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Μ
ετά τις ευχάριστες και καλές διακοπές,
είμαστε πάλι εδώ και
έτοιμοι να βελτιώσουμε
τη δουλειά της Κοινότη-
τάς μας και το περιεχό-

μενο και εμφάνιση του περιοδικού μας.
Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει όλοι να συμβάλουμε με ότι
μπορεί ο καθένας. Μέχρι το τέλος του 2008 θα συνεχίσουμε με τις εκ-
δηλώσεις για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών από την Ελλάδα
στην Τσεχοσλοβακία. Μας έμεινε ακόμα να επισκεφτούμε τον Παιδικό
Σταθμό στο χωριό Δημοκούρι (8 Νοέμβρη), όπου θα οργανώσουμε μια
«Ελληνική Ημέρα» με τους κάτοικους του χωριού για να ευχαριστή-

σουμε ακόμα μια φορά τους Τσέχους πο-
λίτες για την ανεκτίμητη τους βοήθεια
στα παιδιά του ελληνικού εμφυλίου πο-
λέμου όταν φτάσανε στην Τσεχοσλοβα-
κία το 1948. Το πρόγραμμα μας
περιλαμβάνει την παρουσίαση του έργου
«Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία»
του Ιωσήφ Χάρβαν, ελληνική κουζίνα,
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και επίσκεψη
στο παλάτι του Δημοκούρι. Επίσης, στο
«Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων», το Δεκέμ-

βρη θα οργανώσουμε μια συνάντηση με ένα γηροκομείο της Πράγας
(λεπτομέρειες θα σας δώσουμε αργότερα), στο οποίο θα παρουσιά-
σουμε και πάλι το έργο ντοκιμαντέρ, και την 1η Νοεμβρίου θα γιορτά-
σουμε την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, χορούς και τραγούδια, και πολλές εκπλήξεις στη λαχει-
οφόρο αγορά. Για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου έχουμε κα-
λέσει και τη χορωδία του Δήμου Γερμασόγιας στη Λεμεσό να
παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ελληνικά τραγούδια. Επίσης έχουμε κα-
λέσει και τους φίλους μας από τη βουλγάρικη εθνική μειονότητα να πα-
ρουσιάσουν ένα πρόγραμμα και να περάσουν μαζί μας τη γιορτή αυτή. 
Σ’ αυτό το τεύχος, θα διαβάσετε για το «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων» και
τις δραστηριότητες του (συνέντευξη με το Διευθυντή Μαρτσέλ Στα-
νόβσκι), για το βουλγάρικο σύλλογο «Αναγέννηση» (συνέντευξη με την
Πρόεδρο Μαρία Ζαχάριεβα), θα μάθετε για το Αλβανικό Μέτωπο και τα
γεγονότα εκείνης της εποχής, όπως και μερικά πράγματα για την Εθνική
Αντίσταση. Σε αυτό το τεύχος φιλοδοξούμε να κάνουμε μια αρχή πα-
ρουσίασης των διαστρεβλώσεων που διαβάζουμε για τα γεγονότα της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 
Με τη συνέντευξη της Μαίρης Αγιο-
μαμίτη, αισθητικός, θέλουμε να αρχί-
σουμε την παρουσίαση μερικών
άρθρων με συμβουλές και οδηγίες για
να μείνετε πάντα όμορφοι και ωραίοι.
Από  τώρα και στο εξής το περιοδικό
μας θα αφιερώνει τακτικά άρθρα και
νέα για την Κύπρο. Εξάλλου χωρίς τη
βοήθεια των Κύπριων φίλων μας και
του ΚΟΤ (Κυπριακός Οργανισμός Του-
ρισμού) το περιοδικό μας θα είχε αρ-
κετά οικονομικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα του περιεχομένου του
τεύχους αυτού θα τα βρείτε μόνοι σας.

Πριν να φύγουμε για διακοπές το ΔΣ της ΕΚ
Πράγας είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τα
μέλη της Κοινότητας μας που έχουνε βοηθή-
σει στις διάφορες εκδηλώσεις με ένα σεμνό

γεύμα στο εστιατόριο «Όλυμπος». Η Πρόεδρος μίλησε για τη
δράση του ΔΣ μέχρι τις καλοκαιρινές
διακοπές και για τις επόμενες εκδηλώ-
σεις μέχρι το τέλος του 2008. Επίσης
ευχαρίστησε όλα τα μέλη του ΔΣ και
συγκεκριμένα τους: Μιχάλη Λάσο, (για
την εξαιρετική του δουλειά με το χο-
ρευτικό μας και για την ετοιμότητά του
πάντα να συμβάλει και να βοηθά όταν
χρειαστεί), Θωμά Πετσίνη (για την με-
γάλη βοήθεια που προσφέρει όχι μόνο
στο design του περιοδικού μας, αλλά
και σε πολλούς τομείς των δραστηριο-
τήτων μας) και όπως πάντα, την Ανδρονίκη Σπάλα, η οποία είναι στην
πρώτη γραμμή και προσφέρει τη βοήθεια της όταν και όπου τη χρει-
αστούμε. Τα μέλη το ΔΣ ήταν ευτυχισμένοι που τους δόθηκε η ευκαι-
ρία να ευχαριστήσουνε τους: Γιώργο Καρανίκο, Ερμιόνη Σπάλα, Ελπινίκη
Δαμιανίδου και Βιολέτα Καρανίκου, που μας στηρίζουν με τη βοήθεια

τους και το ενδιαφέρουν που δεί-
χνουν για τα κοινοτικά μας. Είχαμε
την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε
και όλους τους χορηγούς μας για
τη στήριξη οικονομική και ηθική
και φέτος. Όλοι τους είναι ένα πα-
ράδειγμα το τι ακριβώς σημαίνει
να είσαι μέλος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Πράγας.
Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλα

τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας που έχουνε ξεχάσει να πλη-
ρώσουνε τη συνδρομή τους, να μας τη στείλουν όσο το συντομότερο
μπορούν. Επαναλαμβάνουμε ότι το να είναι κανείς μέλος της Κοινότη-
τάς μας δεν αρκεί να είναι μόνο «Έλληνας»! Πρέπει να συμβάλει με τη
συνδρομή 200 κορωνών το χρόνο και βέβαια και με κάποια βοήθεια
στις εκδηλώσεις μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ότι μπορεί, αλλά
χρειάζεται τη βοήθεια σας. Μη διστάζετε, ελάτε να μας δείτε στα γρα-
φεία στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων» για να προσφέρετε και εσείς στη
βελτίωση και την ποιότητα των εκδηλώσεων μας! Σας περιμένουμε!!!
Με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι η καθηγήτρια μας Έφη Μανιάτη επέ-
στρεψε στην Πράγα ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Καρό-
λου στο τμήμα Κοινωνικών Επιστημών όπου θα διδάσκει νέα
ελληνική ιστορία (1940 και μετά). Εμείς πιστεύαμε ότι θα επιστρέ-
ψει και γι’ αυτό δεν την αποχαιρετήσαμε. Τα μέλη της Κοινότητάς
μας όπως πάντα ευχαριστούνε την Έφη και τα παιδιά της Μελίνα,
Γιώργο και Γιάννη για την βοήθεια που προσφέρουν στις διάφορες
εκδηλώσεις της Κοινότητάς μας και βέβαια για τα ενδιαφέροντα
μαθήματα που έχει κάνει μέχρι τώρα η Έφη. Τα μαθήματα ελληνι-
κής γλώσσας θα συνεχίσουν με την Έφη το Σεπτέμβρη μέχρι που να
μας έρθει ο καινούργιος δάσκαλος.
Στιγμιότυπα από ένα ευχάριστο απόγευμα – το ΔΣ με μέλη της ΕΚ της
Πράγας
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Ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας 
μίλησε στη 
βρετανική 
παροικία

Οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο ηγετών
για να έχουν ελπίδα επι-
τυχίας πρέπει να στηριχ-
θούν σε πραγματική και
όχι σε πλασματική πρό-
οδο, τόνισε ο Πρόεδρος
της Κύπρου Δημήτρης Χρι-
στόφιας, σε ομιλία σε συγ-
κέντρωση της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, στο Λονδίνο, στις 18
Μαΐου.
«Εμείς», τόνισε, «εργαζόμαστε με επιμονή
και υπομονή για να υπάρχει πρόοδος
στις ομάδες εργασίας. Τα αποτελέσματα
από τη μέχρι τώρα λειτουργία των ομά-
δων εργασίας δεν είναι, κατά την άποψή
μας, ικανοποιητικά. Είναι γι’ αυτό που
ζήτησα από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ.
Ταλάτ να συναντηθούμε για να ανασκο-
πήσουμε την εργασία που έχει γίνει, να
εντοπίσουμε τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα που, ομολογουμένως, υπάρ-
χουν και να δούμε πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε έτσι ώστε να προχωρή-
σουμε.
Οι θέσεις μας για τη λύση του Κυπριακού,
πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, είναι
ξεκάθαρες και σαφείς. Στοχεύουμε σε
λύση και επανένωση στη βάση που κα-
θορίζουν οι συμφωνίες υψηλού επιπέδου
του 1977 και 1979 που προνοούν για
λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας. Λύση που υιοθετήθηκε σε δεκάδες
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006.
«Η θέση για ύπαρξη δύο λαών και δύο
κρατών στην Κύπρο, που δυστυχώς
συχνά εκφράζεται από τουρκικής πλευ-
ράς, συγκρούεται και με τα συμφωνη-
θέντα, αλλά κα με την ιστορική
πραγματικότητα που υπάρχει στην
Κύπρο. Η αναζήτηση άλλης βάσης κα-
ταστρέφει όλα όσα έχουμε συμφωνήσει
έως τώρα. Τέτοια πολιτική δεν οδηγεί
πουθενά, παρά στη συντήρηση του αδιε-
ξόδου», υπέδειξε ο κ. Χριστόφιας.
Στην Κύπρο, τόνισε, υπάρχει μόνο ένας
λαός, ο κυπριακός λαός, που αποτελείται
από την ελληνοκυπριακή και την τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα. Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι συνυπάρχουν και
συμβιώνουν στο νησί για αιώνες. Το ζή-
τημα της ύπαρξης ενός λαού στην Κύπρο
έχει κλείσει από το 1960 με τις συμφωνίες

Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου στη

βάση των οποίων η Κύπρος ανακη-
ρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος, με συνεταί-
ρους τις δύο κυπριακές κοινότητες.
Στηριγμένα σ’ αυτό το γεγονός, τα Ηνω-
μένα Έθνη σε δεκάδες ψηφίσματα και
αποφάσεις τους μιλούν για ένα κράτος,
με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια
διεθνή προσωπικότητα. Είναι γι’ αυτό
που αποκλείουν, όπως κι εμείς αποκλεί-
ουμε, την ένωση, τη διχοτόμηση και την
απόσχιση μέρους της Κύπρου. Θέλουμε
να διακηρύξουμε και ενώπιον της παροι-
κίας ότι είμαστε και θα παραμείνουμε συ-
νεπείς σ’ αυτές τις θέσεις.
Υπογραμμίζουμε, παράλληλα, την
ανάγκη όπως και η άλλη πλευρά σεβα-
στεί αυτή τη βάση ούτως ώστε ο συνε-
ταιρισμός των δύο κοινοτήτων του 1960
στο πλαίσιο του ενιαίου κράτους να με-
τεξελιχθεί στο πλαίσιο ενός διζωνικού, δι-
κοινοτικού ομοσπονδιακού κράτους.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτά-
σουμε σε συμφωνημένη λύση στο πλαί-
σιο των Ηνωμένων εθνών, με τη βοήθεια
και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
Εννοείται, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας, ότι στο πλαίσιο της διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας είναι
απαραίτητο να διασφαλίζονται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευ-
θερίες ολόκληρου του λαού, να γίνεται
σεβαστό το διεθνές και το ευρωπαϊκό δί-
καιο. Ο αμετάθετος στόχος είναι στο
πλαίσιο μιας αποστρατικοποιημένης
ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρω-
νίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι να είναι πραγ-
ματικοί αφέντες στον τόπο τους, χωρίς
κατοχικά στρατεύματα και διαιρετικά
συρματοπλέγματα και να οικοδομούν το
μέλλον τους σε συνθήκες μόνιμης ειρήνης
και ασφάλειας.

Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου
για τους αγνοουμένους

Με συντριπτική πλειοψη-
φία (620 υπέρ, 4 κατά
και 17 αποχές) εγκρί-
θηκε στις 18 Ιουνίου
από την Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, στο Στρα-
σβούργο, η έκθεση
για τους αγνοούμε-
νους στην Κύπρου.
Στην έκθεση της
Γερμανίδας εισηγή-
τριας του Ευρω-

παϊκού Λαϊκού
Κόμματος, Ewa Klamt, αναφέρεται, με-
ταξύ άλλων, το σημαντικό έργο της Διε-
ρευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων
(ΔΕΑ) και ζητείται περαιτέρω χρηματο-
δοτική της ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το 2009.
Γίνεται εξάλλου αναφορά σε όλα τα προ-
ηγούμενα, σχετικά ψηφίσματα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ηνωμένων
Εθνών και των αποφάσεων του ευρω-
παϊκού δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων.
Ειδικότερα όσον αφορά στο τελευταίο,
υποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής της
– καταδικαστικής για την Τουρκία – από-
φασης της 10ης Μαΐου 2001. Ακόμα, με
βάση το κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο εξουσιοδοτεί την εισηγήτρια να
λάβει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να πείσει
τα σχετιζόμενα μέρη να συνεργαστούν
ενεργά και εποικοδομητικά για την δια-
κρίβωση της τύχης κάθε αγνοούμενου.
Η έκθεση της κ. Klamt αποτελεί συνέχεια
σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είχε συντάξει και προ-
ωθήσει ο ευρωβουλευτής Παναγιώτης
Δημητρίου και είχε εγκριθεί από την Ολο-
μέλεια της Ευρωβουλής το Μάρτιο του
2007. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο
κ. Δημητρίου συνεχάρη την κ. Klamt για
την εξαιρετική δουλειά που έκανε. «Το
παρόν ψήφισμα και η σχεδόν ομόφωνη
έγκρισή του εδραιώνουν την αποπολιτι-
κοποίηση του θέματος των αγνοουμένων
και την ανάδειξη του ανθρωπιστικού του
χαρακτήρα. Επιτυγχάνεται η οικονομική
στήριξη της ΔΕΑ με την αίτηση ποσού 2
εκατ. ευρώ από τον Κοινοτικό Προϋπο-
λογισμό του 2009 το προσεχές χρονικό
διάστημα και συνεπώς η επιτάχυνση των
εργασιών της», είπε.
Παράλληλα, συνέχισε, «γίνεται έκκληση
σε όλα τα σχετιζόμενα μέρη, συμπερι-
λαμβανόμενης φυσικά της Τουρκίας, να
συνεργαστούν πλήρως με τη ΔΕΑ, παρέ-
χοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες
που διαθέτουν,  και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, μέσω της εισηγήτριάς του, θα
διαδραματίσει πλέον ενεργό ρόλο προς
την κατεύθυνση αυτή», κατέληξε.

Από την Κύπρο…

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι από το δελτίο «Η Κύπρος

σήμερα», του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, Λευκωσία-Κύπρος. Ευχαριστούμε τον

Πρέσβη της Κύπρου, κ. Α. Αντωνιάδη και τα μέλη της Πρε-

σβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πράγα για το δελ-

τίο που μας το στέλνει τακτικά στα γραφεία της ΕΚ Πράγας.

Ένας λαός – Μια Κύπρος
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Το ΕΔΑΔ καταδίκασε την 
Τουρκία

Ένοχη η Τουρκία για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων της ζωής και 
ελευθερίας έκφρασης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) βρήκε στις 23 Ιου-
νίου, ένοχη την Τουρκία στις δύο υποθέ-
σεις που αφορούν τις δολοφονίες του
Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολω-
μού, τον Αύγουστο 1996, καθώς και στην
υπόθεση της Ελένης Φωκά.
Στην υπόθεση Ισαάκ και Σολωμού, το
ΕΔΑΔ έκρινε την Τουρκία ένοχη για πα-
ραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
που αφορά το δικαίωμα στη ζωή καθώς
και για παραβίαση του άρθρου 2 σε ότι
αφορά στη μη διεξαγωγή αποτελεσματι-
κής έρευνας για τις συνθήκες θανάτου
των Ισαάκ και Σολωμού.
Το Δικαστήριο επιδίκασε 80,000 ευρώ ως
αποζημίωση στη χήρα του Ισαάκ, άλλες
35,000 ευρώ στη χήρα του Ισαάκ, τους
γονείς του Ισαάκ και στον πατέρα του
Σολωμού, ενώ η Άγκυρα θα πρέπει να
καταβάλει επίσης το ποσό των 15,000
ευρώ σε κάθε ένα από τα αδέλφια του
Ισαάκ και του Σολωμού. Επιπλέον η
Τουρκία θα πληρώσει 12,000 ευρώ δικα-
στικά έξοδα.
Οι προσφυγές κατατέθηκαν από τις οι-
κογένειες των δολοφονηθέντων Τάσου
Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού εναντίον
Τουρκίας.
Το ΕΔΑΔ, με προηγούμενη απόφασή του,
έκανε αποδεκτή την προσφυγή που κα-
ταχωρήθηκε από την οικογένεια του
Τάσου Ισαάκ το 1998. Ο Ισαάκ δολοφο-
νήθηκε το 1996 στη νεκρή ζώνη στην πε-
ριοχή της Δερύνειας κατά τη διάρκεια
αντικατοχικής εκδήλωσης μοτοσικλετι-
στών.
Το 1999, το ΕΔΑΔ, αποδέχτηκε την προ-
σφυγή της οικογένειας του Σολωμού Σο-
λωμού, ο οποίος δολοφονήθηκε μετά την
κηδεία του Τάσου Ισαάκ, όταν άοπλος,
προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον ιστό
της τουρκικής σημαίας στο φυλάκιο των
στρατευμάτων κατοχής της Δερύνειας
για να την κατεβάσει.
Η προσφυγή των δύο οικογενειών στη-
ρίχθηκε στα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή),
8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής) και 14 (απαγό-
ρευση στη διάκριση), της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι
οικογένειες κατήγγειλαν την παράνομη
δολοφονία των συγγενών τους από πρά-
κτορες της τουρκικής Κυβέρνησης και
την αδυναμία των τουρκικών Αρχών να

διεξάγουν έρευνα για τις δολοφονίες.
Η υπόθεση του Σολωμού στηρίχθηκε επί-
σης στο άρθρο 1 (υποχρέωση στο σεβα-
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και
3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτε-
λιστικής μεταχείρισης).

Υπόθεση Ελένης Φωκά

Στην υπόθεση της Ελένης Φωκά, το
ΕΔΑΔ έκρινε την Τουρκία ένοχη για πα-
ραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα, που αφορά την ελευθερία της έκ-
φρασης.
Όπως ανακοίνωσε το ΕΔΑΔ, η Ελένη
Φωκά προσέφυγε στο ΕΔΑΔ για θέματα
που αφορούσαν τη μεταχείριση της
οποίας έτυχε από στρατιώτες του ψευδο-
κράτους.
Συγκεκριμένα, η κ. Φωκά κατηγόρησε
την Τουρκία ότι τον Ιανουάριο του 1995,
κατά την επιστροφή της στην Αγία
Τριάδα από τις ελεύθερες περιοχές, όπου
πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων
με την οικογένεια της, είχε συλληφθεί και
έτυχε κακομεταχείρισης από ένστολους
αξιωματικούς του ψευδοκράτους, στο
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας.
Οι κατηγορίες της κ. Φωκά αφορούσαν,
επίσης, την κατάσχεση προσωπικών της
αντικειμένων από την τσάντα της (κασέ-
τες, βιβλία, ημερολόγιο και χάρτη), αλλά
και το γεγονός ότι συνελήφθη λόγω της
εθνικής της καταγωγής, των θρησκευτι-
κών της πεποιθήσεων, και τη στάση της
κατά της τουρκικής κατοχής του βορείου
τμήματος της Κύπρου.
Η προσφυγή της κ. Φωκά στηρίχθηκε
στα άρθρα 3 (απαγόρευση απάνθρωπης
ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς), 5 (δι-
καίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια), 10
(ελευθερία έκφρασης), 8 (δικαίωμα στο
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής), 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης
και θρησκείας), και 14 (απαγόρευση στη
διάκριση), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το Δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχη
την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου
10, και επέβαλε ποινή 5,000 ευρώ για
κόστη και έξοδα. Ωστόσο, έκρινε ότι δεν
υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3 και 5.
Επίσης, έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να
εξεταστεί εάν υπήρξε παραβίαση του άρ-
θρου 8, 9 και 14.
Η Ελένη Φωκά εργαζόταν ως δασκάλα
στο κατεχόμενο σχολείο της Αγίας Τριά-
δας στην Καρπασία.

