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Όπως θα δείτε, το Φεβρουάριο και Μάρτιο είχαμε αρκετές εκδηλώσεις.
Τιμήσαμε 4 μαχήτριες του ΔΣΕ, οι οποίες μένουν στην Οστράβα.
Γιορτάσαμε τα 72 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ. Συμμετείχαμε
στη μουσική βραδιά στο ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπο». Δύο
σχολεία από την Ελλάδα επισκέφτηκαν το Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, το
Πολυτεχνείο της Πράγας και την Εθνική Τεχνική Βιβλιοθήκη της Πράγας.
Γιορτάσαμε την πρώτη μέρα της Άνοιξης, 1η Μάρτη και σ’ αυτό το τεύχος
θα διαβάσετε και για το έθιμο του Μάρτη ή Μαρτιάς. Γιορτάσαμε την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα διαβάσετε και πώς γιορτάστηκε αυτή
η ημέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και γιατί όλος ο κόσμος γιορτάζει
αυτή την ημέρα. Λίγο πιο νωρίς φέτος, γιορτάσαμε και την εθνική
γιορτής της 25ης Μαρτίου στους καινούργιους χώρους στην Πράγα 5.
Εκτός από τις εκδηλώσεις μας, θα διαβάσετε σ’ αυτό το τεύχος τη
συνέχεια από τη ζωή του Κώστα Μιχαηλίδη (από το ημερολόγιο του,
φτάνουμε στο τέλος του 1954). Στη Βιβλιοπαρουσίαση παρουσιάζουμε
την διπλωματική εργασία της Σόνιας Μιχαηλίδου για τους Παιδικούς
Σταθμούς στη Βόρεια Βοημία και τη διδακτορική εργασία της Γεωργίας
Σαρικούδης για τον Ελληνισμό στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία με κριτική
ανάλυση της Τασούλας Ζησάκη-Healey.
Στην στήλη Έθιμα της Ελλάδας, θα διαβάσετε και για το Πάσχα των
Ελλήνων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τι μαγειρεύουμε για
το Πάσχα. Για τις Επιστολές, δεν θα σας πω τι θα διαβάσετε – είναι
ενδιαφέρουσες…
Επίσης, δημοσιεύουμε σπάνιο ιστορικό υλικό, το οποίο λάβαμε από
το Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαο Φλωράκη. Ευχαριστούμε το
Επιμορφωτικό Κέντρο για το υλικό αυτό και για την άδεια να τον
δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας.
Καλή ανάγνωση!
Τασούλα

Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC: GIBACZP
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε για την οικονομική ενίσχυση της Κοινότητάς και του περιοδικού μας:
Τον Χρήστο Προβίδα – Omikrongroup, 10.000 κορώνες

Τον Θωμά Πετσίνη, 5.000 κορώνες
Ιβάνα Αβουκάτου – 600 κορώνες
Άννα Κεφαλέλη και Θεοδόση Μαήμη – 30 ευρώ «Για το περιοδικό Καλημέρα. Είναι στη μνήμη αυτών των
ξενιτεμένων που δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Είναι για το περιοδικό που μας ανοίγει
την πόρτα και μας δίνει τόση χαρά. Καλή επιτυχία και πάλι.»
Ελισσάβετ Γούλα – 30 ευρώ
Νίκο Φρυτζαλά από τη Φλώρινα - 20 ευρώ
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις εταιρίες, εστιατόρια και άτομα που συμβάλανε στη λαχειοφόρο αγορά
στον εορτασμό της εθνικής επέτειος.
Λαχειοφόρο Αγορά 14.3.2015
Greece Tour & ΕΚ Πράγας
αεροπορικό εισιτήριο
Πράγα-Θεσσαλονίκη-Πράγα

Beauty Salon «Βασιλική»
φροντίδα για 1.500 κορόνες

Εστιατόριο «Καβάλα»
voucher/γεύμα
1.000 κορόνες

«DA CAPO»
2 πλούσια πρόγευμα

VTT
τρία μπουκάλια Metaxa,
2 voucher γύρο κοτόπουλου

Εστιατόριο «Όλυμπος»
2 voucher/γεύμα από
1.000 κορόνες (2.000)

«Greek Corner»
2 voucher από 500 κορόνες (1.000)

ΕΚ Πράγας
2 Εισιτήρια για τη συναυλία του
Αλκινόου
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ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ⁞ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΣΕ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
(Στη φωτογραφία από αριστερά,
πρώτη
σειρά
Η
Σαββατιανή
Νεουμάνοβα-Σταματάκη,
η
Ελευθερία Κοτούπα, η Αναστασία
Πιστολά και η Τασούλα ΖησάκηHealey, αντιπρόσωπος της Λέσχης
Φίλων ΚΚΕ, Τσεχίας. Δεύτερη σειρά
από αριστερά: ο Γιώργος Μούμουλος,
Πρόεδρος της ΕΚ Οστράβας, ο
Θανάσης Κοτούπας, γιος της
Ελευθερίας, η Βασιλική Πιστολά,
κόρη της Αναστασίας Πιστολάς και ο
Νίκος Πιστολάς, γιός της Α. Πιστολά,
πίσω από την Τασούλα)
Εκδήλωση για να τιμήσει τις τέσσερις
αντάρτισσες του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, Σαββατιανή
Νεουμάνοβα,
82
χρονών,
Αναστασία Πιστολά, 85 χρονών,
Ελευθερία Κοτούπα, 87 χρονών
και
Γαρυφαλλιά
Ρυμπονόβα
πραγματοποίησε η Λέσχη Φίλων
του ΚΚΕ στην Τσεχία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του «παλατιού
Πόρουμπα»
στην
πόλη
της
Οστράβας.
Συνοδευόμενες από τα παιδιά τους
οι αντάρτισσες φανερά συγκινημένες
δέχτηκαν το τιμητικό δίπλωμα Τιμής
Ένεκεν της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ
Τσεχίας, τα κόκκινα γαρύφαλλα
και το βιβλίο «Ο Ελληνισμός της
Τσεχίας», στο οποίο θα βρουν τους
συναγωνιστές και συναγωνίστριες
τους στο ΔΣΕ. Στην εκδήλωση
δυστυχώς δεν παραβρέθηκε η
Γαρυφαλλιά Ρυμπόνοβα επειδή
βρίσκεται σε γηροκομείο.
Η εκπρόσωπος της Λέσχης Φίλων
του ΚΚΕ στην Τσεχία, Τασούλα
Ζησάκη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
της Λέσχης και των απόγονων του
ΔΣΕ Τσεχίας στην Τσεχία και τους
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσουν τον
αγώνα τους. Επίσης, τους ενημέρωσε
για τα αποτελέσματα των εκλογών
στην Ελλάδα και την ενίσχυση του
ΚΚΕ, αλλά και για τις εκδηλώσεις
που η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ Τσεχίας
προγραμματίζει και μπροστά στα
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100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ.
Ο
πρόεδρος
της
Ελληνικής
Κοινότητας Οστράβας, Γιώργος
Μούμουλος τους πρόσφερε από
ένα τριαντάφυλλο εκφράζοντας
την αγάπη και το σεβασμό που
τρέφουν οι νέοι για τους μαχητές
και μαχήτριες του ΔΣΕ. Σημείωσε ότι
πρέπει οι νέοι, οι απόγονοι να ξέρουν
την ιστορία μας, να μαθαίνουν για
τον ηρωικό αγώνα του ΔΣΕ και ο
ίδιος υποσχέθηκε στις μαχήτριες
του ΔΣΕ να διοργανώσει κι άλλες
εκδηλώσεις προς τιμή τους. Η πρώτη
εκδήλωση θα γίνει με παιδιά της
Κοινότητας Οστράβας στην οποία
οι μαχήτριες θα μιλήσουν για τον
αγώνα του ΔΣΕ.
Με
δάκρυα
στα
μάτια
και
προσπαθώντας να κρύψουν την
μεγάλη συγκίνησή τους, οι μαχήτριες
μίλησαν για τις μεγάλες μάχες που
οι ίδιες πήραν μέρος στο Γράμμο και
Βίτσι. Έφεραν αρκετές φωτογραφίες
από τη ζωή τους στην Ελλάδα και
στο ΔΣΕ και ευχαρίστησαν την
ΚΕ του ΚΚΕ για την έκδοση του
«Έπεσαν για τη ζωή» από το οποίο
μάθανε μετά από πολλά χρόνια για
τα αδέρφια και συγγενείς τους που
έπεσαν στις μάχες του ΔΣΕ.
Επιπλέον, οι μαχήτριες έκαναν μία
προσφορά από το υστέρημα τους
για την ενίσχυση του ΚΚΕ με μία δική
τους υπόσχεση να είναι στην πρώτη
γραμμή της δράσης της Ομάδας στην
Οστράβα της Λέσχης Φίλων ΚΚΕ

στην Τσεχία. (δημοσιεύτηκε στο portal 902.gr στις 31/1/2015).
Ευχαριστούμε
την
Σοφία
Προύσαλη για την φροντίδα και
για το τραπέζι που πρόσφερε
στις αντάρτισσες μας και τα
παιδιά
τους.
Ευχαριστούμε
την Αναστασία Πιστολά για
τις νόστιμες πιτούλες!!!! Και
τον Πρόεδρο της ΕΚ Οστράβας,
Γιώργο Μούμουλο για τα
όμορφα τριαντάφυλλα και την
εξαιρετική φροντίδα για τις
αντάρτισσες μας κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης. (φωτογραφίες
από την εκδήλωση στη σελίδα
32)
Η δύο μαχήτριες του ΔΣΕ, Σαββατιανή
Νεουμάνοβα
(Σταματάκη)
και
Αναστασία Πιστολά με παρακαλέσανε
να βρω τα ονόματα πεσόντων
μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ
από τα χωριά τους, αντίστοιχα Άνω
Κλεινές Φλώρινας και Καβαλάρι
Κιλκίς από τους τόμους (7α-7ζ)
«Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση
της ΚΕ του ΚΚΕ. Η Αναστασία
Πιστολά είχε ετοιμάσει και μία λίστα
με τα ονόματα, ενώ η Σαββατιανή
Νεουμάνοβα (Σταματάκη) μου έδωσε
ονόματα συγγενών και αργότερα
μου έστειλε και τα ονόματα μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ από το δικό
της χωριό. Δυστυχώς, δεν βρήκαμε
στοιχεία για τον αδερφό
της
Σαββατιανής, Συμεών (Σίμος)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ⁞ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Σταματάκη του Σταμάτη και της
Γραμματώς και για την αδερφή
της Κωνσταντίνα Παπαδάκη του
Σταμάτη και της Γραμματώς.
Δεν υπάρχουν στοιχεία και για
τον Γρηγόρη Αποστολίδη του
Κωνσταντίνου και της Πελαγίας
από τις Κάτω Κλεινές, ο οποίος
ήταν μαχητής του ΔΣΕ, στο
ιππικό.
Παρακαλούμε
τους
αναγνώστες εάν γνωρίζουν κάτι
για τους μαχητές αυτούς, να
επικοινωνήσουν με το περιοδικό
μας.
Εκεί που έψαχνα τα ονόματα των
πεσόντων του ΔΣΕ στους 7 τόμους,
συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν
δύο χωριά Καβαλάρι, ένα στο
Κιλκίς και το άλλο στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, με διαφορετική
ορθογραφία -Καβαλλάρι. Όταν το
συζήτησα με την Αναστασία Πιστολά,
διαπιστώσαμε ότι μερικά ονόματα
πεσόντων με καταγωγή από το
Καβαλάρι Κιλκίς ήταν γραμμένα στο
Καβαλλάρι (Λαγκαδά) Θεσσαλονίκης
κι έτσι μπόρεσα να τα διορθώσω.
Ευχαριστώ
τη
Σαββατιανή

Νεουμάνοβα (Σταματάκη) για
το πολύ συγκινητικό γράμμα:

Αγα•μένη μου Τασού(α, σε χαιρε. και
σου 01(νω 3υς χαιρε5σμούς μου!
Με μεγά(η χαρά και αγωνία ήρ; 0<ν
εκδή(ω> 05ς 28 Ιανουαρίου 0<ν
ΠόρουμD, Ο0FάβH 0<ν Iνάν<>
μH μεJ αK δική σου LόMλη>.
Έμεινα καJπληκ< Rυ είσαι ένα κορίτT
με Uσο Vρρος όWς και αK < δουλειά
Rυ κάνεις για <ν ΕYηνική Κοινό<[.
Χάρηκα και Iγκινή]κα Rλύ, ιδιαί^ρα
ό[ν μου έδωσες 3 5μη5κό δίπλωμα
«Τιμής Ένεκεν» διό5 εγώ 3 `ρα γι’
αυ3ύς Rυ έaσαν για μια ελεύbρη
DFίδα, για μια νέα ΕYάδα. Το `ρα για
[ αδέ(φια και Idενείς μου, μαχη1ς
3υ ΔΣΕ Rυ έδωσαν < ζωή 3υς για μια
νέα ΕYάδα:
Σίμο Σ[μαJκη 3υ Σ[μά< και <ς
Γραμμα.ς
Κων0[νjνα ΠαDδάκη-Σ[μαJκη 3υ
Σ[μά< και <ς Γραμμα.ς
Χρονιά 3υ Σ[μά< και <ς Γραμμα.ς
Εl>ς για 3ν γαμLό μου
Θανά> ΠαDδάκη (ψευδώνυμο Λιάκο)
3υ Ζή> και <ς Σ[μού(H
Και για ό(ους 3υς μαχη1ς και μαχήFιες
3υ ΔΣΕ Rυ έδωσαν < ζωή 3υς για <ν

ΠαFίδα μH.
Ας είναι αιωνία η μνήμη 3υς!
Υ.Γ.: Σε Dρακαλώ Τασού(α μου, εάν
είναι δυναU να βρεις κάRια 03ιχεία
για 3ν αδερφό μου Σίμο. Εγώ ^λευ[ία
φορά 3ν είδα 03 χωριό ΜRύφι ό[ν
ήρ;ν οι ανJρ^ς και χt•σαν [ χωριά
Πάνω Κ(έ05να και Κάu Κ(έ05να και
U^ κάRιος FαυμαjH μου είχε aι
να vω να βρω 3ν αδερφό μου σ’ αυw
<ν 3Rbxα Rυ < λένε Περι01ρι και
είναι 03 ΜRύφι. Για <ν αδερφή μου <
Χρονιά σ’ ευχαρι0. για [ 03ιχεία Rυ
βρήκες κι έτT μεJ αK RYά χρόνια
έμα; για 5ς ^λευ[ίες 05γμές <ς ζωής
<ς. Δεν έχω δική <ς φω3γραφία ού^
και 3υ Θανά>. Είμαι υaρήφανη για [
αδέρφια μου!
Εl>ς, η ανιψιά μου Πελαγία 3υ
Χάρη ΑR03λίδη y(ει να μάbι για
3ν bίο <ς Γρηγόρη ΑR03λίδη 3υ
Κων0[νjνου και <ς ΠελαγίH αK 5ς
Κάu Κ(εινές. Ή[ν μαχηwς 3υ ΔΣΕ
03 ιπ{κό και y(ουμε να μά|υμε }ς
Mο.]κε αK 3υς μRυρανJδες.

