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Το τεύχος αυτό αφιερώνεται στο Δημοσιεύουμε αφίσες,
φωτογραφίες, ποιήματα και τραγούδια που απεικονίζουν τον ηρωικό αγώνα της πατρίδας μας ενάντια στους ιταλούς και
γερμανούςεισβολείς.
Στη στήλη για την Ελλάδαθαδιαβάσετε για τοΔήμοΚρύαςΒρύσης όπουμπορείτε ναπεράσετεωραίες διακοπέςακόμα και
το χειμώνα.Δεν ξεχάσαμε και τα ελληνικάπροϊόνταπουμπορείτε ναβρείτε στα ελληνικάμαγαζιά –αυτή τηφοράγράψαμε
για τη γραβιέρα Κρήτης και σίγουρα θα δοκιμάσετε και μία συνταγή με τη γραβιέρα Κρήτης. Επίσης κάναμε μια ωραία
κουβένταμε τονΜπάμπηκαι ΈλεναΛασκαράκη, οι οποίοι δεν το έχουνεβάλει κάτωκαιμε επιμονήκαι υπομονήπροωθούν
αποκλειστικάμόνοελληνικές εταιρίεςστηνΠράγα,Μπρνοκαι Σλοβακία.
Συνεχίζουμε με την Ιστορία της Ελ-Ντάμπα, μία ιστορία για την οποία ακόμα περιμένουμε τα αρχεία της Μεγάλης
Βρετανίας να ανοίξουνε επιτέλους για να μάθουμε περισσότερα για τα εγκλήματα των Άγγλων ενάντια στους αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης. Τα μικρά μας μέλη θα διαβάσουνε την συνέχεια της ωραίας ιστορίας του Μικρού Πρίγκιπα. Στις
επιστολές θα διαβάσετε για μια ηρωίδα μαχήτρια του ΔΣΕ. Επίσης, κι εμείς θελήσαμε να τιμήσουμε τα θύματα της
ΧιροσίμαςκαιΝαγκασάκιμεμίαεπιστολήαπότηνΑθήνα.

Ιστορικό ΟΧΙ του ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό.

Καλήανάγνωση!

Το πρόγραμμα POCTA PRO TEBE της τσέχικης τηλεόρασης υπεύθυνος ο κ. Όντρεϊ, αναζητούν τον γιατρό Δαβίδ

Νικολαΐδη, οοποίος γύρωστο1977 εργαζότανεστο νοσοκομείοΒλασιμσκοκαι κατοικούσεστο ίδιο το νοσοκομείο. Τότε

ήταν γύρω στα 30 ετών και σήμερα πρέπει να είναι πάνωαπό 60 ετών. Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας εάν ξέρουν

κάτι για τονΔαβίδναεπικοινωνήσουνμε τοπεριοδικόμας.

Για τους αναγνώστες που αγαπάν την ειρήνη, τους συστήνουμε να διαβάζουν το περιοδικό «Δρόμοι της Ειρήνης» στο

Αναζήτηση

,

http://dromoitiseirinis.weebly.com
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Το Μπάμπη και την Έλενα τους
συνάντησα στο καφέ-μπιστρό
« » στην οδό Προκόποβα 10,

Πράγα3πουάνοιξε πριν λίγουςμήνες Δεν
είχαν περάσει και πέντε λεπτά όταν όλοι
μας αισθανόμασταν σα να γνωριζόμαστε
εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι μόνο, μόλις
ακούσανε για τις εκδηλώσεις και
δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας γίνανε αμέσως μέλη της
Κοινότητάς μας και με την πρώτη ευκαιρία
ήταν από τους μεγάλους μας χορηγούς
στην εκδήλωσή μας για την επέτειο της
25ηςΜαρτίου. Και οι δύοείναιμουσικοί, ο
Μπάμπης από τους διάσημους Έλληνες
κιθαρίστες με δισκογραφική δουλειά με
πάνω από 7 000 ελληνικά τραγούδια με
όλους σχεδόν τους τραγουδιστές στην
Ελλάδα και στενός συνεργάτης επί 31
χρόνια, μια ολόκληρη ζωή με τον Γιάννη

Πάριο.
Ενώ η Έλενα τελείωσε τη Μουσική
Ακαδημία/Πανεπιστήμιο του Κιέβου
Ουκρανία, ασχολήθηκε αρκετά χρόνια με
τη μουσική μέχρι που και οι δύο μουσικοί
αλλάξανε τοδρόμοτηςκαριέρας τους.
Ο Μπάμπης άρχισε να παίζει κιθάρα και
αργότερα ακορντεόν από τα 14 του
χρόνια, όταν κατέβασε την κιθάρα του
πατέρα του κα ι αποφάσ ισε να
«γρατσουνίζει» μόνος του τα διάφορα
μουσικά κομμάτια που έβλεπε και άκουγε
να παίζει ο πατέρας του. Ο θείος του κι
αυτός μουσικός, «έπαιζε καταπληκτικό
βιολί», όπωςμας λέει οΜπάμπης.Μπορεί
το πολύ μεγάλο ακριβό ιταλικό ακορντεόν
για το μπόι του που του αγόρασε ο
πατέρας του μια μέρα όταν τον άκουσε να
παίζει την κιθάρα, να μην ήτανε το
μουσικό όργανο που θα έπαιζε αργότερα
στην πολύ πετυχημένη μουσική
σταδιοδρομία του, αλλά ήταν μία
αναγνώριση του μεγάλου ταλέντου του
από τον πατέρα του. Δυστυχώς ήταν και ο
μεγάλος φόβος των γονιών του ότι ο
άριστος μαθητής στο σχολείο μπορεί να
μπλέξει με τη μουσική και την νύχτα και να
μη γίνει ποτέ «πολιτικός μηχανικός – το
μεγάλο όνειρο του πατέρα μου».Μα ούτε
και οι δυο-τρεις δυνατές σφαλιάρες της
μάνας του τον σταματήσανε από το να
αφιερώνει το χρόνο του εκτός από το

σχολείο και στην οργάνωση και
παρουσιάσεις των διαφόρων γκρουπ-ροκ
στην Θεσσαλονίκη.

Είχε μάθει απόμικρός ακόμα, με τα πρώτα
μουσικά ερεθίσματα (όταν έπαιζε τρεις
ώρες καθημερινά την κιθάρα του πατέρα
του και έδειξε το ταλέντο τουότανμεμιας,
με το πρώτο άκουσμα, έπαιξε το τραγούδι
της μόδας τότε «Άστα τα μαλάκια σου» ,
ότι η μουσική θέλει χρόνο και πολλή
δουλειά. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να
τον κάνει πολιτικό μηχανικό, αλλά τον
έστειλε σχολείο να μάθει σωστά μουσική
– «θα γίνεις ο πρώτος, εάν γίνεις δεύτερος
θα είσαι μια ζωή στο ψάξιμο. Ενώ εάν
είσαι πρώτος θα σε ψάχνουν οι άλλοι»,
ήταν η συμβουλή του πατέρα του.

, λέει ο Μπάμπης με μια μεγάλη
στενοχώρια.

GREEKZ
.

,

)

«Για πρώτη φορά

έπαιξα σε νυχτερινό κέντρο στο

«Ιγκλού» στη Θεσσαλονίκη το 1966 και

ήταν τα πρώτα χρήματα που έβγαλα – 30

δραχμές».

«Ο

καημένος δεν έζησε για να με δει να

ανεβαίνω στο μουσικό στερέωμα στην

Ελλάδα»

Όλη μου η ζωή είμαι μουσικός. Η

μουσική με μαγεύει. Η μουσική με

ξεδιψάει. Η μουσική είναι η πιο ερωτική

επαφή που μπορείς να έχεις με το

περιβάλλον. Είναι μια ερωτική σχέση,

είναι η ζωή, να την αγαπάς στο μέγιστο

βαθμό».

,

«

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
Κουβέντα με το Μπάμπη και Έλενα Λασκαράκη της εταιρίας «ΛΑΣΚΑΡΑ»

ΟΜπάμπης πατέρας, μάγειρας και ένας καλός θείος
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ΜετηνΈλενα,αλλάζει δρόμο…

«Τώρα είμαι με την Έλενα, με την οποία

έχουμε μια μακρόχρονη σχέση η οποία

είναι καταπληκτική. Πιστεύω μετά από

όλα που περνάς στη ζωή σου, κάπου

κατασταλάζεις. Και ο ερχομός μας στην

Τσεχία (για τον Μπάμπη πριν δύο

χρόνια) είναι έναπείραμα, να δούμε κάτι

άλλο στη ζωή μας. Είχα φτάσει σ' ένα

σημείο που η νύχτα με κούρασε, ήθελα

να κάνω κάτι άλλο και η Έλενα πρότεινε

να ασχοληθούμε με “business”. Ήμασταν

στον Σταυρό, Χαλκιδικής όπου έχουμε

ένα μικρό εξοχικό και εκεί πάνω στην

αιώρα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή

τ η δ ο υ λ ε ι ά – α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή

αντιπροσωπεία στα ρούχα, τσάντες,

παπούτσια μόνο ελληνικών εταιριών.

Δεν έχουν σταματήσει τα πάντα στην

Ελλάδα – αυτές οι ελληνικές εταιρίες

δουλεύουν μια χαρά, έχουν πολύ

ποιοτικά προϊόντα και υψηλό γούστο και

αυτό το βλέπω τώρα σε πάρα πολλές

Τσέχες οι οποίες φοράν τα όμορφα

ρούχα μας. Ναι, υπάρχει μεγάλη

απήχηση εδώ για τα δικά μας ελληνικά

προϊόντα. Στην αρχή μας ρωτούσανε εάν

τα ρούχα μας είναι από την Τουρκία ή

Ιταλία, κάτι τέτοια χαζά. Δεν γνωρίζανε

καν ότι υπάρχει μεγάλη και καλή

παραγωγή ελληνικών ρούχων. Γι' αυτό

λέω ότι με κάποιον τρόπο είμαστε και

πρέσβεις της Ελλάδας στην Τσεχία και

Σλοβακία διότι προωθούμε τα ελληνικά

προϊόντα και τα πιστεύουμε. Μετά το

πρώτο μας μαγαζί στην Πράγα (LASKARA

BOUTIQUE, Karlovo nam. 6,

το 2012

ανοίξαμε και το δεύτερο μαγαζί στο

Μπρνο ( :

420737739357) τηνΠρωτομαγιά!

Από τους πρώτους πελάτες ήταν δέκα

Έλληνες και Κύπριοι φοιτητές που είχαν

μαγευτεί από τις βιτρίνες του μαγαζιού

κα ι σ χολ ιά ζανε σ τα ελ λην ι κά .

Ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν κι εμείς να

μιλάμε στα ελληνικά και ότι το μαγαζί

είναι ελληνικό. Η βασική μας δουλειά

είναι χοντρική, εκθέσεις μόδας στο

Μπρνο και κυρίως προωθούμε την

ελληνική παραγωγή. Βέβαια δεν

μπορούμε να παραβλέψουμε τις

δυσκολίες που παρουσιάζει η σημερινή

κρίση. Σε τέτοιες δυσκολίες πρέπει να

βρεις τρόπους που να καλύψουν το κενό

που υπάρχει. Υπάρχει κρίση κι εδώ στην

Τσεχία, πώς να την πω, ξώφαλτσα.Με τα

λίγα που ξέρω, πρώτων, δε θέλουν να

μπουνστο ευρώκαιαυτό ίσως ναείναι το

δυνατό τους όπλο. Έχοντας αυτό το όπλο,

πιστεύω, στην Τσεχία θα περάσει

ξώφαλτσα η κρίση μέχρι που να υπάρξει

ανάκαμψη. Βέβαια ο λόγος που το λέω

δεν είναι ότι θα παραμείνουν στην

κορώνα, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό

για τους Τσέχους, αλλά είναι και μία

βαριάβιομηχανικήχώρα».

Εδώ η Έλενα συμπληρώνει: Επίσης, η

Τσεχία/Τσεχοσλοβακία είχε και μεγάλη

βιομηχανία στο ρούχο, στο παπούτσι

(π.χ. Μπάτια), υφάσματα. Αλλά που

είναι τώρα αυτές οι βιομηχανίες. Ο

Μπάτια διαλύθηκε, κάνει μόνο

εξαγωγές, δεν παράγει τίποτα όπως και

ο ι άλλες τεράστ ιες παραγωγές

διαλυθήκανε ακόμα όταν δεν υπήρχε

κρίση όπως αυτήν που έχει σήμερα η

Ελλάδα. Κι όμως η Ελλάδα κάνει τ'

αδύνατα δυνατά και συνεχίζει να

παράγει. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι οι

σωστές εταιρίες, οι ελληνικές, που έχουν

σωστούς στόχους, προσπαθούν και

κάνουν σωστές δουλειές. Κι εμείς

προσπαθούμε να βγάλουμε τον έλληνα

παραγωγό από την Ελλάδα, να τον

γνωρίσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Με

τους έλληνες παραγωγούς που

συνεργαζόμαστε π.χ. δεν ξέρανε την

αγορά στην Τσεχία και Σλοβακία και γι'

αυτό ξεκινήσαμεκι εμείςμαζί τους»

Η Έλενα είναι θα έλεγα πιο Ελληνίδα και

από τους Έλληνες. Μιλάει άπταιστα

ελληνικά και μέσα της κουβαλάει μια

ελληνικήψυχή. Τηνρώτησαναμαςπει το

πώςγίνεταιαυτό.

«Ξέρεις, εγώ αυτό το σκέφτομαι αρκετά,

δηλαδή τη δική μουφιλοσοφία της ζωής.

Έχασα την αίσθηση πατρίδας όταν

χάθηκε το Σοβιετικό. Και μέχρι τώραόταν

με ρωτάν που γεννήθηκα τους απαντώ

στη Σοβιετική Ένωση. Γεννήθηκα στο

Κίεβο Ουκρανία. Αλλά δεν αισθάνθηκα

ποτέ ότι είμαι Ουκρανέζα και κάποιος

άλλος είναι Ρώσος, διαφορετικός από

μένα. Δεν αισθανόμουνα ότι η Ουκρανία

είναι μόνο η πατρίδα μου και ότι οι

υπόλοιπες χώρεςδενήταν.Π.χ. ήρθαεδώ

στην Τσεχία, έκανα την εταιρία μου, είχα

γραφείο το οποίο ασχολούνταν με την

κλασικήμουσική.Μαούτε και την Τσεχία

τη θεωρώ πατρ ίδα μου . Όταν

γνωριστήκαμε με τον Μπάμπη και μετά

από αρκετό καιρό από το μια εγώ στην

Ελλάδα, μια αυτός στην Τσεχία, ο

Μπάμπης «κέρδισε» και πήγα στην

Ελλάδα όπου τελικά αισθάνθηκα σαν να

είμαι στη δική μου χώρα, στην πατρίδα

μου. Και στο σπίτι μόνο ελληνική

τηλεόραση βλέπουμε. Η Ελλάδα είναι

μέσα στην καρδιά μου. Ακόμα και όταν

αναφέρομαι για την οικογένειά μου,

εννοώ την οικογένειά μας στην Ελλάδα.

Όταν μιλώ για το σπίτι μου, εννοώ το

σπίτιμαςστηνΕλλάδα.

Όταν πήγα στην Ελλάδα, ακόμα από την

πρώτη μέρα γράφτηκα στο τμήμα

Ελληνικά για τους ξένους στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη φιλοσοφική

σχολή. Θα ήθελα να κάνω παραπάνω

μαθήματα από τον ενάμισι χρόνο που

έκανα, αλλά είχαμε αρκετές άλλες

απασχολήσεις και έπρεπε να τα

παρατήσω».

ul. Vaslavska

14, tel: 420 233 370540),

Nam. Svobody 16, Panska 14, tel

.

« »

ΛΑΣΚΑΡΑστοΜπρνοκαιστηνΠράγα
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Όταν τους ρώτησα για το ωραίο μαγαζί το
«GREEKZ» 3), η
απάντησητουΜπάμπηήταν:

.(Το άλλο κρυφό ταλέντο που έχει
είναι ότι είναι καταπληκτικός μάγειρας και
πολλοί από μας δοκιμάσαμε την πολίτικη
κουζίνα του με τις συνταγές της
μικρασιάτικης γιαγιάς του.). Όσο για τις
άλλες μας δραστηριότητες θα σου τα πει η
Έλενα.

Η συζήτησή μας πέρασε στα κοινοτικά
δρώμενα. Ο Μπάμπης είναι από τους
Έλληνες που πιστεύει στην ενότητα των
Ελλήνων.

,

ΗΈλεναμεπολύχαράμουανακοινώνει ότι
το περιοδικό το κουβαλήσανε και στην
Ελλάδα και ότι

Αφού ευχαρίστησα αυτό το υπέροχο
ζευγάρι και δέχτηκα τη βοήθεια τους,
παρακάλεσα τον Μπάμπη να γράφει τη
στήλη Μουσικής από τώρα και πέρα.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια τέτοιων
ανθρώπων που δεν τσιγκουνεύονται τη
δύναμη και ενέργεια τους για να
προσφέρουν κάτι και αυτοί στο περιοδικό
μας όπως και στην Κοινότητα. Ήδη έχουν

προσφέρειπολλάκαι τουςευχαριστούμε.
Να και το μήνυμά του Μπάμπη και της
Έλεναςγια τονΕλληνισμόστηνΤσεχία:

Με αυτά τα λόγια, τελείωσε και η
συζήτησή μας για να συνεχίσουμε εκτός
μικροφώνου για το πώς και συγκεκριμένα
με τι, αυτοί οι καλοί άνθρωποιωςμέλη της
Ελληνικής Κοινότητάς Πράγας μπορούν να
συμβάλουνστηνβελτίωσητουπεριοδικού
μας όπως και στις δραστηριότητες της
Κοινότητάςμας.

(Prokopova 10 Praha ,

«Θα γίνει κάτι πιο όμορφο, κάτι

διαφορετικό, έχω κάποιες ιδέες, αλλά

δεν θέλω να πω περισσότερα. Το μόνο

που θέλω να πω είναι ότι θα είναι πολύ

φινετσάτο,ωραίο και θα το γουστάρουνε

όλοι.»

«Ναι, δεν μιλήσαμε για τις εκθέσεις

μόδας που κάνουμε. Στο Μπρνο κάθε

χρόνο υπάρχουν δύο εκθέσεις μόδας

στους χώρους του . Είναι ένας

υπέροχος χώρος και εκεί γίνεται η

μεγαλύτερη και πιο ξακουστή έκθεση

μόδας ρούχων, υποδημάτων, τσαντών,

κ.λπ., στην οποία παρουσιάζεται όχι

μόνο η Τσεχία, αλλά και η Σλοβακία,

Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία. Λόγω της

μεγάληςσυμμετοχήςοι εκθεσιακοί χώροι

επεκτείνονται κάθε χρόνο. Είναι μία

έκθεση σε στυλ ρούχα,

αξεσουάρ μαζί και ο άλλος ο χώρος είναι

για τσάντες και παπούτσια. Τώρα

συζητήσαμε ότι οι τσάντες θα πρέπει να

είναι στον ίδιο χώρο με τα ρούχα. Από το

2004 εμείς σα ΛΑΣΚΑΡΑ συμμετάσχουμε

χωρίς ναπαραλείψουμεούτε μίασαιζόν.

Συμμετάσχουμε με πολλές ελληνικές

εταιρίες. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε

πάντα καλούς συνεργάτες όπως είναι η

εταιρία Verde από τη Θεσσαλονίκη για

τσάντες, παπούτσια, αξεσουάρ) και η

ά λ λ η ε τ α ι ρ ί α μ ε τ η ν ο π ο ί α

συνεργαζόμαστε είναι η Paul Christo .

Είναι μια οικογενειακή εταιρία από το

Αγρίνιο, είναι δύο νέα παιδιά, πολύ

σωσ τά σ τη δουλ ε ιά του ς που

κληρονομήσαν τα εργοστάσια από τους

πατεράδες τους και εάν και είναι μακριά

από το κέντρο, ακόμα και στο Αγρίνιο

βγάζουν μεγάλη συλλογή στο ρούχο με

αρκετά μεγάλη γκάμα. Πάμε πολύ καλά

μαζί τους και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα

καλύτεραστομέλλον».

«Μέλη της Κοινότητας Πράγας γίναμε

από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε

μαζί σου. Αυτό οφείλεται σε σένα,

Τασούλα. Έτσι είναι. Η πρώτη μας επαφή

ήταν πάρα πολύ θερμή, καταλάβαμε ότι

είσαι ζεστός άνθρωπος και ότι μου

έλεγες, όπως βλέπεις το κάνω. Ακόμα και

τώρα ότι μου λες το κάνω, ότι χρειάζεσαι

για την Κοινότητα, το κάνω. Πάντα θα

είμαστε στο πλευρό της Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας διότι είμαστε

Έλληνες και Έλληνες υπάρχουν παντού

στονκόσμο.

Όσο για μας, τους «καινούργιους»

Έλληνες στην Πράγα και γενικά στην

Τσεχία, νομίζω ότι τα νέα παιδιά που

έρχονται το πρώτο πράγμα που πρέπει

να κάνουνε είναι να γίνουν μέλη της

Κοινότητας. Διότι η Κοινότητα θα

μπορέσει να τους βοηθήσει σε πολλούς

τομείς στην καινούργια τους ζωή εδώ, να

μπουν στον κύκλο των Ελλήνων της

Πράγας, να βρούνε πληροφορίες, να

ενημερωθούνε για τη ζωή εδώ. Αρά,

κάνουνε λάθος αυτοί που δεν έρχονται

στην Κοινότητα. Είναι σωστά αυτά που

λες ότι και οι Κοινότητες των Ελλήνων

εδώ πρέπει να σκεφτούν σοβαρά το πώς

θα μπορούσαν οι ίδιες να βοηθήσουν

τους νέους «μετανάστες». Είναι πολύ

σοβαρό το πρόβλημα του πολιτιστικού

σοκ, το τι πρέπει να ξέρουν για τρόπους

και κουλτούρα της χώρας, για να μη

προσβάλουν τους ανθρώπους της χώρας

αυτής. Πολλά έχει να προσφέρει η

Κοινότητα.

Υπάρχει και το περιοδικό «Καλημέρα»

που βγάζει η Κοινότητα της Πράγας και

εσύ είσαι συντάκτης του περιοδικού. Το

περιοδικό αυτό το διαβάζω κι εγώ και η

Έλενα. Είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει

μια αθωότητα. Είναι ένα περιοδικό που

έχει μεγάλη σοβαρότητα. Είναι ένα

περιοδικό που έχει λίγο παιδική

αφέλεια να το πω έτσι. Αυτό δηλώνει ότι

το περιοδικό αυτό έχει υγεία. Αυτή η

υγεία του περιοδικού δεν πρέπει να

χαλάσει ποτέ. Και σίγουρα, οπότε

χρειαστείςβοήθεια,θατηνέχεις.

«όλη η οικογένειά μας και

πολλοί συγγενείς το διαβάσανε από την

πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα. Τους

άρεσεπάραπολύκαι γι' αυτόψάξαμεκαι

διάφορες ιστορίες, πραγματικές και

υλικό, και να είσαι σίγουρη ότι θα το

δώσουμε γ ια δημοσ ί ευση σ το

ΚΑΛΗΜΕΡΑ και νομίζω αυτό θα γίνει στο

επόμενο τεύχος. Αλλά για τώρα δεν λέμε

τίποτα άλλο διότι θέλουμε να κάνουμε

μια ωραία έκπληξη στους αναγνώστες

του περιοδικού. Θα έρθουμε σε επαφή

και με ενδιαφέροντα πρόσωπα για να

συμμετάσχουν και αυτοί στο περιοδικό

μεδικάτουςάρθρακαιάλλουλικό».

«Πρώτα, έχω να πω λίγες κουβέντες. Έχω

μεγάλο σεβασμό σ' αυτούς τους

ανθρώπους Έλληνες πρώην πολιτικοί

πρόσφυγες στην Τσεχία που δώσανε τη

ζωή τους για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι

είναι μια ιστορία που πονάει για τους

ανθρώπους που σκέφτονται και πιστεύω

ότι πρέπει σε κάποια στιγμή να έχουνε

μια δικαίωση, δεν ξέρω από πού. Μια

δικαίωση.

