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ΑγαπητοίΑναγνώστες,
Αυτό το τεύχος τοαφιερώνουμεστονηρωικόαγώνα τουλαούμας, οοποίοςαπό τις γραμμές τουΕΑΜ/ΕΛΑΣπολέμησε τους
καταχτητές της Πατρίδας μας, Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, αγνοώντας τον τρόμο της ναζιστικής Γερμανίας. Οι
αγωνιστές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ γράψανε το αθάνατο έπος της Εθνικής Αντίστασης, έπος, που μαζί του μονάχα το μεγάλο
Εικοσιένα μπορεί να συγκριθεί. Θερμό χαιρετισμό σε όλους τους αγωνιστές του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας που σήμερα ζουν στην Τσεχία! Τους ευχόμαστε υγεία και δύναμη! Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε την ιστορία του
Οδυσσέα Δεληγιάννη, από τους πρώτους αντάρτες του Έβρου, μαχητή του ΔΣΕ, που σήμερα στα 85 του χρόνια μας μιλάει
με μεγάλη υπερηφάνεια για τον αγώνα του για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη, κοινωνικά δίκαιη ζωή. Για μια ζωή χωρίς
πολέμους, χωρίς εκμετάλλευσηανθρώπουαπόάνθρωπο.
Επιπλέων,θαδιαβάσετεκαι για τονηρωικόαγώναπουδώσανεοι χαλυβουργοίστονΑσπρόπυργο.
Δεν ξεχάσαμε και τους μικρούς μας αναγνώστες, οι οποίοι μπορούν να διαβάσουν τη συνέχεια της ιστορίας του «Μικρού
Πρίγκιπα»και νακάνουν ζωγραφιέςπάνωστοκείμενο.
Είχαμεκαιμίαυπέροχηελληνορωσικήβραδιάστο« »,στηνοποίαπαρουσιάσαμε τηγεύσητηςπολίτικης κουζίνας.
Καλήανάγνωση…

.
Greekz

Όπως πάντα, το περιοδικό μας θα συνεχίσει να δημοσιεύει επιστολές και άρθρα των αναγνωστών του περιοδικού

«Καλημέρα». Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τον συγγραφέα τους και δεν εκφράζουν τη Σύνταξη του

«Καλημέρα». Οι αναγνώστες μας αντί να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, θα ήταν καλά να μας στέλνουν γραπτές

επιστολέςκι εμείςθατιςδημοσιεύουμε…
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Στις 12 Ιουλίου, όταν οι περισσότεροι
σίγουρα κάνατε διακοπές, η

Πρόεδρος της Κοινότητας, Τασούλα
Ζησάκη- μαζί με τον Μπάμπη
Λασκαράκη και Λένα Λασκαράκη του

«Greekz»
οργανώσαμε μια ελληνική βραδιά για
τους φοιτητές από το Πολυτεχνείο του
Τομσκ, Σιβηρία, Ρωσία, με διάφορα
νόστιμα φαγητά της πολίτικης κουζίνας.
Αυτή ήταν η ιδέα του Μπάμπη και της
Λένας, οι οποίοι βάλανε μπρος τις
συνταγές της γιαγιάς του Μπάμπη, η
οποία ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Η
Λένα έκανε μια μικρή εισήγηση για την
πολίτικη κουζίναστουςφοιτητές, οι οποίοι
ήρθαν στον Πολυτεχνείο της Πράγας για
να κάνουν μαθήματα της αγγλικής
γλώσσας. Ενθουσιασμένοι οι φοιτητές
δοκιμάζανε όλα τα φαγητά, σαλάτες και
μεζέδες για πρώτη φορά. Οι ίδιοι

προετοιμάσανε ένα μικρό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, με ρωσικά τραγούδια, τα
οποία τραγουδούσαμε κι εμείς μαζί τους.
Γενικά, το μαγαζί γέμισε με τις χαρούμενες
φωνές ελληνικά και ρωσικά τραγούδια. Ο
Μπάμπης και η Λένα δεν παρέλειψαν να
έχουν και πιάνο, και να συνδέσουν την
ώρα του φαγητού με ωραία κομμάτια
κλασσικής μουσικής. Στην εκδήλωση αυτή
παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Διεθνών
Σ χ έ σ ε ω ν τ η ς Π ρ υ τ α ν ε ί α ς τ ο υ
Πολυτεχνείου της Πράγας μαζί με τους
συνεργάτες τους, ο οποίος δώρισε στους

φοιτητές διάφορα αναμνηστικά του
Πολυτεχνείου της Πράγας και μπλουζάκια
τ η ς ο ρ γ ά νωσ η ς φ ο ι τ η τώ ν τ ο υ

Πολυτεχνείου. Ευχαριστούμε το Μπάμπη
και τη Λένα, μέλη της ΕΚ Πράγας που
πάνταπροσφέρουνε τηβοήθειά τουςστην
Κοινότητά μας. Στη φωτογραφία ο
Μπάμπης και η Λένα ευχαριστημένοι που
δώσανε τόση χαρά στους νέους και νέες,
κ α ι β έ β α ι α κ α ι σ ε μ α ς τ ο υ ς
μεγαλύτερους.)

Healey

(Prokopova 10, Praha 3)

(

Εκδήλωση – Πολίτικη κουζίνα με

φοιτητές στο «Greekz»
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Κ: Δημήτρη, πώς και γιατί μετακόμισες

στηνΤσεχία

Κ: Πώς συγκρίνεις τη ζωή σου στο Μπρνο

μ'αυτήστηνΕλλάδα;

Κ: Ακούμε πάρα πολλά αρνητικά για την

κατάστασηκαι τηνκρίσηστηνΕλλάδα…

Κ: Εδώ τα ντόπια ΜΜΕ δεν έχουν κάνει

καμία αναφορά για την απεργία των

χαλυβουργών εάν και συχνά δείχνουν τις

διαδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα

και περισσότερο όταν αναρχικοί και

άλλοι καίνε τηνΑθήνα…

;

Δ: Είμαι από την Έδεσσα.Μετακόμισα στο
Μπρνο τον περασμένο Αύγουστο για
λόγους καθαρά βιοποριστ ικούς .
Ε ι δ ι κ ε ύ ο μ α ι σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν
τηλεπικοινωνιών χωρίς να έχω τελειώσει

κάποιο πανεπιστήμιο παρά μόνο τεχνικό
λύκειο και Ι.Ε.Κ
(Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης)
ΗδουλείαμουστηνΈδεσσαδενμπορούσε
να καλύψει τις απαιτήσεις μου και
βλέποντας το κύμα νέων μέτρων και
περικοπών πήρα την απόφαση να
απαντήσω θετικά στην πρόταση που μου
είχε γίνει για εργασίαστηνΤσεχία.
Πιο πολύ θα έλεγα ότι η Τσεχία διάλεξε
εμένα μιας και έτυχε η καλύτερη πρόταση
απόαυτέςπουσυζητούσα να είναι από το
Μπρνο. Το κριτήριο της καριέρας μέτρησε

σίγουρα στην απόφαση μου λόγω του
μεγέθους της εταιρίας που εργάζομαι
τώρα που είναι πολύ μεγαλύτερο από το
μέγεθος οποιασδήποτε εταιρίας στην
Ελλάδα. Όπως επίσης και η εμπειρία που
αποκομίζω δουλεύοντας σε προηγμένες,
προχωρημένες τεχνολογίες που στην
Ελλάδα δεν έχουν κάνει την εμφάνισή
τους ακόμα. Αυτό σίγουρα ήταν άλλο ένα
κριτήριο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
απόφαση μου να μετακομίσω στην
Τσεχία

Η αλήθεια είναι ότι η ζωή στοΜπρνο είναι
καλύτερη από ότι περίμενα Μου αρέσει
που οι ρυθμοί της ζωής είναι πιο αργοί σε
σχέση με τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα
Μου αρέσουν τα πολλά πάρκα που
υπάρχουν στη καρδιά της πόλης και
βεβαίως η πάρα πολύ καλή συγκοινωνία.
Το επίπεδο της ζωής δεν απέχει καθόλου
συγκριτικά με την Ελλάδα όπως αρχικά
πίστευα. Βέβαια μου λείπει πολύ ο ήλιος
της Ελλάδαςμαςαλλάσιγάσιγά συνηθίζω
στοκλίμα τηςκεντρικήςΕυρώπης.

Δυστυχώς τα πράγματα στην Ελλάδα δεν
είναι καλά και συνεχίζουν να γίνονται
χειρότερα Ηπολιτική τουμνημονίουέχει
καταφέρει να φέρει σε εξαθλίωση την
εργατική αλλά και τη μεσαία τάξη της
Ελλάδας μας με αποτέλεσμα οι νέοι όλο
και περισσότερο να σκέφτονται την λύση

του εξωτερικού. Η Τσεχία είναι ένας
αρκετά ελκυστικός προορισμός κυρίως
λόγο των πολυεθνικών εταιριών
π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς π ο υ έ χ ο υ ν τ α
υποκαταστήματα τους στο Μπρνο (ΙΒΜ,
ΑΤ&Τ, κ.ά.
Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι σε αντίθεση
με την μετανάστευση της δεκαετίας του

τώρα από την Ελλάδα δεν αποδημούν
εργάτες αλλά επιστήμονες (γιατροί,
μηχανικοί κ.λπ ).
Τώρα όσον αφορά τους Έλληνες στην
εταιρία μου και γενικά στοΜπρνο με έναν
πρόχειρο υπολογισμό μπορώ να πω ότι
έχουν σχεδόν διπλασιαστεί το τελευταίο
εξάμηνοκαιοαριθμόςσυνέχειααυξάνετε.

Η απεργία στην Χαλυβουργική είναι η
μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία και
είναι σίγουρα μια νίκη των εργατών που
καταφέρανε να κρατήσουν τις συλλογικές
τους συμβάσεις και δεν επέτρεψαν τις
περα ιτέρω απολύσε ι ς /με ιώσε ι ς .
Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν αν οι
χαλυβουργοί αποτύχαιναν στην απεργία
τους Όλος ο εργατικός κλάδος
απειλούταν από ένα ντόμινο νέων
συλλογικών συμβάσεων από μισθούς
πείνας και ακόμα χειρότερες συνθήκες
εργασίας. Είναι κρίμα πραγματικά που η
απεργία στον Ασπρόπυργο προβαλλόταν
περισσότερο στο εξωτερικό μιας και τα

.

,

.

.

.

…

Motorola, Infosys, ).

'60,

.

…

…

Μας μιλούν Έλληνες της καινούργιας

μετανάστευσης νέων από την Ελλάδα
Κ:Με χαράαλλά και με κάποια στεναχώρια βλέπουμε να καταφτάνουν στις μεγαλύτερες πόλεις της Τσεχίας αρκετοί νέοι έλληνες από
την Ελλάδα λόγου της ανεργίας στην Πατρίδα μας (περίπου 50%) Τα τσέχικα ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό των νέων αυτών που
καταφτάνουν σχεδόν καθημερινά σε περίπου 300 άτομα (οι επίσημα δηλωμένοι), ενώ υπάρχουν και πολλοί που ακόμα βρίσκονται
εδώ ψάχνοντας για κάποια εργασία, οτιδήποτε νάναι, μόνο εργασία νάναι. Καθημερινά παίρνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από
άνεργους νέους, ακόμα και άτομα μέσης ηλικίας που θέλουν την βοήθεια μας για να βρουν εργασία στην Τσεχία. Πολλά από αυτά τα
μηνύματα είναι αρκετά σπαραχτικά. Δυστυχώς, η ΕΚ Πράγας δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες όμως εκεί που μπορούμε τους
ενημερώνουμε για την κατάσταση στην Τσεχία. Είχαμε την τύχη να συναντήσουμε τον νεαρό Δημήτρη και να συζητήσουμε μαζί του το
πώς και γιατί ο ίδιος ήρθε στην Τσεχία. Οι Ελληνική Κοινότητας Πράγας καλωσορίζει όλους τους συμπατριώτες μας και τους καλεί να
συμμετάσχουν εάν το θέλουν οι ίδιοι στις εκδηλώσεις της Κοινότητάς μας. Η Κοινότητάμας προσφέρει ελληνικά μαθήματα για παιδιά,
μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών για παιδιά και μεγάλους, ελληνικά μαθήματα για ξένους και για την δεύτερη και τρίτη
γενιά Ελλήνων στην Πράγα και βέβαια καλεί όλους τους Έλληνες να συμμετάσχουν στον εορτασμό των εθνικών επετείων μας και στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες αφιερωμένες σε Έλληνες μουσικοσυνθέτες, στο ελληνικό τραγούδι και ποίηση, ελληνικές
ημέρες στις οποίες προωθεί την Ελλάδα και τα προϊόντα της κ.ά. Αυτοί που επιθυμούν μπορούν να γίνουν και μέλη της ΕΚ Πράγας. Η
ετήσια συνδρομή είναι 200 κορώνες. Σε όλους αυτούς που θέλουν να παίρνουν το περιοδικό «Καλημέρα» (δωρεάν), μπορούνε να μας
στείλουν τις διευθύνσεις τους. Βέβαια, τοπεριοδικόμαςθα τοβρουνκαιστην ιστοσελίδα τηςΚοινότητάςμαςwww. , επίσης
εκείμπορούνναενημερώνονται για τις εκδηλώσεις τηςΚοινότητάς.

.

ropraha.eu
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εγχώρια Μ.Μ.Ε προσπαθούσαν να
συγκαλύψουν το γεγονός με αποτέλεσμα
ακόμα και σήμερα, που η απεργία έχει
λάβει τέλος υπάρχουν Έλληνες που δεν
έχουνακούσει γιααυτήν. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο πράγμα

από το να κρατάς επαφή με τις ρίζες σου
και στην Τσεχία ο καλύτερος τρόπος είναι
η επαφή με τις ελληνικές κοινότητες. Μου
αρέσουν αρκετά οι πολιτ ιστ ικές
εκδηλώσεις που γίνονται και συνήθως
καταλήγουν σε ελληνικά γλέντια με

τραγούδιακαι χορούς..
Προσωπικά θα σύστηνα ανεπιφύλακτα

σε όλους τους Έλληνες να συμμετέχουν

στις κοινότητες γιατί μέσα από αυτές

κρατάμε ζωντανά τα έθιμα και τη

κουλτούρα μας και δ ίνουμε τ ι

δυνατότητα και στους τσέχους πολίτες να

καταλάβουν τι είναι οι Έλληνες σε

αντίθεση με την εικόνα του τεμπέλη

που προσπαθούν τεχνηέντως να

περάσουνστηνΕυρώπηταΜ.Μ.Ε

« »

.

Κ: Μου κάνει εντύπωση ότι εάν πολλοί

συμπατριώτες μας πουσήμερα είναι εδώ

είχαν επικοινωνήσει με την Κοινότητά

μας για πληροφορίες, βοήθεια, κ.ά.,

ελάχιστοι από αυτούς έχουνε πλησιάσει

την Κοινότητά μας και δυστυχώς εμείς

δεν έχουμε τις διευθύνσεις τους για να

επικοινωνήσουμεμαζί τους…

Τρόμα ξα ν ο ι γ ί γ α ν τ ε ς τ ο υ
καπιταλιστικού συστήματος και οι
ντόπιοι υπάλληλοί τους από την

ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές της 6ης
Μάιου του 2012 και την αντίστοιχη πτώση
τωνποσοστών τωναστικώνκομμάτων, της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι έβαλαν άρδην τα
δυνατά τους ν' αλλάξουν το πολιτικό
σύστημα μέχρι τις επαναληπτικές εκλογές
της 17ης Ιούνη του ιδίου έτους, με
αντικειμενικό σκοπό τη συρρίκνωση του
ποσοστούτουΚΚΕ.
Με μια σειρά δηλώσεων, εκβιασμών,
τρομοκρατίας της θέλησης του ελληνικού
λαού, κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν. Ο
γνωστός δικομματισμός ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-η
εναλλαγή δηλαδή των δύο κομμάτων στην
εξουσία-δεν υπήρχε πλέον. Έτσι άρχισαν
να δημ ι ουργού ν τα ι δύο πόλο ι
φιλοενωσιακοί. Ένας της Κεντροδεξιάς

υπό τον Αντώνη Σαμαρά, πρόεδρο της ΝΔ
κι ένας της Κεντροαριστεράς με τον Αλέξη
Τσίπρα, υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι στις
επαναληπτικές εκλογές ο ελληνικός λαός
κάτω από τους εκβιασμούς και τις πιέσεις,
ψήφισε Κεντροδεξιά κυβέρνηση με ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ και αξιωματική
αντιπολίτευσητονΣΥΡΙΖΑ.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η
σταθεροποίηση της φασιστικής δύναμης
«Χρυσή Αυγή» και η μετατροπή της σε
κοινοβουλευτικό κόμμα, αποτελεί
σημαντικό όπλο για το πολιτικό αστικό
σύστημα ώστε να μπορέσει να χτυπήσει
τοεργατικόλαϊκόκίνημα.
Το αποτέλεσμα των εκλογών εξέφρασε
ο π ι σ θ ο δ ρ ό μ η σ η τ ο υ τ α ξ ι κ ο ύ
ριζοσπαστισμού που αναπτύχθηκε κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
φυσικά κάτω από την επιρροή και

καθοδήγησητηςαστικήςπροπαγάνδας.
Το εκλογικό αποτέλεσμα συμβάλει στην
προώθηση και την ενίσχυση σχεδίων της
αστικής τάξης ν' αντικατασταθεί το
σύστημα συναλλαγής των δύο κομμάτων,
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, με ένα νέο δίπολο, την
Κεντροδεξιά με πυρήνα την ΝΔ και την
Κεντροαριστερά με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ
που απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος των
οργανωμένων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Με
αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονται τα
σ χ έ δ ι α α ν α σ ύ ν τ α ξ η ς τ η ς
σοσιαλδημοκρατίας που έχει αποδειχθεί
χρήσιμη για την αστική τάξη όσον αφορά
την αλλοίωση της ριζοσπαστικής
συνείδησης υπέρ του ευρωμονοδρόμου,
το τσάκισμα και τον έλεγχο του εργατικού
κινήματος.Αλλάεδώείναι Ελλάδα.

Αθήνα, ΑΡΗΣ ΚΑΡΡΕΡ

ΕΛΛΑΔΑ…
Άραγε Ελλάδα ακόμα έτσι…

Όχι, Ελλάδα, μάνα μας. Όχι έτσι!

Μας ανάθρεψες κι αναθρέφεις

καινούργια Παλικάρια.

Και περιμένεις άγρυπνη μ' ένα διπλό στεφάνι,

που θα φορέσεις στα καινούργια σου

βλαστάρια.

Σε μια Ελλάδα, που δε θα την πατούν οι γύπες

μα θα πετούν τα περιστέρια

της χαρούμενης ζωής μας!

(απόσπασμα από το ποίημα του Δημήτρη Κλειούση, Παιδικός Σταθμός Τούλκες, Ρουμανίας, Ιούνης 1953, «Ποιήματα και
πεζά νέων και παιδιών μας», εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», βιβλιοθήκη της νεολαίας, τυπώθηκε το Δεκέμβρη του 1953, τιράζ
3000)

Οι εκλογές στην Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛ ΒΟΥΡΓΏΝY ,

Διδάγματα για το παρόν και το μέλλον

O αγώνας των χαλυβουργών
επικαιροποίησε τα πολύτιμα
διδάγματα από τη γεμάτη θυσίες

ιστορία του εργατικού κινήματος. Κάθε
στιγμή του αγώνα τους, ήταν ένα μάθημα

σημαντικό για την εργατική τάξη
προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα
χρήσιμα για την ταξική πάλη. Δίδαξε
ηρωισμό και αυτοθυσία! Οι απεργοί
χ α λ υ β ο υ ρ γ ο ί δ ε ν ε ί χ α ν ν α

αντιμετωπίσουν μόνο τον Μάνεση αλλά
το σύνολο των εκμεταλλευτών τους, το
πολιτικό προσωπικό της κυρίαρχης τάξης,
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Όλο
αυτό το διάστημα, κόντρα σε θεούς και
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δαίμονες, υπέδειξαν υποδειγματική
αντοχήκαιπίστηγια τοδίκιο της εργατικής
τάξης. Δίδαξε το χαρακτήρα της ταξικής
αλληλεγγύης! Έκανε το φαινομενικά
ανέφικτο εφικτό γιατί κατορθώθηκε
εργάτες να απεργούνε για εννιά μήνες
ώστε να γυρίσουν οι συνάδελφοί τους
απολυμένοι στη δουλειά. Ανέδειξε την
ε ρ γ α τ ι κ ή α λ λ η λ ε γ γ ύ η ω ς
αναντικατάστατο όπλο της ταξικής
α ναμέ τ ρηση ς μ ε το κεφάλα ι ο .
Καλλιεργήθηκε η συντροφικότητα
απέναν τ ι σ τον κο ινό αν τ ίπαλο,
δοκιμάστηκε στη ζωή το σύνθημα «ένας
για όλους και όλοι για έναν». Ανέδειξε το
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ η ς π ο λ ύ μ ο ρφ η ς
σύ γ κ ρ ουση ς ! Ο α γώνα ς αυ τ ό ς
αναπτύχθηκε κόντρα στην πολύμορφη
επίθεση της εργοδοσίας, στη μοιρολατρία
και στο συμβιβασμό. Βοήθησε να γίνουν
ορατές οι δυσκολίες που έχει ο δρόμος της
απειθαρχίας και της ανυπακοής ενάντια
στους νόμουςπου κάνουν τη ζωή του λαού
κόλαση. Το σύνθημα «όλη η Ελλάδα μια
Χαλυβουργία», δόνησε αρκετές φορές τις
απεργιακές συγκεντρώσεις απέναντι στη
βάρβαρηπολιτική.Φώτισε τηνανάγκη της
οργανωμένηςπάλης!Αναδείχτηκεορόλος
του σωματείου ως κέντρο του αγώνα,
μακριά από τις δαγκάνες της εργοδοσίας
και του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Με
πρωτοβουλίες, με τη συγκρότηση
επιτροπών στήριξης και οργάνωσης του
αγώνα. Με αποφάσεις από τις γενικές
συνελεύσεις, με φανερές διαδικασίες.
Φανέρωσε την ασίγαστη πάλη που
υπάρχει ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη
μισθωτή εργασία. Αναδείχτηκε ποιοι είναι
οι πραγματικοί παραγωγοί του πλούτου,
ζωντάνεψε το σύνθημα «εργάτη μπορείς
χωρίς αφεντικά». Φανέρωσε τη ζωή που
κρύβεται πίσω από την κόλαση των
καμινάδων, την παρασιτική ζωή των
βιομηχάνων με τις βίλες και τα κότερα που
αποκτώνται από τον ιδρώτα, το αίμα και
τις ζωές των εργατών. Ο αγώνας των
χαλυβουργών ανέστειλε έστω και
προσωρινά τακτικές και ευρύτερους
σχεδιασμούς των βιομηχάνων. Η απεργία
ξεκίνησε τη στιγμή που στα συρτάρια
αρκετών εργοστασίων ήταν έτοιμα τα
φιρμάνια τηςεκπεριτροπής
εργασίας και της πιο γενικευμένης