Πεσόντες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ από το χωριό Καβάλαρι Κιλκίς
Τιμής Ένεκεν
1. Αγγελίδης Αλέκος του Θόδωρου. Γεννήθηκε το 1934 στο Καβαλάρι Κιλκίς. Μαχητής της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στις 15 Απρίλη 1949.
2. Αγγελίδης Λεωνίδας του Θόδωρου και της Αναστασίας από το Καβαλάρι Κιλκίς. Υπηρετούσε στα τμήματα του
Αρχηγείου Κεντρικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην Κρούσα στις 22 Ιούνη 1947.
3. Αγγελίδης Νίκος του Γιώργου και της Ευλαμπίας. Γεννήθηκε το 1922 στο Καβαλάρι Κιλκίς. Μαχητής του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στις 24 Αυγούστου 1947 στη θέση Ουτράκα.
4. Ακριτίδης Γιώργος του Νίκου από το Καβαλάρι. Υπηρετούσε στα τμήματα του ΔΣΕ στη Β. Πίνδο. Σκοτώθηκε το
1948 στο Γράμμο.
5. Ακριτίδου Πελαγία του Κυριάκου και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1933 στο Καβαλάρι Κιλκίς. Μαχήτρια της 107
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο 1033 ύψωμα της Φλώρινας στις 12-2-49. Με πρόταση της ΧΙ Μεραρχίας του
ΔΣΕ της απονεμήθηκε το μετάλλιο «Ηλέκτρα» (Δ/γμα 25-4-49) για την παλληκαριά και αυτοθυσία που πρώτη
έδειξε στην επίθεση. Λοχίας πεζικού τιμημένη νεκρή.
6. Ακριτίδου Πηνελόπη του Γιάννη από το Καβαλάρι Κιλκίς. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το
1948 στο Δενδροχώρι Καστοριάς.
7. Αλίδης Αλέκος του Σάββα και της Ευδοκίας (ψευδ. Κοράκης). Γεννήθηκε το 1922 (στα Σέρβια Κοζάνης), σύμφωνα
με την Αναστασία Πιστολά στο Καβαλάρι Κιλκίς. Το 1941 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ και το 1942 στο ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από της γραμμές του ΕΛΑΣ. Στις 2-9-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 539
Τάγμα της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Αλεβίτσα Γράμμου στις 10 Αυγούστου 1948.
8. Αλίδου Μαρία - Δεν βρήκα στοιχεία!!! Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά, τραυματίστηκε βαριά, πάγωσε και
υπέκυψε το 1948, στο χωριό Πολυπόταμο Φλώρινας.
9. Αλμανίδης Ισαάκ του Στυλιανού και της Σάρας (ψευδ. Νίκος). Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά τα ονόματα
των γωνιών του είναι Θεοχάρη και Αγάπη. Γεννήθηκε το 1925 στο Καβαλάρι Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Στις 5-9-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην Γ’ Σειρά
της Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου (ΣΑΓΑ) και στις 25-3-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού.
Αργότερα προήχθη σε υπολοχαγό. Υπηρετούσε στο ΙΙΙ Τάγμα της 108ης Ταξιαρχίας. Έπεσε στις 20 Απρίλη 1949
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στην Αγία Τριάδα Οξυάς Γράμμου. Λοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 28-5-49).
10. Αντωνιάδης Λευτέρης του Γιάννη και της Ανατολής. Γεννήθηκε το 1919 στο Καβαλάρι Κιλκίς. Αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην τοποθεσία Ουτράκα του Μπέλες στις 24 Γενάρη 1947.
11. Αντωνιάδης Σάββας του Γιάννη. Από το Καβαλάρι Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο Μπέλες το 1948.
12. Ιωαννίδης Νίκος του Γιάννη από το Καβαλάρι Κιλκίς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στις Μουριές Κιλκίς.
13. Ασλανίδης Αν., από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης (είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς). Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Εκτελέστηκε στις 6 Αυγούστου 1947 στο Κιλκίς.
14. Ιωαννίδου Άννα του Γιάννη και της Αλεξάνδρας από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκη (λάθος, είναι από το Καβαλάρι
Κιλκίς). ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Βίτσι.
15. Καραγιάννη Αναστασία του Νίκου. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς. Στις
24-7-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 3 Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα
Μάλι-Μάδι Βίτσι.
16. Κωσταντινίδης Νίκος του Αλέκου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1914 στον Καύκασο Ρωσίας. Κάτοικος του
χωριού Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς. Κουρέας.
Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 30-7-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης, με το βαθμό
του λοχία, στην 103η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 31 Γενάρη 1949 στο Πλατύδρομο, στο Βίτσι.
17. Κωσταντινίδης Παντελής του Αλέξανδρου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1915 στον Καύκασο Ρωσίας. Κάτοικος
του χωριού Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. Είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ. Στην Κατοχή υπηρέτησε στην
Εθνική Πολιτοφυλακή (ΕΠ). Μαχητής της VI Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Απρίλη 1949 στο Σιδηροδρομικό
Σταθμό Μουριών Κιλκίς.
18. Κωσταντινίδης Στάθης του Μιχαήλ και της Αγάπης από το Καβαλάρι Θεσσαλονίκης. Είναι από το Καβαλάρι
Κιλκίς. 34 χρόνων. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Αξιωματικός του Αρχηγείου Κρούσας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το Νοέμβρη 1947 στο ύψωμα Γκραν-Κορωνέ του Μπέλες.
19. Κωνσταντινίδου Κατίνα από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης (Καβαλάρι Κιλκίς;;;). Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το
1948 στο Γράμμο.
20. Λαζαρίδης Λάζαρος του Αναστάση και της Κυριακής από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 25 χρόνων. Μαχητής
του Αρχηγείου Μπέλες του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Μάρτη 1948. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το
Καβαλάρι Κιλκίς.
21. Λαζαρίδου Αναστασία του Αναστάση και της Κυριακής – δεν βρήκαμε στοιχεία.
22. Λαζίδης Αλέκος του Σάββα και της Ευδοκίας από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης (Καβαλάρι Κιλκίς). 24 χρόνων.
Μαχητής της 670 Μονάδας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο.
23. Λαζίδου Μαρία του Κώστα από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης (Καβαλάρι Κιλκίς;;;). 21 χρόνων. Αγωνίστρια της
Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947 στο Γράμμο.
24. Μιχαηλίδης Γιώργος του Νίκου και της Σουσάνας (ψευδ. Παπαφλέσσας). Γεννήθηκε το 1925 στο Καβαλάρι Κιλκίς.
Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε την 1η Σεπτέμβρη
1948 στο Μάλι-Μάδι του Βίτσι. Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 21-9-48).
25. Μουρατίδης Αναστάσης του Δημήτρη και της Ελένης από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκη. Είναι από το Καβαλάρι
Κιλκίς. 24 χρόνων. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Την 1-9-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ήταν σύνδεσμος του
Αρχηγείου Κεντρικής Μακεδονίας. Την 1η Μάη 1948 τραυματίστηκε βαριά στη σπονδυλική στήλη από νάρκη.
Υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο στις 5 του ίδιου μήνα (Μάη 1948). Θάφτηκε στο 3ο Σημείο.
26. Μωυσίδης Ανέστης του Βαγγέλη (ψευδώνυμο Οδυσσέας) από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 19 χρόνων. ΕΠΟΝίτης.
Μαχητής του Αρχηγείου Τσαλ-Νταγ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 29 Σεπτέμβρη 1947 στο Μποζ-Νταγ. Η Αναστασία
Πιστολά μας έδωσε τρία ονόματα Κοσμά, Ανέστη και Νικόλαο (Νίκο) με το ίδιο επώνυμο από το Καβαλάρι Κιλκίς.
27. Μωυσίδης Βενιαμίν του Λάζαρου και της Ελένης από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 23 χρόνων. Μαχητής του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε τον Ιούνη 1948 στις Μουριές Κιλκίς. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το Καβαλάρι
Κιλκίς.
28. Μωυσίδης Γιώργος από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 25 χρόνων. Υπολοχαγός του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο
1948 στο Γράμμο. (Μπορεί να είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς.
29. Μωυσίδης Κοσμάς του Βαγγέλη και της Κανής από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 23 χρόνων. Μαχητής του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε τον Ιούνη 1948 στις Μουριές Κιλκίς. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το Καβαλάρι
Κιλκίς.
30. Μωυσιάδης Νίκος του Βασίλη. Γεννήθηκε το 1930 στο Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής της 670
Μονάδας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο. Είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς. Το όνομα του είναι Μωυσίδης
Νίκος.
31. Παπαδόπουλος (Παπάζογλου) Γιώργος από την περιοχή Κιλκίς. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά ήταν από
το Καβαλάρι Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Το 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1946 στα
Κρούσια.
32. Παρασκευόπουλος Νίκος του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1930 στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης. Στις 30-1-48
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

κατατάχθηκε στο ΔΣΕ, στο Αρχηγείο Μπέλες. Τραυματίστηκε βαριά στο Γράμμο. Υπέκυψε στις 25 Αυγούστου
1949 στο Νοσοκομείο Κορυτσάς. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς.
Πλαστάρα Πηνελόπη του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1931 στο Καβαλλάρι Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αναστασία
Πιστολά είναι από το Καβαλάρι Κιλκίς και το επώνυμο είναι Πλασταριά. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια της 16ης
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20 Σεπτέμβρη 1948 στην τοποθεσία Εβραίου Κεφάλι, στο Βίτσι.
Πλαστάρας Γιώργος του Γιάννη και της Σουσάνας από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκη. Διμοιρίτης στο Αρχηγείο
Μπέλες του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 18 Οκτώβρη 1948 στα Πορόια. Σύμφωνα με την Αναστασία Πιστολά υπάρχει
Γιώργος Πλασταριάς από το Καβαλάρι Κιλκίς ο οποίος εκτελέστηκε.
Σταμπουλίδης Μωυσής του Γιώργου. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρωσία. Κάτοικος του χωριού Καβάλαρι Κιλκίς.
Μέλος του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Λοχίας του ΔΣΕ. Ομαδάρχης στην 20η Ταξιαρχία. Σε μάχη στα Κερδύλια
τραυματίστηκε βαριά. Υπέκυψε στα τραύματά του στο Κοπάτς στις 15 Γενάρη 1949.
Σταμπουλίδης Παντελής του Συμεών. Γεννήθηκε το 1926 στο Καβαλάρι Κιλίς. Μέλος του ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ από
το Δεκέμβρη 1946. Έπεσε στη μάχη της Αναράχης Κοζάνης πολεμώντας στα εχθρικά τανκς. Ονομάστηκε
ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός του ΔΣΕ.
Σταμπουλίδου Ερμιόνη του Γιάννη και της Κατερίνας. Γεννήθηκε το 1931 στο Καβαλάρι Κιλκίς. ΕΠΟΝίτισσα.
Μέλος του ΚΚΕ. Στις 11-1146 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε με το βαθμό του λοχία, στο 539 Τάγμα της
107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 20 Ιούνη 1948 στο Νικολέρι Νεστορίου Καστοριάς.
Προκόπιος Γιωρπαλίδης, αδερφός της Αναστασίας Πιστολάς, η οποία ψάχνει στοιχεία για τον
αδερφό της. Από αυτά που έχει είναι: Ο Προκόπιος γεννήθηκε στη Ρωσία. Ήταν μαχητής του
ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά. Το τμήμα του ΔΣΕ τους έκρυψε στα Κρούσα και πήγε σε μάχη στα
Κερδύλια. Όταν επέστρεψαν τους τραυματίες τους βρήκαν όλους σκοτωμένους μετά από προδοσία.
Δυστυχώς δεν βρήκαμε στοιχεία για τον Σίμο Κωνσταντινίδη, Παύλο Λαλίδη, Προκόπη Γιωρπαλίδή,
Μαρία Αλίδου και Αναστασία Λαζαρίδου.

4 Μαρτίου 1949 – Ομαδική δολοφονία στα Κερδύλια
Στις 4-3-1949, μια ομάδα 13 βαριά τραυματιών της VI Μεραρχίας του ΔΣΕ, βρίσκονταν καμουφλαρισμένη στα
Κερδύλια, περιμένοντας τους δικούς τους. Οι κυβερνητικές δυνάμεις άρχισαν να εγκαταλείπουν το χώρο. Τη στιγμή
που ένα τμήμα κυβερνητικού στρατού περνούσε δίπλα τους, ένας τραυματίας μέσα στην παραζάλη του από τον
πόνο και την απελπισία, φώναξε «Αδέλφια φαντάροι, ελάτε πάρτε μας. Έλληνες είμαστε κι εμείς!». Αμέσως ρίχτηκαν
πάνω τους με μανία περίπου 100 στρατιώτες. Τους έσυραν όπως-όπως σε ένα διπλανό σημείο, και μέσα σ’ ένα
ορυμαγδό από βρισιές και γοερά βογκητά, ακούστηκαν ριπές αυτομάτων. Δολοφονήθηκαν 12 ανήμποροι μαχητές
του ΔΣΕ. Αραδιασμένοι στη σειρά κείτονται νεκροί. Ανάμεσα τους και οι Σολκίδης Κώστας από το Βερτίσκο Λαγκαδά,
Παπαδόπουλος Στέφανος από τα Πλατανάκια Σερρών. («Έπεσαν για τη ζωή», τόμος 7ζ σελίδα 37)

Πεσόντες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ από τις Άνω και Κάτω Κλεινές,
Φλώρινας
Τιμής Ένεκεν
1. Αναστασίου Γιάννης του Λαζάρου από χωριό της Φλώρινας. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στον Πύργο Στράτσιανης στις 3 Μάη 1949.
2. Αντωνιάδου Σοφία του Κώστα. Γεννήθηκε το 1929 στις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι το Σεπτέμβρη του 1948.
3. Αποστολίδης Χρήστος του Κώστα και της Πελαγίας (ψευδώνυμο Κεραυνός). Γεννήθηκε το 1918 στο Καρς Καυκάσου.
Κάτοικος του χωριού Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μέλος του ΚΚΕ. Πρωτοπόρος του ΕΛΑΣ. Ονομάστηκε υπολοχαγός
από την ΠΕΕΑ. Καταδιώχτηκε για την αντιστασιακή δράση από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και στις 13-9-46
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Πηγαίνοντας σε αποστολή, συγκρούστηκε με καταδιωκτικό απόσπασμα κυβερνητικού
στρατού τον Οκτώβρη του 1946 στη Σκοπιά Φλώρινας και σκοτώθηκε. Ταγματάρχης πεζικού τιμημένος νεκρός
(Δ/γμα 4-7-48).
4. Βαϊτσάκης Μόσχος του Γιώργου και της Βαγγελιώς. Από τις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Γεννήθηκε το 1910. Μέλος του
ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ στις 15-6-47. Στις 20-3-49 ονομάστηκε επιλοχίας.
Πολιτικός Επίτροπος διμοιρίας στην 103 Ταξιαρχία. Έπεσε στη μάχη Ανώνυμου Τσάρνου του Γράμμου στις 6
Αυγούστου 1949.
5. Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Αβραάμ και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1927 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Εργάτης.
ΕΠΟΝίτης. Διμοιρίτης στα τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του
1947 στη Δαμασκηνιά Κοζάνης.
6. Θεοδωρίδου Ελένη του Αβραάμ και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1932 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια
του ΔΣΕ, στο τμήμα σαμποτέρ της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στο ύψωμα 1033, στις 12-2-49 στη μάχη της
Φλώρινας.
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7. Ίτσιος Βασίλης του Μήτσου από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. 22 χρόνων. Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το 1948 στην τοποθεσία Μπέλα Βόντα στο Βίτσι.
8. Καλατζίδης ή Καλαϊτσίδης Δημήτρης του Γιώργου και της Ειρήνης από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Υπηρετούσε
στη Διμοιρία Τραυματιοφορέων του ΙΙΙ Τάγματος της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20 Σεπτέμβρη
1948 στη μάχη στην τοποθεσία Γιάννη Κεφάλι Δενδροχωρίου Καστοριάς.
9. Καλαϊτζίδου Λεωνίνα του Γιάννη και της Νίνας, ψευδώνυμο Αθανασία. Γεννήθηκε το 1926 στις Κάτω Κλεινές
Φλώρινας. Αδελφή της Λυδίας. Μέλος της ΟΚΝΕ απ’ το 1941. Απόφοιτη Γυμνασίου. Στέλεχος της ΕΠΟΝ. Για την
αντιστασιακή της δράση καταδιώχτηκε και βασανίστηκε απ’ το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και πήγε στο ΔΣΕ.
Υπεύθυνη γυναικών στην 103ης Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στη μάχη στο ύψωμα Γάβρος-Ζούζουλης Γράμμου στις
12-7-1948. Λοχαγός ΠΕ τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 21-9-48).
10. Καλαϊτζίδου Λύδια του Γιάννη και της Νίνας, ψευδώνυμο Λίντα. Γεννήθηκε το 1928 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας.
Απόφοιτη Γυμνασίου. Γραμματέας της ΕΠΟΝ του χωριού της. Μέλος του ΚΚΕ. Για την αντιστασιακή δράση της
βασανίστηκε και καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και πήγε στο ΔΣΕ. Ανθυπολοχαγός ΠΕ (Πολιτικός
Επίτροπος) της ΣΑΓΑ (Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου). Επικεφαλής της διμοιρίας της, σκοτώθηκε στη
μάχη στο ύψωμα Ταμπούρι Φούρκας Κόνιτσας στις 13-7-1948. Λοχαγός ΠΕ τιμημένη νεκρή (Δ/γμα21-9-48).
11. Καλαϊτζίδου Σοφία από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. 20 χρόνων. Μαχήτρια της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 28 Αυγούστου 1949 στην τοποθεσία Αραπάδες Γράμμου.
12. Κόβλακας Ηλίας του Χαράλαμπου, ψευδώνυμο Κεραυνός. Γεννήθηκε το 1916 στο Καρς της Ρωσίας. Κάτοικος του
χωριού Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Εργάτης γης. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Στις 22-10-46 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 103η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 15 Αυγούστου 1948 στην Οξυά Γράμμου. Λοχαγός
πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 21-9-48).
13. Κοζάκης Κυριάκος του Νικόλα από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Στις 17-6-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της
14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 10 Ιούλη 1948 στο ύψωμα Γκορούσια Γράμμου.
14. Κουκουζίκος Χρήστος του Λυμπέρη. Καταγόταν από την Ανατολική Θράκη. Κάτοικος του χωριού Άνω Κλεινές
Φλώρινας. Στις 18-8-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 17ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 17 Οκτώβρη 1947
στο ύψωμα Βίγλα στο Βίτσι, πολεμώντας στήθος με στήθος μέσα στον εχθρικό καταυλισμό.
15. Μπάρμπας Λάζαρος του Στογιάννη από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Στις 18-8-47 κατατάχτηκε στο Αρχηγείο
Δυτικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Έπεσε παλληκαρήσια στις 17 Οκτώβρη 1947 στο ύψωμα Βίγλα, μέσα στον εχθρικό
καταυλισμό, πολεμώντας στήθος με στήθος με τον εχθρό.
16. Μπάρμπας Θεοχάρης του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1916 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην
Κατοχή. Στις 7-11-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο Λόχο Μεταφορών της 670 Μονάδας. Σκοτώθηκες τις
21 Ιούνη 1948 στο Ελεύθερο Γιαννίνων.
17. Οικονομίδου Αγγελική του Νίκου και της Μελπομένης. Γεννήθηκε το 1926 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. ΕΠΟΝίτισσα.
Μέλος του ΚΚΕ. Στις 23-8-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία της ΙΧ Μεραρχίας. Στις 10
Οκτώβρη του 1948 στον Αη-Θανάση στο ύψωμα Μάλι-Μάδι του Βίτσι πιάστηκε αιχμάλωτη από τον κυβερνητικό
στρατό. Λίγο αργότερα, τμήμα του ΔΣΕ ανακατάλαβε τη θέση αυτή και βρήκε το πτώμα της γυμνό με πολλά ίχνη
βασανιστηρίων. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 4-11-48).
18. Παπά Αγγελική, γεννήθηκε το 1926 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 10 Οκτώβρη του 1948 στο ύψωμα Άγιος Αθανάσιος Ιεροπηγής.
19. Παπαδάκης Θανάσης του Ζήση, ψευδώνυμο Λιάκος. Γεννήθηκε το 1924 στις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Μέλος
του ΚΚΕ. Στην Κατοχή υπηρέτησε στον ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 4-7-1947. Στις 7-6-48 ονομάστηκε
ανθυπολοχαγός πεζικού. Ήταν διοικητής λόχου στο 589 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στο ύψωμα
Μπίκοβικ, στο Βίτσι, στις 11 Νοέμβρη 1948. Λοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 13-12-48).
20. Παπαδοπούλου Λαμπρινή του Γιώργου και της Μαλτούδας από τις Άνω Κλεινές Φλώρινας. 35 χρόνων. Μαχήτρια
του 538 Τάγματος της 107 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Βίτσι στις 18 Οκτώβρη 1948.
21. Ρασκάκη Δροσιά του Χρήστου Παπαστεργίου. Γεννήθηκε το 1920 στο Καβακλί της Ανατολικής Θράκης. Κάτοικος
του χωριού Άνω Κλεινές Φλώρινας. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Στις 24-7-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Μαχήτρια της 107 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 6 Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
Σύμφωνα με την Σαββατιαννή Σταματάκη η Ρασκάκη Δροσιά δεν ήταν στο ΔΣΕ και αυτά τα στοιχεία είναι για τη
Δροσιά Φουρκάκη, βλ. 39 πιο κάτω.
22. Ρωμανίδης ή Ρουμανίδης Γιώργος του Ισαάκ από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Ομαδάρχης στο Τάγμα Γαρέφη του
Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 15 Αυγούστου 1948 στο ύψωμα Χάρος Κοτύλης.
23. Σιδηρόπουλος Αλέκος του Νίκου κα της Όλγας από τις Κλεινές Φλώρινας. 20 χρόνων. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΠΟΝίτης.
Στις 29-11-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 18ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 15 Γενάρη 1948 στην Κοζάνη.
24. Σιδηροπούλου Σοφία του Κοσμά και της Εύας. Γεννήθηκε το 1929 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μοδίστρα.
ΕΠΟΝίτισσα. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 15-8-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρέτησε στη 14η Ταξιαρχία και στο Τμήμα
ΛΠ (Λαϊκή Πολιτοφυλακή) στο χωριό Λαιμό Φλώρινας. Έπεσε το 1949 στο Γράμμο.
25. Σιμηχανίδου Μελή του Χαράλαμπου και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1928 στις Κλεινές Φλώρινας. Την 1-8-47
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 108ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 6 Απρίλη 1949 στη μάχη της Οξυάς Κόνιτσας.
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26. Σπάσης Γιώργος του Χρήστου από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Στις 17-6-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής του
587 Τάγματος της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε την 1η Ιούλη 1948 στις Πόρτες Οντρίων Γράμμου.
27. Σταματάκη Νεραντζιά του Συμεών ή Γιώργου. Γεννήθηκε το 1923 στις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Στις 24-7-48
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ στην 107 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
28. Σταματάκη Χρονιά του Σταμάτη. Γεννήθηκε το 1929 στις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια της 14ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας, όπου στις 23
Ιούνη 1948 υπέκυψε.
29. Σταματάκης (;) από την περιφέρεια Φλώρινας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Για να αποφύγει τις διώξεις του
μεταβαρκιζιανού καθεστώτος κατέφυγε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948. Η γυναίκα του Νεραντζούλα Σταματάκη
κλείστηκε στη φυλακή.
30. Τιλκερίδης Γιώργος του Τριαντάφυλλου από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στις 15 Αυγούστου 1948 στην τοποθεσία Γκρέκο Γράμμου.
31. Τιλκερίδης Γιώργος του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1928 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 15 Αυγούστου 1948 στην Κοτύλη Γράμμου.
32. Τιλκερίδης ή Τουλκερίδης Ζαχαρίας του Αβραάμ και της Ραχήλ. Από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μέλος του ΚΚΕ.
Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 3-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής του 538 Τάγματος της 107ης
Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 15 Απρίλη 1949 από δυστύχημα στην Κρυσταλλοπηγή Καστοριάς.
33. Τιλκερίδης Θεοχάρης του Ζαχαρία και της Εύας από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχητής της 107ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 21 Αυγούστου 1948 στο Γράμμο.
34. Τιλκερίδης Νίκος του Χρήστου και της Αλεξάνδρας από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχητής του 588 Τάγματος
της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 18 Αυγούστου 1948 στο ύψωμα Ξεκομμένο του Γράμμου.
35. Τιλκερίδου Βαγγελιώ του Ζαχαρία και της Εύας από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 21 Αυγούστου 1948 στο Γράμμο.
36. Τιλκερίδου Βέρα του Μητροφάνη και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1927 στις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Στις 10-6-48
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ονομάστηκε λοχίας. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 24 Ιούλη 1949 στο
Βίτσι, χτυπημένη από αεροπορία.
37. Τιλκερίδου Ευαγγελία του Δημήτρη. Μαχήτρια της 103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 23 Οκτώβρη
1948 στο Πλατύ Φλώρινας. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 6-1-49). Δεν υπάρχουν στοιχεία
καταγωγής, μπορεί να είναι ή από χωριό της περιφέρειας Φλώρινας, ή από το Κιλκίς.
38. Φιλίππου Σωτήρης από χωριό του νομού Φλώρινας. Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο τμήμα ιππικού του
Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας. Σκοτώθηκε τον Απρίλη 1948 στην περιοχή Έδεσσας.
39. Φουρκάκη (;) Δροσιά του Χρήστου από τις Άνω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
40. Χαραλαμπίδου Σωτηρία του Μιχάλη και της Βαρβάρας από τις Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχήτρια της 14ης
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη 1949 στη μάχη της Φλώρινας.
41. Χασανοβίτης Βασίλης του Γιάννη από το χωριό Κάτω Κλεινές Φλώρινας. Μαχητής της 14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το 1949 στο Γράμμο.

