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Αφιέρωμα στη Λεμεσό, Κύπρος
«Σύγχρονη και ζωντανή Λεμεσός»

Η

πόλη της Λεμεσού είναι μία από τις
πιο όμορφες πόλεις της Κύπρου. Οι
Λεμεσιανοί είναι άνθρωποι φιλόξενοι,
πάντα χαμογελαστοί (ακόμα και
σήμερα με την κρίση!) και πολύ φιλικοί.
Είναι άνθρωποι που νοιάζονται για
τον διπλανό τους. Δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις όταν μόλις ακούσουν ότι
κάποιος χρειάζεται βοήθεια, οτιδήποτε
βοήθεια, όλοι σύσσωμα τρέχουν να
προσφέρουν με ότι μπορούν, έτσι απλά

και ανθρώπινα.
Το κλίμα της Λεμεσού είναι κατάλληλο
για τουρισμό όλο το χρόνο, το καλοκαίρι
οι θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 22
και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ το χειμώνα
μεταξύ 1 και 18 βαθμών Κελσίου με
πολλή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία
του θαλάσσιου νερού είναι 15 βαθμών
Κελσίου το χειμώνα και 24 βαθμών
Κελσίου το καλοκαίρι, αρά εάν σου
αρέσει το κολύμπι, κολυμπάς όλο το
χρόνο. Μετά την εισβολή των Τούρκων,
οι οποίοι κατέλαβαν τις δύο τουριστικές
περιοχές της Κύπρου, την Αμμοχώστου
και την Κερύνεια, το 1974, αναπτύχθηκε
η Λεμεσός ως τουριστική περιοχή με
όμορφες παραλίες (Πισσούρι, Ακρωτήρι,
Αμαθούντα, Δασούδι και ακόμα και η
παραλία της Λεμεσού στο κέντρο της
πόλης!) και εάν αγαπάτε περίπατους
στα βουνά, το Τρόοδος είναι κοντά –
οι Πλάτρες, ο Πρόδρομος, ο Αγρός, το
Πέρα Πέδι, Όμοδος, τα μονοπάτια της
φύσης. (Για τους αναγνώστες μας που
δεν γνωρίζουν, η Βόρεια Κύπρος είναι
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το κατεχόμενο κομμάτι της χώρας, τα
κατεχόμενα, ενώ η Νότια Κύπρος είναι
η Ελεύθερη Κύπρος. Για τουρισμό, δεν
πάμε στα κατεχόμενα εάν και εδώ στην
Τσεχία, πολλά τουριστικά γραφεία
πουλάνε εκδρομές για τα κατεχόμενα
μέσω Τουρκίας και ακόμα και μέσω των
ελεύθερων περιοχών. Προσοχή, λοιπόν,
όταν αποφασίσετε να κάνετε διακοπές
στην Κύπρο.)
Η Λεμεσός είναι γνωστή για τα

εξαιρετικά της κρασιά και για την μπύρα
που παράγει. Ναι, είναι σχεδόν σαν την
τσέχικη μπύρα.
Η Λεμεσός χτίστηκε ανάμεσα στις
αρχαίες πόλεις της Αμαθούντας και του
Κουρίου μετά την καταστροφή της πόλης
της Αμαθούντας το 1191 από τον Ριχάρδο
τον Λεοντόκαρδο εάν οι τάφοι και τα
αρχαία που βρεθήκανε μαρτυρούν ότι
η Λεμεσός κατοικήθηκε από πολύ παλιά
χρόνια, γύρω στο 2000 π.Χ. Η πόλη ήταν
γνωστή ως Νέμεσσος τον 10ο αιώνα. Η
Βυζαντινή αυτοκρατορία τελειώνει στην
Κύπρο όταν ο Ισαάκ Κομνηνός νικήθηκε
από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο.
Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε όταν την
επισκεφτείτε!!!

αποφοίτηση του από το Λανίτειο
Γυμνάσιο στη Λεμεσό, σπούδασε
μηχανολογία στη Μόσχα, όπου πήρε
ενεργό μέρος στο κυπριακό φοιτητικό
κίνημα και στις οργανώσεις νεολαίας.
Όταν γύρισε στην Κύπρο, εργάσθηκε
15 χρόνια, από το 1973 μέχρι το 1989,
ως διευθυντικό στέλεχος σε βιομηχανία
τροφίμων και ποτών στη Λεμεσό.
Αργότερα, συνεχίζει να δουλεύει ως
επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ
(Ανορθωτικού Κόμμα του Εργαζομένου
Λαού), ως επαρχιακός γραμματέας.
Το 1991 εκλέγεται βουλευτής και
μεταφέρεται στη Λευκωσία. Μέχρι
το 2003 είναι ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ και μετά
διορίζεται Υπουργός Εσωτερικών στην
Κυβέρνηση Συνασπισμού υπό τον Τάσο
Παπαδόπουλου και με τη συμμετοχή του
ΑΚΕΛ. Το 2006 υπέβαλε παραίτηση και
εκλέγεται Δήμαρχος. Το 2011 εκλέγεται
και πάλι Δήμαρχος της Λεμεσού και
όπως φαίνεται οι δημότες της Λεμεσού
αξιοποιούν το έργο του και μπορεί να
τον εκλέξουν και για τρίτη θητεία.
Κ: Κύριε Δήμαρχε, επισκέπτομαι τη
Λεμεσό συχνά και κάθε χρόνο βλέπω
όλο και καινούργια έργα. Η πόλη έχει
γίνει πιο καθαρή, πιο ζωντανή και πιο
πράσινη, προπαντός η παραλία και το
κέντρο της πόλης, η παλιά Λεμεσός.
Ποιο είναι το όραμα σας, η φιλοδοξία
σας για αυτή την πόλη;
Α: Το όραμα μου είναι η πόλη μας
να παραμείνει μια πόλη ανοιχτή –
πολιτικά, πολιτιστικά. Η Λεμεσός ήταν
πάντοτε μια πόλη με υψηλή ανοχή.
Διότι ήμασταν πάντα ένα λιμάνι, ένας
χώρος που έμπαιναν και έβγαιναν τα
εμπορεύματα, αλλά και οι καινούργιες
ιδέες. Είχαμε και τους Άγγλους δίπλα μας
λόγω των βάσεων. Εδώ ζούσαν χιλιάδες
οικογένειες από την Αγγλία. Είμαστε
μια πόλη πολύ τουριστική κι αυτό μας
έφερε μια διαφορετική νοοτροπία απ’
αυτήν στις άλλες πόλεις στην Κύπρο. Οι
Λεμεσιανοί είναι και δουλευταράδες,
αλλά και πολύ γλεντζέδες. Αγαπούν

Μαζί πετύχαμε, μαζί συνεχίζουμε…
Συνέντευξη με τον Ανδρέα Χρίστου, Δήμαρχο της Λεμεσού

Ο

Ανδρέας Χρίστου γεννήθηκε στη
Λεμεσό το 1948. Μετά από την

τον πολιτισμό, τη μουσική, το χορό, το
Καρναβάλι, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο

με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Και
σαν αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας
μπορέσαμε να κρατήσουμε εδώ
στην πόλη μας τόσες χιλιάδες ξένες
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν γίνει ένα
κομμάτι αναπόσπαστο της Λεμεσού. Δεν
μπορώ να φανταστώ τη Λεμεσό χωρίς
τις αγγλικές, γερμανικές, ισραηλίτικες,
ρωσικές εταιρίες. Θα φτωχύνει πάρα
πολύ η Λεμεσός χωρίς αυτές τις εταιρίες.
Το όνειρο μου είναι να διατηρηθεί αυτό
το ανοιχτό στοιχείο και ταυτόχρονα η
πόλη να μείνει πολυθεματική. Να έχουμε
τον τουρισμό, να έχουμε τη βιομηχανία,
να έχουμε το λιμάνι, να έχουμε τις
διεθνές εταιρίες, να έχουμε το κρασί
και τη γεωργία, βέβαια στο βαθμό που
μπορεί να επιβιώσει. Διότι δεν πρέπει
να έχουμε αυταπάτες: είναι αλήθεια
ότι παλιά παράγαμε 140.000 τόνους
σταφύλια, τώρα όμως παράγουμε
20.000 τόνους σταφύλια. Αλλά να
μην χαθεί αυτή η πλούσια γκάμα που
συνδέεται μέσα από τους αιώνες.
Κ: Είσαστε στη δεύτερη θητεία σας
ως Δήμαρχος. Τι έχετε πετύχει μέχρι
σήμερα;
Α: Πολλά έργα ολοκληρώθηκαν. Όπως
η αναμόρφωση της Ακτής Εναερίου και
ο εμπλουτισμός της παραλίας. Όπως
ανέφερες κι εσύ, σου άρεσε η εμφάνιση
και η χρήση του ποδήλατου στην πόλη
μας. Αυτό το πετύχαμε πριν δύο χρόνια
διότι είδαμε ότι υπάρχει μια τάση για το
ποδήλατο και σκεφτόμασταν να βρούμε
μια λύση. Οι φίλοι μας στη Λευκωσία
κατασκεύασαν μια δική τους επιχείρηση
ως Δημαρχεία. Αυτό όμως τους
κόστισε πάρα πολλά συν το κόστος για
συντήρηση και διαχείριση, λεφτά. Εμείς
αποφασίσαμε ότι αυτή η δουλειά μπορεί
να γίνει από κάποιον ιδιώτη, μικρού νέου
επιχειρηματία και όχι από το Δημαρχείο.
Βγήκαμε σε προσφορές. Ο νεαρός αυτός
ξεκίνησε με τρεις σταθμούς και σήμερα
μπορεί να έχει 20. Εμάς μας ενδιαφέρει
να υπάρχει υπηρεσία την οποία
μπορεί να χρησιμοποιεί ο δημότης
μας. Άλλα έργα είναι οι πολυκατοικίες
για φτωχές οικογένειες (αναδόμηση
παλιών δημοτικών πολυκατοικιών), το
πολιτιστικό κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης,
το κτήριο Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου
και Μουσείου, η αναβάθμιση δημοσίων
χώρων στους προσφυγικούς οικισμούς,
η επανακατασκευή του Ζωολογικού
Κήπου, η διαμόρφωση πλατειών,
πάρκων, χώρων πρασίνου και πολλά
άλλα.

Κ: Ποια είναι τα καινούργια έργα, βλέπω
ότι στην παραλία ακόμα γίνονται πάρα
πολλά έργα…
Α: Υπάρχουν αρκετά έργα σε εξέλιξη,
όπως είναι η Μαρίνα, η ανάπλαση
του κέντρου της πόλης, το Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο, το γραμμικό πάρκο
Γαρύλλη, η αποκατάσταση του κτιρίου
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κ.ά. Ναι, η
Μαρίνα είναι ένα έργο κυβερνητικό και
το μεγαλύτερο έργο που βρίσκεται σε
εξέλιξη στην Κύπρο και είναι και προς
το τέλος του. Έχουν τελειώσει όλα τα
θαλάσσια έργα, ήδη έχουν δεχτεί τα
πρώτα σκάφη, καμιά 50 είναι μέσα στη
λεκάνη. Αρκετές οικογένειες ήδη μένουν
στα διαμερίσματα που βρίσκονται στη
βόρεια πλευρά του συγκροτήματος.
Έχουνε νοικιαστεί από τα εστιατόρια και
τις ταβέρνες τα καταστήματα που είναι
κάτω στην παραλία. Τις επαύλεις τις
κάνουν κατά παραγγελία – μερικές έχουν
τελειώσει, άλλες όταν παραγγελθούν,
χτίζονται σε 6 μήνες.
Το άλλο μεγάλο έργο, το οποίο είναι

επίσης σε εξέλιξη και αναμένεται να
τελειώσει σε 5-6 μήνες, είναι η ανάπλαση
του παλιού λιμανιού. Εκεί το λιμάνι δεν
είναι πια εμπορικό, έχει παραδοθεί στο
τμήμα αλιεία και το χρησιμοποιούν
σχεδόν αποκλειστικά οι ψαράδες.
Τα παλιά κτήρια έχουν καταβυθιστεί
και θα είναι εκεί ταβέρνες, γραφεία,
ψυχαγωγικοί χώροι, μια αποθήκη από το
1878 θα στεγάσει μουσειακές ανάγκες,
θα είναι το ναυτικό μουσείου. Το λιμάνι
έχει ανοιχτεί και είναι συνέχεια τώρα της
πλατείας του Κάστρου. Από το πάρκο
του Δήμου θα υπάρχει πρόσβαση προς
το λιμάνι και την Μαρίνα με ποδήλατο
και φυσικά και για τους πεζούς. Όλα
αυτά είναι κοντά στην παραλία. Ένα
χιλιόμετρο μακριά από την παραλία,
ανασκευάζεται το Παττύχειο Θέατρο
με κόστος 8.5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα
είναι ένα υπερσύγχρονο θέατρο. Τώρα
μείνανε μόνο οι εξωτερικοί τείχη. Εκεί
θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις
του Δήμου όπως και του Πανεπιστημίου,
το οποίο δεν έχει μεγάλη αίθουσα για
εκδηλώσεις. Όσο αφορά το γραμμικό
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πάρκο του Γαρύλλη, η ανάπλασή του θα
βοηθήσει να μετατρέψει αυτόν το χώρο
από ένα χώρο αχρήστων, σκουπιδιών,
σε ένα γραμμικό πάρκο με πεζόδρομο,
ποδηλατοδρόμο, με πράσινο, με
φωτισμό, με χώρους παιδικής χαράς,
ακόμα θα έχει και διευκολύνσεις για
μικρά γήπεδα. Για μας είναι κι αυτό
το έργο πολύ σημαντικό για την πόλη
μας και τους δημότες μας. Έχουμε κι
άλλα μικρότερα έργα. Δεν μπορούμε
να ξεκινήσουμε μεγάλα πράγματα
δυστυχώς τώρα μ’ αυτή την οικονομική
κρίση. Τα οράματα μας είναι πολλά, οι
φιλοδοξίες υψηλές για μια σύγχρονη και
ζωντανή Λεμεσό.
Κ: Θα ήθελα να μου πείτε κάτι για την
συμβολή των Κύπριων αγωνιστών που
πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση,
στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, και στον
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Είναι μια
ιστορία για την οποία λίγοι ξέρουν…
Α: Ναι, ξέρω ότι σε ενδιαφέρει αυτό το
θέμα και ότι βρήκες και συντρόφους
που πήραν μέρος στους αγώνες
του ελληνικού λαού, όπως είναι ο
Πανικός Παιονίδης και ο Γιαννάκης
Δρουσιώτης. Ο Γιαννάκης είναι μία
λαμπρή φυσιογνωμία από αστική τάξη,
ο πατέρας του ο Αργυρός Δρουσιώτης
ήταν γυμνασιάρχης και έχουμε και την

είναι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις
όπως είναι ο γιατρός Βάσος Βασιλείου,
ο Μαρκουλής. Οργανώθηκαν ομάδες, οι
οποίες θα στέλνονταν τμηματικά. Αυτές
αποτελούνταν από βετεράνους του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και από
νεότερους του 1948. Αυτοί είχαν μόλις
αποστρατευτεί από τον αγγλικό στρατό
το 1945. Αλλά από ότι καταλαβαίνω
πήγε μόνο η πρώτη ομάδα. Επίσης πήγαν
ομάδες και από το Λονδίνο. Ο Πανίκος
Παιονίδης που τον γνώρισες, ήταν από
αυτές τις ομάδες που πήγαν από το
Λονδίνο το 1948. Έχουμε πολλά ονόματα
καταγραμμένα αυτής της περιόδου. Οι
πλείστοι έχουν πεθάνει, αλλά ορισμένοι
ακόμα ζουν. Είχαν οργανωθεί τα πάντα,
αλλά ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας
υποχώρησε από το Γράμμο και δεν
τους επιτράπηκε να μετακινηθούν
από την Κύπρο. Οι περισσότεροι από
αυτή την ομάδα, τελικά έφτασαν ως
την Τσεχοσλοβακία και Ουγγαρία
κυρίως. Δεν μπόρεσαν να κατεβούν
στο βουνό με εξαίρεση ελάχιστων
που ήταν γιατροί διότι ο ΔΣΕ ζητούσε
γιατρούς. Είχε πάει ήδη ο Βάσος
Βασιλείου μαζί με τη γυναίκα του, τη
Φωφώ, η οποία ήταν οδοντογιατρός.
Είναι οι γονείς του Γιώργου Βασιλείου,
του πρώην Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Βασιλείου

προτομή του στη Λεμεσό. Το ίδιο και ο
αδερφός του ο Ανδρέας Δρουσιώτης, ο
οποίος σκοτώθηκε στον ΕΛΑΣ και προς
τιμή του αδερφού του επίσης έχουμε
την προτομή του σε μια περιοχή της
Λεμεσού. Το Κόμμα μας, το ΑΚΕΛ, για
ένα διάστημα αποσιωπούσε το γεγονός
ότι εμείς οργανώσαμε αποσπάσματα
για να ανεβούν στο βουνό. Και δεν

έγραψε κι αυτό το βιβλίο για τον πατέρα
του με τον τίτλο «Βάσος Βασιλείου», η
πρώτη παρουσίαση θα γίνει τώρα τον
Νοέμβρη. Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύεται
το ημερολόγιο του πατέρα του από τη
στιγμή που ξεκίνησε για το βουνό, για
το ΔΣΕ και μετά όταν ήταν πολιτικός
πρόσφυγας στην Τασκένδη. Και βέβαια
και ο Μάρκος Μαρκουλής, ο γαμπρός του
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είναι ο πρώην Δήμαρχος της Λεμεσού, ο
Δημήτρης Κοντίδης, ο οποίος σπούδασε
ιατρική στην Τσεχοσλοβακία.
Η δεύτερη ομάδα που πήγε, έφτασε
στις σοσιαλιστικές χώρες, έμειναν εκεί,
σπούδασαν οι πλείστοι και επέστρεψαν
στην Κύπρο τμηματικά. Κάποιοι έμειναν
εκεί. Στην Ουγγαρία ζει ο Νώντας
Πρωτόπαπας, τώρα πρέπει να είναι 8588 χρονών. Η γυναίκα του νομίζω ότι
είναι από την Ελλάδα.
Ναι, αυτό το μέρος της ιστορίας του
ΑΚΕΛ θεωρήθηκε ένα σφαλιστό μυστικό
και δεν το συζητούσανε. Ακόμα και ο
Γιώργος Βασιλείου που μιλά για τον
πατέρα του σ’ αυτό το βιβλίο με τίτλο
«Βάσος Βασιλείου», δεν λέει πολλά
για αυτή την υπόθεση. Στην κηδεία
του πατέρα του, ο Γιώργος είπε: «Τα
είπα όλα, αλλά δεν είπα ότι άφησε την
οικογένειά του, να πάει στο βουνό, αυτό
δεν το ανέφερα». Γι’ αυτή την ιστορία μας
είχαν πολλά στοιχεία οι σύντροφοι που
δυστυχώς μας άφησαν εδώ και χρόνια.
Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν
ΓΓ του ΑΚΕΛ τότε, ο Ανδρέας Φάντης,
ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο Γιάννης Κατσουρίδης
που ήτανε οργανωτικός της Κεντρικής
Γραμματείας, ο Παύλος Παυλάκης που
ήταν υπεύθυνος της επαγρύπνησης,
ο Γιώργος Χριστοδουλίδης που ήτανε
Δήμαρχος Λάρνακας, μέλος της
Κεντρικής Γραμματείας. Από εκείνη τη
γενιά, που ήταν η ηγεσία του Κόμματος
το 1946-1949, της πρώτης σειράς
στελεχών δεν έμεινε κανένας. Έμεινε
η δεύτερη σειρά που είναι ο πατέρας
μου Κυριάκος Ανδρέου, ο Μιχάλης
Μπουμπούρης, πρώην γραμματέας της
Αμμοχώστου, που ζουν ακόμη, και είναι
και αυτός απόστρατος του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου και ο Χρήστος Κουρτελάρης το
ίδιο. Επίσης εδώ στη Λεμεσό έχουμε ένα
δημοσιογράφο, τον σ. Μιχάλη, ο οποίος
είναι γιος μαχητή του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ,
είναι Ελλαδίτης από την Πελοπόννησο.
Σε ότι αφορά τον ΕΛΑΣ είχαμε πολλούς.
Όμως και αυτοί σιγά-σιγά μας φεύγουν.
Είχαμε και δύο μαυροσκούφιδες, ο ένας,
πέθανε, ήταν στην Αγ. Νάπα, τα παιδιά
του είναι μέλη του Κόμματος, στελέχη
του ΑΚΕΛ. Ακόμα ένας, της οικογένειας
Κατσαούνη, ο Λάμπρος. Είναι ιστορικός
με διδακτορικό από το Cambridge,
είναι μέλος του ΑΚΕΛ. Εργάζεται στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Κέντρο
Ιστορικών Επιστημών. Ο θείος του
Κατσαούνη ήταν στον ΕΛΑΣ. Είχαμε κι
άλλους, τον λοχαγό Τριλίδη, ο οποίος κι
αυτός ήταν στον ΕΛΑΣ. Εμείς σίγουρα
θα σε βοηθήσουμε στην έρευνα σου γι’
αυτό το θέμα.

Η συμβολή των Κύπριων αγωνιστών
στην Εθνική Αντίσταση και στο
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
Γιάννης Δρουσιώτης
Συνέντευξη, Τασούλας Ζησάκη-Healey

Ο

Γιάννης (Γιαννάκης) Δρουσιώτης
γεννήθηκε το 1919 στη Λεμεσό
Κύπρος από εύπορη οικογένεια. Ο
πατέρας του, Αργυρός Δρουσιώτης
ήταν γυμνασιάρχης και πολέμησε στην
Ελλάδα το 1912-1913. Όταν ο Γιάννης
αποφοίτησε από το γυμνάσιο, πήγε
για σπουδές στο Βέλγιο, στη Γεωπονική
Σχολή. Εκεί ήδη σπούδαζε ο αδερφός
του Ανδρέας. Δεν πρόλαβε να τελειώσει
τις σπουδές του και στο τρίτο έτος αντί
να συνεχίσει προτίμησε να πάει στην
Ελλάδα για να πολεμήσει ενάντια
στους ιταλούς εισβολείς το 1940.
«Με δύο άλλους Κύπριους και πριν
την εισβολή της Ιταλίας το 1940,
αποφασίσαμε να πάμε στην Ελλάδα με
τον Κόκο Παντελίδη και κάποιον άλλον
Κύπριο από την Λευκωσία. Φτάσαμε το
καλοκαίρι του 1940 και το φθινόπωρο
πήγαμε στην Θεσσαλονίκη όπου εγώ
εγγράφηκα στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης στη Γεωπονική Σχολή,
στο τρίτο έτος για να τελειώσω τις
σπουδές μου. Μου είχαν μείνει άλλα
δύο χρόνια. Μπήκαν οι Γερμανοί τον
Απρίλη 1941. Το 1942 με τον Παρίση
Κατσαρό, ο οποίος είχε ήδη τελειώσει
τις σπουδές του, αποφασίσαμε να πάμε
στο βουνό, να πολεμήσουμε ενάντια
στους Γερμανούς. Ο Παρίσης Κατσαρός
ήταν αριστούχος της Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Ήταν στρατιώτης, συνελήφθηκε και τον
στείλανε στη Μακρόνησο. Ήταν ήρωας
της Μακρονήσου. Είχε μεγάλη ιστορία
ο Παρίσης. Δεν ξέρω εάν ζει τώρα.
Συνομήλικος μου ήταν. Ο Παρίσης έκανε
και στις φυλακές της Κέρκυρας. Αντάρτης
ήμουνα περίπου 2 μήνες ως το Φλεβάρη.
Κάναμε πορείες, μπαίναμε σε χωριά,
τους μιλούσαμε. Κάναμε πορείες ως τα
αλβανικά σύνορα, ως το Πεντάλοφο.
Εκεί είχαμε και μία συνδιάσκεψη και
φτάσαμε για την συνδιάσκεψη πεζοί.
Μου είχαν μείνει δύο-τρεις μήνες για να
τελειώσω το πανεπιστήμιο κι εγώ.
Στο βουνό μας περιμένανε, είχαμε
σύνδεση, διότι είχαμε συνδεθεί με
το ΕΑΜικό κίνημα. Φύγαμε από τη

Θεσσαλονίκη με βάρκα ενός 16 ετών
Εβραιόπουλου που είχε βάρκα και μας
πήγε στο Μακρύ Γιαλό στο νομό Πιερίας,
κοντά στην Κατερίνη. Και από εκεί με
σύνδεσμο και με τα πόδια πήγαμε στο
αντάρτικο, δηλαδή στον Όλυμπο όπου
βρήκαμε τους πρώτους αντάρτες, καμιά
δεκαπενταριά. Ήταν κάτι το φανταστικό.
Μας ντύσανε αντάρτικα. Εμάς μας
ξυρίσανε, ήρθε κάποιος κουρέας και
μας είπαν ότι εμείς δεν θα έχουμε
γενειάδα… Ο κουρέας ερχότανε μια
φορά την εβδομάδα, κάπως έτσι. Το
Γενάρη του 1943 έρχεται ο σύνδεσμος
και με φωνάζει να πάω στην κομματική
οργάνωση (ΚΚΕ). Κατέβηκα στην
Κατερίνη για να οργανώσω την νεολαία
στην περιοχή του Λιτόχωρου, μετά στην
Βρόντου και μετά σ’ όλη την περιοχή του
νομού Πιερίας. Αυτά έγιναν λίγο πριν την
ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρη 1943.
Ναι, είχα γίνει υπεύθυνος της ΕΠΟΝ
στον νομό Πιερίας και μετά υπεύθυνος
στο Κεντρικό Συμβούλιο ΜακεδονίαςΘράκης, στον τομέα της Διαφώτισης.
Μετά την Απελευθέρωση, το 1944,
πρώτα ήμουν υπεύθυνος της ΕΠΟΝ
στον νομό Πιερίας και κατόπιν πήγα
στην Κοζάνη ως υπεύθυνος της ΕΠΟΝ
Κοζάνης. Το 1945, μετά τη Συμφωνία
της Βάρκιζας, με έστειλαν στον νομό
Πέλλας, στην Έδεσσα-Γιαννιτσά όπου
ήμουν υπεύθυνος της ΕΠΟΝ.
Τον
Όλυμπο τον ξέρω πολύ καλά διότι
ήμουν εκεί περίπου δύο χρόνια.
Γυρνούσα συνεχώς, περισσότερο στους
πρόποδες, αλλά ανέβαινα και πάνω.

