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«Την ιστορία του Λούψκου και της Λυκόρραχης,  
έρχεται τώρα να συνεχίσει το Κεφαλοχώρι,  
το καινούργιο χωριό. Χτισμένο εκεί κοντά στα χώματα  
που πάτησαν οι ηρωϊκοί και ανυπότακτοι πρόγονοί μας,  
αποτελεί το μαργαριτάρι της Κόνιτσας. 
Συνυπάρχει εκεί ακόμα ο παλιός πατροπαράδοτος τρόπος ζωής,  
συνταιριασμένος με την εξέλιξη και τις άνετες συνθήκες. 
Το «μπόλιασμα» του παλιού με το καινούργιο, έγινε ομαλά,  
και η διατήρηση όλων των παλιών θετικών στοιχείων  
συντέλεσε στο να διατηρήσουν οι χωριανοί  
την περηφάνια που διέκρινε τους παππούδες». 

Απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου Γιώργου Xρ. Σδούκου,  
«Λυκόρραχη», Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1988



Η Αδελφότητα Λυκορραχιτών στην Αθήνα ιδρύθηκε 
πριν από τριάντα χρόνια από χωριανούς που κατοικούσαν 
στο λεκανοπέδιο Aττικής, εμπνευσμένους από πατριωτικά 
και νοσταλγικά αισθήματα για το χωριό μας. Ήταν τότε, λίγα 
χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, που οι Έλληνες προσπαθούσαν 
να ανακτήσουν ό,τι στερήθηκαν. Συσπειρώνονται σε σωματεία, 
συλλόγους και Αδελφότητες. Έτσι ιδρύεται σε συλλογικό 
επίπεδο ο πρώτος φορέας του χωριού. 

 Αξίζει να αναφερθούμε στους ιδρυτικούς σκοπούς της 
Αδελφότητας για να αναδείξουμε το πνεύμα της αγάπης και 
της αλληλεγγύης της εποχής, που ήταν : «Η πνευματική και 
πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της. Η επιδίωξη επιτυχίας 
κοινωνικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη με την ανάπτυξη 
φιλικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ τους. Η συνδρομή και 
η περίθαλψη με κάθε τρόπο αυτών που έρχονται από την 
ιδιαίτερη πατρίδα. Η μέριμνα για την πρόοδο και πολιτισμό 
του χωριού Λυκόρραχη. Η Προσπάθεια και βοήθεια για την 
πνευματική και κοινωνική ανύψωση της νεολαίας του χωριού 
μας. Η ηθική και υλική συμπαράσταση σε κάθε μέλος που έχει 
ανάγκη. Η εκτέλεση κοινωφελών και πολιτιστικών έργων 
στην ιδιαίτερη πατρίδα το χωριό μας. Η καλλιέργεια σχέσεων 
με άλλα σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Η 
συγκέντρωση και διατήρηση λαογραφικών στοιχείων σχετικά 
με τα ήθη, τα έθιμα και τις λαϊκές εκδηλώσεις της ιδιαίτερης 
πατρίδας. Η συμμετοχή της αδελφότητας και των μελών της 
σε προβλήματα κοινού ζωτικού και γενικότερου εθνικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος.»

Τιμητικά αναφέρουμε τα ονόματα των ιδρυτικών μελών 
με τη σειρά που είναι γραμμένα στα καταστατικό: Κων/νος 
Φασούλης του Αριστοτέλη , Θωμάς Σδούκος του Παναγιώτη, 
Χρυσάνθη Κολωνιάρη του Ηλία, Ηλίας Κολωνιάρης του 
Μιλτιάδη, Νίκος Νούτσος του Ιωάννη, Απόστολος Καρανίκας 
του Γεωργίου, Φώνη Καρανίκα του Αποστόλη, Νίκος Σδούκος 
του Χρήστου, Κώστας Σδούκος του Χρήστου, Ειρήνη 
Σδούκου του Νικολάου, Αχιλλέας Παππάς του Γεωργίου, Κων/
νος Τσίος του Επαμεινώνδα, Γεώργιος Παππάς του Μιχαήλ 
, Δημήτρης Σδούκος του Αχιλλέα, Θεοδώρα Σδούκου του 
Αχιλλέα, Ευδοκία Φασούλη του Βασιλείου, Αχιλλέας Σδούκος 

του Χαραλάμπους, 
Κων/να Σδούκου του 
Αχιλλέα, Χρυσαυγή 
Καρανίκα του Κων/νου, 
Ελευθερία Κατσούλα του 
Γεωργίου, Νίκος Νούτσος του 
Πέτρου, Παναγιώτης Φασούλης του 
Χαραλάμπους, Μιχαήλ Σδούκος του Γεωργίου. 

