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Καλή Χρονιά και πολλή υγεία!
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Ευχαριστούμε και ευχόμαστε πολλή υγεία στους αναγνώστες μας και ειδικά στους:
1. Σωτήριο Πουπάκη από την Οστράβα (γεννήθηκε στην Κυανή, Έβρο) για την 
προσφορά των 1.000 κορωνών στο περιοδικό μας. 
2. Οδυσσέα Δεληγιάννη από το Πόντεμπράντι (γεννήθηκε στο Πύθιο, Έβρο) για την 
τακτική προσφορά του των 1.000 κορωνών στο περιοδικό μας. 
3. Ανδρέα Λέφα από την Λεμεσό Κύπρο για τις καλές ευχές για το 2014 και την 
ταχτική προσφορά του των 20 ευρών στο περιοδικό μας.  Το μήνυμα του Ανδρέα: 
«Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες του περιοδικού «Καλημέρα» και μέσω σας σε 
όλους τους Έλληνες στην Τσεχία, καλές γιορτές και ένα καλύτερο 2014. Ο νέος 
χρόνος μας περιμένει για καινούργιους λαϊκούς αγώνες, αγώνες ταξικούς. Με 
πολλή αγάπη Ανδρέας Λέφας, Κύπρος».
4. Θεόδωρο Σπανόπουλο και τη Μαρία Στεφανιώτου από τον Πειραιά Ελλάδα 
για τις καλές ευχές και την προσφορά τους των 20 ευρών στο περιοδικό μας. Το 
μήνυμά τους: «Προς ΕΚ Πράγας, υπόψιν Τασούλας Ζησάκη-Healey και Ελευθερία 
Γιώση-Petelik: Αγαπητές μας Τασούλα και Ελευθερία, Ευχόμαστε μια Καλή και 
Προσοδοφόρα Χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές σας καθώς και σε όλους τους 
φίλους στην Ελληνική Κοινότητα της Πράγας. Διαβάζουμε με πολύ ενδιαφέρον το 
περιοδικό «Καλημέρα» που μας στέλνετε και σας στέλνουμε κι εμείς μια μικρή 
βοήθεια για την στήριξη και την συνέχιση της έκδοσής του. Θα θέλαμε πραγματικά 
να μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναεπισκεφτούμε την όμορφη Πράγα και εσάς. Με 
φιλικούς χαιρετισμούς Θεόδωρος και Μαρία Στεφανιώτου». 
Ευχαριστούμε για τις καλές ευχές για το 2014:
Όλες τις Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία που μας στείλανε τις καλές τους ευχές 
για το 2014. Το Καλημέρα και η ΕΚ Πράγας εύχεται σε όλους τους αναγνώστες μας 
και τις Ελληνικές Κοινότητες πολλή υγεία το 2014!
Το Σωτήρη Φασούλη από την Ήπειρο και την οικογένεια του. Το κείμενο: «Σας 
ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και το νέο έτος 2014 να είναι 
καλλίτερο του 2013 και να σας εκπληρώσει κάθε ποθητό! Χαιρετισμούς και ευχές σ’ 
όλο το προσωπικό που εργάζεται για το Καλημέρα, οικογένεια Σωτήρη Φασούλη». 
Το Σπυρίδωνα Γκάρο από τη Γερμανία «Για την αποστολή του περιοδικού 
«Καλημέρα», σας ευχαριστώ και εύχομαι και το 2014 με υγεία και δύναμη να 
ευτυχίσετε! Σας εύχομαι να πάνε όλα καλά. Χαιρετισμούς κα τις ευχές μου στην 
κυρία Ζησάκη, (συντάκτης του περιοδικού)».

Ζητούμε συγγνώμη για το λάθος που κάναμε στο επώνυμο της συμπατριώτισσας 
μας Ευαγγελία Τσιάρα (γράψαμε «Καράσοβα») στο τεύχος 6/2013! Ευχαριστούμε 
την Ουρανία Συκορόβα για την έγκαιρη παρατήρησή της: «Dobrý den, V časopisu 
Kalimera 6/2013  jste napsali špatně příjmení nejstarší občanky, která zemřela se 
jmenuje Evangelia TSIARA (počeštěně Čarasová)».  Urania  Sýkorová

Αναζητείται από τους συγγενείς του ο Τσιρώνης Γεώργιος του Δημητρίου και της 
Δέσποινας γεννημένος το 1925, τόπος καταγωγής Παραλογγοί Γορτυνίας. Αγνοείται 
από το 1949. Παρακαλούμε όποιος ξέρει κάτι να έρθει σε επαφή με το περιοδικό 
μας στη διεύθυνση email: mail@ropraha.eu, τηλ: 00420 776012065

Καλή ανάγνωση!
Τασούλα Ζησάκη-Healey
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας 2014
(Θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες.)

19.1.2014 – Γενική Συνέλευση και Κόψιμο της Πίτας, 16:00 η ώρα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
22.2.2014 – Εορτασμός της επετείου της ΕΠΟΝ, συναυλία με το μουσικό σχήμα «Η Παρέα», 14:00 η ώρα, στο Σπίτι Εθνικών 
Μειονοτήτων.
29.3.2014 - Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, στο Belvedere, 18:00 ώρα έναρξης. 
20 Απρίλη - Πάσχα των Ελλήνων, στην ταβέρνα Όλυμπο.
Εκδρομή στο Κάρλστεϊν για τους συνταξιούχους της Κοινότητας μας (όταν ζεστάνει ο καιρός).
Εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ, 28ης Οκτωβρίου
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, υπεύθυνη Κατερίνα Σπάλα
Πρόβες χορευτικών (κάθε Πέμπτη, 18:00 η ώρα, και για προχωρημένους κάθε Παρασκευή, 18:30 η ώρα) – υπεύθυνος Μιχάλης 
Σπάλας.
Εκδηλώσεις για τα παιδιά – υπεύθυνη Ιβάνα Αβουκάτου
Έκδοση περιοδικού «Καλημέρα», 6 τεύχη – υπεύθυνη η Σύνταξη του περιοδικού

Περνώντας ακόμα μία χρονιά έκλεισε 
και ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων 

μας.
Τα τμήματά μας χωρίστηκαν για ακόμα 
μία φορά σε δύο.
Οι μεγάλοι μαθητές είναι από 7 ετών 
έως 16. Οι οποίοι κάνουν μάθημα κάθε 

Τρίτη στις 16.30 με δασκάλα τους την 
Έφη Μανιάτη.
Και οι μικροί οι οποίοι φέτος ξεκινάνε 
από 3 ετών έως 7. Αυτό το τμήμα γίνεται 
κάθε Σάββατο με το μάθημα να ξεκινάει 
στις 10.30 με δασκάλα τους την Χριστίνα 
Πατουλιά.
Χαιρόμαστε που σας ενημερώνουμε ότι 
για έναν ακόμη χρόνο οι εγγραφές μας 
αυξήθηκαν και πολλοί από τους γονείς 
είναι καινούρια μέλη της κοινότητάς 
μας.
Τέλος θα θέλαμε να σας προτείνουμε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν 
ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα 
μαθήματά μας.
Σας ευχόμαστε καλή Χρονιά με 
φωτογραφίες από το τελευταίο 
μας μάθημα όπου τα παιδιά 
έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες 
και παρέλαβαν τα παραδοσιακά 
Χριστουγεννιάτικα γλυκά ως δώρο.
Χριστίνα 

Τέχονιν

Οι συμπατριώτες μας και μέλη της 
ΕΚ Πράγας, Κώστας Πρωτόπαπας-

Κικίτσας και Γιάννης Χαραλαμπίδης 
(με τον αδερφό του Γιώργο που ήρθε 
από την Ελλάδα για επίσκεψη, 1η 
φωτογραφία δεξιά) κάθε χρόνο στις 
αρχές του Ιανουαρίου θυμούνται 
τους 104 συμπατριώτες μας οι οποίοι 
άφησαν την τελευταία τους πνοή 
στο Τέχονιν. Εκεί στεγάστηκαν οι 
υπερήλικοι πολιτικοί πρόσφυγες στην 

Τσεχοσλοβακία από το 1949 μέχρι το 
1962. Στη 2η φωτογραφία ο Κώστας με 
τον Γιάννη μπροστά στο μνημείο των 
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. 

11 Ιανουαρίου 2014

Tο Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014 στα 
γραφεία της Λέσχης Φιλελλήνων 

Πράγας, Κράκοβσκα 22, Πράγα 1, 
πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή 
εκδήλωση για το κόψιμο της πίτας. 
Πρώτη ήρθε η Ανθούλα Μπότου να 
ετοιμάσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. 
Τα πορτοκάλια με το ζεστό, ζωντανό 
χρώμα τους συμπλήρωσαν την ελληνική 
ατμόσφαιρα της αίθουσας, μαζί με 
τα ενθυμήματα της  δεκεμβριάτικης 
εκδήλωσης της Λέσχης, το στολισμένο 
χριστουγεννιάτικο καράβι και τα χάρτινα 
πλοία που έφτιαξαν οι καλεσμένοι.  Η 
Ανθούλα Μπότου είχε ετοιμάσει  και 
μια μικρή έκθεση των βιβλίων του 
Έλληνα συγγραφέα Γιάννη  Ξανθούλη, 
που γιόρτασε την 1η Ιανουαρίου τα 
γενέθλια του.  Μεταφορικά, μπήκε  η 
Λέσχη στον καινούργιο χρόνο 2014 
με θέμα την ελληνική λογοτεχνία, 
ώστε με την ευκαιρία της κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας να παρουσιάσει  
το πέμπτο βιβλίο της Βίβιαν Αβρααμίδου-
Πλούμπη «Μέλι για την Κυρά»,  που έχει 
κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία τον 
Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Στις 
15:00 η ώρα, ο Πρόεδρος της Λέσχης 
ο κ. Μίλαν Κόνετσνυ καλωσόρισε τα 
μέλη της Λέσχης, τα μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας  και όλους τους καλεσμένους 
που μιλούν ή μαθαίνουν ελληνικά. 
Υπενθύμισε στους καλεσμένους το πώς 
οργανώθηκαν οι περασμένες εκδηλώσεις 
για την κοπή της βασιλόπιτας, που 
γιορτάστηκαν, για παράδειγμα, με τον 
κ. Κωνσταντίνο Κοκόση, πρώην Πρέσβη 
της Ελληνικής Πρεσβείας Ελλάδας στην 
Πράγα,  ή με την Μιχαέλα Δημητριάδου 
από την Ελληνική Κοινότητα Πράγας, 
μια αθλήτρια γνωστή στο χώρο των 

Από το σχολείο μας…
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υπεραποστάσεων (η Μιχαέλα κάλυψε το 
2012 σε 24 ώρες απόσταση 244.232 χλμ, 
και κατέκτησε με αυτή την σπουδαία 
επίδοση την πρώτη θέση στις γυναίκες 
τόσο στο παγκόσμιο, όσο και στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 24ωρου).
Ανάμεσα στους Ελληνόγλωσσους ο 
Πρόεδρος της Λέσχης καλωσόρισε την 
κορυφαία Κύπρια συγγραφέα Βίβιαν 
Αβρααμίδου – Πλούμπη με τον σύζυγο 
της. Μίλησε για τα βιβλία της. Το 
πρώτο μυθιστόρημα της Βίβιαν “Όταν 
θα πέσουν τα μαύρα” εκδόθηκε το 
2004, το δεύτερο της μυθιστόρημα “Η 
ψυχή του χρυσού” παρουσιάστηκε στα 

βιβλιοπωλεία το 2009,  το τρίτο της 
μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2011 με 
τίτλο “Στο αδιέξοδο”, το 2012 εκδόθηκε  
το τέταρτο βιβλίο ‘‘Προσωπεία 
περικείμενοι’’, που έχει παρουσιάσει  

η Λέσχη πέρυσι τέτοιον καιρό.  Το δικό 
της σχόλιο  για το καινούριο βιβλίο 
«Μέλι για την Κυρά» έδωσε η κ. Βίβιαν 
Αβραμίδου-Πλούμπη στα τσέχικα. «Εγώ 
χαίρομαι, είπε ο πρόεδρος της Λέσχης  - 
αναφερόμενος  στα λόγια της Βίβιαν - ότι  
θα έχουμε την αφιέρωση στην πρώτη 
σελίδα του πέμπτου βιβλίου της,  αλλά 
πρώτα  πρέπει - όπως λένε στα Τσέχικα - 
να το βαπτίσουμε. Με το χειροκρότημα 
όλων βαπτίστηκε το καινούριο βιβλίο 
της Βίβιαν με κόκκινο ελληνικό κρασί. 
Όλοι τσούγκρισαν με τα κρυστάλλινα 
ποτήρια για το καινούριο βιβλίο και για 
τον καινούριο χρόνο. 

Για το κόψιμο  της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, ο Πρόεδρος της Λέσχης, πρότεινε  
στην κυρία Βίβιαν να την κόψει. - Πόσα 
άτομα ήμαστε; κάνει η κύρια Βίβιαν 
λογαριασμό  και κόβει ένα πρώτο 

κομμάτι για την Λέσχη, τα  επόμενα για 
τους Έλληνες  από την Χούδλιτσε και  τα 
άλλα για τους επισκέπτες γύρω-γύρω 
στο τραπέζι. Ποιος τυχερός θα βρει 
φέτος το φλουρί;  Ο  Τσέχος Μίχαλ είναι 
αυτός που   αναγγέλλει το ‘εύρημα’. 
Κέρδισε από τη Λέσχη το τσέχο-ελληνικό 
βιβλίο του Λυσίμαχου Παπαδόπουλου  
«Děti bouře - Παιδιά της θύελλας». Η 
εκδήλωση του Γενάρη προχώρησε μέχρι 
το βράδυ με φιλικές κουβέντες. Με την 
κ. Βιβιαν, με τον σύζυγο της και την φίλη 
τους κ. Χριστίνα Μπάκα, που γιόρταζε 
το  κόψιμο της πίτας για πρώτη φορά 
στην Πράγα, μιλήσαμε για την ελληνική 
γλώσσα και λογοτεχνία. Υπενθυμίσαμε  
ότι στην αίθουσα Λέσχης συναντώνται 
Έλληνες από την Πράγα με τους Έλληνες 
συγγραφείς, με τον κ. Παύλο Μάτεσι 
(γνώρισαν το έργο του «Η Μητέρα του 
σκύλου») και με τον Δημήτρη Νόλλα 
(γνώρισαν το έργο του «Κόλλυβα στο 
χώμα»). Φέτος συμπληρώνονται εξήντα 
πέντε  χρόνια από τον ερχομό  των 
ηλικιωμένων  Ελλήνων προσφύγων 
στην πρώην Τσεχοσλοβακία.  Φυσικά  
είχαμε  στη γιορτή για την κοπή  της 
βασιλόπιτας    ευχάριστες   θυμίσεις  
από τους καλεσμένους Έλληνες για 
τους γονείς τους.  Περάσαμε ένα πολύ 
ωραίο βραδύ με τους Έλληνες. Οι 
φιλοξενούμενοι σιγά-σιγά έφυγαν, η 
Ανθούλα Μπότου  μάζεψε το τραπέζι  για 
την επόμενη εκδήλωση  της Λέσχης και 
γύρισε στο  σπίτι με το μπουκέτο που της 
πρόσφερε ένα μέλος μας, η Ελένη,  για 
τον καινούριο χρόνο και για την δουλειά 
της στην Λέσχη. 

Γλέντι  του Γενάρη 2014, Λέσχη Φιλελλήνων, Πράγα του Μίλαν Κονέτσνυ
(στη φωτογραφία η Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη κόβει την πίτα…)

Γενική Συνέλευση και Κόψιμο της Πίτας στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας, 19 Ιανουαρίου 2014
(βλ. φωτογραφίες στις σελίδες 2 και 31)

Στις 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και το Κόψιμο της Πίτας. Όπως 

κάθε χρόνο, και φέτος τα μέλη της Κοινότητας πληρώσανε 
της συνδρομή τους για τον τρεχούμενο χρόνο, αρκετοί 
προμηθεύτηκαν το βιβλίο «Ελληνισμός της Τσεχίας» 
(μετάφραση στα τσέχικα) της Τασούλας Ζησάκη-Healey, 
έκδοση της ΕΚ Πράγας, 2013, με την οικονομική υποστήριξη 
του Δημαρχείου της Πράγας (ευχαριστούμε το Δημαρχείο της 
Πράγας για την επιδότηση) και εκ μέρους του ΔΣ, η Πρόεδρος 
ευχαρίστησε όλα τα μέλη που φτιάξανε τις πίτες για το 
κόψιμο της πίτας (Ανθούλα Μπότου, Γίτκα Βλάχου, Πετρούλα 
Πετσίνη, Γιαννούλα Γκριγκόριεβα -ποντιακά «πυροσκί, Ελένη 
Ελευθεριάδου – τσέχικους κουραμπιέδες, Ελευθερία Γιώση-
Πέτελικ και το ΔΣ που πρόσφερε δύο μεγάλες πίτες). Μας 
χαροποιεί το γεγονός που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση 
και πολλοί νέοι συμπατριώτες μας που πρόσφατα ήρθαν από 
την Ελλάδα και εργάζονται στην Πράγα. Πρέπει, όμως, να 
επισημάνουμε ότι στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν 
να συμμετάσχουν μόνο τα μέλη της ΕΚ Πράγας και δεν έχουν 
τέτοιο δικαίωμα τα μη μέλη ακόμα και αν είναι Έλληνες.

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση:

• Η Πρόεδρος, Τασούλα Ζησάκη-Healey ευχαρίστησε τα 
μέλη του ΔΣ για την εξαιρετική δουλειά και προσφορά 
τους στη λειτουργία της Κοινότητας. Επισημάνουμε ότι 
όλα τα μέλη του ΔΣ είναι εργαζόμενοι και κανείς δεν 
αμείβεται για το χρόνο που προσφέρουνε στην Κοινότητά 
μας. (Στη φωτογραφία η Νίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, πάλι 
λεφτά μετράει…)

• Την Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, Αντιπρόεδρο και 
Ταμία του ΔΣ για την προσφορά των επαγγελματικών 
αρμοδιοτήτων της σχετικά με τα λογιστικά της Κοινότητας. 
Η Νίκη είναι οικονομολόγος. Στον έλεγχο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού της Τσεχίας, συγκεκριμένα για τις επιδοτήσεις 
του περιοδικού Καλημέρα, η ΕΚ Πράγας πήρε έπαινο από 
το Υπουργείο και μπορεί το περιοδικό να πάρει και ένα 
συμπληρωματικό πόσο από το Υπουργείο ως μπόνους 
για την πολύ καλή κατάσταση όλων των ντοκουμέντων 
σχετικά με την επιδότηση και ποιότητα του περιοδικού. Η 
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Ανδρονίκη ως ταμίας του ΔΣ από το 1998 
μέχρι σήμερα δουλεύει αφιλοκερδώς 
στον τομέα αυτό και η Κοινότητά μας 
είναι τυχερή διότι όλοι ξέρουμε το 
μεγάλο κόστος σε αμοιβές για λογιστές 
που πληρώνουν οι άλλες μειονότητες.

• Την Κατερίνα Σπάλα, υπεύθυνη για 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 
και καθηγήτρια στις μεγάλες τάξεις για 
την εξαιρετική της δουλειά μέσω της 
οποίας προσέλκυσε πολλούς μαθητές, 
Τσέχους και νέους με ελληνικές ρίζες 
στο σημείο που πρέπει να βρούμε 
μεγαλύτερη αίθουσα για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας στο Σπίτι 
Εθνικών Μειονοτήτων. Επίσης, ως 
μέλος του χορευτικού συγκροτήματος 
‘Ακρόπολις’ της ΕΚ Πράγας και μέλος 
του ΔΣ συνέβαλε για τη μεγάλη επιτυχία του εορτασμού 
των επετείων των εθνικών γιορτών της 25ης Μαρτίου και 
28ης Οκτωβρίου με την διοργάνωση του εορτασμού και 
της φιλοξενίας των χορευτικών από τις άλλες Ελληνικές 
Κοινότητες στην Τσεχία, και συγκεκριμένα των μελών του 
χορευτικού του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας, με έδρα στο 
Μπρνο. 

• Τον Μιχάλη Σπάλα-Λάσο, υπεύθυνο για τα χορευτικά 
συγκροτήματα και χοροδιδάσκαλο της ΕΚ Πράγας και 

του Λυκείου Ελληνίδων, ο οποίος ανέδειξε με μεγάλη 
υπομονή και επιμονή αρκετούς νέους χορευτές για 
το «επαγγελματικό» χορευτικό της Κοινότητας και 
συνεχίζει να αφιερώνει πολλές ώρες και για το χορευτικό 
συγκρότημα για αρχάριους και λίγο προχωρημένους. 
Όπως και η Κατερίνα, έτσι και ο Μιχάλης, ήταν ο πιο 
σημαντικός οργανωτής των καλλιτεχνικών προγραμμάτων 
για τον εορτασμό των εθνικών γιορτών μας και της 
φιλοξενίας με δικά τους έξοδα (των μελών του χορευτικού 
‘Ακρόπολις’), των μελών των φιλοξενούμενων χορευτικών 
συγκροτημάτων από τις άλλες πόλεις. Επίσης, το 
χορευτικό συγκρότημα «Ακρόπολις» έδωσε παράσταση 
για την εκδήλωση του Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων και 
τη μισή αμοιβή που πήρανε την καταθέσανε στο ταμείο 
της Κοινότητας. Ευχαριστούμε και τα μέλη του χορευτικού 
συγκροτήματος «Ακρόπολις».

• Την Αλεξάνδρα Πέξοβα, μέλος της Σύνταξης του 
περιοδικού «Καλημέρα» και υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων, για την οργάνωση της μεταφοράς του 
περιοδικού στο ταχυδρομείο (μαζί με το Μιχάλη) και για 
όλες τις δύσκολες σημαντικές «μικροδουλειές» που είναι 

πάντα πρόθυμη να τις κάνει έγκαιρα 
και με μεγάλη επαγγελματικότητα στον 
τομέα των δημοσίων σχέσεων. (Στη 
φωτογραφία, από αριστερά ο Μιχάλης, 
η Κατερίνα και η Αλεξάνδρα)
• Την Χριστίνα Πατουλιά, υπεύθυνη 
για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας 
στους πιο μικρούς μαθητές και για τις 
εκδηλώσεις που κάνει για τα μικρά 
παιδιά. Η Χριστίνα διδάσκει τα μικρά 
παιδιά σε εθελοντική βάση. Επίσης, η 
Χριστίνα ως μέλος του ΔΣ είναι υπεύθυνη 
και για την επικοινωνία μέσω email και 
facebook με συμπατριώτες μας από την 
Ελλάδα, οι οποίοι ψάχνουν πληροφορίες 
για εργασία, κατοικία και γενικά για 
τη ζωή στην Πράγα και αφιερώνει 
αρκετό χρόνο για να ενημερώσει τους 

συμπατριώτες μας από την Ελλάδα. 
• Την Έφη Μανιάτη, αποσπασμένη καθηγήτρια από το 

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο του 
Καρόλου, η οποία διδάσκει τα μεγαλύτερα παιδιά της 
Κοινότητας εδώ και πολλά χρόνια δίχως αμοιβή.

• Τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελλήνων, Μιλάν Κονέτσνυ 
και την Ανθούλα Μπότου για την καλή συνεργασία με 
την ΕΚ Πράγας και τις εκδηλώσεις της Λέσχης που έχουν 
ελληνικό περιεχόμενο, όπως είναι οι συναντήσεις με 
πρώην Τσέχους δασκάλους στους Παιδικούς Σταθμούς, οι 
επισκέψεις στο μνημείο Κρχανιτσε (Λέσανε), στη μνήμη 
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, λογοτεχνικές και 
άλλες εκδηλώσεις στις οποίες καλούν και μέλη της ΕΚ 
Πράγας. 

• Τον Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα και τον Γιάννη 
Χαραλαμπίδη, μέλη της ΕΚ Πράγας, οι οποίοι κάθε 
χρόνο τιμούν με λουλούδια και αναμμένα κεράκια τους 
104 Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που άφησαν την 
τελευταία τους πνοή στο γεροκομείο του Τέχονιν από το 
1949 μέχρι το 1962. 

Η Πρόεδρος στον απολογισμό για τη δουλειά του ΔΣ το 2013, 
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας για το 2013, 

το οποίο εκπληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Λεπτομερειακή 
αναφορά για τις εκδηλώσεις της Κοινότητας γίνεται τακτικά στο 
περιοδικό της Κοινότητας «Καλημέρα», το οποίο είναι σαν ένα 
αρχείο και ημερολόγιο της Κοινότητας, οπότε έγινε μόνο μια 
σύντομη ανασκόπηση για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις, όπως 
η επιτυχία του εορτασμού των εθνικών επετείων, οι συναυλίες, 
η έγκαιρη έκδοση του περιοδικού, η εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της ΕΚ 
Πράγας να προσελκύσει μικρά παιδιά ελληνικής καταγωγής, 
τρίτης και τέταρτης γενιάς, στα ελληνικά μαθήματα. Η Χριστίνα 
Πατουλιά ανέφερε ότι στην αρχή εγγράφονται 11 παιδάκια 
και μόνο δύο έρχονται στα μαθήματα. Δεν είναι καλύτερη 
η κατάσταση και στα μαθήματα των μεγαλύτερων παιδιών 
όπως μας είπε η Έφη Μανιάτη, η οποία βλέπει το πρόβλημα 
στο ότι σε μία τάξη υπάρχουν διάφορα γλωσσικά επίπεδα και 
έτσι η δασκάλα αναγκάζεται να δουλεύει πολλές φορές σε 
τρεις και τέσσερις ομάδες παιδιών. Η Κατερίνα ανέφερε και 
τη δυσκολία να μαζέψουμε τα παιδιά και για το χορευτικό 
των παιδιών. Η Πρόεδρος μίλησε για την ευθύνη των γονιών 
(δεύτερης και τρίτης γενιάς), οι οποίοι μάλλον δεν έχουν 
ενδιαφέρον τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Η 
Κατερίνα ανέφερε ότι το πρόβλημα υπάρχει και στους γονείς 
της δεύτερης γενιάς, οι οποίοι επίσης δεν παρακολουθούν τα 
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μαθήματα τα οποία προσφέρει η Κοινότητα. Η ίδια προσπαθεί 
να βρει κάποια λύση. 
Η Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα μίλησε για τα οικονομικά της 
Κοινότητας, αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις από το Υπουργείο 
Πολιτισμού για το περιοδικό «Καλημέρα», για την επιδότηση 
για το βιβλίο «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας» σε τσέχικη 
μετάφραση  και για τον έλεγχο που έγινε. Επίσης, αναφέρθηκε 
στις επιδοτήσεις από το Δημαρχείο της Πράγας. Κάλεσε τα 
μέλη της Κοινότητας που ενδιαφέρονται για λεπτομέρειες να 
μελετήσουν τα ντοκουμέντα στη διάρκεια της εκδήλωσης. 
Η Χριστίνα Πατουλιά έκανε μερικές προτάσεις σχετικά με 
γκρουπ τα οποία θα οργανώνουνε συναντήσεις για διάφορες 
συζητήσεις και γκρουπ πληροφοριών (τα Σαββατοκύριακα) 
με άτομα που ενδιαφέρονται. Το σχήμα των συζητήσεων θα 
ολοκληρωθεί όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον. 
Επίσης, μίλησε για την διοργάνωση μαθήματα μαγειρικής και 
πάλι εάν υπάρχει ενδιαφέρον. 
Σχετικά με τα μαθήματα, έχει ετοιμάσει τις λίστες με τα 
ονόματα των μικρών μαθητών, τα διπλώματα που παίρνουν 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά δυστυχώς από τα 11 
εγγεγραμμένα παιδάκια μόνο δυο παρακολουθούν τακτικά τα 
μαθήματα.   

Συζήτηση:

Ο Μιχάλης Ροβότσος πρότεινε να συμπληρώσουμε κάποια 
links στην ιστοσελίδα της Κοινότητας και στο facebook της 
Κοινότητας, για πληροφορίες για συμπατριώτες από την 
Ελλάδα, οι οποίοι ψάχνουν εργασία ή και να εγκατασταθούν 
στην Πράγα. Η Χριστίνα απάντησε ότι αυτό θα είναι κάπως 
δύσκολο διότι μπορεί να φαίνεται σαν διαφήμιση. Σ’ αυτό 
το σημείο, η Πρόεδρος επέμβει και εξήγησε το τι εστί νομικά 
Ελληνική Μειονότητα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της 
Ελληνικής Κοινότητας, δηλαδή σίγουρα δεν είναι Κέντρο 
Εργασίας, Κέντρο Πληροφοριών, Real-estate, ούτε και είναι σε 
θέση να βοηθά τους συμπατριώτες μας από την Ελλάδα που 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση όπως έτυχε αρκετές φορές να 
ζητούν Έλληνες πολίτες χρήματα, είτε βοήθεια σε δικαστικές 
υποθέσεις, υποθέσεις με την αστυνομία, κλπ από την 
Κοινότητα. (Σημ. Κ: Είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι βοήθεια 
προσφέρεται στους μετανάστες στην πατρίδα μας, έτσι μόνο 
για να βελτιώσουμε τυχών κι εμείς τη δουλειά μας εδώ.) 

Ο Θύμιος Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ 
για την «τιτάνια προσφορά τους», αναφέρθηκε στο θέμα για 
τον εορτασμό για τα 65 χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών 
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία με την παρατήρηση ότι η 
Κοινότητα δεν έκανε τίποτα. Η Πρόεδρος απάντησε ότι η ΕΚ 
Πράγας ήταν η μόνη Κοινότητα στην Τσεχία η οποία τίμησε 
τους αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης 
και τους μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας με εκδηλώσεις στις οποίες κάλεσε τους αγωνιστές και 
μαχητές του ΔΣΕ και τους τίμησε με δίπλωμα «Τιμής Ένεκεν», 
με κόκκινα γαρύφαλλα σε διάφορες πόλεις όπως στην Πράγα, 
Μπρνο, Πόντεμπραντυ, Οστράβα και Ντβουρ Κράλοβε. 

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος μίλησε για τα προβλήματα της ΕΡΤ, 
τα οποία πρέπει ο κόσμος μας εδώ να γνωρίζει. Μίλησε και 
για ψήφισμα. Η Πρόεδρος απάντησε ότι η ΕΚ Πράγας είχε 
στείλει ψήφισμα διαμαρτυρίας ακόμα από την πρώτη μέρα 
όταν «μαύρισαν» οι οθόνες, το οποίο δημοσιεύτηκε όπως στο 
περιοδικό «Καλημέρα», έτσι ακόμα την ίδια μέρα στο 902.gr, 
στο Ριζοσπάστη και στην ΕΡΤ, το προσωπικό της οποίας και μας 
ευχαρίστησε.
 
Ο Παναγιώτης Τζούμας πρότεινε να γίνει ένα είδος Forum 
(ερωτήσεις και απαντήσεις) στην ιστοσελίδα της Κοινότητας. 
Η Πρόεδρος απάντησε ότι τέτοιο φόρουμ υπήρχε για 
πολλά χρόνια στην ιστοσελίδα και μόνο δύο-τρία άτομα το 
χρησιμοποιήσανε για άσχετα θέματα για την Κοινότητα. 
Όποτε αποφασίσαμε να το βγάλουμε από την ιστοσελίδα μας 
πριν δύο χρόνια. Όσο για την ιστοσελίδα του Σπιτιού Εθνικών 
Μειονοτήτων και τη συμμετοχή μας σ’ αυτή, η Πρόεδρος 
απάντησε ότι η ιστοσελίδα διευθύνεται από την Διεύθυνση 
και μόνο η Διεύθυνση του Σπιτιού αποφασίζει το τι πρέπει να 
μπει εκεί. 
Σ’ αυτό το σημείο έκλεισε η συζήτηση και ακολούθησε το 
κόψιμο της Πίτας. Οι τυχεροί που βρήκαν τα φλουριά σε κάθε 
πίτα ήταν αρκετοί διότι είχαμε και πολλές πίτες. 

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας Καλή Χρονιά και Πολλή Υγεία! 

Τασούλα Ζησάκη-Healey
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας
19 Ιανουάριο 2014 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ 
Τασούλας Ζησάκη-Healey
(Κ: Είναι πολύ ευχάριστο για την Κοινότητά μας που αρκετά παιδιά της τρίτης γενιάς, από μικτές οικογένειες, προσπαθούν 
να μάθουν για την καταγωγή τους, να μάθουν τα ελληνικά και την ιστορία των παππούδων και γονιών τους. Όπως πάντα, η 
Κοινότητά μας είναι έτοιμη να τους βοηθήσει σ’ αυτό τον τομέα. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ συγκινητικό να καλωσορίσω τη 
Σόνια με τον παππού της στα γραφεία μας και να συζητήσω με τη Σόνια για την εργασία που κάνει για τους Παιδικούς Σταθμούς 
των ελληνόπουλων του 1948 στη Βοημία. Σόνια, σου ευχόμαστε επιτυχία στην έρευνα σου!)

Κουβέντα με τη Σόνια Μιχαηλίδου, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην 
Πράγα
«Αγαπώ τη θάλασσα, τον ήλιο και το φως της Ελλάδας…»

Η Σόνια Μιχαηλίδου γεννήθηκε στην 
Πράγα πριν 23 χρόνια από μιχτή 

οικογένεια, ο πατέρας της είναι από 
Τσέχα μητέρα και Έλληνα πατέρα, ενώ η 
μητέρα της Σόνιας είναι Τσέχα. Σπουδάζει 
στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στη 

Φιλοσοφική Σχολή, στο τμήμα Ιστορίας. 
Διάλεξε το τμήμα αυτό διότι η Τσέχα 
γιαγιά της είναι καθηγήτρια Ιστορίας και 
όπως φαίνεται είχε τη δική της επιρροή 
για το τι θα σπουδάσει η Σόνια. Σήμερα 
η Σόνια είναι στο τέταρτο έτος, θα κάνει 

ένα χρόνο παραπάνω για το Bachelor 
πτυχίο της διότι διάλεξε να πάει ένα 
εξάμηνο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης, με το Πρόγραμμα Er-
asmus, και έτσι έχει να δώσει και 

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................
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άλλα μαθήματα. Στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης παρακολουθεί εντατικά 
μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και 
Αμερικάνικης λογοτεχνίας. Την Ελλάδα 
την είχε επισκεφτεί πολλές φορές, όπως 
και το χωριό Νότια Πέλλας από όπου 
κατάγεται ο παππούς της Θεμιστοκλής 
Μιχαηλίδης. Όπως στη Νότια έτσι και στη 
Θεσσαλονίκη έχει πολλούς συγγενείς.

Κ: Σόνια, γιατί διάλεξες την Ελλάδα για 
τις σπουδές σου με το πρόγραμμα του 
Erasmus;

Σ: Με ενδιαφέρουν οι ρίζες μου, η 
καταγωγή μου. Είμαι Ελληνίδα. Ξέρω 
ότι η καταγωγή μας είναι από τον 
Πόντο. Ακόμα δεν έχω διαβάσει πολλά 
για αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας. 
Με ενδιαφέρει η Σύγχρονη Ιστορία της 
Ελλάδας, και συγκεκριμένα μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο και σίγουρα η πολιτική 
προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία. Γι’ 
αυτό διάλεξα για τη διπλωματική μου 
εργασία (Bachelor) το θέμα «Οι παιδικοί 
σταθμοί στη Βόρεια και Δυτική Βοημία». 
Διάλεξα τη Βοημία διότι ήδη αρκετά 
έχουν γράψει για τη Μοραβία. Θέλω 
να γράψω για τη γενιά του παππού 
μου Θεμιστοκλή, για την κοινωνική ζωή 
τους στους παιδικούς σταθμούς, για την 
ψυχολογική πλευρά του προβλήματος. 
Πολλοί που έχουν γράψει γι’ αυτό το 
θέμα, το γράφουν από τη σκοπιά του 
ενήλικου, δηλαδή, το τι θυμούνται 
τώρα, αλλά κανείς δεν έχει γράψει από 
τη σκοπιά του παιδιού. Εγώ είμαι τυχερή 
διότι ο Κώστας Μιχαηλίδης (αδερφός 
του παππού Θεμιστοκλή) κρατούσε 
ημερολόγιο εκείνα τα χρόνια και μπορώ 
διαβάζοντας το ημερολόγιο του, να δω 
το πώς αισθανότανε τότε το παιδί αυτό. 
Τώρα ακόμα γράφω το θεωρητικό μέρος 
της εργασίας μου, δηλαδή την πολιτική 
κατάσταση εκείνης της περιόδου στην 
Ελλάδα και την Τσεχοσλοβακία. Ναι, 
έχεις δίκιο ότι η βιβλιογραφία μου είναι 
λίγο περιορισμένη, δηλαδή οι πηγές μου 
είναι μόνο στην τσέχικη γλώσσα και λίγες 
στα αγγλικά, και ξέρω ότι θα πρέπει να 
γνωρίζω και τις ελληνικές πηγές. Τώρα, 
που μεταφράστηκε και το δικό σου 
βιβλίο στα τσέχικα «Ο Ελληνισμός της 
Τσεχίας», ελπίζω να δω το θέμα αυτό και 
από άλλη σκοπιά. Το ενδιαφέρον μου 
άρχισε ακόμα από το δεύτερο έτος στο 
Πανεπιστήμιο όταν έπρεπε να κάνουμε 
μια εργασία για ένα σεμινάριο. Μετά 
από πολλές σκέψεις αποφάσισα να 
γράψω κάτι για την πολιτική προσφυγιά 
στην Τσεχοσλοβακία. Τώρα αυτή η 
εργασία μου δεν μου αρέσει και τόσο 
πολύ. Στην εργασία μου τώρα θα γράψω 
συγκεκριμένα για τους παιδικούς 

σταθμούς όπου ήταν ο παππούς μου 
Θέμης – Μαριανσκε Λάζνι, Κράσνε Πόλε, 
Φρίντλαντ και Μάχνη στη Βοημία. Και 
να σου πω, είναι και κάπως παράξενο 
ότι μέχρι τώρα δεν ήξερα τίποτα, ή 
σχεδόν τίποτα για τον παππού μου, πώς 
και γιατί βρέθηκε στην Τσεχοσλοβακία. 
Τώρα όμως θέλω να μάθω με μεγάλες 
λεπτομέρειες. Είναι μια δραματική 
ιστορία για την οποία εμείς η τρίτη 
γενιά ξέρουμε λίγα πράγματα. Αλλά και 
οι παππούδες μας δεν μας έλεγαν και 
πολλά πράγματα. Όταν διάβασα και το 
ημερολόγιο του Κώστα, ο οποίος μου το 
είχε δείξει έτσι απλά, όταν γιορτάσαμε τα 
80 του χρόνια, και είδα και τις ζωγραφιές 
του, του είπα ότι αυτό είναι ένας 
θησαυρός για την ιστορία. Ο Κώστας 
ήθελε να γίνει ζωγράφος, αλλά τελικά 
έγινε ηλεκτρολόγος. Αλλά πρέπει να δεις 
το τι έχει ζωγραφίσει ακόμα και τότε 
όταν ήταν στους παιδικούς σταθμούς. 
Θα συνεχίσω με το θέμα αυτό και για τη 
διπλωματική εργασία μου του Master. 
Θέλω να δω και την ψυχολογική πλευρά 
των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς 
διότι αυτά που διαβάζουμε σήμερα από 
τις αναμνήσεις των τότε παιδιών είναι 
κάπως εκ των υστέρων, πως το βλέπουν 
σήμερα και τι ακριβώς θυμούνται είτε 
θέλουν να θυμούνται.

Κ: Πες μας κάτι για τη ζωή σου στη 
Θεσσαλονίκη…

Σ: Χαίρομαι που διάλεξα τη Θεσσαλονίκη 
μέσω του προγράμματος ERASMUS. 
Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να πάρω 
εγώ την υποτροφία διότι οι φοιτητές 
στο τμήμα μου δεν θέλουν να φεύγουν 
στο εξωτερικό. Προτιμούν να μένουν 
εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω 
παραπάνω στη Θεσσαλονίκη και πρέπει 
να επιστρέψω το Φεβρουάριο διότι 
έχω να τελειώσω μερικά μαθήματα 
και εργασίες για το πτυχίο μου. Όλα μ’ 
αρέσουν στην Θεσσαλονίκη. Αισθάνομαι 
ότι είναι το σπίτι μου και λυπάμαι 

που θα το πω, αλλά αισθάνομαι ότι η 
Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μου και όχι 
η Πράγα όσο και παράξενο να ακούγεται 
αυτό. Την Ελλάδα την αγαπώ, τη 
θάλασσα, τον ήλιο, το φως, την καλοσύνη 
και φιλοξενία των Θεσσαλονικιών. Μένω 
σ’ ένα μικρό διαμέρισμα το οποίο βλέπει 
προς τη θάλασσα. Αγαπώ τη θάλασσα 
και είμαι ευτυχισμένη που τη βλέπω 
πρωί και βράδυ, που μπορώ να πάω στην 
παραλία… Και εάν και είμαι μόνο για 
λίγες μέρες εδώ στην Πράγα, ανυπομονώ 
να επιστρέψω στη θάλασσα μου, στο 
φως και τον ήλιο της Θεσσαλονίκης. 
Αυτά τα τρία στοιχεία της φύσης και οι 
άνθρωποι της Θεσσαλονίκης μου δίνουν 
μεγάλη χαρά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη 
σ’ αυτό το περιβάλλον. Ναι, ξέρω ότι 
υπάρχει και η οικονομική κρίση, αλλά 
για μένα είναι δύσκολο να αισθανθώ 
την οικονομική κρίση που περνάει η 
Ελλάδα διότι εγώ είμαι φοιτήτρια, 
μένω στο κέντρο της πόλης, τρώω στην 
φοιτητική εστία όπου όλα είναι δωρεάν 
και τα φαγητά πολύ νόστιμα, ναι αγαπώ 
και την ελληνική κουζίνα. (Έφερα και 
πολλές συνταγές για τη μάνα μου εδώ 
για να μας φτιάχνει ελληνικά φαγητά.). 
Η καθηγήτρια μας στα ελληνικά μας έχει 
εξηγήσει το πόσο ο κόσμος υποφέρει, 
για τα νηστικά παιδάκια στους παιδικούς 
σταθμούς, στα σχολεία. Γι αυτό δεν ξέρω 
εάν θα μπορούσα να ζήσω στην Ελλάδα 
όταν τελειώσω το πανεπιστήμιο. Τότε 
μπαίνουν άλλα θέματα – εργασία, 
στέγη, οικονομική κατάσταση… 

Κ: Έχεις σχέση με την Ελληνική 
Κοινότητα Πράγας; (στη φωτογραφία η 
Σόνια με τον παππού της στα γραφεία 
της ΕΚ Πράγας)

Σ: Όταν ήμουν μικρή πήγαινα στα ελληνικά 
μαθήματα με τη δασκάλα Γεωργία 
Ζέρβα και στο χορευτικό συγκρότημα με 
τη δασκάλα Όλγα Παταρίδου. Πήγαμε 
και σε φεστιβάλ σε άλλες πόλεις. Αλλά 
μετά το 2003 άρχισα να ενδιαφέρουμε 
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για μοντέρνους χορούς, street dances, 
hip-hop, κλπ και τώρα τους διδάσκω. 
Όταν επιστρέψω σίγουρα θέλω να 
πηγαίνω στα ελληνικά μαθήματα με 
την Κατερίνα Σπάλα, για το χορευτικό, 
πρέπει να δω εάν θα έχω ελεύθερο 
χρόνο. Μου αρέσουν οι εκδηλώσεις της 
ΕΚ Πράγας και προπαντός οι γιορτές που 

διοργανώνουν για τις επετείους μας. 
Θέλω να γίνω ένα κομμάτι της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας, να είμαι σε επαφή 
με την ελληνική γλώσσα την οποία 
αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι Ελληνίδα και 
θέλω να μείνω Ελληνίδα. 

Κ: Σ’ ευχαριστώ πολύ, Σόνια. Πρέπει 

να ξέρεις εμείς εδώ στην ΕΚ Πράγας θα 
σε βοηθήσουμε με ότι μπορούμε για 
να γίνει η εργασία σου αντικειμενική 
και πολύ καλή. Θα σε βοηθήσουμε 
με αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, 
βιβλιογραφία. Ευτυχισμένο το 2014 και 
σε περιμένουμε να μας έρθεις και πάλι 
από τη Θεσσαλονίκη.      

ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 
Αφιέρωμα στους συμπατριώτες μας από τη Νότια
Επιμέλεια: Τασούλα Ζησάκη-Healey

Η Νότια, είναι ένα προσφυγικό χωριό, 
το οποίο βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα 

πάνω από το Αετοχώρι, στους 
πρόποδες της Τζένας (Καϊμακτσαλάν), 
σε 595 υψόμετρο. Σ’ αυτό το χωριό 
εγκαταστάθηκαν 184 οικογένειες 

προσφύγων, 691 άτομα. Πολλά 
αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν 
ότι το χωριό αυτό κατοικείται εδώ 
και χιλιετίες. Κατά την Τουρκοκρατία 
οι κάτοικοι του χωριού ήταν στην 
πλειοψηφία τους χριστιανοί και 
μιλούσαν κουτσοβλάχικα με 1.500 
οικογένειες χριστιανικές και 130 
μουσουλμανικές. Κατά τον Μικρασιατικό 
Πόλεμο και μετά την ανταλλαγή 
πληθυσμών (1922-1923), η Νότια 
κατοικήθηκε από Πόντιους, πολλοί από 
τους οποίους ήρθαν μέσω της Τιφλίδας. 
Σήμερα το χωριό αριθμεί 436 κατοίκους 
(χωρίς τους συμπατριώτες μας που 

βρίσκονται στην Τσεχία). Η απασχόληση 
των κατοίκων της Νότιας είναι η γεωργία 
και η κτηνοτροφία. 
Το όνομα του χωριού προήρθε από το 
ουσιαστικό «ενώτιον» (πληθυντικός 
«τα ενώτια»), που σημαίνει σκουλαρίκι, 

κόσμημα, στολίδι. Έτσι από το σχήμα τα 
Ενώτια – τα Νώτια,  τα Νότια-η Νότια. 
Το τουρκικό όνομα της Νότιας ήταν 
YEDIKOY (Γεντίκιοϊ, δηλαδή Επταχώρι, 
όπως ονομάζονταν το χωριό τους στην 
περιοχή του Καρς.).
Στις 20 Απριλίου του ’41 η περιοχή 
Αλμωπίας, όπου βρίσκεται και η 
Νότια, γνώρισε τη φασιστική κατοχή 
των Γερμανών, των Βουλγάρων και 
των Ιταλών και δοκιμάστηκε όσο λίγες 
περιοχές της Ελλάδας. Εδώ έδρασε το 
30ό σύνταγμα του ΕΛΑΣ με έδρα τα 
Μεγάλα Λιβάδια αρχικά και μετά τον 
Αρχάγγελο. Ταυτόχρονα, στην περιοχή 

έδρασαν γιουγκοσλαβικές ανταρτικές 
δυνάμεις, που το επιτελείο τους είχε 
έδρα τη Φούστανη. Αξιομνημόνευτα 
γεγονότα από αυτή την περίοδο είναι 
η σύλληψη και εκτέλεση του Γερμανού 
φρουράρχου στην Αριδαία τον Γενάρη 

του ’44, η εξόντωση ενός γερμανικού 
τάγματος πάνω από τη Φούστανη, το 
ολοκαύτωμα της Νότιας το Φλεβάρη του 
’44 και η μάχη της Περίκλειας (7-4-1944), 
κατά την οποία οι αντάρτες προξένησαν 
μεγάλες απώλειες σε γερμανικό τάγμα. 
Οι κατακτητές αποχώρησαν από την 
Αλμωπία την 10-09-1944.
Στον Εμφύλιο Πόλεμο οι περισσότεροι 
κάτοικοι του χωριού κατατάχθηκαν 
στον ΔΣΕ. Πολλές οικογένειες με 
τα γυναικόπαιδα φύγανε στην 
Γιουγκοσλαβία για να γλυτώσουν από 
τους βομβαρδισμούς του κυβερνητικού 
στρατού. 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1919 - 1997

14/04/1919 Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νώτια
14/04/1919 Ο οικισμός Τούσιν ή Τούσιανη προσαρτάται στην Κοινότητα Νώτιας
13/06/1925 Ο οικισμός Τούσιν ή Τούσιανη της Κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοχώριον
12/07/1929 Ο οικισμός Αετοχώριον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αετοχωρίου
16/10/1940 Η ονομασία του οικισμού Νώτια της Κοινότητας διορθώνεται σε Νότια
16/10/1940 Η ονομασία της Κοινότητας διορθώνεται σε Κοινότητα Νότιας
05/08/1955 Η Κοινότητα Αετοχωρίου καταργείται και συνενούται με την Κοινότητα Νότιας
04/12/1997 Η Κοινότητα Νότιας καταργείται και συνενώνεται με το Δήμο Εξαπλατάνου  

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................
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 «Η μνήμη και το παράδειγμα σας θα μας εμπνέουν και θα διδάξουν τις νέες γενιές πως 
κερδίζεται η ειρήνη και η ελευθερία των λαών. Θα μείνετε αιώνιο παράδειγμα στις 
μνήμες των επερχομένων γενεών», το μνημείο της Νότιας για τους εκτελεσμένους στην 
Κατοχή.

Πεσόντες του ΔΣΕ από το χωριό Νότια Πέλλας
(από τους τόμους 7 Α – 7 Στ, από το γράμμα Α μέχρι Τ, «Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ)

1. Αβραμίδης Ισαάκ του Αβραάμ από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Υπηρετούσε στο Τάγμα Σοφιανού 
του Αρχηγείου Αγράφων του ΔΣΕ. Πάγωσε από τη χιονοθύελλα στο βουνό Νιάλα Αγράφων στις 12 Απρίλη 1947.

2. Αθανασιάδης Ανέστης του Γιώργου και της Σεμήρας από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής στα τμήματα του ΔΣΕ Πάικου-
Καϊμακτσαλάν Σκοτώθηκε από νάρκη στην Πλότσα Πάικου στις 13 Απρίλη 1948.

3. Αμανατίδης Γιάννης του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. Υπηρετούσε στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή 
(Λ.Π.). Σκοτώθηκε στο Μακρυχώρι στο Βίτσι τον Αύγουστο του 1948.

4. Βασιλειάδου Ελένη του Αβραάμ. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Νότια Πέλλας. Στις 5-1-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε 
στο Ι Τάγμα της 105 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 22 Μάη 1948 στο ύψωμα Κατάρα Μετσόβου. 

5. Γιαννίδης Γιάννης από το χωριό Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του 
Αρχηγείου Πάικου. Σκοτώθηκε τον Ιούλη 1947 στην Αριδαία Πέλλας. 

6. Γιαταγαντζίδης Αλέκος του Βασίλη και της Ευθάλιας. Γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Πέλλας. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε τον Ιούλη 
1948. Υπηρετούσε στην 103 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 17 Απρίλη του 1949.

7. Γιαταγαντζίδης Αναστάσιος ή Ανέστης του Ισαάκ από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1919. Γεωπόνος. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης. Μέλος του ΚΚΕ. Στα τέλη του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη του 1948 στο Πάικο.

8. Γιαταγαντζίδης Βασίλης του Κώστα και της Δέσποινας (ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης). Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 
1917. Μυλωνάς – γεωργός. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 13-6-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, στην 107 Ταξιαρχία. 
Ονομάστηκε λοχίας. Τελευταία υπηρετούσε στο τμήμα Μαυροχωριού Καστοριάς της Λαϊκής Πολιτοφυλακής. Σκοτώθηκε 
στις 12 Αυγούστου του 1949 στη θέση Δούντζερ στο Βίτσι.

9. Γιαταγαντζίδης Ηλίας του Γιώργου από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1922. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του 
ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙΙ Τάγμα της 103 Ταξιαρχίας. Στις 20 Οκτώβρη του 1948 τραυματίστηκε βαριά. Μεταφέρθηκε στην Α’ 
Χειρουργική Ομάδα του Γενικού Αρχηγείου, όπου και υπέκυψε την επομένη.

10. Γούρτσας Μιχάλης του Παύλου από το χωριό Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 
Τάγμα Σοφιανού. Σκοτώθηκε στις αρχές του 1947 στα Χάσια.

11. Γούρτσας Πέτρος του Παύλου από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 30 Αυγούστους 1948 στο 
ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.

12. Γρηγοριάδης Αχιλλέας του Βασίλη και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1925 στη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. 
Στις 25.-7-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 137 Ταξιαρχία της VIII Μεραρχίας με 
το βαθμό του λοχία. Έπεσε στις 25 Απρίλη του 1949 στον Πύργο Στράτσανης του Γράμμου. 
Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 20-4-49).
13. Γρηγοριάδης Ιάκωβος του Γρηγόρη. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, σε ηλικία 39 χρόνων.
14. Γρηγοριάδης Λάζαρος του Βασίλη. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 26 χρόνων.
15. Γρηγοριάδης Παναγιώτης του Βασίλη από την Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 25 χρονών. 
16. Δαμιανίδου(;) από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια 
του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 17 χρόνων. 
17. Δαμιανίδου Βικτόρια του Βασίλη. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Νότια Πέλλας. Το 
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1943 οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ. Το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη του 
1949 στις τελευταίες μάχες του Γράμμου. (φωτογραφία)

18. Δημουλίδης Πέτρος από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Γράμμο.
19. Ευθυμιάδης Αβραάμ του Μωυσή και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1916 στον Καύκασο. Κάτοικος του χωριού Νότια Πέλλας. 

Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του 30ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Στις 28-1-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 
Σκοτώθηκε στο Γράμμο.

20. Ευθυμιάδης Παναγιώτης του Γιάννη και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Νότια Πέλλας. Στις 28-1-48 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 103 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 2 Γενάρη 1949 στην Έδεσσα.

21. Ευθυμιάδης Στέφανος του Κώστα και της Ρεβέκκας. Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Νότια Πέλλας. Στις 25-7-48 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Μαχητής του Λόχου Μηχανικού της VIII Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 14 Ιούνη 1949 στο Τραπεζοειδές του χωριού 
Κάντσικου Κόνιτσας από νάρκη εχθρικού ναρκοπεδίου στη διάρκεια αποπαγίδευσής της.

22. Ευσταθιάδου Πηνελόπη του Γιώργου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Νότια Πέλλας. Μοδίστρα. Τον Ιούλη 
του 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 103 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 17 Απρίλη 1949 στη μάχη του Αμυνταίου 
Φλώρινας. 

23. Ηλιάδης Γιάννης του Ισαάκ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1926 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. Υπηρετούσε στα τμήματα 
του ΔΣΕ του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν, διμοιρίτης. Σκοτώθηκε στη μάχη της Αριδαίας στις 27-9-1947.

24. Ηλιάδης Δημήτρης του  Ευδόκιμου και της Παρθένας. Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1913. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία της ΙΧ Μεραρχίας. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1949 στις τελευταίες 
μάχες του Γράμμου.

25. Ηλιάδης Νίκος του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1928 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. Στις 15-11-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης 
στα τμήματα του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. Την άνοιξη του 1948, πηγαίνοντας να φοιτήσει στη Σχολή Αξιωματικών 
του Γ.Α. (Γενικού Αρχηγείου), έπεσε σε εχθρική ενέδρα και σκοτώθηκε. 

26. Θεοδωρίδης Αναστάσιος του Ισαάκ. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη 
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, σε ηλικία 23 χρόνων. 

27. Θεοδωρίδης Γιάννης του Ισαάκ και της Χαρίκλειας. Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1918. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος 
στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Την 1-5-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι.

28. Θεοδωρίδης Θεόδωρος. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 15 
Αυγούστου 1947 στο Βέρμιο.

29. Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Ισαάκ και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης. Στις 22-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής του 1ου Λόχου του Τάγματος Σοφιανού του Αρχηγείου Αγράφων. 
Σκοτώθηκε στις 2-4-47 στο ύψωμα Μέγα Λάκκου Απιδιάς Καρδίτσας.

30. Θεοδωρίδης Σωκράτης του Ισαάκ και της Ευθυμίας (ψευδώνυμο Κατσαντώνης). Γεννήθηκε το 1924 στη Νότια Πέλλας. 
Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Καταδιώχτηκε για την αντιστασιακή δράση 
του από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και στις 25-5-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 18-1-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός 
πεζικού. Υπηρετούσε στο 713 Τάγμα της 24ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στη Βεύη Φλώρινας στις 17 Απρίλη 1949. Λοχαγός 
πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 23-5-49).

31. Ιεροπούλου Στέλλα του Ελισσαίου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Νότια Πέλλας. Μοδίστρα. Πήρε μέρος 
στην Εθνική αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Το 1946 δούλεψε στην παρανομία. Πιάστηκε 
και βασανίστηκε. Μετά την αποφυλάκισή της κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ονομάστηκε ανθυπολοχαγός. Τραυματίστηκε πέντε 

φορές. Της απονεμήθηκαν τα μετάλλια «Ηλέκτρα» 
και «Γράμμος». Υπηρετούσε στις Ομάδες πολιτικού 
επιτρόπου Υπαίθρου Πτολεμαΐδας, πολιτικός 
επίτροπος. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1949 στο 
Σινιάτσικο. (φωτογραφία)
32. Ιωαννίδης Ανέστης του Ισαάκ και της Αγάπης 
(ψευδώνυμο Σάββας). Γεννήθηκε το 1923 στο 
χωριό Νότια Πέλλας. Το 1939 οργανώθηκε στην 
ΟΚΝΕ και αργότερα έγινε μέλος του ΚΚΕ. Μέλος 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Μετά τη 
Βάρκιζα καταδιωκόμενος πέρασε στην παρανομία 
ως τις 5-10-46 που εντάχτηκε στο ΔΣΕ. Πολιτικός 
Επίτροπος του Λόχου Δημοκρατικής Νεολαίας της 
16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 11 Ιούλη 1948 στη 
Λευκαδιά Γράμμου. (φωτογραφία)
33. Ιωαννίδης Θεόφιλος του Χρήστου και της 

Χριστίνας. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν 
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 10 Οκτώβρη 1946 στο χωριό Κούπα Κιλκίς.

34. Ιωαννίδης Φίλιππος του Ισαάκ. Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 
Λόχο Σαλταπίδα του Αρχηγείου Καϊμακτσαλάν. Σκοτώθηκε το 1946 στη μάχη του Αρχάγγελου Πέλλας.

35. Ιωαννίδης Φίλιππος ή Θεόφιλος του Χρήστου και της Χριστίνας. Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1924. Αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Πάικου. Σκοτώθηκε στη θέση Κούπα στις 10 
Οκτώβρη του 1946. 

36. Ιωαννίδου Μαρίκα του Γιάννη και της Ειρήνης. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια Πέλλας. Εργάτρια. Στις 20-6-1948 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 14 Γενάρη του 1949 στο Πλατύδρομο.
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37. Ιωαννίδου Πηνελόπη του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1928 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Υπηρετούσε στην 103 Ταξιαρχία του 
ΔΣΕ με το βαθμό του επιλοχία. Σκοτώθηκε στο Αμύνταιο το 1949.
38. Ιωαννίδου Σοφία του Ισαάκ και της Αγάπης. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Νότια 
Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 16-11-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρέτησε στη 16η Ταξιαρχία. Μετά, 
μαθήτρια της ΣΑΓΑ (Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ). Έπεσε στο ύψωμα του 
χωριού Κάντσικου στις 2 Απρίλη 1949. Της απενεμήθη το ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ και ονομάστηκε 
ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 22-5-49). (φωτογραφία)
39. Καραδημόπουλος Στάθης του Πέτρου. Από το χωριό Νότια Πέλλας. 21 χρόνων. 
Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 18 Σεπτέμβρη 1948 στην Κοτύλη 
Γράμμου.
40. Καρυδόπουλος Ευστάθιος του Πέτρου. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. 
Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 21 χρόνων. 
41. Κατακαλίδης Γιώργος του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1926 στη Νότια Πέλλας. 
Σύνδεσμος στη 14η Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε την 1η Ιούλη του 1948 στο Γράμμο.
42. Κατακαλίδης Κώστας του Παναγιώτη. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. 
Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 19 χρόνων. 

43. Καχριμανίδης Λευτέρης του Γιώργου. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου σε ηλικία 23 χρόνων. 

44. Κοπονίδης Δημήτρης από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι Μάδι 
στο Βίτσι. 

45. Κωνσταντινίδης Δημήτρης του Ηλία και της Ανδρονίκης. Γεννήθηκε το 1925 στη Νότια Πέλλας. Πήρε μέρος στην Εθνική 
Αντίσταση από τις γραμμές της ΟΚΝΕ και του ΕΛΑΣ. Για την αντιστασιακή δράση του καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό 
καθεστώς και στις 10-5-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 2-10-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Διμοιρίτης στην 24η 
Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 30 Μάη του 1949 στο Κέλλα Φλώρινας.

46. Μιμιλίδης Πέτρος του Γιώργου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1904 στον Πόντο. Κάτοικος του χωριού Νότια Πέλλας. Μέλος 
του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Νοσοκόμος του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 15 Αυγούστου 1949 στη Μικρολίμνη 
Πρέσπας. 

47. Μιχαηλίδης Γιώργος του Ιακώβου και της Σοφίας (ψευδώνυμο Πλατσάρας). Γεννήθηκε το 1927 στη Νότια Πέλλας. Μέλος 
του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 10-8-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 26-11-1948 ονομάστηκε υπολοχαγός 
πεζικού. Διοικητής λόχου στα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη θέση Μπάρο στο Βίτσι, τον Αύγουστο του 
1949.

48. Μιχαηλίδης Μιχάλης του Παύλου και της Ανάστας. Γεννήθηκε το 1924 στη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. 
Στις 17-7-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο Τάγμα Σοφιανού. Σκοτώθηκε στο Ρύμνιο Σερβίων Κοζάνης στις 2 
Μάρτη του 1947.

49. Μιχαηλίδης Νίκος του Στέφανου. Γεννήθηκε το 1921 στη Νότια Πέλλας. Το 1942 οργανώθηκε στο ΕΑΜ Νέων. Μετά αντάρτο-
ΕΠΟΝίτης στον ΕΛΑΣ. Μετά τη Βάρκιζα ήταν μέλος του ΝΕ της ΕΠΟΝ Ν. Πέλλας. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 29-9-1947. 
Σκοτώθηκε στη μάχη Μουχαρέμ Χάνι στις 27-11-1947. Ανθυπολοχαγός ΠΕ (Πολιτικός Επίτροπος) τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 
4-7-48).

50. Μιχαηλίδης Πέτρος του Παύλου και της Ανάστας. Γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Πέλλας. Βοσκός. Στις 24-8-1948 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 538 Τάγμα της 107 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 7 Σεπτέμβρη του 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο 
Βίτσι.

51. Μιχαηλίδης Σάββας του Γιάννη. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε ηλικία 
40 χρόνων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

52. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος του Νίκου και της Σοφίας. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε ηλικία 24 χρόνων 
το 1948 στο Βίτσι.
53. Μιχαηλίδου Ελευθερία του Δημοσθένη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1929 στη 
Νότια Πέλλας. Υφαντουργός χαλιών. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 
στις μάχες του Γράμμου. (φωτογραφία)
54. Μιχαηλίδου Ελευθερία του Ισαάκ και της Τατιανής. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια 
Πέλλας. Την 1-8-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα της 16ης Ταξιαρχίας. 
Σκοτώθηκε το Γενάρη του 1949 στον Πλατύδρομο στο Βίτσι.
55. Μιχαηλίδου Ζωγραφία του Ισαάκ και της Τατιανής. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια 
Πέλλας. Στις 4-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 108 Ταξιαρχία. Με την από 21-
5-49 ΗΔ (Ημερήσια Διαταγή) ονομάστηκε δεκανέας. Σκοτώθηκε στις τελευταίες μάχες του 
Γράμμου, 24-29 Αυγούστου 1949.
56. Μιχαηλίδου Μαρίκα του Παναγιώτη (ψευδώνυμο Ειρήνη). Γεννήθηκε το 1920 στη 
Νότια Πέλλας. Μοδίστρα. Αγωνίστρια της Εθνικής αντίστασης. Μαχήτρια της 108 Ταξιαρχίας 
του ΔΣΕ. Στις αρχές του Μάη 1949 στη μάχη της Οξυάς Γράμμου τραυματίστηκε βαριά στο 
κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορυτσάς όπου υπέκυψε στο τραύμα της στις 17 
Μάη του 1949. Θάφτηκε στον τάφο αριθμό 186. 

57. Μιχαηλίδου Όλγα του Σάββα και της Χριστίνας. Γεννήθηκε το 1929 στη Νότια Πέλλας. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην 
Εθνική αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Βίτσι. Σκοτώθηκε το 1949 
στο Βίτσι.

58. Μιχαηλίδου Σούλα (ίσως Χρυσούλα). Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1929. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας 
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του ΔΣΕ. Έπεσε στις 13 Γενάρη του 1949 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.
59. Νικολαΐδου Ελένη του Νίκου. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Το Γενάρη του 1947 κατατάχτηκε 

στον ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 29 Οκτώβρη 1948 στο Βίτσι.
60. Νίκου Μιχάλης του Στέφανου και της Ελένης. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του αρχηγείου Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε το Μάρτη του 1948.
61. Παναγιωτίδης Θεόδωρος του Γιώργου. Γεννήθηκε το 1928 στο χωριό Νότια Πέλλας. Στην Κατοχή οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ. 

Καταδιωκόμενος από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς κατέφυγε στο Μπούλκες. Το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 
1949 στις μάχες του Γράμμου.

62. Παναγιωτίδης Νίκος από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Καϊμακτσαλάν.
63. Παντελίδου Σόνια του Γιάννη και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1929 στη Νότια Πέλλας. Το Γενάρη του 1949 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Μαχήτρια της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 13 Μάη του 1949 στο ύψωμα 1695, όπου και θάφτηκε. Ανθυπολοχαγός 
πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 5-7-49).

64. Πεχλιβανίδης Ισαάκ του Μιχάλη και της Βαρβάρας (ψευδώνυμο Πέτρος). Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1919. Αγωνιστής 
της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Διοικητής λόχου στα τμήματα του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. Σκοτώθηκε στις 20 
Αυγούστου του 1948 στη Τζένα. 

65. Πεχλιβανίδης Κυριάκος του Μιχάλη. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 7-9-1946 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Στις 2-2-49 ονομάστηκε υπολοχαγός πεζικού. Διοικητής λόχου στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη του 
1949 στη μάχη της Φλώρινας, στη Γεωργική Σχολή.

66. Πολατίδης Βαγιανός του Χρήστου και της Κατίνας. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. 
Υπηρετούσε στο τμήμα Ασφάλειας του Γενικού Αρχηγείου. Πέθανε κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στο ύψωμα Νιάλα των 
Αγράφων στις 12 Απρίλη του 1947.

67. Πολατίδης Ισαάκ του Αβραάμ και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1927 στη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. 
Στις 17-11-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Αγράφων. Πέθανε κατά τη διάρκεια της 
χιονοθύελλας στο ύψωμα Νιάλα των Αγράφων στις 12 Απρίλη του 1947.

68. Ραφτόπουλος Ηλίας του Παύλου και της Λίζας. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 
το 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.

