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Αγαπητοί αναγνώστες,

Με το 50ο τεύχος που κρατάτε στα

χέρια σας ολοκληρώνονται και δέκα

χρόνια από το πρώτο έτος, 1999, όταν

μία ομάδα εθελοντών αποφάσισε ότι

στην κοινότητα 3.000 Ελλήνων στην

Τσεχία έλειπε ένα έντυπο στην ελληνική

γλώσσα, το οποίο να καταγράφει τη

ζωή και τα δρώμενα του Ελληνισμού.

Έτσι με την εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας

Πράγας τον Απρίλη του 1999, ο τότε

Πρόεδρος, Χρήστος Ματαράγκας, πήρε

την πρωτοβουλία, μάζεψε την ομάδα

αυτή και το πρώτο τεύχος βγήκε με 4

σελίδες (εξώφυλλα) έγχρωμές και 14

σελίδες μαυρόασπρες. Η ομάδα αυτή

αποτελούνταν από το δημοσιογράφο

Κώστα Τσίβο (συντάκτη), το Δημήτρη

Πλούμπη (editorial), Σάκη Κόντο (γρα-

φίστα), Νατάσα Μπόρτελοβα (μετά-

φραση στα τσέχικα) και Νίκο

Κοματσέλη. Τόπος γεννήσεως – Gan-

nys (το εστιατόριο Louvre στην Εθνική

Οδό). Ήταν μια ταλαντούχα συντακτική

επιτροπή, η οποία δεν είχε προβλήματα

ούτε με τη χρήση της ελληνικής γλώσ-

σας, αλλά ούτε με το περιεχόμενο της

περιοδικής αυτής έκδοσης. Αρχίσανε

όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό, ο οποίος

κάπως έσβησε μετά την έκδοση του

8ου τεύχους, όταν ανέλαβε την έκδοση

θέλοντας και μη, η ερασιτέχνης και κα-

θόλου δημοσιογράφος, Τασούλα Ζη-

σάκη-Healey με συντακτική επιτροπή

το Σάκη και την Νατάσα. (Το 8ο τεύχος

το μετρήσαμε και λάθος ως 9ο τεύχος).

Μας φύγανε και ο Σάκης και η Νατάσα,

αλλά επειδή ο Θεός μας αγαπάει, μας

έστειλε το Βασίλη Τζανή, ο οποίος

έβαλε μια καλή σειρά στην εμφάνιση και

περιεχομένο του περιοδικού μας. Επί-

σης το ίδιο έτος, 2002, το Δημαρχείο

επιχορήγησε το περιοδικό εάν και η οι-

κονομική του υποστήριξη δεν αρκούσε.

Σε αυτή την πρώτη φάση, εάν μπο-

ρούμε να την ονομάσουμε έτσι, το πε-

ριοδικό κρατήθηκε βασικά με την

οικονομική υποστήριξη του Zoran Ko-

vacevic (Art Diogenis Greek Taverna)

για δύο ολόκληρα χρόνια και του Κώστα

Ορφανίδη (τότε εμπορικός σύμβουλος

του Εμπορικού Κέντρου Κύπρου στην

Πράγα), ο οποίος συνέχισε να βοηθάει

την περιοδική μας έκδοση μέχρι και σή-

μερα. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι

καλοί χορηγοί όπως το University of

New York in Prague, Mediscan, η Ελ-

ληνική Ταβέρνα «Όλυμπος», η Ελλη-

νική Ταβέρνα Ρεβολούτσνι, το

τουριστικό γραφείο Goldair Greece

Tours. Στο δεύτερο ακόμα τεύχος, η

συντακτική επιτροπή γράφει:

«Νάμαστε και πάλι! Στην ώρα μας

όπως σας είχαμε αρχικά υποσχεθεί. Το

πρώτο φύλλο της ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ συγ-

κέντρωσε θετικές (έως και ενθουσιώ-

δεις) κρίσεις, παρατηρήσεις αλλά και

έντονα επικριτικές γνώμες.

Τι θέλουμε να διευκρινίσουμε:

Δεκα χρονια
«Καλημερα»
(1999 – 2009)

Χρονια πολλα στο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ

και να τα εκατοστισει!
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• Είμαστε γνώστες των αδυνα-

μιών μας. Άρα εξακολουθεί να παραμέ-

νει η απαίτηση για επίδειξη επιείκειας

(οι αντίστοιχες εκφράσεις στην τσεχική,

σύμφωνα με το λεξικό του Νεδέλκου,

είναι mirnost, shovivast, vlidnost) πα-

ράλληλα με την παράκληση για την

αποστολή παρατηρήσεων, θετικών και

μη, ωστόσο – παράκληση – καλόβου-

λων και για τούτο το τεύχος.

• Από τούτο το τεύχος καθιερώ-

νουμε τη δημοσίευση των περιεχομέ-

νων της ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ και στην τσεχική

γλώσσα. Πρόθεσή μας ήταν αυτό να

γίνει και στο πρώτο τεύχος αλλά ας

όψεται ο … «δαίμων» του τυπογρα-

φείου και η έλλειψη εμπειρίας. Επιμέ-

νουμε ωστόσο πως η ελληνική

γλώσσα θα είναι η επίσημη γλώσσα

αυτού του περιοδικού όπως και η

γλώσσα της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σ.σ. Πρά-

γας).

• Εμείς που αναλάβαμε την

πρωτοβουλία για την έκδοση της ΚΑ-

ΛΗΜΕΡΑΣ δεν φιλοδοξούμε να δημι-

ουργήσουμε ένα ακόμα «μαγαζάκι»

κάτω από την ελληνική ταμπέλα. Πολύ

δε περισσότερο το κάνουμε τζάμπα

(δωρεάν), χωρίς να επιδιώκουμε αξιώ-

ματα και οφίκια, αλλά μόνο για τους

σκοπούς που αναφέραμε στο πρώτο

τεύχος μας. Τα χρήματα που βγαίνουν

από τη διαφήμιση των καλών μας χο-

ρηγών θα πηγαίνουν αποκλειστικά

στο ταμείο της Κοινότητας και θα ικανο-

ποιούν μόνο και μόνο τις ανάγκες

αυτές. Κάθε τέλος του χρόνου θα δημο-

σιεύουμε απολογισμό για τη διαχείριση

των χρημάτων που εισπράξαμε από χο-

ρηγούς και διαφημιζόμενους.

Υγείαν έχετε και να μας αγαπάτε όπως

σας αγαπάμε κι εμείς.

Η ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Όπως φαίνεται η ΚΑΛΗΜΕΡΑ συνεχίζει

την καλή παράδοση της πρώτης συν-

τακτικής επιτροπής (εκτός βέβαια η με-

τάφραση στα τσέχικα λόγου έλλειψης

μεταφραστών που θέλουν να δου-

λεύουν δωρεάν και του απολογισμού, ο

οποίος γίνεται κάθε έξι μήνες στο

Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας, το

οποίο ανέλαβε την επιδότηση τέτοιων

εντύπων των εθνικών μειονοτήτων

στην Τσεχία, και στις Γενικές Συνελεύ-

σεις της ΕΚ Πράγας.)

Και φτάνουμε στη δεύτερη φάση, όταν η

πρώτη συντακτική επιτροπή αποχωρεί

μένει μόνο ένα άτομο να κρατάει το

μωρό στα χέρια του, η Τασούλα Ζη-

σάκη-Healey και μετά εμφανίζεται και ο

Βασίλης για να σώσουμε το περιοδικό

(και για να μη γίνουμε ρεζίλι στο Δη-

μαρχείο Πράγας, το οποίο μας είχε ήδη

μεταφέρει την επιδότηση στο λογαρια-

σμό της Κοινότητας. Και επειδή η επι-

δότηση δεν φτάνει ποτέ, ο Κώστας

Ορφανίδης συνεχίζει να το στηρίζει οι-

κονομικά (τα επόμενα 6 τεύχη) μαζί με

το Στάθη Λάζαρη. Οι «κακόβουλοι» δεν

λείπουμε και σ’ αυτή τη φάση - μια θέ-

λουν να μας «κλείσουν», μια μας κατη-

γορούν για «αριστερούς και

κομμουνιστές» (εάν αυτό βέβαια είναι

«κατηγορία») σε συνελεύσεις που δεν

αφορούσαν ούτε την Ελληνική Κοινό-

τητα της Πράγας, μα ούτε και την πε-

ριοδική μας έκδοση, είτε τρέχουν στο

Δημαρχείο και μετά στο Υπουργείο Πο-

λιτισμού για να μας «καρφώσουν». Η

πιο μεγάλη κρίση, όμως, ήταν η έλλειψη

δημοσιογράφου και καλού χρήστη της

ελληνικής γλώσσας. Ε, τι μπορούσαμε

να κάνουμε; Με κλάματα και στενοχώ-

ριες δε γινότανε. Και κάθισε η Τασούλα

νύχτες ολόκληρες να μάθει να γράφει

στα ελληνικά (μέχρι τότε ποτέ δεν είχε

γράψει άρθρα στα ελληνικά), να προ-

σπαθεί να μάθει κάτι από δημοσιογρα-

φικά και προπαντός τα πλήκτρα

ελληνικά στον υπολογιστή. Κι έτσι σε

κάθε τεύχος αρχίζουν οι απολογίες για

‘τα λάθη της Καλημέρας’. Δεν έφτανε

μόνο αυτό, αλλά αυξάνουμε και τις σε-

λίδες του περιοδικού σε 24. Μας λείπει

και μια καλή φωτογραφική μηχανή! Ο

Βασίλης Τζανής, όμως, μας δίνει κου-

ράγιο και ο ίδιος κάνει μεγάλη προσπά-

θεια για να μη «χάσουμε το μωράκι

μας». Ο Βασίλης κάνει και το λόγγο της

ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ, ένα χαμογελαστό ήλιο.

(από το τεύχος 10 μέχρι και το τεύχος

22). Το περιοδικό μας το στέλνουμε σε

όλες τις ελληνικές κοινότητες στην Τσε-

χία όπως και στο εξωτερικό και βέβαια

στην Ελλάδα και Κύπρο. Να και τα

πρώτα σχόλια:

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΠΟ ΤΟ BUENOS AIRES

Έλαβα το περιοδικό σας και σας ευχα-

ριστώ πάρα πολύ. Το διάβασα και λέω

να διαλέξω ορισμένα γραπτά για να τα

μεταδώσω στο πρόγραμμα της ραδιο-

φωνικής μας εκπομπής. Θα μου άρεσε

πολύ εάν μπορούσες να μου τα στέλνεις

ταχτικά να μαθαίνω τα νέα της ΕΚ της

Πράγας. (Χριστίνα)

Πήρα την Καλημέρα, η οποία είναι

πραγματικά υπέροχη. Ιδιαίτερα το

άρθρο για την Κύπρο είναι αριστούρ-

γημα. Μπράβο σε όλους σας. Είσαστε

αξιέπαινοι για όσα κάνετε. Το άρθρο για

την Κύπρο ήτανε μια ζωγραφιά. Το

έδειξα σε πάρα πολλούς συναδέλφους

εδώ και άρεσε πάρα πολύ. (Διονύσιος

Κονταρίνης, δημοσιογράφος, συγγρα-

φέας, Νέα Υόρκη)

Θέλω να σας συγχαρώ δια την καινού-

ρια εμφάνιση του περιοδικού σας Καλη-

μέρα, τεύχος Ιουνίου, 2003, αλλά

προπαντός να σας πω πόσο πληροφο-

ριακό, μα και άξιο προσοχής ήταν το κεί-

μενο «Το Ιστορικό της άφιξης και της

εγκατάστασης των πρώτων Ελλήνων

στην Τσεχοσλοβακία», του Πάβελ Χράν-

τετσνι, μας δίνει μια πληροφόρηση που

μας έλειπε, μια περιπέτεια του Ελληνι-

σμού με άγνωστες λεπτομέρειες για

εμάς τους δυτικούς μετανάστες. Χάρηκα

στην κυριολεξία και θα ήταν ευτυχές

έργον να εξακολουθείτε να δημοσιεύε-

ται τέτοιου είδους κείμενα, άρθρα, μελέ-

τες. Διψάμε να μαθαίνουμε. Είναι ένα

κομμάτι της ιστορίας μας, της ελληνικής

ψυχής και παρουσίας σε ξένα χώματα,

μα και της ελληνικής επιμονής να μην

ξεχνάμε την καταγωγή μας. Είναι κάτι

που αν και τα γεγονότα είναι απόρροια

του τραγικού εμφυλίου πολέμου, (μια

αξέχαστη ελληνική τραγωδία, που οι

πληγές της είναι ακόμα ζωντανές) εν

τούτοις μας γεμίζει υπερηφάνεια που

εξακολουθούν οι τότε εκπατρισθέντες

Έλληνες και οι απόγονοί τους να είναι

πιστοί στις ρίζες τους. Χάρη σε εσάς,

στην έκδοση του περιοδικού σας, στη

δημοσίευση άρθρων και μελετών μαθαί-

νουμε ανά τον κόσμο την ύπαρξή σας,

και αισθανόμαστε υπερήφανοι που κρα-

τάτε την δάδα της ελληνικής ψυχής τόσο

ψηλά. Σας αξίζει ένα μεγάλο ΕΥΓΕ!

Εσείς που ζείτε στο φιλόξενο αυτό κρά-
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τος, όπως όλοι μας που ζούμε στην ξε-

νιτιά, η αγάπη μας για τη μητέρα Ελ-

λάδα, δυναμώνει όσο πιο πολύ με το

διάβα του χρόνου εξασθενίζει και χάνε-

ται το όνειρο της επιστροφής στην πα-

τρική γη. Ευχαριστώ, Γαβριήλ

Παναγιωσούλης, συγγραφέας, Νέα

Υόρκη, Ιούλιος, 2003.

Βέβαια και χαρήκαμε με τα καλά σχόλια

και πήραμε φόρα. Έτσι από το 14ο τεύ-

χος ξεκινήσαμε τη στήλη «Θυμάμαι» δί-

νοντας την ευκαιρία στους

συμπατριώτες μας που ήρθαν στην

Τσεχοσλοβακία το 1948 και 1949, με

τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, να

μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους.

Αφορμή γι’ αυτό δεν ήταν μόνο το εν-

διαφέρον που δείξανε όπως στην Τσε-

χία έτσι και στο εξωτερικό για τη δική

μας ιστορία, αλλά και οι διαστρεβλώσεις

που αρχίσαμε να ακούμε σε «επιστη-

μονικά» συνέδρια για το πόσο «υποφέ-

ραμε» εμείς τα παιδιά του ελληνικού

εμφυλίου και οι πολιτικοί πρόσφυγες,

γενικά, στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες.

Όπως ξέρετε αυτή η στήλη έγινε και η

βάση του βιβλίου «Ο Ελληνισμός στην

Τσεχία» της Τασούλας Ζησάκη-Healey,

το οποίο πιστεύουμε θα μείνει σαν ιστο-

ρικό αρχείο για τους απόγονούς μας.

Έτσι, ξεπερνάμε την κρίση και την απαι-

σιοδοξία μας με το κουράγιο που μας

δίνουν οι αναγνώστες του περιοδικού

και παίρνουμε φόρα… Συνεχίζουμε ως

την επόμενη κρίση. Και συνεχίζουν να

μας στέλνουν τις παρατηρήσεις τους οι

αναγνώστες μας. 

«Αγαπητή «Καλημέρα», Με το σημεί-

ωμα μου αυτό θέλω θερμά να σας χαι-

ρετήσω για την καλή μας συνεργασία.

Στην αρχή, θέλω να σας ευχαριστήσω

για τον κόπο και την δουλειά σας που

κάνετε ακούραστα για να εκδίδετε το

«Καλημέρα». Και για τον ιδιαίτερο κόπο

που κάνετε για να μας το στέλνετε. Είναι

πράγματι ένα από τα καλημερίσματα τα

οποία μας φέρνει η ταχυδρόμος μας,

όταν μας φέρνει το περιοδικό. Σας ευ-

χαριστούμε για την καλοσύνη σας αυτή.

Κάνω κι εγώ το μικρό μου ‘κόπο’ τουλά-

χιστον να το μοιράζω στον κόσμο μας,

οι οποίοι μένουν έκπληκτοι. Μου δίνεται

συνάμα και η ευκαιρία να έχω μαζί τους

και μία ευχάριστη κουβέντα, να συζη-

τήσω μαζί τους, να ανταλλάξουμε κά-

ποιες σκέψεις και πληροφορίες για την

ζωή μας και για τα προβλήματά μας. Βα-

ραίνουν τα γεράματά μας μέσα στη μο-

ναξιά μας… Και να λοιπόν, μέσα σ’ αυτή

την ατμόσφαιρα χτυπάει το κουδουνάκι

και ο κόσμος μας αναρωτιέται: Μπα,

ποιος μας θυμήθηκε, κανέναν δεν περι-

μέναμε, μπας και είναι κανένας κλέ-

φτης… Και όταν βλέπουν ότι είμαι εγώ

και τους φέρνω την «Καλημέρα» λάμ-

πουν τα μάτια τους από τη χαρά. Μου

λένε – καλά που έρχεσαι και μας φέρ-

νεις το «Καλημέρα» και μαθαίνουμε και

κάνα νέο για τους Έλληνες και μας δίνε-

ται και η ευκαιρία να συζητήσουμε για τη

ζωή μας όταν ήμασταν νέοι στους παι-

δικούς σταθμούς. Ναι, το «Καλημέρα»

εκπληρώνει τους στόχους της και αγγί-

ζει τα αισθήματα του κόσμου μας, και γι’

αυτό που δε μας ξεχνάτε και μας τα γε-

ροντάκια. Θεώρησα υποχρέωση μου να

μεταφέρω και τα ευχαριστήρια του κό-

σμου μας για την σωστή και καλή δου-

λειά που κάνετε και σας ευχόμαστε όλοι

επιτυχία και στο μέλλον. Σας ευχόμαστε

επίσης στο μέλλον να πλουτύνει το πε-

ριεχόμενο και να αυξηθεί ο αριθμός των

συνεργατών σας. (Ηλίας Μιχόπουλος,

Ζλάτε Χόρυ)

Τώρα θα μου πείτε, δεν είπε και κανέ-

νας κάτι το λιγότερο θετικό. Είπαν. Και

πολλά. Αλλά μόνο είπαν. Δεν έγραψαν.

Γι’ αυτό δε μπορούμε να τα θυμηθούμε.

Εξάλλου, οι εθελοντές, όπως είμαστε

όλοι στο ‘Καλημέρα’ θέλουν κουράγιο,

πολύ κουράγιο για να θυσιάσουν τόσο

χρόνο από την προσωπική τους ζωή,

τα θέατρα, κοντσέρτα, κτλ., για να μπο-

ρεί να βγαίνει το περιοδικό στην ώρα

του. Και δεν είναι μόνο εμείς που γρά-

φουμε και ο γραφίστας που κάνουμε τη

δουλειά αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε και

τους αθέατους «συνεργάτες» μας από

το Διοικητικό Συμβούλιο όπως τη Νίκη

Σπάλα και την Ελευθερία Γιώση, που

μόνο αυτές ξέρουν τι τραβάν όταν είναι

να στείλουμε το περιοδικό από το ταχυ-

δρομείο. Φορτώνουν 800 αντίτυπα σ’

ένα καροτσάκι για καρπούζια και λαχα-

νικά (η ιδέα ήταν της Νίκης), ζώνονται

με τσάντες γεμάτες περιοδικά, και παίρ-

νουν το δρόμο από το ‘Σπίτι Μειονοτή-

των’ με τα πόδια μέχρι και το

ταχυδρομείο στην Ιτάλσκα. Μόνο

όποιος δεν έχει κάνει αυτή τη διαδρομή

φορτωμένος με ‘Καλημέρες’ δεν ξέρει

την κούραση που τραβάμε… αλλά για

την ιδέα τι δεν κάνουμε εμείς στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο. Αθέατοι είναι και οι

συνταξιούχοι μας που έρχονται να μας

βοηθήσουν να τις βάλουμε στους φακέ-

λους όπως η Ελπινίκη Δαμιανίδου

(πολλή υγεία σ’ ευχόμαστε και γρήγορη

ανάρρωση, Ελπινίκη), η Ουρανία και ο

Ηλίας Μιχόπουλος, η Βιολέτα και ο

Γιώργος Καρανίκος, η Ερμιόνη Σπάλα,

ο Γιάρα Πέτελικ και ο Μιχάλης Λάσο.

Ναι, χρειάζεται πολύ κόπος αυτή η ΚΑ-

ΛΗΜΕΡΑ μας. 

Λοιπόν, φτάνουμε στη δεύτερη κρίση

όταν ο Βασίλης φεύγει για την Ελλάδα

και μένουμε χωρίς γραφίστα για τα

τεύχη 24, 25, 26 και 27, τα οποία τα

αναλαμβάνει ο Επαναστάτης Προύσα-

λης από την Οστράβα. Και πάλι τρεχά-

ματα. Και αλλάζει και η όψη του

περιοδικού. 

Δεν υπάρχει πια ο ήλιος μας. Μια ευ-

θεία γραμμή υπογραμμίζει τον τίτλο.

Αλλά ο καλός μας Βασίλης επιστρέφει

και συνεχίζει με το περιοδικό, και η

γραμμή αρχίζει να κυμαίνεται από το
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τεύχος 28 μέχρι και

το τεύχος 33, όταν ο

Βασίλης φεύγει για

πάντα… Καινούργια

κρίση, αυτή τη φορά

και οικονομική –

αργεί η επιδότηση,

δεν έχουμε γραφί-

στα. Αλλά η τύχη

πάλι μας χαμογελά.

Αναλαμβάνει ο

Θωμάς Πετσίνης

(μέχρι σήμερα) τη

δουλειά του γραφί-

στα (και την ιστοσε-

λίδα) και μας

υποστηρίζουν οικο-

νομικά ο Χρήστος

Προβίδας και ο Σω-

τήρης Ζαβαλιάνης

(και οι δύο αυτοί οι

καλοί οι άνθρωποι

είναι πάντα στο

πλευρό μας και

προπαντός όταν πά-

σχουμε από οικονο-

μικές κρίσεις είτε για

το ΚΑΛΗΜΕΡΑ, είτε

για τις εκδηλώσεις

της ΕΚ Πράγας. Κι έτσι πορευόμαστε – φεύγει και η κυματι-

στή γραμμή μέχρι που ο Θωμάς καθιερώνει μια κόκκινη λου-

ρίδα με το «περιοδική έκδοση του Ελληνισμού της Πράγας».

Ναι, 

κι αυτό αλλάζει κάμποσες φορές, μια γίνεται περιοδική έκ-

δοση του Ελληνισμού της Τσεχίας, οπότε μερικοί διαμαρτύ-

ρονται, μια περιοδική έκδοση του Ελληνισμού της Πράγας

και σήμερα έτσι θα μείνει. Ο Θωμάς δουλεύει με μεράκι και

όπως ο Βασίλης που πάντοτε μας έκανε πολλές εκπλήξεις

με τα εξώφυλλα (γαϊδουράκια, αλογάκια με μαγιό, κτλ.) έτσι

και ο Θωμάς όλο κάτι βρίσκει για να μας ξαφνιάσει. Όπως

έχετε καταλάβει, από το τεύχος 40 έχουμε καθιερώσει ένα

λόγγο, το οποίο ελπίζουμε να μη χρειαστεί να το αλλάξουμε

και πάλι. Σήμερα το περιοδικό μας έγινε αγαπητό όχι μόνο

στην Τσεχία, αλλά και στην Ελλάδα όπου πολλοί συμπα-

τριώτες μας γράφουν να τους το στέλνουμε, προπαντός οι

επαναπατρισθέντες Έλληνες από την Τσεχία. Ο Νίκος Καλό-

γερος είναι ταχτικός μας αναγνώστης και συνεργάτης. Να τι

μας γράφει: «Αγαπητή μας κυρία Ζησάκη Τασούλα, Καλη-

μέρα σας. Πήρα την πασχαλιάτικη «Καλημέρα», Απρίλιος

2007, τ. 34 και ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής κάθε

τεύχος που φτάνει στα χέρια μου, το διαβάζω με μεγάλο ζήλο

και ενδιαφέρον. Έτσι και το πασχαλιάτικο τεύχος διαβάζον-

τας το με συγκίνησε βαθύτατα. Είδα γνωστά προσφυγόπουλα

που μεγαλώσαμε μαζί στη σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, που

είναι και η δεύτερη πατρίδα μας. Είδα γνωστές ονομασίες πό-

λεων που περπατήσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Είδα παιδιά

φίλων μου στις φωτογραφίες που συμμετέχουν στην Σύνταξη

του «Καλημέρα». Συγχαρητήρια και μπράβο σας, παιδιά. Με

συγκίνησαν, κ. Ζησάκη, οι ιστορικές φωτογραφίες από τη

Θράκη, Σουφλί 1943 – Τσεχοσλοβακία 1950. Το ίδιο και τα

γραπτά της κόρης του σ. Νίκου Ζαχαριάδη, Όλγας, καθώς και

οι φωτογραφίες.» 

Το περιοδικό μας βελτιώθηκε αν και χρειάζεται ακόμα πιο

πολλή δουλειά. Οι αναγνώστες μας, μας στέλνουν ταχτικά

συνδρομές, παίρνουμε αρκετές επιστολές με σχόλια, άρθρα,

κτλ. Μέχρι σήμερα ταχτικά καλύπτουμε την Κύπρο και Ελ-

λάδα με άρθρα μας, όπως και τις άλλες Ελληνικές Κοινότη-

τες. Ο στόχος μας σήμερα είναι να καλύψουμε με

συνεντεύξεις, έρευνα και τη δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων

που διαμένουν στην Τσεχία. 

Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα το Υπουργείο Πολιτισμού της

Τσεχίας για την οικονομική υποστήριξη, όπως και το Δημαρ-

χείο της Πράγας.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας:

Ζόραν Κοβάτσεβιτς, Κώστα Ορφανίδη, Στάθη Λάζαρη,

Γιώργο Πατενίδη, Χρήστο Προ-

βίδα, Ταβέρνα «Όλυμπος», Τα-

βέρνα «Ρεβολιουτσνι»,

Mediscan, Unversitry of New

York in Prague, Σωτήρη Ζαβα-

λιάνη, Air Greece Tours, την

ομάδα συνταξιούχων από το

Μπρνο (μας βοήθησε στην πιο

κρίσιμη στιγμή και ακολουθεί να

μας στέλνει συνδρομές – Γκα-

βαλά, Ευθυμιο, Κεβρεκίδη, Ρω-

μανίδη, Δημητριαδή, Χαμονικόλα,

Μυλωνά, Παναγιωτίδη και Χαρα-

λαμπίδη).

