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γιορτάζει τα 71 χρόνια τη̋ ΕΠΟΝ
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Ρουμανία. Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη από τη Θεσσαλονίκη (παιδί πολιτικών 
προσφύγων στη Ρουμανία), για το φωτογραφικό και άλλο υλικό που μα̋ έστειλε. 
Διαβάστε περισσότερα για την Άννα στο «Κουβέντα με την Άννα Κεφαλέλη». 
Αφιερώσαμε και μερικέ̋ σελίδε̋ στου̋ συμπατριώτε̋ μα̋ από το χωριό Άγιο 
Γερμανό Φλώρινα̋, το οποίο στον εμφύλιο πόλεμο ήταν ανταρτοκρατούμενο και το 
1949 δεν είχε ούτε έναν κάτοικο (οι περισσότεροι φύγανε στον Καναδά, στι̋ ΗΠΑ, 
Γερμανία, κ.ά. Ευχαριστούμε την Αλίκη Ματσάγγα, από τον Άγιο Γερμανό για τι̋ 
πληροφορίε̋ που μα̋ έδωσε. Συνεχίζουμε την ιστορία του ελληνόπουλου από τη 
Νότια, Κώστα Μιχαηλίδη, με αποσπάσματα από το ημερολόγιο του για το 1950. Στι̋ 
επιστολέ̋, θα βρείτε και φωτογραφίε̋ λουλουδιών από το όμορφο ημερολόγιο του 
Συλλόγου Ζίτσα, το οποίο μα̋ έστειλε ο Σωτήρη̋ Φασούλη̋ από τα Γιάννινα και τον 
ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλου̋ εγώ προσωπικά έμαθα το όνομα του αγαπημένου 
μου λουλούδι, Γάλανθο̋ ή Χιονολούλουδο στα ελληνικά. 
Καλή ανάγνωση
Τασούλα

Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Νέα̋ Υόρκη̋ στην Πράγα για την οικονομική 

ενίσχυση του περιοδικού μα̋ - 10.000 κορόνε̋.

  

Στι̋ 20 Απριλίου, Πάσχα, μπορούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί στο εστιατόριο-

ταβέρνα «Όλυμπο» με παραδοσιακά ελληνικά φαγητά του Πάσχα και ελληνική 

μουσική. 

Την αίτηση-δήλωση για τι̋ Ευρωεκλογέ̋ την στέλνουμε ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση www.ypes.gr , βγάζουμε τρία αντίγραφα, τα τρία αντίγραφα τα 

επικυρώνουμε στην Πρεσβεία τη̋ Ελλάδα̋ (μέχρι 28 Μάρτη 2014) και ψηφίζουμε 

στι̋ 24 Μαΐου 2014 στην Πρεσβεία τη̋ Ελλάδα̋ στην Πράγα. 

Καλή ανάγνωση!

Τασούλα Ζησάκη-Healey
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
22 Φεβρουαρίου 

πάνω από 75 άτομα γιορτάσαμε  τα 

71 χρόνια από την ίδρυση τη̋ ΕΠΟΝ 

(23 Φεβρουαρίου 1943) με πολλού̋ 

συμπατριώτε̋ μα̋, ΕΠΟΝίτε̋, από 

άλλε̋ πόλει̋ και κυρίω̋ από το Μπρνο. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί 

νέοι και μεγαλύτεροι Έλληνε̋, Τσέχοι, 

Βούλγαροι, Ρώσοι, Άγγλοι κ.ά., δίνοντα̋ 

διεθνιστική απάντηση στην ανάγκη 

απομόνωση̋ του φασισμού και ένταση̋ 

τη̋ πάλη̋ ενάντια στο εκμεταλλευτικό 

σύστημα που τον εκτρέφει. Την 

εκδήλωση αυτή άνοιξε η Πρόεδρο̋ 

τη̋ ΕΚ Πράγα̋ με μία σύντομη ομιλία 

για τη δράση τη̋ ΕΠΟΝ. Η ορχήστρα 

«Η Παρέα» του Τρύφωνα Μόρα από 

το Μπρνο, παρουσίασε ένα υπέροχο 

πρόγραμμα με αντάρτικα τραγούδια 

από όλο τον κόσμο και πολλέ̋ άλλε̋ 

επιτυχίε̋ του ελληνικού τραγουδιού. Το 

επίσημο μέρο̋ έκλεισε με αντάρτικού̋ 

χορού̋. Η Πρόεδρο̋ τη̋ Κοινότητα̋ 

τίμησε τον Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα, 

την Πετρούλα Πετσίνη, τον Λεωνίδα 

Ζήκο και Χαρίκλεια Χατζηιωάννου με 

το αναμνηστικό «Τιμή̋ Ένεκεν» για τη 

συμβολή του̋ στην ΕΑΜική Αντίσταση 

και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα̋. 

Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε του̋ 

Έλληνε̋ φοιτητέ̋ από το Πολυτεχνείο 

τη̋ Πράγα̋, τον Πρόεδρο τη̋ Λέσχη̋ 

Φιλελλήνων, Μιλάν Κονέτσνυ, την 

Πρόεδρο τη̋ βουλγάρικη̋ κοινότητα̋ 

«Αναγέννηση̋» Μαρία Ζαχάριεβα και 

τον Διευθυντή του Σπιτιού Εθνικών 

Μειονοτήτων, Γιακούμπ Στέντρον 

με τη σύζυγό του (ναι, παντρεύτηκε! 

Να ζήσουν!), ο οποίο̋ λόγω άλλων 

υποχρεώσεων, ήρθε αργότερα. Η 

ταβέρνα «Όλυμπο̋»  ετοίμασε ένα 

υπέροχο «τραπέζι» με ελληνικού̋ 

μεζέδε̋ και την τούρτα τη̋ ΕΠΟΝ. Η 

Όλγα Κριβομπόκοβα, από τη Ρωσία, μα̋ 

πρόσφερε μία τούρτα με το σύμβολο τη̋ 

ΕΠΟΝ, η οποία έφτιαξε με τα χεράκια 

τη̋. Όπω̋ πάντα οι Βιολέτα Καρανίκου, 

Ανθούλα Μπότου, Γίτκα Βλάχου, 

Γιαννούλα Βαρελά μα̋ πρόσφεραν τι̋ 

νόστιμε̋ πίτε̋ του̋.  Αρκετοί νέοι Τσέχοι 

που διάβασαν το βιβλίο τη̋ Τασούλα̋ 

Ζησάκη-Healey «Ο Ελληνισμό̋ τη̋ 

Τσεχία̋» σε τσέχικη μετάφραση, 

συμμετείχαν στην εκδήλωση και είχαν 

την ευκαιρία να συναντήσουν «τα παιδιά 

του 1948» του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου και να συζητήσουν μαζί του̋. 

Τα σχόλια για το βιβλίο που ακούσαμε 

ήταν: «Πολύ συγκινητική ιστορία. 

Πολύ δραματική και μεί̋ να ζούμε με 

αυτού̋ του̋ ανθρώπου̋, οι οποίοι 

είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη̋ δική̋ μα̋ 

κοινωνία̋ και τη̋ δική̋ μα̋ ιστορία̋, 

και εμεί̋ να μην ξέρουμε τίποτα για την 

τόσο ενδιαφέρουσα και πλούσια ζωή 

του̋. Το βιβλίο το διάβασε ολόκληρη η 

οικογένεια μου… μονορούφι». Και ένα̋ 

άλλο̋ Τσέχο̋ αναγνώστη̋ σχολίασε: 

«Εάν και είναι πολύ ‘αριστερό’, δεν παύει 

να συγκινεί και ‘δεξιού̋’ αναγνώστε̋». 

Ευχαριστούμε τον χορηγό τη̋ εκδήλωση̋ 

αυτή̋ (την χορηγεί κάθε χρόνο) Robin 

Healey και όλου̋ του̋ συμπατριώτε̋ 

μα̋ που κάνανε μεγάλο δρόμο για να 

παραβρεθούν στην εκδήλωση μα̋, 

από το  Σούμπερκ, Μπρνο και βέβαια 

και από την Πράγα. (Στη φωτογραφία 

η τούρτα τη̋ ΕΠΟΝ, έργο τη̋ Όλγα̋ 

Κριβαμπόκοβα-Κοβαλένκο, φίλη τη̋ 

Κοινότητα̋ μα̋!). Ναι, ευχαριστούμε 

την οικογένεια Κοβαλένκο, την Βιολέτα 

Καρανίκου και την Αλεξάνδρα Σπούρνα, 

από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του 

Πολυτεχνείου τη̋ Πράγα̋, για όλε̋ 

τι̋ δουλειέ̋ που χρειάζεται μία τέτοια 

εκδήλωση και προπαντό̋ το πλύσιμο 

των πιάτων, ποτηριών, στρώσιμο του 

τραπεζιού και το καθάρισμα των χώρων 

τη̋ εκδήλωση̋.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 71 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΝ (ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ)
23 Φλεβάρη 1943 

Ιστορία γραμμένη με αγώνε̋ και αίμα 
(από το Ημερολόγιο τη̋ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, 2013 για τα 70 χρόνια από την ίδρυση τη̋ ΕΠΟΝ. Ευχαριστούμε 

τον Νίκο Καλόγερο από τη Θεσσαλονίκη που κάθε χρόνο μα̋ στέλνει το Ημερολόγιο τη̋ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. 

Εγώ τα φυλάγω…)

Ο ένοπλο̋ αγώνα̋

Απ’ την πρώτη στιγμή τη̋ ίδρυσή̋ τη̋, 

η ΕΠΟΝ πήρε ενεργό μέρο̋ στον ένοπλο 

αγώνα κατά των χιτλερο-φασιστών 

κατακτητών. Από του̋ πρώτου̋ 16 

αντάρτε̋ που ήταν η πρώτη αντάρτική 

ΕΠΟΝίτικη ομάδα, στι̋ αρχέ̋ του 1943, 

μέχρι την ώρα τη̋ απελευθέρωση̋, τον 

Οκτώβρη του ’44, τα μέλη και στελέχη 

τη̋ ΕΠΟΝ που έγιναν αντάρτε̋ του 

ΕΛΑΣ, είχαν ξεπεράσει του̋ 35.000. 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Κεντρικού 

Συμβουλίου τη̋ ΕΠΟΝ προ̋ το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων για το 

χαρακτήρα, του̋ σκοπού̋ και τη δράση 

τη̋ από την ίδρυσή τη̋ έω̋ το 1945, 

αναφέρεται για τον ένοπλο αγώνα:

Πάνω από 8.000 επίλεκτοι ΕΠΟΝίτε̋ 

αντάρτε̋ πολέμησαν του̋ Ιταλού̋, 

του̋ Γερμανού̋ και του̋ Βούλγαρου̋ 

κατακτητέ̋ μέσα απ’ τι̋ γραμμέ̋ 

200 υποδειγματικών στρατιωτικών 

σχηματισμών τη̋ ΕΠΟΝ.

Πάνω από 27.000 μέλη και στελέχη 

τη̋ ΕΠΟΝ, εκτό̋ απ’ του̋ παραπάνω, 

πολέμησαν μέσα απ’ του̋ άλλου̋ 

σχηματισμού̋ του ΕΛΑΣ.

Σε 430 μάχε̋ και συγκρούσει̋ πήραν 

μέρο̋ οι αντάρτικε̋ μονάδε̋ τη̋ ΕΠΟΝ.

Στι̋ μάχε̋ αυτέ̋ έπεσαν πάνω από 

1.300 μέλη και στελέχη τη̋ ΕΠΟΝ ω̋ την 

απελευθέρωση.

Και στι̋ πόλει̋ – προπάντων στην Αθήνα 

– οι ΕΠΟΝίτε̋ μαχητέ̋ έδωσαν μάχε̋ 

με του̋ Γερμανού̋ και τα προδοτικά 

Τάγματα Ασφαλεία̋ στι̋ λαϊκέ̋ 

γειτονιέ̋. 

Η μάχη κατά τη̋ πείνα̋

Ιστορική έχει μείνει και η μάχη που 

έδωσε η ΕΠΟΝ για την καταπολέμηση τη̋ 

πείνα̋, η οποία τότε θέριζε παιδιά και 

νεολαία. Έδωσε άμεσα την κατεύθυνση, 

ο αγώνα̋ να έχει στόχο τη χορήγηση 

100 δράμια ψωμί τη μέρα και 8 δράμια 

λάδι. Επίση̋, αγωνίστηκε για την 

προστασία των μικρών παιδιών και την 

οργάνωση ψυχαγωγία̋ και αλληλεγγύη̋ 

ανάμεσα στου̋ νέου̋. Υπολογίζεται 

ότι, μόνον στι̋ πόλει̋, εξασφαλίστηκαν 

220 οργανωμένα συσσίτια για 65.000 

παιδιά.

Οι διαδηλώσει̋ στι̋ πόλει̋ και η 

συμμετοχή τη̋ ΕΠΟΝ

Λίγε̋ μέρε̋ μετά το μεγαλειώδη αγώνα 

κατά τη̋ πολιτική̋ επιστράτευση̋, 

στι̋ 24 Μαρτίου 1943, παραμονή τη̋ 

εθνική̋ γιορτή̋ και ένα μήνα μετά την 

ίδρυση τη̋ ΕΠΟΝ, 5.000 ΕΠΟΝίτε̋ και 

ΕΠΟΝίτισσε̋ «Αψηφώντα̋ τα βόλια 

στεφανώνουν τι̋ προτομέ̋ των ηρώων 

του ’21 και την άλλη μέρα δεκάδε̋ 

χιλιάδε̋ διαδηλώνουν στου̋ δρόμου̋ 

με τα συνθήματα του ΕΑΜ και τη̋ ΕΠΟΝ 

χαιρετώντα̋ την εθνική επέτειο», όπω̋ 

αναφέρεται στην έκθεση του ΚΣ τη̋ 

ΕΠΟΝ.

Μια απ’ τι̋ σημαντικότερε̋, όμω̋, μάχε̋ 

που έδωσε η ΕΠΟΝ ήταν η κορυφαία 

διαδήλωση του λαού και τη̋ νεολαία̋ 

τη̋ Αθήνα̋ ενάντια στην επέκταση των 

Βούλγαρων φασιστών στην Ελληνική 

Μακεδονία τον Ιούλη του 1943.

Η χιτλερική διοίκηση, αντιμέτωπη με 

τα κρίσιμα προβλήματα του πολέμου, 

πήρε την απόφαση να παραχωρήσει 

ολόκληρη τη Μακεδονία και τη 

Θράκη στου̋ Βούλγαρου̋ φασίστε̋. 

Η μάχη ξεκίνησε στι̋ 7 Ιούλη απ’ τη 

Θεσσαλονίκη. Χιλιάδε̋ νέοι και πλήθη 

λαού ξεκίνησαν με διαδήλωση από την 

Αποστόλου Παύλου. Το ίδιο βράδυ στη 

Νεάπολη μιλούν, σε συγκέντρωση λαού 

και νεολαία̋, στελέχη του ΕΑΜ και τη̋ 

ΕΠΟΝ, ξεσηκώνοντα̋ την πόλη. Τι̋ 

επόμενε̋ μέρε̋, σε Επτάλοφο, Νεάπολη, 

Τούμπα, Καλαμαριά κινητοποιούνται 

50.000 λαού. Στι̋ 10 Ιούλη κηρύσσεται 

παλλαϊκή απεργία. Την ίδια μέρα 

ξεσηκώνεται το Κιλκί̋. Στι̋ 17 Ιουλίου, η 

Έδεσσα, τα Γιαννιτσά. Όλη η Μακεδονία, 

με πρωτοπόρου̋ το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, 

δίνει τη μάχη ενάντια στο διαμελισμό 

τη̋ χώρα̋. 

Τη μάχη αυτή, όμω̋, την έκρινε 

η ασύγκριτη σε μαζικότητα και 

μαχητικότητα διαδήλωση του λαού 

τη̋ Αθήνα̋, στι̋ 22 Ιούλη 1943. Σε 

αυτή την πρωτοφανέρωτη μεγαλειώδη 

διαδήλωση, χιλιάδε̋ λαού πλημμύρισαν 

το κέντρο τη̋ πρωτεύουσα̋. Σε αυτή τη 

μάχη, οι κατακτητέ̋ ήταν αποφασισμένοι 

να χτυπήσουν. Τη στιγμή που οι σημαίε̋ 

έχουν φτάσει στην οδό Ομήρου, 

μπροστά στην 

Τράπεζα τη̋ 

Ελλάδα̋, τα τανκ̋ έρχονται. Μια ξανθιά 

κοπέλα ορμά με τη σημαία και την 

ανεμίζει μπροστά απ’ το τανκ. Μια ριπή 

τη ρίχνει κάτω νεκρή. Και οι ερπύστριε̋ 

περνούνε πάνω απ’ το άψυχο κορμί 

τη̋. Ήταν η Παναγιώτα Σταθοπούλου. 

Μια άλλη ΕΠΟΝίτισσα ορμά στο τανκ, 

σκαρφαλώνει και χτυπά τον στρατιώτη 

του τανκ στο πρόσωπο. Μια σφαίρα, τη 

ρίχνει κι αυτή νεκρή. Ήταν η Κούλα Λίλη. 

Ακόμα στην ίδια διαδήλωση έπεσαν 

νεκροί Μ. Καλοζήμη̋, εφαρμοστή̋ στη 

BIO, Θώμη̋ Χατζηθωμά̋, σπουδαστή̋, 

Αντωνιάδου, φοιτήτρια. Οι ΕΠΟΝίτε̋ 

και ΕΠΟΝίτισσε̋ που έπεσαν στη μάχη 

έφτασαν του̋ 22. Όμω̋ η επέκταση τη̋ 

βουλγαρική̋ κατοχή̋ σ’ ολόκληρη τη 

Μακεδονία ματαιώθηκε!

Η 5η του Μάρτη

Στι̋ 5η του Μάρτη ξέσπασε η θύελλα. 

Η γενική απεργία ενάντια στην πολιτική 

επιστράτευση υπήρξε καθολική.  Οι 

διαδηλωτέ̋, που υπολογίζονται πάνω 

από 300 χιλιάδε̋, κατέλαβαν και πάλι 

το υπουργείο Εργασία̋ κι έκαψαν τι̋ 

καταστάσει̋ εργατών που ήταν για 

επιστράτευση. Ο εχθρό̋ θα απαντήσει 

στη λαϊκή έκρηξη με τα όπλα. «Στη 

μάχη τη̋ 5η̋ Μαρτίου ξεχωριστή ήταν η 

παρουσία τη̋ ΕΠΟΝ – γράφει η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

στο πρώτο τη̋ φύλλο – είχαμε άπειρα 

παραδείγματα τη̋ μαχητικότητα̋, του 

ηρωισμού, τη̋ αυτοθυσία̋ τη̋ νέα̋ 

γενιά̋». Και συνεχίζει: «Η 5 του Μάρτη 

ακόμα αποτέλεσε το πρώτο βάφτισμα 

τη̋ «Ενιαία̋ Πανελλαδική̋ Οργάνωση̋ 

Νέων», ΕΠΟΝ. Μια μεγάλη διαδήλωση 

νέων κοριτσιών και παιδιών διέσχισε 

του̋ κεντρικού̋ δρόμου̋ τη̋ Αθήνα̋ με 

κραυγέ̋ ‘ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ – ΕΠΟΝ, 

ΕΠΟΝ’. 

Το ‘κάστρο’

Στο μέγεθο̋ του ηρωικού αγώνα 

τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση κατά των 

κατακτητών πρέπει να προσμετρηθεί 

και το δυσθεώρητο μπόι αμούστακων 

παλικαριών 17-18 χρονών, ΕΠΟΝιτών, 

που μετέτρεψαν ένα χαμόσπιτο στον 
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Υμηττό σε ‘κάστρο’. Στι̋ 28 Απρίλη 

1944, ένα τάγμα Γερμανών κατακτητών 

περικυκλώνει ένα μικρό σπίτι στον 

Υμηττό, στο οποίο φυλάσσεται ο 

οπλισμό̋ του ΕΛΑΣ τη̋ περιοχή̋. Οι 

κατακτητέ̋ δεν ήξεραν ούτε πόσοι, ούτε 

ποιοι το φύλαγαν. Θεωρούσαν όμω̋ 

ότι ήταν ζήτημα λίγων λεπτών για να 

παραδοθούν όσοι βρίσκονταν μέσα. Το 

σπίτι το προστάτευαν τρει̋ ΕΠΟΝίτε̋. 

Ο Δημήτρη̋ Αυγέρη̋, 18 χρονών και 

οι Θάνο̋ Κιοκμενίδη̋ και Κώστα̋ 

Φολτόπουλο̋, 17 χρονών. Οι τρει̋ του̋ 

ξεκίνησαν μια λυσσαλέα μάχη ενάντια 

στι̋ γερμανικέ̋ δυνάμει̋, κρατώντα̋ 

αυτέ̋ σε απόσταση 500 μέτρων από 

το σπίτι. Υπερασπίζονταν το σπίτι και 

ταυτόχρονα κατέστρεψαν τον οπλισμό, 

για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Η 

μάχη κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα, 

πολεμώντα̋ απέναντι σε 200 πάνοπλου̋ 

Γερμανού̋. Ο Κώστα̋ και ο Θάνο̋ 

βρήκαν το θάνατο υπερασπιζόμενοι 

το «κάστρο». Ο Δημήτρη̋ – αφού είχε 

καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρο̋ του 

οπλισμού – αναγκάστηκε να βγει αφού 

οι Γερμανοί έριξαν καπνογόνα και τον 

δολοφόνησαν εκεί, εν ψυχρώ. Τα τρία 

παλικάρια είχαν νικήσει… «Απ’ τα νιάτα 

απ’ τη θυσία/τάχεν η ΕΠΟΝ γεννήσει η 

ηρωική/να ξαναγράψουν μια παλαιά 

ιστορία,/σε νέα σελίδα πιο λαμπρή» 

(Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη)

Απεργίε̋ και σαμποτάζ

Η ΕΠΟΝ, όμω̋, εκτό̋ απ’ τι̋ ηρωικέ̋ 

μάχε̋ στο πλευρό του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, 

στι̋ πόλει̋ και τα βουνά, καθοδήγησε 

την εργαζόμενη νεολαία σε ασταμάτητο 

σαμποτάζ στι̋ εγκαταστάσει̋ και τα 

εργοστάσια των ναζί. «Τα εργαζόμενα 

νιάτα ενωμένα ολοκληρωτικά στην 

ΕΠΟΝ κωλυσιεργούσαν συστηματικά 

στην παραγωγική μηχανή του εχθρού», 

αναφέρεται στην Έκθεση του ΚΣ τη̋ 

ΕΠΟΝ προ̋ το Παγκόσμιο Συμβούλιο 

Νέων. Σε όλα τα πολεμικά εργοστάσια 

του κατακτητή στην Αθήνα, στον Πειραιά, 

στην Ελευσίνα, στα μεταλλεία τη̋ 

υπαίθρου, οργανώθηκαν απεργίε̋ μέσα 

σε συνθήκε̋ αφόρητη̋ τρομοκρατία̋. 

Το καλοκαίρι του ’44 οι ΕΠΟΝίτε̋ 

εργάτε̋ έριξαν την παραγωγή από 6 τη 

μέρα σε 2. Στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη, 

κατέστρεψαν δεκάδε̋ κινητήρε̋, 

ρίχνοντα̋ καρφιά στι̋ μηχανέ̋. 

Το εκπολιτιστικό έργο τη̋ ΕΠΟΝ

Μια απ’ τι̋ βασικότερε̋ μάχε̋ που 

έδωσε η Οργάνωση, ήταν για το άνοιγμα 

και τη λειτουργία των σχολείων. Οι 

κατακτητέ̋, είχαν μετατρέψει τα 

περισσότερα σχολεία σε στρατώνε̋, 

σε αχούρια, ακόμη και σε φυλακέ̋. 

Με πρωτοβουλία τη̋ ΕΠΟΝ και των 

Λαϊκών Αρχών, τα περισσότερα σχολεία 

άνοιξαν. Στη διάρκεια του αντάρτικου 

αγώνα δημιούργησε γεωργικέ̋ σχολέ̋, 

3 στη Ρούμελη και 2 στη Θεσσαλία. 

Γράφτηκαν σχολικά βιβλία με σύγχρονο 

προοδευτικό πνεύμα. Δύο αναγνωστικά 

για το Δημοτικό, το ένα με τίτλο «Τ’ 

αετόπουλα» για τη Γ’ και Δ’ τάξη και 

το άλλο με τίτλο «Ελεύθερη Ελλάδα» 

για την Ε’ και Στ’ τάξη. Τα βιβλία αυτά 

τυπώθηκαν σε 100.000 αντίτυπα και 

μοιράστηκαν – για πρώτη φορά στην 

ιστορία του ελληνικού κράτου̋ – δωρεάν 

σε όλου̋ του̋ μαθητέ̋ τη̋ Ελεύθερη̋ 

Ελλάδα̋.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών

Με ειδική καμπάνια μέσα από τι̋ 

σελίδε̋ του δημοσιογραφικού οργάνου 

του ΚΣ τη̋ Οργάνωση̋, τη «Νέα 

Γενιά», αποκρούστηκε ο κίνδυνο̋ των 

ναρκωτικών: 

«ΟΧΙ ΧΑΣΙΣ ΑΛΛΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗ 

ΝΕΟΛΑΙΑ!

Η ζωή των νέων δε βρίσκεται στου̋ 

‘τεκέδε̋’ όπου παραμονεύει ο πιο 

φρικτό̋ θάνατο̋, αλλά:

Στον αθλητισμό που θα του̋ χαρίσει 

σιδερένια κορμιά.

Στι̋ λέσχε̋ και τι̋ βιβλιοθήκε̋ που θα 

του̋ μορφώσουν.

Στι̋ εκδρομέ̋ που του̋ φέρουν κοντά 

στην όμορφη και χαρούμενη Ελληνική 

φύση.

Στι̋ πολιτισμένε̋ συντροφιέ̋ και γιορτέ̋ 

που θα του̋ γεμίσουν αισιοδοξία.

Στι̋ χορωδίε̋, τι̋ φιλολογικέ̋ και 

καλλιτεχνικέ̋ συγκεντρώσει̋ που θα 

του̋ χαρίσουν ψυχική υγεία, δύναμη κι 

αγνή χαρά. 

Μονάχα έτσι θα χτυπήσουμε στη ρίζα τη̋ 

τη διαφθορά. Μονάχα έτσι θα φτιάξουμε 

Ελληνόπουλα άξια τη̋ πατρίδα̋ μα̋, με 

γερέ̋ ψυχέ̋ σε γερά κορμιά, γεμάτα 

δημιουργική δραστηριότητα, καμάρι 

των γονιών του̋ κι ελπίδα του Έθνου̋ 

μα̋».

Εκδοτική δραστηριότητα

Η «Νέα Γενιά» εκδόθηκε το Μάρτη 

του 1943. Τον Απρίλη του 1946, η 

κυκλοφορία τη̋ είχε φτάσει τι̋ 45.000 

φύλλα, γεγονό̋ πρωτοφανέ̋ για τον 

περιοδικό Τύπο τη̋ χώρα̋.  Μέσα σε 

ένα χρόνο μετά την ίδρυση τη̋ ΕΠΟΝ, ο 

ΕΠΟΝίτικο̋ Τύπο̋ καλύπτει το 83,5% του 

συνόλου των αντιστασιακών εντύπων. 

Μόνο στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, 

το 1943, η ΕΠΟΝ εκδίδει 166 παράνομα 

περιοδικά. 

Η ΕΠΟΝ το Δεκέμβρη

Στο μεγάλο αυτό αγώνα των 33 ημερών, 

τα νιάτα τη̋ Αθήνα̋ και του Πειραιά, 

αναδείχτηκαν σε μαχητέ̋ με ασύγκριτο 

ηρωισμό στη Μάχη του Δεκέμβρη, 

ενάντια στου̋ Άγγλου̋ ιμπεριαλιστέ̋ 

και την ντόπια αντίδραση. Και μόνο 

ο χαιρετισμό̋ τη̋ Αμερικανική̋ 

Δημοκρατική̋ Νεολαία̋ «Πολεμάτε σαν 

πολίτε̋ τη̋ ανθρωπότητα̋», θα έφτανε 

για να δούμε το μέγεθο̋ του αγώνα 

των ΕΠΟΝιτών και ΕΠΟΝιτισσών, στο 

πλευρό των δυνάμεων του ΕΑΜ και του 

ΕΛΑΣ, εκείνε̋ τι̋ γεμάτε̋ αίμα, μέρε̋. 

Η ιστορία τη̋ ΕΠΟΝ, είναι γεμάτη 

χρυσέ̋ σελίδε̋, αγώνων και θυσιών. 

Ιστορία που, παρά τι̋ διώξει̋, παρά τι̋ 

επιθέσει̋ που δέχτηκε, από την ντόπια 

και ξένη αντίδραση, δεν μπόρεσαν 

να την εκτοπίσουν από τη συλλογική 

συνείδηση τη̋ νέα̋ γενιά̋, στο διάβα 

των χρόνων.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ βρίσκεται 

στο νομό Φλώρινα̋, στα σύνορα με 

την ΠΓΔΜ, σε υψόμετρο 1.040 μ., με 

πληθυσμό 231 κατοίκου̋ σύμφωνα με 

την απογραφή του 2001. 

Ο Αγιο̋ Γερμανό̋ αποτελούσε το 

κεφαλοχώρι τη̋ περιοχή̋ των Πρεσπών 

και γνώριζε μεγάλη ακμή κατά το 

παρελθόν. Μέχρι το 1913, μεγάλο 

μέρο̋ του πληθυσμού του ήταν 

Σλαβόφωνοι. Η ονομασία του χωριού 

οφείλεται στον ομώνυμο ναό του 10ου 

αιώνα, και διατηρήθηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια τη̋ Οθωμανική̋ περιόδου, 

με τον παραφθαρμένο τύπο “Γέρμαν”, 

ενώ το 1926 καθιερώθηκε η ονομασία 

Άγιο̋ Γερμανό̋. Η ύπαρξη του χωριού 

πιθανολογείται από τι̋ αρχέ̋ του 

10ου αιώνα, όποτε ανεγέρθηκε και ο 

ομώνυμο̋ ναό̋.

Σημαντικοί Μακεδονομάχοι του χωριού, 

ήταν ο Αλέξιο̋ Αλεξούδη̋, ο Ιωάννη̋ 

Δαμούλη̋, ο Νικόλαο̋ Κουτσούκη̋, 

ο οπλαρχηγό̋ Στέργιο̋ Μίσιο̋, ο 

Κωνσταντίνο̋ Νάιδο̋ και η Ελένη 

Χατζοπούλου (1896 -1976). Αγωνίστηκαν 

για την υπεράσπιση του Ελληνισμού τη̋ 

περιοχή̋ απέναντι στου̋ Βούλγαρου̋ 

κομιτατζήδε̋ και την Οθωμανική 

αυθαιρεσία. 

Στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού ζει 

υποείδο̋ πέστροφα̋, επίση̋ μοναδικό. 

Αμφίβια: έντεκα είδη (βατράχια, 

σαλαμάνδρε̋, φρύνοι, κλπ.). Σαύρε̋ 

- εννέα είδη, χελώνε̋- δύο είδη, φίδια- 

δέκα είδη και θηλαστικά- σαράντα πέντε 

είδη (λύκο̋, βίδρα, αρκούδα, κουνάβι, 

ασβό̋, αγριόγισα, νυφίτσα κ.ά.)

Σήμερα το χωριό αξιοποιείται τουριστικά 

εκμεταλλευόμενο την τουριστική κίνηση 

προ̋ τον εθνικό δρυμό των Πρεσπών.