Σύμφωνα με το Eurostat…

Ψηλό το κατά κεφαλή ΑΕΠ της
Κύπρου στην ΕΕ

Στο 93% του μέσου όρου της ΕΕ κυμάν-
θηκε το 2007 το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην
Κύπρο, εκπεφρασμένο σε Μονάδες Αγο-
ραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στις
23 Ιουνίου στη δημοσιότητα η EURO-
STAT. Το 2006 ήταν στην Κύπρο 92%.
Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοι-
χεία με μέσο όρο στην Κοινότητα 100
ΜΑΔ (ενιαίος τρόπος υπολογισμού του
βιοτικού επιπέδου),το κατά κεφαλή ΑΕΠ
στην Ελλάδα ήταν 98 ΜΑΔ, παραμένον-
τας αμετάβλητο σε σχέση με το 2006.
Τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη με-
ταξύ των χωρών της ευρωζώνης είχαν η
Πορτογαλία με 75 ΜΑΔ και στη συνέχεια
η Μάλτα με 77 και η Σλοβενία με 88 ΜΑΔ.
Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν
και τις μεγάλες ανισότητες που υπάρ-
χουν σήμερα στο εσωτερικό της ΕΕ των
«27» αναφορικά με την αγοραστική δύ-
ναμη των ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα,
η «ψαλίδα» μεταξύ της χώρας με τη μεγα-
λύτερη αγοραστική δύναμη, που είναι το
Λουξεμβούργο (276 ΜΑΔ), και της μι-
κρότερης, που είναι η Βουλγαρία (38
ΜΑΔ), η απόσταση είναι τεράστια.
Στο Λουξεμβούργο, υπολογίζονται στο
κατά κεφαλή ΑΕΠ των μονίμων κατοί-
κων και τα εισοδήματα των δεκάδων χι-
λιάδων διασυνοριακών εργαζόμενων,
που κατοικούν στις γειτονικές χώρες, αυ-
ξάνοντας έτσι σημαντικά το κατά κε-
φαλή ΑΕΠ.
Τη δεύτερη ψηλότερη αγοραστική δύναμη
μετά το Λουξεμβούργο, είχαν οι Ιρλανδοί
(146 ΜΑΔ), ακολουθούμενοι από τους
Ολλανδούς (131). Στον αντίποδα τη μι-
κρότερη αγοραστική δύναμη μετά τους
Βούλγαρους είχαν οι Ρουμάνοι (41 ΜΑΔ)
και οι Πολωνοί (54).
Μεταξύ των υποψηφίων χωρών, η αγο-
ραστική δύναμη των Σκοπίων ήταν μόλις
29 ΜΑΔ, των Τούρκων 42 και των Κρο-
ατών 55 ΜΑΔ. Στο σύνολο της Ευρώπης,
στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Αλβα-
νοί με 22 ΜΑΔ.
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ που κα-
ταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος το
2007, ήταν το εξής (ΕΕ:100): Λουξεμ-
βούργο 276, Ιρλανδία 146, Ολλανδία 131,
Αυστρία 128, Σουηδία 126, Δανία 123,
Βέλγιο 118, Φινλανδία 116, Ην. Βασίλειο
116, Γερμανία 113, Γαλλία 111, Ισπανία
107, Ιταλία 101, Ελλάδα 98, Κύπρος 93,
Σλοβενία 89, Τσεχία 82, Μάλτα 77, Πορ-
τογαλία 75, Εσθονία 72, Ουγγαρία 63, Λι-
θουανία 60, Λετονία 58, Πολωνία 54,
Ρουμανία 41, Βουλγαρία 38.



Κ: Τι είναι ακριβώς το «Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων», κ. Στανόβσκι;

Σ: Η ιδέα για ένα «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων» ξεκίνησε

ακόμα από το 1993 – υπήρχε ανάγκη από ένα κεντρικό
χώρο, ο οποίος να στεγάσει τις εθνικές μειονότητες εγγε-
γραμμένες στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρχαν αρκετά
προβλήματα με το να βρούμε τον κατάλληλο χώρο όπου
αυτές οι μειονότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιούν
όλες τις εκδηλώσεις τους. Το 1998 το Δημαρχείο της Πρά-
γας και το κράτος αποφάσισαν να ανακαινίσουν το κτή-
ριο αυτό που κάποτε στέγαζε την Ένωση Νεολαίας.
Χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια μέχρι που να λύσουμε κά-
ποια τεχνικά προβλήματα που αφορούσαν το κτήριο αυτό.
Δυστυχώς οι πολλές καθυστερήσεις ανεβάσανε και το κό-
στος της ανακαίνισης. Και έτσι φτάσαμε το 2007 όταν το
κτήριο ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τα μέλη των εθνικών μει-
ονοτήτων. Το «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων» έκανε τα εγ-
καίνια του στην 21 Ιούνη του 2007.

Εδώ στεγάζονται τα γραφεία των ακόλουθων εθνικών μει-
ονοτήτων: ελληνική, γερμανική, ρωσική, σερβική, βουλγά-
ρικη, ουγγρική, σλοβάκικη, ρόμα, ουκρανική, πολωνική και
ρουριανική. Στο σύνολο είναι 11 εθνικές μειονότητες. Στην
Πράγα υπάρχουν και άλλες. Μερικές από αυτές συνεργά-
ζονται μαζί μας και αντιπροσωπεύονται από κάποια από
τις δικές μας μειονότητες, π.χ. η ρωσική εθνική μειονότητα
συνεργάζεται με τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής
Ένωσης και έτσι και αυτές μπορούν να πραγματοποιούν
τις εκδηλώσεις τους στους χώρους μας. Εδώ είχαμε, π.χ.
μία εκδήλωση «Ημέρες του Ουζμπεκιστάν». Η κάθε εθνική
μειονότητα έχει τα γραφεία τους, με internet, τηλέφωνα,
κτλ. Τα γραφεία είναι επιπλωμένα με βιβλιοθήκες, και μον-
τέρνα έπιπλα. Έχουμε και πολλούς κοινούς χώρους  για 

διάφορες
εκδηλώσεις. Μόλις

μπεις στο κτήριο, σε καλωσορίζει το
προσωπικό της ρεσεψιόν, που δίνει όλες τις αναγκαίες

πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ,
πρόβες καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, μοιράζει ενημε-
ρωτικά φυλλάδια, τα περιοδικά των εθνικών μειονοτήτων,
κτλ. Σύντομα, από το Σεπτέμβρη, θα αρχίσει να λειτουργεί
και το εστιατόριο στον πρώτο όροφο ως Λέσχη Εθνικών
Μειονοτήτων, όπου όλες οι μειονότητες θα έχουν τη δυνα-
τότητα να παρουσιάζουν την εθνική τους κουζίνα. Στον
ίδιο όροφο έχουμε και τους εκθεσιακούς χώρους για τις
διάφορες εκθέσεις που διοργανώνουν οι μειονότητες.
Είμαι ευτυχισμένος ότι αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται
πολύ καλά και ακόμα από την αρχή του χρόνου, οι διάφο-
ρες μειονότητες τον είχαν κλείσει για τις εκθέσεις τους.
Εδώ και η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας παρουσίασε
μια πολύ ωραία έκθεση με μεγάλη συμμετοχή, «Ευχαρι-
στούμε Τσεχοσλοβακία/Τσεχία!», στην οποία δείξανε φω-
τογραφίες από τη ζωή των παιδιών του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου στην Τσεχοσλοβακία. Όλες οι εκθέσεις
είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και τις επισκέπτονται και πο-
λίτες από την Πράγα και άλλες πόλεις της Τσεχίας. Στον
ίδιο όροφο έχουμε και μία αίθουσα για συναντήσεις, σεμι-
νάρια, συνελεύσεις. Οι μεγάλες εκδηλώσεις πραγματοποι-
ούνται στην μεγάλη αίθουσα για 130 θέσεις. Εκεί γίνονται
εθνικές γιορτές, βραδιές, σχολικές γιορτές, παρουσίαση
έργων και ντοκιμαντέρ από τη ζωή και ιστορία των εθνι-
κών μειονοτήτων. Θυμάμαι όταν η δική σας κοινότητα
έδειξε ένα ντοκιμαντέρ εκεί για τον εμφύλιο πόλεμο. Η αί-
θουσα ήταν γεμάτη. Φέτος θέλουμε να βελτιώσουμε τον
εξοπλισμό της, να γίνει πολύ επαγγελματικός, της τελευ-
ταίας λέξης της τεχνολογίας. Στους κοινούς χώρους ανή-
κει και η βιβλιοθήκη, όπως και το αρχείο, όπου η κάθε
μειονότητα έχει το δικό της χώρο για τα αρχεία της. Ο κύ-
ριος μας σκοπός είναι να δίνουμε στις εθνικές μειονότητες
τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσω της μητρικής τους
γλώσσας, εκδηλώσεων για τις ρίζες και την ιστορία τους,
ηθών και εθίμων, πολιτισμού, κτλ. Εδώ πολλές μειονότη-
τες έχουν αίθουσες που διδάσκουν τη μητρική τους
γλώσσα. Εσείς, έχετε μαθήματα σχεδόν όλη την εβδομάδα
και διδάσκεται όχι μόνο στα μέλη της κοινότητά σας, αλλά
και σε Τσέχους πολίτες. Για μας αυτό είναι σημαντικό,
πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μειονοτήτων
αλλά και των μειονοτήτων με τους άλλους πολίτες της
Πράγας και Τσεχίας. Πρέπει να γνωρίζουμε ο ένας τον
άλλον, για να μη υπάρχουν εκδηλώσεις ρατσισμού και δια-
κρίσεων. Εμείς είμαστε ενάντια σε εθνικιστικές εκδηλώ-
σεις και όπως ξέρεις, αντιδράσαμε δυναμικά όταν
προσπαθήσανε ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα να «διαμαρ-
τυρηθούν» εναντίον των εθνικών μειονοτήτων. 

6

Συνεντεύξεις…

Ο κύριος Μαρτσελ Στανόβσκι, διευθυντής του

«Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων στην Πράγα,

στο «Καλημέρα»

Ο κ. Μ. Στανόβσκι στο γραφείο του, στην πάνω φωτογραφία με τον Πρέσβη της Ελ-
λάδας, κ. Βασίλειο Εικοσιπένταρχο στα εγκαίνια του «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων»,
21 Ιούνη 2007
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Μέχρι σήμερα είχαμε αρκετά προβλήματα σχετικά με τη
χρηματοδότηση για τα διάφορα προγράμματα που θα θέ-
λαμε να πραγματοποιήσουμε. Και αυτό ήταν διότι υπαγό-
μασταν στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πρώτα,
ήμασταν υπό την προστασία και αρμοδιότητα του Δημαρ-
χείου Πράγας. Όταν όμως μπήκαμε εδώ για κάποιο λόγο
μας μεταφέρανε σε αυτή την Διεύθυνση. Ευτυχώς, μετά
από αρκετές διαπραγματεύσεις, πάρθηκε η απόφαση να γί-
νουμε ανεξάρτητοι κι έτσι τώρα μας δίνεται η ευκαιρία
μόνοι μας να βρίσκουμε χρηματοδότηση, αλλά και να φι-
λοδοξούμε να κάνουμε μεγάλα προγράμματα, τα οποία θα
βοηθήσουν και στην πιο στενή συνεργασία των εθνικών
μειονοτήτων, όπως και τη δυνατότητα να επισκέπτονται
τις εκδηλώσεις και Τσέχοι πολίτες. Σήμερα συνεργάζον-
ται οι μειονότητες μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι υπάρχει
δυνατότητα να βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές. Και αυτό θα
γίνει και με τις διάφορες εθνικές εκδηλώσεις που θέλουμε
να κάνουμε στη μεγάλη αίθουσα, όπως εθνικές βραδιές,
παρουσίαση ντοκιμαντέρ για τη ζωή, δράση και ιστορία
των εθνικών μειονοτήτων, κτλ.

Κ: Τι εντυπώσεις έχετε από τη δράση
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας;

Σ: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Ελληνική

Κοινότητα της Πράγας, η οποία είναι μια από τις πιο δρα-
στήριες εθνικές μειονότητες εδώ. Η ΕΚ της Πράγας έχει
ένα υπέροχο χορευτικό συγκρότημα, «Ακρόπολις», το
οποίο κάνει τις πρόβες του εδώ και παρουσιάζεται όχι
μόνο στην Πράγα, αλλά σε όλη την Τσεχία και στο εξω-
τερικό. Είμαι υπερήφανος που έχουμε τέτοιο συγκρότημα
στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων». Το ίδιο μπορώ να πω
και για το μουσικό σχήμα «Ακρόπολις», που στα εγκαίνια
άνοιξε το πρόγραμμα και εντυπωσίασε όλον τον κόσμο.
Μας αρέσουν όλες οι εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας, όπως η
προετοιμασία και η πραγματοποίηση των διάφορων εκδη-
λώσεων για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Τσεχοσλοβακία, η έκ-
θεση φωτογραφίας, η ιστορική εκδήλωση για την Εθνική
Αντίσταση, η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και
ιστορία του Ελληνισμού στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, ο
εορτασμός των εθνικών της επετείων, το πολύ ενδιαφέ-
ρον περιοδικό της, το «Καλημέρα», κτλ. Στους χώρους μας
εδώ η ΕΚ Πράγας καλωσόρισε και τρία τηλεοπτικά συ-
νεργεία της Ελλάδας, την ΕΡΤ, ΕΡΤ3 και το κανάλι «902».
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε όλα αυτά τα κανάλια.
Χαιρόμαστε επίσης και για τις άριστες σχέσεις που έχει η
ΕΚ Πράγας με τις πρεσβείες της Ελλάδας και Κύπρου.
Μας έκανε ευχάριστη εντύπωση το μεγάλο ενδιαφέρον
που είχε δείξει για τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας και
αυτών των άλλων ελληνικών κοινοτήτων στην Τσεχία, ο
πρώην Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Βασίλειος Εικοσιπέν-
ταρχος, ο οποίος δεν έλειπε ούτε από μία εκδήλωση. Δεν
γνωρίζω ακόμα τον καινούργιο πρέσβη αλλά ελπίζω σύν-
τομα να τον γνωρίσω και θα τον καλωσορίσουμε στους
χώρους του «Σπιτιού των Εθνικών Μειονοτήτων».
Εύχομαι  καλή πρόοδο στη δουλειά της ΕΚ Πράγας και
είμαι βέβαιος ότι θα είναι πάντα πρώτη στις ποιοτικές τις
εκδηλώσεις. 

Κ: Σας ευχαριστώ, κ. Στανόβσκι και
είμαι βέβαια ότι θα συνεχίσουμε να

δουλεύουμε ποιοτικά για το καλό όνομα
του «Σπιτιού» μας.

Ξεχασμένα επαέλματαΞεχασμένα επαέλματα
Αθανάσιος ΣιαλάτηςΑθανάσιος Σιαλάτης

Ποά γράφτηκαν στην εφημερίδα του συόγου μέχρι
σήμερα.

Δεν γράφτηκε τίποτα για το επάελμα του μυλωνά και
τους νερόμυλους που εμείς οι μεγάλοι θυμόμαστε.

Οι νερόμυλοι του χωριού μας ήταν του Τζουρέλα, Ντέρη,
Καραλώλου, Μπινέλα.

Όταν ήμουν παιδί βρέθηκα σε ένα καβγά Ντέρη – Κα-
ραλώλου, μάλωναν για το νερό. Ο πρώτος έκλεινε τη

δέση και το νερό δεν πήγαινε στο μύλο του Καραλώλου.
Αυτό θυμήθηκα και έγραψα το κείμενο.

Οι νερόμυλοι, απομεινάρια μιας εποχής όπου η ανάγκη
για επιβίωση σε συνδυασμό με την ανθρώπινη σοφία,

έδωσαν για μεγάλη χρονική περίοδο ύλη παρασκευής ψω-
μιού, το αλεύρι. Μαρτυρίες ανθρώπων που πρόλαβαν την
εποχή αυτή περιγράφουν τη μεγάλη διαφορά στην ποιότητα
και τη γεύση του ψωμιού από αλευρόμυλο σε σχέση με τη
σημερινή.

Αυτάρκεια και σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων
είναι οι μαγικές λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τη

μεγάλη διαφορά από τη σημερινή πραγματικότητα.

Ονερόμυλος ήταν χώρος όπου πήγαιναν και γυναίκες
μόνες με το άλεσμά τους. Έτσι ο θρύλος θέλει το  μυ-

λωνά γυναικά, μουρντάρη και μπερμπάντη. Ποά τρα-
γούδια υπάρχουνε με ανάλογο περιεχόμενο.

Ηστιχομυθία συνήθως γίνεται μεταξύ του αδιαπραγμά-
τευτου, στην αρχή, μυλωνά και της γυναίκας που τον

παρακαλά να αλέσει το άλεσμά της, χρησιμοποιώντας όλα
τα μέσα. Ένα από αυτά είναι τα παρακάτω:

Α καλέ μου μυλωνά μου, σου ‘φερα το άλεσμά μου
Άντε φύγε από δω και δεν έχουμε καιρό

Α καλέ μου μυλωνά μου, σου ‘φερα το άλεσμά μου
Άντε φύγε από δω και δεν έχουμε νερό

Α καλέ μου μυλωνά μου, σου χαρίζω τα βυζιά μου
Άντε φύγε από δω και δεν έχουμε καιρό

Θα σου δώσω και παρκάτ’.
Τότες έχομε νερό και τον καιρό.



Με τη Μαρία, η οποία είναι τρα-

γουδίστρια στην κρατική όπερα

της Πράγας, συναντηθήκαμε στο

«Σπίτι Μειονοτήτων». Συχνά συ-

ζητάμε για τις δραστηριότητες

των δύο κοινοτήτων, για τα προ-

βλήματα και πάντα τελειώνουμε

τις συζητήσεις μας με την επιθυ-

μία να συνεργαστούμε πιο στενά

και πιο αποτελεσματικά. Στην

«Καλημέρα» θα προσπαθήσουμε

να σας παρουσιάσουμε και τις

άλλες μειονότητες που «κατοι-

κούν» στο «Σπίτι Μειονοτήτων»

για να μαθαίνουμε και για τις

άλλες εθνικότητες στην Τσεχία

και στην Πράγα.

Κ: Μαρία, πες μου κάτι για την

ιστορία της παρουσίασης

των Βουλγάρων στην Τσεχία.

Μ: Η βουλγάρικη μειονότητα είναι μια

από τις παλαιότερες στα εδάφη της ση-
μερινής Τσεχίας. Όταν οι πρώτοι Βούλγα-
ροι πάτησαν τα εδάφη αυτά, ακόμα δεν
υπήρχε ούτε Τσεχοσλοβακία, ούτε Τσε

χία. Τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε
για τους Βουλγάρους είναι από το 1840,
του 19ου αιώνα. Όι Βούλγαροι έρχονταν
να σπουδάσουν εδώ. Τότε η Βουλγαρία
ήταν κάτω από την Όθωμανική Αυτο-
κρατορία και ο τούρκικος ζυγός επικρά-
τησε πεντακόσια χρόνια. Όι Βούλγαροι
από πιο ευκατάστατες οικογένειες έρ-
χονταν εδώ για να σπουδάσουν στην
Πράγα, στο Μπρνο, στο Πίσεκ, στο Τάμ-
πορ και στο Χράντετς Κράλοβε. Στη
Βουλγαρία τότε υπήρχε μια ρήση, «η τσέ-
χικη σπουδή είναι η λύτρωση μας». Και
αυτό διότι εκείνο τον καιρό στη Βουλγα-
ρία υπήρχαν μόνο τα «κρυφά σχολεία»
στα μοναστήρια. Το 1862, οργανώνεται η
πρώτη οργάνωση. Ηταν μυστική οργά-
νωση και ο σκοπός της ήταν να βοηθήσει
τη Βουλγαρία  και τον βουλγάρικο εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στους
Τούρκους. Το λέγανε «Αδελφότητα».
Ένας άλλος σκοπός αυτής της αδελφότη-
τας ήταν να μαθαίνουν οι Τσέχοι για τη
βουλγάρικη λογοτεχνία και βουλγάρικο
φολκλόρ. Το 1869 ιδρύεται και άλλη μια
κοινότητα στο Τάμπορ, η «Ποστογιάν-
στβο», η οποία επίσης ήταν συνδεδεμένη
με τους επαναστατικούς αγώνες της
Βουλγαρίας για την απελευθέρωση της
από τον Όθωμανικό Ζυγό. (Σ.Κ. Σήμερα
στα βουλγάρικα σχολικά βιβλία ιστορίας
η έννοια «ζυγός» ονομάζεται «Όθωμα-
νική Παρουσίαση»!) Αργότερα το 1880,
μετά την απελευθέρωση της Βουλγα-
ρίας, 3 Μαρτίου 1878, ιδρύεται μια άλλη
κοινότητα, «Σεντιάνκα», στην οποία για
πρώτη φορά τα μέλη της δεν ήταν μόνο
Βούλγαροι αλλά και Τσέχοι, συγκεκρι-
μένα Τσέχοι φοιτητές. Αυτή η κοινότητα
υπήρχε μέχρι την Κατοχή της Τσεχοσλο-
βακίας από τους Γερμανούς το 1939. Ένας 

από τους ιδρυτές της ήταν ο Γιαν Μρκβί-
τσκα, ή Ιβάν, στα βουλγάρικα, ο οποίος
ήταν ένας διάσημος καλλιτέχνης ζωγρά-
φος και ιδρυτής της Ακαδημίας Καλών
Τεχνών της Βουλγαρίας. Ό πρώτος σκο-
πός αυτής της οργάνωσης ήταν να ενο-
ποιηθούν οι Βούλγαροι. Το 1883
οργάνωσαν μια μεγάλη εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στο μεγάλο βούλγαρο ποιητή
Χρίστο Μπότεβ. Σ’ αυτή την εκδήλωση
πήραν μέρος περίπου 2000 άτομα. Έίχαν
στενές σχέσεις με πολλούς διανοούμε-
νους Τσέχους όπως ο Νερούντα, και
άλλοι. Έκείνη την εποχή στην Πράγα είχε
συναυλίες και η διάσημη όπερα τραγου-
δίστρια Χριστήνα Μορκόβα, ήταν και
μέλος του Έθνικού Θεάτρου της Πράγας.
Όταν τραγούδησε τη Λιμπούσα, οι Τσέχοι
θεατές τη σήκωσαν στα χέρια, διότι
ακόμα και σήμερα η Λιμπούσα είναι σύμ-
βολο εθνικής ηρωίδας της Τσεχοσλοβα-
κίας/Τσεχίας και τότε η Τσεχία ήταν μέρος
της Αυστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας.
Ένας άλλος σύνδεσμος «Προσβέτα»
(«Διαφώτιση») είχε σα σκοπό μόνο να με-
ταφράζει έργα από τη τσεχοσλοβάκικη
λογοτεχνία για να τα παρουσιάζει στο
βουλγάρικο κοινό στη Βουλγαρία. Αργό-
τερα ιδρύεται και ο Βουλγαροτσεχοσλο-
βάκικος Σύνδεσμος. Το 1923, όταν
έρχονται οι πρώτοι κηπουροί εδώ, ιδρύε-
ται και ο σύνδεσμος «Αγ. Ηλίας», ο οποίος
αντιπροσώπευε τα συμφέροντα τους.
Όπως στην Πράγα έτσι και στην πόλη
Μπρνο είχε αρκετούς συνδέσμους και
διάφορες οργανώσεις. 
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«Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την 
καταγωγή μας, εμείς από τα Βαλκάνια»



