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Η ΕΚ Πράγα̋ γιορτάζει την επέτειο τη̋
25η̋ Μαρτίου

editorial

Αγαπητοί Αναγνώστε̋
Το τεύχο̋ αυτό αφιερώνεται στου̋ συμπατριώτε̋ μα̋ από τα Ασπρόγεια Φλώρινα̋.
Συνεχίζουμε με το ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη από τη Νότια όπου θα μάθουμε
για τη ζωή του Κώστα το 1951. Η Τασούλα Ζησάκη-Healey πήγε στην Κύπρο για το
Πάσχα και εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Κώστα Λέκκα, τον 95 χρονών
αγωνιστή τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋, ο οποίο̋ γεννήθηκε στην Αμερική, πήγε στην
Ελλάδα το 1921 και μετά επέστρεψε στην Αμερική το 1954. Μια ζωή γεμάτη αγώνε̋,
δυσκολίε̋ και επιτυχίε̋. Περισσότερα διαβάστε στη συνέντευξη με τον Κώστα.
Ο Κώστα̋ για δεύτερη φορά πρόσφερε 500 $ για την ενίσχυση του περιοδικού
Περιοδική έκδοση τη̋ ΕΚ Πράγα̋
μα̋ του οποίου είναι πιστό̋ αναγνώστη̋. Τη στήλη Τέχνη την αφιερώσαμε στη
Ζηζή Μακρή, την εικαστικό δημιουργό και αγωνίστρια. Συγκινητικέ̋ είναι και οι
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Οι μικροί μα̋ μαθητέ̋ τελειώσανε τη σχολική χρονιά του̋, πρόωρα λόγω υγεία̋ τη̋
δασκάλα̋ μα̋ Χριστίνα Πατουλιά. Στο τελευταίο μάθημα
τα παιδιά φτιάξανε μάσκε̋ για τι̋ αποκριάτικε̋ γιορτέ̋ και
αυτό ήταν και το τέλο̋ των μαθημάτων ελληνική̋ γλώσσα̋
που μπορεί να προσφέρει η ΕΚ Πράγα̋ στου̋ πιο μικρού̋
μα̋ μαθητέ̋. Είναι γεγονό̋ ότι φέτο̋ στα μαθήματα είχαμε
λίγου̋ μαθητέ̋, δηλαδή από του̋ 11 που εγγράφτηκαν,
μόνο δύο παιδιά παρακολουθούσαν τακτικά τα μαθήματα.
Το πρόβλημα το συζητήσαμε στη Γενική Συνέλευση και
φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρου̋ των γονιών
για να συνεχίσουν αυτά τα μαθήματα. Εμεί̋ θα κάνουμε
ακόμα μία προσπάθεια για να βρούμε δασκάλα για τα μικρά παιδιά, η οποία να
διδάσκει σε εθελοντική βάση. Θέλουμε να ακούσουμε και τη γνώμη των γονιών οι
οποίοι ενδιαφέρονται για τα μαθήματα ελληνική̋ γλώσσα̋ στην Κοινότητά μα̋ για
να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση για το νέο σχολικό έτο̋ (Σεπτέμβρη̋ 2014).
Ευχαριστούμε τη Χριστίνα για όλη τη̋ εθελοντική δουλειά με τα μικρά παιδιά τη̋
Κοινότητα̋.
Προσφορέ̋ στο περιοδικό μα̋:
Ευχαριστούμε τον Κώστα Λέκκα από τη Νέα Υόρκη για την προσφορά των 500
δολαρίων (Αμερική̋) για ενίσχυση του περιοδικού μα̋. Ευχαριστούμε το Γιαννάκη
Δρουσιώτη για την προσφορά των 100 ευρώ για ενίσχυση του περιοδικού μα̋. Του
ευχόμαστε υγεία και δύναμη.
Ευχόμαστε στο σ. Κώστα, ο οποίο̋ κλείνει τα 95 τον Ιούλιο, χρόνια πολλά, υγεία και
σύντομα να συναντηθούμε στην Πράγα.
Ευχαριστούμε τον Θεμιστοκλή Μιχαηλίδη για την προσφορά των 200 κορωνών για
ενίσχυση του περιοδικού μα̋.
Καλή ανάγνωση!
Τασούλα Ζησάκη-Healey
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
19 Μαρτίου - Άνοιγμα βιβλιοθήκη̋ στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
των εθνικών μειονοτήτων έτσι και για
το ευρύτερο κοινό. Ο Διευθυντή̋ του
Σπιτιού, Γιακούμπ Στέντρον, έκανε
μία σύντομη αναδρομή για το πώ̋
ξεκίνησε η ιδέα για μία βιβλιοθήκη στο
Σπίτι και για το πώ̋ θα λειτουργήσει
η βιβλιοθήκη και ευχαρίστησε όλε̋
τι̋ μειονότητε̋ που συμβάλανε στην
διοργάνωση τη̋ βιβλιοθήκη̋. Το
‘ελληνικό’ τμήμα τη̋ βιβλιοθήκη̋
αποτελείται από λογοτεχνικά βιβλία
ελλήνων συγγραφέων μεταφρασμένα
στα τσέχικα, λευκώματα για διάφορα
μέρη τη̋ Ελλάδα̋, βίντεο τηλεοράσεων

Μ

ετά από πολλέ̋ προετοιμασίε̋,
άνοιξε επίσημα η βιβλιοθήκη του
Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων. Την
πράσινη κορδέλα κόψανε ο Διευθυντή̋
του Σπιτιού, Γιακούμπ Στέντρον και ο
Αντιδήμαρχο̋ του Δημαρχείου Πράγα̋
και Σύμβουλο̋ Πολιτισμού, Βάτσλαβ
Νόβοτνυ (φωτογραφία ο κ. Νόβοτνυ

ανοίγει την εκδήλωση). Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι των
Εθνικών Μειονοτήτων που στεγάζονται
στο Σπίτι, αντιπροσωπεία Αμερικανών
μαθητών Λυκείου οι οποίοι ετοιμάζουν
εργασίε̋ για τι̋ Μειονότητε̋ στην
Πράγα (μία ομάδα από 5 μαθητέ̋
ενδιαφέρθηκε να αφιερώσει την
εργασία του στην Ελληνική Μειονότητα
στην Τσεχία μετά από τη σύντομη
εισήγηση τη̋ Προέδρου τη̋ Ελληνική̋
Κοινότητα̋ Πράγα̋, Τασούλα̋ ΖησάκηHealey για την Ελληνική Κοινότητα
Πράγα̋ και την ιστορία των πολιτικών
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προσφύγων από την Ελλάδα στην
Τσεχοσλοβακία), αντιπρόσωποι του
Υπουργείου Πολιτισμού τη̋ Τσεχία̋,
κ.ά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
και ο πρώην υπεύθυνο̋ μειονοτήτων
του Δημαρχείου Πράγα̋, Γιαροσλάβ
Μπάλβιν, ο οποίο̋ όπω̋ όλοι ξέρουμε,
έβαλε τα θεμέλια για την διοργάνωση
και λειτουργία του Σπιτιού Εθνικών
Μειονοτήτων στην Πράγα. Ο κ. Μπάλβιν
ήταν και παραμένει ένα̋ μεγάλο̋ φίλο̋
τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋ Πράγα̋. Μετά
το επίσημο μέρο̋, όπου ο Αντιδήμαρχο̋
και ο Διευθυντή̋ ‘κόψανε’ την τούρτα
(σε σχήμα βιβλίου) επισκεφτήκαμε
τη βιβλιοθήκη στην οποία συνέβαλε
με βιβλία και η Ελληνική Κοινότητα
τη̋ Πράγα̋. Εξάλλου εκτό̋ από τη
συνδρομή τη̋ κάθε εθνική̋ μειονότητα̋
με βιβλία, οι Κοινότητε̋ πήρανε το
ποσό 5.000 κορωνών η κάθε μια από
την συνδρομή του Δημαρχείου Πράγα̋
για καινούργια βιβλία. Η βιβλιοθήκη
θα είναι ανοιχτή όπω̋ για τα μέλη

για την Ελληνική Κοινότητα Πράγα̋, κ.ά.
(Στι̋ φωτογραφίε̋ ο Διευθυντή̋ του
Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων και ένα
μέρο̋ του ‘ελληνικού τμήματο̋’.)

Krhanice 1949 po 65 létech
(Η Λέσχη Φιλελλήνων όπω̋ κάθε χρόνο και φέτο̋ τιμήσανε του̋ Έλληνε̋ πολιτικού̋ πρόσφυγε̋ που αφήσανε την τελευταία
του̋ πνοή στο Κρχανίτσε το 1949 και αρχέ̋ του 1950 όπου με τη φροντίδα τη̋ Λέσχη̋ Φιλελλήνων στήθηκε το μνημείο. Την ΕΚ
Πράγα̋ αντιπροσώπευσε ο Γιώργο̋ Καρανίκο̋ και άλλα μέλη τη̋ Κοινότητα̋.)

Na počátku zájmu o Krhanice byla zasutá archivní zprávu z roku 1950. Týkala
se otázky hrobů řeckých příslušníků,
pohřbených v Krhanicích. K tomu
se nápadně vztahoval záznam, že do
železniční stanice Kerhanice přijela 4. listopadu 1949 ve 21.00 první část transportu řeckých uprchlíků v počtu 200 mužů,
340 žen a 380 dětí a 5. listopadu 1949
v 6.15 jeho druhá část o síle 417 mužů,
413 žen včetně těhotných a kojících a
35 dětí, aby po přestupu do nákladních
aut a autobusů pokračovali v cestě do
nedalekého shromažďovacího střediska
Lešany. Byl to vlastně třetí sled řeckých
uprchlíků, ubytovaných v Lešanech,
neboť před nimi přijelo do Lešan již 1.
9. 1949 celkem 1221 Řeků a 2. 9. 1949
dalších 1200 Řeků.
Krhanice nebo Kerhanice?
Otázku
rozluštil snadno místopisný slovník.
Železniční stanice se správně jmenuje
Krhanice, leží na trati Praha - Čerčany.
Otázky další měl rozluštit výlet do
Krhanic samých. Jsou tam dosud dochovány hroby prvních řeckých zemřelých?
V jaké je najdeme podobě? Ví o nich
někdo v Krhanicích? Ví vůbec někdo v
místě, že sem v listopadových dnech roku
1949 přijelo 1785 Řeků? Vlak z Prahy
do Krhanic nás unáší překrásným sázavským údolím, hluboce zaříznutým do
krajiny, v jehož obrazu se střídají skály,
podzimem zbarvené lesy, pohledy do
údolí i do úzkého koryta tratě utopené v
lese, která několikráte mizí v tunelu, aby
se vynořila a otevřela zcela jiný pohled.
Za Jílovém u Prahy se krajina otvírá do

šíře, projíždíme Kamenným Přívozem,
pak Prosečnicí, kde se rozpomeneme, že
se tu léčilo pár Řeků, po ní je konečně
Krhanice s maličkým nádražíčkem.
Paní výpravčí nebyla zdejší, o Řecích v
Krhanicích nic neslyšela. Sama byla z
Vysočiny. Věděla něco o zámku Heralci
u Kutné Hory, tam se Řekové učili česky.
Jeden se v Heralci taky oženil s místní
Češkou. Krhanický hřbitov je u silnice,
vysvětlovala, ve směru na Čerčany, to
nemůžete přehlédnout. Krhanice končí,
začíná obec Chrást nad Sázavou. Minuli jsme jej snad? Jen jděte dál, kynula další tázaná osoba. Vstoupili jsme
rozechvěle na posvátnou půdu posledního
odpočinku. Shledáme zde hroby řeckých
občanů? Nikde jediného řeckého nápisu.
Naštěstí jsme zastihli jednu pamětnici,
která nám ochotně vysvětlila: Právě tady
byli Řekové pochováni, co jsou ty dva
kamenné dvojhroby a mezi nimi úzký
pruh země s uhrabaným pískem. Další
byly v druhé řadě za nimi, ale nikdo o ně
nejevil zájem, nevyplatil je, tak propadly
a místa byla prodána. Stáli jsme nad hroby č. 35 a 36 v jedné řadě, nad hroby č. 22
a 23 v druhé řadě, vzpomínali na jména
zemřelých.
Ta jsme znali z archivních kartoték.
Dne 23. 9. 1949 zemřela ve věku 68 let
v nemocnici v Praze Atina Alamati,
která byla pohřbena v Krhanicích.
Dne 26. 11. 1949 zemřel v Lešanech ve
věku 40 let Apostolos Kačaras. Dne 18.
12. 1949 zemřela v Lešanech ve věku
50 let Christina Saranti. Dne 24. 12.
1949 zemřel v Lešanech další Řek ve
věku 85 let. Dne 31. 12. 1949 zemřela
v Lešanech ve věku 35 let Polixeni Steriopulu. V blízké Prosečnici zemřeli v
plicním sanatoriu další dva Řekové.
Jsou taky pohřbeni v Krhanicích?
Od místních jsme seznali, proč mrtví Řekové z Lešan nejsou pohřbeni v
Lešanech a proč krhanický hřbitov není
v Krhanicích. Zdejší kostel a hřbitov byly
na kopci v osadě Chrást, patřící kdysi
k obci Krhanice. V roce 1945 byl starý
hřbitov z hygienických důvodů uzavřen a
zřízen nový, na prosluněné stráni v Chrástu nad Sázavou, společný pro obě obce.
Řekové nebyli pohřbeni v Lešanech,
neboť lešanští pohřbívají do Netvořic.
Nebo do Neveklova? nebyla si náhle naše
informátorka jista. Vracíme se do Krhanic. Hledáme někoho, kdo si pamatuje na
příchod Řeků. Obec leží větším dílem za
tratí, u nádraží byly v roce 1949 dva tři

domy. Právě tady by mohl bydlet nějaký
svědek událostí z roku 1949. V domě pod
nádražím se zahradou a hospodářskými
budovami se pamatují, že na hřbitově byly
v době jejich dětství hroby Řeků, ale o jejich příchodech nevědí nic. V Lešanech
byli za války francouzští zajatci. Lešany
ležely ve vojenském cvičném prostoru,
jehož středem byl Neveklov a hranicí
Vltava a Sázava. Ještě po válce byl v
Lešanech tábor nucených prací, než přišli
Řekové. Snad by o nich mohla něco vědět
Maruška v hostinci, ta je o něco starší,
mohla by si pamatovat více. Vrátili jsme
se k nádraží, k nejbližšímu domu přes ulici, k hostinci v čísle 53. Tady se paní Marie Šmídová okamžitě rozpomenula. Ano,
pamatuji si na příchod Řeků velmi dobře.
Bylo mi tehdy třináct let. Nádraží bylo
celé bílé, vysypané vápnem. Čekali na ně
pracovníci Červeného kříže. Řekové vystoupili z vlaku, ten měl nákladní i osobní
vagony, do kterých snad foukalo ze všech
stran, byli všichni v černém, na nohou
jakési trepky, boty nesli přehozené přes
rameno. Byl to smutný pohled. Tady nastoupili do autobusů a odjeli do Lešan, do
dřevěných baráků za řekou. V tváři vypravující byl patrný soucit s utrmácenými
poutníky. Jak byli oděni muži? Měli vojenské uniformy? Jak děti? Všichni byli v
černém, opakovala posmutněle paní Marie. Pečoval někdo o hroby Řeků? Nebyly
zanedbané, zdejší hrobník vždy posekal
trávu, ale květiny na ně nedonesl nikdo.
Rok 2008 byl věnován 60. výročí příchodu
řeckých dětí do Československa. Na měsíc
září připadla vzpomínka KPŘ na řecké
děti zemřelé v Československu následkem útrap prožitých za občanské války.
Cílem cesty byly opět Krhanice v sobotu
6. září 2008. Věděli jsme již přesněji,
že zde leží čtrnáct řeckých občanů,
zemřelých v létech 1949 až 1951 v sanatoriu v Prosečnici, v táboře v Lešanech a
v nemocnici v Praze. Mezi nimi děvčátko
Maria Vergu, narozené 1947 a zemřelé 7.
11. 1949 v Praze a chlapec Zisis Lambru,
narozený 1949 a zemřelý v Prosečnici
18. 3. 1950. Z bývalých řeckých rovů
zůstal jen ten úzký pruh země mezi
novými pomníky místních občanů.
Tentokráte je prorostlý trávou. Na ten
kus trávníku s pampeliškami klademe
řeckým dětem věnec s modrou stuhou
(Foto 2) a připomínáme si také další
jména dospělých Řeků zde pochovaných.
Onen Řek, který zemřel v Lešanech
24. 12. 1949 ve věku 85 let, má nyní své
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jméno. Byl to Vasilis Burgas, narozený
v roce 1864. Také další dosud bezejmenní Řekové ležící na krhanickém
hřbitově mohou dostat zpět svá jména.
V Lešanech zemřeli Jannis Matulis
(*1874 †1. 12. 1949) a Anastasia Karaniku (†6. 1. 1950). V Praze zemřeli
Sotiris Dinoidis (*1902 †26. 6. 1950) a
Stilianos Iliadis (*1901 †25. 3. 1951). V
Benešově zemřela Kostea Somu (*1904
†6. 11. 1949). V Prosečnici zemřeli Traianos Tsangas (*1907 †28. 10. 1949) a
Efrenti Kechuia (*1926 †24. 2. 1951).
Opustili jsme hřbitovní stráň zalitou
podvečerním sluncem s myšlenkou
zřídit zde pomník Řekům. U východu
padá náš pohled ještě na hrob s latinským citátem OMNIA TEMPVS
HABENT. Všechno má svůj čas.
Čas na zřízení pomníku dozrál v roce
2009. Již v dubnu byl objednán pomník 30. 12. 2009 byla s Obecním úřadem
Krhanice podepsána smlouva o pronájmu
hrobového místa č. 23 na 99 let, do
31. 12. 2108. Práce na pomníku se ujala
místní kamenická dílna paní Jiřiny Jermanové. Náklady na zřízení uhradil řecký
stát zásluhou tehdejšího velvyslance
Řecké republiky v Praze J. E. pana Konstantina Kokosise. V červnu roku 2010
jsme se mohli poprvé sejít u hotového
pomníku. Paní výpravčí už v Krhanicích
nenaleznete, nádraží je zrušeno, ale vlak
tu zastavuje.
Ve výročním roce 2014 vzpomínáme s radostí na příchod tisíců Řeků do tehdejšího
Československa, ale i s bolestí v srdci na
první Řeky, kteří v Krhanicích byli před
šedesáti pěti léty pohřbeni. Mezi nimi i
matka našeho přítele Jorgose. Členové
Řecké obce Praha a Klubu přátel Řecka
se sešli v den řeckého státního svátku
25. března 2014 na nádraží v Braníku,
aby odtud odjeli do Krhanic. Předchozí
deštivý den je od vzpomínkového setkání
u památníků Řeků neodradil. Zveme i

ostatní, aby se někdy ve výročním roce
2014 rozjeli do Krhanic poklonit se
památce krajanů.
Antula Botu, Milan Konečný

Γιαλαoυτζίδη, GT, Σωτήρη Ιωαννίδη.
Η Δήμητρα Γεωργάντζογλου, Πρόξενο̋
τη̋ Ελληνική̋ Πρεσβεία̋, συνοδευόμενη
από την Πρόεδρο τη̋ Κοινότητα̋,

Επέτειο τη̋ Εθνική̋ μα̋ γιορτή̋ (25η̋ Μαρτίου)
29 Μαρτίου

Η

Ελληνική Κοινότητα τη̋ Πράγα̋
μαζί με του̋ φίλου̋, μαθητέ̋ τη̋
ελληνική̋ γλώσσα̋ και τον Πρόεδρο
και τα μέλη τη̋ Λέσχη̋ Φιλελλήνων
γιορτάσαμε την επέτειο τη̋ 25η̋ Μαρτίου
με ένα υπέροχο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
του χορευτικού συγκροτήματο̋ τη̋
ΕΚ Πράγα̋, ‘Ακρόπολι̋’, του μουσικού
συγκροτήματο̋ ‘Ακρόπολι̋’ τη̋ ΕΚ
Πράγα̋ και με χορού̋ και τραγούδια
μέχρι τι̋ πρωινέ̋ ώρε̋. Αυτή τη φορά
προσπαθήσαμε να σα̋ προσφέρουμε
και ελληνικά κρασιά και ρετσίνα από το
Greek-Corner του Παναγιώτη Δρόσου.
Τον εορτασμό μα̋ τίμησαν μέλη του
διπλωματικού σώματο̋ τη̋ Ελληνική̋
Πρεσβεία̋ με επικεφαλή̋ τη Δήμητρα
Γεωργάντζογλου, Πρόξενο τη̋ Ελληνική̋
Πρεσβεία̋ και αρκετοί επιχειρηματίε̋
και επαγγελματίε̋ Έλληνε̋ στην Πράγα.
Ο Πρέσβη̋ τη̋ Ελλάδα̋, κ. Σαρρή̋
λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί αυτή τη φορά στη γιορτή
μα̋.
Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Πέξοβα,
μέλο̋ του ΔΣ τη̋ ΕΚ Πράγα̋, υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων, η οποία διοργάνωσε
την λαχειοφόρο αγορά με μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε όλου̋ του̋ επιχειρηματίε̋
που συμβάλανε στην επιτυχία τη̋
γιορτή̋ μα̋ με τα διάφορα δώρα που
μα̋ προσφέρανε και συγκεκριμένα: το
Greece Tours, Λάσκαρη̋, εστιατόριοταβέρνα Όλυμπο̋, εστιατόριο Καβάλα,
VTT (Venus Trade and Tourism,
εστιατόριο Old Athens και Gyros), GreekCorner (ελληνικά προϊόντα), Βασίλη

Τασούλα Ζησάκη-Healey, χαιρέτησε
προσωπικά όλα τα μέλη και φίλου̋ τη̋
Κοινότητα̋ κάνοντα̋ ένα μικρό τουρ
από τραπέζι σε τραπέζι.

Μ. Σπάλα-Laso και Αλεξάνδρα Πέξοβα

Β. Γιαλαουτζίδη̋ και Δ. Νεδέλκο̋

George Koutsos

Δ. Γεωργάντζογλου και Ι. Παππά̋
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Ανθούλα και Βασίλη̋ Πανάτση̋

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΕΚΚΑ,
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
(Κ: Η Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρο̋ τη̋ ΕΚ Πράγα̋ και Συντάκτη̋ του «Καλημέρα» έκανε ένα ευχάριστο ταξίδι στην Κύπρο
με το μόνο σκοπό να συναντήσει τον σ. Κώστα Λέκκα, ο οποίο̋ έτυχε να είναι και αυτό̋ στην Κύπρο. Η Τασούλα διοργάνωσε μία
συνάντηση των αγωνιστών τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ στο σπίτι τη̋ με τον σ. Κώστα Λέκκα,
τον γαμπρό του Παναγιώτη, την κόρη του Ευθυμία και με του̋ συγγραφεί̋ Πανίκο Παιονίδη και συντρόφισσα του Έλλη Παιονίδου
(συγγραφεί̋, δημοσιογράφοι, δύο αξιόλογοι και πολύ σεμνοί και γελαστοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάν για τα βραβεία του̋,
για τη συμβολή του̋ στα κοινωνικά, απλώ̋ ακόμα θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία με ότι μπορούν). Στην πολύ φιλική μα̋
συνάντηση συνέβαλε με τι̋ αφηγήσει̋ για τον πατέρα του Κυριάκο Χρίστου για τον ΕΛΑΣ και ΔΣΕ και ο Δήμαρχο̋ τη̋ Λεμεσού,
ο Ανδρέα̋ Χρίστου, ο οποίο̋ δεν έκρυψε τη συγκίνηση του. Και όχι μόνο. Εμένα προσωπικά με βοηθάει στι̋ προσπάθειε̋ μου
να ερευνήσω την προσφορά των κύπριων αγωνιστών τη̋ ΕΑ και του ΔΣΕ και τον ευχαριστώ. Με συγκίνηση συνάντησα και το
Δημήτρη Μιχαλάκου, Αρχισυντάκτη του τηλεοπτικού καναλιού «Κάπιταλ» διότι είναι απόγονο̋ μαχητών του ΔΣΕ. (Ο Ανδρέα̋
Χρίστου ήταν αυτό̋ που τον κάλεσε να έρθει σ’ αυτή τη συνάντηση). Ο Χρήστο̋ Μαργαρίτη̋, από την Ελλάδα, που έχει κάνει
την οικογένεια του στην Κύπρο, εκτό̋ από το ότι ήξερε τα γεγονότα στην Πελοπόννησο (Κατοχή, εμφύλιο, κλπ), μα̋ μίλησε και
για του̋ συγγενεί̋ που έτυχαν να είναι στη συνάντησή μα̋. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου (τα μετρήσαμε, μα̋
συνδέουν 30 χρόνια φιλία̋) Φωτεινή Κυριακίδου και την κόρη τη̋ Γιούλα, η οποίε̋ με συμπαραστάθηκαν σε κάθε βήμα και
στιγμή στη διοργάνωση τη̋ συνάντηση̋ αυτή̋.)
Ο Κώστα̋ Λέκκα μα̋ μιλάει για τη ζωή του και τα πιστεύω του:
Στην Αμερική…
πατέρα̋
μου
μετανάστευσε
στην Αμερική το 1910. Η μητέρα
μου πήγε στην Αμερική το 1914 μαζί
με το πρώτο τη̋ γιο, δηλαδή με τον
μεγαλύτερο αδερφό μου που τότε ήταν

Ο

Ελλάδα. Ο πατέρα̋ μου κατάγεται από
τη Λακεδαιμονία, Σπάρτη̋ και από κει
πήγε στην επαρχία Γύθειο, Μάνη̋. Εγώ
ήμουνα νήπιο και δεν θυμάμαι τίποτα,
ούτε και ποτέ γνώρισα τον πατέρα
μου, μόνο από φωτογραφία διότι όταν
φύγαμε ήμουν 2 χρονών και το 1945
μάθαμε ότι ο πατέρα̋ μα̋ σκοτώθηκε
σε αυτοκινητικό ατύχημα στην Αμερική
(New Jersey). Αργότερα μάθαμε ότι ο
πατέρα̋ μου ήταν μέλο̋ τη̋ ΑΧΕΠΑ, μια̋
ακροδεξιά̋ θρησκευτική̋ οργάνωση̋
των Ελλήνων τη̋ Αμερική̋.
Στην Ελλάδα
την Ελλάδα περάσαμε πολύ δύσκολα
χρόνια αν και ο πατέρα̋ μα̋ κάθε
μήνα μα̋ έστελνε επιταγή. Σύντομα
φάνηκε ότι με την οικονομική κρίση του
1929, ο πατέρα̋ μου αδυνατούσε να
στέλνει αυτό που χρειαζότανε για να
μα̋ συντηρήσει, δηλαδή αντί για 100
δολάρια το μήνα έστελνε 25 α̋ πούμε.
Ναι, μα̋ έστειλε στην Ελλάδα χωρί̋ να
υπάρχουν οικονομικέ̋ προϋποθέσει̋
για την οικογένεια μα̋, δεν είχε ούτε
μεγάλη κτηματική περιουσία, τίποτα.
Περάσαμε πολύ άσχημα στην Ελλάδα.
Η εποχή τότε ήταν τέτοια που ανέκοψε
και τη μόρφωσή μα̋ διότι μόνο ένα̋
πλούσιο̋ μπορούσε να μορφωθεί, ενώ
εμεί̋ οι φτωχοί δεν μπορούσαμε να
πάμε σε ανώτερα μορφωτικά ιδρύματα.
Αυτή ήταν μια μεγάλη αδικία του
συστήματο̋ για τη λαϊκή τάξη.
Το 1940 άρχισε ο πόλεμο̋ που μα̋ κήρυξε
η Ιταλία. Εγώ δεν επιστρατεύτηκα διότι

Σ

δυόμισι χρονών. Το 1915 η μητέρα
μου απόκτησε το δεύτερο γιο τη̋, το
1917 τον τρίτο και το 1919 απόκτησε
δίδυμα, εμένα και την αδερφή μου,
τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Εκείνο
τον καιρό αρχίσανε να εμφανίζονται
και τα πρώτα σημάδια, δείγματα
ότι ερχόταν οι οικονομική κρίση. Ο
πατέρα̋ μου άρχισε να δυσκολεύεται
να ανταποκριθεί οικονομικά στην
εφταμελή του οικογένεια και γι’ αυτό
αποφάσισε, μεγάλο λάθο̋, το 1921 να
μα̋ στείλει όλη την οικογένεια στην

ενώ όλα τα αδέρφια μου δηλώθηκαv στα
διάφορα διοικητικά γραφεία όπω̋ και
το στρατολογικό, εγώ έμεινα αδήλωτο̋.
Χάθηκε και το πιστοποιητικό γεννήσεω̋
μου και έτσι δεν ήμουνα γραμμένο̋
πουθενά. Έτσι δεν υπηρέτησα αν και
έπρεπε να υπηρετήσω τη θητεία μου.
Μετά, τα γεγονότα τα γνωρίζουμε,
μπήκαν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι
και ζήσαμε αυτή την άσχημη εποχή τη̋
τριπλή̋ κατοχή̋. Είναι αλήθεια ότι η
δική μα̋ περιοχή είναι ένα̋ θησαυρό̋
πολλών γεωργικών προϊόντων κι έτσι
εμεί̋ στερηθήκαμε μόνο το ψωμί.
Είχαμε λάδι, είχαμε το περιβόλι μα̋.
Αλλά στερηθήκαμε το πιο σημαντικό,
την Ελευθερία μα̋.
Στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
Εμεί̋, οι κομμουνιστέ̋, έχουμε ένα
χαρακτηριστικό – να μένουμε πάντα
αγέρωχοι σε οποιαδήποτε δυσκολία…

