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Αγαπητοί αναγνώστες
Ελπίζουμε όλοι να είχατε ένα όμορφο καλοκαίρι και να περάσατε όμορφα στις διακοπές!
Ευχόμαστε καλό φθινόπωρο σε όλους σας και καλή συνέχεια. Η Κοινότητά μας ξεκίνησε με
την ίδρυση χορωδίας και θα ακολουθήσει και ίδρυση θεατρικής ομάδας. Είχαμε και αρκετές
εκδηλώσεις και το καλοκαίρι, νέα ελληνικά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα, καινούργια
εστιατόρια (το Greek Market στην Πράγα 4), πολλές ιδέες (και πράξεις) για να βελτιώσουμε
τις εκδηλώσεις της Κοινότητας και πολλά άλλα.
Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας μέχρι το τέλος του 2017!
Εγγραφή για τα ελληνικά μαθήματα – τελείωσε στις 9 Σεπτεμβρίου
Συνάντηση των μελών της χορωδίας – 10 Σεπτεμβρίου
Εορτασμός της εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου (ΟΧΙ) – 4 Νοεμβρίου (επιστολή)
Μπαζάρ της ΕΚ Πράγας για φιλανθρωπικούς σκοπούς – 10 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά της Κοινότητας – θα σας ενημερώσουμε
Ίδρυση θεατρικής ομάδας – θα σας ενημερώσουμε
Γενική Συνέλευση/Κοπή της Πίτας – θα σας ενημερώσουμε (επιστολή)
Παρακαλούμε θερμά όλα τα μέλη της Κοινότητας να μας ενημερώνουν όταν αλλάζουν
διευθύνσεις οικείας!!!!!
Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Χρίστου από την Λεμεσό (πρώην Δήμαρχος) για την
ενίσχυση του περιοδικού μας – 100 ευρώ. Σου ευχόμαστε καλή υγεία, Ανδρέα!
Καλή ανάγνωση! (ΤΖH)

Εκτύπωση / Tisk:
GRAFIKSHOP
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7
Συνδρομή
Beneﬁciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic
Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX

Τα ιδρυτικά μέλη της χορωδίας της ΕΚ Πράγας!!!! Καλή συνέχεια, παιδιά!

Καλημέρα 5

3

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τ

ο Greek Life, ελληνικά προϊόντα, έχει
μετακομίσει στους καινούργιους, πιο
ευρύχωρους χωρίς στο νούμερο 74 της ίδιας
οδού – Belohorska 74, Praha 6. Πήγαμε να
δούμε το ‘καινούργιο’ μαγαζί του Κώστα και
της Λάνας Τσιρτσίκου (ακόμα δεν έχει
τελειώσει η διακόσμησή του) και ήμασταν οι
πρώτοι που μαζί με τις ευχές μας για καλές
δουλειές, δοκιμάσαμε τα πρώτα νόστιμα
σουβλάκια του Κώστα στους καινούργιους
χώρους! Μιλήσαμε με τον Κώστα και Λάνα,
οι οποίοι μας είπαν ότι και φέτος θα έχουν

αρκετές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τους
στα διάφορα φεστιβάλ φαγητού και μουσικής
που οργανώνει ο Δήμος του Brevnov – στις
3 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, στο πάρκο
Ladronka (festival picnic, με φαγητά και
μουσική από όλο τον κόσμο), 9 Σεπτεμβρίου
στο Μπακάλικο (Συναυλία του Γιάννη Μόρα
και Μπάντα), στις 16 Σεπτεμβρίου, Σάββατο
(φεστιβάλ διεθνής κουζίνας και μουσικής
στο Brevnon, ‘Ζούμε την πόλη μας
διαφορετικά’…). Καλή επιτυχία, καλή
συνέχεια Greek Life!

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ‘ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ’ (UJEZD 24,
PRAHA 1, MALA STRANA)…

Π

ήγαμε για καφέ στη φιλόξενη φίλη
μας Ανούλια και βγήκαμε από το
Σαλόνι Ομορφιάς, όντως πολύ όμορφες…
Εκεί που πίναμε τον καφέ μας,

αποφασίσαμε να αλλάξουμε την κόμμωσή
μας, να περιποιηθούμε τα νύχια μας (εμένα
μου αρέσει το P shine) και λίγο αισθητική
‘επέμβαση’ στο πρόσωπο (μασάζ, facial,
λίγο σπα και πολλά άλλα… Η φίλη μας
Ανούλια είναι από την Αρμενία και με την
οικογένεια της και τον Έλληνα σύζυγό της,

4

θέλω να μάθω. Στο στούντιο μου έχω
πελάτισσες από όλο τον κόσμο – Ελλάδα,
Αγγλία, Γερμανία, Αρμενία, Ρωσία,
Ουκρανία, πολλές Τσέχες και Σλοβάκες,
Ιταλία… Μου αρέσει να βλέπω τις
πελάτισσες να μπαίνουν στο στούντιο
κάπως στεναχωρημένες και μετά από μία
αισθητική περιποίηση να βγαίνουν με
χαμόγελο, ευτυχισμένες. Και όχι μόνο
γυναίκες, στο στούντιο έρχονται και πολλοί
άνδρες διότι η αισθητική περιποίηση δεν
είναι μόνο για τις γυναίκες, ούτε και μόνο
για τις νέες…’.

μένει εδώ και πολλά χρόνια στην Πράγα.
‘Είμαι μέλος της ΕΚ Πράγας, πάντα
συμβάλω με δώρα στις γιορτές της
Κοινότητας, έχω αρκετές πελάτισσες και
από την Κοινότητα. Αγαπώ την Ελλάδα
και με την οικογένειά μου πάω τακτικά για
διακοπές στην Ελλάδα. Το όνομα του
σαλονιού μου είναι της κόρης μου
Βασιλικής! Ακόμα δεν μιλώ ελληνικά αλλά
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6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟ
ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ

Ή

στο

ταν μια υπέροχη βραδιά (λίγες ώρες
πριν την Πανσέληνο) στην Πράγα,
Bakaliko.cz
(της
Λεώνας

Μπουργκέτοβα) με τη συμμετοχή του
Greek Life (του Κώστα και της Λάνας
Τσιρτσίκου)! Ο Γιάννης Καπνιστής και η

Κατερίνα Σπάλα μας τραγούδησαν
τραγούδια που αγαπήσαμε. Ήταν και η
πρώτη συναυλία της Κατερίνας (για μας)
που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια
υπέροχη ελληνική φωνή στην Πράγα με την
εξαιρετική κιθάρα και φωνή του Γιάννη.
Δεν υπήρχαν θέσεις, ήμασταν όλοι εκεί,
Έλληνες, Τσέχοι, Σλοβάκοι, Ρώσοι για να
ζήσουμε μία ελληνική βραδιά πριν την
πανσέληνο (μερικοί από μας μείναμε και
λίγο παραπάνω για να δούμε την
Πανσέληνο!!!). Το πιο σημαντικό στην
‘ελληνική βραδιά’ αυτή ήταν ότι η φίλη μας
Λεώνα μας μάζεψε τρεις γενιές Ελλήνων
που μένουμε στην Πράγα. Ο Κώστας και η
Λάνα μας προσφέρανε τα νόστιμα
σουβλάκια του Greek Life! Ευχαριστούμε
την Λεώνα Μπουργκέτοβα (Bakaliko.cz)
και τον Κώστα και τη Λάνα (Greek Life)
για αυτή την υπέροχη βραδιά.

Η ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Του Πάρη Οβελίδη
ι τέχνες ως γνωστόν προάγουν την
συνοχή, την ομαδικότητα και την
αγάπη, ηρεμούν την ψυχή και διευρύνουν
τα πνεύματα. Έρευνες έχουν δείξει πως ένας
άνθρωπος που ασχολείται με την μουσική,
ενεργοποιεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου
του, καθιστώντας τον έτσι πνευματικά
πλουσιότερο σε σχέση με κάποιον που δε
ασχολείται με αυτήν. Επίσης η απασχόληση
με οποιουδήποτε είδους τέχνης αυξάνει το
αίσθημα της πληρότητας και της ευφορίας.
Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας, από
την αρχή της ακόμα, ακολουθώντας αυτές
τις γραμμές, ήταν ενεργή σε διάφορες
εκδηλώσεις τέχνης, μια εκ των οποίων είναι
και το τραγούδι σε χορωδιακό σχήμα.
Πιο συγκεκριμένα οι πρώτες χορωδίες

Ο
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εμφανίστηκαν σχεδόν αμέσως με την άφιξη
των παιδιών του παιδοσωσίματος του 1948
και μετά από δύο χρόνια και οι πρώτες
‘μεγάλες’ χορωδίες και χορευτικά από το
1950 και μετά. Κάθε Ελληνική Κοινότητα
των πόλεων της Τσεχοσλοβακίας όπου
είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες είχε τη δική της χορωδία, τη
δική της ορχήστρα, το δικό της χορευτικό
και τη δική της θεατρική ομάδα. Όλα
αυτά υποστηρίζονταν οικονομικά (στολές,
χώρους για πρόβες, χώρους για διάφορες
εκδηλώσεις, κ.λπ. από το τσεχοσλοβάκικο
κράτος.) Η μουσική, ο χορός, το θέατρο
παίξανε μεγάλο ρόλο στην καλλιτεχνική
ανάπτυξή των πολιτικών προσφύγων. Μέσω
αυτών, οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες
μπορέσανε και διατηρήσανε την ελληνική

ταυτότητά τους, τα ήθη και έθιμα και
τη μεγάλη νοσταλγία και αγάπη για την
πατρίδα τους Ελλάδα. Η πρώτη παιδική
χορωδία ιδρύθηκε στο ελληνικό χωριό του
Μπούλκες της τότε Γιουγκοσλαβίας και ο
σκοπός της ήταν να εκλαϊκεύει τον αγώνα
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Η τελευταία
παράσταση αυτής της χορωδίας έγινε στο
Ρούντολφινουμ της Πράγας τον Ιούνιο του
1949. Μετά, τα παιδιά σταλθήκανε για τρεις
μήνες διακοπές σε παραθεριστικό κέντρο
στην Τσεχοσλοβακία. Όλοι θυμόμαστε τα
μεγάλα φεστιβάλ σε κάθε Λαϊκή Δημοκρατία
με τους διαγωνισμούς μεταξύ των χορωδιών
και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων. Όλοι
θυμόμαστε τα Φεστιβάλ των Ελλήνων
Πολιτικών Προσφύγων από όλες τις Λαϊκές
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Δημοκρατίες στην Οστράβα, Βουδαπέστη,
Βουκουρέστι, Δρέσδη, Σόφια… Και τώρα
με την πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας
Πάρη Οβελίδη (χορωδία) μας δίνεται ακόμα
μία φορά η ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε
τα παλιά και να μάθουμε και καινούργια
πράγματα στο χώρο της μουσικής .
Επιστρέφοντας στο παρόν λοιπόν και
επειδή η παράδοση πρέπει να συνεχίζεται,
ξαναδημιουργούνται
δύο
ομάδες
καλλιτεχνικής ενασχόλησης. Η χορωδία και
η ορχήστρα, με νέο αίμα, αλλά και όχι μόνο.
Με πρώτη συνάντηση στις 10 Σεπτεμβρίου
2017 ημέρα Κυριακή, στις 11 το πρωί, στον
κεντρικό πολυχώρο (Μεγάλη Αίθουσα) στο
Σπίτι των Εθνικών Μειονοτήτων (Vocelova
3, Praha 2) όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι

θα συζητήσουν με το μαέστρο
για το πρόγραμμα της χορωδίας
και για το είδος μουσικής που θα
χρησιμοποιηθεί.
Σε τέτοιες προσπάθειες πάντα
είναι απαραίτητες όλες οι δυνατές
πρώτες ύλες. Η ερώτηση είναι
απλή, τραγουδάτε στο μπάνιο,
στο δρόμο, με φίλους οι κάπου
αλλού; Τότε σας θέλουμε εκεί,
ελάτε τώρα, το θέλετε και σεις. Δε
χρειάζεστε ειδικές γνώσεις, μόνο
επιθυμία και πάθος. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε
καλά, σε όλο το ταξίδι.
(Φωτογραφία από το Φεστιβάλ
των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στο

Κρνοβ το 1958)

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – «ΑΝΤΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ», ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ!

Α

κόμα μία ωραία και φιλόξενη
εκδήλωση στην οικεία του κ. Ε.
Ευθυμιάδη, Πρέσβη της Ελλάδας στην
Τσεχία με το μουσικό σχήμα Θωμά
Γαλάνη και Πάρη Οβελίδη και μέλη της

Κοινότητάς μας. Κι έτσι, με έντεχνη
ελληνική μουσική και τραγούδια, ωραίους
ελληνικούς μεζέδες και ελληνικότατη
ατμόσφαιρα, διπλωμάτες, πρέσβεις, μέλη
της ΕΚ Πράγας, φίλοι και φίλες,

αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι και
καλωσορίσαμε το φθινόπωρο με τις ευχές
να έχουμε ακόμα καλύτερες εκδηλώσεις
και βέβαια υγεία!

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ

Η

αρχή είναι καλή! Στη φωτογραφία τα
ιδρυτικά μέλη της χορωδίας με τον
μαέστρο μας Πάρη Οβελίδη, κέντρο. Θα
σας ενημερώσουμε για τις πρόβες, για
τώρα θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Περιμένουμε κι άλλα 12 μέλη που έχουν
δηλώσει το ενδιαφέρον τους αλλά για την
ώρα λείπουν….
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΑ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
(Μέρος 2, συνέχεια από το τεύχος 4/2017)

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ – Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ…
(Σύνοψη από το Παράρτημα του βιογραφικού σημειώματος της Φωτεινής Μόρα)
«Στα χρόνια της Αντίστασης ήμουν στα Αετόπουλα και στον Εμφύλιο Πόλεμο στην ΕΠΟΝ. Εκεί πια παρόλο
που ήμουν μόνο δεκατρία χρονών βοηθούσα κανονικά. Με έστελναν δηλαδή στα γύρω χωριά με διάφορα
σημειώματα να τα πηγαίνω στους υπεύθυνους. Μου έλεγαν σε περίπτωση που θα έβλεπα ότι κινδυνεύω, να
καταπιώ το σημείωμα που κουβαλούσα. Στο χωριό φυλάγαμε κανονικά σκοπιά σε τέσσερα σημεία. Όποιος
περνούσε του ζητούσαμε φύλλο πορείας, ανεξάρτητα αν ήταν πολιτικός ή αξιωματικός. Αν δεν είχε φύλλο
πορείας τον πηγαίναμε στον στρατιωτικό υπεύθυνο. Μας είχαν δώσει και από ένα άδειο πιστόλι, με το οποίο
τους ‘σημαδεύαμε’ και προχωρούσαν. Επιπλέον είχα πάει και σε ένα συνέδριο της ΕΠΟΝ στο Νυμφαίο,
όπου αισθανόμουν πολύ καλά γιατί ήταν πολλοί γνωστοί εκεί και συζητούσαν για τον αγώνα. Εκεί ένιωσα να
μεγαλώνω απότομα.
Στην Τσεχοσλοβακία το 1949 εργάστηκα εθελοντικά βοηθώντας τα παιδάκια που ερχόταν από το Μπούλκες,
Γιουγκοσλαβίας και ήταν ορφανά παιδιά αγωνιστών. Παρακολουθήσαμε σχετικά σεμινάρια και μαζί με το
διευθυντή, ένα γιατρό, δύο νοσοκόμες και τρεις μαγείρισσες φροντίζαμε ογδόντα περίπου παιδιά. Ύστερα πήγα
στο Φρύδεκ, Τσεχοσλοβακίας, όπου ακολούθησα την τέχνη της κλωστοϋφαντουργίας. Ο άνδρας μου από πολύ
μικρός πήρε μέρος στην Αντίσταση και ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Τον αναζητούσαν παντού και γι’ αυτό έφυγε στο βουνό μέχρι το 1949 και
αφού πολέμησε στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μετά την υποχώρηση, ήρθε στην Τσεχοσλοβακία».

Σ

τις 5 Μαΐου η Φωτεινή με
μία αποστολή παιδιών από
το Μπούλκες, με υπεύθυνους της
αποστολής τον Χότσκη (τραυματίας
με κομμένο το δεξί χέρι) και την
σύζυγό του Εύα, η γιατρός, αναχωρεί
για την Τσεχοσλοβακία και φτάνουν
στο Μίκουλοφ Τσεχοσλοβακίας στις 8
Μαΐου.
«Στο Μίκουλοφ υπήρχε ένα στρατόπεδο
από τους Γερμανούς, που το είχαν φτιάξει
για τον κόσμο που μάζευαν και τους
έστελναν στη συνέχεια στη Γερμανία για
να δουλέψουν στα εργοστάσια που έκαναν
πολεμικό υλικό (τανκς, αεροπλάνα, κ.λπ.).
Είχαν φτιάξει κάτι ξύλινα κρεβάτια, τα
οποία τοποθετούσαν το ένα πάνω στο άλλο
(3 με 4 μαζί) και αντί για στρώματα είχαν
σανίδια. Όταν πήγαμε εμείς μας έβαλαν
κανονικά στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια,
μαξιλάρια, όμως το όλο θέμα ήταν πολύ
αλλόκοτο. Οι Τσέχοι ακόμα δεν είχαν
προφτάσει να καθαρίσουν τις νάρκες και
στα συρματοπλέγματα τα οποία είχαν
γύρω-γύρω κρεμασμένες χειροβομβίδες
και φυσικά μας είπαν να μην πλησιάζουμε
ώσπου να καθαρίσει το τοπίο ο στρατός.
Εκεί στα κρεβάτια τα σανιδένια βρήκαμε
χαραγμένα ελληνικά ονόματα και είχαμε
συγκινηθεί πολύ. Στο Μίκουλοφ μας
εξέτασαν πάλι γιατροί, μας έκαναν μπάνιο,
μας έδωσαν καθαρά ρούχα και μας
έβαλαν να φάμε. Είχαμε φάει μια σάλτσα
γλυκοκαφτερή, που τη θυμάμαι μέχρι
σήμερα, μαζί με βρασμένα ψωμάκια, ένα
κομμάτι κρέας στο πιάτο και την κάθε
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σάλτσα συνόδευαν ρύζι και πατάτες. Αυτοί
δεν έτρωγαν ψωμί με αυτά τα φαγητά εκτός
αν είχαν φακές ή φασόλια και τότε έτρωγαν
από μισή φέτα ψωμί. Επίσης, η σούπα ήταν
απαραίτητη πριν από το κυρίως πιάτο και
βεβαίως το γλυκό ή το φρούτο μετά. Για
εμάς όλα αυτά ήταν εντελώς άγνωστα
και πρωτόγνωρα. Το βράδυ μας έδιναν
σαλάμια, τυριά, βούτυρο, τσάι ή γάλα, ότι
ήθελε ο καθένας. Το σαλάμι το πετούσαμε,
γιατί δεν ξέραμε από τέτοια στο χωριό μας.
Δεν ξέραμε τη γλώσσα τους, ούτε εκείνοι
τη δική μας. Όταν ήρθε ο διερμηνέας μας
εξήγησε πως αυτοί έκοβαν πολλά από τους
δικούς τους προκειμένου να φροντίσουν
εμάς κι εμείς από την άλλη τα πετούσαμε
και δεν τρώγαμε τα φαγητά τους. Ήμασταν
όμως πραγματικά σαν φοβισμένα αγρίμια
με όσα περάσαμε ώσπου να φτάσουμε
στην Τσεχοσλοβακία. Όλο το προσωπικό
είχε απελπιστεί και δεν ήξεραν τι να
κάνουν μαζί μας. Όταν όμως ήρθε ο
διερμηνέας τα πράγματα καλυτέρεψαν και
μας έβγαζαν πιατέλες με ψωμί στο τραπέζι.
Όλο γυρνούσαν το κεφάλι όταν μας
έβλεπαν να τρώμε ψωμί με τα ζυμαρικά και
τις πατάτες. Ο άνθρωπος όμως και στην
κρεμάλα συνηθίζει…
Τόσα χρόνια που ζήσαμε στην
Τσεχοσλοβακία γίναμε Ευρωπαίοι και
στα φαγητά συνηθίσαμε και σε όλα.
Σαράντα ένα χρόνια δεν ήταν και λίγα.
Κάθε χρόνο στις γιορτές πίναμε κρασάκι
και με μεγάλο καημό λέγαμε το ‘του
χρόνου στην πατρίδα’. Πού να ξέραμε
πως άλλαξαν όλα και φυσικά δε βρήκαμε

εκείνους τους ανθρώπους που ξέραμε
(όταν επαναπατρισθήκαμε).
Μας κράτησαν στο Μίκουλοφ για ένα μήνα
καραντίνα και αργότερα μας μοίρασαν σε
ομάδες. Όσοι ήταν από ένα χωριό ήμασταν
στην ίδια ομάδα. Τα πολύ μικρά παιδιά
πήγαν σε βρεφοκομεία, τα μεγαλύτερα
στα νήπια, από έξι χρονών και πάνω στα
δημοτικά σχολεία και οι μεγαλύτεροι σε
τεχνικές σχολές. Εγώ δεν είχα κανέναν
από το χωριό μου και πήγα με μια ομάδα
μικρών παιδιών. Ήμασταν είκοσι τρία
παιδιά και μας έστειλαν στο Μπερμενίκ
της Σλοβακίας. Είχαμε Τσέχες δασκάλες
και Σλοβάκες αδελφές, όπως τις έλεγαν.
Ήταν πολύ καλές μαζί μας και τα φαγητά
τους πολύ νόστιμα. Μας είχαν βάλει σε
ένα εξοχικό παλάτι που ήταν τόσο ωραίο,
σαν παραμυθένιο και βρισκόταν σ’ ένα
πάρκο. Εκεί μείναμε ένα χρόνο, μάθαμε
τη γλώσσα και μετά φύγαμε.
Εγώ είχα πια κλείσει τα δεκαπέντε και
μαζί με άλλα πενήντα κορίτσια μας πήγαν
στο Φρύδεκ κοντά στην Οστράβα. Εκεί
είχε υφαντουργεία, όπου δουλεύαμε
και παράλληλα μαθαίναμε την τέχνη.
Εκεί ήμασταν σαν στρατιώτες. Το πρωί
ξυπνούσαμε στις πέντε, ντυνόμασταν,
στρώναμε τα κρεβάτια μας, τεντώναμε τα
σεντόνια μας, τα πράγματά μας έπρεπε
να είναι όλα στη σειρά, τα κομοδίνα μας
καθαρά και τα ρούχα μας διπλωμένα στις
ντουλάπες. Τρέχαμε στην τραπεζαρία να
φάμε πρωινό και στις έξι έπρεπε να είμαστε
στις μηχανές, δηλαδή στους αργαλειούς.
Λαδώναμε τη μηχανή και ξεκινούσαμε τη
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δουλειά. Στις 12:30 τρώγαμε μεσημεριανό,
συνεχίζαμε τη δουλειά μέχρι τις δύο οπότε
και σχολνούσαμε. Επιστρέφαμε στις εστίες
μας, κάναμε μπάνιο, αλλάζαμε, παίρναμε
τις τσάντες και κατεβαίναμε στην τάξη για
μάθημα από τις τρεις μέχρι τις επτά το
απόγευμα. Το Σάββατο δουλεύαμε μέχρι
το μεσημέρι και το απόγευμα κάναμε
γενική καθαριότητα στα δωμάτια μας.
Αυτά γινόταν για ένα χρόνο και μετά
μας είπαν πως θα δουλεύαμε μόνο έξι
ώρες για να μπορούμε να διαβάζουμε.
Το βράδυ στις εννιά έπρεπε να είμαστε
έτοιμοι γιατί ερχόταν η παιδαγωγός να
ελέγξει αν είμαστε καθαρές για ύπνο.
Στις επτά το βράδυ τρώγαμε βραδινό. Τη
γλώσσα τη μάθαμε πολύ γρήγορα, χωρίς
πρόβλημα γιατί ξέραμε τα σλαβικά και
ταίριαζαν πολύ. Όσοι δεν ήξεραν σλαβικά
δυσκολεύτηκαν περισσότερο.
1/1/1950, Φρύδεκ, ‘για την αγαπημένη
μου μανούλα’ με τις συμμαθήτριες στο
Φρύδεκ της Οστράβας…
Το 1949 ακούγαμε κάθε βράδυ τις
εκπομπές της «Ελεύθερης Ελλάδας»