Από την Έδεσσα με επέστρεψαν στην
Θεσσαλονίκη ως μέλος του Προεδρείου
Μακεδονίας-Θράκης, όπου ο Δημητρίου
ήταν ο Γραμματέας. Ήμασταν δύο
Λεμεσιανοί, ο Λ. Στρίγγος του ΚΚΕ κι
εγώ της ΕΠΟΝ. Πήγαινα σε διάφορα
μέρη εκ μέρους του Συμβουλίου της
ΕΠΟΝ. Στην Κατερίνη πήγα 2-3 φορές.
Ναι, εκεί κοντά σκοτώθηκε ο αδερφός
μου, στη μάχη του Κούκου. Ο Κούκος
είναι ένα χωριό από τουρκόφωνους,
οι οποίοι ήταν πρόσφυγες από την Μ.
Ασία και των οποίων η μητρική τους
γλώσσα ήταν τα τούρκικα. Τα ελληνικά
τους ήταν σπασμένα. Αυτοί ήταν πολύ
μαχητικοί άνθρωποι. Όσοι τουρκόφωνοι
από αυτά τα χωριά ήρθαν μαζί μας,
ήταν οι καλύτεροι μαχητές. Από τους
παρακρατικούς σ’ αυτά τα μέρη ήταν
ο Κισά Μπατζάκ. Αυτοί ήταν τρομερά
εναντίον μας. Αυτοί συνεργάζονταν με
τους Γερμανούς. Από αυτούς έπαιρναν
όπλα. Εμείς τους λέγαμε Κουκιώτες.
Ναι, υποτίθεται ότι ήμασταν μέλη του
ΚΚΕ. Πριν ήμασταν της Κομμουνιστικής
Νεολαίας, ΟΚΝΕ, στο Πανεπιστήμιο,
στο οποίο είχαμε οργάνωση της ΟΚΝΕ.
Μετά οργανώθηκε το ΕΑΜ των Νέων,
μετά η ΕΠΟΝ. Με την ΕΠΟΝ πήγαινα σ’
όλη τη Μακεδονία. Εντωμεταξύ πέρασα
τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και
πήρα το πτυχίο μου το 1947. Το 1948,
από την ΕΠΟΝ μεταπήδησα σε άλλες
υπευθυνότητες που μου ανέθεσαν, δεν
θυμάμαι το όνομα του υπεύθυνου μας.
Στις 6 Μαρτίου του 1948 συνελήφθηκα
στην Θεσσαλονίκη για παράνομη
δουλειά.
Ξεκίνησαν τα βασανιστήρια στην
ασφάλεια. Δύο φορές μου κάνανε
«πενικιλίνη», ήταν το κωδικό όνομα,
δηλαδή, το δέσιμο των χεριών μέχρι τον
αγκώνα και τα πόδια από τον αστράγαλο
μέχρι το γόνατο. Πόνοι τρομεροί. Σου
κλείνουν τα μάτια, σε ξαπλώνουν, σε
δένουν με ένα σχοινάκι μισού πόντου.
Αφάνταστος πόνος. Εγώ είχα ακούσει
γι’ αυτό το πράγμα όταν ήμουν έξω
και γι’ αυτό ήξερα ότι δεν μπορούν να
σ’ αφήσουν 24 ώρες έτσι δεμένο – θα
σταματούσε η κυκλοφορία του αίματος.
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Πάντα είχαν και γιατρό που εξέταζε την
καρδιά του βασανισμένου. Η ασφάλεια
ήταν στη λεωφόρου Στρατού, στην
αρχή της λεωφόρου. Εκεί γινότανε τα
βασανιστήρια αυτά. Εγώ δεν μίλησα, δεν
μαρτύρησα τίποτα. Ούτε και υπόγραψα
δήλωση μετάνοιας. Ακολούθησε η
φυλάκιση μου στο Επταπύργιο, το Γεντί
Κουλέ. Ήμουν σε απομόνωση, μόνος
σε ένα κελί, χωρίς τίποτα. Είχα μία
καρφίτσα κι έφτιαχνα σταυρόλεξα στον
τοίχο, ναι, δεν είχα τίποτα, ούτε πένα,
ούτε χαρτί. Εκεί ήρθε ο γιατρός και με
ξαναείδε. Το βασανιστήριο «πενικιλίνη»
μου άφησε πολλά σημάδια για πολλά
χρόνια. Όχι, στα πόδια δεν ήταν και
τόσο φοβερό. Στο Επταπύργιο ήταν
και η Σεβαστή Θεοφανίδου, η οποία
παντρεύτηκε αργότερα με τον Πέτρο
Πέτρου, νομίζω, αυτός έγραψε κι ένα
βιβλίο, το οποίο δεν έχω. Αυτός ήταν και
εξορία. Αυτός πέθανε, για τη Σεβαστή
δεν ξέρω τι έγινε.
Στο Επταπύργιο με είχαν δικάσει εις
θάνατο και εκεί ήμουν το 1948 για 3
μήνες σε απομόνωση. Από το Μάρτη
μέχρι τον Ιούνιο του 1948 ήμουν
στην Ασφάλεια. Δεν ήξερα ότι οι
συγκρατούμενοι μου ήταν κι αυτοί στην
ασφάλεια. Η δίκη έγινε τον Οκτώβρη
του 1948 και το 1949 το καλοκαίρι με
πήγαν στην Αίγινα. Την νύχτα με πήραν
από το κελί, το οποίο σήμαινε ότι θα
γίνει εκτέλεση. Αλλά επειδή ήμουν από
την Κύπρο, κινήθηκαν οι γονείς μου,
ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάρχης
στη Λεμεσό και είχε διασυνδέσεις.
Εντωμεταξύ ο αδερφός μου στον ΕΛΑΣ,
ο Ανδρέας Δρουσιώτης είχε σκοτωθεί
στη μάχη του Κούκου. Άλλο παιδί δεν
είχαν οι γονείς μου εκτός από μένα.
Κινητοποιήθηκε ο κόσμος, ο πατέρας
μου κινητοποίησε και τους Άγγλους
στο Προξενείο στην Ελλάδα λόγω της
βρετανικής μου υπηκοότητας (η Κύπρος
τότε ήταν αποικία των Άγγλων). Στη δίκη
έρχονταν κάθε μέρα κάποιος από το
Προξενείο κι έτσι δεν μ’ εκτέλεσαν. Αλλά
ούτε και τους υπόλοιπος με την κοπέλα.
Ήμασταν 11 εάν δεν κάνω λάθος. Τότε
έγραφαν οι αντιδραστικές εφημερίδες
στη Θεσσαλονίκη «δεν εκτελέσατε
τον Δρουσιώτη και θα εκτελέσετε
τα τσιράκια του!». Εγώ δεν ήμουν
επικεφαλής της οργάνωσης, ήμουν ο
υπαρχηγός. Τον επικεφαλή δεν τον είχαν
συλλάβει, αργότερα σκοτώθηκε. Και οι
συγγενείς της ομάδας αυτής τρέχανε
και φροντίζανε για να μην γίνει η
εκτέλεση. Το «μεγάλο ψάρι» σκοτώθηκε
σε σύγκρουση με την αστυνομία μετά
από μήνες. Ήταν ο Βαμβακάκης. Αυτός
ήταν ο αρχηγός. Αυτοί λέγανε ότι
είμαστε ΟΠΛΑ, αλλά η ΟΠΛΑ ήταν στην
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Κατοχή. Εμείς δεν ήμασταν ΟΠΛΑ. Εμείς
ήμασταν «λαϊκοί εκδικητές». Εμείς δεν
είχαμε όπλα. Δεν βρήκαμε κατάλληλα
όπλα. Είχα πάει σ’ ένα σπίτι, έσκαψα
και βρήκα όπλα, αλλά αυτά ήταν όλα
σκουριασμένα. Είχαν μείνει δύο χρόνια
εκεί. Κι έτσι όταν ήρθαν 2 με 3 το πρωί
να με συλλάβουν, δεν βρήκαν τίποτα.
Τότε έμεινα στην Ξενοφώντος 6, προς το
Ντεπό. Δυο φορές φυλακίσθηκα με τα
μέτρα του Γ’ Ψηφίσματος.
Από το Επταπύργιο με στείλανε στην
Αίγινα 3 μήνες, το καλοκαίρι του
1949. Για την Αίγινα έγινε μεταγωγή.
Μας μάζευαν όλους, δεν στέλνανε
ένα άτομο μόνο. Τρώγαμε συσσίτιο,
εμείς μαγειρεύαμε. Κάποτε είχαμε και
κρέας. Κάθε φυλακή είχε το δικό της
«βασίλειο». Όλοι βοηθούσαμε στην
προετοιμασία του φαγητού – φασόλια,
κλπ. Μετά τον Ιούνιο του 1949 με πήγαν
στα Γιούρα (Γυάρο) περίπου ένα χρόνο.
Στα Γιούρα έγιναν βασανιστήρια στους
πρώτους που πήγαν δηλαδή ένα χρόνο
πριν από μένα. Τότε τους βασάνιζαν για
να τους τρομοκρατήσουν. Εμάς δεν μας
πείραξαν. Όταν ήμουν στα Γιούρα δεν
υπήρχαν φυλακές, εμείς τις χτίσαμε.
Εκεί είχε διάφοροι όρμοι. Ο πρώτος
όρμος νομίζω είχε 5-6.000 άτομα. Στον
3ο όρμο πήγαιναν τους διανοούμενους,
επιστήμονες, γεωπόνους. Στον 3ο
όρμο ήμασταν εκατοντάδες. Εκεί εμείς
χτίσαμε τις φυλακές. Αυτές τις φυλακές
η Χούντα της χρησιμοποίησε μετά, με το
πραξικόπημα στην Ελλάδα. Στη Γυάρο
(Γιούρα) ήμουν ένα χρόνο περίπου,
μετά το 1950 διαλύθηκε. Μας έβαλαν σε
βαπόρι και μας πήγαν στην Κεφαλονιά.
Ναι, την Ελλάδα την ξέρω από τις
φυλακές. Έκανα και στην Τίρυνθα,
εκεί βοηθούσα τον γεωπόνο. Από εκεί
αποφυλακίστηκα.
Στις φυλακές Αβέρωφ πήγα έπειτα από
φροντίδα των δικών μου. Η θεία μου
που ήταν στην Αθήνα και ο πατέρας
μου που πηγαινοέρχονταν από την
Κύπρο, φαίνεται ότι φρόντισαν και πήρα
μεταγωγή στις φυλακές Αβέρωφ. Εκεί
θα έκανα ένα χρόνο. Από την ποινή εις
θάνατο, είχα γίνει ισόβια κι από τα ισόβια
κατέβηκα σε 10 χρόνια μόνο. Σύνολο,
έκανα εξίμισι χρόνια στις φυλακές στην
Ελλάδα, από το Μάρτη του 1948 ως το
Νοέμβρη του 1954.
Στην κομμουνιστική ιδεολογία μυήθηκα
στο Βέλγιο και συγκεκριμένα από τον
αδερφό μου. Ο πατέρας μου ήταν δεξιός,
πολύ δεξιός. Μετά έβαλε νερό στο κρασί
του. Ένα διάστημα όταν ήμουν στη
Θεσσαλονίκη φοιτητής, ο πατέρας μου
έμεινε μαζί μου. Ήμουν οργανωμένος,
καθοδηγητής στην ΕΠΟΝ, το ήξερε.
Κάθε μέρα συζητούσαμε πολιτικά. Στην

Κύπρο δεν είχα πολιτική δράση, αλλά
συνεργαζόμουνα με το ΑΚΕΛ, ναι με
ξέρουν στο ΑΚΕΛ.
Το 1954 αποφυλακίστηκα και ήρθα στην
Κύπρο, όχι αμέσως, ως το Δεκέμβρη
έμεινα στην Αθήνα, στη θεία μου.
Πήγα και στην Εύβοια όπου βοηθούσα
στη μελισσοκομία, είχα γνωρίσει ένα
μελισσοκόμο, ήταν ο μεγαλύτερος στην
Ελλάδα. Εκεί πέρασα τον Δεκέμβρη.
Ξαναήρθε ο πατέρας μου στην Αθήνα
(είχε έρθει τότε με τη δίκη το 1948) το
1954 και μαζί ήρθαμε στην Κύπρο.
Στην αρχή, στην Κύπρο έκανα εκδρομές
για να γνωρίσω και την Κύπρο διότι
έλλειπα πολλά χρόνια από την Κύπρο.
Κατόπιν διορίστηκα στο Φασούρι
γεωπόνος στα σπειροειδή. Ναι, την
Ελλάδα την γνώρισα από τις εξορίες
και φυλακές. Ελεύθερος έμεινα μόνο 6
μήνες, είχα ένα ποδήλατο και γυρνούσα
στην Εύβοια, στην Αττική.

Ο αδερφός μου Ανδρέας
(στη φωτογραφία ο
Ανδρέας στον αγγλικό
στρατό)
Ναι, για τον αδερφό μου. Δεν περνά
μέρα χωρίς να τον σκεφτώ. Όπως και τη
μητέρα μου. Περισσότερο την μητέρα
μου. Ήμουν 5 χρονών όταν πέθανε. Δεν
την θυμάμαι καλά, βλέπω απομονωμένες
εικόνες. Αλλά τον αδερφό μου….
Ο αδερφός μου βγήκε από την Αθήνα
αντάρτης στον ΕΛΑΣ και σκοτώθηκε στις
19 Οκτώβρη του 1944. Το ψευδώνυμο
του ήταν Ανδρέας Καρυοφύλλης. Ο
τάφος του είναι κοντά στη Ντόχοβα.
Πήγα στον τάφο του. Τον έθαψαν οι
αντάρτες. Οι Γερμανοί φεύγανε, εγώ τότε

ήμουν μέσα στην Κατερίνη. Παλιά ήταν
πολύ δύσκολο να μπούμε στην πόλη.
Είχε μεγάλη τρομοκρατία. Πηγαίναμε
γύρω-γύρω και με συνδέσμους. (Έμεινα
και μέσα στην Κατερίνη. Θυμάμαι μία
μέρα βλέπω έναν Γερμανό και ήρθε
κοντά μου και μου κάνει χειραψία,
ήθελε να με αποχαιρετήσει. Και στην
Κοζάνη θυμάμαι, ένας πληθωρικός νέος
Γερμανός, όταν με είδε έπεσε πάνω μου
κι άρχισαν τα φιλιά. Εγώ δεν τον ήξερα.
Αυτό έγινε μετά την Απελευθέρωση.
Αυτός ήταν γνωστός του αδερφού μου
του έμοιαζα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός
νόμισε ότι είμαι ο αδερφός μου με
τον οποίο ήταν μαζί πάνω στο βουνό.
Είχαμε στην Ελλάδα και αρκετούς
Γερμανούς κομμουνιστές. Δεν ήξερε
ότι ο αδερφός μου είχε σκοτωθεί. Ήταν
πολύ μαχητικός.).
Ναι, ο Ανδρέας σπούδασε μηχανικός
ηλεκτρολόγος στο Βέλγιο. Όταν πήγα
κι εγώ κοντά του για σπουδές, το 1938
μου είπε ότι στην Ισπανία είχαν εμφύλιο
πόλεμο. Μόλις θα τελείωνε τις σπουδές
του, έκανε αίτηση, δεν ξέρω που, για
να πάει στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο
με το σώμα εθελοντών από όλη την
Ευρώπη. Του απάντησαν ότι δεν θέλουν
άλλους εθελοντές και ο πόλεμος ήταν
προς το τέλος του – οι δημοκράτες
χάνανε και επικράτησε ο δικτάτορας
Φράνκο. Επέστρεψαν οι διεθνές
ταξιαρχίες. Τότε πτυχιούχος πια, ο
αδερφός μου πήγε στην Αγγλία το 193839, όπου εργάστηκε ένα χρόνο. Ήρθε
στην Κύπρο, εργάσθηκε ένα χρόνο και το
1940 πήγε στην Ελλάδα. Εκεί εργάσθηκε
σ’ ένα μεγάλο εργοστάσιο στον Υμηττό
του Μποδοσάκη Αθανασιάδη. (Αυτός
ίδρυσε την εταιρία ΚΕΟ στην Κύπρο). Οι
Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα το 1940.
Οπότε ο αδερφός που πήγε αμέσως
εθελοντής για να πολεμήσει ενάντια
τους. Τον είχαν στείλει στη σχολή και
έγινε αξιωματικός, ανθυπασπιστής του
μηχανικού. Έτσι πήγε με την διμοιρία

του, με την ομάδα του στη Μακεδονία
λίγο πριν να εισβάλουν οι Γερμανοί
στις 6 Απριλίου του 1941. Ο ελληνικός
στρατός υποχώρησε και έτσι ο Ανδρέας
γύρισε στην Αθήνα. Δεν μπόρεσε να
πάει στο Αλβανικό Μέτωπο και ήταν
στενοχωρημένος. Αυτός όμως είχε
ανεβεί στο τραίνο για να πάει μόνος
του και ήταν σαν να πήγαινε σε γλέντι.
Και όταν τον γύρισαν πίσω για να
πάει στη Σχολή στενοχωρήθηκε πάρα
πολύ, απογοητεύτηκε. Ήταν τρομερά
θυμωμένος, αγανακτισμένος διότι
δεν μπόρεσε να πάει στο μέτωπο. Ο
αδερφός μου έμεινε στην Αθήνα ενώ
εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη το 1941.
Ο αδερφός μου συνελήφθηκε με την
κατηγορία ότι υποκίνησε κάποιον
Γερμανό, για λιποταξία. Ο Ανδρέας
πέρασε στρατοδικείο, αθωώθηκε και
όταν πήγε στην Θεσσαλονίκη, όπως
κάποιοι μου είπανε, είχε ήδη βγει
διαταγή να τον συλλάβουν ξανά. Έτσι
το ΕΑΜ τον έστειλε στο βουνό. Σε μία
φάση όταν εγώ ήμουν στο Λιτόχωρο
στον καιρό της Κατοχής και γυρνούσα
τα μέρη αυτά ως υπεύθυνος της ΕΠΟΝ,
μπαίνω σ’ ένα δωμάτιο ενός φίλου
μου, ο οποίος ήταν αντάρτης και είχε
έρθει στο σπίτι του για μια, δυο μέρες.
Μαζί του είχε κάποιον αντάρτη από
τη Θεσσαλία, ήταν με πολιτικά ρούχα.
Μόλις με είδε έπεσε πάνω μου διότι
νόμισε ότι είμαι ο αδερφός μου, τόσο
τον έμοιαζα. Οπότε μου είπε ότι είναι
κάποιος στην Κάρυα που σου μοιάζει.
Του λέω πρέπει να είναι ο αδερφός μου.
Ο αδερφός μου ήταν στο Γενικό Αρχηγείο
του ΕΛΑΣ ως διερμηνέας διότι μιλούσε
αγγλικά. Κατόπιν μερικούς μήνες πήρα
ένα γράμμα από τον αδερφό μου, στο
οποίο με ρωτούσε εάν στ’ αλήθεια είμαι
εγώ, ο αδερφός του σ’ αυτά τα μέρη και
ότι καταριέται την ώρα που έμαθε να
μιλά αγγλικά διότι δεν ήθελε να είναι
διερμηνέας. Ζήτησε να τον στείλουν
σε μάχιμο τμήμα. Φαίνεται ότι βρήκε

τον Λεωνίδα Στρίγγο, Λεμεσιανός, και
ζήτησε από τον Στρίγγο να φροντίσει
να τον στείλουν σε μάχιμο τμήμα. Όταν
εγώ ήμουν στην Κατερίνη, πάντα για
δουλειές της ΕΠΟΝ, ο αδερφός μου
ήταν στο Λιτόχωρο και μου έστειλε
ένα σημείωμα να πάω να τον βρω. Η
Αθήνα είχε απελευθερωθεί, αλλά εμείς
στη Μακεδονία ακόμα πολεμούσαμε
τους Γερμανούς. Δεν πήγα, ενώ αυτός
ανυπομονούσε να με δει. Δεν πήγα
διότι σκέφτηκα ότι σύντομα ο πόλεμος
θα τελειώσει και τότε θα συναντηθώ με
τον αδερφό μου. Και έγινε η μάχη του
Κούκου. Έλαβε μέρος με το τμήμα τους
στο χ. Κούκου κι εκεί σκοτώθηκε, στις
19 Οκτώβρη 1944, την αυγή και είναι
θαμμένος στην Ντόχοβα (Παλιονέρι;).
Πήγα στον τάφο του έξω από το χωριό.
Εκεί ήταν θαμμένοι περίπου 10 αντάρτες
από τη μάχη του Κούκου. Από τότε δεν
πήγα διότι δεν μπορούσα να επιστρέψω
στην Ελλάδα μετά την αποφυλάκιση μου
το 1954 διότι ήμουν «ανεπιθύμητος»
στη χώρα αυτή. Όταν πηγαίναμε στην
Ευρώπη και περνούσαμε από την
Ελλάδα, η γυναίκα μου έμπαινε στην
Αθήνα, ενώ εγώ περίμενα στο πλοίο,
είτε στην αίθουσα αναμονής. Αυτά μέχρι
την μεταπολίτευση, μετά που έπεσε η
Χούντα, το 1974. Πολύ ανόητο αυτό.
Διότι μετά από την αποφυλάκιση μου,
γυρνούσα ελεύθερος στην Αθήνα για έξι
μήνες!!!

Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη
ζωή», τόμος 4 Γ’, έκδοση της ΚΕ
του ΚΚΕ, σελ. 152-153
ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ)
Μηχανικός ηλεκτρολόγος. Γεννήθηκε
στην Κύπρο το 1916. Σπούδασε στο
Βέλγιο και Αγγλία. Μέλος του ΚΚ

Επίσκεψη μελών και φίλων της ΚΟΒ του ΚΚΕ, Κύπρου στο σπίτι του Γιάννη Δρουσιώτη, όπου ο Γιάννης μίλησε για τη ζωή του στην Εθνική
Αντίσταση και μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, στην παρανομία, φυλακές…
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Κύπρου. Στέλεχος του ΚΚΕ. Εθελοντής
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο της
Αλβανίας. Μέλος του ΕΑΜ Αθήνας.
Διοικητής λόχου του 5ου Συντάγματος

της Ι Θεσσαλονίκης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ
και μετά καπετάνιος λόχου σαμποτέρ
του 50ου Συντάγματος της Χ Μεραρχίας.
Σκοτώθηκε στις 18 (19 σύμφωνα με

τον αδερφό του) Οκτώβρη 1944 στη
μάχη για την κατάληψη του γερμανικού
οχυρού κοντά στο σταθμό Αλική Πιερίας.

Εκδήλωση της ΚΟΒ Κύπρου, Παρουσίαση του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ, Β’ τόμου
Πρώτη σειρά από δεξιά, ο Γιάννης Δρουσιώτης, Πανίκος Παιονίδης, Δημήτρης Κοντίδης, πρώην Δήμαρχος Λεμεσού, Ανδρέας
Χρίστου, Δήμαρχος Λεμεσού και στελέχη του ΑΚΕΛ

Ευχαριστούμε την ΚΕ του ΚΚΕ και τον σ/φο
Τάκη Ψημμένο, για τη βοήθεια που μας έδωσε
να βρούμε και άλλους Κύπριους αγωνιστές,
οι οποίοι συμβάλανε στον αγώνα της Εθνικής
Αντίστασης.

10

Ο Γιάννης Δρουσιώτης για το βάπτισμα του στον ΕΛΑΣ:

Από το «Η άνοιξη ήλθε με τα τανκς», Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, Τόμος Θ’,
Λευκωσία 2010, σελ. 397-399.

Φ

θάνουμε νύχτα στους λόφους έξω
από το Λιτόχωρο. Που είναι οι
αντάρτες, ο σύνδεσμός μας δεν ξέρει
φυσικά, είναι κι αυτό συνωμοτικό. Θα
στείλουν άλλο να μας οδηγήσει στ’ άγια
των αγίων, στα παλικάρια της λευτεριάς.
«Μην το κουνήσετε απ’ εδώ», μας
λέει αυστηρότατα. «Μην κοιμηθείτε,
όχι, όχι. Θα παγώσετε. Μπορεί και
να σας πιάσουν οι Γερμανοί». Αυτό
το τελευταίο ήταν ωραίο ψέμα. Το
καταλάβαμε κατόπιν, γιατί οι Γερμανοί,
ναι, κυκλώνανε κάποιο χωριό τη νύχτα,
όμως, δεν βγαίναν στο βουνό νυχτιάτικα.
Αλλά, πώς να μην κλείσουν τα μάτια
μας; Αδύνατον, αδύνατον. Αρχίζουμε τις
γροθιές, στους ώμους, στο στήθος, στα
χέρια, ο ένας στον άλλο συνέχεια. Σχεδόν
μάταια. Πάλι μας αρπάζει ο ύπνοςθηρίο, έστω για δευτερόλεπτα, μαζί κι
όνειρα αμέτρητα, στιγμιαία, απανωτά,
να κόβονται στη μέση από τις γροθιές
κι άλλα νέα να έρχονται ανάμεσα σε
κουβέντες σαν κι αυτή:
«…Αν έλθουν, πόσους θα σκοτώσουμε
με το μαχαίρι μας;»
Κι οι δυο είχαμε ένα κοινό μαχαίρι.
«…Εσύ μόνος, τουλάχιστον δύο τους
καταφέρνεις…», μου λέει.
Αφού λογαριάζαμε τους εαυτούς μας
κιόλας αντάρτες, είχαμε αποκτήσει και
υπερφυσικές δυνάμεις!
Ξεπροβάλλει, επιτέλους, μεσ’ το
σκοτάδι ο νέος σύνδεσμος, αυτός δεν
είναι πια όνειρο. Ανηφορίζουμε για
καμιά ώρα. Ε, λοιπόν, θα το πιστέψετε;
Από ψόφιοι, ράκη, τώρα περπατάμε
ανάλαφρα. Έχουμε πάρει κιόλας το
πρώτο βάπτισμα. Έγινε το θαύμα; Κι οι
υπνάκοι κάτι κάνανε. Σταματούμε σε μια
πεισταριά, όπως λένε εκεί τις ξέβαθες
σπηλιές στις πλαγιές των λόφων,
όπου βρίσκουν καταφύγιο τα κοπάδια
όταν βρέχει. Ανάβουμε μικρή φωτιά.
Περιμένουμε. Πλησιάζει η ώρα. Μόλις
έχω καιρό να σκεφτώ κάτι για τα καρφιά
των παπουτσιών μου. Ξέρετε από
καρφιά που σου τρυπούν τις πατούσες.
Κάτι πρέπει να κάνω επιτέλους. Δεν
έχω χαρτόνι για πάτους. Βρίσκω όμως
φωτογραφίες στο πορτοφόλι μου. Με
τύψεις τις απλώνω μέσα στα παπούτσια
μου. Πόσο άσκεφτα τις κουβαλούσα μαζί
μου! Αν σε πιάσουν δίνουν την ευκαιρία
στους ανακριτές για περισσότερες
ερωτήσεις και βασανιστήρια. Φυσικά,
απ’ εδώ και μπρος, η αντιπαράθεση
είναι ξεκάθαρη. Ο αντάρτης είναι
αποφασισμένος, ζωντανός να μην πέσει
στα χέρια τους. Οι γέφυρες με τα παλιά

κόβονται, όπως λιώσανε σε λίγο οι
φωτογραφίες μέσα στα παπούτσια μου.
Η καμπή έχει αλλάξει δέρμα και κάνει
φτερά. Πετά. Ίσως και προς το τέλος.
Από ψηλά δεξιά μας μόλις ακούγεται
ποδοβολητό. Πλησιάζει, δυναμώνει. Το
μονοπάτι περνά ξυστά την πεισταριά.
Σχεδόν αμέσως, να, ο πρώτος άνδρας,
ο δεύτερος, ο τρίτος, καμιά δωδεκαριά,
ο ένας πίσω στον άλλο. Σε λίγους μήνες
αυτή η μαγιά θα γίνει το 50ο Σύνταγμα!
Ο καπετάνιος βαδίζει πρώτος, είναι ο

τους μισούς, όπως ο Αγαμέμνων. Είναι
λίγο πιο πάνω, οι δώδεκα. Ίσως τώρα
να τραγουδούν κι αυτοί μαζί μας κι
ας δείχνουν ότι κοιμούνται αιώνες.
Πέστε μου, υπάρχει πουλί ή όργανο
να παραβγαίνει την ανδρική φωνή;
Εκείνες τις στιγμές τα παλικάρια από το
Λιτόχωρο, φημισμένα για τα τραγούδια
τους, πύρωναν την ψυχή μας η οποία
έκαιγε και με τη δική της φλόγα και
γινότανε έτοιμη.

