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Τι θα διαβάσουμε σ’ αυτό το τεύχος; Ξεκινάμε με τη στήλη «Εκδηλώσεις». Από τα μέσα του 

Απρίλη και μέχρι το τέλος του Μάη ήταν αρκετές και καλές. Η κορυφαία ήταν το θεατρικό 

έργο «Εκείνος&Εκείνος» (οι ηθοποιοί ήρθαν από την Χαλκίδα), το οποίο διοργάνωσε η 

ΕΚ Πράγας. Στην στήλη «Συνεντεύξεις» αυτή τη φορά θα μάθετε περισσότερα για το Σπίτι 

Εθνικών Μειονοτήτων της Πράγας από τον Διευθυντή του Σπιτιού, Γιακούπ Στέντρον. Φέτος 

γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από την λειτουργία του Σπιτιού με πολλές εκδηλώσεις. Στη στήλη 

«Ιστορία» γράφουμε για το Ολοκαύτωμα του χωριού Μεσόβουνου από τους Γερμανούς και 

για τη μεγάλη μάχη της Κρήτης στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, αναδημοσιεύουμε 

ένα άρθρο για την αντικομμουνιστική παραχάραξη της ιστορίας μας από την αστική 

ιστοριογραφία. Στη στήλη «Ελλάδα» δημοσιεύουμε δύο άρθρα της Γ. Παρχαρίδου και του 

Κ. Τσιρτσίκου. 

Ευχαριστούμε για τη συνδρομή στο περιοδικό μας:

Τον Τηλέμαχο Παπαγεωργίου από το Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης – 30 ευρώ. 

Την Ουρανία Βλασακάκη, από την Αλεξανδρούπολη - 10 ευρώ

Την Μαλαματή (Ματούλα) Νεραντζή, από την Αλεξανδρούπολη – 10 ευρώ

Ακόμα μία φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρίες Omikrongroup, GTL και Mul-

tiscan για τη γενναιόδωρα οικονομική υποστήριξη του θεατρικού έργου «Εκείνος&Εκείνος» 

καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΚ Πράγας για την αφιλοκερδώς συμβολή τους στην 

διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής.   

Καλή ανάγνωση! (TZH)

Ο Λουκάς (Γιάννης Μωυσίδης) και ο Σόλων (Παναγιώτης Τζαφέρης) στο 

«Εκείνος&Εκείνος» στην Πράγα
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19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

Ακόμα μία υπέροχη συναυλία με τις 

εξαιρετικές φωνές της χορωδίας «Αγ. 

Γεωργίου», της Σοφίας Προύσαλη, 

Μαρίας Προύσαλη και της Λάντα στη 

μουσική αίθουσα του bakaliko.cz (της 

Λεώνας Μπουργκέτοβα). Είχαμε την 

ευκαιρία να ακούσουμε βυζαντινούς 

ύμνους και την ερμηνεία παραδοσιακών 

δημοτικών τραγουδιών από την Ήπειρο, 

Θράκη και Κρήτη. Μπράβο στα κορίτσια! 

Ευχαριστούμε Λεώνα! 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Αλληλεγγύη με την Αρμενική 

Κοινότητα στην Πράγα για την 

αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων 

(1915-1918) από την Τσεχική Δημοκρατία 

με τη συμμετοχή μελών της ΕΚ Πράγας 

στην κατάθεση στεφανιών και λουλουδιών 

στο μνημείο της Αρμενίας στην Πράγα και 

στην πορεία στους κεντρικούς δρόμους 

και πλατείες της Πράγας. Την επόμενη 

μέρα η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας 

αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων.  

28 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ DA CAPO 

Η Φοιτητική Οργάνωση Κυπρίων 

Φοιτητών Τσεχίας διοργάνωσε μία 

εξαιρετική έντεχνη ελληνική βραδιά. 

Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις 

υπέροχες φωνές της Κατερίνας Ασφούρα 

(φωνή, κιθάρα), του Νίκου (φωνή, κιθάρα) 

και του Θωμά Γαϊτάνη (φωνή). Στο πιάνο, 

όπως πάντα ο Στέφανος Παπαδόπουλος. 

Στην πίστα – τα νιάτα της Κύπρου και 

Ελλάδας, φοιτητές στα Πανεπιστήμια της 

Πράγας (και από ότι μάθαμε όλοι είναι 

άριστοι φοιτητές της ιατρικής, 

φυσιοθεραπείας, γυμναστικής, 

μουσικής…). Δεν έλλειπαν και αρκετά 

μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. 

Τελικά το φιλόξενο DA CAPO, στην 

καρδιά του κέντρου της Πράγας (Πλατεία 

Βατσλάβσκι 51) δεν ήταν και τόσο μικρό 

για τα πάνω από 60 άτομα που μαζευτήκαμε 

(δυστυχώς αυτοί που δεν κρατήσανε θέσεις 

δεν μπορέσανε να μπούνε)!!!! Εμ, με τόσο 

αγάπη, έρωτα, φιλία χωρέσαμε – 

χορέψαμε, τραγουδήσαμε τα αγαπημένα 

τραγούδια μας, συζητήσαμε, 

ερωτευτήκαμε…. Εμείς, οι ‘λίγο’ πιο 

μεγάλοι χαιρόμασταν τα νιάτα που μας 

θύμισαν και τα δικά μας νιάτα και 

φοιτητικά χρόνια. Ευχαριστούμε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής 
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1Η ΜΑΗ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Μαζευτήκαμε μια παρέα μελών της 

ΕΚ Πράγας στο Σπίτι Εθνικών 

Μειονοτήτων για να γιορτάσαμε την μέρα 

αυτή με χορούς και τραγούδια (η DJ μας 

ήταν η Κυριακή Σαΐτη, η οποία ετοίμασε 

ωραία Πρωτομαγιάτικα τραγούδια), 

νόστιμα φαγητά που ο καθένας μαγείρεψε 

(οργανωτής η Κυριακή Κυρέζη) και μετά 

τη σύντομη ομιλία της Προέδρου της ΕΚ 

Πράγας, Τασούλας Ζησάκη-Healey για το 

ιστορικό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, 

ευχηθήκαμε Καλή Εργατική Πρωτομαγιά 

σε όλους μας. Ευχαριστούμε την Κυριακή 

Σαΐτη και την Κυριακή Κυρέζη, μέλη του 

ΔΣ της ΕΚ Πράγας για την άψογη 

οργάνωση της εκδήλωσης.  

5 ΜΑΪΟΥ 

Οργάνωσης (τον Πρόεδρο Πέτρο 

Χατζηκωστή, τα μέλη Κατερίνα, Στέφανο) 

για την άψογη οργάνωση. Ευχαριστούμε 

τον Κώστα και Βασίλη του DA CAPO και 

όλο το προσωπικό για την γενναιοδωρία, 

φιλοξενία και αγάπη που μας πρόσφεραν 

μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.  

Από αριστερά Βασίλης, Κώστας και Κυριακή       ο Πέτρος Χατζηκωστής μας καλωσορίζει…

Στο ανακαινισμένο ελληνικό κατάστημα 

«Greek Corner» στην οδό Fran-

couzská 31 στην Πράγα 2 μαζευτήκαμε 

Έλληνες της Πράγας, Μπρνο και Τσέχοι 

φίλοι μας όπου μας φιλοξένησε ο 

Παναγιώτης Δρόσος και το προσωπικό 

του να δοκιμάσουμε δύο σπάνιες ελληνικές 

ποικιλίες, τα κρασιά Μαυρούδι από τη 

Θράκη και Μαλαγουζία συνοδευόμενα 

από ωραία ελληνικά μεζεδάκια. Περάσαμε 

ωραία σ’ αυτό το όμορφο ελληνικό 

περιβάλλον γεμάτο ελληνικά αρώματα. 

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Δρόσο και 

όλο το προσωπικό του «Greek Corner» 

για την θρακιώτικη φιλοξενία τους. Είναι 

αλήθεια ότι το βράδυ ήταν γεμάτο κρασί 

και άρωμα Ελλάδας, όπως έγραφε και η 

πρόσκληση! 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:
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7 ΜΑΪΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΟ 
DA CAPO VACLAVSKI NAMESTI 51 ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. 

Ελπίζουμε το άρωμα του 

φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ να σας 

θυμίζει την Ελλάδα μας, έτσι έγραψε 

ο μαθητής Κωνσταντίνος Ξυλόπορτας 

στο σακουλάκι με το δώρο του στην 

Κοινότητα. Αυτά μας είπαν και όλοι οι 

μαθητές όταν μας προσφέρανε τα δωράκια 

τους πριν να συνεχίσουνε την επίσκεψη 

τους στην Πράγα. Το κάθε προϊόν 

(ρίγανη, φιστίκια Αίγινας, λουκούμια από 

τη Σύρο και άλλα μέρη της Ελλάδας, 

ούζο, κουλουράκια Σμυρναίικα και από 

άλλα μέρη της Ελλάδας, ελιές, κρασί….) 

αντιπροσώπευε την πλούσια πατρίδα 

μας και γέμισε η καφετέρια στην καρδιά 

της Πράγας με αρώματα της Ελλάδας! 

Με μεγάλη συγκίνηση ακούσαμε δύο 

τραγούδια που μας τραγούδησαν 

οι μαθητές. Θα έλεγε κανείς ότι το 

ξακουστό Πειραματικό Γυμνάσιο με τους 

εργατικούς μαθητές και καθηγητές (4 

καθηγητές με επικεφαλής τον Διευθυντή 

του Γυμνασίου Χρήστο Π. Μουρατίδη) 

δεν εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στις 

θετικές επιστήμες, στη φιλολογία, ιστορία, 

οικονομικές επιστήμες, αλλά και στην 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών 

– μουσική, τραγούδι, ζωγραφική (ένας 

μαθητής αποτύπωσε τις εντυπώσεις τους 

από τη Βιέννη όπου πραγματοποίησαν τον 

Κύκλο Μεσαιωνικής Μουσικής και ένας 

άλλος τα πρώτα μεσαιωνικά κάστρα που 

είδε στην Πράγα). Ναι, οι μαθητές έχουν 

και μουσικά ταλέντα! 

Η Κυριακή Κυρέζη, υπεύθυνη Δημοσίων 

Σχέσεων του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, 

καλωσόρισε τους μαθητές και καθηγητές 

μαζί με τον Πάρη, υπεύθυνο του DA CAPO 

και κάλεσε την Πρόεδρο της Κοινότητας, 

Τασούλα Ζησάκη-Healey να ενημερώσει 

τους επισκέπτες μας για την ιστορία της ΕΚ 

Πράγας και γενικά του Ελληνισμού στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, για την Ελληνική 

Μειονότητα στην Τσεχία και τις διάφορες 

δραστηριότητες της. Οι ερωτήσεις ήταν 

πάρα πολλές και πολύ έξυπνες.  Η Κυριακή 

Σαΐτη, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και 

επιμελήτρια του περιοδικού Καλημέρα 
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μίλησε για τους νέους Έλληνες που έχουνε 

έρθει στην Τσεχία για εργασία, για τη 

ζωή στην Πράγα και απάντησε σε όλες 

τις ερωτήσεις των παιδιών και καθηγητών. 

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου, Χρήστος Π. Μουρατίδης 

ενημέρωσε τα μέλη της Κοινότητας για 

τις δραστηριότητες του Γυμνασίου, για 

τους μαθητές και τα μαθήματα καθώς και 

για τις εξωσχολικές δραστηριότητες των 

μαθητών και καθηγητών. Με συγκίνηση 

ακούσαμε για τις πολλές διακρίσεις που 

έχει πάρει μέχρι σήμερα το Γυμνάσιο. Εκ 

μέρους του Γυμνασίου, ο κ. Μουρατίδης 

παρέδωσε ένα τιμητικό δίπλωμα του 

Γυμνασίου στην ΕΚ Πράγας. 

Ήταν μια πολύ συγκινητική συνάντηση 

με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε 

όλους τους μαθητές και καθηγητές για 

τα δωράκια, τα οποία αποφασίσαμε 

να τα μοιράσουμε με κλήρωση (και τα 

μοιράσαμε) σε μέλη της ΕΚ Πράγας που 

θα συμμετάσχουν στην μουσικοχορευτική 

εκδήλωσή μας «νησιώτικο απόγευμα» στις 

13 Μαΐου στο ελληνικό εστιατόριο OPUS 

Mediterranean Fusion, Manesova 78, 

Praha 2. 

Ευχαριστούμε το DA CAPO για την 

φιλοξενία που μας πρόσφερε. Αυτή τη μέρα 

οι αίθουσες του Σπιτιού μας ήταν όλες 

πιασμένες και ο Γιάννης Τσιρίμπασης μας 

πρόσφερε τους χώρους του καταστήματός 

του. Ευχαριστούμε Γιάννη! Ευχαριστούμε 

Πάρη!

Για περισσότερες πληροφορίες για το 

Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new   

13 ΜΑΪΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Ακόμα μία πετυχημένη εκδήλωση της 

ΕΚ Πράγας. Οι οργανωτές, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ Πράγας σε 

συνεργασία με το εστιατόριο OPUS 

πετύχανε τους σκοπούς της εκδήλωσης 

αυτής που ήταν οι νέοι Έλληνες που ήρθαν 

για εργασία στην Πράγα να γνωρίσουν τις 

δραστηριότητες της ΕΚ Πράγας και να 

γίνουν (εάν το θέλανε) μέλη της Κοινότητάς 

μας. Αρκετοί γίνανε μέλη και άλλοι θα 

γίνουν στην επόμενη συνάντησή μας στα 

γραφεία της ΕΚ Πράγας στο Σπίτι 

Εθνικών Μειονοτήτων (Vocelova 3, Praha 

2). Την εκδήλωση υποστηρίξανε ο 

Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ευθύμιος 

Ευθυμιάδης και η Πρόξενος, κ. Ελισάβετ 

Καραλή. Με μεγάλη συγκίνηση 

καλωσορίσαμε την 90άχρονη μαχήτρια 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

Ευδοκία Μανζούφα, η οποία μαζί με την 

κόρη της Ναταλία εδώ και πολλά χρόνια 

είναι μέλη της Κοινότητάς μας εάν και 

μένουν στη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλη 

χαρά υποδεχτήκαμε και μία ομάδα 

Ελληνίδων από την πόλη Τέπλιτσε που 

είναι αρκετά μακριά από την Πράγα καθώς 

και τον συνταξιούχο μας Κώστα 

Πρωτόπαπα που μας ήρθε από την πόλη 

Σούμπερκ! Μετά το νόστιμο φαγητό του 

καλού σεφ του OPUS, ξεκινήσαμε τα 

πρώτα μαθήματα νησιώτικων χορών με 

την Τάνια Κιούση. Σ’ ευχαριστούμε, 

Τάνια για την υπομονή σου! Την μουσική 

την είχε ετοιμάσει με μεγάλη προσοχή η 

Κυριακή Σαΐτη και ο DJ όλο το απόγευμα 

δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, 

τον γενναιόδωρο χορηγό της Κοινότητάς 

μας, Μ. Στεφανίδη. Λίγο αργότερα 

απευθείας από τη δουλειά ήρθαν και οι 

χοροδιδάσκαλοι μας, ο Μιχάλης Σπάλας-

Λάσο, μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος για το 

χορευτικό συγκρότημα της Κοινότητας 

και η Κατερίνα Σπάλα, μέλος του ΔΣ, 

υπεύθυνη για την εκμάθηση ελληνικής 

γλώσσας και για τα καλλιτεχνικά 

προγράμματα της Κοινότητας. 

Ευχαριστούμε τον Μιχάλη και την 

Κατερίνα, οι οποίοι εάν και αρκετά 

κουρασμένοι από τη δουλειά, βρήκαν 

δυνάμεις και αρκετή υπομονή να 
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Ο Λουκάς (Γιάννης Μωυσίδης) και 

ο Σόλων (Παναγιώτης Τζαφέρης) 

δύο απλοί άνθρωποι σατιρίζουν μία 

κοινωνία γεμάτη παραλογισμούς και 

προβληματισμούς, που είναι και σήμερα 

τόσο επίκαιροι όσο ήταν τα κακώς κείμενα 

της ελληνικής πραγματικότητας  όταν 

πρωτοεμφανίστηκε αυτό το τηλεοπτικό 

έργο το 1972 (τα δύο τελευταία χρόνια 

της Χούντας). Και οι δύο παραστάσεις 

στο μπαράκι NightTime Bar (πολύ 

κατάλληλο για μία τέτοια παράσταση) 

στην οδό U kanalky 11, προκάλεσε αυτούς 

τους προβληματισμούς και σε μας τους 

θεατές (μέλη και φίλοι της ΕΚ Πράγας, 

Έλληνες και Τσέχοι) με τα σοβαρότατα 

αντικαθεστωτικά μηνύματα που στέλνανε 

με την εξαιρετική απόδοση τους οι  δύο 

ηθοποιοί  μέσω των σχόλιων, απόψεων, 

υπαινιγμών και συζητήσεων στη «Στάση 

του Λεωφορείου» και στο «Φρενοκομείο». 

Η μουσική και τα τραγούδια ήταν 

προσεχτικά επιλεγμένα και οι δικοί μας 

μουσικοί και τραγουδοποιοί (Κατερίνα 

Σπάλα, Στέφανος Παπαδόπουλος, 

Γιάννης Μόρας και Γιάννης Καπνιστής) 

συντονιστήκανε άπταιστα με το πνεύμα 

του θρυλικού αυτού έργου. 

Δύο συγκινητικές παραστάσεις γεμάτες 

συμβολικά νοήματα. Χίλια μπράβο στους 

φιλοξενούμενους μας ηθοποιούς (Γιάννη 

Μωυσίδη, Παναγιώτη Τζαβέρη, Βάσια 

Σκούρα και Σταυρούλα Λιάνα Τολίκα), 

στους μουσικούς μας και βέβαια και στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ 

Πράγας για την άψογη διοργάνωση αυτής 

της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τους κύριους 

χορηγούς: ΕΚ Πράγας, Omikrongroup, 

GTL και Multiscan. Ευχαριστήσαμε όλους 

τους συντελεστές με κόκκινα τριαντάφυλλα 

και από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι 

μας, μας προσφέραν ένα όμορφο δώρο το 

οποίο θα στολίζει τα γραφεία της 

Κοινότητάς μας. Ευχαριστούμε την 

Κατερίνα Σπάλα, μέλος του ΔΣ της ΕΚ 

Πράγας ιδιαίτερα για την άψογη 

διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής μαζί με 

όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. 

Ευχαριστούμε τον Στάντα για την 

οργάνωση της σκηνής, τους προβολείς και 

όλη την τεχνική οργάνωση για τις 

παραστάσεις. 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

συνεχίσουν τα ‘μαθήματα’ νησιώτικων 

χορών μέχρι τις 19:00 η ώρα. 

Ευχαριστούμε τον Πάρη Οβελίδη, νέο 

μέλος της Κοινότητάς μας, ο οποίος 

βοηθούσε όλο το απόγευμα τους κύριους 

οργανωτές της εκδήλωσης, την Κυριακή 

Σαΐτη και την Κυριακή Κυρέζη, μέλη του 

ΔΣ, υπεύθυνες για τις Δημόσιες Σχέσεις. 

Η Αντιπρόεδρος και Ταμίας του ΔΣ λόγω 

των υποχρεώσεων που είχε αυτό το 

Σάββατο έλλειπε, αλλά παρακολουθούσε 

την εκδήλωση ‘τηλεφωνικώς’. 

Ευχαριστούμε όλους που συμβάλανε για 

την επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε 

όλο το προσωπικό του OPUS για την 

καλή συνεργασία και τη συμβολή τους 

στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Το 

παράλογο όλης αυτής της υπόθεσης ήταν 

ότι ο Μ. Στεφανίδης επέμενε να πληρώσει 

(και πλήρωσε!!!!) και ο ίδιος είσοδο…  

Μπορεί γι’ αυτό να πετύχαμε και το 

δεύτερο σκοπό της εκδήλωσης που είχε να 

κάνει με λίγο ‘fund-raising’, δηλαδή να 

βρούμε τα οικονομικά για την επόμενη 

εκδήλωση του ΔΣ, στις 25 και 26 Μαΐου, 

για τη θεατρική παράσταση «Εκείνος 

&Εκείνος»… 

25/26 ΜΑΪΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΚΕΙΝΟΣ&ΕΚΕΙΝΟΣ 
«Εκείνος&Εκείνος» – «αναγεννήθηκε» και στην Πράγα

Όλοι οι συντελεστές με τα μέλη του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, λείπει η Πρόεδρος, φωτογραφίζει…
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ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΤΕΝΤΡΟΝ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Γιακούπ Στέντρον είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής 

Σχολής, τμήμα Θεωρίες Πολιτισμών του Πανεπιστήμιου 

του Καρόλου στην Πράγα. Επέλεξε αυτό τον κλάδο διότι, όπως 

μας είπε, ‘πάντα με ενδιέφεραν ζητήματα όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και αισθάνομαι τυχερός ότι μέχρι σήμερα έχω την 

ευκαιρία να ασχολούμαι με ζητήματα που αφορούν μειονότητες, 

πολυπολιτισμικά θέματα, δικαιώματα, κ.ά. Ακόμα ως φοιτητής 

ασχολήθηκα με τον κοινωνικό ανθρωπολογικό πολιτισμό και 

συγκεκριμένα με τις εθνικές μειονότητες, την  ανθρωπολογία 

και το φολκλόρ. Το 2001 ακόμα ως φοιτητής είχα την ευκαιρία 

να ασχοληθώ στην Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας με την 

περίπτωση των Ρώμα στην Τσεχία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα 

εθνική μειονότητα με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα προβλήματά 

της όπως στέγαση, εργασία, μόρφωση. Το 2006 άρχισα δουλειά 

στη Δημαρχία της Πράγας και ήμουν υπεύθυνος για την εφαρμογή 

της πολιτικής σχετικά με τις εθνικές μειονότητες στην Πράγα. Αυτό 

ήταν και το όνειρό μου ως που το 2011 πραγματοποιήθηκε το 

αληθινό μου όνειρο – έγινα Διευθυντής του Σπιτιού Μειονοτήτων 

της Πράγας αφού είχα κερδίσει τον διαγωνισμό για τη θέση αυτή. 

Είναι κάτι που σου δίνει την ευκαιρία να επηρεάσεις τη στρατηγική, 

τις πολιτικές αποφάσεις και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει σχέση με 

τις εθνικές μειονότητες στην Πράγα. Και το πιο σημαντικό είναι που μπορείς να εφαρμόσεις θετικές αλλαγές. 

Πριν τη θέση αυτή για ένα χρονικό διάστημα ήμουν στη Βιέννη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μισό 

χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το διάστημα, όταν ήμουν στο εξωτερικό, συνειδητοποίησα ότι η θέση μου είναι και πρέπει 

να είναι στην Πατρίδα μου, στην Τσεχία διότι τότε όλα αλλάζανε πολύ γρήγορα και ήθελα και εγώ να συμβάλω με ότι μπορώ στην 

ανάπτυξη της χώρας μου. 

Κ: Πόσα χρόνια είσαι Διευθυντής του 

Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων της 

Πράγας;

Γ: Ήδη 7 χρόνια και πρέπει να σου πω 

ότι αυτή η δουλειά ακόμα με ενθουσιάζει 

αφάνταστα. Σ’ αυτή τη σχετικά μικρή 

οργάνωση έχεις την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσεις πολλά πράγματα και 

συνάμα να δεις τα αποτελέσματα της 

προσπάθειάς σου πολύ σύντομα. Ναι, 

είμαστε μικρή οργάνωση αλλά αρκετά 

φιλόδοξη και γι’ αυτό συμμετέχουμε σε 

μεγάλα και πολύ σημαντικά προγράμματα 

όπως είναι «Η νύχτα του Μουσείου», στο 

οποίο ήδη συμμετέχουμε για έκτη φορά. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα είναι «Να 

ζεις με τους άλλους» σε συνεργασία με τη 

Δημαρχία της Πράγας-4. Ο σκοπός μας 

είναι οι πολίτες της πλειοψηφίας, δηλαδή, 

των Τσέχων πολιτών, να συναντήσει τους 

πολιτισμούς των Εθνικών Μειονοτήτων 

της Πράγας. Μ’ αυτό τον τρόπο δεν 

είμαστε μόνο στο Σπίτι μας, μπορούμε 

να φέρουμε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα 

από την εθνική τους καταγωγή κοντά μας, 

για να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς που 

υπάρχουν στην Πράγα, μπορεί και δίπλα 

στα σπίτια τους. Έτσι, συμμετέχουμε και 

στην μεγάλη έκθεση βιβλίου της Πράγας 

«Ο κόσμος του βιβλίου», όπου εκθέτουμε τα 

βιβλία, έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες που 

εκδίδουν οι διάφορες εθνικές μειονότητες 

του Σπιτιού μας, συμπεριλαμβάνοντας και 

την Ελληνική Μειονότητα της Πράγας. 

Είναι αλήθεια ότι η Κεντρική Ευρώπη ήταν 

πάντα πολυπολιτισμική, κοσμοπολίτικη. 

Κι αυτό πάντα βοηθάει στην ανάπτυξη 

της κουλτούρας, του πολιτισμού, της 

κοινωνίας, της οικονομίας μιας χώρας.

Κ: Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια 

από τη λειτουργία του Σπιτιού μας. 

Εμείς θυμόμαστε τον Ιούνιο του 2007 

όταν κάναμε τα εγκαίνια και αψηφώντας 

τη βροχή, όλοι ήμασταν μπροστά στο 

κτήριο και περιμέναμε με μεγάλη 

ανυπομονησία να μπούμε και να δούμε 

τα γραφεία μας, τους κοινούς χώρους για 

διάφορες εκδηλώσεις, τις τάξεις για την 

εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Πώς 

θα τα γιορτάσουμε φέτος;

Γ: Είναι μία μεγάλη μέρα για μας και γι’ 

αυτό ετοιμάζουμε πολλές εκδηλώσεις 

που θα πραγματοποιηθούν στο Σπίτι, 

όπως η μεγάλη έκθεση φωτογραφιών από 

τα εγκαίνια (και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ 

που μας πρόσφερες όλες τις φωτογραφίες 

διότι για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε 

να βρούμε ούτε μία φωτογραφία από τα 

εγκαίνια!!!), ένα πολύ σημαντικό κοντσέρτο, 

πόστερ με την ιστορία του κτηρίου και 

της περιοχής (πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία 

την οποία λίγοι ξέρουνε), ειδικό υλικό για 

μικρά παιδιά με διάφορες εθνικές στολές 

και πολλές άλλες. Επίσης, σε συνεργασία 

με την Πράγα-2 ετοιμάζουμε αρκετές 

εκδηλώσεις και συναυλίες στην Πλατεία 

Μίρου. Τώρα βελτιώνουμε και την 

ιστοσελίδα του Σπιτιού, θα περιλαμβάνει 

όλες τις εκδηλώσεις των Εθνικών 

Μειονοτήτων, τα περιοδικά τους και θα 

γίνει πιο πρόσθετη για το κοινό.