21 Φεβρουαρίου
Γιορτάσαμε τα 72 χρόνια από την ίδρυση της θρυλικής ΕΠΟΝ (23 Φεβρουαρίου 1943)

Σ

το Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων,
πάνω από 50 άτομα μετά από
τη σύντομη ομιλία της Τασούλας
Ζησάκη-Healey για τον ηρωικό αγώνα
της ΕΠΟΝ, παρακολουθήσαμε την
συναυλία αντάρτικων τραγουδιών
με το μουσικό σχήμα Βαγγέλη
Βασιλάκου
(μπουζούκι,
φωνή),
Αθηνά Φουλίδου (φωνή) και Ιορδάνη
Τσακιρπάλογλου(κιθάρα,
φωνή)
αφιερωμένη στην επέτειο της ΕΠΟΝ.
Ευχαριστούμε τους ΕΠΟΝίτες από
την Πράγα και τους ΕΠΟΝίτες που
ήρθαν από το Μπρνο και Σούμπερκ.
Ευχαριστούμε όλους που συμβάλανε
για την επιτυχία της εκδήλωσης
αυτής και συγκεκριμένα την Βιολέτα
Καρανίκου,
Ανθούλα
Μπότου,
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Γιαννούλα
Βαρελά,
Γιάρα Πέτελικ, Μιχάλη
Σπάλα-Λάσο. Χορηγοί
της εκδήλωσης Τασούλα
Ζησάκη-Healey
και
Ρόμπιν Healey.
(φωτογραφίες σελ. 31
και facebook
https://www.facebook.
com/pages/ΕλληνικήΚοινότητα-στηνΠράγα)
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Μουσική βραδιά στο ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπο»
Το ίδιο βράδυ το ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπος» οργάνωσε ελληνική μουσική βραδιά όπου διασκεδάσαμε με
το μουσικό σχήμα του Βαγγέλη Βασιλάκου και Ιορδάνη Τσακιρπάλογλου. Η βραδιά έκλεισε με αντάρτικα τραγούδια.
(περισσότερες φωτογραφίες στο
https://www.facebook.com/pages/Ελληνική-Κοινότητα-στην-Πράγα )
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5 Μάρτη
Ελληνικά σχολεία στην Πράγα

Μ

ία πολύ ευχάριστη επίσκεψη στο
Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων από
μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Μετά τη
σύντομη παρουσίαση της δράσης του
Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων και
αυτής της ΕΚ Πράγας, η Πρόεδρος
της ΕΚ Πράγας, Τασούλα ΖησάκηHealey απάντησε στις ερωτήσεις

των μαθητών, οι οποίες αφορούσαν
την ζωή στην Τσεχία γενικά, το
εκπαιδευτικό σύστημα και σίγουρα
θέματα σχετικά με την κρίση
στην Ελλάδα και Τσεχία. Αρκετοί
μαθητές ρώτησαν και για σπουδές
στα τσέχικα πανεπιστήμια και εάν
είναι εύκολο να βρούνε εργασία
στην Τσεχία. Η Πρόεδρος τους

συμβούλεψε να μείνουν στην Ελλάδα
και να αγωνιστούν για μία καλύτερη
ζωή της νεολαίας στην πατρίδα
τους. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε τη
Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία
Χαρά Δεληβογιατζή-Μερτζίου για τα
ωραία δώρα.

βουλγάρικους
και
ελληνικούς
χορούς. Ευχαριστούμε τη Μαρία

Ζαχάριεβα για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης.

8 Μάρτη
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σ

τις φωτογραφίες, η Μαρία
Ζαχάριεβα,
Πρόεδρος
της
Βουλγάρικης Κοινότητας στο πιάνο
και ο Νικολάι Νικολάεβ, τενόρος
στην Κρατική Οπέρα.
Εάν για κάποιο παράξενο λόγο
στην Τσεχία δεν γιορτάζουν την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
οι γυναίκες της ΕΚ Πράγας και
της
Βουλγάρικης
Κοινότητας,
τη γιορτάσαμε στο υπέροχο
εστιατόριο «Ντιάμα» στο χωριό
Μράτιν με καλλιτέχνες από την
Εθνική Όπερα (ο τενόρος Νικολάι
Νικόλοφ με την πιανίστα και άλτο
Μαρία Ζαχάριεβα τραγούδησαν
κομμάτια από διάφορες όπερες).
Μας υποδέχτηκαν με όμορφα
λουλούδια, τα οποία στόλισαν
το τραπέζι μας. Κλείσαμε με
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10 Μάρτη
Ελλινικά Σχολία στο Πολυτεχνείο στην Πράγα

Τ

ρία σχολεία από την Εύβοια και
Χαλκίδα (1ο Γυμνάσιο), συνολικά
52 μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου
και Δημοτικού με τους καθηγητές
τους επισκέφτηκαν την ΕΚ Πράγας
και την Εθνική Τεχνική Βιβλιοθήκη

της Πράγας στο Πολυτεχνείο
της Πράγας. Μετά την ξενάγηση
στους χώρους του Πολυτεχνείου οι
μαθητές πήραν συνέντευξη από την
Πρόεδρο της ΕΚ Πράγας, οι οποία
απάντησε σε όλες τις πολύ έξυπνες

και σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με το
εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας,
γενικά για τον Ελληνισμό στην
Τσεχία και συγκεκριμένα για την
Ελληνική Κοινότητα Πράγας.

Μία ομάδα από το σχολείο στην Εθνική Τεχνική Βιβλιοθήκη και μπροστά στην Αρχητεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου
της Πράγας.

14 Μαρτίου
Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου

Η

ΕΚ Πράγας γιόρτασε την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου στους
νέους χώρους. Από τα σχόλια

Καλημέρα 2

καταλάβαμε ότι σας άρεσε η
οργάνωση της γιορτής μας όπως και
οι νέοι χώροι. Ακούσαμε και υπέροχα

σχόλια για το ρεπερτόριο της
ορχήστρας «Η Παρέα» από το Μπρνο.
Ναι, είναι αλήθεια ότι ήταν υπέροχοι
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ⁞ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ο μπαμπάς Τρύφων με τους τρείς
γιούς του. Τους ευχαριστούμε! Σας
άρεσε και η έκπληξη του εστιατορίου
που μας πρόσφερε δωρεάν μεζεδάκια
σε κάθε τραπέζι και ζεστό φαγητό
μετά. Το μόνο πρόβλημα που
είχαμε είναι ότι πολλές θέσεις ήταν
πιασμένες από μικρά παιδιά που δεν
πληρώνουν εισιτήρια και έτσι είχαμε
ένα μικρό πρόβλημα με τις θέσεις
στα τραπέζια. Αυτό το πρόβλημα
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πρέπει να το λύσουμε. Επίσης,
αρκετοί ήρθατε δύο ώρες μετά
την έναρξη της γιορτής ενώ είχατε
κρατήσει τραπέζια. Την επόμενη
φορά δεν θα κρατάμε τραπέζια για
κανέναν διότι με το δίκιο τους πολλοί
διαμαρτύρονται ότι ενώ έρχονται
στην ώρα τους, δεν βρίσκουν
τραπέζι ελεύθερο. Οπότε τέρμα με
τις κρατήσεις. Και αυτή τη φορά οι
ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλανε

στην επιτυχία της γιορτής μας. Σας
ευχαριστούμε όλους!
Στιγμιότυπα
από
τη
γιορτή.
Περισσότερες
φωτογραφίες
στη
σελίδα 2 και φωτογραφίες και βίντεο
στο φβ της ΕΚ Πράγας (για το
βίντεο ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιαν
Γιουράνεκ!)
https://www.facebook.com/pages/
Ελληνική-Κοινότητα-στην-Πράγα
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ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Από την αναγκαστική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία
Τετράδιο – ημερολόγιο 1953-54 του Κώστα Μιχαηλίδη από τη Νότια, Πέλλας 9
Επιμέλεια της Τασούλας Ζησάκη-Healey

Σ

υνεχίζουμε με το ημερολόγιο
του Κώστα. Φτάσαμε στην 1η
Ιανουαρίου 1954 και σ’ αυτό το
τεύχος θα σας μιλήσουμε για τη ζωή
του Κώστα στο Μπρνο, στη Σχολή
και στο Σπίτι για Μαθητευόμενους
Νέους από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Απρίλη του 1954.
Ο Κώστας το 1954 είναι πια 21
χρόνων. Είναι μία χρονιά γεμάτη
δραματικά διλήμματα, αποφάσεις,
σκέψεις για τη μελλοντική του
ζωή διότι είναι και το τελευταίο
έτος στη σχολή. Μέχρι τώρα είναι
υπό την προστασία του κράτους –
δωρεάν εκπαίδευση, ρούχα, τροφή,
ψυχαγωγία, στέγη. Ζει μέσα σε
μία κολεκτίβα με τσεχοσλοβάκους,
φοιτητές από άλλες χώρες και
αρκετά ελληνόπουλα. Η ζωή του
είναι οργανωμένη χωρίς μέριμνα
εκτός από τα προσωπικά του όπως
είναι ο έρωτας, ο γάμος και που θα
τον στείλουν μετά την αποφοίτηση
του.
Η καθημερινότητα αποτελείται
από τα μαθήματα στη Σχολή,
την πρακτική στο εργοστάσιο, η
ζωή του μετά τα μαθήματα και οι
οργανωμένες σχολικές διακοπές
στο βουνό όπως και οι διακοπές
με τους γονείς στην Κάρβινα. Και
όπως πάντα, γράφει κάθε μέρα
στο ημερολόγιο του, δίνει τις
υποσχέσεις του να μαθαίνει, να
μελετά καλύτερα και μετά κάνει την
αυτοκριτική του ότι ‘δεν εκτέλεσε
το πρόγραμμα της ημέρας’ αφού
και πάλι βγαίνει για βόλτα, πάει
σινεμά, παίζει σκάκι…
Την 1 Ιανουαρίου 1954 ο Κώστας
βρίσκεται στην Κάρβινα, στους
γονείς του και το ημερολόγιο ξεκινά
με «Χρόνια πολλά και του χρόνου
στην Πατρίδα» και συνεχίζει:
«Ξυπνήσαμε όχι και πολύ αργά,
στις 9:30 η ώρα. Η πρώτη που
ήρθε ήταν η Παναγιώτα. Μαζί με
τον Αβραάμ τον πανηγυρίσαμε στα
σπίτια, δηλαδή στους συγγενείς
και τους λέγαμε το ‘Καλημέρα’ και
το ‘Χρόνια πολλά’ και ‘Του χρόνου
στην Πατρίδα’ το συμπληρώσαμε
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αργότερα μια που το ακούγαμε
από όλους. Στης Πιπής Ραχίλης μας
κούρασαν, στης νουνάς μου – πιο
καλά και στης Σωτήρας καλά. Μας
μίλησε και ο άνδρας της, καλά μας
κέρασαν. Στης Ευτυχίας (αδερφή
τους) – δεν ήταν ετοιμασμένη. Και
στης Βάσως πήγαμε. Το απόγευμα
μαζί με τους ίδιους πήγαμε στο
τάι του Νικόλα και εκεί μας
κέρασαν. Σε όλα τα μέρη γίνονταν
συζητήσεις για τον παπά που είχαν
δει να περνά κατά τις 11 η ώρα και
‘ευλόγησε τον κόσμο’. Έβγαλε το
μεροκάματό του. Παίξαμε σκάκι
με τον Αβραάμ και τον Πάνη
και κάμποσες φορές νίκησα και
νικήθηκα.
Κατά το βράδυ έγινε γάμος. Εγώ
μαζί με την Βάσω βρισκόμασταν
για λίγο στο θάλαμο μας, μετά
πήγαμε και είδαμε πώς στεφανώνει
ο παπάς, γελούσαμε, εμείς οι
νέοι και οι γέροι, τον παπά, που
ήθελε να μιλήσει, αλλά δεν τον
άκουγε κανείς, λέγανε ‘γιατί
αγωνιστήκαμε;’ Μόνο πρόφτασε να
πει και ο θείος μου ο Μήτσος που
και αυτός ως τώρα πιστεύει στην
θρησκεία τον βοηθούσε. Αυτού
μέσα συνάντησα και τον Αλέκο
Χατζηπαυλίδη που ήρθε από το
Κρνοβ εδώ και από εδώ θα φύγει
για το Μπρνο.
Ως αργά το βράδυ συνεχιζότανε
ο χορός στην παράγκα. Μαζί με
τη Βάσω δεν χόρεψα, χόρευε με
άλλους, κάπως καταφέραμε για να
θυμώσουμε. Με την Μαρίκα λίγο
χόρεψα…
Από το σταθμό (σημ. Κ: ράδιο)
μίλησε ο σ. Ζαποτότσκυ στις 12
το μεσημέρι. Είπε για τις επιτυχίες
και αδυναμίες, για καινούργια
καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά
στο λαό της Τσεχοσλοβακίας, για
να καλυτερέψουν την ζωή τους…
Η πρώτη μέρα της χρονιάς του
1954 πέρασε καλά, με γέλια και
τραγούδια…»
Για μας είναι ενδιαφέρον ότι δεν
έλλειπε ο παπάς ούτε από τις
Πρωτοχρονιάτικες ευλογίες, ούτε

