη
ιδρύθηκε η χορωδία της ΕΚ
Πράγας με τα πρώτα 7 μέλη και
περιμένουμε τη συμμετοχή και άλλων. Τα

μέλη της χορωδίας είναι ήδη μάθανε το
πρώτο τραγούδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι
‘μυστικά’. Θέλουν να κάνουν μία μεγάλη
έκπληξη! Οι πρόβες γίνονται κάθε Πέμπτη

19:00 η ώρα στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2 στους
χώρους της ΕΚ Πράγας.

greekmarket.cz. Στα επίσημα εγκαίνια
συμμετείχαν και πολλά μέλη της ΕΚ
Πράγας. Καλές δουλειές, Greek Market.

Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες την
Κυριακή Κυρέζη.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ά

νοιξε επίσημα ακόμα ένα μαγαζί με
ελληνικά προϊόντα και φαγητό! Το
Greek Market, Novodvorska 33, Praha 4,

ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Μ

ε διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις,
συναυλίες, διαγωνισμούς, κ.ά., το
Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων όπου
στεγάζεται και η Ελληνική Κοινότητα
Πράγας (Vocelova 3, Praha 2) γιόρτασε τα
10 χρόνια από τη λειτουργία του Σπιτιού.
Η ΕΚ Πράγας καθώς και οι άλλες 13
Μειονότητες στηρίξανε με την συμμετοχή
τους όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Ευχαριστούμε το Διευθυντή του Σπιτιού
μας, Γιακούπ Στέντρον, το Υπουργείο
Πολιτισμού Τσεχίας και το Δήμο της
Πράγας για την οικονομική στήριξη μέχρι
σήμερα. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες
την Ανδρονίκη Βαλέντοβα.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Τ

ο Greek Life συμμετείχε δυναμικά
σε όλες τις εκδηλώσεις της Πράγας
6, Brevnov με το δικό του περίπτερο.
Οι πολίτες της Πράγας 6 και γενικά της

Πράγας είχαν την ευκαιρία να γευτούν και
απολαύσουν φαγητά από όλον τον κόσμο.
Φαίνεται ότι τα Σουβλάκια του Κώστα και
της Λάνας ‘κλέψανε’ την παράσταση με τη

βοήθεια της παρέας (Κατερίνα, Στέφανος,
Πέτρος και Πάουλα).

Τα Φεστιβάλ «Να ζήσουμε αλλιώς….»
οργανώνονται σε όλα τα διαμερίσματα της
Πράγας για να γνωρίζουν οι γείτονες τους
διάφορους πολιτισμούς που υπάρχουν στις

γειτονιές τους. Μια υπέροχη προσπάθεια
της Πράγας για την καταπολέμηση του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και υπέρ
της φιλίας των λαών. Χίλια μπράβο στο

ελληνικό μαγαζί
Greek Life στην Πράγα 6!

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δ

οξολογία στον ΙΝ Κυρίλλου και
Μεθόδιου για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, το ΟΧΙ του ελληνικού λαού
στο φασισμό! Τον κύριο λόγο εκφώνησε
η Κυριακή Κυρέζη, μέλος του ΔΣ
της ΕΚ Πράγας, υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων. Την εκδήλωση τιμήσανε
με την παρουσία τους ο Πρέσβης της
Κύπρου, κύριος Αντώνιος Θεοχάρους, ο
εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας,
κύριος Στυλιανός Αργυράκης και μέλη
της ΕΚ Πράγας.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η

ΕΚ Πράγας γιόρτασε με μεγάλη
επιτυχία την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, το μεγάλο OXI του ελληνικού
λαού στο φασισμό! Η Πρόεδρος της ΕΚ
Πράγας,
Τασούλα
Ζησάκη-Healey
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη γιορτή
τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή
η επέτειός μας και σήμερα. Δεν πρέπει να
περάσει ο φασισμός και η ιδεολογία του, να
συνεχίσουμε να λέμε ΟΧΙ στους εισβολείς
κάθε είδους, στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, στο φασισμό. Να έχουμε σημαία
την Ειρήνη και Φιλία των λαών. Την κεντρική
ομιλία εκφώνησε ο Πρέσβης της Ελλάδας,
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κύριος Ευθύμιος Ευθυμιάδης, ο οποίος
μεταξύ των άλλων, ευχαρίστησε την ΕΚ
Πράγας για τη στενή συνεργασία με την
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τσεχία.
Καλωσορίσαμε τον νέο Πρέσβη της
Πρεσβείας της Κύπρου στην Τσεχία, κύριο
Αντώνιο Θεοχάρους. Η γιορτή μας συνέχισε
με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ‘σχολείου
των παιδιών’ της ΕΚ Πράγας. Τα παιδιά της
τέταρτης γενιάς χορέψανε και με το μεγάλο
χορευτικό μας. Την παράσταση κλέψανε το
Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας, το οποίο
παρουσίασε μία μουσικοθεατρική και
χορευτική παράσταση αφιερωμένη στο
κρασί. Ευχαριστούμε την υπεύθυνη του
Λυκείου, Εύα Λιόλιο, που δεν μας ξεχνά!!!!
Χίλια μπράβο, Εύα και παιδιά! Η ορχήστρα

μας, έχει βελτιωθεί με ακόμα ένα μουσικό
όργανο! Το ηλεκτρικό πιάνο του Στέφανου
Παπαδόπουλου, κύπριου φοιτητή της
Παιδαγωγικής Μουσικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Καρόλου και μέλους της
ΕΚ Πράγας. Η συμμετοχή των κύπριων
φοιτητών ήταν πολύ μεγάλη! Τους
ευχαριστούμε για την υποστήριξη!
Ευχαριστούμε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚ Πράγας για την
εξαιρετική δουλειά που κάνανε στην
διοργάνωση του εορτασμού της εθνικής
επετείου: Κυριακή Κυρέζη, Κυριακή Σαΐτη,
Κατερίνα Σπάλα, Μιχάλη Σπάλας-Λάσο,
Νίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, Κωνσταντίνο
Τσιρτσίκο, Τασούλα Ζησάκη-Healey (η
Πρόεδρος δεν έκανε και πολλά ήταν εκτός

Τσεχίας στη διάρκεια της διοργάνωσης!!!).
Ευχαριστούμε τα μέλη της Κοινότητας για
την βοήθεια τους: Νίκη Βαλέντοβα, Λάνα
Τσιρτσίκου, Νικηφόρο Καίσαρ και
Κατερίνα Ασφούρα. Ευχαριστούμε όλους
τους καλούς μας χορηγούς που πάντα
συμβάλουν και οικονομικά για την επιτυχία
των εκδηλώσεών μας: Βασίλη Πανάτση,
Μιχάλη Στεφανίδη, Δημήτρη Νεδέλκο,
Μάνο Στιβακτάκη, Δημήτρη Λάμπρου,
Λεώνα Μπουργκέτοβα, Κώστα Τσιρτσίκου,
Γιάννη Ψυλλά, Γιάννη Τσιρίμπαση και τώρα
και τον προπονητή της ομάδας Μπάσκετ
Ανδρών USK, Chris Choughaz (όλοι να
υποστηρίξουμε την ομάδα του!!!!) και το Yes
Visage Clinic με το μεγαλύτερο δώρο για τη
λαχειοφόρο αγορά.

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

H

USK Praha (ομάδα μπάσκετ) έχει Έλληνα
προπονητή, τον Chris Chugaz. Μέλη της ΕΚ
Πράγας πηγαίνουν στους αγώνες της ομάδας και την
υποστηρίζουν! Και η ομάδα νικά! Αυτή τη μέρα η
ομάδα μας χάρισε ακόμα μία Νίκη 70:66 εάν και η
ομάδα του Usti έπαιξε υπέροχα… Συγχαρητήρια,
Κρις!
Ο Chris Chugaz, προπονητής της USK Praha (κέντρο, ο
πιο ψηλός!!!) με μέλη της Κοινότητας

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Φ

ιλανθρωπικό Μπαζάρ Πρεσβειών στο Χίλτον της Πράγας. Αισθητή ήταν η παρουσία και η συμμετοχή της Πρεσβείας της Ελλάδας
και της Πρεσβείας της Κύπρου στο Φιλανθρωπικό Μπαζάρ. Τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα τράβηξαν πολύ κόσμο στα δύο
περίπτερα και πουλήθηκαν όλα τα προϊόντα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το Ελληνικό και Κυπριακό Περίπτερο στο Φιλανθρωπικό Μπαζάρ με τον κ. Ευθυμιάδη (Ελλάδας) και τον κ. Θεοχάρους (Κύπρου) παρόντες…
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
Κ: Σ’ αυτό το τεύχος θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Τσεχία, κύριο Αντώνιο Θεοχάρους. Πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που σας
στείλανε στην Πράγα διότι ξέρουμε από τους συμπατριώτες μας στην Ουγγαρία για τη
συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις τους και για τη στενή συνεργασία που είχατε με τον Σύλλογο
Ελλήνων της Βουδαπέστης. Από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας μας καταλάβαμε ότι θα
συνεργαστούμε στενά για το καλό των Ελλήνων και Κύπριων στην Τσεχία. Ήδη είχαμε
πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε μαζί σας στις διάφορες εκδηλώσεις της Κοινότητάς μας από
τις οποίες ποτέ δεν λείπετε.
Για να σας γνωρίσουν και οι αναγνώστες του περιοδικού μας, πέστε μας μερικά πράγματα για
την σταδιοδρομία σας στη Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΘ: Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στην εδώ Ελληνική Κοινότητα και την
ηγεσία της, η οποία με δέχθηκε θερμότατα
και μου συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο
στη δύσκολη διαδικασία επαναλειτουργίας
της Πρεσβείας μας στην Πράγα.
Για να μπορέσει η Κοινότητα να με
γνωρίσει καλύτερα θα αναφέρω μερικά
κομβικά σημεία της επαγγελματικής μου
διαδρομής.
Το 1997 άρχισα να υπηρετώ στη
Διπλωματική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
ως διπλωματικός ακόλουθος, με σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Βορείου Λονδίνου
και του Λέστερ σε οικονομικά θέματα. Είχα
δε την ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό
μου, στη Διπλωματική Αποστολή μας στη
Βιέννη ως Γραμματέας Α’ Πρεσβείας, ως
Γενικός Πρόξενος στη Βόρεια Ελλάδα
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Διευθυντής
Γραφείου Υπουργού στη Λευκωσία, ως
αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής στο
Βερολίνο και ως Προϊστάμενος του νέοιδρυθέντος Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων
στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία.
Το 2013 διορίστηκα ως Πρέσβης στη
Βουδαπέστη και το Σεπτέμβριο τρέχοντος
έτους στην Πράγα.
Κ: Η Κύπρος έχει μια μακραίωνη ιστορία
γεμάτη με αγώνες για ελευθερία. Σήμερα
πάνω από το 33% του εδάφους της είναι
κατεχόμενο μετά από το πραξικόπημα
της ελληνικής χούντας και την εισβολή
της Τουρκίας το 1974 και από τότε μέχρι
σήμερα γίνονται προσπάθειες να βρεθεί η
Λύση για το Κυπριακό.
ΑΘ: Η υπηρεσία στο Υπουργείο
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Εξωτερικών της Κύπρου, η οποία
αγωνίζεται τα τελευταία 43 χρόνια
για ανατροπή των τετελεσμένων που
δημιούργησαν το προδοτικό πραξικόπημα
και η τούρκικη εισβολή τον Ιούλιο του
1974, δεν πρέπει να θεωρείται και δεν είναι
επάγγελμα. Είναι αγώνας για την επιβίωση
του Κυπριακού Ελληνισμού και θωράκισης
με κάθε δυνατό τρόπο του Κράτους μας.
Όπως γνωρίζετε η Κύπρος στη μακραίωνη
ιστορία της αντιμετώπισε αρκετούς
κατακτητές - Πέρσες, Άραβες, Οθωμανούς,
αλλά πάντοτε η αγωνιστικότητα και η δίψα
των Κυπρίων για ελευθερία υπερτερούσε
των κατακτητών. Έτσι το 1960 μετά από
τον αντιαποικιακό αγώνα της Κύπρου
πετύχαμε την εγκαθίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κοινό σπίτι Τουρκοκυπρίων
και Ελληνοκυπρίων. Δυστυχώς λάθη και από
τις δύο κοινότητες, αλλά κυρίως λόγω της
τουρκικής επιθετικότητας και των βλέψεων
της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής οδηγηθήκαμε στη
δυσάρεστη θέση που βρισκόμαστε σήμερα.
Δεν απελπιζόμαστε και δεν παρατούμε τον
αγώνα. Συνεχίζουμε με κύριο στήριγμα
μας την Ελλάδα να αγωνιζόμαστε για την
επικράτηση του δικαίου σε όλη την Κύπρο,
για το σύνολο του λαού της, ανεξαρτήτως
καταγωγής, γλώσσας ή θρησκείας.
Κ: Είναι γνωστό ότι ο κυπριακός λαός
δεν είναι μόνο ένας αγωνιστικός λαός,
αλλά και πολύ εργατικός. Φαίνεται
ότι έχει ξεπεράσει τα πιο δύσκολα της
παγκόσμιας οικονομικής κρίση…
ΑΘ: Όλες οι Κυπριακές Κυβερνήσεις μετά
το 1974 βάσιζαν τον αντικατοχικό τους

αγώνα στην εύρωστη κυπριακή οικονομία.
Δυστυχώς αυτή η εικόνα ανατράπηκε
το 2012 με αποτέλεσμα το Κράτος να
αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα
χρηματοδότησης
των
υποχρεώσεων
του αλλά και οικονομικής στήριξης της
προσπάθειας για τερματισμό της κατοχής.
Αλλά και πάλι ο κυπριακός λαός, παρόλα
τα προβλήματα οικονομικής φύσεως που
αντιμετώπισε και συνεχίζει, σε μικρότερη
κλίμακα, να αντιμετωπίζει, πέτυχε το
ακατόρθωτο. Βελτίωσε τα τελευταία
τέσσερα χρόνια τους οικονομικούς δείκτες
του Κράτους, μείωσε την ανεργία και
μπήκε με σωστό προγραμματισμό σε
τροχιά ανάπτυξης, πετυχαίνοντας ρυθμούς
πάνω από 3.5%. Η βελτίωση αυτή οδηγεί
σε παράλληλη βελτίωση του βοιωτικού
επιπέδου των Κυπρίων που βίωσε την κρίση
πολύ έντονα.
Κ: Αυτό έχει βοηθήσει στην πρόοδο στο
Κυπριακό, δηλαδή να βρεθεί μια λύση για
την επανένωση του νησιού;
ΑΘ: Δυστυχώς η βελτίωση της οικονομίας
δεν συνοδεύτηκε από πρόοδο στο
Κυπριακό, το οποίο συνεχίζει να είναι
πρόβλημα εισβολής και κατοχής του
1/3 της επικράτειας της Κυπριακής
Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό.
Η Κυβέρνηση της Κύπρου, αλλά και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά,
με την ιδιότητα του και ως Ηγέτη της
Ελληνοκυπριακής Κοινότητας κατέβαλε
άοκνες προσπάθειες για επίτευξη δίκαιης
και βιώσιμης λύσης τους προηγούμενους
μήνες, τόσο στις διαπραγματεύσεις στην
Κύπρο όσο και στην Ελβετία. Είναι πλέον
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κατανοητό από όλες τις εμπλεκόμενες
Κυβερνήσεις και Οργανισμούς ότι η
Κυπριακή Κυβέρνηση, ως η νόμιμη
Κυβέρνηση του Κράτους αντιμετωπίζει
θετικά και ίσα όλους τους πολίτες της,
Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Το
πρόβλημα εστιάζεται στη νοοτροπία της
Κυβέρνησης στην Άγκυρα που επιμένει
σε εγγυήσεις και παρουσία τουρκικών
στρατευμάτων με απώτερο σκοπό τον έλεγχο
και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών
πόρων του νησιού, ιδίως του φυσικού
αερίου στη Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ) της Δημοκρατίας.
Εύχομαι η Τουρκική Κυβέρνηση να κάνει
σύντομα σοφότερες σκέψεις, να αφήσει
τις ακραίες θέσεις της και να επανέλθει
στην τράπεζα των συνομιλιών ούτως ώστε
να έχουμε θετική κατάληξη στην όλη
διαδικασία.
Κ: Ποιες είναι οι σχέσεις της Κύπρου με
την Τσεχία; Εμείς, η Ελληνική Κοινότητα
Πράγας και γενικά όλες οι Κοινότητες
μας
στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία
είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε πολύ
στενές σχέσεις με την Κύπρο, ακόμα
από το 1948/1949 όταν τα παιδιά και οι
πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα
φιλοξενήθηκαν από την Τσεχοσλοβακία.
Δεν ξεχνάμε την συμβολή των κύπριων
δασκάλων στους παιδικούς σταθμούς, οι
οποίοι μπορέσανε να διατηρήσουνε την
ελληνική ταυτότητα χιλιάδων παιδιών
από την Ελλάδα! Θυμάμαι το 1974, μετά
την εισβολή, όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες
από την Ελλάδα κάναμε εράνους και

στέλναμε βοήθεια στους ελληνοκύπριους
πρόσφυγες…
ΑΘ: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω
αλλά και ότι η Κύπρος θα χρειαστεί τη
βοήθεια όλων των φίλων και εταίρων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη
διεθνή σκηνή είναι με ικανοποίηση που
διαπιστώνω ότι οι σχέσεις μεταξύ Πράγας
και Λευκωσίας είναι εξαίρετες σε όλους
σχεδόν τους τομείς. Στόχος μου είναι η
ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών αλλά και η
περαιτέρω ενημέρωση των Τσέχων πολιτών
για την απαράδεκτη κατάσταση της κατοχής
της Κύπρου. Σε αυτή την προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού, η συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα, τους Ελλαδίτες και Κύπριους
φοιτητές είναι πολύτιμη.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών
επαναλειτουργίας
της
Πρεσβείας (αρχές του νέου έτους), θα
προχωρήσουμε μαζί με την Ελληνική
Κοινότητα Πράγας σε διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, όπως Κινηματογραφικές
Βραδιές Κύπρου, προβολή εκθέσεων από
Κυπριακά Μουσεία, μουσικές βραδιές,
εκδηλώσεις με γεύσεις και αρώματα από
το νησί κτλ. Σημειώνεται ότι ήδη λάβαμε
μέρος στη φιλανθρωπική εκδήλωση του εδώ
διπλωματικού σώματος την Κυριακή 26
Νοεμβρίου, διαφημίζοντας το τουριστικό
προϊόν του νησιού και προσφέροντας
κυπριακό καφέ, ζιβανία, κουμανταρία
και παστελλάκι. Όλες οι πληροφορίες θα
δημοσιοποιούνται μέσω της σελίδας της
Πρεσβείας στο FACEBOOK η οποία
αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη

Δεκεμβρίου. Μέσα από όλες τις εκδηλώσεις,
πέραν της προβολής του πολιτισμού μας,
θα προβάλλεται και η κατοχή της Κύπρου
ζητώντας την ευαισθητοποίηση του κοινού.
Κ: Είμαι βέβαια ότι τα μέλη της ΕΚ
Πράγας θα συνεργαστούν σε όλες αυτές
τις εκδηλώσεις διότι εμείς αγαπάμε την
Κύπρο και τον κυπριακό λαό! Από ότι
ξέρω ήδη έχετε διαβάσει αρκετά τεύχη
του περιοδικού μας.
ΑΘ: Θα ήταν παράλειψη μου να κλείσω
την συνέντευξη χωρίς να ευχαριστήσω
το Περιοδικό Καλημέρα για το χώρο
που αφιερώνει στην Κύπρο διαχρονικά
στις εκδόσεις του. Ως ένα περιοδικό που
εκδίδεται από απόγονους ελλήνων πολιτικών
προσφύγων και απευθύνεται κυρίως σε
έλληνες που γνώρισαν τις επιπτώσεις του
εμφυλίου πολέμου αλλά και ξενιτευτήκαν,
λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα, είμαι σίγουρος ότι θα
συνεχίσει να είναι αρωγός στις προσπάθειες
της Πρεσβείας για ενημέρωση.
Η Πρεσβεία η οποία βρίσκεται στη Vaclavske nam. 51 (πάνω από το γνωστό
σε όλους μας Café Da Capo) θα είναι
ανοικτή σε όλους για οποιοδήποτε θέμα
προξενικής φύσεως που αντιμετωπίζουν ή
για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα
που απασχολούν το κοινό στην Κύπρο και
Τσεχία.
Κ: Σας ευχαριστώ και σας ευχόμαστε
καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ!
Γη της λεμονιάς, της ελιάς
γη της αγκαλιάς, της χαράς
Γη του πεύκου, του κυπαρισσιού
των παλικαριών και της αγάπης.
Χρυσοπράσινο φύλλο
ριγμένο στο πέλαγο.
Γη του ξεραμένου λιβαδιού
γη της πικραμένης Παναγιάς
γη του λίβα, τ’ άδικου χαμού
τ’ άγριου καιρού, των ηφαιστείων.
Χρυσοπράσινο φύλλο
ριγμένο στο πέλαγο.
Γη των κοριτσιών που γελούν
γη των αγοριών που μεθούν
γη του μύρου, του χαιρετισμού.
Κύπρος της αγάπης και του ονείρου.
Χρυσοπράσινο φύλλο
ριγμένο στο πέλαγο.
(Χρυσοπράσινο Φύλλο, στίχοι Λ. Μαλένης, μουσική
Μ. Θεοδωράκης)
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Ο ΣΩΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ - «ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ ΠΑΙΔΙ!»

