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27 Ιούνη
Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα
Στο τρίωρο πρόγραµµά του, ο Νταλάρας
µε
την
υπέροχη ορχήστρα
του και τις καταπληκτικές φωνές της Μελίνας
και
του
Μιχάλη, (για µας
που
ακούγαµε),
µας «ξενάγησε» σε
όλα τα µυστικά του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής
µουσικής. Εµείς θα προτιµούσαµε οι «χορευτές» να ακούγανε
περισσότερο µε τ’ αυτιά τους παρά µε το χορό τους και τα «παλαµάκια», αλλά τι να γίνει, είναι κάπως συνηθισµένα σήµερα
αυτά, ακόµα και όταν τα τραγούδια «δε χορεύονται». Πολλοί
από τους θεατές µάλλον δεν είχαν καταλάβει γιατί ήµασταν
εκεί, για την πολιτική σηµασία της γιορτής µας. Ο Νταλάρας
«δε φταίει ούτε για τα τραγούδια του», µα ούτε και για µερικούς
που δεν καταλάβανε το
ύφος της συναυλίας.
Οι περισσότεροι από
µας, όµως, ξέραµε το
γιατί είµαστε εκεί και
γιορτάσαµε µε σοβαρότητα την πρώτη µέρα
της επετείου µας – 60
χρόνια από τον ερχοµό
των παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου.

λιόλουστη µέρα στην Οστράβα. Τα
λεωφορεία φτάνουνε ένα-ένα. Στα
τραίνα προς την Οστράβα ακούγονται ελληνικές φωνές. Τα ΙΧ από όλη
την Τσεχία τρέχανε να φτάσουν στην
ώρα τους για τη συναυλία. Οι Έλληνες και οι Τσέχοι φίλοι µας, και οι
συµπατριώτες µας από τη Ουγγαρία, Γερµανία, Πολωνία, Αυστρία,
όλοι περιµένουν µε µεγάλη ανυποµονησία να ανοίξουν οι θυρίδες του σταδίου «Σάρεζα» για να
ακούσουν (για µερικούς για πρώτη φορά) τη µεγάλη φωνή του
Γιώργου Νταλάρα. Άλλωστε, εµείς, οι πιο µεγάλη, τον γνωρίζουµε ακόµα από την εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα. Τον
ακούγαµε και ήµασταν υπερήφανοι που η Ελλάδα έχει τέτοιους
καλλιτέχνες. Αργότερα, αγοράζαµε τους δίσκους του και µαθαίναµε τα τραγούδια του. Οι ορχήστρες µας έπαιζαν τα τραγούδια του και οι ερµηνευτές µας προσπαθούσαν να µας
πείσουν ότι έχουν καταφέρει να ακούγονται σαν τον Νταλάρα.
Ακούγαµε τα ρεµπέτικα, τα σµυρναίικα, τραγούδια του Θεοδωράκη, και ήταν τραγούδια που άγγιζαν τον δικό µας πόνο
και τη δική µας «µοίρα» ως πρόσφυγες, πολιτικοί πρόσφυγες
του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, στην ξενιτιά, στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, 30 χρόνια µακριά από την Πατρίδα µας. Η φωνή
του και το ύφος µε το οποίο ερµήνευε το Μίκη Θεοδωράκη, το
Γιάννη Ρίτσο µας εµψύχωνε και τρέχαµε στους δικούς µας αγώνες µε το ίδιο ύφος και επαναστατικότητα. Τώρα θέλαµε να τον
δούµε ζωντανό, πάνω στη σκηνή. Οι πιο νέοι από µας, τον
φανταζόταν λίγο πιο «σταρ», µε όλα τα τερτίπια ενός «σταρ»
της σηµερινής εποχής. Ο Νταλάρας εάν και «σταρ» του έντεχνου και ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού, βγήκε έτσι απλά, µε
την κιθάρα του, µε ένα ανθρώπινο χαµόγελο και µε λίγα λόγια
«όλοι ξέρουµε γιατί είµαστε εδώ σήµερα» άρχισε το πρόγραµµά
του µε µία σοβαρότητα η οποία χαρακτηρίζει τις συναυλίες του.
Ήταν µια ωραία συναυλία µε τραγούδια που αγαπήσαµε. Πολλοί δεν µπορούσαν να καθίσουν στις καρέκλες. Και άρχισε και
ο χορός. ∆εν είχε πια σηµασία εάν έπαιζε κρητική λύρα (υπέροχος ο Μιχάλης Τζουγανάκης) ή ποντιακή. Οι Πόντιοι τα κάνανε όλα δικά τους, ποντιακά. Και όπως πάντα το κάνει, ο
Γιώργος Νταλάρας µας σύστησε και σε καινούργιες φωνές, της
Μελίνας και του Μιχάλη. Για πρώτη φορά στην Οστράβα
ακούστηκε η κρητική λύρα.
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ψαν σκληρά, µορφώθηκαν οι περισσότεροι, και µάλιστα κάΣυνέντ
νοντας πολύ καλές σπουδές. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό,

διότι είναι πραγµατικά ένδειξη πολιτικού πολιτισµού το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν εδώ σαν µειονότητα, αλλά
σαν ισότιµοι ενεργοί πολίτες. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δείχνει
πολιτική ωριµότητα και εξωστρέφεια και από τους Έλληνες της
Τσεχίας αλλά και από το κράτος προς αυτούς. Πράγµα που
σηµαίνει ότι θα ήταν µικροψυχία να πούµε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πρόσφυγες δεν αντιµετωπίστηκαν µε
φροντίδα και πολιτική ισότητα σε σχέση µε τους πολίτες της
τότε Τσεχοσλοβακίας.

Κ: Ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη στη σύγχρονη µας εποχή; Υπάρχει «ουδετερότητα» στον
καλλιτεχνικό χώρο;

Κ: Το έργο σας είναι γνωστό στους Έλληνες στην
Τσεχοσλοβακία και Τσεχία. Ποιο κοµµάτι από όλο
το έργο σας βλέπετε ως το πιο σηµαντικό στην καλλιτεχνική σας σταδιοδροµία;

Μάλλον γενική ερώτηση. ∆εν µπορώ να απαντήσω ποιος είναι ο
ρόλος των καλλιτεχνών γενικά. Αυτό όµως που πιστεύω εγώ και
ακολουθώ και έτσι θα ήθελα να είναι, είναι ότι ο καλλιτέχνης πρέπει µέσα από την τέχνη του να εκφράζει την αγωνία και το κοινωνικό στίγµα της εποχής του. Ποτέ δεν είδα το τραγούδι σαν
επάγγελµα, αλλά σαν έκφραση και έµπνευση που προέρχεται από
τον κόσµο και σε αυτόν επιστρέφει. Ειδικά στην Ελλάδα είχαµε την
τύχη πέρα από εξαίσιες µουσικές του σµυρναίικου, του ρεµπέτικου, του έντεχνου τραγουδιού αλλά και της σύγχρονης µουσικής
σκηνής, να έχουµε στίχους πολύ ισχυρούς. Από εκεί και πέρα βέβαια ένας καλλιτέχνης οφείλει να ανανεώνεται, να πειραµατίζεται,
να βγάζει καινούργιους ανθρώπους στο τραγούδι. Εµένα αυτή η
ουδετερότητα, που πολύ σωστά επισηµάνατε, δεν µε εκφράζει καθόλου. ∆εν είµαστε µουσικοί και µάλιστα λαϊκοί µουσικοί για να
κάνουµε επιτυχίες µόνο. Οφείλουµε µέσα από την µουσική να δίνουµε το στίγµα µας, δίνοντας στο κοινό και ειδικά στους νέους,
διεξόδους και να ανοίγουµε διαύλους επικοινωνίας ιδιαίτερα σε
αυτή την εποχή της αποµόνωσης, της αποξένωσης και της κοινωνικής αδιαφορίας.

Από πολύ µικρός είχα την τύχη να επιλέγω συνειδητά τον µουσικό
µου δρόµο. Ερµήνευσα και µελέτησα διάφορα µουσικά είδη που
αγαπούσα, αφιερώθηκα σε αυτά και το να µου ζητάτε να ξεχωρίσω κάτι, είναι σαν να µου ζητάτε να ξεχωρίσω τα παιδιά µου.
Όµως αν επιµείνετε πολύ, θα σας πω ότι έχω ιδιαίτερη αδυναµία
στο ρεµπέτικο και το σµυρναίικο τραγούδι λόγω καταγωγής, αλλά
και στα τραγούδια του Κουγιουµτζή κυρίως, του Λο1ζου, του Καλδάρα, του Θεοδωράκη, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου,
του Μάνου Ελευθερίου, που σε µια δύσκολη εποχή όταν ξεκινούσα έφηβος στην δικτατορία µε έκαναν να µπορώ να τραγουδάω µε αξιοπρέπεια.

Κ: Είσαστε ένας µεγάλος φίλος της Κύπρου. Τι ελπίδες έχετε για τι λύση του Κυπριακού µε την καινούργια κυβέρνηση του ∆ηµήτρη Χριστόφια;
Οι σχέσεις µου µε την Κύπρο είναι παλιές, είναι σχέσεις ψυχής. Ιδιαίτερα µετά την εισβολή, είµαι παρών σε κάθε κάλεσµά της, και ιδιαίτερα µετά από την προσπάθειά µου πολλών χρόνων να κάνω
γνωστό στην Ευρώπη και στην Αµερική το πρόβληµα της εισβολής
και της κατοχής, των αγνοουµένων και των εγκλωβισµένων. Είναι
σαφές ότι το Κυπριακό αυτή την περίοδο περνάει µια πολύ ευαίσθητη και δύσκολη φάση. Ξέρω ότι ο ∆ηµήτρης Χριστόφιας αγαπάει πολύ τον τόπο του, είναι ψύχραιµος και έµπειρος πολιτικός
και θα προσπαθήσει για το καλύτερο, όπως έκανε µε πολύ πίστη
και επιµονή και ο προκάτοχός του Τάσσος Παπαδόπουλος, έχοντας όλον τον κόσµο σχεδόν εναντίον του. ∆εν έχουµε παρά να
συµπαραστεκόµαστε γιατί η Κύπρος µας έχει ανάγκη.

Κ: Ο εορτασµός της 60ης επετείου από τον ερχοµό
των παιδιών (1948) του Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου είναι σηµαντικός για τους Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία και η παρουσία σας στην
επέτειο αυτή µε τη συναυλία σας, µας τιµά. Κάποιοι
«διαστρεβλώνουν» και προσπαθούν να µειώσουν
τη σηµασία αυτής της επετείου. Πως ερµηνεύετε
αυτό το γεγονός;

Αυτή η επέτειος είναι µια γιορτή µνήµης µε ξεχωριστή σηµασία συναισθηµατική, κοινωνική και πολιτική, για αυτό και είµαι παρών.
∆έχτηκα µε χαρά να δώσω αυτή τη συναυλία τιµώντας τους Έλληνες αυτών των τριών πια γενιών, που µε πόνο και αγωνία στερήθηκαν τον τόπο τους, αλλά µε τεράστια αξιοπρέπεια και πολιτική
σταθερότητα στις ιδέες τους συµπεριφέρθηκαν σαν πολίτες του κόσµου και εντάχθηκαν µε τις δηµοκρατικές τους αρχές σε αυτή τη
χώρα που τους αγκάλιασε και τους ανάθρεψε στην ουσία αυτά τα
χρόνια. ∆εν µπορώ να µπω σε πολιτικές λεπτοµέρειες που δε γνωρίζω, αυτό που σίγουρα όµως διαπίστωσα σε αυτό το ταξίδι είναι
το γεγονός ότι οι Έλληνες εδώ, χωρίς να χάνουν την ταυτότητά
τους, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα που κουβαλάνε από τους
παππούδες τους ανέπτυξαν τη δική τους προσωπικότητα, δούλε-

Κ: Ποιο µήνυµα θέλετε να δώσετε στους Έλληνες
και Κυπρίους στην Τσεχία;

Θα είναι η φράση που µε συγκίνησε βαθιά
όταν έλαβα το γράµµα που µε καλούσε να
τραγουδήσω για εσάς, πριν ενάµιση χρόνο περίπου. Αυτό που λέτε σαν ευχή κάθε πρωτοχρονιά «και του χρόνου στην Ελλάδα».
Θέλουµε να κρατήσουµε ζωντανή αυτή την
επαφή µε τέτοιους ξεχωριστούς Έλληνες σαν
και εσάς.
4

28 Ιούνη – «Εορτασµός της 60ης επετείου από τον ερχοµό των Ελ -

λήνων στην Τσεχική ∆ηµοκρατία», οργανωτές η Επιτροπή Οργά νωσης του Εορτασµού της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων.
Κύριος χορηγός – «Κοφόλα», Κώστας Σαµαράς.

Σ

∆υο πρωινά, 27 και 28 Ιούλη, οι Έλληνες στην Τσεχία δείξανε τις αθλητικές τους ικανότητες στο ποδόσφαιρο, τάβλι και σκάκι.
Όλοι οι αγώνες ήταν φιλικοί και αδελφικοί.

