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Αγαπητοί Αναγνώστες
Και τον Απρίλη και Μάιο είχαμε πολλές εκδηλώσεις τις οποίες ολοκληρώσαμε 
με τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς και την Νίκη των λαών ενάντια 
στο φασισμό (1945-2015). Για τους αναγνώστες που δεν μπορέσανε να 
παραβρεθούν στις διαλέξεις του Γιώργου Μαργαρίτη, ιστορικού Σύγχρονης 
Ιστορίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου δημοσιεύουμε σ’ αυτό το τεύχος 
τη διάλεξη για τα μέλη της Κοινότητας και Έλληνες στην Πράγα ‘Από την 
Απελευθέρωση για την στον Εμφύλιο. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε 
με την Ελευθερία Κοτούπα, μαχήτρια του ΔΣΕ, που σήμερα μένει στην 
Οστράβα. Διαβάστε την Συνέντευξη που μας παραχώρησε. Επίσης, σ’ 
αυτό το τεύχος θα διαβάσατε και το τελευταίο μέρος από το ημερολόγιο 
του Κώστα Μιχαηλίδη. Στη στήλη ‘Ελλάδα’ θα διαβάσετε για τα μυστήρια 
του Ολύμπου, για μερικά ήθη και έθιμα μας του μήνα Μάη και θα μάθετε 
να φτιάχνετε εύκολα ελληνικά φαγητά. Πήραμε και δύο ενδιαφέρουσες 
επιστολές από την Πράγα και Οστράβα. 
Πριν τις διακοπές το πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας μας λέει ότι πρέπει 
να οργανώσουμε μία εκδρομή για τους συνταξιούχους και μη, να 
αποχαιρετήσουμε τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας και υποχρεωτικά 
θα πρέπει να μαζευτούμε όλα τα μέλη σε έκτατη γενική συνέλευση για να 
ψηφίσουμε τις αλλαγές στο Καταστατικό της ΕΚ Πράγας, οι οποίες πρέπει 
να συμφωνούν με τον καινούργιο νόμο για τις μειονότητες της Τσεχικής 
Δημοκρατίας.
Παρακαλούμε τα μέλη μας που δεν έχουν ακόμη πληρώσει την ετήσια 
συνδρομή των 200 κορόνων και 100 κορόνων για συνταξιούχους, να 
στείλουν τη συνδρομή τους στο λογαριασμό της ΕΚ Πράγας. 

Ευχαριστούμε την συνταξιούχα Κατερίνα Χιώνη από την 
Αλεξανδρούπολη για την οικονομική υποστήριξη του περιοδικού 
μας με 20 ευρώ.
Ευχαριστούμε το Κολλέγιο Αθηνών και όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες για την οικονομική υποστήριξη 400 ευρών και για τον 
μοντέρνο εκτυπωτή που μας δωρίσανε όταν μας επισκέφτηκαν στο 
Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων.  

Καλή ανάγνωση!
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28 Μάρτη 
Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική Δημοκρατία στην έδρα στο Κρνοβ

Πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση της Ομοσπονδίας στην 

οποία ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, 
Χρήστος Μπιάλας μίλησε για τη δράση 
της Ομοσπονδίας του έτους 2014 και 
για το Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας 
για το 2015. Ακολούθησαν οι 
απολογισμοί των Προέδρων των 
Ελληνικών Κοινοτήτων. Όπως 
η Ομοσπονδία έτσι και όλες οι 
Κοινότητες είχαν μια πλούσια δράση 
– εορτασμός των εθνικών επετείων, 
‘Ελληνικές Ήμερες’ σε διάφορες 
περιοχές της Τσεχίας, εκθέσεις, 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 
παρουσιάσεις των χορευτικών 
συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις, 
εορτασμό για τα 65 χρόνια από τον 
ερχομό των πολιτικών προσφύγων, 

συνάντηση συνταξιούχων, κλπ. 
Όλες οι Κοινότητες συνεργάζονται 
στενά κάτω από την ομπρέλα της 

Ομοσπονδίας και με την εξαιρετική 
δουλειά του ΔΣ της Ομοσπονδίας. 
Μπράβο σε όλους!  

1 Απριλίου  
Επίσκεψη του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κολλεγίου Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού στο Σπίτι 
Εθνικών Μειονοτήτων της Πράγας Τσεχίας 

Ενενήντα τρεις μαθητές και 
μαθήτριες και 7 καθηγητές 

επισκέφτηκαν το Σπίτι Εθνικών 
Μειονοτήτων της Πράγας. Ο 
Διευθυντής του Σπιτιού, κύριος 
Γιακούμπ Στέντρον και η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας 
Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey, 
υποδεχτήκανε τους μαθητές και 
μαθήτριες με τους καθηγητές τους 
στην μεγάλη αίθουσα του Σπιτιού. O 
Διευθυντής, φανερά συγκινημένος, 
μίλησε για τους στόχους του Σπιτιού 
και τις 13 Μειονότητες (Ελληνική, 
Γερμανική, Σλοβάκικη, Ουκρανική, 
Ρωσική, Πολωνική, Ουγγρική, 

Ρομά, Βουλγάρικη, Ρουθήνιας, 
Κροατίας, Βιετνάμ και Σερβική) 
οι οποίες στεγάζονται σ’ αυτό το 
κτήριο, και για τις άλλες δύο οι 
οποίες σύντομα θα μετακομίσουν 
(Βιετνάμ και Ρουμανίας) τονίζοντας 
ότι η Ελληνική Μειονότητα είναι 
μία από τις πιο δραστήριες εάν και 
είναι αριθμητικά από τις πιο μικρές 
μετά από τη Ρουθήνια. Πρόσθεσε 
ακόμη ότι όλες αυτές οι μειονότητες 
εκτός από τις διάφορες εθνικές 
γιορτές και εκδηλώσεις (ήθη, έθιμα, 
χορούς, μουσική, κουζίνα, εκθέσεις, 
φεστιβάλ, αθλητισμό) επιδοτούνται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού της 

Τσεχίας (για έντυπα, βιβλία, κ.ά), 
το Υπουργείου Παιδείας (εκμάθηση 
μητρικής γλώσσας, αθλητισμό, 
κ.α.) και το Δημαρχείο της Πράγας 
(εθνικές γιορτές, έκδοση βιβλίων 
μεταφρασμένα στα τσέχικα, στολές 
για τα χορευτικά). Οι μειονότητες 
του Σπιτιού εκτός από τις διάφορες 
εκδηλώσεις της κάθε μειονότητας 
οργανώνουνε και κοινές εκδηλώσεις 
όπως είναι η κοινή έκθεση βιβλίων 
της κάθε μειονότητας, τα οποία 
έχουν εκδοθεί στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία, η μεγάλη εκδήλωση «Πράγα, 
η καρδιά των εθνοτήτων», κ.α. Η 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Πράγας μίλησε γενικά για τους 
Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία, για τον ερχομό των παιδιών 
του παιδοσώσιμου του 1948 (του 
Εμφυλίου Πολέμου), για την πολιτική 
προσφυγιά, για την φροντίδα και 
αγάπη του τσεχοσλοβάκικου λαού, 
για τον πόθο και νοσταλγία για 
την Πατρίδα τους Ελλάδα, για τον 
αγώνα ενάντια στην Δικτατορία 
και για την επιμονή και τον αγώνα 
όλων των πολιτικών προσφύγων 
της Ελλάδας να επιστρέψουν στην 
Πατρίδα τους. Από τους 12.500, οι 
10.000 περίπου επαναπατρίσθηκαν 
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όταν αυτό τους επιτράπηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση μεταξύ του 
1985-1990. Αυτοί που μείνανε στην 
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία συνεχίσανε 
την καλή ‘παράδοση’, να μην 
ξεχάσουν ποτέ την καταγωγή τους, 
τη μητρική τους γλώσσα, την ιστορία 
τους, τα ήθη και έθιμα της Πατρίδας. 
Και γι’ αυτό σήμερα η ΕΚ Πράγας 
όπως και όλες οι άλλες Ελληνικές 
Κοινότητες υπό την ομπρέλα της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων 
στην Τσεχική Δημοκρατία συνεχίζουν 
να προωθούν την Ελλάδα μέσω 
όλων των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούν με τη βοήθεια 
του τσεχικού κράτους – γιορτάζουν 
τις επετείους των εθνικών και 
ιστορικών γιορτών, οργανώνουν 

‘Ελληνικές Ημέρες’ και ‘Ελληνικά 
Φεστιβάλ’, ‘Ημέρες της ελληνικής 
κουζίνας, της ελληνικής μουσικής 
και των ελληνικών χορών’, κ.α. Και 
το κύριο πάντα μένει η εκμάθηση της 
μητρικής γλώσσας και η διατήρηση 
της εθνικής ταυτότητας. Μετά τις 
ερωτήσεις και συζήτηση, οι μαθητές 
και μαθήτριες μαζί με τους καθηγητές 
δώσανε μία παράσταση ελληνικών 
χορών. Ήταν μία ωραία έκπληξη όχι 
μόνο για την Πρόεδρο αλλά και για 
όλο το προσωπικό του Σπιτιού που 
βγήκαν από τα γραφεία τους για 
να παρακολουθήσουν τα νιάτα της 
Ελλάδας. Ήμουν υπερήφανη για τα 
παιδιά και το μέλλον της Πατρίδας 
μας! Δεν ήταν μικρότερη η έκπληξη 
όταν ο Αναπληρωτής Διευθυντής, 

Λεωνίδας Καίσαρης εκ μέρους του 
Γυμνασίου πρόσφερε στην Ελληνική 
Κοινότητα Πράγας έναν μοντέρνο 
εκτυπωτή και 400 ευρώ εκ μέρους 
των μαθητών και μαθητριών που 
είχαν μαζέψει για να στηρίξουν 
οικονομικά την Κοινότητά μας. Τους 
ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα 
θέλουμε να τους ξαναδούμε στην 
Πράγα. 
Ναι, με τέτοια νιάτα, με τέτοιους 
λεβέντες και λεβέντισσες δεν έχει τι 
να φοβηθεί η Ελλάδα. Ένα μεγάλο 
μπράβο στους εκπαιδευτικούς του 
Κολλεγίου και στον Διευθυντή που 
διαπαιδαγωγούν το μέλλον της 
Ελλάδας με τέτοιες υψηλές 
ανθρώπινες αξίες. 

22 - 25 Απρίλη  
Ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης στην Πράγα και Μπρνο 

Η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ, Τσεχίας 
σε συνεργασία με την Ελληνική 

Κοινότητα Πράγας διοργάνωσαν την 
επίσκεψη του καθηγητή Γιώργου 
Μαργαρίτη στην Πράγα και Μπρνο 
στη διάρκεια της οποίας (23 -25 
Απριλίου, 2015) μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας, φοιτητές και 
καθηγητές ιστορίας και κοινωνικών 
επιστημών είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τρεις διαλέξεις 
του καθηγητή Γιώργου Μαργαρίτη 
αφιερωμένες στα 70 χρόνια από τη 
Μεγάλη Νίκη των Λαών ενάντια στο 
φασισμό και ναζισμό. 
Στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο 
τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών 
Σπουδών, Πράγας  ο καθηγητής 
Μαργαρίτης μίλησε για την τύχη των 

δύο μειονοτήτων της Ελλάδας, Εβραίων 
και Τσάμηδων (ειδικό ενδιαφέρον του 
τμήματος) στα αγγλικά (Minorities and 
Refugees, Reshaping an Imperial Lega-
cy), στην οποία παρουσίασε στοιχεία 
για την καταστροφή των μειονοτήτων 
αυτών στην Ελλάδα. Ακολούθησε 
μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με 
τους συμμετέχοντες καθηγητές και 
φοιτητές του τμήματος. Ευχαριστούμε 
την καθηγήτρια Κατερίνα Κράλοβα 
για την πρόσκληση στον καθηγητή Γ. 
Μαργαρίτη.
Στη συνέχεια, την ίδια μέρα (23 
Απρίλη) ο καθηγητής Μαργαρίτης 
μίλησε στα μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας, φοιτητές και 
Έλληνες στην Πράγα με θέμα «Από 

την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο». 
Κι εδώ το ενδιαφέρον ήταν αρκετά 
μεγάλο όπως αποδείχτηκε στη 
συζήτηση. Η μέρα αυτή ολοκληρώθηκε 
με συνάντηση του καθηγητή με τα 
μέλη της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ, 
Τσεχίας. 
Την επόμενη μέρα, 24 Απριλίου, 
η Λέσχη Φιλών του ΚΚΕ, Τσεχίας 
(παράρτημα Μπρνο) σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Κοινωνικών 
Επιστημών, Μπρνο διοργάνωσε την 
παρουσίαση του καθηγητή Μαργαρίτη 
με θέμα: «Τα εργαλεία της Ιστορίας, 
αναθεωρητικές θεωρίες – η περίπτωση 
της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας 
-  από την απελευθέρωση στον 
εμφύλιο». Όπως στην Πράγα έτσι και 
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στο Μπρνο το ενδιαφέρον ήταν τόσο 
μεγάλο που το Ίδρυμα Κοινωνικών 
Επιστημών αποφάσισε να αφιερώσει 
μία διάλεξη στον κύκλο διαλέξεων 
που οργανώνει αφιερωμένη στην 
διάλεξη του καθηγητή Μαργαρίτη 
για το ευρύτερο κοινό ακαδημαϊκών 
και φοιτητών. Ευχαριστούμε την 
καθηγήτρια Βέρα Κλώντζα-Γιακλόβα 
για την εξαιρετική διερμηνεία στα 
τσέχικα. Στο Μπρνο είχαν έρθει και 
Έλληνες από τις πόλεις Σούμπερκ 
και Όστραβα. Επίσης, την ίδια μέρα, 

στην κεντρική πλατεία του Μπρνο, 
είχαμε την ευκαιρία να δούμε την 
αναπαράσταση της απελευθέρωσης 
της πόλης από τον Κόκκινο Στρατό, την 
έκθεση φωτογραφιών και αρμάτων, 
αφιερωμένη στην απελευθέρωση της 
πόλης Μπρνο από τον Κόκκινο Στρατό. 
Αυτό έγινε για πρώτη φορά στην πόλη 
Μπρνο μετά από το 1989 θυμίζοντας 
τους πολίτες για τις μάχες και θυσίες 
που έδωσε ο Κόκκινος Στρατός ενάντια 
στους ναζιστές για την απελευθέρωση 
της Τσεχοσλοβακίας από τους 

καταχτητές. 
Ευχαριστούμε τη Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ, 
Ουγγαρίας και το Σύλλογο Ελλήνων 
Βουδαπέστης για τη συνεργασία τους 
και τη δυνατότητα που μας δώσανε 
να καλέσουμε κι εμείς στην Τσεχία τον 
καθηγητή Μαργαρίτη, ο οποίος ήρθε 
στην Πράγα μετά από τη διάλεξη που 
παρουσίασε στη Βουδαπέστη. 
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που 
συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση 
αυτής της επίσκεψης. 

27 Απριλίου 
Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην Πράγα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων – διάλεξη για τις μειονότητες στην 
Τσεχία

Στα πλαίσια της συνεργασίας της 
ΕΚ Πράγας με το Πανεπιστήμιο 

της Νέας Υόρκης στην Πράγα, και 
φέτος οι φοιτητές με την καθηγήτρια 
Τες Σλαβίτσκοβα του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης στην Πράγα, 
επισκέφτηκαν το Σπίτι Εθνικών 
Μειονοτήτων όπου ο Διευθυντής 
του Σπιτιού, Γιακούμπ Στεντρον 
τους μίλησε για τις μειονότητες 
αναγνωρισμένες στην Τσεχία και τη 
δράση τους. Μετά μίλησε η Πρόεδρος 
της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-
Healey συγκεκριμένα για την ιστορία 
των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία και για τη δράση της ΕΚ 
Πράγας ως μειονότητα αναγνωρισμένη 
στην Τσεχία. Οι φοιτητές δείξανε 
μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο ώρες 
μετατράπηκαν σε τρεις ώρες. Οι 
φοιτητές ρωτούσαν για διάφορα 

σχετικά με την Κοινότητά μας όπως 
και για τα προβλήματα διατήρησης 
της εθνικής ταυτότητας, τη λειτουργία 
ενός ατόμου σε πολυπολιτισμικού 
περιβάλλον, την αφομοίωση και άλλα 
θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα 

μιας μειονότητας. Οι φοιτητές ήταν 
από διάφορες χώρες του κόσμου: 
Ρωσία, Νιγηρία, Αζερμπαϊτζάν, 
Σλοβακία, Τσεχία, Ουκρανία, Καναδά, 
κ.ά.

Στιγμιότυπα από τις διαλέξεις και επίσκεψη του καθηγητή Γ. Μαργαρίτη στην Πράγα και Μπρνο

Στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Πράγα Στην αίθουσα αντιπροσώπων του Δημαρχείου Μπρνο
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΟΥΠΑ, ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΣΕ, ΣΗΜΕΡΑ 88 ΧΡΟΝΩΝ…
Η Ε�ευ� ρία Κο& ύ(  είναι + μ( - ιώ/ σσα μ1  2 υ 3 μερα μένει 56 ν Ο5- άβα.  Γεννή= κε &  1927 5&  χωριό ΟμορφοκκληI ά Κα5& ριJ . 
ΜεL  αM  N σα χρόνια ακόμα O μάP ι &  χωριό 6 ς με μεγά�η αγάS . Ένα μικN  χωριό «αM  Σ�αβομακεδόνες, Λαζούς, Τούρκους, Έ[ ηνες 2 υ 
ό�οι ζούσαν αδελφικά και δεν έκαναν διακρίσεις». ΘυμάP ι 6 ν βυζαν/ νή εκκλη] α με &  ανάγλυφο & υ Αγίου Γεωργίου, για &  ο2 ίο S γαίνουν 
_ ο  ̀ υνηa ς αM  ό�η 6 ν Ε[ άδα. ΘυμάP ι ό/  &  b ολείο 6 ς ήP ν αc ναν/  αM  6 ν εκκλη] α με μεγά�η αυλή 56 ν ο2 ία d μνάζονP ν, 
- αγουδούσαν, έ- εχαν οι μα= a ς. ΉP ν ένα όμορφο και ή+ χο χωριό μέχρι να έρf υν οι Γερμανοί καP κ6 a ς, οι ο2 ίοι &  b ολείο &  έκαg ν, 
α[ ά όχι 6 ν εκκλη] α και όh ς η ίδια λέει ‘2 ιος ήξερε /  j χη μ1  k ρίμενε’.  Όh ς οι k ρισσόm ροι νέοι & υ χωριού και η ίδια οργανώ= κε 
56 ν ΕΠΟΝ.

«Εγώ στην Κατοχή ήμουν στην ΕΠΟΝ, 
αυτά τα πόδια που τα βλέπεις έχουν 
τρέξει πολύ – πηγαίναμε με την 
Ξανθούλα στο Καλοχώρι να βρούμε 
το σύνδεσμο, να τους πάμε χαρτιά, 
να φέρουμε άλλα. Πηγαίναμε 
νύχτα, περνούσαμε το ποτάμι. 
Δε φοβόμασταν. Τώρα που το 
σκέφτομαι φοβάμαι, αλλά τότε, εάν 
και κορίτσια δεν σκεπτόμασταν το 
κακό που μπορούσαμε να πάθουμε 
διότι η αντίδραση κρυβότανε, 
παραμόνευε… Αλλά εμείς είχαμε 
το σκοπό μας, την ιδεολογία μας, 
θέλαμε λεύτερη πατρίδα! Και φυσικά 
στο σπίτι δε λέγαμε τίποτα, όλα τα 
κάναμε στα κρυφά. Αλλά, εάν μας 
έπιαναν ποιος ξέρει τι θα μας έκαναν, 
και ξέρεις, πρώτα-πρώτα θα μας 
βίαζαν και μετά θα μας καθάριζαν. 
Αυτές τις σκέψεις τώρα τις κάνω, 
τότε δεν είχαμε φόβο. Εμείς ήμασταν 
και συνηθισμένες να πηγαίνουμε 
στα χωράφια μας που ήταν αρκετά 
μακριά από το χωριό μας και 
όταν ήταν ειρηνικά τα χρόνια δεν 
ακούγαμε κάτι κακό να γινότανε. 
Αλλά τώρα με την Κατοχή και με 
τους συνεργάτες των Γερμανών 
είχαν αλλάξει τα πράγματα». 
Η Ελευθερία έφυγε στο βουνό, στο 
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας τον 
Απρίλη του 1947.
«Στο χωριό μας έμπαιναν και οι 
στρατιώτες του κυβερνητικού 
στρατού. Έμπαιναν περισσότερο 
όμως οι ΜΑΥδες και οι μπουραντάδες. 
Και τι δεν κάνανε: Μπαίνανε στα 
σπίτια μας και ότι έβρισκαν το 
άρπαζαν, δεν σκέφτονταν πώς θα 
ζήσει μια οικογένεια. Αναγκαστήκαμε 
να φύγουμε. Δεν το είπα στη μάνα 
μου, μόνο στη μεγάλη μου αδερφή. 
(Η μητέρα μου είχε 9 γέννες – 5 
κορίτσια και 4 αγόρια. Ο ένας ο 

αδερφός μου, ούτε 15 χρόνων δεν 
ήταν, ψηλός, ξανθός, παλληκάρι, 
είχε φύγει στο βουνό πριν από μένα. 
Μάθαμε ότι σκοτώθηκε ο Χρήστος, 
αλλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. 
Κι εγώ σηκώθηκα κι έφυγα, ήταν 
κι άλλοι μαζί μου, εμείς αυτά τα 
κουβεντιάζαμε στην οργάνωση. 
Πρώτα πήγαμε στη Λάγκα και από 
κει μας στείλανε στο Γράμμο όπου 
μας άλλαξαν τα ρούχα, μας έδωσαν 
παντελόνια (εγώ είχα βγει με το 
φουστάνι!) και μια αραβίδα. Ήθελαν 
να μου την αλλάξουν με ένα ιταλικό 
όπλο, πιο μεγάλο και από το μπόι 
μου, αλλά εγώ την αραβίδα δεν την 
έδινα. Ήθελα μ’ αυτή την αραβίδα να 
σκοτωθώ. Εάν και μας εκπαιδεύσανε 
στη χρήση όπλων, εγώ ήξερα να 
χρησιμοποιώ όπλο ακόμα από τον 
αλβανικό πόλεμο. Όταν επέστρεφαν 
από το μέτωπο οι στρατιώτες μας, 
μένανε και στο χωριό μας, κι εμείς τα 
παιδιά τρέχαμε και τους ρωτούσαμε 
να μας δείξουν πώς χειρίζονται το 
όπλο και αυτοί μας δείχνανε. Τα 
παιδιά μαθαίνουν γρήγορα. Κι 
εμείς ήμασταν παιδιά του πολέμου, 
τα παιχνίδια μας ήταν τα όπλα. 
Ύστερα στο βουνό και τα πολυβόλα 
έμαθα. Στο Γράμμο, μετά από την 
εκπαίδευση, μας χώρισαν (εκεί 
είχαμε μαζευτεί πολλοί και όχι μόνο 
από τα δικά μας τα χωριά!). Εμένα 
με στείλανε στην 14η Ταξιαρχία, του 
Αχιλλέα Παπαϊωάννου. Ο Αχιλλέας 
ήταν ‘λαϊκός’ άνθρωπος, έρχονταν 
με το άλογο, μας μιλούσε, δεν ήταν 
περήφανος. Αυτό δεν μπορώ να πω 
για τον Γιαννούλη, δεν μας ήταν και 
πολύ συμπαθητικός. Όταν ήμουν 
στη Σχολή Αξιωματικών το 1947, 
ο Γιαννούλης έρχονταν εκεί. Δε 
θυμάμαι τη Σειρά, αλλά θυμάμαι 
ότι εκεί ήμουν κάμποσο καιρό. Οι 

