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Να ζήσετε ευτυχισμένα 
Θωμά και Βερόνικα!



Ευχαριστούμε bakaliko.cz και Greek Life!
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Αυτό το τεύχος έχει τις χαρές του. Εκτός από 
τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ελληνική κουζίνα, στο 

ελληνικό τραγούδι και στα ελληνικά προϊόντα που οργανώσανε το Greek Life 
(Belohorska 47, Praha 6) και το Bakaliko.cz, θα διαβάσετε ένα πολύ ωραίο 
άρθρο της Ελευθερίας Γιώση-Πέτελικ για την επίσκεψή της στις εκδηλώσεις 
στο Τέχονιν και Κρνοβ. Η Μελίνα με τον Στέφανο παρουσίασαν μία εξαιρετική 
συναυλία με ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Επίσης ο Γιάννης Μόρας, 
ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, μας χάρισε μια ωραία ελληνική βραδιά-
συναυλία με παλιά και καινούργια τραγούδια του. Και το κορυφαίο – στις 27 
Αυγούστου παντρεύτηκαν ο Θωμάς Πεστίνης και η Βερόνικα Μετύτσκοβα! Να 
ζήσουν και να ζήσουν μια ζωή μόνο χαρές και ευτυχία! 
Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα στα 70 χρόνια από την ίδρυση του δοξασμένου 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με μία απάντηση στην παραχάραξη 
και διαστρέβλωση του αγώνα του ΔΣΕ από τους ‘ιστορικούς’ Καλύβα και 
Μαραντζίδη. Επίσης, θα διαβάσετε το άρθρο για τα Μετάλλια του ΔΣΕ της 
Άννας Κεφαλέλη. Διαβάστε προσεχτικά σ’ αυτή την ενότητα πληροφορίες για 
το ψηφιακό αρχείο του ΚΚΕ (arxeio@kke.gr και στη σελίδα arxeio.kke.gr) και 
πώς μπορείτε να συμβάλλετε με πρωτότυπο υλικό (έγγραφα, αντικείμενα, 
φωτογραφίες, γράμματα, επιστολές, βιβλία, περιοδικά του ΔΣΕ και της 
πολιτικής προσφυγιάς) για τη βελτίωσή του. Στη στήλη «Βιβλιοπαρουσίαση» 
σας παρουσιάζουμε το λεύκωμα του ΚΚΕ «Φωτογραφίζοντας το Δημοκρατικό 
Στρατό Ελλάδας», Αποστόλη Μουσούρη, Σύγχρονη Εποχή, 2016, βασισμένο 
στις χιλιάδες φωτογραφίες και πρωτότυπο υλικό από τη ζωή και τις μάχες 
του ένδοξου ΔΣΕ. 
Στη στήλη «Ελλάδα, υγιεινή διατροφή και ελληνική κουζίνα», ο Κώστας και 
η Λάνα μας δίνουν συμβουλές και συνταγές το πώς να ζούμε ‘νόστιμα’ και 
υγιεινά.
Δυστυχώς, «έφυγαν» από τη ζωή δύο αγαπημένοι συμπατριώτες μας, η 
Ελισάβετ Καλαϊτζίδου και ο Επαναστάτης Προύσαλης. Θα μάθετε περισσότερα 
στη στήλη «Στη μνήμη συμπατριωτών μας». 
Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σδούκο από το Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη) για 
την προσφορά των 50 ευρώ στο περιοδικό μας! Σου ευχόμαστε πολλή υγεία, 
Βαγγέλη!
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)

 Η Μελίνα με τον Στέφανο Ο Γιάννης Μόρας
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23 Ιουλίου, στο Μπακάλικο - Μια όμορφη ελληνική βραδιά στο bakaliko.cz 
με το Greek Life και το μουσικό σχήμα «Μελίνα και Στέφανος»

Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη ελληνική βραδιά με 
ζωντανή ελληνική μουσική στην όμορφη βίλα και 

στους κήπους της Λεώνας Μπουργκέτοβα (bakaliko.cz), 
την οποία οργανώσανε οι δύο εταιρίες ελληνικών 
προϊόντων στην Πράγα – bakaliko.cz και Greek Life (Belo-
horska 47, Praha 6) με ζωντανή ελληνική μουσική με το 
νέο μουσικό σχήμα - Μελίνα Τουμπανιάρη (φωνή) και 
Στέφανος Παπαδόπουλος (πιάνο, φωνή). Ναι, η μπόρα 
ήρθε και πέρασε - και εμείς απολαύσαμε τα νοστιμότατα 
σουβλάκια (γύρος) και τους ελληνικούς μεζέδες του 
Κώστα και Λάνας Τσιρτσίκου (Greek Life) και με βοηθώ 
στην ψησταριά την καλή μας φίλη Πάουλα. Είχε ρετσίνα 
και ωραίο ελληνικό κρασί! Ακούσαμε το μουσικό 
πρόγραμμα ελληνικών τραγουδιών που αγαπήσαμε, τα 
οποία ερμήνευσε η Μελίνα (μια υπέροχη ζεστή φωνή!) και 
στο πιάνο (και φωνή) ο κύπριος φοιτητής Στέφανος 
Παπαδόπουλος. Ήταν μια ωραία συνάντηση με παλιούς 
και νέους φίλους σε ένα ελληνικότατο περιβάλλον! 
Ευχαριστούμε τους διοργανωτές με μία μεγάλη ευχή να 
συνεχίσουνε να οργανώνουνε τέτοιες όμορφες βραδιές! 
Ευχαριστούμε την μικρή Τερέζα Μπουργκέτοβα που 
έτρεχε παντού για να αισθανόμαστε εμείς σαν ‘το σπίτι 

μας’! (περισσότερες φώτο σελίδα 2 και στη σελίδα της 
Κοινότητας στο facebook Ελληνική-Κοινότητα-στην-
Πράγα)  

Παιδικό Πανεπιστήμιο στο Πολυτεχνείο της Πράγας
(detska-univerzita.cvut.cz)

Το 2015 για πρώτη φορά (και 
φέτος για δεύτερη φορά) στο 

Πολυτεχνείο της Πράγας οργανώθηκε 
το Πρώτο Παιδικό Πανεπιστήμιο 
για παιδιά από την 1η Δημοτικού 
μέχρι 8η Γυμνασίου. Τα παιδιά 
ετοιμάζουν τις αιτήσεις ακόμα από 
την Άνοιξη και οι τυχεροί ξεκινάν τα 
μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια και 
‘εξετάσεις’ τις πρώτες δύο βδομάδες 
του Ιουλίου. Τα παιδιά φοράν τις 
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ιδικές στολές και καπελάκια του 
Πολυτεχνείου, μοιράζονται σε τάξεις 
η κάθε μια με το δικό της χρώμα και 
σε μία όμορφη τελετή ο Πρύτανης 
του Πολυτεχνείου τους καλωσορίζει. 
Το Παιδικό Πανεπιστήμιο έχει το 
δικό του ύμνο. Η αποφοίτησή τους 
γίνεται στην αίθουσα τελετών του 
Πολυτεχνείου όπου οι ‘απόφοιτοι’ 

παίρνουν το δίπλωμα με τίτλο 
‘Μικρός Bachelor’ (για τα πιο μικρά 
παιδιά) και ‘Μικρός Master Engi-
neer’ (για τα πιο μεγάλα παιδιά). 
Οι μικροί ‘φοιτητές’ περνάν μια 
φοιτητική ζωή όπως και οι κανονικοί 
φοιτητές του Πολυτεχνείου – εκτός 
από τα μαθήματα, ασχολούνται με 
αθλητισμό, εφευρέσεις, κλπ. Φέτος 

ο αριθμός των ‘μικρών φοιτητών’ 
έφτασε στα 400 παιδιά! 
Εάν το παιδί σας πήρε μέρος στο 
Παιδικό Πανεπιστήμιου του 
Πολυτεχνείου της Πράγας, το 
περιοδικό μας με μεγάλη χαρά θα 
δημοσιεύσει τις εμπειρίες του! 

16 – 18 Ιουνίου - «Ελληνικές Ημέρες» στο Κρνοβ Ψάχνοντας τις ρίζες μας…
Της Ελευθερίας Γιώση-Πέτελικ

Όταν έχεις ενδιαφέρον να βρεις 
τις ρίζες σου, συγγενείς, φιλικά 

πρόσωπα μετά από σχετικά πολλά 
χρόνια δεν υπάρχει αρχή και τέλος. 
Πολλές φορές βρίσκουμε δικαιολογίες 
ότι ο χρόνος δεν μας φτάνει με τόσες 
υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουμε 
κάθε μέρα ως εργαζόμενες μητέρες 
και τώρα γιαγιές. Οι γονείς μας 
προσπαθούσαν να μας κάνουν να 
δείξουμε λίγο ενδιαφέρον για τις ρίζες 
μας. Το ίδιο έκαναν και οι γιαγιάδες 
και οι παππούδες μας. Εμείς δεν 
δείχναμε και τόσο ενδιαφέρον, πάντα 
νομίζαμε ότι έχουμε χρόνο, θα έρθει 
και η σειρά της προσωπικής μας 
ιστορίας. Ο χρόνος κυλάει και μόνο 
τότε καταλαβαίνουμε ότι πολλά 
από τα αγαπημένα πρόσωπά μας 
‘φύγανε’ από τη ζωή, άλλοι έχουν 
μετακομίσει σε άλλες πόλεις, σε 
άλλες χώρες… Μέχρι να το πάρουμε 
απόφαση, καταλαβαίνουμε ότι ο 
χρόνος δεν περιμένει, σβήνει αλύπητα 
πολλές σελίδες από όμορφες στιγμές 
και αναμνήσεις που θα μπορούσαν 
να κάνουν την προσωπική μας ζωή 
πολύ πιο πλούσια. (φώτο οι τρεις 
φίλες, από αριστερά η Μαρία, η 
Αννούλα και η Ελευθερία)

Όλα ξεκίνησαν με κάποιες αναφορές 
της μάνας μου (Πηνελόπη Γιώση, η 
οποία επαναπατρίσθηκε εδώ και 
αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας) κι 
ένα γράμμα. Μου έλεγε για κάποια 
θεία Άννα που μένει στην πόλη 
Αλμπρέχτιτσε μαζί με αρκετούς 
συμπατριώτες μας. Η μάνα μου 

πάντα κρατούσε επαφή με τους 
συγγενείς μας και ήθελε κι εγώ να 
προσπαθήσω να βρω μία ευκαιρία 
να πάω να την επισκεφτώ και να την 
γνωρίσω.       
Συζητώντας με μία καλή φίλη μου, 

την Αννούλα Ρύσοβα (Τσορακίδου) 
για τους συγγενείς μας που πρέπει 
να πάμε να τους γνωρίσουμε, 
ξαφνικά ‘συμπεθεριάσαμε’ – η 
Αννούλα έχει τη θεία της Άννα 
Ακριτίδου στην Αλμπρέχτιτσε 
όπως κι εγώ έχω τη θεία μου Άννα 
Μιχαηλίδου που ποτέ δεν γνώρισα. 

Ξαφνικά καταλάβαμε ότι μιλούσαμε 
για το ίδιο πρόσωπο, βγήκαμε και 
συγγενείς, η μία από την πλευρά 
του παππού, και η άλλη από την 
πλευρά της γιαγιάς. Πήραμε την 
απόφαση να πάμε να επισκεφτούμε 
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τις ‘δύο’ θείες μας (που τελικά ήταν 
μία θεία, το ίδιο πρόσωπο -η Άννα 
Μιχαηλίδου-Ακριτίδου!). Τρεις φίλες 
η Μαρία Καραστάθη-Μύλλεροβα, 
η Αννούλα Τσορακίδου-Ρύσοβα κι 
εγώ ξεκινήσαμε για το Κρνοβ με την 
ευκαιρία της εκδήλωσης «Ελληνικών 
Ημερών» που οργανώνει κάθε χρόνο 

η Ελληνική Κοινότητα του Κρνοβ-
Πόλης τον Ιούνιο. 
Πριν, όμως από αυτή την εκδήλωση, 
είχαμε και μία άλλη ευκαιρία φέτος 
να πάμε σε άλλες πόλεις όπου 
μένουν συμπατριώτες μας. Εδώ και 
αρκετά χρόνια, η Ελληνική Κοινότητα 
του Σούμπερκ διοργανώνει 
επίσκεψη μνήμης και αντάμωμα 
των συνταξιούχων μας από όλη 
την Τσεχία στο χωριό Τέχονιν. Σ’ 
αυτό το χωριό μένανε οι γιαγιάδες 
και οι παππούδες μας από το 1949 
μέχρι το 1962, όταν πρωτοήρθανε 
ως πολιτικοί πρόσφυγες από 
την Ελλάδα. Σ’ αυτό το χωριό, 
164 συμπατριώτες μας αφήσανε 
την τελευταία τους πνοή στην 
αναγκαστική πολιτική προσφυγιά 
χωρίς να μπορούνε να επιστρέψουν 
στην Πατρίδα τους πάνω από 30 
χρόνια. Σ’ αυτό το χωριό ήταν και 
η γιαγιά μου Βασιλική Μιχαηλίδου 
από την Νότια, Πέλλας, η μητέρα 
της Πηνελόπης Μιχαηλίδου. Κάθε 
χρόνο η Ομοσπονδία Ελληνικών 
Κοινοτήτων στην Τσεχία οργανώνει 
την αντάμωση των συνταξιούχων 
μας σε διαφορετικές πόλεις στην 
Τσεχία. Όλες οι Ελληνικές Κοινότητες 
οργανώνουν λεωφορεία για αυτές 
τις συναντήσεις. Έτσι, και η 

Ελληνική Κοινότητα της Πράγας 
και φέτος οργάνωσε λεωφορείο για 
συνταξιούχους και μη, να πάμε να 
τιμήσουμε τους συμπατριώτες μας 
που αφήσανε την τελευταία τους 
πνοή στο Τέχονιν και να ανταμώσουμε 
με άλλους συμπατριώτες. Δυστυχώς, 
από την Πράγα μόνο 10 άτομα 

δείξαμε ενδιαφέρον. Δυστυχώς, 
διότι η εκδήλωση αυτή άξιζε να 
κάνουμε το μακρύ δρόμο! Ήταν 
πολύ συγκινητική η συνάντηση 
αυτή -πρώτα φάγαμε όλοι μαζί, 
συναντήσαμε πολλούς φίλους και 
συμπατριώτες, συγγενείς… Όλοι 
μαζί πήγαμε και τιμήσαμε τους 
συγγενείς και συμπατριώτες μας 
στο νεκροταφείο, όλοι μαζί τιμήσαμε 
τα 70 χρόνια από την ίδρυση του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(πολλοί συμπατριώτες μας ήταν 
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ). 
Όλοι μαζί δοκιμάσαμε τις νόστιμες 
πίτες και τα γλυκά των γιαγιάδων 
που μένουν στο Σούμπερκ. 
Χορέψαμε, βρήκαμε συγγενείς που 
δεν γνωρίζαμε… 
Σ’ όλο το ταξίδι από την Πράγα 
ταξίδευα με τον Θεμιστοκλή 
Μιχαηλίδη, ο οποίος τώρα με 
πλησίασε και με ρώτησε εάν είμαι 
η κόρη του Γιώση Χρυσόστομου και 
μου είπε ότι με τη μάνα μου είναι από 
το ίδιο χωριό, από τη Νότια, Πέλλας. 
Πιάσαμε συζήτηση και του είπα 
ότι θέλω να επισκεφτώ τη θεία μου 
Άννα στην Αλμπρέχτιτσε. Και τότε 
ο Θέμης μου είπε: ‘Να εκεί, είναι η 
αδερφή της, η Θεοδώρα’. Ακολούθησε 
μία συγκινητική ‘αντάμωση’, με 

τη θεία μου Θεοδώρα Μιχαηλίδου-
Κέτκοβα, πρώτη ξαδέρφη της μάνας 
μου.  Αγκαλιές, φιλιά, χαρά… Εδώ 
είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και 
άλλους συγχωριανούς από τη Νότια 
– τον Κώστα Μιχαηλίδη και το γιο 
του Πέτρο. (φώτο από αριστερά 
Θεμιστοκλής, Ελευθερία, Πέτρος και 
Κώστας)
Μετά από ένα μήνα, τον Ιούνιο 
πραγματοποιήσαμε και την εκδρομή 
μας στο Κρνοβ, οι τρεις φίλες –η 
Αννούλα, η Μαρία κι εγώ. Φτάσαμε 
στην πόλη Οπάβα όπου μας περίμενε 
ο ξάδελφος μας Ιωάννης Ακριτίδης. 
Είχα και την ευκαιρία αργότερα να 
γνωρίσω και τον γιο του Γρηγόρη, 
που είναι και πρωταθλητής στο 
Τάι-μποξ! Το 2014 πήρε και 
μετάλλιο στην Σαντορίνη! Μετά 
από το καλωσόρισμα, τη γνωριμία 
μας, τις συζητήσεις φτάσαμε στην 
πανέμορφη πόλη του Κρνοβ όπου 
ο Γιάννης μας ξενάγησε. Εγώ δεν το 
περίμενα αυτή η πόλη να είναι τόσο 
όμορφη, με τόσα πολλά αξιοθέατα… 
Και στο Κρνοβ είχα την ευκαιρία 
να γνωρίσω αξιόλογα άτομα όπως 
την Παυλίνα Μόρα, την Αφροδίτη 
Αλεξανδρίδου (Πρόεδρο της ΕΚ 
Μπρνο), την Ειρήνη Γεωργιάδου 
(υπεύθυνη του χορευτικού 
συγκροτήματος του Κρνοβ) τον 
Κώστα Χασικίδη (παιδικός φίλος της 
Αννούλας), ο οποίος μας ξενάγησε κι 
αυτός στο Κρνοβ, τον Νίκο Στεφανίδη 
και τον Παύλο Χαραλαμπίδη από 
το Μπρνο. Εμείς, οι τρεις φίλες μαζί 
με τον Ιωάννη ξεκινήσαμε για την 
πόλη Αλμπρέχτιτσε για να γνωρίσω 
τη θεία μου, την Άννα Ακριτίδου. 
Αργότερα ήρθε και η θεία μου 
Θεοδώρα Μιχαηλίδου-Κρετκοβα. Δεν 
υπάρχουν λόγια να περιγράψω την 
μεγάλη συγκίνηση, χαρά… ήταν μία 
συνάντηση που είχαμε αμελήσει για 
τόσα πολλά χρόνια… Μέσα σε δύο 
μήνες, με μία τόσο μικρή ‘κίνηση’ 
που έκανα, γνώρισα τις δύο θείες 
μου, συζήτησα μαζί τους, βγάλαμε 
φωτογραφίες, θυμηθήκαμε εκείνα τα 
χρόνια ξεφυλλίζοντας τα άλμπουμ με 
φωτογραφίες, γεμάτες αναμνήσεις… 
Και ξαφνικά ένιωσα άβολα, ντροπή, 
λύπη που τόσα χρόνια δεν 
ενδιαφέρθηκα να γνωρίσω τους 
συγγενείς μου, συμπατριώτες, 
συγχωριανούς, τις ρίζες μου… 
Ένιωσα λύπη που τόσα χρόνια οι 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

από αριστερά: Ειρήνη Γεωργιάδου, Αννούλα,
Κώστας Χασικίδης και Ελευθερία      

Από αριστερά: Ελευθερία, Θεοδώρα, Άννα 
και Ιωάννης     

13 Αυγούστου – και πάλι στο Μπακάλικο με τον Γιάννη Μόρα…

Ακόμα μία εξαιρετική ‘ελληνική 
βραδιά’-συναυλία στο 

Μπάκαλικο (bakaliko.cz) με το 
Greek Life (Belohorska 47, Praha 6) 
και τον αγαπημένο και δημοφιλή 
μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή 
Γιάννη Μόρα. Η μέρα ήταν κάπως 
συννεφιασμένη. Το απόγευμα 
όμως ‘άνοιξαν οι ουρανοί’, βγήκε 
ο ήλιος, ανέβηκε η θερμοκρασία 
στους 26 βαθμούς και με την 
έναρξη της συναυλίας βγήκε 
και ένα όμορφο, πολύ όμορφο 
φεγγάρι.
Μαζευτήκαμε Έλληνες, φιλέλληνες, 
φίλοι και φίλες στους όμορφους 
κήπους του «Μπακάλικου» και 
πάλι για να ακούσουμε παλιά και 
νέα τραγούδια που μας χάρισε ο 
δημοφιλής τραγουδιστής, παιδί της 
τρίτης γενιάς Ελλήνων στην Τσεχία, 

Γιάννης Μόρας. Ο Γιάννης συνεχίζει 
με τους στίχους του να μας θυμίζει 
για τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες – 
αγάπη, συμπόνια, ανθρωπιά. Όπως 
και στα προηγούμενα τραγούδια του 
νέου Έλληνα μουσικοσυνθέτη από το 
Μπρνο, θέλουμε-δε θέλουμε, δώσαμε 

μεγάλη προσοχή στους στίχους 
των τραγουδιών, φορτισμένοι με 
φιλοσοφικό, κοινωνιολογικό και 
πολιτικό περιεχόμενο. Το κάθε 
τραγούδι είχε και τις μουσικές του 
εκπλήξεις με μία ξαφνική παύση 
που έδειχνε σαν να ολοκληρώθηκε 
το μήνυμα του και ξαφνικά, έτσι 
αναπάντεχα, καταλαβαίνεις ότι 
είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο για 
να συνειδητοποιήσεις, να σκεφτείς 
και να ευαισθητοποιηθείς σε όλα 
που γίνονται γύρω σου. 
Η Λεώνα Μπουργκέτοβα μαζί 

με τα τρία όμορφα παιδιά της (η 
Τερέζα και πάλι ήταν παντού, 
ευχαριστούμε, αγαπημένη μας 
Τερέζα!) μας πρόσφερε ένα φιλόξενο 
περιβάλλον γεμάτο αγάπη, έρωτα 
θα έλεγε κανείς, για την Ελλάδα και 
οτιδήποτε ελληνικό. Ευχαριστούμε, 

Στιγμιότυπα από τις συναντήσεις μας… 



8 Καλημέρα 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Λεώνα!
Το Greek Life (Belohorska 47, Praha 
6) και αυτή τη φορά μας πρόσφερε 
τα καλύτερα σουβλάκια, γύρους 
και λουκάνικα (ελληνικά!) με τη 

Λάνα, την Πάουλα και τον Κώστα 
να ψήνουν και να ψήνουν (δεν 
χορταίναμε!) σχεδόν όλη τη βραδιά! 
Ευχαριστούμε Greek Life για τις 
‘νόστιμες’ στιγμές!