και από τον γάμο. Αρά δύσκολα
μπορούμε να πιστέψουμε ότι στην
Τσεχοσλοβακία τους απαγόρευαν
οτιδήποτε είχε να κάνει με τη
θρησκεία. Ξέρουμε και από άλλες
πήγες της Ορθόδοξης εκκλησίας ότι
αρκετοί ηλικιωμένοι και υπερήλικες
βαφτίζανε τα παιδιά, κρατούσαν
νηστείες και αρκετές παραδόσεις
από την Ελλάδα. Όσο για το
‘και του χρόνου στην Πατρίδα’
αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη
ευχή που κάνανε όλοι οι Έλληνες
πολιτικοί πρόσφυγες όχι μόνο
στην Τσεχοσλοβακία αλλά και
στις άλλες λαϊκές δημοκρατίες. Το
1954 όλοι πιστεύανε ότι γρήγορα
θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι
μαθητευόμενοι Έλληνες στο Μπρνο
λέγανε στους δασκάλους ότι όταν
επιστρέψουν θα τους καλέσουνε να
έρθουν στην Ελλάδα. Και κάποιος
δάσκαλος που δεν ήταν πολύ
ευχαριστημένος από την πρόοδο
των μαθητευόμενων τους έλεγε
«όταν θα πάτε στην Ελλάδα, ποτέ
να μην πείτε ότι σπουδάσατε στην
Τσεχοσλοβακία!’. Κανείς ακόμα δεν
χάνει την ελπίδα του γυρισμού
στην Πατρίδα.
Στις 2 Ιανουαρίου η Βάσω και
η Νώπη τους συνοδεύουν (μαζί
είναι και ο Αλέκος και ο Λεωνίδας)
μέχρι το τραμ για την Οστράβα. Ο
Κώστας είναι ευχαριστημένος που
πέρασε καλά με τη Βάσω, αλλά
δεν διάβασε πολύ. Οι γονείς του
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παρήγγειλαν και πάλι να αγοράσει
φασόλια για τους συγγενείς αυτή
τη φορά.
Φτάνοντας στο Μπρνο ξεκινάει η
ίδια ρουτίνα, μαθήματα, πρακτική,
μετά σινεμά, οργανώνονται χοροί,
αλλά το πρόβλημα του Κώστα είναι
ότι κάθε φορά δίνει υπόσχεση ότι θα
μελετάει, θα διαβάζει τα μαθήματα,
αλλά ‘δεν εκτελεί το πρόγραμμα
της ημέρας και τις υποσχέσεις’ που
δίνει στον εαυτό του. Του αρέσει να
βγαίνει φωτογραφίες και στέλνει
στη Βάσω δική του φωτογραφία
‘μια που μου τη ζήτησε’. Ο
Κώστας σημειώνει και για ένα
παιδί, για το Ρέμο, που κάνει την
αυτοκριτική του στην οργάνωση
της ΕΠΟΝ, αλλά λέει ψέματα όταν
τον διώχνουνε από τη σχολή ότι
η σχολή διαλύθηκε κλπ. Σίγουρα,
τα παιδιά είναι στην ηλικία που
τους απασχολεί ο έρωτας, ο
μελλοντικός γάμος. Ο Κώστας δεν
θέλει να μιλάει για τη Βάσω στα
άλλα παιδιά και υπόσχεται στον
εαυτό του ότι ποτέ δεν θα μιλήσει
και βάζει και στοίχημα με τον φίλο
του τον Μήτσο ότι για 10 μέρες
δεν θα αναφερθεί σε κορίτσια. Τα
παιδιά όμως τον παροτρύνουν και
του λένε ότι είναι καλό κορίτσι και
να το σκεφτεί καλά. Ακούνε και
διάλεξη με ανάλυση για την αγάπη
και φιλία από κάποιον γιατρό.
Αλλά όσες και υποσχέσεις να
δώσει και όση αυτοκριτική να
κάνει για τα μαθήματα, ο Κώστας
δεν διαβάζει όσο θα πρέπει και
προτιμά να διαβάζει λογοτεχνικά
βιβλία, ελληνικά, τσέχικα, ρωσικά,
μάλιστα έχει και πρόγραμμα
για το πόσες σελίδες πρέπει να
διαβάζει την ημέρα. Αυτό το
πρόγραμμα το ‘εκτελεί’, όπως
και το να πηγαίνει σινεμά σχεδόν
κάθε μέρα και πολλές φορές και
δύο φορές την ημέρα. Οι πρόβες
του καλλιτεχνικού συγκροτήματος
σταματάνε, ο δάσκαλος τους
έχει φύγει, προσπαθούν να τις
διοργανώσουνε. Δεν φαίνεται τώρα
ότι το καλλιτεχνικό είναι καλό.
Τα συνθήματα που έγραφε πριν
στο ημερολόγιο έχουν σταματήσει
και δεν γράφει πολλά για τις
εθνικές γιορτές και επετείους
εκτός από αυτή από το θάνατο
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του Νίκου Μπελογιάννη, του Λένιν
και του Στάλιν. Βλέπουν και ένα
ντοκιμαντέρ για τον Στάλιν στις 12
Μαρτίου και μετά μιλάνε και για
τους αγώνες των ανταρτών στην
Ελλάδα και για τη μάχη του χωριού
τους (Νότια) με τον Κυριάκο.
Στις 26 Ιανουαρίου όλοι πηγαίνουν
στο βουνό για σκι. Το τοπίο τους
αρέσει, προσπαθούν να μάθουν
σκι (όλα τους τα έχουν δώσει
δωρεάν), πέφτουν, γελάνε, σπάνε
τα σκι, τα ξαναφτιάχνουν, αλλά
δεν μαθαίνουν εύκολα. Ο Κώστας
έχει φέρει και τα βιβλία του
(λογοτεχνικά) και διαβάζει σχεδόν
κάθε μέρα. Σε όλους αρέσουν οι
διακοπές και είναι ευχαριστημένοι,
μόνο από την ποσότητα του
φαγητού δεν είναι εάν και το
φαγητό είναι καλό.
Από τις διακοπές στο βουνό, στις
Τάτρες της Σλοβακίας, πάει στην
Κάρβινα. Εκεί από τους μεγάλους
μαθαίνει για πρώτη φορά την
ιστορία των Νοτιαλίδων, το πώς
πήγαν στην Νότια. Περνάει τον
περισσότερο καιρό με τη Βάσω και
με τους συγγενείς. Συζητάει με τη
Βάσω το ‘πώς έχουν τα πράγματα’

αφού ακόμα δεν έχει αποφασίσει
και δεν έχει ‘δώσει το λόγο’ του.
Ο θείος Μήτσος του μιλάει για
τη θρησκεία και του λέει: ‘Θα το
καταλάβεις στη δεύτερη παρουσία
και ακόμα πώς με λυπάται, κι εγώ
του λέω σε λυπάμαι που σχεδόν
μοναχός έμεινες που δεν έπαψες
να σκέφτεσαι για το θεό και να

πιστεύεις’. Αυτή τη φορά τον
εντυπωσιάζει και ο πατέρας του
που ‘πρώτα δεν έφτιαχνε τέτοιες
δουλειές, τώρα φτιάχνει – στρώνει
τα κρεβάτια, μαγειρεύει, σκουπίζει,
ψωνίζει και άλλα πολλά’. Όπως
τη Βάσω έτσι και τον πατέρα του,
τους μαθαίνει να παίζουν σκάκι.
Όσο για τη μάνα του μας λέει ότι
‘δουλεύει και στη δουλειά και στο
σπίτι’.
Όταν επιστρέφει και πάλι στο
Μπρνο μαθαίνει ότι αυτοί που
έχουν γονείς θα πληρώνουν το
οικοτροφείο, το φαγητό και τα
πάντα όπως πληρώνουν και οι
τσεχοσλοβάκοι μαθητευόμενοι και
θα πρέπει να φέρουν χαρτί από το
εργοστάσιο των γονιών τους για
το πόσο είναι οι μισθοί τους και
πόσα ανήλικα παιδιά έχουν. Όπως
φάνηκε μετά, αυτό το ζήτημα λύθηκε
και οι Έλληνες μαθητευόμενοι
συνέχισαν να ζουν με έξοδα του
κράτους, με υποτροφία, δωρεάν
ρούχα, υποδήματα, κλπ. Στις 19
Φεβρουαρίου γίνεται μέλος της
Τσεχοσλοβάκικης
Σοσιαλιστικής
Νεολαίας, βασικά, την ημέρα αυτή
του ετοιμάζουν το βιβλιάριο του
διότι ήταν μέλος από τον Ιούνιο
1953. Στις 31 Μαρτίου γίνεται
ανακοίνωση ότι όλες οι τιμές στα
μαγαζιά ‘κατεβαίνουν από την
1η Απριλίου – μεγάλη νίκη του
σοσιαλισμού και του κομμουνιστικού
κόμματος της Τσεχοσλοβακίας που
όλο και καλυτερεύει η ζωή του
τσεχοσλοβάκικου λαού’.
Τα διλήμματα για ποια κοπέλα θα
πάρει, την Τσέχα ή την Ελληνίδα,
συνεχίζονται. Μια γράφει γράμμα
στην Ζντένκα, μια στη Βάσω, λίγο
γίνεται σαν το δημοτικό τραγούδι
‘δεν τη θέλω, θα την πάρεις, άλλα
λόγια βρε παιδιά, τι καμώματα
είναι τούτα με το ζόρι παντρειά’.
Δεν είναι με το ζόρι, αλλά θέλει τη
γνώμη των φίλων του, της αδερφής
του Κίτσας, των γονιών του,
προπαντός της μητέρας του που για
οποιαδήποτε Τσέχα του λέει: ‘Και
χρυσή να είναι από πάνω ως κάτω
δεν την θέλω’ και γράφει ο Κώστας
‘ κι έτσι θα αναγκαστώ να γράψω
στην Ζντένκα που δεν τη θέλει η
μητέρα μου’. Γράφει γράμματα και
στις δύο, μέχρι και το Πάσχα όταν
οριστικά καταλαβαίνει ότι η Βάσω
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του αρέσει πιο πολύ αυτή τη φορά
αφού σ’ αυτό το συμπέρασμα είχε
φτάσει και πριν ‘πως η Βάσω για
μένα είναι και μάλιστα πολύ καλή
μια που είναι και πατριώτισσα και
λαζού!’. Βέβαια, αυτά τα διλήμματα
τα είχαν οι περισσότεροι νέοι
αυτής της γενιάς που είχαν έρθει
σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή
ότι σύμφωνα με την επιθυμία
των γονιών, τη συντρόφισσα που
θα πάρουν θα πρέπει να είναι
Ελληνίδα διότι η Τσέχα μπορεί
να μη θελήσει να πάει στην
Ελλάδα. Πιστεύανε ακράδαντα
ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα
πολύ σύντομα. Τα παιδιά που
ήταν πολύ μικρά και μεγάλωναν
στην Τσεχοσλοβακία αυτό δεν το
πίστευαν και πολύ και αρκετά
παντρευτήκαν Τσέχες είτε Τσέχους.
Ο Κώστας τελικά, μετά από μια
αρκετή μεγάλη αλληλογραφία
με τη Ζντένκα και τη Βάσω,
καταλαβαίνει ότι μάλλον πρέπει
να υπακούσει στις συμβουλές της
οικογένειας του. Και η Βάσω σ’
ένα γράμμα της του στέλνει τα
δικά της μηνύματα με ένα τσέχικο
τραγούδι: ‘Ο αγαπημένος στα
ξένα, εκεί άλλη αγάπη έχει, μην
στενοχωριέσαι κοριτσάκι, κι εσύ
θα βρεις άλλη αγάπη’. Σε κάποια
φάση ο Κώστας καταλαβαίνει ότι
είναι μπερδεμένος μ’ αυτή την
υπόθεση και γράφει: ‘Δεν έχω
πρόγραμμα για την αυριανή μέρα,
όλα τ’ αφήνω στην τύχη. Εγώ
στα καλά μου δεν είμαι!’. Και τα
μαθήματα δεν παν καλά, και οι
υποσχέσεις συνεχίζονται. Στο τέλος
όμως καταφέρει και καλυτερεύει
τους βαθμούς του. Στις 16 Απρίλη
φεύγει για την Κάρβινα διότι έχουν
διακοπές για το τσέχικο Πάσχα.
Ο Κώστας γράφει στο ημερολόγιο
του για την ημέρα του Πάσχα, 18
Απρίλη:
«Σηκώθηκα κατά τις 8 παρά κάτι
και αμέσως άρχισα να σιδερώνω τα
ρούχα που είχα – ήταν τα δικά μου,
του Αβραάμ και του σπιτιού. Κατά
τις 9 η ώρα τελείωσα και από τις
10 ως τις μία και κάτι ήμουν στης
Βάσως. Μιλούσαμε και γελάγαμε,
ήρθε και μια από το χωριό της
και παίζαμε το ‘Ανθρωπάκι, μη
θυμώνεις’.
Κάμποσα
τσιγάρα
κάπνισα σήμερα, με έπιασε και ο
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πατέρας μου… Η μητέρα μου λέει
πια για σένα είναι καιρός για
παντρειά, μπορείς να κάτσεις ακόμα
τρία χρόνια και μετά; Πάντως εγώ
συζήτησα μαζί με τον πατέρα και
την Ευτυχία, η Τσέχα της αρέσει.
Αργότερα τη (τη μητέρα) ρώτησα
αν θέλει τη Βάσω και με λέει
ούτε αυτήν θέλει και παρακάτω
συνεχίζει πώς θέλει μια πολύ
καλή… Παράξενο πράγμα, αλλά τι
να γίνει πρέπει και να μιλάμε για
τέτοια πράγματα μια που τώρα
τα μαθήματα για λίγο καιρό τα
ξέχασα. … Μετά με μεγαλύτερη
όρεξη θα μελετώ τα μαθήματα για
το τελευταίο χρόνο που θα είναι
και ο τελευταίος στις δικές μου
σπουδές. Το απόγευμα μαζί με τη
Βάσω βρισκόμασταν μοναχοί στο
θάλαμο τους. Είναι αλήθεια πως
τον περισσότερο καιρό βρίσκομαι
στο σπίτι τους παρά στο δικό μας
μια που η μητέρα της βρίσκεται
σε ταξίδι στο Σομπότιν, μπορεί
αύριο να έρθει. Σήμερα είναι το
Πάσχα των Τσέχων αλλά μια που
βρισκόμαστε εμείς οι Έλληνες εδώ
στην Τσεχοσλοβακία γιορτάζουμε
μαζί τους το Πάσχα. … Με μάλωσε
αργότερα η μητέρα μου που δεν
πήγα ούτε στης νουνάς, ούτε στου
θείου μου, μα ούτε στο σπίτι του
Νικόλα»…
Στις 20 Απριλίου ο Κώστας
ετοιμάζεται να γυρίσει στο Μπρνο.
Από το ραδιοφωνικό σταθμό
‘Ελεύθερη Ελλάδα’ ακούει ‘ότι
οι Έλληνες που πήγαν από την
Ουγγαρία για την Ελλάδα δεν έχουν
τώρα που να μείνουν, τα χωριά
είναι χαλασμένα (κατεστραμμένα).
Η κυβέρνηση πολλά υποσχέθηκε,
αλλά δεν τους τα δίνει’.
Στο Μπρνο τον περιμένουν καλά
νέα: θα συνεχίσουν να παίρνουν
λεφτά, υποτροφία, λεφτά για
ρούχα (500 κορόνες), για το ταξίδι.
Γίνεται και μία διάλεξη/ανάλυση
για τα γεγονότα στον κόσμο από
τον σ. Χ. Λάκα. Παίρνει και γράμμα
από την αδερφή του Κίτσα για το
ζήτημα της Βάσως, με λίγα λόγια
απάντηση στις ερωτήσεις που της
είχε κάνει ο Κώστας.
Το γράμμα της Κίτσας από το Budkov, 26.4.54:
Αγαπημένε μου αδερφέ Κώστα,
γεια χαρά.

Μάθε, Κώστα, ότι έλαβα και τα
δυο σου γράμματα και χάρηκα,
όμως άργησα να σε γράψω.
Κώστα με ρωτάς τη δουλειά κάνω:
Δουλεύω στα μικρά τα παιδιά
σαν ‘βιχοβατέλκα’ (παιδαγωγός),
όμως και σαν δασκάλα! Δασκάλα
λέγοντας να τα κάνουμε μια ώρα
μάθημα και τα μαθαίνουμε να
μιλάν καλά.
Εγώ νομίζω του Γιώργου την
σύσταση σου την έστειλα. Πάντως
είναι αυτή Zamek Lomnice y Tisnova, Ευγενιάδης Γιώργος.
Κώστα, για το ζήτημα σου, έχω
την εξής γνώμη. Σε ποιαν από τις
δυο έδωσες λόγο; Εάν στην Τσέχα
με ποιες συμφωνίες: δηλαδή, εσύ
ξέρεις εμείς πρώτο, δεν ήρθαμε για
να μείνουμε στην Τσεχοσλοβακία.
Αν συμφωνάει και αυτή για να έρθει
στην Ελλάδα. Γιατί, Κώστα, άμα θα
μας καλέσει η Πατρίδα μας για να
πάμε να εκδικηθούμε το αίμα των
αδερφών μας, θα πάμε, έτσι; Εγώ
με αυτό δεν θέλω να σε αποκλείσω
να την πάρεις αλλά τι θα πει θα
έρθει αυτή μαζί μας; Ή και τώρα
εδώ, εσύ θα πας στο δικό της το
σπίτι ή αυτή θα έρθει στο δικό σου,
στους γονείς; Όλα αυτά πρέπει να
της τα πεις και αν συμφωνήσει. Εάν
είχες δώσει λόγο στην Τσέχα και
στην Βάσω, ποιες από τις δυο θα
αποφασίσεις; Πήγαινες νομίζω και
στο σπίτι της Βάσως και οι γονείς
της το ξέρουν; Και τι θα την πεις
που την παρατάς; Και τους γονείς
να τους πεις την γνώμη σου, για
να σε πουν την γνώμη τους, όταν
θα πας καμιά φορά. Όμως να την
γνωρίσεις την Τσέχα καλά, από
τι οικογένεια είναι και ύστερα να
αποφασίσεις. Δεν ξέρω αυτό είναι
μια ζωή που θα ζήσετε και πρέπει
να σκεφτείς πολύ, Ναι;;;; Εγώ δεν
θέλω σαν αδερφή σου να ακούσω
κακό για σένα. Όπως και εσύ για
μένα. Απάντησε με απάνω σ’ αυτά.
Αν θέλεις γράψε και στο Γιώργο.
Ευγενιάδου Κίτσα. Με αγάπη η
αδερφή σου Κίτσα».
Τέτοιες στενές οικογενειακές σχέσεις
είχαν τότε οι πολιτικοί πρόσφυγες
από την Ελλάδα. Μετρούσε τότε
όχι μόνο οι οικογένεια αλλά και οι
φιλία μεταξύ των συγχωριανών,
συγγενών
και
φίλων.
Όλοι
προσπαθούσαν ο ένας να βοηθήσει
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τον άλλον με πολλή κατανόηση και
αγάπη.
Στις 29 Απρίλη ο Κώστας παίρνει
γράμμα από τη Βάσω, η οποία σαν
περήφανη Ελληνίδα του λέει την
άποψη της, η οποία ‘τραντάζει’
όπως φαίνεται τον Κώστα και
τελικά βάζει τέλος στα διλήμματα
του και ο Κώστας βιάζεται να της
απαντήσει με τους στοίχους: ‘Σε

αγαπώ μα δεν στο λέω/για να το
καταλάβεις μοναχιά, σε στέλνω
γράμμα με δάκρυα’, ‘Μια μόνο
φωτογραφία/σε στέλνω με ταχεία,/
για να με βλέπεις στο χαρτί’ και
‘Μην με φοβάσαι, σ’ αγαπώ/μαζί
σου αν θα ανταμωθώ/νάρθεις
κοντά στην αγκαλιά μου/και όλα
θα στα πω…/.
Τώρα δεν θα βιαστούμε να βγάζουμε

