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Οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος είναι γεμάτοι με επετείους, εορτασμούς 

και γιορτές, αλλά και πάλι με σοβαρά περιοριστικά μέτρα λόγω των αυξημένων κρουσμάτων 

με κορονοϊό. Και φέτος δεν γιορτάσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 

Χριστούγεννα και Νέο Έτος λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Βέβαια, 

υπήρχε και ο φόβος του ‘να μην κολλήσω στην ηλικία που είμαι’ είτε ‘έχω μικρά παιδιά 

και φοβάμαι να μην τα κολλήσω’ και άλλοι λόγοι όπως είναι ο περιορισμός των αριθμών 

ατόμων σε συγκεντρώσεις. Ευχόμαστε, σύντομα όλοι να είμαστε γεροί και καλά. 

Το περιοδικό μας δεν έχει λόγους για να μην βγαίνει. Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του 

2021 και συμπεριλαμβάνει μερικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα 

στις επετείους όπως είναι η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της Ημέρας Μνήμης, 

11 Νοεμβρίου. Γράψαμε για τη συμβολή των κύπριων στρατιωτών στο Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε και μία εικόνα από τα εγκαίνια του Μουσείου-

Μνήμης στο Νεστόριο που θα θυμίσει στους Νεστορίτες μας στην Τσεχία το χωριό τους 

και τους αγώνες αυτού του ηρωικού χωριού. Στη στήλη για τους αγωνιστές που ‘φύγανε’ 

από τη ζωή, αφιερώσαμε στη μνήμη τους τις συνεντεύξεις και άλλο υλικό που είχαμε γι 

αυτά τα σπουδαία άτομα που είχαμε την τύχη να τα γνωρίσουμε από κοντά. Αιωνία τους 

η μνήμη. 

Επιστολή: Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας Χρήστο Νταβαντζή από την Αθήνα για την 

επιστολή του στο περιοδικό μας: «Γεια σας, είμαστε καλά, αυτό επιθυμούμε και για εσάς. 

Παίρνουμε κανονικά το περιοδικό «Καλημέρα» το οποίο διαβάζουμε και μας ευχαριστεί 

πάρα πολύ. Το κάθε περιοδικό είναι εξαιρετικό και πάντα βρίσκουμε κάτι καινούργιο, οι δε 

φωτογραφίες είναι τόσο ζωντανές και ωραίες που νομίζουμε είμαστε κι εμείς ανάμεσά σας, 

στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε δύο περιοδικά σας βρήκα πρόσωπα ιστορικά αγωνιστών 

που έτυχε να ζήσω κι εγώ μαζί τους, στο δρόμο του αγώνα της Εθνικής Αντίστασης. Αυτό 

με συγκίνησε πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και δυνατοί, εσείς και τα μέλη 

της Σύνταξης του περιοδικού που γράφετε τόσο ωραία ιστορικά ντοκουμέντα για την 

Εθνική Αντίσταση και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Το κατεστημένο προσπαθεί 

να αμαυρώσει τον ιστορικό αγώνα του λαού μας και να περάσει τον αντικομμουνισμό – 

αυτό δεν θα τους γίνει διότι τα ιστορικά γραφόμενα του περιοδικού σας καθώς και άλλων 

ιστορικών ντοκουμέντων είναι αδιαπέραστο τείχος. Το ΚΚΕ έχει βαθιές ρίζες μέσα στο 

λαό μας. Η ιδεολογία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού δεν αντικαθιστάτε με τίποτα. Για 

όλα τα ανώτερα, θέρμα συγχαρητήρια σε όλους σας! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Στις 22 Οκτωβρίου το Μπαρ-Καφέ 

Da Capo (του Γιάννη Τσιρίμπαση) 

διοργάνωσε μια όμορφη μουσική βραδιά 

με ελληνικά τραγούδια στην καρδιά της 

Πράγας! Είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο 

να ακούσουμε το πλούσιο ρεπερτόριο του 

υπέροχου Τρίο Θωμά Γαλάνη (φωνή), 

Θωμά Οπάτα (κιθάρα) και Νίκο Πανάτση 

(μπουζούκι) αλλά και να τραγουδήσουμε 

μαζί τους. Ναι, σ’ αυτό το όμορφο 

περιβάλλον με ζεστή, φιλική και πολύ 

ελληνική ατμόσφαιρα και με ωραίες παρέες 

περάσαμε πολύ ευχάριστα και όμορφα. 

Ευχαριστούμε Da Capo! Ευχαριστούμε 

Θωμά Γαλάνη, Θωμά Οπάτα, Νίκο 

Πανάτση. Ευχόμαστε να έχουμε κι άλλες 

τέτοιες μουσικές εκδηλώσεις!

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ DA CAPO, VACLAVSKI NAMESTI 51, PRAHA 1

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Θ. Γαλάνης, Θωμάς Οπάτα και ο Νίκος Πανάτση στο Da Capo

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

στην Πράγα: δοξολογία στον Ιερό Ναό 

Γεννήσεως της Υπεράγιας Θεοτόκου. 

Ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων 

από μαθητές και γιορτή στον προαύλιο 

χώρο της εκκλησίας με τη συμμετοχή του 

Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία, κ. Α. 

Παρέσογλου και του Πρέσβη της Κύπρου 

στην Τσεχία, κ. Α. Θεοχάρους και με μέλη 

της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΛΣΑΝΣΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ.

Την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, ο 

Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Τσεχία, κ. Αντώνιος Θεοχάρους, 

συμμετείχε στην τελετή μνήμης των νεκρών 

στρατιωτών της Κοινοπολιτείας κατά την 

διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Την τελετή διοργάνωσε, στο Στρατιωτικό 

Κοιμητήριο, στο οποίο βρίσκονται 

θαμμένοι και κύπριοι στρατιώτες από 

το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκ μέρους 

της Κοινοπολιτείας, η Πρεσβεία του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην Τσεχία.

Ο κ. Α. Θεοχάρους καταθέτει στεφάνι στη μνήμη των κύπριων στρατιωτών
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» 

Ποιος είναι κείνος ο λαός, που λέει στους ξένους «όχι»

και που κρατάει κατάκορφα της λεφτεριάς τη λόχη

κι όντας οι λίγοι αφέντες του, που τον διαφεντεύουν

τον παρατάν μεσοστρατίς και ασκώνονται και φεύγουν;

Ποιος είναι κείνος ο λαός, που στάθηκε λιοντάρι,

όντας του πέσανε μαζί δυο κολοσσοί κουρσάροι

κι από τα ξένα οι αφέντες του, αντί να τον βοηθήσουν,

τα φκιάνανε με τον Οχτρό για να ξαναγυρίσουν.

Ποιος είναι κείνος ο λαός, που πάντα προδομένος

πολέμαγεν αβοήθητος, ξυπόλυτος, δεμένος

και θάμπωνε τον ουρανό, τη γη και τα πελάη

κι ο πιο μεγάλος φάνταζε μικρός σ’ αφτόνε πλάι;

Ποιος είναι κείνος ο λαός, που με καρδιά τσελίκι

πολέμαγε για λεφτεριά και πέθαινε για νίκη

μα τούχωναν μπαμπέσικα, τη μαχαιριά στην πλάτη

του ξένου η αρπάχτρα κάκητα, του ντόπιου η δόλια απάτη;

Όλ’ οι λαοί κι όλοι μικροί μεγάλοι κάθε τόπου

που αγωνιστήκανε να σώσουν την τιμή τ’ ανθρώπου

μα πιότερο ο ελληνικός, ο πρώτος μες τους πρώτους

πρώτος μέσα στους νικητές και μες τους αλυτρώτους. 

(Κώστα Βάρναλη)

Ο Οδυσσέας Ελύτης κατατάσσεται 

ως ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση του 

Στρατηγείου του Α’ Σώματος Στρατού. 

Στις 26 Φεβρουαρίου 1941 μεταφέρεται 

με βαρύ κοιλιακό τύφο στο νοσοκομείο 

Ιωαννίνων κι έπειτα από περιπετειώδη 

πορεία καταλήγει στην Αθήνα. Από μία 

συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη στο 

φοιτητικό περιοδικό «Πανσπουδαστική» 

με τίτλο «Έζησα το θαύμα της Αλβανίας» 

το 1965 διαβάζουμε:

«Προσωπικά εσείς, σαν έφεδρος 

ανθυπολοχαγός, τι κάνατε στον αγώνα;

Τι να έκανα εγώ, ένα χαλασμένο παιδί 

της Αθήνας. Με κόπο ανυπολόγιστο, 

κατάφερα να είμαι απλώς συνεπής προς την 

αποστολή μου. Αλλά είδα στο πρόσωπο 

των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι 

ικανός ο Ελληνισμός ν’ αναδύσει όταν 

πιστεύει στο δίκιο του. Και γνώρισα από 

πολύ κοντά την αψηφισιά του θανάτου, την 

ακατάβλητη θέληση της ζωής που έγινε 

τελικά και δική μου. 

Στο μέτωπο, αρρώστησα από βαρύτατο 

τύφο. Τα νερά που πίναμε, όπου βρίσκαμε, 

ανάμεσα στα πτώματα των μουλαριών, 

ήτανε μολυσμένα. Χωρίς να γνωρίζω τι 

έχω, χρειάστηκε να κάνω τρία μερόνυχτα 

με τα πόδια και με ζώο σε βατόδρομο και 

να διακομισθώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

Έμεινα εκεί σαράντα μέρες με σαράντα 

πυρετό, ακίνητος, με πάγο στην κοιλιά. 

Με είχανε αποφασίσει αλλά εγώ δεν είχα 

αποφασίσει τον εαυτό μου. Θυμάμαι, ότι 

αρνήθηκα να με μεταφέρουν στο μικρό 

θάλαμο των ετοιμοθάνατων, όπως κάποιο 

άλλο βράδυ αρνήθηκα πεισματικά να 

κοινωνήσω και να εξομολογηθώ στον 

παπά που μου φέρανε, όταν η κρίση της 

αρρώστιας έφτασε στο κατακόρυφο. Μόλις 

αρχίζανε οι βομβαρδισμοί, ανοίγανε το 

διπλανό μου παράθυρο – μη σπάσουν τα 

τζάμια και τιναχτούν επάνω μου – και 

φεύγανε όλοι στα καταφύγια. Έτσι πέρασα 

όλες τις τρομερές πρώτες μέρες της 

γερμανικής επιθέσεως. Κατάμονος, σ’ έναν 

έρημο θάλαμο, και γεμάτος πληγές από 

την απόλυτη ακινησία. 

Και την ημέρα που κρίθηκε ότι είχα 

γλυτώσει και άρχισε να υποχωρεί ο 

πυρετός, ήρθε η διαταγή να εκκενωθεί 

το νοσοκομείο. Με βάλανε όπως-όπως σ’ 

ένα φορείο που το χώσανε σ’ ένα φορτηγό 

αυτοκίνητο. 

Η φάλαγγες από τα Γιάννενα ως το 

Αγρίνιο πυροβολήθηκε οχτώ φορές από 

τα ‘στούκας’. Οι φαντάροι τρέχανε στα 

χωράφια, όμως εγώ ήταν αδύνατον να 

σταθώ όρθιος έστω και για μια στιγμή. 

Τελικά στο Αγρίνιο, με παρατήσανε σ’ 

ένα πεζούλι και φύγανε. Μια καλή κοπέλα, 

εθελοντής νοσοκόμος με άλλη αποστολή, 

με βοήθησε και μ’ έσυρε ως το υπόγειο 

μιας καπναποθήκης, όπου σωριάστηκα κι 

έμεινα τρεις μέρες. (…) Οι γιατροί στην 

Αθήνα τρίβανε τα μάτια τους. Σύμφωνα 

με την επιστήμη, θα έπρεπε με την 

πρώτη παραμικρή μετακίνηση να πάθω 

εντερορραγία και να τελειώσω… αν «έζησα 

το θαύμα’ σώθηκα και από ένα θαύμα. 

(…) Η Αλβανία για τη σωματική μου 

υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, 

αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία, μια 

τομή βαθιά. (…) Έγινε αιτία ο πόλεμος 

να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ο 

ομαδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. 

Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι 

ενταγμένος σε μιάν ομάδα, που έχει 

Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ



7Καλημέρα 6/21

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ορισμένα ιδανικά, και να μάχεσαι κι εσύ 

γι’ αυτά. 

Τι είναι εκείνο που συγκίνησε τον Ο. 

Ελύτη στο Έπος του Σαράντα:

«Πώς να σας το πω: ήταν ότι διάβαζα στην 

πράξη, και μ’ ένα σφίξιμο στην καρδιά 

μην τύχει και δακρύσω, αυτά που με ανία 

και δυσφορία διάβαζα ως τότε στα βιβλία 

και για την ιστορία της χώρας μου. Ήταν 

μια βίαιη φορά προς τα εμπρός του λαού 

που είχε κάποτε ηττηθεί, όχι εξ αιτίας του, 

στη Μικρασία, και που τώρα θα έπαιρνε 

την εκδίκησή του. Έτσι το έβλεπα εγώ. 

Σαν άχτι μακροχρόνιο που έβγαινε και 

ξεθύμαινε. Δεν έπαιζε ρόλο που ο εχθρός 

ήταν διαφορετικός. Ο εχθρός ήτανε η 

Τυραννία, ήτανε η μορφή του Άδικου, που 

την είχαμε υποστεί κάτω από διαφορετικές 

μορφές επί αιώνες και είχε γίνει μοίρα μας. 

Αυτή η εξέγερση εναντίον της Μοίρας, 

χωρίς υπολογισμό, μες στα όλα, αυτή η 

«όμορφη αφροσύνη», όπως λέω κάπου 

αλλού, ήτανε που ανέβαζε το γεγονός σε 

μιαν άλλη σφαίρα, ποιητική. Μέσα μου 

έγινε μια αναπαρθένευση των τριμμένων 

εννοιών. Οι λέξεις ξεφουσκώνανε και 

ξαναγεμίζανε με καθαρή ουσία. Με τη 

βοήθεια της ουσίας αυτής βρήκα το 

θάρρος να ξαναπροφέρω λόγια που ως 

τότε φοβόμουνα επειδή τα συναντούσα 

μόνο στα χείλη των κούφιων πολιτικών και 

των πατριδοκάπηλων».

‘Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη μέρα που γεννήθηκε

Σκύψανε τα βουνά της Θράκης να φανεί

Στους ώμους της στεριάς το στάρι που αναγάλλιαζε·

Σκύψανε τα βουνά της Θράκης και το φτύσανε

Μια στο κεφάλι, μια στον κόρφο, μια μέσα στο κλάμα του·

Βγήκαν Ρωμιοί με μπράτσα φοβερά

Kαι το σηκώσαν στου βοριά τα σπάργανα...

Ύστερα οι μέρες τρέξανε, παράβγαν στο λιθάρι

Καβάλα σε φοραδοπούλες χοροπήδηξαν

Ύστερα κύλησαν Στρυμόνες πρωινοί

Ώσπου κουδούνισαν παντού οι τσιγγάνες ανεμώνες

Κι ήρθαν από της γης τα πέρατα

Οι πελαγίτες οι βοσκοί να παν των φλόκων τα κοπάδια

Εκεί που βαθιανάσαινε μια θαλασσοσπηλιά

Εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστέναζε!

Ήταν γερό παιδί·

Τις νύχτες αγκαλιά με τα νεραντζοκόριτσα  

λέρωνε τις μεγάλες φορεσιές των άστρων

ήταν τόσος ο έρωτας στα σπλάχνα του

που έπινε μέσα στο κρασί τη γέψη όλης της γης,

πιάνοντας ύστερα χορό μ’ όλες τις νύφες λεύκες

Ώσπου ν’ ακούσει και να χύσ’ η αυγή το φως μες στα μαλλιά του

H αυγή που μ’ ανοιχτά μπράτσα τον έβρισκε

στη σέλα δυο μικρών κλαδιών να γρατσουνάει τον ήλιο

να βάφει τα λουλούδια

Ή πάλι με στοργή να σιγονανουρίζει

τις μικρές κουκουβάγιες που ξαγρύπνησαν...

Α, τι θυμάρι δυνατό η ανασαιμιά του

τι χάρτης περηφάνιας το γυμνό του στήθος

Όπου ξεσπούσαν λευτεριά και θάλασσα... 

Ήταν γενναίο παιδί.

Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του

Mε τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά

Kαι με το κράνος του, γυαλιστερό σημάδι

(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό

Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του)

Mε τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά

Kαι την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του

―Φωτιά στην άνομη φωτιά!―

Με το αίμα πάνω από τα φρύδια

Τα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε

Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν

Το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής

Και το στόμα του, μικρό πουλί ακελάηδιστο

Και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας

Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας

Δεν έκλαψαν

Γιατί να κλάψουν

Ήταν γενναίο παιδί!

Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας Οδυσσέα Ελύτη

ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 «ΑΧ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΣΚΟΥΖΟΥΝ ΑΠ’ ΤΟ ΑΙΜΑ…»

Στις 31 Οκτωβρίου μετά από πάνω από 

ένα χρόνο εργασιών, άνοιξε το Μνημείο-

Μουσείο των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ στο 

Νεστόριο Καστοριάς με ομιλητή τον γγ 

του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Η 

ολοκλήρωση του Μνημείου - Μουσείου 

στο Νεστόριο αποτελεί γεγονός χάρη 

στην προσφορά του κτιρίου από τον 

σύντροφο Χάρη Τουτούνη, στη μνήμη 

των αγωνιστών γονιών του, Μάρκου και 

Ελένης Τουτούνη και την απαιτητική 

δουλειά από δεκάδων μέλη και φίλοι του 

ΚΚΕ καθώς και από νέους της ΚΝΕ. 

Η έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει 

πλήθος ντοκουμέντων από το Αρχείο 

του ΚΚΕ, που αφορούν την περίοδο 

1940 - 1949, φωτογραφιών, χαρτών και 
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μαρτυριών, αναδεικνύοντας και παράλληλα 

αποδίδοντας φόρο τιμής στην τεράστια 

συμβολή του λαού της περιοχής στις 

ηρωικές μάχες που έδωσαν ο ΕΑΜ και 

το ένοπλο τμήμα του, ο ΕΛΑΣ, ενάντια 

στους φασίστες κατακτητές, αλλά και 

στην εποποιία του ΔΣΕ, πολλές σελίδες 

της οποίας γράφτηκαν στις πλαγιές του 

Γράμμου.

Ο ηρωικός Γράμμος

Στην ενότητα που αναφέρεται στη μεγάλη 

μάχη του Γράμμου διαβάζουμε στην 

εισαγωγή:

«Ο Γράμμος. Με τ’ ατέλειωτα τσουγκάρια 

και τις βαθιές χαράδρες. Με τις ήρεμες 

πλαγιές και τ’ απόκρημνα βράχια. Με τα 

πυκνά δάση και τα γυμνά υψώματα. Με 

την πλούσια πρασινάδα και τα γάργαρα 

νερά. Περήφανο βουνό. Και θαρρείς πως 

ψηλώνει πιο πολύ τις απάτητες κορφές του, 

καμαρώνοντας το θάρρος, την παλικαριά 

και το άφθαστο μεγαλείο των μαχητών 

του ΔΣΕ» (από το διήγημα «Μέσα από 

πύρινο κλοιό» του Μενέλαου Μούστου 

- Δάφνη, στη συλλογή «Αφηγήσεις για 

τον Δημοκρατικό Στρατό» το οποίο 

αναφέρεται στις μάχες που έγιναν στον 

ανατολικό Γράμμο).

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 

επαναστατικού κινήματος της χώρας μας 

έλαβε χώρα εκεί, στη Μεγάλη Μάχη του 

Γράμμου το 1948, όπου οι μαχητές της 

14ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ αντιμετώπισαν 

3 μεραρχίες του εθνικού στρατού και 

κράτησαν για 78 μέρες τις θέσεις τους, 

ενώ παράλληλα στις δυτικές πλαγιές του 

Γράμμου οι μαχητές του ΔΣΕ είχαν 

κρατήσει για 42 μέρες τον «Κλέφτη».

Ντοκουμέντα μιας δεκαετίας ηρωικών 

αγώνων και θυσιών

Τα υλικά που θα αντικρίσει ο επισκέπτης 

του Μουσείου, απαιτούν να αφιερώσει 

χρόνο. Δεν είναι απλά κειμήλια μιας 

άλλης εποχής αλλά ζωντανό κομμάτι 

της Ιστορίας της ταξικής πάλης στη 

χώρα, πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι τρεις 

χειρόγραφες σελίδες από το ημερολόγιο 

της μαχήτριας του ΔΣΕ Καλλιόπης 

Χαριζοπούλου, που περιγράφει την 

τελευταία μάχη στο Παπούλι, στις 26 

Αυγούστου του 1949.