Εάν αυτή η βραδιά ήταν τόσο όμορφη 
με μισοφέγγαρο, δεν μπορώ να 
φανταστώ το πόσο πιο όμορφη θα 
είναι προς το τέλος του Αυγούστου 
με το ολόγιομο φεγγάρι… 

27 Αυγούστου

Μετά από 7 χρόνια γνωριμίας και ένα χρόνο από την 
πρόταση γάμου που έκανε ο Θωμάς Πετσίνης στην 

Νέα Υόρκη στη Βερονικα Μοτύτσκοβα από την Οστράβα, 
αυτή τη μέρα ήρθε η μεγάλη στιγμή με την τελετή 
στο Οσλοβάνσκι όστροφ και το πάρτι στο Terrace Grill 

v Manesu. Σας ευχόμαστε να ζήσειτε ευτυχισμένα και 
αγαπημένα, Θωμά και Βερόνικα! 
Στιγμιότυπα από το γάμο τους στο Terrace Grill Manes 
στις σελίδες 1 και 32. 

«Πήγαμε για διακοπές στην Νέα Υόρκη και εκεί σε μια 
πολύ ρομαντική ατμόσφαιρα ο Θωμάς με ρώτησε εάν 
τον αγαπώ. Του είπα σ’ αγαπώ. Η πρώτη μου σκέψη 
εκεί πάνω στη βάρκα ήταν ότι μάλλον θέλει να τελειώσω 

αυτή την εφτάχρονη όμορφη σχέση που είχαμε. Ξαφνικά 
έβγαλε το κουτί με το δαχτυλίδι και μού έκανε πρόταση 
γάμου! Αυτή η μέρα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα στη 
ζωή μου», μας είπε η Βερόνικα.
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 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΣΕ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕ!
«23+ Παθιασμένα ψέματα για τον ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949»

Στις 17/7/2016, ο «Κυριακάτικος 
Ριζοσπάστης» κυκλοφόρησε 

με ειδική ένθετη έκδοση της 
«Σύγχρονης Εποχής» που έχει τίτλο 
«23+ Παθιασμένα ψέματα για τον 
ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949», 
απάντηση στην αντικομμουνιστική 
διαστρέβλωση της Ιστορίας από 
το βιβλίο των Στάθη Καλύβα και 
Νίκου Μαραντζίδη με αφορμή τα 70 
χρόνια του ΔΣΕ. 
Η συγκεκριμένη έκδοση συντάχθηκε 
από το Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του 
ΚΚΕ.
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή 
της έκδοσης, το βιβλίο των Στάθη 
Καλύβα και Νίκου Μαραντζίδη 
«Εμφύλια Πάθη, 23 ερωτήσεις 
και απαντήσεις για τον Εμφύλιο» 
γνώρισε ιδιαίτερη και θετική 
προβολή από τα αστικά ΜΜΕ 
(«Καθημερινή», «Βήμα», «Ποντίκι», 
αλλά και «Lifo», «Athens Voice» κ.ά.), 
με αποκορύφωμα τις 4 θεματικές 
εκπομπές που μεταδόθηκαν από 
το ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ», 
καθώς και αναγνώριση εκ μέρους 
του αστικού πολιτικού προσωπικού 
(π.χ. Ευάγγελος Βενιζέλος).
Οι 100άδες σελίδες του βιβλίου 
περιέχουν σωρεία από ψέματα, 
που, για να τους προσδώσουν 
αντικειμενικότητα, τα ανακατεύουν 
με ορισμένα πραγματικά γεγονότα 
και κάποιες ορθές παραδοχές. 
Όμως, στο σύνολό του, το βιβλίο 
αποτελεί επιτομή διαστρέβλωσης 
των ιστορικών γεγονότων και 
κατασκευής «γεγονότων», αντάξια 
του ιδεολογικού ρεύματος στην 
ιστοριογραφία («νέο κύμα») που οι 
συγγραφείς εκφράζουν. Σε ένα μόνο 
ζήτημα είναι ειλικρινείς: Στο ότι 
υπερασπίζονται το καπιταλιστικό 
σύστημα ευθαρσώς, από τη σκοπιά 
μάλιστα της εκσυγχρονιστικής 
αντίληψης για την αστική 
κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Η χυδαία ψευδολογική επίθεση των 
συγγραφέων κατά του ΚΚΕ έχει 
ως αφετηρία της την εξ ορισμού 

καταδίκη της αυτοτελούς 
πολιτικής του δράσης. Δηλαδή, 
επί της ουσίας θεωρούν ότι το 
ΚΚΕ δεν έχει το δικαίωμα να 
επεξεργάζεται και να υλοποιεί 
επαναστατική στρατηγική και 
τακτική, αλλά οφείλει να δρα 
σύμφωνα με τους όρους του 
αστικού κοινοβουλευτικού 
πλαισίου. Η αυτοτελής 
πολιτική του ΚΚΕ, μαζί με την 
ιδεολογία γενικά της ταξικής 
πάλης, ρίχνονται από τους 
δύο κονδυλοφόρους στο πυρ 
το εξώτερον.
Σε αυτό το έδαφος, επιτίθενται 
χυδαία και στον προλεταριακό 
διεθνισμό, από την ίδια 
αντικομμουνιστική βάση που 
δίκαζαν τα στρατοδικεία 
με τον μεταξικό νόμο 375 
«περί κατασκοπίας», 
αναπαράγοντας και αυτοί 
με ύπουλο τρόπο το κλασικό 
ασφαλίτικο επιχείρημα ότι το 
ΚΚΕ ήταν όργανο της Μόσχας.
Οι συγγραφείς δεν ενδιαφέρονται 
μόνο για τη δυσφήμιση του 
παρελθόντος της ταξικής πάλης. 
Ενδιαφέρονται για τις σημερινές 
εξελίξεις και για τους μελλοντικούς 
κινδύνους που μπορεί να 
αντιμετωπίσει η αστική εξουσία 
στην Ελλάδα.
Έτσι «διαβάζουν» και παρουσιάζουν 
την Ιστορία από τη σκοπιά των 
συμφερόντων του κεφαλαίου.
Συνολικότερα, οι Καλύβας - 
Μαραντζίδης, που ανήκουν στο 
λεγόμενο «νέο κύμα», υιοθετούν 
επιχειρήματα μη αποδεκτά ακόμα 
και από αστούς συναδέλφους τους. 
Οι Καλύβας - Μαραντζίδης δεν 
διστάζουν, για παράδειγμα, να 
δικαιολογήσουν τους συνεργάτες 
των αρχών της τριπλής φασιστικής 
Κατοχής (1941-1944), να 
συκοφαντήσουν το δικαίωμα του 
λαού στην αντίσταση και βέβαια να 
πάρουν το μέρος των εγχώριων και 
ξένων καπιταλιστικών δυνάμεων 

που χτύπησαν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.
Οι του «νέου κύματος» συγκροτούν 
τη μία πλευρά ενός αναπαλαιωμένου 
δίπολου στην ιστοριογραφία. 
Στην άλλη πλευρά βρίσκονται 
οπορτουνιστές, σοσιαλδημοκράτες 
και άλλοι αστοί ιστοριογράφοι, με τις 
όποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους. 
Όλοι αυτοί πολεμούν τις ακραίες 
αντικομουνιστικές θέσεις του «νέου 
κύματος», επιχειρώντας έτσι να 
τονώσουν την «προοδευτικότητά» 
τους. Ωστόσο, ταυτίζονται με το 
«νέο κύμα» όσον αφορά το κύριο 
ζήτημα: την υπεράσπιση της 
αστικής εξουσίας. Αυτή είναι ο 
κοινός τους παρονομαστής.
Η «προοδευτική» ιστοριογραφία 
βάζει εμπόδια στο εργατικό - λαϊκό 
κίνημα, προκειμένου να αποτρέψει 
την εξαγωγή από τη δεκαετία του 
1940 χρήσιμων συμπερασμάτων 
για την ταξική πάλη σήμερα.
Το υπ’ αριθμόν 1 συμπέρασμα από 
αυτή τη δεκαετία είναι ότι η πάλη 
για την εργατική εξουσία παραμένει 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΣΕ, ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ  Δ.Σ.Ε. 1946- 1949
Παπαδαμάκη  Αθανασία, Σιταριά Έβρου
Της Άννας Κεφαλέλη

Όταν ακολουθείς τη σκέψη και 
περπατάς τα μονοπάτια και 

τα περπατήματα των ανθρώπων 
μέσα από τις πιο δύσκολες 
συνθήκες, έρχεσαι σε απρόσμενες 

εκπλήξεις. (στη φώτο η Αθανασία 
Παπαδαμάκη και ο σύζυγός της 
Μπαζής Χρυσόστομος)
Είναι τα χρόνια του πολέμου, τα 
χρόνια του Εμφυλίου, η ενδιάμεση  
εποχή τους, εκεί που ο λαός μας 
ήλπιζε πως μετά τις «συμφωνίες»… 
όλα θα πάνε καλύτερα και θα βρουν 
επιτέλους τον ρυθμό της ζωής τους. 
Αναζητώ ιστορίες και ανθρώπους 
που έζησαν πολλά, που πήραν μέρος 
στον αγώνα του λαού αλλά και κάτι 
παραπάνω ψάχνω… Εργαλείο των 
αναζητήσεών μου είναι το περιοδικό 
«Εθνική Αντίσταση», τεύχος 131 
του 2006 με τη μελέτη του καλού 
μου φίλου Γ. Ζελιλίδη, σχετικά με 
τα μετάλλια του Δ.Σ.Ε. περιόδου 
1946- 1949. Κι εγώ τώρα ψάχνω 
την ιστορία που κρύβουν τούτα 

τα μετάλλια. Όχι πως δεν είναι 
κάπου γραμμένα… Όχι, όχι, εγώ 
απλά θέλω να γνωρίσω αυτούς 
τους ανθρώπους και να τα ακούσω 
ζωντανά, να τους θαυμάσω από 

κοντά…
Τούτη τη φορά ξεκίνησα κάπως 
αλλιώς την αναζήτησή μου. Ξεκίνησα 
από ένα βιβλίο του Χρυσόστομου 
Μπαζή με τίτλο «Από τα Άγραφα 
στο Γράμμο και το Βίτσι», εκδόσεις 
Σύγχρονης Εποχής- 2006. Ομολογώ 
πως άργησα να το διαβάσω. Ίσως 
να ήταν και καλύτερα, γιατί τώρα 
οι εκπλήξεις ακολουθούν η μια μετά 
την άλλη.
Τίποτα βέβαια δεν είναι τυχαίο. 
Το θέμα των μεταλλίων του 
Δ.Σ.Ε. 1946- 1949, το πήρα πιο 
συστηματικά και πιο ζεστά τώρα 
τελευταία αφού προέκυψε ο 
Έβρος, πατρίδα της μητέρας μου, 
αφού εργάστηκα εκεί και ήρθα σε 
πρώτη επαφή με την περιοχή και 
τους ανθρώπους. Είναι οι έντονες 

αναζητήσεις μου για το ιστορικό 
κομμάτι στα χρόνια του Εμφυλίου. 
Είναι αυτά που δεν πρόλαβα να 
ρωτήσω τους δικούς μου…
Ξέρω πως άργησα αλλά δεν 
λησμόνησα. Καμία ευκαιρία δεν 
πάει χαμένη. Την ακολουθώ και 
όπου με βγάλει. 
Κάπως έτσι άρχισα να διαβάζω 
χαλαρά- χαλαρά το βιβλίο του 
αγωνιστή Μπαζή από την περιοχή 
της Θεσσαλίας. Είπα να πάω πιο 
εκεί… από τον Έβρο. Ο τίτλος με 
γαργαλάει. Ο τίτλος με πάει στη 
Νιάλα και πού να το φανταστώ… 
Κι όμως δεν την γλυτώνω. Αυτό 
είναι. Ο αγωνιστής Μπαζής έζησε 
και τη Νιάλα. Θυμήθηκα και το 
ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης που 
είδα πριν λίγα χρόνια και με 
συγκλόνισε.  Η αφήγηση τότε ήταν 
του αγωνιστή Φυτσιλή. Κι αυτός 
αυτόπτης μάρτυρας, μαχητής και 
από τα ίδια μέρη και περιγραφές 
που σου κόβουν την ανάσα.
Και τώρα την ιστορία της Νιάλας την 
ξαναζώ διαβάζοντας και τούτο το 
βιβλίο του αγωνιστή Μπαζή. Αξίζει 
να το διαβάσουν πολλοί. Αξίζει 
να διαβάσουμε αυτή τη ζωντανή 
Ιστορία γραμμένη κι εδώ από 
αυτόπτη μάρτυρα. Και περπατώ τις 
σελίδες του βιβλίου με την ένταση 
των συναισθημάτων μου… Και 
φτάνω στη σελίδα 55 του βιβλίου 
και διαβάζω « Αφήγηση Αθανασίας 
Παπαδαμάκη». Υπότιτλος βιβλίου 
είναι.
Και τώρα κάτι υποψιάζομαι. Κάτι 
θα βρω. Κάποια ιστορία ξεπηδάει 
πάλι… Κι εγώ, αρχίζω και ρουφάω 
σελίδα, σελίδα, ίσως από περιέργεια, 
ίσως από λαχτάρα γι’ αυτό που 
ψάχνω, γι’ αυτό που αναζητώ. 
Το χτυποκάρδι μου δεν αργεί. 
Φουντώνω αράδα με αράδα γιατί 
η ανακάλυψη δεν αργεί. Και τότε 
παίρνω βαθιές ανάσες. Σταματώ 

αναγκαία και επίκαιρη, όπως 
αναγκαία και επίκαιρη ήταν και στη 

διάρκεια της ΕΑΜικής Αντίστασης 
και μετά την Απελευθέρωση, 

οπότε διαμορφώθηκαν συνθήκες 
επαναστατικής κατάστασης. 
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ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΣΕ, ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

για λίγο. Θέλω το χρόνο μου. Θέλω 
λίγο ακόμα να ξεθολώσουν τα μάτια 
μου.
Έπεσα πάλι σε αγωνίστρια του 
Έβρου, από το χωριό Σιταριά του 
Έβρου. Σύζυγος του αγωνιστή 
Μπαζή που έγραψε το βιβλίο για 
τα Άγραφα, για τη Νιάλα, για το 
Γράμμο και το Βίτσι. 
Και το μυαλό μου τρέχει στη 
μητέρα μου, παιδί του Έβρου και 
αυτή, μαχήτρια του Δ.Σ.Ε. όπως 
και η Αθανασία Παπαδαμάκη. Και 
τότε, διαβάζω το βιβλίο τρέχοντας. 
Μονοπάτια γνωστά. Διαδρομή 
μεγάλη. Ίσως και παράλληλοι 
δρόμοι… για τον ίδιο σκοπό, για 
τη Νίκη και την Λευτεριά. Τί να 
πρωτοσκεφτώ;… Τα μετάλλια που 
κρύβουν ιστορία, την Ιστορία τόσων 
αγωνιστών, την Ιστορία αυτού του 
τόπου… 
Και τώρα δεν προλαβαίνω τις 
σκέψεις μου και να που πέφτω πάλι 
σε μετάλλιο. Ε, όχι. Που να το ήξερα 
να την έψαχνα. Ένα τηλέφωνο στο 
πίσω μέρος του βιβλίου μού έδωσε 
ελπίδες. Δεν αργώ και κάνω την 
πρώτη προσπάθεια. Τηλεφωνώ και 
ελπίζω. Μία ελπίδα με κρατά… και 
μία φωνή. «Ναι, ναι η Αθανασία 
Παπαδαμάκη είμαι, από τον Έβρο». 
Τρέχω να συστηθώ, βιάζομαι να της 
πω για την καταγωγή μου και τους 
γονείς μου. Αγωνιστές και αυτοί. 
Θέλω να ακούσω, θέλω να μάθω 
για κείνα τα χρόνια και τον αγώνα 
σας. Κα η Αθανασία δεν αργεί. 
Είναι έτοιμη σαν από καιρό. Πώς 
να περιγράψω το τρέμουλό μου; 
Πώς να περιγράψω αυτό που μου 
συμβαίνει; Τούτη την περίπτωση 
μεταλλίου δεν την είχα στο μυαλό 
μου, δεν την είχα τσεκάρει και να… 
που τώρα και συζητάμε με την 
αγωνίστρια Αθανασία. Και μια φωνή 
απλή, σεμνή και ταπεινή ακούω 
στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.
«Έκανα τον αγώνα μου και δεν 
μετάνιωσα». Κάπως έτσι αρχίσαμε 
το μάθημα ιστορίας.
«Γεννήθηκα το 1932 στο χωριό 
Σιταριά, Έβρου. Στην κατοχή, 
ο Έβρος είχε πλούσια δράση 
παίρνοντας μέρος στην Εθνική 
Αντίσταση και στον Εμφύλιο 
αργότερα. Όλη η οικογένειά μου 
πήρε μέρος σ’ αυτόν τον αγώνα. 
Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας η 