συμπεράσματα,
αλλά
ξέρουμε
ότι τελικά η Βάσω έγινε η πίστη
σύντροφος στη ζωή του Κώστα
μέχρι και σήμερα.
Το ημερολόγιο για την τελευταία
μέρα του Απρίλη τελειώνει με τις
προετοιμασίες που γίνονται για την
Πρωτομαγιά. (συνεχίζεται…)

Στιγμιότυπα από τη ζωή των πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στην πόλη Κάρβινα τη δεκαετία του 1950: ο
πρώτος συνεταιρισμός Ελλήνων (1 φωτογραφία), χτίζουν τις πρώτες πολυκατοικίες (2 φωτογραφία) και παιδιά και
νεολαία της Ελληνικής Παροικίας Κάρβινας (3 φωτογραφία)

Tα παιδιά της Ελληνικής Κοινότητας Κάρβινας τη δεκαετία του 1950
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Καλημέρα 2

ΤΟ ΜΑΡΤΗ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΜΑΡΤΗ
Έθιμα, παραδόσεις και πολλά ενδιαφέροντα από την Ελλάδα

Α

πό τη 1η ως τις 31 του Μάρτη,
συνηθίζεται να φοριέται στον
καρπό του χεριού ένα βραχιολάκι,
φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη
και κόκκινη κλωστή, τον «Μάρτη»
ή «Μαρτιά». Σύμφωνα με τη λαϊκή
παράδοση, ο «Μάρτης» φοριέται
κυρίως από τα παιδιά για να
προστατεύει τα πρόσωπά του από
τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να
μην καούν.
Ο
“Μάρτης”
φτιάχνεται
την
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου
και φοριέται είτε σαν δαχτυλίδι στα
δάχτυλα, είτε στον καρπό του χεριού
σαν βραχιόλι. Καμιά φορά φοριέται
ακόμα και στο μεγάλο δάχτυλο του
ποδιού, ώστε να μην σκοντάφτει ο
κάτοχος του.
“Μάρτη” δεν φορούσαν μόνο οι
άνθρωποι. Σε κάποιες περιοχές
της χώρας κρεμούσαν την κλωστή
όλη τη νύχτα στα κλαδιά μιας
τριανταφυλλιάς για να χαρίσουν
ανθοφορία, ενώ σε άλλες περιοχές
την έβαζαν γύρω από τις στάμνες
για να προστατέψουν το νερό από
τον ήλιο και να το διατηρήσουν κρύο.
Σε άλλες περιοχές το φορούσαν μέχρι
να φανούν τα πρώτα χελιδόνια,
οπότε και το άφηναν πάνω σε
τριανταφυλλιές, ώστε να τον πάρουν
τα πουλιά για να χτίσουν τη φωλιά
τους. Αλλού πάλι το φορούν ως την
Ανάσταση, οπότε και το δένουν στις
λαμπάδες της Λαμπρής για να καεί
μαζί του.
Ο «Μάρτης» ή «Μαρτιά» είναι ένα
παμπάλαιο έθιμο εξαπλωμένο σε όλα
τα βαλκάνια, λόγω της υιοθέτησής
του από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι
και το διατήρησαν. Πιστεύεται
ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία
Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα
Ελευσίνια Μυστήρια, επειδή οι
μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων
συνήθιζαν να δένουν μια κλωστή,
την «Κρόκη», στο δεξί τους χέρι και
το αριστερό τους πόδι.
«ΜΑΡΤΗΣ»
Κατά τις ηλιόλουστες ημέρες του
Μαρτίου που ακολουθούσαν τα
κρύα του χειμώνα, τα παιδιά
έβγαιναν από τα σπίτια και έπαιζαν

Καλημέρα 2

έδενα στην Αναστάσιμη λαμπάδα
για να καεί. Σε άλλες περιοχές
έκαιγαν το βραχιολάκι στις φωτιές
που άναβαν για να κάψουν τον
Ιούδα.
Η πιο διαδεδομένη όμως αντίληψη
φέρει το “Μάρτη” να φοριέται
μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα
χελιδόνια. Τότε έβγαζαν το Μάρτη
και τον αφήναν σε κλαδιά για να
τον πάρουν τα πουλιά και να το
χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή
της φωλιάς τους.

έξω στις αυλές. Οι μητέρες, για να
τα προφυλάξουν από τις ακτίνες του
μαρτιάτικου ήλιου που θεωρούνται
επικίνδυνες,
έφτιαχναν
και
φορούσαν στο χέρι ή στο πόδι των
παιδιών τον “Μάρτη”, ένα κορδόνι
από λευκό και κόκκινο νήμα.
Ο ήλιος το Μάρτιο συνήθως καίει και
μαυρίζει τα πρόσωπα των παιδιών:
«Του Μάρτη ο ήλιος βάφει και πέντε
δεν ξεβάφει». Η μαυρίλα όμως
σήμαινε και ασχήμια, προπάντων
για τα κορίτσια που η παράδοση τα
ήθελε άσπρα και ροδομάγουλα: «Ο
πόχει κόρη ακριβή, το Μάρτη ο ήλιος
μη την ιδεί». Για να αποτρέψουν
την επίδραση του ήλιου λοιπόν,
έφτιαχναν και φορούσαν τον
«μάρτη», ώστε να προστατεύσει τα
πρόσωπα των παιδιών από τον ήλιο
και να μην καούν. Όταν τον έβγαζαν
τον κρεμούσαν σε τριανταφυλλιές,
ώστε να γίνουν τα μάγουλά τους
κόκκινα σαν τριαντάφυλλα.
Ο “Μάρτης” ουσιαστικά αποτελείται
από δύο κλωστές, άσπρη και μία
κόκκινη, στριμμένες μεταξύ τους,
που συμβόλιζαν την αγνότητα και
τη χαρά. Σε κάποιες παραδόσεις
αναφέρεται και μία χρυσή κλωστή
ώστε να συμβολίζεται και η αφθονία.
Συνηθίζεται να φοριέται μέχρι το
τέλος του μήνα. Σε ορισμένες περιοχές
το μαρτιάτικο βραχιολάκι θεωρείται
ιερό από τη λαϊκή παράδοση που δεν
είναι πρέπον να πεταχτεί. Για αυτό
το φορούσαν μέχρι το Πάσχα και το

ΟΙ ΔΡΙΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
Η παράδοση θεωρεί τις Δρίμες
ως ημέρες γρουσούζικες και
κακότυχες, τις λεγόμενες και
ως αποφράδες. Θεωρείται ότι
δαιμονικά όντα τριγυρίζουν τον
κόσμο αυτές τις ημέρες και έκαναν
κακό σε όποιον συναντούσαν.
Δρίμες είναι όλο το Δωδεκαήμερο
από τα Χριστούγεννα μέχρι και
τον Αγιασμό των Φώτων (την
περίοδο δηλαδή που αλωνίζουν οι
Καλικάντζαροι), όλα τα Σάββατα
του Μαρτίου, όλες οι Δευτέρες του
Αυγούστου, οι έξι πρώτες ημέρες τ’
Αυγούστου (τις ημέρες που κοιτάνε
τα ημερομηνία), οι τρεις πρώτες
αλλά και οι τρεις τελευταίες ημέρες
του Μαρτίου (που λέγονται και
ημέρες της γριάς)
Αυτές τις ημέρες οι άνθρωποι
προσπαθούσαν να προφυλαχτούν
για να μην πάθουν κανένα κακό,
είτε αυτοί οι ίδιοι, είτε η οικογένεια
και το βιός τους. Έμεναν λοιπόν
στα σπίτια τους, δεν πήγαιναν στα
χωράφια, και δεν έκαναν καμιά
δουλειά που μπορούσε να γίνει
άλλες ημέρες. Όποιος πήγαινε για
δουλειά πάθαινε κάποιο ατύχημα.
Εάν πήγαινες στα χωράφια, η
σοδειά θα καταστρεφόταν. Ό,τι
πλύνεις αυτές τις ημέρες θα
λειώσει, όσα ξύλα και να κόψεις θα
σαπίσουν, αν λουστείς θα πάθεις
κακό. Γι’ αυτό ή αποφεύγουν
ολότελα να πλύνουν τις μέρες αυτές
ρούχα ή, αν πλύνουν, ρίχνουν στο
νερό πέταλο, γιατί το σίδερο, όπως
πιστεύεται, είναι γιατρικό και
αποτρέπει τα δαιμόνια.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Μάρτης πήρε το όνομα του από
το λατινικό όνομα του θεού Άρη
(Mars = Άρης). Είναι ο πρώτος μήνας
του ρωμαϊκού ημερολογίου και
αντιστοιχεί με τον Ελαφηβολιώνα
των Αρχαίων Ελλήνων.
Στο
βυζάντιο
γιόρταζαν
την
Πρώτη Μαρτίου με σπουδαίες
δραστηριότητες.
Ο
μεγάλος
λαογραφος Λουκάτος αναφέρει τα
«χελιδονίσματα» που προέρχονται
από την αρχαιότητα. Την Πρώτη
Μαρτίου οι μικροί έφτιαχναν
ένα
ομοίωμα
χελιδονιού
και
τραγουδώντας το ανάλογο τραγούδι
πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να
μαζέψουν αυγά.
Το έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται
ίδιο και απαράλλαχτο στα Σκόπια
με την ονομασία «Μάρτινκα»
και στην Αλβανία ως «Βερόρε».
Οι κάτοικοι των δυο γειτονικών
μας χωρών φορούν βραχιόλια από
κόκκινη και άσπρη κλωστή για να
μην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία
και βγάζουν στα τέλη του μήνα ή
όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι
πάλι, δένουν τον «Μάρτη» σε κάποιο
καρποφόρο δέντρο, ώστε να του
χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί
τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα
κι αν την επόμενη ημέρα βρουν
δίπλα της ένα σκουλήκι, σημαίνει
ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ
καλή.
Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα
αιώνων, οι Βούλγαροι, την πρώτη
ημέρα του Μάρτη,
φορούν στο πέτο τους στολίδια
φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες

κλωστές
που
αποκαλούνται
«Μαρτενίτσα».
Σε
ορισμένες
περιοχές της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι
τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους
ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος
για να μην τους «κάψει η γιαγιά
Μάρτα» (Μπάμπα Μάρτα, στα
βουλγαρικά), που είναι η θηλυκή
προσωποποίηση του μήνα Μάρτη.
Η «Μαρτενίτσα» λειτουργεί στη
συνείδηση του βουλγαρικού λαού
ως φυλαχτό, το οποίο μάλιστα
είθισται να προσφέρεται ως δώρο
μεταξύ των μελών της οικογένειας,
συνοδευόμενο από ευχές για υγεία
και ευημερία.
Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του
Μάρτη φέρει στα ρουμανικά την
ονομασία «Μαρτιζόρ». Η κόκκινη
κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το
ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του
φυτού χιονόφιλος, που ανθίζει τον
Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο
με αρκετά έθιμα και παραδόσεις
της
Ρουμανίας.
Σύμφωνα
με
την μυθολογία, ο Θεός - Ήλιος
μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και
κατέβηκε στη Γη για να πάρει μέρος
σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως,
ένας δράκος, με αποτέλεσμα να
χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος στο
σκοτάδι. Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί
με τους συντρόφους του σκότωσε
τον δράκο και απελευθέρωσε τον
Ήλιο, φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός
έχασε τη ζωή του και το αίμα του
-λέει ο μύθος- έβαψε κόκκινο το
χιόνι. Από τότε, συνηθίζεται την
1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να
πλέκουν το «Μαρτιζόρ», με κόκκινη
κλωστή που συμβολίζει το αίμα του
νεαρού άνδρα και την αγάπη προς
τη θυσία και άσπρη που συμβολίζει
την αγνότητα.
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Η λαϊκή φαντασία έδωσε στο Μάρτιο
ένα σωρό παρατσούκλια, όπως
Ανοιξιάτης (γιατί είναι ο πρώτος
μήνας τη Άνοιξης), Γδάρτης,
Παλουκοκάφτης Κλαψομάρτης,
Πεντάγνωμος (για το ευμετάβλητο
του καιρού), Βαγγελιώτης λόγω
της γιορτής το Ευαγγελισμού,
Φυτευτής, και άλλα δηλωτικά της
φυσιογνωμίας του, που έχουν σχέση
με ιδιότητες ή πράξεις που του
αποδίδονται.
Τα πιο πολλά από αυτά βρίσκονται
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μέσα στις παραδόσεις και τις
παροιμίες που έπλασε ο λαός για
να εξηγήσει τις απότομες μεταβολές
του καιρού ή τις βαρυχειμωνιές που
παρατηρούνται μέσα στο Μάρτη και
που πάντα είναι επικίνδυνες για τη
γεωργία και την κτηνοτροφία.
«Μάρτης γδάρτης και κακός
παλουκοκάφτης,τα
παλιά
παλούκια καίει, τα καινούργια
ξεριζώνει», στην οποία και
χρωστάει τα παρατσούκλια γδάρτης
και παλουκοκάφτης. Για τις μεγάλες
του παγωνιές λένε: «Τον Μάρτη
χιόνι βούτυρο, μα σαν παγώσει
μάρμαρο».
Ενώ
για
την
αντιμετώπιση του κρύου άλλες
παροιμίες
συμβουλεύουν:
«Φύλλα ξύλα για το Μάρτη να
μην κάψεις τα παλούκια», «Το
Μάρτη φύλα άχερα μη χάσεις
το ζευγάρι», «Τσοπάνη μου
την κάπα σου το Μάρτη φύλαγε
την», «Ο Αύγουστος για τα
πανιά κι ο Μάρτης για τα ξύλα».
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
Κάποτε οι μήνες αποφάσισαν να
παντρευτούν. Ο καθένας βρήκε
μια γυναίκα που του άρεσε και
την παντρεύτηκε. Ο Μάρτης δε
φρόντισε το ζήτημα μόνος του και
έβαλε προξενητάδες να του βρούνε
μια γυναίκα. Εκείνοι του φέρανε μια
κοπέλα η οποία ήταν τυλιγμένη με

ένα μαντίλι και του είπαν ότι είναι
πολύ όμορφη. Ευκολόπιστος όπως
ήταν, την παντρεύτηκε.
Όταν όμως έμειναν μόνοι και έβγαλε
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το μαντίλι της, τι να δει; Δεν υπήρχε
πιο άσχημη στον κόσμο!
Από τότε κάθε φορά που τη θυμόταν
άστραφτε, βροντούσε, έβρεχε, έριχνε
μπόρες, έκανε παγωνιές. Μόνο όταν
ξεχνιόταν μερικές φορές, ηρεμούσε,
γαλήνευε κι έκανε καλό καιρό!
Στη Μεσσηνία, λόγου χάρη, λένε
ότι η γυναίκα που παντρεύτηκε ο
Μάρτης, από μπροστά ήταν πολύ
άσχημη, ενώ από πίσω ήταν πολύ
όμορφη. Όταν ο Μάρτης τη βλέπει
καταπρόσωπο κλαίει και ο καιρός
χαλάει, όταν όμως την κοιτάζει από
τις πλάτες ευχαριστιέται και ο καιρός
καλοσυνεύει. Γι’ αυτό λέγεται και η
παροιμία: «Ο Μάρτης πότε κλαίει
και πότε γελάει». Στη φωτογραφία
ο Πίζος και η γυναίκα του Πέντα
σύμφωνα με το βουλγάρικο έθιμο.
Σε άλλες περιοχές η παράδοση θέλει
το Μάρτη νε έχει δύο γυναίκες, τη
μια πολύ όμορφη και φτωχή και την
άλλη πολύ άσχημη και πλούσια.
Ο Μάρτης κοιμάται στη μέση και
όταν γυρίζει κατά την άσχημη,
κατσουφιάζει και ο καιρός χαλάει,
όταν όμως γυρίζει κατά την όμορφη,
χαίρεται και γελάει, και ο καιρός
είναι καλός, ζεστός με ήλιο. Τις
περισσότερες φορές όμως γυρίζει
κατά την άσχημη επειδή αυτή είναι η

πλούσια που τρέφει και την φτωχή,
την όμορφη.
Έτσι άλλωστε προτιμούν το Μάρτιο
και οι χωρικοί, βροχερό, επειδή η
σοδειά τους θα είναι καλύτερη.
Άλλωστε το βεβαιώνουν και αρκετές
παροιμίες:
«Μάρτης
έβρεχε,
θεριστής χαιρότανε», «Μάρτης
βρέχει; Ποτέ μην πάψει»,
«Κάλλιο Μάρτης στις γωνιές
παρά Μάρτης στις αυλές»,
«Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης
παρά Μάρτης λιοπυριάρης»,
«Μάρτης βροχερός θεριστής
κουραστικός», «Σαν ρίξει ο
Μάρτης δυο νερά κι Απρίλης
άλλο ένα, χαράς σ’ εκείνο το
ζευγά πόχει πολλά σπαρμένα».

