
Δηλώσεις του δωρητή του οικήματος που θα στεγάσει το Μουσείο στο Νεστόριο, κ. Χ. Τουτούνη, του Δημάρχου 
Νεστορίου κ. Χρ. Γκοσλιόπουλου και του Προέδρου της Κοινότητας Καλλιθέας Πρεσπών κ. Κ. Τερψόπουλο ,για το 
Μουσείο στην Καλλιθέα. 
 
ΧΑΡΗΣ ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ 
Θέλω να βάλω το λιθαράκι μου στον αγώνα του ΚΚΕ 
Ο Χάρης Τουτούνης, που προσφέρει το κτίριο όπου κατασκευάζεται το Μουσείο του ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΔΣΕ στο Νεστόριο, μας είπε: 
«Πήρα αυτή την πρωτοβουλία να προσφέρω αυτό το οίκημα στο ΚΚΕ, μαζί με την γυναίκα μου 
την Πηνελόπη, για να τιμήσω τους αγωνιστές γονείς μου, τον πατέρα μου Μάρκο, μαχητή του 
ΕΛΑΣ και την μητέρα μου που στάθηκε με το κεφάλι ψηλά σε όλη της τη ζωή, οι οποίοι για τον 
αγώνα τους και την προσφορά τους στο αντιστασιακό κίνημα κυνηγήθηκαν από το αστικό 
κράτος. Με αυτόν τον τρόπο, με το να δημιουργηθεί εδώ ένα μουσείο - πηγή γνώσης και 
έμπνευσης για τις νέες γενιές θέλω να τους τιμήσω. Επίσης ένας δεύτερος λόγος είναι ότι σε 
αυτόν τον πολιτικό χώρο με έβαλε η οικογένειά μου και θεωρώ ότι είναι η μόνη ελπίδα για το 
μέλλον, γιατί παλεύει για τα λαϊκά προβλήματα, δείχνει τον δρόμο και ανοίγει την προοπτική 
για μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους, τον σοσιαλισμό. Σε αυτόν τον χώρο έμαθα να διεκδικώ και να μην 
παρακαλάω στη ζωή και τη δουλειά μου, έμαθα να σκέπτομαι. Στον αγώνα που κάνει το ΚΚΕ μαζί με την εργατιά 
πρέπει να προσφέρουμε όλοι, και εγώ θέλω να βάλω ένα λιθαράκι και ως έναν φόρο τιμής στη μνήμη των γονιών 
μου, που τα ονόματά τους θα κοσμούν και τον χώρο του μουσείου». 
     
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
Χαιρετίζω την πρωτοβουλία που συμβάλλει στη γνωριμία με την αγωνιστική 
Ιστορία του τόπου 
Ο δήμαρχος Νεστορίου, Χρήστος Γκοσλιόπουλος, σε δήλωσή του στον 
«Ριζοσπάστη» ανέφερε: 
«Καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας δημιουργεί αυτόν εδώ τον χώρο, τον εκθεσιακό - μουσειακό που 
σχετίζεται με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, για δύο 
λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι γιατί το Νεστόριο την περίοδο εκείνη έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο, από εδώ τον νομό Καστοριάς ξεκίνησε η αντίσταση 
κατά των κατακτητών, εδώ ήταν η έδρα του ΕΑΜ, εδώ δρούσαν τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη του ΕΑΜ και 
του ΕΛΑΣ και τον Μάρτη του 1943 ξεκίνησε η αντίσταση κατά των Ιταλών και των Γερμανών. Το Νεστόριο έδωσε 
τότε πάνω από 500 μαχητές στον τακτικό και τον εφεδρικό ΕΛΑΣ και στη συνέχεια συμμετείχε με πάνω από 250 
άνδρες και γυναίκες στον ΔΣΕ. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χαίρομαι για αυτή εδώ την πρωτοβουλία είναι ότι 
συνάδει, συνταιριάζει με τις πρωτοβουλίες του δήμου για τη δημιουργία υποδομών που θα βοηθήσουν στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας και στο Νεστόριο. Αυτός εδώ ο χώρος θα φέρει κόσμο γιατί υπάρχει 
ενδιαφέρον για την πρόσφατη Ιστορία, ενδιαφέρεται για τους αγώνες της εποχής εκείνης και αυτό θα βοηθήσει την 
τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Επομένως, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και γι' αυτό χαίρομαι, όπως είπα 
στην αρχή, και δίνω συγχαρητήρια για τη δημιουργία αυτού του χώρου στο ΚΚΕ και όσους συμβάλλουν». 
     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Μεγάλη η επισκεψιμότητα στο Μουσείο 
Ο Κώστας Τερψόπουλος, πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιθέας Πρεσπών, 
όπου βρίσκεται το Μουσείο του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, παραβρέθηκε 
στην εκδήλωση στις 21/8 στο Μουσείο - Μνημείο στη Θεοτόκο Κόνιτσας 
και δήλωσε στον «Ριζοσπάστη» για τη λειτουργία του Μουσείου στην 
κοινότητά του: 
«Ολο το χωριό συμφώνησε να γίνει το Μουσείο που αφορά την πλούσια 
Ιστορία στον τόπο μας. Πρέπει να πω ότι το Μουσείο έχει πολύ μεγάλη 
επισκεψιμότητα και έως τώρα το έχουν επισκεφθεί πάνω από 2.000 
άτομα και συνέχεια έρχονται. Είναι άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο από το ΚΚΕ. Θα έλεγα ότι για 
την κοινότητά μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στο χωριό είχε πολλούς αντάρτες και έχει μεγάλη σημασία, ενώ 
υπάρχουν πολλοί απόγονοί τους, καθώς κάποιοι λίγοι που ως νέοι και έφηβοι σώθηκαν περνώντας στις Λαϊκές 
Δημοκρατίες όπου σπούδασαν, στη συνέχεια επέστρεψαν στην πατρίδα και τον τόπο τους». 
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