κικο λαό και Ερυθρό Σταυρό. Αχ, αυτή η µνήµη! Τι πάθαµε,
αµνησία;… Αισθητή ήταν και η απουσία της νεολαίας µας από
την έκθεση! Που ήσασταν εσείς παιδιά και εγγόνια ηρώων;
Μάλλον µόνο για το γλέντι ήρθατε και τη συναυλία… Εγώ δε
θα σας κατηγορήσω, µόνο θα πρέπει να έχουµε στο νου µας
ότι αυτοί που δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν θα ξέρουν και
το αύριο τους. Εσείς διαλέξτε…

τις 14:00 η ώρα άρχισε η επίσηµη εκδήλωση
της µεγάλης µας επετείου. Ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, Χρήστος
Μπιάλας άνοιξε την επέτειο µε ένα σύντοµο χαιρετισµό. Συγκινητικός ήταν ο χαιρετισµός του µικρού κοριτσάκι και της Κρητικοπούλας, αλλά
δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε γιατί η µικρούλα στο ποίηµα της ήθελε να «γίνει νοσοκόµα για να γιατρέψει τον στρατιώτη!!! Να πάει να πολεµήσει!!!!», µα ούτε
καταλάβαµε πως η όµορφη Κρητικοπούλα τόλµησε να µας καλωσορίσει ως «παιδιά του παιδοµαζώµατος». Ποιοι άραγε
ήταν αυτοί που ήθελαν να περάσουν τα µηνύµατα της Φρειδερίκης; Ποιοι «συνωµοτούσαν» για να αλλάξουν την έννοια της
επετείου µας; ∆εν ήταν τυχαίο ότι ο κόσµος διαµαρτυρήθηκε έντονα. Άλλα ήταν τα παιδιά του παιδοµαζώµατος, αυτά ήταν τα
«παιδιά της µανούλας Φρειδερίκης». Εµείς είµαστε παιδιά του
παιδοσώσιµου!!!! Στενοχωρήθηκε η Κρητικοπούλα, αλλά δε
φταίει. ∆ε φταίει και η µικρούλα που σίγουρα δεν ξέρει την
ιστορία µας. Φταίνε αυτοί που έτσι τις δασκαλέψανε…

Στην επίσηµη συνεδρίαση µε τους καλεσµένους και προέδρους
των κοινοτήτων που ακολούθησε, µίλησε ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Κ Κοκόσης, (Καλωσορίζοµαι τον Πρέσβη της Ελλάδας και του ευχόµαστε καλή διαµονή στην Τσεχία.) και ο καλός
φίλος µας, ο Πρέσβης της Κύπρου, κ. Α. Αντωνιάδης. Από τα
τηλεοπτικά κανάλια ήταν µόνο το «902», στο οποίο έδωσαν
συνέντευξη αρκετοί από τους καλεσµένους, όπως και αντιπρόσωποι της οργανωτικής επιτροπής. Όλοι περιµέναµε τη Συνέντευξη Τύπου, η οποία έπρεπε να ακολουθήσει τη συνεδρίαση.
Για κάποιο λόγο, η συνέντευξη ακυρώθηκε. Εξάλλου, από τα
τηλεοπτικά συνεργεία και δηµοσιογράφους µόνο το «902» και
το περιοδικό του Ελληνισµού της Πράγας, το «Καληµέρα» περίµεναν αυτή τη Συνέντευξη Τύπου. Που πήγαν οι άλλοι; Ξέρανε ότι θα ακυρωθεί;

Ακολούθησαν τα καλλιτεχνικά προγράµµατα των χορευτικών
και µουσικών συγκροτηµάτων των ελληνικών κοινοτήτων Τσεχίας και των ποντιακών και κρητικών συγκροτηµάτων από το
Κιλκίς και Κρήτη. Η οργανωτική επιτροπή έκανε µεγάλη προσπάθεια για να πετύχει η εκδήλωση αυτή. Όλα τα µέλη ήταν
στο πόστο τους και για οτιδήποτε ανταποκρινότανε αµέσως.
Και δεν ήταν εύκολη υπόθεση – να εξασφαλίσεις τα ξενοδοχεία για τόσον κόσµο, να οργανώσεις τους χώρους των εκδηλώσεων, και το πιο σηµαντικό να βρεις την οικονοµική
υποστήριξη. Όλοι µας είµαστε ευγνώµονες στον Κ. Σαµαρά,
τον κύριο χορηγό της εκδήλωσης και σε όλους τους χορηγούς
που ανταποκρίθηκαν για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούµε την Οργανωτική Επιτροπή για όλη αυτή την προσπάθεια.

Και το λαϊκό γλέντι ξεκίνησε στην ώρα του, µε τέσσερις ορχήστρες να παίζουν στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου
Οστράβας και ο κόσµος να χορεύει, να ψάχνει γνωστούς, να
θυµάται τα παιδικά τους χρόνια. Η νεολαία µας ήταν εκεί!!!
Ήταν µια πολύ συγκινητική αντάµωση των «παιδιών», τώρα
γκριζοµάλληδες, µια εκδήλωση η οποία για πρώτη φορά µάζεψε και τόσο πολλούς από τους νέους µας, οι οποίοι µάλλον
«ξέρανε για τους λόγους που ήταν εκεί».
Συγχαρητήρια σε όλους που συµβάλανε αυτή η επέτειος να αντιπροσωπεύσει τον ελληνισµό της Τσεχίας µε υπερηφάνεια και
αξιοπρέπεια.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα πήραν µέρος και τραγουδιστές
του «δικού µας καιρού» όπως τα αδέρφια Οβαδίας, (η ορχήστρα της Πράγας ήταν υπέροχη ενισχυµένη µε τη φωνή και
µπουζούκι του Άρωνα!!! και τη ζεστή φωνή της αδερφής τους,
Έλη), ο Επαναστάτης Προύσαλης µας θύµισε (µε το δικό του
τραγούδι, αφιερωµένο στον σκοτωµένο καπετάνιο πατέρα του
στον εµφύλιο), τους ήρωες του ένδοξου ∆ΣΕ και µε το τραγούδι «Κόκκινο γαρίφαλο» τιµήσαµε τους αγώνες των γονιών
µας. Μετά, είχαµε την ευκαιρία να δούµε την έκθεση φωτογραφίας από τη ζωή των ελληνικών κοινοτήτων στην Τσεχοσλοβακία και Τσεχία. Ήταν µια πλούσια έκθεση σε υλικό. Ο
κόσµος έψαχνε να βρει φίλους και γνωστούς από τα παιδικά
τους χρόνια. ∆εν ήταν και λίγες οι αναµνήσεις και οι συζητήσεις. Μπορεί και γι’ αυτό να µη µπορέσαµε να ακολουθήσουµε
κατά γράµµα το πρόγραµµα της οργανωτικής επιτροπής. Ο πίνακας της ΕΚ Πράγας ήταν ο µόνος στον οποίο είδαµε την ευγνωµοσύνη µας προς την Τσεχοσλοβακία και το ∆ηµοκρατικό
Στρατό Ελλάδας, το ΚΚΕ και την ΕΒΟΠ, και προς το Τσεχοσλοβάκικο Κοµµουνιστικό Κόµµα, όπως και τον Τσεχοσλοβά-

5

Ο Πρέσβη̋ τη̋ Κύπρου (δεξιά) και η σύζυγό του με το Χρ. Μπιάλα στη
Συνεδρίαση

Παρακολουθούμε το χορευτικό συγκρότημα «Ακρόπολι̋» τη̋ ΕΚ τη̋ Πράγα̋

Ο Λαοκράτη̋ Κοράνη̋, Πρόεδρο̋ των Ελλήνων τη̋ Ουγγαρία̋ στο «902». Ευχαριστούμε το ΛΚ για το υπέροχο λεύκωμα
«Ευχαριστούμε Ουγγαρία!» με πολύτιμο υλικό από τη ζωή
των Ελλήνων στην Ουγγαρία

Παρακολουθούμε το χορευτικό συγκρότημα
«Ακρόπολι̋» τη̋ ΕΚ τη̋ Πράγα̋
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ!

Η

πόλη Οστράβα φέτος στήσουµε όλους τους ανώνυµους ήρωες για να βρουν τα παιδιά τη ζωντάνια τους,
καλωσόρισε χιλιάδες που βοηθήσανε τα παιδιά του ελληνικού εµ- το γέλιο, τη χαρά και τραγούδι µακριά από
Έλληνες από την Τσε- φυλίου πολέµου να ξαναβρούν το παιδικό τον τρόµο και φρίκη ενός άγριου γεµάτο
χία, Ουγγαρία, Πολω- τους χαµόγελο, να ανδρωθούν, σπουδά- βαρβαρότητα πολέµου.
νία, Γερµανία, Αυστρία σουν και δηµιουργήσουν µακριά από την
και Ελλάδα για να τιµή- Πατρίδα τους Ελλάδα, πάντα κουβαλών- Για µας τα παιδιά του 1948, αυτή η επέσουν τους αγώνες των τας την εικόνα της στη σκέψη τους µε το τειος έχει πολιτική σηµασία. Γι’ αυτό δεν επιγονιών µας στο ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελ- βλέµµα στραµµένο σε αυτή, έτοιµοι να επι- τρέψαµε σε κανέναν να την µετατρέψει σε
λάδας, για να τιµήσουν τους νεκρούς µας, στρέψουν για να συµβάλουν στην ανοικο- «πολιτιστικό εορτασµό» και «λαϊκό πανητης.
Ευχαριστήσαµε
και γύρι». Γι’ αυτό δεν επιτρέψαµε να µας προγια να τιµήσουν τα παιδιά του 1948 που δόµησή
ως
παιδιά
του
δεν προλάβανε να φτάσουν στη φιλόξενη ευχαριστούµε το ηρωικό ΚΚΕ που φέτος σφωνούν
Τσεχοσλοβακία µαζί µε τα άλλα χιλιάδες γιορτάζει 90 χρόνια από την ίδρυσή του, «παιδοµαζώµατος». Ξέρουµε την ιστορία
παιδιά. Στους χώρους της κεντρικής αί- και την Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί µας. Οι γονείς µας τη γράψανε µε το αίµα
θουσας του Πολιτιστικού Κέντρου της (ΕΒΟΠ) που φροντίσανε για να βρουν τα τους για να ζήσουµε εµείς ευτυχισµένα.
Οστράβας, η Πρόεδρος της Ελληνικής παιδιά την ησυχία τους, µακριά από τους Ήµαστε παιδιά του παιδοσώσιµου, παιδιά
Κοινότητας της Πράγας, Τασούλα Ζησάκη- βοµβαρδισµούς και βόµβες ΝΑΠΑΛΜ, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, παιδιά
Healey κάλεσε όλους τους συµπατριώτες µέσα σ’ ένα περιβάλλον γεµάτο τρυφερό- του ∆ΣΕ.
Γι’ αυτό στις 28 Ιούνη το
µας να κρατήσουν ενός
πρωί, από τις 10:00
λεπτού σιγή στη µνήµη
µέχρι 12:00, στο Παλάτι
των ηρώων του ένδοξου
Πόρουµπα οργανώσαµε
∆ΣΕ. Με βουρκωµένα
µια «συµπληρωµατική» εκµάτια, µε σταθερά υψωδήλωση για να προσθέµένη τη γροθιά όλοι
σουµε το µεγάλο µας
βροντοφωνάξαµε «Αθάευχαριστώ στην Τσεχοσλονατοι» και µε το τραγούδι
Ο αντιπρόσωπο̋ τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ,
βακία και σε όλους τους
του Μ. Θεοδωράκη και
στέλεχο̋ του ΚΚΕ Κ. Βουλγαρόπουλο̋ χαιρετά εκ μέρου̋ του ΚΚΕ.
παράγοντες που είχαν την
στοίχοι του Γ. Ρίτσου «Με
ευθύνη για να ζήσουµε
πόσα φύλλα µας γνέφει
εµείς τα παιδιά του ελληο ήλιος καληµέρα» εκνικού εµφυλίου πολέµου
φράσαµε την πίστη µας
ευτυχισµένα στις Λαϊκές
στο ότι «θα σηµάνουν οι
∆ηµοκρατίες.
καµπάνες και πάλι». Θέλαµε να δώσουµε το µήΗ οργανωτική επιτροπή
νυµά µας σε όλους ότι
αυτής της εκδήλωσης, η
εµείς δεν ξεχνάµε, εµείς
Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ και
θυµόµαστε, εµείς πιπαιδιά του εµφυλίου πολέστεύουµε και θα συνεχίµου, είχε καλέσει µε ειδισουµε να πιστεύουµε στα
ιδανικά των γονιών και παππούδων µας. τητα, ειρήνη και ανθρώπινη ζεστασιά. Ευ- κές προσκλήσεις µε το «∆» αντί για
∆ώσαµε το µήνυµά µας σε όλους που θέ- χαριστήσαµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της γραµµατόσηµο όλους όσους βρεθήκανε
λουν να διαστρεβλώσουν την ιστορία της Τσεχίας και Μοραβίας και τον Τσεχοσλο- στην Οστράβα. Στη µεγάλη αίθουσα, στοηρωικής τρίχρονης εποποιίας του ∆ΣΕ και βάκικο Ερυθρό Σταυρό, όπως και όλον λισµένη µόνο µ’ ένα σύνθηµα
των αγώνων του ηρωικού Κοµµουνιστικού τον τσεχοσλοβάκικο λαό για την θερµή «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ!»
Κόµµατος Ελλάδας. Θέλαµε να ευχαρι- υποδοχή γεµάτη φροντίδα και αυτοθυσία

7

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΕΠΠ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΙΑ 28 ΙΟΥΝΗ 2008-07-12

Περιοδική έκδοση του
Ελληνισμού της Πράγας

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Το ΚΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Επαναπατρισθέντων
Πολιτικών Προσφύγων (ΠΕΕΠΠ) χαιρετίζει τους
οργανωτές της εκδήλωσης και όλους τους συμπατριώτες μας πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά τους,
καθώς και τους φίλους μας της Τσεχίας και Σλοβακίας
που θα παραβρεθούν σ’ αυτή την εκδήλωση φιλίας και
αλληλεγγύης.

Εκδότης / Vydavatel:
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha

Εκφράζοντας τα αισθήματα των επαναπατρισθέντων
πολιτικών προσφύγων, το ΚΣ της ΠΕΕΠΠ συγχαίρει τους οργανωτές της εκδήλωσης και τους ευχαριστεί για την πρόσκληση να συμμετάσχει
αντιπροσωπεία της σ’ αυτήν.

