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Το τεύχος αυτό βγαίνει και με την γενναιόδωρα προσφορά του Νίκου
Κοματσέλη (14.000 κορώνες), του Χρήστο Προβίδα (5.000 κορώνες) και
του Δημήτρη Νεδέλκου (1.000 κορώνες). Δίχως την προσφορά αυτή θα
δυσκολευόμασταν να εκδώσουμε το τεύχος αυτό διότι η επιχορήγηση
από το Υπουργείο Πολιτισμού Τσεχίας έχει καθυστερήσει. Ευχαριστούμε
τον Νίκο, Χρήστο και Δημήτρη για την προσφορά. Επίσης ευχαριστούμε
τους: Χρήστο Ευθυμιάδη (από το Μπρνο, 1.000 κορώνες), Οδυσσέα
Δεληγιάννη (από το Ποντεμπράντι, 1.700 κορώνες), Ανδρέα Λέφκας
(από την Κύπρο 20 €), Σωτήριο Φασούλη (από την Ελλάδα,
Σωτήριο Πουπάκη (από την Οστράβα, 500 κορώνες) και Ζήση Βόγια (από
το Μπρνο, 100 κορώνες)

Στις 30 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση της ΕΚ Πράγας (20 Ιανουαρίου):

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ
Εκλογή Προέδρου

Υποχρεώσεις των μελών

Πρόγραμμα 2013

Περιοδικό «Καλημέρα»
Οικονομικά

, 10 €),

.

20. 1.

23.2.

23.3.

5.5.

17.6 – 20.6.

22.6.- 23.6.

2.9 - 4.9.

5.11.

Στον Χρήστο Ευθυμιάδη ευχόμαστε χρόνια πολλά και πολύ υγεία για τα
γενέθλια του. Φέτος γιόρτασε τα 97 του χρόνια.

1. – εκλέχτηκε ομόφωνα η Τασούλα Ζησάκη- , Συντάκτης του
περιοδικού «Καλημέρα».

2. – Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Κατερίνα
Σπάλα, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας – ενήλικες, χορευτικό συγκρότημα παιδιών,
καλλιτεχνικά προγράμματα, Αλεξάνδρα Πέξοβα, Δημόσιες Σχέσεις και μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής του ΚΑΛΗΜΕΡΑ, Μιχάλης Σπάλα-Λάσο, χορευτικά συγκροτήματα, καλλιτεχνικά
προγράμματα και Χριστίνα Πατούλια, επικοινωνία (ιστοσελίδα, facebook, μαζί με την
Κατερίνα Μπόσκοβα) και ελληνικά μαθήματα για τα παιδιά, Ιβάνα Αβουκάτου – υπεύθυνη
για τα παιδιά της Κοινότητας.

3.

- Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και Κοπή της Πίτας (ΔΣ)

– Συναυλία αφιερωμένη στην επέτειο της ΕΠΟΝ (με πρόσκληση της Τασούλας Ζησάκη)
Αποκριάτικο Καρναβάλι για τα παιδιά (Ιβάνα, Χριστίνα, γονείς)

– Εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου (Μιχάλης, Κατερίνα, Αλεξάνδρα, Χριστίνα)
Απρίλης – Συνεργασία με το 17ο σχολείο Περιστερίου, Αθήνα (Ιβάνα Αβουκάτου)
Απρίλης – Σεμινάριο Ελληνικής Γευσιγνωσίας (Χριστίνα)

Πάσχα (ΔΣ και Ιβάνα Αβουκάτου για τα παιδιά)
Ιούνιος – Σχολικά Πάρτι – «Καλές Διακοπές» (Κατερίνα, Χριστίνα, Ιβάνα)

– Εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 65 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών και
ενηλίκων και των πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου στην
Τσεχοσλοβακία (έκθεση φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ, εκδρομή σε παιδικό σταθμό),
ΔΣ

– Συμμετοχή στο 8ο Φεστιβάλ στην Οστράβα (ΔΣ)

– Εγγραφή μαθητών για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας (από ώρα 16:00 με 18:00
στα γραφεία της Κοινότητας) – Κατερίνα, Χριστίνα

– Εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ (Μιχάλης, Κατερίνα, Αλεξάνδρα, Χριστίνα)
Τέλη Νοεμβρίου – Συναυλία (Κατερίνα, Μιχάλης)
Χριστούγεννα για τα παιδιά – εκδηλώσεις (Ιβάνα, Χριστίνα και οι γονείς)
Δύο σεμινάρια κάθε μήνα ελληνικής κουζίνας (Χριστίνα, Βιολέτα Καρανίκου)
Μπαζάρ-ελληνικής κουζίνας και μπαζάρ-αντικείμενα φτιαγμένα από τα παιδιά (Χριστίνα)
Χορευτικά συγκροτήματα, Πρόβες – κάθε Παρασκευή προχωρημένη, κάθε Πέμπτη αρχάριοι
και λίγο προχωρημένη και κάθε Τρίτη, παιδικό χορευτικό (Μιχάλης, Κατερίνα)
Εκδηλώσεις για τους νέους της Κοινότητας (Μιχάλης, Κατερίνα, Αλεξάνδρα)

4. - δεν υπήρχαν προτάσεις ως προς το περιεχόμενο, εμφάνιση
5.

Να γίνει πρόταση στη Γενική Συνέλευση του 2014 για αύξηση των συνδρομών των μελών της
Κοινότητας από 200 κορώνες στις 300 κορώνες ετήσια.
Να βρεθούν από χορηγούς και άλλες πήγες 90.000 κορώνες για την έκδοση του περιοδικού
για να συμπληρωθούν τα έξοδα του περιοδικού (το περιοδικό κοστίζει 300.000 κορώνες ενώ
η επιδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας είναι 210.000
Να αυξηθούν τα «δίδακτρα» για τα ελληνικά μαθήματα το 2013 - (ενήλικες) από 2000
κορώνες για μη μέλη της Κοινότητας σε 2.500 και για τα μέλη, από 1.500 κορώνες σε 2.000
κορώνες για να καλύψουμε την αμοιβή της δασκάλας και το ενοίκιο της αίθουσας.

Healey

-

Κ
Tassula Zissaki - Healey

αλή ανάγνωση!

Editorial
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Διεύθυνση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχική Δημοκρατία και Τραπεζικός Λογαριασμός
γιαοικονομικήυποστήριξη

Το 8ο Φεστιβάλ του Ελληνισμού στην Τσεχία αφιερώνεται στα
65 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών και των ενηλίκων στη
φιλόξενη Τσεχοσλοβακία. Πάνω από 4.000 παιδιά και 8.000
ενήλικοι φιλοξενήθηκαν στην Τσεχοσλοβακία Αυτά τα παιδιά
και οι ενήλικοι από την Ελλάδα αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν την Πατρίδα τους στη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου (1946-1949) και μετά την υποχώρηση του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλες οι Λαϊκές Δημοκρατίες
πρόσφεραν οικονομική και ηθική βοήθεια για να βρουν το
χαμόγελό τους τα μικρά παιδιά, να γιατρευτούν οι τραυματίες,
να βρουν μια γαλήνη οι υπερήλικοι στη διάρκεια της πολιτικής
προσφυγιάς τους πάνω από 30 χρόνια, στην οποία όλοι
σπουδάσανε, ειδικευτήκαν σε διάφορες τέχνες, συμβάλανε
στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Σήμερα θέλουμε να
δείξουμε την ευγνωμοσύνημαςστουςλαούςαυτών τωνχωρών
μεέναμεγάλο

Το 8ο Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Ομοσπονδία
ΕλληνικώνΚοινοτήτωνστηνΤσεχία.
Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει

στο τάβλι, σκάκι και ποδόσφαιρο με τη συμμετοχή των
συμπατριωτών μας από τη Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία,
Αυστρία, ΣλοβακίακαιβέβαιακαιαπότηνΕλλάδα.
Στο Φεστιβάλ οι Έλληνες στην Τσεχία, πρώην
πολικικοί πρόσφυγες, ταπαιδιάκαι ταπαιδιά τωνπαιδιών τους
θα δείξουν τα ταλέντα τους στα
με τη συμμετοχή των μουσικών συγκροτημάτων των
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία, όπως η «Ακρόπολις» της
ΕΚ Πράγας, «Νέος Προμηθέας», «Η Παρέα» και «Ανατολή»
από το Μπρνο, «Σαλονίκη» από το Γέσενικ, «Νίσος» από την
Οστράβα και «Ποσειδώνας» από το Σούμπερκ. Οι βετεράνοι
των μουσικών συγκροτημάτων της εποχής της πολιτικής
προσφυγιάς θα συμμετέχουν με τα δικά τους προγράμματα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το μουσικό
συγκρότημα «Αθήνα» από την Όστραβα, τη μεγάλη
τραγουδίστρια (και πολύ Πόντια) Φρόσω Ταρασίδου, τον
Αχιλλέα, Ζαχαρία, Μπόλεκ και τις αδερφές Μάρθα και Τένα
Ελευθεριάδου. Επίσης, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα
παρουσιαστούν τα χορευτικά συγκροτήματα των Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία – «Ακρόπολις» της Πράγας,

«Προμηθεύς» του Μπρνο, «Νέα Ελπίδα» της Κάρβινας,
«Αντιγόνη» του Κρνοβ, «Έβρος» του Γιάβορνικ, «Καλλιόπη»
του Σούμπερκ και το Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας (με τη
συμμετοχή των χορευτών των μελών των χορευτικών
συγκροτημάτων τωνΕλληνικώνΚοινοτήτων
Θα υπάρξει έκθεση φωτογραφίας από τη ζωή των πολιτικών
προσφύγων
Ειδικό πρόγραμμαπροετοιμάζεται και για τους Αγίους Κύριλλο
και Μεθόδιο οι οποίοι φέρανε τον Χριστιανισμό για πρώτη
φοράστηΜοραβία,πριν1150χρόνια.

:

.

, ,

).

.

,

říští rok uplyne šedesát pět let od doby, kdy v důsledku
řecké občanské války přijala tehdy Československá
republika uprchlíky z Řecka. Byly to hlavně děti, ale také

dospělí a senioři. Řecká národnostní menšina se díky pomoci
tehdejšího Československa dokázala plně zapojit do života této
republiky. Dospělí se zapojili do výrobního procesu a dětem (ve
většině případů bez rodičů) byla poskytnuta v dětských
domovech pro tento účel zřízených veškerá péče a bylo jim
umožněno dosáhnout jakéhokoli vzdělání. Mnoho z těchto
emigrantů se v průběhu doby vrátilo do své původní vlasti, ale
mnoho Řeků zůstalo a spojilo svou další budoucnost s Českou
republikou.
Asociace řeckých obcí v ČR, jako nejvýznamnější organizace
sdružující příslušníky řecké národnostní menšiny v ČR, pokládá
za svou povinnost připomenout adekvátním způsobem celou
pětašedesátiletou historii života naší menšiny v České
republice. Oslava je koncipována jakomezinárodní a počítá se z
účastí našich krajanů z okolních států (Polsko, Německo,
Rakousko, Maďarsko, Slovensko) a samozřejmě z velkou účastí
krajanů z Řecka, jejichž osud byl ať tak či onak s Českou
republikou spjat. Předpokládá se, že oslav ze zúčastní kolem tří
tisíc lidí.
Celý projekt bude realizován v týdnuod17.6.2013až 23.6.2013.
V průběhu tohoto týdne uspořádají jednotlivé obce samostatně
své akce spojené s touto oslavou a vyvrcholení celých oslav
proběhnevednech22.6. a23.6.2013vOstravě.
V pátek 21.6.2013 bude zahájeno sportovní klání
„reprezentancí“ řeckých menšin z okolních států a samozřejmě
reprezentace z Řecka a to v disciplínách tavli, šachu a
fotbale.Vyvrcholení turnaje proběhne v sobotu 22.6.2013
finálovými zápasy a oceněním účastníků turnaje medailemi a

AROvCR
SPCJ1027/49
79401Krnov
CzechRepublic
Email: aro.ch.bialas@centrum.cz
Tel.mobile: 00420608756425

: cislouctu
KBKrnov, a.s.
86-5214970267/0100

ΤραπεζικόςΛογαριασμός

Ενημέρωσηγια τιςπροετοιμασίες του8ουΦεστιβάλ2013:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ/ΤΣΕΧΙΑ.

στις 21.6.2013 με αθλητικούς
αγώνες

στις 22.6.2013

καλλιτεχνικά προγράμματα

Ευχαριστούμε το Τσέχικο κράτος για την επιχορήγηση του
Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε όλους τους συμπατριώτες μας που
συμβάλλουν για την επιτυχία του 8ου Φεστιβάλ με
οικονομική υποστήριξη και με την οργάνωση διαφόρων
εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε τη διοργανωτική επιτροπή του
8ου Φεστιβάλ και τον Χρήστο Μπιάλα, Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσέχικης
Δημοκρατίας, επικεφαλής όλης της διοργάνωσης του
Φεστιβάλ.

P

Στα 65 χρόνια από τον ερχομό μας
στηνφιλόξενηΤσεχοσλοβακία
Όλοι να συμβάλουμε για την επιτυχία του ου Φεστιβάλ των Ελλήνων στην
Τσεχία
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PROJEKT „ 8. řecký festival 2013“
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
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upomínkovými dary. Celý turnaj se uskuteční ve Sportovním
areáluVŠBvOstravě–Porubě.
V sobotu 22.6.2013 bude v dopoledních hodinách zahájen hlavní
kulturní program 8. řeckého festivalu v nádherných prostorách
renovovanéhoSlezskoostravskéhohradu.
Tato část si klade za cíl představit to, co naši krajané dokázali za
těch uplynulých šedesátpět let na poli kulturním v České
republice vytvořit a samozřejmě ukázat i současný život řecké
komunity vČeské republice.
Protože senecítímebýti kulturními ani historickými ignoranty,

jsme povinni připomenout první styky mezi našimi národy
příchodemvěrozvěstůbratrůKonstantinaaMetoděje zbyzantské
Thessaloniki na území tehdejší Velké Moravy na pozvání knížete
Rastislava před 1150 lety. Tito věrozvěstové nejenomže přinesli
do naší země křesťanskou filozofii, ale svým dalším působením
zanechali nesmazatelnou historickou stopu v dějinách České
republiky.
Právě vernisáží pravoslavných ikon aobrazů, připomínající tuto

historickou událost, bude zahájen kulturní program v prostorách
Slezskoostravského hradu. V další části kulturního programu,
který proběhne v amfiteátru Slezskoostravského hradu se
představí taneční soubory jednotlivých řeckých obcí –
Prometheus Brno, Nea Elpida Karviná, Antigoni Krnov, Evros
Javorník, Kaliopi Šumperk, Akropolis Praha a soubor Lycea Řekyň
vČeské republice, dálepakhudební skupinypůsobící vminulosti v
celé republice – Akropolis Praha, Nový Prometheus Brno, I parea
Brno, Saloniki Jeseník, Poseidon Šumperk, Nysos Ostrava a
Anatoli Brno. V neposlední řadě vystoupí pro pamětníky pojmy
jako skupina Athény Ostrava, zpěvačka Froso Tarasidu, zpěváci
Achil, Zachar, Bolek, a vyvrcholením bude recitál symbolů řecké
lidové písně Marthy a Teny Elefteriadu. Předpokládaný počet
vystupujících je cca100.
Velmi významnou částí oslav bude dále dokumentární výstava

fotografií ze života řeckých občanů za uplynulých 65. let od jejich
příchoduažpo součastnost.
Celá oslava vyvrcholí v sobotu 22.6.2013 slavnostním večerem,
na kterém budou přítomni i oficiální hosté. Po oficiální části
večera (uvítání, proslovy) bude následovat lidová veselice s
tradičními řeckými tanci za doprovodu živé hudby. Celá tato část
proběhne ve všech prostorách Slezskostravského hradu a
pavilonu„A“naČernéLouce. Předpokládanáúčast je tři tisíce lidí.
Vzhledem k významu tohoto projektu byli Asociací požádáni o
záštitu nad těmito oslavami prezidenti obou republik. Rovněž
velvyslanec Řecké republiky v ČR, jeho excelence pan Paizas,
vyjádřil svou plnou podporu tomuto projektu a přislíbil svou
osobní angažovanostpři jehopřípravách.
Cílem tohoto projektu je nejenom důstojné připomenutí
významné historické události, která zasáhla do společnosti
českéhoa řeckéhonároda,
ale prismatem těchto uplynulých šedesátipěti let dokumentovat
soužití národů a možnost vzájemného obohacování různých
kultur.
VKrnovědne18.10.2012

v roce 2013 dochází k naplnění 65.výročí
příchodu Řeků do České republiky, kteří byli nuceni
opustit svou vlast v důsledku tragických událostí

spojených s koncem občanské války v Řecku a výročí 1150 let od
příchoduvěrozvěstůKonstantinaaMetoděje.
Asociace řeckých obcí v ČR, jako nejvýznamnější organizace
sdružující příslušníky řecké národnostní menšiny v ČR, pokládá za
svou povinnost připomenout adekvátním způsobem celou

pětašedesátiletou historii života naší menšiny v České republice.
Oslava je koncipována jakomezinárodní a počítá se z účastí našich
krajanů z okolních států (Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko,
Slovensko ) a samozřejmě s velkou účastí krajanů z Řecka, jejichž
osud byl ať tak či onak s Českou republikou spjat. Předpokládá se,
žeoslav se zúčastní kolemtří tisíc lidí.
Protože se necítíme býti kulturními ani historickými ignoranty,

jsme povinni připomenout první styky mezi našimi národy
příchodemvěrozvěstůbratrůKonstantinaaMetoděje zbyzantské
Thessaloniki na území tehdejší Velké Moravy na pozvání knížete
Rastislava před 1150 lety. Tito věrozvěstové nejenomže přinesli
křesťanskou filozofii, ale svým dalším působením zanechali
nesmazatelnouhistorickou stopuvdějináchČeské republiky.
Celý projekt, nazvaný 8. Řecký festival 2013, bude realizován v
týdnu od 17.6.2013 až 23.6.2013. V průběhu tohoto týdne
uspořádají jednotlivé obce samostatně své akce spojené s touto
oslavou a vyvrcholení celých oslav proběhne ve dnech 22.6. a
23.6.2013 v Ostravě bohatým sportovním, uměleckým a
kulturnímprogramem.
Celkové finanční náklady 8. Řeckého festivalu jsou vyčísleny na
částku 1649000 Kč a jejich pokrytí přesahuje naše reálné
možnosti. Proto se obracím na Vás, vážený pane, s upřimnou
prosbou o finanční příspěvek pro zajištění důstojného průběhu
těchto oslav. Nabízíme Vám recipročně propagaci Vaší firmy na
všech akcích spojených s těmito oslavami. Podrobné informace o
připravovanýchoslavách jsmeVámochotni kdykolivposkytnout.
Děkujeme za porozumnění a přejeme Vám i Vaší firmě mnoho
úspěchů. Se srdečnýmpozdravem

T 2013 65
,

.

Vážený pane,

ChristosBialas
předsedasprávní radyAŘOvČR

(
)

,

Μετάφρασησταελληνικά
Ευχαριστούμε τη Βιργινία Δούκισσα για την επιμέλεια της
μετάφρασης.

Αξιότιμεκύριε
ο έτος συμπληρώνονται χρόνια από τον ερχομό των
Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχική Δημοκρατία οι οποίοι
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους συνέπεια
των τραγικών γεγονότων που σχετίζονται με το τέλος του
εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως ,
συμπληρώνονται 1150 χρόνια από την έλευση στην τότε
ΜεγάληΜοραβία των ιεραποστόλωνΚυρίλλουκαιΜεθόδιου.
ΗOμοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική Δημοκρατία
ως η πιο σοβαρή οργάνωση που στους κόλπους της
συγκεντρώνει την ελληνική μειονότητα θεωρεί ως υποχρέωσή
της να μνημονεύσει με εορταστικές εκδηλώσεις όπως στις δύο
επετείουςαρμόζει και ναυπενθυμίσει ολόκληρη την ιστορία της
ζωής μας. Οι εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται διεθνή με τη
συμμετοχή της ομογένειας των γειτονικών χωρών (Πολωνία,
Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία) καθώς επίσης τη
συμμετοχή επαναπατρισθέντων προσφύγων από την Ελλάδα,
των οποίων η μοίρα είναι και ήταν άρρηκτα συνδεμένη ως
αναπόσπαστο τμήμα της προσφυγιάς. Υπολογίζεται ότι θα
συμμετάσχουν περί τις τρεις χιλιάδεςάτομα
Επειδή δεν αισθανόμαστε πολιτιστικά και ιστορικά αδαείς,
έχουμε σαν υποχρέωση να μνημονεύσουμε τις πρώτες επαφές
ανάμεσα των δύο λαών μας μέσω των ιεραποστόλων αδελφών
από την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη στην τότε Μεγάλη Μοραβία,
κατόπιν πρόσκλησης του τότε ηγεμόναΡαστίσλαβπριναπό1150
χρόνια. Οι ιεραπόστολοι αυτοί όχι μόνο έφεραν την χριστιανική
φιλοσοφία αλλά και με την μετέπειτα δράση τους άφησαν
ανεξίτηλα τασημάδιαστην ιστορία τηςΤσεχικήςΔημοκρατίας.
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Όλο το εορταστικό εγχείρημα με την ονομασία 8ο Ελληνικό
Φεστιβάλ 2013 θαπραγματοποιηθεί στις 17 έως τις Ιουνίου
του 2013. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι Ελληνικές
κοινότητες θα οργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις που
σχετίζονται με αυτή τη γιορτή και η αποκορύφωση του συνόλου
του εορτασμούθαπραγματοποιηθεί τις δυο τελευταίες ημέρες (

6 και 23 στην πόλη Οστράβα με πλούσιο
πολιτιστικό, καλλιτεχνικόκαιαθλητικόπρόγραμμα.
Το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων του 8ου φεστιβάλ
ανέρχεται σε 1 649 000 Κ (Κορώνες Τσεχίας) δηλαδή περίπου
65950Ευρώ. Επειδήηκάλυψηαυτού τουποσούείναιπέραν των
δυνατοτήτων μας, απευθυνόμαστε σε σας, αξιότιμε κύριε με

ειλικρινή παράκληση συνεισφοράς για την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διάρκειας των εορταστικών εκδηλώσεων. Εμείς
από την πλευρά μας θα παρέχουμε την προώθηση των
επιχειρησιακών σας δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των
εορταστικώνεκδηλώσεων.
Θα είμαστε πάντα στη διάθεση σας για περισσότερες
πληροφορίες.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και σας ευχόμαστε
υγείακαιπρόοδοσεσαςκαιστηνεπιχείρησήσας.
Μεεκτίμηση
ΧρήστοςΜπιάλας
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Δημοσιεύουμε μερικές ιστορικές φωτογραφίες των καλλιτεχνικών συγκροτημάτων της πολιτικής
προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία:

Ηχορωδία τουΜπούλκες στην Πράγα το 1949 μπροστά
στοRudolfinumΠράγας….

Στη φωτογραφεία βλέπουμε τα παιδιά της χορωδίας του
Μπούλκες στην Πράγα το Μάιο-Ιούνιο 1949, όταν έκανε

περιοδεία σε όλη την Τσεχοσλοβακία με πολλές παραστάσεις
εκλαϊκεύοντας τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Το 1950, η χορωδία αυτή διαλύεται στην Τσεχοσλοβακία και από
αυτή τη χορωδία ιδρύονται καινούργιες χορωδίες, μουσικά και
χορευτικά συγκροτήματα στην Τσεχοσλοβακία Η χορωδία πριν
την Τσεχοσλοβακία είχε περιοδεύσει στην Ουγγαρία.
(Ευχαριστούμε την Έλλη Ελευθεριάδου από την Αθήνα για τις
φωτογραφίες της χορωδίας του Μπούλκες και για το με τα
ηχογραφημένα τραγούδια από το πρόγραμμά της χορωδίας το
1949
Τα παιδιά της χορωδίας κάνανε τα σχολικά μαθήματά τους
ταξιδεύοντας στο τραίνο, στο λεωφορείο, στα ξενοδοχεία,
παν τού… Μαζί τους ταξ ίδευαν εκτός από τους
χοροδιδασκάλους, μαέστρους, ορχήστρα και οι δάσκαλοι για να
μην υστερούν τα παιδιά στα μαθήματά τους. Η ηχογράφηση των
τραγουδιών τους έγινε για πρώτη φορά στη Βουδαπέστη,
Ουγγαρία. Σήμερα υπάρχει και σε CD. στο φολκλορικό
φεστιβάλ στην πόλη Στράζνιτσε, για πρώτη φορά συμμετείχαν

κα ι τα ε λ ληνόπουλα .
Σήμερα, το χορευτ ικό
συγκρότημα «Ακρόπολις»
τ η ς Ε Κ Π ρ ά γ α ς
παρουσιάζεται κάθε χρόνο
στο φεστιβάλ αυτό, χορωδία
Γέσενικ, 1951, χορωδία
Μπε χάρ ζ οβ 1953 κα ι
χορωδία «Γκότσε Ντέλτσεβ,
1951-52

.

CD

.)

1950,

.

Από το Φεστιβάλ πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα
1958, Κρνοβ (?)
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έλη της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας ήταν καλεσμένοι να
παρα κολουθήσου ν μ ι α

εξαιρετική θεατρική παράσταση (
του Αγγλικού

Λυκείου στην Πράγα (
, στην

οποία τον δεύτερο κύριο ρόλο έπαιξε ο
μικρόςμαςσυμπατριώτης και μέλος της ΕΚ
Πράγας ο Βλαδίμηρος γιος του Μπάμπη
και της Λένας Λασκαράκη. Είναι αλήθεια
ότι όχι μόνο οι γονείς αλλά και εμείς, τα
μέλη της Κοινότητας, ήμασταν πολύ
υπερήφανοι που οι νέοι μας έχουν τέτοια
μεγάλαταλέντα.

ια όμορφη και ελληνικότητα
μουσική βραδιά στο ελληνικό
εστιατόριο «Όλυμπος», με το

μουσικό σχήμα «Η Παρέα» (η οικογένεια
του Τρύφωνα Μόρα) από το Μπρνο. Στη
βραδιά αυτή συναντήσαμε συμπατριώτες
όχι μόνο από την Πράγα, αλλά και από το
Γέσενικ, Μπρνο, Λίμπερετς και άλλες
πόλεις της Τσεχίας. Μαζί μας χορέψανε
και πολλοί φίλοι Τσέχοι, Ρώσοι, Σέρβοι.
Όπως πάντα οι οικογένεια του Δημήτρη
Νεδέλκου δημιούργησε μια ελληνικότατη
ατμόσφαιρα . Ευχαρ ισ τούμε την
οικογένεια αυτή που είναι στυλοβάτες της

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας εδώ και
πάραπολλάχρόνια.