επίθεσης. Επιβεβαίωσεότι μόνοη γραμμή
της ταξικής πάλης, της σύγκρουσης με την
εργοδοσία, την κυβέρνηση και τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς μπορεί να
δώσει τέτοιους αγώνες. Σε αντίθεση με τη
γραμμή των κοινωνικών διαλόγων, του
κοινωνικού εταιρισμού, του συμβιβασμού
και τουδήθενρεαλισμού,πουόχι
μόνο δε φρενάρει την επιθετικότητα των
καπιταλιστών, απεναντίας μετέτρεψε τα
συνδικάτα σε υποχείριά τους. Και από
αυτή την άποψη ο αγώνας των
χαλυβουργών ήταν πολύτιμος γιατί
βοήθησε να ισχυροποιηθεί η πεποίθηση
για την ανάγκη αποτίναξης του ζυγού του
ε ρ γ ο δ ο τ ι κ ο ύ κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ
συνδικαλισμού από τις πλάτες των
εργατών. Ο αγώνας των χαλυβουργών
προκάλεσε κοντραρίστηκε με το
λεγόμενο ρεαλισμό του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες, άσκησε πίεση σε
φιλοεργοδοτικές
Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα
προκειμένου να κηρύξουν απεργίες και
στάσεις εργασίας.
Οι χαλυβουργοί που έδωσαν αυτό τον
αγώνα και όσοι τον στηρίξαμε είμαστε
περήφανοι. Η εννιάμηνηυψωμένη γροθιά
τους, είναι η δύναμηστουςαγώνες πουθα
ακολουθήσουν Η Γενική Συνέλευση του
σωματείου των χαλυβουργών έκρινε πως
τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να
ολοκληρωθεί η μεγάλη αυτή απεργιακή
μάχη. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν-
άμεση παρέμβαση κυβέρνησης με
επικεφαλής τον πρωθυπουργό και
επιλογή το τσάκισμα του αγώνα για να
σταλεί ηχηρό μήνυμα συνολικά στην
εργατική τάξη και σε όσους αγωνίζονται,
μόνιμη ισχυρή παρουσία κατασταλτικού
μηχανισμού κλπ- επέβαλαν την αναστολή
του αγώνα για να αποφευχθεί ο
εκφυλισμός που θα επιθυμούσε η
εργοδοσία και το κράτος που τους
υπηρετεί. Το σωματείο μπορεί να
αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση, όπως
αντιμετώπισε δεκάδες δύσκολες και
κρίσιμες στιγμές όλο αυτό το διάστημα,
ενωμένα,οργανωμένακαισυλλογικά.
Η αταλάντευτη στάση των απεργών
χαλυβουργών ανάγκασε τον ταξικό
αντίπαλο να αφήσει στην άκρη τα όποια

προσχήματα και να χρησιμοποιήσει το
τελευταίο του όπλο, τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς. Έτσι ο αγώνας αυτός εκτός
των άλλων αποκάλυψε το βάρβαρο
πρόσωπο της συγκυβέρνησης «
σωτηρίας» του ελληνικού λαού.
Κατέδειξαν στα μάτια των εργατών ότι στο
βαθμό που δε θα υποτάσσονται στα
σχέδια εκείνα που τους θέλουν
εξαθλιωμένους προς όφελος των κερδών
της πλουτοκρατίας, στο βαθμό εκείνο θα
πραγματοποιείται επίθεση εναντίον τους
με το πιο βάρβαρο και ωμό τρόπο. Άρα ο
αγώνας αυτός προβληματίζει παραπέρα
για την ανάγκη γρήγορης ανάπτυξης ενός
ρωμαλέου εργατικού κινήματος έτοιμου
νααντιμετωπίσει την πολύμορφη επίθεση
κεφαλαίου- ΕΕ και ικανού να τσακίσει
κάθε κατασταλτικό μηχανισμό. Οι
χαλυβουργοί είναι ήδη νικητές Η νίκη του
αγώνα των χαλυβουργών αντανακλάται
στην τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει
για το επόμενο διάστημα. Η σπορά που
μ π ή κ ε θ α α ν θ ί σ ε ι σ τ ι ς « ν έ ε ς
χαλυβουργίες» που θα ξεπηδήσουν το
επόμενο διάστημα γιατί έρχεται νέα
καταιγίδα αντεργατικών μέτρων.
Ορισμένοι που πότε με το μανδύα του
αγωνιστή και πότε σε ρόλο πυροσβέστη
της ριζοσπαστικοποίησης των εργατικών
συνειδήσεων, όλο αυτό το διάστημα
έψαχνανψεγάδια στον απεργιακό αγώνα,
προσπαθώντας να απομονώσουν και να
σ π ι λ ώ σ ο υ ν τ ο σ ω μ α τ ε ί ο τ ω ν
χαλυβουργών, επιχειρούν να το παίξουν
μετά χριστού προφήτες και εκ του
ασφαλούς κριτές. Οι αγώνες όμως δεν
είναι χτύπος ρολογιού για να ξέρεις τι θα
γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ο αγώνας
των χαλυβουργών έδειξε πως όταν η
εργατική τάξηαποφασίσει να
στυλώσει τα ποδάρια το γρανάζι της
εκμετάλλευσης δε γυρνά. Όταν το χυτήριο
παραμένει κρύο, ο κάθε Μάνεσης είναι
«τίποτα». Φανέρωσε την ανεξάντλητη και
κρυφή δύναμη που έχουν οι εργάτες αν
πιστέψουν στη δύναμη τους και
αποφασίσουν να συγκρουστούν. Η ιδία η
ζωή έχει ήδη κατατάξει αυτόν τον αγώνα
στις φωτεινές και σκληρές ταξικές
αναμετρήσεις, λιθαράκι στον αέναο
αγώνα των εργατών απέναντι στους
εκμεταλλευτές τους. (ΠΑΜΕ)

,

.

.

Η
μοίρα των Ηπειρωτών ήταν και
είναι και σήμερα η ξενιτιά διότι ο
φτωχός τόπος μας δεν μπορεί

όλους μας να μας θρέψει. Οι Ηπειρώτες
και τα Ηπειρωτόπουλα από μικρά παιδιά
(σχεδόν 12-13 ετών) ακολουθούσαν τους

μεγάλους και τους βοηθούσαν στις
βοηθητικές εργασίες. Οι μετακινήσεις
γινόταν και γίνονται ακόμη τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της
χώρας μας όπου κατά το πλείστον
ασχολούνταν σαν κτίστες. Ήταν άριστοι

μαστόροι στην πέτρα τα παλαιά χρόνια
ότανδενυπήρχαν τασημερινάοικοδομικά
υλικά. Οι Ηπειρώτες φεύγανε γύρω στις
αρχές τουΜάρτη και γυρίζανε στις γιορτές
των Χριστουγέννων κάθε χρόνο. Εκείνοι
πουφεύγανε στο εξωτερικό μένανε πολλά

Η Ξενιτιά και τα Τραγούδια της…
Του Σωτήρη Φασούλη από την Ήπειρο
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χρόνια εκεί προσπαθώντας να νικήσουν
την μοίρα τους – να ζήσουν, να
πλουτίσουν και μετά να γυρίσουν πίσω.Οι
περισσότεροι προσπαθούσαν να
βοηθήσουν την πατρίδα με μεγάλους
εθνικούςευεργέτες.
Τα δημοτικά μας τραγούδια είναι το
ξέσπασμα της ψυχής του λαού μας που
συγκλονίζεται από χαρά, λύπη, επιθυμία,
τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ η ς ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς ,
συναισθημάτων ανάγκης και ψυχικής
έξαρσηςπουπεριγράφουν τον τρόπο ζωής
του παρελθόντος. Τα πιο χαρακτηριστικά
στοιχεία των τραγουδιών αυτών είναι το
παράπονο, η πίκρα και η νοσταλγία του
ξενιτεμένου.

Καιακόμαέναπουμιλάει για το χωρισμό…

Καιδενλείπει καιοπόνος τηςμάνας…

Σίγουρα όσοι είναι ξενιτεμένοι θα
νοιώθουν μια ξεχωριστή συγκίνηση
ακούγοντας αυτά τα τραγούδια της
ξενιτιάς κι ένα δάκρυ ίσως ποτίσει τη
ξενική γη, εκεί όπου μοχθείτε εσείς
Ηπειρωτόπουλα και Ελληνόπουλα,
αποδημητικά πουλιά της μεγάλης μας
μάνας, τηςΕλλάδας.
Και η δημοτική Μούσα συνεχίζει για την
ξενιτιά

Η πατρίδα μας έχει γνωρίσει την ξενιτιά
που δημιουργήθηκε από εθνικούς και
πατριωτικούς σκοπούς, αλλά και πολλές
φορές και αναγκαστικά τα παιδιά της
χώριζαν από τις οικογένειές τους και τα
αγαπημένα πρόσωπά τους. Οι σημερινές
συνθήκες που προέκυψαν λόγω της
οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας,
εξακολουθούν να αναγκάζουν τα νέα
παιδιά μας να ξενιτεύονται, να χωρίζουν
από τις οικογένειές τους και συγγενείς

κουβαλώντας τις αναμνήσεις από την
πατρίδαπάντα ζωντανές.

Ξ ε ν ι τ ε μ έ ν ο μ ο υ π ο υ λ ί , / κ α ι

παραπονεμένο,/η ξενιτιά σε χαιρέτα/κι

εγώ πίνω φαρμάκι./Τι να σου στείλω,

μάτια μου/τι να σου προβοδίσω;/Σου

στέλνω μήλο, σέπεται , /κυδώνι ,

μαραγκιάζετε/σου στέλνω και το δάκρυ

μου/σ' ένα λιγνό μαντήλι/το δάκρυ μου

είναι καυτερό/και καίει τομαντήλι.

Παρηγοριά έχε ι ο θάνατος/και

λησμοσύνη ο χάρος/μα ο ζωντανός ο

χωρισμός/παρηγοριάδενέχει.

Αλησμονώ και χαίρομαι/θυμούμαι και

λυπούμαι/θυμήθηκα την ξενιτιά/και

θέλω να πηγαίνω./Σήκω μάναμ' και

ζύμωσε/καθάριο παξιμάδι/για να το

παρ' ο γιόκας σου/στη στράτα του/στης

ξενιτιάς το δρόμο./Με πόνους βάνει το

νερό/με δάκρυα το ζυμώνει/και με τ'

αναστεναγμούς/ βάνει φωτιά στο

φούρνο./Άργησεφούρνε νακαείς/και συ

ψωμί να γένεις/για να διαβεί ο

κυρατζής/κι ογιοςμουν'απομείνει.»

Την πίκρα και την ξενιτιά/τον πόνο, την

αγάπη/τα τέσσερα τα ζύγιασα/βαρύτερη

είν' η ξενιτιά./Χωρίζει τη μάνα από το

παιδί/και το παιδί από τη μάνα/χωρίζει

κ α ι τ α α ν δ ρ ό γ υ ν α / τ α

πολυαγαπημένα . /Ο τόπο ς που

χ ω ρ ί ζ ο υ ν ε / χ ο ρ τ ά ρ ι δ ε ν

φ υ τ ρ ώ ν ε ι . / Φ υ τ ρ ώ ν ε ι τ ο

σπειροβότανο/που όσες μανάδες

τόφαγαν/παιδιάδενέχουνκάνει…

(Κ: Σ' ευχαριστούμε Σωτήρη και σίγουρα

το περιεχόμενο των τραγουδιών της

Ηπείρου για την ξενιτιά είναι πολύ κοντά

στη σημερινή μετανάστευση της

νεολαίαςμαςγιαμιακαλύτερη ζωή…)

«

:

Κυρία Ζησάκη, Καλημέρα σας. Δεν είμαι

άγνωστος σας, διότι κι άλλες φορές

επικοινώνησα μαζί σας και το περιοδικό

ΚΑΛΗΜΕΡΑ το παίρνω τακτικά. Κάθε

χρόνο πηγαίνω στο Μπρνο γιατί έχω εκεί

κόρη και εγγόνια (δεν είναι από τον

ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο … ) . Μ ε τ η ν

Τσεχοσλοβακία έχουμε πολύ καλή

γνωριμία από τα παλαιά, εκεί μεγάλωσε η

γυναίκα μου και δύο αδερφές μου. Την

είχα επισκεφθεί από το 1965. Με τους

πατριώτες μας που βρίσκονται στο

Μπρνο, μια καλή ομάδα συνταξιούχων τα

λέμε. Διαβάζοντας ένα βιβλίο σχετικά με

την ξενιτιά και τα τραγούδια της, θέλησα

να γράψω κάνα δυο. Εάν νομίζετε ότι

μπορεί κάτι να προσφέρουν σ' όσους

βρίσκονται στα ξένα και διαβάζουν το

περιοδικό και μπορεί να προσφέρουν κάτι

ας δημοσιευτούν. Εμείς οι Έλληνες και

ιδίως οι Ηπειρώτες λόγω της άγονης γης

ταξιδεύουμε σ' άλλους τόπους και στο

εξωτερικό για καλύτερη ζωή και τις

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς φ ο ρ έ ς

μεγαλοδημιουργούμε…

Ευχαριστώ, Σωτήριος Φασούλης,

Δεσποτάτο Ηπείρου 14, 45333 Ιωάννινα,

ΕΛΛΑΔΑ, Ιούλιος2012)

Τ
ου Σωτήρη Φασούλη από τη

Λ υ κό ρ ρ α χ η ( Κ εφ α λ ο χώ ρ ι )

Ιωαννίνων για το περιοδικό

«Καλημέρα»

Το μοιρολόγι στην Ήπειρο είναι ένα
τελετουργικό της κηδείας. Ξεκινάει από το
σπίτι που βρίσκεται ο πεθαμένος και
συνεχίζεται στο νεκροταφείο. Και κατά το
40ήμερο και του χρόνου. Μοιρολογούν
κατά ομάδες γυναικών και συνεχίζεται
από γενιά σε γενιά και από μάνα σε κόρη
με λόγια που τροποποιούνται κατά
π ε ρ ί π τ ω σ η . Δ α ν ε ί ζ ο ν τ α ι κα ι
οικειοποιούνταιαπόπαράδοση.

Ποιος έχει πέτρινη καρδιά, μάτια να μη

δακρύζουν

Να πάει να πει στη μάνα μου να μη με

περιμένει,

Γιατί, μάνα μ' δεν έρχομαι, εγώ είμαι

σκοτωμένος

Μοιρολόγια



Παν'στιςράχεςσταβουνά.

Πάνω στις ράχες, μάνα μου, στο Γράμμο

εκείμένω

Εκεί, μανούλα μ' κείτομαι σε μια μικρή

λασέλα (λάκκο)

Ήρθεκαιρός ναφύγουμε, καιρός

ναχωριστούμε

Εκεί που πας, …, εκεί στον κάτω

κόσμο,

Εκεί θ' ακούσεις κλάματα, δάκρυα και

μοιρολόγια:

Θα κλαίν οι μάνες για παιδιά, γυναίκες

για τουςάνδρες

Ν- εκεί το λένε μαύρη γης και

αραχνιασμένοχώμα.

Του σκοτωμένου στο Γράμμο, στο Βίτσι,

στηΜουργκάνα

Μωρέ παιδιά κλεφτόπουλα, παιδιά της

Σαμαρίνας,

Μωρέ παιδιά καημένα, κι ας είστε

λερωμένα.

Αν πάτε στην Πατρίδα μας, αν

πάτεστοχωριάμας

Μην πείτε πως σκοτώθηκα, πως είμαι

σκοτωμένος.

Να πείτε πως παντρεύτηκα, πως

είμαιπαντρεμένος.

Πήρα το ΒΙΤΣΙ πεθερά, το

ΓΡΑΜΜΟγιαγυναίκα,

Και της Μουργκάνας τα βουνά

αδέλφιακαι ξαδέλφια,

Μωρέπαιδιά καημένα, στοαίμα

βουτηγμέν

Πόσες μάνες και γυναίκες του Εμφυλίου,
τραγικέςμορφές, σύμβολακαισημαία των
μικρών καρών, μαύρα μαντίλια και
χιλιάδες οι απουσίες. Πόσα παλληκάρια
έμειναν στις ράχες και τους λάκκους του
ΓΡΑΜΜΟΥκαι τοΒΙΤΣΙ.
Πόσες μάνες και γυναίκες μοιρολογούν τη
μοίρα τους περιμένοντας τα παιδιά τους
και τουςάνδρες τουςναγυρίσουν…
Το μοιρολόγι είναι τα δάκρυα και ο πόνος
τηςμάνας:

α.

ΣΑΜΑΡΙΝΑ: Είναι βλαχοχώρι στο Σμόλικα
στην ορεινή σειρά της Πίνδου σε
υψόμετρο γύρω στα 2.000 μέτρα στα όρια
των Νομών Γρεβενών και Ιωαννίνων.
Κατοικείται μόνο τους καλοκαιρινούς
μήνες από κτηνοτρόφους. Τελευταία έχει
δημιουργηθεί χειμερινός τουρισμός,
ανάπτυξη με ξενοδοχεία, καφετέριες,
ψησταριές και πολλά είδη αναψυχής. Το
πιο πάνω μοιρολόγι είναι παραλογή
ομώνυμου παλαιού τραγουδιού «ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»

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
ψυχήτους τηνΠατρίδα.

«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 του 5χρονους και
15χρονους ταξιδιώτες. Κάθεμανούλα,σαν
κλώσα, κρατούσε κάτω από τις μασχάλες
τα πουλάκια της: τα χάιδευε, τα' λουζε με
δάκρυα και τα ορμήνευε να μη χωριστού,
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». (Σ. Παπαδόπουλου, «Τα παιδιά της

-

-

-
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ΒροντάειοΌλυμπος,αστράφτ' η Γκιόνα

Μουγκρίζουν τ'Άγραφα,σιέτ' ηστεριά.

Στ' άρματαστ'άρματαεμπρόςστοναγώνα

για τηχιλιάκριβη τηλευτεριά.

Ξαναζωντάνεψετ'αρματολίκι

ταμπράτσασίδεροφλόγαψυχή.

Λουφάζουνέντρομοιοι ξένοι λύκοι

στηνεκδικήτραμαςαντρίκειαορμή.

IΣΤΟΡΙΑ
Αφιέρωμα

27 Σεπτέμβρη 1941, ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)

ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ Φωνή Λαού

Τ
ο ΕΑΜ το αποτελούσαν: το

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

(ΚΚΕ), το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Ελλάδας (ΣΚΕ), το Αγροτικό Κόμμα

Ελλάδας (ΑΚΕ), η Ένωση Λαϊκής

Δημοκρατίας (ΕΛΔ) και σε συνέχεια στο

ΕΑΜ προσχώρησαν η Σοσιαλιστική

Ένωση, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,

η Δημοκρατική Ένωση, οι σοσιαλιστές

Δημοκράτες και αργότερα το Κόμμα των

Αριστερών Φιλελεύθερων και άλλες

πατριωτικές οργανώσεις. Το ΕΑΜ πήρε

πολύ πλατύ χαρακτήρα πατριωτικής

οργάνωσης, τέτοιας που στην ιστορία

του ο λαός μας ποτέ άλλοτε δεν γνώρισε.

Η ψυχή της πατριωτικής αυτής

συσπείρωσηςήταν τοΚΚΕ.

ΟΓοργοπόταμοςστηνΑλαμάνα

στέλνειπερήφανοχαιρετισμό.

Μιαςανάστασηςνέαςχτυπάει καμπάνα,

Μηνάνταόπλατολυτρωμό.

Σπάμετηνάτιμη τηναλυσίδα

Πουμαςεβάραινεθανατερά.

Θέλουμεελεύθερηεμείςπατρίδα

θύελλας»,Πράγα,Μάρτιος 1998, σ. 20. Τις
φωτογραφίες τις πήραμε από το
Ημερολόγιο 2008, αφιερωμένο στους
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες από το
ηρωικό χωριό Λυκόρραχης (Κεφαλοχώρι
σήμερα). Στη φωτογραφία η Φανή
Δημητράκη Σδούκου με τη θυγατέρα της
Ευθαλία και τα εγγονάκια της στην
Τσεχοσλοβακία το1949.

«Την ιστορία του Λούψκου και της
Λυκόρραχης, έρχεται τώρανασυνεχίσει το
Κεφαλοχώρι, το καινούργιο χωριό.
Χτισμένο εκεί κοντά στα χώματα που
πάτησαν οι ηρωικοί 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». (από το βιβλίο του
αείμνηστου Γιώργου Χρ. Σδούκου,
«Λυκόρραχη», Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη
1988. Η φωτογραφία είναι από το
Ημερολόγιο 2008, 30 χρόνια Αδελφότητα
ΛυκόρραχηςστηνΑθήνα.
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Η

Η

απόβαση στα παράλια της Ν.
Μηχανιώνας και Χαλάστρας, όσο
και το πέρασμα του ποταμού

Αξιού έγιναν με μεγάλη ταχύτητα και οι
Γερμανοί αιφνιδιάστηκαν. Νόμισαν ίσως
ότι έγινε συμμαχική απόβαση και
εσπευσμένα απόσυραν τις επάκτιες
πυροβολαρχίες, από την Κασκάρκα και τα
παράλια της Θεσσαλονίκης και φεύγουν
προςΣίνδο, Τόψιν,ΆγιοΑθανάσιο.
Τα τμήματα που αποβιβάστηκαν στη
Χαλάστρα με το ξημέρωμα έπιασαν τα
αναχώματα, το καμπαναριό του χωριού
και αρκετές στέγες σπιτιών έτοιμα ν'
αντιμετωπίσουν αντίδραση του εχθρού,
ενώ άλλα κινήθηκαν προς Σίνδο και Τόψιν.
Ταυτόχρονα τμήματα της ΧΙ Μεραρχίας
από ανατολικά ενεργούν προς την ίδια
κατεύθυνση. Οι Γερμανοί ανάπτυξαν
αντεπίθεση προς τα υψώματα Σίνδου και
προς Χαλάστρα. Ανατράπηκαν όμως με
απώλειες σε άνδρες και υλικά. Στην
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η τ η ς Χ α λ ά σ τ ρ α ς
αιχμαλωτίστηκαν17Γερμανοί.
Το απόσπασμα που αποβιβάστηκε στη Ν.
Μηχανιώναπροχώρησε και ενώθηκεμε τα
τμήματα της ΧΙ Μεραρχίας που μάχονται

μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μετά το
μ ε σ η μ έ ρ ι η Μ α κ ε δ ο ν ι κ ή
πρωτεύουσα ελέγχεται ολόκληρη

από τον ΕΛΑΣ. Ο λαός ξεχύνεται με
ενθουσιασμόστηνπόλη.
Η τελευταίαοπισθοφυλακή των Γερμανών
(60 τανκς, πολλά θωρακισμένα και
εκατοντάδες αυτοκίνητα με ΕΣ-ΕΣ και
πεζικό)αποσύρεταιπροςΣίνδο.
Από τα τμήματα των εξοπλισμένων του
Δάγκουλα, του Γκαρίπη, Χρυσοχόου κ.λπ.,
που μάστιζαν τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή
την ημέρα δεν έμεινε κανένας μέσα στην
π ό λ η . Λ ί γ ο ι χω ρ οφύλα κ ε ς κα ι
ταγματασφαλίτες που είχαν οχυρωθεί στο
χτίριο της ΧΑΝ προστατευμένοι με
αρκετά βαριά όπλα, όταν βρέθηκαν
μπροστάστονκλοιό τουΕΛΑΣκαι του
ανάστατουλαού,παραδόθηκαν.
Σώθηκαν και οι μύλοι «Αλατίνη» και
τα δύο ηλεκτρικά εργοστάσια που είχαν
υπονομεύσειοι Γερμανοί.
Στα αρχεία της Χης Μεραρχίας έχει
διασωθεί αντίγραφοαπό το τηλεγράφημα
που έστειλε ο Μάρκος (Βαφειάδης) μέσα
από τη Θεσσαλονίκη με ημερομηνία 30
Οχτώβρη 1944 και ανάγγειλε την είσοδο
των τμημάτωντουΕΛΑΣ.

καταδίωξη των Γερμανών
συνεχίζεται και στα δύο σκέλη της
οδικής και σιδηροδρομικής

γραμμής που οδηγεί στα σύνορα της
Γιουγκοσλαβίας. Τα τμήματα ΙΧης, Χης,
ΧΙης και η Ταξιαρχία ιππικού χτυπούν
χωρίς διακοπή τις φάλαγγες των
χιτλερικών έτσι καθώς έχουν απλωθεί σ'
όλη τηδιαδρομή.