Κ

άποια μέρα του Μάη, όταν ακόμα η
Αμμόχωστος της Κύπρου είν’ ένας
απέραντος πορτοκαλεώνας, τελευταίος
από έντεκα αδέλφια, γεννιέται ο Σώτος
Κωνσταντίνου Γόνιος.
Στα πέντε του χάνει τον πατέρα του. Ο
άνδρας της αδελφής του είναι ζωγράφος.
Αυτός γίνεται το πρότυπο του σε όλα:
τόσο στην έφεση προς την τέχνη όσο
και στην εκτίμηση της εμπνευσμένης
κουζίνας και του καλού κρασιού.
Στα έξι του δεν ξέρει ποδήλατο, δεν
τρέχει στις αλάνες. Μόνες του ασχολίες
η ζωγραφική και το διάβασμα. Που τον
χάνεις που τον βρίσκεις, πάντα κάπου
θα τριγυρίζει με παλέτα και πινέλο στο
χέρι – ώσπου κάποια στιγμή αρχίζει
μαθήματα δι’ αλληλογραφίας. Στέλνει
πίνακες του σε παιδικό διαγωνισμό αλλά
δεν γίνονται δεκτοί: «Αδύνατο να τους
έκανε παιδί!» Αρχίζει μαθήματα στο
Τμήμα
Αγγειοπλαστικής/Κεραμικής
στην Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου όπου
ο δάσκαλος του, του εμφυτεύει το όνειρο
για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία.
Γίνεται όμως η εισβολή. Συνεχίζει
να ζωγραφίζει, όμως οι καινούριες
πραγματικότητες τον κάνουν ν’
αντιμετωπίσει πιο σοβαρά τις πρακτικές
πλευρές της ζωής. Γράφεται στη Νομική
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Είναι η εποχή των αλλαγών, όταν
οι φοιτητές νιώθουν ότι μπορούν στ’
αλήθεια να κάνουν τη διαφορά. Παίρνει
φυσικά ενεργό μέρος στους αγώνες
των Κυπρίων Φοιτητών
χωρίς να
εγκαταλείπει όμως το χώρο των τεχνών.
Σπουδάζει πιάνο, θεωρητικά και
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αρμονία στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Εκεί γνωρίζει τον Μάριο Τόκκα και
δίνουν από κοινού συναυλίες για την
Κύπρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επιστρέφοντας στην Κύπρο, ξυπνούν
όλα μέσα του. Αρνείται να φορέσει
την τήβεννο, κι αφού δε βρίσκε ένα
χώρο που να τον εκφράζει, φτιάχνει το
«Λιόγερμα», ένα δικό του πολιτιστικό
πολυχώρο όπου δίνονται συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις και διαλέξεις.
Άνθρωποι
απ’
όλες τις πόλεις
της
Κύπρου
μαζεύονται για να
μοιραστούν
τους
προβληματισμούς
που προκύπτουν στις
ανοιχτές συζητήσεις.
Παράλληλα,
δημιουργεί
κι
άλλες
μουσικές
σκηνές, γίνεται από
τους πρωτεργάτες
της
ιδιωτικής
ραδιοφωνίας
στο
νησί,
συνθέτει
μουσική
για
παραστάσεις
του
Σατυρικού Θεάτρου
(«Νάσος» του Α.
Θωμόπουλου,
«Καφές
και
δημοκρατία»
του Αζιν Νεσίν,
κ.ά.) κι εμβαθύνει
στα
εικαστικά:
για τρία χρόνια
δουλεύει γλυπτική

και κεραμική στο εργαστήρι του Β.
Δημητρίου με δάσκαλο τον Τζορτζ
Πουλίδη, και συνεχίζει τις ελεύθερες
σπουδές στο σχέδιο και τη ζωγραφική.
Η ενασχόληση του με τη μουσική
όμως ανοίγει καινούριους ορίζοντες.
Έρχεται στην Ελλάδα και συνεργάζεται
με
καταξιωμένους
δημιουργούς:
Βουτσινά,
Νικολακοπούλου,
Κραουνάκη, Κορκολή, Χριστοδουλίδης,
Πρωτοψάλτη, Καγιαλόγλου, Μιτζέλο,
Ζορμπαλά κ.ά., ενώ εμφανίζεται με το
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και στο
αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
Στο μεταξύ, έχει ανοίξει κι ένας δίαυλος
επικοινωνίας με τη Γαλλία. Για δέκα
χρόνια μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα
στην Αθήνα και το Παρίσι ενώ τα
τελευταία τρία έχει εντάξει στα συχνά
δρομολόγια του και το Λονδίνο.
Από το 1997 και μετά έχει αφιερωθεί
αποκλειστικά
στη
ζωγραφική
–
«βιωματική» την αποκαλεί ο ίδιος.
Ταξιδεύει, παρακολουθεί ρεύματα και
τάσεις, ανανεώνεται. Και παράλληλα
θυμάται. Ζει.
Σημασία γι’ αυτόν έχει να είναι η κάθε
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στιγμή ξεχωριστή: μια εμπειρία για τις
αισθήσεις. Από την τελευταία πινελιά
που θα προστεθεί κάποιες βδομάδες
αφού τελειώσει ο πίνακας, μέχρι το
αγουρέλαιο όπου θα βουτήξει το

χειροποίητο ψωμί ή τα κεριά που θα
φωτίσουν την είσοδο μιας γυναίκας στο
atelier του.
Έργα του έχουν εκτεθεί στην Ελλάδα,
την Κύπρο, την Αγγλία και την

Πορτογαλία, κι έχουν κοσμήσει
εξώφυλλα βιβλίων και CD ή αποτέλεσαν
εικαστικές παρεμβάσεις σε θέατρα της
Αθήνας. Έχει συνεργαστεί με την Pepsi
και την Αθηναϊκή ζυθοποιία.

Οι πίνακες είναι από την ατομική έκθεση του Σώτου στη Λεμεσό.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ…

Τ
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ο βροντερό ΌΧΙ του κυπριακού λαού στο στήσιμο μνημείου του Γρίβα στη Λεμεσό. Στιγμιότυπα από τη διαμαρτυρία
μπροστά στο Διοικητήριο και Δημαρχείου της Λεμεσού.
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΡΟΟΔΟΣ
“Τ’ αηδόνια δε σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες”.
Δακρυσμένο πουλί,
στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη
που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα,
άραξα μοναχός μ’ αυτό το παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι
δε θα ξαναπιάσουν
τον παλιό δόλο των θεών.
αν είναι αλήθεια
πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια,
ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη
ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος που ωστόσο
είδε ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια,
δεν το ‘χει μες στη μοίρα του ν’ ακούσει
μαντατοφόρους που έρχονται να πούνε
πως τόσος πόνος τόση ζωή
πήγαν στην άβυσσο
για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη.
(Γ. Σεφέρη, «Ελένη»)

Τ

ο ορεινό σύμπλεγμα Τρόοδος, είναι
η ψηλότερη οροσειρά της Κύπρου
με κορυφές που φτάνουν σε υψόμετρο
τα 1952 μέτρα. Τρόοδος ονομάζεται
και η περιοχή κοντά στην κορυφή της
Χιονίστρας. Εκεί συναντιούνται οι
τρεις δρόμοι που συνδέουν το βουνό
με τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τον
Πρόδρομο, απ’ όπου και προέρχεται η
ονομασία (τρεις οδοί - Τρόοδος). Κατά
άλλη άποψη ίσως προήλθε από την
πιθανή αρχική ονομασία «Το-ορο-Άδος»
Άδωνης: αρχαία Κυπριακή διάλεκτο
Άδος.
Ο ορεινός όγκος του Τροόδους
καταλαμβάνει το κεντρικό και νοτιοδυτικό
μέρος του νησιού με κορυφογραμμή
που εκτείνεται σε κατεύθυνση από τα
δυτικά-βορειοδυτικά προς τα ανατολικάνοτιοανατολικά. Η έκτασή του καλύπτει
το 1/3 του νησιού, ενώ αποτελεί το
κυρίαρχο μορφολογικό και γεωλογικό
γνώρισμα της Κύπρου. Η οροσειρά του
Τροόδους φιλοξενεί μεγάλες δασικές
εκτάσεις και πλούσια χλωρίδα με
σημαντικό αριθμό ενδημικών φυτών.
Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην
υδατική οικονομία του νησιού, καθώς από
αυτό πηγάζουν οι κυριότεροι ποταμοί, ενώ
συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό
των υπόγειων υδροφορέων. Λόγω του
φυσικού περιβάλλοντος, του κλίματος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το
Τρόοδος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης
περιηγητών και τόπο αναψυχής.
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Οι σημαντικότερες κορυφές του
Τροόδους είναι από τα δυτικά προς
τα ανατολικά: ο Τρίπυλος (1362μ.),
ο Κύκκος (1318μ.), η Χιονίστρα ή
Όλυμπος (1951μ.), η Μαδαρή (1613μ.),
η Παπούτσα (1554μ.) και τα Κιόνια
(1423μ.).
Λόγω της ποικιλίας στο γεωλογικό
υπόθεμα και στις οικολογικές συνθήκες,
στο Τρόοδος απαντάται πλούσια χλωρίδα

το κυπαρίσσι, περνιά, η δρυς, το σφεντάμι,
η αγριελιά, η μοσφιλιά ή κράταιγος,
το ρούδι και η αγριοτριανταφυλλιά.
Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους
απαντούν συστάδες μαύρης Πεύκης, οι
οποίες συνοδεύονται από ψυχροβιότερα
είδη όπως είναι: η αγριομηλιά ή
σορβιά είδη αοράτου η ενδημική
αγριοτριανταφυλλιά και
η βερβερίς. Κοντά στους ποταμούς και

η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
ενδημικών φυτών.
Κυρίαρχο
χαρακτηριστικό
της
βλάστησης είναι οι εκτεταμένες συστάδες
της τραχείας Πεύκης . Σε υψόμετρα πάνω
από 600 μ. και κυρίως σε βραχώδεις
πλαγιές σχηματίζονται επίσης πυκνοί
θαμνώνες της ενδημικής λατζιάς. Άλλα
δέντρα και θάμνοι που συναντά κανείς
συχνά στο Τρόοδος είναι: η αντρουκλιά,

σε υγρές θέσεις σχηματίζονται παρόχθια
δάση πλατανιού και σκλήθρου, ενώ
φιλοξενούνται και άλλα είδη απαιτητικά
σε υγρασία όπως: η μυρσίνη ή μυρτιά,
η δάφνη και η αροδάφνη. (φώτο της
αγριοτριανταφυλλιάς
του
Ανδρέα
Δρουσιώτη)
Σε περιορισμένη έκταση γύρω από
την κορυφή του Τριπύλου υπάρχουν
συστάδες του ενδημικού κέδρου, οι
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οποίες αποτελούν υπολείμματα πολύ πιο
εκτεταμένων δασών της αρχαιότητας.
Πανίδα
Κυρίαρχο στοιχείο της πανίδας του
Τροόδους είναι το κυπριακό αγρινό του
οποίου περιοχή εξάπλωσης είναι το Δάσος
Πάφου. Αποτελεί ενδημικό είδος της
Κύπρου και είχε κινδυνεύσει από εξαφάνιση
τη δεκαετία του 1930. Έκτοτε έχουν
ληφθεί αυστηρά μέτρα για την προστασία
του και σήμερα ο πληθυσμός του αριθμεί
περίπου 3000. Άλλα είδη θηλαστικών που
ζουν στην οροσειρά του Τροόδους είναι
η αλεπού, ο λαγός, ο σκαντζόχοιρος,
καθώς και αριθμός μικρών τρωκτικών
και νυχτερίδων. Από τα ερπετά αξίζει να
αναφερθεί η φίνα ή οχιά η οποία φωλιάζει
συχνά κάτω από τη σκιά των λατζιών.
Επίσης το Τρόοδος φιλοξενεί πλούσια
πτηνοπανίδα, από την οποία ξεχωρίζουν
ο κλόκκαρος και το περδικοσιάχινο, ο
σταυρομύτης, ο δεντροβάτης, το αηδόνι,
και η ενδημική σκαλιφούρτα. Σε οριακά
επίπεδα έχει φτάσει ο πληθυσμός του γύπα
του πυρόχρου, για τον οποίο έχει εκπονηθεί
και υλοποιείται σχέδιο προστασίας που
περιλαμβάνει επιτήρηση, παρακολούθηση
μέσω ραδιοπομπών και τάισμα των πουλιών
σε ειδικούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται
το ενδεχόμενο δηλητηρίασής τους.

της Δημοκρατίας. Εντός των ορίων του
κρατικού δάσους απαγορεύεται δια νόμου
οικιστική ή οποιεσδήποτε άλλες αναπτύξεις,
καθώς αυτό προορίζεται αποκλειστικά για
εκπλήρωση δασοπονικών σκοπών. Για
περαιτέρω προστασία της βιοποικιλότητας
έχουν
οριστεί
τέσσερις
Περιοχές
Προστασίας της Χλωρίδας και της Πανίδας:
Η κορυφή του Τριπύλου για προστασία των
συστάδων του κυπριακού κέδρου και του
αγρινού, καθώς και η Μαδαρή, οι Μαύροι
Κρεμμοί στο Δάσος Πάφου και του
Δάσους Τροόδους για προστασία σπάνιων
ή απειλούμενων φυτών και των βιοτόπων
τους. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος του
Δάσους Τροόδους (περίπου 90 τ. χλμ.)
έχει κηρυχθεί σε εθνικό πάρκο, με κύρια
λειτουργία την αναψυχή του κοινού.

Διαχείριση
και
Προστασία
Περιβάλλοντος
Στο Τρόοδος υπάρχουν σήμερα τα
ακόλουθα κρατικά δάση: Δάσος Τροόδους,
Δάσος Πάφου, Δάσος Αδελφοί, Δάσος
Μαχαιρά (60,6 τ. χλμ.) και Δάσος

Πολιτιστική Κληρονομιά
Διάσπαρτες σε όλη την περιοχή του
Τροόδους βρίσκονται εκκλησίες και
μοναστήρια,
τα
οποία
αποτελούν
εξαίρετα μνημεία βυζαντινής τέχνης.
Χαρακτηριστικές είναι οι εκκλησίες με
αμφικλινή ξύλινη στέγη καλυμμένη από
επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια, ρυθμός που
επικράτησε στην περιοχή από το 12ο αιώνα.
Δέκα ναοί του Τροόδους έχουν ενταχθεί
στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO με τον τίτλο
«Τοιχογραφημένοι ναοί στην περιοχή
του όρους Τρόοδος», κυρίως για τις
τοιχογραφίες που καλύπτουν το εσωτερικό
τους και οι οποίες αποτελούν εξαίρετα
δείγματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής
μνημειακής ζωγραφικής.
Αναψυχή και Τουρισμός

Λεμεσού. Τα κρατικά δάση βρίσκονται
στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δασών

Χάρη στο κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, την
ποικιλότητα του τοπίου και την πολιτιστική
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του κληρονομιά, το Τρόοδος προσφέρει
πολυάριθμες ευκαιρίες άθλησης, αναψυχής
και τουρισμού. Μέσα στα κρατικά δάση
της Κύπρου υπάρχουν 52 σηματοδοτημένα
μονοπάτια μελέτης της φύσης με συνολικό
μήκος 232,5 χιλιόμετρα. Επιπλέον για την
αναψυχή του κοινού λειτουργεί μεγάλος
αριθμός
οργανωμένων
εκδρομικών
χώρων. Σ’ ό,τι αφορά τα αθλήματα,
ιδανικές συνθήκες ορεινής ποδηλασίας
προσφέρει το δασικό οδικό δίκτυο, ενώ
σε εξέλιξη βρίσκεται η οργάνωση δικτύου
ποδηλατικών διαδρομών. Επίσης, κατά
τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή
της Χιονίστρας λειτουργεί χιονοδρομικό
κέντρο με πίστες αλπικού σκι και μακράς
διαδρομής. Για τη διαμονή των επισκεπτών
υπάρχουν ξενοδοχεία και αγροτουριστικά
καταλύματα σε πολλά χωριά τριγύρω, με
τις Πλάτρες να είναι το κατεξοχήν θέρετρο
της περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το
Τρόοδος έχει καταταχθεί μέσα στους δέκα
καλύτερους αναδυόμενους αγροτικούς
τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης
κατά το Φόρουμ “Άριστοι Ευρωπαϊκοί
Προορισμοί” στη Λισαβόνα τον Οκτώβριο
του 2007. (https://el.wikipedia.org/wiki)
Ποιοι είναι οι Ρομά της Κύπρου;
Για την άφιξη των τσιγγάνων στην Κύπρο
δεν έχουμε ακριβή ιστορικά στοιχεία. Το
πιο πιθανό, είναι πως έφτασαν στο νησί γύρω
στο 1322-1400, όταν η Κύπρος βρισκόταν
κάτω από την επικράτεια των Φράγκων
και της δυναστείας των Λουζινιάν. Η
περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται πως
εμφανίστηκαν οι πρώτοι Ρομά στο νησί,
συμπίπτει με μία γενικότερη μετακίνησή
τους από την Ασία προς την Ευρώπη. Αυτή
όμως δεν ήταν η πρώτη μετανάστευση των
τσιγγάνων στο νησί. Κατά τη διάρκεια της
ενετικής κυριαρχίας πολλοί Ρομά ήρθαν
στην Κύπρο από την Κέρκυρα για να
υπηρετήσουν στην ενετική φρουρά. Κατά
την Οθωμανική κατάκτηση και αφού
περιορίστηκε ο στρατιωτικός τους ρόλος, οι
περισσότεροι εξισλαμίσθηκαν. Έτσι έμειναν
γνωστοί ως Ρομά-Γκουρμπέτες ενώ υπήρχε
και μία θρησκευτική ομάδα Χριστιανών
Ορθόδοξων Ρομά που έμειναν γνωστοί ως
Μάντηδες.
Γκουρμπέτσια είναι η γλώσσα των
εξισλαμισμένων Ρομά της Κύπρου. Με τη
δημιουργία του Κυπριακού Κράτους
αναγνωρίστηκαν στο νησί οι δύο κοινότητες,
των ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων
καθώς και οι θρησκευτικές μειονότητες των
Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών. Οι
Γκουρμπέτες δεν αναγνωρίστηκαν ως
θρησκευτική
μειονότητα,
ωστόσο
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πολιτογραφήθηκαν ως Τουρκοκύπριοι.
Μετά τον Αττίλα του 1974 οι περισσότεροι
μεταφέρθηκαν μαζί με τους Τουρκοκύπριους
στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα του νησιού.
Οι πιθανότεροι λόγοι ένταξής τους στην
τουρκοκυπριακή
κοινότητα
είναι
περισσότερο γλωσσικοί παρά θρησκευτικοί
ή εθνοτικοί. Κι αυτό γιατί η γκουρμπέτσια
έχει πολλά κοινά με την τουρκική. Οι
περισσότεροι έχουν εγκατασταθεί στη
Μόρφου και στην Αμμόχωστο. Αντιθέτως
οι χριστιανοί Μάντια, που οι περισσότεροι
ζουν στη Λάρνακα, διατηρούν πρώτα την
ελληνική τους ταυτότητα και ακολούθως
την Ρομά. Σύμφωνα με την Πελεκανή
Χρύσω, τα Γκουρμπέτσια μιλιούνται μόνο
από τους Ρομά της Κύπρου. Αποτελεί
προφορική γλωσσική ποικιλία της
τουρκοκυπριακής διαλέκτου. Η διάλεκτος
δανείζεται λέξεις από την Περσική,
Κουρδική, Αρμενική και Αραβική. Ως
προς το λεξιλόγιο παρουσιάζουν ομοιότητες
και με την Ρομανί-Καλντεράς. Το λεξιλόγιο
αφορά στην καθημερινή ζωή και σχετίζεται
με τα φαγητά, τα ρούχα, την επίπλωση του
σπιτιού, τις οικογενειακές σχέσεις και τις
εμπορικές συναλλαγές. Σύμφωνα με μία
ερμηνεία, η κυπριακή λέξη «κουρούπεττος»
και η ονομασία των Ρομά Γκουρμπετών
έχουν την ίδια ρίζα. Χωρίς να έχουν όμως
την ίδια σημασία. Η λέξη «κουρούπεττος»,
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
κάποιον που περιφέρεται άσκοπα και είναι
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ατημέλητος, προέρχεται από την τουρκική
λέξη gürbet που σημαίνει ξένος. Βάσει της
ίδια λογικής, οι Τούρκοι της Κύπρου,
λέγεται πως για να ξεχωρίσουν τους Ρομά,
τους ονόμασαν γκουρμπέτες. Ξένους,
δηλαδή, που περιφέρονται άσκοπα. Φάλια
είναι το τσιγγάνικο χωριό της Πάφου. Οι
περισσότεροι
τσιγγάνοι
σήμερα
εντοπίζονται σε Λάρνακα, Μόρφου και
Αμμόχωστο. Κάποιοι βρίσκονται στη
Λεμεσό και Πάφο. Σε ένα από τα χωριά της
Πάφου, τη Φάλια, φαίνεται να έζησαν οι
περισσότεροι Ρομά μετατρέποντας το
χωριό σε αμιγώς τσιγγάνικο. Αν και σήμερα
η Φάλια είναι ταξινομημένη ως
τουρκοκυπριακό χωριό, εντούτοις οι
αναφορές δύο περιηγητών ανατρέπουν τα
δεδομένα. Ο πρώτος περιηγητής David
George Hogarth, στο βιβλίο του «Devia
Cypria Notes of An Archaeological Journey in Cyprus in 1888», αναφέρει τα εξής:
Το χωριό Φάλια: «Στο κέντρο του βουνού
κάτω από τον Άγιο Φώτιο βρίσκεται η
Φάλια, οι κάτοικοι της οποίας είναι
τσιγγάνικης προέλευσης, εκτός εάν η κρίση
μου είναι πολύ ελαττωματική. Κανένα άλλο
χωριό στην Κύπρο δεν εμφανίζει το ίδιο
περίεργο είδος, που είναι ιδιαίτερα αισθητό
στις γυναίκες, που παρουσιάζονται, αν και
μουσουλμάνες, όχι μόνο να είναι
απαλλαγμένες από το φερετζέ, αλλά να
αποτείνονται και να μιλούν ανοιχτά με έναν
ξένο σε παρέα ανδρών. Έχω παρατηρήσει