Για τους Έλληνες που έρχονται τώραστην

Τσεχία, τους εύχομαι καλή δύναμη, καλό

κουράγιο. Θα τα καταφέρουν Τα

περισσότερα παιδιά που έρχονται εδώ

είναι μορφωμένοι, δραστήριοι, μαχητές

της ζωής που δεν βρίσκανε κάτι να

κάνουνστην Ελλάδα.Πιστεύωότι εδώθα

βρούνε κάτι να κάνουν που θα είναι καλό

για τη ζωήτους.

Όσο για την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας

θα υπάρχε ι πάντα όσο και να

προσπαθούν να την βυθίσουν στο

βούρκο εκεί που θέλουν, δεν θα

μπορέσουνε να το καταφέρουν ποτέ.

Διότι η Ελλάδα μας έχει μια τέτοια

κληρονομιά, μια τέτοια ιστορία που

αυτή δεν μπορεί να εξαλειφτεί. Θα

υπάρχει πάντα κι αυτό είναι το μεγάλο

πρόβλημα που έχουν όλοι αυτοί που

θέλουν να την καταστρέψουν. Από τότε

που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα τους

φταίνε οι Έλληνες. Τι μπορούν να

κερδίσουνε; Να μας βάλουν στη δραχμή.

Ε, και λοιπόν; Δεν θα πεθάνουμε, τι να

κάνουμε… Πάντα θα έχουμε την όμορφη

χώρα, τα νησάκια μας, την ωραία μας

θάλασσα. Είμαστε μια πλούσια χώρα. Ο

κάθε νοήμον άνθρωπος μπορεί χωρίς

κόπο να μπει στο διαδίχτυο και να μάθει

ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο

πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Ουράνιο

έχει, χρυσό έχει, βωξίτη, νικέλιο,

αλουμίνιο, ταπάνταέχει.Ναμηπωκαι το

πετρέλαιο και αέριο που είναι γεμάτο το

Αιγαίο. Πιστεύω ότι η ελληνική μας

ιστορία είναι το πιο δυνατό όπλο που

υπάρχει. Κι έχουμε δώσει τα φώτα σ'

όλους αυτούς τους πολιτισμούς που

υπάρχουν στον πλανήτη, μαζί με άλλους

μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς.

Επομένως, τιφοβόμαστε;

BVV

Kambo -

phe

,

.
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Εάν θέλετε να περάσετε ευχάριστες
και πολύ πιο διαφορετικές
διακοπές από αυτές που έχετε

συνηθίσει, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα
στο Δήμο Κρύας Βρύσης, ο οποίος είναι
κατάλληλος για όλα τα γούστα – για
οικολογικό τουρισμό, για αγροτουρισμό
είτε απλώς για φυσιολατρικό, πολιτιστικό
καιθρησκευτικό τουρισμό.
Ο Δήμος Κρύας Βρύσης βρίσκεται στοΝ.Α.
τμήμα του Ν. Πέλλας και αποτελείται από
πέντε δημοτικά διαμερίσματα – της Κρύας
Βρύσης, τηςΑκρολίμνης, τουΑγίουΛουκά,
των Εσωβάλτων και του Σταυροδρομίου.
Βρίσκεται στην καρδιά του Μακεδονικού
Κάμπου, όπου διαδραματίστηκαν τα
ιστορικά γεγονότα του Μακεδονικού
Αγώνα. Η νεότερη ιστορία της Κρύας
Βρύσηςαρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του
1930, με την μετονομασία του παλιού
μικρούπαραλίμνιουοικισμούΠλάσνα.
Το υπέροχο λεύκωμα του Δήμου, «Δήμος
Κρύας Βρύσης» (θα το βρείτε στην
βιβλιοθήκη της Κοινότητας μας) μας λέει
για την ιστορία τουΔήμου:
«Η δική μας πόλη είναι κτισμένη σε τόπο,
που στο διάβα του χρόνου, παρουσίασε
σημαντικές εδαφολογικές μεταβολές:
θάλασσα, λιμνοθάλασσα, λίμνη ,
αποξήρανση, γόνιμη πεδιάδα. Αυτός είναι
και ο λόγος, που αναφέρεται και στα
κείμενα των αρχαίων, με την επωνυμία
ΒΟΤΤΙΑΙΑ, ΒΟΤΤΙΑ, η λέξη αυτή σχετίζεται
και με την οργιώδη βλάστηση που είχε η
περιοχή. ΒΟΤΤΙΑΙΪΔΑ, ως περιοχή της
Αρχαίας Μακεδονίας, ανάμεσα στο
Θερμαϊκό κόλπο και στον ποταμό Λουδία.
Με τηνεξήγησηότι οι εκβολές τουΛουδία,
βρισκόντουσαν στις παρυφές του όρους
Πάικου. Από ταβυζαντινά χρόνια και μέχρι
σήμερα, ο Λουδίας ονομάζεται Μογλενός

ή Μογλενίτσας. Στην περιοχή υπήρχαν
αρχαίοι οικισμοί από τον 4ο π.χ. αι. έως
και την Βυζαντινή περίοδο. Αυτές οι

περιοχές είναι το εξωκλήσι του Αγίου
Νικολάου και μια έκταση 10 στρ. περίπου
νότια τηςπεριοχής«Πρίσνα».
Ο οικισμός – αγρόκτημα της «Πρίσνας»
κατοικήθηκεαπό το4οπ.χ. αιώνα.Δηλαδή
από τους Ελληνιστικούς έως τους
Ρωμαϊκούς χρόνους και με πρόχειρους
υπολογισμούς καταλάμβανε μία έκταση
περίπου 10 στρ. (100χ 100 μέτρων), η
τούμπα δηλαδή που μπορεί κανείς να
διακρίνει σήμερα. Στην ευρύτερη αυτή
περιοχή κατά την αρχαιότητα υπήρχαν
μικρά χωριά – αγροκτήματα. Όπως
ακριβώς τον οικισμό της «Πρίσνας». Οι
θέσεις αυτές ήταν τοποθεσίες μέσα στον
κάμπο που είχανε ένα υψόμετρο 2,3,5,10
μέτρα, σαν νησάκιαπουπροφυλάσσονταν
τον χειμώναότανέβρεχε.
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η λίμνη
Λουδία στα χρόνια του Μεγάλου
Αλεξάνδρου περιοριζόταν σε μία μικρή
έκταση, πολύ ανατολικότερα από τον
οικισμό της Πρίσνας, περίπου κάτω από
την Αρχαία Πέλλα, μέχρι περίπου την
περ ιοχή του σημερ ινού χωριού
Παραλίμνη, (παλιά ονομασία Ζορμπάς).
Εκεί ήτανοκεντρικός τηςπυρήνας.

Ο Δήμος Κρύας Βρύσης βρίσκεται στην

καρδιά της ιστορικής Μακεδονίας. Κάθε
σπιθαμή του Δήμου έχει την δική του
ισ τορ ία , με τα εδάφη του , να
περιλαμβάνουν την πρώην Λίμνη Λουδία,
τον ιστορικό Βάλτο, γνωστός και από το
μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Στα
Μυστ ικά του Βάλτου» , με τους
παραλίμνιους τότε οικισμούς, όπου
διαδραματίστηκαν τα ιστορικά γεγονότα
του Μακεδονικού Αγώνα (περίοδος 1904-
1908). Η νεότερη ιστορία της Κρύας
Βρύσης αρχίζει περίπουαπό τη 2 δεκαετία
του 20 αιώνα. Πρόκειται για την
μετονομασία του μικρού παραλίμνιου
οικισμού (Πλάσνα-Πλασνίτσοβο), στον
οποίο μετοίκισαν και ορισμένοι κάτοικοι
του γειτονικού οικισμού Πρίσνα, μετά την
διάλυσητου.Από τουςπρώτουςκατοίκους
της περιοχής ήταν ο αλβανικής καταγωγής
Αβδούλ μπέης, το κονάκι του οποίου
σωζόταν μέχρι και το 2007 στην νότια
πλευρά της πόλης. Σ' αυτόν τον ιερό
(παραλίμνιο τότε) τόπο δόθηκαν οι
ένδοξεςμάχες τουΜακεδονικούΑγώναμε
πρωταγωνιστές τον Καπετάν Άγρα,
Καπετάν Δεμέστιχα, Γκόνο Γιώτα,
Παπατζανετέακ.α.
Το 1931 ήταν η χρονιά που γράφτηκε η
πρώτη «γραμμή» στην ιστορία της Κρύας
Βρύσης. Η πρώτη μπουλντόζα που

στάλθηκε από την Κερκίνη Σερρών άρχιζε
το «έργο ζωής» για την περιοχή, την
αποξήρανση της λίμνης Λουδία, η οπαία
ολοκληρώθηκε το1937.
Γύρω στο 1927 στους λιγοστούς γηγενείς
προστέθηκαν οι πρώοι Πόντιοι και από το
1936 άρχισε η καθολική εγκατάσταση
προσφύγων, οι λεγόμενοι «αραιοτέοι»
καθώς και Βλάχοι και Σαρακατσάνοι από
τηνΉπειροκαι τηνΜακεδονία.
Το 1989σε επιτόπια έρευναδιαπιστώθηκε
ότι υπάρχουν αρχαίοι οικισμοί από τον 4ο
π.χ. αιώνα έως και την Βυζαντινή περίοδο
στην ευρύτερηπεριοχή τηςΚρύαςΒρύσης.
Στην περιοχή της Πρίσνας εντοπίστηκε
μεγάλος ελληνιστικός ταφικός τύμβος που
χρονολογείται στους Ελληνιστικούς
χρόνους, στο 3ο π.χ. αιώνα, μετά δηλαδή
την εποχή του Μ. Αλέξανδρου. Η στήλη
αναπαριστά πιθανότατα μία νεκρή

Νεότερη Ιστορία

Στα Μυστικά του Βάλτου

Δήμος Κρύας Βρύσης
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γυναίκα καθιστή, μάλλον εύπορης
οικογένειας (αυτό διαπιστώνετε από τον
ρουχισμό της), την οποία μία άλλη
γυναίκα,πιθανόταταδούλη, τηςδίνει έναν
καθρέπτη ή μια πυξίδα. Επίσης στο πάνω

μέρος της στήλης έχει και τρεις σειρές
λέξεων, οι οποίες όμως δεν έχουν
αναγνωριστείακόμα

Το μοναδικό Οικολογικό Πάρκο στην

Ελλάδα ξεκίνησε την υλοποίηση το 1994.
Το Οικολογικό Πάρκο βρίσκεται σ' ένα
χώρο 100 στρεμμάτων στο Ν.Α. τμήμα της
πόλης και περιλαμβάνει ένα κέντρο
πολλαπλών δραστηριοτήτων, το οποίο
διαθέτει το κέντρο διοίκησης του
Οικολογικού αγροκτήματος και στέγασης
υπηρεσιών, το κέντρο ποιότητας και
προώθησης αγροτικών προϊόντων και το
κέντρο στήριξης επιχειρήσεων αγροτικών
προϊόντων επίσης, ένασυνεδριακό κέντρο
που χρησιμοποιείται και ως κέντρο
εστίασης και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Καθώς και ξενώνα αποτελούμενο από 10
δωμάτια δυναμικότητας 20 κλινών.
(αποσπάσματα από το Λεύκωμα «Δήμος
ΚρύαςΒρύσης«ΣταΜυστικά τουΒάλτου»,
φωτογραφίες , Λ . Γ . Αμιτζόγλου,
Τσουφλίδης Δ . , Ευθυμιάδης Δ . ,
Παρα γωγή : MMS Pub l i c a t i o n s ,
Θεσσαλονίκη 2009. Ευχαριστούμε το
Δήμο και τους συμπατριώτες μας από την
Κρύα Βρύση για τα βιβλία Ιστορίας της
Ελλάδας και το υλικό για το Δήμο Κρύας
Βρύσης.)

».

ΤοοικολογικόπάρκοΚρύαςΒρύσης

Ό
πως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα
παράγονται πολλάείδη τυριών και
όχι μόνο η φέτα, η οποία έχει

απήχηση σε όλο το καταναλωτικό κοινό

του κόσμου. Τα σκληρά τυριά Ελλάδας
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από
τα αντίστοιχα τυριά άλλων χωρών ακόμη
και μεταξύ των ελλήνων καταναλωτών.
Τέτοια είναι το κασέρι, η κεφαλογραβιέρα
που έχουν αξίες του αιγοπρόβειου
γάλακτος που είναι καλό για την υγεία μας
και βέβαια η κατανάλωση του βοηθάει και
την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας
στην Ελλάδα. Στα ελληνικά μαγαζιά με
ελληνικά προϊόντα θα βρείτε διάφορα
σκληρά και ημίσκληρα τυριά, όπως είναι η
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Η Γραβιέρα Κρήτης είναι σκληρό τυρί με
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.
Παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα και
είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε λίπος και
πρωτεΐνες που μεταφέρονται στο σύνολο
τους κατά την τυροκόμιση στο τυρί. Το
γάλα παράγεται από ζώα που βοσκούν
ελεύθερα, σε ορεινές και ημιο-ορεινές
περ ιοχές της Κρήτης όπου δεν
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι λ ι π ά σ μα τ α ,
εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα ή άλλοι
ρυπαντές. Είναι βιολογικά.Πολλάκοπάδια
μετακινούνται κατά τους χειμερινούς
μήνες σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου
το κλίμα είναι πιο ήπιο. Η ωρίμανση του
τυριού γίνεται σε θαλάμους με
θερμοκρασία 14-18ο και σχετική
υγρασία 85-90%. Ο συνολικός χρόνος
ωρίμανσης διαρκεί τρεις τουλάχιστον
μήνες.

200γρ. γραβιέραΚρήτης
50γρ.αλεύρι
1φλιτζάνι νερό
1κουτάλισούπαςμέλι
2 κουτάλιασούπαςσουσάμι

Κόβουμε το ημίσκληρο τυρί στο σχήμα
που θέλουμε να έχει το σαγανάκι.
Περνάμε το σαγανάκι από ελάχιστο νερό
ίσα-ίσα να βραχεί. Στη συνέχεια
αλευρώνουμε καλά και από της δυο
μεριές και το περνάμε από σουσάμι.
Τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά και
προσέχουμε μην αρπάξει. Όταν ροδίσει
από τη μια μεριά, γυρίζουμε από την άλλη
ώσπου να γίνει το ίδιο. Σερβίρουμε το
σαγανάκι με μια κουταλιά μέλι, σίγουρα κι
αυτόπρέπει ναείναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
Καλήμαςόρεξη.

(στο Greek-Corner,

όπως και στο «Καβάλα» στην Πράγα 6,

CharlesdeGaulle5).

Και μία γρήγορη συνταγή από την Κρήτη

ΣαγανάκιΚρητικό

Υλικά:

C

,

(www.sidages.gr):

Τα ελληνικά προϊόντα στην Πράγα



9

Αφιέρωμα
Το ιστορικό ΟΧΙ του ελληνικού λαού στο φασισμό

«

.»

Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ' όνειρο μες στο αίμα

Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει:

Ελευθερία.

Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν τον δρόμο:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος (Οδυσσέας Ελύτης)

Σε αφίσες… 1940
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Σε φωτογραφίες…

αναχώρηση για το Μέτωπο, σε δράση, η μάνα του στρατού, η Ελληνίδα μητέρα

αποχαιρετά τον γιο της….
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Η Επίθεση του φασισμού στην

Ελλάδα

Η επίθεση του Μουσολίνι στην
Ελλάδα ήταν αποφασισμένη από
τον Άξονα και προετοιμαζόταν

από καιρό. Η Αλβανία, το πρώτο θύμα του
επιθετικού φασισμού στα Βαλκάνια, θα
αποτελούσε τη βάση για το «στρατιωτικό
περίπατο» στην Ελλάδα. Και οι φασίστες
άρχισαν εντατική προετοιμασία. Στην
Αλβανία κατασκεύαζαν δρόμους,
σ τρατώνες , αεροδρόμια , βάσε ις
ανεφοδιασμού, λιμάνια κ.λπ., και στο
τέλος μετάφεραν και στρατεύματα. Την
επίθεση ενάντια στη χώρα μας τη
δ ι ε υ κ ό λ υ ν ε τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό
πεμπτοφαλαγγίτικο καθεστώς και η
συγκεκριμένη ύπαρξη διαμορφωμένης
και ευάριθμηςπέμπτηςφάλαγγας.
Προο ίμ ιο σ την επ ίθεση ήταν ο
τορπιλισμός της «Έλλης» στο λιμάνι της
Τήνου, στις 15 Αυγούστου 1940 από
ιταλικό υποβρύχιο. Οι προθέσεις του
Μουσολίν ι κα ι του Άξονα ήταν
ολοφάνερεςπια.
Ηελληνικήκυβέρνησηθαέπρεπεναπάρει
ανάλογα μέτρα απόκρουσης της επίθεσης
και κυρίως μέτρα προληπτικά. Και δεν
πρόκειται μόνο για την κινητοποίηση των
λαϊκών δυνάμεων, που το καθεστώς της
4ης Αυγούστου δεν μπορούσε κι ούτε
ή θ ε λ ε ν α κάμ ε ι , α λ λά γ ι α τ α
στοιχειωδέστερα στρατιωτικά μέτρα που
έπρεπε να παρθούν. Η ίδια η ύπαρξη του
φασιστικού καθεστώτος σήμαινε τον
πολιτ ικό αφοπλισμό των λαϊκών
δυ νάμεων κα ι τ ην ηθ ι κ ή του ς
αποστράτευση.
Το έδαφος στον τομέα των συνόρων,
ιδιαίτερα προς την Αλβανία, προσφέρεται
γιαάμυνα. Εάνηπεριοχήαυτήενισχυόταν
με στοιχειώδη έστω, επανδρωμένα
οχυρά, θα αποτρεπόταν τουλάχιστον ο
α ιφν ιδ ιασμός . Ο ι υποχρεωτ ικές
διαβάσεις, όπου βρίσκονται και οι
μοναδικές οδικές αρτηρίες, ευνοούν την
άμυνα. Η οχύρωση αυτή ήταν εύκολη και
πραγματοποιήσιμη σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Υπήρχε, με δύο λόγια,
δυνατότητα αποφασιστικής άμυνας, που
με την παραπέρα προετοιμασία,
μπορούσε να αντιταχτεί από την πρώτη
στιγμή και να προληφθεί έτσι ο
αιφνιδιασμός. Η κυβέρνηση όμως
απέφυγε ν' αντιμετωπίσει σοβαρά τον
ενδεχόμενοαιφνιδιασμό.
Το δεύτερο απαραίτητο μέτρο έπρεπε να
ε ί ν α ι η έ γ κα ι ρ η κ ι ν η τ οπο ί η ση

στρατιωτικών μονάδων και η κλιμάκωσή
τους σε βάθος προς την κατεύθυνση της
Αλβανίας, τόσο στον τομέα της Ηπείρου,
όσο και της Δυτικής Μακεδονίας, με την
ταυτόχρονη ενίσχυση των συνοριακών
φρουρών και ιδιαίτερα την κάλυψη
επίκαιρων σημείων των οδεύσεων, από
όπου θα ήταν δυνατή η πρώτη ανάσχεση
ενέργειας των ιταλικών στρατευμάτων,
που συγκεντρώνονταν στα αλβανικά
σύνορα.
Η κυβέρνηση και το Γενικό Επιτελείο
θυσίαζαν το εθνικό συμφέρον στο
φασιστικό τους πνεύμα και με τη
δ ικα ιολογ ία ότ ι δεν πρέπε ι να
προκαλέσουν την επιθετική ενέργεια,
αρκέστηκαν σε μια μικρή «απαρατήρητη»
ενίσχυση των συνοριακών τμημάτων με
μια ταξιαρχία στη Δυτική Μακεδονία και
μία ταξιαρχίαστον τομέαΗπείρου. Τις δυο
ταξιαρχίες τις συνέδεε το απόσπασμα
Δαβάκη, αποτελούμενο από δυο τάγματα
πεζικού και μια ορεινή πυροβολαρχία. Το
απόσπασμα κάλυπτε το κενό Κόνιτσας:
Κεράσοβο-Φούρκα-Εφταχώρι.
Με την κατάληψη της Αλβανίας απ' τα
ιταλικά στρατεύματα, τον Απρίλη του
1939, οι κυβερνήσεις της Μεγάλης
Βρετανίας και Γαλλίας δήλωσαν, ότι σε
περίπτωση που η ανεξαρτησία της
Ελλάδας βρεθεί σε κίνδυνο από εξωτερική
επίθεση, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία
θα την βοηθούσαν άμεσα, παρέχοντας
κάθε δυνατή βοήθεια. Η ελληνική
κυβέρνηση δέχτηκε αυτή την εγγύηση,
αλλά πάνω σ' αυτή την υποχρέωση που
ανέλαβε η Μ. Βρετανία και η Γαλλία, δεν
έγινε καμιά στρατιωτική ιδιαίτερη
συμφωνία και συμμαχία, που να
εξασφαλίζει την Ελλάδα με στρατιωτική
βοήθεια από τυχόν εχθρική επίθεση. Η
κυβέρνηση, όπως ξεκαθάρισαν τα
γεγονότα, δεν σκεφτόταν καν για
αποτελεσματική αντίσταση σε περίπτωση
επίθεσης των Ιταλών. Είχε κατασκευάσει
κατά μήκος των συνόρων με τη Βουλγαρία
τη γνωστή οχύρωση «γραμμή Μεταξά», η
οποία, ανάλογα με την τεχνική κατασκευή
του κάθε οχυρού δε διέθετε και τον
αντ ίσ το ιχο αμυντ ικό φρουριακό
εξοπλισμό. Ενώ τότε άμεσος κίνδυνος
παρουσιαζόταν (έστω από τον Απρίλη
1939) όχι από την κατεύθυνσηΒουλγαρίας
αλλά της Αλβανίας, όπου ο Άξονας έκανε
α π ρ ο κ ά λ υ π τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η
στρατευμάτων προς τα σύνορα της
Ελλάδας. Απ' την άλλη, σ' όλη την
ιεραρχία , κυβέρνηση-παλάτ ι και
ανώτατες δ ιο ικήσε ι ς τμημάτων ,
καλλιεργούσαν προς τα κάτω ηττοπαθείς

διαθέσεις ότι η Ελλάδα μικρό κράτος, δεν
ήταν δυνατό να τα βγάλει πέρα με την
Ιταλία, που ήταν μεγάλη δύναμη με
υπεροχή σε δύναμη και πολεμικά μέσα! Η
εντολή στις διοικήσεις των συνοριακών
τμημάτων στον τομέα της Ηπείρου ήταν
να επιβραδύνουν την κίνηση των Ιταλών
αναχαιτίζοντας την προέλασή τους, ως το
ύψος γραμμής Μετσόβου-Άραχθου-
Αμφιλοχ ίας . Σ τον τομέα της Δ .
Μακεδονίας να ενεργήσουν για το
κράτημα ορισμένων τοποθεσιών κοντά
στημεθόριοκαι καθυστέρησητουεχθρού.
Το πνεύμα όμως του Γενικού Επιτελείου
ήταν τελικά υποχώρηση των τμημάτων
από τη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο
νοτιότερα και του Αλιάκμονα, οπόταν θα
άρχιζε προσπάθεια γενικής αντεπίθεσης!
Δηλαδή, απ' αρχής και πριν την επίθεση η
κυβέρνηση και το Γενικό Επιτελείο είχαν
ξεγράψει τη Δυτική Μακεδονία και την
κυρίως Ήπειρο. Έτσι η γενική ιδέα, που
είχε καλλιεργηθεί, ήταν μια μικρή
αντίσταση, για την τιμή των όπλων και
κατόπιν συνθηκολόγηση. Αυτή σε γενικές
γραμμές ήταν η κατάσταση, από άποψη
πολεμικής προετοιμασίας, στις αρχές του
φθινόπωρου 1940 και εν όψει, ότι ο
Μουσολίνι θα επιχειρήσει επίθεση από
τηνκατεύθυνσητηςΑλβανίας.