Ως σύμβολο της αδελφότητας καθορίσθηκε η κεντρική 
εκκλησία και το δένδρο της (δρύς), που χρησίμευε ως το 
φυσικό καμπαναριό του χωριού στον παλαιό οικισμό της 
Λυκόρραχης. Η προσπάθεια να διατηρήσουμε την καταγωγή 
μας, αλλά και το χωριό μας αλησμόνητο, άρχισε μόλις λίγα 
χρόνια μετά την μεταφορά του οικισμού στη νέα θέση. Η 
ονομασία της Αδελφότητας στην Αθήνα, ως αδελφότητα 
Λυκορραχιτών, αποδεικνύει την επιθυμία διατήρησης του 
ονόματος ως συνδετήριου κρίκου με το παρελθόν. Μια επιλογή 
που σήμερα επαληθεύεται με τον καλύτερο τρόπο, αφού όλο 
και περισσότεροι καταφεύγουν στην ονομασία «Λυκόρραχη» 
όταν αναφέρονται στο χωριό μας και την ιστορία του. 

Το έργο της Αδελφότητας Λυκόρραχης ήταν ποικίλο. 
Από τα πρώτα μελήματά της ήταν να βοηθήσει κυρίως στην 
επανένταξη των πολιτικών προσφύγων στην πατρίδα, αφού 
η σύσταση της Αδελφότητας συμπίπτει χρονικά με τον 
επαναπατρισμό μεγάλου αριθμού πολιτικών προσφύγων. 
Προσπάθησε με διαβήματα και παραστάσεις στην πολιτεία να 
αναδείξει το στεγαστικό πρόβλημά τους, με την επέκταση του 
πολεοδομικού σχεδίου του χωριού, ώστε οι επαναπατριζόμενοι 
να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι στον τόπο της καταγωγής 
τους, στο χωριό που τόσο λαχτάρησαν στην προσφυγιά 
τους. Ένα θέμα που ακόμα, ύστερα από τριάντα χρόνια, είναι 
υπαρκτό. Η Αδελφότητα, συνεργαζόμενη πάντα με τις πρώην 
κοινοτικές αρχές, προσπάθησε να αναδείξει τα προβλήματα 
του χωριού με υπομνήματα προς τους εκάστοτε αρμοδίους. 
Οι ενέργειές της τα πρώτα χρόνια αφορούσαν την υποδομή 
της εγκατάστασης του οικισμού στη νέα θέση: ‘Υδρευση, 
τηλεφωνία, ανέγερση της κεντρικής εκκλησίας του χωριού 
και του σχολείου. Οργάνωσε επίσης εκδηλώσεις με σκοπό 
να διατηρηθούν οι επαφές των χωριανών στην Αθήνα και 
να δραστηριοποιηθούν στους σκοπούς του καταστατικού. 
Συμπαραστάθηκε, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στους 
κατά καιρούς δοκιμαζόμενους (δεινοπαθούντες) χωριανούς. 
Εκπροσώπησε επάξια το χωριό μας στα πατριωτικά συλλογικά 
όργανα.

Τα μέχρι τώρα Διοικητικά Συμβούλια ήταν πρόσωπα 
διαλεχτά και τους αξίζουν εύσημα και έπαινοι, γιατί όλοι 
τους άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο αλλά με γνώμονα 
την αγάπη τους για το χωριό μας, κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να κρατήσουν τους άσβεστους τους δεσμούς 
των Λυκορραχιτών της Αθήνας με το χωριό της καταγωγής. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κορίτσια του Χωριού μας στην Τσεχοσλοβακία το 1950.
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Αναφέρουμε τους μέχρι σήμερα διατελέσαντες Προέδρους 
των Δ.Σ. : Από τη σύσταση μέχρι το έτος 1991 ο αείμνηστος 
Θεοφάνης Φασούλης του Αθανασίου. Από έτος 1992 μέχρι 
το έτος 2003 ο Δημήτριος Σδούκος του Παύλου και από έτος 
2004 μέχρι σήμερα ο Νικόλαος Φασούλης του Βασιλείου. 