Χαρακτηρίζεται ω̋ το μόνο χωριό 

στην περιοχή των Πρεσπών που έχει 

διατηρήσει τα παλιά πέτρινα σπίτια, 

χαρακτηριστικό δείγμα τη̋ τοπική̋ 

αρχιτεκτονική̋. Όλοι όσοι περάσουν 

από τον Άγιο Γερμανό δε θα πρέπει 

να παραλείψουν να επισκεφτούν την 

ομώνυμη βυζαντινή εκκλησία του 

10ου αιώνα καθώ̋ και το ναό του 

Αγίου Αθανασίου που χρονολογείται 

τον 17ο αιώνα. Είναι απαραίτητο να 

σημειωθεί πω̋ στι̋ 23/4 και 12/5 

πραγματοποιείται τοπικό πανηγύρι στο 

οποίο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ο 

λιτό̋ και τα ηπειρώτικα.

Στα Βορειοανατολικά του χωριού, 

την εμφάνισή του κάνει το μικρό 

ποτάμι Στάρα με του̋ μικρού̋ του 

καταρράκτε̋, τα πεντακάθαρα νερά 

του και πέστροφε̋. Παράλληλα με το 

ποτάμι, μέσω του δασικού δρόμου, 

φτάνει κανεί̋ στα πανέμορφα δάση 

έλατου - οξιά̋, ενώ αν συνεχίσει προ̋ 

τι̋ κορυφέ̋ Καλό Νερό (Bella Voda) και 

Μάζι σε υψόμετρο 2.156 μ. και 2.060 μ. 

αντίστοιχα, η θέα των λιμνών που θα 

αντικρίσει θα είναι μία πρωτόγνωρη 

εμπειρία.

Οι κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία για την συνέχιση 

τη̋ πολιτιστική̋ του̋ κληρονομιά̋. 

Αυτό έχει ω̋ συνέπεια, στο χωριό 

να λειτουργεί Παιδική Δανειστική 

βιβλιοθήκη, Κέντρο Πληροφόρηση̋ για 

το φυσικό περιβάλλον ενώ οργανωμένε̋ 

ξεναγήσει̋ πραγματοποιούνται από 

αρμόδιου̋ ξεναγού̋.

Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου 

το χωριό είχε μηδέν κατοίκου̋ και το 

1951/52 κατοικήθηκε από Βλάχου̋ 

άλλων περιοχών. Οι περισσότεροι 

κάτοικοι του χωριού φύγανε στο 

εξωτερικό, στην Αυστραλία, Καναδά, 

Αμερική κ.ά.

Οι Σλαβομακεδόνε̋ στον αγώνα του ΔΣΕ
(από το βιβλίο του Νίκου Κυρίτση, «Δημοκρατικό̋ Στρατό̋ Ελλάδα̋, Ίδρυση-Μονάδε̋-Αξιωματικοί-Δυνάμει̋-Απώλειε̋-

Κοινωνική σύνθεση», Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 2012)

«Υπάρχουν πολλά δημοσιευμένα 

στοιχεία για την ένταξη Σλαβομακεδώνων 

στο ΔΣΕ από επίσημε̋ πηγέ̋ του ΓΑ του 

ΔΣΕ, από το περιοδικό Δημοκρατικό̋ 

Στρατό̋, τι̋ εφημερίδε̋, στοιχεία από 

στρατολόγου̋, από διάφορα βιβλία 

απομνημονευμάτων, από το ΓΕΣ και 

από τον αστικό Τύπο. Δεν πρόκειται 

να τα αναφέρω όλα. Θα επικεντρώσω 

την προσοχή ώστε να αποδείξουμε 

την πραγματικότητα. Έχω μια εμπειρία 

προσωπική για το ζήτημα αυτό διότι 

βρισκόμουνα όλο το διάστημα του 

αγώνα στι̋ περιοχέ̋ αυτέ̋. (Σημ. Κ: Ο 

Νίκο̋ Κυρίτση̋ είναι από τα Ασπρόγεια.)

Ο Μάρκο̋ Βαφειάδη̋, σε μια επίσκεψή 

του στη Γιουγκοσλαβία μετά το 1960, 

σε συνέντευξη που παραχώρησε στον 

ανταποκριτή Γιόραν Ποπόφσκι, δήλωσε: 

«Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα̋… 

περίπου το σαράντα πέντε τοι̋ εκατό 

(45% ΝΚ) ήταν Σλαβομακεδόνε̋… 

όλοι του̋ ήταν θαρραλέοι… ιδιαίτερη 

εκτίμηση θρέφουμε… προ̋ τη γυναίκα 

αγωνίστρια συγκεκριμένα για αυτέ̋ 

από τη Μακεδονία… Υποκλινόμαστε 

με ευλάβεια για τον θαρραλέο αγώνα 

του̋. (Joran Popowski, General Markos, 

Par{ zanska Knijga, σελ. 76, στη σερβική 

γλώσσα). Τα παραπάνω στοιχεία που 

δίνει ο Μάρκο̋ στη συνέντευξή του είναι 

υπερβολικά, εξωπραγματικά.

… Δεν ευσταθούν τα στοιχεία από 

αμερικανικέ̋ πηγέ̋, που αναφέρει ο 

ιστορικό̋ Γιώργο̋ Μαργαρίτη̋, ότι τάχα 

στρατολογήθηκαν «Σλαβομακεδόνε̋ 

από την Αλβανία, τη Βουλγαρία ή 

την Τουρκία». Ο ηγέτη̋ τη̋ Λαϊκή̋ 

Δημοκρατία̋ τη̋ Αλβανία̋, Εμβέρ Χότζα, 
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είχε κάνει κατηγορηματική δήλωση, 

ότι κανένα̋ πολίτη̋ τη̋ Αλβανία̋ δε 

θα ενταχτεί στι̋ γραμμέ̋ του ΔΣΕ. 

Παρόμοια θέση είχε πάρει και η ηγεσία 

τη̋ ΛΔ Βουλγαρία̋. Από την Τουρκία; 

Αυτά είναι κατασκευασμένα μυθεύματα. 

… Ο Πολιτικό̋ Επίτροπο̋ του ΓΑ του ΔΣΕ 

Βασίλη̋ Μπαρτζιώτα̋ εκτιμά ότι «στι̋ 

μονάδε̋ μα̋ του Βιτσίου τα 20-50% 

των μαχητών είναι Σλαβομακεδόνε̋» 

(Δημοκρατικό̋ Στρατό̋, τευχ. 4/1949, 

σελ. 237). Τα ποσοστά που δίνει ο Β. 

Μπαρτζιώτα̋ για τη συγκεκριμένη μόνο 

περιοχή στο Βίτσι ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα. Εάν πάρουμε, 

για παράδειγμα, μόνο μια μονάδα που 

βρισκόταν στο Βίτσι, όπω̋ γράφει στο 

βιβλίο του ο Αμύντα̋ από το Λέχοβο που 

διετέλεσε και διοικητή̋ τη̋ «στη 18η 

Ταξιαρχία… κατά 80% αποτελούνταν από 

Σλαβομακεδόνε̋» (Αμύντα̋ Κοσμά̋, 

Καπετάν Αμύντα̋, Εθνική Αντίσταση, 

Εμφύλιο̋ πόλεμο̋, σελ. 240, εκδ. οίκο̋ 

Φιλολογική-Μπίμπη̋). 

Ο Διοικητή̋ τη̋ 11η̋ Μεραρχία̋, 

Παντελή̋ Βαϊνά̋, Συνταγματάρχη̋ του 

ΔΣΕ σε άρθρο του γράφει: «Από τα χωριά 

τη̋ Φλώρινα̋, Καστοριά̋, Γουμενίτσα̋, 

Έδεσσα̋, Καρατζόβα̋ κλπ. χιλιάδε̋ 

καινούργιοι μαχητέ̋ εντάχθηκαν στο 

Δημοκρατικό Στρατό. Έτσι το Γενάρη 

1948 οι καταταγμένοι Σλαβομακεδόνε̋ 

στο Δημοκρατικό Στρατό φτάνουν τι̋ 11 

χιλιάδε̋». (Δημοκρατικό̋ Στρατό̋, τευχ. 

10/1948, σελ. 410). 

Από τον αριθμό των 11.000 το 10% 

ήταν γυναίκε̋. Η αναφορά αυτή τη̋ 

συμμετοχή̋ από τα σλαβοχώρια το 

Γενάρη του 1948 στο ΔΣΕ προσεγγίζει 

την πραγματικότητα. Η ένταξη νέων 

δυνάμεων, και με την επιστράτευση, 

συνεχίστηκε το 1948 και μέχρι το 

καλοκαίρι του 1949. Στην περίοδο 

Μάρτη̋-Μάη̋ 1948 προσχώρησαν στο 

ΔΣΕ από την περιοχή του Βίτσι 1.200 

καινούργιοι μαχητέ̋ και μαχήτριε̋. 

Θέλω να υπενθυμίσω ότι η στράτευση 

νέων δυνάμεων καταγραφόταν σε όλα 

τα χωριά από του̋ στρατολόγου̋. Από 5 

χωριά του νομού Φλώρινα̋ εντάχτηκαν 

στο ΔΣΕ 1.000 άτομα. Μόνο από τον 

Άγιο Γερμανό στα μάχιμα τμήματα του 

ΔΣΕ ήταν 288 άτομα, από τα οποία 96 

σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών και 

από το Βαψώρι 220, από αυτού̋ οι 50 

ήταν νέε̋ γυναίκε̋ ή το 22.7%. (σημ. 

Καλημέρα: Εμεί̋ βρήκαμε 103 άτομα 

πεσόντε̋ μαχητέ̋ και μαχήτριε̋ του 

ΔΣΕ από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋ 

σύμφωνα με στοιχεία από του̋ τόμου̋ 

«Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση τη̋ ΚΕ του 

ΚΚΕ, και ο κατάλογο̋ αυτό̋ είναι μέχρι 

το γράμμα «Τ».) 

… Το Μάρτη του 1949, στο ΔΣΕ υπήρχαν 

1.000 Σλαβομακεδόνε̋ αξιωματικοί 

(Β. Κόντη̋ –Σπ. Σβέτα̋, επιμ., 

Εμφύλιο̋ πόλεμο̋-Έγγραφα από τα 

Γιουγκοσλαβικά και Βουλγαρικά Αρχεία, 

σελ. 72, εκδ. Παρατηρητή̋). Τον Αύγουστο 

του 1949 συνολικά οι αξιωματικοί 

Σλαβομακεδόνε̋ όλων των ειδικοτήτων 

ήταν 1.250. Από τον αριθμό αυτό το 90% 

ήταν ανθυπολοχαγοί. Υπενθυμίζουμε 

ότι όλοι οι ανθυπολοχαγοί του ΔΣΕ 

που ονομάστηκαν με διατάγματα 

τη̋ ΠΔΚ (Προσωρινή̋ Δημοκρατική̋ 

Κυβέρνηση̋) αριθμούσαν 10.705 άτομα. 

Στα χρόνια, 1946-1949 με διατάγματα τη̋ 

ΠΔΚ αποδόθηκε ο τίτλο̋ «ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ 

ΝΕΚΡΟΣ» σε 180 Σλαβομακεδόνε̋. Από 

τον αριθμό αυτό ήταν: 56 Ανθυπολοχαγοί 

του ΔΣΕ, 36 Υπολοχαγοί του ΔΣΕ, 33 

Λοχαγοί του ΔΣΕ, 19 Ταγματάρχε̋ 

(Διοικητέ̋ και Πολιτικοί Επίτροποι) του 

ΔΣΕ, 2 Αντισυνταγματάρχε̋ του ΔΣΕ, 34 

μαχήτριε̋ και μαχητέ̋ του ΔΣΕ (Ήρωε̋ 

και Μάρτυρε̋, εκδ. Νέα Ελλάδα και Ζα 

Σβέτα Ναρόντα Σλομπόντα, Πολιτικέ̋ 

και Λογοτεχνικέ̋ εκδόσει̋, 1962). 

Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσα 

από πολλέ̋ πηγέ̋ και από την προσωπική 

εμπειρία που έχω, στου̋ νομού̋ 

Φλώρινα̋ και Καστοριά̋ εκτιμώ ότι 

στον τρεισήμισι χρόνων ηρωικό αγώνα 

του ΔΣΕ συμμετείχαν 14.500 άντρε̋ και 

γυναίκε̋ σλαβική̋ καταγωγή̋. 

… Εκτό̋ από του̋ μαχητέ̋, μαχήτριε̋ και 

αξιωματικού̋ του ΔΣΕ, συμμετείχαν στον 

τιτάνιο αγώνα 3.500 Σλαβομακεδόνε̋ 

στι̋ ελεύθερε̋ περιοχέ̋ στην 

κατασκευή οχυρωματικών έργων, στην 

προετοιμασία επισιτισμού, ρουχισμού, 

στην εξυπηρέτηση αναγκών στα 

νοσοκομεία και σε άλλε̋ χρήσιμε̋ 

δουλειέ̋». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ σ. ΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Το ΚΚΕ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει 

το θάνατο του συντρόφου Νίκου 

Κυρίτση.

Ο σ. Κυρίτση̋, γιο̋ φτωχή̋ οικογένεια̋, 

γεννήθηκε στο χωριό Ασπρόγεια τη̋ 

Φλώρινα̋ στι̋ 7 Σεπτέμβρη 1928. Από 

το 1941 μέχρι και το 1946 εργάστηκε 

ω̋ βοηθό̋ σε οικοδομέ̋ και εποχιακά 

στα χωράφια του στο χωριό. Από το 

Σεπτέμβρη του 1949 μέχρι τον Απρίλη 

του 1950 δούλεψε ω̋ ηλεκτρολόγο̋ 

στην ελληνική παροικία Φλωρίκα̋ στη 

Ρουμανία και αργότερα σε εργοστάσιο 

βαριά̋ βιομηχανία̋ στο Βρότσλαβ τη̋ 

Πολωνία̋. 

Το Σεπτέμβρη του 1944 οργανώθηκε 

στην ΕΠΟΝ. Το 1947 έγινε μέλο̋ του ΚΚΕ. 

Ήταν μέλο̋ τη̋ Εθνικοαπελευθερωτική̋ 

Νεολαιίστικη̋ Ένωση̋ των 

Σλαβομακεδόνων την περίοδο 1949-

1950 και μέλο̋ τη̋ Πολωνική̋ Ένωση̋ 

των Νέων την περίοδο 1953-1954. Το 

Μάη του 1947 εντάχθηκε στην ένοπλη 

ομάδα αυτοάμυνα̋ του χωριού του, στι̋ 

αρχέ̋ Αυγούστου εντάχθηκε στα μάχιμα 

τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδα̋ που δρούσε στην περιοχή Βίτσι, 

Συνιάτσικο. Στο τέλο̋ του Δεκέμβρη 1947 

η διοίκηση τη̋ διμοιρία̋ τον έστειλε στη 

σχολή αξιωματικών και αποφοίτησε από 

την Γ’ Σειρά τη̋ Σχολή̋ Αξιωματικών του 

Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ με το βαθμό 

του ανθυπολοχαγού. Τοποθετήθηκε 

διοικητή̋ διμοιρία̋ στην 18η Ταξιαρχία 

και πήρε μέρο̋ σε δεκάδε̋ μεγάλε̋ μάχε̋ 

στο Βίτσι, Συνιάτσικο, Σιάτιστα, Βόιο, 

Νάουσα κ.α. Τραυματίστηκε 3 φορέ̋ και 

πέρασε βαριά τραυματισμένο̋, από τη 

μάχη στη Νάουσα το 1948, αρχικά στη 

Γιουγκοσλαβία και μετά στο νοσοκομείο 

του Βουκουρεστίου.

Μετά το τέλο̋ του πολέμου, ο σ. 

Νίκο̋ Κυρίτση̋ ακολούθησε το δρόμο 

τη̋ πολιτική̋ προσφυγιά̋, αρχικά 

στην Πολωνία όπου εκεί τελείωσε το 

Λύκειο και την Ανώτατη Ακαδημία 

Κοινωνικών Επιστημών τμήμα Πολιτική̋ 

Οικονομία̋. Στα μέσα τη̋ δεκαετία̋ του 

1950 φοίτησε στην κομματική σχολή 

«Νίκο̋ Μπελογιάννη̋» στη Ρουμανία. 

Παράλληλα ανέλαβε και έφερε σε 

πέρα̋ σοβαρέ̋ κομματικέ̋ αποστολέ̋, 

σε συνθήκε̋ που σφραγίζονταν από τι̋ 

διώξει̋ κατά του ΚΚΕ και του κινήματο̋ 

στην Ελλάδα. Υπηρέτησε πιστά και 

αφοσιωμένα από διάφορε̋ θέσει̋ το 

Κόμμα και ήταν μέλο̋ του κομματικού 

οργάνου τη̋ Δυτ. Ευρώπη̋. Για την 

επαναστατική δράση του οι ελληνικέ̋ 

κυβερνήσει̋ του είχαν αφαιρέσει την 

ελληνική ιθαγένεια μέχρι το 1981. 

Επαναπατρίστηκε το 1982. Απ’ το 14ο 

μέχρι το 15ο Συνέδριο ήταν μέλο̋ τη̋ 

ΚΕ του ΚΚΕ. Διετέλεσε υπεύθυνο̋ του 

Τμήματο̋ Οικονομία̋ τη̋ ΚΕ και του 

Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, καθώ̋ 

και μέλο̋ τη̋ Ιδεολογική̋ Επιτροπή̋ 

τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ. Συνέχισε να αγωνίζεται 

ακούραστα για τη μεγάλη υπόθεση 

τη̋ εργατική̋ τάξη̋, το σοσιαλισμό - 

κομμουνισμό.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο θερμά του 

συλλυπητήρια στου̋ οικείου̋ και του̋ 

συντρόφου̋ του. 

Η πολιτική κηδεία του σ. Νίκου Κυρίτση 

θα γίνει την Τετάρτη 5/2/2014 στι̋ 2μμ 

στο Α’ Νεκροταφείο.
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ΑΘΗΝΑ 3/2/2014    ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Ελληνική Κοινότητα τη̋ Πράγα̋ εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Κυρίτση. 

Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋ Πεσόντε̋ στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949 (από του̋ τόμου̋ -  7 α -7 στ, «Α» μέχρι «Τ», 

«Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ) 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΠΟΖΙΝΟΣ του Αθανασίου, γεν. 1927 στον Αγ. Γερμανό Φλώρινα̋. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα τη̋ 105  

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 4 Ιούλη 1948 στη μεγάλη μάχη του Γράμμου. 

2. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Δημήτρη, γεν. 1930 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτη̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στην 

   1.6.47. Υπηρετούσε στο 536 Τάγμα του Αρχηγείου Χασίων. Σκοτώθηκε στα υψώματα Γκουτζούπι Πιερίων στι̋ 16 Μάρτη

  1948.

3. ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΦΩΤΗΣ του Αλέκου, γεν. το 1923 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20   

 Νοέμβρη 1948 στη Φλώρινα.

4. ΑΣΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Βασίλη, γεν. 1916 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Νοέμβρη  

 1948 στη Φλώρινα.

5. ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 157 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον  

 Οκτώβρη 1948 στον Αη-Λιά Επταχωρίου Καστοριά̋.

6. ΒΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Πέτρου και τη̋ Βασιλική̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε  

 το 1948 στη Φλώρινα.

7. ΒΙΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Βασίλη από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 26 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 103η̋ Ταξιαρχία̋ του  

 ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι.

8. ΒΙΤΛΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  του Σταύρου και τη̋ Μαρία̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ.  

 Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

9. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Θύμιου και τη̋ Σωτηρία̋, γεν. 1929 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Την 1.10.47 κατατάχτηκε 

 στο ΔΣΕ. Μαθητή̋ τη̋ Στ’ Σειρά̋ ΣΑΓΑ. Σκοτώθηκε στι̋ 12 Φλεβάρη 1949 στην μάχη τη̋ Φλώρινα̋ στο ύψωμα Βίγλα.  

 Υπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 28.7.49)

10. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Γιάννη και τη̋ Βασιλική̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ.  

 Υπηρετούσε στα Έμπεδα τη̋ 108η̋ Ταξιαρχία̋. Τραυματίστηκε βαριά και πέθανε στι̋ 20 Φλεβάρη 1949.

11. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Πέτρου και τη̋ Γεωργία̋, γεν. 1923 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ.  

 Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948 στη Φλώρινα.

12. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Γερμανού και τη̋ Χριστίνα̋, από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. 24 χρόνων. Αγωνιστή̋ τη̋ 

 Εθνική̋ Αντίσταση̋. Τον Ιούνη 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Θεσσαλία̋.   

 Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1947.

13. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου και τη̋ Γεωργία̋, γεν. 1925 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋  

 τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 27.6.47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ του 587 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε 

 στι̋ 17 Μάη 1948 στην Πυραμίδα Κρεμαστή̋ Καστοριά̋.

14. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Φώτη και τη̋ Γκιέρα̋, γεν. 1924 στο χωριό Άγιο̋ Γεράσιμο̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 108  

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Πέθανε στη Σόφια στι̋ 18 Μάρτη 1949.

15. ΒΟΓΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Νικόλα και τη̋ Γεωργία̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 27 χρόνων. Μαχητή̋ του  

 ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948 στη Φλώρινα.

16. ΒΟΓΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικόλα και τη̋ Γεωργία̋, γεν. 1914 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 14η̋   

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Φλεβάρη του 1948 στο Σινιάτσικο.

17. ΒΟΛΓΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ από περιφέρεια Φλώρινα̋ (Αγ. Γερμανό̋;). Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Δολοφονήθηκε από 

 όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτο̋. 

18. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1923, στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 

 1948 στη Φλώρινα.

19. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1923, στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 

 1948 στη Φλώρινα.

20. ΓΕΡΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Λάμπρου, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 103η̋ Ταξιαρχία̋ τη̋ Χ   

 Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο τέλο̋ 1948-αρχέ̋ 1949 στι̋ μάχε̋ Έδεσσα̋-Νάουσα̋. 

21. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του 580 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋  

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 11 Αυγούστου 1948 στο ύψωμα 1632 στο βουνό Γκορούσια. 

22. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Ηλία, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε  

 στι̋ 28 Φλεβάρη 1948 στο χωριό τη̋.

23. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Χρήστου, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεν. το 1912. Μαχητή̋ του ΔΣΕ.   

 Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948 στη Φλώρινα.

24. ΓΚΑΡΕΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Υπηρετούσε σε μονάδα πυροβολικού. Σκοτώθηκε 

 στι̋ 16 Αυγούστου 1948 στη Μουργκάνα.

25. ΓΚΕΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία, γεν. το 1929 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του 587 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋ 

 Ταξιαρχία̋ τη̋ Χ Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στο Γράμμο.

26. ΓΚΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Χρήστου από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 38 χρόνων. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋  

 Αντίσταση̋ και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948 στη Φλώρινα. 

27. ΓΚΡΟΣΔΑΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Δημήτρη και τη̋ Ελένη̋, γεν. το 1923 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ 

 Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 25.6.47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διμοιρίτη̋ στα τμήματα τη̋ VIII Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε το   
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 φθινόπωρο του 1948 στο ύψωμα Τσάρνο του Γράμμου. Ανθυπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 28.2.1949).
28. ΓΚΡΟΣΔΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Σταύρου και τη̋ Σωτηρία̋, γεν. το 1925 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Εργάτη̋.  
 Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 27.6.47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 24 
 Δεκέμβρη 1948 στη μάχη τη̋ Έδεσσα̋.
29. ΓΚΡΟΣΔΑΛΗΣ ή ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 10  
 Σεπτέμβρη 1948 στη Μουργκάνα. 
30. ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Πέθανε στι̋ 6 Σεπτέμβρη 1948 στο  
 Νοσοκομείο Κορυτσά̋.
31. ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Θανάση και τη̋ Χριστίνα̋, γεν. το 1911 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋ 8.3.49   
 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 34η Μοίρα Πυροβολικού. Σκοτώθηκε στι̋ 18 Απρίλη 1949 στη μάχη   
 του Αμύνταιου Φλώρινα̋ από αεροπορικό βομβαρδισμό.
32. ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Φιλίππου και τη̋ Αγάπη̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 16η̋   
 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 15 Γενάρη 1949 στο ύψωμα Μπίκοβικ στο Βίτσι.
33. ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου και τη̋ Βασιλική̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 107η̋   
 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 15 Αυγούστου 1949 στην τοποθεσία Άσπρη Πέτρα Γράμμου.
34. ΔΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή, γεν. το 1931 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε  
 το 1948 στο Γράμμο.
35. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Αντώνη και τη̋ Βάσω̋, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋  
 Αντίσταση̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Εκτελέστηκε το 1948 από μοναρχοφασίστε̋ στη Φλώρινα.
36. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. 17 χρόνων. Γεωργό̋. Με απόφαση του Έκτακτου   
 Στρατοδικείου Θεσσαλονίκη̋ εκτελέστηκε στο Επταπύργιο (Γεντί-Κουλέ) στη Θεσσαλονίκη στι̋ 11 Μάη 1948. 
37. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Σταύρου, γεν. το 1916 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ.   
 Υπηρετούσε στο Γενικό Αρχηγείο. Σκοτώθηκε το Μάρτη 1948 στο Βίτσι.
38. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου και τη̋ Πασχαλιά̋, από το χωριό Λαιμό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋   
 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Βίτσι.
39. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γιάννη από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋. 21 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 107 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ.  
 Σκοτώθηκε το Φλεβάρη 1949 στο Βίτσι.
40. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Σταύρου, γεν. το 1909 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋ 7.10.47 κατατάχτηκε στο 
 ΔΣΕ. Μαχητή̋ του 601 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 15 Οκτώβρη 1948 στο Βίτσι.
41. ΔΟΥΠΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του Παντελή, γεν. το 1927 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋ 27.6.47 κατατάχτηκε  
 στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε σε μονάδα πυροβολικού. Σκοτώθηκε στι̋ 21 Δεκέμβρη 1948 στην Έδεσσα.
42. ΔΟΥΠΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 23   
 Δεκέμβρη 1948 στην Έδεσσα.
43. ΔΟΥΠΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  του Λάζαρου και τη̋ Παρασκευή̋ από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋  
 τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη 1948 στη μάχη τη̋ Έδεσσα̋. 
44. ΔΟΥΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νάιδο̋, γεν. το 1920 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχήτρια τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. 
 Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη του 1948 στο Βίτσι.
45. ΔΟΥΡΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του Αντώνη, γεν. το 1930 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. 
 Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στο ύψωμα Φαλτσάτα στο Βίτσι.
46. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Φώτη και τη̋ Μαρία̋, γεν. το 1902 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋  
 τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε το Μάη 1949 στην Έδεσσα.
47. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑ του Αλέκου, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 18 χρόνων. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το  
 1948.
48. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ ΧΙ Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 15  
 Μάρτη 1949 στο Βίτσι.
49. ΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Βασίλη και τη̋ Δώρα̋. Γεννήθηκε το 1929 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτη̋. Μαχητή̋ του 
 Λόχου Δημοκρατική̋ Νεολαία̋ τη̋ 32 Ταξιαρχία̋. Έπεσε στη μάχη τη̋ Κόνιτσα̋ στι̋ 25 Δεκέμβρη 1947.
50. ΚΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σαράφη. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτη̋. Διωκόμενο̋ από το μεταβαρκιζιανό   
 παρακράτο̋ κατέφυγε στο βουνό, στι̋ ΟΔΕΚ-ΔΣΕ. ΠΕ (Πολιτικό̋ Επίτροπο̋) διμοιρία̋ στην 33η Ταξιαρχία.   
 Τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό και στι̋ 31 Ιούλη 1948 υπέκυψε στο τραύμα του στο νοσοκομείο.
51. ΚΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γιώργου και τη̋ Δόστα̋. Γεννήθηκε το 1927 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του   
 Συγκροτήματο̋ Ιππικού του ΔΣΕ στο Βίτσι. Σκοτώθηκε στι̋ 17 Νοέμβρη 1947 στον Τριπόταμο Ημαθία̋ πηγαίνοντα̋ για
 να ετοιμάσει ανατίναξη. 
52. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Μπουζίνη από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 32 χρόνων. Υπηρετούσε σε  
 Λόχο Θέσεων στα τμήματα του ΔΣΕ στο Βίτσι. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1949 στην τοποθεσία Βίγλα στο Βίτσι. 
53. ΚΑΡΟΥΛΑ ΔΟΜΝΑ του Αναστάση. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1926. Μαχήτρια τη̋ 108   
 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Μάρτη 1948 στο Βίτσι. 
54. ΚΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αναστάση. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 20 χρόνων. Υπηρετούσε στη Διλοχία   
 Μεταφορών του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 20 Αυγούστου 1948 στην Οξυά Γράμμου.
55. ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ηλία. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1927. Μαχητή̋ του 601 Τάγματο̋  
 τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο 1948 στο Γράμμο.
56. ΚΟΛΑΣΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Βασίλη και τη̋ Ελένη̋ (ψευδώνυμο Σίσκο̋). Γεννήθηκε το 1924 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋.  
 Μέλο̋ του ΚΚΕ. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 14-7-1946 κατατάχτηκε στα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι του  
 ΔΣΕ. Ανθυπολοχαγό̋ πεζικού τη̋ ΣΑΓΑ τη̋ Β’ Σειρά̋. Υπηρετούσε στην 105 Ταξιαρχία. Έπεσε στο Βίτσι το καλοκαίρι του 



11

 1949. Με Διάταγμα τη̋ 2-8-49 τη̋ ΠΔΚ, προήχθη σε λοχαγό τιμημένο νεκρό.

57. ΚΟΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Διμοιρίτη̋ στην 105 Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 10   

 Αυγούστου 1949 στο χώρο τη̋ λίμνη̋ Πέσπα̋.

58. ΚΟΛΑΤΣΚΟΣ ΣΠΑΣΗΣ από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του τμήματο̋ σαμποτέρ του γΑ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον 

Ι ούνη 1948 στην τοποθεσία Κλέστινα.

59. ΚΟΛΑΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γιάννη και τη̋ Σοφία̋. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Τραυματιοφορέα̋ στη 18η Ταξιαρχία  

 του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 12 Φλεβάρη 1949 στη μάχη τη̋ Φλώρινα̋. 

60. ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γιάννη και τη̋ Σοφία̋. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχήτρια τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. 

 Σκοτώθηκε τον Απρίλη 1949 στο Βίτσι. 

61. ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δημήτρη. Γεννήθηκε το 1921 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ 

 Αντίσταση̋. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώ̋ και στι̋ 18-6-46 κατέφυγε στο βουνό, στι̋ ΟΔΕΚ. Διμοιρίτη̋ 

 στην 107 Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε  το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.

62. ΚΟΥΛΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. 35 χρόνων. Διμοιρίτη̋ στη Χ Μεραρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον 

 Αύγουστο 1949.

63. ΚΟΥΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγόρη και τη̋ Αναστασία̋. Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋ 25-

 8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο 1949 στον Γράμμο.

64. ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Αντώνη. Γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋ 20-847 κατατάχτηκε  

 στο ΔΣΕ. Μάγειρα̋ στο 536 Τάγμα τη̋ 16η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 16 Μάρτη 1948 στη μάχη στην τοποθεσία   

 Γκουτζούπια Πιερίων, κτυπημένο̋ από σφαίρα. 

65. ΚΥΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δήμου. Γεννήθηκε το 1918 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋  

 του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Γενάρη 1949 στην Έδεσσα.

66. ΚΥΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Βασίλη και τη̋ Σωτήρα̋. Γεννήθηκε το 1924 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Στι̋ 27-6-47  

 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ του 589 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 24 Ιούνη 1948 στο Βουνάτσι.

67. ΛΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παύλου. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 34 χρόνων. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον  

 Αύγουστο του 1948 στην τοποθεσία Μπέλα Βόντα στο Βίτσι.

68. ΛΕΛΙΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντώνη και τη̋ Κατίνα̋. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋.   

 Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 26-6-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Τραυματίστηκε δυο φορέ̋ (25-4-48 και 14-9-49). 

 Υπηρετούσε στη 18η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στι̋ 17 Απρίλη του 1949 στο Βίτσι.

69. ΛΙΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Βασίλη. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 21 Νοέμβρη 

 1948 στη Φλώρινα. 

70. ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Χρίστου. Γεννήθηκε το 1929 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋  

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Γενάρη 1949 στη μάχη τη̋ Έδεσσα̋.

71. ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του Νικόλα. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 767 Μονάδα̋ του ΔΣΕ.   

 Σκοτώθηκε στι̋ 5 Νοέμβρη του 1947 στη μάχη του Μετσόβου.

72. ΛΙΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Νικόλα. Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Κτίστη̋. Στι̋ 26-1-48 κατατάχτηκε 

 στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 108 Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε το 1949.

73. ΛΥΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Νικόλα. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 24 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 108η̋ Ταξιαρχία̋ του 

 ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στην Κόνιτσα.

74. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Χρίστου. Γεννήθηκε το 1914 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋  

 Αντίσταση̋. Στι̋ 2-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 16η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 12 Φλεβάρη 1949 στη  

 μάχη τη̋ Φλώρινα̋. 

75. ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Γράμμο.

76. ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 17 χρόνων. Μαθητή̋ τη̋ Σχολή̋ Σαμποτέρ του̋  

 ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το χειμώνα του 1947-48 στη Φλώρινα.

77. ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κυριάκου και τη̋ Δάφνη̋. Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋.  

 Την 1-4-47 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή Φλώρινα̋. Σκοτώθηκε στι̋ 28 Μάη 1948 στο  

 ύψωμα Μπίκοβικ στο Βίτσι.

78. ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Στεφάνου και τη̋ Αναστασία̋. Γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋   

 Φλώρινα̋. Στι̋ 15-6-47 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 11 Νοέμβρη 1948 

 στο ύψωμα Μπίκοβικ στο Βίτσι.

79. ΜΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γιάννη και τη̋ Ζωή̋. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.  

 Καταδικάστηκε σε θάνατο από το Στρατοδικείο Φλώρινα̋ και εκτελέστηκε στι̋ 28 Γενάρη 1948.

80. ΜΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Νοβάτση. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1912. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋   

 Αντίσταση̋. Εκτελέστηκε στη Φλώρινα στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948.

81. ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Χρήστου και τη̋ Ζωή̋. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Καταδικάστηκε σε θάνατο  

 από το Στρατοδικείο Φλωρινα̋ και εκτελέστηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948.

82. ΜΠΕΤΣΙΤΣΑΛΗΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ του Θανάση και τη̋ Σφεφάνα̋. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋.  

 Μαχητή̋ τη̋ 103 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο 1948 κατά τη διάρκεια των μαχών στο Γράμμο.

83. ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αλέξη. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. 21 χρόνων. Μαχητή̋ του 587 Τάγματο̋ τη̋ 14η̋   

 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην τοποθεσία Σταυρό̋ στο Βίτσι το Φλεβάρη του 1949.

84. ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Ηλία και τη̋ Βελίκα̋. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋  

 τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Εκτελέστηκε στι̋ 26 Οκτώβρη του 1948 στη Φλώρινα. 

85. ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λάμπρου. Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 

 στι̋ 22 Σεπτέμβρη 1947 στο ύψωμα Οξυά̋ στο Βίτσι.
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86. ΝΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου και τη̋ Δάφνη̋. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋.   
 Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Μαχητή̋ του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 25 Ιούλη 1947 στη 
 μάχη των Γρεβενών.
87. ΠΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 
 από ατύχημα (εκπυρσοκρότηση όπλου συναγωνιστή του) στι̋ 10 Γενάρη 1948 στην Πυρσόγιαννη Κόνιτσα̋.
88. ΠΑΪΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ του Γιάννη και τη̋ Ντόστα̋. Γεννήθηκε το 1931 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. ΕΠΟΝίτισσα.   
 Μαχήτρια τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Στη μάχη τη̋ Φλώρινα̋ στι̋ 12 Φλεβάρη 1949 τραυματίστηκε βαριά κ αι 
 αιχμαλωτίστηκε. Καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και εκτελέστηκε. (σημ. Κ: από το βιβλίο του Νίκου   
 Κυρίτση,  σελ. 291 – «Οι κοπέλε̋ είχαν τον πρώτο λόγο στην χρησιμοποίηση του τηλεβόα. Η Πάικου Γερμανία από τον 
 Άγιο Γερμανό τη̋ Πρέσπα̋ ήταν η κοπέλα που «ξυπνούσε» του̋ φαντάρου̋ κάθε πρωί. Εκτελέστηκε σε ηλικία 18   
 χρονών».)
89. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Ηλία και τη̋ Γερμανία̋. Γεννήθηκε το 1931 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Την 1-2-49  
 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ του 425 Τάγματο̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 9 Σεπτέμβρη 1949 στο Βίτσι.
90. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Λάζαρου και τη̋ Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1923 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Πεταλωτή̋. 
 Μαχητή̋ του 539 Τάγματο̋ τη̋ 107 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1947 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο  
 Βίτσι.
91. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ. Γεννήθηκε το 1928 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά και 
 υπέκυψε στα τραύματά του, στι̋ 24 Φλεβάρη 1949 στο ΚΟΧ (Κινητό Χειρουργείου του ΔΣΕ).
92. ΠΑΣΙΝΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Στέφανου. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.   
 Εκτελέστηκε τον Οκτώβρη 1948 στη Φλώρινα.
93. ΠΕΤΚΑΣΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Γερμανού. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. 25 χρόνων. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. 
 Στι̋ 20-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 4 Οκτώβρη 1947 στο χώρο Κωσταράζι-
 Σινιάτσικου.
94. ΣΕΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ του Θανάση. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του Αρχηγείου Ηπείρου του  
 ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 2 Μάη 1948 στον Άη-Λια Καστάνιανη̋ Κόνιτσα̋. 
95. ΣΕΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ του Θανάση και τη̋ Δόστα̋. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 17 χρόνων. Μαχητή̋ του 
 Αρχηγείου Ηπείρου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 28 Απρίλη 1948 στην Καστάνιανη Κόνιτσα̋.
96. ΣΙΑΠΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1925. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋  
 Αντίσταση̋. Στι̋ 150-1046 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 14 Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 8 Φλεβάρη 1948 στην  
 τοποθεσία Όντρια του Γράμμου.
97. ΣΙΒΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του Χαράλαμπου και τη̋ Δωροθέα̋. Γεννήθηκε το 1917 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Στι̋  
 14-6-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 103 Ταξιαρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 22 Δεκέμβρη 1948.
98. ΣΙΒΑΚΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ του Λάμπρου. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαθητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ 
 του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Γενάρη 1949 στο Καϊμακτσαλάν. 
99. ΣΟΥΣΙΔΙΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Μήτσου και τη̋ Δόστα̋. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ ΧΙ Μεραρχία̋  
 του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.
100. ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Μιχάλη και τη̋ Σοφία̋. Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1912.  
 Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Φλεβάρη 1949 στο Βίτσι.
101. ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΗΣ. Από τον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Μέλο̋ του ΚΚΕ. Στέλεχο̋ του ΕΑΜ στα  
 χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Μέλο̋ εκλεγμένο του Επαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινα̋. Καταδιώχτηκε  
 από το μεταβαρκιζιανό κράτο̋. Βασανίστηκε άγρια, κλείστηκε στη Γυάρο και άλλα κάτεργα και στι̋ 29 του Οκτώβρη  
 1949 εκτελέστηκε στη Φλώρινα, μαζί με άλλου̋ 13 αγωνιστέ̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
102. ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΗΣ του  Ανδρέα και τη̋ Δήμητρα. Γεννήθηκε το 1910 στον Άγιο Γερμανό Φλώρινα̋. Αγωνιστή̋  
 τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Δολοφονήθηκε στι̋ 20 Δεκέμβρη 1948 στη Φλώρινα από όργανα του μεταβαρκιζιανού   
 καθεστώτο̋. 
103. ΤΡΑΪΚΟΣ; Από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Γεννήθηκε το 1920. Μαχητή̋ τη̋ 103 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 
 το Δεκέμβρη 1948 στο χωριό Λύκοι Πέλλα̋.
104. ΤΣΕΤΕΛΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Στέφανου από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. 28 χρόνων. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋   
 Αντίσταση̋. Εκτελέστηκε από τον κυβερνητικό στρατό στη Φλώρινα στι̋ 29 Δεκέμβρη 1948.
105. ΤΣΕΤΕΛΚΑΣ ΒΑΓΙΟΣ του Χρήστου από το χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ τη̋ 18η̋ Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ.   
 Σκοτώθηκε την 1η Σεπτέμβρη 1949 στην Έδεσσα.
106. ΤΣΕΤΕΛΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ Στέφανου και τη̋ Καλλιόπη̋. Γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ 
 του Αρχηγείου Δυτική̋ Μακεδονία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο το 1948 στο Γράμμο.
107. ΤΣΟΥΚΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του Βασίλη και τη̋ Ολυμπία̋. Γεννήθηκε το 1923 στο χωριό Άγιο̋ Γερμανό̋ Φλώρινα̋. Μαχητή̋ του 
 Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1947 στι̋ Πόρτε̋ Γράμμου.
Η ιστορία του Γερμανού Δαμουλίδη από το χωριό Άγιο Γερμανό, μαχητή̋ του ΔΣΕ: «Πολέμησα για τη λευτεριά τη̋ Πατρίδα̋ 
μου! Δικάστηκα και με στείλανε τρία χρόνια στη Γυάρο μέχρι το 1951 όταν με άφησαν ελεύθερο. Στην Αθήνα τριγυρνούσα 
ξυπόλητο̋, πεινασμένο̋ και ανήμπορο̋ να επιστρέψω στο χωριό μου. Ζητιάνεψα για να συγκεντρώσω τα λεφτά για το εισιτήριο 
για το χωριό μου. Όταν έφτασα στο χωριό μου, το βρήκα άδειο, άδεια σπίτια, πεθαμένα ζώα. Το χωριό μου είχε ερημώσει. Η 
γυναίκα και τα παιδιά μου ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Εγώ δούλεψα και του̋ περίμενα να επιστρέψουν. Δεν γύρισε κανεί̋. Δεν 
ζει πια ο Άγιο̋ Γερμανό̋ που ήταν κεφαλοχώρι μέχρι το 1949 με 3.000 κατοίκου̋, με σχολείο και 700 μαθητέ̋, ειρηνοδικείο, 
καταστήματα και νοικοκυραίου̋ ανθρώπου̋.  (σημ. Καλημέρα: το 1949 δεν υπήρχε ούτε ένα̋ κάτοικο̋ στο χωριό Άγιο Γερμανό… 
Ευχαριστούμε την Αλίκη Ματσάγγα από τον Άγιο Γερμανό, τώρα μένει στην Αθήνα, για τι̋ πληροφορίε̋ που μα̋ έστειλε για το 
αγαπημένο τη̋ χωριό.)
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Επιμέλεια Τασούλα̋ Ζησάκη-Healey

Το Ξεκίνημα τη̋ προσφυγιά̋ στη Λ.Δ. Ρουμανία̋

(από το βιβλίο «Στην Αναγκαστική 

Προσφυγιά, 1949-1982, χρονικό τη̋ 

ζωή̋ των πολιτικών προσφύγων από την 

Ελλάδα στη Ρουμανία»,  Επαμεινώντα̋ 

Κωστούδη̋, Αθήνα 2003. Ευχαριστούμε 

την Άννα Κεφαλέλη για το φωτογραφικό 

υλικό. Ο χάρτη̋ με τι̋ πόλει̋ όπου 

εγκαταστάθηκαν οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ 

είναι τη̋ Μ. Μποντίλα και μερικέ̋ 

φωτογραφίε̋ είναι από το προσωπικό 

αρχείο τη̋ Τασούλα̋ Ζησάκη.)

Οι πρώτη πολιτικοί πρόσφυγε̋ έφτασαν 

στη Λ.Δ. Ρουμανία̋ το μήνα Μάρτη 

του 1948. Ήταν ορισμένα στελέχη και 

προσωπικό που στάλθηκαν για να 

βοηθήσουν του̋ συντρόφου̋ Ρουμάνου̋ 

στην παραλαβή και τακτοποίηση των 

παιδιών που είχε αποφασιστεί να 

περάσουν στι̋ Λ. Δημοκρατίε̋.

Το Μάρτη 1948 φτάνουν τα πρώτα 

παιδιά και τον Ιούλη του ίδιου χρόνου 

έρχονται οι πρώτοι τραυματίε̋ 

για θεραπεία και μαζί με τι̋ άλλε̋ 

αποστολέ̋ που έφτασαν σε συνέχεια 

παιδιά και τραυματίε̋ ήταν:

Α) Τα παιδιά που άρχισαν να έρχονται 

από τον Μάρτη του 1948 μέχρι το 

Μάρτη του 1949 ήταν συνολικά 5.664 

και τακτοποιήθηκαν σε διάφορου̋ 

νεοϊδρυμένου̋ παιδικού̋ σταθμού̋ 

όπω̋ Σινάια̋, Ορεστία̋, Τούλκε̋, Μπλαζ, 

Οράντεα̋. Προσωρινά εγκαταστάθηκαν 

και στι̋ πόλει̋ Φέλιξ, Ρόμαν, Αράντ. 

Β) 950 τραυματίε̋ που τακτοποιήθηκαν 

σε δύο νοσοκομεία του Βουκουρεστίου 

και στη Σινάια.

Γ) Την ίδια περίοδο έφτασαν 335 

άρρωστοι από διάφορε̋ ασθένειε̋ και 

τακτοποιήθηκαν στο νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ 

ΠΑΒΕΛ.

Στι̋ 7 Αυγούστου 1949 ήρθε η πρώτη 

μεγάλη αποστολή από 2.030 πολιτικού̋ 

πρόσφυγε̋ από την Αλβανία με 

επικεφαλή̋ τον Κώστα Θρασκιά και 

εγκαταστάθηκαν δίπλα στην κοινότητα 

Στεφανέστι – στο τσιφλίκι του 

Μπρατιάνου (πρώην πρωθυπουργού 

του παλιού καθεστώτο̋). Σε συνέχεια 

ήρθαν κι άλλε̋ μικρέ̋ αποστολέ̋. 

Επίση̋ θεραπεύτηκαν οι περισσότεροι 

τραυματίε̋ και άρρωστοι από τα 

νοσοκομεία και πήγαν στη Φλωρίκα. 

Εκτό̋ απ’ αυτού̋ πήγαν στη Φλωρίκα 

και 400 παιδιά και εργαζόμενοι από του̋ 

παιδικού̋ σταθμού̋ στον καινούργιο 

παιδικό σταθμό, που κτίστηκε εκεί το 

1950 μήνα Μάρτη, για να ανταμώσουν 

του̋ γονεί̋ του̋ και συζύγου̋.

Η τελευταία αποστολή πολιτικών 

προσφύγων από τη Λ.Δ. Βουλγαρία̋ 

ήρθε στη Ρουμανία στι̋ 5 του Ιούνη 

1950 και αποτελούνταν από 798 άτομα. 

Τακτοποιήθηκαν στην πόλη Βραΐλα τη̋ 

Ρουμανία̋. Το μήνα Αύγουστο του 1950 

είχαμε:

1. Στου̋ παιδικού̋ σταθμού̋ 

5.604, στην κοινότητα Φλωρίκα 

4.465, στην πόλη Βραΐλα 798 και στα 

νοσοκομεία 80.

Τον Αύγουστο του 1950 η συνολική 

δύναμη των πολιτικών προσφύγων στη 

Λ.Δ. Ρουμανία̋ ήταν 11.347.

Η δύναμη αυτή των πολιτικών 

προσφύγων, σε συνέχεια μέχρι το 1953 

δεν παρουσιάζει σοβαρέ̋ αλλαγέ̋, 

παραμένει σχεδόν η ίδια, εκτό̋ τι̋ 

ανακατατάξει̋, που έγιναν μέσα στη 

Λ.Δ. Ρουμανία̋. Οι ανακατατάξει̋ 

αυτέ̋ έγιναν γιατί δημιουργήθηκαν τα 

καινούργια κέντρα των εργαζομένων 

όπω̋ Χουνεντουάρα, Καλάν, Κουζίρ, 

Κραγιόβα, Μποντοσάνι.

Παρουσιάζει σοβαρέ̋ αλλαγέ̋ η 

προσφυγιά μετά το 1953, που άρχισε 

το αντάμωμα των οικογενειών που 

βρίσκονταν σε διάφορε̋ Λαϊκέ̋ 

Δημοκρατίε̋. Από τη Λ.Δ. Ρουμανία̋ 

έφυγαν 3.120 και πήγαν στι̋ άλλε̋ Λ. 

Δημοκρατίε̋ και τη Σοβιετική Ένωση.

Στη Ρουμανία ήρθαν από τι̋ άλλε̋ Λ. 

Δημοκρατίε̋ 930 άτομα.

Επίση̋, το Σεπτέμβρη του 1953 έφυγε 

για την Ελλάδα από τη Λ.Δ. Ρουμανία̋ 

η πρώτη αποστολή από 940 άτομα και 

τον μήνα Αύγουστο του 1954 έφυγαν 

άλλοι 1.120. Τελικά το Σεπτέμβρη του 

1954 η συνολική δύναμη των πολιτικών 

προσφύγων σ’ αυτή τη χώρα ήταν 7.097 

άτομα. 

Η πολιτικοί πρόσφυγε̋ στα βιομηχανικά 

κέντρα

Οι πρώτε̋ δυσκολίε̋ και η βοήθεια του 

λαϊκού κράτου̋

Από τον μήνα Ιούνη 1950 άρχισε η 

συγκρότηση καινούργιων προσφυγικών 

κέντρων στη Ρουμανία.

Στην κοινότητα τη̋ Φλωρίκα̋ είχε 

συγκεντρωθεί αρκετά μεγάλο̋ αριθμό̋ 

προσφύγων. Έπρεπε να φύγουν όσο το 

δυνατό γρηγορότερα οι ενήλικε̋ και οι 

νέοι, να πάνε στα βιομηχανικά κέντρα. 

Άλλωστε αυτό̋ ήταν και ο προορισμό̋ 

μα̋, να μπούμε στην παραγωγή για να 

ειδικευτούμε.

Το κέντρο τη̋ Φλωρίκα̋, για το οποίο 

θα μιλήσουμε και ξεχωριστά, ήταν 

κατά κάποιο τρόπο, στα πρώτα χρόνια, 

το ελληνικό προσφυγικό κέντρο όλη̋ 

τη̋ προσφυγιά̋ στη Λ.Δ. Ρουμανία̋. 

Από δω πέρασαν τα 80% των πολιτικών 

προσφύγων (για του̋ μεγάλου̋ γίνεται 

λόγο̋). Από το κέντρο τη̋ Φλωρίκα̋ 

οργανώθηκαν, όπω̋ είπαμε και 

παραπάνω, όλα τα υπόλοιπα κέντρα. 

Η Φλωρίκα παρέμεινε το μεγαλύτερο 

προσφυγικό κέντρο μέχρι τη διάλυσή 

του, το 1953. Είχε πολλέ̋ κτιριακέ̋ 
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δυνατότητε̋ και το 1950-1953 όλε̋ οι 

κεντρικέ̋ δουλειέ̋ (Συνδιασκέψει̋, 

Συσκέψει̋ κλπ.) γίνονταν στη Φλωρίκα. 

Τα μεγάλα σε ηλικία παιδιά, που ήταν 

αρκετά, όπω̋ δείχνουν και τα στοιχεία 

(αφού έγινε το 1948 και το 1949 μια 

πολύ σοβαρή προσπάθεια να πάρουν τι̋ 

πρώτε̋ γνώσει̋ στα βασικά μαθήματα) 

στάλθηκαν (Αύγουστο- Σεπτέμβριο 

1950) σε επαγγελματικέ̋ σχολέ̋ για να 

ειδικευτούν. Τα παιδιά αυτά ήταν 1.080. 

Οι επαγγελματικέ̋ σχολέ̋ στι̋ οποίε̋ 

στάλθηκαν τα παιδιά μα̋ ήταν στι̋ 

παρακάτω πόλει̋: Παλτινί̋, Τιργόβιστα, 

Κραγιόβα, Βουκουρέστι, Σάτου Μάρε, 

Σιμπίου, Μπαρλάντ, Ρόμαν.

Στην καινούργια ζωή

Έτσι, τον Αύγουστο του 1950 έχουμε 

διαμορφωμένα προσφυγικά κέντρα τα 

παρακάτω: 7 κέντρα με εργαζόμενου̋ 

πολιτικού̋ πρόσφυγε̋, 5 με παιδικού̋ 

σταθμού̋ και 8 με επαγγελματικέ̋ 

σχολέ̋. Δυνατότητε̋ για την προκοπή 

των προσφύγων υπάρχουν πολλέ̋, αλλά 

και σοβαρέ̋ δυσκολίε̋. 

Πρώτο: Η σύνθεση των πολιτικών 

προσφύγων. Το 40% των πολιτικών 

προσφύγων ήταν μεγάλη̋ ηλικία̋ – 

πάνω από 45 χρονών. Το 95% απ’ αυτού̋ 

ήταν αγρότε̋ και δεν είχαν καμία σχέση 

με τη βιομηχανική παραγωγή. 963 άτομα 

από του̋ ικανού̋ για δουλειά, σε σχέση 

με την ηλικία, ήταν τραυματίε̋, δηλαδή 

τα 25% περίπου ήταν ανάπηροι από 20% 

μέχρι 80% ανικανότητα̋ για εργασία. 

Επομένω̋ η ηλικία, η αναπηρία και η 

προσαρμογή στην καινούργια δουλειά 

ήταν από τι̋ πρώτε̋ σοβαρέ̋ δυσκολίε̋, 

που έπρεπε να ξεπεράσουν οι πολιτικοί 

πρόσφυγε̋.

Δεύτερο: ήταν η γλώσσα. Παρ’ όλο που η 

ρουμανική γλώσσα είναι σχετικά εύκολη, 

όμω̋ για τον πρώτο καιρό αποτελούσε 

μεγάλη δυσκολία. Εδώ έπρεπε όμω̋ να 

το καταλάβει ο καθένα̋, ότι δίχω̋ την 

εκμάθηση τη̋ ντόπια̋ γλώσσα̋ δεν 

μπορούσε να περιμένει πρόοδο. 

Τρίτο: Ήταν το χώρισμα των οικογενειών 

σε διάφορε̋ σοσιαλιστικέ̋ χώρε̋. Το 

1950, το πρόβλημα τη̋ συνένωση̋ 

απασχολούσε το 60% των πολιτικών 

προσφύγων σ’ όλε̋ τη̋ Λ. Δημοκρατίε̋. 

Δεν ήταν από τα εύκολα προβλήματα, 

όπω̋ μπορεί σήμερα να νομίσει κανεί̋, 

να μπαίνανε στα τρένα και να πηγαίνανε 

να ανταμώσουν του̋ δικού̋ του̋. 

Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Το 

πρώτο βήμα που έπρεπε να κάνει κάθε 

πολιτικό̋ πρόσφυγα̋ ήταν να μάθει πού 

ήταν οι δικοί του. Να συνεννοηθεί μαζί 

του̋ να αποφασίσουν να ανταμώσουν, 

και σε ποια χώρα. Υπήρχαν οικογένειε̋, 

μέλη των οποίων βρίσκονταν σε τρει̋ 

και τέσσερει̋ χώρε̋. Κανένα̋ όμω̋ 

δεν ήξερε τότε στην αρχή πού έπρεπε 

να πάει. Αυτό κράτησε αρκετό χρόνο 

μέχρι να συνεννοηθούν. Παρ’ όλα αυτά, 

μόλι̋ έγιναν οι καταστάσει̋ και ήταν 

έτοιμα όλα για ν’ αρχίσει το αντάμωμα 

το 70% των ενδιαφερόμενων άλλαξαν 

γνώμη και ζητούσαν να πάνε σε άλλη 

χώρα, από τη χώρα που είχαν δηλώσει 

προηγούμενα. Έγιναν καινούργιε̋ 

καταστάσει̋, καινούργιε̋ συζητήσει̋ 

και συνεννοήσει̋ με τι̋ αντίστοιχε̋ 

κυβερνήσει̋ κι έτσι άργησε το αντάμωμα 

και φτάσαμε στο 1953. Επομένω̋ 

το αντάμωμα κρατούσε ένα μεγάλο 

ποσοστό, απ’ αυτού̋ που έπρεπε να 

φύγουν, σε μια προσωρινότητα και 

γι’ αυτό λέμε ότι ήταν μια από τι̋ 

δυσκολίε̋, ένα σοβαρό πρόβλημα για 

τι̋ οργανώσει̋ και του̋ ίδιου̋ του̋ 

πρόσφυγε̋. 

Τέταρτο: Η δυσκολία η οποία είχε σχέση 

και με την πρώτη, τη̋ προσαρμογή̋, 

ήταν το 

οικονομικό και στεγαστικό πρόβλημα. 

Δεν πρέπει να μα̋ διαφεύγει το 

γεγονό̋, ότι η Λ.Δ. Ρουμανία̋ ήταν μια 

χώρα που την έδερνε η καθυστέρηση 

προπολεμικά, βγήκε επίση̋ κι από τον 

πόλεμο με μεγάλε̋ καταστροφέ̋ κι αν 

προσθέσουμε κα την φοβερή ξηρασία 

το 1945-1948 τότε καταλαβαίνουμε την 

οικονομική κατάστασή τη̋, που είχε για 

τον ίδιο το λαό τη̋. Επομένω̋ μέσα σ’ 

αυτέ̋ τι̋ γενικότερε̋ δυσκολίε̋ θα είχαν 

και οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ το μερτικό 

του̋, παρ’ όλο που για μα̋ έπαιρνε το 

λαϊκό κράτο̋ ειδικά ευεργετικά μέτρα.

Το 1953 ήταν χρόνο̋ πολύ αποφασιστικό̋ 

για όλη την προσφυγιά. Γιατί, εκτό̋ 

από το αντάμωμα, που σαν πρόβλημα 

υπήρχε από την πρώτη στιγμή, το 

1953 προστέθηκαν κάπω̋ ξαφνικά, 

άλλα δυο καινούργια προβλήματα 

μετακίνηση̋. Το πρώτο ήταν η απόφαση 

για τη διάλυση του κέντρου τη̋ 

Φλωρίκα̋, δηλαδή πάνω από 3.000 

άτομα έπρεπε να πάνε σε καινούργια 

κέντρα. Το δεύτερο σχετίζονταν με την 

επιστροφή μια̋ σειρά̋ προσφύγων 

στην Ελλάδα, ύστερα από έγκριση που 

είχε δώσει η τότε κυβέρνηση Παπάγου 

για μια ορισμένη κατηγορία ατόμων, 

γερόντων και παιδιών. Αυτέ̋ οι δυο 

μετακινήσει̋ αφορούσαν περίπου 7-8 

χιλιάδε̋ άτομα, δηλαδή το 70% των 

πολιτικών προσφύγων, ένα πρόβλημα 

που αφορούσε όλου̋ του̋ πολιτικού̋ 

πρόσφυγε̋ σ’ όλε̋ τι̋ Λ. Δημοκρατίε̋.

 

… Για το ξεπέρασμα αυτών των δυσκολιών 

οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ διέθεταν τι̋ 

παρακάτω ευνοϊκέ̋ συνθήκε̋. Πρώτα 

απ’ όλα την αμέριστη βοήθεια του 

λαϊκού κράτου̋, οικονομική και ηθική. 

Να μερικά παραδείγματα: βοήθησε 

όλου̋ του̋ γερού̋ να διαλέξουν το 

επάγγελμα που ήθελε ο καθένα̋ να 

μάθει, άνοιξε σχολέ̋ ειδίκευση̋ σ’ 

(Στι̋ φωτογραφίε̋, νοσοκόμε̋ αντάρτισσε̋, από τι̋ οποίε̋ μερικέ̋ πήγαν στη Σινάια το 

1948 – φωτο 2 να προετοιμάσουν του̋ παιδικού̋ σταθμού̋ και τι̋ εγκαταστάσει̋ για του̋ 

τραυματίε̋. Αργότερα, σπούδασαν και πήραν διπλώματα νοσοκόμα̋. Το βιογραφικό του̋ 

λέει: αγρότισσα με 3η Τάξη Δημοτικού στην Ελλάδα – αγωνίστρια τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ 

(ΕΑΜ/ΕΛΑΣ) – μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ – πολιτικό̋ πρόσφυγα̋ στη 

Ρουμανία – σπουδέ̋, επάγγελμα, δουλειά … το κοριτσάκι στην πρώτη φωτογραφία είναι η 

Τασούλα Ζησάκη, κρατάει τη μαμάκα τη̋ από το χέρι!!!)
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όλα τα κέντρα όπου τακτοποιήθηκαν 

πρόσφυγε̋, καθορίστηκε από το 

Υπουργείο Βαρειά̋ Βιομηχανία̋ για 

όλου̋ του̋ εργαζόμενου̋ πολιτικού̋ 

πρόσφυγε̋ να του̋ δίνουν 200 λέι το 

μήνα, βοήθεια ανειδίκευτου εργάτη. Το 

βοήθημα καθορίστηκε για έξι μήνε̋. 

Για να καταλάβει ο αναγνώστη̋ την αξία 

των 200 λέι τότε, πρέπει να σημειωθεί 

ότι ο μισθό̋ του̋, την περίοδο εκείνη σαν 

ανειδίκευτου εργάτη ήταν περίπου 250 

λέι. Το κρέα̋ είχε 11 λέι το κιλό, το νοίκι, 

ένα τριάρι 40-45 λέι το μήνα. Επομένω̋, 

το ποσό των 200 λέι ικανοποιούσε 

τι̋ τότε ανάγκε̋. Το Προεδρείο τη̋ 

Μεγάλη̋ Εθνοσυνέλευση̋ τη̋ Λαϊκή̋ 

Δημοκρατία̋ Ρουμανία̋ ψήφισε ειδικό 

Διάταγμα για τη συνταξιοδότηση των 

αναπήρων και γερόντων. 

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εργασία̋ 

πήρε απόφαση και ίδρυσε ειδικέ̋ 

σχολέ̋ για του̋ ανάπηρου̋ να μάθουν 

όλοι του̋ τέχνη και να εξασφαλίσουν 

ένα επάγγελμα τέτοιο που να του̋ το 

επιτρέπει η σωματική του̋ κατάσταση. 