Οι ιταλικές μεραρχίες αιφνιδιαστικά
πέρασαν τα σύνορα σε πολλά σημεία,
τόσο στον τομέα Ηπείρου όσο και Δ.
Μακεδονίας και σε ορισμένα σημεία
έκαναν σοβαρή διείσδυση. Κατάλαβαν
την Κόνιτσα και προχώρησαν προς
Σμόλικα-Φομάρα και μέχρι Βωβούσα
κινούνταν για να φτάσουν στο δρόμο
Μετσόβου. Έφτασαν λίγα χιλιόμετραπρος
Γιάννενα.
Τα τμήματα προκάλυψης και η μικρή
ενίσχυση που βρίσκονταν σε ορισμένα
σημεία κοντά στη μεθόριο, έδιναν παντού
σκληρές μάχες, υπεράσπιζαν σπιθαμή
προς σπιθαμή το έδαφος, καθυστερούσαν
την κίνηση των ιταλικών μεραρχιών. Τα
ιταλικά τμήματα στην κατεύθυνση
Κόνιτσας ανάπτυσσαν την προσπάθειά
τους προς Γομάρα-Σαμαρίνα-Βωβούσα. Σ'
αυτή την κατεύθυνση το απόσπασμα υπό
τον συνταγματάρχη Δαβάκη, δίνει
σκληρότατες μάχες σε διαδοχικές θέσεις,
καθυστερεί την κίνηση τουεχθρού, όμωςο
όγκος των ιταλικών τμημάτων και τα μέσα
αναγκά ζουν το απόσπασμα , με
σοβαρότατες απώλειες, να υποχωρήσει
σενέεςθέσειςμαχόμενοσυνέχεια.
Στο άκουσμα ότι τα ιταλικά στρατεύματα

28Οχτώβρη1940

Αναμνήσεις αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού για την

επίθεση των ιταλών φασιστών κατά της Ελλάδας.
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πέρασαν αιφνιδιαστικά τα σύνορα και
προχωρούσαν στο έδαφος μας ,
ξεσηκώθηκε σε γενικό πολεμικό
συναγερμόολόκληρο τοΈθνος καιαμέσως
ρίχτηκε να βοηθήσει τα τμήματα που
μάχονταν. Σαν ένας άνθρωπος ο λαός,
παντού σ' όλη τη χώρα, όπως και στα
παραμεθόρια χωριά, άντρες, γυναίκες,
έτρεξαν στην πρώτη γραμμή μέσα στη
βαριά χειμωνιά, στα φοβερά κρύα και

κουβαλούσαν σ τ ι ς πλάτες τους
πυρομαχικά και εφόδια στα μαχόμενα
τμήματα. Οι συνοριακές φρουρές, με τις
λίγες πρώτες τοπικές ενισχύσεις,
μπόρεσαν σε πολλά σημεία να κρατήσουν
τις θέσεις τους και σε άλλα να ανακόψουν
τ η ν π ρ ο έ λ α σ η τ ω ν ι τ α λ ι κ ώ ν
στρατευμάτων. Με τις καινούργιες
ενισχύσεις άρχισαν τοπικές αντεπιθέσεις
και ανάγκασαν σε υποχώρηση τα ιταλικά
τμήματαπου είχαν διεισδύσει στο έδαφός
μας. Οι φαντάροι και οι αξιωματικοί, με
την αθάνατη πολεμική ιαχή, αέρα,
κυνήγησαν τα ιταλικά τμήματα έξω απ' τα
σύνορα μέσα στο αλβανικό έδαφος. Τις
πρώτες κιόλας ημέρες της αντεπίθεσης,
έφτασαν στην Αθήνα οι πρώτοι ιταλοί
αιχμάλωτοι. Τα όνειρα του Μουσολίνι για
ένανπερίπατοστηνΑθήναδιαλύθηκαν.
Εκείνος ο πανεθνικός ξεσηκωμός
αποτέλεσε αιφνιδιασμό όχι μόνο στο
ιταλικό επιτελείο, αλλά και στο γερμανικό.
Μα περισσότερο αιφνιδιάστηκε η ίδια η
ελληνική κυβέρνηση και το γενικό

επιτελείο, που δεν πίστευαν σε τέτοιο
θαύμα, τέτοιο πανεθνικό ξεσηκωμό και
α να γ κάσ τ η κε να πάρ ε ι μ ε ρ ι κά
σπασμωδικά μέτρα ενίσχυση προς το
μέτωποΑλβανίας.
… Ο πόλεμος, ύστερα απ' την υποχώρηση
των ιταλικών στρατευμάτων, γινόταν πια
μέσα στο αλβανικό έδαφος. Τα ελληνικά
τ μήμα τα κέ ρ δ ι ζα ν έδαφο ς κα ι
καταλάμβαναν το ένα ύστερα από το άλλο

τα κατοικημένα σημεία. Τα ελληνικά
τμήματα κατάλαβαν την Κορυτσά και
συνέχισαν την προέλαση. Δεν διέθεταν
όμως εφεδρείες για εκμετάλλευση των
επιτυχιών. Καινούργιες μεραρχίες
στέλνονται από την Ιταλία στο αλβανικό
μέτωπο. Μα η ελληνική ψυχή, όσα
τμήματα στάλθηκαν για ενίσχυση, τα
ανατρέπει, ταεκτοπίζει.
Το ιταλικό επιτελείο εκμεταλλευόμενο τη
βραδύτητα της κίνησης του ελληνικού
ε π ι τ ε λ ε ί ο υ , κ α τ ο ρ θ ώ ν ε ι ν α
πραγματοποιήσει οχυρωμένη γραμμή και
ιδιαίτερα τη γραμμή Κλεισούρας, την
οχύρωση της οποίας το ιταλικό επιτελείο
θεωρούσε σαν απόρθητη. Εκεί έχουν
μεταφέρει καινούργιες μεραρχίες και
ανάμεσα σ' αυτές και την «περίφημη»
μεραρχία «Οι λύκοι της Τοσκάνης», που τη
θεωρούσαν σαν μια από τις αξιόμαχες
μεραρχίες τους. Αλλά κι αυτή τη φορά το
ι ταλ ι κό επ ι τ ε λε ί ο του Ντούτσε
διαψεύστηκε στις ελπίδες του. Με μια
ηρωική εξόρμηση των φαντάρων και των

αξιωματικών της ΧV μεραρχίας πέφτει και
η περίφημη οχυρωμένη «απόρθητος»
Κλεισούρα. Και μαζί με την πτώση της
διαλύεται και η «πολεμικότατη» μεραρχία
των«ΛύκωντηςΤοσκάνης».
Εκείνη η επιτυχία στην Κλεισούρα παίρνει
μόνο τοπικό χαρακτήρα και ο πόλεμος
στην Αλβανία συνεχιζόταν με αγών
θέσεων. Έτσι περίπου είχαν τα πράγματα
στο Αλβανικό μέτωπο το Γενάρη του 1941,
οπόταν το Γερμαν ικό Επ ιτελε ίο
αποφάσισε να επέμβει για να βγάλει απ'
το αδιέξοδο τοΜουσολίνι και το επιτελείο
του.
Γερμανικά στρατεύματα κατάκλυσαν τη
Ρουμανία και σε λίγο τηΒουλγαρία. Στις 27
Μάρτη ανατράπηκε και η γιουγκοσλαβική
κυβέρνηση που ερωτοτροπούσε με τους
Γερμανούς. Χρόνος όμως για αντίσταση
δεν υπήρχε και έτσι τα χιτλερικά
θωρακισμένα έφτασαν στα ελληνικά
σύνοραστις 6Απρίλη1941.

ίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος, το
φθινόπωροή το χειμώνα του1939,
η ε ι δ ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α τ η ς

Θεσσαλονίκης ανακάλυψε την ύπαρξη σε
στρατιωτικές μονάδες της πόλης
παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ.
Άρχισαν ανακρίσεις, που επεκτάθηκαν και

στο αντιαεροπορικό πυροβολικό.
Οργάνωση, όπως διαπιστώθηκε ,
λειτουργούσε και στην πυροβολαρχία
μου, που για το λόγο που αναφέρθηκε

ΙταλικήΕπίθεση
( Σ τ η φω τ ο γ ρ αφ ί α ο Σ τ έφα ν ο ς

Παπαγιάννης, ο συγγραφέας, στο

Καραμπουρνάκι, Θεσσαλονίκη 1040-

1941)

Λ
(

)

από το «Χη Μεραρχία του ΕΛΑΣ, Εθνική Αντίσταση στην Μακεδονία 1941-1944»,

Σαράντη Πρωτόπαπα-Κικίτσα, Αθήνα 1978. Ο Σαράντη Πρωτόπαπας-Κικίτσας ήταν

αξιωματικός και πήρε μέρος στις μάχες του Αλβανικού Μετώπου. Στη φωτογραφία

Φαντάροι και υπαξιωματικοί του πυροβολικού στο Αλβανικό Μέτωπο. Τέταρτος από

δεξιά ο λοχίας Ζαχαρίας Καρακίτσιος αο το Λιτόχωρο, αργότερα καπετάνιος στο 50

ΣύνταγματουΕΛΑΣ.Θασκοτωθεί το Γενάρη1944σεσυμπλοκήμεγκεσταπίτες.



13

παραπάνωείχε ενισχυμένηδύναμη.
Επικεφαλής της παράνομης οργάνωσης
ήταν οι έφεδροι λοχίες Βασίλης
ΟικονομάκοςκαιΑμπελογιάννης.
Έπιασαν τότε έναν αριθμό πυροβολητών,
ανάμεσαστουςοποίουςήτανοι καλύτεροι
χειριστές του οπλικού συστήματος της
βαριάς αντιαεροπορικής πυροβολαρχίας
και χωρίς καθόλου να λογαριάσουν το
κενό, τους μετέθεσαν στις Σέρρες και τους
έκαναν ημιονηγούς στο ορειβατικό
πυροβολικό.
Αυτό ήταν τότε το πνεύμα της
στρατιωτικής ηγεσίας, που ήταν
υποταγμένη στο καθεστώς της μεταξικής
δικτατορίας. Τον κίνδυνο για την πατρίδα
τον έβλεπε περισσότερο από τους
κομμουνιστές, παρά από τις φασιστικές
ορδές του Μουσολίνι, που τον θεωρούσε
ομογάλακτό της.
…Η 28η του Οχτώβρη του 1940 μας βρήκε
ταγμένους στο Καραμπουρνάκι. Το υλικό
του αντιαεροπορικού πυροβολικού που
είχαμε στη διάθεσή μας, ήταν κάπως
παλαιού τύπου, όχι δηλαδή από το πιο
σύγχρονο. Ωστόσο, κατά γενική ομολογία,
ηδράσηκαι των τριώνπυροβολαρχιών της
Θεσσαλονίκηςήτανπολύκαλή.
Μέχρι το Φλεβάρη του 1941, που εγώ με
την πυροβολαρχία μου έφυγα από τη
Θεσσαλονίκη, έγιναν πάνω από δέκα
αεροπορικές επιδρομές ιταλικών
βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Τη βολή η
πυροβολαρχία στο Καραμπουρνάκι την
άρχισε συνήθως πρώτη, γιατί τα σμήνη
αεροσκαφώνέρχονταναπότηθάλασσα.
Σ υ ν ο λ ι κά ρ ί ξ α μ ε ό λ ε ς μα ζ ί ο ι
πυροβολαρχίες μέχρι και δέκα εχθρικά.
Πιάστηκαν αιχμάλωτοι κάμποσοι ιταλοί
αεροπόροι, που πέφτανε με αλεξίπτωτα
στη θάλασσα. Τους μαζεύανε οι ψαράδες.
Άλλοι πάλι σκοτώνονταν. Μάλιστα σ' έναν
ιταλό συνταγματάρχη έγινε επίσημη
κ η δ ε ί α σ τ η ν μ η τ ρ ό π ο λ η τ η ς
Θεσσαλονίκης. ΟΜεταξάς ήθελε να δείξει
ότι η Ελλάδα ξέρει να τιμάει και τους
εχθρούς, που πέφτουν στο πεδίο της
μάχης. Τα αλεξίπτωτα των Ιταλών ήταν
χρωματιστάκαι γυαλίζανεστονήλιο, όπως
πέφτανε σιγά-σιγά. Παρακολουθούσε ο
κόσμος και το διασκέδαζε. Αλλά το μεγάλο
πανηγύρι έγινε κάνα δυο φορές που το
βλήμα έσκασε μέσα στο αεροπλάνο και το
έκανε χίλια κομμάτια. Έβγαιναν από τα
πρόχειρα καταφύγια οι Καλαμαριώτες,
μαζεύανε τα αποκαΐδια του αεροπλάνου
και θριαμβευτικά τα φέρνανε κοντά στη
θέση της πυροβολαρχίας και τα
ακουμπούσαν στο συρματόπλεγμα. Πολύ
ντόροέκαναν ιδιαίτερα ταπαιδιά.
Είναι αλήθεια ότι μ' αυτές τις όχι
ευκαταφρόνητες επιτυχίες μας, είχαμε
γίνει γενικά όλοι οι άνδρες του

αντιαεροπορικού πυροβολικού πολύ
δημοφιλείς. Βέβαια, σ' αυτό βοηθούσαν
και οι μεγάλες επιτυχίες των ενόπλων μας
δυνάμεων στο Αλβανικό Μέτωπο, που
προκαλούσαν χαρά και ενθουσιασμό
στουςΈλληνες.
Ο ι υ π η ρ ε σ ι α κ έ ς α ν ά γ κ ε ς σ τ η
Θεσσαλονίκη, μας απορροφούσαν
σχετικά λίγο χρόνο. Και η ζωή μας στο
αντιαεροπορικό πυροβολικό ήταν
περισσότερο ζωή μετόπισθεν παρά
μετώπου.
Η παραμονή επί μακρό χρονικό διάστημα
στην ίδια θέση, μας έδωσε τη δυνατότητα
να φτιάξουμε λίγο πολύ μόνιμη
εγκατάσταση. Κατασκευάσαμε μόνιμα
αμπρί με λαμαρίνες (σκέπαστρα) και
εξασφαλίσαμε καλή προστασία από τη
βροχή και το κρύο. Στο δικό μουαμπρί είχε
κρεβάτι εκστρατείας και τραπέζι για
γραφείο και για το ραδιόφωνο. Ένα
ελαφρό σχετ ικά πρόγραμμα για
συντήρηση του υλικού και μερικές
ασκήσεις. Αυτή ήταν όλη κι όλη η
υπηρεσίαηκαθημερινή, ότανλόγωκαι της
κακοκαιρίας δεν είχαμε επιδρομές
αεροπλάνων.
Είχαμε κανονικό ζεστό συσσίτιο στην ώρα
του και το πρωί τσάι. Παραλίγο να το
κάνουμε σαν τους Εγγλέζους που, όπως
μας λέγανε οι παλιοί, όταν η σάλπιγγα
σήμαινε τσάι τα παρατούσαν όλα ακόμα
και στην κρίσιμη φάση της μάχης και
πήγαινανγια το τσάι τους.
Αλλά αυτές οι ανέσεις σε πολεμική
περίοδο για μερικούς καλομαθημένους
δεν ήταν αρκετές. Μια τέτοια περίπτωση
αν τ ι μ ε τωπ ίσαμε τό τ ε κα ι σ την
πυροβολαρχία. Και θα αναφερθώ σ' αυτή
με συντομία, γιατί θέλω να δώσω μια
εικόνα της εποχής εκείνης σχετικά με το
ρουσφέτι στις ένοπλες δυνάμεις.
Πρόκειται για μια αγιάτρευτη πληγή της
πολιτικής μας ζωής από τα προπολεμικά
χρόνια. Μόνο που πρέπει να σημειωθεί
ότι τότε ήταν σε κάπως πιο περιορισμένη
κλίμακα σε σύγκριση με σήμερα, που έχει
πάρει, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα
χρόνια, επικίνδυνεςδιαστάσεις.
Λοιπόν στη μονάδα υπηρετούσε ένας
έφεδρος ανθυπολοχαγός, που αν και ο
ίδιος δεν είχε την τάση να χρησιμοποιεί
πλάγια μέσα, δεν έπαυε να είναι το
χαϊδεμένοπαιδί μιαπλούσιας οικογένειας
της Θεσσαλονίκης. Από την έπαυλη του
πατέρα του, που ήταν κοντά στη θέσημας,
του κουβαλούσαν κάθε μέρα οι δικοί του
τουπουλιού τογάλα.
Δεν έφτανε όμως αυτή η ειδική
π ε ρ ι π ο ί η σ η , η μ η τ έ ρ α τ ο υ
α ν θ υ π ο λ ο χ α γ ο ύ θ έ λ η σ ε ν α
χρησιμοποιήσει τις ιδιαίτερες σχέσεις της
οικογένειας με το στρατηγό Τσολάκογλου,

διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού. Και ούτε
λίγο ούτε πολύ, ζήτησε να πηγαίνει τη
νύχτα ο γιόκας της να κοιμάται στο σπίτι
για να τονέχει κοντά της.
Έτσι μια μέρα με πήρε στο τηλέφωνο ο
διοικητής του Συντάγματος και μου ζήτησε
να επιτρέψω στον ανθυπολοχαγό να
διανυχτερεύει στο σπίτι του. Έφερα
αντιρρήσεις με τη δικαιολογία ότι μια
τέτοια ενέργειασεπολεμικές συνθήκεςθα
δημιουργήσει στην πυροβολαρχία
σ κ ά ν δ α λ ο κ α ι θ α ε κ τ ε θ ο ύ μ ε
ανεπανόρθωτα.
Ο διοικητής, προς τιμή του, δεν επέμεινε,
λέγοντάςμουότι έχωδίκιο. Αυτόόμωςδεν
εμπόδισε να ικανοποιηθεί η επιθυμία της
οικογένειας τουανθυπολοχαγού.
Σε λίγες μέρες εκδόθηκε διαταγή από το
Σώμα Στρατού πια, για τη μετάθεση του
ανθυπολοχαγού στην έδρα του Σώματος
με το αιτιολογικό της «κάλυψης
υπηρεσιακώναναγκών».
Στο Καραμπουρνάκι κοντά στην θέση της
Πυροβολαρχίας είχε μείνει και η
κτηνιατρική υπηρεσία του Γ' Σώματος
Στρατού, με επικεφαλής τον έφεδρο
αντισυνταγματάρχη κτηνίατρο Λαδά. Ο
ίδιος ήταν και καθηγητής της Γεωπονικής
Σ χ ο λ ή ς τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ
Θεσσαλονίκης.
Όταν ήταν συννεφιασμένος ο ουρανός και
ήτανε σχεδόν σίγουρο ότι δε θα έχουμε
ιταλούς επισκέπτες, ο καθηγητής μαζί και
μ' έναν ταγματάρχη κτηνίατρο βοηθό του,
μας κάνανε παρέα. Στο δικό μου κατάλυμα
είχαμε θέρμανση και ραδιόφωνο.
Ακούγαμε τα νέα από το Αλβανικό
Μέτωπο, σχολιάζαμε τις επιτυχίες του
στρατού μας. Ο καθηγητής συχνά έπαιζε
σκάκι με ένα μαθητή του έφεδρο
ανθυπολοχαγό. Μάλιστα εκεί κάποια
μέρα, τον εξέτασε και σ' ένα μάθημα που
χρωστούσε και φυσικά τον πέρασε. Ήταν
γενικά ο καθηγητής ευχάριστος τύπος και
πολλές φορές με ενδιαφέρον τον
ακούγαμε να μας μιλάει για διάφορα
ζητήματα της γεωπονικής επιστήμης και
περιστατικά από τη ζωή του στο
εξωτερικό, στοπεριβάλλον της «ανώτερης
τάξης», που για τον τρόπο της ζωής της
ασκούσεκριτική.
Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε
που είχε αρχίσει ο πόλεμος και μια μέρα
πήρα ένα γράμμα από την Ακροναυπλία.
Εκείνη την εποχή ανήκα ήδη στην ομάδα
αντ ιφασισ τών αξ ιωματ ικών που
ανέπτυσσε ορισμένη δράση επί
δικτατορίας, δεν είχαμε όμως μέχρι τότε
καμιάεπαφήήσυνεργασίαμε τοΚΚΕ.
Το γράμμα ήρθε από τον Μιχάλη
Τσερμέγκα, που ήταν πρώτος μου
αξάδερφος και πολιτικός κρατούμενος
στην Ακροναυπλία. Ένα γράμμα με

,
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πατριωτικό περιεχόμενο και με πικρά
παράπονα, γιατί η 4η Αυγούστου δεν
ικανοποίησε το αίτημά του, όπως και των
άλλων συγκρατουμένων του, να πάνε στο
μέτωπο να πολεμήσουν τους φασίστες
εισβολείς
Ποτέ δε θα ξεχάσω, όσο ζω, τη φοβερή
αδικία που έγινε σ' αυτόν το νεαρό έλληνα
πατριώτη. Παραδόθηκε αργότερα στους
Γερμανούς (όπως είπαμε στην αρχή) και
εκτελέστηκε πάνω στο άνθος της ηλικίας
τ ου , μα ζ ί μ ε του ς δ ι α κόσ ι ου ς
κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της

Καισαριανής.
Το γράμμα το διάβασα στον καθηγητή,
που δεν ήταν καθόλου αριστερός και
έκφρασε τον ενθουσιασμό του. Απ' αυτό
πήρα θάρρος και το διάβασα και στους
αξιωματικούς της πυροβολαρχίας, χωρίς
να καλοσκεφτώ τις ενδεχόμενες
συνέπειες. Οι τρεις έφεδροι αξιωματικοί
τοβρήκανπολύκαλό, ομόνιμοςόμως,που
πρόσφατα είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή
Ευελπίδων, ξίνισε τα μούτρα του
επηρεασμένος προφανώς από την
αντικομμουνιστική προπαγάνδα της
Σχολής. Επρόκειτο, αν δεν με απατά η
μνήμη μου, για τον ανθυπολοχαγό τότε
Ζαγοριανάκο, που η κατοπινή του εξέλιξη
ε π ι β ε β α ί ω σ ε α ρ γ ό τ ε ρ α τ ο ν
προσανατολισμό του. Στην περίοδο της
χούντας των συνταγματαρχών, χρημάτισε
Αρχηγός ΓΕΣ και στη συνέχεια Αρχηγός
Ενόπλων Δυνάμεων. (από το βιβλίο «Από
εύελπις αντάρτης, αναμνήσεις ενός
κομμουνιστή αξιωματικού», ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
1991

τις 28 Οκτώβρη 1940, ώρα 5 πρωινή
οι ένοπλες δυνάμεις της φασιστικής
Ιταλίας επιτέθηκαν στη χώρα μας

χτυπώντας τασυνοριακάφυλάκιαμας.
Ξύπνησα, όπως όλοι, από τις ομοβροντίες
του ιταλικού πυροβολικού και ρώτησα τη
μάνα μου τι συμβαίνει. Μου είπε ότι η
Ιταλία μας κήρυξε πόλεμο και με τα
κανόνια χτυπούν τις θέσεις του στρατού

