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Τα παιδιά και οι απόγονοι της πολιτικής προσφυγιάς και του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) γιορτάζουμε φέτος τα 70 χρόνια από την ίδρυση του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (1946-1949). Με αφορμή τα 70 χρόνια από
την ίδρυση του ΔΣΕ, προς τιμήν των μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ που
έπεσαν στη μάχη της Φλώρινας, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας πραγματοποίησε εκδήλωση όπου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Δ. Κουτσούμπας έκανε τα αποκαλυπτήρια του εντυπωσιακού μνημείου
που στήθηκε στο «λάκκο» της Φλώρινας. Αυτό το τεύχος του περιοδικού
μας αφιερώνεται στους μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Δόξα και τιμή στο ΔΣΕ!
Στη στήλη Βιβλιοπαρουσίαση, σας παρουσιάζουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο με
τις αναμνήσεις του Γιάννη Κατσαγώνα, μαχητή του ΔΣΕ, σήμερα 84 χρόνων,
ο οποίος συνέχισε τον αγώνα του ΔΣΕ στις ανταρτοομάδες που μείνανε
στα βουνά της Ελλάδας για την ανασυγκρότηση των λαϊκοδημοκρατικών
οργανώσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας / Telefonní spojení:
+420 776 012 065
+420 603 148 006
E-mail:
mail@ropraha.eu (ΕΚ Πράγας)
akropolis@ropraha.eu (χορευτικό)
Web:
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Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800
Εκτύπωση / Tisk:
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., tHB
1953, Οπάβα, Τσεχοσλοβακία, τα παιδιά θέλουν Ειρήνη!
Συνδρομή
Beneﬁciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic
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IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC: GIBACZP
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Ευχαριστούμε για την συνδρομή στο περιοδικό μας τους
συνταξιούχους από την Ελλάδα: Γούλα Ελισάβετ από την Αθήνα - 30
ευρώ, Νίκο Φρυτζάλα από τη Φλώρινα – 50 ευρώ, Σωτήρη Φασούλη
από τα Ιωάννινα - 500 κορώνες και τον Νικήτα Χονδρούδη -30 ευρώ.
Ευχαριστούμε την Νταγκούμα Τζέτζη Δέσποινα από τα Γρεβενά –
100 ευρώ στη μνήμη των γονιών και συγγενών της (βλ. Επιστολές)
Καλή ανάγνωση!
(ΤΖΗ)

3

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τ

ο Ελληνικό Σχολείο για τα παιδάκια της
ΕΚ Πράγας – Τραγουδάμε, χορεύουμε,
ζωγραφίζουμε και μαθαίνουμε ελληνικά
με την αγαπημένη μας δασκάλα Κατερίνα
Σπάλα… Η πρώτη μας παράσταση ήταν στην
εκδήλωση της ΕΚ Πράγας για τον εορτασμό
της επετείου της 25ης Μαρτίου! Νομίζουμε ότι
ήμασταν καλοί αλλά θα γίνουμε ακόμα πιο
καλύτεροι.
(Ευχαριστούμε την Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ
για τις φωτογραφίες)

20 Φεβρουαρίου
73 χρόνια ΕΠΟΝ (1943-2016)

Π

άνω από 80 άτομα, μέλη και φίλοι της
ΕΚ Πράγας, τιμήσαμε τα 73 χρόνια
από την ίδρυση της ηρωικής ΕΠΟΝ με μια
υπέροχη συναυλία αντάρτικων τραγουδιών
από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε το μουσικό
σχήμα «Η Παρέα» από το Μπρνο για το
υπέροχο ρεπερτόριο και την αγωνιστική τους
παράσταση. Ευχαριστούμε την Κατερίνα
Σπάλα για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα
της ορχήστρας. Στην εκδήλωσή μας συμμετείχαν και
αρκετοί Τσέχοι, Ρώσοι, Άγγλοι, Βούλγαροι και Πολωνοί
φίλοι μας. Όπως πάντα οι «ΕΠΟΝίτες» από το Μπρνο
και Σούμπερκ ήταν μαζί μας. Με μεγάλη συγκίνηση

οι συμπατριώτες μας ακούσανε την σύντομη ομιλία
της Προέδρου της ΕΚ Πράγας, στην οποία η Πρόεδρος
αναφέρθηκε στην ανέγερση του μνημείου της Φλώρινας
από την ΚΕ του ΚΚΕ. Πολλοί από μας έχουμε συγγενείς
και φίλους, μαχητές και μαχήτριες του ηρωικού
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που δώσανε της ζωή
τους σ’ αυτή τη μάχη. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές
αυτής της εκδήλωσης – την Λάνα Τσιρτσίκου (για
την φανταστική τούρτα της ΕΠΟΝ-ΔΣΕ), τον Κώστα
Τσιρτσίκο, τους φοιτητές Κατερίνα Ασφούρα, Στέφανο
Παπαδόπουλο, Ηρακλή Μπατσίλα και την Κυριακή Σαΐτη,
το εστιατόριο «Κρήτη» όπως και τη Βιολέτα Καρανίκου
(για το ρεβάνι), τη Γιαννούλα Βαρελά-Γκρεγκόρεβα (για
τις πισίες) και τη Λεώνα Μπουργκέτοβα (για το νόστιμο
γλυκό και γενικά, για τη βοήθεια της στην διοργάνωση
της εκδήλωσης). Ευχαριστούμε τους φωτογράφους:
Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ, Ηρακλή Μπατσίλα και Μιχάλη
Σπάλα. Ευχαριστούμε τον κύριο χορηγό της εκδήλωσης
Ρόμπιν Healey. Την εκδήλωσή μας κάλυψε ο κρατικός
ραδιοφωνικός σταθμός CT Plus.

25 Μαρτίου, ΕΚ Οστράβας – Ζήτω η 25η Μαρτίου

Ό

λες οι Ελληνικές Κοινότητες
αυτή τη μέρα γιορτάζουν
την μεγάλη επέτειο του έθνους
μας. Η ΕΚ Οστράβας γιόρτασε και
φέτος με μεγάλη υπερηφάνεια και
πατριωτισμό την μεγάλη αυτή γιορτή
μας με ένα υπέροχο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τα μικρά παιδάκια
του ‘ελληνικού σχολείου’ υπό
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την αιγίδα της δασκάλας Σοφίας
Προύσαλη. Μετά τους εθνικούς
ύμνους της Τσεχίας και Ελλάδας,
ακολούθησε μία σύντομη ομιλία του
Προέδρου της Κοινότητας, Γιώργου
Μούμουλου, ο οποίος αναφέρθηκε
στον ηρωικό αγώνα του ελληνικού
λαού για την απελευθέρωση της
πατρίδας μας από τον τούρκικο

ζυγό. Η εκδήλωση αυτή στην οποία
συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα,
μέλη και φίλοι της Κοινότητας
Οστράβας έκλεισε στις πρωινές ώρες
με ένα μεγάλο γλέντι, με χορούς και
τραγούδια με το μουσικό σχήμα του
Βαγγέλη Βασιλάκου. Ευχαριστούμε
τον Γιώργο Μούμουλου για την
φιλοξενία του.

Καλημέρα 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Γ. Μούμουλος

Η παιδική χορωδία του σχολείου

Το τρίο Αγ. Γεωργίου

Το χορευτικό των παιδιών

Το «ελληνικό σχολείο» και καλλιτεχνικό συγκρότημα της ΕΚ Οστράβας

Καλημέρα 2
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

26 Μαρτίου – Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Τσεχίας (ΟΕΚ) και εκλογές νέου ΔΣ της Ομοσπονδίας

Σ

την συνέλευση αυτή πήραν
μέρος 65 αντιπρόσωποι από
όλες τις Ελληνικές Κοινότητες στην
Τσεχία (Γέσενικ, Κρνοβ, Γιάβορνικ,
Οστράβα, Μπρνο, Τρίνετς, Κάρβινα,
Μποχουμίν, Σούμπερκ και Χαβίρζοβ,
δύο κοινότητες, της Ζλάτε Χόρι και
του Βρμπνο δεν λειτουργούν πια).
Μετά την αναφορά του Προέδρου της
ΟΕΚ Τσεχίας, Χρήστου Μπιάλα, για
την δουλειά των Κοινοτήτων και του
ΔΣ της ΟΕΚ, την αναφορά του Ταμία
Σίλνιτσα για τα οικονομικά και για
τον καινούργιο νόμο της Τσεχικής
Δημοκρατίας για τις μειονότητες,
οι αντιπρόσωποι υπερψήφισαν τις
αλλαγές στο Καταστατικό (ονομασία
«Σπόλεκ», Ένωση). Ακολούθησε η
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
(ΔΣ). Υπερψηφίστηκαν η Αλένα
Ρίντλοβα Γεωργίου, (Μπρνο) ο

Ο Χρήστος Μπιάλας

Χρήστος Μπιάλας (Κρνοβ, μετά από
11 χρόνια στο πόστο του Προέδρου,
συνεχίζει να είναι Πρόεδρος και
αυτή τη θητεία), ο Αλέξανδρος
Παπαγεωργίου
(Γιάβορνικ),
ο
Μιχάλης Σδούκος (Βρμπνο), ο
Ανδρέας Σουμελίδης (Ηαβίρζοβ), ο
Πέτρος Μιχαηλίδης (Κάρβινα) και ο
Παύλος Τσιόλας. Στην Εφορευτική
Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Ελένη
Κορνικόβα, Ιβάν Τσιόγκας και ο Δρ
Λουμπομίρ Σιλνίτσα. Ανακοινώθηκαν
και οι εκδηλώσεις για το 2016:
21 Απρίλη - Πάσχα στο Γέσενικ,
1 Μαΐου – Φεστιβάλ Φολκλόρ στο
Γιάβορνικ, 21 Μαΐου – Συνάντηση
Συνταξιούχων στο Τέχονιν (έγινε
πρόταση αυτή η εκδήλωση να είναι
αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την
ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας), 28 Μαΐου – Αθλητικές

Εκδηλώσεις
(Ποδόσφαιρο)
στην
Κάρβινα, 4 Ιούνιο – Ελληνικές Ημέρες
στο Μπρνο (Κάστρο Βεβέρζι) και στο
Κρνοβ. Ήδη πραγματοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις Κόψιμο της Πίτας,
εκλογές νέων ΔΣ σε κάθε Κοινότητα,
Νέο Έτος, κλπ. Σχεδόν σε όλες τις
Κοινότητες διδάσκεται η ελληνική
γλώσσα στα παιδιά των Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η Συναυλία
αφιερωμένη στο Μ. Θεοδωράκη (η
οποία λόγω οικονομικών δεν έγινε
το 2015) θα πραγματοποιηθεί
φέτος εάν βρεθούν τα οικονομικά.
Η συντάχτρια του περιοδικού
«Καλημέρα» και Πρόεδρος της ΕΚ
Πράγας ήταν επίσημα καλεσμένη,
φιλοξενούμενη της ΟΕΚ
στην
Συνέλευση.
Ευχαριστούμε
την
Ομοσπονδία για την πρόσκληση
αυτή.

Αντιπρόσωποι των Ελληνικών Κοινοτήτων

2 Απριλίου

Ζ

ήτω η Επανάσταση του ’21! Η
ΕΚ Πράγας γιόρτασε την επέτειο
της 25ης Μαρτίου με υπερηφάνεια,
χαρά, με χορούς και τραγούδια. Το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενισχύθηκε
και με τη συμμετοχή του Λυκείου
Ελληνίδων Τσεχίας με λεβέντικους
χορούς από την Ήπειρο. Για πρώτη
φορά τα παιδάκια του ‘ελληνικού
σχολείου’ παρουσίασαν το δικό
τους πρόγραμμα, τραγούδησαν
τον Εθνικό Ύμνο μαζί με τα μεγάλα
παιδιά, χόρεψαν ελληνικούς χορούς

6

και με το μεγάλο χορευτικό και
όλα τους ήταν μια σκέτη γλύκα.
Ευχαριστούμε τη δασκάλα τους
Κατερίνα Σπάλα για όλη την
διοργάνωση, το Λύκειο Ελληνίδων
και συγκεκριμένα την Πρόεδρο του
Εύα Λιόλιου, τον Βαγγέλη Λιόλιο,
Πρόεδρο του Ιδρύματος Hellenika.
Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο
χορηγό Δημήτρη Λάμπρου (Venus Trade and Tourism) για την
γενναιόδωρα συμμετοχή του στην
λαχειοφόρο αγορά (πρώτο δώρο,

Καλημέρα 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

εισιτήριο
Πράγα-ΘεσσαλονίκηΠράγα και πολλά άλλα δώρα), τους
χορηγούς: Ταβέρνα Όλυμπος, Greek
Corner, Greece Tours, Greek Life, Bakaliko, την Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ (η
οποία δώρισε σε κάθε παιδάκι του
σχολείου μας από ένα βραχιολάκι
με ελληνικά χρώματα, τα οποία η
ίδια έφτιαξε). Ευχαριστούμε την ΕΚ
Κρνοβ και συγκεκριμένα την Τούλα
για τις στολές των παιδιών που μας
δάνεισε και για όλη τη βοήθεια στην
προετοιμασία των παιδιών. Όπως
πάντα, οι διπλωμάτες και μέλη της
Πρεσβείας της Ελλάδας ήταν μαζί
μας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός CR
Plus κάλυψε την εκδήλωσή μας. Την
προηγούμενη μέρα η Νίκη Σπάλα
μίλησε στον κρατικό ραδιοφωνικό
σταθμό για την επέτειο για τα
70 χρόνια από την ίδρυση του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και

για την πολιτική προσφυγιά στην
Τσεχοσλοβακία.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωσή μας:

Λεβέντες!

Δ. Λάμπρου, κύριος χορηγός (VTT)

Εύα και Βαγγέλης Λιόλιος

η ορχήστρα μας

Καλημέρα 2
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Ο Σίμος και η Ερμιόνη, φίλοι (1η γενιά)

Ο Κώστας και η Λάνα Τσιρτσίκου (Greek Life)

Από δεξιά Κική (Mammas food),
Δέσποινα και Ιωάννης (Πρεσβεία)

Όλοι χορεύουν…

Χορεύει ο λεβέντης Κώστας

από αριστερά Παναγιώτης (Greek Corner), η Ιβάνα
και ο Γιώργος (Πρόξενος)
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4 Απριλίου

Τ

ο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
επισκέφτηκε μία ομάδα από
φοιτητές του Πανεπιστημίου Νέα
Υόρκης στην Πράγα. Ο Διευθυντής
του Σπιτιού μας, μίλησε για τη

δράση, εκδηλώσεις, κ.α. των 14
μειονοτήτων στην Πράγα, ενώ η
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας μίλησε για
την ΕΚ Πράγας, την ιστορία των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.

Ακολούθησε συζήτηση και οι
φοιτητές είχαν πολλές ερωτήσεις
για τη δική μας μειονότητα.

της Ελλάδας. Οι νέοι είχαν πολλές
ερωτήσεις και η Πρόεδρος προσπάθησε
να απαντήσει σε όλες που αφορούσαν
διάφορα θέματα όπως πότε και γιατί
ήρθαν Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία,
πώς ζούσαν σ’ αυτή τη χώρα, εάν
τους υποδέχτηκαν οι Τσεχοσλοβάκοι
πολίτες με ανοιχτή αγκαλιά, για
την παιδεία και μόρφωση τους,
για τον επαναπατρισμό πολλών

χιλιάδων πολιτικών προσφύγων,
κ.ά. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε τους
καθηγητές για το όμορφο δώρο – ένα
καλάθι με διάφορα προϊόντα από την
Φλώρινα. Την Πρόεδρο συνόδεψε ο
Ηρακλής Μπατσίλας, φοιτητής του
Πανεπιστημίου του Καρόλου και
μέλος της ΕΚ Πράγας. Ο φωτογράφος
της Κοινότητάς μας. Ευχαριστούμε
τον Ηρακλή για τις φωτογραφίες.

6 Απριλίου

Η

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας Τασούλα
Ζησάκη-Healey συναντήθηκε με
μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου
της Φλώρινας μετά από δική τους
πρόσκληση για να μιλήσει και να
συζητήσει μαζί τους για την ιστορία
των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα για
τον Ελληνισμό έξω από τα σύνορα

Καλημέρα 2
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Οστράβα – Μουσικό σχήμα «Ρεμπέτικο»

Έ

να υπέροχο CD «Ρεμπέτικο»
(2015) μας δώρισε το μουσικό
σχήμα
«Ρεμπέτικο»,
Οστράβας
με τις εξαιρετικές φωνές και την
ερμηνεία των τραγουδιών της Σοφίας
Προύσαλη (φωνή και κρουστά),

του Βαγγέλη Βασιλάκο (φωνή
και μπουζούκι), Ιβάνα Μόκρα –
μπαγλαμά, Μάρτιν Ζούχα –κιθάρα
και Πρεμισλ Μίξα – φωνή και μπάσο.
Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο
Μπεν Κωνσταντινίδη και το εξώφυλλο

είναι της γραφίστας και ζωγράφου,
Μαρίας Προύσαλη.
Συγχαρητήρια, παιδιά!
Για περισσότερες πληροφορίες στο
www.rebetiko.cz

Το εξώφυλλο του δίσκου

Μπρνο – Μουσικό σχήμα «Η Παρέα»

Τ

ο μουσικό σχήμα «Η Παρέα»,
Μπρνο μας χάρισε το δεύτερο CD
τους με τα τρία αδέρφια – Γιάννη,
Μάρκο και Αλέξανδρο και με τον
υπέροχο μπαμπά Τρύφωνα Μώρα,
με τραγούδια δικά τους και πολλά
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άλλα αγαπημένα μας τραγούδια.
Στις 8 Μαΐου, το αγαπημένο μας
συγκρότημα θα είναι και πάλι στην
Πράγα, με μία συναυλία αφιερωμένη
στα 70 χρόνια από την ίδρυση του
ΔΣΕ και στη Μεγάλη Νίκη των Λαών

ενάντια στο φασισμό. Έναρξη 16:00
η
ώρα,
στο
Σπίτι
Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2. Κι
εμείς στην Πράγα θα «βαφτίσουμε»
το καινούργιο τους CD.
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ΠΩΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ…
Η
Ελληνική Κοινότητα Πράγας
όπως
και
η
Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων στη Τσεχική
Δημοκρατία προσπαθούμε πάντα
να βοηθήσουμε με ότι μπορούμε
τους διάφορους ερευνητές της
σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας,
των πρώην πολιτικών προσφύγων
στην Τσεχοσλοβακία και στην
Τσεχία. Προσφέρουμε αρχειακό
υλικό, φωτογραφίες, ενημερωτικό
υλικό, όπως και τη φιλοξενία μας.
Δυστυχώς όμως μερικοί ερευνητές
όταν ολοκληρώνουν τις εργασίες
τους,
για
κάποιους
λόγους
διαστρεβλώνουν είτε αποσιωπούν
την αλήθεια, προσπερνούν δεδομένα
και ντοκουμέντα, πλούσιες πηγές
που τους διατίθενται, και αλίμονο
σε οτιδήποτε τυχόν δεν θα ταιριάξει
στο ‘καλούπι’ που φαίνεται να
έχει προεπιλεγεί. Αυτή είναι η
περίπτωση με την εργασία της
Γεωργίας Σαρικούδη στην οποία
η αναζήτηση της αλήθειας που
απαιτεί μια εργασία σε διδακτορικό
επίπεδο ‘θυσιάστηκε’ στο βωμό
της ‘αναθεώρησης’ της ιστορίας
της πολιτικής προσφυγιάς και της
ιστορικής αλήθειας. Η εργασία
αυτή με θέμα «Όψεις της ζωής

των Ελλήνων στην Τσεχία
(Πρώην Τσεχοσλοβακία: Μια
ανθρωπολογική προσέγγιση»
(Γεωργία
Σαρικούδη,
Θεσσαλονίκη 2014, Υποβλήθηκε
στο
Τμήμα
Ιστορίας
και
Αρχαιολογία, Τομέας: Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας και
Λαογραφίας) χαρακτηρίζεται από
πολλές ανακρίβειες, μισές αλήθειες,
κουτσομπολιό, διαστρεβλώσεις των
συνομιλιών και ψέματα. Η Σαρικούδη
δεν ακολουθεί με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα τους κανονισμούς
και τις αρχές των επιστημονικών
διαδικασιών που απαιτεί μία
έρευνα αυτού του επιπέδου.
Δεν φαίνεται να έχει ελάχιστο
σεβασμό προς μία έρευνα η οποία
απαιτεί και πρέπει να βασίζεται σε
στοιχεία, ντοκουμέντα, αρχειακό
υλικό και δημοσιευμένο υλικό πάνω
στο θέμα που ερευνά. Επιπλέον,
δε φαίνεται να κάνει την ελάχιστη
προσπάθεια να διασταυρώσει όσα
«άκουσε», αυτά που διερμήνευσε
από ‘τη σιωπή’ των πληροφορητών
της, επιστρατεύοντας ως δήθεν
επιστημονική
τεκμηρίωση
το
κουτσομπολιό και τις συκοφαντίες,
τον
αντικομμουνισμό.
Αυτό

που φαίνεται είναι ότι η ίδια
επέλεξε (σκόπιμα;), να αποσιωπά
αλήθειες, στοιχεία και δεδομένα.
Η δικαιολογία που επικαλείται
ότι δεν ‘υπάρχουν στοιχεία, δεν
υπάρχει βιβλιογραφία’ δεν ισχύει.
Δυστυχώς, δεν αναφέρεται στη
βοήθεια που της προσφέρθηκε
γενναιόδωρα
τόσο
από
την
Ελληνική Κοινότητα της Πράγας,
όσο κι από τη Λέσχη Φιλελλήνων
και τα μέλη των δύο αυτών θεσμών.
Πηγές υπάρχουν, αρχειακό υλικό
υπάρχει, βιβλιογραφία υπάρχει.
Όμως η στόχευση είναι σαφής: η
αναθεώρηση της ιστορίας, να γίνει
το άσπρο-μαύρο, όμως η αλήθεια
θα νικήσει, η διαστρέβλωση της
ιστορίας δεν θα περάσει.
Ως απάντηση στο εν λόγω
ανιστόρητο
“πόνημα”
της
Σαρικούδη, δημοσιεύουμε σήμερα
ένα τεκμηριωμένο κείμενο κριτικής,
του Κώστα Σκολαρίκου, μέλους
του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ
και διδάκτορα κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστήμιου.