Η Αδελφότητα Λυκορραχιτών στην Αθήνα, μέσα από 
το σύντομο ιστορικό της , κάνει ειδική αναφορά στους κυρίως 
συντελεστές της ύπαρξης του χωριού μας μέχρι σήμερα, 
που είναι δεν άλλοι από τους μονίμους κατοίκους, οι οποίοι 
ακλόνητα δεμένοι με το χρόνο συνεχίζουν να ζουν στο χωριό 
μας. Είναι αυτοί που συνδέουν άμεσα το παρόν με το παρελθόν 
και το μέλλον. Γι’ αυτό στηρίζουμε κάθε προσπάθεια στην 
κατεύθυνση της αναβάθμισης του χωριού. Στόχοι μας είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ανάδειξη της 
παράδοσης, της αισθητικής του χωριού και της προστασίαs 
του περιβάλλοντος. Σήμερα επιβάλλεται περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά να συσπειρωθούν οι απόδημοι χωριανοί και 
βοηθήσουν στους παραπάνω στόχους. 

Με τη συμπλήρωση των τριάντα χρόνων ύπαρξης, 
εκδίδουμε για το έτος 2008 επετειακό ημερολόγιο. Σ΄ αυτή 
την προσπάθεια συνηγόρησαν όλοι οι φορείς του χωριού και 
τους ευχαριστούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
το ημερολόγιο μας να είναι αφιερωμένο στους πολιτικούς 
πρόσφυγες και την ζωή τους στις χώρες που τους φιλοξένησαν. 
Οι λόγοι που προβήκαμε στην επιλογή αυτή είναι αρκετοί και 
κατά την άποψή μας σημαντικοί.

Αναγνωρίζουμε έμπρακτα ότι αυτοί κυρίως αγκάλιασαν 
και στήριξαν το έργο της Αδελφότητας αυτά τα χρόνια και 
συνεχίζουν μέχρι σήμερα να είναι κατά πλειοψηφία τα ενεργά 
μέλη της.

Αναδεικνύουμε μέσα από το φωτογραφικό υλικό, ύστερα 
από εξήντα ολόκληρα χρόνια, τα ιστορικά γεγονότα που 
διαδραματίσθηκαν στο χωριό μας και δημιουργούμε στους 
νεότερους το κίνητρο να προστρέξουν στην ιστορία του 
εμφυλίου πολέμου. Η Λυκόρραχη δοκιμάστηκε σκληρά από 
τον εμφύλιο πόλεμο περιόδου 1946-1949 και «πλήρωσε» το 
τίμημα με αίμα και δάκρυα. Το αίμα είναι των νεκρών και των 
τραυματιών που χάθηκαν και από τις δυο πλευρές. Το δάκρυ 
είναι αυτών που έμειναν για να θρηνήσουν τους νεκρούς τους. 
Είναι ακόμη το δάκρυ του «ζωντανού του χωρισμού». Ο 
πόνος των οικογενειών που χωρίσθηκαν και των προσφύγων 
που εγκατέλειψαν την πατρίδα με την υπόσχεση της 
προσωρινότητας και έμειναν στην ξένη γη για περισσότερα 
από 30 χρόνια. Και ήταν αυτοί οι πρόσφυγες η πλειοψηφία των 
κατοίκων του χωριού μας.

 Απονέμουμε φόρο τιμής σε όλους τους, γιατί όλα αυτά τα 
χρόνια κράτησαν και μεταλαμπάδευσαν στα παιδιά τους όλες 
αυτές τις αξίες που χαρακτηρίζουν την ύπαρξη του λαού μας 
και μας προσδίδουν την ελληνική ταυτότητα. Διατήρησαν τον 
λαϊκό μας πολιτισμό, τη γλώσσα μας, Αναγάγουμε το γεγονός 
ότι οι επαναπατριζόμενοι πολιτικοί πρόσφυγες αποτέλεσαν 
σημαντικό έμψυχο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του χωριού μας 
και την Ελλάδα γενικότερα. Αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν 
στην πατρίδα καταξιωμένοι επιστήμονες και με την γνώσεις 

τους πρόσφεραν 
στην Ελληνική 
πραγματικότητα.