Ευχαριστούμε όλους τους ανα-

γνώστες μας για την ηθική

υποστήριξη. 
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Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας σε συνεργασία με τη

γερμανική χορωδία της Schloβ Ricklingen, η οποία γιόρ-

τασε τα 25 χρόνια από την ίδρυση της φέτος, παρουσίασε

δύο συναυλίες «Η μουσική ενώνει» με μεγάλη επιτυχία στο

Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων και στον ΙΝ «Κυρίλλου και Με-

θοδίου» στην Πράγα στις 8 και 11 Οκτωβρίου. Στη συναυ-

λία στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων είχαν την ευκαιρία να

ακούσουν τραγούδια από όλο τον κόσμο και πολλά μέλη από

τις άλλες εθνικές μειονότητες. Στον ΙΝ «Κυρίλλου και Μεθο-

δίου» οι ακροατές απολαύσανε ένα πολύ πετυχημένο κον-

τσέρτο κλασικής εκκλησιαστικής μουσικής, το οποίο η

χορωδία του διευθυντή Urlike Kestler είχε προετοιμάσει για

την Πράγα. 

Όπως πάντα γιορτάσαμε και πάλι την επέτειο του ιστορικού

ΟΧΙ στο ξενοδοχείο Μπελβεντερ, στις 7 Νοεμβρίου. Το

χορευτικό συγκρότημα από την Αγκαθιά Ιμαθείας συμπλή-

ρωσε με μεγάλη επιτυχία το δικό μας καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα με το χορευτικό μας να παρουσιάζει καινούργιους

χορούς. Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε το χορευτικό συγ-

κρότημα από την Αγκαθιά όταν μας πήραν τηλέφωνο να πά-

ρουν μέρος στη δική μας εκδήλωση. Βέβαια, εμείς δεν

προσφέραμε τη φιλοξενία όπως την εννοούνε στην Ελλάδα,

δηλαδή δεν προσφέραμε ούτε φαγητό μα ούτε ποτό. Όπως

όλοι ξέρουμε η ΕΚ της Πράγας δεν έχει αυτή την οικονομική

ευχέρεια και μόλις που καταφέρνει να πληρώσει το ενοίκιο

της αίθουσας. Ακούστηκαν «φωνές» για την αύξηση  50 κο-

ρώνων για την είσοδο, δηλαδή η είσοδος ήταν 200 κορώνες

και θα είναι 250 κορώνες μέχρι την επόμενη αύξηση! Μην ξε-

χνάτε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχαμε καμία αύξηση εάν

και το ενοίκιο της αίθουσας αυξάνεται συνεχώς. Εξάλλου,

αυτή η απόφαση πάρθηκε από όλους μας στη Γενική Συνέ-

λευση της ΕΚ Πράγας. Άρα, οι «φωνούλες» ήταν περιττές

προπαντός από μέλη της Κοινότητας που έρχονται μόνο στις

εκδηλώσεις αυτές και ποτέ, μα ποτέ δεν προσφέρθηκαν να

δώσουν ένα χεράκι στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Όπως

σας το είπα αρκετές φορές, οι θεατές δεν έχουν το δικαίωμα

να διαμαρτύρονται. Αλλά περιμένουμε και κανένα ευχαριστώ

από αυτό του είδους μελών της Κοινότητας. Είναι αξιοσημεί-

ωτο ότι οι συνταξιούχοι μας πληρώσανε είσοδο 100 κορω-

νών με υπερηφάνεια ότι και αυτοί κάπως βοηθάνε την

Κοινότητα. Έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετά μέλη της Κοινό-

τητας ακόμα ζούνε με το αίσθημα ότι η Κοινότητα είναι υπο-

χρεωμένοι να βρίσκει την οικονομική υποστήριξη για να

γλεντάνε αυτοί. Όπως έχετε αντιληφτεί εδώ και είκοσι χρόνια

δεν έχουμε τέτοιους καλούς «χορηγούς», που να οργανώ-

νουν εκδηλώσεις χωρίς κανείς να ξέρει ποιος πληρώνει τη

νύφη. Στη νέα «τάξη» πραγμάτων και κατά τη δική μου προ-

σωπική γνώμη (όπως και την εξέφρασα στη Γενική Συνέ-

λευση της ΕΚ Πράγας) κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να

μας πληρώνει τα γλέντια, στα οποία λίγα είναι τα μέλη της

Κοινότητας που κάνουν τον κόπο να συμμετάσχουν. Όσο για

βοήθεια από τα περισσότερα μέλη, ξεχάστε το… Μείναμε με

τη νοοτροπία άσε τους τρελούς να τρέχουν και οι καλοί «χο-

ρηγοί» να πληρώνουν… Και για να τελειώνει αυτή η συζή-

τηση παρακαλώ τα μέλη της Κοινότητάς μας να κάνουν τις

παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους και βέβαια να μας

βοηθήσουν να βρίσκουμε και την οικονομική υποστήριξη για

να «γλεντούμε». Εγώ θέλω να κάνω μία πρόταση και πάλι

ελπίζοντας ότι θα γίνει μια πιο ευρεία συζήτηση πάνω στο

θέμα - τελικά τι γιορτάζουμε όταν διοργανώνουμε εκδηλώσεις

για τις εθνικές μας επετείους. Εγώ προτείνω να πραγματο-

ποιούμε τον εορτασμό των εθνικών επετείων στο Σπίτι Εθνι-

κών Μειονοτήτων και εάν θέλουμε χορούς και γλέντια να

διοργανώνουμε ελληνικές χοροεσπερίδες ξεχωριστά. Έτσι ο

κόσμος θα ξέρει εάν γιορτάζουμε το ΟΧΙ είτε την 25η Μαρ-

τίου, η απλώς βρίσκουμε μια αφορμή για να χορέψουμε. Έτσι

μπορεί και οι φίλοι μας Τσέχοι να μάθουν την έννοια αυτών

των εκδηλώσεων. Περιμένουμε τα σχόλια σας!!!!

Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκαν όπως πάντα ο Πρέσβης

της Ελλάδας, κ. Κ. Κοκόσης, ο νέος Πρέσβης της Κυπριακής

Δημοκρατίας, κ. Φ. Αναστασίου, τον οποίο και καλωσορί-

σαμε, ο Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ελλάδας, κ. Στυλια-

νόπουλος και μέλη των εθνικών μειονοτήτων από το Σπίτι

Εθνικών Μειονοτήτων.

Μια άλλη αρκετά πετυχημένη εκδήλωση ήταν η προβολή

του ντοκιμαντέρ «Εδώ Πολυτεχνείο» στις 21 Νοέμβρη

στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. Ευχαριστούμε τη Διευ-

θύντρια μας, κ. Χραμπάκοβα, η οποία Σάββατο μέρα ήρθε

να μας βοηθήσει να στήσουμε την «τεχνολογία» για την προ-

βολή, και όχι μόνο, έμεινε να δει το ντοκιμαντέρ. Ευχαρι-

στούμε τον Ηλία Μιχόπουλου για τη μετάφραση στα τσέχικα.

Το σχόλιο της κυρίας Χραμπάκοβα ήταν «είμαι ευτυχισμένη

που για πρώτη φορά έμαθα με λεπτομέρεια αυτό το κομμάτι

της ιστορίας της Ελλάδας. Θέλω κι εγώ να συμμετάσχω στις

εκδηλώσεις σας διότι πάντα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για

μας». Εμείς είμαστε πάντα ευτυχισμένοι όταν η κυρία Χραμ-

πάκοβα και αντιπρόσωποι της κυβέρνησης παρευρίσκονται

στις εκδηλώσεις μας. 

Στις 28 Νοέμβρη, είχαμε μια υπέροχη βουλγαροελληνική

φολκλορική εκδήλωση σε συνεργασία με τη βουλγάρικη κοι-

νότητα «Αναγέννηση». Μέλη των δύο κοινοτήτων δοκιμά-

σανε βουλγάρικα και ελληνικά μεζεδάκια, κρασιά, πίτες, κτλ.

Ήταν μια ωραία εκδήλωση με τα χορευτικά των δύο κοινοτή-

των, Πίριν (το βουλγάρικο) και Ακρόπολις της ΕΚ Πράγας, τα

οποία χειροκροτήθηκαν από όλους μας. Και τα δύο συγκρο-

τήματα χορέψανε με μεγάλο μεράκι. Εμείς ήμασταν πολύ χα-

ρούμενοι όταν είδαμε το δικό μας χορευτικό να χορεύει με τις

καινούριες στολές από την περιοχή Ημαθεία με ένα καινούρ-

γιο ρεπερτόριο. Στο τέλος και τα δύο χορευτικά χορέψανε

μαζί και μας δείξανε ότι υπάρχουν αρκετοί χοροί από τις δύο

χώρες που μοιάζουνε. Όταν άρχισε να παίζει και η ορχήστρα

μας, ο κόσμος δεν άντεξε και όλοι, Βούλγαροι και Έλληνες,

πιάστηκαν στο χορό. Η Πρόεδρος της Βουλγάρικης Κοινότη-

τας «Αναγέννησης», Μαρία Ζαχάριεβα, στο λόγο της είπε «με

χαρά βλέπουμε να πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση και

με τόση μεγάλη συμμετοχή από τις δυο κοινότητες» και πρό-

τεινε να γίνει αυτή η εκδήλωση ετήσια και παράδοση στο

«Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων». Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας

στο δικό της λόγο συμφώνησε προτείνοντας ένα πιο μεγάλο

χώρο αφού η αίθουσα αυτή ήταν αρκετά μικρή για να μπο-

ρέσουν όλοι να χορέψουν. Είναι αλήθεια ότι δεν περιμέναμε

τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Από το Υπουργείο

Πολιτισμού της Τσεχίας, όπως και από το Δημαρχείο της

Πράγας μας χαιρέτησαν για αυτή την πρώτη εκδήλωση ως

μια αξιόλογη πρωτοβουλία την οποία πρέπει να συνεχίσουν

να υποστηρίζουν. Εκτός από τους χορηγούς μας, η εκδή-

λωση υποστηρίχτηκε οικονομικά από το Υπουργείο Πολιτι-

σμού της Τσεχίας και το Δημαρχείο της Πράγας για το οποίο

τους ευχαριστούμε. Τη λαχειοφόρο αγορά με προϊόντα από

τις δύο χώρες (από τη δική μας πλευρά ο κύριος χορηγός

ήταν ο Κώστας Γκουλιαμάνης) την κάναμε διαφορετικά,

ΕκδηλΩσεις της ΕΚ Πραγας
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όπως συνηθίζουν οι Βούλγαροι φίλοι

μας, δηλαδή όλοι κερδίζουν από κάτι.

Χρειάστηκε να ετοιμάσουμε και άλλα

δωράκια την τελευταία στιγμή διότι όλοι

θέλανε να αγοράσουνε εισιτήρια για τη

λαχειοφόρο αγορά. Ευχαριστούμε τον

Κώστα Γκουλιαμάνη του ελληνικού μα-

γαζιού ελληνικών προϊόντων στην Vo-

celova 3, Praha 2. Επίσης

συγχαρητήρια στο ΔΣ της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας που βρήκανε χρόνο

να ετοιμάσουν αυτή την εκδήλωση και

προσωπικά να συμβάλλουν με δώρα

και ΔΟΥΛΕΙΑ για να πετύχει αυτή η εκ-

δήλωση: την Ελευθερία Γιώση-Πετελί-

κοβα, η οποία όχι μόνο πρόσφερε

τιροπιτάκια φτιαγμένα από τα ίδια τα χε-

ράκια της, αλλά μπόρεσε να έρθει να

μας βοηθήσει μετά τη βάρδια της από

τη δουλειά! Τον Γιάρα Πέτελικ, ο οποίος

κουβαλούσε, σήκωνε, έπλυνε πιάτα,

σέρβιρε τον κόσμο και ήταν παντού

όπου τον χρειαζόμασταν. Τη Νίκη

Σπάλα-Ποντλάχοβα, η οποία αν και με

πολλή δουλειά όχι μόνο στο σπίτι της

και στη δουλειά της, αλλά και στην Κοι-

νότητα, ετοίμασε όλα τα χαρτιά για τις

επιδοτήσεις για την Κοινότητα από το

Δημαρχείο και Υπουργείο Πολιτισμού

της Τσεχίας, κουβάλησε τις πίτες μόνη

της και έκανε και τον διερμηνέα, και

ήταν παντού για να καλωσορίσει τον

κόσμο, κτλ. Τον Μιχάλη Σπάλα Λάσο

που ετοίμασε το χορευτικό και βέβαια

και τα μέλη του χορευτικού που θυσιά-

σανε το Σάββατο τους για να συμμετά-

σχουν στην εκδήλωση, τα παιδιά της

ορχήστρας μας, Ντίνο, Έλλη, Νίκο και

το καινούργιο μπουζούκι, Θωμα, οι

οποίοι και αυτοί υποστηρίξανε την Κοι-

νότητα, όπως πάντα όταν τους καλούμε

να βοηθήσουν. Όπως πάντα η Ερμιόνη

Σπάλα έψησε τις πίτες, βοηθούσε στην

προετοιμασία του πλούσιου τραπεζιού,

και ήταν σχεδόν στο πόδι σε όλη τη

διάρκεια της εκδήλωσης. Η Ερμιόνη

ήταν η μόνη συνταξιούχα μαζί με τη μη-

τέρα της Μαρίας Ζαχάριεβα που βοη-

θούσανε και βρισκότανε παντού. Και τις

δύο μητέρες τις ευχαριστούμε που αψη-

φήσανε τους πόνους στα πόδια, χέρια,

και τη ζέστη του σπιτιού τους και ήρθαν

όχι για να γλεντήσουν, αλλά για να βοη-

θήσουν. Τώρα, θα μου πείτε ότι όλο τα

ίδια ονόματα ακούτε. Μα πια άλλα θα

μπορούσαμε να γράψουμε. Οι εκδηλώ-

σεις θέλουν και δουλειά και σας βεβαιώ

ότι δεν είναι εύκολο να θυσιάσεις την οι-

κογένεια σου, τον προσωπικό σου

χρόνο και τη ζεστασιά του σπιτιού σου

και να τρέχεις για να βγει η κοινότητα

ασπροπρόσωπη στους διάφορους φο-

ρείς που μας έχουν σα μια δραστήρια

κοινότητα εάν και μικρή. Ο καθένας μας

ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ευχα-

ριστούμε και τα μέλη της Κοινότητάς

μας που μας τίμησαν με τη συμμετοχή

τους και τον Ηλία Μιχόπουλου που

έπαιξε το ρόλο του φωτογράφου αφού η

δική μας φωτογραφική μηχανή αποφά-

σισε να σταματήσει να λειτουργεί! Και

στα μέλη του ΔΣ που αδικαιολόγητα δεν

ήρθαν στην εκδήλωση, όπως και στα

μέλη της Κοινότητας που βαριούνται

ακόμα και τον εαυτό τους, θέλουμε να

πούμε ότι εάν θέλουν Κοινότητα, πρέ-

πει να συμμετάσχουν και να βοηθούν ο

καθένας με ότι μπορεί. Αλλιώς δεν

υπάρχει νόημα να έχουμε κοινότητα.

Κλείνουμε το «μαγαζί» και με την

«παρέα» μας, διότι όλο τα ίδια άτομα εί-

μαστε στην πρώτη γραμμή, κάνουμε

δικές μας εκδηλώσεις!

Πάντως, ήταν μια πετυχημένη εκδή-

λωση με μεγάλη συμμετοχή από τα

μέλη της βουλγάρικης κοινότητας. Ο

Χρήστος Χρήστεβ, μέλος της δεύτερης

βουλγάρικης κοινότητας (υπάρχουν

πέντε βουλγάρικες κοινότητες στην

Πράγα και όλες στείλανε αντιπροσώ-

πους στην εκδήλωση μας, και όλοι θέ-

λανε να συνεργαστούν μαζί μας!) μας

έδωσε το ακόλουθο μήνυμα για το πε-

ριοδικό μας:« Με μεγάλη ευχαρίστηση

και χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σας

να συμμετάσχω στην μουσικοχορευτική

αυτή εκδήλωση των δύο Βαλκανικών

λαών. Θέλω να συγχαρώ τους διοργα-

νωτές για αυτή την καλή πρωτοβουλία,

όπως και τους χορευτές και μουσικούς,

και όλους τους συμμετάσχοντες και να

τους ευχηθώ υγεία, επιτυχία και καλή

διασκέδαση. Είναι αξιοσημείωτο ότι

μετά από χρόνια όταν τα Βαλκάνια τα

είχαν σηματοδοτήσει σα φωλιά διχο-

νοιών και εντάσεων, σήμερα έχουν φι-

λικές και ειρηνικές σχέσεις, και είναι

ένας χώρος με κοινές θρησκευτικές, πο-

λιτιστικές και πνευματικές αρχαίες πα-

ραδόσεις. Ελπίζουμε ότι με αυτή την

εκδήλωση, τη Βουλγαροελληνική συ-

νεργασία στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτή-

των» ακόμα μία φορά θα δείξουμε τις

καλές σχέσεις τις οποίες πάντα είχαν οι

δυο λαοί μας. Ελπίζω και οι άλλες κοι-

νότητες των Βαλκανίων να συνεργα-

στούν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για

την πρόσκληση».

Τώρα, για τελευταία φορά θα ακούσετε

τη γκρίνια μου… Από ότι έχουμε κατα-

λάβει υπάρχουν τρεις κατηγορίες Ελλή-

νων στην Πράγα. Στην πρώτη

κατηγορία είναι οι Έλληνες που πά-

σχουν για την προβολή και προώθηση

του Ελληνισμού σε καθημερινή βάση. Η

δεύτερη κατηγορία αποτελείται από

«Έλληνες» που καπηλεύονται τον Ελ-

ληνισμό για προσωπικά συμφέροντα ή

ακόμα για τη γοητεία τους σε επισήμους

και μη και τους συναντάμε σε εκδηλώ-

σεις μόνο της Ελληνικής Πρεσβείας. Και

η τρίτη κατηγορία έχει τους πιο ευτυχι-

σμένους – αισθάνονται «Έλληνες»

μόνο όταν κάποιος Υπουργός και

ακόμα Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας

επισκέπτεται. Εμείς θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε ακόμα μία φορά όλους τους

καλούς και «ξεχασμένους» Έλληνες

που μας βοηθούν σαν Κοινότητα σε κα-

θημερινή βάση και που προφανώς λεί-

πουν από τις «επίσημες λίστες» της

Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πράγα

όταν είναι να τους καλέσουν σε δικές

τους εκδηλώσεις. Θέλω να ενημερώσω

όλους αυτούς τους καλούς Έλληνες και

στυλοβάτες της Κοινότητάς μας ότι η

ΕΚ της Πράγας δε στέλνει προσκλήσεις

ούτε διαλέγει σε ποιους πρέπει να στα-

λούν προσκλήσεις όταν μια εκδήλωση

αφορά την Πρεσβεία της Ελλάδας. 
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Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, την Πράγα επι-

σκέφτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας

του Ελλήνο-Ορθόδοξου Πατριαρχείου

Ιερουσαλήμ, κ. Θεοδόσιο τον οποίο συ-

νοδεύανε ο Δρ Αμπδουλραχμάν Αμ-

παντ, αντιπρόσωπος των

μουσουλμάνων της Παλαιστίνης  και ο

κ. Χασάν Χαντρ, συγγραφέας. Η επί-

σκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την αι-

γίδα της Υπουργού Πολιτισμού της

Παλαιστίνης, κ. Σιχάμ Μπαργκούτη με

στόχο την παρουσίαση της Ιερουσαλήμ

ως πρωτεύουσα αραβικού πολιτισμού.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η παλαιστι-

νιακή κοινότητα της Πράγας «Παλαιστι-

νιακό Φόρουμ» σε συνεργασία με την

Ελληνική Κοινότητα της Πράγας και την

Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας και

Σλοβακίας με επικεφαλή τον Μακαριό-

τατο Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας και Σλοβα-

κίας, κ. Χριστόφορο. Στις διάφορες

εκδηλώσεις στις οποίες τιμήσαμε τους

επισκέπτες μας είχαμε την ευκαιρία και

την τιμή να συναντηθούμε και συζητή-

σουμε με τους φιλοξενούμενούς μας.

Επίσης οι Ορθόδοξοι πιστοί πολλών

εθνικοτήτων,  μετά τη Θεία Λειτουργία

στις 6 Δεκεμβρίου στον ΙΝ «Κυρίλλου

και Μεθοδίου» είχαν την ευκαιρία να με-

ταφέρουν το Άγιο Φως και Άγιο Νερό

της Ιερουσαλήμ στα σπίτια τους (εάν

και έβρεχε) με το οποίο μας ευλόγησε ο

Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος, κ. Θεο-

δόσιος, τα οποίο ο ίδιος έφερε από την

Άγια πόλη των Ιεροσολύμων. Ήταν

συγκινητικό να βλέπει κανείς τους πι-

στούς της Ορθοδοξίας να ενώνονται σα

μία μεγάλη οικογένεια υπό τους ήχους

της Θείας Λειτουργίας σε διάφορες

γλώσσες – ελληνικά, αραβικά, τσέχικα,

ρωσικά… με τη χορωδία του Ιερού

Ναού να συνοδεύει τις ευλογίες και μη-

νύματα αγάπης του Σεβασμιότατου Θε-

οδοσίου και του Σεβασμιότατου

Σουβάρσκυ, Μητροπολίτης της Πρά-

γας. 

Αναλυτικά, το Πρόγραμμα των εκδηλώ-

σεων:  

Στις 4 Δεκεμβρίου, ο Μακαριότατος

Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβα-

κίας, κ. Χριστόφορος, πρόσφερε δεί-

πνο στο Σεβασμιότατο

Αρχιεπίσκοπο Σεβαστείας, κ. Θεο-

δόσιο του Πατριαρχείου Ιεροσολύ-

μων και τη συνοδεία του από την

Παλαιστίνη, στο ελληνικό εστιατόριο

«Όλυμπος», όπου ήταν προσκεκλη-

μένη και η Πρόεδρος της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-

Healey. Ευχαριστούμε ακόμα μία φορά

την οικογένεια Νεδέλκου (Έλληνες κα-

θημερινής βάσης), η οποία στήριξε

αυτό το δείπνο με την καλοσύνη τους,

με την προσφορά τους και τον κόπο

τους να δείξουμε τι εστί Ελληνισμός. Και

όπως πάντα, αυτή η οικογένεια όταν

έχουμε εκδηλώσεις εκεί, πάντα «χάνει»

από τέτοιους πελάτες σαν την Ελληνική

Κοινότητα της Πράγας. Δε «χάνει»

όμως την αγάπη και τον σεβασμό μας.

Να, ποιοι είναι οι Έλληνες στην ψυχή

και πνεύμα! (Εδώ θα πρέπει να σας πω

και για τον Αλέξη Χινόπωρο, ο οποίος

κι αυτός έχει την ατυχία να μη αναγνω-

ρίζεται «επίσημα» σα στυλοβάτης της

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Όμως

είναι! Κι εμείς είμαστε ευγνώμονες για

όσα προσφέρει στην Κοινότητά μας και

στον Ελληνισμό γενικά, έτσι σεμνά και

απλά, χωρίς φανφάρες! Μάλλον κά-

ποιοι που γράφουν λίστες με τους «κα-

λούς Έλληνες» πρέπει να δώσουν

σημασία στο ποιος είναι ακριβώς Έλ-

ληνας και ποιος βοηθάει να προωθή-

σουμε αυτόν τον Ελληνισμό εδώ στην

Τσεχία. Ε, μια αναθεώρηση λίστας δε

θα κάνει κακό σε κανέναν.).  

Στο δείπνο πήραν μέρος κληρικοί και

φίλοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της

Πράγας, όπως και Παλαιστίνιοι, οργα-

νωτές της μεγάλης εκδήλωσης «Ιερου-

σαλήμ, αραβική πολιτιστική πρω-

τεύουσα». Ο Σεβασμιότατος Θεοδόσιος

μοίρασε βιβλία με την ποίηση του μεγά-

λου παλαιστίνιου ποιητή Μαχμούτ Ντα-

ρουίς σε τσέχικη μετάφραση.

Στις 5 Δεκέμβρη το Παλαιστινιακό

Φόρουμ στην Πράγα σε συνεργασία

με την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας

διοργάνωσε μια πλούσια καλλιτεχνική

βραδιά με όλους τους καλεσμένους από

την Ιερουσαλήμ και με μεγάλη συμμε-

τοχή μελών της αραβικής κοινότητας,

της Παλαιστίνης, και αντιπρόσωποι του

Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων. Στην εκ-

δήλωση αυτή παρευρέθηκαν και πολλοί

τσέχοι πολίτες. Όπως πάντα το χορευ-

τικό μας συγκρότημα χειροκροτήθηκε

με ενθουσιασμό. Ο Σεβασμιότατος Αρ-

χιεπίσκοπος της Σεβαστείας συγκινή-

θηκε όταν είδε και άκουσε το ελληνικό

στοιχείο στην αίθουσα της Λουτσέρνας.

Σηκώθηκε και με συγκίνηση χαιρέτησε

όλους τους Έλληνες που ήμασταν εκεί

και προπαντός τα παιδιά, τα οποία χαι-

ρέτησε προσωπικά ένα, ένα με χειρα-

ψία. Η συγκίνηση από πλευρά των

χορευτών μας ήταν φανερή διότι κανείς

δεν περίμενε τον Σεβασμιότατο προ-

σωπικά να ανεβεί στη σκηνή για να μι-

λήσει στα ελληνικά και για μας τους

Έλληνες εκεί. Εξάλλου, όταν ο Σεβα-

σμιότατος μπήκε με τη συνοδεία του, το

Δρ Αμπντουλραχμάν και τον παλαιστί-

νιο συγγραφέα, Ηασάν, φίλο του μεγά-

λου ποιητή της Παλαιστίνης, Μαχμούτ

Νταρουίς, όλοι σηκωθήκαμε να τον κα-

λωσορίσουμε και να δεχτούμε το Άγιο

Φως που μας μετέφερε από τα Ιεροσό-

λυμα αυτές τις Άγιες Μέρες της Χριστια-

νοσύνης. Μας μίλησε στο λόγο του για

την ενότητα του παλαιστινιακού λαού

ανεξάρτητα από θρησκεία και για την

Άγια Ιερουσαλήμ, ως πολιτιστική αρα-

βική πόλη. Ο Δρ Αμπντουλραχμάν, από

Επισκεψη του Αρχιεπισκοπου
Σεβαστειας κ. Θεοδοσιου,

Αταλλαχ Χαννα, στην Πραγα
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την πλευρά του επίσης ζήτησε όλοι να

είναι ενωμένοι και τόνισε ότι η Ιερουσα-

λήμ ανήκει όπως στις τρεις μεγάλες

θρησκείες που βρίσκονται εκεί, έτσι και

σε όλους τους κατοίκους της. Με λίγα

λόγια η Ιερουσαλήμ δε μοιράζεται.