μας στα σύνορα. Με κατέλαβε, άγνωστο
γιατί, ένας ενθουσιασμός απ' αυτό το
γεγονός. Η μάνα μου συνέχισε να μου
εξηγεί τι είναι πόλεμος και τι χαλασμό
φέρνει στον κόσμο. Εγώ συνέχιζα να είμαι
ενθουσιασμένος και ένιωθα έναν
υπερβολικό πατριωτισμό, κάτι δηλαδή,
που είχε καλλιεργηθεί μέσα μου στα
μαθητικά μου χρόνια στο μάθημα για την
επανάσταση του 1821, που ας σημειωθεί
εδώ, ότι ήμουν ο καλύτερος μαθητής στην
ιστορία και ο δάσκαλος πάντα με έβαζε να
απαντώ στις ερωτήσεις γ ια την
επανάσταση.
Κατά τις 10 πμ οι κάτοικοι του χωριού
ανέβηκαν στο ύψωμα Νικοφρήτη όπου
ακούγονταν οι κανονιές και φαίνονταν οι
αεροπορικές επιθέσεις κοντά στα σύνορά
μας.
Όλο το χειμώνα από το μοναδικό
ρ α δ ι ό φ ω ν ο τ ο υ χ ω ρ ι ο ύ
παρακολουθούσαμε την έκβαση του
πολέμουστοαλβανικόΜέτωπο.
Αρχές Απριλίου οι Γερμανοί χτύπησαν τα
οχυρά του Ρούπελ στα σύνορα με τη
Βουλγαρία και σε σύντομο χρονικό
διάστημα κατέλαβαν τη χώρα μας. Το
αλβανικό Μέτωπο διαλύθηκε και ο
ελληνικός στρατός οπισθοχώρησε
εγκαταλειμμένος και ταλαιπωρημένος
απότις κρατικέςαρχές.
Απ' το χωριόμαςπέρασεοπισθοχωρώντας
το 53ο Σύνταγμα πεζικού όπου και

εγκατέλειψε όλο τοπολεμικό υλικό του.Οι
χωριανοί ρίχτηκαν με μανία και έπαιρναν
ότι έβρισκαν μπροστά τους – τρόφιμα,
ρουχισμό κ.λπ., αφού οι στρατιώτες τα
παρατούσαν και φεύγαν για τα χωριά
τους.
Εγώ βρήκα την ευκαιρία να συγκεντρώσω
οπλισμό: πολυβόλα, ντουφέκια, σφαίρες
και χειροβομβίδες στην τοποθεσία
ΜπιλήνεςΠαλαιοχώρι και Κουριά.
Τα όπλα και τα κασόνια με σφαίρες, όπως
και τις χειροβομβίδες τα έκρυβα σε
κουφάλες μεγάλων δέντρων και τα
καμουφλάριζα για να μην τα βρουν.
Συ νολ ι κά μά ζεψα 75 όπλα , 30
οπλοπολυβόλα, 90 χειροβομβίδες κι ένα
άλογοσελωμένο…
Παρακάλεσα τον Δελιάδη Χρήστο να μου
δείξει πώς να χρησιμοποιήσω τα όπλα –
λύση, αρμολόγηση, σκοπευτική γραμμή,
καθαριότητα κ.λπ., και με κάθε ευκαιρία
εξασκούμουν
Μια φορά έβαλα στόχο τον αγροφύλακα
του χωριού Γρηγόρη Μάμαλη που με
ενοχλούσεστηνπρακτικήμου εξάσκηση κι
επέμενε να του πω που έχω κρυμμένα τα
όπλα. Εγώ όμως «τάφος». Υποσχέθηκα ότι
δεν θα τον ξαναπυροβολήσω εάν κι αυτός
δεθαμε ξαναενοχλούσε.
Έτσι, όταν ήρθαν στο χωριό μας οι πρώτες
ένοπλες αντάρτικες ομάδες με τους Νίκο
Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδα) και Χατούρα
Αριστοτέλη (Αριανό) με παρακάλεσαν να
τους παραδώσω τα όπλα και τα
πυρομαχικά για τον εξοπλισμό των
ανταρτών. Εξοπλίστηκαν όλοι τους αρκετά
καλά, με ευχαρίστησαν γι' αυτό αλλά εγώ
δυσαρεστήθηκα που δεν με δέχθηκαν στο
συγκρότημά τους λέγοντας μου ότι είμαι
μικρός. (Αργότερα που ήμουν αντάρτης
και ανταμώσαμε με το Σκοτίδα, με
ρωτούσε πώς το σκέφτηκα να μαζέψω
όπλα, λέγοντάς μου ειρωνικά: μήπως εκ
γενετής ήμουν αντάρτης, και μεφίλησε…).
(από το βιβλίο «Μαζί με το ΕΑΜ (στους
δρόμους της ζωής και του αγώνα)»,
ΔημήτρηςΣιωμάδης,Θεσσαλονίκη2004)

.

)

.

Ο πόλεμος έφθασε στη χώρα μας,

28Οκτώβρη1940
(αναμνήσεις ενόςμικρούπαιδιού…)

(Κ: Ο Δημήτρης Σιωμάδης, γεννήθηκε το

1926 στο Σκαλοχώρι Καστοριάς και

πέθανε το 2011 στην Ελλάδα μετά τον

επαναπατρισμό του Πήρε μέρος στον

ΕΛΑΣ και στο Δημοκρατικό Στρατό

Ελλάδας). Όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο

του:

«Περάσαμε πολλά χρόνια στην ξενιτιά,

γύρω στα 40 χρόνια Ρωσία-Αμερική. Και

όμως ο πόθος της επιστροφής σιγόκαιγε

μέσα μας και όσο ο χρόνος περνούσε τόσο

καιμεγάλωνεηεπιθυμίαμαςναβρεθούμε

στην πατρίδα για την οποία δώσαμε τόσα

πολλά, στα καλύτερα χρόνια της ζωής μας.

Όντας στην αναγκαστική προσφυγιά, στην

Σ

.

Αντιαεροπορικό στο 1ο Σύνταγμα Πυροβολικού, Θεσσαλονίκη 1939
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Τασκέντη, είχα κάνει επανειλημμένα

αίτησηστοΕλληνικόΠροξενείοστηΜόσχα

για επαναπατρισμό. Δυστυχώς η

απάντηση ήταν αρνητική, ότι δεν είμαι

επιθυμητός και ότι είμαι αποκηρυγμένος

με 10 εκατομμύρια δραχμές το 1949.

Απεγνωσμένες ήταν και οι προσπάθειες

των γονιών μου που κάθε φορά που

πήγαιναν στις αρμόδιες αρχές και

ανάφεραν το όνομά μου τους έκλειναν την

πόρτα. Ο ίδιος ο στρατηγός Κατσιώτας

τους είπε ότι είχε προσωπική γνώμη για

μένα γιατί τον πολέμησα και ότι πρέπει να

ντρέπονται που έχουν τέτοιο γιο και τους

έκλεισε την πόρτα. Γι' αυτό και έφυγα

οικογενειακώς από την Τασκέντη και πήγα

στην Αμερική, αφού έκανε η αδελφή μου

τα χαρτιά σαν Αμερικανίδα υπήκοος και

τελικά ήρθα στην Ελλάδα. Το 1988

υποβάλλαμε τα χαρτιά μας στο Ελληνικό

Προ ξ ε ν ε ί ο σ τ η Νέα Υόρ κ η κα ι

αεροπορικώς ήρθαμε στην Αθήνα. Εδώ

μας περίμενε ο χωριανός μου Νίκος

Σπυρόπουλος, δικηγόρος – ακόμα

φοβόμασταν γι' αυτό ζητήσαμε δικηγόρο

νάναι μαζί μας. Όλα πήγαν καλά, κανένα

πρόβλημα. Την άλλη μέρα πήγαμε στους

γονείς μας στην Καστοριά. Όλα είχαν

αλλάξει, μου φαίνονταν περίεργα, ύστερα

από 40 χρόνια απουσίας μας. Τα βράδια

έβλεπα όνειρα ότι με κυνηγούσαν οι

χωροφύλακες και πάντα τους ξέφευγα. Οι

χωριανοί μας, μας δέχθηκαν, μας

αγκάλιασαν και χάρηκαν το γυρισμό μας

πάρα πολύ. Στη Θεσσαλονίκη, όταν

μετακομίσαμε, βρήκαμε όλους τους

παλιούς συναγωνιστές μας και φίλους απ'

το βουνό στα χρόνια του εμφυλίου αλλά

και στην προσφυγιά…Σκέφτηκα να γράψω

τα όσα έγραψα που φυσικά δεν είναι όλα

όσα θα επιθυμούσα να γράψω και που

είναι ατέλειωτα, γιατί περάσαμε πολλά

στη ζωή μας. Θέλω να πιστεύω πως και

αυτά που έγραψα είναι εμπειρίες που θα

έχουν τη δικιά τους αξία, που θα

βοηθήσουν τις μελλοντικές γενιές, παιδιά

και εγγόνια των συναγωνιστών μου, των

γνωστών και φίλων μου, όλους όσους τα

διαβάσουν». Δημήτρης Σιωμάδης

Σκαλοχώρι2004)

τουΠαναγιώτηΑντ.Ανδριόπουλου
υνήθως λησμονούμε, όμως -
κάποιοι και αγνοούν – ότι ο Ελύτης
πολέμησε στο Αλβανικό Έπος 1940-

41, στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
Προσβλήθηκε από τύφο και τελικά
διασώθηκε από θαύμα , όπως ο ίδιος
ομολογεί. Ας δούμε συνοπτικά πώς ο ίδιος
περιγράφει την εμπειρία του στο μέτωπο
και σε ποια ποιητ ικά του έργα
αποτυπώθηκε αυτή η συγκλονιστική για
τονποιητήεμπειρία.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Ελύτης
κατατάσσεται ως ανθυπολοχαγός στη
Διοίκηση του Στρατηγείου του Α' Σώματος
Στρατού. Στις 26 Φεβρουαρίου 1941
μεταφέρεται με βαρύ κοιλιακό τύφο στο
νοσοκομείο Ιωαννίνων κι έπειτα από
περιπετειώδη πορεία καταλήγει στην
Αθήνα.
Αλβανία, κακουχίες στα λασπωμένα

χιόνια των βουνών, οιμωγές θανάτου,
πείνα, υποχώρηση, αρρώστιες, γερμανική
εισβολή, κατοχή, θυσίες, περηφάνια,
αντίσταση,προδοσία...
Από μια συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη
σ τ ο φ ο ι τ η τ ι κ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό
"Πανσπουδαστική" με τίτλο "Έζησα το
θαύμα της Αλβαν ίας" το 1965 ,
διαβάζουμε:

Προσωπικά εσε ί ς , σαν έφεδρος
ανθυπολοχαγός, τι κάνατε στον αγώνα;
τονρωτούν.

Σ

« »

Τι ναέκαναεγώ, έναχαλασμένοπαιδί της

Αθήνας. Με κόπο ανυπολόγιστο,

κατάφερα να είμαι απλώς συνεπής προς

την αποστολή μου. Αλλά είδα στο

πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη

που είναι ικανός ο Ελληνισμός ν'

αναδύσει όταν πιστεύει στο δίκιο του.

Και γνώρισα από πολύ κοντά την

αψηφισιά του θανάτου, την ακατάβλητη

θέλησητης ζωήςπουέγινε τελικάκαιδική

μου.

Στο μέτωπο, αρρώστησα από βαρύτατο

τύφο. Τα νερά που πίναμε, όπου

βρίσκαμε, ανάμεσα στα πτώματα των

μουλαριών, ήτανε μολυσμένα. Χωρίς να

γνωρίζω τι έχω, χρειάστηκε να κάνω τρία

μερόνυχτα με τα πόδια κα με ζώο σε

βατόδρομο και να διακομισθώ στο

Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Έμεινα εκεί σαράντα μέρες με σαράντα

πυρετό, ακίνητος, με πάγο στην κοιλιά.

Με είχανεαποφασίσει αλλά εγώδεν είχα

αποφασίσει τον εαυτό μου. Θυμάμαι, ότι

αρνήθηκα να με μεταφέρουν στο μικρό

θάλαμο των ετοιμοθάνατων, όπως

κάπο ιο άλλο βράδυ αρνήθηκα

πεισματικά να κοινωνήσω και να

εξομολογηθώ στον παπά που μου

φέρανε, όταν η κρίση της αρρώστιας

έφτασεστο κατακόρυφο.Μόλις αρχίζανε

οι βομβαρδισμοί, ανοίγανε το διπλανό

μου παράθυρο -μη σπάσουν τα τζάμια

και τιναχτούν επάνω μου- και φεύγανε

όλοι στακαταφύγια. Έτσι πέρασαόλες τις

τρομερές πρώτες μέρες της γερμανικής

επιθέσεως. Κατάμονος, σ' έναν έρημο

θάλαμο, και γεμάτος πληγές από την

απόλυτηακινησία.

Και την ημέρα που κρίθηκε ότι είχα

γλυτώσει και άρχισε να υποχωρεί ο

πυρετός, ήρθε η διαταγή να εκκενωθεί το

Νοσοκομείο. Με βάλανε όπως-όπως σ'

ένα φορείο, που το χώσανε σ' ένα

φορτηγόαυτοκίνητο.

Η φάλαγγα από τα Γιάννενα ως το

Αγρίνιο πυροβολήθηκε οχτώ φορές από

τα "στούκας". Οι φαντάροι τρέχανε στα

χωράφια, όμως εγώ ήταν αδύνατον να

σταθώ όρθιος έστω και για μια στιγμή.

ΤελικάστοΑγρίνιο, μεπαρατήσανεσ' ένα

πεζούλι και φύγανε. Μια καλή κοπέλα,

εθελοντής νοσοκόμος μεάλληαποστολή,

με βοήθησε και μ' έσυρε ως το υπόγειο

μιας καπναποθήκης, όπου σωριάστηκα

κι έμεινα τρεις μέρες (...) Οι γιατροί στην

ΜΟΥΣΙΚΗκαιΠΟΙΗΣΗ
Οδυσσέας Ελύτης

Ο ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
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Αθήνα τρίβανε τα μάτια τους. Σύμφωνα

με την Επιστήμη, θα έπρεπεμε τηνπρώτη

παραμικρή μετακίνηση να πάθω

εντερορραγία και να τελειώσω (...) αν

"έζησα το θαύμα" σώθηκα και από ένα

θαύμα.

Η Αλβανία, για τη σωματική μου

υπόσταση ήταν μια περιπέτε ια

αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου

όμως ιστορία, μια τομή βαθιά. (…) έγινε

αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι

είναι ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι

οπροσωπικός.Θέλωναπωτισημαίνει να

μάχεσαι ενταγμένος σε μιαν ομάδα, που

έχει ορισμένα ιδανικά, και να μάχεσαι κι

εσύγι' αυτά.

Όχι, το ποίημα αυτό δεν δημοσιεύθηκε

ποτέ. Μεταδόθηκε όμως τον Οκτώβριο

του 1956 από το Ραδιοφωνικό Σταθμό

Αθηνών , με απαγγελ ία Θάνου

Κωτσόπουλου και Μήτσου Λυγίζου,

ραδιοσκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου και

μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Δεν είχε, απ'

όσο ξέρω, καμιάν απήχηση, μολονότι η

ραδιοφωνική παρουσίαση βοηθούσε

στην ανάδειξη της ιδιότυπης τεχνικής

του. Ίσως να έφταιγα εγώ, ίσως το θέμα.

Γεγονός είναι ότι μου έλειψε από κει και

πέρα η διάθεση να συνεχίσω ένα έργο με

τόσο μεγάλες διαστάσεις. Καλά ή κακά

δεν είμαι από τους ποιητές που μπορούν

να γράφουν ερήμην του κοινού. Μου

χρειάζεται ο «αντίκτυπος». Κάτι

περισσότερο: μου χρειάζεται αυτό που

λέμε «αόρατη παραγγελ ία» , η

συναίσθηση ότι μια ομάδα ανθρώπων,

έστω και μικρή, περιμένει κάτι από μένα.

Προχώρησα αρκετά στο δεύτερο μέρος,

κ' ύστερα, ξαφνικά, σταμάτησα. Με

τράβηξε το «Άξιον Εστί» που είχε αρχίσει

να ωριμάζει μέσα μου και που έμελλε να

ηχήσει αλλιώς. Ωστόσο, μια που αυτό το

πρώτο μέρος εξακολουθεί, προσωπικά,

να με ικανοποιεί απολύτως κ' έχει

εξάλλου πάρει κατά κάποιο τρόπο το

βάφτισμα της δημοσιότητας, ευχαρίστως

σας τοπαραχωρώ

«Λίγοι ξέρουνε ότι το κύριο βάρος

τ ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ο σ ή κω ν α ν ο ι

ανθυπολοχαγοί. Και συμβολικά αυτό

θέλησα να δείξω ηρωοποιώντας έναν

ανθυπολοχαγό, με το Άσμα που

έγραψα».

Χίλιες φορές τον είχανε σκοτώσει

και χίλιες φορές είχε ξαναναστηθεί

ανάμεσά μας. Αυτό ήταν χωρίς

αμφιβολία το μέτρο και η αξία ενός

πολιτισμού βασισμένου στην αγάπη της

ζωής και όχι του θανάτου. Στην

ελευθερία που ξαναγεννούσε τη ζωή

μέσααπ' ταερείπια τουθανάτου

Πώςνασας

το πω: ήταν ό,τι διάβαζα στην πράξη, και

μ' ένα σφίξιμο στην καρδιά μην τύχει και

δακρύσω, αυτά που με ανία και

δυσφορίαδιάβαζαως τότεσταβιβλίακαι

για την ιστορία της χώρας μου. Ήταν μια

βίαιηφοράπρος τα εμπρός του λαούπου

είχε κάποτε ηττηθεί, όχι εξ αιτίας του, στη

Μικρασία, και που τώρα θα έπαιρνε την

εκδίκησή του. Έτσι το έβλεπα εγώ. Σαν

άχτι μακροχρόνιο που έβγαινε και

ξεθύμαινε. Δεν έπαιζε ρόλο που ο εχθρός

ήταν διαφορετικός. Ο εχθρός ήτανε η

Τυραννία, ήτανε η μορφή του Άδικου,

που την είχαμε υποστεί κάτω από

διαφορετικές μορφές επί αιώνες και είχε

γίνει μοίρα μας. Αυτή η εξέγερση

εναντίον της Μοίρας, χωρίς υπολογισμό,

μες στα όλα, αυτή η «όμορφη

αφροσύνη», όπως λέω κάπου αλλού,

ήτανε που ανέβαζε το γεγονός σε μιαν

άλλη σφαίρα, ποιητική. Μέσα μου έγινε

μια αναπαρθένευση των τριμμένων

εννοιών. Οι λέξεις ξεφουσκώνανε και

ξαναγεμίζανε με καθαρή ουσία. Με τη

βοήθεια της ουσίας αυτής βρήκα το

θάρρος να ξαναπροφέρω λόγια που ως

τότε φοβόμουνα επειδή τα συναντούσα

μόνο στα χείλη των κούφιων πολιτικών

και τωνπατριδοκάπηλων»

Άσμαηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1945)

Η συμμ ε τ ο χ ή τ ο υ Ε λύ τ η σ τ ο ν
Ελληνοϊταλικό πόλεμο το χειμώνα του
1940-41 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
ποιητική και ιδεολογική του διαμόρφωση
και σήμανε την αρχή μιας νέας περιόδου
στην πνευματική του πορεία. Η εμπειρία
του πολέμουώθησε τον Ελύτη να στραφεί
πιο άμεσα προς την ιστορία και το
συλλογικό αίσθημα στο έργο του. Όπως
σ η μ ε ι ώ ν ε ι ο ί δ ι ο ς σ τ η ν
Αυτοπροσωπογραφία του:

Ο Ελύτης έγραψε τρία εκτεταμένα
ποιήματα με θέμα τον Αλβανικό πόλεμο,
την άνοιξη του 1941 μόλις επέστρεψε από
το μέτωπο: την Αλβανιάδα, τη Βαρβαρία
και το Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον
ΧαμένοΑνθυπολοχαγό τηςΑλβανίας.
Η , έργο ημιτελές σε τρία
μέρη, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του
1962 (μόνο ένα μέρος – τα υπόλοιπα
καταστράφηκαν) στο φοιτητικό περιοδικό
«Πανσπουδασ τ ι κ ή » , μ ε ε κ τ ε ν ή
συνέντευξη του ποιητή και σχέδια του
Γιάννη Μόραλη. Ας δούμε ένα σχετικό
απόσπασμααπόεκείνη τησυνέντευξη:
Πώς συμβαίνει να μην έχει εκδοθεί ακόμη
η «Αλβαν ι άδα» ; Μήπως έ χου ν
δημοσιευθεί αποσπάσματα σε κανένα
περιοδικό;

Η , δεν δημοσιεύτηκε ποτέ
και έχει καταστραφεί. Από τον Ήλιο τον
Πρώτο, τρία κομμάτια έμειναν έξω από τη
έκδοση των ποιημάτων της συλλογής τ
1943 και ενσωματώθηκαν στην Καλοσύνη
στις Λυκοποριές, που δημοσιεύτηκε τον
Ιανουάριο του 1947 στο περιοδικό
Τετράδιο. Το πρώτο σχέδιο για το Άξιον
Εστί τοποθετείται στο 1950 και το ποίημα
δημοσιεύεται το1959.
Ο Ελύτης συνέθεσε την ελεγεία του για τον
ανθυπολοχαγό με σκοπό να τιμήσει τους
συμπολεμιστές του στην Αλβανία.
Σημειώνει στην Αυτοπροσωπογραφία
του:

Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πως
έγραψε το ποίημα αυτό για το φίλο του
ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, ο οποίος
επίσης πολέμησε στην Αλβανία και
πέθανε αφού μεταφέρθηκε στην Αθήνα
βαριάάρρωστος.
Σε μια επιστολή του στον , ο
Ελύτης αναφέρθηκε στον έλληνα ήρωα,
ενσαρκωμένο στο πρόσωπο του
ανθυπολοχαγού, με τα παρακάτω
λόγια:

Στην ερώτηση δημοσιογράφου: Τι είναι
εκείνο που σας συγκίνησε στο Έπος του
Σαράντα; ο Ελύτηςαπάντησε:

«Αλβανιάδα»

Βαρβαρία

.

«

».

«

.

« »

o

Kimon Friar

Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη μέρα που

γεννήθηκε

σκύψανε τα βουνά της Θράκης να φανεί

στους ώμους της στεριάς το στάρι που

αναγάλλιαζε·

Σκύψανε τα βουνά της Θράκης και το

φτύσανε

μια στο κεφάλι, μια στον κόρφο, μια μες

το κλάμα του·

Βγήκαν Ρωμιοί με μπράτσα φοβερά

και το σηκώσαν στου βοριά τα

σπάργανα...

Ύστερα οι μέρες τρέξανε, παράβγαν στο

λιθάρι,

καβάλα σε φοραδοπούλες χοροπήδηξαν

Ύστερα κύλησαν Στρυμόνες πρωινοί

ώσπου κουδούνισαν παντού οι τσιγγάνες

ανεμώνες

κι ήρθαν από της γης τα πέρατα

οι πελαγίτες οι βοσκοί να παν των

φλόκων τα κοπάδια

εκεί που βαθιανάσαινε μια

θαλασσοσπηλιά,

εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστέναζε!

Ήταν γερό παιδί·

Τις νύχτες αγκαλιά με τα

νεραντζοκόριτσα

λέρωνε τις μεγάλες φορεσιές των άστρων

ήταν τόσος ο έρωτας στα σπλάχνα του

που έπινε μέσα στο κρασί τη γέψη όλης

της γης

Πιάνοντας ύστερα χορό μ' όλες τις νύφες

λεύκες

ώσπου ν' ακούσει και να χύσ' η αυγή το

φως μες στα μαλλιά του,

η αυγή που μ' ανοιχτά μπράτσα τον

έβρισκε

στη σέλλα δυο μικρών κλαδιών να

γρατσουνάει τον ήλιο
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να βάφει τα λουλούδια

ή πάλι με στοργή να σιγονανουρίζει

τις μικρές κουκουβάγιες που

ξαγρύπνησαν...

Α τι θυμάρι δυνατό η ανασαιμιά του

τι χάρτης περηφάνιας το γυμνό του

στήθος

όπου ξεσπούσαν λευτεριά και

θάλασσα!...

Ήταν γενναίο παιδί.

Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το

πιστόλι του,

με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά,

και με το κράνος του - γιαλιστερό σημάδι

(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό

που δεν γνώρισε κακό ποτέ του)

Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά

και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά

του.

-Φωτιά στην άνομη, φωτιά!

Με το αίμα πάνω από τα φρύδια

τα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε

Ύστερα λυώσαν χιόνι να ξεπλύνουν

το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής

και το στώμα του, μικρό πουλί

ακελάηδιστο,

και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της

ερημίας.

Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας

δεν έκλαψαν.

Γιατί να κλάψουν;

Ήταν γενναίο παιδί!

Του Δημήτρ ιου Π. Κρέμου, Υπολοχαγός
τουΕΛΑΣ

τ α χ ρ ό ν ι α τ ο υ
ΕθνικοαπελευθερωτικούΑγώνα του
1941-1944 ο ελληνικός λαός

πολέμησε ηρωικά, από τις γραμμές του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, με το όπλο και με το τραγούδι,
όπως έκανε και πιο παλαιά, απ' τα χρόνια
του Τυρταίου ως τα χρόνια του
Διγενή, της Εθνεγερσίας του 1821,
των Βαλκανικών Πολέμων του
1912-1913, της εποποιίας του
Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-
1941. Πολλά επίσης τραγούδια,
που ακούστηκαν κατά τον πόλεμο
του 1941-1944, τραγουδήθηκαν και

κατά την εποχή του Εμφυλίου (σ. Κ. 1946-
1949) από μαχητές του Δημοκρατικού
Στρατού, ιδιαίτερα τα καθαρώς κομματικά
(όπωςπχο«Υμνος τηςΔιεθνούς»κλπ).
Πάνω από διακόσια τέτοια τραγούδια
έχουν τραγουδηθεί από τις πρώτες κιόλας
μέρες της ξενικής κατοχής, δηλαδή από τις
αρχές τουΜάη του 1941, όμως λίγα μόνο,
σχετικά, έχουν διαφυλαχτεί, και σαν στίχοι
και σαν μουσική… Πολλά είναι τα
αντιστασιακά τραγούδια που δεν
καταγράφτηκαν κι άρχισαν έτσι να
ξεχνιούνται, αφενός γιατί μεσολάβησε
ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας
(απ' το 1945 μέχρι σχεδόν την πτώση της
χούντας) και, αφετέρου, γιατί ένας-ένας
άρχισαν να φεύγουν από τη ζωή οι
αγωνιστές των χρόνων του πολέμου και
της αντίστασης, ενώ αρκετά αντιστασιακά
τραγούδια διασώθηκαν ημιτελή, με
ανακρίβειες (τόσο στη μουσική όσο και
στο κείμενο), χωρίς αναφορές σε
παραλλαγές και χωρίς να γίνεται γνωστή η
προέλευσή τους, ως και ο τόπος και ο
χρόνοςπουπρωτοτραγουδήθηκε.
Επίσης, πολλά τραγούδια παραποιήθηκαν
κυρίως κατά την εγγραφή τους σε κασέτες,
σε δισκέτες ή και κατά την παρουσίασή
τουςσε ζωντανέςμουσικές εκδηλώσεις, με
απαράδεκτς, κατά κανόνα, παραποιήσεις
δυτικομελοδραματικού τύπου. Γι' αυτούς
τους λόγους αποφάσισα νασυνοδεύσω το
κείμενο με μια καταγραφή της μελωδίας
των τραγουδιών,απόεμένα τον ίδιο, παρά
την βραχνή φωνή μου, λόγω της ηλικίας
μου (έχωκαιρόυπερβεί τα80).
Τα τραγούδια αυτά τα έμαθα την εποχή
που τα τραγουδούσαν έλληνες και ξένοι
αντάρτες (αλβανοί, σέρβοι, βούλγαροι,
ρώσοι, Σλαβομακεδόνες κλπ) κατά το
διάστημα 1941-1944, όταν έτυχε και σ'
εμένα η τ ιμή να πολεμήσω ως
αξιωματικός του ΕΛΑΣ σε διάφορες
μονάδες της Ηπείρου, της Μακεδονίας,
της Θεσσαλίας, της Στερεάς και ως
σύνδεσμος της «Δ ιαβαλκαν ι κής
Επιτροπής του Γενικού Στρατηγείου» (στο
Περτούλι). Υπό την ιδιότητά μου αυτή είχα
επισκεφθεί την Γιουγκοσλαβία και την
Αλβανία και είχα την ευκαιρία να
συμπολεμήσω, στην περιοχή των
συνόρων, μαζί μεπαρτιζάνους του Τίτο και
του Ενβέρ Χότζα, χτυπώντας τις
γερμανικέςφάλαγγες.

Τότε έμαθα πως πολλά από τα
αντιστασιακάμας τραγούδια είχαν κάποια
κοινήπροέλευση.
Με τη συλλογή μου αυτή , που
περιορίζεται κυρίως στην καταγραφή των
«όχι πολύ γνωστών τραγουδιών της
Αντίστασης», πιστεύω πως θα προσφέρω
κι εγώ κάτι, που θα συμβάλει στην
διατήρηση της μνήμης της εποποιίας του
μεγάλου Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα
μας…

Ο καθηγητής Δημ. Π. Κρέμος, πυρηνικός-
χημικός, συγγραφέας και ζωγράφος,
γεννήθηκε το 1918 στην Ρώμη της Ιταλίας,
και εγκαταστάθηκεμόνιμαστηνΕλλάδα το
1935. Ακαδημαϊκές σπουδές: Δημοτικό,
Γυμνάσιο και Λύκειο στη Ρώμη,
Πανεπιστήμιο στην Αθήνα (1935-1940).
Ε ι δ ι κ έ ς σ π ο υ δ έ ς : σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή
γλωσσολογία, Σημαντική, Ζωγραφική,
Ιστορία των Επιστημών και των τεχνών,
Πυρηνική.
Επαγγελματικά: Καθηγητής Φυσικής,
Χημείας και Πυρηνικής στη Μέση και
Ανώτερη εκπαίδευση. Διευθυντής
τμήματος φυσικών επιστημών στο
Κολλέγιο Αθηνών (1948-1964) και στο
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (1965-
1984). Μέλος μορφωτικών και πολιτικών
συλλόγων και οργανώσεων, συνέγραψε
άνω των εκατό βιβλίων, επιστημονικού,
ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ , λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ο ύ κ α ι
εκπαιδευτικούπεριεχομένου.
Αντιστασιακή δράση: Έλαβε μέρος στον
πόλεμο της Αλβανίας (1940-1941), και στη
συνέχεια, στην Εθνική αντίσταση μέσα
από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, από
τον Μάιο του 1941, ως το Μάρτιο του
1945, χωρίς διακοπή, ως ενεργό μέλος
αν τ ι σ τασ ιακών ομάδων κα ι ως
α ξ ιωμα τ ι κό ς ( υπολο χαγό ς ) τ ου
ΕθνικοαπελευθερωτικούΣτρατούΕΛΑΣ.

Κ: Το βιβλίο το δώρισε στην Ελληνική

Κο ινότητα Πράγας , ο γ ιος του

συγγραφέα, Παύλος Κρέμος στις

20.12.2006 και θα το βρείτε στην

βιβλιοθήκητηςΚοινότητάςμας

Πρόλογος τουσυγγραφέα

Βιογραφικό τουσυγγραφέα:

Το τραγούδι «Παιδιά σηκωθείτε»

τραγουδήθηκε για πρώτη φορά τον

Ιούνιο του 1942, από αντάρτες του

μακεδονικού «Αρχηγείου Βοΐου», με

βάση μια παλαία ρωσική μελωδία, που

α κ ο ύ σ τ η κ ε σ τ α χ ρ ό ν ι α τ η ς

Μπολσεβίκικής Επανάστασης. Αυτή η

ελληνική απόδοση (έργο αγωνιστών,

παλαιών εξόριστων), διαδόθηκε σε όλη

την ανταρτοκρατούμενη Ελλάδα, με

.

Σ

Επίλεκτα τραγούδια του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ (1941-1944),Αθήνα2001

Παιδιάσηκωθείτε ναβγούμεστουςδρόμους, Επέσανστ' αλήθεια, σταπόστα τουςόλοι,

γυναίκες καιάντρες, μεόπλαστουςώμους, παντούαψηφώντας τουδήμιου τοβόλι,

στ' αντάρτικολάβαροπάνταπιστοί, επέσανστ' αλήθεια, χαθήκανπολλοί,

στησάλπιγγαπλάι, πουμαςπροσκαλεί. σεάνισημάχη,σεπάλησκληρή!

Συθέμελαρίξτεπαλάτιακαιθρόνους, Βουνάκαι λαγκάδιαβαριά τιμημένα,

βαριέςαλυσίδες, πορφύρεςκαι νόμους. χωριά,πολιτείεςπουβάφτηκανμ'αίμα

Ντροπήστονεργάτη,στοσκλάβοντροπή, μαςδίνουνεθάρρος, μαςστέλνουνκαυγές

στοαίμαανδενπνίξει μια τέτοια ζωή! «Εμπρόςεπαναστάτες, για νίκες λαμπρές!»
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πολλέςπαραλλαγές.

Το επόμενο τραγούδι «Όταν περάσει και

τούτη η μπόρα» τραγουδήθηκε σε

μονάδες της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ από

τον Ιούλιο του 1943 ως παραλλαγμένη

μετάφραση του βουλγάρικου «Ύμνου της

Αγροτιάς», ύμνου των βουλγάρων

κομμουν ισ τών της εποχής του

μεσοπολέμου.

Καλημέρα: Για μας τους απόγονους της

ΕΑ και του ΔΣΕ όλα τα τραγούδια στη

συλλογή του συγγραφέα είναι γνωστά

διότι τα μαθαίναμε από τους γονείς μας

ακόμα απ' την κούνια μας, που λέει ο

λόγος. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν η

προέλ ευση του ς κα ι πο ι ο ι τα

πρωτοτραγουδήσανε. Οι νέοι μας που

μου ζητήσανε να γράψω κάτι για τα

αντάρτικα τραγούδια,μπορούνναβρουν

τη μουσική και τους στοίχους στο

διαδίχτυο, γράψτε «ελληνικά αντάρτικά

τραγούδια» και θα έχετε την ευκαιρία να

τα μάθετε για τον εορτασμό της επετείου

τηςΕΠΟΝστηνΠράγα.

ΤΙ ΤΡΩΜΕ; Ελάχιστη και πολύ κακής
ποιότητας τροφή. Μπιζέλια και
μακαρόνια. Η καραβάνα δε φτάνει

στη μέση. Ακόμα κάθε μέρα μας φέρνουν
κι ένααρνί κατεψυγμένογια…εξακόσιους.
Μια μπουκιά στον καθένα. Και μερικά
χαλασμένα λαχανικά, ψωμί 75 δράμια για
όλη την ημέρα. Αυτή είναι η βασική μας
τροφή. Κυρίως τα μπισκότα. Μπιζέλια
στον καιρό της κατοχής… Πολλές φορές
αναρωτιόμαστε από πού ξετρύπωσαν
στον πόλεμο τόσαπολλάμπιζέλια. Λες κι η
γη δεν παράγει πια τιποτ' άλλο από
μπιζέλια. Το πρωί πίνουμε τσάι με μια
κουταλιά γάλα και πολύ λίγη ζάχαρη. Δεν
αξίζει τίποτα, μια για μας είναι θεός. Είναι
ένα «ζεστό» έπειτα από μια παγερή
β α σ α ν ι σ τ ι κ ή ν ύ χ τ α . Μ ' α υ τ ό
συνερχόμαστε. Ακόμα, κάθε βδομάδα,
μας φέρνουν φιστίκια τσαγκά με
σκουπίδια κι ένα κύπελλο στον καθένα με
20 σταφίδες, ή … ένα σύκο ή.. ένα χουρμά,
τα περισσότερα σκουληκιασμένα και…

δύο κουταλιές μαρμελάδα. Στην
καθημερινή διανομή μας δίνουν και
πορτοκάλια. Έναπορτοκάλιστους5!
Το φαΐ το παρασκευάζουμε μόνοι μας
μέσα σε κάθε τετράγωνο σε κινητές,
μ ε γ ά λ ε ς π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ο υ ζ ί ν ε ς
(διασκευασμένα σιδερένια βαρέλια). Το
μαγείρεμα γίνεται με φιστικόλαδο και
κάπου-κάπου μ' ένα απαίσιο κίτρινο λίπος
πουβρωμάει.
Ποτέ δεν χορταίνουμε. Από τις πρώτες
μέρες ένα σύνθημα ακούγεται απ' άκρου
σ' άκρο του στρατοπέδου: «Όλα- Όλα»! Το
σύνθημα αυτό εκφράζει την πείνα μας.
Σαν έρχονται τα τρόφιμα της εβδομάδας,
ζητάμεναμοιραστούνόλαόσατρώγονται.
Τουλάχιστον να χορτάσουμε μια φορά. Σ'
άλλα τετράγωνα το σύνθημα …πιάνει. Σ'
άλλα το επιβάλλουν οι επιτροπές. Και τι
είναι να μοιραστούν; Ταφιστίκια, το σύκο,
και οι 20 σταφίδες! Όλοι πάσχουμε από τα
στομάχια μας. Καθημερινά μας πηγαίνει
αίμα. Φταίνε τα τρόφιμα πούναι
χαλασμένα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Το
νερό που πίνουμε έχει άμμο. Το ψωμί που
τρώμε έχει τις περισσότερες φορές άμμο.
Γρατζουνάει απαίσια στο στόμα καθώς το
μασάμε. Μας έρχεται να το πετάξουμε.
Μα τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ. Λέμε το
ψωμί ψωμάκι, έστω και με άμμο. Μόνο
που θα φύγουμε από δω με βλαμμένα
νεφρά.
Όταν παραπονιόμαστε στου Άγγλους μας
λένε: «Αυτά έχει η έρημος». Τους ζητάμε
να διορθωθεί το υδραυλικό σύστημα για
να μην πίνουμε και να μην τρώμε άμμο.
Μας απαντούν: «Θα φροντίσουμε». Μα
δενφροντίζουν τίποτα. Ή, μάλλον, για κάτι
νοιάζονται: να μας κλέβουν τα τρόφιμα.

Αυτό το αντιλαμβανόμαστε από τις
πρώτες μέρες. Ζητάμε να μας πουν τι
δικαιούμαστε. Στα πολλά έρχεται κάποτε
μια λίστα.Μα είναι τόσο μπερδεμένη που
δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ουγγιές,
λίτρα κ.λπ., που πρέπει να μεταφραστούν
σε δράμια. Κι έπειτα, πώς να κάνεις τον
έλεγχο; Με τι να τα ζυγίσεις; Μα
ανακαλύπτουμε ότι απ' τις βδομαδιάτικες
διανομές μας έκλεβαν το μισό σχεδόν
φιστικόλαδο.
Διαμαρτυρόμαστε μα ποτέ δεν μας λένε τι
απέγινε ηυπόθεση. Τομεγάλομαςμεράκι,
τα τσιγάρα. Στην αρχή ούτε μισό.
Υπομνήματα, κόντρα υπομνήματα,
τίποτα. Έπρεπε πρώτα να εξομοιωθούμε
με… τους ιταλούς αιχμαλώτους. Κάποτε…
γίνεται κι αυτό και μας δίνουν 5 τσιγάρα
τηνημέρα. Ταπρώτα είναι μάρκας ή
από τις… Ινδίες. Τελευταίας ποιότητας.
Μακάρι όμως νάμεναν κι αυτά. Γιατί το
δεύτερο μήνα μοιράζουν τσιγάρα
«Γιαννακλή» πούναι καθαρό χορτάρι. Ο
έλληνας καπνοβιομήχανος της Αιγύπτου
θα θυμάται με ευγνωμοσύνη τους
ελνταμπίτες. Βρήκε την ευκαιρία να
πουλήσει τα σκουπίδια που είχε για
πέταμα στις αποθήκες του. Μα τι να
κάνουμε; Είμαστε αιχμάλωτοι, είμαστε
όμηροι, είμαστε εγκληματίες, είμαστε
κακούργοι. Τέτοιο φαΐ, τέτοια τσιγάρα
ταιριάζουνσεμας.
Σε μας! Όταν σηκώθηκε ένας τις πρώτες
μέρες και είπε: «Συνάδερφοι, έχουμε
μεταξύ μας τραυματίες , έχουμε
εξαντλημένους, έχουμε αρρώστους,
έχουμε παιδιά. Δεχόμαστε να δίνουμε σ'
αυτούς διπλή μερίδα φαγητό;» Δεν
βρέθηκε ένας που να μην χειροκροτήσει

V Lion

Όταν περάσει και τούτη η μπόρα Σίδερα θα' ναι του αγρότη τα χέρια,

Χιλιάδες δώρα θα βγάζει η γη. με τα τραχτέρια που θα οδηγούν

Και τον αγρότη τον βλέπει η νιότη κι όπου είναι βράχια θα βγαίνουν στάχυα

Σαν μια αιώνια της πατρίδας πηγή. και τα ποτάμια με ορμή θα κυλούν.

Ρεφραίν:

Και ο ήλιος θε' να λάμπει

Σαν μεγάλος αδελφός,

Θα γιορτάζουν όλοι οι κάμποι

Μεσ' στα πλούτη και στο φως.

Ιστορία
«Ελ-Ντάμπα, η ιστορία της ομηρίας» του Αλέξη Καρρέρ (συνεχίζεται…)

«ΟΛΑ! ΟΛΑ!»
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τηνπρόταση.Μ'όλοπουπεινάγαμεπολύ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ που μας
κλείνουνε στην Ελ-Ντάμπα, κάποιος σε
κάποιο τετράγωνο έχει μια καλή
έμπνευση: να φτιάξει μια ελληνική
σημαία. Παιδεύεται αρκετά ώσπου να το
καταφέρει. Θέλει ύφασμα άσπρο και
μπλε, θέλει κλωστές, θέλει βελόνες. Το
άσπρο ύφασμα το παίρνει από ένα σακί
που μας φέρνουν τρόφιμα. Το μπλε απ' τη
φόδρα της σκηνής, κλωστή βγάζει από το
στρώμα του κι όσο για βελόνα φτιάχνει
μια από σύρμα. Κι έτσι ένα πρωί οι 8.000
κρατούμενοι της Ελ-Ντάμπα βλέπου σ'
ένα κοντάρι να κυματίζει η γαλανόλευκη.
Μπορεί να καταλάβει κανείς τη συγκίνηση
που νοιώσαμεόλοι. Ήταν ένα κομμάτι από
την πατρίδα. Ήταν το σύμβολο του αγώνα
μας.Ήτανηελπίδαμαςγια τομέλλον.
Το πρώτο τετράγωνο το μιμούνται τις
κατοπινές μέρες και τ' άλλα τετράγωνα.
Και αμιλλώνται αναμεταξύ τους να
φτιάξουν τη μεγαλύτερη και την καλύτερη
σημαίακαι τοψηλότεροκοντάρι.
Δεκαπέντε περίπου σημαίες, κυματίζουν
στην έρημο της Αφρική. Τις δέρνει η
αμμοθύελλα, τις μαστιγώνει η βροχή,
λυγίζουν τα κοντάρια, μα αυτές στέκουν
εκεί. Κάθε πρωί γίνεται έπαρση της
σημαίας και κάθε βράδυ η υποστολή της.
Πάντα πριν απ' το προσκλητήριο. Καθώς
έχουμε μαζευτεί για το μέτρημα, ο
αρχηγός του τετραγώνου δίνει το
σύνθημα της προσοχής κι όλοι μαζί
τραγουδάμε τον Εθνικό Ύμνο, καθώς
ανεβαίνει ή κατεβαίνει σιγά-σιγά η
σημαία. Οι άγγλοι λοχίες που έρχονται για
το προσκλητήριο κάθονται σε στάση
προσοχής, πολλοί απ αυτούς χαιρετάνε
κιόλας τη σημαία μας. Τι να πουν; Βέβαια
δεν τους είναι καθόλου ευχάριστο αυτό
που γίνεται, μα τι να κάνουν; Σα λίγο
δύσκολη είναι η θέση τους σ' αυτή την
περίπτωση.
Ο συνταγματάρχης όμως βρίσκει τη λύση.
Αυτός νοιώθει καλύτερα τη σημασία που
έχει για μας η σημαία. Μας κρατάει
ενωμένους, βαστάει ψηλά το ηθικό μας.
Κάτι που δε θέλει ο συνταγματάρχης. Κι
ένα πρωί μας μηνάε ι τούτο το
κα ταπ λη κ τ ι κό : Το έδαφο ς που
βρισκόμαστε είναι αιγυπτιακό και οι
σημαίες μπορούν να δημιουργήσουν
διπλωματικό ζήτημα με την αιγυπτιακή
κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να τις
κατεβάσουμε. Να λοιπόν που γινήκαμε
και κατακτητές χωρίς να το θέλουμε.
Ελλάδα των τριών Ηπείρων και των πέντε
θαλασσών δε θέλανε οι τυχοδιώκτες της
πολιτικής; Να που βαλθήκαμε να το

πραγματοποιήσουμε! Φάγαμε κιόλα την
μια Ήπειρο. Για να μη δημιουργηθεί όμως
διπλωματικό ζήτημα. Κατεβάζουμε τις
σημαίες. Τις διπλώνουμε και τις φυλάμε.
Ποιος ξέρει; Μπορεί να χρειαστούν καμιά
φορά.

ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ που μας φέρανε εδώ κάτω
στην έρημο της Αφρικής. Δεν φτάνει που
μας πήρανε από τα σπίτια μας και την
πατρίδαμας. Δενφτάνει πουμας κλείσανε
στα σύρματα. Δεν φτάνει που μας ταΐζουν
σαν πουλιά. Μας τιμωρούν κιόλας. Για να
μ α ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ή σ ο υ ν , ν α μ ην
ξεσηκωθούμε μια μέρα και πηδήξουμε
πάνω από τα συρματοπλέγματα. Για το
παραμικρό μας βάζουν νηστεία. «Χωρίς
ψωμίν και νερόν» όπως λένε οι κύπριοι
διερμηνείς. Η πιο μικρή νηστεία είναι
τρεις μέρες. Τότε εξαντλούμαστε εντελώς.
Δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας.
Τρίαμερόνυχταμε 75δράμιαψωμί. Αυτές
τις μέρες δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε
τις περισσότερες ώρες ξαπλωμένοι. Η
πείνα μας βασανίζει. Μα δεν το βάζουμε
κάτω. Τηνπρώτη κιόλαςμέρα τις νηστείας,
έρχεται στο προσκλητήριο κι ένας άγγλος
γιατρός. Ρωτάει ποιος είναι άρρωστος και
δεν μπορεί ν' αντέξει στην νηστεία.
Κανένας δεν βγαίνει απ τη γραμμή
μολονότι έχουμε πολλούς φυματικούς,
πολλούς αρρώστους. Αυτό πειράζει τον
άγγλο γιατρό. Ο σκοπός του είναι να φέρει
διάσπαση στα τετράγωνα. Μα δεν το
καταφέρνει. Έρχεται και τη δεύτερη μέρα.
Πάλι κανένας δεν παρουσιάζεται.
Ποιανού βαστάει η καρδιά ναφάει, ενώ οι
άλλοι θα είναι νηστικοί; Κι αν είναι και
άρρωστος; Κάτι τέτοιες μέρες δένεται
πιότερο η ενότητα ανάμεσα στους
κρατουμένους.
Άλλη τιμωρία είναι το κλείσιμο στ'
απομονωτήρια, που βρίσκονται στο υπ'
αρ. 20 κέιτς. Τ' απομονωτήρια είναι μικρές
τσίγκινες παράγκες ς.1.10 Χ 1.40 μ. Η
σκέπη είναι ψηλότερη από τα τοιχώματα.
Σε μια από τις πλευρές, υπάρχει ένα μικρό
παραθυράκι για να βλέπει ο φρουρός τι
κάνει ο κρατούμενος μέσα. Από τους
τιμωρημένους παίρνουν όλα τους τα
πράγματα: ξυραφάκια, βούρτσες,
ξυριστικές μηχανές, τσιγάρα και ότι άλλο
απόχτησαν μέσα στο στρατόπεδο. Δεν
τους αφήνουν παρά τις κουβέρτες τους.
Στ' απομονωτήρια απαγορεύεται το
κάπνισμα, απαγορεύονται τα τραγούδια
και οι κουβέντες. Εάν σε πιάσει ο άγγλος
λοχίας να καπνίζεις ή να τραγουδάς, σ'
αφήνει και νηστεία.
Το πρωί, στις 8, οι κρατούμενοι βγαίνουν
από τα κελιά τους. Μέχρι τη μία

δουλεύουν ανοίγοντας λάκκους ή
σπάζοντας πέτρες. Μετά παίρνουν
συσσίτιο και ξανά τους κλείνουνμέσα. Στις
2 ξαναβγαίνουν και δουλεύουν ως τις 4,
βραδινό συσσίτιο και ξανά κλείσιμο στα
κελιά. Τι κελιά! Μόλις χωράς μέσα και για
να ξαπλώσεις πρέπει να διπλωθείς. Οι
νύχτες είναι μαρτυρικές πάνω στο
τσιμέντο και μ' ανυπόφορο κρύο. Όταν
βρέχει, οι κρατούμενοι γίνονται μούσκεμα
απ' το νερό που μπαίνει απ' τη σκεπή. Κι
όταν έχει αμμοθύελλα, τρελαίνονται απ'
τη σκόνη. Εκεί μέσα οι τιμωρημένοι
μένουν 10 και 20 μέρες. Και το φταίξιμό
τ ο υ ς ; Κ α ν έ ν α . Α π λ ο ύ σ τ α τ α
διαμαρτυρήθηκαν εντονότερα από τους
ά λ λ ο υ ς κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ ς γ ι α τ η
συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη κράτησή
τους, για το απαίσιο συσσίτιο, για την
έλλειψηανθρώπινης ζωής

25 ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ, ξημερώματα. Ο τηλεβόας
κάθε τετραγώνου μεταδίδει στο διπλανό
τετράγωνο:
«Σήμερα τη νύχτα οι σκοποί σκότωσαν
έναν συγκρατούμενό μας. Αποφασίσαμε
να κηρύξουμε 24ωρη απεργία πείνας, να
υψώσουμε μεσίστια τη σημαία και να
ζητήσουμε από το συνταγματάρχη να
δεχτεί επιτροπές από κάθε τετράγωνο για
να διαμαρτυρηθούμε». (Ο κρατούμενος,
πουείχανσκοτώσει, είχεσηκωθεί τη νύχτα
για ανάγκη του και ζαλισμένος όπως ήταν
από τον ύπνο έπεσε πάνω στα
συρματοπλέγματα.).
Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Οχτώ
χιλιάδες κρατούμενοι παρατάνε τις
σκηνές τους και συγκεντρώνονται κοντά
στα σύρματα.Με κάθε τρόπο εκδηλώνουν
την αγανάχτηση τους: Φωνάζουν,
χειρονομούν, «τι, θα μας σκοτώνουν
κιόλας τώρα;» Σαν φουρτουνιασμένη
θάλασσα αντιβούιξε όλο το στρατόπεδο.
Ο πνιγμένος θυμός ξεσπάει ασυγκράτητα.
Τα καζάνια μεταφέρονται μπροστά στις
πύλες των στρατοπέδων, οι σημαίες
ξαναϋψώνοντια, αλλά αυτή τη φορά
μεσίστιες, με μαύρες κορδέλες. Ομιλητές
ανεβαίνουν σε βαρέλια, τραγούδια
επαναστατικάαντηχούν.
Οι άγγλοι λοχίες πάνε κι έρχονται στον
κεντρικό δρόμο με τα ποδήλατά τους. Δεν
τολμάνε να μπουν στα τετράγωνα για
π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο . Φ ο β ο ύ ν τ α ι τ ο
αγανακτισμένο πλήθος. Κατά τις 10
έ ρ χ ε τ α ι ο σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς
συνοδευόμενος από ισχυρή φρουρά.
Μπαίνει στα τετράγωνα βλοσυρός κι
α λ ύ γ ι σ τ ο ς . Ο ι κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι
συγκεντρώνονται για ν' ακούσουν, τι θα
πει. Ούτε σειρά, ούτε προσοχή. Ο
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διερμηνέαςμεταφράζει:
«Ο κύριος συνταγματάρχης σας δίνει
διορία πέντε λεπτά για να βάλετε τα
καζάνια στη θέση τους και να κατεβάσετε
τησημαία.Μετάθασαςακούσει.»
Ούτε ένας κρατούμενος δεν κουνιέται από
τη θέση του. Νεκρική σιγή ακολουθεί τα
λόγια του διερμηνέα. Ο συνταγματάρχης
κοιτάει το ρολόι του. Τα πέντε λεπτά
περνούν. «Οκέι!» κάνει τότε. Κι ο
διερμηνέας μεταφράζει πάλι: «Ο κύριος
συνταγματάρχης σας τιμωρεί με 21 μέρες.
Ψωμίν και νερόν». Κανονική μεταβολή ο
διοικητής και βγαίνει απ' το τετράγωνο.
Π ί σω τ ο υ τ ο ν α κο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι
αποδοκιμασίες των κρατουμένων. «Δεν
είμαστε κάφροι, είμαστε Έλληνες», «Δεν
λυγάμε μείς με τις τιμωρίες», «Κι εκατόν
εικοσιμία να βάλεις το ίδιο μας κάνει». Οι
συζητήσεις, οι κραυγές, οι αποδοκιμασίες,
όλο και φουντώνουν στο στρατόπεδο.
Άκου θράσος, εικοσιμία μέρες νηστεία. Το
τέλος της τιμωρίαςθαμαςβρει νεκρούς.
Οι Άγγλοι είναι πολύ ανήσυχοι. Που ξέρεις
μεαυτούς τουςΡωμιούς τι μπορεί να γίνει.
Δεν τόχουν σε τίποτα να πηδήξουν πάνω
από τα σύρματα. Από νωρίς έχουν
ειδοποιήσει στην Αλεξάνδρεια για
ενισχύσεις. Και κατά το μεσημέρι στον
κεντρικό δρόμο του στρατοπέδου
παρελαύνουν καμιά εικοσαριά μικρά
τανκ. Οι κρατούμενοι τα υποδέχονται με
νέες αποδοκιμασίες. Φωνάζουν: «Στο
μέτωπο,στομέτωπο», «ΣτηνΚρήτη».
Αυτές τις μέρες έγιναν στην αγγλική βουλή
συζητήσεις πάνω στο Ελληνικό Ζήτημα. Το
πληροφορηθήκαμε από ένα «δελτίο
ειδήσεων» που μας φέρανε. Εκεί
διαβάσαμε την επίθεση που έκαναν του
Τσώρτσιλ οι Εργατικοί βουλευτές για την
εγκληματική του πολιτική στη δόλια μας
την πατρίδα. Και τα ονόματα αυτών των
βουλευτών είναι όλη μέρα στα στόματα
των κρατουμένων: «Μπήβαν, Λάσκυ».Μα
και με τα «Ρούσβελτ» και «Στάλιν»
απαντάμε στα τρομοκρατικά μέτρα του
άγγλουστρατοπεδάρχη.
Σουρουπώνει. Σιγά-σιγά ο θόρυβος και η
οχλαγωγή κοπάζουν. Οι κρατούμενοι
γυρίζουν στις σκηνές τους. Είναι πολύ
πικραμένοι. Σκότωσαν έναν δικό μας. Κι
επε ι δή δ ιαμαρ τυρηθήκαμε μας
τιμώρησαν με είκοσι μία μέρες νηστεία.
Πως θα περάσουν αυτές οι μέρες; Μια,
δυο, τρεις μέρες. Στην τέταρτη μέρα ο
συνταγματάρχης μας ανακοινώνει ότι μας
χαρίζει το υπόλοιπο της ποινής. (Κι ακόμα
ότι διατάχθηκαν οι σκοποί ναπυροβολούν
δύοφορές στοναέρα, για προειδοποίηση,
όταν πλησιάζει κανείς στα σύρματα και
κατόπι να χτυπάνε στο ψαχνό.). Τέσσερις
μέρες με 75 δράμια ψωμί. Είμαστε πολύ
εξαντλημένοι. Τα πόδια μας είναι

κομμένα, έχουμε πονοκέφαλο. Μήτε
σχεδόν που χαιρόμαστε ακούγοντας τον
άγγλο λοχία να προσθέτει: «Έρχεται
Επιτροπή από την Ελλάδα για να κάνει
ανακρίσεις καιθαφύγετεσύντομα».
Ζήσαμε τέσσερις μέρες φρικτές. Τέσσερις
μέρες ξαπλωμένοι στις σκηνές μας χωρίς
να μπορούμε να κάνουμε τίποτα.Μόνο το
μυαλό μας να σκέπτεται σκοτισμένο απ'
την πείνα: «Γιατί τραβάμε αυτά τα
μαρτύρια; Γιατί»;

Τα στρατόπεδα συνεννοούνται μεταξύ
τους με το «χωνί». Όταν πρόκειται ν'
αποφασισθεί κάποια κοινή ενέργεια προς
τοδιοικητή τουστρατοπέδου,ακούγεται:
«Προσοχή. Προσοχή. Καλούμε το 21
τετράγωνο. Μας ακούτε»; Κι έπειτα από
λίγο το τετράγωνο που καλείται απαντάει.
«Σας ακούμε». Κι αρχίζει η συνδιάλεξη. Οι
αραπάδες στις σκοπιές ανοίγουν στην
αρχή τόσα τα μάτια τους από περιέργεια
και έκπληξη. Αναρωτιούνται δίχως άλλο τι
άνθρωποι είναι αυτοί οι Ρωμιοί. Μα
κατόπιν το χωνί τους διασκεδάζει. Κι
έπειτα από λίγες μέρες τους βλέπουμε – η
σειρά μας να εκπλαγούμε – να κρατάνε
χωνί και να μας μιμούνται. «Προσοχή.
Προσοχή»! καθαρά, καθαρά σαν να ήταν
Έλληνες. Μα ένα πρωί ξημερώματα,
γελάσαμε με την καρδιά μας ακούγοντας
από σκοπιά το αγαπημένο τραγούδι των
κρατουμένων . «Ε ίμα ι του ΕΛΑΣ
αντάρτης». Τοσφύραγεέναςφρουρός.
Μας μιμούνται σε όλα. Δεν έρχονται ποτέ
μέσα στα τετράγωνα, μα κουβεντιάζουμε
μαζί τους πάνω απ τα σύρματα. Οι
περισσότεροι ε ίναι κοιμισμένοι ,
βρίσκονται σε ζωώδη σχεδόν κατάσταση.
Μα είναι και μερικοί πιο ξύπνιοι που κάτι
καταλαβαίνουν από εθνικό κίνημα.
Πάντως δεν χωνεύουν τους Άγγλους. Τις
ώρες που δεν έχουνε υπηρεσία πάνω στις
σκοπιές, παίζουν ζάρια έξω απ' τις σκηνές
της φρουράς. Είναι ένα απ' τα φρούτα του
πολιτισμού που τους πέρασαν οι Άγγλοι,
και το χασίσι είναι τοάλλο.
Σε μας, άλλοι μας φέρνονται καλά κι άλλοι
άσχημα. Μερικοί δεν μας αφήνουν να
πλησιάσουμε καθόλου τα σύρματα.
Πυροβολούν αμέσως. Κάθε μέρα
ακούγονται τέτοιοι πυροβολισμοί στο 381
Camp. Κι αναρωτιόμαστε με αγωνία:
σκοτώθηκεκανένας;
Στοστρατόπεδοείναι καιμερικοί Γερμανοί
και Ιταλοί αιχμάλωτοι απ' τις μάχες της
Αφρ ι κής . Τους Γερμανούς τους
χρησιμοποιούν σε βαριές δουλειές. Κάθε
πρωί περνάνε στο κεντρικό δρόμο με
κασμάδες και φτυάρια στους ώμους.
Πάντα ίδιοι. Στη γραμμή και με βήμα. Δε
μιλάνε, δε τραγουδάνε. Πάνε σκυφτοί με
κομμένα φτερά. Λέξη μαζί τους.

απαγορεύεται αυστηρά να τους
κουβεντιάζουμε. Όταν έρχονται για
δουλειά μέσα στα τετράγωνα, δεν μας
αφήνουν ούτε να τους πλησιάσουμε.
«Ξυπνήστε μωρέ» τους φωνάζει κανένας
μαςκαμιάφορά.
Οι Ιταλοί είναι πιο ελεύθεροι. Γυρίζουν
μόνοι τους και φτιάχνουν τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις. Στα κλεφτά μας πετάνε
κανένα νέο για τον πόλεμο, για την
κατάσταση στην Ελλάδα. Πολλές φορές
μας ρίχνουν και κανένα τσιγάρο. Είναι
αντιφασίστες, ξέρουν γιατί είμαστε στην
Ελ Ντάμπα. Τους νοιώθουμε ότι είναι
κοντάμας.
Μέσα στα τετράγωνα ζούμε όλοι μαζί:
φυματικοί, συφιλιδικοί, αυτοί που έχουν
ψώρα, έκζεμα κ.ά. ζητάμε από τους
Άγγλους να μεταφέρουν σε ξεχωριστά
τετράγωνα όσους έχουν μεταδοτικά
νοσήματα. «Οκέι» μας απαντούν οι
Άγγλοι, μα δεν κάνουν τίποτα. Άμα
αρρωστήσεις εδώμέσα, πρέπει να σφίξεις
τα δόντια σου. Καμιά σχεδόν υγειονομική
περίθαλψη. Υπάρχει ένα τετράγωνο που
λέγεται «νοσοκομείο», αλλά δεν έχει
πάρει παρά μονάχα το όνομα ενός τέτοιου
ιδρύματος. Το συσσίτιο είναι το ίδιο όπως
και στα τετράγωνα, τα σπουδαιότερα και
βασικότερα φάρμακα λείπουν. Μόνο αν
είσαι του θανατά υπάρχει ελπίδα να σε
μεταφέρουν στην Αλεξάνδρεια. Αλλά
αυτό εξαρτάται πάντοτε από το κέφι των
Άγγλων.
Ανάμεσα στους κρατούμενους, υπάρχουν
αρκετοί γιατροί. Τους έχουν εφοδιάσει με
μια ταινία που φορούν στο μπράτσο και
καθημερινά επισκέπτονται τα τετράγωνα.
Δεκάδες κρατούμενοι περιμένουν κάθε
μέρα το γιατρό, στη σκηνή που
προορίζεται για αναρρωτήριο μέσα σε
κάθε κέιτς. Μα τι να σου κάνουν κι αυτοί;
Περιορίζονται στο να δίνουν συμβουλές:
»Θέλεις βεντούζες» λέει στον ένα, στον
άλλο «πρέπει να κάνεις δίαιτα», και στον
τρίτο, «σου χρειάζεται το άλφα
φάρμακο».
Ειρωνεία, γιατί τιποτ' απ' όλα αυτά δεν
μπορεί να γίνει. Κι ο άρρωστος αντιδρά
μόνος τουστηναρρώστια.Φεύγονταςαπό
δωόλοι θαπάρουμεμαζί μας στην Ελλάδα
κάποια ανάμνηση. Ιδίως ρευματισμούς
και νεφρά από τη μεγάλη νυχτερινή
υγρασία και την άμμο που υπάρχει στο
νερό . Ο Ερυθρός Σταυρός , που
επανειλημμένα με υπομνήματα μας
καλέσαμε, ούτε που εμφανίζεται. Δεν
είναι μέσα στον κύκλο της δράσης του να
φροντίζει για…εγκληματίες, κακούργους!
Τις πρώτες μέρες ψοφάμε για κανένα νέο.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον
υπόλοιπο κόσμο. Οι Άγγλοι και οι
«Κύπριοι» μας φουρνίζουν διάφορες
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ψευτιές κι αυτές συγκεχυμένες κι
αόριστες. Μα ο Σκόμπυ δεν μας ξεχνάει.
Στις δέκα μέρες επάνω, μας στέλνει το
«Δελτίο» του.Μεαπληστία τα'αρπάζουμε
και το διαβάζουμε. Ας είναι και του
Σκόμπυ, κάτ ι θα βγάλουμε. Και
μαθαίνουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται
μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ότι οι λαϊκές
δυνάμεις δεν έκαναν ούτε ρούπι από τη
θέση που κατείχαν. Μαθαίνουμε ακόμα
για τη συζήτηση που έγινε στην αγγλική
Βουλή πάνω στο Ελληνικό ζήτημα και την
κοροϊδία που πάτησαν στον Τσώρτσιλ οι
άγγλοι Εργατικοί βουλευτές. Ακόμα
πληροφορούμαστε για τις νίκες του
Κόκκινου Στρατού που εξαπέλυσε νέα
τρομερή επίθεση με αντικειμενικό σκοπό
το Βερολίνο και την εξέλιξη του πολέμου
στηνάπωανατολή.
Το «Δελτίο» που μας φέρνουν κάθε δυο-
τρεις μέρες δεν το διαβάζουμε απλώς, το
μελετάμε. Ατέλειωτες συζητήσεις
γίνονταια πάνω σε κάθε του είδηση. Κάθε
γραμμή του αναλύεται. Κατόπι μας
φέρνουν ελληνικές εφημερίδες της
Αιγύπτου. Την «Ανατολή», το «Φως» και
τον «Ταχυδρόμο». Κίτρινες φυλλάδες. Τις
διαλέγουν σκόπιμα οι ελληνικές αρχές,
από το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Για να
μας παραπλανήσουν και να ρίξουν το

ηθικό μας. Αλλιώς τι σκοπό έχουν; Όχι
βέβαια γι την ψυχαγωγία μας. Γιατί τότε
θα μπορούσαν να μας στείλουν καμιά
εφημερίδα της ανθρωπιάς. Ενώ αυτές
είναι λυσσασμένα αντιλαϊκές. Μα μείς τις
υποδεχόμαστε με τη μεγαλύτερη… χαρά,
ότανέρχονται.
Κάτω απ' τις ψευτιές τους και τις
συκοφαντίες τους, ανακαλύπτουμε την
αλήθεια. Συνήθως οι άγγλοι λοχίες τις
φέρνουν τα' απόγευμα. Τότε, μετά το
προσκλητήριο σχηματίζονται ομάδες-
ομάδες κρατουμένων και οι πιο
γραμμα τ ι σμ έ νο ι δ ι αβά ζ ου ν τ ι ς

εφημερίδες δυνατά και τις αναλύουν. Έτσι
πια παρακολουθούμε τα γεγονότα.
Εκκένωση της Αθήνας από τον ΕΛΑΣ,
ανακωχή, Συμφωνία τηςΒάρκιζας.
Δενπρόκειται νακάτσουμεπιαπολύκαιρό
εδώ. (συνεχίζεται με ντοκουμέντα του
ΑλέξηΚαρρέρ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ
ΕνΑθήναις τη3/4/1945
ΔιεύθυνσιςΠοινικώνΥποθέσεων
ΤμήμαΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Βεβαιούται ότι οΚαρρέρΑλεξ. Συλληφθείς
κατά την διάρκειαν του στασιαστικού
κινήματος και κρατηθείς εις το εν Αιγύπτω
στρατόπεδον, αφέθη ελεύθερος, ενταύθα
την 18ην Μαρτίου, βάσει αποφάσεως της
υπό του νόμου 88/1945 συσταθείσης
τριμελούς εκ δικαστών επιτροπύς, ήτις
διέκοψεν την προφυλάκισιν αυτού λόγω
ελλείψεως σαφών ενδείξεων ενεργού

συμμετοχής εις το στασιαστικόν κίνημα ή
υποθάλψεωςαυτού.
Ο προϊστάμενος της Δ)σεως ΠΟιν.
Υποθέσεων
Ιακ. Ζαγκαρόλας

Μετά την Ελ-Ντάμπα, τον Αλέξη Καρρέρ
τον περίμεναν διώξεις και εξορία στην
Ικαρία. Ιδούκαι τοαποδεικτικόστοιχείο.

ύμφωνα με τα στοιχεία που
δόθηκαν στην 3η Συνδιάσκεψη του
ΚΚΕ (10-14.10.1950), οι πολιτικοί

πρόσφυγες ήταν 55.881 και κατανέμονταν
ως εξής: Ρουμανία 9.100, Τσεχοσλοβακία
11.941, Πολωνία 11.458, Ουγγαρία 7.253,
Βουλγαρία 3.021, Γερμανία 1.128,
Σοβιετική Ένωση 11.980 (αυτά τα στοιχεία
τροποποιήθηκαν στην πορεία λόγω
μετακινήσεων και αύξησης του αριθμού
τωνοικογενειών.
Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες οι
πολιτικοί πρόσφυγες έγιναν δεκτοί με
στοργή και εγκαρδιότητα. Βοηθήθηκαν με
πολλούς τρόπους να ενταχτούν στις νέες
κοινωνίες.
(…) Ο Κόλμπι, μόνιμος παρατηρητής του
ΟΗΕ και μέλος της Διεθνούς Ένωσης την
Προστασία του Παιδιού, που επισκέφτηκε
τα Ελληνόπουλα στην Τσεχοσλοβακία, σε
συνέντευξή του (30.1.1952) στον
ανταποκριτή του Θεόδωρο
Δογάνηείπε:
«Τα Ελληνόπουλα στην Τσεχοσλοβακία
είναι σε εξαιρετική κατάσταση υγείας και
φαίνονται τόσο ευτυχισμένα, που θα
ευχόμασταν όλα τα παιδιά του κόσμου να
είχαν αυτή την έκφραση στα πρόσωπά
τους.»
Στην εισήγηση της ΚΕ του ΚΚΕ προς την 3η
Συνδιάσκεψη, διαβάζουμε για τους
πολιτικούς πρόσφυγες στη Σοβιετική
Ένωση:
«Από τους άξιους μαχητές του ΔΣΕ, όπως
ήταν επόμενο, ξεπήδησε μαζικό το κίνημα
των σταχανοφικών, ουντάρνικων και
πρωτοπόρων στη δουλειά, με σίγουρη την
προοπτική ότι το κίνημα αυτό, με βάση τις
κατακτήσεις της άμιλλας, θα μεγαλώσει
πιο πολύ και θα ανέβει σε ανώτερο
ποιοτικάεπίπεδο.
(… ) Από τ ι ς πρώτες μέρες της
εγκατάστασης των πολιτικών προσφύγων
συγκροτήθηκαν Κομματικές Οργανώσεις
του ΚΚΕ, καθώς και σύλλογοι πολιτικών
προσφύγων. Οι Οργανώσεις του
Κόμματος ήταν η ψυχή και η καθοδήγηση
στη δράση των προσφύγων Στη βασική
τους αποστολή συμπεριλαμβανόταν η
βοήθεια για την προσαρμογή των
πολιτικών προσφύγων στις νέες συνθήκες
ζωήςκαιδράσης.
Κεντρικό πρόβλημα για τους πολιτικούς
πρόσφυγες του ΔΣΕ αποτελούσε η
εκπαίδευση και γενικότερα η μόρφωση
των χιλιάδων παιδιών από το Μάη του
1948 είχε συγκροτηθεί από την