ύο εκδηλώσεις. Η μία ήταν των
παιδιών της Κοινότητας. Στο Σπίτι
Ε θ ν ι κ ώ ν Μ ε ι ο ν ο τ ή τ ω ν

μαζευτήκανε γονείς και παιδιά της ΕΚ
Πράγας και τα παιδιά φτιάξανε στεφάνια
και άλλα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Ευχαριστούμε την ακούραστη Ιβάνα
Αβουκάτου, υπεύθυνη για τις εκδηλώσεις
των παιδιών της Κοινότητας για την
εξαιρετικήαυτήεκδήλωση.
Τη δεύτερη εκδήλωση την οργάνωσε ο
Παναγιώτης Δρόσος του

στην οποία
μέλη της ΕΚ Πράγας και φίλοι τους
γευτήκανε και πάλι ελληνικά κρασιά,
μεζέδες και πολλές άλλες νοστιμιές.
Μεγάλη έκπληξη κάνανε τα παιδιά στους
παραβρισκόμενους όταν μπήκαν με ένα
Χριστουγεννιάτικο στεφάνι για τον
Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης σταμάτησε την
εισαγωγή του για τα ελληνικά κρασιά και
φρόντισε τα παιδάκια δίνοντας τους

A
servant of two masters)

The English College
in Prague, www.englishcollege.cz)

, ,

Greek-Corner,
Milady Horakove 27, Praha 7,

Δ

Εκδηλώσεις

Ο διευθυντής του σχολείου (1ος αριστερά) με
τον Βλαδίμηρο και τους γονείς του μετά την

Στιγμιότυπα από την μουσική βραδιά στο ελληνικό εστιατόριο «Όλυμπος» στην

Κάτω: Ευχαριστούμε την οικογένεια Νεδέλκου (το Δημήτρη, 2ος αριστερά, την Έλενα,
δεξιά, και τα παιδιά τους Πέτρο και Άκη για τις όμορφες εκδηλώσεις που
διοργανώνουνε στο εστιατόριο τους για να μας φέρουν πιο κοντά στην Ελλάδα.
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δωράκιακαισοκολάτες.
Όλεςαυτέςοι εκδηλώσειςακόμαμίαφορά
μας επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες δεν
θέλουν ειδικά «στέκια» για να
βρίσκονται διότι αυτά υπάρχουν στην
Πράγα. Μόνο θέληση χρειάζεται για να
«βρ ι σ κόμασ τ ε » . Το εσ τ ι α τό ρ ι ο
«Όλυμπος», τα δύο μαγαζιά

το καφέ « », το
εστιατόριο «Καβάλα» προσφέρουν τους
χώρους τους και την ατμόσφαιρα για να
«βρισκόμαστε». Επίσης, η Κοινότητά μας
προσφέρει αρκετές εκδηλώσεις κάθε
μ ή ν α γ ι α ό λ ο υ ς α υ τ ο ύ ς π ο υ
ενδιαφέρονται ειλικρινά για τον
Ελληνισμό και τα δρώμενα των Ελλήνων
στην Πράγα. Άντε, παιδιά, αφήστε τα
παράπονα και κάνετε μια μικρή
προσπάθεια να βρείτε τους συμπατριώτες
σας…

«
»,

«Greek-
Corner», Half&Half

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση στο Greek-
Corner…

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των παιδιών για τα Χριστούγεννα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
(από το Μπρνο)

Στ ι ς 2 4 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ
πραγματοποιήθηκαν, μέσα σε ένα

εορταστικό και χαρούμενο περιβάλλον, τα
εγκαίν ια του νέου

Η ιδιοκτήτρια του νέου φαρμακείου είναι
η Ελένη Μπόγια, ελληνίδα δεύτερης
γενιάς που έχει γεννηθεί εδώ στο ,

κόρη του Ζήση από το Νεστόριο και της
απότηνΤσεχία.

Η Ελένη από μικρή είχε θέληση για
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ήθελε
να σπουδάσει και να ασκήσει ένα
επάγγελμα-λειτούργημα που να βοηθά
και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Αποφάσισε να σπουδάσει ένα από τα
επαγγέλματα υγείας. Έτσι λοιπόν,
ακλουθώντας τα βήματα της αδελφής του
πατέρα της, διάλεξε να σπουδάσει

«ελληνικού»
φαρμακείου «ΑΠΟΛΛΩΝ» ( )
στην περιοχή του , στην οδό

518/6 στο

APOLLON
Řečkovice

Podpěrova Brno.

Brno

Marta
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φαρμακευτική. Όταν η Ελένη ολοκλήρωσε
τ ις σπουδές της , εργάστηκε ως
φαρμακοποιός για δύο χρόνια σε
Φαρμακευτική εταιρεία του .Στα δύο
αυτά χρόνια η Ελένη εργάστηκε με
έμφαση στην υποστήριξη των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας. Αρκετές φορές
επισκέφτηκε γηροκομεία και με διαλέξεις
ενημέρωνε τους ηλικιωμένους για
διάφορα θέματα υγείας που απασχολούν
την τρίτη ηλικία σε σχέση με τις
θεραπευτικές επιδράσεις των διαφόρων
φαρμάκων.
Μετά από πολύ κόπο πήρε το ρίσκο να
πραγματοποιήσει το όνειρό της και να
ανοίξει επιτέλους το δικό της φαρμακείο.
Μετά από πολύμηνη «μάχη» με το
«τέρας» της γραφειοκρατίας και αφού
όλες οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες
ολοκληρώθηκαν, το νέο φαρμακείο είναι
πραγματικότητα.
Τα εγκαίνια του νέου φαρμακείου έγιναν
σύμφωνα με τις Ελληνικές συνήθειες και
έθιμα. Οι καλεσμένοι, συγγενείς φίλοι και
γνωστο ί , απόλαυσαν πλούσιους
ελληνικούς μεζέδες και φαγητά καθώς και
άφθονοκρασί καιμπύρα.
Και βέβαια, σύμφωνα πάντα με το
ελληνικό έθιμο, ο ελληνορθόδοξος ιερέας
του πραγματοποίησε τον «αγιασμό»
γιαευλογίακαι καλήπροκοπή.
Αν και το εμπορικό περιβάλλον είναι
δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό η Ελένη
αισιοδοξεί και πιστεύει ότι η σκληρή
δουλειά και η αφοσίωση στην νέα της
επιχείρηση θα την οδηγήσουν στην
επιτυχία.
Στο χώρο του νέου φαρμακείου της η
Ελένη περιμένει οποιονδήποτε, που εκτός
από την προμήθεια του φαρμάκου του,
έχει την ανάγκη για περισσότερη
ενημέρωση και βοήθεια σχετικά με το
πρόβλημαυγείαςπουτοναπασχολεί.

κτός από τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων είχαμε και πολλές

άλλες δουλίτσες. Η Νίκη Σπάλα, ταμίας
του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, (δεν την βλέπετε,
αλλά είναι από αυτά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που δεν
φαίνονται, αλλά εμείς ξέρουμε πόσο
σκληρά δουλεύει για την Κοινότητά μας
και πόσο χρόνο αφιερώνει για την
οργάνωση των εκδηλώσεων της
Κοινότητας) ετοίμασε τις αιτήσεις για τις
επιχορηγήσεις από το Δημαρχείο της
Πράγας και το Υπουργείο Πολιτισμού της
Τσεχίας.

Ο Δεκέμβρης μας έφερε και δώρα από την
Ελλάδα!!! Ο Άρης Καρρέρ από την Αθήνα
μας έστειλε πολλά βιβλία (το «Ελ-
Ντάμπα» και το «

»
του Αλέξανδρου Καρρέρ, «Με τα μάτια
τωνπαιδιών» τηςΒέραςΚλώντζα και άλλα,
για τα οποία τον ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε τον Αλέξη Κοράνη και το
προσωπικό της εταιρίας του,

) για τη δωρεάν
μεταφορά των βιβλίων από την Αθήνα
στην Πράγα Τα βιβλία μπορείτε να τα
προμηθευτείτεαπόταγραφείαμας.

Απολογισμός για τη δράση του ΔΣ της ΕΚ
Πράγας
Τασούλας Ζησάκη- , Προέδρου της
ΕΚΠράγας

Εορτασμό εθνικών και παραδοσιακών
επετείωνκαι γιορτών:

ηςΜαρτίου, 28ηςΟκτωβρίου
κόψ ι μο τ η ς π ί τ α ς , κα ρ ναβά λ ι ,
Χριστούγεννα,Πάσχα
2 συναυλίες (αφιερωμένες στο Μ.
Χατζιδάκι και τηνΕΠΟΝ)
Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων σε
συνεργασία με τον ΕΟΤ, Εμπορικό Γραφείο
και την Πρεσβεία της Ελλάδος, και το
μαγαζί ελληνικών προϊόντων του Π.
Δρόσου.
Παρουσίαση ελληνικής μαγειρικής,
Πολίτικη Κουζίνα στο μαγαζί του
Λασκαράκη
Διαλέξεις σε μαθητές και φοιτητές:
Πανεπιστήμιο Βρέμενη, Γερμανία , 3ο
ΛύκειοΝέας Ιωνίας, Αθήνα, Πανεπιστήμιο
Νέας Υόρκης, Πράγας (και φέτος το 17ο
ΣχολείοΑθήνα)
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Σπιτιού
Εθνικών Μειονοτήτων όπως Έκθεση
αφιερωμένη στο Μπενίν, εκδηλώσεις της
Βουλγάρ ι κ η ς , Ρόμα κα ι ά λ λων

Μειονοτήτων.

– ΕΡΑ5, ΝΕΤ, Άλφα, ΕΡΤ 3,
Ντοκιμαντέρ στην Τσέχικη Τηλεόραση,
παρουσίαση στην τσέχικη ραδιοφωνία και
εφημερίδες όπως και σε περιοδικά στην
Τσεχίακαι Ελλάδα (ΕλληνικήΔιασπορά)

(μετάφραση
στα τσέχικα του βιβλίου «Ο Ελληνισμός
της Τσεχίας», το βιβλίο «Με τα μάτια των
παιδιών», μετάφραση στα τσέχικα
Κοσμοναφτ β μορζε, του Μιχάλη
Θεοδώρου Από τις όχθες του Αλιάκμονα
στον Μολδάβα) και με τη δική μας
βοήθεια, σύντομα θα εκδοθεί από τη
Σύγχρονη Εποχή, Η πολιτική προσφυγιά
τηςΤσεχοσλοβακίας, Χαρατσίδηκαιάλλοι

σχετικά με τον
ελληνισμόστην Τσεχοσλοβακία και Τσεχία
διαφόρων πανεπιστήμιων της Πράγας και
Μπρνο.

σεψηφιακήμορφή
όπως και για το Λεύκωμα (μεγάλη
ανταπόκριση από την Ελλάδα και
συμπατριώτεςμαςστηνΤσεχία)

(οικονομική υποστήριξη
100.000 κορωνών και συμμετοχή στο
Φεστιβάλ)

–
καρναβάλι, Πάσχα, Χριστούγεννα,
συμμετοχή στις εθνικές γιορτές (Ιβάνα
Αβουκάτου,υπεύθυνη

Brno

Brno

A Voyage in History and
Legend, Castles, Forts, Towers in Greece

Greek
Transport and Logistic (GTL

.

Healey

25

Greekz

.

)

Ευχόμαστε στην Ελένη καλή
επιτυχίακαι καλέςδουλειές!

ε

Γε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η κ α ι
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
τ η ς Ε λ λ ην ι κ ή ς Κο ι ν ό τ η τα ς

Πράγας/ΚόψιμοτηςΠίτας

Θέμα:Εκδηλώσεις

Θέμα: Εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας
Θέμα: Χορευτικά συγκροτήματα της ΕΚ

Πράγας
Θέμα: Έκδοση του Περιοδικού

«Καλημέρα» και η ιστοσελίδα της
Κο ινό τη τα ς ( παρουσ ίαση σ την
Ιστοσελίδα Ελληνική Διασπορά της
Αυστραλίας)

Θέμα: Η παρουσίαση της ΕΚ Πράγας
στα ΜΜΕ

Θέμα: έκδοση βιβλίων

Θέμα: Βοήθεια και επίβλεψη
διπλωματικών εργασιών

Προετοιμασία με αρχειακό υλικό,
φωτογραφίες, ντοκουμέντα για το
αρχείο τηςΚοινότητας

Θέμα: Το 8ο Φεστιβάλ αφιερωμένο
στα 65 χρόνια από τον ερχομό των
παιδιών του ελληνικού εμφυλίου
πολέμουστηνΤσεχοσλοβακία
22-23 Ιουνίου

Θέμα: Εκδηλώσεις για τα παιδιά

Ευχαριστούμεόλα ταμέλη της ΕΚΠράγας
που έχουνε συμβάλλει στην επιτυχία των
εκδηλώσεών μας: Ανδρονίκη Σπάλα,
ταμία και όλα τα μέλη του ΔΣ, τον Αλέξη
Κοράνη, Χρήστο Προβίδα, Μπάμπη και

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Δεκέμβρης

20 Ιανουαρίου
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ΕλένηΛασκαράκη, οικογένειαΝεδέλκου,
Παναγιώτη Δρόσο, Γιάννη Ασαρλίδη,
Μαρία Παπαχρήστου, Τάνια Κιούση,
Ερμιόνη Σπάλα, Βιολέτα και Γιώργο
Καρανίκο, Ελπινίκη Δαμιανίδου, Γιάννη
Τσιρίμπαση, οικ. Πανάτση, την εταιρία
Στρομ, για την οικονομική υποστήριξη
τους συνταξιούχους της ΕΚΠράγας και ΕΚ
Μπρνο, τονΟδυσσέαΔεληγιάννηαπό το
Ποντεμπράντι, Ανδρέα Λέκα (Κύπρο),
Σωτήρη Πουπάκη (Οστράβα), Σωτήρη
Φασούλη (Ιωάννινα), Άρη Καρρέρ
(Αθήνα), Νίκο Καλόγερο (Θεσσαλονίκη),
Στάθη Φωτιάδη (Θεσσαλονίκη) και
ΡόμπινΧίλι (Πράγα
Ευχαριστούμε το Διευθυντή του Σπιτιού
Μειονοτήτων, Γιάκουμπ Στεδρον, και το
προσωπικό για την βοήθεια και
υποστήριξη των εκδηλώσεων μας, όπως
και το Υπουργείο Πολιτισμού και
Δημαρχείο τηςΠράγας.

Τοποθετήσεις στη συνέλευση από τα
πρακτικά:

Κλείσιμο τουπροέδρουτηςσυνέλευσης:

).

Ήδηστην πορεία της συνέλευσης μπήκανε
μερικέςπροτάσεις

συμφωνεί σε πολλά,
αλλά προτείνει να εκμεταλλεύσουμε
καλύτερα το διαδίχτυο και άλλα ψηφιακά
μέσα, να δουλέψουν οι άνθρωποι που
είναι νέοι και έχουν χρόνο, που ήρθανε
από την Ελλάδα και ψάχνουν για να
ενταχτούν. Επίσης έκανε πρόταση για
καλύτερη οργάνωση της κοινότητας για να
μ πα ί ν ε ι σ ε ε παφή μ ε ά λ λ ο υ ς
συμπατριώτες οι οποίοι μόλις ήρθανε
στην Τσεχία και δεν έχουν επαφές με
κανένα

Πρόταση να εκμεταλλευτούν
εκείνοιπουδουλεύουνστις εταιρίες ΙΤ.

: πρόταση να
οργανωθούν σεμ ινάρ ια γ ια την
κατάσταση στην Τσεχία, κάτι σαν Κέντρο
πολίτη, ένα συμβουλευτικό κέντρο – θα
μπορούσε να είναι ένα φόρουμ στο
διαδίχτυο

φοιτητής: Οι
Κύπριοι είναι πιο οργανωμένη: κάθε
φθινόπωρο στο κέντρο γλώσσας στο
Πόντεμπραντι και Μαριάνσκε Λάζνε

έρχεται κάποιος από την κυπριακή
κοινότητα αλλά κανείς δεν εμφανίζεται
απότηνΕλληνική.Πρέπει νααλλάξει.

σημείωσε
ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να βρει κανείς
την Κοινότητα αφού και ιστοσελίδα έχει η
Κοινότητα, και περιοδικό στην ιστοσελίδα
και επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε
όποιο ελληνικό εστιατόριο είτε μαγαζί να
πάει κανείςθα τονενημερώσουνπουείναι
η Κοινότητα. Ο ίδιος πήρε πληροφορίες
από την Πρεσβεία και έτσι παραβρέθηκε
στην ΓενικήΣυνέλευση.

πρόταση για
πλατφόρμαγιαφοιτητές

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας
πρέπει ναγίνει

Αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη
είναιμιασημαντικήυπόθεση

Τα παιδιά της κοινότητας που ήταν
παρόντες παρουσίασαν ένα σύντομο
πρόγραμμα.

στράβα. Η «Καλημέρα» στην
ε π έ τ ε ι ο τ η ς Μά χ η ς τ ο υ
Στάλινγραντ, (70 χρόνια, 1943-

2013) από τη μεγάλη νίκη του σοβιετικού
στρατού ενάντια στους Γερμανούς. Μετά
τις σύντομες ομιλίες ακολούθησε μία

υπέροχη συναυλία με ρωσικά τραγούδια
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα
οποία τραγούδησαν οι διάσημοι όπερα
τραγουδιστές Τατιάνα Τέσλυα και Σεργεϊ

.
:

-

-

-

-

-

-

-

Γιάννης Μαριέττας

Έλενα Λασκαράκη

Δημήτρης Σήτης:

Παντελής Φιλιππίδης:

Χριστίνα Πατούλια :

Ο
2.2.

(στη φωτογραφία η Βέρα Κλώντζα,
πρακτικογράφος)

Ευχαριστούμε την Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ για τις φωτογραφίες. Ξέρουμε τώρα
ποιος θα ασχολείται με τη φωτογράφηση στις εκδηλώσεις – η Ελευθερία!
Ευχαριστούμε τη Βιολέτα Καρανίκου, την Ανθούλα Μπότου και την Ερμιόνη Σπάλα
για τις νόστιμες πίτες που φτιάξανε για τη Συνέλευση. Ποιος βρήκε το φλωρί από την
πίτα της Ανθούλας – η Πρόεδρος, Τασούλα Ζησάκη. Ευχαριστώ Ανθούλα!
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Ζουμπκεβιτς. Η σκηνοθέσία ήταν του
συμπατριώτημαςΕπαναστάτηΠρούσαλη,
ο οποίος επίσης τραγούδησε το τραγούδι
«Βόλγα», «Ιερός Πόλεμος», κ.ά. Στην
αίθουσα είδαμε και αρκετούς βετεράνους
κάτοικοι του Βόλγογραντ (Στάλινγκραντ),
στους οποίους η νεότερη γενιά πρόσφερε
λουλούδια και τιμιτικά βραβεία. Είχαμε
την ευκαιρία να δούμε και την έκθεση
αφιερωμένη στον αγώνα των κατοίκων
του Στάλινγκραντ ενάντια στον καταχτητή.
Η εκδήλωση ήταν οργανωμένη από το
ΣύλλογοΡωσικής-ΤσεχικήςΦιλίας.

«Καλημέρα» στο Μπρνο.
Συναντηθήκαμε με μέλη της
Κοινότητας, οι οποίοι μας

ενημέρωσαν για τα δρώμενα της
Κοινότητας. Όπως και σχεδόν σε όλες τις

Κοινότητες, και η Ελληνική Κοινότητα του
Μπρνο πάσχει από το πολύ μικρό
ενδιαφέρον που δείχνει η τρίτη γενιά για
την Κοινότητα. Τα καλά νέα είναι ότι η
Κοινότητα διοργάνωσε πολύ καλά τα
μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τα
παιδάκια της Κοινότητας, 30 παιδάκια
μέχρι σήμερα, τα οποία διδάσκει χωρίς
αμοιβή η κ. Εύη Χιρτογλού-Βλάχου. Να,

ένα καλό παράδειγμα για τους γονείς της
Κοινότητας της Πράγας και ένα καλό
παράδειγμα για το πώς μπορούμε να
λύσουμε το πρόβλημα της διδασκαλίας
της μητρικής μας γλώσσας χωρίς τη
βοήθεια αποσπασμένων δασκάλων του
ΥπουργείουΠαιδείας τηςΕλλάδας.Η

3.2.

Από την Ελληνική Παράδοση...

Τα Ελληνικά Καλοκαιρινά Πανηγύρια στην Ήπειρο
Του Σωτήρη Φασούλη, Κεφαλοχώρι, Κόνιτσας, Ιωαννίνων
Κ: Ευχαριστούμε το Σωτήρη για την οικονομική ενίσχυση στο περιοδικό μας και για το υλικό
που μας στέλνει.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο, στα
περισσότερα χωριά της υπαίθρου,

έστω και για λίγες μέρες ανοίγουν οι
σφραγισμένες αυλόπορτες και τα κλειστά
παράθυρα και στα μανταλωμένα σπίτια
μπαίνει η δροσιά και ο ζωογόνος ήλιος να
ξεμουχλιάσουν. Το βράδυ πάλι, μόλις
νυχτώσει φωτίζονται, δείγμα ύπαρξης
νοικοκυραίων
Τα σπουδαιότερα πανηγύρια γίνονται
«Τα' Αϊ-Λίας και της «Αγίας Παρασκευής»
20 και 26 Ιουλίου και της «Παναγίας» στις
15 Αύγουστο. Το πρωί της εορτής, μόλις
χτυπήσει η πρώτη καμπάνα της εκκλησίας
(όπου υπάρχει παπάς) μικροί και μεγάλοι
πηγαίνουν να εκκλησιαστούν και να
πάρουν τη θεία μετάληψη (μεταλαβειά)
κυρίωςόσοι γιορτάζουν
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στο
προαύλιο της εκκλησίας γίνονται τα'
αγκαλιάσματα και τα καλωσορίσματα (για
τους ξενιτεμένους , δίνουν και παίρνουν
ευχές.
Οι πλατείες ζωντανεύουν, τα τραπέζια
στρώνονται, κάρβουνα και ξύλα ανάβουν,
κρέατα ψήνονται και σιγά-σιγά τα
π ο τ η ρ ά κ ι α μ ε τ ο τ σ ί π ο υ ρ ο
πηγαινοέρχονται.
Τις βράδυνες ώρες αρχίζει το τρικούβερτο
γλέντι. Το κλαρίνομέσαστην γαλήνη και τη
σιγαλιά της νύχτας αντιλαλεί. Το κέφι

ανεβαίνει με τη μελωδική φωνή της
τραγουδίστριας και ξεκινάει ο χορός με
πολλά παραδοσιακά τραγούδια.

ή Κάτω στη
Αγιά Μαρίνα και στη Παναγιά/δώδεκα
χρονών κοπέλα πάει καλόγρια. Με
σταυρούς και κομποσκοίνια πάει στην
Εκκλησιά/ούτε το σταυρό της κάνει, ούτε
προσκυνεί
Για εμάς τους Ηπειρώτες δεν λείπουν τα
τραγούδια και οι χοροί που έχουν να
κάνουν με την ξενιτιά, όπως το

Ξεχωριστή θέση έχουν και τα ερωτικά
τραγούδια της περιοχής τηςΗπείρου, μιας
εποχής που ο έρωτας ολοκληρωνότανε
μόνο με το γάμο και ήταν μιας ολόκληρης
ζωής:

Δεν λείπουν από το πανηγύρι ή γλέντι το
ερωτικό τσάμικο όπως:

Αλλά ακόμα και σήμερα τα πανηγύρια
είναι νυφοπάζαρο, είναι ένας τόπος και
χρόνος ν' ανταμώνει και η νεολαία,
δημιουργούνται όπου τις περισσότερες
φορές καταλήγουν σε γάμο: Μπείτε
αγόρια στο χορό, κορ ίτσ ια στα
τραγούδια/να δείτε και να μάθετε πως
πιάνεται η αγάπη/απ' τα μάτια πιάνεται
στα χείλη κατεβαίνει/κι απ' τα χείλη στην
καρδιάριζώνει και δενβιαίνει.
Ούτε λείπουν τα τραγούδια και οι χοροί
της λεβεντιάς:

Το πανηγύρι τελειώνει συνήθως τις
πρώτες πρωινές ώρες με καθιστικά
τραγούδια:

.

.

)

…

:

Μπαίνω
μεσ' τ' αμπέλι σα νοικοκυρά/να κι ο
νοικοκύρης έρχεταιαπόκοντά./Καλώς το
νοικοκύρη να τρυγήσουμε/κόκκινα
σταφύλια να πατήσουμε…

Ξ ε ν ι τ ε μ έ ν ο μ ο υ π ο υ λ ί κ α ι
παραπονεμένο/η ξενιτειά σε χαίρεται κι
εγώ πίνω φαρμάκι… ή Μαύρο μου
χελιδόνι απ' την Αραπιά/κι άσπρο μου
περιστέρι απ' τα Γιάννενα,/αυτού ψηλά
που πάτε για χαμηλώσετε/να κόψω μια
φτερούγα κι ένα χρυσόφτερό/να γράψω
ένα γράμμα και μια ψηλή γραφή/να
γράψω στην αγάπη μου να μη με
καρτερεί…ή Γιάννημου τομαντήλι σου τι
τ' όχεις λερωμένο/το λέρωσε η ξενιτειά τ'
έρηματαξένα…

Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα
σώνεται/κιο νους απ' την αγάπη μου δεν
συμμαζώνεται
Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου/κ'
ανύπαντροςθαμείνωγια τοχατίρισου…

Ο Κωνσταντής, ο
μικροκαμωμένος Κωνσταντίνη μ'/τρεις
μήνες επερπάταε να βρει καλή
γυναίκα,/να βρει ψηλή, να βρει λιγνή, να
βρει καγκελόφραχτα/να βρει της
αρέσκειας του…

Τρία καλά ειν' στο ντουνιά
και στον επάνω κόσμο,/η νιότης, η
λεβεντιάκαι τοκαλόκορίτσι.

