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Εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας για τον Μάιο και Ιούνιο

Ζητούμε συγνώμη

κόρη του Λαοκρατία

Χρήστου

Προβίδα και του Δημήτρη Νεδέλκου.

συνέντευξη με τον Οδυσσέα Δεληγιάννη

Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε

Στο τεύχος 1/1013, η φωτογραφία

Λέσχη Φιλελλήνων

αλή ανάγνωση!

1. Ελληνική Κουζίνα, σεμινάριο (οργανωτές Χ. Πατούλια και Μ. Σπάλας)

2. Εκδρομή με την βουλγάρικη Κοινότητα 'Αναγέννηση' στην περιοχή Λέντνιτσε, 26.5.,

πρόσκληση της βουλγάρικής Κοινότητας.

3. Τιμούμε τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Πόντεμπραντυ

(οργανωτές Ε. Γιώση-Πέτελικ και Τ. Ζησάκη-

4. Εκδρομή για τα παιδιά (οργανωτής Ι. Αβουκάτου)

5. Εκδηλώσεις των μαθητών του ελληνικού σχολείου 'Πάμε διακοπές' (οργανωτές Ε.

Μανιάτη, Κ. Σπάλα και Χ. Πατούλια)

6. Συμμετοχή στο 8ο Φεστιβάλ με διάφορες εκδηλώσεις, οργανωτής ΔΣ

για το «κούρεμα» της λέξης πίτα σελ. 1, τεύχος 1/2013, την οποία θα

τη βρείτε πίσω από τις φωτογραφίες αν έχετε χρόνο για ψάξιμο. Επίσης στη σελ. 21 στο ίδιο

τεύχος η σύζυγος του Π. Χαρατσίδη είναι η Σουλτάνα, ενώ η είναι και η

Λαοκρατία μας είχε φέρει το χειρόγραφο για την ιστορία της πολιτικής προσφυγιάς στην

Τσεχοσλοβακία. Το τεύχος 1/2013 βγήκε με την οικονομική υποστήριξη του

Για «τεχνικούς λόγους» ο Ν. Κοματσέλης δεν πρόλαβε

να στείλει την προσφορά του. Στη γράψαμε ότι ο

ΕΛΑΣ του Έβρου δεν πήρε οπλισμό από τους Άγγλους. Ο Έβρος πήρε οπλισμό από τους

Άγγλους, αλλά ήταν πια πολύ αργά”, μας διόρθωσε ο Οδυσσέας Τα υπόλοιπα λάθη,

τυπογραφικά και άλλα, τα διορθώνετε και μόνοι σας διότι όπως ξέρετε δεν έχουμε άτομα

που προσφέρονται να κάνουν την επιμέλεια

για τις προσφορές ενίσχυσης του περιοδικού μας τους αναγνώστες μας

1. Την οικογένεια Ηλία και Ουρανία Μιχόπουλου – 300 κορώνες

2. Την Ελπινίκη Δαμιανίδου – 200 κορώνες

3. Τον Θανάση Κεσίδη από τη Θεσσαλονίκη – 000 κορώνες

4. Τον Οδυσσέα Δεληγιάννη – 1.000 κορώνες

5. Την Αλίκη Ματσάγγα από την Αθήνα – 20€

6. Τον Ανδρέα Λέφα από την Λεμεσό, Κύπρος

τους χορηγούς οι οποίοι βοήθησαν τη λαχειοφόρο αγορά με τις προσφορές

τους στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου: οικ. Πανάτση, οικ. Νεδέλκου, τον Π. Δρόσο, την

Ανεξάρτητη Κίνηση Γυναικών Ελλάδας, τον Γ. Ασαρλίδη, το ελληνικό εστιατόριο «Στου

Γιώργου στην Πράγα 4, τον Σωτήρη Ιωαννίδη από το Ρεϊβις και το ΔΣ της ΕΚ Πράγας.

στη σελ. 6 είναι από το Φεστιβάλ στο Κρνοβ και η

χορωδία είναι της Πράγας. Ο διευθυντής ορχήστρας είναι ο Μίμης Μιμηλίδης και ο αδερφός

του Ευκλείδης είναι με το ακορντεόν. Ευχαριστούμε την Ελπινίκη για τις πληροφορίες.

Επίσης, ευχαριστούμε τη , και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο Μίλαν

Κονέτσνυ και την Ανθούλα Μπότου για τη συνδρομή τους στο περιοδικό μας με άρθρα και

φωτογραφίες των εκδηλώσεων της Λέσχης για την πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία.
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23.2.

ιορτάσαμε τα 70 χρόνια από

την ίδρυση της θρυλικής

ΕΠΟΝ

23.2.

υνεχίσαμε τον εορτασμό

μας

3.3.

ιορτάσαμε την επέτειο της

25ηςΜαρτίου

12. 4.

α κο ύ ρ α σ τ η Ι β ά ν α

Αβουκάτου

Γ

Σ

Γ

Η

(Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων). Η

ΕΠΟΝ ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου

1943, σε ένα σπίτι στην οδό Δουκίσσης

Πλακεντίας 3, στους Αμπελοκήπους.

Αρχικά, στις 5 Φεβρουαρίου 1942, με

πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία

Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας) στην

Α θ ή ν α ι δ ρ ύ θ η κ ε τ ο Ε θ ν ι κ ό

Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ),

στο οποίο συμμετείχαν εκτός από την

ΟΚΝΕ η «Φιλική Εταιρεία Νέων», η

«Λεύτερη Νέα», η «Σοσιαλιστική

Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας και

η «Δημοκρατική Ένωση Νέων». Στις 14

Ιανουαρίου 1943 συνήλθε η Ολομέλεια

της ΚΕ του ΕΑΜ Νέων και αποφάσισε την

ίδρυση της ενιαίας οργάνωσης της νέας

γενιάς. Στις , συνήλθε

στην Αθήνα Πανελλαδική Σύσκεψη στην

οποία πήραν μέρος: α) οι αντιπροσωπίες

εθνικών οργανώσεων Νέων: «Αγροτικής

Ν ε ο λα ί α ς Ε λ λ α δ ο ς » , « Ε ν ι α ί α ς

Ε θ ν ι κ ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ή ς

Εργατοϋπαλληλικής Νεολαίας», «Ενιαίας

Μαθητικής Νεολαίας», «Ένωσης Νέων

Αγωνιστών Ρούμελης», «Θεσσαλικού

Ιερού Λόχου», «Λαϊκής Επαναστατικής

Ν ε ο λα ί α ς » , « Λ ε ύ τ ε ρ η ς Ν έα ς » ,

Ομοσπονδ ία ς Κομμουν ι σ τ ι κών

Νεολαιών Ελλάδος», «Σοσιαλιστικής

Επαναστατικής Πρωτοπορίας Ελλάδος»,

«Φ ι λ ι κ ή ς Ε τα ι ρ ε ί α ς Νέων» . β )

Αντιπροσωπεία του ΕΑΜΝ Μακεδονίας,

Πελοποννήσου και τα μέλη της ΚΕ του

ΕΑΜΝ. γ) Αντιπροσωπεία του Εθνικού

Συμβουλίου των φίλων της νέας γενιάς.

Στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης η

ΕΠΟΝ έγραψε απαράμιλλες σελίδες

ηρωισμού. Από τις γραμμές της πέρασαν

600 χιλιάδες νέοι και νέες, από τους

ο π ο ί ο υ ς 3 5 χ ι λ ι ά δ ε ς έ γ ι ν α ν

ανταρτοεπονίτες, μαχητές του ΕΛΑΣ και 36

χιλιάδες αγωνίστηκαν στον ΕΛΑΣ των

πόλεων, στον εφεδρικό ΕΛΑΣ και στα

έμπεδα. Σε 1.300 υπολογίζονται οι

ΕΠΟΝίτες αντάρτες που έπεσαν στα πεδία

των μαχών, ενώ άγνωστος παραμένει ο

αριθμός αυτών που έπεσαν στις

δ ι αδηλώσε ι ς των πόλεων , που

εκτελέστηκαν, που πέθαναν στα

στρατόπεδα συγκέντρωσης ή που

πιάστηκαν και βασανίστηκαν από τις

αρχές κατοχής και τα όργανά τους. (από το

Ημερολόγιο2013 τηςΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ).

Ο μικρός Αχιλλέας Κυρκόπουλος

απήγγειλε το ποίημα το «Κάστρο του

Υμηττού». Το πρόγραμμα συνέχισε η

ορχήστρα «ΗΠαρέα» του ΤρύφωναΜόρα

από το Μπρνο με αντάρτικα τραγούδια

από όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε την

οικογένεια του Τρύφωνα για το εξαιρετικό

καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ετοιμάσανε

ειδικά γι' αυτή την εκδήλωση και

ενθουσίασε όπως τους πρώην ΕΠΟΝίτες

μας έτσι και τη νέα γενιά. Στην εκδήλωση

πήραν μέρος και οι πρώην ΕΠΟΝίτες μας

όχι μόνο από την Πράγα, αλλά και από το

Μπρνο. Την εκδήλωση μας τιμήσανε ο

Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελλήνων, Μίλαν

Κονέτσνυ και ηΠρόεδρος της βουλγάρικης

κοινότητας 'Αναγέννησης' Μαρία

Ζαχάριεβα μαζί με μέλη της Κοινότητας.

Στη φωτογραφία – οι πρώην ΕΠΟΝίτες

από την Πράγα κα ι το Μπρνο .

Ευχαριστούμε τους ΕΠΟΝίτες από το

Μπρνο που αψήφησαν το κρύο και τα

χιόνια για να συμμετάσχουν στην

εκδήλωση.

στο εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπος» της

οικογένειας Νεδέλκου, η οποία οργάνωσε

ακόμα μία ελληνική μουσική βραδιά (η

νεολαία μας δεν έλεγε να φύγει ακόμα και

στις 4 το πρωί!), στην οποία μας

ψυχαγώγησε και πάλι η ορχήστρα «Η

Παρέα», με ένα πλούσιο πρόγραμμα

τραγουδιών από όλη την Ελλάδα. Για τις

μικρές πρωινές ώρες φταίει ο Γιάννης

Μόρας, ο οποίος ενθουσίασε την νεολαία

μας όχι μόνο με το ύφος του, αλλά και με

την εξαιρετική φωνή και ρεπερτόριο του.

Ακόμα κι εμείς οι πολλοί πιο μεγάλοι

μείναμε μέχρι αργά (νωρίς) και

θαυμάζαμε τα υπέροχα παιδιά της

ορχήστρας. (βλ. φωτογραφίες στη σελ.

31).

,

της Εθνικής μας Γιορτής την οποία σχεδόν

όλα τα μέλη της Κοινότητας την τιμήσανε

με την παρουσία και συμμετοχή τους. Την

Πρεσβεία της Ελλάδας αντιπροσώπευσαν

ο ι κ ύ ρ ι ο ι Γ . Σ τ υ λ ι α ν ό π ο υ λ ο ς

(επιτετραμμένος της Πρεσβείας), ο Γ.

Παππάς (Εμπορικός Σύμβουλος) και ο Γ.

Κουτσός (Πρόξενος). Τα παιδάκια μας

απήγγειλανποιήματα και χορέψανε και με

το «μεγάλο» χορευτικό (ευχαριστούμε την

Ιβάνα Αβουκάτου, την Χριστίνα Πατούλια

και την Κατερίνα Σπάλα για την

προετοιμασία του καλλιτεχνικού

προγράμματος των παιδιών.). Είχαμε και

μία πολύ ευχάριστη έκπληξη – στο

«μεγάλο» χορευτικό «Ακρόπολις»

χορέψανε και τα μέλη, πέρυσι 'αρχάριοι',

των μαθημάτων χορού της Πέμπτης.

Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Σπάλα,

υπεύθυνος για τα χορευτικά μας, για την

επιτυχία αυτή. (βλ. φωτογραφίες στη σελ.

,

υπεύθυνη για τα μικρά παιδιά της ΕΚ

Πράγας οργάνωσε μια ωραία εκδήλωση

»

«

32).

23 Φλεβάρη 1943
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Οι εκδηλώσεις μας… μέχρι το Μάιο



για τοΠάσχασ' ένα εργαστήρι στηνΠράγα

10. Τα παιδάκια μας μάθανε να

φτιάχνουνε κεριά και λαμπάδες, τα οποία

ταανάψανε τοΠάσχα.Νομίζωότι όχι μόνο

τα παιδάκια φτιάχνανε τα κεράκια τους με

μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά και πολλοί

από τους γονείς δεν έλεγαν να παν για

καφέ και μείνανε να «βοηθούν» τα παιδιά

τους και την Ιβάνα. Ευχαριστούμε την

Ιβάνα για την αφοσίωσή της στα παιδάκια

μας και για τις όμορφες εκδηλώσεις που

διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους.

(βλ.φωτογραφίεςσελ. 1)

5

Ο
Νίκος Κότσιρας είναι ο πρώτος

ομογενής πολ ι τ ι κό ς σ την

Αυστραλία, οοποίος έφτασε τόσο

ψηλά πολιτικά: μετανάστης στα 5 του

χρόνια, μαθηματικός , δάσκαλος,

διευθυντής σχολείου και τώρα Βουλευτής

του Κόμματος Φιλελευθέρων στο

Κοινοβούλιο της Πολιτείας Βικτώριας

Αυστραλίας και Υπουργός, υπεύθυνος για

δύο Υπουργεία, του Υπ. Πολυπολιτισμού

και του Υπ. Ενέργειας καιΦυσικώνΠόρων.

Με την επίσκεψη του στην Πράγα, θέλησε

να συναντηθεί με την Ελληνική Κοινότητα

της Πράγας. Συναντηθήκαμε στο «Σπίτι

Εθνικών Μειονοτήτων», όπου ο Ν.

Κότσιρας είχε και μία σύντομη συνάντηση

με τον Διευθυντή του Σπιτιού, Γιακούμπ

Στέντρονστις 31Μαρτίου2013.

Ο συμπατριώτης μας Νίκος γεννήθηκε στο

χωριό Χόνδρινου, κοντά στην Πύλο το

1959. Το 1964 οι γονείς του αποφασίζουν

να μεταναστεύσουν όπως χιλιάδες άλλοι

ΈλληνεςστηνΑυστραλία για να ζήσουνμια

καλύτερη ζωή. Μετά από 30 μέρες στο

υπερωκεάνιο «Πατρίς», ομικρόςΝίκος και

οι γονείς του αποβιβάζονται στην

αποβάθρα « », η οποία σήμερα

είναι και σύμβολο των εκατοντάδων

χιλιάδων μεταναστών της Αυστραλίας

Είναι σ' αυτήν την αποβάθρα που

αποβιβάστηκαν όπως η οικογένεια του

μικρού Νίκου, έτσι και πολλές άλλες

οικογένειες οι οποίες για οικονομικούς

λόγους, είχαν ξεκινήσει για το μεγάλο

αυτό ταξίδι με μία βαλίτσα γεμάτη όνειρα

για μια καλύτερη ζωή στην Αυστραλία. Ο

μικρόςΝίκος δεν θυμάται πολλάαπόαυτό

το μακρινό ταξίδι, αλλά θυμάται τις

πολλές δυσκολίες που πέρασε η

οικογένεια του. Μπήκανε σ' ένα σπίτι με

τέσσερα υπνοδωμάτια και άλλες τρεις

οικογένειες, η κάθε οικογένεια είχε το δικό

της δωμάτιο. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος

προς την πολιτική, αλλά ο Νίκος τα

κατάφερε κι εμείς είμαστε υπερήφανοι

για την τόσο πετυχημένη σταδιοδρομία

τουΝίκου.

Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση

όταν συναντηθήκαμε είναι ότι ο Νίκος,

έμεινε Νίκος – ένας απλός, χαμογελαστός

και γεμάτος καλοσύνη και χιούμορ

άνθρωπος, πολύ δυναμικός και με πολλή

κατανόηση για τους άλλους, χωρίς τα

τουπέ που συναντάμε συνήθως σε

υπουργούς και πολιτικούς. Στη συνάντηση

μας ήρθε σχεδόν απευθείας από το

αεροδρόμιο, μετά από τις 20 ώρες πτήσης

από την Αυστραλία. Για μας, ήταν μία

συνάντηση από την οποία μάθαμε αρκετά

απότις εμπειρίες τουΝίκου.

Ο Νίκος μας μίλησε για τη ζωή του έτσι

απλάχωρίςυπερβολές:

«Η μάνα μου είχε τρεις δουλειές και ο

πατέρας μου μία. Κι εγώ δούλευα για να

βγάλω λεφτά για να επιστρέψουμε στην

Ελλάδα. Όπως και όλοι οι άλλοι

μετανάστες από την Ελλάδα νομίζαμε κι

εμείς ότι εάν δουλεύεις σκληρά, θα κάνεις

τις οικονομίες σου και θα επιστρέψεις

στην Πατρίδα σου. Δυστυχώς, όπως το

απόδειξε και αποδείχνει η ιστορία, αυτό

δε γίνεται ποτέ. Τα παιδιά σου

μεγαλώνουν, δημιουργείς καινούριους

φίλους, τα παιδιά παντρεύονται, κάνουν

δικές τους οικογένειες κι έτσι γίνεται

αδύνατο να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Κι

έτσι, μετά από 7 χρόνια από την άφιξη μας

στην Αυστραλία αφού είδαν ότι δεν θα

μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα

λόγω οικονομικών οι γονείς μου

αποφάσισαν ότι η Αυστραλία είναι η

καινούρια τους Πατρίδα και έγιναν

πολίτες τηςΑυστραλίας. Τουπόλοιποείναι

πιαπαρελθόν».

Ο Νίκος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα

πολιτισμιακά θέματα και όχι μόνο, τα έχει

μελετήσει, τα έχει ζήσει, τα έχει βιώσει και

ο ίδιος. Και γι' αυτό μιλάει για το θέμα

αυτόμεπάθοςκαι ειλικρίνεια.

«Η άποψη μου για τον πολυπολιτισμό

είναι ότι ο πολυπολιτισμός και οι

πολιτισμιακές διαφορές, η ποικιλομορφία

του πολιτ ισ τ ικού , θρησκευτ ικού

περιβάλλοντος συμβάλλουν θετικά στην

πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας

χώρας . Οι άνθρωποι πρέπει να

καταλάβουν ότι κανείς δεν μπορεί να

καταπιέσει την ταυτότητα ενός ατόμου,

δηλαδή το είναι του. Στην περίπτωση που

προσπαθήσεις να το κάνεις αυτό, αργά ή

γρήγορα, τα συναισθήματα αυτού του

καταπιεσμένου ανθρώπου θα εκραγούν

και έτσι δημιουργούνται οι διάφορες

τριβές σε μια κοινωνία, οι οποίες οδηγούν

και σε αναταραχές. Γι' αυτό είναι

απαραίτητο να μάθουμε να σεβόμαστε

τους άλλους , αυτούς που είναι

διαφορετικοί από μας, να αναγνωρίζουμε

και κατανοούμε τη διαφορετικότητα αυτή

που υπάρχει για να ζούμε όλοι μαζί

ειρηνικάκαιαρμονικά.Αυτόδενμπορεί να

γίνει με νόμους και καταπίεση. Εγώ

πιστεύω ότι το κυριότερο, το πιο βασικό

και τοπιο ισχυρόμέσον είναι ηπαιδεία και

όχι η νομοθεσία. Διότι δεν μπορείς να

επιβάλεις σε κάποιον να αγαπά, να

σέβεται τους άλλους που είναι

διαφορετικοί από τον ίδιο. Μέσω της

παιδείας ο κόσμος μπορεί να καταλάβει,

να αναγνωρίσει και να σέβεται τις

π ο λ ι τ ι σ μ ι κ έ ς δ ι αφορ έ ς σ ' έ ν α

πολιτισμιακό περιβάλλον. Γι' αυτό μια

κυβέρνηση πρέπει να δώσει μεγάλη

προσοχή και σημασία σ' αυτό το

,

Station Pier

.
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Ο Νίκος Κότσιρας, Υπουργός Πολυπολιτισμιακών Υποθέσεων και

Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Πολιτείας

Βικτώριας, Αυστραλίας σε επίσκεψη στην Πράγα και στο

«Καλημέρα»

Την ελληνική μου κληρονομιά την κουβαλάω μέσα μου…



πρόβλημα ακόμα από το σχολείο. Εκεί

είναι που πρέπει να ενθαρρύνονται οι

μαθητές, δηλαδή να μαθαίνει ο ένας από

τον άλλον, να δέχεται τις επιδράσεις από

τους άλλους και ο ίδιος να επιδρά, δηλαδή

να υπάρχει αλληλοεπίδραση. Πιστεύω ότι

αυτή η λέξη είναι η πιο κατάλληλη όταν

μ ι λ ά μ ε γ ι α π ο ι κ ι λ ο μ ο ρ φ ί α ,

διαφορετικότητα κ.ά. Και δεν είναι μόνο

το σχολείο που πρέπει να μορφώνεται, να

διδάσκεται, αλλά και η ευρύτερη

κοινωνία. Μια κυβέρνηση πρέπει να ξέρει

την δυνητικότητα, τη δύναμη που έχει μια

χώρα με πολλούς και διαφορετικούς

πολιτισμούς. Και το τρίτο σκέλος αυτού

του προβλήματος είναι επίσης πολύ

σημαντικό και αφορά τους καινούριους

μετανάστες που έρχονται στη χώρα σου.

Κι αυτούς πρέπει να τους διδάσκουμε, να

τους εκπαιδεύουμε, να τους δίνουμε τη

δυνατότητα ναμαθαίνουν για ναμπορούν

να λ ε ι τ ουρ γού ν σ ' έ να τ έ το ι ο

πολυπολιτισμιακό περιβάλλον με

διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες,

εθνότητες… Οι μετανάστες πρέπει να

χαίρουν ίσης αντιμετώπισης και

δικαιωμάτων από όπου κι αν προέρχονται

και κανείς δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα

κάποιων ιδιαιτέρων προνομιών. Όλοι

έχουμε τα ίδια δικαιώματα μπροστά στο

νόμο. Μια κυβέρνηση πρέπει να

προσφέρει ειδικά προγράμματα για τους

μετανάστες για να μπορούν μέσω αυτών

τωνπρογραμμάτων νασταθούνόρθιοι, να

γίνουν ανεξάρτητοι πολίτες και να

μπορέσουν κι αυτοί να συμβάλλουν

αργότερα θετικά στην κοινωνία που θα

ζήσουν. Δεν μιλώ για κάποια ιδιαίτερα

προνόμια για τους μετανάστες, αλλά για

μια αρχική βοήθεια για να μπορέσουν να

σταθούν στα πόδια τους. Πιστεύω ότι

όταν πετύχουμε σ' αυτόν τον τομέα, όπως

και οι γονείς μας το πέτυχαν σαν

μετανάστες, έτσι και οι καινούριοι

μετανάστες θα μπορέσουν να γίνουν

χρήσιμοιάνθρωποι για τηνκοινωνίαμας.

Όσο αφορά τη διαφορετικότητα σ' ένα

ανθρώπινο περιβάλλον, πιστεύω ότι

μπορεί να υπάρχει ένωση, ενότητα, ένα

σύνολο και μέσω των διαφορετικών

πολιτισμών, θρησκειών σε μία κοινωνία.

Όπως ανέφερα και πριν, δεν μου αρέσει η

λέξη ολοκλήρωση, δηλαδή να μάθουν οι

'άλλοι', οι διαφορετικοί να ζουν σ' ένα

δεδομένο περιβάλλον. Αυτή η λέξη ως

όρος χρησιμοποιείται αρκετά όπως στην

Ευρώπη έτσι και αλλού. Οι άνθρωποι

βλέπουν τη διαδικασία αυτή ως

αφομοίωση και σίγουρα δεν μπορείς να

επιβάλεις σε κανέναν να 'χάσει' την

ατομική του ταυτότητα. Εγώ θα

προτιμούσα να χρησιμοποιώ τον όρο

αλληλοεπίδραση και τον όρο καλός

πολίτης μιας χώρας. Τι θα πει να είσαι

καλός πολίτης της χώρας που ζεις, στο

κράτος που ζεις Αυτό θα πει να είσαι

υπερήφανος ως Αυστραλός πολίτης και

ταυτόχρονα υπερήφανος για την

καταγωγή σου, για την κληρονομιά σου,

για τονδικόσουπολιτισμό, για τηδικήσου

θρησκεία και να αναγνωρίζεις ότι όλοι

έχουμε κάτι το κοινό, είμαστε κομμάτι

αυτού του έθνους που λέγετα ι

Αυστραλιανό. Και οι μετανάστες αλλά και

οι Αυστραλοί πρέπει να παιδαγωγούνται

μ' αυτό το πνεύμα – το σύνολο μας

αποτελε ίτα ι από διαφορετ ικούς

πολιτισμούς, οι οποίοι μας ενώνουν σ'

αυτό που λέγεται Αυστραλία. Για να το

πετύχουμε αυτό χρειάζεται ευελιξία και

από τους μετανάστες και από τους πολίτες

τηςΑυστραλίας.

Ν: Το ελληνικό στοιχείο είναι κομμάτι του

εαυτού μου, είναι στο αίμα μου, στα

γονίδια μου. Με ενδιαφέρει η Ελλάδα και

οτιδήποτε ελληνικό. Με στεναχωρεί όταν

δεν πάει κάτι καλά στην Ελλάδα, όπως

είναι σήμερα η οικονομική κρίση στην

Ελλάδα. Με πονάει. Με ενδιαφέρει η

Πύλος, το χωριό μου, Χόνδρινου, ο τόπος

γεννήσεως μου, που βρίσκεται στο δρόμο

Καλαμάτας προς τηνΠύλο.Με ενδιαφέρει

όμωςκαι τι γίνεται σεόλον τον κόσμο–στη

Μέση Ανατολή, στην Κίνα, στην Ευρώπη,

στις ΗΠΑ. Σίγουρα την κληρονομιά που

κουβαλάω μέσα μου κανείς δεν μπορεί να

μου την πάρει. Δεν ξέρω τι θα πει εάν

αισθάνομαι Έλληνας-Αυστραλός ή

Αυστραλός-Έλληνας. Εγώ είμαι πολίτης

της Αυστραλίας και είμαι υπερήφανος για

την ελληνική μου καταγωγή και την

ελληνική μου κληρονομιά που κουβαλάω

μέσα μου. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι

καλός πολίτης της Αυστραλίας. Το να είσαι

ένας καλός πολίτης της χώρας που ζεις,

σημαίνει να τηρείς τους νόμους της χώρας

αυτής, να σέβεσαι όλους τους άλλους

πολίτες αυτής της χώρας και ταυτόχρονα

να καλλιεργείς και διατηρείς τη δική σου

εθνική, θρησκευτική, ατομική ταυτότητα,

τη γλώσσα σου, τον πολιτισμό σου, τη

θρησκεία σου. Δηλαδή, να ανήκεις σ' ένα

έθνος και να διατηρείς τη δική σου

διαφορετικότητα, τη δική σου ατομική

ταυτότητα.

Ν: Στη Μελβούρνη, Βικτώριας έχουμε

πολύ δραστήρια Ελληνική Κοινότητα.

Αριθμεί γύρω στις 200.000 με 250.000.

Όσο για την Αυστραλία είναι δύσκολο να

καθορίσει κανείς τον αριθμό. Εξαρτάται το

ποιον θα ρωτήσεις… Οι πρώτοι Έλληνες

που πήγαν στην Αυστραλία ήταν οι

κατάδικοι που μετέφεραν οι Βρετανοί

στην τότε αποικία τους, δηλαδή στην

Αυστραλία. Η πλειοψηφία, όμως, ήρθε

στις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις. Δεν

υπάρχει μέρα να μην έχουμε κάποια

εκδήλωση στην πολιτεία της Βικτώριας.

Όταν όμως γιορτάζουμε την Εθνική

Επέτειο μας, όλοι μαζεύονται και

γιορτάζουν μαζί. Έχουμε την κύρια

Ελληνική Οργάνωση της Μελβούρνης

Βικτώριας, η οποία γιορτάζει φέτος τα 100

χρόνια από την ίδρυσή της. Εγώ πηγαίνω

σε πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε πάρα

πολλά σχολεία που τα παιδιά διδάσκονται

ελληνικά. Τρία είναι της Ελληνικής

Κοινότητας. Υπάρχουν και σχολεία της

Εκκλησίας. Έχουμε και πολλές Ορθόδοξες

Εκκλησίες, και Αρχιεπίσκοπο και δυο

Επισκόπους στηΜελβούρνη. Υπάρχουν τα

κοινοτικά σχολεία, αλλά και τα κρατικά

π ο υ π ρ ο σφ έ ρ ο υ ν ε λ λ ην ι κά τ α

απογεύματα. Οι γονείς πληρώνουν για τα

παιδιά τους και η κυβέρνηση της

Βικτώριας συμπληρώνει με 120 $Α το

χρόνο για κάθε παιδί που μαθαίνει

ελληνικά. Για τις επιδοτήσεις που δίνει η

κυβέρνηση της Βικτώριας, οι κοινότητες

πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές

αιτήσεις.

Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν και αρκετοί

Αυστραλοί ελληνικής καταγωγής που

επιστρέψανε στην Ελλάδα για να ζήσουν

εκεί. Αλλά τώρα με την κατάσταση στην

Ελλάδα ξανά επιστρέφουν στην

Αυστραλία. Υπάρχουν και αιτήσεις

σήμερα πολιτών της Ελλάδας που θέλουν

να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία,

αλλά ο αριθμός αυτός είναι μικρός. Εμείς

παίρνουμε γύρω στα 200.000 άτομα το

χρόνο που θέλουν να μεταναστεύσουν

στην Αυστραλία, από τους οποίους το 80%

είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Ο

καθένας μπορεί να κάνει αίτηση, αρκεί να

απαντάει στα κριτήρια που τους ζητάει η

χώρααυτή.

;

Κ: Νίκο, πες μας κάτι για τον εαυτό σου,

δηλαδή το πόσο Έλληνας αισθάνεσαι

μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την

Ελλάδα.

Κ: Πες μας κάτι για τους Έλληνες της

Μελβούρνης…
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Κ: Ποιο είναι το μήνυμα σου για τους

ΈλληνεςστηνΤσεχία:

Ν: Το μήνυμά μου στους τσέχους πολίτες

ελληνικής καταγωγής είναι Ποτέ μα

ποτέ ναμη ξεχάσετεαπόπούπροέρχεστε

και τι είστε. Η ελληνική φλόγα να καίει

μέσα σας παντοτ ινά . Να είστε

υπερήφανοι που μένετε εδώ, που είστε

τσέχοι πολίτες και υπερήφανοι για το ότι

είστε αυτό που είστε διότι γεννηθήκατε

ΈλληνεςκαιπάνταθαείστεΈλληνες.

: ,

Στη φωτογραφία ο Νίκος Κότσιρας στο

Ελληνικό Εστιατόριο-Ταβέρνα, Όλυμπος,

στην οδό όπου είχε

την ευκαιρία να συναντήσει μέλη της

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και να

ενημερωθεί για την Κοινότητά μας. Στη

φωτογραφία ο Νίκος και η σύζυγός του

Άγγελα (κέντρο) με τον Δημήτρη και την

ΕλένηΝεδέλκου.)

(

Kubelikova 3, Praha 3,

7

P
řijíždíme autobusem od Prahy,

míjíme ceduli Vítá vásMěsto Zdice a

po chvíli staneme před starobylou

budovou, postavenou na gotických

základech, v roce 1619 poštovní stanicí,

dnes Městským úřadem. Je 27. dubna

2013, všední sobota a přece na budově na

Husově ulici vlají dva prapory. Vlajka České

republiky a vlajka Města Zdice. Jaká se zde

chystá sláva? Odpověď známe. Manželé

Jaroslav a Božena Feyereislovi slaví dnes

diamantovou svatbu. Čekáme příjezd

oslavenců.

A již je tu jejich automobil, následujeme

hosty do svatební síně. Děti v první řadě

nám připomenou řecké děti, v jejichž

životě sehrál pan Jaroslav Feyereisl

významnou roli.

Obřad začíná. Manželé Feyereislovi v

doprovodu syna a dcery usedli na lavice

„diamantových snoubenců“. Tajemník

Městského úřadu podává obraz jejich

života od narození k dnešnímu dni. Při

zmínce o roku 1949 se nám vracejí na mysl

podrobnosti, ve Zdicíchmálokomuznámé:

V Kyselce pracoval ještě

jako brigádník o svém vánočním volnu od

27. 12. 1952do4. 1. 1953.

Vybavují se nám v mysli fotografie z

dětského domova v Kysiblu Kyselce: Oddíl

nejmenších dětí s ředitele školy Jaroslavem

Feyereislem. Třída řeckých dětí učitelů Ch.

Pan Jaroslav Feyereisl, narozený 31. 12.

1921vÚjezduuCerhovic, odbornýučitel v

Komárově, byl Okresním národním

výborem v Hořovicích vybrán podle

výnosu MŠVU z 21. 2. 1949 č.

31.158/1949-I/1 dnem 14. 3. 1949 do 30.

6. 1949 pro výkon služby v domově

řeckýchdětí v karlovarskémkraji. Okresní

školní výbor v Karlových Varech jej pak

přikázal do Domova řeckých dětí v Kysiblu

Kyselce. Jeho práce ředitele školy byla

prodloužena, KNV v Praze jej 19. 12. 1949

uvolnil k výkonu funkce ředitele školy v

DŘD v Kysiblu Kyselce na dobu od 1. 9.

1949 do 31. 8. 1951. Za podíl na Dni

radosti řeckých dětí v rámci kysibelského

obvodu (Kysibl Kyselka, Radošov,

Velichov) se mu dostalo 15. 6. 1950

jmenovité pochvaly od KNV Karlovy Vary.

Od 1. 9. 1951 do 30. 11. 1951 byl

zástupcem ředitele na Devítileté střední

škole čs.-sovětského přátelství v

Karlových Varech.

Από τη ζωή τωνπαιδιών τηςπολιτικήςπροσφυγιάς

στηνΤσεχοσλοβακία
Αφιέρωμα στα 65 χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών προσφύγων του ελληνικού

εμφύλιου πολέμου (1946-1949) στην Τσεχοσλοβακία

Český učitel řeckých dětí

Του Μ. Κονέτσνυ και Α. Μπότου



Lakkase a J. Feyereisla. Učitelský sbor

ředitele školy Jaroslava Feyereisla se třemi

řeckými členy, Kiriakem Lazasem,

Filothermem Orfanidisem, Fanisem

Dumasem. Taneční soubor řeckých dětí,

vedený J. Feyereislem, při nácviku před

budovouZámek.

To jsme již ze vzpomínek zpět ve Zdicích,

kde před šedesáti léty si řekli manželé

Feyereislovi své ano. Po podpisu do

pamětní knihy a přípitku přijímají oslavenci

blahopřání velkého počtu přítomných.

Nechybímezi nimi řecká delegace z Prahy a

z Hudlic, která oslavencům s dojetím

gratulovala za Řeckou obec Praha a za Klub

přátel Řecka. V den diamantové svatby

bylo v kalendáři Jaroslava. Učitel řeckých

dětí slavil ve svých obdivuhodných

dvaadevadesáti létech také jmeniny. KPŘ

na ně pomyslel knižním darem, knihou

Českákeramika.

Předseda Klubu přátel Řecka připomněl

váženému a milovanému učiteli řeckých

dětí jeho práci v Kysiblu Kyselce kronikou

řeckých dětí a dospělých, vydanou Řeckou

obcí Praha:

Vycházíme z obřadní síně, abychomučitele

řeckých dětí spatřili ještě při odjezdu na

slavnostní oběd do Újezdu. Tam byla

pozvána také naše řecká delegace, ale

ostych námpřes veškeré naléhání zvoucích

příbuzných nedovolil, abychom rušili

posvátnýkruh rodiny.

Při prohlídceměsta jsmenemohli vynechat

barokní kostel Narození Panny Marie,

zbudovaný v letech 1747-1749. V něm, po

obřadunaNárodnímvýboru Zdice, uzavřeli

manželé Feyereislovi svůj sňatek 25. dubna

1953.

….

V roce 1951 měl soubor četná domácí

vystoupení se svým pásmem řeckých a

českých písní a tanců. Účinkoval 16. 1.

1951 v Grandhotelu Pupp v Karlových

Varech pro zemědělské rekreanty, 30. 1.

1951 v hotelu Praha v Kyselce na výroční

schůzi Státního zřídla Kysibl Kyselka, 11. 2.

1951 na přehlídce lidové tvořivosti v

Nejdku, 25. 2. 1951 na estrádě ČSM-EPON

v Plzni v Domově řecké pracující mládeže,

23. 1. 1951, 30. 1. 1951 a 13. 2. 1951 v

Grandhotelu Pupp v Karlových Varech pro

zemědělské rekreanty, 17. 2. 1951 v

Lázeňské restauraci v Kyselce na plese

Myslivecké společnosti v Radošově, 27. 2.

1951 v hotelu Praha v Kyselce na výroční

schůzi Státního zřídla Kysibl Kyselka, 6. 3.

1951 v Grandhotelu Pupp v Karlových

Varech pro slovenské zemědělské

rekreanty, 8. 3. 1951 v Národním domě v

Karlových Varech na oslavách MDŽ, 1. 4.

1951 na krajské konferenci ČSČK v Lázních

III. v Karlových Varech, 11. 4. 1951 v

Národním domě v Karlových Varech na

krajské konferenci Svazu bojovníků za

svobodu, 19. 5. 1951 v Praze při zahájení

výstavy Řecko chce svobodu a mír, 21. 5.

1951 v Grandhotelu Pupp v Karlových

Varech pro zemědělské rekreanty, 24. a

25. 5. 1951 v Radiopaláci v Praze, 24. a 25.

5. 1951 znovu na výstavě Řecko chce

svobodu a mír, 25. 5. 1951 na pracovišti

národního podniku Křižík v Praze-

Smíchově, 26. 5. 1951 na Malé aréně na

Starém výstavišti, 30. 5. 1951 na

slavnostní schůzi v Radošově, 1. 6. 1951

na slavnostní akademii v Grandhotelu

Pupp v Karlových. Pan Jaroslav Feyereisl

připravil a provedl také program souboru

na pionýrské veselici s dědou Mrázem v

Průmyslovém paláci na Starém výstavišti

v Praze 31. 12. 1952 a na novoroční

slavnosti SPB 4. 1. 1953 v Plzni. Děti z

Kyselky vystoupily ještě v roce 1953 ve

Zdicích.

Κ: Το 2008, επισκεφτήκαμε τον πρώην

παιδικό σταθμό Κυσέλκα με μία ομάδα

ελληνόπουλων που είχανε περάσει

ευτυχισμένες μέρες και χρόνια με όλες της

ανέσεις τους σ' αυτό τον παιδικό σταθμό

και δυστυχώς να η τύχη του σταθμού

αυτούσήμεμρα
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Γεννήθηκα στις 26Μαρτίου του 1934,

ημ έρα Πέμπ τη σ τη Δυ τ ι κ ή

Μακεδονία, σ' έναορεινό χωριό, στις

Εκκλησιές. Η παλιότερη ονομασία του

χωριού ήταν Βιβίστι. Παλιά η τοποθεσία

του χωριού βρισκόταν κάτω από το ψηλό

βουνό Κούκουρα και Λιντιβός, στη θέση

Μπρακαν ιά . Ακόμα κα ι σήμερα

βρίσκονται τα παλιά αγκωνάρια και οι

πέτρες, αλλά και διάφορα καρποφόρα

δέντρα. Θυμάμαι ακόμα μια κερασιά σ'

ένα λόφο με νόστιμα και χοντρά κεράσια,

καθώς κι ένα φούρνο, «το φούρνο της

Γιωργούλινας».

Σ' αυτό το μέρος μας πήγαινε τακτικά

εκδρομή ο δάσκαλός μας, ο Γιώργος

Χάσολας από τη Λακωνία της παλιάς

Ελλάδας. Μας έλεγε: «Αυτόν τον τόπο,

παιδιά, να τον τιμάτε, να προστατεύετε τα

δέντρα, διότι αυτό το μέρος είναι άγιο,

εδώ γεννήθηκαν οι πρόγονοι σας». Εκεί

κοντά βρίσκεται και το ξωκλήσι Άγια

Παρασκευή, που όπως φαίνεται εκεί

εκκλησιάζονταν. Στην κατεύθυνσηπρος το

καινούριο χωριό είναι και το ξωκλήσι

Άγιος Νικόλας, δίπλα από το παλιό

νεκροταφείο.

Όταν το παλιό χωριό το ανακάλυψαν οι

Τουρκαλβανοί ο κόσμος μετακινήθηκε

προς την άλλη πλευρά, στην τοποθεσία

Σηλιό. Ένα μέρος τυλιγμένο από πυκνό

δάσος. Όπως μολογάνε οι παππούδες μας

εκεί ζούσαν πολλά άγρια ζώα, ελάφια και

ζαρκάδια. Εκεί χτίσανε το καινούριο χωριό

καιστήσανε τονοικοκυριό τους.

Το χωριό είχε τρεις μαχαλάδες. Τον πάνω,

τον κάτω και τον πέρα μαχαλά. Οι

πρόγονοί μου κατοικούσαν στον απάνω

μαχαλά. Εκεί γεννήθηκα κι εγώ, όπως και

όλα τ' αδέρφια μου, εφτά στη σειρά. Στο

κέντρο του χωριού ήταν το Σχολειό και

δίπλα η Εκκλησία. Το Σχολειό για κείνα τα

χρόνια ήταν καλό με μια μεγάλη αίθουσα,

στην οποία ήμασταν όλες οι τάξεις. Στη

μέση βρίσκονταν η θερμάστρα και στο

υπόγειο τα ξύλα. Κάθε πρωί κάθε μαθητής

έφερνε κάτω από τη μασχάλη του κι ένα

ξύλο.

Το χωριό είχε σαράντα σπίτια όλα κι όλα.

Σήμερα δε μείνανε ούτε τα μισά, το

σχολείο δε λειτουργεί, παιδιά δεν

υπάρχουν. Οι περισσότεροι φύγανε από

το κάτω το χωριό και χτίσανε σπίτια στο

ύψωμα Τσιούμα, που έχει πρόσβαση στον

αυτοκινητόδρομο προς τα Γρεβενά και το

Τσοτύλι. ΤοονόμασανπάνωΕκκλησιά.

Αλλά ας πάρω λίγο τα πράγματα με τη

σειρά. Απ' ότι μου διηγιόταν ο πατέρας

μας, που ήξερε κι αυτός από τον πατέρα

του Γιάννη και τον παππού του Νίκο,

ήρθαν και κατοίκησαν σ' αυτά εδώ τα

μέρη, από τα ορεινά χωριά της Καστοριάς

κυνηγημένοι από τους Τουρκαρβανίτες.

Τα μέρη που ήρθαν ήταν πιο καλά, πιο

ζεστά, πιο ελαφρύς ο χειμώνας και το

κυριότερο βρήκανε πιο γόνιμα χωράφια.

Κάθε φαμίλια ήταν περίπου αυτάρκης,

παρήγαγε όλα τα απαραίτητα προϊόντα

για την επιβίωση της, ζούσε με τις δικές

τηςδυνάμεις.

Το χωριό είχε δρόμους προς όλους του

μαχαλάδες, τα σοκάκια και τα στρωμένα

με πέτρες καλντερίμια. Τα σπίτια ήταν κι

αυτά πέτρινα, διόροφα. Στο υπόγειο είχαν

τις αποθήκες για τα τρόφιμα. Τις καλύβες

για ταπρόβατα τις είχαν έξωαπό το χωριό,

στη φύση, γιατί είχανε κοντά τις

κ λ α δ α ρ ι έ ς . Τ ο φ θ ι ν ό π ω ρ ο

«κλαρνούσανε», κόβανε δηλαδή τα

κλαδιά από τα δέντρα, τα κάνανε δέματα,

κάνανε στοίβα ανάμεσα στις δυο διχάλες

του δέντρου για να τρώνε τα πρόβατα το

χειμώνα. Οι κλαδαριές ήταν ψηλές απ'

ότι γνωρίζω από τους γονείς μου έπεσε

κόσμος και μείνανε ανάπηροι. Τα βόδια το

χειμώνα τα είχαν στο υπόγειο του σπιτιού,

στο αχούρι. Πρώτα-πρώτα για ασφάλεια,

γιατί εκείνα τα χρόνια υπήρχαν πολλοί

ζωοκλέφτες, αλλά και γιατί με τα χνώτα

τους ζεσταίνανε και το σπίτι της φαμελιάς.

Στο υπόγειο κατεβαίνανε μέσα από το

σπίτι, είχαν ξύλινες σκάλες. Όταν

ανέβαιναν, επειδή τα χέρια τους ήταν

π ιασμένα από τα τρόφιμα που

κουβαλούσαν, σήκωναν το πορτάκι του

πατώματος – την γκλαβανή–με το κεφάλι.

Η λέξη είναι σλάβικη γιατί στα σλάβικα

γκλάβα είναι το κεφάλι. Η γκλαβανή

χρησιμοποιήθηκε κατά τον εμφύλιο ως

κρυψώνα και έτσι σώθηκαν πολλοί ήρωες

τουΔΣΕαπότους τρομοκράτες.

Ο πρόγονοί μου παλιά ονομάζονταν

Ντιναίοι. Ο πατέρας μου υπηρέτησε στο

στρατό με το επώνυμο Ντίνας. Το

Καλόγερος ήρθε σαν παρατσούκλι κι

έμεινε. Ο μισός μαχαλάς ήμασταν

Καλογεραίοι. Παλιά κάποιος από τους

Ντιναίους του πέθανε η γυναίκα του, ήταν

πολύ νέος όπως και η γυναίκα του. Δεν

μπορούσε να την ξεχάσει, γιατί την

αγαπούσεπολύ και δεν ξαναπαντρεύτηκε.

Εκείνα τα χρόνιαόλοι οι χήροι και οι χήροι-

άντρες ξαναπαντρευόταν. Όλος ο κόσμος

του έλεγε 'παντρέψου, καλόγερος θα

μείνεις;», κι έτσι βγήκε το καινούριο

επίθετό μας που έδωσε θυσίες στους

σύγχρονουςαγώνες τηςπατρίδαςμας.

Ο πατέρας μου ήταν 4 αδέρφια. Δυο

κορίτσια, η Σάββα και η Σοφία και δυο

αγόρια, ο Αντρέας και ο πατέρας μου, ο

Θωμάς, που ήταν ο μικρότερος. Όλοι τους

πήραν μέρος στους αγώνες. Η θεία μου η

Σοφία πέθανε πολιτική πρόσφυγας στην

Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Το ίδιο και ο πατέρας μου άφησε την

τελευταία του πνοή στο Κρνοβ της

Σοσιαλιστικής Τσεχοσλοβακίας το 1967,

πιστός στα ιδανικά του Μαρξισμού-

Λενινισμού.

Γεννημένος ο πατέρας μου το 1905 (ο

πατέρας του Γιάννης Ντίνας και η μάνα

του Κατερίνα Μητοπούλου) παντρεύτηκε

κοπέλα από το διπλανό χωριό Άγιο Κοσμά

την Κυριακή Τζήκου. Έφεραν στον κόσμο

επτά παιδιά. Πρώτος ήταν ο Κώστας,

γεννημένος το 1925, δεύτερη η Όλγα το

1928, πέθανε από πνευμονία στα τρία της

χρόνια, τρίτη η Παρασκευούλα το 1931.

Τέταρτος γεννήθηκα εγώ, ο Νίκος το 1934.

Πήρα το όνομα του προπάππου μου. Ήταν

έναςδραστήριος καιφιλότιμοςάνθρωπος,

πάλευε για το δίκιο και απόότι μου έλεγαν

οι γονείςμουσ'αυτόνέμοιασα.

Το 1937 γεννήθηκε ο Βασίλης. Πήρε το

όνομά του από τον πατέρα της μάνας μας.

Το 1942 γεννήθηκε ο Αχιλλέας, πήρε το

όνομά του από τον κουμπάρο μας που

σκοτώθηκε στο Αλβανικό Μέτωπο στο

βουνό «Της Γριάς το μνήμα», στα 2.000 μ.

υψόμετρο, και στα 1944 γεννήθηκε και ο

τελευταίος μας ο Γιάννης, ο οποίος πήρε

-
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το όνομα του παππού μας, του γνωστού

Μακεδονομάχου και οπλαρχηγού Γιάννη

Ντίνα.

Σιγά-σιγά, οι γονείς μας, μας μεγάλωσαν,

μας ανάθρεψαν με κόπους και θυσίες.

Μεγαλώνοντας όλα τα αδέρφια

βοηθούσαμε τους γονείς μας στα

χωράφια και στην κτηνοτροφία.

Συγκεντρώναμε τα γεννήματα της χρονιάς

και ζούσαμεφτωχικάαλλάμονιασμένα.

Τον παππού μου, το Γιάννη Ντίνα, δεν τον

γνώρισα.Με την έναρξη τουΜακεδονικού

Αγώνα (1903-1908) ήταν απ' τους

πρώτους που άρπαξαν τα όπλα. Μαζί με

τον οπλαρχηγό Λούκα από το Μέγαρο και

το χωριανό του Νίκο Γκάρα πολέμησαν

μαζί με τον Παύλο Μελά, στο Σκρα και

στου Λέχωβου τη ράχη. Αργότερα

εκτελούσε καθήκοντα συνδέσμου-

αγγελιοφόρου των αντάρτικων σωμάτων,

αλλά μετέφερε και όπλα από την

ελεύθερη Θεσσαλία μαζί με τους

Κωνσταντίνο Τσιάτα και τον Κωνσταντίνο

Οικονόμου από τις Κυδωνιές Γρεβενών.

Επειδή όμως και τους τρεις τους γνώριζαν

ο ι τούρκο ι τ ελωνοφύλακες του

Ελευθεροχωρίου Γρεβενών, διακινούνταν

από ένα μονοπάτι, πάνω από τη γέφυρα

του Βενέτικου, πάντα νύχτα, μαζί με τους

κυρατζήδες από το Ζουμπιάν Βοΐου, που

ήταν άγνωστοι στους Τούρκους. Ένα

βράδυ όμως οι κυρατζήδες έπεσαν σε

ενέδρα Τούρκων, πιάστηκαν και

κακοποιήθηκαν βάναυσα. Από κει και

πέρα δυσκόλεψαν τα πράγματα για τους

μεταφορείς οπλισμού. Οπαππούς μου και

ο Οικονόμου για να αποφύγουν τη

σύλληψηξενιτεύτηκανστηνΑμερική.

Εκεί έμεινε πεντέξι χρόνια και επέστρεψε

το 1912 με την απελευθέρωση της

Μακεδονίας. Όταν γύρισε ήταν άλλος

άνθρωπος, με επαναστατικές γνώσεις

αφού εκεί πήρε μέρος στις απεργίες που

γινότανε εκείνα τα χρόνια. Από αυτό

δ ιδάχ τηκε κα ι ο πατέρας μου .

Πηγαίνοντας στρατιώτης ήρθε σε επαφή

με κομμουνιστές φοιτητές. Γυρίζοντας

από το στρατό οργάνωσε τους χωριανούς.

Ιδρύσανε συνεταιρισμό και άρχισαν να

παλεύουν ενάντια στους εμπόρους που

τους αγόραζαν τη σοδειά τους σε

εξευτελιστικές τιμές. Κυρίως όμως τα

ζωντανά τους, τα αρνάκια και τα

κατσικάκια που ήταν η βάση για τη ζωή

τους.

Αυτά γίνονταν προπολεμικά. Στη διάρκεια

της γερμανικής κατοχής, ο πατέρας

πρωτοστάτησε στην Εθνική Αντίσταση.

Ίδρυσε οργάνωση κομμουνιστών, ήταν

υπεύθυνος του ΚΚΕ και υπεύθυνος του

εφεδρικού ΕΛΑΣ. Από τη θέση αυτή

βοήθησε στη γνωστή μάχη του

Φαρδύκαμπουστην Κοζάνηστις αρχές του

Μάρτη του 1943. Στη μάχη αυτή ο ένδοξος

ΕΛΑΣ αιχμαλώτισε όλη τη στρατιά των

Ιταλών, 600 άνδρες με όλο τον οπλισμό

τους.

Στον ΕΛΑΣ κατατάχτηκε και ο μεγάλος

αδερφός, ο Κώστας, ως ΕΠΟΝίτης. Εμείς

τα μικρότερα αδέρφια ήμασταν

οργανωμένα στα Αετόπουλα. Θυμάμαι

ότανήρθεοΚώσταςαπό τον ΕΛΑΣ, μετά τη

Βάρκιζα το Φλεβάρη του 1945, οι

φασιστικέςομάδεςπαράτησυμφωνίαδεν

παρέδωσαν τα όπλα και οι ΕΛΑΣίτες δεν

προλάβαιναν να γυρίσουν στα σπίτια

τους, τους σκοτώνανε μέσα στα

λακκώματα. Όταν έφτασε τελικά ο Κώστας

στο σπίτι του λέει ο πατέρας, «παιδίμ'

Κώστα, τι φκιάσαμε, δεν έπρεπε να

παραδώσουμε τα όπλα, θα μας

οδηγήσουν στη σφαγή σαν τ' αρνιά το

Πάσχα». Και η απάντηση του αδερφού

μου ήταν: »Άστα, πατέρα, άστα…».

Έβγαλε τη στολή, την έδωσε στη μάνα μας

και της είπε: «Κρύψ' την, μάνα, στο

σεντούκι, όπως φαίνεται γρήγορα πάλι θα

τη φορέσω». Και πράγματι, τον Αύγουστο

του 1946 βγήκε στο Δημοκρατικό Στρατό

Ελλάδας (ΔΣΕ).

Μετά τη Βάρκιζα τον πατέρα μου με

άλλους χωριανούς τους βασάνισαν

απάνθρωπα στο διπλανό χωριό, το

Κυπαρίσσι. Τους περάσανε φάλαγγα, τους

σπάσανε τα κόκκαλα. Πήγαμε και τους

πήραμε στις βελέντζες, δεν μπορούσαν να

πατήσουν στα πόδια τους. Μετά τα

βασανιστήρια του πατέρα μου και άλλων

συν τρόφων σ το Κυπαρ ί σσ ι , τ ο

μεγαλύτερο έγκλημα έγινε τον Οκτώβρη

του 1946. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου

μπήκαν φασίστες στο χωριό, οι γνωστοί

στην περιοχή Γεωργουλαίοι , και

σκοτώσανε το θείο μου Βαγγέλη Γαβρίλη

και δύο ΕΠΟΝίτες, τον Καλόγερο Γιάννη

και τονΣτούπαΔημήτρη18χρόνων.

Μετά το παραπάνω φονικό, αρχές του

1947, τα αεροπλάνα βομβάρδισαν το

χωριό μας. Θυμάμαι πως τρέχαμε για να

γλιτώσουμε, με τα αεροπλάνα να

βουίζουν πάνω απ' τα κεφάλια μας.

Σκοτώσανε τη γυναίκα του θείου μου

Βαγγέλη, τη Μαρία, την κόρη του Ευδοκία

17 χρόνων. Στο ΔΣΕ σκοτώθηκε και ο γιος

τουΔημήτρη, ενώομεγαλύτερος γιος του,

ο Πα να γ ιώ τ η ς ε ξ ο ρ ί σ τ η κ ε σ τ η

Μακρόνησο. Μια ολόκληρη οικογένεια

ξεθεμελιώθηκε. Με το βομβαρδισμό

τραυματίστηκαν και πολλοί άλλοι

χωριανοί μας. Το χωριό μας, οι Εκκλησιές,

αν και μικρό ήταν οργανωμένο. Πάλεψε

ενάντια στους Ιταλογερμανούς και στους

ντόπιους συνεργάτες τους. Βοήθησε με

όλες του τις δυνάμεις και έδωσε τη ζωή

είκοσι παλληκαριών του ολοκαύτωμα στο

βωμότουδίκαιουαγώναμας…

Από το σπίτι μας περάσανε πολλοί

αντάρτες και καπεταναίοι. Θυμάμαι το

λοχαγό Θύμιο Παπασίμο από το χωριό

Κοκκινιά Γρεβενών. Πήρε μέρος στο

ΑλβανικόΜέτωπο, στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε στη γνωστή μάχη του

Κηπουργιού Γρεβενών το φθινόπωρο του

1946.

Μετά από αυτά τα εγκλήματα από τη

μαύρηαντίδραση, η οικογένειά μου, όπως

και άλλες οικογένειες, αρχές Ιουνίου του

1947 φύγαμε από το χωριό. Τραβήξαμε

προς τα βουνά της Πίνδου. Αν και

καλοκαίρι, ακόμα είχε χιόνι. Όσο

προχωρούσαμε τόσο μεγάλωνε η

φ ά λ α γ γ α α π ό κ ό σ μ ο , κ υ ρ ί ω ς

γυναικόπαιδα. Κουβαλούσαμεόχι μόνο το

βίος μας αλλά και τα ζωντανά μας.

Νομίζαμε ότι θα ήταν για λίγο. Τελικά

μ π ή κ α μ ε σ τ η ν Α λ β α ν ί α κ α ι

κατηφορίζοντας τα βουνά του Μοράβα,

μπήκαμε στην Κορυτσά. Σ' όλη την πορεία

μας προς το Γράμμο μας βοηθούσαν οι

αντάρτες και οι αντάρτισσες. Δίνανε

σκληρές μάχες γ ια να μην μας

αιχμαλωτίσουν οι τρομοκράτες μαζί με

τον αστικό στρατό. Στο Γράμμο χάθηκε ο

μικρότερος αδερφός μου, ο Βασίλης.