Κριτική της διδακτορικής διατριβής της Γεωργίας Σαρικούδη

Η

Γεωργία Σαρικούδη είναι εμφανές
ότι υιοθετεί τις αντιλήψεις του
αντικομμουνιστικού
λεγόμενου
«νέου κύματος» της ιστορίας. Πέρα
από την παρουσία του Ν. Μαραντζίδη
στην
τριμελή
της
επιτροπή,
αυτό αποδεικνύεται και από την
ιδιαίτερα ευμενή παρουσίαση του
έργου του «Δικτύου για τη μελέτη
των Εμφυλίων Πολέμων», όπου
συμμετέχουν οι περισσότεροι από
τους υποστηρικτές του «νέου
κύματος» (σ.70) . Αντίθετα, από τις
ιστορικές επεξεργασίες που αναφέρει
σχετικά με τη μελέτη του Εμφυλίου
Πολέμου
απουσιάζει
πλήρως
κάθε αναφορά σε βιβλιογραφία
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του ΚΚΕ(σ.66-70), ακόμα και
όταν πρόκειται για συγγραφείςπρωταγωνιστές της πάλης του ΔΣΕ
και του ΚΚΕ.
Βέβαια, η συγκεκριμένη ιδεολογικήπολιτική επιλογή παρουσιάζεται
από τη συγγραφέα (όπως και
συνολικά από τους εκπροσώπους
του
«νέου
κύματος»)
ως
επιστημονικά επιβεβλημένη για
τη μεταφορά από την πολιτική
ιστορία στην κοινωνική ιστορία
(σ.65-6). Στην πράξη πρόκειται
για την αντικατάσταση της μάκροανάλυσης των ιστορικών γεγονότων
με
επιστημονικό
μεθοδολογικό
εργαλείο την πάλη των τάξεων ή

οποιοδήποτε άλλο από τη μίκροανάλυση των ιστορικών γεγονότων,
δηλαδή από την προσέγγισή τους
υπό το πρίσμα απλών μετεχόντων
στα ιστορικά δρώμενα.
Αυτή η προσέγγιση υποκριτικά
υποστηρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για
τις αναλύσεις των πρωταγωνιστών
των ιστορικών γεγονότων και εκείνες
που περιέχονται στα ντοκουμέντα
των συλλογικών φορέων (π.χ.
ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΔΣΕ που συμμετείχαν
σε αυτά, διότι αυτές υποτίθεται
ότι αναπαράγουν ιδεολογικά και
άλλα σχήματα που αποκρύπτουν
την ιστορική αλήθεια στο βωμό
της υποκειμενικότητας και των
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πολιτικών, οικονομικών ή άλλων
σκοπιμοτήτων. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης μεθοδολογίας
δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο ρόλο
των
προσωπικών
μαρτυριών.
Εξάλλου, οι εκπρόσωποι του
«νέου κύματος» υποτίθεται πως
ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο
όχι για την ιστορική αλήθεια, αλλά
για το πώς βίωσαν τα ιστορικά
γεγονότα οι απλοί άνθρωποι,
που πάντα παρουσιάζονται ως
καταδυναστευόμενοι
από
τις
επιλογές των πολιτικών και κρατικών
ηγεσιών.
Φυσικά
μια
τέτοια
οπτική καταργεί την οποιαδήποτε
διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο άτομο
και τις συλλογικές οργανώσεις ή
διακρατικές οντότητες, θεωρητικά
κριτικάροντας κάθε εξουσιαστική
δομή.
Ωστόσο, το συνολικό σκεπτικό τους
είναι ιστορικά έωλο, ανθρωπιστικά
υποκριτικό
και
πολιτικά
υστερόβουλο για μια σειρά λόγους.
Πρώτον,
η
επιδίωξη
της
καταγραφής
των
εμπειριών
συγκεκριμένων
προσώπων
ούτε εκκινεί από ανθρωπιστικά
κριτήρια, ούτε σκοπεύσει στην
εξέταση της ανθρώπινης πλευράς
μεγάλων ιστορικών γεγονότων και
συγκρούσεων, όπως ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος ή ο αγώνας του ΔΣΕ. Στην
πραγματικότητα, η επιστροφή
στη μίκρο-ανάλυση γίνεται για
να ανασυντεθεί μια διαφορετική
μάκρο-ανάλυση απαλλαγμένη από
την ανάγκη ιστορικής τεκμηρίωσης
που είναι αντι-επιστημονική και
άρα πλήρως υποκείμενη στις
αντιλήψεις του «επιστήμονα».
Φέρνω ορισμένα χαρακτηριστικά
παραδείγματα της προσέγγισης της
Σαρικούδη αναφορικά με ορισμένες
προσωπικές
μαρτυρίες
που
συνέλεξε. Αναφερομένη λοιπόν στις
αντιλήψεις των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων για τη νοηματοδότηση
της παρουσίας τους στην Τσεχία
σημειώνει:
«Στις αφηγήσεις τους παρουσιάζουν
ένα ένδοξο, αγωνιστικό παρελθόν.
Όπως σκληρά πολέμησαν στην
Ελλάδα. Έτσι σκληρά έπρεπε
να αγωνιστούν και από την
Τσεχοσλοβακία για την ελευθερία
της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, η
φυγή τους περιγραφόταν ως ήττα
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και ξεριζωμός, αλλά ως μια νέα
ευκαιρία να αγωνιστούν για την
πατρίδα τους. Οι περιγραφές,
επομένως, των κατορθωμάτων
τους, αληθινές ή όχι, σκοπό
είχαν να τονώσουν το ηθικό των
προσφύγων και να συνεισφέρουν
στη διαμόρφωση μιας κοινής
συλλογικής ταυτότητας.» (σ.77-8)
Ενώ θα περίμενε κανείς, λοιπόν,
ότι η συγγραφέας θα σεβαστεί
τα βιώματα των ανθρώπων, αυτή
αμφισβητεί την ορθότητά τους
και επισημαίνει μια χρησιμότητα
που η ίδια εισηγείται. Εδώ
φαίνεται ξεκάθαρα ότι βάσει της
αντίληψης των εκπροσώπων του
«νέου κύματος», αν οι ιστορικές
αφηγήσεις δεν επιβεβαιώνουν τα
πορίσματα τους, τόσο το χειρότερο
γι’ αυτές. Παρακάμπτονται με
τη
χρησιμοποίηση
διάφορων
γελοιωδών
ψυχαναλυτικών
προσεγγίσεων της ιστορίας ή
προσαρμόζονται στη βάση της
εμπειρίας από παρόμοια ιστορικά
γεγονότα,
προκειμένου
να
γυρίσουμε στο προκατασκευασμένο
συμπέρασμά τους.
Ένα
άλλο
παράδειγμα
που
διαπερνά
όλο
το
κείμενο
είναι ακόμα πιο ενδεικτικό. Η
συγγραφέας θέλει εξαρχής να
μας
αποδείξει
τη
δυναστική
παρέμβαση του ΚΚΕ σε όλες τις
πτυχές της ζωής των προσφύγων
που συμπεριλάμβανε ακόμα και
τον έλεγχο των ερωτικών τους
σχέσεων. Γι’ αυτό και παραθέτει μια
σειρά από έρευνες που σχετίζονται
με την Ανατολική Γερμανία και
αλλού, ενώ υποστηρίζει ότι το
ΚΚΕ εναντιωνόταν σε ελευθεριακές
σεξουαλικές ή εξωσυζυγικές σχέσεις.
Όταν
όμως
οι
προσωπικές
μαρτυρίες
δεν
επιβεβαιώνουν
τέτοια περιστατικά, ή για να
είμαστε ακριβέστεροι καταγράφουν
το
αντίθετο,
η
συγγραφέας
δεν
πτοείται.
Αποδίδει
τις
απόψεις όσων καταθέτουν την
προσωπική τους μαρτυρία στην
άρνησή τους να μιλήσουν για τις
σεξουαλικές σχέσεις εξαιτίας και
του
συντηρητικού
κοινωνικού
υποβάθρου της ελληνικής αγροτικής
κοινωνίας
του
Μεσοπολέμου,
στο πλαίσιο της οποίας είχαν
μεγαλώσει και τις αντιλήψεις της

οποίας ενστερνίζονταν (σ. 1057). Δε μένω εδώ στην αντίφαση
που προκύπτει αν αναλογιστούμε
ότι αναφερόμαστε σε μαχητές
που
αρνήθηκαν
στην
πράξη
την κυρίαρχη αστική ιδεολογία,
προκειμένου να παραμείνω στο
έδαφος της διαστρέβλωσης των
αντιλήψεών τους.
Μάλιστα, η Σαρικούδη επανέρχεται,
αναφερόμενη πλέον στις ερωτικές
σχέσεις των κομματικών υποτρόφων
στην Τσεχοσλοβακία. Και πάλι
οι προσωπικές μαρτυρίες δεν
αποδεικνύουν
την
επιθυμητή
από τη συγγραφέα κομματική
παρακολούθηση, αλλά αυτή και
πάλι δεν πτοείται και προσκομίζει
ως απόδειξη της ορθότητας των
αντιλήψεων της την παρακολούθηση
της ερωτικής ζωής των πολιτικών
προσφύγων, την οποία όμως δε
στοιχειοθέτησε (λεπτομέρειες…):
«Η Παρασκευή πιστεύει πως
«οι
σύντροφοι»
γνώριζαν
κάθε πτυχή της ζωής και της
δραστηριότητας των υποτρόφων,
ωστόσο δεν ενδιαφέρονταν για
τις ερωτικές τους σχέσεις. Αυτό
είναι παράδοξο αν λάβει κανείς
υπόψη ότι, όπως αναφέρθηκε
σε προηγούμενο κεφάλαιο, η
στενή επιτήρηση των προσφύγων
από την κομματική οργάνωση
αφορούσε και τις σεξουαλικές του
σχέσεις. Ενδεχομένως, οι φοιτητές
παρακολουθούνταν,
αλλά
η
οργάνωση απείχε της όποιας
παρέμβασης, εκτός αν υπήρχε
πρόβλημα που απαιτούσε την
παρέμβασή της.» (σ.165)
Έτσι
μέσα
από
αυθαίρετες
πολιτισμικές και ψυχαναλυτικές
ερμηνείες, αλλά και αόριστες
εικοτολογίες,
εμπεριέχει
προκλητικά στα συμπεράσματά
της την παρακολούθηση της
ερωτικής ζωής (σ.280) για να την
καταστήσει απόδειξη του ρόλου
του Κομμουνιστικού Κόμματος στις
σοσιαλιστικές χώρες.
Ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει
αφορά την καταπάτηση κάθε
αντικειμενικότητας της ιστορικής
έρευνας, ακόμα και όταν μία ή
κάποιες προσωπικές μαρτυρίες
επιβεβαιώνουν ένα σκεπτικό. Η ίδια
η επικέντρωση στις προσωπικές
μαρτυρίες, πόσο μάλλον όταν
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αυτές δε διασταυρώνονται με άλλα
ιστορικά τεκμήρια και δεν είναι
αντιπροσωπευτικές του συνόλου του
πληθυσμού, αποτελεί διαστρέβλωση
όχι μόνο των ιστορικών γεγονότων,
αλλά και του αντίχτυπου που
αυτά
είχαν
στη
συλλογική
συνείδηση. Τα πράγματα γίνονται
ακόμα χειρότερα, στο βαθμό που
η συγγραφέας δε μας προσφέρει
το σύνολο των συνεντεύξεών
της, προκειμένου να κρίνουμε αν
παρουσιάζει επιλεκτικά εκείνες ή
ακόμα και τα τμήματα εκείνων που
ευνοούν το σκεπτικό της. Επίσης,
η διαστρεβλωτική παρουσίαση των
μαρτυριών εντείνεται όταν αυτές
ξεχωρίζονται και αποτιμώνται με
βάση τα κριτήρια της συγγραφέως.
Για
παράδειγμα
ας
δούμε
την
ερμηνεία
που
έδωσαν
δύο διαφορετικοί Έλληνες της
Τσεχοσλοβακίας για το κλείσιμο
των καταστημάτων της αλυσίδας
«Κωτσόβολος» και πως αποτιμά τις
δύο μαρτυρίες η συγγραφέας:
«Οι
πραγματικοί
λόγοι
που
οδήγησαν στην απόσυρση της
επιχείρησης από την αγορά της
Τσεχίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Εν τέλει, όμως, αυτό δεν είναι το
πιο σημαντικό για τις ανάγκες
της παρούσας ανάλυσης. Το
ενδιαφέρον μας εστιάζει στις
ερμηνείες που δίνονται και πως
συμβάλλουν αυτές στην κατανόηση
των αντιλήψεων όσων φτιάχνουν
τις συγκεκριμένες ερμηνείες, καθώς
και του κοινωνικού πλαισίου μέσα
στο οποίο ζουν οι Έλληνες.
Η Ευτυχία, καθηγήτρια αγγλικών
που ζει στην Πράγα πάνω από
δέκα χρόνια, δίνει μια εξήγηση
που φαίνεται ορθολογική: το
κατάστημα έκλεισε γιατί δεν
μπορούσε να ανταγωνιστεί άλλες
εταιρείες
και
επομένως,
δεν
ήταν κερδοφόρο, αλλά επιζήμιο.
Αντίθετα, για το Νίκο, κομματικό
υπότροφο του ΚΚΕ, η αιτία
βρίσκεται στη σύγκρουση του
Έλληνα επιχειρηματία με τον Τσέχο
συνέταιρό του και την παρέμβαση
πολιτικών προσώπων που ήθελαν
να βγάλουν τον Έλληνα από την
τσέχικη αγορά. Ο Νίκος επιχειρεί να
εξηγήσει το κλείσιμο της εταιρείας
με υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν
να τεκμηριωθούν. Το αφήγημα του
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Νίκου θα μπορούσε να ταξινομηθεί
στην κατηγορία της θεωρίας
συνωμοσίας, όπως την ορίζει ο
Raul Girardet (1986:13). Ακόμα
όμως και αν δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα λέει κάτι
για τον τρόπο με τον οποίο αυτή
ερμηνεύεται….Ο Νίκος εκφράζει μια
προσωπική θεωρία που παραπέμπει
σε μύθους «καταδίωξης» Ελλήνων
από ξένους.»(σ.175-6)
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η ενώ η
συγγραφέας αποδέχεται ότι δε
γνωρίζει
τους
πραγματικούς
λόγους
που
οδήγησαν
στην
απόσυρση
του
«Κωτσόβολου»
από την τσεχική καπιταλιστική
αγορά, την ίδια στιγμή προβαίνει
σε μια αξιολογική κρίση των δύο
ερμηνειών και πολύ περισσότερο
αποδίδει στη μία μαρτυρία ένα
στίγμα, που δε διασταυρώνεται με
την αντικειμενική πραγματικότητα,
αλλά
επιβεβαιώνεται
από
τις αντιλήψεις της. Έτσι, η
«αντικειμενικότητα της έρευνας»
υποκαθίσταται
από
τον
υποκειμενισμό του ερευνητή. Η
διαπίστωση αυτή στηρίζεται ακόμα
περισσότερο από τη συνέχεια της
εκτίμησης της συγγραφέας για τη
μαρτυρία του Νίκου:
«Στη θεωρία του Νίκου, υπάρχει
ένα ακόμη στοιχείο που χρίζει
διευκρίνησης και είναι η ανάμειξη
των πολιτικών προσώπων. Ο ίδιος,
ως μέλος του ΚΚΕ (Σημειωτέον
δεν είναι πλέον μέλος του ΚΚΕ) ,
γνώριζε πολύ καλά τον καθοριστικό
ρόλο που είχε το κομμουνιστικό
Κόμμα στις ζωές των πολιτών.
Επομένως, ακόμη και τώρα που
το πολιτικό σύστημα έχει αλλάξει,
ο ίδιος πιστεύει πως πίσω από το
κλείσιμο μιας επιχείρησης υπάρχει
μια εξήγηση που βασίζεται σε
πολιτικές αποφάσεις.»(σ.176-7)
Η συγγραφέας, υιοθετώντας τόσο
την άποψη της καθοριστικής
επίδρασης του Κομμουνιστικού
Κόμματος στις ζωές των πολιτών,
όσο και το αστικό ιδεολόγημα,
βάσει του οποίου στην ελεύθερη
αγορά δεν επιδρούν οι πολιτικές
αποφάσεις, καταλήγει ουσιαστικά
στην απόρριψη των απόψεων του
μάρτυρά της και στην προσωπική
του αποδόμηση.
Εν τέλει, μέσα από τα συγκεκριμένα