ένα ίσο βαθμό ελευθερίας μόνο στα
απομακρυσμένα μουσουλμανικά χωριά της
Καρπασίας, οι κάτοικοι της οποίας σίγουρα
δεν είναι τουρκικής καταγωγής. Αυτές οι
κυρίες της Φάλιας φορούν επίσης μια
αφθονία από χρυσά στολίδια, μοναδικά
στην Κύπρο. Τα πρόσωπα τόσο των ανδρών
όσο και των γυναικών έχουν ακραία
μελαψότητα, τα μαλλιά τους είναι
κατάμαυρα, ωραία μύτη και χείλη, πολύ
λαμπερά μάτια και τα αυτιά τους είναι
μικρά. Υπάρχει μια μικρή ομοιότητα με
τους
Μαραθεύτες
(κατοίκους
της
Μαραθάσας), που θεωρούνται από τους
Κύπριους ότι είναι απόγονοι των Φοινίκων
αποίκων, αλλά σε γενικές γραμμές η
ομοιότητα είναι μάλλον με τον τύπο του
τσιγγάνου με την οποία είμαστε
εξοικειωμένοι στη Δύση». Το 1918, ένας
δεύτερος περιηγητής ο George Jeffery, στο
βιβλίο του «A description of the historic
monuments of Cyprus. Studies in the archaeology and architecture of the island»,
μας πληροφορεί ότι «η Φάλια είναι ένα
περίεργο χωριό του οποίου οι κάτοικοι
έχουν πιστωθεί με τσιγγάνικη καταγωγή:
σίγουρα φαίνονταν να έχουν διαφορετικό
χαρακτήρα και ενδυμασία από τους γείτονές
τους κάποια λίγα χρόνια πίσω». Σήμερα
υπολογίζεται πως στο νησί ζουν γύρω στους
2.000 ή 3.000 Ρομά. (Πληροφορίες και
φωτογραφίες από το ιστολόγιο NOCTOC)
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σ

τις 2 Νοεμβρίου στο Λένινγκραντ
ξεκίνησαν οι εργασίες της 19ης
Διεθνούς Συνάντηση των Κομμουνιστικών
και Εργατικών Κομμάτων με θέμα «100
χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση», στην οποία
πήραν μέρος 103 Κομμουνιστικά και
Εργατικά Κόμματα. Στην αντιπροσωπεία
του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα,
συμμετέχουν οι Γιώργος Μαρίνος, μέλος
του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Ελισαίος
Βαγενάς, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνος του
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του
ΚΚΕ και η Δανάη Χέλμη, συνεργάτιδα του
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του
ΚΚΕ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας
των εργασιών ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε
με τον Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, Πρόεδρο
της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ).
Ο Γκ. Ζιουγκάνοφ καλωσόρισε και
ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ
για τη συμβολή του Κόμματος στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα και στην οργάνωση
της 19ης ΔΣΚΕΚ που πραγματοποιείται
στο Λένινγκραντ. Ο Πρόεδρος του
ΚΚΡΟ αναφέρθηκε στις κατακτήσεις του
σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Ο Γκ.
Ζιουγκάνοφ τίμησε τον Δ. Κουτσούμπα
και την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με
αναμνηστικό μετάλλιο για τα 100χρονα
της Οκτωβριανής Επανάστασης.
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ευχαρίστησε
τον Γκ. Ζιουγκάνοφ και το ΚΚΡΟ για
τη φιλοξενία και αναφέρθηκε στην ανάγκη
ενίσχυσης της ενότητας και της ανάπτυξης
της πάλης του κομμουνιστικού κινήματος
ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία
του Δημήτρη Κουτσούμπα:
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής
Σοσιαλιστικής Επανάστασης βρίσκουν
το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα βαθιά
διασπασμένο, με τεράστιες δυσκολίες, να
στέκεται κάπως αμήχανο, βλέποντάς το ως
σύνολο, παρά τα επιμέρους θετικά βήματα
που γίνονται σε ξεχωριστές χώρες, με
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την αναμφισβήτητη προσπάθεια πολλών
πρωτοπόρων ηγεσιών και ολόκληρων
οργανώσεων σε διάφορες χώρες.
Η ενότητα του ΔΚΚ στον 21ο αιώνα πρέπει
να βασιστεί σε ορισμένες απαραίτητες
ακλόνητες παραδοχές.
1. Θεωρία μας είναι ο μαρξισμός
- λενινισμός και ο προλεταριακός
διεθνισμός. Αναντικατάστατος είναι ο
ρόλος του ΚΚ. Ο σοσιαλισμός, επίκαιρος
και αναγκαίος όσο ποτέ στην ιστορία
της ανθρωπότητας. Η αναγκαιότητα
και επικαιρότητα του σοσιαλισμού, ο
χαρακτήρας της επανάστασης της εποχής
μας ως σοσιαλιστικής, δεν εξαρτάται από
τον εκάστοτε συσχετισμό δυνάμεων.
2. Η αστική τάξη έχει χάσει ακόμα πριν από
την επανάσταση του 1917 τον προωθητικό
της ρόλο, είναι στην εποχή της αντίδρασης,
του μονοπωλιακού καπιταλισμού, δηλαδή
του ιμπεριαλισμού, ο καπιταλισμός στο
τελευταίο του στάδιο είναι ο καπιταλισμός
που σαπίζει. Όπως έδειξε άλλωστε και
η πείρα του Οκτώβρη, δεν υπάρχουν
πλέον περιθώρια για καμιά συνεργασία
- συμμαχία με την αστική τάξη, κάποια
τμήματά της, στο όνομα της υπεράσπισης
της αστικής δημοκρατίας ή αποφυγής
κάποιων
“φιλοπόλεμων
δυνάμεων”.
Η αστική τάξη και η εξουσία της, ως
σύνολο, υπονομεύουν και καταστέλλουν
εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, κατακτήσεις,
προετοιμάζουν πολέμους και με τις
“συνθήκες ειρήνης” τους. Η συμμαχία
της εργατικής τάξης με τη φτωχή

αγροτιά και τους επαγγελματοβιοτέχνες
αυτοαπασχολούμενους είναι η προοπτική
για την εδραίωση της αντικαπιταλιστικής
- αντιμονοπωλιακής πάλης, για το
σοσιαλισμό.
3. Στο ερώτημα μεταρρύθμιση ή
επανάσταση απαντάμε επανάσταση, γιατί
κανένα όργανο της αστικής εξουσίας δεν
μπορεί να εξανθρωπιστεί. Η γραμμή της
σοσιαλδημοκρατίας από τις αρχές του
προηγούμενου αιώνα μέχρι τις μέρες μας
απέτυχε παταγωδώς, προκάλεσε μεγάλη
ζημιά, οδήγησε σε ήττα το επαναστατικό
κομμουνιστικό κίνημα, ενσωμάτωσε
εργατικές δυνάμεις στο καπιταλιστικό
σύστημα της εκμετάλλευσης, οδήγησε στον
παροπλισμό αγωνιστικές, προοδευτικές
δυνάμεις της κοινωνικής εξέλιξης.
4. Η σοσιαλιστική οικοδόμηση, ως
πρώτη ανώριμη φάση της κομμουνιστικής
κοινωνίας, ανέδειξε ποιες νομοτέλειες
πρέπει να γνωρίζει η επαναστατική
πρωτοπορία, να μην τις παραβιάζει, ώστε
να εξαλείφει συνειδητά και σχεδιασμένα
τα φύτρα της αντεπανάστασης. Πιο
συγκεκριμένα, ολέθρια για τη σοσιαλιστική
οικοδόμηση και προοπτική είναι η
θεωρία και πρακτική του “σοσιαλισμού
με αγορά”, είτε αυτή δικαιολογεί την
ανοχή σε καπιταλιστικές σχέσεις είτε
σε μακροχρόνια στήριξη της μικρής
εμπορευματικής παραγωγής είτε στη
μακρόχρονη κατανομή του κοινωνικού
προϊόντος με όρους εμπορίου. Και οι τρεις
περιπτώσεις, η καθεμιά ξεχωριστά και όλες
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ΜΕΓΑΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
μαζί υπονομεύουν τον κεντρικό σχεδιασμό,
τον άμεσα κοινωνικό χαρακτήρα της
παραγωγής, τον κοινωνικό χαρακτήρα
της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής,
τελικά καταλήγουν να υπονομεύουν την
εργατική εξουσία, αναδημιουργούν και
αναπτύσσουν - ισχυροποιούν τις δυνάμεις
της αντεπαναστατικής ανατροπής. Έτσι,
αντί για νίκη του κομμουνισμού, έχουμε
επιστροφή στον καπιταλισμό, όπως συνέβη
τελικά, με ορόσημο το 1991.
5. Οι μορφές και οι τρόποι που θα γίνεται
αυτό το πισωγύρισμα δεν έχει τόσο
μεγάλη σημασία. Στην πρώην ΕΣΣΔ
έγινε σταδιακά μέσω της οπορτουνιστικής
διολίσθησης σε βάθος χρόνου ξεκινώντας
από το 1956 και ξέσπασε βίαια το 1991,
με την οριστική διάλυση της ΕΣΣΔ και
του ΚΚΣΕ και την άνοδο στην εξουσία
νέων καπιταλιστικών δυνάμεων, ασκώντας
την εξουσία με τη μορφή της αστικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αλλού
μπορεί να γίνεται ακόμα σταδιακά,
διατηρώντας την εξουσία του ΚΚ, όμως με
σαφή πορεία καπιταλιστικής παλινόρθωσης
και εδραίωσης καπιταλιστικών σχέσεων
παραγωγής. Όσο κι αν αυτή εμφανίζεται
ή ειλικρινά πιστεύεται ότι είναι προσωρινή
λύση τακτικής, ακόμα κι εκεί που δεν έχουν
γίνει ακόμα κυρίαρχες οι καπιταλιστικές
σχέσεις, γρήγορα αυτές θα κυριαρχήσουν,
φέρνοντας νέο κύμα σύγχυσης και
απογοήτευσης στις εργατικές και λαϊκές
δυνάμεις. Η γραμμή αυτή είναι η αρχή
του θανάτου για την προοπτική μας. Η
ιστορική πείρα πλέον μας δείχνει ότι
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην
πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης
ερμηνεύθηκαν λαθεμένα ως αδυναμίες
που έχει από τη φύση του ο κεντρικός
σχεδιασμός. Η λύση αναζητήθηκε προς
τα πίσω, δηλαδή προς τη διεύρυνση της
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αγοράς, αντί να αναζητηθεί προς τα εμπρός,
προς την επέκταση και ισχυροποίηση των
κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής.
6. Σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα,
όπου ο καπιταλισμός στο ιμπεριαλιστικό
του στάδιο κυριαρχεί παγκόσμια. Οι όποιες
σοσιαλιστικές σχέσεις -απομεινάρια του
σοσιαλιστικού παρελθόντος- επιβιώνουν
ακόμα σε κάποιες χώρες, είναι μάλλον
μόνο για να μας θυμίζουν ότι περνάνε
το κύκνειο άσμα της πρώτης απόπειρας
σοσιαλιστικής οικοδόμησης που ξεκίνησε
το 1917 και συνεχίστηκε σε διάφορες
χώρες όλο τον 20ό αιώνα. Σε τελευταία
ανάλυση, δεν μπορεί στα πλαίσια ενός
νέου ανώτερου κοινωνικού συστήματος,
όπως ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός,
να συνυπάρχουν, να επιβιώνουν για
πολύ, ουσιαστικά δύο ειδών σχέσεις
παραγωγής με διάφορες μορφές: Και οι
εκμεταλλευτικές καπιταλιστικές και εκείνες
που θα οδηγούν στην κατάργησή τους, οι
σοσιαλιστικές. Ή θα επικρατήσουν οι μεν
ή οι δε. Και η κοσμοθεωρία μας και η
ιστορική πλέον πείρα έχει αποδείξει ότι
η συνύπαρξή τους γίνεται μόνο όχημα για
την αντεπανάσταση.
7. Μέσα σε αυτήν τη σύνθετη κατάσταση,
οξύνονται
οι
ενδοϊμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί. Οι μεγάλες αντιθέσεις για
το μοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων
μεταφοράς Ενέργειας, εμπορευμάτων, το
γεωπολιτικό έλεγχο και αναβάθμιση κάθε
χώρας στην περιοχή της και ευρύτερα.
Δημιουργούνται νέες συμμαχίες και μπλοκ
δυνάμεων που οδηγούν σε άξονες και
αντιάξονες, μεγαλώνοντας τους κινδύνους
πολεμικών εμπλοκών όχι μόνο τοπικά,
αλλά και περιφερειακά, με ενδεχόμενο
γενίκευσης
ενός
ιμπεριαλιστικού
πολέμου. Το σίγουρο έτσι κι αλλιώς

νομίζουμε είναι η συνέχιση των τοπικών
συγκρούσεων και πολέμων, η εμπλοκή
ευρύτερων
περιφερειακών
δυνάμεων
και ιμπεριαλιστικών κέντρων, άλλων με
άμεση στρατιωτική εμπλοκή, άλλων με
διπλωματικό ή πολιτικό ή οικονομικό
πόλεμο κ.λπ.
8. Σε αυτή τη σύγκρουση το ΔΚΚ, κάθε
ΚΚ δεν μπορεί να στέκει αμήχανο.
Οφείλει να διαμορφώσει τη δική του
γραμμή μάχης για κάθε χώρα, ήπειρο,
διεθνώς.
Γραμμή
ανατροπής
της
ιμπεριαλιστικής
βαρβαρότητας
που
φέρνει οικονομικές κρίσεις, φτώχεια,
ανεργία και πολέμους ή “ειρήνη” με
το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Κι
αυτό πρέπει να γίνει μελετώντας και την
ιστορική πείρα, συνειδητά απορρίπτοντας
λαθεμένες επεξεργασίες προηγούμενων
δεκαετιών που οδήγησαν σε παροπλισμό
και μεγαλύτερη αμηχανία εκτός από
αναποτελεσματικότητα
επαναστατικές
δυνάμεις μέσα στην κοινωνία. Σε κάθε
ΚΚ χρειάζεται επεξεργασία γραμμής για
την απεμπλοκή της χώρας, του λαού, από
πολεμικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους, υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά
δικαιώματα της κάθε χώρας, γραμμή ήττας
της αστικής τάξης που επιτίθεται σε μια
άλλη, ταυτόχρονα με γραμμή ρήξης με την
εγχώρια αστική τάξη, γραμμή ανατροπής
της που οδηγεί σε ειρήνη πραγματική και
ευημερία του λαού και όχι επιστροφή στο
όνομα του εθνικού συμφέροντος σε μια
προηγούμενη κατάσταση που το μόνο
που θα κάνει είναι να προετοιμάζει τις
νέες κρίσεις, επεμβάσεις και πολέμους.
Ταυτόχρονη επεξεργασία και προβολή
κατάλληλων
συνθημάτων
που
θα
διευκολύνουν και θα κλιμακώνουν τη
λαϊκή πάλη, θα ετοιμάζουν δυνάμεις ώστε
σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης
να κατευθύνουν τις εξεγερμένες εργατικές
λαϊκές δυνάμεις σε νικηφόρα σύγκρουση
ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας,
να πάρουν την εξουσία.
9. Μια τέτοια δυναμική αποκλείεται να
εμφανιστεί σαν σε όαση αποκλειστικά σε
μια χώρα μεμονωμένα. Η συζήτηση αυτή
για το τι πρέπει να κάνουμε γίνεται σήμερα
στις πλατείες, στις διαδηλώσεις μας, στις
απεργιακές κινητοποιήσεις μας, σε πόλεις
και χωριά, σε εργοστάσια, τόπους
δουλειάς, σχολές, σχολεία, σε όλα τα
κράτη του κόσμου και παντού διοχετεύεται
από αστούς και οπορτουνιστές το δίλημμα
“μόνοι μας πώς θα μπορέσουμε, δεν είναι
ρεαλιστικό”!
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ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Του Γιώργου Μαργαρίτη
(Ομιλία στο Συνέδριο αφιερωμένο στα 100 χρόνια της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, οργανωμένο από το
ΑΚΕΛ στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Σ

τα 1917 ενώ μαινόταν ο πρώτος
παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος,
η Ρωσική Επανάσταση άλλαξε το
ημερολόγιο της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν
ένα ολοπαγές όσο και απρόσμενο, στην
εποχή του, γεγονός. Σε καιρούς όπου οι
ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις συγκρούονταν
για τη διανομή του κόσμου και 60.000.000
στρατιώτες αλληλοσφάζονταν στα πεδία
των μαχών, το εργατικό κίνημα της
Ρωσίας ανέδειξε τις αντιφάσεις και τα
αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος
και κατέδειξε τις πολιτικές δυνατότητες
που ανοίγονταν μπροστά στην εργατική
τάξη. Η τελευταία όχι μόνο μπορούσε να
απαντήσει στο ερώτημα των καιρών, το
πώς δηλαδή μπορεί να σταματήσει ένας
ιμπεριαλιστικός ολοκληρωτικός πόλεμος,
αλλά να απαντήσει και στο πιο ουσιαστικό:
πώς μπορεί να αλλάξει η ιστορία του
κόσμου σε όφελος των πολλών ανθρώπων,
των λαών της Γης. Πώς μπορεί να γεννηθεί
ένας κόσμος χωρίς πολέμους, χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
χωρίς αδικία και ανταγωνισμούς. Το κόμμα
των Μπολσεβίκων οδήγησε το εργατικό
κίνημα σε ετούτη την «έφοδο στον ουρανό».
Η προλεταριακή επανάσταση του 1917,
δεν ήταν ένα στιγμιαίο, ένα φευγαλέο
στην εξέλιξη της ανθρωπότητας γεγονός.
Υπαγόρευσε το ημερολόγιο της ιστορίας
στον εικοστό αιώνα και σφράγισε την
πολυτάραχη διαδρομή του. Επί 70 χρόνια
η παγκόσμια ιστορία συνδιαλέγονταν
άμεσα με τα δημιουργήματα και τα
κληροδοτήματα της Επανάστασης. Οι
τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πιστοποιούν ότι ακόμα και
σήμερα, 26 χρόνια μετά την παλινόρθωση
του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση
και τις Λαϊκές Δημοκρατίες, το πρόβλημα,
ο εχθρός, ο φόβος εξακολουθεί να είναι
για τα κέντρα εξουσίας του καπιταλισμού η
προλεταριακή, η σοσιαλιστική επανάσταση.
Αξίζει να σταθούμε στον παράξενο – εκτός
εποχής θα έλεγε ο απληροφόρητος –φόβο
αυτό.
Τα άμεσα πολιτικά κληροδοτήματα της
επανάστασης του 1917 έφθασαν στο
τραγικό τους τέλος στην παλινόρθωση
του 1989, όταν ο σοσιαλισμός, πολύτροπα
πληγωμένος, ανατράπηκε στην Ρωσία όπως
και στις λαϊκές δημοκρατίες γύρω από αυτή.
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Η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υπάρχει και
πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν ότι μαζί
με αυτήν τελείωσε η παγκόσμια ιστορία,
έτσι όπως τότε την γνωρίζαμε. Τα τριάντα
σχεδόν χρόνια που μεσολάβησαν από τη
μεγάλη παλινόρθωση του 1989 διέψευσαν
τις αρχικές εκτιμήσεις των νικητών. Στο
διάστημα αυτό ο κόσμος δεν έγινε πιο
δίκαιος, πιο ειρηνικός, πιο πλούσιος, με την
έννοια της πρόσβασης της πλειονότητας
των ανθρώπων στα αγαθά που ο πολιτισμός
δημιουργεί. Κοινωνικές εντάσεις, άλλοτε
εμφανείς στην επιφάνεια, άλλοτε αόρατες
στο βυθό ταλανίζουν σήμερα και τις πλέον
«πετυχημένες» κοινωνίες και ερμηνεύουν
τους τριγμούς στο εποικοδόμημα.
Αλλού η αδικία και ο εξοβελισμός
μετατρέπονται σε μίσος αβυσσαλέο και
αυτό, με τη σειρά του, προκαλεί πολέμους,
κλασσικούς ή νέου τύπου, από αυτούς που
συνήθως περιγράφονται ως «τρομοκρατία».
Λάβαρα σύγκρουσης σηκώνονται εδώ
και εκεί. Σπάνια πλέον είναι κόκκινα,
σπάνια αναφέρονται στον Μαρξ ή
στους Μπολσεβίκους, σχεδόν ποτέ δεν
επικαλούνται το σοσιαλιστικό πρόγραμμα.
Μαύρα λάβαρα είναι συνήθως, στο χρώμα
της απελπισίας, του αδιεξόδου και του
θανάτου. Λάβαρα ενός «ιερού πολέμου» που
ελάχιστα μπορεί να αλλάξει το οτιδήποτε
στο σήμερα καθώς παραπέμπει σε πρότυπα
άλλων καιρών, εξαγγέλλει την παραίτηση
από τον ανθρώπινο κόσμο στο όνομα
του όποιου Θεού και του συνακόλουθου
ψεύτικου κόσμου του. Δεν έχουν σημασία
όλα αυτά, οι άνθρωποι που κατά χιλιάδες
σκοτώνονται και σκοτώνουν κάτω από τη
σκιά αυτών των σκοτεινών λαβάρων την
αδικία πιστεύουν ότι αντιμάχονται, τον
δικό τους εξοβελισμό από τα δικαιώματα,
τη ζωή και τις ευκαιρίες των ισχυρών και