τον έδιναν (λόγω των προβλημάτων με
τον Τίτο το 1949). Τότε μ’ έπιασε το
παράπονο κι έκλαιγα. Ακριβώς την ίδια
μέρα πήρα ένα γράμμα από το θείο μου
που μου έλεγε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας
μου στη μάχη της Φλώρινας. Αυτό ήταν
πολύ για έναν ενήλικα, όχι για μένα που
ήμουν μόλις δεκαέξι χρονών. Ήρθε μια
παιδαγωγός και μόλις της εξήγησα τι έγινε
πήρε το γενικό γραμματέα του κόμματος.
Εκείνος της είπε να ετοιμαστούμε και
την άλλη μέρα το πρωί θα πηγαίναμε
στην Πράγα. Το πρωί λοιπόν μας πήγαν
στην Οστράβα και από εκεί πήραμε την
ταχεία και φτάσαμε στην Πράγα. Εκεί
αντίκρισα τη μάνα μου που έμοιαζε με
σκελετό, σχεδόν δεν την γνώρισα. Στο
ξενοδοχείο έμαθα πως όταν έφυγα από
την Ελλάδα η βασίλισσα Φρειδερίκη είχε
αρχίσει να μαζεύει τα ανταρτόπαιδα και
να τα στέλνει για υιοθεσία στην Αμερική
και όπου αλλού μπορούσε. Κάποια άλλα
παιδιά τα στέλνανε σε στρατόπεδα στα
ξερονήσια, όπου είχαν και τους αγωνιστές
της Αντίστασης. Γι’ αυτό ο γραμματέας

στο ραδιόφωνο, μαθαίναμε τι γινόταν
στην πατρίδα κι έσφιγγε η καρδιά μας.
Μια μέρα ακούσαμε πως έφεραν στο
στρατόπεδο Λέσανε πολλούς αντάρτες
και γυναικόπαιδα. Δεν ήξερα όμως πως
μαζί τους ήταν και η μητέρα μου με τη
μικρότερη αδελφή μου. Όταν τους έφεραν
στην Πράγα, τότε μου έγραψε η μητέρα
μου πως ήταν μαζί με την αδελφή μου, αλλά
την μετέφεραν αμέσως σ’ ένα σανατόριο,
γιατί ήταν πολύ άρρωστη στα πνευμόνια.
Το μικρό αδελφό μου, που τότε ήταν οκτώ
χρονών δεν μπόρεσε να τον πάρει γιατί
ήταν σ’ ένα παιδικό σταθμό στη Σερβία,
όπου τους φύλαγε η αστυνομία και δεν

από το χωριό μας που ήταν στο Σκλήθρο
είχε πει στον παππού μου να πάρει τα δυο
μου αδέλφια και να τα πάει στο Λέχοβο
απ’ όπου θα τα στέλνανε στις Λαϊκές
Δημοκρατίες. Έτσι κι έγινε, τα έκρυψε
για κάνα δυο μέρες στον αχυρώνα του
σπιτιού μέχρι να ειδοποιήσουν τον πατέρα
μου να έρθει να τα πάρει. Έτσι κι έγινε.
Τα πήγε ο παππούς μου στο Λέχοβο και
κατέβηκε ο πατέρας μου, τα πήρε και τα
πήγε στον Άγιο Γερμανό, όπου θα γινόταν
η αποστολή. Ο αδελφός μου μόλις οκτώ
χρονών δεν ήθελε με τίποτα να χωρίσει
από τη μητέρα. Μάλιστα για να μη φύγει
πέταξε τα παπούτσια του στο ποτάμι και ο
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υπεύθυνος της αποστολής είπε στη μητέρα
να τον προετοιμάσει για την επόμενη
αποστολή. Στο μεταξύ τα αεροπλάνα
συνέχεια βομβάρδιζαν τον Άγιο Γερμανό
και ο πατέρας μου έλεγε στη μητέρα μου
να φύγει κι εκείνη. Όμως η μητέρα μου
δεν ήθελε και είχε αποφασίσει να μείνει να
πολεμήσει κι αυτή ως το τέλος.
Στην Γιουγκοσλαβία χώρισαν τον αδελφό
μου από την αδελφή μου. Τον έστειλαν σ’
ένα σανατόριο γιατί ήταν πολύ άρρωστος
στα πνευμόνια. Όταν έγινε η προδοσία
του Τίτο το 1949, όλοι ήταν αναγκασμένοι
να φύγουν από την Γιουγκοσλαβία. Τότε
την αδελφή μου τα κατάφεραν και την
πήραν κάτι αντάρτες που ήταν επίσης στο
σανατόριο και την έφεραν στο Μπούλκες.
Από εκεί τα παιδιά έφευγαν με αποστολές
στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Όσα παιδιά
πήγαιναν σχολείο οι Σέρβοι δεν τα άφηναν
να φύγουν κι έτσι ο αδελφός μου έμεινε εκεί.
Μέχρι το 1955 κάναμε τα χαρτιά μέσω του
Ερυθρού Σταυρού και τον φέραμε στην
Τσεχοσλοβακία, όπου είχαμε μαζευτεί
όλη οι οικογένεια εκτός από τον πατέρα
μου που σκοτώθηκε το 1948 στη μάχη του
Μάλι-Μάδι της Φλώρινας. Την αδελφή
μου μαζί με κάτι άλλους φυματικούς την
είχαν βάλει καραντίνα στο Λέσανε. Εγώ
δεν ήξερα τίποτα. Την αδελφή μου μαζί
με κάτι άλλες γυναίκες που ήταν πολύ
άρρωστες στα πνευμόνια τις έβαλαν σ’ ένα
σανατόριο που λεγόταν Προζέτσνιτσε.
(Όλα αυτά μου τα διηγήθηκε η μητέρα
μου όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο).
Αρχικά τη μητέρα μου την κράτησαν
στην Πράγα για να συνέλθει και μετά από
εξέταση την έστειλαν μαζί με το Μόρα
Γιάννη που αργότερα έγινε σύζυγός μου,
στο Πρέσοφ της Σλοβακίας. Από εκεί την
πήγαν σε ένα μεγάλο στρατόπεδο που το
είχαν αναμορφώσει σε αναρρωτήριο για
τους τραυματίες, τους αδύναμους και τους
γέρους, στο Τέχονιν. Εγώ πήγαινα εκεί
διακοπές να τη βλέπω όταν ήμουν στο
Φρύδεκ.
Το 1952 παντρεύτηκα το Μόρα Γιάννη
από τη Νάουσα και αμέσως μόλις
μάθαμε πως η γιαγιά μου η Ελένη και
ο παππούς μου ο Δημήτρης είναι στο
Ιγκότσελεκ της Πολωνίας κάναμε αίτηση
μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Στις αρχές
Δεκεμβρίου του 1954 ήρθαν και αυτοί
στην Τσεχοσλοβακία. Το ίδιο κάναμε και
για τον αδελφό μου το Γιώργο, τον οποίο
επίσης φέραμε στην Τσεχοσλοβακία. Μόνο
ο πατέρας μου μού έλειπε γιατί σκοτώθηκε
νέος, μόλις τριάντα οκτώ χρονών…
….Γενικότερα ήμασταν πολύ καλά. Εγώ
πήγαινα κάθε μισό χρόνο για εξετάσεις
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Γιάννης και Φωτεινή Μητσοπούλου-Μόρα

3 φίλες από το υφαντουργείο

Σχολή γενικής υφαντουργίας στο Frydek-Mistek, Slezan, όλες οι Ελληνίδες μαθήτριες…

και ακτίνες στα πνευμόνια και δεν είχα
κανένα πρόβλημα. Αρχίσαμε και πάλι να
ορθοποδούμε και αγοράζαμε όλα όσα
χρειαζόμασταν για το σπίτι μας. Ήμασταν
τακτοποιημένοι και τα παιδιά μας
πήγαιναν καλά από όλες τις απόψεις. Η
Μαρία πήγαινε σε τεχνική σχολή ραπτικής,
αργότερα τελείωσε και την ανώτερη
σχολή ραπτικής και της προτείνανε να
πάει στο Πανεπιστήμιο στον ίδιο κλάδο.
Ο Δημήτρης τελείωσε τεχνική σχολή
μηχανικός αυτοκινήτων κι έγινε πολύ
καλός τεχνίτης και ο μικρός μας Τρύφων
μεγάλωσε και τελείωσε το Λύκειο.
Επίσκεψη στην πατρίδα μετά από
σαράντα χρόνια…και επαναπατρισμός…
(
…) Το 1977 πήγαμε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα για διακοπές. Τα παιδιά
κατενθουσιάστηκαν.
Είδαν
βιτρίνες,
επισκεφτήκαμε τα αξιοθέατα της Αθήνας,
της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης. Τα
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παιδιά με κανέναν τρόπο δεν ήθελαν
να μείνουν στην Τσεχοσλοβακία και
τα δυο μεγαλύτερα αποφάσισαν να
επαναπατρισθούν. Και φύγανε και
εγκαταστάθηκαν στη Νάουσα, από όπου
κατάγονταν ο σύζυγός μου. Όλο το σόι
του μας είχαν υποσχεθεί πως αν πήγαιναν
εκεί τα παιδιά θα τα βοηθούσαν. Έτσι τα
στείλαμε στη Νάουσα κι αυτό νομίζω ήταν
το μεγαλύτερο λάθος γιατί θεωρούσαμε
πως θα βρουν τον κόσμο που αφήσαμε πριν
σαράντα χρόνια. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν
πολύ. Ο γιος μου ο Δημήτρης, όμως ήταν
σαν τον μπαμπά του, δεν το έβαζε κάτω κι
έφτιαξε μικρό συνεργείο και σιγά-σιγά το
βελτίωσε. Τον έμαθε και ο κόσμος που ήταν
καλός μηχανικός κι ερχόταν από παντού
κι έξω από τη Νάουσα για να φτιάχνει τα
αυτοκίνητά τους. Έτσι ορθοπόδησε το
παιδί, έφτιαξε σπίτι και παντρεύτηκε μια
πολύ καλή κοπέλα, έξυπνη και νοικοκυρά.
Και η κόρη μου στην αρχή δυσκολεύτηκε
πάρα πολύ. Δεν μπόρεσε να βρει δουλειά

στο αντικείμενό της που ήταν καθηγήτρια
σε ανώτερη σχολή ραπτικής. Έπιασε
δουλειά σε ένα εργοστάσιο για λίγο κι εκεί
γνώρισε τον άντρα της και σ’ ένα χρόνο
παντρεύτηκε.
… Εγώ με τον άντρα μου και το
μικρότερο παιδί μας που πήγαινε ακόμα
σχολείο μείναμε πίσω και δουλεύαμε
για να μπορέσουμε να πάρουμε σύνταξη
και να γυρίσουμε κι εμείς στην πατρίδα
ύστερα από σαράντα χρόνια. (Όταν
επαναπατρισθήκαμε αλλιώς τα βρήκαμε
τα πράγματα….Εμείς νομίζαμε πως θα
τη βρούμε έτσι όπως την αφήσαμε, όμως
γελαστήκαμε. Τα βρήκαμε όλα άνω κάτω.
Τα χωράφια μας τα έδωσε η χούντα
σε ξένους (με τίτλους) και το σπίτι μας
έμεινε ένας σωρός από χώμα γιατί όλοι οι
γείτονες επωφελήθηκαν… Ακόμα και όλο
το νοικοκυριό το έκλεψαν και το σπίτι ήταν
αρχοντικό, γεμάτο ωραία πράγματα….
Εγώ μετακόμισα στην Ελλάδα το 1988
(δυστυχώς ο σύζυγός μου πέθανε από οξύ
έμφραγμα το 1986) και άφησα το παιδί μου,
τον Τρύφωνα πίσω στην Τσεχοσλοβακία
για να σπουδάσει ιατρική. Ήταν άτυχος
όμως, γιατί το 1990 που ήταν να μπει στο
Πανεπιστήμιο είχε ήδη γίνει η περιβόητη
‘βελούδινη επανάσταση’ και σταμάτησαν
να παίρνουν τους ξένους στα πανεπιστήμια.
Και ειδικά εμάς που ήμασταν πολιτικοί
πρόσφυγες και θεωρούμασταν απ’ όλους
κομμουνιστές ακόμη και όταν δεν
ανήκαμε σε κανένα κόμμα. Ο Τρύφων
δούλευε για ένα χρόνο στο νοσοκομείο
κάνοντας πρακτική κι έδωσε για δεύτερη
φορά εξετάσεις για το πανεπιστήμιο αλλά
δεν τον πήραν. Έτσι έμεινε μόνος στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.
Παντρεύτηκε
την Παυλίνα που κατάγεται επίσης από το
Βροντερό Πρεσπών και είναι καθηγήτρια
καλών τεχνών και ρωσικής γλώσσας. Στην
Ελλάδα δεν μπορούν να μετακομίσουν
λόγω της δουλειάς τους και είναι καλά
τακτοποιημένοι στην Τσεχία…
Δε θα γράψω περισσότερα… γιατί μου
ανεβαίνει η πίεση και συγκινούμαι πολύ
όταν σκέφτομαι όλα όσα έχω περάσει…
Όμως να είναι ευλογημένα και τα τρία
παιδιά μου, τα εφτά εγγόνια μου, ο
γαμπρός μου και οι δυο νύφες μου. Είναι
όλοι πολύ καλοί, με σέβονται, με αγαπούν
και μπορώ να πω ότι μαζί τους είμαι
ευτυχισμένη. Να είναι όλοι τους καλά και
να τους αφήσω πίσω μου όλους…. Στα
παιδιά μου και τα εγγόνια μου αφήνω την
ευχή μου και την επιθυμία μου να είναι
πάντα αγαπημένοι γιατί δεν υπάρχει πιο
πολύτιμο πράγμα από την αγάπη και το
σεβασμό.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΤΗ ΛΔ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΣΤΗ
ΛΔ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Τα νοσοκομεία για τους μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ στη ΛΔ Βουλγαρίας

Μ

ετά από το νοσοκομείο στα Σκόπια οι αντάρτες μεταφέρονται στη Βουλγαρία λόγω των σχέσεων των δύο κομμάτων, του
Γιουγκοσλάβικου ΚΚ και του ΚΚΕ το 1949. Ο Τίτο είχε χαρακτηριστεί από την ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ αποστάτης και η βοήθεια
προς το ΔΣΕ άρχισε να περιορίζεται…
«… Έτσι, κάποιο πρωινό βρεθήκαμε
στοιβαγμένοι σ’ ένα φορτηγό τραίνο,
μαζί με τα γελάδια, με κατεύθυνση τα
σύνορα της Βουλγαρίας (αυτό έγινε
λόγω δυσαρέσκειας και λόγω κάλυψης
για να μη μας βρίσκουν τα διεθνή
πρακτορεία ειδήσεων). Εκεί μας περίμενε
ένα διεθνές νοσοκομειακό τραίνο,
πεντακάθαρο. Οι γιατροί μας παρέλαβαν,
αφού μας πέρασαν πρώτα από τον
κλίβανο. Προχωρώ προς τον κλίβανο
κουτσαίνοντας, αλλά το ‘μεγάλο βάσανο’
ήταν πώς θα κρύψω το πιστόλι μου. Ήταν
ένα πολύ μικρό, κομψότατο ‘παραμπέλ’
που δεν το αποχωριζόμουνα ποτέ, ακόμα
και στον ύπνο μου.
Γυμνή, ολόγυμνη και κάτω απ’ τη
μασχάλη μου ‘κρυμμένο’ το πιστόλι!
Καθώς ήμουνα αδύνατη, φαινόταν η
κάννη του πιστολιού…
Ο γιατρός χαμογέλασε. Φαίνεται, θα είχε
πείρα από τέτοια καμώματα… Λέει στο
διερμηνέα να μου πει να σηκώσω τα χέρια

μου. Σηκώνω. Σηκώνω το ένα χέρι… ‘Και
το άλλο’, λέει χαμογελώντας. Σηκώνει με
προσοχή το χέρι μου, αλλά … πέφτει το
πιστόλι. ‘Τί το θέλεις αυτό;’ Κοκκίνισα
από ντροπή. ‘Να, όταν γυρίσω, θα μου
χρειαστεί.’ Μου χάιδεψε τα μαλλιά και
είπε: ‘Καλά θα είναι να μη σου χρειαστεί,
αλλά, αν σου χρειαστεί, θα σου δώσουμε
άλλο.’ Με ξανακοίταξε με θαυμασμό. Σε
λίγη ώρα βρισκόμουνα σε κατακάθαρο
κρεβάτι εκστρατείας. Είμασταν πάνω από
200 βαριά τραυματίες με κατεύθυνση τα
νοσοκομεία της Σόφιας και του Μπάνκες.
Τον περισσότερο καιρό της ανάρρωσής
μου τον πέρασα στο 3ο νοσοκομείο
του Μπάνκες και στην Μπερκόβιτσα.
Πέρασαν 40 χρόνια και πάνω από τότε
που νοσηλεύτηκα στο 3ο Νοσοκομείο
του Μπάνκες της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας κι ακόμα δεν μπορώ να
ξεχάσω τη φροντίδα και την περιποίηση
των γιατρών, των νοσοκόμων και όλου
του νοσοκομειακού προσωπικού.

Θεέ
μου,
τι
αλληλεγγύη,
τι
συντροφικότητα, τι διεθνισμός! Πώς
να ξεχάσω τους συντρόφους από τη
Βουλγαρία που μοίρασαν τη μπουκιά
τους μαζί μας! Ήταν μέρα-νύχτα πάνω
απ’ τα κεφάλια μας. Εμείς πονούσαμε
και ήμασταν παράξενοι, ίσως να τους
στενοχωρούσαμε, αλλά ποτέ δεν έδειξαν
τη δυσαρέσκειά τους, πάντα ήταν
γλυκομίλητοι και μας παρηγορούσαν ότι
θα γίνουμε γρήγορα καλά. ‘Μη φοβάσαι,
συναγωνίστρια, δε θα σου κόψουμε το
πόδι, θα κάνουμε ότι μπορούμε για να
σπάσουμε την αγκύλωση.’

ΣΤΗΝ ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑ…
Στα νοσοκομεία του Μπάνκες γινόταν
η βασική θεραπεία, ενώ η ανάρρωση
συνεχιζόταν σε άλλες πόλεις της
Βουλγαρίας. Μια απ’ αυτές τις πόλεις
ήταν η Μπερκόβιτσα. Έξω από τη
μικρή αυτή πόλη υπήρχαν στρατώνες.

Τραυματίες, μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ σε νοσοκομείο της Σόφιας (Μπάνκες;), αρχείο Βιργινίας Λημνιώτισσας
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Τώρα, βέβαια, δεν έμεινε εκεί ούτε
ένας βούλγαρος στρατιώτης. Κατά
την περίοδο του εμφυλίου πολέμου
στην Ελλάδα στα κτίρια αυτά βρήκαν
καταφύγιο πολλοί καταδιωκόμενοι από
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Στις παραμεθόριες περιοχές στην
Ελλάδα η ζωή είχε γίνει αφόρητη. Με
την παραμικρή αφορμή, οι κάτοικοι
αυτών των χωριών στέλνονταν φυλακή και
εξορία σαν ‘τροφοδότες’ των ανταρτών.
Πολλοί καταδικάστηκαν σε βαριές
ποινές, ακόμα και σε θάνατο. Έτσι, για
να γλιτώσουν, πολλές οικογένειες, μαζί
με τα παιδιά τους, βρήκαν καταφύγιο στη
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
Το φθινόπωρο του 1949, μετά την
υποχώρηση του ΔΣΕ, στην Μπερκόβιτσα
μέναμε γύρω στις 10.000 μαχητές και
μαχήτριες του ΔΣΕ, τραυματίες και
άμαχος πληθυσμός. Μέναμε σε 22
ομοιόμορφους θαλάμους (γκρούπες,
όπως τις λέγαμε). Η μικρή αυτή κοινότητα
είχε νοσοκομείο, αναρρωτήριο, λέσχη,
μερικές τραπεζαρίες για τους γέρους
και για τους αρρώστους. Ακόμα, είχαμε
τυπογραφείο κι από τις πρώτες μέρες
εκδίδαμε την εφημερίδα ‘Λευτεριά’.
Στη διάθεσή μας είχαμε ολόκληρο
αγρόκτημα, όπου φυτεύαμε ζαρζαβατικά.
Ο μπαρμπα-Γιάννης ήτανε μάστορας
στα τουρσιά. Όλες οι δουλειές στην
κολεχτίβα μας γίνονταν εθελοντικά απ’
όλους τους ‘κατοίκους’. Οι ηλικιωμένοι
κι οι ανάπηροι, άντρες και γυναίκες,
βοηθούσαν στο μαγειρείο: καθάριζαν
ζαρζαβατικά, φασόλια, φακές, μπιζέλια.
Απ’ αυτά είχαμε μπόλικα, ήταν δικιά
μας παραγωγή. Είχαμε πολλές ομάδες,
ανδρών και γυναικών, που έκαναν διάφορες
κηπουρικές δουλειές. Αυτές τις δουλειές
τις προτιμούσαν οι περισσότεροι, γιατί
ασχολούνταν και στα χωριά τους με τη
γεωργία. Στην εφημερίδα μας, γράφονταν
κάθε μέρα πολλά από τα παθήματά μας κι
από τις μεταξύ μας συζητήσεις.

… ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝΕ ΟΙ
ΠΡΩΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑ…
Το πιο γνωστό κι αγαπητό όνομα στην
Μπερκόβιτσα ήταν αυτό του Μιχάλη
Ρακιτζή. Ήταν δεν ήταν 45 χρονών κι
όλοι των θεωρούσαμε αξιοσέβαστο
ηλικιωμένο πρόσωπο. Έτσι, όλοι τον
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λέγαμε μπαρμπα-Μιχάλη. Είχε μεσαίο
ανάστημα, γαλανά μάτια και καστανά
μαλλιά. Καλόκαρδος και γελαστός.
Πάντα ροδοκόκκινος, αγαπούσε το ποτό,
αλλά πού να το βρει! Ήταν σεβαστός σε
όλους μας, έτσι, τον βάλαμε επικεφαλής
της επιτροπής συνοικεσίων. Ήταν μια
πενταμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από
εκπροσώπους διαφόρων περιοχών της
Ελλάδας, ώστε να αναγνωρίζουν τους
ενδιαφερόμενους
που
ήθελαν
να
παντρευτούν. Εκείνο που έπρεπε να
προσέξουν ήταν να μην είναι οι υποψήφιοι
παντρεμένοι στην Ελλάδα, να μην έχουν
ξαναπαντρευτεί στο ΔΣΕ ή στην
προσφυγιά. Οι ενδιαφερόμενοι έκαναν

την αίτησή τους, έβαζαν και δυο μάρτυρες
για να βεβαιώσουν ότι δεν έχουν
δεσμευτεί με άλλο γάμο. Από τις πιο
δύσκολες περιπτώσεις ήταν η εξακρίβωση
των σκοτωμένων. Ακόμα, ήταν άγνωστος
σε πολλούς ο αριθμός των σκοτωμένων
και χρειαζόταν απάντηση από την ΚΕ
του ΚΚΕ. (από το βιβλίο «Στο δρόμο
του
Χρέους»,
Όλγας
ΜαστόραΨαρογιάννη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
2009, σελ. 119-121)
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ΝΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΣΕ

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μ

ε συμμετοχή εκατοντάδων μελών
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, φίλων
και οπαδών του κόμματος, μαχητών
και απογόνων του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας και της ΕΑΜικής
εθνικής αντίστασης, πολλών κατοίκων
από
τα
χωριά
της
περιοχής,
πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια
του Μουσείου - Μνημείου του ΔΣΕ
στο χωριό Θεοτόκος, στο Γράμμο. Με
τη σημερινή ξεχωριστή και ιδιαίτερα
συγκινητική εκδήλωση ολοκληρώθηκε
το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΚΕ του
ΚΚΕ για τα 70 χρόνια από την ίδρυση
του ΔΣΕ.
Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν
από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη
Κουτσούμπα, μέσα σε παρατεταμένα
χειροκροτήματα και υπό τους ήχους
συνθημάτων υπόσχεσης συνέχισης του
αγώνα. Την κεντρική ομιλία έκανε ο
Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο.
Από νωρίς το πρωί άρχισε η προσέλευση
στο χώρο. Ο κόσμος έφτανε συγκροτημένα
με λεωφορεία από τις διάφορες περιοχές,
αλλά και με ΙΧ αυτοκίνητα. Ξεκίνησαν
από την Αττική, την Ήπειρο, τη Δυτική
Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Κεντρική
Μακεδονία, από μια σειρά πόλεις για
να δώσουν το παρόν στη μεγάλη αυτή
εκδήλωση τιμής και μνήμης των αγώνων,
της προσφοράς και των θυσιών των
μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ από τα
χωριά του Γράμμου και του Σμόλικα, που
έπεσαν στις μάχες, αλλά και των κατοίκων
της περιοχής που στήριξαν με κάθε μέσο
τον τιτάνιο αγώνα του ΔΣΕ.
Περιηγήθηκαν στο χώρο. Είδαν τις πλάκες
που περιβάλλουν το Μνημείο, στις οποίες
είναι γραμμένα τα ονόματα 438 μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ από τα χωριά του
Γράμμου και του Σμόλικα, ταξινομημένα
ανά χωριό, που συμμετείχαν και στήριξαν
με όλες τους τις δυνάμεις το δίκαιο και
ηρωικό αγώνα του ΔΣΕ και έπεσαν
νεκροί στις μάχες. Με βουρκωμένα μάτια,
γεμάτοι περηφάνια, ηλικιωμένοι αλλά και
νεότεροι, άφηναν λίγα λουλούδια κάτω
από τα ονόματα των συγγενών τους, των
συναγωνιστών τους.
Περιηγήθηκαν στην υπαίθρια έκθεση
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και
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ντοκουμέντα για τον τρίχρονο ηρωικό
και δίκαιο αγώνα του ΔΣΕ. Και φυσικά
επισκέφθηκαν το εσωτερικό του Μουσείου
όπου εκτίθεται χωρισμένο ανά ενότητες,
φωτογραφικό υλικό, χάρτες, σπάνια
ντοκουμέντα που αφορούν τη δράση του
ΔΣΕ στην περιοχή.
Σε μια γωνιά του βρίσκονται φωτογραφίες
και προσωπικά αντικείμενα του Χρήστου
Ζούνη αντάρτη του ΔΣΕ και της γυναίκας
του Ελένης. Τα παιδιά τους, στη μνήμη
τους, παραχώρησαν στο ΚΚΕ το σπίτι
και το γύρω χώρο και έγινε δυνατόν να
κατασκευαστεί το Μουσείο. Συγκινητική
ήταν η στιγμή που μπήκαν μέσα στο
Μουσείο τα παιδιά τους, ο Βασίλης και ο
Νίκος με τη γυναίκα του Βάσω, ο εγγονός
του Χρήστος με τη γυναίκα του Γωγώ και
την κόρη του Νικολέττα.
Στο χώρο τοποθετήθηκαν συγκροτημένα
τα μπλοκ των Οργανώσεων. Με τα
κόκκινα λάβαρα υψωμένα, φωνάζοντας
συνθήματα οι εκατοντάδες κομμουνιστές
και οι κομμουνίστριες, οι φίλοι και οπαδοί
του Κόμματος, απέδωσαν φόρο τιμής.
«Οι μαχητές του Γράμμου δεν λύγισαν
ποτέ. Δόξα και τιμή στο ΔΣΕ», «ένας
αιώνας αγώνας και θυσία το ΚΚΕ στην
πρωτοπορία», βροντοφώναξαν..
Τα πανό των Οργανώσεων έδιναν το
στίγμα: «Εμπνεόμαστε διδασκόμαστε από

την 100χρονη ιστορία του ΚΚΕ,
από την τρίχρονη εποποιία του
ΔΣΕ», «Στη μάχη πάντα πρώτοι!
Υποταγή ποτέ! Δόξα και τιμή στο
ΔΣΕ», «Οι μαχητές του Γράμμου
δεν λύγισαν ποτέ. Δόξα και τιμή
στο ΔΣΕ».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο
καλωσόρισμα που απηύθυνε
ο
Νεκτάριος
Τριάντης,
Γραμματέας
Επιτροπής
Περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας
- Λευκάδας και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
«Το χαρακτηρίσαμε χρέος και το χρέος
αυτό σήμερα εκπληρώνεται, εδώ στα
χωριά του Γράμμου και του Σμόλικα,
εδώ που σε κάθε πλαγιά, σε κάθε ύψωμα
του ηρωικού τόπου, αντηχεί ακόμα ο
πόθος των μαχητών του ΔΣΕ για μια
καλύτερη ζωή. Σε τούτα τα μέρη η ΚΕ
του ΚΚΕ παραδίδει στο λαό της περιοχής
το μουσείο του ΔΣΕ», είπε. Και κάλεσε
τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπα να κάνει τα αποκαλυπτήρια
του μνημείου.
Ο Δ. Κουτσούμπας τράβηξε το κόκκινο
πανί και αποκαλύφθηκε το μεγαλόπρεπο
μνημείο που αποτελείται από τρία Δ, το
σύμβολο του ΔΣΕ, που βρίσκονται μέσα
σε ομόκεντρους σπειροειδής κύκλους.
Αμέσως μετά χαιρετισμό εκ μέρους της
οικογένειας Ζούνη, απηύθυνε ο Χρήστος
Ζούνης, ιδιαίτερα φορτισμένος. Στη
συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημήτρης
Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, για
την κεντρική ομιλία.
Ακολούθησε προσκλητήριο των νεκρών.
Δύο νεολαίοι της ΚΝΕ, παρουσίασαν άνα
χωριό τα ονόματα των νεκρών μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ. Τους συνόδευε
ο ήχος του κλαρίνου σ’ ένα μακρύ
ηπειρώτικο μοιρολόι. Το προσκλητήριο
ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των ηρώων και το πένθιμο
εμβατήριο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
κατάθεση στεφάνων από τον ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπας
και
τον
Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ
Νίκο
Αμπατιέλο
και
σφραγίστηκε με την «Διεθνή» να
αντηχεί στις πλαγιές και τις
κορφές του Γράμμου.
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ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Α

πό τις αναμνήσεις του Βασίλη
Βενετσανόπουλου, συνταγματάρχη
ε.α. και πρώην προέδρου της ΠΕΑΕΑ,
που τον γνώρισε και προσωπικά στον
ΕΛΑΣ και το ΔΣΕ και αναφέρεται
ειδικότερα στις στρατηγικές ικανότητες
του Διαμαντή.

“Ο Διαμαντής ήταν τέλειος γνώστης του
εδάφους της περιοχής του: Παρνασσός,
Οίτη, Γκιώνα, Ελικώνας, Καλλίδρομο,
όλα τα βουνά και οι κάμποι, όλα τού ήταν
γνωστά και στις λεπτομέρειες. Γνώριζαν κι
οι αντάρτες του καλά τα βουνά τους. Τα
τμήματα που διοικούσε, και που είχε από
την αρχή κοπιάσει για τη δημιουργία τους,
τον εξοπλισμό τους και την επάνδρωσή
τους, τα γνώριζε καλά. Ήξερε τα μέσα
και τον οπλισμό και τα πυρομαχικά που
διέθεταν, είχε στενό ψυχικό δεσμό και
φιλία με τους αντάρτες του. Γνώριζε, και
προσπαθούσε να γνωρίζει πάντα καλύτερα
τις εχθρικές δυνάμεις που στέλνονταν
στην περιοχή του και ενεργούσαν εναντίον
του. Ήξερε καλά τους γενικούς σκοπούς
του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα,
ήξερε ακόμα, γιατί τους καθόριζε ο ίδιος
με τους άνδρες του, και τους σκοπούς και
τις επιδιώξεις των τοπικών στρατιωτικών
ενεργειών που σχεδίαζαν. Έτσι η λήψη
αποφάσεων για το Διαμαντή, που
στηριζόταν σε τέτοια παντοειδή γνώση
των παραγόντων του πολέμου και των νέων
στοιχείων του χώρου των επιχειρήσεων,
γίνονταν με άνεση και γρηγοράδα, ζηλευτή
για κάθε στρατιωτικό διοικητή.

Καλημέρα 5

Είχα προσέξει, από την περίοδο
που υπηρετούσα το 1944 στο Γενικό
Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, ότι το προτέρημα
της ταχείας λήψης απόφασης χαρακτήριζε
το
Στρατηγό
Στέφανο
Σαράφη,
Στρατιωτικό Αρχηγό του ΕΛΑΣ. Είχε
μια τέτοια ηρεμία και γρηγοράδα, όταν
έπαιρνε αποφάσεις, που για κάποιον που
συνεργαζόταν μαζί του για πρώτη φορά,
δημιουργούσε ίσως αμφιβολίες, μήπως και
είναι πρόχειρα και βιαστικά παρμένες οι
αποφάσεις του. Όμως η ζωή έδειχνε, ότι
η μεγάλη στρατιωτική κατάρτιση και η
βαθιά γνώση των παραγόντων του πολέμου
από τον ικανότατο αυτό στρατιωτικό
ηγέτη και Αρχηγό του ΕΛΑΣ, του έδινε
τη δυνατότητα της σοβαρής ψύχραιμης
και γρήγορης λήψης σωστής απόφασης και
διαταγών για τη γρήγορη υλοποίησή τους.
Μια τέτοια εξήγηση, που έδινα στο
προτέρημα
που
έχουν
ορισμένοι
στρατιωτικοί ηγέτες, όπως και ο Στρατηγός
Σαράφης, να αποφασίζουν γρήγορα και
σωστά, έδινα και για τη γρηγοράδα του
Διαμαντή, να αποφασίζει σωστά, που τη
χαιρόμουνα και τη θαύμαζα.
***
Με βάση το θαυμαστό απόθεμα γνώσεων
που είχε αποκτήσει ο Διαμαντής για τη
στρατιωτική τέχνη, για την ταχτική του
κυβερνητικού στρατού και του τρόπου
διεξαγωγής των επιχειρήσεών του, και
με βάση τις βαθιές γνώσεις του για τους
παράγοντες του πολέμου, ο Διαμαντής
είχε την ικανότητα να προβλέπει με
μεγάλη προσέγγιση πολλές φορές,
τη γενική διάταξη που θα πάρουν τα
τμήματα του κυβερνητικού στρατού,
μέχρι ακόμα και τις πιθανές θέσεις που θα
εγκαταστήσουν τους Σταθμούς Διοίκησής
τους. Εκμεταλλευόμενος όλα αυτά,
κατάφερνε να οργανώνει καλά μελετημένες
στρατιωτικές ενέργειες, και να προκαλεί
σοβαρές απώλειες στον αντίπαλο με τα
αιφνιδιαστικά του χτυπήματα, ακόμα και
να οδηγεί σε αποτυχία σοβαρές επιθετικές
επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού.
Αναφέρουμε
εδώ
μια
περίπτωση
σοβαρότατης επιτυχίας των Τμημάτων
του ΔΣΕ Ρούμελης υπό τον Διαμαντή,
από την επιδέξια ευέλικτη έξοδό τους
από επικίνδυνο στρατιωτικό κλοιό του
κυβερνητικού στρατού. Παραθέτουμε
σχετικό απόσπασμα Διαταγής του
Αντιστράτηγου, που είχε τη διεύθυνση

των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στη
Ρούμελη τον Απρίλη του 1949.
“Κατόπιν...
της
αναπτυχθείσης
πρωτοβουλίας υπό της ΙΙας (2ας)
συμμοριακής Μεραρχίας (Προσβολή
Λιδωρικίου 19 Απρ. 1949) της
αντιμετωπιζομένης γνωστής από το
παρελθόν
επιδεξιότητας,
πονηρίας,
δραστηριότητας και ευελιξίας του
Διοικητού της Διαμαντή και της
παρατηρηθείσης σωματικής κόπωσης
εις τας Μονάδας της Στερεάς Ελλάδος
απεφασίσθη η αναστολή της καταδιώξεως
της Μεραρχίας Διαμαντή”. (βλ. Δ.
Ζαφειρόπουλου, Υποστράτηγου ε. α. “Ο
αντισυμμοριακός Αγών”, Αθήναι 1956,
σελ. 568).
***
Η ικανότητα του Διαμαντή να παίρνει
γρήγορα αποφάσεις εκδηλώνονταν όχι
μονάχα για επικείμενες επιχειρήσεις
σχεδιαζόμενες μέσα σε συνθήκες σχετικής
ηρεμίας στις εμπόλεμες περιοχές.
Εκδηλώνονταν ακόμη και στις πιο
δύσκολες στιγμές, πάνω στο ίδιο το
πεδίο της μάχης, ακόμα και την ώρα που
μάχονταν ενεργά οι αντίπαλες δυνάμεις

ΔΣΕ και κυβερνητικού στρατού.
Ο σ. Υφαντής, Επίτροπος της IIας
Μεραρχίας του ΔΣΕ, στενός συνεργάτης
του Διαμαντή, που πήρε μέρος δίπλα
του σ’ όλες τις επιχειρήσεις της, ακόμα
και στην τελευταία σύγκρουση με τους
περικυκλωτές του Διαμαντή, που έληξε με
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τον τραγικό χαμό του, σε ομιλία του στα
Μάρμαρα στις 21 Ιούνη, 1987, επέτειο
του θανάτου του, δίνει μια χαρακτηριστική
σκηνή ταχύτητας λήψης απόφασης, πάνω
στο πεδίο της μάχης στο Πυργούλι
Άγραφων.
“Σε μια στιγμή που ο κλοιός γύρω μας όλο
και στένευε, έρχεται σύνδεσμος από τα
τμήματα, που μάχονταν από το πρωί στο
Πυργούλι, που αναφέρει ότι τα τμήματα
άρχισαν να υποχωρούν από έλλειψη
πυρομαχικών. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος.
Αυτή τη στιγμή ο Διαμαντής μετά από μια
αστραπιαία σύσκεψη φωνάζει: “όλοι πάνω
στο ύψωμα”. Έτσι και έγινε. Όλοι σαν ένας
άνθρωπος ορμήσαμε στο ύψωμα και μαζί
μας συνενώθηκαν και οι υποχωρούντες,
μόλις είδαν το Διαμαντή επικεφαλής και
το Επιτελείο του. Ακολούθησε αγώνας
μέσα σε κόλαση πυρός πάνω από τις θέσεις
του αντιπάλου. Το αποτέλεσμα ήταν μια
λαμπρή νίκη. Ανατροπή ολόκληρης της
Ταξιαρχίας με πλούσια λάφυρα. Ο ελιγμός
πέτυχε και η πορεία μας συνεχίστηκε προς
νότο...
Αυτός ήταν ο Διαμαντής. Σε κάθε μάχη
πρόσθετε και κάτι καινούριο”.
Την αξία του Διαμαντή σαν μεγάλου
στρατιωτικού ηγέτη την αναγνώριζαν
ανοιχτά, χωρίς να το αποφεύγουν, όλοι οι
επαγγελματίες Ανώτατοι Αξιωματικοί, απ’
αυτούς που πήραν μέρος και διεύθυναν τις
επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού
κατά του ΔΣΕ και τη σημειώνουν

και στα βιβλία τους, όσοι απ’ αυτούς
εξέδωσαν τέτοια, για τον Εμφύλιο Πόλεμο
(Συμμοριακό τον λένε οι περισσότεροι).
Ο Αντιστράτηγος Θ. Πετζόπουλος στο
βιβλίο του “Τραγική Πορεία”, (Αθήνα
1953), αναφέρει τα εξής, για το Διαμαντή,
που σημειώνω από μνήμης το περιεχόμενό
τους:
“Στο Σχέδιο Επιχειρήσεων για την
εκκαθάριση της Ρούμελης από τους
συμμορίτες, που εκπονήσαμε, ορίσαμε
ως ημέρα έναρξης των επιχειρήσεών
μας, την ημέρα Χ. Αποφύγαμε να
καθορίσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία,
θα την καθορίζαμε αργότερα εμείς, και
θα ειδοποιούσαμε γι’ αυτό τους Διοικητές
των Μονάδων των επικείμενων αυτών
επιχειρήσεων. Τους εξηγήσαμε ότι ημέρα
Χ είναι η μέρα που θα πληροφορηθούμε
έγκυρα, ότι ο Διαμαντής θα λείψει από το
Αρχηγείο του για αρκετό διάστημα.
Κρίναμε αναγκαία αυτή τη ρύθμιση, λόγω
της μεγάλης ικανότητας του Διαμαντή και
της επιδέξιας Διεύθυνσης εκ μέρους του
των επιχειρήσεων, που οργανώνει για την
αντιμετώπιση των σχεδίων μας και που
κατά κανόνα καταφέρνει και τις οδηγεί σε
αποτυχία”.
Ο Υποστράτηγος Δ. Ζαφειρόπουλος στο
βιβλίο του: “Ο αντισυμμοριακός Αγών”,
Αθήνα 1956, σε αρκετά σημεία του
βιβλίου του, όπου εκθέτει τη διεξαγωγή
επιχειρήσεων κατά των τμημάτων του
ΔΣΕ της Ρούμελης υπό τον Διαμαντή,

αναφέρεται χωρίς περιστροφές στις
στρατιωτικές ικανότητές του. (βλ. σελ.
567- 568).
Δεν αναφερόμαστε και σε άλλες παρόμοιων
επαίνων, σελίδες του βιβλίου του.
Οι μεγάλες ικανότητες του Διαμαντή,
Διοικητή της IIας Μεραρχίας του ΔΣΕ
στη Ρούμελη, που εκφράζονταν με τη
συνετή διοίκηση των τμημάτων του και
την επιδέξια διεύθυνση των στρατιωτικών
ενεργειών που διεξήγε επικεφαλής
τους, κατέληγαν συνήθως σε επιτυχίες
και νίκες, δεν ήταν όμως δυνατόν να
καρποφορούν συνέχεια και να αποδίδουν,
μέσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες, όταν οι
δυνάμεις της Μεραρχίας του εξαντλούνταν
συνεχώς και μειώνονταν στο ελάχιστο.
Στην τελευταία φάση των επιχειρήσεων
στη Ρούμελη, τον Ιούνη του 1949, η IIα
Μεραρχία, που διοικούσε ο Διαμαντής,
αριθμούσε 700 και μόνο μαχητές, με
περιορισμένο οπλισμό και πυρομαχικά. Οι
δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού που
ενεργούσαν για εκκαθάριση της Ρούμελης
ήταν εκατονταπλάσιες, αριθμούσαν 70.000
άνδρες, με 140 πυροβόλα, 60 αεροπλάνα,
και σημαντικό αριθμό αρμάτων μάχης.
Έτσι η γενναία Μεραρχία του υπόκυψε,
μόνον όμως μπροστά στον υπέρμετρο σε
αριθμό και δύναμη πυρός αντίπαλο. Ο
θρυλικός ηγέτης της Διαμαντής, τα
περισσότερα καθοδηγητικά της στελέχη
και πολλοί μαχητές έπεσαν ηρωικά στο
πεδίο της μάχης. (Πηγή: Ριζοσπάστης)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ («ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ»)
Προβληματική και άδική απόφαση
Τίμησαν τα 68 χρόνια από το θάνατό του στη γενέτειρα του, το Επταχώρι Καστοριάς
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό Εθνική Αντίσταση, σελ. 34-39)

Η

ομιλήτρια αφού παρουσίασε της
σχετική διαταγή που βρίσκεται
στο Αρχείο του ΚΚΕ, με την οποία το
Γενικό Αρχηγείο ανακοίνωνε την απόφαση
του στρατοδικείου που καταδίκασε τον
Γιαννούλη για την απώλεια του Κάμενικ
και της Μπάτρας, σημείωσε: Η παραπάνω
διαταγή είναι προβληματική και άδικη.
Και επί της ουσίας, αλλά και για το λόγο
ότι όταν κοινοποιήθηκε, ο Μάρκος
Βαφειάδης δεν ήταν πια στρατηγός του
ΔΣΕ, αφού με απόφαση του ΠΓ είχε κατά
τα τέλη Αυγούστου σταλεί για θεραπεία στην
Αλβανία και στη συνέχεια στη Μόσχα.
Στο Γιαννούλη είχε γίνει αυστηρή κριτική,
όταν ο κυβερνητικός στρατός πήρε το
Κάμενικ που υπερασπιζόταν η ταξιαρχία
Γιαννούλη στις 3 Αυγούστου. Ο Νίκος
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Ζαχαριάδης, απαντώντας σε γράμμα που
του έστειλε ο Γιαννούλης, του κάνει κάποιες
υποδείξεις σε σχέση με τη μάχη αυτή
καθαυτή αναδεικνύοντας στη συγκεκριμένη
στιγμή ότι το δικό του λάθος ήταν ότι
έχασε την καθολική εποπτεία πάνω στη
μονάδα του και του δίνει οδηγίες για το πώς
μπορεί το ύψωμα να ξανακερδηθεί. Σ’ αυτό
το γράμμα ο Ν. Ζαχαριάδης αναφέρεται
στο καλό όνομα που έχει ο Γιαννούλης
ως πολεμιστής, ταυτόχρονα όμως λέει ότι
τον μείωσαν κάποιες ‘παρεξηγήσεις’ που
δημιουργήθηκαν σε βάρος του. Γι’ αυτό και
βρέθηκε στην ταξιαρχία για να ξεδιαλύνουν
αυτές οι παρεξηγήσεις.
Οι παρεξηγήσεις αυτές μάλλον αφορούσαν
τις υποψίες που υπήρχαν ότι ο Γιαννούλης
είχε επαφές με αστό πολιτικό παράγοντα της

Καλημέρα 5

Η ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
περιοχής της Καστοριάς και με τον Φίλιππο
Δραγούμη, που τότε ήταν υπουργός των
Στρατιωτικών. Η Ανακοίνωση του ΓΑ του
ΔΣΕ που έκανε γνωστή την εκτέλεσή του
δεν έκανε λόγο για ύποπτες επαφές και άλλα
παρόμοια, ούτε η αιτιολογική απόφαση του
Συμβουλίου Τιμής για την καθαίρεσή του
από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
Άξιο μέλος του ΚΚΕ
«Σ’ έναν τέτοιο αγώνα σαν αυτόν του ΔΣΕ,
μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με ιδιαίτερα
σκληρές συγκρούσεις στα πεδία των μαχών,
έγιναν οπωσδήποτε και λάθη, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι ήταν όλα αναπόφευκτα. Την
αιτία τους πρέπει να την αναζητήσουμε στην
παραβίαση των καταστατικών αρχών, στη
μη τήρηση των κομματικών διαδικασιών,
τη συζήτηση δηλαδή και το πάρσιμο μιας
απόφασης μέσα από συλλογικές διαδικασίες,
με αυξημένη την προσωπική ευθύνη σ’ αυτό
κάθε μέλους του Κόμματος. Και γι’ αυτό
η βασική ευθύνη βρίσκεται καταρχήν στα
καθοδηγητικά όργανα και τα στελέχη, για τα
οποία η κριτική και ο έλεγχος δεν πρέπει να
υποχωρούν ούτε στις πιο αντίξοες συνθήκες,
όπως είναι αυτές του πολέμου. Αν αυτό
συνέβαινε, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
οι δύσκολες και σύνθετες αντικειμενικές
συνθήκες, χωρίς να οδηγήσουν σε φαινόμενα
αυθαιρεσίας και καταδίκες αγνών αγωνιστών.
Μπορεί
να
καθυστερήσαμε
στην
πραγματοποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης,
όμως ο Γιώργος Γιαννούλης έχει
αποκατασταθεί στην πράξη και στην
κομματική συνείδηση εδώ και πολλά χρόνια
ως άξιο μέλος του ΚΚΕ. Τον τιμούσαμε
πάντα και με την ευκαιρία σήμερα εδώ
στη γενέτειρά του ολοκληρώνουμε την
αναγνώριση της προσφοράς του ως
κομμουνιστή, ως στελέχους του ΔΣΕ και του
ΕΛΑΣ και δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε
και συνέχεια».
Ο Γιώργος Γιαννούλης ήταν γέννημαθρέμμα της περιοχής του Γράμμου.
Γεννήθηκε το 1915 στο Επταχώρι
Καστοριάς, ένα από τα πιο σημαντικά
κεφαλοχώρια του Γράμμου. Στο Επταχώρι

τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και επειδή
ήταν άριστος μαθητής ο πατέρας του, ο
μπαρμπα-Κώστας, κάνοντας πολλές θυσίες,
τον έστειλε στο Γυμνάσιο στο Τσοτύλι, για να
συνεχίσει το σχολείο. Τέλειωσε το Γυμνάσιο
με Άριστα το 1934 και το 1935 μπαίνει
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Την ίδια χρονιά γίνεται μέλος
του ΚΚΕ. Όντας φοιτητής δουλεύει ως
υπάλληλος-γραφιάς στο δικηγορικό γραφείο
του Φίλιππα Δραγούμη. Το 1938 πήρε το
δίπλωμά του και πηγαίνει στο στρατό, στη
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στη Σύρο,
όπου διακρίθηκε ανάμεσα στους δόκιμους
συμφοιτητές του για τις στρατιωτικές του
ικανότητες. Τελειώνοντας τις σπουδές του
στη σχολή τον κρατάνε για εκπαιδευτή της
καινούργιας σειράς εφέδρων αξιωματικών.
Μέσα στη σχολή ο Γιαννούλης έγινε μέλος
της Οργάνωσης Αντιφασιστικού Μετώπου
των αξιωματικών. Στη διάρκεια των χρόνων
που ήταν στη σχολή μιλούσε συνεχώς για το
μόχθο των ανθρώπων στα κατσάβραχα του
Γράμμου, τη φτώχεια και τις στερήσεις των
κατοίκων του, σε αντιπαράθεση με τα πλούτη
και τη χλιδή που υπήρχαν αλλού.
Το 1940, όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος, ο Γιαννούλης είναι διμοιρίτης στο
αλβανικό μέτωπο, όπου και τραυματίστηκε.
Μόλις εμφανίστηκαν οι πρώτες αντάρτικες
ομάδες του ΕΛΑΣ, ο Γιαννούλης συνέβαλε
να ξεσηκωθούν τα Καστανοχώρια και τα
Πευκοχώρια για να πολεμήσουν ενάντια
στους κατακτητές. Τον ακολουθούν στο
ξεσήκωμα η Ζούζουλη, το Επταχώρι, η
Χρυσή, το Πεύκο, η Κυψέλη και άλλα χωριά.
Το Γενάρη του 1942 τοποθετείται μέλος της
Διοίκησης του Υπαρχηγείου Γράμμου του
ΕΛΑΣ. Του ανατέθηκε να οργανώσει την
εκστρατεία των πρώτων συγκροτημάτων του
ΕΛΑΣ του Γράμμου. Τον χαρακτήριζε το
πνεύμα της πρωτοβουλίας, της κίνησης και
της δράσης. Πάντα επιτίθονταν και ήταν
ενάντια στη στατικότητα και άμυνα.
Αξιωματικός του ΔΣΕ στο Γράμμο
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, την περίοδο
της ‘λευκής’ τρομοκρατίας, ο Γιαννούλης,

όπως και άλλοι κομμουνιστές, κατέφυγε στο
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Εκεί, το
καλοκαίρι του 1946, του δίνεται η εντολή
από το Κόμμα να οργανώσει τις πρώτες
ομάδες ανταρτών στο Γράμμο. Έγινε ένας
από τους θαυμάσιους αξιωματικούς του ΔΣΕ
και πήρε το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
Το 1947 ήταν στη Διοίκηση του Αρχηγείου
Κεντρικής-Δυτικής
Μακεδονίας.
Στη
συνέχεια, το 1948, αναλαμβάνει διοικητής
της 102ης Ταξιαρχίας, η οποία ανήκε στην
670 μονάδα, που υπαγόταν άμεσα στο
Γενικό Αρχηγείο. Ως αξιωματικός στην
περιοχή πήρε μέρος σε πολλές μάχες τα 2
αυτά χρόνια.
Στις 14 Ιούνη 1948 ξεκίνησε στη Βόρεια
Πίνδο η μεγάλη μάχη του Γράμμου, που
έμελλε να κρατήσει σχεδόν 70 μέρες, έως
την 20η προς 21η Αυγούστου, οπότε και
πραγματοποιήθηκε ο περίφημος ελιγμός των
δυνάμεων του ΔΣΕ στο Βίτσι. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο σε διάρκεια και σκληρότερο
πολεμικά γεγονός σε όλη τη διάρκεια της
τρίχρονης αναμέτρησης. Τα αντίπαλα
στρατόπεδα προετοιμάζονταν καιρό γι’
αυτή τη μεγάλη μάχη και καθόρισαν τις
στρατιωτικές τους επιδιώξεις.
(…) Μετά από σκληρές συγκρούσεις μέρα και
νύχτα με υπέρτερες δυνάμεις, αποφασίστηκε
στις 18 Αυγούστου η αποχώρηση από το
Γράμμο, που υλοποιήθηκε με τον ελιγμό
στις 20-21 Αυγούστου από την περιοχή
Φούσια-Μονόπουλο-Σλημνίτσα, οπότε και
πέρασαν 8.000 άνδρες του ΔΣΕ στο Βίτσι.
Σ’ αυτές ακριβώς τις συνθήκες, των σκληρών
μαχών, τις ώρες του ελιγμού – και με βάση
τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν
στον πόλεμο - στις 20 Αυγούστου του 1948
δικάστηκε από το στρατοδικείο της 670
μονάδας σε θάνατο και εκτελέστηκε ο
Γιώργος Γιαννούλης. Στις 4 Σεπτέμβρη
1948 κοινοποιήθηκε στους αξιωματικούς και
τους μαχητές του ΔΣΕ διαταγή με υπογραφή
του Μάρκου Βαφειάδη, με την οποία
γνωστοποιούνταν η εκτέλεση του Γιώργου
Γιαννούλη».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«Είχαμε πάρει τη μεγάλη απόφαση να φτάσουμε εδώ πάνω, στη Λεύτερη Ελλάδα»

Ο

Πυξός επιλέχθηκε για την ανέγερση
του μνημείου (2017) καθώς εκεί
έγινε η Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
της ΠΔΕΓ (Πανελλαδική Δημοκρατική
Ένωση Γυναικών) το Μάρτη του 1949.
Η συμβολή της γυναίκας στον ΔΣΕ
αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα

Καλημέρα 5

κεφάλαια της ένοπλης ταξικής πάλης στη
χώρα μας κατά τον 20ό αιώνα. Στον ΔΣΕ
η γυναίκα συμμετείχε ισότιμα με τον άντρα
ως μαχήτρια στην πρώτη γραμμή της
μάχης, στο πυροβολικό, στην ανίχνευση
και στη ναρκοθέτηση, ως τηλεφωνήτρια
στις διαβιβάσεις, ως σαμποτέρ, ως

τραυματιοφορέας και ως νοσοκόμα στις
υγειονομικές υπηρεσίες του ΔΣΕ, στην
επιμελητεία, στο μεταγωγικό, στους
σταθμούς διοίκησης, ως αξιωματικός, στην
οργάνωση και στην εκτέλεση επιχειρήσεων.
Ακόμα, πολλές γυναίκες αναδείχτηκαν
στις ομάδες των Πολιτικών Επιτρόπων
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ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ Η ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ
Πόλεων και Υπαίθρου. Χιλιάδες άλλες
γυναίκες στήριξαν την πάλη του ΔΣΕ
στα μετόπισθεν, όπως, για παράδειγμα,
στην κατασκευή οχυρωματικών έργων.
Υπολογίζεται ότι οι μαχήτριες του ΔΣΕ
ανέρχονταν στο 1/4 της συνολικής
δύναμής του. Ανάμεσα στους μαχητές του
ΔΣΕ, ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών
ήταν μικρότερος από τον αντίστοιχο των
αντρών.
Η ιδρυτική σύσκεψη της ΠΔΕΓ έγινε
στις 25 Οκτώβρη του 1948. Αποστολή
της ήταν να ενώσει, να κατευθύνει, να
οργανώσει τον αγώνα των γυναικών όλης
της χώρας, των μαχητριών του ΔΣΕ, των
γυναικών στις ελεύθερες περιοχές, αλλά
και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να συνδέσει
το ελληνικό με το παγκόσμιο γυναικείο
κίνημα. Μέλη της ήταν γυναίκες από το
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ),
τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
(ΔΣΕ), το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας
(ΑΚΕ), το Αντιφασιστικό Μέτωπο
των Σλαβομακεδόνων (ΝΟΦ) και τη
Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας (ΔΝΕ).
«Είναι η οργάνωση όλων των γυναικών,
που παλεύει για τα συμφέροντά τους, για
τα δικαιώματά τους, για την προστασία των
παιδιών τους (...) που κάτω από τη σημαία
της θα βαδίσουμε στην απελευθέρωση
και τη Νίκη (...) την καινούρια ισότιμη
ευτυχισμένη ζωή μας στην Ελλάδα» (από
την Εισήγηση στην Α’ Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ, 1-3 Μάρτη
1949, εκδ. ΠΔΕΓ - Λεύτερη Ελλάδα).
Στην εισήγηση για την Α’ Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη, σχετικά με τη δουλειά
της ΠΔΕΓ στις μαχήτριες του ΔΣΕ,
σημειώνονται τα εξής: «Η ΠΔΕΓ δεν
είναι στρατιωτική οργάνωση. Τον πόλεμο
τον κάνει ο στρατός. Αυτός κάνει και την
ειδική πολεμική δουλειά στις μαχήτριες.
Γι’ αυτό η ΠΔΕΓ δε θα έχει οργανώσεις
της μέσα στα τμήματα του ΔΣ. Θα ‘χει
μέλη της όσες μαχήτριες θέλουν ν’ ανήκουν
στις γραμμές της και θα προσπαθήσει να
αγκαλιάσει όλες τις μαχήτριες».
Η επιδίωξή της ήταν να βοηθήσει τα μέλη
της να υπερνικήσουν τις δυσκολίες του
πολέμου, να τις εμψυχώσει, να τους δώσει
βαθύτερη συνείδηση της μεγάλης τους
αποστολής, βοηθώντας έτσι το έργο του
ΔΣΕ.
Ξεχωριστή σημασία είχε η δουλειά στα
ελεύθερα χωριά και συγκεκριμένα η
συμβολή της ΠΔΕΓ στη συμμετοχή των
γυναικών στους λαϊκούς θεσμούς: «Στις
συνελεύσεις των χωριών πολλές φορές
γίνονται κοινές, κρύες, τυπικές εισηγήσεις,
με γενικολογίες και αρχίζουν κατεβατά τα
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καθήκοντα. Χρειάζεται με καλή δουλειά
να διαφωτίζουμε τις γυναίκες, να τους
εξηγούμε την ανάγκη της θυσίας, να τις
ανεβάζουμε πολιτικά, να τις συγκινούμε,
να τις ενθουσιάζουμε», αναφέρονταν στην
εισήγηση.
Επιπλέον, η ΠΔΕΓ έριξε ιδιαίτερο βάρος
στην οργάνωση του αγώνα των γυναικών
στις περιοχές που δεν είχε τον έλεγχο ο
ΔΣΕ. Βασικό καθήκον της ήταν:
«...Να ξεσηκώσει, να κινητοποιήσει,
ενώνοντας στην πάλη όλες αυτές τις λαϊκές
γυναικείες μάζες, να τις κάνει εφεδρείες
του αγώνα και του ΔΣ... Δεν πρέπει να
απαιτούμε την ίδια προσφορά και την
ίδια δύναμη πάλης απ’ όλες τις γυναίκες.
Εμείς πρέπει να κινούμε κάθε μέρα όλο
και περισσότερες γυναικείες μάζες να
παίρνουν θέση στον αγώνα. Άλλη τη θέση
αυτή θα την πάρει μ’ ένα δεματάκι για τον
αγωνιστή, άλλη με το να κερδίσει στην
προσπάθεια της συμφιλίωσης τη γυναίκα
του ΜΑΥ και να τον πείσει ν’ αφήσει το
όπλο της καταστροφής του, άλλη με το
κατέβασμα στην απεργία κι άλλη με το
όπλο. Όλες όμως μαζί, άλλη με το βόλι κι
άλλη με πετραδάκι, θα χτυπούν τον εχθρό...
Μια αγωνίστρια έκανε θαυμάσια δουλειά,
πηγαίνοντας να γαζώσει με πρόφαση πως
δεν έχει μηχανή στο απέναντι από το σπίτι
της στρατιωτικό ραφείο που σύχναζαν
φαντάροι...» (εφημερίδα «Μαχήτρια», αρ.
φυλ. 5, 16 Νοέμβρη 1948).
Στην ιδρυτική σύσκεψη συμμετείχαν
42 αντιπρόσωποι που είχαν εκλεγεί από
συνελεύσεις, όμως την ΠΔΕΓ: «Την
φτιάχνει το αίμα από τις εκατοντάδες
συντρόφισσές μας που ‘πέσαν για τη
λευτεριά. Την δημιουργούν οι χιλιάδες
μαχήτριες που αυτήν την ώρα στο
χαράκωμα χτυπάνε τον εχθρό. Αυτές

που σκάβουν το οχυρό και τρέχουν με
τη ζαλίγκα. Αυτές που μέσα στη φριχτή
τρομοκρατία της πόλης τοιχοκολλούν
τον Τύπο της λευτεριάς, παλεύουν και
τραγουδώντας αντικρίζουν το εκτελεστικό
απόσπασμα», είχε τονίσει η Βέρα Βρανά
στην ομιλία της.
Η Ηρώ Μπαρτζώτα, αντιπρόσωπος
του ΚΚΕ, ανέδειξε στην ομιλία της: «Η
γυναίκα έχει παράδοση στον πόλεμο.
Ατομικά, όμως, και μεμονωμένα. Μόνο
τώρα η γυναίκα παίρνει μαζικά μέρος
στον πόλεμο και παλεύει δίπλα στον άντρα
μαχητή. Εκτιμιέται απ’ όλους, γίνεται
αξιωματικός,
Πολιτικός
Επίτροπος,
ανδραγαθεί στη μάχη. Θα πρέπει να
είμαστε αισιόδοξες για το μέλλον, γιατί
ξέρουμε πώς ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε με
την πάλη μας και πώς τώρα με τη δουλειά
μας, με την Ένωσή μας θα συμβάλλουμε
πιο αποφασιστικά για να ‘ρθει γρήγορα η
νίκη».
Η σύσκεψη εξέλεξε Επιτροπή της Ένωσής,
που αποτελούταν από 15 γυναίκες, και
αντιπροσωπεία για το Β’ Διεθνές Συνέδριο
της ΠΔΟΓ. Οι γυναίκες που συμμετείχαν
στην Επιτροπή ήταν οι: Χρύσα
Χατζηβασιλείου, Ρούλα Κουκούλου,
Βέρα Νικολεύσκο, Βάγιω Βουρλά,
Ηρώ Μπαρτζιώτα, Ρίτα Λαζαρίδου,
Μαρία Νάκου, Ουρανία Περοβίτου,
Καίτη Νικολέτου, Αφροδίτη Πιάκου,
Καίτη
Χαλυβοπούλου,
Σουμέλα
Σιδηροπούλου, Μαρίκα Κακαβά.
Η Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της
ΠΔΕΓ
Στις 1-3 Μάρτη 1949 πραγματοποιήθηκε
η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ.
Η Συνδιάσκεψη έγινε μέσα στη φωτιά της
μάχης, σ’ ένα πολεμικό αμπρί στο Βίτσι.
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Η ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ιδιαίτερη σημασία είχε η προετοιμασία
της Συνδιάσκεψης, η εκλογή των
αντιπροσώπων, αλλά και οι δύσκολες
συνθήκες που αντιμετώπισαν οι γυναίκες
μέχρι να φτάσουν στο Βίτσι:
«Τα χιόνια λιώσανε και πάνω στην πλαγιά
του Ρότο το παχύ φύλλωμα του δάσους
έφτιαξε ένα μαλακό στρώμα, λες και η
μάνα γη έστρωσε τα βουνίσια βελούδα
της για τα μπαρουτοκαπνισμένα παιδιά
της. Εδώ πριν λίγες μέρες μαζεύτηκαν οι
μαχήτριες του 3ου Τάγματος της 108ης
Ταξιαρχίας μας. Στην πανηγυρική αυτή
συγκέντρωση άρχισαν τις προετοιμασίες
τους για να γιορτάσουν τη Διεθνή Μέρα
της Γυναίκας στις 8 Μάρτη.
Έβγαλαν τους αντιπροσώπους που θα
στείλουν στη συνδιάσκεψη γυναικών.
Μίλησαν για τη ζωή, για τον πόλεμο, για
τα ζητήματά τους. Πόσο θα συγχυζόταν
η μαντάμ Εφοπλιστίδου, η κυρία
Τραπεζιτοπούλου αν από κάπου μπορούσε
να δει αυτά τα ατίθασα ανυπότακτα
κορίτσια της Ελλάδας. Τα κορίτσια αυτά,
τις καλύτερες θυγατέρες του λαού της
Ελλάδας, που με το ντουφέκι στο χέρι
διεκδικούν και κερδίζουν τη ζωή τους...»
(ραδιοφωνικός
σταθμός
«Ελεύθερη
Ελλάδα»: «Οι μαχήτριες εκλέγουν τις
αντιπροσώπους για την Α’ Συνδιάσκεψη
της ΠΔΕΓ», 2.3.1949).
Μεγάλη ήταν η σημασία της προετοιμασίας
της Α’ Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της
ΠΔΕΓ από τις γυναίκες. Τους έδωσε ώθηση
στο να κινητοποιηθούν, ν’ ανεβάσουν τη
μαχητικότητά τους, τον ενθουσιασμό τους.
Μπροστά στη Συνδιάσκεψη, οι μαχήτριες
του ΔΣΕ έβαλαν άμιλλα σ’ όλους
τους τομείς της δράσης τους. Το κάθε
στέλεχος, η κάθε μαχήτρια προσπάθησε
να βρει και να πετύχει κάτι καινούργιο,
κάτι μεγαλύτερο. Βγήκαν εκατοντάδες
σκοπεύτριες, καινούργιες σαμποτέρ,
ολμίστριες, ανιχνεύτριες. Στη Σχολή
Αξιωματικών, στα έμπεδα, στα συνεργεία,
στους σχηματισμούς, στις μεταφορές,
παντού, με ανέβασμα της απόδοσης
προετοιμάστηκε η Συνδιάσκεψη.
Γινόταν μεγάλη καμπάνια εκλαΐκευσης
προς τιμή της Συνδιάσκεψης. Είχαν
βγει χιλιάδες τρικ και προκηρύξεις,
175.000 έβγαλε η Επιτροπή της
ΠΔΕΓ και χωριστά τα δικά της κάθε
περιοχή και ταξιαρχία. Μόνο η 107η
Ταξιαρχία έβγαλε 9.500 έντυπα τρικ,
2.500 χειρόγραφα και πολυγραφημένη
εφημερίδα. Τοιχοκολλούνταν παντού
αφίσες, γράφονταν συνθήματα, μιλούσαν
οι τηλεβόες.
Παράλληλα γινόταν οργανωτική δουλειά.
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Συσκέψεις στελεχών σ’ όλες τις περιοχές για
την καλύτερη προετοιμασία και συμβολή
τους στη Συνδιάσκεψη. Συνελεύσεις που
καθόριζαν το πλάνο της άμιλλας. Με την
ίδια ένταση και ενθουσιασμό δούλευαν όλα
τα τμήματα.
Με τον ίδιο ενθουσιώδη τρόπο
προετοιμάζονταν για τη Συνδιάσκεψη και
οι γυναίκες στις απελευθερωμένες από
τον ΔΣΕ περιοχές, στα χωριά. Μόνο τα
μέλη της ΑΦΖ στα χωριά Φλώρινας και
Καστοριάς δούλεψαν με άμιλλα για τη
Συνδιάσκεψη και προσέφεραν στον ΔΣ
425 ζεύγη κάλτσες, 373 οκ. μαλλί, έβγαλαν
45 αντάρτισσες απ’ τα κατεχόμενα και
ενίσχυαν με τρόφιμα τα νοσοκομεία. Οι
αγρότισσες απ’ τα μισοελεύθερα χωριά
Βεντζίων - Γρεβενών έπλεξαν σε δυο
βδομάδες 2.000 ζεύγη κάλτσες, 500
φανέλες... Έγιναν κινητοποιήσεις για γάλα
των παιδιών σε 6 χωριά, για το άνοιγμα
των σχολείων σε 4, για την ειρήνευση σε 1.
Μπήκαν βάσεις της Ένωσης σε 6 καινούρια
χωριά και δημιουργήθηκε επαφή με μια
πόλη.
Η Γιάννα Τρικαλινού αφηγείται σχετικά
με την πορεία των αντιπροσώπων για τη
συμμετοχή τους στη Συνδιάσκεψη: «...
Πήρα μέρος βέβαια και στη Συνδιάσκεψη
στο Βίτσι, έγινε το Μάρτη του 1949.
Ξεκινήσαμε 12 κοπέλες από το Καρπενήσι,
τη μάχη του Καρπενησίου και στην πορεία
γίναμε 17, ήρθανε κι άλλες μαζί μας.
Είχαμε 15 μέρες πορεία, αξιολύπητες,
ταλαιπωρημένες πολύ (...) Στο Βίτσι
ξεχωρίζαμε από την ταλαιπωρία. Τις
περισσότερες μας έπιανε ο ύπνος μέσα
στη Συνδιάσκεψη, δεν είχε ξεπεραστεί η
ταλαιπωρία. Τη νύχτα περπατούσαμε, τη
μέρα σταματούσαμε. Μας άφησαν μετά
από τη Συνδιάσκεψη. Ήταν πραγματικά
καταπληκτική
Συνδιάσκεψη,
ήταν

αντιπρόσωποι από τη Νότια Ελλάδα,
μίλησα βέβαια και στη Συνδιάσκεψη. Είχαν
έρθει κι από 6 σοσιαλιστικές χώρες κι από
τη Γαλλία αντιπροσωπίες ξένες. Μετά,
όταν τέλειωσε η Συνδιάσκεψη, μας έβαλαν
σ’ ένα μέρος εκεί να ξεκουραστούμε,
να συνέλθουμε και να συνεχίσουμε και
πάλι την πορεία. Ήμαστε στην Πρέσπα,
εκεί πήγαμε να φυλαχτούμε, ευτυχώς
που ήμαστε στην πλαγιά γιατί οι σφαίρες
πέφτανε από τα αεροπλάνα, αφού μιας
συντρόφισσας της τρύπησαν τη χλαίνη.
Ευτυχώς δεν έπαθε καμία μας τίποτα γιατί
προλάβαμε και πέσαμε στην πλαγιά, μας
εντόπισαν τα αεροπλάνα και κατέβαιναν
χαμηλά».
Οι αντιπρόσωποι αντιμετώπισαν πολλά
εμπόδια και δυσκολίες για να φτάσουν,
χαρακτηριστική είναι η παρακάτω
περιγραφή των αντιπροσώπων γυναικών
από τη Νότια Ελλάδα:
«Δεκαοχτώ κοπέλες φτάσαμε στο χώρο
της Συνδιάσκεψης σαν αντιπρόσωποι των
μαχητριών του Κλιμακίου και των γυναικών
της Νότιας Ελλάδας. Φτάσαμε ύστερα
από 26 ολόκληρες μέρες πορεία, μέσα στα
χιόνια και στις παγωνιές, αντιμετωπίζοντας
θαρραλέα τους εχθρικούς κλοιούς
και τις ενέδρες και παρακάμπτοντας
τα ναρκοπέδια. Ξεκινήσαμε από το
Καρπενήσι. Από την πρώτη κιόλας μέρα,
στον αυχένα του Καρπενησιού, μας έπιασε
χιονοθύελλα. Εμείς, όμως, είχαμε πάρει τη
μεγάλη απόφαση να φτάσουμε εδώ πάνω,
στη Λεύτερη Ελλάδα, στην καθορισμένη
ημερομηνία και γι’ αυτό αψηφούμε
κάθε κίνδυνο. Με τα όπλα μας και
φορτωμένες τους γυλιούς με τις σφαίρες
και τις χειροβομβίδες, ανεβαίνουμε τις
ανηφοριές και κατεβαίνουμε τις απότομες
κατηφοριές. Το χιονόνερο που πέφτει
πάνω μας σε λίγα λεπτά φαίνεται σωστό
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κρύσταλλο. Τα μάτια δεν φαίνονται από τα
παγωμένα στρώματα που ‘χαν στοιβαχτεί
το ένα πάνω στ’ άλλο, γύρω στις κόγχες.
Τα μαλλιά μας είναι σκεπασμένα με
κρύσταλλα. Ολόκληρες είχαμε μετατραπεί
σε κινούμενα παγωμένα φαντάσματα».
Η Βάγια Παπακόγκου είχε τοποθετηθεί
στο Επιτελείο της Ι Μεραρχίας Θεσσαλίας
ως βοηθός του Πολιτικού Επιτρόπου και
στη συνέχεια της απονεμήθηκε ο βαθμός
της υπολοχαγού Πολιτικού Επιτρόπου.
Ως υπεύθυνη των μαχητριών της 1ης
Μεραρχίας, περιέγραφε την πορεία προς
τη Συνδιάσκεψη:
«Και δεν ήταν απλό να πάνε οι γυναίκες
αντιπρόσωποι σ’ αυτό το συνέδριο, μέσα
στη φωτιά του πολέμου. Διακινδύνευαν
τη ζωή τους και πέρασαν χίλιες-μύριες
κακουχίες. Ξεκίνησαν και έφτασαν
ένα μήνα περίπου μετά στον τόπο
προορισμού τους. Στην πορεία, αλλά και
στην επιστροφή, τα πόδια δεν έβρισκαν
πουθενά ίσιο τόπο να πατήσουν... Τις
πλαγιές διαδέχονταν οι γκρεμοί και τους
γκρεμούς δασωμένες ζώνες, που τα δέντρα
μας εμπόδιζαν να βλέπουμε προς τα
πού λοξοπήγαν οι μπροστινοί μας κι αν
εκείνοι που μας ακολουθούν βρίσκονται
πίσω μας... Όλες τις προμεσημεριάτικες
ώρες ο “Γαλατάς” έψαχνε τις πλαγιές
της ρεματιάς σε απόσταση περί το μισό
περίπου χιλιόμετρο μπροστά μας, εκεί
που υπολόγιζαν οι μοναρχοφασίστες πως
θα βγαίναμε».