Σε τούτη νταύλαπου είμαστε,
σε τούτο το τραπέζι/τρεις μαυρομάτες
μας κερνούν και τρεις καλές κοπέλες,/η
μια κερνά με το γυαλί, η άλλη με την

…

,
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κούπα/κι η Τρίτη η μικρότερη με μάστα
στοχέρι…

Τώρα τα
ξ ε χωρ ί σ μα τα έ λα γ ι ε μο υ να
φιληθούμε/γιατί υπάρχει ζωή και
θάνατοςκαι ίσωςχωριστούμε…

Κα ι τα ξε χωρ ί σμα τα :

Με το τέλος του Αυγούστου τελειώνουν οι
χοροί και τα πανηγύρια. Οι ξενιτεμένοι
φεύγουν και στα περισσότερα χωριά
μένουν λίγοι κι αυτοί ως επί των πλείστον
τρίτηςηλικίας, με τηνευχήνα ξανασμίξουν
το επόμενο καλοκαίρι, η με την καλύτερη
π ε ρ ί π τ ω σ η γ ι α μ ε ρ ι κο ύ ς σ τ ι ς
Χριστουγεννιάτικες γιορτές.
Ευχαριστούμε για το όμορφο Ημερολόγια
2013, Σωτήρη και για τηνφωτογραφία των
εγγονών σου, Λουκάς Ντβοράτεσκ και

Νίνα Ντβόρατεσκοβα (τέταρτης γενιάς)
πουείναιαπόμικτήοικογένεια.
Το Ημερολόγιο 2013 είναι αφιερωμένο
στους Βαλκανικούς Πολέμους. Την
εισαγωγή τη γράφει ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή,
ΝαπολέωνΜάργαρης:
«Την μεγάλη εποποιία των Βαλκανικών
πολέμων συμπεριλαμβανομένης και της
απελευθέρωσης των Ιωανν ίνων
αποθανάτισε και η λαϊκή λιθογραφία που
λειτούργησεσανρεπορτάζ.
Μία έγχρωμη λιθογραφία, μία λαϊκή
εικονογραφίαήτανπολύπιο εντυπωσιακή
για την λαϊκή φαντασία από ότι μία
φωτογραφία. Η λιθογραφία ως τεχνική
εκτύπωση εικόνων έχει την απαρχή της
περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα. Για να
γίνει ένα λιθογράφημα, όπως γράφουν οι
ειδικοί, ο καλλιτέχνης σχεδιάζει το έργο
του πάνω σε ασβεστολιθική πλάκα και
μετά από σειρά τεχνικών διαδικασιών το

εκτυπώνει σε χειροκίνητο πιεστήριο. Όταν
είναι έγχρωμες οι λιθογραφίες, όπως στη
περίπτωσή μας, το κάθε χρώμα μπαίνει σε
ξεχωριστήλίθινηπλάκα.
Στην Ελλάδα το πρώτο κρατ ικό
λιθογραφείο ιδρύεται το 1835 (Βασιλική
Λιθογραφία από τονΌθωναμεδιευθυντή
τον Γερμανό ) και το πρώτο
ιδιωτικό λιθογραφείο το 1840 από τον
Πρώσσο . Στο
λιθογραφείο αυτό ο Καρπενησιώτης
ζωγράφος Αθανάσιος Ιατρίδης (1799-

σχεδιαστής της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, λιθογράφησε το 1859 τις
πρώτες εννέα λιθογραφίες , που
εικονογραφούσαν δημοτικά τραγούδια

και θεωρούνται οι
πρώτες γνωστές
γ νήσ ι ε ς λα ϊ κέ ς
εικόνες.
Το σύνολο σχεδόν
των λιθογραφιών
( 1 0 0 π ε ρ ί π ο υ )
χάθηκε γιατί με
σ κ ο π ό ν α
αγορασθούν από
το ευρύ κοινό είχαν
ε κ τ υ π ω θ ε ί σ ε

πολλαπλά αντίτυπα και σε φτηνό χαρτί
μικρής αξίας και δεν υπήρξε κανένα
ενδιαφέρον για την προστασία τους
(τοιχοκόλληση σε καφενεία, παντοπωλεία
κλπ.
Η σειρά των λιθογραφιών, που
παρουσιάζει το ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ
Γκανή στους συμπολίτες μας με αφορμή
τα 100 χρόνια ελεύθερης πόλης στα
π λ α ί σ ι α τ ω ν ε ο ρ τ ώ ν , π ο υ θ '
ακολουθήσουν, αποβλέπει να αποτελέσει
«το λιθογραφημένο χρονικό» των
ενδόξων Βαλκανικών πολέμων 1912-13
και τηςαπελευθέρωσης τηςπόληςμας.
Δημιουργοί-ζωγράφοι των λιθογραφιών,
που δεν φέρνουν πάντα την υπογραφή
στα έργα τους, είναι μεταξύ των άλλων και
οι Αθ. Ιατρίδης (1799-1866), Σωτ.
Χρηστίδης (1858-1940), Καρλ Χάουπτ
( 1 8 6 6 - 1 9 3 7 ) , Φρ ί ξ ο ς Α ρ ι σ τ ε ύ ς
ακαδημαϊκός ζωγράφος (1879-1951) κά.
Λ ιθογραφε ία ε ίνα ι του Δράκου

Παπαδημητρίου (1859-1940), του Γ.
Στάγγελ (λιθογραφείο Βασιλικής αυλής),
του Β Αυλή, του Ε. Λοβέρδου, του Γ.
Γρύσπουκά.
Σήμερα υπάρχουν σπάνιες λιθογραφίες
στο Πολεμικό Μουσείο, κυρίως στην
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδος στην Ε.Η.Μ. αλλά και σε ιδιωτικές
συλ λογ έ ς κά . Ο ι π ερ ι σσό τ ερ ε ς
λιθογραφίες του ημερολογίου είναι από
τησυλλογή του ιδρύματος.
Στο ημερολόγιο αυτό παρουσιάζονται
επίσης: α) το δερμάτινο 'τετράφυλλο'
τσαντάκι του Κ. Σαπουντζάκη στρατηγού-
αρχηγού του Ελληνικού στρατού της
Ηπείρου κατά την απελευθέρωση, το
οποίο κρεμούσε στον ώμο του. Το όνομά
του είναι χαραγμένοστοπρώτο εσωτερικό
φύλλο του. Στις θήκες του τοποθετούσε τις
απόρρητες διαταγές. Β) τις εφημερίδες
ΝΕΑΗΜΕΡΑΤεργέστης (Αθήνα22.2.1913),
ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Νέα Υόρκη 6.3.1913 – η
ημερομηνία έχει σχέση με το ημερολόγιο)
για να μεταφέρουμε έτσι το κλίμα
υπερηφάνειας και εθνικής έξαρσης, που
δημιούργησε στους απανταχού Έλληνες η
απελευθέρωση των Ιωαννίνων και γ) το
έργο «Οι Τάφοι των νεκρών της επιθέσεως
Εμίν Αγά 1913 – μολύβι 45Χ63 εκ.» της
εμβληματικής Θάλειας- Φλωρά Καραβία,
ζωγράφου κα ι χαράκτρ ιας , που
ακολούθησε τον ελληνικό στρατό σε όλη
του την πολεμική διαδρομή μέχρι την
απελευθέρωση της πόλης μας. Το έργο
βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο.
Σημαντική συλλογή έργων της βρίσκεται
στηΔημοτικήπινακοθήκη Ιωαννίνων.

Andreas Foster

Karl Josef Kohlman

1866),

).

.

Τα παιδιά της τρίτης γενιάς
Ελλήνων στην Τσεχία

Προφίλ:
Γεννήθηκε το 1982 στην Πράγα (μητέρα
Ελληνίδα,πατέραςΤσέχος)
Τελείωσε τοΛύκειο

ΕργάζεταισεελβετικήΕταιρία
Χοροδιδάσκαλος της ΕΚ Πράγας
και του Λυκείου Ελληνίδων

Τσεχίας
Μέλος του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, υπεύθυνος
για ταχορευτικάσυγκροτήματα

Το 2013 επανεκλέχτηκε για 3η τριετία στο
ΔΣ. Είναι 10 χρόνιαστοΔΣ τηςΕΚΠράγας
Αισθάνεται: Τσέχος στην Ελλάδα, Έλληνας
στην Τσεχία, Ελληνοτσέχος όπωςο ίδιος
μαςλέει….
Μιλάει τσέχικα, ελληνικάκαιαγγλικά

« »

Κουβέντα με τον Μιχάλη Σπάλα-Λάσο
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«
»

Η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα
στονκόσμο…

Για μένα η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο
«ΠΡΕΠΕΙ».

Αγαπώ και λατρεύω το χορό… στο χορό
βρίσκωτονεαυτόμου…

Ο Μιχάλης από πολύ μικρή ηλικία ήταν
πάντα δραστήριος στα δρώμενα της ΕΚ

Πράγας. Μιλάει τα ελληνικά εάν και ο
ίδιος μας λέει «τα ελληνικά μου είναι αυτά
της κουζίνας». Μας εξήγησε ότι εάν και
καταλάβαινε ελληνικά δεν μπορούσε να
τα μιλήσει και προτιμούσε να απαντά στα
τσέχικα. Άρχισε να τα μιλάει όταν δούλευε
στο ελληνικό εστιατόριο «Όλυμπος» στην
Πράγα, όπου κάποτε μαζευότανε πολλοί
Έλληνες φοιτητές. Στην αρχή τους άκουγε
προσεχτικά, μετά άρχισε να τους
καταλαβαίνει καλύτερα και τελικά του
πέρασε ο «φόβος» και άρχισε να
επικοινωνεί στα ελληνικά. Τα ελληνικά του
άρχισαν να βελτιώνονται όταν η γιαγιά και
οπαππούς του (Ερμιόνη καιΝίκος Σπάλας)
επαναπατρίσθηκαν στην Ελλάδα, στην
Αθήνα, και αυτός κάθε καλοκαίρι τους
επισκέπτονταν για διακοπές. Επίσης, ήταν
ένα από τα Ελληνόπουλα της Κοινότητας
μας που πήγε γ ια διακοπές σε
κατασκήνωση οργανωμένη από το
Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ήταν εκεί που αναγκάστηκε να μιλάει στα
ελληνικά με όλα τ' άλλα παιδιά
ελληνόπουλααπόόλο τονκόσμο.
Πρωτοπήγε στην Ελλάδα όταν ήταν 3-4
ετών και εάν δεν θυμάται πολλά, το μόνο
που θυμάται καλά είναι τα βαφτίσια της
αξαδέρφης του Νικολέτα. «Μ' άρεσε η
ατμόσφαιρα στην εκκλησία, αλλά
περισσότερο μου άρεσαν οι κουφέτες. Η
λειτουργία ήταν αρκετά βαρετή. Ακριβώς
δεν μπορώ να πω ποιες ήταν οι πρώτες
μου εντυπώσεις, διότι κάθε χρόνο που
πηγαίναμε στη γιαγιά και στον παππού,
όλο κα ι κάτ ι το κα ινούργ ιο με
εντυπωσίαζε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την
Κρήτη, όπου τα ελληνικά μου ήταν πολύ
λίγα αλλά αυτό δεν μας εμπόδιζε να
παίζουμε με τα παιδιά, τα ντόπια στη
γειτονιά. Στα 17 μου επισκέφτηκα την
Ελλάδα για πρώτηφορά χωρίς τους γονείς

μου, μόνο με την ξαδέρφη μου, την
Κατερίνα και τον θείο μου. Πήγαμε στην
Ικαρία, στη «Τζαμάικα της Ελλάδας». Η
Ικαρία μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τα
πάντα – ο φιλόξενος και πάντα
χαμογελαστός κόσμος της, ο ήλιος, η
θάλασσα, τοφώς…

Όπου και να πάω για διακοπές,
οπωσδήποτε κάθε χρόνο ΠΡΕΠΕΙ να πάω
στην Ελλάδα. Ήταν και είναι ο καλύτερος
τόπος για διακοπές και ο πρώτος ο λόγος
για την αγάπη που την έχω ήταν ότι εκεί
ζούσανε ηπιοαγαπημένημου γιαγιά και ο
πιο αγαπημένος μου παππούς. Τώρα
έχουν δυσκολέψει τα πράγματα εκεί για
να ζήσει ή να εργαστεί κανείς, αλλά η
Ελλάδα είναι υπέροχη για διακοπές. Έχω
γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, όλη την
Ευρώπη και Ασία, αλλά για μένα η Ελλάδα
έχει την καλύτερη θάλασσα, τους
καλύτερους ανθρώπους, δεν τους αξίζει
μια τέτοια κρίση–μεπλήγωναν τα κλειστά
τα μαγαζιά, οι άστεγοι, οι άνεργοι όταν
πήγα φέτος… Στα νησιά ο τουρίστας όμως
δεναισθάνεται τηνκρίση τόσοπολύ.

Άρχισα να χορεύωαπόπολύ μικρός. Στην
αρχή μπήκα στη χορωδία, στα 11 μου
όπου μας μάθαινε να τραγουδάμε η
δασκάλα Μαλάμω. Μετά αρχίσαμε να
χορεύουμε σοβαρά το 1995 όταν πήγαμε
για πρώτη φορά στο Μπρνο σε ένα
σεμινάριο παραδοσιακών ελληνικών
χορών με τον χοροδιδάσκαλο Πετρούλια
από την Καλαμάτα. Στο χορό βρίσκω τον
εαυτό μου. Όλοι οι χοροί μ' αρέσουν,
όλους τους χορεύω, αλλά οι ελληνικοί
χοροί, δεν ξέρω, με τραβούν περισσότερο,
είναιστις ρίζεςμου,σταγονίδιαμου.
Πρέπει να πω ότι πριν να πάμε στο
σεμινάριο τους χορούς τους μαθαίναμε
από το Νίκο Πανάτση, ο οποίος πήγαινε
στο χωριό του στην Ελλάδα και τους
μάθαινε. Μετά βλέπαμε και βίντεο με
ελληνικούς χορούς και μαθαίναμε τα
βήματα. Δεν είχαμε δάσκαλο, όλοι
ήμασταν «δάσκαλοι». Όποιος ήξερε κάτι,
το δίδασκε στους άλλους. Στη συνέχεια,
μας οργάνωσε καλύτερα η Όλγα
Παταρίδου. Αλλά η Όλγα δεν μας μάθαινε
χορούς, η Όλγα φρόντιζε τα πάντα – τις
στολές, οργάνωνε τις πρόβες, τις
παραστάσεις. Έκανε όλη την οργανωτική
δουλειά του χορευτικού συγκροτήματος
μας, «Ακρόπολις». Τις χορογραφίες εμείς,
ταπαιδιά τις κάναμε–οΝίκοςΠανάτσης, η
Κατερίνα Σπάλα, η Μαρία Χινόπωρο κι
εγώ. Όταν έφυγε η Όλγα, πήραμε εμείς τα
ινία – η Κατερίνα, η Μαρία κι εγώ. Όταν
ήμασταν πιο μικροί, κάναμε πολύ

χορογραφία. Αυτό δεν ήταν καλό. Τώρα
θέλουμε να δείχνουμε τους χορούς όπως
ήταν, θέλουμε να είμαστε όσο μπορούμε
πιο κοντά στην παράδοση του ελληνικού
χορού. Όσο για τα παιδιά που χορεύουν,
σε μια φάση ήμασταν 25 άτομα διότι
είχαμε πολλούς Τσέχους. Τώρα μείναμε
10 άτομα. Οι Τσέχοι κάπως δεν μπήκανε
στοπνεύμα τωνπαραδοσιακώνελληνικών
χορών. Οι στολές μας, οι Θρακιώτικες, ας
τις πούμε έτσι, (διότι εδώ τις φτιάξαμε)
δεν είναι γνήσιες, μοιάζουν περισσότερο
με τις στολές του χωριού Μεταξάδων,
στον Έβρο, αλλά δεν είναι ακριβός στολές.
Εγώ τις λέω «κοστούμια». Χορεύουμε
όλους τους χορούς από την Ελλάδα, αλλά
όπως λες κι εσύ, περισσότερο χορεύουμε
θρακιώτικους χορούς και μακεδονικούς
διότι έχουμε μόνο στολές από αυτές τις
περιοχές. Χορεύουμε και νησιώτικα,
ηπειρώτικα, ποντιακά, τα πάντα. Είδες ότι
στην τελευταία μας γιορτή (για την
επέτε ιο του ΟΧΙ ) χορέψαμε και
ποντιακούς χορούς διότι ήρθαν το
χορευτικό του Κρνοβ και μαζί τους φέρανε
και τις ποντιακές στολές κι έτσι όλοι μαζί
χορέψαμε και ποντιακούς χορούς. Η ιδέα
να τους καλέσουμε να έρθουν στην Πράγα
την είχαμε από πολύ καιρό. Θέλαμε να
έρθουν στην Πράγα σε κάποια από τις
μεγάλες μας γιορτές, εκδηλώσεις που
οργανώνει η ΕΚ της Πράγας. Το
συζητήσαμε με τον Πάρη (υπεύθυνος και

χοροδιδάσκαλος του χορευτικού του
Κρνοβ και Λυκείου Ελληνίδων) και με τη
βοήθεια και υποστήριξη της ΕΚ Πράγας,
μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την
ιδέα αυτή. Εμείς τους φιλοξενήσαμε στα
σπίτια μας κι έτσι δεν υπήρχε πρόβλημα
οικονομικό. Νομίζω ότι αυτή η τελευταία
μας γιορτή ήταν μια από τις καλύτερες, η
πιο ωραία και είχε ελληνικότατη
ατμόσφαιρα. Τα παιδιά και η Ειρήνη
Πέχοβα από το Κρνοβ ήταν πολύ
ευχαριστημένοι, τους άρεσε η γιορτή μας
πάρα πολύ και θα ήταν καλό να
ξ α ν α ο ρ γ α νώ σ ο υ μ ε έ ν α τ έ τ ο ι ο
πρόγραμμα.

Διεθνής Φεστιβάλ Φολκλόρ,
Στράζνιτσε, το χορευτικό συγκρότημα
«Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας, από

,

«
,

(1995,
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αριστερά Ο Νίκος Πανάτσης, η Κατερίνα
Σπάλα, η Νικολέτα Σπάλα και τέταρτος ο
ΜιχάληςΣπάλας-Λάσο.

Εμείς σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε
αυτό που κάνετε εσείς και αυτό που
κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας
για να κρατήσουμε τον ελληνισμό στην
Τσεχία. Όλοι σας κάνετε ένα αξιόλογο
έργο για να συνεχίσουν οι παραδόσεις

μας. Έχουμε νεολαία. Ακόμα δεν το
σκέφτηκα καλά-καλά το πώς να
οργανώσουμε ένα σύλλογο νεολαίας,
αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να
θυμόμαστε τις ρίζες μας. Από ότι έχω
ακούσει, λένε ότι είμαστε μια από τις πιο
αγαπημένες μειονότητες στην Τσεχία και
γι' αυτό συμβάλανε οι πρώτοι Έλληνες, οι
πολιτικοί πρόσφυγες που ήρθαν εδώ με
τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα (1948-
49). Εμείς οι νέοι γνωριζόμαστε μεταξύ
μας, και το καλό είναι ότι δεν έχουμε
διάφορα προβλήματα μεταξύ μας, όπως
είχαν οι προηγούμενες γενιές. Έχουμε
άριστες, φιλικές σχέσεις. Δεν μαλώνουμε,
δεν θέλουμε να χωρίζουμε όπως γίνεται
με κάποιες Ελληνικές Κοινότητες στην
Τσεχία. Πρέπει να το καλοσκεφτούμε και
να οργανωθούμε. Οι περισσότεροι
γνωριζόμαστε από το Λύκειο Ελληνίδων.
Μας ενώνει ο χορός. Εγώ έγινα μέλος του
Λυκείου το 2000-2001. Δεν θέλω να
μιλήσω για τις διαφορές και τα
προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ του
Λυκείου και κάποιων Ελληνικών
Κοινοτήτων. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι
ξέρω να χορεύω χάρη του Λυκείου. Εκεί
έμαθατους χορούςσωστά, στασεμινάρια,
με χοροδιδασκάλους από την Ελλάδα,
όπως τον Νίκο Πετρούλια. Αυτός μας
έκανε να αγαπήσουμε το χορό. Και το
Λύκειο είναι αυτό που οργανώνει τα
σεμινάρια. Η Πρόεδρος τώρα είναι η Εύα
Λιόλιο. Στο ΔΣ πρέπει να είναι μόνο
γυναίκες. Οι χοροδιδάσκαλοι είμαστε η
Κατερίνα Σπάλα, ο Πάρης, η Μαρία
Χινόπωρο κι εγώ. Το Λύκειο έχει και
διάφορα άλλα τμήματα. Η Νικολέτα
Σπάλα, π.χ. είναι υπεύθυνη του τμήματος
Μουσική και Τραγούδι . Έχουν και
μουσικό σχήμα με την Τερέζα Νίκου που
παίζει κανονάκι, ο φίλος της από την

Τουρκία παίζει βιόλα, ούτι και πολλά άλλα
μουσικά όργανα, ο Απόστολος Ιωαννίδης
είναι στα κρουστά και κιθάρα και όταν
ήταν η Έλη Αλωνεύτη εδώ κι αυτή
τραγουδούσε με το σχήμα αυτό. Νομίζω
ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα
σύλλογο νεολαίας μέσα από το Λύκειο
κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας. Θέλει
όμως οργάνωση και εγώ προσωπικά δεν
μπορώ να την αναλάβω διότι εργάζομαι,
έχω αρκετές υποχρεώσεις με το χορό και
τα χορευτικά και θέλω να έχω και λίγο
χρόνοκαι για τονεαυτόμου.

(στη φωτογραφία, ο Μιχάλης με τη
μητέρα του Νίκη, ταμίας του ΔΣ, αριστερά
και την Αλεξάνδρα Πέξοβα, Δημόσιες
Σχέσεις του ΔΣ, δεξιά στη Γενική
Συνέλευση, 2013)

Προσωπικά εμένα δεν μ' αρέσουν οι
«μικρομαχίες» μεταξύ των Ελληνικών
ΚοινοτήτωνστηνΤσεχία.Π.χ. τοΚρνοβέχει
δύο κοινότητες, το Γέσενικ μοιράστηκε σε
τρεις. Νομίζω ότι λείπει η συνεργασία
μεταξύ τους.
Όσο για το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας
τηςΠράγας, νομίζωότι τα μέλη της κάνουν
πολύ καλή δουλειά. Προσπαθούν,
αφιερώνουν πολύ χρόνο για τις
εκδηλώσεις, για να κρατήσουν την
ταυτότητά μας. Το πρόβλημα με τους
νέους που λίγοι έρχονται στις εκδηλώσεις
της Κοινότητας, δεν οφείλεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Φταίμε εμείς οι
ίδιοι οι νέοι που δεν βρήκαμε τρόπους για
να τους προσελκύσουμε. Από την άλλη,
υπάρχουν και πολλοί νέοι από μικτές

οικογένειες που απλά δεν ενδιαφέρονται,
δεν μιλάν ελληνικά, δεν τους ενδιαφέρει ο
χορός, δεν έρχονται στα ελληνικά
μαθήματα που προσφέρει η Κοινότητα,
κ.α. Το ΔΣ προσφέρει πολλά, αλλά πρέπει
να υπάρχει και ενδιαφέρουν από τους
ίδιους τους νέους. Σ' αυτό τον τομέα
έχουμε κάνει και μια μικρή πρόοδο,
πρέπει να το πούμε κι αυτό. Είδαμε ότι οι
νέοι έρχονται στις συναυλίες που
οργανώνει το ΔΣ όπως ήταν αυτή
αφιερωμένη στο Μ. Χατζιδάκι. Έχω
προσέξει ότι αρχίσανε μερικοί να έρχονται
και στα ελληνικά μαθήματα, στις γιορτές
μας.
Οι νέοι μας πρέπει να ξέρουν και την
ι σ το ρ ί α μα ς . Ο ι Έ λ λην ε ς σ τ ην
Τσεχοσλοβακ ία κα ι Τσε χ ία δεν
παρουσιάστηκαν από το τίποτα, ούτε από
τον τουρισμό, αλλά και ούτε ως
μετανάστες. Ήταν αναγκασμένοι να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να
ζήσουν πάνω από 30 χρόνια στην πολιτική
προσφυγιά. Εμένα προσωπικά με
ενδιαφέρει η ιστορία της γιαγιάς και του
παππού. Το βλέπω και πολύ προσωπικά.
Πάντα όταν είχα και έχω προβλήματα στη
γιαγιά τρέχω, αυτή με καταλαβαίνει, αυτή
μου δίνει δύναμη και κουράγιο. Ξέρεις,
αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν το 1948-49
είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, έχουνανθρώπινεςαξίες,
είναι ακούραστοι, δεν τους ακούς να
κλαίγονται ακόμα και όταν πονάνε από τις
διάφορες αρρώστιες στα γεράματα, είναι
άνθρωποι που στις πιο δύσκολες στιγμές
στη ζωή τους δεν το βάλανε κάτω, είναι
άνθρωποι υπερήφανοι για τις ιδέες τους,
για τα ιδανικά τους, για τον αγώνα τους.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κρατήσανε
τ ο ν Ε λ λ η ν ι σ μ ό σ τ η ν
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Είναι αυτοί οι
άνθρωποι που ακόμα τον κρατάνε, ο
πυρήνας όλων των Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχία. Γι' αυτό τους σέβομαι και
τους αγαπώπάρα πολύ. Έχουν μια μεγάλη
ιστορία την οποία πρέπει να την ξέρουμε
έτσι όπως ήταν, χωρίς διαστρεβλώσεις,
παραχαράξεις, ψέματα. Είναι ένα μεγάλο
παράδειγμα για μας. Αυτοί οι άνθρωποι,
και όχι μόνο η γιαγιά μου και ο παππούς
μου με συγκινούν με τη στάση ζωής που
κρατάνε. Θυμάμαι τον παππού μου Νίκο
που μου έλεγε αληθινά παραμύθια όταν

)

« »

Ηνεολαίαμας…

Πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι αλήθεια
ότι η πρώτη γενιά δεν ήξερε κούραση
όταν γινότανε λόγος για τέτοια
πράγματα. Λέγανε ΠΡΕΠΕΙ να το κάνω. Η
δεύτερη γενιά λέει ΠΡΕΠΕΙ μεν, το
κάνουμε αλλά κουραζόμαστε! Ενώ εμείς
η τρίτη γένια πρώτα λέμεΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΩ.
Θέλει οργάνωση, θέλει να κλέβεις από
τον ελεύθερο σου χρόνο διότι εμείς
είμαστε τομέλλον.
(στη φωτογραφία ο Μιχάλης κέντρο με
τονπαππούΝίκοκαι τηγιαγιάΕρμιόνη

Πωςβλέπωτις ΕλληνικέςΚοινότητες…

,
)
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ήμουν μικρός. Τα παραμύθια είχαν τον
τίτλο «Ursus Balkanikus», μια συλλογή
απόαληθινές ιστορίες από τη ζωή του, ένα
άθελο ταξίδι που έκανε από το χ. Δίλοφο,
Κοζάνης, μετά συνέχισε στην Αλβανία,
στην Τσεχοσλοβακία, μετά πάλι στην
Ελλάδα, επαναπατρίσθηκε και μετά με τη
γιαγιά γυρίσανε και πάλι στην Τσεχία. Και
βέβαια για μένα ήταν η πιο ευτυχισμένη
μέρα στη ζωή μου όταν ξαναγύρισαν στην
Τσεχία. Τότε το «Ursus Balkanikus» ήταν
σανέναπαραμύθι. Τώραθέλωνα τημάθω
αυτή την ιστορία, δηλαδή του εμφυλίου
και της πολιτικής προσφυγιάς. Και αυτό
θέλω να είναι και το μήνυμά μου σε όλους
μας:

Παρέα είναι μουσική κομπανία
παιδιών από το Μπρνο, και τα
μέλη της είναι Ελληνάρες με

αγάπη προς την πατρίδα τους και
προπαντός προς τον ελληνικό χορό και το
τραγούδι.
Η μπάντα αποτελείται από τα μέλη

ΤρύφωνΜόρας μπουζούκι και τραγούδι ,
και τα παιδιά του Γιάννη 21 ετών
κιθάρα, τραγούδι , Αλέξη 18 ετών
μπάσο, τραγούδι και Μάρκο 15 ετών
(κρουστά και τραγούδι Όλοι τους είναι
παιδιά πολιτικών προσφύγων και είναι
γεννημένοιστοΜπρνο.
Ο Τρύφων γεννήθηκε τ 1968 από γονείς
περήφανους πατριώτες. Ο μπαμπάς του ο
Γιάννης γεννήθηκε 1927 στη Βέροια και
ζούσε από μικρός στηΝάουσαΗμαθίας Η