πλουσίων αρνούνται.
Αλλού η δυσαρέσκεια έρπει αμήχανη
για χρόνια ατελείωτα και ενίοτε ξεσπά
σε κινήματα χωρίς προσανατολισμό και,
ως εκ τούτου, χωρίς συνέχεια ή ακόμα
σε «ασυνήθιστες» κοινωνικές ή πολιτικές
συμπεριφορές. Ποτέ άλλοτε οι πλούσιοι
δεν πλούτιζαν με τέτοιους ρυθμούς και δεν
συγκέντρωναν στην ιδιοκτησία τους ένα
τεράστιο ποσοστό του πλούτου και των
αγαθών του κόσμου. Ίσως ποτέ άλλοτε οι
φτωχοί δεν ήταν τόσοι πολλοί και τόσο
έκθετοι στις επιθυμίες και τις αποφάσεις
των ισχυρών. Ο καπιταλισμός άλλαξε την
ανθρωπότητα με ρυθμούς πρωτόγνωρους
στην ιστορία. Με την ίδια ταχύτητα
αύξησε την αδικία, την ανισότητα, την
εκμετάλλευση, την απελπισία. Όλα αυτά
είναι ζητήματα στα οποία η Ρωσική
Επανάσταση μπορούσε και μπορεί να
απαντήσει. Εκατό χρόνια μετά από το
ξέσπασμά της, τριάντα χρόνια μετά την
ήττα της μπορούμε με βεβαιότητα να
ισχυριστούμε ότι είναι πιο απαραίτητη
από ποτέ άλλοτε, πιο αναγκαία για την
ανθρωπότητα ολόκληρη. Για το λόγο αυτό
δεν μιλούμε επετειακά γι’ αυτή. Μιλούμε
πολιτικά και επίκαιρα. Στην περίπτωση
που θέλουμε να δούμε τον κόσμο από την
πλευρά των πολλών φυσικά…
Μαθαίνει, με τον δύσκολο τρόπο,
καθημερινά για όλα αυτά ο λαός της χώρας
μου, ο λαός της Ελλάδας, όπου, σε ένα από τα
πλουσιότερα κράτη της γης με πολύμορφες
προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας, οι
εργαζόμενοι καταδικάζονται σε διαρκή
πτώχευση, οι παραγωγοί και δημιουργοί σε
υποαπασχόληση και ανεργία. Η δε χώρα
κάτω από καθεστώς «Διομολογήσεων»
-οθωμανικής περίπου εποχής – κάτω από
διαρκή εκβιασμό, βλέπει τον δημόσιο
πλούτο της να καταστρέφεται και να
ξεπουλιέται και η επικράτειά της να γίνεται
αντικείμενο απειλών και διεκδικήσεων από
μεγάλους και μικρούς διεκδικητές. Τους
νέους της να ξενιτεύονται, τον πληθυσμό
της να γερνάει και μειώνεται, τις τύχες
της παιχνίδι στα χέρια λαοπλάνων και
απατεώνων, ενίοτε αριστερού προσχήματος
και μεταμφίεσης. Και τα χειρότερα να
περιμένουν στη γωνία…
Δεν υπάρχουν πολλές ιστορίες, μία
υπάρχει: η επιστημονική. Συγκεντρώνει
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στοιχεία για το παρελθόν, τα αξιολογεί, τα
κρίνει και πάνω σε αυτά οικοδομεί έλλογα
σχήματα κατανόησης και ερμηνείας των
ανθρώπινων καταστάσεων και κοινωνιών.
Αυτήν προτιμούν αυτήν υπηρετούν οι
κομμουνιστές. Καθήκον τους να κτίσουν
τον αυριανό κόσμο και για να κτίσεις
κάτι στέρεο οφείλεις να γνωρίσεις καλά
τα στοιχεία του κόσμου μέσα στον οποίο
ζεις, του κόσμου που θέλεις να αλλάξεις. Οι
προπαγάνδες όμως είναι πολλές. Τόσες όσα
τα αντιφατικά συμφέροντα των κυρίαρχων
κοινωνικών τάξεων και των ανταγωνιστικών
ομάδων επιβάλουν. Πολλές προέρχονται
από έναν καπιταλισμό, που και χωρίς
αντίπαλο ακόμα, είναι σύστημα φθοράς
και απαξίωσης – του εαυτού του και γύρω
κόσμου που κανοναρχεί. Τους καιρούς
που το καπιταλιστικό σύστημα οργάνωνε
τον κόσμο με τους δικούς του κανόνες
είχε ανάγκη της επιστήμη και τη γνώση.
Σήμερα έχει ανάγκη την προπαγάνδα
ώστε να θολώσει το τοπίο και να κρύψει
τα αδιέξοδά του και την πνευματική του
ένδεια. Ζούμε στους καιρούς του «αστικού
αγνωστικισμού». Η αναγκαστική προσφυγή
των ακόμα ισχυρών στην ιστορία για την
«νομιμοποίηση» των επιχειρημάτων τους
συνθλίβει συνεχώς την τελευταία, ανατρέπει
τον επιστημονικό χαρακτήρα της και
την κάνει να δείχνει ασταθής, αντιφατική,
χειραγωγίσιμη. Η ιστορία είναι παιδεία
που αρμόζει σε ελεύθερες κοινωνίες και
ανθρώπους. Η προπαγάνδα είναι ακριβώς
το αντίθετο. Είναι η πρώτη ύλη του
αγνωστικισμού και του συνακόλουθου
φανατισμού.
Η ταύτιση του κομμουνισμού και του
ναζισμού με τον τρόπο που σήμερα
μεθοδεύεται από «ιστορικούς» αλλά κυρίως
από κυβερνήσεις και πολιτικούς χώρους

Καλημέρα 6

είναι τυπικό παράδειγμα της ακύρωσης της
ιστορίας για την εξυπηρέτηση πολιτικών
στόχων.
Και όμως, δεν χρειάζεται να είναι κανείς
σοφός για να αντιληφθεί τον βιασμό της
ιστορικής πραγματικότητας. Τα συστατικά,
τα οικοδομικά υλικά πάνω στα οποία
κτίστηκε ο ναζισμός είναι ευδιάκριτα: Η
φυλετική διάκριση, ο ρατσισμός, απότοκος
της βίαιης επιβολής από τις ευρωπαϊκές
δυνάμεις του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο
διαμέσου της αποικιοκρατίας. Ο εθνικισμός,
απότοκος των ανελέητων ανταγωνισμών
μεταξύ των αστών και των επιμέρους
καπιταλιστικών
συγκροτημάτων.
Ο
αντισημιτισμός, ως ιδεολογικό πρόπλασμα
της βίαιης αποβολής κοινωνικών ομάδων
στο περιθώριο των πολιτικών και νομικών
δικαιωμάτων (το δικαίωμα ζωής και
θανάτου επί των Εβραίων άνοιξε το δρόμο
για την καταναγκαστική εργασία, τον
ευτελισμό της εργατικής τάξης στο όνομα
«κατώτερων» κοινωνικών ομάδων ή λαών). Ο
αντικομμουνισμός η ανελέητη πάλη ενάντια
στην εργατική τάξη και στην πολιτική της
οργάνωση και χειραφέτηση. Πρόκειται για
συστατικά βίαια, εγκληματικά, θανατηφόρα
καθώς υπηρετούν το άδικο σε εποχές που
το άδικο αμφισβητείται. Και το άδικο είναι
μια εγκληματικά βίαιη υπόθεση.
Από την άλλη μεριά ο κομμουνισμός
γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες της
εργατικής τάξης για πολιτικά δικαιώματα,
για κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο στο βωμό του
καπιταλιστικού κέρδους, για απελευθέρωση
των παραγωγικών δυνάμεων και μαζί τους,
την απελευθέρωση της ανθρωπότητας
από το άδικο. Γεννήθηκε μέσα στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια σε αυτόν,

ενάντια στο δικαίωμα των λίγων να
σφαγιάζουν λαούς για τα δικά τους κέρδη
και συμφέροντα. Η δική του βία ήταν άμυνα
απέναντι στον παθιασμένο και ανελέητο
πόλεμο των εχθρών του.
Σε αντίθεση με την αστική Γαλλική
επανάσταση όπου το 3% του πληθυσμού
(οι τότε αστοί) αντικατέστησε στη νομή
της εξουσίας το 3% των αριστοκρατών
και
ιεραρχών,
οι
κομμουνιστικές
επαναστάσεις καταλύουν την εξουσία
των λίγων για να φέρουν την εξουσία των
πολλών. Στη Ρωσία του 1917, εργάτες,
αγρότες, μικροπαραγωγοί, βιοτέχνες
ήταν κάτι ανάμεσα στο 80% και στο 90%
του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Αυτούς αντιπροσώπευαν τα Σοβιέτ, τα
δικά τους συμφέροντα προωθούσαν. Αυτό
οι αστοί το ονομάζουν πραξικόπημα, τη
Γαλλική επανάσταση της εναλλαγής των
3% στην πολιτική εξουσία το ονομάζουν
επανάσταση. Έχουν και πρόβλημα
λεξιλογίου και κατανόησης εννοιών πλέον
στον καπιταλιστικό κόσμο. Πόσοι είναι
οι εργαζόμενοι, πόσοι οι εκμεταλλευτές;
Ποιος θα ήθελε να τους μετρήσουμε;
Βλέπετε όμως, στην αστική «δημοκρατία»
αρέσουν οι ιδέες, δεν αρέσουν οι αριθμοί
και οι μετρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει σήμερα την
ιστορία. Για την ακρίβεια την προσαρμόζει
στα μέτρα και στις επιδιώξεις της
προπαγάνδισης των σημερινών αναγκών
και συμφερόντων της. Μέσα στη δίνη των
ανελέητων καπιταλιστικών ανταγωνισμών
έχει ξεκινήσει σταυροφορία ενάντια στους
δικούς της εργαζόμενους και ενάντια στους
γύρω λαούς. Πόλεμος και εκμετάλλευση
είναι στο ημερολόγιο της. Πόλεμος ενάντια
στους εργαζόμενους σημαίνει πόλεμος
ενάντια στην αυτοτελή ταξική πολιτική
τους έκφραση, τον κομμουνισμό. Ο
αντικομμουνισμός γίνεται έτσι συστατικός
στοιχείο των «ευρωπαϊκών αξιών», ο
ναζισμός προοδευτικά αποενοχοποιείται
και αύριο, ίσως αγιοποιηθεί.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά
που σήμερα συμβαίνουν ας στραφούμε
στο παρελθόν. Στην επαύριο του πρώτου
παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου, στον
μεσοπόλεμο όπως συμβατικά ονομάζουμε
την περίοδο αυτή στην ιστορία. Τότε στην
πληγωμένη Ευρώπη, γεννήθηκαν το 1919 ο
ναζισμός και φασισμός. Γεννήθηκαν όχι για
να γιατρέψουν τις ανοικτές πληγές των λαών
αλλά για να θεραπεύσουν τις πληγές που ο
πόλεμος είχε προκαλέσει στο ευρωπαϊκό
κεφάλαιο. Οι συνταγές τους ήταν εφιαλτικές
αν και ταξικά προσδιορισμένες: κατάργηση
του Ρωμαϊκού Δικαίου έλεγε το 19ο
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σημείο από τα 25 του πρώτου ναζιστικού
προγράμματος και αντικατάστασή του
από φυλετικό (το γερμανικό, τη Γερμανία)
αντίστοιχο. Τι σήμαινε αυτό; Πολύ απλά
τη δυνατότητα να αποβάλει κανείς από την
προστασία του δικαστή και του δικαίου
ομάδες, κατηγορίες ανθρώπων σε τρόπο
ώστε να τους αναγκάσουν να εργάζονται
στα
καπιταλιστικά
κάτεργα
χωρίς
δικαιώματα, χωρίς ελπίδα, χωρίς δική
τους προοπτική. Το κριτήριο αυθαίρετο:
η φυλετική διάκριση, στην ουσία της, όπως
αποδείχθηκε απόλυτα ταξική. Οι ρίζες της
ιδέας: οι αποικίες του ιμπεριαλισμού με τις
υποδιαιρέσεις του «Δικαίου» αλλά και η
εξοντωτική εκμετάλλευση της εργασίας των
αιχμαλώτων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Ετούτα τα εδάφια της ναζιστικής
θεωρίας γοήτευσαν τους τραπεζίτες, τους
βιομήχανους και τους γαιοκτήμονες
αριστοκράτες της Γερμανίας που έσπευσαν
να αναθέσουν στους ναζί τις τύχες της χώρας
στα 1933. Γοήτευσαν όμως και τις άρχουσες,
τις αστικές τάξεις της Ευρώπης ολόκληρης,
τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Σχεδόν όλα
τα αστικά καθεστώτα της γηραιάς ηπείρου
ενσωμάτωσαν στη λειτουργία τους στοιχεία
της ναζιστικής θεωρίας ή στοιχεία της
ναζιστικής πολιτικής πρακτικής. Πλήθος
κυβερνήσεων έσπευσαν να μιμηθούν το
τελετουργικό της ναζιστικής παρέμβασης
αλλά και, σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα,
υιοθέτησαν
τις
αντικομμουνιστικές,
αντισημιτικές και ρατσιστικές παραμέτρους
του χιτλερισμού. Πολιτικές οργανώσεις
και κόμματα φασιστικών ή ναζιστικών
χαρακτηριστικών
πολλαπλασιάστηκαν.
Η «δική μας» περίπτωση, το καθεστώς
της Τετάρτης Αυγούστου, αντέγραψε και
«πιθήκισε» τις φασιστικές και ναζιστικές
τελετουργίες, έμαθε τους δημοσίους
υπαλλήλους και τους νέους να χαιρετούν
ναζιστικά, απαγόρευσε και έκαψε βιβλία,
εκτόπισε τους κομμουνιστές και ανακάλυψε
το Τρίτο χιλιόχρονο ελληνικό πολιτισμό σε
αντιγραφή των τότε προβλέψεων των ναζί
για το Τρίτο Ράιχ.
Το προϊόν ετούτων των διεργασιών ήταν το
Σύμφωνο Αντικομιντέρν από το 1936 και
μετά και η ιδέα – και πρακτική – της Νέας
Ευρώπης από το 1938 και στην πολεμική
συνέχεια. Το πρώτο καλούσε τον ευρωπαϊκό
καπιταλισμό στην ριζική θεραπεία του
κακού, της «ασθένειας της Ευρώπης» του
κομμουνισμού. Το δεύτερο καλούσε σε
συνένωση τις δυνάμεις του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού, κάτω από τα σκήπτρα και
την ηγεμονία του γερμανικού αντίστοιχου
φυσικά, σε τρόπο ώστε να υλοποιηθεί,
μέσα από τον πόλεμο, το μεγάλο όνειρο
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του ευρωπαϊκού κεφαλαίου: την επάνοδό
τους σε κυρίαρχη θέση στο παγκόσμιο
καπιταλιστικό σύστημα. Την επάνοδό
του στην θέση που κατείχε το ευρωπαϊκό
σύστημα δυνάμεων στον κόσμο και που
ο πρώτος παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός
πόλεμος του είχε στερήσει. Επάνοδο στην
Μπελ Εποκ, ήταν το όραμα. Αυτό ανέλαβε
να προσφέρει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
ο ναζισμός – ανάμεσα στους τότε
αποστόλους του και ο μετέπειτα πρώτος
και μακροβιότερος (1958-1967) πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (της Κομισιόν)
ο ναζί νομικός Δόκτωρ Χαλστάιν.
Ο δεύτερος παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός
πόλεμος ξεκίνησε με υπόστρωμα ετούτο το
φιλόδοξο σχέδιο. Την νίκη «ενάντια στον
Μπολσεβικισμό και την πλουτοκρατία».
Το πρώτο σκέλος του σχεδίου στόχευε
της ΕΣΣΔ και τους κομμουνιστές. Με την
εξόντωσή τους – και την φυλετική διαίρεση
του κόσμου – ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός
θα αποκτούσε την φθηνή εργατική δύναμη,
το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εργατών
«μέχρι θανάτου» (πόσες πολύ γνωστές
σήμερα εταιρείες δεν έζησαν τις καλύτερες
– από πλευράς κερδοφορίας – εποχές του
συνωστιζόμενες γύρω από τη δεξαμενή
μελλοθανατών εργαζόμενων στο πολύ
γνωστό μας Άουσβιτς) και το ζωτικό
γεωγραφικό χώρο που του έλλειπε. Με
τον τρόπο αυτό θα αποκτούσε το απόλυτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους
ανταγωνιστές στην καπιταλιστική σκακιέρα,
τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο ειδικά. Αυτό
ήταν το σχέδιο, αντάξιο της Χίμαιρας, που
κόστισε ογδόντα εκατομμύρια νεκρούς,
άφησε πίσω του απίστευτα εγκλήματα και
ατελείωτη φρίκη και κληροδότησε ερείπια
και πόνο.
Πολλά χρόνια αργότερα, στα 19891991, τον καιρό του Μάαστριχτ και
της επανεμφανισθείσας ιδέας της Νέας
Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός
φάνηκε να πέτυχε επιτέλους τον πρώτο
από τους δύο κεντρικούς στόχους του
ναζιστικού προγράμματος: τη νίκη επί
του μπολσεβικισμού. Ο καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής αποκαταστάθηκε στα
σοσιαλιστικά κράτη και κυριάρχησε σε όλη
την ήπειρο. Ο έτερος των στόχων, «η νίκη επί
της πλουτοκρατίας», δηλαδή ενάντια στον
αμερικανικό καπιταλισμό και τους λοιπούς
ανταγωνιστές που στο μεταξύ αναδείχθηκαν
στον κόσμο, δεν επετεύχθη, το αντίθετο
μάλιστα. Και έτσι η πολυπόθητη επιστροφή
στις πριν το 1917 ή το 1914 εποχές έμεινε
ανάπηρη. Δεν υπήρξε μια νέα ευρωπαϊκή
Μπελ Εποκ.
Για την ακρίβεια συνέβη μάλλον το αντίθετο.

Η συρρίκνωση της συμμετοχής του
ευρωπαϊκού καπιταλισμού στο παγκόσμιο
στερέωμα, όχι μόνο συνεχίστηκε αλλά και
επιταχύνθηκε με ρυθμούς καταστροφικούς.
Η διολίσθηση του ευρωπαϊκού μεριδίου
στην παγκόσμια οικονομία – σε όρους
ΑΕΠ – ανάμεσα στα 1913 και στα 1940
ήταν περίπου 7,2% (από 41,6% σε 34,4%,
στοιχεία EUROSTAT). Η οικονομική αυτή
δυσπραγία ενός συστήματος που υπήρξε
λίκνο της καπιταλιστικής οικονομίας και
απόλυτος κυρίαρχός της ως το 1914, έδωσε
δύο παγκόσμιους πολέμους και ανάμεσά
τους, το σκληρό πολιτικό εργαλείο, τον
ναζισμό. Τα αριθμητικά στοιχεία – τα
αδιέξοδα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού
– ήταν το ουσιαστικό υπόβαθρο του
ναζιστικού σχεδίου.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η
ενοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος
δυνάμεων ως και σε νομισματική βάση, θα
αποτελούσε θεωρητικά την αφετηρία μιας
αναπτυξιακής έκρηξης που θα βελτίωνε
τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο
οικονομικό χάρτη. Το πρόγραμμα ήταν το
ίδιο, όπως και στη δεκαετία του τριάντα:
η συρρίκνωση του εργατικού κόστους.
Φυσικά στα 1991, δεδομένου ότι δεν
υπήρχε πλέον η «ασθένεια» - η απειλή του
κομμουνισμού – οι ρυθμοί έντασης της
εκμετάλλευσης του ανθρώπινου μόχθου
μπορούσαν να είναι πιο ήπιοι απ’ ότι στον
καιρό του ναζισμού. Ο «καπιταλισμός
με ανθρώπινο πρόσωπο» έγινε το λάβαρο
της
ευρωπαϊκής
σοσιαλδημοκρατίας
- όπως και της ελληνικής παραλλαγής
τους,
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ/ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρχε εξάλλου η δυνατότητα λεηλασίας
των πρώην λαϊκών δημοκρατιών και του
εργατικού δυναμικού τους που επέτρεπε
πιο ήπιους ρυθμούς στην αποξήλωση του
«κοινωνικού κράτους» όπως αρέσκονται να
το ονομάζουν οι σοσιαλδημοκράτες.
Τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης
αντεπίθεσης που διακηρύχθηκε στο
Μάαστριχτ υπήρξαν απογοητευτικά. Την
πρώτη δεκαετία από τις υπογραφές της
συνθήκης οι επιδόσεις του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού υπήρξαν καταστροφικές. Η
οικονομία της ηπείρου αναπτύχθηκε κατά
12% περίπου ενώ, συγκριτικά η αντίστοιχη
των ΗΠΑ αναπτύχθηκε 38% - η Κίνα
πρώτα απ’ όλα – άρχισαν να προβάλουν
στο προσκήνιο.
Τη στασιμότητα την ακολούθησε η ελεύθερη
πτώση. Το μερίδιο του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού (της Ευρώπης των 28) στην
παγκόσμια οικονομία συρρικνώθηκε από
το 31,4% το 2004 σε 23,8% το 2014
(Στοιχεία EUROSTAT). Η απώλεια
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7.6 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα
δεκαετίας αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο
φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομική
ιστορία και βρίσκει οπωσδήποτε τη θέση
της ανάμεσα στις μεγάλες ανατροπές της
ιστορίας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα
πιο καταστροφικό όταν συνυπολογιστούν
και οι εσωτερικές ανατροπές που επέφερε
η πτώση. Η διατήρηση των οικονομικών
μεγεθών της βορειοδυτικής ζώνης της
ηπείρου γίνεται ολοένα και περισσότερο
σε βάρος των χωρών της νότιας ζώνης και,
ακόμα περισσότερο, εκείνων της κεντρικής
και ανατολικής πλευράς. Αυτό αυξάνει
τις εσωτερικές εντάσεις και ξυπνά πολλές
εκκρεμότητες του παρελθόντος.
Οι κυρίαρχες αστικές ελίτ της Ευρώπης,
σχεδόν σε κατάσταση πανικού, στρέφονται
σε ολοένα και πιο σκληρές πολιτικές για
να εξορκίσουν το αδιέξοδο. Οι πολιτικές
αυτές συνοψίζονται στις πολύ γνωστές
πρακτικές του καπιταλισμού, όταν
βρίσκεται σε κρίση: συγκέντρωση κεφαλαίο
σε όφελος μονοπωλιακών επιχειρηματικών
σχημάτων (σε βάρος στο κοινωνικό πεδίο
των μεσοστρωμάτων και, στο γεωγραφικό,
των λιγότερο ισχυρών κρατών) και ένταση
της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης
(καταστροφή όλων των δικαιωμάτων της
εργατικής τάξης).
Στο ιδεολογικό, στο θεωρητικό – και
«νομιμοποιητικό» - πεδίο, όλα τα
παραπάνω προαπαιτούν την αναθεώρηση
της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο ναζισμός
πρέπει να αποκατασταθεί, πόσο μάλλον
όταν στον καιρό του κλήθηκε να
απαντήσει σε προβλήματα του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού που μπορούν να θεωρηθούν
«πρόδρομα» των αντίστοιχων σημερινών.
Εξάλλου ο ναζισμός είναι πάντοτε χρήσιμο
εργαλείο όταν θέλεις να υποδουλώσεις
εργάτες και λαούς. Το ουσιαστικό στοιχείο
που προσφέρει η ναζιστική πολιτική
πρόταση ήταν και είναι η άρνηση του
«ρωμαϊκού δικαίου», δηλαδή η δυνατότητα
αποβολής από το νομικό σύστημα – και
τη συνακόλουθη προστασία- τεράστιων
τμημάτων του πληθυσμού με φυλετικά,
πολιτικά ή άλλα κριτήρια. Η από αέρος
θανάτωση 2.000.000 ανθρώπων στα
τελευταία χρόνια (από την επίθεση στους