ΟμάδαΜεραρχιώνΜακεδονίας

«

»

Τμήματα, εισήλθον Θεσσαλονίκην

σήμερον 3η μετά μεσημβρίαν. Λαός

Θεσσαλονίκης έξαλλος από ενθουσιασμό

διατρέχει οδούς πόλεως, εναγκαλιζόμενος

αν τάρτας . Εσ τ ία εθνοπροδοτών

παρέδωσε βαρύν οπλισμό, θα αναγκασθή

ε ι ς π α ρ ά δ ο σ ι ν . Τ μ ή μ α τ ά μ α ς

προσανατολίζονται προς δυτικόν τμήμα

πόλεως δια χτύπημα. Επαφή 50ου και

30ου συντάγματος που δρουν κοιλάδα

Αξιού δεν έχομε. Γνώμη μου Μπακιρτζής

με επιτελείον ομάδος και κρυπτογραφικόν

τμήμα φθάση εις Θεσσαλονίκην. Παρόν

τηλεγράφημα παρακαλώ δοθή και ΠΓ της

ΚΕΚΚΕ.Αναμένω.

30.10.44,Μάρκος

( ,Φωτογραφία του Νικηφόρου Καραφυλλούδη από τα Λάβαρα Έβρου δεύτερος αριστερά)

Στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας

30 Οχτώβρη 1944

Από τη Θεσσαλονίκη στα σύνορα

Οχτώβρη 194431
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Τμήματα του κλιμακίου της Χης (που είχαν
φτάσει στο Ν. Γυναικόκαστρο) κάνουν
διείσδυση προς Μεταλλικό και από τα
υψώματα χτυπούν τις γερμανικές
πλαγιοφυλακές που κατευθύνονται προς
Δοϊράνη. Άλλα τμήματα ανάμεσα Τόψιν-
Πολύκαστρο καταστρέφουν δύο
θωρακισμένες αμαξοστοιχίες. Δεκάδες
φορτηγά βαγόνια, θωρακισμένα οχήματα
και τανκςαχρηστεύονται.
Τμήματα της ΧΙης κυριεύουν δύο
θωρα κ ι σ μ έ ν α αυ τ ο κ ί ν η τ α , μ ι α
μηχανοκίνητη πυροβολαρχία, αποθήκες
με χιλιάδες βλήματα πυροβολικού,
όλμους,φυσίγγιακαιάλλαυλικά.
Γύρο στις 12.000 Γερμανοί αποσύρονται
προς Γευγελή και περίπου 10.000 προς
λίμνηΔοϊράνης.
Οι οπισθοφυλακές που βρίσκονται
δυτικότερα στην περιφέρεια Φλώρινας
και φεύγουν προς Μοναστήρι (Βιτόλια)
δέχονται χτυπήματα μέχρι τα σύνορα από
τμήματα της ΙΧης Μεραρχίας. Η ΙΧη
ύστερααπόφονικήσύγκρουσηεισέρχεται
στη Φλώρινα. Στη διοίκησή της
παραδίνεται αυθόρμητα ένα τμήμα
βουλγάρικου στρατού περίπου 4.000 με
τονοπλισμό του.
Στο δρόμο προς τη Σίνδο σημείωμα του
Μάρκου με καλεί επειγόντως στη
Θεσσαλονίκη. Με το διευθυντή του ΙΙΙου
Γραφείου Συνανίδη και την ημιλαρχία
ιππικού μπήκαμε στην πόλη και είχαμε
ολιγόωρη συζήτηση με το Μάρκο και τη
Δ/ση της ΧΙης Μεραρχίας. Ενημερώσαμε
τοΜάρκο για την κατάσταση και τις θέσεις
των τμημάτων. Ύστερα από αυτό ο
κα π ε τ ά ν ι ο ς έ δ ω σ ε ε ν τ ο λ ή ν α
σχηματίσουμε ένα απόσπασμα για
συντονισμένη καταδίωξη των Γερμανών,
αλλά και για τη διάλυση όλων των
ε ξ ο π λ ι σ μ έ νω ν π ο υ κ ρ α τ ο ύ σα ν
κατοικημένα σημεία στη διαδρομή προς
Δοϊράνη και που κάλυπταν την
υποχώρηση των χ ιτλερ ι κών κα ι
παρεμπόδιζαν τις κινήσεις των τμημάτων
μας.
Σχεδιάσαμε τη σύνθεση και το σχέδιο
κινήσεων του αποσπάσματος και
στάλθηκαν τα σχετικά σημειώματα και
τηλεγραφήματα στις διοικήσεις των
τμημάτων.
Το μεσημέρι παρακολουθήσαμε μπροστά
στο Λευκό Πύργο παρέλαση των
τμημάτων της ΧΙης Μεραρχίας που είχαν
μπει στην πόλη και θα έφευγαν αμέσως
προς διάφορες κατευθύνσεις για την
καταδίωξη τωνΓερμανών.
Χιλιάδεςλαούκαι νέωνμαζί με τα τμήματα
του ΕΛΑΣ πήραν μέρος στην παρέλαση
που μεταβλήθηκε σε λαϊκό πανηγύρι ως
αργά.
Δεν καθίσαμεως το τέλος.Με το Συνανίδη

εκινήσαμε για Πικρολίμνη και φτάσαμε τα
ξημερώματα. Στα υψώματα του χωριού
συναντηθήκαμε με τους διοικητές των
τμημάτων που είχαν κληθεί από την
προηγούμενη και τους αναπτύξαμε το
σχέδιοκινήσεων.
Η σύνθεση του αποσπάσματος ήταν η
παρακάτω:

ο ο Συντάγματα, 1 τάγμα, 2
λόχοι μηχανικού-σαμποτέρ του 50ο
Συντάγματος

ΛόχοςΕΠΟΝτηςΧηςΜεραρχίας
2 τάγματα της ΙΧηςΜεραρχίας
2 τάγματα του 19ου Συντάγματος

τηςΧΙΜεραρχίας
Ταξιαρχία ιππικού

(Τη διοίκηση του αποσπάσματος ο
Μάρκος την ανάθεσε σε μένα με επιτελή
τοΣυνανίδη).
Τα τμήματαπουβρίσκοντανήδησεκίνηση
προσανατολίστηκαν σε τρεις κύριες
κατευθύνσεις.
Το κλιμάκιο της Χης Μεραρχίας και η
Ταξιαρχία ιππικού δίνουν χτυπήματα
στους ΓερμανούςσταυψώματαΔοϊράνης-
Ευζώνων και στη Μεταμόρφωση-
Ειδομένη.
Τα άλλα τμήματα της Χης Μεραρχίας
κινούνται στο ύψος Σαρή-Γκιόλ-σταθμός
Κιλκίς-Δοϊράνης.
Τα δύο τάγματα της ΧΙης Μεραρχίας προς
Αργυρούπολη και μεταξύ Τέρπυλου-
Κιλκίς.
Στις 3 Νοέμβρη 1944 οι τελευταίοι
Γερμανοί δέχονται και τις τελευταίες
βολές του ΕΛΑΣ από τα υψώματα
Ειδομένης-Ευζώνων.
Ένας λόχος του 30ου εφ. Συντάγματος
έφτασε μέσα στη Γευγελή. Αναφορές των
τμημάτων μας πληροφόρησαν ότι μαζί με
τους τελευταίους Γερμανούς διέφυγαν
πέρα από τα σύνορα, ολόκληρο το τμήμα
του Πούλου, το υπολόγιζαν γύρο στις

6 .000 και άλλο ι τόσοι περ ίπου
ταγματασφαλίτες που προέρχονταν από
τηνΝ. Ελλάδα.
Πολλοί μαχητές και στελέχη των
διοικήσεων ρωτούσαν: «Γιατί μας
απαγόρεψαν την καταδίωξη και πέρα από
τα σύνορα;». Πραγματικά δεν είμαστε σε
θέση να δώσουμε μια απάντηση σ' αυτό
τοερώτημα.

Τι είχε συμβεί με τα τμήματα των
εξοπλισμένων που βρίσκονταν μέσα και
γύρω από τη Θεσσαλονίκη όταν οι
προστάτες τους Γερμανοί αποχώρησαν;
Τέσσερις μέρες πριν την απελευθέρωση ο
γνωστός εγκέφαλος των παρασκηνίων της
ΥΒΕ, τηςΠΑΟ, όλων των γερμανοντυμένων
και του «Εθνικού Κομιτάτου» συντ/ρχης
Χρυσοχόου, είχε συλληφθεί από την
Πολιτοφυλακή. (Πιάστηκε από δύο άντρες
της Πολιτοφυλακής στο σπίτι που
κρυβόταν και μεταφέρθηκε στην Αρδέα
στο χώρο συγκέντρωσης των συνεργατών
του εχθρού. Μετά τη Βάρκιζα τον
παρέλαβανοι Εγγλέζοι μαζί και όλους τους
άλλους κρατούμενους, και ο Χρυσοχόου
ξαναβρήκε… την ελευθερία του. Σα να μην
είχεσυμβεί τίποτα.).
Η σύλληψή του φαίνεται ότι έκοψε τη
φόρα αυτών που είχαν ταμπουρωθεί και
σχεδίαζαν να κρατήσουν τη Θεσσαλονίκη
μέχρι να φτάσουν οι νέοι «προστάτες» οι
Εγγλέζοι.
Πραγματικά, αλλά με καθυστέρηση δύο
ημερών, μπήκαν στη Θεσσαλονίκη
συνοδευόμενοι από τον υπολοχαγό του
ΕΛΑΣ Δεληβοριά 20 Άγγλοι κομάντος
προερχόμενοι από τη Χαλκιδική. Αλλά τα
μπουλούκια των εξοπλισμένων μόλις
πληροφορήθηκαν πως τα τμήματα του
ΕΛΑΣ πέρασαν τον Αξιό και άλλα
αποβιβάστηκαν στη Ν. Μηχανιώνα και
Χαλάστρα, εγκατέλειψαν τα οχυρά και

16 , 30·

·
·
·

·

ΔιάλυσητωνεξοπλισμένωνστοΚιλκίς

Διοίκηση και επιτελείο της Χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ στη Βέροια μετά την

απελευθέρωση, στο κέντρο με το μουστάκι ο Σαράντης Πρωτόπαπας-Κικίτσας
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ακολούθησαν τους Γερμανούς. Έτσι οι
Άγγλοι κομάντος φτάνοντας στη
Θεσσαλονίκη βρήκαν τον ΕΛΑΣ και την
Πολιτοφυλακή. (Παρ' όλ' αυτά το δε
δίστασε να αναγγείλει ότι «Άγγλοι
κ ο μ ά ν τ ο ς α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ α ν τ η
Θεσσαλονίκη» (ο Κρις Γουντχάουζ στο
«Μήλο της έριδος», σελ. 151 με κάποια
στενοχώρια αλλά και ειρωνεία γράφει ότι:
ο ΕΛΑΣ έσπευσε και «απελευθέρωσε» τη
Μακεδονία πριν προλάβουν οι σύμμαχοι
ναστείλουναξιόλογηδύναμηεκεί.).

BBC

(απόσπασμα από το βιβλίο Χη

Μεραρχία του ΕΛΑΣ, Εθνική Αντίσταση

στη Μακεδονία 1941-1944 , του

Σαράντη Πρωτόπαπα-Κικίτσα, Αθήνα

1978, σ.σ. 414-421. Ευχαριστούμε τον γιο

του Σαράντη Πρωτόπαπα-Κικίτσα,

Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα, για το

βιβλίοπουμαςδώρισε.)

Συντομογραφίες

«

»

ΕΑΜ-ΕθνικόαπελευθερωτικόΜέτωπο

ΕΛΑΣ- Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός

Στρατός

ΕΠΟΝ – Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση

Νέων

ΟΜΜ-ΟμάδαΜεραρχιώνΜακεδονίας

(τουΕΛΑΣ)

ΚΚΕ–ΚομμουνιστικόΚόμμαΕλλάδας

ΥΒΕ– ΥπερασπισταίΒορείουΕλλάδος

ΠΑΟ – Πανελλήνια Απελευθερωτική

Οργάνωση

Στη Λαμία φθάσαμε απόγευμα και
μείναμε το βράδυ εκεί γιατί την
άλλη μέρα θα γιόρταζε την

απελευθέρωσητης.Ημέραπου ξημέρωσε

ήταν λιόλουστη. Ψηλά από την πόλη, το
κάστρο της Λαμίας φωτολουσμένο
έμοιαζε σαν φωτοστέφανό της. Η πόλη

ντυμένη μέσα στ' ασπρογάλαζα απ' τις
χιλιάδες σημαίες ετοιμάζονταν για τη
μεγάλη στιγμή της γιορτής της. Οι
καμπάνες της Μητρόπολης χτυπούσαν
χαρμόσυνα και ο λαός συγκεντρώνονταν
να παρακολουθήσει τη δοξολογία. Κατά
τις δέκα η ώρα η πλατεία και οι γύρω
δρόμοι είχαν γεμίσει από κόσμο. Ομάδες
ανταρτών και φουστανελοφόρων είχαν
παραταχθεί απ' τη Μητρόπολη ως το
κτίριο πουαπό τον εξώστη του θαμιλούσε
ο Άρης. Ο εξώστης ήταν στολισμένος με
όλες τις συμμαχικές σημαίες και με
τεράστιες ελληνικές που έγραφαν
«λαοκρατία».Μετά την δοξολογία, ο Άρης
συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη
Γερμανό (που πάντα στο βουνό
ακολουθούσε τον Άρη κι ήταν γνωστός ως
Καπετάν Ανυπόμονος ) , από τον
παλαίμαχο λαϊκό αγωνιστή Τάκη Φίτσιο,
τον Γενικό διοικητή Στερεάς συναγωνιστή
Σημίτη, τον δήμαρχο Λαμίας και άλλους,
προχωρούσαν προς το κτίριο απ' όπου θα
μιλούσε. Σ' όλη τη διαδρομή οι
πα ρ α τ ε τ α γ μ έ ν ο ι α ν τ ά ρ τ ε ς κα ι
φουστανελοφόροι με προτεταμένα τα
όπλα τους χαιρετούσαν κατά τον
αντάρτικο χαιρετισμό. Η πλατεία είχε γίνει

μια ανθρωποθάλασσα. Σημαίες, πανό,
σημαιούλες συμμαχικές και ελληνικές
ανακατεύονταν σε μια πολυχρωμία και
λαμποκοπούσαν στο λιοφώτιστο πρωινό
εκείνης της μέρας. Λες και ηφύσηένοιωθε
και συμμερίζονταν τη χαρά της λευτεριάς
του λαού της Λαμίας. Όταν ο Άρης
πρόβαλε στον εξώστη μια απέραντη
ζητωκραυγή σκέπασε τα πάντα και δεν
εννοούσε να σταματήσει. Κι όσο ο Άρης
τους έκανε νόημα με χειρονομίες να
ησυχάσουν, τόσο ο λαός της Λαμίας
κουνούσε τα πανό και τις σημαίες και
ζητωκραύγαζε. Πέρασε αρκετή ώρα ως
ότου μπορέσει ν' αρχίσει την ομιλία του.
Τέσσερις ολόκληρες ώρες κράτησε εκείνη
η ομιλία του Άρη. Τέσσερις ώρες ο Άρης
μιλούσε για τον αγώνα του Ελληνικού
λαού στις πόλεις και στα βουνά, πως
άρχισε, τι υπόφεραν και πως έφθασαν ως
τη σημερινή μέρα της λευτεριάς. Ήρθαν
στιγμές κατά την ομιλία του που ο Άρης
είχε συγκινηθεί τόσο πολύ που
βούρκωναν τα μάτια του, έκλαιγε και δεν
μπορούσε ν' αρθρώσει λέξη. Πρώτη φορά
έβλεπα τέτοια συγκίνηση και ομολογώ
πως ποτέ μου δεν μπορούσα να
φαντασθώ πως υπάρχουν τέτοιες στιγμές

Η δ/ση της ΟΜΜ και της ΧΙης Μεραρχίας μετά την απελευθέρωση στη Θεσσαλονίκη

«Με τους αντάρτες στα βουνά», Σπύρος Μελετζής, Αθήνα 2002

Ο Άρης Βελουχιώτης στη Λαμία γιορτάζει την Απελευθέρωση

( .Στη φωτογραφία ο φωτογράφος του αγώνα Σπύρος Μελετζής Όλες οι φωτογραφίες είναι του Σπύρου Μελετζή. Οι
τελευταίες 4 είναι από τον εορτασμό της απελευθέρωσης στη Λαμία, στην πατρίδα του Άρη Βελουχιώτη)
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στον άνθρωπο Τιτάνα. Ως εκείνη τη στιγμή
νόμιζα πως τέτοιες αδυναμίες τις έχουμε
εμείς οι κοινοί άνθρωποι, αλλά να βλέπεις
έναν Άρη να δακρύζει και να συγκινείται
τόσο πολύ, αυτό δεν το χωρούσε ο νους
μου.
Γιατί για μένα ως εκείνη τη στιγμή ο Άρης
ήταν πιο πολύ θρύλος. Ο πρώτος που μου
μίλησε για τον Άρη το 1942 ήταν ο
αδερφός του Ανδρέα Τζήμα, ο Σωτήρης,
και μου τον περιέγραψε σαν κάτι το
υπερφυσικό. Στο βουνό γνώρισα τον Άρη
πιοπολύόχι από τιςφωτογραφίες που του
έκανα, αλλά από την περιγραφή που μου
έκανε ένα πατριωτάκι μου ο Γιώργος
Καραδημήτρηςαπότην Ίμβρο.
Ο Γιώργος ανέβηκε αντάρτης στο βουνό

και ήταν από τα πρώτα παλληκάρια του
Άρη. Και τι δεν μου διηγήθηκε για τη ζωή
τους. Τι αφάνταστα σκληρές συνθήκες
αντιμετώπισαν. Πολλές μέρες έμειναν
νηστικοί, βρεγμένοι ως το κόκκαλο και να
περπατάν συνέχεια, να κοιμούνται σαν τα
αγρίμια στα βουνά και να υποφέρουν τα

πάνδεινα. Κι όμως τα ξεπερνούσαν όλα
γιατί πάντα τους εμψύχωνε και τους έδινε
κουράγιο ο Άρης. «Μας αγαπούσε όλους
σαν παιδιά του, μας ήθελε λεβέντες και

υποδειγματικούς μέσα σ' όλο το
αντάρτικο. Μας έλεγε πάντα: Εμείς οι
μαυροσκούφιδες πρέπει να ξεχωρίζουμε,
πρέπει να είμαστε πρώτοι στις κακουχίες
και στις θυσίες και τελευταίοι στις
απολαβές. Αλλά και μείς όλοι τον
αγαπούσαμε σαν πατέρα μας και
καλύτερα. Τι να σου πω, Σπύρο, τόσο
σκληραγωγημένο άνθρωπο δεν θα
ξανακάνει ο κόσμος. Στις πορείες εμείς
παιδιά τώρα και κουραζόμαστε και κείνος
άντεχε πιο πολύαπ' όλους μας, στην πείνα
τα ίδια, στη δίψα και στην κακοπέραση.
Πολλές φορές έμεινε εκείνος νηστικός για
να δώσει σε μας. Κι ένα τσιγάρο ακόμα
νάχε θα τόδινε σε μας. Ήταν τόσο σκληρός
με τον εαυτό του που πολλές φορές μας
τρόμαζε. Ούτε ασκητής, ούτε φακίρης δεν
θα μπορούσε ν' αντέξει στη γεμάτη
στερήσεις ζωή που έκανε ο Άρης και
μάλιστα τότε στις αρχές που ξεκινήσαμε.
Μαρτυρήσαμε όλοι μας, κι αν δεν ήταν ο
Άρης να μας εμψυχώνει κάθε μέρα, θα
τάχαμε παρατήσει. Τόσο δύσκολες μέρες
περάσαμε τότεστιςαρχές».
Αυτόν τον Άρη ήξερα απ' την περιγραφή
του Γιώργου κι αυτόν τον ακαταπόνητο
άντρα θαύμαζα. Και τώρα ξαφνικά έβλεπα
έναν Άρη δακρυσμένο που τον έπνιγε η
συγκίνηση και δεν μπορούσε να συνεχίσει
την ομιλία του. Έβλεπα έναν Άρη γεμάτο
καλοσύνη κι ανθρωπιά και προσπαθούσα
να νοιώσω την ψυχική του κατάσταση. Να
επικοινωνήσωψυχικά μαζί του και να γίνω
και εγώ μέτοχος της χαράς και της
συγκίνησης που πλημμύριζαν την ψυχή
του. Ομολογώ πως εκείνη τη στιγμή
ένοιωσα μια μεγάλη αναταραχή μέσα
μου.
Δύο διαφορετικές μορφές του Άρη
περνούσαν μπρος στα μάτια μου. Η μια
ήταν η μορφή του Άρη όπως μου την
περιέγραψε ο Γιώργος. Του λεβέντη, του
αγωνιστή, του μπουρλοτιέρη που άναβε
φωτιά μέσ' τις ψυχές των σκλαβωμένων
ελλήνων κι ύστερα ορμητικός σαν
σίφουνας τις παρέσερνε και τις έστρεφε
ενάντια στους καταχτητές σ' έναν αγώνα
ζωήςήθανάτουγια τηλευτεριά.
Η άλλη ήταν αυτή που είχα τούτη τη
στιγμή μπροστά μου. Έναν Άρη με
δακρυσμένα μάτια, γεμάτο καλοσύνη κι
ανθρωπιάπου τον έπνιγαν οι λυγμοί και οι
συγκινήσεις. Ένα συνεχές ρεύμα ένοιωθα
πως ξεκινούσε από τον Άρη, κατέβαινε
κάτω στην ανθρωποθάλασσα, την
διαπερνούσε, την ηλέκτριζε, την
ενθουσίαζε και ξαναγυρνούσεπάλιπίσω.
Μέσα σ' αυτή τη συνεχή επαφή Άρη και
λαού κλείνονταν όλες οι λαχτάρες και οι
πόθοι του λαού που πίστευαν και
στήριξαν την πραγμάτωσή τους στον Άρη,
και την δύναμη που αντλούσε πάλι ο Άρης

από τ ην ε μπ ι σ τ ο σύ νη κα ι τ ην
συμπαράσταση του λαού. Πως ήταν
λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί τόσο
πολύότανπριναπό τρία χρόνιαάφησε την
πόλη που γεννήθηκε σκλάβα κι άρπαξε το
ντουφέκι και βγήκε αντάρτης στα βουνά

και πάλεψε και μόχθησε για το
ξεσκλάβωμά της. Χαίρονταν τούτη τη
στιγμή γιατί η Λαμία ήταν λεύτερη και ο
λαός της τον ζητωκραύγαζε και τον
φώναζε ελευθερωτή της. Πως μπορεί να
μη συγκινηθεί κανείς μπροστά σε τέτοια
γεγονότα, σε τέτοιες θείες στιγμές. Ποια
άλλη χαρά πιο μεγάλη θα μπορούσε να
νοιώσει μέσα στην ψυχή του ο Άρης από
τούτη την τρισευτυχισμένη στιγμή, που η
πατρίδα του η Λαμία και ο λαός της τον
στεφάνωναν με το πιο ένδοξο στεφάνι της
τιμής και της ευγνωμοσύνης για την
προσφορά και τις θυσίες του για την
λευτεριά της. Πώς να μην αναγαλλιάσει
πέρα απ' την πλαγιά της Οίτης ο
Γοργοπόταμος και πώς να μη χαρεί από
την Αλαμάνα η ψυχή του Διάκου, να μη
φτερουγίσει κοντά του να του σφίξει το
χέρι και να του απευθύνει τους
χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες όλων των
αγωνιστών του '21 για τα κατορθώματα
όλης της γενιάς του '40-'44 και για τα δικά
του.
Όταν τελείωσε πήγα κοντά του να τον
συγχαρώ. Αλλά κ ι εγώ ήμουνα
δακρυσμένος. Στο σμίξιμο των χεριών μας
και στα στερνά λόγια που ανταλλάξαμε με
την ευχή «καλή αντάμωση στην Αθήνα»
είδα για τελευταία φορά στα μάτια του
δύο δάκρυα σαν μαργαριτάρια που
παιγνίδιζαν μέσα σ' ένα φως μιας
απέραντης χαράς, ικανοποίησης και
γαλήνης.
Την άλλη μέρα φύγαμε από τη Λαμία και
φθάσαμε στην Αθήνα. Με τον ερχομό μου
στην Αθήνα έκλεινε και η πιο ένδοξη και
γεμάτη περιπέτειες σελίδα από τη ζωή
μου κα ι την φωτογραφική μου
δραστηριότητα στα βουνά με τους
αντάρτες . (Αθήνα 1976, ΣΠΥΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΖΗΣ)