Κ: Πες μου για την ιστορία του Σπιτιού;

Γ: Ο ιδιοκτήτης του Σπιτιού ήταν ο 

Μπελάντα, ένας γνωστός πολιτικός 

μηχανικός. Αυτός ήταν που σχεδίασε το 

μετρό όπως το βλέπεις σήμερα πριν το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά στα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ, ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΤΕΝΤΡΟΝ
Συνέντευξη και μετάφραση από τα αγγλικά της Τασούλας Ζησάκη-Healey
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ⁞ ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΤΕΝΤΡΟΝ

σχέδια του είχε 4 γραμμές. Τα σχέδια του 

ήταν με μεγάλες λεπτομέρειες, ακόμα και 

που θα είναι ο κάθε σταθμός και που θα 

τελειώνει η κάθε γραμμή. Όταν το 1960 

άρχισαν να χτίζουν το μέτρο της Πράγας 

χρησιμοποίησαν τα σχέδια του Μπελάντα 

σχεδόν με όλες τις λεπτομέρειές τους. Όσο 

για την μικρή οδό μας, τη Βοτσέλοβα, 

λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ποιος 

ήταν ο Βότσελ!!!! Ο Βότσελ ήταν ένας 

μεγάλος Τσέχος εφευρέτης σε διάφορους 

κλάδους της επιστήμης. Εκείνο τον 

καιρό, 19ο αιώνα, ήταν ο Αρχισυντάκτης 

του περιοδικού του Εθνικού Μουσείου. 

Ήταν από τους πρώτους που βρήκε μία 

χημική ανάλυση για να προσδιορίζει 

τη χρονολογία των αρχαίων εκθεμάτων 

του Μουσείου. Τότε χτιζότανε κι αυτή η 

πλευρά της Πράγας, δηλαδή η σημερινή 

Πράγα 2. Τρία χρόνια μετά το θάνατό 

του, το 1873 αυτή η μικρή οδός πήρε το 

όνομά του.

Κ: Πες μου κάτι για τις Εθνικές 

Μειονότητες και πώς αναγνωρίζεται 

μία εθνική μειονότητα σύμφωνα με τον 

τσεχικό νόμο…

Γ: Στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων 

της Πράγας στεγάζονται 14 εθνικές 

μειονότητες: Έλληνες, Ρώσοι, Βούλγαροι, 

Σέρβοι, Πολωνοί, Γερμανοί, Ούγγροι, 

Ουκρανοί, Σλοβάκοι, Ρώμα, Καρπάθιοι 

και Βιετναμέζοι και σύντομα θα μπουν και 

οι Κροάτες και Λευκορώσοι.

Το νομικό πλαίσιο είναι σε διάφορα 

επίπεδα – στο επίπεδο των Ηνωμένων 

Εθνών, στο επίπεδο της Χάρτας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, στο επίπεδο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 

επίπεδο της Τσεχικής Δημοκρατίας. 

Μία μειονότητα αναγνωρίζεται βάση της 

ιστορίας της στην χώρα μας – θα πρέπει 

να αντιπροσωπεύεται από μερικές γενιές 

που έχουν ζήσει στα εδάφη της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, να είναι Τσέχοι υπήκοοι, 

να είναι οργανωμένες σε πολιτιστικά 

ιδρύματα, κοινότητες, να έχουν σχολεία 

και το πιο σημαντικό, να θέλουν οι ίδιοι 

να αναγνωριστούν ως εθνική μειονότητα. 

Επιπλέων, υπάρχει βέβαια και η πολιτική 

απόφαση της κάθε κυβέρνησης σχετικά με 

το ποια μειονότητα θα αναγνωριστεί ή δεν 

θα αναγνωριστεί. Με λίγα λόγια οι εθνικές 

μειονότητες αποτελούνται από Τσέχους 

πολίτες οι οποίοι δηλώνουν διαφορετικό 

εθνικό πολιτισμό, διαφορετική ιστορία, 

διαφορετικά ήθη και έθιμα, γλώσσα από την 

πλειοψηφία των Τσέχων πολιτών. Βέβαια, 

σε κάθε εθνική μειονότητα υπάρχουν μέλη 

που είναι μόνο Τσέχοι πολίτες, άλλα έχουν 

διπλή υπηκοότητα και άλλοι που δεν έχουν 

τσεχική υπηκοότητα. Παραδείγματος 

χάρη, η βιετναμέζικη μειονότητα μέχρι 

το 2013 δεν ήταν αναγνωρισμένη ως 

εθνική μειονότητα διότι οι ίδιοι δεν 

ήθελαν να πάρουν τσεχική υπηκοότητα. 

Από το 2013, υπάρχει ο καινούργιος 

νόμος στην Τσεχία που επιτρέπει την 

διπλή υπηκοότητα. Έτσι οι Βιετναμέζοι 

που μένουν αρκετά πολλά χρόνια και 

γενιές στην Τσεχία, τελικά πήραν και την 

τσεχική υπηκοότητα κι έτσι είναι τώρα 

αναγνωρισμένη μειονότητα και στεγάζεται 

στο Σπίτι μας. Είμαστε ευτυχισμένοι που 

είναι στην οικογένειά μας διότι είναι πολύ 

δυναμική, με πολλές εκδηλώσεις, είναι μία 

φιλόδοξη μειονότητα. 

Κ: Γιακούπ, πες μου κάτι και για τα 

πολιτικά σου πιστεύω… Όπως ξέρουμε 

ασχολείσαι με τα πολιτικά της χώρας…

Γ: Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης. 

Υπάρχουν πολλές αιτίες το γιατί 

υποστηρίζω τη σοσιαλδημοκρατία. Τις 

πρώτες επιρροές τις δέχτηκα από τους 

αριστερούς φίλους μου στην Αγγλία, 

Γερμανία, οι οποίοι πιστεύανε στην 

οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, 

στην ισότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, 

στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Επηρεάστηκα πολύ και από την ανάγνωση 

των βιβλίων του Γκόρκι, του Τσε Γκεβάρα, 

του Μανιφέστου, της μαρξιστικής 

φιλοσοφίας, όλα αυτά που μετά τις 

αλλαγές του 1989 στην Τσεχοσλοβακία 

ήταν σχεδόν απαγορευμένα. Και σαν 

τέτοια είχαν γίνει και πολύ ‘ζητούμενα’ κι 

εμείς οι νέοι τα διαβάζαμε και μαθαίναμε. 

Για μας τους σοσιαλδημοκράτες η βασική 

κοινωνική τάξη είναι η μεσαία τάξη, η 

οποία στην Τσεχία είναι δυνατή αλλά 

πολύ πιο φτωχή από αυτή της Γερμανίας 

και των άλλων γειτονικών χωρών. Εσύ λες 

ότι κάπως μετά τις αλλαγές παρατηρείται 

μία συρρίκνωση αυτής της τάξης στην 

Ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Β. Εικοσιπένταρχος στα εγκαίνια του Σπιτιού το 2007, με την ορχήστρα της Κοινότητας και στην τάξη εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας με μέλη του ΔΣ (από αριστερά Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ, Νατάσα Πετσίνη και Νίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα
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Τσεχία. Αυτό είναι αλήθεια διότι η 

πλειοψηφία της μεσαίας τάξης έγινε πιο 

φτωχή μετά τη ‘βελούδινη επανάσταση’ 

του 1989 και μόνο ένα μικρό ποσοστό 

έγινε πιο πλούσιο. Αυτό το ‘πλούσιο’ 

κομμάτι άλλαξε είτε αλλάζει τις αξίες 

του και περνάει στις γραμμές της δεξιάς 

παράταξης. Μία οικογένεια μεσαίας τάξης 

εδώ μπορεί να επιβιώσει αρκετά άνετα 

όταν και οι δύο γονείς δουλεύουν. Αλλά τη 

στιγμή που ο ένας χάνει τη δουλειά του, 

άντε και να ζήσουν δύο-τρεις μήνες μ’ αυτά 

που είχαν βάλει στην άκρη. Μετά ξεκινάν 

τα προβλήματα κι αυτά είναι σοβαρά. 

Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα με τη 

μεσαία τάξη στην Τσεχία…

Κ: Να αλλάξουμε θέμα, πες μου τη γνώμη 

σου για την Ελληνική Μειονότητα, την 

Ελληνική Κοινότητα Πράγας, την οποία 

πάντα είσαι έτοιμος να βοηθήσεις…

Γ: Η Ελληνική Μειονότητα, η Κοινότητά 

σας είναι μικρή σε αριθμούς αλλά πολύ 

δυνατή με εκδηλώσεις, είσαστε μία πολύ 

δυναμική Κοινότητα με πολλές δημόσιες 

εκδηλώσεις σε πολύ υψηλό οργανωτικό 

και πολιτιστικό επίπεδο. Αυτό που μου 

κάνει τρομερή εντύπωση είναι το πόσο 

ενωμένοι, πειθαρχημένοι και οργανωμένοι 

είσαστε. Αυτό δεν παρατηρείται στις άλλες 

μειονότητες… Θαυμάζω την Κοινότητά 

σας για το πόσο ενεργά δουλεύεται με τους 

νέους και τα μικρά παιδιά, για το πόσο 

σοβαρά αντιμετωπίζεται τα προβλήματα 

εθνικής ταυτότητας, της μητρικής 

γλώσσας. Θαυμάζω την οργάνωση των 

εκδηλώσεών σας με την ορχήστρα σας, 

με το καλλιτεχνικό συγκρότημα, με τα 

χορευτικά σας. Αξιοθαύμαστο είναι και 

το περιοδικό σας, το ‘Καλημέρα’ για την 

εμφάνισή του και το περιεχόμενο, για 

το σεβασμό που έχετε και την έρευνα 

που κάνετε για την ιστορία σας εδώ στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία διότι είσαστε 

η πιο μικρή μειονότητα στην Πράγα. 

Θαυμάζω τον επιχειρηματικό ζήλο και 

επιτυχίες που έχετε και όχι μόνο, την 

οικονομική υποστήριξη που έχετε από 

τους Έλληνες επιχειρηματίες. Είχαμε μία 

αντιπροσωπία εδώ του Προγράμματος 

PAL, του οποίου ο Πρόεδρος είναι 

Έλληνας της διασποράς. Του έδωσα το 

περιοδικό σας. Δάκρυσε από συγκίνηση 

και δεν μπορούσε να καταλάβει το πώς 

μια τόσο μικρή Κοινότητα μπορεί και 

βγάζει ένα τέτοιο περιοδικό, το πώς μια 

τόσο μικρή Κοινότητα διοργανώνει τόσες 

εκδηλώσεις και σε τόσο υψηλό επίπεδο. 

Ναι, τους άρεσε πολύ και δεν πίστευαν στα 

μάτια τους αυτό που βλέπανε.

Κ: Σ’ ευχαριστώ, Γιακουπ, για τα 

καλά σου λόγια. Σίγουρα δεν θα 

μπορούσαμε να λειτουργούμε με τον 

τρόπο που λειτουργούμε εάν δεν είχαμε 

την σταθερή σου υποστήριξη και την 

υποστήριξη της Δημαρχίας της Πράγας 

και του Υπουργείου Πολιτισμού της 

Τσεχίας. Ποιο είναι το μήνυμά σου για 

την Κοινότητά μας;

Γ: Το μήνυμά μου είναι να μείνετε έτσι 

όπως είστε: δυναμικοί, φιλότιμοι, φιλόξενοι 

για να μαθαίνουν και οι άλλοι και οι άλλες 

μειονότητες, ακόμα και η πλειοψηφία, οι 

Τσέχοι, να είναι υπερήφανοι για την 

ιστορία και τον πολιτισμό τους. 

Ο Γιακούπ μιλάει στους μαθητές από σχολείο της Ελλάδας σε επίσκεψη στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων….

ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΤΕΝΤΡΟΝ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞  ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ, SUBTITLE ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ

Ένα από τα πλέον φρικιαστικά εγκλήματα 

των ναζί κατά την περίοδο της Κατοχής 

ήταν το διπλό Ολοκαύτωμα στο 

Μεσόβουνο της Κοζάνης, ένα χωριό 

1.171 κατοίκων, που δημιούργησαν 

Πόντιοι πρόσφυγες της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Η ιστορία του χωριού 

αυτού είναι εντελώς παραγνωρισμένη από 

την επίσημη ιστοριογραφία, οι οποία, όπως 

φαίνεται, διαμορφώθηκε από τους νικητές 

του Εμφυλίου με τη χρήση μεροληπτικών 

και ιδεολογικών κριτηρίων. (Το μνημείο 

πεσόντων της περιοχής. Ανάμεσά τους και 

σοβιετικοί στρατιώτες)

Το πρώτο Ολοκαύτωμα του Μεσόβουνου 

έγινε στις 23 Οκτωβρίου 1941. Το 

χωριό πυρπολήθηκε και εκτελέστηκαν 

142 άτομα (σύμφωνα με τις γερμανικές 

πηγές), ενώ οι κάτοικοι ανεβάζουν τον 

αριθμό σε 165. Το δεύτερο Ολοκαύτωμα 

έγινε στις 24 Απριλίου 1944. Το χωριό 

θρήνησε και πάλι 150 θύματα και την εκ 

νέου πυρπόληση των κατοικιών που είχαν 

ξαναχτίσει οι κάτοικοι μετά την επιστροφή 

τους στο πυρπολημένο χωριό το 1942.

Το ιστορικό πλαίσιο

Το Μεσόβουνο ήταν μεταξύ των πρώτων 

χωριών της Ελλάδας που πήραν τα όπλα 

κατά των κατακτητών. Την πρωτοβουλία 

για οργάνωση της αντίστασης είχαν πέντε 

Μεσοβουνιώτες κομμουνιστές, που είχαν 

δραπετεύσει από τους τόπους της εξορίας 

τους (Ανάφη) και είχαν επιστρέψει στο 

χωριό. Είναι γνωστό ότι η στελεχική 

βάση που δημιούργησε τις πρώτες εστίες 

αντίστασης στην Ελλάδα υπήρξαν τα μέλη 

του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είτε 

είχαν επιστρέψει από τις εξορίες όπου 

τους είχε στείλει η δικτατορία Μεταξά 

είτε βρίσκονταν στην παρανομία την 

προηγούμενη περίοδο, καθώς μαχητές του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου και απότακτοι 

βενιζελικοί αξιωματικοί του κινήματος του 

‘35.

Με απόφαση του Γραφείου Μακεδονίας-

Θράκης του ΚΚΕ δημιουργήθηκαν 

οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις: 

«Οδυσσέας Ανδρούτσος» στην περιοχή 

της Νιγρίτας, στη δυτική πλευρά του 

ποταμού Στρυμόνα, και «Αθανάσιος 

Διάκος», στην περιοχή του Κιλκίς. Στην 

Ανατολική Μακεδονία, στην ανατολική 

πλευρά του Στρυμόνα που βρισκόταν υπό 

βουλγαρική κατοχή, είχε δημιουργηθεί 

η «Φιλική Εταιρεία» και άρχιζε τη 

συγκρότηση ένοπλων ομάδων με την 

ονομασία «Ιεροί Λόχοι». Στην Κεντρική 

και Δυτική Μακεδονία δημιουργήθηκε η 

«Ελευθερία».

Από τις αρχές του καλοκαιριού του ‘41 

ξεκίνησαν τα σαμποτάζ στη Θεσσαλονίκη. 

Στο τέλος του καλοκαιριού του ‘41 οι 

πρώτες αντάρτικες αριστερές ομάδες 

θα εμφανιστούν στα μακεδονικά βουνά, 

οργανώνοντας ενέδρες και επιθέσεις. Η 

πολιτική αυτή βρισκόταν σε απόλυτη 

συμφωνία με τη συμμαχική γραμμή, εφ’ 

όσον Βρετανοί αξιωματούχοι καλούσαν 

μέσω του BBC σε ανάπτυξη κάθε μορφής 

αντίστασης.

Το επαναστατικό αυτό ρεύμα θα 

εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Σ’ αυτό 

ανήκει η οργάνωση αντάρτικων ομάδων, 

όπως στο Μεσόβουνο, αλλά και η πρώιμη 

εξέγερση της 28ης Σεπτεμβρίου του 

1941 στη Δράμα και στο Δοξάτο κατά 

των Βουλγάρων, που θα κατασταλεί με 

δραματικό και ιδιαιτέρως αιματηρό τρόπο 

από τις κατοχικές δυνάμεις. Παρ’ όλη 

την τραγική κατάληξη, η σημασία της θα 

έχει μεγάλη ηθική αξία, εφ’ όσον υπήρξε 

η πρώτη εξέγερση στην κατεχόμενη 

Ευρώπη.

Το Ολοκαύτωμα του 1941

Οι Γερμανοί είχαν δηλώσει από τον Μάιο 

του ‘41 ότι κάθε φόνος Γερμανού θα 

προκαλούσε τη δολοφονία 10 Ελλήνων. 

Ήδη από τον Ιούνιο του ‘41 είχαν 

δείξει την πολιτική καμένης γης που θα 

ακολουθούσαν με την καταστροφή του 

χωριού της Κανδάνου στην Κρήτη. Η 

γραμμή αυτή έλαβε τη μορφή επίσημης 

διαταγής του Ανώτατου Αρχηγείου της 

Βέρμαχτ (OKW) τον Σεπτέμβρη του 

‘41: «Να εκτελούνται για κάθε φόνο 

Γερμανού στρατιώτη 50-100 κάτοικοι 

-κατά προτίμηση κομμουνιστές- και 10 

για κάθε τραυματισμό...». Η επίσημη αυτή 

γραμμή πρωτοεφαρμόστηκε στην περιοχή 

Κιλκίς (Κρούσια) και Νιγρίτας, με την 

καταστροφή περί των 10 χωριών στις 17 

Οκτωβρίου 1941 και με την εκτέλεση 

εκατοντάδων ανδρών από 15 έως 60 

χρόνων.

Στο Μεσόβουνο, όπως γράφτηκε πριν, 

υπήρχε ήδη ένας μικρός κομμουνιστικός 

πυρήνας 5 ατόμων, οι οποίοι είχαν υποστεί 

τις πολιτικές διώξεις από την εποχή που 

ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ 
Το Μεσόβουνο ήταν μεταξύ των πρώτων χωριών της Ελλάδας που πήραν τα όπλα κατά των κατακτητών. Την πρωτοβουλία για οργάνωση 

της αντίστασης είχαν πέντε Μεσοβουνιώτες κομμουνιστές, που είχαν δραπετεύσει από τους τόπους της εξορίας τους. (Αναδημοσίευση 

από το Ριζοσπάστη)

Του ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ*



13Καλημέρα 3

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

θεσπίστηκε το «ιδιώνυμο αδίκημα» (1929) 

και ποινικοποιήθηκε η κομμουνιστική 

ιδεολογία. Είχαν συλληφθεί κατ’ αρχάς 

στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 επειδή 

συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες των κατοίκων 

για ένα θέμα που σχετιζόταν με το από πού 

θα περνά ο εθνικός δρόμος. Η Αστυνομία 

«τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί» τους πέντε 

Μεσοβουνιώτες και τους έστειλε εξορία 

στην Ανάφη.

Με την είσοδο των Γερμανών στην 

Ελλάδα δραπέτευσαν από την εξορία 

και επέστρεψαν στο χωριό, όπου, μαζί 

με κατοίκους που είχαν πολεμήσει στο 

ελληνοϊταλικό μέτωπο, οργάνωσαν την 

πρώτη αντιστασιακή ομάδα που εντάχθηκε 

στην ένοπλη αντάρτικη οργάνωση 

«Ελευθερία», που είχε ήδη συγκροτήσει το 

μακεδονικό γραφείο του ΚΚΕ. Μια πράξη 

μαζικής αντίστασης ήταν η άρνηση όλων 

των κατοίκων να παραδώσουν τη σοδειά 

τους στις αρχές Κατοχής.

Η εκπόνηση ενός σχεδίου καταστολής 

της αντίστασης φαίνεται να έγινε μετά 

την εκτέλεση του διορισμένου από τις 

κατοχικές αρχές προέδρου του χωριού. 

Πρωτεργάτες του σχεδίου αυτού 

θεωρούνται οι δωσιλογικές αρχές της 

Κοζάνης (ο νομάρχης Κ. Γεωργαντάς και 

η Χωροφυλακή), οι οποίες υποκίνησαν τις 

κατοχικές ναζιστικές αρχές να διαπράξουν 

το έγκλημα, όπως και έγινε, μιας και 

υπήρχε ήδη η διαταγή του Ανώτατου 

Αρχηγείου της Βέρμαχτ.

Το Ολοκαύτωμα του 1944

Οι κάτοικοι, που επέστρεψαν το 1942, 

έχτισαν και πάλι κάποιες στοιχειώδεις 

κατοικίες. Όμως στις 22 Απριλίου του 1944 

το χωριό περικυκλώνεται και πάλι από τις 

κατοχικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες 

και από Έλληνες δωσίλογους. Όπως 

φαίνεται, οι κατοχικές δυνάμεις 

αποτελούνταν από άνδρες των SS και 

της Βέρμαχτ, καθώς και μουσουλμάνους 

εθελοντές (Τάταροι και Τουρκμένιοι) που 

υπηρετούσαν στο ναζιστικό στρατό.

Οι Έλληνες συνεργάτες των ναζί ήταν 

ένοπλοι του λεγόμενου Εθελοντικού 

Σώματος του Γεωργίου Πούλου και 

«Έλληνες εθνικιστές» από τους γύρω 

οικισμούς. Ο Πούλος είχε ήδη ενταχθεί 

με το σώμα του στο δεύτερο σύνταγμα 

Bradenburg και είχε αναλάβει τις 

επιχειρήσεις στην περιοχή Γιαννιτσών 

και Πτολεμαΐδας, όπου δρούσε η 10η 

Μεραρχία του ΕΛΑΣ υπό τον καπετάν 

Κικίτσα.

Στις 24 Απριλίου το χωριό καταστρέφεται 

και πάλι, 150 άτομα εκτελούνται επί 

τόπου και άλλοι 100 μεταφέρονται 

στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης της 

Πτολεμαΐδας.

Μετά την απελευθέρωση προτάθηκε από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού 

κράτους για το Ολοκαύτωμα του 

Μεσόβουνου να δικαστούν από τα 

δικαστήρια δωσιλόγων οι φιλοκατοχικές 

αρχές της Κοζάνης, ο νομάρχης Κ. 

Γεωργαντάς, ο εισαγγελέας και οι 

υπεύθυνοι της Ελληνικής Χωροφυλακής. 

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ
Του Εμμανουήλ Στιβακτάκη

Αλεξάντερ Αντρέ, Διοικητής του “Φρουρίου Κρήτης”:

«Οι Κρητικοί όταν βρίσκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα έχουν πάνω τους κάτι το μυθώδες. 

Φαντάζουν σαν τους μυθικούς ήρωες. Είναι τόσο περήφανοι την τραγική ώρα του θανάτου, που όποιος τους 

δει, είναι αδύνατο να μην τους θαυμάσει. Πολλές φορές όταν επρόκειτο να γίνουν εκτελέσεις , άφηνα το 

γραφείο μου και έβγαινα στο μπαλκόνι, μόνο και μόνο για να τους θαυμάσω. Σε κανένα άλλο λαό δεν είδα 

τέτοια περιφρόνηση προς το θάνατο και τόση αγάπη για την ελευθερία».

Ταξίαρχος Σώλσμπουργκ Τζόουν του Επιτελείου του Στρατηγού Φρεϋμπουργκ:

“Ήταν υπέροχο το θέαμα να βλέπει κανείς χωρικούς όλων των ηλικιών να ζητούν όπλα και μόνον όπλα. Το 

ηθικόν των Κρητών είναι αδύνατο να περιγραφτεί. Όταν ολόκληρη η ιστορία έλθει εις φως θα συγκαταλεχθεί 

μεταξύ των ευγενέστερων παραδειγμάτων της Ιστορίας.”

Είναι αλήθεια πως πολλά έχουν ειπωθεί και αποτυπωθεί με την πένα στο χαρτί για τη Μάχη της Κρήτης. 

Όλα μα όλα έχουν προσεγγίσει το θέμα με γερές δόσεις ιστορικής αλήθειας ακόμα και στη «μυθική» τους 

προσέγγιση. Γιατί όσο και εάν ήθελε κάποιος να μειώσει την αξία της αντίστασης του κρητικού λαού κατά 

πρώτον και των συμμαχικών δυνάμεων κατά δεύτερον, δεν θα μπορούσε, λόγω των αδιάψευστων ιστορικών 

στοιχείων καθώς και των αναρίθμητων πεσόντων και μη μαρτύρων της μάχης αυτής, να μην αντιληφθεί ότι 

η προσπάθεια του θα απέβαινε επί ματαίω. Ας δούμε όμως εν συντομία το χρονικό της Μάχης της Κρήτης.
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20 Μαΐου 1941. Ημέρα 1η

Εκύκλωσαν την Κρήτη οι εχθροί και 

σαν τσ’ακρίδες οι Ναζί άρχιζαν να 

καταπέφτουν. Οι μεθοδευμένα στοχεύοντες, και 

ραγδαίως κλιμακούμενοι ήδη από τις 14 Μαΐου 

1941, γερμανικοί βομβαρδισμοί απεκάλυψαν 

ένα καλά οργανωμένο σχέδιο της Ναζιστικής 

πολεμικής μηχανής κατά της Κρήτης. Η 

Επιχείρηση «Ερμής»(Unternehmen 

Merkur) άρχισε να λαμβάνει σάρκα και οστά. 

Οι γερμανικές μαρτυρίες λένε ότι την περίφημη 

αυτή δύναμη των γερμανών αλεξιπτωτιστών-

που όμως εμπειρία ουσιαστικών μαχών δεν 

είχαν- τη συνόδευαν κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού τους προς την Κρήτη γερμανικά 

εμβατήρια και μια έντονη ρητορική ανύψωσης 

ηθικού από τους ανωτέρους αξιωματικούς 

τους. Πρώτα οι βομβαρδισμοί των στόχων 

(αεροδρόμια, λιμάνια, χώροι στρατοπέδευσης 

των λιγοστών ελληνικών δυνάμεων και των 

συμμαχικών δυνάμεων). Ακολουθούσαν οι 

αλεξιπτωτιστές και οι πρώτες μάχες ξεκινούσαν. 

Στα δυτικά ξεκίνησαν νταούλια του πολέμου να 

ηχούν. Το αεροδρόμιο του Μάλεμε σαν πρώτο 

οχυρό έγινε στόχος. Ακολουθούν το απόγευμα 

το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

21 Μαΐου. Ημέρα 2η

Ξημερώνει και τα αεροδρόμια της Κρήτης 

είναι ακόμα ανοικτά. Οι διαλεκτοί του 

Φύρερ αρχίζουν να μετρούν τις απώλειες 

τους. Κυρίως στο Ρέθυμνο και στο 

Ηράκλειο αλλά και αλλού. Το απόγευμα 

οι Γερμανοί με αλλεπάλληλες τακτικές 

κινήσεις καταλαμβάνουν το Μάλεμε αλλά 

το 1ο Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών και η 

5η Ορεινή μεραρχία βιώνουν τεράστιες 

απώλειες. 