Δίδυμους Πύργους ως το 2014) στο όνομα
των πολέμων κατά της τρομοκρατίας
θεωρείται έτσι ότι ανήκει στα θεμιτά των
«ευρωπαϊκών-δυτικών-αξιών» στο όνομα
των πολέμων «κατά της τρομοκρατίας»
(και των χημικών όπλων, προπαντός!).
Η κατηγοριοποίηση του νεοφερμένου
εργατικού δυναμικού ως «λαθρομετανάστες»
- δηλαδή χωρίς χαρτιά και νομιμοποίηση –
τον ίδιο στόχο υπηρετεί.
Στις ευρωπαϊκές αξίες λοιπόν πρέπει να
συμπεριληφθεί ο ναζισμός. Αυτό που
έγινε πριν λίγες ημέρες στην Εσθονία δεν
είναι ζήτημα φανατικών Εσθονών, ούτε
νοσταλγών του ένδοξου παρελθόντος των
πογκρόμ και των αποσπασμάτων θανάτου
(Einzagtzgrupen) των Εσθονών ναζί, αλλά
η μεθόδευση μιας πολιτικής επιλογής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εσθονία – που
μπορεί να παρουσιαστεί ως θύμα της
σοβιετικής εποχής – προσφέρεται για
ετούτη την αναβάθμιση. Το γεγονός ότι η
άρχουσα τάξη της Εσθονίας (αριστοκράτες
και αστοί) υπήρξε μια από τις πλέον
αιματοβαμμένες της σύγχρονης ιστορίας
– με απίστευτα εγκληματικές επιδόσεις
στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο – μάλλον
προσόν θεωρείται στην σημερινή συγκυρία,
παρά μειονέκτημα.
Η προεδρία της Εσθονίας είναι η από καιρό
επιζητούμενη ευκαιρία για αλλαγή κλίμακας
και τόνου στη νέα αντικομμουνιστική
σταυροφορία. Το γεγονός ότι από την
γενική καταδίκη των «ολοκληρωτισμών»
η βασική εκδήλωση είχε ως ειδικό θέμα
την «Κληρονομιά στον 21ο αιώνα των
εγκλημάτων που διαπράχτηκαν από τα
κομμουνιστικά καθεστώτα», οδηγεί στο
επόμενο βήμα. Ο ναζισμός βγαίνει από το
κάδρο και μοναδικός στόχος απομένει ο
κομμουνισμός. Η θεωρία των «δύο άκρων»
φαίνεται πως πλέον έχει ξεπεραστεί.
Η ιστορία παρόλα όσα λέγονται, δεν
επαναλαμβάνεται. Στη σημερινή Ενωμένη
Ευρώπη υπάρχουν φαινομενικά τα
ίδια προβλήματα με τα αντίστοιχα του
μεσοπολέμου, στο μέσο του εικοστού
αιώνα. Δεν υπάρχουν όμως μπροστά της
οι ίδιες δυνατότητες και λύσεις. Πρόκειται
για ένα σύστημα σε αδιέξοδο, με μειωμένη
την γεωπολιτική του σημασία, γερασμένο

πληθυσμό, προβληματικό παραγωγικό
δυναμικό, εξαρτημένο από μακρινές
πηγές ενέργειας, περικυκλωμένο από
μη ελεγχόμενες κοινωνίες τις οποίες δεν
μπόρεσε να υποτάξει το φιλόδοξο, σκληρό
και αιματηρό ιμπεριαλιστικό σχέδιο της
λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης». Η Ενωμένη
Ευρώπη αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τα
παλιά – ιστορικά –της πολιτικά εργαλεία:
η πλέον πολεμοχαρής ήπειρος στην
παγκόσμια ιστορία αδυνατεί σήμερα να
κάνει πόλεμο. Καταφεύγει στην Αμερική γι’
αυτό, όπως οι ύστερες ελληνιστικές πόλεις
κατέφευγαν στους Ρωμαίους για να κάνουν
πόλεμο για λογαριασμό τους.
Ο ναζισμός και η πέρα από το μέτρο
σκληρότητά του οφείλονταν στο μέγεθος
του πολιτικού στόχου που καλούνταν να
υπηρετήσει. Η επαναφορά της ιστορίας
σε ένδοξη περίοδο του παρελθόντος
ήταν πάντοτε στην ιστορία μια εξαιρετικά
επικίνδυνη και κακή ιδέα. Η Ευρώπη όμως
τότε είχε πραγματικές δυνατότητες. Με
το 1/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 20%
του πληθυσμού της Γης, μπορείς να κάνεις
έναν πολύ μεγάλο πόλεμο. Σήμερα με το
1/5 του παγκόσμιου ΑΕΠ καθημερινά
συρρικνούμενο και με λιγότερο από 10%
του πληθυσμού – με μέσο όρο ηλικίας τα
45 χρόνια – δεν μπορείς να κάνεις τίποτε το
βίαιο και σκληρό. Ο σημερινός ναζισμός θα
είναι μια καρικατούρα. Ίσως βοηθήσει τον
όποιο κο Μακρόν να έρθει στην εξουσία
χρησιμοποιούμενος ως φόβητρο. Ίσως
εμπνεύσεις τους Ουκρανούς να πολεμήσουν
τη Ρωσία – για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ίσως εμπνεύσει διωγμούς και
πογκρόμ ενάντια σε εργαζόμενους και
μετανάστες, έτσι για να νουθετηθούν οι
τελευταίοι και αποδεχθούν την δουλική
τους υπόσταση. Μέχρι εκεί.
Το αντίθετο. Όταν οι εσωτερικές αντιθέσεις
μέσα στην Ένωση των «ισότιμων εταίρων»
(εξαιρετικό αστείο αυτό) θεριέψουν, τότε ο
νέο-ναζισμός ίσως χρησιμεύσει για εργαλείο
αποδόμησης της Ένωσης ισοτίμων η μη.
Αυτά δεν είναι παιχνίδια για μαθητευόμενους
μάγους και μάλιστα για απογοητευμένους,
πανικόβλητους και αδαείς προφήτες.

ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ «Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΕΚΔ.
ΚΨΜ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η

εποχή, ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος,
ο Φεβρουάριος 1917, η άνοιξη των
Μπολσεβίκων, ο δρόμος για την εξουσία,
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η εξουσία των Σοβιέτ.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, η Γαλλική
Επανάσταση οδήγησε την αστική τάξη

στην πολιτική εξουσία, ολοκληρώνοντας
την
απελευθέρωση
εκείνων
των
παραγωγικών δυνάμεων οι οποίες θα
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στήριζαν τον καπιταλιστικό τρόπο
παραγωγής. Ο κόσμος άλλαξε δραματικά,

όχι όμως σε όφελος των πολλών. Οι
αστοί, οι προύχοντες των κολεγίων της
«Τρίτης κατάστασης» οι οποίοι πήραν
τότε την εξουσία, ήταν περίπου το 3%
του πληθυσμού, όσοι ήταν επίσης οι
αριστοκράτες και οι ιεράρχες τους οποίους
αντικατέστησαν.
Στα 1917, μέσα στη δίνη του Α΄
Παγκόσμιου
Πολέμου,
μια
νέα
επανάσταση άλλαξε δραματικά τους όρους
της πολιτικής και μαζί της ιστορίας. Το
πέρασμα της εξουσίας στα Σοβιέτ δεν
πρόβλεπε προύχοντες και μεσάζοντες.
Με τους δικούς του όρους, τη δική του
οργάνωση, τους δικούς του θεσμούς, το
εργατικό κίνημα –και μαζί του όλοι όσοι
με τον μόχθο τους χτίζουν τον ανθρώπινο
πολιτισμό– έφερε στην εξουσία τη
συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων.

Μέτρησε τον κόσμο με τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του συμφέροντα.
Μια νέα ιστορία ξεκίνησε για την
ανθρωπότητα, εκατό χρόνια πριν από
τις δύσκολες δικές μας ημέρες, κάτω
από τα λάβαρα και τα συνθήματα των
Μπολσεβίκων.
Βιογραφικό του Γ. Μαργαρίτη: Κάποτε
που έγραφα σε ένα περιοδικό της
αριστεράς ο τότε –ας πούμε- αρχισυντάκτης
του και δάσκαλος όλων μας, απαντούσε
πολύ φυσικά στο ερώτημα του τι και ποιοι
είμαστε. Είμαστε κομμουνιστές έλεγε,
τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Εγώ αυτό το
κράτησα και σκοπεύω να το κρατήσω για
όσο υπάρχω. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται.
(http://www.katiousa.gr/author/giorgos-margaritis/)

Ο ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
(Η ομιλία του Λευτέρη Νικολάου, μέλους Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΕ στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Πράγα (2 Δεκεμβρίου 2017), οργανωτής Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ Τσεχίας)

Ε

ίναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να
αναπτύξει κανείς το θέμα της Μεγάλης
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης,
του κορυφαίου κοσμοϊστορικού γεγονός του
20ου Αιώνα. Πρόκειται ακριβώς για εκείνο το
γεγονός που σήμανε την έναρξη της εποχής
μας, της εποχής που η εργατική τάξη θα
γινόταν ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και
θα έσπρωχνε τον τροχό της ιστορίας εμπρός,
παίρνοντας την εξουσία και οργανώνοντας τις
νέες σοσιαλιστικές κομμουνιστικές σχέσεις
παραγωγής, αναμορφώνοντας ολόκληρη την
κοινωνία.
Είναι μεγάλη τιμή, να απευθύνεται κανείς
συζητώντας για τη Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση, σε πολιτικούς
πρόσφυγες, αντάρτες μαχητές του ΔΣΕ,
σε ανθρώπους που με την επαναστατική
φλόγα του Οκτώβρη στην καρδιά, πάλεψαν
κάτω από δυσκολότατες συνθήκες, χωρίς
να υπολογίζουν δυσκολίες, κακουχίες, τον
αντίστοιχο συσχετισμό δυνάμεων, ενάντια
στην αστική τάξη της χώρας μας και τους
ξένους συμμάχους της, με το όπλο στο
χέρι για να δώσουν τέλος στο σύστημα
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, για την
οικοδόμηση μιας κοινωνίας στο μπόι των
ονείρων και των αναγκών μας, το σοσιαλισμό.

Τι απέδειξε ο Οκτώβρης;
Τιμάμε και εμπνεόμαστε από την πάλη
των εκατομμυρίων εργατών και φτωχών
αγροτών που απέδειξαν ότι μπορεί να
ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι
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οι λαοί μπορούμε να οικοδομήσουμε μία
ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ότι
η εργατική τάξη, με το επαναστατικό της
κίνημα μπορεί να ηγηθεί της υπόθεσης της
κοινωνικής προόδου, του περάσματος από
τον παλιό τρόπο παραγωγής και οργάνωσης
της κοινωνίας, τον καπιταλιστικό, στο νέο, τον
μοναδικά ελπιδοφόρο για την ανθρωπότητα,
τον κομμουνιστικό.
Την παγκόσμια ιστορική σημασία της
Οκτωβριανής Επανάστασης μπορούμε να
την συνειδητοποιήσουμε από το γεγονός
ότι έδωσε ώθηση στο διεθνές επαναστατικό
κίνημα, αισιοδοξία στην πάλη των λαών σε
όλη τη γη, επιτάχυνε τις διαδικασίες ίδρυσης
των Κομμουνιστικών Κομμάτων, όπως και
του Κόμματός μας του ΚΚΕ.
Γιατί τα κατάφεραν οι Μπολσεβίκοι;
Με αφορμή τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής
επανάστασης, όλες οι πολιτικές δυνάμεις,
οι κυβερνήσεις, τα ινστιτούτα, τα ΜΜΕ
αρθρογραφούν ασταμάτητα, με όπλο
τη διαστρέβλωση και τη συκοφαντία.
Προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη
σημασία της Οκτωβριανής Επανάστασης:
ατύχημα της ιστορίας τη χαρακτηρίζουν
οι αστοί, πραξικόπημα του Λένιν και
των Μπολσεβίκων. Οπορτουνιστές και
αποστάτες του μαρξισμού-λενινισμού λένε
ότι ήταν πρώιμη, δεν είχε έρθει η ώρα της.
Η αναγκαιότητα και η επικαιρότητα του
σοσιαλισμού, η δυνατότητα κατάργησης της
ατομικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα
μέσα παραγωγής πηγάζουν από την

καπιταλιστική εξέλιξη που οδηγεί στη
συγκεντρωμένη παραγωγή. Η ανθρωπότητα
ποτέ δεν βάζει μπροστά της ένα πρόβλημα,
του οποίου δεν έχουν δημιουργηθεί ήδη
οι όροι για την επίλυση. Το γεγονός
ότι στα 1917 το ρωσικό προλεταριάτο
υπό την καθοδήγηση του Κόμματος
των μπολσεβίκων ανέτρεψε τον Τσάρο,
την αστική προσωρινή κυβέρνηση και
βάδισε εμπρός προς την οικοδόμηση του
Σοσιαλισμού, αποδεικνύει στην πράξη
την ύπαρξη των υλικών προϋποθέσεων
της οικοδόμησης του σοσιαλιστικούκομμουνιστικού σχηματισμού.
Οι Μπολσεβίκοι τα κατάφεραν γιατί με την
καθοριστική συμβολή του Λένιν έκαναν
συνεχή θεωρητική και πολιτική δουλειά στην
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επεξεργασία και ανάπτυξη της στρατηγικής,
οικοδομούσαν το Κομμουνιστικό τους
Κόμμα με τις αρχές του Κόμματος
Νέου Τύπου. Γιατί έκαναν προσπάθεια να
εμβαθύνουν και να προβλέπουν τις γρήγορες
αλλαγές στον συσχετισμό δύναμης των
αντίπαλων τάξεων, στο συσχετισμό της
πολιτικής επιρροής μέσα στην εργατική τάξη.
Γιατί ατσαλώθηκαν σε συνθήκες σφοδρής
διαπάλης, ιδεολογικού, πολιτικού και
οργανωτικού διαχωρισμού από τις δυνάμεις
του οπορτουνισμού. Γιατί σε κάθε φάση
της ανάπτυξης της ταξικής πάλης, επέδειξαν
χαρακτηριστική ικανότητα εξυπηρέτησης
της στρατηγικής με την ανάλογη πολιτική,
με συμμαχίες, συνθήματα, ελιγμούς
καθώς και εύστοχη αντιπαράθεση με τους
οπορτουνιστές. Γιατί με τη δράση τους για
την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε
όφελος του κινήματος, της επανάστασης,
σφυρηλατούσαν επαναστατικούς δεσμούς
με εργατικές-λαϊκές δυνάμεις χωρίς
να υποκύπτουν στις δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν στη δράση τους, όπως η
κρατική και παρακρατική βία.
Σε τελική ανάλυση, οι μπολσεβίκοι νίκησαν
γιατί δούλεψαν με υπομονή, με τόλμη
και κυρίως γιατί δούλεψαν με σχέδιο
πολιτικής, οργανωτικής και στρατιωτικής
προετοιμασίας για την εξέγερση σε συνθήκες
επαναστατικής κατάστασης.
Τι σημαίνει αφομοίωση της πείρας των
μπολσεβίκων σήμερα;
Σημαίνει ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού
Κόμματος, ώστε αξιοποιώντας της αντιθέσεις
και αντιφάσεις του συστήματος να βαθαίνει
την ταξική πάλη, να γίνεται οργανωμένη
πρωτοπορία της Κοινωνικής Ανατροπής.
Ικανό να ηγηθεί της πάλης της εργατικής
τάξης και όλου του λαού, για την ανασύνταξη
του εργατικού κινήματος, την προώθηση της
κοινωνικής συμμαχίας σε αντιμονοπωλιακήαντικαπιταλιστική γραμμή, κατά του
ιμπεριαλιστικού πολέμου, για την εργατική
εξουσία.
Η εργατική τάξη έχει αποδείξει ότι μπορεί
ως μοναδική πραγματικά επαναστατική
τάξη να υλοποιήσει την ιστορική της
αποστολή, να ηγηθεί της οικοδόμησης
του σοσιαλισμού- κομμουνισμού. Γι’
αυτό σήμερα, προτεραιότητα μας είναι
η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος,
όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, να
συνειδητοποιούν καθημερινά, ποιος είναι ο
πραγματικός αντίπαλος και πού πρέπει να
στραφεί η πάλη τους.
Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη, ως εκείνη
η πρωτοπόρα δύναμη που αντιλαμβάνεται
την ανάγκη συνολικής ανατροπής της
καπιταλιστικής εξουσίας και επιδιώκει
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η πάλη να κατευθύνεται προς αυτόν το
στόχο. Κι αυτή η πρωτοπόρα δράση μας
μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση
των αγώνων, που θα μαζικοποιούνται όλο
και περισσότερο και θα αποκτούν πιο
μόνιμα, πιο σταθερά αντιμονοπωλιακά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Όταν
όλο κι ευρύτερες εργατικές λαϊκές μάζες
κατανοούν ότι η ταξική πάλη δε λήγει με
επαίσχυντους συμβιβασμούς.
Αγώνων, που έχουν αποτελέσματα όταν
συνειδητοποιείται ότι κάθε επιμέρους
ζήτημα συνδέεται με τις στρατηγικές
επιλογές της καπιταλιστικής πολιτικής, ότι
άμεσες, μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις
για τα προβλήματα των εργαζομένων,
εντός της σαπίλας του καπιταλιστικού
συστήματος, στην πραγματικότητα δεν
υπάρχουν. Το κυνήγι τέτοιων, δήθεν άμεσων
πολιτικών λύσεων, κόστισε ακριβά όλα τα
προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα αυτά τα 9
χρόνια της κρίσης: Σάρωμα κατακτήσεων,
4 μνημόνια, πολλαπλάσιες απογοητεύσεις,
τεράστια αναμονή και μεγάλη συνολική
οπισθοχώρηση.
Κανένας αγώνας δεν αποκτά ταξικό
προσανατολισμό,
σταθερότητα
και
αντοχή, όταν ο εργάτης ενστερνίζεται σαν
δικούς του, τους στόχους του κεφαλαίου,
της πλουτοκρατίας, για «μεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα». Όταν εναποθέτει τις
ελπίδες, έστω για μια ανάσα ανακούφισης,
στην κοροϊδία της δήθεν “δίκαιης ανάπτυξης”
του κ. Τσίπρα ή στην ανάλογη δήθεν
“βιώσιμη ανάπτυξη” του κ. Μητσοτάκη.
Η ανάδειξη της ανάγκης για μια εργατική
διακυβέρνηση, για μια λαϊκή εξουσία, από
το ΚΚΕ, ως το αντίπαλο δέος απέναντι στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, λιγοστεύει
τις δυσκολίες να ξεδιπλώνονται οι αγώνες,
μειώνει τη δυνατότητα των αστικών
κομμάτων να διαχειρίζονται τη λαϊκή
δυσαρέσκεια, πότε με τα ψευτοδιλήμματα
της «χρεοκοπίας», πότε της «πολιτικής
αστάθειας», του ψεύτικου μπαμπούλα της
«περιπέτειας». Μόνο η ανάδειξη αυτής της
ρεαλιστικής προοπτικής, μπορεί να βάλει
εμπόδια στα διάφορα αστικά κόμματα, στο
ίδιο το διεφθαρμένο σύστημα και τα επιτελεία
του να υποτάσσουν κάθε φορά την εργατική
τάξη στους λεγόμενους δήθεν “εθνικούς”,
δηλαδή στους ταξικούς, αντιλαϊκούς στόχους
της άρχουσας τάξης.
Αυτό μπορεί να συμβάλει, ώστε περισσότεροι
εργαζόμενοι σήμερα, να κατανοήσουν
ευρύτερα, ότι η καπιταλιστική ιδιοκτησία
και εκμετάλλευση του συνολικού πλούτου
της χώρας, είναι το βασικό εμπόδιο για
να ζήσουν ανθρώπινα οι εργατικές λαϊκές
οικογένειες, ικανοποιώντας τις πραγματικές,