Όπως και δε μοιράζεται ο παλαιστινια-

κός λαός. Τα ντοκιμαντέρ του σκηνο-

γράφου Χάινταρ Χουρούρη από τη

Γάζα μας δείξανε γιατί αυτός ο λαός επι-

τέλους πρέπει να έχει το δικό του κρά-

τος και όλοι οι πρόσφυγες να

επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις

περιουσίες τους, στη δική τους Γη και

Πατρίδα. Εμείς που ξέρουμε τι θα πει

πολιτική προσφυγιά δείξαμε την συμ-

παράστασή μας στον παλαιστινιακό

λαό ακόμα μια φορά εδώ στην Πράγα –

Ναι, ένας λαός, ένα ανεξάρτητο κράτος,

μια πρωτεύουσα.

Στο διάλειμμα χριστιανοί και μουσουλ-

μάνοι τρέξανε να χαιρετήσουνε τον Σε-

βασμιότατο Θεοδόσιο και τους

καλεσμένους προσωπικά και να βγά-

λουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Κανέ-

νας δεν κάθισε ούτε στιγμή από τους

καλεσμένους. Φιλούσανε τα μικρά παι-

δάκια που με τις φωτογραφικές τους

μηχανές θέλανε να βγούνε φωτογρα-

φίες, αγκαλιάζανε τους συμπατριώτες

τους, συζητούσανε. Ήταν πολύ συγκι-

νητικό κι εμείς οι Έλληνες σπεύσαμε να

δείξουμε το σεβασμό μας προς το Σε-

βασμιότατο Θεοδόσιο και τους φιλοξε-

νούμενους μας.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα πήραν

μέρος καλλιτεχνικά παλαιστινιακά συγ-

κροτήματα και καλλιτέχνες από άλλες

χώρες. Όλοι προσπαθήσαμε να τρα-

γουδήσουμε μαζί με την ορχήστρα το

τραγούδι «Ελευθερία στην Παλαι-

στίνη».

Ήταν συγκινητική η παρουσίαση ποι-

ημάτων του Μαχμούτ Νταρουίς και η

ταινία αφιερωμένη στη ζωή του. Ο

Ηασάν Ηαντρ μας όταν μίλησε στο ΚΑ-

ΛΗΜΕΡΑ μας είπε πόσο σεβασμό και

αγάπη έχει για τους Έλληνες. «Η μισή

μου οικογένεια μένει στην Ελλάδα και ο

αδερφός μου έχει ελληνική υπηκοότητα

και μάλιστα υπηρέτησε στον ελληνικό

στρατό. Υπάρχουν ιστορικοί που λένε

ότι εμείς οι  Παλαιστίνιοι έχουμε την ίδια

ρίζα με τους Έλληνες. Οι πρώτη

κάτοικοι της Παλαιστίνης λεγότανε «Οι

άνθρωποι της θάλασσας διότι είχανε

έρθει από τα ελληνικά νησιά και έτσι

εξηγούν και αυτή την ιδιαίτερη σχέση

που έχουμε εμείς με τους Έλληνες. Εγώ

κατάγομαι από τη Ραμάλλα και να σου

πω ότι βλέπω πολλά κοινά σημεία με-

ταξύ μας – στη μουσική μας, στις πα-

ραδοσιακές στολές, στη κουζίνα μας. Το

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αυτή η διε-

θνές εκδήλωση μου άρεσε πάρα πολύ.

Και προσωπικά μου άρεσε το ελληνικό

χορευτικό συγκρότημα. Όταν είδα τις

μαντίλες που φοράγανε τα κορίτσια μου

θύμισαν τη γιαγιά που, η οποία φο-

ρούσε την ίδια μαντίλα. Χαίρομαι πάρα

πολύ που η Ελληνική Κοινότητα της

Πράγας πήρε μέρος μαζί μας σε αυτή

την εκδήλωση, μαζί με την παλαιστι-

νιακή κοινότητα. Όπως ξέρεις, όπως η

Παλαιστίνη έτσι και η Ραμάλλα είναι κα-

τεχόμενη και ο λαός μας αγωνίζεται για

την ανεξαρτησία και ελευθερία του. Η

ισραηλινή κατοχή έχει αφαιρέσει και τα

πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στο

λαό μας. Αλλά η Ραμάλλα συνεχίζει να

είναι πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο

με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις. Η Ραμάλλα συνεχίζει να δημιουρ-

γεί. Εγώ γράφω λογοτεχνικά βιβλία και

είμαι και δημοσιογράφος και στην εφη-

μερίδα μας γράφω για τα γεγονότα μας.

Μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ τη Ρα-

μάλλα και το Βερολίνο. Θέλω να σας ευ-

χαριστήσω ακόμα μία φορά για την

συμπαράσταση σας στον παλαιστινιακό

λαό».   Επίσης η ταινία για την Ιερου-

σαλήμ ως πρωτεύουσα πολιτισμού εν-

θουσίασε όλους τους ακροατές και

πολλοί δεν μπορούσανε να κρατήσουν

τα δάκρυα τους από τη συγκίνηση διότι

κι εμείς ξέρουμε τι θα πει να γνωρίζεις

την πατρίδα σου μόνο από φωτογρα-

φίες, αφίσες και ταινίες. Επίσης, για μας

τους μεγαλύτερους, το ντοκιμαντέρ του

Χάινταρ για τη ζωή και αγώνα του Γιά-

σαρ Άραφατ, το μεγάλο ηγέτη του πα-

λαιστινιακού λαού, και για τα πέντε

χρόνια από το θάνατό του, ήταν συγκι-

νητικό. Σε πολλούς από μας θύμισε

τους δικούς μας αγώνες και υποστήριξη

για το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού

λαού όταν ήμασταν νέοι. Και σήμερα

ακόμα αγωνιζόμαστε και είμαστε στο

πλευρό των παλαιστίνιων αδερφών

μας. Ευχόμαστε σε όλους τους Παλαι-

στίνιους σύντομα να βρεθούν στην Πα-

τρίδα τους ως πολίτες ενός

ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης. 

Ο αντιπρόσωπος του μεγάλου Ιμάμ του

Συμβουλίου Μουσουλμάνων, Δρ. Αμ-

πντουλραχμάν Αμπαντ, μας έδωσε το

δικό του μήνυμα για τους Έλληνες. Συγ-

κεκριμένα μας είπε: «Καταρχήν, θέλω

να εκφράσω την αγάπη μου για τα

αδέρφια μας Έλληνες και να τους πω

ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι ένα κομ-

μάτι και της δικής μας ιστορίας. Εμείς

έχουμε άριστες σχέσεις με την Ελλάδα

και με το λαό της Ελλάδας. Θέλω να

τους εκφράσω την ευχαρίστησή μας και

την ευγνωμοσύνη μας για την υποστή-

ριξη που δίνουνε στο λαό μας, που είναι

πάντα στο πλευρό μας και υποστηρί-

ζουνε τον αγώνα του λαού μας διότι

είναι δίκαιος αγώνας. Εμείς πιστεύουμε

ακράδαντα ότι θα έρθει η μέρα όταν η

Παλαιστίνη τα ελευθερωθεί. Το ίδιο

θέλω να πω και στους Τσέχους πολίτες.

Πολλοί Παλαιστίνιοι σπουδάσανε στα

πανεπιστήμια αυτής της φιλόξενης

χώρας και ακόμα όταν επιστρέφουν

στην Παλαιστίνη τη θυμούνται με ευ-

γνωμοσύνη και πολλή αγάπη, για το

λαό της, για τους δασκάλους τους. Έτσι

εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα

κομμάτι αυτής της χώρας και ελπίζομαι

ότι όταν θα αποχτήσουμε το δικό μας

ανεξάρτητο κράτος, την ελεύθερη Πα-

λαιστίνη, οι σχέσεις μας θα βελτιωθούν

ακόμα πιο πολύ, Ινσάλλαχ.» 

Στις 6 Δεκέμβρη, πραγματοποιήθηκε η

Θεία Λειτουργία, στην οποία ο Σεβα-

σμιότατος Θεοδόσιος, φιλοξενούμενος

του Μητροπολίτη της Πράγας, Δρ Σου-

βάρσκυ, λειτούργησε

στα ελληνικά, αραβικά

και σλάβικα. Εμείς εί-

χαμε την τιμή να μιλή-

σουμε με το

Σεβασμιότατο Θεοδόσιο

και να τον φιλοξενή-

σουμε στο περιοδικό

μας.
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Κ: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε που

δεχτήκατε να μιλήσετε σε όλο τον Ελλη-

νισμό της Τσεχίας μέσω του περιοδικού

μας, το οποίο φέτος γιορτάζει δέκα χρό-

νια από την ίδρυσή του. Θέλουμε να

σας καλωσορίσουμε κι εμείς σ’ αυτή την

όμορφη πόλη και να εκφράσουμε την

αγάπη και σεβασμό που αισθανόμαστε

για σας και το Πατριαρχείο στην Άγια

πόλη της Ιερουσαλήμ.

Θα ήθελα, καταρχήν, να σας ευχαρι-

στήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία

σας, για την αγάπη σας και θα ήθελα

να συγχαρώ όλη την Ελληνική Κοι-

νότητα εδώ στην Πράγα για την

αγάπη που έχει προς την Ελλάδα,

προς την Παλαιστίνη και προς τα

Πανάγια προσκυνήματα. Αισθάν-

θηκα πάρα πολύ συγκινημένος εχθές

στην καλλιτεχνική εκδήλωση όταν

είδα αυτά τα όμορφα παιδιά που μας

τραγούδησαν τόσο ωραία, που μας

χόρεψαν τόσο ωραία. Συγκινήθηκα

επίσης που σας ακούσαμε και εί-

δαμε την αγάπη σας προς το Πα-

τριαρχείο Ιεροσολύμων, προς την

Εκκλησία, προς τους Παλαιστίνιους

ειδικά. Και θα ήθελα να σας ευχαρι-

στήσω καταρχήν για την υποστή-

ριξη που προσφέρετε στην

παλαιστινιακή κοινότητα εδώ στην

Πράγα. Από την πρώτη στιγμή που

πάτησε το πόδι μας εδώ, τα παιδιά

μας λέγανε τα καλύτερα λόγια για

σας, για τους Έλληνες πόσο καλοί

άνθρωποι είναι, πόσο ευγενείς και

πόσο αγαπούν τους Παλαιστίνιους.

Κι εγώ νομίζω ότι αυτό

είναι φυσικό διότι είμα-

στε από μία ρίζα. Πρώτα

απ’ όλα μας δημιούρ-

γησε όλους ο Θεός. Ο

Θεός είναι δημιουργός

όλων. Δεύτερο, είμαστε

σχεδόν μια οικογένεια,

Έλληνες και Παλαιστί-

νιοι, είμαστε σχεδόν από

την ίδια ρίζα. Γι’ αυτό εγώ

όταν βλέπω ένα Έλληνα

αισθάνομαι ότι είναι

αδελφός μου. Και πι-

στεύω κι εσείς οι Έλλη-

νες όταν μας βλέπετε, μας βλέπετε

σαν πραγματικά αδέρφια.

Θέλω επίσης, να σας μεταφέρω τις

ευχές και τις ευλογίες του Μακαριό-

τατου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ.

Θεοφίλου. Σας μεταφέρω την ευλο-

γία του Παναγίου Τάφου και του Πάν-

σεπτου Σπηλαίου της Γεννήσεως

της Βηθλεέμ. Σε λίγες μέρες θα γιορ-

τάσουμε τα Χριστούγεννα και ο νους

όλων των ανθρώπων στρέφεται στο

Σπηλαίο της Βηθλεέμ. Από κείνα τα

μέρη τα ευλογημένα της Παλαιστί-

νης, σας χαιρετούμε και σας ευχόμα-

στε Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια

Πολλά και Καλή Χρονιά.

Κ: Πώς αισθανθήκατε σήμερα στην εκ-

κλησία;

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θεό

που μας αξίωσε να έρθουμε εδώ, να

επισκεφτούμε θα έλεγε κανείς αυτή

την ευλογημένη χώρα. Όπου περ-

νάς, βλέπεις εκκλησίες, βλέπεις

σταυρούς, βλέπεις ανθρώπους που

πιστεύουν στο Χριστιανισμό. Και δε

μπορώ να ξεχάσω σαν Ορθόδοξος

που σπούδασα Θεολογία στη Θεσ-

σαλονίκη, δε μπορώ να αγνοήσω τη

συμβολή των Αγίων Κυρίλλου και

Μεθοδίου που ήρθαν εδώ από την

Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη.

Ήρθαν εδώ για να διδάσκουν τον

κόσμο την Ορθοδοξία και τη Χρι-

στιανική Πίστη. Καταρχήν, εγώ νο-

μίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα

που έγινε σ’ αυτή την επίσκεψη,

είναι το θρησκευτικό γεγονός που

πραγματοποιήθηκε σήμερα (6 Δε-

κέμβρη) το πρωί – η Θεία Ευχαρι-

στία, η οποία είναι το παν. Μέσα στη

Θεία Ευχαριστία, μέσα στην εκκλη-

σία αισθανόμαστε ότι είμαστε πραγ-

ματικά μια οικογένεια. Και γι αυτό

κοινωνούμε από ένα ποτήρι κι από

ένα σώμα. Κι όλοι μας είπαμε το

Πάτερ Ημών ανεξάρτητα εάν άλλοι

το είπαν στα αραβικά, άλλοι στα ελ-

ληνικά ή σλάβικα. Εγώ νομίζω ότι

μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν

τείχη μεταξύ των ανθρώπων. Ο Χρι-

στός ήρθε για να γκρεμίσει τα τείχη

μεταξύ των ανθρώπων. Ήρθε να

ενώσει όλο τον κόσμο μέσα στο

πνεύμα της αγάπης και της ειρήνης.

Αυτό αισθάνθηκα σήμερα στην εκ-

κλησία. Όταν βγήκα από την Ωραία

Πύλη και είπα Κύριε, Κύριε, είδα

μπροστά μου ότι υπάρχουν ορθόδο-

ξοι Παλαιστίνιοι, Σλάβοι, Έλληνες,

Κύπριοι, Ουκρανοί, Ρώσοι και πολ-

λοί άλλοι. Τους κοίταξα όλους κι

έβλεπα ότι το Φως Χριστού είναι για

όλους. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που

έγινε στην εκκλησία σήμερα το πρωί

ήταν μια ξεχωριστή ευκαιρία για

μένα. Ήταν μεγάλη ευλογία για μένα

να προσευχηθούμε όλοι μέσα σ’

αυτή την όμορφη εκκλησία για να

πούμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε

άνθρωποι, είμαστε μια οικογένεια, εί-

μαστε ένα σώμα. Αγωνιζόμαστε για

τον άνθρωπο, για το καλό του αν-

θρώπου. Επίσης ένα μεγάλο γεγο-

νός ήταν αυτό που συνέβηκε εχθές

το βράδυ στο θέατρο Λουτσέρνα

όταν μίλησα εγώ κι ο εκπρόσωπος

των Μουσουλμάνων. Έτσι και οι δύο

εκφράσαμε την αγάπη μας προς την

Ιερουσαλήμ, αυτή την ευλογημένη

πόλη που τη θεωρούμε εμείς ως ορ-

θόδοξοι ότι είναι Μητέρα των Εκκλη-

σιών. Αλλά έχει ύψιστη σημασία και

για τους μουσουλμάνους και για

τους εβραίους. Εμείς αυτό δεν το

αγνοούμε. Εμείς πραγματικά  την

έχουμε την Ιερουσαλήμ ως πρω-

τεύουσα του Χριστιανισμού, αλλά

δεν αγνοούμε ότι κι άλλοι άνθρωποι

που πιστεύουν σ’ άλλες εκκλησίες

Συνeντευξη με
το
Σεβασμιοτατο
Θεοδοσιο
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συνδέονται μ’ αυτή την πόλη. Είναι ευλογημένη πόλη για

τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Και εχθές αυτό το το-

νίσαμε σ’ αυτή τη συνάντηση που είχαμε. Μιλήσαμε για

την σημασία των Ιεροσολύμων, πνευματική, χριστιανική

ακόμα και για τις άλλες θρησκείες, για τους Άραβες. Για

τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται για την ελευθερία

τους για να αποκτήσουν ένα κράτος και να γίνει αυτή η

Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αυτού του κράτους. Εμείς υπο-

στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους διότι η υπόθεση των Πα-

λαιστίνιων είναι υπόθεση ηθική, ανθρώπινη. Και σαν

άνθρωποι, κι επειδή το πιστεύουμε βέβαια, είμαστε υπο-

χρεωμένοι να υποστηρίζουμε αυτό το λαό που αγωνίζε-

ται για την ελευθερία του.

Κ: Στην καλλιτεχνική βραδιά μιλήσατε με μεγάλη συγκίνηση

και για την Κύπρο…

Τώρα με συγκινήσατε πάρα πολύ διότι εγώ αγαπώ

πάρα πολύ την Κύπρο. Τη αγαπώ για πολλούς και ποι-

κίλους λόγους. Πρώτα από όλα είναι πολύ κοντά μας,

δηλαδή ίσως μισή ώρα με το αεροπλάνο και από τη

Χάιφα με πλοίο μπορείς σε 10 με 12 ώρες να είσαι στην

Κύπρο. Κι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία μεταξύ μας.

Μας ενώνει η Ορθοδοξία. Μας ενώνει η αγάπη προς τα

Πανάγια προσκυνήματα. Μας ενώνει επίσης και ο

πόνος. Οι Κύπριοι υποφέρουν, βλέπουν το νησί τους να

υποφέρει κι εμείς υποφέρουμε, βλέπουμε την Πατρίδα

μας να υποφέρει. Γι’ αυτό εμείς σαν Παλαιστίνιοι που ζη-

τούμε την ελευθερία για την Παλαιστίνη, ταυτοχρόνως

πιστεύουμε ότι η Κύπρος πρέπει να ενωθεί, πρέπει να

τελειώσει η κατοχή από την Κύπρο όπως και από την

Παλαιστίνη, έτσι ώστε η Κύπρος να μείνει πάντα ελλη-

νική όπως και πάντα ήταν. Και η Παλαιστίνη να μείνει

παλαιστινιακή όπως ήταν πάντα. Γι’ αυτό εγώ χαιρετίζω

την Ελλάδα, χαιρετίζω την Κύπρο. Εύχομαι με το καλό

να δούμε την Κύπρο ενωμένη και να γυρίσει η δόξα εκεί.

Εδώ μνημονεύω με πάρα πολλή καύχηση τον μεγάλο

Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος με το ράσο

του, με το καλυμμαύχι  του και με το κοντάκιο του μι-

λούσε για την Κύπρο, αγαπούσε την Κύπρο μέχρι την

τελευταία του πνοή, και είπε ότι η Κύπρος πρέπει να μεί-

νει ελεύθερη. Κι εγώ νομίζω ότι οι Κύπριοι πρέπει να συ-

νεχίζουν αυτό τον αγώνα μέχρι να ελευθερωθεί η

Κύπρος, να μείνει ελληνική όπως ήτα για να χαρεί ο Μα-

κάριος εκεί που βρίσκεται. 

Κ: Ποιο είναι το μήνυμα σας για μας;

Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι μήνυμα αγάπης. Θα

ήθελα να χαιρετήσω το λαό της Τσεχίας. Να χαιρετήσω

ιδιαιτέρως τους Έλληνες τους αγαπητούς μας Έλληνες

και τους Παλαιστίνιους όπως και την ορθόδοξη κοινό-

τητα που έχουμε εδώ. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και

να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο της Τσεχίας και Σλο-

βακίας, κ. Χριστόφορο, όπως και τον Μητροπολίτη της

Πράγας, Δρ. Σουβάρσκυ, που με φιλοξενήσανε στην εκ-

κλησία, στο όμορφο ναό εδώ και λειτούργησα και να

τους ευχαριστήσω για το δείπνο και την παρουσία τους

στο ελληνικό εστιατόριο «Όλυμπος». Εύχομαι σε όλους

τους Έλληνες της Πράγας και παντού Χρόνια Πολλά!

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω η Παλαιστίνη!
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Οι πρόγονοι  μου κατάγονταν από τη

συνοικία Χαρατσάντων πού έφερε το

επίθετο της γενιάς μας, της επτάκωμης

Σάντας, αυτής της αετοφωλιάς  του ελ-

ληνισμού, με τα ιδιαίτερα προνόμια απ’

τους τούρκους, στα ανατολικά υψίπεδα

του Πόντου. Το ελληνικό στοιχείο πραγ-

ματικά ρωσόφιλο και χριστιανορθόδοξα

ομόθρησκο, πλήρωνε πάντα στους

τούρκους τις  συνέπειες αυτής της συμ-

πάθειας του, ύστερα από κάθε νεο-

τουρκική  διένεξη και πόλεμο. Αυτό

έγινε και ύστερα  από τον αποτυχημένο

πόλεμο για την Ρωσία  το 1878. Τότε οι

δικοί μας έφυγαν από την  Σάντα του

Πόντου και  εγκαταστάθηκαν στο χωριό

Γάμισλη του τότε ρωσικού Κυβερνείου

Κάρς  του Καυκάσου. Στο Γάμισλη το

1913 γεννήθηκα κι εγώ.

Όταν η νεοσύστατη σοβιετική εξουσία,

κάτω από την πίεση των εξωτερικών

και εσωτερικών εχθρών, αναγκάζεται με

την συμφωνία Μπρέστ-Λιτόφσκ το

1917, να αφήσει στην Τουρκία  την πε-

ριοχή Κάρς, οι δικοί μας με χιλιάδες άλ-

λους  Έλληνες, ξαναπαίρνουν  το

δρόμο της φυγής, πάμε στο Σοχούμ.

Στις συνθήκες του Πρώτου παγκοσμίου

πολέμου, έλληνες στρατεύσιμοι για να

αποφύγουν την κατάταξή τους  στο ρω-

σικό  στρατό, φεύγανε κρυφά στην Ελ-

λάδα. Έτσι κι ο πατέρας μου Στάθης με

τα αδέρφια του  Σάββα, Γιάννη και Γε-

ώργιο ήρθαν στην Ελλάδα. Όλοι ήταν

ελεύθεροι εκτός από τον μεγαλύτερο,

τον πατέρα μου, που είχε αφήσει κοντά

στους γονείς  του και στον  μικρότερο

αδερφό του Δημήτρη, την τετραμελή οι-

κογένεια του, την

μητέρα μου Βαρ-

βάρα, το γένος Πα-

γιανίδη , με τρία

ανήλικά παιδιά,

δύο κορίτσια και εμένα. Όταν κατοπινά

το 1920 ο  θείος Δημήτρης  μας έφερνε

στην Ελλάδα, οι αδελφές μου Ελένη και

Χριστίνα πέθαναν στο πλοίο όπως πολ-

λοί άλλοι και  ρίχθηκαν  στη θάλασσα.

Στη Θεσσαλονίκη μας περίλαβε ο πατέ-

ρας μου και συναντηθήκαμε μ’ όλα τα

άλλα φευγάτα αδέρφια του. Εγκαταστα-

θήκαμε στο χωριό Αμάραντα του Κιλκίς,

όπου ζούσαμε από τη γεωργία, ασχο-

λούμενοι μ’ αυτήν με τα πιο στοιχειώδη

και αρχέγονα μέσα. Με την πάροδο του

χρόνου πλήθαινε και η οικογένεια μας,

με τέσσερα άλλα αδέρφια, τους Χρήστο

– Ανδροκλή – Ηρακλή και Αχιλλέα. 

Εγώ άρχισα να πηγαίνω στο Δημοτικό

σχολείο, που είχε τέσσερεις τάξεις στο

χωριό μας. Στο χωριό τις διακοπές από

μικρός ακόμη έκανα το τσοπανόπουλο

σε κατσίκια και γουρούνια. Λίγο αργό-

τερα έκανα όλες τις αγροτικές δουλειές,

όργωμα, σπορά, τσάπισμα, θέρος,

αλώνισμα, καπνοκαλλιέργεια κλπ.  Την

πέμπτη και την έκτη  τάξεις τις τελείωσα

σε εξατάξιο δημοτικό σχολείο του Κιλ-

κίς. Διακρινόμουνα για την μάθηση  σαν

υποδειγματικός μαθητής. Γι αυτό ο πα-

τέρας μου αποφάσισε να  με στείλει στο

Γυμνάσιο Κιλκίς. Εκεί οργανώθηκα

στην Κομμουνιστική Νεολαία το 1929.

Στην τρίτη τάξη, το Μάρτη μήνα του

1930, συλλαμβάνομαι μ’ άλλους τέσσε-

ρες μαθητές για την δράση μας. Το

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μας καταδι-

κάζει σε φυλάκιση και εξορία. Ύστερα

από την απόλυση μου από την  εξορία

έκανα αίτηση να ξαναεγγραφώ στο Γυ-

μνάσιο Κιλκίς, απ’ όπου αποβλήθηκα

για πάντα. Το νέο καθηγητικό συμβού-

λιο με τον καινούργιο γυμνασιάρχη δέ-

χονται την αίτηση μου, με το αιτιολογικό

ότι ήμουνα άριστος μαθητής. Αναγκάζο-

μαι όμως να επαναλάβω την τρίτη τάξη,

που την διέκοψα το Μάρτη εξαιτίας της

σύλληψης μου. Στην πέμπτη τάξη ξε-

σπούν στο Γυμνάσιο Κιλκίς απεργιακά

γεγονότα κι αποβάλλομαι για πάντα με

άλλους μαθητές, σαν πρωταίτιος. Έτσι

από τον Μάη μήνα στην πέμπτη τάξη

γράφομαι στο Γ΄ Γυμνάσιο Θεσσαλονί-

κης. Εκεί αναγκαστικά τελείωσα και την

έκτη τάξη.