μάχες ήταν σκληρές. Προπαντός, 
αυτή στο Μάλι-Μάδι. Εκεί με 
πετύχανε δυστυχώς το Σεπτέμβρη 
του 1948. Τραυματίστηκα στο χέρι, 
στο πλευρό, στο κεφάλι. Να δεις τι 
γινότανε εκεί πέρα. Πώς ζήσαμε, 
δηλαδή αυτοί που ζήσαμε, δεν 
ξέρω. Πολλοί σακατευτήκαμε. Εγώ 
ήμουν παντού τρύπες. Να, και 
τώρα τα βλέπω εκείνα τα βουνά 
μπροστά μου. Νερά δεν έχει το Μάλι-
Μάδι, και εκεί που είχε τα είχαν 
σημαδέψει ο κυβερνητικός στρατός 
και τα βομβάρδιζαν, ήξεραν που 
βρίσκονται, είχαν χάρτες, ξέρανε. 
Εμείς τη δίψα που τραβήξαμε δεν 
περιγράφεται – τρέχαμε για μια 
σταλιά νερό και αμέσως πίσω, στη 
μάχη. Ναι, τα βουνά τα είχαμε μάθει 
σαν την παλάμη του χεριού μας. 
Αυτά τα βουνά μόνο πέτρα, οξιά και 
πεύκα είναι. Δεν είχαμε τι να φάμε, 
αλλά πολεμούσαμε. Είχαμε αντοχή 
διότι πιστεύαμε στον αγώνα μας. 
Και ξέρεις, στις μάχες, πεινασμένοι, 
διψασμένοι, αλλά όλο με τραγούδια 
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και χορούς πηγαίναμε. Δεν το είχαμε 
ανάγκη - εάν θα σκοτωνόμασταν, θα 
σκοτωνόμασταν. Ο πόλεμος αυτά 
έχει. Βλέπεις σήμερα, ο νέος άνθρωπος 
είναι αλλιώς – και με φτυάρι λίρες 
να του δώσουν, στρατιώτης δεν 
πάει. Ναι, εμείς πηγαίναμε για την 
πίστη μας, για τα ιδεώδη μας, για το 
δίκιο μας. Ο πόλεμος δεν είναι καλός. 
Σήμερα ένα κομμάτι ψωμί και λίγο 
νερό να έχω, μου φτάνει, δε θέλω 
πόλεμο. Από πόλεμο είδαν τα μάτια 
μου, μόνο κακό φέρνει ο πόλεμος. 
Θυμάμαι στο χωριό, η μάνα μου 
φοβόταν διότι όταν έμπαιναν οι 
αντιδραστική το είχαν καμάρι να 
βιάσουν μία γυναίκα, ήταν μεγάλη 
τους ‘τιμή’. Για μας ήταν καλύτερο 
να σε σκοτώσουν παρά να σε 
ατιμάσουν. Και πολλές κοπέλες και 
γι’ αυτό βγήκαν στο βουνό. Αυτό 
που δεν άντεχα ήταν τα αεροπλάνα, 
τα οποία πετούσαν τόσο χαμηλά, 
που μας έπαιρνε ο αέρας και εμείς 
προσπαθούσαμε να μην κουνηθούμε 
καν και λέγαμε άμα μας σκοτώσουν 
έτσι ακίνητους θα μας βρούνε. 
Δυστυχώς, τραυματίστηκα και δεν 
μπόρεσα να συνεχίσω. Με πήραν 
και με κατέβασαν στο Βατοχώρι. 
Ήμασταν πολλοί τραυματίες 
στο Μάλι-Μάδι, μας έπαιρναν 
με τα φορεία, μας πήγαν στα 
γιουγκοσλάβικα σύνορα και εκεί μας 
παρέλαβαν με μεγάλη φροντίδα. 
Εμένα μου κακοφαινότανε που 
κατηγορούσαν τη Γιουγκοσλαβία 
που κι αυτή με όλη τη φτώχια της, 
μόλις είχαν βγει από τον πόλεμο, 
μας βοηθούσαν πάρα πολύ. 
Από τα σύνορα μας πήγαν στο 
νοσοκομείο στα Σκόπια. Ούτε καν 
ήξερα τι νοσοκομείο ήταν – εγώ 
προσπαθούσα να σταματήσω το 
αίμα από τα τραύματα μου με κάτι 
κεντημένα μαντιλάκια που είχα. Και 
το μόνο που άκουγα ήταν το χρ…χρ… 
όταν ανάπνεα. Στην Γιουγκοσλαβία 
κάθισα αρκετά, εκεί ήμασταν πολλοί 
τραυματίες αντάρτες. Δεν θα ξεχάσω 
την φροντίδα των γιατρών και των 
νοσοκόμων. 
Και μια μέρα φύγαμε από την 
Γιουγκοσλαβία και μας πήγαν 
στην Ουγγαρία, στο νοσοκομείο 
της Βουδαπέστης, δεν ξέρω γιατί 
φύγαμε. Στην Ουγγαρία δεν 
καταλάβαινα καθόλου τη γλώσσα, 
ενώ στην Γιουγκοσλαβία τα σλάβικα 

πάνω-κάτω τα καταλάβαινα. Ακόμα 
από το βαγόνι του τραίνου μας είχαν 
πάρει οι γιατροί και οι νοσοκόμες 
και μας μετέφεραν με νοσοκομειακά 
αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.  Αυτό 
το νοσοκομείο ήταν πιο ωραίο. Εκεί 
πέρασα ακτίνες, όλες τις εξετάσεις 
και αποφάσισαν να μου κάνουν 
εγχείρηση. Αλλά ο διερμηνέας, Πέτρο 
τον λέγανε, από την Πρέσπα, μου 
εξήγησε ότι το βλήμα ήταν πολύ 
κοντά στην καρδιά και υπήρχε 
κίνδυνος για τη ζωή μου. Κι έτσι δεν 
έκανα εγχείρηση και το βλήμα το 
έχω ακόμα σαν δώρο. Και καλά που 
δεν ήταν σφαίρα, θα πήγαινε στην 
καρδιά μου… Εκεί, στο νοσοκομείο 
είχα αρχίσει να γράφω και το 
ημερολόγιο μου, αλλά που να τα 
φυλάξεις όλα αυτά, όλο σε κίνηση 
ήμασταν. 
Κατά το τέλος του 1948, σηκώθηκα 
στα πόδια μου και μία γυναίκα, 
Ξανθούλα, μου είπε ότι είναι να 
φύγω από τα νοσοκομείο. Ήρθαν, 
μας πήραν, γύρω στα 15-20 άτομα 
με νοσοκομειακά αυτοκίνητα και μας 
πήγαν σ’ ένα χωριό Πουτνοφ, νομίζω 
το λέγανε, και μας τακτοποίησαν 
σ’ ένα μεγάλο κτήριο, πολύ ωραίο. 
Εκεί, εγώ ήθελα να βοηθώ στο 
μαγειρείο, αλλά μ’ ένα χέρι, ήταν 
κάπως δύσκολο. Από κει, νομίζω ότι 
πήγαμε στο χωριό Μπελογιάννη και 
εκεί βρήκα την αδερφή της μητέρας 
μου, την αξαδέρφη μου, βρήκα 
και αρκετούς χωριανούς. Και εκεί 
με βάλανε να είμαι δασκάλα στα 
Ελληνόπουλα. Εκεί είχαμε κι έναν 
πολύ καλό δάσκαλο, Μπελέτσκα 
Γιώργιο τον λέγανε, για τα παιδιά 
την ψυχή του έδινε. Εγώ διάβαζα 
πολύ. Στα παιδιά μάθαινα και 
πολλά αντάρτικα τραγούδια, ήξερα 
πάρα πολλά. Και πάντα έλεγα στα 
παιδιά ότι αυτά είναι αντάρτικα 
τραγούδια, τα τραγουδούσαμε όταν 
πολεμούσαμε και τουφεκίζαμε τους 
φασίστες. Κι όλο τραγουδούσαμε 
για να είμαστε γεροί, να ανοίγουν οι 
πνεύμονες. Όταν πηγαίναμε εκδρομή 
και στο δρόμο έλεγα στα παιδιά να 
τραγουδούν, τους κάνει καλό στους 
πνεύμονες. Στα παιδιά μιλούσα 
σαν σε μεγάλους διότι αρκετά από 
αυτά ήταν 14 με 15 χρόνων. Κάναμε 
γύρους στο χωριό Μπελογιάννη, 
πηγαίναμε και μέχρι ουγγαρέζικα 
χωριά, αλλά δεν μπαίναμε μέσα. 

Στο δρόμο όμως οι Ούγγροι μας 
χειροκροτούσαν. Με τον άνδρα 
μου, τον Όμηρο, συναντηθήκαμε 
σε χορούς. Αυτός δούλευε στα 
κομματικά γραφεία, δίπλα στο 
σχολείο, όποτε με έβλεπε από εκεί. 
Κάναμε πολλούς χορούς αλλά 
εγώ και η αξαδέρφη μου Πολυξένη 
είχαμε αποφασίσει να μη χορεύουμε 
με ξένους άνδρες και προπαντός 
όταν οι χοροί ήταν κολλητοί. 
Όταν μου ζήτησε να χορέψω με το 
΄Χορεύετε Σβομπόντα΄, δηλαδή στα 
σλαβομακεδόνικα Ελευθερία, εγώ 
ξαφνιάστηκα και αμέσως έφυγα 
από το χορό. Ναι, στο Μπελογιάννη 
κάθισα αρκετό καιρό, αλλά και ο 
σύντροφος Όμηρος δεν παραιτήθηκε 
και όταν με ζήτησε, του είπα: ‘ Τόσα 
κορίτσια γερά, νέα κι εσύ ήρθες να 
πάρεις εμένα τη σακάτισσα;’ Ε, ναι, 
παντρευτήκαμε. Ήταν ένας ήσυχος 
άνθρωπος, πότε δεν ύψωσε την φωνή 
του.  Τώρα πέθανε, καλύτερα εγώ να 
πέθαινα πρώτη, αλλά κι αυτός χωρίς 
εμένα δεν θα ζούσε πολύ. Μ’ ένα 
χέρι έπλυνα, καθάριζα, σιδέρωνα, 
μαγείρευα, κοίταξα τα παιδιά μου, 
κάθε βράδυ μπάνια στα παιδιά και 
κουβαλούσα το νερό από έξω, μετά 
στο μεγάλο καζάνι πάνω από τη 
σόμπα. Τα παιδιά γεννήθηκαν στην 
Ουγγαρία. Μετά ο Όμηρος έφυγε 
από το χωριό Μπελογιάννη και πήγε 
στα ανθρακωρυχεία. Εκεί του έδωσαν 
σπίτι με όλα του τα μέσα, μπαλκόνι, 
ζεστό νερό, θέρμανση και μία μέρα 
πήραμε τη βαλίτσα μας, (δεν είχαμε 
και κάτι άλλο) και πήγαμε κι εμείς 
εκεί. Εκεί καθίσαμε αρκετά. Ο 
Όμηρος ήθελε πολύ να σπουδάσει 
διότι όταν ήταν στην Ελλάδα, μόλις 
είχε μπει στο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης, άρχισε ο πόλεμος 
με τους Ιταλούς. Από το βουνό, κι 
αυτός ήταν τραυματίας με πολλές 
εγχειρήσεις στο στομάχι, χωλή, 
κλπ. Αλλά ο φίλος του Βασίλης στη 
Βουδαπέστη τον είχε συμβουλέψει 
ότι στα 32, τραυματίας, χωρίς καλά 
να ξέρει τη γλώσσα, δεν θα τα 
καταφέρει. Πήγε ο Όμηρος και μετά 
από μισό χρόνο αρρώστησε και πάει 
πάλι το πανεπιστήμιο. Μέχρι που 
πέθανε έλεγε: ’Εγώ δεν μπόρεσα 
να σπουδάσω, αλλά τα παιδιά μας 
πρέπει να σπουδάσουνε’. Και τα 
παιδιά μας σπούδασαν, ο Αθανάσιος 
είναι αρχιτέκτονας (απόφοιτος 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ⁞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΟΥΠΑ
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από το Πανεπιστήμιο του Μπρνο) 
και ο Χρήστος είναι οικονομολόγος 
(απόφοιτος από το Πανεπιστήμιο της 
Πράγας). Και τα εγγόνια μου κι αυτά 

σπουδάσανε στην Πράγα. Μόνο η 
Κατερίνα τελείωσε μόνο το γυμνάσιο 
και τώρα περιμένει κοριτσάκι. Εγώ 
θα ήθελα να έχουν και ένα αγόρι να 

πάρει το όνομα μας… Ναι, δεν σου 
είπα, στην Τσεχοσλοβακία ήρθαμε 
διότι είχα εδώ δύο αδέρφια. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΟΥΠΑ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Καλημέρα: Τα στοιχεία για τον αδερφό της Ελευθερίας τα βρήκαμε στο βιβλίο ‘Έπεσαν για τη ζωή’, τόμος 
7α, σελίδα 133, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε την ΚΕ του ΚΚΕ και συγκεκριμένα την ομάδα που 
ετοίμασε αυτούς τους τόμους διότι είναι πολλοί οι αναγνώστες μας που μας ρωτάνε να βρούμε στοιχεία 
για τους πεσόντες συγγενείς τους, μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ, και τους δίνουμε μεγάλη χαρά όταν 
βρίσκουμε τα στοιχεία στο ‘Έπεσαν για τη ζωή’.

Πεσόντες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ από το χωριό Ομορφοκκλησιά, 
Καστοριάς:

Τιμής Ένεκεν

1. Aΐνης Χρήστος του Βασίλη και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 1930 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μαχητής 
της 103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη στο ύψωμα Φαλτσάτα στις 7 Ιούλη 1949 από νάρκη σε 
απόσταση 50 μέτρων από το εχθρικό οχυρό. (ο αδελφός της Ελευθερίας)

2. Ανδρεόπουλος Ευριπίδης του Βαγγέλη και της Ευδοξίας. Γεννήθηκε το 1922 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. 
Εργάτης γης. Αγωνιστής της Εθνικής Aντίστασης. Στις 10-1-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης στη 14η 
Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 24 Απρίλη 1948 στην τοποθεσία Κούπο. Επιλοχίας επ’ ανδραγαθία τιμημένος νεκρός 
(Η.Δ. της 6-7-48 του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας).

3. Ανδρεόπουλος Νίκος του Μάρκου. Από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης. Στρατοδικείο του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος τον καταδίκασε στην Αθήνα σε θάνατο και εκτελέστηκε 
στις 18 Φλεβάρη 1948.

4. Δημόπουλος Τέρπος του Χρήστου και της Ιωάννας. Γεννήθηκε το 1918 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Κάτοικος 
Αγίας Άννας Καστοριάς. Εργάτης γης. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Στις 10-3-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 7-6-48 
ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Διοικητής λόχου στο 587 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 8 
Ιούλη 1948 στην τοποθεσία Γούπατα του Γράμμου.

5. Δημόπουλος Χαράλαμπος του Χρήστου και της Ιωάννας. Γεννήθηκε το 1927 στην Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. 
Κάτοικος Αγίας Άννας Καστοριάς. Εργάτης. Στις 18-1-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην Ε’ Σειρά στη ΣΑΓΑ 
(Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου) και στις 23-1-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Υπηρετούσε 
στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 20 Απρίλη 1949 στο χώρο Καλογρίτσα-Δερβένη.

6. Ινόης Χρήστος από το χωριό Ομορφοκκλησιά (Γκάλιτσα) Καστοριάς. Μαχητής της 103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 
Σκοτώθηκε τον Ιούλη του 1949 στο ύψωμα Φαλτσάτα.

7. Λάσχος Δημήτρης του Μανώλη. Από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Μαχητής του Λόχου Αυτοματιστών της 14ης 
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 14 Σεπτέμβρη του 1948 στο ύψωμα Κούλα, στο Βίτσι, κτυπημένος από 
εχθρικό πυροβολικό. 

8. Τέρπος (Τερπόφκσι) Παντελής από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1907. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε 
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Πιάστηκε από το μεταβαρκιζιανό 
καθεστώς το 1946 και εκτελέστηκε το 1947 στις φυλακές Αβέρωφ, στην Αθήνα. 
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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ⁞ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1953-54 

(1Η ΜΑΗ 1954 -31 ΙΟΥΛΗ 1954) ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΤΙΑ, ΠΕΛΛΑΣ
Από την αναγκαστική πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία
Με τα μάτια ενός παιδιού
Επιμέλεια της Τασούλας Ζησάκη-Healey

Στο «Καλημέρα» 2/2015 μάθαμε για 
τη ζωή του Κώστα (και των άλλων 
μαθητευόμενων νεολαίων) στη 
σχολή του Μπρνο μέχρι την 1η Μαΐου 
1954. Σ’ αυτό το τεύχος θα δούμε τις 
ελπίδες, ανησυχίες, διλήμματα του 
Κώστα μέχρι την αποφοίτηση του 
και τα πρώτα βήματα που κάνει στη 
ζωή του έξω από μία οργανωμένη 
ζωή. 
Την 1η Μάη ο Κώστας ξεκινάει το 
ημερολόγιο του με την φράση από 
τσεχικό τραγούδι:
«Η Πρωτομαγιά ήδη έχει έρθει με χαρά 
και χορούς». Τι να πρωτογράψω για 
την μέρα που είναι μέρα των εργατών 
όλων των χωρών. Σε όλον τον κόσμο 
σήμερα οι εργάτες γιορτάζουν την 
γιορτή τους που έτσι δείχνουν την 
αλληλεγγύη τους. Άλλο γιορτασμό 
γιορτάζουμε εμείς εδώ στις λαϊκές 
δημοκρατίες και άλλο οι εργαζόμενοι 
στις καπιταλιστικές χώρες και στην 
Πατρίδα μας. Εμείς εδώ κοιτάζουμε 
να ανοικοδομήσουμε το σοσιαλισμό, 
αλλά αυτοί να λευτερωθούν από τον 
καπιταλισμό και να φτάσουν στον 
δρόμο που έχουν οι χώρες της ειρήνης 
με επικεφαλής τη Μεγάλη Σοβιετική 
Ένωση. Σ’ αυτόν τον αγώνα τους 
ευχόμαστε καλές επιτυχίες και 
δεν θα ξεχάσουμε ακόμη πως τους 
χρωστάμε πολλά ακόμα. 
Σηκώθηκα νωρίς για να προφτάσω 
για το μέρος που μας είπαν να 
μαζευτούμε. Στις 7 παρά 15 
βρισκόμασταν στο Zimni Stadion 
(Χειμερινό Στάδιο), που από εδώ 
θα ξεκινήσουμε σαν ‘sportovci στο 
pruvod’ (ως αθλητές στην αρχή 
της παρέλασης). Ήμασταν όλοι 
ντυμένοι σε ‘τεπλάκοι’ (φόρμες), ο 
καθένας και το χρώμα του. Κάμποσο 
περιμέναμε και μετά ξεκινήσαμε. 
Πάρα πολύ μεγάλη φάλαγγα. Κάθε 
σχολείο ή εργοστάσιο είχε τους 

δικούς τους ‘sportovci’ ξεχωριστά. 
Στο πάρκο κοντά σταματήσαμε, 
έπαιζαν τον (εθνικό) ύμνο, μετά 
μίλησαν και ύστερα συνεχίσαμε 
τον δρόμο μας. Φτάσαμε κοντά 
στην ‘tribuna’ (εξέδρα). Ο κόσμος 
φώναζε ‘At zije sportovci’ (Ζήτω οι 
αθλητές) και εμείς με τραγούδια και 
ουράαα… Περάσαμε από το ‘nadrazi’ 
(σιδηροδρομικό σταθμό), από το ‘na-
mesti Svobody’ (Πλατεία Ελευθερίας) 
και πιο πάνω διαλυθήκαμε.  Εμείς 
τελειώσαμε (την παρέλαση) 
αλλά τώρα θα περάσουν όλοι οι 
εργαζόμενοι και διάφορες χορωδίες. 
Έπιασα ένα μέρος και παρατηρούσα 
τον κόσμο. Κοντά μας σταμάτησε 
μία χορωδία. Τραγουδούσαν και 
χόρευαν ‘πόλκατα’ (παραδοσιακός 
χορός). Πέρασε πολύς κόσμος. Όλα 
στολισμένα με διάφορες ζωγραφιές 
(πλακάτ) και συνθήματα της 
γιορτής. Γυρνώντας σπίτι κάμποσο 
ήμουν κουρασμένος και γι’ αυτό 
μετά από το φαγητό κοιμήθηκα 
λίγο. Μετά μαζί με τον Κρικέλη 
(που ήρθε και με είπε) πήγαμε στην 
πόλη. Τραγουδούσαν σε μερικά 
μέρη χορωδίες. Από τις 6 με 8 
πήγαμε σινεμά στο ‘Oleveny Chleb’ 
(Μολυβένιο Ψωμί). Μετά γυρίσαμε 
σπίτι, φάγαμε ότι βαστήξαμε για 
το βράδυ. Σκέφτηκα και είπα ας 
πάω ακόμα μία φορά στην πόλη, 
δηλαδή όπου γλεντούσαν και έτσι 
πήγα. Συνάντησα την Ελισάβετ Κ. 
και την άλλη. Κάθισα μαζί της ως 
τις 10:00, μετά φύγαν μια που δεν 
είχαν ‘volno’ (άδεια). Μας έπιασαν 
κάμποσες φορές στο ‘kruh’ (γύρο) 
αλλά εγώ έφευγα μια που αυτοί 
θέλαν κορίτσια και όχι αγόρι να τους 
τραγουδήσουν. Μετά συνάντησα την 
Μαριάνθη μαζί με τις φιλενάδες της 
και αυτές ύστερα φύγαν και εγώ 
στις 10:30 έφυγα μια που έβλεπα 

συνέχεια τα ίδια. Πέρασε και η 
φετινή Πρωτομαγιά. Η μέρα ήταν 
πάρα πολύ καλή». 
Την επόμενη μέρα ο Κώστας είναι 
κουρασμένος μεν, αλλά πάει να 
παίξει μπάλα στο πάρκο που το 
κράτος το είχε αγοράσει από την 
Εκκλησία και τώρα το σχολείο 
του κάνει εκεί τα μαθήματα 
γυμναστικής. Και ήρθε η ώρα πάλι 
να δώσει υποσχέσεις στον εαυτό του 
να διαβάζει περισσότερο μια που 
του έμειναν μόνο δύο μήνες για να 
τελειώσει το σχολείο και σίγουρα 
πάλι κάνει την αυτοκριτική του ότι 
δεν διαβάζει όσο θα έπρεπε. Επίσης 
βάζει στοίχημα (10 h το τσιγάρο 
εάν καπνίσει) ότι θα σταματήσει να 
καπνίζει. Αρχίζουν οι εξετάσεις και 
ο Κώστας αγχώνεται. Στις 9 Μαΐου, 
Κυριακή γράφει:
«Μέρα απελευθέρωσης του 
τσεχοσλοβάκικου λαού από τον 
Κόκκινο Στρατό. Ξύπνησα κάμποσο 
γρήγορα και διάβασα λίγο, την ‘ma-
tika’ (μαθηματικά) προσπάθησα να 
κάνω, αλλά δεν μπόρεσα. Πήγαμε στο 
φότμπαλ (ποδόσφαιρο) και έπαιξα. 
Αμέσως κουράστηκα… Σήμερα δεν 
είμαι και τόσο ευχαριστημένος μια 
που βάρεσαν το πόδι μου. Ήρθα, 
έφαγα το φαγητό που με πήρε ο 
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Στεργίου το μεσημεριάτικο και μετά 
κοιμήθηκα… Μετά μοναχός πήγα στο 
φιλμ «Άλενα» που δεν κατάλαβα 
αν το είδα, μετά που αγόρασα το 
εισιτήριο κατάλαβα ότι το είδα… 
Καλό φιλμ …»
Οι μέρες περνάν καλά για τον Κώστα, 
αλλά δεν διαβάζει. Όλοι μετράν τις 
μέρες ως το τέλος των σπουδών. 
«Μπορεί μια μέρα να το μετανιώσω 
ότι δεν μάθαινα καλά, αλλά θα 
είναι αργά», γράφει στο ημερολόγιο 
του. Το ‘ρομάντζο’ Ζντένκα-Βάσω 
συνεχίζεται. Στη Ζντένκα γράφει τη 
γνώμη της μάνας του ότι μπορεί αυτή 
να μη θελήσει να φύγει στην Ελλάδα 
μαζί του και η Ζντένκα συμφωνεί με 
τη μάνα του και του γράφει ότι δεν 
θα ήθελε να φύγει από την πατρίδα 
της. Γράφει και στη Βάσω κι εκεί 
τα πράγματα σοβαρεύουν σιγά-
σιγά. Οι παιδαγωγοί από την άλλη 
δεν είναι ευχαριστημένοι και λεν σε 
όλους να φτιάξουν ένα ημερήσιο 
πρόγραμμα για 15 μέρες. Ο Κώστας 
το φτιάχνει αλλά «δεν κοιμάται 
καλά, κάμποσες ιστορίες περνάν από 
το μυαλό μου…». Και αποφασίζει να 
κάνει αίτηση στην ΚΕ του ΚΚΕ για 
να γίνει μέλος του Κόμματος. Τις 
σκέψεις του γενικά για τη ζωή του 
τις γράφει στις 22 Μαΐου, Σάββατο:
«Πώς να αρχίσω και εγώ δεν ξέρω 
την σημερινή μέρα. Είναι και αυτή 
μια από τις τελευταίες μέρες του 
σχολείου. Ας την περιγράψω από το 
πρωί μέχρι το βράδυ, για να είμαι 
ευχαριστημένος πως τίποτες δεν θα 
ξεχάσω. Αρχίζει και αυτή η μέρα όπως 
όλες οι μέρες που πέρασαν, αλλά θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα είχα 
πιο μεγάλη δράση από κάθε άλλη 
φορά, πιο μεγάλη. Μάλιστα η πρώτη 
δουλειά που ήταν να κάνω, ήταν για 
να αλλάξουμε μαζί με τον Στεφανίδη 
την ‘ναστένκα’ (εφημερίδα τοίχου). 
Από τον Ποπόφσκι που πήραμε το 
περιοδικό «Κίνο» έκοψα κάμποσες 
φωτογραφίες και τις έβαλα. Έστω 
και αν έλεγαν τα παιδιά πως δεν 
είχε επιτυχίες, όλα πήγαιναν και 
κοιτούσαν μια που ήταν και μια 
κοπέλα από το φιλμ «Την Παρασκευή 
στις 13» και άλλα καλά πράγματα…
Μαζί με τον Μίκσα Όλντριχ αλλάξαμε 
φωτογραφίες, καλό πράγμα, καμιά 
φορά θα τον βλέπω και θα τον 
θυμάμαι, θα περάσει καιρός, αλλά 
από το μυαλό μου όλη αυτή η ζωή 