μάνα του Φωτεινή γεννήθηκε 1933 στο
χωριό Ασπρόγεια κοντά στο Αμύνταιο
Φλωρίνης. μπαμπάς τουπολέμησε τίμια
για την πατρίδα του στα βουνά του
Βέρμιου και πέθανε τ 1986 στο Μπρνο,
μόλις 59 χρονών. Η μάνα τ υ ζει στη
Νάουσα με τα άλλα δύο παιδιά της, την
Μαρίακαι τονΔημήτρη.
Ο Τρύφων από μικρός έπινε μαζί με το
πρώτο του γάλα και το ελληνικό τραγούδι
χά ρη των συ χ νών επ ι σ κ έψεων
συμπατριωτών των γονιών του, όπου ως
συνήθως δεν έλειπαν τα ελληνικά
τραγούδια, προπαντός τα ρεμπέτικα. ε
μεγάλη συγκίνηση θυμάται της ζεϊμπεκές
προπαντός του πατέρα του και του θείου
του Ρήγα Κοτούμπα έρε γλέντια που
περνούσανε όλοι οι πατριώτες εκείνα τα
χρόνια!!!
Στις αρχές της μουσικής πορείας του είχε
δάσκαλο τον Τριαντάφυλλο Κακλή,
πασίγνωστος μουσικός των Ελλήνων της
Τσεχοσλοβακίας, τραυματίας αόμματος
αντάρτης και μαχητής του ΕΛΑΣ και ΔΣΕ, ο
οποίος χωρίς όραση σπούδασε στην
Τσεχοσλοβακία ωδείο με πολύ μεράκι και
ταλέντο για την ελληνική μουσική. Έπαιζε

άψογα ακορντεόν και μπουζούκι, και
δίδασκε τα ελληνόπουλα στο διαμέρισμα
του. Εκεί πήγαινε και ο Τρύφων, τότε
ήτανε 11 χρονών, για ένα χρόνο, αλλά
μετά ο δάσκαλος επαναπατρίστηκε και
γύρισεοικογενειακώςστηπατρίδα.
Ύστερα το μπουζούκι το παράτησε ο
Τρύφων, ώσπου έφτασε στα εφηβικά του
χρόνια, και ξανά ανακάλυψε την γλύκα της
ελληνικής μουσικής, η οποία τον
συνοδεύειπαντούμέχρι καισήμερα.
Από 16 χρονών έπαιζε στις γιορτές των
Ελλήνων σε διάφορες πόλεις της
Τσεχοσλοβακίας. Ύστερα μετά από την
τσεχοσλοβάκικη αντεπανάσταση
(«Βελούδινη επανάσταση
παντρεύεται και ξεκινάει την επιχείρηση
του στον τουριστικό τομέα. Η γυναίκα του
ο ν ομά ζ ε τα ι Παυλ ί ν α κα ι ε ί ν α ι
σλαβομακεδονικής καταγωγής. Είναι
δασκάλα. Αποκτάνε τρία αγόρια και σιγά
σιγά τους συστήνουν με τους πρώτους
τόνους της ελληνικής και όχι μόνο
μουσικής.
Τα παιδιά τους σπουδάζουνε μουσική σε
μουσικές σχολές και δείχνουνε ταλέντο
προς αυτόν τον κλάδο. Εκτός από τη
μουσική ασχολούνται πολύ και με τον
αθλητισμό. Όλοι τους παίζουνε σε
ποδοσφαιρικές ομάδες. Και τα τρίαπαιδιά
σπουδάζουνε σε διάφορα σχολεία

Γιάννης σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο, στη
Φιλοσοφική Σχολή, με ειδικότητα τσέχικη
γλώσσα και θεατρολογία, ο Αλέξης είναι
στο κλασικό λύκειο και ο άρκος
ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις στο
οικονομικόλύκειο.
Συχνά πάνε οικογενειακώς στην Ελλάδα
και πηγαίνουνε και σε διάφορες
συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών. κεί, μια
φορά, όταν ήτανε μικρά ακόμα τα παιδιά,
ακούνε ανάμεσα σε άλλους τον Γιάννη
Κότσιρα και συνονόματος του ο Γιάννης
με την καλή έννοια ξετρελάθηκε με αυτόν
τον τραγουδιστή. ντί για το φλάουτο, το
οποίο μάθαινε στην μουσική σχολή, το
παρατάει και ξεκινάει τραγούδι και
κιθάρα. πό τότε έχουν περάσει σχεδόν
δέκα χρόνια και ο Γιάννης συνεχίζει να
τραγουδάει και να παίζει κιθάρα. Σήμερα
ξεκίνησε και να δημιουργεί και δικά του
τραγούδια και στοίχους. Μέσω της
μουσικής βελτιώνεται τρομερά στη γνώση
της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην
ενημέρωση για την ιστορία της πατρίδας
του.
Τα άλλα αδέρφια τον ακολουθούνε ως
συνήθως και για αυτούς ο αδερφός τους
είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα στη
ζωήτους.
μπαμπάς και η μαμά πάντα από πίσω

τους, τουςβοηθάνεκαι τουςστηρίζουνε.
Το 2007 γίνεται η πρώτη προσπάθεια να
δημιουργήσουνε συγκρότημα με τον
Τρύφωνα, Γιάννη, και κάτι φιλαράκια από
το Μπρνο. Δυστυχώς τα άλλα παιδιά δε
δείχνουν τόση υπομονή και επιμονή, και
γι' αυτό αναγκάζονται να συνεχίσουν τις
προσπάθειες προς το παρόν μόνο οι δύο
τους. Τότε παίζουν μαζί ντουέτο
προπαντός σε εστιατόρια και ταβέρνες με
ελληνικήκουζίνα.
Το μεγάλο μπαμ έρχεται το 2010, που και
τα άλλα δύο παιδιά ήδη δείχνουνε
διάθεσηγιαναπαίζουνεμαζί στημπάντα.
Ήτανε τότε καλοκαίρι και αντί να πάνε ως
συνήθως στην Ελλάδα να χαρούνε τους
δικούς τους ανθρώπους και τ ις
ηλιόλουστες παραλίες, κλείνονται στο
σπίτι τους και σχεδόν κάθε μέρα για δύο
μήνες κάνουνε πρόβες και βελτιώνονται
όλοι τους. ΤονΟχτώβρημήναπαίζουνε για
πρώτη φορά σε ελληνική γιορτή, στην
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, του στο
Μπρνο. Τότε ο μικρότερος, οΜάρκος ήταν
12 ετών. Και o κόσμος ενθουσιάστηκε.
Aπό τότε έχουνε περάσει πάνω από τρία
χρόνια και εκτός από την Τσεχία και τις
γειτονικές χώρες είναι γνωστοί και στην
Ελλάδα.

ρεπερτόριο τους αποτελείται από
ρεμπέτικα τραγούδια έως και τα
σύγχρονα.
ν Σεπτέμβρη τ υ 2012 βγάζουνε το
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Να μη ξεχάσουμε την ιστορία μας,
την καταγωγή μας, να μάθουμε τη
γλώσσα μας, τους χορούς μας, τα ήθη και
έθιμά μας. Να νοιώθουμε Έλληνες μέσα
από τις παραδόσεις μας. Έτσι άρχισα κι
εγώ. Να αγαπάμε την Πατρίδα μας, αλλά
να αγαπάμε και όλους τους ανθρώπους
του κόσμου διότι καλοί και κακοί
υπάρχουν παντού. Για μένα υπάρχουν
δύο πατρίδες, η Τσεχία και η Ελλάδα.
ΑισθάνομαιΕλληνοτσέχος.

Η

Η Παρέα – μουσικό σχήμα της οικογένειας Μόρα (πατέρας
Δεύτερης Γενιάς Ελλήνων, τα παιδιά του – Τρίτης Γενιάς)
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πρώτο τους με τίτλο
το οποίο τα λέει όλα. Μέχρι τώρα τα
σχόλια για το είναι πάρα πολύ θετικά.
Περιέχει 13 τραγούδια από διάφορους
τόπους και εποχές της Ελλάδας. Δύο
τραγούδια από αυτά είναι γραμμένα από
τον ίδιο το Γιάννη Μόρα, ο οποίος δείχνει
πάραπολύευαισθησίαστουςστοίχουςκαι
στημελωδία, καιαξίζει να τοακούσουνεοι
αναγνώστες του Καλημέρα. Οι στοίχοι
είναι ποτισμένοι με τις ανησυχίες που
υπάρχουνστους νέουςσήμερασ' αυτή την
κοινωνία.
Αγαπητοί αναγνώστες της Καλημέρας,
σας στέλνουμε τους πιο θερμούς
χαιρετισμούς και την αγάπη μας,

CD

CD

Facebook: I parea

Κάτι μας ενώνει

ΠΑΡΕΑ.

,

H

Αλκοόλ της μουσικής
( ó ,

´

´

´

´

μουσική-στίχοι: Γιάννης Μ ρας στη φωτογραφία στη μουσική βραδιά στον «Όλυμπο»

Ή ψυχή μου το τραγούδι
το κορμί μου η μουσική
Κι αν το σώμα μου πεθάνει
το πνεύμα θα εμφανιστεί.
Ή φωνή μου μία νότα
το πάθος η ορχήστρα μου.
Κι αν το σώμα μου πεθάνει
θα ζω μες' στο πνεύμα μου.
Θα μεθύσω κι ας δεν πίνω
τα παράπονα θα σβήνω
θα μεθύσω μ αλκοόλ της μουσικής.
Ταξιδεύω εκεί και πίσω στη διαπασών
κι είν αυτό το καθημερινό νερό μου,
κι αν χαθώ δεν πειράζει θα με βρείτε στο μικρόφωνο
πάντα δίπλα στο μόνο όνειρο μου...
Το πιάνο (η κιθάρα) μία άγια
με ψυχούλα ξύλινη
όμως τρέφει πιο αγάπη
από έναν εραστή.
Θα μεθύσω κι ας δεν πίνω
τα παράπονα θα σβήνω
θα μεθύσω μ αλκοόλ της μουσικής.
Ταξιδεύω εκεί και πίσω στη διαπασών
κι είν αυτό το καθημερινό νερό μου,
κι αν χαθώ δεν πειράζει θα με βρείτε στο μικρόφωνο
πάντα δίπλα στο μόνο όνειρο μου...

Η Χριστίνα γεννήθηκε στην
Ελλάδα, στην Κρήτη το 1991.
Είναι από μικτή οικογένεια. Η

μάνα της είναι Τσέχα, ο πατέρας της
Έλληνας. Όταν ήταν 7 ετών ήρθε στην
Πράγα. Στα 16 της επέστρεψε στην Κρήτη
όπου έμεινε δύο χρόνια. Στην Τσεχία
επέστρεψε και πάλι για να δώσει τις
απολυτήριες εξετάσειςστοΛύκειο.

,

«Πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει και τα καλά
και τα κακά της. Τι μ' αρέσει στην Ελλάδα.
Την Ελλάδα την αγαπώ πολύ διότι εκεί
γεννήθηκα. Είναιηπατρίδαμου.Θαυμάζω
την ιστορία της Ελλάδας, η οποία μ'
ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μ' ενδιαφέρουν
τα ήθη και έθιμα προπαντός στην Κρήτη,
τα οποία γνωρίζω καλύτερα. Είμαι
ορθόδοξη. Μ' αρέσει η ελληνική κουζίνα
και τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά πρέπει να
πω ότι πάνω απ' όλα μ' αρέσουν οι
οικογενειακές σχέσεις. Όλη η οικογένεια
και οι συγγενείς κρατάνε γερά τις σχέσεις
τουςκαιβοηθάνεοένας τονάλλον.
Υπάρχουν όμως πολλά που δεν μ'
αρέσουν. Παραδείγματος χάρη η
συμπεριφορά των οδηγών που δεν έχουν
κανένα σεβασμό για τους πεζούς. Δεν
σέβονται τους κανόνες των διαβάσεων.
Αλλά κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ
στην Ελλάδα είναι η συμπεριφορά των

Ελλήνων στα ζώα. Δεν τα αγαπάν. (Όχι
όλοι, βέβαια!). Είναι κάπως κακοί μαζί
τους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει
και τα παιδιά από μικρά ακόμα πρέπει να
μάθουν να αγαπάν τα ζώα. Αυτό που ποτέ
δεν κατάλαβα στην Ελλάδα και προπαντός
στην Κρήτη είναι το πώς οδηγούν οι
οδηγοί λεωφορείων. Είναι απίστευτη η
τέχνη τους…Οδηγάνε μιλώντας στο κινητό

τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ στο άλλο
κρατάνε τσιγάρο ή το ποτήρι με φραπέ και
συνάμα προλαβαίνουν και να σχολιάζουν
ότι βλέπουν γύρω τους. Πάντα όταν
ταξίδευα με λεωφορείο στην Κρήτη
παρακολουθούσα τους τουρίστες στο
λεωφορείο και την έκφραση φόβου στα
πρόσωπά τους. Από την άλλη πλευρά
όμως, οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι πολύ
καλοί, και προπαντός οι οδηγοί. Υπήρχαν
φορές όταν αργούσα να πάω στην στάση
του λεωφορείου και έφτανε νασηκώσω το
χέρι μου στον οδηγό και να, το λεωφορείο
σταματάει, ανοίγει η πόρτα του
λεωφορε ίου κα ι συναν τώ έναν
χαμογελαστό οδηγό να μου λέει «καλώς
την κοπελιά!». Δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται
σε άλλη χώρα του κόσμου. Δεν πρόλαβες
να πάρεις το λεωφορείο, πρόβλημα σου.
Θα περιμένεις το επόμενο. Ενώ στην
Κρήτη, υπάρχει αυτή η ανθρωπιά, η
αλληλοβοήθειαμεταξύ τωνανθρώπων.
Τι ενδιαφέροντα έχω. Από πολύ μικρή
ασχολούμαι με τη μόδα. Από μικρή έμαθα
να φροντίζω τον εαυτό μου, να περπατώ
σωστά με ψηλά τακούνια, φρόντιζα το
ντύσιμο μου. Πρώτα το ενδιαφέρον μου
ήταν οι διαφημίσεις. Στα 10 μου πήρα
μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς στο

στα περιοδικά
.

Elite
model look Cosmogirl,
Bravo girl, In style, Madame Renee.One

Τι θα πει όμορφη γυναίκα…

Μας μιλάει η Χριστίνα Καρτέρη…
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Επίσης ασχολήθηκα με μόδα και σε
διάφορα τσέχικα περιοδικά. Έχω
οργανώσει και επιδείξεις για
τσέχους και σλοβάκους σχεδιαστές, όπως
και γιαδιάφορεςπαγκόσμιεςμάρκες.
Ναι, μου αρέσει η ομορφιά και η μόδα και
γι' αυτό έχω ανοίξει πέρυσι τον Οκτώβρη
δικό μου στούντιο ομορφιάς όπου
έρχονται γυναίκες για συμβουλές, δηλαδή
να μάθουν και να ξέρουν πώς πρέπει να
φροντίζουν το δέρμα τους, το πρόσωπο
του, το σώμα τους. Τους μαθαίνω πώς να
χρησιμοποιούν το , πώς να
βάφονται για διάφορες περιπτώσεις, για
γάμους, για πάρτι. Επίσης, μία φορά την
εβδομάδα διδάσκω σε νέες κοπέλες πώς
να περπατάν σωστά – περπάτημα
μοντέλων,
Τι είναι μια όμορφη γυναίκα; Καταρχήν
πιστεύω ότι η ομορφιά είναι ένα σύνολο
στον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν φτάνει μια
γυναίκα να είναι απλά όμορφη, να έχει
ωραία μάτια, ωραία μαλλιά. Πρέπει να
έχει και ωραίο χαμόγελο, και προπαντός
καλό χαρακτήρα, αυτό που λέμε, πρέπει
να έχει και εσωτερική ομορφιά. Δεν
αντέχω την τεχνιτή ομορφιά – τα πλαστικά
νύχια, μαλλιά, ακόμα και «πλαστικές»
πελάτισσες. Οτιδήποτε πλαστικό το

απεχθάνομαι. Δεν δέχομαι τεχνητή
ομορφιά, τελεία και παύλα. Οι γυναίκες
πρέπει να ξέρουν ότι τα καλλυντικά δεν
είναι για να σε κάνουν όμορφη, αλλά για
να υπογραμμ ί σουν τα όμορφα

χαρακτηριστικά σου. Είναι λίγες οι
γυναίκες που καταλαβαίνουν αυτόν τον
απλόκανόνα.
Για μένα η γυναίκα είναι όπως το
λουλούδι. Στο στούντιο μου έρχονται
μερικές φορές γυναίκες που ποτέ δεν
έχουν χρησιμοποιήσει καλλυντικά, ούτε
και κρέμα και θεωρούν λόγω ηλικίας είτε
ακμής δεν μπορεί πια τίποτα να τους
βοηθήσει. Αυτό δεν είναι αλήθεια ούτε
και σωστό. Υπάρχουν τεχνικές για κάθε
ηλικία. Εγώ δουλεύω με καλλυντικά καλής

ποιότητας. Και χαίρομαι όταν βλέπω τις
πελάτισσες μου κάθε μήνα να «ανθίζουν»
σαν το λουλούδι. Με όλες τις πελάτισσες
μου είμαι σε επαφή και προσπαθώ να
ελέγχω εάν χρησιμοποιούν τις κρέμες
σωστά. Ναι, όταν πρωτοέρχονται είναι
σαν ένα μικρό μπουμπούκι και μετά τις
επισκέψεις τους στο στούντιο μου
γίνονται σαν όμορφο τριαντάφυλλο. Κι
εγώ όταν βλέπω αυτά τα αποτελέσματα
χαίρομαι. Μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση
να βλέπω αυτές τις γυναίκες να λάμπουν
από χαρά όταν τα αποτελέσματα είναι
καλά.
Για το 2013 έχω βάλει τέσσερεις στόχους.
Πρώτα απ' όλα, να κάνω πολλές
καινούργιες πελάτισσες ευτυχισμένες και
να έχω περισσότερες «φοιτήτριες» στο

. Δεύτερο, να έχω κι άλλες
επιτυχίες στο χώρο της μόδας ( ),
τρίτο, να τελειώσωμε καλάαποτελέσματα
τη σχολή μου και τέταρτο, θέλω να πάρω
μέρος στα καλλιστεία Νοτίου Ελλάδος του
διοργανωτή των Πελοποννησιακών
καλλιστείων και Νοτίου Ελλάδος του
κυρίουΝίκουΜπαμπαλή
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Για επικοινωνία μαζί μου: κινητό
7 7 4 1 6 1 3 0 9 , S T UD I O OMOR F Y,
Dobrovského40,Praha7.

Από τη ζωή της πολιτικής
προσφυγιάς στην Οστράβα
Βετεράνοι της Δεύτερης Γενιάς μας μιλάν για την ιστορία του συγκροτήματος «Αθήνα» της
Οστράβας
Στο «Καλημέρα» τα δύο αδέρφια, ο Επαναστάτης Προύσαλης και ο Βαγγέλης Βασιλάκος

Το συ γ κ ρ ό τ η μ α « Α θ ή ν α »
δημιουργήθηκε το 1970, τον

Απρίλη, στο Σπίτι Πολιτισμού της
Ελληνικής Κοινότητας Οστράβας (το
τσεχοσλοβάκικο κράτος το ε ίχε
παραχωρήσει για πρόβες και πολιτιστικές
εκδηλώσεις στους έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες) και πέντε χρόνια μετά τη
διάλυση του συγκροτήματος «Παλιά
Αθήνα», το οποίο είχε δημιουργηθεί το
1965. Τότε ακόμα δεν ξέραμε πολλά
πράγματα, νομίζαμε ότι ήμασταν οι
Μπίτλς, κάναμε ιδιοτροπίες πάνω στην
σκηνή, ξαπλώναμε, κυλιόμασταν, είχαμε
μακριά μαλλιά… Τα περισσότερα
τραγούδια τα παίζαμε με δύο, τρία
ακόρντα. Τότε δεν είχαμε μπουζούκι. Το
μπάσο το έπαιζα εγώ, ο ΛάζοςΜιχαηλίδης
τα ντραμς, ο Καρανίκας τη 2η κιθάρα και ο
Τάκης Κούβας την πρώτη κιθάρα, ενώ ο
Ηλίας τραγουδούσε. Το 1970 «Η Παλιά
Αθήνα» διαλύθηκε διότι ο Νίκος

Καρανίκας πήγε στην Ελλάδα, ο Λάζος
Μιχαηλίδης παντρεύτηκε, ο Ηλίας
Μπεκάλτσης μαζί με τον Κούβα έφυγαν
παράνομα στην Ελλάδα με τη σκέψη ότι
θα κάνουν καλύτερη καριέρα εκεί. Δεν
ξέρω γιατί έφυγαν παράνομα, διότι και
τότε μπορούσες να πας στην Ελλάδα,
αρκεί η Πρεσβεία και οι ελληνικές αρχές
να σου δίνανε άδεια. Ο Νίκος Καρανίκας
έφυγε με άδεια και κανείς δεν τον
σταμάτησε από την Οργάνωση Πολιτικών

Προσφύγων. Είναι ψέματα αυτά που λεν
μερικοί τώρα ότι το Κόμμα και η
Οργάνωση προσπαθούσαν να τους
σταματήσουν. Εγώ ο ίδιος βοήθησα τον
Καρανίκα να φορτώσουμε τα πράγματα
του στο βαγόνι το 1969. Αρκετοί φύγανε
ακόμα όταν ήταν η Χούντα στην Ελλάδα,
όπως και ο ξάδερφος μου ο Θανασάκης.
Ήταν λίγοι διότι σε λίγους δίνανε άδεια οι
ελληνικές αρχές. Όσο για την Οργάνωση
μ α ς ή θ ε λ ε ό λ ο ι μ α ς ν α
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επαναπατρισθούμε, γινότανε μεγάλος
αγώνας για να επιστρέψουν όλοι οι
πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα
χωρίς καμιά εξαίρεση. Μα εμείς έτσι
μεγαλώσαμε εδώ στην Τσεχοσλοβακία,
πάνταμε τησκέψηστηνΕλλάδακαι ότι μια
μέρα θα επιστρέψουμε. Είναι μεγάλα
ψέματα που σήμερα μερικοί για δικούς
τους λόγους λένε και διαστρεβλώνουν την
αλήθεια.
Λοιπόν, μαζευτήκανε τα παιδιά ο
Βαγγέλης Βλασακούδης, ο Βασίλης
Καταπόδης, οι οποίοι μέχρι τότε
συνοδεύανε με κιθάρες την χορωδία των
ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην
Οστράβα και με την πρόταση του
Επαναστάτη Προύσαλη (μέλος της
«Παλιάς Αθήνας) και το μουσικό Γιώργο
Μαυρόπουλου και όπως μας λέει ο
Επαναστάτης «σε πέντε λεπτά τα
βρήκαμε Αμέσως καλέσανε και τον
Βαγγέλη Βασιλάκο, που ήταν «μεγάλο
ταλέντο στο μπουζούκι και έτσι μέχρι τις
20 Νοεμβρίου 1989, η ορχήστρα «Αθήνα»
γνώρισε μεγάλες επιτυχίες σε όλη την
Τσεχοσλοβακία και Πολωνία. Το διάσημο
αυτό συγκρότημα διαλύθηκε με εντολή
του Πρακτορείου Μουσικής του
τσεχοσλοβάκικου κράτους, τρείς μέρες
μετά τηναντεπανάσταση.
Ο Βαγγέλης Βασιλάκος από μικρό παιδί,
στα 5-6 τουάρχισε ναπαίζει το μπουζούκι.
Ο αδερφός του Επαναστάτης του είχε
αγοράσει ένα μπουζούκι από τον Γιάννη
Σιδερόπουλου από τη Νότια, Πέλλας, ο
οποίος ήταν και συγγενής τους και
ασχολούνταν με την κατασκευή
μπουζουκιών. «Ο θείος μας Γιάννης ήταν
μεγάλος μουσικός. Τραγουδούσε στη
χορωδία του Μπούλκες και ήταν αυτός
που όταν έφτασε στην Τσεχοσλοβακία με
τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου,
δημιούργησε την πρώτη παιδική χορωδία
στον Παιδικό Σταθμό των παιδιών από την
Ελλάδα, στο Σιλχερόβιτσε. Έπαιζε βιολί.
Μας μάθαινε ελληνικά τραγούδια. Όταν
επαναπατρίσθηκε στη Νότια, με δικά του
έξοδα και έξοδα του χωριού, έχτισε το
Σπίτι Πολιτισμού στο χωριό του, το οποίο
το ζηλεύει ολόκληρη η Ελλάδα. Μας
βοήθησε στην ίδρυση του συγκροτήματος
«Αθήνα» και ο Γιάννης Ζούλας Έτσι ο
αδερφός μου ο Επαναστάτης μου

αγόρασε το μπουζούκι (στο σπίτι πάντα
άκουγα μουσική, είχαμε και μαντολίνο και
το πρώτο τρέμουλο μου το έμαθε ο
Επαναστάτης) και από τότε το αγάπησα
και δεν χωρίζω από το μπουζούκι μου,
ακόμα και όταν είμαι διακοπές. Θυμάμαι
ήμουν 12 ετών και σ' ένα φεστιβάλ των
πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα,
στηΟπάβα το1967ή1968, είδα γιαπρώτη
φορά μπουζούκι, το οποίο έπαιζε ο
Τριαντάφυλλος από τοΜπρνο, αόμματος,
τραυματίας από τον εμφύλιο πόλεμο. Και
μόνο που τον είδα αόμματο και να παίζει
τόσο καλά, τρελάθηκα! Και με το λίγο
«σπρώξιμο» από τον Επαναστάτη,
ξεκίνησα να παίζω κι εγώ. Είμαι
αυτοδίδακτος. Τότε δεν υπήρχε μουσική
σχολή που να διδάσκει μπουζούκι. Αλλά
όλοι έπρεπε να παρακολουθούμε
μαθήματα μουσικής, και θεωρητικά και
πρακτικά. Και τότε ήταν αλλιώς τα
πράγματα. Εμείς παίζαμε με μεράκι. Στις
γιορτές, στους χορούς πάντα παίζαμε
δωρεάν. Ήταν τιμή μας ναπαίζουμε για τις
ελληνικές γιορτές, για τους συμπατριώτες
μας. Δεν νοιαζόμασταν για αμοιβή διότι
είχαμε εξασφαλισμένη δουλειά, σπίτι,
σιγουριά. Τώρα όλοι ζητάμε λεφτά διότι
πρέπει να βγάλουμε το μήνα, δεν έχουμε
εξασφαλισμένη δουλειά, πρέπει να
πληρώσουμε το ενοίκιο. Τότε δεν είχαμε
το άγχος της δουλειάς, το εάν θα έχουμε
στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα
όμως αναγκαζόμαστε να ζητάμε δουλειά,
να παίξουμε στα γλέντια για να βγάλουμε
το μεροκάματο Συμπληρώνει ο
Επαναστάτης: « Ο καλός οργανοπαίχτης
φαίνεται στο στούντιο και προπαντός
όταν όλα παν ανάποδα κι αυτός βρίσκει τη
λύση αντί να τα μαζέψουμε και να
φύγουμε. Αυτός ήταν πάντα ο Βαγγέλης,
αυτός έβρισκε τις μουσικές λύσεις σε
τέτοιες στιγμές. Πολλές φορές έπαιζε όλες
τιςφωνές χωρίς ναείχε κάνειπρόβα.
Εκτός από το μεράκι μας, είχαμε μεγάλη
τύχη να γνωρίσουμε το μεγάλο τσέχο
σκηνοθέτη Αλοϊς Μίλλερ της τηλεόρασης
της Οστράβας και γενικός αρχισκηνοθέτης
της τσέχικης τηλεόρασης. Ήταν ένας
μεγάλος φιλέλληνας, μας αγαπούσε πολύ
και ήταν πολύ «σκληρός» μαζί μας σε όλη
τ η ν π ο ρ ε ί α τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο υ
συγκροτήματος. Εάν και τον είχαμε σαν
πατέρα, ποτέ δεν προσπάθησε να μας
δείξει στην τηλεόραση. Επέμενε να
κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σωστά.
Μας έμαθε πώς να οργανώνουμε τις
πρόβες, πώς να εκμεταλλευόμαστε το
χρόνο της πρόβας για να έχουμε καλά
αποτελέσματα, δηλαδή στο τέλος της
πρόβας ναέχουμεμάθει κάποιο τραγούδι.
Το κυριότερο που μας έμαθε, όμως, είναι
να σεβόμαστε πάντα τον θεατή και πώς να

εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο
θεατήαπόπάνωαπότησκηνή.
Με τη δική του βοήθεια, φτιάξαμε ένα
καινούργιο πρόγραμμα ποπ-μουσικής, το
οποίο παρουσιάζαμε την ημέρα σε
σχολεία και το βράδυ στο κοινό. Έτσι,
μπορέσαμε και παρουσιάζαμε 3-4
συναυλίες σε κάθε πόλη. Το πρωί στα
σχολεία και το βράδυ μία συναυλία για το
κοινό. Το πρόγραμμα για τους μαθητές
ήταν στενά συνδεδεμένο με τα μαθήματα
των παιδιών. Λεγότανε «Ο Χάρτης της
Ελλάδας» και σχετίζονταν με την ιστορία,
πολιτισμό, γεωγραφία της Ελλάδας. Μ'

αυτό τον τρόπο φέρναμε την Ελλάδα πιο
κοντά στους μαθητές. Διαμορφώναμε τα
ελληνικά τραγούδια προς την ποπ
μουσική, δηλαδή το πρόγραμμα μας είχε
ποπ-λαϊκό χαρακτήρα (και πάντα είχαμε
και το μπουζούκι βέβαια) για το τσέχικο
κοινό. Το ρεπερτόριο μας είχε διάφορα
τραγούδια, τσέχικα και ελληνικά. Τα δύο
τρίτα ήταν δικά μας, εμείς τα γράφαμε (ο
Βαγγέλης Βλασακούδης έγραφε τη
μουσική και ο Επαναστάτης τους
στοίχους) και όλοι μαζί βοηθούσαμε στην
ενορχήστρωση. Τραγουδούσαμε και
τραγούδια του Ντεμή Ρούσσο Όταν ο
Επαναστάτης έγραφε τα τραγούδια, τα
έδινε στονΜίλερ και αυτός ούτε καν να τα
κοιτάξει, τον έβαζε να τα ξαναγράψει. Έτσι
στο τέλος οι στοίχοι βγαίνανε πολύ καλοί.
Τον κόσμο τον τραβήξαμε διότι τα
περισσότερα τραγούδια ήταν μελωδικά,
πολύφωνα, με εύκολο ρεφραίν και ο
κόσμος εύκολα τα μάθαινε και τα
τ ρ α γ ο υ δ ο ύ σ ε . Ε δώ π ρ έ π ε ι ν α
συμπληρώσουμε ότι μαζί με το τραγούδι
τους μιλούσαμε για την ιστορία και τον
πολιτισμό της Ελλάδας. Δεν ήταν λίγες οι
φορές όταν βλέπαμε τους δασκάλους να
δακρύζουν. Τα ελληνικά τραγούδια τα
μαθαίναμε από το ελληνικό ραδιόφωνο,
πιάναμε την Ελλάδα, βάζαμε ένα
μικρόφωνο μπροστά στο ράδιο και
ηχογραφούσαμε. Πολλές φορές οι
ηχογραφήσεις μας δεν ήταν καθόλου
καθαρές. Αλλά ο Βλασακούδης έγραφε τις
νότες και έτσι τα μαθαίναμε. Τώρα εύκολα

».

.

».

.
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ακούγονται όλα αυτά, αλλά τότε δεν ήταν
εύκολο να κάνεις ένα επαγγελματικό
συγκρότημα. Οι κανονισμοί ήταν πολύ
αυστηροί. Πρώτα έπρεπε να δώσουμε
εξετάσεις, δεύτερο το ρεπερτόριο μας να
έχει τουλάχιστο 80 τραγούδια και να τα
παίζει η ορχήστρα σε επαγγελματικό
επίπεδο. Στις εξετάσεις η επιτροπή
διάλεγε ποια τραγούδια ήθελε να
παίξουμε από το ρεπερτόριο μας.
Περάσαμε αυτές τις εξετάσεις πολύ καλά.
Νομίζουμε ότι γίναμε διάσημοι διότι η
ορχήστρα μας έπαιζε πολλές φορές σε
νοσοκομεία, έκανε εράνους για την
Ελλάδα, για την Κύπρο, βοηθούσαμεμε τα
έσοδα των συναυλιών μας τους εργάτες
και εργοστάσια μετά από δυστυχήματα.
Ένα διάστημα είχαμε κάνει 26 συναυλίες
για να βοηθήσουμε την Ελλάδα μετά από
κάποιον σεισμό και στείλαμε πολλές
κουβέρτες και χρηματικά ποσά. Ναι,
είχαμε υψηλά ιδεώδη, όλοι ήμασταν μέλη
του ΚΚΕ και μ' αυτή την ιδεολογία μείναμε
μέχρι να μας διαλύσουν στις 20
Νοεμβρίου 1989. Ήρθε ο αρμόδιος της
κυβέρνησης και μας σταμάτησε όλες τις
συναυλίες και παραστάσεις με τα λόγια
«τώρα μπορούμε και να σας κρεμάσουμε
σταδέντρα
Από το 1982 μέχρι το 1986 σαν
συγκρότημα είχαμε την πρώτη θέση με τις
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς σ υ ν α υλ ί ε ς σ τ η ν
Τσεχοσλοβακία. Είχαμε ήθος, ποτέ δεν
«κλέβαμε» μουσικούς από άλλα
συγκροτήματα. Και αυτό το ήθος το
χ ρωσ τάμ ε σ τ ο ν « πα τ έ ρα » τ ο υ
συγκροτήματος τον Αλοϊς Μίλερ, διότι
αυτός ήταν ο «μάνατζερ» μας όπως τους
λεν σήμερα – οργάνωνε τις συναυλίες, το
σκηνικό, τη χορογραφία, τα βήματα που
έπρεπε να κάνουμε πάνω στην σκηνή, το
φωτισμό, τα πάντα. Δυστυχώς, δεν άντεξε
αυτά που έβλεπε να γίνονται στην
τηλεόραση στις 17 Νοεμβρίου 1989 και
πολύσύντομαπέθανε.
Βέβαια, κι εμείς στο συγκρότημα είχαμε
μεγάλα ταλέντα και όλοι είχαμε μεγάλο
μεράκι. Ένα από αυτά ήταν ο Βαγγέλης
Βλασακούδης, από τον Έβρο, παιδί

πολιτικών προσφύγων. Εγώ ήμουν ο
επικεφαλής της ορχήστρας, έπρεπε να
οργανώσω 35-40 συναυλίες το μήνα διότι
ε μ ε ί ς ή μασ τ α ν ε πα γ γ ε λ μα τ ι κό
συγκρότημα. Και ξέρεις, ο Μίλερ, δεν μας
άφηνε να κάνουμε αυτά που βλέπεις
σήμερα πάνω στην σκηνή – μας ήθελε
πεντακάθαρους, ντυμένους με άσπρα
κοστούμια και πάντα με χαμόγελο. Ε, και
βοηθούσε ότι εμείς τα Ελληνόπουλα
ήμασταν και όμορφα παιδιά. Μη μας
βλέπεις τώρα που γεράσαμε. Κι έτσι
είχαμε κερδίσει το τσέχικο κοινό. Με
πείραζε όμως ότι δεν μας ξέρανε στην
Σλοβακία. Κι έτσι, μια μέρα αποφάσισα
και πήγα εκεί και κόλλησα αφίσες του
συγκροτήματος που λέγανε ότι η
συναυλία πουλήθηκε. Ε, τότε η αρμόδιοι
εκεί, με πήραν τηλέφωνο και με
πα ρα κα λο ύ σα ν ν α τ ο υ ς δώσω
ημερομηνίες για συναυλίες. Όταν πήγαμε
στην Μπρατισλάβα νομίζανε ότι ήμαστε
συγκρότημα από την Ελλάδα κι εμείς δεν
κάναμε τον κόπο να τους πούμε ότι
ήρθαμε από την Οστράβα. Έτσι ανοίξαμε
τοδρόμοκαι για τηΣλοβακία.
Από το 1971 μέχρι το 1989 δώσαμε γύρω
στις 4000 συναυλίες. Αυτό ήταν μεγάλο
πράγμα για το όνομα των ελλήνων
πολιτικών προσφύγων διότι εκλαϊκεύαμε
μ' αυτό τον τρόπο την δική μας ιστορία,
την ιστορία της Ελλάδας, τον ελληνικό
πολιτισμό. Βραβευτήκαμε το1985από τον
Πρόεδρο τηςΔημοκρατίαςμε την ευκαιρία
της Σπαρτακιάδας και δύο φορές πήραμε
το βραβείο «Πρόγραμμα της Χρονιάς».
Δουλεύαμε σκληρά, είχαμε 4 τεχνίτες. Ο
Μαυρόπουλος ήταν εξαιρετικός τεχνίτης
και όταν επαναπατρίσθηκε πήγε στην ΕΡΤ
ως τεχνίτης. Το ίδιο και ο Πασχάλης
Κιόσης, ο Δημήτρη Ελευθεριάδης, ο
Χάρης. Ελπίζω να μαζευτούμε για το 8ο
Φεστιβάλ αφιερωμένο στα 65 χρόνια από
τον ερχομό των πολιτικών προσφύγων
στην Τσεχοσλοβακία και να δώσουμε μία
συναυλία, εμείς οι βετεράνοι του
συγκροτήματος «Αθήνα» τουλάχιστο για
μία ώρα. Θα πούμε τραγούδια από το
παλιόμαςρεπερτόριο.

Αλλά όσο και καλοί να ήμασταν, ότι και
βραβεία να παίρναμε, τίποτα δεν μας
βοήθησε να πάμε να δώσουμε συναυλίες
στη Σοβιετική Ένωση. Ούτε καν βοήθησε
και η κομμουνιστική μας ιδεολογία και
αυτό που όλοι ήμασταν μέλη του
Κόμματος. Ενώ αυτοί που σήμερα
κλαίγονται για το πόσο υποφέρανε κάτω
από το σοσιαλιστικό σύστημα τότε, για το
πώ ς δ ε ν τ ο υ ς ε π ι τ ρ έ π α ν ε ν α
τραγουδήσουν, αυτοί παντού χώνονταν
και παίρνανε μέρος στα Φεστιβάλ για το
ρωσικό τραγούδι. Σε μας πότε δεν δόθηκε
αυτή η ευκαιρία. Ακόμα και όταν ήρθε μια
επιτροπή από τη Μόσχα και εμείς
παρουσιαστήκαμε σ' αυτήν και μόλις
ακούσανε να τραγουδάμε τη «Μαργαρίτα
ηΜαργαρώ», ο επικεφαλής είπε, «Φτάνει
αυτό, έχετε το συμβόλαιο!», και μας
κάλεσαν να δώσουμε 46 συναυλίες στην
Σοβιετική Ένωση. Μέχρι σήμερα ακόμα
δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε, και ενώ
όλα τα πράγματα μας φτάσανε
αεροπορικώς στη Μόσχα, τα διαβατήρια
μας κάπου χάθηκαν από την υπηρεσία
Πραγκοντσερτ και στη θέση μας στείλανε
άλλο συγκρότημα. Τα πράγματα μας
γυρίσανε από τη Μόσχα και εμείς μέχρι
σήμερα περιμένουμε να δούμε ποιος μας
χρωστάειόλα ταέξοδαπουκάναμε.
Η ευχή μας είναι αυτή η παράδοση των
πολιτικών προσφύγων να συνεχίσει – να
γίνονται φεστιβάλ, να μαθαίνουνε οι νέοι
την ελληνική μουσική, τον ελληνικό
πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα μας. Να μην
ξεχνάν τις ρίζες τους, τους αγώνες των
παππούδων και γιαγιάδων, την ιστορία
της πολιτ ικής προσφυγιάς στην
Τσεχοσλοβακία και το κυριότερο, να
είμαστε πάντα ευγνώμονες στον φιλόξενο
αυτό λαό, στην τότε Τσεχοσλοβακία, η
οποία μας έδωσε τα πάντα για να
δημιουργηθούμεως σωστοί, μορφωμένοι
άνθρωποι με ανθρώπινες αξίες. Και
βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την
Πατρίδα μας, που σήμερα περνάει
δύσκολες στιγμές και εμείς ως Έλληνες την
πονάμε, την παραστεκόμαστε και την
αγαπάμε.

».

Βιβλιοπαρουσίαση
Φωτογραφική-Εικαστική ΙΣΤΟΡΙΑ
του ΛΑΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (1918-
1974), ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, έκδοση
2012
Εισαγωγήτουβιβλίου

Με το Λ ε ύ κ ω μ α α υ τ ό
επιχειρείται, κατ' αρχήν, η
απότιση φόρου τιμής στους

μεγαλειώδεις αγώνες: του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-
ΕΠΟΝ 1941-1944, του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 1946-1949 και των
δεσμωτών πολιτικών κρατουμένων, οι
οποίοι αντιμετώπισαν φυλακές και
εξορίες δεκαετιών καθώς και εκτελέσεις.
Εξορίες βέβαια που άρχισαν με το
περιβόητο «ιδιώνυμο» - τον πρώτο
κατασταλτικό αντικομμουνιστικό νόμο
του«Εθνάρχη»Ε.Βενιζέλου.

Παράλληλα επιχειρείται και η σύντομη
παρουσίαση – με εικόνες- της πρόσφατης
πραγματικής ιστορίας του λαϊκού μας
κινήματος, ουσιαστικά της χώρας μας, της
περιόδου 1918-1974, η οποία γράφτηκε
από τον απλό λαό, με κύριο καθοδηγητή,
οργανωτήκαιαιμοδότη τοΚΚΕ.
Ιστορία που όχι μόνο την αποσιωπούν
α λ λά τ ην δ ι ασ τ ρ εβ λώνου ν κα ι
κυριολεκτικά την αναποδογυρίζουν, για
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να μπορού ν , ε ξαπα τών τα ς κα ι
τρομοκρατώντας, να χειραγωγούν τους

εργαζόμενους, ιδιαίτερα τηνεολαίακαι να
περνούν τηβάρβαρηπολιτική τους.
Μια πολιτική, με προσανατολισμό και
ετοιμότητα να αντιμετωπίσει και να
αποτρέψει την νομοτελειακήοργανωμένη
αντεπίθεση τουδοκιμαζόμενου λαού, που
θαανατρέψει τοσημερινόσύστημα.
Το λεύκωμα περιλαμβάνει τρεις ομάδες
φωτογραφιών, που αντιστοιχούν σε τρεις
ομάδες αμφίπλευρων σταντ (ταμπλό), με
6 ως 15 φωτογραφίες σε κάθε πλευρά,
τυπωμένες σε μονοκόμματα φύλλα 70 90
εκατοστώνπερίπου.
Η πρώ τη ομάδα περ ι λαμβά ν ε ι
φωτογραφίες της περιόδου της τριπλής
κατοχής, Γερμανίας , Ι ταλίας και
Βουλγαρίας και του απελευθερωτικού
αγώνατουΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.
Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει
φωτογραφίες της περιόδου του αγώνα
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και
τηςπολιτικήςπροσφυγιάς.
Η τ ρ ί τ η ο μ ά δ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι
φωτογραφίες από φυλακίσεις, εξορίες και
εκτελέσεις, καθώς και εικαστικά του σ.
Γιώργου Φαρσακίδη με εικόνες από τη
διαβίωση και τα βασανιστήρια της
Μακρονήσου.
Η υποδομή με σταντ για φωτογραφικές
εκθέσεις, που δημιουργήθηκε από την
περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής
Μακεδονίας, χρησιμοποιείται σε
επετειακές και άλλες εκδηλώσεις τιμής κα
μνήμης των αγώνων και θυσιών αυτών,
που στη σύγκρουση με την άρχουσα τάξη
της χώρας μας, την στηριγμένη στο
γερμανοφασιστικό και στη συνέχεια στον
αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό, άλλοι
έδωσαν τη ζωή τους και άλλο ι
δοκιμάστηκαν σκληρά με τερατώδη
βασανιστήρια και με πολύχρονες
φυλακίσεις και εξορίες.

Το Λεύκωμα, με όλο αυτό το πολύτιμο
φωτογραφικό υλικό αποτελεί αξιόπιστη
συνοπτική παρουσίαση του τιτάνιου
αγώνα του λαού μας, με μπροστάρη το
ΚΚΕ, ενάντια στις πολύμορφες επιθέσεις
του ιμπεριαλισμού του πραγματικού, του
κύριου αντίπαλου της εργατικής τάξης και
όλων τωνεργαζομένων.
Είναι χρήσιμο για τους αντιστασιακούς και
τις οικογένειές τους για να θυμούνται,
αλλά είναι κύρια και εφόδιο στους
νεότερους, για τους αγώνες τους, που
νομοτελειακά συνεχίζονται ενάντια στον
ιμπεριαλισμό.

ταν ο Σλοβάκος συγγραφέας
Φράνιο Κραλ έγραφε τη νουβέλα

«Τα παιδιά της Σουζάνας Τσενκόβα, δεν
μπορούσε να φανταστεί τότε, το επίπεδο
ζωής που θα είχαν όλα τα παιδιά στην
σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία λίγες

δεκαετίες αργότερα. Αντίθετα, εμείς που
γεννηθήκαμε στον σοσιαλισμό, δεν
μπορούσαμε να φανταστούμε τις
καταστάσεις που περιέγραφε ο Κραλ στο
βιβλίο του, μιλώντας για την κατάσταση
στην ύπαιθρο της προπολεμικής
Σλοβακίας.
Θέλοντας να τιμήσουμε τηνπορεία του, τη
στάση ζωής του, το λογοτεχνικό του έργο
αλλά και νασυγκρίνουμε τηναναλογία της
τότε εποχής με τη σημερινή, αρχίσαμε
πριν από μερικά μόλις χρόνια, να
γράφουμε μια ιστορία εμπνευσμένη από

τηνουβέλατου.
Αλλά ούτε εμείς τότε δεν φανταζόμασταν
(ή δεν θέλαμε να δεχτούμε) πως οι ίδιες
καταστάσεις καταφτάνουν και στις δικές
μας χώρες. Στη σημερινή Σλοβακία
περιμένουν οι συνταξιούχοι γ ια
μακαρόν ια κα ι αλεύρ ι από την
ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα
σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι
επί χρόνια που δεν έχουν λεφτά να
ζεσταθούνστασπίτια τους ή ν' αγοράσουν
κολατσιό για ταπαιδιά τουςστοσχολείο.
Κλείνουν σύγχρονα εργοστάσια, σχολεία,
θέατρα, νοσοκομεία. Οι δρόμοι είναι
γεμάτοι άστεγους και ζητιάνους. Είναι
αυτονόητο ότι αυτές οι καταστάσεις
φέρνουν την δυσαρέσκε ια των
ανθρώπων.
Φυσικά μερικοί πιστεύουν πως «για την
φτώχεια φταίει η οικονομική κρίση. Η
αλήθεια είναι αυτή, αλλά ποιος φταίει για
την κρίση; Η κρίση δεν ήρθε με
χειμερινούς ανέμους. Δεν την κολλήσαμε
από το βρώμικο νερό σαν κάποια
αρρώστ ια . Πράγματ ι , ορ ισμένο ι
άνθρωποι μιλάνε για την κρίση σαν να
ήταν κάποια κακή μάγισσα, η οποία
εμφανίστηκε μια μέρα κι έδιωξε τους
εργάτες από την δουλειά κι έκανε τα
φτωχά παιδιά να πεινάνε. Οι πλούσιοι
λένε πως η κρίση αφορά κι αυτούς, πως
όλοι μαςστο ίδιο καράβι είμαστε κι εκείνοι
κι εμείς. Η κρίση όμως είναι δικό τους
παιδί, μόνο που τρέφεται με τις σάρκες
μας».
Υπάρχουνόμως κι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν
πως μοναδική λύση είναι να πάρει ο λαός
στα χέρια του τον πλούτο που ο ίδιος
δημιουργεί με την εργασία του και να τον
μοιράζει σε δίκαιη βάση ανάλογα των
αναγκών του λαού και όχι του κεφαλαίου
και τωνκεφαλαιοκρατών.
Αυτοί διεξάγουν αταλάντευτα τον αγώνα
τους για την αλλαγή της κοινωνίας, παρ
ό λ ο π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ω ς
« υ π ε ρ β ο λ ι κ ο ί » , « γ ρ α φ ι κ ο ί » ,
« α ν ε ύ θ υ ν ο ι » , « ά μ υ α λ ο ι » ή
«εγκληματίες».
Μάχονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο
σ τα πλα ίσ ια μ ια ς πραγματ ι κή ς
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γι' αυτό το
βιβλίο «Με τα μάτια των παιδιών» που
μόλις κυκλοφόρησε, είναι αφιερωμένο
στους χαλυβουργούς του Ασπροπύργου
που γίνανε πρωταγωνιστές μιας από τις
πιο πετυχημένες απεργίες στην ιστορία
του ταξικού εργατικού κινήματος, σαν
έκφραση σεβασμού, αλληλεγγύης και
συμμετοχήςμας.

x

Ό

Κ : Το β ι β λ ί ο μπο ρ ε ί τ ε ν α τ ο
προμηθευτείτε από τα γραφεία μας στη
Vocelola3, Praha2.

«Με τα μάτια των παιδιών» της
Βέρας Κλώντζα-Γιάκλοβα, Αθήνα,
2012
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ», συλλογική
έκδοση, επιμέλεια Π. Χαρατσίδη
(υπό έκδοση από τη «Σύγχρονη
Εποχή»Αθήνα

Κ: Με μεγάλη χαρά μάθαμε με την
επιστολή αυτή ότι επιτέλους το βιβλίο
αυτό θα δημοσιευτεί με την μεγάλη
προσπάθεια της Κοινότητάς μας, της
κόρης του Π. Χαρατσίδη, Σουλτάνα, και
βέβαια με την ολοκλήρωση της
επιμέλε ιας του βιβλίου αυτού.
Ευχαριστούμε τον Στάθη Φωτιάδη για
την ενημέρωση. Οι αναγνώστες μας θα
θυμούνται για τα δύο χειρόγραφα για τα
ο π ο ί α ε ί χ α μ ε κά ν ε ι λ ό γ ο σ ε
προηγούμενα τεύχη μας – το «μπλε»
χειρόγραφο, το οποίο «χάθηκε» από τα
αρχεία της Οργάνωσης Ελλήνων
Τσεχοσλοβακίας (και βρέθηκε…) και το
«πράσινο» χειρόγραφο, το οποίο η κόρη
του Π. Χαρατσίδη, Σουλτάνα, μας το
έφερε μετά από την επιμέλεια που είχε
κάνει ο πατέρας της (και δυστυχώς μετά
το θάνατό του). Ευτυχώς το βιβλίο θα
εκδοθεί σύντομα από τον εκδοτικό οίκο
«Σύγχρονη Εποχή» με την προσπάθεια
τουΣτάθηΦωτιάδη

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚ ΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

.

Αγαπητή Κυρία Τασούλα Ζησάκη-
Healey

Σε παλαιότερο σημείωμα μας, σχετικά με
το βιβλίο

, το οπο ί ο κα ι
δ η μο σ ι ε ύ σα τ ε σ ε έ ν α από τ α
προηγούμενα περιοδικά σας, σας κάναμε
τότε γνωστό πως αυτό γράφτηκε από μια
αμελή επιτροπή στελεχών της Κομματικής
Οργάνωσης των Πολιτικών Προσφύγων
στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας. Επικεφαλής της
Επιτροπής αυτής τοποθετήθηκε ο
σύντροφος Πολυχρόνης Χαρατσίδης –
μέλη της αμελής Γραμματείας και άμεση
συνεργάτες του, ορίστηκαν οι σ. Αλέκος
Χατζητάσκοςκαι ΓιάννηςΔόβας.
Ο σύντροφος Πολυχρόνης Χαρατσίδης με
την βοήθεια των παραπάνω συντρόφων,
επιμελήθηκε κατά κεφάλαια και
ολοκλήρωσε τησυγγραφήτουβιβλίου.
Όσο για τα στοιχεία και το υλικό που
συγκεντρώθηκαν, (όπως σας αναφέραμε
και στο προηγούμενο σημείωμάμας) ήταν
μιασυλλογικήπροσπάθεια τηςΕπιτροπής,
τωνοργανώσεων, παροικίες και γενικά της
Οργάνωσης.
Σε αυτό πολύ συνέβαλαν και το Κοινωνικό
Τμήμα του Τσεχοσλοβάκικου Ερυθρού
Σταυρού.
Αυτό σημειώνουμε πως σε τίποτα δεν
μειώνει την δουλειά των μελών της

Συντακτικής Επιτροπής, η οποία δούλεψε
με αυταπάρνηση για να εκδοθεί αυτό το
εγχειρίδιο. Αν και με αρκετά χρόνια
καθυστέρηση τελικά στάλθηκε στον
εκδοτικόοίκογιαέκδοση.
Παρακάτω σας δίνουμε ορισμένα
συνοπτικά στοιχεία (μαζί με τις
φωτογραφίες) των συντελεστών της
συγγραφής του βιβλίου, δηλαδή των
μελών της Συντακτικής Επιτροπής και
παρακαλούμε να τα δημοσιεύσετε στο
περιοδικόσας.
Επίσης, παρακαλούμε να δημοσιεύσετε
και τις φωτογραφίες των τριών παρακάτω
Τσεχοσλοβάκων υπεύθυνων συντρόφων
του Κοινωνικού Τμήματος του Τσεχ/ου
Ερυθρού Σταυρού, που προσωπικά
συνέλαβαν όχι μόνο στην συγγραφή του
βιβλίου, αλλά πρόσφεραν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία των πολιτικών
προσφύγων και ήταν και οι άνθρωποι
αυτοί που από την πρώτη στιγμή
στάθηκαν στο πλευρό των πολιτικών
προσφύγων προσφέροντας αφειδώλευτα
τις υπηρεσίες τους ως την τελευταία πνοή
της ζωής τους.
1. Γιάροσλαβ Χάλους, Διευθυντής
του Κοινωνικού Τμήματος του Ερυθρού
Σταυρού Τσεχοσλοβακίας, υπεύθυνος για
του πολιτικούς πρόσφυγες, πέθανε στην
Πράγα
2. Κάρελ Παρίζεκ, Διευθυντής του
Κοινωνικού Τμήματος του Ερυθρού
Σταυρού Τσεχοσλοβακίας, υπεύθυνος για
τους πολιτικούς πρόσφυγες, πέθανε στην
Πράγα.
3. Γίντριχ Πράβντα, Υπεύθυνος του
Κοινωνικού Τμήματος του Ερυθρού
Σταυρού Τσεχοσλοβακίας. Πέθανε στο
Κρνοβ
Στην μνήμη όλων των παραπάνω άξιων
συντρόφων, αγωνιστών, που πρόσφεραν
στην ολοκλήρωση της συγγραφής του
βιβλίου για την προσφυγιά και γενικότερα
σ την οργάνωση των πολ ι τ ι κών
προσφύγων Τσεχοσλοβακίας, προσφέρω
ως ελάχιστο φόρο τιμής στην Οικονομική
ΕξόρμησητουΚΚΕ50ευρώ
Επίσης παρακαλούμε να δημοσιεύσετε
στο περιοδικό σας «ΚΑΛΗΜΕΡΑ», το
ε ι σ α γω γ ι κό σ ημ ε ίωμα που θα
δημοσιευτεί στο βιβλίο για το χρονικό της
πολιτικής προσφυγιάς. Σας ευχαριστούν
εκ των προτέρων, Με εκτίμηση Φωτιάδης
Στάθης, 27. 12. 2012.