ζωή μας στο χωριό ήταν αφόρητη. 
Η βία, η τρομοκρατία, οι δολοφονίες 
από τους ντόπιους συνεργάτες των 
Γερμανών ήταν κάθε μέρα σε όλα 
τα χωριά. Το 1946 μας πιάσανε 
και μας πήγαν στις φυλακές της 
Αλεξανδρούπολης. Και ήμασταν εγώ, 
η μάνα μου, η αδερφή μου Ασημίνα 
και ο αδερφός μου ο Στέφανος. 
Στη φυλακή της Αλεξανδρούπολης, 
(κάτι αποθήκες με κάρβουνα που 
βρίσκονταν κοντά στην παραλία 
και τις είχαν μετατρέψει σε 
φυλακές) οπού μείναμε γύρω 
στους 5 με 6 μήνες, μαζί με άλλους 
πολιτικούς κρατούμενους. Ήταν 
μόνο για γυναίκες, ανάμεσά 
τους ήμουν η μικρότερη σε ηλικία 
φυλακισμένη. Ήμουν μόλις 14 
ετών. Μετά τη φυλακή επιστρέψαμε 
στο χωριό, όπου βρήκαμε 
συγκεντρωμένους τους χωριανούς 
μας να παρακολουθούν έντρομοι 
τον αδερφό μου Βραχιώλη, ένα 22 
χρονών παλικαρόπουλο (γεννήθηκε 
το 1925) να βασανίζεται δημόσια 
από τους χωροφύλακες με φρικτά 
βασανιστήρια. Τον πλήγωσαν 
στα πόδια με τανάλιες και του 
ζητούσαν να παραδώσει τα όπλα. 
Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν 
στις φυλακές Διδυμοτείχου, όπου 
με τη βοήθεια των συγκρατουμένων 
του κατάφερε να συνέλθει». Όπως 
μου λέει η Αθανασία, ο αδερφός της 
μετά από λίγο αφέθηκε ελεύθερος, 
έκατσε λίγο στο χωριό και μετά μαζί 
με τον πατέρα τους φεύγει για το 
βουνό, για το Δ.Σ.Ε. «Στο μεταξύ η 
μητέρα μου, που έμεινε πίσω με τα 
άλλα της παιδιά και ήμασταν και 
πολλά… αισθανόμενη τον κίνδυνο 
που διέτρεχαν οι κόρες της και για 
να μας γλιτώσει από ομαδικούς 
βιασμούς, φυγαδεύει στο βουνό τις 
αδερφές μου Ασημίνα, Σταυρούλα 
και εμένα. Έτσι, από τις αρχές του 
1947, και οι τρείς αδερφές ήμασταν 
μαχήτριες του Δ.Σ.Ε».
Και τώρα δεν μπορώ να μην 
διακόψω, να μην ρωτήσω για 
τον Παπαδαμάκη Βραχιώλη του 
Δημητρίου, αν τον ξέρει και τι 
συγγένεια έχουν…«Ναι, αυτός 
είναι, ο αδερφός μου». Μού φάνηκε 
λίγο περίεργο το όνομα Αθανασία 
μου, γι’ αυτό το συγκράτησα. 
Το διάβασα στην Εφημερίδα της 
Προσωρινής Κυβέρνησης του 

βουνού και σου διαβάζω λέξη, λέξη 
όπως  γράφει στο φύλλο 73, στις 9 
Αυγούστου του 1949, σελ.295: « 
Προάγεται σε Λοχαγός Πεζικού 
ο Παπαδαμάκης Βραχιώλης του 
Δημητρίου».
Δεν προλαβαίνω να τελειώσω με τον 
Βραχιώλη, τον έναν αδερφό και την 
αποκάλυψή μου… και η Αθανασία 
με πάει και στον δεύτερο αδερφό, 
τον Στέφανο. Σκοτώθηκε και αυτός 
όπως και ο Βραχιώλης. Και τότε 
παγώνω. Λίγη σιωπή, λίγο χρόνο 
θέλω γι’ αυτό που μου συμβαίνει. 
Μονολογώ. Σκέφτομαι σιωπηλά… 
Δύο αδέρφια στο βουνό, μαχητές του 
Δ.Σ.Ε., κυνηγημένοι στο χωριό τους, 
έφυγαν παλικαράκια και γράψανε 
ιστορία με τον αγώνα τους και με 
τη ζωή τους. Και τώρα… πρέπει να 
ρωτήσω, να πάμε λίγο παρακάτω. 
Λίγα ακόμη να πούμε και για 
τον Στέφανο. Θέλω λίγα στοιχεία 
ακόμη. Ποιος ξέρει, ίσως βρω λίγες 
αράδες και για τον Στέφανο, εκεί, 
στις σελίδες της Ιστορίας.
Και η Αθανασία σιγά, σιγά 
θυμάται, και μου μιλάει για ένα 
πολύ παλιό βιβλίο που έγραφε 
για τον Στέφανο, τον αδερφό της. 
Κουβαλάει και μεγάλη πίκρα γιατί 
το είχε τούτο το βιβλίο, το δάνεισε 
και δεν το ξαναπήρε… Τρέχω να 
της πω πως όλοι έχουμε δοκιμάσει 
αυτή την πίκρα. Μου έρχονται 
διάφορες ιδέες. Αρχίζω και σχεδιάζω 
κι ας μιλάμε ακόμη στο τηλέφωνο. 
Όλα γίνονται ταυτόχρονα. 
Συναισθήματα και σκέψεις γίνονται 
Ένα. Αρχίζω και υπόσχομαι πώς 
θα το ψάξω το βιβλίο. Φοβάμαι και 
λίγο, μήπως και εκτεθώ… Κλείνουμε 
την κουβέντα για την επόμενη 
φορά. Και τώρα, τι να κάνω; Ποιόν 
να ρωτήσω; Από πού να αρχίσω; 
Πρέπει να κάνω την προσπάθεια. 
Και αρχίζω και τηλεφωνώ πότε 
στον έναν και  πότε στον άλλον. 
Κάτι μαθαίνω, κάτι σα να μου δίνει 
ελπίδα. Ένας τίτλος βιβλίου μου 
φάνηκε γνωστός. Κάπου είδα αυτό 
το βιβλίο έλεγα μέσα μου. Το ξέρω, 
δε μπορεί. Κάποτε μου ανέφερε 
στην κουβέντα ένας καλός φίλος, 
αγωνιστής και έναν τίτλο βιβλίου 
που έχασε και αυτός. Το δάνεισε και 
δεν το ξαναείδε…
Τώρα έμαθα τουλάχιστον τον τίτλο 
«Μορφές  Ηρώων». Και αρχίζω 
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και ψάχνω στο σπίτι. Εκεί, εκεί, 
στα ψηλά μου ράφια. Εκεί που 
δύσκολα φτάνω κι ένα, ένα πιάνω 
τα βιβλία μου. Διαβάζω τίτλους και 
δακρύζω. Πιάνω παλιά βιβλία στα 
χέρια μου και τρέμουλο με πιάνει. 
Είναι βιβλία που έβλεπα στο σπίτι 
μας. Είναι βιβλία που διάβαζαν και 
οι γονείς μου, είναι βιβλία του ’50, 
του ‘60 και ‘70… που εκδώσανε οι 
Πολιτικοί Πρόσφυγες. Κι εγώ… τα 
μάζεψα και τα πήρα μαζί μου όταν 
επαναπατρίστηκα. Ήταν και τα 
μόνα που θα μου δίνανε τη δύναμη 
και την περηφάνια γιατί ήξερα τι 
κουβαλάω, ήξερα τι έχω μαζί μου. 
Αυτά και μόνο πήρα μαζί μου και 
επέστρεψα μόνη στην Πατρίδα των 
γονιών μου. Κι όμως… η έκπληξη 
με περιμένει.  Εκεί, εκεί πάνω στα 
πολλά βιβλία μου βρήκα και αυτό 
που ψάχνω. Βρήκα το βιβλίο που 
κάτι μου έλεγε ο τίτλος.  ΜΟΡΦΕΣ 
ΗΡΩΩΝ της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδοτικό ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – 
1953 και πάνω, πάνω ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Και τώρα ψάχνω 
τρέχοντας ρουφώντας σελίδα, 
σελίδα… και τα ονόματα τελειωμό 
δεν έχουν… 
Οοοχ… και τι με περιμένει πάλι. 
Δεν γλυτώνω ούτε τώρα το 
τρέμουλο. Εκεί, στη σελίδα 174 
του βιβλίου διαβάζω: ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ (ψ. ΠΑΤΡΑΣ). 
Από τη Σιταριά Έβρου. 
Γραμματέας της ΕΠΟΝ του 
χωριού, καταδιώχθηκε και 
εξορίστηκε για τη δράση του. 
Από τους πρώτους αντάρτες 
της περιοχής του. Έπεσε στις 
28-2-1948 στη μάχη του Σώστη 
σαν ομαδάρχης σχηματισμού 
Δημοκρατικής Νεολαίας.
Πάλι το τηλέφωνο πιάνω και η 
Αθανασία στην άλλη άκρη δεν 
αργεί. Βιάζομαι να της πω τα νέα… 
Λαχανιασμένη και μπερδεμένα 
τα λόγια μου από την χαρά που 
πλημμύρησε το είναι μου, της 
ανακοινώνω ότι βρήκα το βιβλίο 
που έχασε, το βιβλίο που δάνεισε 
και δεν το ξαναείδε. Μέσα στα δικά 
μου ήταν, στα οικογενειακά μας 
όπως λέμε… μέσα στα βιβλία της 
προσφυγιάς. Και υπόσχομαι πως θα 
στείλω σε φωτοτυπίες και τη σελίδα 
αυτή με αναφορά στον αδερφό της 
Στέφανο αλλά και για την αναφορά 

στον αδερφό Βραχιώλη σε Εφημερίδα 
του 1949 για την προαγωγή του.
Λίγη ανάσα πήραμε, λίγη σιωπή 
ακόμη για τους νεκρούς και πολύ 
συγκίνηση γι’ αυτό που μάς 
προέκυψε. 
Η  Αθανασία όμως είναι πιο 
δυνατή. Τα ξέρει, τα έγραψε και 
στο περιοδικό «Εθνική Αντίσταση», 
τεύχος 131 του 2006.
Κι εγώ, τώρα αρχίζω και μαθαίνω 
λίγο, λίγο την Ιστορία, τα ονόματα, 
επίθετο Παπαδαμάκη και χωριό 
Σιταριά Έβρου. Νόμισα πως τα 
έμαθα όλα… και δεν αργεί το τρίτο 
σοκ. Κι όμως, τούτο το τεύχος που 
είναι για μένα εργαλείο μελέτης για 
τα Μετάλλια του Δ.Σ.Ε. στις σελίδες 
του φιλοξενεί κείμενο της Αθανασίας 
Παπαδαμάκη, της Αθανασίας που 
γνώρισα και μιλάμε τώρα για τούτη 
την ιστορία. Και είναι παρακαλώ 
στη σελ. 83 με τίτλο «Αφήγηση μιας 
μαχήτριας του Δ.Σ.Ε».
Εδώ, μουδιάζω ολόκληρη. Δεν είναι 
δυνατόν. Εβδομήντα χρόνια μετά, 
ψάχνω να βρω, να μάθω και να 
γνωρίσω αυτούς τους Ανθρώπους, 
τους μαχητές, τους Αγωνιστές, την 
Ιστορία πίσω από τα Μετάλλια 
και να μου βγαίνουν οι εκπλήξεις 
η μία μετά την άλλη. Τώρα τι θα 
γράψω; Η θεία Αθανασία, έτσι 
γλυκά της λέω γιατί είναι και δικός 
μου άνθρωπος έκανε το καθήκον 
της απέναντι στα παιδιά της που το 
ζητούσαν και απέναντι στις γενιές 
που έρχονται. Τα έγραψε. Δε θέλω 
να σταματήσω. Κάτι ακόμη θα 
μάθω… κάτι ακόμη θα πούμε, κάτι 
ακόμη θα θυμηθούμε, κάτι ακόμη 
από αυτά που δεν έγραψε… Δεν τα 
είπαμε όλα. Η διαδρομή πεζοπορίας 
με μάχες, πίνα, κρύο, ποτάμια και 
βουνά από τον Έβρο ως το Γράμμο 
και το Βίτσι είναι από μόνα τους 
Μετάλλια ηρωισμού. (Ασθενοφόρο 
για τα βαριά περιστατικά στη 
διαδρομή Κόττα-Κρυσταλοπηγή-
αλβανικά σύνορα. Η μαχήτρια 
είναι η Αθανασία Παπαδαμάκη 
από το χωριό Σιταριά, Έβρου, 
τη φωτογραφία τη βρήκε όταν 
βοηθούσε στη διάσωση του αρχείου 
του ΚΚΕ)
Στέκομαι για λίγο στη φωτογραφία 
του περιοδικού της Εθνικής 
Αντίστασης. Τρεις μαχητές και 
μια μαχήτρια κουβαλάνε έναν 

τραυματία στο φορείο. Και από κάτω 
γράφει: Η Αθανασία Παπαδαμάκη, 
στη Σχολή Υπαξιωματικών, με 
συναγωνιστές της σε ασκήσεις 
της Σχολής. Της απονεμήθηκε το 
παράσημο «Ηλέκτρας».  
Ρωτώ καλοπροαίρετα την θεία 
Αθανασία πού μπορώ να βρω τούτη 
τη φωτογραφία… και γράφω όπως 
την άκουσα κείνη τη στιγμή: «Τη 
βρήκα στην Αθήνα, είναι στο 
Ριζοσπάστη και στην Εθνική 
Αντίσταση. Όταν έγιναν οι 
πλημύρες στον Περισσό και 
πηγαίναμε να βοηθήσουμε και 
να καθαρίσουμε το χώρο και 
τα βιβλία από τις λάσπες, ΤΟΤΕ 
την βρήκα. Έπεσε τυχαία στα 
χέρια μου… να, πήγα κι εγώ να 
βοηθήσω όπως τόσοι άλλοι»… 
Με την αφέλεια του ανθρώπου 
που δεν έζησε τα γεγονότα ρωτώ: 
Έγραφε και το όνομά σου από 
κάτω; «Όχι, αλλά μόλις την είδα 
την φωτογραφία θυμήθηκα 
αμέσως κείνες τις στιγμές. 
Τότε που μας τράβηξε, ήταν 
ένας ξένος δημοσιογράφος, 
μάλλον Γάλλος όπως θυμάμαι. 
Βρισκόμασταν στα έμπεδα.  Εκεί 
ήμασταν εκείνη την εποχή, σε 
μια ομάδα που μαθαίναμε τα 
όπλα και ετοιμαζόμασταν για 
ομαδάρχες. Ήμουν μικρή κι εγώ 
τότε… Μαθαίναμε τα όπλα και 
κάναμε πραγματικά πόλεμο. 
Ήταν πραγματικά πυρά. 
Μάλιστα εκεί σκοτώθηκε και 
ένας συναγωνιστής. Ήμασταν 
στη σχολή ομαδαρχών. 
Ήμασταν διαλεγμένοι ένας 
κι ένας, πολεμιστές… Αυτό 
γινόταν στο Γράμμο- Βίτσι, πού 
ακριβώς δε θυμάμαι. Είχαμε 
πάει και στο Μπίκοβικ για 
επίθεση και καταλαβαίνεις εκεί 
τι γινόταν… Όταν τραβήχτηκε 
αυτή η φωτογραφία ήμουν στην 
Σχολή Ομαδαρχών και βγήκα 
επιλοχίας, κάτι παραπάνω από 
ομαδάρχης».
Να, τι μάθαμε για την Ιστορία 
της φωτογραφίας. Και συνεχίζει 
η Αθανασία: «Μπήκα στα βαθιά. 
Ήμουν και στη Διμοιρία της ΕΠΟΝ. 
Εμείς πηγαίναμε στα μετόπισθεν. 
Εκεί έπιασα και τον αιχμάλωτο. 
Περπατούσαμε όπως περπατάει η 
αλεπού… σιγά, σιγά και αθόρυβα. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΣΕ, ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ
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Περπατούσαμε να μην μας 
ακούσει κανείς. Μπαίναμε, κόβαμε 
συρματοπλέγματα και τους κάναμε 
σαμποτάζ. Τι άλλο να τους κάναμε;»
Αυτά, αυτά θέλω να μου λες θεία 
Αθανασία, γιατί θέλω να τα ακούω 
ζωντανά, γιατί είμαι σίγουρη πως 
όλα δεν τα γράψατε. Κατάλαβες 
θεία… με ενδιαφέρουν οι ζωντανές 
αφηγήσεις. Αυτά που μου είπες 
τώρα δεν τα είδα γραμμένα 
πουθενά. Με συγκλόνισε αυτό με 
την φωτογραφία και τις πλημύρες 
στον Περισσό. Δηλαδή 50 χρόνια 
μετά τη σχολή ομαδαρχών βλέπεις 
τα νιάτα σου, γυρνάς το μυαλό 
σου πίσω… και θυμάσαι τη στιγμή 
εκείνη… κρατάς στα χέρια τη 
φωτογραφία, πας να τη σώσεις 
από τις λάσπες της πλημύρας… και 
βλέπεις απρόσμενα τον εαυτό σου. 
Ω, φαντάζομαι τι πέρασες εκείνη 
τη στιγμή. Πήγες να βοηθήσεις το 

Κόμμα στις δύσκολες στιγμές και 
νάσου… ξεπηδάει η φωτογραφία 
που είσαι μέσα. Αχ θεία μου, και 
πόσο μοιάζεις με τις φωτογραφίες 
που μου έστειλες. Πόση δύναμη 
κουβαλούσατε. Δεν προλαβαίνω να 
τελειώσω την φράση μου και ακούω 
τη θεία Αθανασία: «Δεν φοβόμασταν 
τίποτα. Δεν φοβόμασταν τίποτα»… 
σα να θέλει να το τονίσει. «Τι να 
φοβόμουν… φυλακισμένη στα 
14 μου ήμουν. Κυνηγημένη όλη 
η οικογένεια, με θύματα πολλά. 
Και τώρα, τι να φοβόμουν. Οι 
Τούρκοι σκότωσαν δύο αδέρφια του 
πατέρα μου και οι εδώ δωσίλογοι 
και συνεργάτες των κατακτητών 
εμάς τους υπόλοιπους… Γι’ αυτό 
αγωνιστήκαμε μέχρι το τέλος. Κι 
αν αυτό είναι το αμάρτημά μας, 
το δεχόμαστε». Αυτό το λες και στο 
κείμενο που διάβασα.
Και το μετάλλιο ΗΛΕΚΤΡΑ; Πότε το 

πήρες θεία; Άλλη Ιστορία και αυτή. 
«Όπως σου προανέφερα, κάπου, 
στα τέλη του ‘48, προτάθηκα για 
τη σχολή υπαξιωματικών του 
Γενικού Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε. στο 
Βίτσι κάπου στις Πρέσπες. Αφού 
τελείωσα τη σχολή και ονομάστηκα 
επιλοχίας, επέστρεψα στο λόχο 
μου, στη 16η Ταξιαρχία.  Εντάχτηκα 
στην ΕΠΟΝίτικη Υποδειγματική 
Διμοιρία της ταξιαρχίας και 
ορίστηκα υπεύθυνη των γυναικών 
του λόχου μας. Μετά το Βίτσι και 
την ανακατάληψη του Γράμμου, 
τον Απρίλιο του 1949, βρισκόμενη 
στη 16η Ταξιαρχία, με τη διμοιρία 
της ΕΠΟΝ, δώσαμε πάρα πολλές 
μάχες. Ήμουν τότε δόκιμο μέλος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 
Σε μία από τις συνελεύσεις, είχα 
δώσει υπόσχεση, κομματικό πλάνο 
όπως το λέω, να πιάσω σε μάχη 
έναν στρατιώτη αιχμάλωτο».
Δηλαδή  γλώσσα όπως τους λέγατε; 
«Ναι, ναι. Ήταν Ιούλης μήνας, 
βρισκόμασταν στο Γράμμο, όταν η 
διμοιρία μας πήρε αποστολή για 
ενέδρα στα μετόπισθεν του στρατού. 
Πήγαμε νύχτα να προετοιμάσουμε 
τις θέσεις μας και στήσαμε καρτέρι. 
Περιμέναμε δύο μέρες, μέσα σε 
αφόρητη ζέστη, δίψα, ακινησία 
και μεγάλη αγωνία. Είχαμε 
κάνει μεγάλη προσπάθεια και ο 
αντίπαλος δε φαινόταν πουθενά. 
Καθώς αρχίζαμε και αλλάζαμε 
τα σχέδιά μας νάσου κάποιοι με 
καινούργιους μπερέδες και ρούχα». 
Αρχίζω και ιδρώνω. Κάτι θα ακούσω 
πάλι από την θεία Αθανασία. Και τι 
θέλατε να τους κάνετε; «Α, να τους 
παγιδεύσουμε είχαμε σχεδιάσει, κι 
όταν μπήκανε όλοι στον κλοιό μας 
και δόθηκε το σύνθημά μας ΑΕΡΑ, με 
τα συντονισμένα πυρά μας… μάλλον 
δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Ένας 
αξιωματικός τους μόνο κατάφερε 
να κρυφτεί πίσω από έναν κορμό 
δέντρου. Ταμπουρωμένος εκεί, 
βρίζοντας χυδαία και αποκαλώντας 
με Βουλγάρα, με πυροβολούσε. 
Η σφαίρα πέρασε ξυστά από 
τη ζώνη του παντελονιού μου. 
Όμως τον πέτυχα εγώ με μια 
ριπή του στάγιερ μου. Παίρνω το 
πιστόλι του και τον φορτώνομαι 
στους ώμους μου… Η επιτυχία 
της ενέδρας μας ήταν απόλυτη. 
Καθώς οι άλλοι συναγωνιστές 