Το 1945 ιδρύεται και η Πολιτιστική και
Μορφωτική Όργάνωση «Γκεόργκι Δη-
μητρώφ», μετά διαλύεται και ξαναρχί-
ζει τη δράση της το 1960 και από τότε
υπάρχει όπως την ξέρουμε σήμερα.
Μετά τα γεγονότα του 1989 αλλάξανε
μόνο το όνομα και αυτό το βλέπω σα
λάθος. Ό Δημητρώφ ήταν μια μεγάλη
προσωπικότητα με παγκόσμια εμβέ-
λεια. Τον γνωρίζουμε από τη δίκη του
Ράιχσταγκ στη Λειψία, όπου για πρώτη
φορά ένας αριστερός άνθρωπος και
ηγέτης μίλησε εναντίον του φασισμού
του Χίτλερ. Ηταν ένας μεγάλος ηγέτης
της αριστεράς της Βουλγαρίας. Να φαν-
ταστείς με πολλούς κόπους και
τεχνολογία προσπαθήσανε να
βομβαρδίσουνε το μαυσωλείο
του στη Σόφια και δυσκολευτή-
κανε πάρα πολύ. Αστεία πράγ-
ματα. Κανέναν δεν εμπόδιζε το
μαυσωλείο αυτού του αγαπητού
ανθρώπου. Την ιστορία δεν πρέ-
πει να τη διαστρεβλώνουμε ανε-
ξάρτητα από πολιτική και
γεγονότα. Μπορεί να αρνείται
κάποιος από κομμουνιστικά και
σοσιαλιστικά ιδεώδη, αλλά δεν
πρέπει να απαρνούμαστε την
ιστορία μας. Ναι, και συνεχίζω
με την Πολιτιστική και Μορφω-
τική Όργάνωση – το 1970 απο-
κτά ένα κτήριο με τέσσερις
ορόφους στην Αμερίτσκα οδό,
το οποίο της κάνει δωρεά μια
Βουλγάρα που ζούσε στην Τσε-
χοσλοβακία. Σε αυτό το κτήριο
μαζευότανε πολλοί Βούλγαροι
και οργανώνονταν πολλές εκδη-
λώσεις με βουλγάρικο περιεχό-
μενο. Την ίδια εποχή υπήρχε και
ακόμα υπάρχει το Πολιτιστικό
Κέντρο της Βουλγαρίας, το
οποίο ασχολείται περισσότερο με πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. Κάποτε εκεί μα-
ζευότανε και πολλοί φοιτητές
Βούλγαροι, 800-900, αλλά τώρα δεν
έχουμε τόσους φοιτητές στην Τσεχία.
Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα της
Πολιτιστικής και Μορφωτικής Όργάνω-
σης ήταν ότι ποτέ δε μπόρεσε να προ-
σελκύσει τους διανοούμενους
Βούλγαρους που διαμένανε στην Τσε-
χοσλοβακία. Ακόμα και αυτοί που παίρ-
νανε τσεχοσλοβάκικη υπηκοότητα
είχαν προβλήματα με αυτή την οργά-
νωση. Σαν αντίχτυπο σε αυτή την οργά-
νωση, το 1992 ιδρύεται και μια
οργάνωση με την ονομασία Βουλγάρικη
Πολιτιστική και Μορφωτική Όργάνωση
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. Και
το 2001 ιδρύεται και ο δικός μας σύλλο-
γος «Αναγέννηση» όπως και αμέσως

μετά πολλοί άλλοι σύνδεσμοι – «Πίριν»
στο Μπρνο, «Βουλγαρία», «Μαζί». Τρεις
Λέσχες της Πολιτιστικής και Μορφωτι-
κής Όργάνωσης γίνονται ανεξάρτητες.
Όλοι οι σύνδεσμοι, οι σύλλογοι, Λέσχες
και οργανώσεις έχουν δικά τους κατα-
στατικά και είναι εντελώς ανεξάρτητοι
και εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Έσω-
τερικών της Τσεχίας. Και σα να μην
έφταναν τόσες οργανώσεις, τελευταίως
ιδρύεται και ένας άλλος σύλλογος
«Βουλγάρικη Μπεσέτκα». Όπως βλέ-
πεις στους Βούλγαρους αρέσει να
ιδρύουν ξεχωριστούς συλλόγους, συν-
δέσμους, κ.ο.κ.

Κ: Πες μας κάτι για το δικό σας

σύλλογο, τον οποίο εμείς

γνωρίζουμε καλύτερα. Από ότι

βλέπουμε είστε αρκετά δραστή-

ριοι.

Μ: Καταρχήν στη Τσεχία ζουν κάπου

5000 Βούλγαροι. Βέβαια ανεπίσημα
είναι τριπλάσιος ο αριθμός αυτός. Ό
δικός μας σύλλογος έχει για σκοπό να
προσελκύει τους διανοούμενους Βούλ-
γαρους, οι οποίοι κάπως ποτέ δεν ενω-
θήκαν με κανέναν και ήταν πάντα
σκορπισμένοι. Και τέτοιους έχουμε πολ-
λούς εδώ. Για τώρα λειτουργούμε μόνο
στην Πράγα. Νομίζω ότι μέσα στο χρο-
νικό διάστημα που λειτουργούμε
έχουμε κάνει αρκετά – εκδίδουμε το πε-

ριοδικό «Βούλγαροι» από το 2002. Ιδρύ-
σαμε Κυριακάτικο Σχολείο για να μα-
θαίνουν βουλγάρικα τα παιδιά από
μικτούς γάμους. Όργανώνουμε πολιτι-
στικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, οι
οποίες δεν υπήρχαν μέχρι τώρα, όπως
«Βουλγάρικες Ημέρες Πολιτισμού» οι
οποίες γίνονται κάθε Νοέμβρη. Κα-
λούμε διάσημους Βούλγαρους μουσι-
κούς, τζαζ, ροκ, δημοτικών
τραγουδιών. Όργανώνουμε εκθέσεις.
Και όλα αυτά υποστηρίζονται οικονο-
μικά από το Υπουργείο Πολιτισμού της
Τσεχίας και το Δημαρχείο της Πράγας,
όπως και από κάποιους χορηγούς μας.

Όταν μπορεί μας βοηθάει και το
Βουλγάρικο Ινστιτούτο Πολιτι-
σμού, το οποίο ανήκει στο
Υπουργείο Παιδείας της Βουλγα-
ρίας. Πάντα γιορτάζουμε τις
εθνικές μας γιορτές και άλλες
μεγάλες γιορτές της Βουλγαρίας.

Έχουμε και προβλήματα – πολ-
λοί από τους Βουλγάρους δε θέ-
λουν να γίνουν μέλη σε
οποιαδήποτε από τις οργανώ-
σεις μας σήμερα με τη δικαιολο-
γία ότι έχουν αρνητικές
εμπειρίες από την Πολιτιστική
και Μορφωτική Όργάνωση. Ναι,
αλλά συμμετάσχουν στις γιορτές
μας, στις εκδηλώσεις μας με με-
γάλη χαρά, αλλά δε θέλουν να
«υποχρεώνονται». Βασικά, τους
είδες και εσύ, θέλουν να τρων
και να πίνουν τζάμπα, να μη κά-
νουν καμιά δουλειά, να μη βοη-
θάνε… Ό σύλλογος μας έχει
50-60 μέλη, δεν πληρώνουν όλοι
τη συνδρομή τους κι ας είναι
μόνο 200 κορώνες το χρόνο! Δεν
έρχονται στις Γενικές Συνελεύ-

σεις. Δυστυχώς είναι πολλοί που θέλουν
να παίρνουν μόνο και να μη προσφέ-
ρουν τίποτα. Έίναι δύσκολο όμως ένα
άτομο να κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω εάν
αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις βαλ-
κανικές χώρες. Δεν έχω καμιά εμπειρία
με τσέχικες οργανώσεις για να ξέρω το
πώς αυτές λειτουργούν. Μιλώ βέβαια
για τους Βούλγαρους – τους αρέσει το
καλό φαγητό, η καλή κουζίνα, το καλό
ποτό, το καλό γλέντι και προπαντός
όταν δεν πληρώνουν και μετά από τα
συγχαρητήρια, εξαφανίζονται μέχρι το
επόμενο γλέντι… Και για το περιοδικό
δεν δίνουν συνδρομές. Η συνδρομή μας
είναι 180 κορώνες το χρόνο.  
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Κ: Δε νομίζω ότι τα μέλη σας

διαφέρουν και πολύ από τα

δικά μας. Τι θα πεις να κάνουμε

μια πιο στενή συνεργασία μαζί

σας, κάποιες κοινές εκδηλώ-

σεις…

Μ: Ναι, αυτό εδώ και καιρό το έχουμε

συζητήσει και με σένα και με την Πρό-
εδρο του Σερβικού Συλλόγου. Θα ήταν
καλά να οργανώσουμε κάτι για τα Βαλ-
κάνια για να δείξουμε τον πολιτισμό μας,
την ιστορία μας, να ενημερώσουμε και
τον κόσμο εδώ το ποιοι είμαστε εμείς
των Βαλκανίων. Από προσωπικές εμπει-
ρίες έχω τη γνώμη ότι ο κόσμος, οι πε-
ρισσότεροι Τσέχοι δεν είναι και πολύ
ενημερωμένοι για τα Βαλκάνια. Για να
φανταστείς μερικοί Τσέχοι νομίζουν ότι
στη Βουλγαρία έχουμε μαλάρια! Αλλοι
μου λεν ότι είμαστε απολίτιστοι, βάρβα-
ροι, κτλ. Έάν είναι δυνατό, εμείς στα Βαλ-
κάνια έχουμε τους πιο αρχαίους
πολιτισμούς στην Έυρώπη. Όσο για τον
ελληνικό πολιτισμό δεν το συζητώ.
Έχουμε την πιο υγιεινή κουζίνα. Ναι, πρέ-
πει κάπως να συνεργαστούμε και να τα
δείξουμε όλα αυτά μαζί με τον πολιτισμό
μας, το πλούσιο φολκλόρ των Βαλκα-
νίων, τη μουσική μας, τους χορούς μας…
Ακόμα αν θες και κάποιες από τις εθνικές
μας γιορτές μπορούμε να γιορτάζουμε
μαζί – π.χ. την απελευθέρωση μας από
τους Τούρκους, κι εσείς γιορτάζεται το
Μάρτη, και εμείς στις 3 Μαρτίου. Περι-
θώρια υπάρχουν και δυνατότητες.
Έχουμε και εσείς και εμείς χορευτικά, ορ-
χήστρες και μεγάλα ταλέντα στη μου-
σική, ζωγραφική και σε πολλούς άλλους
τομείς. 

Κ: Νομίζω ότι δεν είναι δύ-

σκολο να συνεργαστούμε

και να αρχίσουμε αυτές τις κοι-

νές μας εκδηλώσεις. Πως ήρθες

στην Τσεχία:

Μ: Έδώ ήρθα το 1992 και για ένα χρόνο

τραγουδούσα στην όπερα της Όπάβας.
Μετά ήρθα στην Πράγα και από τότε τρα-
γουδώ στην Κρατική Όπερα. Από τη
Βουλγαρία έφυγα διότι μετά τις αλλαγές
όχι μόνο η οικονομική κατάσταση είχε
χειροτερέψει, αλλά και η πνευματική,
ακόμα και η ψυχική μας κατάσταση και
σαν άτομα και σαν λαός. Όλα είχαν γίνει
ανυπόφερτα. Πολιτικές συγκρούσεις, έλ-
λειψη τροφίμων, η Βουλγαρία είχε σχε-
δόν καταρρεύσει. Πνιγόμουνα, δεν είχα
καμιά ελευθερία, δεν αισθανόμουνα
ελεύθερη… Να φανταστείς, ψωμί δεν εί-
χαμε να φάμε. Έίχανε το σύστημα με τα

κουπόνια. Πολύ δύσκολα ήταν τα χρόνια
μετά τις αλλαγές (1990). Κι έτσι έφυγα
όπως και πολλοί άλλοι νέοι και νέες. Έδώ
παντρεύτηκα και έχω ένα γιο. Για πολλά
χρόνια εδώ στην Τσεχία αισθανόμουνα
απομονωμένη από κάθε άποψη. Δεν συ-
ναντούσα Βούλγαρους, δεν έβρισκα
βουλγάρικο περιβάλλον. Κάποια μέρα
έμαθα για το σύλλογο αυτό, συνδέθηκα
μαζί τους και πολύ σύντομα έγινα και
Πρόεδρος του. Αυτό που θα ήθελα είναι
οι Βούλγαροι να συναντιούνται, να μιλάν
τη γλώσσα τους, να μην την ξεχάσουν, να
μην ξεχάσουν τα ήθη και έθιμα μας, τον
πλούσιο πολιτισμό μας και το πιο σημαν-
τικό ποτέ να μην ντρέπονται για το ότι
είναι από τα Βαλκάνια. Έμείς στα Βαλκά-
νια έχουμε για το τι πρέπει να είμαστε
υπερήφανοι – έχουμε τους πιο αρχαίους
πολιτισμούς, στους δικούς μας τόπους
ζήσανε πολλοί αρχαίοι λαοί και δώσανε
πολλά στην ανθρωπότητα. Πρέπει να εί-
μαστε όλοι υπερήφανοι για την κατα-
γωγή μας.

Κ: Σ’ ευχαριστώ, Μαρία κι εύ-

χομαι σύντομα να αρχίσουμε

τις βαλκανικές μας εκδηλώσεις. 

Το βιβλίο αυτό του ιστορικού Μπο-

ζιντάρ Δημητρόφ παρουσιάζει «Τα

10 ψέματα του μακεδονισμού» των

Σκοπίων. Οι Βουλγαρία φαίνεται να

έχει αρκετά προβλήματα σχετικά με

το μακεδονικό πρόβλημα των Σκο-

πίων αν και αναγνώρισε τα Σκόπια

με το όνομα «Μακεδονία» (όπως βέ-

βαια και την «ανεξαρτησία» του

Κοσσυφοπέδιου). Ποια είναι τα «10

ψέματα» τα οποία διαψεύδει ο συγ-

γραφέας:

Πρώτο – Οτι η σύγχρονη «Μακεδο-

νία» και ο «μακεδονικός λαός» είναι

απόγονοι της αρχαίας Μακεδονίας

και των αρχαίων Μακεδόνων.

Δεύτερο – Οτι οι Μακεδόνες είναι οι

καθαροί Σλάβοι, ενώ οι Βούλγαροι

προέρχονται από φυλή Τατάρων.

Τρίτο – Οτι οι Άγιοι αδελφοί Κυρίλ-

λους και Μεθόδιος και άλλοι άγιοι

είναι «μακεδόνες» φωτιστές και ότι

έγραψαν τη «μακεδονική» αλφα-

βήτα.

Τέταρτο – Οτι ο Τσάρος της Βουλγα-

ρίας Σαμουίλ ήταν «Μακεδόνας» και

όχι Βούλγαρος, και ότι το κράτος του

ήταν «μακεδονικό».

Πέμπτο – Οτι η Άρχιεπισκοπή του

Οχριντ (1019-1767) ήταν «μακεδο-

νική» εκκλησία.

Έκτο – Οτι οι βούλγαροι αναγεννητές

και η βουλγάρικη Έξάρχεια «κατέ-

χτησαν» τον «μακεδονικό» λαό.

Έβδομο – Οτι η Έσωτερική Μακεδο-

νική Άπελευθερωτική Οργάνωση

ήταν των «Μακεδόνων» και πάλεψε

για την απελευθέρωση του «μακε-

δονικού» λαού.

Ογδοο – Οτι ο Κράστε Μισίρκοβ (δι-

ευθυντής γυμνασίου, ο οποίος άλ-

λαζε την «εθνικότητά» του ανάλογα

με τις περιστάσεις – μια έλεγε ότι

είναι «μακεδόνας» και την άλλη ότι

είναι βούλγαρος) ήταν μακεδόνας

νούμερο ένα του 20ου αιώνα.

Ένατο – Οτι ο μακεδονικός λαός πά-

λεψε ηρωικά ενάντια στους Βουλγά-

ρους καταχτητές από το 1941 μέχρι

το 1944. 

Δέκατο – Οτι οι μακεδόνες μπήκανε

με χαρά στην Γιουγκοσλαβία το 1944

και ότι στη Βουλγαρία υπάρχουν

250,000 «μακεδόνες». 

Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, εκτός

από κάποιες αλήθειες για το «μακε-

δονικό», διακρίνει κανείς και κάποιο

εθνικισμό του συγγραφέα, προπαν-

τός με τις αναφορές του στα ελλη-

νικά δεδομένα. Έίναι ένα

ενδιαφέρον βιβλίο με 100 έγχρωμες

φωτογραφίες, αλλά τέτοιου είδους

βιβλίων πρέπει να διαβάζονται προ-

σεχτικά και με πολλές διασταυρώ-

σεις σε σοβαρές ιστορικές εργασίες

για το θέμα αυτό.
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Ο Μύλος
Σακαλή Ευάγγελου

Στο χωριό μας ύπαρχε ένας μύλος που βρισκότανε στο ρέμα που ξεκινάει από το χωριό και κατα-
λέγει στην Πραμόρτσα, ακριβώς μεταξύ της Γκούβας και της Γκάτσηνας τα δέντρα. Ο μύλος

ανήκε στην εκκλησία και τον νοικιάζανε κατά καιρούς διάφοροι. Τελευταία, μάλλον νοικιαστές
ήτανε η Ντιλοπαγούνω με τον γιο της, το Θωμά τον Δελλή. Ο Θωμάς με την μητέρα του ήταν πάρα
πολύ καλοί μυλωνάδες, είχανε και στην Βουχωρίνα ένα μύλο συνεταιρικά με κάποιον άλλο.
Ο μύλος ήτανε νερόμυλος και δούλευε ως εξής: πριν τον μύλο, κάπου στου Σπάλα το χωράφι, γινό-
τανε η δέση, δηλαδή φράζανε το νερό με ξύλα και χώμα και το οδηγούσανε σε ένα χαντάκι που
έφταναν πιο ψηλά από τον μύλο. Εκεί έμπαινε μέσα στην καρούτα που ήταν κάτι σαν βαρέλια περί-
που τα δεκαπέντε μέτρα και κατέληγε στενό μπροστά με δύναμη. Χτυπούσε στην φτερωτή, και γύ-
ριζε τον άξονα που επάνω του ήταν οι μυλόπετρες, η μια σταθερή και η άλλη γυρίζοντας, η φτερωτή
γύριζε κι αυτή. Πάνω της ήταν ένα ξύλο που δόνιζε το σιτάρι για να πέφτει μέσα στην μυλόπετρα
από τον κάδο που ήτανε ακριβώς επάνω της και στη συνέχεια έβγαινε το αλεύρι πέφτοντας στο σκα-
φίδι. Όταν γέμιζε αλεύρι το σκαφίδι, ο μυλωνάς έπαιρνε ένα ξάι, δηλαδή μια ξύλινη σέσουλα δυο
κιλά περίπου σε κάθε σκαφίδι. Αυτή ήτανε η αμοιβή του μυλωνά.

Ομύλος για να δουλέψει έπρεπε να είχε πάρα πολύ νερό. Ο λάκκος δούλευε μόνο όταν έβρεχε ή
όταν λιώνανε τα χιόνια. Τελευταία φορά που δούλεψε ο μύλος ήτανε το 1960 με 1962 με τον

Τάκη, τον Κούρναβο. Θυμάμαι είχα πάει και εγώ με τον αδερφό μου και τσακίσαμε γιαρμά. Επίσης, ο
γιατρός ο Γερμανός συσσώρευε ρεύμα σε μπαταρίες και είχε ρεύμα στο σπίτι του όταν χειρουργούσε
με το λιγοστό νερό που είχε το ρέμα του χωριού. Ο μύλος δεν λειτουργούσε συνέχεια γι’ αυτό οι χω-
ριανοί πηγαίνανε σε άλλα χωριά για να αλέσουν. Μέχρι το Δέλνο (Πρόσβορο) φτάνανε το καλοκαίρι.
Όταν στην Χρυσαυγή έγινε ένας γκαζόμυλος έλυσε τα προβλήματα της περιοχής. Εγώ από μικρός
κάθε χειμώνα πήγαινα μαζί με την Γκατσογάλλω στη Μαέρη, στου Τζάμου το μύλο που βρίσκεται
εκατό μέτρα πιο κάτω από το Τοξωτό πέτρινο γεφύρι που διατηρείται μέχρι και τώρα.

Ομύλος του χωριού μας είχε και πάρα πολλούς μύθους. Η γιαγιά μου έλεγε ότι η γη στηρίζεται σε
ένα μεγάλο δέντρο όπως ο μύλος με τις μυλόπετρες και από κάτω υπάρχουν οι Τσινγουλόιδες

(καλικάντζαροι) που πριονίζανε το δέντρο που κρατάει τη γη και τη νύχτα κρυβότανε κάτω από το
μύλο. Μεταξύ Χριστουγέννων και Φώτων οι Τσινγουλόιδες βγαίνουνε από τον μύλο μόλις σουρουπώ-
σει και ανηφορίζουνε για το χωριό για να μαζέψουνε όσα παιδιά είναι έξω τη νύχτα στο Αικόνισμα.

Στα κηπώματα χωρίζανε: οι μισοί πηγαίνανε ρέμα-ρέμα προς το κάτω πηγάδι και σε όλο το μα-
χαλά και οι άλλοι μισοί φτάνανε στο Γκούσιαβο και σε όλο το μαχαλά. Πριν ξημερώσει γυρίζανε

πάλι μέσα στο μύλο αλλά σε αυτό το διάστημα είχε θρέψει πάλι το δέντρο και αρχίζανε από την
αρχή. Όπως καταλαβαίνετε αυτές τις βραδιές σχεδόν δεν κυκλοφορούσε κανείς στους δρόμους από
τον φόβο μην τυχόν και έρθουνε σε επαφή με κανένα Τσινγουλάι.

Ομύλος παλιά ήταν ένα μέρος που εκεί γινότανε διάφορα. Μαλώνανε ποιος θα αλέσει πρώτος,
εκεί βρισκότανε οι μαλωμένοι και ο μυλωνάς τους τα έφτιαχνε, εκεί γινόταν το κουτσομπολιό,

εκεί βρισκόταν οι νέοι και από εκεί ξεκινούσαν οι γάμοι, εκεί μαζευόταν όλοι και λύνανε τα προβλή-
ματα του χωριού. Για τους μύλους και τους μυλωνάδες πολλά τραγούδια έχουν γραφεί.