Βρέθηκε αργότερα με άλλα παιδιά στο

Δυρράχιο (Ντούρες). Από κει πήγε στην

Ουγγαρία, στον παιδικό σταθμό

«Δημήτρης Γληνός», το γνωστό τσούρκο.

Διευθυντή και δάσκαλο είχαν το Γιώργο

Γεωργαλά, μετέπειτα γνωστός από τη

δράση του στα σκοτεινά χρόνια της

Χούντας . Ο Βασίλης ήρθε στην

Τσεχοσλοβακία το 1954 όταν αντάμωσαν

όλα τα «χαμένα» παιδιά με τις οικογένειές

τους.

Εμείς, εκατοντάδες πολιτικοί πρόσφυγες,

μείναμε στην Αλβανία με το βίος μας. Το

χειμώνα πηγαίναμε στα χειμαδιά με τη
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βοήθεια του αλβανικού κράτους και το

καλοκαίρι στα ψηλά βουνά, όπως στο

γνωστό βουνό «Της Γριάς το μνήμα», στην

τοποθεσία Λένια. Εκεί γίνανε το 1940 στο

Αλβανικό Μέτωπο οι πιο σκληρές μάχες

και σκοτώθηκαν εκατοντάδες Έλληνες

στρατιώτες. Εκεί σκοτώθηκε και ο

κουμπάρος μου Αχιλλέας Γκούμας από το

διπλανό χωριό, το Μέγαρο Γρεβενών.

Μ ι κ ρ ό πα ι δ ί ή μου να τό τ ε κα ι

αναρωτιόμουν πού πήγαινε ο ελληνικός

στρατός μέσα στα άγνωστα αλβανικά

εδάφη.

Πίσω από το βουνό «Της Γριάς το μνήμα»

μέσα-μέσα στον κάμπο βρίσκεται η πόλη

Ελμπασάν. Η Αλβανία είχε καταληφθεί

από τους Ιταλούς το 1938 και είχαν

κατασκευάσει δρόμο από το Ελμπασάν

μέχρι «Της Γριάς το μνήμα» και περίμεναν

τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς ,

αποδεκατίζοντας τους. Οι δικοί μας πήραν

το Πόγραδετς που βρίσκεται δίπλα στη

λίμνη Πρέσπα. Το βράδυ φαίνονται τα

φώτα από την απέναντι πόλη τη Μπίτολα

ή κατά το ελληνικότερο Μοναστήρι. Οι

δικοί μας δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν

από το δρόμο που βγαίνει προς την πόλη

Ελμπασάν και τράβηξαν αριστερά προς το

βουνό «Μαύρος Βράχος». Μέσα από

άγνωστα και άγρια μέρη τελικά φτάσανε

στης «Γριάς το μνήμα». Εκεί έγινε το

μεγάλο μακελειό που το ολοκλήρωσε ο

βαρύς χειμώνας.

Τρία καλοκαίρια, το 1947, 1948 και 1949,

ανεβαίναμε με τα κοπάδια μας στο βουνό

αυτό. Καθώς βοσκούσανε τα ζώα στα

δάση βρισκόμασταν συχνά μπροστά σ'

ένα μακάβριο θέαμα: σε αμέτρητους

σ κ ε λ ε τ ο ύ ς , ά θ ι κ τ ο υ ς Ε λ λ ή νω ν

στρατιωτών. Όπως γνωρίζουμε ο

ελληνικός στρατός οπισθοχώρησε βαριά

πληγωμένος και προδομένος. Οι

αντιδραστικές κυβερνήσεις της Ελλάδας

συνθηκολόγησαν με τον φασιστικό άξονα

Ιταλίας-Γερμανίας-Βουλγαρίας και η

πατρίδαμαςσκλαβώθηκε.

Στην Αλβανία ήμασταν οργανωμένοι. Στο

Πόγραδετς ήταν τα γραφεία με υπεύθυνο

τοσυναγωνιστήαπό τα χωριά τηςΛάρισας

Φήκαρο Χρήστο. Αυτός μας έστειλε στης

«Γριάς το μνήμα» τη θλιβερή είδηση ότι ο

Γράμμος έπεσε. Ο ΔΣΕ μετά από ηρωικές

και σκληρές μάχες κατάφερε και

οπισθοχώρησε και πέρασε στη Λαϊκή

Δημοκρατία της Αλβανίας. Ήταν 30

Αυγούστου 1949. Πάνω στα βουνά του

Πόγραδετς παραδώσαμε εθελοντικά τα

κοπάδια μας στο αλβανικό κράτος. Το

είχαμεπάρειαπόφασηπιαότι νικηθήκαμε

και ότι πίσω δε γυρίζαμε. Η συγκίνησή μας

δενπεριγράφεται…Κι έτσι κινήσαμε για το

μακρινό ταξίδι που κράτησε 30 και πλέον

χρόνια…

Από την Αλβανία έφυγε το 1948 μεγάλη

αποστολή, αγόρια και κορίτσια εθελοντές,

μ α ζ ί τ ο υ ς κα ι η α δ ε ρφ ή μ ο υ

Παρασκευούλα και κατέβηκαν στην

Ελλάδα για να ενισχύσουν το ηρωικό ΔΣΕ.

Όταν ύστερα από μεγάλο χρονικό

διάστημα μας έστειλε γράμμα η

Παρασκευούλα, μας έγραφε: «Αγαπητοί

μου γονείς και αδέρφια, φτάσαμε στην

Ελεύθερη Ελλάδα, στο ΔΣΕ. Μη

στεναχωριέστε, είμαι καλά. Ρώτησα τους

αντάρτες αν γνωρίζουν το αδερφό μας,

Κώστα Καλόγερο. Μου είπαν ότι τον

γνωρίζουν και είναι ένας πραγματικός

ή ρ ω α ς . Π ι σ τ ε ύ ω σ ύ ν τ ο μ α ν α

ανταμώσουμε με τον Κώστα». Δυστυχώς

το καλοκαίρι του 1949 ήρθε γράμμα από

το Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ στους γονείς

μου που έγραφε: «Η κόρη σας Παρασκευή

Καλογέρου έπεσε ηρωικά στο ΔΣΕ για τη

λευτεριά της πατρίδας και να είστε

περήφανοι γι' αυτήν.» Θυμάμαι τη μάνα

μας «Στης Γριάς το μνήμα». Βούιζαν τα

βουνά από τα μοιρολόγια της για το χαμό

της μοναχοκόρης της. Το όνομα της

αδερφής μου είναι γραμμένο στο βιβλίο

'Έπεσαν για τη Ζωή» της ΚΕ του ΚΚΕ. Ο

Κώστας πέθανε το 1986 στην πολιτική

προσφυγ ιά σ την Τασκένδη του

Ουζμπεκιστάν, στην πρώην Σοβιετική

Ένωση, όπως γράφω και πιο πάνω, και

έμεινεπιστόςστα ιδανικά τουΜαρξισμού-

Λενινισμούμέχρι το τέλος της ζωής του.

Εμείς το φθινόπωρο του 1949 χιλιάδες

γυναικόπαιδα, αντάρτες και αντάρτισσες

συγκεντρωθήκαμε στο στρατόπεδο

Μπουρέλι. Μετά βρεθήκαμε στο λιμάνι

του Δυρραχίου. Πρώτη φορά στη ζωή μας

βλέπαμε θάλασσα. Αλλάύστερααπό τόση

κούραση κα ι ταλα ιπωρ ία πο ιος

νοιάζονταν; Από κει μπαρκάραμε με

πλοίο, 5.000 κόσμος, άγνωστο για ποια

λαϊκήδημοκρατία Δώδεκαμέρες κράτησε

το ταξίδι στη θάλασσα. Το μεγαλύτερο

ταξίδι της ζωής μου. Κατά τη διάρκεια της

μέρας ήμασταν κλεισμένοι κάτω στα

αμπάρια του πλοίου και μόνο τη νύχτα

βγαίναμε στο κατάστρωμα να μας

χτυπήσει ο θαλασσινός αέρας. Εμάς που

μέχρι τότε μόνο ο βουνίσιος αέρας μας

χτυπούσε. Κάναμε το γύρο της Ευρώπης,

γ ιατ ί η Γ ιουγκοσλαβία του Τίτο

απαγόρεψε να περάσουμε από τα εδάφη

της. Διασχίσαμε τη Μεσόγειο, περάσαμε

από το Γιβραλτάρ, τα στενά της Μάγχης,

τη Βόρεια Θάλασσα. Τελικά βγήκαμε στο

λιμάνι της Πολωνίας Γκτάνσκ. Μέσα στο

λιμάνι περιμέναμε τα τρένα κι όταν αυτά

αναχώρησαν μάθαμε ότι πάμε για

Τσεχοσλοβακία. Θυμάμαι στα βαγόνια το

προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και τις

όμορφες ξανθές γυναίκες που μας

πρόσφεραν φαγώσιμα, μπισκότα,

σοκολάτες, γάλα του κουτιού – άγνωστο

σεμας…

Τελικά, παραμονές Χριστουγέννων,

φτάσαμε στην πόλη Μίκολοφ της

Μοραβίας, στα σύνορα με την Αυστρία. Η

υποδοχή από τους Τσέχους ήταν

φανταστική. Μας δώσανε καινούρια

ρούχα, γίναμε άλλοι άνθρωποι. Εμείς τα

παιδιά φύγαμε για τον παιδικό σταθμό

Σκόκοβ, οι μεγάλοι πήγαν στο Κρνοβ,

Μπρούνταλ, Γέσενικ. Απασχολήθηκαν σε

εργοστάσια και στη γεωργία. Οι γονείς

μου πήγαν στο χωριό Πουρκάκιτσα, έξω

από το Κρνοβ. Εγώ από τον παιδικό

σταθμό πήγα στην τεχνική σχολή Φσέκιν

σ τ η Μ ο ρ α β ί α . Ή μ α σ τ α ν 3 0

προσφυγόπουλα, ελληνόπουλα και

σλαβομακεδονόπουλα. Όλα ήμασταν

οργανωμένα στην ΕΠΟΝ. Δάσκαλο είχαμε

τον σ. Καρύδη. Μάθαμε διάφορα

επαγγέλματα. Εγώ βγήκα φρεζαδόρος. (Το

δημοτικό σχολείο δεν το τελείωσα στην

Ελλάδα γιατί μεσολάβησε ο πόλεμος.

Ήμουν καλός μαθητής. Μου άρεσε η

ιστορία, η ποίηση, το τραγούδι. Στη

γυμναστική, στο τρέξιμο δεν με περνούσε

κανένας. «Ζαρκάδι» με φωνάζανε και

αργότερα στην Τσεχοσλοβακία, στην

τεχνική σχολήΦσέκιν «μοτοσικλέτα». Στο

επάγγελμά μου δούλεψα 12 χρόνια, μετά

μετακινήθηκα στο ίδιο εργοστάσιο στην

καινούργια γραμμή λαμαρίνας, στο

Πάντσερζιακ, που τροφοδοτούσε με

λαμαρίνα όλη την Ευρώπη ειδική για την

κατασκευή πλοίων. Ερχόταν και Έλληνες

έμποροιαπότονΠειραιά.

Το φθινόπωρο του 1952 φτάσαμε στην

Οστράβα, στο Στάλινγκραντ. Μας

διόρισανσεδιάφορες επιχειρήσεις, εμένα

μαζί με άλλα παιδιά μας πήγαν στο

Βίτκοβιτσε, εργοστάσιο 2. Οργανωθήκαμε

στα συνδικάτα του εργοστασίου, όπως και

σ τ η ν ο ρ γ ά νω σ η τ η ς ν ε ο λ α ί α ς

Τσεχοσλοβακίας. Συνάμαήμασταν και στη

δική μας οργάνωση, την ΕΠΟΝ. Το 1956

έγινα δόκιμο μέλος του ΚΚΕ και το 1957

μόνιμο. Ήμουν δραστήριο μέλος,

διακινούσα την εφημερίδα «Αγωνιστή»

για τους πολιτικούς πρόσφυγες, καθώς και

το περιοδικό του Κόμματος «Νέος

.
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Κόσμος». Στην προσφυγιά ποτέ δεν

κόπηκα από τις οργανώσεις, το ίδιο και

μετά τηνεπιστροφήμουστηνπατρίδα.

Από τους παιδικούς σταθμούς ακόμη

ήμουνα μέλος της χορωδίας των

πολιτικών προσφύγων αλλά και στη

συνέχεια και στη χορωδία της τεχνικής

σχολής όπως και όταν βγήκαμε στην

παραγωγή στα εργοστάσια της Οστράβας.

Τη μεγαλύτερη όμως επιτυχία τη

γνωρίσαμε με το συγκρότημα «Γκότσε

Ντέλτσεβ» που αποτελούνταν από

ελληνόπουλα και σλαβομακεδονόπουλα.

Το 1955 πήραμε μέρος στο μεγάλο

αθλητικό γεγονός της Τσεχοσλοβακίας

που γίνονταν κάθε πέντε χρόνια στην

Πράγα και βραβευτήκαμε. Δάσκαλο

είχαμε τον τσεχοσλοβάκοΜίλανΚότα.

Στην Πουρκακίτσα, έξω από το Κρνοφ,

όπου κατοικούσαν οι γονείς μου, γνώρισα

την μελλοντική μου γυναίκα Ειρήνη

Τζιούφα, από το Δίλοφο Βοΐου Κοζάνης.

Είχε έρθει από παιδικό σταθμό της

Ρουμανίας το 1954 στον πατέρα της. Η

μάνα της είχε πεθάνει το 1951. Κατάγεται

από οικογένεια επαναστατών. Στο ΔΣΕ

σκοτώθηκαν τα δυο της αδέρφια, ο

Οδυσσέας 23 χρόνων και η Αγλαΐα 17. Στο

γιο μας δώσαμε το όνομα του ήρωα

αντάρτη, του θείου που δεν γνώρισε,

Οδυσσέα.

Ο πατέρας μου, Θωμάς, πέθανε στην

Πουρκάκιτσα το 1967 πιστός στα ιδανικά

του και με τον καημό της επιστροφής στην

πατρίδα. Η μόνιμη ευχή όλων των

πολιτικών προσφύγων «και του χρόνου

στην πατρίδα» γι' αυτόν – και όχι μόνο-

δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Εμείς τα

τέσσερα αδέρφια με τις οικογένειές μας

μαζί με τη μάνα μας επιστρέψαμε στην

Πατρίδα το Μάιο του 1981. Και τι

βρήκαμε; Το σπίτι μας καταπατημένο. Τα

χωράφια μας επίσης. Και το χειρότερο τα

βρήκαμε καταπατημένα από τους ίδιους

τους συγγενείς μας. Παρά τα παρακάλια

μας και την υπομονή μας δεν μας τα

επέστρεψαν. Κάναμε δυο δικαστήρια και

τα χάσαμε γιατί η κυβέρνηση του Αντρέα

Παπαντρέου ('σοσιαλιστική' όπως

αποκαλούνταν) το 1985 τους κατοχύρωσε,

δικαιώνοντας το τρίτο πρόσωπο. Η μάνα

μας πέθανε το 1991 με καημό και πίκρα

για το ότι ποτέ δεν ξαναγύρισε στον τόπο

της. «Αυτά τα χωράφια παιδιάμ', μας

έλεγε, «τα έχουμε ποτισμένα με μαύρο

ιδρώτα και αίμα». Το μόνο δικαίωμα που

έχουμε σήμερα είναι να πηγαίνουμε στο

μνήμα της, στο αγαπημένο μας χωριό, τις

Εκκλησιές Γρεβενών. Όπου κι αν

κοιτάξουμε βλέπουμε τα χωράφια μας,

βλέπουμε τη μάνα μας που όργωνε κι

έσπερνε και θέριζε ξυπόλυτη, πωςαλώνιζε

και λίχνιζε. Εμείς όταν πηγαίνουμε στο

χωριό, στο νεκροταφείο, πηγαίνουμε με

το κεφάλι ψηλά, διότι έχουμε καθαρή τη

συνείδησήμας.

Στη δεύτερη πατρίδα μας, την πρώην

σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α ,

μορφωθήκαμε, μάθαμε διάφορα

επαγγέλματα, που ήταν χρήσιμα στην

πατρίδα μας την εποχή που γυρίσαμε και

σταθήκαμε στα πόδια μας. Όταν ήρθα το

1981 στη Θεσσαλονίκη συνδέθηκα

αμέσως με το σύλλογο των πολιτικών

προσφύγων, στην Εθνική Αντίσταση και

βοηθούσα και συνεχίζω να βοηθώ ως τα

σήμερα, όπως και στην τοπική οργάνωση

του ΚΚΕ της Τούμπας. Ο «Ριζοσπάστης»

είναιοκαθημερινόςμουσύντροφος.

Εμείς θα μείνουμε πιστοί στα ιδανικά του

σοσιαλισμού γιατί εμείς που τον ζήσαμε

μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Ο

καπιταλισμός είναι απάνθρωπος, τα

πλεονεκτήματα του σοσιαλισμού δεν τα

έχει κι ούτε πρόκειται ποτέ να τα έχει. Το

μέλλον της ανθρωπότητας ανήκει στο

σοσιαλισμό. Και θα έρθει μια μέρα, όχι

μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σ' όλο τον

κόσμο. Θα τον επιβάλλουν οι λαοί της

ανθρωπότητας, οι νέες γενιές, για να

λάμψειηδικαιοσύνηστονκόσμο.
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Σταδιοδρομία –

ΑγαπητέφίλεΟδυσσέαΔεληγιάννη

Κατάγομαι από το Πύθιο και (ήμασταν)

από μία γειτονιά. Λέγομαι Πρίγγας

Γεώργιος τουΝικολάου και της Ελένης. Για

να με θυμηθείς καλύτερα είμαι του

από μικρός,

ορφανός από μάνα, δούλευε στα

χωράφια να βοηθήσει την οικογένεια του

να επιβιώσει. Στην Κατοχή, το 1942 βγαίνει

στο βουνό με τους πρώτες αντάρτες του

Έβρου, στην ανταρτοομάδα του Οδυσσέα,

μ ε τ ο ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο Λ α έ ρ τ η ς .

Καταδιωκόμενος μετά τη συμφωνία της

Βάρκιζας, φεύγει για το Μπούλκες.

Ξαναεπιστρέφει στον Έβρο, και πολεμάει

από τις γραμμές του Δημοκρατικού

Στρατού Ελλάδας. Τον στέλνουνε για

θεραπεία στη Βουλγαρία (φυματίωση) και

ξανά επιστρέφει στο ΔΣΕ, στα τμήματα της

Δράμας μετά την ανάρρωση του. Το 1949,

φεύγει για το Γράμμο με τη φάλαγγα των

ανταρτών του Αρχηγείου Ανατολικής

Μακεδονίας-Θράκης. Παίρνει μέρος σε

πολλές μάχες ως τον τραυματισμό του. Η

φυματίωση τον ταλαιπωρεί συνεχώς κι

έτσι πριν την υποχώρηση του ΔΣΕ, τον

στέλνουνε στο νοσοκομείο στα Σκόπια. Το

«σκάει» από τα Σκόπια και φτάνει στο

Μπούλκες. Η είδηση για την υποχώρηση

του ΔΣΕ τον βρίσκει στο νοσοκομείο της

Πετρίνιας. Με χιλιάδες άλλους αντάρτες

φτάνει στην Τσεχοσλοβακία το Νοέμβρη

του 1949. Μόλις γίνεται λίγο καλά,

αποφασίζει να σπουδάσει. Μαθαίνει την

τσέχικη γλώσσα, τελειώνει το λύκειο και

μπαίνει στο Πολυτεχνείο της Πράγας.

Απόφοιτος του Πολυτεχνείου, της

Ηλεκτρονικής Σχολής, δουλεύει σε

υπεύθυνες θέσεις, Διευθυντής στο

Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πόντεμπραντυ

μέχρι την συνταξιοδότησή του. Μέλος του

ΚΚΕ από το 1943. Σήμερα, στα 87 του

χρόνια είναι ακόμα δραστήριος στην

πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης που

μένει Πόντεμπραντυ, .

ΈναγράμμααπότοΠύθιο το1975…

«

Φωτογραφίες

1. Φωτογραφία από το 1949, από το χ. Δίλοφο, παλιό Λιμπόχοβο, Κοζάνης.

Διακρίνεται η οικογένεια του γένους Τζιούφα. Η μικρή με το βέλος είναι η

Παρασκεύλα Τζιούφα, που πέθανε στην Τσεχοσλοβακία το 1951 στην Πουρκάκιτσε

Κρνοβ.

2. Φθινόπωρο 1949, στην πόλη Πόγραδετς, Αλβανία, παιδιά πολιτικών

προσφύγων, ο Γιάννης Αποστολίδης (δεξιά) από χωριό της Καστοριάς και ο Νίκος

Καλόγερος από τις Εκκλησιές Γρεβενών.

3. 1964, όλα τα μέλη της οικογένειας του Καλόγερου Θωμά και της Κυριακής

στο χ. Πουρκάκιτσε, Κρνοβ, Τσεχοσλοβακία.

Το παιδί από το Πύθιο Έβρος, Οδυσσέας Δεληγιάννης



παππού Σαράντη και της μπάμπου

Σαραντήνας εγγονός. Είμαι μικρότερος

απόσένα. Εγώείμαι γεννηθείς το1932.

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός με έδερναν

τα παιδιά της γειτονιάς και εσύ με

γλύτωνες και μου έλεγες να μην είμαι

κολοκύθι και εγώ σου έλεγα «κορδικλίδη»

και τότε και συ με έδερνες γιατί δεν

μπορούσα να το πω σωστά. Θυμάμαι

μέχρι και το σκυλί που είχες, το έλεγες με

το όνομα Κύρη. Είχε φάει αυγά και το

σκοτώσαμε μαζί μέσα στου Αμουτζιά το

ρέμα. Πήρα σημεία από τα παιδικά μας

χρόνια μόλις ήρθε ο Χρήστος και ρώτησα

για σένα. Τον Γιαννάκο και τον Θύμιο δεν

τους θυμάμα ι καλά δ ιό τ ι ήταν

μεγαλύτεροι. (Σημ. Κ. ο Γιάννης και ο

Θύμιος είναιαδέρφια τουΟδυσσέα

Οδυσσέα έχω την οικονομική ευκαιρία να

σε φέρω στην πατρίδα σου και στον τόπο

που γεννήθηκες. Αρκεί να δεχθείς εσύ και

ναμου γράψεις τι χαρτιά θέλεις απόδωνα

σου στείλω. Αναλαμβάνω υπεύθυνα όλα

τα έξοδα σου έστω και (εάν έρθεις) με

αεροπλάνο. Έχω δικό μου αμάξι και θα

κατεβώ να σε πάρω όπου και αν κατεβείς,

Αθήνα,Θεσσαλονίκη. Καιόσογια ταέξοδα

ότι το καλύτερο απαιτεί ο άνθρωπος είναι

δικά μου. Θέλεις μήνες, θέλεις χρόνο,

δέχομαι (για να αποφασίσεις). Την

πρότασηαυτή σου την κάνωδιότι ξέρωότι

μεγάλωσες ορφανός από μάνα. Μέχρι

που έφυγες, γνωρίζω καλώς που δεν έχεις

κανέναν εδώ να σε σκεφτεί. (Αλλά) σε

σκέφτομαι εγώ ο παιδικός σου φίλος. Δεν

γνωρίζω τι οικογένεια έχεις. Εγώ έχω

γυναίκα του Σωτήρη του Ηλία την κόρη

Σουλτάνα. Έκανα πέντε παιδιά, όλα

αγόρια. Τα τρία τα πρώτα μου πέθαναν

μεγαλούτσικα και τώρα έχω τα δύο. Ο

πρώτος τώρα πηγαίνει για στρατιώτης και

οάλλοςθαπάειμετάαπότρία χρόνια.

ΓειασουαγαπητέΟδυσσέα

Λοιπόν Οδυσσέα, η χαρά μου ήταν

απερίγραπτηότανδιάβασατησυνέντευξη

που έδωσες στο «Καλημέρα» της Πράγας,

τεύχος 66/2012. Για την κομματική σου

δράση και τη ζωή σου αξίζεις μετάλλιο και

όχι απλώς έπαινο. Στη Λόμνιτσε όταν

ήμασταν, όπως ξέρεις, μας είχαν χωρίσει

σε τρεις (ομάδες) στις τάξειςΑ', Β' και Γ' (A',

'). Εάν θα δεις τη φωτογραφία της Β'

τάξης, θα δεις ότι είμαστε δύο κορίτσια,

εγώ η Μιχαηλίδου Πηνελόπη, η δεύτερη

δίπλα στο Γιώση και πρώτη αριστερά η

Κατερίνα Μιχόπουλου. Εάν θυμάσαι, ο

ΓιώσηςΧρυσόστομοςυπήρξεουπεύθυνος

της τάξης. Αυτά για να καταλάβεις ποια

είμαι.

Στην Πόλιτσκα ήμασταν πάλι στην ίδια

τάξη και ήσουν εσύ ένας από τους

καλύτερους μαθητές. Όταν η δασκάλα της

τσέχικης γλώσσας έθετε κάποια ερώτηση

στην τάξη και κανείς δεν απαντούσε,

απευθυνόταν σε σένα και έλεγε «sku…

(είχε γλωσσικό

πρόβλημα). Ο Χρυσόστομος μας άφησε

στις 22.9.2010. Ζήσαμεμαζί 57 χρόνια.

Μ ε τ ά τ η ν « ”

(προπαρασκευαστική σχολή), δώσαμε

εισαγωγικές εξετάσεις, ο Χρυσόστομος

στην ιατρική κι εγώ στην βιολογική σχολή

τουΠανεπιστημίου τηςΠράγας.

Με το Χρυσόστομο Γιώση παντρευτήκαμε

το 1957 και αποκτήσαμε 2 παιδιά, την

κόρη μου Ελευθερία, με την οποία είχες

τηλεφωνική επικοινωνία και το γιο μου

Θανάση.Από τηνκόρημουέχωέναεγγονό

και ένα δισέγγονο. Από τον γιο μου έχω

δύο εγγόνια, ένα κορίτσι τηνΠηνελόπη, 13

ετών και τον Χρυσόστομο, 5.5 ετών. Η

κόρη μου είναι παντρεμένη με Τσέχο και ο

γιοςμουμεΑλβανίδα.

ΑγαπητέΟδυσσέα

Σου ξαναγράφω επειδής δεν μπορέσαμε

ναεπικοινωνήσουμε τηλεφωνικώςδιότι οι

γράμμες κόπηκαν. Από ότι κατάλαβα από

τις λίγες προτάσεις που ανταλλάξαμε από

το τηλέφωνο, επισκέφτηκες την Ελλάδα

και πήγες στο Γράμμο, στα παλιά σου τα

λιμέρια. Δεν ήξερα ότι από την εφηβία

σου, 17 χρονών, αγωνίζοσαν για την

απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ταλαιπορήθηκες πάρα πολύ και πολλά

τράβηξες. Την «Καλημέρα» με την

συνέντευξη που έδωσες στην Τασούλα, τη

διαβάζω και την ξαναδιαβάζω και απορρώ

για τη θέληση και την παληκαριά σου. Σου

αξίζει παράσημο,μπράβωσου!

Και τώρα λίγα για τα μαθητικά μας χρόνια.

Από τις φωτογραφίες που έχω στην

κατοχή μου, βλέπω να ήμασταν μαζί στο

Λίπνο (lipenska prehrada), στη Λόμνιτσε,

στηνΠόλιτσκα, και δεν ξέρωεάν ήσουν και

στο Kys bl-Kyselka. Πάντως, Οδυσσέα, εγώ

απόεκείάρχισαναμαθαίνωταπρώταμου

τσέχικα.ΉρθαστηνΤσεχοσλοβακίααπό τη

Βουλγαρία και δεν ήξερα ούτε λέξη

τσέχικα. Τα κατάφερα όμως και τελείωσα

και τη βιολογική σχολή της Πράγας. Γράψε

μου εάν έχεις λίγη ελεύθερη ώρα και

διάθεση κάτι από το κουρς

και εάν θυμάσαι αυτά για τη

δασκάλα της τσέχικης γλώσσας που πάντα

απευθυνότανε σε σένα και έλεγε «skusto

Deligiannis».

Με το Χρυσόστομο ζήσαμε 57 χρόνια

αρμονική ζωή, γιορτάσαμε και τα 50

χρόνια ( ). Μας άφησε στα 81

τουχρόνια.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σου πω ότι το

γραπτό σου στο «Καλημέρα» μου έδωσε

μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.Θυμήθηκα

σαν κινηματογραφική ταινία όλα που

πέρασαστανεανικάμουχρόνια.

Πολλά φιλιά στην συντρόφισσα της ζωής

σου και στις οικογένειες των παιδιών

σου.