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΣΕ, ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
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μου μάζευαν τα λάφυρα, εγώ με 
τον αξιωματικό στους ώμους μου, 
παίρνω την κατηφόρα για τον 
γυρισμό. Ήμουν χαρούμενη γιατί 
εκπλήρωσα την υπόσχεσή μου να 
πιάσω αιχμάλωτο κι έτσι να γίνω 
τακτικό μέλος του Κόμματος, 
του Κ.Κ.Ε. Κατεβαίνοντας όμως 
την κατηφόρα, έχοντας το στάγιερ 
ακόμα οπλισμένο και αυτόν στον 
ώμο μου, εκπυρσοκρότησε το 
στάγιερ, σχεδόν έφυγε μισή ριπή 
του όπλου και σωριάζομαι μαζί με 
τον αιχμάλωτο κάτω. Αρχίσαμε να 
κατρακυλάμε τον κατήφορο. Τότε 
τον άκουσα να ψιθυρίζει «μη με 
σκοτώσεις αδερφούλα μου». Τον 
λυπήθηκα. Ξέχασε πως λίγο πριν 
με έβριζε χυδαία και με αποκαλούσε 
Βουλγάρα και του απαντάω… «δεν 
μιλάω βουλγάρικα» …
Σε λίγο κατέφτασε και η διμοιρία 
μου φορτωμένη με διάφορα λάφυρα. 
Ο αξιωματικός- αιχμάλωτος δεν είχε 
καταλάβει ότι είχε εξοντωθεί όλο το 
τμήμα του και γι’ αυτό αμυνόταν 
ακόμα. Όλοι μαζί τον παραδώσαμε 
στη διοίκηση της Ταξιαρχίας. Δεν 
έμαθα ποια τύχη είχε. Μπορεί και 
να έζησε, γιατί ο Δ.Σ.Ε. δεν σκότωνε 
αιχμαλώτους». 
Αυτό ήταν. Αυτή ήταν και η 
Ιστορία του Μεταλλίου ΗΛΕΚΤΡΑ 
που έλαβε η θεία Αθανασία. Δεν 
τόλμησα να γράψω, να περιγράψω 
τούτη τη στιγμή έτσι όπως μου 
την διηγήθηκε και ζωντανά η θεία 
Αθανασία. Προτίμησα αυτό το 
απόσπασμα από το κείμενο του 
περιοδικού «Εθνική Αντίσταση» έτσι 
όπως διατυπώνεται με λεπτομέρεια 
και ταπεινότητα. Και πάλι το μυαλό 
μου εκεί… στα βουνά και ρωτώ αν 
η ίδια τραυματίστηκε σε τόσες και 
τόσες μάχες. Και πού να φανταστώ, 
η ιστορία δεν έχει τέλος. Όχι πως 
δεν το περίμενα να έχει τραύματα. 
Άλλωστε στην προσφυγιά σπάνια 
γνώρισα ανθρώπους χωρίς 
τραύματα. Άλλα φαίνονταν και 
άλλα ήταν καλά κριμένα κάτω από 
τα ρούχα. Να που δεν τελειώσαμε 
την κουβέντα μας και συνεχίζουμε:  
«Στις 30- 7- 1949 πηγαίνοντας στο 
λόχο για να πάρω προμήθεια για 
τις γυναίκες, έπεσα σε ναρκοπέδιο 
και τραυματίζομαι στο πόδι. Η 
κατάστασή μου ήταν βαριά. Η 
φτέρνα μου και ο αστράγαλος 

πολτοποιήθηκαν. Φαινόταν ότι 
πήγαινα για ακρωτηριασμό. Τη 
γλύτωσα»…
Ααα… τι μου λες θεία, τότε που 
ήσουν υπεύθυνη και για τις 
γυναίκες; Και για ποιες ανάγκες 
των γυναικών; 
«Σκέψου Άννα, σε συνθήκες 
πολέμου οι γυναίκες είχαν πολλά 
προβλήματα σε σχέση με τους 
άντρες. Από τη φύση τους είχαν 
και αυτά τα προβλήματα… Ναι, 
το έγραψε και η μητέρα μου στο 
βιβλίο της. Το άκουσα και από 
άλλες μαχήτριες. Δε θέλω ούτε να 
το σκέπτομαι. Απαραίτητα ήταν τα 
παυσίπονα, τα χαρτοβάμβακα και 
ότι άλλο χρειάζονταν τα κορίτσια 
(κυρίως για περίοδο και τέτοια…) 
και πηγαίνοντας για να τα πάρω 
πάτησα νάρκη και τραυματίστηκα. 
Είχα αναπηρία 40%. Βαρύ τραύμα 
στον αστράγαλο. Ακόμη και τώρα, 
70 χρόνια μετά με πονάει». Θέλω 
λίγα ακόμη να ακούσω για τούτη 
τη στιγμή. Ξέρω πως είναι δύσκολα 
να μιλάμε για τούτες τις στιγμές… 
χατίρι όμως η θεία Αθανασία δε μου 
χαλάει. «Εγώ στο δρόμο πήγαινα, 
περπατούσα σ’ ένα μονοπάτι. 
Υποψιάζομαι πως ήταν δική τους η 
νάρκη γιατί τα δικά μας μονοπάτια 
αυτοί τα ναρκοθετούσαν. Κάθισα 
εκεί τραυματισμένη όλη τη 
νύχτα μόνη  μου. Την άλλη μέρα 
διαπίστωσαν ότι δεν επέστρεψα, 
ότι δεν έφτασα εκεί, και τότε 
άρχισαν να με ψάχνουν. Με βρήκαν 
εκεί πεσμένη, με πήραν και με 
στείλανε στην Αλβανία. Μετά τον 
τραυματισμό μου βρέθηκα στο 
νοσοκομείο της Κορυτσάς. Εκεί, 
ένας σύνδεσμός μας, μου έφερε το 
τιμημένο παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑ… 
Μαζί, στον ίδιο φάκελο βρισκόταν 
δύο αποφάσεις: της απονομής 
παρασήμου από την Ταξιαρχία, με 
την προαγωγή μου στο βαθμό του 
λοχία, καθώς και η απόφαση και 
το βιβλιάριο του τακτικού μέλους 
του τιμημένου Κ.Κ.Ε. Νιώθω μεγάλη 
συγκίνηση, χαρά και περηφάνια».
Θεία Αθανασία, αν θυμάμαι καλά 
αυτό ήταν το δεύτερο τραύμα σου. 
Κι εκείνο, το πρώτο, σε ενοχλεί 
ακόμα;
«Ναι, ναι και τότε στο πρώτο 
υπέφερα πολύ. Προσπαθούσα 
να αναρρώσω και με την πρώτη 

ευκαιρία επέστρεψα στον αγώνα 
με τη θέλησή μου. Άκου παιδάκι 
μου, ήμασταν αποφασισμένοι. Δε 
φοβόμασταν τίποτα… ούτε και τον 
θάνατο. Περπατούσαμε μαζί με τον 
θάνατο… Ήμασταν πεπεισμένοι για 
το δίκαιο μας. Γι’ αυτό και αντέξαμε 
τόσα και τόσα».
Και τώρα θεία να κάνουμε και λίγο 
τον απολογισμό της οικογένειας; 
Και αρχίζουμε και μετράμε: «Τα 
αδέρφια μου Βραχιώλης, Στέφανος, 
Σταυρούλα, σκοτώθηκαν σε μάχες 
του Δ.Σ.Ε. Μετράμε τρία αδέρφια 
και πάμε παρακάτω. Η αδερφή 
μου Ασημίνα- ανάπηρη, με κομμένο 
χέρι, τραυματίστηκε σε μάχη 
του Δ.Σ.Ε., η άλλη αδερφή μου 
η Σουλτάνα, ανάπηρη και αυτή, 
με εγκεφαλικό τραύμα πάλι σε 
μάχη του Δ.Σ.Ε. Δύο αδέρφια του 
πατέρα μου σκοτωμένοι, ο ένας στο 
Δ.Σ.Ε. και ο άλλος στο Αλβανικό 
Μέτωπο. Οι γονείς μου θάφτηκαν 
στην αναγκαστική ξενιτιά, μακριά 
από την Πατρίδα τους, στην πόλη 
Τρίνετς της Τσεχοσλοβακίας». 
Και τώρα ποιος μπορεί να πει 
το αντίθετο; Ποιος μπορεί να 
αμφιβάλει τις συνθήκες και τις 
αιτίες πολέμου; Ποιος μπορεί 
να προσπεράσει τη θύελλα του 
πολέμου και τα γεγονότα που 
έζησε τούτος ο λαός; Τα γράφουμε 
και τα συμπληρώνουμε για να 
μην ξαναδούμε κανέναν πόλεμο 
τουλάχιστον εμείς οι επόμενες 
γενιές. Στη μνήμη των νεκρών της 
οικογένειας Παπαδαμάκη, στη 
μνήμη των αγωνιστών και για 
τα 70 χρόνια που πέρασαν από 
την ίδρυση του Δ.Σ.Ε. κάναμε 
κουβέντα που μας άφησε πολλά 
συναισθήματα… Τιμή και δόξα 
στους ΗΡΩΕΣ του ΔΣΕ! 

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΣΕ, ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ
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ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ ⁞ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΣΤΡΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Αποστόλης Μουσούρης, Σύγχρονη Εποχή, 2016)

Εισαγωγικό σημείωμα (σελ. 9)

Την άνοιξη του 2014 η Τάνια 
Μουσούρη και ο Αλέξης Χατζής 

δώρισαν στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ 
(arxeio.kke.gr) έναν ανεκτίμητης 
αξίας φωτογραφικό θησαυρό. 
Πρόκειται για το αρχείο (σε 
πρωτότυπα φωτογραφικά φιλμ) του 
Απόστολου Μουσούρη, οπερατέρ 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ).
Ο Απόστολος Μουσούρης, έχοντας 
πάρει μέρος ως κινηματογραφιστής 
στις μάχες του Γράμμου (1948, 
1949) και Βίτσι (1949), αποτύπωσε 
εικόνες ανεκτίμητης αξίας. Εικόνες 
που αποτελούν ντοκουμέντα 
ιστορικά, αδιαμφισβήτητα και 
αδιάβλητα. 
Το σύνολο του φωτογραφικού 
αρχείου του Μουσούρη εκπλήσσει 
για τον πλούτο που περιέχει. 
Ο Απόστολος Μουσούρης μας 
παραδίδει εικόνες από την 
καθημερινότητα των ανθρώπων 
στις περιοχές της «Ελεύθερης 
Ελλάδας», λεπτομέρειες από τη ζωή 
των μαχητών του ΔΣΕ, καταγραφές 

μαχών, στιγμιότυπα από την 
εκπαίδευση καθώς και τοπία. 
Το πλούσιο αυτό φωτογραφικό 
αρχείο δίνει τη δυνατότητα μιας 
όσο το δυνατό ρεαλιστικότερης 
γνωριμίας με την ιστορία της ένοπλης 
εκείνης ταξικής σύγκρουσης της 

περιόδου 1946-1949, καθώς και να 
γνωρίσουμε την καθημερινότητα της 
ζωής και της δράσης των μαχητών 
και μαχητριών του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. Ταυτόχρονα, 
οι εναπομείναντες μαχητές και 
μαχήτριες του ΔΣΕ θα μπορέσουν 
να αντικρίσουν ξανά τα μέρη στα 
οποία βάδισαν και πολέμησαν. 
Αναπόσπαστο μέρος της δράσης 
του ΔΣΕ υπήρξε η οργανωμένη 
υποχώρηση του ΔΣΕ στο έδαφος της 
Αλβανίας στο τέλος Αυγούστου του 
1949 και η πολιτική προσφυγιά που 
ακολούθησε με την εγκατάσταση 
χιλιάδων ως πολιτικών προσφύγων 
πλέον στις Λαϊκές Δημοκρατίες και 
την ΕΣΣΔ, όπου εγκαταστάθηκε 
και το μεγαλύτερο μέρος τους στην 
περιοχή της Τασκένδης. Εκεί έζησε 
και ο ίδιος ο Απόστολος Μουσούρης, 
ο οποίος παραδίδει στην ιστορική 
γνώση και έρευνα μοναδικά 
φωτογραφικά ντοκουμέντα της 
πρώτης περιόδου εγκατάστασης 
των πολιτικών προσφύγων. 

Μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου.
Από αριστερά: Φαέδων(βοηθός), Βλαδίμηρος
(βοηθός) και Φώτης Ματσάκας (μαθητευόμενος
οπερατέρ, χειριστής της μηχανής των 16μμ) μαζί
με φίλους (σ. 15)

Η Τόπτση Αννούλα από τον Έβρο



16 Καλημέρα 4

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ⁞ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ

Ο Απόστολος Μουσούρης

Ο Απόστολος Μουσούρης 
γεννήθηκε στη Σύρο το 1917 

και πέθανε τον Ιούνη του 1996. 
Ο πατέρας του, Θανάσης, ήταν 
εκπαιδευτικός και η μητέρα 
του, Μαρία αρκετά μορφωμένη. 
Οικογένεια σχετικά ευκατάστατη, 
αποτελούμενη από 3 παιδιά, τον 
Απόστολο και δύο κόρες ακόμα. 
Ο πατέρας του ήταν φίλος με το 
μεγάλο δάσκαλο κομμουνιστή, 
Δημήτρη Γληνό. Η φιλία αυτή 
έμελλε να είναι καθοριστική και στη 
ζωή του Απόστολου. Στο πατρικό 
σπίτι της οικογένειας, στην Αθήνα, 
ο Γληνός, μετά από την εξορία του 
στη Σαντορίνη, κρύβεται μέχρι 
και το θάνατό του. Ο νεαρός τότε 
Απόστολος –σχεδόν παιδί -θαυμάζει 
την ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία 
του, εμπνέεται από τα λόγια του. 
Γνωρίζει το Κόμμα μέσα από τον 
Γληνό, αρχικά το συμπαθεί, έπειτα 
οργανώνεται στις γραμμές του. 
Η γνωριμία με αυτό το σπουδαίο 
διανοητή που πάλευε για την 
αλλαγή του κόσμου, αφήνει βαθιά 
ίχνη στην ψυχή του Μουσούρη.
Ο Απόστολος, παρόλο που από 
μικρός είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες, 
μπήκε στη Νομική Σχολή Αθηνών 
από την οποία και αποφοίτησε. 
Βέβαια, του ήταν εντελώς αδιάφορο 
το πτυχίο, μια και η μεγάλη του 
αγάπη ήταν ο κινηματογράφος, 
συγκεκριμένα η φωτογραφία. 
Ωστόσο, για χάρη του πατέρα του, 
έστω τυπικά υπήρξε δικηγόρος. 
Παράλληλα με τις σπουδές του, 
πήγαινε και εργαζόταν εθελοντικά 
στο κινηματογραφικό στούντιο της 
«Φίνος Φιλμ». Έμαθε την τέχνη του 
οπερατέρ και αυτό ήταν τελικά που 
ακολούθησε στην υπόλοιπη ζωή 
του. Ο Μουσούρης συμμετείχε στην 
παραγωγή της «Φίνος» με τίτλο Οι 
Γερμανοί ξανάρχονται.
Μετά από το πανεπιστήμιο, 
εργάστηκε στο τότε υπουργείο 
Εφοδιασμού. Οργανώθηκε στην 
εκεί ΚΟΒ του ΚΚΕ και στις 2 
μεγάλες υπαλληλικές απεργίες που 
ξέσπασαν ((1943-1944) ήταν μέλος 
της απεργιακής επιτροπής. 
Το 1944, μετά από την 
απελευθέρωση, άνοιξε το πρώτο 

του φωτογραφικό κατάστημα-
εργαστήριο, δίχως να αφήσει την 
ενασχόληση με τον κινηματογράφο. 
Υπήρξε μέλος στον Εφεδρικό ΕΛΑΣ 
και στη μάχη του Δεκέμβρη του 
1944 συμμετείχε με τη χρέωση 
του πολεμικού ανταποκριτή-
κινηματογραφιστή. 
Το 1948 κατατάχτηκε στο 
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. 
Υπηρέτησε στη διαφώτιση του 
Γενικού Αρχηγείου. Είχε το βαθμό 
του λοχαγού και τιμήθηκε με τα 
μετάλλια «Γράμμος» και «ΕΛΑΣ». 
Ο Απόστολος ήταν ο υπεύθυνος 
του εκεί  κινηματογραφικού-
φωτογραφικού συνεργείου. Το 
συνεργείο αυτό κινηματογραφούσε 
επίκαιρα από τη ζωή και τη δράση 
του ΔΣΕ και γενικότερα αποτύπωνε 
πάνω σε φιλμ την καθημερινότητα 
των μαχητών και μαχητριών. 
Εκείνη την περίοδο, οι βομβαρδισμοί 
των ιμπεριαλιστών δε λογάριαζαν 
ούτε τα σχολεία, ούτε τα παιδιά 
που ήταν μέσα, ούτε τα χωριά με 
τους αμάχους στις περιοχές της 
Ελεύθερης Ελλάδας. Οι διεθνείς 
οργανισμοί προστασίας του 
παιδιού αδιαφορούσαν. Αντίθετα, 
διάφορες οργανώσεις από τις 
Λαϊκές Δημοκρατίες αναλαμβάνουν 

να φιλοξενήσουν τα παιδιά και 
στέλνουν επιστολές στη προσωρινή 
Δημοκρατική Κυβέρνηση, ώστε να 
τους κάνουν γνωστή αυτή τους την 
απόφαση. Πράγματι, το Μάρτη του 
1948, η Προσωρινή Δημοκρατική 
Κυβέρνηση αποφασίζει να 
μεταφερθούν τα παιδιά στις Λαϊκές 
Δημοκρατίες, με δεδομένο ότι οι ίδιοι 
οι γονείς των παιδιών στις περιοχές 
που βομβαρδίζονται έχουν κάνει 
εκκλήσεις για τη σωτηρία τους.
Παράλληλα, ξεκινάει η 
απροκάλυπτη αστική προπαγάνδα 
περί «παιδομαζώματος», η 
οποία εκτός των άλλων στόχευε 
στο να κρύψει το πραγματικό 
παιδομάζωμα στα στρατόπεδα της 
Φρειδερίκης. Το ανθρωπιστικό αυτό 
έργο, της μεταφοράς των παιδιών 
στις Λαϊκές Δημοκρατίες, έφερε 
σε πέρας ο ΔΣΕ και αποτυπώθηκε 
στο ντοκιμαντέρ Η αλήθεια για τα 
παιδιά της Ελλάδας. Ο Απόστολος 
Μουσούρης ήταν ο διευθυντής 
φωτογραφίας σε αυτήν την 
παραγωγή. Το γύρισμα αυτού του 
ντοκιμαντέρ-ταινίας αποφασίστηκε 
από το Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ και 
αποσκοπούσε στην αντικειμενική 
ενημέρωση του ελληνικού λαού για 
το σχέδιο που θα εφάρμοζε για τα 
παιδιά αυτά, ώστε να αποκρούσει 
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την αντιδραστική προπαγάνδα 
των αστικών επιτελείων και των 
συμμάχων τους. Στο συνεργείο 
συμμετείχαν, επίσης, ο Γιώργης 
Σεβαστίκογλου και ο Μάνος 
Ζαχαρίας. 
Ο Μουσούρης έζησε μετά από το 

τέλος των μαχών στο Ουζμπεκιστάν 
(Τασκένδη). Για μικρό διάστημα 
εργάστηκε στα κινηματογραφικά 
στούντιο «Ουζμπέκ Φιλμς», 
συμμετέχοντας σε παραγωγές. 
Έπειτα, μετακόμισε στη Μόσχα ως 
εκφωνητής. Παράλληλα, εργάστηκε 

και ως μεταφραστής. Μερικά από 
τα έργα στα οποία συνέβαλε ως 
μεταφραστής είναι: Η Μεγάλη 
Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, καθώς 
και έργα του στρατάρχη Ζούκοφ. 
Υπήρξε πάντα παθιασμένος με τον 
κινηματογράφο. (σ.σ. 10-11)

Καλημέρα: Η ΕΚ Πράγας θα έχει τη δυνατότητα να φέρει το Λεύκωμα αυτό στην Τσεχία. Όσοι θέλετε να παραγγείλετε 
το βιβλίο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 776 012065 για να ξέρουμε πόσα να παραγγείλουμε Τιμή 
500 κορώνες. Υπάρχουν χίλιες φωτογραφίες που μπορείτε να βρείτε γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, συγγενείς, 
οι οποίοι ήταν μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 

Εάν έχετε φωτογραφίες, ντοκουμέντα, αντικείμενα και οτιδήποτε άλλο υλικό σχετικά με το ΔΣΕ και την πολιτική 
προσφυγιά, μπορείτε να το προσφέρετε στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ, το οποίο δημοσιεύεται στην σελίδα του 
αρχείου.