22 Μαΐου. Ημέρα 3η

Στο Μάλεμε γίνονται μάχες σώμα με 

σώμα. Η ανακατάληψη του Μάλεμε από 

τις συμμαχικές δυνάμεις αποτυγχάνει. Η 

5η Ορεινή μεραρχία παρότι χάνει συνεχώς 

άντρες της κρατά το αεροδρόμιο για τους 

Ναζί.

23 Μαΐου. Ημέρα 4η

Τα νέα έχουν φθάσει στην Αγγλία όπου ο 

Τσώρτσιλ δίνει εντολή για νίκη στη μάχη 

της Κρήτης των συμμαχικών δυνάμεων.

24 Μαΐου. Ημέρα 5η

Βομβαρδίζονται ανελέητα και τυφλά όλες 

οι μεγάλες πόλεις της βόρειας Κρήτης. Οι 

Γερμανοί επικεντρώνονται στην κατάληψη 

πρωτίστως των Χανίων. Εκεί δίνουν τη 

μεγάλη αμυντική τους προσπάθεια οι 

ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις ομού 

μετά του Κρητικού λαού. Έτοιμοι για τον 

“υπέρ πάντων αγώνα” και το Ρέθυμνο και 

το Ηράκλειο.

25 Μαΐου. Ημέρα 6η

Η προέλαση των Γερμανών στην ενδοχώρα 

των Χανίων άρχισε. Η Κάνδανος που 

κατελήφθη έμελλε λίγο καιρό μετά να γίνει 

τόπος μαρτυρίου και ολοκαυτώματος.

26 Μαΐου. Ημέρα 7η

Το χωριό του μουσικοσυνθέτη Μίκη 

Θεοδωράκη, ο Γαλατάς, καταλαμβάνεται 

και οι Γερμανοί ετοιμάζονται να 

καταλάβουν εν συνεχεία την πόλη των 

Χανίων. Τα πράγματα πλέον αρχίζουν 

και γίνονται πολύ δύσκολα για τους 

αμυνόμενους.

27 Μαΐου. Ημέρα 7η

Ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών 

δυνάμεων στη Μέση Ανατολή στρατηγός 

Ουέιβελ διατάσσει την έναρξη της 

επιχείρησης απεγκλωβισμού και 

απόσυρσης των συμμαχικών δυνάμεων 

από την Κρήτη. Τα Χανιά και το λιμάνι 

της Σούδας είναι πλέον στα χέρια των 

Ναζί. 

28 Μαΐου. Ημέρα 8η

Οι συμμαχικές δυνάμεις εγκαταλείπουν 

όπως μπορούν τη Κρήτη κυρίως μέσω 

των νοτιοδυτικών παραλίων της (Επαρχία 

Σφακίων). Οι Βρετανοί χωρίς καμία 

ενημέρωση προς τις λιγοστές ελληνικές 

δυνάμεις εγκαταλείπουν το Ηράκλειο 

και με τα πλοία τους φεύγουν για την 

Αφρική. Οι Ιταλικές δυνάμεις στα 

Δωδεκάνησα αποβιβάζονται στη Σητεία 

και υποστηρίζουν τις δυνάμεις των Ναζί 

στην κατάληψη του Νομού Λασιθίου.

29 και 30 Μαΐου. Ημέρα 9η και 10η

Το Ρέθυμνο και το αβοήθητο πλέον από 

τις συμμαχικές δυνάμεις Ηράκλειο δεν 

αντέχουν άλλο στον άνισο αυτό αγώνα 

και πέφτουν στα χέρια των Γερμανών 

κατακτητών. Ο Διοικητής της 2ης 

Νεοζηλανδικής Μεραρχίας  και ο έχων 

τη διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων 

στο νησί Υποστράτηγος Φρέϊμπεργκ το 

εγκαταλείπει.

1η Ιουνίου. Ημέρα 11η

Η Κρήτη παύει να είναι ελεύθερη και 

ακολουθεί τη μοίρα της υπόλοιπης 

Ελλάδος. Οι συμμαχικές δυνάμεις φεύγουν 

στην πλειοψηφία τους προς Αίγυπτο, 

Νότια Αφρική και προς τη Μεγάλη 

Βρετανία. Μαζί τους αναχωρούν και ο 

Βασιλιάς με την Ελληνική Κυβέρνηση. 

Εγκλωβίζονται στο νησί περίπου 

5.000 με 6.000 στρατιώτες Έλληνες, 

Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, 

οι οποίοι είτε αιχμαλωτίζονται είτε 

καταφεύγουν στα βουνά για τη συνέχιση 

του αντιστασιακού αγώνα. 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο 

η καθυστέρηση που προκλήθηκε στις 

γερμανικές δυνάμεις από τον αγώνα 

για την κατάληψη της Κρήτης ήταν 

τεραστίας στρατιωτικής σημασίας. Οι 

Επιχειρήσεις στην Αφρική έλαβαν 

σημαντική παράταση και κατά συνέπεια 

οι επιχειρήσεις στο ανατολικό μέτωπο 

(Σοβιετική Ένωση) καθυστέρησαν 

σημαντικά με αποτέλεσμα να βρει τους 

Ναζί ο βαρύς Ρωσικός χειμώνας με 

ότι αυτό σήμαινε για την έκβαση του 

πολέμου και τις συνολικές απώλειες των 

Γερμανών.

Περαιτέρω, δεν χρήζει ανάγκης να 

αναλύσουμε ιδιαίτερα και να τονίσουμε τις 

αριθμητικές δυνάμεις και τη στρατιωτική 

ισχύ των Γερμανών και των Συμμάχων 

στη Μάχη της Κρήτης. Είναι ανάγκη 

όμως να αναδειχθεί η πρέπουσα αξία της 

ως σύμβολο του αγώνα για ελευθερία και 

αυτοδιάθεση των λαών. Ως σύμβολο (και 

με την μετέπειτα αντίσταση των Κρητών 

στους Ναζί) πεισματικής ανυπακοής στις 

δυνάμεις εκείνες που είναι αχόρταγες από 

ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις και ανελευθερία. 

Στις  δυνάμεις αυτές που αψηφούν (και για 

αυτό πάντα θα ηττώνται) τον ανθρώπινο 

παράγοντα, τη βούληση του λαού, ένα 

θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης 

υπόστασης, την έμφυτη απόλυτη θέληση 

του για να εξουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό 

του, χωρίς να υπολογίζει κανένα κόστος.

Μπορεί λοιπόν οι Κρήτες και οι 

Συμμαχικές δυνάμεις να μειονεκτούσαν 

σημαντικά σε θέματα εξοπλισμού, 

αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και 

τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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της παραδεκτής αναλογίας, (καθόσον οι 

Βρετανοί δεν υλοποίησαν την υπόσχεσή 

τους περί παροχής ατομικού και βαρέος 

οπλισμού) καθώς επίσης και η έλλειψη 

αεροπορίας στη νήσο, ενώ συνάμα τα 

διατιθέμενα πυροβόλα και άρματα 

κρίνονταν τελείως ανεπαρκή, αλλά είχαν 

υπεροπλία στην ανάγκη να νικήσουν την 

επερχόμενη τυραννία τους και απώλεια 

της ζωής και της αξιοπρέπειας τους. Εδώ, 

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

λόγια του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα που 

έλεγε: “...Εγώ εκθέτω τον εαυτό μου σαν 

κάποιο μοναχικό βράχο στη θάλασσα, που 

τα κύματα, απ’ όπου κι αν προέρχονται, 

δεν παύουν στιγμή να τον χτυπούν. Αλλά 

και μ’ όλα αυτά δεν μπορούν να τον 

μετακινήσουν από τη θέση του ή να τον 

εξαφανίσουν με τις συνεχείς επιθέσεις 

τους μέσα σε τόσους αιώνες...” (Για μια 

ευτυχισμένη ζωή). Έτσι και η Κρήτη μας, 

έτσι και ολόκληρη η Ελλάδα μας, μέσα σε 

τόσους αιώνες επιθέσεων ποτέ δεν λύγισε, 

ποτέ δεν ξεριζώθηκε από την εθνική της 

υπόσταση και τον εθνικό της χαρακτήρα. 

Σαν βράχος στάθηκε να κυματίζει τις 

πανανθρώπινες αξίες στην Υφήλιο.

Μια μάχη τέλος που ανέδειξε την έννοια 

και τη σημασία της αντιστασιακής δράσης. 

Που δυσκόλεψε τους Ναζί πιο πολύ κα 

από τη Γαλλία. Που ακόμα και όταν την 

κατέλαβαν ηρεμία δεν βρήκαν ούτε στιγμή. 

Γιατί η αθάνατη Κρητική Ελληνική ψυχή 

μαζί με το θρήνο του θανάτου χόρεψε και 

τον Πεντοζάλι της χαράς. Που παρότι δεν 

ήταν ο πέμπτος ζάλος αυτή τη φορά όπως 

και τότε με τον Δασκαλογιάννη και τους 

υπόλοιπους οπλαρχηγούς, έκαναν ένα 

ζάλο πιο κοντά προς την αθανασία που 

χαρίζει η θυσία για την ελευθερία του 

ανθρώπου. 

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός πως, ιστορικά, κάθε 

φορά που ξέσπαγε βαθιά και 

παρατεταμένη καπιταλιστική οικονομική 

κρίση, ο αντικομμουνισμός οξυνόταν 

(δίπλα σε κάθε μορφής καταστολή) υπό 

το φόβο της ριζοσπαστικοποίησης των 

μαζών και με στόχο την ενσωμάτωσή τους. 

Σήμερα, ένα δείγμα της έντασης αυτής του 

αντικομμουνισμού αποτελεί η αναβίωση 

μιας σειράς «επιχειρημάτων» κατά του 

ΚΚΕ που κατασκευάστηκαν την περίοδο 

της Κατοχής και διαδίδονται στις μέρες μας 

ευρέως από διάφορα αστικά, εθνικιστικά, 

νεοναζιστικά έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα. «Αξιοποιούνται» δε στην πρώτη 

γραμμή της αντικομμουνιστικής επίθεσης 

κομμάτων, όπως η Χρυσή Αυγή ή ο 

ΛΑ.Ο.Σ. και όχι μόνο.

Πρόκειται για «ντοκουμέντα», που στη 

διάρκεια της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης 

παράχθηκαν μαζικά, προκειμένου να 

δυσφημιστεί ο αγώνας του ΕΑΜ και του 

ΚΚΕ. Δεκάδες «συμφωνίες» έκαναν τότε την 

εμφάνισή τους, με τις οποίες το ΕΑΜ και το 

ΚΚΕ άλλοτε εμφανίζονταν να «προδίδουν» 

την Ελλάδα στους Αλβανούς, άλλοτε στους 

Βούλγαρους, άλλοτε στους Γιουγκοσλάβους, 

άλλοτε στους Γερμανούς κ.ο.κ. Είναι 

χαρακτηριστικό πως τα κείμενα αυτά στην 

πλειονότητά τους «ανακαλύφθηκαν» και 

διοχετεύτηκαν στη δημοσιότητα από τις 

ίδιες τις δυνάμεις κατοχής, από οργανώσεις 

όπως η ΠΑΟ (βλ. στη συνέχεια) ή ακόμα και 

από τις βρετανικές υπηρεσίες.

Με το πέρας του πολέμου, συναντάμε 

τα εν λόγω «έγγραφα» συγκεντρωμένα 

στην έκδοση του Υφυπουργείου Τύπου & 

Πληροφοριών (1947), με τίτλο «Η εναντίον 

της Ελλάδος επιβουλή». Αποτελούν πλέον 

τμήμα του οπλοστασίου της άρχουσας τάξης, 

από το οποίο επιστρατεύονται όλα εκείνα τα 

«στοιχεία» που απαιτούνται, προκειμένου να 

στοιχειοθετηθεί ο διωγμός των αγωνιστών 

της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και του 

ΚΚΕ (φυλακές, εξορίες, εκτελέσεις κ.ο.κ.). 

Έτσι τα «ντοκουμέντα» αυτά ανασύρονται 

ξανά και ξανά για να «αποδείξουν» τα 

περί «ξενοκίνητου κομμουνισμού», περί 

«πρακτορισμού», περί «σχεδιαζόμενου 

διαμελισμού της Ελλάδας» χάριν των 

«Σλαύων» κ.ο.κ. Οι πρώην συνεργάτες 

των Ναζί εμφανίζονταν πια ως τιμητές 

της «εθνικοφροσύνης», ισχυριζόμενοι πως 

«ούτε ο ΕΛΑΣ ούτε οι Σέρβοι παρτιζάνοι 

διεξήγον αγώνα κατά του κατακτητού» (σ.σ. 

η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία ήταν εν τω 

μεταξύ οι μόνες χώρες της Ευρώπης που 

απελευθερώθηκαν από ίδιες δυνάμεις) και 

πως «η μετά των Γερμανών και Βουλγάρων 

συνεργασία των κομμουνιστών ήταν πλέον 

απροκάλυπτος»!

Κατόπιν, τα «ντοκουμέντα» αυτά 

αναπαράχθηκαν σε εκδόσεις της Χούντας 

(«Δεκέμβριος 1944 - Δεκέμβριος 1967»), 

στα «έργα» του «διαφωτιστή» της δικτατορίας 

και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. 

Γεωργαλά («Η Προπαγάνδα»), του καθηγητή 

στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και 

του Αρχηγείου Στρατού (επί Χούντας) και 

ιδιαιτέρου του Ι. Λαδά Κ. Πλεύρη («Ο λαός 

ξεχνά τι σημαίνει Αριστερά») κ.ά.

Πλέον, αποτελούν «πρώτη ύλη» στην 

αντικομμουνιστική προπαγάνδα των 

σύγχρονων «Ταγμάτων Εφόδου» του 

συστήματος, παρουσιαζόμενα ως «στοιχεία 

που ανατρέπουν αυτά που γνωρίζαμε 

μέχρι σήμερα ή πιο σωστά ρίχνουν φως 

(!) στο σκοτάδι στο οποίο προσπαθούν 

να μας εγκλωβίσουν οι Προπαγανδιστές 

του Κομμουνισμού [...] Αποκαλούν 

“φασίστα” και προδότη τον Μεταξά που 

είπε ΟΧΙ ενώ αυτοί έκαναν συμφωνίες με 

τους Γερμανοϊταλούς [...] Για την Ελλάδα 

πολέμησαν οι Έλληνες εθνικιστές [...] Οι 

Αριστεροί κατά τον Β’ παγκόσμιο δεν 

πολέμησαν υπέρ της Ελλάδος (εφόσον δεν 

πιστεύουν σε σημαίες, πατρίδες, θρησκείες, 

σύνορα, κ.τ.λ.), πολέμησαν υπέρ του 

Κομμουνισμού. Αυτό συνεπάγεται και 

μαθηματικά (λόγω ιδεολογίας) αλλά και 

αποδεικνύεται και μέσω των παραπάνω 

εγγράφων».

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε έξι από 

τα «επίμαχα» αυτά «ντοκουμέντα», που είναι 

και τα πλέον «δημοφιλή» στις ανάλογες 

αναφορές. Πρόκειται για το «Σύμφωνο 

του Πετριτσίου», τη «Συμφωνία ΕΑΜ 

- ΣΝΟΦ», το «Στρατιωτικό Σύμφωνο 

Γερμανών - ΕΛΑΣ», τις «Συμφωνίες» 

του Γ. Σιάντου με τους Γερμανούς και το 

«Σύμφωνο του Μελισσοχωρίου». Παρότι, 

όπως παρατήρησε ο ιστορικός H. Fleischer 

«οι περισσότερες από τις πλαστογραφίες 

αυτές είχαν κατασκευασθεί μάλλον αδέξια», 

ωστόσο πολλές από αυτές περιλαμβάνονται 

και στην έκδοση του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού «Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 

1941-1944», προσδίδοντάς τους μια κάποια 

«σοβαρότητα» και «επισημότητα». Στο ίδιο 

έργο βέβαια παρατίθενται ως «ιστορικά 

ντοκουμέντα» ακόμα και καταθέσεις 

ταγματασφαλιτών, στις οποίες φέρονταν να 

πολεμούν στα βουνά της Λακωνίας τον ίδιο 

τον Γ. Δημητρώφ (ΓΓ της Κομμουνιστικής 

Διεθνούς), ο οποίος δήθεν μαχόταν μαζί 

με τον ΕΛΑΣ εναντίον των «αληθινών 

πατριωτών»! Επομένως, το τι μπορεί από 

εκεί μέσα να χαρακτηριστεί ως αξιόπιστο και 

τι όχι είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Στη διάρκεια της Κατοχής εμφανίστηκαν και 

έδρασαν μια σειρά «εθνικιστικές οργανώσεις», 

όπως η «Χ» (οι γνωστοί Χίτες), ο ΕΔΕΣ 

Αθήνας, η Εθνική Δράση, η Τρίαινα, η ΠΑΟ 

(Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση), 

η ΡΑΝ (Ρωμυλία - Αυλών - Νήσοι) κ.ά. 

Ορισμένες από αυτές «μοίρασαν» τη δράση 

τους, άλλοτε κάνοντας «αντίσταση» στον 

κατακτητή και άλλοτε μαχόμενοι κατά του 

ΕΑΜ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 

βέβαια, επικέντρωσαν τις ενέργειές τους 

στο δεύτερο. Οι εν λόγω οργανώσεις 

διατηρούσαν δίαυλους επικοινωνίας και 

συνεργασίας, τόσο με τις δυνάμεις κατοχής 

και τις δοσιλογικές κυβερνήσεις, όσο και 

με το Βρετανικό Στρατηγείο της Μέσης 

Ανατολής και την κυβέρνηση του Καΐρου. 

Η σύγκρουση του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ με αυτές 

υπήρξε καταλυτική στη διαμόρφωση του 

συσχετισμού δυνάμεων εντός της Ελλάδας 

προς τα τέλη της κατοχικής περιόδου. Με τη 

λήξη δε του πολέμου, οι αστικές κυβερνήσεις 

δε δίστασαν να τις «αναγνωρίσουν» ως 

«αντιστασιακές», ενώ πολλοί από τους 

πρωταγωνιστές τους τιμήθηκαν ή έκαναν 

καριέρα στον κρατικό (και παρακρατικό) 

μηχανισμό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 

Ταγμάτων Ασφαλείας (ΤΑ). Στις περιβόητες 

«δίκες των δοσίλογων» η συντριπτική τους 

πλειοψηφία «βγήκε λάδι». Όταν ο αρχηγός 

του κόμματος των Φιλελευθέρων Θ. 

Σοφούλης (ο οποίος μάλιστα είχε προσέλθει 

ως μάρτυρας κατηγορίας) ρωτήθηκε «διατί 

συνεκροτήθησαν τα Τάγματα Ασφαλείας», 

εκείνος απάντησε: «Είναι γνωστός ο σκοπός. 

Έγιναν διά να κτυπήσουν τα δήθεν τάγματα 

αντιστάσεως του ΕΑΜ. Διά της ιδρύσεώς των 

η κυβέρνησις [σ.σ. η κατοχική κυβέρνηση 

Ράλλη] ηθέλησε να εξασφαλίσει την 

δημοσίαν τάξιν. Αυτή ήτο η αρχική σκέψις. 

Εξετράπησαν όμως εις ασχήμιας, εξορμήσεις 

προς συνοικισμούς κ.λπ. Ο σκοπός των όμως 

είναι ο εκτεθείς. Περί τούτου δεν πρέπει να 

υπάρχει καμιά αμφιβολία».

Είχε, βεβαίως, προηγηθεί η ευρεία χρήση 

ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας στις 

μάχες του Δεκέμβρη του 1944 (καθ’ 

υπόδειξη και με τις ευλογίες των Βρετανών). 

Στη συνέχεια, ακόμα και γνωστοί 

εγκληματίες ταγματασφαλίτες (όπως π.χ. ο 

Ι. Πλυντζανόπουλος και οι συνεργάτες του, 

που μετείχαν ενεργά στη δολοφονία δεκάδων 

πατριωτών στο μπλόκο της Κοκκινιάς) 

απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Άλλοι, 

όπως ο διοικητής των ΤΑ Καλαμάτας 

Δ. Παπαδόπουλος, ο διοικητής των ΤΑ 

Σπάρτης Κ. Κωστόπουλος, ο διοικητής των 

ΤΑ Γυθείου Π. Δεμέστιχας, ο διοικητής 

των ΤΑ Ναυπλίου Δ. Μουστακόπουλος, ο 

υποδιοικητής των ΤΑ Χαλκίδας και τόσοι 

άλλοι, θα συνεχίσουν να κάνουν «λαμπρές» 

καριέρες στον ελληνικό στρατό.

Επομένως, μάλλον δεν πρέπει να μας 

προκαλεί έκπληξη ο χαρακτηρισμός 

«εθνικοί αγωνιστές» που απέδωσε στους 

ταγματασφαλίτες ο ΓΓ της Χρυσής Αυγής 

Ν. Μιχαλολιάκος σε πρόσφατη τηλεοπτική 

εκπομπή ή η απόδοση τιμών στα Τάγματα 

Ασφαλείας από τη Χρυσή Αυγή στο 

«μνημόσυνο» που τέλεσε στο Μελιγαλά 

στις 16 Σεπτέμβρη 2012. Εκεί, όπου υπό 

το σύνθημα «Τιμή στους Χίτες και τους 

Ταγματασφαλίτες» η εν λόγω οργάνωση 

«δεσμεύτηκε» να αναγορεύσει την «επέτειο» 

σε «εθνική εορτή».

Μεταξύ άλλων, η επίκληση της ιστορίας 

των λεγόμενων «εθνικιστικών οργανώσεων» 

της Κατοχής έχει και την έννοια της 

δημιουργίας ενός ιστορικού προηγούμενου, 

μιας «παράδοσης» και μιας συνέχειας για 

τις σύγχρονες ακροδεξιές - φασιστικές 

οργανώσεις, όπως η Χρυσή Αυγή.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 

(ΠΑΟ)

Μια ειδική αναφορά στην ΠΑΟ είναι 

απαραίτητη, μιας και η εν λόγω οργάνωση 

φέρεται (κατά τα λεγόμενα της ίδιας 

τουλάχιστον) ως υπεύθυνη για την 

«ανακάλυψη» και δημοσιοποίηση των τριών 

εκ των έξι «ντοκουμέντων» που εξετάζουμε.

Η ΠΑΟ υπήρξε μετεξέλιξη της ΥΒΕ 

(«Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος»), μιας 

οργάνωσης που συγκροτήθηκε το καλοκαίρι 

του 1941 από αξιωματικούς του στρατού 

και που τελούσε αρχικά «υπό τας διαταγάς 

της Κυβερνήσεως του Καΐρου». Όντας 

οργάνωση βαθύτατα αντικομμουνιστική, δεν 

άργησε να έρθει σε σύγκρουση με το ΕΑΜ 

- ΕΛΑΣ. Απόρρητη Έκθεση των Βρετανών 

αναφέρει πως «οι τριβές (σ.σ. με τον ΕΛΑΣ) 

ξανάρχισαν τον Σεπτέμβριο (σ.σ. του 1943), 

όταν πρώτα στην περιοχή της Κοζάνης 

ομάδες της ΠΑΟ άρχισαν να συνεργάζονται 

με τους Γερμανούς, και όταν ξέσπασε ο 

εμφύλιος πόλεμος τον Οκτώβριο. Ο ΕΛΑΣ 

έκανε επίθεση με όλες του τις δυνάμεις 

εναντίον της ΠΑΟ, πράγμα που κατέληξε 

στην ουσιαστική εξαφάνιση της τελευταίας 

ως το τέλος του χρόνου.

Από τότε μερικές ομάδες της ΠΑΟ 

έχουν αναβιώσει με γερμανικά όπλα και 

γερμανική στήριξη και τα μέλη της κάνουν 

στην Μακεδονία και στον Έβρο τις ίδιες 

δουλειές που κάνουν αλλού τα Τάγματα 

Ασφαλείας. Οι σχετικές ενδείξεις οδηγούν 

αναμφισβήτητα στο συμπέρασμα ότι 

ορισμένες πρώην μονάδες της ΠΑΟ τώρα 

συνεργάζονται ολόψυχα με τους Γερμανούς 

σε επιχειρήσεις κατά του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 

και έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τους 

Γερμανούς ως στρατός φρουράς».

Μια άλλη ξεχωριστή ομάδα της ΠΑΟ 

διατηρούσε «στενές σχέσεις με εθνικιστικές 

οργανώσεις στην Αθήνα». Αιτιολογώντας τη 

στήριξη της ΠΑΟ από τις δυνάμεις Κατοχής, 

η ίδια Έκθεση εξηγούσε: «Στρατιωτικώς, το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν 

οι Γερμανοί το 1943 ήταν ο ΕΛΑΣ. Ήταν 

προφανώς ασήμαντο γι’ αυτούς ποιος έκανε 

αντίσταση στον ΕΛΑΣ και ήταν κατά 

συνέπεια πρόθυμοι να υποστηρίξουν μια 

οργάνωση σαν την ΠΑΟ».

«Βεβαίως θα ηδύναντο να αντιταχθή», έγραφε 

η ΠΑΟ στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης του 

Καΐρου (15 Μάη 1944) σε μια προσπάθεια 

να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, «ότι 

όφειλον ούτοι αντί να δεχθούν πυρομαχικά 

από τον εχθρόν, να επιστρέψουν στα χωριά 

των αποστρατευόμενοι. Τούτο [όμως] 

δύναται να υποστηριχθή μόνον από τον μη 

έχοντα σαφή γνώσιν της διαμορφωθείσης εν 

Βορείω Ελλάδι καταστάσεως». Διαβεβαίωνε 

δε πως «η ΠΑΟ παρέμεινεν αρραγής και 

συνεχίζει το εθνικόν της έργον μετά της 

αυτής θέρμης και επιμονής ως και πρότερον, 

αποτελούσα την μόνην εθνικήν οργάνωσιν 

της Βορ. Ελλάδος». Τέλος, εξέφρασε την 

επιθυμία όπως «το Συμμαχικόν Στρατηγείον 

Μέσης Ανατολής και η Κυβέρνησίς μας 

χρησιμοποιήση την σοβαράν ταύτην δύναμιν 

προς όφελος του διεξαγόμενου αγώνος και 

επ’ αγαθώ της Ελληνικής Πατρίδος».

Οι ίδιοι οι Βρετανοί, παρότι -όπως είδαμε 

και πρωτύτερα- συγκατέλεγαν την ΠΑΟ 

μεταξύ των δοσιλογικών οργανώσεων, είχαν 

προτείνει ακόμα και την ένταξή της στο 

Κοινό Γενικό Στρατηγείο της ελληνικής 

αντίστασης. Καθ’ όλη την περίοδο του 

1943-1944 η ΠΑΟ συνέχιζε να έχει επαφές 

με το Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής 

και την Ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου, 

προμηθεύοντάς τους με τις «αποδείξεις» της 

«προδοσίας» του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ» ΤΟΥ 

ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Το περιβόητο πια «Σύμφωνο» του 

Πετριτσίου, η πλέον αναπαραγόμενη και 

ταυτόχρονα γνωστή πλαστογραφία του 

είδους της, υποτίθεται ότι συνάφθηκε στις 

12 Ιούλη 1943 μεταξύ του Γ. Ιωαννίδη (εκ 

μέρους του ΚΚΕ) και του Δ. Δασκάλωφ (εκ 

μέρους του ΚΚ Βουλγαρίας). «Προέβλεπε» 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞  ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



17Καλημέρα 3

τη δημιουργία Βαλκανικής Ένωσης 

Σοβιετικών Δημοκρατιών, στην οποία η 

Μακεδονία θα εντασσόταν ως Αυτόνομη 

Σοβιετική Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον Χ. 