14



Ο Οδυσσέας Δεληγιάννης είναι
πρώην πολιτικός πρόσφυγας, ο
οποίος ήρθε από το Μπούλκες

στην Τσεχοσλοβακία στις 3 Σεπτέμβρη

1949, με πρώτο σταθμό στο Λέσανε.
Ήτανε 23 ετών. Στα 17 του χρόνια, το 1943,
αναγκάστηκε να φύγει στο βουνό με τους
πρώτους αντάρτες του Έβρου, πολέμησε
τους βούλγαρους και γερμανούς
κα τ α χ τ η τ έ ς , π ή ρ ε μ έ ρ ο ς σ τ η ν
απελευθέρωση του Διδυμότειχο, Σουφλί,
Αλεξανδρούπολη, έφτασε μέχρι τη Δράμα
και γενικά στη Ανατολική Μακεδονία.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, 1945,
κατατρεγμένος αναγκάστηκε να φύγει
στην Γιουγκοσλαβία, στοΜπούλκες και το
1946 ξαναγυρίζει στην Ελλάδα για να
πάρει μέρος στο Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας.
Ο Οδυσσέας μένει στην όμορφη πόλη του
Πόντεμπραντι εδώ και πολλά χρόνια μαζί
με τησυντρόφισσα του Έχουνδύοπαιδιά,
πέντε εγγόνια και ένα δισέγγονο. Η επαφή
του με τους Έλληνες και τις ελληνικές
οργανώσεις ήταν και είναι ελάχιστη,
σχεδόν μηδενική. Τον επισκεφτήκαμε στο
σπίτι του στο Πόντεμπραντι για να
ακούσουμε την ιστορία του, η οποία είναι
πολύενδιαφέρουσα.
«Γεννήθηκα στο Πύθιο, Έβρο, το 1926.
Κατάγομαι από φτωχή αγροτική
οικογένεια. Την μάνα μου την έχασα όταν
ήμουν 2-3 χρονών κι έτσι ποτέ δεν την
γνώρισα και ούτε καν τη θυμάμαι. Ο
πατέρας μου φρόντιζε μόνος του τα τρία
τουπαιδιά και ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε.
Από μικρά παιδιά δουλεύαμε στα
χωράφια,οργώναμεγιαναβγάλουμε το
ψωμί μας. Φτώχια, φτώχια, φτώχια.
Τίποταάλλο δεν γνωρίσαμε. Τελείωσα την
έκτη τάξη δημοτικού χωρίς να μάθω και
πολλά πράγματα. Μας στέλνανε
δασκάλους και παπάδες από την Ήπειρο,
όλοι τους αντιδραστικοί. Είχαμε ένα
δάσκαλογιαόλες τις τάξεις.
την Κατοχή, πρώτος έφυγε στο βουνό ο
μεγάλος μου αδερφός και σύντομα και

εγώ τον ακολούθησα. Ήμασταν στις
πρώτες ομάδες των ανταρτών του Έβρου
από το Πύθιο, Πετράδες, Κυανή, Σιταριά,
κ.ά. Στην αρχή ήμασταν περίπου 30
άτομα, δηλαδή το 1942-1943. Αλλά
γρήγορα αναπτύχθηκε το αντάρτικο στον
Έβρο και το 1944απελευθερώσαμεπρώτα
το Διδυμότειχο, μετά το Σουφλί,
Αλεξανδρούπολη και φτάσαμε μέχρι τη
Δράμα. Διώξαμε τους Γερμανούς αλλά
είχαμε πολλά προβλήματα με τους
ΠΑΟτζίδες (η ΠΑΟ, Πανελλήν ια
Απελευθερωτική Οργάνωση, ήταν μία
αντικομμουνιστική, αντιδημοκρατική
οργάνωση, η οποία συνεργαζότανε όπως
με τους βουλγάρους κατακτητές έτσι και
με τους Εγγλέζους. Ο σκοπός τους ήταν να
εξοντώσουν τον ΕΛΑΣ.). Τους κυνηγήσαμε
από τη Δράμα και Ξάνθη. Δεν προλάβαμε
να χαρούμε την απελευθέρωση.
Υπογράφτηκε η Συμφωνία της Βάρκιζας
(1945), η οποία κατέστρεψε αυτά που
είχαμε κερδίσει με τον απελευθερωτικό
μας αγώνα. Βλέπαμε στη Δράμα πολλά
εγγλέζικα αυτοκίνητα με πολύ στρατό και
νομίζαμε ότι ακόμα δεν τελείωσε ο
πόλεμος. Δεν ξέραμε τι συμβαίνει.
Σύντομα το μάθαμε. Έπρεπε να
παραδώσαμε τα όπλα μας στις στρατώνες
της Δράμας και μετά με τραίνα
κατεβήκαμε στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι
οι ΕΛΑΣίτες ήμασταν αφοπλισμένοι, ενώ
οι ΠΑΟτζήδες κρατούσαν τα όπλα τους.
Εάν κάνανε μία επίθεση θα μας
εξοντώνανεόλους.

Στην ομάδα μας στον ΕΛΑΣ ήρθε ένας
καθοδηγητής με το ψευδώνυμο
Οδυσσέας μαζί με μία γυναίκα από το
Σουφλί, την Αναστασία Αλάτζα. Μαζί μας

ήταν και ο Βαΐτσης Μπουτζαράνας ή
Τηλέμαχος Αργότερα, ο Κρίτων (Βαγγέλης
Κασάπης) μαζί με τον Αθηνόδωρο
Κα τσαβου ν ί δ η , από τ ι ς Φέρ ε ς
Αλεξανδρούπολη, μέλος του ΚΚΕ,
Ακροναυπλίτης) εκτελέσανε τονΟδυσσέα.
Ήταν μεγάλο λάθος. Ύστερα άρχισαν και
τα σούρτα-φέρτα με τον Αλέκο Γεωργιάδη
(Ελληνοαμερικανός ταγματάρχης
σύνδεσμος τουαρχηγείουΜέσηΑνατολής
με το αντάρτικο του Έβρου) και τους
αμερικάνους αξιωματικούς. Ο Κρίτων και
ο Αθηνόδωρος ήταν στη δική τους παρέα.
Όσο τα σκέπτομαι πιο πολύ και τα μελετώ
όλα αυτά, τις σχέσεις που είχαν με τους
Αμερικανούς, τόσο πιο πολύ άρχισα να
πιστεύω ότι και οι δύο παίζανε ένα
επικίνδυνο παιχνίδι για μας. Δήθεν θα μας
βοηθούσανε στον αγώνα μας, θα μας
δίνανε όπλα. Τίποτα δεν μας δίνανε. Στους
ΠΑΟτζήδες τα δίνανε. Είχε έρθει στο
τμήμα μας κι ένας λοχαγός αμερικανός, ο
οποίος μας έβγαζε καιφωτογραφίες. Είναι
αυτές που βλέπεις στο βιβλίο του
Κρίτωνα, τις οποίες εγώ είχα φυλάξει
ακόμα και στο ΔΣΕ και τις κουβάλησα μαζί
μου μέχρι την Τσεχοσλοβακία. Μετά μας
είπαν να στείλουμε ότι φωτογραφικό
υλικό είχαμε σε κάποιο κέντρο στην
Ρουμανία νομίζω ότι ήτανε, και από τότε
δεν τις έχω εγώ. Τις είδα στο βιβλίο του
Κρίτωνα για το χρονικό του ΕΛΑΣ. Τότε
ήμουν 17 χρονών και από τότε είμαι
κομμουνιστής, μέλος του ΚΚΕ και
α ρ γό τ ε ρα έ γ ι ν α μ έ λο ς του ΚΚ

Τσεχοσλοβακίας στο οποίο και παραμένω
μέχρισήμερα.
Γυρίζοντας στο χωριό μου, δεν περάσανε
κάνα δυο μήνες, και ξαναρχίσανε οι

.

.

Οδυσσέας Δεληγιάννης, ένας αγωνιστής του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και μαχητής του ΔΣΕ στην Τσεχία
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διωγμοί από ταγματασφαλίτες και όλους
αυτούς που συνεργάστηκαν με τους
εχθρούς μας κατακτητές. Ο κόσμος μας
α γ α π ο ύ σ ε , μ α ς έ β λ ε π ε σ α ν
απελευθερωτές. Το 1945 αναγκαστήκαμε
να φύγουμε μέσω Βουλγαρίας στο
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Εκεί οι
περισσότεροι ήμασταν ΕΛΑΣίτες.
Ήμασταν πάρα πολλοί Έλληνες και όχι
μόνο στο Μπούλκες αλλά και στα χωριά

της γύρω περιοχής. Δουλεύαμε στα
χωράφια, σχολείο δεν κάναμε. Είχαμε
μόνο μαθήματα για την πολιτική μας
μ ό ρ φ ω σ η . Κ ά ν α μ ε μ α θ ή μ α τ α
Μαρξισμού-Λενινισμού.
Το 1946, με την ίδρυση του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας ξαναγυρίζουμε στον
Έβρο μέσω Σόφιας και πήγα στα τμήματα
του Σουφλί, Μάνδρα και μετά στο
Τρίγωνο. Και ξανά αρρώστησα, αυτή τη
φορά με φυματίωση. Και με στείλανε στη
Βουλγαρία σε σανατόριο μέχρι να
αναρρώσω. Μετά από 3-4 μήνες φεύγω
για τα τμήματα του ΔΣΕ της Δράμας.
Αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα γιατί μας
στείλανε όλους εμάς πρώην ΕΛΑΣίτες από
την ομάδα του Οδυσσέα στη Δράμα και
δεν μας αφήσανε στα τμήματα του ΔΣΕ
στον Έβρο. Και βλέπω ότι αυτό ήταν το
«λάθος» του Κρίτωνα και όπως αργότερα
φάνηκε αυτός άλλο ρόλο έπαιζε και στο
ΔΣΕ. Δώσαμε πολλές μάχες στη Δράμα.
Τραυματίστηκα και με στείλανε στο
νοσοκομείο στα Σκόπια, μετά πάλι στο
Μπούλκες μέχρι το 1949, ότανφύγαμε για
το Γράμμο, αλλά μείναμε στο Βίτσι διότι ο
Γράμμος ήταν ήδη περικυκλωμένος. Στις
μάχες στο Βίτσι τραυματίστηκα και πάλι
και με στείλανε στην Γιουγκοσλαβία και
εκεί με βρήκε και η υποχώρηση του ΔΣΕ.
Ναι, περάσαμε δυσκολίες, πείνα, δίψα,
αλλά πιστεύαμε στον αγώνα μας, στις
ιδέες μας για μια καλύτερη κοινωνία.

Βέβαια, οι σχέσεις του Τίτο με μας και με
την Κομινφόρμ, δε βοηθήσανε καθόλου
τον αγώνα του ΔΣΕ. Όποιος έμπαινε στην
Γιουγκοσλαβία, δεν μπορούσε να γυρίσει
στην Ελλάδα, να πάει στο ΔΣΕ. Και όλη η
βοήθεια σε τρόφιμα, υγειονομικό υλικό,
όπλα και οπλισμό, όλα μένανε στην
Γιουγκοσλαβία. Τίποτε δεν έφτανε στον
ΔΣΕ.
Ναι, ηττηθήκαμε και ξαναρχίσανε να

τρομοκρατούν τον κοσμάκη μας – γέμισαν
οι φυλακές, απάνθρωπα βασανιστήρια,
εξορίες…
Εμείς ήμασταν κάπως τυχεροί στην ατυχία
μας. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1949, με μία
αποστολή φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία,
στο Λέσανε. Εγώ ξαναπήγα στο
σανατόριο. Η ΚΕ του ΚΚΕ με την
συμπαράσταση του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας
δώσανεμεγάλοβάροςστημόρφωσηόλων
των πολιτικών προσφύγων και των
παιδιών που είχανε έρθει το 1948 και

1949. Εγώπήγα στην προπαρασκευαστική
σχολή, έμαθα τα τσέχικα, ετοιμάστηκα για
τις εισαγωγικές εξετάσεις και το 1955
ήμουν πια φοιτητής στο Πολυτεχνείο της
Πράγας, στην Ηλεκτρονική Μηχανολογία.
Αποφοίτησα και ήθελα να δουλεύω στην
ΤΕΣΛΑ στην πόλη Κόλιν, αλλά το
εργοστάσιο είχε στρατιωτική σημασία κι

εμάς δεν μας παίρνανε σε τέτοιες
δουλειές διότι δεν είχαμε τσεχοσλοβάκικη
υπηκοότητα. Αποφάσισα να πάρω την
τσεχοσλοβάκικη υπηκοότητα κι έτσι επί
π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α μ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν
συνταξιοδότησή μου δούλεψα στο
μεγαλύτερο ραδιοσταθμό και εργοστάσιο
στο Πέτσκι κοντά στην πόλη μας. Ως
ηλεκτρονικός μηχανολόγος δούλεψα ως
επιθεωρητής στα προϊόντα που εξάγαμε
και μετά έγινα ο διευθυντής του
ραδιοσταθμού και εργοστασίου το οποίο
είχε 100 εργάτες. Στην πόλη αυτή ήμουν ο
μόνος Έλληνας και δεν είχα επαφές με τις
οργανώσεις μας ούτε και με τους
συμπατριώτες μας. Το 1968 όταν μπήκαν
τα στρατεύματα της Βαρσοβίας, για μας
δεν ήταν καμία έκπληξη. Από καιρό
βλέπαμε τι κάνει η αντίδραση και πως
θέλει να υποσκάψει τα επιτεύγματα του
καθεστώτος μας. Και αυτοί στο
ραδιοσταθμό του Πέτσκι κάνανε τη
χειρότερη προπαγάνδα ενάντια στο
καθεστώς. Σιγά-σιγά, ο κόσμος κάλμαρε,
όμως η αντίδραση δεν σταμάτησε να
δουλεύει για τους σκοπούς της. Όταν
έγινα διευθυντής, πολλοίφοβότανε ότι θα
τους διώξω, κτλ. Είδανε όμως ότι εμείς
θέλαμε ποιοτική δουλειά και τίποτα άλλο.
Προσωπικά, εγώ είχα εφαρμόσει ένα
πρόγραμμα για τις αμοιβές των εργατών,
οι οποίες βασιζότανε στην ποιότητα και
ποσότητα δουλειάς που πρόσφερε ο
εργάτης. Βάλαμε τέρμα στο όλοι θα
παίρνουν τους ίδιους μισθούς ανεξάρτητα
από τη δουλειά που προσφέρανε. Ε,
είχαμε κι αυτούς που προσπαθούσανε να
κλέψουν. Σε μία περίπτωση όταν τους
έπιασα να κρύβουν τα λεφτά που βγάζαμε
από το κόψιμο του χορταριού γύρωαπό το
ραδιοσταθμού, το οποίο πουλούσαμε στο
συνεταιρισμό και μοιράζαμε τα λεφτά
στον κόσμο που δούλευε εθελοντικά μετά
τη δουλειά τους, αρχίσανε να με
κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν σ τ η ν Κ Ε τ ο υ Κ Κ
Τσεχοσλοβακίας με ανώνυμα γράμματα.
Φτάσανε μέχρι να κάνουνε και ειδική
επιτροπή αποτελούμενοι από 13 μέλη για
να με διαγράψουνε από το κόμμα. Με
διαγράψανε με μία ψήφο κατά μου. Δεν
την άφησα την υπόθεση έτσι και άρχισα το
«τρίτο αντάρτικο» μου. Τελικά μπόρεσα
και ξεσκέπασα το τι κάνουνε μερικά
στελέχη των συνδικάτων, τις κλεψιές τους
και άλλα. Πάλι επιτροπές και έτσι
ξαναμπήκα στο κόμμα. Μα βλέπεις τι
γίνεται και σήμερα. Ήταν αυτοί οι
άνθρωποι που μας φέρανε σ' αυτά τα
χάλια. Αυτοί που μπαίνανε στο κόμμα για
ναπιάσουνπόστα, για να κάνουν καριέρα,
όχι διότι πιστεύανε στην ιδεολογία μας. Ο
κόσμοςφωνάζει τώρα, θυμάται ότι «ε, δεν
ήτανε και όλα κακά στο σοσιαλισμό που

,

16



χτίζαμε», κλαίγεται για την ανεργία, για
την εκμετάλλευση, για το ότι δεν υπάρχει
καμία σιγουριά ούτε γι' αυτούς, μα ούτε
και για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
Εγώ τους λέω «εμ, αυτό θέλατε, αυτό να
χαίρεστε ! Όπως κάποιος είχε πει: «Η
παγωνιά από το Κρεμλίνο έρχεται!» Όλα
αυτά ξεκινήσανε με τον Γκορμπατσόφ. Σε
κάθε καθεστώς γίνονται λάθη, αλλά εδώ
σκόπιμα τα κάνανε τα λάθη, για να πέσει
το καθεστώς. Και φτάσαμε εδώ που
φτάσαμε….

»

Οι πρώτοι αντάρτες του Έβρου στην Εθνική Αντίσταση, 1943. Από δεξιά ο Κώστας Ζησάκης

του Σίμου (Μπότσαρης στην ΕΑ και Αθάνατος το ΔΣΕ) από την Κυανή και ο Οδυσσέας

Δεληγιάννης (Λαέρτης) από το Πύθιο, δίπλα του.

Ο π ρ ώ τ ο ς ν ο μ ό ς π ο υ
απελευθερώθηκε από τον ΕΛΑΣ
ήταν ο νομός Έβρου και η πρώτη

περιοχήήτανηπεριοχή τουΔιδυμοτείχου.
Ακολούθησαν οι Φέρες, Σουφλί ,
Αλεξανδρούπολη (από τις 28 Αυγούστου
ως τις 3 Σεπτέμβρη, 1944) και τα τμήματα
του ΕΛΑΣ του Έβρου συνεχίσανε την
πορεία τους για να ενισχύσουν τα
τμήματα του ΕΛΑΣ της Ανατολικής
Μακεδονίας. «Το 81ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ
στις εθνικοαπελευθερωτικές μάχες του

Έβρου με οργανωμένη μάχιμη δύναμη
600 περίπου ανδρών με οπλισμό
συνηθ ισμένο , δ ί χως πολυβόλα ,
οπλοπολυβόλα, όλμους, κ.λπ., κατόρθωσε
ν' αποσυνθέσει στον Έβρο τριπλάσιες
γ ε ρ μ α ν ι κ έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς , ά ρ ι σ τ α
εκπαιδευμένες και άρτια εξοπλισμένες με
σύγχρονα πολεμικά μέσα: τανκς,
θωρακισμένα αυτοκίνητα, ελαφρά
άρματα μάχης, αεροπορία. Και δεν θα
διέφευγε κανείς αν δεν υπήρχε η ενίσχυση
της μηχανοκίνητηςφάλαγγας τουΑιγαίου.

Απελευθέρωσε τον Έβρο νωρίτερα από
κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας και σε
συνέχεια με τις δυνάμεις του και με τη
βοήθεια που έδωσε, συντέλεσε στη
γρηγορότερη απελευθέρωση των
ελληνικών βουλγαροκρατουμένων
εδαφών της Δυτικής Θράκης και
ΑνατολικήςΜακεδονίας.
Γενικά στις επιχειρήσεις, που κράτησαν
μια βδομάδα, από τις 28Αυγούστουως τις
3 Σεπτέμβρη 1944, για την απελευθέρωση
του νομού Έβρου από τους χιτλερικούς

Η Απελευθέρωση του Έβρου
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επιδρομείς, σκοτώθηκαν πάνω από 150,
τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι κι
α ι χμαλωτ ίσ τηκαν 410 γερμανο ί
στρατιώτες κι αξιωματικοί. Κυριεύτηκε
άφθονο, παντός είδους πολεμικό υλικό,
που μ' αυτό αρχικά έφτασε η δύναμη του
81ου Συντάγματος σε 3.500 κι αργότερα
από λάφυρα του Τσαούς Αντών ξεπέρασε
τους 5.000 άνδρες. Στο πολεμικό υλικό
που κυρ ι εύτηκε , θα πρέπε ι να
προστεθούν τεράστιες ποσότητες ζάχαρη,
καπνός, αλεύρι, φάρμακα, καύσιμα,
τσιμέντα, σιδερικά, τηλεπικοινωνιακά
υλικά, δύο μεγάλοι σιδηροδρομικοί
συρμοί με βαγόνια φορτωμένα διάφορα
αγαθά, 28 άθικταφορτηγάαυτοκίνητα και
κούρσες, πάρα πολλές μοτοσυκλέτες και
ποδήλατα και άφθονο σιδηροδρομικό
υλικό. Συνολικές δικές μας απώλειες 8
νεκροί, 12 τραυματίες και πολλά καμένα
σπίτια κατά μήκος της δημοσιάς από το
Σουφλίως τηνΑλεξανδρούπολη.