Τηλ. επικοινωνίας / Telefonní spojení:
+420 736 147 591, +420 737 246 342

Εκτύπωση / Tisk:
VS HC Tiskárna

Σύνταξη / Redakční rada:
Τασούλα Ζησάκι - Χεαλευ
Αλληλογραφία / Korespondence:
Vocelova 3, 120 00 Praha 2

E-mail:
mail@ropraha.eu (για την Ελλ. κοινότητα Πράγας)
akropolis@ropraha.eu (για το χορευτικό)
kalimera@ropraha.eu (για την Καλημέρα)

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις στενές φιλικές σχέσεις με την
Ελληνική Κοινότητα της Πράγας και με τη Σύνταξη
του περιοδικού «ΚΑΛΗΜΕΡΑ», που μας ενημερώνει για τη ζωή και τη δράση της Ελληνικής Παροικίας.
Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους
λαούς της Τσεχίας και Σλοβακίας για τη θερμή υποδοχή, τη συμπαράσταση και φροντίδα που έδειξαν
προς τα παιδιά του Εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα,
αλλά και προς τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που βρέθηκαν στις φιλόξενες χώρες και
έζησαν για πολλά χρόνια ως πολιτικοί πρόσφυγες και
αρκετοί ζουν ακόμα στις χώρες αυτές.

http://www.ropraha.eu
Λογαριασμός Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Bankovní spojení Řecké obce Praha:
Česká spořitelna, Praha 1, č.ú.: 1928830399/0800

Συνδρομή
Beneficiary:
Řecká obec Praha
Vocelova 3
120 00 Praha 2
Prague - Czech Republic

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγωνιζόμενο λαό και στη
νεολαία, καταδικάζουμε τις ενέργειες και εκφράζουμε
την αντίθεσή μας στης αντιδημοκρατικές ενέργειες
της σημερινής κυβέρνησης της Τσεχίας να απαγορεύσει τη δράση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας.
Ευχόμαστε στους λαούς της Τσεχίας και Σλοβακίας
με τους αγώνες τους να βρουν το δρόμο της ευημερίας
και της προκοπής.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Beneficiary Bank:
Česká Spořitelna a.s.
Pobočka Praha 1
Václavské nám. 16
110 00 Praha 1
Prague - Czech Republic
IBAN:
CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC:
GIBACZPX

Για το ΚΣ της ΠΕΕΠΠ
Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΩΤΟΥ
Αθήνα, 25.06.2008
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Η Ειρήνη Ελευθεριάδου,

αντιπρόσωπος της ΠΕΕΠΠ,
μέλος ΚΣ,
για τις εντυπώσεις της από τον
εορτασμό της επετείου στο
«Καλημέρα»

Μ

ε µεγάλη χαρά είχαµε µάθει από την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
για το αντάµωµα για τα 60 χρόνια από τον
ερχοµό των παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου που γινότανε στην Οστράβα.
Ήτανε µεγάλη η επιθυµία των «παιδιών»
που φιλοξενηθήκανε στους παιδικούς
σταθµούς στην Τσεχοσλοβακία από το 1948 µέχρι το 1954 (σ.σ.
Καληµέρα - µε την επανένωση των οικογενειών φύγανε για την Τασκένδη) να επισκεφτούν τους σταθµούς και να πάρουν µέρος σε
αυτή την εκδήλωση.
Όταν βρεθήκαµε στην Οστράβα η έκπληξη µας ήταν µεγάλη διότι
η οργανωτική επιτροπή της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχία για την εκδήλωση αυτή δεν τίµησε ούτε τους αγώνες
του ∆ΣΕ, αλλά ούτε αυτά τα ίδια τα «παιδιά» που ήρθαν από όλο
τον κόσµο για να µπορέσουν να τιµήσουν το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ζωής τους, το σώσιµο τους από τη λαίλαπα του πολέµου.
Ήτανε µια φολκλορική φιέστα και τίποτα άλλο. ∆εν έχω τίποτα
εναντίον των παιδιών που χορεύανε, ήτανε καταπληκτικοί οι χοροί
τους, αλλά ήτανε στεγνοί χοροί. Αλλά εκείνο που µου έκανε τροµερή εντύπωση ήταν το πανό να δείχνει εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας και από κάτω να γράφουν «60 χρόνια από τον ερχοµό των
Ελλήνων στην Τσεχική ∆ηµοκρατία» χωρίς να αναφέρονται στο
ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες – τουρίστες ήτανε, µετανάστες ήτανε,
χόµπι κάνανε, χαβαλέ κάνανε, πως βρεθήκανε αυτό το κοµµάτι
του ελληνισµού στην Τσεχία (Τσεχοσλοβακία). ∆εύτερον, δεν έγινε
κανένας πρόλογος, µα κανένας πρόλογος για την ιστορία αυτών
των παιδιών και τρίτον, να διαβάζει κατά τ’ άλλα η συµπαθέστατη
Κρητικοπούλα το καλωσόρισµα µε τη λέξη «παιδοµάζωµα». Βέβαια η αγανάκτηση µας ήταν πολύ µεγάλη. Και στο διάλειµµα
όταν βγήκαµε έξω, πάρα πολλά άτοµα, µα πάρα πολλά άτοµα
και ειδικά η Σοφία από τη Θεσσαλονίκη και η δική µας η παρέα
(από Αθήνα και Θεσσαλονίκη) διαµαρτυρηθήκαµε έντονα στην
οργανωτική επιτροπή γι’ αυτό το παράπτωµα. Βέβαια η Πρόεδρος
της ΕΚ Πράγας το είχε επισηµάνει από το πρωί στην «συµπληρωµατική» εκδήλωση. Κρατούσε µια διαφορετική στάση για όλη αυτή
τη φιέστα, αλλά δυστυχώς ήτανε µόνη ανάµεσα στους Προέδρους
των Ελληνικών Κοινοτήτων. Όταν όµως διαµαρτυρήθηκε ο κόσµος έντονα, η Τασούλα ήταν πρωτοστάτης, καταφέραµε να ανατρέψουµε αυτό το κλίµα. Είναι πολύ σηµαντικό να βγει µέλος της
οργανωτικής επιτροπής και να αναφέρει: «Ακούστηκε ο όρος ‘παιδοµάζωµα’. Εµείς δεν είµαστε παιδιά του παιδοµαζώµατος. Είµαστε παιδιά του παιδοσώσιµου.» Και βέβαια από την αίθουσα ο
κόσµος άρχισε να φωνάζει: «Μπράβο, Μπράβο!» αναγνωρίζοντας το λάθος που είχε κάνει η επιτροπή.
Κατά τ’ άλλα ήταν ωραία τα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα. Αλλά
εµείς δεν ήρθαµε από χιλιάδες χιλιόµετρα από όλον τον κόσµο για
να δούµε πόσο όµορφα χορεύουν τα παιδιά σήµερα. Εµείς ήρθαµε να τιµήσουµε τα παιδιά που φιλοξενηθήκανε εδώ, να τιµήσουµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας, και

την Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ) και τον Τσεχοσλοβάκικο
Ερυθρό Σταυρό για τη συµβολή τους, για τη φροντίδα και προστασία που προσφέρανε σ’ αυτά τα παιδιά του εµφυλίου πολέµου.
Ευτυχώς, όµως, µε µία έξυπνη κίνηση της Τασούλας Ζησάκη και
του Επαναστάτη Προύσαλη όπως και όλης της οργανωτικής επιτροπής των παιδιών του 1948 είχε γίνει µια δεύτερη εκδήλωση το
πρωί από τις 10:00 µε 12:00 στο Παλάτι Πόρουµπα του Επαναστάτη Προύσαλη. Εκεί πραγµατικά ήταν εξολοκλήρου δική µας
εκδήλωση, µία εκδήλωση η οποία µας εκφράζει. Εκεί τιµήθηκαν
οι αγωνιστές του ∆ΣΕ, εκεί βάλαµε τα τραγούδια των παιδιών της
παιδικής χορωδίας του Μπούλκες από το 1949, τα οποία συγκινήσανε όλο τον κόσµο. Όταν βγήκα να χαιρετήσω κι εγώ εκ µέρους της ΠΕΕΠΠ, έβλεπα τους ανθρώπους να κλαίνε, διότι
θυµήθηκαν τους γονείς τους, την ιστορία τους και το πιο σηµαντικό ήταν η ευγνωµοσύνη τους για ένα κόµµα, το ΚΚΕ που ανέλαβε όλη την ευθύνη, που σκέφτηκε και φρόντισε αυτά τα παιδιά.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ µόνο στην Τασούλα, µόνο στον Επαναστάτη και στην οργανωτική επιτροπή αυτής της εκδήλωσης στο παλάτι – στη Φρόσω, στο Βαγγέλη, στον Ιορδάνη, στο Θωµά, στο
Ντίνο. Και αυτό το λέω εκ µέρους όλων των «παιδιών» της οµάδας µας, µε επίγνωση ότι αφιλοκερδώς και τονίζω αφιλοκερδώς,
η Τασούλα θυσίασε 8 µέρες από την εργασία της, από την προσωπική της ζωή, για να µπορέσει µαζί µας και µε το τηλεοπτικό κανάλι «902» να µας δείξει τους παιδικούς σταθµούς.
Η συγκίνηση µας ήταν µεγάλη, δεν προλάβαιναν να στεγνώσουν
τα µάτια µας από ένα σταθµό στον άλλο, να µας τα εξηγεί, να µας
δείχνει το υλικό. Πραγµατικά, ο τεράστιος όγκος της δουλειάς
που κάνει αυτή η κοπέλα µε πολλά άλλα µέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας σε µια ιδιάζουσα κατάσταση (διότι η Τσεχία δεν
περνάει τις καλύτερες µέρες αυτή τη στιγµή), κι όµως τα καταφέρουν να κρατήσουν ζωντανά αυτό που έχει σχέση µε την Εθνική
Αντίσταση, το ∆ΣΕ και τον εµφύλιο. Τους ευχαριστούµε από την
καρδιά µας, εµείς τα «παιδιά» που σήµερα το πρωί όλοι µας λέγαµε ότι αυτά δεν θα το βλέπαµε χωρίς τη βοήθεια της ΕΚ Πράγας και ειδικά της Τασούλας, του Επαναστάτη Προύσαλη, Ηλία
Μιχόπουλο, Ουρανία Μιχοπούλου, και πολλά µέλη της ΕΚ της
Πράγας.
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Φεύγουµε µε τις καλύτερες εντυπώσεις, µε τις καλύτερες αναµνήσεις. Τι να πρωτοθυµηθώ – τον παιδικό σταθµό της Βέλκα Χεράλτιτσε που βρέθηκε η Ρεβέκκα που µόλις µπήκαµε µέσα είδε τη
φωτογραφία της στον πίνακα όταν ήταν µικρό κοριτσάκι και να
κλαίµε όλη µαζί, την καλοσύνη της διευθύντριας να µας δείξει τον
παιδικό σταθµό, και είχε προετοιµάσει και ένα πίνακα µε την ιστορία και φωτογραφίες των παιδιών από την Ελλάδα που φιλοξενήθηκαν στο σταθµό αυτό. Να θυµηθώ την αίθουσα µέσα στο
καταπράσινο δάσος όπου τραγούδησε η χορωδία του Μπούλκες
και την Έλη Ελευθεριάδου και τον Ηλία Μιχόπουλου να τραγουδάνε το τραγούδι «Ο ∆ηµήτρης ο Λεβέντης» και «Ο ήρωας
λαός»; Να βλέπουµε τον παιδικό σταθµό στην πόλη Κυσέλκα, ο
οποίος καταρρέει και να µην έχουµε τη δυνατότητα να βοηθήσουµε να σωθεί σα µνήµη σπουδαίων χρόνων, ενός σπουδαίου
διεθνισµού. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο διότι ο διεθνισµός είχε
δείξει το πρόσωπο του σοσιαλισµού µε το σώσιµο αυτών των παιδιών. Σε ποια κοινωνία µπορούµε να το βρούµε αυτό; Πουθενά,
σε κανένα σηµείο του κόσµου δε µπορούµε να βρούµε αυτή την
αλληλεγγύη, αυτόν τον όγκο της δουλειάς που είχανε κάνει οι κοµµουνιστές της Τσεχοσλοβακίας και Ελλάδας.
Πολλά µπορούµε να πούµε, είναι ατελείωτα τα ευχαριστώ και οι
συγκινήσεις είναι πάρα πολλές. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο –
θέλουµε να βοηθήσουµε αυτά τα «παιδιά» της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας που λιγοστεύουν, και δε φτάνει µόνο ένας συναισθηµατισµός, ένας ενθουσιασµός. Θέλει πιο ουσιαστική
βοήθεια από όλους µας, από όλους τους συντρόφους και φίλους
αυτής της κοινότητας της Πράγας, για να µη χαθεί η µνήµη, για
να µένει έντονη η µνήµη του έµπρακτου σοσιαλισµού εφαρµοσµένος πάνω σ’ αυτά τα παιδιά του ελληνικού εµφυλίου πολέµου.

Η Ειρήνη µε την οµάδα της (Πασχαλίνα, Έλη, Ελένη, Ρεβέκκα,
Γιώργο, Λεµόνα, Χρύσα και Παναγιώτη από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη) είναι από την Αθήνα. Τα περισσότερα µέλη της οµάδας είναι παιδιά αγωνιστών του ∆ΣΕ, οι οποίοι βρέθηκαν στην
Τασκένδη ως πολιτικοί πρόσφυγες. Τα «παιδιά» αυτά πρώτα πέρασαν από τους παιδικούς σταθµούς της Τσεχοσλοβακίας –
Νόβε Χράντι, Κ. Κυσέλκα, Βέλκα Χεράλτιτσε, Σιλχερόβιτσε, και µε
την επανένωση των οικογενειών το 1953/4 φύγανε για την Τασκένδη. Στην αντάµωση των παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου ήρθαν για να επισκεφτούν τους παιδικούς σταθµούς. Το
τηλεοπτικό κανάλι «902» ήταν πάντα µαζί µας και κατέγραφε όλη
την περιοδεία µας στους πρώην παιδικούς σταθµούς. Στις πόλεις
Νόβε Χράντι και Κ. Κυσέλκα, οι δήµαρχοι µας προϋπάντησαν,
όπως και το τσέχικο κρατικό κανάλι 1 (CT 1), το όποιο επίσης κατέγραφε τις ιστορίες των «παιδιών» που ήρθαν ειδικά να επισκεφτούν τις πόλεις αυτές. Στον παιδικό σταθµό της Σιλχερόβιτσε
βρεθήκαµε και µε ένα άλλο συνεργείο από την Αµερική, το οποίο
επίσης ετοιµάζει ένα ντοκιµαντέρ για τη ζωή των παιδιών τότε και
σήµερα. Η σκηνοθέτης είναι παιδί γονιών πολιτικών προσφύγων
που πρώτα πέρασαν από τους παιδικούς σταθµούς της Τσεχοσλοβακίας.
Εκ µέρους της «Καληµέρας» και του ∆Σ της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της ΕΚ Πράγας (Η.
Μιχόπουλου, Γ. Παπαδόπουλου, Ουρανία Μιχόπουλου, Ελπινίκη
∆αµιανίδου, Γ. Παταρίδη, Α. Αραµπατζής, Γ. Καρανίκο, Μαρίκα
Ματσερίδου, Γιαννούλα Βαρελά, Βιολέτα Καρανίκου, Ερµιόνη
Σπάλα, Γιαροµίρ Πετέλικ, Ανδρονίκη Σπάλα, Ντίνο Οβαδία,
Νίκο Πανάτσι, Θωµά Πετσίνη, Αναστασία Μιχαηλίδου, Ηλέκτρα
Ηλιόπουλου, Θανάση Ηλιόπουλου, Αλέξη Κοράνη, Αλέξη Χινόπωρο), για τη βοήθεια και υποστήριξη τους να οργανώσουµε την
επίσκεψη αυτής της οµάδας όπως και του τηλεοπτικού κανάλι
«902» έτσι ώστε να γιορτάσουµε την επέτειο µας µε αξιοπρέπεια.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι πραγµατοποίησαν τον σκοπό της επίσκεψής τους.
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Γρηγόρης Ζούμας
20 Νοέμβρη 1925
26 Ιούνη 2008-07-29
Στις 26 Ιούνη, μετά από δύσκολη νόσο, «έφυγε» από
κοντά μας ο μεγάλος αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης (ΕΑΜ/ΕΛΑΣ) και του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, μέλος του ΚΚΕ και από το 1990
μέλος του ΚΚ Βοημίας και Μοραβίας, μέλος της
Ομοσπονδίας Αντιστασιακών Ελλάδας (FIR),
Γρηγόρης Ζούμας από το χωριό Πλάτωνα, Φιλιατών,
Θεσπρωτίας.
Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, του
ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και την
Σύνταξη του περιοδικού «Καλημέρα», εκφράζουμε
τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια μας στη
σύζυγό του Εύα, στο γιο του Ορέστη, και σε όλη την
οικογένεια του στην Τσεχία και Ελλάδα.
Με βαθύτατη θλίψη
Τασούλα Ζησάκη-Healey
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας
Συντάκτης του περιοδικού «Καλημέρα»

Στους
Παιδικούς Σταθμούς
σήμερα….

Δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας έως τέλη 2008
1 Νοέμβρη
εορτασμό της επετείου του Μεγάλου ΟΧΙ
(28 Οκτωβρίου 1940)
8 Νοέμβρη
επίσκεψη στον Παιδικό Σταθμό
του χωριού Δημοκούρι
Αναχώρηση 09:00 από IP Pavlova,
Lékařský Dům

Η κρατική τηλεόραση Κανάλι 1 με τον Δήμαρχο ήταν μαζί μα̋ για να
ευαισθητοποιήσουν το κοινό
για την απαράδεκτη κατάσταση των μνημείων τη̋ πόλη̋…

Δεκέμβρη
διάλεξη
«Ελληνική Κουζίνα»
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα
για μέλη του γηροκομείου της Πράγας
Στην αίθουσα του
«Σπίτι Μειονοτήτων»
Vocelova 3,
Praha 2
Ο παιδικό̋ σταθμό̋ στην Κυσέλκα σήμερα

Θα σας ανακοινώσουμε
την ακριβή ημερομηνία
και ώρα αργότερα
Ευχαριστούμε για τη συνδρομή στο περιοδικό μας την Ειρήνη Ελευθεριάδου, Έλη
Ελευθεριάδου και Ελένη Ακριτίδου.
Ευχαριστούμε για την οικονομική υποστήριξη προς την εκδήλωση «Ευχαριστούμε
Τσεχοσλοβακία» στο παλάτι «Πόρουμπα» τους Αλέξη Κοράνη, Αλέξη Χινόπωρο και την Τασούλα Ζησάκη.
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Ο Ηλία̋ με την Ελη τραγουδούν στην Κυσέλκα

Τα παιδιά θυμούνται το πρώτο τσέχικο φαγητό στην Κυσέλκα. Ο Δήμαρχο̋ (δεξιά)
μα̋ ξεναγεί στου̋ χώρου̋ του παιδικού σταθμού τη̋ Κυσέλκα̋ και Ραντίσοβ. Ο
Ηλία̋ Μιχόπουλο̋ έχει μαζέψει χιλιάδε̋ υπογραφέ̋ για να σωθεί η Κυσέλκα

Ο Δήμαρχο̋ τη̋ Κυσέλκα, πρώτο̋ δεξιά

Στο Κάρλοβυ Βάρυ…

Στο Κάρλοβυ Βάρυ…

ΠΣ Ραντίσοβ, σήμερα Ιδρυμα για ανθρώπου̋ με ειδικέ̋ ανάγκε̋

Νόβε Χράντι
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Ο

παιδικός σταθµός,
τώρα τµήµα της
Ακαδηµίας Επιστηµών. Ο ∆ήµαρχος
Χοκρ προϋπάντησε
τα παιδιά και τους
ξενάγησε στους
χώρους του Παιδικού Σταθµού τους. Φανερά συγκινηµένα τα παιδιά δεν κρύβανε
τα δάκρυα της, τρέχανε και πάλι σα µικρά
παιδιά στο παλάτι τους, στο πάρκο, µαζεύανε φύλλα δένδρων για να πάρουν
µαζί τους για ενθύµιο, φυλλάδια και κάρτες για το σηµερινό παλάτι, για την πόλη
τους. Επισκέφτηκαν και τα δύο σχολεία
που κάποτε µάθαιναν τα πρώτα τους
γράµµατα στα ελληνικά και τσέχικα, φάγανε το τσέχικο φαγητό τους στη εστιατόριο της πλατείας, πήγανε να δούνε το
κάστρο και λέγανε, λέγανε για κείνα τα
όµορφα παιδικά τους χρόνια. Ψάχνανε τα
«λιοντάρια» τους (αγάλµατα) και δεν τα βρίσκανε ως που τους εξήγησε και ο ίδιος ο ∆ήµαρχος ότι κάπως εξαφανίστηκαν, ο ίδιος βαθιά
συγκινηµένος µε αυτή την επίσκεψη. Εξάλλου, όταν έµαθε ότι θα έρθουν τα «παιδιά», πήρε το αυτοκίνητό του και έκανε τα 400 χµ για
να δει τα «παιδιά του» έστω και για λίγο στην συναυλία του Νταλάρα. Κάθισε µαζί τους και τα παιδιά του Νόβε Χράντι είχαν την προτεραιότητα να καθίσουν δίπλα του…
Στο Νόβε Χράντι ήρθαν και πρώην συµµαθητές τους να τους καλωσορίσουν και να θυµηθούνε τα παλιά… Στα χέρια τους κρατούσαν παλιές φωτογραφίες και θυµότανε ονόµατα, ιστορίες, παιδικά παιχνίδια, δασκάλους… Ευχαριστήσανε το ∆ήµαρχο και την πόλη
Νόβε Χράντι για την αναµνηστική πλάκα για τα παιδιά από την Ελλάδα που έµειναν στον παιδικό σταθµό του Νόβε Χράντι από το
1951 µέχρι το 1957. Όλοι µείναµε ευχαριστηµένοι και όλοι ήµασταν ευτυχισµένοι, και πιο πολύ τα παιδιά του Νόβε Χράντι – η Λεµόνα, η Ελένη και ο Γιώργος...

Νοβέ Χραντι…

με το Δήμαρχο Βλαδίμηρο Χοκρ

Τα παιδιά από αριστερά η Ελένη, η Λεμόνα και ο Γιώργο̋. Στο κέντρο με την συμμαθήτρια του̋ από το Νόβε Χράντι η οποία θυμάται τα παιδιά από
την Ελλάδα με μεγάλη αγάπη…

Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Νόβε Χράντι 1951 (από το αρχείο τη̋ Μαρίκα̋ Βαρελά-Ματσερίδου) με τον υπεύθυνο του
σταθμού, Ευθυμιάδη Σταύρο, ο οποίο̋ έφυγε το 1952 για την Τασκένδη όπου βρήκε τη συντρόφισσα του.

13

Η ΕΚ Πράγα̋ στο Νοβέ
Χραντι, 21 Ιούνη 2008
60 χρόνια από τον ερχοµό των παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου γιορτάσανε και τα «παιδιά» της ΕΚ Πράγας µε αναµνηστική
πλάκα την οποία ετοίµασε και εντοίχισε ο ∆ήµαρχος του Νόβε
Χράντι στις 21 Ιούνη 2008. Εµείς φέραµε την τούρτα µας και ελληνικά κρασιά και διάφορα αλµυρά (µε τη βοήθεια του Γιάννη Τσιρίµπαση και του προσωπικού του ‘Half&Half, τους ευχαριστούµε
όλους!) για να γιορτάσουµε µε τους πολίτες της αγαπηµένης µας
πόλης. Εκατοντάδες πολίτες ήρθαν να µας προϋπαντήσουν και να
βρουν τους συµµαθητές Έλληνες εκείνου του καιρού. Το χορευτικό
µας χόρεψε µε όλη τους την ψυχή παρά την αφόρητη ζέστη. Ο ∆ήµαρχος µίλησε για τη σηµασία αυτής της γιορτής. Εκ µέρους της ΕΚ
Πράγας µίλησε η Πρόεδρος Τασούλα Ζησάκη-Healey, η οποία επισήµανε τη µεγάλη πολιτική σηµασία της 60ης επετείου για µας και
ευχαρίστησε την πόλη Νόβε Χράντι, όπως και το ΚΚ Τσεχίας και
Μοραβίας, το ΚΚΕ, τον Τσεχοσλοβάκικο Ερυθρό Σταυρό και γενικά την Τσεχοσλοβακία για τη θερµή υποδοχή, φροντίδα και αγάπη
που δείξανε στα παιδιά το 1948 οι τσεχοσλοβάκοι πολίτες. Η Πρόεδρος µίλησε και στο κρατικό κανάλι CT 1, οπού διαµαρτυρήθηκε για τη διαστρέβλωση της ιστορίας µας από µερικά ΜΜΕ και µερικούς συµπατριώτες µας. Ήταν µια ευχάριστη µέρα και όλα τα «παιδιά» του 1948 φύγαµε ευχαριστηµένα και χαρούµενα που βρήκαµε
τόσους συµµαθητές µας που ακόµα θυµούνται εκείνα τα χρόνια. Ο ∆ήµαρχος δώρισε το βιβλίο του στα δέκα «παιδιά» του Παιδικού
Σταθµού του Νόβε Χράντι, τα οποία µε δάκρυα και µεγάλη συγκίνηση τον ευχαριστήσανε για όλη την προσπάθεια που κάνει για να
µη ξεχαστεί αυτό το κοµµάτι της ιστορίας της πόλης του.
Το βιβλίο του Βλαδίµηρου Χοκρ «Ιστορίες των κτηρίων της
πόλης Νόβε Χράντι – τα κτήρια, οι άνθρωποι, επαγγέλµατα,
παραδόσεις» µιλάει και για το Παλάτι της πόλης όπου φιλοξενήθηκαν τα παιδιά από την Ελλάδα στη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου. Στο βιβλίο του αφιερώνει τέσσερις σελίδες στα
«παιδιά» από την Ελλάδα από το 1948 µέχρι το 1957 για τα
οποία αυτό το κοµµάτι από τη ζωή τους θα µείνει αξέχαστη.
Εκτός από τις αναµνήσεις των «παιδιών», στο βιβλίο βρίσκοµαι και φωτογραφίες από τις επισκέψεις της ΕΚ Πράγας στο
Παλάτι. (Το λάθος για την έναρξη του εµφυλίου στην πλάκα θα
το διορθώσουν…)
Ο Βλαδίµηρος µε την τούρτα 60 χρόνια…

μετά από 58 χρόνια στο παλάτι μου… με το καινούργιο
βιβλίο του Δήμαρχου Β. Χοκρ
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Μια συγκινητική επίσκεψη στο παλάτι από τα παιδιά του παιδικού σταθμού του Νόβε Χράντι μαζί με του̋ απόγονου̋…

Μια συγκινητική επίσκεψη στο παλάτι από τα παιδιά του παιδικού σταθμού του Νόβε Χράντι μαζί με του̋ απόγονου̋…
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Στον ΠΣ Βέλκα Χεράλτιτσε… µε τη Ρεβέκκα
«και τώρα που είδα τον παιδικό µου σταθµό, µπορείτε να πάτε όπου θέλετε…» µα̋ είπε η Ρεβέκκα βαθιά συγκινηµένη και ευτυχισµένη που είδε το «σπίτι» όπου πέρασε τα παιδικά τη̋ χρόνια. Βρήκαµε και την πόρτα
«που ήτανε πάντα κλειδωµένη» και διερώτονταν η µικρή Ρεβέκκα γιατί είναι κλειδωµένη – έ, τώρα ξέρουµε –
η πόρτα είναι για το υπόγειο… και σήµερα πάλι την κρατάν κλειδωµένη….

Το αγαπημένο δέντρο τη̋ Ρεβέκκα̋, όπου σκαρφάλωνε…

Στον Παιδικό Σταθµό Σιλχερόβιτσε…

Η Πασχαλινή με τη Χρύσα θυμούνται…
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Η Έλη Ελευθεριάδου και η Μαλάµω Γαταγαϊντζίδου Φουλίδου
παιδική χορωδία του Μπούλκε̋ ιδρύθηκε το 1948. Στην πόλη Μπούλκε̋
τη̋ Γιουγκοσλαβία̋ είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδε̋ Έλληνε̋ αγωνιστέ̋
τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ (ΕΑΜ/ΕΛΑΣ)
και του Δηµοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ (ΔΣΕ) ακόµα από το 1945 για να γλυτώσουν από
την τροµοκρατία των συµµοριών και του̋ κατατρεγµού̋ του ελληνικού κράτου̋ µετά τη Συµφωνία τη̋
Βάρκιζα̋ (1945) και την παράδοση των όπλων του
ΕΛΑΣ. Η ελληνική κοινότητα του Μπούλκε̋ ήταν
καλά οργανωµένη – µε σχολεία, θέατρα, εστίε̋, καλλιτεχνικά συγκροτήµατα.