Το Λαϊκό κράτο̋ και το αδελφό 

Κομμουνιστικό Κόμμα τη̋ Ρουμανία̋, 

δείχνοντα̋ έτσι πατρική στοργή και 

ενδιαφέρον στου̋ ανάπηρου̋ και 

τραυματίε̋ του ΔΣΕ, χρησιμοποίησαν 

όλε̋ τι̋ δυνατότητε̋ που είχαν για να 

του̋ κάνουν καλά. Είναι γνωστό, πω̋ 

χάρη σ’ αυτή τη φροντίδα έγιναν καλά 

σχεδόν στο σύνολό του̋ οι τραυματίε̋ 

αγωνιστέ̋ μα̋. Το ίδιο θερμό 

ενδιαφέρον έδειξε το Λαϊκό κράτο̋ για 

του̋ γέρου̋ μα̋, του̋ πατεράδε̋ και τι̋ 

μανάδε̋ των λαϊκών αγωνιστών μα̋, μα 

και γι όλου̋ του πρόσφυγε̋, που αφού 

του̋ περίθαλψε από κάθε πλευρά, του̋ 

έδωσε δουλειά για να μάθουν τέχνη και 

να ζήσουν οικονομικά ανεξάρτητοι. (Στη 

φωτογραφία ο λογοτεχνικό̋ κύκλο̋ το 

1956 στην πόλη Ντεζ τη̋ Ρουμανία̋. Από 

αριστερά: Μήτσο̋ Αλεξανδρόπουλο̋, 

Κώστα̋ Μπόση̋, Έλλη Αλεξίου, Τάκη̋ 

Αδάμο̋, Νίκο̋ Κυτόπουλο̋, Απόστολο̋ 

Σπήλιο̋)

Ο ερχομό̋ των παιδιών

Τα πρώτα παιδιά ήρθαν στη Ρουμανία 

το μήνα Οκτώβρη του 1948. Σε συνέχεια 

μέχρι το τέλο̋ του Οκτώβρη του 1948, 

ήρθαν κι άλλε̋ αποστολέ̋. Η συνολική 

δύναμη σ’ όλου̋ του̋ σταθμού̋ το μήνα 

Οκτώβρη 1948, ήταν 5.664 παιδιά και 

κατά ηλικία ω̋ εξή̋:

6 μηνών μέχρι 3 χρονών    350 

4 – 5 χρονών     500

7 – 13 χρονών            3.677

14 – 17 χρονών (αγόρια)    588

14 – 17 χρονών (κορίτσια)    549

Σύνολο      5.664

Τα παραπάνω παιδιά τακτοποιήθηκαν 

στου̋ Παιδικού̋ Σταθμού̋: Σινάια, 

Οράντεα, Μπλα̋, Τούλκε̋, Κλάουζ, 

Ορέστια και Ρόμαν.

Τα παιδιά μα̋ παρουσίαζα ομοιογένεια 

στην κοινωνική του̋ προέλευση. Τα 

περισσότερα απ’ αυτά έζησαν έντονα την 

εθνική απελευθερωτική πάλη του λαού 

μα̋ και στην πρώτη και στη δεύτερη 

περίοδο και γι’ αυτό παρουσίαζαν 

ωριμότητα πολύ ανώτερη απ’ ότι 

περίμενε κανεί̋ για την ηλικία του̋. 

Ωριμότητα και στη σκέψη και στη γνώμη. 

Είχαν εξαιρετικό ζήλο για μάθηση. Ήταν 

πειθαρχικά και προσαρμόστηκαν εύκολα 

στην οργανωμένη ζωή. 

Οι δυσκολίε̋: 

1. Η καθυστέρηση των παιδιών 

στη σχολική μόρφωση. Είχαμε παιδιά 10-

16 χρονών τελείω̋ αγράμματα. Είχαμε 

ανεπάρκεια στο διδακτικό προσωπικό, 

ποσοτική και ποιοτική. Οι δάσκαλοι και 

οι δασκάλε̋ είχαν ζήλο και προθυμία μα 

δεν είχαν την απαραίτητη κατάρτιση (για 

το ελληνικό προσωπικό γίνεται λόγο̋).

2. Σοβαρή ήταν η έλλειψη 

των σχολικών βιβλίων και γενικά του 

μορφωτικού υλικού που χρειάζονταν 

σ’ όλε̋ τι̋ ηλικίε̋, για τη μητρική του̋ 

γλώσσα.

3. Το χώρισμα των παιδιών, τον 

πρώτο καιρό, αδέλφια από αδέλφια σε 

διαφορετικού̋ σταθμού̋, παρουσίασε 

οπωσδήποτε μια δυσκολία.

4. Η γλώσσα και η προσαρμογή 

στον τρόπο ζωή̋, τη̋ ομαδική̋ ζωή̋ 

ήταν επίση̋ μια άλλη δυσκολία.

Οι δυσκολίε̋ αυτέ̋ έπρεπε να 

ξεπεραστούν οπωσδήποτε το 

γρηγορότερο, εγγύηση γι’ αυτό ήταν 

το ότι τη δουλειά των παιδιών την 

ανέλαβαν, όπω̋ είπαμε και στην αρχή, 

άξιοι παιδαγωγοί και προσωπικότητε̋ 

τόσο του κεντρικού οργάνου τη̋ ΕΒΟΠ, 

που είχαν την ευθύνη για όλα τα παιδιά 

των Λαϊκών Δημοκρατιών, όσο και των 

τοπικών οργάνων που ευθύνονταν για 

τα Ελληνόπουλα που ζούσαν στη Λ.Δ. 

Ρουμανία̋. 

Σκέψει̋ ενό̋ Ρουμάνου ιστορικού για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και την 

αναγκαστική πολιτική προσφυγιά των Ελλήνων στη Ρουμανία
Κουβέντα με τον Καλίν Μιχάλ Ρακότι, ιστορικό̋ (Σύγχρονη̋ ιστορία̋ των Βαλκανίων, μετάφραση από τα αγγλικά, Τασούλα 

Ζησάκη-Healey)

Ο Καλήν γεννήθηκε το 1980 στην πόλη 

Κλούζ-Ναπόκα Ρουμανία̋. Η πόλη 

αυτή βρίσκεται στα βορειοδυτικά τη̋ 

Ρουμανία̋ στην περιφέρεια Κλούζ και 

είναι ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά, 

επιστημονικά και πολιτιστικά κέντρα 

τη̋ Ρουμανία̋. Η πόλη βρίσκεται στην 

Τρανσυλβανία, τη̋ οποία̋ αποτελεί 

και παραδοσιακή πρωτεύουσα. Το 

Πανεπιστήμιο του Κλούζ- Ναπόκα είναι 

πασίγνωστο για την Σχολή Ιστορία̋ 

του. Ο Καλήν σπούδασε ιστορία και 
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συγκεκριμένα σύγχρονη ιστορία μετά το 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δεύτερο του 

πτυχίο είναι στι̋ Πολιτικέ̋ Επιστήμε̋. 

Έχει παρακολουθήσει διάφορε̋ 

σπουδέ̋ στη διπλωματία, οικονομία, 

κοινωνιολογία, κ.ά. Σήμερα εργάζεται 

στι̋ Βρυξέλλε̋.

Η συζήτηση μα̋ έγινε γύρω από τον 

Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο και την 

ελληνική πολιτική προσφυγιά στι̋ 

πρώην λαϊκέ̋ δημοκρατίε̋. Εγώ 

εντυπωσιάστηκα από τι̋ γνώσει̋ που 

έχει για αυτό το κομμάτι τη̋ ιστορία̋ 

μα̋ και θέλω να πιστεύω ότι και οι νέοι 

συμπατριώτε̋ μα̋, απόγονοι τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋ και του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδα̋ θα δείξουν ενδιαφέρον 

για το πώ̋ και γιατί βρίσκονται στην 

Τσεχία και γι’ αυτού̋ που προσπαθούν 

να κρύψουν, διαστρεβλώσουν και 

παραχαράξουν την αλήθεια, ο Καλίν 

είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί πρέπει 

να λέμε την ιστορική αλήθεια. 

«Θα έλεγα ότι ο Ελληνικό̋ Εμφύλιο̋ 

Πόλεμο̋ και η ελληνική πολιτική 

προσφυγιά στι̋ πρώην λαϊκέ̋ 

δημοκρατίε̋ είναι ένα̋ ξεχασμένο̋ 

πόλεμο̋ στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή 

ιστορία όπω̋ διδάσκεται σήμερα, 

δυστυχώ̋. Ναι, κάποιο̋ θα πρέπει να 

κρατήσει αυτή την σελίδα ζωντανή διότι 

αυτό̋ ο πόλεμο̋ είχε πολλέ̋ θυσίε̋ 

και ήταν και ο πρώτο̋ μετά από τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι γιορτάζανε το 

τέλο̋ του πολέμου ενώ στην Ελλάδα 

ο κόσμο̋ ακόμα μάχονταν σκληρά. Ο 

εμφύλιο̋ στην Ελλάδα ήταν ένα πρώτο 

επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών 

όπω̋ αυτέ̋ είχαν διαμορφωθεί μετά 

τι̋ συμφωνίε̋ του 1947. Δυστυχώ̋ 

ο Ελληνικό̋ Εμφύλιο̋ Πόλεμο̋ δεν 

διδάσκεται ω̋ ένα κομμάτι αυτή̋ τη̋ 

περιόδου τη̋ ιστορία̋. Υπήρχε και 

ακόμα υπάρχει σιωπή και «αμέλεια». 

Μπορεί να μην το πω αυτή τη στιγμή 

πολύ ακαδημαϊκά, αλλά ένα̋ από του̋ 

λόγου̋, πιστεύω, ήταν η υπερηφάνεια 

των αυτοκρατοριών που γοργά 

πηγαίνανε προ̋ την έκλειψή του̋. Αυτό 

φάνηκε αργότερα και στου̋ άλλου̋ 

πολέμου̋, στην Κορέα, μετά από την 

Ελλάδα. Αυτοί οι πόλεμοι ήταν η στερνή 

προσπάθεια των αυτοκρατοριών να 

επιβάλλουν τα δικά του̋ συμφέροντα ω̋ 

μεγάλε̋ δυνάμει̋ (εάν και αμφιβάλλω 

εάν μπορούμε να τι̋ ονομάζομαι 

έτσι μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). 

Μετά, έχουμε και τα αποτελέσματα 

από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – η 

Γιουγκοσλαβία βγήκε νικήτρια, η οποία 

απελευθερώθηκε με τι̋ δικέ̋ τη̋ 

δυνάμει̋ και κάπω̋ πιο ανεξάρτητη 

από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτά τα 

πλήρωσε ο λαό̋, ο ελληνικό̋ λαό̋ και 

γι’ αυτό είναι ντροπή να μη θυμόμαστε, 

να μην ξέρουμε, να μη διαβάζουμε 

και μαθαίνουμε τη μεγάλη θυσία του 

ελληνικού λαού, την οποία πλήρωσε 

ακριβά για τα συμφέροντα των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Είναι ντροπή να αγνοούμε 

αυτό το κομμάτι τη̋ ιστορία̋ διότι 

πρέπει να δείξουμε σεβασμό, πρέπει να 

τιμούμε όλου̋ αυτού̋ που αγωνίστηκαν 

για τι̋ ιδέε̋ του̋, για τα όνειρα του̋. 

Μπορεί σήμερα να ερευνάτε αυτό 

το κομμάτι τη̋ ευρωπαϊκή̋ ιστορία̋, 

αλλά κι αυτό γίνεται αρκετά αργά, 

μετά από 30 χρόνια. Αλλά έξω από 

την Ελλάδα, αυτό̋ ο πόλεμο̋ (και η 

πολιτική προσφυγιά από την Ελλάδα) 

αγνοείται εσκεμμένα. Και ξέρουμε 

ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του 

πολέμου, εμεί̋ που ζήσαμε στι̋ χώρε̋ 

οι οποίε̋ φιλοξένησαν του̋ χιλιάδε̋ 

πολιτικού̋ πρόσφυγε̋ και παιδιά όπω̋ 

η Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση, η 

Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχοσλοβακία, 

η Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία και η 

Γιουγκοσλαβία. Σήμερα, αυτοί που δεν 

επαναπατρίσθηκαν από την πολιτική 

προσφυγιά αποτελεί ένα μέρο̋ των 

εθνικών μειονοτήτων σε κάθε χώρα. 

Βέβαια, η μετακίνηση και μετανάστευση 

των Ελλήνων έχουν βαθιέ̋ ρίζε̋ στου̋ 

αιώνε̋ – η εγκατάστασή του̋ στην 

Μαύρη Θάλασσα, μετά στη διάρκεια τη̋ 

Βυζαντινή̋ αυτοκρατορία̋ και βέβαια 

τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν πολλοί 

Έλληνε̋ ω̋ ένα μέρο̋ του τουρκικού 

ελίτ άρχισε να μετακινείται προ̋ τα 

Βόρεια. Αλλά αυτά ήταν πολιτιστικά 

και οικονομικά κινήματα. Και έρχεται το 

1948 και 1949 όταν ένα μεγάλο μέρο̋ του 

ελληνικού λαού αναγκάζεται να αφήσει 

την πατρίδα του για πολιτικού̋ λόγου̋ 

και είναι αυτοί οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ 

από τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Είναι 

παράλογο να θέλει κανεί̋ να ξεχάσει 

ότι ο ελληνικό̋ εμφύλιο̋ πόλεμο̋ ήταν 

μια πραγματικότητα στην ευρωπαϊκή 

ιστορία και ότι αυτό̋ ο εμφύλιο̋ 

δημιούργησε την πολιτική προσφυγιά 

που φιλοξενήθηκε στι̋ πρώην λαϊκέ̋ 

δημοκρατίε̋. Ναι, ήταν πολιτικοί 

πρόσφυγε̋, δεν ήταν ούτε φυγάδε̋, 

ούτε εξόριστοι. Σήμερα για του̋ λόγου̋ 

που ξέρουμε πολλοί «ιστοριογράφοι» 

προσπαθούν να αλλάξουν του̋ όρου̋ 

για την πολιτική προσφυγιά από τον 

ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. 

Όσο για του̋ Έλληνε̋ πολιτικού̋ 

πρόσφυγε̋ στη Ρουμανία κι αυτό το 

κομμάτι τη̋ ιστορία̋, προσπαθούν να 

το ξεχάσουν, να γίνει μία ξεχασμένη 

σελίδα στην ιστορία. Δεν διδάσκεται στο 

μάθημα τη̋ ιστορία̋ στο Λύκειο όταν 

διδάσκεται η Ευρωπαϊκή και Βαλκανική 

ιστορία. Είναι ένα «επεισόδιο» για το 

οποίο η ιστορία προτιμά τη σιωπή. 

Λάθο̋. Και βέβαια, είναι μια εσκεμμένη 

προσπάθεια να ξεχαστεί. Αυτό το 

επιχείρημα βασίζεται σε πολιτικέ̋ 

σκοπιμότητε̋. Οι Έλληνε̋ αντάρτε̋ 

πιστεύανε ακράδαντα στι̋ ιδέε̋ του̋, 

στην ιδεολογία του̋ και ακολουθούσαν 

πιστά τη πολιτική γραμμή τη̋ ιδεολογία̋ 

του̋. Και μπορεί κι αυτό να συνέβαλλε 

και στη στάση των άλλων κομμάτων 

στην περιοχή, διότι του̋ θύμιζε τι̋ 

ρίζε̋ τη̋ ιδεολογία̋ του̋. Το ΚΚΕ και 

ο Δημοκρατικό̋ Στρατό̋ Ελλάδα̋ 

δημιουργούσε κάποια δυσφορία στα 

άλλα κόμματα θυμίζοντά̋ του̋ το πόσο 

μακριά είχαν ξεφύγει από τι̋ αρχέ̋ τη̋ 

Μαρξιστική̋-Λενινιστική̋ θεωρία̋ με 

τι̋ διάφορε̋ διερμηνείε̋ του̋ για το 

τι εστί κομμουνισμό̋ στι̋ δικέ̋ του̋ 

αντιλήψει̋: σοσιαλισμό̋ με ανθρώπινο 

πρόσωπο, εθνικό̋ κομμουνισμό̋ (όπω̋ 

ήταν στην Ρουμανία), γιουγκοσλάβικο̋ 

σοσιαλισμό̋, αυτό̋ τη̋ Αλβανία̋, τη̋ 

Κίνα̋, κ.ά. Ναι, και γι’ αυτό θα έλεγα ότι 

εσκεμμένα προσπαθούν να «κρύψουν» 

στι̋ σελίδε̋ τη̋ ιστορία̋ τον Ελληνικό 

Εμφύλιο Πόλεμο, του̋ Έλληνε̋ 

πολιτικού̋ πρόσφυγε̋ και την πίστη του̋ 

στη γραμμή του ΚΚΕ. Και σίγουρα αυτέ̋ 

οι πολιτικέ̋ δυνάμει̋ με το τίποτα δεν 

θέλουν να θυμόμαστε και να ξέρουμε για 

τι̋ «ιεροσυλίε̋» εκείνη̋ τη̋ περιόδου 

των Μεγάλων Δυνάμεων. Στη Ρουμανία 

υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτικοί 

πρόσφυγε̋ από τον εμφύλιο πόλεμο 

στην Ελλάδα. Αλλά τα περισσότερα που 

έχω ακούσει και τα λίγα που υπάρχουν 

γραπτά, αφορούν την μοίρα ολόκληρων 

οικογενειών, τι̋ οποίε̋ είχαν ξεριζώσει 

από την πατρίδα του̋. Είναι τραγική η 

ιστορία το πώ̋ στα γρήγορα διαφύγανε, 

αφήνοντα̋ πίσω του̋ τα πάντα, το 

πώ̋ περάσανε όχι μόνο τα ελληνικά 

σύνορα, αλλά και πολλά άλλα σύνορα 

μέχρι να εγκατασταθούν, και αυτό για 

να σωθούν και για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν και πραγματοποιήσουν τα 



17

μεγάλα όνειρα του̋ για ένα καλλίτερο 

αύριο, μια καλλίτερη ζωή. Το μόνο 

που μπόρεσαν να κουβαλήσουν μαζί 

του̋ ήταν τα όνειρα του̋. Αλλά αυτό 

που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ 

είναι τα χιλιάδε̋ παιδιά και αυτό 

που του̋ ανάγκασαν να βιώσουν. 

Χιλιάδε̋ οικογένειε̋, παιδιά, αντάρτε̋ 

μεταφέρονταν τι̋ νύχτε̋ στι̋ χώρε̋ 

φιλοξενία̋, πολλέ̋ φορέ̋ και μέσα 

από σκληρέ̋ μάχε̋. Φτάνοντα̋ στον 

προορισμό του̋, έπρεπε να ξεκινήσουν 

μια νέα ζωή, σ’ ένα άγνωστο περιβάλλον 

με ξένε̋ γλώσσε̋ και ήθη και έθιμα, 

διαφορετική κουλτούρα. Είναι δύσκολο 

να συλλάβει κανεί̋ σήμερα το πώ̋ αυτοί 

οι αντάρτε̋ και αντάρτισσε̋ μπόρεσαν 

να ξεπεράσουν όλε̋ αυτέ̋ τι̋ δυσκολίε̋ 

μετά από την υποχώρηση του̋. Είναι 

δύσκολο για έναν νέο να συλλάβει 

πόσα θύματα έδωσε αυτό̋ ο αγώνα̋, 

πόσε̋ οικογένειε̋ μαυροφορέθηκαν 

και τελικά το πώ̋ αντέδρασαν όταν πια 

συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι πια 

«κύριοι τη̋ δική̋ του̋ μοίρα̋», δηλαδή, 

υπήρχαν άλλε̋ ύψιστε̋ δυνάμει̋ που 

ανακατεύονταν στη ζωή του̋, στην 

ιδεολογία του̋, στι̋ ιδέε̋ του̋, στα 

πιστεύω του̋… Δυστυχώ̋ εγώ δεν έχω 

και πολλέ̋ πληροφορίε̋ (και πάντα 

μιλώ για ντοκουμέντα και αρχεία) 

για το ρόλο που έπαιξε η ρουμάνικη 

κυβέρνηση και η μηχανισμοί τη̋ στη 

ζωή των πολιτικών προσφύγων στη 

Ρουμανία. Αυτό που ξέρω είναι ότι 

σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε 

τα αρχεία του Εξωτερικού Τμήματο̋ 

του Κομμουνιστικού Κόμματο̋ τη̋ 

Ρουμανία̋. Και ήταν αυτό το Τμήμα στο 

οποίο υπάγονταν οι Έλληνε̋ πολιτικοί 

πρόσφυγε̋. Η εξαφάνιση αυτή (των 

αρχείων) μπορεί να είναι ένα κομμάτι 

τη̋ μεγαλύτερη̋ εικόνα̋ των σημερινών 

καταστάσεων με αρχεία, ντοκουμέντα, 

κ.λπ. Όσο τα αρχεία αυτά λείπουν είτε 

είναι δύσκολο να τα βρούμε, δεν θα 

μπορούμε να βγάλουμε αντικειμενικά 

συμπεράσματα. Βέβαια, σήμερα 

προσπαθούν να γράψουν ιστορία με 

προσωπικέ̋ προφορικέ̋ μαρτυρίε̋. 

Όσο και ενδιαφέρον να είναι αυτό, 

οι προφορικέ̋ μαρτυρίε̋ δεν είναι 

ιστορία! Πριν το 1990, οι περισσότερε̋ 

μελέτε̋ βασίζονταν σε προφορικέ̋ 

μαρτυρίε̋. Όμω̋, πρέπει να έχουμε 

πάντα κι άλλε̋ πηγέ̋, ντοκουμέντα. 

Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ερώτημα 

μετά το 1990, μετά τι̋ «αλλαγέ̋», τη 

«στροφή», «κατάρευση» όπω̋ θε̋ 

ονόμασέ το: τι είδο̋ ντοκουμέντα είναι 

αυτά, που βρίσκονται, ποιο̋ μα̋ τα 

αναλύει (ω̋ δευτερεύουσα πηγή). Και 

κάτι που ανέφερε̋ εσύ στη συζήτησή 

μα̋, το πώ̋ ξέρουμε ότι αυτά είναι τα 

αυθεντικά αρχεία, ντοκουμέντα διότι 

υπάρχουν ολόκληροι μηχανισμοί που 

αλλοιώνουν τα ιστορικά ντοκουμέντα 

και τα αρχεία. Σίγουρα και η μετάφραση 

αυτών των ντοκουμέντων έχει μεγάλη 

σημασία, δηλαδή, το ποιο̋ κάνει τη 

μετάφραση και τι σκοπιμότητε̋ έχει. 

Αυτά είναι αρκετά μεγάλα προβλήματα 

και ερωτήματα. 

Μου είπε̋ ότι σε ενδιαφέρει η ελληνική 

πολιτική προσφυγιά στη Ρουμανία, διότι 

κι εσύ είσαι ένα κομμάτι αυτή̋ τη̋ χώρα̋, 

γεννήθηκε̋ εκεί και αυτό με χαροποιεί. 

Θα μπορέσουμε να γράψουμε κάτι μαζί 

και εγώ θα προσπαθήσω να βρω ότι 

μπορώ στα ρουμάνικα αρχεία, ενώ εσύ 

στα ελληνικά. Θα δω και τι κάνει σ’ αυτόν 

τον τομέα και η ελληνική κοινότητα στη 

Ρουμανία, η οποία έχει και βουλευτή στη 

Βουλή τη̋ Ρουμανία̋. Κάθε μειονότητα 

στη Ρουμανία αντιπροσωπεύεται από 

ένα βουλευτή που ανήκει σ’ αυτή την 

μειονότητα. Θέλω να σε βοηθήσω. 

Θέλω να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα 

τη συζήτησή μα̋: Είναι ντροπή και 

απαράδεχτο να μην τιμάμε την ιστορία 

του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και 

τη̋ πολιτική̋ προσφυγιά̋. Πάνω από 

μισό̋ αιώνα̋ πέρασε κι αυτή η σιωπή 

πρέπει να τελειώσει. Οι νέοι πρέπει 

να μάθουν και να ξέρουν αυτό το 

επεισόδιο τη̋ ιστορία̋. 

Κουβέντα με την Άννα Κεφαλέλη από τη Θεσσαλονίκη
(Κ: Παρακάλεσα την Άννα να μα̋ απαντήσει σε μερικέ̋ ερωτήσει̋ με μέιλ και την ευχαριστώ για τη συνεργασία τη̋ με το 

περιοδικό μα̋. ΤΖΗ)

Κ: Άννα, θέλουμε να μάθουμε για τα 

παιδιά των πολιτικών προσφύγων στη 

Ρουμανία. Πε̋ μα̋ κάτι για τη ζωή σου 

στη Ρουμανία.

Γεννήθηκα στη Ρουμανία το 1951 

στο χωριό Παρτιζάνι – Φλωρίκα. Ο 

πατέρα̋ μου, ο Κώστα̋ Κεφαλέλη̋ 

από Ταγαράδε̋ - Θεσσαλονίκη̋ με 

το ψευδώνυμο Χολομόντα̋ ήταν 

Ανθυπολοχαγό̋ τη̋ Δ’ Σειρά̋ τη̋ Σχολή̋ 

Αξιωματικών του ΓΑ του Δ.Σ.Ε. και η 

μητέρα μου Τασούλα Κεφαλέλη το 

γένο̋ Μεταξά από την Ελιά του Έβρου 

ήταν ανθυπολοχαγό̋ του ΔΣΕ. Ζούσαμε 

στο Βαλτσέλε και στην πόλη Μεντζιντία 

κοντά στην Κωνστάντσα ω̋ πολιτικοί 

πρόσφυγε̋. Σπούδασα στη Γεωπονική 

Σχολή στην πόλη Κραγιόβα με πολλού̋ 

άλλου̋ πολιτικού̋ πρόσφυγε̋.

Κ: Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου 

χρόνια στη Ρουμανία;

Τι θυμάμαι; Θα σα̋ πω μια παιδική μου 

εικόνα που ακόμη την κουβαλάω. Ήταν 

οι τραυματίε̋ πολέμου, του Εμφυλίου… 

οι γονεί̋ μα̋, οι πολιτικοί πρόσφυγε̋. 

Οι περισσότεροι χωρί̋ χέρι, πόδι, μάτια. 

Θυμάμαι το ξύλινο πόδι του πατέρα μου 

που τρέχαμε να του το δώσουμε… Στι̋ 

φωτογραφίε̋ τη̋ εποχή̋ αυτό είναι 

εμφανέ̋. Λίγοι ήταν αρτιμελεί̋, αλλά ηι 

πλειοψηφία ήταν με πολλά τραύματα 

στο κορμί του̋. Θυμάμαι την μόνιμη 

ευχή, «Άντε και καλή Πατρίδα», και 

λιγότερο σκεφτόμασταν την υγεία μα̋. 

Θυμάμαι τι̋ περιγραφέ̋ και αφηγήσει̋ 

για τα χωριά του̋  και των δικών του̋ 

που είχαν αφήσει πίσω. Ο ένα̋ έλεγε 

για τον τόπο του, για την πατρίδα του, 

ο άλλο̋ έλεγε και αυτό̋ για τη δική 

του πατρίδα κι εμεί̋ πηγαίναμε πέρα 

– δώθε, το κεφάλι μα̋ σαν εκκρεμέ̋. 

Και ρωτούσαμε εμεί̋ τα δύο μικρά (οι 

δύο αδερφέ̋):»Καλά, πόσε̋ πατρίδε̋ 

έχουμε; Μια είναι η Ελλάδα, μια είναι 

η Χαλκιδική, μια είναι ο Έβρο̋ και μια 

η Ρουμανία;», και μετά γελούσαμε. 

Γελούσαμε πολύ και αμέσω̋ πιάναμε τα 

αντάρτικα τραγούδια. Τι̋ ιστορίε̋ για 

τον πόλεμο… Ιστορίε̋ αληθινέ̋, και μετά 

πάλι από την αρχή. Ατελείωτε̋ ώρε̋… 

Μετά σπούδασα Γεωπονική στην  

Κραγιόβα με πολλού̋ άλλου̋ πολιτικού̋ 

πρόσφυγε̋. Οργανώναμε πολλέ̋ 

εκδηλώσει̋ όπω̋ για την επέτειο τη̋ 

25η̋ Μαρτίου, τη γιορτή τη̋ ΕΠΟΝ, για 

τη γυναίκα, με μουσική και τραγούδια 

τη̋ πατρίδα̋ μα̋. Παρακολουθούσαμε 

τα μαθήματα ελληνική̋ γλώσσα̋. Η 

νοσταλγία μα̋ ήταν μεγάλη. Εγώ έμεινα 

στη φοιτητική εστία με ρουμάνε̋ 

φοιτήτριε̋. Κάτω από το μαξιλάρι μου 

ήταν μόνιμα οι Έλληνε̋ ποιητέ̋ και 

συγγραφεί̋. Στον ύπνο μου μιλούσα 
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μόνο ελληνικά και στον ξύπνιο μου τι̋ 

δύο γλώσσε̋, ρουμάνικα και ελληνικά. 

Μα πάνω απ όλα νοσταλγούσαμε την 

πατρίδα μα̋. Διότι όταν η ξενιτιά δεν 

είναι επιλογή σου είναι ακόμη πιο βαριά 

και ασήκωτη.

Κ: Πότε επαναπατρίσθηκε̋;

Ο αγώνα̋ για την επιστροφή μα̋ 

ήταν ακόμη πολύ δύσκολο̋. Η πρώτη 

απάντηση στο αίτημα μα̋ ήταν 

αρνητική. Έκανα μεγάλο αγώνα. Για την 

πατρίδα παραιτήθηκα από τον διορισμό 

μου εκεί (στη Ρουμανία). Δεύτερη σκέψη 

δεν είχα. Επαναπατρίστηκα το 1979, 

μόνη μου, χωρί̋ την οικογένεια. Ήμουν 

αποφασισμένη. Έχασα τον πατέρα μου 

το 1974 στα 50 του χρόνια. Η μάνα μου 

είχε τη στεναχώρια τη̋ και η αδερφή 

μου είχε άλλο πρόγραμμα. Δεν τα βρήκα 

εύκολα. Αλλά τίποτα δεν με φόβιζε. Οι 

φίλοι και σύντροφοι του πατέρα μου με 

κάνανε πλουσιότερη με την αγάπη του̋. 

Αλλού χάρηκαν και αλλού ζορίζονταν…

Με τον επαναπατρισμό μου οι 

μεγαλύτερε̋ δυσκολίε̋ ήταν στην 

απόκτηση τη̋ ελληνική̋ ιθαγένεια̋… 

και ταυτότητα̋. Η πρώτη μου βεβαίωση 

έγραφε –«Άνευ δικαιώματο̋ εργασία̋». 

Μονολογούσα κι έλεγα μέσα μου, μα 

στην πατρίδα τον γονιών μου αυτά 

κάνουν;  Και οι γονεί̋ στην πολιτική μα̋ 

προσφυγιά μα̋ ζητούσαν, επέμεναν 

να σπουδάσουμε, να γίνουμε χρήσιμοι 

επιστήμονε̋ για να βοηθήσουμε 

το λαό μα̋… Μετά από έναν χρόνο 

απέκτησα ταυτότητα ελληνική. Στα 27 

μου… Και τώρα ξεκίνησε ο αγώνα̋ για 

το πτυχίο. Έκανα τρία χρόνια για την 

αναγνώριση του πτυχίου μου και έδωσα 

4 μαθήματα… Και η φθορά τη̋ ψυχή̋ 

ήταν μεγάλη. Μέσα μου ήταν ένα κοκτέιλ 

συναισθημάτων. Το άριστο πτυχίο μου 

από το Πανεπιστήμιο τη̋ Ρουμανία̋ 

ήταν ένα τίποτα για την πατρίδα. Στη 

Ρουμανία όταν με λέγανε Ελληνίδα η 

καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Στην 

Πατρίδα έπρεπε να αποδείξω διάφορα… 

Και τελικά το 1984 με διόρισαν  στον 

Έβρο, στην πατρίδα τη̋ μάνα̋ μου. 