ψευδοεπιστημονικά μεθοδολογικά
τερτίπια,
διαφαίνεται
καθαρά
ο πραγματικός στόχος που δεν
είναι άλλος από τη στήριξη της
κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας. Το
γεγονός αυτό μπορεί κανείς να το
συνειδητοποιήσει από πληθώρα
παραδειγμάτων στο πλαίσιο της
διδακτορικής διατριβής.
Καταρχήν, αυτό γίνεται αντιληπτό
εξαρχής από τον τρόπο με τον
οποίο προσεγγίζεται ο ρόλος της
εθνογραφίας στη μεταπολεμική
σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Πιο
συγκεκριμένα, η συγγραφέας μας
(παρα)πληροφορεί:
«Οι πολιτικές μεταβολές που
συντελέστηκαν
μετά
την
ολοκληρωτική
επιβολή
του
Κομμουνιστικού Κόμματος στην
εξουσία το 1948 είχαν συνέπειες
και στην επιστημολογική οργάνωση
των κοινωνικών επιστημών. Η
Εθνογραφία χαρακτηρίστηκε από
το σοσιαλιστικό καθεστώς (όπως και
στις άλλες Ανατολικοευρωπαϊκές
χώρες)
ως
«ψευτοεπιστήμη
της αστικής τάξης της Δύσης»
και γι’ αυτό απαγορεύτηκε η
συμπερίληψή της στον ακαδημαϊκό
χώρο μιας σοσιαλιστικής χώρας. Το
1953, μάλιστα, κυκλοφόρησε στην
Τσεχοσλοβακία
μεταφρασμένο
ένα εγχειρίδιο προερχόμενο από
τη Σοβιετική Ένωση με τον τίτλο
(45) Anglo-americká Ethnograﬁe
ve službách Imperialismu, το οποίο
εναντιωνόταν
προπαγανδιστικά
κατά της εισαγωγής της Κοινωνικής
και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
στον τσεχοσλοβάκικο ακαδημαϊκό
κόσμο (Kandert: 2002, 43). Η
Εθνογραφία της Τσεχοσλοβακίας
έπρεπε να ακολουθήσει τις αρχές
της
αντίστοιχης
σοβιετικής.
Πάνω σε αυτή τη λογική, αρκετοί
Τσέχοι φοιτητές στάλθηκαν στη
Σοβιετική Ένωση να σπουδάσουν
Etnograﬁya.»(σ.44-45)
Εδώ,
η
συγγραφέας
αρχικά
ισχυρίζεται ότι στην Τσεχοσλοβακία
η Εθνογραφία δε θεωρούνταν
επιστήμη, προκειμένου να καταλήξει
αντιφατικά
στο
συμπέρασμα
ότι θεωρείτο επιστήμη, αλλά με
διαφοροποιημένες αρχές από αυτές
που ακολουθούσαν οι δυτικοί
επιστήμονες. Με άλλα λόγια, αυτό
που εμμέσως κριτικάρει είναι
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το γεγονός ότι η σοσιαλιστική
εθνογραφία και ανθρωπολογία,
δεν υιοθετούσε την αντίληψη της
δυτικής ανθρωπολογίας περί των
πολλών και διαφορετικών δρόμων
ανάπτυξης
της
ανθρώπινης
κοινωνίας
που
διασυνδέονται
με την εθνική και πολιτιστική
ταυτότητα,
αλλά
στηριγμένη
στο διαλεκτικό υλισμό, και χωρίς
να παραγνωρίζει τις εθνικές
ιδιαιτερότητες, τόνιζε πρωτίστως
τη σημασία του κοινωνικούοικονομικού
συστήματος
στη
διαμόρφωση
της
κυρίαρχης
κουλτούρας της κάθε κοινωνίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, τη δυτική
ανθρωπολογία που προσπαθούσε
να διαχωρίσει τις ανθρώπινες
κοινωνίες στη βάση εθνικών και
πολιτιστικών
χαρακτηριστικών
την αντιλαμβανόταν, και σωστά,
ως εργαλείο του ιμπεριαλισμού.
Πόσο μάλλον, στο βαθμό που οι
σοσιαλιστικές
κοινωνίες
είχαν
συστατικό τους στοιχείο τον
πολυεθνοτικό χαρακτήρα.
Το
παραπάνω
συμπέρασμα
ομολογείται εμμέσως και από την
ίδια τη συγγραφέα:
«Ο εθνικά «άλλος», που την
περίοδο του υπαρκτού σοσιαλισμού
δεν
αποτελούσε
αντικείμενο
μελέτης,
αναδεικνύεται
τώρα
περίτρανα.»(σ.56)
Και φυσικά, εφόσον η σοσιαλιστική
εθνογραφία
δεν
αντιστοιχεί
στα δικά της «επιστημονικά»
κριτήρια κρίνεται ως προπαγάνδα
του σοσιαλιστικού καθεστώτος.
Μάλιστα, ως απόδειξη για τον
ισχυρισμό
της
συγγραφέως
χρησιμεύει η ενασχόληση της
σοσιαλιστικής εθνογραφίας με την
προσπάθεια της κατάργησης του
διαχωρισμού πυρήνα-περιφέρειας,
πόλης-χωριού στο πλαίσιο της
σοσιαλιστικής κοινωνίας, αλλά και η
ενασχόληση με την καθημερινότητα
των
μεταλλωρύχων
και
των
βιομηχανικών εργατών (σ.45-7).
Ως αποτέλεσμα, χωρίς ενδοιασμούς
και
επιφυλάξεις
απορρίπτεται
το σύνολο του έργου των
σοσιαλιστικών
κοινωνιών,
με
εξαίρεση πιθανά την Πολωνία –
εξαιτίας του ανθρωπολόγου Malinowski, αν και είναι αμφίβολο
από όσα παραθέτει στο κείμενο και
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τη βιβλιογραφία η συγγραφέας
αν είναι εξοικειωμένη με αυτό το
έργο ή αν έστω έχει μια σχετική
αντίληψη για αυτό.
Στη συνέχεια, η συγγραφέας
προσπαθεί
να
δικαιολογήσει
γιατί τα σοσιαλιστικά καθεστώτα
προσπαθούσαν να εξαλείψουν τις
εθνικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο,
επειδή οι ίδιες οι μαρτυρίες
των Ελλήνων προσφύγων είναι
συντριπτικές έναντι της ερμηνείας
της καταλήγει σε μια νέα αντίφαση:
«Τα
σοσιαλιστικά
καθεστώτα
ακολουθούσαν
μια
πολιτική
εξάλειψης
των
κοινωνικών
αντιθέσεων που στηρίζονταν στο
φύλο, στην εθνοτική καταγωγή
και την κοινωνική τάξη. Σκοπός
του καθεστώτος ήταν η δημιουργία
μιας ομογενοποιημένης κοινωνίας
όπου το Κόμμα θα είναι ο πατέρας
και όλοι οι πολίτες τα παιδιά
του
(Μπουσχότεν,
2005:53).
Αυτή η πολιτική, ωστόσο, δεν
ακολουθήθηκε στην περίπτωση των
παιδιών των προσφύγων.»(σ.138)
Δεύτερον, η υποστήριξη της
αστικής
εξουσίας
διαφαίνεται
με τον καλύτερο τρόπο στην
περιγραφή όλων των ιστορικών
γεγονότων που σχετίζονται με την
ιστορία του ελληνικού και τσέχικου
κομμουνιστικού κινήματος, όπου
η συγγραφέας υιοθετεί αστικές,
οπορτουνιστικές ή και φασίζουσες
αντιλήψεις, εκμεταλλευόμενη και
αντίστοιχες προσωπικές μαρτυρίες:
1. Η εικόνα που δίνει σχετικά με
την κατάσταση που επικρατούσε
στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας
αποδίδεται αποκλειστικά στους
χειρισμούς
της
«ελληνικής
κομμουνιστικής οργάνωσης» που
ήθελε να ελέγχει τη ζωή των ίδιων
των κομματικών μελών, τηρώντας
αυστηρά μέτρα ασφαλείας και
παρακολούθησης (σ.84-5). Έτσι,
παρακάμπτονται
πασίγνωστα
ιστορικά
γεγονότα,
όπως
η
διείσδυση πρακτόρων μυστικών
υπηρεσιών στο Μπούλκες (αξίζει
να σημειωθεί ότι η δολοφονία του
μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ Γιάννη
Ζέβγου πραγματοποιήθηκε από
πρώην Μπουλκιώτες), ο ρόλος της
Βαλκανικής Επιτροπής του ΟΗΕ
(η
πλειοψηφία
αποτελούνταν
από ανθρώπους των ΗΠΑ, της Μ.

Βρετανίας και της Γαλλίας) που
είχε επισκεφθεί το Μπούλκες κλπ.
2. Η καταφυγή ορισμένων Ελλήνων
στο Μπούλκες θεωρείται συνώνυμη
της διαφωνίας τους με τη συμφωνία
της Βάρκιζας (σ.81). Ωστόσο, είναι
γνωστό ότι εκεί με σχέδιο του ΚΚΕ
στάλθηκαν τα πιθανά θύματα της
αστικής κρατικής τρομοκρατίας
που είχε ήδη εξαπολυθεί. Ανάμεσά
τους υπήρχαν τόσο υποστηρικτές
της Βάρκιζας, όσο και αυτοί που
είχαν ταχθεί εναντίον της.
3. Όσον αφορά τη μεταφορά των
παιδιών στις σοσιαλιστικές χώρες
στη διάρκεια του αγώνα του
ΔΣΕ, θεωρείται συνώνυμη με τη
δημιουργία των παιδουπόλεων
της Φρειδερίκης (στα πρότυπα
της θεωρίας «των δύο άκρων»).
Η συγγραφέας αντιλαμβάνεται
και στις δύο περιπτώσεις τη
θέληση
των
αντιμαχόμενων
πλευρών του εμφυλίου πολέμου
να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά
ως μέσα πίεσης (σ.91). Μάλιστα,
για να αποδείξει τις αντιλήψεις
της παραθέτει από τη μια πλευρά
τη μαρτυρία ενός παιδιού που
μεταφέρθηκε στις σοσιαλιστικές
χώρες και από την άλλη ένα
στρατευμένο βιβλίο της Χούντας
των Συνταγματαρχών για το
«παιδομάζωμα»
(σ.95).
Και
αυτό το ονομάζει αντικειμενική
παράθεση και των δύο πλευρών,
αντιγράφοντας
όλους
τους
αντικομμουνιστές
τύπου
Γεωργαλά και Παττακού, καθώς
και τους δασκάλους της του
«νέου κύματος» που ανέσυραν
κάθε
μετεμφυλιακή
αστική
και
χυδαία
αντικομμουνιστική
προπαγάνδα για να δυσφημίσουν
το κομμουνιστικό και αντιστασιακό
κίνημα.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσω
των συγκεκριμένων εκτιμήσεων
παρακάμπτονται οι μαρτυρίες των
πολιτικών προσφύγων, οι οποίες
στη συντριπτική τους πλειοψηφία
παραθέτουν πολλά θετικά στοιχεία
αναφορικά με την ίδρυση των
παιδικών σταθμών, ειδικότερα όταν
τους συγκρίνουν με την κατάσταση
των σχολείων και των σπιτιών τους
στην Ελλάδα. Παρακάμπτονται
επίσης όσα λάμβαναν χώρα στις
παιδουπόλεις
της
Φρειδερίκης
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και τα οποία περιλάμβαναν
κακοποιήσεις
παιδιών,
ακόμα
και σεξουαλικού περιεχομένου,
παράνομες υιοθεσίες, άσχημες
συνθήκες διαβίωσης, ακόμα και
εκτελέσεις κλπ. Τα παιδιά που
έβγαλε έξω από την Ελλάδα ο ΔΣΕ,
με τη συγκατάθεση των γονιών
τους, από τους βομβαρδισμούς,
την πείνα και τη δυστυχία, όπως
εξάλλου καταγράφεται και στη
συντριπτική
πλειοψηφία
των
μαρτυριών που παρατίθενται από
τη Σαρικούδη.
Ένα άλλο στοιχείο που χρήζει
προσοχής
είναι
η
ταύτιση
της
αντικειμενικότητας
με
την παρουσίαση και των δύο
απόψεων μιας αντιπαράθεσης. Η
συγκεκριμένη οπτική αναγκαστικά
αγνοεί πως η αναζήτηση της
ιστορικής αλήθειας δεν ταυτίζεται
με την εύρεση του μέσου όρου
των
αντιτιθέμενων
απόψεων,
καθώς και ότι η ανέλιξη των
ανθρώπινων κοινωνιών στηρίζεται
στη διαπάλη των προοδευτικών
και των συντηρητικών κοινωνικών
δυνάμεων κάθε περιόδου. Αν και
οι δύο προκύπτουν από κοινό
κοινωνικό πλαίσιο δεν μπορούν να
θεωρούνται αξιολογικά ισότιμες.
Γιατί σε αυτή την περίπτωση η
ανακάλυψη της ιστορικής αλήθειας
θα αποτελούσε ένα συγκερασμό
των απόψεων των ιεροεξεταστών
και του Γαλιλαίου.
4. Η θέση του ΚΚΕ για τους
Σλαβομακεδόνες
και
με
την
αναγνώριση
του
δικαιώματός
τους για εθνική αυτοδιάθεση
ερμηνεύεται ως συνηγορία στη
σοβιετική θέληση για τη δημιουργία
Μακεδονικού Κράτους που θα
αποδυνάμωνε τη Γιουγκοσλαβία
του Τίτο (σ.134). Φυσικά και
πάλι δεν προσφέρονται ιστορικά
τεκμήρια. Και δε θα μπορούσαν
άλλωστε, αφού η θέση της ΕΣΣΔ
εκείνη την περίοδο, ενάντια και
στις επιδιώξεις της Γιουγκοσλαβίας
στηριζόταν στην πλήρη διατήρηση
των βαλκανικών συνόρων.
Για μια ακόμα φορά, λοιπόν,
η
Σαρικούδη
αξιοποιεί
το
υπαρκτό ιστορικό γεγονός της
αναγνώρισης της αυτοδιάθεσης
των Σλαβομακεδόνων από το ΚΚΕ
(αποκρύπτοντας φυσικά ότι αυτή
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η θέση εκφράστηκε για μικρό
διάστημα στη διάρκεια του αγώνα
του ΔΣΕ) για να κατασκευάσει μια
πλαστή εικόνα υποστήριξης των
δικών της συμπερασμάτων.
6. Αναφορικά με τη σημασία του
Εμφυλίου Πολέμου στις αναμνήσεις
των πολιτικών προσφύγων, η
Σαρικούδη βγάζει το συμπέρασμα
ότι αποτελεί ένα από τα ζητήματα
που επιδιώκουν να ξεχάσουν οι
πολιτικοί πρόσφυγες (σ. 280).
Το σκεπτικό της το στηρίζει και
με ορισμένες μαρτυρίες. Βασικός
της στόχος όμως παραμένει να
καταγραφεί ο εμφύλιος ταξικός
πόλεμος, η κορυφαία στιγμή της
ταξικής πάλης στην Ελλάδα, ως κακό
που δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Μάλιστα, επιστρατεύοντας και
πάλι την ψυχανάλυση παρουσιάζει
τον εμφύλιο πόλεμο ως τραύμα
που οι πρόσφυγες επιχειρούν
να αποδιώξουν από τη μνήμη
τους.
Ωστόσο, σε ολόκληρο το
κεφάλαιο που αναφέρεται στις
ελληνικές κοινότητες επισημαίνει
μια διαμάχη ανάμεσα στους
πολιτικούς πρόσφυγες που θέλουν
οι κοινότητες να περιορίζονται
σε εκδηλώσεις που αφορούν την
ΕΑΜική Αντίσταση και τον Εμφύλιο
και ανάμεσα στους νεότερους που
επιδιώκουν ένα πιο σύγχρονο
και πιο διευρυμένο περιεχόμενο.
Είναι απορίας άξιο λοιπόν γιατί
οι πολιτικοί πρόσφυγες που
προσπαθούν
να
απωθήσουν
από τη μνήμη τους το «τραύμα»
ενδιαφέρονται
για
εκδηλώσεις
μνήμης.
6. Η διαφορετική στάση των
Ελλήνων απέναντι στην εμπειρία
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δε
συνδέεται με αντικειμενικούς όρους,
αλλά με τις διαφορετικές τους
εμπειρίες από την Ελλάδα (σ. 2078). Με αυτό τον τρόπο, στο έδαφος
των αναμνήσεων παρακάμπτεται
ως κριτήριο της ατομικής στάσης
και
δράσης
η
αντικειμενική
πραγματικότητα μέσα στην οποία
ζει το κάθε άτομο, προς όφελος
των αναμνήσεών του. Πρόκειται
για μια ξεκάθαρα ιδεαλιστική και
μεταφυσική προσέγγιση.
7. Σχετικά με τη ζωή των πολιτικών
προσφύγων, ως χαρακτηριστικό της
παρακολούθησης και του ελέγχου

τους από το Κόμμα αναφέρεται
η διαδικασία της κομματικής
ανακαταγραφής
(σ.109).
Με
άλλα λόγια, οι αρχές λειτουργίας
του Κομμουνιστικού Κόμματος
ποινικοποιούνται και θεωρούνται
συνώνυμες
του
αυταρχισμού.
Εδώ έχουμε ένα τρικ μέσα από
το οποίο η ίδια η υπόσταση του
Κόμματος γίνεται απόδειξη του
αυταρχισμού, κατά τα πρότυπα
του ολοκληρωτισμού που θεωρείται
ισοδύναμος της απουσίας του
αστικού κοινοβουλευτισμού.
8. Η καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη
από γενικό γραμματέα της ΚΕ
του ΚΚΕ παρουσιάζεται μέσα από
την οπτική του ΚΚΕ Εσωτερικού,
δηλαδή ως αντικατάστασή του
από πρόσωπα του οικείου του
πολιτικά περιβάλλοντος που δεν
μπορούσαν να προχωρήσουν την
ανανέωση (σ.111). Η ίδια οπτική
ακολουθείται για τη διάσπαση του
1968 (σ. 113). Για τα παραπάνω δε
χρειάζεται τίποτα περισσότερο από
τις προσωπικές μαρτυρίες όσων
υιοθετούν ένα παρόμοιο πολιτικό
σκεπτικό.
9. Φυσικά στην επέμβαση των
στρατευμάτων του συμφώνου της
Βαρσοβίας
επαναλαμβάνονται
όλα τα αστικά αντικομμουνιστικά
επιχειρήματα. Εδώ μάλιστα δε
γίνεται και καμιά απόπειρα
στοιχειοθέτησης,
ενώ
συγκαλύπτεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ και της Δυτικής Γερμανίας
στα γεγονότα του 1968.
10.
Η
επικράτηση
της
αντεπανάστασης
την
περίοδο
1989-1991 δεν αντιμετωπίζεται
ιστορικά
επιστημονικά,
αλλά
βιωματικά μέσα από τις μαρτυρίες
των
πολιτικών
προσφύγων.
Ωστόσο, όταν κάποιος επισημαίνει
σε μια συνέντευξη ότι απόρησε πως
τόσο ολιγομελείς συγκεντρώσεις
έγιναν η απαρχή της ανατροπής
του
καθεστώτος
(σ.219),
η
συγγραφέας δε διστάζει να τον
κατατάξει (και αυτόν) στους
συνωμοσιολόγους.