ΝτοκουμέντατουΑλέξηΚαρρέρ
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Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση
(ΠΔΚ) ειδική επιτροπή με την ονομασία
Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ).
Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο
διακεκριμένος χειρουργός Πέτρος
Κόκκαλης. Αυτή η επιτροπή συγκρότησε
την Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, που
την αποτέλεσαν παιδαγωγοί και
λ ο γ ο τ έ χ ν ε ς , ό πω ς ο ι Γ ι ώ ρ γ η ς
Αθανασίαδης, Έλλη Αλεξίου, Γιάννης
Κούρτης, Μέλπω Αξιώτη, Δημήτρης
Φωτόπουλος, Μαρίκα Μινεέμη, Χριστίνα
Κούρτη, ΘανάσηςΜητσόπουλος,Μιχάλης
Οικονόμου, Στράτος Τσιρατζίδης κ.ά.
Αργότερα προστέθηκαν στην ΕΒΟΠ ο
ΓιώργηςΖωίδης, ηΡούλαΚουκούλουκ.ά.
… Τ α ε λ λ η ν ι κ ά σ χ ο λ ε ί α ή τ α ν
ενσωματωμένα στα τοπικά σχολεία των
ωρών υποδοχής των προσφύγων. Τα
μαθήματα που διδάσκονταν στα ελληνικά
σχολεία ήταν: Ελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία, γεωγραφία, πατριδογνωσία
και ελληνική Ιστορία. Συντάχτηκαν από
τους πρόσφυγες εκπαιδευτικούς
εγχειρίδια Γραμματικής και Συντακτικού.
ΗΈλληΑλεξίουσημείωσε:
«Οι βιβλιοθήκες του Βουκουρεστίου ήταν
καταπληκτικές. Είχαν Ρήγα, είχαν των
Φαναριωτών κείμενα, του Ιερατείου
κείμενα, χειρόγραφα μεγάλης αξίας. Αλλά
εκείνα που μας βοήθησαν στη συγγραφή
των σχολ ι κών β ιβλ ίων ήταν τα
περισσότερα στη βιβλιοθήκη της
Βουδαπέστης. Ο παλιός γνωστός
ελληνιστής, ο μακαρίτης ο Χόρβαρτ, είχα
δημιουργήσει πολύ πλούσια βιβλιοθήκη
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ήταν και ο
ίδιος ένας φωτισμένος δημοτικιστής. Η
βιβλιοθήκη της Βουδαπέστης στάθηκε
ένας θερμός συμπαραστάτης στη σύνταξη
τωνπρώτωνβιβλίωνμας.»
(…)Καιαπόέκθεσηγια τηΛΔΓερμανίας:
«… Τα σπίτια που μένουν οι νέοι και τα
παιδιά μας, χωρίς εξαίρεση, είναι από τα
καλύτερα. Άνετα, υγιεινά, μ' όλες τις
ανέσεις. Τι περιέχουν τα σπίτια: Δωμάτια
ύπνου με κανονικό αριθμό κρεββατιών.
Καθαρά σεντόνια. Από 3-4 κουβέρτες.
Ντουλάπες. Κομοδίνα. Τραπέζια.
Καρέκλες. Πολυθρόνες. Διακόσμηση ε
διάφορες φωτογραφίες και εικόνες.
Πλυσταριό Μπάνιο. Γραφεία. Λέσχες με
πιάνα. Ραδιόφωνα. Σκηνές θεάτρου.
Πίστα χορού. Κήπους, γήπεδα, πισίνες
κλπ. (…) για ντύσιμο έχουν: Από 2-3 καλά
κουστούμια, φόρμες δουλειάς, 3-4
ζευγάρια παπούτσια. Τα κορίτσια από 4-5
φουστάνια καινούργια (τώρα ξανάδωσαν
πάλι). Παλτά, αδιάβροχα, καμπαρδίνες,
τσάντες, είδη αθλητισμού, εκπολιτισμού
κλπ. (Αρχείο ΚΚΕ, Έγγραφο 223652, ΕΒΟΠ:
Έκθεση του Μήτσου Κηπουρού για την
μόρφωση και κατάρτιση των νέων και των

παιδιώνστηΓερμανία, 10.7.1952).
Στις χώρες φιλοξενίας των πολιτικών
προσφύγων κυκλοφορούσαν διάφορα
κομματικά έντυπα με περιεχόμενο
προσαρμοσμένο στις εκεί συνθήκες, που
αφορούσε την οικοδόμηση στη Σοβιετική
Ένωση και σε άλλες χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, εκλαΐκευε τα
παραδείγματα της πρωτοποριακής
δουλειάς των εργαζομένων και γενικά τη
ζωή των πολιτικών προσφύγων, άνοιγε
μέτωπο στις αδυναμίες που υπήρχαν.
Ταυτόχρονα συγκροτούνταν συντακτικές
επιτροπές και ένα πλατύ δίκτυο
συνεργατών και ανταποκριτών των
εντύπωνμεσημαντικήσυμβολή.
Στην ιστορία των πολιτικών προσφύγων
περιλαμβάνεται και η δράση της
Ε θ ν ι κ ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ή ς
Λαϊκοδημοκρατικής Σλαβομακεδονικής
Οργάνωσης «¨Ηλιντεν» (συνώνυμο της
αστικοδημοκρατικής εξέγερσης του
Ήλιντεν, στις 2.8.1903 – με το παλιό
ημερολόγιο 20 Ιούλη – ενάντια στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Περισσότερα
για την οργάνωση «Ήλιντεν», βλ. στο
Παράρτημα του Δοκιμίου, σελ. 627-628),
η οποία ιδρύθηκε για να συσπειρώσει
τους Σλαβομακεδόνες μαχητές του ΔΣΕ
πουαντιδρούσανστηνπολιτική τουΤίτο.
Συνολικά η ιστορία των πολιτικών
προσφύγων είναι πλευρά της ιστορίας του
Κόμματος και του επαναστατικού
κινήματος που απαιτεί ιδιαίτερη
ενασχόληση και μάλιστα ξεχωριστά για
την κάθε χώραυποδοχής τωνπροσφύγων.
Έτσι θα μελετηθεί σε βάθος η πλούσια
θετική και αρνητική πείρα της, με
δεδομένο ότι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες
υπήρξανδιαφορετικέςσυνθήκες.
Η πολιτική και η γενικότερη κοινωνική
πορεία της ζωής των πολιτ ικών
προσφύγων ήταν στενά δεμένη με την
πορεία των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, βεβαίως
και του ΚΚΕ. Επομένως, επέδρασαν στη
ζωή τους οι αλλαγές της πολιτικής
γ ρ α μ μ ή ς τ ω ν Κ Κ ε ξ ο υ σ ί α ς , η
εσωκομματικήδιαπάληστοΚΚΕ.

Η στάση του Τίτο και της ηγεσίας του ΚΚ
Γιουγκοσλαβίας απέναντι στον αγώνα του
ΔΣΕ προκάλεσε αντιδράσεις σε πολλούς
Σ λ α β ο μ α κ ε δ ό ν ε ς μ α χ η τ έ ς τ ο υ
Δημοκρατικού Στρατού. Από το 1950 είχαν
αρχίσει να διαφαίνονται εξελίξεις στο
ζ ή τ η μ α τ η ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ ω ν
Σλαβομακεδόνων και της επιρροής που
ασκούσε το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας στις ήδη

υπάρχουσες οργανώσεις, όπως στη ΝΟΦ
(ΛαϊκόαπελευθερωτικόΜέτωπο) κ.ά.
Έτσι, τον Απρίλη του 1952, έπειτα από
πρόταση της καθοδήγησης του ΚΚΕ,
ιδρύθηκε η Εθνικοαπελευθερωτική
Λαϊκοδημοκρατική Σλαβομακεδονική
Οργάνωση «Ήλιντεν» στη θέση των
σλαβομακεδονικών οργανώσεων που ήδη
υπήρχαν: ΝΟΦ (Λαϊκό Απελευθερωτικό
Μέτωπο), ΝΟΜΣ (Λαϊκή Απελευθερωτική
ένωση Νεολαίας) και ΑΦΖ (Αντιφασιστικό
Μέ τωπο Γ υ να ι κώ ν ) , ο ι ο π ο ί ε ς
χαρακτηρίστηκαν«τιτικές».
Το ιδρυτικό Συνέδριο της οργάνωσης
«Ήλιντεν» πραγματοποιήθηκε στις 1-
3 .4 .1952, με τη συμμετοχή 163
αντιπροσώπων από τη Βουλγαρία, την
Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, την
Πολωνία και τη Ρουμανία. Στην ιδρυτική
διακύρυξη της οργάνωσης αναφέρονταν
ανάμεσασεάλλα:
«(…) Το λαμπρό όμως αυτό εθνικό,
α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό κ ί ν η μ α τ ο υ
σλαβομακεδόνικου λαού, όπως και η
λαϊκοδημοκρατική επανάσταση στην
Ελλάδα, ανακόπηκε από την επέμβαση
των αμερικάνων και των άγγλων και την
τιτική προδοσία που μας χτύπησε
πισώπλατα.(…)
(…) Γι' αυτό, το Συνέδριο μας του
«Ήλιντεν», εκφράζοντας τη θέληση του
σλαβομακεδόνικου λαού, με αγανάκτηση
καταδίκασε την τιτική αυτή συμμορία.
Διέλυσε τα κατασκευάσματα του Τίτο, τις
προδοτ ικές και αντ ιμακεδόνικες
οργανώσεις ΝΟΦ-ΝΟΜΣ-ΑΦΖ και ίδρυσε
τ η ν έα εθ ν ι κο απ ε λ ε υ θ ε ρω τ ι κ ή
λαϊκοδημοκρατική σλαβομακεδόνικη
οργάνωση«Ήλιντεν».»
Ανάμεσα στους σκοπούς της οργάνωσης
αναφέροντανκαιοι εξής:
« Γ ι α τ ην εθ ν ι κ ή ι σ ο τ ι μ ί α τ ο υ
σλαβομακεδόνικου λαού, δηλαδή για την
πολιτική του αυτοδιοίκηση, που σημαίνει
αυτοδιοίκηση εδαφική, διοικητική,
οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική,
εκπολιτιστική, θρησκευτική.

Για την ελεύθερη χρήση της
μητρικής τουγλώσσας.

Για τηνΕιρήνη.
Για την εγκαθίδρυση της λαϊκής

δημοκρατίαςστηνΕλλάδα.»
Η οργάνωση διέθετε παραρτήματα στην
Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και
την ΕΣΣΔ. Τα περισσότερα στελέχη της
υπήρξαν μαχητές και αξιωματικοί του ΔΣΕ,
ενώ στην πλειοψηφία τους ήταν
καινούργια στελέχη. Μεταξή αυτών οι
εξής: Παντελής Βαϊνάς, Μήτσος Βελάκης
(Τσεχοσλοβακία), Μήτσος Γουμπιδένης
(ΕΣΣΔ), Τάσος Γουσόπουλος, Σταύρος
Κωτσόπουλος, Νίκος Κυρίτσης (Σχολή

Παράρτημα,σ. 627-628

ΗΟργάνωση«Ήλιντεν»

-

-
-
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Μπελογιάννη), Θεόδωρος Καραμέσης
(Ρουμανία), Παύλος Κούφης (Εκδοτικό),
Μιχάλης Μάλλιος (ΕΣΣΔ), Κώστας
Νοβάτσης (Πολωνία), Στέργιος Ντάτσιος,
Πασχάλης Πασχαλέφσκη (Βουλγαρία),
Αντώνης Σικοβίτσας (Κλουζ), Αλέκος
Χατζητάσκος (Τσεχοσλοβακια), Λευτέρης
Ραύτος (Ρουμανία), Κώστας Χρυσάφης
(Ουγγαρία) κ.ά. (Κατάλογος στελεχών
Σλαβομακεδώνων, που παρατίθεται στο
Αρχείο ΚΚΕ, Έγγραφο 253635, σημείωμα-
Συνεδρίαση της κομματικής φράξιας του
Προεδρείου του ΚΣ της Οργάνωσης
«Ήλιντεν», 4.6.1956,σελ.5).
Η οργάνωση «Ήλιντεν» εξέδωσε ομώνυμο

περιοδικό στη σλαβομακεδονική γλώσσα,
παιδικό περιοδικό με τον τ ίτλο
Μακεδόντσε, καθώς και σειρά σχολικών
και λογοτεχνικώνβιβλίων.
Οι εξελίξεις στο ΚΚΕ μετά από την 6η
Πλατιά Ολομέλεια (1956) δεν άφσαν
ανεπηρέαστη την «Ήλιντεν». Στη
συνεδρίαση της κομματικής φράξιας του
προεδρείου του ΚΣ της οργάνωσης, στις
4.6.1956, αποφασίστηκε να συνέλθει
συνδιάσκεψη των Σλαβομακεδώνων, για
να αποφασίσε ι τη δ ιάλυση της
οργάνωσης.
Το σκεπτικό και η διάλυση της «Ήλιντεν»
ανακοινώθηκεστοπεριοδικόΝέοςΚόσμος

σε άρθρο με τίτλο «Το Μακεδονικό εθνικό
ζήτημα στο φως των αποφάσεων της 6ης
Ολομέλειας». (1957).

Φωτογραφίες του Κώστα Γκουλιαμάνη,

γεννήθηκε στη Βουλγαρία και

μεγάλωσε στην Τσεχοσλοβακία. Από ότι

βλέπουμε, από τις φωτογραφίες και

άλλο υλικό, δε φαίνεται να «υπόφεραν»

τόοοοσο πολύ, όπως το θέλουν μερικοί

«ιστοριογράφοι» των διάφορων

αστικών εφημερίδων, τα παιδιά του

παιδοσώσιμου, δηλαδή του Εμφυλίου

πολέμου…

1950

Βουλγαρία

Τσεχοσλοβακία
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IV

Έ
τσι έμαθα το δεύτερο σημαντικό
πράμα: Ότι ο πλανήτης απ' όπου
ερχόταν δεν ήταν πιο μεγάλος

απόσπίτι.
Αυτό βέβαια δε με ξάφνιασε και πολύ.
Ήξερα πως εκτός από τους μεγάλους
πλανήτες, όπως η Γη, ο Δίας, ο Άρης, η
Αφροδίτη, που τους έχουν δώσει
όνομα, υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι,
καμιά φορά τόσο μικροί, που ακόμα
και με τηλεσκόπιο, δύσκολα τους
διακρίνεις. Όταν ένας αστρονόμος
ανακαλύπτει έναν απ' αυτούς, του
δίνει για όνομα έναν αριθμό τον
φωνάζει , για παράδειγμα, «ο
αστεροειδής 3251». Έχω τους λόγους
μου να πιστεύω πως ο πλανήτης απ'
όπου ερχόταν ο μικρός πρίγκιπας ήταν
ο αστεροειδής Β612. Αυτό τον
αστεροειδή τον είχε δει μία και
μοναδική φορά με το τηλεσκόπιο ένας
Τούρκοςαστρονόμος, το1909.
Ε ί χε κάνε ι τότε μ ια σοβαρή
παρουσίαση της ανακάλυψής του σ'
ένα διεθνές συνέδριο Αστρονομίας.
Όμως κανείς δεν τον είχε πιστέψει,
εξαιτίας της φορεσιάς του. Έτσι είναι
οιμεγάλοι.
Ε υ τ υ χ ώ ς γ ι α τ η φ ή μ η τ ο υ
αστεροειδούς Β612, ένας Τούρκος
δικτάτορας επέβαλε στο λαό του, με
την απειλή του θανάτου, να ντύνεται
σαν Ευρωπαίος. Ο αστρονόμος
ξανάκανε την παρουσίασή του το 1920
ντυμένος μ' ένα πολύ κομψό ρούχο.
Τούτη τη φορά όλοι συμφώνησαν μαζί
του.
Αν σας διηγήθηκα τόσες λεπτομέρειες
για τον αστεροειδή Β612 κι αν σας
εμπιστεύτηκα τον αριθμό του, γι' αυτό
φταίνε οι μεγάλοι. Στους μεγάλους
αρέσουν τα νούμερα. Όταν τους
μιλάτε για έναν καινούριο φίλο, δε
ρωτάνε ποτέ τα ουσιώδη. Δε λένε
ποτέ: «Πώς είναι η φωνή του; Ποια
είναι τα' αγαπημένα του παιχνίδια;
Κάνει συλλογή από πεταλούδες;» Σε

ρωτάνε: «Πόσα κερδίζει ο πατέρας
του;» Τότε μόνο νιώθουν πως τον
γνωρίζουν. Αν πείτε στους μεγάλους:
«Είδα ένα ωραίο σπίτι με κόκκινα
τούβλα, με γεράνια στα παράθυρα και
περιστέριαστηστέγη…», δενμπορούν
να τοφανταστού. Πρέπει να τους πεις:
«Είδα ένα σπίτι αξίας εκατό χιλιάδων

φράγκων». Τότε αναφωνούν: «Τα
όμορφο!»
Οπότε, αν τους πείτε: «Η απόδειξη
πως ο μικρός πρίγκιπας υπήρξε είναι
πως ήταν γοητευτικός, πως γελούσε
και πως ήθελε ένα αρνί. Όταν θέλεις
ένα αρνί, δεν μπορεί παρά να
υπάρχεις», θ' ανασηκώσουν τους
ώμους και θα σας πουν πως
παιδιαρίζετε. Αν όμως τους πείτε: «Ο
πλανήτης απ' όπου ερχόταν είναι
αστεροειδής Β612», τότε θα πειστούν
και θα σας αφήσουν ήσυχους με τις
ερωτήσεις τους. Έτσι είναι αυτοί. Μην
τους κρατάτε κακία. Τα παιδιά πρέπει
να 'ναι επιεικήμε τουςμεγάλους.
Εμείς, βέβαια, που καταλαβαίνουμε
τη ζωή αδιαφορούμε για τους
αριθμούς. Θα προτιμούσα τούτη η

ιστορία ν' άρχιζε σαν παραμύθι. Θα μ'
άρεσεναέλεγα:
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας
μικρός πρίγκιπας που κατοικούσε σ'
έναν πλανήτη, ίσα που τον χωρούσε,
και χρειαζόταν κάποιο φίλο…» για
όσους καταλαβαίνουν τη ζωή θα
έμοιαζεπολύπιοαληθινό.
Δε θα μ' άρεσε το βιβλίο μου να
διαβαστεί επιπόλαια. Με πονάει όταν
διηγούμαι αυτές τις αναμνήσεις. Πάνε
κιόλας έξι χρόνια που ο φίλος μου
έφυγε με το αρνί του Κι αν προσπαθώ
τώρα να τον περιγράψω, είναι για να
μην τον ξεχάσω. Είναι λυπηρό να
ξεχνάς έναφίλο. Δεν τυχαίνει σε όλους
να έχουν έναφίλο. Κι έπειτα μπορεί να
καταντήσω σαν τους μεγάλους, που
νοιάζονται μόνο για τους αριθμούς.
Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους
που μ' έκαναν ν' αγοράζω μπογιές και
μολύβια. Είναι δύσκολο στην ηλικία
μου να ξαναρχίσεις να σχεδιάζεις,
όταν η μοναδική σου απόπειρα ήταν
εκείνη στα έξι σου χρόνια, με τον
κλε ισ τό κ ι ανο ιχ τό βόα . Θα
προσπαθήσω, βέβαια, να φτιάξω
πορτρέτα που να του μοιάζουν όσο
γίνεται πιο πολύ. Όμως δεν είμαι
σίγουρος πως θα τα καταφέρω. Το ένα
σχέδιο μου βγαίνει καλό και το άλλο
δεν του μοιάζει καθόλου. Πέφτω λίγο
έξω και στο ύψος. Τη μια ο μικρός
πρίγκιπας παραείναι ψηλός. Την άλλη
πολύ κοντός. Διστάζω επίσης ως προς
το χρώμα του ρούχου. Προχωρώ
λοιπόν στα ψαχτά, κουτσά στραβά.
Είναι σίγουρο πως θα πέσω έξω και σε
άλλες λεπτομέρειες, πιο σημαντικές.
Όμως αυτό πρέπει να μου το
συγχωρέσετε. Ο φίλος μου δεν έδινε
ποτέ εξηγήσεις. Μπορεί να πίστευε
πωςήμασταν ίδιοι κι όμοιοι.Όμωςεγώ
δυστυχώς δεν ξέρω να βλέπω αρνιά
μέσα απ' τα κασόνια. Ίσως να 'μια κι
εγώ λίγο σαν τους μεγάλους. Πρέπει
ναγέρασα.

Σ ε
λ ί

δ
α τω ν

πα
ι δι ών

ΟΜικρός Πρίγκιπας, Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, Εκδόσεις Πατάκη
(Ο μικρός Πρίγκιπας πάνω στον αστεροειδή Β612)
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Α
πό τη Θεσσαλον ίκη

γ ρ ά φ ε ι ο Ν ί κ ο ς

Κ α λ ό γ ε ρ ο ς , σ τ ε ν ό ς

συνεργάτης τουπεριοδικούμας:

Μορφέςηρώων

Ελένη Τάκα, αυτή η λεβέντισσα

αντάρτισσα, πολέμησε στον Γράμμο

και στο Γκόλιο παλικαρίσια στις

γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού

Ελλάδας. Γεννήθηκε στο γνωστό

ανταρτοχώρι Φιλλιπαίοι Γρεβενών.

Στις αρχές του 1947 μπήκανε οι

γνωστοί τρομοκράτες Γυροβολαίοι

στο χωριό της. Και μπροστά στα μάτια

της Ελένης και του μικρότερου

αδερφού της Βασίλη σφάξανε με το

μαχαίρι τη μάνα της Μαρία. Η αιτία

ήταν γιατί έδωσε ψωμί και τυρί στους

αντάρτες. Μετά από αυτό το

απάνθρωπο έγκλημα, η Ελένη πήρε

από το χέρι τον μικρό αδερφό της

Βασίλη και βγήκαν στο βουνό

αντάρτες. Όπως και ο πατέρας της

Κυριαζής. Ο πατέρας της και ο Βασίλης

ζήσανε ως πολιτικοί πρόσφυγες στην

Τσεχοσλοβακία. Επέστρεψαν στην

Ελλάδα. Εδώ αφήσανε την τελευταία

τους πνοή πιστοί στα ιδανικά του

αγώνα. Η Ελένη μετά την υποχώρηση

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,

τον Αύγουστο του 1949 βρέθηκε στην

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Που πάμε, Καπετάνιε μου

Νίκος Καλόγερος

Στου Γράμμου στα ψηλά βουνά Και στην Τασκέντη φτάσαμε
Στο Γκόλιο, στα τσουγγάρια στην ηρωική Ρωσία.
Εκεί που πολεμούσανε αντάρτες παλληκάρια Μας έντυσαν, μας μόρφωσαν
Εκεί σε πρωτογνώρισα μας γιάναν τις πληγές μας
Αντάρτισσα, γλυκιά μου. Και γίναμε ζευγάρι ζηλευτό
Ήσουν παιδί, ήμουν παιδί μας θαύμαζε η κοινωνία.
Ήμασταν δυο βλαστάρια. Κάναμε χρόνια και καιρούς
Παλεύαμε για λευτεριά στον τόπο μας να 'ρθούμε.
για λαοκρατία Άρπαξαν τα σπιτάκια μας
Απ' τη δυνατή σου τη φωνή άρπαξαν τα χωράφια
Τους έπιανε η φοβέρα που ποτισμένα τα είχαμε
Όταν εσύ εφώναζες: «Επάνω τους, αέρα!...» με αίμα και ιδρώτα.
Τα μάτια σου τα λαμπερά Και απ το μηδέν αρχίσαμε,
Βγάζανε φωτιές τη νύχτα. γίναμε νοικοκυραίοι,
Και απ' τα ξανθά σου τα μαλλιά σταθήκαμε στα πόδια μας
Μοσχοβολούσαν τα Αη βουνά χάρη στην κατάρτιση μας
Σαν τα 'παιρνε ο αέρας. και στη μόρφωσή μας
Το Γκόλιο εγκαταλείψαμε που μας μάθανε στην προσφυγιά
με δάκρυα και πόνο. οι χώρες του σοσιαλισμού.
Με προδοσία το πήρανε Άσπρισαν τα μαλλάκια μας
Οι ντόπιοι και ξένοι λακέδες. γέρασαν τα κορμιά μας
Και σαν πουλιά πετάξαμε και τα αγαπητά τα εγγόνια μας
Και πιάσαμε λιμάνι. και τα δισέγγονά μας,
Το λέγανε Δυρράχιο, όλα μαζί φωνάζουνε
το λέγαν Αλβανία παππού, γιαγιά προσέχτε
και στο καράβι μπήκαμε μην χάσετε τη στράτα…
άγνωστο για πού πάμε. Δεν είμαστε νιοι, ωρέ παιδιά
Μα ο νους μας όλο πίσω γύριζε καμιά φορά
Στη ματωμένη χώρα. δεν ήμασταν παλληκάρια
Βλέπαμε τ' αδέλφια μας που πολεμούσαμε σαν τα θεριά
στις φυλακές κλεισμένα. το φασισμό
Και μέσα στα βάθη του ωκεανού στου Γκόλιου τα τσουγγάρια;
Ακούγεται της αντάρτισσας η φωνή Αν πάτε παιδιά στη Γράμμουσα,
-Πού πάμε, καπετάνιε μου να πάτε και στο Γκόλιο
Που πάμε αρχηγέ μου κρατήστε ενός λεπτού σιγή
Πούνε τ' αδέλφια μας για κείνα τα βλαστάρια
Πούναι οι αντάρτες οι πολλοί που δώσανε το αίμα τους
Που πολεμούσαμε μαζί; για τη γλυκιά πατρίδα.
Και ο μπαρουτοκαπετάνιος αρχηγός Να πάτε στο Ουζμπεκιστάν
Ραγίζει, κόβεται στα δυο. στην έρημη Τασκένδη
Δεν έχει φωνή, μένει βουβός. εκεί που γεννηθήκατε
Μα σε λίγο ο πληγωμένος Αρχηγός κι ακούστηκε το πρώτο κλάμα.
βρίσκει τη δύναμη απαντά Εκεί σπουδάσατε δωρεάν
«Κάνε κουράγιο ανταρτοπούλα μου και δεν σας έδιωχνε κανείς
Κάνε κουράγιο γιε μου απ' τη δουλειά.
Η μνήμη τους θα μείνει μέσα μας Και εκεί υπάρχουν θαμμένοι
Για πάντα ριζομένη.