Τ

ο Νοέμβρη του 1941 όλα τα
αδέρφια οργανωθήκαμε στο ΕΑΜ.
Δεν υπακούσαμε στο διάταγμα των
Γερμανών, το οποίο έλεγε ότι όσοι ήταν
ξένοι υπήκοοι να δώσουν το παρών του̋
στι̋ Αρχέ̋. Αυτού̋ που παρουσιάστηκαν
του̋ συλλάμβαναν και του̋ στέλνανε στα
εργοστάσια τη̋ Γερμανία̋. Εμεί̋ φύγαμε
στο χωριό τη̋ μητέρα̋ μου, Άρνα το
οποίο βρίσκονταν σε ύψο̋ 1.000 μέτρων
στον Ταΰγετο, όπου ήταν και η έδρα
του αντάρτικου. Εκεί επιστρατεύτηκα
στον ΕΛΑΣ. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά,
βέβαια – να εκδικηθώ του̋ τυράννου̋,
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όχι μόνο του̋ ξένου̋, αλλά και του̋
ντόπιου̋. Δυστυχώ̋, είχαμε πάρα
πολλού̋ Έλληνε̋, εθνοπροδότε̋ που
συνεργάστηκαν με του̋ Γερμανού̋.
Αυτοί ήταν πιο σκληροί και από του̋
Γερμανού̋. Στον ΕΛΑΣ ήμουν ένοπλο̋
δυόμισι χρόνια. Πήρα μέρο̋ σε 22 μάχε̋
και ευτυχώ̋ με ούτε μια γρατζουνιά. Κι
έτσι επέστρεψα στο χωριό μου σώο̋
και αβλαβή̋. Αλλά τι είχε μείνει από
το σπίτι μα̋ – το Σεπτέμβρη το 1943 οι
εθνοπροδότε̋ κάψανε το σπίτι μα̋ στο
χωριό Αιγιέ̋, Γυθείου. Είχε μείνει μόνο
ένα μέρο̋ τη̋ κουζίνα̋ όπου έμεινε η
μητέρα μα̋ με την αδερφή μου.
Μετά ήρθαν τα δύσκολα. Μετά τη
Συμφωνία τη̋ Βάρκιζα̋ (12.2.1945)
παραδώσαμε τα όπλα. Λοιπόν, από κει
και ύστερα ήρθε η άλλη σκληρή κατοχή
στη χώρα μα̋, αυτή των Άγγλων και
Αμερικανών. Άρχισαν να μα̋ κυνηγούν
όλου̋. Φύγαμε κυνηγημένοι από τα
σπίτια μα̋ και μέναμε σαν αγρίμια στα
δάση μέσα. Μια μέρα κατέβηκα κρυφά
στο χωριό και πήγα στο σπίτι να πιω ένα
θεραπευτικό τσάι διότι έπασχα από τι̋
αμυγδαλέ̋ μου. Με πρόδωσε ένα̋ που
με είδε, ένα κάθαρμα από το χωριό μα̋,
στη Χωροφυλακή του χωριού μα̋. Κι έτσι
πιάστηκα και έκανα ένα χρόνο φυλάκιση
στι̋ φυλακέ̋ του Γυθείου. Ήμασταν 480
άτομα στη φυλακή αυτή που ήταν για
34 άτομα. Κοιμόμασταν στο πλευρό,
στι̋ σκάλε̋, παντού για να χωρέσουμε.
Και στη φυλακή ήμασταν οργανωμένοι.
Εμεί̋, οι κομμουνιστέ̋, έχουμε ένα
χαρακτηριστικό – να μένουμε πάντα
αγέρωχοι σε οποιαδήποτε δυσκολία.
Με το νόμο του Σοφούλη για την
αποσυμφόρηση
των
φυλακών,
άρχισαν να φεύγουν οι φυλακισμένοι.
Εμένα κάνει̋ δεν με φώναξε, διότι
ενώ όλοι είχανε ένταλμα συλλήψεω̋
και δικογραφία, για μένα αυτά δεν
υπήρχαν όπω̋ μου είπαν όταν ρώτησα
μια επιτροπή γιατί εγώ δεν βγαίνω
από τη φυλακή. Όπω̋ σου είπα, εγώ
ήμουν υπήκοο̋ τη̋ Αμερική̋ αφού
εκεί γεννήθηκα (στο Elizabeth, New Jersey το 1919). Η Επιτροπή μου είπε να
κάνουμε μία επιστολή στην Αμερικάνικη
Πρεσβεία. Η Αμερικάνικη Πρεσβεία
έστειλε κάποιον στο Γύθειο για να δει
γιατί ένα̋ Αμερικανό̋ υπήκοο̋ είναι στη
φυλακή. Ο εισαγγελέα̋ μπορώ να πω ότι
ήταν καλό̋ άνθρωπο̋, λεγόταν Παύλο̋
Δελαπόρτα̋. Ήρθε ο εισαγγελέα̋ και
ρώτησε τον Διευθυντή των Φυλακών
(ήταν ο ανακριτή̋ που με φυλάκισε,
και σύντομα είχε γίνει και Διευθυντή̋,
λεγότανε Βιτσιλόγιαννη̋ Νικόλαο̋) γιατί
με φυλάκισε χωρί̋ ένταλμα συλλήψεω̋
και δικογραφία και πώ̋ φυλάκισε έναν
Αμερικανό υπήκοο. Η απάντηση του
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Διευθυντή ήταν ότι μάλλον το ένταλμα
και η δικογραφία θα πήγαν στο Ναύπλιο.
Τότε ο εισαγγελέα̋ μου είπε ότι από
την επόμενη μέρα είμαι ελεύθερο̋.
Τι γινότανε όμω̋ όταν βγαίνανε οι
φυλακισμένοι από τη φυλακή για να
παν στα σπίτια του̋: ειδοποιούνταν
οι χίτε̋, το Γύθειο είχε πάρα πολλού̋
χίτε̋, και αυτοί του̋ περιμένανε,
του̋ ξυλοκοπούσαν και πολλού̋ του̋
σκοτώνανε. Εγώ στη διαδρομή μου
προ̋ το σπίτι μου (οι φυλακέ̋ Γυθείου
ήταν 5 χμ μακριά από το χωριό μου) δεν
συνάντησα κανέναν.
Και ξανάρχισαν οι διωγμοί. Τότε
«κυβερνούσαν» οι χίτε̋ και οι
εθνοφύλακε̋. Στι̋ 14 Φεβρουαρίου
του 1946 ήρθαν στο σπίτι μα̋ χίτε̋ και
εθνοφύλακε̋. Δηλαδή, τα πράγματα
χειροτέρεψαν ακόμα πιο πολύ από την
αποσυμφόρηση των φυλακών και μετά.
Το δικό μα̋ το χωριό, Αιγιέ̋, ήταν 99.9%
στα Τάγματα Ασφαλεία̋. Ήμασταν
η μόνη προοδευτική οικογένεια στο
χωριό. Και όλοι ήταν εναντίον μα̋. Ναι,
φέρανε μια διμοιρία χίτων στο σπίτι
μα̋. Ο ένα̋ μου αδερφό̋ είχε φύγει για
τη Θεσσαλονίκη όπου είχαμε συγγενεί̋
Λεκκαίου̋ από την πλευρά του παππού
μου. Οι χίτε̋ μα̋ δέσανε εμά̋ του̋
τρει̋, τον αδερφό μου, την αδερφή μου
κι εμένα και μα̋ πήγαν σε ένα μέρο̋.
Στο δρόμο μου πήραν και τα παπούτσια
και έκανε μια τέτοια παγωνιά εκείνο το
βράδυ που δεν περιγράφεται. Στο μέρο̋
αυτό μα̋ φόρτωσαν με οπλοπολυβόλα,
πυρομαχικά, όλα αυτά ήταν γερμανικά,
αυτά που παραδώσαμε εμεί̋, από τον
ΕΛΑΣ και οι Άγγλοι μα̋ τα πήραν και τα
έδωσαν σ’ αυτού̋. Μα̋ πήγαν σ’ ένα
μέρο̋ Βρετάκο̋, το λέγανε Βρετιάνικα,
στην περιοχή Πλούμουτσα, μα̋ πήγαν
εκεί και μα̋ κάναν μαύρου̋ στο ξύλο.
Ο αδερφό̋ μου λιποθύμησε δύο φορέ̋
από το πολύ ξύλο. Του είχανε ρίξει και
βραστό νερό, το οποίο καταστάλαξε
από εδώ πίσω, στην πλάτη κι έκανε
μια πληγή που χρειάστηκε 3 μήνε̋
να κλείσει. Εντωμεταξύ ειδοποίησαν
την Χωροφυλακή ότι έπιασαν του̋
Λεκκαίαου̋ και δεν ξέρουν που του̋
πήγαν. Καλά, αυτοί στη Χωροφυλακή
σίγουρα ξέρανε που βρίσκονται, πώ̋ να
το πω οι «βαστίλε̋» που βασάνιζαν τον
κόσμο. Οι χίτε̋ ήταν όχι παρακράτο̋,
αλλά υπέρ-κράτο̋. Στείλανε δυο για
να ρωτήσουν τι θα κάνουν με του̋
Λεκκαίου̋ και η απάντηση ήταν να μα̋
σκοτώσουν. Η χωροφυλακή μα̋ γλύτωσε
στο παραπέντε.
Μετά δεν υπήρχαν αλλά περιθώρια
για μα̋ και ο Πρόεδρο̋ τη̋ Κοινότητα̋
του χωριού ήθελε να φύγουμε. Μα
που να φύγουμε; Δεν είχαμε τίποτα

εμεί̋. Εκείνο τον καιρό είχα και μία
σχέση μ’ ένα κορίτσι, και πώ̋ να την
αφήσω; Η κομματική μου συνείδηση
δεν το επέτρεπε… και δειλιάζω να το
πω… το 1943 έγινα μέλο̋ (σημ. εδώ
ο Κώστα̋ συγκινήθηκε και με δάκρυα
συνέχισε) του ηρωικού και δοξασμένου
Κομμουνιστικού Κόμματο̋ Ελλάδα̋
(ΚΚΕ)! Δεν ήθελα να αφήσω πίσω μου
ένα κατάλοιπο αναξιοπρεπή. Και έτσι
αρραβωνιάστηκα με την κοπέλα αυτή
και θα παντρευόμασταν στι̋ 7 Ιουλίου
του 1946. Αλλά στι̋ 4 Ιουλίου στο χωριό
μα̋ έγινε μια εκτέλεση από κάτοικου̋
από άλλα χωριά, ο ένα̋ ήταν ΕΛΑΣίτη̋
και οι άλλοι γέροι ένα χιλιόμετρο έξω
από το χωριό μα̋. Πήγε να του̋ δει
οι αρραβωνιαστικιά μου μετά την
εκτέλεση και κατατρομαγμένη ήρθε και
μου λέει ‘φύγε, φύγε, φύγε’, είχε δει
του̋ εκτελεσμένου̋, τα κεφάλια του̋
ήταν τα μισά διαλυμένα. Έπρεπε να
φύγουμε, άλλη επιλογή δεν είχαμε. Δεν
ήταν εύκολο διότι οι χίτε̋ από βραδύ̋
πηγαίνανε και ελέγχανε στο σταθμό
λεωφορείων την κατάσταση ονομάτων
αυτών που θα ταξιδεύανε που είχε ο
Σταθμάρχη̋ και του̋ σκοτώνανε στο
δρόμο προ̋ το σταθμό. Ο Σταθμάρχη̋
δεν μα̋ έβαλε στην κατάσταση, ήταν
φίλο̋. Το λεωφορείο περνούσε στι̋ 5
το πρωί κι εμεί̋ σχεδόν νύχτα φύγαμε
με το λεωφορείο μέχρι την Αθήνα.
Αποφασίσαμε να γίνει ο γάμο̋ στην
Αθήνα και στι̋ 22 Σεπτεμβρίου 1946
αλλά τελικά παντρευτήκαμε στη
Θεσσαλονίκη.
Μετά φύγαμε για τη Θεσσαλονίκη.
Νοικιάσαμε ένα σπίτι στην Άνω
Τούμπα, τη λέγανε «Μικρή Μόσχα» και
αγοράσαμε τα έπιπλα με τα λεφτά που
είχαμε πάρει από ένα ξάδερφο μου,
μια επιταγή 200$, (στην οικογένεια του
πατέρα μου είχαν ένα ορισμό, μετά
το θάνατο κάποιου τη̋ οικογένεια̋,
να αφήνουν 200$ για βοήθεια τη̋
οικογένεια̋ του). Σ’ αυτή τη μονοκατοικία
ήμασταν όλα τα αδέρφια, η μάνα μου
και η αρραβωνιαστικιά μου. Έξι άτομα,
κοιμόμασταν σε όλου̋ του̋ χώρου̋ του
σπιτιού – στι̋ 2 κρεβατοκάμαρε̋, στο
σαλόνι, στην κουζίνα. Το 1947 απόχτησα
την κόρη μου την Όλγα (το 1958, στην
Αμερική γεννήθηκε και η δεύτερη
μου η κόρη, η Ευθυμία). Πήγαμε στο
Αμερικάνικο Προξενείο διότι θέλαμε να
φύγουμε για την Αμερική. Η αδερφή μου
επειδή είχε το δικό τη̋ πιστοποιητικό
γεννήσεω̋ έκανε τα χαρτιά τη̋ και σε
22 μέρε̋ έφυγε για την Αμερική. Εγώ
του̋ είπα ότι το δικό μου πιστοποιητικό
χάθηκε και έπρεπε να περιμένω να μου
το στείλουν από το νοσοκομείο όπου
γεννήθηκα. Ιδρύθηκε και ο Δημοκρατικό̋

Στρατό̋ τη̋ Ελλάδα̋ (ΔΣΕ) και είχε
μεγάλη δράση. Ο Υπουργό̋ Άμυνα̋
τη̋ Ελλάδα̋ δέσμευσε 20 θητείε̋ για
να πολεμήσουν ενάντια στο ΔΣΕ και
μέσα σ’ αυτέ̋ ήμουν κι εγώ. Υπήρχε
ένα̋ νόμο̋ ο οποίο̋ έλεγε ότι και ξένοι
υπήκοοι γεννημένοι από Έλληνε̋ γονεί̋,
αποχτούν ελληνική υπηκοότητα και
είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν
στρατιωτικέ̋ υποχρεώσει̋. Εκείνη την
εποχή η ασφάλεια έκανε έλεγχο σε
όλου̋ και έτσι έφτασε και σε μα̋. Από
πού ήρθαμε; Και στείλανε και στο Γύθειο
για να μάθουν ποιοι είμαστε εμεί̋.
Στην αρχή ζούσαμε με τα λεφτά που
πήρα όταν πούλησα τι̋ 350 οκάδε̋,
προίκα τη̋ γυναίκα̋ μου. Εγώ είχα πει
στα πεθερικά μου ότι δε θέλω τίποτα σαν
προίκα, μόνο κάτι για τα έξοδα μα̋ ω̋
που να φύγουμε για την Αμερική. Μα̋
υποσχέθηκαν 1.000 οκάδε̋ λάδι, αλλά
τελικά μα̋ δώσανε 350 οκάδε̋ διότι
αυτοί δεν είχαν ελαιώνε̋ και το λάδι
που μα̋ έδωσαν κι αυτό το δανείστηκαν
με υποχρέωση για κάθε οκά δανεισμένη
να επιστρέφουν δύο οκάδε̋ μέσα σε έξι
μήνε̋. Μαυραγορίτικα πράγματα. Όσα
χρήματα πήραμε τα διήθησα όλα για
την οικογένεια μα̋. Έτσι ζήσαμε για 6
μήνε̋. Κανεί̋ από μα̋ δεν μπορούσε να
εργαστεί διότι όταν βρίσκαμε δουλειά
την άλλη μέρα πήγαινε η ασφάλεια και
απειλούσε τον εργοδότη ότι θα του
κλείσει τη δουλειά του εάν δεν μα̋
διώξει. Τελικά, μου έδωσε δουλειά
ένα̋ πολιτικό̋ μηχανικό̋, Παναγιώτη̋
Γιαννόπουλο̋ που ζούσε πίσω από
το σπίτι μα̋. Ήταν από την Πάτρα,
προοδευτικό̋ άνθρωπο̋. Αυτό̋ ήταν
προϊστάμενο̋ στα έργα που τα λέγανε
Νέα Ανοικοδόμηση για τι̋ γέφυρε̋ που
είχαν βομβαρδίσει οι Γερμανοί. Έγινα
επιστάτη̋ και έπαιρνα καλά χρήματα.
Μ’ αυτά μπορέσαμε και κάναμε το
νοικοκυριό μα̋. Όμω̋, η τύχη μου δεν
διήρκησε για πολύ. Βγήκε ένα̋ νόμο̋
που απαγόρευε του̋ ξένου̋ υπηκόου̋

να δουλεύουν σε δημόσια θέση. Με
απόλυσαν, αλλά με τον Παναγιώτη
κάναμε ανακαίνιση στον κεντρικό
σταθμό τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Εγώ ήμουν
ευσυνείδητο̋ εργάτη̋, δούλευα σκληρά
και έτσι μου δώσανε περισσότερα
λεφτά από αυτά που έπαιρνα στο ΣΕΚ
(Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτου̋).
Ήρθε και ο τρίτο̋ μου αδερφό̋ από
την εξορία στη Μακρόνησο. Για να
πάρω άδεια εξόδου, πλήρωσα την
στρατιωτική μου θητεία. Πήρα και
ελληνικό διαβατήριο. Εδώ βοήθησαν και
οι οικονομίε̋ τη̋ γυναίκα̋ μου η οποία
κι αυτή εργαζόταν. Ήταν μοδίστρα.
Στον εμφύλιο δεν πήρα μέρο̋. Η
ασφάλεια μα̋ έκανε πάρα πολλού̋
εφόδου̋. Μα̋ παρακολουθούσαν μέρα
νύχτα. Κάθε πρωί που φεύγαμε για
τη δουλειά μα̋, στο λεωφορείο ήταν
πάντα αυτό̋ που μα̋ παρακολουθούσε.
Ήμασταν χρωματισμένοι. Είχαμε ένα
φάκελο τεράστιο που έγραφε με
κόκκινα γράμματα «Προσοχή, προσοχή,
επικίνδυνα κομμουνιστικά στελέχη!».
Εμεί̋ διαβάζαμε τον αριστερό τύπο.
Στην Αμερική…
ι έτσι τον Φεβρουάριου του 1954
αναχωρήσαμε για την Αμερική με
υπερωκεάνιο πλοίο από τον Πειραιά, το
λεγόμενο «Νέα Ελλά̋», το οποίο ήταν
γαϊδούρι και όχι πλοίο. Κάναμε 17 μέρε̋
για να φτάσουμε στο λιμάνι τη̋ Νέα̋
Υόρκη̋ με πολλέ̋ ταλαιπωρίε̋.
Γύρω στου̋ έξη μήνε̋ χτύπησε το
κουδούνι, κατέβηκα κάτω και βλέπω
τρει̋ άνδρε̋, ο ένα̋ ήταν ο διερμηνέα̋,
Ιωαννίδη̋. Και μου λεν ότι σαν
πατριώτη̋ Αμερικανό̋ πρέπει να ξέρω
ότι στην Αμερική έχουν μπει πολλοί
κομμουνιστέ̋ και πρέπει να του̋ πω τα
ονόματα κομμουνιστών εάν του̋ ξέρω.
Του̋ απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά και
να ήξερα δεν θα του̋ έλεγα τίποτα.
Διότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερη,
πιο άθλια πράξη από την προδοσία.
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Και πρόσθεσα ότι είμαι ιδεολόγο̋. Έχω
έρθει στην Αμερική για να δουλέψω
τίμια και καθαρά για να θρέψω την
οικογένειά μου. Εσεί̋ δεν μπορείτε να
ξεριζώσετε από μέσα μου αυτό που
πιστεύω, γι’ αυτό που αγωνίστηκα και
ακόμα αγωνίζομαι. Δεν αγωνίζομαι ούτε
για να σκοτώσω μα ούτε για να κλέψω.
Αγωνίζομαι για μια κοινωνία που να
ανταποκρίνεται πλούσια απέναντι στο
λαό. Ε, φύγανε λέγοντα̋ ότι δεν θα με
ξαναενοχλήσουν αφού είδαν ότι δεν
υπάρχει φόβο̋ να ανατινάξω το Άγαλμα
τη̋ Ελευθερία̋!
Κι εδώ η ζωή μα̋ ήταν δύσκολη.
Δουλεύαμε, σκέτη σκλαβιά. Πήγα σ’
ένα ελληνικό εστιατόριο, «πιατά̋»,
έπλυνα πιάτα 72 ώρε̋ την βδομάδα για
32 δολάρια! Μαρτυρική σκλαβιά. Σε 6
μήνε̋ «προβιβάστηκα», έγινα «μικρό̋
μάγειρα̋». Δούλευε και η γυναίκα μου,
η οποία έπαιρνε περισσότερα χρήματα
από μένα – 90 δολάρια την βδομάδα,
ήξερε το κέντημα στη μηχανή, ενώ εγώ
και με την προαγωγή μου έπαιρνα 50
δολάρια την βδομάδα. Κάναμε πολλέ̋
οικονομίε̋ και μ’ αυτέ̋ τελικά μπόρεσα
και έκανα δική μου δουλειά. Άνοιξα
εστιατόριο, ήξερα να μαγειρεύω κι έτσι
μέσα σε 10 χρόνια από πιατά̋, μικρό̋
μάγειρα̋, σερβιτόρο̋, μπόρεσα και
έκανα το επάγγελμα μου πετυχημένα
γύρω από τα εστιατόρια. Πήγα πολύ
καλά αλλά είχα πάρει υποθήκη. Σιγάσιγά, μπόρεσα και αγόρασα σπίτι, δικό
μα̋. Δουλεύαμε σκληρά και τελικά όταν
έκλεισα τα 62, το 1971 πήρα πρόωρη
σύνταξη, πούλησα το μαγαζί.
Και από τότε αφιέρωσα τη ζωή μου ψυχή
και σώματι στι̋ ιδέε̋ μου, στα πιστεύω
μου, στην ιδεολογία μου, στο Κόμμα
μου, στο ηρωικό και δοξασμένο ΚΚΕ και
με ότι μπορώ, ότι μου περισσεύει το
προσφέρω στο Κόμμα μου. Έχω ορκιστεί
– θα υπηρετώ αυτό που πιστεύω. Και γι’
αυτό, έπραξα, πράττω και θα πράττω
μέχρι το τέλο̋ τη̋ ζωή̋ μου.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
Αφιέρωμα στου̋ συμπατριώτε̋ μα̋ από τα Ασπρόγεια Φλώρινα̋

Τ

α Ασπρόγεια ανήκουν στο Δήμο Αετού.
Απέχουν 53 χλμ από τη Φλώρινα.
Σήμερα κατοικούνται από 180 άτομα.
Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία
και κτηνοτροφία. Χαρακτηρίζεται ω̋ «το

πιο όμορφο χωριό τη̋ Φλώρινα̋ με τα
κρύα νερά του, το καταπράσινο δάσο̋,
το ποτάμι με του̋ μύλου̋, όλα αυτά
δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα ομορφιά̋
και απαράμιλλου κάλλου̋», λεν οι

Ασπρογειώτε̋. Δίπλα στα Ασπρόγεια
βρίσκεται ο οικισμό̋ Περικοπή από
τον οποίο κατάγεται ο μακεδονομάχο̋
οπλαρχηγό̋ καπετάν Βαγγέλη̋. Υπάρχει
μνημείο στη μνήμη του. Στην Τσεχία
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έχουμε αρκετού̋ Ασπρογειώτε̋ που
κατοικούν σε διάφορε̋ πόλει̋.

ν κάποιο̋ ήθελε να σκιαγραφήσει
την εικόνα τη̋ Ελλάδα̋ θα έπρεπε
να ξεκινήσει από τα μικρά χωριουδάκια
τη̋, τα άγνωστα και ασήμαντα, όπου
γαλουχήθηκε η Ελλάδα όλων των
αιώνων.
Ένα τέτοιο μικρό χωριό είναι τα
Ασπρόγεια ή Στρέμπενο όπω̋ λεγόταν

δρόμο 1500 περίπου μέτρα. Έτσι, καθώ̋
είναι ψηλά, φαίνεται σαν μοναστηράκι.
Λούζεται στο πράσινο και στα γάργαρα
νερά του. Τα βουνά που το πλαισιώνουν
γύρω-γύρω είναι κατάφυτα από οξιέ̋,
βελανιδιέ̋ και άλλα δέντρα.
Η ιστορία του μικρού αυτού χωριού, του
οποίου οι κάτοικοι σήμερα ανέρχονται
στου̋ 459 (απογραφή 2001) είναι
σχετικά πρόσφατη. Κτίστηκε κατά το
τέλο̋ του 17ου αιώνο̋, κατά την άποψη
του παλαιού δάσκαλου του χωριού
Παντελή Οικονόμου, κτίστηκε γύρω στο
1752. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήρθαν
από την Ήπειρο και κυρίω̋ από την
Τσαμουριά, περίχωρα Μοσχοπόλεω̋,
από την Θεσσαλία, Άγραφα και άλλε̋
περιοχέ̋. Εξ’ άλλου τον τόπο καταγωγή̋
μαρτυρούν και τα επίθετα των κατοίκων,
όπω̋ Μίχηδε̋ από την Σαμαρίνα,
Αγραφιώτε̋ ή Βαϊνάδε̋ από τα Άγραφα,
Βολιώτε̋ από το Βόλο κ.α. Οι τελευταίοι
ξεκίνησαν από την Ήπειρο πήγαν
στο Βόλο και συγκεκριμένα κάποιο̋
Νικόλαο̋ Τσάμο̋ παντρεύτηκε εκεί και
έτσι πήρε το επώνυμο Βολιώτη̋.
Όλοι έφυγαν από τα μέρη του̋ για να
γλιτώσουν από τη θηριωδία του Τούρκου
κατακτητή, επειδή ήταν άνθρωποι
ελεύθεροι. Από την Ήπειρο έφυγαν εξ
αιτία̋ του Αλή Πασά ο οποίο̋ έκανε να
δεινοπαθούνε οι κάτοικοι τη̋ περιοχή̋.
Κατοίκησαν σ’ αυτή την περιοχή
γιατί μορφολογικά και γεωγραφικά
προσφερόταν το μέρο̋ αυτό για
κρυψώνα. Οι πρώτοι άνθρωποι που
έφθασαν στην περιοχή ήταν δεκαέξι
και βασική του̋ ασχολία ήταν η
κτηνοτροφία. Έτσι ανάμεσα στα δένδρα

παλαιότερα. Το χωριό αυτό ανήκει
διοικητικά στο νομό Φλωρίνη̋ και
εκκλησιαστικά
στη
Μητρόπολη
Καστοριά̋. Βρίσκεται στο 21ο χλμ. τη̋
εθνική̋ οδού Αμυνταίου-Καστοριά̋ και
ανήκει στο δήμο Αετού.
Κτισμένο στι̋ πλαγιέ̋ των διακλαδώσεων
του όρου̋ Βίτσι απέχει από τον κεντρικό

έκαναν τι̋ καλύβε̋ του̋, για να μη του̋
αντιληφθούν οι Τούρκοι. Αργότερα
έφθασαν και άλλοι άνθρωποι και ζούσαν
διασκορπισμένοι στι̋ γύρω περιοχέ̋
κατά συνοικισμού̋.
Συνοικισμοί υπήρχαν στι̋ θέσει̋
Ελενίτσα, Αμμουδιά, Λεπτοκαρυέ̋ και
άλλε̋ περιοχέ̋. Λόγω όμω̋ διάφορων

Ιστορία τη̋ ονομασία̋ του χωριού και ο
πληθυσμό̋ του από το 1920:
Πληθισμό̋:

Έτου̋

πληθ.