Απόψε θα πλαγιάσουμε
σε μαλακό χορτάρι
θα δώσει και θα πάρει
το γλέντι μας παιδιά.
Εμπρός μη χάνουμε καιρό.
Ας μπούμε αράδα-αράδα

Ελλάδα μας, Ελλάδα
Αστέρι τ’ ουρανού.
Στ’ άρματα, στ’ άρματα
Εμπρός στον αγώνα
για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά…

Παύλος. Κάτι ψιθυρίζει στον σύνδεσμο,
μας κάνει νόημα, μπαίνουμε κι εμείς
στην αλυσίδα που γλιστρά στο φιδωτό
μονοπάτι.
Ένας
αντάρτης,
ίσως
περίεργος, πλησιάζει, κάνει κάποια
ερώτηση κι αμέσως ξαναμπαίνει
στη γραμμή. Θυμάστε μικροί όταν
περπατούσατε πλάι σε μεγάλους πόσο
σπουδαία νιώθατε; Ε, λοιπόν, τώρα
χίλιες φορές τόσο. Πετούμε. Μπροστά,
πίσω μας, η λεβεντιά, η κλεφτουριά,
κι εμείς ανάμεσά τους. Τουφέκια,
φυσεκλίκια σταυρωτά στα στήθη,
πιστόλια, μαχαίρια στις ζώνες. Είναι τα
όνειρα που βλέπαμε τις νύχτες στον
ταραγμένο ύπνο μας πριν ξεκινήσουμε;
Ξεπεταχτήκανε από τις σελίδες των
αναγνωστικών εκείνοι οι αρματολοί με τ’
αετίσια μάτια; Αξίζει, αξίζει χίλιες φορές
να γεννηθείς.
Φθάνουμε
σε
πυκνό
ορμάνι.
Σταματούμε. Ξεκρεμάζουν μερικοί από το
πλευρό τους μικρό τσεκούρι, με σβέλτες
κινήσεις χουπ, χουπ κόβουν θάμνους και
να, η φλόγα της επανάστασης αγριεύει.
Η φωτιά μεγαλώνει, ψηλώνει, απλώνει.
Τα φύλλα χλωρά, δοσμένα κι αυτά στη
θυσία, πετούν σπίθες και κάνουν εκείνο
το φλογάτο κροτάλισμα που σε γεμίζει
ζέστη και σκέψη. Ο καπετάν Παύλος
μιλά:
«… Καλωσορίζω τους γραμματισμένους
νέους αντάρτες, τους φοιτητές. Τους
χρειαζόμαστε. Μαζί στον αγώνα, στη
λευτεριά ή στον θάνατο...»
Φουντώνει η φωτιά, φουντώνουν τα
θούρια. Πατούμε σ’ ένα κομματάκι,
σ’ ένα νησάκι λευτεριάς, σε μια μικρή
Ελεύθερη Ελλάδα! Μαζί μας έχουμε
και τους 12 Θεούς του Ολύμπου, όχι

Λημεριάζουμε λίγο πιο πέρα. Βλέπουμε
πως ετοιμάζουνε το γιατάκι τους,
στρώνοντας κλαριά θάμνων. Κάνουμε
κι εμείς το ίδιο. Όμως, το μαλακό
ακόμα σώμα μας δεν βολεύετε με
κανένα τρόπο. Όποια θέση κι αν
πάρουμε, κάποιο κλαράκι ενοχλεί. Για
προσκέφαλο μια πέτρα! Όταν την αυγή
δόθηκε η διαταγή να μετακινηθούμε
και ζητήσαμε να πλύνουμε τα πρόσωπα
στο μικρό ρεύμα, στον Ουρλιάη, πεντέξι
λεπτά μακριά, ξέσπασε γέλιο και φιλικά
πειράγματα. «Απ’ εδώ και μπρος θα
πλενόσαστε αλλιώτικα.» Και πού να
ήξεραν ότι ξεκινώντας είχαμε πάρει μαζί
μας και πιτζάμες!
Το βράδυ στο νέο λημέρι, διαλέγουμε
ένα άλλο όνομα. Όλοι είχαν ψευδώνυμα.
Ο Παρίσης γίνεται Λεωνίδας, κι εγώ
Νίκος Μαυρίδης, αυτό ταιριάζει με το
μελαχρινό μου χρώμα και περνώ έτσι για
πρόσφυγας από τη Μικρασία. Η νέα ζωή
έχει αρχίσει. (συνεχίζεται στο επόμενο
τεύχος, νούμερο 6)
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Για τον Αργυρό Δρουσιώτη, πατέρα του Γιάννη και του Ανδρέα Δρουσιώτη γράφει στο διαδίχτυο ο Πέτρος Παπαπολυβίου
στις 19 Ιουνίου 2013:
Όπως βλέπουμε τα δύο παιδιά του, πολύ αργότερα ακολούθησαν το δρόμο του πατέρα τους, τον αγώνα για τη λευτεριά και
ανεξαρτησία στην Ελλάδα…

Ένας Κύπριος εθελοντής στη μάχη του Κιλκίς – Λαχανά
19/06/2013 • by Πέτρος Παπαπολυβίου

Έ

νας από τους Κύπριους εθελοντές
που πολέμησαν στην πολύνεκρη
μάχη του Κιλκίς – Λαχανά πριν από
100 χρόνια, στις 19 – 21 Ιουνίου 1913
ήταν ο φιλόλογος Αργυρός Ιωάννου
Δρουσιώτης, που γεννήθηκε στη
Δρούσια της επαρχίας Πάφου το 1880.
Ύστερα από τη φοίτησή του στις πέντε
πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
της γενέτειράς του (η Δρούσια βρισκόταν
σε μια από τις φτωχότερες και πιο
απομονωμένες περιοχές της Κύπρου),
ο Αργυρός Δρουσιώτης αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τα γράμματα στα
1892 και ασχολήθηκε με τη γεωργία,
διατηρώντας παράλληλα και δικό του
καφενείο. Θέλοντας να συνεχίσει τις
σπουδές του έφυγε από τη Δρούσια και
τον Απρίλιο του 1895 εγκαταστάθηκε
στο Πέρα Παιδί Λεμεσού, στο σπίτι
του αδελφού του Δημήτρη Δρουσιώτη.
Εκεί τελείωσε και την Έκτη Τάξη του
Δημοτικού Σχολείου, στο γειτονικό
χωριό Μανδριά. Στο διάστημα 1895 –
1900 φοίτησε στην πεντατάξια Ελληνική
Σχολή της Λεμεσού, όπου μαθήτευσε
κοντά στον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, και
αφού παρακολούθησε τα μαθήματα
της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου
στην Αθήνα, γράφτηκε στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από
όπου αποφοίτησε με Άριστα (1906).
Ταυτόχρονα
παρακολούθησε
τα
μαθήματα και πήρε πτυχίο και από τη
Σχολή των Γυμναστών (1905). Από τη
σχολική χρονιά 1906-1907 προσλήφθηκε
στο Ημιγυμνάσιο Λεμεσού ως Φιλόλογος
καθηγητής και το 1912 διορίστηκε
Γυμνασιάρχης
του
σχολείου
σε
αντικατάσταση του Α. Θεμιστοκλέους.
Όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του,
ο ίδιος βρισκόταν στη Γερμανία για να
μετεκπαιδευτεί στις νέες παιδαγωγικές
μεθόδους της εποχής, με την έκρηξη
όμως του ελληνοτουρκικού πολέμου,

διέκοψε το ταξίδι του και έσπευσε
στην Αθήνα. Εκεί κατατάχθηκε στον
ελληνικό στρατό και τοποθετήθηκε στο
16ο Σύνταγμα της 5ης Μεραρχίας. Στον
πρώτο βαλκανικό πόλεμο δεν φαίνεται
να πήρε μέρος σε κάποια μεγάλη μάχη.
Στα τέλη του Οκτωβρίου του 1912
βρέθηκε με το στρατιωτικό τμήμα που
ανήκε, μέσω Κατερίνης, στην Ελασσόνα.
Από εκεί, σύμφωνα με τις επιστολές
του, η μονάδα του κατευθύνθηκε στην
Κοζάνη όπου παρέμεινε ως φρουρά για
ένα περίπου δίμηνο. Από τον Ιανουάριο
μέχρι τον Απρίλιο του 1913 ο λόχος
του Α. Δρουσιώτη στρατοπέδευσε
στην Έδεσσα, μιαν πόλη από την
οποία ο Κύπριος φιλόλογος αποκόμισε
τις καλύτερες εντυπώσεις. Αντίθετα
φαίνεται απογοητευμένος από τις
συνθήκες που αντιμετώπισε στην
περιοχή Κιλκίς, όπου στρατωνίσθηκε
η μονάδα του την περίοδο Απριλίου –
Ιουνίου 1913. Στο δεύτερο βαλκανικό
πόλεμο ο Δρουσιώτης πήρε μέρος στις
μάχες Κιλκίς, Δοϊράνης και Τζουμαγιάς.
Στη Λεμεσό ο Α. Δρουσιώτης επέστρεψε
το Σεπτέμβριο του 1913 και εργάστηκε
ως Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου της
πόλης μέχρι το 1940 σημαδεύοντας
με το πέρασμά του την τοπική ιστορία.
(Μετά την αφυπηρέτηση του εργάστηκε
για λίγα χρόνια ως διευθυντής και στο
Αθηναΐδειο Γυμνάσιο Θηλέων της πόλης.)
Παντρεύτηκε, το Μάρτιο του 1915, την
Ασπασία Ανδρέα Θεμιστοκλέους, κόρη
του προκατόχου του, Σχολάρχη Λεμεσού
και κορυφαίας προσωπικότητας των
ελληνικών γραμμάτων στην Κύπρο στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις
αρχές του 20ου αιώνα. Απέκτησε δύο
παιδιά που, αργότερα, συνέδεσαν τη
ζωή τους με τη Μακεδονία. Ο μεγάλος
του γιος, Ανδρέας Δρουσιώτης, πήρε
μέρος εθελοντικά στον ελληνοϊταλικό
πόλεμο του 1940, με το βαθμό του
ανθυπασπιστή, και αργότερα στην
ένοπλη αντίσταση, από τις γραμμές

του ΕΛΑΣ. Σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του
1944 πολεμώντας τους Γερμανούς και
τους συνεργάτες τους κοντά στο χωριό
Κούκος της Κατερίνης. Ο δεύτερος του
γιος, Γιάννης Δρουσιώτης, σπούδαζε
στο Βέλγιο και λόγω του πολέμου
μεταγράφηκε στη Γεωπονική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε
αντιστασιακή δράση στα χρόνια της
κατοχής στις ΕΑΜικές οργανώσεις
της περιοχής Πιερίας και συνέχισε τη
δράση του στα χρόνια του Εμφυλίου.
Τον Σεπτέμβριο του 1948 καταδικάστηκε
από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης
σε θάνατο για κομμουνιστική δράση.
Γλύτωσε όμως, τελικά, το εκτελεστικό
απόσπασμα λόγω της οικογενειακής
του προϊστορίας και της κυπριακής του
καταγωγής. Ο Αργυρός Δρουσιώτης
παρακολούθησε συγκλονισμένος τη
δίκη του γιου του και την επτάχρονή
του περιπέτεια στις ελληνικές φυλακές,
βιώνοντας με τραγικό τρόπο τον
ελληνικό εμφύλιο στις περιοχές όπου
είχε ο ίδιος πολεμήσει το 1912-1913.
Πέθανε στη Λεμεσό, το 1973. Προτομή
του γυμνασιάρχη της Λεμεσού έχει
ανεγερθεί από το 1990 στη γενέτειρά
του με πρωτοβουλία του «Συνδέσμου
Αποδήμων Δρουσιωτών» και στη Λεμεσό
από τους παλιούς του μαθητές.
Σύντομο πολεμικό ημερολόγιο του Α.
Δρουσιώτη για το χρονικό διάστημα
19 – 29 Ιουνίου 1913 με τη μορφή
επιστολής προς τον αδελφό του Κυριάκο
Ι. Δρουσιώτη, παλιό εθελοντή του 1897
και έμπορο στη Λεμεσό, δημοσιεύθηκε
στην εφημ. της Λεμεσού Αλήθεια, στο
φ. 12-7-1913 και αναδημοσιεύθηκε
σχολιασμένο στο βιβλίο μου, Υπόδουλοι
ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων.
Πολεμικά Ημερολόγια, επιστολές και
ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από
την Ήπειρο και τη Μακεδονία του 19121913, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών 1999, σσ. 67-71.

Πανίκος Παιονίδης – Μια ζωή στον αγώνα…
Συνέντευξη Τασούλας Ζησάκη-Healey

Ο

Πανίκος
Παιονίδης
γεννήθηκε
στη Λεμεσό το 1925, είναι
διπλωματούχος
Φιλοσοφίας
του
Πανεπιστημίου της Σόφιας, θήτευσε
για χρόνια στην δημοσιογραφία και την
κριτική της τέχνης και ανάπτυξε, μέσα
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από το χώρο της αριστεράς, έντονη
κοινωνική δραστηριότητα.
Το ενδιαφέρον μου για τη συμβολή
των Κύπριων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης και του ΔΣΕ με οδήγησε στο

φιλόξενο σπίτι του Πανίκου Παιονίδη.
Είχα διαβάσει για τον Πανίκο στο βιβλίο
του Βαγγέλη Κωστούδη (Αλέξης), (τον
οποίο ο Πανίκος είχε γνωρίσει στα χρόνια
του εμφυλίου πολέμου) «Η ΕΑΜική
Αντίσταση και ο Δημοκρατικός Στρατός

Ελλάδας στην περιοχή των Σερρών 19401949», Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2010,
σελ. 110-113. Μιλήσαμε πολλές ώρες
με τον Πανίκο και την συντρόφισσα του
Έλλη (δημοσιογράφος, συγγραφέας).
Τις συνεντεύξεις θα τις δημοσιεύσουμε
σε δύο μέρη, σ’ αυτό το τεύχος και στο
επόμενο, διότι εμείς οι απόγονοι πρέπει
να ξέρουμε για τους Κύπριους που σαν
αδέλφια μας, εθελοντικά φτάσανε στα
βουνά της Ελλάδας για να συμβάλλουν
στον αγώνα του ΔΣΕ για ένα καλύτερο
αύριο. Πολλοί από αυτούς τους
αγωνιστές συμβάλλανε και αργότερα
στη ζωή της πολιτικής προσφυγιάς.
Σημαντικές χρονολογικά στοιχεία από τη
ζωή του Πανίκου Παιονίδη:

λίγο σμίξαμε, ήταν εξ’ άλλου και η
ατμόσφαιρα τέτοια. Από παντού
μουσικές από ορχήστρες, ομιλίες από τα
μεγάφωνα, γαλλιστί, τίποτα φυσικά δεν
καταλαβαίναμε, καταλαβαίναμε όμως
καλά τα τραγούδια που ακολουθούσαν,
ρωσικά, επαναστατικά τραγούδια, ο
ύμνος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η
Μασσαλιώτισσα.»
Και να τι θυμάται ο Βαγγέλης
Κωστούδης (Αλέξης), σελ. 110-113 όταν
ήταν πια στην Πράγα:

1942 – εγγραφή στον αγγλικό στρατό, Σύνταγμα/Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη,
μέλος του ΑΚΕΛ
1944 – Οκτώβρης Αθήνα, Δεκεμβριανά
1945 – αποστράτευση, Γενικός Γραμματέας Απόστρατων
1946 – Λονδίνο, συντάκτης της κυπριακής εφημερίδας «Βήμα», φοιτητής
νυχτερινού πανεπιστημίου, μέλος του ΚΚ Αγγλίας
Ιούνη 1947 – επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Πρώτο Φεστιβάλ
της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Νεολαίας, Πράγα
1948 – 1958 – Σόφια, Βουλγαρία, ανταποκριτής του ΔΣΕ, στον Έβρο, μέλος
του ΚΚΕ, σπουδές, συντάκτης ελληνικών εκπομπών ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣ, Πρόεδρος
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, συντάκτης στη βουλγάρικη εφημερίδα «Ναρόντνα
Μλαντέζ» (Λαϊκή Νεολαία), μέλος της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων, μέλος
της Λέσχης Δημοσιογράφων Βουλγαρίας
1958 – επιστροφή στην Κύπρο (μέρος Β’ συνέχεια μετά το 1958, στο επόμενο
τεύχος)
Κ: Πανίκο, μήπως ήσουνα στο Πρώτο
Παγκόσμιο Φεστιβάλ της ΠΟΔΝ στην
Πράγα το 1947; Αυτή ήταν η πρώτη μου
κουβέντα μόλις μπήκα στο σπίτι του
Πανίκου…
Π: Ναι, μα πώς το ξέρεις;
Κ: Διάβασα για σένα στο βιβλίο του
Βαγγέλη Κωστούδη (Αλέξης) και ήθελα
να σε γνωρίσω. Πες μου κάτι γι’ αυτό το
γεγονός.
Π: Τότε οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί,
μαζεμένοι. Ήταν το τέλος του πολέμου.
Προσδοκίες για μια νέα εποχή. Στο
Παρίσι προς Πράγα, γέμισαν τα τραίνα,
ερχόταν η κομμουνιστική νεολαία της
Γαλλίας με σημαίες. Τότε η Ευρώπη
ήταν ακόμα καταστραμμένη. Το τραίνο
σταματούσε κάθε τόσο και λιγάκι για να
βάλει κάρβουνο, για να πάρει τρόφιμα.
Θα γινότανε το πρώτο Φεστιβάλ της
ΠΟΔΝ στην Πράγα. Πολλές δυνάμεις.
Πολλές προσδοκίες. Εκείνο το διάστημα
ζούσα στο Λονδίνο και ξεκίνησα με την
κυπριακή αντιπροσωπεία από εκεί. Για
το Φεστιβάλ έγραψα στο βιβλίο μου «Το
κόκκινο τραίνο» (Λεμεσός 2002).
Απόσπασμα από το «Κόκκινο τραίνο
(Α)»

Τ

ην καθορισμένη λοιπόν μέρα
βρεθήκαμε με τα δισάκια μας
στον ώμο στο Σταθμό Βικτωρίας.
Πανζουρλισμός εκεί, όλοι μας με
κόκκινες κονκάρδες στο στήθος αλλά
και με κόκκινες σημαίες στα χέρια. Θα
εκπορθούσαμε είπαμε το μέλλον. Στο
βαγόνι όπου μπήκαμε, το αδιαχώρητο.
Στοιβαχτήκαμε στη συνέχεια σε
πορθμεία. Η υποδοχή στο Παρίσι ήταν
το κάτι άλλο. Στο σταθμό μας περίμενε
ολόκληρο συλλαλητήριο. Εδώ πια κι
αν όλα βάφτηκαν κόκκινα. Ακόμη και
το τραίνο. Στη μηχανή του φόρεσαν
ολοκόκκινο γιλέκο με σφυροδρέπανο και
στα παράθυρα των βαγονιών κυμάτιζαν
κόκκινες σημαίες. Εδώ φροντίσαμε
να βολευτούμε σε καθίσματα γιατί ο
δρόμος ήταν μακρύς. Ανακαλύψαμε, η
παρέα εννοώ, ένα βαγόνι ασυνήθιστα
σιωπηλό. Και το πιο παράξενο, σε μια
γωνιά του κάθονταν ήσυχα-ήσυχα, σαν
μαθητές σε τάξη, μια ομάδα κοριτσιών
με γαλάζιες κονκάρδες στο στήθος.
Μπήκαμε αμέσως στο νόημα. Ήταν της
νεολαίας του Συντηρητικού Κόμματος
της Μ. Βρετανίας. Χαιρετίσαμε,
απάντησαν με ευγένεια, πήραμε
θέσεις στα τριγύρω καθίσματα. Σε

…Τον Αύγουστο του 1947 θα γινόταν
το πρώτο φεστιβάλ της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Νεολαίας στην Πράγα.
Αντιπροσωπεία της ΕΠΟΝ με πενήντα
νέους θα πήγαινε από το Μπούλκες.
Από την Ελλάδα δεν επιτράπηκε να
πάει κανείς. Από το Παρίσι ήρθε ο
Μέμος Μακρής και ο Σβορώνος. Από
το Λονδίνο ήρθαν Κύπριοι φοιτητές
με επικεφαλής τον Παιονίδη και
όλοι μαζί αποτελέσαμε την ελληνική
αντιπροσωπία.
Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Απ’ όλα τα
μέρη του κόσμου, οι νέοι διαδήλωναν
την αγάπη και την αφοσίωσή τους
στην ειρήνη, την πρόοδο και την
αδελφότητα των λαών. Ήταν το
μεταπολεμικό πνεύμα. Οι νέοι
ζητούσαν να ζήσουν σε καλύτερο
κόσμο. Η αντιπροσωπεία μας είχε
γίνει το αντικείμενο των πιο θερμών
εκδηλώσεων.
Έδειχναν
μεγάλη
συμπάθεια στον αγώνα του λαού
μας. Εκεί γνώρισα και την κόρη της
Πασιονάρια. (Η Πασιονάρια ήταν
επαναστάτρια της Ισπανίας ενάντια
στη δικτατορία του Φράνκο). Ήταν
στην
ισπανική
αντιπροσωπία,
ομορφότατη κοπέλα, πολύ δραστήρια
και έδειξε ιδιαίτερα θερμή συμπάθεια
για την αντιπροσωπία μας.
Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε στο
στάδιο
Στράχοφ
της
Πράγας.
Ογδόντα χιλιάδες θέσεις. Κατάμεστο.
Βελόνα δεν πέφτει. Παρών ήταν και
ο αντιπρόεδρος της δεξιάς πτέρυγας
της κυβέρνησης (Πρόεδρος της
Τσεχοσλοβακίας ήταν τότε ο Μπένες).
Στην εξέδρα των επισήμων ήταν και
οι αρχηγοί των αντιπροσωπιών. Την
ώρα που χαιρετούσε ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης, έγινε ένα επεισόδιο
που παρ’ ολίγο να γίνει η αιτία να
μας διώξουν από το φεστιβάλ. Τρεις
νέοι δικοί μας, με επικεφαλής τον
Γιάννη Μάου, βοηθό μου, με δική του
πρωτοβουλία, ανέβηκαν με τις εθνικές
στολές στην είσοδο του σταδίου και
έστησαν την ελληνική σημαία ανάμεσα
στην αγγλική και την αμερικανική.
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Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν μέρος του
προγράμματος. Ογδόντα χιλιάδες
άνθρωποι, παρακολουθούσαν όρθιοι
ζητωκραύγαζαν και επευφημούσαν
τους νέους. Την ώρα εκείνη ο
αντιπρόεδρος χαιρετούσε, διέκοψε
την ομιλία του και οργισμένος θέλησε
να φύγει. Τον συγκράτησαν, συνέχισε
και αποκαταστάθηκε η τάξη.
Την άλλη μέρα με φώναξε ο γραμματέας
της οργανωτικής επιτροπής του
φεστιβάλ, ο Ρώσος Πισαρέφσκι.
Και τι δε μου είπε… Προβοκάτορες.
Δεν είναι εδώ μπουρδέλο. Πάμε να
γκρεμίσουμε αυτό που δύο χρόνια
προσπαθούν αυτοί να φτιάσουν και
άλλα τέτοια. Του είπα ότι εγώ ήμουν
στην εξέδρα των επισήμων. Ιδέα δεν
είχα και ότι τον Μάου τον τιμωρήσαμε
και τον στείλαμε έξω από την Πράγα,
στην πόλη Πίσνιτσε. Ήταν μια μικρή
πόλη της Τσεχοσλοβακίας που την
κατέστρεψαν οι Γερμανοί. Τώρα,
συμβολικά, όλες οι αντιπροσωπίες,
κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ,
στέλνανε εκεί ομάδες εργασίας. Εκεί
στάλθηκε και ο Μάου. Αφού μου
έψαλε θυμωμένος, άλλαξε τόνο και
μου λέει: «Σε περιμένει η πρόεδρος
του φεστιβάλ, η Αγγλίδα Κούτι
Χούκαμ. Να της ζητήσεις συγγνώμη,
να της πεις αυτά που είπες σε μένα
και ότι πήρατε μέτρα.» Η πρόεδρος
ευγενέστατη, μου είπε: «Περάσαμε
μεγάλη κρίση. Αντιπροσωπίες από
δεξιά κόμματα απειλούν να φύγουν,
αν δε σας διώξουμε από το φεστιβάλ.
Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που ήρθαν
για να βλάψουν. Ας προφυλάξουμε
αυτό που κάναμε μέχρι τώρα.». Με
πολλή ευγένεια με συνόδεψε μέχρι
την πόρτα του γραφείου της. Θα
συμπληρώσω εδώ, ως επίλογο στο
επεισόδιο αυτό, ότι ο Γιάννης Μάου
ήταν ένας φλογερός ΕΠΟΝίτης και
την ελληνική σημαία που έστησε στην
αψίδα του σταδίου, με παρακάλεσε
να την πάρει για ενθύμιο. Με αυτή
ανέβηκε στο βουνό και σκοτώθηκε
αγκαλιά με τη σημαία στο Γράμμο, ως
μαχητής του ΔΣΕ.
Ένα άλλο επεισόδιο: Η αγγλική
αντιπροσωπία
στο
φεστιβάλ,
εργατικοί και συντηρητικοί, ζήτησαν
από κοινού να τους κάνουμε μια
ενημερωτική διάλεξη για την Ελλάδα
και την ΕΠΟΝ. Την οργάνωση
της συγκέντρωσης ανέλαβαν οι
Κύπριοι φοιτητές από την Αγγλία. Οι
ερωτήσεις που μου υπέβαλαν από το
ακροατήριο, κρίνοντας με τα δικά μας
μέτρα, ήταν προκλητικές. Ρωτούσαν
γιατί η ΕΠΟΝ και ο ΕΛΑΣ έσφαζαν
τους αντιπάλους, εγώ προσωπικά
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πόσους σκότωσα και άλλα τέτοια.
Ρωτούσαν αυτά που διάβαζαν στις
αγγλικές εφημερίδες. Φοβήθηκα ότι
θα αποτύχουμε. «Ψυχραιμία», μου
λέει ο Παιονίδης, επικεφαλής των
Κύπριων, «καλά πάμε». Φαίνεται ότι
εντυπωσιάστηκαν από τη συνάντηση.
Πρώτη φορά άκουσαν και την άλλη
πλευρά, της ΕΠΟΝ. Μέχρι τότε
διάβαζαν στις αγγλικές εφημερίδες
για σφαγές με κονσερβοκούτια κλπ.
Τώρα τους μιλούσαν τα θύματα
της αγγλικής επέμβασης. Ήταν
καλοπροαίρετοι. Δεν είχαν λόγο να
μη μας πιστέψουν. Ήμασταν νέοι σαν
κι αυτούς, ερωτευμένοι με τη ζωή.
Κάποια στιγμή πετάχτηκε ένας ψηλός
με γυαλιά από το συντηρητικό κόμμα.
Τον γνώριζαν οι Κύπριοι και πρότεινε,
πριν διαλυθούμε, να κάνουμε έναν
έρανο για τους φυλακισμένους
ΕΠΟΝίτες.
Με
χειροκρότημα
υποδέχτηκαν όλοι την πρόταση.
Και αμέσως απλώθηκε μια ελληνική
σημαία, που την κρατούσαν τέσσερις
Κύπριοι, και οι Άγγλοι έριχναν μέσα
χρήματα. Πριν τελειώσει αυτό, έγινε
νέα πρόταση. Όταν επιστρέψουν στην
Αγγλία, μαζί με άλλες οργανώσεις, να
κάνουν έρανο και να στείλουν δέματα
στους φυλακισμένους ΕΠΟΝίτες για
τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Μάθαμε πολλά αυτές τις λίγες
μέρες που ήμασταν στο φεστιβάλ.
Διαλύθηκαν
οι
προκαταλήψεις,
πέσανε οι παρωπίδες. Για μας, όταν
πήγαμε, όλα ήταν άσπρο μαύρο,
καλός κακός. Άγνοια είχαμε για την
άγνοια των νέων, τον επηρεασμό, την
ανάγκη να επιμείνεις για να πείσεις για
το δίκαιο που υπερασπίζεσαι. Με λίγα
λόγια φύγαμε πολύ πιο ώριμοι.
Το φεστιβάλ τελείωσε και έκλεισε
πάλι με μεγάλη γιορτή στο στάδιο.
Τώρα
πήρε
πιο
πανηγυρικό
χαρακτήρα. Γιόρταζε όλη η Πράγα. Σ’
αυτό έπαιξαν ρόλο και οι πολιτικές
εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία. Το ΚΚ
Τσεχοσλοβακίας, με τους συμμάχους
του ανέβαζε την επιρροή του. Ήταν
οι παραμονές που θα έφτανε στην
εξουσία. Αυτό έγινε το Φλεβάρη
του 1948, αλλά από τώρα έβραζε το
καζάνι. Και αυτή η μεγάλη διεθνής
κινητοποίηση
της
προοδευτικής
νεολαίας τους βοηθούσε.
Το σύνολο της αντιπροσωπίας του
φεστιβάλ έφυγε για το Μπούλκες. Οι
Κύπριοι πήγαν στο Λονδίνο. Ο Μέμος
Μακρής και ο Σβορώνος έμειναν μαζί
μου, γιατί αμέσως θα ακολουθούσε το
δεύτερο συνέδριο της ΠΟΔΝ. Ήμουν
επικεφαλής της αντιπροσωπίας στο
συνέδριο με διερμηνέα τον Μάρκο