Δεν παραγνωρίζουμε 
ότι την προσοχή μας αξίζει 
να επισύρουν και οι οικογένειες 
που έμειναν στο χωριό μετά το πέρας 
του εμφυλίου, διότι και αυτές έζησαν τις οδυνηρές συνέπειές 
του. Πολλές οικογένειες από αυτές που έμειναν πίσω έζησαν το 
χωρισμό, το ξεκλήρισμα, την ορφάνια. Και πολλά παιδιά από 
αυτά που έμειναν μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Αναλαμβάνουμε 
την υποχρέωση μελλοντικά, συνεργαζόμενοι με τους άλλους 
φορείς του χωριού, να αναδείξουμε και τη δική τους ζωή. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στις άριστες 
σχέσεις της Αδελφότητας με τα μέλη των πρώην κοινοτικών 
Συμβουλίων και τους προέδρους των, τον αείμνηστο Μιχάλη 
θ. Φασούλη, Τάσο Χ. Τσίο, Βαγγέλη Ν. Σδούκο, Κοσμά Κ. 
Σδούκο και Χρήστο Γ. Φασούλη. Οι σχέσεις ήταν σχέσεις 
συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και εποικοδομητικές. 
Είχαν στόχο πάντα την πρόοδο του Χωριού. Έτσι εξηγείται 
πως το χωριό μας μεγαλούργησε τις τελευταίες δεκαετίες 
και διακρίθηκε ως Κοινότητα. Θα ήταν παράλειψη να μη 
αναφερθούμε και στο προσωπικό της πρώην Κοινότητας που 
βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα τον για 
τριάντα πέντε χρόνια γραμματέα Σωτήρη Β. Φασούλη, που με 
την εργατικότητα, το ήθος του και την ανθρωπιά του συνέβαλε 
στα μέγιστα. 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Αδελφότητας, όλους τους 
συγχωριανούς και όλους του φίλους που συμπαραστάθηκαν στο 
έργο μας. Ευχαριστούμε για την συνεργασία τον Φιλοπρόοδο 
Σύλλογο Κεφαλοχωρίου, τον Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όλους 
τους φορείς του χωριού, τις τοπικές και δημοτικές αρχές, τους 
Παρέδρους, τους μέχρι σήμερα δημάρχους Γρηγόρη Παπανώτη 
και το συγχωριανό μας Κοσμά Σδούκο.

Ευχόμαστε στους απανταχού Λυκορραχίτες ευτυχισμένος 
ο καινούργιος χρόνος, υγεία, χαρά, προκοπή και να τα 
εκατοστίσουμε. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Συντελεστές έκδοσης:

Η σύνθεση του Διοικητικό Συμβούλιου είναι: Νικ. Βασ. Φασούλης Πρόεδρος,  
Νικ. Π. Νούτσος Γραμματέας, Δημ. Π. Σδούκος Αντιπρόεδρος, Δήμος Κ. Νούτσος Ταμίας,  

Γεωρ. Ρ. Βλαχοπούλου, Δημ. Α. Καρανίκας, Μαρ. Π. Νούτσου Μέλη. 

Πρόσφεραν φωτογραφίες από τα αρχεία τους και τους ευχαριστούμε :  
Σδούκος Ηλίας του Σωτ., Σδούκος Θωμάς του Παν., Μπίκης Τηλέμαχος του Κων.,  

Κολωνιάρης Χρήστος του Δημ., Κολωνιάρη Αργυρώ του Χρ., Σδούκου Θεοδώρα του Αχ., 
Καρανίκα Βασιλική του Νικ., Κυπαρρίσης Γεώργιος του Βας., Σδούκου Ευθαλία του Θωμά, 
Φασούλη Ντίνα του Σωτ., Σδουκου Αλεξάνδρα του Βας., Φασούλης Δημήτριος του Θωμά, 

Καρανίκα Βαγγελιώ του Θεοδ., Παπαδοπούλου Αναστασία του Βας. 