Ομύλος δεν υπάρχει πια, σώζονται λίγα ερείπια. Έπεσε και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε και πρώτα
εγώ, γιατί πάρα πολλά χρόνια ήμουν κοινοτικός σύμβουλος. Προτείνω, αν δεν ενταχθεί σε κά-

ποιο πρόγραμμα για να αναστηλωθεί, να βγάλουμε τις πέτρες, την φτερωτή, και ότι άλλο έχει απο-
μείνει και να τα βάλουμε μπροστά στον κήπο του δημοτικού σχολείου για να θυμούνται οι επόμενες
γενιές.(από την εφημερίδα «Πεντάλοφος», Βοΐου, φύλλο 55, 208, «Πέτρα είχαμι, πέτρα δούλιψαμι»
Ζουπανιώτης μάστορας…

Ευχαριστούμε τη Βιολέτα Καρανίκου που μας δάνεισε το φύλλο αυτό!)
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Απέραντους ορί-
ζοντες για μόρ-
φωση και
προκοπή άνοιξε
το λαϊκό κράτος
για όλα τα παι-
διά και τους
νέους μας που
ζουν στις Λαϊκές
Δημοκρατίες.
Δωρεάν επαγ-
γελματική και
επιστημονική
μόρφωση, υλι-
κές ανέσεις,
θαυμάσιες λέ-
σχες και ανα-
γνωστήρια,
καλοκαιριάτικες
εξοχές, γήπεδα

και πισίνες, μαζί κι όλα τα  μέσα για την ανάπτυξη της
εθνικής μας κουλτούρας, όλα είναι στη διάθεσή τους για
να αναπτυχθούν ολόπλευρα πνευματικά και σωματικά
και να γίνουν χρήσιμοι στο λαό και στην κοινωνία πολί-
τες. Πολλά απ’ αυτά τα παιδιά, χτεσινά αγροτόπουλα,
που στην αμερικανοκρατούμενη Ελλάδα, τα περίμενε το
πιο πηχτό σκοτάδι της αμορφωσιάς, παράλληλα με την
λοιπή τους μόρφωση ή τη δουλιά επιδίδονται με ζήλο
στη λογοτεχνία, ζωγραφική κλπ.

Στις λογοτεχνικές εργασίες των νέων που ζουν στις Λαϊ-
κές Δημοκρατίες, βρίσκουν την έκφρασή τους τα ανώ-
τερα ιδανικά με τα οποία διαπαιδαγωγούνται. Ο
φλογερός πόθος για λεύτερη και ευτυχισμένη πατρίδα,
η ευγενική ιδέα της ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα
στους λαούς, η λαχτάρα τους να γίνουν άξιοι αγωνιστές
του λαού στο υπόδειγμα του εθνικού μας ήρωα Νίκου
Μπελογιάννη, να τα κεντρικά θέματα που διαποτίζουν
τους στίχους και τα πεζά τους.

Στη συλλογή αυτή δημοσιεύονται ορισμένα από τα ποι-
ήματα, διηγήματα, παραμύθια κτλ. που στάλθηκαν στο
λογοτεχνικό διαγωνισμό του περιοδικού «Επονίτης»,
καθώς και άλλα λογοτεχνικά κομμάτια νέων και παιδιών
μας απ’ αυτά που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά «Επονί-
της» και «Αετόπουλα.

Μικρό μου χωριουδάκι σε θυμάμαι,
κι ας είμαι μακριά σου χίλια μίλια,

θαρρώ στις αχλαδιές σου πως κοιμάμαι
στις ανθισμένες σου μηλιές και στα σταφύλια.

Ένα ποτάμι ανάμεσα κυλάει
γλυκολαλεί και σιγομουρμουρίζει

και τους μπαξέδες πόχουμε δεξιά μας,
ακούραστο, τρεχάμενο, ποτίζει.

…Τα χαμηλά σπιτάκια τα μικρά
ο ήλιος τα φωτάει τα μεσημέρια

κι όταν η νύχτα απλώνει τα φτερά,
φεγγοβολούν σαν ουρανός με αστέρια.

Μα ζήλεψε τις χάρες σου ο εχθρός
κι άπλωσε κι ως εδώ το μαύρο χέρι.

Σημαία του: είναι ο αφανισμός,
και βούλα του: το δίκοπο μαχαίρι.

Σαπίζει απ’ τα βασανιστήρια ο πατέρας
η μάνα σέρνεται πιστάγκωνα δεμένη,

μπήκε στο σπίτι παγωνιάς αγέρας
πείνα και γύμνια τα μικρά τα δέρνει.

Τώρα γυρίζουνε μες τους δρόμους παγω-
μένα…

Στ’ Αφέρωφ είναι η μάνα τους κλεισμένη,
κίτρινα φύλλα φθινοπώρου τα καημένα…

Πα στ’ αχυρόστρωμα ο πατέρας τους πεθαίνει.

Τα συμπονάει μονάχα ο λαός 
κι από της φτώχιας του τα ψίχουλα τους δίνει.

Σύντομα τους κακούς θα κάψει κεραυνός.
Για τους λαούς θα βασιλεύει ειρήνη.

Ποιήματα

και

πεζά νέων και παιδιών μας

Βιβλιοθήκη της Νεολαίας,

Εκδοτικό «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», 1953

Στο χωριό μας
(του Παναγιώτη Καμπερίδη, Δ τάξης 

Μ. Σχολής, Π.Σ. Χράσταβα,Τσεχοσλοβακία, Δεκέμβρης 1952)
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Ολόγυμνο, ξερό και απομονωμένο στέκεται ξέχωρα από τα
άλλα υψώματα του Γράμμου το Μπουχέτσι. Θαρρείς και το κά-
νανε τεχνίτες εκεί στα βορειοδυτικά του Εφταχωριού. 
Ήταν μπροστά στη διάταξη του εχθρού και στεκόταν καρφί στα
μάτια του. Του χαλούσε τα σχέδια. Και κατά τη γνώμη του
έπρεπε να το πάρει.
Το ύψωμα το υπεράσπιζε μια ομάδα από Επονίτες και Επονί-
τισσες. Μαζί τους ήταν και ο Διμοιρίτης – Επονίτης – που πριν
λίγο καιρό είχε τελειώσει τη σχολή αξιωματικών του Γενικού Αρ-
χηγείου του ΔΣΕ.
Ήταν παραμονές της 23 του Φλεβάρη 1949. Μια άγρια νύχτα
που δεν έβλεπες τη μύτη σου από το σκοτάδι. Απ’ τη χιονο-
θύελλα οι οξιές γίνονταν κομμάτια, τα πεύκα και έλατα τρίζανε
και φέρνανε μια βοή, που νόμιζες πως σε λίγο θα χαλάσει ο κό-
σμος.
Δεν προλάβαινε το χιόνι να πέσει στη γη, το άρπαζε ο αγέρας,
το στριφογύριζε συννεφάκια-συννεφάκια και τόστρωνε στις
γούρνες και στις πλαγιές. Αλλού πάλι έφτιαχνε ολόκληρα υψώ-
ματα από χιόνι.
Η φύση μεταβάλλονταν από λεπτό σε λεπτό.
Και στο Μπουχέτσι; Εκεί δεν σταματούσε ούτε μια νιφάδα χιόνι.
Η καλύβα που είχε η ομάδα μας χάλασε.
Τις λαμαρίνες που σκέπαζαν τη μισή καλύβα τις εξαφάνισε ο
αγέρας.
Η τηλεφωνική γραμμή που συνέδεε την ομάδα μας  με το λόχο
κόπηκε. Απομονωμένη η ομάδα όλο το βράδυ πάλευε με τα
άγρια στοιχεία της φύσης.
Οι μοναρχοφασίστες νόμιζαν πως με το σκοτάδι και τη χιονο-
θύελλα θα μπορούσαν αυτό το βράδυ να μας διώξουν από το
Μπουχέτσι. Ένας λόχος λοκατζήδες ξεκίνησε με όλα τα μέσα για
αιφνιδιαστική επιχείρηση. Πίστευαν πως το ύψωμα, με τέτοια
νύχτα δεν ήταν δυνατό να το κρατάμε μα και αν το κρατούσαμε,
δεν θα ήμασταν σε επιφυλακή. Γελάστηκαν όμως. Η ομάδα μας
πάλευε με τη φύση και αγρυπνούσε για τον εχθρό που κάθε
στιγμή μπορούσε να μας αιφνιδιάσει.
Περιμέναμε κι αγρυπνούσαμε περισσότερο από κάθε άλλη
φορά. Όλοι μας ήμασταν στις θέσεις μας. Ξέραμε πως έχουμε
σοβαρή αποστολή γιατί αν χανόταν το Μπουχέτσι θα έφερνε ο
εχθρός μεγάλη ζημιά σ’ όλη τη διάταξη του ανατολικού Γράμ-
μου.
Η Αθηνά, γεμιστής του οπλοπολυβόλου αντιλήφτηκε πρώτη
τον εχθρό. «Έρχονται, φωνάζει. Μια χειροβομβίδα, δεύτερη,
τρίτη και τα μυδράλια άρχισαν να βάζουν.
Κι οι λοκατζήδες πολέμησαν άγρια. Μα κάτω απ’ τη φλόγα της
νιότης που την ενέπνεε η αγάπη στη λευτεριά και το λαό μας
νικήθηκαν, συμπτύχθηκαν άταχτα, αφού άφησαν τέσσερις νε-
κρούς και αρκετά όπλα.
Οι Επονίτες εμψυχωμένοι απ’ τα ιδανικά της ΕΠΟΝ εκείνο το
βράδυ πάλεψαν και νίκησαν τη θύελλα και τον εχθρό.
Ξέρουν να πολεμούν και να νικούν οι Επονίτες, όποιος κι αν
είναι ο εχθρός, γιατί ξέρουν για ποιο σκοπό κάθονται μέσα στη
θύελλα, πάνω στο άγριο Μπουχέτσι.

(Κ: Ευχαριστώ το Γιώργο Καρανίκο για το βιβλίο που μου δά-
νεισε.)

23 ΦΛΕΒΑΡΗ 1949

ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ

(Γιάννη ΛΑΛΟΥ, Φλεβάρης 1953)

Η διπλωματούχος αισθητικός Μαίρη Αγιο-
μαμίτη είναι εγκεκριμένη αισθητικός από
την κυβέρνηση και είναι μέλος της Ένωσης
Διπλωματούχων Αισθητικών της Κύπρου
(ΕΔΑΚ). Σπούδασε στην Αθήνα και στην Αγ-
γλία και εδώ και 20 χρόνια δουλεύει στην
Κύπρο. Διατηρεί δικό της Ινστιτούτο Αι-
σθητικής. Αγαπάει το επάγγελμα της πολύ
και της αρέσει να κάνει τους ανθρώπους
όμορφους, να τους βλέπει να λάμπουν
μετά από μια θεραπεία, περιποίηση του
δέρματος… Το Ινστιτούτο της προσφέρει:
βαθύ καθαρισμό προσώπου, περιποίηση
και φροντίδα ρυτίδων προσώπου, περιποί-
ηση και φροντίδα ακμής και πανάδων
προσώπου, περιποίηση και φροντίδα πα-
χυσαρκίας, χαλάρωσης και κυτταρίτιδας,
ηλεκτρική ριζική αποτρίχωση (θερμόλυση)
με βελόνα μόνης χρήσεως, αποτρίχωση με
μέλι για χέρια και πόδια, μακιγιάζ βραδινό,
μακιγιάζ νύμφης, χειρομασάζ με αιθέρια
έλαια, σύγχρονα μηχανήματα: S.T. PEEL
(κρύσταλλοι), COMPU-LIFT, ULTRATONE και
άλλα.

Για να είσαστεόμορφοι καιωραίοι…)
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Παν μέτρο άριστον!

Κ: Τι κάνει η αισθητική για έναν άνθρωπο:

Μ: Η ομορφιά είναι ένα πολύ σημαντικό
θέμα και αφορά και τους άνδρες και τις γυναί-
κες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι
οι γυναίκες πρέπει να είναι όμορφες και εξωτε-
ρικά, αλλά πιο σημαντικό είναι και η εσωτερική
ομορφιά όπως και η ψυχολογική ισορροπία. Βέ-
βαια, η ομορφιά είναι πολύ υποκειμενικό
θέμα. Όσο για την εξωτερική ομορφιά αυτή
αφορά την περιποίηση και πρέπει να γίνεται
από μικρή ηλικία. Με περιποίηση εννοούμε τα
διάφορα καλλυντικά καθημερινής βάσης και
κάποιες θεραπείες σ’ ένα Ινστιτούτο Αισθητι-
κής. Με τις θεραπείες, βέβαια, δεν πρέπει να γί-
νεται κατάχρηση. Η κάθε περίπτωση, το κάθε
πρόβλημα που έχει ένας άνθρωπος, μια κο-
πέλα, πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με την πε-
ρίπτωση – την ηλικία, τον τύπο του δέρματος
και τα τυχών προβλήματα υγείας. Η ομορφιά
έχει να κάνει με την περιποίηση του δέρματος,
αλλά και με το μακιγιάζ. Μια κοπέλα είναι
καλό να βάφεται, αλλά όχι έντονα. Φυσικά και η
δίαιτα παίζει μεγάλο ρόλο έχοντας πάντα
υπόψη τα τυχών προβλήματα υγείας του ατό-
μου. Δεν πρέπει να γίνονται ανεξέλικτες οι δί-
αιτες. Και όταν λέμε δίαιτα, το τονίζω,
εννοούμε, ότι αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις
τροφές, αλλά το άτομο θα παίρνει τροφές που
έχουν λίγες θερμίδες. Επειδή έχει σημασία και ο
τρόπος μαγειρέματος, πρέπει να είναι ή της
σχάρας ή βραστά. Ποτέ τηγανιτά, πολύ λάδι, και
να μη γίνεται κατάχρηση γλυκών, αλλαντικών,
λιπαρών τροφών, αναψυκτικά και υπερβολικό
ποτό. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται το καθετί
υπερβολικό.

Μια δίαιτα καλή περιλαμβάνει: πολύ ψάρι σχά-
ρας, άσπρο κρέας (στήθος κοτόπουλου ή γαλο-
πούλας), δυο φορές την εβδομάδα όσπρια,
πολλά χόρτα και πολλά φρούτα. Δηλαδή μια
μεσογειακή κουζίνα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδα-
τάνθρακες. Είναι λάθος ένα άτομο να υποσιτί-
ζεται, να κάνει αυστηρές δίαιτες διότι είναι
επικίνδυνες για την υγεία του. Πρέπει να παίρ-
νει όλες τις τροφές και ζωτικής και φυτικής
προελεύσεως και πάντοτε με μέτρο. Επίσης
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βάρος, το
ύψος, ο σκελετός, εάν είναι χονδρός ή λεπτός
για να καθορίζεται το ιδανικό βάρος, όπως και
οι συνήθειες του συγκεκριμένου ατόμου – οι
ώρες που τρώει πρέπει να είναι τακτικές, να
τρώει συχνά γεύματα , αλλά σε μικρές ποσότη-
τες και είναι πολύ σημαντικό να μασάει αργά
και να τρώει ήρεμα.

Κ: Ποιες είναι οι διαδικασίες όταν ένα άτομο
επισκέπτεται ένα Ινστιτούτο Αισθητικής; 

Μ: Όταν κάποιο άτομο έρχεται στο Ινστιτούτο
μου, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, το

πρώτο που θα κάνω είναι να πάρω το ιστορικό
υγείας – εάν έχει διαβήτη, καρδιοπάθειες, υψηλή
πίεση, υπογλυκαιμία, κάποια προβλήματα θυ-
ρεοειδούς. Είναι σημαντικό να γίνονται ανα-
λύσεις αίματος για να ξέρουμε εάν το
συγκεκριμένο άτομο έχει αναιμία, το σίδερο του
να είναι σε καλή κατάσταση. Αφού φέρει χαρτί
με τις αναλύσεις από τον παθολόγο, προχω-
ρούμε με την θεραπεία ανάλογα. Και βέβαια το
τι θέλει ο πελάτης – κάνουμε τη θεραπεία ανά-
λογα με το τύπο του δέρματος, ανάλογα με την
ηλικία της/του για να διαλέξουμε τα κατάλληλα
καλλυντικά. Τα καλλυντικά έχουν μεγάλη ση-
μασία. Δε γίνεται να χρησιμοποιούμε δυνατά
καλλυντικά σε ηλικίες μικρές και πρέπει να
είναι σύμφωνα πάντα με τα προβλήματα. Πα-
ραδείγματος χάρη, σε μία γυναίκα 23 χρονών δε
μπορούμε να δίνουμε κρέμες για ρυτίδες, αλλά
χρειάζεται αφυδάτωση, ηλικιακή κρέμα απαραί-
τητα, κρέμα της ημέρας, μια μάσκα κι ένα πί-
λινγκ μια φορά την εβδομάδα. Εάν είναι
τριάντα και πάνω, είναι καλά να χρησιμοποιεί
και κρέμα νυκτός. Και όλα αυτά είναι συνδε-
μένα με την αλλοίωση του δέρματος και μερι-
κών ουσιών του δέρματος.

Επίσης υπάρχουν πολλά μηχανήματα του προ-
σώπου και του σώματος για τις διάφορες θερα-
πείες. Μια απλή διαδικασία είναι ο καθαρισμός,
τον οποίο πρέπει να κάνουμε κάθε δυο μήνες.
Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος,
από πόσο λιπαρό είναι το δέρμα και εάν έχει
σπυράκια ή τάση προς ακμή, τότε χρειάζεται πε-
ρισσότερο καθαρισμό. Όσο αφορά την ακμή,
χρειάζεται καθοδήγηση και από γιατρό-δερμα-
τολόγο. Η αισθητικός πρέπει να είναι πάντο-
τες αποστειρωμένη και να φοράει πάντα τα
γάντια της. Ο καθαρισμός μας παίρνει περίπου
δυο ώρες και περιλαμβάνει πολλά στάδια. Ξεκι-
νούμε πρώτα με τον ατμό εφόσον κάνουμε γα-
λάκτωμα και λοσιόν, για να μαλακώσει το
δέρμα και ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και
όζον για να μειώσει το σμήγμα και για να απο-
στειρώσει από τα μικρόβια. Στον ατμό, όπως
είναι ο δικός μου, χρησιμοποιούμε και βότανα
ανάλογα με τον τύπο του δέρματος του συγκε-
κριμένου ατόμου. Μετά από 30 λεπτά με τον
ατμό, σκουπίζουμε το δέρμα και συνεχίζουμε
με την εξαγωγή του σμήγματος. Αυτό διαρκεί
τριάντα λεπτά με μία ώρα ανάλογα με την πε-
ρίπτωση. Όταν καθαρίζουμε το σμήγμα απο-
στειρώνουμε το δέρμα με ειδική φαρμακευτική
κρέμα. Μετά αποστειρώνουμε το δέρμα με ει-
δικό μηχάνημα. Και συνεχίζουμε με το πί-
λινγκ και με ειδικό μηχάνημα brush peeling,
με μαλακή βούρτσα βουρτσίζουμε το πρόσωπο,
έτσι τρίβεται και η πάστα πίλινγκ και αφαιρούμε
τα νεκρά κύτταρα μ’ αυτόν τον τρόπο. Με αυτό
το μηχάνημα γίνεται ένας πολύ βαθύς καθαρι-
σμός. Μετά ακολουθεί το μασάζ για 20 λεπτά
εφόσον βάλουμε το λαδάκι ανάλογα με τον
τύπο δέρματος, μετά βάζουμε τη μάσκα για
άλλα 20 λεπτά και μετά την αμπούλα.
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Ο καθαρισμός είναι μια ευχάριστη εμπειρία που
θα πρέπει να έχει κάθε σύγχρονη γυναίκα και άν-
δρας που αγαπά τον εαυτό της/του. Απλώς, το-
νίζω και πάλι, να μη γίνεται κατάχρηση. Και εάν
υπάρχουν προβλήματα μόλυνσης, σπυράκια,
κτλ., πρέπει να συμβουλευτούμε το δερματο-
λόγο.

Κ: Εδώ βλέπω και μηχάνημα λέιζερ. 
Τι κάνετε με αυτό;

Μ: Αυτό είναι για τις ρυτίδες. Εμείς δεν χρησι-
μοποιούμε λέιζερ για θεραπείες. Τα θεραπευτικά
λέιζερ χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικούς
γιατρούς. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό που βλέπεις
εδώ – το Derma Pod. Είναι μια νέα τεχνολογία,
χωρίς βελόνα για ρυτίδες, χαλάρωση (λίφτινγκ),
ακμή και πανάδες. Χρησιμοποιείται ως μεσοθε-
ραπεία με αυτοσκοπό να διεισδύσουμε προ-
ϊόντα στα χαμηλά στρώματα του δέρματος. Η
Νέα Πατέντα παλμικών μικρορευμάτων χαμη-
λής συχνότητας και ψηλής τάσεως χρησιμοποι-
είται για διέγερση και διείσδυση προϊόντων στο
κυρίως δέρμα. Με αυτό το μηχάνημα κάνουμε
και την ελεγχόμενη δερμοαπόξεση με ειδικό
σχεδιασμό της κεφαλής με περιστροφική εκτό-
ξευση των μικροκρυστάλλων που συνδυάζει
τρεις ολοκληρωμένες θεραπείες: για διέγερση και
διείσδυση προϊόντων στα βαθιά στρώματα του
δέρματος για ρυτίδες και ενυδάτωση, για μυϊκό
λίφτινγκ για μεγάλη χαλάρωση στο πρόσωπο,
μάτια και λαιμό, και άλλα όπως το κόκκινο
φώς 640 νμ, το οποίο είναι δέκα φορές πιο δυ-
νατό από τα άλλα soft laser. Αυτό βοηθά στη
διέγερση των ινοβλαστών και στην αυξημένη
παραγωγή του κολλαγόνου και ελαστίνης.(βλ.
φωτογραφία).

Κ: Τι πρέπει να ξέρουμε για την 
ηλιοθεραπεία;

Μ: Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην
Κύπρο ο ήλιος είναι πολύ δυνατός. Να πηγαί-
νουμε να κάνουμε το μπάνιο μας στις όμορ-
φες μας ακρογιαλιές, να κάνουμε την
ηλιοθεραπεία μας, να κολυμπούμε στη θά-
λασσα, αλλά πάντοτε να αποφεύγουμε τις ώρες
μεταξύ μία και τέσσερις μετά το μεσημέρι. Αυτές
οι ώρες είναι πολύ επικίνδυνες. Και εδώ δεν πρέ-
πει να γίνεται κατάχρηση. Και όπως ξέρουμε
υπάρχει και αύξηση του μελανώματος. Τα
άτομα που έχουν ανοιχτό χρώμα πρέπει να
χρησιμοποιούν αντηλιακά υψηλού βαθμού
πριν να εκτεθούν στον ήλιο και πάντα να ακο-
λουθούν τις οδηγίες του δερματολόγου ή του
φαρμακολόγου. Το κεφάλι πρέπει να προστα-
τεύεται με μια πετσέτα, να έχουν την ομπρέλα
τους και να φορούν τα γυαλιά ηλίου. Αρκεί μια-
δυο ώρες ηλιοθεραπεία τις πρωινές ώρες, είναι
αρκετές. Όχι περισσότερο.