Επικοινωνία - Τρόποι παράδοσης υλικών

1. Πρωτότυπα ντοκουμέντα και άλλα αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, 
Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Νέα Ιωνία, καθώς και στις κατά τόπους Κομματικές Οργανώσεις. Έχει ξεχωριστή σημασία 
για το Αρχείο του ΚΚΕ η παράδοση πρωτότυπων ντοκουμέντων ή αντικειμένων.

2. Ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: arxeio@kke.gr. Παρακαλούμε τα ψηφιακά αρχεία να έχουν όνομα που να περιγράφει με σαφήνεια το 
περιεχόμενό τους. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για ένα αρχειακό υλικό και δεν 
είναι δυνατό να τοποθετηθούν ως όνομα του ψηφιακού αρχείου του, να χρησιμοποιείται ως όνομα ψηφιακού αρχείου 
κάποιος σύντομος κωδικός και σε συνοδευτικό έγγραφο να αντιστοιχίζεται στον κωδικό η εκτενής περιγραφή του 
υλικού.

Τα έγγραφα και οι φωτογραφίες μπορούν να είναι σε μορφή αρχείων εικόνας (jpg, tif, png κτλ.), ή σε μορφή αρχείων 
pdf, ενώ τυχόν ηχητικά ντοκουμέντα ή βίντεο στις συνήθεις μορφοποιήσεις γι’ αυτό το είδος ψηφιακών αρχείων 
(mp3, wav, mp4, avi, mkv κτλ.). Τα έγγραφα που κάθε σελίδα τους είναι ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο, παρακαλούμε 
να τοποθετούνται μέσα σε φάκελο (folder). Φάκελοι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται και για την ομαδοποίηση 
εγγράφων που αποτελούν μια ενότητα.

Αν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα έχουν μεγάλο όγκο και δεν είναι εύκολο να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
μπορούν να παραδίδονται σε CD/DVD ή σε USB στικ μνήμης, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, ή στις κατά τόπους 
Κομματικές Οργανώσεις.

Για τις παραδόσεις αρχειακών υλικών και για κάθε άλλο ζήτημα ή πρόβλημα σχετικά με την προσφορά αρχειακών 
υλικών, παρακαλούμε επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2102592111 (τηλ. κέντρο), από Δευτέρα ως 
Παρασκευή και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.. Εφόσον πρόκειται να παραδώσετε πρωτότυπα ντοκουμέντα και άλλα 
αντικείμενα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, παρακαλούμε τηλεφωνείτε πάντοτε τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, για να 
ενημερώσετε σχετικά.

Κάθε προσφορά καλό είναι να συνοδεύεται από όσο γίνεται καλύτερη τεκμηρίωση του υλικού, με πληροφορίες για 
τον κάτοχο ή δημιουργό του υλικού, την ιστορική διαδρομή διαφύλαξης – διάσωσής του και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε 
σημαντικό γύρω απ’ αυτό. Επίσης καλό είναι να δίνονται στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή/και email), ώστε αν 
χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεις. Οι 
πληροφορίες για τα αρχειακά υλικά και τα στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλούμε να δίνονται σε γραπτή μορφή 
(ψηφιακού αρχείου κειμένου, έντυπη, ή - αν δε γίνεται αλλιώς - χειρόγραφη). 
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Ο ΜΗΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ 
Του Ν. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

Αττικός μήνας - 12 Δεκεμβρίου - 10 Ιανουαρίου                       

Λαϊκά ονόματα: λέγεται και Νικολοβάρβαρα (γιατί στις 
4 γιορτάζουμε τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και στις 6 
του Αγίου Νικολάου), Χριστουγεννιάτης (γιατί στις 25 
γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα). Ποντιακή ονομασία: 
Χριστιανδάρτς (Δεκέμβρης)
Ο Δεκέμβριος είναι ονομαστός μήνας για τον ελληνικό λαό 
για δυο κυρίως αιτίες: για τις χριστιανικές γιορτές του και 
για το βαρύ κρύο του. Γι’ αυτό και σε διάφορες περιοχές 
της χώρας μας του έχουν δώσει ορισμένα χαρακτηριστικά 
ονόματα, όπως “Χριστουγεννάς”, “Χριστουγεννάρης”, 
(Ρόδος και Πόντος), “Χριστουγεννιάτης” (Λέσβος), 
“Χριστουγεννίτης” (Χαλκιδική), επειδή γιορτάζονται τα 
Χριστούγεννα.

Αρχαίες και νέες εορτές: 
Της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου). Σε πολλές 
πόλεις της Μ. Ασίας «φτιάχνουν μια μεγάλη μελόπιτα, 
που την τοποθετούν στο τρίστρατο της γειτονιάς. Εκεί 
πηγαίνει ο ιερέας να την ευλογήσει. Κατόπιν, η νοικοκυρά 
κόβει την πίτα και τη μοιράζει στους περαστικούς». 
Η έκθεσης στο τρίστρατο και η προσφορά στον κόσμο 
θυμίζει τα δείπνα της Εκάτης, που τη λάτρευαν ιδιαίτερα 
στη Μ. Ασία ως «τριοδίτη» και «ενοδία» θεά. 

Του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). Είναι ο 
προστάτης των ναυτιλλομένων. Σύμφωνα με τις 
παραδόσεις, «τα ρούχα του είναι πάντοτε βρεγμένα από 
την άλμη και τα γένια του στάζουν θάλασσα..». Είναι ο 
κύριος των ανέμων και της τρικυμίας. 

Του Αγίου Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρίου). Τιμάται 
κατεξοχήν στην Κέρκυρα. 
Λαογραφία: Οι Καλικάντζαροι ή Λυκοκάντζαροι 
(Αρκαδία, Μεσσηνία) ή διαπλεκόμενοι στη σημερινή τους 
εκδοχή, είναι κρυμμένοι μέσα στη γη, πελεκώντας τους 
στύλους που τη στηρίζουν. Βγαίνουν το Δωδεκαήμερο 
(25 Δεκ.-6 Ιαν.) και πειράζουν τους ανθρώπους της 
οικουμένης. Είναι μαυριδεροί, τριχωτοί, με κόκκινα 
μάτια, με τράγινα πόδια. Οι δαίμονες-Καλλικάντζαροι 

ταυτίζονται με τις δαιμονικές Κήρες των αρχαίων. Είναι 
«μαύροι, άσχημοι, με κόκκινα μάτια και τριχωτό σώμα». 
Στην Κύπρο ονομάζονται... Πλανήταροι (!) «Εκεί τους 
κάνουν ξεροτήγανα για να τους καλοπιάσουν». 

Κάλαντα: «Χριστός γεννιέται, σα γήλιος φέγγει σα 
νιο φεγγάρι, σαν παλικάρι. Κυρά Θεοτόκο εκοιλοπόνα, 
εκοιλοπόνα και παρεκάλιε! μαμή να πάτε, μαμή να φέρτε» 
(Θράκη). Στα κάλαντα τα παιδιά κρατούν καραβάκι. «Το 
καράβι αυτό -μας πληροφορεί ο Κυριακίδης- ενθυμίζει 
το πραγματικόν πλοίον, το οποίον κατά την εορτήν 
των Ανθεστηρίων στας Αθήνας εφέρετο επί τροχών 
επαναφέρον τον Διόνυσον, τον θεόν της βλαστήσεως» 
(βλ. Στ. Κυριακίδη, Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός, 
Αθήναι 1946, σ. 71). Χριστούγεννα. «Χριστός γεννιέται, 
Σα γήλιος φέγγει» (Κάλαντα Θράκης). 

Αρχαίες εορτές: Το 354 μ.Χ. ορίζεται στη Ρώμη η 
25η Δεκεμβρίου - η γενέθλιος ημέρα του Μίθρα, του 
«αήττητου Ηλίου» -ως ημέρα εορτής των Χριστουγέννων, 
επειδή ο Χριστός λατρεύεται πλέον ως “ο φέρων το φως” 
το αληθινό, υποκαθιστώντας τους ηλιακούς θεούς της 
ειδωλολατρίας. Στην αρχαιότητα γιόρταζαν, την ίδια 
μέρα, τη γέννηση του Θείου Βρέφους Λικνίτη (λίκνο: 
κούνια) στους Δελφούς, που ήταν ο Διός Νύσος: Διό-
νυσος, ο υιός του Θεού, του Θείου Βρέφους Αιώνα στην 
Αλεξάνδρεια, του Θείου Βρέφους Πλούτου στην Ελευσίνα 
που συμβόλιζε τον πλούτο της χρονιάς, κατά το «Εκανε 
κι η Ελευσίνα στάρι». κ.ά., με πάνδημες γιορτές, 
διασκεδάσεις και ξεφαντώματα. 

Προετοιμασίες: Γουρουνοχαρές και χοιροσφάγια, 
καθόσον οι μοσχαροκεφαλές ανήκουν στο απώτερο 
παρελθόν. 

Οιωνοί και μαντείες: Γίνονται υδατομαντείες, 
λεκανομαντείες, αριθμομαντείες και κατοπτρομαντείες. 
(http://users.sch.gr/babaroutsoup/today/ethima)

Ετυμολογία Δεκέμβριος από το Δέκα ως Δέκατος μήνας (στο ρωμαϊκό ημερολόγιο), (ο δωδέκατος και τελευταίος 
μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες.). Διατήρησε όμως την ονομασία του αυτή 

και μετά το Διάταγμα του Καρόλου θ’ το 1564 που έλεγε ότι ο χρόνος αρχίζει από τον Ιανουάριο. Επίσης ο Ρωμαίος 
αυτοκράτορας Κόμμοδος ονόμασε το Δεκέμβριο «Αμαζών» προς τιμή μιας γυναίκας, που είχε την προσωπογραφία 
της ως Αμαζόνα πάνω στο δαχτυλίδι του. Δεκέμβριος: Από το λατινικό decem (δέκα), λόγω της θέσης που είχε στο 
αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο.
Μεταξύ της 21ης και 22ης Δεκεμβρίου ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του Αιγόκερω και αρχίζει ο χειμώνας. Η μέρα αυτή, 
δηλαδή η 22η Δεκεμβρίου, έχει τη μικρότερη διάρκεια από όλες τις μέρες του χρόνου και η νύχτα της 22ης Δεκεμβρίου 
έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.
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Παροιμίες: 
Άγια Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας αποκρίθη: «Μαζέψτε 
ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί ο Αι-Νικόλας 
έρχεται με χιόνια φορτωμένος».
Αν πρωιμίσει η μυγδαλιά κι ανθίσει το Δεκέμβρη, 
βαρύς χειμώνας κι όψιμος θε νά ‘ρθει να μας εύρει.
Δεκέμβρη με τα κρύα σου και πώς θα ξεκρυώσω.
Δεκέμβρη μου, με πάγωσες και πώς να ξεπαγώσω; 
Μήνα μου σαρακοστιανέ καλέ, Χριστουγεννιάτη!
Δεκέμβρης και δεν έσπειρες, λίγο σιτάρι θα ’χεις.

Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο μας φαρμάκωσε.
Δεκέμβρης με γιορτές, Χριστουγέννων διακοπές.
Δεκέμβρης Χριστού γέννηση κι ο καλός μας χρόνος.
Το τραγούδι με τον τρύγο το Δεκέμβρη παραμύθι.
Χιόνι του Δεκεμβρίου, χρυσάφι του καλοκαιριού. (ή 
χρυσάφι τ’ Αλωνάρη)
Ως τ’ Αγίου Νικόλαου οι τοίχοι βράζουνε κι ύστερα 
ξυλιάζουνε.
(ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/proverbs/
categories/169#ixzz4DEmYwjSF)

Οι ονομασίες των ημερών και των 
μηνών στην Αρχαία Ελλάδα

Οι Έλληνες στους Ελληνιστικούς 
χρόνους είχαν δώσει ονόματα 
πλανητικών θεοτήτων στις 7 ημέρες 
της εβδομάδας. Προτού την υιοθέτηση 
της εβδομάδας υπήρχαν άλλοι τρόποι 
διαίρεσης του μήνα. Η προγενέστερη 
χρονική διαίρεση στην αρχαία Ελλάδα 
ήταν εκείνη των δέκα ημερών (τρία 
δεκαήμερα του μήνα).
Ήταν μία περίοδος ανανέωσης, κατά 
την οποία οι Έλληνες συναντάν 
τους πολιτισμούς της Ανατολής 
(αιγυπτιακός, μεσοποτάμιους, 
περσικός, ινδικός, φοινικικός, 
συριακός, γηγενείς μικρασιατικοί 
πολιτισμοί, κ.α.) με τους οποίους 
βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, 
από την οποία προκύπτει ο 
ελληνιστικός. Η ελληνιστική κοινή, 
δηλαδή τα απλοποιημένα ελληνικά 
κυριαρχούν σε όλη την ανατολική 
Μεσόγειο και αναδεικνύονται στη 
διεθνή γλώσσα της εποχής αυτής.
Είναι η εποχή των μεγάλων 
ελληνιστικών μοναρχιών και 
των συμπολιτειών, αλλά και της 
παρακμής και της πτώσης του 
πολιτικού συστήματος που είχε 
κυριαρχήσει και ακμάσει στην 
μητροπολιτική Ελλάδα και στις 
αποικίες της για περίπου 5 αιώνες, 
της πόλης-κράτους. Ωστόσο, εύλογα 

ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα. 
Όπως τι το ιδιαίτερο έχει η επταδική 
διαίρεση; Ή γιατί ένας συγκεκριμένος 
πλανήτης αντιστοιχεί σε μια 
συγκεκριμένη ημέρα και πώς έγινε 
η αρχή της έναρξης των ημερών της 
εβδομάδας. Η ονομασίες των ημερών 
πιστεύετε ότι επηρεάστηκαν από 
την Αστρολογία των Ελληνιστικών 
χρονών και τα κείμενα του Ερμή του 
Τρισμέγιστου.
Κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή 
εποχή οι διδασκαλίες του Ερμή του 
Τρισμέγιστου εξελληνίστηκαν και 
απέκτησαν έναν λιγότερο πρακτικό 
και πιο φιλοσοφικό χαρακτήρα, 
επικεντρωμένο στο μυστικισμό και 
την αλχημεία ως οδό για τη θεουργία. 
Έτσι προέκυψε ο Ερμητισμός, ως 
κίνημα των κατώτερων κοινωνικών 
τάξεων της κατεχόμενης Αιγύπτου, 
το οποίο διαδόθηκε ευρύτατα στη 
ρωμαϊκή Ανατολή κατά τους πρώτους 
μεταχριστιανικούς αιώνες.
Οι Έλληνες που είχαν σπουδάσει στην 
Αίγυπτο και αλλού ήταν γνώστες των 
γραπτών του Ερμή του Τρισμέγιστου, 
αλλά δε μιλούσαν ανοικτά για αυτά 
τηρώντας όρκους μυστικότητας.
Έτσι, η πρώτη ημέρα ήταν 
αφιερωμένη στον Ήλιο (Κυριακή), 
η δεύτερη στην Σελήνη (Δευτέρα), 
η τρίτη στον Άρη (Τρίτη), η τέταρτη 
στον Ερμή (Τετάρτη), η Πέμπτη στον 
Δία (Πέμπτη), η έκτη στην Αφροδίτη 

(Παρασκευή) και η έβδομη στον 
Κρόνο (Σάββατο).
Από τους Έλληνες οι ονομασίες των 
ημερών πέρασαν στους Ρωμαίους, 
χωρίς μεταβολές, αλλά μεταφρασμένες 
στην λατινική γλώσσα. Αργότερα τις 
συναντούμε και σε άλλες διαλέκτους. 
Για παράδειγμα, η Δευτέρα 
ονομάζεται στα ιταλικά Lunedi από 
το Dies Lunae (ημέρα της Σελήνης), 
ενώ στα αγγλικά λέγεται Monday 
από την Μόνα, αρχαία ονομασία της 
Σελήνης. Η Τρίτη ονομάζεται Mart-
edi από Dies Martis (ημέρα του Άρη), 
ενώ στα αγγλικά λέγεται Tuesday 
προς τιμή του θεού του νόμου Tiw. Η 
Τετάρτη ονομάζεται Mercoledi από το 
Dies Mercury (ημέρα του Ερμή), ενώ 
στα αγγλικά λέγεται Wednesday από 
τον αντίστοιχο θεό των Τευτόνων, τον 
Βόταν ή Οντίν. Η Πέμπτη ονομάζεται 
Giovedi από το Dies Jovis (ημέρα 
του Δία), ενώ στα αγγλικά λέγεται 
Thursday από τον Σκανδιναβό θεό 
Θορ. Η Παρασκευή ονομάζεται Ven-
erdi από το Dies Veneris (ημέρα της 
Αφροδίτης), ενώ στα αγγλικά λέγεται 
Friday και στα γερμανικά Freitag 
από την θεά του έρωτα Φρυγία, 
ταυτόσημη της Αφροδίτης. Οι Άγγλοι 
ονομάζουν το Σάββατο Saturday από 
το Saturn day (ημέρα του Κρόνου), 
και λένε την Κυριακή Sunday από το 
Sun day (ημέρα του Ηλίου).