(Ευχαριστώ τον Οδυσσέα για τις

φωτογραφίες και τις επιστολές από το

προσωπικόαρχείο του

Ο Ραδ ι οφω ν ι κό ς Σ τ α θ μό ς σ τ ο

Ποντεμπράντι (RKS) όπου δούλεψε ο

Οδυσσέας, ως Διευθυντής μέχρι να

συνταξιοδοτηθεί

Ο αδερφός του Οδυσσέα, ο Γιάννης, το

1922 μετά από τον πόλεμο και τη

Μικρασιάτικη Καταστροφή. Πήρε μέρος

στο Αλβανικό Μέτωπο, στον ΕΛΑΣ και στο

.)

,

B' , C

sk…

skus… to…, Deligiannis

p r i p r a v k a

»

i

Lomnice-

Policka

zlata svadba

»

.)

.

Οδυσσέα, χαιρετισμούς στην οικογένειά σου

απότονπαιδικόσουφίλο

ΠρίγγαΓεώργιο (τουΝικολάουκαι τηςΕλένης).

Σουστέλνω τρειςφωτογραφίες, (εδώείμαι εγώ

τοαγοράκι καιηγριά τουπάππουΣαραντή)».

ΗΚαλημέρασαςενώνει….

Μερικοί αναγνώστες του περιοδικού μας

το διαβάζουν πολύ προσεχτικά κι έτσι

βρίσκουν συγγενείς και φίλους που τους

έχουν 'χάσει' εδώ και πολλά χρόνια.

Διαβάστε τα γράμματα, τα οποία μας τα

έδωσε ο Οδυσσέας διότι αυτά τα δυο

γράμματα του έφεραν συγκίνηση και

χαρά.

Θεσσαλονίκη, 12.12.2012

Δεύτερηεπιστολή….

Θεσσαλονίκη, 18.12.2012

Και λίγα για τις φωτογραφίες του

Οδυσσέα

«

«

.
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ΔΣΕ όπου σκοτώθηκε για τα ιδανικά του

ΚΚΕ. Σύμφωναμε το βιβλίο «Έπεσαν για τη

ζωή», τόμος έβδομοςΒ', έκδοση τηςΚΕ του

ΚΚΕ, Αθήνα 2009, σελίδα 349, « Ο

Δεληγιάννης Γιάννης, του Χρίστου,

ψευδώνυμο Γαρέφης, γεννήθηκε το 1917

στο Πύθιο Έβρου. Κουρέας. Μέλος του

ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Την 1-11-1946

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 15-10-1948

ονομάσ τηκε ανθυπολοχαγός ΠΕ

(Πολιτικός Επίτροπος). Υπηρετούσε στα

τμήματα της Μεραρχίας. Σκοτώθηκε

στις 18 Μάρτη 1949 στο Παγγαίο από

αεροπορική επίθεση». (διορθώσαμε

μερικά στο ιχε ία στο βιβλίο ) . Η

φωτογραφία είναι της εποχής εκείνης και

στην 'ταμπελίτσα' γράφει κάτι που έχουμε

βρει και σε πολλές φωτογραφίες που

στέλνανε οι πολιτικοί πρόσφυγες στους

φίλους και συγγενείς τους στα πρώτα

χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς.

Αντιγράφουμε… «Σαν πέρνω την επιστολή

και βλέπω την γραφή σου νομίζω πως

συνομιλώμαζίμε τηνψυχήσου.»

Ο Οδυσσέας Δεληγιάννης, 18 ετών, (γεν.

12.12.1926, στο Πύθιο) στον ΕΛΑΣ, στη

Δράμα, τον Οκτώβριο του 1944, στο 81ο

Σύνταγμα σαν αντάρτης, στο οποίο

κατατάχτηκε στις 20.11.1942 και

Το 1943 έγινε μέλος του ΚΚΕ.

Τον ίδιο χρόνο φεύγει για θεραπεία

(φυματίωση) στη Βουλγαρία. Επέστρεψε

στον Έβρο και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Από

το Αρχηγείο της Δράμας το 1949 ξεκινάει

μαζί με τη φάλαγγα του Έβρου για το

Γράμμο, παίρνει μέρος στην πορεία των

ανταρτών του Αρχηγείου Ανατολικής

Μακεδονίας-Θράκης προς το Γράμμο.

Όταν φτάσανε στον Άγιο Γερμανό, κοντά

στην Πρέσπα, πάλι αρρωσταίνει, με βήχα

και ένα μικρό τραύμα. Τον στέλνουνε στο

νοσοκομείο στα Σκόπια μαζί με άλλους 40

αντάρτες, τραυματίες. Εκεί, όπως λέει ο

ίδιος

Η αγαπημένη του οικογένεια που έμεινε

στον κόσμο… «ας την έχεις για ενθύμιο

από τη Χανουσιόβιτσα»… γράφει η

Τασούλα Δεληγιάννη, σύζυγος του

Θύμιου. Στη φωτογραφία είναι και ο

αδερφός του Ευθύμιος (Θύμιος,

αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και

μαχητής του ΔΣΕ, ο οποίος άφησε την

VI

«έλαβε

ενεργό μέρος στον Απελευθερωτικό

α γ ώ ν α ε ν ά ν τ ι α σ τ ο υ ς

Γερμανοβουλγάρους καταχτητές και τους

εθνοπροδότες Έλληνες. Υπηρέτησε τον

αγώνα με πίστη και αφοσίωση

αψηφώντας κάθε κίνδυνο και κάθε

στέρηση, γι' αυτό η Διοίκηση της

Μεραρχίας εξέφρασε τα συγχαρητήριά

της και του έκαμε ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ στην

Ημερησ ία Δ ιαταγή της , Δράμα

20.2.1945

«δεν μας δίνανε ένα κομμάτι ψωμί.

Σκέφτηκα ότι πρέπει να το σκάσουμε, να

πάμε στο Μπούλκες. Ήμασταν τρεις

Εβρίτες και αποφασίσαμε να φύγουμε.

Κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή

πεταχτήκαμε σ' ένα φορτηγό βαγόνι και

το τραίνο ξεκίνησε για τη Σερβία. Ο ένας

από μας δεν τα κατάφερε να μπει και

έμεινε. Εμείς φτάσαμε τη νύχτα στην

πόληΝις.Μαςβρήκανοι σιδηροδρομικοί

και μας πήγαν στην αστυνομία. Εκεί τους

είπαμε ψέματα, ότι φύγαμε από το

Μπούλκες για να βρούμε δουλειά. Δεν

θέλαμε να μας επιστρέψουν στα Σκόπια.

Μας ρώτησαν εάν θέλουμε να

επιστρέψουμε στο Μπούλκες. Και

βέβαια θέλαμε… Δεν τους είπαμε ότι

είμαστε έλληνες παρτιζάνοι. Στην

αστυνομία ότι είχαμε μας τα πήραν όλα.

Ευτυχώς εγώ είχα ακόμη το ρολόι μου, το

είχα κρυμμένο. Μέσω Βελιγραδίου και

Νόβι Σαντ, επιτέλους φτάσαμε στο

Μπούλκες. Εκεί είχαμε μία γερμανίδα

γιατρό, η οποία ήξερε ελληνικά. Αμέσως

μου κάνανε τις ιατρικές εξετάσεις και με

στείλανε στο γενικό νοσοκομείο στην

πόλη Σούμπορ, κάπου 40-50 χμ. από το

Μπούλκες. Από κει αμέσως με στείλανε

στις 30.6.1949 στο νοσοκομείο για

νόσους του πνευμοθώρακα στην

Πετρίνια. Θυμάμαι μία καλή νοσοκόμα η

οποία με βοήθησε πάρα πολύ, τότε είχε

βγει η στρεπτομυκίνη και αυτή μου έδινε

κρυφά και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.

Τον Αύγουστο το 1949 πήραμε

τηλεγράφημα στο νοσοκομείο ότι οι

Έλληνες πρέπει να φύγουν από την

Γιουγκοσλαβία. Εκεί ήμασταν 4 Έλληνες.

Πήγαμε στο Μπούλκες και εκεί είχε μία

ε π ι τ ρ ο π ή α π ό Έ λ λ η ν ε ς κ α ι

Γιουγκοσλάβους. Μας ρωτούσαν που

θέλουμε να πάμε, δηλαδή θέλεις να

φύγεις ή θέλεις να μείνεις εδώ. Φυσικά

εμείς θέλαμε να πάμε εκεί που θα

πήγαιναν όλοι. Μπήκαμε στα τραίνα, και

μόλις φτάσαμε στην Ουγγαρία, ακόμα

στασύνοραμας εφοδίασανμεψωμί, μας

δώσανε τροφή. Κάναμε τρεις μέρες για

να φτάσουμε στον προορισμό μας.

Φτάσαμε στο Λέσανυ Τσεχοσλοβακίας

κατά τις 5 Νοεμβρίου 1949, εάν θυμάμαι

καλά Αμέσως μας κάνανε οι γιατροί

εξετάσεις. Τους γερούς τους στέλνανε σ'

άλλες πόλεις όπου πιάνανε δουλειά στα

εργοστάσια, σε επιχειρήσεις. Μετά από

τη δική μας αποστολή ήρθαν κι άλλες

αποστολές, είχαμε μαζευτεί χιλιάδες

Έλληνες. Με φυματίωση δεν ήμασταν

πολλοί. Απέναντι από το Λέσανυ ήταν

ένα σανατόριο, Προσεσνίτσε, κοντά στο

Μπένεσοβ. Από κει για ένα χρονικό

διάστημαόλοσεσανατόριαπήγαινα

Ηπαιδείαμου….

».

.

».
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τελευταία του πνοή στην Τσεχία) και ο

Οδυσσέας (πρώτοςδεξιά).

Στη φωτογραφία: Το πενταμελές Αρχηγείο

του ΕΛΑΣ στον Έβρο την εποχή του

Οδυσσέα, καπετάνιος. Από αριστερά

Βαγγέλης Κατμερίδης (Φλέσσας), Σταύρος

Σαμουρίδης (Μπάμπης), Οδυσσέας,

Παγιώτας Διαμαντής (Μίμης), Βαΐτσης

Καραπαναγιώτης (Μπουτσανάρας ή

Τηλέμαχος), Σεπτέμβρη1943.

Από το βιβλίο «Στον κόρφο της

Γκύμπρενας» του Βαγγέλη Κασάπη

(Κρίτων), τόμος Α', Κάλβος, Αθήνα 1977,

διαβάζουμε τα ονόματα των πρώτων

ηρωικών αγωνιστών της λευτεριάς και της

αντίστασης ενάντια στον καταχτητή από

το χωριό Πύθιο (με τα πραγματικά

ονόματα και ψευδώνυμα. Εκεί βρίσκομαι

και τα δύο αδέρφια τον Οδυσσέα και

Θύμιο

Βαΐτσης Καραπαναγιώτης «Τηλέμαχος»,

Χρήστος Μπούρας «Ζούμπας», Πασχάλης

Βουλκίδης «Τζαμίτας», Ευάγγελος

Κατμερίδης «Φλέσσας», Θεόδωρος

Κατμερίδης «Ανανίας», Περικλής Ζενίδης

«Πέρχαμπερ» , Ν ί κο ς Κα ζαν τ ζή ς

«Νικήτας» Βαΐτσης Σίμογλου «Κόμης»,

Αρχόντης Σαράντης «Καρπούζας»,

Πασχάλης Χαμτζής «Βούνας», Θανάσης

Μπουτσανάρας «Θάνος», Βασίλης

Κωστίδης «Υψηλάντης» , Γ ιάννης

Μπούρας «Γερομπούρας», Βαγγέλης

Τζαμτζής «Μωριάς», Σταύρος Σαρόγλου

«Μακρύς». (σημ. Κ: Λείπει ο αδερφός του

Οδυσσέα

.

«Στο σχολείο πήγα από τη Χανουσόβιτσα

το 1952.Μια μέρα πήρα γράμμα από τον

αδερφό μου στο οποίο μου είπε να πάω

σε κάποια εξεταστική επιτροπή, η οποία

προετοίμαζε τους Έλληνες να παν να

σπουδάσουν. Μου έδωσαν να διαβάσω

μια εφημερίδα στα τσέχικα. Είχα μάθει

να διαβάζω στα τσέχικα. Δε θέλω να

παινευτώ αλλά τις γλώσσες τις μάθαινα

γρήγορα, στη Σερβία έμαθα σέρβικα, στη

Βουλγαρία βουλγάρικα και αυτές τις

γλώσσες τις μάθαινα πάντα στα

νοσοκομεία. Έτσι, πήγαμε στην Κυσέλκα

σε μια σχολή για την τσέχικη γλώσσα.

Από κει αυτοί που περάσαμε τις

εξετάσεις πήγαμε στην Πόλιτσκα για το

λύκειο. Ήταν δίχρονη σχολή διότι είχαμε

κάνει και την προπαρασκευαστική

χρονιά. Όταν τελειώσαμε με επιτυχία τις

εξετάσειςπήραμε τοαπολυτήριολυκείου

και δώσαμε εισαγωγικές εξετάσεις για τα

πανεπ ισ τήμ ια . Εγώ μπήκα στο

Πολυτεχνείο της Πράγας. Το 1957 ξανά

αρρώστησα. Ήμουν στο 4ο έτος. Πολύ

ανησύχησα, αλλά η κατάσταση μου ήταν

πολύ σοβαρή. Πάλι με στείλανε στο

σανατόριο κοντά στο Λέσανυ όπου

έμεινα 8 μήνες. Οι γιατροί μας

αγαπούσαν εμάς του έλληνες αντάρτες

και γενικά τους Έλληνες. Το Μάρτη με

ετοίμασαν για εγχείρηση. Μετά από

υψηλούςπυρετούς, αναβολές, εξετάσεις,

με εγχειρήσανε ολόκληρο το πλευρό.

Μου βγάλανε κάτι σαν τσαρούχι,

«σκεμπέ», πολύ σκληρό πράγμα και το

στείλανε στο πανεπιστήμιο για να το

εξετάσουν. Ύστερα από ένα μήνα

ανάρρωσης έκλεισε κι αυτή η υπόθεση

με την υγεία μου και μέχρι σήμερα είμαι

καλά».

Θύμιος Δεληγιάννης «Πέτσινας»,

Οδυσσέας Δεληγιάννης «Λαέρτης»,

Γιάννης Δεληγιάννης, ο οποίος

ήτανφυλακή

:

,

)

Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη

ζωή»,(βγήκε και ο 7 Στ τόμος και μένουν

άλλοι δύο για να ολοκληρωθεί αυτή η

σειρά) τόμοι 7α, 7β, 7γ, 7δ, 7ε και 7Στ

(αλφαβητική σειρά μέχρι και το γράμμα

«Τ» Δημοσιεύουμε τα ονόματα των

ηρώων του ΔΣΕ από το χ. Πύθιο.

Ευχαριστούμε τον Τάκη Ψημμένο για

τους τόμους αυτούς όπως και για όλη την

εργασία του αυτή. Όπως ξέρετε, πολλοί

από εσάς, θέλετε να βρείτε τους

συγγενείς σας. Επίσης, παίρνουμε και

πολλές επιστολές και από την Ελλάδα

από συγγενείς που ψάχνουν τους ήρωες

τουΔΣΕ, οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους για

τη λευ τ ερ ιά , αν ε ξαρ τησ ία κα ι

δημοκρατία της Ελλάδας. Η Τασούλα

Ζησάκη προσπαθεί να ταξινομήσει όλα

τα ονόματα κατά χωριά, πόλεις και

περιοχές όπου γεννηθήκανε οι ήρωες

μας. Το Πύθιο, Έβρος είναι το ηρωικό

χωριό τουΟδυσσέαΔεληγιάννη.

Οι ήρωες από το χ. Πύθιο, Έβρου (από τ. 7

α-στ,Α-Τ…)

.

1. Βαϊτσόγλου Βαΐτσης, ψευδώνυμο

Κόμης, γεννήθηκε το 1916 στο Πύθιο.

Μαχητής του 841 Τάγματος της 7ης

Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον

ΑύγουστοστοχωριόΖυγός.

2. Βασι λε ιάδης Γ ιώργος του

Θανάση από το Πύθιο. Αγωνιστής της

Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του

Αρχηγείου Δράμας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε

στις 26 Μάη 1947 στην τοποθεσία

Μπόγνα.

3. Βλανεν ίδης ή Βλαδεν ίδης

Θανάσης του Μιχάλη και της Ευγενίας,

γεννήθηκε το 1920, Πύθιο. Αγωνιστής της

Εθν ικής Αντ ίστασης . Την 1 .3 .47

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην

Α/Α Μονάδα Πυροβολικού της 6ης

Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 26 Μάη 1949

στο Δυτικό Μπέλες από αεροπορική

επίθεση.

4. Βλασακίδης Λέων, από το Πύθιο,

αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και

ΔΣΕ. Μαχητής του 75 Λόχου του 375

Τάγματος του Αρχηγείου Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης (ΑΑΜ-Θ).

Σκοτώθηκε στις 29.8.47 στο κέντρο της

πόληςΣουφλίουστηδιάρκεια τηςμάχης.

5. Βουλγαράκης Δημήτρης, από το

Πύθιο, γεννήθηκε το Μέλος της

ΟΚΝΕ από το 1937. Μέλος του ΚΚΕ από το

1 9 4 1 Α γ ω ν ι σ τ ή ς τ η ς ΕΑ - ΕΛ Α Σ .

Κατατάχτηκε στις στο ΔΣΕ στην

ηΤαξιαρχία. Σκοτώθηκεστις

6. Β ο υλγ α ρ ά κ η ς Ν ί κο ς τ ο υ

Παναγιώτη και της Ευγενίας, ψευδώνυμο

Γαρβριάς, γεν. 1927, Πύθιο. Εργάτης γης.

Αγωνιστής της ΕΑ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε

στις και στις 9.2.48 ονομάστηκε

ανθυπολοχαγός πεζικού, μαθητής της Δ'

Σειράς της ΣΑΓΑ Σκοτώθηκε στις 48

στοΒίτσι.

7. Γκίκας Νίκος του Βασίλη και

Α θ α ν α σ ί α ς , γ ε ν . 1 9 2 6 , Π ύ θ ι ο ,

σιδηροδρομικός, αγωνιστής της ΕΑ. Μέλος

του ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις

48, φοίτησε στην Ε' Σειρά ΣΑΓΑ, και

στις 23.1.49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός

πεζικού. Τραυματίστηκε βαριά στη μάχη

της Οξυάς. Υπέκυψε στα τραύματά του στο

νοσοκομείο της Σόφιαςστις

8. Δαμπέρας Γιώργος του Δημήτρη,

Πύθιο, μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις

1921.

.

26.10.46
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29.3.19
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48στηνπεριοχήΔράμας.

10. Δημούδης Γιώργος, Πύθιο,

μαχητής στο 135 Τάγμα του ΑΑΜ-Θ.

Πέθανε στις 13.8.47 στο νοσοκομείο του

ΑΑΜ-Θαπόαιμορραγίαεγκεφάλου.

11. Ελευθεράκης Πασχάλης, Πύθιο,

αγωνιστής της ΕΑ, μαχητής του ΔΣΕ στα

τμήματα του ΑΑΜ-Θ. Σκοτώθηκε στις

27.8.47στο χωριόΚρύαΒρύσηΞιδιών.

12. Ελευθερόπουλος Γιάννης, Πύθιο,

ΕΛΑΣ, ΔΣΕ, μαχητής του 78 Λόχου του 175

Τάγματος του ΑΑΜ-Θ Σκοτώθηκε στις

20.8.47στοδημόσιοδρόμοΛουτρών

13. Ζενίδης Αλεξ. Πύθιο, αγωνιστής

της ΕΑ, καταδικάστηκε σε θάνατο από το

Στρατοδικείο Αλεξανδρούπολης και

εκτελέστηκε στις 2.6.47. Μαζί του

εκτελέστηκε και ο συγχωριανός του Ηλίας

Χατζής.

14. Καπουσίδης Παναγιώτης του

Σπύρου και Ζουμπουλιάς, γεν. 1917,

Πύθιο, κάτοικος Σαράκιο Έβρου,

αγωνιστής της ΕΑ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε

στις μαθητής της Ε' Σειρά ΣΑΓΑ και

στις 23.1.49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός

πεζικού, 7η μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις

49απόεχθρικήνάρκη

15. Καραπαναγιώτης Βαΐτσης του

Δημήτρη και της Βάγιας, ψευδ. Τηλέμαχος,

γεν. το 1908 στο Πύθιο Έβρου. Μέλος του

ΚΚΕ. Επιτελής τάγματος του ΕΛΑΣ στα

χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού

αγώνα 1941-44. Για την αντιστασιακή

δράση του καταδιώχθηκε από το

μεταβαρκιζιανό καθεστώς και το 1946

κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Διοικητής λόχου στα

τμήματα του Αρχηγείου Έβρου. Έπεσε σε

μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο

Ταχτατζίκ στις 25 Οκτώβρη 1946.

Ταγματάρχης πεζικού τιμημένος νεκρός

(Δ/γμα16.4.48).

16. Καραπαντζής Βαΐτσης του

Δημήτρη και της Βαγγελιώς, από το Πύθιο.

Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20

Οκτώβρη1948στοχ. ΧανδράςΈβρου.

17. Καραφυλάκης Σίμος του Γιάννη

και της Μαρίας, από το Πύθιο Έβρου.

Γεννήθηκε το 1919. Πρωτοπόρος ΕΛΑΣίτης

στην Κατοχή. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 27.7.47

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. ΠΕ διμοιρίας στην

671 Μονάδα. Σκοτώθηκε στις 11 Μάη

1948στημάχη τηςΡοδόποληςΣερρών.

18. Κατμερίδης Βαγγέλης του

Λάμπρου, ψευδ. Φλέσσας, γεν. το 1919

στο Πύθιο Έβρου. Εργάτης. Στέλεχος του

ΚΚΕ. Στον ΕΛΑΣ κατατάχτηκε το 1942 και

αναδείχτηκε καπετάνιος τάγματος. Τον

Ιούλη του 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.

Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου

Ξάνθης, υποδιοικητής τάγματος .

Σκοτώθηκε το 1947 (στις 8.9.1947) στη

Δαφνώνα Ξάνθης, σύμφωνα με άλλη

πληροφορία στις 23.8.1947 στη Χαϊντού).

Ταγματάρχης πεζικού τιμημένος νεκρός

(Δ/γματηςΠΔΚτης16.4.1948).

Κιμιρίδης Βαγγέλης από το χ.

Πύθιο Έβρου. Στέλεχος του ΚΚΕ και του

ΔΣΕ. Πολιτικός Επίτροπος του Αρχηγείου

Χαϊντούς. Σκοτώθηκε στις 18 Αυγούστου

1947 στη μάχη του Νεοχωρίου και

Δαφνώνας.

20. Λυμπέρης Δημήτρης του Γιάννη,

Πύθιο, γεν. 1923, σιδηροδρομικός

υπάλληλος, μέλος του ΚΚΕ, αγωνιστής του

ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 18.8.46,

μαχητής της Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε

στις 12.2.49 στη μάχη της Φλώρινας,

ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός

(Δ/γμα2.4.49).

21. Λυμπέρης Χρήστος του Γιάννη,

Πύθιο, γεν. 1926, μέλος του ΚΚΕ, μαχητής

του ΔΣΕ, σκοτώθηκε την 1.7.48 στο χ.

ΠαππάδεςΔράμας.

22. Μακρής Κώστας, Πύθιο, 26

χρόνων Αγωνιστής της ΕΑ, Διμοιρίτης στο

Αρχηγείο Σερρών, σκοτώθηκε τον

Αύγουστο 47στοΜποζ-Νταγ.

23. Μπαχτσεβάνης Γιώργος από το

Πύθιο. Αγωνιστής της ΕΑ και του ΔΣΕ.

Πέθανε στις 17 Αυγούστου του 1947 στα

Λάβαρααπόσκωληκοειδίτιδα.

24. Μπούρας Σαράντης του Γιάννη

και της Δροσιάς από το Πύθιο. Γεν. το

1927. ΕΠΟΝίτης. Τον Αύγουστο του 1946

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 6ης

Μεραρχίας. Πέθανε στις 5 Απρίλη 1949

σ τ ο Γ ε ν ι κ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο α π ό

πνευμονοηπατικό απόστημα. Θάφτηκε

στο3οΣημείο.

25. Ντελιάνης Γιάννης του Χρήστου

και της Μαγδαληνής, από το Πύθιο.

Μαχητής του Αρχηγείου Σερρών του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε το Μάρτη του 1948 στο

Παγγαίο.

26. Ξενίδης Αλέκος του Ηλία από το

Πύθιο. 36 χρόνων. Αγωνιστής της ΕΑ και

του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947 στην

Αλεξανδρούπολη.

27. Ου ζουν ίδης Σ ταύρος του

Πασχάλη από το Πύθιο. Γεννήθηκε το

1920. Στις 15.7.48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.

Μαχητής της 132 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε

τοΜάρτη1949στις Σέρρες.

28. Ρ ι ζόγλου Βαγγέλης ψευδ.

Βορριάς από το Πύθιο. 40 χρόνων.

Αγωνιστής της ΕΑ. Μαχητής του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε την Πρωτομαγιά του 1947 στο

χωριό του.

29. Σαρίδης Στάθης του Θεόδωρου

και της Τασίας από το Πύθιο. Μαχητής του

Αρχηγείου Δράμας. Σκοτώθηκε στις 25

Μάη1948.

30. Σαρίδης Σταύρος του Θεόδωρου

και της Τασίας, γεν. το 1925 στο Πύθιο.

Μέλος του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης. Μαχητής του

Αρχηγείου Δράμας. Σκοτώθηκε στις 4

Ιούλη1947στοΜποζ-ΝταγΔράμας.

31. Σίμογλου Βαΐτσης του Αντώνη,

ψευδ. Κόμης, από το Πύθιο. Γεν. το 1910.

Μέλος του ΚΚΕ. Πρωτοπόρος ΕΛΑΣίτης.

Ονομάστηκε ανθυπολοχαγός. Την 1.10.46

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διοικητής λόχου στο

Αρχηγείο Τσαλ-Νταγ. Σκοτώθηκε στις 24

Μάη1948στημάχηΚουρουτζιού.

32. Σίμογλου Γιώργος του Κώστα και

της Αργυρώς από το Πύθιο. 17 χρόνων.

Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 8 Μάη

1949στοχωριό του.

33. Στεφανόπουλος Θανάσης του

Περικλή, ψευδ. Βράχος από το Πύθιο. Γεν.

το 1925. Το 1941 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ.

Ε Λ Α Σ ί τ η ς . Δ ι ω κό μ ε ν ο ς α π ό τ ο

μεταβαρκιζιανό κράτος και παρακράτος,

κατέφυγε στο βουνό στις ΟΔΕΚ τον

Αύγουστο 1946. Μαχητής της 108

Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 9 Σεπτέμβρη

1948στούψωμαΜάλι-ΜάδιστοΒίτσι.

34. Στιφουτίδης Στέφανος του

Στέργιου από το Πύθιο. 27 χρόνων.

Ανθυπολοχαγός του ΔΣΕ. Διμοιρίτης στο

Γενικό Αρχηγείο (ΓΑ). Σκοτώθηκε την 1η

Αυγούστου1948στο Γράμμο.

9. Δεληγιάννης Γ ιάννης του

Χρήστου, ψευδ. Γαρέφης, γεννήθηκε το

1917 στο Πύθιο Έβρου. Κουρέας. Μέλος

του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Ήταν στις

φυλακές Διδυμοτείχου. Την 1.11.46

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 15.10.48

ονομάστηκε ανθυπολοχαγός ΠΕ.

Υπηρετούσε στα τμήματα της 6ης

Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 18 Μάρτη

1949 στο Παγγαίο από αεροπορική

επίθεση. (αδερφός του Οδυσσέα

Δεληγιάννη!)

19.

16

Ο
Οδυσσέας Δεληγιάννης και η

Πηνελόπη Μιχαηλίδου-Γιώση

ή τ α ν μ α ζ ί σ τ η ν

προπαρασκευαστική ομάδα εκμάθησης

της τσέχικης γλώσσας της Κυσέλκα το

1953. Μετά τη δημοσίευση της

φωτογραφίας της τάξηςαυτής, (Καλημέρα

τ. 1/2013, σελ. 26) η Πηνελόπη

επικοινώνησε με τον Οδυσσέα, ήρθε στην

Πράγααπό τηΘεσσαλονίκη καιμαζί με την

κόρη

της Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ (η

Μετά από 60 χρόνια συναντήθηκαν στο Πόντεμπραντυ



φωτογράφοςμας!) και με τηνΠρόεδρο της

ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey,

χω ρ ί ς κα θ υ σ τ έ ρ η σ η π ήγ α ν ν α

συναντήσουν τον πρώην συμμαθητή της.