Κ: Σ’ ευχαριστώ, Μαίρη και θα 
ακολουθήσουμε τις οδηγίες σου…

Ιστορία…
Στο περιοδικό μας ξεκινάμε αυτή τη στήλη στην οποία
θα ασχοληθούμε με τις διαστρεβλώσεις της ιστορίας μας,
που συναντάμε σήμερα σε βιβλία και έρευνες ιστορικών
της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Το πρώτο άρθρο
που αναδημοσιεύουμε (Ριζοσπάστης 24 Ιούνη 2007)
είναι του καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γιώργου ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ.

Για τον ΕΛΑΣ
Γιώργου Μαργαρίτη

Τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα σε
ένα μικρό χρονικό διάστημα, σε τέσσερα μόλις χρόνια,
ετούτος ο τόπος και ετούτος ο λαός χρειάστηκε να κα-
τακτηθούν τρεις τουλάχιστον φορές από τους τότε ισχυ-
ρούς της γης. Στα 1940, η φασιστική επίθεση γνώρισε
ταπεινωτικές περιπέτειες στα βουνά της Αλβανίας και
χρειάστηκε τη συνδρομή των Γερμανών, για να κατα-
κτηθεί η χώρα τον Απρίλη του 1941. Δύο μόλις χρόνια
αργότερα, η ιταλική στρατιωτική εξουσία, στην οποία
είχε παραχωρηθεί η ευθύνη για το μεγαλύτερο τμήμα της
κατεχόμενης πλέον χώρας, κατέρρευσε, μέσα σε έναν
καταιγισμό πληγμάτων από τον ΕΛΑΣ. Στο χώρο αυτό
γεννήθηκε η Ελεύθερη Ελλάδα και λίγους μήνες αργό-
τερα μεγάλες ιταλικές μονάδες – μία μεραρχία ανάμεσά
τους – παραδόθηκαν στο στρατό της, τον ΕΛΑΣ.
Το φθινόπωρο του 1943 οι Γερμανοί χρειάστηκε να ορ-
γανώσουν πραγματικές εκστρατείες, για να ανακαταλά-
βουν μέρος των εδαφών που είχαν ως τότε
απελευθερωθεί. Το ημερολόγιο στρατιωτικών επιχειρή-
σεων της 117ης γερμανικής Μεραρχίας Καταδρομών
που έχει διασωθεί – και με το οποίο θα ασχοληθούμε σε
άλλη περίσταση – αποτύπωσε με τον πληρέστερο τρόπο
την εκστρατεία για την ανακατάληψη της βόρειας Πελο-
ποννήσου το φθινόπωρο του 1943 και τον χειμώνα
1943-’44: Επρόκειτο για μία σκληρότατη πολεμική επιχεί-
ρηση με μεγάλο κόστος σε προσπάθειες και σε αίμα για
αυτούς τους επίδοξους κατακτητές των ήδη «κατακτη-
μένων». Παρόμοιες εκστρατείες έγιναν σε κάθε γωνιά
της χώρας. Ο ΕΛΑΣ ήξερε να προστατεύει την ελεύθερη
επικράτειά του, δεν άφησε τους Ναζί να την καταλύ-
σουν ούτε αυτή, ούτε τη λαϊκή εξουσία που είχε εκεί εγ-
κατασταθεί. Τελικά, για να υποταχθεί ο ΕΛΑΣ
χρειάστηκε μια ακόμα μεγάλη εκστρατεία ξένων δυνά-
μεων ενάντια στην Ελλάδα.



Τον Δεκέμβριο του 1944 και τον Ιανουάριο του 1945 οι Βρε-
τανοί εκστράτευσαν με περισσότερες από τέσσερις μεραρχίες
(την 4η Βρετανική, την 46η Βρετανική, την 4η Ινδική και στοι-
χεία άλλων ινδικών μονάδων, την 23η τεθωρακισμένη τα-
ξιαρχία, την 2η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών κτλ.), δηλαδή με
περισσότερους από εκατό χιλιάδες στρατιώτες – τους διπλά-
σιους απ’ όσους είχαν στείλει στα 1941 για να ενισχύσουν την
Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία απέναντι στη χιτλερική εισβολή
– για να λυγίσουν τον ΕΛΑΣ στην Αθήνα και να επιβάλουν
τους δικούς τους κανόνες στο μέλλον της χώρας και των κα-
τοίκων της.

Αμέσως μετά τη Βάρκιζα και τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, ξε-
κίνησε μία άλλη επιχείρηση ενάντια στην ένοπλη Αντίσταση,
επιχείρηση που συνεχίζεται ως τις μέρες μας για να πιστοποι-
ήσει ίσως το μέγεθος της ακτινοβολίας των τότε αγώνων και
επιτευγμάτων. Ο σκοπός της επιχείρησης αυτής ήταν η δια-
στρέβλωση των γεγονότων, της ιστορίας του ΕΛΑΣ και της
Εθνικής Αντίστασης σε τρόπο, ώστε τα τότε συμβάντα να πα-
ρουσιαστούν με τρόπο εντελώς αντίστροφο, να γίνει το μαύρο
άσπρο και η εποποιία του ΕΛΑΣ, αν δεν καταστεί δυνατό να
ξεχαστεί, να στιγματιστεί ως «εγκληματική», ως «εχθρική» για
το λαό της χώρας. Αυτό που στα 1945 ξεκίνησε ως μαζικό
κύμα ποινικοποίησης των αντιστασιακών πράξεων και αγώ-
νων, συνεχίζεται σήμερα στο χώρο της ιστορίας. Και όσο τα
γεγονότα επιμένουν, τόσο η στρέβλωση και η παραποίηση
ανεβαίνουν σε πιο επιθετικά επίπεδα.

Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει μία θέση που διαρκώς επα-
ναλαμβάνεται: ότι δηλαδή ο ΕΛΑΣ δεν έκανε πόλεμο ενάντια
στους κατακτητές, ότι καμία ζημιά δεν τους προκάλεσε και
ότι ως ένοπλη δύναμη ήταν άξιος μόνο «για αγώνα κατά πο-
λιτοφυλακών» (αυτή η εκτίμηση υπάρχει λόγου χάρη στο βι-
βλίο των Θάνου Βερέμη και Γιάννη Κολιόπουλου, ΕΛΛΑΣ. Η
σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Εκ-
δόσεις «Καστανιώτη», 2006, στη σελίδα 398), δηλαδή μόνο για
«εμφύλιο πόλεμο». Την απάντηση σε τέτοιου είδους αιτιάσεις
μπορούν να τη δώσουν καλύτερα από κάθε άλλον ίσως τα
ίδια τα αρχεία των κατακτητών, Ιταλών και Γερμανών, όσα
διασώθηκαν από αυτή την τραγική περίοδο. Το κείμενο του
οποίου αποσπάσματα παραθέτουμε σήμερα προέρχεται από
τα ιταλικά στρατιωτικά αρχεία που κατασχέθηκαν από τους
συμμάχους (ΝΑΡΑ, Φακ. ΙΤ 2280, Μικροφωτογράφηση Τα
821 Roll 248, fr 263 κε). Πρόκειται για υπόμνημα προς τον
«Ντούτσε», τον Μουσολίνι δηλαδή, στα πλαίσια της τακτικής
του ενημέρωσης για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέ-
μου και στην κατεχόμενη Ελλάδα. Αναφέρεται στα γεγονότα
του Φεβρουαρίου 1943, όταν δηλαδή ο ΕΛΑΣ, μετά την πρώτη
«δοκιμαστική» θα λέγαμε περίοδο του καλοκαιριού και του
φθινοπώρου του 1942, πέρασε στο πολεμικό προσκήνιο ως
ισχυρή στρατιωτική πλέον δύναμη, οργανώνοντας σε αληθινό
στρατό τους εξεγερμένους για την προάσπιση της σοδειάς
τους αγρότες, πρώτα της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακε-
δονίας.

Τα κύρια σημεία του εγγράφου έχουν ως εξής:

Υπόμνημα για τον «Ντούτσε»

Παρατηρήσεις σχετικές με την κατάσταση στην 
Ελλάδα για τον μήνα Φεβρουάριο ε.ε.

Συνθήκες τάξης και δημόσιας ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού οι συνθήκες της δημόσιας
ασφάλειας σημείωσαν ραγδαία και σημαντική επιδείνωση,
τόσο όσο αφορά στα εγκλήματα ενάντια σε περιουσίες και
πρόσωπα όσο και στην αυξημένη δράση συμμοριών…

(…)

Για του λόγου το αληθές, σχηματισμοί ενίοτε όχι μικρότεροι
από οκτακόσιους ενόπλους, δε δίστασαν να αντιπαρατεθούν
πεισματικά στη δράση των δικών μας εκκαθαριστικών απο-
σπασμάτων, αλλά και να επιτεθούν εναντίον τους με αποφα-
σιστικότητα. Αναλυτικά:

Στις 8 του μήνα – στην περιοχή των Γρεβενών, ένας λόχος πε-
ζικού δέχτηκε επίθεση από συμμορία ενόπλων που διέθετε πο-
λεμικά τυφέκια και πολυβόλα. Οι ημέτερες απώλειες ήταν ένας
αξιωματικός και 9 στρατιώτες νεκροί και 13 τραυματίες.

(Σημείωση δική μας: στον επίσημο απολογισμό της δράσης
του ΕΛΑΣ που περιλήφθηκε στο ομώνυμο βιβλίο του στρατη-
γού Σαράφη και στην έκδοση, Στ’ Άρματα! Στ’ Άρματα που
κυκλοφόρησε στα 1967 από τις Πολιτικές και λογοτεχνικές
εκδόσεις για το ίδιο γεγονός αναφέρονται τα ακόλουθα (σ.
135): Τετράωρη μάχη στο Σνίχοβο Κοζάνης, απώλειες Ιταλών
5 νεκροί, 27 τραυματίες και 6 πνιγμένοι στον Βενέτικο πο-
ταμό).
Στις 11 του μήνα – μία συμμορία περίπου 800 ενόπλων επιτέ-
θηκε στην περιοχή της Καλαμπάκας ενάντια σε ημέτερο από-
σπασμα που αποτελούνταν από δύο λόχους ενισχυμένους με
όπλα υποστήριξης, εμπλέκοντας διαδοχικά την εμπροσθοφυ-
λακή, το κυρίως σώμα και την οπισθοφυλακή. Οι ημέτερες
απώλειες ήταν τέσσερις αξιωματικοί και 71 στρατιώτες νεκροί
ή αγνοούμενοι. Την επόμενη ημέρα άλλοι τέσσερις αξιωματι-
κοί τραυματίες και ένας υγιής και 137 στρατιώτες που είχαν
αιχμαλωτιστεί στην ίδια σύγκρουση, αφέθηκαν ελεύθεροι
χωρίς τα όπλα και τα υλικά τους.

(Συγκριτικά πβ., Στ’ Άρματα!, σ. 135-136, Μάχη Οξύνειας, 300
περίπου Ιταλοί Εξόντωση Ιταλών: 120 νεκροί στο πεδίο της
μάχης, 146 αιχμάλωτοι (7 αξιωματικοί από τους οποίους ένας
ταγματάρχης… λάφυρα: 6 πολυβόλα, 3 ομαδικοί και ένας
ατομικός όλμος, 14 οπλοπολυβόλα, 20 αυτόματα, 266 τυφέκια
κτλ.)

Ένα ισχυρό συγκρότημα ανταρτών επιτέθηκε στην περιφέρεια
των Τρικάλων ενάντια σε φάλαγγα αυτοκινήτων. Οι ημέτερες
απώλειες ήταν δύο νεκροί, έξι τραυματίες και 16 αιχμάλωτοι.
Μία διμοιρία μηχανικού, που στάλθηκε, στη ζώνη των Τρικά-
λων, για να αποκαταστήσει μία τηλεφωνική γραμμή, δέχτηκε
επίθεση από μία ομάδα επαναστατών. Οι ημέτερες απώλειες
ήταν τρείς νεκροί, οκτώ τραυματίες και 16 αιχμάλωτοι. Οι τε-
λευταίοι αφέθηκαν διαδοχικά ελεύθεροι.
Στις 16 του μήνα – μία φάλαγγά αυτοκινήτων εφοδιασμού δέ-
χτηκε επίθεση στον δρόμο Ελασσόνα – Τύρναβος. Οι ημέτερες
απώλειες ήταν εννέα νεκροί μελανοχίτωνες (φασιστικές στρα-
τιωτικές μονάδες) και 15 τραυματίες από τους οποίους οι δύο
αξιωματικοί. (Συγκριτικά, πβ. Στ’ Άρματα!, σ. 136: αναφέρον-
ται στην ίδια σύγκρουση περίπου ενενήντα νεκροί και τραυ-
ματίες Ιταλοί – είναι η μόνη περίπτωση που παρατηρείται
μεγάλη διαφορά στα στοιχεία που δίνουν οι Ιταλοί και ο
ΕΛΑΣ ίσως επειδή οι φασίστες μελανοχίτωνες προχώρησαν
σε αντίποινα, στην καταστροφή δηλαδή του Δομένικου και
την εκτέλεση 167 συνολικά ατόμων.)
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Άλλη φάλαγγα αυτοκινήτων που κατευθυνόταν στη Λάρισα
δέχτηκε επίθεση από εκατό συμμορίτες. Οι ημέτερες απώλειες
ήταν οκτώ νεκροί και 11 τραυματίες. Από τους τελευταίους οι
δύο ήταν Καραμπινιέροι (Στρατιωτική Χωροφυλακή).

Στις 17 του μήνα – ένα συγκρότημα 150 επαναστατών επιτέ-
θηκε στα περίχωρα της Άμφισσας σε απόσπασμα δέκα δικών
μας στρατιωτικών που επέστρεφαν από το (Ηλίας) όπου
είχαν μεταβεί για να συλλάβουν κομμουνιστικά στοιχεία. Οι
ημέτερες απώλειες ήταν δύο στρατιωτικοί νεκροί, ένας αγνο-
ούμενος και επτά τραυματίες.

(Συγκριτικά πβ., Στ’ Άρματα!, σ. 134: ΕΛΑΣ Παρνασσίδας,
Προφήτης Ηλίας Χρισσού, εξόντωση ομάδας 12 Ιταλών –
ένας αιχμάλωτος)
(…)
Επιπλέον, τη νύχτα της 28ης του μήνα, περίπου 300 συμμορί-
τες, προφανώς με τη μη αντίσταση αν όχι και με τη συνεργα-
σία των Χωροφυλάκων της φρουράς, απελευθέρωσαν 140
κρατούμενους που βρίσκονταν έγκλειστοι στις πολιτικές φυ-
λακές των Ιωαννίνων, όλους κατοίκους της ίδιας περιοχής.
Συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του μήνα η εξόντωση από τις
συμμορίες όλων των στοιχείων που επιδείκνυαν μία ευμενή
προς εμάς στάση ή που συνεργάζονταν μαζί μας. Συνεχίστηκε
επίσης η αντικατάσταση των περιφερειακών αρχών που κρί-
νονταν ύποπτες για συνεργασία με τα στρατεύματα κατοχής,
καθώς επίσης και η διά της βίας αρπαγή των προϊόντων που
προορίζονταν για την υποχρεωτική συγκέντρωση. Συνεχί-
στηκε επίσης ο αφοπλισμός των αγροφυλάκων και η αιχμα-
λωσία Χωροφυλάκων.
Δεν έλειψαν και οι επιθέσεις κατά των συγκοινωνιακών γραμ-
μών… κτλ.
(…)
Αφού υπενθυμίσουμε ότι τα γεγονότα αυτά προηγούνται των
μαχών στα Γρεβενά – Φαρδύκαμπο όπου καταστράφηκε πλή-
ρως ιταλικό τάγμα και πυροβολαρχία ας σταθούμε σε μερικές
παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που παρατίθενται στα ιταλικά έγ-
γραφα αποδεικνύουν:

• Πρώτο, ότι οι αναφορές των μονάδων του ΕΛΑΣ για
συγκρούσεις με τους κατακτητές καθώς και οι εκτιμήσεις για
τις απώλειες και τις ζημιές που τους προκάλεσαν επιβεβαι-
ώνονται από τις πηγές των κατακτητών και δεν επιδέχονται
αμφισβήτηση.

• Δεύτερο, ότι παρά τα υποστηριζόμενα από διάφορες
πλευρές ο ΕΛΑΣ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σε ανοιχτό
πόλεμο με τους κατακτητές, προκαλώντας τους απώλειες
συγκρίσιμες ή και ανώτερες – τηρουμένης της κλίμακας των
εμπλεκόμενων δυνάμεων – με αυτές που οι ιταλοί υφίσταντο
στο μέτωπο της Αλβανίας στα 1940-1941. Δεν ήταν – πολιτο-
φυλακές – τα στρατεύματα που αντιμετώπιζε με επιτυχία ο
ΕΛΑΣ…

Σε τελευταία ανάλυση υπήρξε απτό στρατιωτικό αποτέλεσμα
σε αυτή την αναμέτρηση. Μέχρι τον Ιούλιο ο ΕΛΑΣ είχε εκ-
διώξει τους κατακτητές από ολόκληρες γεωγραφικές περιφέ-
ρειες της χώρας και είχε αποκτήσει πλήρη υπεροχή απέναντι
στον ιταλικό στρατό τον οποίο μπορούσε πλέον να αντιμε-
τωπίζει σε ανοιχτές μάχες. Όταν λίγο αργότερα ανέλαβαν οι
Γερμανοί θα επιχειρούσαν να κατακτήσουν από την αρχή την
ήδη «κατακτημένη» χώρα. («Ριζοσπάστης», 24 Ιούνη 2007)

(Αποσπάσματα και φωτογραφίες από το Λεύκωμα «Με
τους αντάρτες στα βουνά» του Σπύρου Μελετζή, ο φωτο-
γράφος της Αντίστασης, Εκδόσεις «Αρχείο Σπύρου Μελε-
τζή, Αθήνα 2002)

Η νύχτα είχε σμίξει σχεδόν με τη μέρα. Η πούλια από ώρα
είχε χαθεί μέσα στο αυγινό φως και μονάχα ο αυγερινός
αχνολαμπύριζε μέσα στο κιτρινοκόκκινο χρώμα τ’ ουρα-
νού. Ο ύπνος κρατούσε ακόμα κλειστά τα βλέφαρα του
λαού της Αθήνας όταν ακούστηκαν ξαφνικά κείνα τα πα-
ρατεταμένα ουρλιάσματα των σειρήνων, που δεν έλεγαν
να σταματήσουν. Ύστερα άρχισαν να κτυπάνε και οι καμ-
πάνες των εκκλησιών, όμοια και κείνες ασταμάτητα λες κ’
ήτανε κουρδισμένες. Τρομαγμένος ο κόσμος σηκώθηκε
από τα κρεββάτια του κι’ έτρεξε κοντά στα παράθυρα για
να δει έξω στους δρόμους τι συμβαίνει. Άλλοι ανέβηκαν
πάνω στις ταράτσες, έτσι όπως ήταν με τις πυτζάμες τους
και κοίταζαν δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να μαντέ-
ψουν γιατί χτυπάν οι καμπάνες, γιατί ουρλιάζουν απαίσια
οι σειρήνες. Και όσο τα ουρλιαχτά των σειρήνων εξακο-
λουθούσαν, τόσο και η έξαψη του κόσμου και η περιέρ-
γεια φούντωναν και ανακατεύονταν το πρωινό εκείνης της
Δευτέρας στις 28 του Οκτώβρη του 1940.
Κάποια στιγμή ακούστηκε: Πόλεμος! Πόλεμος! Πόλεμος…
Γέμισαν με μιας όλοι οι δρόμοι της Αθήνας από τη λέξη
αυτή. Γέμισαν και οι συνοικισμοί, όπου σαν μαύρη αντάρα
απλώθηκε και σκέπασε ολάκερη την πρωτεύουσα. Δεν
μπορούσες πια να δεις από πού άρχιζε και που τέλειωνε.
Οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο! Διαδόθηκε με μιας.
Σάστισε ο κόσμος και οι γυναίκες, γιαγιάδες και μανάδες
άρχισαν να φωνάζουν, να βλαστημούν και να καταριούν-
ται τον Μουσολίνι. Δεν ήξεραν τι να κάνουν, έτρεχαν από
δω και από κει, ρωτούσε η μια την άλλη, κλαίγανε, μα-
ζευόντανε στις γωνιές, τέντωναν τα μάτια και τα αυτιά
τους να δούνε, ν’ ακούσουν, να μάθουν.
Όπως όταν ορμά λύκος μέσα σε κοπάδι πρόβατα κι’ αυτά
ξαφνιάζονται κι από διαίσθηση του κινδύνου θέλουν να
προφυλαχτούν για να γλυτώσουν, μα από το φόβο τους
και από τη σαστιμάρα τους δεν ξέρουν κατά που να τρέ-
ξουν, έτσι έμοιαζε κι ο κόσμος κείνο το πρωινό της Δευτέ-
ρας. Σαν πέρασε το πρώτο ξάφνιασμα ο κόσμος άρχισε
σιγά-σιγά να γυρνά στα σπίτια του και ο φόβος να κατα-
λαγιάζει. Κάθε οικογένεια άρχισε ψύχραιμα να συζητά τι
θα κάνει.
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Κατά τις δέκα η ώρα το πρωί, ενώ τα ιταλικά αερο-
πλάνα πετούσαν πάνω από την Αθήνα και οι σειρήνες
σήμαιναν συναγερμό και οι αστυφύλακες φώναζαν
στον κόσμο να πάει σε καταφύγια, ένας αντίθετος
πανζουρλισμός έπιασε τον κόσμο. Ξαναγέμισαν οι κεν-
τρικοί δρόμοι της Αθήνας κι όλη η πλατεία Συντάγμα-
τος από άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά.
Κρατούσαν τροκάνες, έπαιζαν φυσαρμόνικες, τραγου-
δούσαν, έβγαζαν τα καπέλα και τα σακάκια τους και τα
πετούσαν στον αγέρα ψηλά κι ύστερα τα μάζευαν και
τα στριφογύριζαν δεξιά και αριστερά και τα ξαναπε-
τούσαν πάλι. Τι ήταν εκείνο το πανηγύρι, εκείνη η πα-
ραζάλη, εκείνο το μεθύσι, που έκανε ένα λαό
ολόκληρο μια σφιχτοδεμένη μάζα πότε να περπατά
σιγά, πότε να τρέχει, να φωνάζει και ν’ ανακατεύονται
οι φωνές να γίνονται βουή και μούγκρισμα, που να μη
μπορείς να ξεχωρίσεις τίποτε και ν’ αφήνεις τον εαυτό
σου να παρασέρνεται μέσα σ’ αυτή τη φουρτουνια-
σμένη ανθρωποθάλασσα που κανένας δεν ήξερε από
πού άρχιζε, που τέλειωνε, που τραβούσε, τι ήθελε. Σε
κάποια στιγμή σταμάτησε κι άρχισε να τραγουδά τον
Εθνικό μας Ύμνο:

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη,
των Ελλήνων τα ιερά

και σαν πρώτα αντρειωμένη,
Χαίρε ω χαίρε λευτεριά.»