15

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
(1946-1949)
Ο «Ύμνος του ΔΣΕ», σε στίχους και μουσική του Λευτέρη Παπάζογλου:

Βροντάει ο Όλυμπος και πάλι
Στη Γκιώνα πέφτουν κεραυνοί,
Σειώνται στεριές και τα πελάγη
Όπλων ακούγεται κλαγγή.
Νέο αντάρτικο γεννιέται
Ν’ αγωνιστεί για λευτεριά
Και τους φασίστες εκδικιέται
Όπου τους βρει με αντρειά.
Γεια σας αντάρτες λεοντάρια
Σας τρέμει τώρα ο φασισμός,
Βαδίστε στου ΕΛΑΣ τα χνάρια
Μαζί σας είναι κι ο λαός.
Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα
Εμπρός ακόμα μια φορά,
Κράτα της λευτεριάς τη δάδα
Στα δυο σου χέρια τα γερά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΣΕ) 1946 - 1949
Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε από την 100χρονη Ιστορία του ΚΚΕ, από την τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ
Η ΚΕ του ΚΚΕ, ολόκληρο το Κόμμα και η ΚΝΕ, τιμάμε φέτος τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ).
Το 1946 ήταν η χρονιά κατά την οποία συντελέστηκαν σημαντικά γεγονότα, άμεσα συναρτημένα με τη δημιουργία
του ΔΣΕ, όπως:
•
Η 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (12 - 15 Φλεβάρη 1946), που άρχισε ακριβώς ένα χρόνο μετά την υπογραφή
της Συμφωνίας της Βάρκιζας (12 Φλεβάρη 1945). Η 2η Ολομέλεια, έστω και με αντιφάσεις, ήταν εκείνη που αποφάσισε
τη διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα.
•
Η επίθεση ομάδας ανταρτών στο Σταθμό Χωροφυλακής του Λιτόχωρου, τη νύχτα της 30ής προς 31η Μάρτη
1946, ανήμερα των βουλευτικών εκλογών.
•
Η ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών (28 Οκτώβρη 1946), που είναι ουσιαστικά η ημερομηνία ίδρυσης
του ΔΣΕ. Η επίσημη μετονομασία έγινε στις 27 Δεκέμβρη 1946, με την έκδοση της Διαταγής του Γενικού Αρχηγείου
Ανταρτών, η οποία όρισε την «ονομασία των ανταρτικών Σωμάτων σε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Η

70ή επέτειος βρίσκει το ΚΚΕ
να
διεξάγει
σταθερά
και
αποφασιστικά τον αγώνα για
τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων,
για τη συμμαχία τους και για
την ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος, μέσα στις συνθήκες της
αντεπανάστασης, που επικράτησε
την περίοδο 1989 - 1991, αλλά και
της σημερινής βαθιάς κρίσης του
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διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν
πρόσθετες δυσκολίες στην πάλη.
Επιδρούν παραλυτικά, αλλά και
αποπροσανατολιστικά στις διαθέσεις
των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων,
παρότι η βαθιά και παρατεταμένη
καπιταλιστική οικονομική κρίση
στην Ελλάδα, η συντονισμένη
εκδήλωσή της παγκοσμίως το 2008,

τα ασταθή βήματα ανάκαμψης
και η εκδήλωση αλλεπάλληλων
κρισιακών φαινομένων στη συνέχεια,
αποκαλύπτουν το αδιέξοδο του
καπιταλισμού,
τον
ιστορικά
παρωχημένο χαρακτήρα του.
Σε αυτόν τον αρνητικό, για το
κομμουνιστικό κίνημα και τους λαούς,
πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων σε
παγκόσμια κλίμακα, το ΚΚΕ έδωσε
και δίνει σκληρές κοινωνικές και

Καλημέρα 2
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πολιτικές μάχες, ανασυγκροτημένο
ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά,
έχοντας διαμορφώσει επαναστατική
στρατηγική
στις
σύγχρονες
συνθήκες και έχοντας ενισχύσει τα
κομμουνιστικά χαρακτηριστικά του.
Το ΚΚΕ έχει απλώσει τις πιο βαθιές
ρίζες του στο λαό πρωταρχικά με
τους σκληρούς ταξικούς αγώνες
πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
αλλά ιδιαίτερα με τους αιματηρούς
αγώνες του σε όλη τη δεκαετία
του 1940, όπου περίοπτη θέση
κατέχουν εκείνοι και εκείνες που
έπεσαν στα βουνά, στα εκτελεστικά
αποσπάσματα (Γουδή, Παύλου Μελά
κ.α.), στις φυλακές (Αίγινας κ.ά.),
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
(Μακρόνησος κ.ά.), στους τόπους
εξορίας.
Όλοι αυτοί οι αγώνες, ιδιαίτερα
ο ταξικός αγώνας του ΔΣΕ,
αποτέλεσαν παράγοντα μεγάλης
δύναμης
και
συνειδητοποίησης
της κομμουνιστικής ευθύνης, ώστε
το ΚΚΕ να σταθεί όρθιο κατά την
αντεπανάσταση του 1989 - 1991, να
αντλήσει δυνάμεις, για να διατηρήσει
την
ιστορική
του
συνέχεια,
να αντιμετωπίσει την επίθεση
διάλυσής του από το φραξιονιστικό
οπορτουνισμό, που είχε συνενωθεί
με τις άλλες σοσιαλδημοκρατικές
δυνάμεις του «Συνασπισμού της
Αριστεράς και της Προόδου».
Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ έχει την
πεποίθηση ότι πραγματική και
ουσιαστική τιμή στην Ιστορία
του ΔΣΕ και γενικότερα στην
ηρωική
εκατοντάχρονη
πορεία
του ως Κομμουνιστικού Κόμματος,
αποτελούν τόσο η διδαχή από αυτήν,
όσο και η εξαγωγή συμπερασμάτων
που ισχυροποιούν την ταξική πάλη
σήμερα, τον αγώνα για το σοσιαλισμό
- κομμουνισμό. Ακριβώς γι’ αυτό,
η κριτική μελέτη της Ιστορίας του
ΚΚΕ βρίσκεται στον αντίποδα
της λαθολογίας, αλλά και του
οπορτουνιστικού εξωραϊσμού, που
αρνείται να βγάλει συμπεράσματα
από το ιστορικό παρελθόν.
Η μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΕ
και του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος έχει αποτελέσει για το
Κόμμα μας πολύτιμο εφόδιο, για τη
διαμόρφωση της στρατηγικής του.
Γνώμονα αποτελεί η επιστημονική
ανάλυση
της
καπιταλιστικής

Καλημέρα 2

πραγματικότητας, που είναι και
εγγύηση για να μην οδηγεί η χρονική
απόσταση από τα ιστορικά γεγονότα
στην εκ του ασφαλούς κριτική,
σε απόσπαση από το σύνολο των
παραγόντων που τα διαμόρφωσαν.
Το ΚΚΕ δεν κρύβει τις αδυναμίες
του
υποκειμενικού
παράγοντα
που επέδρασαν αρνητικά στην
έκβαση της πάλης του ΔΣΕ. Θεωρεί
άστοχη και αποπροσανατολιστική,
και προπαντός αντιεπιστημονική,
την απόδοση σε αντικειμενικές
αιτίες όλων των προβλημάτων που
παρουσιάστηκαν, τον εξωραϊσμό
της πολιτικής του και του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος.
Ο τρίχρονος αγώνας του ΔΣΕ
υπήρξε δίκαιος, ηρωικός και
μεγαλειώδης.
Εξέφραζε τα συμφέροντα της
συντριπτικής πλειονότητας του
πληθυσμού ενάντια στα συμφέροντα
των εκμεταλλευτών και καταπιεστών
της. Εξέφραζε τα συμφέροντα της
εργατικής τάξης και της βασικής
συμμαχικής της δύναμης, της
εξαθλιωμένης αγροτιάς και των
φτωχών
αυτοαπασχολούμενων
στρωμάτων των πόλεων. Η αστική
κρατική εξουσία γνώρισε τότε τον
μεγαλύτερο κίνδυνο για την ίδια
την ύπαρξή της. Ο αγώνας του ΔΣΕ
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση
της ταξικής πάλης στην Ελλάδα
κατά τον εικοστό αιώνα.
Το ΚΚΕ είναι περήφανο για τη στρατιά
ηρώων
που
διαπαιδαγώγησε.
Χιλιάδες
κομμουνιστές
και
κομμουνίστριες έδωσαν και την
τελευταία ικμάδα των δυνάμεών
τους, για να πάρει σάρκα και οστά
η εποποιία του ΔΣΕ, πολεμώντας
και περπατώντας μερόνυχτα, συχνά
δίχως τροφή, πολλοί και ξυπόλητοι,
στους πάγους και τις θύελλες.
Διδάσκουν,
φρονηματίζουν
και
διαπαιδαγωγούν ηθικά και πολιτικά
η δράση και η αυτοθυσία των
δεκάδων χιλιάδων νεκρών μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ, των
τραυματιών, των φυλακισμένων για
τη δράση τους στις γραμμές του και
για την υπόθεσή του και όλων εκείνων
που τίμησαν τα όπλα του αγώνα
του στην Ελλάδα και την πολιτική
προσφυγιά. Στο μεγαλύτερο μέρος
τους ήταν νεολαίοι, οργανωμένοι

στη Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας
(ΔΝΕ) και την ΕΠΟΝ, αποτελώντας
περίπου το 80% της συνολικής
δύναμης του ΔΣΕ.
Το ΚΚΕ τιμά όλους εκείνους και
εκείνες που πολέμησαν ηρωικά, στο
Γράμμο και στο Βίτσι, στην Ηπειρο
και στη Θεσσαλία, στη Ρούμελη και
στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία
και στη Θράκη, στην Κρήτη, στα
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου,
παντού όπου βρόντηξε «ο Ολυμπος
και πάλι».
Ο ΔΣΕ αναμετρήθηκε με την εγχώρια
αστική τάξη, με το σύνολο των
πολιτικών της δυνάμεων («δεξιών»
και «κεντρώων»), με το κράτος τους
και με τις συμμαχικές τους δυνάμεις,
τα καπιταλιστικά κράτη της Μ.
Βρετανίας και των ΗΠΑ. Δίχως τη
στρατιωτική, οικονομική και πολιτική
ενίσχυση των τελευταίων, η αστική
τάξη στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε
να νικήσει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
τελευταία μάχη του Γράμμου, ο ΔΣΕ
παρέταξε περίπου 12.500 μαχητές
και μαχήτριες με ελαφρύ οπλισμό,
ενώ
ο
κυβερνητικός
στρατός
υπολογίζεται ότι παρέταξε πάνω από
100.000 άνδρες, διαθέτοντας ακόμα
120 πυροβόλα, πολλά θωρακισμένα
και το σύνολο της αεροπορίας. Αυτή
η άνιση ταξική αναμέτρηση καθιστά
ακόμα μεγαλύτερη την ηθική και
πολιτική αξία, την παρακαταθήκη
του ΔΣΕ. Ο ΔΣΕ ήταν λαϊκός στρατός.
Στηρίχτηκε στην οργανωτική πολεμική πείρα του ΕΛΑΣίτικου
αγώνα στην Κατοχή και το Δεκέμβρη
1944. Η ΕΑΜική Αντίσταση στην
Κατοχή και η κρίσιμη αντικειμενικά
ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη
είχαν αφήσει μεγάλη αγωνιστική
κληρονομιά στη λαϊκή συνείδηση,
στις μορφές οργάνωσης και πάλης.
Μεγάλη δύναμη του ΔΣΕ αποτέλεσαν
οι δεσμοί του με το λαό, ιδιαίτερα στις
περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας. Οι
φτωχές λαϊκές μάζες ήταν εκείνες
που τροφοδότησαν τον ΔΣΕ με κάθε
είδους βοήθεια, έμψυχο δυναμικό,
τροφή και ρουχισμό, βοήθησαν στην
κατασκευή οχυρωματικών έργων,
στη συγκέντρωση πληροφοριών,
στην
οργάνωση
της
Λαϊκής
Πολιτοφυλακής. Στον ΔΣΕ και στους
λαογέννητους θεσμούς οργάνωσης
της κοινωνικοπολιτικής ζωής (Λαϊκά
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Συμβούλια, Λαϊκή Πολιτοφυλακή,
Λαϊκά Δικαστήρια), στους χώρους
που επικράτησε ο ΔΣΕ, βρήκαν
το συμπαραστάτη και τη δύναμη
που αντιμετώπιζε πλήθος λαϊκών
προβλημάτων, όπως την προστασία
των παιδιών τους με τη σωτηρία τους
από τους βομβαρδισμούς και τον
εξανδραποδισμό, τη μόρφωσή τους με
την ίδρυση σχολείων. Γι’ αυτούς τους
λόγους, το αστικό κράτος προχώρησε
στην
αναγκαστική
μετακίνηση
εκατοντάδων χιλιάδων από τα
χωριά τους, εκείνους που φαρισαϊκά
ονόμασε
«ανταρτόπληκτους»,
προκειμένου να απομονωθεί ο ΔΣΕ
από βασικές πηγές της δύναμής του.
Στον αντίποδα του αστικού στρατού,
χαρακτηριστικό γνώρισμα του ΔΣΕ
ήταν ο αγώνας του για το δίκιο
του λαού, η αυταπάρνηση και η
συνειδητή πειθαρχία. Συνδύαζε τη
μαχητική εφαρμογή των διαταγών
με τη δημοκρατία των συνελεύσεων
σε διάφορες βαθμίδες του, όπου
ασκούνταν κριτική των κατώτερων
ιεραρχικά προς τους ανώτερους και
αντιστρόφως, γινόταν εκτίμηση των
πολεμικών επιχειρήσεων με πνεύμα
αυτοκριτικής στάσης.
Ο ΔΣΕ ανέδειξε χιλιάδες στρατιωτικούς
ηγέτες σε όλες τις βαθμίδες του,
όπως οι: Γιάννης Αλεξάνδρου
(Διαμαντής), Χαρίλαος Φλωράκης
(Γιώτης), Νίκος Τριανταφύλλου,
Στέφανος Γκιουζέλης, Πάνος Ζάρας,
Κώστας
Καραγιώργης,
Γιάννης
Ποδιάς,
Κώστας
Κολιγιάννης
(Αρβανίτης),
Θανάσης
Γκένιος
(Λασσάνης),
Παντελής
Βαϊνάς,
Γιώργος
Ηλιάδης
(Σοφιανός),
Νίκος Θεοχαρόπουλος (Σκοτίδας),
Τάσος Πέτσας, Ρώμας Πέτσος,
Γιώργης
Βόγιας
(Καρτσιώτης),
Αντώνης Αγγελούλης (Βρατσάνος),
Κοσμάς
Σπανός
(Αμύντας),
Γιώργος Γιαννούλης, Θωμάς Πάλας
(Κόζιακας), Δημήτρης Γιαννακούρας
(Πέρδικας),
Πολυχρόνης
Βάης
(Αχιλλέας
Πετρίτης),
Ηλίας
Αλευράς, Κώστας Ξυδέας, Μιχάλης
Παπαδάμος (Φεραίος), Μανώλης
Σταθάκης,
Αρίστος
Καμαρινός,
Κώστας Τσολάκης, Θύμιος Καψής
(Ανάποδος), Γιώργος Γιαννούλης,
Γιώργος
Γεωργιάδης,
Φώτης
Σγούρος, Γεράσιμος Γρηγοράτος
(Αστραπόγιαννος).

18

Στην
ανάδειξη
στρατιωτικών
στελεχών υπογραμμίζεται ο ρόλος
των Σχολών Αξιωματικών του ΔΣΕ,
που επιπλέον συνέβαλαν στην
ανάπτυξη και στη μαχητική του
ικανότητα.

Γιώργος Κλαΐνος, Νιόνιος Τραϊφόρος,
Παναγιώτης Υφαντής (Ηρακλής),
Κώστας Καρκάνης (Τάκης), Νίκος
Κλιάφας, Πέτρος Ιωσηφίδης, Σόνια
Ελευθεριάδου, Ροΐδης Μιχαλάκης,
Κατίνα - Τσβέτα Ανδρεοπούλου,

Στον
ΔΣΕ
υπηρέτησαν
και
αξιωματικοί
που
προέρχονταν
από τον αστικό στρατό, όπως
οι: Γιάννης Μαλαγάρης, Γιώργος
Σαμαρίδης (Λογοθέτης), Γιάννης
Κιλισμανής, Στέφανος Παπαγιάννης,
Κώστας Κανελλόπουλος, Παύλος
Τομπουλίδης,
Νίκος
Τερζόγλου
(Πύραυλος), Θόδωρος Καλλίνος
(Αμάρμπεης), Κώστας Μπασακίδης,
Χρήστος Στεφόπουλος, Δημήτρης
Τσιτσιπής,
Θεοδόσης
Ζέρβας,
Βασίλης Βενετσανόπουλος, Γιώργος
Καλλιανέσης (Μεσσήνης), Γιάννης
Μανιάς,
Δημήτρης
Κούκουρας,
Θύμιος Ζούλας, Γιώργος Κατεμής,
Κώστας Αντωνόπουλος (Κρόνος),
Αλέκος Παπαγεωργίου, Γιώργος
Κονταλώνης.
Αποφασιστικός παράγοντας στη
λειτουργία του, στην εμψύχωση
των μαχητών και μαχητριών του,
στη διαπαιδαγώγηση και στην
πολιτική στάση τους απέναντι στον
άμαχο πληθυσμό, αλλά και στους
φαντάρους του αστικού στρατού,
ήταν ο ρόλος των Πολιτικών
Επιτρόπων.
Αναδείχτηκαν
πολλοί
Πολιτικοί
Επίτροποι. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι: Νίκος Μπελογιάννης, Γιάννης
Σαλάς, Βαγγέλης Ρογκάκος, Γιώργης
Ερυθριάδης
(Πετρής),
Μήτσος
Βαμβακάς,
Λεωνίδας
Στρίγκος,
Νίκος
Κανακαρίδης
(Λάμπρος),
Κώστας Λουλές, Κώστας Λαουτάρης,

Ελευθερία
Ιωαννίδου,
Κοσμάς
Μπουκοβίνας, Λυδία Καλαϊτζίδου,
Ασπασία
Δασκαλοπούλου,
Αντώνης
Αντωνιάδης
(Σίμος),
Αριστείδης Θεοχάρης, Χρυσούλα
Γκόγκογλου, Γιάννα Τρικαλινού,
Μανώλης Φραγκιαδάκης, Μαρία
Βέλιου (Παρασκευούλα), Δημήτρης
Κύρλας, Μελπομένη Δημανοπούλου,
Αθανασία Καλαϊτζίδου.
Η
ιδεολογικοπολιτική
δουλειά
στον
ΔΣΕ
υπηρέτησε
το
στρατιωτικοπολιτικό στόχο του.
Αξιόλογη
ήταν
η
εκδοτική
δραστηριότητα.
Εκδίδονταν
τα
έντυπα: «Εξόρμηση», «Προς τη Νίκη»,
«Δημοκρατικός Στρατός», «Νέος
Μαχητής», «Αγροτικός Αγώνας»,
«Μαχήτρια»,
«Αγωνίστρια»,
«Παρτιζάνα» και άλλα. Πέρα από
το κεντρικό τυπογραφείο του ΔΣΕ,
κάθε Αρχηγείο Μεραρχίας έβγαζε
καθημερινό δελτίο ειδήσεων και
την εφημερίδα του. Ξεχωριστές
εφημερίδες εκδίδονταν στη γλώσσα
των Σλαβομακεδόνων, αλλά και των
Μουσουλμάνων της Θράκης.
Εξάλλου,
την
περίοδο
αυτή,
κυκλοφορούσαν
παράνομα:
Στην Αθήνα και τον Πειραιά, ο
«Ριζοσπάστης». Στη Θεσσαλονίκη,
η «Λαϊκή Φωνή». Στο Βόλο, η
«Λευτεριά». Στη Λάρισα, η «Λαϊκή
Φωνή».
Παράνομες
κομματικές
εφημερίδες κυκλοφορούσαν και σε
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άλλες περιοχές, όπως ο «Μωρηάς»
στην Πελοπόννησο, οι «Γκιναίοι» στη
Σάμο κ.ά.