Στη μάχη του Σουφλίου πολέμησαν
γενναία και βούλγαροι παρτιζάνοι στο
πλευρό των ΕΛΑΣιτών. Αλλά πώς
βρέθηκαν και πολέμησαν στις τάξεις μας;
Η αδ υ ν αμ ί α τω ν Γ ε ρ μα νώ ν ν '
αντιμετωπίσουν το αντάρτικο, τους
εξανάγκασε να ενθαρρύνουν και να
σπρώξουν σε αντιπερισπαστική δράση σε
βάρος μας τα βόρεια βουλγαρικά
μεθοριακά φυλάκια. Οι επιδρομές των
φυλακίων αυτών στη ελεύθερη ζώνη μας
οδήγησαν όπως είναι γνωστό σε
αντίποινα, στην αρπαγή δύο βουλγάρικων
φυλακίωνσυνολικήςδύναμης18ανδρών.
Οι απαχθέντες απ' τα φυλάκια βούλγαροι
στρατιώτες, αγρότες στην πλειοψηφία
τους, στην ολιγόχρονη διάρκεια της
αιχμαλωσίας τους σαν απλοί και αγνοί
άνθρωποι, αφομοιώθηκαν με τους
αντάρτες μας. Με την καλή συμπεριφορά
και τη διαφωτιστική δουλειά των
ΕΛΑΣιτών καθώς και των προοδευτικών
βουλγάρων στρατιωτών και πολιτών, που
αγανακτισμένοι από τα αίσχη του
βουλγάρικου μοναρχοφασισμού σε βάρος
των Ελλήνων πήραν το όπλο τους και
βγήκαν στο βουνό, είδαν την αλήθεια και
το δίκιο μας και πολέμησαν ηρωικά στο
π λ ε υ ρ ό μ α ς ε ν ά ν τ ι α σ τ η
γερμανοβουλγάρικηφασιστικήκατοχή.
Η ιστορία στη διάρκεια της μακρόχρονης
υποδούλωσης των δύο λαών έχει να

παρουσιάσει πολλές περιπτώσεις που
Έλληνες και Βούλγαροι πολέμησαν στο
ίδιο χαράκωμα για τη λευτεριά σε πείσμα
της σοβινιστικής προπαγάνδας και από τις
δύο πλευρές. Η επανάσταση του 1921
αναφέρει πολλούς Βουλγάρους που
πολέμησαν γενναία μαζί με τους Έλληνες
εναντίον των τούρκωνκατακτητών.
Σα σύνδεση των παλιών με τους
καινούργιους ιστορικούς αγώνες των δύο
λαών και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στους
αντιφασίστες βούλγαρους παρτιζάνους
που ηρωικά και μ' αυτοθυσία πάλεψαν
στο πλευρό μας κι έχυσαν το αίμα τους
δίπλα στο δικό μας για το ξεσκλάβωμα του
λαού μας, θεωρώ αγωνιστική και
διεθνιστική υποχρέωσή μου ν' αναφερθώ
στη συμμετοχή τους στις μάχες του
Σουφλίου κατά των Γερμανών. Και σαν
παράδειγμα προς μίμηση και για τους δύο
λαούς θ' αναφέρωμερικάαπό τα ονόματά
τους.
Οι βούλγαροι αντάρτες της δύναμης του
81ο Συντάγματος, οργανωμένοι σε δικό
τους λόχο με τ' όνομα του εθνικού τους
ήρωα Βασίλ Λέφσκυ, σ' όλη την κατοχική
περίοδο συναγωνίζονταν σε γενναιότητα
κι αυτοθυσία τους έλληνες παρτιζάνους
καισε τίποταδενυστέρησαναπ'αυτούς.
Κι όταν ήρθε η αποφασιστική στιγμή της
αναμέτρησής μας και της εξόφλησης των
λογαριασμών μας με τους Γερμανούς, η
διοίκησή τους, ύστερα από επιθυμία των
βουλγάρων στις τάξεις μας ανταρτών,
πρότεινε στη διοίκηση του 81ου
Συ ν τά γμα το ς να του ς δοθ ε ί ο
δυσκολότερος τομέας μάχης και η πιο
επικίνδυνηαποστολή.
Εμείς τους απαντήσαμε, ότι αυτό που
ζητούσαν είναι απαράδεχτο κι ο τομέας
μάχης που θα τους δοθεί είναι ζήτημα της
διοίκησης τουΣυντάγματος.
Οι Βούλγαροι, λοχαγός Κωνσταντίν
Γκεωργκίεφ Γκεμιτζίεφ κι ο πολιτικός
επίτροπος Στόγιο Ιβανόφ Μπέλκιν
α πά ν τ η σ α ν σ τ η δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ
Συντάγματος: Η γνώμη του λόχου μας
είναι ότι η διοίκηση του Συντάγματος δεν
έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί την πρότασή
μας γιατί πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα
για μας τους βούλγαρους παρτιζάνους
είναι ζήτημα αγωνιστικής τιμής και
δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ή ς υ π ο χ ρ έ ω σ η ς ν α
πολεμήσουμε στο πλευρό σας δύο φορές
περισσότερο τους εχθρούς του ελληνικού
και βουλγάρικου λαού, δίνοντας αν

χρειαστεί και τη ζωή μας, για την
απελευθέρωση του ελληνικού λαού από
τη γερμανοβουλγάρικη κατοχή. Εφόσον
δεν ικανοποιείτε την επιθυμία μας,
σύντροφοι, αφαιρείτε τη μοναδική
δυνατότητα να διαχωρίσουμε, με τον
αγώνα μας κατά της ξένης κατοχής, τη
θ έσ η μα ς α π ό τ ο β ο υλγ ά ρ ι κο
μοναρχοφασισμό για τα αίσχη του οποίου
σε βάρος του ελληνικού λαού νιώθουμε
ντροπή. Πρέπει να καταλάβετε ότι για μας
και το βουλγάρικο λαό, που υποφέρει και
παλεύει κάτω από τον ίδιο ζυγό, δεν είναι
αρκετό το γεγονός της κατάταξής μας στις
τάξεις των ελλήνων ανταρτών. Εκείνο που
έχει ξεχωριστή βαρύτητα και που με την
επιστροφή μας στην απελευθερωμένη
από το μοναρχοφασισμό, Βουλγαρία, στα
σίγουρα θα μας ζητηθεί από το
βουλγάρικο λαό, είναι η προσφορά μας
στον πόλεμο κατά του φασισμού και της
ξένης κατοχής'. Μπροστά σε μία τέτοια
ευγενική αγωνιστική επιμονή των
βουλγάρων συντρόφων, η διοίκηση του
Συντάγματος με καταφανή συγκίνηση
ανακάλεσε την αρχική άρνησή της, τους
συγχάρηκε και ικανοποίησε την επιθυμία
τους. Και για να τους βοηθήσει ν'
ανταποκριθούν στη δύσκολη ηρωική
αποστολή τους που τους ανέθεσε, τους
εφοδίασε με ανάλογο οπλισμό απ' τον
καλύτεροπουδιέθετε.
Και πραγματικά, με την έναρξη της μάχης
κατά των Γερμανών Σουφλίου, όσο και
σ τ ι ς επ ι χ ε ι ρήσ ε ι ς ε νά ν τ ι α σ τη
μηχανοκίνητη φάλαγγα, που είχε κινηθεί
για την ενίσχυση των πολιορκημένων στο
Σουφλί Γερμανών, οι βούλγαροι αντάρτες
στάθηκαν στο αγωνιστικό τους ύψος και
τίμησαν ταόπλατους.
Οι έλληνες αντάρτες, που πήραν μέρος
στις μάχες Σουφλίου, είχαν κι έχουν να
λένε για τον ηρωισμό, την πρωτοβουλία,
την αυτοθυσία και το πείσμα τους στη
φωτιά τηςμάχης.
Το άλικο αίμα των βουλγάρων παρτιζάνων
τραυματιών που έσμιξε με το αίμα των
δικών μας παλληκαριών, πότισε γόνιμα το
έδαφος πάνω στο οποίο γρήγορα
ασφαλώς θ' αναπτυχθεί και θα ριζώσει
βαθιά για το καλό των δύο λαών το δέντρο
τηςσυμφιλίωσης.
Αναφέρω μερικά από τα παλληκάρια του
βουλγάρικου λαού, που τα ονόματα τους
βρέθηκαν στο πολύ ταλαιπωρημένο
αρχείομου.

ΕΛΑΣ και βούλγαροι παρτιζάνοι

κατάτωνΓερμανών

Ονοματεπώνυμο Τόποςγέννησης Χρονολογία

Κατάταξης

Κωνσταντίν ΓκεωργκίεφΓκεμιτζίεφ Ιβαήλοφγκραντ 27.7.1944

Στόγιος ΙβάνοφΜπέλκιν Κλάντενετς 25.5.1943

Κύριλ ΙβάνοφΔημητρώφ Μπελόζεμ,Πλόβντιφ 11.12.1943

Άγγελ ΙβάνοφΜαρίνοφ ΜπατάκΠέστερα 24.5.1944

ΒίκτωρΓκεωργκίεφΧρήστοφ Λοκόρκσο, Σόφια 24.5.1944
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ΓιώργηςΠετκόφΚετίνοφ Κλάντενετς 7.7.1944

ΓιώργηςΑναστάσοφΡαντίτσεφ ΜπέλαΠολιάνα, Ιβάηλοφγκραντ 7.7.1944

ΠέταρΓκεωργκίεφΔημητρόφ Ντράμπτσικ 7.7.1944

Ιβάν Γκεωργκίεφ Μπότεφ Τσιρπάν 7.7.1944

Πέταρ Γκεωργκίεφ Τούτσεφ Πένσκο, Ιβάηλοφγκραντ 7.7.1944

Γιώργη Βαγγέλοφ Πάβλοφ Γκόρνο Σέλτσα 7.7.1944

Χρήστο Δημητρόφ Ατανάσοφ Στουσακ, Χάσκοβο 24.5.1944

Κόλε Βασίλεφ Παναγιώτοφ Σλαβιάνσκο, Χάσκοβο 24.5.1944

Τόντορ Αγγέλοφ Ιβάνοφ Βεντράρε, Λέφσκυ 24.8.1944

Άγγελ Φίλεφ Άγγελοφ Λουμπίμετς, Χάσκοβο 6.7.1944

Βάντσιος Χηλεντάροφ Δήμοφ Μπρέστοβο, Χάσκοβο 6.7.194

Νικόλα Ντέμπρεφ Νικόλοφ Σίρνιτσα, Χάσκοβο 6.7.1944

Ιορντάν Άγγελοφ Ιβάνοφ Σκράκοβο, Χάσκοβο 6.7.1944

Χρήστος Ματέεφ ορδάνοφ Κίρτζαλι 8.3.1944

Κόλιας Ιεβίτσεφ Πετκόφ Μπέλτσεφ 2.8.1944

Ιβάν Στογιάνοφ Τοντόροφ Δημήτροβο, Τσιρπάν 12.8.1944

Γκάνιος Τάνεφ Σμίλεφ Σφομπόντα, Τσιρπάν 8.8.1944

Γιάντσε Βίλεφ Γιάντσεφ Γιαμπίλκεβο, Χάσκοβο 24.7.1944

Τόντορ Γκεωργκίεφ Γκότσεφ Μπρέστοβο, Χάσκοβο

Αντών Γκεωργκίεφ Αντόνοφ Γκαρβόνοβο, Χάσκοβο

Ατανάς Στάντσεφ Χρήστοφ Βιγλάρε, Χάσκοβο

4

I

6.8.1944

9. 8.1944

9.8.1944»

(αποσπάσματα από το βιβλίο «Στον κόρφο της Γκύμπρενας, χρονικό της Εθνικής Αντίστασης στον Έβρο», Βαγγέλης Κασάπης
(Κρίτων), τ. Β', Κάλβος, Αθήνα 1977, σ.σ. 234-237)

Η ομάδα ελλήνων συνταξιούχων από την Τσεχία τιμά τους ήρωες ΕΠΟΝίτες του Έβρου στο

μνημείο ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ, περιοχή Διδυμοτείχου, όπου εκτελέστηκαν από τους γερμανούς

κατακτητές.
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«ΣΙΝΤΑΟΥΝ»

Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα
έρχεται ο άγγλος λοχίας για
προσκλητήριο. Είτε βρέχει, είτε

κάνει κρύο, είτε έχει αμμοθύελλα, το
προσκλητήριο πρέπει να γίνει. Μήπως
έφυγε κανένας; Όχι. Απλώς έτσι για να μας
βασανίζουν. Πώς να φύγεις και που να
πας; Τρεις σειρές συρματοπλέγματα μας
χωρίζουν απ' τον έξω κόσμο. Κάθε εκατό
μέτρα οι μαύροι σκοποί παρακολουθούν
από τις ψηλές σκοπιές τους και την
παραμικρότερη κίνησή μας. Τη νύχτα,
κατά μήκος του στρατοπέδου βγαίνουν
και περιπολίες. Κι έπειτα που να πας με τα
«τρελά» ρούχα πούχουν το «σήμα
κατατεθέν» στην πλάτη, στην έρημο χωρίς
λεφτά και χωρίς να ξέρεις τη ντόπια
γλώσσα; Μπαίνουμε στη γραμμή κατά
πεντάδες. Ο άγγλος λοχίας περνάει
μπροστά μας μ' ένα μολύβι κι ένα χαρτί
στο χέρι: Ουάν, του, θρι μετράει τις
πεντάδες. Σημειώνει, κάνει την πρόσθεση,
στο τέλος δεν βρίσκει λογαριασμό και
ξαναρχίζει από τηναρχή.Πάλι του λείπουν
δύο.
Κάνει έρευνα στις σκηνές μήπως έμεινε
κανένας ξαπλωμένος, ξαναμετράει τους
μαγείρους που δουλεύουν στην κουζίνα,
την αγγαρεία για καθαριότητα, μα πάλι
τουλείπει ένας. Βλαστημάει και βρίζει. Στο
τέλος ανακαλύπτεται πως έχει κάνει
λάθος… στην πρόσθεση. Στο μεταξύ όμως
εμείς περιμένουμε στη γραμμή κι έχουμε
ξεπαγιάσει ή έχουμε φάει άμμο με το
κουτάλι. Μα τι τον νοιάζει αυτόν; Φοράει
τη ζεστή του χλαίνη ή τον μουσαμά του,
αναλόγως. Μόλις έχει πιεί το τσάι του κι
έχειφάει καλάκαι δεν έκανεούτε τον κόπο
νάρθει με τα πόδια, γιατί κάθε άγγλος
λοχίας έχει κι από ένα ποδήλατο. Κάποια
μέρα, με τη δικαιολογία ότι θέλει να μας
μ ε τ ρ ή σ ε ι ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α , σ τ η ν
πραγματικότητα όμως για να μας
ταπεινώσει, μας διατάζει να κάτσουμε
χάμω. «Σιντάουν» φωνάζει αγριεμένος.
Μα μείς δεν χάνουμε ποτέ τη βεβαιότητα
ότι δεν είμαστε αιχμάλωτοι, ότι δεν
είμαστε εγκληματίες. Κι αντιστεκόμαστε.
Φωνάζει τότε πιο δυνατά, «συντάουν» κι
α π ε ι λ ε ί κ ι ό λ α ς ν α φ έ ρ ε ι τ ο
συνταγματάρχη. Δίνουμε τόπο στην οργή
και καθόμαστε. Μα μέσα μας είμαστε
βαθιά πληγωμένοι. Για σκύλους μας
περνάει; Αγαναχτούμε. Καλά μας φέρανε
εδώ πέρα, μας κλείσανε στα σύρματα,
τώρα θα μας φέρνονται κι έτσι; Ε, όχι.
Έπειτα από δυο μέρες, όταν μας διατάζει
πάλι να κάτσουμε χάμω, του απαντάμε
πως «δεν έχει πια «σιντάουν» κι ας φέρει

και το στρατηγό άμα θέλει». Και μένουμε
σταθεροί στην απόφασή μας. Φωνάζει,
στριγγλίζει, μα στο τέλος υποχωρεί. Κι έτσι
το«σιντάουν»καταργείται.

ο πρωί, όταν βγάζουμε τα ρούχα
μας έξω απ' τη σκηνή, το στρώμα
μας κι οι κουβέρτες μας είναι

βρεμένες και το χώμα στο μέρος που
κοιμόμαστε σαν ποτισμένο με νερό, τόση
είναι η υγρασία εδώ στην Ελ-Ντάμπα. Κι
υποφέρουμε τρομερά. Όλη τη νύχτα
πονάνε τα γόνατάμας κι οι κλειδώσεις μας
και τοπρωί είμαστεπιασμένοι.
Την ημέρα δεν κάνει ζέστη όπως θα
περίμενε κανείς. Αντίθετα πολλές φορές
κάνει τσουχτερό κρύο και τουρτουρίζουμε
με τα ελαφριά μας ρούχα. Τη νύχτα εκτός
από την υγρασία κάνει παγωνιά, ιδίως
όταν είναι ξαστεριά. Η θερμοκρασία
πέφτει πολύ. Σαν βασιλέψει ο ήλιος. Έτσι
γίνεται στην έρημο. Εδώ υπάρχει
βλάστηση για να κρατάει τη ζέστη της
ημέρας και τη νύχτα η επιφάνεια της γης
κρυώνειπολύ.
Βρέχει συχνά. Τότε το στρατόπεδο γεμίζει
παχιά λάσπη και ο πηλός κολλάει
απελπιστικά στα παπούτσια. Το νερό
τρυπώνει μέσα στα τσαντίρια μας,
μουσκεύει τις σκηνές μας. Όταν βρέχει –
και πολλές φορές η βροχή κρατάει μέρες
ολάκερες – δε βγαίνουμε καθόλου έξω,
παρά μόνο γι' απόλυτη ανάγκη. Αν
βραχείς, πώς θα στεγνώσεις; Κι έπειτα θα
γεμίσεις λάσπες τη σκηνή, που έχει κιόλας
αρκετήυγρασία.
Ο χειμώνας φέτος είναι βαρύς σ' όλη τη
βορειοανατολική Αφρική. Το διαβάζουμε
κατοπινά στις εφημερίδες που μας
φέρνουν από την Αίγυπτο. Μα το βαρύ
χειμώνα, τη βροχή, το κρύο, την υγρασία,
μπορούμε να υποφέρουμε όσο νάναι.
Εκείνο που δεν μπορούμε να υποφέρουμε
είναι η αμμοθύελλα. «Φρούτο» της
ερήμου, άγνωστο για μας. Όταν ο δυνατός
ά ν ε μο ς ση κών ε ι σ ύ ν ν εφα από
αμμόσκονη, όλα χάνονται γύρω μας,
ουρανός, ήλιος, θάλασσα. Δε βλέπουμε
πια ούτε σ' απόσταση εκατό μέτρων. Η
άμμος δέρνει ανελέητα τις σκηνές μας, ο
άνεμος σπάει τα σκοινιά, ξεριζώνει τους
πασάλους. Κάνουμε έναν απελπισμένο
αγώνα για να κρατήσουμε τις σκηνές μας,
για να βουλώσουμε τις τρύπες, να
κλείσουμε τις χαραμάδες.Μάταιος κόπος.
Η άμμος τρυπώνει παντού. Η ατμόσφαιρα
μέσα στις σκηνές είναι θαμπή. Έχουμε
άμμο στα ρούχα μας, στο στόμα μας, στα
μάτια μας, στ' αυτιά μας, ότι πιάνουμε

έχει άμμο επάνω. Είναι οι πιο φριχτές, οι
πιο βασανιστικές μέρες, όταν σηκώνεται
άνεμος στην Ελ-Ντάμπα. Ούτε να φάμε
θέλουμε, ούτε να πιούμε. Το φαΐ μας
γεμίζει άμμο, το νερό γεμίζει άμμο.
Αναπνέουμε με δυσκολία. Τα νεύρα μας
σπάνε.
Ξαπλώνουμε και κουκουλωνόμαστε με τις
κουβέρτες μας για να βρούμε λίγη
σωτηρία. Η αμμοθύελλα κρατάει δύο και
τρία μερόνυχτα χωρίς διακοπή. Καμιά
φορά, τα σύννεφα της αμμόσκονης είναι
τόσο πυκνά που δεν βλέπουμε ούτε το
διπλανό τετράγωνο. Ο ήλιος χάνεται
εντελώς ή φαίνεται σαν μέσα από μαύρο
γυαλί, δίχως ακτίνες. Όταν κάποτε η
θύελλα κοπάσει, είμαστε σα ζαλισμένοι.
Τινάζουμε τα ρούχα μας, τις κουβέρτες
μας πούχουν γίνει άσπρα από τη σκόνη,
στεριώνουμε τις σκηνές μας, πηγαίνουμε
στις βρύσες για να πλυθούμε. Λέμε:
«Πέρασε η μπόρα». Μα η μπόρα
ξανάρχεται έπειτα από λίγες μέρες,
φριχτή, ανελέητη, για να μας τρελάνει. Η
αμμοθύελλα είναι ο χειρότερος εχθρός
μαςστηνΕλ-Ντάμπα.
Κάτι τέτοιες μέρες βρίσκουν οι Άγγλοι να
κάνουμε μετακινήσεις από τετράγωνο σε
τετράγωνο ή για να μας πάνε για…
«μπάνιο». Δεν έχουν άλλον τρόπο για να
μας βασανίσουν, για να τσακίσουν τα
νεύρα μας. Φορτωνόμαστε τα πράγματά
μας, μπαίνουμε στη γραμμή και τραβάμε
για το καινούργιο μας κέϊτς. Εκεί οι σκηνές
είναι ριγμένες ή μόλις τις φέρανε από την
αποθήκη και πρέπει να τις στήσουμε.
Παλεύουμε δυο-τρεις ώρες με την
αμμοθύελλα, ώσπου να τα καταφέρουμε.
Κι όταν κάποτε δένουμε και το τελευταίο
σκοινί, έρχεται ο άγγλος λοχίας και μας
λέει να την ξεστήσουμε, γιατί δεν είναι σε
ίσια γραμμή με τις άλλες ή την τελευταία
στιγμή αποφάσισε ν' αλλάξει το σχέδιο
των σκηνών. Και δόστου πάλι απ' την
αρχή. Το σούρουπο πια, αποκαμωμένοι,
πέφτουμεστα γεμάταάμμορούχαμας, μη
έχοντας όρεξη για τίποτα. Οι σκηνές είναι
βουβές μέσα. Κανένας δε μιλάει. Όλοι
σ κ έ π τ ο ν τ α ι γ ι α π ο ι ο λ ό γ ο ν α
τυραννιούνται έτσι. Κι απ' έξω βράζει η
αμμοθύελλα.
Ένα από τα τετράγωνα χρησιμοποιείται
για απολυμαντήριο και για λουτρό. Το
«λουτρό» είναι ένα υπόστεγο στο οποίο
έχουν εγκαταστήσει καμιά δεκαριά ντους.
Η σκεπή είναι μισό μέτρο ψηλότερη από
τις πλευρές και το κρύο μπαίνει μπόλικο
μέσα. Απ' έξω είναι ένα καζάνι που έχει για
προορισμό να ζεσταίνει το νερό. Μα ποτέ
δεν εκπληρώνει τον προορισμό του, γιατί
το νερό τρέχει συνεχώς και δενπροφταίνει

ΗΑΜΜΟΘΥΕΛΛΑ

Τ

Από το βιβλίο «Ελ-Ντάμπα, Η ιστορία της ομηρίας, του Αλέξη Καρρέρ.
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να ζεσταθεί. Σ' όλο το διάστημα που
μένουμε στην Ελ-Ντάμπα, μας πηγαίνουν
δυο ή τρεις φορές για «μπάνιο» ή
καλύτερα για παγωμένο ντους. Και κάθε
φορά χαλάει ο κόσμος από την
αμμόσκονη.
Δέκα-δέδκα μπαίνουν στο «λουτρό» κι οι

άλλοι περιμένουν απ' έξω. Οποιανού
έρθει η σειρά, γδύνεται εκεί, επιτόπουστο
ύπαιθρο και τρέχει να «πλυθεί». Το νερό
είναι κρύο, από πάνω μπαίνει παγωμένος
αέρας. Κατόπι βγαίνουμε βρεμένοι, η
σκόνη κολλάει επάνω του, τα ρούχα μας
έχουν γεμίσει άμμο. «Ιδεωδέστερο»
μπάν ιο απ ' αυτό δεν υπάρχε ι .