Μπουτόν, που μιλούσε γαλλικά. Αυτός
ήταν ο επίσημος διερμηνέας και κατά
τη διάρκεια του φεστιβάλ. Το συνέδριο,
επίσης, είχε πανηγυρικό χαρακτήρα.
Ο πρόεδρος της Τσεχοσλοβακικής
Δημοκρατίας έκανε δεξίωση προς
τιμήν των αντιπροσωπιών. Τους
αρχηγούς δεξιώθηκε και η κυβέρνηση
της Τσεχοσλοβακίας που τότε ήταν
ακόμα κυβέρνηση συνασπισμού με
συμμετοχή των κομμουνιστών.
Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν
κράτησα πολλά. Στην ομιλία μου
ανέπτυξα τις θέσεις της ΕΠΟΝ για
τον αγώνα που διεξάγει ο ελληνικός
λαός ενάντια στη νέα αγγλική κατοχή.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση
και το θυμάμαι ήταν η ομιλία του
Βιετναμέζου αντιπροσώπου. Έκανε
δριμύτατη κριτική σε όλες τις
αντιπροσωπίες και ιδιαίτερα στη
γαλλική που δεν ανέφεραν στην
ομιλία τους ούτε μια λέξη για το
γαλλικό αποικιακό στρατό, που ήταν
ακόμη στο Βιετνάμ. Εμείς είχαμε
μεσάνυχτα γι’ αυτά.
Π: Ναι, εμείς επιστρέψαμε στο Λονδίνο.
Εκεί είχα πάει το 1946 για να σπουδάσω.
Εκεί εργάστηκα στην ελληνοκυπριακή
εφημερίδα «Βήμα» του Λονδίνου, της
οποίας ήμουν συντάκτης. Ξεκίνησα
και τις σπουδές μου σε νυχτερινό
πανεπιστήμιο. Τα προβλήματα των
Κύπριων φοιτητών ήταν η επιβίωση.
Προσπαθούσαν σαν μετανάστες να
αρπάξουν κάποια δουλειά στα κυπριακά
εστιατόρια. Πηγαίναμε και δουλεύαμε
λίγες ώρες την ημέρα ως γκαρσόνια.
Εγώ προσωπικά δεν αποφάσισα να
σταματήσω τις σπουδές μου. Αλλά
λόγω του ότι ήμουν ενεργό μέλος
στην οργάνωση Αλληλεγγύη προς τη
Δημοκρατική Ελλάδα, με στείλανε να
γνωρίσω το ΔΣΕ. Πριν από μένα είχε
φύγει για τον ΔΣΕ ο Αρχισυντάκτης της
εφημερίδας «Βήμα», ο Ε. Ιωαννίδης,
ο οποίος έκανε εκεί 15 μέρες και
επέστρεψε.
Και μιαν καλή πρωία του Απρίλη του 1948
ξεκινώ για να πάω από το Λονδίνο στη
Σόφια, και από εκεί να κατέβω στο ΔΣΕ.
Είμαι ο πρώτος Κύπριος που κατέβηκε
στην Ελλάδα, στον ΔΣΕ, για να γράψει
για το ΔΣΕ. Όταν επέστρεψα από το ΔΣΕ,
έμεινα στη Βουλγαρία, στη Σόφια δέκα
χρόνια. Ήταν μια ευλογία διότι αυτό
μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω
τη σοσιαλιστική Βουλγαρία, μου έδωσε
τη δυνατότητα να σπουδάσω, ενώ
στο Λονδίνο εργαζόμουνα την ημέρα
και το βράδυ πήγαινα σε νυχτερινά
μαθήματα. Τα χρόνια της φοίτησής μου
στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Κλίμεντ

Όχριντσκι», στη Φιλοσοφική Σχολή,
ήμουνα μάλιστα και Πρόεδρος της
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Ήμουνα
και μέλος της οργάνωσης των πολιτικών
προσφύγων από την Ελλάδα. Θυμάμαι
μάλιστα κάποια περίοδο είχε αρχίσει
μια εκστρατεία για τα μέλη του ΚΚΕ να
κάνουν μια «εξομολόγηση» στο Κόμμα
για να περάσουν από μια διαδικασία
ανακατάταξης στο Κόμμα. Και είχα
παρακολουθήσει όλες αυτές τις γενικές
συνελεύσεις. Μου είχαν κάνει τρομερή
εντύπωση διότι έλεγαν οι αντάρτες,
μπαρουτοκαπνισμένοι,
διηγούνταν
ιστορίες της ζωής τους, δηλαδή
τα έλεγαν όλα. Ήταν μία περίοδος
βαθιάς εξομολόγησης. Ήταν μια πολύ
δύσκολη περίοδος για τους έλληνες
κομμουνιστές…
Κατά τη γνώμη μου, η Κύπρος θα
μπορούσε
να
συμβάλλει
πολύ
περισσότερο στον αγώνα του ΔΣΕ
διότι τότε το ΑΚΕΛ ήταν πολύ δυνατό.
Δεν δόθηκε όμως μια γραμμή, κάπως
σκόρπια ήταν όλα, σ’ αυτήν την υπόθεση
του ΔΣΕ. Στα γραφεία της ΚΕ του ΑΚΕΛ
έγιναν δηλώσεις για συμμετοχή στο
ΔΣΕ. Αλλά πολλοί απ’ αυτούς που τότε
είχαν αποφασίσει να πάνε, τελικά δεν
ταξίδεψαν. Μερικοί έφτασαν σε κάποια
πρωτεύουσα, Πράγα, Βουδαπέστη,
Παρίσι και έμειναν εκεί. Δεν νομίζω
ότι το κυπριακό κίνημα να ασχολήθηκε
υπεύθυνα με το θέμα του ΔΣΕ, να εντάξει
δυνάμεις κτλ. Ούτε και το ελλαδικό
κίνημα το ζήτησε. Ναι, ο τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ,
Φιφής Ιωάννου μαζί με τον Ζαρτίδη
πήγαν στο βουνό, συναντήθηκαν με τον
Νίκο Ζαχαριάδη, αλλά το θέμα ήταν το
ξεκαθάρισμα των προβλημάτων της ΚΕ
του ΑΚΕΛ για την πορεία του Κυπριακού.
Πήγαν για να ζητήσουν την άποψη του
ΚΚΕ γύρω από αυτά τα θέματα.
Θυμάμαι στο Λονδίνο που έμεινα ένα
χρόνο (από το 1946), τις συγκεντρώσεις
που οργανώναμε για το ΔΣΕ. Ανεβαίναμε
σε αυτοκίνητα και πάνω σ’ αυτά κάναμε

τις ομιλίες μας. Τότε ήμουν μέλος του
ΑΚΕΛ, μετά έγινα μέλος του ΚΚ Αγγλίας
και όταν κατέβηκα στο ΔΣΕ έγινα μέλος
του ΚΚΕ.
Στη Σόφια ήμουνα υπεύθυνος των

ελληνικών εκπομπών του ραδιοφωνικού
σταθμού της Σόφιας μέχρι το 1958,
δηλαδή μέχρι την επιστροφή μου
στην Κύπρο. Όταν αποφοίτησα από το
Πανεπιστήμιο ένας φίλος μου συντάκτης
της εφημερίδας «Ναρόντνα Μλαντέζ»
(Λαϊκή Νεολαία) με προσέλαβε στην
εφημερίδα αυτή ως συντάκτη. Ήταν
πολύ ωραία εφημερίδα. Μάλιστα,
θυμάμαι, στα 10 χρόνια της λαϊκής
εξουσίας, δηλαδή το 1944 η Βουλγαρία
γίνεται Λαϊκή Δημοκρατία, και το 1954
αναλάβαμε δυο συντάκτες να γεμίσουμε
ολόκληρη την εφημερίδα με κείμενα
για τα 10χρονα της λαϊκής εξουσίας.
(στη φωτογραφία το βιβλιάριο μέλους
(δημοσιογράφου) της Βουλγάρικης
Ένωσης
Δημοσιογράφων,
Σόφια).
Πήγαμε σε χωριά, γράψαμε για τα νέα
ΤΚΖΣ (τους αγροτικούς συνεταιρισμούς).
Την ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού
στη Βουλγαρία δεν την βλέπαμε από
ψηλά. Ήμασταν νέοι τότε. Ήταν ωραία η
ατμόσφαιρα εκείνα τα χρόνια. Θυμάμαι
το σπίτι μου στην οδό Λεγγέ όταν έγινα
μέλος της Λέσχης Δημοσιογράφων, όπου
ήδη παντρεμένος και με δυο παιδιά
ζούσαμε σ’ ένα δωμάτιο, μια κοινή
κουζίνα, χωρίς μπάνιο, αλλά αυτό δεν
μας πείραζε. Θυμάμαι τη ζωντάνια στη
Λέσχη Δημοσιογράφων, τις συζητήσεις
πάνω σε πολλά θέματα και βέβαια και
για τη δράση του ΔΣΕ στην Ελλάδα…
Κατεβαίνω στη Σόφια. Με παραλαμβάνει
ένα τζιπ με δυο άτομα της βουλγάρικης
ασφάλειας, με παίρνουν πάνω στα
βουνά, μ’ αφήσανε σ’ ένα σημείο
και μου είπανε «από δω και πέρα
θα προχωρήσεις και θα συναντήσεις
αντάρτες. Και συνάντησα αντάρτες. Και
έτσι το φθινόπωρο του 1948 βρίσκομαι
στον Έβρο ως δημοσιογράφος για
να γράψω για τον αγώνα του ΔΣΕ.
Πηγαίνουμε σ’ ένα πομάκικο χωριό
στη Ροδόπη. Είχα πάρει μέρος και
σ’ ένα βομβαρδισμό που έγινε στο
Διδυμότειχο. Βάλαμε ένα πυροβόλο
πάνω σε δύο ζώα κι εμείς από πίσω
ακολουθήσαμε αρκετά χιλιόμετρα πάνω
στο βουνό. Φτάσαμε στο Διδυμότειχο.
Με το ΔΣΕ του Έβρου έζησα κάπου 3-4
βδομάδες. Μου δώσανε ένα άλογο στις
περιοδείες που έκανα. Όταν επέστρεψα
στη Σόφια, έστειλα μια σειρά από πέντε
άρθρα στην εφημερίδα «Δημοκράτης»
της Αριστεράς της Κύπρου. Και να
φανταστείς όταν επέστρεψα στην Κύπρο
μετά από 10 χρόνια, δηλαδή το 1958,
(η Έλλη τηλεφώνησε στην εφημερίδα
προχθές και τα βρήκαν ψηφιοποιημένα
και μου τα στείλανε.). Είχαν δημοσιευτεί
τα άρθρα μου το 1948 υπό τον τίτλο
«Πανίκου Παιονίδη από τα βουνά της
Ελλάδας». Εκεί περιγράφω μια μάχη που

έγινε κοντά στο Διδυμότειχο, με κάποιες
λεπτομέρειες. Στη Σόφια δούλευα στο
ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣ μαζί με τον συντάκτη
Λευτέρη Μαυροειδή, ήταν ο υπεύθυνος.
Ο Λευτέρης έγραψε ωραία βιβλία για
την Αντίσταση. Στη Σόφια είχα γνωρίσει
μια αντιπροσωπία που είχε έρθει από
το Μπούλκες μ’ ένα όμιλο θεατρικό
και μαζί τους ήτανε ο Αλέξης Πάρνης
και η Μέλπω Αξιώτη. Ο Αλέξης Πάρνης
μεταφέρθηκε μετά στην Τασκένδη, πήγε
στη σχολή λογοτεχνών «Μαξίμ Γκόρκι»
και εκεί (όταν τον συνάντησα αργότερα)
μου παρέδωσε το πρώτο χειρόγραφο
ενός μεγάλου ποιήματος του «Το νησί
της Αφροδίτης». Στην Κύπρο τότε είχαμε
τη «Νέα Εποχή» και το δημοσίευσα
ολόκληρο, ήταν θεατρικό έργο. Επειδή
ο Αλέξης είχε κάποια προβλήματα με
την τότε σοβιετική κυβέρνηση λόγω
Ζαχαριάδη, διότι ο Αλέξης θεωρούνταν
άνθρωπος του Ζαχαριάδη, το έργο του
είχε μείνει στάσιμο. Όταν όμως είδαν
ότι δημοσιεύτηκε το έργο του από το
ΑΚΕΛ Κύπρου, αναλαμβάνει η Σοβιετική
Ένωση και ανεβάζουν το έργο του
ταυτόχρονα σε 160 θέατρα. Ναι, σε μένα
οφείλεται ότι το έργο αυτό πήρε αυτή
την πορεία.
Κ: Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, στα χρόνια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου… Το 1942…
Π: Το 1942 είχα εγγραφεί στο στρατό.
Ναι, εκείνη την περίοδο σαν στρατιώτης
είχα παραταχτεί σε ομάδα μιας
παράνομης οργάνωσης κομμουνιστών,
Κυπρίων που λειτουργούσαν μέσα
στον στρατό. Οι Κύπριοι είχαν δικό τους
Σύνταγμα και την Κυπριακή Εθελοντική
Δύναμη. Ήταν δύο σώματα. Η ΚΕ του
ΑΚΕΛ στις 16 Ιουνίου του 1943 έβγαλε
απόφαση, η οποία καλούσε τα μέλη του
να ενταχθούν στην Εθελοντική Κυπριακή
Δύναμη. Τότε είχαν ενταχθεί στο στρατό
και μέλη της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Είχα ξεχωρίσει
από μια σειρά εκδηλώσεων που είχαν
γίνει. Θυμάμαι η πρώτη ήταν στην
Αθήνα την περίοδο των Δεκεμβριανών,
1944, όταν είχα μιλήσει μετά από έναν
Άγγλο στρατιωτικό, ο οποίος ερμήνευε
το τι είχε γίνει στα Δεκεμβριανά,
με ψευτιές. Και βγήκα εγώ και είπα
την πραγματικότητα το τι γινότανε
στην Αθήνα στις 3 του Δεκέμβρη του
1944. Ήμουνα 17 χρονών τότε. Στις 12
Οκτωβρίου του 1944, ήμασταν κάπου
10 Κύπριοι όταν φτάσαμε στον Αγ.
Γεώργιο, κοντά στον Πειραιά. Είδαμε
μια τεράστια πομπή, ήταν μια κηδεία
των τελευταίων που είχαν πέσει από
γερμανικά πυρά. Εκείνη την περίοδο
είχα ζήσει 3 μήνες στην Αθήνα. Μέναμε
στο κινηματοθέατρο «Ακταίων» στο Νέο
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Φάληρο. Την ημέρα 3 Δεκεμβρίου του
1944 πήραμε ένα τζιπ με τον αδερφό
μου, ο οποίος ήταν επίσης στρατιώτης
και πήγαμε στο Σούνιο. Στο γυρισμό
σταματήσαμε σ’ ένα περίπτερο για να
πάρει τσιγάρα και του λέει ο περιπτεράς
ότι έγιναν γεγονότα μεγάλα στην Αθήνα,
στο συλλαλητήριο. Μαθαίνω την ίδια
νύχτα ότι είχαν σκοτωθεί κάμποσοι
και ότι είχε ξεκινήσει ο «εμφύλιος
πόλεμος». Την επομένη έρχεται ένας
στρατηγός Άγγλος να μας ενημερώσει,
όλοι οι άλλοι ήταν Άγγλοι στρατιώτες,
για το τι έγινε. Και μας λέει με δυο λόγια
ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών
(εννοούσε τους ΕΛΑΣίτες) θέλουν τώρα

να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Γ.
Παπανδρέου. Και σηκώνουμε εγώ και τα
λέω – ήξερα αγγλικά αλλά όχι σε τέτοιο
βαθμό που να κυκλοφορώ με ομιλίες.
Με συλλαμβάνουν, έμεινα υπό κράτηση
λίγο καιρό (ήμουνα 17 χρονών) διότι
είπα ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που λέει
ο στρατηγός. (Στο στρατό ως στρατιώτης
έγινα μέλος του ΑΚΕΛ, στο στρατό είχαμε
παράνομες κομματικές οργανώσεις του
ΑΚΕΛ. Με είχε προσελκύσει ένα μέλος
της ΚΕ, ο Παύλος Γεωργίου.). Εγώ ήμουν
μεταφραστής άγγλων αξιωματούχων.
Μετά την σύλληψη μου, με στέλνουνε
στην Αίγυπτο, σ’ ένα στρατόπεδο κοντά
στο κανάλι του Σουέζ. Αργότερα, το

1945, εδώ στην Κύπρο είχαμε οργανώσει
παράνομη
κομματική
οργάνωση
όταν κάναμε μία εκστρατεία για την
αποστράτευση των Κύπριων μετά τη λήξη
του πολέμου διότι υπήρχε η δυνατότητα
οι Άγγλοι να χρησιμοποιήσουν τα
κυπριακά στρατεύματα για να πνίξουν
τους αποικιακούς λαούς. Είχα μιλήσει
πάλι. Και με την αποστράτευση είχα
ηγηθεί μια ομάδα η οποία αναλάμβανε
την οργάνωση των κυπρίων αποστράτων
και είχα εκλεγεί σε Συνέδριο Γενικός
Γραμματέας της οργάνωσης αυτής. Αυτά
το 1945.

Βουλγαρία - Τιμής Ένεκεν/Βραβεία στον Πανίκο Παιονίδη – βουλγάρικα μετάλλια του μεγάλου αντιφασίστα ποιητή Νικόλα Βαψάροφ,
πρώτης τάξεως μετάλλιο του Κυρίλλου και Μεθοδίου και μετάλλιο για τα 1300 χρόνια από την ίδρυση της Βουλγαρίας. Σοβιετική Ένωση,
μετάλλιο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Β. Ι. Λένιν, του Ανωτάτου Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης

Οι ανταποκρίσεις του Πανίκου Παιονίδη από το ΔΣΕ, Έβρο
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Δημοκράτης», ευχαριστώ τον Πανίκο για την άδεια να τα αναδημοσιεύσω και την Έλλη που
τα έψαξε και τα βρήκε τη δεύτερη μέρα από την γνωριμία μας. Είναι η πρώτη αναδημοσίευση των άρθρων αυτό και αποκλειστικά
στο Καλημέρα.)
Στην εφημερίδα «Δημοκράτης» της Κύπρου, Σεπτέμβρης 27, 1948, Κυριακή
Α’ μέρος
Ο ΔΣΕ μάχεται για να σώσει την Ελλάδα από τον κίνδυνο της τέλειας εξόντωσης
Σειρά άρθρων του συνεργάτη μας Π. Παιωνίδη που περιόδευσε την Ελλάδα

Η

ανώτερη μορφή του Αμερικανικού
Ιμπεριαλισμού
είναι
ο
γκαγκστερισμός, είχε γράψει κάποτε ο
Γάλλος δημοσιογράφος Πιέρ Μπουρτάρ.
Κ’ είναι στ’ αλήθεια σοφή η παρατήρησή
του.
Γιατί κείνο που κάνουν σήμερα οι
Αμερικάνοι στην Ελλάδα μονάχα μια
σπείρα γκάγκστερς θα μπορούσε να
κάνει. Η αμερικανική πολιτική στην
Ελλάδα μονάχα από εγκληματικούς
εγκέφαλους μιας καθ’ όλα γκαγκστερικής
ανεύθυνης φύσης θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί. Κ’ οι κατηγορίες τούτες
βρίσκονται πλέρια μέσα στα πλαίσια
συγκεκριμένων αποδείξεων.
Δε θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια του
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80χρονου γέρου Σάββα, πατέρα 3
ανταρτών και μιας κόρης που έσφαξαν
οι κανίβαλοι του θηριοτροφείου της
Αθήνας αφού τη βίασαν. Τον είδα το
γέρο να κάθεται σε μια δοκάνη και
ν’ αλωνίζει για το Δ.Σ. Ήταν ένας από
τους 1000 γέρους, γριές, μανάδες και
παιδιά. Που εγκατέλειψαν τα καμένα
σπίτια τους και κυνηγημένοι από τις
φρίκες της πιο ανείπωτης τρομοκρατίας,
πέρασαν στις λεύτερες περιοχές του
Έβρου μέσα στο μήνα Ιούνη. Ήτανε
καμπουριασμένος και το πρόσωπο
του είχε την καταφανή σφραγίδα
μιας σκληρής και δοκιμασμένης ζωής.
Σταμάτησε τη δοκάνη και στάθηκε για
να μου μιλήσει σάμπως και νάθελε να

δώσει στόμφο στα λόγια του.
«Οι μπουραντάδες παιδί μου και οι
ξένοι αφεντάδες τους» μούπε, «θέλουν
να ρημάξουν το τόπο μας. Σφάζουν τον
κόσμο σαν αρνιά και καίνε τα χωριά μας
και το βιός μας για να μας πεθάνουν.
Τέτοια πράγματα δεν ξανάδα κ’ έζησα
και κάτω από τους Γερμανούς και τους
Τούρκους».
Μέσα στα λόγια τούτα του γέρο-Σάββα
βρίσκεται όλη η εικόνα της Ελληνικής
τραγωδίας. Το παράπονο του γέρου είναι
το βογγητό ολάκερου του Ελληνικού
λαού που στενάζει κάτω από τα νύχια
της πιο βάρβαρης και της πιο τέλειας σε
εξοντωτικές μέθοδες, ξενικής κατοχής
που τόβαλε απόφαση να αφανίσει το

τόπο μας, να εξολοθρεύσει τη φυλή
μας. Λυσσασμένα τα πειναλέα κοράκια
της Ουάσιγκτον από τη μεγαλειώδη
αντίσταση του Ελληνικού λαού στα
σατανικά τους σχέδια και αφηνιασμένα
από την αχαλίνωτη τους γκαγκστερική
μανία βάλθηκαν να κάψουν την Ελλάδα
και το λαό της με καυτό σίδερο και
φωτιά, να ρημάξουν τη χώρα μας
απ’ άκρη σ’ άκρη και να μεταβάλουν
κείνους που θ’ απομείνουν σε άβουλα
ρομπότ, σε τρομοκρατημένες σκιές που
θα σκύψουν πρόθυμα το κεφάλι στις
προσταγές τους.
Το να σκοτώσεις ένα αιχμάλωτο είναι
έγκλημα, μα το να του κόψεις το κεφάλι
και να του σχίσεις την κοιλιά για να πάρεις
το συκώτι του είναι κανιβαλισμός. Και
κανίβαλοι πρέπει να χαρακτηρισθούν
οι Μάυδες του αρχιεγκληματία Καπετάν
Βαγγέλη πούσφαξαν και ξέσχισαν τον
αιχμάλωτο αντάρτη Χατζάκη την 1η του
Ιούλη στο Μαυροκκλήσι του Έβρου. Είδα
το ξεσχισμένο κορμί σε μια χαράδρα και
το κεφάλι του τυλιγμένο σε μια κουβέρτα
έτοιμο για μεταφορά στο Διδυμότειχο
για δημόσια επίδειξη. Δεν πρόφτασαν
να το πάρουν όμως γιατί τόβαλαν στα
ποδιά μόλις αντιμετώπισαν ένα τμήμα
νεολαίων του Δ.Σ. Και τούτο το έγκλημα
δεν είναι το μοναδικό. Τέτοια είναι
η τακτική των μοναρχοφασιστικών
συμμοριών που φτιάχτηκαν από τους
Άγγλους και τελειοποιήθηκαν από τους
Αμερικάνους. Είναι αρκετά γνωστός
ο Άγγλος Τζωρτζ πούταν το δεξί χέρι
του Σούρλα, του περιβόητου τούτου
αιμοβόρου θεριού της Θεσσαλίας, που
μπροστά του ο Καπετάν Βαγγέλης δεν
είναι τίποτα.
Το να κάψεις το σπίτι μιας οικογένειας
είναι κακούργημα, μα το να κάψεις
το σπίτι και ν’ ατιμάσεις την έγγειο
μάνα και να την κλωτσοκοπάς για να
την τελειώσεις, τούτο είναι κτηνωδική
θηριωδία.
Το να κάνεις τέλος συλλήψεις και εξορίες
είναι φασισμός, μα το να σφάζεις
τον κόσμο σαν αρνιά και να πετάς
στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες
οικογένειες, τούτο είναι σατανικό
γκαγκστερικό σχέδιο αφανισμού ενός
λαού.
Και είναι τούτο που γίνεται σήμερα
στην Ελλάδα. Το αίμα χύνεται σε
ποτάμι, η ανθρώπινη ζωή έχασε
πια την αξία της, (ο σκοτωμός των
κορακιών από τους γεωργούς απόσπασε
στην Εγγλέζικη βουλή περισσότερη
προσοχή και διαμαρτυρίες από τον
σκοτωμό εκατοντάδων αγωνιστών της
αντίστασης στην Ελλάδα. Τα δύο θέματα
συζητήθηκαν την ίδια μέρα!), οι φυλακές
μούχλιασαν από τα στοιβάγματα τους

κι ο λαός σέρνεται προς τον χαμό και
την καταστροφή του. Κι’ αμέριστη την
ευθύνη για τούτη την κατάσταση τη
φέρουν οι γκάγκστερς του δολαρίου
και της λίρας, οι Άγγλο-Αμερικάνοι
μακελλάρηδες. Κι’ όχι μονάχα αυτό.
Είναι τούτοι οι πρωτεργάτες κι’ οι
οργανωτές, κ’ οι άμεσοι καθοδηγητές
του τερατώδους τούτου εγκλήματος.
Τούτοι οργάνωσαν τον Δεκέμβρη,
τούτοι ματοκύλισαν το λαό, τούτοι
πρόσφεραν τα τανκς τους και τα κανόνιά
σαν δεκανίκια στη μοναρχοφασιστική
μούχλα και την επέβαλαν στο λαό,
τούτοι έφτιαξαν τα κάτεργα και τα
μπουντρούμια και τα γιόμισαν, τούτοι
τέλος όπλισαν και γύμνασαν τους
εγκληματίες και τους έστειλαν να
σφάξουν, να κόψουν και ρημάξουν και
τούτοι τέλος μετέβαλαν σήμερα την
Ελλάδα σε μια πυρακτωμένη κόλαση.
Και το σχέδιο τους υπήρξε πρότυπο
σατανικής εφευρετικότητας κ’ οι
μέθοδες τους πρότυπο κτηνώδικου
σαδισμού. Δε χρησιμοποίησαν τα
Ναζικά μεθοδικά σχέδια εξόντωσης.
Σαν αμείλικτοι υπερασπιστές του
«φρη εντερπράις» πούναι, έδωσαν τις
εργολαβίες σε πρόθυμους εργολάβους,
που ξεκίνησαν με άμιλλα για το ποιος θα
ξεπεράσει τον άλλο. Κ’ η δουλειά ήταν
το κυνήγι των κεφάλων. Και ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία των εμπόρων.
Αλλά ας μιλήσουν τα ίδια τα θύματα.
Τη λαλιά την έχουν ακόμα κείνοι που
δεν σφάχτηκαν και το κατηγορώ τους
μπορούν να το πουν.
Τον γέρο-Πασχάλη και τη γριά του
την Ελενίτσα τους βρήκα σ’ ένα
αναρρωτήριο. Ήταν άρρωστοι. Δεν
γιατρεύτηκαν ακόμη από τον βούρδουλα
των μπουραντάδων. Ήλθαν μια μέρα
μέσα στον Ιούνη στο χωριό τους την
Μάνη του Έβρου τα μπουραντάδικα
φουσάτα. Κ’ έκαψαν, βίασαν και
σκότωσαν. Κ’ ήτανε κι’ ο γερο-Πασχάλης
μέσα στον κατάλογο των επικίνδυνων
που θάπρεπε να ξεγραφτούν γιατί είχε
παιδιά στο βουνό. Μπήκανε στο σπίτι
τους 4 μπουραντάδες κι αφού έφαγαν
καλά και τάσπασαν όλα, βίασαν την κόρη
του και τη νύμφη του μπροστά στα μάτια
τους, τους έσπασαν τα κόκκαλα από το
πολύ ξύλο και όταν έφευγαν δοκίμασαν
να βάλουν φωτιά στο σπίτι τους για να
τους κάψουν ζωντανούς.
Μα μεθυσμένοι όπως ήταν δεν τα
κατάφεραν. Η γριά έκλαιε ενώ μου
ιστορούσε τα πράγματα ο γεροΠασχάλης. Κ’ ήταν το κλάμα της μουγγό
χωρίς πολλά δάκρυα.
«Μα θα πολεμήσουμε τώρα» μούπε
ο γέρος. «Μαζί με τα παιδιά μας θα
ξολοθρεύσουμε τα θεριά». Κι’ είχε 5