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια ενός 

από τους γέροντες του χωριού, που 

επισκεπτόταν το Μουσείο την περίοδο 

των εργασιών και έριχνε κλεφτές ματιές 

στα υλικά. Κάποια στιγμή πλησίασε έναν 

σύντροφο από τα συνεργεία και του είπε 

με απαιτητικότητα: «Όλα αυτά πρέπει να 

βγουν και σε βιβλίο για να μπορούμε να 

τα διαβάζουμε με την ησυχία μας, δεν 

προλαβαίνει κανείς να τα διαβάσει σωστά 

μόνο την ώρα της επίσκεψης».

Δύο άλλες θεματικές των εκθεμάτων 

προκαλούν ιδιαίτερη συγκίνηση: Σε 

δύο στήλες στις κολόνες υπάρχουν οι 

μορφές και τα σύντομα βιογραφικά των 

αγωνιστών που έπεσαν στη μάχη και 

χαρακτηρίστηκαν «τιμημένοι νεκροί». 

Παραδίπλα, έχουν τοποθετηθεί άλλες 

δύο στήλες με φωτογραφίες παιδιών που 

σώθηκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες.

Σειρά από τα εκθέματα του Μουσείου 

προβάλλουν ειδικότερα τον αγώνα στην 

ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και 

τη μεγάλη προσφορά των κατοίκων του 

Νεστορίου: Εκατοντάδες - πάνω από 

600 - στον μόνιμο και τον εφεδρικό 

ΕΛΑΣ. Ολοι τους σχεδόν οργανωμένοι 

στο ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, όπως και 

την Εθνική Αλληλεγγύη. Και βέβαια, 

πάρα πολλοί από αυτούς μέλη του ΚΚΕ, 

εμπνευστή και καθοδηγητή αυτού του 

αγώνα.

Συγκλονιστική προσφορά στον αγώνα

Η τεράστια αυτή προσφορά αποτυπώνεται 

και σε μια από τις επιφάνειες της έκθεσης, 

όπου καταγράφονται συγκλονιστικά 

στοιχεία και στιγμιότυπα από την Ιστορία 

του τόπου και των ανθρώπων του. 

Διαβάζουμε:

«28 Απρίλη 1943: Οι Ιταλοί καίνε το 

Νεστόριο.

4 Οκτώβρη 1943: Γερμανική δύναμη από 

600 άνδρες με 5 πυροβόλα, με άρματα 

μάχης και κομιτατζήδες επιτέθηκαν 

ξανά στο Νεστόριο. Τα μικρά αντάρτικα 

τμήματα ύστερα από σκληρή μάχη 

αναγκάζονται να υποχωρήσουν στη 

Λάγγα.

Γερμανοί και κομιτατζήδες ολοκλήρωσαν 

το κάψιμο του Νεστορίου. Σκότωσαν 

τον τυφλό γερο - Κώστα Κύρου έξω από 

το σπίτι του κι ύστερα έριξαν το πτώμα 

του στις φωτιές του σπιτιού, όπου κάηκε 

ζωντανή και η γυναίκα του.

Σκότωσαν επίσης την Θωμαή Νούμπα, 

ηλικιωμένη γυναίκα του Κοσμά Καραμίνη, 

τη γριά του Σαρόπουλου (μπαρμπα 

- Γκάντζια). Εσφαξαν στην τοποθεσία 

“Πάντσκα” 4 παλικάρια και πήραν 2 

ομήρους στην Καστοριά.

Σκοτώθηκαν στις “Καστανιές” οι Πέτρος 

Φυσσέας, Γιώργος Φιλινάδας και 

Θανάσης Πούνης πολεμώντας τους 

Γερμανούς.

40 εχθρικές επιθέσεις δέχτηκε το ηρωικό 

χωριό. 680 σπίτια έγιναν στάχτη. 18 

μήνες (μέσα στους οποίους δύο χειμώνες) 

έζησαν οι νεστορίτικες οικογένειες σε 

καλύβες, στα δάση και τις σπηλιές.

Δεν λύγισαν!

Η προσφορά των κατοίκων του Νεστορίου 

στον απελευθερωτικό αγώνα είναι 

τεράστια».

Ένα έκθεμα που θα προκαλέσει έκπληξη 

στους επισκέπτες

Η δεύτερη ενότητα των ντοκουμέντων 

ξεκινά από την περίοδο της Απελευθέρωσης 

και της τρομοκρατίας κατά των λαϊκών 

αγωνιστών, περνά στη συγκρότηση του νέου 

λαϊκού στρατού, του ΔΣΕ, παρουσιάζει 

τις μάχες που δόθηκαν και κλείνει με την 

περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς. Ο 

όρκος του μαχητή του ΔΣΕ πλαισιώνεται 

με ένα βιβλιάριο μαχητή και ένα δίκοχο, 

ενώ ξεχωριστή συγκίνηση επιφυλάσσει 

ένα έκθεμα - έκπληξη, που μεταφέρει τον 

επισκέπτη κατευθείαν σε κείνη την εποχή 

και αναδεικνύει τους δεσμούς του λαού με 

τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
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Στην εκδήλωση μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ 

του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας 

(αποσπάσματα από Katiousa.gr) 

Με πολύ συγκίνηση και ενθουσιασμό 

μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι αλλά 

και νέος κόσμος, νέα παιδιά του χωριού 

βλέπουν στις μεταλλικές επιφάνειες τα 

ονόματα των ανταρτών συγγενών τους που 

πότισαν με το αίμα τους τα ιερά χώματα της 

περιοχής τόσο την περίοδο της ΕΑΜικής 

Αντίστασης ενάντια στην τριπλή φασιστική 

κατοχή των Ιταλών, των Γερμανών και των 

Βουλγάρων αλλά και έπειτα στην κορυφαία 

στον 20ο αιώνα στιγμή της ταξικής πάλης 

στην Ελλάδα την τρίχρονη εποποιία του 

ΔΣΕ.

Τα ονόματα των ηρώων δεσπόζουν 

αναλλοίωτα λαμπερά και ανοξείδωτα. 

Ξεχωρίζουν ζωντανά κόντρα στον 

χρόνο που συμβολίζουν οι μεταλλικές 

πλάκες που οξυδώνονται σε μια σύνθεση 

που επιμελήθηκαν η αρχιτέκτονας του 

Μουσείου Δέσποινα Τσιρώνη και ο 

γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς και έκανε 

αριστοτεχνικά πράξη το εργαστήρι του 

Δήμου Βασίβαγλη, που έχει συμβάλει 

στην υλοποίηση και άλλων μνημείων που 

δημιούργησε η ΚΕ του ΚΚΕ τιμώντας την 

ηρωική υπερεκατοντάχρονη ιστορία του, 

με ένα δίκτυο Μνημείων και Μουσείων σε 

όλη την χώρα και ιδιαίτερα στα τιμημένα 

βουνά του Γράμμου και του Βίτσι και 

στους μαρτυρικούς τόπους φυλακής και 

εξορίας.

Η περιήγηση, πολύτιμο μάθημα ιστορίας

Η περιήγηση στο Μουσείο είναι ένα 

πολύτιμο μάθημα ιστορίας ενώ δεσπόζουν 

τόσο η πανοραμική τοιχογραφία με 

το ανάγλυφο όλων των οροσειρών του 

Ανατολικού Γράμμου και την περιγραφή 

των μαχών, όσο και το μοναδικό έκθεμα 

που αποκαλύπτεται σήμερα, η επιγραφή 

σύνθημα της εποχής που βρέθηκε σε 

τοίχο εγκαταλελειμμένου οικήματος της 

εποχής της πάλης του ΔΣΕ, που δείχνει 

και τους ακατάλυτους δεσμούς του με το 

λαό. Το σύνθημα που αποκολλήθηκε από 

τον τοίχο με την βοήθεια ξεχωριστών 

συντηρητών και τεχνιτών για να φτάσει 

αλώβητο στο Μουσείο γράφτηκε με 

αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτώβρη 

του 1948 και είναι: “Ο ΔΣΕ είναι 

ατσαλλένιος” (διατηρώντας το ακριβώς 

όπως βρέθηκε και με την φθορά που είχε). 

Το συγκεκριμένο έκθεμα τραβά ιδιαίτερα 

το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Σκηνές μεγάλης φόρτισης 

διαδραματίζονται από τους επισκέπτες που 

βλέπουν στις προθήκες να αποτυπώνονται 

ο πόνος, τα βάσανα, η θυσία και ο πόθος 

για λευτεριά και προκοπή της πατρίδας 

κόντρα σε… θεούς και δαίμονες.

Στα πρόσωπα των μεγαλύτερων ανθρώπων 

βλέπεις το βουβό δάκρυ της περηφάνιας 

και της τιμής ενώ πολλοί επισκέπτες 

ζητούν από τους φωτογράφους να 

τους απαθανατίσουν στους χώρους του 

Μουσείου για να στείλουν τις φωτογραφίες 

τους σε οικεία τους πρόσωπα, ακόμα και 

στις ΗΠΑ.

Περιήγηση στο χώρο του Μνημείου – 

Μουσείου έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

Δημήτρης Κουτσούμπας που υπέγραψε 

στο βιβλίο των επισκεπτών το εξής μήνυμα:

«Ρίγη συγκίνησης, ιστορική γνώση, 

μεγάλες αλήθειες των ηρώων του λαού 

μας τις δεκαετίες του 1940 – 1949. Το 

Νεστόριο, τα γύρω χωριά, ο Γράμμος 

είναι τα τιμημένα μέρη που πρέπει να 

«Ο ΔΣΕ είναι ατσαλένιος», σύνθημα που βρέθηκε σε σπίτι στα Κορέστεια. Είχε γραφτεί με αφορμή 

της 28ης Οκτώβρη 1948.
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επισκέπτονται οι νέοι και οι νέες της 

πατρίδας μας, οι νέοι και οι νέες όλων των 

χωρών των Βαλκανίων για να διδάσκονται 

πως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας 

πάλεψαν με το όπλο στο χέρι, τόσο κατά 

την τριπλή φασιστική – ιμπεριαλιστική 

επίθεση και κατοχή, όσο και κατά της 

άρχουσας τάξης και των συμμάχων τους 

Βρετανών και Αμερικανών, πρώτα το 1940 

– 1944 και σε συνέχεια στα χρόνια του 

ΔΣΕ 1946 – 1949.

Αλύγιστοι στα ιδανικά τους και στην 

υπηρεσία πάντα του εργαζόμενου λαού.

Εδώ στο Νεστόριο, σ’ αυτό το μουσείο 

που εγκαινιάζουμε σήμερα, συναντιόνται η 

Μνήμη, η Ιστορία, η Γνώση, η Πείρα.

Χαράζουν το δρόμο του σήμερα και του 

αύριο.

Τιμή και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς 

μας! Τιμή και δόξα στο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – 

ΕΠΟΝ – ΔΣΕ!

Συντροφικά, Δ. Κουτσούμπας»

Στη συνέχεια, ο Δ. Κουτσούμπας βρέθηκε 

στο σπίτι του Χάρη Τουτούνη του 

συντρόφου που προσέφερε το κτίριο για 

τη στέγαση του Μνημείου – Μουσείου. Σε 

μία συζήτηση που διεξήχθη σε εγκάρδιο 

κλίμα, ο Δ. Κουτσούμπας δώρισε το 

λεύκωμα «Φωτογραφίζοντας τον ΔΣΕ» 

του Απόστολου Μουσούρη με ιδιόχειρη 

αφιέρωση, κάτι που συγκίνησε ιδιαίτερα 

τον οικοδεσπότη.

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ παραμένει 

και σήμερα η δύναμη του λαού 

«Είναι η Ιστορία αυτή που μας δείχνει 

πως η μόνη δύναμη που ένωσε τον λαό 

σε εκείνον τον τιτάνιο αγώνα ήταν το 

ΚΚΕ. Το κάλεσμα του για αντίσταση δεν 

ήταν προϊόν της στιγμής. Ήταν η σπορά 

χρόνων και χρόνων πίσω, που είχε έρθει 

η ώρα να καρπίσει. Το ΚΚΕ παραμένει 

και σήμερα η δύναμη του λαού. Γιατί δεν 

μπαίνει στο μαντρί της κάλπικης “εθνικής 

συνεννόησης”. Δεν υπακούει στον εχθρικό 

για το λαό αστικό σχεδιασμό.

Το σημερινό μας κάλεσμα για αγωνιστική 

συμπόρευση με το ΚΚΕ έρχεται από 

μακριά, πατά στην ιστορική εμπειρία και 

στη γνώση, πως μόνο ο λαός μπορεί να 

σώσει τον λαό βαδίζοντας στον δρόμο 

της ανατροπής» τόνισε στην ομιλία του 

ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης 

Κουτσούμπας στην εκδήλωση των 

εγκαινίων του Μουσείου – Μνημείου 

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΔΣΕ στο Νεστόριο 

Καστοριάς, που διοργάνωσε η ΚΟ 

Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Από νωρίς πλήθος κόσμου με πολύ 

συγκίνηση και ενθουσιασμό μεγαλύτερης 

ηλικίας άνθρωποι αλλά και νέος κόσμος, 

νέα παιδιά του χωριού επισκέπτονταν 

τον χώρο, βλέποντας τα εκθέματα, στις 

μεταλλικές επιφάνειες τα ονόματα των 

ανταρτών συγγενών τους που πότισαν 

με το αίμα τους τα ιερά χώματα της 

περιοχής τόσο την περίοδο της ΕΑΜικής 

Αντίστασης ενάντια στην τριπλή φασιστική 

κατοχή των Ιταλών, των Γερμανών και των 

Βουλγάρων αλλά και έπειτα στην κορυφαία 

στον 20ο αιώνα στιγμή της ταξικής πάλης 

στην Ελλάδα την τρίχρονη εποποιία του 

ΔΣΕ.

Μετά την ομιλία, έγινε κατάθεση στεφάνων 

από τον Γραμματέα του ΚΣ Νίκο 

Αμπατιέλο και τον Δημήτρη Κουτσούμπα 

εκ μέρους της ΚΕ του Κόμματος ενώ 

στη συνέχεια κρατήθηκε ενός λεπτού 

σιγή. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 

πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του 

ΚΚΕ, ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος 

Γκοσλιόπουλος. Την εκδήλωση έντυσε 

καλλιτεχνικά το συγκρότημα της ΚΝΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας, από τους Βασιλική 

Γκρανοπούλου φωνή κιθάρα, Φανή 

Χριστάνη φωνή, Γεράσιμο Αραμπατζή 

φωνή, Νίκο Παντέχη φωνή πλήκτρα.

ΕΝΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΘΥΜΑΤΑΙ…

Ο Λεωνίδας Ζήκος από το Νεστόριο 

θυμάται την Κατοχή, τον Εμφύλιο και πώς 

αναγκάστηκε μαζί με άλλα παιδιά να το 

εγκαταλείψει. Σήμερα μένει στην Τσεχία 

και με μεγάλη συγκίνηση μας είπε το 

πόσο λυπάται που λόγω ηλικίας (σήμερα 

90 χρονών) δεν μπόρεσε να πάει στο 

αγαπημένο του χωριό για να παραβρεθεί 

και ο ίδιος στα εγκαίνια του Μουσείου-

Μνήμη. Εμείς του στείλαμε όλο το υλικό 

που έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα μαζί 

και με τα βίντεο. Με την ευκαιρία αυτή, 

ο Λεωνίδας μας μίλησε για την οικογένειά 

του, μέλη της οποίας ήταν από τους πρώτες 

αντάρτες και αντάρτισσες στον ΕΛΑΣ 

και στη συνέχεια στο ΔΣΕ. Ο πατέρας 

του Μιλτιάδης, η μάνα του Φανή, οι δύο 

αδερφές της μητέρας του, η Πηνελόπη 

Παπούρα και η Αντιγόνη Παπούρα, ο 

Αλέξανδρος Ζήκος, ξάδερφος του πατέρα 

του ο οποίος σκοτώθηκε στον ΕΛΑΣ 

και η μεγαλύτερη αδερφή του, Κατερίνα 

Ζήκου, που στα 17 της χρόνια, το 1947 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ όπου στη μάχη 

του Γράμμου το 1949 αιχμαλωτίστηκε, 

πέρασε στρατοδικείο και φυλακίστηκε στις 

φυλακές «Αβέρωφ» μέχρι το 1952,  ήταν 

από τους πρώτες αντάρτες και αντάρτισσες 

στον ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στο ΔΣΕ. 

Ο ίδιος ο Λεωνίδας έμεινε στο βουνό 

με τους μαχητές του ΔΣΕ δύο χρόνια 

και πρόσφερε στον αγώνα εκτελώντας 

διάφορες αποστολές του τμήματος του 

ΔΣΕ. Όταν τελικά η οικογένεια βρέθηκε 

στην Τσεχοσλοβακία και τα μέλη της 

αυξήθηκαν με άλλα δύο αδέρφια, την 
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Λήδα και την Αγάπη, τα τρία παιδιά 

σπουδάσανε σε Ανώτατες Σχολές (ο 

Λεωνίδας μαθηματικός και η Λήδα και η 

Αγάπη, γιατροί). 

«Εγώ ξεκίνησα την πρώτη τάξη του 

Δημοτικού, σ’ ένα σχολείο που στεγάζονταν 

σ’ ένα πολύ ωραίο πετρόχτιστο κτήριο 

όπως και τα περισσότερα κτήρια στο 

χωριό μου,  μεταξύ του Πάνω και Κάτω 

Νεστορίου. Θυμάμαι τη δασκάλα μου, 

τη λέγανε Τασούλα. Σ’ αυτό το σχολείο 

πρόλαβα να τελειώσω δύο τάξεις διότι 

όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην τρίτη 

τάξη, άρχισε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος το 

1940. Το Νεστόριο βρίσκεται πολύ κοντά 

στα σύνορα με την Αλβανία και γι αυτό 

εκεί γινότανε πολλές μάχες και οι Ιταλοί 

βομβάρδισαν το σχολείο μας από το οποίο 

δεν έμεινε τίποτα, καταστράφηκε εντελώς. 

Αυτή ήταν η πραγματική μου θητεία στο 

σχολείο. Ήρθε και η Κατοχή, και τότε 

το χωριό μας καταστράφηκε σχεδόν 

ολόκληρο. Τα ‘μαθήματα’ μεταφέρθηκαν 

στην ύπαιθρο. Το Νεστόριο πήρε ενεργό 

μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις 

γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ 

με περίπου 600 ΕΛΑΣίτες. Κι έτσι οι 

καταχτητές το καταστρέψανε, δεν είχε 

μείνει πέτρα για πέτρα. Θυμάμαι το 1943-

44 ο κόσμος του Νεστορίου αναγκάστηκε 

να ζει σε σπηλιές στα βουνά, στους 

πρόποδες του Γράμμου. Η δική μου 

οικογένεια, θυμάμαι, ζούσε σ’ ένα σπήλαιο 

που το λέγανε Κυσελίνα. Ήταν δύσκολα 

τα χρόνια, δεν υπήρχε διατροφή, δεν 

ζούσαμε κανονική ζωή. Παρόλα αυτά, ο 

κόσμος ήταν ενθουσιασμένος και έτοιμος 

να πάρει ‘το ντουφέκι στον ώμο’ ενάντια 

στους κατακτητικές, τους Ιταλούς, τους 

Γερμανούς και τους Κομιτατζήδες. Και 

το πήρε. Αυτή ήταν η ζωή μου μέχρι να 

φτάσω τα 14-15 μου χρόνια, όταν άρχισε 

ο εμφύλιος πόλεμος το 1946. 

(Στη φωτογραφία το γυναικείο τμήμα της 

ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. 2η από δεξιά η 

Πηνελόπη Παπούρα)

Θυμάμαι, όταν μετά τη Συμφωνία 

της Βάρκιζας (12 Φλεβάρη 1945), 

οι ΕΛΑΣίτες του χωριού μας, είχαν 

παραδώσει τα όπλα, επέστρεφαν στο χωριό 

μας ντυμένοι στο χακί. Είχε πλημμυρίσει 

το Νεστόριο από ΕΛΑΣίτες. Και εκεί 

κοντά στο χωριό μας είχαν εγκατασταθεί 

στρατιώτες ‘Άγγλοι’, μάλλον τους είχανε 

φέρει από τις βρετανικές αποικίες. Λίγο 

αργότερα, έφτασε και η χωροφυλακή με 

τον διοικητή Τσάλτα, ένας άνθρωπος που 

είχε συνεργαστεί με τους κατακτητές. 

Αυτός ήταν αιμοβόρος άνθρωπος. Με κάθε 

τρόπο ήθελε να εκδικηθεί τους ΕΛΑΣίτες. 

Κι έτσι άρχισαν τα μεταβαρκιζιανά, οι 

κατατρεγμοί των πρώην ΕΛΑΣιτών. 

Πολλούς φυλάκισαν, άλλους τους 

καταπίεζαν. Η έδρα της αστυνομίας, 

χωροφυλακής είχε εγκατασταθεί σ’ ένα 

σπίτι από τα λίγα που δεν είχε καταστραφεί 

στην Κατοχή. Εμείς μέναμε σ’ ένα μικρό 

καλύβι διότι το δικό μας σπίτι το είχαν 

κάψει οι κατακτητές. Για να πάμε στο 

καλυβάκι μας, υποχρεωτικά έπρεπε να 

περάσουμε γύρω από την αστυνομία. 