1920

Στρέμπενον

586

<<

Βρόπφιν ή Βράψιν

47

<<

Χίντσκον

5

1928

Ασπρογεια
(Στρέμπενον)

643

<<

Χειμάδιον

56

<<

Χίσκον

7

1940

Ασπρόγεια

811

<<

Χειμάδιον

15

1951

Ασπρόγεια

652

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ

Α
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επικινδύνων εντόμων και ύστερα από
σύσταση των Τούρκων που ζούσαν
στα γειτονικά χωριά όπω̋ το Σκλήθρο,
έκτισαν όλοι μαζί το καινούριο χωριό πιο
ψηλά.
Το καινούριο χωριό το ονόμασαν αρχικά
Στερέβενο (εκ του στερεό̋) όπω̋
διηγούνται μερικοί επειδή τελικά πήρε
μια τελική θέση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι
το ονόμασαν εξ αρχή̋ Στρέμπενο επειδή
το χώμα γυαλίζει κάπω̋ σαν να έχει
κουκίδε̋ ασημιού (στρέμπρο -ασήμι).
Οι κάτοικοι όπω̋ ανέφερα καταγόταν
από διάφορε̋ περιοχέ̋ γι’ αυτό και οι
κάτοικοι μιλούσαν την αλβανική όσοι
κατάγονταν από την Σαμαρίνα, άλλοι τη
βλάχικη και άλλοι την ελληνική.
Η συμμετοχή του χωριού στου̋ αγώνε̋
του γένου̋ υπήρξε μεγάλη. Έδωσαν
το παρόν του̋ σε κάθε κάλεσμα τη̋
πατρίδα̋. Το 1821 έτρεξαν πολλοί
κάτοικοι και υπηρέτησαν κάτω από
Έλληνε̋ οπλαρχηγού̋. Ο καπετάν
Γιώργη̋ Κύρκου ή Καπετάν Βέτοι̋
υπηρέτησε στο σώμα του Αθανασίου
Διάκου και άλλοι στο σώμα του Μάρκου
Μπότσαρη.
Πολλέ̋ φορέ̋ αντιστάθηκαν στου̋
Τούρκου̋ και έσωσαν το χωριό. Είναι
βέβαιο ότι πολλοί από του̋ κατοίκου̋
του χωριού πήραν μέρο̋ στον άτυχο
πόλεμο του 1897.
Η περίοδο̋ όμω̋ που ανέπτυξε
έντονη πατριωτική δράση και έδειξε
τη γενναιοψυχία των κατοίκων, είναι
η περίοδο̋ του αιματοβαμμένου
Μακεδονικού Αγώνα.
Πολλοί κάτοικοι θυσιάστηκαν στο βωμό
τη̋ Πατρίδα̋. Ανάμεσα του̋ είναι ο
Παπα-Δημήτρη̋ Οικονόμου, συνεργάτη̋
του Μητροπολίτη Καστοριά̋. Η προτομή
του βρίσκεται στο προαύλιο τη̋
Εκκλησία̋ του χωριού.
Ο Βαγγέλη̋ Γεωργίου ή αλλιώ̋ καπεταν
Βαγγέλη̋ Στρεμπενιώτη̋ ήταν αρχηγό̋
σώματο̋, ένα παλληκάρι που το θαύμαζε
και ο Ίων. Δραγούμη̋, κουνιάδο̋ του
Παύλου Μελά.
Στο Μακεδονικό Μουσείο Θεσσαλονίκη̋
υπάρχουν επιστολέ̋ του Παύλου Μελά
γραμμένε̋ στο χωριό. Οι κάτοικοι
αγάπησαν πάρα πολύ τον Παύλο
Μελά και τον φιλοξένησαν και τον
ξεπροβόδισαν όλοι μαζί.
Μα και όλοι οι άλλοι αγώνε̋ του έθνου̋
βρήκαν πρόθυμου̋ του̋ κατοίκου̋
του ορεινού χωριού: Βαλκανικοί, Α’
Παγκόσμιο̋, Μικρασιατική καταστροφή,
1940-41.
Έτσι στην πορεία του Ελληνικού Έθνου̋
έβαλε το λιθαράκι του και το μικρό αυτό
χωριό.
(Πληροφορίε̋ από την εργασία τη̋ κ.
Σεβαστιανή̋
Βολιώτου-Δεσποινούδη

«Ιστορία
και
Ασπρογείων»)

Λαογραφία

των

Κ: Και επειδή η ιστορία τελειώνει
το 1940-41, προσθέτουμε ακόμα ότι
οι κάτοικοι των Ασπρογείων πήραν
ενεργό μέρο̋ και δώσανε πολλέ̋
θυσίε̋ στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση
(1941-1944) όπω̋ και στον εμφύλιο
πόλεμο (1946-1949) από τι̋ γραμμέ̋
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋.
Μερικοί δεν αναφέρονται καθόλου
ότι στο χωριό αυτό υπήρχαν και
Σλαβόφωνοι κάτοικοι, οι περισσότεροι
από του̋ οποίου̋ πήραν μέρο̋ στι̋
μάχε̋ του Βίτσι και Γράμμου. Από αυτό
το χωριό κατάγεται και ο θρυλικό̋
μαχητή̋ του ΔΣΕ Παντελή̋ Βαϊνά̋,
ο οποίο̋ έζησε στην αναγκαστική
πολιτική προσφυγιά στη Βουλγαρία.
Από το βιβλίο του Νίκου Κυρίτση
«Δημοκρατικό̋ Στρατό̋ Ελλάδα̋:
Ίδρυση-Μονάδε̋-ΑξιωματικοίΔυνάμει̋-Απώλειε̋-Κοινονική
σύνθεση», Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 2012,
σελ. 460-463:
Οι νομοί τη̋ Φλώρινα̋ και Καστοριά̋
(την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου
ήταν ένα̋ νομό̋, Φλώρινα̋) πρόσφεραν
μεγάλε̋ δυνάμει̋ στο ΔΣΕ. Είναι
γνωστό ότι την εποχή εκείνη τα χωριά
του νομού κατοικούνταν κυρίω̋ από
Έλληνε̋ πολίτε̋ σλαβική̋ καταγωγή̋
ή Σλαβομακεδόνε̋. Θα αναφέρουμε
μερικά παραδείγματα από την περιοχή
και από τα χωριά.
Στα 17 χωριά τη̋ Πρέσπα̋ ο πληθυσμό̋

ανερχόταν τότε σε 8.247 άτομα. Το
1946 και αρχέ̋ 1947 εντάχτηκαν στο
ΔΣΕ πάνω από 1.000 άτομα. Μετά
την απελευθέρωση τη̋ Πρέσπα̋ από
τι̋ δυνάμει̋ του ΔΣΕ, τον Ιούνη με
Αύγουστο του 1947, «επιστρατεύθηκαν
… 850 άνδρε̋ και 400 γυναίκε̋»
(Δημήτρη̋ Πένη̋, «Πρέσπα η Ελληνική,
σελ. 35). Η στράτευση γινόταν από τη
Λαϊκή εξουσία με στρατολόγου̋ που
καταγράφανε τι̋ δυνάμει̋.
Μετά στι̋ γραμμέ̋ του ΔΣΕ πέρασαν και
άλλοι. Συνολικά από την Πρέσπα στο ΔΣΕ
ήταν 1.400 άτομα, δηλαδή το 17% του
συνολικού αριθμού των κατοίκων τη̋
Πρέσπα̋.
Άλλα παραδείγματα από το νομό τη̋
Φλώρινα̋ και Καστοριά̋ που αφορούν
μερικά χωριά.
Στο ΔΣΕ και στι̋ βοηθητικέ̋ υπηρεσίε̋
ήταν 241 άτομα. Το χωριό Βαψώρι
(σήμερα δεν υπάρχει) είχε 854
κατοίκου̋. Στο Δημοκρατικό Στρατό
κατατάχτηκαν ή επιστρατεύτηκαν το
1946, 41 άτομα, το 1947- 80, το 1948- 76
και το 1949 εντάχτηκαν και άλλοι (είναι
ονομαστικά καταγραμμένοι), δηλαδή το
28,2% του πληθυσμού. Στι̋ βοηθητικέ̋
υπηρεσίε̋ του ΔΣΕ υπηρετούσαν άλλα
39 άτομα. Από το χωριό Τρίβουνο με
629 πληθυσμό, στο ΔΣΕ υπηρέτησαν
60 άτομα ή το 9.5% των κατοίκων.
Σκοτώθηκαν 35, δηλαδή το 58,3% αυτών
που υπηρέτησαν στο ΔΣΕ.
Στο χωριό Βυσινιά κατοικούσαν 684
άτομα, στο ΔΣΕ ήταν 102 ή το 15,7%.
Σκοτώθηκαν 42 ή το 41,2% των
ανταρτών. Από του̋ κατοίκου̋ του
χωριού Πολυκέρασο στο ΔΣΕ ήταν 70

ή το 17,6%. Σκοτώθηκαν 34 δηλαδή
το 48,6% των ανταρτών. Από το χωριό
Βαρικό με πληθυσμό 1.300 άτομα, στο
ΔΣΕ ήταν 130 ή το 10%. Σκοτώθηκαν 66
ή το 50,8% των ανταρτών.
Από το χωριό Σιδηροχώρι στο ΔΣΕ
αγωνιστήκαν 70 άτομα ή το 11,5% των
κατοίκων. Σκοτώθηκαν συνολικά 52
αγωνιστέ̋. Τα 8 χωριά τη̋ περιοχή̋
Κορεστίων του Νομού Καστοριά̋
προσέφεραν υπολογίσιμε̋ δυνάμει̋
στο ΔΣΕ. Είναι και άλλα πολλά χωριά τη̋
περιοχή̋ τη̋ Φλώρινα-Καστοριά̋ που
ενίσχυσαν το ΔΣΕ, όπω̋ η Ιεροπηγή, η
Κέλλη, το Μπούρι (Ακρίτα̋ σήμερα), το
Μακροχώρι, το Ανταρτικό, οι Άνω Κλεινέ̋,
ο Πολυπόταμο̋, η Τριανταφυλλιά, το
Φλάμπουρο, η Κρυσταλλοπηγή κλπ.
Θα κλείσω το θέμα τη̋ συμμετοχή̋
στο ΔΣΕ από του̋ νομού̋ Φλώρινα̋Καστοριά̋ με στοιχεία από το χωριό
Ασπρόγεια του νομού Φλώρινα̋. Το
χωριό αυτό είχε 811 κατοίκου̋, στο ΔΣΕ
ήταν 107 άτομα ή το 8% του πληθυσμού
του. Δύο οικογένειε̋ έδωσαν από 4
άτομα στο ΔΣΕ, 5 οικογένειε̋ από 3 στο
ΔΣΕ και 13 οικογένειε̋ από 2 και άλλε̋
από 1.
Σκοτώθηκαν στο ΔΣΕ 34 άτομα, τα
οποία έχω κατονομάσει στο βιβλίο
μου «Δημοκρατικό̋ Στρατό Ελλάδα̋».
Το παράδειγμα που παρουσιάσαμε
μόνο από ένα χωριό δείχνουν ότι οι
παραπάνω αριθμοί είναι εντυπωσιακοί
και συγκλονιστικοί. Παρόμοια ήταν η
κατάσταση συμμετοχή̋ και οι θυσίε̋
στα άλλα χωριά τη̋ περιοχή̋ Φλώρινα̋Καστοριά̋.

Πεσόντε̋ μαχητέ̋ και μαχήτριε̋ του ΔΣΕ από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα
(Από του̋ τόμου̋ 7 Α- 7 ΣΤ «Έπεσαν για τη ζωή», έκδ. ΚΕ του ΚΚΕ και το βιβλίο του Νίκου Κυρίτση «Δημοκρατικό̋ Στρατό̋
Ελλάδα̋ – Βασικοί σταθμοί του αγώνα», Μελέτε̋ Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 2003.
Κ: Μαζί με τα στοιχεία του Ν. Κυρίτση, οι πεσόντε̋ μαχητέ̋ και μαχήτριε̋ του ΔΣΕ ανέρχονται στου̋ 42.)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Βολιώτη̋ Αναστάσιο̋ του Βασίλη και τη̋ Ζαχαρένια̋ (ψευδ. Ξάνθο̋), γεν. το 1923 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Τσαγκάρη̋.
Μέλο̋ του ΚΚΕ. Πήρε μέρο̋ στην Εθνική Αντίσταση από τι̋ γραμμέ̋ του ΕΛΑΣ. Στι̋ 8.11.46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αποφοίτησε
από τη Β’ Σειρά τη̋ ΣΑΓΑ και στι̋ 18.3.48 ονομάστηκε ανθ/γό̋ πεζικού. Σκοτώθηκε στη μάχη στο Μάλι-Μάδι στο Βίτσι στι̋
αρχέ̋ Σεπτέμβρη 1948.
Βολιώτη̋ Θεμιστοκλή̋ του Βασίλη, αδελφό̋ του Αναστάση, γεν. 1926 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋
Αντίσταση̋. Ομαδάρχη̋ στο 426 Τάγμα Πεζικού τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη τη̋ Αριδαία̋ στι̋ 28
Δεκέμβρη 1948. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Ομαδάρχη̋ στη 2η Διμοιρία του 2ου Λόχου του 426ου Τάγματο̋ τη̋ 18η̋
Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη τη̋ Αρδέα̋ στι̋ 28 Δεκέμβρη 1948».)
Γαγαρόπουλο̋ Κώστα̋ του Βαγγέλη και τη̋ Μαρία̋, γεν. το 1913 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Κτίστη̋. Αγωνιστή̋ τη̋
Εθνική̋ Αντίσταση̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Υπηρέτησε στη 18η Ταξιαρχία και τελευταία, λοχία̋, στη Σχολή Υπαξιωματικών.
Σκοτώθηκε στο ύψωμα Κουλκουθούρια στο Βίτσι στι̋ 13 Μάη 1949. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή ότι πιάστηκε αιχμάλωτο̋ και
εκτελέστηκε στην Κοζάνη.
Γιόβα̋ (βλ. και Γιώβη̋) Παντελή̋ του Στέργιου, γεν. το 1922 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΙΙ Τάγματο̋ του
Αρχηγείου Χασίων του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 27 Σεπτέμβρη 1947 στη μάχη στην τοποθεσία Ασπρισμένο Δένδρο στο Γεωργίτσι
Γρεβενών. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Γιώβη̋ Παντελή̋ του Στέργιου. Στο ΔΣΕ από το καλοκαίρι του 1947. Σκοτώθηκε
το καλοκαίρι του 1947 από έκρηξη οβίδα̋ πυροβολικού στο Γράμμο».)
Γιώβη̋ Μιχάλη̋ του Γιώργου, γεν. το 1914 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Το 1947
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1949 στο ύψωμα Κουλκουθούρια στο Βίτσι.
Γιώβη̋ Παντελή̋ του Στέργιου, από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1922. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
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Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Γράμμο από έκρηξη οβίδα̋ πυροβολικού, το καλοκαίρι του 1947. (από το βιβλίο του Ν.
Κυρίτση: «Γιώβη̋ Παντελή̋ του Στέργιου. Στο ΔΣΕ από το καλοκαίρι του 1947. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1947 από έκρηξη
οβίδα̋ πυροβολικού στο Γράμμο».)
Εμμανουήλ Σταύρο̋ του Μιχάλη, γεν. το 1924 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Το 1947
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Βίτσι το φθινόπωρο του 1948.
Κυρίτση̋ Πασχάλη̋ του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1931 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτη̋. Δολοφονήθηκε από τμήμα
κυβερνητικού στρατού την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι μπροστά στα μάτια τη̋ μάνα̋ και τη̋ αδελφή̋ του στι̋ 11
Νοέμβρη του 1948. (φωτογραφία)
9.
Κυρίτση-Τανοπούλου Στεφανία. Γεννήθηκε το 1925 στο χωριό Ασπρόγεια Αμυνταίου
Φλώρινα̋. Μαχήτρια τη̋ 107 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 25 Οκτώβρη 1948 στη θέση
Δερβένι, στο Βίτσι.
10. Λιανόπουλο̋ Πέτρο̋ του Χρήστου από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1917.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Ομαδάρχη̋ στο Αρχηγείο Βοΐου-Γράμμου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στι̋ 23 Μάρτη του 1947 στο ύψωμα Κοτύλη̋ Γράμμου.
11. Μανόπουλο̋ Πέτρο̋ του Χρήστου (ψευδώνυμο Ρούσβελτ). Από το χωριό Ασπρόγεια
Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1917. Εργάτη̋. Πήρε μέρο̋ στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41
και τραυματίστηκε βαριά. Στην Κατοχή από του̋ πρώτου̋ εντάχτηκε στον ΕΛΑΣ. Στι̋ 10-8-46
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 18η Ταξιαρχία στο Βίτσι. Στι̋ 23 Μάρτη 1947 τραυματίστηκε
βαριά από πολυβολισμό τη̋ αεροπορία̋ ανάμεσα στα χωριά Ξινό Νερό και Κλειδί στο Ράντοσι
Φλώρινα̋. Στη μεταφορά του, λίγε̋ ώρε̋ αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του. Λοχαγό̋ πεζικού
τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 4-7-48).
Μηλιόπουλο̋ Γιάννη̋ του Παντελή. Γεννήθηκε το 1929 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτη̋. Μέλο̋ αυτοάμυνα̋ του
χωριού του. Σκοτώθηκε το φθινόπωρο του 1947 στον Αετό Φλώρινα̋, σε ατύχημα επεξεργασία̋ οπλοπολυβόλου «Μπρεν».
Μηλιόπουλο̋ Κυριάκο̋ του Μηνά και τη̋ Κωσταντία̋. Γεννήθηκε το 1923 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Εργάτη̋. Μέλο̋ του
ΚΚΕ. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 20-4-47. Στι̋ 12-6-48 ονομάστηκε υπολοχαγό̋ πεζικού.
Διοικητή̋ λόχου στο 425 Τάγμα τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋. Έπεσε στο ύψωμα Κουλκουθούρια στο Βίτσι στι̋ 13 Μάη 1949. (στο
βιβλίο του Ν. Κυρίτση – κατατάχτηκε στι̋ 20 Μάρτη 1947, έπεσε στι̋ 16 Μάη 1949.)
Μηλιόπουλο̋ Πέτρο̋ του Δημήτρη. Γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 15-9-47. Μαχητή̋ τη̋ 17η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στο χωριό του στι̋ 3 Γενάρη 1948. (από το
βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Υπηρέτησε στα τμήματα τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ στο Βίτσι. Σκοτώθηκε την 1η Γενάρη 1948 στη
μάχη στι̋ Παράγκε̋ των Ασπρογείων».)
Μητσόπουλο̋ ή Μυρτσόπουλο̋ Τρύφων του Χρήστου και τη̋ Πέτρα̋. Γεννήθηκε το 1910 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋.
Κτίστη̋. Μέλο̋ του ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ κατατάχθηκε στι̋ 2 Φλεβάρη 1947. Υπηρετούσε στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή Φλώρινα̋.
Σκοτώθηκε στι̋ 11 Ιούνη 1948 στο ύψωμα του χωριού Κλεινέ̋ Φλώρινα̋. (από το βιβλίο του Ν.
Κυρίτση: «Μητσόπουλο̋ Τρύφων του Χρήστου, αρχικά υπηρέτησε στο Βίτσι στην 18η Ταξιαρχία
του ΔΣΕ. Μετά έκανε στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή. Σκοτώθηκε τον Ιούνη το 1948 στο ύψωμα του
χωριού Άνω Κλεινέ̋ τη̋ Φλώρινα̋».)(φωτογραφία)
16. Μιχιόπουλο̋ Πέτρο̋ του Δημήτρη από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1913.
Στι̋ 15-9-47 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 17η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 3 Γενάρη 1948
στο χωριό του.
17. Μίχο̋ (ή Μίχου) Δημήτρη̋ του Στέφανου και τη̋ Αλεξάνδρα̋. Γεννήθηκε το 1921 στο
χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Στι̋ 6-11-47 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋.
Σκοτώθηκε στι̋ 9 Φλεβάρη 1948 στα Όντρια Γράμμου.
18. Μίχο̋ ή Μίχου Λάζαρο̋ του Βαγγέλη. Γεννήθηκε το 1925 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Μαχητή̋ του 540 Τάγματο̋ τη̋ 107 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στι̋ 3 Αυγούστου του 1948 στη Γκορούσα Γράμμου.
Μίχο̋ (ή Μίχου) Σταύρο̋ του Αναστάση και τη̋ Ελένη̋ από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1929. ΕΠΟΝίτη̋.
Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 9-4-47. Μαχητή̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Χάρο̋
του Γράμμου στι̋ 10 Ιούλη 1948.
20. Μπαρκόπουλο̋ Βαγγέλη̋ του Ναούμ και τη̋ Μαρία̋. Γεννήθηκε το 1929 στο χωριό
Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Εργάτη̋. Μέλο̋ του ΚΚΕ και τη̋ ΕΠΟΝ. Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ την 1-8-47.
Υπηρέτησε με το βαθμό ανθυπολοχαγού πεζικού στην ΧΙ Μεραρχία. Έπεσε στι̋ 9 Ιούνη 1949 στο
Ράντοσι, στο Βίτσι. Του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμό̋ του υπολοχαγού πεζικού και Μετάλλιο
Ανδρεία̋ (Διατάγματα: 17-7-49 και 26-5-49). (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Αδελφό̋ του Κοσμά
και τη̋ Αθηνά̋. Ο θρυλικό̋ σύνδεσμο̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ και αργότερα τη̋ 11η̋ Μεραρχία̋.
Σκοτώθηκε στι̋ 9 Ιούνη 1949 πάνω από το Μπελκαμάνι στο Βίτσι. Του απονεμήθηκε τιμητικά ο
βαθμό̋ του υπολοχαγού και το Μετάλλιο Ανδρεία̋ του ΔΣΕ».)(φωτογραφία)
21. Μπαρκόπουλο̋ Κοσμά̋ του Ναούμ. Γεννήθηκε το 1925 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 27-12-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διμοιρίτη̋ στα τμήματα
του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. Σκοτώθηκε στη μάχη στο ύψωμα Περίκλεια̋ Πέλλα̋ και
θάφτηκε στο ίδιο ύψωμα. Υπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋.
Μπαρκόπουλο̋ Κώστα̋ του Παναγιώτη και τη̋ Σουλτάνα̋ (ψευδώνυμο Γρίβα̋). Γεννήθηκε το 1917 στα Ασπρόγεια
Φλώρινα̋. Κτίστη̋. Τραυματία̋ του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε
στι̋ 10-1-47. Στι̋ 7-6-48 ονομάστηκε λοχαγό̋ πεζικού. Διοικητή̋ διλοχία̋ στη 16η Ταξιαρχία (ο Ν. Κυρίτση̋ γράφει ότι ήταν

27.

28.
29.
30.

31.

36.
37.

38.

στην 14 Ταξιαρχία). Ταγματάρχη̋-επιτελάρχη̋ του Αποσπάσματο̋ Ζάρα. Σκοτώθηκε στι̋ 24 Ιούλη
1949 στο Γράμμο, δυτικά του Εφταχωρίου, στην προσπάθεια διείσδυση̋ του αποσπάσματο̋
προ̋ Άγραφα-Θεσσαλία και στο πέρασμα του μετώπου. Εκεί σκοτώθηκε και ο διοικητή̋ του
αποσπάσματο̋, υποστράτηγο̋ Ζάρα̋ Παναγιώτη̋. (φωτογραφία)
23. Μπαρκόπουλο̋ Νίκο̋ του Βασίλη και τη̋ Κατερίνα̋. Γεννήθηκε το 1926 στα Ασπρόγεια
Φλώρινα̋. Κτίστη̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 15-6-47.
Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στο Πλατύ, στο Βίτσι, στι̋ 20 Οκτώβρη 1948.
24. Μπαρκοπούλου Αθηνά του Ναούμ (αδερφή του Κοσμά και του Βαγγέλη). Γεννήθηκε στο
χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Μαχήτρια τη̋ 107η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Μάλι-Μάδι,
στο Βίτσι, στι̋ 21 Σεπτέμβρη 1948.
25. Μπουντουρτζίδη̋ Χρήστο̋ του Βασίλη. Από τα Ασπρόγεια Αμυνταίου Φλώρινα̋. Μαχητή̋
τη̋ 107η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 2 Ιούλη 1948 στο ύψωμα Γκορούσια Γράμμου.
26. Νικολαΐδη̋ Νίκο̋ του Αργύρη και τη̋ Κατερίνα̋ από τα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε
το 1921. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 16-7-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαθητή̋ τη̋ Στ’
Σειρά̋ τη̋ ΣΑΓΑ (Σχολή̋ Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ). Σκοτώθηκε στι̋ 2 Απρίλη 1949 στη μάχη στο ύψωμα
του χωριού Κάντσικο Κόνιτσα̋. Υπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 28-7-49).
Νικολαΐδη̋ Χρήστο̋ του Βασίλη. Γεννήθηκε το 1922 στο χωριό Ασπρόγεια Αμυνταίου Φλώρινα̋. Απόφοιτο̋ Γεωργική̋
Σχολή̋. Μέλο̋ του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτη̋ στην Κατοχή. Στι̋ 5-8-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ανθυπολοχαγό̋ τη̋ ΣΑΓΑ, Γ’ Σειρά̋. ΠΕ
(Πολιτικό̋ Επίτροπο̋) διμοιρία̋ στη 18η Ταξιαρχία. Έπεσε πολεμώντα̋ στην Αναράχη Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδα̋) στι̋ 10
Νοέμβρη 1948. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Στο ΔΣΕ από 5 Ιούλη 1946. Απόφοιτο̋ τη̋ Γ’ Σειρά̋ τη̋ Σχολή̋ Αξιωματικών
του ΓΑ του ΔΣΕ. Διοικητή̋ λόχου, σαμποτέρ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε από ριπή αυτομάτου όπλου στι̋ 10 μ.μ. στι̋ 5
Νοέμβρη 1948 στην Αναρράχη τη̋ Πτολεμαΐδα̋. Θάφτηκε στο νεκροταφείο τη̋ Βλαστή̋».)
Παπακωνσταντίνου Μιχάλη̋ του Αργύρη. Γεννήθηκε το 1912 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
Μαχητή̋ του ΔΣΕ από το 1947. Σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο.
Παπακωνσταντίνου Παντελή̋, αδελφό̋ του Μιχάλη. Αρχικά έκανε στα τμήματα στο Βίτσι και μετά στο Γράμμο. Σκοτώθηκε
το καλοκαίρι στο Γράμμο το 1948. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση).
Σισκόπουλο̋ (ή Σίσκο̋) Δημήτρη̋ του Τρύφωνα και τη̋ Αθηνά̋. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋.
Μαχητή̋ του 587 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στα Όντρια Γράμμου στι̋ 26 Ιούνη 1948. Θάφτηκε
δυτικά των Οντρίων.
Σίσκο̋ Δημήτρη̋ του Τρύφωνα. Γεννήθηκε το 1923 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Πήρε μέρο̋ στην Εθνική Αντίσταση από τι̋
γραμμέ̋ του ΕΛΑΣ. Μαχητή̋ του̋ ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ μάχε̋ του Γράμμου το καλοκαίρι του 1948.
(Ο Σίσκο̋ και ο Σισκόπουλο̋ μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.)
32. Στασινόπουλο̋ Ανδρέα̋, ψευδώνυμο Σπουργίτη̋. Το καλοκαίρι του 1946 βγαίνει στο
βουνό. Έκανε στην 18η Ταξιαρχία. Εξειδικευμένο̋ σαμποταριστή̋. Διοικητή̋ λόχου σαμποτέρ.
Σκοτώθηκε από ριπή αυτομάτου όπλου στην κοιλιά, στι̋ 11 Ιούλη 1947, στο Κλειδί τη̋ Φλώρινα̋.
Μεταφέρθηκε και θάφτηκε στο νεκροταφείο των Ασπρογείων. Με Διάταγμα τη̋ ΠΔΚ, από 4
Ιούλη 1948 ονομάστηκε λοχαγό̋ του ΔΣΕ. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση)
33. Ταγαρόπουλο̋ Κώστα̋ του Βαγγέλη και τη̋ Μαρία̋ από τα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Μαχητή̋
τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 13 Μάη 1949 στο ύψωμα Κουλκουθούρια, στο Βίτσι.
34. Τανόπουλο̋ Δημήτρη̋ του Θανάση από τα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋
Αντίσταση̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 16-7-47. Ομαδάρχη̋ στη 17η Ταξιαρχία. Υπηρέτησε στο
συγκρότημα ιππικού. Σκοτώθηκε στην Παλαίστρα Φλώρινα̋ στι̋ 30 Δεκέμβρη 1947.
35. Τανόπουλο̋ Παναγιώτη̋ του Γιώργου και τη̋ Βασιλική̋. Γεννήθηκε το 1921 στα Ασπρόγεια
Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Επιλοχία̋ στο 427 Τάγμα τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη Γκλάβατα στο ύψωμα 1685 στο Βίτσι, τον Αύγουστο του 1949.
Τανόπουλο̋ Στέφανο̋ του Γιώργου από το χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1926. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το 1948 στην τοποθεσία Γκλάβατα, στο Βίτσι.
Τανοπούλου Κατίνα του Θανάση. Γεννήθηκε το 1930 στα Ασπρόγεια Φλώρινα̋. Αδελφή του Δημήτρη. ΕΠΟΝίτισσα. Το Μάη
του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια τη̋ 16η̋ Ταξιαρχία̋. Τραυματίστηκε βαριά από σφαίρα στη σπονδυλική στήλη,
σε μάχη το Γενάρη 1949. Υπέκυψε στο τραύμα τη̋ στο Γενικό Νοσοκομείο στι̋ 26 Γενάρη 1949. Θάφτηκε στο 3ο Σημείο.
Τεγόπουλο̋ Παντελή̋ του Σιδέρη (ψευδώνυμο Λαέρτη̋). Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Ασπρόγεια Φλώρινα̋. ΕΛΑΣίτη̋
αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Ομαδάρχη̋ στην 17η Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη θέση Γκλάβατα, στο Βίτσι, στι̋
11 Νοέμβρη του 1947. Ανθυπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋
(Δ/γμα 4-7-48). (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση: «Τεγόπουλο̋
Παντελή̋ του Σιδέρη, αδερφό̋ τη̋ Αναστασία̋. Από το 1946 στο
ΔΣΕ. Υπηρέτησε στην 18η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Οκτώβρη
1947 στα Γκλάβατα-Βίτσι. Μεταφέρθηκε και θάφτηκε στο χωριό
Βαψώρι (Ποιμενικό). Με Διάταγμα τη̋ ΠΔΚ, από 4 Ιούλη 1948
ονομάστηκε ανθυπολοχαγό̋ πεζικού του ΔΣΕ».) (φωτογραφία)
39. Τεγοπούλου Αναστασία του Σιδέρη από το χωριό Ασπρόγεια
Φλώρινα̋. Αδελφή του Παντελή. Αγωνίστρια τη̋ Εθνική̋
Αντίσταση̋. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του
1949 στι̋ επιχειρήσει̋ του Γράμμου. (φωτογραφία)
40. Τύπου Λεωνίδα̋, στο ΔΣΕ από τι̋ 6 Φλεβάρη 1947. Διοικητή̋
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διμοιρία̋ στη 18η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Κουλκουθούρια στο Βίτσι το καλοκαίρι 1949. Ανθυπολοχαγό̋,
τιμημένο̋ νεκρό̋ με Διάταγμα από 23 Ιούλη 1949. (από το βιβλίο του Ν. Κυρίτση)
41. Χατζή̋ Δημήτρη̋ του Θεοδώρου. Από το φθινόπωρο του 1946 στο ΔΣΕ. Έκανε στο συγκρότημα στο Βίτσι και μετά με τμήμα
πέρασε στο Γράμμο. Δεν είναι εξακριβωμένε̋ οι συνθήκε̋ και ο χρόνο̋ που χάθηκε ανάμεσα Βίτσι-Γράμμο το 1947. (από
το βιβλίο του Ν. Κυρίτση)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ- ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ…
Από το ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη 1951
(συνεχίζεται από το τεύχο̋ 2/2014. Στη φωτογραφία ο Κώστα̋ Μιχαηλίδη̋)