 Το ιστορικό έγραψε και τα κείμενα επέλεξε ο Νίκος Φασούλης. 
Επιλογές αφηγήσεων και διόρθωση: Ρούλα Τσίου 

Επιμέλεια έκδοσης: Τάκης Σδούκος, Δημήτρης Καρανίκας, Ρούλα Τσίου, Νίκος Φασούλης.  
Πνευματικά δικαιώματα: Αδελφότητα Λυκόρραχης  

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άρης Βιδάλης 
Διαχωρισμοί: ΤΟΞΟ 

Εκτύπωση: ΦΩΤΟΛΙΟ & TYPICON

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα

30 χΡΟνΙα



2 0 0 8

«Ύστερα από ολονύκτια μαζωξιά των γονιών, το χωριό πήρε  
την απόφαση να στείλει τα παιδιά του στην ξενιτιά. Να γλυτώσουν από 
τον πόλεμο. Την πήραν με πολλούς δισταγμούς, φόβους, πόνους και δάκρυα 
μητρικά. Και με αρκετά όχι. Αυτά τα πρόβαλε με θάρρος μια λεβέντισσα 
μάνα, που δεν έπιαναν πάνω της γραμμές και λογικές…  
Όλο το χωριό βγήκε να ξεπροβοδίσει τα παιδιά του, αυτούς  
τους 5χρονους και 15χρονους ταξιδιώτες.  
Η πομπή πήγαινε πολύ αργά, πολύ πένθιμα, σαν σε κηδεία.  
Κάθε μανούλα, σαν κλώσσα, κρατούσε κάτω από τις μασχάλες  
τα πουλάκια της: τα χάιδευε, τα’ λουζε με δάκρυα  
και τα ορμήνευε να μη χωριστούν,  
να μη χαθούν, να γυρίσουν μόλις τελειώσει  
ο πόλεμος. Έτσι προχωρούσε το ξεπροβόδισμα  
και ο αποχωρισμός δεν γινόταν.  
Αν ήταν δυνατόν  
να μην γινόταν ποτέ.»

Απόσπασμα από το βιβλίο του  
εξαίρετου Δασκάλου και Παιδαγωγού  
Λυσiμαχου Παπαδόπουλου,  
«Τα παιδιά της Θύελλας»,  
Πράγα, Μάρτιος 1998, σ.20. 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

12 Σεπτεμβρίου 1948, πενήντα οκτώ παιδιά της Λυκόρραχης φωτογραφίζονται στην πόλη Χόμοτοβ 
της Τσεχοσλοβακίας Τελευταίος στο μέσο ο Μιχάλης Γ. Φασούλης κρατάει την Ελληνική σημαία.  
Αυτά τα παιδιά κράτησαν για πάντα στην ψυχή τους την Πατρίδα. 

Η Φανή Δημητράκη Σδούκου με τη θυγατέρα της Ευθαλία  
και τα εγγονάκια της στην Τσεχοσλοβακία το 1949.
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«Αυτός ο αδελφοκτόνος πόλεμος, συντάραξε όλο  
το χωριό. 40 και παραπάνω είναι τα θύματα.  
Και είναι πάρα πολλά για ένα χωριό με 70 σπίτια  
και 700 κατοίκους. Γι’ αυτό κι οι Λυκορραχίτες  
είναι σήμερα οι πιο υπέρμαχοι πρεσβευτές της ειρηνικής 
κι αδελφωμένης ζωής. Να μην ξαναδούμε άλλες τέτοιες 
σκηνές, όπου τα ορφανά να γυρίζουν ρακένδυτα και 
πεινασμένα κι οι χήρες να ολοφύρονται  
για τη συμφορά που τις βρήκε…» 

Απόσπασμα από το βιβλίο  
του αείμνηστου Γιώργου Χρ. Σδούκου,  
«Λυκόρραχη», Μαίανδρος,  
Θεσσαλονίκη 1988

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

Λυκορραχίτες στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν το έτος 1949, λίγους μήνες 
ύστερα από την προσφυγιά τους. Όλοι τους έφυγαν νέοι  
και γύρισαν μεσήλικες.
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25 χρόνια αργότερα,  
Τασκένδη 1975, περιμένοντας  

το τρένο στο σταθμό για το γυρισμό 
στην πολυπόθητη πατρίδα.

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα
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«Πότε ήρθαμαν απ’ τη Τσεχοσλοβακία ύστερα, μας 
ανέκριναν:
-Πώς ήταν εκεί; Τι εκαμνάταν εκεί;  
Τί ετρωγάταν; Ετρωγάταν καζάν’;
-Τι καζάν΄ που να σας βαρέσ’ η γκάϊα.  
Εκεί ήταν… - έρχονταν το φάκελο τ’ς μέρες, τ’ς ώρες, 
βαρούσες κάρτα, δούλευες στο εργοστάσιο- κράτος 
τακτοποιημένο!»