δεν θα βγει. 
Στην ‘προβέρκα’ (συγκέντρωση) 
σήμερα συζητήθηκαν πολλά 
πράγματα ανάμεσα σε αυτά για 
να αλλάξει ο Μαχάλεκ και να μπει 
στη θέση του κανένας άλλος να 
κάνει ‘χλάσενη’ (αναφορά). Όταν 
πρότειναν τον Βόμπρ που είναι ο πιο 

μεγάλος στην τάξη, σηκώνετε και λέει 
– Δεν θα ντραπείτε ο μεγαλύτερος να 
δίνει ‘χλάσενι’ και εσείς να κάθεστε. 
Είσαστε μέλη της Τσεχοσλοβάκικης 
Ένωσης Νεολαίας, θα πρέπει να 
δίνετε το παράδειγμα και θα πρέπει 
να μαθαίνεται να δίνετε ‘χλάσενι’ μια 
που θα πάτε και στρατιώτες. Μετά 
σηκώνετε ο Γετσμίνεκ ο πιο μικρός 
στην τάξη (και στα χρόνια και στο 
μπόι) και λέει στον Βομπρ ετούτα 
εδώ: Μια που είσαι ο πιο μεγάλος, 
θα πρέπει να δίνεις το παράδειγμα, 
αλλά εσύ κοροϊδεύεις τον Μαχάλεκ 
που έγινε ‘Τρίντα πριπραβενα να 
χόντινου’ (Τάξη, όλοι έτοιμοι στην 
ώρα μας!) και γελούσες. Ολόκληρο 
αυτό το ζήτημα λύθηκε έτσι που 
την υπηρεσία αυτή την πήρε ο 
Κούτσερα χωρίς φασαρίες. Καλό 
παιδί ο Κούτσερα και στα μαθήματα 
και σε όλα γενικά… Άλλο ζήτημα που 
συζητήθηκε ήταν για τον Μίκσα και 
τον Ποποφσκι για τις ‘ντέσκες’ (τα 
ταμπλό) την Δευτέρα που είχαμε 
‘κρεσλενι’ (ζωγραφική) δεν φέραν τις 
‘ντέσκες’ και πήραν από το σχολείο 
και είπαν στον Στάνεκ πώς είναι 
δικές τους, ‘nahodou’ (δυστυχώς γι’ 
αυτούς) ο Στάνεκ τις είχε από κάτω 
σημαδεμένες και τις γνώρισε, για 
αυτό έγινε φασαρία. Πάντως αυτοί 
δεν θέλαν να τις πάρουν, αλλά μια 
που έπρεπε να τις έχουν (και δεν 

τις είχαν, και να μην τις χρειαζόταν, 
έπρεπε να τις έχουν), τις πήραν 
απλώς για να τις έχουν, και τους 
έπιασε…
Το απόγευμα διάβασα και τελείωσα 
το βιβλίο μέχρι 405 σελίδες…
Από τις 5:30 παίξαμε μπάλα μία 
ομάδα που μέσα έπαιζε και ο 

Μαχάλεκ και το τέρμα του σχολείου 
μας που ήταν πρώτα. Μας νίκησαν 
3:2. Δεν παίξαμε καλά σήμερα. Στο 
γυρισμό συνάντησα μια χωριανή 
μου που ήρθε από την Όπαβα για 
να τραγουδήσει στο SVT. Γύρεψα 
μαζί της πολύ καιρό το μέρος αυτό, 
μας έλεγαν στο Στάδιο, πήγαμε και 
εκεί και τίποτες. Μετά από τον Μήτσο 
άκουσα ότι τραγούδησε στην Πλατεία 
Ελευθερίας. Έδωσα στο Σιμιχανίδη 
να με πάρει το δείπνο και ξέχασε, 
πολλές φορές ζήτησε συγνώμη, δεν 
φταίει, ευτυχώς που είχα μπούχτες 
(γλυκά) από την Παρασκευή και δεν 
πείνασα καθόλου…
Τα μαθήματα πήγαν όλα καλά. Το 
βράδυ στο σπίτι μας έγινε ‘ζαμπάβα’ 
(γλέντι), δεν πήγα, έγραφα… Πήρα 
γράμμα από τη Βάσω…»
Κι έτσι συνεχίζουν η μέρες του Κώστα 
στο σχολείο – με εξετάσεις, μαθήματα, 
αγωνίες, αλληλογραφίες, σκέψεις 
για το μέλλον και πού και τι δουλειά 
θα βρει. Διαβάζει από το Πρόγραμμα 
του ΚΚΕ, σχέδιο. Πάει θέατρο. Παίζει 
μπάλα… Στις 6 Ιουνίου, πάει στην 
Σπαρτακιάδα, η μέρα περνάει καλά, 
τα μαθήματα καθόλου και ούτε στη 
Βάσω γράφει γράμμα… Δεν έχει 
όρεξη για δουλειά… Ήρθε και η ώρα 
να ετοιμάσει τα πράγματά του να 
τα στείλει στην Κάρβινα. Γίνεται και 
ένας μεγάλος χορός, γλέντι το βράδυ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ⁞ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
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στις 18 Ιούνη όλοι μαζί Μακεδόνες 
και Έλληνες του Μπρνο. Πηγαίνουν 
εκδρομές σε διάφορα εργοστάσια και 
στις 25 Ιουνίου, Παρασκευή, γίνεται 
ο διορισμός εργασίας, και τον Κώστα 
τον στέλνουν στο Πλζεν. Να τι 
γράφει για αυτή την μέρα ο Κώστας:
«Μια από τις καλές και δύσκολες 
μέρες στην ζωή μου είναι και η 
σημερινή. Γράφω το ημερολόγιο όχι 
και τόσο στα καλά μου. Πηγαίνοντας 
στο σχολείο σκεφτόμουνα και έλεγα 
πως άραγε θα περάσει η σημερινή 
μέρα που είναι η προτελευταία που 
ζω στο Μπρνο ανάμεσα στα παιδιά, 
στους φίλους μου και στο ιντερνάτ 
(στο οικοτροφείο). Λίγο, ύστερα από 
τις 8 η ώρα ήρθε η υπεύθυνη της τάξης 
μας και έφερε και τα προσωπικά 
μας χαρτιά για να συμπληρώσουμε 
κάτι πράγματα που θα πρέπει να 
υπάρχουν. Έγραψα απάνω τους 
βαθμούς μου για το δεύτερο, τρίτο 
και τέταρτο τετράμηνο και στο 
μέρος που η δασκάλα έγραψε για 
μας διάβασα τι αδυναμίες έχω και 
τι καλά (προσόντα). Ακριβώς έτσι 
τα έγραψε, ότι δεν είμαι πολιτικά 
ενημερωμένος, δεν λύνω ανεξάρτητα 
τα προβλήματα και συχνά δείχνει να 
είναι ατομιστής. Δεν κατάλαβα σε 
τι είμαι ‘individualista’ (ατομιστής), 
πάντως μου φαίνεται πώς επειδή 
τότε όταν έγραψα αυτό το χαρτί δεν 
ήμουνα στην Τσεχοσλοβάκικη Ένωση 
Νεολαίας και στις συγκεντρώσεις δεν 
παίρνω μέρος στις συζητήσεις, αυτό 
πάντως θα πρέπει να το θυμάμαι. 
Ετοίμασαν και τα ενδεικτικά που θα 
τα πάρουμε μετά την επίσημη τελετή. 
Μετά ήρθε ο Διευθυντής Ζούκαλ και 
ανακοίνωσε ότι για τους Έλληνες και 
Μακεδόνες ήρθαν ‘διορισμοί’…».
Ο Κώστας μαθαίνει ότι αντί να 
τον στείλουν είτε στην Οστράβα, 
είτε στην Κάρβινα, τον στέλνουν 
στο Πλζεν, στο εργοστάσιο ‘Λένιν’, 
που είναι στην άλλη άκρη της 
Τσεχοσλοβακίας από την Κάρβινα. Ο 
Κώστας δεν δέχεται το διορισμό του 
και με τη βοήθεια μιας δασκάλας 
κάνει αίτηση να πάει στην Κάρβινα. 
Παίρνει τα λεφτά που δικαιούται για 
το δρόμο, για το φαγητό και άλλα, 
γίνεται συζήτηση για το Πρόγραμμα 
του ΚΚΕ, σχέδιο, γλεντάει με τους 
φίλους του το βράδυ με την ευκαιρία 
της αποφοίτησης τους. Στις 26 
Ιουνίου, τελευταία μέρα στο Μπρνο, 

ταχτοποιεί όλα τα χαρτιά του και 
το πρωί ξεκινά για την Κάρβινα 
«έρχομαι για την Κάρβινα για να 
γυρίσω πίσω, αλλά σκέφτομαι κιόλας 
πώς θα βρω τον κόσμο και πιο πολύ 
τους συγγενείς, την μητέρα μου, 
τον πατέρα μου και την Βάσω, που 
την αλήθεια αν θα γράψω, από το 
μυαλό μου δεν βγαίνει καμιά φορά». 
Στην Κάρβινα γιορτάζει ακόμα μία 
φορά την αποφοίτησή του, την νέα 
ζωή και τον ερχομό του. «Εδώ όλες   οι 
μέρες σχεδόν περνάν ίδιες, περιμένω 
απάντηση από το Υπουργείο για να 
με διορίσουν εδώ για δουλειά. Μια 
που με τη Βάσω δεν μπορώ να μιλώ 
τα βράδια, θα πρέπει τον καιρό που 
βρίσκεται εδώ να μην τον χάνω… την 
είπα πώς το βράδυ θα την περιμένω 
στο εργοστάσιο...»
Ο Κώστας αντί για κρεβάτι, αγοράζει 
βιβλία και ένα δώρο για την Βάσω, 
καρφίτσα. Χαίρεται που ο αδερφός 
του Θεμιστοκλής, τώρα 14 χρονών, 
ξέρει πολλά και θα πάει και αυτός 
σε τεχνική σχολή, εάν ο ίδιος θέλει 
να πάει ζωγραφική. (Σημείωση Κ: 
Ο Θεμιστοκλής αποφοίτησε από το 
Πολυτεχνείο της Πράγας!). Στέλνει 
γράμμα στην ΚΕ του ΚΚΕ, στον σ. 
Ζαχαριάδη για να έρθει η αδερφή της 
Βάσως από τη Σοβιετική Ένωση στην 
Τσεχοσλοβακία. Γίνεται μέλος της 
ποδοσφαιρικής ομάδας της Κάρβινας. 
Και τα πράγματα αρχίζουν να 
γίνονται σοβαρά με τις σχέσεις του 
με τη Βάσω, με την οποία περνάει 
αρκετό χρόνο μαζί – σινεμά, στο σπίτι 
της, την περιμένει τα βραδιά έξω 
από το εργοστάσιο και ο κόσμος όλος 
νομίζει ότι είναι αρραβωνιασμένοι. Η 
Βάσω τον ρωτάει εάν θα την πάρει 
ή όχι, και ο Κώστας γράφει στο 

ημερολόγιο του, ότι ‘τη θέλω και 
πολύ κιόλας αλλά…». Και ο Κώστας 
περιμένει να έρθει ο διορισμός του 
από το Υπουργείο, ο οποίος κατά 
λάθος πάει στην θεία του και έτσι 
στις 31 Ιουλίου τελειώνει κι αυτό το 
ημερολόγιο εάν και ο Κώστας ήδη 
έχει αγοράσει καινούργιο τετράδιο 
(12 κορώνες). Γιορτάζουν τη γιορτή 
του Ιλίντεν, όλοι χορεύουν, ο Κώστας 
δεν χορεύει, αλλά λίγο ‘ζηλεύει’ που 
η Βάσω χορεύει με άλλους. 
Κι έτσι, από τον Αύγουστο ξεκινάει 
δουλειά στην «Ελεκτράρνα» και 
ο Κώστας εύχεται στον εαυτό του 
«Καλή επιτυχία στη δουλειά!» 
και υπόσχεται να συνεχίσει το 
ημερολόγιο του ως εργαζόμενος πια 
στο καινούργιο τετράδιο. 
Ναι, για τον Κώστα η καινούργια 
ζωή στην Κάρβινα, με το δίπλωμα 
του ειδικευμένο τεχνίτη, με δουλειά, 
ξεκινάει και με πολλές υποχρεώσεις 
διότι ο ίδιος αισθάνεται ότι πρέπει 
να στηρίξει όλη την οικογένεια 
του, τους γονείς, τα αδέρφια 
του, τους συγγενείς και το πιο 
βασικό πρέπει να αποφασίσει 
εάν και πότε θα παντρευτεί. Και 
παντρεύεται, δημιουργεί οικογένεια, 
εργάζεται στην Κάρβινα μέχρι την 
συνταξιοδότηση του και σήμερα 
ακόμα ζει στην αγαπημένη του 
πόλη. Εδώ τελειώνουμε την αφήγησή 
μας για το ημερολόγιο του Κώστα 
εάν και υπάρχουν κι άλλα ‘τετράδια’ 
διότι ο Κώστας συνεχίζει να γράφει 
το ημερολόγιο της ζωής του.  (Στη 
φωτογραφία ο Κώστας είναι ο τρίτος 
από δεξιά στην 5η σειρά. Στην 
πρώτη σειρά είναι οι καθηγητές της 
σχολής.) 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ⁞ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΤΗΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΑΙ ΜΠΡΝΟ

Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο

Γιορτάζουµε τις ηµέρες 
αυτές το πέρασµα 
εβδοµήντα χρόνων από 
τη Μεγάλη Αντιφασιστική 
Νίκη των Λαών στον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Δύο 
µεγάλα κληροδοτήµατα, δύο 
µεγάλες υποθήκες νοµίζω 
ότι µας κληροδοτεί – σε εµάς 
τους µεταγενέστερους – η 
µεγάλη αυτή ιστορία. Το 
πρώτο είναι οι δυνατότητες 
των λαών. Η πατρίδα 
των εργατών, η Σοβιετική 
Ένωση έδωσε πρώτη τη 
µάχη ενάντια στον ναζισµό 
και το φασισµό, οι λαοί της 
Ευρώπης ακολούθησαν 
χτίζοντας παντού, µε την καθοδήγηση των κοµµουνιστών το τεράστιο κίνηµα της 
Αντίστασης. Ο εχθρός τότε φαινόταν ακαταµάχητος. Οι ναζί του Τρίτου Ράιχ δεν ήταν 
µόνοι τους. Είχαν µαζί τους όλη την άρχουσα τάξη της Ευρώπης, όλο τον ευρωπαϊκό 
καπιταλισµό. Σε κάθε σχεδόν χώρα της ηπείρου ανέβασαν δικτάτορες στην εξουσία, 
δικτάτορες που µιµούνταν πιθηκίζοντας ότι έβλεπαν να συµβαίνει στη ναζιστική 
Γερµανία, αντέγραφαν πιστά την ιδεολογία, τις τελετουργίες, την πολιτική πρακτική. 
Ακόµα και στις χώρες όπου υπήρχαν «αριστερά» καθεστώτα, στη Γαλλία λόγου χάρη, 
το κοινοβούλιο των Σοσιαλιστών και των Ριζοσπαστών (το ίδιο πού έδωσε το Λαϊκό 
Μέτωπο) ήταν εκείνο που ψήφισε το τέλος της Γαλλικής (αστικής) δηµοκρατίας και 
έδωσε όλες τις εξουσίες στον Στρατάρχη Πεταίν. 
Στόχος αυτής της ναζιστικής σταυροφορίας οι λαοί της Ευρώπης, οι εργαζόµενοι και η 
Σοβιετική Ένωση. Όπλα ο ρατσισµός, οι φυλετικές θεωρίες που άνοιγαν τον δρόµο στη 
δουλική εργασία, ο αντικοµµουνισµός, ο εθνικισµός, το µίσος. 
Από την Αντίσταση των Λαών της Ευρώπης σε αυτή τη θεοµηνία, η Ελληνική Αντίσταση 
ξεχωρίζει. Από την πρώτη στιγµή, µόλις η Ελλάδα δέχθηκε την φασιστική εισβολή 
οι κοµµουνιστές – µε το γράµµα του έγκλειστου Νίκου Ζαχαριάδη – σάλπισαν τον 
δρόµο του αγώνα. Ηγήθηκαν σκληρών αγώνων του λαού µας µετά την ήττα και την 
συνθηκολόγηση της αστικής τάξης, στην Κατοχή. Έκτισαν οργανώσεις µαζικές, χωρίς 
προηγούµενο στην ιστορία του τόπου µας. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των 
1.500.000 µελών, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό των 55.000 τακτικών 
στρατιωτών, την ΕΠΟΝ, την Αλληλεγγύη, την κυβέρνηση του βουνού, την Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, την ΠΕΕΑ. 
Μάτωσαν τους Ιταλούς, τους Γερµανούς, τους εγχώριους συνεργάτες τους και, όταν 
µετά τον πόλεµο φάνηκαν νέοι επίδοξοι προστάτες και κατακτητές, έδωσαν νέες µάχες. 
Οι Βρετανοί µάτωσαν µε τη σειρά τους τον Δεκέµβρη του 1944, στην µάχη των 33 ηµερών 
στην Αθήνα. Και µετά ακολούθησε ο εµφύλιος πόλεµος. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή ξεκινώντας από την Απελευθέρωση – το 
τέλος της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα.     

Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι,
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Στις 12 Οκτωβρίου ο Γερμανός 
διοικητής, στρατηγός Φέλμυ 

κατέθεσε για τελευταία φορά 
στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Πριν 
ακόμα απομακρυνθούν από εκεί 
οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες 
το στεφάνι αποσπάστηκε από 
το πλήθος και ποδοπατήθηκε. 
Kανείς δεν τόλμησε ν’ αντιταχθεί 
σε αυτή την έκφραση οργής. Tην 
ίδια νύκτα οι τελευταίες μονάδες 
της Βέρμαχτ αποχώρησαν από 
την πόλη ανατινάζοντας, στα 
περίχωρα, τα τελευταία υλικά και 
εγκαταστάσεις. Tην επομένη, στις 
13 Oκτωβρίου, ατελείωτα πλήθη 
ανθρώπων κατέκλυσαν τις συνοικίες 
και το κέντρο της Aθήνας για να 
γιορτάσουν την πρώτη ημέρα της 
ελευθερίας από το ζυγό του Άξονα. 
Ήταν μία ξέφρενη γιορτή. Mία γιορτή 
που σκέπαζαν βαριά τα σύννεφα 
του αβέβαιου μέλλοντος.

Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή για 
να διαπιστώσει κάθε παρατηρητής 
την βαθιά άβυσσο που χώριζε την 
απελευθερωμένη πρωτεύουσα σε δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα. Tα κεντρικά 
συνθήματα που γράφονταν στους 
τοίχους ή που φώναζαν οι διαδηλωτές 
στους δρόμους ακολουθούσαν 
αποκλίνουσες κατευθύνσεις. Στο 
“Λαοκρατία” της μίας πλευράς 
και “Tιμωρία των προδοτών και 
δοσίλογων”, απαντούσε το “Mεγάλη 
Eλλάδα” της άλλης. Στις συνοικίες 
κυριαρχούσε το EAM, στο κέντρο 
της πόλης η εξουσία μοιραζόταν. H 
ανησυχία, ο φόβος και η καχυποψία 
αναμιγνύονταν με την γενική χαρά. 
O απόηχος των γεγονότων της 
Πελοποννήσου - η αιματηρή διάλυση 
των Tαγμάτων Aσφαλείας (Έλληνες 
ένοπλοι συνεργάτες των Γερμανών) 
από τον EΛAΣ - είχε προηγηθεί 
των ημερών της Aπελευθέρωσης. H 
εορτάζουσα πόλη ήταν ταυτόχρονα 

μία πυριτιδαποθήκη. Στα κεντρικά 
ξενοδοχεία, γύρω από την Oμόνοια, 
είχαν οχυρωθεί τα μέλη των 
“Eθνικών” οργανώσεων που, για 
την περίσταση, είχαν στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία ενσωματωθεί στην 
“X” του συνταγματάρχη Γρίβα. 
Στις 15 από εκεί πυροβόλησαν μία 
διαδήλωση του EAM: οκτώ νεκροί. 
Xρειάστηκε να επιστρατευθεί η 
παροιμιώδης πειθαρχία των 200.000 
οργανωμένων μελών του EAM της 
Aθήνας για να μην εξελιχθεί το 
επεισόδιο σε γενικό λουτρό αίματος. 
H “αυτοσυγκράτηση” προστέθηκε 
στα συνθήματα των καιρών. H ισχνή 
παρουσία βρετανικών στρατευμάτων 
και η πολυήμερη καθυστέρηση της 
άφιξης της κυβέρνησης (η κυβέρνηση 
Παπανδρέου έφθασε στην Αθήνα στις 
18 Οκτωβρίου 1944 ενώ η πόλη ήταν 
ελεύθερη από τις 12 Οκτωβρίου) 
επέτεινε την αβεβαιότητα και την 
ένταση. 