παιδιά και 3 νύφες στο βουνό ο γέροΠασχάλης.
Κι’ ιστορίες σαν του Πασχάλη είναι
γιομάτη η Ελλάδα.
Σ’ ένα χωριουδάκι που ερήμωσαν
οι μπουραντάδες, σε μια τελευταία
τους εκστρατεία συγκέντρωσε ο Δ.Σ.
καμιά 100 γυναίκες με τα βρέφη
τους, πούφυγαν κυνηγημένες από
τις φρίκες της καινούργιας κατοχής.
Είναι όλες γυναίκες μαχητών του Δ.Σ.
ή φυλακισμένων και εξόριστων. Είδα
τούτες τις γυναίκες και έκατσα ώρες
πολλές μαζί τους και είδα τι πάει να
πει ξεχειλισμένος πόνος. Δεν υπήρχε
μέσα σε κείνες τις 100 μωρομάνες
ούτε μια που να μη εξευτελίστηκε με
τον πιο κτηνώδικο τρόπο μπροστά στο
χωριό της, τα παιδιά της και που να μη
πετάχτηκε στους δρόμους ενώ το βιός
της και το σπίτι της πλιατσικολογείτο
από τις συμμορίες του Σεβαστού
και του Καπετάν Βαγγέλη των δυο
αρχιβασανιστών του Έβρου. Θέλετε
ονόματα;
Η Σαράντη Καραγιοβάνη από την
Κυανή σύρθηκε στη φυλακή γιατί ήταν
δημοκράτισσα. Εκεί την υπόβαλαν σε
φρικτά βασανιστήρια και την βίασαν
απανωτά όλοι οι φρουροί της. Σε
συνέχεια έκαψαν και το δικό της σπίτι
και του πατέρα της και βίασαν την νύφη
της πούταν έγγειος.
Η Μαριάνθη Γιαννέλη από την Λευκίμη
ήταν λεχούσα όταν την πέταξαν έξω
από το σπίτι της με το βρέφος της ενώ
τούβαζαν φωτιά. Κι’ όταν δοκίμασε
να πάρει λίγα ρούχα, γιατί ήταν
σχεδόν γυμνή κ’ ήταν χειμώνας, την
κλωτσοκόπησαν.
Την πήρε το παράπονο ενώ μου μιλούσε
κι’ άρχισε να κλαίει μ’ αναφιλητά.
Άρχισαν να την παρηγορούν οι άλλες. Και
η παρηγοριά τους δεν ήταν η γνωστή μας
μοιρολατρική κουβέντα ‘ο Θεός θα τους
δώσει», μα η λεβέντικη επιβεβαίωση
της ενδόμυχης τους επιθυμίας: «θα
τους εκδικηθούμε». Κ’ ήταν εκεί και η
Δέσποινα Βυζάση από την Λευκίμη, κ’
η Αναστασία Κωνσταντινίδου από το
Τριφύλλι, κ’ η Τριανταφυλλιά Τενίδου
από τους Ασβεστάδες. Κι’ άλλες πολλές
με ίδιες ιστορίες.
Τα χωριά τους τάκαψαν, τ’ αλώνισαν και
τις ίδιες μετέβαλαν σε ράκη. Η Λευκίμη
δεν έχει ζωντανά εκτός από τους σκύλους
που τριγυρίζουν κοκκαλιάρηδες μέσα
στα καπνισμένα χαλάσματα. Την 1η του
Ιούλη αποτελείωσαν το χωριό καίοντας
57 σπίτια.
Πέρασα από μια σειρά από τέτοια
χωριά, που μοιάζουν με νεκροταφεία
με μαύρους ξεθωριασμένους σταυρούς.
Οι τοίχοι στέκονται ακόμα μαυρισμένοι
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για να θυμίζουν ότι κάποτε υπήρχε εκεί
χωριό.
Ερημωμένα όμως δεν είναι μονάχα τα
καμένα χωριά. Πάνω από 150 χωριά
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
μοιάζουν με πλοία φαντάσματα που
εγκαταλείφθηκαν από το πλήρωμά
τους και πλανούνται ακυβέρνητα
στους ωκεανούς. Είναι τα χωριά που
ερήμωσαν οι αφανιστές της Ελλάδας
για να στερήσουν το Δ.Σ. από τις Λαϊκές
του πηγές. Είναι το επόμενο βήμα
της εξοντωτικής πολιτικής, η μαζική
εξολόθρευση. Όταν πια το χέρι τους
κουράστηκε να σφάζει, όταν πια τα
μπουντρούμια και τα ξερονήσια δεν
είχαν τόπο για άλλα στοιβάγματα,
έβαλαν σ’ εφαρμογή το άλλο τους
σχέδιο. Να ξεκληρίσουν τον χωρικό,
την ανταρτογεννήτρα αγροτιά μια
και δεν μπορούσαν να την τσακίσουν
με το κνούτο και το μαχαίρι. 700.000
αγρότες πέταξαν με τον βούρδουλα έξω
από τα σπίτια τους και στοιβάζοντάς
τους στ’ αμάξια τους έστειλαν στα
μεγάλα αστικά κέντρα για να τους
εξευτελίσουν, να τους πεινάσουν και να
τους μετατρέψουν σε ανθρώπινα ράκη
κι’ έτσι πιο εύκολα να τους λυγίζουν. Και
ρακένδυτοι, εξαθλιωμένοι γυρίζουν οι
αγρότες μας μέσα στις μεγάλες κλούβες
που λέγονται «πόλεις της σκλάβας
Ελλάδας». Τα παιδιά έγιναν ζητιάνοι,
οι κόρες σπρώχνονται στην πορνεία
έτσι γύφτισσες όπως κατάντησαν
και στους πατέρες προτάσσουν το
δίλημμα «παίρνεις τ’ όπλο, υπογράφεις
αντικομμουνιστική δήλωση ή θέλεις να
πεινάσεις;» Επίδομα παίρνουν μονάχα
οι «δεξιόφρονες».
Στο μεταξύ τα νοικοκυριά τους έρμα
και εγκαταλελειμμένα όπως είναι
καταστρέφονται. Στην Οργάνη απ’ όπου
ο λαός ξεσπιτώθηκε τελευταία μέσα στα
τέλη του μήνα Μάη, είδα κρεβάτια και
πολλά άλλα νοικοκυριά πετάμενα στους
δρόμους. Η Λαϊκή Πολιτοφυλακή κάνει
φυσικά ότι της είναι μπορετό για την
προφύλαξή τους.
Μα η κατάσταση δε φαίνεται να σταματά
ως εδώ. Το σχέδιο προχωρά. Άρχισε η

προετοιμασία σχεδίων για την αποστολή
χιλιάδων
τέτοιων
ξεκληρισμένων
αγροτών σε χώρες πούναι πρόθυμες
να τους δεχτούν σαν «εκτοπισμένους
πολίτες». Όπως οι χιλιάδες οι φασίστες
δηλαδή που φοβούμενοι να γυρίσουν
πίσω στις Δημοκρατικές τους χώρες
παραλαμβάνονται από την Αμερική
κι’ από άλλες Λατινικές χώρες. Έτσι οι
Αμερικάνοι προσφέρουν από την μια
κάποια σχετική διέξοδο στο οικονομικό
πρόβλημα που δημιουργήθηκε με
την κάθοδο των αγροτών στις πόλεις
– που σύμφωνα με τον Τρούμαν,
είναι πολύ σοβαρό – και από την άλλη
ξεχαρβαλώνουν πιότερα την ζωή της
χώρας.
Υπάρχει λοιπόν ακόμα καμιά απορία
γιατί γίνεται σήμερα στην Ελλάδα
πόλεμος, γιατί πιάστηκαν πάλι τα
λημέρια τ’ αντάρτικου και μάχεται ο Λαός
με τα δόντια; Απορεί ακόμα κανένας
γιατί ξεχείλισε η λαϊκή λάβα και τίποτα
δεν μπορεί να την συγκρατήσει; Απορεί
ακόμα κανένας γιατί οι παρτιζάνοι του
Μάρκου πολεμούν σαν θεριά, γιατί η
παλληκαριά τους ξεπέρασε κάθε τι που
ξέραμε ως τα τώρα σαν ηρωισμό;
Όταν το μίσος και η αγάπη, τα δυο
τούτα φοβερά αισθήματα φουντώσουν
μέσα στον άνθρωπο και ξεχειλίσουν,
δημιουργούν
μέσα
στην
φύση
του
καινούργια
χαρακτηριστικά,
διαμορφώνουν ένα ανώτερο άνθρωπο.
Κ’ οι μαχητές του Δ.Σ. μισούν θανάσιμα
τους δήμιούς τους, τους σφαγιαστές
των δικών τους, τους βιαστές της
γυναίκας τους και της αδελφής τους,
τους εμπρηστές των χωριών τους,
τους καταλύτες της λευτεριάς τους. Κι’
αγαπούν όσο δεν αγάπησαν ποτές τους
την λευτεριά που δεν πρόφτασαν να
χαρούν και τους την πήραν.
Δεν υπάρχει αντάρτης – κ’ αν υπάρχουν
θα μετριούνται στα δάκτυλα – που
δεν κλείστηκε σε μπουντρούμι και δεν
γνώρισε τον βούρδουλα του πρώτου
βρωμιάρη χωροφύλακα. Δεν υπάρχει
αντάρτης που δεν έχει δικό του
σφαγμένο, στην εξορία ή στη φυλακή.
Ο καθένας έχει το δικό του αμείλικτο

κατηγορώ ενάντια στη ληστρική
σφηκοφωλιά της Αθήνας και τους
πάτρωνές της. Και το κατηγορώ τούτο
το υλοποίησαν οι κατατρεγμένοι της
ζωής και το μετέβαλαν σε φωτιά και
σε σίδερο. Κι’ αύριο το κατηγορώ του
Ελληνικού Λαού θ’ απαγγελθεί μ’ όλους
τους τύπους και τις φόρμες του στα
δικαστήρια τα λαϊκά, σήμερα έγινε όπλα
και μηχανές που ξερνούν το θάνατο.
Θυμάμαι καλά τα λόγια του Βασίλη
του 26χρονου αντάρτη: «Τι τα θέλεις»,
μου λέει, «εμείς δέσαμε τον αγώνα
μας με τον θάνατο και μονάχα η τελική
ολοκληρωτική νίκη μπορεί να μας
σταματήσει». Και την απόφαση τούτη
που δεν χωρεί καμιά συζήτηση την
συνάντησα και στον 16χρονο Επονίτη
Πρωτοπόρο και στον Πολιτικό Επίτροπο
Κουτσούλλα και στον 60χρονο αντάρτη
Μπάρμπα Κωνσταντή.
Κ’ είναι η απόφαση τούτη μεγάλη και
είναι και κείνοι που την έδωσαν μεγάλοι.
Η Ελλάδα και ο Λαός της στους
Αμερικάνους δεν πρόκειται να σκύψουν.
Κι’ ας ξεφορτώνουν με τις βαποριές το
καυτό σίδερο κι όλα τα άλλα σατανικά
εξοντωτικά μέσα στη χώρα μας κι ας
καίνε τα βουνά μας απ’ άκρη σ’ άκρη.
Η Ελλάδα δεν χάνεται κι ας θέλουν να
την αφανίσουν οι Ραγιάδες. Δεν χάνεται
γιατί έχει ένα λαό που έγινε ατσάλι
μέσα στην καπνιά της πολύχρονης
φωτιάς, γιατί έχει τις Λευκίμες και τα
Δίστομα, γιατί έχει τους Όλυμπους, τ’
απάτητα τούτα λεύτερα βουνά που
στέκονται ατράνταχτοι γίγαντες, Ανταίοι
Μυθολογικοί, μέσα στις θύελλες και τις
καταιγίδες.
Κ’ οι Όλυμποι τόχουν απόφαση να
ζήσουν. Κι όχι μονάχα αυτό. Τόχουν
απόφαση να τσακίσουν τους βέβηλους
που τόλμησαν να πατήσουν τα χώματά
τους. Και καταπέλτης θάναι το κτύπημά
τους.
Κι ας το ξέρουν οι εχθροί και φίλοι.
Όλυμποι υπάρχουν σ’ ολάκερη την
Ελλάδα, σε κάθε γωνιά, σε κάθε τόπο,
όπου κτυπά Ελληνική καρδιά.
(Το Β’ την ερχόμενη Κυριακή)

Β’ μέρος, 3 Οκτώβρη 1948, σελίδα 2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΛΑΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΘΑΨΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΧΛΑ
Π. Παιονίδη

Έ

τρεμαν σύγκορμοι οι δυο αιχμάλωτοι
όταν τους πιάσαμε. Ο ένας έκλαιγε
και μας εκλιπαρούσε να μη τον
σφάξουμε. «Είμαι κι εγώ Δημοκράτης,
είμαι κι εγώ παιδί του λαού», έλεγε. Κι
ο άλλος μας κοίταξε μ’ ένα περίλυπο
ύφος έτοιμος και τούτος να πέσει στα
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ποδιά μας. «Ρέ, τα βυζανιάρικα», είπε
ο Κώστας, «τι κλαίτε μωρέ θρασύδειλοι;
Μας πήρατε για δικούς σας που σφάζουν
τον κόσμο σαν αρνιά;»
Οι δυο αιχμάλωτοι πιάστηκαν στην μάχη
πούγινε στο Μαυροκκλήσι την 1η Ιούλη.
Μέσα στη βιασύνη τους να πάρουν τ’

άλογα και να φύγουν οι μπουραντάδες –
έτσι λέει ο λαός τους μοναρχοφασίστες
– μπερδεύτηκαν μεταξύ τους και δυο
έπεσαν από τα άλογα. Κι ήτανε μονάχα
20 οι παρτιζάνοι που τους πολεμούσαν.
Και κείνοι ήταν πάνω από 100. Μα
για την μάχη θα μιλήσουμε αργότερα

γιατί έχει και κείνη πολλά να πει. Κείνο
που έχει τη θέση του τώρα είναι οι
αιχμάλωτοι. Φοβόντουσαν πως θα
σφαχτούν γιατί έτσι τους έλεγαν οι
αξιωματικοί τους και οι παπάδες που
πήγαιναν στους καταυλισμούς τους για
να τους μιλήσουν για θρησκεία.
Μα
δεν
σφάχτηκαν
κι
ούτε
κακοποιήθηκαν. Κι όμως εκεί κοντά
στους αιχμαλώτους βρήκαμε τον
αντάρτη Χατζάκη που πιάστηκε το πρωί
αιχμάλωτος σφαγμένο και μ’ ανοιγμένα
τα σωθικά. Ήταν διαταγή του αρχιμάυ
βασανιστή της περιοχής να πάρουν το
συκώτι του για «μεζέ με το ούζο του».
Έσφιξαν τα δόντια τους οι αντάρτες
και δεν μίλησαν. Μα το αίμα γιόμισε
το κεφάλι τους και κοίταζαν στραβά
τους αιχμαλώτους που στεκόντουσαν
σκυφτοί παρακάτω.
«Τούτοι είναι ρε η παλληκαριά σας;»,
έσπασε την σιωπή ένα παλληκάρι, που
τα μάτια του δάκρυσαν.
Δικαιολογήθηκαν. Κείνοι δεν είχαν καμιά
σχέση με το έγκλημα που το διέπραξαν
οι ΜΑΥδες. Αν ήταν κοντά την ώρα του
κακουργήματος θα το εμπόδιζαν είπαν.
Έλεγαν την αλήθεια. Πιστοποιήσαμε την
ιστορία τους κι από άλλες πηγές.
Όταν φτάσαμε στο λημέρι κι είδα
πως ησύχασαν κάπως οι αιχμάλωτοι
βλέποντας τα φιλικά και γελαστά
πρόσωπα των ανταρτών τους πήρα
στην κουβέντα. Ο ένας λεγόταν Κώστας
Χαλβατζής κι ο άλλος Τοπάζης Σεραφείμ.
«Η αλήθεια είναι πως φοβηθήκαμε
πολύ», μούπε ο Σεραφείμ, γιατί μας
έλεγαν πως οι αντάρτες σφάζουν τους
αιχμαλώτους και πως διοικούνται
από Βουλγάρους αξιωματικούς. Μα
παραξενευτήκαμε απ’ ότι είδαμε. Εδώ
είναι όλοι Έλληνες και απ’ ότι βλέπω
αγαπά ο ένας τον άλλο σαν αδελφό, κι
οι αξιωματικοί δεν ξεχωρίζουν από τους
άλλους. Εκεί πούμασταν ο ένας μισά τον
άλλο και οι αξιωματικοί είναι τέρατα.
Φοβάσαι να κουβεντιάσεις και με το
παραμικρό σε χώνουν μέσα».
Από την κουβέντα πούκανα μαζί τους
έμαθα πολλά πράγματα. Ήθελαν
όλοι τους ν’ απολυθούν και μια και
δεν μπορούσαν να το ζητήσουν οι
ίδιοι το ζητούσαν οι οικογένειές τους
με αιτήσεις. Οι εθνοφρουρίτες της
περιοχής τους αψηφούσαν όμως και
υπόβαλαν μαζικό υπόμνημα ζητώντας
την απόλυση τους. Τους στρατολόγησαν
για 6 μήνες και πέρασαν ήδη 9 και δεν
είχαν καμιά πρόθεση να τους βγάλουν.
Όπως μούπαν επίσης αρκετοί πήγαιναν
στο νοσοκομείο με ψεύτικες αρρώστιες.
Τους ρώτησα γιατί οι Δημοκράτες
στρατιώτες δεν λιποτακτούν για να
περάσουν στις γραμμές του Δ.Σ.

«Δεν μπορούν», μου απάντησαν, «δεν
είναι μονάχα η προπαγάνδα που δουλεύει
στον στρατό. Η τρομοκρατία σπάζει
κόκκαλα. Όλα τα ύποπτα δημοκρατικά
στοιχεία
παρακολουθούνται
από
χαφιέδες. Επί πλέον κάθε λίγο γίνονται
μεταθέσεις μέσα στα τμήματα έτσι που
να μην τα καταφέρουν οι στρατιώτες να
δημιουργήσουν παρέες με έμπιστους
φίλους. Και στο νέο τμήμα που θα πάει
ένας τον παραλαμβάνουν χαφιέδες
με την μάσκα του Δημοκράτη κι αν
φανεί πως συμπαθεί τους αντάρτες τον
στέλνουν μέσα».
«Έχουμε και τις οικογένειες μας επίσης».
Πρόσθεσε ο Σεραφείμ. «Εγώ συντηρώ
11 πρόσωπα. Αν φύγω για τα βουνά τι θ’
απογίνουν. Όχι μόνο θα πεινάσουν αλλά
θα υποστούν και αντίποινα».
«Κι ένα άλλο πράγμα», είπε ο Χαλβατζής
«δεν βλέπουμε την νίκη των ανταρτών
σαν σίγουρη. Οι Αμερικανοί είναι
δυνατοί και οι Ρώσοι θα εγκαταλείψουν
το Μάρκο».
Μιλούσαν άφοβα και ειλικρινά και
γι’ αυτό τα λόγια τους απηχούσαν
τις γνώμες χιλιάδων φαντάρων του
μοναρχοφασιστικού στρατού.
Η προπαγάνδα και η τρομοκρατία
δημιούργησαν
μια
κατάσταση
αδράνειας μέσα στις γραμμές των
φαντάρων. Φοβούνται και σιωπούν.
Δεν πολεμούν, μα ούτε και πετούν τα
όπλα. Επικρατεί μέσα τους μια σχετική
ψυχολογική ισορροπία μεταξύ της
τρομοκρατίας και του εκβιασμού για
να πολεμήσουν και της δημοκρατικής
τους συνείδησης που τους αποστρέφει
από το χύσιμο αδελφικού αίματος
και τους καλεί στο βουνό. Μα τούτη
η κατάσταση δεν είναι στάσιμη. Οι
επιτυχίες του Δ.Σ. και η ολόπλευρη
κρίση μέσα στο μοναρχοφασιστικό
στρατόπεδο αλλάζουν τον συσχετισμό
των ψυχολογικών τούτων τάσεων. Το
σύνθημα τόδωσαν ήδη οι εργάτες της
σκλάβας Ελλάδας με την μαχητική τους
απεργιακή κίνηση. Οι εργάτες τούτοι
έσπασαν ως ένα σημείο τον βραχνά της
τρομοκρατίας και σήκωσαν το κεφάλι
τους απαιτώντας τα δίκαια τους.
Έτσι παράλληλα άρχισαν να κινούνται
και οι φαντάροι, ειδικά κείνοι που
νοιώθουν τα κτυπήματα του Δ.Σ.Ε. στο
Γράμμο. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι η
απόγνωση π’ άρχισαν να εκδηλώνουν
στα γράμματα τους. «Εδώ είναι
κόλαση», γράφουν και προσθέτουν οι
πιο τολμηροί. «Και γιατί πολεμούμε;».
Κι ακολουθούν οι αθρόες στάσεις
πούγιναν στη 43 Ταξιαρχία της 9ης
Μεραρχίας και στις 61 και 73 Ταξιαρχίες
της 15ης Μεραρχίας.
Τούτες οι εξελίξεις μέσα στον

ψυχολογικό κόσμο των φαντάρων,
είναι ραγδαίες. Αν σήμερα στον καιρό
της επίθεσης των μοναρχοφασιστών
υπάρχουν αυτόμολοι φαντάροι και οι
αιχμάλωτοι ανέρχονται σε εκατοντάδες,
τότες τι θα συμβεί όταν θα περάσουμε
στο στάδιο κείνο που σπασμένος πια
ολότελα ο μοναρχοφασισμός πάνω
στον βράχο του Γράμμου θα δεχτεί την
εξόρμηση του Δ.Σ.; Τότες ολάκερο το
μοναρχοφασιστικό κατασκεύασμα θα
γκρεμιστεί σαν χάρτινος πύργος όπως και
είναι και καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει
να το στηρίξει τούτη τη φορά. Οι
Αμερικάνικες δυνάμεις πάνω στις οποίες
ποντάρουν σαν τα ναυαγοσωστικά τους
δεν θα προφτάσουν να ξεμπαρκάρουν
στην Ελλάδα, αν φυσικά ξεκινήσουν.
Και τούτο γιατί η κατρακύλα τους θάναι
σαν βουνήσιος χείμαρρος που δεν
συγκρατιέται.
Θυμάμαι καλά την κατάπληξη μου όταν
ένα πρωινό είδα σ’ ένα τμήμα που πήγα
τους μαχητές να πλένουν τα δόντια τους
με Κολυνό.
«Συναγωνίστρια, από τα λάφυρα τις
πήρατε τις οδοντόπαστες;», λέω σε μια
αντάρτισσα. «Όχι, τις γοράζουμε από την
πόλη, μου απαντά. Έμεινα με το στόμα
ανοιχτό. Ζήτησα εξηγήσεις και τις πήρα.
Είχαν τις τακτικές τους επαφές με την
γειτονική πόλη, ένα ισχυρότατο φρούριο
του εχθρού και ψώνιζαν απ’ εκεί ότι
ήθελαν. Οι παραγγελίες εκτελούνταν τ’
αργότερο σε 3 μέρες.
Ένας μούπε πως μόλις κείνο το πρωί
πήρε το ρολόι του πούχε στείλει για
επιδιόρθωση πριν λίγες μέρες.
Τούτη η επαφή του Δ. Στρατού με τις
πόλεις, παρά τα αυστηρότατα μέτρα των
μοναρχοφασιστών που κατάστησαν τις
πόλεις στρατόπεδα συγκέντρωσης σ’ όλη
τους την έννοια, είναι χαρακτηριστικό
της σύνδεσης του Δ.Σ. με το λαό και της
αγάπης που απολαμβάνει.
Η τόσο επιτυχημένη δράση των
ελεύθερων
σκοπευτών
και
των
σαμποταριστών που κτυπούν τον
μοναρχοφασισμό μέσα στις φωλιές του,
οφείλεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό στην
λαϊκή υποστήριξη που έχουν. Ο λαός
όχι μονάχα τους κρύβει στα σπίτια του,
μα τους βοηθά και έμπρακτα στη δράση
τους.
Θυμάμαι καλά το ακόλουθο επεισόδιο,
αρκετά χαρακτηριστικό του λαϊκού
χαραχτήρα του Δ. Στρατού. Στις 30
Ιούνη ακολούθησα ένα τμήμα που θα
χτυπούσε το Διδυμότειχο με πυροβόλο.
Φτάσαμε κοντά στις 7 το βράδυ στο
Μαυροβούνι πούναι 4 χιλιόμετρα έξω
απ’ την πόλη. Τούτο το χωριό ελέγχεται
τον περισσότερο καιρό από τον εχθρό.
Άφησα την ομάδα του πυροβολικού που
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πήγε να πάρει θέσεις πάνω στο ύψωμα
και τράβηξα προς το χωριό. Στο δρόμο
μια γυναίκα με δυο παιδιά που μόλις με
είδαν βιάστηκαν να με περάσουν. Τους
είπα να σταματήσουν και τους εξήγησα
πως είμαι του Δημοκρατικού Στρατού.
Σταμάτησαν, μα δεν μου μιλούσαν.
Κείνη τη στιγμή με προσπέρασε ένας
αντάρτης με το άλογο και μου φώναξε.
«Γεια σου συναγωνιστή». Έσπασε ο
πάγος. Με αγκάλιασε και με φίλησε
η γυναίκα και τα μάτια της γιόμισαν
δάκρυα. «Οι μπουραντάδες παιδί
μου», μου είπε, «μας ξεγελούν κάποτε
λέγοντάς μας πως είναι αντάρτες και γι’
αυτό φοβόμαστε».
Στο μεταξύ συγκεντρώθηκαν τριγύρω
μου κι άλλοι πολλοί, γέροι οι παραπάνω
και γριές, και με ρωτούσαν πότε θα
νικήσουμε.
«Κάθε νύχτα ανάβω το καντήλι παιδί
μου και παρακαλώ την Ελεούσα να
νικήσετε», μούπε μια γριούλα.
Ήτανε στ’ αλήθεια συγκινητική η σκηνή.
Εδώ βρισκόταν ο Λαός της σκλάβας
Ελλάδας που ζούσε με τ’ όνειρο του
ξεσκλαβωμού του. «Είδες πουθενά το γιό
μου τον Θωμά πούναι και καπετάνιος;»,
μου φώναξε μια γριούλα που μόλις
έφτασε τρέχοντας. «Τον είδα και είναι
καλά», της απάντησα. Το ψέμα εδώ είχε
θαυματουργικές ικανότητες. Όλοι τώρα
πια ρωτούσαν για τους αντάρτες τους.
Είχε αρκετά παλληκάρια στο βουνό το
χωριό, όσα φυσικά δεν πιάστηκαν.
Κείνη τη νύκτα μας ακολούθησαν στο
βουνό 5 νέοι και 4 οικογένειες ανταρτών
με τα παιδιά τους. Φοβόντουσαν τα
αντίποινα των μπουραντάδων την άλλη
μέρα.
Κι ο Δ.Σ. προσφέρει καταφύγιο σ’ όλες
τούτες τις κατατρεγμένες οικογένειες.
Μέσα στον Ιούνη πέρασαν πάνω από
1000 άτομα στις Λεύτερες περιοχές του
Έβρου. Δεν είναι φυσικά εύκολο πράγμα
να πάρει ένας τ’ αμάξι του και να
τραβήξει στην Λεύτερη Ελλάδα. Πρέπει
να περιμένει την κατάλληλη στιγμή
που προσφέρεται όταν τμήμα του Δ.Σ.
κάνει επίθεση στην περιοχή. Τότες σαν
πάρουν το σύνθημα οι οικογένειες που
θέλουν να φύγουν, στοιβάζουν βιαστικά
στ’ αμάξι τους ότι μπορούν και τραβούν
μέσα από τα μονοπάτια με αντάρτικη
συνοδεία στη Λεύτερη Δημοκρατική
Ελλάδα.
Συνάντησα πολλά τέτοια καραβάνια
να διασχίζουν τα δάση. «Από πού
έρχεστε και που πάτε;, ρώτησα μια μέρα
κάμποσους πούκατσαν να ξαποστάσουν
κοντά σ’ ένα ποτάμι. Κι έτσι ετοιμόλογα
πήρα την απάντηση μου από ένα γέρο.
«Ερχόμαστε από το φασισμό και πάμε
στη Δημοκρατία», μούπε. Κι ένας άλλος
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πρόσθεσε. «Πάμε να πολεμήσουμε και
μείς με τα παιδιά μας το φασισμό».
Πήγαιναν να εγκατασταθούν σ’ ένα
γειτονικό χωριό που τόχαν εκκενώσει
οι μοναρχοφασίστες. Κι όταν τους είδα
αργότερα δούλευαν στο θέρισμα και τ’
αλώνισμα για τον Δ.Σ. Βοηθούσαν και
τούτοι τον αγώνα της λευτεριάς και η
συμβολή τους ήταν εξίσου μεγάλη όπως
των μαχητών.
«Οι αντάρται δεν είναι μόνον εις τα
βουνά. Είναι και εις τας πόλεις, είναι
πλησίον μας, ολόγυρα μας, παντού
μέσα εις το σπίτι μας», είχε πει στις 20
τ’ Απρίλη ο Βασιλιάς Παύλος στη Λαμία.
Καλλίτερη ρεκλάμα δεν μπορούσε να
κάνει ο μοναρχοφασισμός στο Δ.Σ.
Και
βέβαια
Αμερικανόδουλοι
ποδογλύφτες , ο εχθρός βρίσκεται
παντού, έγινε σκιά σας. Βρίσκεται
παντού γιατί εχθρός σας είναι ολάκερος
ο Λαός. Και τούτος ο εχθρός τότε
μονάχα θα εξοντωθεί όταν θ’ αφανιστεί
ολάκερος ο Ελληνικός Λαός, όταν κάψετε
και σφάξετε ολάκερη την Ελλάδα και την
φυλή μας.
Μα δεν θα προφτάσετε να το κάνετε,
γιατί ο λαός θα μιλήσει και τίποτα δεν
σας σώζει πια από την οργή του.
Γ’ μέρος 10 Οκτωβρίου 1948
(…) Μπορεί όμως νάχει θετικά
αποτελέσματα τούτη η προπαγάνδα
όταν συνοδεύεται από μια χειροπιαστή
πραγματικότητα που να ανασκευάζει
όλα και που δακτυλοδεικτεί τους
αληθινούς σφαγιαστές, τους αληθινούς
ξεπουλητές της Ελλάδας.
Βλέπει ο λαός τις εκατοντάδες και τις
χιλιάδες που σέρνονται καθημερινά στις
φυλακές και στους τόπους εκτέλεσης.
Βλέπει το αίμα να χύνεται άδικα. Βλέπει
τα παιδιά που δήθεν σώθηκαν από τα
νύχια των σλάβων να περιφέρονται
ρακένδυτα μέσα στους δρόμους και να
ζητιανεύουν από σπίτι σε σπίτι. Βλέπει
τις προτάσεις του Μάρκου για ειρήνη
όσο κι αν τις διαστρεβλώνει η Αθήνα και
βλέπει και τις απαντήσεις του Σοφούλη
και τις βαποριές που ξεφορτώνουν με
τους τόνους την φωτιά και το σίδερο.
Βλέπει επίσης και τους τσακωμούς και
τις φαγωμάρες της μοναρχοφασιστικής
σπείρας, μα πάνω απ’ όλα νοιώθει όλο
το βάρος της Αμερικάνικης κατοχής σε
μορφή μεροκάματου πείνας. Το έλλειμμα
των 2 τρισεκατομμυρίων δραχμών
του προϋπολογισμού και τα έξοδα
του πολέμου για τους Αμερικάνους
είναι ο λαός που τα πληρώνει. Έτσι η
πλουτοκρατική ολιγαρχία ξεφαντώνει
μέσα στο Κολωνάκι, η πείνα και η
εξαθλίωση μαστίζουν τις εργαζόμενες