Ένα από τα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ήταν και η παιδική χορωδία του
Μπούλκε̋ µε 70 αγόρια και κοριτσάκια, µε ορχήστρα και µουσικού̋ δασκάλου̋ όπω̋ ήταν ο Λάκη̋ Χατζή̋
(που έγραψε και πολλά από τα τραγούδια), ο Σωκράτη̋ Ξανθόπουλο̋
και άλλοι. Δύο από αυτά τα κοριτσάκια ήταν η Έλη και η Μαλάµω. Η
πρώτη έφυγε από τη Ρουµανία στην
Τασκένδη και το 1977 επαναπατρίσθηκε στην Ελλάδα (Αθήνα) και η
δεύτερη – έµεινε στην Τσεχοσλοβακία και σήµερα ζει ακόµα στην Τσεχία. Η Έλη ήρθε να βρει τη Μαλάµω
και όταν συναντηθήκανε η συγκίνησή του̋ ήταν µεγάλη. «Θυµάσαι,
θυµάµαι…» δύο λέξει̋ οι οποίε̋ κυριαρχούσαν στο διάλογό του̋. Μετά
θυµηθήκανε και τα τραγούδια και
χωρί̋ να στενοχωριούνται από του̋
άλλου̋ γύρω του̋ αρχίσανε να τραγουδάνε τα τραγούδια τη̋ χορωδία̋,
τη̋ παιδική̋ του̋ ζωή̋. Τότε, όταν το
1948 και το 1949 πηγαίνανε από χώρα
σε χώρα για να εξηγήσουν στον
κόσµο τι γινότανε στα βουνά τη̋ Ελλάδα̋, για να εκλαϊκέψουν του̋
αγώνε̋ των γονιών, του̋ αγώνε̋ του
ΔΣΕ στι̋ Λαϊκέ̋ Δηµοκρατίε̋. Με το
τραγούδι τα δυο «κοριτσάκια» θυµότανε και την κούραση του̋, και τη

θερµή υποδοχή του κόσµου όπω̋ και
την τρυφερότητα και αγάπη που
του̋ δίνανε όπου κι αν τραγουδούσανε. Μεσάνυχτα τελειώνανε και ο
κόσµο̋ έπαιρνε τα µικρά παιδιά
στην αγκαλιά του̋ για να τα µεταφέρουν στα λεωφορεία. Θυµηθήκανε
µε τι πίστη και υπευθυνότητα τραγουδούσαν για του̋ αγώνε̋ του ΔΣΕ,
έτσι δίνοντα̋ και αυτά τα µικρά παιδιά τη συµβολή του̋ στον κοινό
αγώνα.
Είναι δύσκολο να συγκρατήσει̋ τα
δικά σου δάκρυα και λυγµού̋ όταν
βλέπει̋ την εβδοµηντάχρονη Έλη να
τρέχει στα σκαλιά του µουσικού µεγάρου τη̋ Πράγα̋ για να µα̋ τραγουδήσει και πάλι, µετά από 59
χρόνια, το τραγούδι «Ο ήρωα̋ λαό̋»,
ή «Ο Δηµήτρη̋ ο λεβέντη̋» στην αίθουσα στην Κυσέλκα. Αισθάνεσαι
µια αγάπη και νιώθει̋ ένα θαυµασµό για αυτά τα δύο «κοριτσάκια» µε
τι̋ φωτογραφίε̋ στο χέρι να θυµούνται µε υπερηφάνεια τον αγώνα
που δώσανε στα 12 χρόνια του̋ και
να µη ξεχνάν τα φιλαράκια του̋ που
δεν µπόρεσαν να χαρούν µια ειρηνική ζωή και φύγανε πρόωρα από τη
ζωή.
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Α̋ ακούσουµε την Έλη:

Ήρθα από την Αθήνα µε την επέτειο
των 60χρονών από τον ερχοµό των
παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου για να θυµηθώ του̋ τόπου̋
όπου τραγούδησα µε τη χορωδία του
Μπούλκε̋.
Και η µάνα µου και ο πατέρα̋ µου
ήταν µαχητέ̋ του ΔΣΕ στην 14η ταξιαρχία. Ο πατέρα̋ µου ήταν επιµελητή̋ και η µάνα µου νοσοκόµα. Το
1948 φυγαδέψανε τα παιδιά του̋ στο
Μοναστήρι.

Μαζί του̋ ήταν κι ένα αγοράκι, ο
Μάρκο̋, ο οποίο̋ ήταν άρρωστο̋, δεν
άντεξε και αργότερα πέθανε. Από κει
πήγαµε στο Μπούλκε̋ – µα̋ δώσανε
ένα σπίτι. Δεν πέρασε πολύ καιρό̋
όταν η µάνα µα̋, µα̋ είπε ότι θα πάει
να πολεµήσει εκεί που ήταν και πατέρα̋ µα̋. Εµά̋ τα παιδιά µα̋ πήγαν σ’
ένα παιδικό σταθµό. Πηγαίναµε σχολείο. Οι δάσκαλοι ψάχνανε παιδιά
που είχανε κάποιο ταλέντο, έστω και
µικρό ταλέντο στο τραγούδι, στη µουσική, στο χορό. Έτσι κάνανε ένα συγκρότηµα – άλλοι χορεύανε, άλλοι
τραγουδούσανε, άλλοι παίζανε µουσικά όργανα. Είχαµε και δασκάλου̋
που µα̋ κάνανε και µαθήµατα ελληνικά. Αυτό το συγκρότηµα είχε 70 παιδιά.

δούσαµε µ’ όλη µα̋ την ψυχή διότι πιστεύαµε ότι αυτό το τραγούδι θα βοηθούσε του̋ δικού̋ µα̋ κάτω (στο
βουνό στην Ελλάδα) που πολεµούσανε.
Το καλλιτεχνικό συγκρότηµα αυτό
διαλύθηκε το 1953, αφού ποια όλοι εγκατασταθήκαµε στι̋ Λαϊκέ̋ Δηµοκρατίε̋. Εµεί̋ µείναµε στη Ρουµανία.
Είχαµε µεγαλώσει και ο Λάκη̋ ο Χατζή̋, ο δάσκαλό̋ µα̋, ήθελε να κάνει
χορωδία για µεγάλα παιδιά. Υπήρχαν
παιδιά των οποίων οι γονεί̋ σκοτώθηκαν. Και αυτά µείνανε στη Ρουµανία. Οι γονεί̋ που µείνανε ζωντανοί
ψάχνανε τα παιδιά του̋, ήθελαν να
τα πάρουν κοντά του̋ κι έτσι διαλύθηκε το καλλιτεχνικό µα̋ συγκρότηµα.

Το 1949 πήγαµε στο Φεστιβάλ τη̋ Δηµοκρατική̋ Νεολαία̋ στη Βουδαπέστη. Αυτό έγινε µετά το µεγάλο
τουρνέ που κάναµε στι̋ πόλει̋ τη̋ Γιουγκοσλαβία̋. Φεύγαµε από την Γιουγκοσλαβία και πηγαίναµε στι̋
άλλε̋ Λαϊκέ̋ Δηµοκρατίε̋, όπου
εκλαϊκεύαµε του̋ αγώνε̋ των γονιών
µα̋, οι οποίοι αγωνιζότανε για την
ελευθερία τη̋ πατρίδα̋ µα̋ και εµεί̋
µε το δικό µα̋ τρόπο, µε το τραγούδι,
κάναµε την ίδια δουλειά. Ήµασταν
µικρά παιδάκια, ύπνο δεν χορταίναµε, παιχνίδια δεν είχαµε διότι
έπρεπε να αγωνιστούµε κι εµεί̋ µε το
τραγούδι µα̋. Ακόµα και όταν είχα
πάθει µια µελαγχολία, όταν µα̋ χώρισαν µε τον αδερφό µου, στην σκηνή
έπρεπε να είµαι άψογη. Τα παιδάκια
που δεν άντεχαν την κούραση, τα αλλάζανε. Δίναµε παραστάσει̋ αργά το
βράδυ, τελειώναµε µεσάνυχτα. Μόλι̋
τελειώναµε το πρόγραµµα, νυσταγµένα καθόµασταν εδώ κι εκεί κουρνιασµένα σε κάποια γωνιά. Ανέβαινε
ο κόσµο̋ στα παρασκήνια, µα̋ έπαιρναν στην αγκαλιά και µα̋ πήγαιναν
στα λεωφορεία. Πάντα µα̋ είχαν στα
καλύτερα ξενοδοχεία, σε βίλε̋. Μα̋
φρόντιζαν πάρα πολύ καλά και επιπλέον µα̋ µάθαιναν και καλού̋ τρόπου̋ εµά̋ τα χωριατάκια – πώ̋ να
φερθούµε, πώ̋ να τρώµε µε µαχαιροπήρουνα.

Όταν µε αναζήτησε ο πατέρα̋ µου,
εµεί̋ ήµασταν στο παλάτι του ρουµάνου βασιλιά, στη Σινάια. Εκεί ήταν
πολύ ωραία, περάσαµε πάρα πολύ
καλά. Μέχρι που να µα̋ βρουν οι γονεί̋ µα̋, µα̋ στέλνανε σε σχολέ̋, να
µάθουµε γράµµατα, τέχνη. Εµένα µε
στείλανε στη Βουδαπέστη, σε τεχνική
σχολή για κορίτσια. Οι Ρουµάνοι µα̋
αγαπούσαν. Είχαµε µάθει να τρώµε
και ρουµάνικα φαγητά. Ακόµα µ’ αρέσει η µαµαλίγκα. Από τότε δεν έχω
φάει – τι ωραίο πράγµα είναι, αγνή
και νόστιµη. Την τρώγαµε αντί για
ψωµί. Η δασκάλα µα̋ Ρουµάνα µα̋
µάθαινε και καλού̋ τρόπου̋ – πώ̋ να
περπατάµε σωστά, κτλ. Εκεί έµαθα
πολλά πράγµατα.
Όταν µε βρήκε ο πατέρα̋ µα̋, έπρεπε
να πάµε στην Τασκένδη. Εγώ πρώτα
ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο πατέρα̋
µα̋ δεν είχε ξαναπαντρευτεί. Δεν
ήθελα να ζω µε µητριά. Μου έστειλε
και φωτογραφία τη̋ µάνα̋ µου, η
οποία καθόλου δεν την έµοιαζε. Όταν
βεβαιώθηκα ότι και η µάνα µου ήταν
στην Τασκένδη, το 1953/54 πήγα κι
εγώ στην Τασκένδη. Εκεί το 1956 είδα
για πρώτη φορά το Νίκο Ζαχαριάδη.
Μόλι̋ µάθαµε ότι ο Ζαχαριάδη̋ ήταν
στην Τασκένδη όλοι τρέξαµε να τον
δούµε. Μα̋ ενθουσίαζε το όνοµα του.
Ενώ όλα ήταν καλά, ξαφνικά οι Έλληνε̋ αρχίσανε να τρώγονται αναµεταξύ του̋. Μέχρι τότε είχαµε τι̋
γιορτέ̋ µα̋, τι̋ παρελάσει̋ µα̋, τα
πάντα και κάποια στιγµή άρχισαν τα
προβλήµατα. Αισθάνθηκα πολύ
άσχηµα.

Μετά από τη Βουδαπέστη, ήρθαµε
στην Τσεχοσλοβακία, στην Πράγα.
Στα σκαλιά του µεγάρου µουσική̋
(Rudolﬁnum) µα̋ έβγαλαν φωτογραφία. Πάντοτε τραγουδούσαµε ελληνικά αντάρτικα τραγούδια και ένα
τραγούδι από τη χώρα που µα̋ φιλοξενούσε. Την έννοια των τραγουδιών
την καταλαβαίναµε και την νιώθαµε.
Ξέραµε γιατί τραγουδάµε, τραγου-

Στην Τασκένδη τελείωσα το δεκατάξιο σχολείο κι έδωσα εξετάσει̋ για το
πανεπιστήµιο στη σχολή καλλών τεχνών. Ήθελα να γίνω ηθοποιό̋. Μεταξύ τα 200 άτοµα, θα παίρνανε µόνο
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τέσσερα. Εγώ ήµουνα ένα από τα τέσσερα άτοµα. Ο πατέρα̋ µου δεν το
είδε αυτό µε καλό µάτι, να γίνω θεατρίνα, διότι άλλη φήµη είχε αυτό το
επάγγελµα εκείνα τα χρόνια. Ε, έτσι
πήγα στο κονσερβατουάρ και εκεί µε
δεχτήκανε όταν τραγούδησα µαζί µε
το Λάκη Τσελεπίδη. Εκεί διάλεξα να
γίνω µαέστρο̋. Εδώ που τα λέµε
µυαλό δεν είχα. Σε κάποια φάση
φεύγω κι από κει για προσωπικού̋
λόγου̋. Αλλά είχα µάθει να παίζω
πιάνο. Ξαναδίνω εξετάσει̋ για το πανεπιστήµιο. Πέρασα, αλλά κάποιο̋
άλλο̋ πήρε τη θέση µου διότι µου
είπαν αυτό̋ ήταν ηλικιωµένο̋, ενώ
εγώ είχα ακόµα χρόνο σαν νέα να
πάω στο πανεπιστήµιο. Έτσι τελείωσα τη νοσηλευτική σχολή και έγινα
νοσοκόµα και δούλεψα σα νοσοκόµα
µέχρι να πάρω σύνταξη. Στην Τασκένδη ήµουνα στην αεροπορική νοσηλευτική υπηρεσία πρώτη̋ βοήθεια̋
κι έτσι πετούσα σε όλη τη χώρα, στα
βάθη τη̋ χώρα̋ για να σώσουµε ανθρώπινε̋ ζωέ̋.
Το 1975 επαναπατρίσθηκα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ δύσκολα να κάνει̋
τα χαρτιά σου. Μα όταν φτάσαµε, είδαµε τη φτώχια. Πω̋ θα ζήσουµε;
Έπιασα δουλειά στη Βούλα – όλοι µου
λέγανε µπράβο για τα διπλώµατα
και προσόντα µου, για την πείρα που
είχα από τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά
δε δούλευα σα νοσοκόµα, σκέτη καθαρίστρια ήµουν. Με πολλή δουλειά,
µε πολλή κόπο τα κατάφερα. Πάντα
του̋ έλεγα ότι το γρασίδι πάνω στο
δρόµο µου από το σπίτι µου µέχρι το
νοσοκοµείο, εγώ µε τα δάκρυα µου το
πότισα. Είναι δύσκολο να µη σου αναγνωρίζουν το επάγγελµα σου, τα προσόντα σου, την εµπειρία σου. Έφυγα
από κει και πήγα σε θεραπευτική κλινική. Πάλι τα ίδια. Στη δουλειά πήγαινα πάντα µε τα πόδια, δεν έβγαινε
αλλιώ̋. Μετά πήγα στο «Μητέρα»
έχοντα̋ αποφασίσει εάν θα κάνω την
καθαρίστρια, καλύτερα θα είναι να
καθαρίζω παιδάκια.
Στην Τσεχία ήρθα να θυµηθώ εκείνα
τα χρόνια ακόµα µια φορά, να συναντήσω κάποιε̋ φίλε̋ µετά από τόσα
χρόνια – τη Βανούλα Τσορακίδου, τη
Μαλάµου Γαταγαϊντζίδου, την Ελπινίκη (δε θυµάµαι το όνοµά τη̋). Είµαι
ευτυχισµένη που συνάντησα τη Μαλάµω.