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Δευτέρα - ΗΜΕΡΑ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Τρίτη - ΜΕΡΑ ΑΡΕΩΣ
Τετάρτη - ΗΜΕΡΑ ΕΡΜΟΥ
Πέμπτη - ΗΜΕΡΑ ΔΙΟΣ
Παρασκευή - ΗΜΕΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Σάββατο - ΜΕΡΑ ΚΡΟΝΟΥ
Κυριακή - ΜΕΡΑ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
 
ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώδεκα (12) μήνες, όπως έχουμε και εμείς σήμερα. Στην αρχαία Αθήνα κάθε μήνας είχε 30 
ημέρες (πλήρης μήνας) ή 29 ημέρες (κοίλος μήνας).
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Οι μήνες αυτοί και οι αντιστοιχίες τους με τους σημερινούς αναφέρονται παρακάτω:

ΑΤΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Εκατομβαίων (30 ημέρες) 16 Ιουλίου – 15 Αυγούστου
Μεταγειτνιών (29 ημέρες) 16 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
Βοηοδρομιών (30 ημέρες) 16 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου
Πυανεψιών (29 ημέρες) 16 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου
Μαιμακτηριών (30 ημέρες) 16 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου
Ποσειδεών (29 ημέρες) 16 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου
Γαμηλιών (30 ημέρες) 16 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου
Ανθεστηριών (29 ημέρες) 16 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου
Ελαφηβολιών (30 ημέρες) 16 Μαρτίου – 15 Απριλίου
Μουνιχιών (29 ημέρες) 16 Απριλίου – 15 Μαΐου
Θαργηλιών (30 ημέρες) 16 Μαΐου – 15 Ιουνίου
Σκιροφοριών (29 ημέρες) 16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου
Η πρώτη ημέρα κάθε μήνα ονομαζόταν νουμηνία.
(defencenet.gr)  

ΕΛΛΑΔΑ, ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ  ⁞ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ

Πες μου πόσων χρονών είσαι να σου πω τι να τρως

Του Κώστα Τσιρτσίκου

Στα διαφορετικά στάδια της ζωής 
μας -που αλλάζουν ‘χονδρικά’ 

κάθε φορά που αλλάζουμε δεκαετία- 
το σώμα μας και γενικότερα ο 
οργανισμός μας έχει διαφορετικές 
προκλήσεις να αντιμετωπίσει: Στα 
20 πρέπει να χτίσουμε γερό σκελετό, 
στα 30 να κάνουμε παιδιά, στα 40 
να προετοιμαστούμε για την αλλαγή 
ρίχνοντας το βάρος στην αντιγήρανση 
και στα 50 να θωρακιστούμε ώστε 
να προλάβουμε ασθένειες που θα 
βάλουν σε κίνδυνο ακόμα και την 
ίδια τη ζωή μας. Έτσι, θέτουμε κάθε 
φορά διαφορετικούς στόχους, τους 
οποίους μπορούμε να πετύχουμε και 
με τη βοήθεια της διατροφής μας. Οι 
ειδικοί μάς υποδεικνύουν ανάλογα 
με την ηλικία μας συγκεκριμένα 
θρεπτικά συστατικά.

Στα 20…
Ο στόχος: Γερά οστά
Οι βάσεις που δημιουργούμε για 
τον οργανισμό μας με τη σωστή 
διατροφή στην παιδική και την 
εφηβική ηλικία είναι πολύτιμες, σε 
όλα τα επίπεδα. Εξίσου σημαντική 
είναι και η μετεφηβική ηλικία, αφού ο 
σκελετός μας φτάνει στην κορύφωση 
της δύναμής του περίπου στα 30 μας 
χρόνια. Από εκεί και πέρα αρχίζει 
σιγά-σιγά να φθίνει.

Πώς θα τον πετύχουμε: Το 
διατροφικό μυστικό για γερά οστά 
κρύβεται στο ασβέστιο, που σε 

συνδυασμό με τη βιταμίνη D, την 
οποία παίρνουμε κυρίως από τον 
ήλιο και λιγότερο από τη διατροφή 
μας (π.χ. από τα γαλακτοκομικά, 
τα αυγά, τα λιπαρά ψάρια, όπως η 
σαρδέλα και ο σολομός), μας βοηθάει 
να χτίσουμε τον σκελετό μας.
Το ασβέστιο το αναζητάμε 
κυρίως στα γαλακτοκομικά, με 
πρωταθλητές τα τυριά, και ιδιαίτερα 
τα κίτρινα, όπως η παρμεζάνα και η 
γραβιέρα. Καλές πηγές είναι επίσης 
το γιαούρτι, το γάλα, το σουσάμι, το 
ταχίνι, η σαρδέλα, το σπανάκι και το 
μπρόκολο. 
Για να διατηρήσουμε γερό τον 
σκελετό μας, αλλά και τα δόντια 
μας, θα μας βοηθήσουν επίσης: 
η βιταμίνη C (τη βρίσκουμε 
στην πιπεριά, τον μαϊντανό, την 
ντομάτα, το ακτινίδιο, το μπρόκολο, 
τα λαχανάκια Βρυξελλών),  ο 
φώσφορος (υπάρχει σε αφθονία 
στον πασατέμπο, τους ηλιόσπορους, 
το ταχίνι, τα γαλακτοκομικά, τα 
ψάρια, τα φιστίκια και τη βρώμη) 
και η βιταμίνη Κ (περιέχεται κυρίως 
στο μπρόκολο, τα αντίδια, τα βλίτα 
και το λάχανο).

Στα 30…
Ο στόχος: 
Καλή γονιμότητα-εγκυμοσύνη
Η απόκτηση παιδιού έρχεται -για 
κάποιους νωρίτερα και για άλλους 
λίγο αργότερα- στο προσκήνιο. Η 
διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη 

βελτίωση της γονιμότητας, αλλά και 
στην επίτευξη μιας εγκυμοσύνης. 
Πώς θα τον πετύχουμε: Η βιταμίνη 
Ε (τη βρίσκουμε στο ελαιόλαδο) 
φαίνεται να βελτιώνει το σπέρμα, 
καθώς επίσης και να σχετίζεται με την 
παρεμπόδιση του βρεφικού θανάτου, 
γι’ αυτό και όταν ανακαλύφθηκε 
ονομάστηκε τοκοφερόλη (από το 
τόκος, που σημαίνει γέννα, και το 
ρήμα φέρω). Σημαντικά στοιχεία 
είναι επίσης ο ψευδάργυρος, που 
έχει συνδεθεί με την καλή λειτουργία 
του αναπαραγωγικού συστήματος 
(οι καλύτερες πηγές του είναι 
τα θαλασσινά, το ταχίνι και τα 
κόκκινα κρέατα), το σελήνιο, που 
βοηθά το αναπαραγωγικό σύστημα 
(περιέχεται κυρίως σε πρωτεϊνούχα 
τρόφιμα, όπως το συκώτι), και 
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βέβαια το φυλλικό οξύ ή βιταμίνη 
Β9, που θεωρείται ότι βοηθά στη 
δημιουργία νέων κυττάρων (το 
βρίσκουμε σε αφθονία στο συκώτι 
και τη βρώμη).
 
Στα 40…
Ο στόχος: 
Διατήρηση της νεότητας-
αντιγήρανση
Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας 
χάνει την ελαστικότητα και την 
υγρασία του λόγω της έκθεσής μας 
στον ήλιο και των ελεύθερων ριζών, 
που προάγουν τη διαδικασία της 
γήρανσής του. 

Πώς θα τον πετύχουμε: 
Εμπλουτίζουμε τη διατροφή μας 
με αντιοξειδωτικά, που βοηθούν το 
δέρμα μας να μείνει υγιές και νεανικό. 
Τέτοια είναι: lΗ βιταμίνη Α, την οποία 
βρίσκουμε στα κόκκινα, πορτοκαλί 
και κίτρινα λαχανικά και φρούτα, 
όπως τα καρότα, οι πιπεριές και τα 
βερίκοκα, καθώς επίσης στα χόρτα, 
το σπανάκι και τις γλυκοπατάτες. 
lΤο σελήνιο, του οποίου καλές 
πηγές είναι τα πρωτεϊνούχα 
τρόφιμα (συκώτι, ψάρια, κόκκινο 
κρέας). Οι ανθοκυανίνες, που είναι 
φλαβονοειδή με αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες και τις βρίσκουμε στα 
κεράσια, τα δαμάσκηνα, τις 

φράουλες, τα κόκκινα σταφύλια, 
το ρόδι και σε διάφορες ποικιλίες 
μούρων. Οι κατεχίνες, των οποίων 
η κύρια πηγή είναι το τσάι -κυρίως 
το πράσινο και το λευκό-ενώ σε 
μικρότερες ποσότητες τις βρίσκουμε 
στο κρασί, το μήλο και το σταφύλι 
και σε μεγάλες ποσότητες στη μαύρη 
σοκολάτα.

Στα 50…
Ο στόχος: Δυνατή καρδιά
Η καρδιαγγειακή μας υγεία, αλλά 
και η πρόληψη ασθενειών, όπως 
ο καρκίνος, είναι από τους πιο 
σημαντικούς μας στόχους.

Πώς θα τον πετύχουμε: Τα 
αντιοξειδωτικά είναι το «κλειδί» 
για την παράταση της νεότητας 
και της ζωής. Ως αντιοξειδωτική 
χαρακτηρίζεται όποια ουσία μπορεί 
να καθυστερήσει ή να εμποδίσει 
την καταστροφική οξειδωτική δράση 
των ελεύθερων ριζών, οι οποίες 
έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη 
χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος 
και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 
αλλά και με τη διαδικασία της 
γήρανσης. 
Τα αναζητούμε μεταξύ άλλων στα 
εξής τρόφιμα: Καρότα, πιπεριές, 
βερίκοκα, χόρτα, σπανάκι, 
γλυκοπατάτες, ελαιόλαδο, φυτικά 

έλαια, αμύγδαλα, φιστίκια, νιφάδες 
βρώμης, κουκουνάρι, καρύδια, 
ταχίνι, σουσάμι, μαϊντανός, 
ντομάτα, ακτινίδιο, μπρόκολο. 

Ψάρι για όλους
Σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, 
υπάρχει μία πολύ σημαντική 
τροφή που δεν πρέπει να ξεχνάμε. 
Πρόκειται για το ψάρι, που μας 
δίνει τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά 
οξέα, τα οποία φαίνεται ότι 
συμβάλλουν σημαντικά στη 
βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, 
προστατεύουν την καρδιά χάρη 
στην αντιθρομβωτική τους δράση, 
ρυθμίζουν την πίεση και το σάκχαρο 
του αίματος, τονώνουν τη μνήμη, 
τους αποδίδονται αντικαταθλιπτικές 
ιδιότητες, δρουν αντικαρκινικά 
(κυρίως όσον αφορά στον καρκίνο 
του μαστού και του προστάτη), 
καταπολεμούν τις φλεγμονές (π.χ. 
την ρευματοειδή αρθρίτιδα) και 
είναι ευεργετικά και για το άσθμα. 
Οι καλύτερες πηγές τους είναι τα 
λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, 
ο τόνος, ο γαύρος, το σκουμπρί 
και η σαρδέλα, ενώ περιέχονται 
επίσης σε φυτικά τρόφιμα, όπως ο 
λιναρόσπορος και το λινέλαιο, τα 
καρύδια και τα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά (π.χ. το σπανάκι).

Αφιέρωμα  στην μελιτζάνα 

της Λάνας Τσιρτσίκου

Με το άκουσμα της λέξης 
μελιτζάνα, μου ‘ρχονται 

αυτόματα στο μυαλό εικόνες όπως 
μουσακάς, παπουτσάκια, ιμάμ 
μπαϊλντί, μελιτζανοσαλάτα, μπριάμ 
ή τουρλού. Έχετε  σκεφτεί ποτέ 
τι διατροφική  αξία έχει αυτό  το 
λαχανικό? 
Το όνομά της προέρχεται από 
παραλλαγή της λατινικής της 
ονομασίας melongena. Με αλλαγή 
του «b» σε «m» προέκυψε στα 
ιταλικά η λέξη «melanzana» και στα 
ελληνικά πέρασε ως «μελιτζάνα».
Η χώρα με την μεγαλύτερη 
παραγωγή παγκοσμίως είναι η 
Κίνα, δεύτερη η Ινδία και τρίτη η 
Τουρκία. Στην Ευρώπη, πρώτη στην 
παραγωγή μελιτζάνας βρίσκεται η 
Ιταλία και ακολουθούν η Ισπανία και 

η Ελλάδα. Στην Κρήτη καλλιεργείται 
το 50% της εγχώριας παραγωγής.

Το σκουρόχρωμο αυτό λαχανικό είναι 
πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, 
κάλιο και σίδηρο, το οποίο μάλιστα 
είναι αυτό που κάνει το χρώμα της 
να αλλάζει όταν εκτίθεται στον αέρα. 
Είναι, επίσης, πλούσια σε νάτριο, 
πρωτεΐνη, βιταμίνη Α και διαιτητικές 
φυτικές ίνες, που την καθιστούν μια 
πολύ υγιεινή τροφή. Παρ’ όλο που 
υπάρχουν διάφορες ποικιλίες, οι 
περισσότερες χαρακτηρίζονται από 
τη μοναδική αυτή γεύση και υφή της 
μελιτζάνας που όλοι γνωρίζουμε.
Εκτός από όλα τα απαραίτητα 
μέταλλα και βιταμίνες, η μελιτζάνα 
περιέχει επίσης θρεπτικά συστατικά 
που ανήκουν στην οικογένεια 

των φαινολών, όπως καφεϊκό 
και χλωρογενικό οξύ. Ακόμη, 
περιέχει φλαβονοειδή, όπως τη 
νασουνίνη, η οποία λόγω της 
ισχυρής αντιοξειδωτικής της δράσης 
βοηθάει στην καταστροφή των 
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ελευθέρων ριζών, αποτρέποντας 
τις αρνητικές επιδράσεις τους 
στα κύτταρα, καθώς προστατεύει 
τα λιπίδια στις μεμβράνες των 
κυττάρων. Οι μεμβράνες αυτές, που 
δημιουργούνται από τα λιπίδια, είναι 
οι μεταφορείς ζωτικών πληροφοριών 
για κάθε εγκεφαλικό κύτταρο και 
η προστασία που τους προσφέρει 
η νασουνίνη είναι ιδιαιτέρως 
πολύτιμη. Γενικότερα, τα φυτά τη 

σχηματίζουν για να προστατεύονται 
από την οξείδωση που προκαλείται 
από βακτήρια και μύκητες. Το 
χλωρογενικό οξύ θεωρείται επίσης 
από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά 
της μελιτζάνας που καταπολεμούν 
τις ελεύθερες ρίζες, ενώ ταυτόχρονα 
έχει αντιμικροβιακή δράση και ρίχνει 
την «κακή» LDL – χοληστερίνη.
Έχει λίγες θερμίδες, καθόλου λίπος 
και κατά τη διάρκεια της πέψης 

απορροφάει το λίπος άλλων τροφών, 
βοηθώντας έτσι στην απώλεια 
βάρους. Ανάλογα με τον τρόπο 
μαγειρέματός της και το συνδυασμό 
της με άλλες τροφές, η μελιτζάνα 
μπορεί να ανακουφίσει το 
φούσκωμα, να καθαρίσει τα 
φλέματα, να βελτιώσει την πέψη 
και να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση της αϋπνίας. 

Μελιτζανοσαλάτα

Μια εύκολη και πεντανόστιμη μελιτζανοσαλάτα, ιδανική 
σαν μεζές ή ορεκτικό για τα καλοκαιρινά μας γεύματα! Η 
συγκεκριμένη συνταγή ξεφεύγει από την παραδοσιακή 
μελιτζανοσαλάτα και είναι ένα απολαυστικό dip για 
τη συνοδεία μεγάλης ποικιλίας πιάτων. Δοκιμάστε το 
ιδιαίτερα με ψητά κρέατα, θα σας εκπλήξει!
 Συστατικά: 
1 κιλό μελιτζάνες (3-4 μέτριες) φλάσκες,  2-3 μέτριες 
πιπεριές φλωρίνης, 2-3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες (ή 
πολύ ψιλοκομμένες), 1/4 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό 
(περίπου 20γρ),  1/4  λεμόνι, 2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, 3 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο, μια πρέζα καπνιστή 
πάπρικα, αλάτι, πιπέρι
Προετοιμασία: Κόβουμε τα κοτσάνια από τις μελιτζάνες, τις τρυπάμε ελαφρά με ένα πιρούνι σε 3-4 σημεία και 
τις ψήνουμε  μαζί με της πιπεριές για 40-45 λεπτά στους 220 βαθμούς, με ένα γύρισμα στη μέση του ψησίματος. 
Αν χρησιμοποιήσετε το grill για πιο γρήγορο ψήσιμο, τότε φροντίστε να τις γυρνάτε πιο συχνά, ώστε να ψηθούν 
ομοιόμορφα.
Μόλις ψηθούν (θα δείτε πως θα έχει ψηθεί και ζαρώσει η φλούδα και έχει μαλακώσει το εσωτερικό) τις κόβετε στη 
μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι και τις αφήνετε 3-4 λεπτά να κρυώσουν λίγο. Στη συνέχεια με ένα κουτάλι αφαιρείτε 
την μαλακή, ψημένη ψίχα της μελιτζάνας και της πιπεριάς από τη φλούδα και τη βάζετε σε ένα μίξερ τύπου “multi” 
ή σε ένα blender.
Προσθέτουμε στο μίξερ μας μαζί με τη μελιτζάνα το σκόρδο και το χυμό από το λεμόνι. Σε μέτρια ταχύτητα, τα 
πολτοποιούμε για 10-15 περίπου δευτερόλεπτα.
Ρίχνουμε το μείγμα μας σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι.
Τέλος, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα , το ελαιόλαδο και το ξύδι και κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα.
Σκεπάζουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη και το αφήνουμε τουλάχιστον για 1 ώρα στο ψυγείο. 
Tips: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και περισσότερο ελαιόλαδο, σκόρδο η πάπρικα  αν θέλετε πιο έντονη τη γεύση 
τούς.

Μελιτζάνες παπουτσάκια με μπεσαμέλ

Συστατικά 
Για τις μελιτζάνες και τον κιμά
3 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες, 250 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο, 
1 ποτηράκι του κρασιού κόκκινο κρασί, 1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ, ρίγανη ξερή, κεφαλοτύρι τριμμένο, ελαιόλαδο, 
αλάτι, πιπέρι, 1 μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 πρέζα ζάχαρη 
• 1/4 κ.γ. κανέλα, 1/4 κ.γ., γαρύφαλλο
Για τη μπεσαμέλ: 25 γρ. βούτυρο, 25 γρ. αλεύρι, 250 γραμμάρια γάλα πλήρες, 2 κρόκους αυγών, μοσχοκάρυδο 
τριμμένο, 50 γρ. τυρί τριμμένο (γραβιέρα)
Κόβουμε τις μελιτζάνες στα 2 κατά μήκος και τις χαράζουμε σε αρκετά σημεία σταυρωτά με ένα κοφτερό μαχαίρι. 
Τις αλατίζουμε καλά και τις αφήνουμε για μισή ώρα να ξεπικρίσουν. Τις ξεπλένουμε καλά, τις στραγγίζουμε και 
τις σκουπίζουμε να μην έχουν νερά. Ανάβουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Αλατοπιπερώνουμε τις μελιτζάνες 
και τις ραντίζουμε με αρκετό ελαιόλαδο. Σε ένα ταψί τις βάζουμε με την κομμένη επιφάνεια επάνω στον πάτο του 
ταψιού και τις ψήνουμε μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν μέχρι μέσα για 30-40 λεπτά περίπου Καθώς ψήνονται 
ετοιμάζουμε τον κιμά όπως λέμε πιο κάτω. Όταν ψηθούν οι μελιτζάνες τις αναποδογυρίζουμε και αφού δοκιμάσουμε 
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ότι είναι έτοιμες ρίχνουμε πάνω τους λίγο τριμμένο κεφαλοτύρι. Τις αφήνουμε στην άκρη.
Για τον κιμά: Σε λίγο ελαιόλαδο σοτάρουμε το κρεμμύδι και όταν πάρει χρώμα προσθέτουμε τον κιμά και το σκόρδο 
και σοτάρουμε για άλλα 4 λεπτά. 
Σβήνουμε με το κρασί και όταν μετά από 1-2 λεπτά εξατμιστεί το αλκοόλ προσθέτουμε την ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, 
μια πρέζα ζάχαρη, τη ρίγανη και αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πιει όλα του τα υγρά. Τέλος 
ρίχνουμε μέσα τριμμένο κεφαλοτύρι, την κανέλα, το 
γαρύφαλλο, το μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά.
Για τη μπεσαμέλ: Ζεσταίνουμε το γάλα σε μία 
κατσαρόλα και σε μια άλλη κατσαρόλα λιώνουμε το 
βούτυρο.
Ρίχνουμε το αλεύρι στο βούτυρο, καβουρδίζουμε λίγο 
και σιγά σιγά ρίχνουμε το γάλα. Θέλει καλό ανακάτεμα 
με σύρμα κάθε φορά που ρίχνουμε γάλα στο μείγμα 
ώστε να μην σβολιάσει το μείγμα μας. Συνεχίζουμε 
μέχρι να ρίξουμε όλο το γάλα και αφήνουμε στη φωτιά 
μέχρι να δέσει.
Αφού αφαιρέσουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά 
μπορούμε να ρίξουμε 2 κρόκους, αλάτι και πιπέρι και 
μοσχοκάρυδο.
Μετά προσθέτουμε και την τριμμένη γραβιέρα και 
συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Συναρμολογούμε το φαγητό. Χωρίζουμε τον κιμά και τον απλώνουμε πάνω στις μελιτζάνες, βάζουμε από πάνω τη 
μπεσαμέλ, πασπαλίζουμε με λίγο τυρί και ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ροδίσει καλά η μπεσαμέλ από πάνω.