Τελικά, στην Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
της ΠΔΕΓ πήραν μέρος 325 γυναίκες
- αντιπρόσωποι απ’ όλες τις μεριές της
χώρας (πλην της Πελοποννήσου), ώστε
να ενώσουν την προσπάθειά τους, να
διδαχτούν από την πείρα, να κάνουν
αποφασιστικότερη την πάλη τους, κινώντας
στον αγώνα κι άλλες γυναίκες.
Η συμμετοχή των γυναικών στη
Συνδιάσκεψη
χαρακτηρίστηκε
από
αγωνιστικότητα,
ωριμότητα
και
αποφασιστικότητα για τη συνέχιση του
δίκαιου αγώνα τους.
Στη Συνδιάσκεψη δεν φάνηκε μόνο
ο απαράμιλλος ηρωισμός, μα και η
ωριμότητα και το πολιτικό ανέβασμα
της
γυναίκας.
Μίλησαν
για
τα
προβλήματα. Στάθηκαν στις δυσκολίες
και στις αδυναμίες που ακόμα υπάρχουν,
υπόδειξαν τρόπους για να καλυτερέψει
η ειδική πολιτική δουλειά στις γυναίκες
του ΔΣΕ. Στη Συνδιάσκεψη ακούστηκε
με τις αντιπροσώπους της η γυναίκα της
κατεχόμενης Ελλάδας. Τόνισαν όλες την
αγάπη της σκλαβωμένης πατριώτισσας για
τον ΔΣ και την αντίστασή της, πώς κρύβει
τους ελεύθερους σκοπευτές, πώς μοιράζει
τον Τύπο της λευτεριάς και τι μπορεί να
πετύχουν οι γυναίκες με τη μαζική πάλη
τους. Οι γυναίκες στην Ιερισσό πήραν τα
όπλα από τους άντρες τους, τα πέταξαν
στην αστυνομία, λέγοντας: «Αν θέλετε
φρουρά γράψτε στον Τσαλδάρη να σας
στείλει, οι άντρες μας έχουν οικογένεια,

δεν μπορούν να κρατάν όπλα για ξένα
συμφέροντα».
Μέσα από το καμίνι της πάλης
αναπλάθεται, μεταμορφώνεται, βγαίνει ο
καινούριος τύπος της λαϊκής αγωνίστριας
που κέρδισε το θαυμασμό και το σεβασμό
του λαού.
Η Συνδιάσκεψη, μελετώντας τις αδυναμίες
και την πλούσια πείρα που συγκεντρώθηκε,
έβγαλε συμπεράσματα και χάραξε
καθήκοντα.
Η ΠΔΕΓ ήταν μέλος της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών
(ΠΔΟΓ). Μάλιστα, συμμετείχε στο Β’
Συνέδριό της στη Βουδαπέστη, το 1948,
με αντιπροσωπεία της, που επικεφαλής
της ήταν η Χρύσα Χατζηβασιλείου,
καθώς και στο Συμβούλιο της ΠΔΟΓ,
που συγκλήθηκε στη Μόσχα το Νοέμβρη
του 1949. Η ΠΔΕΓ συμμετείχε και
τον Απρίλη του 1949 στο Παγκόσμιο
Συνέδριο για την Ειρήνη, οι εργασίες
του οποίου διεξάγονταν ταυτόχρονα στην
Πράγα και στο Παρίσι.
Σημείωση: Το κείμενο προέρχεται από το

Τρέχω να προλάβω. Αλλού έχω τις χαρές
μου που τους βρίσκω και αλλού τις λύπες
μου που δεν τους πρόλαβα. Και όλα
μαζί συνθέτουν το περίεργο κοκτέιλ των
συναισθημάτων. Τα παίρνω με τη σειρά
τα πράγματα και να δω που θα με πάνε…
Δεν ξέρω πόσο μακρύς είναι ο δρόμος της
αναζήτησής μου. Ξέρω όμως ότι υπάρχει
Ιστορία.
Και αρχίζω τα τηλεφωνήματά μου πότε
εδώ και πότε εκεί. Λίγες πληροφορίες
από την Ματούλα και όλα παίρνουν τον
δρόμο τους. Μιλάμε στο τηλέφωνο.
Βρίσκουμε γνωστούς μας. Έζησε και αυτή
την προσφυγιά της Ρουμανίας όπως κι
εγώ. Παιδιά της ΕΙΡΗΝΗΣ είμαστε, με
γονείς Αντάρτες… Μιλάμε τώρα για την
οικογένεια Αγγελίδη (της μητέρας της)
από το χωριό Ασβεστάδες του Έβρου.
Με τέσσερα παιδιά ο Γιάννης Αγγελίδης.
Αγρότες και με τα προβλήματα της ζωής
στα χωριά.

Και αρχίζει η Ματούλα και τους μετράει:
«1-2-3-4 παιδιά στο Δ.Σ.Ε. Η μάνα μου,
Δήμητρα το όνομά της έφυγε πριν λίγο
καιρό στα 93 της χρόνια, ο αδερφός της
ο Αντώνης σκοτώθηκε στο βουνό, ο θείος
μου ο Δήμος έφυγε πριν λίγο καιρό…»
Και τώρα; Παγωμένη και διψασμένη τρέχω
να μάθω με κομμένες τις ελπίδες μου, με
τρέμουλο που δεν μπορώ να σταματήσω
και με ανάσα άτακτη περιμένω να ακούσω
για το τέταρτο παιδί. Ωχ, τι ανακούφιση
ήταν κι αυτή! Ζει, ζει το τέταρτο παιδί της
οικογένειας Αγγελίδη. Είναι η ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, σήμερα κάτοικος Αθηνών.
Κοντεύει τα 90 της χρόνια. Ουφ, τι ήταν κι
αυτό. Χαρά και ελπίδα μαζί. Θα ακούσω
ζωντανά την Ιστορία της. Και η ελπίδα
μου μεγαλώνει. Την ακούω στο τηλέφωνο.
Συστήνομαι και μπαίνω αμέσως στο θέμα.
Γλυκιά φωνή διακρίνω, έτοιμη να απλώσει
το χέρι, να μου πει ότι απέμεινε στη
μνήμη της… Είναι πολλές δεκαετίες, είναι

αντίστοιχο κεφάλαιο της έκδοσης «Η
συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας (1946-1949)», που είναι μια
συλλογική εργασία του Τμήματος της ΚΕ του
ΚΚΕ για την Ισοτιμία των Γυναικών και
εκδόθηκε προς τιμή των 70 χρόνων από την
έναρξη του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, από τη «Σύγχρονη Εποχή».

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Της Άννας Κεφαλέλη

Ε

κεί, στον Έβρο πάλι. Τούτη τη φορά
οδηγός μου είναι το π. Καλημέρα,
τεύχος 5 και 6 του 2016. Γράψαμε
την Ιστορία μεταλλίου και αγώνων της
οικογένειας Παπαδαμάκη από την Σιταριά
Έβρου. Συγκλόνισε αρκετούς και πολλοί
θυμήθηκαν τα δικά τους παθήματα.
Το κείμενο και το περιοδικό Καλημέρα,
από χέρι σε χέρι έφτασε στα χέρια ενός
αδερφού (παιδιού της οικογένειας).
Συγκίνηση μεγάλη. Αληθινή Ιστορία ζωής
και πολέμου. Και τώρα, με την περπατησιά
της αναζήτησής μου έφτασα εκεί κοντά,
πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί δίπλα
φτάνει και το περιοδικό αυτό. Ανοίγει κάθε
δίμηνο την πόρτα στο σπίτι της Ματούλας,
παιδί Αγωνιστών του Δ.Σ.Ε. και αυτή, με
ρίζες στο χωριό Ασβεστάδες. Μάλιστα.
Εδώ δεν έφτασα. Δεν ξέρω και κάτι.
Καιρός να μάθω. Αρκετά άκουσα για τα
γύρω χωριά, για τη ζωή τους και τον αγώνα
τους στα χρόνια του πολέμου.
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πολλά και τα χρόνια. Κι όμως, όλα είναι
ζωντανά και αμείωτα. Θα προσπαθήσω
να περάσω στο χαρτί αυτά που άκουσα,
όπως τα άκουσα, με τη δική της σοφία,
σκέψη, περιγραφή και έκφραση, χωρίς
να πειράξω κάτι. Μόνο λίγες ερωτήσεις,
και λίγες σκέψεις μου εκεί στην κουβέντα
μας αναφέρω. Δεν τολμώ να γράψω κάτι
παραπάνω. Είμαι βέβαιη πως δεν θα τα
καταφέρω… Ένας γρήγορος διάλογος
γνωριμίας και τα συμπεράσματα δικά σας.
«Ασχολούμαι με την Ιστορία σας. Μένω
στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμώ τον Αγώνα
σας. Τον σέβομαι. «Α… τον εκτιμάς.
Δεν θέλουμε και τίποτα παραπάνω».
Θεία Σοφία, κάπου πήρε το μάτι μου
για ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΗΛΕΚΤΡΑ στο
Δ.Σ.Ε. Εγώ για τα παράσημα του Δ.Σ.Ε.
έχω γράψει για τον καθένα ξεχωριστά, γι’
αυτούς που πρόλαβα και τους άκουσα.
Ψάχνω να μάθω την Ιστορία που κρύβεται
πίσω από το μετάλλιο. Ξέρω πως είναι
πράξεις ηρωισμού, θέλω όμως να τις
ακούσω. Αλλά ας πάρουμε από την αρχή
το φευγιό σου και σιγά, σιγά θα φτάσουμε
και στο μετάλλιο. Με ενδιαφέρει πού,
πότε και γιατί. Ας δούμε φεύγοντας από
Ασβεστάδες Έβρου μέχρι που έφτασες.
«Α, από το χωριό μου, από τον Έβρο
δηλαδή έφτασα μέχρι το Γράμμο και
Βίτσι. Έφτασα με τα πόδια. Από βουνό
σε βουνό πήγαινα… ποδαράτα λέμε εμείς.
Έφυγα με την Ταξιαρχία του Σοφιανού.
Πήγαινα όπου χρειάζονταν, όπου ήταν
ανάγκη και όπου αποφασίζανε».
Έχω στο μυαλό μου τη διαδρομή της
μητέρας μου με την Ταξιαρχία του
Σοφιανού από τον Έβρο πάλι μέχρι το
Γράμμο και Βίτσι. Αραδιάζω: από Δέρειο,
Δαδιά, Ξάνθη, Κομοτηνή, Χαϊντού,
Παπάδες, Φλώρινα, Νάουσα πέρασες;
«Ναι, ναι, τα πέρασα, έκατσα κάμποσο
καιρό εκεί στη Χαϊντού αλλά κατεβαίνοντας
δεν μπήκα στη Φλώρινα. Το πρώτο λημέρι
ήταν στο Δέρειο. Παρουσιάστηκα εκεί το
1947. Ήμουν 16 χρονών».
Μού τα λες τα 16 σου σα να ήσουν 26.
Αισθανόσουν μεγάλη, ε;
«Ναι, έτσι είναι. Γεννήθηκα το 1928.
Φεύγοντας έφτασα στο Γράμμο - Βίτσι
μέσα από πυρά και σίδερα. Εκεί ήμουνα,
στο λόχο που ήταν κινητός. Όπου μας
ζητούσαν πηγαίναμε για ενίσχυση, όπου
υπήρχαν έκτακτες ανάγκες και γι’ αυτό
λέγονταν και κινητός λόχος. Ήμουν στην
16η Ταξιαρχία του Σοφιανού. Πέρασα
και από Μάλι-Μάδι, Μπίκοβικ. Εκεί στο
Μπίκοβικ τραυματίστηκα. (Στο Μπίκοβικ
τραυματίστηκε και η μητέρα μου). Ήταν
φθινόπωρο, Οκτώβρης μήνας, με βρήκαν
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εκεί όπου τραυματίστηκα μετά από μέρες.
Είχε πολύ κρύο τότε. Ξέρεις, στα βουνά,
εκεί ψηλά που η θερμοκρασία πέφτει.
Ψιλοχιόνιζε. Έριχνε χιονόνερο κι εμείς
γαντζωμένοι εκεί στις κορυφές. Εκεί
τραυματισμένη έκατσα. Δεν μπορούσα να
προχωρήσω. Με ψάχνανε. Οι συναγωνιστές
μου ήξεραν ότι τραυματίστηκα εκεί. Μου
είπαν να κάτσω εκεί και ότι θα έρθουν να
με πάρουν. Αλλά εγώ απ’ το φόβο μου μην
έρθει ο στρατός και με βρει, έφυγα γιατί
ήμουν ακάλυπτη. Κατέβηκα λίγο πιο κάτω
να κρυφτώ. Οι συναγωνιστές του λόχου
μου ήρθαν την επομένη να με πάρουν και
δεν με βρήκαν, είχα κρυφτεί. Με ψάχνανε
εκεί που με άφησαν. Εγώ όμως έφυγα,
πήγα πιο κάτω και κρύφτηκα στη σκιά ενός
κέδρου. Ήμουν καλά σκεπασμένη με τα
φύλλα και τα κλαδιά του. Δεν ήθελα να με
πιάσει ο στρατός γιατί ήξερα πως θα έχω
κακά ξεμπερδέματα».
Δε μπορώ, θα ρωτήσω τώρα τι έτρωγε
και αν έδεσε το χέρι, το τραύμα. Και
η περιγραφή κείνης της στιγμής είναι
συγκλονιστική:
« Είχα να φάω δέκα μέρες ψωμάκι. Δεν
είχα να φάω ούτε ψωμί, ούτε τίποτα άλλο.
Και τότε σκάλιζα το χώμα, τα χόρτα
-αυτά έτρωγα. Έψαχνα γύρω μου χόρτα
με ρίζες σαν ραπανάκια ( μικροί βολβοί),
είχαν ένα κεφαλάκι στη ρίζα, το έσκαγες
και το έτρωγες. Ρουφούσα και τα υγρά
τους. Τρώγαμε χόρτα και πάλι χόρτα.
Δεν μπορούσα ούτε να κουνηθώ κείνες τις
μέρες, με το τραύμα στο δεξί μου χέρι.
Δεν ήταν και μικρό. Ξεκινούσε το σχίσιμο
από τον ώμο επάνω και μέχρι τον αγκώνα.
Άνοιξε το κρέας πέρα, πέρα. Και τότε,
μέχρι να με βρουν, μονάχιμ έσφιξα με το
άλλο μου χέριμ το πληγωμένο. Έσκισα και
το πουκάμισό μου σε κομμάτια και όσο
μπορούσα το έδεσα για να μην χάνω αίμα.
Δάγκωνα με τα δόντια μου την μια άκρη
και τραβούσα, έσφιγγα με το άλλο μου
χέρι. Τι να έκανα; Τραβούσα το κουρέλι
γύρω από την πληγή με το ένα χέρι και
με τα δόντια. Μισό χέρι μου έμεινε στο
τέλος. Δε βαριέσαι, πέρασαν, τα ξέχασα.
Αν και δε θέλω να τα ξεχάσω. Και να θέλω
να τα ξεχάσω δεν μπορώ. Κείνες τις μέρες
εκεί κριμένη περίμενα. Δεν ήταν ούτε μία,
ούτε δύο. Πέντε μέρες παρακαλώ. Με
βρήκαν άλλοι αντάρτες που περνούσαν
από εκεί. Δεν ήταν ο λόχος μου. Ήταν
άλλος λόχος και πήγαινε σε αποστολή.
Με πήραν και με προώθησαν για το
Νοσοκομείο το Προσωρινό του βουνού.
Εκεί βρήκα και την πατριώτισσα μου την
Παρασκευούλα Καλαϊτζή από το Ευγενικό
Έβρου. Με πόδι κομμένο και χέρι χωρίς