Θυμάμαι, σαν παιδί, όταν περνούσα δίπλα 

από την Αστυνομία, άκουγα το τι γινότανε 

εκεί μέσα με τα βασανιστήρια, τους 

ξυλοδαρμούς…

Επειδή ο πατέρας μου είχε πάρει ενεργό 

μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στον 

ΕΛΑΣ και οι χωροφύλακες με τον Τσάλτα 

το γνώριζαν αυτό, η οικογένειά μου ήταν 

πάντα ανάμεσα στους κατατρεγμένους 

και καταδιωκόμενους. Δεν τολμούσαμε 

να περάσουμε δίπλα από το σπίτι της 

Αστυνομία, το «Σπίτι του Σαμαρά» όπως 

το λέγανε τότε. Αυτό το σπίτι ακόμα 

υπάρχει στο Νεστόριο. Όταν αυτή η 

τρομοκρατία γινότανε όλο και πιο σκληρή, 

οι πρώην ΕΛΑΣίτες και τα στελέχη του 

ΕΛΑΣ αναγκάστηκαν και πάλι να φύγουν 

στο βουνό κι εμείς τους αποχαιρετούσαμε. 

Έτσι, σιγά-σιγά δημιουργήθηκαν και οι 

πρώτες αντάρτικες ομάδες του Γιαννούλη 

στο Γράμμο από τους καταδιωκόμενους 

αντάρτες. Εγώ ο ίδιος θυμάμαι το 

ξεπροβόδισμα της θείας μου Πηνελόπη 

Παπούρα μέχρι την τοποθεσία Τούμπα.

Αυτή έφυγε στο βουνό, πρώτα στο 

πρώτο γυναικείο τμήμα του ΕΛΑΣ και 

μετά κατατάχτηκε στα τμήματα του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). 

Όταν δημιουργήθηκε ο ΔΣΕ τον Οκτώβρη 

του 1946, η τρομοκρατία στράφηκε και 

ενάντια στους απλούς πολίτες και στη δική 

μου οικογένεια. Στις 30 Μαρτίου του 1947 

στο σπίτι μας ήρθαν οι χωροφύλακες του 

Τσάλτα, μας μαζέψανε όλους εκτός από 

τη γιαγιά μου που ήταν αόμματη και την 

αφήσανε ολομόναχη στο σπίτι, και μας 

πήγαν πρώτα εμένα, τα αδέρφια μου και 

τη μητέρα μου στη χωροφυλακή. Από 

εκεί μας μετέφεραν στην Μεσοποταμία 

όπου μείναμε ένα μήνα και μετά ήρθαν οι 

χωροφύλακες μας πήγαν στην Καστοριά 

όπου μας είπαν να πάμε όπου θέλουμε.

Στο Βίτσι ήρθαν οι αντάρτες και μας 

οδήγησαν στο Γράμμο. Εγώ έμεινα στο 

Γράμμο σχεδόν δύο χρόνια μέχρι λίγο 

πριν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Εκεί 

βοηθούσα τους αντάρτες με ότι βοήθεια 

τους χρειαζότανε, έκανα και τον σύνδεσμο. 

Εδώ, στον Γράμμο, σ’ ένα αμπρί του 

ΔΣΕ, έγινα μέλος του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Ελλάδας σε ηλικία 17 χρονών, 

εάν και νέος, τότε μπορούσαν και οι 

νεότεροι να γίνουν μέλη της ΚΚΕ. Με 

πρότεινε ο Αχιλλέας Παπαϊωάννου, 

δεύτερος καπετάνιος του ΔΣΕ. Τη μάνα 

μου, Φανή το γένος Παπούρα, τη στείλανε 

μέσω Αλβανίας στο Μπούλκες, κι από 

εκεί κατέληξε στη Ρουμανία και τελικά 

στην Τσεχοσλοβακία. Ο πατέρας μου 

Μιλτιάδης, είχε αρρωστήσει βαριά από 

φυματίωση και στάλθηκε για θεραπεία 

στη Ρουμανία. Ο πατέρας μου από το 

1945 ήταν διωκόμενος για τη δράση του 

στον ΕΛΑΣ και είχε φύγει στο Μπούλκες. 

Ξαναγύρισε στην Ελλάδα, στον ΔΣΕ το 

1946 και κατατάχτηκε στα τμήματα του 

Γιαννούλη. Οι δύο θείες μου, η Πηνελόπη 

Παπούρα, που ήταν και από τις πρώτες 

αντάρτισσες στο γυναικείο τμήμα του 

Γιαννούλη, ήταν ακόμα στο ΔΣΕ καθώς 

και η θεία μου Αντιγόνη και η αδερφή μου 

Κατερίνα. 

(Στη φωτογραφία ο Λεωνίδας Ζήκος, όρθιος αριστερά, με τους γονείς του Μιλτιάδη Ζήκο και 

Φανή Παπούρα-Ζήκου και τ’ αδέρφια του, λίγο μετά τον ερχομό τους στην Τσεχοσλοβακία.)
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Το 1949 φύγαμε για την Αλβανία και μέσω 

του Μπούλκες, το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 

1949 ήρθα κι εγώ στην Τσεχοσλοβακία. 

Κι εδώ άρχισα να ζω μια νέα ζωή». 

Νέα ζωή στην Τσεχοσλοβακία –Τσεχία

Όταν ήρθα στην Τσεχοσλοβακία ήμουν 

σχεδόν αγράμματος, με δύο χρόνια 

Δημοτικού, με κανονικά μαθήματα. 

Κάπως τελείωσα το Δημοτικό, στην 

ύπαιθρό, δεν υπήρχε σχολείο, δεν 

υπήρχαν βιβλία, είχαμε κάτι πλάκες στις 

οποίες γράφαμε με κοντύλι. Κι έτσι κάτι 

λίγα έμαθα στα ελληνικά. Ο δάσκαλος 

μου ήταν ο Χαρίλαος Χατζής. Ο ίδιος 

έκανε ότι μπορούσε. Αλλά τι γνώσεις 

μπορούσες να αποχτήσεις στην Ελλάδα 

της Κατοχής και του εμφυλίου; Κι έτσι 

στην Τσεχοσλοβακία ήρθα με μηδενική 

μόρφωση. 

Οι Τσέχοι, όμως, μας δώσανε βοήθεια 

και δυνατότητες να μορφωθούμε, να 

σπουδάσουμε. Εγώ από το 1949 μέχρι 

και το 1951 περίπου δούλευα σ’ ένα 

εργοστάσιο στο Μπρνο και αργότερα 

πήγα να σπουδάσω τέσσερα χρόνια 

στη μέση εκπαίδευση και αργότερα 

στο Πανεπιστήμιο του Όλομοουτς, 

όπου σπούδασα μαθηματικά. Όταν 

σκεφτόμουνα τι να σπουδάσω, πάντα είχα 

στο νου μου, ότι θα γυρίσουμε στην Ελλάδα 

για να χτίσουμε τη δική μας κοινωνία 

και συγκεκριμένα το τι θα χρειαστεί να 

προσφέρω εγώ. Επειδή τότε, τη δεκαετία 

του 1950 στην Τσεχοσλοβακία γινότανε 

μεγάλα έργα για την ανοικοδόμηση της 

καινούργιας κοινωνίας, του σοσιαλισμού, 

σκέφτηκα ότι πρέπει να σπουδάσω σε 

κάποιο τεχνικό κλάδο. Αλλά ο καθηγητής 

μου με έπεισε να σπουδάσω μαθηματικά 

επειδή είχα κλίση στα μαθηματικά. Κι 

έτσι σπούδασα μαθηματικά, αποφοίτησα 

και διορίστηκα σε ένα Λύκειο ειδικό 

για παιδιά με κλίση στα μαθηματικά. 

Εκεί εργάστηκα 10 με 12 χρόνια και 

αργότερα με στείλανε να διδάσκω στο 

Πανεπιστήμιο του Όλομοουτς, όπου 

προχώρησα μέχρι τον ακαδημαϊκό 

τίτλο του υφηγητή. Στο Πανεπιστήμιο 

εργάστηκα μέχρι τη συνταξιοδότησή 

μου. Μετά τη συνταξιοδότησή μου, με 

πλησίασαν πρώην μαθητές μου να τους 

βοηθήσω στην ίδρυση εταιρίας που να 

εξάγει ελληνικά προϊόντα στην Τσεχία. 

Σ’ αυτή την εταιρία εργάστηκα μέχρι και 

πριν δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 88 μου. 

(φώτο Αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο 

του Όλομουτς) 

Θέλω να τονίσω ότι οι Τσέχοι εμάς τους 

πολιτικούς πρόσφυγες μας βοήθησαν πάρα 

πολύ, όπως εμένα έτσι και πολλούς άλλους, 

έτσι που σε μία δεκαετία όχι μόνο ότι 

έμαθα την τσεχική γλώσσα αλλά τελείωσα 

τη μέση εκπαίδευση, σπούδασα και 

αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο, αλλά 

τελικά ήμουν σε θέση για περίπου δέκα 

χρόνια να διδάσκω και τα παιδιά τους. 

Για μένα είναι δύσκολο να βλέπω αυτά 

που γίνονται στην παιδεία μετά τις αλλαγές 

του συστήματος το 1989. Τώρα τα 

πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Όταν 

εγώ σπούδαζα όλα ήταν δωρεάν, ακόμα 

και υποτροφίες έπαιρναν οι καλύτεροι 

μαθητές και φοιτητές και πολλές άλλες 

βοήθειες. Ιδιαίτερα, τα μαθηματικά ήταν 

το μάθημα στην πρώτη θέση μαζί με τη 

τσεχική γλώσσα. Κι αυτό διότι τότε η 

κατάσταση ήταν τέτοια που γινότανε 

μεγάλη ανοικοδόμηση. Δηλαδή, χτίζανε 

σπίτια, πολυκατοικίες, για όλους, χτίζανε 

καινούργια εργοστάσια. Επομένως, 

χρειαζότανε τεχνίτες, μηχανολόγοι, 

επιστήμονες. Σήμερα, μετά το 1989, 

πολλοί καθηγητές φύγανε από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, πήγαν αλλού για 

να βγάλουν χρήματα. Δεν επιδιώκουν να 

μάθουν οι μαθητές, αλλά ο καθένας τρέχει 

να ικανοποιήσει τις δικές του προσωπικές 

ανάγκες, να βγάλει χρήματα για να ζήσει 

καλύτερα. Αυτό που εμείς επιδιώκαμε, 

δηλαδή οι διδασκόμενοι να έχουν γνώσεις, 

δεν ισχύει πια, είναι ξεπερασμένο… Όταν 

εγώ δίδασκα μαθηματικά, το μάθημα 

αυτό ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία 

για τον κάθε μαθητή. Ακόμα και στις 

εισαγωγικές εξετάσεις ο κάθε μαθητής 

εξεταζότανε στα μαθηματικά. Σήμερα το 

μάθημα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Και 

ακόμα κι αυτοί που έχουν αυτό το μάθημα, 

έχουν επιτυχία 30% με 40%! Με λίγα 

λόγια, η εκπαίδευση έχει χάσει το ρυθμό 

της και έχει πέσει πολύ χαμηλά. 

Θέλω να χαιρετίσω όλους τους Νεστορίτες. 

Δεν σας ξεχνάω! Πάντα στα όνειρα μου 

βρίσκομαι στο Νεστόριο. Όταν μπορούσα 

κατέβαινα στο Νεστόριο, τώρα στα 

γεράματα δυσκολεύομαι. Σας χαιρετώ και 

να είστε όλοι γεροί καλά.  

Απόσπασμα σελ. 228 – 231, από το βιβλίο 

«Γνωριμία με το Νεστόριο Καστοριάς», 

του Μιχαήλ Ι. Κωστόπουλου, Καστοριά 

1998. Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Ζήκο 

για το πολύτιμο αυτό δώρο!

«Στο Νεστόριο υπήρχε κιόλας οργάνωση 

του ΕΑΜ που προετοίμαζε τον 

ξεσηκωμό. Έτσι το βράδυ της 3 Μάρτη 

ξημερώνοντας 4 Μάρτη ένα τμήμα από 

τριάντα άντρες του ΕΛΑΣ μπαίνει στο 

Νεστόριο. Επικεφαλής οι καπεταναίοι του 

ΕΛΑΣ Γιώργος Γιαννούλης, Πασχάλης 

Μπασχάκης, Γιώργος Ριζόπουλος, 

Γιάννης Πατσιούρας και ο Α’ Γραμματέας 

της Περιφερειακής Επιτροπής του 
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ΕΑΜ Θεόδωρος Μαριόλης (Λευτέρης). 

Τους υποδέχονται οι καθοδηγήσεις των 

τοπικών οργανώσεων με γραμματέα του 

ΚΚΕ Νεστορίου το Νικηφόρο Ζούρλα, 

το Γραμματέα του ΕΑΜ Θεόδωρο 

Αραστσιάρη και τον στρατιωτικό υπεύθυνο 

Παντελή Παπατέρπο. Επίσης πολλές 

οργανώσεις των γύρω χωριών.

Το πρωί οι καμπάνες σημαίνουν 

την Ανάσταση. Ολόκληρο το χωριό 

συγκεντρώνεται στην πάνω πλατεία. Οι 

αρχηγοί μιλούν για τους σκοπούς του 

ΕΑΜ και βροντοφωνάζουν: ‘Από εδώ 

ξεκινάει η Επανάσταση! Εμπρός, όλοι 

μαζί να δυναμώσουμε το ΕΑΜ και να 

χτυπήσουμε τους κατακτητές σαν ένας 

άνθρωπος! Όλοι σας έχετε θέση κοντά μας, 

όλοι σας εκτός από τους προδότες!’ Και 

τότε ένα ολόκληρο Νεστόριο με δάκρυα 

στα μάτια ψάλλει τον Εθνικό Ύμνο σαν 

βλέπει την ελληνική σημαία να υψώνεται 

και να κυματίζει ψηλά… Στο τέλος ένα 

αντάρτικο τραγούδι γέμισε ελπίδα και 

όπλισε με πίστη τις πονεμένες καρδιές του 

βασανισμένου αυτού κόσμου. ‘Όποιος το 

δίκιο θέλει/τίμιο ψωμί για να βρει/ας μας 

σταθεί στο πλάι/ν’ αγωνιστούμε μαζί’. 

Εβδομήντα δύο παλληκάρια 

παρατάσσονται με τα όπλα τους για 

τον ένοπλο ΕΛΑΣ την ίδια μέρα 

για να πολεμήσουν τον κατακτητή 

και να απελευθερώσουν την Ελλάδα. 

Στη συνέχεια το Νεστόριο θα δώσει 

εξακόσιους ένοπλους μαχητές στο μόνιμο 

και εφεδρικό ΕΛΑΣ. Όλη η περήφανη 

νεολαία του εντάσσεται στην ΕΠΟΝ και 

οι πιο μικροί στα ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ. Και 

η πρώτη ένοπλη αντάρτικη γυναικεία 

Ομάδα της ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ 

συγκροτείται από Νεστορίτισσες. Αυτές 

ήταν:

Στην Πολιτική Καθοδήγηση οι: Κυριακού 

Ευγενία, Ντουβαλίδου Μάχη, Σκόρνου 

Θεοδώρα και Φιλιππίδου Αθηνά. 

Οι ένοπλες: Αγαπήτη Ελευθερία, 

Ανδρεοπούλου Μαρία, Μούτσιου 

Ελένη, Ντηλιάτση Όλγα, Ντουβαλίδου 

Αφροδίτη, Παπούρα Πηνελόπη (θεία του 

Λεωνίδα Ζήκου), Πετλιγιάννη Βασιλική, 

Πίτη Κυράτσα. (στη φώτο η Παπούρα 

Πηνελόπη στο ΔΣΕ)

(…) Επί δύο μήνες συνεχίστηκαν οι 

βομβαρδισμοί (από τους Γερμανούς) 

και δύο φορές κάψανε το Νεστόριο. 

Εξακόσια ογδόντα Νεστορίτικα σπίτια 

έγιναν στάχτη. Δεκαοχτώ μήνες μέσα 

στου οποίους και δύο χειμώνες έζησε 

ο περήφανος αυτός κόσμος στα δάση 

και στις σπηλιές γύρω από το χωριό. 

Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί σ’ αυτό το 

ολοκαύτωμα. Υπέρτατη προσφορά και 

θυσία το Νεστόριο κι οι Νεστορίτες στον 

αγώνα για την Εθνική επιβίωση. Σαράντα 

επιθέσεις δέχτηκε το χωριό…Χρειάζονται 

πολλά για να περιγραφεί η λύσσα των 

Γερμανοκομιτατζήδων, αλλά και η 

παλληκαριά κι η αυτοθυσία των ανταρτών! 

Το Νεστόριο είχε 19 νεκρούς, θύματα 

από βομβαρδισμούς, 21 εκτελεσθέντες, 

59 νεκρούς ένοπλους μαχητές του ΕΛΑΣ, 

δύο εξαφανισθέντες στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης (Νταχάου), 2 νεκρούς 

από τις κακουχίες στις σπηλιές και 

βέβαια, κατεστραμμένα όλα τα σπίτια, τις 

εκκλησίες, το Δημοτικό Σχολείο και τα 

περιουσιακά στοιχεία.

Η ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ έχει δημοσιεύσει 500 και πλέον ονόματα των μαχητών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, τα 
οποία έχουν αναρτηθεί στο μουσείο στο Νεστόριο. Δημοσιεύουμε τα ονόματα πεσόντων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ από το Νεστόριο. Τα 
ονόματα των πεσόντων μαχητών του ΔΣΕ, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο μουσείο, τα έχουμε ήδη δημοσιεύσει σε άλλα τεύχη 
του περιοδικού μας. 
ΕΛΑΣίτες από το Νεστόριο: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΡΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΡΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
ΒΛΑΧΟΣ, ΓΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΗΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ξάδερφος του πατέρα του Λεωνίδα), 
ΖΗΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ή ΖΗΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΔΑΝΤΖΕΣ ή 
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΜΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΑΣΟΣ ή ΚΑΒΟΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΟΚΚΙΝ0ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΙΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΟΥΜΤΑ ή ΝΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑΗ, ΝΤΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ, 
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ή ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΣΧΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΠΕΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΟΥΝΗΣ ή ΠΟΥΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΣΙΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ 
ΜΕΛΙΟΣ, ΣΤΟΪΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΤΕΜΕΛΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, 
ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΦΙΛΙΝΑΔΑΣ ή ΦΙΛΙΝΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
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Την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, ο 

Πρέσβης της Κύπρου στην Τσεχία, κ. 

Αντώνιος Θεοχάρους, συμμετείχε στην 

τελετή μνήμης των νεκρών στρατιωτών 

της Κοινοπολιτείας. Στο στρατιωτικό 

κοιμητήριο Ολσάνσκα στην Πράγα είναι 

θαμμένοι και 17 Κύπριοι στρατιώτες 

του Κυπριακού Συντάγματος, το οποίο 

πήρε μέρος κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου σε πολλές μάχες 

στη Γαλλία, Μέση Ανατολή, Ιταλία, 

Αφρική, Ευρώπη. Την τελετή διοργάνωσε 

η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασίλειου στην 

Τσεχία. 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ – 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο κ. Α. Θεοχάρους (αριστερά του Πρέσβης του Ηνωμένου Βασίλειου, κ. Ν. Άρτσι)

Τα ονόματα των 17 Κυπρίων στρατιωτών του Κυπριακού Συντάγματος (Cyprus Regiment) που πεθάνανε στην Τσεχοσλοβακία 

στα κάτεργα των γερμανών φασιστών. Πιθανόν να αιχμαλωτίστηκαν στη μάχη της Γαλλίας (1940), στη μάχη της Κρήτης (1941) 

και σε άλλες μάχες στην Ιταλία, Αίγυπτο…

 

1. Αντώνιος Σταυρινού, 10.3.1942 από την Κούκνια Πάφου 

2. Φ. Ηουσεΐν, 5.9.1942 

3. Σ. Μ. Τουμάζου, 29.11.1943

4. Μ. Παναής, 17.9.1943, 33 ετών και κάτω γράφει στα αγγλικά: 

Remember the cause of  my sacrifi ce if  you want me to be happy and peaceful

5. Χ. Μπεκίρ, 5.11.1941 

6. Κ.Π. Γαριβαλντίνος, 10.11.1943

7. Ο. Μεχμέτ Σάληχ, 9.5.1943, 40 ετών, Ανάδιου Πάφου 

8. Α. Β. Χασάν, 9.10.1943, 33 ετών

9. Π.Υ. Πατσαλή, 30.3.1942

10. Π. Ν. Αλεξάνδρου, 11.5.1945, 35 ετών  

11. Π. Θεοδώρου, 9.11.1941, 25 ετών

12. Σ. Σταύρου, 8.10.1942, 26 ετών

13. Κ. Καραολή, 5.11.1941, 36 ετών

14. Γ. Κυριάκου, 26.10.1941, 36 ετών

15. Γ. Χριστοδούλου, 8.1.1945, 35 ετών

16. Α. Ισμαήλ, 25.8.1941

17. Π. Σ. Τελεβάντου, 15. 12.1944, 40 ετών*

*Άλλος ήρωας της Ακανθούς που έδωσε τη ζωή του κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ο Παύλος Σταυρής Τελεβάντος ο οποίος 
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κατατάχθηκε το 1940. Νυμφευμένος με την Ελένη και πατέρας του Σωτήρη Τελεβάντου, συνελήφθη από τους Γερμανούς, βασανίστηκε 

και πέθανε στην αιχμαλωσία. Ετάφη στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Πράγας στη Τσεχία.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΣΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

οι κύπριοι στρατιώτες πολέμησαν σε 

διάφορα μέτωπα στη Γαλλία, Ελλάδα, 

Μέση Ανατολή, Αφρική και Ιταλία.