Επιστρέφουμε στις σκηνές μας πιο
βρώμικοι απ' ότι φύγαμε. Το μπάνιο είναι
ένα πρόσχημα, γιατί αλλιώς θα
μπερδευτούν, θα μας πηγαίνουν στο
λουτρό όταν ο καιρός είναι καλός. Μα
αυτοί, μόνο να μας παιδεύουν θέλουν.
(συνεχίζεται…)

ΜυτόπουλοςΣπύρος

Του Καλόγερου Νίκου για τον

ΣπύροΜυτόπουλου

Κλείστηκε στα
στρατόπεδα

της Μ. Ανατόλης και
στα σύρματα της
Λιβύης από τους
Ε γ γ λ έ ζ ο υ ς . Τ ο
π α ρ α κ ά τ ω
απόσπασμα σχετικά
με τη δράση του είναι
από το βιβλίο του
Αχιλλέα Παπαϊωάννου «Η παρέλαση των
Γιγάντων».Ν.Καλόγερος
Από τα χωριά του Βοΐου, χ. Κριθάρακια.
Κατά την Εθνική Αντίσταση στη Μέση
Ανατολή με τον υποχωρήσαντα Ελληνικό
Στρατό ως Λοχίας. Στο Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) διοικητής Λόχου με
το βαθμό του Ανθυπολοχαγού του 588
επίλεκτου Τάγματος με ΠΕ (Πολιτικός
Επ ί τ ρ οπο ς ) τ ο ν Πά τσο Ναούμ .
Αντιμετώπισε τις πιο μεγάλες και ισχυρές
επιθέσεις μιας ολόκληρηςΜεραρχίας, της
15ης, χωρίς ναυποχωρήσει.
Το τμήμα του υποχώρησε όταν

τραυματίστηκε ο ίδιος μαζί με τον ΠΕ και
ύστερα από πολλές απώλειες. Ο Λόχος
αυτός του Μυτόπουλου υπεράσπιζε το
«Νικολέρι», τα «Τρια Αυγά» και την ίδια
την Αμμούδα. Αντιμετώπιζε τις κατά
τάγματα επιθέσεις της 15ης Μεραρχίας
του Ελληνικού Στρατού με ηρωισμό και
καρτερικότητα. Ήταν μία από τις πιο
ηρωικές μορφές του 588 επίλεκτου
Τάγματος. Ηδιοίκηση τουΤάγματος έκανε
πρόταση στο ΓΑ τουΔΣΕ για προαγωγή επ'
ανδραγαθία στο βαθμό του Λοχαγού.
Μετά το βαρύ τραυματισμό έμεινε
ανάπηρος στις Ανατολικές χώρες της
Ευρώπης

Σπύρος Μυτόπουλος γεννήθηκε
το 1917 στο χωριό Κριθάρακια.
Καταγό ταν από εργατ ι κή

επαναστατική οικογένεια. Από νέος
συνδέθηκε με τις προοδευτικές δυνάμεις.
Το1933έγινεμέλος τηςΟΚΝΕ (Οργάνωσης
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας) και το

1942 έγινε μέλος του ΚΚΕ. Ο πατέρας του
γνήσιος αγωνιστής και εργατικός
άνθρωπος προπολεμικά για να θρέψει την
οικογένειά του ξενιτεύτηκε στο Σουδάν
τηςΑφρικής. Άνοιξε κατάστημα τροφίμων.
Αργότερα πήγε και ο Σπύρος. Τον πατέρα
του τον δολοφόνησαν οι ντόπιες
φασιστικές συμμορίες. Τον Σπύρο εκεί τον
βρήκε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Ως νέος
μαζίμεάλλουςΈλληνεςοργανωθήκανεκαι
ζητήσανε να έρθουν στην Ελλάδα να
πολεμήσουν τους γερμανούς κατακτητές.
Ήταν στο τμήμα του Καπούτσου Ντάλα.
Τους αιχμαλώτισαν οι Άγγλοι και τους
κλείσαν στα σύρματα της Λιβύης. Το 1945
ήρθε στην Ελλάδα και συνδέθηκε αμέσως
με τις οργανώσεις του ΚΚΕ και το 1946
βγήκε με τους πρώτους αντάρτες στο
βουνό στο ΔΣΕ. Υπηρέτησε με το βαθμό
του Λοχαγού. Ατρόμητος αντάρτης
τραυματίστηκε τέσσερις φορές, έμεινε
ανάπηρος από το αριστερό χέρι. Μετά την
υποχώρηση του ΔΣΕ βρέθηκε στην
Τσεχοσλοβακία. Εκεί άφησε την τελευταία
του πνοή στις 13 Αυγούστου 1985 στην
πόλη Μποχούμιν , Οστράβας της
Μοραβίας.

.

Ο

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ

Το χωριό του Άγγελου που έσβησε
στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου

(1946-1949) είναι (ήταν) στα βουνά του
Γράμμου. Μια πυκνοδασωμένη περιοχή
πλούσια σε φυσικές ομορφιές, αλλά με
δύσκολεςσυνθήκεςδιαβίωσης.
Το χωριό του Μιλάν βρίσκεται σε εύφορη

γεωργική περιοχή της Κεντρικής Τσεχίας.
Η εντυπωσιακή αγροικία της οικογένειάς
του με μια σειρά λειτουργικών γεωργικών
κτισμάτων, φανέρωνε πως επρόκειτο για
το μεγαλύτερο αγρόκτημα (νοικοκυριό)
τουχωριού.
Όμως δύσκολα ήταν τότε τα χρόνια και για
τη χώρα του Μιλάν. Ίδιος ο βάρβαρος
κατακτητής στην πατρίδα του Άγγελου και
στηνπατρίδα τουΜιλάν.
Το Σεπτέμβρη του 1938 ο Χίτλερ δίνει στην
Κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ένα
δραματικό τελεσίγραφο: Αν μέχρι τις δύο
το μεσημέρι της 28ης Σεπτεμβρίου δεν
προσαρτηθεί στη Γερμανία η Σουδήτια, ο
γερμανός δικτάτορας θα επέμβει
στρατιωτικά.ΟΧίτλερουσιαστικά ζητούσε
από την Τσεχοσλοβακία να του
παραδώσει το 30% του εδάφους της. Μια
περιοχήμε ισχυρήγερμανικήμειονότητα.
Η Χιτλερική Γερμανία εντείνει τις πιέσεις

προς την Τσεχοσλοβακία. Με τη βοήθεια
ντόπιων φιλοναζιστικών στοιχείων
δημιουργεί νέες επικίνδυνες καταστάσεις
για το λαό, για το έθνος. Τοφθινόπωρο του
1938 ο Χίτλερ με τη στήριξη των δυτικών
υπερδυνάμεων, άρπαξε και προσάρτησε
από την Τσεχία και Μοραβία μεγάλο
μέρος της συνοριακής μεθορίου. Το
Μάρτη του 1939 ο Χίτλερ ολοκλήρωσε την
κατοχή της Τσεχοσλοβακίας. Τα γερμανικά
στρατεύματαμπαίνουνστηνΠράγα
Ο λαός αντιστέκεται, και στις 9 Μαΐου
1945 ο σοβιετικός στρατός ελευθερώνει
τη χώρα.
Από μικρός, ο Μιλάν θυμάται τις συχνές
«επισκέψεις» της Γκεστάπο στο
νοικοκυριό τους, ψάχνουν για κρυμμένα
σιτηρά. Ο αγώνας του λαού κατά της
φασιστικής κατοχής ήταν και αγώνας
ταξικός. Μετά την απελευθέρωση
εντείνεται η ταξική πάλη για το χαρακτήρα

.

Η Τσεχοσλοβακία (Τσεχία), η χώρα του Μιλάν
Από το βιβλίο του Μιχάλη Ζ. Θεοδώρου, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΑ, κεφάλαιο 3 (το

βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε από τα γραφεία της ΕΚ Πράγας, 200 κορώνες, στη φωτογραφία ο

συγγραφέας, Μ. Θεοδώρου)
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του πολιτικού συστήματος στη νέα,
μεταπολεμική Τσεχοσλοβακία. Η κρατική
εξουσία πέρασε στα χέρια του Εθνικού
Μετώπου. Η αστική τάξη αν και
αποδυναμωμένη, αντιστέκεται δυναμικά
στηνέαλαϊκήεξουσία.
Στις 27 Φλεβάρη του 1948 η ταξική πάλη
κο ρ υ φώ ν ε τ α ι μ ε τ η ν ί κ η τ η ς
εργατοαγροτικής ένωσης. Το Μάη του
ίδιου χρόνου «άνοιξε» και ο δρόμος του
Άγγελου μαζί με τα παιδιά του χωριού του
και των άλλων Γραμμοχωριών, από την
Αλβανία για τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Τσεχοσλοβακίας.
Η μεταπολεμική οικοδόμηση της χώρας
συναντά μεγάλες δυσκολίες. Η ηττημένη
στις εθνικές εκλογές αστική τάξη δε
συμβιβάζεται με τη θέληση της
συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού να
οικοδομήσει μια νέα, δίκαιη κοινωνία, τη
σοσιαλιστική. Αστοί, πολιτικοί, κυρίως
αυτοί που διέφυγαν στο εξωτερικό
οργανώνουν εχθρικές προς το κράτος
δραστηριότητες, που δυσκόλευαν την
ομαλή πορεία της χώρας. Ποτέ δεν
σταμάτησαν την υπονομευτική τους
δράση. Το αντίθετο. Με την πάροδο των
χρόνων οργανώθηκαν και εντείνανε τις
αντιδραστικέςπαρεμβάσεις τους.
Στη γεωργία, η αστική τάξη – οι κουλάκοι,
αντιστέκεται με όλα τα μέσα στις
μεταρρυθμίσεις και απαλλοτριώσεις. Με
τη δεσποτική τους κυριαρχία στα χωριά
εμποδίζουν και τρομοκρατούν τους
μικροπαραγωγούς και ακτήμονες εργάτες
γης ναμημπουνστουςσυνεταιρισμούς.
Ενώ για τον Άγγελο, που από το Μάη του
1948 ζει στη χώρα του Μιλάν κι
απολαμβάνει και πάλι τις παιδικές χαρές,
για την οικογένεια του Μιλάν αρχίζουν οι
περιπέτειες. Δεν ήταν από τους πρώτους
μεγαλοκτηματίες της περιοχής, αλλά
κοινωνικά ανήκαν στην τάξη τους. Πίσω
από την μεγάλη αγροικία απλώνονται τα
εύφορα χωράφια τους. Το υπηρετικό
προσωπικό έμενε σ' ένα δωμάτιο στην
αποθήκη. Τους εποχιακούς εργάτες τους
έβαζαν να κοιμούνται σε παλιά
καταλύματα (παράγκες). Στην εποχή
αιχμής των γεωργικών εργασιών

εργάζονταν στο αγρόκτημα γυναίκες από
τοχωριό.
Την οικογένεια δεν τη βόλευε η νέα
πολιτική εξουσία. Το προσωπικό που
δούλευε στους στάβλους και στα
χωράφια, τώρα με τις απαλλοτριώσεις
που επακολούθησαν, απέκτησαν δικά
τους χωράφια και άρχισαν τότε για την
οικογένεια του Μιλάν οι μεγάλες
δ υ σ κο λ ί ε ς . Δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α
ανταποκριθεί στα συμφωνηθέντα με το
κράτος ως προς την πώληση μέρους της
παραγωγής στον κρατικό οργανισμό.
Άρχισαν τα δύσκολα και οι πιέσεις. Για
γεωργικό συνεταιρισμό ούτε ν' ακούσουν.
Το αντίθετο. Με το κύρος και την
επ ιβλητ ικότητά τους στο χωριό
εμποδίζουν την ίδρυση Γεωργικού
Συνεταιρισμού.
Στην αρχή μεσαίοι και μικροί παραγωγοί,
δεμένοι με τη γη και τα ζωντανά τους και
με συναισθηματική φόρτιση, διστάζουν
να γραφτούν μέλη του Γεωργικού
Συνεταιρισμού. Άλλοι περίμεναν την
απόφαση της οικογένειας τουΜιλάν. «Θα
μπούμε όταν μπούνε», λέγανε. Το 1952
διεξάχθηκε δικαστική πράξη κατά της
οικογένειας, με την οποία αποφασίστηκε
η στέρηση της περιουσίας της και της
πρωτιάς της στο χωριό. Το 1953
εγκαταστάθηκαν στη νέα κατοικία που
τουςπαραχωρήθηκεσ' έναχωριό της ίδιας
περιοχής, 55 χλμ. περίπου από το πατρικό
τους.
Το 1954-55 τα πράγματα στην ύπαιθρο
άρχισαν να ομαλοποιούνται και το 1957 η
οικογένεια επιστρέφει στα μέρη της.
Προσαρμόζονται στο ρυθμό της
καινούργιας ζωής.
Π α ρ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ
δημιουργήθηκαν στην οικογένεια, ο
Μιλάν συνεχίζει το σχολείο χωρίς
διακοπή. Το 1952 τελειώνει το Δημοτικό.
Το 1954 το Γυμνάσιο. Δουλεύει για ένα
χρόνο και μετά φαντάρος. Από φαντάρος
φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.
Τη ίδια χρονιά και ο Άγγελος πρωτοετής
φοιτητής του Γεωργικού Πανεπιστημίου
Πράγας.
Το 1955, στην εκδήλωση για την επέτειο

της ης Μαρτίου, στο νησί του Βλτάβα,
Ζοφίν (απέναντι από το Εθνικό Θέατρο)
που διοργάνωσαν οι έλληνες φοιτητές (τα
πρώην ταλαιπωρημένα παιδιά του
εμφυλίου), γνωρίστηκαν ο Άγγελος με τον
Μιλάν και από τότε γίνανε φίλοι. Και οι
δυο του ς σ την όμορφη Πράγα
απολάμβαναν την ομορφιά και τη μαγεία
τωνφοιτητικών τους χρόνων.
Πετυχημένος επιστήμονας ο Μιλάν
δραστηριοποιείται εκτός γεωργίας.
Σαράντα χρόν ια εργάστηκε σ το
Πανεπιστήμιο του Καρόλου με πλούσια
πα ιδαγωγ ική , επ ισ τημον ι κή κα ι
συγγραφική δραστηριότητα. Ο Άγγελος
διαπρεπής επιστήμονας με πλούσια
ερευνητική, συγγραφική δραστηριότητα
στο ΙνστιτούτοΕδαφολογίαςΠράγαςμέχρι
το1986οπότεκαι επαναπατρίστηκε.
Όταν προς το τέλος της παιδικής του
ηλικίας ο Άγγελος αναγκάστηκε να φύγει
από την πατρίδα του την Ελλάδα, το
χωριουδάκι του ποτέ δε χάθηκε από τα
μάτια του. Στο πανέμορφο φυσικό
περιβάλλον της Τσεχοσλοβακίας έψαχνε
τόπου, σημεία, για ομοιότητες, λεπτές
μυρουδιές και χρώματα που του θύμιζαν
την πατρίδα του. Το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής του έχει πολλές ομοιότητες
με τοφυσικόπεριβάλλον τηςΤσεχίας.
Τώρα που ο Άγγελος ζει στη χώρα του η
καρδιά του φαρδιά πλατιά χωράει δύο
πατρίδες. Την Ελλάδα και την Τσεχία. Όταν
τα καλοκαίρια ανεβαίνει στο χωριό του,
ψάχνει να βρει ομοιότητες που να
θυμίζουν τη δεύτερη πατρίδα του – την
Τσεχία.
Μετά την επανίδρυση του καπιταλισμού
στην Τσεχία, ο Μιλάν επανάκτησε τα
ταξικά προνόμια της οικογένειάς του. Τα
χωράφια τώραή τα νοικιάζει στο Γεωργικό
Συνεταιρισμό ή τα' αφήνει ακαλλιέργητα.
Το αρχοντικό των προγόνων του είναι η
εξοχική τουκατοικία.
Όσο για το σπίτι και το χωριό του Άγγελου,
το κατέστρεψαν οι αμερικάνικες βόμβες
Ναπάλμ!
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(Στις φωτογραφίες τα παιδιά του Γλυκονέρι, το χωριό του Άγγελου, φτάνουν στην

Λέσνα,1948 (φωτογραφίεςαπότοπροσωπικόαρχείο τουΗλίαΜιχόπουλου)
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Χρειάστηκε καιρός για να καταλάβω
από πού ερχόταν. Ο μικρός
πρίγκιπας μού έβαζε ένα σωρό

ερωτήσεις, ενώ δε φαινόταν ν' ακούει
ποτέ τις δικές μου. Σκόρπιες κουβέντες
μού τα φανέρωσαν σιγά σιγά όλα. Όταν,
για παράδειγμά, είδε για πρώτη φορά το
αεροπλάνο μου (δε θα ζωγραφίσω το
αεροπλάνο μου, παραείναι πολύπλοκο
σχέδιο γιαμένα), μερώτησε:

Τι είναιαυτό τοπράμα;
Δεν είναι πράμα. Πετάει. Είναι

ένααεροπλάνο. Είναι τοαεροπλάνομου.
Και με καμάρι του εξήγησαότι πετάω. Τότε
εκείνοςφώναξε:

Τι; Δηλαδή έπεσες απ' τον
ουρανό;

Ναι, απάντησασεμνά.
Αχ,άκουναδεις…

Κι ο μικρός πρίγκιπας ξέσπασε σ' ένα
κελαρυστόγέλιο,πουμενευρίασεπολύ.
Μ' αρέσει να παίρνουν τις κακοτυχίες μου

στασοβαρά. Ύστεραπρόσθεσε:
Ώστε έρχεσαι λοιπόν κι εσύ απ'

τονουρανό!Απόποιονπλανήτη;
Μια μικρή λάμψη φώτισε άξαφνα το
μυστήριο της παρουσίας του και τον
ρώτησακοφτά:

Εσύ λοιπόν έρχεσαι από έναν
άλλοπλανήτη;
Όμως εκείνος δεμουαπάντησε. Κοίταζε το
αεροπλάνο μου κι αργοκουνούσε το
κεφάλι:

Είναι αλήθεια πως μ' αυτό το
πράμα δεν μπορεί να έρχεσαι από
μακριά…
Και βυθίστηκε για ώρα πολλή σε σκέψεις.
Έπειτα, βγάζοντας το αρνί μου από την
τσέπη του, απόμεινε να περιεργάζεται το
θησαυρότου.
Φαντάζεστε βέβαια πόσο μου είχαν
κεντρίσει την περιέργεια εκείνα τα
μισόλογα για τους άλλους πλανήτες.
Π ρ ο σπάθησα λο ι π ό ν ν α μάθω
περισσότερα.

Από πού έρχεσαι, ανθρωπάκο

μου; Πού είναι το σπίτι σου; Πού θαπας το
αρνίμου;
Μουαπάντησεμετάαπόσκέψη:

Το καλό με το κασόνι που μου
έδωσες είναι πως τη νύχτα θα το
χρησιμεύει γιασπίτι.

Βέβαια. Κι αν είσαι καλόπαιδί, θα
σου δώσω ένα σκοινί για να το δένεις τη
μέρα.Κι έναπασσαλάκι.
Η πρόταση σαν να κακοφάνηκε στο μικρό
πρίγκιπα.

Νατοδέσω;Άλλοκαι τούτο.
- Όμως, αν δεν το δέσεις, θα

πηγαίνειαπόδωκιαπόεκεί καιθαχαθεί…
Οφίλοςμουξεκαρδίστηκεπάλι:

Μαπούθέλεις ναπάει;
Οπουδήποτε. Ίσιαμπροστά του…

Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε
σοβαρά:

Δεν έχει σημασία. Είναι τόσο
μικρόςο τόποςμου.
Κι ίσωςκάπωςμελαγχολικάπρόσθεσε:

Ίσια μπροστά σου, δεν πας και
πολύμακριά… (συνεχίζεται…)

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
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Ο Μικρός Πρίγκιπας, Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, μετάφραση Μελίνα Καρακώστα

Ζωγραφίστε τον μικρό πρίγκιπα πάνω στον αστεροειδή Β612….

Popis k obrázku „Motýl“ - Motýl malířce uletěl dříve než mu stačila dokreslit dolní křídla.

Domaluješ a vybarvíš motýla?
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Από την Οστράβα, η

μέλος της

Ελληνικής Κοινότητας Οστράβας

Elizabeth

Ble jcharova,

μας
έστειλε τηνακόλουθη επιστολήσχετικάμε
το «βάφτισμα» του βιβλίου «Αναμνήσεις

από την Ελλάδα» της Μιλένας Βοράλοβα.
Η Μιλένα έγραψε το βιβλίο αυτό σαν
α π ά ν τ η σ η σ τ η ν « ε ν η μ έ ρ ω σ η
παραγγελίας» την οποία μας προσφέρουν
τα ΜΜΕ στην Τσεχία σχετικά με την κρίση
στην Ελλάδα και τις κατηγορίες ενάντια
του ελληνικού λαού, τον οποίο, όπως μας
λέει η Μιλένα «γνώρισε και αγαπήσαμε
πάρα πολύ όταν έμεινα στην Ελλάδα για
δύο χρόνια». Η Μιλένα επίσης μας λέει
ότι εδώ μας μιλάν για την κρίση στην
Ελλάδα σαν μην έχουμε οικονομική κρίση
εδώ και η κρίσι αφορά μόνο την Ελλάδα.

Τα δικά μας προβλήματα προσπαθούν να
τα κρύψουν κατηγορώντας την Ελλάδα. Γι'
αυτό θέλησα να γράψω τις δικές μου
εντυπώσεις από αυτή την υπέροχη χώρα
με τους υπέροχους ανθρώπους, τους
οποίους ποτέ δεν θα ξεχάσω». Στην
ερώτηση του Επαναστάτη Προύσαλη
(Στάτη) για τομήνυμαπουθέλει ναστείλει
στους αναγνώστες του «Καλημέρα», η
Μιλένα είπε ότι το υπέροχο αυτό
περιοδικό είναι σα γέφυρα μεταξύ των
λαών μας, τον τσέχικο και ελληνικό.
«Επιπλέον, θέλωναευχηθώστουςαπλούς
Έλληνες καλή υγεία, κουράγιο και να
ξέρετε ότι είσαστε στη σκέψη μας. Το
καλύτερο δώρο που μπορεί να έχει κανείς
είναι να είσαι καλός φίλος με τους φίλους
σου».

«

Dne 4.5.2012 se na zámku Statise
Prusalise v Porubě konal křest knížky
autorky
Mileny Voralové s názvem "Vzpomínky
na Řecko". V nádherně vyzdobeném
salónku plném hostů, pronesl úvodní řeč
a zapěl několik řeckých písní majitel
zámku.
Po velmi zdařilém slavnostním aktu

položil StatisMileněněkolik otázek :

Statis

Milena

Statis

Milena
(Στη φωτογραφία ο Ε. Προύσαλης,
πρώτος δεξιάμε τηΜιλένα, στοκέντρο)

- proč se v tobě zrodila myšlenka k

napsání těchto "vzpomínek"?
- již déle než rok nás média

"zaručeně informují" o krizi Řecka - země,
kterou jsme si velmi oblíbili. Zemi, která
nám téměř na dva roky poskytla domov, v

němž jsme s rodinou šťastně žili a poznali
jsme lidi, které jsme si zamilovali. Jakoby
jinde, mimo jiné i u nás, ekonomická krize
nebyla.
Cítila jsem, že se mě takový postoj, kterým
se zakrývaly naše vlastní problémy, velmi
hluboce dotýká. Pocit, že se musím
vyjádřit, vedl k napsání mých vzpomínek
na nádhernou zemi a zároveň na úžasné lidi,
na které nelze zapomenout.

- co bys prostřednictvím "Kalimera"
chtěla vzkázat jeho čtenářům?

- nejen čtenářům tohoto úžasného
časopisu, to je mostu mezi našimi národy,
ale všem prostým řeckým lidem bych
chtěla popřát hodně zdraví, sil, dobré vůle a
hlavně odhodlané a správné vedení, které

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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jim pomůže skutečně překonat krizi ne
sliby, ale skutky. S vidinou blaha pro
všechny, ne jen vlastního. Držíme vám
palce, vzpomínáme na vás a v myšlenkách
jsme s vámi, přátelé, neboť jak píšu v
knížce : "nejkrásnějším darem je být příteli
přítelem". Atomu já skutečně věřím.

,

4

,

'

.