παλάμη τραυματίστηκε σε μάχη του
Γράμμου. Με φρόντιζε στο Νοσοκομείο
η Παρασκευούλα. Με χτένιζε και με
έπλενε μέχρι να αποκτήσω τις δικές μου
δυνάμεις. Τώρα το δεξί μου χέρι είναι ξερό
και παράλυτο. Και η Παρασκευούλα ξέρω
πως πήρε Μετάλλιο του Δ.Σ.Ε. και έζησε
στη Ρουμανία. Πόσα ακόμα θα θυμηθώ;
Τι στιγμές είναι αυτές; Πώς μας ψάχνεις
και μας βρίσκεις εσύ Άννα;» Ε, όχι και σας
βρίσκω… να, την Παρασκευούλα δεν την
πρόλαβα όπως και πολλούς άλλους…
Αυτή η περιπέτεια κρύβονταν πίσω από το
Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑ. Βρήκα αναφορά
στην Εφημερίδα της Προσωρινής
Κυβέρνησης Βουνού στο φύλλο 732/8/1949. Επίσης αναφέρεται και στην
μελέτη του Ζελιλίδη για τα μετάλλια,
στο περιοδικό
Εθνικής Αντίστασης,
σελ. 63 όπου γράφει ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
(ΓΙΑΝΝΗΣ) ΣΟΦΙΑ, λοχίας. Έμαθα
πως ήταν και Ανθυπολοχαγός (ψευδώνυμο
Αφροδίτη) στο Δ.Σ.Ε. Εδώ φτάσαμε στο
μετάλλιο και στο Γράμμο- Βίτσι, αλλά η
Ιστορία της οικογένειας δε σταματά εδώ.
Οι περιπέτειες αρχίζουν από το χωριό
στα χρόνια της βίας και τρομοκρατίας.
Είναι μαθήματα Ιστορίας για κείνους που
δεν άκουσαν και δεν διάβασαν αυτό το
κομμάτι του διωγμού και ξεριζωμού θα
έλεγα. Είναι όμως μαθήματα και για μας
που διαβάζουμε και νομίζουμε πως τα
ξέρουμε όλα! Και συνεχίζει η αγωνίστρια
Σοφία:
«Η οικογένειά μου είχε τέσσερα παιδιά
και δύο οι γονείς μας. Μέναμε στο χωριό
Ασβεστάδες. Μάς κυνηγούσαν από πολύ
νωρίς, μας τυράννησαν στο χωριό πολύ.
Δεν μας άφησαν. Είχα τον αδερφό μου
Αντώνη αντάρτη. Έφυγε ο πρώτος κι ας
ήταν ο μικρότερος. Πιο μικρός και από
μένα. Τον κυνήγησαν πολύ. Τον χτύπησαν
άγρια στο χωριό μας κι έφυγε στα 15 του,
παιδί ακόμα. Τον ξυλοκόπησαν άσχημα,
του σπάσανε το κεφάλι και για να τον
θεραπεύσουνε έκοβαν μουριές τις λέγαμε
και έτρεχε από την φλούδα του δέντρου
ένα πράσινο υγρό. Το βάζανε πάνω στην
πληγή του για να κλείσει. Βλέπεις Άννα
μου, τότε στην ΕΠΟΝ ήταν ο Αντώνης
και σύνδεσμος στους αντάρτες. Μόλις
πάτησε στα πόδια έφυγε στο βουνό».
Θεία Σοφία εγώ βρήκα αναφορά για τον
Αντώνη, τον αδερφό σου, στο βιβλίο
«Έπεσαν για τη ζωή», τόμος 7γα, σελ.98,
έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, όπου γράφει:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ του
Γιάννη και της Μαρίας. Γεννήθηκε
το 1928 στο χ. Ασβεστάδες Έβρου.
ΕΠΟΝίτης. Μέλλος του ΚΚΕ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Ανθυπολοχαγός ΠΕ στη 18η Ταξιαρχία
του Δ.Σ.Ε. Πήρε έπαινο στη μάχη
της Σιάτιστας(15/11/48). Σκοτώθηκε
στη μάχη Ποντινής Γρεβενών την 1/
Δεκ./1948.
«Δε γλύτωσε, μονολογεί η θεία Σοφία.
Λίγες κουβέντες και λίγες στιγμές σιωπής.
Και η κουβέντα μας τραβάει τον δρόμο
της και όπου μας πάει.
«Τώρα στο χωριό δεν είχαμε ούτε σπίτι.
Εγώ και η μάνα μου φτάσαμε στην
Αλεξανδρούπολη, στις καπναποθήκεςφυλακές. Έτσι, για την δράση του αδερφού
μου Αντώνη. Το ίδιο και ο πατέρας μου,
πήρε το δρόμο της εξορίας. Μάς κάψανε
το σπίτι στο χωριό. Κι εμείς όταν βγήκαμε
από την φυλακή και επιστρέψαμε στο
χωριό, βρήκαμε ένα καμένο σπίτι και
τον πατέρα μας εξορία στα νησιά, για
Σαμοθράκη (Αλώνια) άκουγα. Πήγαμε
και μείναμε στην αυλή, δίπλα με τα ζώα.
Εκεί, στο χαϊάτ(ι) όπως το λέγαμε μαζί
με τα κατσίκια μας. Γιατί το χειμώνα τα
ζώα τα κρατούσαμε στο χωριό, δεν τα
βγάζαμε έξω. Εκεί, στην αυλή - άνθρωποι
και κατσίκια μαζί. Πλαγιάζαμε, άνθρωποι
και κατσίκια δίπλα, δίπλα και σε λίγα
τετραγωνικά. Η ζωή μας αυτή ήταν
τυραννισμένη. Μάς διώξανε όμως και
από εκεί. Τώρα θέλανε να κάψουν και το
χαϊάτ(ι) αυτό. Και τότε πού να πάμε; Στο
χωριό δεν μας θέλουν. Όλοι φοβούνται,
ακόμη και η γιαγιά μας. Φόβος και
τρόμος στα χωριά μας. Δες τώρα, εμένα
και την μάνα μου, μάς κρατούσαν στη
Φυλακή (Αλεξανδρούπολη) και ύστερα
μας δίκαζαν για να μας στείλουν στα νησιά,
εκεί που ήταν οι γυναίκες κρατούμενες.
Δεν πρόλαβαν όμως να μας στείλουν.
Επιστρέφοντας στο χωριό μας, εγώ έφυγα
αμέσως για το βουνό. Αργότερα έφυγε και
η μάνα μου για το βουνό. Δεν ανταμώσαμε
εκεί πάνω. Τώρα ήμασταν όλοι στο βουνό,
γονείς και παιδιά μαζί. Όλοι αντάρτες. Ο
μπαμπάς μου σκοτώθηκε. Έβοσκε τα ζώα
των ανταρτών γιατί έπρεπε να έχουν να
τρώνε και περνώντας αεροπλάνο από εκεί
πάνω, τον σημάδεψε… Έμεινε για πάντα
όπως έμαθα στο Καϊμακτσαλάν… (Εγώ
έψαξα στο Έπεσαν για τη ζωή, όμως
δεν τον βρήκα. Ακόμα ένας ανώνυμος
ήρωας αυτού του αγώνα). Μείναμε εγώ
η Δήμητρα και ο αδερφός μας ο Δήμος.
Ή μάνα μου έφτασε μέχρι τη Χαϊντού
και από εκεί πέρασε στη Βουλγαρία. Η
αδερφή μου, η Δήμητρα έφυγε και αυτή
για το βουνό. Μαχήτρια του Δ.Σ.Ε και
η Δήμητρα. Με δράση στην ΕΠΟΝ και
συμμετοχή ως αντάρτισσα εκ μέρους
της νεολαίας στο Συνέδριο (ή φεστιβάλ)
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νεολαίας στη Βουλγαρία εκείνα τα χρόνια.
Και ξέρεις, ήταν σπουδαίο γεγονός για
κείνα τα χρόνια».
Και τώρα κρατώ λίγα στοιχεία ακόμα
από την κουβέντα μου με την κόρη
της Δήμητρας την Ματούλα, έτσι
όπως καταγράφηκαν στη μνήμη της
από τις αφηγήσεις της μητέρας της
(της Δήμητρας). Λίγες αλλά πολύτιμες
πληροφορίες για μας που σκαλίζουμε το
χτες. Να τι μου λέει η Ματούλα:
«Η μητέρα μου ήταν μαχήτρια του Δ.Σ.Ε.
Γεννήθηκε το 1928 και το 1948 βγήκε
στο βουνό. Έκανε μόνο στην περιοχή
του Έβρου. Δεν κατέβηκε πιο κάτω.
Πήρε μέρος στη μάχη των Μεταξάδων,
στο Ζοντάντεπε, στη μάχη της σοδιάς…
Εδώ μου έλεγε: αυτοί μας ρίχνανε
με κανονάκια κι εμείς μαζεύαμε τα
στάρια… θερίζαμε και τα βόλια από
δίπλα μας σφυρίζανε… Ήταν ο λόχος
των γυναικών που θέριζαν το στάρι, το
αλέθανε, κάνανε ψωμί για τους αντάρτες.
Τώρα, αν μπορώ να πω λίγα πράγματα και
για τον θείο τον Δήμο, αδερφό της μάνας
μου. Μιλάμε για το τέταρτο παιδί της
οικογένειας. Και αυτός έφυγε αντάρτης,
κυνηγημένος. Ξεκίνησε από τον Έβρο κι
έφτασε στο Γράμμο».
Ναι Ματούλα, για τον Δήμο Αγγελίδη
διάβασα μια μικρή αναφορά στο βιβλίο της
Μαρίκας Τερζόγλου (και αυτή αντάρτισσα
από το Αμμόβουνο του Έβρου. Ήταν
μαζί στο λόχο που πιάστηκαν αιχμάλωτοι,
εκεί στο Μάλι-Μάδι (περιοδικό Εθνικής
Αντίστασης): «Ο Δήμος δικάστηκε στο
Στρατοδικείο της Λάρισας. Γλύτωσε
την καταδίκη σε θάνατο λόγω ηλικίας
(ανήλικος) και καταδικάστηκε σε 20
χρόνια φυλάκιση». Και συμπληρώνει η
Ματούλα: «Ο θείος μου ο Δήμος έφυγε
στα 15 με 16 του στο βουνό. Γεννήθηκε
το 1931 και αφού δικάστηκε έφυγε για τα

νησιά εξορίας - Γιούρα, Κέρκυρα, Αίγινα,
όσα μπορώ να θυμηθώ από τα ακούσματά
μου. Σε μια επιστολή του έγραφε: «Το
ταξίδι προς Αίγινα ήταν ωραίο, αλλά
εμείς ήμασταν κάτω, στα αμπάρια του
πλοίου και με χειροπέδες στα χέρια».
Οι εξορίες στα νησιά άρχισαν το 1949
και κράτησαν μέχρι το 1962. Βάλε και
το χρόνο φυλακών Λάρισας μέχρι να
δικαστεί. Σύνολο 14 χρόνια. Με την
αποφυλάκισή του επέστρεψε στο χωριό».
(1η αριστερά η Αγγελίδου Δήμητρα,
μητέρα της Ματούλας Νεραντζή στη
Βουλγαρία ακόμα με τη στολή του ΔΣΕ)
Και τώρα πριν ολοκληρώσω τούτη την
Ιστορία επιστρέφω στην αγωνίστρια
Σοφία, εκεί που έκανα την αρχή της
κουβέντας μας, εκεί που ακούω ζωντανά
περιγραφές και περιπέτειες. Λίγο ακόμα
θέλω να την ακούσω και να ταξιδεύω στην
Ιστορία. Ακούω με ορθάνοικτα τα μάτια.
Λίγες ερωτήσεις ακόμα και οι απαντήσεις
έρχονται η μία μετά την άλλη. Όχι πως
δεν γνωρίζω γιατί φύγανε στο βουνό.
Να, θέλω να τους ακούω, να μάθουν και
αυτοί που σκόπιμα παραμορφώνουν τον
Αγώνα και τον Δ.Σ.Ε., να ακούσουν και
αυτοί που σκόπιμα προσπερνάνε την φωνή
αυτών των Αγωνιστών. Να πως απαντάει η
αντάρτισσα του Δ.Σ.Ε. Σοφία Αγγελίδου
στην ερώτησή μου: Τώρα, μετά από τόσα
χρόνια θεία Σοφία, πως βλέπεις την
απόφασή σου να φύγεις στο βουνό;
Και κλείνω με την απάντησή της έτσι όπως
την άκουσα:
«Εγώ κορίτσι μου δεν μπορούσα να σταθώ
στο χωριό μου. Έπρεπε να φύγω. Με
κυνηγούσαν πολύ. Καθαρά πράγματα. Αν
μπορούσα θα κοίταγα να μείνω και κάτι θα
γινόταν. Αλλά με τίποτα δεν μπορούσα. Με
κυνήγησε και το χωριό μου. Με είχανε στο
μάτι τους γιατί δούλεψα στις οργανώσεις,
τότε ΕΠΟΝ και ήμουν υπεύθυνη εκεί. Αν
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ΑΘΗΝΑ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ
μπορούσα να μείνω θα τα κατάφερνα να
σταθώ όρθια και να γράψω και πολλά. Εγώ
έφυγα 15 χρονών στις φυλακές με τη μάνα
μου γιατί ήταν αντάρτης ο αδερφός μου και
από τότε δεν ξαναγύρισα στο χωριό μου.
Δεν πήγα ποτέ. Όχι, όχι, μόνο ένα βράδυ
κι εκείνο νύχτα κι έφυγα ξημερώματα την
επομένη. Ήταν η αδερφή μου άρρωστη και
πήγα για λίγες ώρες. Αλλά δεν έκατσα να
με δουν γιατί όταν έμαθαν ότι ήρθα μέχρι
και ο φασίστας που ήξερα ήρθε να δει αν
έφτασα στην αδερφή μου. Εγώ από την
τρομάρα μου πάλι έφυγα. Λέω μέσα μου,
πού ξέρεις τι θα μου κάνουν πάλι και θα
με κλείσουν πάλι. Εμείς τα πάθαμε και δεν
το θέλαμε αυτό, αλλά αφού μας κυνήγησαν
τι έπρεπε να κάνουμε; Μάς έβγαλαν από
τα σπίτια μας στα βουνά με τη βία. Δεν
μπορούσαμε να κάτσουμε στα χωριά μας.
Ο φασισμός αυτά έχει, (θέλει) να ξεκάνει
τον λαό. Εμείς κορίτσι μου κάναμε σκυλίσια
ζωή. Εγώ παιδί μου δεν έκατσα στο χωριό.
Δεν πρόλαβα. Μόνο φυλακές, εξορίες και
βουνά, τίποτα άλλο δε θυμάμαι. Ούτε και το

χωριό μου θυμάμαι. Γιατί δεν έκατσα εκεί,
δεν πρόλαβα; Ήμουν μόνο κυνηγημένη. Τι
να πω; Αναμνήσεις από το χωριό μου; Δεν
πρόλαβα, δεν έχω.
Τότε έρχονταν διάφοροι στο σπίτι μας κι
όλο ψάχνανε. Κι εγώ πίσω από την πόρτα
κρυμμένη για να μην με βρουν, για να μην
με πιάσουν. Πάγωνε η καρδιά μου κείνες
τις στιγμές. Κοίταγα να φύγουν αυτοί και
βουρρρ, έφευγα στα κρυφά, γλιστρούσα και
έτρεχα να γλυτώσω. Αν δεν το έκανα αυτό,
θα καιγόμουν σαν τα ποντίκια μέσα στο
σπίτι μας. Αυτά έγιναν. Χωροφύλακες και
διάφοροι πληρωμένοι του χωριού από σπίτι
σε σπίτι σπέρνανε μόνο φόβο και τρόμο.
Και κάψανε το σπίτι μας. Κοιμόμασταν
με τα κατσίκια μαζί. Κι όμως ήταν έτοιμοι
να μας κάψουν κι εκεί. Και τότε πήραμε
τα βουνά. Ψάχναμε την ελευθερία μας,
την ησυχία μας θέλαμε. Τρέχαμε, σαν τα
πουλιά σκορπούσαμε εδώ κι εκεί.
Εμείς θέλαμε μόνο τη ζωή μας. Καλά
θα κάνεις, να γράψεις, να γράψεις και να
είσαι έτσι όπως σε φαντάζομαι. Μπράβο

που μαζεύεις τα χαμένα μας κομμάτια!
Σε χαίρομε και σου δίνω την ευχή μου.
Πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
Να συνεχίσεις να τα γράφεις και να τα λες
με το όνομά τους. Να μάθει ο κόσμος και
για τον Αγώνα μας και για τη ζωή μας.
Για να ξέρουν τι έγινε τότε και πήραμε τα
βουνά. Ποιος θα άφηνε τα καλά του για να
θυσιάσει τη ζωή του; Ε;;; Δεν τα είχαμε.
Κυνηγημένοι φύγαμε. Δεύτερη λύση δεν
είχαμε».
Και τώρα σταματώ εδώ γιατί φτώχυναν
οι λέξεις μου με τούτο τον επίλογο της
αγωνίστριας Αγγελίδου Σοφία. Ετών
89. Ανθυπολοχαγός του Δ.Σ.Ε., με
παράσημο Ηλέκτρα. Εμφύλιος 19461949.
Κλείνω με ένα ευχαριστώ από καρδιάς, με
ένα δάκρυ για κείνους που δεν πρόλαβαν
να τα πούνε και με έναν σεβασμό σ’ αυτή
τη γενιά και τον Αγώνα της. Λίγες αράδες
ακόμα στις σελίδες της Ιστορίας.
Ευχαριστώ και πάλι για το μάθημα
Ιστορίας.

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1834 Η ΑΘΗΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
«ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ηρακλή Κακαβάνη (atexnos.gr)
Στις 18 Σεπτέμβρη 1834 η Αθήνα
ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού
κράτους, με διάταγμα της αντιβασιλείας
και εμείς βρήκαμε την ευκαιρία να
κάνουμε ένα ταξίδι στη μετεπαναστατική
Αθήνα που τότε ήταν ένα χωριό 300
σπιτιών και πολλών ερειπίων. Να δούμε
πώς αναπτύχθηκε η πόλη αλλά να «ρίξουμε
και μια ματιά» στην κοσμική Αθήνα της
εποχής.
«Η Αθήνα, που πριν απ’ τον
Απελευθερωτικό Πόλεμο αριθμούσε
3.000 περίπου σπίτια, τώρα δεν είχε ούτε
300. Τα άλλα είχαν μεταβληθεί σ’ έναν
άμορφο σωρό από πέτρες» λέει ένας
περιηγητής της εποχής. Και έτσι ήταν.
Όταν αποφασίστηκε η μεταφορά της
πρωτεύουσας από το Ναύπλιο, η Αθήνα
ήταν ένα χωριό 4.000 κατοίκων και ο
Πειραιάς τρεις καλύβες όλο κι όλο – η μία
του νεοδιορισμένου τελώνη.
Ερείπια, σωροί από πέτρες και γκρεμισμένα
σπίτια. Δε διακρίνονται μήτε δρόμοι μήτε
οικόπεδα. Με την απόφαση μεταφοράς της
πρωτεύουσας στην Αθήνα – Σεπτέμβρης
του 1834 – τα λίγα σπίτια δεσμεύονται
για τις ανάγκες του κράτους και των
υπαλλήλων του. Η δοθείσα αποζημίωση
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τις περισσότερες φορές δεν ήταν σύμφωνη
με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους. Η
πρώτη σύγκρουση κατοίκων και αρχών.
(φώτο -ΑΘΗΝΑ: Η Ακρόπολη το
1802 στην Τουρκοκρατία. Πίνακας του
Ε.Dodwell. Ο πίνακας περιέχει ακριβείς

λεπτομέρειες για το εσωτερικό της
Ακρόπολης λίγο πριν από την επανάσταση
του 1821. Στο βάθος φαίνεται ο Υμηττός,
αριστερά ο Λυκαβηττός, που τότε λεγόταν
Αγχεσμός και πίσω του το Πεντελικό
όρος.
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ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχέδια …επιτήδειων
Ταυτόχρονα εγκρίθηκε και το πρώτο
Σχέδιο της Πόλης των Αθηνών που
προέβλεπε
τη
δημιουργία
τριών
κεντρικών δρόμων και τη διαπλάτυνση
και ευθυγράμμιση των άλλων οδών της
νέας πόλης. Αθηνάς, Αιόλου και Ερμού
οι τρεις κεντρικοί δρόμοι της Πόλης. Οι
ρυμοτομικές παρεμβάσεις απαιτούσουν
απαλλοτριώσεις. Άλλος έχανε την αυλή
του, άλλος τον κήπο και άλλος ολόκληρο
το οικόπεδο. Με τη συνδρομή και της
Αστυνομίας οι κάτοικοι αναγκάζονταν
να αποδεχτούν την απαλλοτρίωση.
Γκρεμίζουν το σπίτι τους με αποζημίωση
40 λεπτά τον πήχη και αναγκάζονται να
αγοράσουν οικόπεδο σε άλλο σημείο
προς 3 δραχμές τον πήχη. Οι επιτήδειοι
είχαν αγοράσει τις εκτάσεις και τώρα τις
μοσχοπουλούσαν.
Περίλυπος και εξέφραζε την κακοτυχία
του ο Αθηναίος με τη φράση «Με πήρε το
Σχέδιο» που σε αντίστοιχες περιπτώσεις
τη χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα.

τον πρώτο χορό και η βασίλισσα Αμαλία
αποφάσισε κάποια μέρα να μη συμμεριστεί
τη «χωριάτικη» ζωή του συζύγου της και
να οργανώσει τον πρώτο βασιλικό χορό.
Από τότε οι βραδινές εσπερίδες έγιναν
το επίκεντρο της κοσμικής αθηναϊκής
ζωής. Τώρα, γιατί ασχολούμαστε εμείς
με τέτοιες κοσμικότητες; λαογραφικό και
γλωσσικό το ενδιαφέρον μας…

Κοσμικότητες…
Η ζωή στη νέα πόλη δύσκολη για τους

Όλα τα ‘χει η Μαριορή…
Χορός «Πάνω – Κάτω» στο σπίτι του
Γάσπαρη στην Αθήνα (έργο του Otto
M. von Stackelberg, Βερολίνο 1831).
Μουσείο Μπενάκη
Το σκηνικό των ανακτορικών εσπερίδων
το ίδιο: Καλεσμένοι όλοι οι πρωτεργάτες
της Επανάσταση, όλοι οι διπλωματικοί
αντιπρόσωποι, διάφοροι επίσημοι ξένοι
που βρίσκονταν στην Αθήνα, και οι
επήλυδες αριστοκράτες. «Τυχερός» ήταν
όποιος κατάφερνε να τον προσκαλέσουν
σε κάποια από αυτές τις λιγοστές
εσπερίδες. Η Μαριορή όμως – χήρα
(εύθυμη) Κοντολέοντος – όπου εσπερίδα
και χορός παρούσα. «Σε μια από αυτές τις
συγκεντρώσεις βρισκότανε και ο Κωλέττης,
που όταν τον ρώτησαν τι γνώμη έχει για το

κατοίκους της. Τα τρόφιμα ελάχιστα.
Κερδοσκόποι και μαυραγορίτες έλεγχαν το
εμπόριο τροφίμων. Αυτά τα προβλήματα
όμως δεν άγγιζαν το βασιλικό συρφετό και
τους παρατρεχάμενούς τους. Γι’ αυτούς η
ζωή κυλούσε ανιαρά και μονότονα. Μέχρι
που ο πρέσβης της Αγγλίας το 1834 έδωσε

αραχνοΰφαντο μαύρο βέλο που φορούσε
στο πρόσωπό της η εύθυμη χήρα των
σαλονιών και της αποψινής συγκέντρωσης
Μαριορή – Ζαφειρίτσα, απάντησε: “Έτσι
δε θα φαίνεται όταν θα …κοκκινίζει καμιά
φορά αν… (και συμπλήρωσε): Μωρέ
όλα τα’ χει η Μαριορή ο φερετζές της
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λείπει». Μιας και η Μαριορή στερούνταν
τα στοιχειώδη μα προσποιούνταν την
εύπορη…
Το πιο πιθανό βέβαια είναι ο Κωλέττης να
είχε ακούσει το «όλα τα ‘χ’ η Μαριδίτζα
ο φερετζές της λείπει», το είπε στη
συγκεκριμένη περίπτωση και πιστώθηκε
τη φράση που έκτοτε τη συναντούμε ως
Μαριορή ή αιώνια Ζαφειρούλα με το
φερετζέ της.
Σιγά τον πολυέλαιον…
Τα ρούχα των ανδρών, αποτελούσαν
σωστό μωσαϊκό και ακόμα περισσότερο
τα φορέματα των γυναικών. Οι
Φαναριώτισσες και μερικές Αθηναίες,
λιγοστές βέβαια, φορούσαν ευρωπαϊκά
φορέματα, φερμένα τα περισσότερα απ’
το Παρίσι και λονδρέζικα κουστούμια
οι άντρες. Και όσες δεν μπορούσαν να
ταξιδέψουν έκαναν τις παραγγελίες τους
στην Ευρώπη. Και μια ωραία πρωία της
ερχόταν ένα κουτί και παρότι δεν είχε
γίνει πρόβα ήταν στα μέτρα της κυρίας
(«μου ήρθε κουτί») και στον ανακτορικό
χορό ήταν ντυμένη άψογα με ρούχα «του
κουτιού».
Οι πιο πολλές όμως φορούσαν τις τοπικές
εθνικές ενδυμασίες τους. Το ίδιο συνέβαινε
και με τους άντρες. Λίγοι απ’ αυτούς
φορούσαν φράκο. Οι πιο πολλοί φορούσαν
φουστανέλα ή βράκα. (foto: Χωρική από
τα περίχωρα της Αθήνας με τα γιορτινά
της ρούχα (έργο του Otto M. von Stackelberg, Βερολίνο 1831). Μουσείο Μπενάκη)
Οι ντόπιοι δε ήξεραν τους ευρωπαϊκούς
χορούς (βαλς, μαζούρκα και πολωνέζα)
χόρευαν μόνον εκείνοι που τους γνώριζαν,
διπλωμάτες και λοιποί δυτικοτραφείς…
Ήταν φυσικό οι λεβεντόγεροι αγωνιστές
του ’21 να πλήττουν. Ζωντάνευαν όμως
όταν η ορχήστρα έπαιζε ελληνικούς
χορούς. Ζωντάνευαν τόσο πολύ ώστε στις
«γυροβολιές», όταν το απαιτούσε η
φιγούρα του χορού, έβγαζαν το τσαρούχι
και το πετούσαν στο αέρα. Από τηn οροφή
της
αίθουσας
όμως
κρέμονταν
κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και κηροστάτες,
τα
οποία
κινδύνευαν
από
τα
εκσφενδονιζόμενα τσαρούχια. Πράγμα
που έκανε τους διπλανούς τους να λένε
ειρωνικά: «Σιγά τον πολυέλαιον να μη
σβησθούν τα φώτα!», δεν αξίζει να γίνεται
λόγος…
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Της Γεωργίας Παρχαρίδου

Η

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που διαδραματίζονται μέχρι και σήμερα στην πόλη μου.
Είναι ένας θεσμός που αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου από την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε. Ας δούμε,
όμως, την απαρχή της συγκεκριμένης ιδέας, πως εξελίχθηκε, καθώς και σημαντικές πληροφορίες και γεγονότα που δε θ’ αφήσουν κανένα ασυγκίνητο.