Νάλτσα (αρχηγό του πολιτικού κλάδου της 

ΠΑΟ), «αντίγραφον ταύτης επρομηθεύθη 

ολίγον μετά την υπογραφήν της η σχετική 

υπηρεσία της Πανελληνίου Απελευθερωτικής 

Οργανώσεως (ΠΑΟ) εν Θεσσαλονίκη 

και υπέβαλεν εις την εν Καΐρω Ελληνικήν 

κυβέρνησιν και το Συμμαχικόν στρατηγείον 

της Μέσης Ανατολής (...) Το σύμφωνον 

τούτο εδημοσιεύθη και από το όργανον 

του χιτλερικού κόμματος Volkischer Beo-

bachter και δεν ημφεσβητήθη ποσώς κατά 

την εποχήν εκείνην από το ΚΚΕ».

Καθώς αναφέρει ο H. Richter, εκτός από 

τους ναζί και τους συνεργάτες τους (που 

αξιοποίησαν το όλο θέμα στο έπακρο 

προκειμένου να «υποσκάψουν την επιρροή 

του ΚΚΕ και να το στιγματίσουν ως 

αντεθνικό»), το «Σύμφωνο» εκμεταλλεύτηκαν 

προπαγανδιστικά τόσο οι Βρετανοί 

(διοχετεύοντάς το στις εφημερίδες, π.χ. 

στην «Daily Herald»), όσο και ο ΕΔΕΣ 

(δημοσιεύοντάς το στην εφημερίδα του, τη 

«Νέα Ελλάδα»).

Καταρχάς είναι ψέμα ότι το ΚΚΕ δε 

διέψευσε τότε το εν λόγω «Σύμφωνο». Στις 

20 Μάη 1944 ο «Ριζοσπάστης» έγραφε: «Ο 

Γκαίμπελς διαδίδει με τα φερέφωνά του 

ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Βούλγαρος 

Δουσάν Δασκάλωφ υπογράψανε συμφωνία 

για την ίδρυση μιας “Σοβιετικής Ένωσης 

Βαλκανικών Δημοκρατιών” και ότι οι 

Έλληνες κομμουνιστές “ξεπουλήσανε την 

Ελλάδα στην Βουλγαρία”. Πληροφορούμε 

τον κύριο Γκαίμπελς ότι άργησε πολύ να 

θυμηθεί το προβοκατόρικο αυτό έγγραφο 

που σκαρώθηκε πριν από πέντε μήνες και 

δημοσιεύτηκε απ’ τους Έλληνες φασίστες 

της “Εθνικής Δράσης”. Ο ελληνικός λαός 

γνωρίζει ότι οι Γερμανοί μαζί με τα τσιράκια 

τους Ράλληδες, Γούληδες, Ταβουλάρηδες και 

Πάγκαλους, φέρανε τους κομιτατζήδες στη 

Φλώρινα και τη Νάουσα και ξεπουλήσανε 

τη Μακεδονία στους Βούλγαρους. Μόνο οι 

κομμουνιστές και το ΕΑΜ πολεμάνε με το 

όπλο στο χέρι ενάντια στους Βούλγαρους 

καταχτητές, για να απελευθερώσουνε την 

ελληνική Μακεδονία και Θράκη απ’ τους 

Γερμανούς και τους Βούλγαρους».

Όσον αφορά δε τους «πρωταγωνιστές» 

της υπογραφής του «Συμφώνου», ο μεν 

Δασκάλωφ ήταν ανύπαρκτο πρόσωπο, ο δε 

Ιωαννίδης την «επίμαχη» μέρα βρισκόταν 

στην Αθήνα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «εκείνη 

την ημέρα, το απόγευμα, εγώ είχα ανταμώσει 

με τον Σβώλο και είχαμε συνεργασία. 

Καθορίσαμε τη συνάντηση και για την άλλη 

μέρα. Το πρωί εκείνης της μέρας βγήκαν 

οι εφημερίδες με πηχυαίους τίτλους για το 

σύμφωνο Ιωαννίδη - Δασκάλωφ. Μα και 

μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να μάθω τι 

διάολο ήταν αυτό το όνομα. Υπάρχει, δεν 

υπάρχει; Είναι πραγματικό όνομα ή δεν 

είναι;».

Το εν λόγω «Σύμφωνο» έχει ήδη απορριφθεί 

ως πλαστό και εργαλείο αντικομμουνιστικής 

προπαγάνδας από πολλούς μη κομμουνιστές 

ιστορικούς, όπως οι H. Richter και H. Fleis-

cher - ακόμα και ο Ε. Κωφός (σε αγγλόφωνη 

μελέτη του 1964) το χαρακτήρισε 

«αμφιβόλου αυθεντικότητας». Ωστόσο, αυτό 

δεν εμπόδισε τον τέως ευρωβουλευτή της 

ΝΔ Γ. Μαρίνο να το επικαλεστεί σε άρθρο 

του στην εφημερίδα «Το Βήμα», στις 20 

Δεκέμβρη 1992. Τελικά αναγκάστηκε να 

παραδεχτεί δημόσια ότι το έγγραφο ήταν 

όντως πλαστό (εφημερίδα «Το Βήμα», 

10 Γενάρη 1993). Το «Σύμφωνο» του 

Πετριτσίου ανέσυρε ξανά από το βούρκο 

της Ιστορίας ο Α. Ντινόπουλος (βουλευτής 

της ΝΔ, υποψήφιος τότε υπερνομάρχης) 

σε παρουσία του στον τηλεοπτικό σταθμό 

ALTER, την 1η Απρίλη 2008, προκειμένου 

να «αποδείξει» την «προδοτική στάση του 

ΚΚΕ»!

Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΕΑΜ - ΣΝΟΦ

Η υποτιθέμενη αυτή «συμφωνία» φέρεται να 

υπογράφτηκε στις 22 Γενάρη 1944 μεταξύ 

του Α. Τζήμα (εκ μέρους του ΕΑΜ) και 

του Βούλγαρου αξιωματικού Β. Κάλτσεφ 

(εκ μέρους του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Μετώπου - ΣΝΟΦ) στις 

Καρυδιές της Έδεσσας. «Προέβλεπε» τη 

δημιουργία ενός «αυτόνομου Μακεδονικού 

Κράτους Σοβιετικής Οργάνωσης» με 

την παραχώρηση μιας σειράς ελληνικών 

επαρχιών κ.ο.κ. «Οι βαρύτατοι διά το ΕΑΜ 

όροι», διευκρίνιζε ο Χ. Νάλτσας, «δεν 

φαίνονται και παράδοξοι (...) Η συμφωνία 

των Καρυδιών εγένετο κατόπιν “ντιρεκτίβας” 

της Κομιντέρν και άνευ αντιρρήσεως τινός 

του ΚΚΕ».

Τι και αν η Κομιντέρν (Κομμουνιστική 

Διεθνής) είχε αυτοδιαλυθεί το Μάη του 1943, 

σχεδόν οκτώ μήνες πριν την «υπογραφή» 

της επίμαχης «συμφωνίας»; Κατά τους 

παραχαράκτες της Ιστορίας συνέχιζε να 

λειτουργεί, εκδίδοντας ενοχοποιητικές 

ντιρεκτίβες! «Ολόκληρο αυτό το έγγραφο 

είναι παράλογο και σαν περιεχόμενο και 

σαν διατύπωση», τονίζει σχετικά ο Heinz 

Richter. «Εκεί δήθεν ένας Βούλγαρος 

υπογράφει για λογαριασμό της ΣΝΟΦ που 

προσανατολιζόταν προς τη Γιουγκοσλαβία. 

Πρόκειται για αφελή πλαστογραφία των 

ελληνικών κύκλων της δεξιάς». Ο H. Fleis-

cher τη συγκαταλέγει (μαζί με εκείνη του 

Πετριτσίου) ανάμεσα στις γνωστότερες 

πλαστογραφίες «που επί δεκαετίες 

δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν από 

το μηχανισμό προπαγάνδας της ελληνικής 

Δεξιάς» και «είχαν σαφώς κατασκευαστεί 

κατά τη διάρκεια του πολέμου από τους 

πολιτικούς αντιπάλους του ΕΑΜ, κυρίως 

από την ΠΑΟ και τους οπαδούς της».

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ» 

ΓΕΡΜΑΝΩΝ - ΕΛΑΣ

Το «Σύμφωνο» αυτό (που επίσης 

«ανακάλυψε» η ΠΑΟ) φέρεται να 

«συνάφθηκε» την 1 Σεπτέμβρη 1944 στο 

Λιβάδι Χαλκιδικής μεταξύ του Καπετάν 

Κίτσου (συνταγματάρχη του ΕΛΑΣ) και 

του Εριχ Φένσκε (ταγματάρχη, διοικητή 

της μονάδας 31756 και εκπροσώπου των 

ενόπλων γερμανικών δυνάμεων της στρατιάς 

Αιγαίου). «Προέβλεπε» την ανενόχλητη 

υποχώρηση του γερμανικού στρατού από τη 

Μακεδονία, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 

στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ της Θεσσαλονίκης, καθώς 

και βαρέος οπλισμού, πολεμικού υλικού 

κ.λπ. Η «συμφωνία» περί «μη επιθέσεως 

μεταξύ του ΕΛΑΣ και των γερμανικών 

στρατευμάτων» κατεδείκνυε, κατά τον Χ. 

Νάλτσα, το «γεγονός» ότι ο ΕΛΑΣ δεν 

«διεξήγε αγώνα κατά του κατακτητού». 

Επετεύχθη δε - σύμφωνα πάντα με τον ίδιο 

- έπειτα από «μυστικήν επικοινωνίαν» των 

Σοβιετικών και του ΕΑΜ Θεσσαλονίκης με 

το 2ο Γραφείο του Γενικού Στρατηγείου του 

Γερμανικού Στρατού στην πόλη.

Έλα όμως που «όπως εξάγεται από τους 

γερμανικούς καταλόγους των αξιωματικών», 

μας πληροφορεί ο H. Richter, «δεν υπήρχε 

στη Βέρμαχτ κανένας ταγματάρχης μ’ αυτό 

το όνομα (σ.σ. Εριχ Φένσκε)», ενώ ακόμα 

και «η μονάδα με τον αριθμό 31756 είναι 

ανύπαρκτη και γέννημα φαντασίας (...) Τι 

προπαγανδιστική αξία έχει ακόμα και σήμερα 

(σ.σ. το 1975) αυτό το έγγραφο φάνηκε 

καθαρά το Δεκέμβριο του 1968. Η χούντα 

της 21.4.67 κυκλοφόρησε ένα λεύκωμα 

με τίτλο “Δεκέμβριος 1944 - Δεκέμβριος 

1967”, στο οποίο περιλαμβάνεται και ένα 

“φωτοαντίγραφο” αυτού του ντοκουμέντου».

Η επιπόλαιη κατασκευή του εν λόγω 

εγγράφου βεβαίως αποτελεί το ένα μόνο 

σκέλος στην ιστορική παραχάραξη που 

επιχειρείται εδώ. Το άλλο έχει να κάνει με τις 

διεργασίες που πράγματι έλαβαν χώρα λίγο 

πριν το τέλος του πολέμου, την αντιπαράθεση 

σοσιαλισμού και καπιταλισμού που ερχόταν 

στο προσκήνιο. Όσον αφορά αυτό το 

κομμάτι, λοιπόν, η αλήθεια είναι πως οι ναζί 

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
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δεν είχαν καμιά πρόθεση να παραδώσουν 

εδάφη, οπλισμό ή οτιδήποτε άλλο στους 

κομμουνιστές. Αλλού είχαν στρέψει το 

ενδιαφέρον και τις ελπίδες τους, γεγονός που 

καταδεικνύεται από πληθώρα ντοκουμέντων:

Στην αναφορά του στρατάρχη Μαξιμίλιαν 

φον Βάικς στον αρχηγό του Ηγετικού 

Επιτελείου της Βέρμαχτ Αλφρεντ Γιοντλ 

(2 Σεπτέμβρη 1944) τονιζόταν μεταξύ 

άλλων πως «είναι ζωτικό αγγλικό συμφέρον 

να πάρει στα χέρια της (σ.σ. η Αγγλία) 

τις κατεχόμενες τώρα από τη Γερμανία 

θέσεις - κλειδιά της Ελλάδας, χωρίς 

να δημιουργηθεί χρονικό κενό που θα 

έδινε στις κομμουνιστικές συμμορίες τη 

δυνατότητα ανατροπής της υπάρχουσας 

τάξης πραγμάτων και της κατοχής πριν τους 

Άγγλους. Η αναγκαιότητα σε περίπτωση 

γερμανικής εκκένωσης, να πάρει σταθερά 

στα χέρια του την Ελλάδα πριν από τους 

Έλληνες κομμουνιστές ή και πριν από τους 

Ρώσους, είναι το κίνητρο για το Συμμαχικό 

Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής στο 

Κάιρο. Αυτό εξηγεί την αναγγελθείσα 

προσφορά του συνταγματάρχη “Τομ” στον 

Ζέρβα και τις βολιδοσκοπήσεις μέσω των 

ελληνικών καναλιών στην Αθήνα με στόχο 

να επιτευχθεί μαζί μας μια βραχυπρόθεσμη 

προθεσμία για την εκκένωση “χέρι με χέρι”».

Σε τηλεγράφημα του Κουρτ - Φριτς φον 

Γκρέβενιτς προς τον Χέρμαν Νοϊμπάχερ 

στις 3 Σεπτέμβρη 1944 αναφερόταν πως 

«η Ομάδα Στρατιών Ε, Θεσσαλονίκη, 

δίνει ακριβώς τώρα οδηγίες στον Τύπο ότι 

πρέπει να σταματήσει κάθε δημοσιογραφική 

πολεμική κατά του Ζέρβα. Πρωταρχικός 

στόχος είναι (σ.σ. κατά την άποψη της 

Ομάδας Ε) η σύμπραξη όλων των εθνικών 

δυνάμεων κατά του κομμουνισμού». Ο ίδιος 

στις 10 Σεπτέμβρη ενημέρωνε σχετικά με την 

αποχώρηση του γερμανικού στρατού από 

την Κρήτη: «Οι Άγγλοι αφήνουν συνειδητά 

άθικτους τους ανθρώπους μας, παίρνοντας 

υπόψη μια επερχόμενη, που είναι και προς 

το αγγλικό συμφέρον, χρησιμοποίηση κατά 

των μπολσεβίκων».

Στα απομνημονεύματά του ο υπουργός 

Εξοπλισμών και στενός συνεργάτης του 

Χίτλερ, Αλμπερτ Σπέερ, μιλά ανοιχτά για 

συμφωνία μεταξύ των Γερμανών και των 

Βρετανών: «Παρά τον απόλυτο έλεγχο 

των Βρετανών στη θάλασσα, επετράπη 

στις γερμανικές μονάδες να επιβιβαστούν 

και να ταξιδέψουν ανενόχλητες προς την 

ενδοχώρα (...) Σε αντάλλαγμα η γερμανική 

πλευρά συμφώνησε να χρησιμοποιήσει 

αυτά τα στρατεύματα για να κρατήσει την 

Θεσσαλονίκη έως ότου θα ήταν δυνατό να 

καταληφθεί από τις βρετανικές δυνάμεις».

ΟΙ «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ Γ. 

ΣΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

Τα «ντοκουμέντα» που προσκομίζονται εδώ 

αφορούν: α) Ένα «κείμενο» του ΠΓ της ΚΕ 

του ΚΚΕ (το υπογράφει ο Γραμματέας Γ. 

Σιάντος) όπου αναφέρεται σε «συμφωνία» 

με τη Γερμανική Διοίκηση για παύση 

των εχθροπραξιών και διευκόλυνση της 

αποχώρησης του γερμανικού στρατού από 

την Ελλάδα. β) Μία «συμφωνία» του ίδιου 

με τον Γερμανό πρέσβη Γ. Αλτενμπουργκ, η 

οποία «προέβλεπε» την ειρηνική μεταβίβαση 

της εξουσίας από τις δυνάμεις κατοχής στο 

ΕΑΜ.

Στο πρώτο ο Γ. Σιάντος φέρεται να 

ενημερώνει τον Γραμματέα μιας «Επιτροπής 

Πόλης» (ποιας δε λέει) πως «ύστερα από 

διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση 

καταλήξαμε μαζί της σε συμφωνίες», κατά τις 

οποίες «κάθε “σαμποτάζ” ή οποιαδήποτε 

άλλη ενέργειά μας ενάντια οπλιτών ή 

βαθμοφόρων του στρατού κατοχής θα 

γίνεται ύστερα από σχετικάς υποδείξεις του 

αρχηγού της Γκεστάπο. Δώστε επομένως 

εντολή στις Αχτίδες να πάψουν στο εξής οι 

ξεκάρφωτες ενέργειες (...) Ακόμα ανέλαβαν 

την υποχρέωση να μας ειδοποιούν για τα 

μπλόκα και τις συλλήψεις ώστε κανείς να μην 

υπάρχει κίνδυνος για τα μέλη της οργάνωσής 

μας. Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε 

και μεις για την περίπτωση αναχώρησής 

τους από την Ελλάδα. Κανείς δεν πρέπει να 

ενοχληθεί. Αθήνα, 13/8/44. Γ. Σιάντος».

Χώρια από το γελοίο του πράγματος (οι 

επιθέσεις κατά των Γερμανών να γίνονται με 

τη σύμφωνη γνώμη και καθ’ υπόδειξη των 

ιδίων!) και μόνο το σημείο που αναφέρεται 

στα περί «ειδοποιήσεως για τα μπλόκα» 

είναι αρκετό ώστε να αποκαλυφθεί το κατά 

πόσο πράγματι υπήρξε ή όχι μια τέτοια 

συμφωνία. Κάτι τέτοιο διαψεύδεται από την 

ίδια την Ιστορία: Τα μπλόκα στην Κοκκινιά 

στις 17 Αυγούστου και 29 Σεπτέμβρη, το 

μπλόκο στην Καλλιθέα στο μεσοδιάστημα, 

αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της 

πλαστογραφίας. «Από τα μπλόκα που έγιναν 

τον τελευταίο καιρό στις κομμουνιστικές 

συνοικίες», έγραφε στην αναφορά του στις 

25 Αυγούστου ο Φον Γκρέβενιτς προς τον 

Χ. Νοϊμπάχερ, «ιδιαίτερα αιματηρό ήταν 

το μπλόκο της συνοικίας Νέας Κοκκινιάς: 

Δίπλα στις 3.000 συλλήψεις, πάνω από 100 

κομμουνιστές νεκροί, από τους οποίους 

τα δύο τρίτα στη μάχη κι ένα τρίτο (σ.σ. 

εκτελέστηκαν) σαν εξιλέωση για τραυματία 

μοίραρχο. Σε διαμαρτυρία κατά της 

αστυνομικής ενέργειας και της στρατολογίας 

για αναγκαστική εργασία οι κομμουνιστές 

κάλεσαν για σήμερα σε γενική απεργία». 

Κατά τ’ άλλα ΚΚΕ - ΕΑΜ και Γερμανοί τα 

«είχανε συμφωνήσει».

Όσον αφορά τις «τεχνικές λεπτομέρειες» του 

εγγράφου, ούτε η έδρα του ΠΓ ούτε ο ίδιος 

ο Γ. Σιάντος βρίσκονταν στην Αθήνα την 

εποχή εκείνη, αλλά στα Πετρίλια Καρδίτσας. 

Ο Σιάντος επέστρεψε στην Αθήνα μετά την 

απελευθέρωση, στις 16 Οκτώβρη 1944.

Ακόμα πιο εξόφθαλμα πλαστογραφημένη 

όμως είναι η επόμενη «συμφωνία», στην 

οποία κατέληξαν δήθεν ο Σιάντος με τον 

Αλτενμπουργκ τον Οκτώβρη του 1944 

και που επικαλείται στα γραπτά του ο 

Χ. Νάλτσας. Και αυτό βεβαίως γιατί ο 

Αλτενμπουργκ δε βρισκόταν στην Ελλάδα 

από το Νοέμβρη του 1943, όταν και έκλεισε 

οριστικά η γερμανική πρεσβεία, επομένως 

οποιαδήποτε συνάντηση, διαβούλευση 

ή συμφωνία μαζί του θα ήταν μάλλον 

...αδύνατη!

ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ» ΤΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Στις 20 Σεπτέμβρη 1944 «υπογράφτηκε» 

δήθεν στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης 

το ομώνυμο «Σύμφωνο» μεταξύ των 

Φιλίπποβιτς (ΚΚ Βουλγαρίας), Γιούνοφ 

(εκπρόσωπο του βουλγαρικού στρατού), 

Αυγερινού (ΕΛΑΣ) και Στασινόπουλου 

(ΠΕΕΑ), το οποίο «προέβλεπε» μεταξύ 

άλλων: την αμοιβαία υποστήριξη του ΕΛΑΣ 

και του βουλγαρικού στρατού, την κατάργηση 

των συνόρων μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας 

και Σερβίας και -βεβαίως- την ίδρυση 

ανεξάρτητης Μακεδονίας. «Η υπογραφή του 

συμφώνου ανηγγέλθη μετ’ ολίγας ημέρας εις 

την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καΐρου, εις το 

Συμμαχικόν στρατηγείον Μέσης Ανατολής 

και εις τα εν Ιταλία ευρισκόμενα κατά τας 

ημέρας εκείνας κλιμάκια υπό [σ.σ. ποιου 

άλλου;] της Πανελληνίας Απελευθερωτικής 

Οργανώσεως (ΠΑΟ)».

Βεβαίως, τέτοια «Συμφωνία» δεν υπήρξε 

ποτέ. Αυτό που πράγματι υπήρξε ήταν το 

Σύμφωνο που συνήφθη μεταξύ του διοικητή 

των βουλγαρικών στρατευμάτων Ανατολικής 

Μακεδονίας - Δυτικής Θράκης Α. Σιράκοφ 

και του γενικού αρχηγού των εθνικιστικών 

ομάδων Ελλήνων ανταρτών Α. Φωστερίδη 

(Τσαούς Αντών) στις 18 Σεπτέμβρη 1944, το 

οποίο στρεφόταν εναντίον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: 

«Ύστερα από τη συμφωνία αυτή τα τμήματα 

του ΕΛΑΣ που βρίσκονταν στη Δράμα στις 

19 Σεπτέμβρη περιορίστηκαν στο Ινστιτούτο 

Καπνού», ενώ «στις 20 Σεπτέμβρη ο Τσαούς 

Αντών έστησε ενέδρα κι έπιασε τη διοίκηση 

της VI Μεραρχίας [σ.σ. του ΕΛΑΣ]». 

Σύμφωνα με τον στρατηγό Στ. Σαράφη, η 

όλη επιχείρηση διεξήχθη εν γνώσει και με 
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τις «ευλογίες» των Βρετανών αξιωματικών 

Μίλερ και Ρίντελ, που ήταν παρόντες στις 

«διαπραγματεύσεις» με τους Βουλγάρους.

«Οι Αγγλοι και ο Παπανδρέου», γράφει 

ο Β. Γεωργίου, «με φωνασκίες κάλυπταν 

την πολιτική του Μύλλερ και εντείνανε την 

προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τον 

Τσαούς Αντών σαν συμμαχική δύναμη, κατά 

τον ίδιο τύπο που στην Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία, παρουσίαζαν την προδοτική 

οργάνωση ΠΑΟ σαν αντιστασιακή δύναμη 

[...] Ωστόσο, η περίεργη αυτή κατάσταση 

δεν κράτησε πολύ. Οι Βούλγαροι 

αντιφασίστες φαντάροι και υπαξιωματικοί 

έδεσαν το Συράκωφ και τους φασίστες 

αξιωματικούς και οι ισπανικοί πύργοι 

του Μύλλερ καταρρεύσανε. Τη διοίκηση 

του 2ου βουλγαρικού Σώματος Στρατού 

την ανέλαβαν Βούλγαροι παρτιζάνοι, 

που ακύρωσαν τη συμφωνία Συράκωφ - 

Τσαούς Αντών». Όσο δε για τη λεγόμενη 

«Συμφωνία του Μελισσοχωρίου», «οι 

αντιδραστικές δυνάμεις της Αθήνας με τις 

προβοκάτσιες του ψευτοσυμφώνου εκθέσανε 

την αγγλοπαπανδρεϊκή πολιτική σε τέτοιο 

σημείο, ώστε ο Παπανδρέου έσπευσε να 

δηλώσει ότι δεν υπέγραψαν οι κομμουνιστές 

την συμφωνία, αλλά ο Τσαούς Αντών. Κι 

αυτό, γιατί το πραγματικό σύμφωνο Τσαούς 

Αντών-Συράκωφ βρισκόταν στα χέρια του 

ΕΛΑΣ».

Πράγματι, την 1η Οκτώβρη 1944 ο υπουργός 

Εξωτερικών Δραγούμης χαρακτήρισε 

το εν λόγω «Σύμφωνο» ως «δολοπλοκίαι 

του Γκεωργκήεφ»32 (σ.σ. του Βούλγαρου 

Πρωθυπουργού). Ο δε «Ριζοσπάστης», 

στις 3 Οκτώβρη 1944, έκανε λόγο για 

«ξαναζεσταμένο βουλγαρικό ιμπεριαλισμό», 

διατρανώνοντας ταυτόχρονα: «Έξω οι 

Βούλγαροι κατακτητές απ’ τα ελληνικά και 

γιουγκοσλαβικά εδάφη!».