Ήταν μια πολύ συγκινητική συνάντηση και

για μας τους νεότερους. Ο Οδυσσέας μας

περίμενε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Τα

πρώτα λόγια ήταν «Με γνώρισες; Όχι, δεν

σε γνώρισα. Κι εσύ, με γνώρισες; Όχι δεν

σε γνώρισα… Μετά από μια σύντομη

ξενάγηση στην πόλη Πόντεμπραντυ

φτάσαμε στο σπίτι τουΟδυσσέαόπουμας

περίμενε η σύζυγος του, ηΜαρία, η οποία

μας καλωσόρισε με ανοιχτή καρδιά και

αγκαλιά και μας φιλοξένησε όπως κάποτε

φιλοξενήθηκαν τα παιδιά αυτά στην

Τσεχοσλοβακία – με φροντίδα και αγάπη.

Πρώτα ευχηθήκαμε «Υγεία» στα δύο

«παιδιά» με Μπεχερόφκα, μετά από τη

νόστιμη σούπα ακολούθησε η 'σβιτσκοβα'

και κνέδλικη, «τα ψωμάκια» όπως τα

λέγανε τα παιδιά στους παιδικούς

σταθμούς, και ένα νόστιμό κέικ. Δεν

έλλειπαν τα 'χλέμπιτσκι ' γ ια να

συνοδεύουν την ατέλειωτη συζήτηση του

'θυμάμαι, θυμάσαι'… Τα «παιδιά»

ανυπομονούσαν να τα πουν. Με το που

μπήκαμε στο σπίτι, βγάλανε αμέσως τις

φωτογραφίες τους, ο Οδυσσέας έφερε και

δυο φακούς για να βλέπουν καλύτερα και

θυμότανε τις τρεις μήνες που κάποτε ήταν

μαζί στην Κυσέλκα. Θυμότανε ονόματα,

φίλους, πολλές ιστορίες από την

ξέγνοιαστη ζωή τους στη φιλόξενη

Τσεχοσλοβακία. Η Πηνελόπη είχε βρει και

τα ονόματα 13 άλλων συμμαθητών τους

και ακόμα προσπαθεί να βρει όλα τα

ονόματα αυτής της τάξης. Θυμηθήκανε το

'ταξίδι' τους προς την Τσεχοσλοβακία, τις

πρώτες φροντίδες που τους πρόσφεραν

στις Λαϊκές Δημοκρατίες (της Πηνελόπης

το ταξίδι ήταν πρώτα στη Βουλγαρία και

του Οδυσσέα στην Τσεχοσλοβακία), τις

ψείρες, τη φτώχια, τις κακουχίες του

εμφυλίου πολέμου, τα καθήκοντα του ΚΚΕ

– να σπουδάσετε διότι σύντομα θα

γυρίσουμε στην Ελλάδα και θα πρέπει να

συμβάλλετε με τις γνώσεις σας στην

α νο ι κο δόμηση μ ι α ς κα λύ τ ε ρη ς

κοινωνίας . Θυμηθήκανε τις σπουδές

τους μετά από τις εισαγωγικές εξετάσεις

που δώσανε – η Πηνελόπη αποφοίτησε

στη βιολογία από το Πανεπιστήμιο του

Καρόλου και ο Οδυσσέας από το

Πολυτεχνείο της Πράγας. Είναι περήφανα

τα δύο 'παιδιά' για τις επαγγελματικές

τους ικανότητες διότι στην Τσεχοσλοβακία

ήρθανε σχεδόν αγράμματα. Θυμηθήκανε

τα νιάτα τους, τον έρωτα τους, τους

γάμους τους με την πρώτη τους αγάπη.

Θυμηθήκανε και τις δύσκολες στιγμές που

περάσανε ως Έλληνες κομμουνιστές όταν

η αντίδραση στην Τσεχοσλοβακία σήκωσε

κεφάλι και μπήκαν τα στρατεύματα του

Συμφώνου της Βαρσοβίας. Δηλαδή, τα

δ ύ ο πα ι δ ι ά ή τ α ν κα ι μ ε ί ν α ν ε

κομμουνιστές, οπότε δεν έλλειπε και η

πολιτική συζήτηση, για το ΝΑΤΟ, για το

Σύμφωνο της Βαρσοβίας, για τη διάσπαση

που έγινε στο ΚΚΕ το 1968, «όταν οι

αναθεωρητικοί μπήκανε στα γραφεία της

ΚΒΟ Τσεχοσλοβακίας» και με πόσο κόπο

μπορέσανε να ξαναστήσουν την ΚΒΟ

Τσεχοσλοβακίας. (Σημ. Κ: Το Καλημέρα

έχει αποθηκεύσει πολλές 'αναμνήσεις'

πρώην πολιτικών προσφύγων για τα

θέματα αυτά, αλλά σας τα φυλάγουμε για

άλληφορά…).

Με την Ελευθερία γελάσαμε όταν τα δυο

'παιδιά' μιλούσανε για τις πρώτες

εμπειρίες τους με την τσέχικη κουζίνα. Η

Πηνελόπη δεν έτρωγε κρέας σχεδόν μισό

χρόνο διότι της είχαν πει ότι εδώ τρων

αλογίσιο κρέας. Ακόμα και κοτόπουλο δεν

έτρωγε – και όλα αυτά για να μην 'γίνει

άλογο'… Μετά αφού είδε ότι κανείς δεν

μεταμορφώθηκε σε άλογο στην

Τσεχοσλοβακία άρχισε κι αυτή να τρώει

όχι μόνο κρέας, αλλά και λουκάνικα από

αλογίσιο κρέας και της άρεσε και το

αλογίσιο κρέας. Όσο για την γλυκιά τουρσί

– ξινό λάχανο με ζάχαρη, δεν το αγγίζανε.

Τα 'άσπρα ψωμάκια', τα κνέδλικι, τα

τρώγανε με το χέρι διότι νομίζανε ότι είναι

ψωμί, ενώ τις μπούχτες τις τρώγανε με τη

σούπα τους… και απορούσαν οι Τσέχοι για

τα 'γαστρονομικά' γούστα των Ελλήνων

πολιτικών προσφύγων. Όσο για τα

λουκάνικα με μουστάρδα, «πάρκι»,

τρώγανε τα λουκάνικα, και τη μουστάρδα

την πετούσανε. Σύντομα όμως σε όλους

άρχισε να αρέσει η τσέχικη κουζίνα και

τώρα αυτοί που επαναπατρίσθηκαν

συχνά μαγειρεύουν τσέχικα φαγητά. Όσο

για τις ψείρες, γελάσαμε πολύ. Η Μαρία

Δεληγιάννη μας καθησύχαζε όλους – μας

είπε ότι και εδώ υπήρχαν οι ψείρες, δεν

ήταν μόνο οι πολιτικοί πρόσφυγες που

ήρθαν με ψείρες. Στην ερώτηση της

Ελευθερίας, εάν ξέρανε να τρώνε με

μαχαιροπήρουνα, η Πηνελόπη απάντησε

ότι και βέβαια ξέρανε και τρώγανε με

μαχαιροπήρουνα και όχι με το χέρι. Και

πάλι ηΜαρία μας είπε ότι κι εδώ ο κόσμος

κάποτε έτρωγε μόνο με το κουτάλι. Η

Μαρίαείναι Τσέχα.

Ο Οδυσσέας δεν ήθελε να φύγουμε, μας

ήθελε εκεί μέχρι το βράδυ, αλλά εμείς

έπρεπε να επιστρέψουμε στην Πράγα.

Σίγουρα θα ξαναπάμε για να θυμηθούν κι

άλλες περιπέτειες… με πιο πολλές

φωτογραφίες (ο Οδυσσέας είχε ετοιμάσει

πάρα πολλές φωτογραφίες και η

Πηνελόπη θα φέρει τις δικιές της την

επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την

Πράγα.).

Ήταν μια από τις ομορφότερες μέρες για

τα δύο 'παιδιά', η Πηνελόπη στα 81 χρόνια

της και ο Οδυσσέας στα 87 του. Εμείς τους

ευχόμαστε υγεία, υγεία και πάλι υγεία και

να τουςβλέπουμεπιοσυχνά.

Κλείσαμε την συνάντηση μας με τον ύμνο

του ΕΛΑΣ «Εμπρός ΕΛΑΣ, για την ΕΛΛΑΔΑ,

τοδίκιο και τηΛευτεριά…»

Ευχαριστούμε τη Μαρία και τον Οδυσσέα

για την εξαιρετική φιλοξενία τους.

Ευχαριστούμε την Ελευθερία για τις

φωτογραφίες . Ευχαριστούμε την

Πηνελόπηγια τηνπρωτοβουλία της ναμας

ενώσει…

».

«

»

.
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Μας καλωσόρισαν με μπεχερόφκα και μας

αποχαιρέτησαν με αγάπη. (Η Ελευθερία

Γιώση Πέτελικ δεν είναι στις φωτογραφίες

διότι αυτή ήταν η φωτογράφος μας…



Κ: Καλωσόρισες, Πηνελόπη στην Πράγα

και στα γραφεία μας. Σ ευχαριστούμε

για την συνδρομή σου στο περιοδικό μας

και βέβαια για όλες τις πληροφορίες που

μας στέλνεις από τη Θεσσαλονίκη. Πες

μας κάτι για τα νιάτα σου, το πώς ήρθες

στηνΤσεχοσλοβακία…

'

Π: Εγώ γεννήθηκε το 1932 στο χωριό

Νότια, Πέλλας. Οι γονείς μου ήταν

πρόσφυγες και ήρθαν στην Ελλάδα, στη

Νότια, με το Μικρασιάτικο πόλεμο (1922)

και τηνανταλλαγήπληθυσμών -οπατέρας

μουαπό τηνΤιφλίδακαι ημητέραμουαπό

την Προύσα. Με τη δικτατορία του

Μεταξά, 1936, τον πατέρα μου τον

έστειλαν εξορία. Στην Κατοχή σχεδόν όλο

το χωριό μας και η οικογένεια μου πήραν

μέρος στην Εθνική Αντίσταση ενάντια

σ τ ο υ ς κ α τ α χ τ η τ έ ς . Μ ε τ ά τ η ν

Απελευθέρωση, το 1945 οι γονείς μου με

στείλανε στο χωριό Αετόλοφο, Κομοτηνής

στη θεία μου, για να τελειώσω το

Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μετά τη

Βάρκιζα 1945 με την τρομοκρατία ενάντια

στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης,

έμαθα ότι το 1946, με την έναρξη του

εμφυλίου πολέμου οι γονείς μου, όπως

κα ι σ χ εδό ν όλο το χωρ ι ό μα ς

αναγκάστηκαν να φύγουν για το ελληνικό

χωριό Μπούλκες στην Γιουγκοσλαβία. Ο

ξάδερφος μου ο Γιάννης Γιαγκούλης και η

γυναίκα του έφυγαν στο βουνό, αντάρτες.

Καιοι δύοσκοτωθήκανε…

Το χωριό Αετόλοφο σύσσωμο βοηθούσε

τους αντάρτες και γι' αυτό μια μέρα η

αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση όλοι να

φύγουν από το χωριό και «να μη μείνει

ζωντανή κότα στο χωριό», έτσι έλεγε η

ανακοίνωση. Αδειάσανε το χωριό για να

μη βοηθάει τους αντάρτες. Εμείς πήγαμε

στο χ. Θρυλόριο όπου μείναμε περίπου

πέντε μήνες. Με την απόφαση της

Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης

(του Βουνού) για το σώσιμό των παιδιών

των ανταρτών και κομμουνιστών, κι εμείς

μαζί με πολλά άλλα παιδιά, βρέφη, γέροι,

εθελοντικά πήραμε το δρόμο για τη

Βουλγαρία. Η φάλαγγα αυτή ξεκίνησε μ'

ένα σύνδεσμο αντάρτη για το λημέρι των

ανταρτών της περιοχής της Κομοτηνής.

Βαδίζαμε μόνο νύχτα και ο σύνδεσμος μας

είπε οι μωρομάνες να προσπαθούν να

φροντίζουν τα βρέφη να μην κλαιν κι εμείς

να μη κάνουμε φασαρία προπαντός όταν

θα περνούσαμε από κάποιο επικίνδυνο

σημείο διότι ο κυβερνητικός στρατός δεν

λογάριαζε ούτε και τα γυναικόπαιδα. Το

πρωί φτάσαμε στο λημέρι των ανταρτών

και οι νέοι και νέες που θέλανε να

μείνουνε με τους αντάρτες, μείνανε. Ήταν

27 Μαρτίου 1948. Έτσι έμεινε και η νύφη

μας, του Γιαγκούλη η γυναίκα με τους

αντάρτες και ακόμα δεν ξέρουμε που

σκοτώθηκε και που τη θάψανε. Τότε ήταν

27 χρονών.Οιαντάρτεςμας έδωσανψωμί,

αυτό που είχαν. Η θεία μου είχε και κάρο –

ο κόσμος το είχε φορτώσει με τρόφιμα,

ψωμιά, βελέντζες, τις προίκες των

κοριτσιών… Πολλά από αυτά τα αφήσαμε

στους αντάρτες. Πήραμε τις κουβέρτες

μαζί μας (και αυτές τις κουβέρτες τις

φέραμε και στην Τσεχοσλοβακία

αργότερα).

Μόλις φτάσαμε στα Ελληνοβουλγαρικά

σύνορα, μας περίλαβε ο Βουλγάρικος

Ερυθρός Σταυρός, μας πήγαν σ' ένα

σιδηροδρομικό σταθμό και από κει με

τραίνοφτάσαμεστοΜπάνκια, πουκάποτε

ήταν το παραθεριστικό παλάτι του

βασιλιά της Βουλγαρίας. Εκεί μείναμε

μέχρι τα τέλη του1948. Σαν χωριατόπουλα

που ήμασταν, μπήκαμε στο βουλγάρικο

έδαφος φτωχά, με ψείρες. Τα δικά μας τα

ρούχα τα περάσανε από κλίβανο και

δώσανε σε όλους, μικρούς και μεγάλους

καινούργια ρούχα, παπούτσια, τα πάντα.

Τι να πω, εγώ έχω μόνο θετικές

εντυπώσεις από τη φιλοξενία και της

Βουλγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας

αργότερα. Τα βλέπω όλα θετικά διότι

ήμασταν προστατευμένοι όπως από το

βουλγάρικο κράτος έτσι και από την

ελληνική οργάνωση, την ΕΒΟΠ. Η ΕΒΟΠμε

έμαθε πολλά και ότι έμαθα τότε το

χρωστάω στην ΕΒΟΠ και στο βουλγάρικο

κράτος, στον Ερυθρό Σταυρό. Το 1949, τα

κορίτσια από 14 χρονών και μέχρι 18

χρονών, τα διάλεγαν ανάλογα με τις

ικανότητές τους για να παν σε ειδικές

σχολές. Οι μωρομάνες με τα βρέφη τους

πήγαν σε βρεφοκομεία, στο Παντσερέβο,

(Γιάγκοντα) και μετά στο Πάβελ-Μπάνια,

ένα χωριό με ιαματικά νερά, με λουτρά,

στηνπεριοχήΚαζανλίκ. ΣτοΠάβελΜπάνια

εμένα με είχαν σαν παιδαγωγό για τα

μικρότερα παιδιά, οι μωρομάνες

πρόσεχαν ταβρέφη, ενώοι γυναίκες πάνω

από τα 30 φρόντιζαν τα παιδιά για την

καθαριότητα, το φαγητό τους κ.λπ. Οι

περισσότερες 'θείες', όπως τις λέγαμε,

ήταν μαυροφορεμένες διότι όλες είχαν

χάσει κάποιον στον εμφύλιο, τους άνδρες

τους, τ' αδέρφια τους, συγγενείς…Η ΕΒΟΠ

(η ελληνική οργάνωση «Βοήθεια στο

Παιδί ) οργάνωσε παιδαγωγική σχολή κι

έτσι έστειλε τα πιο ικανά παιδιά σ' αυτή τη

σχολή. Διαλέξανε κι έμενα. Στη σχολή

αυτή κάναμε όπως θεωρητικά μαθήματα

έτσι και πρακτικά. Ήμουν καλή. Από το

1951μαςπλήρωνανωςεκπαιδευτικούς.

Το 1952, κάπου 70 άτομα φύγαμε από τη

Βουλγαρία για την Τσεχοσλοβακία για να

ενωθούμε με τις οικογένειες μας. Μας

πήγαμε πρώτα στο Τέχονιν, κοντά στην

πόλη Σούμπερκ, όπου μείναμε καραντίνα

3-4 μήνες. Εγώ ήμουνα 20 χρονών. Τότε το

δικό μου ενδιαφέρον ήταν μόνο η

μάθηση. Η επιτροπή για την εκμάθηση της

τσέχικής γλώσσας με έστειλε στο

Σούμπερκ μαζί με δύο αντάρτες που ήταν

28 με 30 χρονών. Η επιτροπή αυτή

αποτελούνταν από τρία άτομα κι έναν

διερμηνέα. Αφού είδαν ότι ξέρω αρκετά

πράγματα (το θεώρημα του Πυθαγόρα,

για την Κορέα, που είναι και ότι γίνεται

πόλεμος εκεί με την επέμβαση των

Αμερικανών, κ.ά.), τα οποία τα είχα μάθει

στηΒουλγαρία, όμωςδενήξερα τα τσέχικα

(μου δώσανε ένα κείμενο από τσέχικη

εφημερίδα ναδιαβάσω), με στείλανε στην

Κυσέλκα για την εκμάθηση της τσεχικής

γλώσσας. Εκεί συνάντησα και τον

Οδυσσέα Δεληγιάννη, που αυτός ήταν

αντάρτης. Στην Κυσέλκα ήμασταν από το

Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Από κει, πριν

αρχίσει το επόμενο μας σχολείο, μας

στείλανε για διακοπές και να βοηθάμε

στην οικοδομή του φράκτη στην Λίπενσκα

Πρεχράντα, όπου συνάντησα και πολλούς

άλλους Έλληνες, όπως τον Μιχάλη

Θεοδώρου που σήμερα βρίσκεται στην

Πράγα. Και από εκεί την 1 Σεπτεμβρίου, με

την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πήγαμε

στη Λόμνητσα, Κίσνοβα, όπου κάναμε το

8τάξιο σχολείο, την ύλη του Δημοτικού και

Γυμνασίου σε δύο χρόνια, δηλαδή από το

1953 μέχρι το 1955. Από τη Λόμνιτσα

πήγαμε στην Πόλιτσκα ένα χρόνο για να

προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις για τα

Πανεπιστήμια. Εκεί συναντηθήκαμε και

πάλι με τον Οδυσσέα Δεληγιάννη. Για μας

ήταν σαν καθήκον νασπουδάσουμε για να

επ ισ τρέψουμε σ την Ελλάδα με

»
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Κουβέντα με την Πηνελόπη Μιχαηλίδου-Γιώση στα γραφεία της ΕΚ Πράγας

(Στις φωτογραφίες, η Πηνελόπη στην Πράγα και στα γραφεία μας με την Τασούλα)



ε π α γ γ έ λ μ α τ α , σ π ο υ δ α γ μ έ ν ο ι ,

μορφωμένοι, για να ανοικοδομήσουμε

την σοσιαλιστική Ελλάδα. Η σκέψη μας

ήταν πάντα για την Πατρίδα μας Ελλάδα.

Είναι αλήθεια ότι όταν φύγαμε από την

Ελλάδα το Μάρτη 1948, μας είπαν ότι

μέχρι τα Χριστούγεννα το πολύ θα

επιστρέφαμε… Ναι, και επιστρέψαμε,

επαναπατρισθήκαμε μετά από πάνω από

30 χρόνια. Εγώ με την οικογένεια μου το

1982…. Το απολυτήριο μας έγραφε από

πάνω «Εργατική Προετοιμασία για το

Πανεπιστήμιο

Στις 22.6.1955 πήγα να δώσω παντσεχικές

εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο το Καρόλου

στην Πράγα και μπήκα στη Σχολή

Βιολογίας. Είχαμε ευτυχισμένα φοιτητικά

χρόνια. Στον 4ο χρόνο απόχτησα την κόρη

μου Ελευθερία και μέχρι να τελειώσω τον

5ο χρόνο, είχα γίνει μάνα με δυο παιδιά

και με σύζυγο, τον Χρυσόστομο Γιώση,

ακόμα φοιτητή (είχε αργήσει να τελειώσει

την ιατρικήσχολήδιότι είχε αρρωστήσει κι

έτσι αποφοίτησε το 1961 ενώ εγώ

αποφοίτησα το 1960 με την ειδικότητα

στην Παρασιτολογία Τότε το κράτος

φρόντιζε να έχουμε όλοι δουλειές και μας

διόριζε ανάλογα με το επάγγελμα μας.

Εμένα ήταν να με στείλουν στην πόλη

Πλζεν, αλλά εγώ μάνα με δυο παιδιά και

άνδραφοιτητή, αποφάσισα να μείνωστην

Πράγα και μόνη μου να βρω δουλειά. Δε

δούλεψα στην ειδικότητα μου, αλλά

δ ο ύ λ ε ψ α σ τ η μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ,

αιματολογία, βιοχημεία μέχρι το 1972.

Τότε η ελληνική οργάνωση είχε ανάγκη

από έλληνες δασκάλους και έτσι μου

ζήτησε να διδάσκω ελληνικά στα

ελληνόπουλα στην Πράγα. Επιθεωρητής

μας ήταν ο Αλέκος Χατζητάσκος. Η

οργάνωση των Ελλήνων Πολιτικών

Προσφύγων επέμενε όλα τα ελληνόπουλα

να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, να

μείνουν Έλληνες. Είναι αλήθεια, όπως και

σήμερα, και τότε υπήρχαν γονείς που δεν

φρόντιζαν τα παιδιά τους να πηγαίνουν

στα ελληνικά μαθήματα. Εμείς οι

δάσκαλοι κι έναν μαθητή να είχαμε στο

μάθημα, ήμασταν υποχρεωμένοι να

διδάσκουμε. Το τσεχικό κράτος μας

πλήρωνε κανονικά ως καθηγητές,

φρόντιζε να έχουμε τους χώρους για τη

διδασκαλία και οτιδήποτε χρειαζόμασταν

για τηνεκμάθησητηςελληνικής γλώσσας.

Το 1982 επαναπατρισθήκαμε στην Ελλάδα

κι εγώαμέσως πήρα τη σύνδεση μου με το

Κόμμα μας, το ΚΚΕ. Μερικοί λένε ότι το

Κόμμα μας δεν τους βοήθησε όταν

επαναπατρίσθηκαν, ότι δεν εμφανίσθηκε

πουθενά. Είναι μια δικαιολογία όπως λέει

και μια παροιμία «Η γυναίκα που δε θέλει

να ζυμώσει, όλη μέρα κοσκινίζει». Μήπως

δεν ξέρανε που να βρουν το Κόμμα μας;

Δεν άκουγαν, δεν ρωτούσαν, δεν

διάβαζαν; Αλλά παρασύρθηκαν από το

ΠΑΣΟΚ, που τότε προσπαθούσε να

τραβήξει στις γραμμές του τους πρώην

πολιτικούς πρόσφυγες με τα ψίχουλα που

μας δίνανε, το χαρτζιλίκι και που τους

έβρισκε και δουλειές. Κι έμενα μου

δώσανε 'δουλειά', σαν λουτρονόμα… και

καθάριζα τους καμπινέδες. Ούτε καν

ενδιαφερθήκανε για τις πανεπιστημιακές

μου γνώσεις. Αυτή ήταν η βοήθεια που

πήρα εγώ από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

τότε διότι εγώ δεν τους προσκυνούσα.

Πολλοί από μας το έκαναν και

αποτραβήχτηκαν από μας, τ' αδέρφια

τους. Εγώ είμαι συνταξιούχα τώρα και

μένω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά την

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία δεν την ξεχνώ όχι

διότι η κόρημουμένει εδώ, αλλάδιότι όλα

τα επιτεύγματα στη ζωή μου τα χρωστώ

στην φροντίδα των πρώην σοσιαλιστικών

χωρών, τη Βουλγαρία και Τσεχοσλοβακία.

Την ευγνωμοσύνη μου θα την έχουν για

πάντα.

».

.).
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V malebném údolí řeky Sázavy se nachází

dvě místa, obec Krhanice s přidělenou

lokalitou Prosečnice a obec Lešany, pár set

metrů od Krhanic, která mají své

nesmazatelné místo v dějinách řecké

minority. A vlastní pohnutou historii. Za

druhé světové války se ves Lešany stala

součástí vojenského cvičiště Zbraní SS

Benešov a její obyvatelé semuseli 15. října

1942 vystěhovat. Mnoho rodin přišlo do

Krhanic. Dělnické sanatorium pro plicní

choroby v Prosečnici bylo zabráno po

kasárna SS. V roce 1945 využila tábor u

Lešan Rudá armáda jako zajatecký tábor

pro příslušníky Wehrmachtu a SS. V říjnu

1945 začalo fungovat v Lešanech

internační středisko pro odsun Němců z

Československa. Rozkládalo se na výměře

asi 96 ha a pozůstávalo z 61 objektů. Po

odsunu sloužilo krátce od podzimu 1948

do léta 1949 jako Tábor nucených prací.

Uvádí se, že po jeho likvidaci jej převzala

československá armáda jako dělostřelecká

kasárna. Tady se však skrývá bílé místo

historie LešanaKrhanic…

Sekretariát ÚV KSČ projednával 28.

července 1949 se zástupcem Ministerstva

práce a sociálních věcí (MPSP) otázku

příjezdu „demokratických Řeků“ z

Jugoslávie a Albánie. V Československu

mělo najít útočiště asi 8000 osob z Řecka.

Akci navenek organizovala a financovala

Československo-řecká společnost .

Emigranti měli být po příjezdu umístěni v

karanténě ve shromažďovacích táborech

Lešany u Benešova v Čechách, Mikulov na

MoravěaSvatobořiceuKyjovanaMoravě.

V Lešanech byl budován tábor pro 4000

osob. Záznam z 22. 8. 1949 uvádí, že mezi

hosty z Řecka přijedou i děti. Tedy další

řecké děti k těm, které Československo

hostilo již od roku 1948. KNV z příkazu

MPSP zajištoval pracovní síly pro adaptační

práce v likvidovaném Táboře nucených

prací v Lešanech, který MPSP převzalo od

ministerstva vnitra. Z 60 dřevěných baráků

na podezdívce patřilo 10 objektů MV a 50

objektů MNO. Pro nejbližší dobu zapůjčilo

benešovské posádkové velitelství některé

specialisty, jako kuchaře, kočí. Dohled nad

budováním záchytného střediska

vykonávala referentkaRydvallová zÚVKSČ.

První přeprava řeckých hostů se očekávala

v úterý dne 30. 8.1949 ve večerních

hodinách na maďarsko-československé

hranici. Záchytný tábor Lešany u Benešova

byl již připraven. Šlo o převoz Řeků z

Buljkesu ve Vojvodině, ohlášený již 27. 8.

1949 a předaný po předchozích průtazích

ze strany jugoslávských úřadů dne 30. 8.

1949 v hraniční stanici Subotice. Tato první

s k u p i n a em i g r a n t ů p ř i j e l a d o

Československa přes stanici Štúrovo 30. 8.

1949, tu opustila 31. 8. 1949 ve 14.00 a na

místourčení, do záchytného tábora Lešany,

měla dorazit 1. 9. 1949 o 6. hodině ranní.

Kromě 340 mužů, z toho 140 těžce

Κrhanice a Lešany, Z dějin řecké emigrace

Του Μίλαν Κονέτσνυ και Ανθούλα Μπότου



raněných, mnozí bez nohy nebo ruky a 406

žen měl transport 450 dětí do šesti let a 25

dětí školního věku do čtrnácti let, úhrnem

1221 osobu. Transport převzal v ČSR Josef

Procházka. V jeho pracovní skupině byli 3

tlumočníci, Georgios Savvides ze střediska

Lešany, Kyros Kostovsky, 17 let a Nikos

Čolas, 15 let, z Jeseníku. O stravu pečovaly

kuchařky Marie Šustová a Libuše

Cihelková.

Vzápětí po skupině z 1. 9. 1949 následoval

další příjezd řeckých emigrantů do Lešan,

opět z Buljkesu, který byl po zmíněných

průtazích ze strany jugoslávských úřadů

předán v Subotici 31. 8. 1949. Dne 2. 9.