Για συνέχιση των σπουδών μου σε

ανώτατες σχολές  ο πατέρας μου ούτε ν’

ακούσει ήθελε. Επεδίωκε να τον συμ-

παρασταθώ στο νοικοκυριό για να τα

βγάλομε πέρα με την πολύτεκνη οικο-

γένεια μας. Κι εγώ όμως  ήμουνα αμε-

τάκλητος στην απόφαση μου .Ήθελα

πάση θυσία να σπουδάσω. Αποφάσισα

να παρακολουθήσω στο πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης τη νομική σχολή, που

μπορούσα να τελειώσω με υποφερτά

έξοδα. Τελειώνοντας με εντατική δου-

λειά  τις αγροτικές  εργασίες του νοικο-

κυριού μας, δικαιολόγησα στον πατέρα

μου ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, για να

δώσω, χωρίς να ξέρει  αυτός, εισαγωγι-

κές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Πετυ-

χαίνω στις εξετάσεις και εγγράφομαι

σαν φοιτητής. Όταν το πληροφορήθηκε

από την εφημερίδα ο πατέρας μου ήταν

πια τελειωμένο γεγονός. Από κει και

πέρα παρ’ όλες τις δυστροπίες του, θα

μπορούσα ευκολότερα να πηγαινοέρ-

χομαι στη Θεσσαλονίκη τακτικότερα,

μελετώντας τα μαθήματα στο χωριό,

ετοιμαζόμενος για τις πτυχιακές εξετά-

σεις, ύστερα από τέσσερα χρόνια πα-

ρακολούθηση, με διαδοχική εναλλαγή

της παρουσίας μου στο πανεπιστήμιο

και το χωριό. Το Μάρτη 1939 ύστερα

Για τα 60 χρονια 
πολιτικης προσφυγιας
Μορφες πολιτικων
προσφυγων

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ 
Αυτοβιογραφια
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από εντατική  μελέτη έδωσα πτυχιακές

εξετάσεις μονοκόμματα σ’ όλα τα μαθή-

ματα και πήρα το δίπλωμα των νομικών

και οικονομικών επιστημών στο Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τον Αύγουστο του 1941 απόκτησα το

επάγγελμα δικηγορίας στην περιφέρεια

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και

γράφηκα στο Δικηγορικό Σύλλογο της

πόλης.

Στο λαϊκό-δημοκρατικό κίνημα πήρα

μέρος σαν μαθητής Γυμνασίου, μέλος

της Κομμουνιστικής Νεολαίας από το

1929 και σαν μέλος του ΚΚΕ από το

1930. Το Μάρτη του 1930 καταδικάζο-

μαι σε  τέσσερεις μήνες φυλάκιση και

ένα μήνα εκτόπιση. Την έκτιση της φυ-

λάκισης έκανα στο Επταπύργιο και τις

Νέες Φυλακές Θεσσαλονίκης. Την εκτό-

πιση στην νήσο Σκύρο, όπου εργαζό-

μουνα με τους άλλους συγκατάδικους

μαθητές μου στη συλλογή και το βελό-

νιασμα καπνόφυλλων αντί μεροκάμα-

του. Η δίκη διεξάχθηκε στο Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης και με έφεση στο Εφε-

τείο της πόλης, με την υπεράσπιση δι-

κηγόρου της Εργατικής Βοήθειας και

μάρτυρα  υπεράσπισης τον κοινωνιο-

λόγο καθηγητή στα πανεπιστήμια Θεσ-

σαλονίκης και Ζυρίχης  Αβροτέλη

Ελευθερόπουλου. Η πρωτόδικη όμως

ποινή μας  έμεινε αμείωτη.

Στη διαμόρφωση του  αγωνιστικού μου

χαρακτήρα συνετέλεσε σημαντικά η μα-

θητική και φοιτητική μου ζωή στη Θεσ-

σαλονίκη και η συμμετοχή μου στις

φοιτητικές κινητοποιήσεις και  απεργίες,

ιδίως στα απεργιακά γεγονότα της ερ-

γατικής τάξης και των εργαζομένων της

πόλης κατά την εξέγερση του Μάη

1936, στα οποία πήρα μέρος από τα

πρώτα δρώντα φοιτητικά πρόσωπα.

Τότε σαν μέλος της καθοδήγησης της

ΟΚΝΕ στο πανεπιστήμιο προσωπικά

καθοδηγώ την οργάνωση των φοιτητών

της φιλοσοφικής σχολής. Η επαφή μου

με τα εργατικά συνδικάτα και τις διοική-

σεις των σωματείων τους, η γνωριμία

μου με καθοδηγητικά στελέχη της  Κομ-

μουνιστικής Νεολαίας και του ΚΚΕ, με-

γαλώνει τον ορίζοντα της πολιτικής μου

κρίσης και οξύνει την μαχητικότητα μου.

Η πορεία  αυτής της αλλαγής μου, επι-

ταχύνεται στην περίοδο της τρομοκρα-

τίας του Κονδύλη και λίγο αργότερα της

Μεταξικής δικτατορίας. Η μαζική δίωξη

των στελεχών με φέρνει πιο κοντά με

τους καταδιωκόμενους, όπως τους

Μαλτέζο, τον Τόλιο Ιωαννίδη από το

Κιλκίς και πολλούς άλλους με ψευδώ-

νυμα. Στην δικτατορία του Μεταξά αναγ-

κάζομαι να παίρνω εξαιρετικά μέτρα

επαγρύπνησης και προφύλαξης. Δια-

μένω πότε στο χωριό μου σε συγγενικά

σπίτια, πότε εργαζόμενος στον κάμπο,

πότε στα χωριά Μεταλλικό και Σταυρο-

χώρι και πότε  στην Θεσσαλονίκη και το

χωριό Αγιονέρι. Τις πτυχιακές εξετάσεις

έδωσα με πολύ προφυλακτικά  μέτρα.

Αμέσως ύστερα κατατάσσομαι στο 65

Σύνταγμα πεζικού για την εκπλήρωση

της  στρατιωτικής  μου θητείας. Με την

αποπεράτωση της, η διοίκηση του Συν-

τάγματος, με πιέζει να αποκηρύξω την

κομμουνιστική μου ιδεολογία, με την

υπόδειξη ότι δεν θα μπορέσω να

ασκήσω και το δικηγορικό επάγγελμα,

χωρίς πιστοποιητικό κοινωνικών φρο-

νημάτων. Τελικά στην επίμονη  άρνηση

μου, ύστερα από ένα μήνα, η διοίκηση

αναγκάζεται να με απολύσει. Πηγαίνω

στο χωριό μου. Και κει η υποδιοίκηση

χωροφυλακής Δοϊράνης με πιέζει για

τον ίδιο σκοπό. Με την επίμονη όμως

άρνηση μου, αναγκάζεται να αναβάλει

συνέχεια την εκτέλεση των επιδιώξεων

της, ώσπου κηρύσσεται η επιστρά-

τευση για την αντιμετώπιση της   ιταλο-

φασιστικής  επιδρομής  κι εγώ καλούμαι

για κατάταξη.

Κατατάσσομαι στο Ι τάγμα του 67 Συν-

τάγματος πεζικού, που συγκροτούνταν

στο Κιλκίς από χρωματισμένους κομ-

μουνιστές. Τα δύο άλλα τάγματα του

σχηματίσθηκαν από παρόμοιους χρω-

ματισμένους έφεδρους της Θεσσαλονί-

κης. Διοικητής του Συντάγματος

ορίσθηκε ο Γιάννης Μουστεράκης συν-

ταγματάρχης, που στην Εθνική Αντί-

σταση έγινε διοικητής Μεραρχίας του

ΕΛΑΣ και κατοπινά εκλέχθηκε βουλευ-

τής της ΕΔΑ. Με το σύνταγμα πολέ-

μησα στην κατάληψη του Μπόγραδετς

και το κεντρικό μέτωπο ως την  υποχώ-

ρηση από την Αλβανία.

Μετά την κατάρρευση του μετώπου και

την συνθηκολόγηση, καταπιανόμαστε

με άλλα γνωστά στελέχη για την συγ-

κρότηση της οργάνωσης του ΚΚΕ στην

περιφέρεια του Κιλκίς και την οργά-

νωση του εθνικού απελευθερωτικού κι-

νήματος. Κατά την συγκρότηση της ΠΕ

του ΚΚΕ Κιλκίς είμαι από τα ιδρυτικά

της μέλη, μέλος της τριμελούς γραμμα-

τείας με τους Παύλο (Γεώργιο Κεσίδη)

και Κεραυνό (Νίκο Αχλαζίδη). Το 1943–

1944, σε μια περίοδο γίνομαι γραμμα-

τέας της ΠΕ/ΕΑΜ Κιλκίς, τότε που το

ΕΑΜ–ΕΛΑΣ  κυριάρχησε στην  πε-

ριοχή, με αποκορύφωμα την πετυχη-

μένη συνδιάσκεψη του ΕΑΜ στα

Θοδωράκια.

Στις  κρίσιμες στιγμές του 1944, που η

διοίκηση του 13 Συντάγματος ΕΛΑΣ της

περιοχής, δεν  μπορούσε  να ανταπο-

κριθεί στις ανάγκες του κινήματος, η

ΠΕ/ΚΚΕ Κιλκίς, ύστερα από σχετική

προειδοποίηση του ΜΓ, σε έκτακτη της

συνεδρίαση, μ’ ανέθεσε προσωπικά,

επικεφαλής ομάδας στελεχών, να διευ-

θύνω υπεύθυνα  στο μέλλον την πολε-

μική δράση του  συντάγματος. Η

απόφαση αυτή εγκρίνεται από την Παν-

μακεδονική  Επιτροπή του ΕΑΜ και το

ΜΓ και με την ίδρυση της ΧΙ-ης  μεραρ-

χίας ΕΛΑΣ, διορίζομαι στο πολιτικό  της

τμήμα και μ’ ανατίθεται υπεύθυνα  από

τη διοίκηση της η καθοδήγηση της δρά-

σης  όλων των τμημάτων του ΕΛΑΣ στη

περιοχή του Κιλκίς. Έκτοτε  διευθύνω

όλες τις μάχες του ΕΛΑΣ (του 13 Συν-

τάγματος, Τάγματος  του 30 συντάγμα-

τος, Τάγματος του 19 Συντάγματος και

των τμημάτων της Εθνικής Πολιτοφυ-

λακής) στην περιοχή ως την οριστική

διάλυση των εθνοπροδοτικών  τμημά-

των του ΕΕΣ. Τη μάχη του Κιλκίς στις 4

Νοέμβρη μαζί διευθύναμε, ο Χρήστος

Μόσχος (καπετάν Πέτρος) κι εγώ ο Πο-

λυχρόνης Χαρατσίδης (Βράχος με το

ψευδώνυμο), με τμήματα των ΙΧ, Χ, και

ΧΙ μεραρχιών.

Κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών

γεγονότων, οπότε στο Κιλκίς συγκροτή-

θηκε  και λειτουργούσε στρατοδικείο της

ΧΙ μεραρχίας, για την εκδίκαση ειδεχ-

θών εγκληματικών πράξεων ομάδας

ένοπλων συνεργατών του εχθρού από

το Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, σε μένα ανατί-

θενται τα καθήκοντα του επιτρόπου.

Μετά την υπογραφή  της Συμφωνίας

της Βάρκιζας το στρατοδικείο διέκοψε

τις εργασίες του χωρίς να εκδώσει  από-

φαση.

Πριν ακόμη ο ΕΛΑΣ αποστρατευθεί έρ-

χομαι στη Θεσσαλονίκη, με  αποστολή

να αναλάβω γραμματέας νομαρχιακής

επιτροπής του ΚΚΕ. Στη Θεσσαλονίκη,

που εκκενώθηκε από τον ΕΛΑΣ και

ανέλαβαν οι κυβερνητικές  αστυνομικές

αρχές, στις 3 Μάρτη 1945 συλλαμβά-

νομαι πριν πάω στην αποστολή μου.

Έκτοτε κρατούμαι σε συνέχεια στο έκτο

αστυνομικά τμήμα, το τμήμα μεταγω-

γών, τις φυλακές Επταπυργίου και Παύ-

λου Μελά στη Θεσσαλονίκη, τις

φυλακές Σερρών, στην αστυνομία Κιλ-

κίς, τα κρατητήρια Ολύμπου 2 της Θεσ-

σαλονίκης και εξορία στη Λήμνο ως τα

τέλη Δεκέμβρη 1947. Στη διάρκεια των

κρατήσεων μου δούλεψα υπεύθυνα

γραμματέας του  κόμματος της ομάδας

στο Επταπύργιο, μέλος της κομματικής

επιτροπής στις φυλακές Σερρών, μέλος

της καθοδήγησης κρατουμένων  στου

Παύλου Μελά, στο Ολύμπου 2 και κα-

θοδήγησης των εξόριστων στη  Λήμνο.

Δικάζομαι στα κακουργιοδικεία  Σερρών
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και Θεσσαλονίκης για την αγωνιστική

μου δράση. Καταδικάζομαι για αρνητική

συνέργια και αμνηστεύομαι με σχετικό

νόμο της κυβέρνησης. Δεν απολύομαι

όμως από τις φυλακές, αλλά σε συνέ-

χεια εκτοπίζομαι με απόφαση της επι-

τροπής ασφάλειας Κιλκίς  στη Λήμνο,

από την οποία αφήνομαι ελεύθερος το

Δεκέμβρη 1947, με την αμνηστία της

κυβέρνησης Σοφούλη.

Ως τόσο η καταδιωκτική μανία των

αρχών, η εμπάθεια των πολιτικών και

στρατιωτικών δικαστών, που συνεχί-

ζουν με φανατισμό την δίωξη των αγω-

νιστών της Εθνικής Αντίστασης,

διατάζουν τη σύλληψη και παραπομπή

μου σε έκτακτο στρατοδικείο και κα-

κουργιοδικείο, εν γνώσει τους για ανύ-

παρκτα αδικήματα, που «διέπραξα»

όντας κρατούμενος. Έτσι ενώ  αφήνο-

μαι  ελεύθερος στα τέλη Δεκέμβρη 1947

από την εξορία, όντας κρατούμενος  σε

συνέχεια από το Μάρτη 1945, το έκτα-

κτο στρατοδικείο Κιλκίς με το κατασχε-

τήριο έγγραφο του αριθ. 88/1949,

διέταξε τη σύλληψη και παραπομπή

μου σε στρατοδικείο, για  πράξεις που

δεν μπορούσα  να κάνω από τον Ιούνη

1946 στην περιοχή Κιλκίς, αφού στην

περίοδο αυτή ήμουνα κρατούμενος στη

Λήμνο. Στην ίδια ανυπόστατη επιχειρη-

ματολογία  στηρίζονταν και  το βού-

λευμα  42 της  19/12/1952 του

συμβουλίου πλημμελειοδικών  Θεσσα-

λονίκης, που  διέταξε  τη σύλληψη και

παραπομπή μου σε κακουργιοδικείο,

για αδικήματα που δεν μπορούσα  να

κάνω από την εξορία.

Η ουσία της αστικής δικαιοσύνης συνί-

σταται ακριβώς σ’ αυτό που δεν μπορεί

να αποκρύψει η εισαγγελική παραπεμ-

πτική  πρόταση. Ότι  η  αντικομμουνι-

στική  τους μανία είναι εκείνη που

κατευθύνει, χαλκεύει και σκηνοθετεί την

δήθεν εγκληματική δράση των κομμου-

νιστών. Και  κείνο που στάθηκε κάρφος

στα μάτια  των φανατικών στρατιωτικών

και πολιτικών δικαστών, είναι  προπαν-

τός το λαμπρό πατριωτικό έργο, η ιστο-

ρική δράση των κομμουνιστών στην

Εθνική Αντίσταση, που πριν αυτή ανα-

γνωρισθεί από την Πολιτεία, χαρακτη-

ρίζονταν ενοχή και αδίκημα. Γι αυτό, το

1952 που καταδιώκονταν ακόμη η

Εθνική Αντίσταση, η παραπεμπτική

πρόταση του εισαγγελέα προλογίζοντας

την κατηγορία εναντίων μου έγραφε «ο

κατηγορούμενος στέλεχος του Κομμου-

νιστικού Κόμματος, με πλούσια υπέρ

του κομμουνισμού δράσιν κατά την κα-

τοχήν….», πρέπει  να συλληφθεί, να

προφυλακισθεί και δικασθεί. Και το

συμβούλιο πλημμελειοδικών πειθήνια

συγκατένευσε  στην πρόταση του ει-

σαγγελέα με το αναφερόμενο  βού-

λευμα του. 

Οι κομμουνιστές  φυσικά δεν κρύβουν

την πατριωτική τους δράση. Και δέσμιοι

στα  αστικά δικαστήρια αναλαμβάνουν

τις ευθύνες των πράξεων τους. Θεω-

ρούν τιμή τους γιατί αγωνίσθηκαν στις

γραμμές  των ΕΑΜ–ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ,

για την λευτεριά, τη δημοκρατία και την

πρόοδο, για  την τιμή και την εθνική

ανεξαρτησία της Πατρίδας.

Μετά την απόλυση μου από την Λήμνο

έφθασα στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβρη

του 1947. Μπήκα  αμέσως  στην παρα-

νομία γιατί η κατάσταση ήταν έκτακτα

ανυπόφορη. Και στις 2 Γενάρη  1948

εντάχθηκα στο ΔΣΕ του Μπέλες. Μου

ανατέθηκε το πόστο του επιτρόπου τάγ-

ματος. Ακριβώς  αυτή την περίοδο χρη-

μάτισα  επίτροπος στο στρατοδικείο του

ΔΣΕ στην έδρα του Αρχηγείου Κεντρι-

κής Μακεδονίας στο δυτικό Μπέλες,

που εκδίκαζε την υπόθεση του υπεύθυ-

νου του υπαρχηγείου Νιγρίτας Λεωνίδα

Καχριμανίδη, για αντιλαϊκές πράξεις και

αυθαίρετες υπερβασίες. Συμμετείχα στη

δράση της ΥΙ μεραρχίας του ΔΣΕ στην

περιοχή Μπέλες, στην Κρούσια, τη Νι-

γρίτα, τα Κερδύλια, τη Χαλκιδική και το

Παγγαίο ως την υποχώρηση του ΔΣΕ

τον Αύγουστο του 1949. Στο κινούμενο

τμήμα της μεραρχίας στα ενδότερα της

κεντρικής Μακεδονίας έκανα τον υπεύ-

θυνο διαφώτισής της. 

Με την είσοδο μας στην Βουλγαρία ερ-

γαζόμουνα  στο Αγρόκτημα σαν μέλος

του γραφείου της ομάδας. Κατοπινά με

αποστολή έφθασα στην Τσεχοσλοβα-

κία, όπου  βρίσκονταν η μητέρα  μου με

τον μικρό αδερφό μου Αχιλλέα. Στην

Τσεχοσλοβακία εργάσθηκα στο εργο-

στάσιο μηχανοκατασκευών  « Γκότ-

βαλντ» του Μπρνό, στο εργοστάσιο

Στρογιοσφίτ του Κρνόβ, στην ελληνική

εκπομπή του ραδιοσταθμού Πράγας,

συντάκτης στην προσφυγική εφημερίδα

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ και στο εργοστάσιο

ΤΕΣΛΑ Ελεκτροσιγκνάλ Πράγας  ως το

1978.

Στην πολιτική προσφυγιά δούλεψα

στην Κομματική Επιτροπή ως το 1956

και εντατικά από το 1968 και μετέπειτα

ως το 1980. Σαν μέλος της Κομματικής

Επιτροπής ιδιαίτερα απέδωσα στις Επι-

τροπές Επαναπατρισμού και Αντιστα-

σιακών, για την απόκτηση του

δικαιώματος επαναπατρισμού και την

αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης.

Σημαντικά  συνέλαβα στην συμπαρά-

σταση της οργάνωσης μας στην αντιδι-

κτατορική δράση του λαού μας.

Απομνημόνευσα γραφτά τη δράση

της οργάνωσης Κιλκίς στην κατοχή,

του 13 Συντάγματος ΕΛΑΣ Κιλκίς και

του ΔΣΕ στην περιοχή κεντρικής Μα-

κεδονίας, που στάλθηκαν στην ΚΕ

του ΚΚΕ. Με την βοήθεια μερικών

συντρόφων συνέγραψα την ιστορία

της πολιτικής προσφυγιάς στην Τσε-

χοσλοβακία που στο 11ο  συνέδριο

του ΚΚΕ επιδόθηκε στην ΚΕ του. Στις

εργασίες του συνεδρίου πήρα μέρος

σαν εκλεγμένος αντιπρόσωπος της ορ-

γάνωσης Τσεχοσλοβακίας. Η στέρηση

της ιθαγένειας  μου ανακλήθηκε το

1984. Υπέβαλα τα δικαιολογητικά μου

για  αναγνώριση της  ιδιότητας του αγω-

νιστή  της Εθνικής Αντίστασης στην επι-

τροπή κρίσης Νομαρχίας Κιλκίς, που

εγκρίθηκαν και προωθήθηκαν στο

υπουργείο  Άμυνας, που μ’ αναγνώρισε

την ιδιότητα. 

Οι απώλειες της οικογενείας μας στον

αγώνα είναι – ο πατέρας μου καταδιω-

κόμενος  πέθανε το 1948 από κακου-

χίες στο Μπούλκες Γιουγκοσλαβίας. Η

μητέρα μου πέθανε προσφυγίνα  το

1973 στο Κρνόβ Τσεχοσλοβακίας. Ο

αδελφός του πατέρα μου Γιάννης Χ. Χα-

ρατσίδης  κατακρεουργήθηκε από τους

εθνοπροδότες το 1944. Δύο αδέρφια

μου έπεσαν στο ΔΣΕ, ο Χρήστος το

1947 στο Ακρολίμνιο στους πρόποδες

του Μπέλες και ο Ηρακλής  το Μάρτη

1949 στο Ελληνικό. Τον αγωνιστικό

δρόμο ακολούθησαν βασικά όλοι οι Χα-

ρατσιδαίοι. Το συγγενολόι μας πρό-

σφερε στον αγώνα του λαού μας σαν

μέλη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ,

ΔΣΕ, συνολικά δεκατέσσερα  θύματα

που πότισαν με αίμα τους το δένδρο

της ελευθερίας, ανεξαρτησίας και δημο-

κρατίας.

Με την συντρόφισσα μου Σουλτάνα δια-

παιδαγωγήσαμε ευπρεπώς έξι παιδιά,

τους Γιώργο-Λαοκρατία-Λάμπρο-Έλλη-

Αθηνά και Ανθούλα. 

Στην κομματική και αγωνιστική μου στα-

διοδρομία στάθηκα πιστά στις αρχές

του κομμουνισμού και διεθνισμού,

ακλόνητος υπερασπιστής του ΚΚΕ, του

υπαρκτού σοσιαλισμού και της Σοβιετι-

κής Ένωσης. 

Πράγα Γενάρης  1985.

Πολυχρόνης Χαρατσίδης (ψευδώνυμο

Βράχος) 

Υ.Γ. Το Εθνικό Μέτωπο, η Κυβέρ-

νηση και το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας,

με τα σαράντα  χρόνια της Νίκης

ενάντια στο φασισμό, με τίμησαν

με το σχετικό αναμνηστικό με-

τάλλιο.
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«Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον

κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει τις αλυ-

σίδες ή τα όπλα» (1η φωτογραφία Δευ-

τέρα, 4 Δεκέμβρη 1944, κατά την κηδεία

των θυμάτων της προηγούμενης μέρας

του Ντιμίτρι Κέσελ, βρετανός ανταπο-

κριτής. 2η φωτογραφία, στιγμιότυπο

από την κηδεία των θυμάτων, 4 Δεκέμ-

βρη 1944. Άνδρες του ΕΛΑΣ με ατσά-

λινη αποφασιστικότητα στα πρόσωπά

τους.)

Το ιστορικό

«Στις 12 Οκτώβρη 1944 απελευθερώ-

θηκε η Αθήνα, ενώ στην Ευρώπη ο

απελευθερωτής Κόκκινος Στρατός προ-

χωρούσε ακάθεκτος, καταδιώκοντας τα

γερμανικά στρατεύματα. Ζύγωνε η αν-

τιφασιστική νίκη των λαών, για την

οποία η Σοβιετική Ένωση είχε δώσει

πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς.

Στην Ελλάδα το μεγάλο βάρος της

πάλης είχε σηκώσει το ΕΑΜ, που το

ΚΚΕ υπήρξε ο οργανωτής, καθοδηγη-

τής και κύριος αιμοδότης του. Μόνο οι

νεκροί της Κομματικής Οργάνωσης

Αθήνας ήταν 5.000. Ο λαός πανηγύριζε

την απελευθέρωση, ελπίζοντας σε ένα

καλύτερο μέλλον και σε ομαλές δημο-

κρατικές εξελίξεις.

Στις 18 Οκτώβρη ήρθε από το Κάιρο η

λεγομένη «κυβέρνηση εθνικής ενότη-

τας» του Γε-

ωργίου Πα-

π α ν δ ρ έ ο υ ,

που είχε δημι-

ουργηθεί με

τη Συμφωνία

του Λιβάνου.

Σε αυτή,

εκτός από

τους αστούς

πολ ι τ ικούς ,

τους απόντες

της Κατοχής,

συμμετείχαν

το ΚΚΕ και το

ΕΑΜ. Λίγες

μέρες πριν

είχε υπογρα-

φεί η Συμφω-

νία της

Καζέρτας, που όριζε τον Άγγλο στρα-

τηγό Σκόμπυ διοικητή όλων των στρα-

τιωτικών οργανώσεων, μαζί και του

ΕΛΑΣ και γενικά το χτύπημα του ΕΑΜι-

κού κινήματος, για να ανακόψουν κάθε

φιλολαϊκή πορεία και να εδραιώσουν

την εξουσία τους. Πέρα από τους μαυ-

ραγορίτες πήραν υπό την προστασία

τους και τους συνεργάτες των Γερμα-

νών.

Την 1η του Δεκέμβρη 1944 ο Σκόμπυ

ανακοίνωσε, με διαταγή του, τη διάλυση

του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, σε 20 μέρες.

Αυτό σήμαινε μονόπλευρο αφοπλισμό

του ΕΑΜ.

Γιατί μπορεί

να διαλυόταν

και ο ΕΔΕΣ,

αλλά δεν δια-

λύονταν και

τα άλλα

αστικά στρα-

τιωτικά σώ-

ματα, δηλαδή

η Ορεινή Τα-

ξιαρχία και ο

Ιερός Λόχος,

που μαζί με

την Αστυνο-

μία και τη Χω-

ρ ο φ υ λ α κ ή

αριθμούσαν

πάνω από

6.000, καλά

οπλισμένους άντρες. Παράλληλα, η κυ-

βέρνηση και οι Εγγλέζοι εξόπλιζαν

κρυφά περισσότερους από 12.000 Ταγ-

ματασφαλίτες, ενώ συνέχιζαν να οπλο-

φορούν και να τρομοκρατούν οι Χίτες

του Γρίβα.

Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ απέρριψαν

ασυζητητί τη διαταγή του Σκόμπυ. Ζη-

τούσαν αποστράτευση όλων των στρα-

τιωτικών σωμάτων και στη θέση τους

έναν Εθνικό Στρατό, με κανονική στρα-

τολογία και ξεκαθαρισμένο από τους

δοσίλογους. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Την

ίδια μέρα παραιτήθηκαν οι 5 υπουργοί

και ο ένας υφυπουργός του ΕΑΜ και

αποφασίστηκε συλλαλητήριο στο Σύν-

ταγμα για την Κυριακή 3 Δεκέμβρη και

γενική απεργία για τη Δευτέρα 4 Δεκέμ-

βρη.

Αρχίζει ο νέος ένοπλος αγώνας
Παρά την απαγόρευση του συλλαλητη-

ρίου, εκατοντάδες χιλιάδες λαού συγ-

κεντρώθηκαν στο Σύνταγμα. Ξαφνικά,

οι κρυμμένοι και ακροβολισμένοι χωρο-

φύλακες του Έβερτ πυροβόλησαν στο

συγκεντρωμένο πλήθος. Οι πρώτοι 21

νεκροί και 140 τραυματίες ήταν γεγο-

νός. Ωστόσο, το συλλαλητήριο πραγ-

ματοποιήθηκε, περνώντας ο λαός

ανάμεσα στους πυροβολισμούς και στα

εγγλέζικα τανκς.

Ιστορια
Φορος τιμης στον ηρωικο

Δεκεμβρη του 1944
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Η 3η του Δεκέμβρη 1944 έμεινε στην

Ιστορία ως η ματωμένη Κυριακή.

Στις 4 του μήνα, μόλις ο λαός κήδεψε

τους νεκρούς του, δέχτηκε νέα επίθεση

και σφαγή. Σαράντα οι νεκροί και 70 οι

τραυματίες. Άρχισε έτσι ο νέος ένοπλος

λαϊκός αγώνας, που κράτησε 33 μέρες.

Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία έφτασαν

πολύ ψηλά, όπως γίνεται από κάθε μα-

χόμενο λαϊκό κίνημα που έχει το δίκιο

με το μέρος του. Μαζί με την ένοπλη

χρησιμοποιήθηκαν όλες οι μορφές

πάλης (διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, ει-

σβολή σε αστυνομικά τμήματα, οδο-

φράγματα, απεργίες, σαμποτάζ κ.ά.)

Μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη, ο ΕΛΑΣ πε-

ριόρισε τον αντίπαλο στη «Σκομπία»,

όπως ονόμασε ο λαός την περιοχή

Ομόνοια-Σύνταγμα-Κολωνάκι. Τότε, ο

Άγγλος πρωθυπουργός Τσώρτσιλ

έστειλε νέες δυνάμεις, τις οποίες απέ-

συρε από το μέτωπο κατά των Γερμα-

νών στην Ιταλία, ενώ ο Β’ Παγκόσμιος

Πόλεμος διαρκούσε.

Ο ΕΛΑΣ ήταν αδύνατο να νικήσει, αφού

οι βασικές και εμπειροπόλεμες δυνά-

μεις του κρατήθηκαν μακριά από την

Αθήνα, ενώ οι μάχες του διεξήχθησαν

δίχως σχέδιο και με λαθεμένη στρατη-

γική στόχευση. Στις 5 του Γενάρη 1945

άρχισε η υποχώρηση.

Στις 33 μέρες των μαχών στην Αθήνα

και τον Πειραιά, ο ΕΛΑΣ έδωσε έναν

άνισο αγώνα. Οι 10.000 μαχητές του,

με ελαφρό οπλισμό, αναμετρήθηκαν με

τις 20.000 των εγχώριων δυνάμεων και

με τον εγγλέζικο στρατό που έφτασε τε-

λικά στις 60.000 και διέθετε 80 αερο-

πλάνα, 200 τανκς, πολλά πυροβόλα και

κανονιοφόρους». (Ριζοσπάστης,

29/11/2009, σελ. 15, από την τετρασέ-

λιδη εικονογραφημένη έκδοση της ΚΟΑ

του ΚΚΕ για τα γεγονότα του Δεκέμβρη)

Αφιέρωμα στο

Γιάννη Ρίτσο
εκατό χρόνια από

τη γέννησή του

Ποιητής της επαναστατικής εξύ-

ψωσης του λαού

Ο «απαρηγόρητος παρηγορητής του

κόσμου», ο «διχασμένος και διπλός»,

όπως ο ίδιος λέει, ο ποιητής της ζωής

και του ανθρώπου που ανασαίνει από

το σύμπαν και θεώνει τη δύναμη του

ανθρώπου, ο ταγμένος κομμουνιστής

αγωνιστής, ο αταλάντευτος ιδεολόγος,

ο Γιάννης Ρίτσος είναι εδώ μαζί, δίπλα

μας, για να μας θυμίζει πως «μέσα στη

φούχτα της αγάπης χωράει το σύμ-

παν». Αμετανόητα άνθρωπος και αθε-

ράπευτα θνητός, με τόλμη και πίστη, με

υπερηφάνεια και σθένος διήνυσε τον

αιώνα μας παρηγορητικά και δοξαστικά,

μιλώντας σε όσους ακούν και σε όσους

δε φοβούνται να ακούσουν. Εκατό χρό-

νια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου

(1η Μάη 1909) και η ανταρσία της ποί-

ησής του έχει την ανάγκη και τη δύναμη

να χτυπάει την πόρτα του παρόντος,

κυοφορώντας πάντα τα σημάδια μελ-

λοντικών εικόνων. Ποιητικά σύμβολα

γεννημένα στο παρελθόν αναγνωρίζουν

καινούρια πάντα μηνύματα. Αδέσμευτα

και οικουμενικά τα ποιητικά μηνύματα

εξελίσσονται με κάθε ανάγνωση, σε

κάθε εποχή, μέσα σε νέες ή διαφορετι-

κές συνθήκες από εκείνες που τον ενέ-

πνευσαν, που επηρέασαν τον

οραματιστή της ζωής, τον ποιητή, τον

θαμώνα της καρδιάς και της διαλεκτικής

σκέψης.

Απευθύνθηκε στην ψυχή του λαού, και

γι’ αυτό θα χτυπάει πάντα στην καρδιά

της Ρωμιοσύνης. Γιατί πόσες φορές δεν

πικραθήκαμε ή δε θα πικραθούμε από

την πίκρα του και δε θα αντλήσουμε

κουράγιο απ’ την αστείρευτη πηγή του,

απ’ το κουράγιο του.

«Η πολιτεία τσιμεντένια κι αέρινη,

ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο,

τόσο αδιάφορη κι άυλη/τόσο θε-

τική σαν μεταφυσική/που μπο-

ρείς επιτέλους να πιστέψεις πως

υπάρχεις και δεν υπάρχεις/πως

ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο

χρόνος κ’ η φθορά του».

Η μνήμη του μέλλοντος

Η ποίηση για κείνον ήταν πράξη έρωτα,

απαραίτητη τροφός, συνοδός, σύντρο-

φος. Έγραφε «από ανάγκη», μένοντας

πολύ συχνά ξάγρυπνος, πεινασμένος,

διψασμένος, δουλεύοντας δέκα, δώ-

δεκα και μερικές φορές  δεκαοχτώ και

είκοσι ώρες το εικοσιτετράωρο.

«Είναι λάθος να χωρίζουμε την

ποίηση σε κατηγορίες. Η ποίηση

είναι απέραντη σαν τη ζωή, ένα

διαρκές γίγνεσθαι. Στο χώρο της

δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρ-

χουν απαγορεύσεις. Σε μια ομιλία

του ο Ελυάρ είχε πει ότι, ενώ πα-

λιότερα πίστευε πως υπάρχουν

λέξεις απαγορευμένες για την

ποίηση, αργότερα πείστηκε πως

δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μέσα και

πάνω στις λέξεις του ποιητή απο-

τυπώνονται πολιτιστικές μνήμες

αιώνων, αποθησαυρίζεται η παγ-

κόσμια ιστορία. Το ποίημα ξεπη-

δάει από μιαν ανάγκη ν’

αποδοθεί η σιωπή, από μιαν εν-

τολή της ανθρώπινης προϊστο-

ρίας, ιστορίας και μεθιστορίας.

Μια εντολή που δίνεται στον ποι-

ητή άθελά του κι εκφράζεται μέσα

απ’ αυτόν. Γράφοντας ποίηση

κάνει, χωρίς να το ξέρει, μια

μάχη, σώμα με σώμα, με το θά-

νατο. Κι όταν λέμε θάνατο δεν εν-

νοούμε μόνο τον φυσικό, αλλά

και όλες τις μορφές κοινωνικού

θανάτου. Η καταπίεση, η σκλα-

βιά, οι επιθυμίες που δεν εκπλη-

ρώνονται, όλα αυτά είναι μια

καθημερινή εκτέλεση, ένας θάνα-

τος. Κι όσο θα υπάρχει ο θάνα-

τος, θα υπάρχει και η αντίσταση

στο θάνατο. Μια αναμέτρηση μ’

αυτήν τη μορφή του θανάτου

είναι η πολιτική ποίηση (ή τουλά-

χιστον η δική μου πολιτική ποί-

ηση) μια μάχη για να φτάσουμε

στο «αταξικό γαλάζιο» (Γιάννης

Ρίτσος, συνέντευξη στο περιο-

δικό «Η λέξη», τεύχος 182).

«Η ποίηση είναι η μνήμη του μέλ-

λοντος». Η αξιωματική αυτή ρήση του

Γιάννη Ρίτσου ήταν και η συνειδητή επι-

λογή του για το ρόλο της ποίησής του.

Αν όχι για το σύνολο του πολύπλευρου

έργου του, οπωσδήποτε με το μεγαλύ-

τερο μέρος του. 

Αντικειμενικό γεγονός είναι – πέραν

οποιωνδήποτε υποκειμενικών προτιμή-

σεων, οποιουδήποτε αναγνώστη, μελε-

τητή, κριτή του Ρίτσου, στο παρελθόν,

στο παρόν και στο μέλλον – ότι ο Ρίτσος

με ένα τεράστιο μέρος του έργου του

απομνημόνευσε και μνημειοποίησε το

συλλογικό βίωμα των οραμάτων, αγώ-

νων και παθών του λαού μας στον 20ο

αιώνα. Και, μάλιστα, μετέχοντας ο ίδιος

«οργανικά» στο συλλογικό βίωμα και

εντάσσοντας σ’ αυτό και το ατομικό, το

προσωπικό του βίωμα, επιλέγοντας –

παρά  το μέγιστο ποιητικό του τάλαντο

– όχι να ξεχωρίσει, αλλά να σμίξει με

τον κόσμο. Αυτό ήταν και θα παραμένει

το μεγαλύτερο από όλα τα μεγαλεία του

ανθρώπου και ποιητή Γιάννη Ρίτσου.
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Και θα παραμένει υπεράνω οποιωνδή-

ποτε υποκειμενικών «αναγνώσεων»

του έργου του, υπεράνω οποιαδήποτε

παραχάραξης επιχειρηθεί τώρα ή στο

μέλλον.

Ποιητής ήταν και όταν δεν έγραφε. Πα-

ρατηρούσε, σε θέση μάχης πάντα και

ποτέ σε θέση ανάπαυσης, μήπως και

χάσει το απειροελάχιστο χρώμα από τα

πράγματα. Έκανε ατέρμονους αγώνες

δρόμου, για να αιχμαλωτίσει τη στιγμή,

λαχταρούσε μη και δεν την αθανατίσει.

Μέσω της ποίησης, προσελάμβανε τα

πάντα, μέσω αυτής ήθελε και να τα μοι-

ράζεται. 

Η ιστορία του «Επιταφίου»

Ο Γιάννης Ρίτσος υπερηφανευόταν που

γεννήθηκε την ημέρα της παγκόσμιας

εργατιάς και αξιώθηκε να πορευτεί μαζί

της. Να υμνήσει τους αγώνες. Να θρη-

νήσει τους θυσιασμένους ήρωες της.

Μέρα Μαγιού έγραψε και το υπέρτατου,

μοναδικού, αθάνατου κάλλους ποίημά

του «Επιτάφιος». Έργο πανανθρώπινο,

διαχρονικό και επίκαιρο, όσο έστω και

ένας εργάτης, οποτεδήποτε και οπου-

δήποτε στην οικουμένη, θα θυσιάζεται

από τους εκμεταλλευτές του. Έργο, κο-

ρυφαίος «διάδοχος» της αρχαίας τρα-

γωδίας και της μακραίωνης δημοτικής

μας ποίησης, θα συναρπάζει με την

αλήθεια, το λυρισμό, τη μουσικότητα

του, του κάθε άνθρωπο. Κάθε εποχής. 

Πρωτομαγιά του ’36 οι απεργιακοί αγώ-

νες πολλών εργατικών κλάδων στη

Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησαν το Μάρτη,

κλιμακώνονται την Πρωτομαγιά, με πα-

νεργατική απεργία διαρκείας και παλ-

λαϊκά συλλαλητήρια του λαού της

Θεσσαλονίκης, τα οποία συνεχίζονται

και τις επόμενες μέρες. Θορυβημένοι

από τον παλλαϊκό ξεσηκωμό οι εκμε-

ταλλευτές των εργατών και η κυβέρ-

νηση διατάσσουν τη Χωροφυλακή να

στήσει, στις 8 του Μάη, πολυβολεία σ’

όλη την πόλη. Στις 9 του Μάη η Χωρο-

φυλακή χτυπάει στο ψαχνό τους απερ-

γούς. Ο πρώτος νεκρός ήταν ο

κομμουνιστής αυτοκινητιστής Τάσος

Τούσης. Οι σύντροφοί του ξηλώνουν

μια πόρτα και τοποθετούν πάνω της τη

σορό του νεκρού. Η μάνα του Τάσου

Τούση, που ήταν στη διαδήλωση, για να

προφυλάξει την, επίσης, απεργό κόρη

της, βλέπει το νεκρό γιο της, τρέχει, γο-

νατίζει και οδύρεται πάνω από τη σορό

του. Κάποιος  περνά και φωτογραφίζει

τη συνταρακτική εικόνα. Στις 10 του

Μάη η φωτογραφία αυτή δημοσιεύεται

στον «Ριζοσπάστη». 

Την ίδια μέρα, ο Γιάννης Ρίτσος βλέπει

στον «Ρ» τη φωτογραφία και συγκλονί-

ζεται. Η καρδιά του φλέγεται και τα φυ-

ματικά πνευμόνια του αιμορραγούν,

αλλά η πένα του άγρυπνη ένα μερόνυ-

χτο, σταλάζει στο χαρτί, λέξη τη λέξη, με

δεκατέσσερα ποιήματα, το θρήνο της

μάνας του δολοφονημένο εργάτη. Στις

11 Μάη ο ποιητής – συνεργάτης του

«Ρ» από το 1932 στέλνει με τον σύν-

τροφό του Ευθύφρονα Ηλιάδη, τρία

από τα δεκατέσσερα θρηνικά ποιήματά

του. Στις 12 Μάη ο «Ρ» δημοσιεύει τα

τρία ποιήματα, με γενικό τίτλο «Μοιρο-

λόι». 

Τα τρία δημοσιευμένα ποιήματα και η

συνέχιση της αιματοχυσίας των εργα-

τών στη Θεσσαλονίκη συνταράσσουν

τους αναγνώστες του «Ρ». Στο μεταξύ,

ο Ρίτσος στέλνει στον «Ρ»  και τα άλλα

έντεκα ποιήματά του. Λίγες μέρες αργό-

τερα, ο «Ρ» ανακοινώνει ότι στις 29

Μάη στο περιοδικό της ΟΚΝΕ, «Νεο-

λαία», θα δημοσιευτεί ένα ακόμη ποί-

ημα από το «Μοιρολόι», ενώ στις 23 και

25 Μάη αναγγέλλει ότι «σε λίγες μέρες»

από τις εκδόσεις του «Ρ» θα κυκλοφο-

ρήσει βιβλίο με τα δεκατέσσερα ποι-

ήματα του Ρίτσου, με τίτλο

«Επιτάφιος».

Στις 8/6/1936, μαζί με άλλες εκδόσεις

του «Ρ», κυκλοφορεί σε 10.000 αντί-

τυπα και ο «Επιτάφιος» («Τραγούδια

για το μακελειό της Θεσσαλονίκης»). Το

εξώφυλλο του βιβλίου εικονογραφή-

θηκε με ξυλογραφία του χαράκτη Λυ-

δάκη.

Σε ελάχιστο διάστημα από το «Λαϊκό Βι-

βλιοπωλείο» πουλήθηκαν 9.750 αντί-

τυπα του «Επιταφίου». Λόγω της

μεγάλης ζήτησης, ο «Ρ» ετοίμαζε και

δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Δεν πρό-

λαβε, όμως. Τα όργανα της μεταξικής

δικτατορίας, κατέσπευσαν και άρπαξαν

από το «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο»  τα 250

απούλητα αντίτυπα. Τα απούλητα αντί-

τυπα και όσα αντίτυπα εντοπίστηκαν σε

σπίτια διωκόμενων κομμουνιστών, μαζί

με άλλα βιβλία που απαγόρευσε η με-

ταξική δικτατορία, κάηκαν από τα όρ-

γανά της μπροστά στους Στύλους του

Ολυμπίου Διός.

Ούτε όμως η πυρά, ούτε οι μακρόχρο-

νες, απάνθρωπες διώξεις των κομμου-

νιστών, των αγωνιστών της ελληνικής

εργατιάς από ντόπιους και ξένους φα-

σίστες – κατακτητές και «συμμάχους» -

μπόρεσαν να εξαφανίσουν αυτόν τον

αριστουργηματικό θρήνο και αίνο μαζί

τους αγώνες και τις θυσίες της εργατιάς.

Όσο κι αν προσπαθούν οι εχθροί  της

εργατιάς να ξεστρατίσουν  την Πρωτο-

μαγιά της, να σβηστεί η μνήμη των

ηρώων και να χαθεί και η μνημείωσής

τους με τον «Επιτάφιο», δεν τα κατάφε-

ραν.

Συνείδηση κοινωνικής αποστο-

λής
Βέβαια, την πρώτη μαθητεία για το ποι-

ητικό ταξίδι προς το βυθό της ψυχής ο

ίδιος την αποδίδει στην αδελφή του, τη

Λούλα, στο αριστουργηματικό «Τρα-

γούδι της αδελφής μου» (1937):

«Είχα πιστέψει κάποτε στον ου-

ρανό,/μα εσύ μούδειξες/ τα βάθη

της θάλασσας/με τις νεκρές πολι-

τείες/με τα λησμονημένα δάση/με

τους πνιγμένους θορύβους./Και

τώρα ο ουρανός βυθίστηκε/πλη-

γωμένος γλάρος/μέσα στη θά-

λασσα.

Πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές

και συνθέσεις, πολλά πεζογραφήματα

(μυθιστορήματα τα ονομάζει) αρκετά

χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύ-

ματα συμπληρώνουν την εικόνα του δη-

μιουργού. 

Ο Ρίτσος ήθελε να τον δένει η ποίηση

του σφιχτά και παντοτινά με τον πόνο

του άλλου. Ο ποιητής έχει συνείδηση

της κοινωνικής, της ανθρώπινης απο-

στολής του, που του αναθέτει η ποίηση

και που αυτός αναθέτει στην ποίηση

του.

«Από την πληγή μου κοίταξα/του

κόσμου την πληγή/Ξένη απ’ τον

άνθρωπο η χαρά/Ξένοι απ’ το

δίκιο οι νόμοι».

Στόχος του Ρίτσου είναι μια ζωή με δι-

καιοσύνη για όλους:

«Δεν ήξερα πως

βρίσκονταν/πάνω σ’ αυτή  τη

γης/κι άλλοι αδελφοί στη στέ-

ρηση/φίλοι στην αδικία». Απλώνει

τα χέρια του ο Ρίτσος να ενωθεί με τους

άλλους, τους ανώνυμους βασανισμέ-

νους: «Τον κόσμο αγκάλιασα και

να/τον κόσμο εντός μου βάζω…».

Στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου το

πάθος για ζωή και η βίωση της καθημε-

ρινότητας με όλες τις αισθήσεις σε

εγρήγορση εξασφαλίζουν στο άτομο μια

αιώνια νεότητα ή οδηγούν στη μεταφο-

ρική της επαναβίωση. Η νεότητα συν-

δέεται επίσης με την ανανέωση του

κοινωνικοπολιτικού οράματός του. Πα-

ράλληλα με τον έρωτα, ο ποιητής, εξυ-
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μνεί την επανάσταση, την επαναστατική

συμπεριφορά, το μεγαλείο των κοινωνι-

κών αγώνων και έτσι ξαναγυρίζει σε πα-

λαιότερα σύμβολα του έργου του.

«Όχι γονατιστός/ολόρθος ανυ-

ψώνω την ακμαία/προσευχή

μου/..αγιασθήτω τ’ όνομα του Αν-

θρώπου/… αγιασθήτω η Ενάρετη

Ειρήνη επί Γης και εν

Υψί/στοις…»

Κομματική προσανατολισμένη

ποίηση

Η ιδεολογική και κομματικά προσανα-

τολισμένη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου

μπορεί να ενόχλησε και δεν «παραμέ-

ρισαν» όπως προέτρεψε ο Παλαμάς,

για να «περάσει ο ποιητής». Ο Γιάννης

Ρίτσος «πέρασε» παρεμποδιζόμενος,

αλλά πέρασε, εκεί κυρίως που απευθυ-

νόταν, στην ψυχή του λαού, «Ο κό-

σμος, σου λέω, είναι

όμορφος,/Ότι κι αν πεις, ότι κι αν

κάνεις/όμορφος/Το μέλλον είναι

σίγουρο/αδελφέ μου./Ότι κι αν

γίνει – σίγουρο/Δεν υπάρχουν

πια αποσιωπητικά/στη φωνή ή

στη σιωπή μας./Όμορφος. Μπο-

ρείς να κάνεις πίσω/τους τροχούς

του ήλιου/;»

Η μεγάλη δημοτικότητα του Ρίτσου δεν

ήταν άσχετη με την ιδεολογική του το-

ποθέτηση, τα «αγωνιστικά» ποιήματά

του. Όπως, από την άλλη μεριά, δεν

ήταν άσχετη η «γκετοποίησή» του στη

ψυχροπολεμική περίοδο και όχι μόνον.

Ο Γιάννης Ρίτσος είναι σήμερα ο ποι-

ητής που έχει διαβαστεί από τους πε-

ρισσότερους Έλληνες. Περίπου ένα

εκατομμύριο αντίτυπα των έργων του

έχουν πουληθεί από τη δεκαετία του ’30

έως τώρα, με έμφαση στις τελευταίες

δεκαετίες. Αριθμός που σε κάνει να

συλλογίζεσαι ότι, αν όχι αρκετά, τουλά-

χιστον μερικά βιβλία του πρέπει να βρί-

σκονται σε κάθε σπίτι – γεγονός που

δεν έχει συμβεί με κανέναν άλλον ποι-

ητή. Συνυπολογίζοντας μάλιστα τον

αριθμό μεταφρασμένων βιβλίων και

επανεκδόσεων, ο πιο σημαντικός Έλ-

ληνας συγγραφέας για το γαλλικό κοινό

φαίνεται να είναι ο Γιάννης Ρίτσος, ενώ

η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως

εξής: Γιάννης Ρίτσος, Νίκος Καζαντζά-

κης, Βασίλης Βασιλικός, Κ.Π. Καβάφης,

Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος Σικελιανός,

Οδυσσέας Ελύτης Άρης Φακίνος, Άλκη

Ζέη, Εμμανουήλ Ροΐδης. Το πλήθος

των βραβείων και των τιμητικών διακρί-

σεων στο εξωτερικό εξάλλου, όπως και

οι μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες,

μαρτυρούν τη διεθνή απήχηση του

έργου του που θα αυξάνεται ολοένα.

Οι αστοί με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέ-

σεις – δεν του συγχώρησαν ποτέ την

ιδεολογική και πολιτική ένταξή του. Αυτή

είναι η πρώτη εμμονή τους. Δεν του

συγχωρούν και σήμερα ότι δεν είχε αμ-

φιβολίες και, ταυτόχρονα, ότι «στρά-

τευσε» το μεγαλύτερο μέρος της

ποιητικής του δραστηριότητας στις αξίες

της Επανάστασης. Δεν αντιμετωπίζουν

το έργο του στην ολότητά του. Δέχονται

έναν Ρίτσο διαφορετικό από αυτόν που

είναι στην πραγματικότητα. Παραλεί-

πουν να ασχοληθούν με το Όλον του

έργου του. Καθώς είναι δύσκολο να τον

«παραμερίσουν» επιχειρούν απέλπιδα

να τον απολιτικοποιήσουν.

Αγωνιστική μεγαλοσύνη

Ο Γιάννης Ρίτσος, όμως, δεν προσήλθε

στις γραμμές του ΚΚΕ με τις αποσκευές

της συμβατικότητας. Συντάχθηκε με το

κομμουνιστικό κίνημα στην εξαιρετικά

δύσκολη δεκαετία του ’30, αφού πριν,

στα σανατόρια απ’ τα οποία πέρασε,

σπούδασε τις μαρξιστικές ιδέες και συμ-

πορεύτηκε με τους επαναστατημένους

της εποχής. Εξεγειρόταν σε όλη του τη

ζωή κατά της αδικίας, με το γόνιμο

τρόπο του ανυπότακτου. Ήταν εναντίον

της εξουσίας, όσο κι αν του στοίχισε

αυτό. Πιστός στην κομμουνιστική ιδεο-

λογία του και ασυμβίβαστος, αρνούνταν

ότι καταστρέφει και υποβαθμίζει τη ζωή

και υπηρετούσε ότι την έκανε να αξίζει.

«ΚΚΕ. Τρία γράμματα -/χαραγ-

μένα στους τοίχους των φυλα-

κών/μέσα στις νύχτες της

παρανομίας/χαραγμένα στις μάν-

τρες των εργοστασίων/σταθερά

δυνατό πάνω από το θάνατο,/εκεί

που τρέμει η ρίζα της ανθρώπι-

νης ανάσας/εκεί που ρέει στους

δρόμους σαν ποτάμι ο ουρα-

νός,/πρωί με τα πουλιά, με τις

σημαίες, με τα φύλλα/πρωί με

την τίμια κραυγή.