«Ύστερα από τις διαμαρτυρίες του ΕΛΑΣ», 

αναφέρει ο Στ. Σαράφης, «ο ταγματάρχης 

Μύλλερ αντικαταστάθηκε και έφυγε για 

το Κάιρο». Όσο για τον Τσαούς Αντών, 

«ύστερα από τον Δεκέμβρη [σ.σ. του 1944] 

ονομάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση 

έφεδρος λοχαγός, ενώ οι καπεταναίοι του 

ΕΛΑΣ και οι έφεδροι αξιωματικοί που 

βγήκαν από τη Σχολή του ΕΛΑΣ και 

πολεμούσαν διαρκώς τον κατακτητή όχι 

μόνο δεν αναγνωρίσθηκαν από το επίσημο 

κράτος, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονται 

στις φυλακές με ασύστατες και συκοφαντικές 

κατηγορίες. Όλο το Σεπτέμβρη και 

Οχτώβρη που οι Γερμανοί εγκατέλειψαν 

την Ελλάδα το περίεργο είναι ότι όχι μόνο 

τα τάγματα ασφαλείας και τα τμήματα των 

ελλήνων προδοτών που είχαν οργανωθεί 

από τους Γερμανούς εξακολουθούσαν να 

συνεργάζονται μ’ αυτούς ως την τελευταία 

στιγμή να καλύπτουν την υποχώρησή τους, 

αλλά και τμήματα που εξόπλισαν οι Άγγλοι, 

όπως του Τσαούς Αντών, έκαναν το ίδιο 

πράγμα και βοηθούσαν τους Βουλγάρους».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα δεκάδες «ντοκουμέντα» που 

κατασκευάστηκαν τότε επιδίωκαν να 

πλήξουν το κύρος του ΕΑΜ και του 

ΚΚΕ, παρουσιάζοντάς τα ως «αντεθνικά», 

«προδοτικά», που όχι μόνο δεν έκαναν 

αντίσταση, αλλά και συνεργάστηκαν με τον 

εχθρό: ό,τι ακριβώς δηλαδή έπραξαν οι 

εμπνευστές τους! Και όμως, καμιά φορά η 

απάντηση έρχεται από τις πιο «απρόσμενες» 

πηγές. Έκθεση του Foreign Offi ce για 

το 1943 αναφέρει: «Την ίδια στιγμή που 

τα εθνικιστικά και συντηρητικά στοιχεία 

σπαταλούσαν τον χρόνο τους στην αδράνεια, 

το ΕΑΜ τράβηξε μπροστά φτάνοντας ένα 

σημείο στο οποίο μπορεί να ισχυριστεί πως 

είναι ο κύριος αντιπρόσωπος της ελληνικής 

αντίστασης [...] Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 

ότι το ΕΑΜ είναι ο ηγετικός παράγοντας στο 

αντιστασιακό κίνημα, και δικαιολογημένα 

ισχυρίζονται πως ηγούνται του αγώνα τόσο 

για την απελευθέρωση από τον Άξονα, όσο 

και για τις εσωτερικές ελευθερίες [...]

Οι πρώην πολιτικές προσωπικότητες 

απέτυχαν να δείξουν στον λαό οποιαδήποτε 

ηγετική ικανότητα με αυτό ή τον άλλο τρόπο, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής. Κάποιοι 

κάτοχοι μεγάλων περιουσιών είναι αντίθετοι 

στο κίνημα αντίστασης γιατί βλέπουν τα 

τεράστια κέρδη που συσσώρευαν από την 

κατοχή να εξατμίζονται από τον κοινό 

σκοπό [...] Αλλά η μάζα του λαού βλέπει τους 

αντάρτες ως ηγέτες του αγώνα, και η θέση 

που κέρδισε το ΕΑΜ αποτελεί απόδειξη 

πως δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση σε 

αυτό...».

Οι διαπιστώσεις αυτές του βρετανικού 

ιμπεριαλισμού δε γίνονταν βεβαίως με 

σκοπό να αποδώσουν τα εύσημα στο ΕΑΜ, 

αλλά για να εκθέσουν μια κατάσταση που 

ενυπήρχε αντικειμενικά στο διαμορφούμενο 

συσχετισμό δυνάμεων στην Ελλάδα (αλλά 

και ευρύτερα) και αναλόγως να παρθούν 

τα όποια απαραίτητα μέτρα, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συνέχεια της αστικής 

εξουσίας και μετά το πέρας του πολέμου.

«Η μεταβολή της στρατηγικής κατάστασης 

στη Μεσόγειο», αναφέρει ο Richter, οδήγησε 

σε «μια ομαδική έξοδο “εθελοντών” για την 

αντίσταση από την Αθήνα. Στρατιωτικοί και 

πολιτικοί, βασιλικοί και δωσίλογοι έφευγαν 

από την Αθήνα, όπως τα ποντίκια από το 

πλοίο που βουλιάζει, και παρουσιάζονταν 

στο στρατηγείο του Μάγιερς για να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους». Πράγματι, 

Έκθεση του Foreign Offi ce, με ημερομηνία 

27 Ιούλη 1943, μιλά ξεκάθαρα για το πώς 

διάφοροι λεγόμενοι «εθνικόφρονες», οι 

οποίοι «υπήρξαν ενεργοί (ή από την απάθεια, 

αδράνειά τους) συνεργάτες του εχθρού [...] 

τώρα φυσικά κάνουν ύστατες προσπάθειες 

να αποδείξουν -μέσω της βιαστικής 

δημιουργίας νέων “αντιστασιακών ομάδων” 

και της υπογραφής πρωτοκόλλων- την πίστη 

τους στους Συμμάχους».

Από αυτούς, άλλοι ενσωματώθηκαν στον 

ΕΔΕΣ και άλλοι συνέχισαν να δρουν 

μέσα από αυτόνομες ομάδες, διατηρώντας 

σχέσεις τόσο με τους Βρετανούς όσο και 

τις δυνάμεις Κατοχής. Ταυτόχρονα, και «με 

την ανοχή των Βρετανών», τόνιζε ο Rich-

ter, εξαπολύθηκε «μια πλατιά συκοφαντική 

εκστρατεία ενάντια στον ΕΛΑΣ». Το 1944 

ο Λίπερ (αξιωματούχος της Διεύθυνσης 

Πολιτικού Πολέμου της Βρετανίας) εξέδωσε 

την εξής οδηγία προς τα ΜΜΕ: «Γενικά, 

κανένα εύσημο, οποιουδήποτε είδους δεν 

πρέπει να δίνεται στον ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ». 

Είναι σαφές πως όλα αυτά αξιοποιήθηκαν 

από το βρετανικό ιμπεριαλισμό και ως 

ένα μέσο πίεσης στο ΕΑΜ. Πρόκειται 

για «σημάδια» που καταδείκνυαν πως η 

«αντιφασιστική συμμαχία» έφτανε στο 

τέλος της. Οι αδυναμίες στη στρατηγική 

του Κομμουνιστικού Κόμματος θα 

απέβαιναν καθοριστικές στην υποτίμηση των 

«σημαδιών» αυτών.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που ΕΑΜ και 

ΕΛΑΣ ρίχνονταν ολόπλευρα στη μάχη κατά 

των δυνάμεων Κατοχής και των ντόπιων 

συνεργατών τους, οι αστικές δυνάμεις 

-φιλογερμανικές και φιλοβρετανικές εξίσου- 

προετοιμάζονταν σε αγαστή συνεργασία 

για τη μάχη της επόμενης μέρας: τη μάχη 

για την εξουσία. Έκθεση του υποστράτηγου 

Εριχ Σμιτ-Ρίχμπεργκ (επιτελάρχη της 

Ομάδας Στρατιών Ε) για το δίμηνο Ιούλης-

Αύγουστος 1944 αναφέρει γύρω από 

την ανάπτυξη της πάλης του ΕΑΜ λίγο 

πριν την απελευθέρωση: «Η εγκληματική 

συμμοριακή δράση έχει προσλάβει άγνωστη 

ως τώρα διάσταση. Πράξεις δολιοφθοράς 

κατά των συγκοινωνιακών συνδέσεων, 

καλά οργανωμένες επιδρομές και επιθέσεις 

εναντίον βάσεων και χωριών που κατέχονται 

από δικά μας τμήματα, αποτελούν σχεδόν 

καθημερινά φαινόμενα». Στον αντίποδα «η 

εθνικοδημοκρατική κατεύθυνση (ο ΕΔΕΣ), 

που πολιτικά βρίσκεται στη γραμμή της 

εξόριστης κυβέρνησης Παπανδρέου, 

προσπαθεί πάντα να διαβεβαιώσει τη 

δύναμη κατοχής για τη νομιμοφροσύνη 

της ώστε άθικτη να προετοιμαστεί για 

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
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τον επερχόμενο στρατιωτικό και πολιτικό 

αγώνα για την εξουσία». Άλλωστε, όπως 

αναφέρουν διάφορες γερμανικές πηγές, ήδη 

από τα τέλη του 1943 είχε «κλειστεί μια 

σιωπηρή συμφωνία να μη γίνονται αμοιβαία 

εχθροπραξίες στην περιοχή των εθνικών 

ανταρτών».

Το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν είχε και το ίδιο 

προετοιμαστεί για τον επερχόμενο πολιτικό 

και στρατιωτικό αγώνα (δηλαδή δεν μπόρεσε 

να εντάξει την εθνικοαπελευθερωτική πάλη 

σε στρατηγική για την εργατική εξουσία), 

αντίθετα είχε εγκλωβιστεί στις Συμφωνίες 

με τους «συμμάχους» Βρετανούς και τον 

αστικό πολιτικό κόσμο στο Κάιρο, σε 

καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι όση 

λάσπη και αν ρίξουν παλαιοί και σύγχρονοι 

θαυμαστές του Γκαίμπελς, θα μπορέσουν 

ποτέ να διαγράψουν ή να αμαυρώσουν 

το ρόλο του ΚΚΕ στον αντιφασιστικό - 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του λαού 

στην Κατοχή και γενικότερα. Κλείνουμε, 

αναγράφοντας το ακόλουθο απόσπασμα από 

την απόφαση - κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ 

της 3 Αυγούστου 1944: «Κομμουνιστές! 

Ξεσηκώστε, οδηγήστε το λαό και το στρατό 

μας στη μάχη. Σε γενική έφοδο για τη 

λευτεριά. Πολεμήστε στις πρώτες γραμμές. 

Μεταδώστε σ’ όλο το λαό τόλμη και 

αποφασιστικότητα, το πνεύμα της δράσης 

και της νίκης. Πολεμήστε και απελευθερώστε 

στην Ελλάδα. Όλοι επί ποδός πολέμου!».

(Αναδημοσιεύεται από την ΚΟΜΕΠ, 2013 

χωρίς τις σημειώσεις λόγω χώρου) 

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Της Άννας Κεφαλέλη

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞  ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, Σ. Κ. ΜΑΥΡΙΔΗ

Οι αναζητήσεις μου, φέρνουν και τις 

εκπλήξεις. Εδώ ρωτώ, εκεί ψάχνω και 

πολλές φορές δεν προλαβαίνω. Ονόματα 

κρατώ και στη σειρά τα βάζω. Να, έναν-

έναν θέλω να τους βρω, να τους γνωρίσω, 

να τους ακούσω. Έτσι ζωντανά, όπως αυτοί 

ξέρουν. Οι στιγμές είναι μεγάλες. Τους 

ακούω και δεν παίρνω τα μάτια μου από 

πάνω τους.

Διαβάζω τα ονόματα που θέλω να 

συναντήσω. Αργώ και λίγο… Να που 

με προλαβαίνουν και καμιά φορά. Αυτό 

συνέβη και με τον σ. Κώστα Μαυρίδη. 

Κοινός φίλος μάς αντάμωσε. 

Ήξερα πως δούλεψε στα χρόνια 

της παρανομίας εδώ στην περιοχή 

Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να μην πάει το 

μυαλό μου και στον πατέρα μου. Εδώ, της 

περιοχής ήτανε. Στα ίδια μονοπάτια και 

ο δικός μου πατέρας. Τώρα είμαι έτοιμη 

να συναντήσω τον σύντροφο Κώστα, 90 

χρονών πια. Η λαχτάρα μου μεγάλη. Το 

χτυποκάρδι μου ασταμάτητο, όπως κάθε 

φορά.

Δε χωράει καθυστέρηση. Σε δύο μέρες 

είμαι στο σπίτι του. Έχω και παρέα τον 

φίλο μου τον Γιάννη Κουμποτή από τη 

Θέρμη. Δική του προσπάθεια ήταν τούτη 

η συνάντηση με τον αγωνιστή Κώστα 

Μαυρίδη. Φτάσαμε. Ανταμώσαμε στο σπίτι 

του κι όλοι μουδιασμένοι όπως κάθε αρχή 

γνωριμίας.

Γρήγορα όμως μπήκαμε στο θέμα. 

Ιστορία και πάλι Ιστορία. Το βλέμμα μου 

καρφώθηκε στο τραπεζάκι. Μπα… βλέπω 

το βιβλίο της μητέρας μου. Έκπληξη 

μεγάλη. Μόλις ήμουν έτοιμη να του κάνω 

δώρο τούτο το βιβλίο. Ο μπάρμπα Κώστας 

διαβασμένος καλά βλέπω. Ξέρω, αγαπάει 

πολύ τα βιβλία. Αρχίζει το σχόλιο κι εγώ 

δεν παίρνω ανάσα. Με ενδιαφέρει άμεσα. 

Επιμελήθηκα τα χειρόγραφα της μητέρας 

μου. Δεν ήταν και εύκολη δουλειά… Τα 

γράφω όμως όπως τα άκουσα σήμερα, 

χωρίς ούτε ένα «ΚΑΙ» παραπάνω. 

Πολλές περιγραφές και εκτιμήσεις άκουσα 

για το βιβλίο αυτό, αλλά ο μπάρμπα 

Κώστας πιάνει και άλλες πτυχές. Να τι λέει: 

«Λοιπόν, αυτό το γραπτό, έχει κανονική 

ροή… Από τη χειρόγραφη σελίδα 

καταλαβαίνω πως έχει μόνο το Δημοτικό 

Σχολείο. Τότε με το ζόρι συνεχίζανε 

τα παιδιά την μόρφωση… και ξέρω ότι 

δεν μπορούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να 

μας εξηγήσει αν έγραψε έτσι ή αλλιώς… 

Εδώ η Τασούλα (Κεφαλέλη, η μητέρα 

μου) εξηγείται τίμια και παστρικά. Εγώ 

είμαι αυτή που βλέπετε, έκανα αυτή την 

διαδρομή, πέρασα αυτά που πέρασα, σας 

τα αφήνω… Δηλαδή, έγραψα αυτή την 

μαρτυρία και σας την αφήνω… Και μακάρι 

να το κάνανε και άλλοι, και θα ήτανε ένα 

τέτοιο βουνό (με καταθέσεις, μαρτυρίες 

ιστορικές). Από κάθε άποψη θα είχαμε 

εμπλουτίσει την ιστορική βιβλιογραφία μας. 

Και λέω εγώ… η Τασούλα συμπεριφέρθηκε 

πολύ τίμια εδώ, δεν κρύβεται. Σου λέει 

ΑΥΤΗ είμαι… Τώρα εδώ, ας είναι καλά 

και η κόρη», ήταν το κλείσιμο του μπάρμπα 

Κώστα. Ναι, ήθελε να μου πει με αυτόν 

τον τρόπο ίσως το μπράβο του. Σε κάθε 

κουβέντα όμως ο μπάρμπα Κώστας μας 

αραδιάζει προβληματισμούς και σκέψεις γι’ 

αυτό που έπρεπε να κάνουν οι Αγωνιστές, γι’  

αυτούς που έπρεπε κάτι να μας αφήσουν…

«Μου έρχεται στο μυαλό τόσος κόσμος που 

πέρασε από φυλακές και εξορίες κι άλλοι 

τόσοι που σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν, 

έφυγαν από τη ζωή… Τι θα τους πούμε; 

Ελάτε να κάνετε δουλειά; Αυτοί φύγανε 

τώρα. Όμως, αυτοί που μείνανε; Αν τους 

παρακινούσαμε κατάλληλα ή βοηθιόμασταν 

κατάλληλα προς την κατεύθυνση αυτή, ίσως 

να μένανε και κάποια γραπτά. Δηλαδή οι 

συνθήκες που περάσαμε στις φυλακές, 

θανατοποινίτες με απεργίες πείνας… Με 

απεργίες με νεκρούς και θύματα δίπλα 

μας… Όλο αυτό το πράγμα μπορώ να πω 

ότι στην πλειοψηφία του χάθηκε»…

Εμένα, όλος αυτός ο προβληματισμός 

με συγκινεί αφάνταστα. Ανυπομονώ να 

ακούσω τη δική του ιστορία. Η κουβέντα 

μας δεν κρατάει σειρά. Θέλω με τον Γιάννη 

να ακούσουμε πολλά. Οι ερωτήσεις μας 

ανακατεμένες και η κουβέντα μάς πάει πότε 

μπρος και πότε πίσω. Δεν κρατάμε ούτε τη 

συνέχεια των γεγονότων. Κάθε ιστορική 

αναφορά του μπάρμπα Κώστα έχει την αξία 

της για την επόμενη γενιά. Και συνεχίζει ο 

μπάρμπα Κώστας:

«Έκανα πολλά χρόνια φυλακές και 

εξορίες… θα σας περιγράψω λίγες στιγμές 

μελέτης μας μέσα εκεί… Δηλαδή, ξεκινούσε 

η μελέτη από κάποια βάση, κάποιο θέμα. 

Αρχίζαμε από το πώς να μελετάμε, από 

το βιβλιαράκι του Γλυνού, το διάγραμμα, 

η βιβλιογραφία, ερωτηματολόγιο και μετά 

ακολουθούσαν τοποθετήσεις και σχόλια. 

Μετά επανέλεγχος των σημειώσεων που 

κρατήσαμε, επαλήθευση για να δούμε αν 

κάνουμε και λάθη. Μπορεί και οι πιέσεις 

που είχαμε ο καθένας (προσωπικές) να ήταν 

και αυτές διαφορετικές. Αφού τα περνάγαμε 
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από τέτοιο κόσκινο ας πούμε, περνούσαμε 

στην επόμενη φάση. Δημιουργούσαμε 

ομάδες μελετών ανάλογα με τα θέματα και 

τα επαγγέλματα. Εδώ άρχιζε η κατανομή 

εργασίας: εσύ θα πάρεις το πρώτο μέρος, 

εσύ το δεύτερο… και το προχωράμε προς 

το τέλος όπου ακολουθούν και προτάσεις. 

Τώρα να δούμε και που καταλήγουμε. 

Εκεί που γίνονταν οι προσπάθειες ήμασταν 

χωρισμένοι σε επαγγέλματα: μελισσοκόμοι, 

σιτοπαραγωγοί, ελαιοπαραγωγοί κ.λπ. Σε 

κάθε περίπτωση είχαμε ορίσει το προϊόν 

μας. Παράδειγμα το μέλι: πρέπει να είναι 

καθαρό, με τα συστατικά που έχει και 

προφανώς μιλάμε για το Ελληνικό. Πως το 

ξεχωρίζουμε από το μέλι άλλων χωρών»… 

Ακούμε, ακούμε και στο μυαλό μου βροχή 

οι ερωτήσεις.

Δειλά, δειλά διακόπτουμε. Και πόσα χρόνια; 

Και πού οι γιάφκες; Και για το Δικαστήριο; 

Και για τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη 

προς Χορτιάτη και Χολομώντα; Τι να 

προλάβουμε να πούμε; 

Η Ιστορία σε δυο – τρεις ώρες δε χωράει. 

Και συνεχίζει ο μπάρμπα Κώστας:

«Μπήκα είκοσι χρονών και βγήκα στα 

τριάντα δύο μου. Έκανα εξορίες αλλά 

έκανα και 12 χρόνια φυλακή. Εκείνη την 

εποχή, Φεβρουάριο του 1947, η καλή μου 

τύχη ήταν ότι στην Ελλάδα ήρθε κλιμάκιο 

του ΟΗΕ προσκεκλημένο της Ελληνικής 

Κυβέρνησης για να διερευνήσει ένα θέμα. 

Δηλαδή, αν οι βόρειες χώρες, γείτονές μας, 

βοηθούν το Δ.Σ.Ε. Επειδή η επιτροπή 

αυτή θα μεταφερόταν στην Θεσσαλονίκη 

ακριβώς εκείνες τις μέρες, ήρθε ένα 

διάταγμα που έλεγε να μετατραπούν οι 

θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη. Και 

αυτό όχι λόγω καλοσύνης, αλλά, για να 

αποφευχθούν οι εκτελέσεις που σταματημό 

δεν είχαν. Το αδίκημα που μας βάρυνε 

εμένα και την ομάδα μου ήταν πολύ σκληρό. 

Ήταν το αδίκημα του στρατολόγου. 

Δηλαδή, σύμφωνα με την καταδίκη, 

στρατολογούσαμε άτομα προκειμένου 

να τους προωθήσουμε στο βουνό, να 

επανδρώσουν τις αντάρτικες ομάδες. 

Επειδή η παρουσία των εκπροσώπων του 

ΟΗΕ εμπόδιζε τις εκτελέσεις που γίνονταν 

κάθε μέρα, ήταν αδύνατον να εφαρμόσουν 

τις δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, η ποινή 

θανάτου κατέβηκε σε ισόβια. Δικάστηκα σε 

12 χρόνια και τα έκανα ολόκληρα. Τίποτα 

λιγότερο. Όσο για τις διαδρομές, τι να 

σας πω; Ξεκινήσαμε με δύο μονοπάτια. 

Το ένα δρομολόγιο ήταν προς το Πάικο. 

Το ραντεβού μας ήταν στην οδό Ειρήνης 

και από εκεί, μέσω του Βασίλη και άλλων 

συνδέσμων προς το Πάικο. Το δεύτερο 

δρομολόγιο ήταν προς το Χορτιάτη και 

από εκεί προωθούνταν προς Χολομώντα»… 

Ωχ λέω μέσα μου, κάτι τέτοιο άκουγα από 

τον πατέρα μου. Ήταν οι διαδρομές αυτές 

από τα παιδικά μου ακούσματα. Θυμάμαι 

τις περιπέτειες που μας έλεγε, τους 

παράνομους και κυνηγημένους αριστερούς 

που προσπαθούσαν να τους φέρουν σε 

επαφή με τις αντάρτικες ομάδες. 

Με συναρπάζει η κουβέντα. Δεν σταματώ 

να τρέχω από εδώ και από εκεί. Δε θέλω 

να χάσω την ευκαιρία. Δεν θέλω να τον 

κουράσω κιόλα. Αποφεύγω τη συνέχεια κι 

αλλάζω λίγο την κουβέντα.

Αρχίζω και ρωτώ μήπως γνωρίζει για 

ένα βιβλίο με τίτλο «Θητεία στο ΔΣΕ», 

του Αριστείδη Ιωαννίδη (Πλάτων)… Το 

ξέρω, έχω μόνο λίγες σελίδες με αναφορά 

στον πατέρα μου. Προσπάθησα πολύ να 

το βρω τούτο το βιβλίο. Δεν τα κατάφερα 

αλλά και δεν το ξέχασα. Τώρα ρωτώ και 

τον μπάρμπα Κώστα, κι ας μην ελπίζω και 

πολύ… Δεν πρόλαβα να τελειώσω και ο σ. 

Κώστας το φέρνει σε δύο λεπτά. Λες και 

το είχε κάτω από το μαξιλάρι. Κι εγώ, πώς 

να μην τρέμω; Πώς να μην δακρύσω; Πώς 

να κάνω τον κόμπο να πάει λίγο πιο πέρα; 

Στιγμές που δεν περιγράφονται. Μού κάνει  

τη χάρη. Θα το πάρω, θα το διαβάσω, θα 

το επιστρέψω. Ήταν το μεγάλο δώρο μας.

Και πριν αναχωρήσω ακολουθεί η επόμενη 

έκπληξη. Χαζεύω τα μικρά καδράκια στον 

τοίχο του σαλονιού. Βλέπω, είναι έργα του 

σ. Φαρσακίδη, ζωγράφου και συγγραφέα 

πολλών βιβλίων. Τι να πω; Τι να ρωτήσω; 

Αρχίζω και ρωτώ μουδιασμένη: τον ξέρεις; 

Μήπως ήσασταν και μαζί; Στιγμές που η 

πένα σταματάει. Στιγμές που παγώνει το 

ΕΙΝΑΙ μου… Λίγη ανάσα παίρνουμε. 

Κρατώ το μικρό βιβλιαράκι, το αγκαλιάζω, 

το κοιτάω μπρος, πίσω και δεν το αφήνω. 

Ήταν η πρώτη έκπληξη που δεν την ξεχνάω 

και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η δυσκολία 

μεγάλη. Πού; Μήπως ανταμώσατε πουθενά; 

Και τότε ξανά κάθομαι. Ακούω το ΝΑΙ, 

στην Μακρόνησο, εκεί που γνώρισα 

πολλούς… Βιάζομαι να του πω ότι τον ξέρω, 

τον βλέπω, τον αγαπώ πολύ. Όπου νάναι 

θα τον ξαναδώ. Και ο μπάρμπα Κώστας, 

ο Μακρονησιώτης  λαχτάρησε. Θέλει να 

τον δει. Θέλει να δει τον συναγωνιστή, τον 

Μακρονησιώτη Φαρσακίδη. Έχει λίγα 

χρόνια να τον δει.

Φοβάμαι να το υποσχεθώ. Φοβάμαι να 

μην βιαστώ. Φοβάμαι μην εκτεθώ. Με 

μια μικρή υπόσχεση «θα προσπαθήσω» 

τον χαιρετάω. Και το βιβλιαράκι στο χέρι 

σφιχτά κρατούσα. Και όλα έγιναν γρήγορα, 

γρήγορα, και το βιβλιαράκι ρούφηξα μέχρι 

το πρωί, και το ραντεβού στο σπίτι μου 

άρχισα να ονειρεύομαι. Και όπως πάντα 

ο σ. Φαρσακίδης μου απλώνει το χέρι. 

ΝΑΙ, ΝΑΙ, το δέχεται, το θέλει πολύ. Θα 

βρεθούμε και γρήγορα. Ανυπομονώ.

Τι είναι και αυτό; Γίνομαι παιδί και το 

θέλω αμέσως. Κάνω όνειρα και σκέψεις. 

Να, θα ανταμώσουν εδώ πάλι, δύο 

συναγωνιστές, γνώριμοι από τα πέτρινα 

χρόνια της παρανομίας, από τις γειτονιές 

της Θεσσαλονίκης… από τα ραντεβού τους 

και τους κίνδυνους…

Τα καταφέραμε, ίσα, ίσα που τελείωσα 

το βιβλίο, να ξενυχτήσω και λίγο, να 

περπατήσω λίγο νοητά στα ίχνη του πατέρα 

μου. Να με πιάνει και να μου δείχνει, να 

εδώ, να εκεί, να παραπέρα… Και όλα στο 

ταξίδι της νύχτας… Τώρα έχω μπροστά 

μου την υπόσχεση.

Δύο συναγωνιστές περιμένουν, ανυπομονούν 

και τα καταφέρνουμε. Είμαστε έτοιμοι. 

Στις 17-01-2016, όλα είναι έτοιμα.

Το πρώτο μας αντάμωμα εδώ. Εγώ την 

προετοιμασία και ο σύζυγος τα δικά του 

τρεξίματα και όλοι μαζί για τούτη τη στιγμή 

στο σπίτι μας. 

Μαζί έρχονται οι σύντροφοι. Περιμένω και 

την κυρά Δέσποινα, σύζυγο του Μιχάλη 

Σανίδα από την Θέρμη. Άλλος πάλι 

συνεξόριστος του μπάρμπα Κώστα. Μαζί 

και στην παρανομία εδώ στη Θεσσαλονίκη. 

Τον πρόλαβα, τον γνώρισα τον μπάρμπα 

Μιχάλη εδώ στη Θέρμη. Έμαθα πως ήταν 

μαζί με τον πατέρα μου… Δεν πρόλαβα 

όμως να τον έχω εδώ στην παρέα μας. Δεν 

πρόλαβα να ακούσω αναφορές στην Ιστορία. 