1949 telefonuje Antonín Jandus z

doprovodu, že druhý sled je na nádraží v

Hostivaři. Emigranti dostali poslední teplé

jídlo v Bratislavě, kuchyňské vozy byly

odpojeny v České Třebové a cestující

dostali salám a chléb. Je nutno zajistit

teplou stravu a kaši pro 30 nemocných

osob a dětí. Vlak bude namístě asi za dvě a

půl hodiny. Kromě 547 mužů a 509 žen

přijelo 29 dětí do šesti let a 115 dětí do

čtrnácti let, celkem 1200 osob. Podle

přehledu 1951 bylo o 30 mužů a 30 žen

více. Počet přechodných obyvatel Lešan by

tak celkemčinil 2421 (podle přehledu 1950

celkem 2474 osoby, podle přehledu 1951

celkem 2481 osoba). Třetí sled řeckých

emigrantů byl přijat záchytným střediskem

Mikulov, čtvrtý sled 1949 střediskem

Svatobořice. Do Lešan přijela v září 1949

skupina 20 mužů. 14. 10. 1949 byla v

táboře Lešany provedena kontrola

evidence řeckých uprchlíků z Buljkesu.

Nacházelo se zde 2400 dospělých a dětí. Po

fotografování jimbyly vydáványprozatímní

průkazy totožnosti a byli nahlášeni k

pobytu jako cizinci. Tábor byl obehnán

drátěným plotem a vchod byl střežen

jedním příslušníkem SNB a jedním členem

řecké samosprávy. Práce schopné osoby

byly přidělovány státním lesům a statkům.

Osoby práce neschopné odcházely do

záchytného tábora Svatobořice, děti do

různých dětských domovů. Lešany mohly

přijmout další uprchlíky, tentokráte z

Albánie.

Barvitě jejich cestu líčí ve své knize Den

návratů (Nostimon imar) Lysimachos

Papadopulos, přímý účastník transportu:

Emigranti pocházeli z albánských táborů

Skodra a Elbasan. Příkaz nebrat žádná

zavazadla, jen batůžek s osobními věcmi,

nebyl dodržen. Mnozí vlekli slamníky,

pokrývky, ručně i na domácích stavech

tkané řasnaté deky, těžké nádobí, pekáče,

kastroly, hmoždíře, díže, ovčí zvonce, vše

možné, co s velkými útrapami donesli z

Řecka do albánské emigrace a s čím se

nechtěli rozloučit. Tak byli 20. 10. 1949

vojenskými nákladními auty a autobusy

dopraveni do přístavu Dyrrachion. Skupina

ze Skodry dorazila téhož dne večer do

přístavu současně se skupinou z tábora

Elbasan. Nalodili se na polskou obchodní

loď Bialystok. Ze skladovacích prostor byl

zřízen jeden jedinýobrovskýúložní prostor,

kde každý účastník si uchvátil kousekmísta,

aby měl kam složit hlavu. Pasažéři neměli

přes den z bezpečnostních důvodů přístup

na palubu. Cestující stále nevěděli, kam

plují. Jen podle polské lodi a posádky

usoudili, že do Polska. Na otevřeném moři

podél Portugalska se zvedla silná bouře.

Obrovská loď tančila jako ořechová

skořápka po mohutných vlnách, skutečná

hrůza, která děsila všechny v podpalubí,

duté zvuky, otřesy z tříštících se vln.

Vypukla hromadná mořská nemoc,

nevolnost, cestující se dusili vlastními

výpary. Tato situace trvala několik dní,

dokud nedopluli k La Manche. Když se

moře uklidnilo, zažili také jednu šťastnou

událost - porod. Po třinácti dnech a nocích

dorazili do přístavu Gdyně. Tam je čekala

velká vlaková souprava. Po dlouhé

celonoční jízdě dorazili ráno do velké

stanice s nápisem Kolín. Téhož dne přijeli

na místo určení, do Lešan. Zde zjistili, že je

5. listopad 1949. Během cesty ztratili

pojemočase, odatu.

Takto živě nemohou postihnout onu

skutečnost suché historické údaje o

transportu z Albánie. Dne 2. 11. 1949

přichází zpráva, že 3. nebo 4. 11. 1949 by

měly přijet z Polska tři vlakové soupravy s

řeckými emigranty. Bylo nutno zajistit

jejich přechod přes hranice a připravit tři

lokomotivy se železničním personálem,

vagóny mohly jet až na místo určení. K

převzetí příchozích byly zajištěny také dvě

vlakové soupravy, řádně vytopené,

vyvařovací souprava MPSP k podávání

teplého občerstvení, vybavení jídlem na

další cestu, pro děti mlékem ve várnicích,

na poloviční cestě do Lešan podání dalšího

teplého občerstvení v Host ivař i ,

přítomnost lékařů s 30 ošetřovatelkami.

Dne 4. 11. 1949 hlásí doprovodný personál

z Meziměstí na česko-polských hranicích

příjezd emigrantů. Jejich první část tu byla

časně ráno v 6.13 v počtu 920 osob (200

mužů, 340 žen, 380 dětí) a po přeložení

vyjela z Meziměstí v 9.25. Doprovod

upozorňuje na závažný zdravotní stav

emigrantů, na velký počet dětí, trpících

převážně dysentérií. Žádá, aby vlak byl

považován za mimořádný a byl mu

poskytnut přednostní průjezd ve všech

stanicích. Je nutné, aby příchozí byli ještě

téhož dne ubytováni v Lešanech. Druhá

část převozu přijela v 9.00, čítala 865 osob,

z toho 417 mužů, 413 žen (z toho 5 žen

těhotných a 5 kojících) a 35 dětí (z toho 7

batolat do dvou let, 24 dětí do šesti let, 3

děti do 14 let a 1 dítě do 15 let), jejich

zdravotní stav byl dobrý. První část

emigrantů měla v 16.00 dorazit do stanice

Krhanice, bylo nutno zajistit autobusy a

nákladní vozy pro jejich přepravu do Lešan.

Později bylo upřesněno, že je mezi nimi

mnoho špatně oblečených dětí, proto je

nutno zajistit autobusy, ne odkryté

nákladní vozy. Skutečný příjezd do Krhanic

byl večer ve 21 hodin. Zde již čekaly

autobusy, nákladní auta a několik sanitek

ČSČK, které převezly emigranty do Lešan.

Na místě byl nutno důkladně provést

epidemiologická, lékařská a zdravotní

opatření a třídění příchozích. Případy

vnitřních a chirurgických nemocí měly být

hromadně v nejbližších dnech vlakovými

soupravami MPSP odeslány do vojenské

nemocnice v Prešově. Ubytování v

Lešanech bylo dobře zorganizováno.

Dezinfekce, evidence a zdravotní prohlídky

a celkovépřevzetí emigrantů skončilo ve 24

hod. Druhá část převozu, která přijela do

ČSR v době překládání vlaku prvého, vyjela

z Meziměstí v 13.30. Během cesty byly

přibrány čtyři vagóny, protože vlak byl

přeplněn, tři v Náchodě a jeden v Chocni,

do Malešic přijel vlak ve večer v 11 hodin,

zde byl podáván Červeným křížem čaj, ve 3

hodiny ráno přibyl do stanice Čerčany, zde

byly zadní vagóny vytápěny zvláštní

lokomotivou, do Krhanic přijel transport 5.

11. 1949 v 6.15, kde byl převoz převzat

vedoucím lešanského tábora. Podle zprávy

Telenové z ÚV KSČ se z obou částí převozu

nacházelo v Lešanech 1829 řeckých

uprchlíků. Počátkem prosince 1949 je v

Lešanech 1748 osob, středisko má být do

tří týdnů vyklízeno. Bylo uvažováno o

možnosti zřídit v Lešanech dětské

městečko.

Lešany však znovu ožívají jako sběrné

středisko. Zmobilizovaly se po zprávě z 25.

1. 1950, kterou obdržel M. Porfyrogenis z

Budapeště: z Bulharska byl vypraven vlak

se 409 dospělými řeckými uprchlíky,

zd ravými , u rčenými na práce v

Československu. Bylo dohodnuto zdržení

tohoto převozu v Budapešti do 28. 1. 1950.

Vlak byl pře ložen na maďarsko-

československé hranici v Čopu kolem jedné

hodiny ranní 28. 1. 1950, byl očekáván za

MPSP J. Procházkou, za ŘekyOlgou Savvidu

a Lysimachem Papadopulem, ze Štúrova

měl být v Bratislavě,mezi 18. a 19. hodinou

ve stanici Krhanice. Podle podrobnějšího

členění z 30. 1. 1950 sestával převoz ze 3

kojenců, 2 dětí školního věku, 13

dorostenců ve věku do 15 do 18 let, 365

dospělýchdo50 let, 38osobod50do60 let

a 23 osob nad 60 let. V celkovémpočtu 444
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osob se nacházelo 59 osob invalidních.

Uprchlíci byli většinou oděni ve vojenských

uniformách, bylo proto nutno pro ně

opatřit civilní oděv.

Lešany nám v záznamech mizí, objevují se

Krhanice. Na pracovní schůzce tzv. Řecké

akce byla v roce 1950 projednávána otázka

udržování hrobů řeckých příslušníků v

Krhanicích. Tato archivní zmínka vedla k

pátrání po zmíněných hrobech. Vlak z

Prahy do Krhanic (obr. 1) nás v sobotu 6.

září 2008 unášel sázavským údolím,

hluboce zaříznutým do krajiny, v jehož

obrazu se střídaly skály, podzimem

zbarvené lesy, pohledydoúdolí i doúzkého

koryta tratě utopené v lese, která

několikráte mizí v tunelu, aby se vynořila a

otevřela zcela jiný pohled. Navštívili jsme

Lešany (obr. 2), bývalé ubytovny Řeků tu

nikdo nepamatuje, dnes je zde expozice

Vojenského technického muzea. Od

místních jsme snad seznali, proč mrtví

Řekové z Lešan nejsou pohřbeni v

Lešanech a proč krhanický hřbitov není v

Krhanicích. Lešany nemají vlastní hřbitov.

Krhanický hřbitov byl na kopci v osadě

Chrást, patřící kdysi k obci Krhanice, v roce

1945 byl starý hřbitov uzavřen a zřízen

nový, na prosluněné stráni v Chrástu nad

Sázavou, společnýprooběobce.Vdoměse

zahradou a hospodářskými budovami pod

krhanickým nádražím se pamatují, že na

hřbitově byly v době jejich dětství hroby

Řeků, ale o jejich příchodech nevědí nic. V

Lešanech byli za války francouzští zajatci.

Lešany ležely ve vojenském cvičném

prostoru, jehož středem byl Neveklov a

hranicí Vltava a Sázava. Ještě po válce byl v

Lešanech tábor nucených prací, než přišli

Řekové. Na příchod Řeků si pamatovala

paní Marie Šmídová. Bylo ji tehdy třináct

let. Nádraží bylo celé bílé, vysypané

vápnem. Čekali na ně pracovníci

Červeného kříže. Řekové vystoupili z vlaku,

ten měl nákladní i osobní vagony, do

kterých snad foukalo ze všech stran, byli

všichni v černém, na nohou jakési trepky,

boty nesli přehozené přes rameno. Byl to

smutný pohled. Tady nastoupili do

autobusů a odjeli do Lešan, do dřevěných

baráků za řekou. Jak byli oděni muži? Měli

vojenské uniformy? Jak děti? Všichni byli v

černém, opakuje posmutněle paní Marie.

Pečoval někdo o hroby Řeků? Nebyly

zanedbané, zdejší hrobník vždy posekal

trávu, ale květinynaněnedonesl nikdo.

Z bývalých řeckých rovů v levé polovině

krhanického hřbitova zůstal jen úzký pruh

zeleně mezi novými pomníky místních

občanů . Na ten kus t rávn í ku s

pampeliškami klademe řeckým dětem

věnec s modrou stuhou, Marii Vergu,

narozené 1947 a zemřelé 7. 11. 1949 v

Praze a Zisisi Lambru, narozenému 1949 a

zemřelému v Prosečnici 18. 3. 1950.

Připomínáme si také jména dospělých

Řeků zde pochovaných. Dne 23. 9. 1949

zesnula ve věku 68 let v nemocnici v Praze

Atina Alamati a byla pohřbena v

Krhanicích. Dne 26. 11. 1949 zemřel v

Lešanech ve věku 40 let Apostolos Kačaras

(Katsiaras). Dne 18. 12. 1949 dokonala v

Lešanech ve věku 50 let Christina Saranti.

Dne 31. 12. 1949 odešla ze světa v

Lešanech ve věku 35 let Polixeni

Steriopulu. Dne 24. 12. 1949 skonal v

Lešanech Řek ve věku 85 let. Novým

archivním bádáním jsme zjistili i jeho

jméno. Byl to Vasilis Brufas, narozený v

roce 1864. Také další dosud bezejmenní

Řekové ležící na krhanickém hřbitově

mohou dostat zpět svá jména. V Lešanech

zesnuli JannisMatulis (*1874 †1. 12. 1949)

a Anastasia Karaniku (†6. 1. 1950). V Praze

zemřeli Sotiris Dinoidis (*1902 †26. 6.

1950) a Stilianos Iliadis (*1901 †25. 3.

1951). V Benešově skonala Kostea Somu

(*1904 †6. 11. 1949). V Prosečnici vydechli

naposled Traianos Tsangas (*1907 †28. 10.

1949) a Efrenti Kechuia (*1926 †24. 2.

1951). Opustili jsme hřbitovní stráň zalitou

podvečerním sluncem s myšlenkou zřídit v

Krhanicích Řekůmpomník. U východu padl

náš pohled ještě na hrob s latinským

citátem OMNIA TEMPVS HABENT

(Všechnomásvůj čas).

Čas s jistým zpožděním nakonec nastal.

Volné hrobové místo bylo obecním

úřademKrhanicepronajato30. 12. 2009na

99 let na zřízení pomníku 14 řeckým

emigrantům, pohřbeným v Krhanicích.

Místní kamenická dílna zhotovila krásný

žulový náhrobek se 14 kameny. Náklady

velkoryse uhradil řecký stát po záslužném

návrhu J. E. pana Konstantina Kokossise.

Členové KPŘ a ŘO Praha kladou zde

každoročně o řeckých státních svátcích

květiny, zapalují svíce a čtou jména

zesnulých.

Mgr.AntulaBotu,Mgr.MilanKonečný
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Α
ρκετοί από μας που βρήκαν

πολιτικό άσυλο στη σοσιαλιστική

Τσεχοσλοβακία θα μείνουν για

πάντα αξέχαστοι σ' αυτήν την φιλόξενη

χώρα. Για όλους αυτούς που αναπαύονται

στις διάφορες παροικίες, το λαϊκό κράτος

έστησε συμβολικά μνημείο στο Τέχονιν,

πρώην γηροκομείο, όπου θάφθηκαν οι

πρώτοι νεκροί.

Π ο υ π ο λ έ μ η σ α ν ε ν ά ν τ ι α σ τ ι ς

μουσολινικές ορδές, αγνίσθηκαν με

αυταπάρνηση στην μεγαλειώδη Εθνική

Αντίσταση του ΕΑΜ, μάτωσαν από τις

τάξεις τουθρυλικούΕΛΑΣ τουςβάρβαρους

φασίστες καταχτητές και αντιστάθηκαν

αποφασιστικά στην αγγλοαμερικανική

επέμβαση, για τηλευτεριά, τηδημοκρατία

και τηνπροκοπήτηςΠατρίδας.

Που δούλεψαν με όλη τη ψυχή τους για

την ανοικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής

κοινωνίας στην Τσεχοσλοβακία και

πάλεψαν ανυποχώρητα να γυρίσουν στην

Πατρίδα.

Που δεν πρόλαβαν να ατενίσουν την

ιδιαίτερη πατρίδα τους, να ταφούν σ' ένα

μέτρο γης, γιατί τους το αρνήθηκε η

μισαλλόδοξηδεξιά και σταπαιδιά και τους

νέους που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν

τηνΠατρίδαπουλαχταρούσαν.

Σ' όλους αυτούς που θα μείνει αιώνια η

μνήμητουςαφιερώνεταιαυτό τοέργο.

Προσπαθήσαμε να μνημονεύσομε όλους

στο προσκλητήριο που παραθέτομε σαν

παράρτημα . Μα τη μο ίρα τους

ακολουθούν κι άλλοι και ο κατάλογος θα

μείνει ασυμπλήρωτος. Αν κανένας ως

τώρα μας διέφυγε, ακόμη και για τα

αθέλητα λειψά ή ανακριβή στοιχεία που

θα' χομε, ζητάμε συγνώμη από τους

δικούς τουςκαιόλους τουςαγωνιστές.

Στουςσυναγωνιστές,

Στουςσυντρόφουςμας,

Στ'αδέρφιαμας,

Η Καλημέρα προσπάθησε να βρει τα

ονόματα από το βιβλίο για την πολιτική

προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία (σας το

παρουσιάσαμε στο τεύχος 1/2013) των

συμπατριωτών μας που αφήσανε την

τελευταία τους πνοή το 1949 και 1950

στην Τσεχοσλοβακία γενικά και στο

Λέσανυ συγκεκριμένα Παρακαλούμε

τους αναγνώστες μας να μας στείλουν τις

παρατηρήσε ι ς του ς κα ι τυ χών

διορθώσεις.

Σύμφωνα με την κατάσταση ονομάτων

τωνπολιτικώνπροσφύγωνπουαφήσανε

την τελευταία τους πνοή στο Λέσανυ και

σενοσοκομείακοντάστοΛέσανυ:

1. Καρανίκου Αναστασία, γεν.

, πεθ. 6.1.1950,Λέσανυ

2. Κασιάραν Απόστολος, γεν. 1909,

πεθ. 26.11.1949,Λέσανυ

3. Ματούλης Γιάννης, γεν. 1874,

πεθ. 1.12.1949,Λέσανυ

4. Μπρούφας Βασίλης, γεν. 1864,

πεθ. 24.12.1949,Λέσανυ

.
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5. Στεργιοπούλου Πολυξένη, γεν.

1914,πεθ. 31.12.1949,Λέσανυ

6. Σώμου Κωστέα, γεν. 1904, πεθ.

6.11.1949,Μπένεσοβ

Σύμφωνα με το βιβλίο για την πολιτική

προσφυγιά, το οποίο θα εκδοθεί

σύντομα, βρήκαμε αυτά τα ονόματα

πολιτικών προσφύγων που αφήσανε την

τελευταία τους πνοή το 1949 και το 1950

στηνΤσεχοσλοβακία.

1. Αρουτσίδης Κυριάκος, γεν. 1934,

πέθανε8.8.1949,στηνΟπάβα

2. Βαγκατέλη Γιαννούλα, γεν. 1949,

πέθανε20.9.1949στοΚάρλοβυΒάρυ

3. ΒέργουΜαρία, γεν. 1947, πέθανε

7.11.1949,στηνΠράγα

4. Βόλτσης Νίκος, γεν. 1928, πέθανε

13.12.1949στηνΜπρατισλάβα

5. Γιαγκής ;;;;, γεν. 1946, πεθ.

4.3.1949,Μπούτκοφ

6. Δούρτσος Τραγιανός, γεν. 1883,

πεθ. 4.10.1949, Τρίνετς

7. Ζιώτα Σταυρούλα, γεν. 1927, πεθ.

9.9.1949,Μπρατισλάβα

8. Καμπουρίδης Δαμιανός, γεν.

1937, πεθ. 3.4.1949, Πλάνα, Μάριανσκε

Λάζνε

9. Καράντζας Κώστας, γεν. 1932,

πεθ. 25.8.1949,Βρχοσλάβ, Τέπλιτσε

10. Κεραμιδά Αθηνά, γεν. 1928, πεθ.

6.12.1949,Μπρατισλάβα

11. Κωνσταντινίδης Νικόλαος, γεν.

1899,πεθ. 9.9.1949.Οπάβα

12. Λαζαρίδης Κοσμάς, γεν. 1884,

πεθ. 24.10.1949,Πράγα

13. Μωυσίδου Ελένη, γεν. 1910, πεθ.

20.9.1949,Μπρατισλάβα

14. Νεστορόφσκυ Αλέκος, γεν. 1944,

πεθ. 1949,Όπαβα

15. Παντελιάδης Στέφανος, γεν.

1940,πεθ. 8.5.1949,ΜαριάνσκεΛάζνε

16. Παπαδοπούλου Αναστασία, γεν.

1882,πεθ. 12.11.1949,Μπρατισλάβα

17. Σμαράγκιος Αντώνης, 1883, πεθ.

3.12.1949,Πράγα

18. Σταμπολίδης Ηλίας, γεν. 1928,

πεθ. 3.10.1949,Μπρατισλάβα

19. Στόφος Γεώργιος, γεν. 1867, πεθ.

6.11.1949,Πράγα

20. Τσάγκας Τραγιανός, γεν. 1907,

πεθ. 28.10.1949,σανατόριοΠροσενίτσε

21. Αγαθονικίδης Γιάννης, γεν. 1872,

πέθανε1950στοΜπρνο

22. Αγαθονικίδου Κάνη, γεν. 1883,

πέθανε1950,στοΜπρνο

23. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, γεν.

1910,πέθανε15.5.1950,στοΚίγιοβ

24. Αναστασίου Γεώργιος, γεν. 1946,

πέθανε23.11.1950,στοΠρζέροβ

25. Αγγουρίδης Γεώργιος, πέθανε

18.6.1950, στην Τσεχοσλοβακία (δεν

υπάρχουνάλλαστοιχεία)

26. Ασλάν Φετμέ, πέθανε 4.4.1950,

στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν άλλα

στοιχεία)

27. Βαμβακάς Απόστολος, πέθανε

30.6.1950, στην Τσεχοσλοβακία (δεν

υπάρχουνάλλαστοιχεία)

28. Βύδρας Γιάννης, από τοΠολυνέρι

Γρεβενών, γεν. 1876, πέθανε 26.5.1950

στο Γιάνοβ,Κρνοβ

29. Γιακουσίδου Μαρία, γεν. 1870,

πεθ. 8.7.1950,Μίκουλοφ

30. Γιασωνίδης Στυλιανός, γεν. 1886,

πεθ. 22.8. 1950, Τσεχοσλοβακία

31. Γετερίδου Κασιανή, γεν. 1882,

πεθ. 22.8.1950, Τρτσκοβ

32. Γιωρπαλίδου Ελισάβετ, γεν.

1890,πεθ. 24.6.1950,Πετροβίτσε, Γέσενικ

33. Γκιάτα Μαριάνθη, γεν. 1937,

Ζιάκκα Γρεβενών, πεθ. 5.5.1950, Τσέσκε

Καμενίτσε

34. ΓκούλιουΚωνσταντίνα, γεν. 1894,

πεθ. 24.5.1950,Οπάβα

35. Γκούμας Νικόλαος, γεν. 1926,

πεθ. 20.8.1950,Οπάβα

36. Δημούδης Ευάγγελος, γεν. 1924,

πεθ. 8.4.1950,Μπρνο

37. Δοϊνούδης Σωτήριος, γεν. 1902,

πεθ. 29.6.1950,Πράγα

38. Δούσκος Αναστάσιος, γεν. 1897,

πεθ. 17.12.1950,Μίλετιν

39. Ζιάκκα Ευθυμία, γεν. 1890, πεθ.

3.4.1950,ΧόρνιΟύντολι,Μπρούνταλ

40. Ζιγκόπης Ευθύμιος, γεν. 1939,

πεθ. 10.7.1950,Μπρνο

41. Ζιγκόπης Γεώργιος, γεν. 1949,

πεθ. 26.1.1950,Πίλζεν

42. Ιωαννίδου Θωμαή, γεν. 1931,

πεθ. 28.3.1950,Κρνοβ

43. Ιωαννίδης Λευτέρης, γεν. 1949,

πεθ. 5.4.1950,ΧόρνιΟύντολι

44. Κάλκος Λάζαρος, γεν. 1874, πεθ.

31.12.1950.Μίκουλοβ

45. Καραφυλλίδου Γερμανία, γεν.

1911,πεθ. 14.5.1950, Τσεχοσλοβακία

46. Καραμήτσης Δημήτριος, γεν.

1880,πεθ. 9.8.1950, Τσεχοσλοβακία

47. Καρυδοπούλου Παρασκευή, γεν.

1905,πεθ. 30.6.1950, ΤσέρβενΒόντα

48. Κατράντζης Χαράλαμπος, γεν.

1894,πεθ. 3.5.1950, Τσεχοσλοβακία

49. Κατούσα Μπέμπα, γεν. 1949,

πεθ. 3.5.1950, στον παιδικό σταθμό

Βεσελίτσκο

50. Κεσηρίδης Λεωνίδας, γεν. 1880,

πεθ. 18.12.1950,ΧόρνιΟύντολι

51. Κυριακίδης Αριστείδης, γεν.

1905,πεθ. 8.11.1950,Μπρνο

52. Κυρκοπούλου Πανάγιω, γεν.

1870,πεθ. 7.4.1950,ΧόρνιΟύντολι

53. Κωνσταντινίδης Αλέξης, γεν.

1892,πεθ. 27.3.1950,Ρύχνοβ

54. Κωνσταντινίδης Βασίλης, γεν.

1940, πεθ. 4.6.1950, Πλάνα, Μαριάνσκε

Λάζνε

55. Καπαγιαννίδου Έλλη, γεν. 1950,

πεθ. 1950, ΤσέσκυΤέσιν

56. Κοροβέση Ελευθερία, γεν. 1949,

πεθ. 23.12.1950, Τσεχοσλοβακία

57. Κουτσοφλιανώτη Ευτυχία, γεν.

1927, Βόιο, Κοζάνης, πεθ. 31.8.1950,

Κρνοβ

58. Κουμαρτζή Άννα, γεν. 1928, πεθ.

1950, Τσεχοσλοβακία

59. Κουμαρτζή Δέσποινα, γεν. 1950,

πεθ. 1.2.1950

60. Λάμπρος Θεόδωρος, γεν. 1920,

πεθ. 30.5.1950,Οπάβα

61. Λάμπρου Ζήσης, γεν. 1949, πεθ.

18.3.1950, στο σανατόριο Πρόσετσνιτσε,

Χρούντιμ

62. Λαβασίου Κεβρεκή, γεν. 1872,

πεθ. 19.12.1950,Μίκουλοβ

63. Λόλα Μάρθα, γεν. 1922, πεθ.

23.6.1950, Γιάβορνικ

64. Μάτση Γεωργία, γεν. 1949, πεθ.

10.9.1950,Κρνοβ

65. Μασαντή Ευαγγελία, γεν. 1933,

πεθ. 9.8.1950, Γιάβορνικ

66. Μητσόπουλος Δημήτριος, γεν.

1920,πεθ. 24.4.1950,Πόπραντ

67. Μιχαηλίδης Δημοσθένης, γεν.

1890,πεθ. 13.4.1950, Σφατομπόριτσε

68. ΜιχόπουλοςΝικόλαος, γεν. 1867,

πεθ. 21.5.1950, Τσεχοσλοβακία

69. Μπάτσος Βαγγέλης, γεν. 1880,

πεθ. 18.10.1950,Κρνοβ

70. Νίτσου Βασιλική, γεν. 1913, πεθ.

25.6.1950,Βίτκοβ

71. Πακοπούλου Ελένη, γεν. 1850,

πεθ. 7.2.1950, Σβατομπόρζιτσε

72. Παλανιάρης Αναστάσιος, γεν.

1889,πεθ. 12.2.1950, Τσεχοσλοβακία

73. Παντή Μαλάμω, γεν. 1943, πεθ.

1950,Ούντσιν

74. Παπαδόπουλος Μιχάλης, γεν.

1908,πεθ. 26.4.1950, Τσεχοσλοβακία

75. Παπαδοπούλου Νίκη, γεν. 1946,

πεθ. 1950, Σούμπερκ

76. Παπαγεωργίου Ανθούλα, γεν.

1949,πεθ. 1950,Μίκουλοβ

77. Παπαϊωάννου Αθηνά, γεν. 1890,

πεθ. 18.1.1950,Πράγα

78. Παπασχάλη Αθηνά, γεν. 1947,

πεθ. 1950,Μπεχάρζοβ

79. Πασαλίδης Κώστας, γεν. 1898,

πεθ. 14.5.1950, Τσεχοσλοβακία

80. ΠασαλήςΒασίλης, γεν. 1889,πεθ.

17.3.1950,Μπρνο

81. Παυλίδου Χρυσούλα, γεν. 1950,

πεθ. 1950, Ρουντόλτιτσε

82. Πέτκου Παναγιώτα, γεν. 1935,

πεθ. 27.10.1950,Βίτκοβ

83. Πετρόπουλος Δημήτριος, γεν.

1870, 1870,πεθ. 26.9.1950,Μίκουλοβ

1950
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84. Πρόκος Φώτης, γεν. 1864, πεθ.

19.1.1950,Πράγα

85. Ριζοπούλου Ευαγγελία, γεν.

1885,πεθ. 15.7.1950, Γέσενικ

86. Σολωμονίδης Φίλιππας, γεν.

1885,πεθ. 5.10.1950,Μπρνο

87. Σαμαρά Κατίνα, γεν. 1934, πεθ.

3.3.1950, Γέσενικ

88. ΣαράντηΧριστίνα, γεν. 1899, πεθ.