Από που όμως ήρθε το νέο σκηνικό 
σύγκρουσης, ποιο ήταν το 

περιεχόμενό της, ποιο το διακύβευμα 
στην έκβασή της.  Μέσα στα μεγάλα 
γεγονότα της ιστορίας αρθρωνόταν 
έντονος και ήταν διαρκώς παρών, 
ο αμείλικτος ταξικός αγώνας: Μα 
και στην τρομερή δεκαετία του 
1940 – 1950 από εκεί πρέπει να 
ξεκινήσουμε για να κατανοήσουμε τα 
όσα έγιναν στον κόσμο, στην Ευρώπη 
και στη χώρα μας – όπως και σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου 
– είτε ανεξάρτητη ήταν, είτε αποικία, 
είτε προτεκτοράτο, είτε μητρόπολη, 
είτε ιμπεριαλιστική δύναμη, είτε 
κατακτημένη ζώνη. Αντιμέτωπη με 
την μεγάλη καπιταλιστική κρίση της 
δεκαετίας του 1930-1940 η ευρωπαϊκή 
άρχουσα τάξη, ο ευρωπαϊκός 
καπιταλισμός ανέθεσε στους ναζί 
του Χίτλερ την διαχείριση των 
συμφερόντων της, την εκκαθάριση του 
μπολσεβικισμού αλλά και τον πόλεμο 
ενάντια στους ανταγωνιστές της. 
Στο πλησίασμα του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου σχεδόν όλα τα αστικά κράτη 
της Ευρώπης είχαν στην εξουσία 
δικτάτορες και «εθνικοσοσιαλιστές» 
που θαύμαζαν τους Μουσολίνι και 
Χίτλερ και πιθήκιζαν (μιμούνταν) τις 
τελετουργίες και τους λόγους τους. 
Αντιμέτωπη με την μεγάλη 
καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας 

του 1930-1940, αλλά και την 
κληρονομιά της καταστροφής του 
1922, η ελληνική άρχουσα τάξη 
ψήφισε το Ιδιώνυμο (πριν ακόμα οι 
ναζί προωθήσουν το σύμφωνο αντι-
κομιντέρν), έφερε πίσω τη μοναρχία 
και το βασιλιά,  ανέβασε τον Μεταξά 
και τη δικτατορία του στην εξουσία, 
τον δόξασε όταν αυτός πιθήκιζε τις 
σκοταδιστικές τελετές των ναζί της 
Νυρεμβέργης και όταν ανακήρυξε 
τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό κατά 
φτωχή εικόνα και ομοίωση του Τρίτου 
Ράιχ.   Και όταν ήρθε ο πόλεμος η 
ίδια άρχουσα τάξη σάστισε μπροστά 
στην αποφασιστικότητα και τις νίκες 
του λαού στην Αλβανία. Όταν τον 
Απρίλιο, με την γερμανική εισβολή,  
έχασε τη χώρα το μόνο που σκέφτηκε 
ήταν να μη χάσει τους κρατούμενους 
κομμουνιστές. Τους παρέδωσε 
επίσημα στον νέο κατακτητή σαν 
επεξήγηση για το τι ακριβώς την 
ενδιέφερε. Και κατόπιν διασπάστηκε 
ως προς την επιλογή των προστατών 
της. Ένα τμήμα της πήγε με τους 
Γερμανούς – με κυβέρνηση που 
αρχικά την αποτέλεσαν οι διοικητές 
του στρατού της Αλβανίας και 
κατόπιν οι συντηρητικοί πολιτικοί 
– ο Ιωάννης Ράλλης – ενώ ένα άλλο 
με το παλάτι, τον βασιλιά και τον 
χρυσό της χώρας ακολούθησε τους 
Άγγλους. Ο λαός έμεινε μόνος, 

πείνασε, αγωνίστηκε να ζήσει 
αρχικά και, λίγο μετά αγωνίστηκε 
να ελευθερωθεί. Να ελευθερωθεί 
εθνικά που στην πραγματικότητα 
σήμαινε να ελευθερωθεί ταξικά. Στο 
όνομα της κυριαρχίας της, στο όνομα 
της εκμετάλλευσης του μόχθου των 
άλλων, στο όνομα της διασφάλισης 
των κερδών της η άρχουσα τάξη 
τον οδηγούσε πάντοτε – τον λαό 
και τη χώρα - στην υποταγή στον 
ξένο κατακτητή ή κηδεμόνα. Στον 
αγώνα αυτό πρωτοστάτησε, όπως 
η ιστορία και η κοινωνία περίμενε 
από αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας. Έκτισε το ΕΑΜ – το Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο – κατ’ 
όνομα εθνικό, στην ουσία λαϊκό, 
πατριωτικό καθώς η εργατική τάξη 
και ο λαός έμειναν μόνοι αυτοί 
υπερασπιστές της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας του έθνους – του δικού 
τους έθνους, εκείνου της εργασίας 
και της προκοπής. (Όχι του κίβδηλου 
και ψευδώνυμου του εθνικισμού 
της άρχουσας τάξης). Και η Κατοχή 
πέρασε έτσι. Μέσα στο ευρύ πλαίσιο 
της ναζιστικής Νέας Ευρώπης οι 
αστοί, ο ελληνικός καπιταλισμός, 
«ένοιωσαν ευρωπαίοι» - συνένοχοι 
των κατορθωμάτων της Αρείας Φυλής 
ενώ – μαζί πάνε αυτά - ανακάλυψαν 
την κότα με τα χρυσά αυγά, 
κέρδη από χίλιες δύο μεριές στην 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΤΗΣ
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υπηρεσία της χιτλερικής νέας τάξης. 
Επωφελήθηκαν από την λεηλασία 
της χώρας, από την εκμηδένιση του 
εργατικού κόστους, από την αρπαγή 
περιουσιών, από την εκμετάλλευση 
ακόμα και των ειδών πρώτης ανάγκης 
που έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός στη 
χώρα για να επιβιώσει ο λαός της. 
Και φυσικά δούλεψαν μαζί με τον 
κατακτητή σε ό,τι αυτός είχε ανάγκη.  
Και στο πλευρό του πλουτήσαν. 
Ένα μόνο παράδειγμα για το τι 
εννοούμε με το πλουτήσαν. Στα 
σκοτεινά χρόνια της Κατοχής 
άλλαξαν χέρια περισσότερες από 
110.000 κατοικίες. Πουλήθηκαν από 
πεινασμένους και απελπισμένους 
κυριολεκτικά για μια μπουκιά ψωμί, 

για ένα τενεκέ λάδι. Η προπολεμική 
αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων 
υπολογίστηκε σε 105.000.000 χρυσές 
λίρες, το τίμημα που καταβλήθηκε 
για την αγορά των ακινήτων 
αυτών προσδιορίστηκε σε περίπου 
5.800.000 χρυσές λίρες, δηλαδή – 
«κατά κανόνα» – ανάμεσα στο 1/16ο 
κι το 1/20ο της προπολεμικής αξίας 
ενώ, τέλος, το πραγματικό τίμημα 
που μπόρεσαν να αξιοποιήσουν οι 
πωλητές μέσα από τις πολύπλοκες 
διαδικασίες καταβολής του σε δραχμές 
τιμήματος, υπολογίστηκε σε 800.000 
χρυσές λίρες μόνο (Τα δίκαια των 
επί κατοχής πωλησάντων ακίνητα, 
Αθήναι, Τυποεκδοτική,  1949, σ. 6.).  
Τέτοιας έκτασης ήταν η λεηλασία 

των λαϊκών περιουσιών. Χώρια 
από την καταστροφή που μοίρασε 
απλόχερα το μένος των κατακτητών 
και των συνεργατών τους: τα καμένα 
χωριά, οι εκτελέσεις, τα μπλόκα, 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
θανάτου στην ίδια τη χώρα αλλά 
και στη Γερμανία, στην Πολωνία ή 
όπου αλλού κτιζόταν η ναζιστική Νέα 
Ευρώπη… Στο τέλος της κατοχής τους 
εκμεταλλευτές και τους εργαζόμενους 
τους χώριζε κοινωνική άβυσσος. 
Τόσο βαθιά, τόσο πλατιά που μόνο 
η σύγκρουση, η ταξική σύγκρουση 
μπορούσε να την γεφυρώσει. Το 
ερώτημα ήταν πως προετοίμαζαν 
οι δύο πλευρές αυτήν ακριβώς τη 
σύγκρουση. 

Για την ελληνική άρχουσα τάξη, 
για τον ελληνικό καπιταλισμό, ο 

αγώνας αυτός ήταν αγώνας για την 
απόλυτη επικράτηση. Στο τέλος της 
Νέας Ευρώπης, στην απελευθέρωση, 
αυτή η άρχουσα τάξη, ο ελληνικός 
καπιταλισμός δεν μπορούσε να χάσει 
την πολιτική εξουσία, δεν μπορούσε 
ούτε να συμβιβαστεί στο ζήτημα 
της εξουσίας, δεν μπορούσε να 
ανεχθεί τις δυνάμεις που γέννησε η 
Αντίσταση, τους κομμουνιστές, να 
«συγκυβερνούν» και να ελέγχουν. 
Πόσο μάλλον να ανεχθεί να της 
ξεφύγει η εξουσία. Το γιατί ετούτης 
της άκαμπτης στάσης ήταν απλό 
και αυτονόητο. Μόνο με απόλυτα 
ελεγχόμενη εξουσία – με δικτατορία, 
κοινοβουλευτική έστω -  θα 
μπορούσαν οι Έλληνες καπιταλιστές 
να κρατήσουν τα σπίτια και τα 
ακίνητα, τη γη που απέκτησαν τον 
καιρό της Κατοχής εκμεταλλευόμενοι 
τη δυστυχία και την πείνα των 
πολλών. Μόνο με απόλυτα ελεγχόμενη 
εξουσία θα μπορούσαν να κρατήσουν 
τα χρεόγραφα που τους χάρισαν οι 
κατακτητές ληστεύοντας την εθνική 
περιουσία, τα αποθέματα ταμείων, 
κρατικών τραπεζών, ιδρυμάτων. Μόνο 
με απόλυτα ελεγχόμενη από αυτούς 
εξουσία θα μπορούσαν οι Έλληνες 
καπιταλιστές να διατηρήσουν τις 
ματωμένες λίρες,  το χρυσό, το ασήμι 
που τους πλήρωσαν οι κατακτητές 
και που συγκέντρωσαν από 
φτωχούς ή από μελλοθανάτους (στις 
περιουσίες των Εβραίων συμπολιτών 
μας αναφέρομαι). Η προσδοκία της 
«Εθνικής ενότητας» δεν ήταν παρά 

ουτοπία, όταν δεν ήταν συνειδητή 
απάτη. 
Ο ελληνικός καπιταλισμός είχε 
ανάγκη απόλυτη για αποκλειστική 
νομή της εξουσίας. Δεν μπορούσε να 
ανεχθεί έλεγχο, δεν είχε τίποτε να 
απαντήσει στο «πόθεν έσχες». Δεν 
ήθελε να απαντήσει, δεν επρόκειτο να 
απαντήσει. Και γι αυτό, την ώρα που 
το ΕΑΜ μιλούσε για ενότητα ετούτοι 
εδώ (Μαρκεζίνης, Ζαλοκώστας – οι 
πολιτικοί τους συνωμότες) οργάνωναν 
το ταξικό τους πραξικόπημα. Έδωσαν 
γη και ύδωρ στους κατακτητές για 
να οργανώσουν τον δικό τους ταξικό 
στρατό, τα Τάγματα Ασφαλείας. 
Ανέβασαν τη δική τους κυβέρνηση, 
του Ιωάννη Ράλλη, για να συντονίσει 
τις προσπάθειες και να επιστρατεύσει 
όλες τις δυνάμεις του κατοχικού 
δωσιλογικού κράτους ενάντια στην 
κομμουνιστική απειλή, ενάντια στο 
μεγάλο κίνημα του ΕΑΜ και την 
Αντίσταση. Προκάλεσαν στην μακρινή 
Μέση Ανατολή το ξεκαθάρισμα 
του εκεί στρατού, έστειλαν 
τους πολεμιστές του Ελ Αλαμέιν 
στα σύρματα – τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης - της ερήμου, έτσι 
ώστε να τους μείνει ένας μικρός 
αλλά πιστός – πραιτοριανός–ταξικός 
στρατός, η 3η Ορεινή Ταξιαρχία. Η 
τελευταία μονάδα, αφού σκηνοθέτησε 
ο ίδιος ο Τσόρτσιλ την «ηρωοποίηση» 
της στο σύντομο πέρασμά της από το 
Ρίμινι, ήρθε στην Ελλάδα, ένα μήνα 
μετά την Απελευθέρωση, για να γίνει 
αμέσως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για 
Χωροφύλακες και Ταγματασφαλίτες 
του κατοχικού κράτους που από 

υπόδικοι μεταβάλλονταν έτσι σε 
«εθελοντές» του κυβερνητικού 
στρατού. Πρώτος και καλύτερος για 
να δώσει το σήμα των νέων καιρών, ο 
υιός του κατοχικού πρωθυπουργού, 
ο Γεώργιος Ράλλης.  
Τον Δεκέμβριο του 1944 το 
στρατιωτικό μέτωπο της άρχουσας 
τάξης, του ελληνικού καπιταλισμού, 
ήταν ενωμένο και έτοιμο. Πρώην 
χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες, 
η Γενική, η Ειδική Ασφάλεια και οι 
Μπουραντάδες του μηχανοκίνητου 
της Αστυνομίας, «Εθνικές» 
οργανώσεις με περγαμηνές στην 
υπηρεσία του κατακτητή και επίσημα 
ένοπλες από τον καιρό της Κατοχής, 
χάρη στις ταυτότητες της Ειδικής 
Ασφάλειας (επιφορτισμένης με την 
αντικομμουνιστική καταστολή) 
που τους προμήθευαν οι κατοχικές 
αρχές. Όλοι αυτοί, η Χ επικεφαλής, 
αφού εξοπλίστηκαν και με βρετανικά 
όπλα – που έστειλαν από το Πόρτο 
Ράφτη οι Βρετανοί με την ανοχή 
των Γερμανών πριν ακόμα φύγουν 
οι τελευταίοι – ονομάστηκαν το 20ο 
σύνταγμα του ελληνικού στρατού και 
βρήκαν το θράσος να πυροβολούν και 
να σκοτώνουν τους αγωνιστές που 
διαδήλωναν στην απελευθερωμένη – 
υποτίθεται – Αθήνα.  Τελικά, τον ρόλο 
του σφαγέα κατά των διαδηλωτών 
τον μοιράστηκαν με την Αστυνομία 
του Άγγελου Έβερτ στην πλατεία 
του Συντάγματος. 
Για τους Βρετανούς επίσης καμία 
πολιτική παραχώρηση δεν μπορούσε 
να γίνει προς την πλευρά της 
Αντίστασης, προς το ΕΑΜ, προς το 
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ΚΚΕ. Έπρεπε απλά να εξαφανιστούν, 
να ταπεινωθούν, να υποταχθούν. 
Η Ελλάδα – το δήλωνε η Μεγάλη 
Βρετανία με κάθε τρόπο – ήταν 
μέρος του Αυτοκρατορικού Δρόμου, 
του ομφάλιου λώρου της βρετανικής 
αποικιοκρατικής Αυτοκρατορίας 
που ένωνε την μητρόπολη με τη 
Μέση Ανατολή, τον Ινδικό, την Ινδία 
και την ανατολική Αφρική. Ήταν 
αδιανόητο για τους ιθύνοντες του 
Λονδίνου να δουν μια λαϊκή εξουσία, 
ένα αντιαποικιακό, απελευθερωτικό 
κίνημα, να παρεμβάλλεται στο 
στρατηγικό τους δρόμο. Για το λόγο 
αυτό σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια 
επιχείρηση που έμοιαζε με αληθινή 
εισβολή. Δεν ήταν μια εισβολή που 
αποσκοπούσε σε κατάκτηση. Μέσα 

στη χώρα υπήρχαν οι κοινωνικές 
δυνάμεις που, για να διασφαλίσουν 
τα δικά τους ταξικά συμφέροντα, 
ήσαν έτοιμες να υποδουλώσουν τον 
λαό τους σε όποια ξένη δύναμη, σε 
όποιον ιμπεριαλισμό τους πρόσφερε 
κοινωνική σιγουριά και ασφάλεια, σε 
όποιον τους συνέδραμε στον πόλεμο 
ενάντια στον ίδιο τους τον λαό. 
Αυτούς, τον ελληνικό καπιταλισμό, 
ήρθε να στηρίξει το βρετανικό 
εκστρατευτικό σώμα. 
Από τις πρώτες ώρες της 
Απελευθέρωσης βρετανικά 
στρατεύματα άρχισαν να 
καταφθάνουν στην Ελλάδα.
Πουθενά δεν κτυπήθηκαν με τους 
Γερμανούς που έφευγαν. Αντίθετα 
τοποθετούνταν σε στρατηγικά 

σημεία της χώρας, έθεταν στον 
έλεγχό τους τη διανομή των αγαθών 
του Ερυθρού Σταυρού, προστάτευαν 
και διέσωζαν τα τρομαγμένα στελέχη 
του κατοχικού κράτους και τους 
φοβισμένους αστούς. 
Για την Αγγλία η επέμβαση 
στην Ελλάδα ήταν ένα μήνυμα 
αποφασιστικότητας: μετά το τέλος 
του πολέμου, δήλωνε, η Αγγλία θα 
προάσπιζε τον αποικιακό της χώρο. 
Η αποικιοκρατία θα συνεχιζόταν 
όπως και πριν. Η στρατηγική θέση 
της Ελλάδας και η αποφασιστικότητα 
του αγγλικού στρατού να κρατήσει 
τη θέση αυτή πιστοποιούσε ετούτη 
την ύψιστη στρατηγική επιδίωξη του 
Λονδίνου. 

Απέναντι σε αυτόν το φανατικά 
αποφασισμένο για την 

προάσπιση της ταξικής και πολιτικής 
– ιμπεριαλιστικής – κυριαρχίας του 
συνασπισμού βρέθηκε το ελληνικό 
λαϊκό κίνημα, το μεγάλο κίνημα 
της Αντίστασης. Δεν δείλιασε, δεν 
υποτάχθηκε. Έκρινε – μεγάλη 
παρακαταθήκη για εμάς ετούτη – 
ότι «όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά 
στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει 
ή τις αλυσίδες ή τα όπλα».  
Ο λαός μας, η εργατική τάξη 
της Αθήνας, η εργατική τάξη 
της Ελλάδας, οι κοινωνικοί τους 
σύμμαχοι σε αυτή την τεράστια 
σε εύρος επίθεση ενάντια στους 
λαούς της Ευρώπης που ήταν η 
Νέα Ευρώπη του ναζισμού, έκανε 
το καθήκον του. Στις γραμμές του 
ΕΛΑΣ πολέμησε στα βουνά τους 
Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές, 
στις γραμμές του ΕΛΑΣ πολέμησε 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τους 
ταγματασφαλίτες και τους κάθε 
λογής γερμανοντυμένους, πολέμησε 
τους Άγγλους επιδρομείς όταν 
ήρθε η σειρά τους να αναλάβουν 
την προάσπιση του ελληνικού 
καπιταλισμού, του συστήματος που 
μπορούσε να εγγυηθεί και τη δική 
τους ιμπεριαλιστική εξουσία πάνω 
στη χώρα μας και το λαό μας. 
Tην 1η Δεκεμβρίου, εξαιτίας αυτού 
του αδιεξόδου αλλά και εσωτερικών 
προστριβών, οι υπουργοί της 
αριστεράς παραιτήθηκαν από την 
κυβέρνηση Παπανδρέου. H τελευταία 
απάντησε στην κίνηση αυτή με 

καταιγισμό διαταγμάτων κατά της 
αριστεράς. H τελευταία οργάνωσε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για 
την Kυριακή 3 Δεκεμβρίου και 
γενική απεργία από την Δευτέρα, 
4 Δεκεμβρίου. O δρόμος προς τα 
“Δεκεμβριανά” είχε φθάσει στο τέλος 
του.  
Στο πλησίασμα της σύγκρουσης 
της Αθήνας και μόλις ξεκίνησαν οι 
μάχες ένα εντυπωσιακό σε όγκο 
εκστρατευτικό σώμα στάλθηκε – 
χάρη στη βοήθεια της αμερικανικής 
μεταγωγικής αεροπορίας και 
των αποβατικών πλοίων του 
αμερικανικού ναυτικού – στην 
Αθήνα: η 4η Βρετανική Μεραρχία, 
η 46η Βρετανική Μεραρχία, το 
υπόλοιπο της 4ης Ινδικής Μεραρχίας 
και πλούσιο δειγματολόγιο «ειδικών 
μονάδων» (LRDG, KRRC κλπ.)  – 
το ισοδύναμο δηλαδή τεσσάρων 
ως πέντε μεραρχιών, 80.000 
περίπου άνδρες, ότι περίσσευε 
ή δεν περίσσευε από τα μέτωπα 
της Ιταλίας και τη Μέση Ανατολή. 
Για να καταλάβουμε το μέτρο  της 
επέμβασης του 1944, συγκριτικά 
στα 1941 για να ενισχύσουν την 
Ελλάδα που περίμενε γερμανική 
εισβολή στάλθηκαν στην Ελλάδα 2,5 
μεραρχίες – 50.000 άνδρες – κατά 
30.000 λιγότεροι από εκείνους που 
ήρθαν να πολεμήσουν τον ΕΛΑΣ. 
Οι 80.000 ήταν κατά δέκα φορές 
περισσότεροι από εκείνους που το 
φθινόπωρο του 1943 εξεστράτευσαν 
στα Δωδεκάνησα και το Αιγαίο μετά 
την συνθηκολόγηση της Ιταλίας ή 

τέλος, αν θέλετε, 80.000 ήταν η 
βρετανική συμμετοχή στην απόβαση 
στην Σικελία το καλοκαίρι του 1943. 
Στις 4 του Δεκέμβρη 1944 άρχισε 
η μεγάλη μάχη της Αθήνας. 
Στο ζήτημα των στρατιωτικών 
συσχετισμών, πίστευαν τα πολιτικά 
και στρατιωτικά επιτελεία των 
Βρετανών και του Κολωνακίου ότι 
ήταν υπόθεση ωρών η «διευθέτηση» 
της κατάστασης – η υποταγή του 
ΕΛΑΣ στο τελεσίγραφο για κατάθεση 
των όπλων του. Χρειάστηκαν 33 
ημέρες πολύνεκρων συγκρούσεων. 
Χρειάστηκε να βομβαρδιστούν οι 
λαϊκές συνοικίες από αεροπλάνα 
και πλοία: ως και ο «Αβέρωφ» 
έστρεψε τα πυροβόλα του ενάντια 
στα χαμόσπιτα της Αθήνας. Τα 80 
μαχητικά αεροπλάνα δεν έφθασαν – 
ήρθαν από την Ιταλία βομβαρδιστικά 
Ουέλλιγκτων και βαριά μαχητικά 
Μπωφάϊτερ. Για να περάσουν από τη 
μια πλευρά στην άλλη του λιμανιού 
του Πειραιά οι Βρετανοί οργάνωσαν 
ολόκληρη αποβατική επιχείρηση με 
ολόκληρη ινδική ταξιαρχία. Τίποτε 
– καθηλώθηκαν στις προκυμαίες 
πριν ακόμα μπουν στα στενά της 
Δραπετσώνας. Και όταν ο ΕΛΑΣ 
αποφάσισε αποφασιστικά να 
τους χτυπήσει κατά εκατοντάδες 
παραδίδονταν – όπως έγινε στο 
Αρχηγείο της RAF  στην Κηφισιά.  
Ο ΕΛΑΣ έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη 
της ιστορίας του ενάντια σε αυτόν τον 
ταξικό ταυτόχρονα και εθνικό εχθρό. 
Κάτω από τον όγκο των εχθρών του 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις 5 
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Ιανουαρίου του 1945 έξω από την 
Αθήνα. Λίγο αργότερα στην Βάρκιζα 
υπογράφηκε η ομώνυμη Συμφωνία.  
Οι κυβερνητικοί – κυβέρνηση του 
Πλαστήρα πλέον που αντικατέστησε 
την «φθαρμένη» του Παπανδρέου 
– και οι Βρετανοί δεν ήθελαν ένα 
συμβιβασμό. Η άρχουσα τάξη δεν 
μπορούσε να σταθεροποιήσει την 
εξουσία της χωρίς την απόλυτη 
συντριβή, την εξαφάνιση των 
δυνάμεων της Αντίστασης. 
Αμέσως μετά τη Συμφωνία και την 
παράδοση των όπλων από τον ΕΛΑΣ 
ξεκίνησαν οι διώξεις. Κατηγορίες για 
αγριότητες γέμισαν τις στήλες των 
εφημερίδων και επιδεικτικές εκταφές 
πτωμάτων συμπλήρωναν το σκηνικό. 