Κύπριοι στρατιώτες στο Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο (φώτο Πολίτης)

Γεγονότα:

3 Σεπτεμβρίου 1939 – η κήρυξη πολέμου 

από τη Μεγάλη Βρετανία ενάντια στη 

Γερμανία.

8 Σεπτεμβρίου 1939 – Κάλεσμα των 

Κυπρίων ηλικίας 18 μέχρι 30 χρονών 

για κατάταξη στο βρετανικό στρατό. 

(Η Κύπρος ήταν αποικία της Μεγάλης 

Βρετανίας από το 1925 μέχρι το 1960). 

Αρχές Οκτωβρίου 1939 – 54 κύπριοι 

στρατιώτες αναχωρούν για τη Γαλλία μέσω 

Αιγύπτου. 

Αρχές Ιανουαρίου 1940 – οι κύπριοι 

στρατιώτες παίρνουν μέρος στις πολεμικές 

επιχειρήσεις στη Γαλλία, η Κύπρος είναι η 

πρώτη βρετανική αποικία που συμμετάσχει 

στον πόλεμο.

Φεβρουάριος του 1940 – ιδρύεται το 

«Κυπριακό Σύνταγμα» και αποτελούνταν 

από λόχους Σκαπανέων, Ημιονηγών, 

Γενικού Μεταγωγικού (μηχανοκίνητες 

μεταφορές), μονάδων κινητών πλυντηρίων 

και Τεχνικών Μηχανικών, ενώ στη 

δύναμή του, από το τέλος του 1940 ως 

τις αρχές του 1942, εντάχθηκε και ένα 

τάγμα Πεζικού. Κύπριοι στελέχωσαν, 

επίσης, μονάδες θαλάσσιων μεταφορών, ή 

φρουρές σε στρατόπεδα αιχμαλώτων, ενώ 

πήραν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις 

στη Γαλλία, στην ηπειρωτική Ελλάδα 

και στην Κρήτη, σε διάφορες χώρες της 

Βόρειας μάχες του Κασίνο, στην Ιταλία.

Ιούνιος του 1940 – ιδρύεται το η «Κυπριακή 

Εθελοντική Δύναμη». Η «Κυπριακή 

Εθελοντική Δύναμις», με καθήκοντα για 

την κατασκευή οχυρωματικών έργων, 

μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων και 

φρούρηση αποθηκών πολεμικού υλικού. 



16 Καλημέρα 6/21

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Οι άνδρες της προμηθεύτηκαν, σταδιακά, 

στρατιωτικές στολές και όπλα, μετά από 

σύντομη εκπαίδευση, αφού ύστερα από 

την κατάληψη της Κρήτης από τους 

Γερμανούς (Μάιος 1941) ανέλαβαν και 

καθήκοντα φρουράς του νησιού.

Εντυπωσιακοί οι αριθμοί – Πάνω από 16 

χιλιάδες εθελοντές

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που 

έφερε στο φως η ιστορική έρευνα, στο 

«Κυπριακό Σύνταγμα» από τις αρχές 

Οκτωβρίου 1939 μέχρι τις 15 Αυγούστου 

1945, έγιναν δεκτοί προς κατάταξη 

12192 στρατιώτες. Ο πρώτος στρατιώτης 

του «Κυπριακού Συντάγματος» ήταν 

ο Τουρκοκύπριος Nevzat Halil, από 

τη Λευκωσία, με στρατιωτικό αριθμό 

CY 1, και ημερομηνία κατάταξης τις 2 

Οκτωβρίου 1939.

Άλλοι 4450 Κύπριοι, αξιωματικοί 

και στρατιώτες, κατατάχθηκαν στην 

«Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη». Οι 

αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί, εάν 

υπολογισθεί ότι η Κύπρος είχε λιγότερους 

από 400.000 κατοίκους (κατά την 

τελευταία προπολεμική απογραφή, του 

1931, αριθμούσε 347.959 κατοίκους).

Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα 

καταγράφουν το σύνολο των καταταχθέντων. 

Η προσέλευση στα στρατολογικά γραφεία 

ήταν πολύ υψηλότερη, όμως οι Βρετανοί 

αξιωματικοί της στρατολογίας έθεταν 

διάφορους περιορισμούς και απέρριπταν 

υποψήφιους στρατιώτες για λόγους υγείας, 

ποινικού μητρώου, ακόμη και πολιτικών 

πεποιθήσεων, στους πρώτους μήνες.

Στη συνέχεια, έγινε μεγάλη εκστρατεία 

κυβερνητικής προπαγάνδας στις πόλεις και 

στην ύπαιθρο με συστηματικές επισκέψεις 

ειδικών συνεργείων στρατολόγων για την 

προσέλκυση νέων στρατιωτών και έκδοση 

ειδικών αφισών και συνθημάτων.

Η κύρια μάζα των εθελοντών (5155 

στρατιώτες ή ποσοστό 41.9%) 

κατατάχθηκε στο «Κυπριακό Σύνταγμα» 

κατά το 1940. Αντίθετα, το έτος με τη 

χαμηλότερη στρατολόγηση ήταν το 1942, 

με 309 νέους στρατιώτες.

Οι υψηλοί ρυθμοί κατάταξης μειώθηκαν 

τον Απρίλιο του 1941, μετά την κατάληψη 

της Ελλάδας από τη χιτλερική Γερμανία 

και την παράλληλη πύκνωση των φημών 

για επικείμενη γερμανική επίθεση στην 

Κύπρο. Ο μήνας με τη μεγαλύτερη 

κατάταξη ήταν ο Νοέμβριος του 1940, 

γεγονός που αντανακλά και τον πρωτοφανή 

ενθουσιασμό που προκάλεσε στην Κύπρο 

η ελληνική αντίσταση στην ιταλική επίθεση, 

τον Οκτώβριο του 1940. Κατατάχθηκαν 

τότε 921 εθελοντές, το 7.5% του συνολικού 

αριθμού. Το τελευταίο ρεύμα μαζικής 

κατάταξης εθελοντών παρουσιάστηκε τον 

Ιούνιο του 1943.

Ήταν στελέχη και οπαδοί του κυπριακού 

κομμουνιστικού κόμματος ΑΚΕΛ 

(«Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου 

Λαού»), που κλήθηκαν από το κόμμα τους 

σε μαζική στράτευση στον πόλεμο κατά 

του φασισμού.

Δύο χιλιάδες αιχμάλωτοι 

Ένας πολύ υψηλός αριθμός Κυπρίων 

στρατιωτών, συνολικά 2059 άνδρες, 

συνελήφθησαν στις πολεμικές επιχειρήσεις 

και κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου. 

Εκτός από μερικούς που συνελήφθησαν 

στη Γαλλία και στη Βόρεια Αφρική, η κύρια 

μάζα των αιχμαλώτων είχε συλληφθεί στην 

κυρίως Ελλάδα, κατά την υποχώρηση των 

βρετανικών και συμμαχικών στρατευμάτων 

τον Απρίλιο του 1941, και στην Κρήτη 

τον επόμενο μήνα. Αρκετοί κατάφεραν να 

δραπετεύσουν, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά 

και στην Ιταλία, μετά τη συνθηκολόγηση 

του 1943.

Και γυναίκες εθελόντριες

Στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατατάχθηκαν 

εθελοντικά και μερικές εκατοντάδες 

Κύπριες, που υπηρέτησαν σε βοηθητικές 

υπηρεσίες του βρετανικού στρατού και της 

αεροπορίας.

Η μαζική γυναικεία κατάταξη 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στην Κύπρο και έπρεπε να ξεπεράσει 

μακραίωνες προκαταλήψεις και νοοτροπίες 

σχετικά με τη θέση της γυναίκας. 

Ανάμεσα στις εθελόντριες ήταν μέλη 

γνωστών κυπριακών αστικών οικογενειών, 

αλλά κυρίως υπάλληλοι, νοσοκόμες και 

υπηρέτριες. Γνωρίζουμε τα ονόματα 117 

Κυπρίων εθελοντριών. Μια από αυτές, 

σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943 και 

είναι θαμμένη σε στρατιωτικό κοιμητήριο 

της Αιγύπτου.

Και 500 Κύπριοι μετανάστες

Εκτός από τους Κύπριους που ζούσαν στην 

Κύπρο, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 500 

Κύπριοι που ζούσαν ως μετανάστες στη 

Βρετανία και την Αίγυπτο, κατατάχθηκαν 

σε άλλες μονάδες του βρετανικού στρατού. 

Κύπριοι κατατάχθηκαν και σε άλλες 

χώρες σε συμμαχικούς στρατούς στη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: 

Υπάρχουν στοιχεία για 93 αξιωματικούς 

και εθελοντές στρατιώτες στον ελληνικό 

στρατό, 306 στον αμερικανικό στρατό και 

135 στο στρατό της Αυστραλίας.

Έπεσαν μαχόμενοι 

Συνολικά, έπεσαν μαχόμενοι 374 κύπριοι 

στρατιώτες (Έλληνες και Τούρκοι). 

Τάφοι και κενοτάφια κυπρίων στρατιωτών 

του βρετανικού στρατού, που σκοτώθηκαν 

κατά το 1939-1945 υπάρχουν:

στην Κύπρο και σε διάφορα κοιμητήρια 23 

άλλων χωρών (Αίγυπτος, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ερυθραία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, 

Κένυα, Κίνα, Λίβανος, Λιβύη, Ολλανδία, 

Πολωνία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σουδάν, 

Συρία, Τυνησία και Τσεχία).

Οι Κύπριοι πεσόντες είναι θαμμένοι σε 

71 στρατιωτικά κοιμητήρια και μνημεία 

πολέμου. Η μεγαλύτερη διασπορά τάφων 

Κυπρίων πεσόντων υπάρχει στην Ιταλία: 

Εντοπίζονται 55 «κυπριακοί» στρατιωτικοί 

τάφοι του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σε 

δεκαοκτώ διαφορετικά κοιμητήρια.

Κύπριοι εθελοντές στην Κεντρική Ευρώπη
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17 Κύπριοι στρατιώτες αναπαύονται στο 

στρατιωτικό κοιμητήριο της Πράγας. 

Οι περισσότεροι ήταν έγκλειστοι των 

χιτλερικών σε στρατόπεδα αιχμαλώτων.

Στα κοιμητήρια της Ελλάδας είναι 

θαμμένοι οι περισσότεροι κύπριοι 

στρατιώτες, 100 συνολικά, γεγονός που 

δείχνει τη μεγάλη συμμετοχή της Κύπρου 

στην ελληνική εκστρατεία του 1940-1941.

79 Κύπριοι είναι θαμμένοι σε δώδεκα 

στρατιωτικά κοιμητήρια της Αιγύπτου: 

Αυτό εξηγείται από την κυπριακή 

συμμετοχή στις μάχες της Βόρειας 

Αφρικής αλλά και τη μόνιμη παρουσία 

βάσης- στρατοπέδου (Base-Depot) του 

«Κυπριακού Συντάγματος» στη χώρα του 

Νείλου.

Ένας σημαντικός αριθμός πεσόντων 

κυπρίων στρατιωτών, 57 συνολικά, είναι 

θαμμένοι στα δύο στρατιωτικά κοιμητήρια 

της Λευκωσίας. Πρόκειται, κυρίως, για 

θύματα εχθρικών βομβαρδισμών ή για 

στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε 

διάφορα ατυχήματα ή που απεβίωσαν σε 

νοσοκομεία από ασθένεια.

Στο Ισραήλ είναι θαμμένοι 18 άνδρες του 

«Κυπριακού Συντάγματος» 

Πηγές: https://www.offsite.com.cy/

https://www.apopseis.com/oi-kypri-

oi-tis-doygkerkis/

Η συμμετοχή της κύπριας γυναίκας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Της Αναστασίας Γιάγκου 

(https://www.philenews.com/politismos/kypros/article/854273)

Φωτογραφία: Γυναίκες της A.T.S. στη Βόρεια Αφρική. (Αρχείο Παγκυπρίου Συνδέσμου Πολεμιστών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου).

Η συμμετοχή της κυπρίας γυναίκας 

αποτελεί μία συναρπαστική πτυχή 

της συμβολής του νησιού μας στον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Κύπριες 

υπηρέτησαν στις βοηθητικές υπηρεσίες 

δύο μονάδων του βρετανικού στρατού και 

αεροπορίας: Στη Βοηθητική Στρατιωτική 

Υπηρεσία (Auxiliary Territorial Service 

- ATS) και στη Γυναικεία Βοηθητική 

Αεροπορική Δύναμη (Women’s Auxiliary 

Air Force - WAAF). 

Η βρετανική αποικιακή κυβέρνηση ήδη 

από το καλοκαίρι του 1942 με ανακοίνωση 

ζήτησε την εθελοντική κατάταξη των 

γυναικών της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό 

έφθασε τότε στην Κύπρο η αρχηγός της 

Βοηθητικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

Μέσης Ανατολής, Audrey Chitty, η οποία 

μίλησε σε συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα 

στη Λευκωσία και στην Αμμόχωστο.

Η πρώτη ομάδα των κυπρίων γυναικών που 

υπηρέτησε στη Βοηθητική Στρατιωτική 

Υπηρεσία (ATS) αποτελείτο από 35 

εθελόντριες οι οποίες αναχώρησαν για την 

Παλαιστίνη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εκεί 

εκπαιδεύονταν στην ειδικότητα που η κάθε 

μια επέλεγε και στη συνέχεια αναλάμβαναν 

τα καθήκοντά τους στις γυναικείες 

στρατιωτικές μονάδες. Υπηρέτησαν 

κυρίως ως νοσοκόμες και επίσης ως 

τηλεφωνήτριες, οδηγοί αυτοκινήτων, 

μαγείρισσες, ασυρματίστριες, γραφείς, 

αποθηκάριοι. Οι εθελόντριες στη 

Γυναικεία Βοηθητική Αεροπορική Δύναμη 

(WAAF) εκπαιδεύονταν από το 1943 

επίσης στην Παλαιστίνη. Στην εκπαίδευσή 

τους περιλαμβάνονταν μαθήματα ιστορίας 

της αεροπορίας, διοικητικής οργάνωσης, 

ξένων γλωσσών. Με την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσής τους μπορούσαν είτε να 

επιστρέψουν για υπηρεσία στην Κύπρο 

είτε να τοποθετηθούν σε διάφορους 

σταθμούς της Βασιλικής Αεροπορίας στη 

Μέση Ανατολή. Πέρα από την κατάταξή 

τους στα πιο πάνω σώματα, πολλές 

γυναίκες εγγράφηκαν ως εθελόντριες 

νωρίτερα, το 1940, στους καταλόγους 

που άνοιξε η Εκκλησία της Κύπρου, 

υπό τον Τοποτηρητή Λεόντιο για να 

υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό. Οι 

Βρετανοί εμπόδισαν τελικά αυτή την 

πρωτοβουλία. Βέβαια, αυτό δεν εμπόδισε 

χιλιάδες γυναίκες να δωρίσουν τις βέρες 

των αρραβώνων τους για την οικονομική 

ενίσχυση της Ελλάδας. 

Ο ακριβής αριθμός των εθελοντριών 

δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την 

ιστορική έρευνα αν και στη βιβλιογραφία 

έχει επικρατήσει ότι στον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο κατατάχθηκαν εθελοντικά 778 

Κύπριες. Η συμμετοχή των κυπρίων 

γυναικών στον Πόλεμο δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση, αφού έπρεπε να αντιμετωπίσουν 

τις προκαταλήψεις, τις νοοτροπίες και τα 

στερεότυπα της κυπριακής κοινωνίας της 

εποχής για τη θέση της γυναίκας. Έτσι, 

με τη συμβολή τους στον Πόλεμο οι 

εθελόντριες ήταν πραγματικά πρωτοπόρες, 

γυναίκες μπροστά από την εποχή τους, 

αφού με την κατάταξή τους τόλμησαν ένα 

σημαντικό βήμα χειραφέτησής τους, μια 

πραγματική επανάσταση για τις κοινωνικές 

συνθήκες της εποχής τους. Στην έκθεση 

«1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος 

και Ελλάδα» η οποία φιλοξενείται στο 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου 

ο επισκέπτης μπορεί να δει και να μάθει 

περισσότερα για την εθελοντική προσφορά 

των Κυπρίων (ανδρών και γυναικών) στον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ 

Κ: Παναγιώτη, όταν συζητούσαμε 

το Πρόγραμμα των Ιπποδρομιών 

και τα άλογα που ήταν να ιππεύσεις, 

παρατήρησα με πόση αγάπη και 

προσοχή μιλούσες για το κάθε άλογο, 

σαν να μην υπήρχε για σένα ‘μέτριο’ 

άλογο.  Πότε άρχισε στη ζωή σου αυτή η 

αγάπη για τα άλογα και τις ιπποδρομίες;

Π: Η αγάπη μου με τα άλογα ξεκίνησε 

από μικρή ηλικία. Κάθε χρόνο πηγαίναμε 

οικογενειακώς να παρακολουθήσουμε 

το Ελληνικό Ντέρμπυ. Είναι μια πολύ 

σημαντική ανάμνηση των παιδικών μου 

χρόνων.

Κ: Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί 

στη ζωή σου; 

Π: Ο πιο σημαντικός επαγγελματικός 

σταθμός  θα έλεγα ότι είναι η συνεργασία 

μου με τον κορυφαίο προπονητή στον 

ελληνικό ιππόδρομο Λουκά Πανουργιά. 

(σημ. Κ: Τα 9 άλογα του αείμνηστου 

Λουκά Πανουργιά είχαν κατακτήσει τον 

τίτλο του χρυσού αλόγου της χρονιάς 

κι έτσι γράφτηκαν στο βιβλίο Guin-

ness.). Όσο για τον προσωπικό τομέα 

αυτός ο σταθμός είναι η δημιουργία της 

οικογένειάς μου.

Κ: Είσαι το χρυσό μαστίγιο της 

Ελλάδας. Πώς γίνεται κάποιος χρυσό 

μαστίγιο; Τι χαρακτήρα πρέπει να 

έχει ένας πετυχημένος αναβάτης; 

Κάπου είχα διαβάσει για σένα ότι σ’ 

ένα πρόγραμμα εφτά ιπποδρομιών 

κατάφερες να κερδίσεις όλες τις κούρσες 

μιας ιπποδρομικής συγκέντρωσης, κάτι 

το οποίο δεν είχε γνωρίσει η Ελλάδα 

μα ούτε η Ευρώπη από το 1996 όταν 

αυτό είχε συμβεί με τον διάσημο Ιταλό 

τζόκεϋ, Φράνκι Ντετόρι… 

Π: Με πολλή δουλειά, θυσίες, αφοσίωση 

και πειθαρχεία. Ένας αναβάτης πρέπει 

να έχει και/ή να μπορεί να κάνει  όλα 

τα παραπάνω κατά τη διάρκεια όλης της 

επαγγελματικής του καριέρας. Πρέπει να 

είναι προσγειωμένος, εργατικός, επίμονος, 

θαρραλέος, να μην απογοητεύετε εύκολα, 

αλλά πάνω από όλα πρέπει να έχει μεγάλη 

αγάπη για τα άλογα.

Κ: Στην Πράγα ήρθες με το Ευρωπαϊκό 

Κύπελο τρεις φορές. Πες μου τις 

εμπειρίες και τις εντυπώσεις σου από 

τις ιπποδρομίες στον ιππόδρομο 

Χούχλε (Chuchle)… Ξέρουμε ότι και 

τις τρεις φορές που ήρθες σ’ αυτές τις 

ιπποδρομίες, δυστυχώς, δεν  είχες καλά 

άλογα εάν κι εσύ έκανες ότι μπορούσες 

για να τρέξουν καλύτερα και μάλιστα το 

2017 κέρδισες την κούρσα με το «Last 

Opera Song». Τι μπορεί να κάνει 

ένας αναβάτης σε τέτοιες περιπτώσεις, 

δηλαδή με outsiders; 

Π: Το ιπποδρόμιο Chuchle της Πράγας 

το βρίσκω πάρα πολύ ζεστό και χαίρομαι 

όταν έρχομαι να ιππεύσω στην Πράγα. 