Επίσης, συγκροτήθηκε το εκδοτικό
«Ελεύθερη Ελλάδα», που εξέδωσε
εκατοντάδες βιβλία σε χιλιάδες
αντίτυπα.
Από τον Ιούλη του 1947 εξέπεμπε
αρχικά από το Βελιγράδι και στη
συνέχεια από το Βουκουρέστι ο
ραδιοφωνικός σταθμός «Ελεύθερη
Ελλάδα», με κομματική υπεύθυνη
την Αφροδίτη Νοδάρα (Ελένη
Μακρή), συντάκτες τους Γιώργη
Αγγουράκη (Αλέκος Ψηλορείτης),
Περικλή Καλοδίκη, Δημήτρη Χατζή,
Μαριάννα Βεάκη και εκφωνητές τους
Τάκη Λειβαδά και Γιάννα Καλοδίκη.
(στη φωτογραφία ο Ν. Ζαχαριάδης
μιλά στους μαχητές και μαχήτριες
του ΔΣΕ)
Η διαφώτιση εκφράστηκε και με
ιδεολογικά μαθήματα, διαλέξεις
και ομιλίες στους μαχητές και
τις μαχήτριες του ΔΣΕ, που
επικεντρώνονταν στην ανύψωση του
ηθικού, αλλά και στην ενημέρωση
για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις
και τα καθήκοντα του ΔΣΕ. Ακόμα,
πραγματοποιούνταν μαθήματα για
το Πρόγραμμα και το Καταστατικό
του ΚΚΕ.
Στα χωριά και τις πόλεις, τμήματα
του ΔΣΕ σκορπούσαν έντυπο υλικό
ή το τοιχοκολλούσαν. Αξιοποιήθηκαν
και οι τηλεβόες, με τους οποίους τα
τμήματα του ΔΣΕ απευθύνονταν
και στους στρατιώτες του αστικού
στρατού, καλώντας τους να μην
πολεμούν ενάντια στον αγωνιζόμενο
λαό.
Όποτε επέτρεπαν οι συνθήκες,
ειδικότερα στις επετείους, στα
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διάφορα τμήματα του ΔΣΕ, αλλά
και
στις
ελεύθερες
περιοχές,
διοργανώνονταν
ψυχαγωγικές
βραδιές
με
θεατρικά
σκετς,
απαγγελίες
ποιημάτων
και
τραγούδια. Είχαν οργανωθεί θίασος
και κινηματογραφικό συνεργείο.
Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή
της πολιτικής διαφώτισης είχε
συγκροτηθεί Γραφείο Διαφώτισης
στο Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ.
Στην
κεντρική
διαφώτιση
συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλους,
οι: Τάκης Μαμάτσης, Παναγιώτης
Μαυρομάτης, Ζήνων Ζορζοβίλης,
Παρίσης
Αγγελίδης,
Βάσος
Γεωργίου, Νίκος Σιμιτζής, Πασχάλης
Πασχαλέφσκι, Απόστολος Σπήλιος.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή των
γυναικών στη δράση του ΔΣΕ, οι
οποίες αποτελούσαν περίπου το 1/4
της συνολικής του δύναμης.
Χίλιες είκοσι επτά (1.027) γυναίκες
αναδείχτηκαν στο βαθμό του
αξιωματικού και υπαξιωματικού του
ΔΣΕ.
Στα τέλη του 1948, πάνω από
το 20% της σύνθεσης των λαϊκών
οργάνων ήταν γυναίκες.
Στις τότε συνθήκες της Ελλάδας, αλλά
και ευρύτερα, όπου κυριαρχούσε
η αντιδραστική αντίληψη για την
κατωτερότητα του γυναικείου φύλου
και όπου η ανισοτιμία της γυναίκας
ήταν θεσμικά κατοχυρωμένη (δεν
είχε ακόμα ούτε δικαίωμα ψήφου),
ο ΔΣΕ εξύψωσε την εργάτρια
και την κοπέλα του χωριού σε
πρωταγωνίστρια των πολιτικών
εξελίξεων, που άνοιγε το δρόμο
για μια καλύτερη ζωή. Η γυναίκα
στον ΔΣΕ αποδείχθηκε ισάξια με
τον άνδρα συναγωνιστή της. Σε
αυτό συνέβαλε η ειδική δουλειά
για τις γυναίκες που γινόταν στις
γραμμές του ΔΣΕ και εκφράστηκε με
τη δημιουργία της «Πανελλαδικής
Δημοκρατικής Ενωσης Γυναικών»,
της οποίας πρόεδρος ήταν αρχικά
η Χρύσα Χατζηβασιλείου και στη
συνέχεια η Ρούλα Κουκούλου.

μάχες κλονίζοντας το ηθικό του.
Ταυτόχρονα, οι γυναίκες προσέφεραν
στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή και
στα μετόπισθεν του εχθρού, με
το σκόρπισμα προκηρύξεων, τη
μετάδοση ειδήσεων, την οργάνωση
λαϊκών διαμαρτυριών, αλλά και
ως σύνδεσμοι ή συγκεντρώνοντας
πληροφορίες.
Ο ΔΣΕ ανέδειξε χιλιάδες ηρωίδες,
απλές μαχήτριες ή και με την
ευθύνη του στρατιωτικού διοικητή
και του Πολιτικού Επιτρόπου. Από
τις φωτεινές μορφές των γυναικών
μαχητριών
είναι
αδύνατο
να
ξεχωριστεί μία, γιατί οι φαινομενικά
ξεχωριστές
ιστορίες
αίματος,
αυτοθυσίας, πίστης στα ιδανικά,
ενώνονται σε μία ενιαία ιστορία,
εκείνη των χιλιάδων ανδρών και
γυναικών που τίμησαν το ΚΚΕ,
στρατεύτηκαν στον ΔΣΕ, έζησαν και
θυσιάστηκαν ηρωικά για το λαό.
Εκπρόσωποί τους στα βουνά και
στις πόλεις οι τιμημένες νεκρές
ηρωίδες του ΚΚΕ: Ειρήνη - Μίρκα
Γκίνη, Βαγγελίτσα Κουσιάντζα,
Αθηνά Μπενέκου, Βαγγελιώ Κλάδου,
Μαρία Μποράκη, Μαρία Λιουδάκη,
Αντζουλέτα Μερκούρη, Διονυσία
Γρηγοράτου,
Ελένη
Οικονόμου,
Ιορδάνα
Σλατνίκου,
Γερμανία
Παΐκου, Τασία Κωνσταντινίδου, Ελένη
Χρόνη, Περιστέρα Βλάχου, Πολυξένη
Κανονίδου, Κούλα Ελευθεριάδου,
Ισμήνη Σιδηροπούλου, η τσιγγάνα
Μαγδαληνή
Παναγιωτίδου
και
χιλιάδες άλλες.
Αναντικατάστατη
υπήρξε
στον
αγώνα του ΔΣΕ η συμβολή της
Υγειονομικής Υπηρεσίας του. Στην
αρχή της οργάνωσής της στερούνταν

Οι γυναίκες στον ΔΣΕ προκαλούσαν
δέος στον πολλαπλάσιο και καλύτερα
εξοπλισμένο αστικό ανδρικό στρατό.
Ο «δοξασμένος» ελληνικός - αγγλικός
- αμερικανικός στρατός ένιωθε
ταπεινωμένος, όταν οι γυναίκες του
ΔΣΕ, μαζί με τους άνδρες, κέρδιζαν
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γιατρούς
και
νοσηλευτικό
προσωπικό, καθώς και τα πιο
στοιχειώδη μέσα. Χρησιμοποιούνταν
πανιά και πουκάμισα για γάζες,
ενώ για βαμβάκι αυτό που έβγαζε
ο λαός των χωριών απ’ τα μαξιλάρια
και τα παπλώματά του.
Με την ακούραστη προσπάθεια
μαχητών και υποστηρικτών του
ΔΣΕ χτίστηκαν νοσοκομεία, το
μεγαλύτερο στην Ασπρη Πέτρα του
Γράμμου, καθώς και στην περιοχή
των Πρεσπών, στον Ταΰγετο, στο
Βίτσι, στα Ψιανά, στο Ζαγόρι,
στη Σπινάσα και σε πολλές ακόμα
περιοχές. Χτίστηκαν θάλαμοι ακόμα
και με κορμούς δέντρων.
Παράλληλα,
αντιμετωπίστηκε,
όσο αυτό ήταν δυνατό, η έλλειψη
νοσηλευτικού προσωπικού, με την
οργάνωση Σχολών. Από τη Σχολή
Μεσαίων Υγειονομικών Στελεχών του
ΔΣΕ αποφοίτησαν συνολικά 152 και
ονομάστηκαν Ανθυπολοχαγοί της
Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αργότερα,
ακολούθησε νέα σειρά με άλλους
75. Από τη Σχολή Νοσοκόμων
αποφοίτησαν πάνω από 300 άντρες
και γυναίκες.
Στην οργάνωση και λειτουργία
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του
ΔΣΕ είχαν αποφασιστική συμβολή
οι γιατροί και ορισμένοι φοιτητές

Βασιλική Κριτσίκη, η φοιτήτρια
Πάτρα Μονά ή Σπέγγου. Συνέβαλαν,
επίσης, εθελοντές γιατροί από άλλες
χώρες, όπως ο Ούγγρος γιατρός
Τιμπόρ, αλλά και γιατροί του
αστικού στρατού που προσχώρησαν
στον ΔΣΕ, όπως ο Παναγιώτης
Πετρόπουλος.
Οι λιγοστοί γιατροί, με τη βοήθεια
του
υγειονομικού
και
άλλου
προσωπικού, παρά τις τρομακτικές
ελλείψεις, την πλήρη απουσία
των
κατάλληλων
συνθηκών
που απαιτούσε το έργο τους,
επιτέλεσαν άθλους, διεξάγοντας μια
συνεχή πάλη ενάντια στο θάνατο.
Κατάφεραν να περιθάλψουν και να
σώσουν τη ζωή χιλιάδων μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ. Μόνο στο
χώρο Γράμμου - Βίτσι περιέθαλψαν
συνολικά περί τους 12.000 μαχητές
και μαχήτριες.

Ιατρικής. Ανάμεσά τους ο καθηγητής
της Ιατρικής Πέτρος Κόκκαλης, οι
γιατροί
Γιώργος
Τζαμαλούκας,
Νώντας
Σακελλαρίου,
Νίκος
Κοκουλιός ή Παλιούρας (χρονικά ο
πρώτος γιατρός στον ΔΣΕ), Γιώργος
Νεδέλκος, Τάκης Σκύφτης, Βασίλης
Δαδαλιάρης, Αυγή Κτενά, Καίτη
Νικολέττου - Γκιζέλη, Καίτη Ποτήρη,

επιστημών, των Γραμμάτων και
των Τεχνών, όπως οι λογοτέχνες
Δημήτρης Χατζής, Φώτης Αγγουλές,
Γιώργης
Σεβαστίκογλου,
Τάκης
Αδάμος,
Γιώργης
Λαμπρινός,
Δημήτρης
Ραβάνης
Ρεντής,
Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Αλέξης
Πάρνης, Νίκος Κυτόπουλος, Κώστας
Πουρνάρας
(Μπόσης),
Ανθος
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Οσα κατόρθωσαν οι γιατροί και οι
υγειονομικοί του ΔΣΕ πήγαζαν απ’
την πίστη στο δίκιο του αγώνα του.
Πολλοί θυσιάστηκαν, ιδιαίτερα από
τους τραυματιοφορείς, που μεγάλος
αριθμός τους ήταν γυναίκες, αλλά
και γιατροί.
Ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ
συμμετείχαν και άνθρωποι των

Φιλήτας (Ανθιμος Χατζηανθίμου),
Βασίλης Πηγής, Νίκος Παπανδρέου,
ο ιστορικός Γιώργης Ζωίδης, ο
σκηνοθέτης
Μάνος
Ζαχαρίας,
ο
οπερατέρ
και
φωτογράφος
Απόστολος Μουσούρης, οι ηθοποιοί
Γιάννης Βεάκης, Αντώνης Γιαννίδης,
οι εικαστικοί Γιώργος Δήμου, Γιώργος
Γούλας και άλλοι.
Στάθηκαν δίπλα και βοήθησαν τον
ΔΣΕ από χώρες του εξωτερικού
όπου βρίσκονταν, ο γλύπτης Μέμος
Μακρής, ο φιλόλογος Γιώργης
Αθανασιάδης, οι λογοτέχνες Ελλη
Αλεξίου, Μέλπω Αξιώτη, Θεοδόσης
Πιερίδης, Ελλη Λαμπρίδη, Θράσος
Καστανάκης και πολλοί ακόμα.
Στο πλευρό του ΔΣΕ βρίσκονταν
από κάθε μετερίζι, όπως αυτό
των εξοριών, των φυλακών, των
διώξεων ή άλλο, ο μουσικοσυνθέτης
Μίκης Θεοδωράκης, μια πλειάδα
συγγραφέων
και
ποιητών,
όπως οι Γιάννης Ρίτσος, Κώστας
Βάρναλης, Αγγελος Σικελιανός,
Τάσος Λειβαδίτης, Θέμος Κορνάρος,
Κώστας Γιαννόπουλος, Νικηφόρος
Βρεττάκος, Μανώλης Αναγνωστάκης,
Βικτωρία Θεοδώρου, Διδώ Σωτηρίου,
Ανδρέας
Φραγκιάς,
Μιχάλης
Κατσαρός, Στρατής Δούκας, Γιώργος
Κοτζιούλας, Μενέλαος Λουντέμης,
Νίκος Καρούζος, Νίκος Καββαδίας,
Γιώργος Βαλέτας, Κώστας Καλατζής
(Θεσσαλός), Αλκη Ζέη, Γαλάτεια
Καζαντζάκη, ο χαράκτης Α. Τάσσος,
οι εικαστικοί Γιώργης Φαρσακίδης,
Γιάννης
Στεφανίδης,
Βάλιας
Σεμερτζίδης,
Βασίλης
Αρμάος,
Δημήτρης Γιολδάσης, Θωμάς Μώλος,
Χρήστος Δαγκλής, Βασίλης Βλασίδης,
Βάσω Κατράκη, Κατερίνα Χαριάτη Σισμάνη, ο μουσικοκριτικός Φοίβος
Ανωγειανάκης, ο μουσικοσυνθέτης
Αλέκος
Ξένος,
ο
σκηνοθέτης
Νίκος Κούνδουρος, ο καθηγητής
πανεπιστημίου Γιάννης Ιμβριώτης,
η παιδαγωγός Ρόζα Ιμβριώτη, ο
κριτικός τέχνης Μάρκος Αυγέρης,
οι ιστορικοί Γιάννης Κορδάτος και
Δημήτρης Φωτιάδης, οι ηθοποιοί
Μάνος Κατράκης, Αλέκα Παΐζη,
Τζαβαλάς
Καρούσος,
Τίτος
Βανδής, Ασπασία Παπαθανασίου,
Ολυμπία Παπαδούκα, Μαλαίνα
Ανουσάκη,
Αργυρώ
Βόκοβιτς,
Καίτη Ντιριντάουα, Ταϋγέτη, Νίκος
Φέρμας, Γιώργος Γιολάσης, Κώστας
Μπαλαδήμας, η ηθοποιός και
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λογοτέχνης Ζωρζ Σαρή, ο στιχουργός
Κώστας Βίρβος, ο μουσικοσυνθέτης
Θόδωρος Δερβενιώτης και πολλοί
άλλοι. Επίσης, χιλιάδες αγωνιστές,
στις φυλακές και στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα των καιρών, γράφοντας
ποιήματα ή εκφράζοντας το λαϊκό
αγώνα μέσα από τη ζωγραφική και
τα σκίτσα.
Ο αγώνας του ΔΣΕ ενέπνευσε
και ξένους ποιητές παγκόσμιας
εμβέλειας, όπως τον Ναζίμ Χικμέτ,
τον Πάμπλο Νερούντα, τον Πωλ
Ελυάρ και άλλους.
Και σήμερα ο αγώνας του ΔΣΕ
πολλούς εμπνέει, αλλά και ενοχλεί
τον ταξικό αντίπαλο και όσους
συμβιβάζονται μαζί του. Η αστική
τάξη και αυτοί που εμπλέκονται
στους μηχανισμούς της έχουν
εξαπολύσει τόνους λάσπης εναντίον
του ΔΣΕ.
Η αστική τάξη και οι συνοδοιπόροι της
συκοφαντούν και διαστρεβλώνουν
τον αγώνα του ΔΣΕ, επειδή ξέρουν
καλά ότι αντιπροσώπευε την
ανώτερη μορφή πάλης, σε περίοδο
που αντικειμενικά διεξαγόταν ταξική
σύγκρουση για το «ποιος - ποιον»,
για την εξουσία. Τον πολεμούν,
γιατί έχουν κάθε συμφέρον να
αποκρύπτουν από το λαό την πηγή
κάθε αδικίας, δηλαδή την αντίθεση
κεφαλαίου - μισθωτής εργασίας.
Εχουν συμφέρον να παρεμποδίζουν
τις εργατικές και λαϊκές δυνάμεις
από το να συνειδητοποιήσουν την
αναγκαιότητα και την επικαιρότητα
του σοσιαλισμού.
Ταπερί«ξενοκίνητωνΕΑΜοβούλγαρων»
και «κομμουνιστοσυμμοριτών», των
περασμένων δεκαετιών, αναπαράγονται
και πάλι από τη φασιστική Χρυσή
Αυγή, συστατικό τμήμα του σάπιου
αστικού πολιτικού συστήματος.
Αναπαράγονται
από
όλους
εκείνους που έχουν ίνδαλμα τους
ταγματασφαλίτες και τα χιτλερικά
τάγματα εφόδου, θεωρία τους τη
ρατσιστική «φυλετική καθαρότητα»
και πρακτική τους τις δολοφονικές
επιθέσεις εναντίον του λαού και των
αγωνιστών του.
Από κοντά και όσοι αναποδογυρίζουν
την Ιστορία μέσα από την
«αναθεώρησή» της και την προβολή
της ανιστόρητης, αντιεπιστημονικής
και αντικομμουνιστικής θεωρίας των
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«δύο άκρων», για να καταλήξουν
στην ταύτιση του φασισμού με
τον κομμουνισμό, του Χίτλερ με
τον Στάλιν, ο οποίος ηγήθηκε ενός
τιτάνιου αγώνα για τη συντριβή
του ναζιστικού τέρατος. Σε αυτόν
τον αγώνα, η Σοβιετική Ενωση
προσέφερε 20.000.000 νεκρούς και
περίπου 10.000.000 ανάπηρους και
τραυματίες.
Η λαθολογία, το δήθεν μάταιο
του αγώνα, το ιδεολόγημα ότι
η επιλογή της ένοπλης πάλης
ήταν τυχοδιωκτισμός της ηγεσίας
του ΚΚΕ και προσωπικά του
Γενικού
Γραμματέα
της
ΚΕ
Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και ο
εκλεπτυσμένος
αντικομμουνισμός
αποτελούν
συστατικά
στοιχεία
της αστικής προπαγάνδας, τα
οποία αναπαράγονται και από
τον οπορτουνισμό, στις διάφορες
παραλλαγές του, και ως προς τις
αιτίες της ήττας του ΔΣΕ, αλλά και
ως προς τη δράση του ΚΚΕ.
Και ο οπορτουνισμός συγκαλύπτει
τη βία του αστικού κράτους, που
εκφράζεται με τη νομοθεσία, τους
θεσμούς, τα όργανα εξουσίας.
Συγκαλύπτει και την πολύμορφη βία
που ασκούν οι καπιταλιστές κατά
των εργατών και των εργατριών,
των εργαζομένων μισθωτών στους
τόπους δουλειάς.
Τέτοιες τοποθετήσεις δείχνουν πως
οι υποστηρικτές τους τάσσονται
στην πραγματικότητα υπέρ της
αντιδραστικής και ανορθολογικής
θεωρίας του «τέλους της Ιστορίας»,
σε πείσμα αυτού που επιβεβαιώθηκε
χιλιάδες φορές ότι η ιστορική εξέλιξη
διέπεται από τις νομοτέλειες της
ταξικής πάλης.
Κάθε εργάτης και εργάτρια, κάθε νέα
και νέος, που αρχίζει τη ζωή μέσα
στη ζούγκλα όπου κυριαρχεί το δίκιο
του εκμεταλλευτή, μπορεί και έχει
κάθε συμφέρον να αντιληφθεί, με τη
συμβολή του ΚΚΕ, την αιτία και το
στόχο της ιδεολογικής επίθεσης των
άμεσων ή έμμεσων απολογητών της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Επιδιώκουν να χτυπήσουν την
ταξική πάλη σήμερα, προκειμένου
να περάσει δίχως κινδύνους για την
καπιταλιστική εξουσία η στρατηγική
του
κεφαλαίου,
η
διαιώνιση
της
εκμετάλλευσης
ανθρώπου