Οι συγγενεί̋ μου ήταν η μεγάλη αγκαλιά 

που δέχτηκα. Άνθρωποι ζεστοί, καλοί, 

φιλικοί. Στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί 

γνώρισα πολλού̋. Ήμουν κοντά του̋ 

και δεν το πίστευα ακόμη. Ήταν και 

άλλοι που προσπαθούσαν να μα̋ 

προκαλέσουν. Ξέρανε τα γεγονότα, 

τα πράγματα και τα γεγονότα πολύ 

διαστρεβλωμένα… Οι ερωτήσει̋ ήταν 

πολλέ̋ – εάν είχατε το ένα, εάν είχατε το 

άλλο… Μόνοι του̋ ρωτούσανε και μόνοι 

του̋ απαντούσανε.

Ένα πράγμα όμω̋ μα̋ το αναγνώριζαν. 

Έχουμε μια ηρεμία και μια σιγουριά 

εμεί̋, τα παιδιά από τι̋ χώρε̋ του 

Σοσιαλισμού, που αποτυπώνεται στα 

προσωπάκια μα̋. Έχουμε έλεγαν τη 

μόρφωσή μα̋ και τον πολιτισμό μα̋… Σ’ 

αυτό το σημείο πάντα του̋ απαντούσα 

το πω̋ εγώ δεν γνώριζα τι θα πει ανεργία, 

τη λέξη απόλυση, την αδιαφορία για 

πολλά πράγματα… Εμεί̋ πηγαίναμε σε 

σχολεία, φαρμακεία, όλα πεντακάθαρα 

κι εδώ, στην Ελλάδα τι γίνεται… 

χάζεψα. Κανεί̋ εδώ δεν περπατούσε 

ήρεμο̋. Κι έτρεχε, έτρεχε ο κόσμο̋ σα 

να θέλανε να πέσουν πάνω μου… Κι 

εγώ που περπατούσα χωρί̋ άγχο̋ στη 

Ρουμανία, έπρεπε τώρα να μάθω κι 

εγώ να τρέχω, να τρέχω με το ποτάμι 

τη̋ αβεβαιότητα̋. Μα όταν άκουγαν 

πρόσφυγα̋ και Δ.Σ.Ε. ή Εμφύλιο̋, τότε 

οι ερωτήσει̋ πέφτανε βροχή. Δηλαδή 

ήρθε̋ γιατί δεν περνούσε̋ καλά; Αφού 

ήταν καλά γιατί ήρθε̋ εδώ; Γιατί δεν 

έκατσε̋ εκεί; Αλλά όλα στρώσανε με 

τον καιρό. Επαναπατρίστηκε η αδερφή 

μου Ουρανία και η μητέρα μου αφού 

μετέφερε και τα οστά του πατέρα μα̋ 

στην πατρίδα. Και τον θάψαμε στο 

χωριό του.

Τώρα αρχίζει ο αγώνα̋ τη̋ μάνα̋. 

Περιμένει με αγωνία τη σύνταξη από τη 

Ρουμανία. Μαραζώνει πολύ. Θέλω να 

τη̋ δώσω περιεχόμενο στη ζωή. Μένει 

μαζί με την οικογένειά μου. Μεγαλώνει 

τα παιδιά μα̋. Κι όμω̋ έχει στεναχώρια. 

Δεν αναγνωρίζουν οι επιτροπέ̋ τα 

τραύματά τη̋ και δεν παίρνει ούτε 

πολεμική σύνταξη.

Και τότε τη̋ ζητώ να μου γράψει τη 

«διαδρομή» από το χωριό τη̋ μέχρι 

την ξενιτιά. Είναι δρόμο̋ πολέμου και 

Εμφυλίου… Έχουμε δουλειά. Πρέπει να 

τιμήσουμε του̋ νεκρού̋ του πολέμου. 

Τη̋ ετοίμασα το τετράδιο και αρχίζει 

να γράφει. Χείμαρρο̋ η μάνα μα̋. 

Τα γράφει γρήγορα. Όλα στο μυαλό 

σαν κινηματογραφική ταινία. Έτσι, 

γεννήθηκε η ιδέα του βιβλίου. Έκανε το 

καθήκον τη̋. Τελείωσε τι̋ σημειώσει̋ κι 

έφυγε ξαφνικά το 2000. 

Με την Ουρανία αποφασίζουμε 

και προχωράμε το βιβλίο με τίτλο 

«ΜΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ, από το Τρίγωνο του Έβρου 

στο Γράμμο-Βίτσι». Έτσι, τιμήσαμε του̋ 

γονεί̋ μα̋, του̋ μαχητέ̋ του Δ.Σ.Ε., του̋ 

ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ εμεί̋ τα παιδιά 

του̋. Για να μην ξεχνάμε την Ιστορία μα̋ 

και του̋ γονεί̋ μα̋.

Ακόμη και σήμερα προσπαθώ να μάθω 

γιατί αυτοί οι Άνθρωποι απλοί, σεμνοί 

και ταπεινοί δεν είπανε πολλά. Δεν 

μιλάνε για τον εαυτό του̋, για το εγώ 

του̋. Κι έχουν να πούνε πολλά και 

ζωντανά για τον ηρωισμό του λαού 

μα̋, γι αυτού̋ που χάσανε τη ζωή του̋, 

τα νιάτα του̋… Κρατώ σφιχτά κάθε 

κουβέντα του̋. Αξίζει πραγματικά. 

Υποκλίνομαι στη γενιά των γονιών μα̋.

Κ: Η Αννα συνεχίζει να συζητά με του̋ 

μαχητέ̋ και μαχήτριε̋ του ΔΣΕ. Του̋ 

παίρνει τηλέφωνο να δει τι κάνουν, 

την παίρνουν τηλέφωνο να τη̋ πουν 

και ακόμη μια ‘ιστορία’ από τα βουνά, 

από την ταραγμένη του̋ ζωή… Του̋ 

φιλοξενεί στο σπίτι τη̋ στι̋ μεγάλε̋ 

γιορτέ̋. Πάει από μία άκρη τη̋ Βόρεια̋ 

Ελλάδα̋ στην άλλη για να του̋ βρει, 

να του̋ πει μια Καλημέρα, να του̋ 

τιμήσει…

«ΝΑΙ …  ΕΙΜΑΙ   Η   ΜΑΡΙΚΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΒΡΟ» τη̋ Άννα̋ Κεφαλέλη

Αναμνήσει̋  ζωντανέ̋.  Αληθινέ̋. 

Πραγματικέ̋… Ηρωικέ̋.  Το ψευδώνυμό 

τη̋  ήταν  Δόξα.  Η  Μαρίκα, η Δόξα με 

το πραγματικό τη̋ ονοματεπώνυμο  

Δερμετζόπουλου  Μαρίκα του Αποστόλη 

και τη̋ Λαμπρινή̋, από την Πλάτη. 

Τα λέει όλα χωρί̋ δεύτερη ερώτηση. Σα 

να θέλει να συστηθεί. Ήταν Πολιτικό̋ 

Επίτροπο̋ στη 16η Ταξιαρχία, με 

Ταγματάρχη τον Θανάση Λασσάνη.

Η  θεία  Μαρίκα έτσι θέλει να τη λέω, 

είναι χείμαρρο̋. Πάνω από 85 χρονών 

σήμερα. Όλα στο μυαλό τη̋ ζωντανά. 

Μιλά γρήγορα με κομμένη την ανάσα… 

σα να την  κυνηγάνε ακόμη στο  

Γράμμο- Βίτσι. Εγώ, λαχανιάζω να την 

παρακολουθώ με ορθάνοιχτα τα αυτιά 

μου στο ακουστικό…

Οι κουβέντε̋ πέφτουν η μια μετά την 

άλλη… Χωρί̋ διακοπή, χωρί̋ ανάσα. Ότι 

προλαβαίνω γράφω. Απλά σκαλίζω τα 

πρώτα γράμματα και προσπαθώ τώρα 

να τα συμμαζέψω. Μόνο η θεία Μαρίκα 

δεν κουράστηκε… Και γράφω όπω̋ τα 

λέει,  όπω̋ είναι  χαραγμένο̋ ακόμη 

ζωντανά στη μνήμη τη̋ ο Γράμμο̋ του 

Εμφυλίου. Όλα δικά τη̋… όπω̋ τα λέει…

«ΛΑΙΜΟΣ  1949 . Έγινε ο ελιγμό̋. Γινότανε  

ο  χαμό̋… Η κρεατομηχανή  του πολέμου 

έβαλε μπρο̋ και σκορπούσε αίματα και 

κρέα̋ μαζί. Ζώα και Άνθρωποι έγιναν 

ένα… Ανακατεμένοι άνθρωποι και ζώα 

εδώ κι εκεί. Πετάγονταν τόσο ψηλά κι 

εμεί̋… παλεύαμε με το ΧΑΡΟ. Τσίριζαν, 

ούρλιαζαν σαστισμένα τα μουλάρια, τα 

άλογα, τα πουλιά, οι Άνθρωποι… και 

πάνω από τα κεφάλια μα̋ τα αεροπλάνα 

έτοιμα να μα̋ αρπάξουν απ’ τα 

μαλλιά… Και γελούσαν οι πιλότοι για τα 

κατορθώματά του̋… Και γελούσανε γιατί 

κυνηγούσαν του̋ ξυπόλυτου̋, άοπλου̋ 

και πεινασμένου̋. Το γέλιο του̋ δεν 

περιγράφεται. Βλέπαμε τι̋ φάτσε̋ του̋ 

παραμορφωμένε̋ από το μίσο̋. Βουτιέ̋ 

γρήγορε̋ κάνανε τα αεροπλάνα και το 

ένα ακολουθούσε το άλλο. Και πάλι απ’ 
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την αρχή. Και δίπλα μα̋, λίγο πιο πέρα οι 

βόμβε̋ ναπάλμ πέφτανε βροχή. Τρόμο̋, 

τρόμο̋, τρόμο̋. Αχ, Θεέ μου…

Η νύχτα δεν μα̋ ξεκούρασε. Είμαι 

σκοπό̋ και μακριά ακούω τα τανκ̋  να 

έρχονται. Ξυπνάω λαχανιασμένη το 

Λοχαγό μα̋. Είναι ο Αλέκο̋ ο Καπλάνη̋. 

Βλέπουμε την 18η Ταξιαρχία , να 

τρέχουν όπου, όπου, σαν τα πρόβατα. 

Προ̋ Κώττα καταλάβαμε. Μαζεύανε 

του̋ βαριά τραυματισμένου̋. Δίπλα μου 

είναι ο Μίσα̋ και μια φίλη αγωνίστρια 

από το Κιλκί̋. Ακούμε παρακάλια. Ήταν 

η Φισάκη Βαγγελιώ με κοιλιακό τραύμα 

και στο χέρι βαριά χτυπημένη… Μόνο 

νερό ζητάει. Αλλά και το  «πάρτε με, 

πάρτε με, μη με αφήνετε» ακόμα βουίζει 

στα αυτιά μου…

Τίποτα άλλο η Βαγγελιώ… Λέω στο 

διπλανό μου «Θα πάτε Κώττα, έχει 

προσωρινά ιατρεία του βουνού. 

Τρέξτε, πάρτε τραυματίε̋ και πάτε στο 

μονοπάτι, πίσω απ’ το βουνό, έχει πολλά 

βράχια. Εκεί, από κάτω δε μα̋ πιάνει ο 

χάρο̋». Εκεί, κάτω από τα βράχια, μα̋ 

προστάτευε η φύση. Κι όμω̋ βρήκα λίγο 

νερό αλλά η Βαγγελιώ δεν άντεξε… Τη 

θάψαμε εκεί. Σε μια γούρνα που άνοιξαν 

οι βόμβε̋». 

Εδώ η θεία Μαρίκα πήρε ανάσα. 

Κουράστηκε. Μιλούσε γρήγορα σα 

να την κυνηγούσαν οι βόμβε̋, τα 

αεροπλάνα κι έπρεπε να προλάβει να 

τα πει… Και μετά… κλάψαμε μαζί… Αυτή 

στο Δωρικό  Αλεξανδρούπολη̋ όπου 

μένει σήμερα κι εγώ στην άλλη άκρη του 

τηλεφώνου, στη Θέρμη  Θεσσαλονίκη̋. 

Υποσχεθήκαμε πω̋ δε θα κλάψουμε 

άλλο… Θα του̋ τιμούμε όπω̋ του̋ 

αξίζει.

Η θεία Μαρίκα, μαχήτρια του Δ.Σ.Ε., 

πρώην πολιτικό̋ πρόσφυγα̋ στη 

Τασκένδη κι εγώ παιδί μαχητών του 

Δ.Σ.Ε. τη̋ Τασούλα̋ και του Κώστα 

Κεφαλέλη γεννημένη στη  Ρουμανία από 

Έλληνε̋ πολιτικού̋ πρόσφυγε̋… 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

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

Το Ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη 1950
(συνεχίζεται από το 1ο τεύχο̋ 2014 «Καλημέρα», στη φωτογραφία ο Κώστα̋ Μιχαηλίδη̋ σήμερα.)

Από το ημερολόγιο του Κώστα 

για το 1950 μαθαίνουμε ότι τα 

παιδιά του Παιδικού Σταθμού Βέλκε 

Ραντόσοφ ξεκινάν το σχολείο, κανονικά, 

στι̋ 3 Σεπτεμβρίου 1950 και πάνε 

στο γυμνάσιο στο Κάρλοβυ Βάρυ. Ο 

Κώστα̋ δεν γράφει καμία λεπτομέρεια 

για τα μαθήματα που κάνουν. Γενικά, 

το ημερολόγιο του 1950 είναι πολύ 

σύντομο σχετικά με τα άλλα ημερολόγια 

του. Τα παιδιά χαίρονται το πρώτο χιόνι 

(26 Οκτωβρίου) και γλιστράν, παίζουν, 

γιορτάζουν τα Χριστούγεννα (22 

Δεκέμβρη) με χορού̋, τραγούδια, γλυκά, 

του̋ δίνουν και σακούλε̋ με καραμέλε̋. 

Σ’ αυτό το σημείο, ο Κώστα̋ σημειώνει: 

«Γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα μακριά 

από την αγαπημένη μα̋ πατρίδα». Η 

Διευθύντρια του σχολείου, Γιάρκοβα, 

και ο δάσκαλο̋ (Έλληνα̋) Φάνη̋ 

Δούμα̋ του̋ μίλησαν και του̋ δώσανε 

διακοπέ̋ για 11 μέρε̋. Την ημέρα των 

Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, τον 

επισκέπτεται η αδερφή του Κίτσα για 

2 μέρε̋ και ο Κώστα̋ χαίρεται με το 

δώρο που του φέρνει από του̋ γονεί̋ 

του (οι οποίοι μένουν στην Κάρβινα), 

ένα ρωσικό ρολόι. Εκτό̋ από το σχολείο 

τα παιδιά πηγαίνουν εκδρομέ̋, θέατρο 

(στο Κυσίμπλ). Ο Κώστα̋ βλέπει στο 

όνειρο του όλη την οικογένειά του 

και σημειώνει στι̋ 22 Ιανουαρίου 

ότι γεννήθηκε ο Μιχαλάκη̋, γιο̋ τη̋ 

αδερφή̋ του. Δεν ξεχνάει να σημειώσει 

ότι στι̋ 21 Ιανουαρίου 1924 πέθανε 

ο Λένιν. Άλλε̋ σημειώσει̋ του Κώστα 

αφορούν τι̋ διάφορε̋ επετείου̋ που 

γιορτάζουν στον Παιδικό Σταθμό όπω̋ τα 

35 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ, με την 

ομιλία του δάσκαλου που του̋ λέει «το 

ΚΚΕ οργάνωσε όλο τον ελληνικό λαό», 

στι̋ 20 Νοεμβρίου έχουν την Ολομέλεια 

τη̋ ΕΠΟΝ και σ’ αυτή βρίσκεται και η 

Ε. Γαρέφω από την ΕΠΟΝ. (σημ. Κ: το 

αντάρτικο ψευδώνυμο τη̋ Ελπίδα̋ 

Μητρολιού-Φρεγγίδου, εκείνα τα χρόνια 

ήταν κάτι το συνηθισμένο να ξέρουμε 

τα ψευδώνυμα των συμπατριωτών μα̋ 

στην πολιτική προσφυγιά και να μην 

ξέρουμε το πραγματικό του̋ όνομα.). 

Στι̋ 21 Δεκεμβρίου, στο σχολείο 

γιορτάζουν «τα 71 χρόνια του μεγάλου 

αρχηγού όλων των δημοκρατικών λαών, 

του Ι. Β. Στάλιν», τα γενέθλια (23.11) 

του αρχηγού τη̋ Τσεχοσλοβακία̋, 

Κλέμεντ Γκόττβαλντ, «ο πιο αγαπητό̋ 

όλου του τσεχοσλοβάκικου λαού», τα 

γενέθλια και θάνατο του Λένιν, την 

επέτειο τη̋ Ρωσική̋ Επανάσταση̋, κ.ά. 

Σημειώνουμε ότι ο Κώστα̋ ξεκινάει την  

πρώτη σελίδα με μία φωτογραφία του 

Λένιν και Στάλιν και τελειώνει το πρώτο 

τετράδιο-ημερολόγιο με τον Στάλιν. 

Ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση του Κώστα 

(23 Ιουνίου 1950) «Έκθεση 23.6.1950 - Η 

ζωή στο σπίτι μα̋». Την παραθέτουμε 
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ολόκληρη:

«Από τότε που η ΕΠΟΝ με την ΕΒΟΠ 

κήρυξαν τη δίμηνη άμιλλα, το σπίτι μα̋ 

άρχισε να καλυτερεύει σε όλου̋ του̋ 

στόχου̋ τη̋ άμιλλα̋: Καθαριότητα, 

μόρφωση, πειθαρχεία, αθλητισμό, 

εκπολιτισμό, κλπ. 

Τώρα α̋ πούμε πω̋ πάμε στον κάθε 

στόχο τη̋ άμιλλα̋. 1) Στην Καθαριότητα. 

Εμεί̋ εδώ το σπίτι το βαστάμε πολύ 

καθαρό, από πάνω ω̋ κάτω είναι καθαρό. 

Έχουμε την υπηρεσία που όταν είναι η 

μέρα τη̋ τα φτάνει όλα. Και έξω στην 

αυλή φτιάχνουν εξορμήσει̋ όταν φανεί 

ένα χαρτί ή ένα ξυλαράκι. Τα ρούχα που 

φοράμε πάνω μα̋ όλοι τα έχουν καθαρά 

εκτό̋ από μερικά παιδιά που είναι μικρά 

ακόμα και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά 

εμεί̋ οι μεγαλύτεροι πρέπει να του̋ 

βοηθήσουμε. 

2) Μόρφωση: Στην μόρφωση πηγαίνουμε 

πολύ καλά διότι βοηθάν εκείνοι που 

ξέρουν του̋ αδύνατου̋ και μάθαμε 

πολλά, αλλά θα μάθουμε ακόμα!

3) Πειθαρχία. Στην πειθαρχία, 

πειθαρχούμε στου̋ δασκάλου̋ Έλληνε̋ 

και Τσέχου̋ και σε όλο το προσωπικό, 

τσέχικο και ελληνικό και στα στελέχη 

που έχουν και σ’ αυτά πειθαρχούμε 

πάρα πολύ γιατί άμα δεν πειθαρχούμε 

δεν κάνουμε τίποτα. 

4) Αθλητισμό̋. Στον αθλητισμό δεν 

πάμε πολύ καλά γιατί δεν έχουμε 

υλικό. Αν και δεν έχουμε, εμεί̋ πάλι 

κάθε πρωί κάνουμε τη γυμναστική μα̋ 

πριν να κάνουμε τα κρεβάτια και πριν 

να πλυθούμε. Ακόμα και στην μπάλα 

παίξαμε και πάντα βγήκαμε νικητέ̋, πότε 

με 4 με 0, πότε 5 και πότε πιο πολλά. Μα 

και τώρα μα̋ καλούν πολλοί ακόμα και 

θα τα βάλουμε και με αυτού̋. 

5) Εκπολιτισμό̋. Στον εκπολιτισμό 

πηγαίνουμε πολύ, πάρα πολύ καλά, 

διότι η χορωδία που έχουμε βγαίνει 

πάντα πρώτη και θα βγει και κάθε τόσο 

και νέε̋ παραστάσει̋ πηγαίνει και δίνει 

σε άλλα μέρη για να δουν και οι φίλοι 

μα̋ Τσέχοι πω̋ είναι η χορωδία μα̋. 

Αυτοί οι στόχοι είναι οι κυριότεροι που 

πηγαίνουμε πολύ καλά. Τότε θα πάμε 

και στα άλλα πολύ καλά όπω̋ στην 

ζωγραφική που εδώ υπάρχουν πολλά 

παιδιά που ζωγραφίζουν και έχουμε 

τώρα το σπίτι μα̋ πολύ καλά στολισμένο 

από αρχηγού̋, από ήρωε̋ και πολλά 

άλλα που τα έχουμε στου̋ τοίχου̋ των 

εστιατορίων, των αναγνωστήριων και 

γενικά σε όλο το σπίτι. 

Όλα αυτά η ΑΜΙΛΛΑ μα̋ τα κάνει και 

γι’ αυτό έχουν όλοι οι δημοκρατικοί 

άνθρωποι μπροστά του̋ την Άμιλλα και 

βγαίνουν πρώτη». 

Από το ημερολόγιο, σελ. 38

23.11.1950

«Ο Γκόττβαλντ γεννήθηκε το 1896 στι̋ 

23.11, στη Μοραβία. Γιορτάσαμε τα 54 

χρόνια του αρχηγού Κλέμεντ Γκόττβαλντ. 

Ο Κλέμεντ Γκόττβαλντ είναι ο αρχηγό̋ 

του τσεχοσλοβάκικου λάου.

7.12.1950

Κάναμε στο Κάρλοβυ Βάρυ ασκήσει̋ 

μέσα στο νερό και να πάμε 25 μέτρα 

μέσα στο νερό.

Κάναμε συνεδρίαση, δηλαδή ακτίφ 

των στελεχών όλου του σταθμού. Και 

το βράδυ κάναμε συνεδρίαση του 

γραφείου και μου είπαν στη συνέλευση 

γιατί στο ακτίφ δεν μίλησα. 

21.12.1950

Στο σχολείο γιορτάσαμε τα 71 χρόνια 

του μεγάλου αρχηγού όλων των 

δημοκρατικών λαών, Ι.Β. Στάλιν.

22.12.1950

Γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα μακριά 

από την αγαπημένη μα̋ Πατρίδα. Την 

ημέρα αυτή την περάσαμε πολύ ωραία. 

Μα̋ μίλησε η διευθύντρια μα̋ Γιάρκοβα 

και ο δάσκαλο̋ Φάνη̋. Και όλη την 

ημέρα με χορού̋ και τραγούδια, και 

τα φαγητά ήταν όλα γλυκά και με τι̋ 

καραμέλε̋ σακούλε̋-σακούλε̋. Μα̋ 

άφησαν ελεύθερου̋ 11 μέρε̋, δηλαδή 

από τι̋ 21 ω̋ τι̋ 3 Γενάρη 1951». 

Γενικά, το 1950 ο Κώστα̋ έχει συνηθίσει 

στο σταθμό, πηγαίνει σχολείο, θέατρο 

στο Κυσίμπλ, βλέπει στο όνειρο του όλη 

την οικογένεια του, συμμετάσχει ενεργά 

στα δρώμενα του Παιδικού Σταθμού, 

στο γραφείο τη̋ ΕΠΟΝ, χαίρεται όπω̋ 

όλα τα άλλα παιδιά το πρώτο χιόνι, 

είναι δραστήριο̋ στην προετοιμασία 

των διάφορων γιορτών και επετείων, 

όπω̋ την επέτειο για τα 35 χρόνια από 

την ίδρυση του ΚΚΕ, τι̋ εθνικέ̋ γιορτέ̋ 

όταν πάλι ζωγραφίζει του̋ ήρωε̋ του 

’21, αρχηγού̋, ποιητέ̋, κ.ά. Και χαίρεται 

όταν τον επισκέφτηκε η αδερφή του 

Κίτσα στι̋ 25.12 με το δώρο, ρωσικό 

ρολόι «Πομπέντα» από του̋ γονεί̋ του. 

Και ποτέ δεν σταματάει να διαβάζει και 

διαβάζει πολλά βιβλία. (συνεχίζεται…)

Στη φωτογραφία κάτω: (1). η Μαρία Κατακαλίδου και ο Γιάννη̋ Κατακαλίδη̋, στον ΠΣ 

Ραντόσοφ, 1949. Στη δεύτερη (2) φωτογραφία 1951 η νοσοκόμα Χέλενα από το Κυσιμπλ, 

για ενθύμιο στον Κώστα.

ΤΕΧΝΗ
...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................

Ο Μίκη̋ Θεοδωράκη̋, επίτιμο μέλο̋ τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών

Τον Μίκη Θεοδωράκη ω̋ νέο επίτιμο μέλο̋ υποδέχθηκε η Ακαδημία Αθηνών. Τον μεγάλο συνθέτη προσφώνησε ο πρόεδρο̋ τη̋ 

Ακαδημία̋ Σπύρο̋ Ευαγγελάτο̋ ενώ στη συνέχεια, ο γενικό̋ γραμματέα̋ τη̋ Ακαδημία̋ Βασίλειο̋ Πετράκο̋ αναφέρθηκε στην 

προσωπικότητα και το έργο του νέου μέλου̋.



21

 Η  ΜΟΝΗ  ΛΥΣΗ

(Ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη κατά την τελετή υποδοχή̋ του ω̋ επιτίμου μέλου̋ τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 

2013)

κ. Πρόεδρε τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών, κ. Γενικέ Γραμματέα τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών, 

Κυρίε̋ και κύριοι Ακαδημαϊκοί, Κυρίε̋ και κύριοι,

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμότατα τον κ. Πρόεδρο και τον 

κ. Γενικό Γραμματέα για όσα είπαν 

προηγουμένω̋ αλλά και όλα τα μέλη 

τη̋ Ακαδημία̋, για την μεγάλη τιμή 

που μου έκαναν να μου προσφέρουν 

τη δυνατότητα να ομιλώ αυτή τη στιγμή 

από το βήμα του Ανώτατου Πνευματικού 

Ιδρύματο̋ τη̋ χώρα̋ μα̋, τη̋ Ακαδημία̋ 

Αθηνών.

Όταν κύριε Πρόεδρε, πριν από χρόνια, 

στη συνεργασία μα̋ στι̋ Χοηφόρε̋ 

προσπαθούσαμε να αποδώσουμε τον 

ζόφο των στίχων του Αισχύλου για 

«τη̋ γενιά̋ το βαθύριζο κακό», για τα 

«πολυστέναχτα κι αβάσταχτα δεινά», την 

«αιματόεσσαν πλαγάν», τον «πόνο που 

τελειωμό δεν έχει», «τη μια συμφορά» 

που έρχεται «κατά πάνω στην άλλη», 

δεν φανταζόμασταν ότι σήμερα, τόσα 

χρόνια μετά, οι στίχοι αυτοί θα ήταν 

τόσο τραγικά επίκαιροι. 

Ίσω̋ όμω̋ ακριβώ̋ γι’ αυτό δεν 

μπορούμε να μοιρολογούμε 

διαπιστώνοντα̋ την κατάσταση στην 

οποία βρισκόμαστε αλλά ω̋ κληρονόμοι 

ενό̋ μοναδικού Πολιτισμού, είμαστε 

υποχρεωμένοι πάντα να αναζητούμε την 

προοπτική, το Όραμα.

Ασφαλώ̋ πολλοί θα έχουν διερωτηθεί 

για την σημερινή παρουσία μου στο 

βήμα τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών, κυρίω̋ 

λόγω του προκεχωρημένου τη̋ ηλικία 

μου. Συνήθω̋ για τα εξαιρετικά 

γεγονότα χρησιμοποιούμε μια εύκολη 

λέξη, την λέξη «σύμπτωση».

Όμω̋ εγώ βαθειά μέσα μου γνωρίζω, ότι 

διάφορε̋ χθόνιε̋ και ουράνιε̋ δυνάμει̋ 

συνωμότησαν, ώστε να μου δοθεί η 

ευκαιρία να διαλαλήσω μία και μόνη 

λέξη που θα ακουστεί στη συνέχεια, 

λέξη-κλειδί, που οδηγεί από το Χάο̋ 

στην Αρμονία.

Για να συλλάβει κάποιο̋ το μέγεθο̋ και 

τη σημασία τη̋ Ελλάδα̋, πιστεύω ότι θα 

πρέπει να μπορέσει να τη δει διαχρονικά 

σε κοσμογονικέ̋ διαστάσει̋ και σε 

ιστορικά μεγέθη.

Ο πολυθρυμματισμό̋ τη̋ που ειδικά 

σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, 

μα̋ οδηγεί σταθερά στο να γίνουμε 

ένα̋ λαό̋ χωρί̋ Πατρίδα. Όπω̋ ένα 

φύλλο αποκομμένο από τον κορμό των 

δέντρων, έρμαιο στην οργή των ανέμων.

Γι’ αυτό το λόγο και για να πάρει 

μέσα μα̋ το βάρο̋ και τη μορφή τη̋ 

ΑΚΕΡΑΙΗΣ Ελλάδα̋, η λέξη που θα 

ειπωθεί προϋποθέτει μια γιγαντιαία 

προσπάθεια από όλου̋ του̋ συμπολίτε̋ 

μα̋ να γίνουν αντάξιοι αυτή̋ τη̋ 

Ακέραιη̋ Ελλάδα̋, πριν να είναι αργά. 

Πριν ξεπεράσουμε την κόκκινη γραμμή 

τη̋ μη επιστροφή̋.

Α̋ μου επιτραπεί λοιπόν, αντί τυπική̋ 

ομιλία̋ να σα̋ υποβάλω μια πρόταση, 

που πιστεύω ότι βρίσκεται μέσα στα 

πλαίσια ενό̋ Πνευματικού Οδηγού, όπω̋ 

είναι η Ακαδημία Αθηνών και συνάμα 

εκφραστή τη̋ εθνική̋ μα̋ συνείδηση̋ 

και πρωτεργάτη των συμφερόντων του 

Λαού και τα η̋ χώρα̋ μα̋.

Η πρότασή μου συνοψίζεται σε μία 

μόνο λέξη: ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Και ένα 

Όραμα: Η Ελλάδα να γίνει η Ελβετία του 

Πολιτισμού και τη̋ Ειρήνη̋. Με σύμβολα 

την Ακρόπολη των Αθηνών, παγκόσμιο 

σύμβολο Πολιτισμού, την Ολυμπία και 

του̋ Δελφού̋, παγκόσμια σύμβολα τη̋ 

Συναδέλφωση̋ μεταξύ των Λαών και τη̋ 

Ειρήνη̋.

Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρό̋ να 

αναγνωρίσει έμπρακτα η διεθνή̋ 

κοινότητα τον ιστορικό ρόλο τη̋ Ελλάδα̋ 

στην διαμόρφωση του Παγκόσμιου 

και πιο ειδικά του Δυτικού Πολιτισμού. 

Καθώ̋ και την συμβολή και τι̋ θυσίε̋ 

του λαού μα̋ στον βωμό τη̋ Ελευθερία̋.

Εκτό̋ όλων των άλλων, το διεθνέ̋ 

καθεστώ̋ τη̋ Ουδετερότητα̋ θα 

ολοκληρώσει το Όραμα των αγωνιστών 

του 1821, που πάλεψαν για την 

κατάκτηση τη̋ Ελευθερία̋, χωρί̋ 

όμω̋ να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή 

τη̋ με την κατάκτηση τη̋ πλήρου̋ 

Εθνική̋ Ανεξαρτησία̋. Ελευθερία 

είναι η αποτίναξη του ξένου ζυγού. Η 

Ανεξαρτησία είναι η απαλλαγή από 

την καταλυτική ανάμιξη των ξένων στα 

εσωτερικά τη̋ χώρα̋.