τάξεις που το μεροκάματο τους μόλις
ανέρχεται στα 20% των αναγκών τους.
Οι αγρότες βρίσκονται σε τραγικότερη
ακόμα κατάσταση. Κείνοι που δεν
ξεκληρίστηκαν
σπρώχνονται
προς
την ολοκληρωτική καταστροφή. Τους
ολόχρονους κόπους τους, τους κλέβουν
προσφέροντας τους τη μισή σχεδόν
τιμή του κόστους παραγωγής. Κι όλα
αυτά για να πληρωθεί ο πόλεμος των
Αμερικάνων.
Είναι για όλα αυτά υπεύθυνος ο Μάρκος;
Μα η μοναρχοφασιστική προπαγάνδα
σαν κύριο στόχο έχει την εξωτερική
αγορά. Το εσωτερικό μέτωπο το έχει
ήδη χαμένο και γι’ αυτό θεωρεί πιότερο
αποτελεσματικό τον βούρδουλα σε
τούτο τον τομέα.
Η διεθνής κοινή γνώμη όμως θέλει
δούλεμα, ειδικά οι Αγγλο-Αμερικάνοι,
που δεν θα πρέπει να ανησυχούν τις
κυβερνήσεις τους στην εκτέλεση του
«θεάρεστου» έργο τους.
Εκτός από το γενικό χοντροκομμένο
τροπάρι
του
κομμουνιστικού
μπαμπούλα, που απειλεί την «τιμή
και την ανεξαρτησία της Ελλάδας»
και δίδει με τους τόνους το πολεμικό
υλικό στην Ελλάδα – θάθελα όλους
τούτους τους καλοθελητές να δουν τα
όπλα με τα οποία μάχονται οι αντάρτες
– η Αμερικανοκίνητη προπαγάνδα
πιάστηκε τελευταία από το τροπάρι του
«παιδομαζώματος». «Οι συμμορίτες
αρπάζουν τα βρέφη μέσα από τις
αγκάλες των μητέρων τους δια να τα
εκσλαβίσουν», φωνάζουν οι γλυκόαιμοι
της Αθήνας σ’ όλας τας διαπασών. Και
ο διεθνής κίτρινος τύπος ακομπανιάρει
τις οιμωγές αυτές με πύρινα άρθρα.
Το ζήτημα μάλιστα έφτασε σε τέτοιο
σημείο που δεν ντράπηκαν οι Τρούμαν
και Μπέβιν και απέστειλαν διακοινώσεις
προς τις κυβερνήσεις των λαϊκών
δημοκρατιών ζητώντας την επιστροφή
των παιδιών στον Τσαλδάρη.
Είναι για ν’ απορεί κανένας πραγματικά
για την κατάντια και την ξετσιπωσιά
των υπερασπιστών του «ΔυτικοΕυρωπαϊκού πολιτισμού». Μιλούν για
παιδομαζώματα των ανταρτών όταν
στους δρόμους της Λευκίμης και της
Ζέρμας το αίμα δεν ξέρανε ακόμα.
Ρώτησαν τα παιδιά και τις μανάδες τους
τι λένε για όλα αυτά προτού αρχίσουν
τους ύπουλους κλαυθμυρισμούς;
Συνάντησα επίσης και μητέρες πούχαν
στείλει τα παιδιά τους στις Λαϊκές
Δημοκρατίες. Ήταν όλες χαρούμενες
γιατί παίρνουν τακτικά γράμματα και
φωτογραφίες από τα παιδιά τους. Όταν
τους είπα πως οι μπουραντάδες θέλουν
να τα πάρουν άρχισαν να φωνάζουν και
να τους βρίζουν.

«Του Μήτρου μου…τούβαλαν το μαχαίρι
στο λαιμό οι άτιμοι, οι δολοφόνοι και
θέλουν να μου τον αποτελειώσουν
τώρα», μούπε η Ζοΐτσα Κοκκίνεβα από
την Κυανή.
Τι συγκεκριμένα στοιχεία απαγωγών
και εκσλαβισμού των παιδιών έχουν να
προσφέρουν οι μοναρχοφασίστες; Όσοι
ξένοι δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν
τα παιδιά στις Λαϊκές Δημοκρατίες,
όσο αντιδραστικοί κι αν ήταν δεν
έγραψαν τίποτα που να συμφωνά με
τους ισχυρισμούς του Τσαλδάρη και
του Τρούμαν. Ο Κένεθ Μάθιους του
Ραδιοφωνικού σταθμού του Λονδίνου,
ο Μπίγκαρτ του «Νιού Γιόρκ Χέραλτ
Τριμπιούν», η Ρούθ Καρφ του «Τορόντο
Στάρ» για να αναφέρω μονάχα
ορισμένα ονόματα, δεν συνάντησαν
μέσα στα παιδιά ούτε ένα που να
πάρθηκε με την βία από το χωριό του.
Το ενάντιο άκουσαν φρικτές ιστορίες και
διαπίστωσαν το γεγονός ότι τα παιδιά
εκκενώθηκαν από την Ελλάδα για να
σωθούν από την πείνα και τις βόμβες
και ακόμα εκεί πούναι παρακολουθούν
ελληνικά μαθήματα, που δεν τάχαν στο
χωριό τους.

Όλες τούτες οι ψευτιές και οι ολότελα
ξεφτισμένες μέθοδες προπαγάνδας
του
μοναρχοφασισμού
μονάχα
μερικούς εθελοτυφλούντες μπορούν
να παρασύρουν. Απέναντι σε τούτη τη
Γκεμπελική Ελλάδα στέκεται η Ελλάδα
η Λαϊκή, η πραγματική Ελλάδα του
μέλλοντος.
***************
Ο ΔΣ άνοιξε σχολεία στα χωριά της
τούρκικης μειονότητας….
(…) Στην περιοχή Κομοτηνής άνοιξε ο
Δ.Σ. Λαϊκό Νοσοκομείο και παραχωρεί
το γιατρό του και φάρμακα.
Ένα από τα κυριότερα θέματα που
απασχολούν πάντα τις συνεδριάσεις
των Λαϊκών Συμβουλίων είναι η
συμβολή του λαού στον αγώνα. Το κάθε
χωριό το θεωρεί τιμή του να προσφέρει
παραπάνω από τα άλλα στο Δ. Στρατό.
Ήμουνα στο γραφείο του Επαρχιακού
Συμβουλίου του Έβρου όταν κατέφθασε
αντιπροσωπία από χωριά της περιοχής.
Μέσα στα άλλα ανάφεραν ότι τα χωριά
τους θα δούλευαν 5 μέρες για το Δ.Σ.
Και μέσα στα χωριά ήταν και το τούρκικο
χωριό Μπομπλάρ (Μπαμπαλάρ –
Γονικό).

Τους ρώτησα πως βλέπει ο Λαός των
αγώνα του Δ.Σ.
«Ο Δ.Σ. είναι δικός μας και αγωνίζεται
για μας», μούπε ο Κώστας Γρυπούδης.
«Ξέρουμε πως πρέπει να δουλέψουμε
όλοι μας για να έλθει η νίκη πιο
γρήγορα». «Κείνο που κάνουμε μείς
δεν είναι τίποτα μπροστά σε κείνο
που κάνουν τα παλληκάρια μας στο
Γράμμο», πρόσθεσε ένας άλλος.
Τέτοιος είναι ο Λαός μας στη Λεύτερη
Ελλάδα. Τα εμπόδια είναι βουνά
μπροστά του, μα η σκέψη του δεν
ξεκολλάει από τον Γράμμο, από τον
αγώνα του στρατού του. Και τούτο γιατί
ξέρει τι σημαίνει γι’ αυτόν η νίκη του
Δ.Σ.
Η Λαϊκή Δημοκρατία που την βλέπει
σήμερα στην εμβρυική της μορφή είναι
το όνειρο του. Και ξέρει επίσης τι πάει
να πει αν νικηθεί ο στρατός του. Τον
μοναρχοφασισμό τον γνώρισε από
κοντά κι αυτό είναι φρικτό. Κι όταν πια
ωριμάσει μέσα σ’ ένα λαό η θέληση του
να ζήσει λεύτερος τίποτε δεν μπορεί να
τον σταματήσει από του να φέρει την
λευτεριά του. Κι ο Ελληνικός Λαός πήρε
την απόφασή του.
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ΑΠ’ ΤΑ ΛΕΥΤΕΡΑ ΒΟΥΝΑ - ΕΤΣΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Π. ΠΑΙΟΝΙΔΗ, Δ’ (τελευταίο)

Ο

ι Μπουραντάδες κινήθηκαν ενάντια
στο ύψωμα», μου είπε ξυπνώντας με
ο νεαρός διμοιρίτης. Δεν είχε ξημερώσει
ακόμα καλά-καλά κι η Ανατολή στο
βάθος ήταν ολοκόκκινη.
Ήμουν πάνω στο ύψωμα του
Ζωντάντεπε στον Έβρο μαζί με μια
διμοιρία της ΔΝΕ και λίγες θεριστάδες
γυναίκες που δούλευαν στα τριγύρω
χωράφια. Το ύψωμα τούτο βρίσκεται
καμιά δωδεκαριά χιλιόμετρα από το
Διδυμότειχο και δεσπόζει μιας μεγάλης
πεδιάδας με κάμποσα χωριά.
Σε λίγο κινητοποιήθηκε η διμοιρία,
οι γυναίκες πήραν τα όλα τους,
κοινά εγγλέζικα λιανοτούφεκα, και
πήραμε θέσεις. Δεν είδα πουθενά
πανικό ή ανησυχία, σάμπως και
νάταν μια συνηθισμένη μέρα. Τα
παιδιά
τραγουδούσαν
κι
άλλοι
αστειευόντουσαν. Πολλές από τις
γυναίκες δεν ήξεραν καλά τον χειρισμό
του όπλου και ζητούσαν να μάθουν τι
θάπρεπε να κάνουν αν έκαναν εμπλοκή.
Οι μπουραντάδες κύκλωσαν το ύψωμα
και κινιόντουσαν από 4 κατευθύνσεις
με σημαντικές δυνάμεις, ιππικό,
πυροβολικό και τανκς. Ο μεγαλύτερος
κίνδυνος για την ώρα ήταν η πλευρά
προς το Μαυροκκλήσι, όπου βρισκόταν
μια ίλη ιππικού. Έτσι τοποθετήθηκε εκεί

ο κύριος όγκος της διμοιρίας, στάλθηκαν
10 γυναίκες μ’ ένα οπλοπολυβόλο σ’ ένα
βράχο στην άλλη πλευρά και 2 άντρες με
οπλοπολυβόλα στις άλλες δύο πλευρές.
Δεν προφτάσαμε να ταμπουρωθούμε
και άρχιζαν να σφυρίζουν από πάνω μας
οι όλμοι.
Εγώ βρισκόμουνα σε μια ομάδα περί
100 μέτρα στ’ αριστερά της θέσης των
γυναικών.
Οι Μπουραντάδες πλησίαζαν δειλά με
πολύ μεγάλες προφυλάξεις. Απείχαν
ακόμα αρκετά από μας μα τους βλέπαμε
καθαρά.
Στον αριστερό μου τομέα, που
τον υπεράσπιζε η διμελής ομάδα,
ακούστηκαν εκρήξεις. «Πάτησαν τον
γάτο», ακούστηκε μια φωνή. Τούτο στην
αντάρτική γλώσσα πάει να πει «έπεσαν
στο ναρκοπέδιο». Η σκηνή ήταν ωραία.
Οι μπουραντάδες έτρεχαν σαν τρελοί,
ενώ στον τόπο της έκρηξης είχε δυο
πτώματα. Ευκαιρία βλέπετε ζητούν οι
φαντάροι του μοναρχοφασισμού να το
βάλουν στα πόδια.
Άρχισαν το τραγούδι οι νεολαίοι και σαν
φωτιά μεταδόθηκε και στις γυναίκες.
Γελούσαν με τον θάνατο.
Η διμοιρία ήταν πολύ πίσω και δεν
ήξερα τι έκανε, ένας σύνδεσμος όμως
πηγαινοερχόταν φέρνοντας τις οδηγίες

του Πολιτικού Επίτροπου Γαρέφη.
(σημ. Κ: Ο Γαρέφης είναι ο αδελφός του
Οδυσσέα Δελιγιάννη που μένει στην
πόλη Πόντεμπραντι.)
Η πραγματική μάχη δεν άρχισε ακόμη.
Οι μπουραντάδες προετοίμαζαν το
έδαφος με ασταμάτητες βολές όλμων
που όργωναν το ύψωμα ολούθε μας.
«Θάχουμε καλό πανηγύρι», μούπε
ο γέρος, δεν ήταν γέρος, μα έτσι τον
έλεγαν οι άλλοι.
Και ξάφνου ακούστηκαν φωνές «Αέρα!
Αέρα!» Ήταν οι συναγωνίστριες που
άρχισαν να βάζουν από το βράχο τους.
Οι μπουραντάδες πλησίασαν αρκετά,
κινούμενοι από δυο κατευθύνσεις
ενάντιά του με πάνω από 100 άντρες.
Κι οι όλμοι έβαλλαν διαρκώς το βράχο.
Ο εχθρός έστρεφε όλη του την προσοχή
πάνω στην κατάληψη του, γιατί δέσποζε
όλου του άλλου υψώματος.
Στους δικούς μας τομείς η κατάσταση
ήταν στατική. Η όλη δράση περιοριζόταν
στο σφυροκόπημα των θέσεών μας.
Έτσι κοίταζα μ’ αγωνία τον άνισο αγώνα
πάνω στο βράχο. 10 λιανοτούφεκα
και ένα οπλοπολυβόλο ενάντια σε 100
όλμους, πολυβόλα και αυτόματα. Στα
διαστήματα των εκρήξεων των όλων
τεντώναμε τ’ αυτί μας για ν’ ακούσουμε
τα όπλα μας πούβαζαν. Τ’ οπλοπολυβόλο
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δεν θάχε καμιά εμπλοκή;
«Μονάχα 6 έβαλαν τούτη τη φορά»,
ψιθύρισε στον εαυτό του ο γέρος. Μα
οι μπουραντάδες δεν προχωρούσαν.
Έμειναν στα τριάντα μέτρα και
ταμπουρώθηκαν. Οι μαχήτριές μας
έβαζαν σταθερά και στα σίγουρα. Και
νάσου βλέπουμε μια να ξεκολλάει από
το βράχο και να κυλάει προς τα κάτω. Τον
είδαν οι μπουραντάδες και του έβαζαν.
«Θέλουμε σφαίρες, μας έλειψαν», μας
είπε λαχανιασμένη.
«Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν»,
μας φώναξε ενώ έτρεχε πίσω στη θέση
της. Κι ήταν η πρώτη τους μάχη κι ο
βράχος χανόταν μέσα στην καπνιά των
βλημάτων.
3 ώρες κράτησε, έτσι η μάχη. Στους τρεις
τομείς οι μπουραντάδες δε μπόρεσαν
να κάνουν ούτε ένα βήμα μπροστά. Και
το ύψωμα καιγόταν μέσα στη φωτιά.
Μα το κρατούσαν οι μαχητές του Δ.Σ. κι
απέναντι τους βρισκόταν ένας στρατός
που αντιπροσώπευε ότι δεν μίσησαν
παραπάνω στη ζωή τους.
Και να μέσα από την παραζάλη της
μάχης, μέσα από την κόλαση της φωτιάς,
ακούστηκε ένα βουητό που μεγάλωνε
και δυνάμωνε και ξεκαθάριζε ολοένα:
«Μάρκος! «Μάρκος!».
Ήταν η διμοιρία κι έτρεχε προς το μέρος
μας. Κατατρόπωσε την ίλη ιππικού, την
καταδίωξε, κι έρχόταν να διώξει και
απ’ εδώ τους μπουραντάδες. Κ’ ήτανε
λυσσασμένα τα παλληκάρια γιατί βρήκα
τον συναγωνιστή Χατζάκη που τον
έπιασαν το πρωί σφαγμένο.
Δεν πέρασε παρά μισή ώρα κ’ οι
μπουραντάδες έφευγαν και από
τη δική μας πλευρά. Σαν τσακάλια
έτρεχαν τα παλληκάρια μας στον
κατήφορο ενώ έβαζαν διαρκώς κ’ οι
μπουραντάδες πανικόβλητοι έτρεχαν
προς τα αυτοκίνητα που τους περίμεναν
στο δημόσιο δρόμο. 17 νεκρούς και
τραυματίες είχαν.
Οι συναγωνίστριες πάνω στο βράχο
τραγουδούσαν και έβαζαν τις τελευταίες
τους σφαίρες. Ήτανε πανηγύρι πια. Όλοι
φώναζαν και γελούσαν και ο Πολιτικός
Επίτροπος ήθελε να σύρει το χορό.
Οι μπαρουτοκαπνισμένες θεριστίνες
κατέβαιναν από το βράχο φωνάζοντας:
«τους φάγαμε» κ’ οι συναγωνιστές τις
χειροκροτούσαν.
Το βράδυ τραγουδήσαμε και χορέψαμε
πάνω στο Ζωντάντεπε. Μα η ιστορία
είχε και την τραγική της πλευρά. Μια
συναγωνίστρια έκλαιε. Σκοτώθηκε η
αδελφή της απάνω στο βράχο, εκεί
κοντά της. «Έπεσε για την λευτεριά» της
έλεγαν οι άλλες ενώ κείνη σφούγγιζε τα
μάτια της.
Για τους μαχητές του Ζωντάντεπε τούτη
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δεν ήταν καμιά ξεχωριστή μέρα. Κάθε
μέρα κτυπιούνται με τους μπουραντάδες
κι όταν εκείνοι δεν έβγαιναν σ’ επίθεση,
πήγαιναν οι δικοί μας να τους βρουν
μέσα στ’ άντρα τους.
Ο Δ.Σ. δεν ξέρει τι πάει να πει ανάπαυλα.
Τους φασίστες κτυπά μέσα στα φρούρια
τους όπως ο ήρωας σκοπευτής Σώκης
που τάβαλε μέσα στο Διδυμότειχο
μ’ ολάκερη δύναμη χωροφυλακής
με τους δυο τους συντρόφους. Τους
κτυπά στις συγκοινωνίες του όπως οι
σαμποταριστές Ορφέας και Διάκος που
ανατίναξαν μέσα σε τρεις μήνες 20
αμαξοστοιχίες. Και κείνοι που κτυπούν
είναι ήρωες όπως ο Τζίτζιλης που όταν
πιάστηκε αιχμάλωτος πήδηξε πάνω στη
νάρκη φωνάζοντας: «Έτσι πεθαίνουν οι
μαχητές του Δ.Σ.», παίρνοντας μαζί του
στο θάνατο 6 μοναρχοφασίστες.
Κι ο πόλεμος τούτος είναι ανελέητος.
Ο ΔΣ δεν πρόκειται να καταθέσει τα
όπλα προτού συντρίψει οριστικά το
μοναρχοφασισμό και τον θάψει.
Μα κ’ η πάλη αυτή είναι σκληρή,
αδυσώπητη, αιματηρή. Το αίμα χύνεται
σαν ποτάμι και τούτο είναι αίμα ελληνικό,
αίμα λαϊκό, ανεξάρτητα του αν χύνεται
στην πλευρά του μοναρχοφασιστικού
στρατού.
Μα τον πόλεμο δεν το θέλησε ο Λαός.

του ελληνικού λαού είναι κομμάτι
αναπόσπαστο της παγκόσμιας πάλης
του δημοκρατικού στρατοπέδου ενάντια
στους ιμπεριαλιστές μακελλάρηδες για
την ειρήνη και τη δημοκρατία. Κ’ είναι
αγώνας στις προχωρημένες επάλξεις
στην πρώτη γραμμή, και σαν τέτοιος
ζητά την συμπαράσταση όλων των λαών.
Η χαρά των μαχητών του Γράμμου,
του Ζωντάντεπε, του Μοριά και της
Ρούμελης είναι μεγάλη όταν ακούνε
για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης των
λαών για τον αγώνα του. Και τελευταία
ένοιωσαν πολλές τέτοιες χαρές.
Μα οι παρτιζάνοι του Μάρκου έχουν
το δικαίωμα επίσης να περιμένουν
συγκεκριμένη, υλική βοήθεια από τους
φίλους τους. Τα παιδιά τους θέλουν
προστασία κ’ εκείνοι θέλουν φάρμακα,
που δεν έχουν.
Χιλιάδες επίσης αδελφοί, πατέρες, φίλοι
τους βρίσκονται στα μπουντρούμια του
μοναρχοφασισμού και κινδυνεύουν
από στιγμή σε στιγμή να εξοντωθούν.
Τούτοι οι δημοκρατικοί πολίτες, ήρωες
της πρώτης αντίστασης οι παραπάνω,
πρέπει να σωθούν και μπορούν να
σωθούν όταν κινηθούν δραστήρια οι
λαοί κι απαιτήσουν τη σωτηρία τους.
Το καθήκον του απέναντι στην παγκόσμια
υπόθεση της ειρήνης το κάνει με το

Ιούλιος 1948, Τμήμα πυροβολικού του ΔΣΕ, λίγες μέρες προτού κτυπήσει το Διδυμότειχο
(Ευχαριστούμε τον Πανίκο Παιονίδη για τη φωτογραφία, την οποία φύλαξε όλα αυτά τα
χρόνια στο άλμπουμ του. Είναι μία σπάνια φωτογραφία των μαχητών του ΔΣΕ από τον Έβρο
που δημοσιεύεται για πρώτη φορά.)

Του τον επέβαλαν οι ξένοι. Κι όταν ο λαός
πρόσφερε το χέρι του για συμφιλίωση, οι
δολοφόνοι τον κτυπούσαν με το μαχαίρι
πισώπλατα. Και σαν μόνη σωτηρία για
το λαό απόμεινε το όπλο και το βουνό.
Ο Δ.Σ. μάχεται σήμερα για τη σωτηρία
της Ελλάδας και του λαού της, που
παν να τον πνίξουν τα ματοβαμμένα
πλοκάμια
του
ιμπεριαλιστικού
τέρατος. Και τούτη η τιτάνια πάλη

παραπάνω ο ελληνικός λαός. Οι μαχητές
του Δ.Σ. έχουν ανεβάσει τον ηρωισμό
τους σ’ ένα ψηλότερο σκαλοπάτι. Ο
αγώνας τους είναι άμιλλα θανάτου
για τα ανώτερα και ευγενικότερα
ανθρώπινα ιδανικά. Η πάλη τους είναι
πάλη ημιθέων.
Και ένας τέτοιος λαός δεν μπορεί παρά
να νικήσει.

Βιβλιοπαρουσίαση
Γαρέφω, Ταξίδι στις αναμνήσεις μιας ζωής, δύο τόμοι
Φρεγγίδου-Μητρολιού Ελπίδα

Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης
Μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Πολιτικός πρόσφυγας στην Τσεχοσλοβακία
Επαναπατρίσθηκε στην Ελλάδα
(διεύθυνση: Ν. Παντελεήμονας, Κατερίνη, ΤΤ 60065, τηλ: 0030 2352042708)
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εννήθηκε στο χωριό Μελισσουργιό
του Κιλκίς το 1928, από αγροτική
οικογένεια. Αρχές του 1942 οργανώθηκε

Μετά την αποθεραπεία της στάλθηκε
στο Βίτσι και στον Γράμμο, όπου πήρε
μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Δ. Τσεχοσλοβακίας, Άντονι Νόβιτνι.
Στην Τσεχοσλοβακία παντρεύτηκε και
απέκτησε τρία παιδιά. Στα 40 χρόνια της
Νίκης ενάντια στο φασισμό βραβεύτηκε
από το Τσεχοσλοβακικό κράτος με το
μετάλλιο του αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης.
Απόσπασμα από το Β’ τόμο

στην ΟΚΝΕ και το 1943 στην ΕΠΟΝ του
χωριού της, της οποίας ήταν Γραμματέας
μεταξύ των ετών 1943-1946. Την ίδια
περίοδο ήταν μέλος του Εφεδρικού
ΕΛΑΣ. Μέλος του ΚΚΕ από το 1943.
Πήρε μέρος σε όλες τις κομματικές
δραστηριότητες,
συμμετείχε
σε
συλλαλητήρια,
πήρε
μέρος
στη συνδιάσκεψη του ΕΑΜ στα
Θεοδωράκια, στην συνδιάσκεψη της
ΕΠΟΝ στη Βάθη, στη συνδιάσκεψη του
ΚΚΕ στον Αγ. Αντώνιο, ενώ έδρασε και
ως σύνδεσμος στην παραπάνω περιοχή.
Για τη δράση της καταδιώχθηκε από
συμμορίες παρακρατικών και στα τέλη
του 1946 κατέφυγε στον ΔΣΕ μαζί με
τους γονείς και τις δύο αδερφές της,
στο αρχηγείο Κρουσών-Μπέλες, στην
αρχή ως ομαδάρχισσα και στη συνέχεια
ως διμοιρίτισσα της Υποδειγματικής
Διμοιρίας. Τραυματίστηκε σοβαρά
στα πόδια και στο αριστερό χέρι, με
αποτέλεσμα να μεταφερθεί για θεραπεία
στα Λουτρά της Γιουγκοσλαβίας.

με την ιδιότητα της Αξιωματικού της
Υγειονομικής υπηρεσίας του ΔΣΕ.
Στο Βίτσι φοίτησε στη σχολή της ΣΑΓΑ
στην Ε’ Σειρά, από την οποία εξήλθε με το
βαθμό Υπολοχαγού Πεζικού. Συμμετείχε
εκ νέου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις
και τραυματίστηκε βαριά στα πόδια
και το δεξί χέρι με κατάγματα. Μετά
την ήττα του ΔΣΕ κατέφυγε πολιτικός
πρόσφυγας στη Λαϊκή Δημοκρατία
της Τσεχοσλοβακίας, όπου δούλεψε
κομματικά σε διάφορα πόστα.
Πήρε μέρος στην 3η Συνδιάσκεψη
του ΚΚΕ τον Οκτώβρη του 1950, ενώ
παράλληλα πέρασε από τη Σχολή
Μπελογιάννη. Φοίτησε σε χρονιάτικο,
εργοστασιακό σχολείο, δούλεψε στην
παραγωγή, πήρε χρηματικά έπαθλα,
παραθέρισε δωρεάν στη Βάρνα της
Βουλγαρίας και τιμήθηκε με χρυσό,
αργυρό και μπρούντζινο μετάλλιο.
Για τις παραπάνω δραστηριότητές της
έγινε δεκτή μαζί με άλλες γυναίκες
και τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Λ.