από άνθρωπο. Ανεξάρτητα από
τις παραλλαγές, με τις οποίες
εκφράζονται η αντίθεση στον αγώνα
του ΔΣΕ, η συκοφάντηση και η
παραποίησή του, η στρατηγική είναι
ενιαία: Η εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα να μείνουν ανήμπορα
μπροστά
στις
συνέπειες
των
αντιφάσεων, της σαπίλας και της
βαρβαρότητας του καπιταλισμού, ή
να αρκεστούν στην αδιέξοδη πάλη
της δήθεν «διόρθωσής» του.
Καμιά συκοφαντική, αντικομμουνιστική
και οπορτουνιστική επίθεση δεν μπορεί
να σκιάσει τον αγώνα του ΚΚΕ, τον
αγώνα του ΔΣΕ, τη λεβεντιά και το
ήθος του. Είναι χρέος μας να διαδοθεί
περισσότερο η ιστορική αλήθεια. Οι
νεότερες γενιές να γνωρίσουν τον
αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας.
Ο ΔΣΕ διεξήγε έναν αγώνα αναγκαίο.
Η αστική πλευρά είχε κατά πολύ
χάσει τη δυνατότητα χειραγώγησης
της λαϊκής πλειονότητας. Εφερε το
βαθύ στίγμα, είτε της συνεργασίας με
τους κατακτητές, είτε της φυγής, είτε
της αποχής από τον απελευθερωτικό
αγώνα. Αντίθετα, το ΚΚΕ, ως καρδιά
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, της λαϊκής ένοπλης
πάλης στα χρόνια της Κατοχής, είχε
κερδίσει το μεγαλύτερο τμήμα του
λαού. Αντικειμενικά, είχε αλλάξει
ο συσχετισμός ανάμεσα στις δύο
βασικές αντίπαλες τάξεις, την αστική
τάξη και την εργατική μαζί με τα
λαϊκά στρώματα.
Ο εγκλωβισμός του ΚΚΕ και των ΕΑΜ
- ΕΛΑΣ στο Βρετανικό Στρατηγείο
της Μέσης Ανατολής (1943), στις
Συμφωνίες του Λιβάνου (1944)
και της Καζέρτας (1944), η ήττα
του Δεκέμβρη 1944, καθώς και
η απαράδεκτη Συμφωνία της
Βάρκιζας, δεν είχαν επιφέρει την
επιδιωκόμενη από τις αστικές
δυνάμεις αλλαγή του συσχετισμού
δυνάμεων σε δικό τους όφελος, παρά
και την ορισμένη ανασυγκρότηση
του αστικού κράτους που πέτυχαν
μετά το Δεκέμβρη, κυρίως χάρη στη
στήριξη της Μ. Βρετανίας.
Αντικειμενικά, μετά την απελευθέρωση
οξύνθηκε η σκληρή ταξική ένοπλη
αναμέτρηση που είτε θα οδηγούσε
στην
ανατροπή
της
αστικής
εξουσίας, με απομόνωση και των
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ξένων στηριγμάτων της, είτε στην
ήττα των λαϊκών δυνάμεων, στην
απομόνωση του ΚΚΕ και στην
επανασταθεροποίηση της αστικής
εξουσίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους
είναι τελείως αβάσιμος ο ισχυρισμός,
που μέχρι και σήμερα προβάλλεται,
ότι αν είχε τηρήσει και η αστική
πλευρά τη Συμφωνία της Βάρκιζας,
θα μπορούσε να υπάρξει στην
Ελλάδα μια κατά βάση ομαλή
δημοκρατική εξέλιξη.
Το ίδιο αβάσιμος και εκ του πονηρού,
με στόχο αποκλειστικά το ΚΚΕ, είναι
και ο ισχυρισμός ότι το ΚΚΕ και ο
λαός θα είχαν όφελος, εάν το ΕΑΜ
έπαιρνε μέρος στις βουλευτικές
εκλογές της 31ης Μάρτη 1946.
Οι διωγμοί χιλιάδων ΕΑΜιτών και
ΕΛΑΣιτών, που αναγκάστηκαν να
βγουν στα βουνά και άλλοι να
πάρουν το δρόμο της πολιτικής
προσφυγιάς (Μπούλκες και αλλού),
η αθώωση και οργανική ενσωμάτωση
των ταγματασφαλιτών και όλων
των
υπόλοιπων
δοσιλογικών
οργανώσεων στους ένοπλους και
διοικητικούς
μηχανισμούς
του
κράτους, η παρουσία χιλιάδων του
βρετανικού στρατού στην Ελλάδα
και μετά το 1945, όλα αυτά και
άλλα μαζί αποτελούσαν όρους για
την
καπιταλιστική
ανασύνταξη
και ανασυγκρότηση, μετά από τις
μεγάλες καταστροφές του πολέμου,
τη «μαύρη» αγορά και τις άλλες
συνέπειες.
Δεκατρείς μήνες μετά τη Συμφωνία
της Βάρκιζας, η κατάσταση είχε
διαμορφωθεί σε βάρος του ΕΑΜικού
κινήματος: 1.289 δολοφονίες, 6.671
τραυματισμοί, 31.632 βασανισμοί,
18.767 λεηλασίες και φυλακίσεις,
84.931 συλλήψεις, 509 απόπειρες
φόνου, 265 βιασμοί γυναικών.
Οργίαζαν οι συμμορίες των Σούρλα,
Κατσαρέα, Μαγγανά, Τσαούς Αντών,
της «Χ» και δεκάδων άλλων σε όλο
τον ελλαδικό χώρο, συνεργατών
των κατακτητών και πληρωμένων
δολοφόνων, που τα αστικά πολιτικά
κόμματα και οι κρατικοί μηχανισμοί
είχαν υπό την προστασία τους, με τη
συνδρομή του βρετανικού στρατού.
Σε αυτές τις συνθήκες και με
νοθευμένους
τους
εκλογικούς
καταλόγους πραγματοποιήθηκαν οι
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εκλογές της 31ης Μάρτη 1946.
Η συμμετοχή του ΚΚΕ και του
ΕΑΜ στις εκλογές του 1946 θα
αποτελούσε
νομιμοποίηση
μιας
βαθύτατα αντιλαϊκής κατάστασης
και θα καλλιεργούσε αυταπάτες ότι
ήταν δυνατό, μέσω των εκλογών,
να ανατραπεί η προδιαγεγραμμένη
στρατηγική των εγχώριων και
ξένων καπιταλιστικών δυνάμεων
να τσακίσουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ,
θα αποδεκάτιζε αμαχητί το λαϊκό
κίνημα.
Παράλληλα, μετά τις εκλογές της
31ης Μάρτη 1946 και το νόθο
δημοψήφισμα της 1ης Σεπτέμβρη
1946 για την επιστροφή του βασιλιά,
η κρατική καταστολή θωρακίστηκε
ακόμα περισσότερο με το Γ΄ Ψήφισμα
(1946), τον Α.Ν. 509/1947 «διά την
διάδοσιν ιδεών εχουσών σκοπόν
την ανατροπήν του κρατούντος
κοινωνικού συστήματος» κ.ά.
Μπροστά στο δίλημμα «υποταγή ή
οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση»,
το λαϊκό κίνημα επέλεξε το δεύτερο
δρόμο. Ο ΔΣΕ απέδειξε ότι τα λάθη
του ΚΚΕ δεν οφείλονταν σε πρόθεση
συμβιβασμού και ενσωμάτωσης.
Ο ΔΣΕ είναι η πιο τρανή απόδειξη
ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν
χωράνε στα ιδεολογήματα της
λεγόμενης «εθνικής ομοψυχίας»
και της κατάργησης των ταξικών
διαχωριστικών γραμμών. Ο ΔΣΕ
έσωσε την τιμή του λαού και του
ΚΚΕ.
Ο αγώνας του ΔΣΕ ήταν αγώνας
διεθνιστικός. Το ΚΚΕ, στις συνθήκες
που διαμόρφωσε ο λόγος του
Τσόρτσιλ
στο
Φούλτον
περί
«σιδηρού
παραπετάσματος»
(Μάρτης 1946), το Δόγμα Τρούμαν
(1947), το Σχέδιο Μάρσαλ (1947)
και η ίδρυση του ΝΑΤΟ (Απρίλης
1949), εκπλήρωσε και αυτήν τη
φορά στο ακέραιο το διεθνιστικό
χρέος του απέναντι στην εργατική
τάξη και τα άλλα Κομμουνιστικά
Κόμματα, με τεράστιες θυσίες και με
τρόπο μοναδικό στον καπιταλιστικό
ευρωπαϊκό χώρο.
Η μεγάλη διεθνιστική προσφορά του
ΚΚΕ και του ΔΣΕ αποδεικνύεται και
μόνο από το γεγονός ότι υποχρέωσαν
τις δύο πιο ισχυρές ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις, τη Μ. Βρετανία και τις
ΗΠΑ, να έχουν στραμμένη ενεργά
την προσοχή τους στο ένοπλο

λαϊκό κίνημα της Ελλάδας, να
χρηματοδοτούν την εγχώρια αστική
τάξη, για να σταθεί στα πόδια
της και να εμπλέκονται κυρίαρχα
στις υποθέσεις της, διοικητικά και
πολιτικά, για να θωρακιστεί το
κράτος της.
Ο ΔΣΕ λειτούργησε ως ασπίδα των
Λαϊκών Δημοκρατιών της Αλβανίας,
της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας στα κρίσιμα
χρόνια 1946 - 1949.
Το Πανενωσιακό Κομμουνιστικό
Κόμμα Μπολσεβίκων (ΚΚΣΕ) και
άλλα
Κομμουνιστικά
Κόμματα,
στάθηκαν δίπλα στο ΚΚΕ και
βοήθησαν τον αγώνα του ΔΣΕ με
πολλούς τρόπους, καθώς και για
την αντιμετώπιση των συνεπειών
της συντεταγμένης υποχώρησης
των δυνάμεων του ΔΣΕ μετά
την τελευταία μάχη στο Γράμμο.
Υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν 25.000
παιδιά (που κυριολεκτικά σώθηκαν
από την πείνα, τους βομβαρδισμούς
και τα «αναμορφωτήρια» της
βασίλισσας
Φρειδερίκης).
Στη
συνέχεια, υποδέχτηκαν δεκάδες
χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες, που
βρήκαν στα κράτη της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης
θερμή
φιλοξενία,
εργασία, μόρφωση και πολιτισμό,
ασφάλεια για τους ίδιους και τις
νεότερες γενιές των πολιτικών
προσφύγων.
Σημαντική ήταν η διεθνής αλληλεγγύη
προς τον ΔΣΕ που αναπτύχθηκε από
δυνάμεις του εργατικού - λαϊκού,
του κομμουνιστικού κινήματος, σε
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καπιταλιστικές χώρες. Μία από τις
πολλές εκφράσεις της αποτέλεσε η
επίσκεψη γαλλικής αντιπροσωπείας
στην Ελεύθερη Ελλάδα και στο
Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ το 1949,
που συμπεριλάμβανε τον μεγάλο
ποιητή Πωλ Ελυάρ.
Αυτές οι ενέργειες αποτέλεσαν
έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης
και συμπαράστασης, έστω και
διαβαθμισμένης
ανάμεσα
στα
Κομμουνιστικά Κόμματα.
Ο ΔΣΕ ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και
έδρασε αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, που η λήξη του συνοδεύτηκε
από μεταστροφή στη διάταξη των
διεθνών καπιταλιστικών συμμαχιών.
Παρά τη σημαντική αλλαγή του
παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων
στην Ευρώπη και την Ασία υπέρ των
κομμουνιστικών δυνάμεων, αυτός
παρέμενε υπέρ του καπιταλισμού,
με επίκεντρο τις ΗΠΑ. Μάλιστα,
ενίσχυε τις θέσεις του, περνώντας σε
φάση ανασυγκρότησης, κήρυξης του
«ψυχρού πολέμου» και προσπάθειας
διάβρωσης των Κομμουνιστικών
Κομμάτων εξουσίας.
Σε
αυτές
τις
συνθήκες,
το
διεθνές
κομμουνιστικό
κίνημα,
πρωταρχικά η Σοβιετική Ενωση
και τα Κομμουνιστικά Κόμματα
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, δεν
κράτησε σε όλη την περίοδο του
αγώνα του ΔΣΕ την ίδια στάση
αναφορικά με τη γενίκευση της
ένοπλης πάλης στην Ελλάδα.
Η διαφοροποιημένη στάση των
Κομμουνιστικών Κομμάτων εξουσίας
σχετιζόταν με το πώς εκτιμούσαν τις
προθέσεις και τους σχεδιασμούς των
πρώην συμμάχων στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, κυρίως των ΗΠΑ, απέναντι
στις υπό διαμόρφωση εργατικές λαϊκές εξουσίες των βαλκανικών
χωρών και των άλλων χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Σε πρώτη φάση, θεωρούσαν ότι η
γενίκευση της ένοπλης πάλης στην
Ελλάδα μπορούσε να λειτουργήσει ως
αφορμή παγκόσμιας σύρραξης, την
οποία επεδίωκαν να αποτρέψουν.
Στη συνέχεια, με την παραπέρα
σκλήρυνση της στάσης των ΗΠΑ,
μέσω του Δόγματος Τρούμαν και
του Σχεδίου Μάρσαλ, η γενίκευση
της ένοπλης πάλης στην Ελλάδα
είχε τη σύμφωνη γνώμη τους, δίχως
όμως να συνοδεύεται και από την
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ανάλογη βοήθεια.
Το ζήτημα της στάσης του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος απέναντι
στον ΔΣΕ θα διαφωτιστεί πλήρως
με την πρόσβαση στο αναγκαίο και
άγνωστο ακόμα αρχειακό υλικό.
Η όξυνση της ταξικής πάλης σε διεθνές
επίπεδο δε βρήκε ιδεολογικοπολιτικά
και οργανωτικά προετοιμασμένο
το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα,
όπου επιπλέον στις γραμμές του
διεξαγόταν έντονη διαπάλη.
Η απόσπαση 8 χωρών από το
ιμπεριαλιστικό
σύστημα
μετά
το 1945 (Βουλγαρία, Ρουμανία,
Αλβανία,
Πολωνία,
Ουγγαρία,
Τσεχοσλοβακία,
ΛΔ
Γερμανίας,
Γιουγκοσλαβία)
δεν
συνιστά
επιβεβαίωση της στρατηγικής του
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Σε αυτές τις χώρες βάρυνε ο
καθοριστικός
απελευθερωτικός
ρόλος του Κόκκινου Στρατού και
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο
γενικότερος ισχυροποιημένος ρόλος
της Σοβιετικής Ενωσης.
Στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα,
ιδιαίτερα στις χώρες όπου τα
Κομμουνιστικά Κόμματα βρίσκονταν
στην εξουσία ή στην πάλη για την
εξουσία, συνέχιζαν να κυριαρχούν οι
αντιφάσεις της στρατηγικής του, που
είχαν εκφραστεί και στο Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Το πρωταρχικό ήταν ότι δεν
εκτιμήθηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
ως ιμπεριαλιστικός και από τις
δύο πλευρές των καπιταλιστικών
κρατών και δεν είχε διακηρυχτεί ως
κοινός στρατηγικός στόχος η πάλη
για την έξοδο από τον πόλεμο με την
κατάκτηση της εργατικής εξουσίας.
Ο αγώνας του ΔΣΕ βρέθηκε εκείνη
την περίοδο υπό την επίδραση
των αντιφάσεων και αδυναμιών
της στρατηγικής του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος, άρα και
του ΚΚΕ. Το Κόμμα μας δεν μπόρεσε
να βγάλει σωστά συμπεράσματα
από την πορεία του ΕΑΜικού
κινήματος στην Κατοχή (Συμφωνίες
Λιβάνου και Καζέρτας, πολιτική της
«εθνικής ενότητας») και το Δεκέμβρη
1944. Η πολιτική διακυβέρνηση,
που ονομαζόταν «Λαοκρατική» στο
Πρόγραμμα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ
και θεωρούνταν μεταβατική προς το
σοσιαλισμό, αποτελούσε ουτοπία.
Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε δυνατότητα
ο ΔΣΕ να νικήσει, με την προϋπόθεση

ότι το ΚΚΕ θα επέφερε την αναγκαία
αλλαγή στη στρατηγική του μέσα στο
1946 και θα οργάνωνε αποφασιστικά
την ένοπλη λαϊκή πάλη και εξέγερση,
με επίκεντρο τις μεγάλες πόλεις
(Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και
άλλες). Το 1946, ο αστικός στρατός
δεν είχε ακόμα αναδιοργανωθεί και
μέσα στις γραμμές του υπήρχαν
πολλές οργανωμένες δυνάμεις του
ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ίδιο διάστημα,
παρέμεναν
ελεύθεροι
πολλές
χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι
ΕΑΜίτες, ενώ το αστικό κράτος δεν
είχε ακόμα ερημώσει τα χωριά.
Ωστόσο, η ηγεσία του ΚΚΕ, αν και
δεν συνταυτίστηκε με τη θέση του
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος
(Στάλιν, Δημητρώφ κ.ά.) υπέρ της
συμμετοχής του ΕΑΜ στις εκλογές
του 1946, δεν προχώρησε έγκαιρα
και αποφασιστικά στην οργάνωση
της γενικευμένης ένοπλης εξέγερσης.
Στη συνέχεια το ΚΚΕ, έχοντας καθαρό
ότι η ένοπλη πάλη δεν γινόταν να
παραμένει ως δευτερεύον μέσον
πίεσης για «ομαλές δημοκρατικές
εξελίξεις» (αυτό επιβεβαίωναν και
τα γεγονότα), προσπαθούσε να
επιταχύνει τους ρυθμούς για τη
γενίκευση του ένοπλου αγώνα.
Ομως, ο χρόνος κυλούσε σε βάρος
της τελικής αναμέτρησης, της
αποτελεσματικότητας του ΔΣΕ.
Μέτρησε και στο πρόβλημα των
εφεδρειών του ΔΣΕ.
Εβδομήντα χρόνια μετά, το αστικό
πολιτικό σύστημα επιχειρεί να
αναμορφωθεί,
προκειμένου
να
εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση του
λαού, να εκτονώσει την αγανάκτησή
του από τον πόλεμο ενάντια στις
ανάγκες αλλά και κατακτήσεις του,
που διεξάγουν η καπιταλιστική τάξη
και η εξουσία της, η Ευρωπαϊκή
Ενωση και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, που κινείται στη γραμμή
των προηγούμενων κυβερνήσεων
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Η Ιστορία διδάσκει ότι δεν μπορεί να
υπάρξει φιλολαϊκή κυβέρνηση, όποια
ονομασία και αν έχει και οποιοδήποτε
κόμμα και αν συμμετέχει σε αυτήν,
εφόσον η πολιτική εξουσία, τα μέσα
παραγωγής και όλος ο πλούτος που
παράγει η εργατική τάξη βρίσκονται
στα χέρια των καπιταλιστών,
εφόσον η Ελλάδα συμμετέχει στις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις της ΕΕ και
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του ΝΑΤΟ.
Το ΚΚΕ, έμπειρο και διδαγμένο,
φιλοδοξεί και μπορεί να γίνει ο φάρος