∆ιάλογος - Έλη και Μαλάµω - (Καταγράφτηκε µε τη συγκατάθεση τους)

Η Ελη (δεξιά) και η Μαλάμου στο «Diplomat»

παιδιά τη̋ χορωδία̋ του Μπούλκε̋

Μ: Θυµάσαι τα λόγια του τραγούδι του Βίτσι.
Ε: Πω̋ δεν τα θυµάµαι. Από τότε που ήρθα στην Τσεχία, µε
έχουν «καταστρέψει» - θυµήσου, θυµήσου, θυµήσου. Τραγούδα,
τραγούδα, τραγούδα.
Μ: Ο άνθρωπο̋ πρέπει να τραγουδάει. Εγώ από τότε που πέθανε ο αδερφό̋ µου, δεν τραγούδησα. Εδώ, στην Πράγα οργάνωσα και δύο χορωδίε̋. Αυτά τα παιδιά τώρα που τα βλέπει̋, τα
είχα µάθει εγώ να τραγουδούν και να χορεύουν ελληνικού̋ χορού̋. Ήταν µικρά, 8 χρονών, τώρα τα βλέπει̋ ακόµα χορεύουν.
Μετά τα παράτησα. Τώρα έχω προβλήµατα υγεία̋, µε πονάν
τα πόδια. Θέλω να βοηθήσω την κοινότητα τη̋ Πράγα̋, αλλά
λόγου υγεία̋ δεν µπορώ.
Ε: Έλα, τώρα, τι νοµίζει̋, όπω̋ µε βλέπει̋, θα πάω στο Ωδείο…
(γελάν)
Μ: Θυµάσαι, τα νέα από το βουνό τα µαθαίναµε από του̋ δασκάλου̋ µα̋. Τραγουδούσαµε µε πίστη. Τα χρήµατα από τα εισιτήρια πηγαίνανε για το ΔΣΕ. Πρώτα αγοράζανε χειρουργικό
εξοπλισµό, επιδέσµου̋, άρµατα…
Ε: Αχ, όταν πήγαµε στη Βουδαπέστη να δώσουµε πρόγραµµα
στου̋ τραυµατίε̋, ήταν το 1949, θυµάσαι, βλέπαµε δεµένα κεφάλια, πόδια, χέρια, αόµµατου̋, πονούσαν, βογκούσαν, αλλά
θέλανε να ακούν τι̋ φωνούλε̋ µα̋. Του̋ φέρνανε πάνω στα
φορεία… Ναι, είχαµε πολλού̋ τραυµατίε̋. Για µα̋ τα παιδιά
ήταν πολύ συγκινητικό, αλλά ήµασταν και χαρούµενοι διότι µ’
αυτό τον τρόπο µπορούσαµε να κάνουµε κι εµεί̋ κάτι γι’ αυτού̋ του̋ ανθρώπου̋, για του̋ γονεί̋ µα̋…
Μ: Εµεί̋ το είχαµε µέσα µα̋, ξέραµε ότι το κάναµε γι’ αυτού̋
που πολεµάνε, για του̋ ήρωε̋ µα̋, για του̋ γονεί̋ µα̋, τα µεγαλύτερα αδέρφια και αδερφέ̋ µα̋…
Ε: Όταν βγαίναµε στη σκηνή, δεν βγαίναµε να γλεντάµε, ούτε
για κάποια αµοιβή, βγαίναµε µε όλη τη δύναµή µα̋ την παιδική, θέλαµε να δείξουµε έτσι ότι κι εµεί̋ µπορούµε να προσφέρουµε κάτι…
Μ: Θυµάσαι, χορεύαµε κι ένα χορό µε τα όπλα, θυµάσαι τα ξύλινα όπλα, τραγουδούσαµε «Στ’ άρµατα, στ’ άρµατα εµπρό̋
στον αγώνα, για τη χιλιάκριβή την λευτεριά…»
Εδώ οι δυο φίλε̋ τραγουδούν τον Ύµνο του ΕΛΑΣ:
Εµπρό̋ ΕΛΑΣ για την Ελλάδα
Το δίκιο και τη Λευτεριά
Σ’ ακροβουνό και σε κοιλάδα
Πέτα, πολέµα µε καρδιά….
Ε: Μαλάµω, θυµάσαι το τραγούδι για το Βίτσι. Δε µπορώ να θυµηθώ τα λόγια.
Μ: Και πω̋ δεν τα θυµάµαι. Να το τραγουδήσουµε…
Ξύλινα ντουφέκια στα χέρια κρατάµε
Αφέντε̋ και δούλοι εδώ θα θαφτούν.
Εδώ τη̋ ειρήνη̋ το φω̋ θε να λάµψει
Εδώ τα κανόνια τη̋ Νίκη̋ βροντούν.
Ο εχθρό̋ από το Βίτσι δε θα περάσει
Αφέντε̋ και δούλοι εδώ θα θαφτούν.
Εδώ τη̋ ειρήνη̋ το φω̋ θε να λάµψει
Εδώ τα κανόνια τη̋ Νίκη̋ βροντούν.
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Μ: Όχι, Έλη, στην Ουγγαρία µείναµε αρκετό καιρό. Όπου πηγαίναµε ο κόσµο̋ µα̋ λάτρευε σα µικρά παιδιά που ήµασταν.
Κι εµεί̋ έπρεπε να δείξουµε τη δύναµή µα̋… Ήµασταν και στο
Libechov, θυµάσαι, κοντά στο Μέλνικ, τέσσερι̋ µήνε̋ µείναµε
εκεί. Κάναµε πρόβε̋ και δίναµε προγράµµατα στι̋ µεγαλύτερε̋ πόλει̋ στην Τσεχοσλοβακία.
Ε: Ναι, θυµάµαι, τελειώναµε αργά, γύρω στι̋ µία το πρωί, αυτή
την ώρα τα παιδιά όλα κοιµούνται. Ο κόσµο̋ µα̋ έφερνε σοκολάτε̋, τι δε µα̋ δίνανε, αλλά περισσότερο µα̋ δίνανε την
αγάπη του̋.
Μ: Οι τσεχοσλοβάκοι µα̋ υποδέχονταν καλύτερα διότι ήταν
και πιο καλά µετά τον πόλεµο από τι̋ άλλε̋ χώρε̋. Μα̋ τάιζαν
πολύ καλά… Τώρα τι έγινε; Λυπόµαστε γι’ αυτό που διαλύσανε
τι̋ ΚΟΒε̋ µα̋, του ΚΚΕ, αν κι εγώ δεν ήµουν µέλο̋ του ΚΚΕ,
αλλά πάντα βοηθούσα. Τι έγινε, µε τη «βελούδινη του̋ επανάσταση» τα διαλύσανε όλα… Εγώ ψηφίζω του̋ κοµµουνιστέ̋…
Ε: Κι έτσι πρέπει να κάνουµε, Μαλάµω, να βοηθά̋ τα νέα παιδιά, να του̋ λε̋ για του̋ αγώνε̋ µα̋, να µαθαίνουν. Μπορεί̋…
Και πάλι πιάνουν το τραγούδι…
Μα ο ήρωα̋ λαό̋ πάλι τα όπλα αρπάζει
Καινούργια µιαν αυγή ξανά ροδοχαράζει.
Τα λεύτερα βουνά κρατούνε τα σπαθιά
Όπλα βροντάνε παντού σκορπάνε
Θάνατο στον εχθρό.
Παλεύουν όλοι χωριό και πόλη
Για τον ξεσκλαβωµό.
Ε: Να τραγουδήσουµε και το ‘Ο Δηµήτρη̋ ο λεβέντη̋’…
Ο Δηµήτρη̋ ο λεβέντη̋ του λαού παιδί
Με τα πράιτα στο λιβάδι κάθε µια αυγή
Του’ ρθε µπόρα, του’ ρθε τρέλα συµφορά τρανή
Ξένοι πάλι αφεντάδε̋ µα̋ πατάν τη γη.
Κι ο Δηµήτρη̋ ο λεβέντη̋ τ’ όπλο ξεκρεµά
Για να πάει να ανέβει µ’ ούλα τα παιδιά.
Δεν τον σκιάζουν τα κανόνια
Μήτε ο µπουραντά̋
Ήτανε παλιό̋ αντάρτη̋ ο Μήτρο̋ στον ΕΛΑΣ.
Ο, ο, ο,….
Μέρε̋ γρήγορα διαβαίνουν και ο καιρό̋ περνά
Ο Δηµήτρη̋ έχει γίνει θρύλο̋ στα βουνά.
…………
Τον ζηλεύουν τον θαυµάζουν όλα τα παιδιά.
Παλικάρι είναι ο Μήτρο̋ στη µάχη φοβερό̋
Είναι ο φόβο̋ και ο τρόµο̋ πάντα στον εχθρό.
Με συγκίνηση, δάκρυα, οι δύο φίλε̋ χωρίζουν έχοντα̋ ανταλλάξει δώρα, αναµνήσει̋. Μπόρεσαν και συµπλήρωσαν τι̋ ιστορίε̋ εκείνου του περήφανου καιρού. Αναγνώρισαν του̋ φίλου̋
και φίλε̋ στι̋ φωτογραφίε̋ του̋. Υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν και πάλι. Η Έλη φεύγει ευτυχισµένη στην Αθήνα και η
Μαλάµω µένει στην Πράγα για να περιµένει τη φίλη τη̋ να
έρθει σύντοµα. Μέχρι τότε οι φωτογραφίε̋ θα του̋ µιλάν και
θυµίζουν τα πλούσια νιάτα του̋…

Ένα αξιόλογο λεύκωµα των
Ελλήνων τη̋ Ουγγαρία̋
Ο Λαοκράτης Κοράνης, Πρόεδρος της
Αυτοδιοίκησης των Ελλήνων της Ουγγαρίας, και επικεφαλής της αντιπροσωπείας
της οµάδας Ελλήνων από την Ουγγαρία,
ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις του
εορτασµού της 60ης επετείου από τον ερχοµό των παιδιών του ελληνικού εµφυλίου
πολέµου στην Τσεχοσλοβακία.
Οι Έλληνες στην Ουγγαρία θυµούνται, δεν ξεχνούνε το γιατί
βρεθήκαν τα παιδιά στις φιλόξενες Λαϊκές ∆ηµοκρατίες το
1948. Όπως µας είπε και ο
ίδιος «η επέτειος αυτή για µας
έχει µεγάλη πολιτική σηµασία.
Πρέπει να θυµόµαστε και να είµαστε ευγνώµονες σε όλους
τους φορείς και παράγοντες που
πήραν µέρος για να σώσουν τα
παιδιά από τις εµπόλεµες περιοχές από την πείνα, τους βοµβαρδισµούς,
τις
βόµβες
ΝΑΠΑΛΜ, τη φρίκη του πολέµου – και πρώτα από όλους, να
θυµόµαστε τους αγώνες του
ηρωικού ΚΚΕ, τους µαχητές και
µαχήτριες του ∆ΣΕ, την Επιτροπή
Βοήθειας στο Παιδί µε επικεφαλής τον Πέτρο Κόκκαλη, τους
Ερυθρούς Σταυρούς σε κάθε
χώρα, όπως και τα κοµµουνιστικά κόµµατα σε αυτές τις
χώρες και όλους τους λαούς
που θυσιάσανε τα πάντα για να
µας δώσουν ανθρώπινη ζεστασιά, για να µας σπουδάσουν,
για να µας µεγαλώσουν ως
άξιοι Έλληνες για την ανοικοδόµηση της Πατρίδας µας. Πρέπει να µπορούµε να λέµε το µεγάλο µας «ευχαριστώ»
σε όλους αυτούς που δε διστάσανε να
απλώσουν το χέρι τους σε µας τα παιδιά
και στους γονείς µας, τους µαχητές και µαχήτριες του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας και σε όλους τους Έλληνες που πήραν
µέρος στον εµφύλιο πόλεµο και αναγκάστηκαν να βρουν πολιτικό άσυλο στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες. Γι’ αυτό εµείς στην
Ουγγαρία ετοιµάσαµε ένα λεύκωµα για την
ιστορία µας, βασισµένη σε αρχειακό
υλικό, στο οποίο από τα βάθη της καρδιάς
µας ευχαριστούµε τον Ουγγρικό λαό για τη
δική του αυτοθυσία για να µας προσφέρουν ένα ειρηνικό περιβάλλον γεµάτο ανθρωπιά. Ναι, είµαστε ευγνώµονες και τότε,
και σήµερα και για πάντα. Είµαστε ευτυχισµένοι που σήµερα βρισκόµαστε εδώ, στην
Οστράβα, για να συµβάλουµε και εµείς