ΦωτιάδηςΕυστάθιος
Γραμματέας της ΚΟ του ΚΚΕ στη Σ.Δ.
Τσεχοσλοβακίαςαπότο1971έως1982

Το χρονικό της πολιτικής προσφυγιάς μας
γράφτηκε το1982στηνΠράγα.
Για διάφορους λόγους, έμεινε ανέκδοτο
μέχρι σήμερα. Δημοσιεύεται τώρα
(ατόφιο με το αρχικό του κείμενο), με την
πεποίθηση ότι φωτίζει μια τραγική πτυχή
της πολυκύμαντης αγωνιστικής ιστορίας

τουλαούμας.
Στο βιβλίο αυτό
γ ί ν ε τ α ι μ ι α
προσπάθε ι α να
ιστορηθεί η ζωή των
Ελλήνων Πολιτικών
Προσφύγων στη
Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή
Δημοκρατ ία της
Τσεχοσλοβακίας,

στα τριάντα τρία χρόνια τουαναγκαστικού
τους εκπατρισμού. Είναι καρπός
συλλογικής εργασίας. Γράφτηκε από
1 1 μ ε λ ή Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή
συμπατριωτών μας που δούλεψαν σε
διάφορους τομείς της προσφυγικής
Οργάνωσης, η οποία εγκρίθηκε από την
Ολομέλεια της Κομματικής επιτροπής της
ΚΟτουΚΚΕστηΣ.Δ. τηςΤσεχοσλοβακίας.

Αγαπητέαναγνώστη,
Για να μπει κανείς στο νόημα του βιβλίου
μας, θα χρειαστεί να κάνουμε πρώτα μια
σύντομη αναδρομή στην ιστορία,
γυρίζοντας σαράντα χρόνια και πλέον
πίσω.
Ο μεγάλος αντιφασιστικός πόλεμος των
Λαών παίρνει την τελευταία καμπή, το
φασιστικό θεριό κυνηγημένο, ματωμένο,
βαριά πληγωμένο, βρυχιέται και
λυσσομανά. Όπου περνά σπέρνει τον
όλεθρο. Στάχτη και ερείπια. Αίμα και
δάκρυ.
Ο Ελληνικός Λαός δε συμβιβάστηκε ποτέ
με τους κατακτητές. Τουςπολέμησεμεόλα
τα μέσα. Προτάσσοντας αρχικά τα στήθη
του στον εισβολέα του Μουσολίνι,
συνέχισε με παλλαϊκό ξεσηκωμό και
πρωτόφαντο μαζικό ηρωισμό την
α ν τ ί σ τ α σ ή τ ο υ σ τ ο υ ς
γερμανοϊταλοβούλγαρους κατακτητές.
Κορμός της Αντίστασης το Εθνικό
ΑπελευθερωτικόΜέτωπο (ΕΑΜ).
Ψυχή του το Κομουνιστικό ΚόμμαΕλλάδας
(ΚΚΕ) με τοπύρινο σύνθημα«Θάνατος στο
φασισμό, Λευτεριά στο Λαό». Σύνθημα
αντάξιο εκείνων των αγωνιστών του '21
«Λευτεριά ή Θάνατος». Το ΕΑΜ φλογίζει
την καρδιά του λαού. Τον γλύτωσε από το
δρεπάνι της πείνας. Τον όρθωσε αγέρωχο
μαχητή. Έπαλξη τουαντιστασιακούαγώνα
τα βουνά και οι κάμποι. Στις πολιτείες και
τα χωριά, μέσα στα ίδια τα εξοντωτήρια
του κατακτητή, μπροστά στα εκτελεστικά
αποσπάσματα. Και τώρα εμψυχωμένος
από τις νίκες και την ακάθεκτη προέλαση

.

.

.

(Filippu 19, 570 19
Thessaloniki-Peraia, Greece, tel. 0030
2392028913)
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του Σοβιετικού Στρατού στα Βαλκάνια,
σύσσωμος ο λαός μας ορμάει στην τελική
έ φ ο δ ο . Ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς
Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ), το
ένοπλοαυτό τμήμα τουΕΑΜ, κυνηγάει και
διώχνει το βάρβαρο κατακτητή από τα
άγια χώματα της πατρίδας. Λαοθάλασσες
ξεχύνονται στους δρόμους, σ' ένα
ασυγκράτητο ξεφάντωμα. Γιορτάζουν τη
Λευτεριά. Στεφανώνουν τους νικητές. Δεν
κράτησαν όμως πολύ τα επινίκια και οι
πανηγυρισμοί. Ύπουλα με τη μάσκα του
«συμμάχου» και του «λευτερωτή»,
κουβαλιούνται καινούργιοι κατακτητές.Οι
Άγγλοι και σε συνέχεια οι Αμερικάνοι
ιμπεριαλιστές. Για να διασφαλίσου τα
άνομα συμφέροντά τους στην Ελλάδα,
πασχίζουν να καθυποτάξουν τον
αδούλωτολαόμας.
Το ΚΚΕ έδωσε στον αγώνα χιλιάδες από τα
καλύτερα παιδιά του. Δημιούργησε
πρότυπα στάσης ζωής μέσα από ένα
μαζικό ηρωισμό, που κλόνισε το αστικό
πολιτικό σύστημα και οδήγησε τα αστικά
κόμματα σε απομαζικοποίηση και
ανυποληψία.
Δεν μπόρεσε, ωστόσο, να διαμορφώσει τη
στρατηγική που θα οδηγούσε προς την
επαναστατική επίλυση του προβλήματος
της πολιτικής εξουσίας. Έτσι οδηγήθηκε
στην υποταγή του ΕΛΑΣ στο εγγλέζικο
στρατηγείο της Μ. Ανατολής (5 Ιουλίου
1943) και αργότερα στις συμφωνίες του
Λιβάνου (20 Μαΐου 1944) και της
Καζέρτας (26 Σεπτεμβρίου 1944), για να
διατηρήσει και να διευρύνει την «εθνική
ενότητα». Και τέλος να οδηγηθεί στην
απαράδεκτη υποχώρηση της υπογραφής
της Συμφωνίας της Βάρκιζας, που δεν
ανταποκρινόταν στον πραγματικό
συσχετισμό των τότε δυνάμεων. Και δεν
διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις μιας
πορείας που θα είχε μεγάλες πιθανότητες
να οδηγήσει στην νίκη. Τότε αρχίζει ένα
άγριο ανθρωποκυνηγητό. Όλη η Ελλάδα
γίνεται μια κόλαση. Πρώτα θύματα οι
κομμουνιστές, οι αγωνιστές του ΕΑΜ.
Συλλαμβάνονται και στοιβάζονται στα
κρατητήρια, στις φυλακές, στις εξορίες.
Β α σ α ν ί ζ ο ν τ α ι σ τ α σ κ ο τ ε ι ν ά
μπουντρούμια. Τουφεκίζονται στους
δρόμους. Σέρνονται με χειροπέδες σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στις Γιούρες
και σταΜακρονήσια. Θύτες οι δωσίλογοι.
Θύματα οι μαχητές της Εθνικής
Αντίστασης… Ένα μέρος των αγωνιστών,
για να γλυτώσει από το μαχαίρι του
δήμιου, αναγκάζεται να πάρει και πάλι τα
βουνά.
Στο χρόνο που ακολούθησε, μετά την
Βάρκιζα, πιάστηκαν από την Ασφάλεια
70.000 μέλη των οργανώσεων της
Αντίστασης, ενώ από τις παρακρατικές

συμμορίες της Δεξιάς που εξοπλίζονταν
κα ι τ ροφοδο τούν ταν από του ς
Αγγλοαμερικάνους και την ντόπια
αντίδραση, είχαν δολοφονηθεί 1.192
αγωνιστές της Αντίστασης. Χιλιάδες άλλοι
πουδιώκοντανπέρασανστηνπαρανομία.
Έτσι ξέσπασε ο εμφύλιος σπαραγμός της
περιόδου 1946-1949. Μια αναμέτρηση
άνιση, σκληρή. Αντιμέτωπος από τη μια
μεριά ο πάνοπλος αγγλικός και σε
συνέχεια ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός,
με όργανά τους την ντόπια πλουτοκρατική
ολιγαρχία και τους συνεργάτες της, και
από την άλλη ο άοπλος λαός με το
ΔημοκρατικόΣτρατό του.
Από τη μια όχθη του χαρακώματος είναι
πόλ εμο ς άδ ι κο ς , κα τακ τητ ι κό ς ,
υποδουλωτικός. Και από την άλλη ένας
πόλεμος δίκαιος, για ζωή ή για θάνατο,
απελευθερωτικός.
Ηέκβασήτουείναι γνωστή.Μεχτυπημένο
σκληρά το δοξασμένο αντιστασιακό
κίνημα.
Με σφιγμένη την καρδιά, αλλά και με
ακράδαντη πεποίθηση πως θα γυρίσουμε
γρήγορα πίσω στην πατρίδα μας, πήραμε
το δρόμο της ξενιτιάς. Δεν υπήρχε άλλη
διέξοδος. Παιδιά αμούστακα και
ασπρομάλληδες, άντρες και γυναίκες,
αγόρια και κορίτσια, με ανοιχτές ακόμα τις
πληγές, πορεύθηκαν τον Γολγοθά του
αναγκαστικού εκπατρισμού, αφήνοντας
πίσω τους ότι πιότερο αγαπούσαν.
Σκόρπισαν και βρήκαν πολιτικό άσυλο στις
χώρες της Λαϊκής Δημοκρατίας. Από τις
γειτονικές ως τις πιο απόμακρες: Τίρανα,
Σόφ ια , Βελ ιγράδ ι , Βουδαπέσ τη ,
Βουκουρέστ ι , Πράγα, Βαρσοβία ,
Βερολίνο, Μόσχα, ως τη μακρινή
Τασκένδη.
Πέρασαν 33 και πλέον χρόνια από τότε,
μια ζωήολάκερη.
Πώς μας δέχθηκαν ο Λαός και η
Κυβέρνηση της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας
της Τσεχοσλοβακίας; Τι έκαναν για μας
απότηναρχήκαισεόλααυτά ταχρόνια:
Πώς οργανώσαμε τη ζωή μας στην
προσφυγιά; Τι κάναμε, για να κρατήσουμε
άρρηκτους τους δεσμούς μας με την
Ελλάδα, για να μεταλαμπαδεύσουμε την
πατριδολατρία στα παιδιά μας και στα
παιδιά τωνπαιδιώνμας;
Και πώς μας συμπεριφέρθηκαν οι
ελληνικές κυβερνήσεις της Δεξιάς, που
στήριζανστηνεξουσία τα ξέναόπλα;
Οι γραμμές που ακολουθούν δίνουν μια
συνοπτική απάντηση στα ερωτήματα
α υ τ ά :

Για τους λόγους αυτούς η
Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση

αποφάσισε να εγκρίνει την αποστολή των
παιδιών που προέρχονταν από τις
απειλούμενες ζώνες, στις γειτονικές
χώρες, μέχρι να κοπάσει η μανία του
πολέμου. Για τη μεταφορά αυτή
προχώρησε σε συνεννοήσεις με
οργανισμούς Πρόνοιας των αντίστοιχων
χωρώνυποδοχής.
Τον Μάιο του 1948 η Δημοκρατική
Κυβέρνηση ίδρυσε την ΕΒΟΠ (Επιτροπή
Βοήθειας στο Παιδί), επικεφαλής της
οποίας τοποθετήθηκαν ο Πέτρος
Κόκκαλης, η Έλλη Αλεξίου, ο Γιώργος
Αθανασιάδης, ο Θανάσης Μητσόπουλος
κ.ά. – εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί,
άνθρωποι των γραμμάτων. Η επιτροπή
αυτή συντόνισε τη μεταφορά των παιδιών
στο εξωτερικό και την εκεί περίθαλψή
τους, καθώςπολλάαπόαυτάέπασχαναπό
χρόνιες αρρώστιες. Εδώ αξίζει να
αναφέρουμε ταστατιστικάστοιχεία:
Ορισμένα στοιχεία της ΕΒΟΠ, που
στηρίχθηκανστιςστατιστικές της:
Α) Ιατρικές εξετάσεις στα παιδιά με την
άφιξή τους στις Λαϊκές Χώρες. Η υγεία
τουςπαρουσίαζε τηνακόλουθηεικόνα:

Α π ό π ν ε υ μο ν ι κ έ ς πα θ ή σ ε ι ς
έπασχαν26%
Απόβρογχικά17%
Από δερματίτιδες (ψώρα κ.λπ.)
21%
Α π ό ν ε υ ρ ο λ ο γ ι κ έ ς κ α ι
ψυχολογικέςπαθήσεις11%
Ήτανυγιήεντελώς το11%

Σ' αυτή την κατάσταση παρέλαβαν να
περιθάλψουν οι γιατροί και το άλλο
υγειονομικό προσωπικό, τα παιδιά που
ε ί χαν έρθε ι κα ι σ την Λ .Δ . τη ς
Τσεχοσλοβακίας
Β) Σε ότι αφορά τη μόρφωση των παιδιών
σχολικής ηλικίας που ήρθαν στη Λ.Δ. της
Τσεχοσλοβακίας, τα στατιστικά στοιχεία
της ΕΒΟΠ μας δίνουν την παρακάτω
εικόνα:

Τ ε λ ε ί ω ς α γ ρ ά μ μ α τ α -
αναλφάβητα60%
ΠρώτηΤάξηΔημοτικού17%
ΔεύτερηΤάξηΔημοτικού14%
ΤρίτηΤάξηΔημοτικού5%
Τετάρτη , Πέμπτη, Έκτη Τάξη

Δημοτικού4%
Μόνο τα παιδιά που ήρθαν από το
Μπούλκες είχαν καλύτερες σχολικές
γνώσεις.
Το 1948, όταν ο εμφύλιος πόλεμος
βρισκόταν στο αποκορύφωμά του,
κατέφυγαν στην Τσεχοσλοβακία πάνω
από 4.500 Ελληνόπουλα. Ήταν παιδιά των
μαχητών του ΔΣΕ και άλλων αγωνιστών
που ξενιτεύτηκανμε τηνσυγκατάθεση των
γονιών τους. Μαζί τους έφυγαν και
μερικές μητέρες, για να τα φροντίζουν
στην πορεία. Έτσι τα παιδάκια αυτά

.

«Μ ε τ ο υ ς ά ν α ν δ ρ ο υ ς
βομβαρδισμούς των ανυπεράσπιστων
γυναικόπαιδων, από τους οποίους τον
τελευταίο καιρό σκοτώθηκαν 120
παιδάκια…».
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σώθηκαν από τα αμερικάνικα αεροπλάνα
που σφυροκοπούσαν κάθε καλύβα. Η
πείνα, η γύμνια και η ξυπολησιά τα
θέριζαν. Ούτε φαΐ δεν είχαν να τους
δώσουν να πάρουν μαζί τους. Μετά τον
Αύγουστο του 1949 φτάνουν στην
Τσεχοσλοβακία και οι αποστολές των
Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων από το
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Το 1950
ήρθαν και οι αποστολές από την Λαϊκή
Δημοκρατία της Πολωνίας και τη Λ.Δ. της
Βουλγαρίας. Συνολικά οι Έλληνες
Πολ ι τ ι κο ί Πρόσφυγε ς σ τη Λ . Δ .
Τσεχοσλοβακίας υπολογίζονται πάνω από
17.000, με διάφορες αυξομειώσεις, γιατί
στο μεταξύ ορισμένοι έφυγαν σε άλλες
χώρες, να ανταμώσουν τους δικούς τους,
ενώ άλλοι ήρθαν για την αντάμωση των
διαλυμένωνοικογενειών.
Συγκινητική υπήρξε πραγματικά η
φιλοξενία που μας επιφύλαξε ο
τσεχοσλοβάκικος λαός. Μας έσφιξε
στοργικά στην αγκαλιά του και, παρά τις
δικές του οικονομικές και άλλες πολλές
δυσκολίες, μας έδωσε απλόχερα κάθε
δυνατή υλική βοήθεια. Έτσι βρήκαμε στην
Τσεχοσλοβακία κυριολεκτικά μια δεύτερη
πατρίδα.
Οι τραυματίες επούλωσαν τιςπληγές τους.
Οι ικανοί για εργασία ταχτοποιήθηκαν σε
εργοστάσια ή σε άλλες παραγωγικές
μονάδες. Άλλοι φοίτησαν σε διάφορες
σχολές, ώστε να μην υπάρχει σήμερα
ανεπάγγελτοςπολιτικόςπρόσφυγας.
Οι γέροι συνταξιοδοτήθηκαν, όπως
άλλωστε και οι ανάπηροι, που έκαναν
συνάμα δουλειά ανάλογα με τις
δυνατότητές τους.
Το μεγάλο όμως, το πιο δύσκολο
πρόβλημα για μας, ήταν το πώς να
διατηρήσουμε ατόφια στην ψυχή μας την
πατρίδα. Πώς να διαφυλάξουμε την
μητρική μας γλώσσα, την ελληνικότητά
μας, τις αγωνιστικές μας παραδόσεις. Με
τη σκέψη πάντα ότι η παραμονή μας στην
Τσεχοσλοβακία είναι προσωρινή και ότι
θα πρέπει να γυρίσουμε πολύπλευρα
καταρτισμένοι, ικανοί να συμβάλουμε με
τις γνώσεις και την πείρα μας στην
ανόρθωσητηςελληνικήςοικονομίας
Αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση του
προβλήματοςαυτούέπαιξεηοργανωμένη
ζωή. Από τις πρώτες μέρες της
αναγκαστικήςμαςυπερορίας λειτούργησε
η κομματική οργάνωση. Αυτή αποτέλεσε
τη βασική δύναμη της προσφυγικής μας
οικογένειας. Αυτή μας συγκέντρωσε γύρω
της, αυτήοδήγησε τηδράση του Συλλόγου
των Πολιτικών Προσφύγων και άλλων
Επιτροπών Μαζικών Φορέων. Στην
προσπάθειά της αυτή δέχτηκε την
αμέριστη βοήθεια της καταπληχτικής
πλειοψηφίας των πολιτικών προσφύγων,

αφού οι περισσότεροι υπήρξαν αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης με άρρηκτους
δεσμούςμε το λαϊκό κίνημα.Ήτανμέληκαι
στελέχη του ΚΚΕ και άλλων προοδευτικών
δημοκρατικώνοργανώσεων.
Ποτέ μας, ούτε για μια στιγμή, δεν είδαμε
τον εαυτό μας έξω από την Ελλάδα.
Ζήσαμε τα πάντα με το νου και την καρδιά
σ'αυτήν«Μετησκέψηστηνπατρίδα».
Αυτό το κεντρικό σύνθημαδέσποζε σ' όλες
τις λέσχες τωνοργανώσεων τωνΠολιτικών
Προσφύγων στα χρόνια της προσφυγιάς
μας στην Τσεχοσλοβακία. Ασίγαστος ο
πόθος του γυρισμού, που δεν εκφράζεται
μόνο με ευχές, μα και με μαχητική
διεκδίκηση αυτού του αναφαίρετου
δικαιώματός μας. Ένας αγώνας που
συνεχίζεται ασταμάτητα από τα πρώτα
χρόνια της αναγκαστικής μας υπερορίας
μέχρισήμερα.
Η Σοσ ιαλ ι σ τ ι κή Τσε χοσλοβακ ία
διαπνεόμενη από το γνήσιο διεθνισμό και
τ η ν β α θ ύ τ α τ η α ν θ ρ ω π ι ά π ο υ
χαρακτηρίζουν το σοσιαλισμό, μας
προσέφερε μια δεύτερη στοργική
πατρίδα, όταν η μισαλλοδοξία μας
στερούσε τη γενέτειρά μας. Δεν
π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α μ α ς
τσεχοσλοβακοποιήσει, αλλά, απεναντίας,
έκανε το παν, για να διατηρήσουμε
ανέπαφητηνελληνικότητάμας.
Για τη μεγαλοψυχία της αυτή θα της
χρωστάμεαιώνιαευγνωμοσύνη.
Πώς μας συμπεριφέρθηκαν οι ελληνικές
κυβερνήσεις όλο αυτό το διάστημα; Πώς
εκτίμησαν την αγωνία, την προσπάθειά
μας να μείνουμε τόσα χρόνια ένα ζωντανό
ελληνικό κύτ ταρο μέσα σε ξένο
οργανισμό; Πώς με τη συνέχιση του
διωγμού μας στην υπερορία μας
κατάτρεξαν μ' όλα αυτά τα μέσα; Μας

κήρυξαν πόλεμο, άγριο, αμείλικτο,
εξοντωτικό. Σαράντα ολόκληρα χρόνια!
Βάρβαρη, απάνθρωπη συμπεριφορά.
Μήτε νεκρούς μας άφηναν να περάσουμε
τασύνορα.Μαςέσβησαναπόπαντού.
Δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια
βεβαίωση, ένα απλό πιστοποιητικό. Να

αποδείξουμε την ταυτότητά μας. Έσχιζαν
τα ιμάτιά τους για «αρπαγμένα
ελληνόπουλα» που έγιναν «γενίτσαροι»,
ενώ τη σωτηρία τόσων τρυφερών
υπάρξεων από τις φλόγες των πολέμων,
την πείνα και τις αρρώστιες, την ονόμασαν
«Παιδομάζωμα». Κι ενώ μέσα στην
Ελλάδα ήμασταν ανύπαρκτοι για τους
ιθύνοντες, διαγραμμένοι από όλα τα
τεφτέρ ια , απεναν τ ίας γ ια τους
διπλωματικούς τους εκπροσώπους στο
εξωτερικό ήμασταν όχι μόνο υπαρκτοί,
αλλά «φοβεροί ληστοσυμμορίτες,
κομμουνιστές, εαμοβούλγαροι».
Γιατί;Θαρωτήσετε. Γιατί όλααυτά;
Επειδή η «νίκη» τους στηριζόταν σε ξένα
δεκανίκια πράγμα που το ήξεραν και οι
ίδιοι και ας μην το ομολόγησαν ποτέ τους.
Επειδή το δίκιο, τα ιδανικά, η λευτεριά
είναι ακατανίκητα. Γι' αυτό καταφεύγουν
στην ψευτιά, στη συκοφαντία, τη
διαστρέβλωση των γεγονότων. Τη
λαχτάρα μας για ένα κομμάτι γαλανό
ουρανό, την εναγώνια προσπάθεια να
διατηρήσουμε την μητρική μας γλώσσα,
την φλογερή αγάπη για τον τόπο όπου
πρωτοείδαμε το φως, την αποκάλεσαν
«συνεχ ι ζόμενη ανταρσ ία ε ι ς το
εξωτερικόν»
Με τον κακόβουλο χαρακτηρισμό μας ως
«αντεθνικώς δρώντες εις το εξωτερικόν»
αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου
πολέμου μας αφαίρεσαν την ελληνική
ιθαγένεια. Χαμένοι οι κόποι τους. Η
αλήθεια δεν κρύβεται. Η αλήθεια φωτίζει
και οδηγεί. Προσπαθήσαμε, αγαπητοί
αναγνώστες, να χαράξουμε το γενικό
πλαίσιο της υπερτριαντάχρονης ιστορίας
μας στην αναγκαστική υπερορία. Στα
κεφάλα ι α που ακολουθούν θα
ενημερωθείς διεξοδικότερα για όσα

σκιαγραφήσαμε πιο πάνω. Το υλικό
επιμελήθηκεκαι επεξεργάστηκεο Γιώργος
Τεμεκενίδης,φιλόλογος-ιστορικός.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα
κομματικά και κρατικά όργανα του
φιλόξενου σοσιαλιστικού κράτους, που
όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν δίπλα

.
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Κάρελ Παρίζεκ Γιάροσλαβ Χάλους Γίντριχ Πράβντα
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μας και ολόψυχα βοήθησαν για την
επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων
των πολιτικών προσφύγων. Επίσης να
ευχαριστήσουμε τους συντρόφους-

εργαζόμενους του Τσεχοσλοβάκικου
Ερυθρού Σταυρού (Κοινωνικού τμήματος)
και ιδιαίτερα σ.σ.: Παρίζεκ Κάρελ, Χάλους
Γιάροσλαβ και Πράβντα Γίντριχ, που από

την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό
μας και βοήθησαν να λυθούν τα άμεσα
κοινωνικά προβλήματα των πολιτικών
προσφύγων.

ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΒΡΑΧΟΣ)

ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣΑΛΕΚΟΣ

ΔΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΗΣΚΩΣΤΑΣ

ΔΑΛΚΑΡΑΚΗΣΚΩΣΤΑΣ

ΔΟΥΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Υπεύθυνος της Συντακτικής Επιτροπής.
Γεννήθηκε το 1913 στον
Καύκασο της Ρωσίας. Στην
Ελλάδα ήρθε το 1920 και
εγκαταστάθηκε στο χωριό
Αμάραντα του νομού
Κιλκίς. Δικηγόρος στο
επάγγελμα. Ήταν μέλος
τηςΟΚΝΕ, σε συνέχεια του

ΚΚΕ. Ήταν στέλεχος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του
ΔΣΕ. Το 1950 από τη Βουλγαρία ήρθε στην
Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας. Δούλεψε στην
παραγωγή, στην εφημερίδα των
Πολιτικών Προσφύγων «ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» ως
συντάκτης και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό
της ελληνικής γλώσσας στην Πράγα.
Έγραψε το βιβλίο για τη δράση του 13ου
Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Μετά τη 12η
Ολομέλεια δούλεψε στην Αντιστασιακή
Επ ιτροπή της Οργάνωσης , σ την
Αντιδικτατορική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Επαναπατρισμού των Πολιτικών
Προσφύγων. Εκλέχθηκε αντιπρόσωπος
της Κομματικής Οργάνωσης του ΚΚΕ στο
1 1 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο τ ο υ Κό μ μ α τ ο ς .
Επαναπα τρ ί σ τ η κε το 1988 σ τη
Θεσσαλονίκη, όπουκαιπέθανε το1989.