Αφήγηση Χ. Δ. Σ.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Ο Μιχάλης Χρ. Σδούκος και ο Βασίλης Διομ. Σδούκος  
τσοπανόπουλα και προσφυγόπουλα στην Αλβανία.

Γέροντες και νέοι Λυκορραχίτες στην προσφυγιά 
της Αλβανίας, αρχές της δεκαετίας του 1950.
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«Η υποδοχή από την πλευρά της πολιτείας ήταν 
ανύπαρκτη, η ταλαιπωρία να τακτοποιηθούμε με όλα τα 
ληξιαρχικά, δημοτολογικά και στρατολογικά ζητήματα  
ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να υπάρξει», λένε οι ίδιοι 
και προσθέτουν: «Ακολουθούσε το μαρτύριο της ανεύρεσης 
στέγης και εργασίας, της τακτοποίησης των παιδιών σε 
σχολεία και ανώτερα ιδρύματα, η αναγνώριση  
των τίτλων σπουδών και των διπλωμάτων, η επανάκτηση 
των περιουσιών που είχαν δημευθεί ή καταπατηθεί από 
συγγενείς και “ημετέρους” του κατεστημένου, ενώ  
για τους υπερήλικες πρώτευε το θέμα των συντάξεων. 
Τελικά, πολλή η πίκρα που μας προξένησε ο επαναπατρισμός. 
Από αυτούς που γύρισαν, κάποιοι οδηγήθηκαν ακόμα 
και στην αυτοκτονία, ενώ άλλοι, όντας επιστήμονες, 
υποχρεώθηκαν να εργαστούν σε δήμους, όπου σκούπιζαν 
τους δρόμους ή πότιζαν λουλούδια.  
Ωστόσο αντέξαμε και, παρά  
την περιφρόνηση που δεχτήκαμε  
και δεχόμαστε ακόμα,  
αντιπαλέψαμε τις δυσκολίες  
και κρατηθήκαμε»

«Συνθήκες επιστροφής  
πολιτικών προσφύγων,  
... μαρτυρία πολιτικού πρόσφυγα»  
«Ελευθεροτυπία», 08-09-2003.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

Η οικογένεια Κώστα Μπίκη στη Ρουμανία.

Η κηδεία της Παρασκευής Κωνσταντίνου Μπίκη στη Ρουμανία. Δεν ήταν η μοναδική 
Λυκορραχίτισσα πρόσφυγας που δεν πρόλαβε να γυρίσει στην πατρίδα.
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«Στο Φαρμακείο του κου Ρούση στην Κόνιτσα είχα την τύχη 
να συναντήσω μερικούς Κοινοτάρχες ακριτικών χωριών, που 
πρόθυμα θέλησαν να μου μιλήσουν για τα ζητήματά τους.  
Και πρώτος ένας τραυματίας, ο κ. Μιχάλης Φασούλης από  
τη Λυκόρραχη. 
-Θα παραιτηθώ. Δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο να ζη 
στα ερείπια και να είναι όλο γυναίκες χήρες και παιδιά που 
έχουν έρθει από την ομηρία και εγώ να είμαι πρόεδρος της 
Κοινότητας. Τι να την κάνω εγώ την τιμή; Περιμένουν, λένε, 
την απόφαση των υπουργών, μα δεν βλέπομε τίποτε  
κι ο χειμώνας μπήκε- ακόμα ένας χειμώνας. Τριάντα δραχμές 
βοήθημα έχουν πάρει από την Πρόνοια μέχρι στιγμής.  
Η Κοινότης πήρε μια απόφαση και τους μοίρασε 25 οκάδες 
αλεύρι, 1 οκά αλάτι, 1 οκά λάδι και 1 οκά ρύζι. Είναι γυμνοί, 
βρήκαν καμένα τα σπίτια τους και μένουν στην ύπαιθρο.  
Το 1946 ήταν εφτακόσια ψυχόμετρα  
στη Λυκόρραχη, το 1951 είχαν  
απομείνει 150, όλοι οι άλλοι  
ήταν πολιτικοί πρόσφυγες  
που δεν κατόρθωσαν ακόμα  
να γυρίσουν. Αυτό είναι  
το πρωταρχικό θέμα. ...»

Από την επίσκεψη της δημοσιογράφου  
Γιολάντας Τερέντσιο για λογαριασμό  
του περιοδικού «Ταχυδρόμος»  
στα χωριά της Κόνιτσας  
τεύχος 292/14-11-1959.