Υπάρχουν κι επιζώντες.
Δώστε τους χαιρετίσματα

*Γκόλιο=γυμνό Και πέστε τους πως
*Τσουγγάρια= χαμηλοί θάμνοι Τους θυμούμαστε ακόμα.

,

,

αγωνιστές,
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μακρινή Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν

της πρώην σοβιετικής Ένωσης. Εκεί

παντρεύτηκε και δημιούργησε

οικογένεια. Σήμερα είναι κάτοικος

στον Βόλο. Άνδρα είχε τον καλόγερο

Κώστα από τις Εκκλησιές Γρεβενών.

ΕΠΟΝίτης, ΕΛΑΣίτης της Εθνικής

Α ν τ ί σ τ α σ η ς κα ι ή ρωα ς τ ο υ

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν

πρόλαβε να γυρίσει στην πατρίδα του

που γι' αυτήν τα έδωσε όλα για όλα

όλη η οικογένειά του. Πέθανε στην

Τασκένδη το 1986. Οι ίδιοι οι

τρομοκράτες Γυροβολαίοι το 1946,

του Αγίου Δημητρίου μπήκαν στο

χωριό μας Εκκλησιές Γρεβενών και

σκότωσαν τον σύντροφο Βαγγέλη

Γαβρίλη (τον θείο μου) και τους τρεις

ΕΠΟΝίτες: Καλόγερο Γιάννη (τον

πρώτο αξάδερφο μου), Δημήτρη

Στούπα και Λάμπρο Στούπα (επίσης

εξαδέλφια μου). Και οι τρεις τους ήταν

17 χρονών. Εκτός από αυτό το

ντοκουμέντο, αγαπητή Τασούλα, και

τη φωτογραφία της ηρωίδας

αντάρτισσας, να δημοσιευτεί και το

ποίημα «Που πάμε Καπετανιέ μου».

Παλιότερα είχε δημοσιευθεί στο

περιοδικό των πολιτικών προσφύγων

και οι επιζήσαντες αντάρτισσες όταν

με συναντούν το θυμούνται με

νοσταλγία και υπερηφάνεια. Και μου

λένε πως αυτή η αφήγηση, δηλαδή

αυτό το ποίημα είναι μια αληθινή

ανάμνηση και μας θυμίζει του

ηρωικούς μας αγώνες την περίοδο του

1946-1949 και την αλησμόνητη

προσφυγιά στις πρώην σοσιαλιστικές

χώρες που ζήσαμε τα καλύτερα χρόνια

της ζωήςμας.
Σας παρακαλώ , Σύν τα ξη της

«Καλημέρας» και σας προσωπικά,

αγαπητή Τασούλα, να δημοσιευθεί

όλο το ντοκουμέντο στο περιοδικό

σας. Θα βρει μεγάλη απήχηση στους

αναγνώστες κα ι ιδ ι κά σ τους

απόγονους της Εθνικής Αντίστασης

και του Δημοκρατικού Στρατού

Ελλάδας.
Με εκτίμηση και βαθιά συγκίνηση,

ΚαλόγεροςΝίκος,Αύγουστος, 2012

Α
πό την Πράγα γράφει ο

ΝίκοςΚατακαλίδης

Reakce na recenzi knihy „Achilleas,

Achil nebo…nic“

Pane profesore Dorovský, jestli jste

takový pedagog, jaký jste recenzent,

musím konstatovat, že je mi líto Vašich

studentů.
Předně bych Vám chtěl připomenout,

že jste dostal prostor k recenzi knihy a

nikoli k scestným úvahám a teoriím o

řeckém nacionalismu. To, co jste

sepsal, je všechno možné, jen ne

recenze - ačkoli o to Vám zřejmě šlo.

Podezřívám Vás, že jste věděl velmi

dobře, že autorem knihy je Jeho

Excelence Konstantinos Kokosis, dnes

už bývalý velvyslanec Helénské

republiky v Praze (do roku 2011),

zv lá ště proto, že výčet jeho

diplomatických misí je uveden na

záložce titulního listu. Pravděpodobně

proto při každé zmínce o jeho knize

píšete, že se jednáopamflet.
Pane profesore, pokud se domníváte,

že českému čtenáři pomůžete

pochopit knihu tím, že uvádíte jiné

názvy obcí a měst než jsou ty řecké,

zcela jistě se mýlíte. Na oficiálních

mapách jiné názvy stejně ani

nefigurují.
Rovněž není podstatné, kdo bojoval a

j a kou řeč í m luv i l v Ná rodn í

osvobozenecké frontě za druhé

světové války proti okupantům,

protože všichni bojovali za svobodu

Řecka. Později se do řecké občanské

v á l k y n a s t r a n ě N á r o d n ě

osvobozeneckého partyzánského

hnutí zapojili Vaši soukmenovci, a to

jak uvádíte, z důvodu pozdějšího

z a j i š t ě n í s v ý c h s o c i á l n í c h ,

národnostních a politických práv.

Pokud tato práva nemáte, nechápu, že

z toho viníte řecké občany v České

republice, stejnou měrou jako vítěze

tehdejší občanské války. My jsme,

podobně jako vy, sdí lel i osud

emigrantů, a přesto jsme se od Vás

opakovaně do č ka l i o z n a č en í

nacionalistů (údajně dokonce většina z

nás, což je na vysokoškolského

pedagoga velmi neomalené tvrzení).

Možná jsme nacionalisté, ale ne ve

smyslu politického, či jiného hnutí, do

kterého nás chcete postav i t .

Nacionalista, jakým je každý z nás, se

vyznačuje pozitivním vztahem ke své

zemi, jeho národu, kultuře, historii atd.

Jsme i vlastenci, chcete-li patrioti, což

je kladný vztah k zemi, ve které jsme se

narodili my i naši předkové. Vy jste také

řecký rodák, ale hrdý pojem vlastence

Vám bude vždy cizí, protože jste se své

vlasti zřekl. Nazývejte si nás, jak chcete,

my se však za přirozenou lásku ke své

zeminebudemestydět.
Naopak nacionalismus německo-

fašistického typu spojený s územními

nároky spatřuji ve Vámi obhajované

zemi, která se v seznamu členských

států OSN nazývá FYROM. Nebudu se

široce rozepisovat o propagačních

letácích, kde hranice FYROMu sahají až

k Egejskému moři a s vědomím vlády

této země na různých místech visí na

billboardech řecká vlajka, kde je na

místo kříže umístěna svastika. Ujišťuji

Vás, že my Řekové nejsme tak

nepřátelští vůči Vám, jako jste Vy vůči

nám.
Bez upřesnění ř íkáte, že Vaši

soukmenovci byli v Řecku po staletí

ne jkrutě j i pronás ledováni . Už

nedodáváte, kým byli pronásledováni.

Připomínám pouze, že v novodobé

historii bylo Řecko jako stát uznáno

teprve v roce1832Konstantinopolskou

smlouvou. Oblasti, ve kterých jste byli,

j ak uvád í te , po sta let í k rutě

pronásledování byly připojeny k Řecku

až v roce 1913 . O sta le t í ch

pronásledování tudíž sotva může být

řeč.
Co se týče Vašeho tvrzení, že ke

změnám jmen řeckých dětí do

slavomakedonštiny nedocházelo,

bohužel není pravdivé. Zde je moje

osobní zkušenost z města Javorník ve

Slezsku, kde jsem strávil své mládí. Žila

tam rodina, kde tři bratři nesli příjmení

Raskopulos, zatímco jejich čtvrtý bratr,

který žil v dětském domově v

Klokočově u Vítkova, se jmenoval

Raskovski. Všichni čtyři bratři měli
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stejného otce a stejnou matku. Jiný

příklad ze stejného města - otec

Jankulas, jeho synové Jankulovski.

Podobně se ze jmen Stavropulos a

Zisiadis staly Stavrovski a Zisiadovski a

křestní jméno Georgios se změnilo na

Goče.
Usoudil jsem, že nemá cenu reagovat

na všechnaVašenařčení. Na závěr bych

jen chtěl říct, že pevně věřím, že v

budoucnu přijdou jiní lidé, ne já nebo

vy, kteří se budou snažit hledat více, co

nás spojuje, než to, co nás rozděluje. K

tomu ovšem nemůže dojít, pokud

někdo stále bude „nenávist“ obou

národů přikrmovat. Jediná možná

cesta k vyrovnání, je posuzovat

minulost bez záště. Do chvíle, než

nastane tato situace, si každý, kdo píše,

co chce, přečte i to, conechce.

Pane profesore, jste určitě vzdělaný

člověk, ale v tomtopřípaděmožnáplatí

jedno moudré rčení dramatika a

f i l o zo fa Eu r i p i da , k te ré zn í :

„Vzdělanosti nejsoumoudrosti.“

V P r a z e d n e 1 7 . 8 . 2 0 1 2

Ing.NikosKatakalidis - Řek

Α
πότονΆρηΚαρρέρ,Αθήνα,στενόςσυνεργάτης τουπεριοδικούμας, πήραμεμια επιστολήαφιερωμένη

σταθύματα της Ιαπωνίας…
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ε τοποθέτηση προτομής στο
Βροντερό της Πρέσπας, όπου
ήταν ένα από τα νοσοκομεία του

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η ΚΕ του
ΚΚΕ τίμησε την Κυριακή 23 Σεπτέμβρη τον
γιατρόΠέτροΚόκκαλη.
Η προτομή του Πέτρου Κόκκαλη στήθηκε
στην πλατεία του Βροντερού, σε χώρο που
παραχώρησε ο Δήμος Πρεσπών, με τη
σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου,
μετά από αίτημα του ΚΚΕ. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία
της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τα μέλη του
Π Γ

Παραβρέθηκε, επίσης, εκ μέρους της

οικογένειας του Πέτρου Κόκκαλη, ο εγγονός
του, επίσης Πέτρος Κόκκαλης. Στο
β ιογραφικό του Πέτρου Κόκκαλη
αναφέρθηκε ο
καθηγητής Ιστορίας στο ΑΠΘ, ενώ στην
εκδήλωση παραβρέθηκε και ο

επίκουρος καθηγητής της νεότερης
και σύγχρονης Ιστορίας στο πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου.
Την ε κδήλωση άνο ι ξ ε ο

μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και
Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής
Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σε σύντομο
χαιρετισμό εκ μέρους της οικογένειας ο

σημείωσε: «Φίλες και
φίλοι θα ήθελα σαν εκπρόσωπος της
οικογένειες να σας ευχαριστήσω που
βρίσκεστε σήμερα εδώ, να ευχαριστήσω το
ΚΚΕ για την εκδήλωση και την πρωτοβουλία
πουανέλαβε ναστήσει εδώ τηνπροτομή του
Πέτρου Κόκκαλη, να ευχαριστήσω την
κοινότητα του χωριού Βροντερό και τους
κατοίκους του Βροντερού που θα
συντροφεύουν την προτομή του Πέτρου
Κόκκαλη. Ο Πέτρος Κόκκαλης ξεκίνησε από
πολύ μακριά για να βρεθεί εδώ και φέτος
που συμπληρώνονται 50 χρόνια από το
θάνατό του είναι καλό να θυμόμαστε ότι
αυτή ήταν η τελευταία εικόνα της Ελλάδας
που είχε προτού πεθάνει. Οσο έζησε όμως
και όσο έζησε εδώ, έδωσε τον καλύτερό του
εαυτό, αγωνίστηκε πολιτικά, επιστημονικά
και σαν άνθρωπος, δίπλα στους αγωνιστές
του Δημοκρατικού Στρατού, σ' αυτές τις
πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε ο λαός
και η χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα
και με αφορμή αυτήν την εκδήλωση είναι
ένα καλό παράδειγμα για το πώς κανείς
πρέπει να συμπεριφέρεται και να
αγωνίζεται, όταν όλοι μαζί δοκιμαζόμαστε.
Σαςευχαριστώπολύπουείστε εδώ».

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Μαργαρίτης
έκανε εκτενή αναφορά στο ιστορικό
περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η
προσωπικότητα του γιατρού Πέτρου
Κόκκαλη και παρουσίασε αναλυτικά
στοιχε ία από το βιογραφικό του.
Παραθέτουμεορισμένααποσπάσματα:
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε
έναν μεγάλο αγωνιστή, επιστήμονα και
κομμουνιστή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για
να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους
μεγάλους, τους επικούς αγώνες του Λαού
μας, για να πετύχει την ανεξαρτησία, ένα
μέλλον καλύτερο για αυτόν και τα παιδιά
του. Βρισκόμαστε εδώ για να σκύψουμε
πάνω, να μελετήσουμε, πρότυπα ζωής,
πρότυπα ήθους, αξίας και παραδείγματα
που φωτίζουν τη ζωή όλων μας και του
καθένα ξεχωριστά στο μουντό περιβάλλον
που χτίζεται γύρω μας. Για να δείξουμε τον
δύσκολο - αλλά και μοναδικά ελπιδοφόρο -
δρόμο: το δρόμο προς τον πολιτισμό και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια που περνά μέσα
από τα πάθη, τα προβλήματα, τις
προσδοκίες και τους αδιάκοπους αγώνες
τουλαούμας.
(...) Ο Πέτρος Κόκκαλης γεννήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 1896 στη Λιβαδειά της
Βοιωτίας και μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ο
πατέρας ήταν εκπαιδευτικός, διευθυντής
Γυμνασίου. Ο Κόκκαλης ξεκίνησε τις
σπουδές του στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας,
πολύ γρήγορα όμως τις συνέχισε στο
εξωτερικό, αρχικά στο Βερολίνο στα 1913 -
1914 και, μετά την έναρξη του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου, στην Ελβετία, στις
Ιατρικές Σχολές της Ζυρίχης (1915 - 16) και
της Βέρνης (1916 - 1919). Από την τελευταία
αυτή Σχολή πήρε το πτυχίο της Ιατρικής και
λίγο αργότερα το διδακτορικό του τίτλο. Στη
συνέχεια, εγκαταστάθηκε στο Μόναχο της
Γερμανίας, όπου και άσκησε το ιατρικό του
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Κωνσταντινίδη Κώστα Αβραμόπουλο.

Γιώργος Μαργαρίτης,

Θανάσης

Χρήστου

Κώσ τας

Σταμπολίδης,

Πέτρος Κόκκαλης

,

,
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Τίμησε μέχρι τέλους την επιστήμη στο πλευρό του λαού

Η προτομή του Πέτρου Κόκκαλη στήθηκε στο Βροντερό στη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η ΚΕ του ΚΚΕ

(στη φωτογραφία ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Ιστορίας στο ΑΠΘ)
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λειτούργημα, ως βοηθός του διάσημου
Γερμανού Καθηγητή Ferdinand Sauerbruch
απότο1919ως το1928.
(...) Ο νεαρός τότε Πέτρος Κόκκαλης, 23
χρόνων όταν εγκαταστάθηκε στο Μόναχο,
μάθαινε, υπηρετώντας πάντοτε και την
επιστήμη του, την πολιτική και τον κόσμο,
μέσα στον οποίο θα εργαζόταν, θα
θεράπευε, θα ερευνούσε και θα αγωνιζόταν
(...) Στα 1926 έστρεψε το ενδιαφέρον του
στην Ελλάδα και στα 1928 επέστρεψε
μόνιμα σε αυτή. Τον επόμενο χρόνο ο
διαπρεπής ήδη επιστήμονας έγινε υφηγητής
της Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Αφιερώθηκε
στη διδασκαλία και στην έρευνα
μεταλαμπαδεύοντας στην πολύπαθη τότε
Ελλάδα τις γνώσεις και τις εμπειρίες που
απέκτησε στην Ελβετία και τη Γερμανία. Το
1930 έγινε Διευθυντής της Κλινικής Αθηνών
και μέχρι το 1935 διεύθυνε το νοσοκομείο
«Ελπίς». Το 1935 απέκτησε τον τίτλο του
Καθηγητή της Ιατρικής και ανέλαβε τη
Διεύθυνση της Γ' Χειρουργικής Κλινικής του
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου και
παρέμεινεμέχρι το 1940.ΩςΚαθηγητήςστην
Εδρα της Χειρουργικής Ανατομίας διεύθυνε
ταυτόχρονα και την Πανεπιστημιακή
Χειρουργική Κλινική του Αρεταίειου
Νοσοκομείου τηςΑθήνας.
(...) Στα 1940, ο Καθηγητής της Χειρουργικής
Πέτρος Κόκκαλης μετά από αίτησή του
εντάχθηκε στο ιατρικό σώμα του Ελληνικού
Στρατού και τοποθετήθηκε στα Χειρουργεία
του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου. Από τη
θέση αυτή πήρε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό
πόλεμοκαι συνδέθηκε γιαπρώτηφοράμε τη
μεγάλη ιστορία του Λαού μας. Η φασιστική
και ναζιστική κατοχή της χώρας τον βρήκαν
στις γνωστές του θέσεις: στα νοσοκομεία,
στα αμφιθέατρα της διδασκαλίας, στις
αίθουσες των χειρουργείων (...) Στα 1942, η
εμφανής του πλέον αντίθεση στην
κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα και
στο καθεστώς που οι κατακτητές - σε
συνεργασία με μεγάλο τμήμα της άρχουσας
τάξης - είχαν επιβάλει, προκάλεσε την
απομάκρυνσή του από όλες τις επιφανείς
θέσεις που είχε καταλάβει. Εξακολούθησε
να ασκεί ιδιωτικά την Ιατρική και
ταυτόχρονα στράφηκε προς το κίνημα της
ΕθνικήςΑντίστασης.

Δεν ήταν αυτονόητη αυτή του η στάση (...) η
οικονομία της κατοχής και του πολέμου
αποδεικνύονταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για
το στενό κύκλο των εργολάβων, των
βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων -
προμηθευτών και για όλους τους παλαιούς
και νέους κατοίκους του αμαρτωλού
Κολωνακίου.ΟΚόκκαληςανήκε σεαυτόν τον
κοινωνικό κύκλοεξορισμού.Δενανήκεόμως
η συνείδησή του σε αυτόν, δεν ανήκε η
αξιοπρέπεια, ο πατριωτισμός του, η πίστη

του στους ανθρώπους και στις αξίες της
επιστήμης και του πολιτισμού. Ηταν από
τους λίγους, τους πολύ λίγους να
επαναλάβω, που ξέκοψαν από την εκλεκτή
κοινωνία και στράφηκαν στο λαό και στους
αγώνες του.
(...) Η επιλογή ήταν ο δύσκολος δρόμος και ο
προσανατολισμός του προς αυτόν υπήρξε
έκτοτε σταθερός. Η συμπάθεια για το ΚΚΕ
και τους αγώνες του έγινε σταθερή σύνδεση
και, από τις αρχές του 1944, έγινε μέλος του
Κόμματος της εργατικής τάξης. Πολύ
γρήγορα, ανέλαβε βαριές ευθύνες και λίγο
αργότερα βρέθηκε στο βουνό, στην
Ελεύθερη Ελλάδα, μέλος της ΠΕΕΑ έως την
Απελευθέρωση (...) έμεινε πιστός στο δρόμο
που είχε επιλέξει. Δεν ήταν εύκολη η θέση
του. Μετά τη Βάρκιζα ειδικά, δέχθηκε
πιέσεις, διωγμούς, το 1946 ήδη ήταν
στιγματισμένος και απολυμένοςαπόόλες τις
σημαντικές θέσεις που είχε καταλάβει στο
παρελθόν. Ηταν υποψήφιος για διωγμό,
καθώς οι άρχουσες τάξεις δεν συγχωρούν
αυτούς που πηγαίνουν με την άλλη μεριά
όταν ο αγώνας ξεσπάσει. Ηταν από εκείνους
που η αστική τάξη είχε κυριολεκτικά
ξεγράψει εκείνο τονκαιρό.
Το 1946, στέλεχος του ΚΚΕ πια, έγινε μέλος
της Επιτροπής Πόλης της Αθήνας (...)
Εξαιτίας προβλημάτων που ήδη είχαν
εκδηλωθεί στην υγεία του, έφυγε για το
εξωτερικό το 1947, στη Γαλλία. Από εκεί
μόλις αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα
γύρισε πίσω στη μαχόμενη Ελλάδα, στα
ελεύθερα βουνά, στον ΔΣΕ, στο χειρουργείο
ταυτόχρονα αλλά και στην προσωρινή
δημοκρατική κυβέρνηση από την ίδρυσή της
κιόλας τοΔεκέμβριο του1
Συνεχίζοντας το βιογραφικό ο Γ.Μαργαρίτης

αναφέρθηκε αναλυτικά στα δύο μεγάλα
έργαπουσυνδέονται με τηνπαρουσία και τη
δουλειά του Π. Κόκκαλη: Την οργάνωση της
υγειονομικής υπηρεσίας του ΔΣΕ, ένα έργο
τιτάνιο και τη σωτηρία των παιδιών των
ελεύθερων περιοχών την περίοδο που η
βασίλισσα Φρειδερίκη είχε εξαπολύσει την
αρπαγή των παιδιών που στοίβαζε στις
περίφημες παιδουπόλεις. Ο Π. Κόκκαλης
διαχειρίστηκε αυτό το μεγάλο ζήτημα και
μετά τοπέρασμα τωνδυνάμεων τουΔΣΕστις
Λαϊκές Δημοκρατίες. Ταυτόχρονα, συνέχισε
μια λαμπρή επιστημονική σταδιοδρομία
στις Λαϊκές Δημοκρατίες και ειδικά στη
Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας.
Πέθανε στα 1962. Το όνομά του ήταν πια
τόσο ακουστό που οικογένεια έκανε αίτηση
να γίνει η κηδεία του στην Αθήνα και η τότε
κυβέρνηση Καραμανλή δεν τόλμησε να
αρνηθεί αυτό το αίτημα της οικογένειας.
Ετσι, η κηδεία του έγινε και στο Βερολίνο και
σ το Α ' ν ε κρο ταφε ί ο τη ς Αθήνας
μετατράπηκεσεπολιτική.

προτομή του Πέτρου Κόκκαλη
είναι έργο του ,
συν ταξ ιούχου ο ι κοδόμου από τη
Θεσσαλονίκη, που χρόνια τώρα με τα έργα
του, επιβεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί
να γίνει και δημιουργός της Τέχνης, να
εμπνεύσει και ναεμπνευστεί.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Πέτρου Κόκκαλη, από αριστερά ο εγγονός
του Πέτρου Κόκκαλη με το ίδιο όνομα,
Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη και δεξιά ο
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, μέλος τουΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ και Βουλευτής Α' Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης.

Ξέκοψεαπότην«εκλεκτήκοινωνία»

947».

H·
Θανάση Μαργαρίτη

Η επιγραφή:
Πέτρος Κόκκαλης (1896-1962) Μπήκε βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή/πιο βαθιά στη
γνώση του κόσμου/ στρατεύτηκε για δημιουργία του μελλούμενου πολιτισμού
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Κεντρική Επιτροπή
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