Ο σημαντικότερος λόγος είναι η θερμή 

υποδοχή που έχω από την ελληνική 

κοινότητα η οποία με κάνει να θέλω να 

έρχομαι κάθε χρόνο. Όσο για τις κληρώσεις 

ελπίζω στο μέλλον να είμαι πιο τυχερός. 

Το τι μπορεί να κάνει ένας αναβάτης σε 

τέτοιες περιπτώσεις, πολλές φορές θα 

χρειαστεί ένας αναβάτης να προσπαθήσει 

να βοηθήσει το άλογο του κάνοντας συνετή 

διαδρομή και  εκμεταλλευόμενος τα λάθη 

των αντιπάλων του. 

Κ: Μέλη της ΕΚ Πράγας σε υποστήριξαν 

στον ιππόδρομο. Είχες συναντήσεις 

μαζί τους;

Π: Κάθε φορά που ιππεύω στην Πράγα τα 

μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας 

δημιουργούν φανταστικό κλίμα, που με 

κάνει να αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.  

Όπως είπα και πριν κάθε χρόνο περιμένω 

Το Ευρωπαϊκό Κύπελο Αναβατών (European Jockeys’ Cup) Τσεχίας κάλεσε τον κορυφαίο αναβάτη 

του ελληνικού ιπποδρομίου, τον ‘χρυσό’ Παναγιώτη Δημητσάνη (κάτοχο 21 χρυσών μαστίγιων) 

για τρίτη φορά και φέτος να πάρει μέρος μαζί με άλλους κορυφαίους αναβάτες της Ευρώπης στις 

ιπποδρομίες στις 25 Σεπτεμβρίου 2021. Εμείς, που είχαμε γνωρίσει τον Παναγιώτη και την 

Χριστίνα από τη δεύτερη φορά που είχαν έρθει στην Πράγα, τους συναντήσαμε την παραμονή 

των αγώνων καθώς και στο ιπποδρόμιο Chuchle της Πράγας την επόμενη μέρα. Έτσι, είχαμε την 

ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
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με χαρά να συναντήσω τα μέλη της 

Ελληνικής Κοινότητας  και να περάσουμε 

καλά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις 

κούρσες.

Κ: Εδώ και αρκετά χρόνια πηγαίνεις και 

στην Κύπρο τακτικά, στον ιππόδρομο 

της Λευκωσίας. Και εκεί σχεδόν πάντα 

κερδίζεις… Πες μας για τις εμπειρίες 

σου εκεί. 

Π: Στην Κύπρο πηγαίνω οχτώ χρόνια 

τώρα, τη θεωρώ το δεύτερο μου σπίτι. Έχω 

εξαιρετικές συνεργασίες με αξιόλογους 

ιδιοκτήτες και προπονητές και παίρνω 

πολλές νίκες.

Κ: Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του Κόβιντ 

19 στους αγώνες για τους ιππόδρομους 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο γενικά και 

συγκεκριμένα για τους αναβάτες; 

Π: Δυστυχώς οι επιπτώσεις της πανδημίας 

στο ελληνικό  ιπποδρόμιο ήταν 

καταστροφικές και αυτό γιατί παρέμεινε 

για τεράστιο διάστημα κλειστό σε αντίθεση 

με τα ιπποδρόμια άλλων χωρών.

Κ: Τι κάνεις όταν δεν ιππεύεις; Ποια είναι 

τα χόμπι σου; 

Π: Το τένις και η κηπουρική…

Κ: Το Ευρωπαϊκό Κύπελο Αναβατών 

θέλουν να συνεχίσουν τις ιπποδρομίες 

και είμαι σίγουρη ότι θα σε καλέσουνε 

και πάλι στην Πράγα. Μέχρι τότε θα σε 

περιμένουμε…

Π: Και εγώ θα περιμένω με χαρά να 

ξαναέρθω και να ανταμώσουμε.

Η «ιππική» οικογένεια Δημητσάνη…

Και αυτή τη φορά η αγαπημένη μας Χριστίνα 

Γκιώνη Δημητσάνη συνόδεψε τον σύζυγό της, 

Παναγιώτη, στην Πράγα κι έτσι είχαμε την 

ευκαιρία να συζητήσουμε και μαζί της. Όπως 

μας είχε πει και σε άλλη συνέντευξη (Καλημέρα 

6/2017) η οικογένεια Δημητσάνη είναι «μια 

‘ιππική’ οικογένεια… κι εγώ ασχολούμαι 

επαγγελματικά με τα άλογα». Η Χριστίνα έχει 

κάνει εξειδικευμένες σπουδές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο με ειδικότητα στην ιπποπαραγωγή 

και στη διαχείριση στάβλων ιπποδρόμου, 

ενώ ολοκλήρωσε τις σχολές προπονητών 

Ιπποδρόμου και Ιππασίας στην Ελλάδα. Το 

1998 είχε κερδίσει και την υποτροφία National 

Stud.

Κ: Είμαστε ευτυχισμένοι που μπορέσαμε 

να σε καλωσορίσουμε στην Πράγα για 

δεύτερη φορά και για την υποστήριξη 

που δείχνεις για το Ευρωπαϊκό Κύπελο 

Αναβατών. Πώς πέρασες στην Πράγα 

και στις ιπποδρομίες; Σε βλέπανε στο 

Paddock και θαυμάζαμε την υποστήριξή 
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σου στον Παναγιώτη. 

Χ: Κι εγώ χάρηκα πολύ που ήρθα ξανά 

στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Αναβατών. Μου 

αρέσει πολύ να ταξιδεύω για κούρσες και 

για δημοπρασίες αλόγων. Στην Πράγα 

όμως η χαρά μου είναι ιδιαίτερη όταν 

έρχομαι καθώς έχουμε δημιουργήσει 

μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελληνική 

Κοινότητα Πράγας.

Κ: Πες μας για αυτό το μεγάλο 

ενδιαφέρον σου για τα άλογα… 

Χ: Η μεγάλη μου αγάπη για τα άλογα 

με οδήγησε  στην Μεγάλη Βρετάνια 

όπου έμεινα 4 χρόνια για σπουδές και 2 

για δουλειά πάντα σχετικά με τα άλογα. 

Γύρισα στην Ελλάδα για να δουλέψω στο 

Ιπποφορβείο Φηγαίας και στους στάβλους 

τους στον Ιππόδρομο.

Κ: Είναι εύκολο να είσαι μητέρα και 

σύζυγος σε πρωταθλητές του ιππικού 

αθλήματος και σίγουρα κι εσύ είσαι 

δραστήρια στο άθλημα αυτό; Πες μας 

για την κόρη σας που ακόμα τόσο μικρή 

έχει γίνει κι αυτή πρωταθλήτρια στην 

ιππική δεξιοτεχνία. Και βέβαια και 

για τους «Ιπποειδών» συντρόφους της 

(equine partners), που σίγουρα θέλουν 

αρκετά καλή προίκα. 

Χ: Τα άλογα και τα σπορ στην οικογένειά 

μας είναι τρόπος ζωής, οπότε δεν θα έλεγα 

ότι είναι δύσκολο για εμάς… 

Η μικρή μας κόρη η Δανάη ασχολείται με 

το τένις, η μεγάλη η Μυρτώ ασχολείται με 

το Ντρεσάζ (Ιππική Δεξιοτεχνία). Η Δανάη 

ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει στην Τσεχία 

όπου το τένις είναι πολύ δημοφιλές και έχει 

εξαιρετικούς αθλητές και ακαδημίες. Η 

Μυρτώ είναι  ήδη πρωταθλήτρια Ελλάδος 

και χρυσή βαλκανιονίκης στην κατηγορία 

παίδων. Το άλογό της είναι ο Humprey 

De la Vigne. Προς το παρόν μπορούμε 

να την υποστηρίξουμε αν όμως θέλει να 

προχωρήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

τότε σίγουρα θα χρειαστεί να της βρούμε 

κάποιο χορηγό καθώς το άθλημα είναι 

πολυέξοδο.

Κ: Εάν είναι εύκολο, μπορείς να 

μου περιγράψεις τι περιλαμβάνει μια 

καθημερινή μέρα ρουτίνας για σένα. 

Χ: Η καθημερινότητα μου περιλαμβάνει 

το πρωί προπόνηση (δική μου) και 

δουλειές και αφού επιστρέψουν τα παιδιά 

από το σχολείο δρομολόγια για τις 

δραστηριότητές τους.  Τα Σαββατοκύριακα 

έχουμε συνηθώς αγώνες….

Κ: Ποια είναι τα χόμπι σου και εάν έχεις 

χρόνο για χόμπι; Πώς ξεκουράζεσαι;

Χ: Εννοείται ότι βρισκω χρόνο για χόμπι. 

Ιππεύω κι εγώ και συμμετέχω σε αγώνες. 

Ο τρόπος που ξεκουράζομαι είναι να  

κοιμάμαι νωρίς το βράδυ!

Κ: Ποια είναι η κατάσταση για τις 

γυναίκες στα ιππικά αθλήματα στην 

Ελλάδα; Έχουν τη δυνατότητα να 

γίνουν αναβάτες/αμαζόνες; Υπάρχουν 

προβλήματα ισότητας, π.χ. στο άθλημα 

αυτό; 

Χ: Οι γυναίκες που είναι αμαζόνες στον 

Ιππόδρομο είναι ελάχιστες, αλλά θα 

έλεγα ότι είναι αρκετά καλές. Στα ιππικά 

αθλήματα οι γυναίκες συμμετέχουν επί 

ίσιους όρους με τους άντρες και έχουν 

πολλές διακρίσεις, ίσως και περισσότερες 

από τους άντρες. Μάλιστα πιστεύω ότι 

στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι θα έχουμε 

2 εκπροσώπους τουλάχιστον!!!

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ... 

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΓΑΤΑ
Της Ελεάνας Τερζάκη

Το κουτί της Πανδώρας

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Προμηθέας 

έπλασε τους πρώτους ανθρώπους με νερό 

και χώμα. Θεώρησε όμως πως για να 

επιβιώσουν θα έπρεπε να τους χαρίσει τη 

φωτιά, που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικό 

πλεονέκτημα των θεών. Η απόφαση να την 

κλέψει από εκείνους και να την προσφέρει 

κρυφά στο ανθρώπινο είδος εξόργισε το 

Δία, ο οποίος έσπευσε να πάρει εκδίκηση. 

Από την τιμωρία δεν θα εξαιρούσε και 

τους ανθρώπους, που είχαν ευεργετηθεί 

από την παράτολμη πράξη του Προμηθέα. 

Ο Δίας έκλεισε σε ένα κουτί το Γήρας, τις 

Ασθένειες, τον Πόλεμο, τις Διαμάχες, 

τις Έγνοιες, τη Μηχανορραφία, τη 

Συκοφαντία και τον Φθόνο. Έπρεπε όμως 

να βρει κάποιο τέχνασμα και να τα στείλει 

στους ανθρώπους μέσω του Προμηθέα, 

για να του καταστρέψει την καλή του 

φήμη. Έτσι έδωσε εντολή στον Ήφαιστο 

να φτιάξει από πηλό μια γυναίκα, όσο πιο 

όμορφη γινόταν, χρησιμοποιώντας όλα τα 

μυστικά της τέχνης του. Όταν ο Ήφαιστος 

τελείωσε το έργο του, ο Δίας συγκέντρωσε 

όλους τους θεούς του Ολύμπου και τους 

ζήτησε να προικίσουν τη γυναίκα αυτή 

με τα πιο σπάνια χαρίσματα. Αφού πλέον 

προικίστηκε με τα ωραιότερα δώρα – εξ ου 

και το όνομα Πανδώρα  – ο αρχηγός των 

θεών του Ολύμπου της έδωσε το κουτί με 

όλες τις συμφορές και της είπε να μην το 

ανοίξει ποτέ. Έπειτα την έστειλε στη γη να 

βρει τον Προμηθέα. Εκείνος υποψιάστηκε 

ότι την είχαν στείλει οι θεοί ως παγίδα και 

την απέφυγε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και 

με τον αδερφό του Επιμηθέα, ο οποίος 

σαγηνεύτηκε από την ομορφιά της και την 

έκανε γυναίκα του. Οι δυο τους ζούσαν 

ευτυχισμένοι, όμως η Πανδώρα δεν 

μπορούσε να σταματήσει να αναρωτιέται 

τι υπάρχει μέσα στο κουτί. 

Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί 

κάποιος να της δώσει ένα κουτί εάν δε 

μπορούσε να το ανοίξει. Ποιος ο λόγος; 

Η περιέργεια άρχισε να τη σκοτώνει και 

δεν την άφηνε σε ησυχία. Ήταν αδύνατο να 

αντισταθεί άλλο και αποφάσισε να ανοίξει 

το κουτί. Ίσα που σήκωσε το καπάκι για 

να ρίξει μια γρήγορη ματιά αλλά, πριν το 

συνειδητοποιήσει, το δωμάτιο είχε γεμίσει 

με φοβερά πράγματα: την ασθένεια, την 

απόγνωση, την κακία, την αλαζονεία, το 

ρατσισμό, το θάνατο, το μίσος, τη βία, τη 
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σκληρότητα, την απληστία, τον πόλεμο 

και όλο συνέχιζαν να βγαίνουν…

Η κοπέλα πανικόβλητη έβαλε τα κλάματα 

και πήγε να κλείσει το κουτί, μέχρι που 

είδε τελευταία να βγαίνει την ελπίδα. Ο 

πανούργος Δίας δεν είχε κάνει λάθος και σε 

αυτή του την επιλογή. Ήθελε να τιμωρήσει 

τους ανθρώπους και τους έστειλε όλα τα 

δεινά αλλά και την ελπίδα -που ως γνωστόν 

πεθαίνει τελευταία- για να τα ανέχονται.

Ο ασκός του Αιόλου

Μετά το νησί των Κυκλώπων, ο Οδυσσέας 

και οι σύντροφοί του έφτασαν στον 

επόμενο σταθμό τους, το νησί Αιολία που 

είχε βασιλιά τον θρυλικό Αίολο. Ο Αίολος 

είχε την εύνοια των θεών, τέτοια ώστε ο 

Δίας να του έχει εμπιστευτεί τη φύλαξη των 

ανέμων. Στο παλάτι του ζούσαν εκτός από 

τον ίδιο και τα δώδεκα παιδιά του με τις 

οικογένειες. Εκεί διασκέδαζαν καθημερινά 

μέσα στη χλιδή και τον πλούτο, τρώγοντας 

και πίνοντας.

Ο Αίολος υποδέχτηκε με τιμές τον 

Οδυσσέα και του άνοιξε φιλόξενα τις 

πόρτες του παλατιού. Ο Οδυσσέας τότε, 

του διηγήθηκε τις περιπέτειές του, τον 

πόλεμο της Τροίας και το επίπονο ταξίδι 

της επιστροφής. Τον παρακάλεσε να τον 

σε αυτό του το ταξίδι, κάτι που ο Αίολος 

δέχτηκε με χαρά. Τον προμήθευσε με 

τρόφιμα και άλλα εφόδια και του έκανε ένα 

ιδιαίτερο δώρο.

Του δάνεισε λοιπόν ένα ασκί, μέσα στο 

οποίο είχε κλείσει όλους τους ανέμους. 

Ο μόνος όρος που του έθεσε ήταν ότι 

δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να 

μαρτυρήσει το περιεχόμενο του ασκού 

στους υπόλοιπους συντρόφους του. Έτσι 

το πλοίο του Οδυσσέα σάλπαρε για την 

Ιθάκη με ευνοϊκό άνεμο. Ο Οδυσσέας είχε 

δώσει εντολή να μην πλησιάσει κανείς τον 

ασκό του Αιόλου.

Όμως οι σύντροφοι του Οδυσσέα εξέλαβαν 

αυτήν την απαγόρευση ως σημάδι ότι ο 

ασκός θα πρέπει να περιείχε έναν θησαυρό 

που ο Οδυσσέας ήθελε όλον για τον 

εαυτό του. Καθώς πλησίαζαν στην Ιθάκη, 

αποφάσισαν όλο περιέργεια να ανοίξουν 

τον ασκό κρυφά από τον Οδυσσέα. 

Τότε ξεχύθηκαν με ορμή όλοι οι άνεμοι 

που στροβιλίζονταν και συγκρούονταν 

από όλες τις κατευθύνσεις σε ουρανό 

και θάλασσα, προκαλώντας τεράστια 

φουρτούνα. Το καράβι απομακρύνθηκε 

από την Ιθάκη, παλεύοντας με τα κύματα 

σαν καρυδότσουφλο με τους ανέμους να το 

σπρώχνουν μακριά μέχρι που έφτασε στο 

νησί των Λαιστρυγόνων.

Οι Λαιστρυγόνες έμοιαζαν με τους 

Κύκλωπες, καθώς ήταν κι εκείνοι 

άγριοι γίγαντες. Όταν βρήκαν τους 

Ιθακήσιους να μαζεύουν προμήθειες στην 

ενδοχώρα, άρχισαν να τους κυνηγούν, 

αιχμαλωτίζοντας μάλιστα μερικούς 

προτού εκείνοι προλάβουν να επιστρέψουν 

στο πλοίο τους. Ο Οδυσσέας έκοψε με το 

σπαθί του το καραβόσκοινο για να λύσει 

το καράβι από το λιμάνι, γλυτώνοντας έτσι 

τις ζωές των υπολοίπων ανδρών του. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΟΥΠΑ, 

ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ (1927-2021)
Κ: Στις 15 Οκτωβρίου 2021, στην Οστράβα, Τσεχία, έφυγε 

από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, η Ελευθερία Κοτούπα, μαχήτρια 

του ΔΣΕ. Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά, εγγόνια και 

συγγενείς της.

Αναδημοσιεύουμε τη συνέντευξη με την Ελευθερία 

Κοτούπα, από το Καλημέρα 3/2015, την οποία έδωσε 

όταν ήταν 88 χρονών στην Τασούλα Ζησάκη-Healey, 

στην πόλη Οστράβα: 

Η Ελευθερία Κοτούπα είναι συμπατριώτισσα μας που σήμερα μένει 

στην Οστράβα.  Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Ομορφοκκλησιά 

Καστοριάς. Μετά από τόσα χρόνια ακόμα θυμάται το χωριό της με 

μεγάλη αγάπη. Ένα μικτό χωριό «από Σλαβομακεδόνες, Λαζούς, 

Τούρκους, Έλληνες που όλοι ζούσαν αδελφικά και δεν έκαναν 

διακρίσεις». Θυμάται την βυζαντινή εκκλησία με το ανάγλυφο του 

Αγίου Γεωργίου, για το οποίο πηγαίνουν προσκυνητές από όλη 

την Ελλάδα. Θυμάται ότι το σχολείο της ήταν απέναντι από την 

εκκλησία με μεγάλη αυλή στην οποία γυμνάζονταν, τραγουδούσαν, 

έτρεχαν οι μαθητές. Ήταν ένα όμορφο και ήσυχο χωριό μέχρι να 

έρθουν οι Γερμανοί κατακτητές, οι οποίοι το σχολείο το έκαψαν, 

αλλά όχι την εκκλησία και όπως η ίδια λέει ‘ποιος ήξερε τι τύχη 

μας περίμενε’.  Όπως οι περισσότεροι νέοι του χωριού και η ίδια 

οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ. 
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«Εγώ στην Κατοχή ήμουν στην ΕΠΟΝ, 

αυτά τα πόδια που τα βλέπεις έχουν τρέξει 

πολύ – πηγαίναμε με την Ξανθούλα στο 

Καλοχώρι να βρούμε το σύνδεσμο, να 

τους πάμε χαρτιά, σημειώσεις, να φέρουμε 

άλλα. Πηγαίναμε νύχτα, περνούσαμε το 

ποτάμι. Δε φοβόμασταν. Τώρα που το 

σκέφτομαι φοβάμαι, αλλά τότε, εάν και 

κορίτσια δεν σκεπτόμασταν το κακό που 

μπορούσαμε να πάθουμε διότι η αντίδραση 

κρυβότανε, παραμόνευε… Αλλά εμείς 

είχαμε το σκοπό μας, την ιδεολογία μας, 

θέλαμε λεύτερη πατρίδα! Και φυσικά στο 

σπίτι δε λέγαμε τίποτα, όλα τα κάναμε στα 

κρυφά. Αλλά, εάν μας έπιαναν ποιος ξέρει 

τι θα μας έκαναν, και ξέρεις, πρώτα-πρώτα 

θα μας βίαζαν και μετά θα μας καθάριζαν. 