Μ Α Ϊ Ο Σ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σπαρτακιάδας το έτος 1964 στην Τασκένδη.  
Πρώτη από αριστερά η Αργυρώ Χρ. Κολωνιάρη.
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Από πολιτιστικές πατριωτικές εκδηλώσεις στην Τσεχοσλοβακία.  
Πρώτη από δεξιά η Βαγγελιώ Θεοδ. Καρανίκα.

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα
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Η Κυράτσω Σδούκου στέλνει από τη Ρουμανία στο παιδί της  
Χριστόφορο στην Τσεχοσλοβακία τη φωτογραφία της  
με το μικρότερο γιο της Ηλία και γράφει:

Μποτοσάνι, Πάσχα του 1951.  
Δωρίζω την φωτογραφία μου στο αγαπημένο μου  
παιδί Χριστόφορο. Αχ! παιδί μου, δεν είμι δένδρος  
να κοπώ, κλωνάρι να λυγίσω, δεν είμι ιτιά άσπλαχνη  
παιδί μου να λησμονήσω. Βαρύ είνι το σίδερο, βαρύ είνι  
το χώμα και των παιδιών ο χωρισμός βαρύτερος απ’ όλα.  
Σε φυλούμε γλυκά Μάνα και ο αδελφός σου Λίας. 

Πρώτος όρθιος από αριστερά  
ο Ηλίας Σωτ. Σδούκος στην Ελληνική 
ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης Κρνοβ, 
Τσεχοσλοβακία 1963.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
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« … Εγώ δεν είχα γονείς. Πώς να στο πω;  
Πληγωνόμουν που φεύγαν τα άλλα παιδιά,  
πηγαίνανε στ’ αδέρφια τους, στους συγγενείς τους  
και (εγώ) δεν είχα κανέναν. Πληγωνόμουν από αυτή  
την άποψη, όμως κέρδισα την ομορφιά της Πολωνίας! 
Ήταν πολύ όμορφα! Και που δεν μας πήγανε!  
Εγώ την ξέρω την Πολωνία σαν το μικρό μου το δάκτυλο. 
Παντού.. Μόνο δεν μας πήγαν στα μέρη που είχαν  
τα διατηρητέα δάση τους. …» 

Αφήγηση Α. Κ.-Μ.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Από αντιδικτατορική εκδήλωση στην Πολωνία το έτος 1970.

Λυκορραχίτικα παιδιά  
στην Πολωνία το έτος 1952,  

μπροστά από τον παιδικό  
σταθμό.
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Δωρίζω τη φωτογραφία μου στην αγαπημένη 
αδελφούλα Ελευθερία να με θυμάται.  

«Σου στέλνω σώμα να χαρείς, μα όχι να δακρύσεις, 
σου στέλνω τη φωτογραφία μου να μη με λησμονήσεις. 

Σώμα ψυχή και κόκαλα όλα θα γίνουν χώμα, μα η 
φωτογραφία μου θα μείνει στον αιώνα» 

Ο Αδελφός σου Θωμάς. 

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

Η επίσκεψη του Θωμά Σδούκου στην Τσεχοσλοβακία το 1964:  
κάθε αντάμωμα σήμαινε και γιορτή.

«Σώμα δίχως ψυχή, δίχως κορμί στέλνω  
στα ανήψια μου και τα παιδιά  
του χωργιού μου, να βλέπιτι  
την φωτογραφία μου δια  
ενθύμιο δεν θα ξέρομι  
αν θα ζήσω να ανταμόσιμι»

Ο Νικολάκης Αθανασίου  
Φασούλης το 1952  
πολιτικός πρόσφυγας  
στην Ουγγαρία.
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ο Σ

Φεβρουάριος του 1948, ομάδα χωριανών μας 
φυγαδεύονται από την Αλβανία  

και επαναπατρίζονται.

Αλβανία 1955  
η Θεοδώρα Αχιλλέα Σδούκου  
με τη Χρυσάνθη Κων. Σδούκου  
και παιδιά του Χωριού.
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«Πρόσφυγες Έλληνες γέμισαν οι Λαϊκές Δημοκρατίες. 
Στα μάτια τους ζωγραφίζεται ο πόνος, η θλίψη  
που έφερε ο πόλεμος, σε μικρούς και μεγάλους.  
Το δράμα και τα διλήμματα του ξεριζωμού,  
καθώς και η νοσταλγία για  
την επιστροφή στην πατρίδα…» 

Απόσπασμα από το βιβλίο  
του Μιχάλη Παγούνη,  
«Τα Παιδιά της Ελπίδας»,  
Δωδώνη, Αθήνα 2006.