Η

Πρωτοχρονιά του 1951 βρίσκει τον
Κώστα στο Βέλκε Ράντοσοφ όπου

θα μείνει μέχρι τι̋ 14 Ιουνίου 1951. Το
ημερολόγιο ξεκινά στι̋ 3 Ιανουαρίου,
όταν δεν πηγαίνουν σχολείο διότι ‘το
λεωφορείο δεν ήρθε’, αλλά ο Κώστα̋
πήγε να δει το δάσκαλό του, Χρυσόστομο
Γιώση ο οποίο̋ του δείχνει τα βιβλία
του (ο Κώστα̋ αγαπά την ανάγνωση και
διαβάζει πολλά βιβλία), του δίνει 30
τετράδια ζωγραφική̋ για να τα μοιράσει
στα παιδιά. Συνεχίζουν τι̋ συνελεύσει̋
τη̋ ΕΠΟΝ, προσπαθούν να διορθώσουν
τα «σφάλματά του̋» με την αυτοκριτική
που κάνουν στι̋ συνελεύσει̋, γιορτάζουν
τι̋ επετείου̋ και στι̋ 21 Ιανουαρίου
ο Κώστα̋ σημειώνει: «Γεννήθηκε ο
Λένιν το 1870 στην πόλη Σύμπριστα
του Βόλγα και πέθανε το 1924. Ο Λένιν
ήταν που άνοιξε το δρόμο για τον
κομμουνισμό ύστερα από τον Μαρξ και
Έγκελ̋. Ο Μαρξ γεννήθηκε το 1818 και
πέθανε το 1883. Ήταν Γερμανό̋. Ο Φ.
Έγκελ̋ γεννήθηκε το 1820 και πέθανε
το 1895. Ήταν Άγγλο̋». Γιορτάζουν την
ίδρυση τη̋ ΕΠΟΝ και ο Κώστα̋ γίνεται
μέλο̋ τη̋ ΕΠΟΝ με το σήμα που του
έδωσαν. Σημειώνει στι̋ 4 Μαρτίου ότι
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ο καλύτερο̋ παιδικό̋ σταθμό̋ στην
άμιλλα βγήκε ο παιδικό̋ σταθμό̋ του
Σομπότιν και όλη τη μέρα γιορτάζουν.
Μέχρι τι̋ 11 Μαρτίου έχει διαβάσει
πολλά βιβλία και η ΕΠΟΝ προετοιμάζει
το σταθμό για τον εορτασμό τη̋ εθνική̋
επετείου τη̋ 25η̋ Μαρτίου. Η 25η
Μαρτίου είναι σημαντική μέρα για τον
Κώστα διότι «ήρθε η μάνα μου να με δει
μετά από τόσον καιρό». Την επόμενη
όλα τα παιδιά παίρνουν γλυκά για το
Πάσχα και από δύο αυγά. Και ο Κώστα̋
όλη την ημέρα βρισκόταν κοντά στη
μητέρα του, η οποία πριν να φύγει του
δίνει γλυκά και λεφτά.
Τον Απρίλη δεν μπορεί να πάει στην
συνδιάσκεψη τη̋ ΕΠΟΝ διότι από τι̋
24 Απρίλη μέχρι 29 Απρίλη είναι στο
νοσοκομείο, τα πόδια τον πονάν και
είχε για κάποιον λόγο λιποθυμήσει.
Λυπάται ότι την Πρωτομαγιά μερικά
παιδιά τα έστειλαν στην Πράγα και
«είδαν τον Κ. Γκόττβαλντ, τον Αντώνη
Ζαποτότσκι και τον Σλανσκι, ενώ τον
ίδιο δεν τον έστειλαν πουθενά. Με το
ταλέντο που έχει στη ζωγραφική, γράφει
τα συνθήματα για την Πρωτομαγιά –
«Ζήτω η 1η του Μάη» και «Η φωτεινή
η Κόκκινη Πρωτομαγιά δυναμώνει την
πάλη των λαών για την Ειρήνη». Όλα
προετοιμάζονται και για το συνέδριο
Ειρήνη̋ στο Βερολίνο και εκεί εκλέγουν
να πάει ο καλύτερο̋ μαθητή̋ του
σταθμού που είναι ο Κουβάρη̋ Γιάννη̋.
Τον ίδιο μήνα, Μάη, κάποιο̋ σύντροφο̋
του̋ μίλησε για το μέλλον του̋, δηλαδή
το που θα παν μετά που θα φύγουν από
τον παιδικό σταθμό. Ο σύντροφο̋ του̋
λέει: «Όποιο̋ μαθαίνει θα πάει πιο
πάνω, κι όποιο̋ δεν μαθαίνει θα πάει σε
εργοστάσιο να δουλεύει». Γιορτάζουν
και την Ημέρα του Σόκολ, τη Μέρα του
Παιδιού και του̋ μιλάει γι’ αυτή τη
μέρα ο δάσκαλο̋ Φάνη̋ Δούμα̋. (Το

1951 βλέπουμε ότι τα παιδιά αρχίζουν
να γιορτάζουν και τι̋ τσεχοσλοβάκικε̋
γιορτέ̋!) Εκτό̋ από τι̋ προετοιμασίε̋
και εορτασμού̋ των διάφορων Ημερών
και Επετείων, τα παιδιά παν σινεμά,
είναι η πιο αγαπημένη του̋ ψυχαγωγία.
Βλέπουν τη «Μάχη του Στάλινγκραντ»,
«Πάντα Έτοιμο̋» (για τα αετόπουλα στη
Ρωσία). Ο Κώστα̋ είναι συνεπή̋ στην
αλληλογραφία του με του̋ φίλου̋ του
από του̋ άλλου̋ σταθμού̋ – πάντα
απαντάει αμέσω̋ στα γράμματα που
παίρνει και στα γράμματα των γονιών
του. Στι̋ 4 Ιουνίου μαθαίνει ότι θα
αλλάξει σταθμό και θα πάει στο Κράσνε
Πόλε στι̋ 14 Ιουνίου. Τα παιδιά στο
σταθμό πάντα ενημερώνονται για
την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτή τη
φορά στι̋ 10 Ιουνίου το σταθμό τον
επισκέφτηκε ο Κύπριο̋ δάσκαλο̋,
Φιλόθεο̋ Ορφανίδη̋ και του̋ μιλάει για
την κατάσταση στην Ελλάδα.
Στι̋ 14 Ιουνίου ξεκινάει για το Κράσνε
Πόλε και εκεί είναι μαζί και με τα άλλα
αδέρφια του, τον Αβραάμ και τον
Θεμιστοκλή. Την επόμενη ενημερώνει με
γράμμα του̋ γονεί̋ του που βρίσκεται,
όπω̋ και όλου̋ του̋ φίλου̋ του. Σ’ αυτό
το σπίτι (κάνει εντύπωση ότι ο Κώστα̋
ποτέ δεν αναφέρεται στου̋ σταθμού̋
ω̋ σταθμού̋ αλλά ω̋ «σπίτι») το
φαγητό είναι πολύ καλό. Εδώ η μέρα
ξεκινάει πάλι με γυμναστική. Γιορτάζουν
την Ημέρα τη̋ Αεροπορία̋ και πάνε να
δουν τι̋ ασκήσει̋ των αεροπλάνων στο
Ρίμπνιτσε. Βλέπει και το έργο «Θέλουμε
να ζήσουμε» και γράφει μία έκθεση
για το ταξίδι του από το Κυσίμπλ στο
Κράσνε Πόλε. Είναι η περίοδο̋ των
διακοπών κι έτσι τι̋ μέρε̋ του̋ τι̋
περνούν ευχάριστα: εκδρομέ̋, σινεμά
(βλέπει το έργο «Ο πρώτο̋ Ασύρματο̋»
για τον Ποπώφ και την εφεύρεση του
ασυρμάτου), ποδόσφαιρο και άλλα

παιχνίδια, ετοιμάζουν την εφημερίδα
του τοίχου, παίρνει δέμα από του̋
γονεί̋ του με νόστιμα φαγώσιμα και
κοστούμι και παπούτσια, γιορτάζουν
το τέλο̋ τη̋ σχολική̋ χρονιά̋, πάνε
για κολύμπι στη λίμνη. Μπαίνει στο
γραφείο τη̋ ΕΠΟΝ με 22 ψήφου̋ από το
σύνολο 31 ΕΠΟΝιτών που ψηφίσανε και
γίνεται υπεύθυνο̋ για τον εκπολιτισμό
και διαφωτισμό (ο Γιόγα̋ Γιώργο̋ με
19 ψήφου̋ και είναι ο Γραμματέα̋ και
η Χριστίνα με 17). Κάνουν αχτίφ μαζί με
τα αετόπουλα. Αλλά έχουν και εξετάσει̋
στα: ελληνικά, τσέχικη γεωγραφία,
ιστορία,
ρωσικά
και
ΕΠΟΝίτικα
μαθήματα. Διαβάζουν και αναλύουν την
εφημερίδα τη̋ πολιτική̋ προσφυγιά̋
στην Τσεχοσλοβακία, «Αγωνιστή».
Του̋ δίνουν και καινούργια ρούχα και
ο καινούργιο̋ αριθμό̋ του Κώστα είναι
72. (Σημ. Κ: τα βάζανε στα ρούχα του̋
για να ξέρει ο καθένα̋ ποια είναι τα
δικά του ρούχα). Έχουν δάσκαλο τον
Μήτσο Μιχαηλίδη. Ο δάσκαλο̋ Σωτήρη̋
του̋ ενημερώνει για τα γεγονότα στον
κόσμο (για τον πόλεμο στην Κορέα) και
όλοι οι δάσκαλοι του̋ συμβουλεύουν να
φέρνονται σωστά με τα Τσεχάκια που
είχαν έρθει από την Πράγα. Συνεχίζει
να ζωγραφίζει πορτραίτα ηρώων, τον
Γκότσε Ντέλτσεφ, τον Μαρξ και Έγκελ̋,
συνθήματα και σχέδια για τα κεντήματα
των κοριτσιών. Δεν ξεχνάει και τα
μικρά αετόπουλα στα οποία διαβάζει
από το περιοδικό «ΕΠΟΝίτη̋», γίνεται
συνάντηση με τον συναγωνιστή από
την Πράγα, τον Κοντσιώτη, που του̋
βοηθάει να οργανώσουν καλύτερα το
σταθμό. Διαβάζει και την «Αληθινή
Απολογία του Σωκράτη» του Κώστα
Βάρναλη, «Ο λαό̋ είναι αθάνατο̋». Τα
παιδιά ακούν το ραδιοφωνικό σταθμό
«Ελεύθερη Ελλάδα» και ενημερώνονται
για του̋ 18 ΕΠΟΝίτε̋ που του̋ πιάσανε
και που θα του̋ δικάσουν στι̋ 4.8.1951.
Χάρηκε όταν είδε το έργο για το Β’
Φεστιβάλ τη̋ Δημοκρατική̋ Νεολαία̋
στη Βουδαπέστη διότι εκεί δείξανε
και το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα του
Μπούλκε̋, του οποίου ήταν μέλο̋.
Στι̋ 28 Ιουλίου δηλώνει ότι θέλει
να πάει να σπουδάσει ζωγραφική,
άλλα όλα τα παιδιά προορίζονται για
ηλεκτρολόγου̋…
Στι̋ 15 Αυγούστου με τον αδερφό του
Αβραάμ φεύγει για το Τέχονιν όπου
στι̋ 17 Αυγούστου έχει την ευκαιρία
να παρακολουθήσει την καταγραφεί
των μελών του ΚΚΕ («πέρασε ο σ.
Μπότσαρη̋»...). Για την ημέρα τη̋ 19
Αυγούστου γράφει με κόκκινη μελάνη
διότι είναι «καλή μέρα στη ζωή μου
– όλη η οικογένεια ήρθε να μα̋ δει
στο Τέχονιν». Περνάν από εξετάσει̋

ιατρικέ̋ από τον γιατρό τον Κύπριο
Μαρκουλλή, πηγαίνει και σε χορού̋,
αλλά δεν χορεύει διότι δεν ξέρει του̋
ευρωπαϊκού̋ χορού̋ και ποτέ δεν χάνει
την ευκαιρία να πάει σινεμά. Στι̋ 27
Αυγούστου μαθαίνει ότι με τον αδερφό
του Αβραάμ θα πάνε στο σταθμό στη
Μοχέλνιτσε. Με ευχαρίστηση σημειώνει
ότι εδώ στο Τέχονιν ξυρίστηκε για πρώτη
φορά στι̋ 28 Αυγούστου!
Στι̋ 30 Αυγούστου φτάνει στη
Μοχέλνιτσε, καινούργια ζωή. Οι
πρώτε̋ του εντυπώσει̋ από το «σπίτι»
είναι πολύ καλέ̋ διότι το σπίτι είναι
πολύ καθαρό, καλό, με Τσεχάκια
εργαζόμενου̋ μένει στο θάλαμο 305.
Και ξεκινάει μια καινούργια ζωή για τον
Κώστα. Στι̋ 3 Σεπτεμβρίου ετοιμάζουν
τι̋ ταυτότητέ̋ του̋, τα χαρτιά του̋,
μπαίνουν στο εργοστάσιο και μαθαίνουν
το πρόγραμμα του̋ – μια μέρα σχολείο,
μια μέρα πρακτική στο εργοστάσιο.
Τα μαθήματα αποτελούνται από
αριθμητική, φυσική, ρωσικά, τσέχικα
και στην πρακτική μαθαίνουν να
«λιμαρίζουν το σίδερο, να δουλεύουν με
εργαλεία, έχουν καινούργια ρούχα για το
εργοστάσιο». Ο Κώστα̋ δεν σταματάει
να ζωγραφίζει – ζωγραφίζει τον Αλόι̋
Γιαράσεκ και τον Μαγιακόφσκι, το Ρήγα,
τον Αλιόσα, τον Γκόττβαλντ, αγοράζει
το περιοδικό «ΕΠΟΝίτη̋» (6 κορώνε̋),
ταχτικά ξυρίζεται και κουρεύεται (15
κορώνε̋) και πάει σινεμά (5 κορώνε̋).
Στο ημερολόγιο τώρα βλέπουμε να
χρησιμοποιεί περισσότερε̋ τσέχικε̋
λέξει̋, έρχεται σε επαφή με περισσότερα
παιδιά Τσεχάκια και πάντα ακούει
το ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη
Ελλάδα» και μαθαίνει για τι̋ εκλογέ̋,
για το ΑΚΕ (Αγροτικό Κόμμα τη̋ Ελλάδα̋)
και τον αρχηγό του̋ Κώστα Γαβριηλίδη.
Έχει καινούργια ρούχα που του̋ τα
δίνουν – γάντια, πιτζάμε̋, χειμωνιάτικα

σώβρακα, παντελόνι, κ.ά. Οι Τσέχοι
επιστάτε̋ του̋, του̋ μαθαίνουν ότι
πρέπει να πειθαρχούν στο εργοστάσιο,
να μαθαίνουν, του̋ βοηθούν στη
δουλειά του̋.
Στι̋ 22 Σεπτεμβρίου κάνει μία επίσκεψη
στον παιδικό σταθμό στο Σομπότιν και
εκεί συναντά του̋ παλιού̋ του φίλου̋
από το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα του
Μπούλκε̋
(Ευκλείδη̋
Μιμιλίδη̋,
Σταμάτη̋ Κικίτσα̋-Πρωτόπαπα̋, Σπύρο̋
Καλπατζή̋, Περικλή̋ Παπαδόπουλο̋
κ.ά.) από το Κυσίμπλ, τα ξαδέρφια του
και του̋ δασκάλου̋ Ήλιο Γιαννακάκη
από το Βέλκε Ραντόσοφ και την
δασκάλα Ειρήνη που του̋ ‘μάθαινε
στο Κυσίμπλ’. Στι̋ 28 Σεπτεμβρίου του̋
μίλησε ο Γιώργο̋ για «πουλημένου̋ και
προδότε̋ Έλληνε̋ και Μακεδόνε̋ το
1949 στο Μπούλκε̋, σελ. 65), διαβάζει
τη βιογραφία (βιβλίο) του Κ. Γκόττβαλντ
και ο δάσκαλο̋ Μαυρομματίδη̋
Στέφανο̋ του̋ κάνει πολιτικά μαθήματα
και του̋ μιλάει για τι̋ εκλογέ̋ στην
Ελλάδα, για του̋ φυλακισμένου̋,
για τον Νίκο Μπελογιάννη που
δικάστηκε σε θάνατο, για του̋ 200
εκτελεσμένου̋
τη̋
Καισαριανή̋,
για τον πόλεμο στη Κορέα, για την
ατομική βόμβα, για την επανάσταση
τη̋ Βαστίλη̋ (Γαλλική Επανάσταση),
για την επίσκεψη που θα κάνει ο Νίκο̋
Ζαχαριάδη̋ στην Τσεχοσλοβακία, για
την ένωση τη̋ Κύπρου με την Ελλάδα.
Οι μαθητευόμενοι στο εργοστάσιο
πληρώνονται 40 κορώνε̋ (χαρτζιλίκι)
την βδομάδα. Είναι οργανωμένοι
στη Ντρουζινόβκα όπου συζητάν τα
προβλήματα, το πολιτικό και πολιτιστικό
πρόγραμμα του̋. Κάνουν 2 ώρε̋ κάθε
Τρίτη Ελληνικά – ιστορία, γεωγραφία,
πολιτικά. Η Ντρουζίνα (Ομάδα) του̋
ονομάζεται «Διαμαντή̋». Πάλι μπαίνει
στο γραφείο τη̋ ΕΠΟΝ με 44 ψήφου̋
και είναι υπεύθυνο̋ για τη μόρφωση.
Ο Κώστα̋ σημειώνει ότι το γραφείο με
Γραμματέα τον Τσουμέρκο Ν. είναι όλο
αδυναμίε̋. Οργανώνουν χορωδία με
τον Τσελεπίδη Γιάννη, πηγαίνει θέατρο,
διαβάζει βιβλία, μελετά σοβαρά εάν και
σε μερικά μαθήματα συναντά δυσκολίε̋
τι̋ οποίε̋ προσπαθεί να ξεπεράσει. Στι̋
8 Δεκεμβρίου αποφασίζει να βγάλει
δική του εφημερίδα. Αυτή τη φορά
φτιάχνει το σύνθημα: «Όπου είναι ο
Στάλιν εκεί είναι και η Νίκη!». Φτάνουμε
στι̋ διακοπέ̋ και αποφασίζει να πάει
στη Χράσταβα, στο Μάχνιν και μετά στο
Ζάμπερκ στου̋ γονεί̋ του. Παραμονέ̋
Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) μαζί με
τον αδερφό του Αβραάμ, την περνάν στο
σιδηροδρομικό σταθμό του Χράντετ̋
Κράλοβε διότι έχασαν το τραίνο για
το Ζάμπερκ, αλλά στι̋ 25 Δεκεμβρίου
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φτάνουν στην αγκαλιά τη̋ οικογένεια̋
και γράφει ο Κώστα̋: « Η ζωή είναι πολύ
καλή κοντά στην αγκαλιά των γονιών
και των συγγενών, κοντά σε όλου̋
που ξέρει̋ από το χωριό σου». Μέχρι
το τέλο̋ του χρόνου, πάει σε γλέντια,
χορού̋, συμμετέχει στο Κόψιμο τη̋
Πίτα̋ και τελειώνει με την είδηση ότι ο
αδερφό̋ του Θεμιστοκλή̋ θα φύγει από
τον σταθμό και θα πάει στου̋ γονεί̋
του αφού πήραν άδεια από την ΕΒΟΠ
(Επιτροπή Βοήθεια στο Παιδί). Εδώ
τελειώνει το 1951.
Κ: Είναι να θαυμάζει̋ του̋ συμπατριώτε̋
μα̋, του̋ νέου̋ εκείνα τα χρόνια.
Βρίσκανε χρόνο και να μαθαίνουν και
να δουλεύουν, να ενημερώνονται για
την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο, να διαβάζουν
πολλά βιβλία, να μελετάν, αναλύουν
τα έντυπα τη̋ πολιτική̋ προσφυγιά̋,
να μαθαίνουν δύο ξένε̋ γλώσσε̋
(τσεχικά και ρωσικά), να γλεντούν, να
συμμετέχουν στα κοινά και δρώμενα
των οργανώσεων, να πηγαίνουν θέατρο,
σινεμά, να ζωγραφίζουν, να ασχολούνται
με αθλητισμό, να είναι συνεπεί̋ στα
καθήκοντα και υποχρεώσει̋ του̋,
να σέβονται και αγαπάν του̋ φίλου̋
του̋, του̋ συγγενεί̋, του̋ γονεί̋ του̋,
κλπ. Τέτοια ήταν η πρώτη γενιά των
ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην
Τσεχοσλοβακία και στι̋ άλλε̋ πρώην
Λαϊκέ̋ Δημοκρατίε̋. Βρίσκανε χρόνο…
Σήμερα, τι γίνεται με του̋ νέου̋
συμπατριώτε̋ μα̋;

Έκθεση του Κώστα: «Γιατί θέλω να γίνω ζωγράφο̋»,
11 Ιουνίου 1951

Θέλω να γίνω ζωγράφο̋ γιατί αυτήν
την τέχνη την αγάπησα πιο πολύ από
τι̋ άλλε̋ που συνάντησα στη ζωή μου.
Και γιατί και η ζωγραφική είναι μια από
τι̋ καλέ̋ τέχνε̋. Την αγάπησα την τέχνη
και με αγάπησε και αυτή και για αυτό θα
προσπαθήσω να γίνω και θα γίνω.
Πρέπει ένα μάθημα για να είναι πιο
καλό, πρέπει να έχει και ζωγραφιέ̋
μέσα και αυτή η δουλειά θα πέσει στο
ζωγράφο.
Και όταν θα γίνω καλό̋, και θα
καταφέρνω να ζωγραφίζω και τι̋ ιδέε̋
μου, θα χρειαστώ και στην πατρίδα, θα

Εργαζόμενη νεολαία τη̋ πολιτική̋ προσφυγιά̋ Μπρνο 1954
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κάνω ζωγραφιέ̋ για την ανοικοδόμηση
τη̋ πατρίδα̋ μου. Και για τον ανίκητο
Ελληνικό Λαό.
Βλέπει̋ ζωγραφιέ̋ που νομίζει̋ πω̋
είναι ωραίοι άνθρωποι, για σωστά
σπίτια και ότι άλλο. Ένα̋ από του̋
καλού̋ ζωγράφου̋ θα γίνω και εγώ για
να μπορώ να ζωγραφίζω ότι σκέπτομαι
και να ζωγραφίζω την ιδέα μου. Αλλά
πριν να πα̋ σε σχολή ζωγραφική̋,
δεν μπορεί̋ να μάθει̋, και σε κάθε
τέχνη πρέπει για να μάθει̋, να πα̋ στο
σχολείο.
Θα γίνω ζωγράφο̋ και θα ζωγραφίζω
την σκέψη μου που ο άλλο̋ όταν
τη δει θα την καταλάβει, πω̋ οι
άνθρωποι που θερίζουν, θερίζουν για
να βγάλουν το ψωμί του̋. Για αυτού̋
που ανοικοδομούν τη χώρα, την
ανοικοδομούν γιατί οι πόλεμοι έφεραν
καταστροφέ̋ στου̋ λαού̋.
Γι’ αυτό θα αγαπήσω την τέχνη μου γιατί
ο καλύτερο̋ ζωγράφο̋ ζωγραφίζει το
περιστέρι τη̋ Ειρήνη̋ που τώρα όλοι
οι λαοί παλεύουν για την Ειρήνη για να
γίνει σε όλο τον κόσμο Ειρήνη για να
ζήσουμε ήσυχα.
Την αγάπησα την τέχνη και με αγάπησε
και αυτή και θα μάθω για να ζωγραφίζω
πιο καλά. Μιχαηλίδη̋ Κώστα̋

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Δημοκρατικό̋ Στρατό̋ Ελλάδα̋.
Ιδρυση - Μονάδε̋ - Αξιωματικοί - Δυνάμει̋ - Απώλειε̋ - Κοινωνική Σύνθεση»
Νίκο̋ Κυρίτση̋
(από «Ριζοσπάστη» 9 Φλεβάρη 2014)
«Έπρεπε να βαδίσουν αμέσω̋ ενάντια στι̋ Βερσαλλίε̋ ...Άφησαν να του̋ ξεφύγει η κατάλληλη στιγμή από ενδοιασμού̋
συνείδηση̋. Δε θέλανε ν’ αρχίσουν τον εμφύλιο πόλεμο, σαν να μην τον είχε αρχίσει κιόλα̋ ο Θιέρσο̋... όπω̋ και να ‘ναι η
τωρινή εξέγερση του Παρισιού ... είναι το πιο ένδοξο κατόρθωμα του κόμματό̋ μα̋».

Α

υτά τα λόγια του Καρλ Μαρξ, από
το έργο «Ο εμφύλιο̋ πόλεμο̋ στη
Γαλλία» διάλεξε ο σ. Νίκο̋ Κυρίτση̋,
για την έναρξη του πρώτου κεφαλαίου
του βιβλίου του, δίνοντα̋ και με αυτό

τον παραλληλισμό την ουσία τη̋ πάλη̋
του ΔΣΕ, ω̋ κορυφαία̋ στιγμή̋ τη̋
ταξική̋ πάλη̋ στην Ελλάδα. Με το
βιβλίο του αυτό, ο σ. Νίκο̋ Κυρίτση̋
υπερασπίστηκε, μέσω τη̋ συγγραφή̋,
αυτό που υπερασπίστηκε με το όπλο
στο χέρι ω̋ μαχητή̋ και αξιωματικό̋ του
ΔΣΕ, ω̋ μέλο̋ και στέλεχο̋ του ΚΚΕ.
Ο συγγραφέα̋ του βιβλίου στρατιωτικό̋
ο ίδιο̋, έχοντα̋ αποφοιτήσει από
τη Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ και
αργότερα από την σχολή Αξιωματικών
του Λαϊκού Στρατού τη̋ Πολωνία̋, είχε
άμεση πείρα και γνώση του θέματο̋ με
το οποίο καταπιάστηκε: την οργανωτική
δομή του ΔΣΕ.
Το βιβλίο δε γράφτηκε ω̋ μια μελέτη
αποστασιοποιημένου ιστορικού από τη
σύγχρονη ταξική πάλη, αλλά ω̋ ακόμα
μια συμβολή στο μέτωπο απέναντι στην
αστική και οπορτουνιστική ιδεολογία.
«Η εργασία μου αυτή δεν φιλοδοξεί να
αποδώσει όλη την πορεία δημιουργία̋
και ανάπτυξη̋ του ΔΣΕ, αυτή η δουλειά
απαιτεί
συλλογική
προσπάθεια.
Απλώ̋ η έρευνα και μελέτη μου,
αποτελεί μια ταπεινή συνεισφορά
στην παρουσίαση βασικών αρχών
οργάνωση̋ των μονάδων, διοίκηση̋,
ανάδειξη̋
επαναστατική̋
γενιά̋

αξιωματικών και βασικών επιχειρήσεων
του ΔΣΕ. Καθώ̋ επίση̋ και απόκρουση
τη̋ διαστρέβλωση̋ τη̋ ιστορία̋ του
ΔΣΕ, που συνεχίζεται ανελλιπώ̋, με
διάφορε̋ μορφέ̋ και αφορμέ̋, από
αστού̋, ρεφορμιστέ̋ και αποστάτε̋ του
επαναστατικού κινήματο̋» (σελ. 9).
Το βιβλίο από τι̋ πρώτε̋ σελίδε̋ του
αποτυπώνει τον ταξικό συσχετισμό
των δυνάμεων καθώ̋ και το πολιτικό
κλίμα τη̋ εποχή̋, το γεγονό̋ ότι το
επαναστατικό κίνημα ξεκινούσε με την
έλλειψη ξεκάθαρου στόχου για την
κατάκτηση τη̋ εξουσία̋, για τσάκισμα
του αστικού κρατικού μηχανισμού
και την κατάκτηση τη̋ επαναστατική̋
εργατική̋ εξουσία̋. Στι̋ αρχικέ̋ σελίδε̋
του βιβλίου περιγράφεται η αργή
ανάπτυξη του ΔΣΕ αρχικά με τη μορφή
των ανταρτοομάδων καταδιωκόμενων
αγωνιστών, ομάδε̋ που όπω̋ το λέει
και η ονομασία του̋ αποτελούσαν
αρχικά απάντηση στην κρατική βία και
καταστολή. Το αστικό κράτο̋ εξαπέλυε
ενάντια στου̋ αγωνιστέ̋ του λαού,
ενάντια στου̋ κομμουνιστέ̋ την πιο
άγρια τρομοκρατία, αξιοποιώντα̋ και
του̋ λεγόμενου̋ «παρακρατικού̋»,
ένοπλε̋
δηλαδή
ομάδε̋
που
εξοπλίζονταν και καθοδηγούνταν άμεσα
από τον κρατικό μηχανισμό και είχαν
ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
στο να δολοφονούν, να αρπάζουν,
να βασανίζουν, να διαπράττουν κάθε
είδου̋ εγκλήματα.
Το βιβλίο καταγράφει και ακολουθεί την
οργανωτική ανάπτυξη του αντάρτικου
αγώνα έω̋ την ίδρυση του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδα̋, από την πρώτη
οργανωτική δομή των ανταρτοομάδων,
στη δεύτερη οργανωτική δομή του ΔΣΕ
με τη δημιουργία συγκροτημάτων, στην
τρίτη οργανωτική δομή, τη συγκρότηση
των αρχηγείων. Τον Οκτώβρη 1946
συγκροτήθηκε Γενικό Αρχηγείο και στι̋
22 Δεκέμβρη του ίδιου έτου̋ το Γενικό
Αρχηγείο με διαταγή του «μετονομάζει
τ’ αντάρτικα σώματα σε “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ”».
Ο
συγγραφέα̋
του
βιβλίου