Το τι έγινε τότε δεν περιγράφεται, σείστηκε η γη ολά-
κερη. Τραντάχτηκε συθέμελα η Αθήνα. Μια φωνή
ανάκατη με χαρά, περηφάνια και ενθουσιασμό έβγαινε
αυθόρμητα μεσ’  από χιλιάδες καρδιές, μεσ’ από χι-
λιάδες στόματα κι άρχισε να υψώνεται από τη γη ως
τα μεσούρανα. Άστραψε από χαρά ο Παρθενώνας.
Σταμάτησε το βάδισμά της πάνω στη ζωοφόρο η
Πομπή των Παναθηναίων κι ανήσυχοι οι Ολύμπιοι Θεοί
στράφηκαν προς το μέρος, που ακούγονταν τούτο το
τραγούδι της λευτεριά για να δούνε ποιοι το τραγου-
δούν.

(…)

Ήταν μια σπάνια στιγμή. Μια ανάταση της ψυχής και
του πνεύματος του λαού της Αθήνας, που σκλαβωμέ-
νος απ’ τη φασιστική διχτατορία της 4ης Αυγούστου
του Μεταξά και των Μανιαδάκηδων, του ρετσινόλα-
δου, της εξορίας, του πάγου και των βασανιστηρίων
χιλιάδων ανθρώπων, που πάλευαν ενάντια της και ζη-
τούσαν να καλυτερεύσουν τη ζωή, να σπάσουν τη
θηλιά, που τους είχαν περάσει στο λαιμό και τους
έπνιγε κάθε ώρα, ξέσπασε εντελώς αυθόρμητα κι
άφησε να φανεί όλο το μίσος που ένοιωθε για τον φα-
σισμό και όλη του η αγάπη για τη λευτεριά. Ήταν μια
υπέροχη στιγμή, που ο λαός της Αθήνας μέσα σε μια
ώρα συνειδητοποίησε τι ήταν φασισμός, τι ήταν Με-
ταξική διχτατορία και τι τον περίμενε αν σκλαβωνό-

ταν και από τον ιταλικό φασισμό. Και τότε όλος, με
μια φωνή, βροντοφώναξε εκείνο το ιστορικό, το με-
γάλο του ΟΧΙ:

ΟΧΙ! Δεν θα περάσει ο Φασισμός!
Θάνατος στο Φασισμό!

Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω ο λαός της Αθήνας!

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
Χαίρε ω χαίρε Λευτεριά!

Γιγάντωσε με μιας εκείνο το ΟΧΙ στο Φασισμό, πέταξε
πάνω από πολιτείες και κάμπους, έφτασε ως τις απρό-
σιτες βουνοκορφές της Πίνδου. Το πήραν τα πουλιά
και τόκαναν τραγούδι, γέμισαν τα φαράγγια και οι λαγ-
καδιές, φύσηξαν οι αγέρες του βουνού και τόσμιξαν
με τ’ αφρισμένα νερά του Αώου, τόφεραν ως πάνω
στης Αλβανίας τα χώματα, το πήραν οι αητοί και τό-
σμίξαν με τα βουβά νερά του Καλαμά κι έγιναν τα
νερά του τάφος υγρός για τους φασίστες. Αναγάλ-
λιασε της Γκραμπάλας η βουνοκορφή και χάρηκε του
Καλπακιού ο κάμπος. Φούσκωσαν των φαντάρων και
των τσολιάδων τα στήθια, φύσηξαν ΑΕΡΑ.

Ιταλικά λάφυρα: οι στρατιώτες στo Αλβανικό Μέτωπο πανηγυρίζουν

Ιταλοί αιχμάλωτοι
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Ο
πόλεμος της Αλβανίας ήταν
ο πρώτος σταθμός της
θύελλας και το πρώτο εργα-

στήριο της μετάλλαξης του έθνους
και της κοινωνίας. Ήταν ένας πό-
λεμος του εικοστού αιώνα, από
εκείνους που καμιά πτυχή της κοι-
νωνίας δεν αφήνουν αλώβητη. Γε-
νική επιστράτευση ανθρώπων,
οικονομίας, θεσμών και μηχανι-
σμών. Και διάχυτη έντονη συλλο-
γική εμπειρία. Ένα σχολείο
καινοτομιών που από μόνο του
ανέτρεπε τις προπολεμικές παγιω-
μένες καταστάσεις και συνήθειες.
Μια ανατρεπτική διαδικασία. Και
από αυτή την εμπειρία ξεκινά ου-
σιαστικά η ιστορία μας. 

Οι αλλαγές που ο πόλεμος προκά-
λεσε άρχιζαν από την κορυφή. Η
τότε πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία βρέθηκε στη θέση του συντο-
νιστή μιας γιγαντιαίας
προσπάθειας που αφορούσε το σύ-
νολο των πόρων και των δυνά-
μεων του έθνους. Οι βιομηχανικές
μονάδες της χώρας, από τα υφά-
σματα ως τα μηχανουργεία και από
τις μονάδες τροφίμων ως τα είδη

εμαγιέ, στρατεύθηκαν για την πα-
ραγωγή των ειδών που ο πόλεμος
απαιτούσε. Ακόμα και το πιο απλό
είδος, τα πέταλα των αλόγων για
παράδειγμα, ήταν κρίσιμο στους
καιρούς εκείνους και η επάρκειά
του, η παραγωγή του απαιτούσε
μια κεντρική πρόβλεψη, έναν
ακριβή σχεδιασμό, μια προσεκτική
κατανομή των πρώτων υλών και
των καθηκόντων. Η ιδέα του συγ-
κεντρωτικού κράτους και της κεν-
τρικά διευθυνόμενης οικονομίας
είχε τονιστεί ιδιαίτερα στην πε-
ρίοδο της δικτατορίας του Μεταξά,
που ήθελε τον εαυτό του πιστό αν-
τίγραφο κορπορατιστικών-φασι-
στικών καθεστώτων. Ο πόλεμος
υλοποίησε αυτές τις προσδοκίες με
τρόπο φυσικά απρόσμενο και ξένο
προς τις καθεστωτικές προθέσεις.
Εκείνο όμως που η κοινωνία δι-
δάχθηκε μέσα στις συγκυρίες
αυτές ήταν ο συντονισμός και η
πειθαρχία σε σχέδια και αποφάσεις
που οδηγούσαν από κάπου ψηλά
την ενιαία, συλλογική προσπάθεια.

Αυτός ο συντονισμός ξεπερνούσε
συχνά τις δυνατότητες και του πιο

συγκεντρωτικού κρατικού μηχανι-
σμού. Στην ύπαιθρο, για παρά-
δειγμα, όπου η επίταξη
περισσότερων από 200.000 κτη-
νών και η επιστράτευση των αν-
δρών έκανε προβληματική τη
συνέχιση των αγροτικών παραγω-
γικών δραστηριοτήτων. Πολλές
κοινότητες χρειάστηκε να ανακα-
λύψουν νέους τρόπους συνεργα-
σίας ανάμεσα στα εναπομείναντα
μέλη τους, νέους τρόπους αλλη-
λοϋποστήριξης και καταμερισμού
των εργασιών. Η ομαδική εργασία
έγινε συχνά κανόνας και η επικοι-
νωνία των ανθρώπων πήρε δια-
στάσεις που δύσκολα θα μπορούσε
κανείς να φανταστεί λίγους μήνες
πριν. Και επιπλέον πολλαπλασιά-
στηκε ο αριθμός των δραστήριων
μελών της κοινωνίας και διασπάρ-
θηκαν οι αρμοδιότητες και οι επι-
δεξιότητες. Οι ηλικιωμένοι, τα
παιδιά και οι γυναίκες μοιράστηκαν
τις εργασίες που οι επιστρατευμέ-
νοι άνδρες άφησαν πίσω τους. Η
εμπειρία αυτή μετέβαλε τους
αγροτικούς μικρόκοσμους. Εισή-
γαγε μεγαλύτερα ποσοστά του
πληθυσμού στην παραγωγική δια-
δικασία αλλά και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Μπορούμε να
μιλήσουμε για ενοποίηση των το-
πικών αυτών κοινωνιών αλλά και
για εκδημοκρατισμό τους. Για δι-
εύρυνση δηλαδή του κάτω τμήμα-
τος της τοπικής ιεραρχίας και τη
συμμετοχή περιθωριακών ως τότε
ομάδων στα κοινά. 

Η κληρονομιά της Αλβανίας

(αποσπάσματα από το βιβλίο «Από την ήττα στην εξέγ
ερση, Ελλάδα:

άνοιξη 1941 – φθινόπωρο 1942)

Γιώργου Μαργαρίτη
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Κοινοί κίνδυνοι, κοινή αντιμετώ-
πισή τους, σπάσιμο του καθημε-
ρινού, των ασχολιών του καιρού
της ειρήνης, έξοδος σε δραστη-
ριότητες καινοφανείς, εμπειρίες
στην επιβίωση, στον πόλεμο, στα
όπλα. Ένα πολύμορφο εργαστή-
ριο θα τολμούσαμε να πούμε,
προπαρασκευαστικό για την πο-
λυκύμαντη συνέχεια. Όλες αυτές
οι εμπειρίες μάθαιναν στους αν-
θρώπους να υποδέχονται το και-
νούργιο, την αλλαγή, να την
εφευρίσκουν όταν αυτό κρινό-
ταν αναγκαίο. Πόσοι προπολεμι-
κοί δεσμοί, ιεραρχίες, ανάγκες,
προτεραιότητες δεν έσπασαν
μέσα σ’ αυτό το ολοένα και πιο
επικίνδυνο περιβάλλον. Πολύ-
μορφοι φόβοι, ανησυχίες, εν-
θουσιασμοί και ελπίδες
συνέπαιρναν τους ανθρώπους
δίνοντας διαστάσεις ξένες ως
τότε στη ζωή τους. Από τους έξι
αυτούς πολεμικούς μήνες της
Αλβανίας άρχισε να κτίζεται η
διαθεσιμότητα των πολλών για
συμμετοχή στο ιστορικό γίγνε-
σθαι. Στον γύρω τους κόσμο σε
τελευταία ανάλυση, που, όμως,
ήταν τόσο ενοποιητικά και ριζο-
σπαστικά ιστορικός. Αν θέλαμε
να συνοψίσουμε, θα λέγαμε,
χωρίς δισταγμό, ότι το πιο ση-
μαντικό μάθημα αυτού του σχο-
λείου των εμπειριών θα
μπορούσε να ονομαστεί ο θάνα-
τος, το τέλος του καθημερινού,
του προβλέψιμου, του επανα-
λαμβανόμενου στην κλίμακα της
ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό και η
μνήμη των παλαιών κυριαρχείται
τόσο έντονα από αυτές τις εμπει-
ρίες.

Στα βουνά της Ηπείρου και της
Αλβανίας βάθαιναν αυτές οι
διεργασίες. Ο χώρος είχε τον
πρώτο λόγο εδώ. Οι λεκάνες, οι
στενές κοιλάδες που σχηματίζον-
ται ανάμεσα στους θεόρατους
ορεινούς όγκους αποτελούσαν
μικρογραφίες κόσμων ολόκλη-
ρων και η ανθρώπινη δραστη-
ριότητα και παρουσία τις γέμιζε
έντονα, συχνά ασφυκτικά. Ταυ-
τόχρονα, οι κλίσεις του εδάφους
έκαναν την κίνηση σύνθετη, γε-
μάτη μαιάνδρους και πισωγυρί-
σματα, και μάκραιναν τις
αποστάσεις, κάνοντας την αί-
σθηση της απώλειας και της απο-

μόνωσης ισχυρή. Οι γύρω ορί-
ζοντες στενοί, κυριαρχούσαν
από ψηλά στους χώρους και το
μάτι μεγέθυνε τις προσιτές εμ-
πειρίες, τα όσα συνέβαιναν στην
οθόνη της απέναντι πλαγιάς. Τί-
ποτα πιο πέρα. Οι λόχοι των
150-200 ανθρώπων και των
ανάλογων και απαραίτητων
ζώων μπορούσαν στις συνθήκες
αυτές να λειτουργήσουν όπως σε
άλλες συνθήκες θα λειτουργού-
σαν συντάγματα, να απλωθούν
σε κάθε πτυχή και γωνιά του
ορατού περίγυρου και να γεμί-
σουν τον στενό μικρόκοσμο του
κάθε περάσματος, κάθε κοιλά-
δας, κάθε χωριού. Εκεί που ολό-
κληρος στρατός πολεμούσε, τα
δικαιώματα του στενού ανθρώπι-
νου κύκλου, στα όρια της πα-
ρέας, της συντροφιάς, της
παλιάς συμμορίας, αναδεικνύον-
ταν με τον πιο ισχυρό τρόπο. Με
άλλα λόγια, ο πόλεμος εκεί δεν
έγινε ποτέ μια απρόσωπη, απο-
ξενωτική δραστηριότητα.

Ο πόλεμος της Αλβανίας ήταν
πόλεμος των μικρών μονάδων,
των διμοιριών, των λόχων, σπα-
νιότερα των ταγμάτων. Το πυρο-
βολικό σκαρφάλωνε σε
ουλαμούς των δύο πυροβόλων,
πολύ σπάνια μια πυροβολαρχία
βρισκόταν συγκεντρωμένη. Σε
ελάχιστες περιπτώσεις στις συν-
θήκες αυτές έγιναν μάχες από
εκείνες που τα εγχειρίδια των
στρατιωτικών προβλέπουν. Με
πυρά φραγμού, με κυλιόμενη
βολή που να οδηγεί τις εφόδους
των συνταγμάτων. Η χειροβομ-
βίδα και η λόγχη έδιναν τις λύ-
σεις. Και φυσικά οι στρατιώτες
μάθαιναν τον πόλεμο στη μικρή
διάσταση, την περίπου προσω-
πική αναμέτρηση.

Μια από τις πλέον κρίσιμες ανα-
μετρήσεις του πολέμου, η αντε-
πίθεση που οδήγησε στην
ανακατάληψη της Γκραμπάλας
και στο σταμάτημα της ιταλικής
προέλασης προς τα Ιωάννινα,
ήταν υπόθεση ενός ενισχυμένου
λόχου με μια διμοιρία πολυβό-
λων για υποστήριξη. Υπόθεση
250 ως 300 ανθρώπων δηλαδή.
Στην άλλη μεριά των οροσειρών,
στην περιοχή της Φούρκας, η
πεισματική σύγκρουση της κορυ-

φής Τσούκας ήταν υπόθεση δύο
λόχων, ενός ελληνικού και ενός
ιταλικού. Πολλούς μήνες αργό-
τερα, τον Μάρτιο του 1941, όταν
οι δυνάμεις των αντιπάλων στο
αλβανικό μέτωπο έφθαναν
πλέον τους εκατοντάδες χιλιάδες
πολεμιστές, η έκβαση των συγ-
κρούσεων παρέμενε ακόμα υπό-
θεση μικρών σχηματισμών. Στην
εαρινή επίθεση των Ιταλών,
στον πιο κρίσιμο τομέα, στα
υψώματα 731 και 717, η έκβαση
των είκοσι περίπου επιθέσεων
και αντεπιθέσεων κρίθηκε από
αναμετρήσεις λόχων και ουλα-
μών, χωρίς ποτέ η συνολική δύ-
ναμη των εμπλεκομένων να
υπερβαίνει τα δύο τάγματα την
ημέρα. Σ’ αυτόν τον πόλεμο ο
πολλαπλασιασμός των μαχόμε-
νων σήμαινε τον πολλαπλασια-
σμό των μικρών θεάτρων του
πολέμου. Η κρίσιμη λεπτομέρεια,
αυτή που έκρινε την πορεία των
πραγμάτων, ήταν υπόθεση
λίγων. Το αλβανικό μέτωπο ήταν
το άθροισμα αναρίθμητων μι-
κρών αναμετρήσεων, ακριβώς
όπως η μορφολογία της περιο-
χής κατακερμάτιζε το χώρο σε
πλήθος μικρές ενότητες. Σ’
αυτές, το κάθε τάγμα, λόχος ή
διμοιρία μπορούσαν να δώσουν
τη δική τους αυτόνομη μάχη.

Για τη δύσκολη περίοδο που θα
ακολουθούσε αυτή η εξάμηνη
εμπειρία είχε τη δική της αξία.
Από τη μια ήταν η πεποίθηση
των ανθρώπων που την έζησαν
ότι μπορούσαν να κινηθούν ανε-
ξάρτητοι και αυτόνομοι και στις
πλέον αντίξοες συνθήκες. Να
επιλύσουν, αυτοί και ο μικρός
κύκλος των γνωστών τους, και
πιο δύσκολα και περίπλοκα προ-
βλήματα. Δεν έγιναν περισσό-
τερο θαρραλέοι ή ανδρείοι
επειδή οι λέξεις αυτές ελάχιστα
ως τίποτα σημαίνουν. Έμαθαν
όμως να παίρνουν πρωτοβου-
λίες, να μετέχουν σε όσα άμεσα
τους αφορούν, να αυτοσχεδιά-
ζουν, να ενεργούν. Να κρίνουν,
με άλλα λόγια. Ο μικρός τους
πόλεμος, πέρα από πλούσιες
αναμνήσεις, τους άφησε και ιδιό-
μορφα εφόδια για τη συνέχεια
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Γ
εννήθηκα το 1919,
στο χωριό Μικρό Ζα-
λούφι της Ανατολι-
κής Θράκης,
περιοχή Ουζουν-

κιουπρού, τώρα στην Τουρ-
κία. Το 1922, με τη
Μικρασιάτικη Καταστροφή,
χιλιάδες πρόσφυγες Έλλη-
νες περάσαμε τη γέφυρα
του Έβρου ποταμού (κάτω
από το χωριό Πετράδες)
στη Μητέρα Πατρίδα. Ο κό-
σμος έφευγε άτακτα να γλυ-
τώσει την ψυχή του και την
οικογένεια του. Εκτός από
τα παιδιά τους, δεν προλά-
βανε να πάρουν τίποτα
μαζί τους. Τα σπίτια με τα
νοικοκυριά μας και τη
σοδιά τ’ αφήσαμε πίσω να τα «χαρούν» οι νικητές – οι Τούρκοι. Σκοτωμούς από τη μια πλευρά,
σκοτωμούς από την άλλη πλευρά. Και απέραντες φάλαγγες προς την Ελλάδα. Τέτοια ήταν η τρα-
γωδία της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης…

Στην οικογένεια μου από παιδί άκουγα ότι θα ξαναγυρίσουμε στο χωριό μας, το Μικρό Ζαλούφι.
«Δε γίνανε πάλι δικά μας», απλώς εγκατασταθήκαμε όλοι οι φτωχοί πρόσφυγες σ’ ένα τούρκικο
χωριό στον Έβρο, που το λέγανε Σουλεμίς. Εμείς, 24 οικογένειες το μετονομάσαμε Μικροχώρι, για
να μας θυμίζει το δικό μας χωριό, το Ζαλουφάκι. Μαζί μας φέραμε και τα ήθη και έθιμα μας –
του γάμου, του θανάτου, των βαφτίσεων, του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Οι νέοι στα 18 έπρεπε
να παντρευτούν για να προσθέσουν τα εργατικά χέρια της νύφης στην καινούργια οικογένεια της.
Έτσι κι εγώ, όταν έγινα 18 χρονών πήγα σε έξι πανηγύρια για να βρω την «προσφυγοπούλα» από
το χωριό μας το Ζαλούφι. Τις «ντόπιες» δεν τις παίρναμε. Παντρεύτηκα με όλα τα ήθη και έθιμα
μας το 1937 – με τις «φούντες» (βασιλικό που το περνάγανε από τρυπούλες ασημένιων δραχμών
για όλους τους κοντινούς συγγενείς), τα «γυρίσματα» στο χωριό όπου δωρίζανε και χρυσές λύρες τις
οποίες φορούσε η νύφη στο γάμο, και βέβαια τις 6 – 8 χιλιάδες δραχμές για την «προίκα της
νύφης», που έπρεπε να δώσει οι οικογένεια του γαμπρού.

Το 1940 δεν έμελε να είναι καλή χρονιά για τη δική μου οικογένεια. Από το 1937 και μετά, ο
Θεός μας είχε ξεχάσει, όπως και το κράτος. Θύμωσαν και τα νερά του Έβρου ποταμού και μας
πλημμύρησε το χωριό. Γέμισαν τα χωραφάκια μας με άμμο, καταστράφηκαν οι περιουσίες μας
και γίναμε ακόμα πιο φτωχοί. Ήταν και ο χρόνος που έπρεπε να πάω στο στρατό, για τη στρα-
τιωτική μου θητεία. Πίσω μου άφησα τη γυναίκα μου έγγειος, τον πατέρα μου βαριά άρρωστο. Και
σα να μη έφταναν όλα αυτά, δηλαδή η ολοκληρωτική μας πτώχευση, άρχισε και ο πόλεμος με
τους Ιταλούς. Αντί να απολυθώ, με τη γενική επιστράτευση, βρέθηκα στο Αλβανικό Μέτωπο. 