Αυτές τις σκέψεις τώρα τις κάνω, τότε 

δεν είχαμε φόβο. Εμείς ήμασταν και 

συνηθισμένες να πηγαίνουμε στα χωράφια 

μας που ήταν αρκετά μακριά από το χωριό 

μας και όταν ήταν ειρηνικά τα χρόνια 

δεν ακούγαμε κάτι κακό να γινότανε. 

Αλλά τώρα με την Κατοχή και με τους 

συνεργάτες των Γερμανών είχαν αλλάξει 

τα πράγματα». 

Η Ελευθερία έφυγε στο βουνό, στο 

Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας τον 

Απρίλη του 1947.

«Στο χωριό μας έμπαιναν και οι 

στρατιώτες του κυβερνητικού στρατού. 

Έμπαιναν περισσότερο όμως οι ΜΑΥδες 

και οι μπουραντάδες. Και τι δεν κάνανε: 

Μπαίνανε στα σπίτια μας και ότι έβρισκαν 

το άρπαζαν, δεν σκέφτονταν πώς θα 

ζήσει μια οικογένεια. Αναγκαστήκαμε να 

φύγουμε. Δεν το είπα στη μάνα μου, μόνο 

στη μεγάλη μου αδερφή. (Η μητέρα μου 

είχε 9 γέννες – 5 κορίτσια και 4 αγόρια. 

Ο ένας ο αδερφός μου, ούτε 15 χρόνων 

δεν ήταν, ψηλός, ξανθός, παλληκάρι, είχε 

φύγει στο βουνό πριν από μένα. Μάθαμε 

ότι σκοτώθηκε ο Χρήστος, αλλά δεν 

ξέρουμε λεπτομέρειες. Κι εγώ σηκώθηκα 

κι έφυγα, ήταν κι άλλοι μαζί μου, εμείς 

αυτά τα κουβεντιάζαμε στην οργάνωση. 

Πρώτα πήγαμε στη Λάγγα και από κει μας 

στείλανε στο Γράμμο όπου μας άλλαξαν 

τα ρούχα, μας έδωσαν παντελόνια (εγώ 

είχα βγει με το φουστάνι!) και μια αραβίδα. 

Ήθελαν να μου την αλλάξουν με ένα 

ιταλικό όπλο, πιο μεγάλο και από το μπόι 

μου, αλλά εγώ την αραβίδα δεν την έδινα. 

Ήθελα μ’ αυτή την αραβίδα να σκοτωθώ. 

Εάν και μας εκπαιδεύσανε στη χρήση 

όπλων, εγώ ήξερα να χρησιμοποιώ όπλο 

ακόμα από τον αλβανικό πόλεμο. Όταν 

επέστρεφαν από το μέτωπο οι στρατιώτες 

μας, μένανε και στο χωριό μας, κι εμείς 

τα παιδιά τρέχαμε και τους ρωτούσαμε να 

μας δείξουν πώς χειρίζονται το όπλο και 

αυτοί μας δείχνανε. Τα παιδιά μαθαίνουν 

γρήγορα. Κι εμείς ήμασταν παιδιά του 

πολέμου, τα παιχνίδια μας ήταν τα όπλα. 

Ύστερα, στο βουνό και τα πολυβόλα έμαθα. 

Στο Γράμμο, μετά από την εκπαίδευση, 

μας χώρισαν (εκεί είχαμε μαζευτεί πολλοί 

και όχι μόνο από τα δικά μας τα χωριά!). 

Εμένα με στείλανε στην 14η Ταξιαρχία, 

του Αχιλλέα Παπαϊωάννου. Ο Αχιλλέας 

ήταν ‘λαϊκός’ άνθρωπος, έρχονταν με το 

άλογο, μας μιλούσε, δεν ήταν περήφανος. 

Αυτό δεν μπορώ να πω για τον Γιαννούλη, 

δεν μας ήταν και πολύ συμπαθητικός. Όταν 

ήμουν στη Σχολή Αξιωματικών το 1947, 

ο Γιαννούλης έρχονταν εκεί. Δε θυμάμαι 

τη Σειρά, αλλά θυμάμαι ότι εκεί ήμουν 

κάμποσο καιρό. Οι μάχες ήταν σκληρές. 

Προπαντός, αυτή στο Μάλι-Μάδι. Εκεί 

με πετύχανε δυστυχώς το Σεπτέμβρη 

του 1948. Τραυματίστηκα στο χέρι, στο 

πλευρό, στο κεφάλι. Να δεις τι γινότανε 

εκεί πέρα. Πώς ζήσαμε, δηλαδή αυτοί που 

ζήσαμε, δεν ξέρω. Πολλοί σακατευτήκαμε. 

Εγώ ήμουν παντού τρύπες. Να, και τώρα 

τα βλέπω εκείνα τα βουνά μπροστά μου. 

Νερά δεν έχει το Μάλι-Μάδι, και εκεί που 

είχε τα είχαν σημαδέψει ο κυβερνητικός 

στρατός και τα βομβάρδιζαν, ήξεραν που 

βρίσκονται, είχαν χάρτες, ξέρανε. Εμείς τη 

δίψα που τραβήξαμε δεν περιγράφεται – 

τρέχαμε για μια σταλιά νερό και αμέσως 

πίσω, στη μάχη. Ναι, τα βουνά τα είχαμε 

μάθει σαν την παλάμη του χεριού μας. 

Αυτά τα βουνά, μόνο πέτρα… Δεν 

είχαμε τι να φάμε, αλλά πολεμούσαμε. 

Είχαμε αντοχή διότι πιστεύαμε στον 

αγώνα μας. Και ξέρεις, στις μάχες, 

πεινασμένοι, διψασμένοι, αλλά όλο με 

τραγούδια και χορούς πηγαίναμε. Δεν το 

είχαμε ανάγκη - εάν θα σκοτωνόμασταν, 

θα σκοτωνόμασταν. Ο πόλεμος αυτά 

έχει. Βλέπεις σήμερα, ο νέος άνθρωπος 

είναι αλλιώς – και με φτυάρι λίρες να 

του δώσουν, στρατιώτης δεν πάει. Ναι, 

εμείς πηγαίναμε για την πίστη μας, για τα 

ιδεώδη μας, για το δίκιο μας. Ο πόλεμος 

δεν είναι καλός. Σήμερα ένα κομμάτι ψωμί 

και λίγο νερό να έχω, μου φτάνει, δε θέλω 

πόλεμο. Από πόλεμο είδαν τα μάτια μου, 

μόνο κακό φέρνει ο πόλεμος.

Θυμάμαι στο χωριό, η μάνα μου φοβόταν 

διότι όταν έμπαιναν οι αντιδραστικοί το 

είχαν καμάρι να βιάσουν μία γυναίκα, ήταν 

μεγάλη τους ‘τιμή’. Για μας ήταν καλύτερο 

να σε σκοτώσουν παρά να σε ατιμάσουν. 

Και πολλές κοπέλες και γι’ αυτό βγήκαν 

στο βουνό. Αυτό που δεν άντεχα ήταν 

τα αεροπλάνα, τα οποία πετούσαν τόσο 

χαμηλά, που μας έπαιρνε ο αέρας και 

εμείς προσπαθούσαμε να μην κουνηθούμε 

καν και λέγαμε άμα μας σκοτώσουν έτσι 

ακίνητους θα μας βρούνε. 

Δυστυχώς, τραυματίστηκα και δεν 

μπόρεσα να συνεχίσω. Με πήραν και 

με κατέβασαν στο Βατοχώρι. Ήμασταν 

πολλοί τραυματίες στο Μάλι-Μάδι, μας 

έπαιρναν με τα φορεία, μας πήγαν στα 

γιουγκοσλάβικα σύνορα και εκεί μας 

παρέλαβαν με μεγάλη φροντίδα. Εμένα 

μου κακοφαινότανε που κατηγορούσαν 

τη Γιουγκοσλαβία που κι αυτοί με όλη 

τη φτώχια της, μόλις είχαν βγει από τον 

πόλεμο, μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Από 

τα σύνορα μας πήγαν στο νοσοκομείο στα 

Σκόπια. Ούτε καν ήξερα τι νοσοκομείο 

ήταν – εγώ προσπαθούσα να σταματήσω 

το αίμα από τα τραύματα μου με κάτι 

κεντημένα μαντιλάκια που είχα. Και το 

μόνο που άκουγα ήταν το χρ…χρ… όταν 

ανάπνεα. Στην Γιουγκοσλαβία κάθισα 

αρκετά, εκεί ήμασταν πολλοί τραυματίες 

αντάρτες. Δεν θα ξεχάσω την φροντίδα των 

γιατρών και των νοσοκόμων. 

Στην Ουγγαρία

Και μια μέρα φύγαμε από την 

Γιουγκοσλαβία και μας πήγαν στην 

Ουγγαρία, στο νοσοκομείο της 

Βουδαπέστης, δεν ξέρω γιατί φύγαμε. 

Στην Ουγγαρία δεν καταλάβαινα καθόλου 

τη γλώσσα, ενώ στην Γιουγκοσλαβία τα 

σλάβικα πάνω-κάτω τα καταλάβαινα. 

Ακόμα από το βαγόνι του τραίνου μας είχαν 

πάρει οι γιατροί και οι νοσοκόμες και μας 

μετέφεραν με νοσοκομειακά αυτοκίνητα 

στο νοσοκομείο.  Αυτό το νοσοκομείο 

ήταν πιο ωραίο. Εκεί πέρασα ακτίνες, 

όλες τις εξετάσεις και αποφάσισαν να μου 

κάνουν εγχείρηση. Αλλά ο διερμηνέας, 

Πέτρο τον λέγανε, από την Πρέσπα, μου 

εξήγησε ότι το βλήμα ήταν πολύ κοντά 

στην καρδιά και υπήρχε κίνδυνος για τη 

ζωή μου. Κι έτσι δεν έκανα εγχείρηση 

και το βλήμα το έχω ακόμα σαν δώρο, 

ενθύμιο. Και καλά που δεν ήταν σφαίρα, 

θα πήγαινε στην καρδιά μου… Εκεί, στο 

νοσοκομείο είχα αρχίσει να γράφω και το 

ημερολόγιο μου, αλλά που να τα φυλάξεις 

όλα αυτά, όλο σε κίνηση ήμασταν. 

Κατά το τέλος του 1948, σηκώθηκα στα 

πόδια μου και μία γυναίκα, η Ξανθούλα, 

μου είπε ότι είναι να φύγω από τα 

νοσοκομείο. Ήρθαν, μας πήραν, γύρω στα 

15-20 άτομα με νοσοκομειακά αυτοκίνητα 

και μας πήγαν σ’ ένα χωριό Πούτνοφ, 

νομίζω το λέγανε, και μας τακτοποίησαν σ’ 

ένα μεγάλο κτήριο, πολύ ωραίο. Εκεί, εγώ 

ήθελα να βοηθώ στο μαγειρείο, αλλά μ’ ένα 

χέρι, ήταν κάπως δύσκολο. Από κει, νομίζω 

ότι πήγαμε στο χωριό Μπελογιάννη και 
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εκεί βρήκα την αδερφή της μητέρας μου, 

την ξαδέρφη μου, βρήκα και αρκετούς 

χωριανούς. Και εκεί με βάλανε να είμαι 

δασκάλα στα Ελληνόπουλα. Εκεί είχαμε 

κι έναν πολύ καλό δάσκαλο, Μπελέτσκα 

Γιώργο τον λέγανε, για τα παιδιά την ψυχή 

του έδινε. Εγώ διάβαζα πολύ. Στα παιδιά 

μάθαινα και πολλά αντάρτικα τραγούδια, 

ήξερα πάρα πολλά. Και πάντα έλεγα στα 

παιδιά ότι αυτά είναι αντάρτικα τραγούδια, 

τα τραγουδούσαμε όταν πολεμούσαμε 

και τουφεκίζαμε τους φασίστες. Κι όλο 

τραγουδούσαμε για να είμαστε γεροί, να 

ανοίγουν οι πνεύμονες. Όταν πηγαίναμε 

εκδρομή, στο δρόμο έλεγα στα παιδιά 

να τραγουδούν, τους κάνει καλό στους 

πνεύμονες. Στα παιδιά μιλούσα σαν σε 

μεγάλους διότι αρκετά από αυτά ήταν 14 

με 15 χρόνων. Κάναμε γύρους στο χωριό 

Μπελογιάννη, πηγαίναμε και μέχρι σε 

ουγγαρέζικα χωριά, αλλά δεν μπαίναμε 

μέσα. Στο δρόμο όμως οι Ούγγροι μας 

χειροκροτούσαν.

Με τον άνδρα μου, τον Όμηρο, 

συναντηθήκαμε σε χορούς. Αυτός 

δούλευε στα κομματικά γραφεία, δίπλα 

στο σχολείο, οπότε με έβλεπε από εκεί. 

Κάναμε πολλούς χορούς αλλά εγώ 

και η ξαδέρφη μου Πολυξένη είχαμε 

αποφασίσει να μη χορεύουμε με ξένους 

άνδρες και προπαντός όταν οι χοροί ήταν 

κολλητοί. Όταν μου ζήτησε να χορέψω 

με το ‘Χορεύεται Σβομπόντα;’, δηλαδή 

στα σλαβομακεδόνικα Ελευθερία, εγώ 

ξαφνιάστηκα και αμέσως έφυγα από το 

χορό. Ναι, στο χωριό Μπελογιάννη 

κάθισα αρκετό καιρό, αλλά και ο 

σύντροφος Όμηρος δεν παραιτήθηκε και 

όταν με ζήτησε, του είπα: ‘Τόσα κορίτσια 

γερά, νέα κι εσύ ήρθες να πάρεις εμένα τη 

σακάτισσα;’ Ε, ναι, παντρευτήκαμε. Ήταν 

ένας ήσυχος άνθρωπος, ποτέ δεν ύψωσε 

την φωνή του. Τώρα πέθανε, καλύτερα εγώ 

να πέθαινα πρώτη, αλλά κι αυτός χωρίς 

εμένα δεν θα ζούσε πολύ. 

Μ’ ένα χέρι έπλυνα, καθάριζα, σιδέρωνα, 

μαγείρευα, κοίταξα τα παιδιά μου, κάθε 

βράδυ μπάνια στα παιδιά και κουβαλούσα 

το νερό από έξω, μετά στο μεγάλο καζάνι 

πάνω από τη σόμπα. Τα παιδιά γεννήθηκαν 

στην Ουγγαρία. Μετά ο Όμηρος έφυγε 

από το χωριό Μπελογιάννη και πήγε στα 

ανθρακωρυχεία. Εκεί του έδωσαν σπίτι 

με όλα του μέσα, μπαλκόνι, ζεστό νερό, 

θέρμανση. Και μία μέρα πήραμε τη βαλίτσα 

μας, (δεν είχαμε και κάτι άλλο) και πήγαμε 

κι εμείς εκεί. Εκεί καθίσαμε αρκετά. Ο 

Όμηρος ήθελε πολύ να σπουδάσει διότι 

όταν ήταν στην Ελλάδα, μόλις είχε μπει 

στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 

άρχισε ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Από το 

βουνό, κι αυτός ήταν τραυματίας με πολλές 

εγχειρήσεις στο στομάχι, χωλή, κλπ. Αλλά 

ο φίλος του Βασίλης στη Βουδαπέστη τον 

είχε συμβουλέψει ότι στα 32, τραυματίας, 

χωρίς καλά να ξέρει τη γλώσσα, δεν θα τα 

καταφέρει. Πήγε ο Όμηρος και μετά από 

μισό χρόνο αρρώστησε και πάει πάλι το 

πανεπιστήμιο. Μέχρι που πέθανε έλεγε: 

’Εγώ δεν μπόρεσα να σπουδάσω, αλλά τα 

παιδιά μας πρέπει να σπουδάσουνε’. Και 

τα παιδιά μας σπούδασαν, ο Αθανάσιος 

είναι αρχιτέκτονας (απόφοιτος από το 

Πανεπιστήμιο του Μπρνο) και ο Χρήστος 

είναι οικονομολόγος (απόφοιτος από 

το Πανεπιστήμιο της Πράγας). Και τα 

εγγόνια μου κι αυτά σπουδάσανε στην 

Πράγα. Μόνο η Κατερίνα τελείωσε το 

γυμνάσιο και τώρα περιμένει κοριτσάκι. 

Εγώ θα ήθελα να έχουν και ένα αγόρι να 

πάρει το όνομά μας… Ναι, δεν σου είπα, 

στην Τσεχοσλοβακία ήρθαμε διότι είχα 

εδώ δύο αδέρφια. 

(φώτο: Για τα 100 χρόνια ΚΚΕ, Τιμής Ένεκεν στις 3 μαχήτριες του ΔΣΕ από τη Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ Τσεχία (από αριστερά η Σαββατιανή, η 

Ελευθερία και η Αθανασία)

Καλημέρα: Τα στοιχεία για τον αδερφό της Ελευθερίας τα βρήκαμε στο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη ζωή’, τόμος 7α, σελίδα 133, 

έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε την ΚΕ του ΚΚΕ και συγκεκριμένα την ομάδα που ετοίμασε αυτούς τους τόμους διότι 

είναι πολλοί οι αναγνώστες μας που μας ρωτάνε να βρούμε στοιχεία για τους πεσόντες συγγενείς τους, μαχητές και μαχήτριες του 

ΔΣΕ, και τους δίνουμε μεγάλη χαρά όταν βρίσκουμε τα στοιχεία στο ‘Έπεσαν για τη ζωή’.
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Πεσόντες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ από το χωριό Ομορφοκκλησιά, Καστοριάς. Τιμή και δόξα στους μαχητές και 

μαχήτριες του ΔΣΕ:

1. Αΐνης ή Ινόης Χρήστος του Βασίλη και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 1930 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μαχητής της 

103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη στο ύψωμα Φαλτσάτα στις 7 Ιούλη 1949 από νάρκη σε απόσταση 50 μέτρων από το 

εχθρικό οχυρό. (ο αδελφός της Ελευθερίας)

2. Ανδρεόπουλος Ευριπίδης του Βαγγέλη και της Ευδοξίας. Γεννήθηκε το 1922 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Εργάτης γης. 

Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 10-1-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 24 Απρίλη 

1948 στην τοποθεσία Κούπο. Επιλοχίας επ’ ανδραγαθία τιμημένος νεκρός (Η.Δ. της 6-7-48 του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας).

3. Ανδρεόπουλος Νίκος του Μάρκου. Από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής 

Αντίστασης. Στρατοδικείο του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος τον καταδίκασε στην Αθήνα σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 18 Φλεβάρη 

1948.

4. Δημόπουλος Τέρπος του Χρήστου και της Ιωάννας. Γεννήθηκε το 1918 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Κάτοικος Αγίας 

Άννας Καστοριάς. Εργάτης γης. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Στις 10-3-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 7-6-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός 

πεζικού. Διοικητής λόχου στο 587 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 8 Ιούλη 1948 στην τοποθεσία Γούπατα του Γράμμου.

5. Δημόπουλος Χαράλαμπος του Χρήστου και της Ιωάννας. Γεννήθηκε το 1927 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Κάτοικος 

Αγίας Άννας Καστοριάς. Εργάτης. Στις 18-1-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην Ε’ Σειρά στη ΣΑΓΑ (Σχολή Αξιωματικών του 

Γενικού Αρχηγείου) και στις 23-1-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 20 Απρίλη 

1949 στο χώρο Καλογρίτσα-Δερβένι.

6. Λάσχος Δημήτρης του Μανώλη. Από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μαχητής του Λόχου Αυτοματιστών της 14ης 

Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 14 Σεπτέμβρη του 1948 στο ύψωμα Κούλα, στο Βίτσι, κτυπημένος από εχθρικό πυροβολικό. 

7. Τέρπος (Τερπόφκσι) Παντελής από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1907. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος 

στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Πιάστηκε από τα μεταβαρκιζιανό καθεστώς το 1946 και 

εκτελέστηκε το 1947 στις φυλακές Αβέρωφ, στην Αθήνα. 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΕΛΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

(1929—2021)
Μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, νοσοκόμα

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η 

συντρόφισσα Σιμέλα Χατζηβασιλείου από 

το χωριό Ρυζάριο Πέλλας, «έφυγε’ από τη 

ζωή στις 15 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 

92 ετών στην πόλη Μπρνο. Η Σιμέλα 

στα 17 κατατάχτηκε στο Δημοκρατικό 

Στρατό Ελλάδας και πολέμησε ηρωικά 

στο Γράμμο και Βίτσι. Τραυματίστηκε 

βαριά και στάλθηκε στο νοσοκομείο 

για τους μαχητές του ΔΣΕ κοντά στα 

Σκόπια μαζί με άλλους τραυματίες, 

πρώτα στο νοσοκομείο στα Λουτρά και 

μετά, το Μάρτη 1949 μαζί με όλους τους 

τραυματίες μεταφέρθηκε σ’ ένα μεγαλύτερο 

νοσοκομείο με καλύτερες εγκαταστάσεις 

για τους βαριά τραυματίες. Η συντρόφισσα 

Σιμέλα μόλις αποθεραπεύτηκε έμεινε 

στο νοσοκομείο και μετά από σύντομη 

επιμόρφωση από τους Γιουγκοσλάβους και  

Έλληνες γιατρούς και νοσοκόμες, ανέλαβε 

τα καθήκοντα της νοσοκόμας. Σ’ αυτό το 

νοσοκομείο γνώρισε και τον μελλοντικό 

σύντροφό της, Καπετάνιο Συντάγματος 

του ΔΣΕ, Θωμά Χατζηβασιλείου, 

μέλος του κομματικού γραφείου του 

νοσοκομείου. 