ΚΚΕ/τρία κόκκινα γράμματα-

/πολύ πονέσαμε,

σύντροφοι,/πολύ ξαγρυπνή-

σαμε/πολύ μακριά κοιτάξαμε/από

κανέναν δεν το δανειστήκαμε το

κόκκινο./- δικό μας αίμα/τρία κόκ-

κινα γράμματα/σεμνή υπογραφή

του λαού μας/στις λεωφόρους

του μέλλοντος -/ο δρόμος φεύγει

γρήγορα/η Ιστορία δε γυρίζει

πίσω…»

Η αγωνιστική, ανθρώπινη και δημιουρ-

γική μεγαλοσύνη του Γιάννη Ρίτσου

αποτελεί πια δεδομένο αδιαμφισβήτητο

ακόμη και για τους πιο δύσπιστους. Το

έργο του συνδέθηκε με το εργατικό και

λαϊκό κίνημα της χώρας μας σε όλες

σχεδόν τις ιστορικές περιόδους. Η ριζο-

σπαστική διαμαρτυρία του αταλάντευ-

του κομμουνιστή, του διεθνιστή ποιητή

της Ρωμιοσύνης και της παγκόσμιας ει-

ρήνης, τον καταξίωσε παντοτινό ποιητή

της επαναστατικής εξύψωσης του αν-

θρώπου.

Το πλήθος των μεγάλων διεθνών βρα-

βείων και τιμητικών τίτλων από ξένες

Ακαδημίες, Πανεπιστήμια και διεθνείς

οργανισμούς, των κρατικών παρασή-

μων και των ξένων εκδόσεων με έργα

του, «προσυπογράφουν» την κατα-

ξίωσή του μαζί με την αγάπη του ελλη-

νικού λαού. Μια αγάπη που τίμησε τον

ποιητή όσο και ο ίδιος ο ποιητής τίμησε

τον πόνο και τον πόθο, τον αγώνα και

το όνειρο του λαού, με το έργο του. Η

αισιοδοξία του πηγάζει άλλωστε από

την ίδια του τη φύση αλλά και το πι-

στεύω του ότι στη γλυκόπικρη ζωή,

παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ελπίδα. Ο

αγώνας της εργατικής τάξης θα βρει δι-

καίωση κι ο Ήλιος θα ξημερώσει σ’ έναν

καλύτερο κόσμο. (Σοφία Αδαμίδου,

«Ρ», 30 Απρίλη, 2009, σελ. 16)
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Η προσφυγική αποκατά-

σταση υπήρξε μια μακρό-

χρονη, τμηματική

διαδικασία, η οποία, για

πολλούς πρόσφυγες θα

διαρκούσε ακόμα και μια

δεκαετία μετά την άφιξή

τους στις ελληνικές ακτές.

Στην παράταση της χρονι-

κής διάρκειας της διαδικα-

σίας της αποκατάστασης

συνέβαλαν και οι συνεχείς

μετακινήσεις των προσφύ-

γων, ιδιαίτερα τα πρώτα

χρόνια. Ο H. Morgenthau,

Πρόεδρος της Επιτροπής

Αποκατάστασης Προσφύ-

γων (ΕΑΠ) έγραψε σχε-

τικά: «Κατά τη διάρκεια

των τελευταίων 3 χρόνων

τουλάχιστον, οι αστοί πρό-

σφυγες, οδηγούμενοι από

κάποιο περίεργο ένστικτο,

βρισκόντουσαν συνεχώς

εν κινήσει. Είναι λίγες οι

αστικές οικογένειες που

δεν κατέφυγαν ξανά και

ξανά από μια μεγάλη πόλη

σε μια άλλη ώστε να δια-

πιστώσουν ιδίοις όμμασι

τις ευκαιρίες που προφέ-

ρονταν σε κάθε μέρος που

επισκέπτονταν.»

Εφόσον πολλές από τις

τοποθεσίες απεδείχθησαν

ακατάλληλες για εγκατά-

σταση, μη διαθέτοντας του

απαραίτητους φυσικούς ή

οικονομικούς πόρους,

ώστε να συντηρήσουν

έναν πληθυσμό, οι πρό-

σφυγες αναγκάζονταν να

τις εγκαταλείψουν αναζη-

τώντας μια καλύτερη τύχη

σε άλλα μέρη της χώρας.

Πολλοί δε θα αντέξουν

σωματικά αυτή τη διαδικα-

σία. Επιπλέον εκτιμάται ότι

50.000 περίπου πρόσφυ-

γες εγκατέλειψαν την Ελ-

λάδα το αμέσως επόμενο

χρονικό διάστημα στα

πλαίσια της ανάγκης τους

για εργασία. Όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε ένας

Πόντιος πρόσφυγας από

τη Γεωργία: «Όταν ήρθαμε

εδώ (στην Ελλάδα, το

1921) περάσαμε τα πάν-

δεινα.»

Τα ποσοστά θνησιμότητας

ανάμεσα στους προσφυγι-

κούς πληθυσμούς ήταν

ιδιαίτερα υψηλά. Ο δείκτης

των θανάτων ως προς τις

γεννήσεις για την περίοδο

1923-1926 ήταν 3 προς 1,

ενώ σύμφωνα με υπολογι-

σμούς της ΚτΕ,

6.000 άτομα απε-

βίωσαν κατά μέσο

όρο κάθε μήνα

μόλις τους πρώτους

9 μήνες μετά την

άφιξή τους σε ελλη-

νικό έδαφος. Σε ορι-

σμένες περιπτώσεις το

ποσοστό θνησιμότητας

άγγιζε το 20% μόνο στη

διάρκεια ενός χρόνου. Η

μέριμνα για τους κληρονό-

μους της καταστροφής

ήταν από ελλιπής ως σχε-

δόν ανύπαρκτη. Ακόμα και

στις αρχές της δεκαετίας

του 1930, η εφημερίδα

Ακρόπολις θα αναφέρει

πως στη Κοκκινιά «οι ατυ-

χείς πρόσφυγες που

έχουν ανάγκη περιθάλ-

ψεως διαγωνίζονται για να

βρουν ένα κρεβάτι, έστω

μέσα και σ’ ένα παρά-

πηγμα. Εγένοντο διαβή-

ματα προς το Υπουργείο

Πρόνοιας αλλά ατυχώς

δεν εξεδηλώθησαν σημαν-

τικά βελτιώσεως της κατα-

στάσεώς των… Μόνο 30

κλίνες υπάρχουν για τους

80.000 κάτοικους της Ν.

Κοκκινιάς.»

Η οικονομική κατάσταση

των προσφυγικών μαζών

και οι συνθήκες διαβίωσης

υπήρξαν άθλιες, ενώ επι-

βαρύνονταν επιπλέον από

το καθεστώς του ενοικίου

που είχε επιβάλει η ΕΑΠ.

Η ΕΑΠ σε καμιά περί-

πτωση δεν αποτελούσε φι-

λανθρωπικό οργανισμό.

Τα κεφάλαια που διέθετε

για τη στέγαση των προ-

σφύγων επρόκειτο να της

επιστραφούν (τουλάχιστον

εν μέρει) με τη μορφή ενοι-

κίου. Αυτό σήμαινε ότι η

πλειοψηφία των προσφύ-

γων βρέθηκε, από την

πρώτη κιόλας στιγμή μετά

την άφιξής τους, καταχρε-

ωμένη, ενώ η απειλή της

έξωσης θα τους ακολου-

θούσε για χρόνια μετά τη

λεγόμενη «αποκατά-

σταση». Η αδυναμία να

αντεπεξέλθουν στις οικο-

νομικές τους υποχρεώσεις

είχε ως συνέπεια τη δίωξη,

ακόμα και τη φυλάκισή

τους: «Στα μαγαζιά διάβα-

ζες: Κλειστόν λόγω χρεο-

κοπίας. Στις εφημερίδες,

δημοσιεύονταν κάθε μέρα

αποφάσεις του πρωτοδι-

κείου για χρεοκοπίες εμ-

πόρων και μικροεμπόρων,

δίπλα σ’ αυτές και αρκετές

αυτοκτονίες».

Από γεωγραφική άποψη

τουλάχιστον οι προσφυγι-

κοί πληθυσμοί δεν ενσω-

ματώθηκαν στα ήδη

υπάρχοντα αστικά κέντρα.

Αντιθέτως, οι σχεδιαστές

της ΕΠΑ αποφάσισαν να

τους εγκαταστήσουν σε ξε-

χωριστές κοινότητες «δο-

ρυφόρους», έτσι ώστε

Επίλογος
Η αποκατάσταση των προσφύγων
(συμπεράσματα για το χθες και το σήμερα)

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι
Έλληνες στη διαδικασία 

οικοδόμησης του σοσιαλισμού
στην ΕΣΣΔ, του Αναστάση Ι. Γκίκα,

Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2007)

Οι πρώτοι δάσκαλοι του ελληνικού σχολείου της Τσάλκας, 1936

(Αρχείο Ελληνισμού Μαύρης Θάλασσας)
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από τη μία α) «να μην

επηρεάσουν την ‘κανονική’

ζωή των ήδη υπάρχουσων

πόλεων’, και από την άλλη

β) «να εξασφαλίσουν ένα

πιο ομοιογενές κοινωνικό

περιβάλλον μέσα στους

αστικούς προσφυγικούς

συνοικισμούς.» Ακολού-

θως η ανέγερση των συ-

νοικισμών έγινε με μέτρο

μια ελάχιστη απόσταση, η

οποία ποίκιλε από ένα έως

και τέσσερα χιλιόμετρα

από τα υπάρχοντα όρια

των αστικών κέντρων του

1922. Η πρόταση που δια-

τυπώθηκε επομένως από

την Leontiou, ότι δηλαδή

«η απομόνωση και διαχω-

ρισμός των προσφύγων

έγινε βάσει σχεδίου» φαί-

νεται να διαθέτει μια ση-

μαντική δόση αλήθειας.

Στο διαχωρισμό που επι-

βλήθηκε μέσω της γεω-

γραφικής απόστασης,

συνέδραμε επίσης η ιδιαι-

τερότητα της ομοιομορ-

φίας των προσφυγικών

οικισμών (που θύμιζαν

στρατόπεδα σύμφωνα με

την Κοινωνία των Εθνών),

όπως και τα ελλιπή μέσα

μεταφοράς και επικοινω-

νίας με τις υπάρχουσες

κοινότητες των ντόπιων

Ελλήνων. Έτσι, οι προ-

σφυγικοί συνοικισμοί μετα-

τράπηκαν σε πραγματικά

γκέτο, όπου η κοινωνική

ζωή ήταν ουσιαστικά απο-

μονωμένη. Η νοοτροπία

του γκέτο ενισχύθηκε πε-

ραιτέρω από τις κοινωνι-

κές και γλωσσικές

διαφοροποιήσεις, οι

οποίες συνοδευόντουσαν

από πολιτισμικά στερεό-

τυπα που καλλιεργήθηκαν

ανάμεσα στους ντόπιους

πληθυσμούς. Όπως πα-

ρατήρησε η Hirschon «οι

αστικοί συνοικισμοί σύν-

τομα ανέπτυξαν ένα ιδιαί-

τερο χαρακτήρα,

βασισμένο στη φυσική και

κοινωνική απόσταση.

Αυτό με τη σειρά του οδή-

γησε στην ανάπτυξη δια-

φόρων απόψεων σχετικά

με τις διαφορές μεταξύ

των δύο ομάδων, και σύν-

τομα τα κοινωνικά όρια με-

ταξύ των δυο τμημάτων

του πληθυσμού ορίζονταν

και διαφοροποιούνταν

μέσω μιας σειράς ιδεών

αναφορικά με τα πολιτι-

στικά τους στερεότυπα».

Σε σύντομο χρονικό διά-

στημα μετά την άφιξη των

προσφύγων μια νέα

«τάξη» εμφανίστηκε μέσα

από τις γραμμές τους, οι

γνωστοί με τον προσφιλή

χαρακτηρισμό «προσφυ-

γοπατέρες» ή «τζορμπα-

τζήδες». Αυτή η

καινούργια κοινωνική και

οικονομική «τάξη» ενσω-

ματώθηκε γρήγορα στο

υπάρχον κατεστημένο

μέσω της τοποθέτησής

τους σε διευθυντικά πόστα

Τραπεζικών οργανισμών,

Υπουργείων, της ΕΑΠ κ.α.

Πολλοί από αυτούς πήραν

δάνεια από την Εθνική

Τράπεζα για τη χρηματο-

δότηση επιχειρήσεων δια-

μορφώνοντας έτσι ένα

είδος «ελίτ» μεταξύ των

προσφυγικών πληθυ-

σμών. Η αποκατάσταση

της ταξικής διάρθρωσης

ανάμεσα στους πρόσφυ-

γες (η αποκατάσταση της

αστικής τάξης) προηγή-

θηκε κατά πολύ της απο-

κατάστασης των λαϊκών

προσφυγικών μαζών σε

μια στοιχειώδη «φυσιολο-

γική» ζωή.

Το κοινωνικό και πολιτικό

status της άρχουσας

αυτής μερίδας στις προ-

σφυγικές κοινότητες ισχυ-

ροποιήθηκε ακόμα

περισσότερο μέσω της δη-

μιουργίας εκατοντάδων

προσφυγικών συλλόγων.

Η εφημερίδα Πατρίς σε

άρθρο της με τίτλο «Προ-

σφυγοπατέρες: Μάστιξ

των Συνοικισμών» ανα-

φέρθηκε στην υπερπλη-

θώρα προσφυγικών συλ-

λόγων με ιδιαίτερα

επικριτικό και ειρωνικό

ύφος: «Το γεγονός ότι η

σχετική διάταξις του νόμου

απαιτεί επτά πολίτας

μόνον δια να αποτελέσει

εν σωματείο αναγνωρι-

σμένον, δε σημαίνει ότι

ανά επτά πρόσφυγες ενός

και του αυτού συνοικισμού

πρέπει να αποτελούν εν

σωματείον…. Αυτό όμως,

που παρατηρείται στους

συνοικισμούς, να υπάρ-

χουν τόσα σωματεία με

άλλα τόσα συμβούλια και

προέδρους βλάπτει εις την

ρίζαν των τας υποθέσεις

των προσφύγων.»

Η ύπαρξη υπερβολικού

αριθμού προσφυγικών

συλλόγων έγκειται στο γε-

γονός ότι εν πολλοίς χρη-

σίμευσαν και

λειτούργησαν για τη νέα

αυτή «τάξη» των «τζορμ-

πατζήδων» ως «μέσον για

την ατομική τους επιτυχία

και μόνον, για την αισχρά

συναλλαγή, τη δεκαρολο-

γία των πιστοποιητικών

και τα παζαρέματα. Οι διά-

φοροι Πρόεδροι, τα όρ-

γανα των

μεγαλοτζορμπατζήδων κα-

τήντησαν δικολάβοι των

προσφυγικών υποθέσεων

και εκμεταλλευτές των

φτωχών προσφύγων τους

οποίους απομυζούν με

διαφόρους τρόπους». 

Και τα προβλήματα στους

προσφυγικούς συνοικι-

σμούς αποδείχτηκαν

πολλά και χρόνια. Με

αφορμή μια ακόμη κατα-

στροφική πλημμύρα το Δε-

κέμβρη του 1933, η

εφημερίδα Ακρόπολις

έγραφε: «Μέσα εις οικτράς

και απαισίας τρώγλας δια-

βιούν ακόμη εκατοντάδες

χιλιάδες προσφγικών οικο-

γενειών ενώ με τα δαπα-

νηθέντα χρήματα θα

εδύνατο να έχουν όλοι

αποκτήσει, όχι φυσικά μέ-

γαρα με ασανσέρ και με

καλοριφέρ, αλλά ανθρώ-

πινα οπωσδήποτε οική-

ματα, τα οποία να μην

κινδυνεύουν να καταπέ-

σουν και να καταπλακώ-

σουν τους φτωχούς

ενοίκους των εις το πρώτο

φύσημα και την πρώτη

βροχήν.» Η κατάσταση

όμως αυτή δεν ήταν απόρ-

ροια τυχαίων παραγόν-

των, αφού: «Εν τω μεταξύ

απέκτησαν τεράστιας πε-

ριουσίας και δακτυλοδει-

κτούνται από τον

προσφυγικόν κόσμον με-

ρικοί κακοηθέστατοι κερ-

δοσκόποι που ανέλαβαν

εργολαβικώς την ανέ-

γερση των πανάθλιων πα-

ραπηγμάτων των

συνοικισμών, ευνοηθέντες

σκανδαλωδώς από εκεί-

νους τους οποίους η πολι-

τεία ενεπιστεύθη κατά

καιρούς την υπόθεσιν της

προσφυγικής αποκατα-

στάσεως.»

Ποια η στάση των πολιτι-

κών δυνάμεων της εποχής

έναντι των προσφύγων;

Σε άρθρο που δημοσιεύ-

τηκε στην εφημερίδα

Πρωία το 1935, διατυπώ-

θηκε ο ισχυρισμός ότι το

βενιζελικό «στρατόπεδο»

καλλιεργούσε σκόπιμα την

ιδέα ανάμεσα στους πρό-

σφυγες πως αν οι πολιτι-

κοί τους αντίπαλοι

έρχονταν ποτέ στην εξου-

σία «η πρώτη των πράξις

θα ήτο να εξαπολύσουν

κατά των προσφυγικών

συνοικισμών στίφη μαινό-

μενα δια να τους εξοντώ-

σουν, να τους αφαιρέσουν

τας κατοικίας, τους

αγρούς, τα παραπήγματά

των». Και ο λόγος για τον

οποίο η Βενιζελική παρά-

ταξη επιδίωκε «να παρα-

τείνει και να διαιωνίσει την

διάκρισιν μεταξύ προσφύ-

γων και γηγενών, σύμ-

φωνα με το ίδιο

δημοσίευμα, ήταν γιατί
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επιθυμούσε να υπάρχουν

οι πρόσφυγες ως παρά-

γων χωριστός, δια να επι-

τηδεύηται τον δήθεν

προστάτην των έναντι των

δήθεν εχθρών των.»

Βέβαια, στο διαχωρισμό

αυτό συνέδραμε σε ένα

μεγάλο βαθμό και η πρα-

κτική, η πολιτική, της

«άλλης πλευράς», δηλαδή

των Λαϊκών, των οποίων ο

α ν τ ι - π ρ ο σ φ υ γ ι σ μ ό ς

έφτανε πολλές φορές τα

όρια του ρατσισμού και

της υστερίας. Για τη στάση

αυτή ενδεικτικά θα μπο-

ρούσαν να αναφερθούν

μια σειρά από δημοσιεύ-

ματα που έκαναν την εμ-

φάνισή τους καθ’ όλη τη

διάρκεια της μεσοπολεμι-

κής περιόδου από αντι-Βε-

νιζελικούς και τα οποία

καλούσαν για τον «εξαγνι-

σμό της πρωτεύουσας»,

το διαχωρισμό των «καθα-

ρόαιμων Ελλήνων» από

τους «Τουρκόσπορους»,

κλπ. Ο Ριζοσπάστης στά-

θηκε συνεπής πολέμιος

αυτής της αντι-λαϊκής επι-

θετικότητας. Καταφερόμε-

νος, για παράδειγμα,

εναντίον σχετικών άρθρων

της Καθημερινής το Γε-

νάρη του 1928, τόνιζε επι-

κριτικά: «Οι πρόσφυγες

δεν ψηφίζουν τον Τσαλ-

δάρη και τον Μοναρχισμό,

οι πρόσφυγες λοιπόν πρέ-

πει να εξοντωθούν! Το δί-

καιο των «ολίγων»

μοναρχικών γηγενών,

όπως λέει η Καθημερινή,

θα τους μεταβάλλει σε

«επαναστάτες». «Ο εκλο-

γικός αυτός πληθυσμός

θα μεταβληθεί αναγκαστι-

κώς εις παράταξιν επανα-

στατών», επαναστατών

που θα φέρουν πίσω τη

βασιλεία, επαναστατών

που να διώξουν ή να εξον-

τώσουν τους πρόσφυγες!

Αυτή είναι η νέα φάση που

δίνει ο Μοναρχισμός στον

πόλεμό του κατά της Βενι-

ζελοδημοκρατικής παρά-

ταξης.»

Μέχρι το 1936 ακόμα, ο

συντηρητικός Τύπος πρό-

βαλε το αίτημα της εκλογι-

κής και πολιτικής

γκετοποίησης του προ-

σφυγικού κόσμου, καλών-

τας για την «πλήρη

εκλογική αποκέντρωση

των προσφύγων, ώστε να

εκλέγουν πρόσφυγας βου-

λευτάς… και όχι ν’ αλλοι-

ώνουν τα εκλογικά

αποτελέσματα των γηγε-

νών. Αμυνόμεθα συνεπώς

υπέρ των γηγενών και δεν

επιτιθέμεθα κατά των προ-

σφύγων(!), οι οποίοι όταν

θα γίνουν ίσοι μ’ εμάς στα

στρατολογικά και τα φορο-

λογικά, ας ψηφίζουν τον

Αντίχριστο εις τον αιώνα

τον άπαντα». Ο χαρακτη-

ρισμός «Αντίχριστος» ανα-

φέρεται βέβαια στον

Βενιζέλο. Παρά το γεγο-

νός, λοιπόν, ότι είχε περά-

σει πάνω από μια δεκαετία

από την έλευση των προ-

σφύγων, μια μερίδα του

γηγενούς πληθυσμού τους

θεωρούσε ακόμα πολίτες

δεύτερης κατηγορίας.

Οι επιθέσεις εναντίον του

προσφυγικού στοιχείου

όμως δεν περιορίστηκαν

απλά σε φραστικές, αλλά

σε πολλές περιπτώσεις

έλαβαν και τη μορφή φυσι-

κής βίας. Στα Πρακτικά του

Συμβουλίου του Πολιτικού

Μικρασιατικού Κέντρου το

Νοέμβρη του 1924 θα γίνει

λόγος για ένοπλες επιθέ-

σεις γηγενών εναντίον άο-

πλων προσφύγων, που

αποδίδονται στην έλλειψη

μεθοδικού προγράμματος

της Κυβέρνησης για την

εγκατάστασή τους. Γίνεται

δε αναφορά σε γενικευ-

μένα αιματηρά επεισόδια

ανά την επικράτεια.

«Οι γηγενείς καλούνται να

συνασπιστούν σε συλλό-

γους «αμύνης» κατά των

προσφύγων», έγραφε η

Ακρόπολις. «Κηρύγματα

ερεθισμού και λυσσώδους

εμπάθειας απευθύνονται

καθημερινώς προς τον αυ-

τόχθονα πληθυσμόν. Και

οι πρόσφυγες περιλούον-

ται με ύβρεις εμετικάς.

Ονομάζονται «λεφούσι»,

χαρακτηρίζονται «Τούρ-

κοι», απειλούνται με εξόν-

τωσιν.» Είναι πραγματικά

αποκαλυπτική η στάση

των λεγόμενων «πατριω-

τών» και «εθνικοφρόνων»

της εποχής έναντι των

προσφύγων, ενώ αποκτά

ακόμα μεγαλύτερη σημα-

σία αν αναλογιστεί κανείς

την προσπάθεια που

πραγματοποιεί ο ίδιος ιδε-

ολογικοπολιτικός χώρος

σήμερα να καπηλευτεί την

ποντιακή (τουρκοποντιακή

και ρωσοποντιακή) ψήφο.

Οι κομμουνιστές έδωσαν

τότε μια τιτάνια μάχη κα-

ταγγέλλοντας – στον

αγώνα τους να καταργή-

σουν στην πράξη – τις δια-

χωριστικές γραμμές που

ήθελε να επιβάλλει ο αστι-

κός κόσμος μεταξύ προ-

σφύγων και γηγενών

εργαζόμενων στη λογική

του «διαίρει και βασίλευε»:

«Η Ελλάδα δεν διαιρείται

σε ντόπιους και πρόσφυ-

γες. Η Ελλάδα διαιρείται

σε πλούσιους και φτω-

χούς, σε ανθρώπους που

δε δουλεύουν και ζουν και

σε ανθρώπους που ολη-

μερίς και ολονυχτίς δου-

λεύουν και δεν μπορούν

να ζήσουν… ο καθένας

πρέπει να διαλέξει μεταξύ

του πλουσίου πρόσφυγα

που συνδυάζεται με τον

πλούσιο ντόπιο και του

φτωχού πρόσφυγα που

σύντροφό του θα έχει το

φτωχό ντόπιο εργάτη ή

αγρότη.» (Ριζοσπάστης, 7

Σεπτεμβρίου 1929).

Το Κομμουνιστικό Κόμμα

ήταν η μόνη πολιτική δύ-

ναμη που στάθηκε ειλι-

κρινά δίπλα στους

πρόσφυγες από την

πρώτη στιγμή. Δεν είναι

τυχαίο ότι σε πόλεις όπου

το κομμουνιστικό κίνημα

και οι ταξικές συνδικαλιστι-

κές δυνάμεις κατείχαν ηγε-

μονική θέση, όπως η

Καβάλα, οι πρόσφυγες εν-

τάχτηκαν αμέσως στην το-

πική κοινωνία, τα

κρούσματα ρατσισμού

ήταν σχεδόν ανύπαρκτα,

ενώ τα σωματεία μερίμνη-

σαν από πολύ νωρίς για

την επαγγελματική τους

εκπαίδευση και την πετυ-

χημένη ένταξή τους στην

παραγωγή.

Το γεγονός ότι και στην

Ελλάδα σε γενικές γραμ-

μές οι πρόσφυγες άργη-

σαν να «ενταχθούν»

ουσιαστικά στην ντόπια

κοινωνική και πολιτική

ζωή, να αισθανθούν και να

ενεργήσουν στην πράξη

ως μέλη των κοινωνιών

όπου εγκαταστάθηκαν και

όχι ως πληθυσμός «φιλο-

ξενούμενος» ή «εν ανα-

μονή», παρουσιάζει

επίσης ειδικό ενδιαφέρον.