Σε μια πόλη που βομβαρδίστηκε από 
αεροπορία, ναυτικό και πυροβολικό, 
όπου οι μάχες μαίνονταν για 
ένα μήνα και κάτι, το σύνολο 
των θυμάτων αποδόθηκε στους 
«εγκληματίες», όπως έλεγαν του 
ΕΑΝ, του ΕΛΑΣ, του ΚΚΕ, της ΟΠΛΑ.  
Κάθε αγωνιστής που συλλαμβανόταν 
βρισκόταν μπροστά σε κατηγορίες 
για 100, 200, 300 φόνους !!! Καθώς οι 
κατηγορίες δεν στέκονταν μπροστά 
σε κανένα δικαστήριο ο δικαστικός 
διωγμός μετατρεπόταν σε «ηθική 
αυτουργία». Για τον θάνατο ενός 
ταγματασφαλίτη στη Λαμία στον 
καιρό της Κατοχής φυλακίστηκαν 
όλα σχεδόν τα μέλη της ΕΠΟΝ 
της πόλης ως «ηθικοί αυτουργοί 

σε φόνο». Προφανώς τίποτε καλό 
δεν προμήνυε ο γενικευμένος 
διωγμός. Στην επαρχία συμμορίες 
παρακρατικών της Χ ανέλαβαν 
την εκκαθάριση με συνοπτικές 
διαδικασίες των κομμουνιστών 
και αντιστασιακών. Δολοφονίες, 
φόνοι, ξυλοδαρμοί, κακοποιήσεις, 
λεηλασίες, απαγωγές, βιασμοί 
έγιναν ο τρόπος ζωής της υπαίθρου. 
«Λευκή Τρομοκρατία» ονομάστηκε 
αυτή η νέα περίοδος αίματος, βίας, 
αδικίας, θανάτου και ταπείνωσης. 
Ήταν μια νέα ολομέτωπη εκστρατεία 
ενάντια στον λαό της Ελλάδας. 
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H μετά τη Συμφωνία της Bάρκιζας 
περίοδος, ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη για τους οπαδούς της 
αριστεράς και ακόμα περισσότερο 
για τις οργανώσεις, τα μέλη και τα 
στελέχη τους. H απογοήτευση για τις 
εξελίξεις ήταν διάχυτη και εύλογη. 
Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, 
στη διάρκεια της κατοχής είχαν 
πάρει μέρος στο αντιστασιακό 
κίνημα και το είχαν δει να 
μεταβάλλεται από ασήμαντο ρυάκι 
σε πλατύ ποταμό που έφθασε ως τα 

πρόθυρα της πολιτικής εξουσίας της 
χώρας. H διάψευση των ελπίδων, η 
στρατιωτική ήττα και η μετατροπή 
των ηρώων της προηγουμένης μέρας 
σε απόβλητους και σε φυγάδες της 
νέας κατάστασης, μπορούσε να 
οδηγήσει τον οποιονδήποτε στην 
παραίτηση και την απελπισία. Το 
γενικό αίσθημα αποτύπωνε μία 
από τις σημαντικότερες μορφές του 
ΚΚΕ, ο Μάρκος Βαφειάδης όταν 
έγραφε στις 28 Μαΐου 1945: «όταν 
η άρχουσα τάξη είχε καταπροδώσει 

το λαό με την καθιέρωση της αρχής 
της συνεργασίας με τον κατακτητή, 
είχε απογυμνωθεί τελείως από τις 
λαϊκές μάζες, εμείς δεν είχαμε το 
δικαίωμα να εξαρτήσουμε συνεχώς 
τη λύση των βασικών προβλημάτων 
της χώρας απ’ τη συγκατάθεση του 
Σοφούλη κλπ. […] Φυσικά ούτε οι 
συζητήσεις έπρεπε να σταματήσουν 
ούτε να αποκλείσει κανείς ένα 
συμβιβασμό. Αλλά συμβιβασμό, όχι 
υποταγή…».

Στις 29 Μαΐου του 1945 έφτασε 
με βρετανικό αεροπλάνο στην 

Αθήνα ο Νίκος Ζαχαριάδης. Ο 
τελευταίος είχε τοποθετηθεί στη 
θέση του γενικού γραμματέα του 
ΚΚΕ από την Κομμουνιστική Διεθνή 
το 1931 και ήταν υπεύθυνος για την 
σταθεροποίηση του σπαρασσόμενου 
ως τότε από εσωτερικές διαμάχες 
κόμματος. Στην ουσία εθεωρείτο 
ένα είδος “ιδρυτή” του κόμματος 
και ταυτόχρονα εκφραστής των 
θέσεων του διεθνούς κομμουνιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα. H τύχη 
του παρέμενε άγνωστη μετά την 
εκτόπισή του στη Γερμανία στα 1941 
και πολλές φήμες τον ήθελαν νεκρό. 
Οι τελευταίες διαψεύστηκαν από ένα 
δημοσίευμα του “Ριζοσπάστη” της 1ης 
Μαΐου 1945 όπου αναφερόταν ότι 
ήταν ζωντανός, ότι απελευθερώθηκε 
από το στρατόπεδο του Νταχάου και 

ότι αναμενόταν η επιστροφή του στην 
Ελλάδα. Η μακρόχρονη απουσία του 
από τα πολιτικά πράγματα και την 
ενεργό δράση - καθώς ήταν διαρκώς 
φυλακισμένος από το 1936 από 
τη δικτατορία του Μεταξά η οποία 
και τον παρέδωσε κατόπιν στους 
Γερμανούς τον είχε κάνει σύμβολο 
αδιάλλακτου αγώνα ενώ ταυτόχρονα 
θεωρούνταν ο άνθρωπος του οποίου 
η θεωρητική κατάρτιση και οι 
οργανωτικές ικανότητες μπορούσαν 
να εγγυηθούν την επιστροφή του 
ΚΚΕ στην πολιτική ζωή. 
Την ίδια μέρα της επιστροφής του 
ο Ζαχαριάδης ανέλαβε αυτοδίκαια 
την ηγεσία του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ θα 
σεβόταν τις υπογραφές του για να 
μη δώσει επιχειρήματα στην λευκή 
τρομοκρατία που είχαν εξαπολύσει 
οι εχθροί του. Ταυτόχρονα θα 
ανασύντασσε τις δυνάμεις του για ν’ 

αντισταθεί σε αυτή την νέα τρομερή 
επίθεση που δεχόταν το λαϊκό κίνημα. 
Αν και δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά 
η πολιτική του ΚΚΕ, η επάνοδος 
του Ζαχαριάδη λειτούργησε ως 
καινούργια αρχή, διαγράφοντας 
μαζί με τους κλυδωνισμούς της 
ήττας και τις τυχόν συνέπειες της 
στην ενότητα της Αριστεράς. Ένας 
παλαιός όσο και νέος ηγέτης, που 
δεν είχε ευθύνη για το Λίβανο, την 
Καζέρτα ή τη Βάρκιζα, βρισκόταν 
πλέον στην καθοδήγηση του ΚΚΕ και 
διαχειριζόταν το μέλλον των μεγάλων 
κληροδοτημάτων της Αντίστασης. Η 
οργανωτική συρρίκνωση του ΚΚΕ και 
των μαζικών οργανώσεων σταμάτησε 
και, στις νέες συνθήκες η αριστερά 
άρχισε να προβάλει επιθετικά ως 
πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη. 
Η στρατιωτική ήττα του Δεκεμβρίου 
φαινόταν ήδη απόμακρη.  

H ανασύνταξη του KKE

Η επιστροφή του Νίκου Ζαχαριάδη
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Tο 7ο συνέδριο

Στις έξι πρώτες ημέρες του 
Οκτωβρίου του 1945 συνήλθε 

στην Aθήνα, στην αίθουσα του 
ξενοδοχείου “Tιτάνια” στην 
Πανεπιστημίου, το 7ο Συνέδριο 
του KKE. Πήραν μέρος σε αυτό 223 
τακτικοί και 38 αναπληρωματικοί 
σύνεδροι εκπρόσωποι των 
οργανώσεων του κόμματος από 
όλη την Eλλάδα. Tον Oκτώβριο του 
1945 οι αστερισμοί του εμφυλίου 

πολέμου δεν μεσουρανούσαν 
ακόμα.  Aπό την άποψη αυτή τα 
όσα διαδραματίστηκαν στα πλαίσια 
του 7ου Συνεδρίου του KKE δεν 
φαίνεται να ευθύνονται για την 
μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων. 
Aκόμα και η πολυσυζητημένη 
εκλογή από αυτό μιας “στρατιωτικής 
επιτροπής” σχετιζόταν μάλλον 
με την οργανωτική συγκρότηση 
των πολυάριθμων στρατιωτικών, 

αξιωματικών και υπαξιωματικών, 
που είχαν προσκολληθεί στην 
αριστερά μέσα από τον EΛAΣ και 
που τώρα βρίσκονταν υπό διωγμό, 
παρά με την προετοιμασία κάποιας 
επιθετικής ένοπλης πρωτοβουλίας. Σε 
κάθε περίπτωση η συγκρότηση του 
Δημοκρατικού Στρατού ένα χρόνο 
αργότερα δεν ήταν ούτε εξέλιξη ούτε 
αποτέλεσμα αυτής της “στρατιωτικής 
επιτροπής”.

Η πολιτική ανασυγκρότηση της δεξιάς

Στην άλλη πλευρά του λόφου η 
πολιτική ανασυγκρότηση της 

αντιεαμικής παράταξης δεν ήταν 
μία απλή υπόθεση. Οι Βρετανοί 
θα επιθυμούσαν να βρίσκονται 
στην κυβερνητική τουλάχιστον 
κορυφή της χώρας άτομα “υπεράνω 
υποψίας”, με κάποιες δημοκρατικές 
περγαμηνές. Η Βρετανία είχε 
εξαιρετικά εκτεθεί με την επέμβασή 
της στην Ελλάδα και επιθυμούσε να 
αποδείξει τους «ανυστερόβουλους» 
στόχους της. Η ελληνική κοινωνία 
όμως αποδεικνυόταν επικίνδυνο 
ναρκοπέδιο. Έξω από την Αθήνα οι 
ακροδεξιές αντιεαμικές οργανώσεις, 
στην πολιτική αλλά και στην 
παραστρατιωτική τους εκδοχή 
έσπευσαν να καλύψουν το κενό 
που άφησε πίσω του το τέλος της 
“Εαμοκρατίας” εφαρμόζοντας τον 
δικό τους νόμο και υπονομεύοντας 
κάθε προσπάθεια αποκατάστασης 
“αμερόληπτων” κρατικών μηχανισμών. 
Κανείς δεν τους εμπόδιζε σε αυτά 
τα μικρά τους πραξικοπήματα. Οι 
Βρετανοί και οι ιθύνοντες της Αθήνας 
θεωρούσαν ότι οι τοπικοί αντι-
κομμουνιστές παράγοντες και, όπου 
χρειαζόταν, τα ένοπλα αποσπάσματα 
τους, οι συμμορίες τους, θα ξερίζωναν 
την κληρονομιά της Αντίστασης χωρίς 
να εκθέσουν υπερβολικά την κεντρική 
εξουσία. Η Χ, για παράδειγμα, 
έγινε έτσι ουσιαστική κυβέρνηση 
στον Μωριά οδηγώντας σε ασφυξία 
τους αντιπάλους της. Η διαχείριση 
της συμμαχικής οικονομικής και 
επισιτιστικής βοήθεια από αυτά τα 
κέντρα εξουσίας έκανε πιο βαριά την 
κυριαρχία τους. 
Ο Νικόλαος Πλαστήρας κρίθηκε 
υπερβολικά αργός στην υλοποίηση 

των βρετανικών σχεδίων που, ως 
τελική “ομαλοποίηση” των πολιτικών 
πραγμάτων της χώρας έβλεπαν την 
επάνοδο του βασιλέα Γεωργίου. Τον 
Μάρτιο του 1945 κιόλας, “διέρρευσε” η 
αλληλογραφία του με τους Γερμανούς 
στη διάρκεια της κατοχής όταν 
επιθυμούσε να τοποθετηθεί ηγέτης 
της Ελλάδας. Αντικαταστάθηκε στην 
πρωθυπουργία από τον Π. Βούλγαρη, 
πρώην ναύαρχο και πρώην διευθυντή 
των επιχειρήσεων Μποδοσάκη,  που 
θεωρούνταν λιγότερο “πολιτικός” 
και ως εκ τούτου πιο έκθετος στις 
βρετανικές πιέσεις. Τα πράγματα 
όμως και πάλι δεν προχώρησαν 
γρήγορα. Η νίκη των Εργατικών 
στις βρετανικές εκλογές τον Ιούλιο 
του 1945, η ενίσχυση της αριστεράς 
στις πόλεις και η ανεξέλεγκτη 
κατάσταση που είχε δημιουργήσει 
η “λευκή τρομοκρατία” των δεξιών 
παρακρατικών οργανώσεων στην 
ύπαιθρο, εμπόδιζαν τις γρήγορες 
εξελίξεις. Οι μετριοπαθείς πολιτικοί 
– με επικεφαλής τον Σοφούλη - 
αντιλαμβάνονταν ότι το καθεστώς που 
έτεινε να διαμορφωθεί θα εξοβέλιζε και 
τους ίδιους από το πολιτικό παιχνίδι 
και απειλούσαν να αντιδράσουν σε 
κάθε εξέλιξη που θα νομιμοποιούσε 
την αρρωστημένη κατάσταση. Τον 
Οκτώβριο ο Βούλγαρης παραιτήθηκε 
δημιουργώντας μία σημαντική 
πολιτική κρίση. Μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα του Κανελλόπουλου να 
δημιουργήσει σταθερή κυβέρνηση οι 
Βρετανοί υποστήριξαν την ανάδειξη 
του φιλελεύθερου  Θεμιστοκλή 
Σοφούλη στην πρωθυπουργία την 
οποία ο τελευταίος ανέλαβε στις 22 
Νοεμβρίου 1945. 
Οι απόπειρες του Σοφούλη να 

κατευνάσει τα πνεύματα και να 
προετοιμάσει τις επερχόμενες εκλογές 
μέσα σε στοιχειωδώς αποδεκτό κλίμα, 
προσέκρουσαν σε ήδη διαμορφωμένες 
καταστάσεις. Όταν, για παράδειγμα, 
στο όνομα της αποσυμφόρησης 
των φυλακών, η κυβέρνησή του 
αποφάσισε την απόλυση από τις 
φυλακές ατόμων εναντίον των οποίων 
δεν υπήρχε συγκεκριμένη κατηγορία 
– πέρα από την όποια αριστερή 
τους ιδιότητα – συνάντησε την 
αντίδραση, σχεδόν την κατακραυγή 
των ακροδεξιών κομμάτων και 
οργανώσεων που τον κατηγόρησαν 
για υπόθαλψη σχεδόν του 
κομμουνισμού. Οι ένοπλες συμμορίες 
εξάλλου πύκνωσαν την παρουσία 
και την δράση τους με θύματα 
συχνά, τους μόλις αποφυλακισθέντες 
– σύμφωνα με τα διατάγματα της 
κυβέρνησης Σοφούλη – αριστερούς. 
Τον Ιανουάριο ο πολύ γνωστός 
για την δράση του στην Κατοχή ως 
επικεφαλής Ταγμάτων Ασφαλείας, 
Μαγγανάς, κατέλαβε την Καλαμάτα 
επικεφαλής παρακρατικών της Χ 
και άρχισε να εφαρμόζει τον δικό 
του νόμο, δολοφονώντας όποιον 
επιθυμούσε. Μπροστά σε αυτό το 
πραξικόπημα η κυβέρνηση Σοφούλη 
αποδείχθηκε εξαιρετικά αδύναμη. Ο 
δρόμος για ελεγχόμενες εκλογές είχε 
ανοίξει. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις 31 
Μαρτίου 1946 έγιναν εκλογές χωρίς 
τις δυνάμεις της Αντίστασης και του 
ΚΚΕ που απείχαν από την παρωδία. 
Την παραμονή το βράδυ ένοπλοι 
αγωνιστές κτύπησαν προειδοποιητικά 
τον Σταθμό των Χωροφυλάκων στο 
Λιτόχωρο. Το ΚΚΕ προειδοποιούσε 
για την απόφασή του να αντισταθεί 
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στη νέα υποδούλωση του λαού μας. 
Οι εκλογές, όπως αναμενόταν έφεραν 
τους εκπροσώπους της Δεξιάς και της 
Ακροδεξιάς στην εξουσία. Ακόμα και 
οι Βρετανοί σάστισαν με την εξέλιξη 
αυτή που οι ίδιοι είχαν προετοιμάσει 
και προσπάθησαν να κερδίσουν 
χρόνο με την μεταβατική κυβέρνηση 
του Πουλίτσα. Τον Μάιο όμως οι 
Λαϊκοί και οι συμμορίτες σύμμαχοί 
τους ήρθαν στην κυβέρνηση. 
Το πρώτο τους μέτρο ήταν η 
επισημοποίηση της τρομοκρατίας με 
το περίφημο Γ’ Ψήφισμα. Με το Τρίτο 
Ψήφισμα που η νεόκοπη Βουλή, 
όπως αυτή συγκροτήθηκε μέσα 
από τις μεθοδεύσεις των περίφημων 
εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946, 
ψήφισε τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, 
ο κόσμος είχε γυρίσει ανάποδα. 

Όσοι είχαν αγωνιστεί ενάντια στους 
κατακτητές για τη λευτεριά του λαού 
χαρακτηρίζονταν τώρα “προδότες” 
– όργανα ξένων δυνάμεων που 
αποσκοπούσαν – όπως το έλεγε – στην 
απόσπαση “μέρους εκ του όλου της 
εθνικής επικράτειας”. Η έμπνευση γι 
αυτό το “Ψήφισμα – κήρυξη πολέμου” 
προήλθε μάλιστα από ετούτα τα μέρη 
όπου τα σκληρά μέτρα ενάντια στις 
σλαβόφωνες ομάδες του πληθυσμού 
αποτέλεσαν πρόσχημα για την “εν 
εξελίξει” στη φαντασία του αστικού 
εθνικισμού “εθνική απειλή” για 
τη χώρα. Συχνά τα πολιτιστικά, 
φυλετικά, γλωσσικά χαρακτηριστικά 
των ανθρώπων επιστρατεύονται από 
την αστική τάξη για να χωρίσουν το 
λαό, να στρέψουν το ένα του μέρος 
ενάντια στο άλλο, για να τον κάνουν 

να ξεχάσει μέσα από φαντασιώσεις 
το γεγονός της ταξικής του θέσης 
και της συνακόλουθης κοινής του 
εκμετάλλευσης.    
Το καλοκαίρι του 1946 πάντως, το 
να επικαλείται ο λαός όσα με την 
επική του Αντίσταση είχε κατακτήσει 
ισοδυναμούσε πια με προδοσία. Και 
όσοι είχαν με κάθε τρόπο λίγο καιρό 
νωρίτερα προδώσει την χώρα, όσοι 
είχαν βοηθήσει στην κατάκτησή 
της, όσοι είχαν συνδράμει τον 
κατακτητή στην λεηλασία της, όσοι 
είχαν πολεμήσει στο πλευρό του, 
αυτοί τώρα ανακηρύσσονταν σε 
θεματοφύλακες του πατριωτισμού. 
“Πατριώτες” για λογαριασμό των 
νέων ιμπεριαλιστών προστατών της 
χώρας…. 

Το καλοκαίρι του 1946 ο 
ελληνικός καπιταλισμός και οι 

τρομοκράτες εκπρόσωποί του σε 
κυβέρνηση και κράτος ένοιωθαν 
έτοιμοι για την τελική αναμέτρηση 
με το ΚΚΕ και τις δυνάμεις της 
Αντίστασης. Εκείνο τον καιρό το 
πολιτικό σύστημα της Αθήνας είχε 
αποκατασταθεί έτσι όπως ακριβώς 
το ήθελε ο ελληνικός καπιταλισμός 
και οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές. Οι 
πιο σκληρές συντηρητικές δυνάμεις 
βρίσκονταν στην εξουσία, μαζί 
τους οι χθεσινοί συνεργάτες των 
Γερμανών κατακτητών. Η επάνοδος 
του βασιλιά είχε προγραμματιστεί 
πλέον με βεβαιότητα και το όλο 
πολιτικό σύστημα είχε συσταθεί με 
τρόπο αξιόπιστο: ήταν ένα καθεστώς 
που περιλάμβανε στοιχεία της 
βασιλικής παλινόρθωσης του 1935, 
της Τετάρτης Αυγούστου αλλά και 
του κατοχικού αντίστοιχου στην 
εκδοχή της κυβέρνησης Ράλλη. 
Το καθεστώς δε αυτό ήταν ήδη 
πάνοπλο. Ο κυβερνητικός στρατός 
είχε ήδη ξεπεράσει τις 80.000, η 
πάνοπλη Χωροφυλακή τις 30.000, 
οι συμμορίες των παρακρατικών, της 
Χ και των επιτόπιων οπλαρχηγών 
είχαν ίσως 20.000 ενόπλους. Πίσω 
από αυτές τις δυνάμεις η Βρετανική 
Αυτοκρατορία με πολιτικούς και 
οικονομικούς συμβούλους, με 
στρατιωτικές και αστυνομικές 
αποστολές αλλά και με στρατεύματα 
στη χώρα. Οι ΗΠΑ, ακόμα στο 

παρασκήνιο χρηματοδοτούσαν όμως 
με πακτωλούς χρημάτων την βοήθεια 
της ΟΥΝΡΑ, βοήθεια χρηματική και 
υλική αυστηρά προσανατολισμένη 
στην ενίσχυση των κυρίαρχων 
κοινωνικών στρωμάτων της χώρας. 
Του καπιταλισμού δηλαδή και της 
μεγαλοαστικής τάξης.  
Στα βουνά, ζούσαν κρυμμένοι, σαν 
τα αγρίμια δύο χιλιάδες περίπου 
“διωκόμενοι”. Αυτοί ήταν η μαγιά για 
το νέο ξεσηκωμό. Με το άκουσμα των 
πρώτων τουφεκιών κόσμος πολύς 
έσπευσε ν’ ανέβει στα βουνά – τόσοι 
ώστε δεν τους άντεχαν ακόμα οι 
ασθενείς υποδομές του αντάρτικου – 
για να πάρει μέρος στον νέο αγώνα.  
Ήταν το ξεκίνημα τριών χρόνων 
πολέμου όπου για δεύτερη φορά 
μέσα σε δέκα χρόνια ετούτος ο λαός 
βρέθηκε σε πόλεμο με τους ισχυρούς 
του κόσμου. Με τις υπερδυνάμεις του 
ιμπεριαλισμού, του αποικισμού, της 
λεηλασίας και της κατάκτησης….. 
Όταν ο αγώνας ξεκίνησε τα λαϊκά 
στρώματα ήταν εκεί, ήταν έτοιμα 
να αγωνιστούν ακόμα μία φορά, να 
πολεμήσουν ενάντια στην αδικία που 
τους ταπείνωνε, στην εκμετάλλευση 
που τους εξαθλίωνε και τους έκλεινε 
την πόρτα της προορισμένης για τους 
λίγους ευημερίας. Αυτό και αν είναι 
σπουδαίο μήνυμα για τους σημερινούς 
αγώνες. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο 
λαό ακόμα και όταν ο τελευταίος 
φαίνεται νικημένος, υποταγμένος, 
ταπεινωμένος. Τα κομμουνιστικά 

κόμματα στον προηγούμενο, τον 
εικοστό αιώνα, ξεχώρισαν από τα 
αστικά αντίστοιχα και από την 
ικανότητά τους να αφουγκράζονται – 
και να μεταβάλλουν σε πολιτική θέση 
και πρακτική - τα υπόγεια ρεύματα 
που διασχίζουν τα κάτω επίπεδα 
της κοινωνίας, τους χώρους των 
παραγωγών, των εργαζόμενων.
Έκανε λάθος το ΚΚΕ που έσπευσε να 
επενδύσει στη δυναμική των λαϊκών 
στρωμάτων; Εάν δεν το έκανε τότε θα 
είχε εξαφανιστεί ως πολιτική δύναμη, 
δεν θα ήταν άξιο των προσδοκιών του 
λαού και της ιστορίας. Η κληρονομιά 
του θα ήταν συνώνυμο της 
υποταγής και οι μεγάλες του νίκες 
δεν θα αποτελούσαν αγωνιστική 
παρακαταθήκη των λαών του 
κόσμου. Ποιές νίκες σε έναν πόλεμο 
που τελικά χάθηκε; Μα δεν ήταν μικρό 
πράγμα που το φθινόπωρο του 1946 
η Μεγάλη Βρετανία, η αποικιακή 
Αυτοκρατορία, αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει, εξουθενωμένη, την 
Ελλάδα: ήταν το πρώτο ξήλωμα 
μιας παγκόσμιας κυριαρχίας, η 
πρώτη υποχώρηση, η πρώτη ήττα. 
Ήττα εξαιρετικά επώδυνη για τους 
αποικιοκράτες οι οποίοι την επαύριο 
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
έπρεπε να δείχνουν άτρωτοι και 
ισχυροί ώστε να συνεχίσουν να 
διαφεντεύουν τις τύχες εκατοντάδων 
εκατομμυρίων υποτελών στα τέσσερα 
σημεία του κόσμου.
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Το χωριό Ομορφοκκλησιά βρίσκεται 
ανάμεσα το Νεστόριο και Άργος 

Ορεστικό. Στο χωριό, όπως μας είπε 
και η Ελευθερία Κοτούπα, βρίσκεται ο 
βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου 
στην άκρη του χωριού. Το χωριό 
είναι παλιό (με ονομασία Κάλλιστα, 
μνημονεύεται από το 17ο αιώνα, 
1684) και φαίνεται πως ιδρύθηκε 
σταδιακά γύρω από το μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου. Η φήμη του 
ναού βασίζεται στη μοναδική στο 
είδος της ξύλινη, με βαθύ ανάγλυφο, 
γλυπτή εικόνα του Αγίου Γεωργίου. 
Η εικόνα αυτή συγκρατεί νομίσματα 
και κάθε είδος κέρματα και 
θεωρείται θαυματουργή. Ο Άγιος 
Γεώργιος απεικονίζεται όρθιος με 
φωτοστέφανο, το οποίο πλαισιώνει 
ένα κανονικό πρόσωπο με σγουρά 
μαλλιά, φοράει στρατιωτική στολή, 
κοντό χιτώνα με μανίκια μέχρι τους 
αγκώνες και επάνω από στο χιτώνα 
θώρακα δερμάτινο με υφασμάτινη 
ζώνη δεμένη με κόμπο. Κρατάει λόγχη 
με το δεξί χέρι και με το αριστερό 
ακουμπάει στην ασπίδα του που 

έχει το γνωστό αμυγδαλόμορφο 
σχήμα. Στο φωτοστέφανο του 
Αγίου υπάρχει η επιγραφή «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο τροπαιοφόρος». 
Σήμερα πιστεύεται ότι η εικόνα του 
Αγίου Γεωργίου είναι βυζαντινή και 
κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Ο αρχικός πυρήνας του καθολικού 
της μονής είναι ένας τετράστηλος 
εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός 
με νάρθηκα και κρίνοντας από τις 
τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί, 
πρέπει να κατασκευάστηκε τον 11 ή 
12ο αιώνα. 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΣ

«Εγώ είμαι ο γέρος Όλυμπος +,ον κόσμο 
ξακουσμένος,
έχω σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο 
βρυσού<ες,
κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε κλαδί και 
κλέφτης.
Κι όταν το παίρν’ η άνοιξη κι ανοίγουν τα 
κλαδάκια,
γεμίζουν τα βουνά κλεφτιά και τα λαγκάδια 
σκλάβους.
Έχω και τον χρυσό αϊτό, το χρυσοπλουμισμένο
πάνω +,ην πέτρα κάθεται και με τον ή<ιο λέγει:
‘Ή<ιε μ’ δεν κρους τ’ από ταχύ, μον’ κρους το 
μεσημέρι,
να ζε+,αθούν τα νύχια μου, τα νυχοπόδαρά μου».