Γεννήθηκε το 1910 στους Πύργους
( Κ α τ ρ ά ν ι τ σ α )
Π τολ εμα ΐ δα ς . Ή τα ν
δάσκαλος στο επάγγελμα
και έφεδρος αξιωματικός,
παράνομο στέλεχος του
ΚΚΕ, σε συνέχεια στην
εξορία και στο βουνό στο
ΔΣΕ. Πέρασε με βαριά

κρυοπαγήματα στο Μπούλκες της
Γιουγκοσλαβίας και από εκεί στη Λ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας το 1949. Δούλεψε ως
δ ι ε υθυ ν τ ή ς σ ε έ να ν από του ς
μεγαλύτερους Παιδικούς Σταθμούς για τα
Ελληνόπουλα. Ήταν υπεύθυνος στα
σεμινάρια που οργανώνονταν για τους
δασκάλους της μητρικής γλώσσας στην
Τσεχοσλοβακία και μέλος της ΕΒΟΠ. Πήρε
μέρος σε πολλές συσκέψεις και σεμινάρια
στο εξωτερικό και αργότερα δούλεψε ως
γενικός επιθεωρητής αναγνωρισμένος
από το Υπουργείο Παιδείας της Σ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας για τα σχολεία της
ελληνικής μητρικής γλώσσας σε όλη την
επικράτεια της Τσεχοσλοβακίας. Για
πολλά χρόνια ήταν μέλος της Κομματικής
Επιτροπής. Στα γεγονότα του 1968 στην

Τσεχοσλοβακία πήρε διεθνιστική θέση.
Ήταν υπέρ των αποφάσεων της 12ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ. Κατά
διαστήματα ήταν μέλος του Συμβουλίου
Αντιστασιακών, της Αντιδικτατορικής
Επιτροπής και σε συνέχεια της Επιτροπής
Ε π α ν α π α τ ρ ι σ μ ο ύ σ τ η Σ . Δ .
Τσεχοσλοβακίας. Σ' αυτόν τον άνθρωπο,
αγωνιστή οι κυβερνήσεις της Ελλάδας
( μα ζ ί κα ι ο ι κυ β ε ρ ν ή σ ε ι ς τ ο υ
«σοσιαλιστικού» ΠΑΣΟΚ) πεισματικά
αρνήθηκαν να επ ι τ ρ έψουν τον
επαναπατρισμό του λόγω του δήθεν
νόμου «περί γένους». Πέθανε στην Πράγα
το1989.

Γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Δελβινάκι
Ιωαννίνων. Ως φοιτητής
οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ
και σε συνέχεια στο ΚΚΕ.
Το 1947 έφυγε στο ΔΣΕ.
Μετά τον ελιγμό ήρθε
σ τ η Λ . Δ .
Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α ς .

Εκλέχθηκε στην πρώτη Συνδιάσκεψη στην
Κομματική Επιτροπή και δούλεψε στον
τομέα της ΕΠΟΝ, όπου αργότερα
εκλέχτηκε Γραμματέας Συμβουλίου της
ΕΠΟΝ Τσεχοσλοβακίας ως το 1952 που
διαλύθηκεηΕΠΟΝκαισυγχωνεύτηκεστην
Τσεχοσλοβάκικη Νεολαία. Τελείωσε το
Πα ν ε π ι σ τ ή μ ι ο σ τ ην Π ρά γ α ω ς
οικονομολόγος και εργάστηκε ως
οικονομικός διευθυντής σε μεγάλη
βιομηχανική επιχείρηση στην Πράγα.
Έγραψε τρία βιβλία με οικονομικοτεχνικό
περιεχόμενο, τα οποία εκδόθηκαναπό τον
εκδοτικό οίκο του Κόμματος. Ήταν μέλος
της Κομματικής Επιτροπής. Δούλεψε στον
τομέα της διαφώτισης. Στάλθηκε στην
κεντρική Κομματική Σχολή στη Ρουμανία.
Πήρε θέση υπέρ των αποφάσεων της 12ης
Ολομέλειας. Πέθανε στο Δελβινάκι το
1988.

Γεννήθηκε το 1939 στο χωριό Νότια του
νομού Πέλλας. Στην
Τσεχοσλοβακία ήρθε με
μια από τις αποστολές
των παιδιών από το
Μπούλκες. Τελείωσε
Μεσαία Τεχνική Σχολή
Κεραμικής. Διακρινόταν
ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ο ν

εκπολιτιστικό τομέα. Το 1965 οργανώθηκε

στο ΚΚΕ και αργότερα δούλεψε
ε πα γ γ ε λ μ α τ ι κά σ τ ο Κό μ μα ω ς
διαχειριστής του κομματικού έντυπου
υλικού της Οργάνωσης. Πήρε θέσης υπέρ
των αποφάσεων της 12ης Ολομέλειας της
ΚΕ του ΚΚΕ.Μετά τη 13ηΟλομέλεια της ΚΕ
δούλεψε για τη δημιουργία Οργάνωσης
της ΚΝΕστηνΟργάνωσημας και εκλέχτηκε
Γραμματέας του Συμβουλίου της.
Δούλεψε ως αν ταποκρ ι τή ς του
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» από την Πράγα. Ως
επικεφαλής της ΚΝΕ Τσεχοσλοβακίας
στάλθηκε στο Φεστιβάλ Νεολαίας στο
Βερολίνο. Πήγε σε χρονιάτικη κομματική
σχολή στη Σόφια της Βουλγαρίας. Πέθανε
το1997στηνΠράγα.

Γεννήθηκε στο Κιουπλί της Τουρκίας το
1918 και στην Ελλάδα
εγκαταστάθηκε σ το
Διδυμότειχο Έβρου. Ο
σύντροφος Δαλκαράκης
Κώστας ήταν μέλος του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κα ι σ τ η
συνέχεια πήρε μέρος στο
ΔΣΕ. Ήταν παλιό μέλος

του ΚΚΕ. Στην Τσεχοσλοβακία δούλεψε ως
τυπογράφος σε εφημερ ίδα των
τσεχοσλοβάκικων συνδικάτων και στην
εφημερίδα των πολιτικών προσφύγων
ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» μετά τη 12η
Ολομέλεια. Ο σύντροφος Δαλκαράκης
ήταν μέλος της Κομματικής Επιτροπής,
συνεπής στις υποχρεώσεις του και το 1968
πήρε από τους πρώτους θέση υπέρ της
12ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ. Πέθανε
το1981στηνΠράγα.

Γεννήθηκε στο χωριό Λάγγα Καστοριάς το
1926. Πήρε μέρος στον
ΕΛΑΣ, στο ΔΣΕ, όπου
τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά τον ελιγμό πήγε
σ τ η Λ . Δ .
Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α ς .
Εκλέχθηκε στην πρώτη
Κομματική Επιτροπή της

Κομματικής Οργάνωσης το 1950 και
δούλεψε ως στέλεχος μέχρι το 1956.
Ξανασυνδέθηκε με την Κομματική
Οργάνωση το 1966 και δούλεψε σε
διάφορες δουλειές της Οργάνωσης των
Πολιτικών Προσφύγων. Στην 12η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ πήρε θέση υπέρ

Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Συντακτικής Επιτροπής
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των αποφάσεών της. Αργότερα εκλέχτηκε
μέλος της Κομματικής Επιτροπής,
δ ο ύ λ ε ψ ε ω ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς
Α ν τ ι δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Επαναπατρ ισμού των πολιτ ι κών
προσφύγων. Μετά τον επαναπατρισμό
του στην Ελλάδα δούλεψε ως Πρόεδρος
των Αντιστασιακών της Τούμπας
Θεσσαλονίκης. Πέθανε το 2004 στη
Θεσσαλονίκη.

Γεννήθηκε στο Βατούμ της Σοβιετικής
Ένωσης το 1921. Στην
Ελλάδα ήρθε το 1922 και
εγκατασ τάθηκε σ τη
Δράμα. Οργανώθηκε
στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το 1942.
Το 1946 κατατάχθηκε στο
ΔΣΕ. Στην Τσεχοσλοβακία
ήρθε το 1956 μετά την

αντεπανάσταση στην Ουγγαρία. Εκεί
δούλεψε σαν Γραμματέας ΚΟΒ και μέλος
της Επαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ στην
πόλη Γιάμπλονετς. Ήταν μέλος της
Αντιστασιακής Επιτροπής των Ελλήνων
της Τσεχοσλοβακίας. Ένα διάστημα
δούλεψε ως αν ταποκρ ι τή ς του
«Ρ ΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» από την Πράγα .
Επαναπατρίστηκε το 1987 και πέθανε το
1992στηΛάρισα.

Γεννήθηκε στο Καλοχώρι Καστοριάς.
Οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ
και στη συνέχεια πήρε
μέρος στον ΕΛΑΣ. Το
1947 κατατάχθηκε στο
Δ Σ Ε . Σ τ η Λ . Δ .
Τσεχοσλοβακίας πήγε το
1949. Σπούδασε στην
ΠράγαστοΠανεπιστήμιο

ως οικονομολόγος. Στην Κομματική
Οργάνωση δούλεψε ως στέλεχος του
Κόμματος. Το 1955-56 εκλέχθηκε ως

Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης
του ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία. Μετά τα
γεγονότα του 1968 στην Τσεχοσλοβακία
καθώς και της απόφασης της 12ης
Ολομέλειας του ΚΚΕ, ξανασυνδέθηκε με
το Κόμμα και δούλεψε για την εκπλήρωση
των αποφάσεων του Κόμματος. Πέθανε το
1990στηνΠράγα.

Γεννήθηκε το 1921 στην Φλώρινα. Ο
σύντροφος Νεδέλκος
Θεόδωρος οργανώθηκε
από νωρίς στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
κ α ι Κ Κ Ε . Σ τ η ν
Τσεχοσλοβακία ήρθε το
1949 . Δούλεψε ως
δάσκαλος σε μεγάλο

Παιδικό Σταθμό. Στη συνέχεια δούλεψε
στην εφημερ ίδα των πολ ιτ ι κών
προσφύγων «ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» και στο
Ραδιοφωνικό Σταθμό της ελληνικής
γλώσσας στην Πράγα. Ταυτόχρονα
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του
Καρόλου της Πράγας ολοκληρώνοντας τις
γνώσεις του. Αργότερα δούλεψε ως
υ π ε ύ θ υ ν ο ς τ ο υ Τ μ ή μα τ ο ς τ η ς
Νεοελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο
του Καρόλου στην Πράγα. Έκδωσε το
ελληνοτσέχικο λεξικό. Τάχθηκε με τις
αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας της ΚΕ
του ΚΚΕ και με τα γεγονότα στην
Τσεχοσλοβακία το 1968 πήρε διεθνιστική
θέση. Επαναπατρίστηκε το 1985 και
πέθανε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
το1986.

Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Κορώνα του
ν ο μ ο ύ Κ ι λ κ ί ς . Ο
σύντροφος Νεοφυτίδης
Γεώργιος ήρθε στην
Τσεχοσλοβακία από τη
Λ.Δ. Ρουμανίας, όπου
δούλευε ως τυπογράφος

σ τ ο Ε κ δ ο τ ι κ ό τ ο υ Κ Κ Ε . Σ τ η ν
Τσεχοσλοβακία συνέχισε το επάγγελμα
του τυπογράφου. Στην αρχή στην
εφημερίδα της Οργάνωσης των Πολιτικών
Προσφύγων «ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» και στη
συνέχεια στην εφημερίδα, όργανο των
τσεχοσλοβάκικων συνδικάτων στην
Π ρά γ α . Με τ α γ ε γ ο ν ό τ α σ τ ην
Τσεχοσλοβακία το 1968 πήρε διεθνιστική
θέση και ήταν υπέρ των αποφάσεων της
12ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ.
Αργότερα εκλέχθηκε στην Κομματική
Επιτροπή και στη συνέχεια στο Γραφείο
της. Το τελευταίο διάστημα ήταν
Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης
της Πράγας. Επαναπατρίστηκε το 1989 και
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Πέθανε το
1997στηνΑθήνα.

Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Θεόπετρα
Καλαμπάκας του νομού
Τρικάλων. Ο σύντροφος
Χατζάρας Θανάσης το
1943 οργανώθηκε στην
ΕΠΟΝ και το 1944
κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ.
Το 1947βγήκεστοβουνό
στο ΔΣΕ. Δούλεψε σε

διάφορα κομματικά πόστα στη Λ.Δ.
Πολωνίας, Λ.Δ. Αλβανίας, στο μηχανισμό
της ΚΕ του ΚΚΕ. Στάλθηκε στη Στρατιωτική
Σχολή του «500» στην Πολωνία και από το
1956-59 φοίτησε στην Κομματική Σχολή
της Μόσχας. Μετά το 9ο Συνέδριο
στάλθηκε στην Κομματική Οργάνωση
Τσεχοσλοβακίας, όπου δούλεψε στην
εφημερίδα των πολιτικών προσφύγων
«ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» ως συντάκτης και
αργότερα ως δάσκαλος της ελληνικής
γλώσσας στα προσφυγόπουλα μέχρι το
1980, οπότε επαναπατρίστηκε. Στην
Ελλάδα δούλεψε ως Πρόεδρος των
Αντιστασιακών στα Τρίκαλα. Πέθανε
22.02.2002σταΤρίκαλα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΚΩΣΤΑΣ

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΑΣ

ΝΕΔΕΛΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επιστολές

Από την Πράγα γράφει ο Μιχάλης
Θεοδώρου

…
(Στέγνωσανταδάκρυάμας)
Για το βιβλίο

Τον τελευταίο καιρό πολλά από τα έργα

συγγραφέων που ασχολούνται με θέματα
των ελληνοπαίδων του 1948 και της
Ελληνικής Πολιτικής Προσφυγιάς στην
Τσεχοσλοβακία ακολουθούν το ρεύμα της
εποχής: ολοκληρωτική άρνηση του
π ρ ό σ φ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τ η ς
«κομμουνιστικής»Τσεχοσλοβακίας.

Σ' αυτή τη λογική κινείται και το νέο βιβλίο
της Κατερίνας Κράλοβα και Κωνσταντίνου
Τσίβου
(ΣΤΕΓΝΩΣΑΝ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΑΣ). Τα δάκρυα
μας στέγνωσαν από τα πάθη μας στον
εμφύλιο πόλεμο στη χώρα μας; Από τα
«πάθη μας» στους παιδικούς σταθμούς

VYSCHLY NAM SLZY
et al., VYSCHLY NAM SLZY

Καλημέρα: Αναγνώστες του περιοδικού κάνανε μία παράξενη παρατήρηση σχετικά με τις επιστολές, δηλαδή ότι δεν πρέπει να
δημοσιεύουμε μερικές επιστολές. Σας θυμίζουμε ότι η Σύνταξη του περιοδικού μας δεν λογοκρίνει καμία επιστολή και όλοι οι
αναγνώστες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όπως και να γράφουν τις παρατηρήσεις τους πάνω σε κείμενα
και επιστολές που δημοσιεύουμε. Το περιοδικό μας θα συνεχίσει να δημοσιεύει ΟΛΕΣ τις επιστολές που μας στέλνουν οι
αναγνώστες μας είτε αυτές μας εκφράζουν είτε όχι. Γι αυτό το λόγο παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να στέλνουνε τις
επιστολές τους γραπτές και να μην εκφράζουν τις απόψεις τους τηλεφωνικώς.
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στην Τσεχοσλοβακία; Η απάντηση
αφήνεται να αιωρείται για τους μη
γνώστες των τότε καταστάσεων.
Η ι δ ε ολο γ ι κ ή τοποθ έ τ ηση των
συγγραφέων του βιβλίου, ο σκοπός του
έργου και η προκατάληψη τους προς την
ελληνική πολιτική προσφυγιά στην
Τσεχοσλοβακία εκπροσωπούνται με τον
απρεπές υπότιτλο του βιβλίου: “

” (Οι Έλληνες
ΔΡΑΠΕΤΕΣ στην Τσεχοσλοβακία). Ποιες
είναιοι έννοιες τωνλέξεων

– δραπέτης, (αυτός
που δραπέτευσε),
(πιάστε τον δραπέτη), από το λεξικό της
Ακαδημίας επιστημών Τσεχίας (

–δραπέτης (
Δραπέτης – αυτός που δραπέτευσε,
δραπέτης τωνκάτεργων
Κάτεργο – και βαριά ποινή κάθειρξης με
καταναγκαστικά έργα (Ελληνικό λεξικό,
Τεγόπουλος-Φυτράκης)

μας έστειλε μια
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α μ ε ρ ι κ ώ ν

συμμαθητών-συμπατριωτών του οι
οποίοι στις αρχές το 1953 αποφοιτήσανε
από τη σχολή εκμάθησης τσεχικής
γλώσσας στην Κυσέλκα, Κάρλοβυ Βάρυ.
Μετά τη σχολή αυτή, συνεχίσανε στο
γυμνάσιο στην Πολίτσα, Σβίταβ (δύο
χρόνια προετοιμασία 1953-1955). Μετά
τ ι ς ε ξ ε τάσε ι ς απολυ τηρ ί ου , ο ι
περισσότεροι συνεχίσανε τις σπουδές
τους σε τσεχικά πανεπιστήμια, στο
Πολυτεχνείο της Πράγας και άλλα. Το
«Καλημέρα» αναγνώρισε την Πετρούλα

Κοτοπούλου-Πετσίνη. Παρακούμε τους
αναγνώστες εάν γνωρίζουν τα ονόματα
των παιδιών της τάξης αυτής να μας τα

στείλουν. Ευχαριστούμε τον Οδυσσέα για
την προσφορά των 1.700 Κορόνων στο

περιοδικό μας. (Στη φωτογραφία πάνω η
συντάκτης του «Καλημέρα», Τασούλα, με
τον Οδυσσέα και τη συντρόφισσα του
Μαρία στο σπίτι τους στο Πόντεμπραντι
λίγεςμέρεςμετά ταΧριστούγεννα, 2012.)

Recti
uprchlici v Ceskoslovensku

uprchlik:
Uprchlik kdo yprchl

dopadnout uprchlika

Slovnik
spisovnecestini-ACADEMIE)
Uprchlik Cesko-Recky slovnik)

Zesílený zájem především historiků a
politologů o dějinný vývoj balkánských
slovanských i neslovanských zemí zejména

v posledním dvacetiletí svědčí o tom, že
Balkán zůstává dosud stále ještě
nedostatečně odborně zpracovanou
oblastí. U nás i jinde na evropských a
amerických vysokoškolských pracovištích
jsou zakládány obory balkanistiky, vznikají
bakalářské, magisterské, doktorské i
habilitační práce, v nichž jejich autoři
mapují, analyzují a pokoušejí se zařadit do
širšího balkánského a evropského kontextu
četné historické události především 20. a
21. století.
U nás pak zvláštní badatelská pozornost je
věnována osudům poválečné emigrace z
Řeckado tehdejších lidovědemokratických
zemí a do Sovětského svazu. Svědčí o tom
mj. obsahově pestrá práce Makedonci žijí
mezi námi I, II (1998, 2008) I. Dorovského,
dokumentárně cenná kniha A. Botu(ové) a
M. Konečného Řečtí uprchlíci: kronika
řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku 1948-1989 (2005) a nejnověji
sborník K. Králové, K. Tsivose aj.

Α

Α

πότοΠόντεμπραντι, ο Οδυσσέας
Δεληγιάννης

πό το Μπρνο, γράφει ο Ιβάν
Ντορόβσκυ

OPRAVDUUŽNÁMVYSCHLYSLZY?

Vyschly
n ám s l z y … Ř e č t í u p r c h l í c i v
Československu (nakl. Dokořán, Praha

(Στις φωτογραφίες, η – ο Οδυσσέας στην Πολίτσε (αριστερά) και στη η δεξιά ο
Οδυσσέας (πρώτοςδεξιά)μεσυμμαθητές τουστησχολήτσεχικήςγλώσσας1953.

1 2
)
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2012, 335 stran).

Všichni do války! do
zbraní)! Vše pro vítězství!

dvanáct

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 se
k řecké národnosti u nás hlásilo 2611
osob.

Posledněuvedený sborník obsahuje kromě
úvodu a rozsáhlé studie K. Králové a K.
Tsivose (správně

s podtitulem
Občanská válka a počátky řecké emigrace,
uvádějící čtenáře do problematiky,

komentovaných rozhovorů (spíše
citace z nich) s bývalými řeckými (a také
třemi makedonskými) dětmi a dospělými
občany, kteří přišli do Československa v
letech1948-1950.
Kateřina Králová a Konstantinos Tsivos ve
své studii podávají pěkný přehled vývoje v
Řecku v prvním poválečném desetiletí.
Nesouh l a s v šak vyvo l ává j e j i ch
interpretace národně osvobozeneckého
hnutí (boje), označovaného též jako
národní odboj, odpor (ethniki antistasi).
Autoři zřejmě převzali z nepříliš seriózní
zahraniční literatury nesprávné označení
vývoje a píšou o třech kolech občanské
války v Řecku. Podle K. Králové a K. Tsivose
skutečné občanské válce v Řecku, která
probíhala v letech 1946-1949, předcházela
dvě tzv. kola. První kolo údajně skončilo
odchodem wehrmachtu na podzim 1944,
druhé kolo pak trvalo do konce března
1946 a třetí kolo začalo přepadením
policejní stanice v Litochoru koncem
března 1946. Poznamenejme, že
dosavadní řecká i zahraniční historiografie
právě léta 1946-1949 označují za období
občanské války v Řecku, nikoli období
1940-1946.
K. Králová a K. Tsivos dále hledají příčiny
řecké emigrace, píšou, že ke konci roku
1949 bylo u nás celkem 5 185 řeckých dětí
(správněji dětí z Řecka) (z toho asi každé
čtvrté slovanského původu). Přehledně
uvádějí příchod jednotlivých transportů
dospělých emigrantů (celkem sedm) a
jejich počet, pojednávají o osídlování
vesnic v krnovském, jesenickém a
žamberském okrese, z nichž byli několik let
předtím odsunuti Němci. Do těchto a
dalších okresů střední a severní Moravy i
Čech byly umístěny v letech 1947-1950
také rodiny tzv. moravských Charvátů z
jihomoravských vesnic Dobré Pole, Nový
Přerova Jevišovka.

Autory dalších příspěvků jsou studenti
Institutu mezinárodních vztahů Fakulty
sociálních věd univerzity Karlovy, kteří ve
svých výkladech vycházejí téměř výhradně
z rozhovorů, tj. členové výzkumného
projektu při jeho zpracování použili
metodu orální historie. A to je podle mého
názoru největší kámen úrazu. Vzpomínky,
paměti, odpovědi na předem stylizované
otázky bývají výrazně subjektivní, notně

neúplné, nevycházejí z nějakého širšího
historického kontextu a tudíž nemohoubýt
brány jako věrohodný historický pramen.
Výsledky rozhovorů tvoří páteř všech
dalších příspěvků. O vzpomínkách
uprchlíků na svou vlast píše Karin
Hofmeisterová, těžký život v letech
německo-italsko-bulharské okupace,
odchod dětí z Řecka do Československa a
d o d a l š í c h t e h d e j š í c h l i d o v ě
demokratických zemí rozebírá Lucie
Kadlecová, která dospívá k závěru, že bylo
pro děti obtížné opustit rodiče a často i
sourozence a odejít do cizího prostředí s
vidinou, že tak alespoň uniknou bojům
občanskéválky.
Martina Macáková pojednává o dětských
domovech řeckých dětí (obsahově správné
dětí z Řecka) u nás, popisuje život v nich,
všímá si mezilidských vztahů a problémů
spojených s výchovou a výukou a nakonec
konstatuje, že děti byly v domovech
vedeny k soudržnosti, národní hrdosti a k
přátelství, kterápřetrvávalapocelý život.
Ze vzpomínek četných pamětníků vychází
ve svémpěknémvýkladuovzdělání, práci a
volném čase Řeků (a Makedonců ne?) v
Československu také Petr Balla. V závěru
uvádí některé důležité faktory, které
úspěšně zabránily (spíše zpomalily- id)
postupnéasimilaci.
Na základě rozhovorů sněkolikapamětníky
slavomakedonského původu (především s
Konstantinem Miovským a Grigorem
Sukalovským) napsal svou stať Jan
Procházka. Patrně věrně reprodukuje
vzpomínky respondentů a dobře popisuje
řecko-makedonské soužití v dětských
domovech i vzájemné vztahy obou
komunit u nás. Nepřípustné bohužel je, že
vztah příslušníků řecké komunity (nikoli
všech) k Makedoncům u nás (ale také v
některých dalších východoevropských
zemích) je od devadesátých let minulého
století identický s politikou Řecka vůči
Makedonské republice, jejíž vstup do
euroatlantických struktur blokuje. Chápu,
že autorovi přece jen chybí důkladnější
odborná příprava, podrobnější seznámení
se složitouproblematikou, oníž chtěl psát.
Soužití řeckých uprchlíků s českou
společností je tématem stati Terezy
Vorlové. Sleduje v ní přijetí emigrantů v
českém sociokulturním prostředí ,
postupnou mezilidskou, občanskou a
jazykovou integraci
Z vyprávěn í respondentů , k te rá
komentuje, parafrázuje a interpretuje,
dospěl ve svém textu Vladimír Kadlec k
závěru, že většina těch, s nimiž mluvil, jsou
levicově orientovaní, že odsuzuj í
propastné rozdíly mezi chudými a
bohatými, že se jim socialistický systém
zdál sociálně spravedlivější. Což je třeba

chápat jako přirozené a logické. A to z
mnoha důvodů, které bohužel vzhledem k
omezenému rozsahu nemohu zde
rozebírat. A pokud se u třetí (nejmladší)
generace objevuje pozitivní vztah k
polistopadovému vývoji u nás, pak je to
podle mého soudu jednak proto, že chtějí
podporovat současnou politiku řeckého
státu, jednak proto, že se nechtějí lišit od té
části jejich generace, která tvrdí, že
současný liberální (kapitalistický) režim je
lepší, než předcházející společenské
zřízení.
Komplikovaný vztah členů komunistické
strany k vlastní straně i vztah nestraníků k
ní a zejména rozkoly a rozpory ve straně
dobře osvětlila na základě existující
zahraniční (minimum řecké) odborné
literatury Kateřina Králová. Badatelsky se
soustřeďuje především na nejnovější řecké
dějiny. Patří k zastáncům orální historie.
Sama však dospěla k závěru, že nelze
vytvořit reprezentativní vzorek politických
názorů na Komunistickou stranu Řecka
pouze na základě výpovědi těch, kteří
zůstali v České republice (s. 236).
Místy shrnuje a opakuje své výklady o
emigraci Konstantinos Tsivos ve své stati
Emigrace – repatriace- reemigrace.
Konstatuje, že touha po návratu do Řecka
spolu s intenzivně vypěstovaným pocitem
dočasnosti pobytu v Československu byly
snad jediným sjednocujícím rysem všech
emigrantů (s. 254). Autor zjistil, že
převážná většina Řeků u nás žije ve
smíšených manželstvích nebo se usadila
natrvalo, takže už neusiluje o návrat do
Řecka. Kromě toho dodejme, že netouží po
návratu do vlasti svých předků také proto,
že už tam nikoho z blízké rodiny nemají,
nebo dokonce nemají se kam vrátit,
protože jejich rodnávesnice již neexistuje.
Určité shrnutí vyprávěných příběhů v
rozhovorech s respondenty různého věku,
politického vyznání, stupně vzdělání a
profesního zařazení, žijících v různých
místech naší republiky, provedl Janis
(Jannis?) Koreček. Nemohl nekonstatovat,
že příslušníci několika generací zde žijících
příslušníků řecké národnosti dnes tvoří
kulturně jednu z nejakt ivnějš ích
národnostníchmenšin vČeské republice.
Kniha Vyschly nám slzy… nesporně
rozhojňuje dosavadní českou odbornou
(ne vždy objektivně, často tendenčně
psanou) literaturu o řeckých dějinách
zejména 20. století. Nese však bohužel
všechny znaky začátečnické práce
nesporně odborně schopných studentů. Je
sice chvályhodné, že v rámci projektu
zajistili rozhovory (proč interview?) s téměř
pěti desítkami respondentů, ne vždy se jim
však podařilo proniknout do podstaty
problematiky, o níž píšou, zasadit
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vyprávěné životní příběhy do širších
historických souvislostí. Ostatně, podobné
rozhovory s mnohem větším počtem
respondentů bylo třeba udělat nejméně o
čtvrtstoletí dříve. Jistě, pozděbychahonit.
Práce o řeckých uprchlících (uprchlících z
Řecka!) Vyschly nám slzy… bohužel
prozrazuje jednu smutnou skutečnost: že
znalost antické řečtiny aantické kultury jeu
nás katastrofálněmalá, ne-li téměř nulová.
A také terminologickou nejednotnost a
mnohdy nesprávnost. Byla to ovšem
povinnost autorů uvedených v titulu knihy,
aby všechny případné nesprávnosti v psaní
např. vlastních jmen či zeměpisných názvů,
malých a velkých písmen v řečtině, v
překladech z řečtiny i v přechylování
ženských jmen zachytili a opravili. Je jich
hodně, uvedu namátkou pouze některé:
Giorgos, Jorgis, Georgios, Dionisios
(správně Dionysios), Diktyo gia ti eleti
(meleti) ton mfylion (emfylion), výzva Oli
st´armata, ola gia ti niki není Všichni do