69. Ραφτόπουλος Μιλτιάδης του Παύλου και της Ελισάβετ. Από το χωριό Νότια Πέλλας. 17 χρόνων. ΕΠΟΝίτης. Τον Ιούνη 1948 
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 107 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 7 Σεπτέμβρη 1948 στην τοποθεσία Μπούτσι, στο ύψωμα 
Μάλι-Μάδι του Βίτσι. 

70. Σταμπουλίδης Αλέκος του Λάμπρου (ή Χαραλάμπου) και της Χριστίνας. Γεννήθηκε το 1925 στη Νότια Πέλλας. Μέλος του 
ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία του ΔΣΕ με το βαθμό 
του Επιλοχία. Σκοτώθηκε στις 10 Οκτώβρη του 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι από βομβαρδισμό πυροβολικού του 
κυβερνητικού στρατού.

71. Σταμπουλίδης Ηλίας του Λάμπρου (ή Χαραλάμπου) και της Χριστίνας (ψευδώνυμο Πιτσιρίκος). Γεννήθηκε το 1930 στη 
Νότια Πέλλας. Στις 6-8-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 24η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στην Πολυκάρπη Καστοριάς 
μέσα στον ίδιο χρόνο (1948).

72. Σταμπουλίδης Θεόδωρος του Νίκου. Γεννήθηκε το 1926 στη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 4-3-
1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 426 Τάγμα της 18ης Ταξιαρχίας. Στις 8-4-49 του απονεμήθηκε έπαινος για 
ανδραγαθία. Έπεσε στις 17 Απρίλη του 1949 στη θέση Ράντος από αεροπορική επίθεση.

73. Σταμπουλίδου Ελευθερία του Δημήτρη. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου σε ηλικία 26 χρόνων. 

74. Τιλκιαρίδης Νίκος του Γιάννη. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 
σε ηλικία 16 χρόνων.

75. Τιλκερίδης Γιώργος του Γιάννη. Από το χωριό Νότια Πέλλας. 18 χρόνων. Μαχητής της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 
το 1948 στο Γράμμο.

76. Τιλκερίδης Νίκος. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20 
Αυγούστου 1947 στο Πάικο.

77. Τσακιρίδης Πέτρος του Παύλου και της Φανής. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι.
78. Τσαντιρίδης Παναγιώτης. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 

στο Γράμμο.
79. Τσαουσίδης Γιάννης του Παναγιώτη. Από τη Νότια Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά 

τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 30 χρόνων. 
80. Τσαουσίδης Νίκος του Παναγιώτη. Από τη Νότια Πέλλας. Γεννήθηκε το 1900. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. 

Διμοιρίτης στην Ταξιαρχία Σαμποτέρ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι.
81. Τσαουσίδου Μαρία του Νίκου. Γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 26-1-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 

Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε το 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.
82. Τσασούδη ή Τσασουσίδη Σωτηρία του Γιάννη και της Μαρίας. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 

το 1949 στο Βίτσι.
83. Τσορακίδης Κώστας του Αβραάμ και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1926 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτης. Στις 17-11-1946 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο Τάγμα Σοφιανού. Σκοτώθηκε στις 2 Μάρτη του 1947 στο Ρύμνιο Σερβίων Κοζάνης, 
σε μάχη με χωροφύλακες. 

84. Τσορακίδης Λευτέρης του Αριστείδη και της Αναστασίας. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχητής της 24ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 
Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στη Λαγκαδιά Πέλλας. 

85. Τσορακίδης Χαράλαμπος του Ηλία. Γεννήθηκε το 1901 στο Καρς του Καυκάσου. Κάτοικος του χωριού Νότια Πέλλας. 
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Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε την 1η Σεπτέμβρη του 1948 στο 
ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.

86. Τσορακίδης Χρήστος του Ξενοφώντα και της Σεβαστής. Γεννήθηκε το 1931 στη Νότια Πέλλας. Τσαγκάρης. Στις 20-7-1948 
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 103 Ταξιαρχία με το βαθμό του λοχία. Τραυματίστηκε τρεις φορές: 9-9-48, 19-1-49 
και 21-4-49. Σκοτώθηκε στις 25 Αυγούστου του 1949 στο Γράμμο.

87. Τσορακίδου Ευτυχία του Αβραάμ. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου σε ηλικία 21 χρόνων. 

Το ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη από τη Νότια Πέλλας (Πρώτο τετράδιο 1949-1953)
(Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιχαηλίδη για το ημερολόγιο αυτό και για την άδεια του να το χρησιμοποιήσουμε στο περιοδικό 
μας. Η οικογένεια Μιχαηλίδη είναι μια από τις χιλιάδες οικογένειες που πήρανε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στο ΔΣΕ, που 
χάσανε αδέρφια, γονείς, συγγενείς στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, που αναγκαστήκανε να φύγουνε από την Πατρίδα τους και 
να ζήσουνε ως πολιτικοί πρόσφυγες πάνω από 30 χρόνια στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες.)

Στη φωτογραφία (κάτω) είναι η 
οικογένεια Μιχαηλίδη στη Νότια το 

1942-1943 (από αριστερά η Κυριακή 
- πέθανε στην Θεσσαλονίκη μετά 
τον επαναπατρισμό της, η Βαλεντίνη 
- σήμερα μένει στη Θεσσαλονίκη, 
μαχήτρια του ΔΣΕ, ο Μιχάλης - αγωνιστής 
της ΕΑ και μαχητής του ΔΣΕ (Μιχαηλίδης 
Μιχάλης του Παύλου και της Ανάστας. 
Γεννήθηκε το 1924 στη Νότια Πέλλας. 
Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. 
Στις 17-7-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 
Υπηρετούσε στο Τάγμα Σοφιανού. 
Σκοτώθηκε στο Ρύμνιο Σερβίων 
Κοζάνης στις 2 Μάρτη του 1947.), ο 
Πέτρος, μαχητής του ΔΣΕ, (Μιχαηλίδης 
Πέτρος του Παύλου και της Ανάστας. 
Γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Πέλλας. 
Βοσκός. Στις 24-8-1948 κατατάχτηκε 
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 538 Τάγμα 
της 107 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 7 
Σεπτέμβρη του 1948 στο ύψωμα Μάλι-
Μάδι στο Βίτσι.), ο Κώστας, μένει στην 
Κάρβινα Τσεχία, ο Θεμιστοκλής, μένει 
στην Πράγα και ο Αβραάμ, μένει στη 
Νότια μετά τον επαναπατρισμό του. Στο 
κέντρο ο πατέρας  Παύλος και η μητέρα 
Αναστασία (Ανάστα) πρόσφυγες από 
τον Πόντο, το 1946 καταδιωκόμενοι 
φεύγουν μαζί με τα παιδιά τους (αυτά 

που δεν ήταν στο ΔΣΕ), τους συγγενείς 
και συγχωριανούς στο Μπούλκες. Το 

1949 φτάνουν στην Τσεχοσλοβακία 
όπου ζουν και εργάζονται στην Κάρβινα.

Ο πατέρας Παύλος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο Γενι-κιοϊ, επαρχία Σαρήκαμις, Καρς στις 
29.6.1899 και πέθανε στις 30.5.1987 στην Κάρβινα Τσεχοσλοβακία. Η μάνα Αναστασία 
του γένος Ιωαννίδη γεννήθηκε στις 17.10.1902 και πέθανε στις 14.6.1991 στην Κάρβινα. 
Το Γενή – κιοϊ, κατά την απογραφή του 1907 είχε 1.029 κατοίκους, οι περισσότεροι από 
το Ερζερούμ. Είχε εκκλησία (ιερεύς των ο Κυριάκος Παπαδόπουλος) και τριτάξιο δημοτικό 
σχολείο (διδάσκαλοι οι Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Σιδερίδης και Μηνάς 
Αποστολίδης). Γενηκιοϊλήδες είναι εγκατεστημένοι στη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και στην 
Κομοτηνή, και αρκετοί στη Νότια. Οι περισσότεροι ακόμα μιλούν τα ποντιακά.

Η πορεία ζωής της Βαλεντίνης (Ευτυχίας) Μιχαηλίδου, μαχήτριας του ΔΣΕ
(Κ: Ξεκινάμε την αφήγησή μας με την Βαλεντίνη, αδερφή του Κώστα, διότι το δικό της γράμμα, το οποίο είναι δημοσιευμένο 
στο βιβλίο ο «Ελληνισμός της Τσεχίας», Τασούλας Ζησάκη-Healey, ΑΡΙΣΤΟΣ 2009, Αθήνα, έγινε αφορμή για να βρούμε και άλλα 
στοιχεία γι’ αυτή την ηρωική οικογένεια και να γνωριστούμε με την οικογένεια.)

Η Βαλεντίνη (Ευτυχία) Μιχαηλίδου 
γεννήθηκε το 1926. Κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ 
τέλη Αυγούστου 1949, πέρασε στην 
Αλβανία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία. 
Επαναπατρίσθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και σήμερα μένει εκεί. Στην πρώτη 
φωτογραφία η Βαλεντίνη στη δεκαετία 
του 1980. Συνεχίζομαι την πορεία της 
μαχήτριας του ΔΣΕ σε φωτογραφίες – 1) 
1946, Θεσσαλονίκη (1η αριστερά με τον 
αδερφό της Μιχάλη, ο οποίος σκοτώθηκε 
στον εμφύλιο πόλεμο ως μαχητής του 
ΔΣΕ, 2) Σεπτέμβρης 1949 στη Σκόδρα, 

Αλβανίας, όπου υποχώρησαν τα 
τμήματα του ΔΣΕ στα τέλη Αυγούστου 
του 1949, 3) Μάρτη 1949 η Βαλεντίνη 
πηγαίνει στη Ρουμανία, Σινάγια, και 
από τη Σινάγια, 4) το Σεπτέμβρη 1949 
πηγαίνει στην Οροντέα Ρουμανίας 
(κέντρο, πίσω). 5) Στις αρχές του 1950 με 
τον σύντροφο της Πέτρο, ο οποίος ήταν 
μαχητής του ΔΣΕ. 6) Τη δεκαετία του 
1960 στην Τσεχοσλοβακία.
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Το γράμμα της Βαλεντίνης από το βουνό (4.8.49) στον αδερφό της Κώστα, ο οποίος ήταν στο καλλιτεχνικό συγκρότημα του Μπούλκες. 
Στο Μπούλκες ήταν και τα αδερφάκια του ο Αβραάμ και ο Θεμιστοκλής. (Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο «Ο Ελληνισμός της 
Τσεχίας», Τασούλας Ζησάκη-Healey, ΑΡΙΣΤΟΣ, 2009 Αθήνα). Αναδημοσιεύουμε από το βιβλίο αυτό, σελ .212-214)

ΔΣΕ 4-8-49, η σύσταση είναι αυτή Σ.ΤΓ 
956
Πολυαγαπητέ και αξέχαστε μου 
αδερφούλη Κωστάκη σε γλυκοφιλώ 
εγώ η αδερφή σου Βαλεντίνη καθώς και 
τ’ άλλα μου αδερφάκια τα γλυκοφιλώ 
Αβραάμ, και το μικρό Θεμιστοκλή.
Από υγεία είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ 
και για σένα νάσαι πάντα καλά καθώς και 
για τις δασκάλες σου αυτό επιθυμώ και 
για όλα τα παιδιά, που είστε μαζί. Μάθε 
αδερφούλη μου πως πήρα το γράμμα 
σου και η χαρά μου είναι απερίγραπτη, 
δεν μπορείς να φαντασθείς την ώρα 
εκείνη που πήρα το γράμμα σου πετούσα 
από τη χαρά μου. Ύστερα από τόσον 
καιρό που χωρίσαμε και τότε πουλάκια 
μου, ούτε σας είδα όταν έφυγα από το 
Μπούλκες, πάντως από δω και πέρα θα 
έχουμε τακτική αλληλογραφία, Κωστάκη 
μου. Από τη μαμά, Κώστα, δεν παίρνω 
τώρα γράμματα γιατί δεν έρχονται. 
Ξέρεις εσύ γιατί πήρα μόνο τρία και 
την έστειλα και γω. Το Μάη είχα πάρει 
το τελευταίο γράμμα και με έγραφε ότι 

είναι καλά. Τώρα στενοχωριέμαι πολύ μ’ 
αυτό που κάνει ο Τίτο μέσα εκεί και εάν 
παίρνεις εσύ γράμμα να μου γράψεις 
στο άλλο γράμμα που θα με στείλεις να 
μάθω τι γίνεται. 
Κώστα, γράψε στον Αβραάμ τη σύστασή 
μου και πες του να μου γράψει γράμμα, 
εγώ τον έστειλα μα απάντηση δεν πήρα 
δεν ξέρω γιατί και να με στείλετε, Κώστα, 

τις φωτογραφίες σας να σας βλέπω εκεί 
απάνω πουλάκια μου χρυσά και μερικά 
χαρτοφάκελα να μου στείλεις αν έχεις, 
Κώστα, να σας γράφω γράμματα. Θέλω 
να μάθω, Κώστα, τι κάνεις εσύ, πας στο 
σχολείο ή όπως με έγραψε η αδερφούλα 
μου είσαι στο Καλλιτεχνικό γκρουπ. Όσο 
για μένα εάν ρωτάς πως περνώ εδώ, 
είμαι πολύ καλά, καθημερινά και πιο 
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πολλούς μοναρχοφασίστες σκοτώνουμε 
για να ξεσκλαβωθεί η γλυκιά μας 
Πατρίδα και να γυρίσετε κι εσείς για 
να ζήσουμε εμείς που μείναμε. Κώστα 
πουλάκι μου, τι να σου γράψω για τον 
Μιχάλη και τον Πέτρο, τα πολυαγαπητά 
μας αδέρφια που έδωσαν τη ζωή τους για 
την υπόθεση του λαού, γι’ αυτό Κώστα 
να μη στενοχωριέσαι τι να γίνει είναι 
σκληρός ο αγώνας μας, ή Λευτεριά με 
αίμα αποκτείται. Ο Μιχάλης σκοτώθηκε 
το ’47 και ο Πέτρος το ’48 στο Γράμμο. 
Στον Αβραάμ και στον Θεμιστοκλή να 
τους γράφεις τακτικά γράμματα για να 
μην στενοχωριούνται, είναι μικρά και 
τα λυπάμαι που είναι μακριά από την 
αγκαλιά της μάνας. 
Δεν έχω περισσότερα να σου γράψω 

σε χαιρετώ με τους πιο θερμούς και 
επαναστατικούς χαιρετισμούς εγώ η 
αδερφή σου Βαλεντίνη Μιχαηλίδου.
Έχεις χαιρετισμούς από τον Γιώργο τους 
(σημ. Κ: δυσανάγνωστο, αλλά τώρα 
ξέρουμε τη λέξη «θείας») Τσόφας και 
από τους συν. (σημ. Κ: συντρόφους) που 
είμαστε μαζί. 
Δώσε πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα 
παιδιά και ιδιαιτέρως στις δασκάλες και 
στα παιδιά του χωριού μας. 
Έχεις χαιρετισμούς και από τον Πέτρο 
τον δικό μου τον άνδρα μου. Κωστάκη, 
παντρεύτηκα και πήρα ένα από τη 
Φλώρινα κι έχει το όνομα του Πέτρου 
του αδερφού μας.
Σου στέλνω δυο τριαντάφυλλα τα δύο 
σ’ ένα κλωνάρι έχω ελπίδα στο θεό να 

νταμωθούμε πάλι.
Αυτά σου γράφω και περιμένω γράμμα 
σου.
Γεια χαρά και καλή αντάμωση στην 
Πατρίδα μας στην Ελλάδα. 
(Τώρα ξέρουμε ότι η Βαλεντίνη μετά την 
υποχώρηση του ΔΣΕ ήταν στην Σκόρδα 
Αλβανίας, στη Ρουμανία και στο τέλος 
συναντήθηκε με τα αγαπημένα της 
αδελφάκια στην Τσεχοσλοβακία. 
Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη. Της 
ευχόμαστε χρόνια πολλά και πολλή 
υγεία. Σ’ ευχαριστούμε, Βαλεντίνη για το 
υλικό που μας έστειλες. Ευχαριστούμε 
και το γιο της Βαλεντίνης, τον Μιχάλη 
που φρόντισε να φτάσει το υλικό στο 
περιοδικό μας έγκαιρα.)

Οι δάσκαλοι στον παιδικό σταθμό Κυσέλκα Κυσίμπλ το 1949 και το καλλιτεχνικό συγκρότημα
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Από το ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη - 1949
(Κ: στα επόμενα τεύχη θα συνεχίσουμε με τη δημοσίευση των ημερολογίων του Κώστα. Ευχαριστούμε τον Κώστα για την άδεια 
του να τα δημοσιεύσουμε.)

Το πρώτο τετράδιο-ημερολόγιο 
καλύπτει την περίοδο 1949-1953. 

Στο τεύχος αυτό θα γράψουμε για 
το 1949 όταν ο Κώστας έφτασε στην 
Τσεχοσλοβακία. Ο Κώστας γεννήθηκε 
το 1933 στη Νότια. Μετά από το 
Μπούλκες (η οικογένειά του κατέφυγε 
στο Κρούσοβο και μετά στο Μπούλκες 
το 1946), μαζί με το καλλιτεχνικό 
συγκρότημα του Μπούλκες το 1949 
φτάνει στο Λιμπέχοβ-Μπόζι Βόντα, 
κοντά στο Μέλνικ από την Ουγγαρία 

όπου το καλλιτεχνικό συγκρότημα δίνει 
πολλές παραστάσεις. Στο Λιμπέχοβ 
μένει μέχρι τον Απρίλη του ίδιου χρόνου 
και μαζί με άλλα 10 παιδιά μεταφέρεται 
στον Παιδικό Σταθμό Βέλκε Ραντόσοφ, 
Κυσύμπλ Κυσέλκα κοντά στο Κάρλοβυ 
Βάρυ και λίγο χρόνο στον Παιδικό 
Σταθμό Χαρίτα, όπου μένει μέχρι το 
1950. Συνεχίζει το ‘γύρο των παιδικών 
σταθμών’ και το 1951 βρίσκεται στο 
Κράσνε Πόλε, Χρίμπσκα, περιοχή Νόβι 
Μπορ, Τέχονιν, περιοχή Ζάμπερκ στο 
Σπίτι των Νέων, ο έβδομος σταθμός του 
είναι στη Μοχέλνιτσε, περιοχή Ζάμπρεχ 
στο Κέντρο για τους εργαζόμενους νέους 
(1951-52), το 1952 βρίσκεται στο Σπίτι 
Νέων στο Χομούτοφ. Το 1952 με 1953 
βρίσκεται στο Μπρνο ως μαθητευόμενος 
ηλεκτρολόγος και το 1954 τελειώνει την 
πορεία αυτή στην Κάρβινα όπου μένει 
μέχρι σήμερα.
Το ημερολόγιο του Κώστα ξεκινά στις 7 
Ιουλίου 1949 στον Παιδικό Σταθμό Βέλκε 
Ραντόσοφ. Για μας αυτό το ημερολόγιο 
έχει μεγάλη αξία διότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει δημοσιευτεί (τουλάχιστο εμείς δεν 
γνωρίζουμε) κάτι που να περιγράφει τη 
ζωή ενός παιδιού από τη δική του σκοπιά 
και όπως το ίδιο το παιδί έβλεπε και 
κατέγραφε τα πράγματα τότε. Βέβαια, 
έχουμε πολλές αναμνήσεις, αναλύσεις, 
εξιστορήσεις σχετικά με τους παιδικούς 
σταθμούς αλλά όλα αυτά γράφτηκαν 
εκ των υστέρων, από την σκοπιά 
ενήλικων ‘παιδιών’ είτε από τη σκοπιά  

ερευνητών, ιστορικών και άλλων που 
ποτέ δεν έζησαν τα γεγονότα και μερικοί 
από αυτούς τους ιστοριογράφους 
προσπαθούν σήμερα να μας πείσουν 
ότι η ζωή μας στους παιδικούς σταθμούς 
στις λαϊκές δημοκρατίες ήταν μία 
μεγάλη τραγωδία. Σ’ αυτό το ημερολόγιο 
μιλάει το παιδί, το αθώο παιδάκι που οι 
γονείς του είναι ακόμα στο Μπούλκες, η 
αδερφή του στο βουνό, τα δύο μεγάλα 
αδέρφια του, Μιχάλης (1947) και Πέτρος 
(1948) έχουν σκοτωθεί και ο Κώστας, ο 
Κωστάκης μαθαίνει τα μαύρα μαντάτα 
το 1949 όταν είναι στον παιδικό σταθμό 
Ράντοσοφ. Η μέρα αυτή, 21 Αυγούστου 
1949, εάν είναι και χαρούμενη διότι 
παίρνει γράμμα από την αδερφή του 
Βαλεντίνη/Ευτυχία που αγωνίζεται για 
τα ιδανικά του ΔΣΕ στο Γράμμο, μαθαίνει 
ότι η οικογένεια του έδωσε δύο θύματα, 
δύο ήρωες σ’ αυτόν τον αγώνα.
Τα παιδιά στον παιδικό σταθμό του 
Βέλκε Ραντόσοφ μέχρι που να ανοίξουνε 
επίσημα τα σχολεία, το Σεπτέμβρη, 
παίζουν ποδόσφαιρο (και πολύ 
ποδόσφαιρο και φαίνεται ότι όλα ήταν 
παθιασμένα με το παιχνίδι αυτό και 
με την «αληθινή μπάλα»), βόλεϊμπολ, 
πινγκ-πονγκ, κάνουν μαθήματα 
ελληνικά, λίγα, διότι η δασκάλα τους 
Άννα Βλαχοπούλου φεύγει για την 
Πράγα για το φροντιστήριο δασκάλων 
ελληνικής γλώσσας, οργανώνουν 
χορωδία, μαθαίνουν τραγούδια, ακούν 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη 
Ελλάδα» από όπου μαθαίνουν τα νέα 
(και ένα από αυτά είναι ότι οι γονείς 
τους θα έρθουν από το Μπούλκες στις 
3 Σεπτεμβρίου 1949 στο Μπόχοβο και 
πάνε να τους συναντήσουν, αλλά η 
ομάδα αυτή δεν εμφανίζεται και έρχεται 
αργότερα), δίνουν προγράμματα σε 
συντρόφους που τους επισκέπτονται 
από την Πράγα για να τους μιλήσουν 
για την κατάσταση στην Ελλάδα και 
να μάθουν εάν έχουν ελλείψεις στο 
σταθμό, διαβάζουν βιβλία στα ελληνικά. 
Φαίνεται ότι είναι μία περίοδος 
δύο μηνών όταν τα παιδιά πρέπει 
να συνέλθουν, να συνηθίσουν στο 
καινούργιο τους περιβάλλον και γι’ αυτό 
τον περισσότερο χρόνο τον περνάν σε 
παιχνίδι, εξορμήσεις, δηλαδή βάζουν 
στην σειρά το σπίτι τους, κλπ. Έχουν 
και τσέχους παιδαγωγούς, όπως είναι 
η «μαμίγκο Έλλη», (μαμά Έλλη) στην 
οποία μπορούν να πουν τα προβλήματά 
τους (όταν ο Κωστάκης μαθαίνει για το 
θάνατο των μεγαλύτερων αδερφών του, 
η μαμίγκο Έλλη κάθεται μαζί του και 