Η Γαρέφω, φεύγει από τα Λουτρά, μαζί
με πέντε ειδικευμένους νοσοκόμους
για το ΔΣΕ στα μέσα του Νοέμβρη
του 1947 μετά από την θεραπεία των
τραυμάτων της. Πρώτα τους πήγανε στο
Κουμάνοβο, όπου υπήρχε στρατόπεδο
των ανταρτών με υπεύθυνους τον
Κώστα-Μαύρο και Δάφνη, όπου τους
είπανε να παραδώσουν την στρατιωτική
τους στολή. Μετά από πολλές
αντιρρήσεις και τιμωρία, η Γαρέφω και
οι άλλοι συναγωνιστές της φτάνουν
στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μαθαίνει ότι
ο αρχηγός στο αντάρτικο εκεί είναι ο
Κικίτσας και αμέσως πηγαίνει να τον
βρει για να κάνει τα παράπονα της.
«Έτρεχα, γλιστρούσα στην κατηφόρα να
φτάσω στο χωριό (Κότα) γρήγορα. Μου
έδειξαν το φρουραρχείο, τη διοίκηση
των αξιωματικών. Άλλοι έμπαιναν,
άλλοι έβγαιναν, όλοι καλά ντυμένοι
αξιωματικοί με εξάρτηση, πιστόλια κλπ.
Φύλαγε σκοπός στην πόρτα, τον ρώτησα
αν είναι μέσα ο Κικίτσας. Πήγε κάτι να πει,
δεν επιτρέπεται. Ήμουν αποφασισμένη,
μπήκα ευθεία μέσα παρά τις αντιρρήσεις
του σκοπού. Χαιρέτισα στρατιωτικά.
Αν και το παρουσιαστικό μου ήταν
κωμικοτραγικό, μες στην καρδιά του
χειμώνα με κοντές κάλτσες, φούστα
και όπλο στον ώμο. Έδωσα γνώρα
στον Κικίτσα και για ποιον λόγο τον
επισκέφτηκα. (Στον ΕΛΑΣ πέρασε από το
σπίτι μας μετά τη μάχη της Τούριτσας.
Ο ΕΛΑΣ είχε πολλούς τραυματίες, το
σπίτι μας ήταν νοσοκομείο, επισκέφτηκε

23

τους τραυματίες.). Έφτανε να του
θυμίσω την αποτυχημένη μάχη της
Τούριτσας. Θυμήθηκε την Ποντοκερασιά
και το Μελισσουργιό, το χωριό μου.
Ρωτούσε για τους καπεταναίους του
13ου Συντάγματος Κιλκίς, αν βγήκαν
στο βουνό και ποιοι. Θυμόταν όλα τα
ονόματα, ρώτησε: «Είστε αδελφή του
Γαρέφη;» «Όχι μου το έδωσαν στο
Μπέλες, ψευδώνυμο».
Θύμωσε που δεν ενδιαφέρθηκε
προσωπικά ο λοχαγός για το ντύσιμο
μου. Κοίταξε τα πόδια μου γυμνά, τα
παπούτσια βρεγμένα έχασκαν, οι κάλτσες
μαύρες και τρύπιες, η φτέρνα απ’ έξω,
δεν είχα βελόνα και κλωστή. Ανέφερα
ότι μου είπαν στο Κουμάνοβο να αφήσω
τη στολή μου και ότι η συμπεριφορά
τους δεν ήταν καλή απέναντι στους
μαχητές και τους τραυματίες. Ο Κικίτσας
δε μίλησε. Έγραψε ένα σημείωμα,
κάλεσε τον σύνδεσμο να πάμε μαζί
στην επιμελητεία και να ντυθώ στολή
αξιωματικού. Πήγαμε στην αποθήκη,
υπεύθυνος ήταν ο Γιαταγαντζίδης
Ανέστης από τη Νότια Καρατζιόβα. Το
πρώτο που διάλεξα ήταν να αλλάξω
το μάουζερ με γερμανικό στάγερ με
τρεις ταινίες και ένα στάγερ, γιομάτες
με σφαίρες και 50 σφαίρες χύμα, μια
χειροβομβίδα Μιλς και μια επιθετική.
Μετά φόρεσα ρούχα, δύο πουκάμισα,
άρβυλα, 2 ζευγάρια κάλτσες μάλλινες,
ζωστήρα,
καινούριο
στρατιωτικό
γυλιό, ένα πουλόβερ μακρυμάνικο και
χλαίνη. Επέστρεψα με τον σύνδεσμο
και παρουσιάστηκα στον Κικίτσα. Τον
ευχαρίστησα. Χάρηκε. «Οτιδήποτε
χρειαστείς Γαρέφω, εδώ είμαι», είπε και
χωρίσαμε με χειραψία.
Όταν επέστρεψα πήγα ευθύς στη
διοίκηση του λόχου να αναφέρω την
επιστροφή μου. Ο λοχαγός έμεινε
κατάπληκτος με την εμφάνιση μου.
Τούτη τη φορά έμοιαζα με πραγματική
παρτιζάνα. Μου ζήτησε συγγνώμη
που δεν ενδιαφέρθηκε ο ίδιος. Με
συνόδεψε ως την ομάδα μου μαζί με
τον σύνδεσμό του. Πρώτος ζήτησε
συγγνώμη ο ομαδάρχης. Είχε πολύ χιόνι,
σχεδόν ως το γόνατο, είχε πολύ κρύο.
Έτσι κυλούσαν οι μέρες που ήμασταν
μαζί σκοπιά, περιπολία, υπηρεσία. Πότε
παίζαμε χιονοπόλεμο, πότε το παιχνίδι
τζζζ – όταν τρως σκαμπίλι στο χέρι
ζεσταίνεσαι.
Μια μέρα ήρθε ο λοχαγός με τον
σύνδεσμο του γιατρού, Σακελλαρίου
Νώντα του ΓΑ, με προσωπική διαταγή
να φύγω αμέσως για την Κότα. Τον
Σακελλαρίου δεν τον γνώριζα, ούτε
είχα ακούσει ποτέ το όνομά του.
Συναντηθήκαμε στο φρουραρχείο.
«Συναγωνίστρια Γαρέφω, φεύγεις με τον
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σύνδεσμο για την Κότα. Πάρε το γυλιό
σου», μου είπε ο λοχαγός. Χαιρέτισα
την ομάδα, όλους τους συναγωνιστές.
Λυπήθηκαν όταν έφευγα.
Στο
φρουραρχείο
βρήκα
τον
Σακελλαρίου στο γραφείο του Κικίτσα.
Ο Κικίτσας χάρηκε που με ξαναείδε και
μου πήρε το χέρι. Χαιρετηθήκαμε και ο
Σακελλαρίου με ρώτησε αυστηρά «γιατί
δε δήλωσες νοσοκόμα;». «Δεν θέλω
νοσοκόμα», απάντησα. «Έφυγα από τα
Λουτρά, τελείωσαν τα νοσοκομειακά».
«Τώρα αρχίζεις. Θα δουλέψεις μόνη σου
και θα εφαρμόσεις αυτά που έμαθες»,
μου είπε. Ήταν καλά πληροφορημένος.
Πραγματικά, η δική μου αποστολή ήταν
ειδική. Οι πέντε νοσοκόμοι ήταν καλά
εκπαιδευμένοι. Όλοι τακτοποιήθηκαν.
Ο Τάσος έφυγε για το Καϊμακτσαλάν,
οι άλλοι νοσοκόμοι στις ταξιαρχίες.
«Φεύγεις τώρα αμέσως με τον σύνδεσμο
μου το Θανάση για το νοσοκομείο του
ΔΣΕ πάνω από τα χωριά Πυξό-Άφρικα. Θα
αντικαταστήσεις τον νοσοκόμο Λάζαρο
Τσιτούρα», πρόσθεσε. Δεν γνώριζα
κανέναν, ούτε τον Λάζο Τσιτούρα.
Νοσοκομείο
Το νοσοκομείο ήταν σε μια χαράδρα.
Περίπου 40 τραυματίες με υπεύθυνο
τον Λάζο. Νοσοκόμο και γιατρό μαζί.
Με υποδέχθηκε θερμά. Μου είπε ότι
με περίμεναν κι ότι κι αυτός ήταν να
φύγει από καιρό. Του ζήτησα να με
κατατοπίσει σχετικά με την κατάσταση
των τραυματιών, το φαρμακευτικό υλικό
και τους επιδέσμους. Γέλασε και ρώτησε
αν φέραμε εμείς υλικό. Μου παρέδωσε
καμιά δεκαριά επιδέσμους. Ήταν έτοιμος
να φύγει. Τον παρακάλεσα αν έχει
παραπανίσια λαβίδα, ψαλίδι, νυστέρι.
«Δεν έχω, είπε, αλλά μου δώρισε ένα
ψαλιδάκι. Του ζήτησα να επισκεφτούμε
μαζί τους τραυματίες, δέχθηκε και με
κατατόπισε.
Το αμπρί ήταν μεγάλο, δεξιά κι
αριστερά κρεβάτια από κορμούς
δέντρων, μαλακά, από στεγνές φτέρες.
Ζεστό, χωρίς φωτιά. Τους ανακοίνωσε
ότι θα τον αντικαθιστούσα. Ήταν
έτοιμος να φύγει. «Λάζο, τι θα φάνε οι
τραυματίες;», τον ρώτησα. «Ναι, έχουμε
μαγείρισσα τη Λίζα. Φέρνει τρόφιμα
από την επιμελητεία, ένας παππούς.
Εσύ θα ζητήσεις ότι χρειάζεσαι, τρόφιμα
και επιδέσμους. Και κάτι ακόμα, αν
αιμορραγούν τα τραύματα θα κάνεις
αλλαγές», είπε, χαιρέτισε και έφυγε.
Μείναμε μόνες με τη Λίζα, τη βοηθούσα
στη διανομή του φαγητού, μαζεύαμε τις
καραβάνες, τις πλέναμε. Ήταν αδελφή
του επιμελητή Ανέστη στην Κότα,
Γιαταγαντζίδου λεγόταν κι αυτή. Της

έφερα νέα από τον αδελφό της, ότι είναι
καλά.
Άρχισα να φτιάχνω αλλαγές όλα τα
τραύματα με τη σειρά, με τη λίγη
σουλφαμίδα που άφησε ο Λάζος. Έπλυνα
τους λερωμένους επιδέσμους, τους
στέγνωσα. Μίλησα με τους τραυματίες
για την καθαριότητα και επέμεινα
όσοι μπορούσαν να περπατήσουν,
να βοηθήσουν και τους άλλους
συναγωνιστές. «Να βγάλουμε ένα
πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Να διηγηθείτε
ιστορίες, ακόμα και παραμύθια ή την
περιπέτεια του τραυματισμού σας», τους
είπα. Βγάλαμε υπεύθυνο θαλάμου. Ήταν
ορισμένοι καλλίφωνοι, τραγουδούσαν
πολύ ωραία Θεσσαλιώτικα, τραγούδια
τσια-σίτια-τσιασίτια. «Γελάστε. Το γέλιο
είναι χαρά, είναι υγεία», τους έλεγα.
Ήταν ορισμένοι που διηγούνταν με
επιτυχία, με μαστοριά και χιούμορ
διάφορες περιπέτειες, δικές τους ή που
είχαν ακούσει.
Τους αύξησα τη μερίδα του φαγητού,
ήταν καλομαγειρεμένο. Ο καθαρός
αέρας, η καθαριότητα συνέβαλαν στο να
γίνουν καλά γρήγορα. Άρχισα να κάνω
αλλαγές. Για γάζες έκοβα του καινούριος
επιδέσμους. Οι τραυματίες με την
αλλαγή αισθάνονταν ανακούφιση. Δεν
υπήρχαν ψείρες.
Όλοι είχαν από δυο κουβέρτες, υπήρχαν
στη διάθεσή τους χλαίνες και κάπες για
όποιον κρύωνε, να σκεπαστεί.
Άρχισε η γρήγορη ανάρρωση. Καινούριοι
τραυματίες δε μας έρχονταν. Μόλις
γίνονταν καλά δυο-δυο μαζί ή τρεις τους
έστελνα στην Κότα να παρουσιαστούν
στο φρουραρχείο. Τις περισσότερες
φορές με τον παππού της επιμελητείας.
Στο νοσοκομείο αυτό παρέμεινα
πάνω από ενάμιση μήνα. Η ευθύνη
απέναντι στους τραυματίες και τους
υφιστάμενούς μου ήταν μεγάλη, χωρίς
κανένα εργαλείο, χωρίς απολυμαντικό,
δίχως υλικό για επιδέσμους δίχως
ιατρική επίβλεψη. Δεν παρουσιάστηκε
καμιά μόλυνση.
Όταν έφυγαν και οι τελευταίοι
τραυματίες παραδώσαμε καζάνια,
κουβάδες, κάπες, κουβέρτες στον
παππού, που έρχονταν κάθε μέρα με το
ζώο φορτωμένο. Μαζί με τη Λίζα φύγαμε
για την Κότα. Παρουσιαστήκαμε στο
φρουραρχείο και μείναμε μια μέρα εκεί.
Ήρθε ο Σακελλαρίου και μου έδωσε ένα
σημείωμα να φύγω για το χωριό Ψαράδες
της Πρέσπας με σύνδεσμο. Εκεί είναι
νοσοκόμα και γιατρός. Θα δουλέψεις
μαζί του. Έμεινε πολύ ευχαριστημένος
από τη δουλειά που μου εμπιστεύτηκε.
Εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια. Ήταν
στα μέσα Φλεβάρη το 1948 όταν έφυγα
για τους Ψαράδες.»

Σημείωση Καλημέρας: Ο γιος του
Κικίτσα, Κώστας Πρωτόπαπας-Κικίτσας
είναι συνταξιούχος, δραστήριο μέλος
της ΕΚ Πράγας και μένει στην πόλη
Σούμπερκ. Όσο για την οικογένεια
Γιαταγαντζίδη από τη Νότια, όπως
ξέρετε έχουμε πολλούς συγγενείς της
Λίζας και του Ανέστη που μένουν σε
διάφορες πόλεις στην Τσεχία.
Πεσόντες του ΔΣΕ από το χωριό Μ.
Στέρνα, σελ. 280-281
(Κ: Είμαστε υπερήφανοι που ανάμεσα
μας βρίσκονται τα παιδιά, εγγόνια και
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Αγαδονικιάδης Μιχάλης
Αγαθονικιάδης Γιώργος
Γιακουσίδου Ελένη
Γυμνόπουλος Θεόδωρος
Γουρουτίδης Κώστας
Γυμνόπουλος Γιώργος
Γυμνοπούλου Δέσποινα
Γεωργιάδης Μανώλης
Δαμιανίδης Κοσμάς
Δαμιανίδου Παρασκευή
Γιακουσίδης Στυλιανός
Ιωαννίδης Παναγιώτης
Κοσμίδης Θεοχάρης
Κοσμίδης Γρηγόρης
Καλτσίδης Χαράλαμπος

Εκτελεσθέντες
1.
Αναστασιάδης Νικόλας
2.
Γυμνόπουλος Παύλος
3.
Γιδερίδου Φωτεινή
4.
Γιδερίδου Κίτσα
5.
Γεωργιάδου Όλγα

δισέγγονα των ηρώων της Μεγάλης
Στέρνας και πιστεύουμε ότι ποτέ τους
δεν θα ξεχάσουν την ηρωική ιστορία
των πατεράδων και μανάδων τους,
των παππούδων και γιαγιάδων τους,
των συγγενών τους, οι οποίοι έδωσαν
τη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον,
για τα υψηλά ιδανικά, για μια δίκαια
κοινωνία. Το λιγότερο που μπορούν να
κάνουν σήμερα ως φόρου τιμής στους
ήρωες αυτούς, είναι να μάθουν λίγα για
την Εθνική Αντίσταση και για τον ηρωικό
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και να
μην ευθυγραμμίζονται μ’ όλους αυτούς
που τους λένε ‘καιρός να τα ξεχάστε

όλα αυτά» ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν να
συκοφαντούν τους ήρωες μας, τους
συγγενείς μας που ποτίσανε τα βουνά
της Ελλάδας με το αίμα τους… διότι οι
ίδιοι όχι μόνο τα έχουν ξεχάσει αλλά
περάσανε από την άλλη όχθη για να
συκοφαντούν, διαστρεβλώνουν και
παραχαράζουν την λαμπρή ιστορία του
ΔΣΕ ακόμα κι εδώ σήμερα στην Τσεχία.
Τους απαντάμε με ένα μεγάλο ΟΧΙ
στη μνήμη των πεσόντων ηρώων της
Εθνικής Αντίστασης μας και του ηρωικού
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. ΤΖΧ)

16. Καλτσίδης Κωνσταντίνος
17. Καλτσίδου Ολυμπία
18. Καμπουρίδης Κωνσταντίνος
19. Καμπουρίδης Γιώργος
20. Μαυρογιαννίδης Συμεών
21. Μαυρογιαννίδης Κώστας
22. Μιχαηλίδης Γιώργης*
23. Μιχαηλίδης Μιχάλης
24. Μιχαηλίδης Λάζαρος
25. Παπαδόπουλος Μιχάλης
26. Παταρίδης Ευστάθιος
27. Παταρίδης Σπυρίδων
28. Παταρίδου Πηνελόπη
29. Πολίδης Γεώργιος
30. Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
6. Ιακωβίδης Παναγιώτης
7. Ιακωβίδου Όλγα
8. Ιακωβίδου Καρτερή (Κατίνα)
9. Παταρίδου Σοφία (η μάνα του Γιάννη)
10. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα

Μαγειρεύουμε με την Κωνσταντίνα Φασούλα
Ηπειρώτικη πίτα
Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Φασούλα για την συνταγή που μας έστειλε…
Η πίτα είναι φαγητό για κάθε μέρα…

Κρεατόπιτα
Υλικά: 2 κιλά κρέας από αρνί ή πρόβατο, 5 κρεμμύδια, Αλάτι και πιπέρι μαύρο και
κόκκινο, Λάδι, Ζύμη για 3 φύλλα πίτας, Λάδι για τα φύλλα
Ζύμη για 3-4 φύλλα με αυγό: 450 γρ. αλεύρι, 4 αυγά, Αλάτι νερό όσο πάρει
Εκτέλεση:
Βάζουμε το κρέας να βράσει. Το ξαφρίζουμε όταν χρειάζεται. Στη συνέχεια
προσθέτουμε τα κρεμμύδια, το αλάτι, το πιπέρι και αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί
μέχρι να μείνουν με λίγο ζουμάκι. Ετοιμάζουμε τα φύλλα με το αυγό. Κάνουμε την
ζύμη και ανοίγουμε 3 με 4 φύλλα. Τα βάζουμε ένα-ένα στον φούρνο και τα ψήνουμε
μέχρι να ροδίσουν. Τα φύλλα αυτά τα σπάζουμε σε κομμάτια. Στρώνουμε τα 3 απλά
φύλλα πίτας ένα-ένα αφού τα έχουμε λαδώσει. Από πάνω βάζουμε τα ψημένα και
σπασμένα φύλλα με αυγό και από πάνω το κρέας με τα κρεμμύδια και το ζουμάκι
όχι πολύ ζεστό. Γυρίζουμε τις άκρες των φύλλων σε ωραίο κοθόρι. Την βάζουμε στον
φούρνο και την ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 1 ώρα περίπου.
Καλή όρεξη σε όλους και όλες που θα την φτιάξουν και θα φάνε… αυτή την νόστιμη
πίτα!!!! Εγώ θέλω να την δοκιμάσω!!!
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ο Κώστας Λέκκας από την Νέα Υόρκη
(βλ. Καλημέρα τ. 3 για τον ήρωα Κώστα,
σ. 26, «Κρατάω γιατί πιστεύω στο ΚΚΕ»
– ο σ. Κώστας είναι 95 χρονών, και πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση, μαζί με
την οικογένεια του πήγε στην Ελλάδα
και υπηρέτησε στον ΕΛΑΣ για δυόμισι
χρόνια.), γράφει:
Προς Τασούλα Ζησάκη, Περιοδικό
Καλημέρα, 14 Οκτώβρη 2013
Αγαπητή Συντρόφισσα,
Έλαβα το περιοδικό σας μέσω του
Συντρόφου Νίκου Καλόγερου. Σας
συγχαίρω για το αξιόλογο περιεχόμενό
του και για τις προσπάθειές σας
να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη
του λαού μας που πάλεψε για τις
πανανθρώπινες αξίες της λευτεριάς, της
εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της λαϊκής κυριαρχίας.
Είστε άξιοι απόγονοι του Δημοκρατικού
Στρατού της Ελλάδας.
Η σημερινή κατάσταση στην πατρίδα
μας και ευρύτερα στον κόσμο επιβάλλει
την ανασυγκρότηση των δυνάμεών
μας και του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος.
Παραμένουμε
πάντα
ενωμένοι και μαχητές υψηλών στόχων,
δίνοντας αποφασιστική απάντηση στο
απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού
και στις αιμοσταγείς πρακτικές του
ιμπεριαλισμού.
Θα επιθυμούσα να μου αποστέλλατε το
περιοδικό σας ώστε να ενημερώνομαι για
το αξιέπαινο έργο και τις δραστηριότητές
σας. Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων του
ΚΚΕ Νέας Υόρκης στέλνω θερμούς,
αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα
μέλη της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ και της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο σύντροφος Κώστας Λέκκας
Υ.Γ. Η επιταγή είναι μια συμβολή
προσφορά για την έκδοση του περιοδικού
σας. Αν μπορείτε, επικοινωνήστε μαζί
μου για να συζητήσουμε τρόπους
συνεργασίας των δυο Λεσχών Φίλων του
τιμημένου ΚΚΕ.
Κ: Ευχαριστούμε τον σ. Κώστα για
την προσφορά 500$ για το περιοδικό
μας. Μετά από την τηλεφωνική μας
συζήτηση, θα συναντηθούμε με τον
σ. Κώστα στη Λεμεσό το Πάσχα και θα
είναι τιμή μας να ακούσουμε την ιστορία
της ηρωικής ζωής του στην Αμερική και
Ελλάδα.
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Μια πολύ συγκινητική επιστολή από τα
Σκόπια του Πέτρου Τσούνη:
(Ευχαριστούμε τον Μιλάν Κότα και τη
συντρόφισσα του Πασχαλίνα για το
υλικό που μας στείλανε. Οπωσδήποτε
θα επικοινωνήσουμε με τον σ. Πέτρο
Τσούνη, μαχητή του ΔΣΕ.)
Από τον καθηγητή Δρ. Μιλάν Κότα,
Οστράβα, διεύθυνση: Nam. Vaclava
Vacka 6044, 70800 Ostrava-Poruba, τηλ:
595176109, κινητό 737933794, πρώην
διευθυντής του συγκροτήματος Γότσε
Ντέλτσεβ (3.10.2013)
Περιεχόμενο της επιστολής στα
ελληνικά:
Ο κ. Κότα με τη συντρόφισσα του
Πασχαλίνα επισκέφτηκαν τον αδερφό

της Πασχαλίνας Πέτρο Τσουνόφσκι
(Τσούνης), ο οποίος διαμένει στα Σκόπια.
Σήμερα είναι 87 χρονών. Η οικογένεια
Τσουνόφσκι (Τσούνης) κατάγονται
από το χ. Ίδα (Στράιστα) της περιοχής
Έδεσσας. Όλη η οικογένεια πήρε
δραστήριο μέρος στον εμφύλιο πόλεμο
στις μάχες του ΔΣΕ το 1949 και στις
αρχές του 1950. Ο Αποστόλης (αδερφός
του Πέτρου) σκοτώθηκε το 1949 στο
Μάλι-Μάδι. Μετά την υποχώρηση
του ΔΣΕ, η οικογένεια αναγκάστηκε να
διαφύγει στα Σκόπια, ενώ ο Πέτρος
έφτασε στην Τασκένδη (με τα μάχιμα
τμήματα του ΔΣΕ) και η Πασχαλίνα μαζί
με πολλά άλλα παιδιά μεταφέρθηκε
στην Τσεχοσλοβακία.
Όταν συναντηθήκαμε, ο Πέτρος μας
μίλησε για τον εμφύλιο πόλεμο. Τον
παρακάλεσα να γράψει μερικά λόγια για
το περιοδικό Καλημέρα. Την επιστολή

του μαζί με δύο φωτογραφίες σας τις
στέλνω μαζί με τη δική μου επιστολή.
Εάν ενδιαφέρεστε για το δικό του
«Θυμάμαι», μπορείτε να επικοινωνήσετε
στην διεύθυνση του:
Petros Cunovski
Vidoe Smilevski-Bato
10-A ii/1/1
Aerodrom, Skopje
FYROM
Tel: 0038925207952
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Prof. dr. Milan Kota, CSc
(Η μετάφραση είναι δική μου – Τασούλα
Ζησάκη, οπότε εκτός εάν υπάρχει λάθος
στο περιεχόμενο, μη μου κάνετε καμιά
κριτική….)
Η επιστολή του Πέτρου Τσουνόφσκι
(Τσούνης,
στα
ελληνικά,
στη
φωτογραφία ο Πέτρος Τσουνόφσκι,
μαχητής του ΔΣΕ):
Σύντροφοι!
Τη φωτογραφία που σας στέλνω είναι
από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
Είμαστε στο βουνό Πάικο. Είμαστε
αντάρτες εθελοντές του 1946. Είμαστε
στο λόχο του Καπετάνιου Σαλταπίδα.
Στην φωτογραφία είναι από αριστερά
όρθιος ντυμένος στα αντάρτικα. Εγώ
είμαι στην κάτω σειρά, ο τρίτος από
αριστερά.
Εμείς δρούσαμε περισσότερο στην
περιοχή από Ηγουμενίτσα μέχρι την
Αριδαία. Στη μάχη της Αριδαίας στην
οπισθοχώρηση, ένα βλήμα τραυμάτισε
τον Καπετάνιο Σαλταπίδα και στο
δρόμο για την Τζένα, στη Φούστανη
μας πέθανε. Έτσι χάσαμε τον ήρωα, τον
αξέχαστο Καπετάνιο Σαλταπίδα.
Εμείς δώσαμε πολλές μάχες και
πολλά θύματα από το Πάικο μέχρι
το Γράμμο. Εγώ στο Γράμμο ήμουνα
στην ταξιαρχία του Σουμαΐδη, στη
1.

2.

3.

Δημοκρατική Νεολαία. Η ταξιαρχία
αυτή συγκροτήθηκε στο Πευκόφυτο στο
Γράμμο. Εμάς εκεί, τους αντάρτες του
Πάικου μας μάζεψε ο Μπαρτζιώτας για
να αναλάβουμε ως αξιωματικοί.
Να μην σας λέω πολλές αναμνήσεις στο
γράμμα αυτό. Μας έδιωξαν οι μερικάνοι
και από Αλβανία μέσω Τουρκίας πήγαμε
στην Τασκένδη. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
Εάν κανείς με γνωρίζει, ας γράψει

στην διεύθυνση μου (σημ.Κ: πάνω,
στην επιστολή του καθηγητή Κότα) στα
Σκόπια.
Το γράμμα και τις φωτογραφίες θα σας
τις δώσει η αδερφή μου. Είμαι ο Πέτρος
από την Καρατζόβα.
Μαζί με την επιστολή του Πέτρου
πήραμε και μία λίστα με τα ονόματα
των μαχητών του ΔΣΕ δημοσιευμένα
στο βιβλίο του Χρήστου Αντονόφσκι που
αναφέρετε για την ΕΑ και το ΔΣΕ στην
περιοχή Πέλλας. Έκδοση Κουλτούρα –
Σκόπια, 1960. Η σύνταξη του Καλημέρα
προσπάθησε να βρει τα ονόματα αυτά
για να δημοσιεύσουμε περισσότερες
λεπτομέρειες για τους ήρωες του ΔΣΕ.
Από τη λίστα δημοσιεύουμε τα ονόματα
των σκοτωμένων με λεπτομέρειες
από τους τόμους Έπεσαν για τη ζωή,
έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ και τα ονόματα
των Σλαβομακεδόνων μαχητών του
ΔΣΕ. Τα ονόματα είναι όπως γράφονταν
εκείνης της περιόδου, στα ελληνικά.
Η λίστα είναι γραμμένη στα σλάβικα
και τα περισσότερα ονόματα έχουν το
αντίστοιχο σλάβικο όνομα. (Ευχαριστώ
τον Δρ Ιβάν Ντορόφσκι για την βοήθεια
του να βρω την αντίστοιχη ελληνική
ονομασία.)