Την αρχή την κάνει ο Φαρσακίδης και η 

κουβέντα μάς πάει στον Χορτιάτη. «Εκεί 

έγινε μακελειό. Κάνανε έφοδο. Σκοτώσανε 

τρεις. Τους εκτέλεσαν εν ψυχρό». Ο 

Γιάννης Κουμποτής στην παρέα μας. 

Διακόπτει, θέλει να μάθει: ήταν τρεις, ήταν 

τέσσερις; Τελικά πόσοι; Και ο Φαρσακίδης  

Γιώργος που τα έζησε όλα μάς λέει: «ήταν 

τρία παλικάρια και μία γυναίκα, η Σοφία 

Κασιμάτη. Και συμπληρώνει: τους τρεις 

τους εκτέλεσαν, η Σοφία αυτοκτόνησε.

Και το μυαλό μου τρέχει πάλι στο βιβλίο 

Έπεσαν για τη ζωή. Ψάχνω να δω αν 

υπάρχουν έστω δύο αράδες για την Σοφία 

Κασιμάτη, και βρίσκω στη σελ. 359 του 

βιβλίου: «Κασιμάτη Σοφία από την 

Τούμπα της Θεσσαλονίκης. 23 χρονών. 

ΕΛΑΣίτισσα στην Κατοχή. Σκοτώθηκε 

το Νοέμβριο 1946 σε εχθρική ενέδρα 

στο Χορτιάτη, ενώ έβγαινε από τη 

Θεσσαλονίκη για να πάει στο Δ.Σ.Ε.»

Δεν προλαβαίνω την κουβέντα. 

Λαχανιασμένη τρέχω στον επόμενο, μπας 

και βρω αναφορά για τον νεαρό Κομνηνό 

της παρέας. Σα να με περιμένουν. Ούτε να 



22 Καλημέρα 3

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, Σ. Κ. ΜΑΥΡΙΔΗ

κουραστώ δεν με αφήνουν. Τον συναντώ στη 

σελ. 498 του ίδιου βιβλίου, τόμος 7γ με τα 

παρακάτω: Κομνηνός Σπύρος (αδερφός 

του Αντρέα)- Φοιτητής Ιατρικής, 

κάτοικος Θες/νίκης. ΕΠΟΝίτης. Μέλος 

του ΚΚΕ. Σκοτώθηκε σε συμπλοκή 

με τμήμα κυβερνητικού στρατού στο 

Χορτιάτη, καθώς έβγαινε από τη Θεσ/

νίκη στο βουνό, στις 17/9/1946, για να 

καταταγεί στο Δ.Σ.Ε, μαζί με άλλους 

συντρόφους του. Ύστερα από προδοσία, 

η ομάδα του κυκλώθηκε από απόσπασμα 

Χωροφυλακής. Πιάστηκε τραυματίας 

και εκτελέστηκε επί τόπου, αφού 

βασανίστηκε».

Την ίδια μοίρα είχε και ο αδερφός του 

Αντρέας, σκοτώθηκε 19/8/1949 στο 

ανατολικό Μπέλες. 

Και τι να πούμε; Οι αναμνήσεις πολλές, 

οι ώρες λίγες… Ακούμε και μαθαίνουμε. 

Να, για την χειροβομβίδα μάς μιλάει ο 

Γιώργος Φαρσακίδης. Την  ρίξανε στο 

αστυνομικό τμήμα. «Ο άνθρωπος που την 

έριξε ήταν εκείνος που με κουβάλησε μετά 

στο Στρατοδικείο για συμμετοχή σε ομάδα 

και μετά έγινε μάρτυρας υπεράσπισης… 

Αυτή την ιστορία την έγραψα στα κείμενά 

μου, στα βιβλία μου» μας λέει ο σ. Γιώργος. 

«Ξέρετε, αυτός πήρε και Μετάλλιο 

Ανδρείας πολεμώντας τους αντάρτες μέσα 

από τις γραμμές του Εθνικού Στρατού. 

Πήγε και τον βρήκε η αδερφή μου η Έλλη 

και του είπε: φέρανε τον Γιώργο από τον Αι 

Στράτη να τον δικάσουν. Ήμουν η πρώτη 

περίπτωση που πέρασε παράπλευρη στο 

τακτικό Δικαστήριο. Δηλαδή δεν πέρασα 

από Στρατοδικείο τελικά».

Ένα πείραγμα του μπάρμπα Κώστα ήταν 

αρκετό να μας ξεμουδιάσει.

«Ε, Γιώργο… απ’ ότι φαίνεται, την μάνα 

σου… της έβγαλες την Παναγία, ε;… 

Ξεροκέφαλος ήσουν, αυτός ήσουν… τα 

γράφεις και στα βιβλία». Και γρήγορη 

η απάντηση του Γιώργο Φαρσακίδη: 

«ναι, αλλά κέρδισε την συμπάθεια των 

δικαστών… και την αφήσανε μέσα… Και 

αφού την αφήσανε μέσα, ήρθε κοντά μου 

και μού λέει ψιθυριστά «πέστα στα ρούσικα» 

(ήταν Ρωσίδα η μάνα) «σε χτύπησαν πολύ»; 

Με ρωτάει… «όχι όσο εσύ»… «Αχάριστε 

άνθρωπε μού λέει». Και συμπληρώνει 

ο μπάρμπα Κώστας: «Δέστε τι βγάζει 

η μηχανή του χρόνου»… Λίγα, λίγα τα 

σκαλίζουμε και προχωράμε. Λοιπόν, για 

την χειροβομβίδα που πετάχτηκε  στο 

αστυνομικό τμήμα δεν ήμουν εγώ. Ή 

χειροβομβίδα έφτασε στα χέρια του 

Παπατσώρη και δεν έσκασε… άντε και 

μετά να πέσεις στα χέρια του… Ο μπάρμπα 

Κώστας συμπληρώνει: «Τότε ήταν της 

μόδας… οι χειροβομβίδες να μην σκάνε…» 

Θυμάται ο Γιώργος το ομορφόπαιδο που 

έριξε την χειροβομβίδα κραυγάζοντας: «Να 

και το παράσημο που πήρες πολεμώντας 

τους αντάρτες». Η αδερφή μου πήγε και 

βρήκε τον Βουτσαλάκη και μόλις την 

είδε, αυτός έβαλε τα κλάματα μπροστά 

της. Ξέρετε, βασανίστηκα άγρια από τον 

Παπαλέξη και το ξέρανε όλοι εκεί γύρω. 

Ο Βουτσαλάκης, κι αυτός ήξερε για τα 

βασανιστήρια και είπε στην αδερφή μου 

πως δεν έβγαλα τσιμουδιά… κι ας ήταν 

όλοι στο χέρι μου όπως έλεγε. Υποσχέθηκε 

όμως ότι όταν θα γίνει η δίκη θα έρθει 

και θα με υπερασπίσει. Στο δικαστήριο 

ένας από τους συνεργάτες μου είπε ότι, ο 

Φαρσακίδης ήταν μαζί μας 

κείνο το βράδυ. Τώρα έπρεπε να το 

επιβεβαιώσει και ο Βουτσαλάκης. Και τον 

ακούω να λέει, ήταν νύχτα, με κοιτάει κείνη 

τη στιγμή και λέει αυτός πρέπει να ήτανε. 

Εγώ πάγωσα. Καθόμουνα και τον 

κοίταγα. Λέω μέσα μου γαμώτο … 

Στεναχωρήθηκα. Έδωσε λόγο στην αδερφή 

μου ότι θα με καλύψει, ότι θα πει πως 

εκείνο το βράδυ δεν ήμουνα εγώ εκεί… 

και τώρα, τι να πω; Μόνο τον κοιτάω. Και 

αφού τελείωσε την κατάθεση, κάνει λίγα 

βήματα, δήθεν απομακρύνεται, και ξανά 

γυρίζει. Φωνάζει και λέει: Κύριε Πρόεδρε, 

μπορώ να ψιθυρίσω μια κουβέντα στον 

κατηγορούμενο παρακαλώ; Πλησιάζει, 

κάτι με ρωτάει κείνη τη στιγμή. Ούτε που 

θυμάμαι τώρα τα λόγια του. Ξέρω μόνο 

πως ήταν άσχετο με την υπόθεση. Και 

σηκώνεται ο Βουτσαλάκης ο Κώστας και 

λέει: κύριε Πρόεδρε, ανακαλώ αυτά που 

είπα. Δεν είναι ο κατηγορούμενος, γιατί 

εκείνη τη φωνή σαν να την ακούω μέσα 

μου»…

Τι να πω και τι να γράψω τώρα εγώ; Βλέπω 

τον Γιώργο Φαρσακίδη να τα περιγράφει 

τόσο ζωντανά, τόσο φορτισμένα και με 

τα δάκρυα της ψυχής που δύσκολα θα τα 

καταφέρω να τα στρώσω στο χαρτί, να τα 

μεταφέρω με τα συναισθήματα που εκείνος 

ζούσε. Περάσανε τα χρόνια και ο Γιώργος 

Φαρσακίδης τον βρήκε σε μια μικρή 

βιοτεχνία. «Κάνα δύο φορές πήγα και τον 

είδα. Του χρωστάω τη χάρη. Μού έσωσε 

τη ζωή και δεν το ξεχνάω.  Αλλά μετά δεν 

είχαμε τίποτα να πούμε. Ήμουν σε πολύ 

δύσκολη θέση». 

Εμείς, τι να πούμε; Ίσως είναι και αυτό 

που συμπληρώνει ο σ. Κώστας: Εξαρτάται 

τι συνέχεια είχε πάρει η ζωή του τότε… 

κατάλαβες; Τώρα μιλάμε για καιρούς πολύ 

δύσκολους. Και συνεχίζει ο Κώστας: 

«Λέμε για Εμφύλιο και Εμφύλιο… Τι 

Εμφύλιο; Η δεξιά είχε τους Αμερικάνους, 

είχε τους Άγγλους. Και οι Άγγλοι βάλανε 

το χεράκι τους, και οι Αμερικάνοι το ίδιο. 

Άρα… ο Δ.Σ.Ε πολεμούσε με όλους 

αυτούς… Ναπάλμ ρίχνανε, με αεροπλάνα 

σκοτώνανε… και αυτοί (δείχνει τον  

Φαρσακίδη) πολεμούσαν με χειροβομβίδες 

που τις ρίχνανε και δεν σκάγανε… ΟΤΑΝ, 

γίνουν όμως οι ανασκαφές της Ιστορίας 

ας πούμε και ξανακοιταχτεί αυτή η 

χρονική περίοδος… θα δείτε ονόματα και 

περιπτώσεις πολλές… Και τότε, τα βάζεις 

όλα σε μία σειρά, σε μία τάξη. Αρκεί να 

σας πω ένα πράγμα. Παράδειγμα: σ’ ένα 

χαρτοκιβώτιο τόσο δα ας πούμε, υπάρχουν 

σημειώματα εκτελεσμένων, σκοτωμένων, 

κυνηγημένων… όπου χαιρετούσαν την 

μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια τους… 

Άρα τι έγιναν αυτά τα πράγματα; Πού 

είναι; Φυλάχτηκαν καλά άραγε; Αυτά τα 

τεκμήρια υπάρχουν; Και πού είναι; Είναι 

σε καλό μέρος; Αντέχουν ακόμα; Γιατί… 

υπάρχει και η φθορά του χρόνου… ε;»
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Βροχή οι ερωτήσεις, μεγάλη η ανησυχία 

τώρα στα 90 του χρόνια. Και δε σταματά. 

Λες και τα έχει γραμμένα ο μπάρμπα 

Κώστας: «Άραγε ποιος χώρος θα τα 

φιλοξενήσει; Και… ξέρετε ε; Πηγαίνοντας 

για την εκτέλεση, έστελνε αυτό το τεκμήριο. 

Και βέβαια, όχι να πούμε αργότερα ότι τα 

χάσαμε και τέτοια… Πρέπει να διασωθούν 

με όλα τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Και 

μετά, όταν πάνε να σκαλίσουν το παρελθόν, 

δεν ξέρω πότε… ίσως το 2000 τόσο… ίσως 

το 3000 θα πάμε»…

Και η κουβέντα μας δεν σταματά. Από το 

ένα θέμα στο άλλο και όλοι μαζί τσιμουδιά. 

Καρφωμένα τα μάτια μου πάνω τους. Πότε 

στον έναν και πότε στον άλλον. Το ίδιο και 

ο φίλος μου ο Γιάννης. Δεν μας παίρνει ούτε 

ανάσα να πάρουμε, αλλά ούτε και πολλές 

ερωτήσεις. Μόνο ακούμε με γουρλωμένα 

τα μάτια μας, τους δύο συναγωνιστές 

Κ. Μαυρίδη και Γ. Φαρσακίδη. Ο ένας 

συμπληρώνει τον άλλον και το παζλ  των 

γνώσεων μας όλο και γεμίζει.

Τους ακούμε συλλογισμένοι. Τη σιωπή 

μας τη σπάει ο Γιώργος Φαρσακίδης: 

«ο Βεργάκης με κατέρρευσε. Ήρθε στο 

κρατητήριο της Ασφάλειας με κάποιον 

υπουργό. Όταν ανέφερε για βασανιστήρια 

στην Ασφάλεια, με ρώτησε σε πόνεσε πολύ; 

Ξέρετε που με βασάνισαν; Να, εκεί, στην 

οδό Απολλωνίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 

εκεί, πίσω από την Αγ. Σοφίας… Με 

κρέμασαν κάποια φορά με το κεφάλι 

κάτω και φωνάζανε: πέφτει, πέφτει, φύγε, 

πέφτει… και δήθεν έρχονται από κάτω 

τρομαγμένοι… τάχα φωνάζουν φύγετε, 

φύγετε, πέφτει, φύγετε… Δημιουργούσαν 

πίεση και ατμόσφαιρα εκφοβισμού στον 

κρατούμενο… Εγώ δεν το πίστεψα ούτε 

στιγμή. Τους ακούω να λένε ίσως αυτό είναι 

το λιγότερο… Αλλά, πως μπορείς να το δεις 

αυτό; Και που να δεις έναν Αβραμόπουλο 

πάλι… Ήταν η κακιά οχιά. Σαν φίδι 

ερχότανε να εκμαιεύσει πληροφορίες. 

Ούρλιαζε, θα σου βάλω καρφάκια στα 

νύχια, θα σε πάω στη Μίκρα, θα σε πάω 

στη Θάλασσα και θα βγεις με το Βοριαδάκι 

και θα πας από πνευμονία, και τότε… 

ούτε βασανιστήρια, ούτε τίποτα». Ήταν 

ο πιο πονηρός συμπληρώνει ο μπάρμπα 

Κώστας: «Όταν με πιάσανε εμένα, και με 

πήγαν στην Καλαμαριά, ήρθε και αυτός ο 

Αβραμόπουλος. Αυτός δεν ήταν κανένας 

άντρας γεροδεμένος ας πούμε. Ήταν μικρών 

διαστάσεων και ήπιων τόνων. Πρωτοστατεί 

χτυπώντας παλαμάκια… είσαι τυχερός. 

Ήρθε να μου τις βρέξει… αλλά δεν ήταν 

εκείνος ο παλαιστής… να με δείρει… και 

δήθεν εδώ ήταν παρθεναγωγείο… Με πήγαν 

στο αποχωρητήριο. Με ένα σπασμένο 

κουπί ακολούθησε η φάλαγγα  που λέμε, 

εκεί, στην πράξη. Βέβαια, άλλο να τα έχεις 

ακούσει και άλλο να τα ζεις στο κορμί σου. 

Και αφού τα δοκιμάζεις, σχηματίζεις και 

άλλη γνώμη. Με σπασμένο κουπί να σου 

τη ρίχνουν αβέρτα, να μην σταματάνε. 

Να σε χτυπάνε με μίσος κι εσύ να είσαι 

ανήμπορος. Να προσπαθείς να κουνάς τα 

πόδια να μην γίνει καμιά θρόμβωση και 

μετά… ακολουθούν άλλα προβλήματα»… 

Ρωτάω παγωμένη, μουδιασμένη από την 

κουβέντα μας, πόσες μέρες εκεί… στα 

βασανιστήρια; Μέχρι να γίνει η δίκη, μού 

απαντούνε. Και παίρνει τη σειρά ο Γιώργος 

Φαρσακίδης και συμπληρώνει: «Δέστε 

τώρα μία άλλη σκηνή. Με φέρανε πρώτη 

φορά στο Αστυνομικό τμήμα, στη λεωφόρο 

Νίκης.  Με βάζουν σε μία μεγάλη αίθουσα, 

μισοσκότεινη. Δύο πάγκοι μέσα. Στον έναν 

εγώ, στον άλλον η Κούλα Ελευθεριάδου. 

Η Κούλα καθόταν απέναντι. Αμίλητη αυτή 

και οι χωροφύλακες γουρλωμένοι γύρω, 

γύρω να πιάσουν κανένα νεύμα επικοινωνίας 

μεταξύ μας. Θέλουν κάτι να δούνε… 

Θέλουν να μάθουν αν γνωριζόμαστε, αν 

έχουμε κάποια σχέση συνεργασίας. Εγώ 

όμως θυμόμουνα αυτά που μας λέγανε στην 

παρανομία: στην Ασφάλεια, θα κλείνεις 

το στόμα, θα κατεβάζεις το κεφάλι και 

δε θα μιλάς. Εγώ, να προσπαθώ να μην 

κάνω ούτε νεύμα, ούτε βλέμμα προς της 

Κούλα. Μας κατέβαζαν πότε στον κάτω 

όροφο και πότε στον απάνω. Μετά, μάς 

πετάξανε… Ζήτησα να κατουρήσω. Όσο 

για τόσο, σε πάνε να κατουρήσεις… μην 

κατουρήσεις και πάνω σου και βρωμήσει 

ο τόπος, ε; Λοιπόν, με πήγαν δύο από τις 

μασχάλες και με πήγαιναν μισοσέρνοντας 

να πάω να κατουρήσω στην αυλή. Εκεί ήταν 

και η Κούλα. Και μου μιλάει. Αυτό που σας 

λέω τώρα είναι φοβερό. Να είναι κοπέλα 

απέναντί σου, να προσπαθεί να σου γνέψει

κράτα γερά, κουράγιο… σύντροφε… 

Μου έδινε κουράγιο η Κούλα. Πήγα να 

κατουρήσω. Με σέρνανε από της μασχάλες 

και βλέπω την Κούλα να κουβεντιάζει με 

κάποιον. Κρατούσε στα χέρια ένα δέμα. 

Επέμενε να μου το δώσει. Να, παρ’ το. 

Είσαι από βασανιστήρια. Για δες, να σε 

σμπαραλιάζουν… και μπροστά να έχεις μία 

όμορφη κοπέλα, να σου γνέψει κουράγιο 

και να σου δώσει και δέμα. Και μέσα στο 

δέμα τι… μισή φραντζόλα ψωμί και δύο 

φέτες χαλβά (της είχανε φέρει από το σπίτι 

οι δικοί της άνθρωποι). Λοιπόν, μου το 

φέρανε το δέμα. Εγώ διαλυμένος από τα 

βασανιστήρια, το βλέπω. Κοιτάω πότε το 

πακέτο και πότε την Κούλα πιο εκεί και 

σκέφτομαι διάφορα. Δεν το πήρα να το φάω. 

Το πήγα κατευθείαν στο μάγουλό μου, το 

φίλησα… σαν να φιλούσα κοπέλα. Μεγάλη 

συγκίνηση. Βρέθηκε μπροστά μία κοπέλα 

και να σου δώσει ένα πακέτο σε τέτοιες 

συνθήκες, και να σου λέει συναγωνιστή… 

Αυτό πια δεν περιγράφεται. Ξέρετε πώς 

τότε, όποιος φύλαγε για απόκρυψη κανέναν 

αντάρτη υπήρχε μία προθεσμία τεσσάρων 

ημερών από τη σύλληψη μέχρι την καταδίκη 

και εκτέλεση. Και ο Παπατσώρης, αυτή 

η οχιά, μάς το έλεγε συχνά. Και τώρα να 

μετράς μία, μία τις μέρες… ώσπου να έρθει 

το τέλος σου, η σειρά σου… Η νέα γενιά 

τα ακούει αυτά σαν μύθο. Κι εμείς λέγαμε 

πόσο θα ζήσουμε; Ξέρεις ποιος ήτανε 

κοντά μου; Ο Νίκος, ο Λιότας. Φοιτητής 

τότε, με πολλές αποδράσεις, ήρωας τότε. 

Ζήτησα λίγο φαγητό για να έχω κουράγιο 

και δύναμη, για να αντέξω λίγο ακόμα στα 

βασανιστήρια… Μέσα εκεί, σε λίγους είχες 

και εμπιστοσύνη γιατί φοβόσουν κιόλας, 

μήπως υπάρχει μεταξύ μας και κανένας 

χαφιές… Πολύ πιθανόν βέβαια. Ο μόνος 

που του είχα μεγάλη εμπιστοσύνη ήταν ο 

Λιότας. Να, εκεί μέσα βρήκε τον τρόπο και 

μου έριξε ξυραφάκι. Το θυμάμαι, το έσπασε 

στα δύο και μου το πέταξε. Το έκρυψα με 

σκοπό αν δεν αντέξω… να μπορώ να το 

χρησιμοποιήσω… Και βλέπω την Κούλα 

να κόβει βόλτες. Οι εκτελέσεις συνεχίζονται. 

Ξέρεις τι έλεγε; Δεν θα ξαναδώ τον ήλιο. 

Κι εγώ να λέω μέσα μου: η Κούλα θα τον 

ξαναδεί… 

Που να ξέρω πως η Κούλα Ελευθεριάδου 

θα εκτελεστεί πριν από μένα κι εγώ θα είμαι 

ελεύθερος». 

Τι να πω; Βάρυνε η ψυχή μας που τα 

ακούγαμε. Μα οι αγωνιστές τίποτα. Τι 90 

χρονών, τι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, τι 

αναμνήσεις είναι αυτές έλεγα μέσα μου. 

Τους κοίταγα κι ένοιωθα περηφάνια. 

Μιλούσαν για το χτες κι ένοιωθες τα λόγια 

τους μετρημένα, σαν να ήθελαν να μας 

πούνε ε… δεν κάναμε και τίποτα… το 

καθήκον μας κάναμε. Αγώνας, Αγώνας, 

Αγώνας. Συνεχίστε, μην περιμένετε. 

Κι έμειναν όρθιοι. Πορεύονται με 

τους αγώνες των Κομμουνιστών. 

Συμπορεύτηκαν με το Κομμουνιστικό 

Κόμμα της Ελλάδας όλα τα χρόνια. 

Τίποτα δεν τους λύγισε. Τους ατσάλωσε. 

Τους έχουμε δίπλα μας και ακουμπάμε 

πάνω τους. Τίποτα. Να, λίγο συλλογιέμαι. 

Κάπου χάνομαι στην Ιστορία, σ’ αυτούς 

που δεν πρόλαβαν να μας πούνε κάτι, 

να γράψουν κάτι. Και ξαφνικά ακούω 

τον μπάρμπα Κώστα να λέει: Είμαστε 

επιζώντες. Του χρόνου δεν ξέρουμε 

που θα είμαστε εμείς. Τώρα είμαστε υπό 

προθεσμία… μας δόθηκε παράταση…

Καλό ταξίδι σύντροφε Κώστα!    



24 Καλημέρα 3
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Της Παρχαρίδου Γεωργίας,  Επιμελήτρια – αρθρογράφος

Τηλ.: 99-202056, E-mail: georgia87378@yahoo.com

Απόγευμα Σαββάτου και με μια κούπα 

ζεστό καφέ προσπαθώ να χαλαρώσω. 

Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, από εκείνες 

που όλα πάνε στραβά από το πρωί και οι 

κακοτυχίες διαδέχονται η μια την άλλη. 

Ένταση, άγχος και νευρικότητα στον 

υπέρτατο βαθμό. Αισθάνομαι έντονα την 

επιθυμία να κοιμηθώ για να μη σκέφτομαι 

τίποτα, να μη νοιώθω τίποτα, να γίνουν 

όλα μια δυσάρεστη ανάμνηση. Αντί αυτού, 

αναγκάστηκα να πάω στο supermarket 

για να κάνω τα βδομαδιάτικα ψώνια του 

σπιτιού, αφού κάτι θα πρέπει να βάλουμε 

στο στομαχάκι μας κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας που ακολουθεί!

Με τα πολλά, καταφέρνω να μπω στο 

σπίτι και σωριάζομαι σε μια καρέκλα της 

κουζίνας. Ένας αναστεναγμός ανακούφισης 

βγαίνει από τα χείλη μου. Μένω για 

λίγα λεπτά ακίνητη και προσπαθώ να 

ηρεμήσω. Μαζεύω όσο κουράγιο μου έχει 

απομείνει και τακτοποιώ τα τρόφιμα, σαν 

ένα προγραμματισμένο ρομποτάκι που 

ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του. Χιλιάδες σκέψεις γυροφέρνουν 

μέσα στο μυαλό μου και με κρατούν σε 

εγρήγορση.  

Και η πολυπόθητη στιγμή επιτέλους 

φτάνει! Μια κούπα ζεστός καφές είναι 

το καλύτερο γιατρικό για την περίπτωσή 

μου! Τον απολαμβάνω καθισμένη στον 

καναπέ του σαλονιού μου, χαζεύοντας 

τους περαστικούς έξω από το παράθυρο. 

Στο ραδιόφωνο σιγοπαίζει ένα τραγούδι 

και οι νότες του πλημμυρίζουν την 

ατμόσφαιρα: «… μα εγώ θα επιμένω 

πάντα να γινόμουνα, πάλι παιδί λίγο να 

βρισκόμουνα, στις ίδιες τάξεις, στα ίδια 

θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω 

αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν 

καχύποπτα, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ’ 

αλλάζω με τίποτα…».

Το τραγούδι με παίρνει πολλά χρόνια 

πίσω, τότε που ήμουν παιδί. Κλείνω τα 

μάτια και μπροστά μου έρχεται η εικόνα 

ενός ανέμελου κοριτσιού, που πάντα 

είχε πιασμένα αλογοουρά τα μακριά της 

μαλλιά. Δεν τ’ άντεχα να πέφτουν μέσα 

στα μάτια μου και να μ’ εμποδίζουν να 

βλέπω την ώρα που παίζαμε κουτσό! Ώρες 

ατελείωτες πια μας «έτρωγε» εκείνο το 

κουτσό! Ιδρώναμε, ξαναϊδρώναμε και η 

μόνη μας έγνοια ήταν να βρίσκονται τα 

πόδια μας μέσα στα τετράγωνα πλακάκια 

του πεζοδρομίου, χωρίς να πατάνε τις 

γραμμές τους, την ώρα που πηδούσαμε για 

να πάρουμε το κεραμίδι!