Ένα μέρος, 180 άτομα, στην πλειοψηφία 

αξιωματικοί του ΔΣΕ και μαχητές από τους 

αποθεραπευμένους τραυματίες στάλθηκαν 

στο Μπούλκες και μαζί τους στην ομάδα 

ήταν και η νοσοκόμα Σιμέλα και ο Θωμάς 

Χατζηβασιλείου. Αρχές Σεπτεμβρίου, 

1949 η αποστολή των 180 με επικεφαλής 

τον ταξίαρχο Χρήστο Κοσμίδη και ΠΕ 

Χατζή φτάσανε με τραίνο στο Μίκουλοφ 

Τσεχοσλοβακίας. Η συντρόφισσα Σιμέλα 

και ο Θωμάς παντρευτήκανε και κάνανε 

ένα γιο, το Βασίλη και την κόρη τους 

Σούλα. Το 1957 η οικογένεια μεταφέρθηκε 

στην πόλη Μπρνο, όπου η συντρόφισσα 

Σιμέλα εργάστηκε στο νοσοκομείο του 

Μπρνο μέχρι την συνταξιοδότησή της. 

Η συντρόφισσα Σιμέλα ήταν μέλος της 

Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία. 

Έμεινε πιστή στα ιδανικά του ΚΚΕ και 

του σοσιαλισμού-κομμουνισμού μέχρι το 

Καλημέρα: Τα στοιχεία για τον αδερφό της Ελευθερίας τα βρήκαμε στο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη ζωή’, τόμος 7α, σελίδα 133, 

έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε την ΚΕ του ΚΚΕ και συγκεκριμένα την ομάδα που ετοίμασε αυτούς τους τόμους διότι 

είναι πολλοί οι αναγνώστες μας που μας ρωτάνε να βρούμε στοιχεία για τους πεσόντες συγγενείς τους, μαχητές και μαχήτριες του 

ΔΣΕ, και τους δίνουμε μεγάλη χαρά όταν βρίσκουμε τα στοιχεία στο ‘Έπεσαν για τη ζωή’.
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τέλος της ζωής της. 

Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά 

της, Βασίλη και Σούλα, στα τέσσερα 

εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. 

Καλό ταξίδι, συντρόφισσα Σιμέλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ (1956-2021)
Ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο ζωγράφος, 

ο διανοούμενος, ο στενός συνεργάτης, 

του “Ριζοσπάστη”, ο δικός μας Γιώργος 

Κακουλίδης έφυγε από τη ζωή νικημένος 

από τον καρκίνο μετά από πολύχρονη και 

παλικαρίσια μάχη που έδωσε.

«Τα κείμενα του Γιώργου Κακουλίδη δεν 

είναι πορσελάνες. Είναι σκληρά διαμάντια, 

που δεν τα κατεργάζεται με στόχο το κάλλος, 

αλλά μας τα πετάει στο πρόσωπο. Έχουν 

μια άγρια, δημιουργική ομορφιά, αλλά και 

πρακτική αξία...». Αυτά αναγράφονταν στο 

οπισθόφυλλο της τελευταίας έκδοσης που 

κυκλοφόρησε, «Καθωσπρέπει Σκέψεις» από 

τις εκδόσεις «Ερατώ».

Η ποίησή του δε είναι στιλιζαρισμένη 

και «καθωσπρέπει». Είναι μαχητική και 

ασυμβίβαστη. Είναι καταγγελτική. Είναι 

απότομη και δύσκολη, αλλά και «πλασμένη 

με εικόνες που λάμπουν σαν πετράδια». 

Μέσα από την ποίησή του μας έμαθε για 

εκείνο το λουλούδι που μπορεί να «κρατά 

τον ουρανό». Στέκεται με συμπάθεια 

μπροστά στον κατατρεγμένο, μπροστά 

σε ιστορικά πρόσωπα που δεν φοβήθηκαν 

το τέλος. Άλλωστε, ήταν «ολόκληρος μια 

μνήμη», όπως έλεγε. «Ολοι έρχονται σε 

μένα για να τους θυμίσω το παρελθόν. 

Ακόμα και οι πεθαμένοι μου».

Δεν είναι ένας συνηθισμένος ποιητής. «Η 

καθημερινότητα τον μαγεύει»... Τα άσχημα 

που συμβαίνουν τον «θυμώνουν και γράφει». 

Απέναντι «στη βαρβαρότητα της αστικής 

τάξης αντιδρά με κυνισμό».

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Θάνου 

Μικρούτσικου, που έχει μελοποιήσει 
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ποιήματά του. «Άρχισα να καταλαβαίνω ότι 

είχα να κάνω μ’ ένα πρόσωπο πρωτογενές 

στην ποίηση. Αρχικά τον κατέταξα στους 

Ελληνες καταραμένους. Στον Ρώμο 

Φιλύρα, τον Γιαννόπουλο, τον Βιζυηνό 

του “Μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός 

του κόσμου”. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι 

αυτή η σύγκριση ήταν ανεπαρκής. Και αν 

ακούγεται ως βλασφημία η συνάφεια με 

στίχους από το “Μια εποχή στην κόλαση” 

του μέγιστου Αρθούρου, εγώ θα την 

αποτολμήσω. Η κόλαση στον Κακουλίδη 

υπάρχει χωρίς δάνεια, αλλά με ένταση. 

Επιπροσθέτως, ο διάβολός του, παρότι 

περπατάει στη Φιλελλήνων, ξεβράστηκε 

εκεί αφού απέδρασε με περίτεχνο τρόπο 

από τον Ιερώνυμο Μπος και αφού έκανε 

μια στάση να τα πει με τον πανέξυπνο - 

μπαγαμπόντη Βιγιόν...».

«Αυτό το στοίχημα που επέβαλλαν οι 

κομμουνιστές του “εμείς”, μακριά από το 

“εγώ”» τον τραβά για να συναντηθεί με 

το ΚΚΕ τους αγώνες και τα ιδανικά του. 

Συμπαρατάσσεται με τους κομμουνιστές 

στον αγώνα για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. 

«Είμαι με τους κόκκινους. Προστατεύουν 

την ορθοστασία μου, την αξιοπρέπειά μου. 

Είναι το τελευταίο καταφύγιο για κάθε 

πνευματικό άνθρωπο», ανέφερε σε δήλωση 

στήριξης στο Κόμμα στις εκλογές του 

2015.

Πάνω από 20 χρόνια ήταν σταθερό το 

ραντεβού του με τους αναγνώστες του 

κυριακάτικου Ριζοσπάστη. Μέσα από τη 

στήλη του “Το απόλυτο ρόδο” επιδίωκε 

να έχει τακτική, ουσιαστική επαφή με τους 

ανθρώπους που «καίγονται πραγματικά». 

«Αυτός είναι ο λόγος που γράφω στην 

εφημερίδα», είχε αναφέρει κάποτε. 

Άλλωστε, χαρακτήριζε καθοριστική στη 

ζωή του την παρουσία του στην εφημερίδα. 

O Γιώργος Κακουλίδης γεννήθηκε το 1956. 

Ήταν ο τρίτος, στη σειρά, καλλιτέχνης 

που βγάζει η γενιά του. Ο παππούς 

του, ο Γιώργος ήταν γλύπτης και ήρθε 

στην Καισαριανή από την Κερασούντα 

του Πόντου το 1910. Ο πατέρας του, 

Δημήτρης, ζωγράφος με σπουδαίο έργο 

γεννήθηκε το 1931, όταν ο συνοικισμός της 

Καισαριανής είχε αρχίσει να αναπτύσσεται 

από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Η Καισαριανή, η πόλη που μεγάλωσε, τον 

σημαδεύει. Πάντα, επέστρεφε σε αυτή. 

Άλλωστε, σε αυτή τη γειτονιά χρωστά το 

“είναι” του. «Πάντοτε στα δύσκολα ακούω 

τον ψίθυρο των Διακοσίων του Σκοπευτηρίου, 

που μου λένε πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε 

για λόγους “ορθοστασίας” ενάντια στην 

άβυσσο που μας περιβάλλει», αναφέρει 

στον “Ριζοσπάστη”. «Το σπίτι μου ήταν 

κοντά στο Σκοπευτήριο. Εκεί γεννήθηκε ο 

ήρωας μου. Το όνομα του είναι Ναπολέων 

Σουκατζίδης... Ο άνθρωπος αυτός είναι 

κομμάτι της Καισαριανής και είναι ο μόνος 

ήρωας που αγάπησα. Άλλοι στη γενιά μου 

μπορεί να είχαν ήρωα έναν κινηματογραφικό 

αστέρα, έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ ποτέ δεν 

σήκωσα τα μάτια μου από τον Ναπολέοντα 

Σουκατζίδη. Χάρις σε αυτή τη γειτονιά 

που θα προσκυνώ πάντα, σχημάτισα 

έναν άνθρωπο», θα αναφέρει σε άλλη του 

συνέντευξη.

Σε ηλικία 9 ετών μετακόμισε με τον πατέρα 

του στο Κολωνάκι, όταν σκοτώθηκε η 

μητέρα του. Αυτά τα τόσα ευαίσθητα και 

καθοριστικά για την πορεία του ποιητή 

καθορίζονται από τις συναναστροφές με 

τους μεγάλους λογοτέχνες που σύχναζαν 

στο ατελιέ του πατέρα του. «Ήταν η un-

derground πλευρά της λογοτεχνίας τότε: ο 

Κώστας Ταχτσής, ο Αλέξης Ακριθάκης, ο 

Μιχάλης Κατσαρός, ο Νίκος Καρούζος». 

Αυτός μικρός, ανάμεσα σε τόσο σημαντικά 

πρόσωπα, ρούφαγε τα πάντα. Επιζητούσε 

να φτιάξει τον δικό του τρόπο, να αφήσει το 

δικό του ίχνος.

Περνά πολλές ώρες στο ατελιέ του πατέρα 

του. Η φυσιογνωμία, η συμπεριφορά, οι 

αρχές του πατέρα του τον επηρεάζουν 

βαθιά. «Ο πατέρας μου μου έμαθε σχέδιο. 

Από εκεί και πέρα μου ήταν εύκολο να 

συνεχίσω. Μόνος μου έμαθα πώς να πλάθω 

τα χρώματα. Τη συνέχεια θα τη μάθεις εσύ, 

μου είχε πει ο πατέρας μου».

Έφηβος αποφασίζει να μπαρκάρει σε 

καράβι. Ο πατέρας του, στην αρχή, 

αρνείται. Ο νεαρός Γιώργος δεν το βάζει 

κάτω. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να 

αντιγράψει την υπογραφή του πατέρα 

του για κάτι χαρτιά που ήταν απαραίτητα 

για το μπάρκο. «Προσπαθούσα να την 

αντιγράψω από τα λάδια που ήταν πιο 

εμφανή τα γράμματα. Στην αστυνομία μου 

έλεγαν: “Γιατί δεν φέρνεις τον πατέρα σου 

να υπογράψει;”». Προσπάθησε να βάλει 

σαν μέσο και τον Τσαρούχη, για να πειστεί 

ο πατέρας του. «Παίρνει τηλέφωνο τον 

πατέρα μου και του λέει: “Άστον να φύγει 

και σε δύο μήνες θα είναι πίσω. Είναι βαριά 

η δουλειά”. Γύρισα μετά από 2,5 χρόνια».

Επιστρέφοντας συνδέθηκε με την under-

ground σκηνή των Εξαρχείων. Κάνει παρέα 

με τον Μίλτο Σαχτούρη. Εμφανίζεται στη 

λογοτεχνία το 1979 με την ποιητική συλλογή 

“Λίμπερτυ” (αναφορά στα ταξίδια του στη 

θάλασσα), από τις εκδόσεις “Κείμενα του 

Φίλιππου Βλάχου”. Από τότε δε σταματά 

να δημιουργεί και να γράφει. Από τη 

“μαθητεία” πλάι στον Καρούζο είχε μάθει 

να μη βιάζεται. Έμαθε, όταν “εμφανίζεται” 

το ποίημα, «να περιμένω να με κατοικήσει. 

Και όταν με κατοικήσει να διευρύνω τους 

χρόνους του, όσο μπορώ να ζω εκεί μέσα 

και μετά να το αποτυπώνω σε ένα χαρτί».

Καθοριστική ήταν και η «συνάντησή» του 

με τον Κωστή Μοσκώφ. Παλιός γνώριμος 

κι αυτός από το ατελιέ και τις εκθέσεις του 

πατέρα του. Γνωρίστηκαν ουσιαστικά, όταν 

ο Μοσκώφ ανέλαβε μορφωτικός ακόλουθος 

στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Ήταν 

εκείνος που δημιούργησε τα «Καβάφεια» 

και τον κάλεσε κοντά του ως συνεργάτη.

Από το 1979 που εμφανίστηκε στην 

ελληνική λογοτεχνία με την ποιητική 

συλλογή «Λίμπερτυ», έχει εκδώσει 15 ακόμα 

ποιητικές συλλογές, 7 πεζογραφήματα, 

2 θεατρικά, και 2 μαρτυρίες, «Η μαύρη 

κούρσα του κυρίου Καρούζου» και «Το 

απόλυτο ρόδο (κείμενα πολιτικής και 

κοινωνικής καθημερινότητας)». Ποιήματά 

του έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες μας, 

όπως ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Νίκος 

Κυπουργός, Τάσος Μελετόπουλος, Στάμος 

Σέμσης κα. Παράλληλα, ασχολούταν και με 

τη ζωγραφική πραγματοποιώντας ατομικές 

εκθέσεις. Άλλωστε, για εκείνον η ζωγραφική 

ήταν ένα άλλο είδος που αντί για λέξεις 

επέλεγε τα χρώματα... (Αναδημοσίευση 

από το πορτάλ 902.gr)

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ (2007)

H ΠΟΙΗΣΗ ΣΑΝ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα (https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3951131)

Είναι γεγονός ότι το μεγάλο κεφάλαιο 

κυβερνάει πλέον και «τα γράμματα και 

τις τέχνες», εξοπλισμένο με την ικανότητα 

να αναπαράγει κέρδος από τα πάντα. Ο 

γραπτός λόγος, όμως, έχει μια ιδιαίτερη 

δύναμη. Μπορεί να επηρεάζει τις απόψεις, 

τις συνειδήσεις, τις στάσεις, τις αποφάσεις, 

τον τρόπο ζωής, τα πιστεύω μας. Ακριβώς 

γι’ αυτό το λόγο η λογοτεχνία συνιστά 

ένα από τα όπλα της πρώτης γραμμής 

προπαντός της αστικής τάξης, η οποία, 

γνωρίζοντας τη δύναμη της λογοτεχνίας, 
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τη χρησιμοποιεί καρπώνοντας διπλό 

όφελος - οικονομικό και ιδεολογικό - 

με ταυτόχρονη «έμμονη» προσπάθεια 

να ξεριζώσει την κάθε φωνή που δεν 

ευθυγραμμίζεται μαζί της. Όσο βαθαίνει 

η κρίση του καπιταλισμού τόσο πιο 

ασφυκτικές είναι οι συνθήκες στην αγορά 

για τους προοδευτικούς δημιουργούς. 

Από ένα σημείο και πέρα - στις συνθήκες 

της όξυνσης των καπιταλιστικών σχέσεων 

- δεν είναι πια σημαντική η ποιότητα 

του έργου ή η δυνατότητα να πουλήσει, 

να βγάλει οικονομικό κέρδος, αλλά την 

προτεραιότητα παίρνει αποκλειστικά το 

ιδεολογικό όφελος.

«Στραγγαλίζουν» τους δημιουργούς

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην 

Τσεχία, όπου είναι ακόμα πολύ ζωντανές 

οι αναμνήσεις από το σοσιαλιστικό 

παρελθόν. Οι άνθρωποι δεν είναι ακόμα 

έτοιμοι να δεχτούν τις καπιταλιστικές 

αναδιαρθρώσεις σε όλο το φάσμα τους. 

Πρώτα πρέπει να ισοπεδωθεί η κάθε 

θετική σκέψη για το σοσιαλισμό και 

να πειστούν όσοι περισσότεροι γίνεται 

ότι ο καπιταλισμός είναι το σύστημα 

που νίκησε για πάντα. Το κεφάλαιο δεν 

μπορεί να δεχτεί δημιουργούς οι οποίοι 

φέρνουν σοσιαλιστικά ιδανικά, οι οποίοι 

αμφισβητούν, αναρωτιούνται και δε 

συμβιβάζονται με τις έτοιμες απαντήσεις. 

Οι «τεχνικές» τους είναι δύο. Πρώτα 

αμφισβητούν την ίδια την τέχνη, ώστε να 

μην ψάχνει ο αναγνώστης, να νομίζει ότι 

δεν καταλαβαίνει τη μοντέρνα τέχνη, να 

θεωρεί τέχνη μόνο αυτά (και όλα αυτά) που 

του «σερβίρει» η τηλεόραση, τα περιοδικά 

«life style» κτλ.

Ταυτόχρονα, «στραγγαλίζει» τους 

δημιουργούς αποκλείοντας αυτούς που 

δεν κρατούν «το βήμα της εποχής». Δε 

μιλάμε απλά για λογοκρισία ή κάπως μη 

δημοκρατικές συνθήκες και συμπεριφορές. 

Χωρίς υπερβολή πρόκειται για φασισμό 

στην τσέχικη λογοτεχνία. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν δύο λογοτεχνικοί σύλλογοι. Τον 

ένα (Κοινότητα Τσέχων Συγγραφέων) 

αναγνωρίζει το υπουργείο Πολιτισμού, 

του χορηγεί κάθε χρόνο κονδύλια. Ο 

δεύτερος - Ένωση Τσέχων Συγγραφέων - 

δεν αναγνωρίζεται από το επίσημο κράτος, 

στα μέλη δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 

σε διαγωνισμούς του υπουργείου, ούτε 

σε επιτροπές ή να τους χορηγηθούν 

χρηματοδοτήσεις για τα έργα τους. Την 

κατάσταση αυτή αποδεικνύουν επίσημα 

γραπτά ντοκουμέντα. Το Σεπτέμβρη του 

2005 η Ένωση οργάνωσε διεθνή συνάντηση 

(με χρήματα από το GUE/NGL) για την 

κατάσταση αυτή. («Γραμμένο στο μέλλον», 

Πράγα 2005, ή μπορείτε να ενημερωθείτε 

στις σελίδες της Ενωσης www.volny.cz/

uniecs).

«Ποίηση εκτός σπιτιού»

Σε αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ τολμηρό 

και προοδευτικό ότι αποφάσισε ο 

εκδοτικός οίκος «OREGO» να ξεκινήσει 

μια καινούρια σειρά σύγχρονης ποίησης. 

Η σειρά ονομάζεται «Ποίηση εκτός 

σπιτιού» (το όνομα αυτό παραχώρησε 

στον εκδότη ο ευρωβουλευτής του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας 

- Μοραβίας (ΚΚΒΜ) Ντάνιελ Στροζ, 

ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου με το ίδιο 

όνομα, ο οποίος λειτουργούσε στη 

Γερμανία πριν το 1989 αλλά και μερικά 

χρόνια μετά). Καλέστηκα, λοιπόν, να 

συμμετάσχω στην επιλογή ποιημάτων και 

ποιητών που δε θα έπρεπε να λείπουν από 

αυτή τη σειρά. Χωρίς καμία σκέψη ψήφισα: 

«Γιώργος Κακουλίδης». (Μεγάλη μου τιμή 

ότι ο ίδιος μου πρότεινε να μεταφράζω τα 

ποιήματά του δείχνοντάς μου ταυτόχρονα 

μεγάλη εμπιστοσύνη στην επιλογή των 

ποιημάτων του). Και πράγματι να βγει 
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μεταφρασμένη ποίηση ενός εν ζωή ποιητή 

δεν είναι κάτι ξεχωριστό μόνο στην Τσεχία 

αλλά τουλάχιστον σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο.

Ήδη το καλοκαίρι του 2006 κυκλοφόρησαν 

μερικά από τα ποιήματά του στο 

λογοτεχνικό περιοδικό της Ενωσης 

«Obrys-Kmen» και το βιβλίο του «Η 

Αλήθεια που δεν υπάρχει» παρουσιάστηκε 

σε μερικές εκδηλώσεις πριν από τα 

Χριστούγεννα του 2006. Στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων που συνόδευαν την έκδοση 

επισκέφτηκε και ο ίδιος ο ποιητής την 

Τσεχία. Ήδη ξεκάθαρα φαινόταν ότι το 

τσέχικο κοινό θα δεχτεί πολύ θετικά τον 

Έλληνα ποιητή.