στον εορτασµό αυτής της µεγάλης επετείου.
Εκτός από το λεύκωµα, εµείς οι Έλληνες
της Ουγγαρίας, έχουµε ετοιµάσει αυτή την
επέτειο σε τρία µέρη, τον επίσηµο εορτασµό σε κάθε κοινότητα, µια µαζική γιορτή
όλων των Ελλήνων στην πόλη, στον πρώτο
σταθµό των παιδιών και µια µεγάλη έκθεση
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φωτογραφίας µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα
στην Αθήνα το Σεπτέµβρη.» Οι Έλληνες
από την Ουγγαρία πήραν µέρος και στην
εκδήλωση στο Παλάτι Πόρουµπα, όπου
δείξανε ότι δε θα επιτρέψουν σε κανέναν
να ξεχάσει την έννοια αυτής της επετείου.
Το βράδυ, στο «λαϊκό γλέντι» ακόµα µία
φορά µε υψωµένη τη γροθιά µας βεβαιώσανε για την αποφασιστικότητα τους να
πολεµήσουν την «αµνησία» που µερικοί
προσπάθησαν να επιβάλλουν στους Έλληνες στην Τσεχία.
Το Λεύκωµα «Ευχαριστούµε Ουγγαρία!»
είναι ένα αξιόλογο βιβλίο, το οποίο έχει
σφραγίσει την ιστορία µας για τα παιδιά
του εµφυλίου πολέµου. Ευχαριστούµε τα
αδέρφια µας από την Ουγγαρία για την
επαναστατική συµµετοχή τους στις εκδηλώσεις µας. Ευχαριστούµε το Λαοκράτη για
το πολύτιµο δώρο που µας έδωσε, το Λεύ-
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κωµα, το οποίο θα το βρείτε στην βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.
Οι φωτογραφίες (κατά σειρά) είναι από το
Λεύκωµα, ένα τεκµήριο της πρώτης αποστολής των παιδιών από την Ελλάδα, που
φτάνει στην Βουδαπέστη στις 7 Απριλίου
1948, στον Ανατολικό Σιδηροδροµικό Σταθµό. Τα παιδιά
είναι προσκεκληµένα της Επιτροπής για την «Βοήθεια προς τον
Ελληνικό Λαό». 840 παιδιά φτάνουν στην Ουγγαρία. Τα παιδιά
γίνονται δεκτά από την Επιτροπή
Εθνικής Βοήθειας, την ΕΒΟΠ
και τον Ερυθρό Σταυρό. Στη
δεύτερη φωτογραφία, στη Βουδαπέστη 7 Απριλίου 1948, στα
λουτρά Szechenyi, µε καινούργια ρούχα, παπούτσια και σκούφους… Τρίτη φωτογραφία –
Βουδαπέστη, 7 Απριλίου 1948
– σε έναν από τους χώρους των
Λουτρών Szechenyi, όπου είχαν
ξεχωρίσει τα παιδιά για ανάπαυση, ηρεµία και παρηγοριά,
µε την βοήθεια της Επιτροπής
Εθνικής Βοήθειας, την ΕΒΟΠ,
τον Ερυθρό Σταυρό και µε όλες
τις άλλες φροντίδες από το προσωπικό. Τέταρτη φωτογραφία –
στα ίδια λουτρά. Τα παιδιά φοράνε στο λαιµό ή σε βραχιολάκι
στο χέρι, έναν αριθµό- ταυτότητας. Ο αριθµός- ταυτότητας ήταν
για να αναγνωρίζονται τα παιδιά
αφού είχαν φτάσει στην Ουγγαρία χωρίς «επίσηµα χαρτιά». Τα
παιδιά τα ήξεραν οι «µάνες» που τα συνοδεύανε κι έτσι αυτές δίνανε τα στοιχεία των
παιδιών.
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Μάιο̋
Η ΕΚ Κάρβινα όπω̋ κάθε χρόνο και φέτο̋ πήρε μέρο̋ στο Φεστιβάλ των Εθνικών Μειονοτήτων με παρουσίαση ελληνικών
προϊόντων και ελληνικών παραδοσιακών χορών.
Επίση̋ στην Κάρβινα έγιναν και πολλέ̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ (παραδοσιακοί χοροί, ελληνικά έργα στον κινηματογράφο,
κ.α.) αφιερωμένε̋ στα 60 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών του εμφυλίου πολέμου.
Και η ΕΚ Πράγα̋ συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Εθνικών Μειονοτήτων «Η καρδιά των
λαών» με το χορευτικό συγκρότημα τη̋ Πράγα̋ «Ακρόπολι̋».
Η Λέσχη Φιλελλήνων διοργάνωσε μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφία̋, ντοκουμέντα και
αντικείμενα από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και τον ερχομό των παιδιών από την
Ελλάδα το 1948. Στα εγκαίνια στι̋ 31 ΜαΪου παραβρέθηκαν και μέλη τη̋ ΕΚ τη̋ Πράγα̋.
Ο Μίλαν Κονέτσνι, Πρόεδρο̋ τη̋ Λέσχη̋ Φιλελλήνων μίλησε για την οργάνωση τη̋ έκθεση̋ την οποία η Λέσχη αφιερώνει ω̋ ακόμα μία
εκδήλωση για την 60η επέτειο από τον ερχομό
των παιδιών στην Τσεχοσλοβακία. Αξίζει να
επισκεφτείτε την έκθεση, η οποία θα είναι
ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλο̋ του 2008,
στου̋ χώρου̋ τη̋ ΛΦ στην Krakovska 22,
Praha 1. Ευχαριστούμε του̋ διοργανωτέ̋
Μιλάν και Ανθούλα Μπότου για την πρόσκληση στην υπέροχη αυτή έκθεση. Η συλλογή
των αντικείμενων τη̋ έκθεση̋ είναι τη̋ Ανθούλα̋ Μπότου.
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«Ελληνε̋ Πολιτικοί Πρόσφυγε̋, 30
χρόνια, 1949-1979»

Ευχαριστήρια γράμματα για την
παρουσίαση των καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων των
ελληνόπουλων στο Κάρλοβυ
Βάρυ και στα παιδιά του
παιδικού σταθμού K. Kyselκα,
1951

Ο Ηλία̋ δείχνει τι̋ φωτογραφίε̋
του από του̋ ΠΣ στην Ανθούλα
και Μιλάν

Πρώην παιδονόμο̋ βλέπει
τι̋ φωτογραφίε̋ από του̋
παιδικού̋ σταθμού̋ (δεξιά)

Παντελόνι, σάκο και δίκοχο του ΔΣΕ, τα οποία έφερε
από το Μπούλκε̋ η μάνα τη̋ Ανθούλα̋

Η Μαρίκα και η Ελισάβετ
ξεφυλλίζουν τα άλμπουμ
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25 Μάη – 1 Ιουνίου

Φεστιβάλ fringe στην Πράγα, στο οποίο πήρε μέρο̋ και η παράσταση «Ο Καραγκιόζη̋ εκτό̋» τη̋ θεατρική̋ ομάδα̋ από
την Κύπρο. Βλέπε συνέντευξη με του̋ σκηνοθέτε̋.

Κουβέντα με του̋ σκηνοθέτε̋ του Καραγκιόζη Εκτό̋
Ευριπίδη Δικαίο και Αθηνά Κασίου

Ο Στάθη̋ Λάζαρη̋ (1ο̋ δεξιά) με τον Ε. Δικαίο,
σκηνοθέτη, τη Στεφανή Πολυκάρπου, παραγωγό̋ και
την Αθηνά Κασίου, σκηνοθέτη (1η αριστερά) στο
<Half&Half>

Κ: Πώ̋ αποφασίσατε να πάρετε μέρο̋ στο
Fringe Festival Praha;

Στην Πράγα είμαστε για πρώτη φορά και χαιρόμαστε που μα̋
δεχτήκανε για το Φεστιβάλ. Ετσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την περιοδεία μα̋ από την Πράγα. Μετά θα πάμε στην
Ελλάδα, Κύπρο, Δουβλίνο και Λονδίνο. Σα στόχο των
παραστάσεων μα̋ και σαν
Κύπριοι με παραστάσει̋
ανεξάρτητοι από τα μεγάλα θέατρα, θέλουμε
να ανοίξουμε το
δρόμο των μικρών
παραστάσεων και στο εξωτερικό, για
να μπορούμε να
μοιραζόμαστε τι̋ εμπειρίε̋ μα̋ και
με άλλε̋ κουλτούρε̋, άλλε̋
ιδέε̋
και
απόψει̋ και καλλιτέχνε̋.
Με τι̋ παραστάσει̋ μα̋
στο φεστιβάλ τη̋
Πράγα̋
δείχνουμε εμεί̋ τι
έχουμε, αλλά παίρνουμε
κ ι
αυτό που μα̋ προσφέρουν οι
άλλοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και
ελπίζω και άλλε̋ παραστάσει̋ από την
Κύπρο κι άλλε̋ καλλιτέχνε̋
μα̋ να μπορούν να το
κάνουνε και με τη δική μα̋ υπο- στήριξη. Εμεί̋ είμαστε μια
μικρή ομάδα και δεν έχουμε μεγάλη υποστήριξη, κι όμω̋ είναι
δυνατόν να κάνει κανεί̋ αυτό που κάνουμε εμεί̋. Και παντού
βρίσκει̋ Ελληνε̋ που θέλουν να βοηθήσουν, όπω̋ είναι τα
μέλη τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋ τη̋ Πράγα̋.

Κ: Τι κίνησε τον ενθουσιασμό σα̋ για τον Καραγκιόζη;

Η παράδοσή μα̋ μά̋ ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τη λατρεύουμε.
Με τον Καραγκιόζη η επαφή μα̋ ήταν από μέτρια ω̋ λίγη.
Μετά από τη δουλειά μα̋ , τον ερωτευτήκαμε. Δίνουμε ένα
γερό κομμάτι του θεάτρου των σκιών, αμιγώ̋, με του̋ χαρακτήρε̋ για να δώσουμε και να δείξουμε καθαρά τι είναι ο Κα-
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ραγκιόζη̋. Μετά τον πάμε στον
πάλκο με θεατρικέ̋ συμβάσει̋
και όχι τόσο πολύ στον
μπερντέ. Βεβαίω̋ τέτοιου̋
χαρακτήρε̋ σαν
τον Καραγκιόζη έχουν
και άλλοι λαοί, κι άλλε̋
κουλτούρε̋.
Εδώ θα αρκετέ̋ παραστάσει̋. Παρατηρήσαμε από τι̋ πρώτε̋ ακόμα
παραστάσει̋ ότι αρέσει στου̋ θεατέ̋. Είναι πολύ ζεστοί και νομίζω ότι το
χαρακτήρα του Καραγκιόζη μπορέσαμε να τον
δείξουμε έτσι ώστε να τον καταλάβουν και οι ξένοι
μέσω του λόγου και τη̋ φιγούρα̋. Η φιγούρα έχει ένα έντονο χρώμα, είναι πάνω σε μπερντέ με χρώμα ουδέτερο,
και με το
φω̋ από πίσω ζωντανεύει η φιγούρα.
Εχουμε και
έναν καλό Καραγκιοζοπαίχτη από
την Ελλάδα, τον Αντώνη Τσιοτσιόπουλου. Το
άλλο είναι όταν ο Καραγκιόζη̋ βγαίνει εκτό̋,
δηλαδή πάνω στο
πάλκο με του̋
δύο ηθοποιού̋.
Αυτό βοηθάει οι θεατέ̋ να τον καταλάβουν χωρί̋ να ξέρουν
την ελληνική γλώσσα.
Εξάλλου έχουμε αγγλικού̋
υπέρτιτλου̋. Εχουμε δώσει
έμφαση στο κινησιολογικό, στην
κίνηση
προσπαθώντα̋ να φέρουμε τη
ζωή τη̋ φιγούρα̋ πάνω στη σκηνή. Μ’ αυτό
βρίσκουμε το
λεκτικό μέρο̋ του Καραγκιόζη στο
μπερντέ την δυνα- μική κίνηση των ηθοποιών
στο
πάλκο. Εχουμε και τη μουσική που είναι ζωντανή – ούτι, κιθάρα, τζούρα και
κρουστά. Τη μουσική την
έγραψε ο Αντώνη̋ Αντωνίου. Μέχρι τώρα
έχουμε δώσει 8 παραστάσει̋ στην Κύπρο και θα
ακολουθήσουν αρκετέ̋ στο
Λονδίνο.
Είμαστε ευχαριστημένοι από
του̋ θεατέ̋, έρχεται αρκετό̋
κόσμο̋ να μα̋ δει παρόλα που
δεν κάναμε κάποια ουσιώδη διαφήμιση. Το κοινό είναι αρκετά
θερμό. Γενικά στα fringe πάει ο κόσμο̋, αλλά τώρα ακόμα δεν είναι το
πιο δημοφιλέστατο θέατρο. Εμεί̋ παίζουμε
και στου̋ δρόμου̋
τη̋ Πράγα̋ με τα παραδοσιακά μα̋ όργανα. Είναι ωραία και
ο κόσμο̋ συμμετέχει. Και εάν έρθει̋ το βράδυ πριν την παράσταση, θα μα̋ δει̋ όλοι να βοηθάμε να στήσουμε τα σκηνικά,
να ετοιμάσουμε τη σκηνή. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και
όλοι βοηθάνε και γι’ αυτό τα
καταφέραμε.
Ομάδα παραγωγή̋: Ευριπίδη̋ Δικαίο̋, Αθηνά Κασίου, Στεφανή Πολυκάρπου, Φρόσω
Ζαγοραίου

Αθηνά Μπολιμπότα
(γ. 1930, στο χ. Αιμίλιο, Γρεβενά)
Η τελευταία Ελληνίδα πολιτικός πρόσφυγας
στο γηροκομείο του χωριού Νόβε Σύροβιτσε
πότε συννεφιασμένο, με βροχές, χαλάζι και καταιγίδες.
Με το αυτοκίνητο του Κυριάκου
φτάσαμε στο χωριό (απέχει 116 χμ
από το Μπρνο και 170 χμ από την
Πράγα). Αμέσως πήγαμε στο μνημείο των Ελλήνων να αφήσουμε
λουλούδια και να το καθαρίσουμε.
Θυμηθήκαμε με δάκρυα στα μάτια
όλους αυτούς τους Έλληνες που δεν
πρόλαβαν να δουν την Πατρίδα
τους Ελλάδα στα 30 χρόνια αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς
στην Τσεχοσλοβακία.

Α

πό καιρό προετοιμαζόμασταν
να επισκεπτούμε
τους τελευταίους
τρεις Έλληνες,
πολιτικούς πρόσφυγες που διαμένουν στο γηροκομείο του χωριού
Νόβε Σύροβιτσε στη ΝΔ Τσεχία. Το
χωριό αυτό φιλοξένησε το 1963
τους ηλικιωμένους και συνταξιούχους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, αγωνιστές του ΔΣΕ,
τραυματίες από τον εμφυλίο πόλεμο (1946-1949) στην Ελλάδα.
Τους είχαν μεταφέρει από το γηροκομείο του χωριού Τέχονιν διότι το
γηροκομείο του Ν. Σύροβιτσε είχε
καλύτερες εγκαταστάσεις και πιο
κατάλληλο κλίμα για τους ηλικιωμένους Έλληνες. Εκείνη τη χρόνια
έκλεισε το γηροκομείο στο Τέχονιν,
όπου σήμερα υπάρχει το μνημείο
για τους 104 Έλληνες που άφησαν
εκεί την τελευταία τους πνοή.