Ένα̋ λαό̋, όπω̋ και ο κάθε άνθρωπο̋, 

ολοκληρώνεται μόνο εάν κατορθώσει 

όχι μόνο να γίνει αλλά και να λειτουργεί 

ω̋ υπεύθυνο̋ πολίτη̋ απέναντι σε 

κάθε μείζον θέμα που αφορά τον ίδιο 

και την χώρα του. Υπεύθυνο̋ σημαίνει 

Ελεύθερο̋ να αποφασίζει και να 

συναποφασίζει με του̋ συμπολίτε̋ του 

για όλα τα προβλήματα που συνθέτουν 

τη ζωή και τον ελεύθερο βηματισμό τη̋ 

πατρίδα̋ του.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την πνευματική 

δημιουργία, η αίσθηση τη̋ ελευθερία̋ 

και τη̋ ευθύνη̋ είναι προϋπόθεση για να 

ανταποκριθούν με πληρότητα οι εργάτε̋ 

του πνεύματο̋ στι̋ προκλήσει̋ των 

καιρών. Έτσι, με την ελεύθερη βούληση 

και υπεύθυνη στάση των πολιτών μια̋ 

χώρα̋ απέναντι σ’ αυτού̋ του̋ δύο 

τομεί̋ τη̋ καθημερινή̋ ζωή̋ και τη̋ 

πνευματική̋ δημιουργία̋ πορεύονται οι 

ελεύθεροι λαοί αφήνοντα̋ το ιδιαίτερο 

ιστορικό του̋ αποτύπωμα ανάμεσα στη 

χορεία των πολιτισμένων λαών. Μια 

τέτοια εποχή υπήρξε ο χρυσού̋ αιώνα̋ 

του Περικλέου̋, που τα πνευματικά 

και καλλιτεχνικά του αποτυπώματα 

παραμένουν έκτοτε υποδείγματα 

μοναδικά και αξεπέραστα.

Πιστεύω ότι το γεγονό̋ ότι η Ελευθερία 

που μα̋ παρέδωσαν οι αγωνιστέ̋ του 

1821 δεν κατόρθωσε επί δύο σχεδόν 

αιώνε̋ να στεφθεί με την απόκτηση τη̋ 

πλήρου̋ Εθνική̋ Ανεξαρτησία̋, μα̋ έχει 

καταντήσει λαό ανάπηρο και ανίκανο να 

εκμεταλλευτεί και να αναδείξει όχι μόνο 

τον φυσικό μα̋ πλούτο αλλά κυρίω̋ τον 

ανθρώπινο στου̋ κρίσιμου̋ τομεί̋ τη̋ 

Κοινωνία̋ και του Πνεύματο̋. Για τον 

λόγο αυτό συμφωνώ με τον ποιητή Νίκο 

Γκάτσο, που επισημαίνει ότι η σύγχρονη 

Ελλάδα έγινε από τι̋ εξαιρέσει̋ τη̋.

Διαπιστώνω δύο βασικά στοιχεία στη 

διαμόρφωση των Ελλήνων. Το πρώτο 

είναι η επίδραση του τοπίου με το 

μοναδικό του Κάλλο̋. Και το δεύτερο, 

το αίσθημα τη̋ ανεξαρτησία̋, που 

έγινε έμφυτο σε όλου̋, μια̋ και 

όλοι προέρχονταν από φυλέ̋ που 

αναπτύχθηκαν επί αιώνε̋ μέσα σε 

συνθήκε̋ απόλυτη̋ ανεξαρτησία̋.

Αυτό το Άπειρο, το Θεϊκό Κάλλο̋ είναι 

ο ένα̋ από του̋ δύο μαγνήτε̋ που 

ανοίγουν την όρεξη για την κατάκτηση 

είτε για τον έλεγχο αυτή̋ τη̋ ιερή̋ από 

κάθε άποψη γη̋. Ο δεύτερο̋ μαγνήτη̋ 

είναι η γεωπολιτική τη̋ σημασία, που σε 

έναν βάρβαρο κόσμο όπω̋ αυτό̋ που 

δημιουργούν οι ισχυρέ̋ κατακτητικέ̋ 

δυνάμει̋ στην κάθε εποχή, η θέση τη̋ 

χώρα̋ μα̋ συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στι̋ πρώτε̋-πρώτε̋ ζωτικέ̋ για την 
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άμυνα ή την επίθεση των εμπλεκομένων 

δυνάμεων.

Με αυτόν τον τρόπο η θεϊκή Ευλογία 

μετατρέπεται σε θεϊκή κατάρα. Και 

ακριβώ̋ στο σημείο αυτό τοποθετείται 

η πρότασή μου για την κατάκτηση 

του δικαιώματο̋ για Ουδετερότητα, 

γιατί αποτελεί τον μοναδικό τρόπο 

απαγκίστρωση̋ τη̋ χώρα̋ από τι̋ 

αντιπαλότητε̋ των σημερινών μεγάλων 

δυνάμεων, που δεν μα̋ αντιμετωπίζουν 

ω̋ ελεύθερη χώρα και λαό αλλά ω̋ μια 

περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντο̋. Ω̋ 

μια τεράστια στρατιωτική βάση, φίλια 

προ̋ του̋ μεν και εχθρική προ̋ του̋ δε.

Δυστυχώ̋ αυτέ̋ οι αντιπαλότητε̋ 

μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν 

σταμάτησαν ποτέ σε όλη τη διάρκεια 

τη̋ νεότερη̋ ιστορία̋ μα̋, από το 1821 

έω̋ σήμερα. Έτσι η στρατηγική μα̋ 

θέση οδηγούσε την α ή την β μεγάλη 

δύναμη, προκειμένου να διαφυλάξει 

τα στρατηγικά τη̋ συμφέροντα, να 

ασκεί με τον α ή τον β τρόπο ασφυκτικό 

έλεγχο επί του συνόλου τη̋ εθνική̋ 

μα̋ ζωή̋ εμποδίζοντα̋ έτσι ουσιαστικά 

τα δικαιώματα τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ 

απόφαση̋ στου̋ ζωτικότερου̋ τομεί̋ 

τη̋ ζωή̋ του λαού μα̋, ακόμα και 

σε περιόδου̋ κοινοβουλευτική̋ 

δημοκρατία̋ όπω̋ η σημερινή. Τομεί̋ 

όπω̋ η Άμυνα, η Διπλωματία, η 

Οικονομία, η Πολιτική που ήταν και 

είναι τα πλέον σημαντικά και ευαίσθητα 

σημεία, από τα οποία κρίνεται ο 

προσανατολισμό̋ μια̋ χώρα̋.

Πέραν όμω̋ τη̋ στρατηγική̋ σημασία̋, 

δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη 

μαγνητική δύναμη και έλξη που ασκεί ο 

Φυσικό̋ Πλούτο̋ του τόπου μα̋. 

Έχοντα̋ σαν βάση αυτού̋ του̋ τρει̋ 

εθνικού̋ μα̋ μαγνήτε̋, δηλαδή την 

γεωστρατηγική θέση, τον Φυσικό 

Πλούτο και το Μοναδικό Κάλλο̋, ο 

ιστορικό̋ μπορεί να ερμηνεύσει σωστά 

τι̋ αιτίε̋ που μα̋ οδήγησαν σε όλε̋ 

τι̋ μεγάλε̋ καταστροφέ̋ αλλά και τη 

συνεχή υπανάπτυξη, μέσα στην οποία 

έχουμε αναγκαστεί να ζούμε επί αιώνε̋, 

μια̋ και η οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη προϋποθέτουν την κατάκτηση 

και λειτουργία τη̋ ελεύθερη̋ βούληση̋ 

των πολιτών μέσα σε συνθήκε̋ πλήρου̋ 

Εθνική̋ Ανεξαρτησία̋.

Οι ιστορικέ̋ και πολιτισμικέ̋ μα̋ 

παραδόσει̋ διακρίνονται από την 

προσήλωση των Ελλήνων στι̋ αξίε̋ τη̋ 

Ελευθερία̋ και τη̋ Ανεξαρτησία̋, καθώ̋ 

και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου. Σ’ αυτού̋ του̋ δύο 

αιώνε̋ τη̋ εθνική̋ μα̋ ανεξαρτησία̋, 

το σύνολο των λαϊκών και των εθνικών 

μα̋ αγώνων έγιναν και γίνονται για την 

προάσπιση των εθνικών, κοινωνικών και 

θεμελιωδών μα̋ δικαιωμάτων. Με τη 

σφραγίδα τη̋ πάλη̋ υπέρ τη̋ Ελευθερία̋ 

και κατά τη̋ Βία̋.  Σήμερα η εποχή 

μα̋ διανύει μια περίοδο γενικότερη̋ 

παρακμή̋. Οι μεγάλε̋ επιστημονικέ̋ 

ανακαλύψει̋ που εγκαινιάζουν τη 

μετάβαση στην ηλεκτρονική περίοδο 

και που κανονικά θα έπρεπε να 

βοηθήσουν την ανθρωπότητα να κάνει 

γιγαντιαίου̋ βηματισμού̋ προ̋ την 

πρόοδο και την ευημερία, έγιναν όπλα 

καταπίεση̋ και σκοταδισμού στα χέρια 

μια̋ ασήμαντη̋ διεθνού̋ μειοψηφία̋, 

που τα χρησιμοποιεί εναντίον των 

ανθρώπων, των κοινωνιών και των λαών, 

με στόχο τη συσσώρευση αστρονομικών 

οικονομικών κερδών, που καταλήγει 

σε μια νέου τύπου παγκόσμια εξουσία, 

καταπιεστική, βάρβαρη, σκοταδιστική 

και απάνθρωπη.

Παράλληλα με αυτή την πρωτοφανή και 

φοβερά επικίνδυνη για όλου̋ του̋ λαού̋ 

οικονομική δύναμη, έχει δημιουργηθεί 

μία άτυπη και πρωτοφανή̋ διεθνή̋ 

Λέσχη ανάμεσα στου̋ λαού̋-γίγαντε̋, 

που στηρίζουν ένα μεγάλο μέρο̋ 

τη̋ οικονομική̋ και κοινωνική̋ του̋ 

ανάπτυξη̋ επάνω στι̋ πολεμικέ̋ 

βιομηχανίε̋ του̋, γεγονό̋ που καθιστά 

απαραίτητη τη διεξαγωγή πολέμων 

και κάθε είδου̋ ενόπλων συρράξεων, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

επεκτατικοί του̋ στόχοι.

Όπω̋ αποδεικνύεται, η δίψα του 

διεθνού̋ κέντρου οικονομική̋ 

συσσώρευση̋ είναι ακόρεστη αλλά και 

οι ανάγκε̋ των οικονομικών κολοσσών 

είναι άλλο τόσο επιτακτικέ̋, ώστε τελικά 

να μην κάνουν διάκριση ανάμεσα στα 

θύματά του̋, που εν προκειμένω είναι 

όλοι οι Λαοί!

Οι διαφορέ̋ ανάμεσα στην επιθετική 

τακτική του ενό̋ κέντρου από το άλλο 

είναι ότι το πρώτο στηρίζεται στη 

γενικότερη οικονομική επίθεση κατά 

Λαών και Κοινωνιών, με αποτέλεσμα 

την εξαθλίωση των ανθρώπων και την 

ερήμωση των χωρών, το δε δεύτερο στον 

ομαδικό θάνατο και την ολοκληρωτική 

καταστροφή Λαών και χωρών.

Τελικά η ποιοτική διαφορά ανάμεσα 

στα δύο αυτά διεθνή επιθετικά κέντρα 

είναι η εξή̋: Το πρώτο κατευθύνεται 

από ένα απρόσωπο και άτυπο 

πολυεθνικό οικονομικό κέντρο. Το 

δεύτερο παρουσιάζει μια σημαντική και 

πρωτοφανή ιδιομορφία, που αφορά την 

ύπαρξη, τη λειτουργία, τον χαρακτήρα 

και τι̋ βαθειά κρυμμένε̋ συνέπειε̋ στη 

διαμόρφωση μια̋ νέα̋ ψυχολογία̋ και 

νοοτροπία̋, όχι μόνο κεφαλαιοκρατικών 

και κρατικών εξουσιαστικών κέντρων 

αλλά ολόκληρων λαών. Γεγονό̋ που 

αλλάζει εκ βάθρων την ανάλυση 

και κατανόηση των εντελώ̋ νέων 

παραγόντων, στη διαμόρφωση των 

διεθνών εξελίξεων. Αναφέρομαι στην 

ύπαρξη και λειτουργία τη̋ πολεμική̋ 

βιομηχανία̋ και μέσω αυτή̋ των 

κολοσσιαίων οικονομικών κερδών που 

εξασφαλίζει το εμπόριο του μαύρου 

θανάτου, σε συνάφεια με κείνα τη̋ 

εμπορία̋ του λευκού θανάτου.

Μα̋ λένε ότι από την πώληση των 

όπλων τα κέρδη είναι πιο άμεσα και πιο 

σημαντικά.  

Σκέφτηκαν όμω̋ ποτέ όλα αυτά τα 

Κράτη-Έμποροι όπλων την περίπτωση 

μετατροπή̋ τη̋ βιομηχανία̋ του 

Πολέμου σε βιομηχανία τη̋ Ειρήνη̋; 

Μπορεί τα κέρδη να μην είναι τόσο 

άμεσα και τόσο μεγάλα, όμω̋ δεν 

σκέφτονται ότι με τον τρόπο αυτόν 

θα σώσουν εκατοντάδε̋ εκατομμύρια 

συνανθρώπου̋ μα̋ από την 

υπανάπτυξη, την πείνα και τον θάνατο;

Και γιατί τάχα όλοι αυτοί οι σημερινοί 

πλούσιοι και πολιτισμένοι λαοί δεν 

έκαναν τον κόπο ούτε καν να σκεφτούν 

το ενδεχόμενο μια̋ βιομηχανία̋ και 

ενό̋ εμπορίου Ειρήνη̋; Είναι απλώ̋ 

ένα̋ οικονομικό̋ υπολογισμό̋ ή κάτι 

βαθύτερο; Μήπω̋ δηλαδή το να έχει̋ 

πολεμική βιομηχανία, σημαίνει πέραν 

του οικονομικού κέρδου̋, ότι είσαι 

σε θέση να παράγει̋ βία και κυρίω̋ 

να συντηρεί̋ κολοσσιαίε̋ δυνάμει̋ 

πολεμική̋ καταστροφή̋; Άρα μ’ αυτόν 

τον  τρόπο να ανήκει̋ στο κλαμπ των 

σαρκοφάγων, των δυνατών και των 

αγρίων; Να είσαι δηλαδή πιο κοντά στα 

άγρια ένστικτα, αυτά που χαρίζουν πιο 

μεγάλη, ω̋ φαίνεται, ηδονή σ’ αυτού̋ 

που μπορούν να τα ικανοποιούν, απ’ 

ό,τι η πνευματική ακτινοβολία και η 

ανθρώπινη πλευρά μα̋ που θεωρεί 

τον άνθρωπο δημιουργό ζωή̋ και όχι 

όργανο θανάτου; Και απορώ, γιατί 

έω̋ σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στο 

διεθνέ̋ Index των αμαρτωλών χωρών 

όπω̋ η Κολομβία, γιατί παράγουν και 

εξάγουν τον λευκό θάνατο κι αυτέ̋ 

που δημιουργούν και εμπορεύονται 

τον μαύρο θάνατο. Όταν μάλιστα τα 

θύματα τη̋ πρώτη̋ κατηγορία̋ είναι 

μεμονωμένα άτομα, ενώ τη̋ δεύτερη̋ 

ολόκληρε̋ χώρε̋ και λαοί…

Υπάρχει όμω̋ και μια άλλη τεράστια 

και πρωτοφανή̋ διαφορά ανάμεσα 

στου̋ εμπόρου̋ του Λευκού και στου̋ 

εμπόρου̋ του Μαύρου θανάτου. Γιατί 

οι υπεύθυνοι για τον Λευκό θάνατο 

είναι μερικέ̋ εκατοντάδε̋ μαφιόζοι, 

ενώ για τον Μαύρο θάνατο ευθύνονται 

αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσει̋, 

δεδομένου ότι η πολεμική βιομηχανία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

την εξασφάλιση τη̋ ισχύο̋ του̋. Έτσι 
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φτάσαμε στον παραλογισμό, ο πλούτο̋ 

του ενό̋ λαού να εξαρτάται όχι μόνο 

από την δυστυχία του άλλου αλλά από 

την εξαθλίωση, την εξουθένωση και 

ακόμη την καταστροφή του άλλου…

Με δυο λόγια θεωρώ ότι έχουμε ήδη 

εισέλθει σε μια εντελώ̋ νέα διεθνή 

περίοδο, πολύ περισσότερο επικίνδυνη, 

ακόμα και για την ύπαρξη των λαών και 

εθνών έω̋ σήμερα.

Οπότε το ερώτημα που αναγκαστικά 

τίθεται μπροστά μα̋ είναι «Τι κάνουμε;». 

Πώ̋ θα ξεφύγουμε ω̋ Λαό̋ και ω̋ Έθνο̋ 

από την ορμή και οργή αυτών των δύο 

δυνάμεων του Κακού που μα̋ απειλούν; 

Η δική μου απάντηση συνοψίζεται σε 

μία μόνο λέξη: ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.

Προ παντό̋ δεν θα πρέπει να έχουμε 

αυταπάτε̋. Σήμερα όλοι οι Λαοί 

χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Το 

ένα είναι οι υποψήφιοι θύτε̋ και το 

άλλο τα υποψήφια θύματα. Σε ό,τι μα̋ 

αφορά, γνωρίζουμε ασφαλώ̋ σε ποιο 

στρατόπεδο ανήκουμε. Άλλωστε η 

διαδικασία με την οποία κάποιο̋ Κακό̋ 

Δαίμονα̋ μα̋ μετατρέπει σε θύματα, 

έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη.

Οφείλουμε επίση̋ να κατανοήσουμε, ότι 

σ’ αυτή τη νέα διαμόρφωση του διεθνού̋ 

τοπίου όχι μόνο εμεί̋ αλλά κανένα̋ 

λαό̋ δεν μένει στο απυρόβλητο, όπω̋ 

επίση̋ κανένα̋ -και φυσικά ούτε εμεί̋- 

δεν μπορεί να έχει φίλου̋. Ούτε φίλοι 

υπάρχουν ούτε επομένω̋ και συμμαχίε̋ 

του τύπου «Ατλαντική» είτε «Ευρωπαϊκή 

συμμαχία». Άλλωστε βλέπουμε σήμερα 

τη μορφή των συμμαχιών μα̋ μέσα στην 

Ευρώπη με λαού̋ α’ και β’ κατηγορία̋. 

Πλούσιου̋ και φτωχού̋. Διατάσσοντε̋ 

και διατασσόμενου̋. Υποτάσσοντε̋ και 

υποτασσόμενου̋. Και αυτό αφορά τη 

μία Δαγκάνα του Κακού. Την οικονομία. 

Όσο για την άλλη, τον πόλεμο, ο κίνδυνο̋ 

σαν πεινασμένο̋ λύκο̋, τριγυρνά εδώ 

και δεκαετίε̋ στη γειτονιά μα̋. Βαλκάνια 

και Μέση Ανατολή, όλε̋ οι χώρε̋ και 

οι λαοί πρέπει να υπολογίζονται σαν 

μελλοντικά θύματα. Πρέπει λοιπόν να 

υπάρξει για μα̋ το ταχύτερο δυνατό ένα 

είδο̋ διαφυγή̋. Και η διαφυγή είναι μία 

και μοναδική: η Ουδετερότητα. Δεν είναι 

φυσικά εύκολη. Όμω̋ είναι πολύ πιθανή. 

Κι αυτό, όπω̋ είπα, χάρη στο ιστορικό 

μα̋ παρελθόν και στου̋ αγώνε̋ και 

τι̋ θυσίε̋ του ελληνικού λαού για την 

Ελευθερία, ιδίω̋ κατά τη διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για να γίνει πιο κατανοητή η πρότασή 

μου, θέτω ω̋ ιδανικό στόχο το να γίνει 

κάποτε η χώρα μα̋ η Ελβετία τη̋ Ειρήνη̋ 

και του Πολιτισμού.

Πιστεύω ότι οι τρει̋ μέγιστε̋ Ιδέε̋ τη̋ 

Ανθρωπότητα̋, ο Αθλητισμό̋, η Ειρήνη 

και ο Πολιτισμό̋ παραμένουν ζωντανέ̋ 

και επίκαιρε̋ και έχουν πατρίδα του̋ 

την Ελλάδα.  Σήμερα οι μοναδικέ̋ 

περιπτώσει̋ συναδέλφωση̋ των 

Λαών είναι ο Αθλητισμό̋ και η Τέχνη. 

Συμπτωματικά αυτέ̋ οι τρει̋ Ιδέε̋ είναι 

συγχρόνω̋ και τα μοναδικά αντίβαρα 

στι̋ δύο μεγάλε̋ ασθένειε̋ τη̋ εποχή̋ 

μα̋: το εμπόριο του μαύρου θανάτου 

και την κοινωνική εξαθλίωση. Με κοινό 

παρονομαστή την συσσώρευση πλούτου 

από την εκμετάλλευση και τον θάνατο 

αθώων ανθρώπων και λαών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαιότητα 

θεωρούσαν του̋ Δελφού̋ ω̋ ομφαλό 

τη̋ Γη̋. Εκεί, όπω̋ είναι γνωστό, 

λάτρευαν ισότιμα τον Απόλλωνα 

και τον Διόνυσο, το ορθολογικό και 

το υπερβατικό πνεύμα, δηλαδή τα 

δύο στοιχεία που όταν και εφ’ όσον 

ισορροπούν, παράγεται πολιτισμό̋.

Σήμερα επικρατεί ο ορθολογισμό̋, που 

υπήρξε και είναι το βασικό στοιχείο 

τόσο του καπιταλισμού όσο και του 

μαρξισμού. Και για τον λόγο αυτόν 

η εποχή τη̋ παντοκρατορία̋ του 

ενό̋ στη Δύση και του άλλου στην 

Ανατολή που κορυφώθηκαν από το 

μισό του 20ού αιώνα έω̋ σήμερα, 

υπήρξε η πλέον πνευματοκτόνο̋ εποχή 

τη̋ ανθρωπότητα̋. Δημιούργησε 

μονοδιάστατου̋ ανθρώπου̋ και 

κοινωνίε̋, εκμηδένισε την πνευματική 

δημιουργία, την Τέχνη και αποξήρανε 

τι̋ ψυχέ̋ των ανθρώπων. Σήμερα ζούμε 

την κορύφωση αυτή̋ τη̋ εποχή̋, που 

έφτασε στο σημείο να συνενώσει μέσα 

στη Διεθνή Λέσχη των δυνάμεων που 

παράγουν και εξάγουν τον μαύρο θάνατο. 

Ενώ από την πλευρά τη̋ οικονομία̋ 

δημιούργησε το χρήμα-φετίχ, το χρήμα-

θρησκεία με όλα τα χαρακτηριστικά τη̋ 

πρωτόγονη̋ βαρβαρότητα̋ τη̋ εποχή̋ 

των παγετώνων.

Έτσι οι Δελφοί αποκτούν μια καινούρια 

ιστορική̋ σημασία̋ επικαιρότητα, 

καθώ̋ συμβολίζουν την ανάγκη τη̋ 

εναρμόνιση̋ ανθρώπων, κοινωνιών και 

λαών με την εξισορρόπηση ανάμεσα 

στι̋ ακρότητε̋ του ορθολογισμού 

και την ανάγκη τη̋ επανένταξη̋ τη̋ 

υπερβατικότητα̋ και τη̋ μαγεία̋ στη 

ζωή των ανθρώπων μέσω τη̋ Τέχνη̋ 

και τη̋ ψυχική̋ ανάταση̋ λαών και 

ανθρώπων. Με βάθρα την διεθνή Ειρήνη 

και τον εθνικό Πολιτισμό.

Η επαναλειτουργία των Δελφών ω̋ 

παγκόσμιο Σύμβολο Ειρήνη̋ θα λάβει 

έτσι τι̋ πραγματικέ̋ τη̋ διαστάσει̋. 

Γιατί θα προσφέρει στην προσπάθεια 

για την εδραίωση τη̋ Ειρήνη̋ το όραμα 

τη̋ συνένωση̋ δύο συμβόλων, του 

Απόλλωνα και του Διόνυσου ω̋ του 

βαθύτερου λόγου για την υπεράσπιση 

και εδραίωση τη̋ διεθνού̋ Ειρήνη̋, που 

είναι η προϋπόθεση για την οικοδόμηση 

του πολυδιάστατου ανθρώπου. Με 

όπλα αφ’ ενό̋ την υλική ευμάρεια και 

αφ’ ετέρου την πνευματική καλλιέργεια, 

που θα μα̋ προσφέρει η ολοκλήρωση 

τη̋ Εθνική̋ μα̋ Ανεξαρτησία̋ μέσα 

στα πλαίσια τη̋ Ουδετερότητα̋, 

μπορούμε να επιτύχουμε όχι μόνο να 

λειτουργούν θεσμικά οι Δελφοί, αλλά 

αναβιβάζοντα̋ την Ειρήνη στο επίπεδο 

μια̋ νέα̋ οικουμενική̋ θρησκεία̋, να 

υπενθυμίζουν στου̋ ανθρώπου̋ το 

χρέο̋ του̋ απέναντι στη δωρεά τη̋ 

Ζωή̋.

Η ουδέτερη Ελλάδα θα γίνει παράλληλα 

το λίκνο του διεθνού̋  πολιτισμού. 

Δεν αρκεί ένα έθνο̋, ένα̋ λαό̋ να 

δημιουργεί τον δικό του πολιτισμό. 

Ειδικά σήμερα, όπου οι αποστάσει̋ 

έχουν εκμηδενιστεί, δεν νοείται ο κάθε 

πολιτισμό̋ να παραμένει κλειστό̋ μέσα 

στα εθνικά του σύνορα ή να γίνονται 

γνωστοί μονάχα οι πολιτισμοί των 

πλούσιων λαών. Ακόμα και η μικρότερη 

χώρα μπορεί να συμβάλει στη συνεχή π 

πρόοδο του Πολιτισμού και τη̋ Τέχνη̋ 

που ο ρόλο̋ τη̋ είναι να εκφράζει 

τον σύγχρονο άνθρωπο, να ιχνηλατεί 

το μέλλον και να διαφυλάσσει την 

παράδοση.

Η ουδέτερη Ελλάδα θα παραχωρήσει 

σε κάθε λαό, αν αυτό̋ το επιθυμεί, 

τον κατάλληλο χώρο, ώστε να μπορεί 

να παρουσιάζει τα πνευματικά και 

τα καλλιτεχνικά τη̋ επιτεύγματα, 

παραδοσιακά και σύγχρονα.

Η μεγάλη γεωλογική ιδιομορφία και 

ποικιλία τη̋ χώρα̋ με τα νησιά, τα 

βουνά, του̋ κάμπου̋ και κυρίω̋ του̋ 

πολλού̋ ιστορικού̋ χώρου̋-μνημεία 

θα βοηθήσει ώστε να υπάρξουν σε 

διαφορετικού̋ χώρου̋ οι διάφοροι 

πολιτισμοί αποτελώντα̋ μια μοναδική 

ενότητα.

Το κάθε κράτο̋ θα οικοδομήσει στον 

χώρο που θα του παραχωρηθεί ό,τι 

θεωρεί απαραίτητο για την προβολή του 

πολιτισμού του. Αίθουσε̋ Συναυλιών. 

Όπερε̋, Θέατρα, Βιβλιοθήκε̋, 

Αμφιθέατρα, Εστιατόρια, ακόμα και 

Ξενώνε̋ κλπ. Θα μπορεί να οργανώνει 

μεγάλα ετήσια Φεστιβάλ και να έχει 

καθημερινή παρουσία - δραστηριότητα.

Η UNESCO, λόγω τη̋ αποστολή̋ τη̋, 

θα έπρεπε να έχει έδρα την Ελλάδα. 

Αν αυτό δεν γίνει, θα έχει μια μόνιμη 

ενεργό αντιπροσωπεία που μαζί με τι̋ 

τοπικέ̋ υπηρεσίε̋ θα συντονίζουν όλα 

τα επί μέρου̋ προγράμματα, ώστε ο 

επισκέπτη̋ να έχει στη διάθεσή του ένα 

χάρτη με τα προγράμματα όλων των 

Κρατών-Λαών.

Θα υπάρξουν διοργανώσει̋ για διεθνεί̋ 
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εορτέ̋, συνεννοήσει̋, εκθέσει̋ και 

Φεστιβάλ Πνεύματο̋, Επιστημών και 

Τεχνών με βάση τα αρχαία θέατρα των 

Αθηνών, τη̋ Επιδαύρου, των Δελφών, τη̋ 

Δωδώνη̋, του Δίου και των Φιλίππων. 

Καθώ̋ επίση̋ και η λειτουργική 

ανάδειξη όλων των ιδιαίτερων μνημείων 

τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋, τη̋ βυζαντινή̋ 

και τη̋ νεότερη̋ εποχή̋.

Τέλο̋ η ανακήρυξη για κάθε έτο̋ νησιών 

σε τόπου̋ συνάντηση̋ τη̋ παγκόσμια̋ 

νεολαία̋. Μια διεθνή̋ κεντρική 

υπηρεσία αποτελούμενη αποκλειστικά 

από νέου̋ όλων των χωρών θα 

αποφασίζει για τον προγραμματισμό τη̋ 

κάθε Νήσου - Νεότητα̋, με στόχο την 

ψυχαγωγία, διασκέδαση, άθληση αλλά 

και βαθύτερη γνωριμία ανάμεσα στα 

κορίτσια και τα αγόρια όλου του κόσμου.

Πιστεύω ότι αυτό̋ είναι ο αληθινό̋ 

ιστορικό̋ ρόλο̋ μια̋ χώρα̋ σαν τη δική 

μα̋, με τον πλούτο που διαθέτει σε 

ιστορία, αγώνε̋ για την ελευθερία και 

Τέχνη, σε συνδυασμό με το θεϊκό κάλλο̋ 

τη̋ ελληνική̋ φύση̋.

Ο ελληνικό̋ λαό̋, απαλλαγμένο̋ από 

τα βάρη και τα άγχη, ελεύθερο̋ και 

ανεξάρτητο̋, θα μπορεί να αφιερωθεί 

ολόψυχα σε ένα ιδεώδε̋, την Ειρήνη 

και σε μια προσπάθεια, τον Πολιτισμό, 

που και τα δύο θεωρώ ότι τα έχει στο 

αίμα του. Τον εκφράζουν απόλυτα, τον 

κινητοποιούν και τον μεταβάλλουν σε 

έναν ιδανικό οικοδεσπότη.

Η Ελευθερία, η Ανεξαρτησία, η Ειρήνη, 

η Διεθνή̋ Αλληλεγγύη, ο Πολιτισμό̋ 

και η Φιλοξενία αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία τη̋ ιστορική̋ μα̋ παράδοση̋, 

τη̋ εθνική̋ μα̋ αγωγή̋ και του ατομικού 

μα̋ χαρακτήρα.

Καλώ την Ακαδημία Αθηνών και 

παρακαλώ τα μέλη τη̋ να μελετήσουν 

αυτή την πρόταση και είμαι βέβαιο̋ 

ότι εάν τελικά γίνει αποδεκτή, τότε το 

μεγάλο κύρο̋ τη̋ Ακαδημία̋ Αθηνών 

σίγουρα θα συγκινήσει, θα ενθουσιάσει 

και θα πείσει την διεθνή κοινή γνώμη, 

που με τη σειρά τη̋ θα επηρεάσει τον 

ΟΗΕ, τον μόνο αρμόδιο για τη λήψη μια̋ 

τόσο ιστορική̋ σημασία̋ απόφαση̋.