Φυσικά, ούτε λόγος για υπόδημα 

διαφορετικό από αθλητικά παπούτσια ή 

πάνινα! Ντάλα ο ήλιος του καλοκαιριού 

και το μεσημέρι να μας βρίσκει όλους 

μαζεμένους στην αλάνα της γειτονιάς 

να παίζουμε σχοινάκι ή μήλα και τα 

πόδια μας να «βγάζουνε φωτιές» μέσα 

στα κλειστά, αθλητικά παπούτσια και 

τις κάλτσες! Μάταια μουρμούριζε ο 

φουκαράς, ο πατέρας μου: «Θα σκάσεις, 

παιδάκι μου, με τις κάλτσες μέσα σ’ αυτήν 

την κάψα! Φόρεσε άλλα παπούτσια να 

πάρουν αέρα τα πόδια σου!», αλλά το 

δικό μου μυαλό ήταν πως θα χοροπηδήσω 

καλύτερα, πράγμα που ήταν αδύνατο να 

γίνει φορώντας διαφορετικά παπούτσια!

Η επίσημη ενδυμασία δεν ήταν άλλη από 

φόρμες το χειμώνα και σορτσάκια το 

καλοκαίρι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

όταν το αμόρε ήταν παρόν, φορούσα το 

αγαπημένο, στενό μου τζιν! Πιο αμόρε, 

δηλαδή, που όλα στο μυαλό μου μέσα 

ήταν! Αγάπες και συμπάθειες, τα ζούσα όλα 

μόνη μου μέσα στη φαντασία μου, αφού 

ντροπαλή καθώς ήμουν, δεν υπήρχε ποτέ 

το παραμικρό ενδεχόμενο να επιτρέψω να 

φανερωθούν τα συναισθήματά μου. Έμενα 

να κοιτάζω στα κλεφτά κι αν ποτέ άρπαζα 

ένα βλέμμα του, η καρδιά μου σκιρτούσε 

και βρισκόμουν στα ουράνια. 

Ακριβώς έτσι ήμουν! Ένα αθώο, ανέμελο 

κοριτσάκι με τα μαλλιά πιασμένα 

αλογοουρά, με φόρμες και αθλητικά 

παπούτσια, που μόνη της σκοτούρα και 

ευχαρίστηση ήταν το παιχνίδι. Ατελείωτες 

ώρες παιχνιδιού με τα παιδιά της γειτονιάς 

άλλοτε στην αλάνα και άλλοτε μπροστά 

από την πολυκατοικία, στο πεζοδρόμιο. 

Τίποτα δεν ήταν δυνατό ν’ αποσπάσει 

την προσοχή μας! Που και που άκουγες 

τις φωνές των μαμάδων μας, που βγαίνανε 

στο μπαλκόνι να μας εντοπίσουνε: 

«Δημήτρη! Δημήτρη! Που είσαι, παιδί 

μου;»… «Γεωργία! Ανέβα στο σπίτι να 

φας τη μερέντα σου!»… «Σμαρώ! Σμαρώ! 

Αμέσως πάνω!»… Όπως καταλαβαίνετε, 

δεν αποτελούσα εγώ την εξαίρεση. Ήμουν 

ο κανόνας, αφού όλα τα παιδιά κάπως έτσι 

ήμασταν.

Στη θύμηση όλων αυτών χαμογελώ. 

Ένα αίσθημα νοσταλγίας με διακατέχει. 

Οι εικόνες περνούν μπροστά από τα 

μάτια μου σαν πλάνα κινηματογραφικής 

ταινίας. Αναπολώ εκείνα τα χρόνια, 

που η ανεμελιά και η ξεγνοιασιά ήταν 

πρωταγωνιστές στη ζωή μου. Τα χρόνια 

εκείνα, που μου χάριζαν χαμόγελο στα 

χείλη, λάμψη στα μάτια και ένα φωτεινό 

πρόσωπο. Όλη εκείνην την αθωότητα, 

την παιδική αγνότητα, που γλύκαινε τις 

μέρες μου και μου χάριζε αισιοδοξία για 

τη ζωή. Απολάμβανα την κάθε στιγμή σε 

όλο της το μεγαλείο, χωρίς να χρειάζεται 

ν’ ανησυχώ για τίποτα. Ακόμα και τα 

πιο μικρά και καθημερινά πράγματα μ’ 

έκαναν ευτυχισμένη, γιατί δεν τ’ άφηνα να 

προσπεράσουν. Τα βίωνα, απομυζώντας 

ακόμα και εκείνο το ελάχιστο που είχαν 

να μου προσφέρουν, γεγονός που πλέον 

αποτελεί πολυτέλεια για τον καθένα από 

μας. Τότε, έκανα όνειρα και ζούσα! 

Τώρα, θεατής πλέον στην ίδια μου τη 

ζωή, νοιώθω όλα ν’ αντιπαρέρχονται 

τόσο γρήγορα, τόσο βιαστικά. Η 

καθημερινότητα με παρασύρει μαζί της, 

χωρίς να μου αφήνει κανένα περιθώριο 

ν’ αναπνεύσω. Νοιώθω να πνίγομαι μέσα 

στην πίεση των εξελίξεων, ν’ ασφυκτιώ 

από τη ροή των γεγονότων.  Νοιώθω 

η ίδια μου η ζωή να με προσπερνάει 

και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι 

αισθάνομαι ανίκανη ν’ αντιδράσω. Μένω 

να παρακολουθώ τα τεκταινόμενα, χωρίς 

να μπορώ να εγκλιματιστώ μέσα στις 

συνεχείς μεταλλάξεις που παρουσιάζονται 
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ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

Τι ακριβώς είναι το κρασί;  «Το κρασί 

είναι ένα προϊόν που επιτυγχάνεται 

αποκλειστικά μέσω της ολικής ή μερικής 

αλκοολικής ζύμωσης των φρέσκων, 

αναμειγμένων σταφυλιών ή μούστου από 

σταφύλια».

Επομένως, τα κρασιά δεν 

«κατασκευάζονται», τουλάχιστον με 

κανένα τρόπο στα κελάρια. Τα κρασιά 

προέρχονται από τον μούστο των 

σταφυλιών και αυτό έχει ως προϋπόθεση 

την ύπαρξη των σταφυλιών ως πρώτη ύλη.

Συνεπώς, ο τύπος του κρασιού, η κατάσταση 

του εδάφους και η ξεχωριστή επεξεργασία 

από τον οινοπαραγωγό είναι θεμελιώδη 

ζητήματα για την δημιουργία ενός καλού 

κρασιού. Άλλωστε, υπάρχει πάντα το ρίσκο 

της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, 

κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση για κάθε 

εποχή τρύγου, σε συνδυασμό με το ρίσκο 

της κακής σοδειάς.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Τα κρασιά παράγονται από σταφύλια 

που καλλιεργούνται με την τέχνη και την 

γνώση του οινοπαραγωγού. Η επιλογή 

του κλήματος είναι ένας αποφασιστικός 

παράγοντας για το άρωμα και την γεύση 

του κρασιού. Αν και το κλήμα θεωρείται 

ως ανθεκτικό και προσαρμόσιμο φυτό, δεν 

ευδοκιμούν όλα τα είδη κλήματος ανά τον 

κόσμο.

Το κλήμα είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης 

σακχάρων ανάμεσα σε όλα τα φυτά που 

δίνουν φρούτα στον κόσμο. Μπορεί να 

κατασκευάσει σάκχαρα με τη μορφή 

φρουκτόζης και γλυκόζης και να τα 

αποθηκεύσει στους καρπούς του.

Μερικά σταφύλια αναπτύσσονται καλύτερα 

σε ζεστά κλίματα, ενώ άλλα προτιμούν τα 

ψυχρά κλίματα. Παρόλα αυτά, μέσα στην 

μακρά ιστορία της οινοποιίας, μερικά 

κλήματα κατάφεραν να προσαρμοστούν 

σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, με την 

μέθοδο νέων καλλιεργειών ή κλώνων. 

Σε όλο τον κόσμο, τα περισσότερα 

κρασιά δημιουργούνται χρησιμοποιώντας 

σταφύλια από διάφορα κλήματα, τα 

αποκαλούμενα Κιβέ (Cuvees).

Από τη στιγμή που το κλήμα καθορίζει 

τον χαρακτήρα του κρασιού, μέσα από 

διάφορες συγκεντρώσεις και αναλογίες, ο 

οινοπαραγωγός μπορεί να ανταποκριθεί 

πολύ καλύτερα στην περίπτωση 

ποικιλίας τρύγων και διαφορετικών 

βαθμών ωρίμανσης των σταφυλιών, 

χρησιμοποιώντας διάφορα αμπέλια αντί 

να επιμείνει στο αποκαλούμενο «καθαρό» 

κρασί από ένα μόνο τύπο κλήματος.

ΕΔΑΦΟΣ

Κάθε στρέμμα, κάθε χωράφι και κάθε 

αμπελώνας έχει μια διαφορετική ιστορία 

όσον αφορά στη βλάστηση. Εμπειρικές 

αξίες εφαρμοσμένες ανά τους αιώνες, 

στοιχειοθετούν την ίδρυση της οινοποιίας, 

διότι κάθε τύπος κλήματος προτιμάει 

έναν ειδικό συνδυασμό κατάστασης του 

εδάφους.

Η σύνθεση του εδάφους, είτε είναι 

πετρώδες, με χαλίκια, άμμο ή άργιλο, 

αντανακλάται και στο χαρακτήρα και στο 

φυσικό κλίμα. Συγκεκριμένα, ο μεταλλικός 

άργιλος είναι το πιο δεσπόζον στοιχείο και 

για αυτό το λόγο καθορίζει την πυκνότητα 

του κρασιού.

TERROIR (ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ 

ΚΡΑΣΙ)

Δεν είναι μόνο τα έδαφος που πρέπει να 

λάβει κανείς υπ’ όψιν για την ποιότητα και 

τον χαρακτήρα του κρασιού. Το έδαφος 

είναι μια σύνθεση διάφορων παραγόντων, 

οι οποίοι, εν συντομία, μπορούν να 

συμπεριληφθούν στον όρο Terroir.

Το Terroir είναι πολύ σημαντικό για το 

κρασί διότι αντιπροσωπεύει την φυσική 

ολοκλήρωση της δομής και τη διάταξη 

του εδάφους, το κλίμα, την πολιτιστική 

και ιστορική κληρονομιά του κλήματος 

ή του ίδιου του αμπελώνα. Ο σχετικός 

συμβολισμός και οι διαμορφωμένες 

παραδόσεις της οινοποιίας ονομάζονται 

Terroir. Η δουλειά του οινοπαραγωγού 

είναι να δημιουργήσει αρμονία ανάμεσα 

σε αυτές τις ειδικές συνθήκες.

ΚΛΙΜΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, το 

οποίο επιδρά άμεσα στην βλάστηση και 

στον βαθμό ωρίμανσης του κλήματος είναι 

οι κλιματικές συνθήκες. Όπως συμβαίνει 

και με τα άλλα φρούτα, τα σταφύλια 

χρειάζονται μια συγκεκριμένη ποσότητα 

ηλιακού φωτός για να φτάσουν σε ευνοϊκή 

ωρίμανση. Ποικιλίες σταφυλιών, όπως 

τα Ρίσλινγκ (Riesling), προτιμούν πιο 

δροσερές περιοχές για να αναπτυχθούν. 

Άλλες ποικιλίες, όπως τα Ζιλφάντερ 

(Zinfandel) για παράδειγμα, χρειάζονται 

θερμά κλίματα για να μεγαλώσουν σωστά.

Αμερικάνοι επιστήμονες έχουν 

προχωρήσει στην υπόθεση ότι μια 

περιοχή καλλιέργειας κρασιού πρέπει να 

καθημερινά στη ζωή μου. Φυλακισμένη 

μέσα στα δικά μου «θέλω», στήνω παγίδα 

στον ίδιο μου τον εαυτό, χωρίς να είμαι 

σε θέση ν’ αντιληφθώ την έκταση και τις 

συνέπειες των πράξεων μου.

Ανοίγω τα μάτια μου απότομα. Ένα κύμα 

φόβου με κάνει να τρέμω σύγκορμη. 

Κοιτάζω μ’ επιφύλαξη και αμφιβολία 

τριγύρω μου. Είμαι ακόμα στο σαλόνι 

καθισμένη. Ο κόσμος πηγαινοέρχεται 

στο δρόμο και όλα μοιάζουν να 

κυλούν φυσιολογικά. Κανένας δεν έχει 

αντιληφθεί τις σκέψεις μου, κανένας δεν 

έχει καταλάβει την αγωνία μου. «… 

Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν 

είναι όπως παλιά…», αντηχεί η γνώριμη 

φωνή του καλλιτέχνη από το ραδιόφωνο. 

Ορθώνω ένα τείχος και οχυρώνομαι για 

να προασπίσω τον εαυτό μου. Θέλω να 

διώξω κάθε άσχημη σκέψη, ν’ αποκλείσω 

οτιδήποτε με κάνει να νοιώθω απειλή. 

Κλείνω τα μάτια μου και πάλι. Κλεισμένη 

μέσα στο υπέροχο «κλουβί» μου νοιώθω 

ασφάλεια, μια ασφάλεια που έρχεται να 

επισφραγίζει όλες εκείνες τις ανασφάλειες 

που με στιγμάτισαν μετά τα παιδικά μου 

χρόνια. 

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ; ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ;

Του Κώστα Τσιρτσικου
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έχει τουλάχιστον 2500 ώρες ηλιοφάνειας 

κατά τη διάρκεια του χρόνου και μια μέση 

θερμοκρασία 10°C.

Αν οι κλιματικές συνθήκες σε μια 

περιοχή ποικίλουν και παρουσιάζουν 

ανώμαλες τιμές, τότε αυτή η περιοχή 

θεωρείται ότι έχει «μικροκλίμα». Αυτές 

οι μηδαμινές κλιματικές μονάδες εξηγούν 

το λόγο για τον οποίο συγκεκριμένα είδη 

κρασιών ευνοούνται σε συγκεκριμένες 

περιοχές. Τα αίτια για τις κλιματικές 

ιδιαιτερότητες μπορούν να εντοπιστούν 

στις αποκαλούμενες «αναλογικές επικλινείς 

επιφάνειες», ειδικά στις συσσωρευμένες 

εδαφικές δομές και στην ικανότητα τους 

για απορρόφηση νερού.

Όλα αυτά τα στοιχεία στοιχειοθετούν τη 

βάση για έναν υγιή και ώριμο αμπελώνα, 

αποτέλεσμα του οποίου είναι η ποιότητα 

του κρασιού. Η παραγωγή του κρασιού 

ξεκινά από τους αμπελώνες. Η συμφωνία 

του τύπου του κλήματος με το έδαφος, 

το κλίμα και την τοποθεσία είναι από τις 

πλέον σημαντικές πλευρές της οινοποιίας. 

Τα κλήματα χρειάζονται συνεχή και 

προσεκτική φροντίδα. Τα λιπάσματα και τα 

εντομοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε σπάνιες περιπτώσεις. Από την πρώτη 

εμφάνιση των μπουμπουκιών στο κλήμα, 

μέχρι την πλήρη ωρίμανση των σταφυλιών 

το φθινόπωρο, το αμπέλι περνάει από 

αμέτρητες φάσεις ανάπτυξης. Οι περίοδοι 

άνθισης στην Ευρώπη καθορίζονται 

ανάλογα με την περιοχή και συνήθως αυτές 

είναι από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα 

Ιουνίου. Οι κορυφαίες εταιρίες γενικά 

καλλιεργούν τα σταφύλια χειρωνακτικά, 

μαζεύοντας με τα χέρια μόνο τα σταφύλια 

από τα ώριμα και υγιή αμπέλια.

ΠΩΣ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ;

Τα σταφύλια που έχουν μόλις πολτοποιηθεί 

έχουν συνήθως ένα γκριζοπράσινο χρώμα, 

ανεξάρτητα από το αν ήταν άσπρα ή 

κόκκινα.

Όταν πρόκειται για την παραγωγή 

κόκκινου κρασιού, μια ειδική διαδικασία 

είναι απαραίτητη για  να επιτύχει κανείς 

το χρώμα του κρασιού. Οι φλούδες των 

σταφυλιών, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα 

με τον τύπο του κλήματος, περιέχουν 

ουσίες- εκτός από τα σάκχαρα- οι οποίες 

καθορίζουν την ποιότητα του κρασιού. 

Εκτός από την τανίνη και τμήμα από 

ουσίες που δίνουν γεύση, υπάρχουν επίσης 

χρωστικές ουσίες, όπως η ανθοκαΐνη, η 

οποία είναι υδατοδιαλυτή.

Όσο πιο ώριμο είναι το σταφύλι, τόσο 

υψηλότερη είναι η συγκέντρωση των 

χρωστικών ουσιών, κάτι το οποίο εξηγεί 

το γιατί τα κόκκινα κρασιά από τον Νότο 

έχουν εμφανώς πιο έντονο κόκκινο χρώμα 

σε σχέση με εκείνα που καλλιεργήθηκαν 

σε βορειότερες περιοχές. Αν οι φλούδες 

των σταφυλιών γδαρθούν ελαφρώς κατά 

το πάτημα ή την διαδικασία της άλεσης, ο 

μούστος έρχεται σε επαφή με τις ανοιχτές 

φλούδες των σταφυλιών και απορροφάει το 

χρώμα τους. Για την παραγωγή των ροζέ 

κρασιών, μερικές μόνο ώρες είναι αρκετές 

για να πάρει ο μούστος ένα ελαφρύ ροζ 

χρώμα.

Από την άλλη πλευρά, αν τα σταφύλια 

για το κόκκινο κρασί πατηθούν γρήγορα, 

χωρίς μια μακρά περίοδο ζύμωσης, τότε 

πολύ λίγες χρωστικές ουσίες φτάνουν στο 

μούστο και έτσι αυτός παραμένει άσπρος.

ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Όταν λέμε «προετοιμασία του κρασιού», 

εννοούμε την προετοιμασία των σταφυλιών 

για το κρασί. Η κατάσταση των σταφυλιών 

είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας 

για την ποιότητα του κρασιού, καθώς ένα 

καλό κρασί γίνεται μόνο από καλά και 

υγιή σταφύλια. Παρά την αυξανόμενη 

αυτοματοποίηση στον χώρο της 

παραγωγής, τα οινοπαραγωγικά κτήματα 

που επιδιώκουν την ποιότητα, εστιάζουν 

και πάλι στη χρήση του πιο δαπανηρού 

χειρωνακτικού εργατικού δυναμικού.

Η ακρίβεια, η ευαισθησία και η εργασία 

προσαρμοσμένη στο κάθε άτομο είναι 

προτιμότερα από την γρηγορότερη 

και πιο εύκολη μηχανική επεξεργασία 

γιατί η ποιότητα των μαζεμένων με τα 

χέρια σταφυλιών είναι ασύγκριτη. Οι 

θεριστικές μηχανές που δεν διαχωρίζουν 

τα υγιή από τα προβληματικά σταφύλια 

δεν χρησιμοποιούνται από τα κορυφαία 

κτήματα οινοπαραγωγής.

Από τη άλλη, η τεχνική του κελαριού, η 

οποία αποτελεί εγγύηση για την τήρηση 

συγκεκριμένων στάνταρ υγιεινής, έχει 

αυτοματοποιηθεί. Η ζύμωση γίνεται 

κυρίως στο κρύο κλίμα του βαρελιού από 

ανοξείδωτο ατσάλι, που ελέγχεται από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πάτημα των 

σταφυλιών και του μούστου, καθώς και 

το φιλτράρισμα του άγουρου κρασιού 

και η εμφιάλωση του, γίνονται σχεδόν 

αποκλειστικά από μηχανές. 

Πριν την ανάπτυξη τους στο βαρέλι 

ανοξείδωτου ατσαλιού, όλα τα κρασιά 

ωρίμαζαν σε ξύλινα βαρέλια. Τα μοντέρνα 

«κρασιά βαρελιού» δεν έχουν πια την 

τυπική γεύση των κρασιών που είχαν 

ωριμάσει σε παραδοσιακά βαρέλια.

Συμβαίνει συχνά τα άσπρα και τα κόκκινα 

κρασιά να ωριμάζουν σε μικρότερα 

βαρέλια (255 λίτρα), που λέγονται Μπαρίκ 

(Barriques). Το δρύινο ξύλο έχει ένα 

ιδιαίτερο αποτέλεσμα στο κρασί. 

Στα κρασιά Μπαρίκ, μπορεί κάποιος 

να γευτεί στοιχεία από βανίλια, ξύλο 

και άλλα καβουρντισμένα αρώματα. Η 

ζύμωση των κρασιών σε βαρέλια από 

ανοξείδωτο ατσάλι, είναι παρόλα αυτά, πιο 

οικονομική από την ζύμωση στα βαρέλια 

Μπαρίκ. Τα μικρά βαρέλια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο λίγες φορές διότι η 

γεύση του ξύλου από το οποίο προέρχεται 

το κρασί σταδιακά χάνεται με τη χρήση. 

Πολλοί οινοπαραγωγοί τα χρησιμοποιούν 

μόνο μια φορά.

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΚΡΑΣΙ

Υπάρχουν πολλά στάδια πριν ο μούστος 

γεμίσει το μπουκάλι, όντας ολοκληρωμένο 

κρασί. 

Η επεξεργασία ξεκινάει το φθινόπωρο. 

Αμέσως μετά τον τρύγο, τα σταφύλια 

μεταφέρονται στο πατητήρι για να τα 

επεξεργαστούμε περαιτέρω σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Η επεξεργασία ξεκινάει 

με το πάτημα, δυο μέθοδοι του οποίου 

χρησιμοποιούνται συνήθως. Μερικοί 

οινοπαραγωγοί αφήνουν τα σταφύλια τους 

να περάσουν μέσα από μια μηχανή η οποία 

τα αποστελεχώνει. Με τη μέθοδο της 

πίεσης όλων των στελεχών, η οποία είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή σαμπάνιας, 

τα σταφύλια πιέζονται μαζί με τα στελέχη. 

Αυτή η επεξεργασία είναι πολύ πιο ήπια, 

ώστε η σάρκα των σταφυλιών να βγει μόνο 

κατά την διαδικασία της πίεσης. Η πίεση 

του πατήματος μετριέται και ελέγχεται 

σύμφωνα με τον τύπο του κλήματος, το 

βαθμό ωρίμανσης και την κατάσταση της 

υγείας των σταφυλιών.

Όταν ο μούστος έχει πατηθεί, τον 

ρίχνουμε σε δοχεία ζύμωσης. Από αυτή 

τη στιγμή, η μαγιά αρχίζει να δρα και να 

μετατρέπει την φρουκτόζη σε αλκοόλη. 

Αν δεν υπάρχει αρκετή μαγιά στον 

μούστο, προστίθεται βιολογική μαγιά, για 

να ξεκινήσει η ζύμωση. Αν η διαδικασία 

της ζύμωσης είναι επιτυχής, το κρασί δεν 

θα πάρει καμία δυσάρεστη απομένουσα 

γεύση.

Τα λευκά κρασιά χρειάζονται περίπου 

τρεις με πέντε εβδομάδες για να ζυμωθούν. 

Τα λεπτά, γλυκά κρασιά χρειάζονται τρεις 

μήνες. Ο ρυθμός της ζύμωσης εξαρτάται 

από την θερμοκρασία στο κελάρι ή το 

ζυμωτικό δοχείο: όσο πιο υψηλή είναι 

η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα 

ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ;
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ολοκληρώνεται η ζύμωση.

Πολύ συχνά, η ελεγχόμενη πτώση της 

θερμοκρασίας επηρεάζει την διαδικασία 

της ζύμωσης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες 

επιβραδύνουν τη δράση της μαγιάς και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την πιο αργή ζύμωση. 

Έτσι, τα λεπτά αρώματα επιτυγχάνονται 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των λευκών 

κρασιών. Τα κρασιά που προορίζονται 

για γρήγορη κατανάλωση είναι συνήθως 

πικάντικα και η γεύση τους είναι έντονα 

φρουτώδης. Όταν η ζύμωση ολοκληρωθεί, 

το νέο κρασί φυλάσσεται σε δεξαμενές 

αποθήκευσης, όπου αρχίζει η διαδικασία 

της ωρίμανσης του άγουρου κρασιού. 

Μετά από αυτό, τα κρασί φιλτράρεται και 

συσκευάζεται σε μπουκάλια.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ

Η άλεση και η απομάκρυνση των στελεχών 

είναι κλασσικές επεξεργασίες για την 

παραγωγή του κόκκινου κρασιού. Ο 

αποκαλούμενος μούστος δημιουργείται 

από έναν πολτό μούστου και φλουδών από 

σταφύλια, ο οποίος ζυμώνεται σε ανοιχτά 

βαρέλια ανοξείδωτου ατσαλιού ή σε ξύλινα 

βαρέλια μούστου. 

Τα κόκκινα κρασιά συνήθως ζυμώνονται 

γρηγορότερα από τα άσπρα. Εξαιτίας 

της επαφής με το οξυγόνο, η μαγιά 

αναπαράγεται πιο γρήγορα σε ανοιχτά 

βαρέλια σε σχέση με τα κλειστά δοχεία 

και έτσι η διαδικασία της ζύμωσης είναι 

πιο γρήγορη.

Συνεπώς, στη φάση της αλκοολικής 

ζύμωσης, γίνεται η εξαγωγή του χρώματος 

και των ουσιών τανίνης από τις φλούδες 

των σταφυλιών, δίνοντας ένα κόκκινο 

χρώμα στον λευκό χυμό των σταφυλιών. 

Οι χρωστικές ουσίες διαλύονται από την 

αλκοόλη, η οποία δημιουργήθηκε από 

την μετατροπή των σακχάρων κατά τη 

διάρκεια της ζύμωσης.

Η εξαγωγή συνήθως υποστηρίζεται και από 

την ζέστη, η οποία εμφανίζεται κατά την 

ζύμωση του μούστου. Οι χρωστικές ουσίες 

εξάγονται, κάτι που αργεί να γίνει με την 

τανίνη. Το διάστημα που πρέπει να μείνει 

το κόκκινο κρασί στον μούστο εξαρτάται 

από την θερμοκρασία της ζύμωσης. Όσο 

πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο 

αργεί ο μούστος να ζυμωθεί. Σήμερα, η 

θερμοκρασία σχεδόν όλων των κόκκινων 

κρασιών ελέγχεται και διαχειρίζεται από 

συστήματα κλιματισμού. Τα απλά κρασιά 

συνήθως μένουν στο μούστο το πολύ για 

μια εβδομάδα. Τα κόκκινα κρασιά υψηλής 

ποιότητας πρέπει να παραμείνουν στο 

μούστο μέχρι τέσσερις εβδομάδες. Στα 

χρόνια μικρού τρύγου, όταν οι φλούδες 

και η τανίνη έχουν λίγο χρώμα, τα κρασιά 

παραμένουν στο μούστο για σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα.