Π

νευματικός πατέρας της Δ.Ε.Θ.
χρίστηκε ο βουλευτής, Νικόλαος
Γερμανός, ο οποίος στις 28 Απριλίου
1925 καταθέτει στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας την πρότασή του για
μια διεθνή έκθεση, την πρώτη στην
Ελλάδα. Ζητάει έγκριση να υλοποιήσει
την πρότασή του και η πρώτη Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι γεγονός.
Τα εορταστικά εγκαίνια τελούνται στις 3
Οκτωβρίου 1926 και τραβούν τα βλέματα
των μεγαλύτερων Ελλήνων και ξένων
επιχειρηματιών της εποχής και παράλληλα
ασκούν κοσμική γοητεία στις συζύγους
τους. Μεταξύ των στόχων ήταν η ανάπτυξη
και σύσφιγξη των οικονομικών και φιλικών
δεσμών μεταξύ των λαών, η προβολή
της ελληνικής παραγωγής, η στήριξη της
ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης,
καθώς και η προβολή του ελληνικού
τουρισμού. Η πρώτη έκθεση καλύπτει
7.000 τ.μ., συμμετέχουν 600 εκθέτες και
έχει συνολικά 100.000 επισκέπτες. Οι
εφημερίδες διαφημίζουν την επίσκεψη στη
Δ.Ε.Θ. ως ιστορικό καθήκον του κάθε
Έλληνα, καθώς εμπνέει αίσθημα εθνικής
υπερηφάνιας. Τιμής ένεκεν της πρώτης
διεθνούς έκθεσης στην Ελλάδα, η Nestle μοιράζει στους μικρούς επισκέπτες
δωρεάν γάλα και σχηματίζονται ουρές από
κόσμο για να πάρουν το απρόσμενο δώρο.
Αμέσως μετά την ίδρυσή της και από
χρόνο σε χρόνο, η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης μεγαλώνει σε έκταση,
δύναμη και ακτινοβολία. Οι επίσημες
κρατικές συμμετοχές αυξάνονται, οι
ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν δικά
τους περίπτερα, οι εμπορικοί επισκέπτες
κάνουν χρυσές δουλειές και ο αριθμός των
απλών επισκεπτών μεγαλώνει εντυπωσιακά.
Το κλίμα της Έκθεσης μπορεί να
χαρακτηριστεί κάτι περισσότερο από
εορταστικό! Τα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας της γίνεται σωστό πανηγύρι.
Τα καλύτερα κέντρα της πόλης έχουν
εκεί παραρτήματα, όπου διασκεδάζουν
οι επισκέπτες. Τα περίπτερα μοιράζουν
για διαφημιστικούς λόγους σακουλάκια
με σταφίδες, σύκα και άλλα γλυκίσματα.
Kάθε χρόνο παρουσιάζονται καινούρια
ψυχαγωγικά θεάματα, μετά το τέλος των
οποίων σβήνουν τα φώτα και εκτοξεύονται
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πυροτεχνήματα.
Το 1941, την περίοδο της κατοχής, οι
Γερμανοί χρησιμοποιούν τον χώρο των
περιπτέρων της Έκθεσης ως αποθήκες, ενώ
πριν αποχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη,
ανατινάζουν τα κτίρια της Δ.Ε.Θ. και
βάζουν φωτιά στις εγκαταστάσεις της.
Δέκα χρόνια η Έκθεση θα παραμείνει
κλειστή για να έρθει το έτος 1951 και ο
Νικόλαος Πλαστήρας ν’ ανακοινώσει
την επαναλειτουργία της, για την οποία
διατέθηκαν 5 δις δραχμές και άλλο 1 δις
για τη διαφήμισή της.
Στα χρόνια που θ’ ακολουθήσουν, η Δ.Ε.Θ.
λειτουργεί πλέον περισσότερο ως χώρος
οικονομικών συναλλαγών και λιγότερο ως
λαϊκό πανηγύρι. Γίνεται προσπάθεια για
ανοικοδόμηση, για προβολή της ντόπιας
αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και
για συμμετοχή της ξένης βιομηχανικής
επένδυσης. Ο αριθμός των επισκεπτών
αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο πέρα
από κάθε προσδοκία. Όσο διαρκεί η
Έκθεση, ολόκληρη η πόλη είναι γεμάτη
διαφημιστικά φυλλάδια. Οι επισκέπτες
βγαίνουν από τους χώρους της Δ.Ε.Θ.
κρατώντας ο καθένας σακούλες γεμάτες
από αυτά. Είναι πλέον το κορυφαίο
γεγονός της πόλης που όλοι περίμενουν
με λαχτάρα. Εκτός, όμως, από τον
εμπορικό της χαρακτήρα, άδικο θα ήταν
να μη σταθούμε και στον ψυχαγωγικό:
το μεγάλο λούνα πάρκ της Έκθεσης, τα
συγκρουόμενα και το τρενάκι του τρόμου!!
Είναι πλέον γεγονός πως οτιδήποτε νέο
και καινοτόμο υπήρχε, θα παρουσιαζόταν
εκεί. Εκεί παρουσιάζεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα η ηλεκτρική σκούπα και οι
πρώτες μάσκες προστασίας από χημικό
πόλεμο, ενώ το 1935 πραγματοποιείται
στο περίπτερο του Ερυθρού Σταυρού
εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας. Το 1954,
το αμερικανικό περίπτερο παρουσιάζει
το πρώτο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης,
αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες
που βλέπουν για πρώτη φορά τον εαυτό
τους στο γυαλί. Την ίδια χρονιά, στο
πρόγραμμα της Δ.Ε.Θ. εντάσσεται η
ενετική βραδιά: ο δήμος σβήνει όλα
τα φώτα της παραλίας και των κάθετων
προς αυτήν οδών και ομάδες ανθρώπων,
κρατώντας αναμμένους ενετικούς πυρσούς,

περπατούν μέχρι το λιμάνι τραγουδώντας
μπροστά από φωταγωγημένα πλοία, σε
ένα φαντασμαγορικό θέαμα.
Το 1957, ο Δημήτρης Βακόνδιος
δημιούργησε τον πρώτο φραπέ στην
ιστορία κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ.!
Ο
αντιπρόσωπος
της
ελβετικής
εταιρίας Nestle στην Ελλάδα, Γιάννης
Δρίτσας, παρουσίαζε ένα νέο προϊόν για
παιδιά, ένα σοκολατούχο ρόφημα που
παρασκευαζόταν στιγμιαία, αναμιγνύοντάς
το με γάλα και χτυπώντας το με σέικερ.
Ο Δημήτριος Βακόνδιος, υπάλληλος του
Δρίτσα, συνήθιζε να πίνει nescafé, που ήταν
στιγμιαίος καφές και παρασκευαζόταν από
την Nestle. Σε ένα διάλειμμα που έκανε
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θέλησε
να πιει καφέ, αλλά επειδή δεν έβρισκε
ζεστό νερό, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει
το σέικερ για να φτιάξει τον καφέ του με
κρύο νερό. Έβαλε καφέ, ζάχαρη και νερό,
τα κούνησε και δημιούργησε τον πρώτο
καφέ φραπέ της ιστορίας (η λέξη φραπέ
είναι γαλλική και σημαίνει χτυπημένος ή
ανακατεμένος).
Το 1960 γίνεται και η πρώτη τηλεοπτική
μετάδοση, με καλεσμένο σε εκπομπή
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ενώ
την ίδια χρονιά ξεκινάει το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και
υιοθετείται αμέσως από την Δ.Ε.Θ.
Μέσα στους χώρους της, ο αείμνηστος
Ευγένιος Σπαθάρης κάνει το κοινό να
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γελάει ή ν’ αναστενάζει όλο καημό με τις
παραστάσεις του Καραγκιόζη. Ακόμα και
το Φεστιβάλ Τραγουδιού μετακομίζει στη
Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ.!
Το 1962, ολόκληρο το Παλαί ντε Σπορ
είναι γεμάτο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα ο
κόσμος να πηγαίνει εκεί και να φεύγει με
καινούριο αμάξι!
Από το 1980 και μετά, οι μέρες διεξαγωγής
της Δ.Ε.Θ. γίνονται συνεχώς λιγότερες και
η έκθεση αποκτά όλο και περισσότερο
εμπορικό χαρακτήρα. Κατά περιόδους,

μάλιστα, γίνεται ακόμα και πεδίο πολιτικής
αντιπαράθεσης, μειώνοντας εντυπωσιακά
τον καλλιτεχνικό και φεστιβαλικό
χαρακτήρα της, που προήγαγε, εκτός
από εμπορικές πληροφορίες και γνώση,
καλλιτεχνικά θεάματα και διασκέδαση.
Τα φεστιβάλ σβήσανε και νέες κλαδικές
εμπορικές εκθέσεις εμφανίστηκαν.
Ευτυχώς, τα τελευταία δυο χρόνια η
Δ.Ε.Θ. αρχίζει να θυμίζει τις παλιές
ένδοξες μέρες. Άνθρωποι με όραμα και
τόλμη στο τιμόνι της φέρνουν ξανά το

κοινό μέσα στις πύλες της. Η Θεσσαλονίκη
ξεκίνησε πάλι να “αστράφτει”, να
διεθνοποιείται και μάλιστα εν μέσω κρίσης.
Όπως και να ‘χει, όμως, κάτω από
οποιεσδήποτε
συνθήκες
και
σε
οποιαδήποτε εποχή, η επίσκεψη στη
Δ.Ε.Θ. είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη
της Θεσσαλονίκης, έστω μία φορά κάθε
χρόνο, γιατί η ιστορία της Δ.Ε.Θ. είναι η
ιστορία της Θεσσαλονίκης. (Πηγές: www.
ieﬁmerida, www.voria.gr, www.thessalonimiartsandculture.gr)

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΝΑ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ
FALAFEL
Τα φαλάφελ είναι κεφτέδες από ρεβίθια και είναι τέλειο φαγητό για περιόδους νηστείας.
TIPS: Αν έχετε το χρόνο να αφήσετε το μείγμα να κρυώσει πριν το μαγειρέψετε θα
σας βοηθήσει πολύ στο πλάσιμο των κεφτέδων. Το μέγεθος των φαλάφελ ποικίλει,
αλλά έχετε υπόψη πως όσο μεγαλύτερος ο κεφτές, τόσο πιο έντονη η αντίθεση του
τραγανού εξωτερικού με το μαλακό εσωτερικό. Μια άλλη εναλλακτική είναι να τα
καλύψετε με σουσάμι πριν τα τηγανίσετε. Σε κάθε περίπτωση το φαλάφελ θέλει πολύ
λάδι για να τηγανιστεί και διαιτητικά ημίμετρα, απλά θα στερήσουν από τη μοναδική
γεύση του.

Υλικά
300 γρ. ρεβίθια, 1 κτγ. κύμινο σε σκόνη, 1 κτγ. κόλιανδρου σε σκόνη,
1½ κτγ. μείγμα μπαχαρικών που περιλαμβάνει μαύρο πιπέρι, κανέλα σε σκόνη, τζίντζερ, μπαχάρι και μοσχοκάρυδο, 1 κτγ., αλάτι,
5 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, 4 σκελίδες σκόρδου, ένα γενναίο ματσάκι φρέσκο κόλιανδρου, ψιλοκομμένο, ένα ματσάκι
πλατύφυλλο μαϊντανό, ψιλοκομμένο, ½ κτγ. Μπέγκιν πάουντερ, 4 κτγ. σουσάμι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
Διαδικασία:
Βάλτε από την προηγούμενη νύχτα τα ρεβίθια σε κρύο νερό και
αφήστε τα εκεί να μουλιάσουν. Στραγγίστε τα και απλώστε τα σε
μια πετσέτα να στεγνώσουν καλά. Ρίξτε στο μίξερ τα μισά
ρεβίθια και χτυπήστε μέχρι να γίνει το μείγμα λείο. Στη συνέχεια
προσθέστε τα καρυκεύματα, το αλάτι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια
και το σκόρδο
και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να
ομογενοποιηθεί το μείγμα. Τέλος, προσθέστε τα υπόλοιπα
ρεβίθια και τα φρέσκα βότανα. Χτυπήστε στο μίξερ, μέχρι να
ανακατευτούν καλά τα υλικά, αλλά όχι τόσο ώστε να γίνει πουρές
το μείγμα. Θα πρέπει η δεύτερη δόση των ρεβιθιών να φαίνεται.
Πλάστε το μείγμα σε μικρές μπάλες, διαμέτρου περίπου 5-6 εκ.
και πασπαλίστε τα με το σουσάμι. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεστάνετε
λάδι βάθους 5εκ. στους 180ο C και τηγανίστε σε παρτίδες τα
φαλάφελ. Σερβίρετε με σάλτσα από ταχίνι, αραβικές πίτες και
σαλάτα.

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΣΕ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ
Χοιρινό ρολό με δαμάσκηνα τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα! Ένα πεντανόστιμο φαΐ κατάλληλο για γιορτινό τραπέζι!
Υλικά
1 1/2 κιλό μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο, 1 μεγάλο πράσο κομμένο σε μεγάλα κομμάτια, 25 αποξηραμένα δαμάσκηνα, 1 ποτήρι
κόκκινο κρασί, 1 ποτήρι μπράντι, 4-5 κομμάτια σέλινο κομμένο σε μεγάλα κομμάτια, 6 κουταλιές βούτυρο γάλακτος, 15 κληματόφυλλα
μεγάλα ζεματισμένα, αλάτι, πιπέρι
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Διαδικασία:
Βάζουμε τα δαμάσκηνα στο κρασί και στο μπράντι για 2-3
ώρες να φουσκώσουν. Χτυπάμε το κρέας για να πλατύνει και
το αλατοπιπερώνουμε. Στρώνουμε τα κληματόφυλλα και
τοποθετούμε πάνω το κρέας. Βάζουμε το βούτυρο σε ένα
τηγάνι και σοτάρουμε το πράσο και το σέλινο. Όταν σοταριστεί
το βγάζουμε και το στρώνουμε πάνω στο κρέας. Βγάζουμε τα
κουκούτσια από τα δαμάσκηνα και τα βάζουμε πάνω στα λαχανικά
μας κατά μήκος. Φυλάμε την μαρινάδα από τα δαμάσκηνα.
Τυλίγουμε το ρολό μας και το δένουμε με σπάγκο. Σοτάρουμε
το ρολό σε μια κατσαρόλα. Το σβήνουμε με την μαρινάδα που
μέσα σε αυτή είχαμε τα δαμάσκηνα και αφήνουμε να σιγοψηθεί
για 1 1/2 ώρα!
TIPS: Είναι σημαντικό να δέσετε καλά το ρολό για να μην μας
ανοίξει στο ψήσιμο!

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η βάση είναι μια παραλλαγή Σάμαλι. Γίνεται ένα νοστιμότατο γλυκό.
Υλικά:
Βάση: 2 1/2 κούπες τσαγιού χονδρό σιμιγδάλι, 1 1/2 κούπες ζάχαρη, γάλα όσο πάρει για να γίνει μια σχετικά σφικτή ζύμη (περίπου
μισό λίτρο), 1/2 κ. σ. μπέικιν πάουντερ, 1/2 κ. γ. μαστίχα Χίου, 1 κουταλάκι γλυκού σόδα

Για το σιρόπι:
2 κούπες νερό, 2 ½ κούπες ζάχαρη
Για την κρέμα:
1 φακελάκι κρέμα στιγμής ζαχαροπλαστικής για Μιλφέιγ, ή ό,τι
άλλη κρέμα προτιμάτε (π.χ. Πατισερί), 600ml γάλα.
Διαδικασία:
Βάζουμε σε ένα μπολ το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη, το μπέικιν και την
κοπανισμένη μαστίχα (την κοπανίζουμε μαζί με μια κουταλιά
σιμιγδάλι στο γουδί, γιατί η μαστίχα “κολλάει”) και τα
ανακατεύουμε. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το γάλα και την σόδα,
και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το γάλα σιγά σιγά και ανακατεύουμε
το μίγμα εως ότου γίνει αρκετά σφιχτό, αλλά να απλώνετε εύκολα.
Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι περίπου 25Χ33cm ή στρόγγυλο 32cm
και το απλώνουμε με μία σπάτουλα για να πάει παντού. Ένα
κόλπο για να στρώσει ομοιόμορφα το μίγμα: το χτυπάμε από
κάτω με το χέρι η στον πάγκο 5-6 φορές για να απλωθεί μόνο
του. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180-200 βαθμούς (ανάλογα με το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος), στον αέρα* και το βάζουμε
περίπου μισή ώρα να ψηθεί. Το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε το σιρόπι στη φωτιά και το βράζουμε
περίπου 8 λεπτά. Με κρύο το γλυκό και ζεστό το σιρόπι το ρίχνουμε λίγο, λίγο με ένα κουτάλι σούπας, και το αφήνουμε να κρυώσει.
Χτυπάμε τα υλικά της κρέμας για 5 λεπτά με το μίξερ. Αδειάζουμε την κρέμα στο γλυκό και την απλώνουμε με μία σπάτουλα.
Πασπαλίζουμε με κανέλα και το βάζουμε στο ψυγείο για λίγη ώρα, να δέσει η κρέμα με το γλυκό.

ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΝΟΣΤΙΜΑ!
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Της Άννας Κεφαλέλη
(με την αγωνίστρια Αναστασία Χριστοφορίδου-Κιμισκίδου)

Π

ρόσφατα ανταμώσαμε στο σπίτι
της
αγωνίστριας
Αναστασίας
Χριστοφορίδου,
σήμερα
κάτοικος
Εύοσμου Θεσσαλονίκης.
Μια γνωριμία με πολλά χτυποκάρδια
όπως κάθε φορά που ξεκινάω να γνωρίσω,
να ακούσω, να ρωτήσω για τα Πέτρινα
Χρόνια.
Πρόσφατα, Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησα
για το ραντεβού μας, την γνωριμία μας
και για ακόμα ένα μάθημα ιστορίας.
Άκουγα την αφήγηση με προσοχή.
Μετρημένα λόγια, μετρημένες σκέψεις.
Άκουγα ζωντανά την αφήγησή της και
προσπαθούσα νοητά να βρω τα μονοπάτια.
Την ακολουθούσα εδώ κι εκεί… Δεν ήθελα
να την κουράσω. Είναι 87 χρονών, με ένα
εγκεφαλικό και γεράματα.
Κάτι για Ανθυπολοχαγό και Υπολοχαγό
ακούω. Θα το ψάξω, δεν θα την διακόψω,
δεν θα απλωθώ, δεν θα την κουράσω πολύ
λέω από μέσα μου. Κάπου εδώ σταματάει
η κουβέντα μας. Η αγωνίστρια Αναστασία
όμως δεν τελείωσε. Σηκώθηκε σιωπηλή
και σκεπτόμενη, κάτι ψάχνει στα συρτάρια
της και εγώ με γουρλωμένα μάτια
παρακολουθώ… Ανυπομονώ γεμάτη
περιέργεια. Να, έρχεται με τετράδιο
στο χέρι… Ένα τετράδιο μπλε σχολικό
αντικρίζω και η καρδιά μου χτυπά όλο
και πιο δυνατά. Δεν κρατιέμαι, το κρατάω
και λίγο, λίγο πετάω και καμιά ματιά, είναι
χειρόγραφο. Λίγες αράδες εδώ κι εκεί
διαβάζω και μπαίνω στο νόημα. Πώς να
μην παίζει πάνω, κάτω ο κόμπος στο λαιμό
μου; Που να φανταστώ τι θα βρω εδώ; Που
να φανταστώ πως κρατάω στα χέρια μου
χειρόγραφο βιογραφικό της αγωνίστριας
Αναστασίας… Γραμμένο το 2002. Μένω
σιωπηλή. Λίγα δευτερόλεπτα θέλω. Λίγη
ανάσα ακόμη και την κοιτάω στα μάτια.
Ιδρωμένη, συγκινημένη και αποφασισμένη
της λέω: ‘Συντρόφισσα Αναστασία, φέτος
το Κόμμα ξεκίνησε με πολλές εκδηλώσεις
σε όλη την Ελλάδα για τα 100 χρόνια από
την Ίδρυσή του και κορυφώνονται το 2018.
Διαβάζω εκκλήσεις του Κόμματος για την
συλλογή παλιών εντύπων, αντικειμένων και
ντοκουμέντων… για το Αρχείο, για το
Μουσείο της Ιστορίας’. Στρώνω τις σκέψεις
μου. Μπερδεύω τα λόγια μου, όχι όμως τις
σκέψεις… Σπάω τη σιωπή μας, με δάκρυα
και τρεμάμενη φωνή αρχίζω: ‘Τούτο το
τετράδιο πρέπει να το δώσουμε εκεί…
Θεία Αναστασία, έκανες τον αγώνα
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σου… Τώρα το Κόμμα ζητάει πάλι τη
βοήθειά μας… Να δώσουμε ότι έχουμε
για το Αρχείο του… Και τώρα, στα 87
σου χρόνια θα του απλώσεις ακόμα
μια φορά το χέρι… θα του δώσεις τα
χειρόγραφά σου’…
Δεν πρόλαβα να τελειώσω και η
παρτιζάνικη γρήγορη απάντηση δεν αργεί.
Απλά, σταράτα, λεβέντικα όπως αρμόζει
σ’ έναν αγωνιστή, κομμουνιστή: «Εγώ
ποτέ δεν μάζεψα το χέρι. Πάντα το είχα
απλωμένο στο Κόμμα. Έγινα μέλος του
Κόμματος στο βουνό, εκεί που
μετρήθηκα με τον θάνατο και
για 70 χρόνια σχεδόν το έχω
το χέρι μου όχι απλωμένο,
αλλά τεντωμένο. Και θα το
κάνω και αυτό».
Προσπαθούσα κείνη τη στιγμή
να γράψω, να σκαλίσω λέξεις
ιερές, καθαρές, χωρίς πρόσθετα.
Αυτό έκανα, αυτό έγραψα και
το αφήνω στις σκέψεις μας…
Δάκρυζα και έγραφα με χέρι
μουδιασμένο. Σταμάτησε και
έτρεξα να την αγκαλιάσω, να
την φιλήσω, να την σφίξω και
να της πω πόσο την αγαπώ.
Κοίταγα το καθαρό βλέμμα
της, την ομορφιά της ψυχής
της. Άκουγα τα καθαρά λόγια
της. Έβλεπα την ΗΡΩΙΔΑ που
μετρούσε τα λόγια της. Και λίγα
είπαμε. Έφυγα γεμάτη, έφυγα
χορτάτη από ιστορία. Έφυγα
για άλλη μια φορά γεμάτη
περηφάνια για την γενιά των

γονιών μας. Επέστρεψα στο σπίτι. Ψάχνω
λίγο το αρχείο μου, λίγο το βιβλίο του
Τερζόγλου (ψευδώνυμου Πύραυλου) για
την Στρατιωτική Εκπαίδευση Στρατιωτών
(Δ.Σ.Ε) και διαβάζω:
Χριστοφορίδου (Αχιλλέας) Αναστασία.
Ανθυπολοχαγός,
4η
Σειρά
και
Υπολοχαγός πεζικού. Διαβάζω και δεν
ελέγχω τα δάκρυα. Μονολογώ: 4η σειρά,
δηλαδή, με τον πατέρα μου! Πάλι σε
εκπλήξεις πέφτω. Δεν γλύτωσα τούτες
τις στιγμές. Λίγα δευτερόλεπτα θέλω και
πάω παρακάτω. Ξεφυλλίζω φωτοτυπίες
Εφημερίδας Προσωρινής Κυβέρνησης το
Βουνού. Κρατώ το φύλλο με αριθμό 63,
ήρεμη και χαλαρή προχωράω. Σκαλώνω
πάλι, κοντοστέκομαι. Διαβάζω και
ξαναδιαβάζω: Χριστοφορίδου (Αχιλλέας)
Αναστασία. Υπολοχαγός. Αξιωματικός
της ΣΑΓΑ (11-6-1949).
Και πριν κλείσω την ιστορία αυτή,
ρίχνω μία ματιά και στο τεύχος 131
του περιοδικού Εθνική Αντίστασης στη
μελέτη του φίλου μου Γ. Ζελιλίδη για
τα Μετάλλια και Παράσημα του Δ.Σ.Ε.
Κι εδώ, κοκάλωσα. Δεν γνώριζα τίποτα,
δεν είπαμε τίποτα για μετάλλια, αλλά να
θέλω να μαθαίνω, θέλω να ολοκληρώσω
την γνώση μου και σκαλίζω, σκαλίζω
και όλο κάτι θα βρω. Στη σελίδα 52
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του περιοδικού διαβάζω: Η αγωνίστρια
Αναστασία – Μετάλλιο Ανδρείας. Και
πάλι μονολογώ. Δεν είπαμε χτες τίποτα
για μετάλλια… Ούτε μια αναφορά η
Αναστασία για το μετάλλιο. Από συνήθεια
χάνομαι στις σελίδες του περιοδικού.
Να, στο Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑ φτάνω
και περπατώ αράδα, αράδα, πολλά τα
ονόματα. Κι εδώ η αγωνίστρια Αναστασία.
Δεν το πιστεύω… Πάω μπρος και πίσω τις

σελίδες και πάλι απ’ την αρχή. Ναι, είμαι
σίγουρη. Η Αναστασία Χριστοφορίδου
πήρε και Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑ. Δύο
μετάλλια και χτες, στο σπίτι της, δεν
είπαμε κουβέντα γι’ αυτά…
Την επόμενη μέρα μιλήσαμε λίγο στο
τηλέφωνο και την ρωτώ γιατί δεν είπαμε
χτες για τα μετάλλια και βλέπω ότι ούτε
στο τετράδιο υπάρχει τέτοια αναφορά.
Και παίρνω την δεύτερη παρτιζάνικη και

γρήγορη απάντηση: «Ε, μόνο εγώ πήρα
μετάλλια; Τόσοι άλλοι είναι που πήραν
Μετάλλια και δώσανε και τη ΖΩΗ
τους»…
Εδώ σταματώ και τα λόγια μου είναι
περιττά. Σας στέλνω φωτοτυπία τετραδίου
για να μοιραστώ αυτές τις αξέχαστες
στιγμές. Τι να πω; Μόνο περηφάνια για
τους γονείς μας και συναγωνιστές τους.

ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ…
Της Άννας Κεφαλέλη

Μ

ια επίσκεψη στο διπλανό χωριό πήγα
προχτές, στις 30/5/2017. Ξέρω, με
περιμένει ο Δημήτρης Μυλωνάς, παλιός
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και
του Δ.Σ.Ε, με πολλές, πολλές αναμνήσεις.
Με καταγωγή από χωριό των Γρεβενών,
μαχητής τρία χρόνια στα βουνά στα
χρόνια του Εμφυλίου. Παιδί τότε βγήκε
στο βουνό. Με τραύματα πολλά, με ζωή
στην Πολιτική Προσφυγιά στην Πολωνία.
Επαναπατρισμένος εδώ και χρόνια ο
σύντροφος Δημήτρης συγκινείται στο
αντάμωμά μας. Το θέλει. Το ζει. Το ζει
και με περιμένει…
Τον γνώρισα εδώ και λίγα χρόνια. Δεν
ξέρω γιατί αλλά τούτες τις μνήμες τις
έβαλε πίσω, πίσω στο μυαλό του. Έτσι
λέει ο Δημήτρης. Ξαναζωντάνεψαν με την
γνωριμία μας… Ίσως γιατί σκαλίζω την
ιστορία με ερωτήσεις και συζητήσεις για
το χτες.
Δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα… Λίγες
κουβέντες στο αντάμωμά μας και ο
Δημήτρης έτοιμος είναι να με πάει πάλι
στην ιστορία. Από εδώ το έχουμε, από
εκεί το πάμε, την κουβέντα μας πάλι στον
αγώνα, στην προσφυγιά την γυρνάμε… Σα
να με περιμένει. Σα να θέλει να μου πει
κάτι… Νόμιζε πως αυτό το κεφάλαιο των
αναμνήσεων έκλεισε. Του βγήκα μπροστά
όπως λέει και τον τράβηξα από τα μαλλιά
προς τα πάνω… Του ‘δωσα την ανάσα
που ήθελε… Του ‘δωσα το οξυγόνο που
ήθελε στα ενενήντα του χρόνια. Νόμισε
πως πήρε τον δρόμο της κατηφοριάς…
Να που δεν ήταν έτσι. Με περιμένει. Λίγα
βιβλία ζητάει. Τα ρουφάει, τα διαβάζει και
οι αναμνήσεις πολέμου ζωντανεύουν.
Η συνάντησή μας είναι ανάγκη ζωής.
Μού μιλάει, μού μιλάει για κείνα τα
χρόνια κι εγώ καρφώνω τα μάτια μου
πάνω του. Φτιάχνω εικόνες, ζωγραφίζω
με τα λόγια του: μάχες, φύση, αγωνιστές,
τρόμο, φρίκη… Αγώνας. Του δίνω το
τελευταίο τεύχος του περιοδικού Εθνικής

Καλημέρα 5

Αντίστασης, Αρ. 173 του 2017. Μόλις
κυκλοφόρησε. Του υποσχέθηκα… θα το
πηγαίνω εγώ και με χαρά. Δεν του αρέσει
με ταχυδρόμους και Ταχυδρομεία… Το
κατάλαβα. Έχουμε να πούμε πολλά…
«Τούτες οι αναμνήσεις δε λέγονται όπου
νάναι… Θέλω τις σκέψεις μου να πω…
και ξέρω πως θα τα γράψεις». Κι εγώ τι
να πω; Αρχίζω και γράφω ότι προλαβαίνω.
Μα προσπαθώ. Αλλού σκαλίζω κι αλλού
ζωγραφίζω λέξεις και
νοητά
τρέχει
το
μυαλό μου. Αφήνομαι
στις
σκέψεις
και
συλλογισμούς
του
Δημήτρη. Αραδιάζω
μια, μια τις λέξεις και
όπου με βγάλει…
Μονολογεί:
«Τρία χρόνια στα
βουνά, αντάρτης… Αν
τα πολλαπλασιάσω με
365 μέρες, μας κάνει
χίλια και κάτι… Τα
χίλια και κάτι, αν τα
πολλαπλασιάσουμε
με ώρες, θα βρούμε

χιλιάδες ώρες… Τι κάναμε όλοι μαζί;
Έναν σκληρό αγώνα… Ούτε άδειες
είχαμε, ούτε τίποτα. Μόνο ΑΓΩΝΑΣ για
τη ΖΩΗ, για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας. Ναι,
για να σωθούμε… Να εδώ, το κεφάλι μου
έχει τρύπα ακόμα από το βλήμα που με
βρήκε. Ευτυχώς που ήταν από μακριά.
Δεν ήταν βαρύ το τραύμα. Βγάλαμε
το βλήμα αλλά έμεινε η λακκούβα στο
κεφάλι. Πήγα στο αναρρωτήριο του
βουνού μόνο για 4 με 5 μέρες και χόρτασα
ύπνο τουλάχιστον. Θυμάμαι ακόμα
εκείνον το γλυκό ύπνο και μετά, γύρισα
στη θέση μου, στις μάχες. Τι να λέμε;
Μπορείς να τα λες όλα αυτά; Γέμισε όλη
η Ελλάδα με νεκρούς και νεκροταφεία.
Δεν το επιλέξαμε. Τη ζωή μας τρέχαμε
να σώσουμε. Κυνηγημένοι οι πολλοί,
τρέχαμε από δω και από κει να σωθούμε.
Γεωπόνος είσαι και ξέρεις ότι υπάρχουν
φωσφορικά λιπάσματα. Γνωρίζεις ότι τα
κόκκαλα μας έχουν φώσφορο. Κι εμείς,
έχουμε γεμίσει τα βουνά, τους κάμπους,
τα χωράφια με το δικό μας φώσφορο…
Όλα τα αγριολούλουδα για τρία χρόνια
τα ζούσαμε, τα βλέπαμε. Από δίπλα
περνούσαμε. Δεν ξέρω γιατί αλλά τα
περισσότερα κόκκινα τα βλέπαμε. Την
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ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ‘ΦΥΓΑΝΕ
άνοιξη και το καλοκαίρι οι κορυφές, τα
βουνά κοκκίνιζαν κι εμείς από δίπλα
τρέχαμε, τρέχαμε μαζί, δίπλα, δίπλα με τον
θάνατο και σκεφτόμασταν, και το λέγαμε
φωναχτά: Ναι, σήμερα οι παπαρούνες
είναι κόκκινες. Ναι, την επόμενη χρονιά
θα είναι πιο κόκκινες. Ο κάμπος και οι
κορυφές κοκκίνισαν… Ναι τρέχαμε με
τον θάνατο αγκαλιά… Περνούσαμε από
δίπλα και το λέγαμε φωναχτά: Αύριο οι
παπαρούνες ακόμα πιο κόκκινες θα είναι
και μεθαύριο θα έχουν το βαθύ κόκκινο
του αίματος.
Ποιος δεν ήξερε τι τον περιμένει.
Συμβιβαστήκαμε με τη ζωή και τον
θάνατο και ας ήμασταν ακόμα παιδιά…
Δεν κλείσαμε τα είκοσι και το πάθος μας
για τη ζωή και τον αγώνα ήταν μεγάλο.
Κείνες τις μέρες θυμάμαι περνούσε
ένας λοχαγός, Θεσσαλός νομίζω, με
τους μαχητές του. Είχαν τη δική τους
αποστολή. Μας κοίταξε λοξά και όσο
πρόλαβε τρέχοντας μας είπε: ‘Μην
κοιτάτε πόσοι πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε
πόσοι θα γυρίσουμε’. Ναι, ήξερες πως
περπατάς δίπλα, δίπλα με τον Γιώργο

και την άλλη στιγμή ο Γιώργος π.χ. δεν
ήταν. Σκοτώθηκε ο Γιώργος κι ο κάθε
συναγωνιστής.
Να γιατί οι παπαρούνες είχαν το βαθύ
κόκκινο… Να γιατί τα χρώματα ήταν
τόσο ζωντανά. Τα είχαμε ποτίσει όλα. Την
γη την κάναμε πλουσιότερη με τα κόκκαλα
των σκοτωμένων, με το δικό μας αίμα. Γι’
αυτό δεν ήθελα να θυμάμαι. Είναι βαθιά
συναισθήματα αυτά και τα όταν πλαγιάζω
να κοιμηθώ. Κοιμάμαι και το πρωί δεν
μπορώ να σηκωθώ. Από τον Αύγουστο του
1949 που τραυματίστηκα πάλι, κοιμάμαι με
το χέρι σε μία θέση. Πάντα λίγο σηκωμένο
όπως με συμβούλευαν οι γιατροί. Ήταν
βαρύ το τραύμα, τρύπησαν οι αρτηρίες.
Σώθηκε δύσκολα το χέρι μου κι ας του
λείπει κομμάτι κόκκαλο. Κουβαλάω
στο σώμα μου τα σημάδια πολέμου.
Κουβαλάω τις αναμνήσεις μου. Τα βλέπω
και με πάνε πίσω εκεί, στο Γράμμο, στο
Μάλι Μάδι, στο Μπίκοβικ… Το άλλο μου
χέρι έχει τραύμα πάνω, πάνω, στον ώμο.
Το βλήμα άφησε τρύπα στο κεφάλι και μια
σφαίρα πέρασε από εδώ στη γάμπα και
βγήκε από την άλλη…

Τα αραδιάζω έτσι για να σου πω ότι ο
πόλεμος είναι σκληρός. Μπήκαμε στον
αγώνα γιατί μας κυνηγούσαν. Έτσι κι
αλλιώς αγωνιζόμασταν για την ίδια την
ζωή μας. Ευτυχώς έζησα, έφτασα στη Λ.Δ.
Πολωνίας. Έζησα σαν άνθρωπος. Είδα
το σοσιαλισμό, τον έζησα. Κατάλαβα την
ανωτερότητα. Άξιζε ο αγώνας. Ζήσαμε την
ξενιτιά στα χρόνια του σοσιαλισμού. Αν
και δεν ήταν επιλογή μου η ξενιτιά. Άλλοι
αποφάσισαν. Την Πατρίδα λαχταρούσαμε
όλα τα χρόνια.
Εύχομαι εσείς, τα παιδιά μας, να μην
γνωρίστε ποτέ τον πόλεμο ».
Επίλογος χωρίς να προσθέσω τίποτα
παραπάνω. Αυτό εύχομαι κι εγώ. Μαζί με
τον
αγωνιστή
Δημήτρη
Μυλωνά
φωνάζουμε ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ.
Κουβέντες και Ιστορίες χωρίς τέλος.
Στιγμές και συγκίνησης που δεν
ξεχνιούνται. Με περιμένει. Με χαιρετάει
και τον ακούω πίσω ‘ΜΗΝ
ΜΕ
ΞΕΧΝΑΣ… ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ’.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΑΝΘΕΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΑΣ (1933-2017)

Μ

ε βαθιά θλίψη στην καρδιά
γνωστοποιούμε στους φίλους και
γνωστούς μας, ότι στις 15.6.2017 και
ημέρα Πέμπτη, μας άφησε για πάντα ο
αγαπημένο μας σύζυγος, πατέρας και
παππούς Μανθέος Κρυσταλάς και τελικά
υπέκυψε μετά από τον μακρόχρονο αγώνα
με τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του
και τις προσπάθειες των γιατρών.
Ο Μάνθεος γεννήθηκε στο χωριό άνυδρο
των Γιαννιτσών το 1933 από γονείς της
υποχρεωτικής προσφυγιάς από τα πάτρια
χώματα της Καλλίπολης της Ανατολικής
Θράκης, σήμερα Τουρκία. Τα εφηβικά
του χρόνια τα πέρασε στα δύσκολα χρόνια
της φασιστικής κατοχής από τους ξένους
κατακτητές και με τους ηρωικούς αγώνες
του λαού μας ενάντιά τους. Μετά την
Απελευθέρωση, στη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου, εάν και ακόμα παιδί, κατατάχτηκε
στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Όπως και πολλά άλλα παιδιά
της ηλικίας του εκείνα τα δύσκολα χρόνια
γεμάτα πείνα και δυστυχία, δεν πρόλαβε
να τελειώσει το σχολείο.
Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου,
ξεκινά η μακρόχρονη αναγκαστική
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πολιτική προσφυγιά στη Δημοκρατία
της Τσεχοσλοβακίας, όπου τελικά
εγκαταστάθηκε στην Οστράβα. Από εδώ
και πέρα ξεκινά μια νέα ζωή του Μανθέου,
ο οποίος μπήκε στις ομάδες δράσης της
τσεχοσλοβάκικης νεολαίας στον αγώνα για
την ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού στην
Τσεχοσλοβακία και ειδικά στους τομείς που
είχε ανάγκη το κράτος – στην εξόρυξη του
μαύρου πετροκάρβουνου από τα υπόγεια
στρώματα της περιοχής της Οστράβας.
Στην ομάδα του, μαζί με τους υπόλοιπους

Έλληνες, εργάστηκαν υποδειγματικά και
πολλές φορές βραβεύτηκαν με διάφορες
διακρίσεις, επαίνους και βραβεία. Σ’ αυτό
το επάγγελμα του ανθρακωρύχου, έμειναν
πιστοί πολλοί μέχρι την συνταξιοδότησή
τους.
Στην πόλη Οστράβα γνώρισε και την
σύζυγό του Μαρία με την οποία απόκτησαν
τα παιδιά και εγγόνια τους.
Πολλές φορές στις συζητήσεις μας τα
βράδια θυμόταν τις εύθυμες στιγμές
που πέρασε μαζί με τους φίλους του
συνεργάτες στα νεανικά του χρόνια στα
ανθρακωρυχεία και στις εστίες… και έθετε
μόνος του το ερώτημα για το τι θα γινότανε
άραγε εκείνα τα παιδιά που δούλευαν μαζί
του. Για αυτό όσοι περάσατε μαζί τους
αυτές τις εύθυμες στιγμές, θυμηθείτε τον
μαζί μας.
Για όλη την οικογένεια Μαρία Κρυσταλά.
Καλημέρα: Εκ μέρους της Σύνταξης του
Καλημέρα, τα πιο βαθιά συλλυπητήρια
στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς
του Μανθέου.
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ΝΙΚΟΣ ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ
Έφυγε από τη ζωή ένας καλός αναγνώστης και συνδρομητής του περιοδικού «Καλημέρα» μετά από βαριά αρρώστια, ο Νίκος
Φρυτζαλάς από τη Φλώρινα. Στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα στέλνουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια.
Καλό ταξίδι, Νίκο.

Ο

Νίκος δεν πρόλαβε να μας στείλει
μερικά κείμενα που είχε γράψει
για το περιοδικό μας. Γι’ αυτό το λόγο
τα δημοσιεύουμε σ’ αυτό το τεύχος ως
ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του. Ο
Νίκος ήταν αρχιτέκτονας στη Φλώρινα και
συγγραφέας αρκετών βιβλίων που έχουν
σχέση με την Εθνική Αντίσταση στην
περιοχή της Φλώρινας.
Ο Νίκος Φρυτζάλας γεννήθηκε τους πρώτους
μήνες της της ‘4ης Αυγούστου’ (Δικτατορία
του Μεταξά 1936) στην φυλακή, δηλαδή το
1936, ενδεικτικό για το τι θα ακολουθούσε
στη ζωή του. Πέρασε διαμέσου «φωτιάς
και σιδήρου», κατοχή και εμφύλιο. Αλλά
και οι μετέπειτα εποχές ήταν ένα ατέλειωτο
τυραννικό ταξίδι. Μετά από το Γυμνάσιο
Φλώρινας/Τσοτυλίου, τελείωσε το Β’
Γυμνάσιο Λάρισας, το 1957. Η εποχή αυτή
«του χαρτιού νομιμοφροσύνης», τον άφησε
εκτός σπουδών. Το 1962 με την βοήθεια
«ισχυρού δεξιού» στη Φλώρινα, καταφέρνει
να μεταναστεύσει και εκεί, στην Δυτική
Γερμα¬νία «κατάφερε» εργαζόμενος να
σπουδάσει και το 1972 γίνεται Πολεοδόμος
- Αρχι¬τέκτων. Παράλληλα «ωριμάζει»
πολιτικά και αγωνιστικά.
Γίνεται στόχος της «Χούντας» και του
αφαιρείται
Διαβατήριο/Εθνικότητα.
Εργάζεται στο Πολυτεχνείο -σαν βοηθόςκαι παράλληλα σε ιδιωτικό γραφείο με
δυο συνεργάτες Γερμανούς. Πολύ ‘καλή’
οικονομική κατάσταση.
Αναγκαστικά μένει στη Δυτική Γερμανία
σαν διωκόμενος της «Χούντας». Το
1974, προσλαμβάνεται από την εταιρεία
«KARSTADT» σαν διευθύνων Αρχιτέκτων
στο κατασκευαστικό τμήμα της Εταιρείας.
Μετά το πέσιμο της Χούντας αποκτά
Διαβατήριο/Εθνικότητα.
Το
1980
γυρίζει επίσημα στην Ελλάδα, ασχολείται
επαγγελματικά, παντρεύεται και αποκτά δύο
αγόρια. Το 1983 πετυχαίνει με εξετάσεις στο
δημόσιο και στέλνεται στις Β. Σποράδες.
Το 1987 στην Σκόπελο, απειλείται από τον
τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας/Λάρισα,
ότι «θα μείνει εξορία στην Σκόπελο, όσο θα
έχει ΠΑΣΟΚ», εξ’ αιτίας των όσων κάνει
και γράφει. Όμως το 1988 τον μεταθέτουν
στη Φλώρινα για εσωκομματικούς λόγους
του ΠΑΣΟΚ. Το 1990 μετατίθεται στο
πολεοδομικό Γραφείο Λαγκάδα. Το
1997 - ‘98 μετατίθεται στη Διεύθυνση
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Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης από όπου το
2004 συνταξιοδοτείται. Έτσι βρίσκει την
ευκαιρία να γράψει για τα «κακώς κείμενα»
της πατρίδας του. Έχει γράψει τα βιβλία
‘Στην κόλαση των πολέμων, το ‘Κατοχή στη
Φλώρινα κ.ά.
Για τη μάχη της Φλώρινας (11/13-2-1949)
Θα 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.
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 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 αδύνατον 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 πάλι»…
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,
γυρμένη από τη μέση και κάτω προς τα
δεξιά, επάνω στα άλλα πτώματα, φαινόταν το
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εσώρουχό της – το 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 νοσοκόμα, 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! 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.
Πώς προκύπτει ένας εμφύλιος: όταν η μια
πλευρά δεν μπορεί να επιβληθεί έχοντας
την ψήφο του λαού και η άλλη πλευρά
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θέλει να επιβληθεί μη έχοντας την ψήφο
του λαού, έτσι προκύπτει ένας 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…
Ένα μνημείο, είναι εκεί, για να ξύνει
μνήμες...!!!...
Φέρνω στη μνήμη, αναμοχλεύω την σκέψη
και προσδιορίζω/ψάχνω το ανθρώπινο.
Είναι αυτό που λέμε μνημείο.
Στις 14-2-2016, στάθηκα εμπρός από ένα
τέτοιο μνημείο. Και επειδή εκείνη την εποχή
την έζησα και βγήκα από τα σπλάχνα της,
έκανα μερικές σκέψεις.
Έτσι που το βλέπεις νόμισα ότι βγήκαν οι
αγωνιστές από μέσα από την τάφρο με τα
χέρια ψηλά και τις γροθιές σφιχτά να λεν: ‘Να
εδώ είμαστε και σας λέμε γιατί μας έθαψαν,
για να μαθευτεί η αλήθεια και να ακουστεί
η βαρβαρότητα. Σας υπενθυμίζουμε τις
εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια, εκτελέσεις
που έγιναν ενάντια των ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
μετά την παράδοση της εξουσίας από τους
νέους κατοχικούς, στους ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ
που ανάγκασαν τους αγωνιστές να ανεβούνε
στα βουνά κι ας ήταν η επιλογή δύσκολη.
Γι’ αυτό βγήκαμε από την τάφρο και να...
στεκόμαστε εδώ με τα χέρια ψηλά και τις
γροθιές σφιγμένες. Οι 1.289 δολοφονίες, οι
31.632 βασανισμοί, οι 74.931 συλλήψεις,
οι 509 απόπειρες φόνου, οι 265 βιασμοί

γυναικών … δεν θάφτηκαν εδώ στην τάφρο
γι’ αυτό βγήκαμε εδώ με τα χέρια ψηλά και
τις γροθιές σφιχτές. Και όχι μόνο γι’ αυτά
που έγιναν, αλλά και αυτά που γίνονται…
Το «ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ» που λειτούργησε
επί τρεις και μισή δεκαετίες, αντί για
«ΚΡΑΤΟΣ» έγινε «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΣ».
Πώς να σου διαφύγει ο «ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ» με όλες τις παραλλαγές
των
ΜΜΕ/εγκάθετους
φτιάχνοντας
«ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ» αντί να κάνουν πολίτες
της γνώσης και της ηθικής, μακριά από
διαστρεβλώσεις και παραπληροφορήσεις;
Έτσι φτιάχνεις ΟΧΛΟ αντί ΛΑΟ.
Όλα αυτά και πολύ περισσότερα θα τα
αναφέρει η ΙΣΤΟΡΙΑ. Όπως έμαθαν και για
τους αρχαίους Έλληνες, οι Έλληνες/Ρωμιοί
και πολύ περισσότερο, όλος ο κόσμος
απανταχού της Γης. Στον όχλο βρίσκονται
όλοι εκείνοι που την δεκαετία του ‘60
«χώθηκαν» στο ΚΚΕ γιατί τότε σ’ όλη την
Ευρώπη μύριζε «Σοσιαλισμός». Και τώρα
τους συναντάς στα ΜΜΕ σαν τους πρώην. Ή
εκείνους τους ‘ψευτοαριστερούς’ που έλεγαν:
θα
τους
ξεγελάσουμε
με
το
«Ευρωσοσιαλιστής» και μετά θα τους το
γυρίσουμε στον «σοσιαλισμό». Αφέλεια
απροσανατόλιστων. Μέχρι που ήλθαν και τα
δύο ‘κατεστημένα’ της μεταπολίτευσης και
σε μια και μισή γενιά ολοκλήρωσαν το
άχαρο «ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ». Οι άλλοι που
πίστεψαν ότι με το έτσι θέλω της βίας
μπορούσαν να κάνουν και έκαναν
γενίτσαρους, αλλά δεν μπόρεσαν να σβήσουν
την ιστορία. Αυτό το ζει καθημερινά ο
Έλληνας πολίτης, στα πολυάριθμα ΜΜΕ με
τα διαστρεβλωμένα δημοσιεύματα, ή με την
μη δημοσίευση κάθε τίμιου, δημοκρατικού
και ανθρώπινου δημοσιεύματος. Για όλα
αυτά τα παραπάνω, εμείς βγήκαμε από την
τάφρο και με τα χέρια ψηλά και τις γροθιές
σφιγμένες σας υπενθυμίζουμε πως δεν πρέπει
να ξεχνάμε τον ΑΝΘΡΩΠΟ!»

Καλημέρα 5

Στο στούντιο
«Βασιλική»
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