Ξεκινήσαμε από την Πράγα το
πρωί με το Γιώργο Καρανίκο για το
Μπρνο, όπου μας περίμεναν ο Κυριάκος Μυλώνας και η Αθηνά Χαβέλκοβα, Πρόεδρος της ΕΚ Μπρνο.
Ήταν ένα αλλόκοτο Σάββατο, πότε
ηλιόλουστο και χαρούμενο, και
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Στην είσοδο μας συνάντησε ο θυρωρός με κακά μαντάτα. Πριν από ένα
μήνα (τον Απρίλη, 2008) «έφυγε»
από τη ζωή ο αγωνιστής και μαχιτής του ΔΣΕ, Κώστας κεραμιδάς
από τα Λάβαρα του Έβρου. Στενοχωρεθήκαμε. Ρωτήσαμε για τον
δεύτερο Έλληνα, τον Κώστα Τρίχα.

«Ξεκινήσαμε στις 8 Μαρτίου του
1948. Ήμασταν γύρω στα πενήντα
παιδιά από το χωριό μας. Τ’ αδέρφια μου ήταν αντάρτες στο ΔΣΕ. Ο
μεγαλύτερος μου αδερφός σκοτώθηκε σε μάχη. Με τη μάνα μου φύγαμε στην Αλβανία για να
σωθούμε. Μας είχαν για εκτέλεση.
Εμείς ήμασταν με τους κομμουνιστές. Περάσαμε πολλά. Ο άλλος
μου αδερφός είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε μόνο μία φορά να
με δει το 1991. Είχα και συγγενείς.
Οι περισσότεροι πεθάνανε. Μείνανε τα παιδιά τους αλλά δεν
έχουμε επαφή.
Πάλι δυσάρεστα νέα – τον πήγαν
στο νοσοκομείο, έπαθε κατάθληψη
όταν έμαθε για το θάνατο του συντρόφου του τον όποιο φρόντιζε
κάθε μέρα. (Ο Κώστας Κεραμιδάς
ήταν ανάπηρος από τον εμφύλιο
πόλεμο και τελευταίως και αόμματος.)
Και το τρίτο νέο – τι έγινε με την
Αθηνά; Ο θυρωρός μας βεβαίωσε
ότι είναι ακόμα εδώ.
Ο κήπος καταπράσινος με όμορφα
λουλούδια και ψηλά δέντρα. Αλλά
ψυχούλα πουθενά.
Ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο και
βρήκαμε την Αθηνά να κόβει χαρτί
τουαλέτας.. Εκτός από την Αθηνά
στο θάλαμο είναι κι άλλες πέντε
γυναίκες σε κατάσταση «φυτό».
Μόνο η Αθηνά μπορεί και κάνει
«κουμάντο» εκεί, αν και η ίδια είναι
κατάκοιτη. Έχει όμως την τεχνολογία στα χέρια της – ανοίγει και
κλείνει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, μόνη της. Σ’ ένα μικρό κομοδίνο έχει τα κειμήλια της –
φωτογραφίες της μάνας της και μερικών φιλενάδων από τα νεανικά
της χρόνια. Όταν μας είδε και κατάλαβε ότι ήρθαμε να την επισκεφτούμε λάμψανε τα μάτια της από
τη χαρά. Ξανάκουσε ελληνικά.
Αυτή η μέρα ήταν διαφορετική για
την Αθηνά. Έσπασε η μονοτονία
της σιγής του θαλάμου, μίλησε στη

μητρική της γλώσσα, χάρηκε το μακεδονικό χαλβά, τις ελιές, τη φέτα,
τα λεμόνια. Όλα ελληνικά προϊόντα που της τα φέραμε από την
Πράγα. Και φρούτα, πολλά
φρούτα…
Ποια είναι η ιστορία της Αθηνάς
Μπολιμπότα; Μετά την Κατοχή
στην Ελλάδα, το 1945, ο πατέρας
της πεθαίνει από πνευμωνία. Ούτε
και ο αιχμάλοτος ιταλός γιατρός
μπόρεσε να τον βοηθήσει…Το
χωριό της Αιμίλιο ήταν επαναστατικό, αντάρτικο. Όπως και πολλές
άλλες οικογένειες, και η δική της –
μάνα με τρία παιδιά, κατατρεγμένη, κινηγημένη, έπρεπε να σώσει
τα παιδιά της.
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Στο Νόβε Σύροβιτσε είμαι από το
1963. Ήρθαμε με δύο λεωφορεία
από το Τέχονιν. Τότε ήμασταν εδώ
μόνο Έλληνες. Δεν είχε Τσέχους.
Τώρα μείναμε δύο – πριν ένα μήνα
πέθανε ο Κώστας ο Κεραμιδάς από
τα Λάβαρα. Τον Κώστα τον Τρίχα
τον πήραν στο ψυχιατρείο. μόνη
εδώ. Όλοι οι άλλοι είναι Τσέχοι
εδώ.

Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται…
Πριν το 1989, ήμασταν πολλοί Έλληνες εδώ – γιορτάζαμε τις εθνικές
και κομματικές μας γιορτές, κάναμε συνελεύσεις, πηγαίναμε μπριγάδα, είχαμε πολλές επισκέψεις
από τους συμπατριώτες μας, από
το Κόμμα μας (ΚΚΕ), μαζεύαμε
έρανο για την Κύπρο, για τους φυλακισμένους στην Ελλάδα. Είχαμε
τότε και το γιατρό Ορφανό, ήταν

χαμε ένα Ανδρέα, αυτός ήταν ζωηρός. Έβαζε το «Ριζοσπάστη» ανάποδα και δήθεν διάβαζε… Τον
ρωτούσαμε τι λέει η εφημερίδα κι
αυτός τα ήξερε όλα από έξω…
Αλλά ο Τρίχας ήταν ήσυχος. Αυτό
δε μου φαίνεται καλό. Τώρα και να
κάνεις παράπονο για τις συνθήκες
στο γηροκομείο, δεν σ’ ακούν.
Λίγοι είναι το προσωπικό. Βλέπεις,
σήμερα Σάββατο και έχουμε μόνο

γαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι
τώρα δεν μπορώ να διαβάζω, δε
βλέπω καλά, μόνο τα μεγάλα
γράμματα βλέπω.
Η μάνα μου (βλ. φωτογραφία με
τη μάνα της) ήταν στην Τσεχοσλοβακία, ενώ εγώ στην Ουγγαρία.
Στην Αλβανία τα παιδιά φύγανε
και μένα μ’ αφήσανε με τους τραυματίες. Εγώ ήρθα από την Ουγγαρία για να μείνω με τη μάνα μου.

αντάρτης, μάλαμα άνθρωπος, μας
φρόντιζε… Εγώ έπλεκα καλά,
έπλεκα ωραίες ζακέτες. Το προσωπικό μας φρόντιζε – μας κάναν φυσιοθεραπεία, γυμναστική, μας
κατεβάζανε στον κήπο για βόλτα.
Τώρα τι έγινε… Κανένας τίποτα
δεν κάνει για μας. Όταν φωνάζεις
αμέσως στο ψυχιατρείο σε πάνε,
σαν τον Κώστα, αυτός είναι ήσυχος άνθρωπος, κάτι του κάνανε,
μπορεί να είναι και από τα φάρμακα. Ο Τρίχας δεν είχε τίποτα. Εί-

μία νοσοκόμα και δύο άνδρες για
όλο το γηροκομείο. Το προσωπικό
αλλάζει πολύ συχνά – άλλους διώχνουνε, άλλοι φεύγουν από μόνοι
τους, και άλλοι παίρνουν σύνταξη.
Το φαγητό μας είναι κανονικό,
πρωινό, το μεσημέρι και το βράδυ
τρώμε καλά. Αλλά εγώ δεν έχω
όρεξη. Έχω προβλήματα με την
υγεία μου – ζάχαρο, πίεση, καρδιά… Ακούω ότι τώρα έχει και ελληνικά εστιατόρια με πίτες,
μουσακά, ελληνικά φαγητά. Το με-

Πέθανε η μάνα μου. Όπως βλέπεις
είμαι μόνη μου. Τα ελληνικά δεν τα
ξέχασα. Μιλώ μόνο με τον Κυριάκο Μυλωνά όταν έρχεται να με
δει και με τους άλλους δύο Έλληνες, αλλά ο ένας πέθανε και ο
άλλος είναι στο ψυχιατρείο. Ναι, μ’
αρέσει να έρχεστε, αλλά είμαστε
πολύ μακριά.
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Εδώ πληρώνω. Τους δίνω την σύνταξή μου για το φαγητό, για την περιποίηση, για το κρεβάτι, και το υπόλοιπο μου το δίνουν στο χέρι για κανένα γιαουρτάκι,
χαρτί τουαλέτας.
Εγώ φοβάμαι να μη με διώξουν γιατί είμαι ξένη. Δεν
μου το έχουν πει, αλλά εγώ το σκέπτομαι. Όλη μέρα
είμαι στο κρεβάτι, τα πόδια μου δε με κρατάν πια.
Θέλω να έρχεστε, να σας βλέπω, να ακούω ελληνικά,
να ακούω ελληνικά τραγούδια. Να μου φέρετε και
φακό για να διαβάζω. Να μου στέλνετε και το περιοδικό, αυτό το «Καλημέρα». Είμαι μόνη μου, δεν έχω
κανέναν…»

Όταν ξεκινήσαμε για να φύγουμε η
Αθηνά μας παρακαλούσε να μείνουμε
«ακόμα λίγο, ακόμα λίγο»… Της υποσχεθήκαμε ότι θα ερχόμαστε πιο
συχνά να τη βλέπουμε. Όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε αυτούς τους καλούς ανθρώπους που δεν έχουν την
τύχη να έχουν οικογένεια και παιδιά,
που είναι μόνοι τους, εκεί κάπου ξεχασμένοι… Είναι ένα μικρό χρέος,
ανθρώπινο χρέος, να μην αφήσουμε
ούτε ένα Έλληνα, ουτέ μία Ελληνίδα,
να «φύγουν» απομονομένοι και ξεχασμένοι.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Από την Αθήνα µας γράφει ο Μιχάλης Θεοδώρου
Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 1948
Εξήντα χρόνια πέρασαν από την άνοιξη του 1948 στη χώρα µας. Ήταν η άνοιξη
κορύφωσης της ένοπλης αντιπαράθεσης. Η φύση και οι άνθρωποι στην περιοχή του
Γράµµου µε κόπους και απώλειες αντιστεκόταν στις φλόγες των αµερικανικών βοµβών Ναπάλµ.
Φωτιά και σίδερα γύρω µας.
Ήταν µια άνοιξη, βαθιά πληγωµένη άνοιξη χωρίς ευωδιές, µπαρουτοκαπνισµένη. Χωρίς χαµόγελα. Υπέφερε και πονούσε πολύ. Τα πουλιά δεν µπόρεσαν να χτίσουν τις φωλιές τους και τα
άγρια ζώα του δάσους δεν µπόρεσαν να ζευγαρώσουν. Πουλιά και ζώα των δασών
φύγανε κατατροµαγµένα για να βρουν γαλήνη στα δάση τα αλβανικά. Το έδαφος βαθιά
πληγωµένο και καταπονηµένο µε κόπο µας πρόσφερε τα πρώτα αγνά και τρυφερά
χρυσοκίτρινα ανοιξιάτικα άνθη του κρόκου και της πρίµουλας. Ούτε τα προλάβαµε να τα
χαρούµε. Και που χαρές τότε; Φύγαµε κι εµείς τα παιδιά των Γραµµοχωριών σαν τα
πουλιά και τ’ άγρια ζώα για µέρη µακρινά.
Οι στράτες µας έφεραν σε µια άλλη άνοιξη που ευωδίαζε και χαµογελούσε. Ήταν η άνοιξη
της Τσεχοσλοβακίας, µιας χώρας όµορφης σαν περιβόλι. Και ήταν οι µέρες του Μάιου. Ο
µήνας του έρωτα, της αγάπης και της οµορφιάς που τόσο πολυτραγούδησε ο ποιητής
Κάρελ Χύνεκ Μαξ: Byl prvni maj/vecerni maj/byl lasky cas… Μέρες γιορτινές και
χαρούµενες. Οι άνθρωποι τραγουδούσαν, χόρευαν στις πόλεις και τα χωριά. Εκδηλώσεις
Και ήταν οι πρώτες µέρες της Λαϊκής εξουσίας όταν πριν δύο µήνες (25 Φλεβάρης 1948)
οι τσεχοσλοβάκοι εργαζόµενοι νίκησαν την αστική τάξη και άρχισαν δυναµικά τις
προσπάθειες οικοδόµησης της κοινωνίας χωρίς εκµετάλλευση.
Μέσα σε δυο µήνες η νέα Λαϊκή Κυβέρνηση µε τη συνεργασία του Τσεχοσλοβάκικου
Ερυθρού Σταυρού, των τοπικών κοινωνιών, των συνδικάτων, των οργανώσεων του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Τσεχοσλοβακίας, των εργοστασίων και των χιλιάδων
εθελοντών, κατόρθωσε να οργανώσει την υποδοχή και την παραπέρα µέριµνα των
κατατρεγµένων παιδιών του ελληνικού εµφυλίου πολέµου. Θεέ µου, µε τι αγάπη και
στοργή µας περιέβαλε ο κόσµος αυτής της χώρας. Στους παιδικούς σταθµούς
ξαναβρήκαµε την παιδική µας χαρά. Φρόντιζαν για την υγιεινή και ψυχική µας
αποκατάσταση και αργότερα µε την ενηλικίωσή µας, για την επαγγελµατική µας κατάρτιση
και αποκατάσταση.
Παιδιά εµείς της ελληνικής υπαίθρου, χωριατόπουλα, όπου ο κόσµος µας περιοριζότανε
στα όρια των βοσκοτόπων του χωριού µας, βρεθήκαµε στην Κεντρική Ευρώπη στην
Τσεχοσλοβακία. Απολαµβάναµε τα χρόνια των σπουδών µας, αυτών των όµορφων και
αξέχαστων χρόνων της νεανικής µας ζωής. Στο σοσιαλισµό που ζήσαµε αποκτήσαµε
γνώσεις, εµπειρία µε τη σκέψη µας πάντα στην Ελλάδα µας.
∆εν ξεχνάµε. Ευγνωµονούµε και ευχαριστούµε τη δεύτερη πατρίδα µας την
Τσεχοσλοβακία (Τσεχία).
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speciality šéfkuchare
Stavrose Stamatelopoulose
SUVLAKI, TZATZIKY, MUSAKA, PITA,
KALAMÁRY, RECKÁ VÍNA, TAKE AWAY menu
Otevírací doba: Po–Pá 10–23 hod. So–Ne 11–23 hod.
Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10, Praha 2, Telefon: 724 817 016
rezervace na

www.artemisrestaurant.cz