Κ: Οι φω•γραφίες είναι α( )ν
εκδή-ω. )ς Βουλγάρικης Κοινό)6
‘Αναγέννη.ς’ Πρώ) •υ Μάρ), >•
Σ@A ΕCικών ΜειονοDEν όFυ ήμα>Hν
καλεσμένοι κι εμείς. Είναι μία γιορD
)ν οFία H KρισσόLρα Mιδάκια )ν
Kριμένουν με χαρά. ΠρώH καλωσορίζουν
)ν Γριά ΜάρH, «ΜQμM ΜάρH», η
οFία έρχεHι α( H βουνά, με Sαγούδια

και FιημαUκια )ς Άνοιξης, μεU
η ΜQμM ΜάρH •υς μοιράζει )
‘ΜαρLνίτσα’ με Aς καλές ευχές )ς και
>• Y-ος ό-α H Mιδάκια (και οι μεγά-οι)
χορεύουν μαζί με ) ΜQμM ΜάρH.
ΜεU H Mιδάκια καλούν ) ΜQμM
ΜάρH >• πλού]ο Sα^ζι Fυ έχουν
ε•ιμάσει και κλείνουν και Q-ι με καλές
ευχές για καλή υγεία, ευ_χία και `χη.
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΩΜΕΝΗΣ
ΓΡΙΑΣ
Τα απρόοπτα της βαρυχειμωνιάς
που συνήθως επιφυλάσσουν οι
τελευταίες ημέρες του Μάρτη, οι
«μέρες της γριάς» όπως λέγονται,
θέλει να εξηγήσει η παράδοση της
«λιθωμένης γριάς».
“Ήταν μια φορά μια γριά κι είχε
κάτι κατσικάκια. Ο Μάρτης τότε είχε
εικοσιοχτώ ημέρες και ο Φλεβάρης
τριανταμία.
Ήρθε λοιπόν εκείνη την εποχή ο

Μάρτης κι επέρασε χωρίς να κάμει
χειμώνα και η γριά από τη χαρά
της που βγήκανε πέρα καλά τα
πράματα της, ξεγελάστηκε και είπε:
«Πρίτσι Μάρτη μου, στην πομπή
σου. Μπήκες, βγήκες τίποτα δε
μου έκανες. Τα αρνάκια και τα
κατσικάκια μου τα ξεχείμασα».
Τότε ο Μάρτης πείσμωσε και
δανείστηκε τρεις ημέρες απ’ το
Φλεβάρη και έριξε χιόνια πολλά.
Ήταν τόσο άσχημος ο καιρός, που η
γριά και τα ζωντανά της πέτρωσαν
από το κρύο.
Για αυτό που έπαθε εκείνη η γριά,
τις τρεις τελευταίες ημέρες του
Μάρτη τις λένε ημέρες των γριών.
Σε κάποια χωριά ονοματίζουνε κάθε
μία από αυτές τις ημέρες με το όνομα
μίας από τις πιο ηλικιωμένες γριές
του χωριού. Αν τύχει καλή ημέρα
θεωρούν πως η γριά είναι καλή, ενώ
αν τύχει κακοκαιρία λένε πως έγινε
από την κακία της γριάς.
Από τότε λένε ότι έχει ο Μάρτης
τριανταμία ημέρες και ο Φλεβάρης
εικοσιοχτώ. Για αυτό άλλωστε το
λένε κουτσό και κουτσοφλέβαρο.
(http://edu.klimaka.gr/
diafora/557-paradosi-marths-klimaka.html)

Τη ‘ΜαρLνίτσα’ ) φορούν >• ^Hλο,
είL σαν βραχιολάκι >• χέρι μέχρι Fυ
να δουν •ν bώ• Kλαργό! Ε, >)ν
Πράγα αυd είναι κάeς δύfολο… Γι’
αυd )ν κρεμάν σε κάFιο δένSο, είL )
fεQζουν με ^Sα… Ευχαρι>•ύμε )ν
Πρόεδρο )ς Βουλγάρικης Κοινό)6 για
)ν bόfλη.. ΉHν μια Fλύ όμορφη
εκδή-ω..
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Γαρδουμπάκια
Υλικά (Σερβίρει 6)
1 συκωταριά αρνίσια με τα εντεράκια
1 κιλό χόρτα ανάμεικτα
(σέσκουλα, μαρούλι, καυκαλήθρες)
1/2 κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα
1/2 ματσάκι μαϊντανός
λίγος άνιθος
λίγος μάραθος
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση συνταγής
Πλένουμε πολύ καλά τα εντεράκια
περνώντας
από
μέσα
τους
τρεχούμενο
νερό
και
ωσότου
βγει τελείως διαυγές και καθαρό
(μπορεί να χρειαστούν αρκετό
νερό). Τα αφήνουμε σε λεκανίτσα
με τις άκρες τους προς τα έξω.
Κόβουμε τη συκωταριά σε κομμάτια
και παράλληλα ψιλοκόβουμε τα

χορταρικά μας (μαρούλι, σέσκουλα,
καυκαλήθρες, μαϊντανό, μάραθο,
κρεμμυδάκια, άνηθο και σκόρδο)
και τα τοποθετούμε όλα σε ένα
μπωλ με αλατοπίπερο. Παίρνουμε
1 μαρουλόφυλλο, 1 σέσκουλο, 2
κρεμμυδάκια, 1 κομμάτι συκώτι, 1
πνευμόνι, λίγα μυρωδικά, αλάτι και
σκόρδο, τα τυλίγουμε και τα δένουμε

μετά εντεράκια (όπως ακριβώς στο
κοκορέτσι). Κάνουμε το ίδιο με όλα
τα υλικά. Όταν τελειώσουμε με
τα γαρδουμπάκια, τα βάζουμε σε
λαδωμένο ταψάκι, προσθέτουμε το
κρασί και τα ψήνουμε στους 180ο
Κ για μιάμιση ώρα. (πηγή www.sidages.gr)

μετά την ψιλοκόβουμε καλά
μικρούς τετράγωνους κύβους.
μια κατσαρόλα ζεματάμε όλα
λαχανικά για την μαγειρίτσα
τα ψιλοκόβουμε. Ζεσταίνουμε

ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και
μετά προσθέτουμε την ψιλοκομμένη
συκωταριά και την σοτάρουμε
λιγάκι. Προσθέτουμε τα λαχανικά
και ανακατεύουμε καλά. Στην

Μαγειρίτσα
Η μαγειρίτσα μαγειρεύεται για
την Ανάσταση το Πάσχα και είναι
παραδοσιακό Ελληνικό φαγητό.
Υλικά (Σερβίρει 4)
1 συκωταριά
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 ματσάκια κρεμμυδάκια φρέσκα
1 ματσάκι άνηθο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
Λίγο σέλινο
1 μαρούλι
1/2 φλιτζάνι τσαγιού ρύζι
Υλικά για το αβγολέμονο
4 αυγά μόνο τους κρόκους
χυμό 2 λεμονιών

Πλένουμε καλά την συκωταριά
και την βράζουμε για πέντε λεπτά
και την ξαφρίζουμε συνεχώς. Μετά
την βγάζουμε από την κατσαρόλα
και την πλένουμε ξανά, και
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συνέχεια
ρίχνουμε
νερό
και
αφήνουμε την συκωταριά μαζί με τα
λαχανικά να βράσει για 40 λεπτά.
Ρίχνουμε το ρύζι κα βράζουμε για
10 λεπτά περίπου. Φτιάχνουμε το
αυγολέμονο. Χτυπάμε καλά μόνο
τους κρόκους των αυγών, ρίχνουμε

το χυμό λεμονιού και χτυπάμε καλά,
μετά ρίχνουμε λίγο, λίγο ζωμό από
την μαγειρίτσα, μέχρι το αυγολέμονο
να πάρει την ίδια θερμοκρασία με
την κατσαρόλα και μόνο μετά το
ρίχνουμε στην υπόλοιπη μαγειρίτσα
και ανακατεύουμε καλά. Τέλος

κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη
φωτιά. Ρίχνουμε το ανάλογο αλάτι,
πιπέρι. Σερβίρουμε την πασχαλινή
μαγειρίτσα με ένα καλό άσπρο
κρασί. (www.sidages.gr)

Τσουρέκια πασχαλινά
Υλικά (Σερβίρει 8)
1 1/2 κιλού αλεύρι
2 κουταλιές σούπας μαγιά μπύρας
1 φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο γάλακτος
1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
6 αυγά
1 κ. σούπας γεμάτη ξύσμα πορτοκαλιού
1 κουταλιά κοφτή μαχλέπι
1 φλιτζάνι τσαγιού γάλα
1 κουταλάκι κοφτό αλάτι

Εκτέλεση συνταγής
Ζεσταίνουμε το γάλα να γίνει χλιαρό
και μέσα σε αυτό λιώνουμε με τα
δάχτυλα μας τη μαγιά. Προσθέτουμε
½ φλιτζάνι αλεύρι και ανακατεύουμε
να γίνει ένας πηχτός χυλός. Το
σκεπάζουμε με ένα λαδόχαρτο και
τυλίγουμε τη ζύμη για τσουρέκι με
μια κουβέρτα να φουσκώσει. Στο
μεταξύ βάζουμε σε λεκάνη το αλεύρι
με το αλάτι, λιώνουμε το βούτυρο
και το ρίχνουμε. Βράζουμε το
μαχλέπι ή το γλυκάνισο σε λίγο νερό,

το σουρώνουμε και ρίχνουμε ένα
φλιτζάνι του καφέ. Προσθέτουμε τα
αυγά ολόκληρα, τη ζάχαρη, το ξύσμα
πορτοκαλιού και το φουσκωμένο
χυλό με τη μαγιά και ζυμώνουμε να
ενωθούν όλα τα υλικά και να γίνει
μια ζύμη μαλακή. Σκεπάζουμε τη
λεκάνη με λαδόχαρτο, τυλίγουμε με
μάλλινη κουβέρτα και αφήνουμε σε
ζεστό μέρος να φουσκώσει τόσο ώστε
να διασπαστεί. Την ξαναζυμώνουμε,

κόβουμε κομμάτια και πλάθουμε
τα τσουρέκια στρογγυλά, κοτσίδες
ή διάφορα σχέδια. Τα τοποθετούμε
σε ελαφρά βουτυρωμένη λαμαρίνα,
σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό
μέρος να φουσκώσουν. Αλείφουμε με
αυγό, πασπαλίζουμε, αν θέλουμε με
ζάχαρη και ασπρισμένα αμύγδαλα
και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για
30 λεπτά. (πηγή: www.sidages.gr)

Δεν τρυπάμε τις λαδόκολλες μέχρι
να ψηθεί το αρνί γιατί θα φύγουν
οι χυμοί του και θα ξεραθεί.

Σερβίρουμε
το
αρνί
με
φρεσκοτηγανισμένες πατάτες και
μαρουλοσαλάτα.
Πηγή: Συνταγές: www.sidages.gr

Αρνί ψητό
Υλικά (Σερβίρει 6)
2 κιλά αρνί η κατσίκι
10 σκελίδες σκόρδο
αλάτι
πιπέρι

Εκτέλεση συνταγής
Αλατοπιπερώνουμε το αρνί και
κόβουμε τις σκελίδες στην μέση.
Ανοίγουμε τρύπες στο κρέας με ένα
κοφτερό μαχαίρι και τοποθετούμε
μέσα από ένα σκόρδο. Τυλίγουμε με
τριπλή λαδόκολλα και τοποθετούμε
σε ταψάκι.
Ψήνουμε το αρνί στους 200 βαθμούς
στον αέρα ή 220 στον απλό φούρνο,
για 3 ώρες.

Καλημέρα 2
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ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σ

ε κάθε γωνιά της Ελλάδας
γιορτάζεται το Πάσχα με
μοναδικό
τρόπο.
Έθιμα
και
παραδόσεις
ζωντανεύουν
και
λαογραφικές εκδηλώσεις λαμβάνουν
χώρα στη μεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης.

Θράκη
Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά
φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα και
το περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας
κλαδιά για να τον κάψουν την
επομένη στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη
Παρασκευή η πομπή του Επιταφίου
σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι,
εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά
για να καεί ο Ιούδας. Τη στιγμή
που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο
ανάβουν τη φωτιά και καίνε το
ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν μια
χούφτα από εκείνη τη στάχτη και
θα τη ρίξουν στα μνήματα.

χορό, που είναι η αναπαράσταση
της σφαγής 400 Ιερισσιωτών
από τους Τούρκους, κατά την
επανάσταση του 1821. Ο χορός
περνά κάτω από δάφνινη αψίδα
όπου υπάρχουν δύο παλικάρια
με υψωμένα σπαθιά και στη μέση
του τραγουδιού διπλώνεται στα
δύο με τους χορευτές να περνούν
ο ένας απέναντι από τον άλλο για
τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την
διάρκεια της γιορτής μοιράζεται
καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι
«ζωγραφίτικος», τσουρέκια και
αυγά.
Στο Λιτόχωρο Πιερίας την Μεγάλη
Πέμπτη το βράδυ στολίζονται οι
επιτάφιοι που φτιάχνονται από
ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες
όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν
λουλούδια από ύφασμα. Την
Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ
γίνεται στο παζάρι η συνάντηση
των Επιταφίων που συνοδεύονται
από χορωδίες Λιτοχωριτών.
Κεντρική Ελλάδα
Στην Αράχοβα, ανήμερα του Πάσχα
ξεκινάει η περιφορά της Εικόνας
του Αγίου Γεωργίου την οποία
συνοδεύουν περί τα 500 άτομα
ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές.
Την επομένη πραγματοποιείται
αγώνας δρόμου των γερόντων
(ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι
ξεκινούν από την εκκλησία του

Αγίου Γεωργίου και φτάνουν στο
λόφο.
Ακολουθούν
χορευτικά
συγκροτήματα και το απόγευμα
χορεύουν γυναικείοι χορευτικοί
σύλλογοι.
Οι
εκδηλώσεις
συνεχίζονται
με
κλέφτικα
αγωνίσματα, όπως το σήκωμα της
πέτρας.
Στη Λιβαδειά το πιο χαρακτηριστικό
έθιμο της πόλης είναι το γνωστό
«Πάσχα της Λιβαδειάς», με τους
νέους της πόλης να συμμετέχουν
στο έθιμο του «λάκκου». Μετά
την Ανάσταση και πριν ξημερώσει
οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά.
Ένας, κάνοντας το σταυρό του,
βάζει φωτιά στο σωρό με τη
λαμπάδα της Αναστάσεως. Με
ραντίσματα νερού και συχνό
χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η
θράκα είναι έτοιμη για να ψηθούν
τα αρνιά. Το γλέντι διαρκεί μέχρι
το απόγευμα και συμπληρώνεται
με τη συμμετοχή παραδοσιακών
χορευτικών συγκροτημάτων και την
καύση πυροτεχνημάτων.
Στο
Αιτωλικό
την
Μεγάλη
Παρασκευή πολλοί προσκυνητές
επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο
Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του
13ου-14ου αιώνα. Την Κυριακή
του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία
μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, όπου
ο χορός και το τραγούδι έχουν τον
πρώτο λόγο, ενώ προσφέρονται

Μακεδονία
Στη
Θάσο
στην
Κοινότητα
Λιμεναρίων
διατηρείται
το
πανάρχαιο έθιμο «Για βρέξ Απρίλη
μ’», που γιορτάζεται την Τρίτη του
Πάσχα. Συγκροτήματα από όλη
την Ελλάδα χορεύουν δημοτικούς
χορούς.
Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής έχουν
το έθιμο «Του μαύρου νιου τ’
αλώνι», που γιορτάζεται την Τρίτη
του Πάσχα. Μετά την επιμνημόσυνη
δέηση και την εκφώνηση του
πανηγυρικού,
οι
γεροντότεροι
αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά
πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και
συχνά ο χορός έχει μήκος τετρακόσια
μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν
όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και
τελειώνουν με τον «Καγκέλευτο»
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κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες
δωρεάν.
Στη Ναύπακτο το βράδυ της
Μεγάλης
Παρασκευής
πλήθος
κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες,
ακολουθούν
την
περιφορά
του
Επιταφίου,
σχηματίζοντας
πομπές, οι οποίες διέρχονται από
το λιμάνι, όπου είναι αναμμένες
δάδες ειδικά τοποθετημένες στις
τάπες του Κάστρου γύρω από το
λιμάνι. Στο μέσον της εισόδου του
λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν
μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί
ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας
μία φαντασμαγορική εικόνα. Το
έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική
μυσταγωγία
με
την
ηρωική
προσπάθεια του μπουρλοτιέρη
Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη
τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.
Πελοπόννησος
Στο Λεωνίδιο, το πιο εντυπωσιακό
έθιμο της περιοχής είναι, όταν το
βράδυ της Ανάστασης γεμίζει ο
ουρανός από φωτεινά «αερόστατα»,
τα οποία ανυψώνονται από τους
πιστούς κάθε ενορίας.
Στην Καλαμάτα αναβιώνει ένα
έθιμο, που πηγάζει από τους
απελευθερωτικούς αγώνες του 1821,
ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών».
Οι διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές
ενδυμασίες και οπλισμένοι με σαΐτες,
δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες
γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται
σε σαϊτοπόλεμο στο γήπεδο του
Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου.
Κυκλάδες
Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό
έθιμο του νησιού είναι αυτό της
«Κούνιας». Την Κυριακή του Πάσχα,
στην πλατεία του νησιού στήνεται
μία κούνια, στην οποία κουνιούνται
αγόρια και κορίτσια ντυμένα με
παραδοσιακές στολές. Αυτός ή
αυτή που θα κουνήσει κάποιον
δεσμεύεται ενώπιον Θεού και
ανθρώπων για γάμο. Το βράδυ του
Μεγάλου Σαββάτου επικρατεί το
έθιμο του «συχώριου», δηλαδή όλοι
όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς
φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί
και ψωμί, τα οποία έχει «διαβάσει»
ο παπάς και τα προσφέρουν στους
επισκέπτες και στους κατοίκους του
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νησιού.
Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο
το Πάσχα. Οι δύο θρησκευτικές
της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η
Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως
τις μέρες του Πάσχα. Οι Επιτάφιοι
των Καθολικών στην Άνω Σύρο
ξεκινούν από τον ναό του Αγίου
Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο
επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει
από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστών,
οι επιτάφιοι των Ορθοδόξων, από
τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της
Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη
της Μεταμορφώσεως. Κατά την
περιφορά τους συναντώνται στην
κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου
γίνεται κατανυκτική δέηση.
Στην Πάρο, η περιφορά του
Επιταφίου
της
Μάρπησσας,
παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς
κατά την διάρκειά της, γίνονται
δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε
στάση φωτίζεται και ένα σημείο του
βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα
Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του
Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από
την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την
προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το
Μαρτύριο της Σταύρωσης και την
Ανάσταση. Τα μεσάνυκτα του Μ.
Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα
και τον θόρυβο των αμέτρητων
πυροτεχνημάτων.
Δωδεκάνησα
Στο νησί της Αποκάλυψης, την
Πάτμο, επίκεντρο των τελετών
και
ακολουθιών
αποτελεί
ο
«Νιπτήρας». Στολίζεται με λαμπρές
βάγιες και ποικιλία ανοιξιάτικων
λουλουδιών. Την Μ. Πέμπτη γίνεται
αναπαράσταση του «Μυστικού