μαζί κλαίνε το χαμό των αγαπημένων 
αδερφών. Τα παιδιά πηγαίνουν εκδρομές 
στο Κάρλοβυ Βάρυ, στο Κυσέλκα-
Κυσίμπλ, ο Κωστάκης για πρώτη φορά 
ανεβαίνει σε «αεροπλάνο», συναντάν 
κι άλλα ελληνόπουλα από τους άλλους 
σταθμούς, πηγαίνουν σινεμά. Δεν 
ξεχνάν και τους συγγενείς και φίλους 
και γράφουν και παίρνουν γράμματα 
και φωτογραφίες από το Μπούλκες, 
από το βουνό και από τους φίλους τους 
από τους άλλους παιδικούς σταθμούς 
στην Τσεχοσλοβακία και πάντα απαντάν 
αμέσως. Έχουν και αυστηρό καθημερινό 
πρόγραμμα – πρωινή γυμναστική, 
μαθήματα, κολατσιό (η πρώτη λέξη που ο 
Κωστάκης χρησιμοποιεί στο ημερολόγιο 
του στα τσέχικα «σφάτσινα»), φαγητό 
το μεσημέρι, ύπνο, κολατσιό, παιχνίδι, 
συνελεύσεις, πρόβες χορωδίας. Τα 
παιδιά μαθαίνουν να φροντίζουν το 
σπίτι που μένουν, τον κήπο, βοηθάν στο 
μαγειρείο, πλένουν πιάτα, σκαλίζουν 
τις πατάτες, φροντίζουν τα μπιζέλια 
(αρακά) και προσπαθούν να κρατούν το 
περιβάλλον τους καθαρό – μαζεύουν και 
καιν τα χαρτιά. Όλα τα παιδιά περνάν 
από ακτίνες, τους ελέγχουν για ψείρες 
και ο Κωστάκης είναι πολύ ευτυχισμένος 
ότι αυτός ο ίδιος δεν είχε ψείρες, τους 
δίνουν από ένα κοστούμι, κάλτσες, 
παπούτσια, τσατσάρες… Τους πάνε στο 
Κυσέλκα-Κυσίμπλ να τους κουρέψουν. 
Όσο για το φαγητό, χαίρονται όταν 
τρων φρούτα – μήλα, δαμάσκηνα, 
κεράσια, βατόμουρα (Ο Κωστάκης είχε 
φάει τόσα πολλά μία φορά όταν πήγαν 
για βατόμουρα που τελικά τα έκανε 
εμετό…). Ο Κωστάκης έχει γράψει στο 
ημερολόγιο του στις 11 Αυγούστου 1949 
«φάγαμε ντομάτες για πρώτη φορά». 
Γιορτάζουν διάφορες επετείους, το 
θάνατο του Γκεόργκι Ντημιτρόφ, τα 70 
χρόνια του Στάλιν, τις εθνικές γιορτές. 
Γράφουν συνθήματα, προπαντός 
ο Κωστάκης, ο οποίος έχει μεγάλο 
ταλέντο στη ζωγραφική. Τα συνθήματα 
είναι συνδεδεμένα με την ιδεολογική 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και 
εκφράζουν τα γεγονότα σχετικά με 
το βουνό, εκεί που έχουν αδέρφια, 
συγγενείς, γονείς. Ο Κωστάκης γράφει 
στη διάρκεια αυτή τα συνθήματα: «Στο 
Βίτσι ο εχθρός δεν θα περάσει», «Το 
1949 θα γίνει ο χρόνος της Νίκης», 
«Κορμί γερό, μυαλό γερό». Αλλά για 
τον Κωστάκη το πιο σημαντικό πράγμα 
στη ζωή του είναι να διαβάζει και 
διαβάζει. Ξεκινά με το ρωσικό βιβλίο 
μεταφρασμένο στα ελληνικά του Νικολάι 
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Οστρόφσκι «Πως δένονταν τ’ ατσάλι», 
συνεχίζει με το «Ο Ιβάν Νικούλιν», «Στα 
δάση του Σμόλενσκ», «Ιβάν Μπογότα». 
Το διάβασμα του αρέσει και είναι 
περήφανος ότι διαβάζει και πολλές 
σελίδες την ημέρα. Κάθε μέρα βάζει 
στόχο το πόσες σελίδες θα διαβάσει και 
τις διαβάζει. Με λίγα λόγια, βλέπουμε 
ότι τα παιδιά σ’ αυτό το σταθμό είναι 
συνεχώς απασχολημένα και καλλιεργούν 
αξίες όπως αγάπη για το βιβλίο, για την 
καθαριότητα, για τη δουλειά. Να είναι 
τίμια και πειθαρχημένα, να σέβονται 
τους άλλους. Είναι ενδεικτικό το 
επεισόδιο, ασήμαντο θα έλεγε κανείς, 
όταν ο Κωστάκης κόβει και τρώει ένα 
μήλο από τη μηλιά στον κήπο τους 
και αυτό τον βασανίζει και γράφει στο 
ημερολόγιο του «δεν πρέπει να το 
κάνω άλλη φορά». Από ότι φαίνεται κι 
άλλη φορά το έκανε με άλλα παιδιά και 
τότε τους μάλωσε ο δάσκαλος. Και μία 
φορά ο δάσκαλος Παύλος Σούλης τον 
χτύπησε και ο Κωστάκης γράφει «γιατί 
έτσι ήθελε», δηλαδή το παιδί ούτε καν 
κατάλαβε τι παράπτωμα έκανε. 
Πλησιάζει ο Σεπτέμβρης και ανοίγουν 
τα σχολεία. Η δασκάλα Άννα 
Βλαχοπούλου μαζί με άλλες δύο, 
επιστρέφουν στον παιδικό σταθμό και 
προσπαθούν να οργανώσουν τα παιδιά 
καλύτερα. Κάνουνε συνελεύσεις, ο 
Κωστάκης γίνεται 2ος Γραμματέας, 
μετά και αρχηγός της ομάδας του, 
καταγράφουν τα παιδιά – τα ονόματά 
τους, πληροφορίες σχετικά με το πότε 
έφυγαν από την Ελλάδα, τους βγάζουν 
φωτογραφίες και τις στέλνουν στην 
Ελλάδα. Αυτά στις 28 Αυγούστου. Στις 5 
Αυγούστου 1949 τους ανακοινώνουν ότι 
πρέπει να ετοιμαστούν για το γυμνάσιο 
στο Κάρλοβυ Βάρυ και την επόμενη τα 
μαθήματα ξεκινάνε με μία ρουτίνα από 
τις 5 το πρωί (η πρωινή ώρα αλλάζει 
κάθε τόσο και λιγάκι όπως και η ώρα της 
επιστροφής στον παιδικό σταθμό) για 

το Κάρλοβυ Βάρυ, μαθήματα – τσέχικα, 
αριθμητική, ρωσικά, γυμναστική, 
θρησκευτικά. Του Κωστάκη του 
αρέσουν όλα τα μαθήματα εκτός από 
τα θρησκευτικά. Στις 15 Σεπτέμβρη 1949 
στον Παιδικό Σταθμό Ραντόσοφ φτάνουν 
και 11 γυναίκες με μικρά παιδιά. Το 
1949 τελειώνει για τον Κωστάκη αρκετά 
καλά: έμαθε ποδήλατο, πήγε κάμποσες 

φορές σινεμά (αργότερα θα γίνει το 
πάθος του), ζωγραφίζει και γράφει 
συνθήματα, τους ήρωες του 1821, 
τους αρχηγούς του κομμουνιστικού 
κινήματος, παίρνει ενεργό μέρος στην 
έκδοση της εφημερίδας των παιδιών, 
είναι δεύτερος γραμματέας, αρχηγός 
ομάδας, διαβάζει πολύ και τελικά 
πηγαίνει και στο γυμνάσιο διότι όπως και 
για τα περισσότερα παιδιά, πρέπει να 
επιστρέψουν στην πατρίδα μορφωμένοι 
άνθρωποι για να ανοικοδομήσουν τη 
νέα ζωή. Και δεν είναι μόνο ο Κωστάκης 
που ακολουθεί τα «συνθήματα», τα 
οποία γίνονται αρχές στη ζωή τους στους 
παιδικούς σταθμούς. 
Από το ημερολόγιο βλέπουμε ότι 
υπήρχαν και προβλήματα. Μέχρι που 

να επιστρέψει η δασκάλα τους Άννα 
Βλαχοπούλου, τα παιδιά δεν κάνουν 
ελληνικά μαθήματα, τις περισσότερες 
μέρες παίζουν, κάνουν εξορμήσεις, 
δεν είναι και πολύ οργανωμένα, η 
καθημερινή τους επαφή είναι με την 
Τσέχα μαμίγκο. Έχουν ελλείψεις σε 
παπούτσια (ο Κωστάκης δεν πήγε 
σχολείο μία φορά διότι δεν είχε 
παπούτσια!). Αυτά οφείλονται στους 
υπεύθυνους του παιδικού σταθμού, 
οι οποίοι «ξεχνούσανε» γιατί ήταν σ’ 
αυτές τις θέσεις. Οφείλεται και στην 
αμέλεια των δασκάλων, προπαντός 
των Ελλήνων δασκάλων. Από το βιβλίο 
«Έλληνες φυγάδες», Μ. Κονέτσνυ και 
Α. Μπότου, Πράγα 2005, βλέπουμε ότι 
οι Έλληνες δάσκαλοι σ’ αυτό το σταθμό 
το 1949 ήταν: οι Ήλιος Γιαννακάκης, 
Παύλος Σούλης, Άννα Βλαχοπούλου και 
οι υπεύθυνοι παιδαγωγοί ήταν η Ζήνα 
Γιαννακάκη και η Ελευθερία Δημελή.
(σημ. ΤΖΗ: Όπως ξέρουμε σήμερα από 
τα γραφόμενα και τα λεγόμενα του Η. 
Γιαννακάκη, ο ίδιος πότε δεν μπήκε στο 
πνεύμα του αγώνα του ΔΣΕ και τη ζωή 
των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς 
στην Τσεχοσλοβακία και εσκεμμένα θα 
έλεγε κανείς, αφιέρωσε τον εαυτό του 
ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Λίλ της Γαλλίας, σε μία παθιασμένη 
αντικομμουνιστική, αντι-ΔΣΕ και αντι-
ελληνική πολιτική προσφυγιά εκστρατεία. 
Ε, τι να γίνει, υπήρχαν και τέτοιοι 
«αγωνιστές», οι οποίοι δήθεν φτάσανε 
στην Τσεχοσλοβακία από διάφορες χώρες 
για να βοηθήσουν τον αγώνα του ΔΣΕ 
και τα παιδιά από την Ελλάδα στις λαϊκές 
δημοκρατίες… Δυστυχώς, δεν μας έχουν 
ξεχάσει και έχουν κάνει αρκετές επισκέψεις 
στην Τσεχοσλοβακία για να μας πείσουν ότι 
η ζωή μας ήταν μια ‘σκέτη τραγωδία’. Και 
πάλι δυστυχώς αυτό το τροπάρι άρχισαν 
να το πιστεύουν ακόμα και μερικά «παιδιά 
του 1948» που μάλλον η θύμηση τους έχει 
ξεθωριάσει…). 

Αλλά, ας συνεχίσουμε με τον Κωστάκη…

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο:
Κυριακή 21-8-49
(Πήρα γράμμα από την αδερφή μου 
Ευτυχία (σημ. Κ: η αδερφή του Βαλεντίνη 
είχε και το όνομα Ευτυχία) που ήταν στο 
παρτιζάνικο.)
Το πρωί παίξαμε με τα παιδιά στο Χεμπ 
και τους βάλαμε 6 με 2 και ύστερα από το 
απόγευμα πήγαν τα παιδιά στο Κυσίμπλ 
κι εγώ δεν πήγα και βοηθούσα την 
υπηρεσία στο πλύσιμο. Και πήρα και ένα 
γράμμα από την Ελλάδα και έμαθα πως 
σκοτώθηκαν τα δύο τα αδέρφια μου, ο 
ένας το 1947 ο Μιχάλης και ο Πέτρος 
το 1948. Και έμαθα πως παντρεύτηκε η 

αδερφή μου και πήρε έναν που τον λένε 
Πέτρο. 

Δευτέρα 22-8-49 
Το πρωί μέχρι το μεσημέρι έκλαιγα για 
τον αδερφό μου και το μεσημέρι όπως 
έκλαιγα ήρθε και η μαμίγκο και έκλαιγε 
μαζί μου. Και όλη την ημέρα ήμουνα 
στενοχωρημένος, δεν είχα όρεξη για 
τίποτα. Και άκουσα στο ράδιο ότι από 
το Μπούλκες θα έρθουν οικογένειες 
γιατί στη Σερβία είναι φασισμός. (Στη 
φωτογραφία η μαμίγκο Έλλη, την οποία 
δώρισε στον Κώστα όταν θα έφευγε από 
τον παιδικό σταθμό.)
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Τρίτη 23-8-49
Το πρωί ήμουνα λίγο στενοχωρημένος 
και πήρα πράσινο κοστούμι και κάναμε 
και μπάνιο και φάγαμε μήλα.
Τετάρτη 24-8-49 
Το πρωί παίξαμε και ύστερα από το 
απόγευμα πήγαμε στο Κυσίμπλ για 
να κόψουν τα μαλλιά μας και δεν τα 
κόψαμε, δεν πρόφτασε και έστειλα 
γράμμα στο Λιμπέχοφ στα παιδιά (σημ. 
Κ: του Καλλιτεχνικού του Μπούλκες) και 
πήρα ένα γράμμα από το Μπούλκες. 

Έκθεση του Κώστα: Ημερολόγιο 
1946
(Η πορεία του Κώστα από το χωριό 
του μέχρι την Τσεχοσλοβακία όπως 
την κατέγραψε στις 30.6.1949. Στη 
φωτογραφία το ενδεικτικό του Κώστα 
από το σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας 
του Μπούλκες. Πάντα καλός μαθητής!)

«Από το χωριό μου έφυγα το 1946 και 
πήγα στην Σερβία διότι μας κυνηγούσαν 
τα φασιστικά αεροπλάνα και δεν μας 
άφηναν να ζήσουμε ελεύθερα στο 
χωριό μας, καν δεν μας άφηναν για να 
μάθουμε γράμματα γι’ αυτό φύγαμε 
από την αγαπημένη μας πατρίδα.
Στο χωριό η ζωή μου ήταν για να βοσκάω 
τα πρόβατα και από καμιά φορά και 
καμιά βοήθεια στο σπίτι.
Αυτή όλη η ζωή είχε μέσα πολλά 
διάφορα «κατορθώματα», πότε 
με τους τσομπάνους, πότε με τους 
μπουραντάδες ή χωροφύλακες που 
κατοικούσαν στο χωριό. Είναι πολλές οι 
ιστορίες από τη ζωή όταν ήμουν μικρός. 
Μαζί με τα παιδιά που μάθαινα, πότε 
με αφήνανε με 250 κεφάλια βόδια 
στα δάση και φεύγανε στο χωριό, για 
πότε με λέγανε ότι είμαι ο πιο μικρός 
και πρέπει για να πας να γυρίσεις τα 
βόδια. Και όπως μια μέρα δεν πήγα 
για να γυρίσω τα βόδια, με έβαλε ένα 
παιδί μέσα στις λάσπες μέχρι το γόνατο 
και μου βγήκαν τα τσαρούχια. Και τότε 
ακριβώς τραγουδούσα το τραγούδι «Δεν 
τα πήρα να τα κάνω, αχ Τσιανώ». Αυτά 
από τα βόδια όταν ήμουν 7-8 χρονών. 
Και όταν μεγάλωσα και έγινα κάπου 10 
χρονών, πήγαινα στα πρόβατα που στην 
αρχή είχαμε λίγα, αλλά στο τέλος ως που 
έφυγα και τα άφησα στο μεγαλύτερο 
μου αδερφό, στον Πέτρο, που τώρα 
σκοτώθηκε στις μάχες του Βίτσι, 
είχαμε κάπου 100 κεφάλια. Πολλές και 
διάφορες ιστορίες έχει κι αυτή η ζωή με 
τα πρόβατα όσα θυμάμαι τώρα. 
Πότε πιάναμε λαγό μαζί με τα παιδιά 
και τον τρώγανε αυτοί κι εγώ βοσκούσα 
τα πρόβατα. Πότε πάλι με ξεγελούσαν 
με διάφορα αστεία που κάνουν οι 
τσοπαναραίοι κι έτσι βοσκούσα εγώ και 

από τους άλλους τα πρόβατα. 
Και μια μέρα με τους χωροφύλακες 
που ήταν στο φυλάκιο του χωριού μας, 

περάσαμε μέρα πολύ καλή. Δεν ξέρω 
πως βρέθηκε κι ένας δημοκράτης μέσα 
σε όλους και μας έφερε γλυκό με ψωμί. 
Μας κούρεψε που όταν πήγαμε στο σπίτι 
όλα τα παιδιά ήμασταν αγνώριστα. Αυτή 
η ιστορία είναι καλή. Ας πω και δύο πιο 
διαφορετικές. Μια μέρα έβρεχε και πήγα 
για να ζητήσω φωτιά από το φυλάκιο 
και με διώξανε με φασαρίες και βρισιές. 
Μια άλλη μέρα που ερχόμουνα από τα 
πρόβατα το βράδυ, ένας χωροφύλακας 
που ήταν μεθυσμένος, μου λέει πως, 
που ήσουν και που γυρνούσες τόσο 
καιρό τα πρόβατα. Εγώ φοβήθηκα και 
έμεινα εκεί κάμποσο καιρό, μα να ζήσει 
ένας χωριανός που με γλύτωσε. Και το 
πιο φοβερό που μια φορά κόψαμε τα 
σύρματα του τηλεφώνου για να δέναμε 
κουδούνια. Και μας βάρεσαν τόσο οι 
μπουραντάδες όπως και δύο χωριανοί. 
Πολύ υπόφερα σ’ αυτή την ιστορία. Και 
μ’ αυτά δίνω μια εικόνα από τη ζωή μου 
πριν να βγούμε στις λαϊκές δημοκρατίες. 
Γράμματα δεν ήξερα, αλλά τώρα που 
έμαθα τα γράφω, όσα θυμάμαι και όσα 

βάσταξα στο μυαλό μου.
Ένα βράδυ του 1946 φύγαμε από το 
χωριό μας και πήγαμε ύστερα από 

ένα μήνα σε μια πόλη στο Κρούσοβο 
της Μακεδονίας. Καθίσαμε κάπου 7 
μήνες. Η ζωή ήταν καλή ύστερα από τη 
δουλειά των γωνιών μου και τις αδερφές 
μου. Ύστερα από το Κρούσοβο πήγαμε 
στο Μπούλκες που ήταν όλο Έλληνες. 
Στο Μπούλκες κάθισα κάμποσο καιρό 
και οι δάσκαλοι της μουσικής μας 
βάλανε εμένα και 70 άλλα παιδιά για 
χορωδία του Μπούλκες και αργότερα 
και σε άλλες λαϊκές δημοκρατίες για 
να εκλαϊκεύσουμε των αγώνα του 
ελληνικού λαού. Έγινε το «Καλλιτεχνικό 
Συγκρότημα». Μάθαμε πολλά και 
διάφορα τραγούδια και χωρογραφίες 
που τις παραστάσεις τις δίναμε στο 
Μπούλκες ως το 1948. Ύστερα από 
τη δουλειά των δασκάλων και της 
κοινότητας του Μπούλκες, είπανε 
πως θα πάμε στις λαϊκές δημοκρατίες. 
Στο Μπούλκες είχα τη μητέρα μου, 
τον πατέρα μου, τα δύο αδέρφια και 
μία αδερφή, συγγενείς, χωριανούς. 
Μα δεν μπορούσα για να πω δε θέλω 
γιατί με καλούσε ο αγώνας κι εγώ να 
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βοηθήσω. Έτσι στις 22.10.1948 μέρα 
Παρασκευή ξεκινήσαμε πρώτα μέσα 
στην Γιουγκοσλαβία, και μετά στις άλλες, 
Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία.
Στην Γιουγκοσλαβία καθίσαμε κάπου 20 
μέρες. 
Στις 11.11.1948 φύγαμε από την 
Γιουγκοσλαβία και πήγαμε στην 
Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία πήγαμε σε 
7 πόλεις. Είναι οι παρακάτω: Σέκετ, 
Ταταπάνια, Πετς, Χαϊτουχατχάζι, 
Ντίμπρετσε, Οστ και Μισκολς. Και στην 
Βουδαπέστη καθίσαμε 4 μήνες. Στην 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ δώσαμε 40 παραστάσεις και 
μας παρακολούθησαν 20.000 θεατές. Η 
Βουδαπέστη η πόλη με τα πολλά φώτα 

και με τα τραμ είναι η πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας. Τη σχίζει ο ποταμός 
Δούναβης γι’ αυτό λέγεται Βούδα και 
Πέστι.
Στις 10.3.1949 η ώρα 9 και 20 λεπτά 
φύγαμε από την Ουγγαρία και πήγαμε για 
την Τσεχοσλοβακία. Στο τραίνο κάναμε 
13 ώρες. Ήρθαμε στο Λίμπγιεχοβ που 
είναι κοντά στην Πράγα στις 11.3.1949. 
Στο Λίμπγιεχοβ καθίσαμε 1 μήνα. 
Βγήκαμε 10 αγόρια από το καλλιτεχνικό 
συγκρότημα για να μαθαίνουμε και στα 
άλλα τα παιδιά τα τραγούδια.
Στις 7.4.1949 ήρθαμε στο Βέλκε 
Ραντόσιοφ που μαζί μας ήρθε και η 
χορωδία μέχρι το Κυσίμπλ και έδωσε 

παράσταση στα Ελληνόπουλα. Κάναμε 
στο Βέλκε Ραντόσιοφ τη χορωδία. Το 
σπίτι ήταν πολύ καλό και περνούσαμε 
μια χαρά γιατί τώρα ήταν πιο ελεύθερα 
γύρω μας. Έτσι αυτού περάσαμε κάπου 
δυο μήνες και ύστερα άρχισα να γράφω 
το «ημερολόγιο». Το Καλλιτεχνικό πήρε 
άλλα παιδιά στη δικιά μας τη θέση 
και συνέχιζαν το μεγάλο έργο. (σημ. 
Κ: Όταν η φωνή των αγοριών άλλαζε 
λόγω ηλικίας, τότε φεύγανε από το 
Καλλιτεχνικό.) Τώρα κάθε ένας από το 
Καλλιτεχνικό βρίσκεται σε άλλο μέρος 
και κάνει τη δουλειά του όπως το λέει ο 
αγώνας μας και ο αρχηγός του ελληνικού 
λαού Ν. Ζαχαριάδης. Πέμπτη, 30.6.1949

(Κ: Στα επόμενα τεύχη θα συνεχίσουμε την πορεία ζωής του Κώστα…)

1949, Παιδικός Σταθμός Ραντόσοφ, 1η φώτο, παιδικός σταθμός Ραντόσοφ, ο Κώστας όρθιος με το καπέλο 3η σειρά, 2η φώτο – παιδιά από 
τον παιδικό σταθμό Ραντόσοφ

Το πρόγραμμα του Καλλιτεχνικού 
Συγκροτήματος του Μπούλκες στην 
Πράγα, 1949, ολόκληρο, όπως το έχει 
φυλάξει ο Κώστας στο ημερολόγιο του. 