18.12.1950,Λέσανυ

89. Σαρίδης Λάζαρος, γεν. 1884, πεθ.

2.11.1950, Τσεχοσλοβακία

90. Σιάκη Ολυμπία, γεν. 1900, πεθ.

14.10.1950, Τσεχοσλοβακία

91. Σιδηροπούλου Σόνια, γεν. 1870,

πεθ. 9.4.1950,Κρνοβ

92. Σιχιλίδης Νίκος, γεν.1914, πεθ.

29.9.1950,Πόπραντ

93. Σταγιώτη Καλλιόπη, γεν. 1929,

Κακαβιά,πεθ. 1950,Ούπιτσε, Τρούτνοβ

94. Σταμπολίδου Παρθένα, γεν.

1847,πεθ. 18.3.1950,Μίκουλοβ

95. Σταμπούλης Μάρκος, γεν. 1948,

πεθ. 1950, Κύγιοβ

96. Στεφοπούλου Παναγιώτα, γεν.

1936,πεθ. 27.10.1950, Τσεχοσλοβακία

97. Σουμελίδης Νικόλαος, γεν. 1950,

πεθ. 15.8.1950,Χράνιτσε

98. Ταβλαρίδης Κώστας, γεν. 1888,

πεθ. 6.3.1950, Σβατομπόριτσε

99. Τσαλάτση Μαρίτσα, γεν. 1949,

πεθ. 1950, Σούμπερκ

100. ΤσελίδηςΒασίλης, γεν. 1874, πεθ.

15.1.1950, Τσεχοσλοβακία

101. Τσότσιου Δέσποινα, γεν. 1909,

πεθ. 28.12.1950, Τσεχοσλοβακία

102. Τζήμα Σοφία, γεν. 1921, πεθ.

18.9.1950,Αλμπρεχτίτσε

103. Τζιούφα Παρασκευούλα, γεν.

1904,πεθ. 6.3.1950,Οπάβα

104. Φείδα Αγγελική, γεν…, πεθ. 1950,

Κρνοβ

105. Φωτιάδης Φώτης, Μεγάλη

Στέρνα, Κιλκίς, γεν. 1888, πεθ. 30.8.1950,

Πετροβίτσε

106. Φωτόπουλος Κώστας, γεν. 1882,

πεθ. 10.9.1950,Μικούλοβ

107. Χατζής Βασίλης, γεν. 1924, πεθ.

15.7.1950,Ροουσίνοβ

108. Χατζήβας Δημήτριος, γεν…., πεθ.

27.1.1950,Κύγιοβ
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Φωτογραφία από το τεύχος 1/2012 με εξακριβωμένα ονόματα

Αναγνώστες του περιοδικού μας θέλουν να γράφουμε και τα ονόματα των προσώπων στις παλιές φωτογραφίες. Θα

προσπαθήσουμε να βρίσκουμε τα ονόματα αν και δεν είναι πάντα δυνατό.

Μπεχάρζοβ, 1952, το χορευτικό της εξάμηνης προπαρασκευαστικής σχολής

όπου τα παιδιά μαθαίνανε τσέχικα για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις

για τα πανεπιστήμια στην Τσεχοσλοβακία. Ευχαριστούμε την Ερμιόνη

Μωυσίδου-Σπάλα για τη φωτογραφία και για τις πληροφορίες.

Από αριστερά: Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα, Ανέστης Κασαπίδης, Σοφία

Δημαρέλη, Λουλούδο (επώνυμο άγνωστο), Κώστας Κεσίδης, Κίτσα

Δημητριάδου-Παπαδοπούλου, Συμεών Ευαγγέλου, Χρυσούλα Λαχανίδου,

Θανάσης Αραμπατζής, Ελπινίκη (επώνυμο άγνωστο) και Χριστόφορος

Μπούμπαρης (ο οποίος έπαιζε και ακορντεόν).

«Το ταξίδι μου στην Τσεχία ήταν απόφαση ψυχής….»

Κουβέντα με την Αλίκη Ματσάγγα από την Αθήνα

Κ: Αλίκη, το ταξίδι σου στην Πράγα είναι

αρκετά ασυνήθιστο, δεν ήρθες ούτε για

τουρισμό, και τώρα με την κρίση στην

Ελλάδα, ούτε και για εξεύρεση εργασίας

όπως συναντάμε πολλούς νέους σήμερα

στην Πράγα. Πως και γιατί πήρες τέτοια

απόφασηναέρθειςμέσαστοκρύο…

Α:Ηαπόφασηαυτήήταναπόφασηψυχής.

Έχει να κάνει με την οικογένεια της

μ η τ έ ρ α ς μ ο υ , τ η ν Ε λ έ ν η

Πλασκαρόπουλου. Γεννήθηκε και

μεγάλωσε στο χωριό Άγιος Γερμανός

Φλωρίνης. Μετά το θάνατο της μητέρας

μου έψαχνα απεγνωσμένα 5 χρόνια να

βρω τα δυο της αδέρφια, το Γιώργο και τη

Σοφία που είχαν φύγει το 1948 από το

χωριό αυτό. Η μητέρα μου βρέθηκε μόνη

της εκείνα τα ταραγμένα χρόνια στη

Φλώρινα όπου σπούδαζε στην οικοκυρική

σχολή. Εκεί την ερωτεύτηκεοπατέραςμου

ο οποίος ήταν στρατιώτης στον

κυβερνητικό στρατό και την πήρε στην

Πελοπόννησο. Μέχρι το 1967 η μητέρα

μου είχε επαφή με τα δύο αδέρφια της τα

οποίαβρέθηκανστηνΤσεχοσλοβακία.

Ακόμα και οι παιδικές μου αναμνήσεις

έχουν να κάνουν με το χωριό της μητέρας

μου εάν και ζούσαμε στην Πάτρα. Μετά

τον εμφύλιο η μητέρα μου επισκέφτηκε το

χωριό της. Ήταν από καλή οικογένεια.

Θέλησε να διεκδικήσει το σπίτι της αλλά

δεν μπόρεσε διότι τα είχαν πάρει όλα η

κτηματική εταιρία διότι δεν είχαν τίτλους

ιδιοκτησίας (τα σπίτια αυτά τους τα είχε

δωρίσει η Σουλτάνα, αλλά το σπίτι αυτό

ήταν γραμμένο στον παππούμου.). Ακόμα

μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος δεν έχει

καταφέρει να τα δώσει πίσω. Το 1951-52

τ ο κ ρ ά τ ο ς έ φ ε ρ ε Β λ ά χ ο υ ς ,

Σαρακατσαναίους, τους έλεγε η μητέρα

μου. Έτσι, αυτοί μπήκανε στα σπίτια μας

και η μητέρα μου δεν μπορούσε να μπει

στο σπίτι της. Η μητέρα μου υπολόγιζε

πολύ στη βοήθεια ενός θείου της, ήταν και

Πρόεδρος του χωριού, ο οποίος δυστυχώς

είχε κάνει τα πάντα για να μη γυρίσει η

μάνα μου στο χωριό της. Σφετερίστηκε

όλη τηνπεριουσία της. Αυτός είχεφέρει τα

παιδιά του πίσω από την Τσεχοσλοβακία

και τα έστειλε αμέσως στον Καναδά. Τη

μητέρα μου τη θυμάμαι με το να κρατάει

πάρα πολύ θυμό μέσα της, πίκρα, αλλά

ποτέ δεν μιλούσε. Γι' αυτό κι εγώήθελα να

στηρίξω αυτό το κομμάτι της ζωής της,

αυτά που άκουγα τ' αδέρφια της στο

'παραπέτασμα'… Αυτό το 'παραπέτασμα'

ε γ ώ τ ο φ α ν τ α ζ ό μ ο υ ν α σ α ν

συρματόπλεγμα, σαν φυλακή. Φύλαγα

σαν τον ήλιο όλες αυτές τις φωτογραφίες.

Η μητέρα μου πέθανε το 2008. Αφού κι

εγώ είχα περάσει κάποια προβλήματα,

όταν συνήρθα αποφάσισα να κάνω το

ταξίδι στο χωριό της, εκεί που γεννήθηκε,

που έζησε, που περπάτησε, τα πάντα.

Ήταν Μάιος και ακόμα είχε χιόνια. Ήθελα

να μπω στο σπίτι της μητέρας μου, τώρα



εγκαταλειμμένο, ερειπωμένο, με

σπασμένες πέτρες. Βρήκα παλιούς

ντόπιους οι οποίοι μου δώσανε αρκετές

πληροφορίες για την οικογένεια μου,

όπως ότι ο παππούς μου Ναούμ ήταν

νοικοκύρης, ότι ήθελαν τα παιδιά τους να

μάθουν γράμματα, να μιλάν ελληνικά και

όχι μόνο την ντόπια διάλεκτο. Εγώ με τη

μία σαν να ενσωματώθηκα με το χωριό

αυτό. Όταν μπήκα στο σπίτι είδα ότι ήταν

από αυτά τα μακεδονικά σπίτια, με πέτρα,

μ ε ξ ύλ ο , ω ρ α ί α πα ρ αδ ο σ ι α κ ή

αρχιτεκτονική. Συγγενείς δεν έχω εκεί.

Όλοι φύγανε. Και εγώ ακόμα διεκδικώ στο

σπίτι της μάνας μου, θα το πληρώσω, δεν

θέλω να μου το χαρίσει κανείς, αλλά

ακόμακι έτσι, τρέχωκαιδενβρίσκωάκρη.

Α: Αυτοί τον εμφύλιο τον βλέπανε κι

ακόμα τον βλέπουν μονόπλευρα. Σαν να

έγινε μόνο από την μία πλευρά.

Φοβούνται ακόμα οι άνθρωποι να μιλούν

γι' αυτά. Τόσο πολύ ήταν η πλύση

εγκεφάλου όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν

τα βλέπω έτσι και τώρα που ήρθα εδώ και

είδα με τα μάτια μου, πολλά πράγματα

έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου.

Βλέπεις, η μητέρα μου δεν μιλούσε

καθόλου γι' αυτά, ο πατέρας μου ήταν

πολύ δεξιός εάν και εργάτης και είχε

πολεμήσει στον κυβερνητικό στρατό. Τη

μητέρα μου παραλίγο να την βάλουν

φυλακή στη δικτατορία της χούντας. Εγώ

μεγάλωσα χωρίς καμιά βοήθεια, από τα

12 μου δουλεύω, χωρίς καμιά μέριμνα

από το κράτος. Ξέρεις, μπορεί και να

ντρέπονται και γι' αυτό δεν μιλούν για

κείνα τα γεγονότα. Δηλαδή, όλη αυτή η

Αντίσταση ξεκίνησε ενάντια στους

εισβολείς, στους Γερμανούς για να γίνει η

Ελλάδα ελεύθερη. Δεν πολέμησε μόνο ο

στρατός. Πώς μπορεί δηλαδή αυτοί που

πολεμήσανε στο Αλβανικό Μέτωπο και

στην Αντίσταση να μην είναι ήρωες και να

είναι ήρωες μόνο οι άλλοι, αυτά κατά την

ταπεινή μου γνώμη. Μιλούν για όλο αυτό

το κακό που έγινε μόνο από τη δική τους

την πλευρά. Και ξέρεις, για τους

ανθρώπους που αναγκαστήκανε να

φύγουν από την πατρίδα τους, λεν ότι

φύγανε, δηλαδή, επικαλούνται το

'φύγατε, δενσαςέδιωξεκανείς…'.

Α: Λοιπόν, από εφημερίδες με ρεπορτάζ

από ανθρώπους που είναι στα Σκόπια και

αλλού, άρχισα να ψάχνω τρόπους για να

βρω τους θείους μου. Στον Άγιο Γερμανό

μου δώσανε το τηλέφωνο κάποιου που ζει

εδώ στην Τσεχία. Μέσω της ΕΡΤ-3 βρήκα

την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας.

Επικοινώνησα με την Ανδρονίκη Σπάλα, η

οποία ήταν πρόθυμη να με βοηθήσει. Έτσι

βρήκα τον θείο μου τον Γιώργο, ο οποίος

ήταν στο γεροκομείο στο χ. Σβόμποντα,

Τρούτνοβ. Από την Ανδρονίκη (Νίκη)

Σπάλα είχα πάρει πληροφορίες ότι η θεία

μου Σοφία είχε πεθάνει το 1972 στην

Τσεχοσλοβακία. Έτσι , άρχισα να

αλληλογραφώ με τον θείο Γιώργο, πάντα

μέσω τρίτων διότι ο θείος μου είχε ξεχάσει

τα ελληνικά. Από τον Άγιο Γερμανό έφυγε

στα 12 του χρόνια, το 1948. Στην

Τσεχοσλοβακία είχαν ήδη πεθάνει η

γιαγιά μου η Φανή και η προγιαγιά μου

Κατερίνα (η Τασούλα τις βρήκε σε μία

λίστα των πρώην πολιτικών προσφύγων).

Ο θείος μουοΝαούμΠλάσκουπέθανε στο

καράβι (Αλβανία) το 1948 και τον

πετάξανε στην θάλασσα όπως ορίζει ο

ν ό μ ο ς τ η ς θ ά λ α σ σ α ς . Ή τ α ν

μ α κ ε δ ο ν ο μ ά χ ο ς . Α π ό τ ο 2 0 1 0

επικοινωνούσα πάντα με την Νίκη. Την

Πρόεδρο της Κοινότητας δεν την

ενοχλούσα διότι δεν ήξερα ότι εδώ δεν

είναι σαν την Ελλάδα – δεν ενοχλούμε

τους Προέδρους, τους Διευθυντές.

Δηλαδή στην Ελλάδααυτά τα πρόσωπασε

τέτοια πόστα δεν εξυπηρετούν. Κάτι που

στην Ελληνική Κοινότητα δεν ισχύει, όπως

κατάλαβα αργότερα, όταν επικοινώνησα

και με τηνΠρόεδρο. Λοιπόν, μετάαπό λίγο

καιρό η επικοινωνία με τον θείο μου

σταμάτησε και ξαφνικά εκεί που

ανησυχούσα και σκεφτόμουνα να έρθω

στην Τσεχία, πήρα γράμμα από τον πρώτο

μου ξάδελφο τον Μπέρναρντ, το οποίο η

καλοί άνθρωποι στην τσεχική πρεσβεία

στην Αθήνα μου το μεταφράσανε. Έτσι

κατάλαβα ότι ο θείος μου είναι βαριά

άρρωστος. Μετά την επικοινωνία μου με

την Τασούλα Ζησάκη, την Πρόεδρο της

Κοινότητας, δεν άργησε να έρθει και μία

επιστολή της ότι ο θείος μου πέθανε στις 4

Μαρτίου2013.

Δεν μπορούσα μια να αναβάλω το ταξίδι

μου. Έφτασα στην Πράγα (και πάντα με

την βοήθεια της Ελληνικής Κοινότητας σε

όλα, ακόμα και στο αεροδρόμιο ήρθαν να

με συναντήσουν), πήγα στο Τρούτνοβ. Σ'

όλη την διαδρομή με το λεωφορείο είχα

μεγάλη μελαγχολία και στενοχώρια. Όσο

ήμουν στην Πράγα είχα πάντα την

υποστήριξη της Νίκης και της Τασούλας.

Αλλά τώρα ήμουν μόνη. Την στιγμή που

συναντήθηκα με τον ξάδερφό μου, είχα

την αίσθηση (και αυτός το ίδιο) ότι

γνωριζόμαστε, ότι δεν ήμασταν άγνωστοι.

Έχει τα γαλανά μάτια της μάνας μου, έχει

την ανοιχτή καρδιά, ελληνική. Εάν και

είχαμε το πρόβλημα της γλώσσας, αυτό

δεν μας σταμάτησε να αισθανόμαστε

καλά μαζί. Ευχαριστώ τον Πέτρο

Παπαδόπουλου από το Τρούτνοφ, ο

οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ με τη

μετάφρασηστηνεπικοινωνίαμας.

Α: Στην Ελλάδα δεν μιλάν για την ιστορία

του εμφυλίου, αυτή δεν διδάσκεται στα

σχολεία. Ακόμα αρκετά πράγματα είναι

μπερδεμένα στο μυαλό μου. Είναι μια

ιστορία που την άκουσα από τις Ελληνίδες

της ΕΚ Πράγας. Μπορώ όμως να πω ότι

τώρα μπορώ να την υποστηρίξω θετικά

αυτή την ιστορία, την ιστορία των παιδιών

πουήρθανστην Τσεχοσλοβακία και γενικά

το θέμα του εμφυλίου πολέμου, αυτά που

δεν μας λέγανε στην Ελλάδα. Όχι μόνο θα

διαβάσω τα βιβλία που μου σύστησες

Κ : Τ ο χ ω ρ ι ό α υ τ ό ή τ α ν

ανταρτοκρατούμενο στον εμφύλιο

πόλεμο. Τι σου είπανε οι ντόπιοι για τα

γεγονόταεκείνα;

Κ: Έκανες την έρευνα σου στον Άγιο

Γερμανό, μάζεψες στοιχεία, ταξίδεψες

αρκετές φορές στο χωριό σου και μετά

ήρθεςεδώ. Γιατί;

Κ: Μετά από 5 μέρες στην Τσεχία, τι

κατάλαβεςαπότη ζωήτωνΕλλήνωνεδώ;
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αλλά θα μιλώ ανοιχτά με όλους για να

μαθαίνουν και οι άλλοι στην Ελλάδα. Για

τους λόγους που δεν γυρίσανε στην

Ελλάδα εάν επί πολλά χρόνια ζούσανε με

αυτή την ελπίδα. Είναι άνθρωποι

σπουδαγμένοι, με επαγγέλματα, γιατροί,

καθηγητές, μηχανολόγοι… Είναι

άνθρωποι με αγάπη για την Πατρίδα τους.

Και αυτό θέλω να είναι και το μήνυμά μου

προς όλους τους Έλληνες εδώ. Οι Ελλάδα

είμαστε εμείς οι Έλληνες, εγώ που ήρθα

εδώ, εσείς που μένετε εδώ. Η Ελλάδα δεν

είναι ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε τα

κόμματα. Οι Έλληνες εδώ δεν πρέπει να

την ξεχάσουν την Ελλάδα. Πρέπει να

μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Να

έρχονται στην ΕΚ Πράγας, η οποία

προσφέρειπολλάγια τον κόσμοαυτό. Εδώ

πραγματικά χτυπάει η καρδιά της

Ελλάδας. Είδα Ελλάδα εδώ στην ΕΚ

Πράγας. Είδα την αληθινή Ελλάδα, τους

αληθινούς Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι

να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους,

τους ανθρώπους σαν κι εμάς που

χαθήκαμε και τώρα ψάχνουμε τους

συγγενείς μας. Και θα ήθελα να σας

συγχαρώ και για το περιοδικό σας, το

Καλημέρα. Έχει τα πάντα, πρώτα το τι

γίνεται στις Ελληνικές Κοινότητες εδώ,

θέματα για την Ελλάδα, την ιστορία των

πολιτικών προσφύγων, την ιστορία της

Εθνικής Αντίστασης, του Δημοκρατικού

Στρατού Ελλάδας. Πολύ σπουδαίο είναι

αυτό.Όλουςαυτούς τουςανθρώπους τους

αγαπώ. Ακόμα θέλω να προσθέσω και για

το βιβλίο σου, «Ο Ελληνισμός της

Τσεχίας». Από το βιβλίο αυτό επιτέλους

μαθαίνω την πραγματική ιστορία αυτών

των ανθρώπων. Είμαι σίγουρη ότι θα το

διαβάσω πολλές φορές, ψάχνω και τις

δικές μου συγγενικές μορφές μέσα από

τους άλλους που τους βρίσκω στο βιβλίο

σου. Είδα ότι ο τόπος αυτός, η

Τσεχοσλοβακία προσπάθησε γι' αυτά τα

παιδιά, έκανε το καλύτερο με την

προοπτική να γυρίσουν στην Ελλάδα, σε

μιαΕλλάδαδιαφορετική.

Στις φωτογραφίες Γιώργος και η Σοφία

Πλασκόπουλου στον παιδικό σταθμό (τα

μεγάλα παιδιά, κέντρο) Ο παππούς

Ν α ο ύ μ ο μ α κ ε δ ο ν ο μ ά χ ο ς …

(ευχαριστούμε την Αλίκη για τις

φωτογραφίες και για την οικονομική

υποστήριξηστοπεριοδικόμας. )

o

.
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Για τον θείο μου

Γιώργος Πλασκαρόπουλος Άγιος Γερμανός Φλωρίνης

…

(1936-4.3.2013),

Στην μνήμη του θείου μου Γιώργου

Πλασκαρόπουλου και σε όλη την

οικογένεια της μητέρας μου Ελένη

Πλασκαροπούλου που πέθαναν μακριά

από τον τόπο τους, τον Άγιο Γερμανό

στο Τρούτνοφ 2013. Ταξίδι

στον γενέθλιο τόπο Άγιο Γερμανό. Τόσα

χρόνια και ο τόπος δεν αντιλήφθηκε την

απουσία του Γιώργου. Γέρασε στο

Τρούτνοφ και όμως η φορεσιά του έμεινε

εκεί παρέα με τόσα άλλα. Στους δρόμους

του Τρούτνοφ προχωρούσε και κανένας

δεν ήξερε πως κρατούσε σαν φυλακτό τις

πέτρινες στιγμές καημός βαρύς. Και η

ψύχη να ονειρεύεται πως στην αυλή

ρίζωνε μια πικροδάφνη. Σαν να ριζώνει και

η ύπαρξη μου σκεφτόταν. Χειμώνες

πολλοί με βοριάδες και να προσμένεις το

λουλούδι που το βάφτισε ως θέλημα

αγάπης. Αθώωσε τον χρόνο και αυτός του

πήρε τις οικογενειακέςμορφές. Ξέρω, θείε

Γιώργο, το σώμα που μένει αχάιδευτο

πονάει. Γίνεται τόπος ορφάνιας αυτό το

σώμα πληγωμένο από τα ελλείμματα

αγάπης. Θειε Γιώργο, για πιο ταξίδι

κίνησες να πας? Ξέρεις, θείε Γιώργο,

κάποτε πεθαίνουν και οι λέξεις. Να χθες το

απόγευμα πέθανε η λέξη δειλινό. Όμως

εγώθασαςθυμάμαι καιθασαςαγαπώ.

Αλίκη

(1936-1947),

Στη μνήμη αγωνιστών
ΧρήστοςΕυθυμιάδης

ΒερδικούσιαΕλασσόνας

1916-2013

Η σεβασ τή ο ι κο γ έ ν ε ι α , ο ι

σύντροφοι και οι φίλοι του

ΧρήστουΕυθυμιάδημαζευτήκαμεσήμερα

εδώ για να τον αποχαιρετήσουμε στο

τελευταίο μεγάλο του ταξίδι. Έχασε την

τελευταία του μάχη με το θάνατο στις 16

του Μάρτη μετά από σοβαρή εγκεφαλική

ασθένεια.

Ο Χρήστος Ευθυμιάδης γεννήθηκε στις 10

του Φλεβάρη το 1916 στο χωριό

Βερδικούσια Ελασσόνας. Ο πατέρας του

ήταν ράφτης αλλά ο ίδιος διατηρούσε

καφενείο στο χωριό του μέχρι το 1937

όπου παρουσιάστηκε στον Στρατό για να

υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία

στο πυροβολικό. Η επίθεση των Ιταλών

στην Ελλάδα βρίσκει τον Χρήστο να

υπηρετεί στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Έλαβε μέρος και πολέμησε με ανδρεία σε

όλες τις μάχες του μετώπου. Για την

παλικαρίσια δράση του έλαβε αργότερα

από την Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω της

Ελληνικής πρεσβείας, ειδική τιμητική

πλακέτα.

Μετά την διάλυση του Αλβανικού

Μετώπου ξαναγύρισε στο χωριό του,

όπου εκεί δεν μπόρεσε ούτε στο πατρικό

του να καθίσει γιατί κυνηγήθηκε από τους

«Μάυδες» και την εθνοφυλακή. Το 1941

οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Κατ' αρχήν

οργανώθηκε στο εφεδρικό ΕΛΑΣ. Από το

1943 μέχρι και την παράδοση των όπλων

μετά την συμφωνία της Βάρκιζας ήταν



στην πολιτοφυλακή. Στη φωτογραφία τα

'κανόνια τουΧρήστου')

Τον Ιούνιο του 1946 βγήκε στο βουνό από

τους πρώτους αντάρτες και κατατάχτηκε

στον ΔΣΕ. Τον 1947 με τον Θεσσαλικό λόχο

του Διαμαντή, γύρισε σχεδόν όλη την

Ρούμελη, τον Παρνασσό, την Γκιόνα, τα

Βαρδούσια, και το Καλλίδρομο. Πήρε

μέρος σε μάχες στην Κάτω Αγοριανή, στην

Αράχοβακαι τηνΆμφισσα.

Τον Γενάρη του 1948, μετά από πρόταση

των διοικητών του, Διαμαντή και

Πλουμάκη, με εντολή του Γενικού

Αρχηγε ίου στέλνετα ι σ τη Σχολή

Πυροβολικού στο Γράμμο. Λόγω των

πολεμικών επιχειρήσεων η Σχολή

διαλύθηκε και ο Χρήστος πέρασε στο

Βίτσι. Εκεί τον Οκτώβρη του 1949

τελε ίωσε την Σχολή Εφαρμογής

Πυροβολικού.

Τον Απρίλη του 1949 μαζί με τον

Ταγματάρχη Παπακωνσταντίνου έστησαν

πυροβολαρχία στο Πισοδέρι και

υποστήριξαν τις πολεμικές επιχειρήσεις

του ΔΣΕ. Τον Αύγουστο του 1949 με τις

μεγάλες επιχειρήσεις ο Χρήστος μαζί με

τον Γρηγοριάδη έμειναν, μετά από

διαταγή, τελευταίοι και έβαλαν με τα

πυροβόλα μέχρι να διαφύγουν οι

υπόλοιποι προς τα σύνορα. Μετά ο

Χρήστος ανατίναξε τα πυροβόλα και

πέρασε στην Γιουγκοσλαβία. Την

φωτογραφία από αυτά τα πυροβόλα, που

σήμερα βρίσκονται ως εκθέματα στην

Φλώρινα, ο Χρήστος την κρατούσε με

αγάπη και υπερηφάνεια μέχρι σήμερα.

Στην Γιουγκοσλαβία έμεινε στο Μπούλκες

μέχρι τις 13 του Σεπτέμβρη και από εκεί

έφθασε στη τότε Τσεχοσλοβακία, στο

Λέσανυ

Το 1951 μετακόμισε στο Γιάμπλονετς Νατ

Όρλιτσι όπου γνώρισε τη σύντροφο της

ζωής του, την Κυριακή Αϊτινίδου, με την

οποίαπαντρεύτηκεστοΖάμπεργκ.

Το 1952 μετακόμισαν στο Μπρνο όπου

δούλεψε στα σφαγεία μέχρι που βγήκε

στηνσύνταξη.

Μαζί απέκτησαν τρείς γιούς, τον Σωκράτη,

τον Γιάννη και τον Θεοδόση. Το 1996 χάνει

τον Γιάννη και το 2003 χάνει και δεύτερο

γιο τον Θεοδόση. Με την ιδέα του

πρόωρου χαμού των γιών του ο Χρήστος

δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Ήταν το σαράκι

που τον έτρωγε αλλά παρόλα αυτά αυτός

στάθηκε δυνατό στήριγμα και παρηγοριά

στονπόνο της γυναίκας τουΚίτσας.

Πάντα μίλαγε με αγάπη και υπερηφάνεια

για τα εγγόνια και τα δισέγγονα του, που

τααγαπούσεκαι ταυποστήριζε.

Ο Χρήστος ήταν ενεργό μέλος της

Ελληνικής κοινότητας του Μπρνο μέχρι το

τέλος της ζωής του.

το κενό που θα αφήσει ανάμεσα μας η

απουσία σου θα είναι μεγάλο. Ήσουν

άνθρωπος από μια άλλη ύλη, αυτή των

προηγούμενων γενιών. Αν και ήσουν ο

μεγαλύτερος στα χρόνια ήσουν ο πιο

δυνατόςκαιοπιο γενναίοςαπόόλουςμας.

Μεψηλή, αγέρωχη κορμοστασιά, παρά το

βάρος τόσωνχρόνων,από τουςαγώνεςκαι

τις κακουχίες της ζωής, παρέμεινες

κοινωνικά δραστήριος μέχρι την

τελευταία στιγμή. Άξιος μαχητής της ζωής.

Εμείς οι νεότεροι παίρναμε δύναμη και

κουράγιο από το παράδειγμά σου. Σε

θυμόμαστε να λες χαρακτηριστικά: «Είμαι

υγιής και ζω ακόμη γιατί δεν φοβάμαι να

πεθάνω».