Αυτή ήταν λοιπόν η πρότασή μου και 

σα̋ ευχαριστώ που με ακούσατε. 

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σ’ ευχαριστώ ψηλό βουνό που με̋ στην 

αγκαλιά σου

Με δέχτηκε̋ φιλόξενα σαν στοργικό̋ 

πατέρα̋.

Τι να την κάνω τη ζωή κάτω στον σκλάβο 

κάμπο;

Πικρό στο στόμα το ψωμί και το νερό 

φαρμάκι.

Μαυροντυμένα τα δεντριά και το τραγούδι 

κλάμα. 

Δώσε βουνό στο σώμα μου τη λεβεντιά του 

ελάτου

Κι άκακη σαν τα πρόβατα που βόσκουν στι̋ 

πλαγιέ̋ σου. 

Καν’ τη ψυχή μου να μπορεί να κυβερνάει 

το μίσο̋, που η αδικία το θέριεψε και δώσε 

στην καρδιά μου,

του καταρράχτη την ορμή, τη̋ πυρκαγιά̋ τη 

φλόγα.

Του ντουφεκιού μου τη βροντή καν’ την 

αστροπελέκι για να λουφάξει ο τύραννο̋ και 

να ξυπνήσει ο σκλάβο̋.

Λεύτερα σει̋ αγρίμια μου τα δόντια σα̋ 

τροχίστε

Κι σει̋ πυκνά χαμόδεντρα σάξετε τα κλαδιά 

σα̋,να μην πατήσει ο τύραννο̋ το λεύτερό 

σα̋ χώμα.

Κι όταν θε να ‘ρθει η άνοιξη και λιώσουνε 

τα χιόνια και θα φυσήξει δροσερό τη̋ 

λευτεριά̋ τ’ αγέρι, αητέ μου δω̋ μου τα 

φτερά κι ελάφι μου τα πόδια και ρεματιά 

μου την ορμή για να χυθώ στον κάμπο

Να δώσω βόλι στο φονιά και λευτεριά στο 

σκλάβο. 

«Μυρτιά του  βουνού» και «Και τώρα πού να πάω;»

Ελένη̋ Μακρυνιώτη-Τραγγανίδα

Η προσευχή του αντάρτη (σελ. 5)

Η Eλένη Μακρυνιώτη-Τραγγανίδα 

γεννήθηκε στο χωριό Μαριολάτα 

Φωκίδα̋ το 1933. Δεν πρόλαβε να 

τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο, αλλά 

γαλουχήθηκε στι̋ αξίε̋ και τα ιδανικά 

του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο 

από τον κομμουνιστή πατέρα τη̋, 

τον Ηλία, ο οποίο̋ κυνηγήθηκε για 

τι̋ ιδέε̋ του και εξορίστηκε από τη 

μεταξική δικτατορία, ενώ ήταν μεταξύ 

των γηραιότερων ανταρτών του ΕΛΑΣ. 

Αργότερα το 1947, θα δολοφονούνταν 

από πρώην συνεργάτε̋ των κατακτητών 

και λυμαίνονταν την ελληνική ύπαιθρο. 

Όπω̋ η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών 

τη̋ γενιά̋ τη̋ συμμετείχε στην Εθνική 

Αντίσταση σαν Αετόπουλο και στη 

συνέχεια στην ΕΠΟΝ, ενώ, με την έναρξη 

του εμφύλιου πολέμου, κατατάχτηκε 

εθελοντικά στον Δημοκρατικό Στρατό 

Ελλάδα̋, στο Αρχηγείο Παρνασσίδο̋ 

με αρχηγό τον Διαμαντή και στο Τάγμα 

του Κρόνου, 2ο̋ Λόχο̋ με λοχαγό τον 

Φίτσιο. Το Τάγμα είχε χώρο δράση̋ τη 

Ρούμελη. Τραυματίστηκε το 1948 στο 

Κοκοσάλεσι, πιάστηκε αιχμάλωτη και 

πέρασε στρατοδικείο (τα γεγονότα αυτά 

αποτελούν το περιεχόμενο του πρώτου 

τη̋ βιβλίου «Μυρτιά του Βουνού»). 

Λόγω του νεαρού τη̋ ηλικία̋ τη̋ δεν 

εκτελέστηκε και φυλακίσθηκε στι̋ 

φυλακέ̋ Αβέρωφ. 

«Η ζωντανή και στρωτή αφήγηση 

βοηθάει τον αναγνώστη να καταλάβει 

όχι μόνον τον ηρωισμό και την πίστη των 

ανθρώπων του λαού που πήραν μέρο̋ 

στον εμφύλιο πόλεμο από τι̋ τάξει̋ του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ αλλά 

κυρίω̋ αυτό το μεγάλο γεγονό̋ τη̋ 

Ελευθερία̋ και το ξεπέρασμα του ίδιου 

του̋ του εαυτού που έζησαν όσοι πήραν 
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μέρο̋ στον αγώνα». (Λέων Αυδή̋, 

δικηγόρο̋ για το βιβλίο «Μυρτιά του 

βουνού».)

Ο γιο̋ τη̋ Ελένη̋ Μακρυνιώτη-

Τραγγανίδα έγραψε τον πρόλογο, 

ο οποίο̋ είναι πολύ συγκινητικό̋, 

ένα γράμμα προ̋ τη μητέρα του. 

Δημοσιεύουμε ολόκληρο τον ΑΝΤΙ 

ΠΡΟΛΟΓΟ διότι είναι σκέψει̋ που 

αφορούν όλου̋ μα̋, μικρού̋ και 

μεγάλου̋ που θέλουμε είτε δε θέλουμε 

πρέπει να ξέρουμε και να μάθουμε την 

ιστορία των μικρών και μεγάλων ηρώων 

του ΔΣΕ, να τιμούμε τη ζωή και τον 

αγώνα του̋.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟ (σ. 7-10 από το «Μυρτιά 

του βουνού»)

Έρχονται μερικέ̋ φορέ̋ που 

αναρωτιέμαι, αν είναι πραγματικά 

ανώφελη η γραφή. Πώ̋ είναι δυνατόν 

να ντύσει̋ το θάνατο με λέξει̋, το μίσο̋ 

με προτάσει̋, τη ζωή με μεταφορέ̋ 

και παρομοιώσει̋; Πώ̋ είναι δυνατόν 

να κάνει̋ το δάκρυ σου μελάνι, τον 

κόμπο που σε πλακώνει στο στήθο̋ 

να τον κάνει̋ γράμματα, να τον βάλει̋ 

σε σειρά, να τον μερώσει̋ κι απ’ άγριο 

χείμαρρο να τον κάνει̋ ήρεμο ποτάμι, 

ρυάκι που ποτίζει τη μήτρα τη̋ γη̋ να 

τον κάνει̋ τραγούδι; Παίζει περίεργα 

παιχνίδια η μοίρα, μητέρα. Γιατί κάθε 

άνθρωπο̋, εκτό̋ από το ρόλο που του 

δίνουν στη ζωή, εκτό̋ απ’ τη μάσκα που 

αναγκάζεται να φοράει, είναι πάντα 

ο εαυτό̋ του. Είναι πάντα μοναδικό̋ 

κι ανεπανάληπτο̋, είναι ο ίδιο̋ ένα̋ 

μικρό̋ θεό̋, που φτιάχνει το δρόμο του 

ανάμεσα στ’ αγκάθια και τον ακολουθεί 

μέχρι το τέλο̋. Κι άργησα να το καταλάβω 

αυτό. Άργησα ν’ ανακαλύψω αυτή τη 

δύναμη πίσω από κάθε πρόσωπο. Μα 

πιο πολύ, άργησα να τα βρω όλα πίσω 

απ’ το δικό σου πρόσωπο. Μα τώρα είδα. 

Κάθε σελίδα σου, έτσι ανορθόγραφη 

και ασύνταχτη, ατίθαση κι ατόφια 

όπω̋ οι άνθρωποι στα βουνά μα̋ που 

μεγάλωσε̋, κάθε λέξη σου λοιπόν, 

είναι ένα κομμάτι τη̋ παγκόσμια̋ 

ανθρώπινη̋ συνείδηση̋. Είναι ένα̋ 

τόμο̋ στην ανθρώπινη εγκυκλοπαίδεια 

του αίματο̋, τη̋ αποκτήνωση̋, μα 

και τη̋ ομορφιά̋, τη̋ Ζωή̋, τη̋ 

Ελπίδα̋. Γι’ αυτό, μαθαίνοντα̋ εσένα, 

ανακαλύπτοντα̋ τι βρίσκεται πίσω απ’ 

αυτή τη γυναίκα που με γέννησε, που 

ζήσαμε παράλληλα τόσο καιρό, νιώθω 

σαν να μαθαίνω την κάθε μάνα αυτού 

του πλανήτη, την κάθε γυναίκα που ‘ζησε 

τη φρίκη και τον εφιάλτη του πολέμου, 

την κάθε δεκάχρονη κοπέλα, που σαν 

εσένα, έφτιαχνε την προσωπικότητά τη̋ 

στο σκοταδισμό και τη μισαλλοδοξία. 

Έτσι λοιπόν, καλώντα̋ σε μητέρα, νιώθω 

σαν να καλώ όλον αυτό τον κόσμο σε 

κάθε χωριό, σε κάθε γωνιά τη̋ γη̋, 

γιατί διαβάζοντα̋ αυτά τα κομμάτια 

τη̋ ζωή̋ σου, νιώθω σαν μητέρε̋, 

όλε̋ τι̋ γυναίκε̋ που δεν πρόλαβαν να 

γίνουν μάνε̋, όλε̋ τι̋ κοπέλε̋ που δεν 

πρόλαβαν να χαρούν τον έρωτα.

Τι δύναμη λοιπόν μπορεί να κρύβει 

η μνήμη, όταν συμπυκνώνεται και 

γίνεται καρφί που τρυπάει το μυαλό 

και την ψυχή. Που γεμίζει φωτιά την 

καρδιά, ίδιο ηφαίστειο που το σώμα 

μα̋ δεν του φτάνει. Μα εσύ κουβάλαγε̋ 

αυτή τη λάβα χρόνια μέσα σου κι εγώ 

έπαιρνα χαμπάρι τι̋ μικροεκρήξει̋ 

τη̋. Υποσυνείδητα υποψιαζόμουν την 

ύπαρξή τη̋ και ίσω̋ τη σημαντικότητά 

τη̋, αλλά ήμουν άλλη γενιά. Κι αυτό, για 

την Ελλάδα του μεσοπολέμου, σημαίνει 

πω̋ χρειάζεται να’ χει̋ την ιστορία 

ζωντανή δίπλα σου για να μάθει̋. Εγώ 

ήμουν τυχερό̋. Γιατί ξέρει̋ μητέρα, 

πότε δικαιώνεται ένα ιδανικό; Όταν 

δε χρειάζεται να’ χει̋ δίπλα σου του̋ 

ανθρώπου̋ που πάλεψαν γι’ αυτό για να 

το νιώσει̋, αλλά να το νιώθει̋ γύρω σου. 

Να το βλέπει̋ σε κάθε γωνιά τη̋ πόλη̋, 

σε κάθε πρόσωπο που συναντά̋, σαν 

χαμόγελο. Γιατί αυτή είναι ουσιαστικά 

η ανθρώπινη ιστορία. Ο αγώνα̋ του 

χαμόγελου ενάντια στο δάκρυ.

Ίσω̋, κάποιοι που «ακόμα ένα̋ που 

έγραψε την ιστορία του, έχει καταντήσει 

βαρετό», ή κάποιοι άλλοι, στο όνομα 

τη̋ συμφιλίωση̋ που βιάζει τη μνήμη, 

πω̋ «είναι καιρό̋ να ξεχάσουμε αυτή 

την ιστορία του εμφυλίου». Μην του̋ 

ακούσει̋ μητέρα. Στου̋ πρώτου̋ ν’ 

απαντήσει̋ πω̋ είναι καιρό̋ να γράψουν 

τη̋ ιστορία οι ίδιοι οι πρωταγωνιστέ̋ 

τη̋, δηλαδή αυτέ̋ οι περίφημε̋ 

«Ανώνυμε̋ μάζε̋», των ακαδημαϊκών 

βιβλίων. Ότι είναι πια καιρό̋ να βάλουν 

οι σκλάβοι και τη δική του̋ υπογραφή 

σε κάθε πέτρα των πυραμίδων, σε κάθε 

κολώνα των Παρθενώνων. Ότι είναι 

πια καιρό̋ να καθίσουμε την «επίσημη 

ιστορία», των κρατούντων τη̋ γη̋, 

στο δικαστήριο τη̋ Ανθρωπότητα̋, 

με την κατηγορία τη̋ συνειδητή̋ 

παραπλάνηση̋ του ανθρώπινου νου, με 

σκοπό τη μετατροπή σε άβουλο γρανάζι 

παραγωγή̋ πλούτου και υπήκοο, προ̋ 

όφελο̋ τη̋ κάθε εξουσία̋ και των κάθε 

τειχών.

Όσο για του̋ δεύτερου̋, δε χρειάζεται 

καν να του̋ απαντήσει̋. Είναι 

φοβερά αστείοι αυτοί οι κατά τ’ άλλα 

«προοδευτικοί», όταν ψάχνουν να 

επανεπιβεβαιωθούν στην ιστορία του 

Ισπανικού Εμφυλίου και τη̋ Γαλλική̋ 

Επανάσταση̋ και κλείνουν τα μάτια 

μπροστά σ’ έναν εμφύλιο που δε 

σταμάτησε ποτέ, αλλά που αλλάζει 

χρώματα σαν χαμαιλέοντα̋ και μα̋ 

ορίζει. Κατά βάθο̋, όλοι οι πόλεμοι είναι 

εμφύλιοι μητέρα. Όλοι οι άνθρωποι 

έχουμε γεννηθεί απ’ την ίδια γήινη 

μήτρα, έχουμε βυζάξει απ’ το ίδιο 

στήθο̋, έχουμε τραγουδήσει τα ίδια 

όνειρα. Μόνο τα χρώματα των σημαιών 

αλλάζουν. Ίσω̋ να’ ναι κι αυτό η ιστορία. 

Μία παρέλαση χρωμάτων.

Ίσω̋ μερικοί φιλολογίζοντε̋ να 

μειδιάσουν μπροστά στη γραφή 

σου. Ίσω̋ να σε κατηγορήσουν για 

«Μακρυγιαννισμό» - αν είναι δόκιμο̋ 

ο όρο̋ – γιατί απλά αυτοί οι ίδιοι 

είναι ανολοκλήρωτοι και προσπαθούν 

να επιβιώσουν με την ταύτιση. Δεν 

μπορούν να βρουν τη διαφορετικότητα 

πουθενά, γιατί απλούστατα τη θεωρούν 

ανύπαρκτη. Σε ικετεύω, ούτε αυτού̋ 

μην του̋ ακούσει̋. «Άσπιλοι» κι 

«αμόλυντοι» στην «καθαρή» του̋ 

λογοτεχνία εκθειάζουν τη μαγευτική 

αυτοϊκανοποίηση τη̋ ακαδημαϊκή̋ του̋ 

μικρότητα̋. Τι λέξη κι αυτή: λογοτεχνία. 

Την κλείνουν στο λυχνάρι σαν τζίνι και ο 

καθεί̋ προσπαθεί να το κλέψει απ’ τον 

άλλον για να υπηρετήσει του̋ αιώνε̋ 

των αιώνων. Αμήν. Αλλά δεν είναι αυτό 

η λογοτεχνία. Ίσω̋ να μην υπάρχει καν. 

Αυτό που υπάρχει είναι η Φωτιά. Να 

καίγεσαι απ’ τον πόνο, απ’ το δάκρυ, απ’ 

τη χαρά κι αυτό να θε̋ να το κάνει̋ λέξη, 

στίχο, κραυγή. Αυτό σίγουρα υπάρχει. 

Μην του̋ ακούσει̋ λοιπόν. 

Κι εγώ κάθομαι και σου γράφω αυτό 

το γράμμα, χιλιάδε̋ χιλιόμετρα μακριά 

και σκέφτομαι πω̋ ίσω̋ να μην πληρεί 

τι̋ προϋποθέσει̋ ενό̋ «σωστού» 

προλόγου. Αδιάφορο. Έτσι κι αλλιώ̋ 

ούτε εσύ πληρεί̋ τι̋ προϋποθέσει̋ 

μια̋ «σωστή̋» λογοτεχνία̋. Θέλω 

μόνο να σου πω τελειώνοντα̋ να μη 

φοβάσαι. Η γενιά μου ξέρει τι μάσκα 

φοράει ο θάνατο̋ στα τέλη του 20ου 

αιώνα, γνωρίζει το «χαμόγελο» τη̋ 

εξουσία̋, των φίλων και των εχθρών. 

Ναι. Δυστυχώ̋, υπάρχει ακόμα η λέξη 
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εχθρό̋. Σα να μη μπορεί να υπάρξει 

τίποτα χωρί̋ αυτήν, την κουβαλάμε, 

ζωντανά, λεξικά για να μα̋ ρίχνει πάλι 

στο βυθό μια̋ παράλογη̋ επανάληψη̋, 

δισεκατομμύρια «Σίσυφοι» με βράχου̋ 

τη̋ σιωπή̋.

Δε θέλω να σου υποσχεθώ τίποτα. 

Έχουμε βαρεθεί τι̋ υποσχέσει̋. Απλά, 

πρέπει να ξέρει̋ πω̋ οι τρίχε̋ απ’ τα 

μουστάκια του παππού, έχουν πιάσει 

ρίζε̋ πολύ βαθιά. Μείνε ήσυχη μητέρα. 

Μείνετε ήσυχε̋ μητέρε̋. Ο λογαριασμό̋ 

που άνοιξε ο άνθρωπο̋ ενάντια στο 

μίσο̋ και το θάνατο μπορεί να μην έχει 

κλείσει ακόμα, αλλά σίγουρα θα γίνει 

αυτό από κάθε γενιά που θα μπορεί 

να αρνιέται και να παλεύει, από κάθε 

γενιά που θα μπορεί, που θέλει «ν’ 

αδράξει την αλήθεια, μέσα σε μια ψυχή 

και σ’ ένα σώμα» (Α. Ρεμπώ). Γρηγόρη̋ 

Τραγγανίδα̋

Απόσπασμα, από το «Και τώρα που να 

πάω;», σελ. 49

Όταν γύρισα στο χωριό δε σταμάτησα να 

σκέφτομαι εκείνου̋ που έδωσαν τη ζωή 

του̋ στον αγώνα που κάναμε για μια 

καλύτερη ζωή, και κάθε τόσο ξέκλεβα 

κάποιε̋ ώρε̋ να μένω μόνη μου, με τη 

σκέψη του̋ παρέα. Νόμιζα τότε πω̋ 

είμαστε μαζί. Ποτέ δε θα ξεχάσω εκείνο 

το χλωμογάλαζο πρωινό του Απρίλη του 

1948, όταν βρέθηκα με το Τάγμα μου 

στην ανατολική Λοκρίδα με προορισμό 

την Πάρνηθα. Δε θα ξεχάσω εκείνα τα 

γλυκόλαλα αηδόνια, εκείνη τη χλωρασιά 

να σου σπάει τα ρουθούνια και ποτέ δεν 

ένιωσα ξανά εκείνο το συναίσθημα. 

Εκείνο το πρωινό, εκείνη η ανάσα τη̋ 

γη̋ ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Οι 

200 εκείνοι αγωνιστέ̋: παιδόπουλα, 

φοιτητέ̋, τσοπανόπουλα, αγροτόπαιδα, 

εργάτε̋ και οι λοχαγοί μα̋. Άνθρωποι 

τριανταπεντάρηδε̋, μπροστάρηδε̋ τη̋ 

Αλβανία̋ και τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. 

Του̋ θυμάμαι έναν-έναν. 

Πρώτο̋ λόχο̋, ο δικό̋ μου. Φίτσιο̋: 

ξανθό̋, ξερακιανό̋ και ολιγόλογο̋. 

Κοντά του ένιωθε̋ σιγουριά. Δεύτερο̋ 

λόχο̋ – Έκτορα̋: Χοντρό̋, το πραγματικό 

του όνομα, από το Μόδι τη̋ Λοκρίδα̋, 

τριαντάρη̋, μπορεί και λιγότερο, 

κοντό̋ στο μπόι, μελαχρινό̋ και 

ρομαντικό̋, πανέμορφο̋! Γι’ αυτό τον 

βγάλαμε Έκτορα: Διακόσια ανοιξιάτικα 

τριαντάφυλλα, ένα κι ένα, στόλιζαν το 

γλυκοχάραμα εκείνο του Απρίλη, εκεί, 

στι̋ απόκρημνε̋ ρεματιέ̋ των βουνών 

μα̋. Πώ̋ να ξεχάσω; Δε γίνεται. Είχα 

την τύχη να ζήσω μαζί του̋ και δεν 

μπορούσα ούτε ήθελα να του̋ ξεχάσω.

… Το βράδυ μα̋ έβαλαν σ’ ένα 

στρατιωτικό αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε 

για το άγνωστο. Πριν ξεκινήσουμε έξω 

απ’ το αυτοκίνητο ακούστηκαν φωνέ̋ 

και πυροβολισμοί, ήταν κάποιοι πολίτε̋ 

και ζητούσαν να μα̋ πάρουν. Ο λοχία̋ 

και οι στρατιώτε̋ που θα μα̋ συνόδευαν 

αντέδρασαν φωνάζοντα̋:

- Όχι, έχουμε αποστολή για 

Αθήνα, φύγετε, άμα δεν υπακούσουμε 

στη διαταγή θα μα̋ περάσουν απ’ το 

στρατοδικείο. Φύγε Κώστα, φώναζε ο 

λοχία̋ στο σοφέρ του αυτοκινήτου.

Οι ΜΑΥδε̋ δεν κατάφεραν να μα̋ 

πάρουν, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει το 

αυτοκίνητο και χωρί̋ να καταλάβουμε 

ούτε εμεί̋, ούτε οι στρατιώτε̋, 

πέταξαν μέσα στο αυτοκίνητο το 

κεφάλι του Φίτσιου και κάποιου άλλου 

συναγωνιστή. Όταν κάποια στιγμή 

είδαμε τα κομμένα κεφάλια, ο καθένα̋ 

από μα̋ αντιδρούσε με τον τρόπο του, 

λέγοντα̋ χίλια δυο κι ένα̋ φαντάρο̋ 

δίπλα μου άρχισε να κάνει εμετό και 

να βρίζει του̋ ΜΑΥδε̋. Αφήσαμε τα 

κεφάλια λίγο πιο κάτω σ’ ένα φυλάκιο 

και συνεχίσαμε την πορεία μα̋…

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

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ… ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ…
(Κ: Και οι Εβρίτε̋ έχουνε νόστιμα φαγητά, Παύλο Κεβρεκίδη!)

(Οι συνταγέ̋ είναι από το βιβλιαράκι «Γευστικέ̋ διαδρομέ̋ στον Έβρο», Φέρε̋ 2007. Οι συνταγέ̋ απευθύνονται σ’ αυτού̋ που 

αγαπάνε να μαγειρεύουν δύσκολα φαγητά!)

Λαλαγγίτε̋ με κόκορα (συνταγή τη̋ Καψίδου Δέσποινα̋)

Ήταν ένα φαγητό που το έφτιαχναν σε επίσημα τραπέζια. 

Υλικά: 150 γρ. μαγιά, 1 λίτρο νερό, Λίγο αλάτι, Αλεύρι όσο σηκώσει για να γίνει ένα̋ χυλό̋ όχι 

πολύ πηκτό̋

Κόκορα̋ 

Ένα̋ κόκορα̋ χωριάτικο̋, Φρέσκα κρεμμυδάκια, Ντομάτα (τριμμένη ή πολτό̋), Μαϊντανό̋, 

ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, λάδι

Εκτέλεση:

Λαλαγγίτε̋

Διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο χλιαρό νερό και τη ρίχνουμε μέσα σε ένα μπολ όπου έχουμε βάλει το νερό και το αλάτι. Προσθέτουμε 

το αλεύρι και ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να γίνει χυλό̋. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη να φουσκώσει. Στη συνέχεια παίρνουμε 

λίγο από το μείγμα και το ρίχνουμε πάνω στο πυρωμένο σάτσι ή σε αντικολλητικό τηγάνι αφού πρώτα έχουμε ρίξει λίγο βούτυρο. 

Κόκορα̋

Μέσα σε μία κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και στη συνέχεια ρίχνουμε τη ντομάτα και το μαϊντανό και τα αφήνουμε να 

πάρουν μία βράση. Έπειτα προσθέτουμε τον κόκορα, που τον έχουμε μισοβράσει και λίγο ακόμη νερό. Όταν ο κόκορα̋ βράσει 

καλά, ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη.

Κουσκούσι (συνταγή τη̋ Βούλου Ελένη̋ και Ράπτη Θεοδώρα)

Ένα είδο̋ ζυμαρικού που το έφτιαχναν οι νοικοκυρέ̋ στην αρχή του καλοκαιριού σε μεγάλη 

ποσότητα για να έχουν όλο το χειμώνα. Εάν βαριέστε να το μαγειρέψετε, να πάτε στο εστιατόριο-

ταβέρνα «Όλυμπο», να σα̋ το φτιάξει ο Δημήτρη̋ Νεδέλκο̋. Εγώ δοκίμασα το κουσκούσι του 

Δημήτρη και θα έτρωγα και τρίτη μερίδα, αλλά ο Δημήτρη̋ «τσιγκουνεύτηκε» το τρίτο πιάτο…) 

Υλικά: ½ κιλό σιμιγδάλι, 1 κιλό γάλα, 10 αυγά, ½ σακουλάκι αλάτι, Αλεύρι

Εκτέλεση:

Σε μια σκαφίδα (ξύλινη λεκάνη) βάζουμε το αλεύρι, το σιμιγδάλι και το αλάτι. Σε ένα μπολ 

ανακατεύουμε το γάλα με τα αυγά. Με ένα δεματάκι από φύλλα μουριά̋ ραντίζουμε με το υγρό 
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μείγμα το αλεύρι και το σιμιγδάλι. Με κυκλικέ̋ κινήσει̋ δουλεύουμε το παραπάνω υλικό μέχρι να σχηματιστούν μικροί σβόλοι. 

Του̋ ξεχωρίζουμε και του̋ περνάμε από ένα ειδικό κόσκινο. Κρατάμε του̋ μεγάλου̋ και του̋ μικρού̋ του̋ ρίχνουμε πάλι 

στη λεκάνη και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. (Ε, για να αποφύγετε το βάσανο αυτό, μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο 

κουσκούσι από τα αραβικά και ελληνικά μαγαζιά…)

Κουρμπάνι (συνταγή τη̋ Καψίδου Θεοδώρα̋ και Βούλκου Ελένη̋)

Φαγητό που το έφτιαχναν ανήμερα του Αγίου Γεωργίου.

Υλικά: Μισό κατσίκι ή αρνί, 3 κιλά ψωμί, τα εντόσθια του ζώου (συκώτι, έντερα, σκέπη), 1 φλιτζάνα γάλα, δυόσμο̋, φρέσκα 

κρεμμυδάκια, λίγο βούτυρο

Εκτέλεση:

Βάζουμε το κατσίκι ή το αρνί σε ένα ταψί με αρκετό νερό για να ψηθεί από την ανάποδη πλευρά. Κόβουμε σε μικρά κομματάκια 

το συκώτι και τα εντεράκια, και τα τσιγαρίζουμε με το κρεμμυδάκι προσθέτοντα̋ στο τέλο̋ το 

πιπέρι και το δυόσμο. Αφού το μείγμα κυρώσει λίγο ρίχνουμε μια φλιτζάνα γάλα. Σε μία μεγάλη 

λεκάνη κόβουμε σε μικρά κομματάκια το ψωμί και το ραντίζουμε με το προηγούμενο υγρό μείγμα. 

Σε ένα μεγάλο ταψί στρώνουμε τα κομμάτια του ψωμιού και κατόπιν τοποθετούμε το κρέα̋ από 

την πλευρά που δεν έχει ψηθεί ρίχνοντα̋ εδώ και εκεί λίγο βούτυρο. Καλύπτουμε το κρέα̋ με 

τη σκέπη πάνω στην οποία ρίχνουμε λίγο κόκκινο πιπέρι. Τέλο̋ το ψήνουμε μέχρι να ροδίσει 

(περίπου μισή ώρα).

Καλή όρεξη!

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

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκο̋ 

Κελτεμλίδη̋

Κύριοι, Ονομάζομαι Κυριάκο̋ 

Κελτεμλίδη̋ του Καλίφρονα και τη̋ 

Αικατερίνη̋ και θα ήθελα με την 

επιστολή μου αυτή να σα̋ παρακαλέσω 

να μου δώσετε οποιαδήποτε 

πληροφορία τυχόν διαθέτετε σχετικά 

με την τύχη του αγνοούμενου 

αδελφού μου Αχιλλέα Κελτεμλίδη. Ο 

Αχιλλέα̋ Κελτεμλίδη̋ γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη στι̋ 20.04.1929 στην 

περιοχή τη̋ Άνω Τούμπα̋ και έφυγε 

από τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 

του 1948 όταν μαζί με άλλου̋ πέντε 

νέου̋ έκαναν αεροπειρατεία σε πτήση 

τη̋ ΤΑΕ που εκτελούσε το δρομολόγιο 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη στι̋ 12.09.1948. 

Οδήγησαν το αεροπλάνο στο Όφτσε 

Πόλε 60 χλμ από τα Σκόπια και στη 

συνέχεια εισήλθαν στο ελληνικό έδαφο̋ 

και κατετάγησαν στο ΔΣΕ. Οποιοδήποτε 

στοιχείο έχετε στη διάθεση σα̋ από 

επιζώντε̋ συναγωνιστέ̋ ή από αρχεία 

που διαθέτετε, θα είναι πολύτιμο 

για μένα και την οικογένεια μου. Σα̋ 

ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση 

Κυριακό̋ Κελτεμλίδη̋, Πατριάρχου 

Ιωακείμ 2 Θεσσαλονίκη 54622.

Απάντηση του «Καλημέρα»

Αγαπητέ Κυριάκο

Ευτυχώ̋ στοιχεία βρήκαμε στο 

«Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση τη̋ ΚΕ 

του ΚΚΕ, τόμο 7γ σελ. 417 και δεν είναι 

αγνοούμενου̋. Δυστυχώ̋ ο αδερφό̋ 

σου Αχιλλέα̋ σκοτώθηκε το 1949. Σου 

αντιγράφω τι̋ πληροφορίε̋ από τον 

τόμο αυτό:

«Κελτεμλίδη̋ Αχιλλέα̋ του 

Καλλίφρωνα και τη̋ Κατίνα̋, από τη 

συνοικία Τούμπα τη̋ Θεσσαλονίκη̋. 

Γεννήθηκε το 1929. Σπουδαστή̋. 

ΕΠΟΝίτη̋. Ήταν μέλο̋ τη̋ ομάδα̋ 

των αγωνιστών που υποχρέωσαν το 

αεροπλάνο που επέβαιναν το 1948, 

αντί στη Θεσσαλονίκη, να προσγειωθεί 

στη Γιουγκοσλαβία, όπω̋ και έγινε. Τα 

μέλη τη̋ ομάδα̋ κατατάχτηκαν στο ΔΣΕ. 