Μελιτζανάκι γλυκό του κουταλιού

Τα γλυκά του κουταλιού είναι  από τα πιο χαρακτηριστικά παρασκευάσματα της ελληνικής κουζίνας. Για τη 
δημιουργία τους επιστρατεύονται όχι μόνο φρούτα, αλλά και λαχανικά και  διάφοροι καρποί νωποί και ξηροί. 
Καρότο, κολοκύθα, ντοματάκια, μελιτζανάκια, ακόμη και ελιές γίνονται γλυκό του κουταλιού. 
Το μελιτζανάκι είναι από τα πιο  παραδοσιακά αλλά και από τα πιο νόστιμα γλυκά
κουταλιού με «απροσδόκητα» υλικά.  Φυσικά δεν γίνεται με μεγάλες μελιτζάνες. Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε 
μικρά μελιτζανάκια παρόμοιου μεγέθους που δεν έχουν ακόμη σποριάσει.
Υλικά: 35-40 μελιτζανάκια, 1 κιλό ζάχαρη, 3 κούπες νερό, ½ κούπα μέλη, 1 κουταλάκι γλυκού γεμάτο καρφάκια 
γαρύφαλλο ή  3-4 ξυλάκια κανέλας ή  3 σωληνάκια βανίλιας ή 3-4 φυλλαράκια αρμπαρόριζα, 2 λεμόνια (το χυμό), 
αμύγδαλα ασπρισμένα,  τουλάχιστον όσα τα μελιτζανάκια.
Πλένουμε και καθαρίζουμε  τα μελιτζανάκια (αν θέλουμε ή αν μας φανεί
παχύ η φλούδα  τους)  και τα χαράζουμε με δυο τομές  κάθετες μεταξύ τους στη
σάρκα τους (χωρίς να τα κόψουμε όμως). Τα βάζουμε σε μια λεκάνη με νερό στο
οποίο έχουμε προσθέσει το χυμό του ενός λεμονιού, και τα αφήνουμε για μια ώρα
περίπου. 
Τα βάζουμε να βράσουν  σε κατσαρόλα με αρκετό νερό 
για 5 λεπτά. Χύνουμε το νερό και τα ξαναβράζουμε άλλα 
5 λεπτά (από την ώρα που αρχίζει ο βρασμός). Επειδή 
είναι πολύ τρυφερά αυτό το βράσιμο συνήθως αρκεί 
για να μαλακώσουν αρκετά. Αν όχι, τη δεύτερη φορά τα 
βράζουμε λίγο παραπάνω. Τα βγάζουμε με
τρυπητή κουτάλα από την κατσαρόλα και τα αφήνουμε 
σε λεκάνη με κρύο νερό για
μια ώρα. Τα απλώνουμε σε πετσέτα να στεγνώσουν. 
Βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό και το άρωμα που θα 
χρησιμοποιήσουμε να βράσουν, και μετράμε 5 λεπτά από 
την ώρα που θα αρχίσουν να κοχλάζουν. Προσθέτουμε 
τα μελιτζανάκια και τα βράζουμε για άλλα  7-10 λεπτά, 
να αρχίσει να δένει το σιρόπι. Αποσύρουμε από το μάτι 
και αφήνουμε το γλυκό μας να μείνει για 24 ώρες περίπου. Τότε το ξαναβράζουμε μέχρι να δέσει. Όταν  έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, προσθέτουμε το μέλι, το λεμόνι και τα αμύγδαλα. Αφήνουμε να πάρουν 1-2 βράσεις όλα μαζί και 
αποσύρουμε οριστικά το γλυκό μας από το μάτι.
Το σερβίρουμε σε αποστειρωμένα βάζα προσέχοντας να μοιράσουμε ανάλογα και τα αμύγδαλα .                                                                    
Να ζήσετε νόστιμα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ/ΣΥΝΤΑΓΕΣ/ΛΑΝΑΣ ΤΣΡΤΣΙΚΟΥ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 
1948-2016
Στις 13 Αυγούστου 2016 

«έφυγε» από τη ζωή απρόσμενα 
ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης 
και δημοφιλής τραγουδιστής 
Επαναστάτης Προύσαλης (Στάτης). 
Ο Επαναστάτης γεννήθηκε στη 
Νότια Πέλλας το 1948 και ακόμα 
νεογέννητο μωράκι μαζί με τη 
μητέρα του και με πολλούς άλλους 
συχωριανούς και συγγενείς από την 
Νότια Πέλλας έφτασε στο Μπούλκες 
Γιουγκοσλαβίας για να σωθούν από 
τη λαίλαπα του εμφυλίου πολέμου 
(1946-1949). Ο πατέρας του ήταν 
αξιωματικός του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας και σκοτώθηκε 
στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
μερικές μέρες πριν να γεννηθεί ο 
πρωτότοκος γιος του. Η επιθυμία 
του ήταν ο γιος του να έχει το όνομα 
Επαναστάτη. Έτσι, οι συναγωνιστές 
κράτησαν την υπόσχεση που είχαν 
δώσει και ονόμασαν το νεογέννητο 
μωράκι Επαναστάτη. Μετά από το 
Μπούλκες, ούτε τριών μηνών, σε 
μία από τις αποστολές, η μητέρα 
του και ο Επαναστάτης φτάνουν 
στην φιλόξενη Τσεχοσλοβακία, όπου 
ο Επαναστάτης στην αρχή μένει με 
τον προπάππου και προγιαγιά 
του, στα 7 του πηγαίνει στον 
Παιδικό Σταθμό Σιλχερόβιτσε μαζί 
με πολλά άλλα παιδιά από την 
Ελλάδα που είχαν μεταφερθεί στην 
Τσεχοσλοβακία για να γλυτώσουν 
από τους βομβαρδισμούς των χωριών 
τους από τους μοναρχοφασίστες. 
Ο Επαναστάτης πάντα μιλούσε με 
μεγάλη νοσταλγία για τα παιδικά 
του χρόνια στο Παλάτι Σιλχερόβιτσε 
όπου ζούσε ξένοιαστα με τη μεγάλη 
φροντίδα που τους πρόσφερε το 
τσεχοσλοβάκικο κράτος και το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 
το οποίο φρόντιζε τα παιδιά να 
μείνουν Έλληνες, να γνωρίζουν 
τις ρίζες τους και να αγαπάν 
την Πατρίδα τους Ελλάδα. Να 
επιστρέψουν στην Πατρίδα τους 
μορφωμένοι για να συμβάλλουν 
στην ανοικοδόμησή της. Κι έτσι 
μεγάλωσε και ο Επαναστάτης – 
με μία απέραντη αγάπη για την 

πατρίδα του. Μετά τις σπουδές 
του στην Μουσική Ακαδημία στις 
αρχές του 1970, ο Επαναστάτης 
ιδρύει το καλλιτεχνικό συγκρότημα 
«Αθήνα», το οποίο γίνεται και το 
δημοφιλέστατο μουσικό συγκρότημα 
στην Τσεχοσλοβακία δίνοντας 
πάνω από 4.500 συναυλίες μέχρι 
το 1989 όταν με τις οικονομικές 
και κοινωνικές αλλαγές, την 
αντεπανάσταση, οι αρχές διαλύουν 
και απαγορεύουν τη δράση αυτού 
του συγκροτήματος. Το συγκρότημα 
«Αθήνα» έδινε πολλές φορές 
δύο και τρεις παραστάσεις την 
ημέρα δωρεάν σε πολλά σχολεία, 
εργοστάσια, πόλεις και χωριά στην 
Τσεχοσλοβακία. Το ρεπερτόριο τους 
είχε πάντα τραγούδια τα οποία 
προωθούσαν την πατρίδα τους 
Ελλάδα. Πριν κάθε παράσταση ο 
Επαναστάτης τους μιλούσε για την 
ιστορία, πολιτική κατάσταση, τα ήθη 
και έθιμα της Πατρίδας του. Πρώτα 
μέλος της ΕΠΟΝ και μετά μέλος του 
ΚΚΕ πίστευε και αγωνιζότανε για τα 
ιδανικά και ιδεολογία του Κόμματός 
του. Στη συνέχεια, μετά το 1989 
έγινε μέλος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Βοημίας και Μοραβίας. 
Μετά από 30 χρόνια αναγκαστικής 
προσφυγιάς και με την πτώση 
της χούντας στην Ελλάδα, όπως 
και η πλειοψηφία των πολιτικών 
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, 
αποφασίζει να επαναπατρισθεί 
με την οικογένεια του. Φτάνοντας 
στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλές 
δυσκολίες και συνειδητοποιεί ότι 
‘η μεγάλη μου νοσταλγία, το 
όνειρο μου να επιστρέψουμε στην 
Ελλάδα δεν ανταποκρινότανε στις 
προσδοκίες μας’. Επιστρέφει στην 
Τσεχοσλοβακία με την απόφαση 
να μείνει για πάντα στη δεύτερη 
του πατρίδα. Μετά από πολλές 
δυσκολίες και εμπόδια των αρχών 
της Οστράβας, αγοράζει το 1990 
το Παλάτι Πόρουμπα που ήταν 
ερείπιο και κανείς δεν το ήθελε. 
Τελικά, του το πουλάνε και το 
‘παιδικό όνειρό’ του να ζει σε 
‘παλάτι’ πραγματοποιείται. Με 

μεγάλη υπομονή, επιμονή και 
σκληρή δουλειά το ξαναχτίζει και 
το μετατρέπει σε Κέντρο Πολιτισμού 
της Οστράβας. Σύντομα, γίνεται 
και η καρδιά του Ελληνισμού της 
Οστράβας όπου οι κόρες του Σοφία, 
Μαρία, Ελισάβετ και Κατερίνα 
οργανώνουν ελληνικό σχολείο για 
ελληνόπουλα και Τσέχους πολίτες, η 
Σοφία ανοίγει την ελληνική ταβέρνα 
«Αγίου Γεώργιου», ιδρύει παιδικό 
χορευτικό συγκρότημα και παρά τις 
αντιδράσεις του πατέρα της, που 
ήταν άθεος, ιδρύει και το εκκλησάκι 
του Αγίου Γεώργιου. Η Μαρία 
οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής. (Η 
Σοφία και η Μαρία είναι ζωγράφοι.) 
Ο Επαναστάτης οργανώνει πολλές 
‘ελληνικές χοροεσπερίδες’  στους 
χώρους του Παλατιού. Και όχι μόνο, 
εκεί οργανώνει μεγάλες λαϊκές 
Πρωτομαγιάτικες γιορτές που 
αγκάλιαζε όλον τον κόσμο φτωχούς, 
άστεγους, ζητιάνους, άνεργους. 
Όπως συχνά έλεγε: «Αυτό το 
Παλάτι δεν είναι δικό μου, είναι του 
λαού». Για πολλούς, ο Επαναστάτης 
ήταν ευεργέτης, παιδί του λαού… 
Για μερικούς, όμως, ήταν ‘εχθρός’ 
και δεν ήταν λίγες οι κατηγορίες 
ενάντια του. Συχνά τον ρωτούσανε 
κακόβουλα τι θα έκανε εάν έρθουν 
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και πάλι οι κομμουνιστές στην 
εξουσία και του πάρουν το παλάτι. 
Η απάντησή του ήταν πάντα η ίδια 
– ‘και γιατί να μου το πάρουν, δεν 
θα χρειαστεί να μου το πάρουν, εγώ 
θα τους το δώσω αμέσως»… Βέβαια, 
πολλοί δεν ξέρανε πόσα έξοδα 
έχει ένα τέτοιο Κέντρο Πολιτισμού 
και με πόση σκληρή δουλειά 
προσπαθούσε ο Επαναστάτης 
να το συντηρεί για να μπορεί να 
το προσφέρει γενναιόδωρα για 
διάφορες εκδηλώσεις στους πολίτες 
της Οστράβας. Αυτοί που ξέραμε, 
ήμασταν πάντα ευγνώμονες… 
Ο Επαναστάτης ήταν άξιος στο όνομα 
του. Αγωνιζότανε παρά τα εμπόδια 
και τις δυσκολίες εκ μέρους του 
νέου συστήματος, για τα πιστεύω 

του. Αλύγιστος κομμουνιστής 
ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα. Ως μέλους του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας 
και Μοραβίας, κυριολεκτικά ‘έτρεχε’ 
να υπερασπιστεί την ιδεολογία του 
– κάθε Πρωτομαγιά και 9 Μάϊου, 
για τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη 
των Λαών,  έδινε δύο και τρεις 
παραστάσεις στα γύρω χωριά της 
Οστράβας και αργά το απόγευμα 
στους χώρους του Παλατιού. 
Θυμόμαστε τον Επαναστάτη όταν 
μάζεψε στα γρήγορα την κιθάρα του 
και μία μικρή τσάντα και έφυγε για 
την Γιουγκοσλαβία, για το Βελιγράδι 
για να δείξει την αλληλεγγύη του 
προς τον γιουγκοσλάβικο λαό 
όταν οι Αμερικάνοι βομβαρδίζανε 

το Βελιγράδι. Μ’ αυτό τον τρόπο 
ήθελε και να ευχαριστήσει τον 
γιουγκοσλάβικο λαό για την 
μεγάλη φροντίδα και βοήθεια που 
είχε προσφέρει στους Έλληνες στη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 
Τότε έγραψε και το τραγούδι 
«Ειρήνη» για το οποίο βραβεύτηκε 
με το ανώτατο παράσημα της 
Γιουγκοσλαβίας. 
Ναι, ήταν στρατευμένος 
καλλιτέχνης. Δεν λύγισε ποτέ στις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω 
της ιδεολογίας του. Διότι πίστευε 
ακράδαντα στο σοσιαλισμό. Μέχρι 
το τέλος της ζωής του παρέμεινε 
στρατευμένος μουσικοσυνθέτης, 
κομμουνιστής, άνθρωπος! (της 
Τασούλας Ζησάκη-Healey)  

Απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος στο περιοδικό 
«Καλημέρα» το 2005)

(…) Κάθε συνάντηση με την Πατρίδα, 
με τ’ αδέρφια μας από κάτω, μας 
συγκινεί. Δεν επαναπατρίσθηκα 
διότι ήταν δύσκολο με 4 παιδιά. 
Μετά είχαμε και κάποιο χρέος προς 
τη χώρα εδώ. Όπως και ο Νίκος 
Μούμολος, ο κουμπάρος μου, έτσι κι 
εγώ ήθελα να εκφράσω το ευχαριστώ 
μου και την ευγνωμοσύνη μου σ’ 
αυτή τη χώρα. Δεν ήταν καθόλου 
εύκολο για αυτήν τη χώρα, την 
Τσεχοσλοβακία, τότε σ’ εκείνα τα 
χρόνια, μετά τον τόσο, τόσο άσχημο 
πόλεμο που πέρασε η Ευρώπη, να 
δεχτεί παιδιά και τραυματίες από 
άλλη χώρα. Όχι μόνο να μας δεχτεί, 
αλλά και να μπορέσει να δώσει 
περισσότερο από ότι μπορούσε να 
δώσει στα δικά της τα παιδιά. Δεν 
ήθελα σε καμιά περίπτωση να φύγω 
σαν κάποιος που μόνο δέχτηκε, 
πήρε και δεν έδωσε τίποτα. Και 
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους 
αγώνες που δώσανε οι γονείς μας 
ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 
και ως μαχητές και μαχήτριες του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για 
μια δίκαια Ελλάδα. Ο δικός μου ο 
πατέρας σκοτώθηκε ως μαχητής του 
ΔΣΕ το 1948. Και είμαι υπερήφανος 
που είμαι ο γιος του. 
Όταν ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, 
στα χαρτιά μας ήταν γραμμένο ότι 
γεννηθήκαμε στο Μπούλκες, στην 
Γιουγκοσλαβία. Εγώ γεννήθηκα 

το 1948, εκεί, καθοδόν, στο δρόμο 
για την Γιουγκοσλαβία από την 
Ελλάδα, μπορεί να πει κανείς. Ο 
πατέρας μου ήταν αντάρτης στον 
εμφύλιο, μαχητής του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας, επαναστάτης! 
Και έτσι, μαζί με τους συντρόφους 
του, μου δώσανε κι εμένα το όνομα 
Επαναστάτη. Ο πατέρας μου ήταν 
από τη Θεσσαλονίκη και η μητέρα 
μου από τη Νότια, Πέλλας. 

Εγώ σπούδασα μουσική στην 
Οστράβα διότι ήμουν σ’ ένα 
οικογενειακό περιβάλλον που το 
τραγούδι είχε στενή σχέση με την 
Πατρίδα μας, με την αγάπη για 
την Πατρίδα μας. Η μάνα μου 
τραγουδούσε πολύ ωραία. Θέλω 
ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω 
την Τσεχοσλοβακία, το κράτος αυτό 
που μας έδωσε την ευκαιρία να 
σπουδάσουμε και να δημιουργήσουμε 
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πολύ ωραία συγκροτήματα. Και 
είμαι υπερήφανος που μπόρεσα και 
φύλαξα τις στολές του χορευτικού 
συγκροτήματος της Οστράβας από 
το 1950, τις οποίες τις βρήκα σ’ ένα 
ταβάνι και τις πήρα. Στην Οστράβα 
είχαμε οργανώσει μία ορχήστρα 
η οποία είχε μεγάλη επιτυχία. 
Την ονομάσαμε Αθήνα. Έχω δώσει 
πάνω από 4.500 συναυλίες και 
τραγούδησα σε πολλές χώρες και 
εδώ σε πολλές πόλεις. Πρόσφατα 
πήγα στη Μόσχα για 7-8 μέρες ως 
μέλους της Επιτροπής του UNESCO. 
Πήραμε μέρος σ’ αυτή την εκδήλωση 
σχεδόν 2000 τραγουδιστές από 
όλο τον κόσμο στην αίθουσα του 
Τσαϊκόφσκι ξακουστή σ’ όλο τον 
κόσμο. Τώρα που γεράσαμε μας 
βάλανε στην επιτροπή. Ε, κι εγώ δεν 
ήθελα να χάσω την ευκαιρία να πω 
ένα τραγούδι. Και τώρα ετοιμάζομαι 
να πάω στη Βόρεια Κορέα μόνο για 
11 μέρες. (την περασμένη φορά είχα 
πάει για 18 μέρες). Θα μείνω πιο 
λίγο γιατί πρέπει να γυρίσω για την 
επέτειο - 60 χρόνια από τη Μεγάλη 
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών. Αυτό 

θα το οργανώσουμε μαζί με τη 
γαλλική πρεσβεία στην Τσεχία, η 
οποία θα κάνει μία έκθεση «Αιωνία 
η μνήμη των ηρώων της Γαλλίας»… 
Είναι και μία καλή ευκαιρία 
να υπενθυμίσουμε την Τσεχία 
για το ποιος απελευθέρωσε την 
Τσεχοσλοβακία από τον φασισμό. 
Εδώ έχουνε αλλάξει πολύ τα 
πράγματα μετά την αντεπανάσταση 
του 1989. Πάνω από 220 000 παιδιά 
της Σοβιετικής Ένωσης έδωσαν τη 
ζωή τους σ’ αυτό τον τόπο, αλλά 
η σημερινή Τσεχία μιλάει σαν να 
την απελευθέρωσε η Αμερική. Κι 
έτσι πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες 
να βρούμε τρόπο να δείξουμε την 
αλήθεια. Γι’ αυτό μέσω αυτής της 
έκθεσης της Γαλλίας θα μπορέσουμε 
να δείξουμε και ποια είναι η αλήθεια 
σχετικά με την απελευθέρωση της 
Τσεχοσλοβακίας από του Γερμανούς 
φασίστες. 
Στο Φεστιβάλ «Ηλίου» στην 
Βόρεια Κορέα θα πάω ως μέλους 
της Επιτροπής του Φεστιβάλ που 
χρηματοδοτεί μια πάρα πολύ 
πλούσια οικογένεια από την 