(Το είχαμε αναδημοσίευση σε 
προηγούμενα τεύχη του Καλημέρα. Το 
Καλλιτεχνικό Συγκρότημα του Μπούλκες 
στην Πράγα το 1949 μπροστά από τη 
μουσική αίθουσα Ρουντολφίνουμ.) 
 
Το 2008 επισκεφτήκαμε τον ΠΣ 
Ραντόσοφ, 2008. Σήμερα είναι 
ψυχιατρικό κέντρο. Δυστυχώς δεν μας 
επέτρεψαν να μπούμε μέσα. Η ομάδα 
μας ήταν από «παιδιά του 1948» που 
είχαν μείνει στην Τσεχοσλοβακία μέχρι το 
1954 και μετά φύγανε για την Τασκένδη 
όπου βρίσκονταν οι γονείς τους. (Αυτό 
ήταν στο πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας στα 
πλαίσια του εορτασμού της επετείου 
για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των 
πολιτικών προσφύγων του ελληνικού 

εμφυλίου πολέμου στην Τσεχοσλοβακία. 
Μεταξύ της ομάδας που είχε έρθει από 
τη Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταν και η 
Έλλη Ελευθεριάδου (Παρτσαλίδου), η 

οποία τραγούδησε το 1949 στην Πράγα 
το ντουέτο «Ο Δημήτρης ο Λεβέντης», 
το οποίο ξανατραγούδησε μαζί με τον 
Ηλία Μιχόπουλο στην αίθουσα του 
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ΠΣ Κυσύμπλ το 2008. Ναι, ήταν πολύ 
συγκινητικό. Στη φωτογραφία η Έλλη 
(δεξιά) με τη Μαλάμω Φουλίδου (1η 
αριστερά), στο ξενοδοχείο «Δίπλοματ», 
το 2008, θυμούνται τα παιδικά τους 

χρόνια και τους φίλους τους από το 
καλλιτεχνικό συγκρότημα του Μπούλκες. 
Η Μαλάμω ήταν στο καλλιτεχνικό του 
Μπούλκες. Τα μαλλιά τους άσπρισαν 
αλλά οι φωνές τους δεν άλλαξαν 

καθόλου – υπέροχες. Δακρύσαμε… Και 
πιο πολύ δακρύσαμε όταν είδαμε τον 
πρώην παιδικό σταθμό Κυσέλκα! Στη 
φωτογραφία όπως βρήκαμε τον παιδικό 
σταθμό το 2008! 

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του πολέμου που διέπραξαν οι Γερμανοί
(Το κείμενο είναι από τον 6ο τόμο έργο Εθνική Αντίσταση. Επιμέλεια: Άρης Καρρέρ, στη φωτογραφία)

Εβδομήντα κι ένα χρόνια έκλεισαν 
από την αποφράδα εκείνη ημέρα, 

την 13η Δεκεμβρίου 1943, όταν τα 

φασιστικά  γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής προέβησαν σε ομαδική σφαγή 
των κατοίκων των Καλαβρύτων, την 
τραγική αλλά και δοξασμένη αυτή 
πολιτεία της Ελλάδας. Το πρώτο πράγμα 
που θ’ αντικρύσει ο επισκέπτης από την 
πλατεία είναι ένας πελώριος σταυρός 
και μια ημερομηνία χαραγμένη στον 
λόφο (όπου ήταν το χωράφι του Καπή) 
στα Καλάβρυτα: 13.12.1943. Στη μέση 
της πλατείας είναι η εκκλησία. Το ένα 
ρολόι είναι σταματημένο στην ώρα 
της φοβερής, απάνθρωπης σφαγής: 
2.35΄μ.μ.
Το πρωί εκείνης της Δευτέρας, τα 
Καλάβρυτα είχαν πληθυσμό 3.719 
άτομα. Από αυτόν οι 2.035 ήταν άνδρες. 
Στις 3 παρά 25 το απόγευμα είχαν 
εκτελεστεί από τους Γερμανούς κατά μία 

εκδοχή «υπερχίλιοι», κατ’ άλλη 1.436 
άνδρες από 14-80 χρόνων, δηλαδή το 
70,5% του αρσενικού πληθυσμού των 
Καλαβρύτων.
Γνωρίζουμε πως το Δοξάτο της Δράμας, 
η Καισαριανή, το Δίστομο, το Κούρνοβο, 
το Κομμένο της Άρτας, η Βιάννος, τα 
Ανώγεια, η Κάνδανος, η Τσαρίτσανη, το 
Μονοδέντρι, η Παλιόχουνη, η Δράκεια 
Πηλίου κλπ, όλη η Ελλάδα, ήταν τόπος 
μαρτυρίου.
Όμως η Καλαβρυτινή τραγωδία είναι και 
θα μείνει για πάντα, το πιο φρικαλέο 
ομαδικό έγκλημα και γι’ αυτό το πιο 
ανεξίτηλο στίγμα του φασισμού. Για το 
λόγο αυτό, πέρασε στην ιστορία σαν 
ένα από τα πιο ανατριχιαστικά ομαδικά 
εγκλήματα των χιτλερικών και τα μεγάλα 
ολοκαυτώματα των κατοίκων της 
πολιτείας για λευτεριά. 
Τα γεγονότα της σφαγής των 
Καλαβρύτων έγιναν ως εξής:
Οι χιτλερικοί κάλεσαν τους κατοίκους 
που είχαν πάρει τα γύρω βουνά, να 
ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους με τη 
διαβεβαίωση ότι δεν θα πειράξουν 

κανένα. Και οι Καλυβριώτες έδωσαν 
πίστη στα λόγια των γερμανών 
στρατιωτικών και ξαναγύρισαν στην 
πολιτεία. Τότε οι Γερμανοί χτύπησαν τις 
καμπάνες και διέταξαν να συγκεντρωθεί 
όλος ο πληθυσμός στην κεντρική 
πλατεία. Και αυτό έγινε. Εκεί αμέσως 
χώρισαν τους συγκεντρωμένους. 
Έβαλαν χωριστά τον αρσενικό πληθυσμό 
από 15 χρόνων και πάνω και χωριστά τα 
γυναικόπαιδα.
Τα γυναικόπαιδα τα έκλεισαν σ’ ένα 
σχολείο στο κέντρο των Καλαβρύτων. 
Τους  άνδρες όλους σε μια ατέλειωτη 
φάλαγγα τους οδήγησαν στο λόφο που 
είναι ψηλά απέναντι στη πόλη. Εκεί στο 
χωράφι του Καπή, πλάι στο νεκροταφείο 
της πόλης. Σ’ αυτόν τον Γολγοθά, οι 
Χιτλερικοί θέρισαν με τα πολυβόλα 
τους «υπερχίλιους» Καλαβρυτινούς οι 
οποίοι αντιμετώπισαν παλικαρίσια τους 
δήμιούς τους. Ταυτόχρονα οι Ούννοι 
έβαλαν φωτιά στο σχολείο όπου είχαν 
κλείσει όλα τα γυναικόπαιδα. Και τότε οι 
ηρωικές γυναίκες και μανάδες πάλευαν 
να σπάσουν τις πόρτες, ενώ έριχναν 

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................
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από τα παράθυρα έξω τα παιδιά τους 
για να σωθούν. Έσπασαν τις πόρτες 
και τσουρουφλισμένες και μισότρελες 
ρίχτηκαν στους δρόμους να σωθούν.  

Όμως αλλοίμονο! Αντιμετώπισαν ένα 
φριχτό θέαμα. Οι Ούννοι είχαν ξαπλώσει 
νεκρούς με τις ριπές των πολυβόλων 
τους όλο τον ανδρικό πληθυσμό της 
πόλης. Σωροί ολόκληροι από τα ηρωικά 
κουφάρια ήταν βουτηγμένα σε βούρκο 
αίματος. Κάμποσες γυναίκες, με θρήνους 
και οδυρμούς έτρεξαν ασθμαίνοντας 
προς τον Γολγοθά για να περιμαζέψουν 
τα πτώματα των αγαπημένων τους, 
πατεράδων, συζύγων, αγοριών τους, 
αρραβωνιαστικών τους. 

Πριν 71 χρόνια. Για να θυμόμαστε και 
να μαθαίνουμε οι νεότεροι. Και να 

προχωράμε με την κόκκινη σημαία στο 
χέρι. 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗ 4.
Επιμέλεια: Άρης Καρρερ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
10 ΜΑΡΤΗ 1944, 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΕΑ 
(Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης)

Ύψιστη προσφορά στην Πατρίδα και τον Λαό

Η ΕΑΜική αντίσταση που συσπείρωσε 
τη συντριπτική πλειοψηφία του 

Ελληνικού Λαού κατά των Γερμανών 
ναζί κατακτητών και των συμμάχων τους 
Ιταλών και Βούλγαρων και των ντόπιων 
συνεργατών τους (ταγματασφαλιτών, 
χιτών κά), έγραψε μια ξεχωριστή σελίδα 
Δόξας στην Ιστορία των αγώνων του 
Λαού μας για Λεφτεριά, Δημοκρατία 
και Κοινωνική προκοπή, για τα Λαϊκά 
δικαιώματα.
Ο Λαός μας, με το ένοπλο τμήμα του, τον 
Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, 
το θρυλικό ΕΛΑΣ με πρωτοκαπετάνιο 
τον Άρη Βελουχιώτη, έγραψε το Έπος 
τη ΕΑΜικής Αντίστασης. Το ΚΚΕ ήταν 
ο οργανωτής, καθοδηγητής, ψυχή και 
ραχοκοκαλιά του ΕΑΜικού κινήματος, 
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και των άλλων 
ΕΑΜικών οργανώσεων. Έδωσε τα 
καλύτερα παιδιά του ολοκαύτωμα στον 
βωμό της Λεφτεριάς, στο θυσιαστήριο 

της Καισαριανής, το Χαϊδάρι, το 
Κούρνοβο και σ’ όλη την Ελλάδα. 
Στα πλαίσια αυτού του αγώνα κατά της 
τριπλής κατοχής – των Γερμανών ναζί 
και Ιταλών και Βούλγαρων φασιστών 
– κι ενώ μεγάλο τμήμα της χώρας 
είχε απελευθερωθεί από τον ΕΛΑΣ, 
προέκυψε η ανάγκη της Ίδρυσης 
της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης, της ίδρυσης της ΠΕΕΑ 
– της Κυβέρνησης του Βουνού – για να 
διευθύνει τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα και να οργανώσει τη διοίκηση των 
απελευθερωμένων από τον κατακτητή 
περιοχών, με μοναδική πολιτιστική και 
πολιτική προσφορά.
… Σ’ αυτήν, ακριβώς, την Επέτειο των 70 
χρόνων Ίδρυσης της ΠΕΕΑ, αφιερώνεται, 
φέτος, το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 της 
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ), που 

είναι ο φυσικός διάδοχος – συνεχιστής 
εκείνων των τιτάνιων αγώνων του Λαού 
μας, του Έπους της ΕΑΜικής Αντίστασης, 
του Ηρωικού Δεκέμβρη και της 
τρίχρονης Εποποιίας του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. Για να μαθαίνουν 
και διδάσκονται από τους αγώνες των 
πατεράδων και των παππούδων τους, 
οι νεώτερες γενιές αγωνιστών, από την 
ιστορία που έγραψαν με τον αγώνα και 
το αίμα τους οι αγωνιστές του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του ΔΣΕ και, φυσικά, 
του τιμημένου ΚΚΕ, που υπήρξε ο 
οργανωτής, καθοδηγητής, ψυχή και 
αιμοδότης των αγώνων αυτών. (Κ: Από 
το Ημερολόγιο 2014 της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. 
Ευχαριστούμε το Νίκο Καλόγερο για το 
ημερολόγιο που μας έστειλε και επίσης 
για τα ηπειρώτικα τραγούδια, γράψαμε 
κατά λάθος ότι μας τα είχε στείλει ο Σ. 
Φασούλης.)

Έχουν περάσει 70 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Αθήνας από τα 

ναζιστικά στρατεύματα αφήνοντας πίσω 
τους συντρίμμια, και όλεθρο. Σήμερα 
θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
στην λεγόμενη «Κομμαντατούρ» άντρο 

βασανιστηρίων, ΕΛΑΣιτών και άλλων 
αγωνιστών πατριωτών, που βρισκόταν 
και ακόμα βρίσκεται στο κέντρο της 
Αθήνας, ιδιοκτησία της «Εθνικής 
Ασφαλιστικής».
Ήταν η 12η Οκτωβρίου 1944 όταν 

οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής 
αποχωρούσαν αφήνοντας την Αθήνα 
ελεύθερη και οι Αθηναίοι ξεχύνονταν 
στους δρόμους της πανηγυρίζοντας. 
Στις 8 το πρωί ο στρατηγός Φέλμυ είχε 
καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του 

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................
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Άγνωστου Στρατιώτη σε μια μικρή 
βιαστική τελετή. Μια ώρα κι ένα τέταρτο 
αργότερα, η φρουρά του Ιερού Βράχου 
της Ακρόπολης υπέστελλε την γερμανική 
σημαία του Γ’ Ράιχ και αποχωρούσε. 
Είχε μείνει εκεί κυματίζοντας από 1.264 
ημέρες, από την Κυριακή 27 Απριλίου 
1941.
Με την εισβολή των γερμανικών 
στρατευμάτων, το μέγαρο της 
«Εθνικής» στην οδό Κοραή 4 γνώρισε 
μια απροσδόκητη χρήση. Οι κατοχικές 
δυνάμεις επιτάσσουν μέσα σε μια 
εβδομάδα μεγάλο μέρος του κτηρίου 
και όλους σχεδόν τους χώρους των 
γραφείων της εταιρείας. Η εταιρεία 
έπρεπε να βρίσκεται έξω από το κτήριο 
της εντός 24 ωρών. Ο χώρος γίνεται 
τόπος βασανιστηρίων κι εκτελέσεων 
πατριωτών.
Από τον Νοέμβριο του 1991 ο Χώρος 
Ιστορικής Μνήμης 1941-1944 θα 
συνδέσει πλέον άρρηκτα την ύπαρξη 

του με τ’ όνομα «Εθνική Ασφαλιστική» 
στη συνείδηση των επισκεπτών που θα 
περιηγηθούν τα υπόγειά τους:
Στο βάθος των 6 μέτρων κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, η απομόνωση 
των κρατουμένων της εποχής εκείνης, 
μοιάζει απόλυτη παρά το γεγονός ότι 
τα υπόγεια κρατητήρια βρίσκονταν 
στην καρδιά της πόλης. Τα δύο υπόγεια 
λειτούργησαν σαν φυλακές μεταγωγών, 
στην κυριολεξία μεταβατικό στάδιο για 
τους περισσότερους κρατουμένους έως 
ότου γίνει η μεταφορά τους σε φυλακές-
κολαστήρια όπως του Αβέρωφ, Μέρλιν, 
Χαϊδάρι ή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
στη Γερμανία. Οι θάλαμοι ήταν 
εφοδιασμένοι με βαριές, συμπαγείς 
κατασκευές (πόρτες, παράθυρα), 
ειδικών προδιαγραφών, για προστασία 
από τα αέρια. Η παραγγελία τους είχε 
γίνει στη Γερμανία, πριν από τον πόλεμο 
και ανταποκρινόντουσαν απόλυτα 
στις προδιαγραφές του χώρου για τη 
λειτουργία του ως αντιαεροπορικού 
καταφυγίου. Ο χώρος διέθετε επίσης 
τρεις μεταλλικές δεξαμενές για την 

αποθήκευση του νερού, αποχωρητήρια 
και δύο μικρά λουτρά, ένα στο πρώτο 
κι ένα στο δεύτερο υπόγειο. Τα δύο 
υπόγεια, εκτός από ένα κεντρικό 
κλιμακοστάσιο που τα συνέδεε με όλους 
τους ορόφους, επικοινωνούσαν και με 
εσωτερική σκάλα από την πλευρά της 
οδού Κοραή.

Περνώντας ο επισκέπτης του Μουσείου 
από την βαριά μεταλλική πόρτα 
της εισόδου, βρίσκεται στον πρώτο 
προθάλαμο του πρώτου υπογείου. 
Ο χώρος αυτός δεν αποτέλεσε χώρο 
κράτησης και φιλοξενεί σήμερα χρήσιμο 
υλικό για την περιήγηση του επισκέπτη.
Στον δεύτερο θάλαμο, στο εκθετήριο 

του Μουσείου, υπάρχουν ορατά ίχνη 
από την κατοχική περίοδο. Στις τέσσερις 

μεταλλικές προσθήκες φυλάσσονται 
συντηρημένα μικροαντικείμενα 
προσωπικά ή χρηστικά της καθημερινής 
ζωής των κρατουμένων καθώς και 
έγγραφο υλικό (προσωπικές σημειώσεις, 
γράμματα και σελίδες από γερμανικά 
ημερολόγια). Η γερμανική σημαία 
που είχε αναρτηθεί στην δεξιά πλευρά 
του θαλάμου κυμάτιζε πάνω από το 
ανακριτήριο στον τελευταίο όροφο του 
Μεγάρου.
Ο τρίτος θάλαμος που δίνει την αίσθηση 
διαδρόμου, χρησιμοποιήθηκε ως 
χώρος κράτησης για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, γεγονός που εξηγεί 
τον περιορισμένο αριθμό σκίτσων 
και μηνυμάτων (ανάμεσα τους 
ορισμένα γερμανικά και ιταλικά). Στην 
πρώτη αριστερή γωνιά του χώρου, 
ο επισκέπτης θα παρατηρήσει τη 
σημείωση «Μαυροματάκης εκτελέσθει 
εν υπόγειο», η οποία αποτελεί και την 
μοναδική αναφορά για εκτέλεση στον 
χώρο.
Στον τέταρτο θάλαμο διακρίνονται 
στο δάπεδο, στους τοίχους και στην 
οροφή, τα ίχνη έξι μικρών κελιών που 
είχαν κατασκευάσει οι Γερμανοί με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως χώροι 
απομόνωσης. Λόγω επισκευαστικών 
εργασιών στο χώρο κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ’60, ελάχιστα 
μηνύματα σώθηκαν στους τοίχους 
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που αποτελούσαν το εσωτερικό των 
κελιών, ενώ έξω από αυτά μπορεί να δει 
κανείς χαραγμένα πορτραίτα και άλλες 
παραστάσεις.
Οι Γερμανοί έβαψαν δύο φορές τους 
τοίχους των θαλάμων κράτησης και των 
δύο υπογείων, με σκοπό να καλύψουν τις 
αγωνιώδεις στιγμές των κρατουμένων. 
Έτσι εμφανίζονται ουσιαστικά τρία 
διαδοχικά ιστορικά στρώματα: Το αρχικό 
στρώμα της ώχρας που είχαν τα υπόγεια 
από την κατασκευή τους, το χρωματικό 

στρώμα της χρονιάς 1943 (ώχρας 
επίσης) και τέλος το χρωματικό στρώμα 
του 1944 (γκρίζο σκούρο). Ειδικά στο 
πρώτο υπόγειο η στρωμάτωση αυτή 
αποκαλύφθηκε μετά από τις εργασίες 
αφαίρεσης μεταγενέστερης βαφής 
λευκού χρώματος, που κάλυπτε τους 
τούλινους σε όλη τους την έκταση.
Ακολουθώντας ο επισκέπτης τη ροή 
του χώρου, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια 
για το δεύτερο υπόγειο. Εκεί συναντά 
ατμόσφαιρα διαφορετική από αυτή που 
άφησε πίσω του. Ένα περιβάλλον πιο 
γκρίζο, συναισθηματικά φορτισμένο, 
καθώς οι πυκνογραμμένοι τοίχοι είναι 
γεμάτοι από χαράγματα πράξεων, 
μαρτυριών και ονομάτων τόσων και 
τόσων ανώνυμων ανθρώπων, από 

λιγότερο ή περισσότερο γνωστές πτυχές 
της θαυμαστής ιστορίας του τόπου μας. 
Τα χρόνια εκείνα, το χτισμένο πέρασμα 
στα αριστερά της εισόδου, οδηγούσε σε 
μια δεύτερη απομόνωση που όμως δεν 
σώζεται σήμερα.
Στον πρώτο θάλαμο του δευτέρου 
ισογείου, είναι χαρακτηριστικό το 
εγχάρακτο σκίτσο της προσωπογραφίας 
του Μουσολίνι, θέμα που αποκτά 
ιδιαίτερη ένταση από τα ίχνη των 
πυροβολισμών που δέχθηκε, το 
πιθανότερο, κατά την διάρκεια των 
«Δεκεμβριανών».