Δεν ήταν παρά τουλάχιστο

μια δεκαετία μετά όταν άρ-

χισαν να συνειδητοποιούν

πλέον τη μονιμότητα της

κατάστασής τους, σηματο-

δοτώντας μια αργή αλλά

σταθερή τάση αλλαγής της

κατάστασης. Έχει τέλος

αξία να επισημάνουμε ότι

η πρώτη μαζική ένταξη

των προσφύγων, Μικρα-

σιατών και Ποντίων, στη

διαδικασία της συνειδητής

συνδιαμόρφωσης της

τύχης της νέας τους πατρί-

δας πραγματοποιήθηκε

μέσα από τον αγώνα της

ΕΑΜικής Εθνικής αντίστα-

σης, όταν οι προσφυγικοί

συνοικισμοί μεταμορφώ-

θηκαν σε πραγματικά κά-

στρα του

εθνικοαπελευθερωτικού

αγώνα. (σελ. 102-108)
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Γιώργος Μαυρόπουλος

(με τη συγκατάθεση της

κόρης του Αντωνία δημο-

σιεύουμε αποσπάσματα

από τις σημειώσεις του)

Ο Νέος Καύκασος Ποντιακό

χωριό στο σύνολο του, με

900 κατοίκους βρίσκεται στα

ελληνογιουγκοσλάβικα σύ-

νορα, χτισμένο με ρυμοτο-

μικό σχέδιο το 1924. Όλοι οι

κάτοικοι του κατάγονται από

το Καρς Ρωσίας. Το συνο-

ριακό χωριό συνορεύει με τα

χωριά Νίκη, Πολυπλάτανο,

Άνω και Κάτω Καλλινίκη, Με-

σοζώρι και Μεσόκαμπο. Από

βορρά συνορεύει με το Κέ-

ναλι (Κρεμενίτσα), χωριό της

πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Από την πόλη Φλώρινα απέ-

χει 15 χιλιόμετρα και συγκοι-

νωνεί μαζί της με

σιδηρόδρομο που διασχίζει

το χωριό και με αυτοκινητό-

δρομο.

Έχει νεόχτιστο κοινοτικό κα-

τάστημα που χτίστηκε το

1982, έχει σταθμό του ΟΣΕ

που λειτουργεί από το 1938,

Αστυνομικό τμήμα, Τελωνείο

και συνοριακό φυλάκιο. Δια-

θέτει Δημοτικό Σχολείο που

λειτουργεί από το 1927 και

νέα εκκλησία που λειτούρ-

γησε το 1933, σπίτι παιδιού

από το 1952 και πνευματικό

κέντρο από το 1951, κτηνια-

τρείο από το 1968, κανονική

ύδρευση και αποχέτευση.  Η

Ενορία του χωριού φέρει το

όνομα του Αγ. Γεωργίου. Ο

οικισμός του αποτελείται από

200 οικογένειες με τέλεια εγ-

κατάσταση, στο σύνολο τους

αγρότες με τον ανάλογο γε-

ωργικό κλήρο. Ο αρχικός

κλήρος ήταν 44 στρέμματα,

η γενική έκταση της κοινότη-

τας είναι περίπου 16 χιλ.

στρέμματα. Τον κάμπο του

τον διασχίζει ο ποταμός Σα-

κουλέβας με ένα βαλτώδες

τομέα με 500 στρεμμάτων

για χρήση κηπευτικών. Γε-

νικά το χωριό βρίσκεται στο

κέντρο του κάμπου, ο κάμ-

πος του Μοναστηρίου, παλιά

ελληνική πόλη και πρω-

τεύουσα του νομού, που

μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πό-

λεμο ενσωματώνεται εντός

των συνόρων της πρώην Γι-

ουγκοσλαβίας.

Οι κάτοικοι του χωριού στην

νέα τους πατρίδα εξακολου-

θούσαν να ζουν με τα ίδια

ήθη και έθιμα των προγόνων

τους. Η ποντιακή διάλεκτος

ήταν η μόνη γλώσσα που μι-

λιόταν μεταξύ των κατοίκων

ακόμα και μεταξύ των παι-

διών και της νεολαίας. Όλοι

βέβαια σχεδόν καλά γνώρι-

ζαν και την ελληνική γλώσσα

γιατί είχαν τελειώσει το δημο-

τικό σχολείο στις ξεχασμένες

πατρίδες στα μέρη του Καρς,

του Καυκάσου της Ρωσίας.

Παρ’ όλα αυτά μιλούσαν την

ποντιακή, τους ήταν ευχάρι-

στη, νιώθανε πιο άνετα με τη

δική τους διάλεκτο. Την

εποχή του χειμώνα οι γερον-

τότεροι οργάνωναν τα νυχτέ-

ρια τους, όπου μαζευόταν και

συζητούσαν τα περασμένα,

τις παλιές ιστορίες τους, τις

ιστορίες των προγόνων τους.

Για τους μύθους και τα πα-

ραμύθια αφήνανε τους ειδι-

κούς αγορητές να τις

ερμηνεύουν, ακόμα τις συνό-

δευαν με μοιρολόι και μου-

σική λύρας ή γκάιντα όπως

συνέβαινε με το νυχτέρι της

γειτονιάς μου που γινόταν

στο σπίτι του μπαρσία Ανα-

στάση του Ατματσλίδη. Θυ-

μάμαι τον Σ. Ευσταθιάδη

που διάβαζε το βιβλίο με μύ-

θους και ιστορίες στα τούρ-

κικα, τον Αλέξιο που τον

συνόδευε με μοιρολόι και

τραγούδι στην τούρκικη

γλώσσα και τον Ι. Παρτσα-

λίδη που τον συνόδευε με

μουσική γκάιντας ή τον

Παύλο Μακρόπουλου με τη

λύρα. Περίφημος για τα πα-

ραμύθια και τις ιστορίες ήταν

και ο Μ. Μιχαηλίδης που ερ-

χόταν από την άλλη άκρη

του χωριού σ’ αυτό το νυ-

χτέρι και ο Αβράαμ Σολομω-

νίδης, ο παινεσιάρης. Ο Κυρ

Αβράμης πολύ του άρεζε να

λέει τις ιστορίες του Α’ Παγ-

κοσμίου Πολέμου, τα κατορ-

θώματά του και για τη ζωή

του Τσάρου και της Τσαρίνας

Αικατερίνης, ακόμα και του

Ρασπούτιν με τις ιστορίες

που είχε στο περιβάλλον του

Τσάρου – ήταν πανέξυπνος

και διαβασμένος άνθρωπος,

πολυτεχνίτης. Πολλές φορές

έχω ακούσει όλες αυτές τις

ιστορίες, σύχναζα σ’ αυτό το

νυχτέρι από παιδί 9-10 χρο-

νών. Ο Κυρ Αβράμης όμως

σε κάθε επανάληψη της ιστο-

ρίας με τον πόλεμο περίσ-

σευε τους αιχμαλώτους του

και τις επιτυχίες του κι έτσι

τον βγάλαμε και παινεσιάρη.

Ένα είναι το γεγονός πως ο

Τσάρος είχε εκτιμήσει τη

δράση του και τον έκανε

λοχία (φετφέπιλο) γι’ αυτό και

πολλές φορές οι γεροντότε-

ροι τον αποκαλούσαν με το

βαθμό του φετφέπιλος. Ο

Κυρ Αβράμης έφτασε μέχρι

την Κρήτη να προσφέρει τις

τεχνικές του ικανότητες, γνώ-

ριζε άριστα πολλές τέχνες

όπως μαραγκός, σιδεράς,

επιπλοποιός, ελαιοχρωματι-

στής, χρυσοχόος και αυτά

όλα σε άριστο βαθμό.

Οι νεότεροι διασκέδαζαν στις

χοροεσπερίδες που οργά-

νωνε ο μουσικός όμιλος του

Λαμπριανίδη Φώλου με τον

αδερφό του τον Δημήτρη και

τον Γιαλαμά Γιώργο που

έπαιζε κλαρίνο. Ο Λαμπρια-

νίδης Φώλος επαναπατρί-

σθηκε το 1934 από τη Ρωσία

και ήταν δάσκαλος της μου-

σικής, έπαιζε βιολί, μαντο-

λίνο, σαξόφωνο, ενώ ο

αδερφός του ήταν τυμπανι-

στής. Οι σπουδαιότεροι και

αξέχαστοι χορευτές και γλεν-

τζέδες ήταν: Η. Παυλίδης, Κ.

Χρυσοχοΐδης, Α. Παπαλαζα-

ρίδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Γ.

Νεστωρίδης, Ξ. Λαρχανίδης,

Γ. Παπαλαζαρίδης, Λ. Πολιτί-

δης, Κ. Πολιτίδης, Η. Χρυσο-

χοΐδης, Ν. Σολομωνίδης, Κ.

Παπαδόπουλος. Στην ψυχα-

γωγία αυτή προστίθεται το

θέατρο και ο Καραγκιόζης με

τον Γιαλαμά Χαρ. Επίσης το

ποδόσφαιρο και ο αθλητι-

σμός δεν υστερούσαν στο

χωριό και μάλιστα από το ξε-

κίνημα της κοινωνικής ανά-

πτυξης του χωριού. Η πρώτη

ομάδα με την επωνυμία

«Άτλας» αποτελούνταν από

τους εξής: Ν. Σολομωνίδης,

Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Γιαλα-

μάς, Δ. Λαμπριανίδης, Γ. Πα-

παλαζαρίδης, Ν.

Κρυθαρίδης, Β. Μαυρόπου-

λος, Π. Ασλανίδης, Α. Ζαχα-

ριάδης, Γ. Κεβρεκίδης, Α.

Φωτιάδης. Ελάχιστοι από

αυτούς βρίσκονται εν ζωή

σήμερα.

Οι νέοι κάτοικοι πριν ακόμα

μπουν στα σπίτια τους ζού-

σαν σε ομαδικά αντίσκηνα

ανά δύο ή και περισσότερες

οικογένειες, το οποίο εξαρ-

τιόταν από τον αριθμό των

μελών κάθε οικογένειας. Το

βασικό ρόλο στον διοικητικό

τομέα τον παίζουν οι μεγαλύ-

τερες γενεές και οι γεροντό-

τεροι που δεν ήταν και

πολλοί. Η αναλογία τους

ήταν περίπου το 10% γέροι

άνδρες και γυναίκες, το υπό-

λοιπο των μελών τους ήταν

κάτω των 30 ετών, δηλαδή

το 90% του συνολικού αριθ-

μού που δεν ξεπερνούσαν τα

400 αρχικά μέλη του χωριού

και στην πλειοψηφία τους

νέα ζευγάρια. Τα πρώτα παι-

διά γεννήθηκαν μέσα στα

1925 και μετά. Ελάχιστα είναι

οι γεννηθέντες το 1924 και

1923.

Από το 1925 το χωριό μας

αποκτούσε τους πρώτους

γηγενείς που αποτέλεσαν και

την πρώτη μαθητική σχολική

χρονιά το 1932 με πρώτο δά-

σκαλο τον επίσης πρόσφυγα

Μαυρόπουλο Μιχάλη.

Οι νέοι αυτοί άνθρωποι που

έδωσαν και την πρώτη χαρά

και γέλιο στους κατοίκους

του νέου χωριού ήταν: Μαυ-

Ένα Ποντιακό χωριό
Νέος Καύκασος Φλωρίνης
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ρόπουλος Νίκος, Μαυρο-

πούλου Μαρία, Ιωαννίδου

Ελένη, Μαυροπούλου Ευδο-

κία, Ηλιάδου Φανή, Ιλιάδου

Ρ., Σολομωνίδου Μ., Σολο-

μωνίδου Μελ., Ζαχαριάδου

Όλγα, Τορζαχίδης Χρίστος,

Γιαλαμάς Α., Λαρχανίδου

Όλγα, Χαρατσίδης Σαβ., Αλε-

ξιάδης Σ., Γιαλαμάς Γ., Κων-

σταντινίδης Γ.,

Κωνσταντινίδης Θ., Παπαδο-

πούλου Μαρία, Βασιλειάδου

Ελένη, Τορζαχίδης Ν., Κων-

σταντινίδης Σ., Ζαχαριάδης

Δ., Παπαλαζαρίδης Σ., Τσελί-

δης Ανέστης και οι Κρυδαρί-

δης Κ., Ακματσίδης Λ.,

Ακματσίδης Γ., Πολατίδης Α.,

ο οποίος γεννήθηκε στην πο-

ρεία σε προσωρινές εγκατα-

στάσεις το 1923 και ο

Φωτιάδης Γ. το 1924. Όλοι

αυτοί αποτέλεσαν και την

πρώτη τάξη του δημοτικού

σχολείου το 1931-1932. Οι

έξι από αυτούς έγιναν και οι

πρώτοι μαθητές του Γυμνα-

σίου αργότερα.

Στη δικτατορία του Μεταξά

(1936) από το χωριό μας

εξαναγκάστηκαν να αυτοε-

κτοπιστούν σε άλλες περιο-

χές εφτά οικογένειες. Πολλοί

άλλοι δοκίμασαν τα βασανι-

στήρια και το ρετσινόλαδο

μέσα στην τοπική αστυνομία

όπως: Αυγητίδης Α., Κεβρε-

κίδης Γ., Ζαχαριάδης Α., Τε-

κτονίδης Παύλος,

Παπαλαζαρίδης Α., Παυλίδης

Η., Κωνσταντινίδης Γ., κ.ά. Η

τακτική αυτή όξυνε ακόμα

περισσότερο τις προηγούμε-

νες άριστες σχέσεις των πο-

λιτών – δημιούργησε

εχθρότητα και μίσος ανεπα-

νόρθωτο μεταξύ τους, και με

την εισβολή των γερμανικών

ορδών, το κάθε κόμμα διά-

λεξε το δρόμο με σκοπό να

εξασφαλίσει την προσωπική

του ασφάλεια και τα πολιτι-

κοπατριωτικά του αισθήματα.

Η επιλογή αυτή τώρα πια

ήταν αναγκαία γιατί το έν-

ταλμα σύλληψης ήδη βρι-

σκόταν στο δρόμο του. Η

δημιουργία των ανταρτοομά-

δων στην προκειμένη περί-

πτωση ήταν η μοναδική και

αναπόφευκτη λύση. Το φθι-

νόπωρο το 1942 στις πρώ-

τες ανταρτοομάδες παίρνουν

μέρος και τρεις από το χωριό

μας – οι Αυγητίδης Α., Κε-

βρεκίδης Γ., Ζαχαριάδης Α.

το 1943 οι ανταρτοομάδες

που έγιναν πια στρατός με το

όνομα ΕΛΑΣ πλαισιώνονται

με πολλούς άλλους συγχω-

ριανούς μας όπως Παυλίδης

Η., Παυλίδης Λάζαρης, Παυ-

λίδης Λ., Παυλίδης Κ., Γιαλα-

μάς Γ., Κωνσταντινίδης Γ.,

Μαυρόπουλος Στεφ., Αλεξιά-

δης Θ., Παρτσαλίδης Γ., Γε-

ωργιάδης Σ., Νεστορίδης Γ.,

Αυγητίδης Γ., Κωνσταντινί-

δης Μήτσος, Τεκτονίδης Π.,

Παπαλαζαρίδης Κ., Παπαλα-

ζαρίδης Γ., Κωνσταντινί-

δης Σ., Ιωαννίδου Ελ.,

Μιχαηλίδου Σοφ., Γεωρ-

γιάδου Ουρ., Σουμελί-

δης Κοσμάς, Τσελίδης

Αν., Πολατίδης Αβρ.

Οι Γερμανοί είχαν κάψει

γύρω στα 24 σπίτια των

ανταρτών και πήραν

δύο ομήρους. Από τους

παραπάνω αγωνιστές

έπεσαν ηρωικά στο

πεδίο των μαχών εναν-

τίον των καταχτητών την

περίοδο 1941-1944 έξι

σύντροφοι - οι Κριθαρί-

δης Ν., Παυλίδης Λ.,

Κωνσταντινίδης Δημ.,

Αλεξιάδης Θεοδ., Τορ-

λαχίδης Θεοδ., Παυλί-

δης Πόλης, ο οποίος άφησε

τη ζωή του στα κάτεργα της

Γερμανίας, στο Νταχάου σαν

όμηρος των χιτλερικών.

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

Μιχάλη Ράπτη

(από το βιβλίο «Λαογραφικά,

Φλώρινας, Καστοριάς» του

Παύλου Κούφη, δάσκαλος,

Αθήνα 1996)

Πέντε χωριά: Σλήμνιτσα, Μο-

νόπυλο, Γιαννοχώρι, Καλή

Βρύση, Λειβαδοτόπι, τα

Γραμμοχώρια ή Γιαννοχώρια

σβήσανε από το χάρτη του

νομού Καστοριάς κα από το

χάρτη της πατρίδας μας. Η

θύελλα του εμφυλίου σπα-

ραγμού σκόρπισε του κατοί-

κους στα πέρατα του

κόσμου. Για τα ήθη και έθιμά

τους θέλω να μιλήσω. Στους

εκπατρισμένους και ξενιτεμέ-

νους συμπατριώτες μου

απευθύνω τη μικρή μου αυτή

εργασία, που με τη βοήθειά

τους έγραψα και σ’ αυτούς

απευθύνω και τις ευχαριστίες

μου. 

=====================

Ο νόμος Καστοριάς, ένα απ’

τα γραφικότερα μέρη της

χώρας μας έχει μια πλούσια

ιστορία, δραστήρια οικονο-

μική και εκπολιτιστική κί-

νηση, δική του κουλτούρα.

Τα ψηλά βουνά, τα όμορφα

χωριά, τα γάργαρα νερά του

Αλιάκμονα, προκαλούν το

θαυμασμό και γοητεύουν

κάθε ξένο.

Η Καστοριά, χάρη στην το-

ποθεσία της, παρουσιάζει

αμφιθεατρική θέα από βορά

και από νότο. Την ομορφιά

της την ολοκληρώνουν η ελ-

λειψοειδής σε σχήμα λίμνη

της με τα γύρω βουνά και τα

γραφικά χωριά της. Το υγι-

εινό της κλίμα, τα ιστορικά

της μνημεία και τα μνημεία

τέχνης και οι 70 περίπου πα-

λιές και νέες εκκλησίες της,

μετέβαλλαν σήμερα την Κα-

στοριά σ’ ένα απ’ τα ωραι-

ότερα παραθεριστικά και

τουριστικά κέντρα της πατρί-

δας μας.

Γενικά 

γνωρίσματα των

Γιαννοχωρίων

Γραμμοχωρίων

Καστοριάς

Τα χωριά: Σλήμνιτσα (σή-

μερα Τρίλοφο), Μονόπυλο

(Πιλκάτι), Γιαννοχώρι (Γιαν-

νοβαίνη), Λειβαδοτόπι (Όμο-

σκο), Καλή Βρύση

(Καλέβιστσα), κατέχουν το

δυτικό μέρος της Καστοριάς,

κοντά στην ελληνοαλβανική

μεθόριο, κλεισμένα μέσα

στους μεγάλους ορεινούς όγ-

κους του Γράμμου και της

Αλεβίτσας και τον Αλιάκμονα,

που τα λούζει με τα δροσερά

νερά του. Οι κάτοικοι των

Τα Γιαννοχώρια (Γραμμοχώρια)

Μια μικρή λαογραφική
ζώνη της Καστοριάς
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χωριών αυτών, δραστήριοι

και φιλοπρόοδοι, είχαν ανα-

πτύξει δικό τους πολιτισμό,

δικά τους ήθη και έθιμα που

τα διατήρησαν ατόφια ως την

στιγμή του αναγκαστικού εκ-

πατρισμού τους, κατά την

περίοδο του εμφυλίου πολέ-

μου.

Τα παραπάνω χωριά, σή-

μερα είναι ακατοίκητα, τα

σπίτια γκρεμισμένα ή μισογ-

κρεμισμένα, οι αυλές και τ’

αλώνια έγιναν βοσκοτόπια. 

Στις αυλές, στ’ αλώνια και

στα μεσοχώρια (μεϊντάνια),

όπου κάποτε παίζανε τα παι-

διά και γλεντούσανε οι κάτοι-

κοι στα πανηγύρια, στις

γιορτές και στους γάμους,

σήμερα κυριαρχεί μια φο-

βερή νέκρα. Μετατράπηκαν

σε πραγματικά νεκροταφεία

και μονάχα η ύπαρξη των

γκρεμισμένων σπιτιών και οι

σωροί από τις πέτρες μη-

νούν πως κάποτε υπήρξε

εδώ ζωή. Υπήρχαν γεροδε-

μένοι άνδρες και γυναίκες,

νέοι και νέες, φιλόπονοι, ευ-

γενικοί και φιλόξενοι. Γνώρι-

σαν τις αρετές των κατοίκων

αυτών οι στρατιώτες και οι

αξιωματικοί που πολεμού-

σαν τον ιταλό επιδρομέα, κα-

τοπινά οι μαχητές του ΕΛΑΣ,

που βρήκαν στα σπίτια τους

τη θερμή συμπαράσταση

στις δύσκολες στιγμές του

αγώνα ενάντια στον ιταλό και

γερμανό καταχτητή. Μεγά-

λος ήταν ο αριθμός των μα-

χητών του ΕΛΑΣ και δεκάδες

τα θύματα που έδωσε ο μι-

κρός, μα ηρωικός πληθυ-

σμός των χωριών αυτών. 

Είναι θλιβερό να μιλάει κα-

νείς για κάτι που υπήρξε κά-

ποτε, άντεξε στις μπόρες της

ιστορίας και έπαψε να υπάρ-

χει δημογραφικά σα σύνολο.

Η σκληρή βιοπάλη και η

θύελλα του εμφυλίου πολέ-

μου σκόρπισε, σαν τα που-

λιά, τους κατοίκους αυτούς

σε διάφορες χώρες της Δυτι-

κής και Ανατολικής Ευρώ-

πης, στην Αμερική και στην

Αυστραλία, άλλους σαν με-

τανάστες και άλλους σαν πο-

λιτικούς πρόσφυγες. Όπου

εγκαταστάθηκαν προσπάθη-

σαν να δημιουργήσουν μι-

κρές «παροικίες» και

«συλλόγους» για να διασώ-

σουν ότι κάποτε υπήρχε σα

σύνολο.

Ωστόσο, παρά τις προσπά-

θειες που καταβάλλουν οι

«σύλλογοι» αυτοί και οι «πα-

ροικίες», για τη διατήρηση

των ηθών και εθίμων στο

εξωτερικό, καθημερινά γίνε-

ται αισθητή η απόσπαση του

κορμού από τις ρίζες του,

από τις οποίες παίρνει την

τροφή για να ανθίσει η λαο-

γραφία ενός τόπου, ο πολιτι-

σμός του. Ο λαογραφικός

ερευνητής λοιπόν, που θα

θελήσει να μελετήσει τη λαο-

γραφία των παραπάνω χω-

ριών, θα πρέπει να κάνει ένα

ταξίδι όχι στο εσωτερικό της

χώρας, όπως θάταν φυσικό,

αλλά στο εξωτερικό, δηλαδή

στις χώρες όπου υπάρχουν

οι «παροικίες» και οι «σύλ-

λογοι». Έργο δύσκολο, μα

πατριωτικό και πολύτιμο.

Λαογραφική ζώνη

των 

Γραμμοχωρίων

Καστοριάς

Η προσπάθειά μου να συγ-

κεντρώσω το λαογραφικό

υλικό, τα ήθη και τα έθιμα

που αφορούν τους αρραβώ-

νες και το γάμο, στηρίχτηκε

στους συμπατριώτες μου

που βρίσκονται στη Σ.Δ.

Ρουμανίας και στη Λ. Δ. Ουγ-

γαρίας.

Εδώ στο εξωτερικό, είχα την

ευκαιρία να ακούσω και να

δω αυθεντικές εκδηλώσεις

λαογραφικού περιεχομένου,

όπως ακριβώς γίνονταν στον

τόπο μας. Πήρα μέρος σε

γιορτές και γάμους και είδα

με πόση ευχαρίστηση, προ-

σοχή και φροντίδα, οι κάτοι-

κοι των χωριών αυτών

προσπαθούσαν να ζωντανέ-

ψουν και καλλιεργήσουν τα

τραγούδια, τους χορούς, τα

ήθη και έθιμα του τόπου μας.

Τα τραγούδια, τα ήθη και τα

έθιμα των αρραβώνων και

του γάμου στα Γιαννοχώρια,

παρουσιάζουν κάποια ιδιο-

μορφία σε σχέση με τα υπό-

λοιπα χωριά του νομού

Καστοριάς. Δεν θα

ήταν λάθος να λέ-

γαμε ότι τα χωριά

αυτά αποτελούν μια

μικρή «λαογραφική

ζώνη» Γραμμοχω-

ρίων (Γιαννοχω-

ρίων), που η μελέτη

της προϋποθέτει να

διακρίνεις καλά το

γνώρισμα της ιδιο-

μορφίας αυτής. Οι

κάτοικοι των χωριών

αυτών ήταν δίγλωσ-

σοι. Μιλούσαν ελλη-

νικά και σλάβικα. Η

πλειοψηφία των

γέρων μιλούσε και

αλβανικά. Το γεγο-

νός αυτό είχε με-

γάλη σημασία στη

διαμόρφωση των

ηθών και εθίμων

στην ιδιόμορφη

αυτή λαογραφική

ζώνη.

Στα χωριά αυτά διασταυρώ-

νονται τρία βασικά λαογρα-

φικά στοιχεία: 1) το αλβανικό,

2) το σλαβικό και 3) το ελλη-

νικό (ηπειρωτικό). Και κατα-

τάσσω το αλβανικό στοιχείο

στην πρώτη σειρά γιατί η

επίδρασή του, στα ήθη και

έθιμα των αρραβώνων και

του γάμου, ήταν πολύ με-

γάλη.

Φορείς του αλβανικού και

του σλαβικού στοιχείου ήταν

οι γέροι και οι γριές, οι οποίοι

όχι απλώς τραγουδούσαν

στα αλβανικά και σλάβικα,

αλλά και μιλούσαν τις γλώσ-

σες αυτές. Φορείς του ελλη-

νικού στοιχείου ήταν κυρίως

η νεολαία, η οποία μιλούσε

απταίστως τα ελληνικά.

Το ελληνικό στοιχείο επι-

δρούσε όχι μόνο στις τελετές

των αρραβώνων και του

γάμου, αλλά σε όλες τις εκ-

δηλώσεις της ζωής των κα-

τοίκων αυτών. Η διείσδυση

του ελληνικού στοιχείου στα

ήθη και έθιμα των αρραβώ-

νων και του γάμου, γίνεται

δια μέσου των αντίστοιχων

ηθών και εθίμων της περιο-

χής Ηπείρου. Τα λαϊκά όρ-

γανα, τα μοτίβα και ο ρυθμός

των τραγουδιών και χορών

έχουν καθαρά ηπειρωτικό

χρώμα.