Πάντα μιλούσες με αγάπη για την πατρίδα

και ιδιαίτερα για την Βερδικούσια. Αλλά

ιδιαίτερη εντύπωση έκανε σε όλους η

αγάπη και η πίστη που έτρεφες για την

οικογένεια σου και ιδιαίτερα για την

σύντροφοτης ζωήςσουτηνΚίτσα.

Ήσουν σεμνός, ακέραιος και φιλικός, με

μια καρδιά ανοιχτή για όλους και ένα

καθάριοβλέμμα.

Την λεβέντικη παρουσία σου την εκτίμησε

και την σεβάστηκε ακόμη και ο ίδιος ο

θάνατος. Ίσως σε προειδοποίησε, γιατί

πριν λίγες μέρες θέλησες να μας

συγκεντρώσεις όλους για να γιορτάσουμε

μαζί σουτα τελευταίαγενέθλια.

Θα παραμείνεις για πάντα μέσα στις

καρδιές μας και η ευγενική εικόνα σου θα

τριγυρνάεπίμοναστημνήμημας!

Τα μέλη της Λέσχης Φίλων και Οπαδών

του ΚΚΕ Τσεχίας στέλνει τα συλλυπητήρια

τους στην συντρόφισσα του Χρήστου,

Κυριακήκαι τηνοικογένεια του.ΟΧρήστος

μέχρι το τέλος της ζωής του έμεινε πιστός

στα ιδανικά του ΚΚΕ, το Κόμμα του, για το

οποίο αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής

του από της γραμμές τουΕΛΑΣκαι τουΔΣΕ

και συνέχισε ως μέλος της Λέσχης Φίλων

και Οπαδών του ΚΚΕ Τσεχίας Ακόμα και

όταν στα 97 του χρόνια δεν μπορούσε να

συμμετάσχει στις συναντήσεις των μελών,

πάντα έβρισκε τρόπο να στείλει την

οικονομική υποστήριξη του στις

εξορμήσεις για το ΚΚΕ. Για τους νεότερους

της Λέσχης θα μείνει ένα λαμπερό

παράδειγμα για τις θυσίες που χρειάζεται

ο αγώνας για ένα δίκαιο και καλύτερο

μέλλον. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε

Χρήστο και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα

συνεχίσουμε τοναγώνασου!

Η Σύνταξη του περιοδικού Καλημέρα

στέλνει τα συλλυπητήρια της στη

συντρόφισσα του Χρήστου, Κυριακή και

την οικογένεια της. Ο Χρήστος ήταν ένας

από τους πιστούς αναγνώστες του

περιοδικού μας, το οποίο υποστήριζε όχι

μόνο με τις επιστολές που μας έστελνε

αλλά και με την οικονομική του

υποστήριξη. Χρήστο, καλό σου ταξίδι. Θα

είσαιπάνταμέσαστις καρδιέςμας.

Θεωρώ χρέος μου ως εκπρόσωπος του

ΕλληνικούΚράτους και ιερό καθήκον ιδίως

αυτές τις μέρεςόταναρχίζει στηνΕλλάδαο

εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου να

χαιρετήσω τους Έλληνες στην Τσεχία.

Είμαι συγκινημένος που μεταξύ μας

βρίσκεται ένας εκπρόσωπος της ηρωικής

γενιάς του '40. Μόλις τώρα ο κ.

Ευθυμιάδης μου έλεγε πως πέρασε αυτές

τις ηρωικές στιγμές της ζωής του. Ήταν

στιγμές, ήταν μήνες, ήταν χρόνια. Είναι

καθήκον μου και τιμή για μένα που με

προσκαλε ίτε εδώ πέρα , με την

πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΚ

Μπρνο, κ. Μόρα, διότι αρχίζουν και

(

.

,

.

ΣύντροφεκαιφίλεΧρήστο,

Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ,

Τσεχίας

ΗΣύνταξη του«Καλημέρα»

(στη φωτογραφία, στο βάθος η Χρήστος, η

τελευταία του συνάντηση με τους φίλους του

συνταξιούχους,μέλητηςΕΚΜπρνο…)

Καλό σου ταξίδι σύντροφε

Χρήστο! Αιωνία σου η μνήμη!

Ο Πρέσβης της Ελλάδας (2004), κ.

Βασίλειος Εικοσιπένταρχος για

τον Χρήστο στα γραφεία της ΕΚ

Μπρνο (ΚΑΛΗΜΕΡΑ, τ. 19, 2004)
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σπανί ζουν πρόσωπα σαν τον κ .

Ευθυμιάδη. Δυστυχώς το βιολογικό τέλος

της ζωής φέρνει κάποτε ένα πέρας σ'

αυτήν την περιπέτεια της ζωής. Αυτό που

αλλάζει όμως προς τη ζωή του καθενός,

είναι προς το περιεχόμενο και το

περιεχόμενο της ζωής του κ. Ευθυμιάδη

είναι διαφορετικό από το δικό μας. Ίσως

να είμαστε πιο ευτυχείς που γεννηθήκαμε

αργότερα και δεν είχαμε τις πολεμικές

περιπέτειες που είχανε οι μεγαλύτεροι.

Από τηνάλληόμως,άνθρωποιπουμένουν

στην ιστορίαείναισαν τονκ. Ευθυμιάδη.

Ο κ. Ευθυμιάδης δεν είναι μόνο ένας

ήρωας των πολέμων, είναι κι ένας ήρωας

της ζωής. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε μία

προσπάθεια να εξυπηρετήσει το σύνολο.

Και το σύνολο εννοώ πότε την Πατρίδα,

πότε την οικογένεια του, πότε την

κοινότητά του, πότε την πόλη του.

Γεννήθηκε σ' ένα μικρό χωριό, όπως οι

περισσότεροι Έλληνες, στα Βερδικούσια

της ηρωικής περιοχής της Ελασσόνας της

Θεσσαλίας. Από πολύ μικρός δούλεψε,

στρατεύτηκε και παρακολούθησε όλες τις

πολεμικές περιπέτειες της Ελλάδας. Δεν

έλλειψε από κανέναν αγώνα, εθνικό ή

θεωρητικό. (Στη φωτογραφία ο Χρήστος,

δεύτερος δεξιά με φίλους στον ελληνικό

στρατόςστηδεκαετία του1930.)

Σήμερα αρχίζει στη Β. Ελλάδα ο

εορτασμός, είναι και του Αγ. Δημητρίου,

και θεωρώ ότι επιβάλετε κι εμείς που

είμαστε ένα μικρό κομμάτι του

παγκοσμίου ελληνισμού εδώ στο Μπρνο,

να συνεορτάσουμε με τους υπόλοιπους

Έλληνες αυτή την ηρωική περίοδο, που η

Ελλάδα αντιμετώπισε έναν εχθρό, ο

οποίος μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει

αντίπαλο και στη συνέχεια είχε νίκες.

Ουδείς πίστευε ότι η ΕΛΛΑΣ θα όρθωνε το

ανάστημά της να σταματήσει το ναζί

εχθρό….

(…) Σ' αυτούς που έδωσαν το παρόν τότε,

ήταν και ο κ. Ευθυμιάδης, ο οποίος ήδη

βέβα ια σ τρατευμένος ( το 1937

εκπαιδεύεται σαν στρατιώτης), είχε όλα

τα εφόδια να πολεμήσει. Το απέδειξε.

Πολέμησε, τραυματίστηκε και συνέχισε τη

ζωή, μια ζωή γεμάτη με τις τραγικές και

δραματικές περιπέτειες του ελληνισμού

τότε. Η ζωή τον έφερε εδώ στη φιλόξενη

Τσεχοσλοβακία τότε. Λέω φιλόξενη, διότι

πραγματικά το έδαφος έδωσε σε σας,

στους γονείς σας και στους παππούδες

σας, ταεφόδιαναπροχωρήσετε.

Σήμερα, κάνοντας ένα απολογισμό αυτής

της ζωής, του κ. Ευθυμιάδη ειδικότερα,

αλλά και των Ελλήνων ευρύτερα εδώ στο

Μπρνο,δενέχουμεπαράνασημειώσουμε

ότι το παρελθόν μας διδάσκει, το

παρελθόν είναι ο οδηγός μας. Κάνοντας

έναν απολογισμό βλέπουμε ότι κανένας

αγώνας δεν πήγε μάταιος. Κανένας

αγώνας δεν πήγε χωρίς να έχει ένα

πρακ τ ι κό αποτ έλ εσμα . Κάπο ιο ι

αποχτήσανε μια πείρα. Οι εμπειρίες

πάντοτες υπάρχουν στη ζωή και στην

ατομικήμας ζωήκαι στην εθνικήμας. Αυτό

που πρέπει να τονίσουμε τώρα είναι ότι η

Ελλάδα είναι πλέον μια δημιουργούσα

χώρα, μια δημοκρατική χώρα. Το όνειρο

της επιστροφής πραγματοποιήθηκε.

Πολλοί, δυστυχώς, έφυγαν από τη ζωή

χωρίς να το πραγματοποιήσουν. Αλλά

τουλάχιστον άλλοι επέζησαν, κατάφεραν

να επιστρέψουν με τα παιδιά τους και

βλέπουμε σήμερα να έχουμε αυτήν τη

μεγάλη επαφή μεταξύ Ελλάδος και

γενικώς όπου ζουν πρώην πολιτικοί

πρόσφυγες και οι μετέπειτα γενιές να

είμαστε σε διαρκή επαφή. (στη

φ ω τ ο γ ρ α φ ί α α π ό δ ε ξ ι ά ο κ .

Εικοσιπένταρχος, ο Χρήστος Ευθυμιάδης

καιηΤασούλαΖησάκη-

Ευχαριστώ και πάλι τον κ. Πρόεδρο, ο

οποίοςμουδίνει την ευκαιρία ναεκφράσω

στον κ. Ευθυμιάδη την ευγνωμοσύνη του

Ελληνικού Κράτους για όσα προσέφερε.

Τον ευχαριστώ εκ μέρους όλων όσων το

εκπροσωπούμε και θα ήθελα να δεχτεί

ένα συμβολικό και αναμνηστικό δώρο, το

Έμβλημα του Πυροβολικού του Ελληνικού

Στρατού.

(στη φωτογραφία ο Χρήστος με τη Σχολή

Πυροβολικών τουΔΣΕστοΜάλι-Μάδι)

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, κύριε

Πρέσβη,

Με την ευκαιρία αυτή πουμε τιμήσατε για

την προσφορά μου στον αγώνα, σας

ευχαριστώ. Είναι αλήθεια, πέρασαν

πολλά χρόνια, αλλά μια παροιμία λέει,

καλύτερα αργά, παρά ποτέ. Είμαι κι εγώ

ένας αγωνιστής όπως και όλοι σαν εμένα.

Εκείνο που μπορώ να σας πω, είναι το ότι

έκανα το έκανα εθελοντικά. Πήγα στο

Αλβανικό Μέτωπο, μετά πήγα στον ΕΛΑΣ

και τελικά στο Δημοκρατικό Στρατό

Ελλάδας.

Όλοι περάσαμε μία περίοδο όχι καλή,

περάσαμε δύσκολα χρόνια. Για κείνα τα

χρόνια γράφτηκαν πολλά – και για το

ΑλβανικόΜέτωπο, και για τονΕΛΑΣκαι για

το ΔΣΕ. Όλοι μας τα ξέρουμε και δεν είναι

ανάγκη εγώ να σας τα εξηγώ. Εκείνο που

θέλωναπωείναι ναμην ξανάρθουν τέτοια

χρόνια στην Πατρίδα μας. Η επιθυμία μου

είναι και πιστεύω και η δική σας, να

ξεχάσουμε όλα εκείνα τα παλιά και να

είμαστε αγαπημένοι. Να βοηθάμε ο ένας

τονάλλον.

Πέρασαν 55 χρόνια που είμαστε εδώ στην

Τσεχία και τότε Τσεχοσλοβακία. Όπως

ξέρετε, οι φίλοι μας Τσέχοι μας

βοηθήσανε, μας δώσανε δουλειά και ο

καθένας μας δούλεψε και έτσι ζούμε.

Πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο

ε υ χ α ρ ι σ τ ώ δ ι ό τ ι δ ο υ λ έ ψ α ν ε ,

δημιουργήσαμε οικογένειες. Εγώ

παντρεύτηκα το 1951 και με τη

συντρόφισσα της ζωής μου ζούμε 53

χρόνια. Μεγαλώσαμε τρία παιδιά, τρία

αγόρια. Με μεγάλη λύπη μου τα δυο

παιδιά μας πέθαναν, ο Γιάννης 43 χρόνων

και ο Θεοδόσης 40 χρόνων. Ήταν και οι

δύο παντρεμένοι με Τσέχες γυναίκες και

μας άφησαν από ένα αγόρι, από ένα

εγγονάκι. Έχουμε ακόμα το μεγαλύτερο

μας γιο τον Σωκράτη, 52 χρόνων με δύο

παιδιά, ένα κορίτσι την Κατίνα και ένα

αγόρι, τονΧρήστο.

Θέλω να σας ευχηθώ να ζήσετε πολλά

χρόνια και να φτάσετε τη δική μου ηλικία,

88 και να είστε πάντα γεροί και

ευτυχισμένοι. (Κ: Ο Χρήστος πέθανε

φέτος, 2013στα97 τουχρόνια…)

Healey)

Η απάντηση του Χρήστου Ευθυμιάδη

στην ίδιαεκδήλωση:
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Σ
ύντροφεΓιώργο,

Για μας, τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

Πράγας και για τα μέλη της Λέσχης Φίλων

και Οπαδών του Κομμουνιστικού

Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), Τσεχίας, είναι

δύσκολο σήμερα να σ' αποχαιρετήσουμε.

Ήσουν από τα πιο δραστήρια μέλη της

Κοινότητάς μας. Ήσουν από τους ιδρυτές

της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων

το 1990, διότι αγαπούσες την Ελλάδα,

διότι ήθελες να συνεχίσουμε να κρατάμε

την ελληνική φλόγα στις ψυχές μας, όπως

την κράτησες κι εσύ. Ήσουν πάντα παρόν

στις εκδηλώσεις μας, πάντα έτοιμος να

μας βοηθήσεις εμάς τους νεότερους στις

δύσκολες στιγμές, να μας δώσεις δύναμη,

κουράγιο καισυμβουλές.

Για σένα δεν υπήρχε το 'δεν μπορώ, δεν

έχω χρόνο, είμαι άρρωστος, πέρασαν τα

χρονάκια μου'. Για σένα υπήρχε μόνο το

ΠΡΕΠΕΙ.

Στα 8 σου χρόνια ήσουν Αετόπουλο στο

μικρό χωριουδάκι σου το Ασπρονέρι.

Ήξερες να βλέπεις, να ακούς και να μη

μιλάς, να κρατάς ταμυστικά τωνανταρτών

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Ακολούθησες πιστά το δρόμο των γονιών

σου, του πατέρα σου, ο οποίος

καταδιωκόμενος ως αγωνιστής της

Εθνικής Αντίστασης και μέλος του ΚΚΕ

αναγκάστηκε ναπεράσει στηνπαρανομία.

Της μητέρας σου, η οποία αναγκάστηκε να

κρύβεται την ημέρα και μόνο τις νύχτες να

μπαίνει κρυφά στο σπίτι της, να σας

χαϊδέψει, να σας φροντίσει. Εσείς είχατε

μαζευτεί 8 παιδιά αδέρφια και ξαδέρφια

σ' ένα σπίτι χωρίς τους μεγάλους. Οι

μεγάλοι των οικογενειών σας ήταν στις

φύλακες, είτε στην παρανομία, είτε στο

βουνό.

Στα 10 σου χρόνια, στο παιδοσώσιμο, μαζί

με πολλάάλλαπαιδιά, πήρες το δρόμο για

το μεγάλο και άγνωστο ταξίδι για να

γλιτώσετε από το «γαλατά», από τους

βομβαρδισμούς, από τις βόμβες

ΝΑΠΑΛΜ,απότοσίγουροθάνατο.

Σεφιλοξένησεη χώρααυτή, στην οποίαμε

τη φροντίδα της ξαναβρήκες το παιδικό

σου χαμόγελο, το παιδικό σου γέλιο.

Έμαθες να παίζεις ξανά σαν μικρό παιδί,

με 'αληθινά' παιχνίδια. Για πρώτη φορά

πήγες σε κανονικό σχολείο, μετά σε

τεχνική σχολή και μετά στην παραγωγή

όπου ήσουν πάντα πρωτοπόρος εργάτης.

Τις δυσκολίες της αντιμετώπιζες με

θάρρος, τις επιτυχίες με υπερηφάνεια. Για

τις αποτυχίες δεν κατηγόρησες κανέναν,

μόνο τονεαυτόσου.

Σήμερα αφήνεις ένα μεγάλο κενό όπως

στην Κοινότητά μας, έτσι και στη Λέσχη

Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας, της

οποίας ήσουν ιδρυτικό μέλος. Και εδώ

ήσουν πάντα παρόν, πάντα δραστήριος

και πάντα αφοσιωμένος και συνεπής.

Έμεινες πιστός στα ιδανικά των γονιών

σου, στα ιδανικά του Κόμματός σου, του

ηρωικού ΚΚΕ. Δεν σε τρόμαξαν οι

'αλλαγές' δεν πέρασες στην άλλη όχθη.

Ανοιχτά και τίμια υπεράσπιζες την

ιδεολογία σου και την ιδεολογία και τα

ιδανικά τουΚΚΕ.

ΣύντροφεΓιώργο,

θα μας λείψεις πολύ. Αφήνεις όμως το

λαμπρό παράδειγμά σου να μας οδηγεί –

τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ ά ε ν ό ς σ ε μ ν ο ύ ,

καλοσυνάτου, συνεπή, πιστού φίλου και

συντρόφου, ο οποίος κράτησε ψηλά τη

σημαία της Πατρίδας του και τη σημαία

του Κόμματός του, του Κομμουνιστικού

ΚόμματοςΕλλάδας.

Αντίο σύντροφε Γιώργο. Καλό σου ταξίδι.

Δενθασε ξεχάσουμεποτέ.

Στις 17.4.2013 έφυγε από τη ζωή ο

αγαπητός μας σύντροφος και φίλος

Γιώργος.Ο Γιώργος γεννήθηκε το1938στο

χ. Ασπρονέρι (Σκραπάρι) Καστοριάς.Όληη

οικογένειά του πήρε μέρος στην Εθνική

Αντίσταση και στο Δημοκρατικό Στρατό

Ελλάδας. Με τον εμφύλιο πόλεμο μόνο τα

παιδιά είχαν μείνει στο σπίτι τους, χωρίς

μάνα, χωρίς πατέρα. Ο Γιώργος είναι από

τ α π α ι δ ι ά π ο υ ή ρ θ α ν ε σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία το1948μέσωΑλβανίας.

Σε μία συνέντευξη μας μίλησε για τη ζωή

του (Καλημέρα, τεύχος15, 2004):

«Είμαι από ένα μικρό χωριουδάκι, έξω

από το Άργος Ορεστικό. Όταν το 1991

ξαναγύρισα το βρήκαόπως το είχα αφήσει

το 1948. Δεν άλλαξε, απλώς άδειασε…

Όταν ήμουν παιδί το χωριό μου βούιζε

από παιδικές φωνές. Τώρα ούτε σκυλιά δε

γαβγίζουν. Το σπίτι μας ήταν έτοιμο να

πέσει, οι γείτονες χτίσανε δικό τους σπίτι

μέσα στην αυλή μας. Εμείς είχαμε τα

πάντα, τα απαραίτητα για ένα χωριάτικο

σπίτι.

Ο πατέρας μου ήταν στρατιώτης στο

Αλβανικό Μέτωπο. Επέστρεψε όταν

τραυματίστηκε. Μπήκε στον ΕΛΑΣ και

μετά τη Βάρκιζα δούλευε παράνομα με

τον Λυσίμαχο Παπαδόπουλο. Το 1947 τον

πιάσανε κι έκανεφυλακή ένα χρόνο.Μετά

έφυγε, ξέραμε ότι πήγε στην Αλβανία, στα

σύνορα, κάπου εκεί. Μια μέρα ένας

ξάδελφος, αστυνόμος ειδοποίησε τη μάνα

μου ότι θα την πιάνανε. Κρυβότανε την

ημέρα και το βράδυ ερχότανε και μας

μαγείρευε, καθάριζε. Ήμασταν πολλά

παιδιά στο σπίτι, και του θείου μου τα

παιδιά, κάπου 8 παιδιά όλοι μας. Οι

μεγάλοι ήταν στις φυλακές. Κι ένα βράδυ

ήρθε η μητέρα μου και μας πήρε όλους και

πήγαμε στα βουνά, σε μια σπηλιά όπου

ζούσαν κι άλλες οικογένειες. Στο Άργος

πουλούσαμε ξύλα κι έτσι μάθαμε ότι η

Φρειδερίκημάζευε ταπαιδιά. Οι αντάρτες

τα παίρνανε εθελοντικά. Αλήθεια εμείς

ξέρουμε τι γίναμε, τι έγινε όμως με τα

'παιδιά της Φρειδερίκης'; Έτσι τα λέγανε…

Ποτέ δεν διάβασα κάτι… Για μας

γράφτηκαν πολλά… Εμείς ξεκινήσαμε για

τ' αλβανικά σύνορα, όπου μας περίμεναν

φορτηγά και μετά μας έστειλαν σε

διάφορα χωριά. Το δικό μας λεγότανε

Κουτς (Κιουτέζι;). Μέναμε με μία

αρβανίτικη οικογένεια. Μωαμεθανοί.

Μαςδίνανεφαγητό, κάθεμέραφασολάδα

ή φακή, και μπομπότα, η οποία ήταν από

την κοινότητα του χωριού. Κι αυτός ο

κοσμάκης ήταν φτωχός. Ψείρες πιάσαμε

εκεί, αφού όλο τα ίδια ρούχα φορούσαμε,

δεν πλενόμασταν. Ζητιανεύαμε για ψωμί.

Μια μέρα αποφασίσαμε να φύγουμε για

την Ελλάδα. Μας πιάσανε και μας πήγανε

στον αστυνομικό σταθμό. Εκεί χορτάσαμε

ψωμί… Στο χωριό ένας έπαιζε μπουζούκι,

όλο το ίδιο τραγούδι, το θυμάμαι: Μ'

έκαψες, μωρή, μ' έκαψες, γειτόνισσα

κακούργαδολοφόνισσα.

Και μετά πάλι στα φορτηγά, δεν ξέραμε

που θαμας πηγαίνανε. Στη Γιουγκοσλαβία

μας βάλανε σ' ένα στρατόπεδο. Σε κάθε

,

Τασούλα Ζησάκη- , εκ μέρους της

ΕΚ Πράγας και της Λέσχης Φίλων και

ΟπαδώντουΚΚΕ, Τσεχίας

Healey
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δυο παιδιά δίνανε ένα ψωμί και ένα

τενεκέ μαρμελάδα. Τα φάγαμε μονομιάς

και να δεις τι ευκοίλια που μας έπιασε…

Μας έβαλαν σε τραίνο και φτάσαμε στη

Μπίτολια (Μοναστήρι). Σε μια φάση

βγαίναμε από ένα τραίνο, μπαίναμε σ'

άλλο, αφού πρώτα μας περνούσανε από

Ντι-ντι-τι.Μετάαπόπολύδρόμοφτάσαμε

σε κάτι στρατώνες. Ήταν το Μίκουλοφ.

Καινούργια ρούχα, φαγητό, τσέχικο ήταν,

κνέδλικοι, με ντοματόσαλτσα. Μέχρι που

να παντρευτώ δεν τ' άγγιξα αυτό το

φαγητό.

Εγώ ήμουν στην πρώτη αποστολή των

παιδιών που ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία.

Μετά όλο και αλλάζαμε τους Παιδικούς

Σταθμούς. Θυμάμαι στο Ούτσιν, το Πάσχα

είχαμε ένα πλούσιο τραπέζι, φρούτα,

γλυκά. Μετά από πολλά χρόνια, στην

Πράγα, έμαθα ότι μας το προσφέρανε

τσέχικες οικογένειες. Μαθαίναμε τσέχικα.

Μετά πήγαμε στο Μπέλιχοβ, κοντά στο

Κάρλοβυ Βάρυ. Μια μέρα είδα και το

άγαλμα του Όθωνα, έγραφε 'Όθων,

βασιλεύς της Ελλάδας'. Εδώ μαθαίναμε

και τσέχικα. Τους τσέχους δασκάλους μου

ποτέ δε θα τους ξεχάσω. Μας μάθανε

πολλά, εμείς δεν ξέραμε από πειθαρχία,

όλο τρέλες κάναμε.

Το 1951 ήρθε και ο πατέρας μου από την

Πολωνία. Μου έφερε κι ένα ρολόι,

'Πομπέντα', το είχα μέχρι το 1972. Όταν

χάλασε κανένας δε μπορούσε να το

επιδιορθώσει. Και η μητέρα μου και ο

πατέρας μου ήταν στο Δημοκρατικό

Στρατό Ελλάδας. Μεγαλώσαμε χωρίς τους

γονείς μας. Η μία αδερφή μου και ο ένας

αδερφόςμουσκοτώθηκανστοβουνό.

Εδώ τελείωσα τεχνικές σχολές. Έγινα

τορναδόρος και εφαρμοστής. Στην Πράγα

τελείωσακαι το νυχτερινό γυμνάσιο και 26

χρόνια δούλεψα στο χυτήριο ανασκευών

μηχανών. Το 1990 ήμουνα κι ένας από

τους ιδρυτές της Ομοσπονδίας των

Ελληνικών Κοινοτήτων. Και τώρα

προσπαθώ να κάνω ότι μπορώ για την ΕΚ

Πράγας. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, να

συναντιόμαστε πιο συχνά, τα μέλη να

έρχονταιστιςσυνεδριάσειςμας».

Ναι, ο σύντροφος Γιώργος ήταν πάντα

δραστήριος στην Κοινότητά μας. Κάθε

βδομάδα περνούσε από τα γραφεία μας,

ρωτούσε για το τι γίνεται, για τις

εκδηλώσεις, βοηθούσε σε ότι μπορούσε.

Όπως μας έλεγε «Το περ ιοδ ικό

«Καλημέρα» το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω

μέχρι ναβγει και το επόμενο τεύχος.Με το

περιοδικό αυτό ενημερώνουμε, θυμάμαι

τα νιάτα μου, τους φίλους μου…». Ήταν

δραστήριο μέλος της Λέσχης Φίλων και

Οπαδών του ΚΚΕ Τσεχίας και μέχρι το

τέλος της ζωής του έμεινε πιστός στα

ιδανικά των γονιών του, στα ιδανικά του

ηρωικού Κόμματος του, του ΚΚΕ για το

οποίο πάντα έλεγε: 'Το Κόμμα μας θα

νικήσει διότι είναι ένα κόμμα ηρωικό με

μεγάλη ιστορία, με πολλές θυσίες, με τα

πιο ανθρώπινα ιδανικά' και ο Γιώργος

πάντα έδινε από το υστέρημα του στις

εξορμήσεις τουΚΚΕ

Γιώργο, δεν πρόλαβες να έρθεις στη

συνάντηση που είχαμε διορίσει. Εμείς

όμως θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές

μας. Θα σε θυμόμαστε έτσι όπως ήσουν

–σεμνός και γεμάτος καλοσύνη για τον

συνάνθρωπόσου.Αιωνίασουημνήμη!

.

Σύνταξη του«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
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Φωτογραφίες (ευχαριστούμε την κόρη του Γιώργου, Χρυσαυγή για τις φωτογραφίες του Γιώργου)

1. Ο Γιώργος με τα αδέρφια το 1948, φτάνουν στην Τσεχοσλοβακία

2. Ο Γιώργος (δεξιά) το 1948 μετά από τη φροντίδα του Ερυθρού Σταυρού Τσεχοσλοβακίας

3. Τα αδέρφια μεγαλώνουν, σπουδάζουν και μπαίνουν στην παραγωγή…

4. Ο Γιώργος στην παραγωγή, 4ος από αριστερά

Η οικογένεια του Γιώργου με την επανένωση των οικογενειών5.
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Ο Γιώργος σε διάφορες εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας (κατά σειρά Γιάμπλονετς, Γενική Συνέλευση , Νόβε

Χράντε – επίσκεψη στον παιδικό σταθμό για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών προσφύγων από

την Ελλάδα και στο Διδυμότειχο, όπου καταθέτουμε λουλούδια στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής

Αντίστασης, ΕΠΟΝίτες εκτελεσμένοι από τους Γερμανούς και στην τελευταία φωτογραφία οι φίλοι του τον

αποχαιρέτησαν.

2013

2008

, ,



ΜΟΥΣΙΚΉ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΝ

"ΟΛΥΜΠΟ" ΜΕ ΤΗΝ "ΠΑΡΕΑ"



Η Πράγα γιορτάζει την επέτειο της 25ης Μαρτίου
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