Η στρατευμένη ποίηση

Την πρώτη μέρα της διαμονής του 

(Τετάρτη 17/1) επισκεφτήκαμε τα 

γραφεία του εκδότη και έγινε γνωριμία 

με τον πρόεδρο της Ενωσης των Τσέχων 

Συγγραφέων, κορυφαίο επίσης ποιητή, 

Κάρελ Σις. Ακολούθησε η συνάντηση με 

τους αναγνώστες σε μια πόλη της κεντρικής 

Βοημίας, στο Νίμπουρκ, οργανωμένη 

από την τοπική κομματική οργάνωση. 

Την εκδήλωση τίμησε μεγάλος αριθμός 

αναγνωστών (ανάμεσά τους και αρκετοί 

μη κομματικοί), οι οποίοι με μεγάλο 

ενδιαφέρον άκουγαν τις απόψεις μας για 

την ποίηση, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό 

και την πολιτική.

Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν «Η 

ποίηση σαν όπλο για καλύτερη κοινωνία», 

δηλαδή η στρατευμένη ποίηση. Οι Τσέχοι 

αναγνώστες, επηρεασμένοι από την 

κατάσταση που βιώνουν στη χώρα τους, 

κάπως ταράχτηκαν με τη λέξη «όπλο». 

Ακούστηκε και η φωνή ότι η ποίηση 

πρέπει να είναι μακριά από την πολιτική. 

Ο ποιητής εξήγησε ότι αυτοί οι οποίοι 

φωνάζουν για τη σκέτη αισθητική, για την 

απολιτική ποίηση, είναι στρατευμένοι πολύ 

περισσότερο από εμάς που όχι μόνο στο 

έργο μας δηλώνουμε κομμουνιστές. Ότι το 

να μην παίρνεις καμία πολιτική θέση είναι 

επίσης πολιτική έκφραση και ότι για τον 

κάθε έναν από μας πρέπει να είναι άκρως 

ύποπτο το γεγονός πως οι «χαϊδεμένοι» 

της αστικής τάξης είναι προπαντός οι 

«απολιτικοί» ποιητές, συγγραφείς, πολίτες 

κ.ά. Υπενθύμισε την τεράστια συμβολή 

των κορυφαίων ποιητών στο κίνημά μας. 

Στη συζήτηση παραβρέθηκε και ο ποιητής 

Κάρελ Σις, ο επιμελητής της έκδοσης.

Την επόμενη μέρα (Πέμπτη 18/ 1) ο 

Γ. Κακουλίδης έδωσε συνέντευξη στο 

ραδιοφωνικό σταθμό «Hals futura», ο 

οποίος εκπέμπει μόλις 1,5 χρόνο στο 

διαδίκτυο. Πρόκειται για την πρώτη 

απόπειρα του ΚΚΒΜ να μπει στα 

οπτικοακουστικά ΜΜΕ. Το σταθμό 

παρακολουθούν βασικά οι νέοι άνθρωποι.

Ισοπέδωση του πολιτισμού στο όνομα του 

κέρδους

Το βράδυ ο Γ. Κακουλίδης επισκέφθηκε 

τη Λέσχη της Ελληνικής Κοινότητας 

στην Πράγα. Στην Τσεχία υπήρξαν 

δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την 

Ελλάδα μετά από τον εμφύλιο πόλεμο. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση με τον 

ποιητή ήταν οι ίδιοι πρόσφυγες, αλλά 

και τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους και 

οι Ελληνες που βρίσκονται στην Πράγα 

για επαγγελματικούς λόγους. Η κουβέντα 

στράφηκε βασικά γύρω από τη σημερινή 

Ελλάδα. Ο ποιητής μιλούσε για τη 

διείσδυση του μεγάλου κεφαλαίου στη 

λογοτεχνία, στις δισκογραφικές εταιρείες, 

την ισοπέδωση του εθνικού πολιτισμού, 

των εθνικών χαρακτηριστικών στο όνομα 

του άψυχου κέρδους.

Την Παρασκευή 19/1 ο ποιητής ήταν 

καλεσμένος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

της ΚΕ του ΚΚΒΜ. Τον δέχτηκε ο 

επικεφαλής του Τμήματος, σ. Χάσαν 

Σάρφο. Μίλησε με τον ποιητή για τη 

σημερινή ποίηση, τον ενημέρωσε όμως 

και για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση 

στην Τσεχία, την οποία χαρακτηρίζει 

ακραίος αντικομμουνισμός.

Ακολούθησε επίσκεψη στην εφημερίδα 

του κόμματος «Hals noviny» και αμέσως 

μετά έγινε παρουσίαση του βιβλίου 

«Η Αλήθεια που δεν υπάρχει» στο 

βιβλιοπωλείο Futura, το οποίο ανήκει 

στο κόμμα. Παραβρέθηκαν συνάδελφοι 

από την Ένωση, νέοι σύντροφοι από 

την απαγορευμένη κομμουνιστική 

νεολαία, σύντροφοι από την ΚΕ αλλά 

και απλοί πολίτες. Την εκδήλωση άνοιξε 

ο διευθυντής του βιβλιοπωλείου Futu-

ra, δημοσιογράφος, συγγραφέας Γ. 

Κοϊζάρ, ο οποίος έκρινε πολύ θετικά τη 

συνολική δουλιά στο βιβλίο. Ο Κάρελ 

Σις εξέφρασε την άποψη ότι το βιβλίο του 

Γιώργου Κακουλίδη δεν είναι κάτι ξένο 

για τον Τσέχο αναγνώστη, ότι «μιλώντας 

τη γλώσσα του» περιγράφει τη δική του 

ζωή, το δικό του περιβάλλον, τις δικές 

του σκέψεις και προβληματισμούς. Από 

το βήμα κάλεσε τον Γ. Κακουλίδη να 

παρουσιάσει και άλλα του έργα στην 

Τσεχία. Είπε επίσης ότι αισθάνεται 

περήφανος που ο Γ. Κακουλίδης είναι 

μέλος της Ενωσης Τσέχων Συγγραφέων.

Ο Γιώργος Κακουλίδης περιγράφοντας 

τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του 

στην Τσεχία δήλωσε ότι δεν είναι τόσο 

σημαντικό να εκδώσουμε ένα βιβλίο αλλά 

τι δουλιά θα ακολουθήσει μετά. Εξέφρασε 

την πεποίθησή του ότι το βιβλίο του δε θα 

μείνει ως απομονωμένη προσπάθεια, ότι θα 

ακολουθήσει και πιο οργανωμένη δουλιά 

μαζί με την Ένωση Τσέχων Συγγραφέων 

και με όλους όσοι έχουν ανάγκη να 

συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της 

προοδευτικής λογοτεχνίας στην Τσεχία.

Ακολούθησαν ευχές για την καλή 

πορεία του βιβλίου και ο ποιητής 

υπέγραφε τα αντίτυπα. Η πρώτη έκδοση 

σχεδόν εξαντλήθηκε μέσα σε δύο 

μήνες κυκλοφορίας του. Το επίσημο 

πρόγραμμα έκλεισε ζεστά σε μια 

μπιραρία με μερικούς συναδέλφους από 

την Ένωση. Διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ 

απογοητευμένοι και νιώθουν απελπισία 

και μοναξιά. Η ανάγκη τους να γράφουν, 

να δημιουργούν συγκρούεται με την 

πολιορκία των εκδοτών, με τις πολλαπλές 

καλλιτεχνικές αλλά και προσωπικές 

επιθέσεις και προσβολές των «συναδέλφων». 

Παρ’ όλη την πίκρα που κουβαλούν 

μέσα τους δε σταματάνε να γράφουν, να 

προσπαθούν να πείσουν τους εκδότες να 

πιστέψουν σε αυτούς. Εάν θέλουν να δουν 

τα βιβλία τους τυπωμένα είναι σε πολλές 

περιπτώσεις αναγκασμένοι να πληρώνουν 

οι ίδιοι (!) την έκδοσή τους πιστεύοντας ότι 

τα χρήματα θα επιστραφούν κάποια μέρα.

Εμάς όμως μας ελκύει πάντα «ο πειρασμός 

της μάχης» και είμαστε βέβαιοι ότι θα 

συνεχιστεί η συνεργασία μας και όπως 

εκφράσαμε σε κοινή μας ομιλία στη 

συνάντηση με τίτλο «Ενεργά ενάντια στον 

αντικομμουνισμό» στην Πράγα, στις 25-

26 του Νοέμβρη 2006, θεωρούμε ότι 

η πραγματική λογοτεχνία έχει τη θέση 

της στον αγώνα των εργαζομένων για 

τα δικαιώματά τους, για την αξιοπρεπή 

ζωή, για το σοσιαλισμό. Αισθανόμαστε 

αδιάσπαστο μέρος του αντιιμπεριαλιστικού 

μετώπου και έτσι οφείλουμε και εμείς να 

το κτίζουμε από την πλευρά μας.

Επιπλέον, στις εκδόσεις «Orego» ήδη 

σήμερα ετοιμάζονται το βιβλίο του 

Θανάση Παπαρήγα «Η αθηναϊκή 

δουλοκτητική δημοκρατία», το βιβλίο 

των συντρόφων Νίκου Μπογιόπουλου 

και Δημήτρη Μηλάκα, «Ποδόσφαιρο. 

Μια θρησκεία χωρίς απίστους» και το 

καινούριο βιβλίο του Γ. Κακουλίδη, το 

οποίο θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα στην 

Τσεχία και στην Ελλάδα.

«Ενεργά ενάντια στον αντικομμουνισμό»
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Στην Πράγα, στις 25 και 26 του 

Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε η 

εκδήλωση με τίτλο «Ενεργά ενάντια 

στον αντικομμουνισμό». Ανάμεσα στους 

ομιλητές ήταν και η Βέρα Κλώντζα-

Γιάκλοβα με τον Γιώργο Κακουλίδη. Το 

κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία τους 

στην εν λόγω εκδήλωση.

«Οι εχθροί των τσέχικων βιβλίων: Μούχλα, 

σκουλήκια και ιησουίτες», έγραψε σχεδόν 

πριν 200 χρόνια ο Τσέχος δημοσιογράφος, 

ποιητής και αγωνιστής για την ελευθερία 

Κάρελ Χαβλίτσεκ Μποροβσκί. Τα λόγια 

του είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα. Μόνο 

που μούχλα και πολλών λογιών σκουλήκια 

και ιησουίτες είναι πανταχού παρόντες, 

όχι μόνο στην Τσεχία. Πληθαίνουν οι 

περιπτώσεις όπου οι λογοτέχνες δεν 

μπορούν να δημοσιεύσουν τα έργα 

τους. Τυπικοί λόγοι είναι διάφοροι, 

οι ουσιαστικοί έχουν να κάνουν με το 

φόβο του Κρόνου από τα ίδια του τα 

παιδιά. Τη δικτατορία της αγοράς, των 

χρημάτων, την ιδεολογική τρομοκρατία 

κατήγγειλε η Ενωση Τσέχων Συγγραφέων 

οργανώνοντας το Σεπτέμβρη του 2005 

εκδήλωση με τίτλο «Τσέχικη λογοτεχνία 

στην ΕΕ». Για την κατάσταση στο γραπτό 

λόγο και για το ρόλο της λογοτεχνίας στο 

σύγχρονο κόσμο έγινε συζήτηση και στο 

θεωρητικό σεμινάριο που οργανώθηκε από 

τις ΚΟΒ Πράγας το Μάη του 2006.

Ορισμένες περιπτώσεις απόρριψης έως 

και διωγμού των συγγραφέων, ποιητών, 

κριτικών κλπ. είναι φανερές διά γυμνού 

οφθαλμού, όπως και η μη αναγνώριση 

της Ενωσης Τσέχων Συγγραφέων από 

το υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας, 

η οποία σήμερα φιλοξενεί πάνω από 200 

δραστήριους λογοτέχνες, και όχι μόνο, 

από την Τσεχία. Άλλες περιπτώσεις είναι 

περισσότερο κρυμμένες, πιο ύπουλες, 

εκμεταλλευόμενες τον ατομισμό στον 

κλάδο μας. Μαζί με τις διαμαρτυρίες των 

λογοτεχνών, των αδίκως πεταγμένων στον 

κάλαθο αχρήστων, πληθαίνουν καλέσματα 

στον αγώνα για την ελευθερία λόγου, 

σκέψης, δημιουργίας όχι μόνο από τους 

κομμουνιστές (πρόσφατα, π.χ., από τους 

Umberto Eco, Noam Chomski) και από 

διάφορους λογοκριμένους επιστήμονες 

από όλο τον κόσμο.

Η προσπάθεια να βάλουν στη λογοτεχνία 

και στην επιστήμη φίμωτρο δεν είναι στην 

ιστορία άγνωστο φαινόμενο:

• Publius Ovidius Naso στην 

εξορία

• «Ευνουχισμένος» Petr Abellard

• Πυρπολημένος μάστορας του 

πανεπιστημίου του Καρόλου, Ιάν Χους

• Ιαν Αμος Κομενσκί στην ξενιτιά, 

ενώ ταυτοχρόνως καίγονταν τα βιβλία του

• Ο ιησουίτης Μπαλμπίν 

καταδιωγμένος για την υποστήριξη της 

τσέχικης γλώσσας

• Ο Χαβλίτσεκ στην εξορία χωρίς 

επιστροφή στο Brixen

• Ο Βαντσούρα εκτελεσμένος από 

τους ναζί

Ο κατάλογος είναι ατελείωτος...

Εμείς, οι σημερινοί λογοτέχνες αντλούμε 

από την αναφερόμενη κατάσταση 

- φαινομενικά παράλογα -δύναμη, 

αυτοπεποίθηση και πείσμα, ότι η δουλιά 

μας έχει νόημα. Μας φοβούνται, τους 

τρομάζουν τα έργα μας, γι’ αυτό κυνηγάνε 

τις ιδέες μας και βάζουν εμπόδια στην 

ελευθερία λόγου, επιχειρηματολογώντας 

με κανόνες της αγοράς. Ο γραπτός λόγος 

έχει βάρος, μπορεί να γίνει σημαντικό 

όπλο στον αγώνα για δημοκρατική και 

δίκαιη κοινωνία.

Η λογοτεχνία δε σημαίνει μόνο 

αισθητική

Η λογοτεχνία δε σημαίνει μόνο αισθητική. 

Ειλικρινής δημιουργία σημαίνει να ψάχνεις 

το μονοπάτι της γνώσης, της κατανόησης 

(ορισμένες φορές και αδιέξοδο). Να 
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γράφεις σημαίνει να ερευνάς. Η διαδικασία 

της γνώσης δεν αποτελείται μόνο από 

το γράψιμο, τη σύνταξη αλλά επίσης 

από το διάβασμα, την ανάγνωση. Το 

διάβασμα απαιτεί συμμετοχή, επένδυση 

ενέργειας, σκέψης, ελεύθερου χρόνου, 

σημαίνει να μπαίνεις στα γίγνεσθαι του 

βιβλίου. Μετά είναι μόνο ένα βήμα να 

σου συμβεί το ίδιο στην πραγματική σου 

ζωή. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα 

στον αναγνώστη και σε αυτόν που άμυαλα 

καταβροχθίζει εικόνες από την τηλεόραση. 

Η λογοτεχνία δεν είναι για την κοινωνία κάτι 

το πολυτελές. Οι δημιουργοί της δεν είναι 

ούτε απολιθώματα, ούτε λάθος της φύσης. 

Αντίθετα, αποτελούν τη συνείδηση του 

κόσμου, τον καθρέφτη του. Η λογοτεχνία 

δεν είναι αρχαιολογικό εύρημα στην 

εποχή των ηλεκτρονικών τεράτων. Οι πιο 

λαμπερές μέρες της την περιμένουν ακόμα. 

Σε μια κοινωνία πράγματι δημοκρατική 

θα μπορέσει να αναπτυχθεί ανάλογα με τις 

ανάγκες της αυξημένης λαϊκής συνείδησης. 

Είναι αλήθεια ότι η εποχή της κρίσης 

παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα, αλλά ο 

μεγάλος αριθμός των δημιουργών και 

των αναγνωστών δεν έχουν καν πρόσβαση 

στα βιβλία, στη λογοτεχνία. Δεμένος 

άνθρωπος δεν μπορεί να χορεύει, ούτε ο 

πιο ταλαντούχος συγγραφέας δεν μπορεί 

να δημιουργεί σε ένα πεδίο χαραγμένο 

από τον αστικό νόμο. Το δικαίωμα για 

την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, για 

την ελευθερία να θέτεις ερωτήματα, να 

προτείνεις απαντήσεις είναι ένα από τα 

στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου, 

όπως είναι τα δημοκρατικά, πολιτικά, 

κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες. 

Έχουμε, λοιπόν, αυτονόητο δικαίωμα και 

υποχρέωση να αγωνιζόμαστε γι’ αυτές.

Οι λογοτέχνες που βρίσκονταν στις 

πρώτες γραμμές του αγώνα για καλύτερη 

ανθρώπινη κοινωνία αποτελούν το 

παράδειγμά μας. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος 

ασχολείται μόνο με την αισθητική, χωρίς 

να μάχεται για τον άνθρωπο, δεν αξίζει 

καμία τιμή.

Χωρίς καμία εξαίρεση διαφωνούμε με 

την άποψη ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι 

πολιτικός και η πολιτική δεν τον αφορά. 

Κανένας δεν μπορεί να ζήσει, να υπάρχει 

πέρα από το χρόνο και το χώρο.... Και τι 

να κάνεις με ένα βιβλίο που καμία σχέση 

δεν έχει με την πραγματική ζωή; 

ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ «DOMBRABAD»
Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Ελληνικού Πολιτισμού Τασκένδης για την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει τους τάφους και να καταγράψει 

όλα τα ονόματα των συμπατριωτών μας πολιτικών προσφύγων που αφήσανε την τελευταία τους πνοή στην μακρινή αυτή πόλη του 

Ουζμπεκιστάν. Τον πρώτο κατάλογο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του facebook https://www.facebook.com/politikoi.prosfi goi/pho-

tos/pcb.4638826842873537/4638824039540484 . 

Αθάνατοι! Τιμή και δόξα στους μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας!

Η φωτογραφία είναι από τον Σύλλογο 

Ελληνικού Πολιτισμού Τασκένδης. 

Συγκίνηση και μνήμες από το παρελθόν. 

Πολλοί μαχητές επαναπατρίσθηκαν στην 

αγαπημένη τους πατρίδα. Άλλοι αφήσανε 

την τελευταία τους πνοή στη μακρινή 

Τασκένδη. Μια εικόνα που τα λέει όλα...

... Μέσα στο πρόγραμμα της γενικής 

ανανέωσης το οποίο πλέον έχει ξεκινήσει 

η νέα Διοίκηση του Ελληνικού Συλλόγου, 

βασική προτεραιότητα αποτελεί το 

νοικοκύρεμα   του νεκροταφείου. Η μνήμη 

και ο σεβασμός προς τούς προγόνους 

μας είναι η βάση για το χτίσιμο μίας νέας 

κοινωνίας!

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

στο νεκροταφείο “Μπότκινα” όπου μαζί 

με τον πρόεδρο Πολίτη Κώστα ήρθαν οι 

Γ. Μιχαηλίδης, Αν. Τσαχουριδης, Νίκος 

Νεντέλκος και Ηλίας Λόγγος. Δυστυχώς 

το θέαμα ήταν θλιβερό. Οι τάφοι για 

χρόνια ξεχασμένοι μέσα στους θάμνους, 

αρκετοί σπασμένοι και πάρα πολλοί ήδη 

έχουν καταστραφεί. 

Γι’ αυτό πήραμε την απόφαση να 

σταματήσει αυτή η ντροπή!!

1. Να οργανώσουμε τον καθαρισμό και το 

νοικοκύρεμα των τάφων (κάτι που απαιτεί 

την εργασία επαγγελματικού συνεργείου 

για τουλάχιστον 5-6 μέρες).

2. Καταγραφή των υπαρχόντων τάφων και 

δημιουργία συνολικού αρχείου με όλα τα 

ονόματα.

3. Αποφασίσαμε παράλληλα την ανέγερση 

ενός Μνημείου με τα ονόματα όλων των 

Ελλήνων αποθανόντων στην Τασκένδη. 

Συναντηθήκαμε με τον Διευθυντή του 

Νεκροταφείου, του εξηγήσαμε την 

πρόταση μας και ήταν σύμφωνος! Μένει 

επίσημα να μπούνε οι υπογραφές.

Την οργάνωση και το συντονισμό των 

παραπάνω ενεργειών αναλαμβάνει 

προσωπικά ο πρόεδρος Κ. Πολίτης! 

Όποιος έχει κάποια ιδέα ή μπορεί με 

οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσει ας 

επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 

+998901232864 Κώστας Πολίτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ
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