ανάγκες τους.
Τι συμμαχία χρειάζεται σήμερα;
Για να μπορέσει η εργατική τάξη να
διεκδικήσει την εξουσία πρέπει να
συγκροτήσει τη δική της κοινωνική
συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά, τα
καταπιεσμένα στρώματα της πόλης. Με
την πάλη των μπολσεβίκων, έγινε δυνατό,
η φτωχή αγροτιά να συμμαχήσει με την
επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής
τάξης. Αυτή η συμμαχία νίκησε, η συμμαχία
όλων των καταπιεσμένων με την οποία
συντάχθηκαν οι στρατιώτες, τα παιδιά του
λαού που ήταν στον πόλεμο. Αυτή η πείρα
επιβεβαιώνει πως η ελπίδα, η διέξοδος δεν
βρίσκεται στις συμφωνίες «κορυφών» αλλά
στη συμμαχία όλων των καταπιεσμένων,
μέσα στο κίνημα, εκεί όπου μπορούν όλοι
αυτοί να συναντηθούν και μαζί να βαδίσουν
στο δρόμο της σύγκρουσης για να βρεθούν
πραγματικά στην εξουσία.
Η Κοινωνική Συμμαχία που προτείνει
το ΚΚΕ, σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή
κατεύθυνση,
αφορά
κοινωνικές δυνάμεις, δηλαδή, την εργατική
τάξη, μισθωτούς του δημόσιου τομέα,
αυτοαπασχολούμενους
επαγγελματίες,
εμπόρους, βιοτέχνες και επιστήμονες,
αυτοαπασχολούμενους αγρότες.
Η Κοινωνική Συμμαχία έχει κινηματικά
χαρακτηριστικά με γραμμή αντεπίθεσης,
ρήξης και ανατροπής. Έχει πρόταση
διακυβέρνησης – εξουσίας, πέρα και έξω από
τα όρια της αστικής διακυβέρνησης ή μιας
κυβέρνησης αστικής διαχείρισης. Δηλαδή,
πέρα και έξω, μακριά, από την πολιτική
εξουσία των κεφαλαίου.
Με τη δράση του, το ΚΚΕ θέτει το
ερώτημα: Με ποια πολιτική γραμμή δίνεται
πραγματική απάντηση στα προβλήματα
του λαού; Με τα μονοπώλια ή ενάντια
στην κυριαρχία τους; Με την εξουσία των
μονοπωλίων, του κεφαλαίου ή με την εξουσία
του εργαζόμενου λαού, του δημιουργού
όλου του πλούτου της κοινωνίας;
Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οι εργατικές
- λαϊκές δυνάμεις, μέσα από την πείρα
της συμμετοχής τους στην οργάνωση της
πάλης σε κατεύθυνση σύγκρουσης με τη
στρατηγική του κεφαλαίου, θα πείθονται
για την ανάγκη, να πάρει η οργάνωση και
η αντιπαράθεσή τους, χαρακτήρα εφ’ όλης
της ύλης και με όλες τις μορφές σύγκρουσης
με την οικονομική, πολιτική κυριαρχία του
κεφαλαίου.
Μαζεύονται σύννεφα πολέμου
Ο Οκτώβρης επιβεβαίωσε στην πράξη πως
η πάλη για έξοδο από τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο είναι αναπόσπαστα δεμένη με την
πάλη για την εργατική εξουσία, κι αυτή η
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στρατηγική των μπολσεβίκων επιβεβαιώθηκε
πριν από 100 χρόνια. Αυτή την πείρα θέλουμε
να τη συζητήσουμε ιδιαίτερα σήμερα
που η διαπάλη, ο ανταγωνισμός, ανάμεσα
σε ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου
καπιταλιστικού κόσμου διέρχεται και από
τη περιοχή μας, τα Βαλκάνια, το Αιγαίο, την
Ανατολική Μεσόγειο.
Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού βρίσκονται
οι δρόμοι μεταφοράς ενέργειας και
εμπορευμάτων ανάμεσα σε μονοπωλιακούς
ομίλους ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών
για το ποιος θα υπερισχύσει στη μοιρασιά
που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή
μας. Έχουμε ήδη πει ότι μερίδιο σ’ αυτή τη
μοιρασιά διεκδικεί και η ελληνική αστική
τάξη που μέσω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ πουλάει τη νέα επικίνδυνη «μεγάλη
ιδέα», της περιβόητης «γεωστρατηγικής
αναβάθμισης της χώρας» στα πλαίσια του
ΝΑΤΟ.
Προειδοποιούμε: Πρόκειται μόνο για
αναβάθμιση της γεωστρατηγικής εμπλοκής
της ελληνικής άρχουσας τάξης, της κάθε
αστικής τάξης, σε πολέμους και επεμβάσεις
στην περιοχή, σε αποστολές εκτός συνόρων
στρατευμάτων, σε αναβάθμιση των
αμερικάνικων και νατοϊκών βάσεων θανάτου.
Αυτά πούλησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ με το πρόσφατο ταξίδι του
Τσίπρα στις ΗΠΑ και τους ύμνους στον
Τραμπ. Ήταν το πιο χοντρό ξέπλυμα του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, από έναν δήθεν
“αριστερό” πρωθυπουργό. Αυτό που θα
ζήλευαν όλες οι παλιές ελληνικές κυβερνήσεις
που ασπάστηκαν το δόγμα Τρούμαν και
διαχειρίστηκαν το σχέδιο Μάρσαλ.
Γι’ αυτό ο λαός μας πρέπει να βρίσκεται
σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Να μην μπει
ο λαός «κάτω από ξένη σημαία», να μην
χύσει το αίμα του για ξένα συμφέροντα.
Σε περίπτωση πιο άμεσης συμμετοχής της
χώρας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η εργατική
τάξη, θα πρέπει να χαράξει την δική της
πάλη μαζί με λαϊκά στρώματα και το
κίνημά τους, για να υπερασπίσει την εδαφική
ακεραιότητα της χώρας αλλά και για να βγει
ο λαός νικητής απέναντι στην αστική εξουσία
της εκμετάλλευσης και των πολέμων ή της
δήθεν ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο
των λαών.
Σοσιαλισμός: Αναγκαίος και Επίκαιρος
Σήμερα 100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση, 30 σχεδόν χρόνια μετά την
ανατροπή του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ
και στις άλλες χώρες, επιμένουμε: Ο
σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος.
Η σύγχρονη καπιταλιστική ιδιοκτησία
ακυρώνει τη δυνατότητα να ζήσουν όλοι
οι εργαζόμενοι σε κοινωνικά οργανωμένες
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καλύτερες συνθήκες που να ανταποκρίνονται
στις αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες.
Εδώ μπορεί κανείς να βρει την απάντηση σε
ένα σωρό ερωτήματα:
Γιατί δεν μπορούν να έχουν όλοι δουλειά,
να ζουν χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας;
Γιατί δεν μπορούν να εργάζονται λιγότερες
ώρες απολαμβάνοντας καλύτερο επίπεδο
ζωής; Γιατί τα παιδιά μας δεν μπορούν
να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία,
και όλοι μας Υγεία, Πρόνοια;
Η απάντηση βρίσκεται στο εμπόδιο
της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, που με
κριτήριο το κέρδος καθορίζει το τι και
πώς θα παραχθεί, τι και ποια υποδομή θα
φτιαχτεί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι
ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων συνθλίβονται. Και αυτό ισχύει σε
ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο και στα
πιο αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη.
Στο έδαφος του καπιταλισμού, όπου
δρουν οι αδυσώπητοι νόμοι της αξίας
και της υπεραξίας, δεν υπάρχει χώρος
για συμμετοχή, στήριξη, ή ανοχή των
Κομμουνιστικών Κομμάτων σε κανενός
τύπου κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τον
επιθετικό προσδιορισμό που τη συνοδεύει.
Η παροχή στήριξης από το ΚΚ σε μία
αστική κυβέρνηση, όχι μόνο δεν μπορεί να
“κρατάει τα μπόσικα” ή να εγγυηθεί κάποια,
λιγοστά, δικαιώματα για την εργατική τάξη,
αλλά επί της ουσίας αθωώνει το σύστημα
της εκμετάλλευσης, αφοπλίζει το ΚΚ και
το οδηγεί σε απαράδεκτους συμβιβασμούς,
προσδένει το κίνημα στο να επιζητά
το μικρότερο κακό ή τον πιο επιδέξιο
διαχειριστή, αντί να οργανώνει την πάλη
του σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή
γραμμή.
Ποια κυβέρνηση απ’ όλες αυτές που
ονομάστηκαν αριστερές, προοδευτικές,
κατάφεραν να δώσουν λύσεις σε εργατικά
λαϊκά
προβλήματα;
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη
χώρα μας.
Τα έργα και οι ημέρες της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα έργα και οι ημέρες μιας
αστικής σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης,
όργανο της εξουσίας του κεφαλαίου και αυτό
ισχύει ανεξάρτητα τις προθέσεις, το όνομα,
τα πρόσωπα, τη φρασεολογία, τα συνθήματα.
Ο σοσιαλισμός του 20ού αιώνα απέδειξε την
ανωτερότητα του απέναντι στον καπιταλισμό,
τα τεράστια πλεονεκτήματα που παρέχει για
την εργασία και τη ζωή των εργαζομένων.
H Σοβιετική Ένωση και το παγκόσμιο
σοσιαλιστικό σύστημα αποτέλεσαν το μόνο
πραγματικό αντίβαρο στην ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα. O ρόλος της Σοβιετικής

Eνωσης στην Αντιφασιστική Νίκη των
Λαών, κατά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν
καθοριστικός. Συνέβαλε αποφασιστικά στην
κατάλυση του αποικιοκρατικού συστήματος.
Tα σοσιαλιστικά κράτη έδωσαν ιστορικά
παραδείγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης
σε λαούς που αγωνίζονταν ενάντια στην
εκμετάλλευση, στην ξένη κατοχή και τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι κατακτήσεις
των εργαζομένων στα σοσιαλιστικά κράτη,
για αρκετές δεκαετίες, ήταν σημείο αναφοράς
και συνέβαλαν στην απόσπαση κατακτήσεων
από το εργατικό και λαϊκό κίνημα των
καπιταλιστικών κρατών.
Η κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων
παραγωγής απελευθέρωσε τον άνθρωπο
από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς,
άνοιξε το δρόμο για την παραγωγή και την
ανάπτυξη των επιστημών, με στόχο την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι,
όλοι είχαν εξασφαλισμένη εργασία, δημόσια
δωρεάν ιατρική περίθαλψη και Παιδεία,
παροχή φθηνών υπηρεσιών από το κράτος,
κατοικία, πρόσβαση στην πνευματική και
πολιτιστική δημιουργία. Η ριζική εξάλειψη
του αναλφαβητισμού, σε συνδυασμό με
την άνοδο του γενικού επιπέδου μόρφωσης
και ειδίκευσης, και ο εκμηδενισμός της
ανεργίας αποτελούν μοναδικά σοσιαλιστικά
επιτεύγματα.
Η πολιτιστική επανάσταση, ως αναπόσπαστο
στοιχείο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους
να γνωρίσουν τις κατακτήσεις του
ανθρώπινου πολιτισμού. Διευρύνθηκε ο μη
εργάσιμος χρόνος, άλλαξε το περιεχόμενό
του. Έγινε χρόνος για την ανάπτυξη του
πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των
εργαζομένων, την ενίσχυση της συμμετοχής
τους στην εργατική εξουσία και στον έλεγχο
της διεύθυνσης των παραγωγικών μονάδων.
H Κοινωνική Ασφάλιση των εργαζομένων
ήταν φροντίδα πρώτης προτεραιότητας
του σοσιαλιστικού κράτους. Η κάλυψη των
συντάξεων ήταν στοιχείο του κεντρικού
σχεδιασμού της οικονομίας. H σοσιαλιστική
εξουσία έθεσε τις βάσεις για την κατάργηση
της ανισοτιμίας της γυναίκας.
Η δικτατορία του προλεταριάτου, η
επαναστατική εργατική εξουσία, ως κράτος
που εξέφραζε τα συμφέροντα της κοινωνικής
πλειοψηφίας
των
εκμεταλλευόμενων
και όχι της κοινωνικής μειοψηφίας των
εκμεταλλευτών, αναδείχτηκε σε ανώτερου
τύπου δημοκρατία.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, για ένα
μεγάλο διάστημα, έδωσε τη δυνατότητα η
μονάδα παραγωγής να γίνει ο πυρήνας της
δημοκρατίας, με την αντιπροσωπευτική
συμμετοχή των εργαζομένων στην εξουσία
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και τη διεύθυνση, τη δυνατότητα να
εκλέγουν και να ανακαλούν εκπροσώπους
των εργαζομένων στα ανώτερα όργανα της
εξουσίας. Η επανάσταση του Οκτώβρη, η
εργατική εξουσία έβγαλε τις μάζες από το
περιθώριο.
Εγκαινίασε τη διαδικασία ισοτιμίας
εθνών και εθνοτήτων, στο πλαίσιο ενός
τεράστιου πολυεθνικού κράτους και
έδωσε την κατεύθυνση επίλυσης του
εθνικού προβλήματος με την εξάλειψη της
εθνικής καταπίεσης σε όλες τις μορφές και
εκδηλώσεις της.
Οι κατακτήσεις που, αναμφισβήτητα,
σημειώθηκαν στα σοσιαλιστικά κράτη, σε
σύγκριση με το σημείο εκκίνησής τους, αλλά
και σε σύγκριση με τη ζωή των εργαζομένων
στον καπιταλιστικό κόσμο, αποδεικνύουν ότι
ο σοσιαλισμός έχει εγγενείς δυνατότητες για
αλματώδη και συνεχή άνοδο της κοινωνικής
ευημερίας και ολόπλευρης ανάπτυξης του
ανθρώπου.
Το ιστορικά καινούργιο είναι ότι η ανάπτυξη
αφορούσε στο σύνολο των μαζών, σε
αντίθεση με την καπιταλιστική ανάπτυξη τη
συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση και την
κοινωνική αδικία.
Η δυναμική της σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
η υπεροχή του σοσιαλισμού έναντι του
καπιταλισμού, φαίνεται και αν σκεφτεί
κανείς ότι η σοσιαλιστική οικοδόμηση στην
ΕΣΣΔ, πραγματοποιούνταν σε συνθήκες
ιμπεριαλιστικής στρατηγικής περικύκλωσης,
μεγάλων καταστροφών, εμποδίων και
απειλών, ψυχρού πολέμου.
Η απώλεια της δυναμικής της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης από ένα σημείο και μετά,
δεν δικαιώνει σε καμιά περίπτωση τον
καπιταλισμό και τους απολογητές του.
Χρέος και καθήκον
Σήμερα εμείς πρέπει να ανοίξουμε τη
συζήτηση τι είναι πραγματικά το “σύγχρονο
και νέο”, ποιο είναι το παλιό και ξεπερασμένο,
τι έπρεπε πιο συνειδητά, πιο αποφασιστικά να
προχωρήσει, για την ανεπίστρεπτη νίκη του

κομμουνισμού. Έτσι θα εξουδετερώσουμε
και την αντικομουνιστική χολή.
Κι αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε
με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Από
εμάς θα ακούσουν την αλήθεια και για τα
θετικά και για τα αρνητικά. Μόνο με την
δημιουργική και αντικειμενική εξήγηση του
παρελθόντος, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
δυναμικά το παρόν και να ανοίξουμε το
δρόμο για το νικηφόρο μέλλον.
Ιδιαίτερα εσείς, Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες, εξόριστοι, τα παιδιά και
τα εγγόνια τους, μπορείτε να έχετε
σοβαρή συνεισφορά στην υπεράσπιση
και τη διαφύλαξη των επιτευγμάτων του
Σοσιαλισμού που γνωρίσαμε. Χρειάζεται
να αναδειχθεί η τεράστια διεθνιστική
προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, των
άλλων σοσιαλιστικών χωρών, που στάθηκαν
στο πλάι των λαών, που υποδέχθηκαν
δεκάδες χιλιάδες διωκόμενους κομμουνιστές
αντάρτες, άλλους λαϊκούς αγωνιστές, με
ανοιχτή αγκαλιά. Που τους δέχθηκαν σαν
δικούς τους, στη δουλειά, στη μάθηση, σαν
ισότιμους συντρόφους στην οικοδόμηση
της σοσιαλιστικής εξουσίας και οικονομίας.
Κάνετε τη σύγκριση του τότε και του
τώρα, πώς υποδέχθηκε ο σοσιαλισμός
τους πρόσφυγες και εξόριστους, πώς τους
υποδέχεται ο καπιταλισμός.
Σήμερα το πραγματικά “σύγχρονο και νέο”
είναι να απολαμβάνει ο λαός τον πλούτο που
παράγει, να χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα
της επιστήμης και της τεχνολογίας, όλες οι
δυνατότητες που η εργατική τάξη με την
δουλειά της δημιουργεί, για να δουλεύει
με καλύτερες συνθήκες, με λιγότερο γενικό
εργάσιμο χρόνο, αλλά με εργασιακό
εισόδημα και κοινωνικές υπηρεσίες που θα
εξασφαλίζουν πολύ καλύτερο επίπεδο ζωής.
Εργατική εξουσία και κράτος
Η εργατική εξουσία κοινωνικοποιεί,
δηλαδή μετατρέπει σε ιδιοκτησία όλων
των εργαζομένων, τα συγκεντρωμένα μέσα
παραγωγής, άρα καταργεί την πηγή της

εκμετάλλευσης. Μόνο έτσι εξαλείφονται
οριστικά και οι οικονομικές κρίσεις.
Όλα τα οικονομικά εργαλεία μπαίνουν στην
υπηρεσία του λαού: ο ορυκτός πλούτος
, οι υποδομές και τα μηχανήματα της
βιομηχανίας, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες,
οι μεταφορές το εμπόριο, η γη, η
μηχανοποιημένη αγροτική κτηνοτροφική
παραγωγή, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το
εμπόριο γίνεται κρατικό.
Γι’ αυτό μπορεί να απορροφήσει όλους τους
άνεργους, να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη
δουλειά. Να καταργήσει την επιχειρηματική
δραστηριότητα στην υγεία και την πρόνοια,
να αναπτύξει αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν
σύστημα υγείας – πρόνοιας, να αναπτύξει το
λαϊκό πολιτισμό και αθλητισμό.
Επανάσταση, εργατική εξουσία και
κομμουνιστική συνείδηση πηγαίνουν χέριχέρι.
Με ευθύνη του Κομμουνιστικού Κόμματος
θεμελιώνονται στο χώρο εργασίας, με πυρήνα
τη συνέλευση των εργαζομένων, την εκλογή
τους και τη δυνατότητα ανάκλησης των
αντιπροσώπων τους στα όργανα εξουσίας,
από κάτω προς τα πάνω. Ακόμα και στο
ανώτατο όργανο εξουσίας για το σύνολο της
χώρας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν θα
είναι μόνιμοι αλλά ανακλητοί.
Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία
με δικαιώματα κατοχυρωμένα για την
εργατική τάξη, το λαό. Και όχι η σημερινή
της χειραγώγησης, των μέτρων κρατικής
καταστολής, της κρατικής βίας.
Ο καπιταλισμός είναι το χθες, το παλιό. Ο
σοσιαλισμός είναι το αύριο, το νέο.
Η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων
είναι μπροστά μας.
Η ορμητική είσοδος των εργαζόμενων
λαϊκών δυνάμεων στην επαναστατική πάλη θα
σαρώσει αργά ή γρήγορα την καπιταλιστική
βαρβαρότητα,
την
ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα.
Ο Οκτώβρης φωτίζει την πάλη των λαών,
ο σοσιαλισμός είναι ανάγκη των καιρών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΖΟΚΕΪ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
Του Robin Healey (μετάφραση από τα αγγλικά Τασούλας Ζησάκη-Healey)

Υ

πάρχει ένα ρητό στα Αγγλικά για
τις ιπποδρομίες που λέει: «Εάν
έχω σέλα, θα ταξιδέψω!» Ναι, αλλά
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημητσάνης δεν
επρόκειτο να αφήσει το γεγονός ότι δεν

Καλημέρα 6

είχε σέλα (χάθηκε κάπου και δεν έφτασε
στην Πράγα!) να μην εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Jockey στην Πράγα το Σαββατοκύριακο (2
Σεπτεμβρίου 2017) και το γεγονός ότι

έλληνας αναβάτης συμμετείχε για πρώτη
φορά στις ιπποδρομίες στην Τσεχία. Μετά
από τη συμμετοχή του στις ιπποδρομίες
τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε Deauville,
Γαλλία, ο Παναγιώτης κατευθύνθηκε προς
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ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα
για να ιππεύσει σε 6 από τις 9 κούρσες κατά
σειρά στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Jockey στον
ιππόδρομο της Πράγας Velka Chuchle.
Δυστυχώς, όλος ο εξοπλισμός του, κάτι
το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για έναν
τζόκεϊ, χάθηκε κατά τη μεταφορά του προς
την Πράγα. Οι διοργανωτές έσπευσαν
άμεσα και στάλθηκαν έγκαιρα από την

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από τον
Νοέμβριο και μέχρι τον Απρίλη σταματάν
οι αγώνες στην Τσεχία. Πολλοί από τους
Τσέχους αναβάτες, αφού είδαν το βίντεο για
τις ελληνικές ιπποδρομίες, εξέφρασαν την
επιθυμία τους να αγωνιστούν στην Ελλάδα
αυτή την περίοδο. Παρά τα προβλήματα με
τις σέλες που χάθηκαν και τα μέτρια άλογα
που του έπεσαν να ιππεύσει ο μεγαλύτερος

Αθήνα καινούργιες σέλες στον Παναγιώτη.
Στο τρίτο έτος του, το EJC (Ευρωπαϊκό
Κύπελλο Jockey) προσέλκυσε 16 αναβάτες
από την Ευρώπη: από τη Γαλλία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Σλοβακία, Σουηδία, Γερμανία,
Ισπανία, Καζακστάν και για πρώτη φορά
και από την Ελλάδα, με τη συμμετοχή
του βασιλιά του ιπποδρόμου, Παναγιώτη
Δημητσάνη. Ο Παναγιώτης Δημητσάνης,
που ασχολείται από 14 ετών με το άθλημα
αυτό, είναι στο βιβλίο Γκίνες για το
παγκόσμιο ρεκόρ με την κατάκτηση 11
φορές του ‘χρυσού μαστίγιου’. Είναι και ο
νεότερος αναβάτης παγκοσμίως που έχει
πάρει νίκη σε ντέρμπι σε ηλικία 17 ετών.
Στην Πράγα ίππευσε σε έξι ιπποδρομίες
(βγήκε τρίτος και τέταρτος) και νίκησε στην
τελευταία με την LAST OPERA SONG.

Έλληνας τζόκεϊ, Παναγιώτης Δημητσάνης,
ήταν μόνο χαμόγελα σε όλη τη διάρκεια
των αγώνων. Ο Παναγιώτης Δημητσάνης
με τη μεγάλη νίκη με την LAST OPERA
SONG και τις έξι κούρσες, ακόμα μία
φορά επιβεβαίωσε, αυτό που έχει αποδείξει
τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα –

ότι είναι ένας εξαιρετικός πρώτης τάξεως
τζόκεϊ.
Ήταν μεγάλη έκπληξη για τον Παναγιώτη
Δημητσάνη όταν είδε την ελληνική σημαία
και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας που είχαν πάει στον ιππόδρομο
του Chuchle για να τον υποστηρίξουν.
Ακολουθεί το ευχαριστήριο σημείωμα του
Παναγιώτη Δημητσάνη στο facebook της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας: «Θέλω να
ευχαριστήσω την Ελληνική Κοινότητα
Πράγας που όταν έμαθαν ότι ιππεύω
ήρθαν για συμπαράσταση και για λίγη
κουβεντούλα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι!»
Η ομάδα διοργανωτών της Τσεχίας
έγραψαν για τον Παναγιώτη Δημητσάνη:
«Είναι μεγάλη τιμή μας που ο μεγάλος
Έλληνας μύθος του ιπποδρόμου
συμμετείχε στο European Jockey’s Cup
2017 στην Πράγα».
Καλημέρα: Τα μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας που πήγαν στον
Ιππόδρομο Chuchle της Πράγας, θέλουν
να ευχαριστήσουν τον Robin Healey για
την ‘ξενάγηση’ στον Ιππόδρομο και όλη τη
βοήθεια που τους έδωσε κατά τη διάρκεια
των ιπποδρομιών.