Δείπνου» του Νιπτήρα σε κεντρική
πλατεία της Χώρας. Το Μ. Σάββατο
το βράδυ πριν από την Ανάσταση,
το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό
εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή
του Πάσχα, στο Μοναστήρι της
Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση
κατά την οποία το Αναστάσιμο
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά
γλώσσες και από τον ηγούμενο
μοιράζονται κόκκινα αυγά στους
πιστούς.
Στη Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου,
τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα
σε πόρτα και τραγουδούν τον
«Λάζαρο»,
συγκεντρώνοντας
χρήματα και αυγά για τους ιερείς.
Παλαιότερα,
κανένας
γεωργός
δεν πήγαινε στο χωράφι του να
εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν,
ό,τι έπιαναν θα μαραινόταν.
Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση
ξερών κλαδιών για το άναμμα των
φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για
το ψήσιμο των κουλουριών. Του
Λαζάρου, επίσης, σε όλα τα σπίτια
οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά
κουλουράκια, «τα Λαζαράκια»,
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό
το σώμα του Λαζάρου που ήταν
τυλιγμένο στο σάβανο.
Στην
Κω,
ενώ
οι
μεγάλοι
ασχολούνται με τις πασχαλινές
δουλειές και τον εκκλησιασμό,
τα παιδιά προετοιμάζονται για
την Ανάσταση. Παίρνουν μεγάλα
κλειδιά από εκείνα που είχαν οι
παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα
σχοινί το κλειδί με μπαρούτι και
βάζουν το καρφί στην τρύπα του
κλειδιού, το βράδυ της Ανάστασης
το χτυπούν δυνατά στον τοίχο
για να εκπυρσοκροτήσει. Άλλοι
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κόβουν μακριές λωρίδες χαρτιού,
βάζουν στην άκρη της κάθε
λωρίδας μπαρούτι και ένα φυτίλι,
την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να
προεξέχει το φυτίλι που το ανάβουν
και από την ώρα που ο παπάς λέει
το «Χριστός Ανέστη». Το πρωί του
Μ. Σαββάτου, η εκκλησία στρώνεται
με μικρά μοβ μυρωμένα λουλούδια
του βουνού που λέγονται λαμπρές.
Οι
νοικοκυρές
φτιάχνουν
τις
λαμπρόπιττες και το γεμιστό αρνί.
Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι
ένα παλιό Βρονταδούσικο έθιμο
που έχει τις ρίζες του στην τουρκική
κατοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι των
ενοριών του Αγίου Μάρκου και της
Παναγίας Ερειθιανής, εκκλησιών
που
βρίσκονται
αντικριστά,
έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια.
Με το πέρασμα του χρόνου όμως
αυτά εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες
ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα
από νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Η
προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει
μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες
την επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες,
τα τελευταία χρόνια, φτάνουν στις
μερικές χιλιάδες και το θέαμα που
δημιουργείται από τις ρουκέτες
που εκτοξεύονται στον ουρανό του
Βροντάδου το βράδυ της Ανάστασης
είναι φαντασμαγορικό. Τα τελευταία
χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την
προστασία των παρευρισκομένων,
έτσι ώστε να διασωθεί το έθιμο.
Επτάνησα
Στην Κέρκυρα, την Μ. Παρασκευή
ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο
Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της
9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία
βγαίνει ο Επιτάφιος με την
απαραίτητη μπάντα της ενορίας, τις
χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος
βγαίνει
ο
μεγαλοπρεπέστατος
επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις
9 το πρωί γίνεται η περιφορά
του Επιταφίου της Εκκλησίας του
Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το 1574
οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους
ορθοδόξους την περιφορά του την
Μ. Παρασκευή, και από τότε οι
Κερκυραίοι πραγματοποιούν την
περιφορά μαζί με το Σεπτό Σκήνωμα
του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο
κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει
σε ανάμνηση του θαύματος του
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Αγίου, που έσωσε τον Κερκυραϊκό
λαό από την σιτοδεία.
Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου
ο κόσμος περιμένει την πρώτη
Ανάσταση. Όταν τελειώνει η
ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν
οι καμπάνες των εκκλησιών και
από τα παράθυρα των σπιτιών
πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα
δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους,
με μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο
έχει τις ρίζες του στο χωρίον
του Ευαγγελίου «Συ δε Κύριε
Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς
ως σκεύη κεραμέως».
Ένα άλλο Κερκυραϊκό Πασχαλινό
έθιμο που αναβιώνει είναι το
«Μαστέλο» (βαρέλι). Στην «Pinia» και κάτω από την Μεταλλική
Κουκουνάρα
που
κρέμεται
ασάλευτη μαζεύονται οι Φακίνοι, οι
αχθοφόροι της πόλης, οι Πινιαδώροι,
οι
οποίοι
τοποθετούσαν
στη
μέση του πεζοδρομίου ένα ξύλινο
βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές
και βέρντε, του έβαζαν νερό και
αυτοί σκορπισμένοι στο γύρο χώρο,
παρακαλούσαν τους περαστικούς,
που αυτή την ώρα ήταν πάρα
πολλοί, να ρίξουν νομίσματα για
ευχές στο νερό. Όταν πλησίαζε
η ώρα της πρώτης Ανάστασης, οι
Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην
περιοχή της Πιάτσας κυνηγούσαν
να βρουν κάποιον να τον ρίξουν στο
βαρέλι. Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον
κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι
μπάντες μας, παίζοντας το αλέγκρο
μαρς «Μη φοβάστε Γραικοί». Στο
τέλος έβγαινε ο βρεγμένος με γέλια
και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα
που είχε το βαρέλι.
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται
η Ανάσταση στην Άνω Πλατεία.
Όλα τα παράθυρα των γύρω
σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια
αναμμένα. Τα παράθυρα των
μεγάλων
εξαώροφων
σπιτιών,
μαζί με το καταπληκτικό θέμα των
χιλιάδων κεριών και των πιστών
που παρακολουθούν την τελετή
της Ανάστασης στη μεγαλύτερη
πλατεία της Ελλάδας, συνθέτουν μία
μεγαλειώδη εικόνα. Η Αναστάσιμος
Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής. Την
Κυριακή του Πάσχα κάθε εκκλησία,
όπως συμβαίνει και με τους
Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με

φιλαρμονικές, σχολεία, προσκόπους
και χορωδίες.
Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική
ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες
του «Ζακυνθινού Πάσχα» με τα
ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το
κάνουν να είναι ξεχωριστό. Το
μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, πλήθος
πιστών συμμετέχει στην περιφορά
του Εσταυρωμένου που διασχίζει
όλη την πόλη. Στον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Νικολάου των
Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου,
σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό
έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές
ώρες του Μ. Σαββάτου, ενώ με την
ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης
σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο
χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης
αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια
ενώ από το καμπαναριό πετάνε
στο δρόμο πήλινα δοχεία, όπως και
όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα
παράθυρά τους.
Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ.
Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό
δρόμο της πόλης, με κατάληξη
την
παραδοσιακή,
ενετική,
κεντρική πλατεία, η περιφορά των
Επιταφίων των ενοριών, συνοδεία
Φιλαρμονικής. Το Μ. Σάββατο το
πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους
δρόμους της πόλης χαρούμενους
σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν
και σπάζουν έξω από τα σπίτια
τους διάφορα πήλινα αγγεία.
Κρήτη
Πριν την ανάσταση, στις Γκαγκάλες
Ηρακλείου, όλα τα παιδιά του
χωριού
μαζεύουν
ξύλα
και
οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί
και τα αφήνουν στο προαύλιο
της εκκλησίας. Την παραμονή της
Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό
από τα ξύλα και στην κορυφή
έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό
κουστούμι που υποτίθεται ότι είναι
ο Ιούδας και την ώρα που ο παπάς
λέει το «Χριστός Ανέστη» βάζουν
φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα γίνεται
μέρα από τα πυροτεχνήματα,
η καμπάνα του χωριού χτυπά
συνεχώς και οι παλιότεροι λένε ότι
όταν αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν
για τρία μερόνυχτα την καμπάνα
να σταματήσει για το καλό.
(Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ)

Καλημέρα 2

ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
στο Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος Φλωράκης»
«Η περίοδος 1950-1967 και οι αγώνες των Ελλήνων εργαζομένων στη χώρα μας και στη διασπορά»
Καθώς η πολύχρονη και κοπιώδης
προσπάθεια αποκατάστασης των
αρχείων συνεχίζεται στην έδρα της ΚΕ
του ΚΚΕ στον Περισσό, η ηλεκτρονική
σάρωση ενός αξιοσημείωτου αριθμού
εντύπων της περιόδου 1950-1967
κατέστησε δυνατή και τη δημιουργία
αντίστοιχης ενότητας και στο
Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος
Φλωράκης».
Σε πρώτη φάση η νέα ενότητα (Γ)
περιλαμβάνει 987 νέα τεκμήρια με
αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα της
κοινωνικής ζωής. Ανάμεσά τους
ξεχωρίζουν τα 13 φύλλα παράνομων
εφημερίδων, που εξέδιδε το ΚΚΕ
στην Αθήνα και στην επαρχία μέχρι
τη
διάλυση
των
παράνομων
Κομματικών Οργανώσεων, έντυπα
αδελφών Κομμουνιστικών Κομμάτων
(ανάμεσά τους μπροσούρα του
Γαλλικού ΚΚ με τις εκτιμήσεις για
τα γεγονότα του Μάη/Ιούνη 1968),
αλλά και η μεγαλύτερη υποενότητα,
αυτή των συνδικαλιστικών εντύπων
(199 τεκμήρια), όπου προεξέχει η
εφημερίδα «Ελεύθερα Συνδικάτα»
του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού
Κινήματος (ΔΣΚ) καθώς και ο
«Ναυτεργάτης»
και
διάφορες
προκηρύξεις και μπροσούρες της
ΟΕΝΟ.
Από την καινούργια αυτή ενότητα δεν
μπορούν να απουσιάζουν διάφορα
έντυπα του φοιτητικού κινήματος,

του φιλειρηνικού,
των κινήσεων για
την απελευθέρωση
των
πολιτικών
κρατούμενων,
των
Ελλήνων
μεταναστών
στη
Γερμανία
και
αλλού κλπ. Πολύ
σημαντικά
είναι
και τα φιλολογικά
περιοδικά
αυτής
της περιόδου, όπως
π.χ. η «Επιθεώρηση
Τέχνης», τα «Χρονικά της Νίκαιας»
κλπ. Πολύτιμη είναι βέβαια και
η συλλογή των 205 φύλλων των
εντύπων της ελληνικής παροικίας
της Αιγύπτου.
Δεν
πρέπει
να
υποτιμηθούν
όμως και τα 1.176 τεκμήρια που
προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες
ενότητες. Σε αυτά συγκαταλέγονται
σπάνιες εκδόσεις και περιοδικά
της εικοσιπενταετίας 1910-1935,
πολύτιμα έντυπα της περιόδου 19401949 (όπως σπάνιες προκηρύξεις
του Εργατικού ΕΑΜ και το περιοδικό
«Ελεύθερα Γράμματα»), παράνομα
φύλλα του «Ριζοσπάστη» του 1956
και 1958, προεκλογικά υλικά της
προδικτατορικής ΕΔΑ, πάμπολλες
εφημερίδες και προκηρύξεις του
αντιδικτατορικού αγώνα 1967-1974
και φτάνουν στην πολύ σημαντική

ενίσχυση της υποενότητας που
αφορά στα έντυπα της πολιτικής
προσφυγιάς.
Με την προσθήκη αυτών των
ντοκουμέντων, η αρχειακή μας
συλλογή ξεπερνάει πλέον τις 95.000
τεκμήρια (95.054).
Σημαντικά εμπλουτίστηκε και η
βιβλιοθήκη του Επιμορφωτικού
μας Κέντρου μέσα από σημαντικές
δωρεές φίλων, τους οποίους και
ευχαριστούμε θερμά. Σε αυτούς
προσμετράμε και το ΔΣ της ΠΕΑΕΑΔΣΕ που πρόσφατα μας δώρισε
πάνω από 200 τίτλους βιβλίων.
Όλα τα παραπάνω είναι στη
διάθεση του κάθε επισκέπτη μας,
Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-17.00,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα www.ekxf.gr.

Κ: Ευχαριστούμε το Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαο Φλωράκη» για το πολύτιμο υλικό που μας έστειλε.
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Δούλος στο επώνυμο, πολεμιστής στην ψυχή
Ένας συνεργάτης του «Μπουρλοτιέρη» Βρατσάνου θυμάται
Ο 88χρονος Γιώργος Δούλος μιλάει για την αμαξοστοιχία 53 στα Τέμπη
Του Κ. Γκιάστα
(την επιστολή αυτή μας την έστειλε ο Νίκος Καλόγερος από τη Θεσσαλονίκη)

Σ

αν περνούν από τα Τέμπη οι
παλιότεροι δεν ενδιαφέρονται
για τη φυσική ομορφιά. Η γενιά της
Κατοχής δεν θαυμάζει τα απότομα
βράχια. Όσοι έλαβαν μέρος στην
Εθνική Αντίσταση θυμούνται πως
βροντούσε όλη η περιοχή από τα
σαμποτάζ ενάντια στους Γερμανούς.
Άλλωστε μόνο το Μηχανικό του
Ολύμπου υπολογίζεται πως έκανε
περίπου εκατό σαμποτάζ και μάχες
ενάντια στους κατακτητές από τα
τέλη του 1942 ως και τον Οκτώβρη του
1944 παραβιάζοντας συστηματικά τις
οχυρώσεις των Τεμπών.
Ο Γιώργος Δούλος υπήρξε υπεύθυνος
πληροφοριών
εφεδρικού
ΕΛΑΣ
Ολύμπου και μας μίλησε για όλα
αυτά, έχοντας στο χέρι του ένα
βιβλίο του Αντώνη Βρατσάνου, το
«Βροντάει ο Όλυμπος». Σύμφωνα
με τα όσα έγραψε ο αείμνηστος
«μπουρλοτιέρης» με στοιχεί από το
αρχείο επιχειρήσεων, στην περιοχή
του Ολύμπου κατά τη διάρκεια της
Κατοχής ανατινάχτηκαν 48 χιλιόμετρα
σιδηροδρομικής γραμμής, 36 φέφυρες,
47 καμπύλες, σήματα βραδυπορίας,
κλειδιά, τηλεγραφικοί στύλοι κλπ.
Η συγκοινωνία διακόπηκε συνολικά
για 1.324 ώρες, ενώ οι απώλειες των
Γερμανών ανήλθαν σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία σε 3.065 νεκρούς.
«…Στην Ιτέα Τεμπων λόγω θέσεως
στην Κατοχή είχαμε ένα πολύ καλό
οργανωμένο δίκτυο πληροφοριών
που συμμετείχαν οι τρεις κλειδούχοι
Σιαμάκος, Κορομηλάς Γιώργιος του
Αθανασίου, Ηρακλή Κιζηρίδης, η
15χρονη κόρη του αρχιεργάτη Τζένη
Αριανούτσου, ο χωροφύλακας από
τα Τέμπη Ζαχαριάδης Δημήτριος,
που συνόδευε την αμαξοστοιχία
Πετραιά-Θεσσαλονίκη, η κυρία Ξύτσα
που δούλευε ως καθαρίστρια στους
αξιωματικού και κάποιος άλλος
κύριος που δεν θυμάμαι το όνομα
του, τον είχαν οι Γερμανοί και ράναζε
για τα κουνούπια. Οι πληροφορίες
μας δεν ήταν μόνο για τις κινήσεις
των Γερμανών στα Τέμπη, αλλά
και για όλες τις αμαξοστοιχίες, ώρα
και περιεχόμενο», θυμάται γεμάτος
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περηφάνια.
«Αυτές οι πληροφορίες έκαναν
εντύπωση στον Αντώνη Βρατσάνο
και ήρθε να μας γνωρίσει με τον
Ζήση Παστάκα, από τη Ραψάνη, που
ήταν υπεύθυνος πληροφοριών του
Τάγματος του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Αυτή
ήταν η πρώτη μας γνωριμία, ερχόταν
τακτικά και μόνος του και σε ορισμένες
επιχειρήσεις, όπως στην ανατίναξη
της αμαξοστοιχίες 53, τους τοίχους
αντιστήριξης, την ανατίναξη της
γέφυρας, την ανατίναξη των κλειδιών
και των ψαλιδιών ήρθε με τον βοηθό
του Λευτέρη Καραγιάννη, που τον
είχε και δίπλα του στην πυροδότηση
της αμαξοστοιχίας 53. Επίσης, ήρθε
και με τον Δημοσθένη Φαρμάκα, ο
Βρατσάνος ντυμένος κλειδούχος και
πήγαμε για αναγνώριση του εδάφους
και της γραμμής για την ανατίναξη
της αμαξοστοιχίας 53. Ήρθε με τον
Φαρμάκα και τον Καραγιάννη για
να δουν τον χώρο της μηχανής πώς
θα χωρούσαν 7 παλικάρια, και
αρκετή ποσότητα εκρηκτικών για την
ανατίναξη της γέφυρας.
Είχαμε μεγάλη προσφορά από τους
μηχανοδηγούς όταν ζητήσαμε από
τον υπεύθυνο του μηχανοστασίου
Λάρισας Σοφιάδη, που πρόθυμα
συνεργάστηκε μαζί μας, όταν τον
καλέσαμε στο χωριό, για να μας
χορηγήσει μια ακόμη μηχανή.
Περίμενε ο Βρατσάνος την έγκριση
από το Αρχηγείο, η οποία δεν
ήρθε ποτέ, αντιδρώντας οι Άγγλοι,
φοβούμενοι να μην πέσει ο βαρύς
οπλισμός των Γερμανών, στα χέρια
του ΕΛΑΣ. Ορισμένοι δεν ξέρω από
πού ορμώμενοι, αμφιβάλλουν για τις
τρομερές απώλειες του σαμποτάζ της
αμαξοστοιχίας 53, λέγοντας ότι έχουν
πληροφορίες, από αξιόπιστες πηγές,
ότι δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός.
Αυτά είναι κακοήθειες, ανακρίβειες
γιατί με κοινή λογική, δεν μπορεί
να μην υπάρξουν νεκροί, όταν αυτή
η αμαξοστοιχία έτρεχε με μεγάλη
ταχύτητα και η θέση που έγινε η
ανατίναξη ήταν σε τέτοιο σημείο
που και οι ίδιοι οι Γερμανοί έμειναν
έκπληκτοι γιατί δεν πίστευαν ότι

μπορούσε να γίνει ένα σαμποτάζ. Η
κ. Ξύτσα μας πληροφόρησε ότι από
τις συζητήσεις των Γερμανών μεταξύ
τους είχαν περίπου 450 νεκρούς
με ένα στρατηγό και με πολλούς
αξιωματικούς, αυτό το αναφέρει και
ο αείμνηστος Βρατσάνος στο βιβλίο
του «Βροντάει ο Όλυμπος» στη σελ.
35. Επίσης, ο Αντώνης μας είπε, ότι
τον κάλεσαν στην Γιουγκοσλαβία να
τον παρασημοφορήσουν όταν είδαν τη
δράση του μηχανικού Ολύμπου στα
αρχηγεία της Γερμανικής Διοίκησης
Θεσσαλίας που πιάστηκαν από τους
παρτιζάνους του Τίτο. Δεν δέχτηκε την
παρασημοφόρηση, αλλά ζήτησε και
είδε τον φάκελο και έτσι επίσημα από
τους ίδιους Γερμανούς επιβεβαιώθηκε
ότι οι απώλειες της αμαξοστοιχίας 53,
ήταν τρομερά μεγάλες, όπως επίσης
και από όλα τα σαμποτάζ που έκανε
το Μηχανικό Ολύμπου».
Ο κ. Γιώργος Δούλος στα 88 του
χρόνια πλέον, ζει πραγματικά με
τις αναμνήσεις που τον κάνουν να
νιώθει περήφανος. «…το Μηχανικό
Ολύμπου το αποτελούσαν παλικάρια
που ξεχώριζαν για το θάρρος και τον
ηρωισμό τους, αλλά ο Βρατσάνος ήταν
άριστος γνώστης των εκρηκτικών,
διότι από μικρό παιδί ήταν στο
Λατομείο, στη Χασάμπαλη μαζί με τον
πατέρα του. Στην Αλβανία υπηρέτησε
ως ανθυπολοχαγός του Μηχανικού
και μάλιστα τραυματίστηκε. Μετά
τη Βάρκιζα, επιστρατεύτηκε στην
Εθνοφρουρά, ως ανθυπολοχαγός
του Μηχανικού και υπηρετούσε στη
Χαλκίδα. Εκεί τον ειδοποίησαν Άγγλοι
ότι πρόκειται να συλληφθεί και να
δικασθεί για φθορά του ελληνικού
Δημοσίου, δηλαδή για τα σαμποτάζ
που έκανε εναντίον των Γερμανών,
με έγκριση του Αρχηγείου της Μέσης
Ανατολής. Αμέσως κατάφερε και έφυγε
και κατατάχθηκε στο Δημοκρατικό
Στρατό».
Για το τέλος, τον ρωτάμε: «Τι ήταν
τελικά για σας ο Μπουρλοτιέρης
Αντώνης Βρατσάνος, κ. Δούλο; Και τότε
παίρνει στα χέρια του το «Βροντάει
ο Όλυμπος», το ανοίγει στην πρώτη
σελίδα και μας δείχνει την αφιέρωση του
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Βρατσάνου «Στο φίλο και συμπολεμιστή
Γιώργο…». Αυτά ήταν και για μένα

ο Αντώνης, λέει με περηφάνια… (από
«Επικαιρότητα», Κυριακή 9 Νοεμβρίου

2014. Κ: Ευχαριστούμε τον Γιώργο
Δούλο για το υπέροχο CD!)