Φοίτησε στην Α’ Σειρά τη̋ Σχολή̋ ΠΕΠΥ 

(Πολιτικό̋ Επίτροπο̋ Υπαίθρου) και στι̋ 

9-10-1948 ονομάστηκε ανθυπολοχαγό̋ 

ΠΕ (Πολιτικό̋ Επίτροπο̋). Υπηρετούσε 

στι̋ Ομάδε̋ Πολιτικού Επιτρόπου 

Υπαίθρου Κεντρική̋ Μακεδονία̋. 

Πηγαίνοντα̋ σε αποστολή, το 1949, 

στην περιοχή Θεσσαλονίκη̋ με του̋ 

συντρόφου̋ του συνεπλάκη με εχθρική 

μονάδα και σκοτώθηκε». 

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

Από τη Θεσσαλονίκη, μα̋ γράφει η 

Άννα Κεφαλέλη

Χτυπά το τηλέφωνο. 

Ναι… Ναι, Καλησπέρα. Γεια σα̋. 

Σάστισα… Βραχνή βαριά φωνή, σα να 

είναι με δάκρυα… Παγώνω για μια 

στιγμή. Ρωτώ αμήχανα- Τι κάνετε; 

Παιδί μου, απόψε δεν κρατιέμαι… 

Περπατάω όλη νύχτα… Πάλι 

μπερδεύομαι .

Είσαι κρυωμένη; Όχι, παιδί μου.

Να, είχα παρέα, πολλέ̋ ώρε̋ την 

Τασούλα…

Ποια Τασούλα; ρωτώ γεμάτη απορία.

Αυτή που ξέρει̋… Ααα… Τώρα 

κατάλαβα…

Και συνεχίζει η Ελένη Τραγγανίδα που 

μόλι̋ χτε̋ πήρε το βιβλίο  τη̋ μάνα̋ 

μου, με τίτλο «ΜΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ τη̋ ΖΩΗΣ 

και του ΠΟΛΕΜΟΥ- από το Τρίγωνο του 

Έβρου στο Γράμμο- Βίτσι»… Και συνεχίζει 

με σπασμένη φωνή-  Περπατάμε μαζί… 

Σχίζουμε τα βουνά. Κουβαλάμε το βάρο̋ 

του πολέμου με τα προβλήματά του. Η 

μητέρα μου έφυγε νωρί̋ από τη ζωή. 

Διαβάζει το βιβλίο τη̋ η Ελένη και όλα 

είναι ζωντανά. Σα χτε̋. Παίρνει ανάσα. 

Αυτέ̋ τι̋ μέρε̋ το διαβάζω μου λέει 

κλαίγοντα̋ και θα περπατάμε μαζί. Ότι 

γράφει σα να μου τα λέει δίπλα. Και 

είναι τόσο γνωστά. Μα τόσο γνωστά… 

ψείρε̋, πείνα, δίψα, κρύο, κούραση 

και λαχτάρα… Δεν μπορώ, είναι πολύ 

ζωντανό. Μαχήτρια και η Ελένη του 

βουνού και των φυλακών…

«Εμεί̋ που γράψαμε είναι σταγόνα στον 

Ωκεανό… Δε θέλουμε να προβάλουμε 

το ΕΓΩ μα̋. Και δεν είναι αυτοσκοπό̋. 

Έγραψα κι έγραψε η μάνα σου για 

του̋ Αγωνιστέ̋ και Αγωνίστριε̋ τη̋ 

Αντίσταση̋ και του Εμφυλίου. Για να 

μην ξαναδούμε ΠΟΤΕ πόλεμο. Για να 

γνωρίσουν οι επόμενε̋ γενιέ̋ τι̋ άξιε̋ 

θυγατέρε̋, Ήρωε̋ στον Αγώνα, στον 

πόλεμο και στη ζωή για ένα μέλλον 

αντάξιο των παιδιών του̋.

Η μητέρα μου Τασούλα Κεφαλέλη από 

την Ελιά Έβρου –Ανθυπολοχαγό̋ και 

η Ελένη Τραγγανίδα  - Μαχήτρια στο 

Δ.Σ.Ε. από την Μαριολάτα Φωκίδα̋. Η 

Τασούλα έζησε χρόνια στην Προσφυγιά. 

Η Ελένη έζησε χρόνια στι̋ Φυλακέ̋… Και 

σήμερα θυμούνται, έτσι όπω̋ ξέρει η 

Ελένη να συνομιλεί με του̋ νεκρού̋, με 

την ΙΣΤΟΡΙΑ. Δεν ξεχνάμε.

---------------
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Από την Πράγα, γράφει ο Μιχάλη̋ 

Θεοδώρου, 16 Ιανουαρίου 2014

«Τα παιδιά του εμφύλιου πολέμου» 

του Λουκιάνου Χασιώτη

(Επισημάνσει̋ από το σχόλιο του 

Αναστάση Βιστωνίτη, το Βήμα, Κυριακή 

29 Δεκεμβρίου 2013) γι το βιβλίο του 

Λουκιάνου Χασιώτη: «Τα παιδιά του 

Εμφυλίου – Από την ‘Κοινωνική Πρόνοια’ 

του Φράνκο στον Έρανο’ τη̋ Φρειδερίκη̋ 

(1936-1950), εκδόσει̋ Εστία 2013.

… Το 1947, στη χειρότερη περίοδο 

του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 

η βασίλισσα Φρειδερίκη ίδρυσε τον 

Έρανο Βορείων Επαρχιών Ελλάδο̋, ο 

οποίο̋ είναι γνωστότερο̋ ω̋ Έρανο̋ 

τη̋ Βασίλισσα̋. Παιδιά από τι̋ 

εμπόλεμε̋ περιοχέ̋ μεταφέρονταν σε 

παιδουπόλει̋ για να «προστατευθούν» 

και να εκπαιδευθούν σύμφωνα με την 

επίσημη εκδοχή. Τον αμέσω̋ επόμενο 

χρόνο η Προσωρινή Κυβέρνηση του 

Βουνού, άρχισε να μετακινεί παιδιά στι̋ 

τότε Λαϊκέ̋ Δημοκρατίε̋.

Οι νικητέ̋ του εμφυλίου χρησιμοποίησαν 

(για προπαγανδιστικού̋ λόγου̋ φυσικά) 

δύο όρου̋: «παιδοφύλαγμα» όσον 

αφορά τη συγκέντρωση των παιδιών 

στι̋ παιδουπόλει̋ και «παιδομάζωμα» 

για τι̋ μεταφορέ̋ παιδιών στι̋ 

Λαϊκέ̋ Δημοκρατίε̋. Έτσι, το μεν ΚΚΕ 

χαρακτήριζε τι̋ παιδουπόλει̋ του 

Εράνου «χιτλερικά στρατόπεδα» ενώ 

οι αντίπαλοι του, το κατηγορούσαν ότι 

στοχεύει στον αφελληνισμό των περίπου 

25.000 παιδιών που έστειλε στι̋ Λαϊκέ̋ 

Δημοκρατίε̋ και στη μετατροπή του̋ σε 

«κόκκινου̋ γενίτσαρου̋». 

… Οι παιδουπόλει̋ είχαν ημι-στρατιωτικό 

χαρακτήρα. Η οργάνωση του̋ ήταν 

στρατιωτικού και φρονηματικού τύπου 

και στόχευε στην κατά του Μισέλ Φουκό 

τη δημιουργία «πειθήνιων σωμάτων». 

…Πολλά παιδιά που πέρασαν από 

τι̋ παιδουπόλει̋ τη̋ Φρειδερίκη̋ 

αντιμετώπισαν μεγάλα ψυχολογικά 

προβλήματα και πολλά δυσκολεύτηκαν 

να ενταχθούν αργότερα στην 

κοινωνία. Όσα είχαν αριστερού̋ 

γονεί̋ αντιμετωπίζονταν ω̋ «στίγμα» 

(ένα είδο̋, α̋ πούμε, προπατορικού 

αμαρτήματο̋) τι̋ πολιτικέ̋ και τη δράση 

των γονέων του̋.

… Το καθεστώ̋ τη̋ πλύση̋ εγκεφάλου 

που επέβαλε το πλήθο̋ των υπηρεσιών 

τι̋ οποίε̋ δημιούργησε η Φρειδερίκη 

μέσω του Εράνου τη̋ Βασίλισσα̋ 

είναι πρωτοφανέ̋, δεδομένου ότι η 

δράση του Εράνου, α̋ το θυμίσουμε, 

συνεχίστηκε για πολλά χρόνια μετά τη 

λήξη του εμφυλίου.

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

Από τα Γιάννινα ο Σωτήριο̋ Φασούλη̋ 

μα̋ έστειλε ένα όμορφο ημερολόγιο 

για το 2014 με πίνακε̋ «Αγριόλουλουδα 

τη̋ Ζίτσα̋», ηπειρώτικα λουλούδια, 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζίτσα̋. Έτσι 

μπορούμε να μάθουμε και τα ονόματα 

των λουλουδιών για να τα αγαπάμε 

περισσότερο. Σα̋ παρουσιάζουμε τα 

λουλούδια από τον Ιανουάριο μέχρι 

τον Ιούνιο. Στο επόμενο τεύχο̋, τα 

υπόλοιπα…

Και λίγα λόγια για τα λουλούδια:

Γάλανθο̋ ή Χιονολούλουδο (Galanthus 

Nivalis, Ιανουάριο̋)  – σηματοδοτεί τον 

ερχομό τη̋ Άνοιξη̋. Το όνομα του το 

πήρε από το γάλα και τον ανθό. Αντέχει 

σε χαμηλέ̋ θερμοκρασίε̋. Ο θεό̋ Ερμή̋ 

το έδωσε στον Οδυσσέα ενάντια στα 

μάγια τη̋ Κίρκη̋. Θεραπευτική δράση - 

βελτιώνει τη μνήμη.

Ορχιδέα ηπειρωτική (ophrys epirom ka, 

Φεβρουάριο̋) - ένα όμορφο λουλούδι 

τη̋ Ηπείρου που ανθίζει νωρίτερα από 

τα άλλα είδη ορχιδέων. 

Βιόλα η εύοσμο̋  (viola odorata, 

Μάρτιο̋) – «είστε όλε̋ ένα μάτσο 

βιόλε̋», για όμορφε̋ γυναίκε̋. Είναι 

γνωστό από την αρχαιότητα για τι̋ 

φαρμακευτικέ̋ του ιδιότητε̋. Οι αρχαίοι 

Έλληνε̋ το είχαν και σαν σύμβολο 

αγάπη̋ και γονιμότητα̋.

Ανεμώνη (anemone pavonima LAM, 

Απρίλη̋) – συνδέεται με τον έρωτα τη̋ 

Αφροδίτη̋ και του Άδωνη. Ο Αρη̋ από 

τη ζήλεια του (ήταν ο προηγούμενο̋ 

εραστή̋ τη̋ Αφροδίτη̋) πλήγωσε 

τον Άδωνη θανάσιμα. Η Αφροδίτη 

προσπάθησε να τον βοηθήσει 

ραντίζοντα̋ την πληγή του με νέκταρ. 

Από το μείγμα του νέκταρ και του 

αίματο̋ του Άδωνη φύτρωσε ένα 

όμορφο λουλούδι που η ζωή του δεν 

κρατάει και πολύ. Ο άνεμο̋ βοηθάει την 

ανθοφορία του αλλά και την παρακμή 

του. Κι έτσι ονομάστηκε ανεμόλουλουδο 

ή ανεμώνη. 

Παπαρούνα (papaver rhoeas, Μάιο̋) 

– από τα λουλούδια τη̋ φτιάχνουμε 

ένα αφέψημα κατά το βήχα και των 

κρυολογημάτων. Παλιά το δίνανε στα 

παιδιά για να κοιμούνται. Είναι γνωστό 

και ω̋ «Μάκου». 

Βαλσαμόχορτο (hypericum perfora-

tum, Ιούνιο̋) – από την αρχαιότητα 

μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για 

φαρμακευτικού̋ σκοπού̋, επουλώνει 

τι̋ πληγέ̋ και είναι μόνο για εξωτερική 

χρήση.

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

Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει ο Νίκο̋ 

Καλόγερο̋

Τα δύο τσελνικόπαιδα από την Πίνδο…

Τα δύο τσελνικόπαιδα, τα δύο 

λεβεντόπαιδα χώρισαν όταν ήταν νέοι, το 

1946. Ο Δημήτρη̋ Τζιούφα̋ τράβηξε με 

Ιανουάριο̋ Φεβρουάριο̋ Μάρτιο̋

Απρίλη̋   Μάιο̋  Ιούνιο̋
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άλλα παιδιά ΕΠΟΝίτε̋ και κατατάχτηκαν 

στον ηρωικό Δημοκρατικό Στρατό 

Ελλάδα̋ (ΔΣΕ), εθελοντέ̋. Ο φίλο̋ του 

Γιάννη̋ Σαμαρά̋ έμεινε στο χωριό και 

συνέχισε τσελνικάτο με τα γιδοπρόβατα 

στο αγαπημένο ανταρτοχώρι, το όμορφο 

Δίλοφο, παλιά Λιμπόχοβο, σλαβική̋ 

ονομασία̋. Το Δίλοφο βρίσκεται στην 

όμορφη Πίνδο, τυλιγμένο από καστανιέ̋ 

και βαλανιδιέ̋. Συνορεύει με την 

Σαμαρίνα και άλλα χωριά των Γρεβενών. 

Γεωγραφικά ανήκει στο γνωστό Βόιο 

του νομού Κοζάνη̋. Οι κάτοικοι του 

χωριού, των οποίων η καταγωγή είναι 

από το Σούλι τη̋ Ηπείρου, κυνηγήθηκαν 

από του̋ Τούρκου̋ και Αρβανίτε̋. 

Και σ’ αυτό το χωριό γεννηθήκανε 

και κάνανε το νοικοκυριό του̋ τα 

δυο τσελνικόπαιδα, ο Δημήτρη̋ και ο 

Γιάννη̋. (Στη φωτογραφία ο Δημήτρη̋ 

Τζούφα̋, φοιτητή̋ στη στρατιωτική 

σχολή Φεργανά, Σοβιετική Ένωση, το 

1962)

Ο Δημήτρη̋ ήταν μοναχοπαίδι, ενώ 

ο Γιάννη̋ ήταν τέσσερα αδέρφια. 

Μεγάλωσαν τα τσελνικόπαιδα και 

πήραν καλά κορίτσια από το χωριό 

του̋. Ο Δημήτρη̋ πήρε την όμορφη 

Αρχόντου και ο Γιάννη̋ την όμορφη 

Ελένη. Ο Δημήτρη̋ φέρανε στον 

κόσμο ένα κοριτσάκι και ο Γιάννη̋ ένα 

αγοράκι, τον Τηλέμαχο, μοναχοπαίδι. 

Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ, στο 

τέλο̋ του Αύγουστου 1949, βρέθηκε 

στην μακρινή Τασκένδη τη̋ πρώην 

Σοβιετική̋ Ένωση̋. Και εδώ άρχισε μία 

απίστευτη ιστορία. Μετά το 1956-57 

αρχίσανε από την Ελλάδα να φεύγουν οι 

γυναίκε̋ με τα παιδιά του̋ στι̋ πρώην 

λαϊκέ̋ δημοκρατίε̋ για να συναντήσουν 

του̋ άνδρε̋ του̋. Στην περίπτωση του 

Δημήτρη συνέβη κάτι το απίστευτο. 

Την γυναίκα του την φοβέρισαν, την 

τρομοκράτησαν διάφοροι αντιδραστικοί 

κύκλοι, να μη πάει στον άνδρα τη̋ διότι 

εκεί τι̋ γυναίκε̋ τι̋ έχουν κοινέ̋ και 

δεν ζουν σαν αντρόγυνα. Φοβήθηκε η 

γυναίκα του Δημήτρη και δεν πήγε στον 

άντρα τη̋ στην Τασκένδη.

Το κορίτσι του̋ μεγάλωσε, παντρεύτηκε 

και βρίσκεται σήμερα στην Αυστραλία 

με την μάνα τη̋! Και έτσι ο ήρωα̋ του 

ΔΣΕ, ο Δημήτρη̋ δεν αντάμωσε ποτέ 

ούτε με την γυναίκα του Αρχοντούλα, μα 

ούτε και με το κορίτσι του! Πέθανε στην 

μακρινή Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, 

πιστό̋ στην ιδεολογία του, στο ΚΚΕ. 

Το χωριό Δίλοφο πήρε ενεργό μέρο̋ 

σε όλου̋ του̋ αγώνε̋ τη̋ πατρίδα 

μα̋: κατά την τουρκική σκλαβιά, 

στον μακεδονικό αγώνα, στην Εθνική 

Αντίσταση και κυρίω̋ στον ηρωικό ΔΣΕ 

που έδωσαν τη ζωή του̋ 30 παλικάρια 

πάνω στη νιότη του̋. 

Σεβαστή σύνταξη τη̋ «Καλημέρα̋», 

αγαπητή μα̋ Τασούλα, το ιστορικό 

του χωριού Δίλοφο το γνωρίζω διότι η 

γυναίκα μου, η Ειρήνη κατάγεται από 

αυτό το ηρωικό ανταρτοχώρι που μέσα 

στου̋ τιμημένου̋ νεκρού̋, θυσίασαν τη 

ζωή του̋ και τα δύο αδέλφια τη̋. Είναι 

γραμμένοι και στο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη 

ζωή’ έκδοση τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ. 

Αγαπητή Τασούλα, και τα δυο 

τσελνικόπαιδα χώρισαν παιδιά και 

δεν ανταμώσανε ποτέ. Ο Δημήτρη̋ 

άφησε την τελευταία του πνοή στην 

Τασκένδη και ο Γιάννη̋ στο χωριό του 

Δίλοφο. Σα̋ παρακαλώ να δημοσιευτεί 

η επιστολή μου, το ίδιο και το γράμμα 

από την Τασκένδη, το γράμμα του 

ήρωα του ΔΣΕ που έστειλε στο φίλο 

του Γιάννη.  Επίση̋, να δημοσιευτεί 

και ο «Επίλογο̋» του Γιάννη από το 

βιβλίο του που έγραψε για τη ζωή στο 

χωριό του και οι φωτογραφίε̋ που σα̋ 

στέλνω. Ο Γιάννη̋ είχε και αδελφό στο 

ΔΣΕ, το Δημήτρη, ο οποίο̋ επέστρεψε 

από την Τασκένδη στο χωριό του με 

την οικογένειά του. Άνθρωποι από το 

γνωστό χωριό τη̋ Πίνδου, το Δίλοφο 

υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αρκετοί 

ζουν σήμερα στην Τσεχία και ειδικότερα 

στην Πράγα. Ευχαριστώ πολύ και μια και 

είναι η πρώτη επιστολή μου για το 2014, 

σα̋ εύχομαι όλου̋ σα̋ χρόνια πολλά και 

καλή χρονιά, καθώ̋ και στου̋ φίλου̋ 

και φίλε̋ Τσέχου̋ και Σλοβάκου̋. Με 

εκτίμηση Καλόγερο̋ Νίκο̋

Το γράμμα του Δημήτρη Τζιούφα από 

την Τασκένδη στο φίλο του Γιάννη στι̋ 

13 Ιούνη 1976:

Αγαπητέ φίλε Γιάννη, Καλημέρα

Δεν σα̋ λέγω κύριε Γιάννη γιατί όπω̋ 

καταλαβαίνω η παιδική μα̋ φιλία 

παραμένει στο βάθο̋ των καρδιών μα̋ 

έτσι άθικτη και αγνή όπω̋ ήταν εκείνα 

τα νεανικά μα̋ χρόνια, οι ρίζε̋ τη̋ είναι 

βαθιέ̋. 

Σα̋ ευχαριστώ για το ενθύμιον, το κουτί 

τα τσιγάρα και για του̋ χαιρετισμού̋ 

σου, που μου στείλατε με την Αθηνά 

του Τσουμάκου. Η Αθηνά μα̋ διηγήθηκε 

λεπτομέρειε̋ για τη ζωή σα̋. Χαρήκαμε 

που είστε καλά όλοι. (Στη φωτογραφία, 

ο Δημήτρη̋ Τζούφα̋ κατά τη συγκομιδή 

βαμβακιού στην Τασκένδη το 1962, 2ο̋ 

από αριστερά, μαζί με άλλου̋ αντάρτε̋ 

του ΔΣΕ.)

Αν και πέρασαν πολλά χρόνια, χρόνια 

δύσκολα, χρόνια αδελφικού σπαραγμού 

με τεράστιε̋ συμφορέ̋ για την πατρίδα 

μα̋ και το λαό τη̋, ήταν επόμενο να 

ξεχαστούν φίλοι και συγγενεί̋. Μεγάλα 

κακά έφερε στον τόπο μα̋ η διχόνοια 

αναμεταξύ Ιδεών και παρατάξεων. Παρ’ 

όλ’ αυτά, οι Έλληνε̋ βρήκαν τη δύναμη 

έστω και αργά να συμφιλιωθούν, να 

ειρηνέψουν, μόνον η ειρήνη φέρνει 

καλό και προκοπή στον τόπο. 

Σου λέω ειλικρινά πω̋ πολύ χάρηκα 

το ότι με θυμήθηκε̋ κι εμεί̋ ταχτικά 

σα̋ θυμούμαστε. Όταν ανταμώνουμε 

καμμιά φορά με χωριανού̋ θυμόμαστε 

τι̋ ομορφιέ̋ του τόπου μα̋, των βουνών 

μα̋, αν και ο τόπο̋ μα̋ είναι άγονο̋ 

τέτοιο̋ που είναι, οι ομορφιέ̋ του είναι 

πολλέ̋ και ασύγκριτε̋. Για να νιώσει 

κανεί̋ τι̋ ομορφιέ̋ και να νοσταλγήσει 

για τον τόπο του πρέπει να ταξιδέψει 

αλλού, όχι όμω̋ τόσα χρόνια όπω̋ 

εμεί̋.

Πόσο θα επιθυμούσα να βγω μια ακόμα 

φορά στον Αηλιά, στο Σιόποτο, στι̋ 

ράχε̋ εκεί που βόσκαμε τα κοπάδια κα 

ν’ αγναντέψω προ̋ το Γέρακαν και σ’ 

όλα τα βοσκοτόπια, να σφυρίξω και να 

χουγιάξω έτσι όπω̋ σφυρίζαμε εκείνα 

τα νεανικά μα̋ χρόνια, θυμάσαι;

Τη χαραυγή όταν τα κοπάδια πάνε για 

τη βοσκή, ν’ ακούσω πω̋ κελαηδούν 

τα διπλοκύπρια και τα κουδούνια, 

το βέλασμα των αρνιών, όταν πάνε 

στο αλάτι και το καταμεσήμερο να 

καμαρώσω τα γαλάρια όταν πάνε στην 

στρούγκα για άρμεγμα, να πιω γάλα με 

αφρού̋ και στον ίσκιο τη̋ βελανιδιά̋ να 

ξαποστάσω και πόσε̋ άλλε̋ νοσταλγίε̋ 

που θα χρειάζονταν ώρε̋ ολόκληρε̋ για 

να γραφτούν….

Ίσω̋ να μου πει̋: Μα αυτού δεν 

έχετε τέτοια πράγματα; Όχι, και εδώ 

υπάρχουν, ότι θέλει̋ υπάρχει, όμω̋ 

εδώ στι̋ τεράστιε̋ πεδιάδε̋ το μάτι του 

ανθρώπου δεν μπορεί να δει αυτέ̋ τι̋ 

καλλονέ̋ που έχει ο τόπο̋ μα̋.

Ίσω̋ ακόμα να σου φανούν παράξενα 
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
Στι̋ 8 Φεβρουαρίου του 2014 έφυγε 

από τη ζωή η αγαπημένη μα̋ μάνα 

και γιαγιά, ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ, το 

γένο̋ Βαρνάβα.  

Γεννήθηκε  στον Εύρωπο του Κιλκί̋, 

στι̋ 15 Ιανουαρίου 1925, από γονεί̋ 

αγρότε̋, μετανάστε̋ από τη Μικρά 

Ασία. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. 

Παντρεύτηκε τον Συμεών Τοκαλάκη 

με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. 

Ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια τη̋ 

κατοχή̋ και του Εμφυλίου πολέμου. Ο 

άντρα̋ τη̋ Συμεών ήταν οργανωμένο̋ 

στο ΚΚΕ και πήρε μέρο̋ στην Αντίσταση 

με τον εφεδρικό στρατό του ΕΛΑΣ. Στη 

συνέχεια - μαζί με άλλα 2 αδέρφια 

του κι έναν αδερφό τη̋ Σουλτάνα̋- 

πήραν μέρο̋ στον Εμφύλιο πόλεμο 

με τον ΔΣΕ. Εκεί ο ίδιο̋ σκοτώθηκε το 

1948 στο Μάλι-Μάδι (ορεινό̋ όγκο̋ 

πάνω από το Δενδροχώρι και την 

Ιεροπηγή, στο βορειοδυτικό τμήμα 

του νομού Καστοριά̋ στα σύνορα με 

το νομό Φλώρινα̋), επίση̋ το ένα από 

τα αδέρφια του και ο αδερφό̋ τη̋ 

Σουλτάνα̋. Θυσίασαν τη ζωή του̋ για 

την ελευθερία τη̋ «Πατρίδα̋» και όπω̋ 

πίστευαν «για ένα καλύτερο μέλλον»  

των παιδιών του̋. 

Η Σουλτάνα μαζί με τα δύο παιδιά τη̋ 

και κυοφορώντα̋ το τρίτο τη̋ παιδί, με 

τη μάνα τη̋ και το μικρότερο αδερφό 

τη̋, με τη βοήθεια του Κόμματο̋ 

για τη διάσωση των οικογενειών των 

ανταρτών, περνάνε στην Γιουγκοσλαβία 

στο Μπούλκε̋, όπου γεννάει το τρίτο 

τη̋ παιδί και κατά την παραμονή τη̋ εκεί 

εργάζεται  στον βρεφικό σταθμό. Στη 

συνέχεια οι οικογένειε̋ μεταφέρονται 

στι̋ Λαϊκέ̋ Δημοκρατίε̋ τη̋ Πολωνία̋ 

και τη̋ Τσεχοσλοβακία̋ και το 1954 

με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού 

όλη η οικογένεια συναντάται στην 

Τσεχοσλοβακία. Εκεί αρχικά  έζησε και 

εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα 

στο Κρνοβ και στη συνέχεια, από το 

1953 και μέχρι τον επαναπατρισμό τη̋ 

το 1988, στην Πράγα. 

Το 1952 παντρεύεται το δεύτερο 

σύντροφο τη̋ ζωή̋ τη̋ τον Πολυχρόνη 

Χαρατσίδη / Βράχο -το βιογραφικό 

του οποίου εκδόθηκε στο περιοδικό 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, τεύχο̋ 50, το Δεκέμβριο 

του 2009 - με τον  οποίο αποκτά άλλα 

τρία παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια που 

έζησε στην φιλόξενη – δεύτερη Πατρίδα, 

την Τσεχοσλοβακία, μεγάλωσε, 

διαπαιδαγώγησε και σπούδασε όλα τα 

παιδιά τη̋ με μητρική στοργή και αγάπη. 

Εργάστηκε σε διάφορα εργοστάσια και 

πολλέ̋ φορέ̋ βραβεύτηκε σαν καλή 

εργάτρια.

 Ήταν μέλο̋ του ΚΚΕ και πάντα πίστευε 

και αγωνιζόταν για τα ιδανικά του 

Κόμματο̋.

 Το 1988 επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα 

και έζησε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 

χρόνια τη̋ ζωή̋ τη̋. Ω̋ πολύτεκνη 

μητέρα αφιέρωσε όλη τη̋ τη ζωή 

στα παιδιά τη̋, στα εγγόνια και στα 

δισέγγονα τη̋, τα οποία ήταν - ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, στα γεράματα τη̋- η 

μεγαλύτερη χαρά τη̋ ζωή̋ τη̋. Παρ’ 

όλο που τα μισά παιδιά τη̋ ζούνε με 

τι̋ οικογένειε̋  του̋ στην Πράγα, συχνά 

την επισκεπτότανε και τη̋ προσφέρανε 

χαρά κι ευτυχία.

Πάντα ενδιαφερόταν για τη ζωή 

τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋ στην 

Τσεχοσλοβακία και ιδιαίτερα στην 

Πράγα, διάβαζε κάθε σελίδα του 

περιοδικού «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» και 

προωθούσε το περιοδικό και σε άλλου̋ 

επαναπατρισθέντε̋ Έλληνε̋.  

 Όλη η οικογένεια εκφράζουμε τη μεγάλη 

μα̋ λύπη για την απώλεια τη̋ ΜΗΤΕΡΑΣ 

- ΗΡΩΙΔΑΣ, τη̋ οποία̋ το κενό δεν 

αναπληρώνεται και η πληγή δύσκολα θα 

επουλωθεί. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη 

και θα την έχουμε πάντα στην καρδιά 

μα̋. 

Αιωνία η μνήμη τη̋.

Τα παιδιά: Γιώργο̋, Λαοκρατία, 

Χαράλαμπο̋ Τοκαλάκη̋

Έλλη, Αθηνά, Ανθή Χαρατσίδου. 

Κ: Η Ελληνική Κοινότητα τη̋ Πράγα̋ και 

η Σύνταξη του Καλημέρα εκφράζουμε 

τη λύπη μα̋ στην οικογένεια τη̋ 

Σουλτάνα̋ για την απώλεια τη̋ 

μητέρα̋ του̋. Η Σουλτάνα ήταν από 

του̋ πιο αφοσιωμένου̋ αναγνώστε̋ 

του περιοδικού μα̋ και πολλέ̋ φορέ̋ 

στενοχωριόταν όταν δεν τη̋ στέλναμε 

περισσότερα φυλλάδια για να το 

προωθεί. 

όλα αυτά που σου γράφω και να πει̋: 

Τι λέει ο φίλο̋ μου ο Μήτσιο̋ τώρα 

που ζούμε στον εικοστό αιώνα και 

αυτό̋ ονειρεύεται κοπάδια και γαλάρια. 

Νομίζω πω̋ αν και εσύ ήσουν στη θέση 

μου το ίδιο θα νοσταλγούσε̋. 

Έτσι είναι, αγαπητέ Γιάννη. Όσο καλά 

να ζει κανεί̋ στην ξενιτιά, πάντα είσαι 

ξένο̋. Εμεί̋ εδώ ότι χρειάζεται για έναν 

πολιτισμένο άνθρωπο τα έχουμε όλα, 

όμω̋ η πατρίδα παραμένει πατρίδα, η 

αγάπη προ̋ αυτήν είναι μεγάλη. Ο κάθε 

λαό̋ έχει τα ήθη και τα έθιμά του, τα 

καλά του και τα άσχημά του, τι̋ επιτυχίε̋ 

του και τι̋ αδυναμίε̋ του. 

Όπω̋ είπε η Αθηνά, βρίσκεσαι καλά 

από υγείαν και οικονομικώ̋, χαίρομαι 

ειλικρινά, σου εύχομαι πιο μεγαλύτερε̋ 

επιτυχίε̋ στη ζωή σου.

Εγώ από υγείαν βρίσκομαι σε μέτρια 

κατάσταση, δουλεύω σε εργοστάσιο σε 

καθοδηγητική δουλειά. Φαντάζουμε 

ίσω̋ καλυτερέψει όλο το προτσέ̋ 

των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 

και να μπορέσουμε και εμεί̋ να σα̋ 

επισκεφτούμε.

Δώστε πολλού̋ χαιρετισμού̋ στην 

οικογένειάν σα̋, του̋ χωριανού̋ μα̋, 

τον εξάδελφο μου Ηλίαν, όλου̋ γενικά 

του̋ γνωστού̋ και φίλου̋ όπου γη̋…

Σα̋ χαιρετώ, ο φίλο̋ σου Δ. Τζιούφα̋ 

(υπογραφή)

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