Στον δεύτερο τον θάλαμο, αποκτά 
ξεχωριστή σημασία η ύπαρξη 

μηνυμάτων από νέα παιδιά και η 
σημείωση του γνωστού δημοσιογράφου 
και φωτογράφου της εποχής Πέτρου 

Πουλίδη για την κράτησή του στα 
υπόγεια αυτά. 
Ο τρίτος θάλαμος προοριζόταν κυρίως 
για την κράτηση γυναικών, όπως 
εξάλλου μαρτυρεί το πλήθος των 
γυναικείων ονομάτων , των σκίτσων 
και των γυναικείων υπογραφών που 
συνόδευαν μηνύματα στους τοίχους και 
της πόρτες. 
Η ποικιλομορφία των σκίτσων σε όλη 
την έκταση του δευτέρου υπογείου, 
είναι αξιοπρόσεκτη. Τα θέματά τους 
στρέφονται σε παραστάσεις ξένες προς 
την φρίκη του πολέμου που βιώνουν 

(φιγούρες από την ελληνική παράδοση, 
σύμβολα με εθνική διάσταση, φιγούρες 
ανθρώπων, πρόσωπα αγαπημένα, 
σκηνές από την ύπαιθρο κλπ) και 
εκφράζουν κυρίως μια διάθεση φυγής 
από την σκληρή πραγματικότητα. Πολύ 
περιορισμένος είναι ο αριθμός των 
σκίτσων με πολεμικό περιεχόμενο. 
Τέλος αξιοσημείωτο είναι η ποικιλία 
γλωσσών που συναντάται στους τοίχους: 
ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ρωσικά, αραβικά και αρμένικα.
Τελειώνοντας την περιήγησή του ο 
επισκέπτης, από μια στενή σκάλα 
εξόδου, όπου σίγουρα οι κρατούμενοι 
δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ, ανεβαίνει 
προς τα επάνω προς τα έξω, όπου ο 
ήλιος λάμπει και ο κόσμος συνεχίζει τη 
ζωή του και δημιουργεί αγωνιζόμενος. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μια πεζοπορία της ζωής και του πολέμου, από το Τρίγωνο του Έβρου στο Γράμμο-Βίτσι… 
Κεφαλέλη Τασούλα, Θεσσαλονίκη, Β’ έκδοση 2013.

Η Τασούλα Κεφαλέλη αφιερώνει 
το βιβλίο της στους νεκρούς του 

πολέμου και στις μάνες που έχασαν 
τα παιδιά τους. Η κόρη της Άννα, 
γράφει στη Β’ έκδοση: «Ευχαριστώ 
τους αναγνώστες, τους φίλους και 
φίλες, συναγωνιστές της εποχής, αλλά 
και νεώτερους ανθρώπους που με 
σεβασμό και ενδιαφέρον προώθησαν 
το βιβλίο χέρι με χέρι σε πολλές γωνιές 
της Ελλάδας. Έτσι εξαντλήθηκε η πρώτη 
έκδοση των 1000 βιβλίων και πήραμε 
την απόφαση με την αδελφή μου 
Ουρανία να προχωρήσουμε σε δεύτερη 

έκδοση. Στη Β’ έκδοση έγιναν κάποιες 
προσθήκες και διορθώσεις στοιχείων 
που προέκυψαν μετά από έρευνά μας. 
Οι ελάχιστες αναφορές της μητέρας 
μας στο βιβλίο για τον σύντροφό 
της, τον αγωνιστή Κώστα Κεφαλέλη, 
συμπληρώνονται στο Παράρτημα, από 
τις σημειώσεις που άφησε αλλά και από 
ψάξιμο στην περιοχή της Χαλκιδικής σε 
περιοδικά της Αντίστασης, πληροφορίες 
φίλων, κ.λπ. Εδώ κλείνει ο κύκλος αυτού 
του βιβλίου. Ελπίζω οι αναγνώστες να 
το αγκαλιάσουν με τον ίδιο σεβασμό, 
αγάπη και ενδιαφέρον. Η αναφορά στην 
Πορεία του αγώνα του ΔΣΕ είναι ένα 
εργαλείο ενημέρωσης και μελέτης για τα 
Πέτρινα Χρόνια της Εθνικής Αντίστασης 
και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 
όπως και μια γνήσια φωνή από μια 
σεμνή και ταπεινή μαχήτρια αυτού του 
θρυλικού έπους. Ευχαριστώ ξανά τους 
αναγνώστες του βιβλίου». 

Η Αννα Κεφαλέλη επίσης ευχαριστεί 
τους αγαπητούς φίλους και συντρόφους: 
«Γιώργη Μωραΐτη, Γιώργο Ζελιλίδη, 
Τασούλα Ζησάκη, Άγγελο Μέρκο, 
Χρήστο Παπαδόπουλο και Απόστολο 
Μπαχτσεβάνη για τις πολύτιμες 
πληροφορίες τους, οι οποίες συνέβαλαν 
στην ολοκλήρωση αυτής της δεύτερης 
έκδοσης του βιβλίου». 

Η Κεφαλέλη Τασούλα (1931-2000) 
γεννήθηκε στο χωριό Ελιά του Έβρου 
από γονείς αγρότες. Τελείωσε το 
Δημοτικό στο χωριό της στα χρόνια της 
Εθνικής Αντίστασης. Στα 17 της χρόνια, 
στις 8-1-48 κατατάχτηκε στο πρώτο 
τάγμα του ΔΣΕ στον Έβρο, με ταγματάρχη 
τον Ανανία. Στις 12-1-48 πήγε στο 
δεύτερο τάγμα του Έβρου στο λόχο του 
Καλαμπαλίκη. Αρχές Μαρτίου έφυγε για 
τη Δράμα με το τάγμα του Φώτη. Λοχαγό 
είχα το Σομούνα, διμοιρίτη τον Κέδρο και 
λοχία τον Καρακώστα. Στις 20-22 Ιουνίου 
έφυγε για το Γράμμο. Πήρε μέρος σε 
όλες τις επιχειρήσεις αυτής της μεγάλης 
πορείας. Τραυματίστηκε πρώτη φορά 
στις 8-10-48 στη μάχη του Μπίκοβικ. 
Επέστρεψε μετά από την ανάρρωση της 
στη Γιουγκοσλαβία στη 14η Ταξιαρχία, 
στο τάγμα του Τσικιρτζή. Τραυματίστηκε 
για δεύτερη φορά, βαριά, στις 20 
Γενάρη του 1949. Τη μετέφεραν στο 
κινητό χειρουργείο του χωριού Κώττα 
στις Πρέσπες όπου εγχειρίστηκε. 
Το Φεβρουάριο μεταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο στη Γιουγκοσλαβία και στη 
συνέχεια στη Ρουμανία. Το Σεπτέμβρη 
πήγε στο Κέντρο Αποκατάστασης 
Αναπήρων στη Μονιάσα της Ρουμανίας. 
Παντρεύτηκε στη Ρουμανία τον Κώστα 
Κεφαλέλη και απέκτησε δυο κόρες, 
την Άννα και την Ουρανία. Ο σύζυγός 
της πέθανε το 1974 και η Τασούλα 
επαναπατρίστηκε το 1988. Έζησε με 
τις κόρες της στη Θεσσαλονίκη μέχρι 
το θάνατό της το 2000. Αυτή ήταν η 
ταραγμένη ζωή της. 

Απόσπασμα από το βιβλίο σελ. 52-53:
«Μαζί μας στα τμήματα είχαμε και 
πολλούς Πομάκους. Είχαν διμοιρίτη τον 
Ηλία Λιάσκο. Ήσαν σε ξεχωριστό τμήμα, 
δίπλα μας, και πολύ μου άρεσε το πρωί 
να τους ακούω όταν έβγαιναν στην 
αναφορά και φωνάζανε με σηκωμένα 
τα όπλα: «Γεια σασίν Ζαχαριάδης». Δεν 
ξέρω γιατί με διασκέδαζε τόσο αυτή 
η ευχή. Ίσως το παιδικό μου μυαλό 

δεν μπορούσε να σκεφτεί τα δικά τους 
πάθη, τις δυσκολίες που είχαν κι αυτοί 
με το φαγητό, με τη θρησκεία τους. 
Συχνά ήθελαν να κάνουν την προσευχή 
τους. Ήθελαν απόλυτη ησυχία και ήσαν 
άνθρωποι που δεν το ‘λεγε η καρδιά 
τους στη μάχη. Πάντα ψάχνανε τις 
μεγάλες πέτρες για να κρυφτούνε. 
Σε κάθε μπαμ άφηναν τα όπλα τους 
στην άκρη, σκύβανε τα κεφάλια τους 
και τα κρύβανε κάτω από τις μεγάλες 
πέτρες. Έτσι πολλοί τραυματίες είχαν τα 
τραύματά τους στον πισινό. Δεν θέλω 
να τους προσβάλω. Ήσαν και παλικάρια 
που πήγαιναν στη σχολή αξιωματικών 
(σημ. Κ. στη ΣΑΓΑ, Σχολή Αξιωματικών 
του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ).
Μερικές αναφορές για τους Πομάκους 
άκουγα και από το σύντροφό 
μου αργότερα. Έλεγε για κάποιον 
Ιμπραήμ. Ήταν μάλλον στην Ε’ Σειρά 
αξιωματικών. Το καλοκαίρι του 1948 
τους έδωσαν θερινές στολές, δηλαδή 
κοντό παντελονάκι, και την εντολή την 
επόμενη μέρα όλοι να είναι ντυμένοι με 
την καινούργια τους στολή. Κανείς δεν 
σκέφτηκε τις δυσκολίες του Ιμπραήμ. 
Πώς θα ντυθεί με το κοντό παντελόνι; Θα 
φανούν τα πόδια του! Δεν γίνεται όμως 
να μην εκτελέσει και τη διαταγή… Λοιπόν 
ο Ιμπραήμ βρήκε τη λύση. Φόρεσε κι 
αυτός το κοντό παντελόνι, αλλά πάνω 
από την παραδοσιακή του στολή, και 
πήγε στο προσκλητήριο. Μπορείτε να 
φανταστείτε αυτό το ντύσιμο; Και πάνω 
από το κοντό παντελόνι, κι ένα ζωνάρι 
στη μέση. Οι κοντινοί συμμαχητές του 
που τον είδαν και πρώτοι, πέσανε κάτω 
από τα γέλια. Όλο και λιγόστευαν οι 
όρθιοι. Ο αξιωματικός ενοχλήθηκε, και 
φώναζε συνέχεια: «Προσοχή, προσοχή». 
Ώσπου ήρθε και η δικιά του σειρά να 
καθίσει κάτω όταν είδε τον Ιμπραήμ, 
που μόνο εκείνος ήταν όρθιος σαν την 
καλαμιά στον κάμπο. 
Μπορείς αγαπητέ συναγωνιστή και 
αναγνώστη να φανταστείς αυτή τη 
σκηνή; Ε, στον πόλεμο όλα μπορούν να 
συμβούν. Πάνω από χοντρά και μακριά 
ρούχα να φοράει και το κοντό παντελόνι 
για να είναι ο Ιμπραήμ σε όλα εντάξει, 
τόσο με τη θρησκεία του, όσο και με τη 
διαταγή του αξιωματικού. Και στη φωτιά 
όμως όταν καθόμασταν, οι Πομάκοι 
ήσαν πάντα όρθιοι, τα χέρια τους πίσω, 
με την πλάτη στην φωτιά. Στη μάχη, ας 
δίνανε και κανένα κομμάτι του πισινού 
τους, μόνο το κεφάλι τους θέλανε να 
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γλιτώσουν. Δεν τα αναφέρω για να 
κατηγορήσω τους ανθρώπους, αλλά όλα 
αυτά συνέβησαν στον αγώνα και είναι 
και αυτοί δεμένοι με αυτόν. Τα γράφω 
γιατί πρέπει να ξέρουν οι επόμενες 
γενιές, ότι ο πόλεμος είναι καλά να μην 
αρχίζει, γιατί σαν αρχίσει δεν αφήνει 
κανέναν ήσυχο. Τότε βέβαια φταίνε 
όλοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει 
ο καθένας κομματικά ή θρησκευτικά 
– ο χάρος θερίζει χωρίς διακρίσεις. Ο 
πόλεμος ερημώνει τα πάντα, εξαφανίζει 
την ομορφιά της φύσης, ισοπεδώνει ότι 
βρει μπροστά του. 

Σελ: 57
«Λυπάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ 
πόσο κάναμε για να φτάσουμε σ’ 
ένα χωριουδάκι. Εδώ τα βουνά ήσαν 
γυμνά, είχαν μόνο πέτρες. Πρέπει να 
ήταν η Χαϊντού, έτσι λέγανε. Στο χωριό 
κινδυνεύαμε, γιατί ήσαν πολύ κοντά τα 
τμήματα του Τσαούς Αντών (Αντώνης 
Φωστερίδης, αντικομμουνιστής 
οπλαρχηγός των Εθνικιστικών 
Αντάρτικων Ομάδων στη διάρκεια της 
Κατοχής). Μπήκαμε στα πρώτα σπίτια. 
Δεν υπήρχε ψυχή. Το χωριό ήταν άδειο. 
Θυμάμαι μόνο πως ανάψαμε φωτιά 
και ζεσταθήκαμε λιγάκι. Καθορίσαμε 
τη σκοπιά, και βγάλαμε πρώτο τον Αλή. 
Μου έμεινε αξέχαστη η σκηνή που μας 
έκανε ο Αλή. Ποιος ξέρει τι να έλεγε μέσα 
του. «Εσείς κάθεστε γύρω στην φωτιά 
κι εγώ σας φυλάω». Δεν άργησε όμως 
πολύ και νάτος στην πόρτα. Την ανοίγει 
σιγά-σιγά και λίγο, ίσα-ίσα που χωράει 
το μούτρο του, και με ένα αστείο για μας 
βλέμμα, γιατί αυτός ποιος ξέρει τι φόβο 
είχε, απευθύνθηκε στον ομαδάρχη: 
«Τσαούς, τσαούς μπουρντά, κιοπέκ βαρ, 

κιοπέκ βαρ, εδώ έχει σκυλιά» (σημ. Κ: 
ήθελε ψωμί). Ο Ξανθούλης τον κοίταγε 
κι έβαλε τα γέλια: «Εσύ πρόσεχε τους 
ανθρώπους του Τσαούς Αντών, άφησε τα 
σκυλιά. Δεν μας πειράζουν και πήγαινε 
στη θέση σου». Που όμως να καθίσει ο 
κακομοίρης. Κάθε τόσο σα μικρό παιδί, 
άνοιγε την πόρτα. 
Από αυτή την ιστορία του χωριού, μαζί και 
του Αλή, μόνο αυτή τη χαρακτηριστική 
σκηνή θυμάμαι. Όταν πήραμε την 
ανηφόρα, βρήκαμε πολύ χιόνι και πάρα 
πολύ κρύο. Πολλοί συναγωνιστές μας 
δεν άντεχαν και καθόντουσαν κάτω 
σταυροπόδι. Το ψωμί στο σάκο μας ήταν 
κι αυτό παγωμένο. Το έβλεπες κίτρινο 
και άσπρο, γιατί το αλεύρι ήταν από 
καλαμπόκι.
Τρώγαμε και νιώθαμε στο στόμα το 
τρίξιμο του πάγου. Τα δόντια μας 
είχαν τη δύναμη να σπάνε τα παγάκια. 
Και όμως, ήταν πολύ γλυκό. Τρώγαμε 
με τέτοια όρεξη και καλαμπούρι και 
αστειευόμασταν λέγοντας πως τρώμε 
ένα ωραίο ψωμί με ένα καλομαγειρεμένο 
φαγητό με αξέχαστη νοστιμιά. 
Η διαδρομή Έβρου-Δράμας ήταν αρκετά 
μεγάλη και γεμάτη με περιπέτειες. 
Αλλά ποια αξία θα είχε ο ΑΓΩΝΑΣ εάν 
δεν υπήρχαν τόσες δυσκολίες; Να που 
κόντευα να ξεχάσω ένα περιστατικό. 
Σε κάποια φάση της διαδρομής μας, 
είχαμε μια ομάδα αποτελούμενη από 
κοντοχωριανούς με ομαδάρχη τον 
Καρακώστα από την Ελιά Ορεστιάδας 
(ψευδώνυμο του Κώστα Ζησίδη), το 
μπάρμπα Χρήστο Κανταρίδη από τα 
Δίκαια, το Γιώργο Γκροΐδη από τα 
Δίκαια, το μπάρμπα Κώστα το νοσοκόμο, 
κι έμενα από την Ελιά. Δυστυχώς δεν 
θυμάμαι τους υπολοίπους. 

Περάσανε πολλά χρόνια και με λύπη 
διαπιστώνω το μεγάλο λάθος μας που 
δεν γράφαμε το ημερολόγιό μας. Α, 
θυμήθηκα το Γιώργο που ήταν πολύ 
ήρεμος και πάντα γελαστός. Δεν 
προλαβαίναμε να καθίσουμε κι άρχιζε το 
τραγούδι του: Ξεκίνησα, ξεκίνησα για να 
σε βρω/ξεκίνησα γιατί σε αποθύμησα… 
χωρίς να παραλείπει και το: Συννέφιασε, 
συννέφιασε ο ουρανός.
Είχε ο φουκαράς κι ένα μεγάλο 
καημό, που δεν πρόλαβε να πάρει τη 
φωτογραφία της κόρης του που μόλις 
άρχισε να κάνει τα πρώτα βηματάκια 
της και μια δεύτερη φωτογραφία της 
κόρης του που βγαίνει στην αυλή. 
Εμείς, πιο μικροί τον πειράζαμε και δεν 
αργούσαμε να του πούμε: «Λέγε, λέγε 
το «Ξεκίνησα». Κι αυτός απαντούσε 
καλόκαρδα και καλοσυνάτα: «Τι ξέρετε 
εσείς από καημούς; Παιδιά είστε!». 
Εδώ θυμάμαι και τον μπάρμπα-Κώστα 
που κουβάλαγε το υγειονομικό του 
γιλέκο και μας πρόσεχε μη τυχόν και 
πάθουμε κάτι. Είναι αλήθεια πως το 
παιδικό μας μυαλό δεν μπορούσε να 
αντιληφθεί τις συνέπειες που θα είχε 
κάθε ενέργειά του.
Δεν μας έφτανε η πορεία μας μέσα 
στο χιόνι και στα ατελείωτα δάση, 
σκεπασμένα με τα βαριά κρύσταλλα 
πάνω τους που όλο και λύγιζαν και 
μας χτυπούσαν τα κεφάλια. Εμείς τα 
σπάζαμε και τα βάζαμε στο στόμα, λες 
και τρώγαμε καραμέλες. Κι όμως, μας 
ανακούφιζε το κριτς-κριτς. Ο μπάρμπα-
Κώστας μας προλάβαινε και μας τ’ 
άρπαζε απ’ τα χέρια σαν στοργικός 
πατέρας. Όλο φώναζε: «Θα πονέσει 
ο λαιμός σας, θα κάνετε πυρετό και 
υποφέρετε».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο Νίκος Καλόγερος
(Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για τα 3 CD με δημοτικά ηπειρώτικα τραγούδια. Κάναμε λάθος σε προηγούμενο τεύχος και 
γράψαμε ότι ο Σ. Φασούλης μας τα έστειλε. Συγγνώμη, Νίκο! Όσο για τη δεύτερη σου επιστολή, Νίκο, οι φωτοτυπίες δεν είναι 
κατάλληλες για το περιοδικό, δηλαδή η ποιότητά τους. Επίσης για τους 5 Προέδρους, δυστυχώς, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω 
τις φωτογραφίες, ούτε και το κείμενο για πολλούς λόγους που εσύ καταλαβαίνεις. Όσο για το κείμενο «Η τραγωδία της μάχης 
της Σπηλιάς» θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος.)

Αγαπητή Σύνταξη του Καλημέρα,
Έλαβα το περιοδικό, τεύχος 4/2013 

και το διάβασα με μεγάλη προσοχή 
και συγκίνηση από το εξώφυλλο ως 
το οπισθόφυλλο. Σας στέλνω και τα 
συγχαρητήρια μου για τις εκδηλώσεις 
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.
Με συγκίνησαν τα κείμενα για τα 
αιματηρά και θλιβερά γεγονότα 
στις 3 Δεκέμβρη 1944 στην Αθήνα. 

Συγχαρητήρια στον συναγωνιστή Άρη 
Καρρέρ.
Στη σ. 9, αγαπητή Τασούλα, για την 
ηρωική ιστορία της οικογένειας 
Ερμιονής Μωυσίδου-Σπάλα από 
την Μεταμόρφωση Κιλκίς, στέλνω 
συγχαρητήρια προσωπικά στην Ερμιόνη 
για την πίστη της στα ιδανικά του Αγώνα 
όπως και στην οικογένεια της που 
παλεύουνε στα κοινά της Κοινότητας 

Ελλήνων Πράγας. Συγχαρητήρια 
και για τον ήρωα προπάππου τους 
Μωυσίδη Κώστα. Και πράγματι οι 
Πόντιοι πρόσφυγες με τον ερχομό τους 
από τη Ρωσία το 1922 στην Ελλάδα 
έφεραν μαζί τους τις επαναστατικές και 
κομμουνιστικές εμπειρίες και βοήθησαν 
το κίνημα στην Ελλάδα. Εκατοντάδες 
δώσανε τη ζωή τους, όπως ο Κώστας 
Μωυσίδης, το ίδιο και ο γνωστός ήρωας 

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................



27

Γαρέφης κι αυτός από το Κιλκίς. 
Στη συνέχεια διάβασα και για το βιβλίο 
του Απόστολου Μπαχτσεβάνη για τον 
ηρωικό Έβρο και μπράβο του για τους 
αγώνες του. Συγχαρητήρια και στην 
αγαπητή μας Άννα Κεφαλέλη, χάρη στην 
οποία έφτασε το βιβλίο στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 
Αγαπητή Τασούλα, αναφέρεστε σε 
λάθη που τυχών αντιληφτούμε στο 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Εγώ προσωπικά δε θεωρώ 
λάθη αν αντί για ‘φι’ μπαίνει «γι». Το 
κύριο είναι το νόημα και το νόημα 
των κειμένων που δημοσιεύονται στο 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ είναι σωστό και συγκινητικό. 
Συγκινεί τους αναγνώστες όπου κι αν 

βρίσκονται. Επίσης πολλά συγχαρητήρια 
στην προσφυγοπούλα Ελευθερία Γιώση 
για το ταλέντο της ως φωτογράφος που 
το έργο της στολίζει και ομορφαίνει την 
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» μας. 
Διαβάζοντας το ΚΑΛΗΜΕΡΑ θυμήθηκα 
τρία τραγούδια της Αντίστασης και σε 
παρακαλώ, Τασούλα να δημοσιευτούν. 
Και μια που είναι και η τελευταία 
επιστολή για το 2013 σας εύχομαι 
το καινούριο έτος 2014 να είναι 
δημιουργικό και ειρηνικό. Με εκτίμηση 
Νίκος Καλόγερος, Θεσσαλονίκη, 
14/11/2013
Υ.Γ. Ήθελα να σημειώσω και μια 

παράλειψή μου για την αυτοβιογραφία 
μου που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενο 
τεύχος. Αν την έγραψα δεν είναι για 
κανένα άλλο λόγο παρά γιατί θεωρώ 
ότι η δική μου αυτοβιογραφία είναι 
η τυπική ιστορία της γενιάς μου, μιας 
γενιάς που εκδιώχτηκε από την πατρίδα 
της και βρήκε καταφύγιο σε μια άλλη. 
Είναι η ίδια ιστορία πολλών άλλων που 
διαβάζοντας την αναγνώρισαν τη δική 
τους ζωή, τα δικά τους βιώματα, τη δική 
τους πορεία. Ευχαριστώ και πάλι. (Κ: 
Λόγω χώρου, δημοσιεύουμε μόνο ένα 
από τα τραγούδια της Αντίστασης που 
μας έστειλε ο Νίκος.)