της νέας και νικηφόρας ταξικής
αναμέτρησης για το σοσιαλισμό,
που είναι αναγκαίος, επίκαιρος και

ρεαλιστικός.
Αθήνα, Φλεβάρης 2016
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ

Εκδήλωση στη Φλώρινα προς τιμήν των μαχητών και μαχητριών του
ΔΣΕ που έπεσαν στη μάχη της Φλώρινας
ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ Τ’ΑΓΑΛΜΑΤΑ (Ο. Ελύτης)

Μ

ε τη μαζική συμμετοχή μελών
και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
από τη Μακεδονία και τη Θράκη,
αλλά και την υπόλοιπη χώρα
πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα

του ΔΣΕ, πραγματοποίησε ομιλία
ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας.
Νωρίτερα, οι συμμετέχοντες στην
εκδήλωση έφτασαν στο χώρο με
μαχητική πορεία που ξεκίνησε
λίγο μετά τις 11.00 το πρωί, από
την κεντρική πλατεία της Φλώρινας.
Με το σύνθημα: «Οι μαχητές της
Φλώρινας δεν λύγισαν ποτέ, δόξα και
τιμή στο ΔΣΕ» να κυριαρχεί, η πορεία
προχώρησε μέσα από τους δρόμους
της πόλης, έχοντας στην κεφαλή της
το πανό της ΚΟ Δυτικής Μακεδονίας
του ΚΚΕ.
Η συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετισμό
του Γραμματέα της Επιτροπής
Περιοχής της ΚΟ Δυτικής Μακεδονίας
του ΚΚΕ, Γ. Βήττα.
Στη συνέχεια, ο Δ. Κουτσούμπας
έκανε τα αποκαλυπτήρια του
εντυπωσιακού μνημείου, που
στήθηκε στο χώρο προκειμένου να
αναδεικνύει και να τιμά τη μεγάλη
θυσία των τιμημένων νεκρών μας.
Το μνημείο είναι έργο του Μέμου

Μακρή, του οποίου τα δικαιώματα
παραχώρησε η κόρη του, Κλειώ
Μακρή, η οποία και παραβρέθηκε
στην εκδήλωση. Η κατασκευή
και τοποθέτησή του έγινε με την
καθοριστική συμβολή συντρόφων
και φίλων του ΚΚΕ από την
Ουγγαρία.
Σε αυτά τα πλαίσια, χαιρετίζοντας
την εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ,
εκ μέρους της Λέσχης Φίλων του
ΚΚΕ στην Ουγγαρία, ο Θωμάς
Ψαρογιάννης,
απεύθυνε
συγκινητικό χαιρετισμό στους νεκρούς
μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού:
«Σύντροφοι που μας περιμένετε εδώ
και 67 χρόνια, ήρθαμε για να σας
αποχαιρετίσουμε με τον τρόπο που
σας αξίζει...». Το χαιρετισμό του Θ.
Ψαρογιάννη συνόδευσε η κόρη του
Ιωάννα, εγγονή μαχητών του ΔΣΕ,
απαγγέλοντας αποσπάσματα από
το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Οι
γειτονιές του κόσμου».
Την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα
ακολούθησαν ο ύμνος του ΔΣΕ, ο

η
εκδήλωση
της
Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ με αφορμή τη
συμπλήρωση 70 χρόνων από την
ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, προς τιμήν των μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ που
έπεσαν στη μάχη της Φλώρινας.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της
νεολαίας, αναδεικνύοντας τη συνέχεια
του αγώνα για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης, ενώ το δικό τους
«παρών» στην εκδήλωση έδωσαν
αγωνιστές και απόγονοι αγωνιστών
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και
της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και κρατώντας τα
λάβαρα των Παραρτημάτων της.
Στη συγκέντρωση που έγινε στο χώρο
όπου βρίσκεται ο κοινός τάφος
των μαχητών και μαχητριών
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όρκος του μαχητή του Δημοκρατικού
Στρατού και στη συνέχεια αντάρτικα
τραγούδια από χορωδία μαχητών
του ΔΣΕ, καθώς και ανάγνωση
προσκλητηρίου για τους νεκρούς
μαχητές και μαχήτριες του
Δημοκρατικού Στρατού.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο, από τον Δημήτρη
Κουτσούμπα, εκ μέρους της ΚΕ του
ΚΚΕ, την Τίνα Κουζιάκη, εκ μέρους
του ΚΣ της ΚΝΕ και τον Γρηγόρη
Τουγλίδη, Α’ αντιπρόεδρο της
κεντρικής διοίκησης της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.
Στεφάνια κατέθεσαν επίσης εκ
μέρους της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης
Σταύρος Γιαννακίδης, εκ μέρους
του δήμου Φλώρινας, η πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, Όλγα
Μούσιου, καθώς και ο πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας,
Νίκος Μουρατίδης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη
χορωδία των αγωνιστών του ΔΣΕ,
αλλά και όλους τους συμμετέχοντες
στη συγκέντρωση με υψωμένες
τις γροθιές, να τραγουδούν τη
«Διεθνή».

επιχείρησαν μέσα σε αφάνταστα
δύσκολες συνθήκες, με κύριο όπλο την
αλύγιστη θέληση και την αφοσίωση
στο δίκιο του αγώνα τους, με τη
γενναιότητα τους να ανατρέψουν
τον άνισο συσχετισμό δύναμης και να
κάνουν κατορθωτό το ακατόρθωτο.
Και στη μάχη της Φλώρινας, παρά
την ήττα και τις πολύ μεγάλες
απώλειες (πάνω από 800 ήταν
οι νεκροί και πάνω από 1.000 οι
τραυματίες), αναδείχθηκε περίτρανα
η ηθική, πολιτική ανωτερότητα και το
ακατάβλητο σθένος του ΔΣΕ.
Μετά το τέλος των επιχειρήσεων, ο
αστικός στρατός διέπραξε ένα μεγάλο

καθοριστική συμβολή συντρόφων και
φίλων του ΚΚΕ από την Ουγγαρία.
Σημαντική ήταν η οικονομική συμβολή
της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και πολλών
αγωνιστών του ΔΣΕ, των απογόνων
τους, καθώς και φίλων του Κόμματος,
για την εξασφάλιση του χώρου τη
διαμόρφωσή του και την ανέγερση
του μνημείου που αναδεικνύει τη
μεγάλη θυσία των τιμημένων νεκρών
μας.
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και
όλες.

ανοσιούργημα. Μάζεψε τους νεκρούς
μαχητές του ΔΣΕ μαζί με πολλούς
τραυματίες και όλους μαζί, ζωντανούς
και νεκρούς, τους παράχωσε με
μπουλντόζες σε ένα λάκκο που
άνοιξε σε χωράφι στη νοτιοανατολική
πλευρά της πόλης, στην περιοχή
Άγιος Γεώργιος, ακριβώς δηλαδή στο
χώρο που βρισκόμαστε σήμερα.
Αυτό το χωράφι αγόρασε το ΚΚΕ το
2009 για να γίνει το μνημείο των
ηρωικών και τιμημένων νεκρών της
Φλώρινας, το οποίο εγκαινιάζουμε
σήμερα.
Το μνημείο είναι έργο του σπουδαίου
καλλιτέχνη Μέμου Μακρή του οποίου
τα δικαιώματα παραχώρησε η κόρη
του Κλειώ Μάκρη. Η κατασκευή
και τοποθέτηση του έγινε με την

Μπροστά στο γιορτασμό των 100
χρόνων του Κόμματος μας η ανάδειξη
του αγώνα του ΔΣΕ έχει τεράστια
σημασία. Τιμάμε τον ΔΣΕ, την
προσφορά του και εμπνεόμαστε από
τον τιτάνιο αγώνα του.
Μελετάμε,
διδασκόμαστε,
συνεχίζουμε. Αυτή είναι η καλύτερη
και μεγαλύτερη τιμή για τους χιλιάδες
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ που
«έπεσαν σε άνιση μάχη κι αγώνα».
Και η σημερινή εκδήλωση προσφέρεται
για να θυμούνται οι παλιοί και να
μαθαίνουν οι νέοι.
Αυτή η χρονιά κατά την οποία
συμπληρώνονται 70 χρόνια από την
ίδρυση του ΔΣΕ, θα γίνουν πολλές
εκδηλώσεις και συζητήσεις, ξεκινώντας
από τη σημερινή μας εκδήλωση.

Φίλοι και φίλες
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Αποσπάσματα από την ομιλία
του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπα στην εκδήλωση για
τη μάχη της Φλώρινας
«Η μάχη της Φλώρινας ήταν μια από
τις πιο δύσκολες και πολύνεκρες μάχες
που έδωσε ο ΔΣΕ.
Ο αστικός στρατός είχε έγκαιρα
αντιληφθεί τις προθέσεις του ΔΣΕ από
τη συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεών
του στην περιοχή και τις εντατικές
ασκήσεις του με πραγματικά πυρά.
Το γεγονός ότι ο αστικός στρατός ήταν
προετοιμασμένος γι’ αυτή τη μάχη
και έχοντας το συσχετισμό δύναμης
υπέρ του, έκανε εξαρχής αυτή την
πολεμική σύγκρουση άνιση σε βάρος
του ΔΣΕ, εφόσον ο ΔΣΕ είχε χάσει
το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού,
με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε
μειονεκτική θέση από το ξεκίνημά της.
Όμως οι μαχητές και οι μαχήτριες
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
πολέμησαν και σε αυτή τη μάχη με
άφθαστο ηρωισμό και αυτοθυσία,
έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος
και της αποστολής τους. Όπως
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις
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Ο αγώνας του ΔΣΕ ήταν πέρα για
πέρα δίκαιος.
Αποτέλεσε τη μαζική λαϊκή ένοπλη
απάντηση στην αδίστακτη επιχείρηση
της αστικής τάξης να υποδουλώσει
ή να εξοντώσει το μεγάλο ΕΑΜικό
κίνημα, προκειμένου να στερεώσει
την αντιλαϊκή της εξουσία. Για να το
πετύχει, χρησιμοποίησε κυριολεκτικά
όλα τα μέσα με κύριο όπλο τη
δολοφονική βία και την ωμή μαζική
τρομοκρατία έχοντας την καθοριστική
στρατιωτική και οικονομική βοήθεια
και στήριξη αρχικά από τον βρετανικό

Η πολεμική αναμέτρηση ήταν σκληρή
και χρόνο με το χρόνο γινόταν όλο
και πιο άνιση σε βάρος των ταξικών
- λαϊκών δυνάμεων. Το «δόγμα
Τρούμαν» και το «σχέδιο Μάρσαλ»
συντέλεσαν αποφασιστικά στη νίκη
της αστικής τάξης.
Οι αμερικάνικες βόμβες Ναπάλμ
πρωτοχρησιμοποιήθηκαν
και
δοκιμάστηκαν κατά των μαχητών του
ΔΣΕ.
Ο ΔΣΕ μπορεί να ηττήθηκε
στρατιωτικά
όμως
παρά
τις
θηριωδίες, τη μισαλλοδοξία και

του καπιταλισμού και με περισσότερη
ορμή εφορμά για τη νίκη των λαών, το
σοσιαλισμό.
Ο αγώνας του ΔΣΕ τίμησε τους
προηγούμενους αγώνες του λαϊκού
κινήματος και κυρίως ενέπνευσε
τους αγώνες των επόμενων γενιών.
Συνεχίζει και να εμπνέει και να
διδάσκει.
Τιμούμε τους αξιωματικούς και
υπαξιωματικούς, άντρες και γυναίκες,
τους απλούς μαχητές και τις μαχήτριες
του ΔΣΕ. Όλες και όλους, νεολαίους
στη μεγάλη πλειοψηφία τους, που

και στη συνέχεια από τον αμερικανικό
ιμπεριαλισμό.
Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον
ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 και
την απαράδεκτη «Συμφωνία της
Βάρκιζας» που επέβαλε τον αφοπλισμό
και τη διάλυση του απελευθερωτικού
λαϊκού στρατού, του ΕΛΑΣ, σε βάρος
του ΕΑΜικού κινήματος και του ΚΚΕ
είχαν γίνει: 1.289 δολοφονίες, 6.671
τραυματισμοί, 31.632 βασανισμοί,
18.767 λεηλασίες και φυλακίσεις,
84.931 συλλήψεις, 509 απόπειρες
φόνου, 265 βιασμοί γυναικών.
Το αμείλικτο δίλημμα για το Κόμμα
και το κίνημα ήταν: υποταγή ή ένας
νέος ξεσηκωμός. Επέλεξε, έστω με
καθυστερήσεις, να βαδίσει το δρόμο
της σύγκρουσης και όχι αυτόν της
υποταγής και της ταπείνωσης.
Έτσι από τη μία αντιπαρατέθηκε η
ένοπλη μαζική λαϊκή πάλη και από
την άλλη η ένοπλη αστική κρατική
βία που διεύθυναν κυβερνήσεις
των αστικών κομμάτων, με τη
στήριξη των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας
που επιδίωκαν να διασφαλίσουν
το βάρβαρο εκμεταλλευτικό τους
σύστημα και να προσδέσουν τη χώρα
σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.

το αντικομμουνιστικό μένος του
μετεμφυλιακού αστικού κράτους που
εκδηλώθηκε με την άγρια τρομοκρατία
των εκτελέσεων, των μαζικών διώξεων,
των φυλακών και των εξοριών, δεν
κατόρθωσαν να σβήσουν το μεγαλείο
της πάλης του, την ηθική και πολιτική
του ανωτερότητα και υπεροχή του.
Γι’ αυτό και οι μηχανισμοί της αστικής
εξουσίας δε σταμάτησαν ποτέ να
διαστρεβλώνουν και να συκοφαντούν
τον αγώνα του ΔΣΕ και το ΚΚΕ. Τη δική
του συμβολή σε αυτήν την επιχείρηση
είχε και έχει και ο οπορτουνισμός που
χαρακτηρίζει ως μάταιες τις θυσίες και
ως τυχοδιωκτισμό την ένοπλη λαϊκή
πάλη.
Κανένας αγώνας του εργατικού
- λαϊκού κινήματος και των
κομμουνιστών δεν πήγε χαμένος
και καμιά θυσία δεν είναι μάταιη.
Αυτό διδάσκει η ιστορία των λαών
και του επαναστατικού κινήματος.
Μέσα από τις μικρές και μεγάλες
νίκες, τις οδυνηρές ήττες και τα
προσωρινά
πισωγυρίσματα,
το
επαναστατικό κίνημα της εργατικής
τάξης διδάσκεται, ανασυντάσσεται
και προχωρά, γίνεται πιο ικανό και
ισχυρό στην πάλη για την ανατροπή

πολέμησαν ηρωικά, στο Γράμμο και
στο Βίτσι, στα Άγραφα και στο Πήλιο,
στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο,
στα νησιά, παντού όπου «βρόντηξε ο
Όλυμπος και πάλι». Αντιπαρατέθηκαν
με τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις
του κυβερνητικού στρατού, της
Εθνοφυλακής, της Αστυνομίας και των
ΜΑΥδων.
Τιμούμε όλους αυτούς, που, σε
αφάνταστα
δύσκολες
συνθήκες,
συνέχισαν την παράνομη δράση για
την ενίσχυση του ΔΣΕ. Όλους όσοι
στα Μακρονήσια και στο εκτελεστικό
απόσπασμα κράτησαν ψηλά τη
σημαία του ΚΚΕ.
Τιμάμε ιδιαίτερα τις νέες κοπέλες
αγωνίστριες
του
ΔΣΕ,
απλές
χωριατοπούλες, που ένιωσαν στον
αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο τη
δικαίωση της ύπαρξής τους, το αληθινό
νόημα της ζωής, αλλά και γνώρισαν
στον πολιτικό αγώνα το πλαίσιο για
την κατάκτηση της ισοτιμίας και της
χειραφέτησης των γυναικών.
Όλες και όλους αυτούς δεν τους
παραδίδουμε
στη
λήθη,
στη
διαστρέβλωση και στη συκοφάντηση
της πάλης και των θυσιών τους.
Κρατάμε στα χέρια μας γερά και
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σηκώνουμε ψηλά τη σημαία με τα πιο
μεγάλα και πανανθρώπινα ιδανικά
για τα οποία έπεσαν. Για να βάλουμε
τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, στους πολέμους,
την φτώχεια. Για το σοσιαλισμό κομμουνισμό.
(…)
Στην πορεία για τον μεγάλο γιορτασμό
των 100 χρόνων του μέλλοντός μας,
το 2018, ορκιζόμαστε στη μνήμη των
εκατοντάδων χιλιάδων ηρώων του
λαού μας ότι θα συνεχίσουμε στην
ίδια ταξική γραμμή πάλης για το δίκιο
του μισθωτού εργάτη, εργαζόμενου
και της οικογένειάς του.
Δεσμευόμαστε
να
παλέψουμε
σε συμμαχία με τον αγρότη, τον
αυτοαπασχολούμενο, την υπεράσπιση
των αναγκών των εργαζομένων, των
ανέργων, των συνταξιούχων, των
προσφύγων και μεταναστών.
Δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις
πρωτοβουλίες για τον συντονισμό της
κομμουνιστικής γραμμής πάλης σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην
πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, την
καταπίεση, τους πολέμους.
Δεσμευόμαστε με όπλο την μαρξιστική
μόρφωση, την ιστορική γνώση της

ταξικής πάλης, την ίδια την εμπειρία
του αγώνα, να συμβάλουμε ώστε
να απομακρυνθεί από την ιστορική
αλήθεια η στάχτη της ταξικής
σκοπιμότητας του κεφαλαίου αλλά
και της ηττοπαθούς ψευτοαριστερής
προσαρμογής σε αυτήν.
ΤΙΜΗ
ΚΑΙ
ΔΟΞΑ
ΣΤΑ
70
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΚΑΙ
ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ
ΗΡΩΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΟ 1949
ΤΙΜΗ
ΚΑΙ
ΔΟΞΑ
ΣΤΟ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ.