υπερασπίζεται αυτήν την επιλογή,
έναντι τη̋ οπορτουνιστική̋ κριτική̋
που δέχτηκε αργότερα (βλ. Βαφειάδη̋,
Παρτσαλίδη̋
κ.ά.).
Το
βιβλίο
υπερασπίζεται πολιτικά και στρατιωτικά
τη δημιουργία του ΔΣΕ ω̋ λαϊκού
επαναστατικού στρατού.
(…) Όπω̋ γράφει ο σύντροφο̋ Νίκο̋ και
όπω̋ ο ίδιο̋ έζησε και πάλεψε με το όπλο
στο χέρι στο ΔΣΕ: «Η δύναμη, η αντοχή,
η μαχητικότητα και οι ηρωικέ̋ πράξει̋
των δυνάμεων του ΔΣΕ, τα προτερήματα
των αγωνιστών, η ηθική και ψυχική
ανωτερότητά του̋, η πίστη στο δίκαιο
αγώνα και σε υψηλά ιδανικά πήγαζαν
από το χαρακτήρα και του̋ σκοπού̋
του νεογέννητου λαϊκού επαναστατικού
στρατού. Οι μαχήτριε̋ και οι μαχητέ̋
του ΔΣΕ είχαν συνείδηση και ξέρανε γιατί
πολεμάνε και γιατί δίνουνε τη ζωή του̋.
Το λαϊκό μα̋ απελευθερωτικό κίνημα
και ο αγώνα̋ του ΔΣΕ αποτελούσαν
μέρο̋ του παγκόσμιου επαναστατικού
κινήματο̋ και συνέβαλαν σε αυτό,
κυρίω̋ στην υπεράσπιση και στερέωση
τη̋ λαϊκή̋ εξουσία̋ στι̋ γειτονικέ̋
χώρε̋.
Οι υψηλέ̋ αρετέ̋, οι αξίε̋ και τα
ιδανικά έδωσαν τη μεγάλη αντοχή και
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τη δύναμη στου̋ αγωνιστέ̋ του ΔΣΕ να
αντιμετωπίσουν, επί τριάμισι χρόνια,
του̋ Άγγλου̋, του̋ Αμερικανού̋ και την
αστική τάξη.
Θεωρώ σωστή την απόφαση τη̋
ηγεσία̋ του ΔΣΕ για τη δημιουργία
επαναστατικού λαϊκού στρατού. Την
εξέλιξη των αντάρτικων μονάδων που
οδήγησαν στην άνδρωση του ΔΣΕ. Το
απαιτούσαν οι συνθήκε̋ και οι ανάγκε̋
του αγώνα. Ο αντίπαλο̋ είχε θέσει ω̋
στόχο τη διάλυση και εξόντωση των
αντάρτικων τμημάτων. Ο ΔΣΕ ματαίωσε
αποτελεσματικά τα σχέδια αυτά του
αστικού κράτου̋ με το πέρασμα από
το αντάρτικο στο ανώτερο στάδιο, στον
ΔΣΕ.
Κατά τη σεμνή μου γνώμη η πράξη
αυτή ίδρυση̋ του ΔΣΕ καθυστέρησε ένα
χρόνο, έπρεπε να γίνει στι̋ αρχέ̋ του
1946. Εκτό̋ από αυτό, η απόφαση και η
δημιουργία του ΔΣΕ δε συνοδεύτηκε με
συνέπεια για ανάπτυξη των δυνάμεών
του και για εφοδιασμό του. Υπήρχαν
αδικαιολόγητε̋ καθυστερήσει̋ και
χάσιμο χρόνου στον τομέα αυτό» (σελ.
198).
Ο ΔΣΕ οργανωμένο̋ στρατό̋
Και μέσα από το συγκεκριμένο
βιβλίο αξίζει η παρακολούθηση τη̋
συγκρότηση̋
του
Δημοκρατικού
Στρατού σε οργανωμένο στρατό (στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων). Ο σύντροφο̋
Νίκο̋ αξιοποιώντα̋ και την τεχνική
στρατιωτική του γνώση, προχωρά σε
μια σχετικά εκτεταμένη παρουσίαση
τη̋ δομή̋ των διαφόρων βαθμίδων
συγκρότηση̋
του
Δημοκρατικού
Στρατού (τη στελέχωση αλλά και τον
τεχνικό εξοπλισμό) από την ομάδα και τη
διμοιρία έω̋ τι̋ στρατηγικέ̋ εφεδρείε̋
του Γενικού Αρχηγείου. Αναπτύσσει,
επίση̋, στο βιβλίο τι̋ διάφορε̋ ειδικέ̋
μονάδε̋ και υπηρεσίε̋ (επιμελητεία,
επικοινωνίε̋
πληροφόρηση,
υγειονομικό κ.ά.) του ΔΣΕ που υπήρξαν

απαραίτητε̋ στον αγώνα.
Η διεθνή̋ διάσταση του ΔΣΕ
Ο αγώνα̋ του Δημοκρατικού Στρατού
είχε το δικό του ειδικό βάρο̋ στη
στήριξη του σοσιαλισμού απέναντι στον
ιμπεριαλισμό, έτσι ο αγώνα̋ του ΔΣΕ
αποτέλεσε και διεθνιστική συνεισφορά
στον αγώνα των λαών. Από την άλλη,
ο ΔΣΕ δέχτηκε διεθνιστική βοήθεια
όχι μόνο από την ΕΣΣΔ και τι̋ Λαϊκέ̋
Δημοκρατίε̋, αλλά και από το λαό άλλων
χωρών, Γαλλία, Καναδά κ.ά. Ταυτόχρονα,
με στοιχεία το βιβλίο υπενθυμίζει την
ανεπάρκεια αυτή̋ τη̋ βοήθεια̋ ειδικά
σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια η
οποία υπήρξε λιγότερη από αυτήν η
οποία καταγράφεται και σε διάφορε̋
αρχειακέ̋ πηγέ̋ τη̋ εποχή̋. Και με την
άμεση πείρα του, ο συγγραφέα̋ θέτει το
ερώτημα: «Η βοήθεια που δόθηκε από
το εξωτερικό στον ΔΣΕ αντιστοιχούσε
στι̋
πραγματικέ̋
ανάγκε̋,
στι̋
δυνατότητε̋ αξιοποίηση̋ στον ταξικό,
αντιιμπεριαλιστικό και διεθνιστικό
χαρακτήρα του αγώνα του ΔΣΕ;» και
απαντάει: «Κατά τη γνώμη μου δεν
ήταν αυτή που χρειαζόταν. Έπρεπε να
είναι πιο έγκαιρη, περισσότερη και
αποδοτικότερη».
Ο Νίκο̋ Κυρίτση̋ ασχολείται και με
τι̋ παραπέρα δυνατότητε̋ ανάπτυξη̋
του ΔΣΕ, που τελικά δεν έγιναν
πραγματικότητα όπω̋ την αξιοποίηση
αεροπορία̋ κ.ά. Ασχολείται σχετικά
εκτεταμένα με το ζήτημα των ξένων
εθελοντών που δεν υπήρξαν στον
ΔΣΕ παρά την αρχική θέληση από
πλευρά̋ ΔΣΕ για ένταξη και ξένων
εθελοντών στι̋ γραμμέ̋ του, πράγμα
που τελικά απορρίφθηκε κατόπιν
παρέμβαση̋ των κομμάτων των Λαϊκών
Δημοκρατιών. Το βιβλίο απαντά στην
αστική ρητορεία περί ξένων εθελοντών
αλλά τονίζει και το γεγονό̋ ότι υπήρξαν
ταλαντεύσει̋ στη στήριξη και γενίκευση
του αγώνα του ΔΣΕ. Ανάμεσα στου̋

άλλου̋ αντικειμενικού̋ παράγοντε̋,
αναδεικνύει και την κατάσταση του
διεθνού̋ κομμουνιστικού κινήματο̋:
«Στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα
είχε διαλυθεί η Γ’ Κομμουνιστική
Διεθνή̋. Δεν υπήρχε κέντρο αποφάσεων
και συντονισμού παροχή̋ βοήθεια̋
στον ΔΣΕ. Το γραφείο πληροφοριών που
ιδρύθηκε τέλη του 1947 ήταν κατώτερο
των περιστάσεων και δεν μπορούσε να
ασκήσει το ρόλο του συντονιστή» (σελ.
508).
Παρά αυτό το γεγονό̋, η διεθνιστική
βοήθεια υπήρξε επίση̋ ένα μεγάλο
κεφάλαιο του αγώνα του ΔΣΕ, με
πολλέ̋
πλευρέ̋
(διπλωματική,
οικονομική, προβολή̋ στο εξωτερικό
κ.ά.). Σημαντική ήταν η βοήθεια σε
νοσοκομειακή περίθαλψη στι̋ διάφορε̋
χώρε̋. Από τα στοιχεία που παραθέτει
το βιβλίο αναφέρουμε το μεγαλύτερο
και σχετικά άγνωστο νοσοκομείο του
ΔΣΕ με την κωδική ονομασία «250» που
λειτούργησε στη Λαϊκή Δημοκρατία τη̋
Πολωνία̋, συγκεκριμένα στο νησί Βόλιν
στη Βαλτική Θάλασσα κοντά στο Στετίνο.
Εκεί όπου ήταν μια παλιά γερμανική
βάση, επισκευάστηκαν με εντατικού̋
ρυθμού̋ 27 κτίρια συνολική̋ επιφανεία̋
125.000 m2, εκεί νοσηλεύτηκαν 2.500
τραυματίε̋ μαχητέ̋ και μαχήτριε̋ του
ΔΣΕ. Με εξαιρετικά βαριά τραύματα
κυρίω̋ σε οστά και κρανία. Όπω̋
αναφέρει ο Νίκο̋ Κυρίτση̋, στο «250»
είχαν δημιουργηθεί 7 εξειδικευμένα
τμήματα:
χειρουργικό
οστών,
νευρολογικό, εσωτερικών ασθενειών,
2 γενική̋ χειρουργική̋ και το έβδομο
με 12 ειδικότητε̋ όπω̋ στοματολογικό,
ουρολογικό, γυναικολογικό, παιδιατρικό
(είχαν γεννηθεί το 1949 – 1950, 80
παιδιά), ακτινολογικό κ.ά.
Στο νοσοκομείο «250» εργάζονταν
πολλέ̋ δεκάδε̋ γιατρών όλων των
ειδικοτήτων και 500 νοσοκόμε̋ και
νοσοκόμοι» (σελ. 262).

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΤΕΧΝΗ – ΖΗΖΗ ΜΑΚΡΗ
Σπουδαία εικαστική δημιουργό̋ και ακούραστη αγωνίστρια

Τ

α
έργα
ανθρωποκεντρικά,
αποπνέουν τη χαρά τη̋ ζωή̋. Ακόμα
κι όταν η ανθρώπινη μορφή απουσιάζει,
η ανάσα τη̋, το άγγιγμά τη̋, η ματιά
και το πέρασμά τη̋, έχουν αφήσει
τα σημάδια του̋. Τα ίχνη του̋, πάνω
στο γέρικο ροζιασμένο και αιωνόβιο
κορμό τη̋ ελιά̋, στου̋ κυκλαδίτικου̋
λευκού̋ περιστερώνε̋, στι̋ λαμπρέ̋
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ανατολέ̋ και στα μαβιά δειλινά, στα
γυμνά δέντρα του χειμώνα και στου̋
επιβλητικού̋ βράχου̋ των Μετεώρων...
Η «γραφή» τη̋, ύμνο̋ στη γυναίκα. Στη
γυναίκα που αγωνίζεται για τη ζωή,
για τα δικαιώματά τη̋ και την ειρήνη.
«Κραυγή» διαμαρτυρία̋ στα σκοτεινά
κελιά των κρατητηρίων και τη̋ εξορία̋.
«Τραγούδι» ελπίδα̋, χωρί̋ σύνορα

και χρώμα, για τη γυναίκα - μητέρα, τη
γυναίκα - δημιουργό, τη γυναίκα και
τον καθημερινό τη̋ μόχθο. Τα έργα
τη̋ γοητεύουν τη ματιά και αγγίζουν
την καρδιά. Η εμβληματική μορφή
του δέντρου δεσπόζει στη δημιουργία
τη̋. Είναι το αγαπημένο εικαστικό τη̋
μοτίβο, που υψώνεται προ̋ τον ουρανό,
αδάμαστο και ορμητικό. Είναι το

δέντρο τη̋ ζωή̋. Η σπουδαία εικαστική
δημιουργό̋, η ακούραστη αγωνίστρια,
που «έφυγε» από τη ζωή την περασμένη
Δευτέρα (3. Φεβρουαρίου), στάθηκε
ακλόνητη στο πλευρό του ΚΚΕ, ω̋ το
τέλο̋ τη̋ ζωή̋ τη̋.
Ταξίδι ψυχή̋ και δημιουργία̋
αρχή του καλλιτεχνικού τη̋ ταξιδιού
έγινε στα τέλη τη̋ δεκαετία̋ του
‘40, στο Παρίσι, όπου η Ζ. Μακρή,
σπουδάστρια στη Σχολή Καλών Τεχνών
του Παρισιού, μυήθηκε στον κόσμο τη̋
χαρακτική̋ από τον δάσκαλό τη̋, τον
Δ. Γαλάνη. Ακολούθησε το ψηφιδωτό,
η δεύτερη μεγάλη τη̋ αγάπη. Η
Ζιζή Μακρή υπήρξε από του̋ λίγου̋
καλλιτέχνε̋ που δούλεψε ψηφιδωτό.
Με τα μικρά κομματάκια γυαλιού
ξεδίπλωνε με ευαισθησία και μαστοριά
τα «κομμάτια» τη̋ ψυχή̋ τη̋, δίνοντα̋
λάμψη στον γκρίζο κόσμο μα̋ και φω̋
στα όνειρά μα̋.
Το 1951 εγκαθίσταται, μαζί με τον
σύντροφο τη̋ ζωή̋ τη̋, τον μεγάλο μα̋
γλύπτη Μέμο Μακρή, στην Ουγγαρία.
Εκεί,
οι
έγχρωμε̋
ξυλογραφίε̋
μεταφέρθηκαν, ω̋ προ̋ το θέμα του̋, στο
ψηφιδωτό. Η αντίληψη τη̋ ξυλογραφία̋
ανταποκρινόταν στην αντίληψη του
ψηφιδωτού. Στην Ουγγαρία η Ζ. Μακρή
φιλοτέχνησε συνολικά τέσσερα μεγάλα
έργα για δημόσια κτίρια, ενώ το 1973
παρουσίασε μικρού̋ ψηφιδωτού̋
πίνακε̋.
Οπω̋ έχει πει στον «Ριζοσπάστη» σε
παλιότερη συνέντευξή τη̋ η δημιουργό̋,
την ενδιέφερε «να μπορούν να
μεταφερθούν, να μπορούν να μπουν στα
σπίτια. Γι’ αυτό και οι διαστάσει̋ έγιναν
μικρέ̋». Οι διαφορετική̋ προβολή̋
γυάλινε̋ ή κεραμικέ̋ ψηφίδε̋, οι
θεματικέ̋ και χρωματικέ̋ αντιθέσει̋,
η αδρή δυναμική γραμμή, η αυστηρή
κατασκευή και, ιδιαίτερα στα τελευταία
έργα τη̋, η δημιουργία ατμόσφαιρα̋,
χαρακτηρίζουν τι̋ περισσότερο ή
λιγότερο αφηγηματικέ̋ συνθέσει̋ τη̋.
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Ακολούθησε η ταπισερί, όπου με το
υφάδι και το στημόνι, η Ζ. Μακρή
ύφανε «αυτόν τον κόσμο το μικρό το
μέγα». Εργα με έντονα χρώματα, που
«τραγουδούν» με ευρηματικότητα και
ευαισθησία την ομορφιά του κόσμου και
τη χαρά τη̋ ζωή̋. Για εκείνη «το νόημα
τη̋ ζωή̋ είναι η αισιοδοξία. Με το χρώμα
σχεδιάζω. Η μία απόχρωση μπαίνει στην
άλλη και δημιουργεί τη γραμμή. Είναι το
“μολύβι” που συνθέτει».
Αγαπημένο εικαστικό μοτίβο τη̋
δημιουργού, η εμβληματική μορφή του
δέντρου. Η «Ελιά», το δέντρο σύμβολο
ανά του̋ αιώνε̋, σημείο αναφορά̋ από
την αρχαία εποχή έω̋ τι̋ μέρε̋ μα̋,
αποτελεί το θέμα μια̋ μεγάλη̋ ενότητα̋.
Ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘90 και τα
πρώτα «βήματα» παρουσιάστηκαν το
1996, όταν μαζί με τι̋ έγχρωμε̋ και
ασπρόμαυρε̋ ξυλογραφίε̋ τη̋ με έργα
από τη φυλακή Αβέρωφ, όπου η Ζ.
Μακρή έζησε ω̋ πολιτική κρατούμενη
για ένα χρόνο (‘60 - ‘61), παρουσίασε
και δημιουργίε̋ με θέμα την ελιά. Τα
σχόλια των φίλων ήταν το «κουμπί»
που πυροδότησε τη λατρευτική έκρηξη
για την ελιά, το δέντρο, το σύμβολο.
Ακολούθησε ένα̋ «αγώνα̋» ανάμεσα
σε κείμενα και χρώματα: Ομηρο̋,
Ηρόδοτο̋,
Σοφοκλή̋,
Παλαμά̋,
Μυριβήλη̋, Ρίτσο̋, Σεφέρη̋, Ελύτη̋...
ψηφίδε̋, χρώματα, μολύβια...
Έχοντα̋ κερδίσει δύο φορέ̋ βραβείο,
στην παγκόσμια έκθεση χαρακτική̋ που
διοργάνωνε η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατική̋ Νεολαία̋, η Ζιζή Μακρή
βρέθηκε στην Κίνα το 1956, μετά
από πρόσκληση. «Ημουν ιδιαίτερα
χαρούμενη», έχει πει η δημιουργό̋,
«γιατί έτρεφα ήδη μεγάλο θαυμασμό
για την κινέζικη χαρακτική και σκέφτηκα
πω̋ ήταν ευκαιρία να εξοικειωθώ μαζί
τη̋ λίγο περισσότερο. Φτάνοντα̋ στο
Πεκίνο, μου πρότειναν να ενταχθώ σε μία
ομάδα δημοσιογράφων από το Μεξικό,
οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένο
πρόγραμμα: Να μελετήσουν την ιστορία
του τσαγιού, του ρυζιού, τη γεωργία,
τι̋ εθνικέ̋ μειονότητε̋, τη θρησκεία...
Με αυτόν το τρόπο μου δόθηκε η
ευκαιρία να επισκεφτώ την Κίνα από την
Μαντζουρία μέχρι την Καντόνα, καθώ̋
επίση̋ και το κέντρο τη̋ χώρα̋».
Στην Ελλάδα και στι̋ φυλακέ̋ Αβέρωφ
υπόθεση σχετικά με τη σύλληψη
τη̋ Ζ. Μακρή στην Ελλάδα έχει ω̋
εξή̋: Μια γυναίκα ξένη επισκέπτεται
την Ελλάδα στι̋ αρχέ̋ του 1960. Είναι
σε μυστική αποστολή μαζί με ένα
ζευγάρι Γάλλων και το δεκατριάχρονο
παιδί του̋ κι έναν ακόμα Γάλλο άντρα,
που υποτίθεται πω̋ είναι ο σύζυγό̋
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τη̋. Η Ζιζή Μακρή έρχεται στην Ελλάδα
σταλμένη από το παράνομο ΚΚΕ, με
σκοπό να βοηθήσει στη φυγή στο
εξωτερικό καταζητούμενου στελέχου̋
του. Πριν καλά καλά έρθουν σ’ επαφή
με τον υποψήφιο δραπέτη, όλη η ομάδα
συλλαμβάνεται. Το παιδί επιστρέφει στη
Γαλλία μετά από ενέργειε̋ του γαλλικού
προξενείου. Οι ενήλικε̋ οδηγούνται
στι̋ ελληνικέ̋ φυλακέ̋. Μετά από τρει̋
βδομάδε̋ στο Μεταγωγών, η «κόκκινη
γόησσα», όπω̋ την αποκαλούσαν,
μεταφέρεται στι̋ Φυλακέ̋ Αβέρωφ.
Στι̋ Φυλακέ̋ Αβέρωφ, η Ζιζή Μακρή
θα μείνει περίπου ένα χρόνο, μέχρι
τη δίκη τη̋ το Μάη του 1961 για
«κατασκοπεία».
Προκειμένου
η
κατηγορία ν’ αποδειχθεί αβάσιμη, η
εντολή είναι ρητή: Δεν θα πρέπει σε
καμία περίπτωση ν’ αποκαλυφθεί ότι
γνωρίζει Ελληνικά. Ετσι, για λόγου̋
δική̋ τη̋ προστασία̋, η νεαρή γυναίκα
υφίσταται έναν ακόμα εγκλεισμό:

Πέραν του φυσικού περιορισμού τη̋
σ’ ένα θάλαμο των φυλακών μαζί με
άλλε̋ πολιτικέ̋ κρατούμενε̋, βρίσκεται
«έγκλειστη» στη μητρική τη̋ γλώσσα,
τη γλώσσα των σκέψεων, των ονείρων
και των αναμνήσεών τη̋, που όμω̋ δεν
μιλιέται από τι̋ συγκρατούμενέ̋ τη̋.
Εκεί εμπνεύσθηκε τα έργα τη̋ με θέμα
το γνωστό φοίνικα των φυλακών γύρω
από τον οποίο χόρευαν οι μελλοθάνατε̋
αγωνίστριε̋.
«Ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή που έκανα τα
έργα στη φυλακή έδωσα όλο τον εαυτό
μου, ξέρω ότι καλύτερα δεν μπορούσα
να κάνω εκείνη την εποχή», έχει πει η
Ζιζή Μακρή. «Οι φυλακισμένε̋ γυναίκε̋
μόνο αριθμό έχουν, είναι απρόσωπε̋.
Τα δέκα - δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή
τού̋ στέρησαν την ανθρώπινη ιδιότητα.
Ούτε το ατομικό δράμα δεν ξεχειλίζει
πια από μέσα του̋. Μόνο σκιά έχουν. Τα
παιδιά - τα παιδιά που γεννήθηκαν στη
φυλακή - υπάρχουν, έχουν πρόσωπο».
Το Μάη του 1961 γίνεται η δίκη
τη̋ Ζιζή̋ Μακρή. Η κατηγορία περί
κατασκοπεία̋ δεν μπορεί να στηριχθεί.
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Ωστόσο, αποφασίζεται δεύτερη δίκη
για τον Οκτώβρη τη̋ ίδια̋ χρονιά̋.
Στο μεταξύ, η Ζιζή Μακρή θα είναι
για του̋ επόμενου̋ τέσσερι̋ μήνε̋
ελεύθερη υπό επιτήρηση, με αυστηρή
απαγόρευση να έρθει σε επικοινωνία
με οποιονδήποτε. Μένει στο ξενοδοχείο
«Αλίκη» και κάθε μέρα εξαναγκάζει
τον χαφιέ που την ακολουθεί να
επισκεφθεί μαζί τη̋ κάποιο από τα
Μουσεία των Αθηνών, όπου περνά
το χρόνο τη̋ φτιάχνοντα̋ σχέδια των
ελληνικών αρχαιοτήτων, ιδιαίτερα των
βυζαντινών. Τον Οκτώβρη, στη δεύτερη
δίκη, απαλλάσσεται οριστικά λόγω μη
επαρκών ενοχοποιητικών στοιχείων.
(από το «Ριζοσπάστη», 9 Φλεβάρη 2014,
Σ.Α.)

απογόνου̋.
Αυτά αναφέρει το μουσικό μου
ημερολόγιο κι εγώ ετοίμασα για την
«Καλημέρα» ένα αφιέρωμα στον
Φιλοποίμην Φίνο. Θα έχουμε την
ευκαιρία να αναφερθούμε σε ταινίε̋
και τραγούδια όπω̋ «Μια κυρία στα
μπουζούκια», «Το ξύλο βγήκε απ’
τον Παράδεισο», «Ορατότι̋ μηδέν»,
Λατέρνα Φτώχεια και γαρύφαλλο», «Οι
θαλασσιέ̋ οι χάντρε̋», «Μανταλένα»
και άλλε̋.
Πρώτη ταινία στην αναφορά μα̋ - «Μια
κυρία στα μπουζούκια» από το 1968.
Έκοψε 615.000 εισιτήρια και έπαιζαν οι
Ζωή Λάσκαρη, Κώστα Βουτσά̋, Μάρθα
Καραγιάννη, Φαίδων Γιωργίτση̋, Μαίρη
Χρονοπούλου και άλλοι ηθοποιοί. Λίγο

Ο Φιλοποίμην Φίνο̋ και οι ταινίε̋ τη̋ Φίνο̋ Φιλμ̋
*του Μιχάλη Πουργουρίδη από τη
Λεμεσό
Ο Φιλοποίμην Φίνο̋ (Λοκρίδα, 1908
– 26 Ιανουαρίου, 1977) ήταν ένα̋
από του̋ σημαντικότερου̋ Έλληνε̋
παραγωγού̋ κινηματογράφου κατά
τι̋ δεκαετίε̋ του ‘40, ‘50, ‘60 και ‘70.
Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται
175 ταινίε̋, πολλέ̋ από τι̋ οποίε̋

καιρό προηγουμένω̋ η Ζωή Λάσκαρη
παντρεύεται τον Πέτρο Κουτουμάνο
ενώ η δημοτικότητα τη̋ Μαίρη̋
Χρονοπούλου εκτοξεύεται στα ύψη
γιατί ερμηνεύει τραγούδια που έμειναν
κλασσικά - «Είμαι γυναίκα του κεφιού»
και «Του αγοριού απέναντι».
Μπερδέματα, έρωτε̋ και παρεξηγήσει̋
σε μια κωμωδία που την παράσταση

έμειναν κλασσικέ̋. Ήταν ο ιδρυτή̋ τη̋
ελληνική̋ κινηματογραφική̋ εταιρεία̋
Φίνο̋ Φιλμ̋, τη̋ οποία̋ η πρώτη
ταινία γυρίστηκε το 1939. Ήταν αυτό̋
που έφτιαξε την πρώτη συσκευή για
ηχογράφηση στην Ελλάδα και γύρισε την
πρώτη έγχρωμη ταινία με στερεοφωνικό
ήχο, τα «Κορίτσια για φίλημα» (1964).
Ο Φίνο̋ πέθανε τον Ιανουάριο του
1977 λόγω καρκίνου που τον βασάνιζε
για 7 χρόνια. Ήταν παντρεμένο̋ με τη
Τζέλλα Φίνου (1939 - 1977) και δεν είχε

κλέβουν η Μαίρη Χρονοπούλου ω̋
μεγαλοκυρία και η Μάρθα Καραγιάννη
ω̋ η υπηρέτριά τη̋. «Του αγοριού
απέναντι» τραγουδάει η Χρονοπούλου
με το σκιστό μαύρο φόρεμα, ο φακό̋
εστιάζει στι̋ ματάρε̋ του Φ. Γεωργίτση
και ο κόσμο̋ γελάει με την μεθυσμένη
Ζωή Λάσκαρη. Έξοχοι στου̋ ρόλου̋
των αυστηρών αδελφών οι Κ. Βουτσά̋
και Γ. Βογιατζή̋. Στην ίδια αυτή ταινία
που σκηνοθέτησε ο Γιάννη̋ Δαλιανίδη̋
ακούγεται και το «Μην του μιλάτε του
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παιδιού» που ερμηνεύει ο Γιάννη̋
Πουλόπουλο̋.
Κι από την ταινία «Μια κυρία στα
μπουζούκια» του 1968 περνάμε σε μια
άλλη ταινία τη̋ Φίνο̋ Φιλμ̋ «Το ξύλο
βγήκε απ τον Παράδεισο». Το σενάριο
και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέκο̋
Σακελλάριο̋, τη μουσική γράφει ο
Μάνο̋ Χατζιδάκι̋ και οι πρωταγωνιστέ̋
είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρη̋
Παπαμιχαήλ, ο Χρήστο̋ Τσαγγανέα̋
και ο Διονύση̋ Παπαγιαννόπουλο̋.
Το στόρι λίγο πολύ γνωστό και έτσι
έχουμε έναν νεαρό καθηγητή με
ακέραιο χαρακτήρα να καταφτάνει σε
ένα αριστοκρατικό κολέγιο με πολύ
κακομαθημένε̋ μαθήτριε̋, και βάζει
τα πράγματα στη θέση του̋ αρχίζοντα̋
να δίνει χαστούκια, ένα παράδειγμα
που ακολουθούν και οι υπόλοιποι
καθηγητέ̋. Ένα ειδύλλιο αρχίζει μεταξύ
του νεαρού καθηγητή Πάνου Φλωρά και
τη̋ πλούσια̋ κακομαθημένη̋ μαθήτρια̋
Λίζα̋ Παπασταύρου.
Τα τραγούδια που ακούγονται στην
ταινία είναι το «Έχω ένα μυστικό» και
«Το γκρίζο γατί» τα οποία κυκλοφορούν
και σε δίσκο 45 στροφών. Μάλιστα δε
ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία του δίσκου
που πούλησε περισσότερα από 100.000
αντίτυπα, αριθμό̋ απίστευτο̋ για την
εποχή και για τον λόγο αυτό ήρθε από
την Ολλανδία ο διευθυντή̋ τη̋ PHILIPS
για να δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη
τον πρώτο χρυσό δίσκο που δόθηκε
ποτέ στη Ελλάδα. Η ταινία βγήκε στι̋
αίθουσε̋ το 1959 και ήρθε πρώτη με
239,000 εισιτήρια ανάμεσα σε 52 ταινίε̋
και σ’ αυτήν ακούγονται το «Γκρίζο γατί»
και το «Έχω ένα μυστικό»
Στη συνέχεια πάμε στο 1957 και
στην ταινία «Λατέρνα Φτώχεια και
Γαρύφαλλο». Σενάριο και σκηνοθεσία
υπογράφει κι εδώ ο Αλέκο̋ Σακελλάριο̋,
μουσική ο Μάνο̋ Χατζιδάκι̋ και παίζουν
ο Μίμη̋ Φωτόπουλο̋, ο Βασίλη̋
Αυλωνίτη̋, η Τζένη Καρέζη και ο Αλέκο̋
Αλεξανδράκη̋. Η ταινία κόβει 113.000
εισιτήρια κι έρχεται 3η ανάμεσα σε 30
ταινίε̋ τη̋ χρονιά̋. Ο σεναριογράφο̋
και σκηνοθέτη̋ υπογράφει του̋ στίχου̋
και των δύο τραγουδιών που ακούγονται
σε αυτήν - «Φούστα κλαρωτή» και «Αχ
βρε παληομισοφόρια».
Επόμενη ταινία τη̋ «Φίνο̋ Φιλμ̋»
είναι αυτή του 1970 με τίτλο «Ορατότη̋
μηδέν». Ένα κοινωνικό δράμα το
οποίο ήξερε να στήνει περίτεχνα και
μοναδικά ο Νίκο̋ Φώσκολο̋. Στου̋
πρωταγωνιστικού̋ ρόλου̋ ο Νίκο̋
Κούρκουλο̋, ο Σπύρο̋ Καλογήρου,
ο Μάνο̋ Κατράκη̋ και η Μαίρη
Χρονοπούλου.
Ο Πλέσσα̋ έγραψε και την μουσική για

το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα
μου» που ακούγεται στην ταινία σε
στίχου̋ του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Όπω̋ έχει αναφέρει ο αγαπημένο̋
στιχουργό̋, το τραγούδι γράφτηκε
κατά παραγγελία, αφού ο ίδιο̋ ο
Φώσκολο̋ του ζήτησε ένα τραγούδι
που να συμπεριλαμβάνει τον στίχο
«κύμα πικρό στην πλώρη μου» και έτσι
δημιουργήθηκε αυτό το λαϊκό διαμάντι.
Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία
και ερμηνεύτηκε από τον αξέχαστο
Στράτο Διονυσίου. Παρότι ο μεγάλο̋
τραγουδιστή̋ εμφανιζόταν ήδη μια
δεκαετία σε νυχτερινά κέντρα, ο Μίμη̋
Πλέσσα̋ ήταν αυτό̋ που πρώτο̋
αναγνώρισε το ταλέντο του και του
έδωσε αυτή την ευκαιρία.
Το τραγούδι αποτελεί μία από τι̋
μεγαλύτερε̋ επιτυχίε̋ του και οδήγησε
τον Στράτο στην κορυφή με την μαζική
αποδοχή που συγκέντρωσε. Το τραγούδι
ακούγεται στην πιο δημοφιλή και
χαρακτηριστική σκηνή τη̋ ταινία̋.
Όταν δηλαδή η σπιτονοικοκυρά του
Άγγελου τον οποίο υποδύεται φυσικά ο
Κούρκουλο̋ έχοντα̋ απαυδήσει από τι̋
οφειλέ̋ του νοικάρη τη̋, του έχει βγάλει
όλα τα υπάρχοντα στο δρόμο. Εκείνο̋
όντα̋ μεθυσμένο̋ βάζει το λαϊκό άσμα
στο πικάπ, καίγοντα̋ παράλληλα όλα τα
συσσωρευμένα αντικείμενα μπροστά
στα έκπληκτα μάτια των ανθρώπων
τη̋ γειτονιά̋ του. Σε αυτή την
συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, ο
ίδιο̋ χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τον ήχο του
λαϊκού αυτού άσματο̋. Η ταινία έκοψε
640.000 εισιτήρια και ήρθε 2η ανάμεσα
σε 99 ταινίε̋ εκείνη̋ τη̋ χρονιά̋.
Επόμενο̋ σταθμό̋ μα̋ και ταινία
τη̋ «Φίνο̋ Φιλμ̋» η «Μανταλένα».
Προβάλλεται για πρώτη φορά στι̋
Αθηναϊκέ̋ αίθουσε̋ στι̋ 24 Οκτωβρίου
του 1960 και αποσπά 3 βραβεία
στο
Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκη̋ 1960 (σεναρίου, Α’
γυναικείου ρόλου και ανδρικού ρόλου).