Ο Όλυμπος, το υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας εκτείνεται 

στους Νομούς Πιερίας και Λάρισας. 
Νοτιοδυτικά της Μακεδονίας 
υψώνεται υπερήφανα σαν γιγάντιος 
πύργος ύψους 3.000 σχεδόν μέτρων 
χωρίς να υπάρχει κάποιος να 
αμφισβητεί την κυριαρχία του. Λόγω 

αυτού το γεγονότος, οι Αρχαίοι 
Έλληνες είχαν ‘τοποθετήσει’ τους 
θεούς τους σε αυτόν. Η υψηλότερη 
κορυφή του Ολύμπου, ο Μύτικας 
με 2.917 μ ύψος, απέχει από την 
Αθήνα 263 χιλιόμετρα, 78 χλμ από 
την Θεσσαλονίκη, 24 χλμ από την 
Κατερίνη και 18 χλμ από το Λιτόχωρο. 

Ο Όλυμπος έχει έκταση 500 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό έχει 
ως απόρροια να ‘αγκαλιάζει’ πολλές 
περιοχές και μικρά χωριά στους 
πρόποδες του. Μερικά από αυτά 
είναι: ο Παλαιός Παντελεήμονας, η 
Σκοτίνα, οι Παλαιοί Πόροι, ο Άγιος 
Δημήτριος, το Λιτόχωρο, η Πέτρα 
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Ολύμπου, το Λιβάδι Ολύμπου, η 
Ολυμπιάδα που ανήκουν στο Νομό 
Πιερίας, ενώ η Καρυά, που ορίζει 
τα νότια όρια του βουνού και ο 
Κοκκινοπηλός, που ορίζει τα όρια 
του βουνού στα βόρεια, στο Νομό 

Λάρισας. 
Το 1938 απετέλεσε χρονολογία 
ορόσημο για ολόκληρη την περιοχή 
καθώς ο Όλυμπος κηρύχθηκε Εθνικός 
Δρυμός. Αυτό έχει ως απόρροια 
να προστατεύεται η μοναδική 

αυτή κληρονομιά. Με βάση ειδικής 
νομοθεσίας απαγορεύεται κάθε 
είδους εκμετάλλευσης των 40.000 
στρεμμάτων που αποτελούν τον 
πυρήνα του δρυμού. 

Όλυμπος: τα μυστήρια που τυλίγουν την κατοικία των αρχαίων θεών 
http://checkin.trivago.gr/olympos-ta-mustiria-pou-tuligoun-tin-katoikia-ton-arxaion-theon-traveltales/

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας, και το 

δεύτερο ψηλότερο στα Βαλκάνια 
με μια σειρά από ψηλές κορυφές 
που αυλακώνουν βαθιές χαράδρες, 
γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια 
περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας. 
Όμως ο λόγος που είναι διάσημος 
δεν είναι η επιβλητικότητα ή η 
γεωλογική του σημασία, αλλά η 
μυθολογία, η ιστορία και οι θρύλοι 
που συνοδεύουν αυτόν τον τόπο.
Στην ψηλότερη κορυφή του, που 
ονομάζεται Μύτικας (2.918m), είναι 
αδύνατη η επιβίωση του ανθρώπου· 
έτσι σύμφωνα με τη μυθολογία οι 
μονοί που μπορούσαν να βρίσκονται 
εκεί ήταν οι θεοί.

Μυθολογία
Σύμφωνα με τη μυθολογία οι δώδεκα 
θεοί κατοικούσαν στα φαράγγια, 
«τις πτυχές του Ολύμπου» όπως 
τα αποκαλεί ο Όμηρος, όπου 
βρίσκονταν και τα παλάτια τους. 
Το Πάνθεον (Μύτικας), θεωρούταν 
το σημείο συνάντησής των θεών. 
Ο θρόνος του Δία (το σημερινό 
Στεφάνι), φιλοξενούσε αποκλειστικά 
τον αρχηγό των θεών, τον Δία (Ζεύς). 
Από εκεί εξαπόλυε τους κεραυνούς 
του δείχνοντας έτσι τη «Θεϊκήν του 
μήνιν». Το δωδεκάθεο συμπληρώνουν 
η Ήρα, η Εστία, η Δήμητρα, ο 
Ποσειδώνας, η Αθηνά, ο Απόλλων, η 
Άρτεμις, ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη 
και ο Ήφαιστος. Στις ανατολικές 
παρυφές του Ολύμπου, στην Πιερία, 
η μυθολογική παράδοση τοποθέτησε 
τις εννέα Μούσες, προστάτιδες των 
Καλών Τεχνών, θυγατέρες του Δία 
και της Τιτάνιδας Μνημοσύνης. 

Τα Μυστήρια του Ολύμπου
Αν ψάξεις για τον Όλυμπο θα 
διαβάσεις αμέτρητες ιστορίες, 
μύθους, γεγονότα, μαρτυρίες και 
εικασίες που ξεπερνούν ακόμα και 
σενάρια επιστημονικής φαντασίας. 

Εύκολα θα διαπιστώσεις πως οι 
θρύλοι καλύπτουν κάθε κορυφή 
και πλαγιά του. Από ιστορίες 
για νεραϊδότοπους, επισκέψεις 
ιπτάμενων δίσκων στο “μπαλκόνι” του 
Δία μέχρι ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία κ.α. Αποδείξεις δεν έχουμε 
να παραθέσουμε μα οι μύθοι  και 
ιστορίες πάντα γοητεύουν.

Το Στεφάνι του Δία
Λέγεται ότι κατά την ανατολή του 
ήλιου οι σκιές που δημιουργούνται 
στην κόψη του βουνού στην κορυφή 
Στεφάνι (3η ψηλότερη κορυφή 
του Ολύμπου), απεικονίζουν το 
πρόσωπο του Δία με εμφανή τα 
χαρακτηριστικά του. Η τοποθεσία 
που φαίνεται το πρόσωπο του Δία 
έχει ονομαστεί “Ο θρόνος του Δία”.

Οι πυραμίδες του Ολύμπου
Σύμφωνα με την παράδοση 
και την εκτίμηση μελετητών οι 
πυραμοειδές κορυφές του Ολύμπου 
δεν είναι τυχαίες. Οι πυραμίδες 
δημιουργήθηκαν τους αρχαίους 
χρόνους, στις κορυφές τους 
βρίσκονται οι περιοχές Τούμπα, 
Αγ. Αντώνιος και Προφήτης Ηλίας 
αντίστοιχα. Ένα βασικό στοιχείο για 
τις πυραμίδες είναι οι αποστάσεις 
και οι μοίρες που σχηματίζουν οι 
γωνίες τους. Σύμφωνα με έρευνες 
την ίδια ακριβώς γωνία έχουν και 
τα 3 αστέρια της ζώνης του Ωρίωνα 
στον ουρανό (οι λεγόμενες “Τρείς 
Βασιλείες”). Από τα τρία αυτά άστρα, 
τα δύο είναι σε ευθεία γραμμή και το 
τρίτο απέχει 27 μοίρες. Ενώ ακριβώς 
το ίδιο παρατηρείται στις πυραμίδες 
της Γκίζας στην Αίγυπτο. Έτσι 
ξεκινούν νέες ιστορίες και μύθοι, 
για το κατά πόσο είναι φυσικές ή 
τεχνητές οι πυραμίδες του Ολύμπου.

U.F.O στον Όλυμπο;
Φήμες έχουν σκορπίσει για ένα 
άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο 

να κάνει την εμφάνιση του στους 
νομούς Πιερίας και Μαγνησίας 
και γενικότερα στην ευρύτερη 
περιοχή του Ολύμπου. Σύμφωνα 
με τις μαρτυρίες όσων το έχουν δει 
εμφανίζεται με τρομερή ταχύτητα 
από τη θάλασσα και σε δευτερόλεπτα 
φτάνει στην κορφή του Ολύμπου 
και εξαφανίζεται από πίσω του. 
Όπως είναι φυσικό οι ιστορίες και 
οι μύθοι για εξωγήινους και όντα 
μονοπωλούν τις συζητήσεις. Οι 
λογικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται 
για δοκιμές αεροσκάφους που 
μελλοντικά θα χρησιμοποιηθεί από 
το στρατό.

Η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία
Πολλοί είναι οι κάτοικοι αλλά και 
οι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν 
αναφέρει πως στην περιοχή που 
βρίσκεται η Εκκλησία του προφήτη 
Ηλία στον Όλυμπο, υπάρχουν πολύ 
ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι 
μαρτυρίες πολλών παρευρισκόμενων 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της εκκλησίας, υποστηρίζουν την 
αίσθηση της ανατριχίλας καθώς και 
να σηκώνονται τα μαλλιά τους από 
την ισχυρή ηλεκτρική φόρτιση του 
χώρου.

Πόρτες του Ολύμπου (Σπήλαιο 
Τσακαλόπετρας)
Η περιοχή Πόρτες του Ολύμπου, 
αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα 
γεωμαγνητικά μέρη της Ελλάδας. 
Η σπηλιά της Τσακαλόπετρας έχει 
μακρά ιστορία αφού στην εποχή 
της τουρκοκρατίας, αποτέλεσε 
σημείο συγκεντρώσεων της Φιλικής 
Εταιρείας. Επίσης λέγεται ότι το 
ισχυρό γεωμαγνητικό και ηλεκτρικό 
πεδίο, με το οποίο είναι φορτισμένη 
η σπηλιά έχει κινήσει το ενδιαφέρον 
και  επιστημόνων της ΝΑSΑ ώστε 
να κάνουν πειράματα. Μέσα στο 
σπήλαιο υπάρχει ένα Εκκλησάκι 
στο οποίο η Φιλική Εταιρεία είχε 
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αφήσει έγγραφα-εντολές προς τους 
κατοίκους, τα οποία σώζονται μέχρι 
και σήμερα.
Οι Πιερίδες Μούσες
Ο μύθος των Πιερίδων μουσών, είναι 
πολύ γνωστός στους κατοίκους 
των χωριών γύρω από τα Πιέρια 
Όρη. Σε αυτήν την περιοχή θα 
ακούσεις αρκετές ιστορίες μυστήριων 
φαινομένων. Βοσκοί, εργάτες, αλλά 
και κάτοικοι της περιοχής, έχουν 
αναφέρει ότι έβλεπαν γυμνές 
κοπέλες να χορεύουν στο δάσος 
τραγουδώντας, χαρακτηρίζοντας ως 
Μούσες.
Στην ελληνική μυθολογία οι Πιερίδες 
Νύμφες ήταν οι εννέα θυγατέρες του 
Πίερου και της Έφιππης, και διέμεναν 
στην Πιερία. Επειδή τραγουδούσαν 
πολύ ωραία, οι Πιερίδες θέλησαν 
κάποτε να συναγωνισθούν τις 
Μούσες και ανέβηκαν στον Ελικώνα. 
Οι Μούσες όμως νίκησαν στον 
συναγωνισμό στο τραγούδι τις 
Πιερίδες και για να τις τιμωρήσουν 
τις μεταμόρφωσαν σε κίσσες (είδος 
πτηνού).

Το τσάι του Ολύμπου 
καταπολεμά τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ
Τον μύθο που θέλει τους θεούς του 
Ολύμπου να πίνουν νέκταρ έρχεται 
να καταρρίψει 2.000 χρόνια μετά το 

-μέχρι πρόσφατα άγνωστο στο ευρύ 
κοινό- βουνίσιο τσάι του Ολύμπου! Το 
τσάι του Ολύμπου ανήκει στο γένος 
Sideritis L. και οι... θαυματουργές 
ιδιότητές του φαίνονται ικανές 
να συγκριθούν μόνο με το μυθικό 

νέκταρ, αφού μπορεί να συμβάλει 
ακόμη και στη μάχη εναντίον του 
Αλτσχάιμερ. Η αντιφλεγμονώδης, 
βακτηριοστατική και αντιοξειδωτική 
δράση του εν λόγω τσαγιού κάνει 
αρκετούς ειδικούς να το συστήνουν 
για καθημερινή κατανάλωση. Την 
ίδια ώρα ολοένα και περισσότεροι 
νέοι καλλιεργητές στρέφονται σε 
αυτό.
Το περίφημο τσάι του βουνού των 
θεών φυτρώνει σε ύψος πάνω 
από 1.000 μέτρα και το τελευταίο 
διάστημα κάνει θραύση στην 
εγχώρια αλλά και στην ευρωπαϊκή 

αγορά, με τους Γερμανούς να 
δείχνουν ότι εκτιμούν ιδιαίτερα τη 
γεύση και τις ευεργετικές ιδιότητές 
του. «Ήδη έχουμε πουλήσει τη 
φετινή παραγωγή και δεχόμαστε 
τηλεφωνήματα καθημερινά για 
παραγγελίες τις οποίες δεν 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Δημήτρης Χαλκιάς, ένας από τους 
δεκάδες νέους παραγωγούς. Αυτό 
που τώρα προέχει, όπως λέει, είναι 
«του χρόνου πια να έχει οργανωθεί 
μια ομάδα παραγωγών, ώστε να 
υπάρχουν αρκετές ποσότητες, αφού 
το ενδιαφέρον από καταναλωτές 
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό είναι ιδιαίτερα μεγάλο».
Μάλιστα, κλιμάκιο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας βρέθηκε στην Καρυά 
του Ολύμπου, όπου ευδοκιμεί το 
θαυματουργό φυσικό προϊόν, και με 
τη συνοδεία γεωπόνων και αγροτών 
της περιοχής επισκέφτηκε τις 
καλλιέργειες. Στη συνάντηση αυτή 
εκφράστηκε η πρόθεση από την 
πλευρά της Περιφέρειας να στηρίξει 
τους ντόπιους παραγωγούς, καθώς 
και να χαρακτηριστεί το τσάι του 
Ολύμπου Προστατευόμενο Προϊόν 
Γεωγραφικής Ένδειξης. (Στην Πράγα 
θα το βρείτε στο ελληνικό μαγαζί 
προϊόντων Greek Corner!)

Γιάνκεα: Ένας θησαυρός στον Όλυμπο
“Σπίτι” του τον Όλυμπο έχει κάνει ένα μικρό μωβ λουλούδι, το οποίο δεν απαντάται πουθενά αλλού στον κόσμο, ούτε 
έχει κοντινούς “συγγενείς”.
http://www.skai.gr/news/environment/article/277812/giankea-enas-thisauros-ston-olubo/

Το “γιάνκεα” (Jankaea heldreichii) 
είναι φυτό τοπικό, ενδημικό του 

Ολύμπου και, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, ο πληθυσμός του είναι 
σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 
προστασία και χωρίς επεμβάσεις 
διαχείριση των ενδιαιτημάτων του.

Περισσότερες ανακοινώσεις για τη 
χλωρίδα του Ολύμπου έχουν γίνει 
στο τριήμερο διεθνές συνέδριο, με 
θέμα “Ο Όλυμπος μνημείο φύσης 
και παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ένας αιώνας από την 
πρώτη ανάβαση”. 
“Το ‘γιάνκεα’ φύεται κυρίως σε βράχια 

και προτιμά τη σκιά και την υγρασία” 
είπε ο Δρ. Γεώργιος Φωτιάδης, 
δασολόγος- φυτοκοινωνιολόγος. “Το 
βουνό αποτελεί κυριολεκτικά ένα 
χλωριδικό παράδεισο με πάνω από 
1500 είδη φυτών και με τοποθεσίες, 
όπως τα ‘Ζωνάρια’, όπου όλα τα 
είδη φυτών είναι είτε τοπικά, είτε 
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Ελληνικά, είτε βαλκανικά ενδημικά, 
γεγονός που από μόνο του κατατάσσει 
την περιοχή στις πολυτιμότερες 
από άποψη χλωρίδας παγκοσμίως” 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Όλυμπος αποτελεί επίσης 
μοναδικό θύλακα μυκητικής 
βιοποικιλότητας, όπως επισημαίνει ο 
Δρ. Στέφανος Διαμαντής, δασολόγος- 
φυτοπαθολόγος ο οποίος θα μιλήσει 
στο συνέδριο για τους μύκητες που 
αποτελούν αναπόσπαστο και πολύ 
σημαντικό στοιχείο των φυσικών 
οικοσυστημάτων. “Γενικότερα, 
υπάρχει άγνοια του ρόλου που 
παίζουν στα οικοσυστήματα οι 
μύκητες, οι οποίοι αποσυνθέτουν την 
οργανική ουσία που συσσωρεύεται 

στα δάση” είπε, συμπληρώνοντας, 
ότι οι μύκητες, μεταξύ άλλων, 
συμβάλλουν στην επικράτηση 
των ανθεκτικών στις ασθένειες 
φυτικών γενοτύπων, οι καρποφορίες 
(τα μανιτάρια τους) αποτελούν 
σημαντικό κρίκο στην πολύπλοκη 
τροφική αλυσίδα, ενώ τα εδώδιμα 
μανιτάρια εκτιμώνται ιδιαίτερα από 
τον άνθρωπο ως τροφή.
“Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου αποτελεί 
αποδεδειγμένα, σημαντικό θύλακα 
ελληνικής αλλά και παγκόσμιας 
μυκητικής ποικιλότητας και 
ασφαλές καταφύγιο διατήρησης και 
προστασίας της. Εξάλλου βρίσκεται 
στη Μεσογειακή λεκάνη, η οποία 
θεωρείται ‘hotspot’ παγκόσμιας 

βιοποικιλότητας” σημείωσε ο κ. 
Διαμαντής.
Σημείωσε δε, ότι “αν και η 
καταγραφική δουλειά που έχει μέχρι 
σήμερα γίνει, θεωρείται σημαντικά 
περιορισμένη, εν τούτοις έχουν 
καταγραφεί είδη μοναδικά για την 
παγκόσμια βιβλιογραφία, Σπάνια 
(R) και Τρωτά (V) για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη και ακόμη είδη που 
θεωρούνται Απωλεσθέντα (Εx) για 
την Ευρωπαϊκή Ήπειρο”.
“Μάλιστα ο μύκητας Zeus olympius - 
Κινδυνεύον (En) αποτελούσε μοναδική 
παγκόσμια καταγραφή μέχρι το 2013 
οπότε άλλη μία θέση βρέθηκε στη Ν. 
Βουλγαρία” συμπλήρωσε.

ΟΛΥΜΠΟΣ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΜΑΗ
Μάιος. Πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του από την μητέρα του Ερμή, τη Μαία. Απεικονίζεται με ένα νέο άνδρα που φέρει 
στο κεφάλι καλάθι γεμάτο λουλούδια. Ο λαός μας, συσχετίζοντας παρετυμολογικά το όνομα του Μαΐου με τα μάγια, 
τον θεωρεί μαγεμένο μήνα. Ο μήνας των λουλουδιών και της βλάστησης. Οι Αγραφιώτες τον ονομάζουν «χαλαζά» 
και οι Τήνιοι «βροχάρη». Οι Θρακιώτες ονομάζουν τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο «Τριαντάφυλλα», γιατί το κυριότερο 

από τα λουλούδια του Μάη είναι το τριαντάφυλλο. 
Στη Μακεδονία ονομάζεται «Κερασάρης»,  στον Πόντο 
«Καλομήνας», στην Κύπρο «Πεντεφάς ή Πενταδείλινος», 
γιατί εξαιτίας του μεγάλου  μήκους των ημερών του, 
αναγκάζονται να τρώνε 5 φορές την ημέρα. Επίσης 
Πράσινος και Λούλουδος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Θερίζουν τα σανά, τη σίκαλη, τη βρώμη & το κριθάρι.
Σπέρνουν μπαμπάκι, καλαμπόκι.
Μεταφυτεύουν τα καπνά.
Φυτεύουν λαχανικά.
Κάνουν τα τελευταία «μπόλια» (=εμβολιασμούς).
Παρασκευή τυριού.
Κούρεμα προβάτων & γιδιών.

ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ

Πολυσυζητημένο έθιμο, που 
τελείται με μεγάλη δημοσιότητα, 

κατά το τριήμερο 21-23 Μάη, προς 
τιμήν των αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. Αποτελούν μία από τις πιο 
χαρακτηριστικές και ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις της λαϊκής λατρείας 
με μορφή δρώμενου. Παλαιότερα 
γινόταν σε μικρή περιοχή της 
επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως της 
Β. Α. Θράκης. Μετά την ανταλλαγή 
πληθυσμών το 1923, βάσει της 
συνθήκης της Λοζάννης, το έθιμο 
μεταφυτεύθηκε και ρίζωσε στη 

Μακεδονία. Στο τελετουργικό μέρος 
τους περιλαμβάνονται εκστατικοί 
χοροί, πομπικές περιφορές 
εικονισμάτων, αρχαιότροπη θυσία 
ζώου, χρήση αγιάσματος και 
εντυπωσιακή πυροβασία (περπάτημα 
πάνω σε αναμμένα κάρβουνα) των 
τελεστών Αναστενάρηδων, από 
την οποία κυρίως  είναι γνωστό 
το δρώμενο. Τα όργανα λύρα και 
νταούλι, παίζουν σ’ όλες τις φάσεις 
της τελετουργίας, στη διάρκεια 
της οποίας ακούγονται και ειδικά 
τραγούδια.