Ο ‘λάκκος’ της Φλώρινας

«Σεμνή υπογραφή του λαού μας» γι’ αυτούς που νίκησαν το θάνατο

Τ

ο μνημείο της Φλώρινας είναι «η
σεμνή υπογραφή του λαού μας»
και του Κόμματός μας γι’ αυτούς που
νίκησαν το θάνατο. Στην τοποθεσία
που στήθηκε τελικά το μνημείο είναι
θαμμένοι πάνω από 700 αντάρτες
και αντάρτισσες του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος
ιστορικός χώρος υπήρξε το επίδικο
για αρκετά χρόνια, αφού δεν
παραχωρείτο, με διάφορες προφάσεις,
στο Κόμμα, ενώ ήταν πολλές εκείνες
οι φωνές, και από ακαδημαϊκούς

και ιστορικούς προσκείμενους στον
ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελαν ένα άχρωμο και
άοσμο μνημείο, στη λογική πάντα
της «εθνικής συμφιλίωσης», της
απάλυνσης των γραμμών θύτη και
θύματος.
Τελικά, η ανέγερση του μνημείου
ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2012. Στην
πραγματικότητα, δεν πρόκειται για
ένα μεμονωμένο μνημείο, δηλαδή
μια σημειακή παρέμβαση στο χώρο,
αλλά για ένα μνημονικό σύνολο,
ένα μνημονικό τόπο, δεδομένου ότι

γνωρίζουμε ότι κάτω από το έδαφος
και σε μεγάλη έκταση είναι θαμμένα
κορμιά ηρώων, λείψανα των οποίων
μπορούμε να βρούμε και σήμερα. Η
ιδέα επομένως για τη διαμόρφωση
του ιστορικού τόπου αφορά σε ένα
«μνημείο σε εξέλιξη» που, σε μια
επόμενη φάση, θα συγκροτήσει ένα
ολοκληρωμένο υπέργειο - υπόγειο
μουσείο ιστορικής μνήμης και τίμησης
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Για τη μάχη της Φλώρινας (11/13-2-1949)
Του Νίκου Φρυτζάλα (αυτόπτη μάρτυς από τη Φλώρινα)

Θ

α περιοριστώ μόνο σ’ ότι έζησα
κατά τη μάχη της Φλώρινας
στον εμφύλιο.
Ήταν νύχτα, περασμένα μεσάνυχτα,
όταν με ξύπνησαν η θεία μου με
τη μαμά μου – εγώ τότε ήμουν
13/14 ετών – και άκουσα τα όπλα
να κροτούν σε διάφορες θέσεις και
ρυθμούς γύρω και μέσα στην πόλη.
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Πρέπει να σας πω, πως το σπίτι μας
– διώροφο – βρίσκεται κάτω από το
νοσοκομείο και κοντά στη στρατώνα.
Άκουσα να λέει η θεία μου στη μαμά
μου στα ποντιακά: «ξαν’ έλθαν
οι τεμέτερ», δηλαδή «ξαναήρθαν
οι δικοί μας». Και αυτό γιατί οι
αγωνιστές του ΔΣΕ, άλλες δυο φορές
ξαναμπήκαν στη Φλώρινα. Εδώ
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θα περιοριστώ στην τελευταία, το
Φλεβάρη του 1949.
Ένα μήνα περίπου, πριν τα
Χριστούγεννα του 1948, άφησαν
ελεύθερη από τη φυλακή τη μαμά
μου, δηλαδή από τις φυλακές με
εσωτερική αυλή, δίπλα από την τότε
Νομαρχία Φλώρινας, ενώ τη θεία
μου Εύα την είχαν στα υπόγεια της
ίδιας της Νομαρχίας (δίπλα από τα
δικαστήρια).
Στη
συνέχεια
της
μάχης,
αντιληφθήκαμε ότι μια ομάδα
στρατιωτών, προερχόμενοι από τη
στρατώνα και προφυλαγόμενοι από
τα σπίτια μας, στη σειρά κατ’ άνδρα,
προχωρούσαν προφυλακτικά προς
το παρακείμενο ύψωμα, που ήταν
και η απόληξη του 1033 – όπως είναι
γνωστό στη Φλώρινα.
Αρκετές σφαίρες χτυπούσαν στους
τοίχους και εμείς κρυβόμασταν πίσω
από τους τοίχους και κάτω από τα
παράθυρα, για να μη μας βρει καμία
σφαίρα. Όμως δεν παραλείπαμε, με
την πρώτη ευκαιρία, να κοιτάμε από
τα πολλά παράθυρα που είχε το
σπίτι και το τι γινόταν έξω…
Όταν ξημέρωσε, είδαμε να έρχονται
τα αεροπλάνα και να παίρνουν
δράση. Εδώ φάνηκε ότι η μάχη θα
τελείωνε.
Κάνοντας ένα άλμα και όταν η
ιστορία είχε καταλαγιάσει, η μαμά
και η θεία, άφησαν εμένα – 13/14
ετών – να πάω να δω και να φέρω
πληροφορίες, γιατί οι ίδιες ήταν
ΑΔΥΝΑΤΟΝ να βγουν από το σπίτι
μας…
Η πρώτη μου επίσκεψη ήταν η
χαράδρα των «μοναστηριωτών» που
κατάληγε στα συρματοπλέγματα
της στρατώνας. Εκεί τους θέρισαν τα
αεροπλάνα. Εκεί συνάντησα και το
θείο μου Κοσμά Ηλιάδη – Μάξιμος το
ψευδώνυμό του στον ΕΛΑΣ – κι έτσι
πήρα θάρρος να τον πλησιάσω για
να δω περισσότερες λεπτομέρειες.
Θυμάμαι ακόμα τη φράση του:«ατό
πα ντο έσον», δηλαδή «αυτό τι ήταν
πάλιν»…
Στη συνέχεια ήλθαν και άλλοι.
Όλων τα μάτια έπεφταν σε μια
πανέμορφη κοπελιά, αντάρτισσα.
Ήταν χτυπημένη στο κεφάλι, με μια
βολή, το πρόσωπό της ήταν ακέραιο,
γερμένη από τη μέση και κάτω προς
τα δεξιά, επάνω στα άλλα πτώματα,
φαινόταν το εσώρουχό της – το
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μποξεράκι – χρώματος μπλε… γιατί
κάποιος της πήρε το παντελόνι!
Θεέ μου τι ομορφιά… κι ας ήταν
σκοτωμένη… Τους έπαιρναν με τα
κάρα του Δήμου…
Η δεύτερή μου κίνηση ήταν να πάω
στην Οικοκυρική Σχολή, αλλά εκεί
δεν γινόταν τίποτα. Ενώ όπως
ήμουν επάνω στο λοφίσκο, μεταξύ
σχολής και οικισμού, είδα στο βάθος
του δρόμου για Αλβανία, ένας
καβαλάρης να έχει εμπρός του πεζό
έναν άνθρωπο, περίμενα να δω…
Μια αιχμαλωτισμένη αντάρτισσα
με χλαίνη – κοπέλα – να την οδηγεί
πού;… Όταν πήραν την κατηφοριά
εμπρός από τη Σχολή, είδα από
πλάγια το ανάστημά της και την
περπατησιά της, χωρίς να δίνει
σημασία στον «Καβαλάρη»… Αυτή
μπροστά και αυτός από πίσω….
Τι έγινε αυτή η κοπέλα; …Γυρίζω στο
σπίτι και τους λέω τα γεγονότα…
Την επομένη πήγα στο Νοσοκομείο.
Το Νοσοκομείο είναι διώροφο κι αφού
ανέβεις μερικά σκαλιά, είσαι στον 1ο
όροφο = ισόγειο. Έχει ένα μεγάλο
διάδρομο με προσανατολισμό ΑΔ.
Στο τέλος αυτού του διαδρόμου είχε
μεγάλη – κλειστή τζαμόπορτα κι απ’
έξω τα έβλεπες όλα.
Εκεί ήμουν κι εγώ… Εδώ έφερναν
και στοίβαζαν τους «τραυματίες»
τον έναν δίπλα στον άλλον, στο
ΠΑΤΩΜΑ. Και ποιος δεν βογκούσε...
Κάποια αντάρτισσα που βογκούσε
περισσότερο,
η
νοσοκόμος,
ψάχνοντας που θα πατήσει, την
πλησίασε και τραβώντας την
κολλημένη γάζα της πληγής της, της
λέει, «Τι φωνάζεις; Όταν ανέβηκες
στο βουνό δεν σκέφτηκες τι θα
πάθαινες; Τώρα σκάσε!»
Εγώ δεν άντεξα άλλο κι έφυγα,
λέγοντάς τα στους δικούς μου. Την
επομένη ξαναπήγα στο Νοσοκομείο.
Όσοι πέθαιναν ή ήταν μισοπεθαμένοι
σέρνονταν στην αποθήκη «λιγνίτη»
κι απ’ εκεί με τα κάρα του Δήμου,
στην τάφρο που είχε ανοίξει η
μπουλντόζα…
Είναι αλήθεια – όπως εγώ πιστεύω,
έτσι και μερικοί άλλοι – κάποιοι από
αυτούς δεν είχαν πεθάνει.
Σκίτσο του Ν. Φρυτζάλα για
τη μεταφορά των νεκρών και
τραυματιών του ΔΣΕ στο ‘λάκκο’
της Φλώρινας – «Δίτροχο», Τα

‘σκουπίδια του Δήμου Φλώρινας με
τα οποία κουβαλούσαν και έριχναν
στην ‘τάφρο’ τους πολεμιστές του
ΔΣΕ κατά την μάχη της Φλώρινας
1949»
Πώς το κατάλαβα; Από το χρώμα και
τις κινήσεις των «πτωμάτων». Πού
τους πήγαν; Ακολούθησα τα κάρα
του Δήμου. Φτάσαμε κάτω από τον
Αγ. Γεώργη και κάτω από το επίσημο
Νεκροταφείο των στρατιωτών του
Εθνικού Στρατού.
Μια μπουλντόζα έσκαβε, από ΒΑ
προς ΝΔ, μια τάφρο, όπου έρχονταν
τα κάρα και άδειαζαν τα πτώματα
των αγωνιστών του Δ.Σ.Ε. μέσα
στην τάφρο… όπως οι Γερμανοί τους
Εβραίους.
Ο εμφύλιος στην Ελλάδα διαφέρει
από τους εμφυλίους ανά τον κόσμο.
Σ’ έναν εμφύλιο και οι δυο πλευρές:
όταν η μια πλευρά δεν μπορεί να
επιβληθεί έχοντας την ψήφο του
λαού, ή η άλλη πλευρά θέλει να
επιβληθεί μη έχοντας την ψήφο
του λαού, τότε προκύπτει εμφύλιος
πόλεμος.
Στην Ελλάδα όπου ο λαός αγωνιζόταν
κατά του Κατακτητή και τους
συνεργάτες του (αντιπατριώτες)
βρέθηκε στην κακή θέση να
αγωνίζεται με ΝΕΟ Κατακτητή,
αλλά με τους ίδιους συνεργάτες
τους (αντιπατριώτες).
Δηλαδή οι αγωνιστές Αντιστασιακοί
(Πατριώτες) βρέθηκαν να πολεμούν
και στις δυο φορές με τους ξένους
κατακτητές
και
τους
ΙΔΙΟΥΣ
συνεργάτες τους (αντιπατριώτες)!
Η όλη εξέλιξη δείχνει ότι μέχρι σήμερα
να ισχύει το Γ’ Ψήφισμα, με τον
αντικομμουνισμό που εφαρμόζουν...
(Περισσότερα στο βιβλίο μου.)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΚΑΛΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ
ΔΑΧΤΥΛΑ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016
Του Γιάννη Κατσαγώνα

Έ

να βιβλίο αφιερωμένο στους
αγωνιστές
της
Εθνικής
Αντίστασης και του ΔΣΕ, στους
νέους και νέες, στην θρυλική ΕΠΟΝ.
Πρόλογος
Κάποιος
κοινός
φίλος
μού
μίλησε για τον αγωνιστή Γιάννη
Κατσαγώνα που ζει στο Ποιμενικό
του Έβρου και για την ιστορία
του. Μια τηλεφωνική επικοινωνία
μαζί του, μας έφερε μπροστά σε
απρόσμενες συζητήσεις. Τα είπαμε
πολλές φορές στο τηλέφωνο μέχρι
να καταφέρουμε να συναντηθούμε.
Κουβέντα στην κουβέντα και η
γνωριμία μας έγινε συναρπαστική.
Παιδί του Έβρου κι αυτός. Αντάρτης
όπως χιλιάδες παιδιά του Έβρου.
Παιδί αγωνιστών κι εγώ, ξαναζούσα
με τις διηγήσεις του στιγμές που
μου θύμιζαν την ιστορία των γονιών
μου. Τον ευχαριστώ που μου τις
εμπιστεύτηκε να τις μεταφέρω στο
βιβλίο.
Ο Γιάννης ξεκίνησε στο μονοπάτι
της Ιστορίας πολύ μικρός, στα
δεκάξι του. Τέσσερα αδέρφια
ΕΠΟΝίτες, κι αυτός ο μικρότερος.
Κι ύστερα μια μάνα που έκλαιγε
ένα γιο εκτελεσμένο από τους
Γερμανούς να βλέπει άλλα τέσσερα
να της ‘φεύγουν’ για το ΔΣΕ και το

Καλημέρα 2

Γιάννη να σχεδιάζει το φευγιό του.
Και να σφίγγεται η καρδιά της όλο
και πιο πολύ.
Κι ο Γιάννης φεύγει στα δεκάξι του
στο βουνό. Αντάρτης κι αυτός, ζει
για τρία χρόνια μαχητής του ΔΣΕ.
Μεγάλωσε στα βουνά όπως μου
έλεγε στις ατελείωτες συζητήσεις.
Σκληρά και δύσκολα χρόνια
πέρασε. Τα περιγράφει σεμνά
και λιτά στις σημειώσεις του. Με
σεμνότητα και ταπεινότητα μιλάει
για κείνα τα χρόνια. Με θαυμασμό
μιλάει για τους συναγωνιστές του.
Τρία χρόνια στα βουνά. Φεύγει
μαζί με τους τελευταίους αντάρτες
που είχαν απομείνει το 1950,
για τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Βουλγαρίας.
Εκεί θα μορφωθεί (από μαχητής
έγινα μαθητής όπως γράφει) και
θα κάνει οικογένεια. Μου έλεγε
συχνά: «Ιδεολόγος δεν έφυγα,
κομμουνιστής έγινα». Το έλεγε και
γέμιζε περηφάνια.
Μετά από τριάντα δύο χρόνια στην
πολιτική προσφυγιά επιστρέφει
στην πατρίδα για να αρχίσει άλλο
αγώνα, αυτόν της επιβίωσης. Από
τη σιγουριά του σοσιαλισμού στην
αβεβαιότητα του καπιταλισμού. Κι
εδώ όμως ήταν άξιος μαχητής. Τα

κατάφερε.
Τώρα στα 84 χρόνια του εκπλήρωσε
και την υποχρέωση που ανέλαβε
απέναντι στα παιδιά του. Να
γράψει για να μάθουν, και μαζί
μ’ αυτά κι εμείς, για τη δική του
πορεία και την ιστορία των χιλιάδων
άλλων αγωνιστών του Έβρου που
ξεκίνησαν από τα χωριά τους για
να φτάσουν μέχρι το Γράμμο και
Βίτσι. Για όσους συνέβαλαν με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο στο δίκαιο
αγώνα του λαού μας. Να γράψει
για τους ιστορικούς μελετητές και
για όσους θέλουν να μάθουν την
αλήθεια.
Το βιβλίο βασίστηκε στις σημειώσεις
του και σε κατοπινές αφηγήσεις
του.
Άννα Κεφαλέλη.
(Η Άννα Κεφαλέλη και ο Γιάννης
Κατσαγώνας με το βιβλίο του)
Κ: Συγχαρητήρια στην Άννα
Κεφαλέλη για το μεγάλο
δώρο που έκανε στον Γιάννη
Κατσαγώνα μετά από αρκετή
δουλειά, επιμέλεια, διορθώσεις,
συναντήσεις για να δουν το φως
οι αναμνήσεις του Γιάννη. Ένα
πολύ συγκλονιστικό βιβλίο
βασισμένο
στις
σημειώσεις
του
Γιάννη.
Ευχαριστούμε
τον Γιάννη Κατσαγώνα για τη
μεγάλη αυτή προσφορά του
στην ιστορία του ΔΣΕ. Εάν
και γείτονάς μου επί πολλά
χρόνια στη Βουλγαρία μόνο
τώρα έμαθα για τον σκληρό και
τίμιο αγώνα αυτού του σεμνού
μαχητή του ΔΣΕ. Οι ήρωες δεν
μιλάνε…
Για τον τίτλο του βιβλίου:
«Τότε ο Φουρτούνας τον ρώτησε
αν με γνωρίζει. Κι αυτός του είπε
ότι ήμαστε από το ίδιο χωριό.
Ξαναρώτησε:
Είναι καλός;
Ναι, λέει ο Αντρέας.
Πόσα δάχτυλα έχει, ρωτάει
ο Φουρτούνας.
Κοντοστάθηκε για λίγο ο Αντρέας.
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Και μετά ‘κοφτά’
Πέντε.
Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω
αυτές τις λέξεις: «Καλός και έχει
πέντε δάχτυλα». Μια μέρα ρώτησα
τον Αντρέα τι σημαίνουν αυτά. Ο
Αντρέας γέλασε και μου είπε πως
το ‘καλός’ σημαίνει έμπιστος και τα
‘πέντε δάχτυλα’ σημαίνουν πέντε
αδέρφια στο αντάρτικο. Επί τέλους
κατάλαβα τι σημασία είχαν αυτές
οι λέξεις».

Για τη φωτογραφία
του εξώφυλλου:
Η
ανταρτοομάδα
του
Γιάννη Κατσαγώνα στην
Ελατιά Δράμας, Ιούνιος ή
Ιούλιος 1950.
Κάτω σειρά από αριστερά:
Κατσαγώνας Γιάννης ή
Ψηλέας από Ποιμενικό,
Μιρλίδης Χρήστος από
Θούριο, Μιρλίδης Θόδωρος
από Θούριο.
Μεσαία σειρά από αριστερά:
Τάκνας Δημήτριος από
Κοτρωνιά,
Τσιανκούδης
Χρήστος από Μάνδρα,
Κόπτσιαλος Γεώργιος ή
Κοντούλης από Σοφικό,
Ηλιάδης Διαμαντής από
Σιδηρώ,
Μακεντούδης
Αντώνιος από Ασβεστάδες
Πάνω σειρά από αριστερά:
Τσολακίδης Απόστολος ή
Αέρας από Βρυσικά, Καϊμακαμούδης
Δημήτριος
από
Μεταξάδες,
Άγνωστος, Κριαμπάρδης Βλάσης,
Σκαρλάτος Χρήστος από Πραγγί.
(Ευγενική
παραχώρηση
της
φωτογραφίας
από
την
Τασούλα Ζησάκη-Healey)
Και οι αναμνήσεις του
Γιάννη Κατσαγώνα κλείνουν
με την παράγραφο:
«Εδώ θέλω να προσθέσω
κάτι που έχει μείνει

άσβηστο στη μνήμη μου. Ήταν 18
με 20 Αυγούστου 1948. Στο χωριό
Οργάνη, έξω από την Κομοτηνή,
όπως το θυμάμαι, μαζευτήκαμε
χιλιάδες αντάρτες από Κομοτηνή,
Ξάνθη και Έβρο. Εκεί ήταν και η
σχολή ομαδαρχών από το χωριό
Χλόη. Γιορτάζαμε τα 30 χρόνια του
Κόμματος. Ήμουν μόνο 16 χρόνων.
Ετοιμάσαμε
την
εξέδρα,
το
πρόγραμμα, χορούς και τραγούδια.
Ορκιστήκαμε με παπά αντάρτη,
Σπίθας το ψευδώνυμο. Ήταν εκεί
και ο γιος του. Το σκέπτομαι πολλές
φορές, γιατί το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας θα γιορτάσει σε
λίγο καιρό τα 100 χρόνια από την
ίδρυσή του, τα 70 χρόνια από την
ίδρυση του ΔΣΕ και θα ήθελα να
ζήσω στα 85 μου και αυτή τη
γιορτή».

Ο Γιάννης Κατσαγώνας δωρίζει το βιβλίο του αφιερωμένο στα 100 χρόνια του ΚΚΕ και στα 70 χρόνια από την
ίδρυση του ΔΣΕ στον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
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Καλημέρα 2

Εκλογές στην ΟΕΚ Τσεχίας
Κρνοβ

Δόξα και τιμή στους ήρωες της
Φλώρινας!