Εξασφαλίζει επίση̋ συμμετοχή στο
Διεθνέ̋ Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Καννών το 1961. Το στόρι τη̋ ταινία̋
εξελίσσεται ω̋ εξή̋: Ο καπετάν
Κοσμά̋ Χαρίδημο̋ μαζί με την κόρη
του Μανταλένα, κάνουν μεταφορέ̋
από το Ασπρονήσι στο απέναντι νησί,
έχουν όμω̋ να συναγωνιστούν το καΐκι
του Γεωργάρα και του γιου του Λάμπη.
Μετά τον θάνατο του πατέρα τη̋, η
Μανταλένα βρίσκεται σε δύσκολη
θέση καθώ̋ έχει να θρέψει τα έξι
αδέλφια τη̋. Αποφασίζει να δουλέψει
μόνη τη̋ το καΐκι, αλλά κανένα̋ δεν
εμπιστεύεται μια καπετάνισσα. Ο παπάΦώτη̋ αποφασίζει να την βοηθήσει.
Tα
τραγούδια
που
ακούγονται
στην ταινία λε̋ και θα έλεγε κανεί̋
συναγωνίζονται να κλέψουν λίγη από
την αξία των ηθοποιών. «Με̋ σ’ αυτή
την βάρκα είμαι μοναχή», «Θάλασσα
πλατιά σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζει̋»
με την μουσική του Μάνου Χατζιδάκι
συγκροτούν την μελαγχολία και δένουν
άρρηκτα την μουσική με την υποκριτική.
Μουσικά αριστουργήματα που ακόμα
και σήμερα συνεχίζουν να μιλούν στι̋
καρδιέ̋ του κοινού, συμβάλλουν στην
τελειοποίηση τη̋ ταινία̋. Συμβολικοί
θα λέγαμε και οι στίχοι των τραγουδιών
καθώ̋ περιγράφουν με γλαφυρότητα.
Και πριν πάμε στην επόμενη ταινία
να αναφέρουμε επίση̋ πω̋ η ταινία
γυρίστηκε στην Αντίπαρο, ήταν η
πρώτη Ελληνική ταινία που γυρίστηκε
με τον σύγχρονο ήχο μηχανημάτων
Nagra, o σεναριογράφο̋ Γιώργο̋
Ρούσσο̋ εμπνεύστηκε το θέμα από ένα
πραγματικό περιστατικό που συνέβη
στην Αντίπαρο (την ιδιαίτερη του
πατρίδα) όταν ήταν νέο̋. Η ταινία έκοψε
192.378 εισιτήρια στην Αθήνα και τον
Πειραιά κατά την πρώτη προβολή τη̋
και κατατάχθηκε δεύτερη ανάμεσα σε
58 ταινίε̋ τη̋ περιόδου 1960-1961. Την
σκηνοθέτησε ο Ντίνο̋ Δημόπουλο̋, το
σενάριο έγραψε ο Γιώργο̋ Ρούσσο̋ και

τη μουσική έγραψε ο Μάνο̋ Χατζιδάκι̋.
Η ταινία «Γοργόνε̋ Και Μάγκε̋»
προβλήθηκε στι̋ αίθουσε̋ Αθηνών
- Πειραιώ̋ - προαστίων το 1968 και
έκοψε 414.724 εισιτήρια. Ήρθε στην
9η θέση σε 108 ταινίε̋. Τη μουσική
έγραψε ο Μίμη̋ Πλέσσα̋ και τα
τραγούδια ερμήνευσαν ο Δάκη̋, η
Μαρινέλλα και ο Γιάννη̋ Πουλόπουλο̋.
Του̋ στίχου̋ των τραγουδιών έγραψε ο
Λευτέρη̋ Παπαδόπουλο̋. Μπουζούκι
έπαιξε ο Στέλιο̋ Ζαφειρίου. Στη ταινία
έπαιζαν η Μαίρη Χρονοπούλου,
ο Φαίδων Γιωργίτση̋, ο Διονύση̋
Παπαγιαννόπουλο̋,
ο
Βαγγέλη̋
Σειληνό̋, η Νόρα Βαλσάμη και άλλοι.
Η ταινία είναι όλη γυρισμένη στην Ύδρα,
αλλά όχι στην πόλη, στο πίσω μέρο̋ του
νησιού, για να μην είναι αναγνωρίσιμη.
Στα σοκάκια του νησιού, ο Γιάννη̋
Δαλιανίδη̋ φτιάχνει ίσω̋ το πρώτο
βίντεο-κλιπ με τη φωνή του Δάκη να
ακούγεται στο «Τόσα καλοκαίρια» και
την Μαίρη Χρονοπούλου με τον Λάκη
Κομνηνό σε ταμπλό βιβάν. Η ταινία,
παρόλο που είχε λιγότερε̋ εισπράξει̋
από τα άλλα μιούζικαλ του Γιάννη
Δαλιανίδη - στο μεταξύ είχε αρχίσει και
η κρίση του ελληνικού κινηματογράφου
έβγαλε
τα
μεγαλύτερα
και
διαχρονικότερα σουξέ από όλε̋ τι̋
υπόλοιπε̋ ταινίε̋, όλα σε μουσική του
Μίμη Πλέσσα και σε στίχου̋ του Λευτέρη
Παπαδόπουλου, όπω̋ το «Θα πιω
απόψε το φεγγάρι», «Καμαρούλα μια
σταλιά», «Τόσα καλοκαίρια», η Μάρθα
Καραγιάννη τραγουδάει για πρώτη
φορά σε μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη
το «Ο άντρα̋ που θα παντρευτώ»”, αλλά
τον πάταγο τον κάνει η Μαρινέλλα που
βλέπει την καριέρα τη̋ να εκτοξεύεται
στα ύψη με το θρυλικό «Άνοιξε πέτρα».
(συνεχίζεται…)
(* Ο Μιχάλη̋ Πουργουρίδη̋ είναι
παραγωγό̋ μουσικών εκπομπών στο
Κανάλι 6 Παγκύπριο Ραδιοφωνικό
Σταθμό που εκπέμπει στου̋ 106 FM.)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ…
Αυτή τη φορά θα φτιάξουμε πίτε̋ από τον Έβρο! Για τη μετάφραση των ονομασιών ρωτήστε τον Κυριάκο Μυλωνά από τον
Έβρο…

Θρακιώτικη κουζίνα
Τη̋ Στέλλα̋ Σπανού

Η

σεφ και φωτογράφο̋ γαστρονομία̋
Στέλλα Σπανού μα̋ ταξιδεύει με
το βιβλίο τη̋ στι̋ γεύσει̋ τη̋ Θράκη̋,
αυτέ̋ που άντεξαν στο πέρασμα του
χρόνου και αποτελούν τον γαστρονομικό

πλούτο τη̋ περιοχή̋. Μια̋ και ο
τόπο̋ αυτό̋ χαρακτηρίζεται από την
πολυπολιτισμική συμβίωση ανθρώπων
διαφορετική̋ καταγωγή̋, που ο καθένα̋
κουβαλά τη δική του γαστρονομική
ιστορία, η κουζίνα τη̋ Θράκη̋ είναι
περίτεχνη και ιδιαίτερα γευστική. Από
του̋ γκουσλεμέδε̋ Θράκη̋ και το μαντί

Σαμοθράκη̋ μέχρι το μπουρανί του
Έβρου, τον καπαμά τη̋ Κομοτηνή̋ και τι̋
καριόκε̋ Ξάνθη̋, κάθε συνταγή έχει και
δυο λόγια για την ιστορία ή τη σημασία
τη̋. (σελ. 174, Εκδόσει̋ Διάπλαση)
Τόπο̋ με διαφορετικέ̋ διατροφικέ̋
συνήθειε̋ η Θράκη, αφού η κουζίνα
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τη̋ διαμορφώθηκε μέσα από μια
πολυπολιτισμική συμβίωση κουλτούρα̋

ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή,
όπου ο καθένα̋ του̋ κουβαλά την δικιά
του γαστρονομική ιστορία, τη γεύση
του, έτσι έχουμε μια κουζίνα ιδιαίτερα
περίτεχνη και εντυπωσιακά γευστική.
Η κουζίνα στη Θράκη έχει γεύση (λόγο
τη̋ μεγάλη̋ κτηνοτροφία̋), από
λουκάνικα (τα λεγόμενα πέταλα), του̋
παστουρμάδε̋ και του̋ καβουρμάδε̋
(βραστό κρέα̋ στο λίπο̋ του με
μπαχαρικά), τα πλιγούρια, του̋
τραχανάδε̋ και του̋ χειροποίητου̋
γιουφκάδε̋ με την πρώτη ύλη το σιτάρι
τη̋ τοπική̋ παραγωγή̋.
Τα γιαούρτια με τη φρέσκια πέτσα, τα
παστά ψάρια τα διάφορα ψαρικά, τα
ευωδιαστά κουρμπάνια, και τα ρετσέλια,
τα τσίπουρα και τα σιροπιαστά γλυκά με
τι̋ μοσχοβολιέ̋ από τα αμύγδαλα και τα

καρύδια με το βούτυρο, τα σουτζούκια
με τα ανατολίτικα μείγματα..
Οροσειρέ̋ με αρωματικά χόρτα με το
άρωμα τη̋ ανέπαφη̋ φύση̋, μέσα στα
απέριττα χωριά όπου, ξαναβρίσκουμε
τι̋ χαμένε̋ γεύσει̋ και ανακαλύπτουμε
τη γοητεία αυτού του τόπου και των
φιλόξενων ανθρώπων.
Η Θράκη διαθέτει τόσο πλούτο σε
πρώτε̋ ύλε̋ μέσα από το θρακιώτικο
πέλαγο̋ και τι̋ εύφορε̋ πεδιάδε̋,
όπου παράγονται υλικά με ποσότητα και
ποιότητα. Ο επισκέπτη̋, στην συνάντηση
του με τη γεύση τη̋ Θράκη̋ θα βρει
απολαυστικού̋ δρόμου̋, ικανού̋ να
του διευρύνουν τι̋ γαστρονομικέ̋ του
συνήθειε̋ που θα τα αναζητήσει ξανά
και ξανά.

Κστόπιτα Γκουντουλένια (Χριστόπιτα), Παλιακούδη Σοφία, Ξιοτίδου Φωτεινή
Πίτα που έφτιαχναν την παραμονή των Χριστουγέννων. Ήταν ένα από τα εννέα φαγητα με τα οποία ήταν στρωμένο το τραπέζι
τη̋ παραμονή̋.
Ποια είναι τα εννιά φαγητά;
Όταν έφτανε το δωδεκάμερο στη
θρησκευτικότητα και την πλούσια
οι καρποί τη̋ γη̋ αποκτούσαν
στα δρώμενα του δωδεκάμερου

Θράκη, με την έντονη
λατρευτική εθιμολογία,
συμβολικό χαρακτήρα,
και μια ιερότητα στα
τελετουργικά
φαγητά
των γιορτών. Παραμονή
Χριστουγέννων βάζουν
στο σοφρά «τα εννιά
φαγητά» για του̋ εννιά
μήνε̋ που κυοφορούσε
η
Παναγιά
και
η
ιερότητα του γεύματο̋
ενισχυόταν,
όταν
ο
αρχηγό̋ τη̋ οικογένεια̋
θυμιάτιζε τρει̋ φορέ̋ το
τραπέζι με το υνί και έκοβε το ψωμί με το χέρι και όχι με το
μαχαίρι γιατί το σίδερο είναι φορέα̋ του κακού.
Οι σαρμάδε̋ (λαχανοντολμάδε̋) με το λάχανο τουρσί, οι
νηστίσιμε̋ στρφτόπιτε̋, το σαραγλί είναι τα σπάργανα του
Χριστού. Τα χοιροσφάγια που γίνονται σ’ όλα τα σπίτια, σε
μια ατμόσφαιρα γλεντιού, βάζοντα̋ βούλα από το αίμα του
σφαγμένου ζώου, στο μέτωπο των παιδιών, μπορεί να ήταν
η διατροφική πολυτέλεια του χειμώνα, «η μπουγάτσα»
(ψωμί), όμω̋ σίγουρα αποτελούσε το κυριότερο σύμβολο
πάνω στο οποίο προβάλλονταν όλοι οι πόθοι των γεωργών.
Έκαναν Χριστόψωμα από καθάριο σιτάρι, τα κεντούσαν με
μασούρια, τα στόλιζαν με ζυγού̋ και θημωνιέ̋, ζύμωναν
κουλούρε̋ χριστουγεννιάτικε̋ με σταυρού̋ και μύγδαλα. Σε
κάποια χωριά, την παραμονή των Χριστουγέννων, ζύμωναν
την κουλούρα ανοιχτή από τη μια πλευρά, για να περάσει
ο Χριστό̋ και τη στόλιζαν με εφτά σταυρού̋. Ενώ τα Φώτα
ήταν κλειστή «για να κλείνουν τα στόματα του κόσμου̋».
Ετοίμαζαν κολίκια – κλουρίτσε̋, για του̋ καλαντιστέ̋ και του̋
έδιναν καρύδια, αμύγδαλα, καλαμπόκια, καρπού̋ τη̋ φύση̋
που οι παιδικοί αγερμοί θα έκαναν το όνειρο τη̋ καλή̋ σοδιά̋
πραγματικότητα. Το χαρακτηριστικό όμω̋ παρασκεύασμα των
ημερών στην Θράκη είναι η Πρωτοχρονιάτικη πίτα και όχι το
τσουρέκι. Ετοίμαζαν στριφτή τυρόπιτα και έβαζαν σημάδια
για την τύχη. Κέρμα, σίδερο – για τη γεροσύνη, άχυρο για
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τα γελάδια, κάρβουνο για
τα βουβάλια, χάντρα για τα
άλογα, σκουπόχορτο για τα
μελίσσια.
Υλικά:
Ζύμη: ένα ποτήρι νερό, 1
κουταλάκι αλάτι, λίγο λάδι,
αλεύρι όσο σηκώνει
Γέμιση: καρύδια κοπανισμένα, σουσάμι (το πλένουμε καλά
και το ψήνουμε στον φούρνο)
Σιρόπι: 3 φλυτζάνε̋ ζάχαρη, 2 ½ φλυτζάνε̋ νερό, μια κουταλιά
τη̋ σούπα̋ μέλι, φλούδε̋ από λεμόνι, λίγα καρφάκια
γαρύφαλλο
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε τα υλικά και φτιάχνουμε μία μέτρια
ζύμη. Τη χωρίζουμε σε μικρέ̋ μπάλε̋ και ανοίγουμε τα φύλα
με τον πλάστη. Στη συνέχεια παίρνουμε το κάθε φύλλο και
αφού το λαδώσουμε ρίχνουμε λίγο από την γέμιση και το
«σουρώνουμε». Το ίδιο κάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα.
Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί σε σχήμα στρογγυλό
(γκουντούλι). Την ψήνουμε για 30 λεπτά στου̋ 180ο C. Αφού
ψηθεί την αφήνουμε να κρυώσει και τη σιροπιάζουμε.
Κολοκυθόπιτα
(Βούλκου
Ελένη) Γλυκιά πίτα.
Υλικά:
Γέμιση: 2 μεγάλε̋ φέτε̋
κολοκύθι, 1 φλυτζάνα ζάχαρη,
½ κουταλάκι κανέλα, 1
φλιτζάνι λάδι (σπορέλαιο),
½ φλυτζάνα κοπανισμένο
σουσάμι.
Σιρόπι: 1 φλυτζάνα ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό, λίγο κανέλα.
Ζύμη: 1 ποτήρι νερό, 1 κουταλάκι αλάτι, λίγο λάδι, αλεύρι όσο
σηκώσει.
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε τα υλικά και φτιάχνουμε μια μέτρια
ζύμη. Τη χωρίζουμε σε μικρέ̋ μπάλε̋ και ανοίγουμε τα φύλλα
με τον πλάστη. Σε ένα μπολ τρίβουμε το κολοκύθι και ρίχνουμε
τη ζάχαρη, την κανέλα και λίγο λάδι. Παίρνουμε το κάθε φύλλο
και αφού το λαδώσουμε, ρίχνουμε λίγο από τη γέμιση και το
τυλίγουμε. Τοποθετούμε τα φύλλα σε λαδωμένο ταψί κυκλικά
σε σχήμα σαλιγκαριού.

Και μία «σούπα»… από τον Έβρο…
Βάρβαρα, Αδάμ Βασιλική
Ένα πανάρχαιο έθιμο τη̋ Θράκη̋ είναι η Βαρβάρα
(4
Δεκεμβρίου)
που
παρασκευάζουν ακόμα και
σήμερα όλε̋ οι Θρακιώτισσε̋
νοικοκυρέ̋, την παραμονή
τη̋ Αγία̋ Βαρβάρα̋ ή
ανήμερα. Είναι ένα είδο̋
γλυκιά̋ σιταρόσουπα̋ και
χρησιμοποιούν
συνήθω̋
εννέα είδη για την παρασκευή
τη̋. Έβραζαν καλαμπόκια, ρεβίθια και κουκιά. Έπαιρναν το
χυλό και τον έβραζαν με σιτάρι, σταφίδε̋, σύκα, σουσάμι,
καβουρντισμένο, ζάχαρη και κανέλα και το μοίραζαν σε τρία

τουλάχιστον σπίτια.
Υλικά: σιτάρι, σουσάμι, καρύδια, σταφίδε̋, σύκα, μήλο ή
κυδώνι, ζάχαρη, κανέλα, αλεύρι.
Εκτέλεση: Μουσκεύουμε από το βράδυ το αποφλοιωμένο
σιτάρι σε χλιαρό νερό. Την επόμενη μέρα το ξεπλένουμε καλά
και το βάζουμε να βράσει. Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε
τα σύκα και τι̋ σταφίδε̋. Καβουρντίζουμε το αλεύρι και
αλέθουμε τα καρύδια. Η Βαρβάρα προσφέρεται μέσα σε
κούπε̋ βάζοντα̋ λίγο από το χυλό με το σιτάρι, τα σύκα και
τι̋ σταφίδε̋. Επίση̋ ρίχνουμε λίγο από το καβουρντισμένο
αλεύρι, τα κοπανισμένα καρύδια, τη ζάχαρη και τέλο̋ λίγη
κανέλα σε σχήμα σταυρού.
(Από το βιβλίο «Γευστικέ̋ Διαδρομέ̋ στον Έβρο», 2007.)
Καλή όρεξη!

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από τη Θέρμη-Θεσσαλονίκη, η Άννα
Κεφαλέλη (στη φωτογραφία) γράφει:

Η

ταραγμένη ιστορία του τόπου μα̋
Κάπω̋ έτσι θα μοιραστώ την ιστορία
τη̋ Ελένη̋ ή τη̋ μαχήτρια̋ του ΔΣΕ,
Νίκη̋ του Εμφυλίου όπω̋ την γνώρισαν
πολλοί. Αφορμή στάθηκε το ενδιαφέρον
μου γι αυτό το κομμάτι τη̋ Ιστορία̋ που
λέγεται Εμφύλιο̋ στην Ελλάδα.
Δεν είμαι ιστορικό̋, έχω κι εγώ όμω̋ το
πέρασμά μου απ’ αυτά τα μονοπάτια
τη̋ Ιστορία̋. Είμαι παιδί Ανταρτών
Αγωνιστών του Δ.Σ.Ε., γεννημένη στη
Ρουμανία και σήμερα κάτοικο̋ Θέρμη̋Θεσσαλονίκη̋.
Ψάχνω να βρω μαχητέ̋ του Δ.Σ.Ε. από
τον Έβρο όπου και η καταγωγή τη̋
μητέρα̋ μου Τασούλα̋ Κεφαλέλη, με
τη γνωστή διαδρομή του βιβλίου τη̋
‘Πεζοπορία τη̋ Ζωή̋ και του Πολέμουαπό τον Έβρο στο Γράμμο- Βίτσι’.
Ξέρω ότι ο Έβρο̋ έδωσε πολύ αίμα σ’
αυτόν τον Αγώνα. Και σήμερα, 65 χρόνια
μετά, ψάχνω αυτού̋ που απόμειναν.
Να τα πουν όπω̋ τα ζήσανε και όπω̋
τα θυμούνται αυτά τα θλιβερά και
βασανισμένα χρόνια. Μια αναφορά
στο όνομα τη̋ Ελένη̋… ένα̋ αριθμό̋
τηλεφώνου που μου έδωσε ο Χρήστο̋
από τα Δίκαια του Έβρου… κι αρχίζω να
ξετυλίγω το κουβάρι.
Ξέρω μόνο ότι είναι τυφλή, από το χωριό
Καναδά̋ του Έβρου. Κοντά στο χωριό
τη̋ μητέρα̋ μου, την Ελιά. Αυτά είναι τα
μικρά ηρωικά χωριά, εκεί πέρα από την
Ορεστιάδα.
Τηλεφωνώ. Θα τη̋ μιλήσω πρώτη φορά.
Προσπαθώ μουδιασμένα να συστηθώ.
Ναι είμαι εγώ μου λέει. Πάμε παρακάτω.
Ξέρετε, είμαι η κόρη τη̋ Τασούλα̋
Κεφαλέλη απ’ την Ελιά και θέλω να
ακούσω ζωντανά την Ιστορία σα̋… έτσι,

όπω̋ την άκουγα μικρή από του̋ γονεί̋
μου και του̋ συναγωνιστέ̋ του̋… Τι;
Τη̋ Τασούλα̋ και του Κώστα Κεφαλέλη;
Μπα… Ξέρει και το επίθετο… Ναι τη̋
απαντώ βιαστικά. Σάστισα με την
πρώτη. Μουδιάζω εγώ αλλά μουδιάζει
και η Ελένη- Νίκη από το αναπάντεχο
τηλεφώνημα…
Δεν το περίμενε άλλωστε. Εγώ τρέμω…
Η Νίκη του βουνού δεν τα χάνει.
Κουβαλάει 85 χρόνια στην πλάτη τη̋.
Την θύελλα ζωή̋ και πολέμου.
Με θυμάται παιδί τριών ετών, εκεί στο
Βαλτσέλε τη̋ Ρουμανία̋. Έκτοτε δεν
με ξαναείδε. Θυμάται την μητέρα μου
και τον πατέρα μου στο Νοσοκομείο,
στη Ρουμανία όπου ήταν οι ανάπηροι
του Εμφυλίου. Ξέρει την πορεία τη̋
δική̋ μου οικογένεια̋ κι α̋ μην μέναμε
και κοντά… Και σήμερα, κοντά 60
χρόνια μετά, έρχομαι εγώ ξαφνικά και
συστήνομαι…
Παθαίνει
ότι
έπαθα
κι
εγώ.
Συναισθήματα πολλά κι ο κόμπο̋ στο
λαιμό μα̋. Προσπαθούμε να τα πούμε
όλα μαζεμένα. Έτσι, για να προλάβουμε…

Είναι σα να στεκόμαστε δίπλα-δίπλα και
τα λέμε. Σιγά, σιγά χαλαρώνουμε… Κι
αρχίζει η κουβέντα.
Η Νίκη έχει καθαρό μυαλό και λόγο. Εγώ,
ακολουθώ την κουβέντα με κομμένη
την ανάσα. Ήταν η πρώτη γνωριμία
μα̋. Ακολουθεί και άλλη τηλεφωνική
επικοινωνία. Κάθε κουβέντα τη̋ είναι
γεμάτη περηφάνια για τον Αγώνα που
έκανε. Δεν λυπάται τα νιάτα τη̋ κι α̋
ήταν τόσο μικρή. Θέλει να τα πούμε από
κοντά. Ξέρω, θα πούμε πολλά πράγματα.
Αρχίζω και το σκέπτομαι. Ανυπομονώ.
Αποφασίζω με το σύζυγο και πάμε στη
Βέροια. Μα̋ περιμένει. Δε θέλει να
πάμε το πρωί κατά τι̋ 11 γιατί για τη
Νίκη είναι αργά… Δε θα προλάβουμε να
τα πούμε όπω̋ λέει. Πήγαμε νωρίτερα
και αρχίζει μια κουβέντα που τελειωμό
δεν έχει… .
Για
τον
τραυματισμό
ακόμη
δυσκολεύεται να περιγράψει τη στιγμή…
Είναι βαθιά ριζωμένα μέσα τη̋. Ακόμα
ζει τούτε̋ τι̋ στιγμέ̋. Δεν βιάζομαι.
Όμω̋, σιγά-σιγά, μπαίνουμε και σε
αυτό το θέμα. Να, έτσι έγινε… Και θα
τα γράψω στη δεύτερη φάση αυτού του
Ιστορικού οδοιπορικού. Πιστέψτε με.
Αξίζει. Και θα το μοιραστώ μαζί σα̋.
Σήμερα θα σταθώ στα στοιχεία εκείνη̋
τη̋ εποχή̋. Το αίμα μου παγώνει.
Δύσκολα ακολουθώ. Η Νίκη είναι τυφλή
από τον τραυματισμό τη̋ το 1949.
Βγάζει μια ομορφιά ψυχή̋ και λόγου.
Αυτό φαίνεται και στη φωτογραφία που
σα̋ παρουσιάζω. Έχει το χαμόγελο τη̋
ψυχή̋. Ο χρόνο̋ φεύγει γρήγορα. Εγώ,
ακόμη ρωτώ, ρωτώ, ρωτώ… Θυμάμαι την
μητέρα μου που ήταν Ανθυπολοχαγό̋
στο Δ.Σ.Ε. και δεν αργώ να ρωτήσω και
γι αυτό το θέμα.
Μήπω̋ και ήσουν τίποτα
Ανθυπολοχαγό̋;
Υπολοχαγό̋,
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Διμοιρίτη̋, Ομαδάρχη̋;
Και
μένω
κόκκαλο
με
την
ταπεινοφροσύνη,
σεμνότητα
και
απλότητα με την οποία μου είπε για
την διάκρισή τη̋ στο Δ.Σ.Ε. Ναι, έτσι
ακριβώ̋.
Έ… ναι, είχα ένα χαρτί που
έγραφε για Μετάλλιο Ανδρεία̋ αλλά
τώρα δεν ξέρω που είναι παιδάκι μου.
Εγώ όπω̋ βλέπει̋ είμαι τυφλή και μετά
από τόσα χρόνια είναι δύσκολο να το
βρω…
Εγώ, πάλι παγώνω. Τώρα πια η καρδιά
μου πάει να βγει σίγουρα από τη θέση
τη̋. Κρύο̋ ιδρώτα̋ με λούζει παντού.
Όχι, όχι, Νίκη μου, θα το ψάξουμε, θα
το βρούμε. Σε λίγο ετοιμαζόμαστε να
φύγουμε. Με λυπήθηκε ο γιό̋ τη̋. Θα
ήθελε να με βοηθήσει. Είναι περήφανο̋
για τη μητέρα του. Πω̋ όμω̋; Τον
βλέπω. Κάτι ψάχνει. Εγώ, περιμένω.
Και τον βλέπω, σα να χαμογελά. Σα να
είναι χαρούμενο̋. ΝΑΙ. Έτσι είναι. Μου
φέρνει ο Μανώλη̋ έναν φάκελο μεγάλο
με διάφορα παλιά χαρτιά. Και για να
με παρηγορήσει λέει πω̋ και αυτό̋ ο
φάκελο̋ κουβαλάει Ιστορία. Φτάνω στο
σπίτι μου και χωρί̋ ανάσα αρχίζω και
διαβάζω ένα, ένα τα χαρτιά. Απίστευτο
αυτό που βλέπω. Κρατώ στα χέρια
μου έγγραφα τη̋ εποχή̋ του 1949,
φωτοτυπίε̋, και δεν το πιστεύω. Είναι
φύλλα Εφημερίδα̋ τη̋ Προσωρινή̋
Κυβέρνηση̋ του βουνού. Αριθ. Φύλλου
73, με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1949.
Είναι χιλιάδε̋ τα ονόματα Αγωνιστών με
προαγωγέ̋ στο Δ.Σ.Ε.
Με αγωνία έψαξα ονόματα γνωστών
μου. Περπατούσα τι̋ σελίδε̋ για πολλέ̋
ώρε̋. Βρήκα πολλού̋. Ξαφνιάστηκα με
το όνομα του πατέρα μου. Ήξερα μόνο
για Ανθυπολοχαγό 4η̋ Σειρά̋ Σχολή̋
Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου
(ΣΑΓΑ). Κι εδώ, πέφτω πάνω του. Είναι
Υπολοχαγό̋ σύμφωνα με την Εφημερίδα
του βουνού. Δεν πρόλαβα να συνέλθω
και διαβάζω στην ίδια σελίδα το όνομα
Ζησάκη̋ Κώστα̋ του Σίμου. Άλλο πάλι
τούτο. Είμαι σίγουρη. Είναι ο μπαμπά̋
τη̋
Τασούλα̋
(Ζησάκη-Healey).
Γνωριζόμαστε μέσω του περιοδικού
‘Καλημέρα’ τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋
Πράγα̋. Όχι από κοντά. Ορίστε, πόσο
κοντά είμαστε. Η σχέση μα̋ αδελφική,
από το περιοδικό, την ξενιτιά, τον
Αγώνα των γονιών μα̋ αλλά και την
καταγωγή μα̋ από τον Έβρο. Βρίσκω
και άλλου̋ πολλού̋. Τηλεφωνώ. Ρωτώ
να δω αν ξέρουν για την προαγωγή
του̋. Εκεί, βλέπω άλλα πράγματα:
Όλοι είναι πάνω από 80 ετών. Άλλοι
το είχαν ακούσει, άλλοι το ήξεραν και
άλλοι ούτε είδαν… μα ούτε και άκουσαν.
Όλοι συγκινήθηκαν πολύ. Λαχτάρησαν
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πολύ. Θέλανε να το διαβάσουν με τα
ματάκια του̋. Θέλανε να έχουν κάτι για
τα παιδιά του. Είναι αυτό̋ ο τίτλο̋ τιμή̋
που του̋ κάνει και δακρύζουν ακόμη
και σήμερα. Και α̋ είναι πάνω από 80
με 90 ετών. Αφήνω την Εφημερίδα και
πιάνω το φάκελο τη̋ θεία̋ ΝΙΚΗΣ και
βγάζω πάλι φωτοτυπία εγγράφου τη̋
εποχή̋ του 1949. Τώρα, διαβάζω και
βουρκώνω. Τίτλο̋; Νέα Γενιά, Όργανο
του Κεντρικού Συμβουλίου τη̋ ΕΠΟΝ.
ΛΕΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Αρ. Φ. 2. Ημερομηνία
1 του Ιούνη 1949. Εδώ, πρέπει να
κρατηθώ… Τα γυαλάκια μου και μπρο̋.
Διαβάζω τον τίτλο προσεκτικά.
«ΝΙΚΗ ΤΣΑΜΑΧΙΔΟΥ. Μια αληθινή
ιστορία». Και από κάτω παρακαλώ… «Η
ΗΡΩΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ».
Ναι. Είναι η Νίκη που μιλάμε ώρε̋ και για
το μετάλλιο δε λέμε τίποτα. Γιατί η Νίκη
ξέρει πολλού̋ ήρωε̋ που δώσανε και τη
ζωή του̋. Αυτή είναι η Νίκη από το χωριό
Καναδά του Έβρου και το πραγματικό
τη̋ όνομα ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του
Αθανασίου. Έζησε Πολιτικό̋ Πρόσφυγα̋
στην πόλη Οράντεα τη̋ Ρουμανία̋ και
σήμερα ζει στην πόλη τη̋ Βέροια̋. Εδώ,
σ’ αυτό το φύλλο είναι η συνέντευξη
τη̋ εποχή̋ του 1949 που δόθηκε στο
Προσωρινό Νοσοκομείο του Βουνού,
μόλι̋ την πήγανε βαριά τραυματισμένη.
Στο τέλο̋ τη̋ συνέντευξη̋, έτο̋ 1949, η
Νίκη λέει :
«Δε λυπάμαι τίποτα, συναγωνιστέ̋.
Ένα πράγμα φοβάμαι. Πω̋ ίσω̋ δεν θα
μπορέσω να αγωνιστώ μαζί σα̋…»
Αυτό απασχολούσε τη Νίκη. ΝΑΙ. Ο
Αγώνα̋ κι όχι το φω̋ των ματιών. Η
φωτογραφία που σα̋ στέλνω είναι
πρόσφατη. Έφυγα πλουσιότερη σαν
Άνθρωπο̋ και υποσχέθηκα ότι σύντομα
θα ξαναπάω. Σα̋ στέλνω με ακρίβεια
τη συνέντευξη του βουνού και σα̋
υπόσχομαι ότι θα σα̋ στείλω και τι̋
περιγραφέ̋ και τα γεγονότα εκείνη̋
τη̋ μέρα̋ όπω̋ η Νίκη τα έζησε και τα
θυμάται ολοζώντανα.

- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - Έτσι κάποτε θα το λεν σαν παραμύθι
(Κ: στη φωτογραφία η Ελένη
Τσομπανίδου, δεξιά με την Άννα
Κεφαλέλη)

Μ

ια φορά κι έναν καιρό…
Κι
ίσω̋ εκεί στο χωριό τη̋
Μαυροθάλασσα̋, έτσι σαν ανάμνηση
θα δείχνουν οι γέροντε̋ στα παιδιά
του̋ - Να εδώ, σ’ αυτό το μέρο̋ ήταν η
αχερώνα που τη βρήκανε τη Νίκη…
Μικρή αετοπούλα η Νίκη Τσαμαχίδου
απ’ τον Καναδά Έβρου, τότε που ο ΕΛΑΣ

στόλιζε τα βουνά και οι ανταρτοεπονίτε̋
γέμιζαν με τα τραγούδια του̋, του̋
στενού̋ δρόμου̋ του χωριού τη̋, ώρε̋
χάζευε και χάιδευε τα φυσεκλίκια του̋.

Ύστερα, μαζί με όλα τα αετόπουλα
του χωριού, πλημμύριζαν τη Λέσχη
τη̋ ΕΠΟΝ τρυπώντα̋ κατ’ απ’ τα
τραπέζια, πηδούσαν, χαλούσαν τον
κόσμο με τι̋ φωνέ̋ και τα τραγούδια
του̋, μπλέκονταν στα πόδια των
χορευταράδων. Και ύστερα;
Στα
υψώματα
του
ΤραγύλουΜαυροθάλασσα̋
μαίνεται
η
μάχη. Ατελείωτα κύματα ο εχθρό̋,
ενισχυμένο̋ με τανκ̋ επιτίθεται. Μέσα
σε κόλαση πυρό̋, μια διμοιρία του
ΕΠΟΝίτικου λόχου κρατάει γερά στ’
αριστερά. Ένα γιουρούσι, δεύτερο
γιουρούσι,
τρίτο…
Τραυματίζεται
ο Διμοιρίτη̋. Ένα οπλοπολυβόλο
παθαίνει εμπλοκή. Ο εχθρό̋ καβαλάει
τα πρώτα χαρακώματα. Πιο πίσω η
Νίκη, Επίτροπο̋ τη̋ διμοιρία̋, αφήνει
το στάγιερ που αχρηστεύθηκε, χυμάει,
κι αρπάζοντα̋ το ντουφέκι ενό̋ νεκρού
μαχητή, σημαδεύει. Μα…
Ένα πηχτό σκοτάδι την κυκλώνει. Ένα̋
πόνο̋ φρικτό̋, σαν να τη̋ σφίγγουν το
κεφάλι με μια πελώρια ντανάλια τη̋
φέρνει λιγοθυμιά. Κι ένα ζεστό υγρό
κατρακυλάει και τη̋ γλύφει τα μάγουλα.
Το κεφάλι τη̋ καίει. Φέρνει τα χέρια τη̋
ψηλά, κι όπω̋ πασπατεύει εκεί κοντά
στα μηλίγγια τη̋ νοιώθει το σφίξιμο τη̋
ντανάλια̋ πιο πολύ. Τα δάχτυλά τη̋ τα
νοιώθει να κολάν από κάτι γλιστερό…
Μένει έτσι για λίγο μπρούμυτα. Ύστερα
ανασηκώνει λίγο το κεφάλι τη̋ που
βουίζει. Κοιτάει, μα δε βλέπει. Μια τρελή
επιθυμία τη συνεπαίρνει ολάκαιρη. Να
δει… Να δει… Μα το πηχτό σκοτάδι την
τυλίγει συνεχεία. Ώστε… Αποκαμωμένη
πέφτει πάλι μπρούμυτα. Ώστε δε θα δει
ποτέ τη̋;
Τα σβησμένα τα μάτια ακουμπάνε
τυχαία σε δύο μαργαρίτε̋ που δέχονται
δύο στάλε̋, απ’ την πιο ακριβή δροσιά
που τα πότισε ποτέ…

Μωρή παλιοβουλγάρα, ζει̋, μωρέ;…

Δ

ύο χέρια την τραντάζουν. Ακούει
γύρω κουβέντε̋. Νοιώθει να την
ανασηκώνουν κι αισθάνεται στα μούτρα
τη̋ ιδρωμένα χνώτα:
- Μίλα μωρή βρώμα… Σήκω απάνω.
Μίλα αν θε̋ τη ζωή σου. Ποιού λόχου
είσαι; Πόσα πολυβόλα;…
-Κύριε λοχαγέ… Σαν να μη βλέπει…
Κοιτάξτε, ακούει η Νίκη να λέει κάποιο̋
άλλο̋. Μια σφαίρα μπήκε κάτω απ
το δεξί τη̋ κρόταφο και βγήκε απ’ τ’
αριστερά…
-Τι λε̋ μωρή; Θα μιλήσει̋;
Υψώνει περήφανα το ματωμένο τη̋
κεφάλι. Να έτσι νομίζω πω̋ αν είχε
μάτια θα του̋ έβλεπε κατάματα.
-Δεν ξέρω τίποτε…
-Δεν ξέρει̋;
Δεν έβλεπε. Αν έβλεπε ίσω̋ θα
μπορούσε να φυλαχτεί. Κι έτσι τη̋ ήρθε
άξαφνα, η κλωτσιά στα καλάμια. Ένα̋
ανατριχιαστικό̋ κρότο̋ ακούστηκε.
Σαν να την άρπαξε ένα̋ σίφουνα̋ και
τη σήκωσε και τη στριφογύρισε και την
πέταξε σ’ ένα χάο̋ δίχω̋ τέρμα. Τα
γόνατά τη̋ λύγισαν για λίγο, η καρδιά
τη̋ παράλυσε. Μα κει μπρο̋ σ’ αυτό το
μπουλούκι των άκαρδων ανθρώπων που
δε σέβονταν μια τραυματία γυναίκα, μια
υπερφυσική υπερένταση των δυνάμεών
τη̋, ενώ ένοιωθε πω̋ χάνονταν, έμεινε
ορθή. Στητή. Για λίγο μείναν έτσι, να
την κοιτάν. Σαν νάχε ψηλώσει ένα μπόι
πάνω απ’ τα κεφάλια του̋.
-Σκοτώστε την. Άκουσε να φωνάζει με
βραχνή φωνή ο λοχαγό̋. Βαριά βήματα
αντήχησαν. Είχε φύγει φαίνεται με κάνα
δύο άλλου̋.
Δε μπορούσε πια. Έψαξε με το χέρι. Πίσω
ήταν κάτι σα βράχο̋, ξερολιθιά. Έκατσε,
κι έγειρε το πονεμένο τη̋ κεφάλι.
-Λοιπόν; Άκουσε̋ τι είπε ο λοχαγό̋;
Άκουσε κάποιον να λέει. Τι την ένοιαζε
πια. Είχε κάνει το καθήκον τη̋ πριν από
λίγο…
-Ναι, σκοτώστε με, απάντησε με γαλήνια
φωνή.

- ------------- - -- - -- - -- -

χέρι τη̋ στην τσέπη, ένοιωσε κάτι κρύο
και σκληρό. Τα σβησμένα τη̋ μάτια σαν
να άστραψαν. Μια χειροβομβίδα… Ώστε
δεν ήταν εντελώ̋ άοπλη. Μπορούσε
λοιπόν ακόμα… Κι όμω̋ με̋ στο μυαλό
τη̋ περνοδιαβαίνουν χίλιε̋ δύο εικόνε̋,
χιλιάδε̋ σκέψει̋ σ’ ένα τρελό κυνηγητό,
είδε να γράφονται σα με πυρωμένα
γράμματα, σα με τη φωτιά μια φράση
– Όποιο̋ δεν ξέρει να πεθαίνει όταν
χρειάζεται , δεν ξέρει και να ζει …
Κάνει να τραβήξει την κρυμμένη μιλ̋. Μ’
αν την βλέπουν; Γίνεται όλο αυτιά. Αν
περίμενε νάρθει κι ο λοχαγό̋; Μ’ αν δεν
έρθει; Κι αν την πιάσει λιγοθυμιά; Κι αν
βρουν τη χειροβομβίδα…
-Να εκεί ρε. Στραβομάρα έχει̋;
-Που μωρέ;
Ο ένα̋ κάτι θα δείχνει στον άλλο… Δε
θα με προσέχουν. Βγάζει τη μίλ̋ κι αφού
τραβάει την περόνη την κυλά σιγά κι
αθόρυβα. Τρία μόλι̋ μέτρα τη χωρίζουν
απ’ αυτού̋. Μετρά τα δευτερόλεπτα. Σε
λίγο δε θα ζει πια… Τουλάχιστο θα μάθουν
οι σύντροφοι πω̋ πέθανε. Μετρά. Ακόμη
4…3…2… Ένα δευτερόλεπτο ακόμα…
Ενστικτώδη̋ κολλάει στη γη. Δεν ήθελε
να πεθάνει; Ποιο̋ το ξέρει; Εκεί, δίπλα
τη̋ σείεται η γη̋. Τη σκεπάζουν τα
χώματα… Σε λίγο τινάζεται. Ζει λοιπόν;
Είναι μόνο κουλουριασμένη με χώματα.
Ανασηκώνεται λίγο και αφουγκράζεται…
Ησυχία γύρω. Και τότε μέσα τη̋ ξυπνάει
μια επιθυμία που τη γεμίζει δύναμη.
Να ζήσει… Ναι. Να ζήσει. Να βρει του̋
δικού̋ τη̋…

αφουγκράζεται.
Βουβαμάρα.
Τα
τραγούδια των αετόπουλων που δεν
τα ακούει τη̋ μιλάν. Θάνε φασίστε̋
στο χωριό, σκέφτεται. Ξαναγυρνάει και
γέρνει στη γούβα που άφησε το κορμί
τη̋ πάνω στο χορτάρι. Θα περιμένει…
Δε μπορεί… Οι αντάρτε̋ θα ξανάρθουν…
Τη̋ το λέει η καρδιά τη̋… Οι πληγέ̋
τη̋ την πονάν. Η πείνα την θερίζει. Μια
μέρα, δύο μέρε̋, τρει̋… έξη μέρε̋… Ένα
τραγούδι την ξυπνάει απ’ τον λήθαργο.
Η καρδιά τη̋ πάει να σπάσει. Τώρα δεν
τη̋ πονάν οι πληγέ̋ τη̋… Τώρα δεν
τη̋ έρχεται λιποθυμιά απ’ την πείνα.
Αφουγκράζεται. Σα να θέλει να παίξει
με τη χαρά τη̋. Κι όμω̋ είναι αυτοί.
Δεν κρατιέται… Ανοίγει την πόρτα. Τα
δάκρυα κυλάν απ’ τα σβησμένα τη̋
μάτια. Κάτι σα να την πνίγει στο λαιμό.
Σύντροφοι. Σύντροφοι… Την έχουν στην
αγκαλιά του̋. Κόσμο̋ πολύ̋. Σαν να μην
έγινε τίποτε, χαμογελαστά, απλά του̋
διηγείται. Δάκρυα χαρά̋ κατρακυλούν
στα μάγουλά τη̋… Ξαφνικά με φωνή
τσακισμένη μα̋ λέει…
-Δε λυπάμαι τίποτε, συναγωνιστέ̋.
Ένα πράγμα φοβάμαι. Πω̋ ίσω̋ δε θα
μπορέσω να αγωνιστώ μαζί σα̋… Πίσω,
προσπαθώντα̋ να κρυφτεί ένα̋ γέρο̋
αντάρτη̋ σκουπίζει ένα δάκρυ…»
Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρο̋ αυτή̋
τη̋ αληθινή̋ ιστορία̋ ζωή̋ και πολέμου
έτσι όπω̋ εγώ την άκουσα και την έζησα
σήμερα κουβεντιάζοντα̋ με τη Νίκη του
βουνού.

-- - - - - -- - - - - - --- -- -- -- -- -- -- - -- - - -- - - - -- - - - - - - Τα γαυγίσματα απ’ του̋ σκύλου̋,
χίλια δυο άλλα σημάδια την οδηγούν.
Σέρνεται… Ψαχουλεύει… Να ένα
ντουβάρι. Κλώθει τη γωνιά, βρίσκει την
πόρτα. Μυρωδιά χόρτου τη χτυπάει.
Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Δίχω̋
πια να σκέφτεται τίποτε, γέρνει κι
αφήνει το ταλαιπωρημένο τη̋ κορμί να
ξαποστάσει στη φιλόξενη και μαλακιά
αγκαλιά του σωριασμένου χόρτου.
Την άλλη μέρα πάει στην πόρτα και

Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκο̋ Καλόγερο̋
έστειλε για το 2 τεύχο̋ την επιστολή
για τον Δ. Τζιούφα. Λόγω χώρου δεν
δημοσιεύσαμε ολόκληρη την επιστολή.
Σ’ αυτό το τεύχο̋ δημοσιεύουμε τον
επίλογο του φίλου του Δ. Τζιούφα από
το βιβλίο του Γιάννη για το χωριό του
Δίλοφο.
(Κ: Αφιερώνεται σε όλου̋ από το χωριό
Δίλοφο, Βοΐου, Κοζάνη̋)
ο χωριό μου, το έμορφο Δίλοφο
ξεχώριζε από τα άλλα χωριά του Βοΐου

Τ

Η μάχη συνεχίζεται. Κι όσο πάει
ξεμακραίνει.
- Ρε συ, άστην τώρα, έχουμε καιρό. Και
στα χάλια πούναι… Έλα να διορθώσουμε
την εμπλοκή. Πάψε ρε. Τρελάθηκε̋;
Θέλει̋ να ξαναπάμε μπροστά;
Ο ένα̋ απ’ του̋ δύο φαντάρου̋ κάτι
λέει. Για του̋ Σλάβου̋ που θέλουν
να πάρουν τη Μακεδονία… Για του̋
προδότε̋… Το μυαλό τη̋ ταξιδεύει.
Πότε στα περασμένα. Πότε σε κείνα που
ονειρευόταν. Ναι, μα καθώ̋ έβαλε το
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τότε στι̋ καλέ̋ του μέρε̋, όταν όλοι οι
κάτοικοί του ζούσαν στο χωριό. Όλα τα
σπίτια ήταν γεμάτα σαν τι̋ κυψέλε̋ των
μελισσιών. Παντού ζωή, κίνηση, γεμάτα
τα σοκάκια, οι πλατείε̋, τα καφενεία και
τα μαγαζιά από κόσμο. Τα πολλά του
δέντρα, η πλούσια βλάστησή του, τα
άφθονα νερά και για του̋ ανθρώπου̋,
αλά και για το πότισμα των μπαχτσέδων
τούδιναν τέτοια ομορφιά που χαιρόσουν
να το βλέπει̋. Ο κόσμο̋ του εργατικό̋,
ήσυχο̋ κι αγαπημένο̋, σπάνια να
έφταναν διαφορέ̋ στα δικαστήρια,
δούλευαν ήσυχα κι αγαπημένα στι̋
δουλείε̋ του̋, πάλευαν με τη φύση
που ήταν κοντά τη̋ κι αυτή κανόνιζε τη
ζωή του̋. Είχε καλού̋ και στρωμένου̋
γεωργού̋, κτηνοτρόφου̋ με μεγάλα
κοπάδια, «τσελνικάδε̋» που έβοσκαν
στα πλούσια χορτάρια και μέρα και νύχτα
αντιλαλούσε ο αχό̋ από τα κυπριά, τα
κουδούνια, που είχαν στα γκεσέμια κι
απ’ τα τσιοκάνια των προβάτων. Έβγαλε
πάρα πολλού̋ επιστήμονε̋, γιατρού̋,
δικηγόρου̋, καθηγητέ̋, δασκάλου̋,
δημόσιου̋ υπάλληλου̋, στρατιωτικού̋,
αξιωματικού̋, στρατηγού̋ μέχρι και
Αρχηγό του ΓΕΣ, τον Πέτρο Νικολόπουλο.
Καλού̋ μαστόρου̋, τεχνίτε̋ ξακουστού̋.
Τα σπίτια του όλα δίπατα, περιποιημένα,
καθαρά, νοικοκυρεμένα κι ο κόσμο̋ με
προθυμία δέχονταν και φιλοξενούσε τον
ξένο και το συγγενή του από άλλο μέρο̋.
Με Συμβούλιο, με Πρόεδρο, με παπά, με
δάσκαλο, με αγροφύλακα που κοιτούσε
την τάξη στο χωριό. Κι αν έβγαινε̋ σε
καμμιά ράχη πάνω από το χωριό κι
αγνάντευε̋, χαίρονταν η ψυχή σου απ’
το βουητό του κόσμου, από την κίνηση
που είχε συνέχεια το χωριό…
Σήμερα το χωριό ρήμαξε, μαράζωσε.
Το βλέπει̋ και χωρί̋ να θέλει̋ σου
φεύγουν τα δάκρυα γι’ αυτή την
κατάντια του χωριού μα̋ κι η ψυχή σου
σφίγγεται και πιο ξέχωρα σε μένα, που
έζησα ογδόντα ολόκληρα χρόνια εδώ
στο χωριό μου. Ο κόσμο̋ έφυγε στι̋
πόλει̋, τα σπίτια έκλεισαν και μόνο
μερικά ανοίγουν για λίγο το καλοκαίρι,
όταν κάποιοι ιδιοκτήτε̋ έρχονται να
περάσουν λίγε̋ μέρε̋ εκεί κοντά στο
πανηγύρι τη̋ Παναγία̋ και πάλι τα
κλείνουν και φεύγουν. Και το χωριό του̋
δίνει όλε̋ τι̋ ευκολίε̋ για να περάσουν
καλά. Έχει καφενείο, μαγαζί, ταβέρνα,
κοινοτικό ξενώνα, όλα του γιου μου του
Τηλέμαχου και προσφέρει τα πάντα,
ψητό, κοκορέτσι, κεφαλοτύρι, φέτα,
γαλοτύρι απ’ το δικό του Τυροκομείο,
που το δουλεύει ο ίδιο̋. Ο κόσμο̋
κάθεται λίγο και πάλι φεύγει στι̋ πόλει̋,
ευχαριστημένο̋ απ’ την περιποίηση, μα
κανένα̋ δεν κάθεται. Ο νου̋ του̋ είναι
να φύγουν. Κι έτσι μένουμε πολύ λίγοι
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και το χωριό έρημο. Και κοντά σ’ αυτό
ήρθε και ο Καποδίστρια̋ (Κ: κρατικό
πρόγραμμα) και μα̋ πήρε και τι̋ Αρχέ̋
του τόπου. Δεν ξέρω και δεν θέλω
να πω πολλά γι αυτή την καινούργια
κατάσταση, άλλοι το είδαν, άλλοι
τόκαμαν, εμένα όμω̋ με στεναχωρεί
πολύ αυτή η κατάσταση που βλέπω
το χωριό έτσι έρημο και βουβό χωρί̋
κόσμο…

- -- - --- - - - - - - - - - - - -- - - - Από τα Γιάννενα ο Σωτήρη̋ Φασούλη̋
α̋
έστειλε
το
ημερολόγιο
«Αγριολούλουδα τη̋ Ζίτσα̋ 2014»
του Πολιτικού Συλλόγου Ζίτσα̋.
Ευχαριστούμε το Σωτήρη Φασούλη
που μα̋ το έστειλε διότι μ’ αυτό το
ημερολόγιο μερικοί από μα̋ μάθαμε
και τι̋ ονομασίε̋ λουλουδιών. Μία
σημείωση στο ημερολόγιο λέει: «Στο
ημερολόγιο του 2014 εκθέτουμε
ένα μικρό δείγμα από τα πάμπολλα
αγριολούλουδα που στολίζου τη
ζιτσιώτικη γη επί χιλιάδε̋ χρόνια,
χωρί̋ να χρειάζονται την ανθρώπινη
φροντίδα. Μοναδικό χρέο̋ μα̋ είναι
να του̋ επιτρέψουμε να συνεχίσουν
να υπάρχουν. Όσο υπάρχουν αυτά, θα
υπάρχουμε κι εμεί̋».

μ

Θεραπευτικέ̋ και άλλε̋ ιδιότητε̋
των λουλουδιών αλθαία, νιγκέλα,
αγριοράδικο,
κυκλάμινο,
κίτρινο
κρινάκι και άγρια ίρι̋ που αντιστοιχούν
στου̋ μήνε̋ Ιούλιο̋, Αύγουστο̋,
Σεπτέμβριο̋, Οκτώβριο̋, Νοέμβριο̋
και Δεκέμβριο̋ στο ημερολόγιο:
Αλθαία
χρησιμοποιείται
για
τι̋
αντιβηχικέ̋,
μαλακτικέ̋
και
αντιφλεγμονώδει̋
ιδιότητε̋
τη̋.
Κατευνάζει του̋ μυϊκού̋ πόνου̋,
εξαφανίζει του̋ μώλωπε̋, ωριμάζει
τα αποστήματα, καταπολεμά τι̋
ουλίτιδε̋ και τι̋ άφθε̋, επουλώνει
τι̋ πληγέ̋. Βοηθάει τα κουρασμένα
νεφρά, καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα,
καταπραΰνει του̋ ερεθισμού̋. Είναι
ευεργετική στι̋ φλεγμονέ̋ και τι̋
παθήσει̋ του πεπτικού (στοματίτιδα,
φαρυγγίτιδα, έλκο̋ στομάχου, εντέρων),
του
αναπνευστικού
(λαρυγγίτιδα,
στηθάγχη,
βρογχίτιδα)
και
του
ουροποιητικού συστήματο̋ (κυστίτιδα,
ψαμμίαση,
πέτρε̋
στα
νεφρά).
Καταπολεμά τον έντονο και ξερό βήχα
και το κρυολόγημα και δρα ω̋ ήπιο
αποχρεμπτικό.
Νιγκέλα - εδώ και αιώνε̋, το γνωστό
μα̋ μαυροσούσαμο ή μαυροκούκι,
το Μελάνθιον του Διοσκουρίδου,
χρησιμοποιείται για τι̋ σπασμολυτικέ̋

του ικανότητε̋, χρησιμοποιείται στην
μαγειρική ω̋ άρτυμα, ωφελεί το
πεπτικό σύστημα, καταπραΰνει του̋
στομαχόπονου̋, τον τυμπανισμό και
του̋ κολικού̋ του εντέρου, το βάμμα
του χρησιμοποιείται ακόμα και σε
ημικρανίε̋ επειδή ελαττώνει του̋
αρτηριακού̋ σπασμού̋ που προκαλούν
τον πόνο. Στην Μέση Ανατολή και στην
Ασία το χρησιμοποιούν ω̋ αντιπυρετικό
κατά του εμέτου, ακόμα και για
ασθένειε̋ του δέρματο̋.
Αγριοράδικο - Πρόκειται για το άγριο
ραδίκι με τα βαθυγάλανα άνθη και
τι̋ μακριέ̋ λευκέ̋ ρίζε̋, το οποίο
συναντάμε σε χέρσου̋ τόπου̋, ξηρά
μέρη, ακόμα και στι̋ άκρε̋ των δρόμων.
Είναι περιζήτητο για τη γεύση του αλλά
και τι̋ διατροφικέ̋ ιδιότητε̋ του. Στην
Ελλάδα συναντάται με τα ονόματα:
«ραδίκι», «πικρολίδι» στη Ζάκυνθο,
«πικραλίδα
και
«αγριοπικραλίδα»
στην
Κέρκυρα,
«πικρομάρουλο»,
«παπαδουλιά» στη Λήμνο, «κιχώρι»
και «πίκρα» ή «πικροκόλλα» σε άλλα
μέρη τη̋ Ελλάδα̋. Τα φύλλα του και οι
ρίζε̋ του γίνονται θαυμάσιε̋ σαλάτε̋
σε συνδυασμό με άλλα χόρτα, τα οποία
κύριο σκοπό έχουν να μετριάσουν την
πικρή γεύση του, όπω̋ ζοχού̋, παπούλε̋
και γαλατσίδε̋. Συλλέγεται αμέσω̋ μετά
τι̋ πρώτε̋ βροχέ̋ και μέχρι τα τέλη
Μαΐου, οπότε το φυτό ανθίζει.
Κυκλάμινο - Το Κυκλάμινο το Γραικό
(cyclamen graecum) είναι το πιο κοινό
είδο̋ κυκλάμινου στην Ελλάδα. Την
ονομασία του άλλωστε την οφείλει
στο γεγονό̋ ότι συναντάται κυρίω̋
στην Ελλάδα καθώ̋ και στα ανατολικά
παράλια του Αιγαίου. Είναι πολυετέ̋
φυτό με μεγάλο κόνδυλο στην ρίζα
από την οποία εκφύονται τα φύλλα και
τα άνθη. Τα άνθη του είναι συνήθω̋
ρόδινα και εντονότερα κόκκινα στην
κάτω πλευρά του̋. Τα φύλλα του είναι
καρδιοειδή σκούρα πράσινα με όμορφε̋
πρασινωπέ̋ ανοιχτόχρωμε̋ αποχρώσει̋
σε συμμετρικού̋ σχηματισμού̋. Το
ύψο̋ του φυτού δεν υπερβαίνει τα 15
εκατοστά. Η περίοδο̋ ανθοφορία̋ του
είναι από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον
Νοέμβριο.
Κίτρινο κρινάκι - Ενδημικό είδο̋ τη̋
Μεσογείου, θα το βρούμε από τη
Ισπανία και την Αλγερία μέχρι το Ιράν και
το Ισραήλ. Στην Ελλάδα απαντάται στη
νότιο Ελλάδα (Στερεά, Πελοπόννησο̋,
Κυκλάδε̋ και Κρήτη). Θα το δούμε σε
πετρώδει̋ τοποθεσίε̋, συνήθω̋ σε
χαμηλό υψόμετρο. Πολυετή̋ βολβώδη̋
πόα.
Άγρια Ίρι̋ - Πολυετέ̋ αρωματικό φυτό,
ενδημικό τη̋ Μεσογείου. Τα όμορφα
ωχροκίτρινα πέταλα καταλήγουν σε

βαθιέ̋ μαβιέ̋ ή μαύρε̋ και σπανιότερα
σε χρυσοκίτρινε̋ αποχρώσει̋. Ανθίζει
στα τέλη του χειμώνα σχηματίζοντα̋
αρκετά μεγάλε̋ συστάδε̋ σε χέρσα
χωράφια,
πετρώδει̋
τοποθεσίε̋,
στι̋ άκρε̋ των δρόμων. Το όνομα
ερμοδάκτυλο̋ αρχικά δόθηκε στο
συγκεκριμένο φυτό από τον βοτανολόγο
MaLoli το 1565, ενώ χρησιμοποιείται
από τον 6ο αιώνα π.Χ για κάποιο είδο̋
κολχικού (Αλέξανδρο̋ εκ Τράλλεων)

που εθεωρείτο εξαιρετικό φάρμακο
κατά τη̋ αρθρίτιδα̋. Στη συνέχεια ο
Λινναίο̋ το περιέγραψε σαν Iris tuberosa τον 18ο αιώνα. Στα τέλη του 18ου
αιώνα διαχωρίστηκε από το γένο̋ Iris
και ταξινομήθηκε σαν ξεχωριστό γένο̋.
Μετά από μοριακέ̋ αναλύσει̋ όμω̋,
που έγιναν στην Αγγλία (Jordell labs,
Kew) τον 20ο αιώνα θεωρείται πιο σωστό
να περιγραφεί με το όνομα Iris tuberosa,
που είχε δώσει ο Λινναίο̋. Τελικά το

αρχαίο όνομα φαίνεται να υπερισχύει.
Η ετυμολογία του από το Ερμή̋ +
δάκτυλο̋ αναφέρεται στα κονδυλώδη
ριζώματα του φυτού που μοιάζουν με
δάκτυλα. Οι βοτανολόγοι που επέλεξαν
αυτό το όνομα για το φυτό έκαναν ίσω̋
ένα έξυπνο τέχνασμα αφού και ο Ερμή̋
ήταν αγγελιαφόρο̋ των θεών όπω̋ και
η Ίρι̋.