ΤοΤο

ΟΧΙΟΧΙ
ενός Έλληνα Στρατιώτηενός Έλληνα Στρατιώτη

του Έβρουτου Έβρου

(από τις σημειώσεις του αείμνηστου Κ. Ζ., «Αθάνατος»)(από τις σημειώσεις του αείμνηστου Κ. Ζ., «Αθάνατος»)

ΣΈλληνες στρατιώτες στο Αλβανικό Μέτωπο, φωτογραφία
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Υ
περασπίσαμε την Πατρίδα μας, όπως είχανε κάνει οι πατεράδες και οι παππούδες μας
στην Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία. Έφτασα μέχρι την Κορυτσά ως έφιππος ανι-
χνευτής πολεμώντας και τους Καραμπινιέρους (ιταλική χωροφυλακή). Τραυματίστηκα
και για λίγο καιρό έμεινα στο νοσοκομείο της Κορυτσάς. Μετά με έστειλαν στα μετόπι-
σθεν του Μπέλες, στα οχυρά του Μεταξά στο λόχο πολυβόλων στο δημόσιο δρόμο Πε-

τρίτσι-Δοϊράνη-Μπέλες, όπου έμεινα δυόμιση μήνες. Παρά τον ηρωισμό του απλού Έλληνα
στρατιώτη και αυτά τα οχυρά δεν άντεξαν την επίθεση του εχθρού. Άλλη συμφορά μας βρήκε – η
επίθεση των Γερμανών τον Απρίλη του 1941. Δεν ξέραμε για την συνθηκολόγηση των στρατηγών
μας… Εμείς εξακολουθούσαμε να κρατάμε τις θέσεις μας… και μας αιφνιδίασαν οι Γερμανοί και
από κει όποιος δεν πρόλαβε να φύγει, στα στρατόπεδα…

Εγώ με άλλους τρεις πήραμε τα άλογα μας, τους σάκους εκστρατείας, τις κουβέρτες μας, τον οπλι-
σμό και το «σκάσαμε», για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Στο δρόμο μας, τι δεν βλέπαμε –
άλογα, όπλα, όλα πεταγμένα… Αναρχία, αταξία. Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Όλοι όμως θέλαμε
να πάμε στα σπίτια μας. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος από το Μπέλες για το σπίτι μου στον Έβρο,
στο χωριό της γυναίκας μου, την Κυανή. (Είχε πεθάνει ο πατέρας μου και η γυναίκα μου με τη νε-
ογέννητη μας κόρη πήγε στη μάνα της.) Στα χωριά που σταματούσαμε, από βουνό σε βουνό,
παντού συμμορίες – προσπαθούσανε να κλέψουν τα άλογα μας, τα ρούχα μας, τα άρβυλα μας, τα
πάντα. Σ’ ένα τουρκόφωνο χωριό στη Δράμα, στο σπίτι που μπήκαμε, στον αχυρώνα βρήκαμε
τρεις σκοτωμένους γυμνούς! Έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας για να μη πάθουμε τα ίδια. Λέγανε
ότι ήταν οι συμμορίες του Τσαουσαντών. Κι έτσι άρχισε η οδύσσεια των ηρωικών στρατιωτών του
Αλβανικού Μετώπου – Κορυτσά-Μπέλες-Έβρος! Δεν ξέραμε ακόμα πόσα θα δουν τα μάτια μας…

Τώρα πολεμούσαμε τρεις καταχτητές – Ιταλούς, Γερμανούς και Βούλγαρους. Με πολλές δυσκολίες
φτάσαμε στα Σέρρες και μετά στη Δράμα. Ήταν δύσκολο να περάσουμε το Νέστο ποταμό, είχαν
φουσκώσει τα νερά. Στα χωρία που κοιμόμασταν άλλοι μας λυπόνταν κι άλλοι ήθελαν να μας κα-
τακλέψουν. Σ’ ένα χωριό της Δράμας, μια γριά είδε τα άλογα μας, τις καλές σέλες, είδε τις κουβέρ-
τες μας, τις αρέσανε – «καλά άλογα, καλές κουβέρτες». Μας έδωσε λίγο ψωμί να φάμε και μας
παρακάλεσε να της δώσουμε τα πράγματα που δε θα μπορούσαμε να τα περάσουμε από τους Γερ-
μανούς. Μας πρόσφερε από τρεις λύρες χρυσές, και μας συμβούλεψε να πάρουμε τα σακίδια μας
και μια κουβέρτα, κι όλα τ’ άλλα μαζί με τα άλογα μας να της τα αφήσουμε. Είχε δίκιο η γριά, αλλά
εμείς είχαμε κακιά εμπειρία και δεν δεχτήκαμε. Ήτανε λάθος διότι δε σκεφτήκαμε πως θα περ-
νούσαμε τον ποταμό από τη γέφυρα των Γερμανών. Τις δικές μας γέφυρες τις είχαν ανατινάξει
ο στρατός μας. Μόλις φτάσαμε την προσωρινή γέφυρα, οι Γερμανοί μας σταμάτησαν. Εμείς ήδη
είχαμε κρύψει τον οπλισμό μας σε κάτι βράχια. Με άλλους 30-40 στρατιώτες, οι Γερμανοί μας μά-
ζεψαν και με τη δική τους συνοδεία περάσαμε τη γέφυρα προς την Ξάνθη. Και έτσι βρεθήκαμε στις
στρατώνες της Ξάνθης. Εμείς όμως ο νους μας ήταν το πώς θα δραπετεύσουμε όσο το γρηγορό-
τερο μπορούσαμε. Έπρεπε να φύγουμε πριν έρθουν και οι Βούλγαροι. Έτσι το βραδάκι, μόλις σκο-
τείνιασε, φύγαμε. Αυτά τα μέρη για μας ήταν άγνωστα. Περπατούσαμε μακριά από το δημόσιο
δρόμο, βαδίζαμε όλη τη νύχτα ως που φτάσαμε σ’ ένα χωριό στο οποίο οι μισοί ήταν Τούρκοι και
οι άλλοι Καυκάσιοι. Δεν είχαμε εμπιστοσύνη στους Τούρκους, κι έτσι μπήκαμε σ’ ένα ποντιακό
σπίτι. Έτυχε η νοικοκυρά να έχει δύο στρατιώτες στο Αλβανικό Μέτωπο. Μας έβαλε γρήγορα στο
σπίτι της για να μη μας δούνε. Εμείς είχαμε και τις επιφυλάξεις μας – δεν πιστεύαμε στα μάτια
μας την τόση καλοσύνη αυτής της γυναίκας. Είχαμε μείνει μόνο δύο από την αρχική μας
παρέα. Οι άλλοι δίσταζαν να φύγουν και έμειναν στο στρατόπεδο. Στο σπίτι αυτό, μας είδαν πόσο
κουρασμένοι ήμασταν, με πληγωμένα πόδια, νηστικοί, χάλια μαύρα. Μας πλύναμε τα πόδια με
αλάτι, μας έδωσαν να φάμε ότι είχανε και κοιμηθήκαμε μέχρι το μεσημέρι. Η νύφη είχε πάει να
μάθει τι γίνεται στην Ξάνθη. Οι Βούλγαροι δεν είχαν φτάσει ακόμα, αλλά οι έλληνες στρατιώτες
ήταν όλοι αιχμάλωτοι και με γερμανική φρουρά γύρω-γύρω. Μας συμβούλεψε να πάμε από την
κάτω πλευρά της πόλης όπου θα μας συναντούσαν κάτι παιδιά για να μας οδηγήσουν στην Κοι-
νότητα. Εκεί θα μας δίνανε 500 δραχμές για το δρόμο και θα μας έντυναν με πολιτικά ρούχα.
Σηκωθήκαμε να φύγουμε, αλλά που να φορέσω παπούτσια στα πληγωμένα πόδια μου. Φόρεσα
κάτι γαλότσες λαστιχένιες, μας δώσανε και από ένα ψωμί για το δρόμο. Όντος τα παιδιά περιμέ-
νανε έξω από την Ξάνθη. Τους είπαμε ότι θέλουμε να πάμε από τον πιο ίσιο και κοντινό
δρόμο διότι δυσκολευόμασταν να περπατήσουμε. Τα παιδιά χωρίς να το θέλουν μας πήγαν μεν
από κοντινό δρόμο αλλά περάσαμε δίπλα από τις στρατώνες και ακούμε μια φωνή – «Να ρε,
είναι ο Κ. Ζ.! και ο Γκαϊντάρης ο Δημήτρης!». Περάσαμε γρήγορα χωρίς να ανταποκριθούμε.  Στην
Κοινότητα μας δώσανε από ένα 500 και μας είπαν να βαδίζουμε γρήγορα προς την Κομοτηνή
και Αλεξανδρούπολη για να φτάσουμε πριν τους Βουλγάρους. Ο κόσμος παντού περίμεναν τους
Βουλγάρους καταχτητές με μεγάλο φόβο. Στην Κομοτηνή δεν μπήκαμε καθόλου. Σ’ ένα τούρ-
κικο χωριό μας δώσανε ψωμί και πάλι δρόμο για το χωριό Σάπση (Σάπες). 
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Σ
το χωριό αυτό κοιμηθήκαμε ένα βράδυ διότι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε πια. Τα
πόδια μας ήταν καταπονημένα. Ένας γέρος τούρκος μας έδειξε το δρόμο για το Σάπση.
Στην Κοινότητα πάλι μας έδωσαν από ένα 500. Αμάξια δεν είχαν. Αλλά ένας γέρος
πόντιος προσφέρθηκε να μας πάει με το δικό του αμάξι «κι ότι γίνει ας γίνει», όπως
μας είπε. Και ξεκινήσαμε. Στο δρόμο βρήκαμε ακόμα δύο στρατιώτες και τους πήραμε

και αυτούς. Κοντά στην Αλεξανδρούπολη βλέπουμε μια φάλαγγα από Βούλγαρους να ξεκουρά-
ζετε. Ο γέρος ο φουκαράς μας αποχαιρέτησε με το «άιντε παιδιά στο καλό». Προχωρήσαμε προς
την Αλεξανδρούπολη. Είδαμε τους Βούλγαρους που μόλις είδανε το αμάξι με τα καλά άλογα να
τρέχουν προς το γέρο. Τον πιάσανε το γέρο. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.

Φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη – έρημη, νεκρή, μόνο οι περιπολίες γυρίζανε στην πόλη. Μας
είδαν και μας είπαν να σταματήσουμε. Εμείς το βάλαμε στα πόδια... Από την Αλεξανδρούπολη
και πάνω, τα μέρη μας ήταν γνωστά. Ήμασταν κοντά στα χωρία μας. Πριν φτάσουμε στο δικό μου
το χωριό, φτάσαμε στο σπίτι του φίλου μου από την Προβατώνα, τον Δημήτρη. Μόλις μπήκαμε,
οι γονείς του κλάματα, χαρές… Ήταν ελεύθερος, δεν ήταν παντρεμένος. Οι γονείς του μας αλλά-
ξανε τις κάλτσες, πλύναμε τα πόδια μας και εκεί έμεινα ένα βράδυ. Εγώ ήθελα να φτάσω πιο γρή-
γορα στο δικό μου σπίτι. Ο πατέρας του, παρ’ όλες τις  αντιρρήσεις μου, με πήγε μέχρι το Σουφλί.
Κι έτσι παραμονή του Πάσχα του 1941, μετά από ένα χρόνο με πολλές ταλαιπωρίες, έφτασα στο
χωριό της γυναίκας μου.

Η χαρά μας ήταν για λίγο. Η φτώχια
εξακολουθούσε να μας δέρνει. Οργα-
νώθηκα πρώτα στον Εφεδρικό ΕΛΑΣ
και μετά στον μόνιμο και πάλι
έπιασα τα βουνά για να πολεμήσω
τους καταχτητές. Στην Εθνική Αντί-
σταση ήμουν στο 81ο Σύνταγμα, στο
Ι τάγμα, στην αρχή, το 1942 στην
πρώτη γραμμή πληροφοριών και
μετά στα μάχιμα τμήματα με το Σύν-
ταγμά μου μέχρι την απελευθέρωση
του Έβρου και της Α. Μακεδονίας. Δεν
χαρήκαμε και πολύ την απελευθέ-
ρωση. Το 1945 πάλι με πήραν στρα-
τιώτη της κλάσης του 40 αλλά χωρίς
δικαιώματα διότι είχα πάρει μέρος
στην Αντίσταση. Με βάλανε και φυ-
λακή. Το 1946 μάθαμε ότι μας ετοι-
μάζουν εμάς, τους κομμουνιστές για
την Μακρόνησο. Τέσσερα άτομα από
το στρατόπεδο της Ξάνθης όπου
υπηρετούσα μας πήγαν στο φυλάκιο
της Κομοτηνής και από κει έφυγα για
το βουνό, στις 10 Οκτωβρίου 1946. (Το
1946-1947 πήρα μέρος σε όλες τις μάχες στη Δροσίνη, Σάπες, Κομοτηνή, κτλ. Το 1948 ήμουν
σύνδεσμος στην 7η μεραρχία και το Νοέμβρη του 1948 με στείλανε στη Σχολή Αξιωματικών του
ΓΑ. Μαζί με την  εκπαίδευση παίρναμε μέρος σε όλες τις μάχες όπου μας στέλνανε. Εγώ είχα δι-
μοιρία σαμποτέρ. Μετά τα κρυοπαγήματα που έπαθα με στείλανε στα έμπεδα στο χ. Λαιμό όπου
εκπαιδεύαμε τον κόσμο μας. Και μετά πάλι στις μάχες κτλ.) Στο ΔΣΕ έμεινα μέχρι την υποχώρηση
μας και ως βαριά τραυματίας αφού είχαμε περάσει τα σύνορα με την Αλβανία βρέθηκα στις σοσια-
λιστικές χώρες. Δύσκολος ήταν ο αγώνας μας και στο Αλβανικό Μέτωπο, και στον ΕΛΑΣ και ακόμα
πιο δύσκολος στο ΔΣΕ. Αλλά είμαι υπερήφανος που πολέμησα για την πατρίδα μου και για τα
ιδανικά μου. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε για μένα, για τον αιώνιο πρόσφυγα από την Ανατολική
Θράκη και στη συνέχεια και πολιτικός πρόσφυγας στην ξενιτιά.

(Σημ. Ο Κ.Ζ. πέθανε στο εξωτερικό το 1990 αλλά μπόρεσε και είδε το χωριό
του στην Ελλάδα μετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελ-
λάδα. Το μόνο που άφησε ως κληρονομιά στην οικογένεια του είναι το ατο-
μικό βιβλιάριο αξιωματικού του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το
ατομικό κομματικό βιβλιάριο του ΚΚΕ του οποίου ήτανε μέλος από το
1943 και το βιβλιάριο της Ομοσπονδίας Αντιστασιακών Ελλάδας (FIR), τα
οποία φύλαγε σαν τα μάτια του… Είναι τα οικογενειακά κειμήλια που τώρα
τα φυλάγουν σαν τα μάτια τους και τα παιδιά του.)

Χαιρετισμός στη σημαία
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Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Ε.

Εγώ, παιδί του Λαού της Ελλάδας και μαχητής του Δ.Σ.Ε., ορκίζομαι: να πολεμήσω με το
όπλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω απ’

τα χώματα της Πατρίδας μου και τον 
τελευταίο ξένο καταχτητή. Για να εξαφανίσω κάθε ίχνος φασισμού. Για να εξασφαλίσω και
να υπερασπίσω την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μου.

Για να εξασφαλίσω και να υπερασπίσω τη Δημοκρατία, την τιμή, την εργασία, την 
περιουσία και πρόοδο του Λαού μου.

Ορκίζομαι νάμαι καλός, γενναίος και πειθαρχικός στρατιώτης, να εχτελώ όλες τις 
Διαταγές των ανωτέρων μας, να τηρώ όλες τις διατάξεις του 

κανονισμού και να κρατώ τα μυστικά του Δ.Σ.Ε.

Ορκίζομαι νάμαι υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς προς το λαό, φορέας και εμψυχωτής
στη Λαϊκή ενότητα και συμφιλίωση και να αποφεύγω κάθε πράξη που θα με εκθέτει και

θα με ατιμάζει σαν άτομο και σα μαχητή. 
Ιδανικό μου έχω τη λεύτερη και ισχυρή Δημοκρατική Ελλάδα και την 

πρόοδο και ευημερία του Λαού. Και στην υπηρεσία του ιδανικού μου θέτω το όπλο μου
και την ζωή μου.

Αν ποτέ φανώ επίορκος και από κακή πρόθεση παραβώ τον όρκο μου, ας πέσει πάνω
μου αμείλικτο το τιμωρό χέρι της Πατρίδας και το μίσος και η καταφρόνια του Λαού

μου.

Οδηγίες για τον κάτοχο του βιβλιάριου

Το βιβλιάριο σου να το έχεις καθαρό και να το φυλάγεις προσεχτικά. Για να μη καταστραφεί
από τον ιδρώτα, τη βροχή ή την τριβή, να το ντύσεις καλά και να το βάλεις μέσα σε

πέτσινη ή μουσαμαδένια θήκη που εύκολα 
μπορείς να φτιάσεις και μόνος σου. Έχεις καθήκον να φροντίζεις – και να επιμένεις σ’

αυτό – να καταχωρούνται στο βιβλιάριό σου όλες οι μεταβολές σου και οι άλλες εγγραφές.
Το βιβλιάριο σου πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στην τσέπη του χιτωνίου σου. Αν 

καμμιά φορά χρειαστεί να το αφήσεις προσωρινά κάπου, παράδωσέ το για φύλαξη στη 
μονάδα που ανήκεις.

Αν χάσεις το βιβλιάριό σου η για οποιοδήποτε λόγο υποχρεωθείς να το 
καταστρέψεις, ανάφερε στη μονάδα σου και ζήτησε να σου εκδοθεί νέο 

βιβλιάριου.
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Η συμβολή του λαού μας
σε όλες τις περιοχές της
Μακεδονίας και σ’ όλη
την Έλλάδα ήταν σχεδόν
καθολική. Δεν υπήρχε
χωριό που να μην ήταν
οργανωμένο στην
Έθνική Αντίσταση κατά
των κατακτητών.

Στο Ν. Πέλλας απ’ όλα τα
χωριά οι κάτοικοι γρή-
γορα οργανώθηκαν και
αποτέλεσαν τη βάση αν-
τίστασης με αποτέλεσμα
ο εχθρός να μην μπορέ-
σει να στηριχθεί σε αντιδραστι-
κές δυνάμεις όπως αυτό
συνέβηκε σε άλλες πλησιέστε-
ρες περιοχές.

Στην περιοχή Αλμωπίας (Καρα-
τζόβα), που αποτελείται από 40
χωριά, καταφέραμε να είμαστε
ενωμένοι στον κοινό αγώνα.
Από το δυτικό μέρος της Αλμω-
πίας στα χωριά Πολυκάρπι,
Μοναστηράκι, Μέγα Πλάτανος,
Όρμά η κίνηση των Γερμανών
ήταν πιο τακτική, που ερχόταν
από Έδεσσα προς τα Λουτρά.

Έπρεπε πάντα να είμαστε
άγρυπνοι από τυχόν επιδρομές
τους. Το κύριο βάρος σ’ αυτό το
καθήκον είχαν τα χωριά Μονα-
στηράκι και Πολυκάρπι που
προσφερόταν και το έδαφος
για αντιμετώπιση του εχθρού.
Το Μοναστηράκι βρέθηκε
κάπως πιο οργανωμένο δεδο-
μένου ότι εδώ υπήρχε Κομμα-
τική Όργάνωση από το 1936.

Ό Μανιαδάκης με το Μεταξά
είχαν βαλθεί να μας διαλύσουν.
Όχι μόνο δεν το κατόρθωσαν,
αλλά αντίθετα η οργάνωση δυ-
νάμωσε πιο πολύ. Το χωριό
αποτελούσαν περίπου 70 οικο-
γένειες όλες προερχόμενες από τον
Πόντο μετά τα γνωστά γεγονότα της Μι-
κράς Ασίας και την ανταλλαγή πληθυ-
σμών. Με τον πόλεμο της Αλβανίας το
1940 από το Μοναστηράκι πολεμούσαν
τον ιταλό φασίστα εικοσιέξι στρατιώτες
και ένας αξιωματικός. Με την διάλυση
αυτού του μετώπου όλοι γύρισαν στα
σπίτια τους εκτός από έναν τον Αλέξη
Καρακασίδη, που έπεσε από εχθρικό
βόλι.

Το 1941 η Κομματική Όργάνωση άρχισε
ξανά τη λειτουργία της, αλλά παράνομα

διότι υπήρξαν δυστυχώς και καταδότες
που καιροφυλακτούσαν να μας προδώ-
σουν στους κατακτητές. Αυτό δυσκό-
λευε πολύ τη δουλειά μας σχεδόν από τις
πρώτες μέρες της σκλαβιάς αφού από τα
κοντινά χωριά παρουσιάστηκαν αλλό-
φωνοι κάτοικοι που μας απειλούσαν λέ-
γοντας πως «τώρα που θα έρθουν οι
Βούλγαροι θα σας τα πάρουμε όλα, γιατί
είναι δικά μας (περιουσίες)».

Έτσι επήλθαν οι συγκρούσεις μαζί τους
– σχεδόν πόλεμος – που έγινε πάνω απ’
το χωριό, απέναντι στη χαράδρα.

Αυτά όξυναν την κατά-
σταση και έπρεπε να λά-
βουμε τα μέτρα μας, να
εφοδιαστούμε με όπλα
για την αυτοάμυνά μας.
Σ’ αυτό μας βοήθησαν τα
παράνομα στελέχη του
ΚΚΈ, του ΈΑΜ κλπ.

Από προδοσία μια μέρα,
το 1942, οι Γερμανοί κύ-
κλωσαν το χωριό και ζη-
τούσαν να βρούνε
αντάρτες και οπλισμό. Όι
άρχοντες του χωριού
Πρόεδρος, παπάς και δά-

σκαλος έπεισαν τους Γερμα-
νούς, αφού τους
καλοδέχτηκαν, ότι στο χωριό
μας δεν υπάρχουν αντάρτες. Έί-
χαμε ειδοποιηθεί έγκαιρα και
προλάβαμε να κρυφτούμε.
Ανάμεσα στους Γερμανούς ήταν
ένας Πολωνός που ήξερε ρω-
σικά και μιλούσε με μια νεαρή
γυναίκα που είχε έρθει απ’ τη
Ρωσία. Έτσι έγινε η συνεννόηση
και πείσθηκαν οι Γερμανοί ότι
δεν είχαμε αντάρτες και όπλα.
Το χωριό μας σώθηκε από
τυχόν καταστροφή και εγκλή-
ματα. Αυτοί επέστρεψαν στην
Έδεσσα. Ωστόσο ο κίνδυνος δεν
έπαψε να υπάρχει.

Χρειαζόταν πολύ δουλειά και
συνωμοτικά μέτρα για να μπο-
ρούμε να κινούμαστε προσπα-
θώντας να δυναμώσουμε την
οργανωμένη αντίσταση. Πολλά
στελέχη δούλευαν παράνομα
μέσα στις οργανώσεις του ΚΚΈ,
του ΈΑΜ, της ΈΠΌΝ. Έγώ έγινα
μέλος του ΚΚΈ. Πυρηνάρχης
ήταν ο Αχιλλέας, της νεολαίας
ήταν ο Σάββας, Λεωνίδας, ο
Κώστας από Νότια, ο Πιτσιρί-
κος. Στα μέρη μας είχαμε τον
Ιωαννίδη Θεοδόση, (Αχτιδικός).
Κομματικός Γραμματέας στο

χωριό μας ήταν ο αξέχαστος μας αξά-
δερφος Καπνόπουλος Πολυχρόνης, ήταν
της «Παλιάς Φρουράς», όπως λέγαμε. Το
Γραφείο της Περιοχής τον έστειλε παρά-
νομο στα χωριά του κάμπου Γιαννιτσών,
όπου μαζί με άλλα κομματικά στελέχη
πιάστηκε από προδοσία σε ώρα σύσκε-
ψης. Τους έκλεισαν στις φυλακές Παύ-
λου Μελά και τους εκτέλεσαν τον Ιούνιο
του 1944.