ένας από τους πιο
πιστούς μας αναγνώστες και

ανταποκριτής τουπεριοδικούμαςγράφει:

Πήρα τοπεριοδικό τ. 6 και σας ευχαριστώ
πολύ. Μας συγκίνησε βαθύτατα, γιατί
βρήκαμε μέσα ονόματα γνωστά, που
μεγαλώσαμε μαζί στη σοσιαλιστική
Τσεχοσλοβακία. Διάβασα και για τα
παιδιά-απόγονοι της Εθνικής Αντίστασης
και του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ). Διάβασα τη συνέντευξη
της Νικολέτας Σπάλα και μπράβο της. Το
παράδειγμα της να το μιμηθούν και άλλοι.
Συγχαρητήρια, Νικολέτα, για την πρόοδο
σου στο τραγούδι και σου ευχόμαστε η
καριέρα σου να φτάσει όσο πιο ψηλά
μπορείς και επιθυμείς. Συγχαρητήρια και
στη γιαγιά σου Ερμιόνη, που σας
μεγάλωσε και σας διαπαιδαγώγησε στο
σωστό δρόμο. Το παράδειγμα της να το
μιμηθούν και άλλες γιαγιάδες και γιατί όχι
και οιπαππούδες.
ΑγαπητήΤασούλα
Διάβασα και τα γραπτά του αγαπητού μας
Άρη Καρρέρ. Συγχαρητήρια, σύντροφε
Άρη, για όσα γράφεις. Να' ναι αθάνατος ο
πατέρας σου. Στο ημερολόγιό του
αναφέρεται στο έπος του '40 στο
Αλβανικό Μέτωπο. Με συγκίνησε
βαθύτατα όταν διάβασα για της Γριάς το
Μνήμα, γιατί μου ξύπνησε παιδικές
αναμνήσεις. Σαν παιδάκι το έχω
περπατήσει μαζί με άλλα παιδάκια, τρία
συνεχόμενα καλοκαίρια, 1947, 1948 και
1949. Γιατί φύγαμε την άνοιξη του '47 από
τα ανταρτοχώρια των Γρεβενών για να
σώσουμε τη ζωή μας από τους
τρομοκράτες. Χιλιάδες γυναικόπαιδα μαζί
με τα κοπάδια μας, ξεκαλοκαιριάσαμε στο
βουνό της Γριάς τοΜνήμα σε υψόμετρο 2
000 μέτρων. Εκεί γίνανε οι πιο μεγάλες
μάχες. Ο δικός μας στρατός έπαθε μεγάλη
καταστροφή το '40. Χρόνια αργότερα
βρίσκαμε εμείς αμέτρητους σκελετούς
φαντάρων στα δάση. Και μέχρι σήμερα,
αγαπητέ Άρη, αναρωτιέμαι τι ζητούσε σ'
αυτά τα άγνωστα μέρη ο ελληνικός
στρατός, ο οποίος οπισθοχώρησε

νικημένος και προδομένος από τις
κυβερνήσεις της Ελλάδας. Στης Γριάς το
Μνήμα σκοτώθηκε και ο κουμπάρος μας
Αχιλλέας Γκούμας απ το Μέγαρο
Γρεβενών. Εκεί βρήκαμε το μνήμα του.
Υπήρχαν ακόμα οι ξύλινοι σταυροί, διότι
μαζί μας ήταν και πολεμιστές του
Αλβανικού Μετώπου όπως ο Θύμιος
Βασιλόπουλος από το Λείψι Γρεβενών.
Ήταν φίλος με τον Αχιλλέα Γκούμα από
παιδιά. Τα χωριά τους είναι δίπλα. Αυτός
τον έθαψεκαι τον έκανε τον ξύλινοσταυρό
ακριβώς κάτω από το βουνό της Γριάς το
Μνήμα. Θυμάμαι που είχε πει στη μάνα
μου «Έλα, Κυριακούλα, να σου δείξω που
είναι θαμμένος ο κουμπάρος Αχιλλέας».
Ήταν καλοκαίρι του '47 και ο σταυρός
κρατούσε ακόμα στης Γριάς το Μνήμα.
Μακριά μέσα στον κάμπο βρίσκεται η
πόλη Ελμπασάν. Από εκεί ανεβαίναμε με
τα κοπάδια μας (πρόβατα). Μέχρι της
Γριάς το Μνήμα κάναμε 16 ώρες
περπατώντας. Στην άλλη πλευρά, στην
ίδια απόσταση, βρίσκεται το Πογράδετς.
Δίπλα, η μεγάλη λίμνη που ξεκινάει από
την Ελλάδα, οι γνωστές Πρέσπες. Τη νύχτα
από το Πογράδετς φαίνονταν τα φώτα της
Μπίτολα (Μοναστήρι). Ανάμεσα στο
βουνό Της Γριάς το Μνήμα και το
Πογράδετς βρίσκεται ο Μαύρος Βράχος.
Από εκεί περνούσε ο ελληνικός στρατός
όταν οπισθοχώρησε για την Ελλάδα
πληγωμένοςκαιπροδομένος.
Θυμάμαι σαν παιδάκι το φθινόπωρο του
'41ότανπερνούσεοστρατόςαπό το χωριό
μας, Εκκλησιές Γρεβενών, παγωμένος και
βουβός. Τα μέρη της Αλβανίας που
προανέφεραείναι ρομαντικά, έχουνάγρια
ομορφιά. Στο Μαύρο Βράχο από κάτω
κοιμηθήκαμε πολλές φορές. Τα αλβανικα
τα μιλούσα πολύ καλά και σήμερα, αν και
πέρασαν πολλά χρόνια, τα βασικά τα
θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι και τραγούδια
και απορούν τα Αλβανάκια που συναντάω
εδώ στην Ελλάδα και χαίρονται που τους
μιλώαλβανικά
ΑγαπητέΆρη,
Διάβασα και για τη Μ. Ανατολή και για το
ΕΛ -ΝΤΑΜΠΑ . Γ νώρ ι σα πολ λού ς
συντρόφους που βρεθήκανε στη Μ.
Ανατολή και κλείστηκαν στα σύρματα της
Λιβύης, στη Σαχάρα από τους Εγγλέζους.
Όλοι τους ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα
να πολεμήσουν τους κατακτητές
γερμανούς. Αντί γι' αυτό σκόπιμα οι
«φ ί λο ι μα ς » ο ι Ε γ γλ έ ζ ο ι τ ο υ ς
αιχμαλώτισαν και τους κλείσανε στα
σύρματα της Λιβύης. Ανάμεσα τους και ο
φλογερός νέος κομμουνιστής Σπύρος
Μυτόπουλος από τα Κριθαράκια
Γρεβενών. Προπολεμικά, νέο παιδί ακόμη,
πήγε κοντά στον πατέρα του, στο νότιο
Σουδάν στην Αφρική. Τον πατέρα του τον

σκότωσαν οι ντόπιες φασιστικές
συμμορίες. Είχε μαγαζί με τρόφιμα.
Ένδοξος αγωνιστής. Μετά απ' αυτό το
έγκλημα ο Σπύρος Μυτόπουλος σαν νέος
οργανώθηκε με τους υπόλοιπους Έλληνες
αγωνιστές. Ζητησαν να έρθουν στην
Ελλάδα να αγωνιστούν ενάντια στους
γερμανούς κατακτητές και αντί γι' αυτό
τους έκλεισαν στα σύρματα της Λιβύης.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας (1945),
όπως γράφεις και εσύ μέσω του πατέρα
σου, γύρισαν στην Ελλάδα και μαζί τους
και ο φλογερός κομμουνιστής Σπύρος
Μυτόπουλος. Αμέσως συνδέθηκε με τις
οργανώσεις του ΚΚΕ των Γρεβενών και
μαζί με την αρραβωνιαστικιά του Ευδοξία,
βγήκαν από τους πρώτους αντάρτες στο
βουνό. Πολέμησαν ηρωικά στο ΔΣΕ. Ο
Σπύρος ως λοχαγός πολέμησε ηρωικά και
τιμήθηκε με το μετάλλιο ανδρείας. Η
γιαγιά του Κατερίνα ήταν από τα
Κριθαράκια από τους Μυτοπουλαίους. Ο
Σ. Μυτόπουλος ήταν νουνός μου. Αυτός
μας στεφάνωσε στην Τσεχοσλοβακία και
μας διηγιόταν για τα γεγονότα της Μ.
Ανατολής. Άφησε την τελευταία του πνοή
όπως και η γυναίκα του Ευδοξία στο
Μπόχουμιν έξω από την πόλη Οστράβα.
Πιστοί αγωνιστές και κομμουνιστές. Τα
δύο τους παιδιά ο Νίκος και η Στεργιάνω
μένουν με τους συγγενείς τους στο
Μπόχουμιν τηςΜοραβίας.
Φτάνοντας στη σ. 26, αγαπητοί μου
αναγνώστες, με συγκίνησε βαθύτατα ο
θάνατος του Ναούμ Μπόγια. Γεννημένος
στο Νεστόριο Καστοριάς μας πλήγωσε ο
χαμός του, ιδιαιτέρως τη γυναίκα μου
Ειρήνη γιατί το '47 μπήκανε μαζί στη
γειτονική Λαική Δημοκρατία της Αλβανίας
για να σώσουν τη ζωή τους από τους
τρομοκράτες. Πρωτογνωρίστηκαν στον
παιδικό σταθμό Σκόντρα της Αλβανίας.
Γίνανεφίλοι.Μαζί τους ήταν και η αδερφή
του Ανθούλα. Λέγανε τότε στην Ειρήνη ότι
έχουν ακόμη ένα αδερφό, τον Ζήση. Το '48
φύγανε για τη Ρουμανία. Μεγαλώσανε
μαζί στους διάφορους παιδικούς
σταθμούς όπως στο Τούλκες. Και πάλι μαζί
το καλοκαίρι του '54 ήρθαν στους γονείς
τους στην Τσεχοσλοβακία. Φτάσανε στο
Κέχονιν, πόλη που ήταν γηροκομείο για
τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Ο
Ναούμ με την Ανθούλα πήγαν στο Μπρνο
στους δικούς τους και η Ειρήνη στο Κρνοβ
στο χωριό Πουρκάκιτσε. Έζησε τραγικές
στιγμές αφού βρήκε μόνο τον πατέρα της
από την οικογένειά της. Η μάνα της είχε
πεθάνει το 1951, τα δύο της αδέρφια, ο
Οδυσσέας και η Αγλαΐα πέσανε ηρωικά
στις μάχες του ΔΣΕ. Τότε έμαθε όλο το
δράμα για την οικογένειά της. Η Ανθούλα
Μπόγια ήταν παντρεμένη με το
προσφυγόπουλο Δημήτρη Ιωαννίδη από

Αγαπητή Σύνταξη του ΚΑΛΗΜΕΡΑ,

αγαπητήμαςΤασούλα,

Α
πό τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος

Καλόγερος
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το Γλυκονέρι Καστοριάς. Όλη η οικογένειά
του κατοικούσε στη λουτρόπολη Γέσενικ.
Ο Δημήτρης ήταν τεχνίτης τηλεόρασης,
ενώ η Ανθούλα φαρμακοποιός. Είχαν δύο
παιδιά, το Βαγγέλη και την Ελένη.
Έρχονταν ταχτικά στην Οστράβα, στη
Χραμπούφκα, γιατί η αδερφή του
Δημήτρη, η Γιαννούλα έμενε εκεί.Μέναμε
σε μια πολυκατοικία, σε μια είσοδο στη
γνωστή Χόκεγκα, Μαγιόρα Νοβάκα 19. Δε
γυρίσανε στην Ελλάδα. Η Ανθούλα ήταν
ένα ζωηρόκορίτσι μεσγουράμαλλιάόπως
κα ι ο Ναούμ . Κατάγον ταν από
επαναστατικήοικογένεια.
Την επιστολή στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, αγαπητή
Τασούλα, πρέπει να την έγραψεο Ζήσης, ο
αδερφός τηςΑνθούλαςκαι τουΝαούμ.
Συγχαρητήρια, Ζήση, για το ιστορικό της
οικογένειά σου. Η Ανθούλα Μπόγια βρίκε
τραγικό τέλος το Δεκέμβριο του '80
επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Στο έδαφος
της Γιουγκοσλαβίας ο Δημήτρης έχασε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέσανε
στο τοπικό ποτάμι. Το αποτέλεσμα ήταν
τραγικό.ΗΑνθούλακαι η κόρη τηςΕλένη, 9
χρονών, σκοτώθηκαν, όπως και ο ένδοξος
αγωνιστής πατέρας της, Δημήτρης.
Κινητοποιήθηκαν οι οικογένειές τους και
τους φέρανε στοΜπρνο. Στην κηδεία τους
πήρεμέρος όληηπόλημαζί κα οι πολιτικοί
πρόσφυγες. Ο δυστυχισμένος άντρας της
με το γιο τους Βαγγέλη γύρισαν στο
Γέσενικ στην οικογένειά του. Ο Δημήτρης
δε ζει πια, έμεινε μόνο το απαρηγόρητο
παιδί τους, ο Βαγγέλης. Αιώνια η μνήμη
τους!
Μας συγκίνησε επίσης, Τασούλα, ο χαμός
του αγωνιστή Μιχάλη Φουλίδη και των
συντροφισσών Αλεξάνδρας Οικονόμου
και Μαρίας Βαρελά-Ματσερίδου. Να' ναι
ελαφρύ το χώμα της δεύτερης πατρίδας
πουτουςσκεπάζει.
Και τα δυσάρεστα από τη Θεσσαλονίκη.
Πέθανε ο ένδοξος αγωνιστής πρώην
π ο λ ι τ ι κ ό ς π ρ ό σ φ υ γ α ς σ τ η ν
Τσεχοσλοβακία Λεωνίδας Ακριτίδης από
την Πέλλα στη Β. Ελλάδα. Κατοικούσε στο
Σούμπερκ Τσεχοσλοβακίας. Πέθανε και ο
Τζήμας Κώστας και πιο πριν η γυναίκα του
Βάγια, προσφυγόπουλα από την
Τσεχοσλοβακία. Κατοικούσαν στην
Κάρβινα της Μοραβίας. Η καταγωγή τους
ήταν από το Γλυκονέρι Καστοριάς. Ήρθε
και η θλιβερή είδηση από τα γειτονικά
Σκόπια. Πέθαναν οι ακριβοί μας φίλοι τα
σλαβομακεδονόπουλα ο Μαντέφσκι
Γιάννης και η γυναίκα του Λένα από τη Β.
Ελλάδα. Μεγαλώσαμε μαζί στους
παιδικούς σταθμούς της Τσεχοσλοβακίας
και ήμασταν μαζί στο συγκρότημα της
χορωδίας Γκότσε Ντέλτσεφ στην
Οστράβα. Ο Γιάννης ήταν ένας από τους
καλύτερους χορευτές με δάσκαλο το

Μίλαν Κότα. Διαμέσων του ΚΑΛΗΜΕΡΑ
στέλνουμε θερμά συλλυπητήρια στις
οικογένειές τους. (Στα Σκόπια πέθανε και
το μέλος της χορωδίας μας ο Θανάσης
Γκρεκόφσκι, ένα από τα μεγάλα ταλέντα
του χορευτικού συγκροτήματος του
ΜΙΛΑΝ ΚΟΤΑ, με έδρα την Οστράβα. Ο
χρόνοςέγραφε1955.).
Κλείνοντας την επιστολή μου χαιρετώ
όλους τους αναγνώστες του ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
όλες τις φίλες και τους φίλους από την
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Τέλος χαιρετώ
τους υπεύθυνους του ΚΑΛΗΜΕΡΑ και
προσωπικά εσένα αγαπητή μας Τασούλα
Ζησάκη.
Σας παρακαλώ να δημοσιευτεί και το
μοιρολόγι της Ηπείρου που τραγουδιέται
και σήμερα για κείνα τα θλιβερά γεγονότα
του '40 στον πόλεμο της Αλβανίας. Με
εκτίμηση, Καλόγερος Νίκος, 12 Ιουλίου
2012.

μας
έστειλε τηνακόλουθηανταπόκριση:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (8 Ιουλίου
σ τ ο χ ω ρ ι ό μ α ς τ ο

Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ
(Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας).
Συγκεντρώθηκαν 5.000 νέοι της ΚΝΕ από

όλη την Ελλάδα (από την Κρήτη μέχρι τον
Έβρο). Όλοι τίμησαν το μνημείο του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και όλους
εκείνους που έχασαν τη ζωή τους για τα
ιδανικά που πίστευαν. Το πρόγραμμα
άρχισε με τον όρκο του μαχητή του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Ακολούθησε η ομιλία του Γραμματέα της
ΚΣ τηςΚΝΕκ.ΘοδωρήΧιώνηεξιστορώντας
όλα τα γεγονότα που εξελίχθησαν στη
περιοχή μας, Γράμμου-Βίτσι από το 1946-
1949. Έγινε ανάγνωση, πρόσκληση
νεκρών των ονομάτων όσων χάθηκαν στον
πόλεμο αυτόν από τη γύρω περιοχή μας.
Υπήρχε έκθεση φωτογραφίας, βιβλιοθήκη

« »
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Για επικοινωνία με τον Ν.

Καλόγερο: Αιακού 27 54454, κ. Τούμπα,

Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΣ)

Μοιρολόγι τηςΗπείρου

«Ποιος θέλει ν' ακούσει πόλεμο/ποιος

θέλει ν' ακούσει μάχη/για ας βγει ψηλά

στην Ήπειρο/δίπλα στο Τεπελένι./ Και

κει θ' ακούσει, μάνα μου, πόλεμο/κι εκεί

θ' ακούσει μάχη/πως πέφτουν οι

σφαίρες σα βροχή/τα βόλια σαν

χαλάζι./Εσείς βουνά της Κορυτσάς/κι οι

κάμποι της Χειμάρας/ποτέ σας μη

λουλουδ ιάσε τ ε / χορ τάρ ι να μη

βγάλετε/για το κακό που έγινε/αυτού

στην Αλβανία/και στης Γριάς το

Μνήμα/και πέσανε φαντάροι/πέσανε

λεβεντάδες/εκεί έπεσε κι ο αετός/ο

Γκούμας Αχιλλέας/που' ταν στολίδι των

Γρεβενών/καμάριστοχωριό του».

.

Τοπαραπάνωμοιρολόγι είναιαφιερωμένο

στους πολεμιστές του '40 στο Αλβανικό

Μέτωπο και ιδιαίτερα στους επιζώντες.

Ένας απ' αυτούς είναι και ο ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ, πολιτικός πρόσφυγας στο

Μπρνο της Τσεχίας.Να' σαι καλά, αγαπητέ

μας Χρήστο, συντροφικά , Νίκος

Καλόγερος.

Ο Γκούμας Αχιλλέας καταγόταν από το

χωριόΜέγαρο Γρεβενών.Ότανημάναμας

γέννησε το 6ο της παιδί στα 1941, το

ονόμασαν Αχιλλέα, προς τιμή του

κουμπάρου μας Αχιλλέα Γκούμα. Το

ΤΕΠΕΛΕΝΗ είναι πόλη της Αλβανίας στα

σύνορα με την Ήπειρο. ΧΕΙΜΑΡΑ – πόλη

στη Β. Ήπειρο της Αλβανίας. Πογράδετς –

πόλη της Αλβανίας, απέναντι από τα

Μπιτόλια της Π.Γ.Δ.Μ. (Μοναστήρι στα

ελληνικά). Κορυτσά – πόλη της Αλβανίας.

Καταφορίζοντας τα βουνά του Γράμμου

μπαίνουμε στα βουνά της Κορυτσάς που

έχουν τη σλάβικη ονομασία Μοράβα, στα

βουνά της Γριάς το Μνήμα. Όλη αυτή η

περιοχή ονομάζεται και ΛΕΝΗΑ στα

αλβανικά. Εκεί ήμασταν μαζί με το γιατρό

Γιώργο Καράτζιο και το φίλο μου Δημήτρη

Τσαντό, πουμένουνεστοΝτβουρΚράλοβε

της Τσεχίας. Μαζί ήμασταν και στον

παιδικό σταθμό Σκόκοφ στον τσέχικο

παράδεισο . Του στέλνω

τουςεγκάρδιους χαιρετισμούςμου.Κ.Ν.

Skokov Cesky-Raj

Από τα Ιωάννινα, Λυκόρραχη

(Κεφαλοχώρι) Κόνιτσας ο

Σωτήρης Φασούλης

26



με εκδόσεις της «Σύγχρονης Εποχής» και
αναψυκτήριο. Όλα έγιναν με μεγάλη τάξη
κα ι πα ρ έδωσα ν τ ο ν χώρ ο τ η ς
συγκέντρωσης όπως την παρέλαβαν οι
νέοι. Σας στέλνω από το Ριζοσπάστη
σχετικό κείμενο που αναφέρεται στο
γεγονόςαυτό.

Σημείο αναφοράς στο χώρο της
κατασκήνωσης αποτέλεσε η έκθεση με
φωτογραφίες και αντικείμενα από την
ηρωική δράση του ΔΣΕ. «Η ιστορία
διδάσκει: Αγώνας για την ανατροπή»
έγραφε το πανό στην είσοδο και η έκθεση
που οργανώθηκε, έδωσε σε όσους την
επισκέφτηκαν ένα ζωντανό μάθημα
ιστορίας. Στο τραπέζι στο κέντρο της
αίθουσας βρίσκονται τοποθετημένα μια
σειρά αντικείμενα που έχουν βρεθεί στις
πλαγιές των γύρω βουνών, αδιάψευστοι

μάρτυρες του τιτάνιου αγώνα που δόθηκε
στην περιοχή: σφαίρες, κάλυκες,
θραύσματα από οβίδες, τμήματα από τα
πολυβόλακαι τα«πάντσερ» τωνμαχητών.
Μέσα από σχετικούς χάρτες οι νέοι και οι
νέες μπόρεσαν να κατατοπιστούν για τις
σκληρές μάχες στο Γράμμο και το Βίτσι.
Έμαθαν ακόμα περισσότερα για το
θρυλικό ελιγμό με τον οποίο έληξε η
μεγάλη μάχη του Γράμμου, τον Αύγουστο
του'48. Για την ανακατάληψη του
Γράμμου, όταν το Μάρτη του'49 ο ΔΣΕ
επανάκτησε σε μόλις 5 μέρες το έδαφος,
το οποίο οαστικός στρατός είχε καταλάβει
με προσπάθειες 70 ημερών. Μια σειρά
πλευρές που αναδεικνύουν το ηθικό
μεγαλείο και την υπεροχή του ΔΣΕ ήρθαν
σ τ ο ω ς ε π ί σ η ς , μ έ σ α α π ό τ η
φωτογραφικής έκθεση. Ανάμεσα σε αυτές
ξεχώρισαν οι φωτογραφίες που
σκιαγραφούν τον άθλο των υγειονομικών

υπηρεσιών, οι τραυματιοφορείς που
έσωσαν δεκάδες τραυματισμένους
μαχητές μεταφέροντάς τους με κίνδυνο
της ζωής τους , ο ι γ ιατρο ί που
πραγματοποίησαν ακόμα και εγχειρήσεις

σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το
μέτωπο, οι μαχήτριες που, μέσα στη
φωτιά της μάχης, αποφοίτησαν αο τη
σχολή υγειονομικών και βοήθησαν ως
νοσηλεύτριες τοναγώνατουΔΣΕ.
Ένα είναι το «μάθημα» που βγαίνει από
κάθε πτυχή της ιστορίας και της δράσης
του ΔΣΕ: Η στρατιωτική ήττα που γνώρισε
ο ΔΣΕ από τον αντίπαλο, καθόλου δε
συνεπάγεται την ηθική ή την πολιτική του
ήττα. Όσο σκληρή και οδυνηρή κι αν είναι
η ήττα και οι συνέπειές της, δεν είναι
δυνατό να σβήσει την ανωτερότητα των
αξιών και των ιδανικών για τα οποία
πολέμησαν χιλιάδες μαχητές και
μαχήτριες στα χρόνια 1946-1949. Ο
αγώνας του ΔΣΕ βρίσκει δικαίωση στους
σημερινούς αγώνες του λαού και της
νεολαίας, στην επιλογή της ανατροπής και
τ η ς ρή ξη ς μ ε το σύσ τημα τη ς
ε κμε τάλ λευσης : «Αγώνας - Ρή ξη -

Ανατροπή, η ιστορία γράφεται με πάλη
ταξική», όπως είναι και το κεντρικό
σύνθημα του 21ου αντιιμπεριαλιστικού
διημέρουτηςΚΝΕ

Οδηγός για τους σύγχρονους αγώνες

η ιστορία τουΔΣΕ

.

po přečtení vaší recenze na knihu "
Achileas, Achil , nebo...nic" pokládám za
svojí povinost zareagovat a sdělit vám pár
svýchpocitů.
Tuto knihu jsem četl a musím přiznat, že
mě její příběh zaujal. Autor podle mne řeší
naprostoodlišnédilema, než kterýmnás ve
vašemčlánkuunavujete.
Sám pocházím z rodiny , kde můj otec byl
Ř e k a m a t k a Ř e k y n ě s e
slovanskomakedonskými kořeny. Odmého
narození až dodvacátého roku jsemneměl
ani tušení o problémech, které vás zřejmě
hodněpálí a zároveň zřejmě idopalují.