Από την Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη

Ε

δώ και πολύ καιρό ξεφυλλίζω
πολλά βιβλία. Ίσως να είμαι
και τυχερή. Πολλά είναι από την
Σύγχρονη Εποχή. Άλλα όμως, που
δεν είναι γνωστά, είναι στα σπίτια
ανθρώπων που έκαναν το καθήκον
τους για τα παιδιά τους και εγγόνια
τους. Δεν τα γνωρίζουμε γιατί είναι
άνθρωποι απλοί, παλιοί αγωνιστές
και σήμερα μεγάλης ηλικίας,
προσπαθούν ακόμη και στα 80 με
90 χρόνια τους να μας αφήσουν
με τα γραπτά τους στοιχεία και
γεγονότα που είδαν, άκουσαν και
συμμετείχαν στα χρόνια της Εθνικής
Αντίστασης και του Εμφυλίου. Δεν
θέλουν να προβάλουν τον δικό τους
αγώνα. Δεν είναι ιστορικοί μα ούτε
και δημοσιογράφοι.
Έφυγαν από τα χωριά τους
κυνηγημένοι
τσομπανόπαιδα
και αγροτόπαιδα. Εκεί που η
βαρβαρότητα έφτασε και μέσα στα
σπίτια τους και χάσανε γονείς και
αδέρφια.
Αυτά διαβάζω και συμπληρώνω
το πάζλ των γνώσεών μου. Εδώ
περπάτησα σελίδα, σελίδα τα βιβλία
αγωνιστών του Έβρου:
1«Μια πεζοπορία της ζωής
και του πολέμου- από το τρίγωνο
του Έβρου στο Γράμμο-Βίτσι», της
Τασούλας Κεφαλέλη,
2«Ζω και θυμάμαι», του
Χρήστου Παπαδόπουλου,
3«Αναμνήσεις
από
τα
ταραγμένα χρόνια της ζωής μου»,
του Γιώργου Μπλιγούρα
4«Προσφορά στον αγώνα του
ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ», του Χαράλαμπου
Καλαϊτζή
5«Αναμνήσεις από τη ζωή
και τους αγώνες», του Απόστολου
Μπαχτσεβάνη.
Όλοι είναι παιδιά του Έβρου. Η
Τασούλα Κεφαλέλη από το χωριό
Ελιά
Ορεστιάδας, ο Χρήστος
Παπαδόπουλος από την Ελιά
Έβρου, ο Γιώργος Μπληγούρας από
το Σουφλί Έβρου, ο Χαράλαμπος
Καλαϊτζής
από
το
Ευγενικό
Διδυμοτείχου και ο Αποστόλης
Μπαχτσεβάνης από το Αλεποχώρι
Διδυμοτείχου.
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Οι περιγραφές των συνθηκών της
εποχής είναι περίπου ίδιες κι ας
μην γνώρισαν ο ένας τον άλλον.
Διαφορετικές διαδρομές στα βουνά
της Ελλάδας και μετά στη ζωή.
Σκόρπισαν μετά τον πόλεμο στην
Πολιτική Προσφυγιά, σε διάφορες
χώρες.
Η Τασούλα Κεφαλέλη στη Ρουμανία,
ο Χρήστος Παπαδόπουλος λίγο
Βουλγαρία και πολλά χρόνια στις
φυλακές της Ελλάδας, ο Γιώργος
Μπληγούρας στην Τασκένδη και
Μόσχα, ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής
στη Ρουμανία και ο Απόστολος
Μπαχτσεβάνης στην Ουγγαρία.
Όλοι τους επέστρεψαν στην πατρίδα
μετά από 35-40 χρόνια πολιτικής
προσφυγιάς.
Έφυγαν
παιδιά,
μπήκαν νωρίς στον αγώνα. Ο σκοπός
ήταν ένας: Ο αγώνας για το δίκαιο,
ο αγώνας κατά των κατακτητών, ο
αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία
και βαρβαρότητα, ο αγώνας για την
ίδια τη ζωή. Οργανωμένος αγώνας
κάτω από την καθοδήγηση του ΕΛΑΣ
και του Κομμουνιστικού Κόμματος
της Ελλάδας. Πορεύτηκαν μαζί εδώ
και δεκαετίες χρόνια. Είναι η ιστορία
τους και η ιστορία του Κόμματος.
Αφήσανε και πολλούς πίσω. Θύματα
πολλά. Νεκρούς γονείς και αδέρφια,
διαλυμένες οικογένειες, καμένα
σπίτια και λεηλατημένα νοικοκυριά.
Ζήσανε και δουλέψανε σε καινούργιες
συνθήκες ζωής. Κάνανε οικογένειες.
Αποκτήσανε παιδιά. Μάθανε τέχνες.
Πρώτη φορά βλέπανε εργοστάσια,
μηχανές, εργαλεία και τέχνες που
ποτέ δεν θα βλέπανε και μαθαίνανε.
Τεχνολογίες πολλές και γνώσεις
πολλαπλές.
Άνθρωποι που δεν τελειώσανε
το δημοτικό στην Ελλάδα και
επέστρεψαν επιστήμονες, άνθρωποι
μορφωμένοι που όπως μου λέει συχνά
μια αγωνίστρια «εκεί στον αγώνα
και στο Σοσιαλισμό μορφώθηκα κι ας
είμαι τυφλή».
Ήταν οι άνθρωποι που πήγαν
αγράμματοι στην ξενιτιά και
φτάσανε να είναι οι πρωτοπόροι της
εργασίας, της επιστήμης, της έρευνας
και της ζωής. Κέρδισαν την αγάπη

των λαών που τους φιλοξένησαν.
Έτσι, με την σεμνότητα και
ταπεινότητά τους, μας αφήνουν
αυτά τα βιβλία, αυτά τα πολύτιμα
εργαλεία ενημέρωσης για το χτες και
το σήμερα. Εργαλεία πολύτιμα για
τους νέους και νέες που δεν γνώρισαν
το Σοσιαλισμό, για τους Έλληνες που
δεν μάθανε την πραγματική αλήθεια
γεγονότων και πραγμάτων, γι’
αυτούς που δεν έτυχε να ακούσουν
και να διαβάσουν για τα ιστορικά
γεγονότα έτσι όπως τα έζησαν οι
Αγωνιστές με τη δική τους ματιά και
ζωή. Τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα
από απλούς ανθρώπους, που
έζησαν τον πόνο, τον διωγμό, τον
αγώνα, την αδικία και το δίκαιο…
Και σήμερα, καταθέτουν με τη δική
τους γλώσσα και σκέψη την αγωνία
για το αύριο.
Δεν τα βρήκαν εύκολα ούτε με τον
επαναπατρισμό τους. Όλα άλλαξαν
μετά από 35 χρόνια ξενιτιάς. Τα
περιγράφουν ο καθένας με τον
τρόπο του. Όλοι όμως γνώρισαν τα
ίδια προβλήματα: Την αβεβαιότητα
και ανεργία, την αδιαφορία και
κοροϊδία κράτους και
κοινωνίας
στην επιστροφή τους.
Στάθηκαν όρθιοι, δυνατοί και
αλύγιστοι για ακόμη μια φορά. Και
σήμερα μας αφήνουν παρακαταθήκη
τα πολύτιμα βιβλία τους.
Είναι στάση ζωής. Το ξέρω. Το
βγάζουν και στα βιβλία τους. Αυτό
το « δε μετάνιωσα» το ακούω και
τρέμω. Συγκινούμε βαθιά.
Είναι τώρα ώριμοι άνθρωποι.
Σκέφτονται και μελετούν το χτες
με τη σοφία των χρόνων που
κουβαλούν.
Εγώ τι να πω; Είμαι απλά παιδί
αγωνιστών που πέρασε από την
ξενιτιά και απόλαυσε τα επιτεύγματα
των αγώνων τους, την ΕΙΡΗΝΗ στα
χρόνια του Σοσιαλισμού.
Είμαι χαρούμενη γιατί τα βιβλία
αυτά σήμερα στεγάζονται στο Κέντρο
Μελετών, στο σπίτι του Χαρίλαου
Φλωράκη. Έπιασαν τη θέση που
τους αξίζει. Βρήκαν το σπίτι τους, τη
ζεστή φωλιά τους.
Οι αγωνιστές του Έβρου έκαναν το
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καθήκον τους. Ήθελαν να τιμήσουν
τους νεκρούς τους και το πέτυχαν.

Ήθελαν να αφήσουν στα παιδιά
τους λίγες αράδες από το πέρασμά

τους στο χρόνο. Τα κατάφεραν. Τους
ευχαριστώ και πάλι θερμά.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
(Η Άννα Κεφαλέλη μας διηγείται το πώς γνώρισε το ρόδι…)

Ο

ι
παιδικές αναμνήσεις είναι
γεμάτες αγάπη και ζεστασιά
μέσα στην πίκρα και λαχτάρα του
πολιτικού εξόριστου για επιστροφή
στην Πατρίδα. Είναι μικρά όνειρα
όπως
μικρές
αλλά
πλούσιες
διηγήσεις των γονιών μας. Ήταν οι
λαχτάρες τους και τα παιδικά τους
βιώματα. Πόσες φορές οι γονείς μας,
Αγωνιστές της Εθνικής Αντιστάσεις
και Μαχητές του Δημοκρατικού
Στρατού –πρόσφυγες αργότερα στις
Ανατολικές χώρες δε μας μίλησαν για
την Πατρίδα, τον Ήλιο, τη θάλασσα,
τον αέρα, τα φρούτα, τα λαχανικά,
τους παππούδες, θείες και θείους…
το σπιτικό τους και το χωριό τους…
Και εμείς περπατούσαμε πάνω στο
χάρτη της Ελλάδας από το ένα
χωριό στο άλλο, από το ένα σπιτικό
στο άλλο… Και εμείς, τα παιδιά
τους ζωγραφίζαμε από έξω και
ανακατωτά το χάρτη της Πατρίδας
κι ας μην την είχαμε δει ποτέ…
Το κεφαλάκι μας πήγαινε πέρα-δώθε,
πότε αριστερά και πότε δεξιά για
να τους παρακολουθούμε εμείς τα
δύο κοριτσάκια. Και τότε ακούγαμε
πότε για τον Έβρο και πότε για τη
Χαλκιδική… Οι πατρίδες τους όπως
μας λέγανε. Κι εμείς ρωτούσαμε,
πόσες Πατρίδες έχετε… Γελούσαν οι
μεγάλοι με τα μπερδέματά μας. Και
άντε τώρα τη συνέχεια μας… Αφού
μας διάβαζαν πότε από λογοτεχνία
και πότε από ελληνική ιστορία,
μας μάθαιναν τα γραμματάκια της
γλώσσας μας γιατί δεν ήμασταν
και πολλά παιδιά για το ελληνικό
σχολείο… Και τότε αρχίζαμε τα
δύσκολα… Τα μπερδεύαμε πότε
ελληνικά και πότε ρουμάνικα. Κι εδώ
βρήκαμε τη λύση: Ξεχωρίζαμε τα
γραμματάκια κι όταν σταματούσαμε
λίγο μπερδεμένες, κοιτάγαμε τα
δαχτυλάκια …Επινόησε ο καλός μας
πατέρας, να δέσουμε κόκκινες και
άσπρες κλωστούλες στα δακτυλάκια
μας για να ξεχωρίζουμε τις δύο
γλώσσες, μητρική και ξένη. Και μόνο
εκεί που διαφέρανε τα γράμματα.
Και προχωρούσαμε στο παρακάτω…
Έτσι, παίζαμε και γελούσαμε και η
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δουλειά μας πήγαινε στα επόμενα…
Και όταν μάθαμε τα γράμματα,
αναβαθμίστηκα εγώ η μεγαλύτερη
και πήγαμε σε πιο σοβαρά θέματα
όπως ο Αγώνας του λαού, η Ιστορία
του… Και τότε κάθισα στο τραπέζι
και με υπαγόρευση του πατέρα
μας, έγραψα για τον φυλακισμένο
αγωνιστή Μανόλη Γλέζο, τους
φυλακισμένους
και
εξόριστους,
και θα στέλναμε την έκκληση για
την απελευθέρωσή τους στο Ράδιο
Σταθμό «Φωνή της Αλήθειας». Πολλά
αγόρια πήραν το όνομα του Μανόλη
Γλέζου όπως και πολλοί δρόμοι και
εργοστάσια. Ήμασταν περήφανοι
για τους ήρωες μας. Άκουγα που
έλεγαν τα συγχαρητήρια στον
πατέρα μου και καταλάβαινα
την πράξη μου. Ακούστηκε στο
ραδιόφωνο η επιστολή μου. Βέβαια,
τώρα μεγάλη πια, επιστρέφοντας
στην Πατρίδα πριν 35 χρόνια τα
βρήκα λίγο αλλιώς. Άλλοι μείνανε
εκεί… Άλλοι πήγαν πιο εκεί κι άλλοι
πήραν μεγάλη στροφή ιδεολογική.
Εγώ περίμενα από αυτούς τους
αγωνιστές να πούνε και καμιά καλή
κουβέντα για τους κομμουνιστές
αυτούς και το Κόμμα τους, το Κ.Κ.Ε.
που μας μεγάλωναν με τόση πίστη
και σεβασμό στους αγώνες τους. Έτσι
μάθαμε τα γράμματα, τη γλώσσα
μας και την ιστορία μας. Έλα όμως
που θέλαμε και λίγη γραμματική.
Εδώ άκουγα για διάφορες λέξεις.
Πολλές γνωστές και άλλες άγνωστες.
Έτσι έμαθα και για το ρόδι. Δεν το
είχα δει ποτέ στην ξενιτιά. Κάπου
η αδερφή μου το είδε σε ένα ταξίδι
με το τρένο. Στο κουπέ έτρωγε ένα
παιδί το περίεργο φρούτο που από
μακριά της έμοιαζε με πορτοκάλι,
με έντονο χρώμα και σκληρό. Το
έπαιζε στα χέρια και όταν το άνοιξε
έσκασε με θόρυβο. Δεν ήταν σαν
το πορτοκάλι μαλακό και με άλλη
υφή. Έτσι παραστατικά περιέγραφε
το άγνωστο φρούτο η αδερφή μου
και ο μπαμπάς μας γελούσε πολύ.
Κατάλαβε ότι το περίεργο φρούτο
ήταν το ρόδι και με την πρώτη
ευκαιρία, μας το έφερε στο σπίτι.

Το έπιασα στα χέρια μου. Περίεργο
φρούτο. Το γύριζα, το έφερνα γύρωγύρω, το χάιδευα στην επιφάνια, το
κοίταγα και έλεγα μέσα μου άραγε
πως το τρώνε. Μα τι ήταν κι αυτό
- ζήτησα τη βοήθεια του πατέρα
μου που καθότανε σε μια γωνιά.
Κάποτε είπαμε να το ανοίξουμε. Να
μας το ανοίξει ο ίδιος. Κι εκεί, ήρθε
η μεγάλη μας απογοήτευση. Ένα
όχι. Μα γιατί; Εδώ σοβάρεψε το
πράγμα. Πρέπει να το δουν και άλλα
παιδιά, ελληνόπουλα, γεννημένα
στην προσφυγιά που όπως κι εμείς
δεν το είχαωε δει ποτέ αυτό το
φρούτο. Και τώρα μετράγαμε τις
μέρες. Και να που ήρθε η στιγμή.
Τα ελληνόπουλα μαζεμένα στο σπίτι
μας. Καθίσαμε κάτω και τα μάτια
μας ήταν στραμμένα στο κόκκινο
ρόδι. Το άνοιξε ο πατέρας μας και
τότε άρχισαν να πέφτουν πότε
ζουμιά και πότε σποράκια. Τα σάλια
μας έτρεχαν χωρίς να ξέρουμε την
γεύση. Τα μοιραζόμαστε, ένα εγώ,
ένα εσύ, ένα αυτός. Και κρατάγαμε
απλωμένη τη χούφτα μας, τη
μικρή, για τον επόμενο γύρο, για
το επόμενο σποράκι. Έτσι μέχρι
να τελειώσει. Εδώ, στο σπίτι μας
μάθαμε για το ωραίο φρούτο της
Πατρίδας μας. Οι ίδιοι οι γονείς μας
ήταν οι δάσκαλοί μας. Και ήταν οι
αγωνιστές, πολιτικοί πρόσφυγες,
Έλληνες πατριώτες, μαχητές της
Εθνικής Αντίστασης και του Δ.Σ.Ε
και Κομμουνιστές, που δίδαξαν ότι
καλύτερο στα παιδιά τους για να
είναι χρήσιμα στην Πατρίδα των
γονιών τους, την Ελλάδα.

Καλημέρα 2
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