Το αλβανικό στοιχείο , το

οποίο κυριαρχεί, θα λέγαμε,

σε πολλές εκδηλώσεις, έχει

βαθιές ρίζες στην ιστορία του

πληθυσμού αυτού. Είναι

γνωστό, ότι η πρώην επαρ-

χία Καστοριάς, σήμερα

νομός, ήταν μέχρι το 1912

περιφέρεια τουρκικής διοίκη-

σης, η οποία ανήκε στο νομό

Κοριτσάς. Επίσης η γεωγρα-

φική θέση των χωριών (πα-

ραμεθόρια γραμμή), οι

οικονομικές και οικογενειακές

σχέσεις των κατοίκων αυτών

με τους κατοίκους των γειτο-

νικών αλβανικών χριστιανι-

κών χωριών και πόλεων:

Κιουντέζα, Ντάρντα, Βίγλι-

στα, Κοριτσά, κλπ., εξηγούν

γιατί το αλβανικό στοιχείο

είχε τόσο μεγάλη επίδραση

στα ήθη και έθιμα των αρρα-

βώνων και του γάμου στη

μικρή λαογραφική ζώνη Γιαν-

νοχωρίων.

Η παρουσία του ελληνικού

(ηπειρωτικού) και αλβανικού

στοιχείου στο φολκλόρ της

ζώνης αυτής, έχουν σοβαρή

επίδραση και στο ίδιο το σλα-

βικό στοιχείο, με αποτέλεσμα

να διαφέρει αυτό από τη

γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα

του υπολοίπου σλαβικού

πληθυσμού της Δυτικής Μα-
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κεδονίας.

Η γλώσσα των κατοίκων της

ζώνης αυτής, παρουσιάζει

τέτοιες φωνητικές, μορφολο-

γικές, λεξιλογικές και άλλες

διαφορές που μπορούμε να

πούμε ότι αποτελεί ένα

ιδίωμα, μέσα στα πλαίσια της

Καστοριανής σλαβικής δια-

λέκτου.

Χαρακτηριστικό για τη

γλώσσα των χωριών αυτών

είναι η σοβαρή επίδραση

που δέχτηκαν από την νε-

οελληνική γλώσσα και ως

ένα βαθμό, και από παλιό-

τερα, από την αλβανική

όπως ήδη σημειώσαμε, μι-

λώντας για το αλβανικό στοι-

χείο γενικά. Η κανονική

λειτουργία ελληνικών σχο-

λείων στα χρόνια αυτά, η διά-

δοση του ελληνικού

πολιτισμού και των γραμμά-

των είχαν άμεση επίδραση

στο σλαβικό αυτό ιδίωμα, με-

τατρέποντάς το, ως ένα

βαθμό, σε ένα είδος

«μείγμα» με τα ελληνικά.

Η ιδιομορφία αυτή εξηγείται

επίσης και από την ίδια την

οικονομική κατάσταση των

χωριών αυτών. Λόγω της λει-

ψής και άγονης καλλιεργήσι-

μης γης, οι άνδρες

ξενιτεύονταν σε διάφορες

περιοχές της χώρας, ακόμα

και στο εξωτερικό,

(ΗΠΑ, Αυστραλία,

Καναδά κλπ.) κυ-

ρίως σαν υλοτόμοι,

εργάτες κλπ. Αυτό

είχε σαν αποτέλε-

σμα, όταν επέστρε-

φαν στα χωριά τους,

να φέρνουν, μαζί με

τα κέρδη τους, και

πολύτιμα στοιχεία

του σύγχρονου ελ-

ληνικού πολιτισμού

(γλώσσα, τρόπους

ζωής κλπ.) (Συνεχί-

ζεται στο επόμενο

τεύχος της ΚΑΛΗ-

ΜΕΡΑΣ)

Ο Μιχάλης Αλεξάν-

δρου Ράπτης είναι

από τα προσφυγό-

παιδα που κατέφυ-

γαν στις γειτονικές

χώρες της Λαϊκής

Δημοκρατίας για να

σωθούν από τις φλόγες του

Εμφύλιου πολέμου 1946-

1949. … Γεννήθηκε στο Τρί-

λοφο (Σλίμνιτσα) Καστοριάς.

Έμαθε τα πρώτα γράμματα

στο σχολειό του χωριού του.

Φοίτησε στα φροντιστήρια

δασκάλων που είχε οργανώ-

σει στη Ρουμανία η Επι-

τροπή «Βοήθεια στο Παιδί»

(ΕΒΟΠ) με επικεφαλής τους

εξαίρετους παιδαγωγούς

Έλλη Αλεξίου, Γιώργη Αθα-

νασιάδη κ.ά. Συνέχισε τις

σπουδές στο Πανεπιστήμιο

Βουκουρεστίου. Εργάστηκε

δάσκαλος στα προσφυγό-

παιδα, καθηγητής ελληνικών

στο Ελληνικό Λύκειο Βου-

κουρεστίου, επιθεωρητής Γε-

νικής και Μέσης

Εκπαίδευσης, μέλος της

Συντονιστικής Εκπαιδευτικής

Επιτροπής, υπεύθυνος για

τις σχολικές και εξωσχολικές

εκδόσεις για προσφυγό-

παιδα των σοσιαλιστικών

χωρών. Δίδαξε Νεοελληνικά

στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Βουκουρεστίου.

Επαναπατρίστηκε το 1984.

Αρχικά εργάστηκε επόπτης

Βιβλιοθήκης της Εθνικής Λυ-

ρικής Σκηνής όπου, παράλ-

ληλα, μελέτησε και έγραψε

την «Επίτομη Ιστορία του Ελ-

ληνικού Μελοδράματος και

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

(Ε.Λ.Σ) 1888-1988)».

Από το Φλεβάρη του 1989

εργάζεται καθηγητής φιλόλο-

γος στη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση διορισμένος από

το δημόσιο. Διαμένει στην

Αθήνα.

Εργασίες που έγραψε και

έχουν δημοσιευτεί:

«Ο Αλέξανδρος Πούσκιν και

οι Δεκεμβριστές ποιητές για

το Ελληνικό Εικοσιένα». Πτυ-

χιακή εργασία 1957.

«Το δημοτικό τραγούδι για

τον έρωτα και την παντρειά»

(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό

ΠΥΡΣΟΣ)

«Λαογραφία των ακριτικών

Γραμμοχωρίων. Μια ιδιό-

μορφη λαογραφική ζώνη του

Νομού Καστοριάς», 1971

«Φρασεολογικές αντιστοιχίες

στις βαλκανικές γλώσσες»,

1975

- Προβληματισμός και μελέ-

τες για την Ελληνική Εκπαί-

δευση.

«Οι επιπτώσεις της διγλωσ-

σίας στην ελληνική εκπαί-

δ ε υ σ η »

(δημοτική-καθαρεύουσας),

1971

«Σχολική διγλωσσία και κρα-

τικός εξαναγκασμός», 1971

«Η στοιχειώδης εκπαίδευση

στην Ελλάδα και τα προβλή-

ματά της», 1973

«Δημήτρης Γληνός – δάσκα-

λος του λαού», 1975

- Προσφυγικά θέματα και με-

λέτες για την πατριωτική

αγωγή των Ελληνοπαίδων:

«Αναγνωστικα. Ελληνικά λο-

γοτεχνικά αναγνώσματα για

τις τάξεις του Γυμνασίου», σε

συνεργασία με τον καθη-

γητή-ιστορικό Γιώργο Ζωίδη

«Μέθοδος εκμάθησης της

ρουμανικής γλώσσας από

τους Έλληνες», 1977

«Η μητρική γλώσσα και η

αγωγή των Ελληνοπαίδων

της υπερορίας προσχολικής

ηλικίας», 1969

«Η πρωταρχικότητα της μη-

τρικής γλώσσας και οι κίνδυ-

νοι της διγλωσσίας στα

προσφυγόπαιδα», 1970

«Το περιεχόμενο και η

μορφή των σχολικών και

εξωσχολικών εκδόσεων για

τα Ελληνόπαιδα της υπερο-

ρίας», 1978

«Η αλήθεια για το λεγόμενο

Παιδομάζωμα», 1982

«Επίτομη Ιστορία του Ελλη-

νικού Μελοδράματος και της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής

(Ε.Λ.Σ.) 1888-1988», Αθήνα,

1989

Και τώρα μερικές ονο-

μασίες χωριών και πό-

λεων από τις περιοχές

Καστοριάς και Φλώρι-

νας με διπλή ονομα-

σία στη βιβλιογραφία.

Παρακαλούμε τους

αναγνώστες μας να

μας στείλουν κι άλλες

τέτοιες ονομασίες χω-

ριών και πόλεων από

περιοχές της Ελλά-

δας.

Πολυπόταμος (Νέρετ), Λαιμό

(Ράμπι, Πρέσπας), Ακρίτας

(Μπούφι), Σιταριά (Ρέσεν),

Κρατερό (Ράκοβο), Κλαδο-

ράχη (Κλάντοραμπι), Αλώνα

(Αρμένσκο), Νεοχωράκι (Νε-

όκαζι), Τριανταφυλλιά

(Λάγεν), Κάτω Υδρούσα

(Ντόλνο Κότορι), Άγιο Παντε-

λεήμονα (Πάτελε), Δενδρο-

χώρι (Ντάμπενι, Καστοριάς),

Βεύη (Μπάνιτσα), Πύργους

(Κατράνιτσα, Πτολεμαΐδας),

Κάτω Κλείνες (Ντόλνα Κλέ-

στινα), Αμύνταιο (Σόροβιττς),

Πρώτης (Κάμπασνιτσα), Ιε-

ροπηγή (Κόσινετς), Μακρο-

χώρι (Κονόμλαντι,

Καστοριας), Μοσχοχώρι

(Βαμμπελ, Καστοριάς),  Κρυ-

σταλλοπηγή (Σμαρντέσκα),

Κώτα (Ρούλια), Βατοχώρι

(Μπρέζνιτσα, Καστοριάς),

Φλώρινα (Λέρινσκο), Δροσο-

πηγή (Μπελκάμενη), Άργος

Ορεστικό (Χρούπιστα), Νυμ-

φαίο (Νέβεσκα), Άγιος Δημή-

τριος (Λαμπάνιτσα), Σφήκα

(Μπέσφινα), Λεύκη (Ζουπά-

νιστα, Καστοριάς), Νεστόριο

(Νέστραμ), Ανταρτικό (Ζέ-

λεβο), Οξυά (Μπλάτσα), Βυ-

σινιά (Βίσενι), Κρανιώνα

(Ντρενόβενι), Τρίλοφο (Όμο-

τσκο), Καλή Βρύση (Κελέβι-

τσα), Λιθιά (Κουμανιτσέβο)
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Κστόπιτα Γκουντουλένια
(Χριστόπιτα), 
Παλιακούδη Σοφία, 
Ξιοτίδου Φωτεινή

Πίτα που έφτιαχναν την παραμονή των Χρι-
στουγέννων. Ήταν ένα από τα εννέα φαγητά με
τα οποία ήταν στρωμένο το τραπέζι της παρα-
μονής.

Υλικά: Ζύμη – 1 ποτήρι νερό, 1 κουταλάκι 

αλάτι, λίγο λάδι, αλεύρι όσο 
σηκώσει
Γέμιση – καρύδια κοπανισμένα, 
σουσάμι (το πλένουμε καλά και το ψήνουμε στο φούρνο)
Σιρόπι – 3 φλυτζάνες ζάχαρι, 2 ½ φλυτζάνες νερό, μια κουταλιά της σούπας μέλι, 
φλούδες από λεμόνι, λίγα καρφάκια γαρύφαλλο

Εκτέλεση: Ανακατεύουμε τα υλικά και φτιάχνουμε μία μέτρια ζύμη. Τη χωρίζουμε σε μικρές

μπάλες και ανοίγουμε τα φύλλα με τον πλάστη. Στη συνέχεια παίρνουμε το κάθε φύλλο και
αφού το λαδώσουμε ρίχνουμε λίγο από την γέμιση και το «σουρώνουμε». Το ίδιο κάνουμε κα με
τα υπόλοιπα φύλλα. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί σε σχήμα στρογγυλό (γκουντούλι). Τη
ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180ο Κ. Αφού ψηθεί την αφήνουμε να κρυώσει και τη σιροπιάζουμε.

Συνταγές από τον Έβρο – Γλυκά
(από το βιβλίο Γευστικές Διαδρομές στον Έβρο)

Κολοκυθόπιτα,
Βούλκου Ελένη

Γλυκιά Πίτα

Υλικά:

Γέμιση – 2 μεγάλες φέτες κολοκύθι,
1 φλυτζάνα ζάχαρη, ½ κουταλάκι 
κανέλα, 1 φλιτζάνι λάδι (σπορέ
λαιο), ½ φλυτζάνα κοπανισμένο 
σουσάμι
Σιρόπι – 1 φλυτζάνα ζάχαρη, 1 πο
τήρι νερό, λίγο κανέλα
Ζύμη – 1 ποτήρι νερό, 1 κουταλάκι αλάτι, λίγο λάδι, αλεύρι όσο σηκώσει

Εκτέλεση: Ανακατεύουμε τα υλικά και φτιάχνουμε μια μέτρια ζύμη. Τη χωρίζουμε σε μικρές

μπάλες και ανοίγουμε τα φύλλα με τον πλάστη. Σε ένα μπολ τρίβουμε το κολοκύθι και ρί-
χνουμε τη ζάχαρη, την κανέλα και λίγο λάδι. Παίρνουμε το κάθε φύλο και αφού το λαδώσουμε,
ρίχνουμε λίγο από τη γέμιση και το τυλίγουμε. Τοποθετούμε τα φύλλα σε λαδωμένο ταψί κυ-
κλικά σε σχήμα σαλιγκαριού.
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BITAMINEΣ

Οι ρυθμιστές όλων των 

βασικών λειτουργιών του

οργανισμού

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες

χωρίς θερμίδες, οι οποίες μπορεί να

μην είναι ανάγκη να λαμβάνονται σε με-

γάλες ποσότητες ωστόσο όμως είναι

απαραίτητες γιατί ρυθμίζουν βασικές

λειτουργίες, όπως η απορρόφηση, η

χώνευση και ο μεταβολισμός των θρε-

πτικών ουσιών των τροφών και παίρ-

νουν μέρος στη δημιουργία των ιστών

του σώματος, για αυτό και ανευρίσκον-

ται σε όλους τους ιστούς.. Η ονομασία

τους προέρχεται από τι λατινικό

vita=ζωή και τη λέξη αμίνες (ομάδα χη-

μικών ενώσεων).

Προτού καθοριστούν χημικώς οι ουσίες

αυτές ονομάστηκαν με τα γράμματα της

αλφαβήτου, τώρα όμως προστέθηκαν

οι χημικές καθώς και άλλες ονομασίες

τους. Παρ’όλα αυτά οι βιταμίνες επε-

κράτησε να χαρακτηρίζονται με τα

γράμματα και τους αριθμούς που τα συ-

νοδεύουν όπως Β1, Β2 κλπ.

Οι βιταμίνες διαχωρίζονται σε δύο ομά-

δες τις λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές.

Οι λιποδιαλυτές οι οποίες βρίσκονται

μαζί με το λίπος των τροφών είναι οι Α,

D, E, και Κ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι

επειδή οι βιταμίνες αυτές είναι λιποδια-

λυτές δεν σημαίνει ότι εμπεριέχονται

οπωσδήποτε σε όλα τα λίπη. Για παρά-

δειγμα τα λάδια που είναι καθολοκλη-

ρίαν λίπη δεν περιέχουν καθόλου

βιταμίνη Α, ενώ τα καρότα που έχουν

ίχνη λίπους είναι πλούσια σε καροτίνια

που είναι προβιταμίνες Α. Οι υδατοδια-

λυτές περιλαμβάνουν τις βιταμίνες του

συμπλέγματος Β, δηλαδή τη θειαμίνη

(Β1), ριβοφλαβίνη (Β2), νικοτινικό οξύ

(ή νιασίνη ή Β3), φολικό οξύ, βιταμίνη

Β6 βιταμίνη Β12, βιοτίνη, παντοθενικό

οξύ, καθώς και το ασκορβικό οξύ (βιτα-

μίνη C). Πολλές βιταμίνες υπάρχουν σε

περισσότερες από μία χημικές μορφές.

Ανεπάρκεια βιταμινών προκαλεί καχε-

ξία και ιδιαίτερα στα παιδιά περιορίζει

επιπλέον την ανάπτυξη τους. Οι υδατο-

διαλυτές βιταμίνες χάνονται εύκολα από

τα τρόφιμα με το ζουμί τους ή και με το

νερό εκπλύσεως ιδίως όταν είναι ζεστό.

Επειδή  αποβάλλονται από τον οργανι-

σμό στα ούρα θα πρέπει να προσλαμ-

βάνονται συχνά. μέσω των τροφών,

τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα σε

επαρκείς ποσότητες για κάλυψη των

ημερησίων αναγκών. 

Υπερβολικές προσλήψεις των βιταμι-

νών αυτών δεν προκαλούν καμία ανω-

μαλία διότι η περίσσεια αποβάλλεται,

αντίθετα οι λιποδιαλυτές δημιουργούν

κινδύνους διότι συσσωρεύονται στο

σώμα. Έτσι έχουν το πλεονέκτημα να

μην είναι απαραίτητη η συχνή πρόσ-

ληψη τους εφόσον το σώμα έχει απο-

θέματα. Πρόβλημα ανεπάρκειας

λιποδιαλυτών βιταμινών παρουσιάζεται

μόνο όταν το διαιτολόγιο είναι ελλιπές

ως προς αυτές για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, ή όταν το ήπαρ δεν λειτουργεί

σωστά. 

Τα ειδικά συμπτώματα της ανεπάρκειας

κάθε βιταμίνης όπως και οι πηγές τους

θα αναπτυχθούν σε ένα προσεχές

άρθρο. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι

η παλαιότερη αντίληψη πως οι βιταμί-

νες θεραπεύουν “πάσα νόσο” έχει αντι-

κατασταθεί από την αντίληψη ότι η μόνη

ασθένεια που θεραπεύει μία βιταμίνη

είναι αυτή που προκαλείται από την

ανεπάρκεια ή την έλλειψή της. Αυτό φυ-

σικά δεν τους αφαιρεί καθόλου τον

πρωτεύοντα ρόλο που κατέχουν στην

διατροφή μας και την προσοχή που

πρέπει να δείχνουμε για την κάλυψη

τους στο καθημερινό διαιτολόγιο μας.

Αλκοολούχα ποτά

Προσοχή ο κίνδυνος

παραμονεύει

Τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν αιθυ-

λική αλκοόλη (οινόπνευμα) σε ποσό-

τητα που ποικίλει ανάλογα με το είδος

του ποτού από 2-49 γρμ %. Η περιεκτι-

κότητα των ποτών σε αλκοόλη δίνονται

σε αλκοολικούς βαθμούς όπου ένας αλ-

κοολικός βαθμός σημαίνει ότι περιέχε-

ται 1ml αλκοόλης σε 100ml ποτού. Το

οινόπνευμα απορροφάται γρήγορα

στον πεπτικό σωλήνα και αποδίδει 7,2

θερμίδες ανά γραμμάριο. Στα οινο-

πνευματώδη ποτά περιέχεται και μικρή

ποσότητα (0,3γρμ-7γρμ %) υδατανθρά-

κων η οποία πρέπει να λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό των θερμί-

δων.

Τις ημέρες των εορτών η κατανάλωση

των ποτών αυξάνεται, πολλές φορές σε

επικίνδυνο βαθμό. Η παρέα και η εορ-

ταστική ατμόσφαιρα μας παρασύρουν

στο να πιούμε ένα ποτηράκι παρα-

πάνω. Από το σημείο αυτό όμως έως

τις υπερβολές υπάρχει μεγάλη από-

σταση.

Όλα τα αλκοολούχα ποτά προσφέρουν

πολλές θερμίδες και συνήθως μας θέ-

τουν εκτός ορίων όσο και να προσέ-

ξουμε. Μισό λίτρο κρασί περιέχουν

περίπου 400 θερμίδες, ένα μπουκάλι

μπύρα, μισού λίτρου περιέχει περίπου

100 θερμίδες, ενώ 100ml των αποκα-

λούμενων ισχυρών ποτών (βότκα, ουί-

σκυ, ούζο, κονιάκ, τσίπουρο κλπ)

αποδίδουν περίπου 200 θερμίδες. Είναι

συνεπώς αντιληπτό πόσο εύκολα θα

συσσωρεύσουμε θερμίδες. Στο τέλος

των εορτών θα βρεθούμε σίγουρα με

ένα πλεόνασμα κιλών που δεν θα το πι-

στεύουμε.

Για τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνε-

ται το αλκοόλ πρέπει να γνωρίζουμε ότι,

το οινόπνευμα σε άδειο στομάχι απορ-

ροφάται γρήγορα και προκαλεί την έκ-

κριση οξέων πού διαβρώνει το

προστατευτικό επίστρωμα του βλεννο-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ……
Δανιά Φωτεινή

Βιολόγος-Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
Μsc Υγειοφυσικής, Μsc Φαρμακογνωσίας
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γόνου. Το ποτό επομένως πρέπει να

συνδυάζεται με τροφή. Σε γεμάτο στο-

μάχι το οινόπνευμα απορροφάται αργά

οπότε καθυστερεί η ζάλη και η μέθη

διότι δίνεται ο χρόνος στο συκώτι για τη

διάσπαση του.

Το ήπαρ (συκώτι) διασπά περιορισμένη

ποσότητα οινοπνεύματος και όταν

υπερφορτώνεται τακτικά, δηλαδή μετά

από μακροχρόνια κατανάλωση, προκα-

λείται κίρρωση του ήπατος που είναι κα-

ταστροφή των κυττάρων.

Θετική επίπτωση από τη λήψη αλκοόλ

φαίνεται να έχει η καθημερινή κατανά-

λωση δύο ποτηριών κρασί με το φα-

γητό. Τονώνει τα νεύρα και προστατεύει

από καρδιοπάθειες. Οτιδήποτε όμως

επιπλέον δεν θεωρείται με κανένα

τρόπο θετικό.

Επειδή όμως οι άνθρωποι δεν είμαστε

μηχανές αλλά έχουμε συναισθήματα και

πολλές φορές με ευχάριστη διάθεση

μπορεί να παρασυρθούμε, ας τηρή-

σουμε την αρχή που λέει ότι ας μην

είναι “το έγκλημα κατ’ εξακολούθησιν”

και αν μια ημέρα υπερβούμε τα όρια ας

φροντίσουμε τις αμέσως επόμενες να

απέχουμε από το αλκοόλ και να κά-

νουμε μια διατροφή υγιεινή και έτσι θα

εξισορροπήσουμε την κατάσταση

Καλή χρονιά σε όλους. 

Γλυκαντικές ουσίες

Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται και

πόσο;

Οι τάσεις που επικρατούν στην κατανά-

λωση γλυκαντικών υλών αποδεικνύουν

την αναμφισβήτητη προτίμηση των αν-

θρώπων στις γλυκές γεύσεις. Η σχέση

των τροφών που περιέχουν σάκχαρα

με την εμφάνιση και θεραπεία της πα-

χυσαρκίας και του διαβήτη έδωσε

ώθηση στην ανάπτυξη μη θρεπτικών

τεχνητών γλυκαντικών υλών και άλλων

οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηρι-

στικά από εκείνων της ζάχαρης.

Παρόλο που διαθέτουμε ένα σεβαστό

αριθμό τέτοιων ουσιών, τα στοιχεία που

έχουμε, δείχνουν ότι οι ουσίες αυτές

ελάχιστα βοηθούν στην απώλεια βά-

ρους, ή προλαμβάνουν την εμφάνιση

άλλης χρόνιας πάθησης (πλην ίσως της

φθοράς των δοντιών), ενώ κάποιες

χρησιμοποιούνται μερικώς από τους

πάσχοντες από διαβήτη. Αβέβαιη επί-

σης είναι η μακροχρόνια ακινδυνότητα

των γλυκαντικών υλών. Οι ουσίες αυτές

δεν πρέπει να συνιστώνται και να χρη-

σιμοποιούνται γενικά και χωρίς μέτρο,

επειδή προσφέρουν ελάχιστα πλεονε-

κτήματα για την υγεία και συνήθων

προωθούν την κατανάλωση τροφών

χαμηλής θρεπτικής ποιότητας. Παρα-

κάτω θα αναφερθούμε σε δύο ουσίες

που χρησιμοποιούνται σχετικά συχνά

από τον πληθυσμό.

Η ασπαρτάμη, είναι μια ουσία που κερ-

δίζει όλο και περισσότερο έδαφος και

την οποία συναντάμε σε πολλά τρό-

φιμα. Αποτελείται από δύο αμινοξέα,

είναι τεχνητή ουσία και αυτό που την

έκανε να βρίσκεται στην κορυφή, είναι

η μεγάλη της γλυκαντική ισχύς (100-

200 φορές μεγαλύτερη της ζάχαρης)

που με ελάχιστη ποσότητα προσδίδει

πολύ γλυκιά γεύση, χωρίς να υπάρχει

κάτι άλλο δυσάρεστο, αλλά χάνει την

γλυκύτητα της σε υψηλές θερμοκρα-

σίες. Έτσι παρόλο που ανά γραμμάριο

περιέχει τις ίδιες θερμίδες με τη ζάχαρη,

τελικά η πολύ μικρή ποσότητα που

χρειάζεται για να έχουμε την αίσθηση

του γλυκού (0,5mg ουσίας ανά ml

υγρού), αποδίδει ελάχιστες θερμίδες.

Ωστόσο δεν πρέπει να καταναλώνεται

από άτομα που πάσχουν από φαινυλ-

κετονουρία (μια νόσος κληρονομική του

μεταβολισμού) και παρότι δεν έχουν

αναφερθεί σοβαρές παρενέργειες, χρει-

άζεται πειστικότερη επιβεβαίωση, ώστε

να καταναλώνεται ελεύθερα.

Η φρουκτόζη είναι φυσική ουσία που

προέρχεται από φρούτα, μέλι ή άλλα

παρόμοια προϊόντα. Η γλυκαντική της

ισχύ είναι περίπου 1,5 φορές  μεγαλύ-

τερη από εκείνη της ζάχαρης. Αυτό ση-

μαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο θερμιδικό

όφελος. Το πλεονέκτημα της είναι ότι

απορροφάται αργά και έτσι μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με μέτρο από τους δια-

βητικούς και ακόμη δεν καταστρέφεται

από την θερμότητα.

Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι κυκλο-

φορούν και άλλες γλυκαντικές ουσίες οι

οποίες όμως έχουν περιορισμένη ή ει-

δική χρήση.

Αυτό όμως που όλοι οι άνθρωποι θα

πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η απο-

φυγή των γλυκών ουσιών διότι δεν προ-

σφέρουν κανένα ουσιαστικό όφελος. 