«Σαν ατσάλινο τείχος που αλύγιστο
ορμάει στα πεδία των τίμιων μαχών
με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη
και τον Άρη
που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού
δίχως τανκς, αεροπλάνα, μόνο όλμους, 
πολυβόλα

η ψυχή ξεψυχάει ο αγκυλωτός του 
φασισμού.
Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελλα ξεσπά
στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά
μια φωνή αντηχεί στον αέρα πέρα ως πέρα
με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά.»

Από την Οστράβα, γράφει η Μαρία Προύσαλη
Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου

Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
στο παλάτι της Πορούμπας, στην 

Οστράβα, είναι μια ζεστή αγκαλιά 
για τους ορθόδοξους Έλληνες, όπως 
και για τους Τσέχους ορθόδοξους. Ο 
Επαναστάτης Προύσαλης έδωσε την 
άδεια στα παιδιά του να δημιουργήσουν 
τον ναό στο πιο κατάλληλο χώρο του 
παλατιού και το 2009 ήρθε να το 
αγιάσει ο Αρχιεπίσκοπος της Τσεχίας 
και Σλοβακίας ο Μακαριότατος 
Χριστόφορος.
Η θεία λειτουργία γίνεται από τότε κάθε 

Κυριακή 10η ώρα, από τον πάτερ Δανιήλ, 
με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου 
Συμεών, στην ελληνική και τσέχικη 
γλώσσα.
Επίσης, κάθε μεγάλη γιορτή της 
ορθόδοξης εκκλησίας γιορτάζεται στον 
ιερό αυτό χώρο.
Για τους ψαλμούς είναι υπεύθυνη η 
Χορωδία του Αγίου Γεωργίου, που 
ψάλλει βυζαντινούς ελληνικούς, όπως 
και τσέχικους ύμνους.
Πολλά βαφτίσια και γάμοι 
τελετουργήθηκαν στο εκκλησάκι.
Μεγάλη χαρά και τιμή είναι για 
τους πιστούς οι επισκέψεις του 

Αρχιεπίσκοπου Συμεών, του 
Μακαριότατου Χριστόφορου και του 
Αρχιμανδρίτη πάτερ Νικόλαου Ιωαννίδη, 
καθηγητή πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το καλοκαίρι 2013 αναγνωρίστηκε 
η Ορθόδοξη Κοινότητα του Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου σαν ανεξάρτητη 
κοινότητα, δίπλα στις άλλες δύο 
ορθόδοξες κοινότητες της Οστράβας. 
Κ: Συγχαρητήρια στις αδερφές 
Προύσαλη για την μεγάλη προσπάθεια 
που έχουνε κάνει και όπως βλέπουμε 
όλα τώρα λειτουργούν πολύ καλά. Σας 
ευχόμαστε ακόμα πιο μεγάλες επιτυχίες 
με τα καινούργια μουσικά σχήματα!!!! 

Από τον Κώστα Ιωαννίδη και Μιλούσκα,
από την πόλη Λίσοβ, Νότια Τσεχία,
 email: Kostas.joanidis@seznam.cz, Kostas Joanidis, Třída 5.května 209/103, PSČ 37372

Καλήμέρα σεβαστή Τασούλα
Σε χαιρετάμε (ο Κώστας και η Μιλούσκα) 
από την πόλη Λίσοβ, Νότια Τσεχία 
και σου ευχόμαστε καλή υγεία και 

επιτυχία στο έργο σου για την Ελληνική 
Κοινότητα της Πράγας στο Νέο Έτος 
2014. Σου στέλνω μερικές φωτογραφίες 
των Ελληνόπουλων από τον παιδικό 

σταθμό στο Νόβε Χράντι (1955-1957) 
με την παράκληση της δασκάλας 
Στανισλάβα Κόντοβα (Stanislava  Ko-
dadová  με γυαλιά), η οποία είναι στις 
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φωτογραφίες, να την βοηθήσουμε στην 
αναγνώριση των παιδιών και τη σύναψη 
σχέσεων με τους πρώην μαθητές της. 
Νομίζω ότι η πιο ταχύτερη λύση θα είναι 
μέσω του περιοδικού Καλημέρα και όσοι 

αναγνωρίσουν πρόσωπα να στείλουν τα 
βασικά προσωπικά στοιχεία και σε ποιες 
φωτογραφίες είναι στην παρακάτω 
διεύθυνση:
Email:  kostas.joanidis@seznam.cz

Kostas Joanidis, Třída 5.května 209/103, 
PSČ 37372

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας και 
Μιλούσκα
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Από την Άννα Κεφαλέλη, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 15.1.2014

(Κ: Η Αννα Κεφαλέλη είναι παιδί πολιτικών προσφύγων. Γεννήθηκε στη Ρουμανία, όπου και σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή. 
Μετά τον επαναπατρισμό της ως γεωπόνος δούλεψε πολλά χρόνια στον Έβρο από όπου κατάγεται η μητέρα της Τασούλα 
Κεφαλέλη. Η Αννα, τώρα συνταξιούχα αφιερώνει το χρόνο της στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τους μαχητές και 
μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Έχει ξαναεκδόσει το βιβλίο αναμνήσεων της μητέρας της το 2013 αφού η πρώτη 
έκδοση των 1.000 βιβλίων είχε εξαντληθεί ενώ το ενδιαφέρον των αναγνωστών είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Είναι από τα «παιδιά» 
που αισθάνεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε την ιστορία των ηρώων του ΔΣΕ και πάντα να τιμάμε τον αγώνα τους. 
Η Αννα βρίσκει τους μαχητές και μαχήτριες, συζητά μαζί τους και μαζεύει όλο το υλικό για μας και για τους νέους που πρέπει 
να ξέρουν και ποτέ να μην επιτρέπουν σε κανέναν να τους «ενθαρρύνει» να «ξεχάσουν» αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας. Η 
Άννα είναι τακτική αναγνώστρια του περιοδικού μας. Η επιστολή αυτή γράφτηκε σχετικά με το βιβλίο της μητέρας της Τασούλας 
Κεφαλέλη, μαχήτρια του ΔΣΕ, από τον Έβρο και δύο από τις συνομιλίες που έχει με αναγνώστες του βιβλίου.) 

ΤΟ  ΚΟΡΙΤΣΙ  ΜΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΔΑΚΙΑ

Ψάχνω πολύ καιρό Ανθρώπους  
από τον Έβρο. Ακόμη και 

Επαναπατρισθέντες Πολιτικοούς  
Πρόσφυγες. Έτσι, για να ακούω, να 
γνωρίσω μαχητές του Δημοκρατικού 
Στρατού, ίσως και συμμαχητές της 
μάνας μου. Γνωρίζω αρκετά μονοπάτια 
της πονεμένης Ιστορίας του τόπου μας. 
Αλλά μαθαίνω λίγα –λίγα και για την 
πορεία των τμημάτων των μαχητών του 
ΔΣΕ από τον Έβρο στο Γράμμο- Βίτσι. 
Καλός οδηγός είναι το βιβλίο της μάνας 
μου με τίτλο: «Μια Πεζοπορία της Ζωής 
και του Πολέμου», όπως και τα βιβλία 
του Χρ. Παπαδόπουλου με τίτλο «ΖΩ  
ΚΑΙ  ΘΥΜΑΜΑΙ» και του Μπαχτσεβάνη  
Απόστολου με τίτλο: «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ». Όλοι 
τους παιδιά του ΕΒΡΟΥ και πολλοί, 
πολλοί άλλοι… Ατέλειωτος κατάλογος. 
Ιστορίες πραγματικές. Ιστορίες πολλές. 
Μαχητές που σήμερα κοντεύουν τα 90 
τους χρόνια. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά 
κι ας μη με γνωρίζουν προσωπικά. Τους 
λέω την ταυτότητά μου. Είμαι παιδί 
της Τασούλας από την Ελιά του Έβρου, 
μαχήτριας του Δ.Σ.Ε…  και η καρδιά τους 
χτυπά δυνατά. Οι ερωτήσεις μου είναι 
πολλές… Στην τηλεφωνική γραμμή η 
θεία Μαρίκα από την Πλάτη του Έβρου. 
Δίπλα, δίπλα τα χωριά. Τη μάνα μου 
τη γνώρισες, θεία; Πως τι λένε παιδάκι 

μου; Μου είπε ο αδερφός μου για την 
Αναστασία αλλά εγώ δε θυμάμαι… καμία 
Αναστασία από την Ελιά… Αρχίζουν 
βροχή οι ερωτήσεις. Που ήταν; Ποιος 
ήταν Ομαδάρχης; Ποιος ο Διμοιρίτης; 
…Και οι ερωτήσεις τελειωμό δεν έχουν. 
Αλλάζω κουβέντα και πάλι το μυαλό 
εκεί…
Πήγες θεια Μαρίκα στη Δράμα;
Ουυυ… Εγώ, μόνο Δράμα;  Μέχρι το 
Γράμμο- Βίτσι έφτασα…
Έφυγα ένα βράδυ του Οκτώβρη του 
‘48 και πήγαμε προς Πετράδες όπου 
μαζευόμαστε εμείς οι κυνηγημένοι… 
Πήρα μαζί μου δύο μπλούζες, δύο 
φούστες και τα λίγα εσώρουχα. Μόνο 
2-3. Έτρεχε με αυτά η γιαγιά μου να 
μου τα δώσει. Ήταν όπως βλέπεις στη 
θέση της μάνας που δεν είχα. Ήμουνα 
από μικρό ορφανό. Έφευγα όμως 
αποφασισμένη. Φώναζε η γιαγιά πως 
κινδυνεύω. Κι εγώ της απαντούσα 
τρέχοντας πως κι εδώ και στο βουνό τον 
ίδιο κίνδυνο θα έχω.
Έτσι έφυγα, παιδάκι μου. Εδώ σταματάμε 
την κουβέντα. Ξανά κουβέντα τις 
επόμενες μέρες. Της στέλνω το βιβλίο 
της μάνας μου με τη μεγάλη φωτογραφία 
μπροστά, στο εξώφυλλο. Ντυμένη με τη 
στολή του ΔΣΕ. Όρθια. Η θεία Μαρίκα 
ξέρει. Περιμένει χαρούμενη το βιβλίο. 
Και να που ο ταχυδρόμος το πήγε. 

Εκεί στο χωριό. Στο Δορηκό του Έβρου 
όπου μένει. Βλέπει το βιβλίο που τόσο 
λαχταράει… Η χαρά κρατάει λίγο. Όταν 
αντικρίζει την μεγάλη φωτογραφία 
έπαθε το μεγάλο ΣΟΚ.  ΟΧΙ, ΟΧΙ… και 
κλαίει με λυγμούς στο τηλέφωνο. Το 
κρατά και τρέμει. Η φωνή της σπάει.
Εγώ αυτή την Τασούλα ήξερα, όχι 
Αναστασία …Ναι… Ναι… Από την Ελιά. 
Η ψυχή της θα βγει… Ξαναχτυπά λίγο 
αργότερα το τηλέφωνο. 
Έλα, η θεία Μαρίκα είμαι…
- Έπαθες κάτι;
- Σου συμβαίνει κάτι; Εγώ 
τρόμαξα πολύ.
- Όχι παιδί μου, θυμήθηκα τη 
μάνα σου, την Τασούλα. Ήμασταν μαζί. 
Την ήξερα καλά.
Είναι το κορίτσι με τα κοτσιδάκια… Από 
την Ελιά. Κλαίω γιατί τώρα μαθαίνω 
πως πέθανε. Κλαίω γιατί οι νεκροί 
του πολέμου είναι πολλοί. Κλαίω γι 
αυτά και γι αυτούς που θυμάμαι. Ήταν 
κουβέντα γεμάτη πόνο. Κουβέντα για 
την Τασούλα, Ανθυπολοχαγό του Δ.Σ.Ε., 
πολιτικό πρόσφυγα στη Ρουμανία και η 
θεία Μαρίκα Πολιτικός Επίτροπος της 
Σχολής Αξιωματικών του Δ.Σ.Ε. (ΣΑΓΑ) 
και αργότερα πολιτικός πρόσφυγας 
στην Τασκένδη. Σήμερα κάτοικος του 
νομού Έβρου. Έτσι απλά εδώ σταματά η 
κουβέντα μας….

Και η Ελένη Τραγγανίδα, μαχήτρια του ΔΣΕ, χρόνια φυλακισμένη στις φυλακές Αβέρωφ, 
συζητά με την κόρη της Τασούλας Κεφαλέλη, την Άννα. 

Χτυπά το τηλέφωνο. 
Ναι… Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. 

Σάστισα… Βραχνή  βαριά φωνή, σα 
να είναι με δάκρυα… Παγώνω για μια 
στιγμή. Ρωτώ αμήχανα: Τι κάνετε; 
Παιδί μου , απόψε δεν κρατιέμαι… 
Περπατάω όλη νύχτα… Πάλι 
μπερδεύομαι.
Είσαι κρυωμένη; Όχι παιδί μου.
Να, είχα παρέα, πολλές ώρες την 
Τασούλα…
Ποια Τασούλα, ρωτώ γεμάτη απορία.
Αυτή που ξέρεις… Ααα… Τώρα 

κατάλαβα…
Και συνεχίζει η Ελένη Τραγγανίδα που 
μόλις χτες πήρε το βιβλίο  της μάνας 
μου, με τίτλο ΜΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ της ΖΩΗΣ 
και του ΠΟΛΕΜΟΥ- από το τρίγωνο 
του Έβρου στο Γράμμο- Βίτσι… Και 
συνεχίζει η Ελένη με σπασμένη φωνή:  
«Περπατάμε μαζί… Σχίζουμε τα βουνά. 
Κουβαλάμε το βάρος του πολέμου με τα 
προβλήματά του». Η μητέρα μου έφυγε 
νωρίς από τη ζωή. Διαβάζει το βιβλίο 
της η Ελένη και όλα είναι ζωντανά. Σα 
χτες. Παίρνει ανάσα. «Αυτές τις μέρες 

το διαβάζω, μου λέει κλαίγοντας, και θα 
περπατάμε μαζί. Ότι γράφει σα να μου 
τα λέει δίπλα. Και είναι τόσο γνωστά. 
Μα τόσο γνωστά …ψείρες, πείνα, διψά, 
κρύο, κούραση και λαχτάρα… Δεν μπορώ 
είναι πολύ ζωντανό». Ναι, διότι και η 
Ελένη ήταν μαχήτρια του ΔΣΕ πάνω 
στα βουνά και για χρόνια στις φυλακές 
«Αβέρωφ»…
«Εμείς που γράψαμε είναι σταγόνα στον 
ωκεανό… Δε θέλουμε να προβάλουμε 
το εγώ μας. Και δεν είναι αυτοσκοπός. 
Έγραψα κι εγώ, έγραψε και η μάνα σου 
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για τους Αγωνιστές και Αγωνίστριες της 
Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου. 
Για να μην ξαναδούμε ΠΟΤΕ πόλεμο. 
Για να γνωρίσουν οι επόμενες γενιές 
τις άξιες, τις θυγατέρες και  ήρωες του 
αγώνα, στον πόλεμο και στη ζωή για ένα 
μέλλον αντάξιο των παιδιών τους».
Η μητέρα μου Τασούλα Κεφαλέλη από 

την Ελιά Έβρου, Ανθυπολοχαγός και 
η Ελένη Τραγγανίδα, μαχήτρια του 
Δ.Σ.Ε. από την Μαριολάτα Φωκίδας. Η 
Τασούλα έζησε χρόνια στην πολιτική 
προσφυγιά. Η Ελένη έζησε χρόνια στις 
φυλακές… Και σήμερα θυμούνται, έτσι 
όπως ξέρει η Ελένη να συνομιλεί με τους 
νεκρούς, με την ΙΣΤΟΡΙΑ. Δεν ξεχνάμε…

(Ευχαριστούμε την Ελένη Τραγγανίδα-
Μακρυνιώτη για τα δύο βιβλία της, 
«Μυρτιά του βουνού, μαρτυρία μιας 
ανταρτοπούλας» και το «Και τώρα που 
να πάω; Αφήγημα», τα οποία θα τα 
παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος. 
Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη, η 
οποία μας τα έστειλε.)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
Αγαπητή «Καλημέρα»,

Αξιοποιώντας τις προσφορές σου, 
θέλουμε να υπενθυμίσουμε τον πρόωρο 
χαμό της αδερφής μας Σουλτάνας 
Τριανταφύλλου, που τη χάσαμε πριν 5 
χρόνια, ανήμερα των Χριστουγέννων, 
στις 23 του Δεκέμβρη 2008. Όσοι τη 
γνωρίζατε θυμηθείτε την μαζί μας.
Με αγάπη, ο γιος της Ανδρέας με την 

οικογένειά του και τα αδέρφια της 
Κατερίνα και Σωτήρης - Πουπάκη, 
οικογενειακώς.
Επίσης με την ευκαιρία των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
ευχόμαστε στην «Καλημέρα» πολλές 
δυνάμεις και σε όλους τους φίλους (που 
πολλά ονόματά τους διαβάζουμε στις 
σελίδες της «Καλημέρας») και που με 

τους οποίους ευχόμασταν κάποτε «Καλή 
Πατρίδα»,  να είναι η Πατρίδα μας πάντα 
καλή και στοργική και στα ύψη της 
ιστορίας της.
Επίσης ανταποκρινόμενοι στην 
έκκληση της Συνταχτικής επιτροπής του 
«Καλημέρα», στέλλουμε σαν οικονομική 
βοήθεια 1.000 Κορωνών Τσεχίας.

Από τη Χάνα Κούμποβα, δασκάλα στον παιδικό σταθμό Μπούντκοφ, η οποία ψάχνει να 
βρει επαφή με τα παιδιά που ήταν σ’ αυτό τον σταθμό.
Od: Hana Kubová <Kubova26@seznam.
cz>
Datum: 5. 11. 2013
Předmět: Dětský domov Budkov

Dobrý den,
chtěla Vás požádat o pomoc při hledání 
dětí, které prošly dětským domovem 
v Budkově (okres Třebíč) pro účely mé 
bakalářské práce. Nejsou mezi členy 

Řecké obce Krnov - město tito Řekové, 
případně zda se dají nějak dohledat. 
Předem děkuji za jakoukoli pomoc.
S pozdravem
Hana Kubová

JMÉNO  ODCHOD Z DOMOVA

Aidinidis Kostas  28. 6. 1959
Aidinidis Kleni  28. 6. 1959
Angelidu Helena    5. 8. 1960
Arvanitidu Lefteria 17. 8. 1960
Avramopulos Jorgos 17. 8. 1960
Adamopulu Maria 1. 9. 1960
Adamopulu Věra    1. 9. 1960
Avramopulos Pavlas 25. 8. 1961
Avramopulos Periklis 2. 9. 1961
Arvanitidu Eva   4. 9. 1961
Dolia Ermioni    5. 9. 1959
Dimitriadis Dušan   2. 9. 1961
Dimitriadu Liduše    6. 9. 1961
Eftoxiadis Kostas  12. 2. 1959
Fandidu Ludmila    5. 9. 1961
Fandidu Marta    5. 9. 1961
Georgiadu Sofia  24. 6. 1960
Georgiadis Pavlos  24. 6. 1960
Georgiu Bebis    1. 7. 1961
Christodulos Jorgos 18. 6. 1960
Joanidu Kleni  30. 6. 1959
Jalamidu Maria  31. 8. 1959
Jalamidu Irini  31. 8. 1961
Klosaridu Desina  17. 9. 1959
Klosaridu Ja  17. 9. 1959
Kirkinidis Jorgos  18. 6. 1960
Kirkinidis Dimitris  26. 7. 1960
Kakli Chrisula  12. 12. 1960
Kakli Sultana  12. 12. 1960

JMÉNO  ODCHOD Z DOMOVA 

Kladitu Anastázia    1. 7. 1961
Kladitu Elisabet    1. 7. 1961
Kadhim Mina  11. 8. 1961
Kadhim Hiva  11. 8. 1961
Kipru Christina  31. 8. 1961
Kokinopulos Sterios 2. 9. 1961
Klonaridu Janula   6. 9. 1961
Mara Maria  25. 12. 1959
Moras Dimitris  25. 12. 1959
Mečos Kostas  17. 7. 1960
Mavrokefalidu Katina 17. 8. 1960
Mesochoridis Janis  2. 9. 1961
Nikolaidis Nikos  27. 8. 1959
Nota Sofia  20. 6. 1960
Notas Kostas  17. 8. 1960
Orfanidis Kostas    1. 11. 1960
Orfanidu Eleni    1. 11. 1960
Papadopulos Dimitris 26. 6. 1959
Papadopulos Stavros 26. 6. 1959
Papadimitriu Stavrula 17. 6. 1960
Papgeorgios Sterios 31. 8. 1961
Paraskevopulos Vasilis  2. 9. 1961
Panagopulos Alexis  7. 9. 1961
Panagopulos Fotis  7. 9. 1961
Rendzela Vasiliki  17. 7. 1959
Rossipulos Janis  11. 10. 1959
Stavropulos Takis  30. 7. 1959
Sumelidis Janis  7. 8. 1959
Stergios Tamasis  4. 10. 1959

JMÉNO  ODCHOD Z DOMOVA 

Stogjatis Evangelis 18. 6. 1960
Skupra Katina  26. 6. 1960
Stambulidu Theopula 31. 8. 1961
Stambulidu Sara  31. 8. 1961
Tilkeridis Mitrofanis 4. 9. 1961
Tilkeridu Ludmila  4. 9. 1961
Tilkeridu Věra  4. 9. 1961
Theodoridis Achileas 7. 9. 1961
Vrottas Kostas  31. 8. 1961
Vrottas Kostakis  31. 8. 1967
Zerdagoglu Kostas 28. 8. 1959
Zerdagoglu Vasil  28. 8. 1959
Ziku Niki   14. 11. 1959
Zerva Alexaneda  13. 12. 1959
Zervas Michalis  13. 12. 1959
Ziku Mirka  31. 8. 1960
Zdrulidu Maria  12. 7. 1961
Zikopulos Pantelis 23. 8. 1961
Zikopulu Argirula  2. 9. 1961

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................



Η ΕΚ Πράγα  ̋γιορτάζει το Κόψιμο τη  ̋Πίτα̋



Η Λέσχη Φιλελλήνων 
γιορτάζει το Κόψιμο τη̋ Πίτα̋
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