Ένα από τα γνωστότερα έθιμα του 
Ν. Σερρών, που έγινε αντικείμενο 
έρευνας και μελέτης, τόσο των 
ελλήνων, όσο και των ξένων 
ερευνητών.
Τα αναστενάρια, μεταφυτευμένα 
από τους πρόσφυγες της 
Ανατολικής Θράκης στη Βόρεια 
Ελλάδα, τελούνται σε τέσσερα 
σημεία της χώρας αυτής, όπου είναι 
εγκατεστημένοι οι αναστενάρηδες. 
Τα μέρη αυτά είναι ο Λαγκαδάς, 
η Μελίκη Βέροιας, η Μαυρολεύκη  
Δράμας και η Αγία Ελένη Σερρών.
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Το έθιμο αυτό έχει την αρχή του 
στην αρχαιότητα, που οπωσδήποτε 
αποτελεί συνέχεια λατρευτικών 
τελετών, προς τιμή του θεού 
Διόνυσου. Αυτό προκύπτει από την 
ομοιότητα των εθίμων που γινόταν 
τότε, αλλά και εξακολουθούν να 
γίνονται και τώρα, όπως η θυσία 
του ταύρου, η χρησιμοποίηση του 
ιαματικού νερού, των αγιασμάτων, 
ο χορός, τα όργανα, η φωτιά.
Οι αναστενάρηδες, έχουν 
ως ανώτατο αρχηγό τους το 
“αναστενάρικο εικόνισμα του 
Αγίου” και ανώτατο ιεράρχη τους, 
τον Αρχιαναστενάρη.
Οι εικόνες που κουβαλούν οι 
αναστενάρηδες μαζί τους, είναι οι 
λεγόμενες “χάρες” και παριστάνουν 
το ιερό ζεύγος των Αγίων και οι 
οποίες τους δίνουν την ικανότητα 
να βαδίζουν στη φωτιά.
Η προετοιμασία, λοιπόν, αρχίζει 
από τις 27 Οκτωβρίου, όταν 
αρχίζουν να μαζεύουν τα χρήματα 
“δι’ αγερμών”, ποσό με εράνους 
δηλαδή, για να αγορασθεί το 
ζώο, που θα θυσιαστεί την 21η 
Μαΐου. Η 27η Οκτωβρίου στην 
αρχαιότητα, ήταν “των μυστηρίων 
ημέρα πρώτη”. Την 18η Ιανουαρίου 
αγοράζεται το λεγόμενο «μπικάδι» 
ή «μπουγά» ή “κουρμπάνι” , 
δηλαδή το ζώο για τη σφαγή. Το 
ζώο, ακολουθώντας την παράδοση, 
πρέπει να είναι ενός, τριών ή 
πέντε χρονών, δηλαδή με μονά έτη 
ηλικίας και ακόμη να είναι άζευκτο.
Η κυρίως τελετή ξεκινά με την 
προετοιμασία των αναστενάρηδων, 
κατά την παραμονή της 21ης 
Μαΐου. Αναστενάρης μπορεί 
να γίνει οποιασδήποτε ηλικίας 
άτομο, αρσενικού ή θηλυκού 
γένους. Όλοι μαζεύονται στο 
“κονάκι” του αρχιαναστενάρη, 
όπου ακολουθείται κατά γράμμα 
η ίδια διαδικασία κάθε χρόνο, 
όπως άλλωστε και σ’ όλη την 
τελετή. Το κονάκι έχει διαμορφωθεί 
κατάλληλα για να υποδεχθεί τους 
φιλοξενούμενους, έχει στολισθεί, 
ενώ ιδιαίτερα έχει στολισθεί η 
εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και 
της Αγίας Ελένης με αφιερώματα, 
μαντηλάκια, κορδέλες κ.α. Επίσης, 
τοποθετούνται σε σχήμα σταυρού 
μερικά κεριά.
Η ψυχική προπαρασκευή για τη 

σωστή διεξαγωγή της τελετής της 
απώτερης ημέρας είναι ο απώτερος 
σκοπός αυτής της συγκέντρωσης. 
Αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται 
με την αυτοσυγκέντρωση 
που επιχειρείται, με τους 
εκκλησιαστικούς ψαλμούς 
και ύμνους, αλλά και με τα 
διάφορα θυμιατίσματα από 
λιβάνι, το οποίο δημιουργεί μια 
ομιχλώδη ατμόσφαιρα. Ακόμη, το 
ασταμάτητο και εκνευριστικό – 
για τους αμύητους – παίξιμο του 
νταουλιού, της τρίχορδης θρακικής 
λύρας και της γκάιντας επιτείνει 
την προετοιμασία του οίστρου και 
αποτελεί το “εξοργίζον τη ψυχή 
μέλος, το μανίας επαγωγόν”, κατά 
τον Αισχύλο. Ο χορός ξεκινά και 
συνεχίζεται μέσα στην ήδη βαριά 
διαμορφωμένη ατμόσφαιρα, όπως 
περιγράφεται παραπάνω.
Το πρωί της 21ης Μαΐου, μετά τον 
εκκλησιασμό, σφάζεται το ιερό ζώο 
σε ειδική τελετή και αφού τεμαχισθεί 
μοιράζεται στους αναστενάρηδες. 
Μετά τη σφαγή ακολουθεί χορός και 
προσκύνημα των εικόνων έξω από 
το κονάκι του αρχιαναστενάρη, με 
τη συνοδεία των οργάνων, καθώς 
και η πομπή, που επισκέπτεται 
διάφορα κονάκια. Αυτό συνεχίζεται 
μέχρι το μεσημέρι, οπότε ακολουθεί 
ξεκούραση.
Θα είναι γύρω στις πέντε το 
απόγευμα της 21ης Μαΐου, όταν ο 
χώρος της πυροβασίας θα αρχίσει 
να ετοιμάζεται. Η φωτιά ανάβει από 
το άγιο φως που καίει ασταμάτητα 
όλο το χρόνο μπροστά στα 

εικονίσματα των Αγίων. Μετά από 
μία περίπου ώρα, σχηματίζεται η 
δέουσα ανθρακιά διαμέτρου τριών 
έως τεσσάρων μέτρων και πάχους 
οκτώ έως δέκα εκατοστών. Από το 
σπίτι του αρχιαναστενάρη ξεκινά 
η πομπή, που αποτελείται από 
τους οργανοπαίκτες, παιδιά με 
λαμπάδες και τους αναστενάρηδες 
με το χορευτικό βηματισμό 
τους. Φθάνοντας στη φωτιά, οι 
αναστενάρηδες κάνουν έναν κύκλο 
γύρω από τη φωτιά χορεύοντας 
και ύστερα αρχίζουν να μπαίνουν 
στην ανθρακιά πατώντας αρχικά 
τα μικρά καρβουνάκια γύρω-
γύρω, σα να θέλουν να δοκιμάσουν 
την ακαϊά τους. Με επικεφαλή 
τον αρχιαναστενάρη, υψώνουν 
τα εικονίσματα και διασχίζουν 
σταυρωτά το αλώνι με τα 
κάρβουνα. Κατόπιν, ο καθένας τους 
μάλλον αυτοσχεδιάζει, αφού δεν 
ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη 
πορεία. Κατά τη διάρκεια της 
πυροβασίας, οι συμμετέχοντες 
αναστενάζουν λέγοντας “ιχ-ιχ, 
αχ-αχ, εχ-εχ, οχ-οχ” ή “άντε-
άντε” ή σφυρίζοντας “σσσσσ”. 
Τα παραπάνω υποστηρίζεται, 
πως αποτελούν απομεινάρι του 
επιφωνήματος “Ίακχε-Βάκχε”, 
που στην αρχαιότητα ήταν το 
μυστηριακό όνομα του Διόνυσου.
Τα γρήγορα χορευτικά βήματα 
πάνω στη θράκα, από τη μία όχθη 
ως στην άλλη, δεν είναι παραπάνω 
από 5-8 περίπου, κάθε φορά. Η 
θερμοκρασία της θράκας ανέρχεται 
σε 220 βαθμούς Κελσίου και φθάνει 
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μέχρι τους 450. Παρατηρήσεις 
απέδειξαν πως η διάρκεια επαφής 
του γυμνού πέλματος κάθε φορά 
με τη φωτιά είναι 0,30 ως 0,50 
δευτερόλεπτα.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με 
τη μαρτυρία του γιατρού Ε. 
Ευαγγελίου, στις 21 Ιουλίου 
1963, ομάδα νεαρών προέβησαν 
σε πυροβασία, χωρίς να 
ακολουθήσουν την καθιερωμένη 
τελετουργική διαδικασία και χωρίς 
να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της τελετής (θυσία 
ζώου, μουσική, τραγούδια, χορός, 
έκσταση κ.λ.π)

«ΠΙΠΕΡΟΥΓΓΑ»  
(Θράκης): Άλλη μια πολιτιστικο-
θρησκευτική εκδήλωση. Αυτή 
γινόταν την άνοιξη, Μάιο με 
Ιούνιο. Όχι, βέβαια, κάθε χρόνο. 
Είχε την ιδιαιτερότητα, να γίνεται 
στα χρόνια της λειψυδρίας και 
πάντα την άνοιξη. Με την ανομβρία 
τα σπαρτά δεν αναπτυσσόταν, 
κιτρίνιζαν. Το αποτέλεσμα σε αυτές 
τις περιπτώσεις: δε θέριζαν. Και αν 
θέριζαν, η παραγωγή ήταν πάρα 
πολύ μειωμένη. Σαν αποτέλεσμα, 
βέβαιος λιμός. Κάτω, λοιπόν, από 
αυτήν την απειλή προέβηκαν σε 
ενέργειες, όπως οι λιτανείες με 
παπάδες στα μοναστήρια τους, 
θεωρούμενα δικά τους.
Μαζευόταν όλοι χωριανοί την ημέρα 
που οριζόταν. Πάντα Κυριακή 
γινόταν λειτουργία. Έσφαζαν ζώα, 
λεγόμενη θυσία προς το Θεό να 
βρέξει. Χορός, τραγούδια κτλ. Εάν 
μετά τη λιτανεία και σε διάστημα 
μιας εβδομάδας τυχόν έβρεχε, 
ήταν, βέβαια, χάρη στη λιτανεία 
προς το Θεό τους. Λυπήθηκε και 
έβρεξε. Στην αντίθετη περίπτωση 
δεν έβρεχε.
Τότε εκφραζόταν διαφορετικά, 
λέγοντας ότι ο κόσμος έχει 
αμαρτάνει τόσο που ούτε ο θεός δεν 
μπορεί να τους συγχωρέσει. Και γι’ 
αυτό δε βρέχει. Και αποδίδουν την 
ευθύνη στον εαυτό τους. Τότε, ο 
τελευταίος τρόπος ήταν να κάνουν 
Πιπερούγγα. Ήταν και αυτή 
δέηση προς το Θεό. Την προσεχή 
Κυριακή οριζόταν. Η πρωτοβουλία 
σε αυτήν την πράξη άνηκε εκατό 
τοις εκατό στις γυναίκες. Καμιά 
συμμετοχή από άνδρες. Την 

ημέρα που οριζόταν να γίνει η 
Πιπερούγγα, έβγαιναν έξω από το 
χωριό. Μάζευαν αγριολούλουδα, 
ειδικά αυτά που φύτρωναν μέσα 
στα τσαλιά, λεγόμενες κοκομίξεις. 
Έχουν φύλλα στενόμακρα και τον 
ανθό τους τον βγάζουν στη μέση, 
μια υψηλή φούντα. Κοκομίξεις 
έχουν το ιδίωμα να κρατούν το 
νερό.
Στην πιπερούγγα το ρόλο τον παίζει 
ένα κοριτσάκι, έως δέκα χρονών το 
πολύ, και αποκλειστικά να είναι 
ορφανό από μάνα και πατέρα, να 
έχουν πεθάνει. Το κοριτσάκι αυτό 
το ντύνανε, όλο το σώμα του, με 
φύλλα κοκομίξας, διότι έχει το 
ιδίωμα να αποβάλλει το νερό. Τα 
φύλλα της κοκομίξας εφαρμοζόταν 
με τέτοιον τρόπο επάνω στο σώμα 
του μικρού κοριτσιού, πάντα σαν 
σωστή φορεσιά.
Περνούσαν ένα – ένα φύλλο 
σε γερή κλωστή, σε αρμάθες, 
όπως περνούν τον καπνό. Κάθε 
αρμάθα κανονιζόταν ίσια που να 
φέρει έναν κύκλο το σώμα του 
κοριτσιού. Αρχινούσε το ντύσιμο 
από το λαιμό κυκλικά και έφτανε 
έως το γόνατο. Και στο κεφάλι 
του πάλι με το ίδιο υλικό γινόταν 
μαντίλα. Όταν ολοκληρωνόταν το 
ντύσιμο, το κοριτσάκι φάνταζε σαν 
Σαρακατσάνα από τα νύχια έως 
την κορυφή.
Αφού τελειώνει το λεγόμενο 
ντύσιμο, η συμμετοχή ήταν μεγάλη, 
σχεδόν από όλες τις γυναίκες του 
χωριού. Και προτού ξεκινήσουν 
το παίξιμο σπίτι – σπίτι, γινόταν 
η απαιτούμενη πρόβα με τη 
διαπίστωση εάν όλα έχον γίνει 
σωστά.
Μεγαλύτερη προσοχή δίνανε στις 
κινήσεις του κοριτσιού, αφού αυτό 
είναι πρωταγωνιστής του θιάσου. 
Άρχιζαν να τραγουδούν τους εξής 
στίχους, όπως:
“Πιπερούγγα περπατεί για να 
βρέξει μια βροχή. Για τα στάρια, 
για τα κθάρια, για του Θεού το 
μπερεκέτι”.
Αυτός ήταν ο μοναδικός στίχος 
και επαναλαμβανόταν συνέχεια. 
Αυτό συνεχιζόταν και στην 
πορεία, πηγαίνοντας από σπίτι σε 
σπίτι. Η κίνηση της Πιπερούγγας 
περιοριζόταν στη μοναδική κίνηση 
με το στίχο.

Περνούσε γύρω – γύρω, χωρίς 
βήματα και στη θέση θυμιατών. 
Και όπως γύριζε με το ρυθμό του, 
με το προσωπάκι του αντίκριζε 
τους πάντες, με τα ορθάνοιχτα 
πονεμένα ματάκια του σαν να θέλει 
να αντικρίσει τη μανούλα του που 
έχει πεθάνει. Το κοριτσάκι αυτό 
είναι τη στιγμή τόσο επιφορτισμένο 
με τα συναισθήματα της ορφάνιας, 
που από την αρχή του παιξίματος 
συνέχεια τα δάκρυα από τα 
ματάκια του τρέχουν.
Δε φτάνουν όλα αυτά στο κοριτσάκι 
και κατά τη διάρκεια του παιξίματος 
η κάθε νοικοκυρά ρίχνει νερό επάνω 
στο σώμα του, λέγοντας: “Βρέξι, 
θεέ μου, βρέξι”. Η νοοτροπία ήταν, 
όσο πιο πολύ νερό ρίξει στο σώμα 
του κοριτσιού, τόσο πολύ θα βρέξει 
και ο Θεός, έχοντας την αυταπάτη 
ότι το κοριτσάκι δε βρέχεται, το 
προστατεύουν οι κοκομίξεις (για 
αδιάβροχα δε μιλάμε, για την 
εποχή είναι άγνωστα). Πάντως, 
το νερό περνούσε όλο στο σώμα 
του κοριτσιού. Ψυχή και σώμα 
βρεγμένα.
Σκέψη να γίνει Πιπερούγγα 
κοριτσάκι να έχει γονείς και να ζει 
φυσιολογική ζωή δε γίνεται. Με το 
σκεπτικό, ότι δε θα το λυπηθεί ο 
Θεός να βρέξει.
Σε αυτήν την περίπτωση για 
πληρωμή δε δίνουν σιτάρι. Δίνουν 
αλεύρι, λάδι, τυρί και αβγά. 
Αφού τελειώσουν, όλο το χωριό, 
πηγαίνουν σε σπίτι, βάζουν 
στεγνά ρούχα στην Πιπερούγγα 
και με τα υλικά που έχουν μαζέψει 
έφτιαχναν πίτες και τις έψηναν σε 
ένα φούρνο. Μαζεύονται όλες οι 
γυναίκες, τραγουδούν τραγούδια 
της Άνοιξης, οπότε τερματίζεται 
και αυτή η δέηση προς το θεό για 
βροχή.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:
«Στον καταραμένο τόπο (στων 
αμαρτωλών τη χώρα), Μάη μήνα 
βρέχει».
«Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι».
«Μάης άβροχος, τρυγητής άμετρος».
«Μην βγάλεις μήτε μπάλωμα, πριν 
βγει ο Μάιος μήνας».
(users.sch.gr 24γράμματα)
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ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Ένα υπέροχο θεραπευτικό ρόφημα για όσους ταλαιπωρούνται από γρίπη, ή για εκείνους που απλά θέλουν να 
απολαύσουν κάτι γευστικό και ζεστό αυτές τις κρύες μέρες.

Υλικά
1/2 λίτρο νερό
2 κλαράκια τσάι Ολύμπου
1 ξυλάκι κανέλα
1 ξυλάκι βανίλια
μερικά γαρύφαλλα
1/2 πορτοκάλι σε ροδέλες(με τη φλούδα)
μέλι
Οδηγίες
1. Βράζουμε το νερό.
2. Ρίχνουμε μέσα όλα τα υλικά εκτός από το μέλι. Τα αφήνουμε να 
βράσουν για 10 λεπτά.
3. Βγάζουμε τα κλαράκια από τσάι του Ολύμπου και αφήνουμε για 
10 λεπτά ακόμα τα υπόλοιπα μυρωδικά να βράσουν.
4. Το σουρώνουμε και το σερβίρουμε ζεστό με 1 κουταλιά μέλι

Μπάμιες στο φούρνο με ντομάτα και φέτα

Θα χρειαστείτε
μπάμιες
1 κρεμμύδι αρκετά μεγάλο ή 2 μέτρια
11/2-2 τενεκεδάκια ντομάτα σε κύβους ή φρεσκοτριμμένη ντομάτα
λίγο ξύδι κόκκινο
1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί
200gr φέτα κομμένη σε μεγάλους κύβους  
δυόσμο (μπόλικο)
λίγο ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

Απλά κι εύκολα:
Πλύνετε τις μπάμιες και αφήστε τις σε ένα δίσκο να στεγνώσουν. Καθαρίστε τις κόβοντας το κοτσανάκι από πάνω 
προσεκτικά ώστε να μη φανούν τα σπόρια τους. Βάλτε τις σε ένα βαθύ δοχείο και ραντίστε τις με το ξύδι. Αφήστε τις 
για κανένα μισάωρο να “σταθούν” (στο ενδιάμεσο ανακινήστε τις). Το ξύδι θα αποτρέψει τη δημιουργία της βλέννας 
και θα βοηθήσει να μη λιώσουν οι μπάμιες.

Κόψτε το κρεμμύδι σε όχι πολύ λεπτές λωρίδες (“μεσημβρινούς”). Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα ταψί, σκεπάστε το και 
ψήστε σε δυνατό φούρνο για καμιά ώρα.
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Από το Μπρνο, Σωτήριου Πουπάκη

Αγαπητή Καλημέρα

Με τα άρθρα σου από τις 
ενθυμήσεις των ανταποκριτών 

σου, μας φέρνουν στο νου αναμνήσεις 
από τα παιδικά χρόνια, τη ζωή σαν 
μια μεγάλη οικογένεια με παιδιά 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας και 
αργότερα ανάλογα με την ηλικία οι 
χωρισμοί, σύμφωνα με τις παραπέρα 
απασχολήσεις του καθενός μας και 
να συναντιόμαστε με καινούριους 
φίλους. 
Στα κείμενα του Καλημέρα 
γράφτηκαν πολλά για τη ζωή των 
Ελληνόπουλων στους παιδικούς 
σταθμούς, όμως πολύ λίγα για τη 
μαθητευόμενη νεολαία σε διάφορα 
επαγγέλματα στα εργοστάσια και 
τους φοιτητές στις ανώτερες σχολές 
και στα πανεπιστήμια. Γι’ αυτό από 
πολύν καιρό πριν να ασχοληθώ με 
αυτό το θέμα, σκεφτόμουνα κάτι να 
γράψω, όμως πάντα το ανέβαλλα. 
Διαβάζοντας το  Καλημέρα, τεύχος 
5/2014, στη σελίδα 13 και με 
τον τίτλο «Οι Έλληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία 
γιορτάζουν την Πρωτομαγιά», 
είναι και μία φωτογραφία 1951, 
Πρωτομαγιά στο Πλζεν (Plzen). 
Επειδή σε αυτά τα χρόνια ήμουν κι 
εγώ μαθητευόμενος στα εργοστάσια 
«Σκόντα», αργότερα «ΛΕΝΙΝ» της 
πόλης Πλζεν, αποφάσισα να γράψω 
ορισμένα στοιχεία για τους Έλληνες 
μαθητευόμενους σε αυτήν την 
επιχείρηση.
Επίσης στο βιβλίο της Κατερίνας 
Κράλοβα και του Κωνσταντίνου 
Τσίβου, με τον τίτλο «Recti up-
rchlici v Ceskoslovensku, VYSCHLY 
NAM SLZY...» (Οι Έλληνες φυγάδες 
στην Τσεχοσλοβακία, ΣΤΕΓΝΩΣΑΝ 
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΜΑΣ…), στη σελίδα 97, 
είναι μια φωτογραφία με τη λεζάντα 
«Παιδικοί φυγάδες στη Βουλγαρία», 
που πάρθηκε από το άλμπουμ της Ε. 
Σαρουλάκης.
Όταν κάποιος βλέπει εκείνη τη 
φωτογραφία σχηματίζει τη γνώμη, 
ότι πρόκειται ή για φυλακισμένους 
με τους φύλακες από πίσω, ή 
στρατιωτικά έμπεδα, δίχως να γίνεται 
περισσότερη περιγραφή του τόπου 
και της άτυπης εικόνας, ξέροντας 
ότι ο Μηχανικός Σαρουλάκης θα είχε 
και άλλες, πιο τυπικές φωτογραφίες 

από την καθημερινή ζωή του 
Παιδικού Σταθμού, από όπου είναι 
η παρέα. Θέλω να πιστεύω ότι 
έγινε από απροσεξία και όχι από 
κακιά πρόθεση. Η φωτογραφία θα 
ήταν του συμπατριώτη και φίλο 
μου Μηχανικού Νίκου Σαρουλάκη 
που σπούδασε στο Πολυτεχνείο 
της Μπρατισλάβας και ζούσε 
στο Μπρνο. Η γυναίκα του όπως 
φαίνεται δε θα γνώριζε την ιστορία 
της φωτογραφίας. Δυστυχώς ο Νίκος 
πέθανε πολύ νέος και δε μπορούσε να 
δώσει τις συγκεκριμένες περιγραφές. 
Στη φωτογραφία όπου φυσικά 
συμμετέχει ο Σαρουλάκης, βρίσκομαι 
κι εγώ. Η παρέα απαρτίζεται από 
δεκατετράχρονα αγόρια και κορίτσια 
από τον Παιδικό Σταθμό της πόλης 
Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας το 
καλοκαίρι του 1949, όταν πήραμε 
μέρος στην τιμητική και αφιλόκερδη 
εργασία της νεολαίας διάρκειας 
ενός μήνα, (οι εντόπιοι Βούλγαροι 
νεολαίοι εργάζονταν δυο μήνες, 
αλλά ήταν και μεγαλύτεροι σε 
ηλικία από μας), που ανοικοδομούσε 
καινούργιους δημόσιους δρόμους 
στην οροσειρά Στάρα Πλανινά, 
στην περιοχή της πόλης Έτροπολε. 
Τα ρούχα που φορούσαμε ήταν 
τα εργατικά (πάνινα, γαλάζιου 
χρώματος και ένα μπερεδάκι από το 
ίδιο υλικό). Η μπριγάδα έγινε λίγο 
καιρό μετά το θάνατο του σ. Γιώργη 
Δημητρώφ, γι’ αυτό και το σύνθημα 
στον τοίχο του κτιρίου γράφει: «Μπεζ 
Ντημητρόβ, πο ντημητρόφσκι», 
δηλαδή χωρίς το Δημητρόφ, αλλά 
σαν το Ντημητρόφ!»