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα
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Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

Το αντάμωμα. Από την επίσκεψη του Νικολάκη Καρανίκα στην Τσεχοσλοβακία όπου 
ανταμώνει την αδελφή του Κυράτσω.

Ο Παντελής και  
Δημήτρης Νικ. Καρανίκα  

με παραδοσιακές ενδυμασίες  
στη Ρουμανία.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

« Όταν πήγα εγώ, ήρθαν τα παιδιά. Τι νάκανα;  
Δυο και δυο, τέσσερα! Με 193 λέϊ ! Δώστ’ όπ΄θέλεις αυτά.  
Στο φως, στο ενοίκιο, στο νερό, στο παπούτσ’, στη μεταφορά! 
Όπ΄ θέλεις! Στο φαϊ … που θέλ’ς; Δώστα εσύ και μοίρασ’ τα. 
Και πήγα στο Βουκουρέστ΄ [...] Πήγα στα κεντρικά.  
Βρίσκω έναν - δεν θυμάμαι τώρα - Δασκαλόπουλος λέγονταν.  
Του λέω την υπόθεση:  
- Αυτό και αυτό! Μου ήρθαν τα παιδιά τώρα, αν μπορώ  
να τα βάλω να τρών’ κάπου, τουλάχιστον μια φορά. 
– Ααα!, λέει, εμείς δεν έχουμε... Το κόμμα της Ρουμανίας! 
– Δεν μπορούσαν αυτοί. Άμα είναι δικές τους υποθέσεις 
μεσολαβούν αυτοί, αλλά για μια φτωχιά γυναίκα  
δεν μπορούσαν! 
–Εεε, του λέω εγώ, θα πάω  
στον Ντέζ, ζούσε ο Ντέζ  
ακόμα…» 

Αφήγηση Ο. Ν. 
(Ο Γκεωργκίου Ντεζ ήταν  
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής  
του Κομμουνιστικού Κόμματος  
της Ρουμανίας). 

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Γάμος Βαγγελίτσας Θ. Σδούκου στην Τασκένδη το 1967.

Οικογένεια Χαράλαμπου Σδούκου στην Αλβανία το 1953.
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« … Εκεί είχα βρεί τη δουλειά μου στρωμένη.  
Είχα δουλειά κάθε μέρα και καλή. Ύστερα έφυγα.  
Εδώ ήταν πάλι όπως τάχαμε αφήκει. Και δε μας 
κακοφάνηκε. Αφού έτσι τάχαμε αφήκει, έτσι το βρήκαμε. 
Την αγροτική ζωή. Έτσι ζούσαν οι γονείς μας,  
έτσι κι εμείς! Τι θα κάναμαν;  
... Δεν μετάνοιωσα πολύ, μόνο ήλεγα:  
- Νάχα μια δουλειά, όπως είχα στην Τσεχοσλοβακία  
και ας έπαιρνα και 50 δραχμές. Δεν ήθελα παραπάνω!  
Τ’ μέρα, όχι τ’ν ώρα! Γατί εμείς εκεί ήταν με τ’ν ώρα.  
Αλλά εδώ στερηθήκαμε και το ΙΚΑ  
και τις συντάξεις με τ’ν αγροτική ζωή  
που κάναμαν…»

Αφήγηση Β. Π. Φ.

Αδελφότητα Λυκόρραχης 
στην Αθήνα
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 «Ήρθαμαν εδώ ύστερα, τι να δεις!  
Ο κόσμος όλος άδοτος! Άδοτος! Τι να δεις;  

Είχε φύ’ει αυτή η αγάπ’ που ήταν κάποτε.  
Και πώς να σ’πώ; Γιατί είσαι θ’κή μ’ και εγώ  

θ’κό σ’ και ξέρω εγώ; Είχε αγριέψ’ ο κόσμος!»

 Αφήγηση Χ.Δ.Σ. 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Τασκένδη 1954. Οι οικογένειες των Κολωνιάρηδων ανταμώνουν  
με τα παιδιά τους που ζούσαν στην Τσεχοσλοβακία.
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Λυκορραχίτες στη Ρουμανία  
το έτος 1950.
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