Μετά την αλκοολική ζύμωση, όλα τα 

κόκκινα κρασιά περνάνε από μια δεύτερη 

ζύμωση, που αποκαλείται ζύμωση 

γαλακτικού οξέος. Το μαλικό οξύ από τα 

βακτήρια, που περιέχονται στο κόκκινο 

κρασί, μετατρέπεται σε πιο ήπιο γαλακτικό 

οξύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί 

η οξύτητα και έτσι το κρασί έχει μια 

απαλότερη και πιο γεμάτη γεύση. Πριν 

το κόκκινο κρασί εμφιαλωθεί, ωριμάζει 

σε ξύλινα βαρέλια, μικρά δρύινα βαρέλια 

(Μπαρίκ), ή σε βαρέλια από ανοξείδωτο 

ατσάλι. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

η οποία μπορεί να διαρκέσει και χρόνια, 

το κρασί αλλάζει και αναπτύσσει την 

χαρακτηριστική του γεύση, μειώνοντας 

στο ελάχιστο τις ποσότητες του οξυγόνου 

(τέλεια οξείδωση).

Γνωρίζοντας τώρα πώς φτιάχνεται ένα 

καλό κρασί, πρέπει βεβαίως να μάθουμε 

και να το αναγνωρίζουμε καθώς και με τί 

μπορούμε να το συνδυάσουμε. (Στο 

επόμενο τεύχος…) 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…

Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ήταν 

αρχές Ιουνίου του 1947 και το 

αντάρτικο είχε φουντώσει για τα καλά. 

Εκείνη την ημέρα πήγα να βοσκήσω εγώ 

τα πρόβατα, γιατί ο πατέρας μου είχε 

κάποια άλλη δουλειά να κάνει. Η μάνα μου 

μ’ έβαλε ψωμί και τυρί στον τορβά, όπως 

και ψωμί για το φίλο μου το Μπέλο, το 

τσομπανόσκυλό μας. 

Ήταν πρωί. Πήγα στην καλύβα, έβγαλα 

τα προβατάκια και παρέα με το φίλο μου 

Μπέλο, πήγαμε για βοσκή. Φτάσαμε 

ψηλά στο όμορφο βουνό Κούκορα, 

προέκταση του Ολύμπου, σε υψόμετρο 

1.200 μ. Βοσκώντας τα πρόβατα ουδέ 

κατάλαβα πώς πέρασε η μέρα και ήρθε 

το βραδάκι. Οδηγώντας τα πρόβατα 

στην καλύβα και έχοντας βραδιάσει για 

τα καλά, βλέπω το Μπέλο να γαβγίζει 

και να κουνάει χαρούμενος την ουρά του. 

Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά κι έτσι δεν 

μπόρεσα να διακρίνω ποιος έρχονταν. 

Μόλις πλησίασε βλέπω ότι ήταν ο μικρός 

μου αδελφός, ο Αχιλλέας, ο οποίος 

έκλαιγε. «Γιατί, του λέω, κλαις; Τι έγινε;» 

Εγώ φοβήθηκα ότι κάποιο κακό έγινε 

στο σπίτι. Τον χάιδεψα το κεφάλι κι όταν 

σταμάτησε να κλαίει μου λέει ότι είπε ο 

πατέρας και η μάνα να πάμε τα πρόβατα 

στο χωριό αμέσως. 

Σταμάτησε το μυαλό μου. Τα μισά 

πρόβατα είχαν ήδη φτάσει στην πόρτα της 

καλύβας. Τρέχω, κλείνω την πόρτα και τα 

γυρνάω πίσω με μεγάλη δυσκολία. Και γι’ 

αυτά ήταν ζόρι, ίσως να αναρωτιούνταν 

που πάμε… Συγκέντρωσα όλο το κοπάδι 

και τραβάμε για το χωριό. Φτάνοντας 

σπίτι, βλέπω μεγάλη αναστάτωση. Η μάνα 

να κλαίει με φωνή, τα πράγματά μας στην 

αυλή. Ακούω και τώρα μέσα στ’ αυτιά μου 

τη φωνή του πατέρα να λέει στη μάνα μας 

– «Γυναίκα, δεν είναι καιρός για κλάματα». 

Τον ρωτάω πού πάμε και εκείνος απάντησε 

ότι φεύγουμε γιατί ήρθε σύνδεσμος από 

τον μεγάλο μου αδερφό Κώστα, που έφερε 

σημείωμά του – «Πατέρα και μητέρα, 

πάρτε τα παιδιά και αμέσως εγκαταλείψτε 

το χωριό γιατί αύριο θα είναι αργά». 

Γρήγορα βοηθήσαμε όλοι. Φορτώσαμε 

στο γομάρι τις βελέντζες. Θυμάμαι η 

μάνα έβγαλε το ψωμί μισοψημένο από 

το φούρνο, έριξε την καρβέλια μέσα στο 

δισάκι και το ρίξαμε κι αυτό στο γομάρι. 

Ο πατέρας ρωτάει: «Τα έχουμε όλα; Τα 

βόδια το ζευγάρι που είναι;» Είχαν μπει 

στο αχούρι για ύπνο. Τα βγάλαμε κι 

αυτά έξω. Το σημείωμα του αδερφού μου 

Κώστα έγραφε να τραβήξουμε προς το 

χωριό Πεντάλοφο γιατί ελέγχονταν από 

τους αντάρτες. 

Πήραμε τον κατήφορο, νύχτα πίσσα. 

Ήμασταν η πρώτη οικογένεια που 

φεύγαμε από τα χωριά μας αρχές Ιουνίου 

του 1947. Στο δρόμο που πηγαίναμε μας 

είπε ο πατέρας να μη μιλάμε για να μην 

προδοθούμε. Ο πατέρας μάζεψε πράσινα 

χόρτα και βούλωσε τα κουδούνια από τα 

πρόβατα για να μην ακούγεται κρότος. 

Περάσαμε από τα χωριά Κυπαρίσσι, 

Δασύλλιο, Χρυσαυγή. Η στράτα ήταν 

στενή και επικίνδυνη. 

Τελικά ξημερώσαμε στις πλαγιές του 
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Πεντάλοφου. Είχε χαράξει για τα καλά 

και είχε αρχίσει το πυροβολικό από το 

Τσοτύλι να βομβαρδίζει τα λημέρια των 

ανταρτών στα Καστανοχώρια του Βοΐου. 

Μετά απ’ αυτή την πορεία φτάσαμε στο 

χωριό Ντόλο (Βυθός). Εκεί μείναμε δυο 

βραδιές. Ξεκουραστήκαμε, μας βοήθησαν 

και οι αντάρτες και αφού περάσαμε από τα 

χωριά Επταχώρι και Νιροβλίτ, φτάσαμε 

στους πρόποδες του Γράμμου. Εκεί δεν 

υπήρχε πια φόβος γιατί ελέγχονταν από 

τους αντάρτες. Έτσι γλυτώσαμε τη ζωή μας 

από τους φασίστες και μπουραντάδες….

Αγαπητοί αναγνώστες, ο αδελφός μας 

Κώστας Καλόγερος ήταν αντάρτης στο 

Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) από 

το φθινόπωρο του 1946. Σε μία μάχη στα 

περίχωρα των Γρεβενών αρχές Ιουνίου του 

1947 χτύπησαν τους τρομοκράτες και τους 

προκάλεσαν μεγάλες απώλειες. Ο Κώστας 

ήταν γνωστός στους τρομοκράτες όπως 

και το χωριό μας, Εκκλησιές Γρεβενών. 

Οι φασίστες μια που δεν μπορούσαν 

να τα βγάλουν πέρα με τους ηρωικούς 

αντάρτες, ξεσπούσαν στους συγγενείς τους 

και στα μικρά παιδιά. Όταν επιστρέψαμε 

στο χωριό μας Εκκλησιές το Μάη του 

1981 μας λέει η μεγάλη μας ξαδέρφη 

Πολυξένη: «Ξάδερφε Νίκο, αν δε φεύγατε 

εκείνη τη βραδιά του Ιουνίου του 1947 

θα σας έβρισκε μεγάλο κακό. Το πρωί, 

χαράζοντας η μέρα φτάσανε οι συμμορίες 

των φασιστών λυσσασμένες -  «Πού είναι οι 

Βούργαροι να τους κρεμάσουμε…». Καλά 

που προλάβατε και φύγατε. Ψάξανε όλο το 

χωριό  μήπως ήσασταν κάπου κρυμμένοι. 

Τους είπαν και τα αφεντικά τους ότι φύγατε 

προς το Πεντάλοφο. Αλλά εκεί δεν τους 

κρατούσε να έρθουν γιατί ελέγχονταν η 

περιοχή από τους ηρωικούς αντάρτες του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας». 

Αγαπητή Τασούλα, παρακαλώ να 

δημοσιευτεί η ιστορία που σας στέλνω στο 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ όπως και οι φωτογραφίες οι 

οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας 

για πρώτη φορά. Από τις φωτογραφίες 

λείπει ο αδερφός μας Κώστας που άφησε 

την τελευταία του πνοή στην Τασκένδη της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και η αδερφή 

μας Παρασκευούλα που έπεσε στον 

ηρωικό Γράμμο ως μαχήτρια του ΔΣΕ.

Με εκτίμηση Νίκος Καλόγερος 

                            

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι φωτογραφίες κατά σειρά: 1 – Οι γονείς Θωμάς και Κυριακή και ο Νίκος (2η σειρά) και τα αδέρφια του από αριστερά Αχιλλέας και 

ο Γιάννη, 1949 στο Μίκουλοφ, Τσεχία. 2 – από δεξιά- ο καρδιακός φίλος του Νίκου, Τζαντός Δημήτριος (Τάκης), Τζώτζος Γεώργιος, 

Γαργάλος Παύλος (οι τρεις από την Αετομηλίτσα) και ο Νίκος Καλόγερος, 1950 στον Παιδικό Σταθμό Σκόκοφ, Τσεχία. 3 – Ο Νίκος 

(κέντρο) με τα μικρότερα του αδέρφια Αχιλλέα (αριστερά) και ο Γιάννης (δεξιά) στον Παιδικό Σταθμό Σκόκοφ, 1950. 4- 1970, χωριό 

Πουκάρκιτσα, Τσεχίας τα 4 αδέρφια από δεξιά όρθιοι ο Νίκος και ο Βασίλης, καθιστοί ο Αχιλλέας και ο Γιάννης.

3 4

1 2
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Στις μάνες όλου του κόσμου 

Θα ήθελα να πω δύο λόγια αφιερωμένα 

στις μάνες όλου του κόσμου, στις 

χαροκαμένες μάνες όλων των εποχών και 

σε αυτές που δοκιμάζονται και σήμερα 

από το φασιστικό τέρας. Γι’ αυτές που 

πρόλαβαν να γεννήσουν και γι’ αυτές που 

δεν πρόλαβαν.

Έδωσαν τη ζωή τους στο βωμό των 

ιδανικών για ένα καλύτερο κόσμο. Τα 

άγουρα κορίτσια που μείνανε στις κορφές 

των βουνών μας, όπως εκείνες που πέσανε 

στο πεζοδρόμιο με τα λάβαρα της 

λευτεριάς στα χέρια, όπως εκείνες που τις 

έστησαν στο τοίχο και ήταν δεν ήταν 20 

χρονών.

Όπως αυτές που δεν μπόρεσαν να χαρούν 

τη νιότη τους, τον έρωτα, το σκίρτημα της 

ζωής στα σπλάχνα τους, όπως οι άλλες που 

έκαναν παιδιά και τα μοσχανάθρεψαν, που 

κάνανε την φτώχεια παντιέρα, το μόχθο 

τραγούδι, τον ήλιο κουράγιο και τη νύχτα 

μέρα για να τα μεγαλώσουν. Κι ένα σκοτεινό 

πρωί, τα άρπαξε τα παιδιά τους ο άλλος 

γιος, της φιδομάνας γέννα, ο φασισμός. 

Ο πόλεμος, ο μαύρος πόλεμος. Γι’ αυτές 

τις μάνες θέλω να μιλήσω και να πω πως 

δεν τις ρώτησε κανείς για ό,τι γίνεται στο 

κόσμο. Κι όμως, κρύβουν το βογγητό τους 

να μην το ακούσει ο εχθρός και χαρεί. Κι 

αρχίζουν μοιρολόι μοναχές τους, ανάκατο 

με νανούρισμα και τραγούδια του γάμου, 

χωρίς να περιμένουν λουλούδι από χέρι 

παιδικό, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους 

κλείσει τα μάτια.

Μα ξαφνικά, ανοίγουνε τις πόρτες και τα 

παράθυρα, σταματάνε το μοιρολόι και 

στέλνουν τη κραυγή τους κατάρα ενάντια 

στο πόλεμο, ολόρθες, αγριεμένες, δέντρα 

ξερά μα ακόμα στητά, βροντοφωνάζουν: 

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΤΕ 

ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΤΑΓΓΑΝΙΔΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγαπητή μας Τασούλα, δεχτείτε 

τους εγκάρδιους και συντροφικούς 

χαιρετισμούς από την Πατρίδα μας. 

Επιτρέψτε μου τούτη τη φορά να σας 

γράψω για ένα αληθινό γεγονός που έγινε 

το 1944 στην τότε φασιστική Γερμανία. 

Θα συγκινήσει τους αναγνώστες του 

Καλημέρα και θα εξυψώσει το ηθικό τους. 

Όπως έγραψα και άλλη φορά εγώ μαζί 

με άλλα 30 προσφυγόπουλα, Ελληνάκια 

και Σλαβομακεδονάκια, τελειώσαμε την 

τεχνική σχολή Φσέκιν Ζμπογιόφκα της 

Τσεχοσλοβακίας τα έτη 1951-’52-’53. 

Μας αποχαιρέτησαν όλους οι υπεύθυνοι 

της σχολής και μας ευχήθηκαν να 

γίνουμε καλοί πολίτες και τεχνίτες στην 

Οστράβα που ήταν να πάμε. Επίσης ο 

σύντροφος διευθυντής μας ευχήθηκε να 

επιστρέψουμε γρήγορα στην πατρίδα 

μας, σε μία ελεύθερη και δημοκρατική 

Ελλάδα. Εκ μέρους μας τους ευχαρίστησε 

ο Γιάννης Κηπουρός από το Σουφλί του 

Έβρου. Στο τραίνο για την Οστράβα 

μας τριγύριζαν οι αναμνήσεις από τα τρία 

χρόνια που περάσαμε στη σχολή του 

Φσέκιν μαζί με τα Τσεχόπουλα. Φτάσαμε 

στην Οστράβα το καλοκαίρι του 1953. 

Αφού μας καλωσόρισαν στην αίθουσα 

υποδοχής μας πήγαν στο εργοστάσια του 

Βιτκόβιτσε και μας διόρισαν στα διάφορα 

τμήματα ανάλογα με την ειδικότητά 

μας. Εγώ με οχτώ παιδιά διοριστήκαμε 

στο τμήμα 2. Εκεί μας υποδέχτηκαν οι 

σύντροφοι Τσεχοσλοβάκοι με επικεφαλής 

της οργάνωσης R.O.H. (Επαναστατικό 

Συνδικαλιστικό Κίνημα) και ο Γραμματέας 

του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας. Ο Πρόεδρος 

του συνδικάτου Σλάτκι Φραντίσεκ 

μας καλωσόρισε και μας υποσχέθηκε 

ότι θα έχουμε όλη την υποστήριξη, τη 

συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων των 

συντρόφων εργαζομένων στο ξεκίνημα 

της εργασίας μας. Μετά πήρε το λόγο ο 

Γραμματέας του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, 

σ. Πάστορ Κάρελ, μας ευχήθηκε κι 

αυτός «καλή αρχή». Αναφέρθηκε και στην 

πατρίδα μας την Ελλάδα καθώς και στην 

εκτέλεση του ήρωα Νίκου Μπελογιάννη ο 

οποίος εκτελέστηκε στις 30 Μαρτίου 1952 

από τις αντιδραστικές δυνάμεις με διαταγή 

των Αμερικανών. Τελείωσε την ομιλία του 

με τα λόγια «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα!». 

Γρήγορα προσαρμοστήκαμε στο 

περιβάλλον του εργοστασίου και της 

δουλειάς. Εγώ ήμουνα φρεζαδόρος όπως 

και ο Γραμματέας Πάστορ Κάρελ με 

τον οποίο γρήγορα γίναμε φίλοι. Μου 

διηγήθηκε το παρακάτω ανδραγάθημα 

που έγινε το 1944 στη χιτλερική Γερμανία. 

Οι Γερμανοί μαζεύανε κόσμο από όλη 

την Ευρώπη για να τους παν για δουλειά 

στα εργοστάσια της Γερμανίας λόγω 

έλλειψης εργατικών χεριών αφού οι ίδιοι 

είναι καταταγμένοι στο φασιστικό στρατό. 

Ανάμεσα στους Τσέχους είχαν πάρει 

και τον Πάστορ Κάρελ, νεαρό παιδί 

τότε. Κάθε πρωί βγαίνανε στην αυλή ανά 

εθνικότητα χωριστά. Δίπλα στους Τσέχους 

ήταν Έλληνες Κρητικοί, ψηλοί με μαύρα 

μαλλιά και μουστάκια. Εκεί που περίμεναν 

τους Γκεσταπίτες να τους πάρουν για 

δουλειά, βγαίνει από το μαγειρείο μια 

νεαρή γυναίκα να γεμίσει νερό τον κουβά 

από την βρύση της αυλής. Αφού γέμισε 

τον κουβά, στη μέση του δρόμου προς το 

μαγειρείο, τον άφησε κάτω για να πάρει μία 

ανάσα μιας και ήταν έγκυος. Μόλις την είδε 

ο Γκεσταπίτης, την πλησίασε και άρχισε 

ν την κτυπάει με κλοτσιές. Η γυναίκα 

έπεσε κάτω προς μεγάλη λύπη όλων όσοι 

παρακολουθούσαν αυτή τη σκηνή. Και 

τότε έγινε το απίστευτο. Από τη σειρά των 

Ελλήνων Κρητικών χυμάει ένας λεβέντης, 

δίνει δύο μπουνιές στον Γκεσταπίτη 

και τον ρίχνει κάτω. Του παίρνει το 

πιστόλι και δίνει και μία κλοτσιά στον 

κουβά. «Εμείς παγώσαμε από τον φόβο, 

συνεχίζει ο Πάστορ, είπαμε πάει τώρα, 

θα μας σκοτώσουν όλους. Ο Κρητικό 

κρατάει γερά το πιστόλι, ο Γκεσταπίτης 

σηκώνεται με τα ματωμένα μούτρα του, 

βγάζει τη σφυρίχτρα του και σφυρίζει 

δυνατά. Εμείς τρέμαμε. Αμέσως ήρθε 

μία ομάδα από Γκεσταπίτες. Η γυναίκα 

κάτω, ο Κρητικός δίνει το πιστόλι στους 

χιτλερικούς και τους δείχνει με το χέρι του 

τη γυναίκα. Εμείς ήμασταν δίπλα, ξέραμε 

γερμανικά. Ρώτησαν το κτήνος τι έγινε. 

Και τότε έγινε το απίστευτο. Σηκώσανε 

τη γυναίκα, τον Κρητικό τον διέταξαν να 

γυρίσει στη γραμμή του, πήραν αυτό το 

γουρούνι και φύγανε. Την άλλη μέρα δεν 

τον είδαμε. Ήρθε άλλος στη θέση του. 

Εμείς θαυμάζαμε αυτή την ανδραγαθία 

του Κρητικού. Εάν γυρίσεις στην Ελλάδα, 

Νίκο, να πεις αυτό το περιστατικό που 

έγινε το 1944 στην καρδιά του φασισμού. 

Τιμή και δόξα στους Κρητικούς». Με 

εκτίμηση, Νίκος Καλόγερος.   

Δεύτερη επιστολή του Νίκου Καλόγερου:

Επιτρέψτε μου από την πατρίδα μας την 

Ελλάδα να σας στείλω εγκάρδιους και 

συντροφικούς χαιρετισμούς. Όσο περνάνε 

τα χρόνια τόσο και πιο πολύ θυμόμαστε 

τη δεύτερη πατρίδα μας, την πρώην 

σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Έχουμε 

αλησμόνητες αναμνήσεις από τους 

παιδικούς σταθμούς με την προστασία 

των τσεχοσλοβάκων δασκάλων αλλά 
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και των Ελλήνων που μας μάθαιναν τη 

μητρική μας γλώσσα. Γενικά θυμόμαστε 

όλο το προσωπικό, τους παιδονόμους, τις 

μαγείρισσες με τα πλούσια φαγητά που 

μας φτιάχνανε και σήμερα μας λείπουν…

Θυμόμαστε τις τεχνικές σχολές και μετά την 

αποφοίτησή μας όταν αγόρια και κορίτσια 

διοριστήκαμε στη βιομηχανική Οστράβα 

της Μοραβίας. Θυμόμαστε τα κέτα 

διασκέδασης όπως το Κουλτούρνι Ντουμ 

(Πολιτιστικό Σπίτι) στο Στάλινγκραντ, 

στο Βίτκοβιτσε Τσέσκι Ντουμ, στο 

κέντρο της Οστράβας το Παλάτσε στην 

Ελέκτρα-Φοίνιξ. Το αγαπημένο μας στέκι 

όμως ήταν το Ράντνιτσε, στην καρδιά της 

Οστράβας από όπου είναι η φωτογραφία. 

Άλλο ένα εστιατόριο, το άφησα τελευταίο 

στον κεντρικό δρόμο του τραμ ανάμεσα 

στο Στάλινγκραντ και στο Βίτκοβίτσε. 

Βρίσκονταν στη ζώνη που υπήρχαν τα 

παλιά εργοστάσια όπου εργαζόμασταν 

όλα τα προσφυγόπουλα. Το κέντρο 

ονομαζόταν Σένταλ και ήταν ονομαστό 

για την πλούσια κουζίνα του και τη μπύρα 

του.

Προπολεμικά ο ιδιοκτήτης του Σένταλ 

ήταν ένας Εβραίος στην καταγωγή εν 

ονόματι  Σίνταλ. Στο Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο οργανώθηκε με τους 

Τσεχοσλοβάκους αντιστασιακούς και δεν 

περίμενε να τον πιάσουν οι Γερμανοί. 

Έφυγε μαζί με άλλους στην Ουκρανία. 

Εκεί συγκροτήθηκε η στρατιά του 

στρατηγού Σφομπόντα Λουντβικ και 

γύρισαν θριαμβευτικά στην πατρίδα τους 

πολεμώντας τους χιτλερικούς κατακτητές. 

Η στρατιά του Λούντβικ Σφομπόντα 

είχε την έδρα της στο Σοκολόβο της 

Ουκρανίας. Μαζί τους και ο Εβραίος 

Σένταλ με τον άξιου ταγματάρχη. Μετά το 

Φλεβάρη του 1948 όταν εγκαθιδρύθηκε 

η εργατοεξουσία και το εστιατόριο του 

Σένταλ έγινε κρατικό, ο ίδιος δεν έφερε 

καμία αντίρρηση και μάλιστα έγινε 

υπεύθυνος του εστιατορίου. Τον γνωρίσαμε 

καλά. Ήταν ένας μέτριου αναστήματος 

με φαρδιές πλάτες και σγουρά μαλλιά. 

Μάλιστα ήξερε και λίγα ελληνικά που τα 

είχε μάθει, όπως μας έλεγε, από τη γιαγιά 

του η οποία ήταν πριν πολλά χρόνια στην 

Ελλάδα. Όπως μας διηγούτανε δεν έπεσε 

στην παγίδα των χαφιέδων ότι δήθεν δεν θα 

τους πειράξουν οι Γερμανοί. Ενώ εδώ στη 

Θεσσαλονίκη χιλιάδες Εβραίοι έπεσαν 

στην παγίδα παρά τις προειδοποιήσεις του 

ΕΑΜ και του ΚΚΕ να μην πιστεύουν τους 

χαφιέδες. Άντι να βγουν στο βουνό μαζί 

με τις οικογένειές τους, λίγοι πείστηκαν 

και ακολούθησαν το ΕΑΜ και το ΚΚΕ 

και αυτοί σώθηκαν. Ταχτικά το κρατικό 

κανάλι τηλεοράσεως δείχνει μαρτυρίες 

Εβραίων που πήγαν με το ΕΑΜ και το 

ΚΚΕ και σώθηκαν. Αλλά οι χιλιάδες των 

Εβραίων της Θεσσαλονίκης πέσανε στην 

παγίδα των χαφιέδων και οδηγήθηκαν στα 

στρατόπεδα εξόντωσης των ναζιστών. 

Στις φωτογραφίες είναι:

1. Από αριστερά είναι ο Μιχάλης 

Παπαϊωάννου με τη φίλη του Τσέχα 

Γιάννα. 20ς – ο Αριστείδης Βέργος, 3ος 

ο Αργύρης Βλαχόπουλος, 4ος ο Σπύρος 

Δαμασκηνός, 5ος ο Νίκος Καλόγερος, 6ος 

ο Ήλκος Ηλκόφσκη, Σλαβομακεδονάκι. 

Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο Ήλκος 

ήταν αντάρτης του ΔΣΕ. Ήταν άφοβος 

και δραστήριος αντάρτης και παρά το 

νεαρό της ηλικίας του, πήρε μετάλλιο 

ανδρείας του ΔΣΕ. Η φώτο βγήκε το 

1954 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ράντνιτσε 

της Οστράβας. 

2. Στη μέση η Ελένη Ζντούκου, 

αριστερά ο Σωκράτης Κόγκουλας και 

δεξιά ο Νίκος Καλόγερος. 

3. Προσφυγόπουλα με 

τσεχοσλοβάκους συναδέλφους σε 

Αποκριές στο Πολιτιστικό Κέντρο στο 

Στάδιο του Βίτκοβιτσε το 1954

Και δύο λόγια τη ζωηρή και ωραία Ελένη 

Ζντούκου με καταγωγή από το 

ανταρτοχώρι Λυκόραχη Καστοριά. Το 

1970 στο στάδιο του Βίτκοβιτσε γινόταν 

αθλητικοί πανευρωπαϊκοί αγώνες. Σ’ 

αυτούς πήραν μέρος έλληνες αθλητές από 

την Ελλάδα, τους οποίους πήγαμε να 

δούμε. Απόρησαν που βρεθήκαμε τόσοι 

πολλοί Έλληνες και τους εξηγήσαμε ότι 

ήρθαμε με τα τέλος του εμφυλίου πολέμου, 

διωγμένοι από την Ελλάδα. Στην ερώτησή 

τους πότε θα γυρίσετε στην πατρίδα, η 

Ελένη αυθόρμητα και με ζωηρή φωνή τους 

είπε: ’Μόνο όταν θα γίνει κομμουνισμός. 

Μόνο τότε θα γυρίσουμε!». Το έλεγε η 

ψυχούλα της, ήταν πιστή στους αγώνες 

μας. Η Ελένη μετακόμισε στο Κρνοβ. 

Εκεί παντρεύτηκε το χωριανό της Μιχάλη 

Τσίου, αλλά στάθηκε άτυχη. Έχασε τη 

ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα 

στα περίχωρα του Κρνοβ στα καλύτερά 

της χρόνια. Θα θυμόμαστε πάντα τη 

δυνατή φωνή της όταν μας χαιρετούσε: 

‘Γειά σας παιδιά, είστε καλά; Ή να βάλω 

τσ’ φωνές;…  
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