Ιούλιο̋
Αλκέα ή Αλθαία
(Althea)
Δενδρομολόχα

Αύγουστο̋
Νιγκέλα ή δαμασκηνήμελάνθιον-μαυροκούκι-κουτσλούλουδο
(Nigella damascene kaldari)

Σεπτέμβριο̋
Αγριοράδικο-πικροράδικο
(Cichorium intybus)

Οκτώβριο̋
Κυκλάμινο
(Cyclamen)

Νοέμβριο̋
Κίτρινο κρινάκι του Φθινοπώρου
κίτρινο̋ κρόκο̋
(Sternbergia lutea)

Δεκέμβριο̋
Άγρια Ίρι̋ Ίριδα με τα βελούδα
Δάκτυλο̋ του Ερμή
(Hermodactylous tuberosus)
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Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει η Άννα
Κεφαλέλη
(Κ: Στο προηγούμενο τεύχο̋ κάναμε
λάθο̋ με τη φωτογραφία τη̋ Ελένη̋
Τραγγανίδα-Μακρυνώτη.
Ζητούμε
συγγνώμη από την Ελένη και από του̋
αναγνώστε̋ μα̋. Η Αννα Κεφαλέλη μα̋
έστειλε τη φωτογραφία τη̋ Ελένη̋).
Η Αννα, παιδί πολιτικών προσφύγων
στη Ρουμανία και μαχητών του ΔΣΕ,

ξεκίνησε μία προσωπική έρευνα για
του̋ αγωνιστέ̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋
και μαχητέ̋ του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδα̋. Του̋ συναντά, καταγράφει
τι̋ αναμνήσει̋ του̋, τον αγώνα του̋,
τι̋ σκέψει̋ του̋. Είναι από του̋ λίγου̋
απόγονου̋ του ΔΣΕ και τη̋ αναγκαστική̋
πολιτική̋ προσφυγιά̋ μα̋, που δεν
‘βαριέται’ να ακούει αυτού̋ του̋
απλού̋ ανθρώπου̋ που δώσανε το πιο
πολύτιμο που έχουν για έναν αγώνα,
για ένα καλύτερο μέλλον στον οποίο
πιστέψανε, για τι̋ ιδέε̋ του̋ και την
ιδεολογία του̋.)

Μ

ε μεγάλη χαρά έλαβα το άσπρο
μεγάλο φάκελο. Δεν ήταν έκπληξη
γιατί το περίμενα. Ήταν όμω̋ τα δύο
βιβλία και μία φωτογραφία. Ξέρω, η
Ελένη Τραγγανίδα έχει το μυαλό τη̋
δίπλα μου. Μιλάει μαζί μου κι α̋ μην
είμαστε κοντά. Εγώ – στη Θεσσαλονίκη
και η Ελένη στον Κορυδαλλό τη̋
Αθήνα̋. Πολλά έχουμε να πούμε…
Αλλά πιο πολλά έχω να ακούσω.
Λόγια ζεστά, χωρί̋ υπερβολέ̋ και τα
ΕΓΩ, γιατί η Ελένη θυμάται ακόμη τα
πονεμένα χρόνια τη̋ εποχή̋. Όχι, παιδί
δεν ήταν ποτέ… Τα χρόνια του πολέμου,
του Εμφυλίου δεν πέρασαν ξηστά από
δίπλα τη̋. Όχι, πέρασαν από μέσα τη̋…
Ο Εμφύλιο̋ δεν ήταν μόνο για του̋
γονεί̋ τη̋ εποχή̋, ήταν και για τα παιδιά
του̋. Τα ματάκια του̋ είδαν πολλά.
Είδαν καμένα σπίτια, σκοτωμένου̋
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γονεί̋ και τα ίδια ήταν κυνηγημένα,
σημαδεμένα…
Γνώρισε αγωνιστέ̋ εκεί, στα βουνά
τη̋ Ελλάδα̋ μαζί και δίπλα στάθηκαν
αντάξια των αγώνων και των ιδανικών
για την Ελευθερία.
Τα γνώρισε όλα η Ελένη. Πόλεμο.
Φυλακέ̋. Αγώνα̋. Γνώρισε και τη μάνα
μου από το βιβλίο Πεζοπορία ζωή̋ και
πολέμου. Σα να γνωρίζονται από καιρό.
Σα να περπάτησαν μαζί, δίπλα, δίπλα
την πορεία του πολέμου και σήμερα
η Ελένη κουβεντιάζει με την κόρη τη̋
Τασούλα̋. Η μία τράβηξε το δρόμο τη̋
ζωή̋ εδώ στην Κοκκινιά τη̋ Αθήνα̋ κι
εγώ έζησα τα χρόνια τη̋ ανεμελιά̋.
Απόλαυσα τα όνειρα τη̋ Ελένη̋, το
σοσιαλισμό. Και τώρα τα λέμε. Κι είναι
πολλά αυτά που έχουμε να πούμε.
Γιατί εγώ τώρα μιλώ με τη Μυρτιά του
βουνού όπω̋ τη γνώρισα στο βιβλίο τη̋
που σήμερα παρουσιάζεται στο θέατρο
τη̋ Αθήνα̋. Μια παράσταση αληθινών
γεγονότων. Μία παράσταση που κάνει
κάθε Άνθρωπο να δακρύσει…
Αλλά σήμερα η Ελένη, στα 80 τη̋ είναι η
μεγάλη αγκαλιά στη σκηνή. Και η Ελένη
μόνο χαιρετά στη σκηνή το μεγάλο
ακροατήριο του θεάτρου. Και η Ελένη
μου τρέμει στη σκηνή από συγκίνηση.
Οι κουβέντε̋ σταμάτησαν. Τα ανοιχτά
χέρια πάνω στη σκηνή τα είπαν όλα…
Γέμισε η σκηνή με τη Μυρτιά του
βουνού. Και αγκάλιασαν τα χέρια τη̋
τον κόσμο όλο. Το λαμπερό πρόσωπο
έβγαλε σιγά-σιγά όλα τα συναισθήματα
τη̋ καρδιά̋ και τη̋ ψυχή̋ τη̋. Χάθηκαν
τα λόγια. Μίλησε η αγκαλιά τη̋ και
το λαμπερό περήφανο χαμόγελό τη̋.
Αυτή είναι η Ελένη Τραγγανίδα, η
Μυρτιά του βουνού, τη̋ φωτογραφία̋
που σήμερα πήρα. Η ΜΥΡΤΙΑ που δεν
τρόμαξε στου̋ κινδύνου̋ του πολέμου
και των φυλακών αλλά λύγισε εκεί, πάνω
στη σκηνή του θεάτρου. Εκεί που τη̋
κόπηκε η λαλιά στα χειροκροτήματα του
κόσμου. Γιατί η Ελένη έμαθε να περπατά
λεβέντικα δίπλα-δίπλα με το χάρο αλλά
και μπροστά στη μεγάλη πρόκληση τη̋
ζωή̋ του σήμερα.
Τώρα περπατάμε μαζί στο δρόμο του
ΑΓΩΝΑ των ΟΝΕΙΡΩΝ. Και με τραβάει
η Ελένη γιατί έχει τη δύναμη και τη
λεβεντιά τη̋ φωτογραφία̋ που κρατώ
στα χέρια μου. Τη σφίγγω γερά γιατί η
Ελένη είναι οι μαχητέ̋ και οι μαχήτριε̋
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋.
Εκεί είναι και οι γονεί̋ μου, οι μαχητέ̋
του Δημοκρατικού Στρατού που
έσπειραν τον σπόρο τη̋ επόμενη̋ γενιά̋.
(26/01/2014, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

-- - --- - - -- - - - - - - - - - - - -- -

Απόσπασμα
από
το
βιβλίο
«Μυρτιά του βουνού, μαρτυρία
μια̋ ανταρτοπούλα̋» τη̋ Ελένη̋
Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη:
Στι̋ φυλακέ̋ «Αβέρωφ»
«Μα̋ πήγαν στι̋ φυλακέ̋ Αβέρωφ.
Φτάσαμε εκεί ένα μεσημέρι. Μπαίνοντα̋
μέσα τα χάσαμε, βλέποντα̋ πόσε̋
πολλέ̋ γυναίκε̋ ήταν σ’ ένα μικρό χώρο.
Οι γυναίκε̋ όμω̋ ήταν όμορφα ντυμένε̋
και καθαρέ̋. Μόλι̋ μα̋ είδαν ήρθαν
κοντά μα̋, αλλά εμεί̋ με τα παντελόνια
κολλημένα απάνω μα̋ κι άπλυτε̋
βρωμούσαμε ολόκληρε̋. Κάποια από
τι̋ γυναίκε̋ φώναξε στι̋ καλόγριε̋, που
ήταν δεσμοφύλακε̋ να μα̋ επιτρέψουν
να πάμε στα λουτρά για να πλυθούμε
γιατί έτσι όπω̋ ήμασταν, ήταν αδύνατο
να μα̋ δεχτούν. Μα̋ έδειξαν που να
πάμε. Πλυθήκαμε και λίγο αργότερα μα̋
έβαλαν στο θάλαμο υποδίκων.
Για μένα η φυλακή ήταν κάτι το
θαυμάσιο, το δημιουργικό, το σχολείο
μου, το σπίτι μου και το κόμμα μου. Δεν
μπορούσα να φανταστώ πώ̋ οι γυναίκε̋
που βρίσκονταν εκεί, ήξεραν τόσα πολλά
πράγματα. Μερικέ̋ ήταν δικηγόροι,
γιατροί, καθηγήτριε̋, ηθοποιοί κι όλε̋
του̋ έκαναν πολλά και διάφορα εκεί
μέσα για να είναι η ζωή μα̋ όχι μόνο
υποφερτή αλλά και χρήσιμη για όλε̋
μα̋.
Στη φυλακή γίνονταν πράγματα και
προκαλούσαν το θαυμασμό όλων
εκείνων που τα έβλεπαν. Το πρωί
τσάι και γυμναστική, μετά καθάρισμα
θαλάμου και κρεβατιών, το μεσημέρι
φαγητό και κατάκλιση, το απόγευμα
μάθημα, εργαστήριο ραπτική̋, πλέξιμο,
κέντημα, χειροτεχνία, ανάλυση βιβλίου,
Μαρξισμό̋, Λενινισμό̋, διάβασμα
λογοτεχνικών βιβλίων και ανάλυση των
κειμένων του̋, καλλιτεχνικό πρόγραμμα,
χορό̋, χορωδία, θέατρο, έκθεση
ζωγραφική̋ και χειροτεχνία̋.
Εγώ και η Αλεξάνδρα ζούσαμε σαν
όνειρο, αλλά δεν μπορούσαμε να
συγκεντρωθούμε απόλυτα. Όταν μα̋
περίσσευε λίγο̋ χρόνο̋ πηγαίναμε σε
μια γωνιά, μιλούσαμε για του̋ γνωστού̋
μα̋ αντάρτε̋ που σκοτώθηκαν σε
διάφορε̋ μάχε̋ που είχαμε δώσει κατά
καιρού̋ κι αρχίζαμε τα κλάματα, μέχρι
που μα̋ έπαιρναν χαμπάρι οι άλλε̋
γυναίκε̋, οι οποίε̋ κι έτρεχαν αμέσω̋
κοντά μα̋ και μα̋ μάλωναν. Σιγά-σιγά,
όμω̋ οι δυο μα̋ με την Αλεξάνδρα
αρχίσαμε
να
προσαρμοζόμαστε
στο πρόγραμμα τη̋ φυλακή̋, να
συμμετέχουμε στα κοινά, να είμαστε
πρώτε̋ στι̋ διάφορε̋ εκδηλώσει̋, κλπ,
κι η ζωή μα̋ στη φυλακή τραβούσε το
δρόμο τη̋.

Στη φυλακή κάθε φορά που έφερναν
κάποιε̋ κρατούμενε̋ μία από τι̋
φυλακισμένε̋ τι̋ πλησίαζε και ζητούσε
να πουν τα ονόματά του̋ κι ύστερα
φώναζε δυνατά τα ονόματα αυτά,
μήπω̋ ανάμεσά του̋ υπήρχαν κάποιοι
δικοί μα̋ άνθρωποι. Μια μέρα φέραν
κάποιε̋ κρατούμενε̋ από το Τρίκερι
για να τι̋ περάσουν από δίκη. Λίγο
αργότερα, ανάμεσα από τα ονόματα
των γυναικών αυτών ακούστηκε και το
ονοματεπώνυμο Δήμητρα Μακρυνιώτη.
Πήγε να σπάσει η καρδιά μου, συνήρθα
όμω̋ γρήγορα, τρέχω κάτω και βλέπω
τη μητριά μου να κάθεται πάνω στο
μπογαλάκι τη̋ σκυφτή και μαζεμένη σαν
τρομαγμένο πουλί! Τρέχω κοντά τη̋.
-Μάνα μου, μανούλα μου, τη̋ λέω και
την αγκαλιάζω.
Με βλέπει και βάζει τι̋ φωνέ̋:
-Ελένη! Εσύ είσαι παιδί μου, έλεγε και
ξανάλεγε με λυγμού̋, κρατώντα̋ με
στην αγκαλιά τη̋.
Καθίσαμε μαζί πάνω στο μπογαλάκι
τη̋, κι εκείνη άρχισε να με ρωτάει για
χίλια δυο. Τη̋ έλεγα όσο μπορούσα πιο
λίγα από αυτά που ήξερα για να μη την
στενοχωρήσω. Κλαίγοντα̋ μου μιλούσε
για τον πατέρα μου, για τον αδερφό
μου το Θανάση και τη φαμελιά του, μου
έλεγε τα δικά τη̋.
Κάποια στιγμή ακούστηκε από δίπλα μια
φωνή:
-Οι κρατούμενε̋ που ήρθαν τώρα, να
πάνε να πλυθούν και ν’ απολυμανθούν
– πράγμα που γινόταν κάθε φορά που
έφερναν καινούργιε̋ κρατούμενε̋. Η
μάνα μου, όμω̋ δεν ήξερε.
-Σήκω, τη̋ λέω, θα πάμε να πλυθεί̋.
Πήραμε τα πράγματά τη̋, τα πήγαμε
στο θάλαμό μου και μετά κατεβήκαμε
στα πλυντήρια. Τα πλυντήρια ήταν
ένα̋ θάλαμο̋ με βρύσε̋, τσιμεντένιε̋
σκάφε̋ και ντου̋. Μόλι̋ μπήκαμε, η
μάνα μου έκανε αμέσω̋ προ̋ τα πίσω.
Τη ρωτάω:
-Πού πα̋, μάνα;
-Ποπό, παιδάκι μου, αυτέ̋ εκεί μέσα
είναι όλε̋ γυμνέ̋ όπω̋ τι̋ γέννησε η
μάνα του̋!
-Ε, κι άμα;
-Άσε παιδάκι μου να τελειώσουν αυτέ̋
κι ύστερα μπαίνουμε κι εμεί̋.
-Μη ντρέπεσαι, μάνα, εδώ κάνουμε
μπάνιο όλε̋ μαζί, έλα…
-Όχι, εγώ δε γδύνουμε μπροστά του̋, να
εδωνά θα λουστώ και θα πλυθώ… είπε
και τρύπωσε πίσω απ’ τη τη σκάφη.
Τα κορίτσια τη̋ ρίχτηκαν γελώντα̋, την
έγδυσαν, την έβαλαν κάτω απ’ το ντου̋
και την έπλυναν…
Το πρωί, η μάνα μου με φώναξε κοντά
τη̋, μου πιάνει τα χέρια και μου λέει
μιλώντα̋ μου σιγανά:

-Άκου, παιδί μου. Εμένα θα με πάνε στη
Λαμία για δίκη κι όλα δείχνουν πω̋ θα
με σκοτώσουν. Αν γλυτώσει̋ εσύ, να
μαζέψει̋ τη Σταμούλα, την πήραν και
είναι υπηρέτρια στη Λαμία.
Τη μέρα που έφυγε η μάνα μου για τη
Λαμία, χωρίσαμε με πολύ συγκίνηση
και κλάμα, κάνοντα̋ κουράγιο η μία
στην άλλη. Την πέρασαν αργότερα από
δίκη αλλά δεν έγινε αυτό που φοβόταν.
Γλύτωσε και πέθανε 87 χρονών.
Όσο για μα̋ τι̋ άλλε̋ κρατούμενε̋ στι̋
φυλακέ̋ Αβέρωφ, από κάποια στιγμή
και πέρα η ζωή μα̋ άρχισε να γίνεται
δύσκολη. Η άρχουσα τάξη εκείνο τον
καιρό έκανε ότι μπορούσε να μα̋
τσακίσει τα νεύρα, βάζοντα̋ σε ενέργεια
όλο και πιο σύγχρονε̋ μεθόδου̋ πίεση̋
και εκβιασμού για να ξεριζώσει από μέσα
μα̋ ότι ωραίο υπήρχε. Προσπαθούσαν
να μα̋ κάνουν να λυγίσουμε, να σπάσουν
το δέσιμο που είχαμε μεταξύ μα̋. Κάθε
ώρα που περνούσε η ζωή γινόταν όλο
και πιο αφόρητη. Απαγόρευσαν το
βιβλίο, το τετράδιο, το ψαλίδι και κάθε
εργαλείο που θα μπορούσε να μα̋
βοηθάει να ξεχνούμε πω̋ βρισκόμασταν
στη φυλακή. Έψαχναν σε κάθε γωνία,
ω̋ και σωματική έρευνα μα̋ έκαναν
για να βρουν και να μα̋ πάρουν όλα
τα απαγορευμένα απ’ αυτού̋. Μα̋
απαγόρευσαν να ερχόμαστε σε επαφή
με δικού̋ μα̋ ανθρώπου̋, συγγενεί̋
και φίλου̋ που ήθελαν να μα̋ δουν
για να μη μαθαίνουμε τίποτα απ’ όσα
γίνονταν έξω από τη φυλακή εκείνη
την εποχή. Εκτελέσει̋ γίνονταν σχεδόν
κάθε μέρα. Μέσα στι̋ φυλακέ̋ διέδιδαν
με τρόπο πω̋ η τάδε από εμά̋ έκανε
δήλωση μετάνοια̋ για να μα̋ κάνουν
να τσακωθούμε μεταξύ μα̋ κι άλλα
τέτοια πολλά. Προσπαθούσαν με χίλιου̋
τρόπου̋ να τσακίσουν την αδούλωτη
ψυχή μα̋.
Όσε̋ ήμασταν από χωριά προσπαθούσαν
να μα̋ παρασύρουν, να μα̋ κάνουν
‘καρφιά’.
Μια μέρα εμένα και την Αλεξάνδρα μα̋
φώναξαν στη Διεύθυνση. Μπαίνοντα̋
σ’ ένα γραφείο, είδαμε τον ανακριτή να
κάθεται στην καρέκλα του γραφείου του
μ’ έναν φάκελο μπροστά του.
Χωρί̋ να σηκώσει κεφάλι ρωτάει:
-Εσύ είσαι η Ελένη Μακρυνιώτη;
-Μάλιστα.
-Γιατί σε κατηγορούν παιδί μου;
-Γιατί ήμουν αντάρτισσα.
-Οι αντάρτε̋ σε πήραν με το ζόρι;
-Όχι, πήγα μόνη μου.
Σήκωσε το κεφάλι του, με κοίταξε μ’ ένα
άγριο βλέμμα κι έβαλε τι̋ φωνέ̋:
-Το λε̋ κιόλα̋, έ;
-Την αλήθεια λέω κύριε.
-Μετάνιωσε̋ για την απερισκεψία σου;

-Όχι, κύριε!
-Και το λε̋, αδιάντροπη, χάσου απ’
τα μάτια μου και θα σε χώσω στην
απομόνωση για να μάθει̋.
Εγώ του χαμογέλασα, εκείνο̋ νευρίασε
κι έβαλε τι̋ φωνέ̋:
-Πάρτε την από δω και κρατήστε την έξω
μέχρι να τελειώσω.
Φώναξαν την Αλεξάνδρα κι εγώ απ’ έξω
ακούω να τη ρωτάει:
-Εσένα, Ζούγρου σε πήραν οι αντάρτε̋
με το ζόρι, έ;
-Ναι, αλλά, δηλαδή…
-Εσύ είσαι καλό κορίτσι και δε θα μου
πει̋ ότι μου είπε η άλλη.
-Και ποιο̋ σα̋ είπε, κύριε ότι εγώ θα σα̋
πω αυτά που εσεί̋ θέλετε;
Αυτό ήταν, ο ανακριτή̋ χτυπώντα̋ το
γραφείο με τι̋ γροθιέ̋ του φώναζε:
-Μπουντρούμι, απομόνωση και φέρτε
να υπογράψω τη δικογραφία για το
Στρατοδικείο.
Οι καλόγριε̋ συνοδοί μα̋ πήγαν στην
απομόνωση, οι συγκρατούμενε̋ μα̋ δεν
ήξεραν τι γίνεται, νόμισαν πω̋ μα̋ πήγαν
για εκτέλεση κι άρχισαν να φωνάζουν,
ήθελαν να μα̋ δουν, δεν κατέβαιναν
για φαγητό, χτυπούσαν τα κουτάλια στα
τραπέζια ρυθμικά, φωνάζοντα̋:
-Αίσχο̋! Αίσχο̋! Αίσχο̋!
Το μπουντρούμι είχε μια σκάλα με
καμιά δεκαριά σκαλιά που τέλειωναν σ’
ένα διάδρομο. Άνοιξαν τι̋ πόρτε̋ των
κελιών και μα̋ έβαλαν χωριστά την κάθε
μία μα̋ στο κελί τη̋.
Στην άκρη του κελιού, υπήρχε ένα
τσιμεντένιο κρεβάτι, ένα δοχείο για τι̋
σωματικέ̋ μα̋ ανάγκε̋ κι ο τόπο̋ γύρω
ήταν γιομάτο̋ κατσαρίδε̋ και ποντίκια.
Στο μπουντρούμι αυτό, οι Γερμανοί
έκλειναν κάποτε Έλληνε̋ πατριώτε̋.
Λίγο αργότερα, μια καλόγρια μαζί με μια
κοπέλα ήρθαν και μα̋ έφεραν φαΐ.
Η καλόγρια είπε:
-Θα σα̋ βγάλουν, το έκαναν για
εκφοβισμό.
Η Αλεξάνδρα κι εγώ δεν ακούγαμε
τίποτα απ’ όλα αυτά, ούτε φοβόμασταν
τίποτα, αντίθετα ήμασταν υπερήφανε̋
γιατί με τον τρόπο μα̋ του̋ δείχναμε
πω̋ τίποτα δε χάθηκε για μα̋, και πω̋
όσο θα υπάρχουμε θα είμαστε έτοιμε̋
ν’ αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο.
Κάποτε μα̋ έβγαλαν απ’ το μπουντρούμι.
Τα πράγματα για μένα και την Αλεξάνδρα
έγιναν βέβαια καλύτερα, αλλά τα
πράγματα στη φυλακή γίνονταν όλο και
πιο δύσκολα για όλε̋ μα̋. Κάθε μέρα,
έφερναν καινούργιε̋ κρατούμενε̋.
Κάθε
τόσο
γίνονταν
εκτελέσει̋
καταδικασμένων αγωνιστών σε θάνατο
και τα Στρατοδικεία δούλευαν συνέχεια.
Και κάποια μέρα, ήρθε η δική μα̋ σειρά!
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Από
την
Ελένη
Μακρυνιώτη, Αθήνα

Τραγγανίδα-

Τ

ασούλα μου, σε χαιρετώ από την
ταλαίπωρη και βασανισμένη μα̋
πατρίδα. Σήμερα που σου γράφω πήρα
το περιοδικό και σε ευχαριστώ. Μου
έδωσε μεγάλη χαρά και κουράγιο. Η
δουλειά που κάνει̋ είναι πολύ σπουδαία
και θέλει κουράγιο και αγάπη γιατί πολύ
λάσπη φάγαμε για να μα̋ αφανίσουν
και να φέρουν την ιστορία στα μέτρα
του̋. Μην του̋ αφήσετε! Γράψτε γι’
αυτόν τον αγώνα του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδα̋ που ήταν πέρα για
πέρα ταξικό̋. Γράψτε γι’ αυτού̋ του̋
άταφου̋ και λησμονημένου̋ αγωνιστέ̋.
Γράψτε και γι’ αυτού̋ που κατά λάθο̋
ζήσανε και ένα̋ - ένα̋ τώρα φεύγουμε
με την πίκρα στα χείλη και φορτωμένοι
τι̋ πληγέ̋ του πολέμου.
Εμεί̋ κάναμε το καθήκον μα̋. Καήκαμε
για να ζεστάνουμε τον κόσμο. Και
είμαστε περήφανοι! Γράψτε! Ψάξτε!
Με πολύ αγάπη

Τραγγανιδα 1
Η Ελένη Τραγγανίδα-Μακρυώτη, σήμερα στα 80 τη̋, με ανοιχτά τα χέρια στο κέντρο με του̋
ηθοποιού̋ μετά την παράσταση αφιερωμένη στη ζωή τη̋ “Μυρτιά του Βουνού” βασισμένη
στο βιβλίο τη̋ “Μυρτιά του Βουνού”

---------------- - -- - -- - Από την Αθήνα, ο Άρη̋ Καρρέρ γράφει

Α

πό την Εθνική Ασφαλιστική
ενθουσιάστηκαν σχετικά με το
δημοσίευμα για το Μουσείο στο οποίο
γινόντουσαν τα βασανιστήρια στα
μπουντρούμια τη̋ οδού Κοραή 4. Και
ευχαρίστησαν πολύ τόσο εμένα όσο
και το Καλημέρα που δημοσίευσε το
κείμενο.

Θεατρο 2
Το κουπόνι για την παράσταση

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
Νίκο̋ Κοματσέλη̋
1964 – 2014
Με μεγάλη θλίψη στι̋ 15 Μαΐου 2014
αποχαιρετήσαμε τον σύντροφο Νίκο
Κοματσέλη, ο οποίο̋ «έφυγε» από τη
ζωή αφήνοντα̋ πίσω του δύο κόρε̋
και τη συντρόφισσα τη̋ ζωή̋ του. Ο
Νίκο̋ Κοματσέλη̋ ήταν ένα από τα
πιο δραστήρια μέλη τη̋ Ελληνική̋
Κοινότητα̋ Πράγα̋ και ιδρυτικό μέλο̋
τη̋ Λέσχη̋ Φίλων και Οπαδών του
ΚΚΕ. Θα μα̋ λείψει ο σύντροφο̋ Νίκο̋,
θα μα̋ λείψει το γλυκό χαμόγελο
του, η συμπόνια που έδειχνε για τον
συνάνθρωπό του, η καλοσύνη και η
ανθρωπιά του, η μεγάλη αγάπη και
αφοσίωση του για μια δίκαια κοινωνία,
η πίστη του στα υψηλά ιδανικά τη̋
ιδεολογία̋ του, των ιδεών του. Ο
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σύντροφο̋ Νίκο̋ στήριζε τη Κοινότητά
μα̋ όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ηθικά.
Πάντα μα̋ συμβούλευε και βοηθούσε
μπροστά σε δυσκολίε̋, πάντα είχε χρόνο
για κάθε άνθρωπο που του ζητούσε
βοήθεια, για όλου̋ μα̋ στην Κοινότητα.
Η Ελληνική Κοινότητα τη̋ Πράγα̋, η
Σύνταξη του περιοδικού μα̋ και η Λέσχη
Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ εκφράζουν
τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια του̋ για
το ξαφνικό χαμό του Νίκου στι̋ δύο
κόρε̋ του, στη συζύγου του, σε όλου̋
του̋ συγγενεί̋ του στην Τσεχία και στην
Ελλάδα.
Α̋ είναι αιώνια η μνήμη του.
Καλό σου ταξίδι Νίκο!

Η Λέσχη Φιλελλήνων καταθέτει
λουλούδια στο μνημείο Κρχανιτσε

Συνάντηση με τον αγωνιστή τη̋ ΕΑ Κώστα
Λέκκα στη Λεμεσό