Οι αγώνες του λαού
Ν. Πέας

στα σκληρά χρόνια
της Κατοχής (1941-1944)

Κώστα Παπαδόπουλου από Μοναστηράκι Αλμωπίας

Φωτογραφία Όλυμπος



Στο χωριό μας αναδείχθηκαν άλλα
στελέχη και η δουλειά του αγώνα
συνεχίστηκε. Τακτικά περνούσαν
αντάρτικα τμήματα απ’ τα χωριά
μας και αυτό ενεθάρρυνε τους κα-
τοίκους να κατατάσσονται στον
ΈΛΑΣ, αλλά και να δυναμώνει η
οργανωτική δουλειά των οργανώ-
σεων της περιοχής.

Το 1942 που βγήκαν αντάρτες απ’ το χ.
Μοναστηράκι ήταν οι: Γιάννης Δραμινός
και Μιλίδης Γιώργος (Γιούρας). Το Μάη
του 1943 ακολούθησε το τμήμα του
«Ακρίτα» ο Ιορδάνης Μπακάλογλου –
Δραμινός και ακολούθησαν οι: Έυκαρπί-
δης Λάζαρος του Σάββα, Παπαδόπουλος
Κώστας του Σάββα, Αρουτζίδης Κλεάν-
θης του Νεόφυτου, Λαζαρίδης Ιορδάνης,
Έλευθεριάδης Νίκος του Έλευθερίου,
Σεϊτανίδης Γιάννης, Ζαροτιάδης Λάζα-
ρος, Αρουτζίδης Γερμανός του Γιώργου,
Κακουλίδης Παύλος, Κικίδης Κυριάκος
του Δημητρίου, Βαριτιμιάδης Κώτας του
Χαράλαμπου, Χριστόδουλος Θεόφιλος
του Γεωργίου, Μανασίδης Δημήτρης του
Θεόδωρου, Γαγαρέτας Φώτης του Πα-
ναγιώτη, Αρουτζίδης Λάζος του Στυλια-
νού, Αρουτζίδης Αναστάσιος,
Βαριτιμιάδης Τάκης του Παναγιώτη, Έρι-
μίδης Γιώργος του Χαράλ., Κυνιγόπου-
λος Έλευθέριος, Κυνιγόπουλος
Παναγιώτης, Τσιλιγκίρης Παύλος, Έλευ-
θεριάδης Κυριάκος του Ηλία, Έυκαρπί-
δης Παναγιώτης Χ., Αρουτζίδης
Φίλιππας του Γιώργου. Πολλοί απ’ το
χωριό ήταν στο Έφεδρικό ΈΛΑΣ.

Πολλά αντάρτικα συγκροτήματα έχουν
περάσει από τα μέρη μας, προς διάφο-
ρες κατευθύνσεις: Ανατολικά προς
Πάϊκο, Μπέλες, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκι-
δική. Προς Νότο – Βέρμιο, Σινιάτσικο,
Πιερία, Χάσια, Πίνδο, Αγραφα, Βόιο,
Γράμμο. Πέρασε το 13ο Σύνταγμα Κιλκίς,
το 31ο Χαλκιδικής, το 19ο Σερρών και
άλλες μονάδες όπως του ξακουστού Γα-
ρέφη, του Καπετάν Πέτρου, του Καπε-
τάν Στράτου κ.α. Πέρασαν επίσης και
γιουγκοσλάβικα τμήματα για εφοδιασμό
και ξεκούραση, αλλά ήρθαν και σε μάχες
με τους Γερμανούς και Βουλγάρους.

Πολλοί επιζώντες πιστεύω θα θυμούν-
ται τις γερές οργανώσεις της περιοχής
μας για τη σωστή και ακούραστη δου-
λειά μας απ’ όλα σχεδόν τα χωριά. Στα
δύσκολά χρόνια της Κατοχής είχαμε βέ-
βαια και απώλειες – άνθρωποι που έπε-
σαν μαχόμενοι για την λευτεριά της
πατρίδας, για την ανεξαρτησία και τη
δημοκρατία.

Ό Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν
είχε τελειώσει ακόμα και μας
υποχρέωσαν να παραδώ-
σουμε τα όπλα με τη συμφω-
νία της Βάρκιζας, γυρίσαμε
στα σπίτια μας. Δεν προλά-
βαμε να ξεκουραστούμε και
άρχισαν οι διώξεις μας από το
μεταβαρκιζιανό καθεστώς
υποστηριζόμενο από τους Έγ-
γλέζους ιμπεριαλιστές και σε
συνέχεια απ’ τους Αμερικά-
νους. (Ένημερωτικό ΔΈΛΤΙΌ,
ΠΈΈΠΠ, Αρ. Φύλλου 120,
2006)

Τιμή και δόξα στα άξια παηκάρια!
Μιλτιάδης Γιώργος (Γιούρας)

Αρουτζίδης Στυλιανός του Λαζάρου
Καπνόπουλος Πολυχρόνης του Δημητρίου

Κακουλίδης Παύλος
Στο Ξάγναντο, Μάνα και γιος

Κλαρίτες στη Ρούμελη

Κλαρίτες στη Ρούμελη

Ο Καπετάνιος Μακεδόνας (πρώτος
δεξιά) με τους συναγωνιστές του 

(Είναι ο Γ. Νεδέλκος)
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Οι φωτογραφίες
είναι από το Λεύ-
κωμα «Με τους αν-
τάρτες στα βουνά»
του Σπύρου Μελε-
τζή.
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Πριν 98 χρόνια κατακτήθηκε η Κυ-
ριακάτικη αργία με σκληρούς αγώ-
νες της εργατικής τάξης και τώρα
θέλουν να την καταργήσουν γυρί-
ζοντας την ιστορία έναν αιώνα
πίσω.

Πριν 98 χρόνια, στις 3 του Γενάρη

του 1910 γκρεμίστηκε, ύστερα από
πολύχρονους σκληρούς αγώνες
της εργατικής τάξης, το μεσαι-
ωνικό – καταναγκαστικό καθε-
στώς που επί δεκαετίες επέβαλαν
τα υπολείμματα των κοτζαμπάση-
δων, μισοφεουδαρχών και νεοκα-
πιταλιστών της Ελλάδας σε βάρος
ολόκληρης της εργατοϋπαλληλικής
τάξης της χώρας.

Η Κυριακή 3 του Γενάρη του 1910
ήταν η μέρα που κατοχυρώθηκε
και εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, η Κυριακάτικη
αργία. (*) Ήταν μια μεγάλη κατά-
κτηση της εργατικής τάξης κι όλων
των μεροκαματιάρηδων και μισθο-
συντήρητων ανθρώπων της χώρας
μας.

Πόσοι γνωρίζουν σήμερα τη ζωή
που έκαναν οι εργαζόμενοι, πριν
καταργηθεί το προηγούμενο πρω-
τόγονο εργασιακό καθεστώς και
κατοχυρωθεί η Κυριακάτικη αργία;  
Το εργασιακό καθεστώς που επι-
κρατούσε ως τις 31 του Δεκέμβρη
του 1909 για όλους τους εργάτες
της Ελλάδας είχε πολλά χαρακτη-
ριστικά των σκλάβων, όπου χωρίς
αλυσίδες βέβαια περνούσανε ολό-
κληρη τη ζωή τους μέσα στα εργο-

στάσια και τις φάμπρικες δου-
λεύοντας 12ωρο, 14ωρο και 16ωρο
χωρίς σταματημό, χωρίς διάλλειμα,
χωρίς ξεκούραση, χωρίς μιας
μέρας άδεια για ανάπαυση.

Μετά την κατοχύρωση της αργίας
έγραφαν οι Αθηναϊκές εφημερίδες:
«Ως τότε οι εργάτες και οι υπάλλη-
λοι δεν ήξεραν τι σημαίνει ανά-
παυση. Δούλευαν και τις Κυριακές,

όπως όλες τις άλλες μέρες. (…) «Η
εβδομάδα δεν είχε γι’ αυτούς αρχή
και τέλος».

(…)
«Υπήρχαν εργάτες που είχαν χρό-
νια ολόκληρα να δουν και να χα-
ρούν τον ήλιο και το φως. Νύκτα
έφευγαν από το σπίτι τους, νύκτα
γύριζαν. Κι αυτό γινότανε ασταμά-
τητα χρόνια και χρόνια». 

(…)

«Οι εργατικές οργανώσεις μέσα
στα άλλα αιτήματα τους είχαν σε
πρώτη γραμμή και το αίτημα της
καθιέρωσης της Κυριακάτικης αρ-
γίας. Ενώ οι εργοδότες αντιδρού-
σαν λυσσασμένα. Έγιναν σκληροί
αγώνες. Τελικά, οι εργαζόμενοι νί-
κησαν. Ο νόμος για την Κυριακά-
τικη αργία ψηφίστηκε και
δημοσιεύτηκε. Η ισχύς του άρχιζε
την πρώτη Κυριακή του 1910 στις
3 Ιανουαρίου».

Πολλά ‘ρομαντικά’ γράφτηκαν τις
μέρες εκείνες στον  Αθηναϊκό τύπο
για την Κυριακάτικη αργία.

«Ο κόσμος της εργασίας ενίκησε –
έγραφε η εφημερίδα «Πατρίς» στις

4 Ιανουαρίου 1910. – Έκαμε ένα
βήμα προς την κοινωνική ανεξαρ-
τησία του. Οι εργάται, οι υπάλλη-
λοι, οι υπηρέται επέτυχαν την
Κυριακή αργία. Η νίκη των είναι
πλήρης».

Επίσης το «Εμπρός», (4 Ιανουα-
ρίου1910) έγραφε: «… Υπήρχαν οι
φρονούντες ότι ο νόμος αυτός δεν
θα ηδύνατο να εφαρμοστεί. Αλλ’ η

πρώτη δοκιμή ήτις εγένετο χθές,
δεν ενθαρρύνει τον δυσταγμόν
τούτον: Πλήθη εργαζομένων αν-
θρώπων ησθάνθησαν δια μίαν
ημέρα την απόλαυσην ότι ανήκουν
εις τον εαυτόν των και ότι διέκοψαν
μιαν ασχολίαν της οποίας η διαρ-
κής παράτασης αποτελεί βάσανον,
ήτις εξομοιοί αυτούς προς τα
κτήνη. Υπό την άποψην δε τούτην
η Κυριακή αργία αποδίδει εις τους
μετασχόντας αυτής μέρος εκ της
ελευθερίας, ήτις ανήκει εις πάντα
πολίτην».

Ενώ η εφημερίδα «Αθήναι» στο
φύλο της Τρίτης 5 Ιανουαρίου 1910
είναι ακόμα πιο παραστατική:

Επιστολή από τη
Θεσσαλονίκη…
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Εάν οι προχθεσινή Κυριακή ήταν
ήτο ηλιόλουστη οι γραφικοί περί-
πατοι των Αθηνών και τα προ-
άστια θα έβλεπαν να προστρέχουν
προς αυτά με την ορμήν των φυ-
λακισμένων οι οποίοι αποδίδονται
εις το φως και την ελευθερίαν, άν-
θρωποι επί χρόνο πολύ, επί έτη συ-

νεχή ίσως, δεν εγνώρισαν άλλον
δρόμον από εκείνον της οικίας
προς το εργοστάσιον και τανάπα-
λιν».

Στον ίδιο τόνο αρχίζει το ρεπορτάζ
για την ιστορική ημέρα και η
«Ακρόπολις» (4 Ιανουαρίου 1910).
«Η πρώτη Κυριακή αργία. Είναι
ένα από τα δώρα της επαναστά-
σεως… Η αργία η θεία μήτηρ λίγης
ανακουφίσεως και ολίγου κατα-
πραϋντικού εις την αιμάσσουσαν
πληγήν που λέγεται ζωή, εβασί-
λευσε δια πρώτην φοράν εις τας
Αθήνας…»
Σήμερα καταλαβαίνει ο κάθε εργά-
της, εργαζόμενος που σέβεται τον
εαυτό του και τη ζωή του συναδέλ-
φου του, πως η Κυριακάτικη αργία
δεν ήταν επιθυμία κάποιων ρομαν-
τικών – φυσιολατρών για να απο-
λαύσουν τις ομορφιές της Παλιάς
Πεντέλης και Πάρνηθας. Δεν ήταν
και μια συνηθισμένη κατάκτηση
της εργατικής τάξης στους πολύ-
χρονους σκληρούς αγώνες της, ή
κάποια επιτυχία ενός κλάδου βα-
ρέων κι ανθυγιεινών που απέ-
σπασε τα όποια θετικά μέτρα, με
τους αγώνες του, περιορίζοντας
τον εργάσιμο χρόνο και βελτιώνον-
τας τις οικονομικές, εργασιακές και

θεσμικές συνθήκες των μελών
τους. Ούτε κάποιος τακτικός ελιγ-
μός των υπολειμμάτων των φεου-
δαρχών και κομπιναδόρων
κεφαλαιοκρατών για να κερδίσουν
χρόνο από τις κοινωνικές εκρήξεις
που έρχονταν και να δημιουργή-
σουν αυταπάτες στην εργατική
τάξη της Αθήνας, του Πειραιά και
μερικών ακόμα πόλεων, πως τάχα
μόνοι τους αποφάσισαν να βάλουν

τέρμα στο βάρβαρο κι απάνθρωπο
καθεστώς της  καταναγκαστικής
δουλιάς αιώνων. 

Η Κυριακάτικη αργία ήταν μια
ιστορική νίκη όλης της εργατικής
τάξης της χώρας μας, ένας ιστορι-
κός σταθμός κι αφετηρία οργανω-
μένης ταξικής πάλης, σημάδι
θετικού επηρεασμού των μεγάλων
ταξικών αγώνων και κατακτήσεων
του διεθνούς προλεταριάτου στα
τέλη του 19ου αιώνα, (κατάκτηση
10ωρης εργάσιμης μέρας στην Αγ-
γλία, καθιέρωση του 8-ωρου των
εργατών εργατριών στο Σικάγο το
1886 και άλλες πολλές και μεγάλες
επιτυχίες). Ήταν ένδειξη ωρίμαν-
σης ταξικού προσανατολισμού και
οργάνωσης νέων αγώνων για με-
γαλύτερες νίκες.
Ήταν μια περιφανής νίκη, αποτέ-
λεσμα συλλογικής – οργανωμένης
δράσης, κι΄ αδιάκοπων σκληρών
ταξικών αγώνων.

Σήμερα οι αντιδραστικές μεταρ-
ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στα
επιτελεία της Ε.Ε. και σ΄ άλλους ιμ-
περιαλιστικούς οργανισμούς
(Δ.Ν.Τ. - ΟΟΣΑ) κι εκτελούνται
από τις ελληνικές κυβερνήσεις
(Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ), αυτές τις νίκες

της εργατικής τάξης του περασμέ-
νου αιώνα επιδιώκουν να καταρ-
γήσουν!

Χρησιμοποιούν όλες τις μορφές,
την βίαια και κατά μέτωπο επίθεση
αλλά και την τακτική της τμηματι-
κής εξάρθρωσης εργασιακών, κοι-
νωνικών, ασφαλιστικών και
οικονομικών θεμελίων του εργατι-
κού κινήματος, που επιτεύχθηκαν

με πολύχρονη σκληρή ταξική
πάλη, θυσίες και αίμα, σε όλη την
πορεία ανάπτυξης του νεοελληνι-
κού κράτους. Καταλαβαίνουν πως
οι αντιδραστικές αυτές μεταρρυθ-
μίσεις που έχουν ξεκινήσει οι κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
συνεχίζει η σημερινή της Ν.Δ. θα
συναντήσουν σοβαρά εμπόδια. Γι
αυτό έχουν από καιρό αρχίσει οι
κεφαλαιοκράτες να μεθοδεύουν
και πρόσφατα δια στόματος Αλο-
γοσκούφη πέταξαν, για ζύμωση,
το χαρτί της «Μεγάλης συμμαχίας»
Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ.     
Τα μέτρα που έχουν χρησιμοποι-
ήσει ως τώρα ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο στην 20ετία – 1974 –
1993, η δε βιαιότητα και η σκληρό-
τητα που χαρακτηρίζει τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις στην επιβολή
των αντιδραστικών αντεργατικών
μέτρων θυμίζει και συγκρίνεται
μόνο με τις πιο μαύρες εποχές που
δοκίμασε η εργατική τάξη και ο
λαός μας.   
Τι πιο τραγικό παραδείγματα κτη-
νωδίας της κυβέρνησης της Ν.Δ.
και των κατασταλτικών μηχανι-
σμών της, την Τετάρτη 24 Ιούλη
ενάντια στην εργατική τάξη του
Πειραιά, στην Ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη Περάματος.

Επιστολή από τη
Θεσσαλονίκη…
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Την ώρα που οι εργαζόμενοι περι-
συνέλεγαν τα καρβουνιασμένα
κορμιά των εν ψυχρό δολοφονημέ-
νων 8 εργατών από τους αδίστα-
κτους εφοπλιστές, την ηγεσία του
Υ.Ε.Ν. και τα τσιράκια τους. (όπως
και παλαιότερα έπρατταν οι κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ματοκυ-

λώντας τους εργάτες στη ζώνη,
τους ναυτεργάτες στα λιμάνια και
τους συνταξιούχους έξω από το
μέγαρο Μαξίμου κ.α.). Όρμησαν οι
ίδιες δυνάμεις, με μανία με όλα τα
σύνεργα του θανάτου να ολοκλη-
ρώσουν το έργο τους. Όλο αυτό το
φονικό και οι εικόνες που αποθα-
νατίσανε οι ίδιοι οι εργάτες θα μεί-
νουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη
μνήμη των εκατομμυρίων ανθρώ-
πων της δουλιάς στην Ελλάδα και
στον κόσμο.

Αυτές οι «επιχειρήσεις πυγμής»
είναι η «γενική δοκιμή» και στο-
χεύουν στον εκφοβισμό και στην
τρομοκράτηση του λαού και των
εργαζομένων.  
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, μεσοκαλό-
καιρο όπως συνηθίζουν, επέλεξαν
να επιβάλουν σειρά αντεργατικών
μέτρων που μας γυρίζουν 100 χρό-
νια πίσω. Καιρό τώρα καλλιεργούν
(Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ) το έδαφος για την
κατάργηση της Κυριακάτικης αρ-
γίας. Ότι ανάθεσαν, πιλοτικά, την
προώθηση του μέτρου στο σύνδε-
σμο πολυκαταστημάτων ‘ΣΕΛΠΕ’
δεν παραξενεύει κανέναν. Η τα-
κτική τους είναι γνωστή, βγάζουν
τον ‘ΣΕΛΠΕ’ την περασμένη βδο-
μάδα για να ακολουθήσει η κυβέρ-

νηση με τον «δημοκρατικό της διά-
λογο» για να προχωρήσουν σύν-
τομα  στις αποφάσεις. Έχουν
προετοιμάσει παράλληλα (κυβέρ-
νηση και μονοπώλια) τις δυνάμεις
της υποταγής και του συμβιβασμού
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τις πα-
ρατάξεις, δηλαδή, του εργατοπατε-
ρισμού, (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ,
Αυτόνομη Παρέμβαση), που πρω-
τοστάτησαν, κι αυτή τη φορά, στην

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων με τις υπογραφές τους δίπλα
στην ηγετική ομάδα των εργοδο-
τών, για την απόφαση της απελευ-
θέρωσης του ωραρίου.

Η εργατική τάξη δεν πρέπει να πα-
γιδευτεί σε τεχνητά διλήμματα,
γιατί τα μέτρα που προτείνονται
από το κεφάλαιο δεν σταματούν
στους εργαζόμενους στα εμπορικά
καταστήματα, - αρχίζουν απ’ αυ-
τούς, - ενώ αποσκοπούν στην τμη-
ματική κατάργηση της
Κυριακάτικης αργίας συνολικά..
Στόχος τους είναι να πλήξουν την
εργατική τάξη, στο σύνολο της,
επιβάλλοντας κλιμακωτά συνθήκες
καταναγκαστικής δουλιάς, παρό-
μοιες με εκείνες πριν την κατάρ-
γηση της Κυριακάτικης αργίας.

Ταξικό καθήκον όλης της εργατι-
κής τάξης και των εργαζόμενων,
τιμώντας τους αγώνες των συνα-
δέλφων μας εργατών του περα-
σμένου αιώνα, είναι να
συνεχίσουμε, με μεγαλύτερη ενό-
τητα, αποφασιστικότητα και ορμή
τον ταξικό αγώνα για να  υπερα-
σπίσουμε τις μεγάλες κατακτήσεις
της Κυριακάτικης αργίας και όσες
προσωρινά μας αφαίρεσαν τα

αδηφάγα μονοπώλια και οι πολιτι-
κοί υπηρέτες τους.

Το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ από την
πρώτη στιγμή αντιτάχτηκαν δυνα-
μικά και κατάγγειλαν τα αντεργα-
τικά σχέδια της Ε.Ε., των
βιομηχάνων και της κυβέρνησης,
καλώντας την εργατική τάξη να
αγωνιστεί ενωμένη για την νομοθε-
τική κατοχύρωση της Κυριακάτι-

κης αργίας, των εργασιακών
σχέσεων και της σταθερής και μό-
νιμης, 35ωρης, 5θήμερης, 7ωρης
δουλιάς για όλους. Για την κατάρ-
γηση των νόμων και των διατά-
ξεων που απελευθερώνουν το
ωράριο, τη μερική απασχόληση.
Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη
τιμή στους αγώνες και τις θυσίες
της τάξης μας, με τη συνέχιση της
δράσης για τη δημιουργία του
Α.Α.Δ.Μ. που θα ανοίξει το δρόμο
της σύγκρουσης και της ανατρο-
πής για μια άλλη, τη Λαϊκή Εξου-
σία και Οικονομία που θα
εξασφαλίζει δουλιά και ανθρώπινη
ζωή για όλους. 

28.7.2008
Κ. Βουλγαρόπουλος 
(*)  Πηγή των στοιχείων ΑΥΓΗ
1.4.1960

Επιστολή από τη
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