Τσούνης Απόστολος του Νίκου και της Θεοδώρας, γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Ίδα Πέλλας. Γεωργός-τσαγκάρης. Στις
10-7-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Φοίτησε στην Δ’ Σειρά της ΣΑΓΑ (σημ. Σχολή
Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ) και ονομάστηκε ανθυπολοχαγός. Στις 5-11-48 με Ημερήσια Διαταγή (ΗΔ)
του Γενικού Αρχηγείου (ΓΑ), πήρε έπαινο γιατί διακρίθηκε στις μάχες του Αποσπάσματος Γράμμου (Διλοχία Παλαιολόγου)
τον Οκτώβρη 1948. Μετά υπηρετούσε στην 103η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 17 Απρίλη 1949 στο Ξινό Νερό Αμυνταίου
Φλώρινας, κτυπημένος από αεροπλάνο. (Οι πληροφορίες που γράφει ο Χρήστος Αντονόφσκι είναι εκτός από το όνομα
Αποστόλ Νικόλοφ Τσούνοφ και ότι ο Απόστολος σκοτώθηκε το 1949 στο Μάλι-Μάδι.)
Τσούνης Πέτρος του Σωτήρη, γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Ίδα Πέλλας. Στις 4-10-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στη
Σχολή Ομαδαρχών του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. Σκοτώθηκε το Μάη 1949 στο Δημόσιο Δρόμο Φλώρινας. (Οι
πληροφορίες του Χρήστου Αντονόφσκι είναι ότι ο Πέτρε Σοτήροφ Τσούνοφ σκοτώθηκε το 1949 στο χ. Μπάνιτσα, Λερίνσκο
δηλαδή στο χωριό Βεύη Φλώρινας.)
Τανούρης Χρήστος του Θανάση και της Ευσταθίας, από το χωριό Ίδα Πέλλας. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις
γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Μετά τη Βάρκιζα πιάστηκε, κακοποιήθηκε, φυλακίστηκε. Στις 28-4-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιωματικών του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. Ως ελεύθερος σκοπευτής ανέπτυξε σημαντική
δράση. Ανατίναξε πολλά αυτοκίνητα του εχθρού. Σκοτώθηκε στις 27 Ιούνη 1948 στη μάχη που έδωσε με την ομάδα του στη
Φιλώτεια Αριδαίας, όπου αντιμετώπισε με την ομάδα του εχθρική δύναμη 600 ανδρών, ώσπου κατέφθασαν τμήματα του
ΔΣΕ και ανέτρεψαν τα σχέδια του εχθρού, για την κατάληψη της Φούστανης. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/
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γμα 8-10-48). (Ο Χρήστος Αντονόφσκι γράφει- ότι ο Χρήστος Ατανάσοφ Τανούροφ, σκοτώθηκε το 1948 στο χ. Κοζουσάνι,
δηλαδή Φιλώτεια.)
Τανούροφ Μποζίν του Νικόλα, σκοτώθηκε 1948 στο Γράμμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρήστου Αντονόφσκι. Δεν
βρήκαμε το όνομα του στο Έπεσαν για τη ζωή. Αλλά βρήκαμε άλλα δύο ονόματα πιθανών της οικογένειας Τανούρη. Αυτά
είναι: Τανούρης Δημήτρης του Γιώργου από την Αριδαία Πέλλας. Μαχητής του 711 Τάγματος του Αρχηγείου ΠάικουΚαϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Μάη 1949 στη Σωσάνδρα Πέλλας. Επίσης Τανούρης Ηλίας, αξιωματικός του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου – δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.
Τορόντσεφ Πασκάλ Ρίστοφ, σκοτώθηκε το 1948 στις μάχες του Καϊμάκτσαλαν. Δεν βρίκαμε το όνομά του στο Έπεσαν για τη
ζωή.
Τορόντσεφ Γιώργης του Πέτρου, σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο, σύμφωνα με τον Χρήστο Αντονόφσκι. Δεν βρήκαμε το
όνομα του στο Έπεσαν για τη ζωή.
Μπόντσεφ Ρίστο Ιοβάνοφ, σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι. Δεν βρήκαμε το όνομα του στο Έπεσαν για τη ζωή.
Μπόντσεφ Ρίστο Ατανάσοφ, σκοτώθηκε το 1948, στο χ. Δραγομάντσι (Άψαλος, Πέλλας. Δεν βρήκαμε στοιχεία στο Έπεσαν
για τη ζωή.)
Μπένοφ Παντίλ Ιοβάνοφ, σκοτώθηκε το 1948 στο Καϊμακτσαλάν. (Δεν βρήκαμε στοιχεία στο Έπεσαν για τη ζωή.)
Όρλοφ Πέταρ Ατανάσοφ, σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο. (Δεν βρήκαμε στοιχεία στο Έπεσαν για τη ζωή.)
Ντρενόφτσε Ντιμίταρ Ρίστοφ σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο. (Δεν βρήκαμε στοιχεία στο Έπεσαν για τη ζωή.)
Καρατσανίδης Θεόδωρος του Νικόλαου, σκοτώθηκε το 1949 στο Καϊμακτσαλάν. (Δεν βρήκαμε στοιχεία στο Έπεσαν για τη
ζωή.)
Χαραλαμπίδης Αθανάσιος του Σωκράτη, σκοτώθηκε το 1947 στο Καϊμακτσαλάν. (το ίδιο…)
Θεοδωρίδης Παντελής του Βασιλείου, σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο. (το ίδιο…)
Ελισσάβετα Μαρίδη του Χαραλάμπου, σκοτώθηκε το 1948 στο Βίτσι. (το ίδιο…)
Καρυπίδη Μυροφόρα του Αβρ., σκοτώθηκε το 1949 στο Καϊμακτσαλάν. (το ίδιο…)
Μαυρίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου, σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι. (το ίδιο…)
Τσανικλίδης Γιάννης του Μιχαήλ, σκοτώθηκε το 1946 στο χ. Ν’τε (Νότια) στον όρο Κοζούχ (το ίδιο, Κοζούχ Τζένα?)
Τσακαλίδης Χριστόδουλος του Παύλου, σκοτώθηκε το 1946 στο Πάικο. (το ίδιο…)

Από το Κεφαλοχώρι (ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ),
Κόνιτσας, Ιωαννίνων, γράφει ο
Σωτήρης Φασούλης. Ευχαριστούμε
τον Σ. Φασούλη για τη συνδρομή 15
ευρώ, η οποία μας βοηθάει για την
ταχυδρόμηση του περιοδικού στο
εξωτερικό. Επίσης τον ευχαριστούμε
για το CD Τα Ηπειρώτικα, Ηχογραφήσεις
που έγραψαν ιστορία. Στη φωτογραφία
πρώτο πλάνο ο Σωτήρης Φασούλης.

Εικοσιτέσσερις ήταν οι μαχητές και
μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ) και δεκαοχτώ τα θύματα
της εμπόλεμης αυτής κατάστασης.
Όλοι νέοι, άλλοι με μικρές και μεγάλες
οικογένειες, ή νιόπαντροι και οι
περισσότεροι ανύπαντροι.
Η πολιτεία αποκατέστησε όλα τα θύματα
του εμφυλίου ηθικά και υλικά.
Εμείς έχουμε χρέος να τιμήσουμε

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι
συγγενείς
θυμάτων
του
εμφυλίου πολέμου του χωριού μας
συγκεντρώθηκαν στις 10 Αυγούστου του
2003 στην κεντρική πλατεία του χωριού
για να δώσουν φόρο τιμής και μνήμης
σ’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους κατά
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

σήμερα όλους μαζί, όλους αυτούς που
θυσιάσθηκαν και να διατρανώσουμε ΟΧΙ
ΞΑΝΑ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.
Στη συγκέντρωση αυτή των κατοίκων του
χωριού κρατήθηκε ένα λεπτός σιγής στη
μνήμη όσων χάθηκαν κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου και ομόφωνα
διατράνωσαν ποτέ η Πατρίδα μας να
μην ξαναδεί τέτοιο εμφύλιου σπαραγμό
του οποίου το χωριό μας πλήρωσε πολύ
ακριβά και από τις δυο πλευρές.
Η Ευαγγελία Καρανίκα που σπούδασε
και εργάσθηκε 30 χρόνια στην ΟΣΤΡΑΒΑ,
χαιρετά όλους τους Έλληνες που
βρίσκονται ακόμη στην Τσεχία, όπου
αρκετοί της είναι γνωστοί και φίλοι.
Τα ονόματα και τα στοιχεία που
δημοσιεύονται στο Καλημέρα μου τα
δώσανε ο Ευάγγελος Ν. Σδούκος και η
Ευαγγελία Θ. Καρανίκα.

Μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που χάθηκαν στις μάχες
του εμφυλίου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Σδούκος Αχιλλέας του Μιχαήλ			
Σδούκος Διομήδης του Χρήστου
Σδούκος Δημήτριος του Χρήστου
Σδούκος Νικόλαος του Δημοσθένη
Σδούκος Σωτήριος του Δημοσθένη
Σδούκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Σδούκος Αλέξανδρος του Παναγιώτη
Σδούκος Αλκιβιάδης του Παναγιώτη
Σδούκος Ιωάννης του Ανδρέα
Σδούκος Αθανάσιος του Ανδρέα
Σδούκος Μιχαήλ του Χρήστου
Σδούκος Χρήστος του Επαμεινώνδα

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Σδούκος Γεώργιος του Βασιλείου
Σδούκου Παναγιώτα του Λεωνίδα
Νούτσου Κωνσταντίνα του Αποστόλου
Νούτσος Χρήστος του Αντωνίου
Καρανίκας Απόστολος του Γρηγορίου
Καρανίκας Δημήτριος του Ευαγγέλου
Καρανίκας Μιχαήλ του Δημητρίου
Καρανίκας Αχιλλέας του Κωνσταντίνου
Φασούλη Ευφροσύνη του Βασιλείου
Φασούλης Απόστολος του Νικολάου
Τσίος Αθανάσιος του Ιωάννη
Μήτσης Θεόδωρος (στην γερμανική κατοχή)

Θύματα της εμπόλεμης κατάστασης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καρανίκας Ευάγγελος του Ιωάννου
Καρανίκας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
Νούτσος Ευάγγελος του Δημητρίου
Νούτσος Χαράλαμπος του Δημητρίου
Νούτσος Θεόδωρος του Δήμου
Νούτσος Νικόλαος του Χρήστου
Σδούκος Γεώργιος του Λαμπράκη
Σδούκος Απόστολος του Μιχαήλ

Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει η Άννα
Κεφαλέλη
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ
Αυτά τα λόγια άκουγα μικρή και μεγάλη
από την μητέρα μου που έφυγε για τον
πόλεμο από το μικρό χωριό της στον
Έβρο. Με λαστιχένια παπούτσια, με
κόκκινο φουστανάκι στα 17 της χρόνια,
έφτασε στα βουνά του Γράμμου-Βίτσι
με το ντουφέκι στον ώμο, πεζοπορία
με τους Αγωνιστές του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας.
Αγωνίστρια
και
αυτή,
βαριά
τραυματισμένη στα 18 της, μεταφέρθηκε
στα σύνορα της Αλβανίας. Μετά, έφτασε
στη Βουλγαρία όπου η περιποίηση ήτανε
αξέχαστη.
Άραξε στη Ρουμανία για 35 χρόνια.
Φροντίδα αξέχαστη από πονεμένους
λαούς. Πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι
οι ίδιοι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, αυτοί οι Άνθρωποι, αυτοί οι λαοί
κι όμως περήφανοι, μας έδωσαν το Χάδι
της μάνας, των αδελφών, τη ζεστασιά
και την μπουκιά τους από το στόμα τους
για να σταθούν όρθιοι οι εξαντλημένοι
Έλληνες Αγωνιστές του Εμφυλίου.
Τους φιλοξένησαν στα Ανάκτορα των
βασιλιάδων, τους δώσανε την σοκολάτα
που δεν είχανε δει στα παιδικά τους
χρόνια. Έτσι, για να δυναμώσουν.
Με λίγα λόγια τους δώσανε και του
πουλιού το γάλα. Αυτή την έκφραση

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σδούκος Κοσμάς του Ορέστη
Σδούκος Ιωάννης του Ναούμ
Τσίος Επαμεινώνδας του Γεωργίου
Τσίος Βασίλης του Ιωάννου
Τσίος Αναστάσιος του Γεωργίου
Τσίος Γεώργιος του Αναστασίου
Τσίος Δημήτριος του Ιωάννου
Νούτσος Φώτιος του Χαραλάμπου
Φασούλης Αθανάσιος του Χρήστου
Νούτσος Νικόλαος του Σπυρίδωνα (ιταλικό πόλεμο)

τη διάβασα σε πολλές αφηγήσεις σε
βιβλία που περιγράφουν την περιπέτεια
ζωής στα πέτρινα χρόνια του Εμφυλίου.
Αληθινές ιστορίες που γράφτηκαν
αλλά και συζητήθηκαν στα χρόνια της
ξενιτιάς, στις μεταξύ τους εξιστορήσεις.
Οι Έλληνες Αγωνιστές του Εμφυλίου
ζήσανε σε διάφορες χώρες αλλά οι
περιγραφές τους είναι ίδιες- ζεστασιά
και αγάπη από λαούς που δεν γνώριζαν,
από ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ άγνωστους...και με
γλώσσα και κουλτούρα που δεν ήξεραν.
Έλεγαν και του πουλιού το γάλα
και έσταζαν μέλι οι κουβέντες τους.
Δακρύζανε τα μάτια τους. Και το λέγανε
συχνά. Ίσως να θέλανε να το ακούσουμε
και να το εμπεδώσουμε εμείς τα παιδιά
τους. Ίσως να ήθελαν να το ακούσουν
και άλλοι, να το μεταδώσουμε στο
Αύριο, για να ακουστεί φωναχτά και
να μείνει γραπτά αυτό το μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους λαούς που απλόχερα
πρόσφεραν με τη βοήθεια και των
Κομμουνιστικών Κομμάτων τους, την
ΑΓΑΠΗ και την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στους λαούς
που αγωνίζονται για τα δίκαια τους.
Σήμερα όμως βλέπουμε άλλες πληγές.
Άνθρωποι πεινασμένοι, εξαθλιωμένοι
και κυνηγημένοι από τις απειλές του
πολέμου, της φτώχειας και της πείνας.
Φεύγουν όπου-όπου τρομαγμένοι
για να γλυτώσουν από το ΚΑΚΟ.. Να
σωθούν...Να πάνε που...Στη ΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΟΙ ευαίσθητοι Ευρωπαίοι σε ρόλο
παρατηρητή μετράνε τους νεκρούς και
τα φέρετρα κάθε μέρα. Οι καπιταλιστές
σχεδιάζουν την ατζέντα του μέλλοντος,...
τον φραγμό στη ζωή αυτών των
Ανθρώπων που χτες ζούσαν τη φτώχεια
και σήμερα την φρίκη. Είναι μάτια
ορθάνοιχτα και φιγούρες τρομαγμένες
από τα τύμπανα του πολέμου. Ποτάμια
ατελείωτα ανθρώπων από τη Συρία,
Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Αίγυπτο
και αύριο σύμφωνα με τα προγράμματα
των μεγάλων επενδυτών όπως τους
λένε ίσως το Ιράν και βλέπουμε...Αυτές
είναι οι δυο όψεις του νομίσματος σε
αυτή τη ζωή: Τα απάνθρωπα συστήματα
της εκμεταλλεύσεις του ανθρώπου σε
όλα τα στάδια του καπιταλισμού και η
προστασία του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και των λαών
στα χρόνια του Σοσιαλισμού και των
Κομμουνιστών. Ας μη φοβόμαστε και ας
το λέμε φωναχτά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους λαούς
των χωρών της Σοσιαλιστικής Κοινωνίας
- Τσέχους, Ρουμάνους, Βούλγαρους,
Γιουγκοσλάβους, Ρώσους, Πολωνούς,
Ανατολικούς Γερμανούς και Ούγγρους.
Κουβαλάμε μέσα μας την γλώσσα
τους, τον πολιτισμό τους, την Ιστορία
τους και την φιλοξενία τους. Τους το
χρωστάμε αυτό το μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
(14-9-2013 Θέρμη-Θεσσαλονίκης ΑΝΝΑ
ΚΕΦΑΛΕΛΗ)

Εκείνοι που φεύγουν
Βασίλης Δούλος (1934-2012)
Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο Νίκος Καλόγερος

Ο

φίλος μας συγγραφέας Δούλος Βασίλης
γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου
1934 στην Ιτιά Λάρισας. Απεβίωσε στις 19
Δεκεμβρίου 2012. Εκπληρώθηκε η τελευταία
του επιθυμία να ταφεί στο χωριό του.
Μέσω της Καλημέρας θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του. Ήταν ένας αξιόλογος
άνθρωπος και αγωνιστής.
Μετά τη Βάρκιζα (1945) εξορίστηκε στα 13
του χρόνια στη Μακρόνησο. Μετά τη Βάρκιζα
οι τρομοκράτες εκτέλεσαν τον πατέρα του,

τον Χρήστο Δούλο. Ο επιζώντας αδερφός
του Γιώργος Δούλος (Ντίβος) πήρε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση και στον Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ).
Πέθανε πιστός στα ιδανικά της πατρίδας. Οι
πολιτικοί πρόσφυγες ποτέ δε θα σε ξεχάσουν.
Από το βιβλίο του Βασίλη Χ. Δούλου «Κάτω
Όλυμπος, η οδύσσεια ενός 13χρονου στη
Μακρόνησο», Λάρισα 2010, Γραφικές
Τέχνες-Εκδόσεις
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Η έκπληξη αποκαλύφθηκε το άλλο πρωί
Μετά από ένα ολονύκτιο ταξίδι, με χίλιους
δυο προβληματισμούς στον καθένα μας,
λέγοντας άλλος το κοντό του και άλλος το
μακρύ του, και πριν καλά-καλά ξημερώσει,
ακούστηκαν οι αλυσίδες της άγκυρας να
βυθίζονται στη θάλασσα, γεγονός που
φανέρωνε τον τερματισμό του… ταξιδιού
μας. Αμέσως οι πόρτες του σιδερένιου…
καρχαρία άνοιξαν, για ν’ αποκαλύψουν σ’
όλους εμάς την ως τότε κρυμμένη έκπληξη.
Η Μακρόνησος, η Μακρόνησος,
άρχισαν να ψιθυρίζουν οι πιο ηλικιωμένοι
κι ένας κρύος ιδρώτας άρχισε να κυλάει στα
κατάκοπα μέτωπα όλων μας.
Πω, πω, τι μας περιμένει, έλεγαν
και ξαναέλεγαν απογοητευμένοι όλοι οι
κρατούμενοι.
Και η επιβεβαίωση αυτών των ανησυχιών
τους δεν άργησε να επαληθευτεί. Οι
πρώτες βάρκες της μεταφοράς μας, από
το μεταγωγικό στο ξερονήσι έκαναν την
εμφάνισή τους. Συνοδοί τους ήταν κάποιοι
υποτιθέμενοι «ανανήψαντες» στρατευμένοι,
οι οποίοι θέλοντας να αποδείξουν στους
πρώην ομοϊδεάτες τους, την… πλύση
εγκεφάλου που είχαν υποστεί από τα νέα
αφεντικά τους, άρχισαν νωρίς-νωρίς να
αξιοποιούν τον άχαρο ρόλο τους.
Πρώτος στόχος τους υπήρξα και πάλι εγώ,
γιατί όπως δήλωσαν τους προκάλεσε
εντύπωση η ηλικία μου.
-Πόσων χρονών είσαι μικρέ; Ήταν
και εδώ η ερώτησή του… καλωσορίσματος.
Και φυσικά, όπως ήταν επόμενο, για την
ειλικρινή απάντηση που τους έδωσα,
έλαβα ως αμοιβή, τις πρώτες… φιλόξενες
μαστιγώσεις τους. Και αυτή ήταν μόνο η
αρχή.
Όταν ολοκληρώθηκε η αποβίβασή μας,
οδηγηθήκαμε σ’ ένα τεράστιο στρατόπεδο
με μεγάλες σκηνές, χωρητικότητας η κάθε
μία 40 ατόμων. Ο πρώτος λόχος στον
οποίον εντάχθηκα εγώ, ονομάστηκε «λόχος
ανηλίκων», αφού η ηλικία των …. πιτσιρίκων
πολιτικών κρατουμένων άρχιζε από δέκα
χρονών παιδάκια και τελείωνε έως και τα
είκοσι.
Μη φανεί υπερβολικά μικρή η ηλικία των
δέκα χρόνων των εξόριστων παιδιών, γιατί
στο αντίστοιχο στρατόπεδο κρατουμένων
στο Τρίκερι, υπήρχε το φαινόμενο όπου
κρατούμενος ήταν ένα αγοράκι ηλικίας
μόλις ενός χρόνου. Όμως αυτό αφορούσε
μία συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η
κρατούμενη μητέρα του αρνήθηκε να
αφήσει το νεογέννητο αγοράκι της στα
χέρια των συγγενών της όταν συνελήφθη και
μοιράστηκε μαζί του τον Γολγοθά της ζωής
της. Αν το περιστατικό αυτό συνέβαινε στην
σημερινή εποχή, τότε σίγουρα το γεγονός
αυτό θα καταλάμβανε την πρώτη θέση στο
βιβλίο Γκίνες.
Η μάνα αυτή που το αδίκημά της ήταν
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η επιλογή τους συζύγου της να ενταχθεί
στις δυνάμεις του ΔΣΕ, δέχτηκε και αυτή
την ανελέητη εκδίκηση του τότε επίσημου
κράτους, μέσω του θλιβερού εκπροσώπου
του Πουλάτογλου.
Προς απόλυτη επιβεβαίωση αυτού του
τραγικού συμβάντος, οφείλουμε να πούμε
πως η ηρωίδα αυτή μητέρα ήταν η Ιτιώτισσα
Ζωή Αθ. Μπαζιάνα και συνεξόριστός της ο
σημερινός επιτυχημένος εκπαιδευτικός γιος
της Γιώργος Αθ. Μπαζιάνας. Πιστεύουμε,
πως ο εν λόγω καθηγητής, στο μάθημα της
ιστορίας που θα διδάσκει προς τους μαθητές
του, θα έχει ως πρότυπο διδασκαλίας
την μοναδική προσωπική του ιστορία,
που σίγουρα θα προκαλεί συγκίνηση στη
σημερινή νεολαία μας.
Όμως ας μεταφερθούμε και πάλι στο λόχο
των πιτσιρικάδων της Μακρονήσου, όπου
πολλά δεκάχρονα παιδάκια, απ’ όλα τα
διαμερίσματα της χώρας μας, ζούσαν το
δικό τους Γολγοθά, στερούμενα την τόσο
απαραίτητη για την ηλικία τους αγάπη των
γονιών τους.
Αυτά τα παιδιά πλαισιωμένα και από
εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας, συγκρότησαν
τον πρώτο λόχο ανηλίκων. Ήταν ένα
σύνολο εκατό περίπου πιτσιρικάδων, που
αντιμετώπιζαν όμως κι αυτοί την ίδια με
τους μεγάλους, αφιλόξενη συμπεριφορά της
στρατιωτικής διοίκησης του στρατοπέδου.
Η τυραννική αγγαρεία ήταν καθημερινό
φαινόμενο για μικρούς και μεγάλους. Η
άσκοπη μεταφορά υπέρβαρων λίθων, χωρίς
στόχο και προορισμό, ήταν ένα από τα πολλά
είδη επιβολής τιμωρητικής διαβίωσης. Από
τα βαθιά χαράματα, όργανα της στρατιωτικής
δυναστείας με τα μαστίγια ανά χείρας,
εξαντλούσαν όλες τις βαρβαρότητές τους σε
βάρος των δύσμοιρων θυμάτων τους.
Όσο για τη διατροφή, καλύτερα να μη μιλάει
κανένας. Το καθημερινό σχεδόν μενού
περιελάμβανε νερόβραστη φάβα, ξένης
φυσικά προέλευσης, ενώ κατά διαστήματα,
προστίθετο και μία ρέγκα, μάλλον για να
αυξήσει τη δίψα των κρατουμένων. Το
ψωμί ήταν πολύ περιορισμένο, το δε νερό,
μόλις που έφτανε για να βρέξει κανένας το
ξεραμένο στόμα του.
Το γεγονός αυτό, της έλλειψης του νερού,
που δινόταν με το σταγονόμετρο στους
εξόριστους, φαίνεται πως σε κάποιους
δημιούργησε την ευκαιρία της χρηματικής
εκμετάλλευσης. Εδώ η «φιλανθρωπία»
των διοικούντων του 1ου τάγματος
μεγαλούργησε. Την έλλειψη του νερού
υποκατέστησαν, με το αζημίωτο βέβαια,
δημιουργώντας
ένα
κατασκευαστήριο
παραγωγής γλυφών γκαζοζών, κάνοντας
με τον τρόπο αυτό χρυσές δουλειές.
Ανάρπαστη γινόταν η παραγωγή τους.
Ολόκληρες ουρές σχηματίζονταν έξω από
το ευφυές δημιούργημά τους, από τα
διψασμένα θύματά τους, προκειμένου να

αντιμετωπίσουν την αβάσταχτη δίψα τους,
που τους προκαλούσε, τόσο η έλλειψη αυτού
του Θείου αγαθού, δηλαδή του νερού, όσο
κυρίως και η σούπερ αρμυρή ρέγκα, που ήταν
το … ορεκτικό τους. Και καλά όσοι διέθεταν
τη δραχμούλα για να προμηθευτούν τη
γλυφή γκαζόζα τους, οι άλλοι όμως που
αποτελούσαν και την πλειοψηφία και δεν
διέθεταν τσακιστή δεκάρα τι μπορούσαν
να κάνουν; Απλώς ή συμβιβάζονταν με τις
συνθήκες της υποχρεωτικής στέρησης του
Θείου αγαθού, ή βούταγαν τα ιδρωμένα
κεφάλια τους στο θαλασσινό νερό
«απολαμβάνοντας» την αλμυρή δροσιά του.
Κάτι ήταν και αυτό!
Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, είχαμε
και την υποχρεωτική «πνευματική» πλύση
εγκεφάλου από τον καθ’ ύλην αρμόδιο
ρασοφόρο του τάγματος των κρατουμένων,
Αρχιμανδρίτη Στυλιανό Κουρνάρο. Και
αν για κάποιους δε λέει τίποτα το όνομά
του, τους θυμίζουμε ότι πρόκειται για τον
μετέπειτα γνωστό μητροπολίτη Πρεβέζης,
που απασχόλησε τον τύπο για πολύ καιρό.
Ο Στυλιανός Πρέβεζας, απασχόλησε το
πανελλήνιο για άκρως ερωτικές περιπέτειες
με μια παπαδιά. Από εκείνες τις μέρες
μάθαμε τι σημαίνει το επίρρημα «Ιππαστί».
Αυτός λοιπόν ο Αρχιμανδρίτης εφάρμοσε
την υποχρεωτική εξομολόγηση στους
ανήλικους κρατουμένους, ύστερα από
σχετική κατήχηση, που εμπεριείχε άφθονη
υποκριτική δολιότητα. Αλίμονο, δηλαδή,
σ’ όποιον ανήλικο ή ενήλικο κρατούμενο
αποκάλυπτε τα πολιτικά πιστεύω και τα αίτια
της σύλληψης του σ’ αυτόν τον στρατευμένο
εξομολόγο του. Την ίδια ημέρα θα πλήρωνε
πολύ ακριβά την αφελή ειλικρίνειά του.
Ο Νίκος Καλόγερος μας ενημερώνει:
Τα δυσάρεστα από την πατρίδα μας. Πέθαναν
τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων εδώ στη
Θεσσαλονίκη. Ο Ορφανίδης Αναστάσιος από
το Κιλκίς. Ο Ποζίδης Παντελής (Παναγιώτης) κι
αυτός από τα χωριά του Κιλκίς. Ο Παναγιώτης
ήταν καλός ποδοσφαιριστής κι έπαιζε στην
Β’ κατηγορία με έδρα το Στάλινγκραντ της
Οστράβας. Η ομάδα άνηκε στο NHKG (Nova
Hut Klementa Gotwalda), γνωστή επιχείρηση
του Kuncice Dombas. Επίσης στα Γιαννιτσά
πέθανε η Κατίνα Ζυγούρα που έμενε στην
Οστράβα.
Δια μέσω της Καλημέρας στέλνουμε θερμά
συλλυπητήρια στις οικογένειες σας.

Αντιφασιστική πορεία προς την
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Αντιπολεμική
πορεία προς την
Πρεσβεία των
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