…, nýbrž všichni do …,
označení horská vláda je psáno někdy v
uvozovkách, jindy nikoli. Země, které děti i
dospělé z Řecka přijaly, se nazývaly lidově
demokrat ické země, n iko l i země
východního bloku, Grammos - na
Grammosu, nikoli na Grammu, týdeník
Agonistis byl také řecko-makedonský,
nazýval se Agonistis-Borec, dětská
organizace Orlíci se nazývala topula.
Historicky a věcně správné by bylo psát o
emigrantech (dětech atd.) z Řecka, než o
řeckýchemigrantech.Dimokratikos
Elladas je správnější překládat jako
než jako vojsko. Buljkes, správně Bulkes.
Záchytné stanice byly v Mikulově a v Brně
Maloměřicích, nikoli v Chrlici. Ve Skopji (v
růži), nikoli ve Skopje, Tanasis, spr.
Thanasis, v Praze je Dům ,
nikoli zahraničních menšin, Leonidas Zikos
žije vPřerově, nikoli v Prostějově.
Na záložce je kniha označena jako v řadě
ohledů průkopnická. Zda tomu tak
skutečně je, nechťposoudí čtenáři.
(18. srpna2012, IvanDorovský)

ážená paní šéfredaktorko, posílám
odpověď na ohlasy, které vyvolala
moje recenze knihy K. Kokosise

Achilleas, Achil,nebo…nic, kterou jste
uveřejnila ve Vašem časopise. S
přátelskýmpozdravem IvanDorovský.
Reakce čtenářů namou recenzi na knihu K.
Kokosise Achilleas, Achil,nebo…nic mj.
potvrdily, že otázka vzájemných vztahů
mezi jednotlivými balkánskými národy je
dlouhodobě velmi aktuální. Napsal jsem

odbornou analytickou recenzi, kterou jsem
stručně pro lepší orientaci čtenářů zasadil
do širších dobových souvislostí. Poukázal
jsem v ní na obsahové, stylové a umělecké
kvality a upozornil jsem na některé
jazykovénesprávnosti.
Většina (ne všechny) reakcí nevychází z
podstaty hodnocené knihy, nýbrž ze zcela
zjevně nacionalistických a šovinistických
pohnutek. Z některých z nich čiší zášť,
nenávist , odmítaj í porozumění a
spolupráci. Vše, co semi v reakcích namou
recenzi podsouvá, všechny nepravdivé,
urážlivé a nenávistné insinuace zásadně
odmítám. V celé své více než padesátileté
vědecké a umělecké činnosti, v psaných i
mluvených projevech, jsem zásadně
vystupoval proti jakémukoli nacionalismu
a šovinismu – ať už albánskému,
bulharskému, českému, charvátskému,
makedonskému, srbskému aj. Nikdy jsem
neobhajoval jednu zemi, jedennárod, proti
druhé zemi a druhému národu. A vždycky
jsem usiloval o propagaci skutečných
literárně uměleckých a kulturních hodnot
balkánských národů. Prosazoval jsem a
celá desetiletí prosazuji vzájemnou
národnostní toleranci, úctu ke kulturní
jinakosti, přátelství a spolupráci. Nikdy
jsemnepopíral, žemou rodnou zemí (zemi,
v níž jsem se narodil) je Řecko. Nikdy jsem
se jí nezřekl. Bohužel však ona mne
dodnes neuznává, že jsem jiný, že nejsem
řeckéhopůvodu.
Ti, kteří mi skrytě nebo zjevně podsouvají,
že jsem při psaní recenze měl snad jiné
úmysly, naleznou nezvratné konkrétní
důkazy o opaku mj. v mé Bibliografii
(Moravská zemská knihovna, Brno 2000) a
v dalších mých bibliografiích, které tu pro
nedostatek místa nebudu uvádět. A také
např. v pěti literárních lexikonech, na
jejichž zpracování jsem se buď zcela, nebo
jako jeden z autorů podílel. Jsou to mj.:
Slovník slovanských spisovatelů (1984),
Slovník řeckých spisovatelů (1985, druhé
přepracované a doplněné vydání 2006)
Slovník balkánských spisovatelů (2001),
Slovník autorů literatury pro děti amládež.
Zahraniční spisovatelé (2007, tam řecká
literatura pro děti a mládež včetně úvodu
jsou mým dílem), monografie Balkán a
Mediterán (2007), výbor Lyrická setkání
(2011) aj. O mnoha překladech, literárních
večerech, rozhlasových pořadech,
přednáškách aj. z novořecké literatury
(Seferis, Ritsos, Lundemis, Kazantzakis,
Varnalis,Theotokis, Thrakiotis, Simopulos
a mnozí další) se nechci rozepisovat,
protože by to zabralo mnoho místa. Pouze
opakuji, žepřesto všechnomne řecká vláda
dnes neuznává jedině proto, že nejsem
řeckéhopůvodu.
Brno11.11.2012, IvanDorovský

„Pamflet K. Kokosise?“
Pamflet, v užším smyslu slova hanopis, je
kratší literární dílo s hanlivým, kritizujícím
obsahem. V literárních pamfletech přitom
autor záměrně zdůrazňuje, nebo zveličuje,
záporné stránky kritizovaného předmětu.
Pamflety se často využívají v politickém
boji. Nenárokují si trvalou uměleckou
hodnotu. V širším smyslu je pamflet
jakékoliv urážlivé dílo. Může se jednat
například o recenzi, ve které kritik uvádí
pouze záporydíla.
Předesíláme tuto definici před následující
úvahu o recenzi publikované v časopise
Řecké obce Praha 65/2012 z
péra prof. Ivana Dorovského, týkající se
českého vydání řecké knihy „Achileas,
Achil, nebo… nic“, jak on praví „u nás zcela
neznámého řeckého autora“ Konstantina
Kokosise, abychom jiměli v dalším textu na
paměti. Knihu vydalo vydavatelství Rula,
Zlaté Hory v roce 2011 v překladu pana
Sotirise Joanidise. Konstantinos Kokosis je
ve skutečnosti u nás známý, nejen jako
autor historického románu

česky
Vzestup západu) a také románu

2010 a již
zmíněné knihy v řeckém znění

účastník
mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha
2011. Nevíme, proč pan Ivan Dorovský
jeho knihy nezná a osobní neznalost
vydává za neznalost obecnou. V závěru
recenze pan Ivan Dorovský shrnuje:
„Recenzovaná kniha je účelově napsaný
pamflet, který šíří národnostní intoleranci
a nenávist. Jeho autora proto rozhodně
nelze zařadit k literárním tvůrcům, kteří
jsou potomky řeckých emigrantů, narodili
se u nás a trvale žijí a tvoří v Česku.“
Podivuhodný slovní kotrmelec, který přes
lpění pana Ivana Dorovského na přesných
názvech zemí udělal z České republiky
jakési Česko, odmítá zařadit autora knihy „k
literárním tvůrcům, kteří jsou potomky
řeckých emigrantů“. Myslí si opravdu pan
Ivan Dorovský, že Konstantinos Kokosis je
potomkemřeckýchemigrantů?
„Je to útočný, hanlivý, urážející a tendenční
pamflet namířený především nebo
výhradně proti příslušníkům makedonské
etnické skupiny, kteří žijí v České
republice,“ charakterizuje pan Ivan
Dorovský recenzovanou knihu. Podle jeho
slov je do knihy účelově zařazena česká
báseň Sedmý listopad, kterou údajně
recitovaly řecké děti na oslavu VŘSR (s. 65).
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národnostních

ODPOVĚĎNAOHLASY
Δεύτερηεπιστολήτου ΙβάνΝτορόβσκυ

πό την Πράγα, η Ανθούλα
ΜπότουκαιοΜιλάνΚονέτσνυ
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Καλημέρα

Η ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, Κωνσταντινούπολη 1437,
Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2005 (

Εκτροπή,
Ένα μυθιστορηματικό χρονικό για την
τρομοκρατία, Εκδότης:

Το μακρύ
τα ξ ί δ ι τ ο υ Α χ ι λ λ έα , Ε κδόσ ε ι ς :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2010, ale i jako
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Recenzent k básničce dodává větu, kterou
citujeme bez komentáře, protože jsme její
češtině neporozuměli: „Řečtí čtenáři by ji
nemohli přečíst. Záměr knihy je z toho
docela zřejmý.“ Jako čtenáři se ptáme:
Které knihy? Řeckého originálu nebo
českého překladu? Jaký záměr? V řeckém
originálu tato báseň vůbec není. Jako
čtenáři následně nechápeme, zda
zdrcujícím označením pamflet míní Ivan
Dorovský české vydání zkoumaného díla
nebo jeho řecký originál. Český překlad
pohoršil možná více čtenářů. Řekl bych, že
nejde o překlad volný, ale příliš volný.
Nejenže nerespektuje uměleckou
strukturu díla a český jazyk, ale vkládá do
překladunepatřičnépostoje.
Rozhovor hrdiny románu Achilease
(spisovné znění jména je Achilles nebo
Achilleus) s náčelníkem policie o tom, že
neměl v emigraci výuku náboženství, končí
konstatovánímnáčelníka:
„ !

.“
Covytvořil překladatel z této věty?
„No jistě, zapomněl jsem. Ten bolševický
režimseoduši asi vůbecnezajímal.“
Kromě postojů vkládá překladatel do díla
pasáže, které voriginálu vůbecnejsou.
„A ty ses,Achileasi, narodil v Lešanech?“
„Ne. V Lešanech byl jen přijímací,
karanténní tábor zvlášť zřízený pro řecké a
slavomakedonské děti. Tady je nejdříve
odvšivili insekticidem, který se nazývá
Dinocit, (jedovatý DDT-americký prášek na
amer i c kého b rouka mande l i n ku
bramborovou), vyšetřili lékařem, dali jim
nové oblečení, pětkrát denně jídlo, a
připravili bezpečný spánek v čistě
povlečených postelích. Po několika
týdnech je odtud posílali do dětských
domovů řeckých dětí na Moravu, do
Slezska či do Čech, nebo na Slovensko.“ (s.
35-36).
Když pomineme, že tábor Lešany sloužil
pro příjem dospělých řeckých uprchlíků po
skončení občanské války v Řecku, s nimiž
zajisté přišel i jistý počet dětí, nikoli pro
příjem dětí z Řecka, musíme se podivit
fantazií překladatele tohoto místa v textu,
které v řeckémoriginálu zní zcela jinak:

(s. 39)
Nic o DDT, nic o mandelince bramborové,
nic spánku v čistých postelích, nic o
dětskýchdomovech.
Někdy přidává překladatel k originálu svou
černou humoresku. K bombardování

napalmem, které z Angelose udělaly
napalmovou svíci – v originále

' –
připojuje pro zasmání: „… Aby ho
spolubojovníci uhasili, hodili ho do řeky,
alenapalmhoří i ve vodě.“ (s. 44).
K lakonické úvaze řeckého originálu o
podivných hrách osudu, osídlování domů
po sudetských Němcích řeckými uprchlíky
(s. 83, odst. 2.), připojuje překladatel
vlastní historku: „V jedné takové vesnici
řečtí partyzáni, tehdy už lesní dělníci, žili v
sousedství s německým vojákem, tehdy
cestářem, který ohluchl po výbuchuminy v
horách Gramosu. Při kácení velkého smrku
u cesty, kde Němec čistil příkop, neslyšel
jejich varovné volání a padající strom ho
zabil. Na jeho pohřeb přišlo 600 Řeků.
Historie si podivněhrála s našimi osudy.“ (s.
81)
Tyto překladatelské prohřešky, v jejichž
výčtu by se dalo pokračovat na několika
stránkách, pan Ivan Dorovský nezkoumá,
jakoby ani originál nečetl, hledá jen
domnělé útoky „proti příslušníkům
makedonskéetnické skupiny“.
Pan Ivan Dorovský připouští, že čtenář
přijme jako zvláštní etnonymum slovo
S l a v oma ke d o n e c a a d j e k t i v um
slavomakedonský, pobuřuje ho – snad
právem – spojení Skopjanská Makedonie
jako zeměpisné označení „dnešní
samostatné Makedonské republiky“. Pro
doplnění: Makedonskou republikou
recenzent míní zem Republika Makedonie,
dřívější Makedonskou socialistickou
republiku, která po rozpadu SFRJ vyhlásila
25. 1. 1991 svrchovanost a 7. 6. 1991
změnila název na Republika Makedonie
(makedonsky

árodně byl tento stát uznán v roce
1993, kdy Řecko souhlasilo s názvem
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
(B JRM) , makedonsky Po ranešna
Jugoslovenska Republika Makedonija
(PJRM), s názvem v této zemi však
neužívaném. V Řecku se neformálně
používá výraz , nebo

, nebo zkratka FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia).
Kritizované spojení SkopjanskáMakedonie
prvně zazní v recenzované knize na
šestnácté straně, v pasáži o výslechu
Achillea. „Tvoje babička byla ze Skopjanské
Makedonie? Ale ne, byla Řekyně.“ V
řeckém originálu zní otázka jinak: -

; - ,
. (s. 19) PojemSkopjanskáMakedonie

zde není. Ten vytvořil z nouze překladatel
řeckého tvaru pro obyvatelku
„Skopje“. Čeština však pojmemSkopjemíní
hlavního město Republiky Makedonie,
zatímco neformální řečtina tuto republiku,
jak tedy nazvat v češtině obyvatelku této

země, aby se překlad přiblížil řecké
předloze? Skopjanka? Bez překladatelské
poznámky je to pro českého čtenáře pořád
obyvatelka hlavníhoměsta. Spisovné české
adjektivum skopská by ve spojení skopská
Makedonie rovněž nebylo řešením
překladu. Skopjanská Makedonie, která se
však v tomto tvaru v řeckémoriginálunikde
neobjevuje, Skopjané, tato a další
kritizovaná slova, jako srbskobulharské
děti (s. 84), jsou uměleckými prostředky
díla. Jsou to slova vyšetřujícího policejního
náčelníka z výslechu Achillea (s. 18-21),
kterými autor ilustruje řeckou politickou
situaci. Jsou to slova, která slouží jako
prostředek charakterizace postav románu,
jakož i generačního rozdílu hlavního hrdiny
Achillea, narozeného v Československu,
jeho otce Eftimia, který přišel do
Československa jako dítě a stal se zde
funkcionářem Řecké komunistické strany a
praotce Achil lea, který přišel do
Československa jako bývalý partyzán a
kteří se společně vrátili do Řecka. Každý
promlouvá jiným jazykem, jazykem své
doby. Hovořili slavobulharsky, …
« » (s. 56 a 59), říká
dědeček, narozený 1919, s jehož mládím
nelze spojit kodifikaci makedonštiny jako
spisovného jazyka. „Slavomakedonci, jak je
tehdy nazývali“, říká Achilles (s. 124), v
originálu však „ ,

“ (s. 127), když
připomíná minulost, určitou etapu
národního uvědomění slovanského
obyvatelstva Makedonie a kodifikace
spisovného jazyka, ale přejímá také výraz
„ “, kdyžodpovídánaotázkypolicieo
současnosti, která v sobě zahrnuje
problém s řeckým uznáním názvu
RepublikaMakedonie.
„Autorova perfidnost, věrolomnost a
proradnost jde tak daleko, že nestydatě
obrací skutečnosti na ruby,“ píše Ivan
Dorovský k domnělému tvrzení autora, že
Bulhaři, jak prý autor nazývá makedonské
slovanské obyvatelstvo, poslovanštili řecké
obyvatelstvo. Nuže, opět to není autor, ale
postava románu Achilles, který na
policejním výslechu líčí osudy své rodiny,
od pradědečka Alexandra Nauma,
křesťana, Řeka, který přišel do Řecka z
Karamanlie. Dědeček se zamiloval do
slovanské Sášenky, jinak Alexandry, jejíž
praděd pocházel z exarchátu v Bulharsku,
Sášenku unesl a oženil se s ní. Domamluvili
slovansky, bulharsky. Jejich příjmení Naum
změnili na Naumofski, říká Achilles
obecně. Kdo je změnil, Skopjané? ptá se
náčelník. Tehdy neexistovali Skopjané,
vysvětluje Achilles náčelníkovi.

,
. (s. 21) Čtenář je ponechán u

Α,βέβαια, ξέχασα Τοσύστημάσαςδεν το
έκρινεσκόπιμο

- Εσύ,Αχιλλέα, γεννήθηκεςστοΛεσάνι;
- Όχι. Στο Λεσάνι γινόταν ο διαχωρισμός
των προσφύγων απ' την Ελλάδα. Από εδώ
οι Έλληνες, από κει οι Σλαβοσκοπιανοί.
Από εδώ τα παιδιά, από κει οι ενήλικες.
ΑπόδωστηΜοραβία, από κει στη Σιλεσία.
Και πρώτα απ' όλα εξετάσεις, ξεψείρισμα
και ταλοιπά.

Εκείνος
όμως έγινε λαμπάδα απ τις ναπάλμ

Σκόπια κράτος των
Σκοπίων ΠΓΔΜ

Η μάνα
σου ήτανε Σκοπιανή Ήτανε γρεκομάνα
κύριε

Σκοπιανή

μιλούσαν
σλαβοβουλγαρικά

Σλαβοκακεδονόπουλα
όπως τα λέγαν τότες

Σκόπια

Ποιοι της
αλλάξανε το όνομα, οι Σκοπιανοί; - Μα
τοτένες δεν υπήρξαν Σκοπιανοί κυρ-
αστυνόμε»

Република Македонија).
Mezin
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neosobního změnili. Překlad má vskutku
konkrétní pasáž znějící „… v padesátém
roce si v domově řeckých dětí…musely i
řecké děti upravit na příkaz makedonských
komunistů své jméno a příjmení do
Slavomakedonštiny“ (s. 56), ale řecký
originál takový text nemá. Čím a koho
podle Ivana Dorovského „věrolomný“
autor knihy zradil? Snad pan Dorovský
vskutku nemyslí, že pan Konstantin Kokosis
patří „k literárním tvůrcům, kteří jsou
potomky řeckých emigrantů“? Jestliže
ano, pak zcela pošetile, pan Konstantinos
Kokosis, jinak velvyslanec Řecké republiky
v České republice v letech 2008 až 2011, je
k autorům, „kteří jsou potomky řeckých
emigrantů“, naprosto nezařaditelný.
Jestliže ne, proč potom pan Ivan Dorovský
ve své recenzi diplomatické působení
Konstantina Kokosise v České republice
čtenáři zamlčuje? O autorovi recenzované
knihy praví, že „podle textu na záložce od
roku 2009 údajně žije u nás“. Proč údajně?
Co píše záložka? „Konstantinos Kokosis se
narodil v r. 1951, po studiích vstoupil v roce
1976 do diplomatických služeb. Sloužil v
Turecku, Belgii, na Kypru, v USA, Etiopii a
Albánii. Od roku 2009 pracuje v Praze. Jeho
první knihu Východ na západě vydalo řecké
nakladatelství Alexandrie v Athénách v r.
2004.“ Záložka neuvádí, že Konstantinos
Kokosis od roku 2009 žije v Praze, nýbrž že
od roku 2009 pracuje v Praze. Mezi slovy
žije a pracuje je dost podstatný rozdíl. Četl
recenzent vůbec tuto záložku? Proč
neopravil její chybný letopočet 2009 na
2008, kdy 29. 8. 2008 prezident České
republiky převzal pověřovací listiny J. E.
pana Constantinose Kokosise, nového
mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Řecké republiky se sídlem v
Praze? Dlužno poznamenat, že pan I.
Dorovský svou recenzi publikoval též na

webu , kde uvádí
též řecký titul uvedeného překladu knihy a
za slova, že autor „údajně žije u nás“,
připojil větu „Kokosis byl v letech
2008–2011 řeckým velvyslancem v ČR“,
čímž nenapravil to, co uvádí ve výše
uvedenémčasopise.
Četl recenzent vůbec řecký originál
kritizovaného díla? Domníváme se, že
nikoliv. K postavě Achillea totiž Ivan
Dorovský uvádí, že jeho otec „přišel jako
dítě v roce 1948 do Československa spolu
s e s to v kam i da l š í c h ře c k ých a
makedonských dětí“, leč vychází z
chybného překladu, který říká, že Achilleův

otecbyl odveden z rodné vesnicenaden sv.
Fotise vúnoru1948adostal se doBuljkesu,
kde pobýval do konce roku 1948 (s. 34).
Originál zní zcela jinak:

194
19

(s. 37)
Myslíme, že český čtenář nevnímá
recenzovanou knihu jako „tendenční
pamflet namířený především nebo
výhradně proti příslušníkům makedonské
etnické skupiny, kteří žijí v České
republice“, ale jako literární dílo, které na

historickém pozadí líčí tragický osud
jedince, jinak fiktivního literárního hrdiny
ztělesňujícího osobní vzpomínky několika
emigrantů z Řecka, kteří po konci občanské
války v Řecku přišli do tehdejšího
Československa, vyrůstali zde a těšili se na
návrat do vlasti, pro některé s tragickým
koncem.
Důkazem chápajícího vztahu pana
Konstantina Kokosise k řecké emigraci či
emigraci z Řecka v České republice je jeho
zásluha o zbudování pomníku emigrantů z
Řecka, kteří v letech 1949-1950 zemřeli v
Čechách a byli pochováni na hřbitově v
Krhanicích.
Snad jsme nenapsali další pamflet, recenzi,
v níž, jak praví svrchu naznačená vědecká
definice, uvádí kritik pouze zápory díla.
Klady jsme na recenzi Ivana Dorovského
bohužel neshledali žádné. Ani jeho citaci z
díla Řečtí uprchlíci, Praha 2005, jehož jsme
autory, že v domově Klokočov „bylo ke dni
4. dubna 1949 celkem 299 makedonských
a 94 řeckých dětí“. V originále je uvedeno,
že “k 4. 4. 1949 je zde 299makedonských a
94 řeckých dětí, 22 žen a 9 učitelů,“ kde
kurzivní písmo označuje pramenné,
dobové znění této zprávy, nikoliv
badatelský závěr autorů. Autoři knihy
nemohli přezkoumat, k jaké národnosti a v
jakém počtu se hlásily děti pocházející z
Řecka. Sám recenzent Ivan Dorovský ve
svém pojednání Šedesát let od příchodu
dětí z Řecka do Československa (příloha
časopisu Slovanský lid č. 2/2008) na str. 14
v souvislosti s termínem „řecká politická
emigrace“ uvádí: „Objektivně musíme říci,
že mnozí přís lušníc i makedonské
národnosti neměli dostatečně vyvinuté
národnostní povědomí a se jednoduše
prohlašovali za Řeky nebo nejčastěji za
občany z Řecka.“ (Mgr. Antula Botu, Mgr.
MilanKonečný)

- Ο πατέρας σου
πότε και πώς πήγε στην Τσεχοσλοβακία; -
Από ό,τι μου έχει πει, μεταφέρθηκε
ανήμερα του Άι-Φώτη, Φλεβάρη του

9.... – Πριν από κει, νομίζω, απ' το 1946
μέχρι το 49 έμεινε στο Μπούλκες της
Γιουγκοσλαβίας.

http://www.iliteratura.cz

Από την Οστράβα
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στο
περιοδικό σας "Καλημέρα" το παρακάτω
μνημόνευαμας.
Στις 23 του Δεκέμβρη συμπληρώνονται
τέσσερα χρόνια από το θάνατο της
αδερφήςμαςΣουλτάναςΤριανταφύλλου.
Επειδή τις τετράχρονες σπουδές της τις
έ ζ η σ ε σ τ η ν Τ ε χ ν ι κ ή Σ χ ο λ ή
Τηλεπικοινωνιών της Πράγας, θα
βρίσκονται 5 ίσως συμπατριώτες μας που
θα τη θυμούνται. Επισυνάπτουμε και μια
φωτογραφία τηςαπόεκείνη τηνεποχή.
Ε π ί σ η ς σ τ ι ς 5 τ ο υ Φ λ ε β ά ρ η
συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη μέρα
που σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό
δυστύχημα στην Ελλάδα ο αδερφός μας

Κώστας Τριανταφύλλου, που τα παιδικά
του χρόνιααπόμικρόπαιδί τα έζησεστους
Παιδικούς Σταθμούς Ελληνοπούλων στην
Τσεχοσλοβακία.
Όσοι έτυχε να τους γνωρίσετε, θυμηθείτε
τουςμαζίμας. Ευχαριστούμε
Όστραβα, Νοέμβρης 2012 , Κατερίνη
(Τριανταφύλλου) και ΣωτήρηςΠουπάκη

Υ.Γ. Σαν εκτίμηση της προσφοράς του
"Καλημέρα" και σαν βοήθημα για τις
παραπέρα π ρ ο σ φ ο ρ έ ς τ ο υ ,
στέλλουμε στο λογαριασμό του το
ποσοστό των500ΚορωνώνΤσεχίας.
Κ: Ευχαριστούμε την Κατερίνη και Σωτήρη
Πουπάκη για την προσφορά τους στο
περιοδικόμας.

.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ



Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ
Πράγας και Κόψιμο της Πίτας



Τα ωραία
ελληνικά
κρασιά στο
Greek-Corner
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