Μέλη της ΕΚ Πράγας στον Ιππόδρομο Chuchle της Πράγας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΝΑ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΠΑΣΤΙΤΣΑΔΑ
Ένα εμβληματικό πιάτο, σήμα-κατατεθέν της κερκυραίικης κουζίνας φτάνει λαχταριστό
στο τραπέζι σας, σε μια ιδιαίτερα γευστική παραλλαγή με βάση το κοτόπουλο. Πολύπαθη,
ταλαιπωρημένη συνταγή, αλλά πάντα μεγαλειώδης. Κι αυτό, διότι ούτε οι ίδιοι οι
Κερκυραίοι συμφωνούν μεταξύ τους για τα υλικά και την εκτέλεση.
Υλικά:
1 κοτόπουλο 1.500 γρ. περίπου, 1 νεροπότηρο λευκό κρασί, 2-3 κρεμμύδια, κομμένα σε
μικρά κομμάτια, 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο, 1 φλυτζ. τσαγιού φρέσκο βούτυρο, 2
καρότα, ψιλοκομμένα, 3 φύλλα δάφνης, 750 γρ. φρέσκες ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες
και κομμένες σε κομμάτια, 2 κουταλιές ντοματοπολτέ, 1 κουταλάκι μπαχάρι (1 κουταλάκι
κανέλα/ 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι/ 1 κουταλάκι κοπανισμένο
γαρίφαλο), 200 γρ.
τριμμένο κεφαλοτύρι, αλάτι
Τρόπος εκτέλεσης:
Κόβετε τo κοτόπουλο σε μερίδες. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνετε το βούτυρο και
τα κρεμμύδια. Προσθέτετε το κρέας και τη σοτάρετε για λίγο. Σβήνετε με το κρασί.
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Καλημέρα 6

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ
Ρίχνετε τις ντομάτες και τον πελτέ αραιωμένο σε λίγο νερό.
Ανακατεύετε. Αλατίζετε, προσθέτετε το πιπέρι, τα φύλλα δάφνης,
τα καρότα, το μπαχάρι, το γαρίφαλο και την κανέλα. Σκεπάζετε
την κατσαρόλα, χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε τo κοτόπουλο
να βράσει. Βράζετε τα μακαρόνια, τα σουρώνετε, τα ξαναβάζετε
στην κατσαρόλα και τα περιχύνετε με τη σάλτσα. Τα αφήνετε 10
λεπτά να τραβήξουν τη σάλτσα και σερβίρετε μαζί με την κότα,
αφού πασπαλίσετε με μπόλικο τριμμένο τυρί.
Το πιο εγγυημένο μείγμα μπαχαρικών για κερκυραϊκή
παστιτσάδα το φτιάχνουν στα φαρμακεία, που οι μερακλήδες
αγοράζουν έτοιμο, μια και έχει τις τέλειες αναλογίες. Αναζητήστε
το στο πρώτο σας ταξίδι στην Κέρκυρα.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
Ένα αγαπημένο απ’ όλους γλύκισμα για όλες τις περιστάσεις. Μια εύκολη συνταγή για μια υπέροχη μπουγάτσα με κρέμα σιμιγδαλιού.
Υλικά συνταγής:
12 φύλλα κρούστας, 1 1/2 λίτρο γάλα πλήρες, 200 γρ. ζάχαρη, 180 γρ. σιμιγδάλι ψιλό, 2 αυγά, 50 γρ. βούτυρο γάλακτος κρύο κομμένο
σε μικρά κομματάκια, 160 γρ. βούτυρο λιωμένο (κατά προτίμηση γάλακτος) για το άλειμμα φύλλων, 1 κ. γ. εκχύλισμα βανίλιας, ζάχαρη
άχνη και κανέλα για πασπάλισμα
Εκτέλεση συνταγής:
Σε μια κατσαρολίτσα, σε μέτρια φωτιά βράζετε το γάλα και ρίχνετε σταδιακά το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει η κρέμα.
Μόλις πήξει τη κατεβάζετε από τη φωτιά, προσθέτετε το κρύο βούτυρο και ανακατεύετε μέχρι να λιώσει και ενσωματωθεί. Την αφήνετε στην
άκρη να μισοκρυώνει ανακατεύοντας ανά διαστήματα.
Σε ένα μπολ χτυπάτε καλά με αυγοδάρτη ή με το μίξερ τα αυγά με
τη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας. Προσθέτετε το μείγμα μέσα
στο μείγμα σιμιγδαλιού και ανακατεύετε ζωηρά μέχρι να πήξει η
κρέμα.
Βουτυρώνετε ένα ταψί με διάμετρο βάσης 34 εκ. και στρώνετε στη
βάση του τα 7 φύλλα κρούστας, βουτυρωμένα ένα-ένα. Απλώνετε τη
κρέμα από πάνω, γυρίζετε προς τα μέσα τα φύλλα που περίσσεψαν
περιμετρικά του ταψιού, τα βουτυρώνετε και στρώνετε από πάνω
τα υπόλοιπα φύλλα, βουτυρωμένα και πάλι ένα-ένα. Γυρίζετε προς
τα μέσα, στη βάση του ταψιού, τα από πάνω φύλλα που περίσσεψαν.
Ψήνετε τη μπουγάτσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200
βαθμούς για 35-40 λ ή μέχρι να γίνουν τα φύλλα τραγανά και
ροδοκόκκινα. Βγάζετε τη μπουγάτσα σας από το φούρνο, την
αφήνετε μέσα στο ταψί για 10-15 λ να “σταθεί” και μετά τη κόβετε
σε κομμάτια, τη πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και σκόνη κανέλας
και σερβίρετε.
Να ζήσετε νόστιμα!

ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Του Ηρακλή Κακαβάνη (atexnos.gr)

Τ

ο όνομα Δημήτριος – προέρχεται από
το επίθετο δημήτριος = ο σχετιζόμενος
με τη θεά Δήμητρα – είναι από τα κοινότερα
ανδρικά ονόματα (στη δεύτερη θέση, μαζί με
τον «εβραίο» Ιωάννη, πίσω από τον Γιώργο).
Οκτώ στους εκατό Έλληνες φέρουν αυτό το
όνομα και δύο στις εκατό γυναίκες το όνομα
Δήμητρα.
Ήταν κοινό όνομα και κατά την αρχαιότητα
και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Από
τον 4ο αι. μ.Χ. το όνομα συνδέθηκε με τον
ομώνυμο χριστιανό μάρτυρα – άγιο που

Καλημέρα 6

κατέκτησε υψηλή θέση στην κοινή συνείδηση.
Τιμήθηκε εξαιρετικά από τους γεωργούς
και κτηνοτρόφους που αποτελούσαν την
πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού (όπως
και ο Αϊ-Γιώργης). Καβάλα στο άλογό τους
και οι δύο (άσπρο του Αϊ-Γιώργη, κοκκινωπό
του Αϊ-Δημήτρη) προστατεύουν αγρότες και
κτηνοτρόφους με τα όπλα τους.
Οι γιορτές αυτών των δύο αγίων είναι χρονικά
ορόσημα, χωρίζουν τον κτηνοτροφικό
χρόνο σε δύο εξάμηνα, το θερινό και
το χειμερινό. Του Αγίου Δημητρίου

κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι στα χειμαδιά.
Τώρα αρχίζουν και τελειώνουν οι συμβάσεις
και οι συμφωνίες που κάνουν οι κτηνοτρόφοι
μεταξύ τους, αλλά και με τους γεωργούς.
Βέβαια, το κρύο και οι πάγοι αργούν ακόμη
να έρθουν. Μεσολαβεί το μικρό καλοκαιράκι
με τα αγιοδημητριάτικα χρυσάνθεμα. Από
την ημέρα του Αγίου Δημητρίου όμως όλα
προμηνύουν τον ερχομό του χειμώνα.
(φώτο -Επιτύμβια στήλη του νεαρού
Δεξίλεω, Αθηναίου ιππέα, που διακρίθηκε
στον Κορινθιακό Πόλεμο)
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ΕΛΛΑΔΑ
Ο Άγιος Δημήτριος είναι πολιούχος
της Θεσσαλονίκης από την οποία και
καταγόταν. Σπάνια άλλος άγιος συνδέθηκε
τόσο στενά με τον τόπο καταγωγής του
όσο ο Αϊ-Δημήτρης με τις περιπέτειες της
Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίστηκε φιλόπολις
και σωζώπολις αφού η «θαυματουργική»
του παρέμβαση έσωσε την πόλη από τους
κατά καιρούς επιδρομείς. Ως φιλόπολις και
σωζώπολις δε θα μπορούσε να λείπει και
από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
από τους Τούρκους το 1912. Έτσι η
απελευθέρωση της πόλης …συνέπεσε με τη
γιορτή του αγίου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα
από το 1821 και μετά τα σημαντικά γεγονότα
του «εθνικού μας βίου» ταυτίστηκαν με
χριστιανικές γιορτές. Για να ενισχυθεί η
ταύτιση έθνους και θρησκείας.
(φώτο -Εικονογραφική παράσταση
του αγίου που παρουσιάζει τρομερή
σύμπτωση με αυτή του νεαρού
Δεξίλεω.
Ο
Αϊ-Δημήτρης
για μια ακόμη φορά σώζει την
πολιορκούμενη Θεσσαλονίκη. Εδώ
σκοτώνει τον Βούλγαρο ηγεμόνα
Ιωάννη Ασσάνη, αποκαλούμενο
και ως Σκυλογιάννη, το 1207.
Όλοι οι στρατιωτικοί αποδίδονται
από τη χριστιανική αγιογραφία
καβαλάρηδες, αντλώντας από
τους αρχαίους μύθους, αλλά και το
ακριτικό και στρατιωτικό πνεύμα του
Βυζαντίου του 6ου-7ου αιώνα.)
Ο Δημήτριος, αξιωματικός του ρωμαϊκού
στρατού, γεννήθηκε το 280 μ.Χ. και
μαρτύρησε το 303 στο διωγμό του
Διοκλητιανού. Περιγράφεται ως άνθρωπος
που διακρινόταν για την πολυμάθειά του, την
αρρενωπή ομορφιά του και τη γλυκύτητα
του χαρακτήρα που συγκέντρωνε κρυφά
και προσηλύτιζε νέους ανθρώπους. Ανήκει
στην τάξη των στρατιωτικών αγίων, μαζί
με τους Φανούρη, Σεβαστιανό, Ευστάθιο,
Προκόπιο,
Θεόδωρους,
Νέστωρα,
Μερκούριο, Αρτέμιο και άλλους Ρωμαίους
αυλικούς και στρατιώτες που μαρτύρησαν
κατά τους διωγμούς των πρώτων χριστιανικών
αιώνων.
Οι διωγμοί
Στους πρώτους αιώνες του χριστιανικού
ημερολογίου, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
επικρατούσε ανεξιθρησκία. Όσο οι
χριστιανικές αδελφότητες ήταν μικρές, η
άρχουσα τάξη δεν έδινε σημασία στη νέα
θρησκεία. Οι Θεοί του Ολύμπου και του
Καπιτωλίου είχαν χάσει το σεβασμό των
πιστών. Η Ρώμη για να επιτύχει την ενότητα
της αυτοκρατορίας επέβαλε τη λατρεία του
αυτοκράτορα.
Μέσα στην απόλυτη ανεξιθρησκία ο
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χριστιανισμός δε μπορούσε να κηρύξει
τα δόγματά του. Και αυτό γιατί, ως
πολιτικοκοινωνική οργάνωση που ήταν,
ζητούσε να τραβήξει μαζί του τις λαϊκές
μάζες και έδειχνε περιφρόνηση στους
κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς. Βάζοντας
πάνω από όλα τις δικές του αρχές και
δόγματα. Ούτε τους θεούς της πολιτείας
σέβονταν, ούτε το ιερατείο, ούτε θυσίαζαν
στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Επίσης, ο
θεός τους ήταν ένας παγκόσμιος θεός, ο θεός
όλων των φυλών που θα ερχόταν να ιδρύσει
το κράτος των φτωχών. Αυτό ανησύχησε την
άρχουσα τάξη και κυρίως τους Ρωμαίους.
Ήταν επικίνδυνος αφού δημιουργούσε
παντού ενώσεις με αδιάρρηκτους δεσμούς
και ο θεός τους όχι μόνο παρουσιαζόταν
πιο μεγάλος από τους άλλους, αλλά και
υποσχόταν να ιδρύσει ένα
βασίλειο στη γη όπου θα ζούσαν
ευτυχισμένοι οι φτωχοί όλου του
κόσμου και θα βασανίζονταν οι
κάθε λογής δυνάστες.
Παράλληλα, ο χριστιανισμός
ζημίωνε κάποιους επαγγελματίες
και το ιερατείο των εθνικών
θρησκειών. Δεν αγόραζαν
λουλούδια για να στεφανωθούν
στις γιορτές και τις τελετές,
δε θυσίαζαν, δεν αγόραζαν
θυμίαμα,
δεν
έφτιαχναν
αγάλματα. Γενικότερα επέφεραν
μια διαταραχή στην αγορά.
Έτσι την κρίση που χτυπούσε την πόρτα
της αυτοκρατορίας το Γ’ αιώνα εξαιτίας του
θεσμού της δουλείας την απέδωσαν στους
χριστιανούς.
Η άρχουσα τάξη έβλεπε στους χριστιανούς
μια επικίνδυνη αίρεση και μαζί με αυτή
οι μαστροποί, οι προαγωγοί, οι φίλοι και
οι προστάτες των γυναικών, τα κακοποιά
στοιχεία, οι αστρολόγοι, οι μάντεις, οι
οιωνοσκόποι κακολογούσαν τους χριστιανούς
και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα
αντιπάθειας και έχθρας για τους οπαδούς της
νέας θρησκείας. Οι χριστιανοί είναι στοιχεία
ύποπτα και αντικαθεστωτικά, έλεγαν κάποιοι.
Είναι συνωμότες και επαναστάτες, φώναζαν
άλλοι. Έχουν κακούς σκοπούς και είναι
επικίνδυνοι, ανταπαντούσαν τρίτοι.
Αφού σχηματίστηκε τέτοια αντίληψη, δεν ήταν
δύσκολο να αρχίσουν οι διωγμοί εναντίον
τους. Και όσο οι χριστιανοί πλήθαιναν,
οι αυτοκράτορες χρησιμοποιούσαν την
τρομοκρατία για την εξόντωσή τους. Οι
χριστιανοί διώκονταν για πράξη πολιτική
κατά της αυτοκρατορίας. Σε περίοδο που
η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρίσκεται σε
παρακμή και ο χριστιανισμός δεν έχει χάσει
ακόμη το κοινωνικό του περιεχόμενο.

Μετά τον Νέρωνα οι μεγάλοι διωγμοί ήταν
δύο, το 250 και το 303 και ενδιάμεσα κάποιοι
μικρότεροι. Καλούνταν οι χριστιανοί να
αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν
στους θεούς της κρατικής θρησκείας. Η
άρνηση επέφερε απάνθρωπα βασανιστήρια
και φρικτό θάνατο. Χιλιάδες δείλιασαν
και απαρνήθηκαν την πίστη τους. Μαζικά
υπέγραφαν δηλώσεις στις οποίες έλεγαν ότι
δεν είναι πια χριστιανοί (οι πιο πολύ πλούσιοι
και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι). Μα πολλοί
ήταν και οι χριστιανοί που δεν έχασαν το
θάρρος τους και δε γονάτισαν. Αυτή την
περίοδο δημιουργήθηκε ο τύπος του μάρτυρα
– αγίου.
Οι στρατιώτες
Η αυτοκρατορική λατρεία ως θεσμός
πολιτικός με θρησκευτικό ένδυμα διαπότιζε
όλη την κοινωνική ζωή εκείνων των χρόνων.
Είτε επρόκειτο για θυσία είτε για συμμετοχή
σε οποιοδήποτε τύπο δείπνου, δημόσιου ή
ιδιωτικού συλλόγου, έπρεπε να προηγηθεί
θυμίαμα ή θυσία προς τον αυτοκράτορα.
Οι χριστιανοί αφού δε θυσίαζαν σε θεούς
και στον αυτοκράτορα, δεν καταλάμβαναν
δημόσια αξιώματα.
Έτσι, ένας Ρωμαίος πολίτης δε θα μπορούσε
να είναι χριστιανός και αυτό ίσχυε για τους
στρατιώτες και πολύ περισσότερο για τους
αξιωματικούς, αφού η αυτοκρατορική λατρεία
ήταν ένα είδος πίστης στον αυτοκράτορα και
στην αυτοκρατορία.
Στα μέσα του τρίτου αιώνα η κατάσταση στη
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν είναι καθόλου
καλή. Ήταν η ευκαιρία οι χριστιανοί να πάρουν
τα κλειδιά της αυτοκρατορίας. Για να το
επιτύχουν αυτό όμως, έπρεπε να καταταγούν
στο στρατό, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή,
εξοπλισμένοι όπως θα ήταν, να βάλουν το δικό
τους αυτοκράτορα στη Ρώμη. Έτσι, αν και
εχθρεύονταν τη στρατιωτική οργάνωση και
δεν είχαν φιλοπόλεμα αισθήματα, όταν τους
δόθηκε η ευκαιρία κατατάχτηκαν στο στρατό.
Πριν από το 230 δεν ήταν όμως πειθαρχικοί
και αψηφούσαν τις αυτοκρατορικές διαταγές.
Με την εξάπλωση του Χριστιανισμού (σε
πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας ήταν
πλειοψηφία) πλήθυναν και οι αξιωματικοί
και στρατιώτες στις ρωμαϊκές μισθοφορικές
λεγεώνες. Φτωχοί και γενικά οι απόκληροι
της κοινωνίας κατατάσσονταν στο στρατό για
να εξασφαλίσουν πόρους ζωής. Αλλάζει και το
προφίλ του χριστιανού στρατιώτη. Σε αντίθεση
με τους άλλους, ήταν γενναίοι, πειθαρχικοί,
αποφασιστικοί, δε λιποταχτούσαν, δεν έκλεβαν
και δεν καταπίεζαν (αυτά τα χαρακτηριστικά
εκμεταλλεύτηκε αργότερα ο Κωνσταντίνος).
Η πλειοψηφία των χριστιανών στη σύνθεση
του στρατού συντέλεσε στην επικράτηση
αργότερα του χριστιανισμού.
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ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΓΙΑΝΝΗ!
ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1934-2017)

Μ

ε μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι στις 13 Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε
στην πόλη του Μπρνο, ο Γιάννης Κουϊμτζίδης, μέλος της Λέσχης Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια,
συγγενείς και φίλους του.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στο χωριό Μεγαπλάτανο, Πέλλας το 1934. Είχε δύο αδέρφια, τη
Μαρίκα και το Γιώργο, τα οποία πολέμησαν ως μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Ο Γιάννης όπως και χιλιάδες άλλα παιδιά της Ελλάδας για να σωθούν από
τη λαίλαπα του εμφυλίου πολέμου και τους βομβαρδισμούς των μοναρχοφασιστών,
το 1948 πέρασε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, όπου βρήκε αγάπη και
φροντίδα. Τελείωσε Τεχνική Σχολή και αποφοίτησε ως εφαρμοστής. Εργάστηκε ως
εφαρμοστής στο εργοστάσιο «Ζμπρογιοβκα» του Μπρνο. Το 1960 παντρεύτηκε την
Αθηνά Ερμείδου με την οποία απόχτησαν δύο αγόρια, το Γιάννη και το Χάρη. Έχουν
τέσσερα εγγονάκια και μία δισέγγονη.
Ο Γιάννης ήταν μέλος του ΚΚΕ και ως την τελευταία στιγμή της ζωής του ήταν πιστός
στα ιδανικά του ΚΚΕ. Ήταν από τους πρώτους που πρόσφερε από το υστέρημα του
για το Κόμμα που ποτέ δεν πρόδωσε. Καλό ταξίδι, σ. Γιάννη!
Η Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας στη μνήμη του προσφέρει 100 ευρώ
για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του αγαπημένου του Κόμμα.
Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας.
«Ήμουν κομμουνιστής και κομμουνιστής
θα πεθάνω και τίποτα άλλο. Αυτό είμαι!»

Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη κάθε φορά
που συναντιόμασταν στο παράρτημα
Μπρνο της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ, Τσεχίας.
Ο Γιάννης ήταν 14 χρόνων όταν έφυγε
από το χωριό του. Όπως και πολλά άλλα
παιδιά, θυμάται έντονα την πείνα και τις
δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού του. Ήταν
ένα από τα παιδιά που δεν ήθελε να μείνει
έξω από τα γεγονότα του εμφυλίου. Ήθελε
να επιστρέψει, να πάει να πολεμήσει.
Όσο και να φαίνεται παράξενο, ότι τόσο
μικρά παιδιά θέλανε να πολεμήσουνε,
είναι γεγονός. Αυτά τα παιδιά δεν είχανε
δει και τίποτα άλλο στην πατρίδα τους.
Μέσα σε πολέμους μεγαλώνανε, πολεμικά
παιχνίδια παίζανε, τα παιχνίδια τους
ήταν οι σκουριασμένες σφαίρες και άλλα
εξαρτήματα από όπλα που βρίσκανε
στα χωράφια, στους δρόμους. Εξάλλου,
πολλών παιδιών οι γονείς τους ήταν ακόμα
αντάρτες στο βουνό ή είχαν σκοτωθεί στις
μάχες. Πίστευαν σε μία ιδεολογία που
θα τους έφερνε ειρήνη και καλύτερη ζωή.
Εξάλλου, ήδη είχαν γευτεί και τις πρώτες
φροντίδες και καλοσύνη ενός συστήματος
για το οποίο παλεύανε ακόμα οι γονείς και
συγγενείς τους στην Ελλάδα.
Απόσπασμα από την συνέντευξη του
Γιάννη για το βιβλίο «Ο Ελληνισμός της
Τσεχίας» (Τασούλας Ζησάκη-Healey, εκδ.
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ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ, 2009, σελ. 85-86 και στο
Καλημέρα 2006)
«Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς τα σύνορα
της Γιουγκοσλαβίας. Το 1948 έκανα το
τελευταίο μου μπάνιο στα ζεστά νερά
του Λουτράκι στην Καρατζόβα. Αυτά τα
μέρη, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν
ήταν ανταρτοκρατούμενα. Φτάσαμε στο
Μπραΐλοβο της Γιουγκοσλαβίας. Εκεί
τραβήξαμε πείνα. Περπατούσαμε 20
λεπτά για να φάμε ένα πιάτο φασολάδα.
Από δω, φύγαμε για το Μπούλκες. Εκεί
χορτάσαμε φαγητό. Κάναμε κα άμιλλα το
ποιος θα φάει περισσότερο. (Στο φαγητό)
σηκωνόμασταν και φωνάζαμε όλοι μαζί
‘Θάνατο στο φασισμό, λευτεριά στο λαό!’
Όχι, αλλά συνθήματα δε θυμάμαι να λέγαμε.
Τότε είχανε αρχίσει και τα προβλήματα με
τον Τίτο. Θυμάμαι τις καρικατούρες του
Τίτου με ένα τσεκούρι γεμάτο αίματα και
κάτι τέτοια. Τις φτιάχνανε στο Μπούλκες.
Εμείς δεν καταλαβαίναμε από αυτά. Από
το Μπούλκες, με τραίνα, φτάσαμε στην
Τσεχοσλοβακία, στο Μίκουλοφ και μετά
από όλες τις υγειονομικές εξετάσεις, μας
χωρίσανε σε μικρά και μεγάλα παιδιά με
διαφορετικούς προορισμούς παιδικών
σταθμών. Εγώ με άλλα παιδιά πήγα στην
Πετριζέλκα, κοντά στη Μπρατισλάβα.
Εκεί μαζευτήκαμε κάπου 280 αγόρια
και μας προετοιμάζανε για να κατεβούμε
να πολεμήσουμε στο βουνό. Ναι, εμείς
θέλαμε να πολεμήσουμε. Όμως αυτό
κράτησε πολύ μικρό χρονικό διάστημα,

οπότε μια μέρα ήρθε ο Πορφυρογένης και
μας είπε ότι θα πάμε σε τεχνικές σχολές
και ότι εδώ σταματάει η εκπαίδευσή μας
για το βουνό… Εγώ ήμουνα μικρός, 14
χρονών, κι έτσι και αλλιώς δεν ήταν για
να πάω στο βουνό. Μετά πήγα σε τεχνική
σχολή, εφαρμοστής μηχανών. Ήμουν και
αρσιβαρίστας. Πρώτα πήρα το μεγάλο
βραβείο της Πράγας, μετά βγήκα τρίτος
και δεύτερος στην άρση βαρών σε όλη
την Τσεχοσλοβακία. Λέω δεύτερος
διότι ήμασταν ισοπαλία κι εγώ ήμουν 15
γραμμάρια πιο βαρύς και γι’ αυτό πήρα
τη δεύτερη θέση αντί για την πρώτη.
Κι έτσι από το 1948 είμαι στο Μπρνο.
Εδώ έχω σπίτι, κήπο 1.200 τετραγωνικά
μέτρα, ακόμα δουλεύω (σημ. 2006) και τα
περνάμε μια χαρά.
Στην Κατοχή ήμασταν αετόπουλα. Εγώ
είχα μάθει απέξω το Γράμμα του σ.
Νίκου Ζαχαριάδη. Όταν ξαναπήγα στην
Ελλάδα το 1975 στο χωριό μου για πρώτη
φορά, ένας φίλος μου, ο Φώτης, μου το
θύμισε: ‘Γιάννη θυμάσαι όταν ανέβηκες
στα κεραμίδια πάνω κι έβγαλες το λόγο
του Ζαχαριάδη; Και κάτω ήταν οι Χίτες
οι οποίοι κυνηγούσαν τους αντάρτες. Του
απάντησα ότι ακόμα τον θυμάμαι αυτό το
λόγο και ακόμα είμαι κομμουνιστής. Εκεί
στο τραπέζι καθότανε κάποιος Περικλής,
συγχωρεμένος τώρα, και φώναξε Ζήτω η
Νέα Δημοκρατία κι έφυγε. Από το 1975
πήγαινα στην Ελλάδα κάθε δεύτερο χρόνο.
Με τη διάσπαση του 1956, εγώ δεν
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συμφώνησα με την 6η Ολομέλεια.
Ήμουν μέλος του ΚΚΕ. Είχα μπόρες.
Δεν συμφώνησα διότι πώς θα ξέραμε
εμείς ποιος έχει δίκιο μέσα σε κείνη την
πολιτική ατμόσφαιρα εκείνα τα χρόνια. Με
διαγράψανε κι έμεινα έξω από το Κόμμα
μας. Μετά ήρθε κάποιος Μαντίλας και
μου είπε να ξαναμπώ στο Κόμμα. Ήμουν
Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης
του Μπρνο σχεδόν 20 χρόνια.
Στην Τσεχοσλοβακία η ζωή μας ήταν
εύκολη. Μας στείλανε στις τεχνικές σχολές,
ότι έμαθες, έμαθες. Ναι, μέχρι τελευταίως
δούλευα στη γενική επιδιόρθωση μηχανών
κι έχω καλό όνομα, με ζητούν να δουλέψω
και τώρα ακόμα που είμαι σχεδόν 73
χρόνων. Είμαι και σε αυστριακή εταιρία,
με στείλανε ακόμα και στο Αμβούργο
να επιδιορθώσω μια μηχανή (21 μέτρα
μάκρος, 250 φάρδος) και δύο φορές στην
Αυστρία. Τώρα, μετά τις ανατροπές,
πώς τα βλέπω τα πράγματα; Θα σου τα
πω καθαρά και ξάστερα και θέλω να το
τονίσω σε όλο τον κόσμο – εάν ο Ιούδας
βγήκε εκείνο τον καιρό, σήμερα αυτός ο
Ιούδας είναι ο Γκορμπατσόφ μαζί με τον

Γιέλτσιν. Αυτοί ανέτρεψαν το σοσιαλιστικό
στρατόπεδο. Αυτοί!

Ήμουν κομμουνιστής και κομμουνιστής
θα πεθάνω και τίποτα άλλο. Αυτό είμαι.»

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (1905-1967)
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟ
(1925-1986)

Π

ρος τιμή τους και για ενίσχυση του
περιοδικού Καλημέρα στέλνουμε
100 ευρώ δια μέσου Τραπέζης στο
λογαριασμό της ΕΚ Πράγας. Με
εκτίμηση Καλόγερος Νίκος και
Καλογέρου Ειρήνη.
«Ο Θωμάς Καλόγερος γεννήθηκε το
1905, στις Εκκλησιές Γρεβενών. Ήταν
ο μικρότερος από τα τέσσερα αδέλφια.
Ο πατέρας του, Ντίνας Ιωάννης, ήταν
οπλαρχηγός Μακεδονομάχος με τον
Παύλο Μελά. Το όνομα «Καλόγερος»
ήρθε αργότερα, ήταν παρατσούκλι και έτσι
έμεινε. Παντρεύτηκε την Τζίκου Κυριακή,
από το διπλανό χωριό, Άγιο Κοσμά.
Αποκτήσανε έξι παιδιά. Δουλεύανε
σκληρά, για να ζήσουν, στα χωράφια,
αλλά και στην κτηνοτροφία. Βλέποντας
ο Θωμάς την εκμετάλλευση, τους
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χασάπηδες να παίρνουν σε εξευτελισμένες
τιμές τα ζωντανά τους, οργανώνεται
με άλλους χωριανούς, όταν επέστρεψε
από το στρατό, όπου ήρθε σε επαφή με
οργανωμένους κομμουνιστές και φοιτητές.
Πολλοί που τον γνώρισαν έλεγαν γι’ αυτόν
πως «γεννήθηκε κομμουνιστής» γιατί έδινε,
ακόμα, και την μπουκιά από το στόμα.
Στην κατοχή ο Θωμάς οργανώνεται στην
Εθνική Αντίσταση και γίνεται μέλος του
ΚΚΕ. Ήταν υπεύθυνος του εφεδρικού
ΕΛΑΣ, ο οποίος βοήθησε στη μάχη του
Φαρδύκαμπου Κοζάνης. Ο μεγαλύτερος
γιος του, Κώστας, ως ΕΠΟΝίτης
κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ. Τα μικρότερα 5
παιδιά του, οργανώθηκαν στα Αετόπουλα.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ο Κώστας,
επιστρέφοντας σπίτι του, έδωσε τη στολή
του ΕΛΑΣίτη στη μάνα του, ζητώντας της
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να την κρύψει καλά: «γιατί όπως πάνε τα
πράγματα, σύντομα θα την ξαναφορέσω»
της έλεγε. Πράγματι, σύντομα άρχισαν
οι συλλήψεις, οι βασανισμοί και οι
εκτελέσεις. Οι παρακρατικές οργανώσεις
άρχισαν να δρουν ανενόχλητες, με την
προστασία του κράτους. Ο συν. Θωμάς,
είδε τους τρομοκράτες να τραβάνε προς
το χωριό Μέγαρο Γρεβενών. Πίστεψε πως
δεν θα ξαναγυρίσουν, και επέστρεψε στο
σπίτι του. Τα μεσάνυχτα, όμως, το σπίτι
του περικυκλώθηκε. Ουρλιάζοντας και
χτυπώντας την πόρτα, φώναζαν: «Άνοιξε
παλιοβούλγαρε!» Η πόρτα ήταν γερή,
από χοντρό σίδερο καμωμένη. Δίπλα
του έμεινε ο αδερφός του Ανδρέας, ο
οποίος του φώναζε: «Άνοιξέ τους, Θωμά,
θα βάλουν το πολυβόλο και θα σας
σκοτώσουν όλους». Ήταν νύχτα. Βαθύ το
σκοτάδι. Επικρατούσε φόβος και τρόμος,
πολύ περισσότερο για τα μικρά παιδιά.
Τελικά η πόρτα δεν κράτησε και έπεσε.
Τότε οι αγριάνθρωποι (ακούστηκε πως το
απόσπασμα λεγόταν ‘Σανίδα’) όρμησαν
στην κάμαρα, κρατώντας ένα φακό.
Ένας της συμμορίας, κραδαίνοντας τον
υποκόπανο, ούρλιαζε: «ΕΑΜοβούλγαρε,
παλιοκομμουνιστή, απόψε θα πεθάνεις!» Η
μάνα μας έπιασε το όπλο και πάλεψε μαζί
του. Δεν ήθελε να δουν τα παιδιά της να
χτυπάνε τον πατέρα τους. Ο Πατέρας μου
ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού.
Τον πήρανε και τον οδήγησαν μαζί με
του Γκάρα Βαγγέλη, Γαβρίλη Στέργιο, σ’
ένα κοντινό χωριό, το Κυπαρίσσι. Από το
χωριό αυτό καταγόταν ο ήρωας της ΕΑ-

ΔΣΕ Σκοτίδας (Θεοχαρόπουλος Νίκος).
Τους οδήγησαν στο σχολείο του χωριού.
Στη διάρκεια της κατοχής, αυτό το
σχολείο ο ΕΛΑΣ το είχε μετατρέψει σε
νοσοκομείο. Το παρακράτος το έκανε
φυλακή για τους αγωνιστές του ΕΛΑΣ.
Μικρό παιδί ήμουν και δεν μπορούσα να
φανταστώ ότι το σχολείο μπορούσε να γίνει
φυλακή, όπου θα βασανίζανε αγωνιστές
και τώρα τον ίδιο μου τον πατέρα, με το
γνωστό παραμύθι: «πού κρύβετε τα όπλα;»,
κ.λπ. Ο μεγάλος μου αδερφός, Κώστας,
φυλαγόταν, ενώ εμείς οι μικροί πηγαίναμε
στα κτήματα και στα πρόβατα. Η μάνα
μας ήταν εργατική και τα βγάζαμε μόνοι
μας πέρα με τις δουλειές. Ήταν ψύχραιμη
και τολμηρή. Μας έδινε θάρρος: «Θα τον
αφήσουνε», έλεγε «δεν είναι φονιάς, ούτε
Βούλγαρος». Δυστυχώς, δεν τον αφήσανε.
Αρχίσανε τα άγρια βασανιστήρια. Τους
περάσανε «φάλαγγες», τους σπάσανε
τα κόκαλα. Μείνανε ανάπηροι ως το
θάνατό τους. «Παλιοβούλγαρε’ έλεγαν
στον πατέρα μου «ήθελες να πάρεις τα
παιδιά από τις μανάδες τους και να τα
κάνεις γενίτσαρους», ούρλιαζαν, γιατί ο
πατέρας μου είχε προτείνει, παλιότερα,
να δημιουργηθεί παιδικός σταθμός στο
χωριό μας.
Όταν οι βασανιστές ολοκλήρωσαν το
απάνθρωπο έγκλημά τους, πήγαμε και
τους πήραμε μέσα σε βελέντζες, γιατί
δεν μπορούσαν να πατήσουνε στα πόδια
τους. Ο αδερφός μου Κώστας έκοψε μια
προβατίνα για να περάσουμε την προβιά
της στο σακατεμένο κορμί του πατέρα

μου.
Το δεύτερο αντάρτικο άρχισε να
φουντώνει καθημερινά. Ο αδερφός μου
Κώστας, έβγαλε από το σεντούκι, όπου την
είχε κρύψει η μάνα μας, την ΕΛΑΣίτικη
στολή, αρματώθηκε και παίρνει το δρόμο
για το βουνό. Σιγά σιγά οι πληγές του
πατέρα μας κλείνουν, και βοηθάει, με όλες
τους τις δυνάμεις, το αντάρτικό. Το σπίτι
μας γίνεται καταφύγιο ανταρτών. Το ίδιο
και η καλύβα μας, που βρισκόταν έξω από
το χωριό. Από το σπίτι μας περάσανε
πολλοί καθοδηγητές και καπεταναίοι.
Θυμάμαι τον ήρωα Παπάσημο Θωμά,
από την Κοκκινιά Γρεβενών. Μαζί του
ήταν και ο διμοιρίτης του, Μπούμπαρης
Νίκος, από τη Ζιάκα. Κοιμηθήκανε μια
βραδιά στο σπίτι μας και πριν χαράξει
φύγανε για το Κηπουργιό Γρεβενών. Εκεί
δόθηκε σκληρή μάχη και σκοτώθηκε ο
Παπάσημος. Ήταν φθινόπωρο του 1946,
και από κει βγήκε το αθάνατο τραγούδι:
«Το μάθατε τι έγινε/στο Κηπουργιό, στη
μάχη/, σκοτώσανε ένα λοχαγό/τον Θύμιο
τον Παπάσημο».
Ο ΔΣΕ δυνάμωνε, αλλά οι φασιστικές
συμμορίες συνέχιζαν να βασανίζουν και
να σκοτώνουν τους αγωνιστές. Στο χωριό
μας, μετά από το πρώτο όργιο που έγινε
στο σχολείο, στο Κυπαρίσσι, ήρθε και το
χειρότερο.
Στις 26 Οκτώβρη 1946, ανήμερα του ΑϊΔημήτρη, μπήκαν στο χωριό οι φασιστικές
συμμορίες, οι γνωστοί Γεωργουλαίοι
από το χωριό Φιλιππαίοι Γρεβενών και
σκοτώσανε τον συν. Γαβρίλη Βαγγέλη, τον

Στις φωτογραφίες είναι η κηδεία του πατέρα μας Καλόγερου Θωμά, που έγινε στην Τσεχοσλοβακία στην πόλη Κρνοβ το 1967. 1.
Είναι η μάνα μου Κυριακή. 2. Δίπλα της είναι η γυναίκα μου Ειρήνη. 3. Εγώ, ο Νίκος Καλόγερος. 4. Ο αδερφός μου Αχιλλέας
Καλόγερος.
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οποίο είχαν απελευθερώσει οι αντάρτες,
χτυπώντας τη στρατιωτική φάλαγγα που
τους μετέφερε από τις φυλακές Γρεβενών
προς την Καλαμπάκα. Ο σ. Γαβρίλης ήταν
ο καλύτερος νοικοκύρης του χωριού μας.
Η οικογένειά του είχε δώσει στον αγώνα 4
θύματα. Μαζί με τον Γαβρίλη σκοτώσανε
και τρις 18χρονους νέους: Καλόγερο
Γιάννη, Στούπα Λάμπρο (Γολέτσο) και

Στούπα Δημήτρη.
Ο πατέρας μας πέθανε στην πρώην
σοσιαλιστική χώρα Τσεχοσλοβακία το
1967 στο χωριό Πουρκαρτίτσε. Τον
κηδέψαμε στη γνωστή πόλη Κρνοβ με
τιμές όπως του άξιζε. Παραβρεθήκανε
πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες. Πέθανε
πιστός στην κομμουνιστική ιδεολογία και
στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού.

Ήταν από τους πρώτους που καταδίκασε
το γνωστό 20ο οπορτουνιστικό Συνέδριο
της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που έγινε το
1956 στη Μόσχα. Όταν επιστρέψαμε στην
Πατρίδα μας το 1981 φέραμε μαζί μας και
τα οστά του. Τον θάψαμε στο νεκροταφείο
του χωριού μας Εκκλησιές Γρεβενών.
Εκπληρώθηκε η τελευταία του επιθυμία.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1925-1986)
Πρόσφυγας μες στην ξενιτιά,
δεν πρέπει να πεθάνει,
γιατί δεν έχει χώμα ελληνικό
και μάνα να τον κλάψει.
(Η φωτογραφία του Κώστα Καλόγηρο από την άνοιξη του 1947 στον Πεντάλοφο Βοΐου Κοζάνης)

Ο

Κώστας Καλόγηρος γεννήθηκε
στις 13 Αυγούστου 1925 στο
χωριό Εκκλησιές Γρεβενών. Από γονείς
φτωχούς,
προοδευτικούς
αγρότες.
Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο με άριστα,
αλλά δεν είχε τις οικονομικές δυνάμεις
να συνεχίσει παραπάνω. Κι έτσι, δούλευε
μαζί με τους γονείς του στα λίγα κτήματά
τους, για να μπορέσουν να θρέψουν και
τα υπόλοιπα πέντε μικρότερα αδέρφια. Ο
Κώστας, χάρη στον προοδευτικό πατέρα
και βλέποντας την άγρια εκμετάλλευση,
οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και σε συνέχεια
έγινε μέλος του ΚΚΕ, όπως και ο πατέρας
του. Κατατάχτηκε στον ένδοξο ΕΛΑΣ.
Ενώ ο πατέρας του ήταν στο εφεδρικό.
Μετά την Βάρκιζα, αρχίνησε το κυνηγητό
από τα αποσπάσματα. Τα μεσάνυχτα μιας
νύχτας οι τρομοκράτες σπάσανε την πόρτα
του σπιτιού και πήρανε τον πατέρα του και
μαζί με άλλους χωριανούς τους βασάνισαν
απάνθρωπα στο διπλανό χωριό, Κυπαρίσσι.
Τους περάσανε «φάλαγγα». Μετά από αυτό
το όργιο, ο Κώστας πάλι βγήκε στο βουνό.
Το ίδιο και η αδερφή του Παρασκευούλα.
Ενώ οι πολυβασανισμένοι γονείς τους με
τα μικρότερα τέσσερα αδέρφια κατάφεραν
στις αρχές του 1947 να βρουν καταφύγιο
στη ΛΔ Αλβανίας. Από κει ζήσανε τα
υπόλοιπα χρόνια σαν πολιτικοί πρόσφυγες
στην ΣΔ Τσεχοσλοβακίας. Επέστρεψαν
στην πατρίδα το 1981.
Ο Κώστας πήρε μέρος σε πολλές μάχες,
όπως στα Γρεβενά, στα Πατώματα
Γράμμου. Υπηρετούσε στα επίλεκτα
τμήματα της Ηπείρου. Ήταν διοικητής
διμοιρίας της επίλεκτης 159 Ταξιαρχία της
8ης Μεραρχίας του ΔΣΕ, υπολοχαγός,
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απελευθερωτικούς ένοπλους αγώνες. Οι
τρομοκράτες σφάξανε τη μάνα της μέσα
στην αυλή του σπιτιού της. Αποκτήσανε δύο
κόρες, την Παρασκευούλα και την Μαρία.
Δούλευε οικοδόμος, ήταν υποδειγματικός
εργάτης και οικογενειάρχης. Έμεινε πιστός
στα ιδανικά του Κόμματος (ΚΚΕ) και του
σοσιαλισμού. Πέθανε στην Τασκένδη το
1986 με την νοσταλγία και τον καημό που
δεν γύρισε στην πατρίδα του, που γι’ αυτήν
αγωνίστηκε από τα νεανικά του χρόνια.

τιμημένος με το μετάλλιο «Ανδρείας»
(σ.σ.: στο φ. 70 της εφημερίδας της
ΠΚΔ 22/7/1949. Στα μετάλλια και τις
ηθικές αμοιβές, αναφέρεται με τον αρ.
282 ως Καλογήρου Κώστας του Θωμά).
Τραυματίστηκε βαριά αλλά δεν περίμενε
να κλείσει το τραύμα του. Γύρισε στις
γραμμές του ΔΣΕ και συνέχισε τον
αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και το
σοσιαλισμό.
Μετά την ήττα του ΔΣΕ διέφυγε
στη Σοβιετική Ένωση, στην μακρινή
Τασκένδη. Εκεί παντρεύτηκε την
αντάρτισσα Ελένη Τάκα, που η οικογένειά
της πήρε δραστήριο μέρος και στους δύο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε
ότι στις 22 Νοεμβρίου 2017 ‘έφυγε’ από
τη ζωή ο Μιχάλης Βλάχος, μέλος της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας μετά από
σοβαρή ασθένεια. Θα τον θυμόμαστε
με καλοσύνη, έτσι όπως ήταν πάντα ο
ίδιος - καλός, ήσυχος και υποστηριχτής
της Κοινότητάς μας. Εκ μέρους της ΕΚ
Πράγας τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην
σύζυγό του Γίτκα, στα παιδιά του Κατερίνα
και Ρέμη, στους συγγενείς και φίλους του.
Η κηδεία του, όπως ήταν η επιθυμία του,
έγινε σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.
Καλό ταξίδι, Μιχάλη!
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Φιλανθρωπικό
Μπαζάρ
Πρεσβειών

Η ΕΚ Πράγας γιορτάζει