Η αναχώρηση για το εξωτερικό
Στις αρχές του Σεπτέμβρη του 
1949 πάρθηκε η απόφαση για την 
αποστολή τριακοσίων Ελλήνων από 
τη Βουλγαρία στην Τσεχοσλοβακία. 
Η επιλογή έγινε –όπως φάνηκε- 
βασικά από τους δυο μεγαλύτερους 
παιδικούς σταθμούς, του 
Μπότεβγκραντ και του Καρλόβου. 
Η συνάντηση έγινε στη Σόφια 
περίπου 6 με 7 του Σεπτέμβρη 
1949. Ύστερα από τη συγκέντρωση 
όλων των ομάδων της αποστολής, 
ξεκινήσαμε για την πόλη Ρούσε, 
στα σύνορα της Ρουμανίας. Εκεί 
περιμέναμε δυο ή τρεις μέρες ως που 
να ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή 
και ύστερα από πολλές διαδικασίες 
στην ανεύρεση και εξασφάλιση 
ελεύθερων γραμμών για το έκτακτο 
μας τρένο του Ερυθρού Σταυρού, 
φτάσαμε επιτέλους στον τελευταίο 
σιδηροδρομικό σταθμό του ταξιδιού 
μας, στην πόλη Κάρλοβυ Βάρυ.
Εντύπωση μας είχαν κάνει τα 
νοήματα με τις νοσοκόμες που 
μας συνόδευαν στο τρένο, στο 
έδαφος της Τσεχοσλοβακίας, όταν 
περνούσαν και προσέφερναν 
διάφορες τροφές και αναψυκτικά. 
Οι απαντήσεις μας όμως ήταν μόνο 
με νοήματα. Εκεί παρουσιάστηκαν 
οι δυσκολίες στη συνεννόηση. Παρά 
την καλοκάγαθη συμπεριφορά 
τους στην ομιλία τους, όλα μας τα 
έφτιαχναν αντίθετα. Εμείς ξέραμε 
τις λέξεις χλέμπα, βόντα, τσάι και 
καταλάβαμε και το χτσες (θέλεις), 
αλλά όποιος κουνούσε το κεφάλι 
του καταφατικά, δηλαδή από δεξιά 
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προς τα αριστερά, δηλαδή ‘θέλω’, 
δεν του δίνανε τίποτα. Όποιος το 
κουνούσε αρνητικά, δηλαδή κάθετα 
(ότι δε θέλει), του δίνανε αυτό που 
προτείνανε. (Στη Βουλγαρία το 
καταφατικό ‘ναι’ είναι ακριβώς το 
αντίθετο με τις άλλες χώρες). Κι έτσι 
γρήγορα καταλάβαμε ότι πρέπει να 
κάνουμε ακριβώς το αντίθετο εάν 
θέλαμε κάτι. Κι αυτή ήταν η πρώτη 
μας γνωριμία με την Τσεχοσλοβακία 
και τα έθιμά της.
Από την πασίγνωστη στον κόσμο 
(εκτός από εμάς) λουτρόπολη 
Κάρλοβυ Βάρυ, αφού πλυθήκαμε 
και κάναμε τα απαραίτητά μας 
μπάνια, ήρθαν τα λεωφορεία και 
μας μετέφεραν στην προσωρινή 
μας στέγαση, σε ένα χωριό κοντά 
στο Κάρλοβυ Βάρυ, το ονομαζόμενο 
Μπόχοβ. Εκεί τα κτίρια βρίσκονταν 
έξω από το χωριό, μέσα στο 
δάσος και αποτελούνταν από 
κάτι παράγκες, οι οποίες θα ήταν 
προηγούμενα θερινές στρατώνες 
από καιρό εγκαταλειμμένες από 
τους στρατιώτες.
Ο καταμερισμός σε μικρότερες 
αποστολές
Ύστερα από δύο περίπου μήνες, η 
αποστολή χωρίστηκε σε τρεις ομάδες 
ανάλογα με τις ηλικίες – οι μικροί, ως 
τις κατώτερες τάξεις του Δημοτικού, 
οι μεσαίοι ως την τελευταία τάξη 
του Δημοτικού και οι πιο μεγάλοι 
για τα εργοστάσια μαθητευόμενοι. 
Εγώ σύμφωνα με τους παραπάνω 
κανόνες έτυχα στη μεσαία ομάδα και 
γι’ αυτό, στην παραπέρα διήγηση 
θα αναφερθώ μόνο γι’ αυτήν.
Επιτέλους ήρθε η εντολή για το πού 
και πότε θα γίνει η αναχώρηση. 
Τις πρωινές ακόμα ώρες έφτασαν 

τα λεωφορεία και ξεκινήσαμε για 
την οριστική κατοικία της κάθε 
ομάδας. Τα δικά μας λεωφορεία, 
από τα δυτικά της Τσεχίας προς 
τα ανατολικά, διέσχισαν το έδαφος 
της ιστορικής Τσεχίας και κατά 
το σούρουπο σταματήσαμε σε 
ένα χωριό της βορειοανατολικής 
Μοραβίας και Σιλεσίας, το λεγόμενο 
Σίλχερζοβιτσε, δίπλα στα Τσέχο-
Πολωνικά σύνορα και περνώντας 
μέσα από μια πελώρια είσοδο σε 
κάποια τείχη με πόρτα από σιδερένια 
κάγκελα, μπήκαμε σε κάποιο ‘δάσος’ 
και σύντομα σταματήσαμε δίπλα σε 
κάτι κτίρια. Εκεί κατεβήκαμε από 
τα λεωφορεία μετά από ολοήμερο 
κουραστικό ταξίδι. Μπήκαμε σε μια 
φωτισμένη πόρτα, ανεβήκαμε στο 
δεύτερο πάτωμα, όπου βρήκαμε 
μια στρωμένη τραπεζαρία με το 
προσωπικό που μας περίμενε. 
Μετά το φαγητό κατεβήκαμε στο 
υπόγειο του κτιρίου, από όπου 
μέσα από γαλαρία φτάσαμε σε 
άλλο υπόγειο του διπλανού κτιρίου, 
το οποίο μας έγινε η παραπέρα 
κατοικία. Αργότερα μάθαμε ότι 
όλο το συγκρότημα των κτιρίων 
απάρτιζαν το θερινό παλάτι του 
γνωστού εκατομμυριούχου Ροτσιλντ, 
που τώρα απολαμβάναμε εμείς. Το 
δάσος που είδαμε το βράδυ ήταν 
ένα μεγάλο πάρκο, με δρομάκια και 
πολλά άγρια ζώα για τη διασκέδαση 
και το κυνήγι των αρχόντων και του 
προσωπικού. Τα ανατολικά σύνορα 
του πάρκου σχεδόν ταυτίζονταν με 
τα κρατικά σύνορα Τσεχοσλοβακίας 
–Πολωνίας. Σ’ αυτόν τον Παιδικό 
Σταθμό γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα 
και το Νέο Έτος του 1949/1950.
Μετά το Νέο Έτος δίπλα στο ελληνικό 

προσωπικό που από την αρχή του 
ερχομού μας, μας συνόδευε, ήρθαν 
και δύο δάσκαλοι για την διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας, που κι αυτή 
μας έλειπε. Αργότερα ήρθε και ένας 
τσέχος καθηγητής πανεπιστημίου 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 
που εθελοντικά δέχτηκε να έρθει 
να μας βοηθήσει στην εκμάθηση 
της τσεχικής γλώσσας. Ήταν μου 
φαίνεται εβραϊκής καταγωγής και 
την περίοδο της γερμανικής κατοχής 
ήταν στα κάτεργα του Χίτλερ. Η 
υγεία του ήταν πολύ κλονισμένη, 
όμως η φωνή του σταθερή, όταν 
μας χαιρέτησε στα ελληνικά «Ζήτω 
η Ελλάδα!». Το όνομά του δυστυχώς 
μου διέφυγε και δεν το θυμάμαι.
Για την έναρξη του σχολικού χρόνου 
μας χώρισαν πάλι σε δυο ομάδες 
ανάλογα με τις ηλικίες, δηλαδή οι 
μεγαλύτεροι που μετά το τέλος της 
σχολικής χρονιάς προορίζονταν για 
την παραπέρα μόρφωση σε τέχνες στα 
εργοστάσια και οι μικρότεροι που θα 
έμεναν ακόμα στον παιδικό σταθμό 
και θα παρακολουθούσαν και τον 
ερχόμενο χρόνο τα ελληνικά. Εμάς 
τους μεγαλύτερους μας ανάλαβε ο 
υπεύθυνος της ελληνικής διεύθυνσης, 
επαγγελματίας δάσκαλος από την 
Ελλάδα, σ. Ζαχαριάδης Γιάννης. 
Η διδασκαλία γίνονταν μόνο στα 
ελληνικά, δίχως όμως να έχουμε 
ούτε ένα βιβλίο και υπολογίζω ότι 
ούτε ο δάσκαλός μας  είχε κάποιο 
βοηθητικό υλικό. Ο καθένας μας 
είχε από ένα ή δυο τετράδια, 
να κρατάει σημειώσεις, μολύβι, 
πένα και μελάνι. Διδάσκονταν τα 
ελληνικά (που κι αυτά μας έλειπαν), 
τα μαθηματικά, γεωμετρία και 
φυσική, που θα ήταν συγκριτικές 
γνώσεις με τους μελλοντικούς μας 
τσέχους συμμαθητές, απόφοιτους 
του τσεχικού οχτατάξιου δημοτικού 
σχολείου, πηγαίνοντας στα 
εργοστάσια. Από τα τσεχικά που 
διδάσκονταν μόνο μια ώρα την 
ημέρα, μαθαίναμε ορισμένες λέξεις 
και προτάσεις. 
Κλείνοντας αυτήν την σύντομή μας 
παραμονή στον παιδικό σταθμό του 
Σίλχρζοβιτσε, θέλω να υπογραμμίσω 
την απέραντη ευγνωμοσύνη μας 
προς το δάσκαλό μας σ. Ζαχαριάδη 
Γιάννη, που τα εφόδια και γνώσεις 
μας (εξαιρώντας την τσεχική 
γλώσσα), στα τεχνικά μαθήματα 
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ήταν ισόπαλες με τους τσέχους 
συμμαθητές μας.
Η αναχώρηση για άλλον τόπο 
συγκέντρωσης
Μετά το τέλος του σχολικού χρόνου 
1949/1950 έγινε πάλι χωρισμός 
κι αυτής της αποστολής μας, οι 
μεγαλύτερες ηλικίες μπήκαμε πάλι 
στο λεωφορείο και ύστερα από 
πολύωρο ταξίδι φτάσαμε σε μια 
πόλη της Βόρειας Τσεχίας, κοντά 
στα Τσέχο-Γερμανικά σύνορα, την 
Χρζίμπσκα, στο προάστιο Κράσνε 
Πόλε. 
Εκεί όπως φαίνονταν ήταν 
παλιότερα παιδικός σταθμός 
Ελληνόπουλων που για το σκοπό 
αυτόν μετακινήθηκε. Το Κράσνε 
Πόλε έγινε ο τόπος συγκέντρωσης 
όλων των Ελληνόπουλων από την 
Τσεχοσλοβακία που προορίζονταν 
για σχολική-τεχνική μόρφωση στα 
εργοστάσια της Τσεχοσλοβακίας. 
Έτσι αφού έφτασαν όλες οι 
αποστολές, με την υπόδειξη και του 
διευθυντή του σταθμού σ. Γιορδάνη 
Παπαδόπουλου, αναπτύξαμε έστω 
και για τον λίγο καιρό που θα 
μέναμε, διάφορες καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων 
ήταν και η ίδρυση της χορωδίας, που 
πολύ λεπτομερειακά την περιέγραψε 
σε προηγούμενό του άρθρο στο 
Καλημέρα ο φίλος μου Νίκος 
Καλόγερος, με το γνωστό «Καλόγερε 
από πίσω», όπου κρατούσαν την 
πρώτη φωνή. 
Η Αναχώρηση για τον τόπο της 
μελλοντική μας ειδίκευσης
Κάποτε επιτέλους έφτασε η 
αναμενόμενη μέρα και έφτασε ο 
πρώτος συνοδός για 30 μελλοντικούς 
μαθητευόμενους. Οι επιχειρήσεις 
καθόριζαν τον αριθμό της κάθε 
μιας. Ούτε τον τρόπο της επιλογής 
των μαθητών που έπαιρναν ξέρω, 
πάντως συνέπεσα κι εγώ στην 
πρώτη αποστολή. 
Και πάλι στο λεωφορείο, μα αυτήν 
τη φορά το ταξίδι μας δεν ήταν 
τόσο πολύωρο. Φτάσαμε στην 
μητρόπολη της Δυτικής Τσεχίας, 
στην πόλη Πλζεν, πασίγνωστη για 
την διεθνώς φημισμένη μπίρα της 
(Pilsner Urguell) και τα εργοστάσια 
της ΣΚΟΝΤΑ. Εκεί συναντήσαμε 
άλλους 30 συμπατριώτες μας, που 
είδη είχαν τελειώσει τον πρώτο 
χρόνο των δίχρονων σπουδών τους 

και μας έκαναν με κάποιο τρόπο 
τον ‘σπιτονοικοκύρη’, πράγμα 
που φυσιολογικά μας ενθάρρυνε. 
Τσέχος διευθυντής του σταθμού, 
αυστηρός στο φέρσιμό μας, αλλά 
γεμάτος πατρική φροντίδα, ήταν 
ο σ. Μπούρκερτ. Νομίζω πως ήταν 
κι εκείνος εβραϊκής καταγωγής, 
που πέρασε τα χιτλερικά κάτεργα. 
Δάσκαλος στο κανονικό του 
επάγγελμα, που κι εμείς τον 
αποκαλούσαμε «Δάσκαλε». Γι’ αυτό 
το μικρό όνομά του και σήμερα 
ακόμα δεν τον το ξέρω. Και σήμερα 
ακόμα με ευγνωμοσύνη ενθυμίζουν 
το όνομά του κι αυτοί οι συνάδερφοι 
που τότε τους φαίνονταν πολύ 
περιοριστική η αυστηρότητά του. 
Την ελληνική πλευρά εκπροσωπούσε 
ως τον ερχομό μας ο Δήμος 
Κοσμίδης, γνωστός ανάμεσα στους 
γεροντότερους ως «Δημάκος», από 
την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, 
που πολύ νέος ακόμα, υπηρέτησε στις 
τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας. Για τη νέα σχολική χρονιά 
όπως φαίνεται κι ο Δήμος ζήτησε να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση του 
«τοποτηρητή» και να μπει κι εκείνος 
στη μάθηση μαζί μας. Γι’ αυτό ήρθε 
στην προηγούμενη θέση του ο σ. 
Καραμούζης, παλιός σύντροφος, 
ανάπηρος του ΔΣΕ. 
Το εργοστάσιο ΣΚΟΝΤΑ του Πλζεν
Όταν μιλάμε για εργοστάσια τέτοιου 
μεγέθους πρέπει να φανταστούμε 
μια περιτειχισμένη πολιτειούλα των 
30 000 κατοίκων, όπου μπορείς 
να μπεις μόνο με την ταυτότητα 
του εργαζόμενου σ’ αυτήν, με 
πολλά κτίρια και οδούς με πυκνή 
κυκλοφορία οχημάτων διαφόρων 

ειδών, που μεταφέρουν υλικά και 
συνεπεξεργασμένα αντικείμενα για 
παραπέρα επεξεργασία. Εκτός από 
την επεξεργασία μεταλλευμάτων 
(λείπουν οι υψικάμινοι), 
επεξεργάζονται όλα τα μέταλλα 
για διάφορες μηχανές, εκτός των IX 
αυτοκινήτων που παράγει άλλη, 
παλιά αδερφική επιχείρηση, με την 
ίδια ονομασία, όμως σε άλλη πόλη. 
Η υποδοχή μας σαν μαθητευόμενοι 
στην επιχείρηση έγινε με τη 
συγκέντρωσή μας σε κάποια αίθουσα 
υποδοχής, όπου ο εκπρόσωπος της 
επιχείρησης διάβαζε τις ειδικότητες 
και τα ποσοστά πόσες θέσεις είναι 
διαθέσιμες. Όσοι από μας ήξεραν 
κάπως καλύτερα τη γλώσσα και 
καταλάβαιναν για πια ειδικότητα 
γίνεται λόγος, δηλώνονταν. Για 
εμένα το πιο σοβαρό επάγγελμα 
ήταν το ΣΟΦΕΡ αυτοκινήτου, όπως 
και ο θείος μου όταν υπηρετούσε στον 
ελληνικό στρατό. Στο χωριό μου στην 
Ελλάδα αυτοκίνητο δε βλέπαμε γιατί 
κανένα ούτε καν παραστράτησε. 
Τη μόνη βοή που ακούγαμε ήταν η 
βοή των στρατιωτικών φορτηγών 
αυτοκινήτων στην περίπου 5 
χιλιόμετρα μακρινή δημοσιά και 
που πάντα η βοή εκείνη συνδέονταν 
με αισθήματα φόβου. Περίμενα 
λοιπόν να ακούσω τη λέξη σοφέρ 
που δεν ήρθε. Έτσι μας έμεινε μαζί 
με έναν συνάδερφο το επάγγελμα 
μοντελοποιός, που δεν ήξερα ακόμα 
μήπως θα ράβουμε τίποτα ρούχα. 
Αφού μας πήρε ο απεσταλμένος 
οδηγός και μας οδήγησε μέσα από 
δρόμους και γεφυρώματα των 
δρόμων, φτάσαμε επιτέλους στο 
κτίριο των μοντελοποιών. Μόλις ο 
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οδηγός μας άνοιξε την εξώπορτα, 
μας χτύπησε η μυρωδιά του ξύλου. 
Αυτό ήταν ίσως το δεύτερο «ψυχικό 
χαστούκι» που μου ήρθε γιατί 
θυμήθηκα τον μαραγκό στο χωριό 
μου που διόρθωνε τα σπασμένα 
τροχούλια των κάρων και θα γύριζα 
εγώ τώρα να τον αντικαταστήσω με 
το δίπλωμα της Ευρώπης!
Χρειάστηκε πολύ καιρός ως που 
να ξεπεράσω αυτό το ψυχικό τρακ 
και να συνειδητοποιήσω ότι για την 
πρόσληψη σε αυτό το επάγγελμα 
ήταν απαιτούμενη βαθμολογία 
εισαγωγικών εξετάσεων για το 
γυμνάσιο. Γιατί το κάθε εξάρτημα 
κάθε μηχανής που πρέπει να περάσει 
από το χυτήριο, πρέπει να φτιαχτεί 
πρώτα σύμφωνα με τα τεχνικά πλάνα 
από κάποιο φθηνότερο υλικό (ξύλο). 
Τα μέτρα του να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις διαστολής και 
συστολής του μελλοντικού μετάλλου 
του αντικειμένου και μετά να πάει 
στο χυτήριο. Αυτό πρέπει να το κάνει 
ο μοντελοποιός. Έτσι κατάλαβα ότι 
και το ξύλο μέσα στα σίδερα δεν 
είναι κάτι κατώτερο. 
Στον τομέα των καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του 
ελεύθερου χρόνου, εκτός από τις 
επισκέψεις ορισμένων παραστάσεων, 
δημιουργήσαμε και ένα σχετικά 
καλό χορωδιακό συγκρότημα στο 
οποίο τον κύριο λόγο τον έπαιζαν τα 
παιδιά από τον Παιδικό Σταθμό της 
Χράσταβας και ιδιαίτερα ο Γιώργος 
Στανίσης και ο Γιάννης Λούνης. 
Στην επιλογή και βαθμολογία των 
παρόμοιων συγκροτημάτων της 
περιοχής, στο «ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ» της 
πόλης, την Κυριακή 30 Μαρτίου 1952 
βαθμολογηθήκαμε ως δεύτεροι μετά 
το παγκρατικής φήμης συγκρότημα 
«Τσέσκα Πίσεν». Η θετική επιλογή 
μας ενθάρρυνε αν και ξέραμε ότι 
μεγάλο ρόλο έπαιξε το φιλόξενο 
αίσθημα των θεατών. Η χαρά όμως 
που νιώσαμε γρήγορα μαράθηκε 
μαθαίνοντας τη θλιβερή είδηση για 
την εκτέλεση του σύντροφου Νίκου 
Μπελογιάννη. 
Σαν δώρα πήραμε μια κιθάρα και 
πολλά εξαρτήματα παιχνιδιών που 
για μας δεν ταίριαζαν. Γι’ αυτό μόλις 
κάναμε και ένα ανάγλυφο από ξύλο, 
σήμα της ΕΠΟΝ, τα προωθήσαμε 
όλα στην Πράγα στην ΕΠΟΝ να 
χρησιμοποιηθεί σε κάποιον Παιδικό 

Σταθμό.
Οι αλλαγές με το τέλος της σχολικής 
χρονιάς 1950-1951
Τελειώνοντας αυτή τη σχολική 
χρονιά, σήμαινε και την αποδοχή 
διπλώματος απόφοιτου εργάτη για 
τα μέλη της πρώτης αποστολής 
και την μετάθεσή τους. Πολλοί 
από εκείνους εισάχθηκαν ακόμα 
σε ανώτερες δίχρονες βιομηχανικές 
σχολές σε άλλα μέρη και οι υπόλοιποι 
μπήκαν στη δουλειά σαν ειδικευμένοι 
εργάτες συνήθως σε μέρη όπου 
βρίσκονταν ελληνικές παροικίες. 
Για μας τους υπόλοιπους της δεύτερης 
σειράς ήρθε αργότερα η απόφαση 
να διαλυθεί το καθαρά ελληνικό 
τμήμα και να ενταχτούμε στα 
κοινόβια κτίρια των επαγγελματιών 
που κατάγονταν από μακρινά 
μέρη της Τσεχοσλοβακίας. Εκείνα 
τα συγκροτήματα στέγαζαν 
μαθητευόμενους συγγενικών 
κλάδων, πράγμα που διευκόλυνε και 
την συνεργασία της επιχείρησης με 
την διεύθυνση της κατοικίας. Για μας η 
νέα αυτή κατάσταση μας διευκόλυνε 
να γνωριστούμε και να συνδεθούμε 
πιο στενά με τους συμμαθητές μας 
Τσεχοσλοβάκους της «διασποράς». 
Από την άλλη πλευρά όμως πάψαμε 
να υπάρχουμε σαν οργανωμένο 
ελληνικό τμήμα και οι συναντήσεις 
μεταξύ μας μειώθηκαν στο τυχαίο. 
Και από μας όμως ορισμένοι μετά 
την παραλαβή του διπλώματος του 
ειδικευμένου εργάτη, εισάχθηκαν 
σε τετράχρονες βιομηχανικές σχολές 
και οι υπόλοιποι μετακόμισαν στην 
πόλη Όστραβα στο εργοστάσιο 
Βίτκοβιτσκε ζέλεζαρνυ Κλέμεντα 
Γκόττβαλντα. 
Εδώ περίπου έκλεισε η εποποιία 
αυτών που πριν από δυο χρόνια 

είχαν συναντηθεί στο Κράσνε Πόλε 
και που σκόρπισαν σε διάφορα 
μέρη της Τσεχοσλοβακίας. Τώρα 
για αυτούς που εισάχθηκαν για 
παραπέρα σπουδές σε ανώτερες 
βιομηχανικές σχολές, τους έφεραν 
πάλι να συναντηθούν σε βοηθητικό 
φροντιστήριο της τσεχικής γλώσσας 
και γραμματικής. Κράτησε περίπου 
ένα μήνα στο διάστημα των 
διακοπών στην πόλη Χόμουτοβ και 
μετά έφυγε ο καθένας στη σχολή 
που είχε εισαχτεί. 
Στη φωτογραφία παρμένη από 
την τότε εφημερίδα των πολιτικών 
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία 
τον «Αγωνιστή», εμφανίζονται 
δυστυχώς μόνο οι απόφοιτοι εκείνης 
της χρονιάς των σχολών της Πράγας, 
ενώ τον ίδιο χρόνο τελείωσαν και οι 
παρόμοιες σχολές από άλλες πόλεις, 
όπου σπούδαζαν συμπατριώτες 
μας (βλ. φωτογραφία από το 
φροντιστήριο στο Χόμουτοβ).
Κλείνοντας όλο το παραπάνω 
κουραστικό διήγημα, είναι ένα 
παρόμοιο βιογραφικό διήγημα για 
όλα τα αγόρια και κορίτσια που 
ζήσαμε μια αδερφική ζωή μακριά 
από τα φυσικά μας αδέρφια και 
τους γονείς που πολλές φορές 
μοιραστήκαμε μεταξύ μας τις χαρές, 
αλλά και λύπες μας. Θέλω σε όλους 
να ευχηθώ τα πάντα καλά και 
ευτυχία. 
Επίσης ζητώ συγνώμη σε τυχών 
ανακρίβειες στις ημερομηνίες γιατί 
ποτέ δεν υπολόγισα ότι μια μέρα θα 
θελήσω να γράψω τις ενθυμήσεις 
μου και να κρατήσω σημειώσεις. 
(Στις φωτογραφίες η χορωδία του 
Πλζεν)
Για όλους, με αδερφική αγάπη, 
Σωτήρης Πουπάκης. 
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