Mé vzpomínky na dětství jsou spjaty s
pohodou a láskou rodiny, ve které jsemměl
tu čest vyrůstat. Rodiče mě vychovávali se
vší svědomitostí a na pohodu, harmonii a
lásku z dětských let vzpomínám s dojetím
do dnes. Vzhledem k mému věku - 44 let,
m ám do c e l a f u n k č n í p amě ť a
nevzpomínám si, že by u nás v rodině
docházelo k řešení nějakých nesmyslných
národnostních problematik. Veškeré
příbuzenstvo jak z maminčiny tak i
tatínkovy strany se vzájemně stýkalo v
naprosté pohodě a nemohu zapomenout
zejména na spousty rodinných oslav, kde
bývalo vždy veselo, tak jak je u nás dobrým
zvykem. U nás doma se mluvilo všemi
jazyky, kterými rodiče vládli.Můj tatínek se
d o k o n c e n a u č i l o b s t o j n ě
slovanskomakedonsky, mimo tento jazyk u

áženýpaneDorovský,
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(φωτογραφία -Πιερία,Όλυμπος,μαχήτριες τουΔΣΕ,Μάρτη1948)
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nás byla běžně užívána řečtina i čeština.
Kolikrát jsme se nasmáli, když došlo ke
slovnímzkomoleninámapromíchání všech
těchto jazyků. Myslím, že většina čtenářů
ví, o čempíši.
Po zdárném překonání puberty jsem mezi
svými přáteli, kteří podle vaší kategorizace
pocházeli z obou skupin, tedy řecké i
slovanskomakedonské objevil problém,
který vás a pár vám spřízněných oveček
zřejměztrpčoval a ztrpčuje život.
Proto mé první otázky týkající se této
problematiky směřovaly k mamince.
Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých
informací o naší rodině. Vyprávěla mi o
mém prapradědečkovi z máminy strany,
který aktivně bojoval proti Bulharům, kteří
na začátku 20. století uzurpovali řecká
území v oblasti řecké makedonie
(makedonomaxos – makedonský
bojovník), jeho jméno je uvedeno i na
památníku poblíž obce Asprogia odkud
maminka pochází. Můj dědeček opět z
maminčiny strany, jehož jméno mám tu
čest mít, bojoval statečně za nezávislost
Řecka proti fašistům a bohužel v tomto
nerovnémboji padl.
Jediný problém, kterýmaminka zmínila byl
ten, že když si chtěla vzítmého tatínka tak ji
svatbu rozmlouvali nějací zanícení
slovanskomakedonští nacionalisté, kteří ji
nazývali grkomanem (něco jako Řekofilka)
a že si měla vybrat někoho z "jejich"
komunity.
Pokusím se má slova zestručnit. Za sebe
mohu říct, že mám spoustu přátel z obou
komunit. Lidi totiž není dobré odlišovat
podle původu, ale podle jejich povahy.
Věnuji se trochu hudbě a nedám dopustit
na překrásné melodie z balkánu a je mi
naprosto jedno, jestli se v nich zpívá
řeckým, pont ským, bu lha rským,
slavomakedonským nebo tureckým
jazykem. Hudba se také pane Dorovský liší
pouze ve své kvalitě. Je to obdobné jako u
lidí.
Závěremmi dovolte přidat pár negativních
zkušeností zmého života spojených s touto
problematikou.Měl jsemmožnost vidět na
vlastní oči mapy s názvem Velká
Makedonie, které byly vytištěné ve Skopii a
zahrnují území náležící nejen nynějšímu
Řecku , ale i Bulharsku. Osobně mě
verbálně napadl jeden z vašich spřízněnců,
tehdy mně bylo 19 let, neznal jsem ho, on
mě zřejmě ano, sprostě na mě křičel něco
ve smyslu velké revoluce, a že nám - Řekům
ještě ukáže. Byl to starší člověk u kterého
bych očekával něco úplně jiného. Takto
bych mohl pokračovat ještě dlouho.
Vrcholem všeho je tvrzení se kterým jsem
se setkal také a sice o tom, že Alexandr
Veliký byl Slovanský makedonec. Nejsem

odborníkem v dějepise, ale jedno jsem si
ještě ze ZDŠ zapamatoval a sice to, že
Slované byli kočovným národem a Evropu
začali osídlovat v 6. století našeho
letopočtu.....
Jednu zprávu pro vás potěšující pane
Dorovský mám, ve vašem boji bohužel
nejste sám. Když jedu do své milované
vlasti a projíždím Slovanskou makedonií
míjím nově umístěné cedule u dálnice s
názvem této dálnice po výše zmiňovaném
vojevůdci, stejný název nese i letiště v
hlavním městě Skopii a uvnitř města byla
dokonce nově umístěna socha obrovských
rozměrů téhož Řeka pane Dorovský za 9
miliónů Eur vyrobena na zakázku v Itálii.
Nacionalismus zabíjí pane Dorovský.
Nebylo by rozumnější investovat tak
obrovskou částku lidem potřebným tuto
pomoc?
Co říct závěrem ? Úpřimně je mi vás líto,
musí ve vás být hodně zloby. Ale za co
můžeme my, kteří s oblibou čteme
Kalimeru? Přestaňte nás prosím obtěžovat
s v ý m i n e s m y s l n ý m i a t ě ž k o
pochopitelnými články, na které nejsme
ani trochu zvědaví. Koho zajímají v dnešní
době dvojjazyčné názvy vesnic ? Jestli se
město jmenuje Monastir, Bitola nebo
nevím jak, mě nezajímá. Trápí mě jiné věci,
například jak se moje vlast dostane z tíživé
situace, do které se díky nenasytným a
zkorumpovaným politikům dostala, trápí
mě situace ve Slovanské makedonii, kde
mám příbuzné, tam je situace ještě o
mnoho tragičtější. Trápí mě i to, že vaší
komunitu nazývají občané Slovanské
makedonie egejci a nechtějí mít s vámi nic
společnéhoa taktobychmohlpokračovat.
Soustřeďte raději své schopnosti a energii
na záchranu tak krásné země jakou
bezesporu Slovanská makedonie i její
obyvatelstvo jsou. Na urovnání těchto
pocuchaných vztahů s vámi – egejskými
slovanskými makedonci. Podpořte i
finančně, je li to ve vašich silách tuto
záchranu. Jste schopný lektor a zároveň
zastáváte funkci předsedy občanského
sdružení " Společnost přátel jižních
Slovanů" , věřím, že tato pomoc by byla ve
vašem případě daleko účinnější a určitě by
napomohla více dobré věci. Mohl byste se
totiž také dožít toho, že se v této zemi
budetemoci v brzké budoucnosti domluvit
pouzealbánským jazykem…..

'
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S přátelským pozdravem Trifon Moras,

věrný čtenářKalimery.

Τις προάλλες σε καφενείο η συζήτηση
πήρε φωτιά ανάμεσα σε Έλληνες για τη
βιβλιοκριτική παρέμβαση του καθηγητή
Πανεπιστήμιου κ. Ιβάν Ντορόφσκυ στο
διήγημα του Κ. Κοκόση “Το μακρύ ταξίδι
του Αχιλλέα”. Στη παρέα διάφοροι .
Κόσμος απ τη πολιτική προσφυγιά,
νεόφερτοι μετανάστες. Άκουγα με
ενδιαφέρον τις απόψεις που στη
πλειοψηφία τους ήταν μεστές και
διαλλακτικότατες Δεν έλειπαν φυσικά και
οι γεμάτες αυταπάτες μικροαστικές
προσεγγίσεις. Έψαξα αμέσως να διαβάσω
την εν λόγω βιβλιοκριτική στο περιοδικό.
Διαβάζοντάς την αποφάσισα ότι θα ήταν
χρήσιμο να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις
και προβληματ ισμούς μαζί σας .
Στο διήγημα στο οποίο αναφέρεται η
βιβλιοκριτική παρέμβαση δεν θα
αναφερθώ.
Είναι ένα διήγημα ποτισμένο με μίσος, με
ψεύδηκαιανακρίβειες. Επιτελεί άριστα το
σκοπό για τον οποίο κυκλοφόρησε σε δύο
γλώσσες. Με τον ένα η τον άλλο τρόπο
κάθε αράδα χτυπά ωμά ή ύπουλα την
πολιτική προσφυγιά, το διεθνισμό και σε
τελικήανάλυση τουςαγώνες του λαούμας
για δικαιοσύνη, δημοκρατία, εθνική
α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α
Άξιος ο μισθός του τέως διπλωμάτη. Σε
καμιά περίπτωση δε μπορούμε να
κατατάξουμε αυτό το δημιούργημα στα
λογοτεχνικά έργα, ούτε το δημιουργό του
στους συγγραφείς. Συγγραφείς σε
εντεταλμένη υπηρεσία κατά του λαού
τουςδενμπορούνναυπάρξουν
Ο κ. Ιβάν Ντορόφσκυ στη βιβλιοκριτική
του ξεκ ινά την παρέμβαση του
μεθοδολογικά σωστά αφού παραθέτει το
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της εποχής.
Με τη πρώτη όμως ανάγνωση του
πλαισίου αυτού είναι διακριτός ο
αντιεπιστημονικός τρόπος παρουσίασης
και ανάλυσης όπως και πάρα πολλές στη
καλύτερη περίπτωση ανακρίβειες του
κ α τ ά τ α ά λ λ α α ξ ι ο σ έ β α σ τ ο υ
πανεπιστημιακού.
Επιγραμματικά ας δούμε ορισμένες απ
αυτές .
Η ίδρυση του ΕΑΜ έγινε μετά από την
απόφαση της 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ.
Την ίδρυση του ΕΑΜσυνυπέγραψαν εκτός
του ΚΚΕ, το Αγροτικό Κ.Ε., το Σοσιαλιστικό
Κ.Ε και η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Το
Μακεδονικό απελευθερωτικό μέτωπο
δενσυνυπέγραψετην ίδρυσητου.
Για τις μετά την απελευθέρωση από τους

Ναζί εξελίξεις αναφέρει ότι η ηγεσία του

εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος

Α
πό το Μανώλη Κλώντζα,

ιστορικό,Μπρνο
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υπέπεσε σε σειρά λαθών που οδήγησαν

στην αποχή από τις εκλογές τοΜάρτη του

Ανταυτού οι κομουνιστές κήρυξαν

αντάρτικο για το οποίο δεν υπήρχαν

θετικές προϋποθέσεις ούτε στην

εσωτερική πολιτική σκηνή ούτε στη

διεθνή

'46.

.

Τι ναπρωτοσχολιάσει κανείς ...
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει
αυτά τα ιδεολογήματα στον αστικό τύπο
και βιβλιογραφία Από τη μια το καλό
ΕΑΜ που όλοι το εξυμνούν φέρνοντας το
στο μπόι και στα μέτρα τους και από την
άλλη η έξυπνη και συνετή γραμμή που
θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει το ΚΚΕ
συμμετέχοντας στις εκλογές παρωδία του
46 (κάτ ι που φυσικά στοχεύε ι
περισσότεροστοσήμερααπ' ότι στο τότε).
Ένα κίνημα δηλαδή που είτε θα είχε
υποκλιθεί στους αυτόβουλους ξένους
εμπρησ τέ ς κα ι σ τους ν τόπ ιους
εντολοδόχους τους μοναρχοφασίστες,
είτε θα ακολουθούσε το δρόμο του
σφάξεμεαγάμουνααγιάσω
Για να το κατανοήσουμε καλύτερα είναι
σαν σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός να
διαλέξει το δρόμο του συμβιβασμού με τη
βαρβαρότητα λόγω των δυσμενών
διεθνώνκαι εσωτερικώνσυνθηκών.
Είναι μια λογική που ο Κολοκοτρώνης, ο
Καραϊσκάκης, ο Σουκατζίδης και τόσοι
ά λ λ ο ι τ σ α λ α π ά τ η σ α ν .
Η πολιτική προσφυγιά, οι αγωνιστές του
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΔΣΕ είναι υπερήφανοι
πουακολούθησαν τοδύσκολοαυτόδρόμο
του αγώνα για το δίκιο ενάντια σε κάθε
βαρβαρότητα ανεξάρτητα από το αν οι
συνθήκες είναι θετικές ημη .
Σε άλλο εδάφιο ο κ. Ιβ. Ντορόφσκυ

αναφέρει ότι η λεγόμενη Μακεδονική
εθνότητα στην Ελλάδα για αιώνες
δέχθηκεβίαιεςδιώξεις !!
Παρακάμπτουμε τα περί Μακεδονικής
εθνότητας τονίζοντας μόνο ότι έθνος
είναι η ιστορικά διαμορφωμένη σταθερή
κοινότητα ανθρώπων, που εμφανίστηκε
πάνω στη βάση της κοινότητας της
γλώσσας, του εδάφους, της οικονομικής
ζωής και της ψυχοσύνθεσης που
εκδηλώνεται στην κοινότητα του
π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .
Με βάση αυτήν την αντίληψη δεν υπάρχει
γενικά μακεδονικό έθνος. Η Μακεδονία
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μεγάλη
γεωγραφική περιφέρεια, όπου ζούνε
πολλάέθνη.
Το κυρίαρχο έθνος που υπάρχει στην
ΠΓΔΜ δημιουργήθηκε ως τέτοιο μόνον
μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν
συνέτρεξαν οι παραπάνω όροι στην
Αυτόνομη Δημοκρατία στα πλαίσια της
Γιουγκοσλαβίας, ενώ υπάρχουν πολλές
αποδείξεις πως μέχρι μια περίοδο ως

προσδιορισμός χρησιμοποιούνταν
επίθετο που αναφερόταν στη σλαβική
καταγωγή (Σλαβομακεδόνας)
Αυτό όμως που είναι πέρα για πέρα ξένο
με την ιστορική επιστήμη είναι ο με τη
μορφή αξιώματος ισχυρισμός του ότι οι
σλαβόφωνοι της Μακεδονίας ή κατά τον
Ντορόφσκυ η Μακεδονική εθνότητα στην
Ελλάδαγιααιώνεςδέχθηκεβίαιεςδιώξεις.
Όπως οφείλει να ξέρει πολύ καλά ο κ.
Ντορόφσκυ η γένεση της εθνικής
συνείδησης και ταυτότητας με τα
χαρακτηριστ ικά που αναφέραμε
παραπάνω είναι προϊόν της κρίσης της
φεουδαρχίας και της ανάπτυξης των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στον
κο ινων ι κοο ι κονομ ι κό τομέα . Ο ι
Φεουδαρχικές κοινωνίες ανάμεσά τους το
Βυζάντιο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τ ο υ κα θ ώ ς κα ι η Ο θω μ α ν ι κ ή
αυτοκρατορία με τη τιμοκρατική
φεουδαρχική δομή της δε χωριζόταν και
δεν αυτοπροσδιορίζονταν στη βάση της
εθνικής συνείδησης. Ο κυρίαρχος
παράγοντας αυτοπροσδιορισμού για τον
άνθρωπο και για τις κοινωνίες την περίοδο
της φεουδαρχίας ήταν η θρησκευτική
συνείδηση. Ήταν ο παράγοντας που
σ υ ν τ η ρ ο ύ σ ε κα ι θω ρά κ ι ζ ε τ ι ς
φεουδαρχικές οικονομικές μονάδες αλλά
και τις κρατικές δομές. Εδώ πρέπει να
αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν είναι
καθόλου τυχαία η γένεση και η
σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης σε
περιοχέςμευπόανάπτυξηκαπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής, σε περιοχές με
μ ι κ ρ ό π ο σ ο σ τ ό ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν
(μουσουλμάνων ) υπηκόων. Τα νησιά του
Α ι γ α ί ο υ ( θ α λάσ σ ι ο ε μ π ό ρ ι ο -
συσσώρευση ενχρήματου πλούτου) η
Πελοπόννησος για τους παραπάνω
βασικά λόγους έγιναν εκκολαπτήριο της
νέας συνείδησης. Τα Βιλαέτια της
Μακεδονίας σε καμιά περίπτωση δε
μπορούσαν να προπορεύονται σ αυτόν
τον τομέα λόγω της σχετικής οικονομικής
καθυστέρησης και λόγω της ύπαρξης
ισχυρού και συμπαγούς μουσουλμανικού
στοιχείου με άφθονα για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα της εποχής (και όχι μόνο)
δικαιώματα και με ελάχιστες υποχρεώσεις
απέναντι στις κρατικές δομές. Αυτός ήταν
ο λόγος που δεν έχουμε ισχυρά εθνικά
κινήματα και επαναστάσεις στο
γεωγραφικό αυτό χώρο. Εξαίρεση
αποτελεί η επανάσταση υπό τον Ε. Παππά
στη Χαλκιδική το 1821. Η επανάσταση
αυτή που για τους παραπάνω λόγους δεν
κράτησε πολύ. Ένας άλλος λόγος ήταν η
απροθυμία της εκκλησίας και των
προκρίτων να βοηθήσουν υλικά και ηθικά
εξαιτίας των ισχυρών προνομίων που

απολάμβαναν.
Συμπερασματικά μπορούμε με ασφάλεια
να υποστηρίξουμε ότι ο ισχυρισμός της
βίαιης δίωξης από το ελληνόφωνο
στοιχείο είναι από ιστορική άποψη
αβάσιμος. Ο χριστιανικός πληθυσμός του
Μακεδονικού γεωγραφικού χώρου ζούσε
αρμονικά (στα πλαίσια των δυνατοτήτων
που παρείχαν οι φεουδαρχικές δομές)
μεταξύ του επί αιώνες με μοναδικό ίσος
π ε δ ί ο σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς α υ τ ό τ η ς
αντιπαράθεσης με το κυρίαρχο
μουσουλμανικό στοιχείο και με τις
φεουδαρχικές αρχές. Η εθνικιστική βία
εισάγεται στη περιοχή αυτή από τα εθνικά
καπιταλιστικά κράτη και τις αστικές τους
τάξεις πριν και κατά τη διάρκεια των
βαλκανικών πολέμων Το φθινόπωρο του
1893 ιδρύθηκε η Εσωτερική Μακεδονική
Επαναστατική Οργάνωση» με καθαρά
αντιφεουδαρχικά χαρακτηριστικά, μέλος
της οποίας «μπορούσε να γίνει κάθε
κάτοικος της Ευρωπαϊκής Τουρκίας χωρίς

διάκριση γλώσσας, εθνικότητας,
θρησκείας και πολιτικών, φυλετικών
πεποιθήσεων», και που σκοπός της ήταν
«η βελτίωση της πολιτικής και κοινωνικής
θέσης των κατοίκων της Μακεδονίας»,
αλλά και η «απαλλοτρίωση των μεγάλων
τσιφλικιών προς όφελος των ακτημόνων
αγρο τών κα ι η Αυ το νομ ί α τη ς
Μακεδον ίας» . Σ το πλα ίσ ιο του
βουλγαρικού αστικού μεγαλοϊδεατισμού
σχηματίστηκε, δύο χρόνια μετά, η
«Εξωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση» (Κομιτάτο των Βερχοβιστών),
η οποία και προχώρησε σε δολοφονίες
πολιτικών εθνικών αντιπάλων («οι
κομιτατζήδες που ανήκαν στο Κομιτάτο
των βερχοβιστών έβγαζαν από τη μέση
κάθε Έλληνα ή Τούρκο που δεν εκτελούσε
τις εντολές τους.»). Στο φόντο των
παραπάνω εξελίξεων στην περιοχή,
ι δρύθηκε το 1904 το ελ λην ι κό
«Μακεδονικό Κομιτάτο». Οι συγκρούσεις
μεταξύ των αντάρτικων ομάδων και η βία
γενικεύτηκαν ως το 1908 (μέχρι την
Επανάσταση των Νεότουρκων), ενώ στην
ίδια τη Βουλγαρία εντάθηκαν οι διώξεις
ενάντια στο ελληνικό στοιχείο (1900-
1906). Φυσικά και υπήρξαν διώξεις από
μοναρχοφασιστικές κυβερνήσεις στα
πλαίσια του Ελληνικού κράτους. Οι
διώξεις όμωςαυτές είναι πολιτική επιλογή
της άρχουσας τάξης που απαντούσε σε
ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και
συνδέεται άμεσα με τα πολιτικά
φρονήματα και με το βαθμό αντίστασης
στις τυραννικές για το λαό και ξενόδουλες
αυτές κυβερνήσεις. Οι σλαβόφωνοι
Έλληνες διώχτηκαν βασικά και κύρια για
την αντιφασιστική τους στάση και για τη
στήριξη στην σοσιαλιστική προοπτική ως
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Στήθηκαν η προτομή του Νίκου Θεοχαρόπουλου (Σκοτίδας), υποστράτηγος ΔΣΕ (γεν. σκοτώθηκε το , στο χωριό

καταγωγής του, το Βατοχώρι και πλακέτα στον τόπο θυσίας Εδώ σκοτώθηκε ο υποστράτηγος του ΔΣΕ Νίκος Θεοχαρόπουλος

(Σκοτίδας) 1915-1949, ΤιμήκαιΔόξαστουςαλύγιστους της ταξικήςπάλης,ΚΣΚΝΕ-ΚΕΚΚΕ, Ιούλης2012»

1915- 1949)

«

μονόδρομο για τη κοινωνική και
πολιτισμική τουςαπελευθέρωση.
Είναι η ταξική καταπίεση, που είναι

αναπόσπαστο στοιχείο της καπιταλιστικής
κ ο ι ν ω ν ί α ς , π ά ν ω σ τ η ν ο π ο ί α
αναπτύσσεται και η εθνική καταπίεση, η
καταπίεση μειονοτήτων, ανθρώπων με
άλλη καταγωγή, άλλο γλωσσικό ιδίωμα, η
φυλετική καταπίεση, η καταπίεση σε
βάρος των γυναικών, των μεταναστών
κλπ. Όμως μόνον η κατάργηση της ταξικής
καταπίεσης , της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο, η κατάργηση
του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού

συστήματος κι η οικοδόμηση της νέας, της
σοσιαλιστικής κοινωνίας μπορεί να θέσει
τις βάσεις για την κατάργηση και κάθε
άλληςκαταπίεσης.
Κάθε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο μίσος
στη διχόνοια και στην εκμετάλλευση από
τα διεθνή ισχυρά οικονομικοπολιτικά
κέντρα ιδικά στα Βαλκάνια που όπως
δείχνει η ιστορία και οι πρόσφατες
σχετικά εξελίξεις αναπτύσσονται οξύτατοι
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ί τ ω ν κ υ ρ ι ά ρ χω ν
γεωπολιτικά και οικονομικά δυνάμεων.
Δεν τις απασχολεί ποιος έχει το δίκαιο και
ποι το άδικο, αλλά κάθε φορά

διαμορφώνουν τις θέσεις τους ή ακόμα
αλλάζουν και θέσεις ανάλογα με τα
συμφέροντά τους και ανάλογα με τα
ευκαιριακά μέτωπα οργανώνονται για τη
διανομήμεριδίων.
Τα «ωραία» συνθήματα που ακούγονται
π ε ρ ί α υ τ ο π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ κα ι
αυτοδιάθεσης σημαίνουν ότι η αλλαγή
των συνόρων όχι μόνο τούς είναι
αδιάφορο ζήτημα, αλλά και πρόσφορο
μέσο για τις επεμβάσεις, ακόμα και αν
αυτό συνεπάγεται πόλεμο, συγκρούσεις,
προστριβές. (συνεχίζεται…)

,

ος

«Την οργή των νεκρών να φοβάστε

και των βράχων τα αγάλματα.»



Μια Ελληνορωσική Βραδιά στο

« » με πολίτικη κουζίνα…GREEKZ



Με αντάρτικα τραγούδια και χορούς, ποίηση και

μουσική τιμάμε τους ήρωες του ΔΣΕ…
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