Ιαπωνία. Είναι μία ευκαιρία για 
κάποιον να πάει μ’ αυτό τον τρόπο 
μια που 40 χρόνια την έχουν 
απομονώσει οι Αμερικανοί. Έτσι 
δείχνω την αλληλεγγύη μου προς 
τον Κορεάτικο λαό παρόλα που η 
πτήση 13 ωρών είναι κουραστική 
για μένα, αλλά θα πάω και πάμε 
σαν σύντροφοι. Θα τραγουδήσω 
το τραγούδι που είχα γράψει 
και τραγούδησα στο Βελιγράδι 
«Τραγούδι για την Ειρήνη» την ώρα 
που οι Αμερικάνοι βομβαρδίζανε 
το Βελιγράδι. Γι’ αυτό το τραγούδι 
οι Σέρβοι μου δώσανε ένα από 
τα ανώτατα τους παράσημα και 
μου το παρέδωσε εδώ ο Υπουργός 
Πολιτισμού της Γιουγκοσλαβίας. 
Δύσκολα ξεχνά κανείς εκείνες τις 
στιγμές στο Βελιγράδι…
Τι γίνεται σήμερα εδώ. Η βοήθεια 
προς τους Έλληνες είναι πολύ πιο 
χαμηλή εάν τη συγκρίνει κανείς 
πριν τις αλλαγές του 1989. Ο 
καπιταλισμός μας το λέει – ο καθένας 
να νοιάζεται για τον εαυτούλη του. 
Για τίποτα δεν υπάρχουν χρήματα. 
Παράδειγμα είναι κι αυτό το παλάτι 
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που το αγόρασα το 1990 και τότε 
με είχανε τελευταίο στη σειρά σ’ 
αυτούς που θα το πουλούσαν. Και 
με το πούλησαν διότι δεν υπήρχε 
άλλος που να το ήθελε. Και νομίζω 
δεν είναι μόνο διότι είμαι αριστερός, 
κομμουνιστής, αλλά και διότι είμαι 
Έλληνας. Δεν είχε τότε καμιά αξία το 
παλάτι, ήταν σε χάλια κατάσταση. 
Θα τους κόστιζε πολύ πιο πολλά 
να το γκρεμίσουν. Και μόλις μου 
το πουλήσανε αλλάξανε γνώμη και 
ήθελαν να το πάρουν πίσω. Κανένας 
δεν μπορεί να φανταστεί εμάς τους 
αριστερούς, τους κομμουνιστές πόσο 
μας έχουν χώσει στη γωνιά. Δηλαδή 
δεν πιστεύανε ότι θα δώσουμε μάχη. 
Και όπως βλέπεις, σήμερα αυτό το 
παλάτι είναι το μοναδικό διατηρητέο 
στη χώρα αυτή που δεν πήρε μέχρι 
σήμερα μία πεντάρα από κανέναν 
και δεν χρωστάει σε κανέναν. 
Σχετικά με τους Έλληνες στην 
Οστράβα, την Ελληνική Κοινότητα, 
κάπου πρέπει να υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα που εγώ ο ίδιος δεν μπορώ 
να το εξηγήσω, μα ούτε μπορώ να 
το εξηγήσω και στα παιδιά μου. 
Όταν μου ζητάν βοήθεια βοηθάω. 
Το τι είναι δεν ξέρω. Ζήλεια; Εγώ 
πάντα χαίρομαι όταν κάποιος 
συμπατριώτης μας πετυχαίνει 
στα έργα του. Εδώ στο παλάτι 
κάνουμε μαθήματα ελληνικά, 
μαθήματα ζωγραφικής, μια φορά 
το μήνα κάνουμε σεμινάρια για την 
ελληνική μυθολογία, την ιστορία 
της Ελλάδας, κλπ. Κάποτε για 20 
χρόνια η Οστράβα είχε πιο πολλές 
συναυλίες των δικών μας ελληνικών 
συγκροτημάτων παρά από τσέχικα 
συγκροτήματα. Πολλές φορές δίναμε 
συναυλίες και δύο και τρεις φορές την 
ημέρα. Στην ορχήστρα μας ήταν και 

ο αδελφός μου ο Βαγγέλης που είναι 
ένα από τα μεγάλα μπουζούκια της 
Ευρώπης είναι πολύ καλός μουσικός. 
Κάνουμε ότι μπορούμε για να 
προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, 
την ιστορία μας, την μουσική μας. 
Και θέλω να στείλω μόνο ένα μήνυμα 
σε όλους τους Έλληνες, στα αδέρφια 
μας – να είμαστε πάντα αγαπημένοι 
και ενωμένοι διότι η ενότητα και η 
αγάπη θα μας δώσει δύναμη για 
να είμαστε πάντα αντάξιοι στους 
αγώνες των γονιών μας… 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 
για τα 60 χρόνια από τον ερχομό 
των παιδιών από την Ελλάδα στην 
φιλόξενη Τσεχοσλοβακία, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι 
Πόρουμπα από την Λέσχη Φίλων και 
Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας το 2008 
με τη συμμετοχή ‘παιδιών’ από την 
Τασκένδη (σήμερα στην Ελλάδα) 
και συμπατριώτες μας από την 
Ουγγαρία με τον πρώην Πρόεδρο του 
Συλλόγου Ελλήνων της Ουγγαρίας, 
Λαοκράτη Κοράνη. Η εκδήλωση αυτή 
όπως και οι επισκέψεις στους πρώην 
Παιδικούς Σταθμούς γυρίστηκε σε 
ντοκιμαντέρ από την τηλεόραση του 
902. Εκπρόσωποι του ΚΚΕ και ΚΚΒΜ 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

Στις 18 Αυγούστου 2016, ώρα 16:00 
στο κρεματόριο Σλέσκα Οστράβα στη 
Μεγάλη Αίθουσα της πόλης Οστράβα 
αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο 
και δημοφιλή μουσικοσυνθέτη 
συμπατριώτη μας Επαναστάτη 
Προύσαλη, ο οποίος ‘έφυγε’ από τη 
ζωή στις 13 Αυγούστου 2016. Στην 
κηδεία του εκτός από την οικογένεια 
του, ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν 
πάνω από 600 άτομα -Έλληνες 

συμπατριώτες του από την Οστράβα, 
Κρνοβ, Τρίνετς, Μπρνο, Πράγα, 
σύντροφοι του από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Βοημίας και Μοραβίας (ΚΚΒΜ) 
και τη Λέσχη Φίλων και Οπαδών 
του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας, Τσεχίας, συγγενείς και 
Τσέχοι φίλοι. Κατέθεσαν στεφάνια 
εκπρόσωποι: του Προέδρου της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, Μίλος Ζέμαν, 
του ΚΚΒΜ, Βόιτιεχ Φίλιπ, μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΒΜ, 
μέλη των ΚΟ Πόρουμπα, Ζλέσκα 
Οστράβα, της ΚΟ πόλης Οστράβας, 
εκπρόσωποι της Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Τσεχίας και Σλοβακίας, ο 
Δήμαρχος Οστράβας, ο Επαρχιακός 
Εκπρόσωπος της περιοχής Οστράβας 
κά. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, 
κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας, Χρήστος Μπιάλας και 
εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας 
Πράγας και υπεύθυνης της Λέσχης 
Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας, 
Τασούλα Ζησάκη-Healey. Ακούσαμε 
τα τραγούδια του Επαναστάτη, 
τσέχικα και ελληνικά κλείνοντας με το 
αγαπημένο του τραγούδι «Κόκκινο 
Γαρύφαλλο». Το τελευταίο αντίο μας 
ήταν ένα μεγάλο χειροκρότημα που 
διήρκησε πάνω από πέντε λεπτά. 
Η κόρη του Σοφία Προύσαλη μίλησε 
για τον αγαπημένο της πατέρα και  
τραγούδησε το «Τι ωραία που είναι 
η αγάπη μου»… Τον επικήδειο λόγο 
εκφώνησε η Τασούλα Ζησάκη-
Healey, υπεύθυνη της Λέσχης Φίλων 
και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας. 

Παραθέτουμε τον επικήδειο λόγο της Τασούλας Ζησάκη-Healey:

Σύντροφε Επαναστάτη, 
Μας άφησες νωρίς και αναπάντεχα. 
Δεν κράτησες την υπόσχεσή σου να 
προσέχεις την υγεία σου όταν σε είδα 
πριν δύο μήνες. 
Αγαπούσες τη ζωή και δεν φοβόσουν 
το θάνατο. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν 
αφιερωμένη στην Επανάσταση και 
δίκαια σε ‘βαφτίσανε’ Επαναστάτη, 
όπως το ήθελε ο πατέρας σου, ο 
αξιωματικός του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. Δεν πρόλαβε να 

σε δει, σκοτώθηκε ηρωικά στα βουνά 
της Ελλάδας. Οι συναγωνιστές του 
κράτησαν την υπόσχεσή τους στον 
πατέρα σου – σου δώσανε το όνομα 
Επαναστάτη, εκεί στο μακρινό 
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. 
Επαναστάτης γεννήθηκες και 
Επαναστάτης ήσουν σ’ ολόκληρη 
τη ζωή – μέλος της ΕΠΟΝ, μέλος 
του τιμημένου Κόμματός σου, του 
Κομμουνιστικού  Κόμματος Ελλάδας 
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(ΚΚΕ) και αργότερα μέλος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας 
και Μοραβίας (ΚΚΒΜ) και ένα από τα 
ιδρυτικά μέλη της Λέσχης Φίλων και 
Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας. 
Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος 
από το Μπούλκες στη φιλόξενη 
δεύτερη πατρίδα σου, Τσεχοσλοβακία, 
εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 
εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα όταν 
το 1948 η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία 
άνοιξε την αγκαλιά της για να 
φροντίσει χιλιάδες ελληνόπουλα 
του παιδοσωσίματος. Και όπως 
πολλές φορές μου έλεγες: «Πώς 
να επαναπατρισθώ όταν χρωστάω 
τόσα πολλά σ’ αυτή τη χώρα, η 
οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, 
μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να 
μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε 
την πρώτη μας Πατρίδα, την Ελλάδα. 
Χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας. Δεν 
ήθελα μόνο να πάρω, ήθελα και να 
δώσω στους Τσεχοσλοβάκους φίλους 
μας, οι οποίοι στερήθηκαν τη δικιά 
τους μπουκιά ψωμί για να μας την 
δώσουν!»

Ήσουν ο ιδρυτής και υπεύθυνος 
της αξέχαστης ορχήστρας «Αθήνα», 
έγραψες πολλά τραγούδια για την 
πολυπόθητη πατρίδα σου. Και πάντα 
το ρεπερτόριο το συμπλήρωνες με 
τραγούδια σου στα οποία εξέφραζες 
την μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη 
που είχες για τη δεύτερη σου πατρίδα 
την Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Ακόμα 
και όταν οι αρχές της ‘νέας τάξης’ 
σας τη διαλύσανε για πολιτικούς 
λόγους, εσύ ποτέ δεν σταμάτησες να 
αγωνίζεσαι μέσω της μουσικής σου 
για ένα καλύτερο μέλλον, για τον 
Σοσιαλισμό! 
Θα σε θυμόμαστε πάντα έτσι όπως 
ήσουν – με μεγάλη καρδιά και 
γενναιόδωρη ψυχή! Το σπίτι σου, το 
Παλάτι Πόρουμπα το μετέτρεψες σε 
Κέντρο Πολιτισμού για μικρούς και 
μεγάλους, για φτωχούς, άνεργους, 
άστεγους, ζητιάνους. Για όλους τους 
ανθρώπους! Αυτό το Κέντρο έγινε και 
κέντρο του Ελληνισμού της Οστράβας 
για να μην ξεχάσουν οι επόμενες 
γενιές τις ρίζες τους. Να μείνουνε 
Έλληνες όπως έμεινες κι εσύ σ’ όλη 

τη ζωή σου. 
Με τη μουσική σου ευλόγησες τον 
Έρωτα, την Ομορφιά, την Ειρήνη και 
πάνω από όλα την Επανάσταση και 
τη μεγάλη αγάπη για τα ιδανικά και 
ιδεολογία του Κόμματός σου, του ΚΚΕ 
και του ΚΚΒΜ. Σ’ αυτά τα ιδανικά και 
σ’ αυτή την ιδεολογία έμεινες πιστός 
μέχρι το τέλος της ζωής σου. 
Σύντροφε Επαναστάτη, άφησες 
ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά 
σου. Άφησες ένα μεγάλο κενό στην 
Κοινότητα των Ελλήνων στην Τσεχία. 
Άφησες ένα μεγάλο κενό στον αγώνα 
για μια δίκαια κοινωνία. 
Καλό ταξίδι, Σύντροφε! Αντίο 
‘αδερφούλη’ μου. Αιωνία η μνήμη 
σου!

Εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας 
Πράγας, του περιοδικού «Καλημέρα» 
και της Λέσχης Φίλων και Οπαδών 
του ΚΚΕ, Τσεχίας, τα πιο θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
Επαναστάτη, σ’ όλους τους συγγενείς 
και φίλους του. 

Η κόρη του Επαναστάτη μιλάει για τον πατέρα της….

Στην πρώτη σειρά από τις δύο πλευρές η οικογένεια του Επαναστάτη με ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο χέρι
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ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ (1937-2016)
Στις 6 Ιουλίου 2016 άφησε την 
τελευταία της πνοή στη Θεσσαλονίκη, 
όπου πήγε για διακοπές η αγαπημένη 
μας Ελισάβετ Καλαϊτζίδου. Γεννήθηκε 
το 1937 στην Επισκοπή Νάουσας. 
Στην Τσεχοσλοβακία ήρθε το 1964 
και το 1965 παντρεύτηκε τον 
Γερβάσιο Καλαϊτζίδη στην Οστράβα. 
Αργότερα, μετακόμισαν στην Πράγα 
όπου το 1966 γεννήθηκε η κόρη τους 
Αντωνία και πέντε χρόνια μετά η 
κόρη τους Ελένη. Η Ελισάβετ δούλεψε 
μέχρι την συνταξιοδότησή της σε 
διάφορες δουλειές σε μεγάλες εστίες. 
Με μεγάλη αγάπη και φροντίδα 
μεγάλωσε τα παιδιά της. Η Ελισάβετ 
ήταν δραστήριο μέλος της Ελληνικής 
Κοινότητας Πράγας. Δεν έλλειπε ποτέ 
από τις εκδηλώσεις ακόμα και όταν 
δεν αισθανότανε πολύ καλά. Πίστευε 
ακράδαντα στα ιδανικά και ιδεολογία 
του ΚΚΕ όπως και ο σύντροφός της, 
ο οποίος ‘έφυγε’ από τη ζωή νωρίς. 
Πάντα θα τη θυμόμαστε με το γλυκό 
χαμόγελό της, την αγάπη της σε 
οτιδήποτε ελληνικό. Ως μέλους της 
Ελληνικής Κοινότητας θα μας λείπει 
πολύ! 
Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε 
σε στενό οικογενειακό περιβάλλον 
και στις 13 Αυγούστου στο 
ορθόδοξο εκκλησάκι Ολσάνσκα 
πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο για 
φίλους και Έλληνες συμπατριώτες. 

Τα πιο θερμά συλλυπητήρια μας 
στην οικογένειά της, στα παιδιά 
της Αντωνία και Ελένη και στους 
συγγενείς της στην Ελλάδα και 
Τσεχία. 
Καλό ταξίδι, Ελισάβετ. Αιωνία η 

μνήμη σου!

Στιγμιότυπα από τις διάφορες 
εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας, από τις 
οποίες η καλή και αγαπημένη μας 
Ελισάβετ δεν έλλειπε ποτέ….

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 70 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕ
Στη μνήμη του πατέρα μου, Κώστα Ζησάκη του Σίμου (ψευδώνυμο στον 
ΕΛΑΣ «Μπότσαρης» και «Αθάνατος» στο ΔΣΕ) για τα 70 χρόνια από την 
ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, προσφέρω 2.000 κορώνες στο 
περιοδικό «Καλημέρα».

«Για μένα άλλος δρόμος δεν 
υπήρχε!»
Γεννήθηκε το 1919, στο χωριό 
Ζαλουφάκι (Μικρό Ζαλούφι) στην 
Ανατολική Θράκη, (Τουρκία) από 

γονείς φτωχούς αγρότες. Το 1922 
με την ανταλλαγή πληθυσμών, η 
οικογένεια του εγκαταστάθηκε στο 
χωριό Μικροχώρι, Έβρου. Τελείωσε 
την έκτη  τάξη Δημοτικού, ‘για 

μας δεν υπήρχαν δυνατότητες για 
γράμματα’, όπως έλεγε συχνά. 
Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα (Χρύσα) 
Γκαγκαβουζάκη του Πρόδρομου, 
αποχτήσανε πέντε παιδιά. Από 
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νωρίς μπήκε στη βιοπάλη – αγρότης, 
εργάτης στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αλεξανδρούπολης-Διδυμοτείχου, 
εργάτης γης. 
Το 1940 πήρε μέρος στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο στο 81ο 
Σύνταγμα πεζικού ως έφιππος 
ανιχνευτής. Όταν άρχισαν να 
εμφανίζονται οι πρώτες αντάρτικες 
ομάδες στον Έβρο, το 1942 
οργανώθηκε στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πρώτα 
ως έφεδρος ΕΛΑΣίτης (1942-1943) 
και το 1944 είναι στο μόνιμο ΕΛΑΣ, 
μαχητής και πολιτικός επίτροπος 
διμοιρίας. Πήρε μέρος στις μάχες 
του Διδυμοτείχου, Σουφλί, Φέρες, 
Αλεξανδρούπολη με το 81ο 
Σύνταγμα και μετά με δύο λόχους 
του 26ου Συντάγματος φύγανε για 
Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα.
Μετά από έξι μήνες ως δόκιμου 
μέλους του ΚΚΕ, έγινε μέλος του 
ΚΚΕ το καλοκαίρι του 1943 – «για 
μένα άλλος δρόμος δεν υπήρχε!» 
Το 1945 ως τις 13 Οκτωβρίου 1946 
είναι στον εθνικό στρατό, όπου 
συνεχίζει να δουλεύει παράνομα 
για το Κόμμα. Ενώ ο στρατός 
τον ετοιμάζει για εξορία στη 
Μακρόνησο,  με εντολή του ΚΚΕ 
φεύγει στο βουνό με μία ομάδα από 
10 – 15 στρατιώτες, κατατάσσετε 
στο Αρχηγείο Κομοτηνής (στο 
ανεξάρτητο τάγμα) στις 10 
Οκτωβρίου 1946 ως μαχητής και 
αξιωματικός του ΔΣΕ μέχρι τον 
βαρύ τραυματισμό του στη μάχη 
της Φλώρινας 12 Φλεβάρη 1949. 
Την ίδια μέρα της κατάταξής του στο 
ΔΣΕ ‘βαφτίστηκε’ με το καινούργιο 
ψευδώνυμο «Αθάνατος». 
Συμμετείχε σε πολλές μάχες, 
πρώτα ως μαχητής του Αρχηγείου 
Κομοτηνής, σε απόσπασμα 
σαμποτέρ και ιππικό και μετά στο 
Τάγμα του Δάσκαλου Γιώργη. 
Το 1946 – 1947 πήρε μέρος στις 
μάχες και εκστρατείες: Δροσίνη, 
Γρατινή, Αριανά, Σάπες, Νέα Σάντα, 
Κίμερι, Ξύδια, Δέριο, 2 Κομοτηνή, 2 
Ξάνθη, Μαρώνια, Κύρκη, στη μάχη 
στα καλύβια του Τσαούσαντων, κ.ά. 
και σε 3 εκστρατείες του Αρχηγείου 
Κομοτηνής. Το 1948 είναι επιλοχίας 
λόχου, σύνδεσμος του Αρχηγείου 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
7ης Μεραρχίας, μεταφέροντας 
εμπιστευτικά έγγραφα του ΚΚΕ σε 
όλα τα τμήματα της Μεραρχίας και 

εκτελώντας τις πιο εμπιστευτικές 
δουλειές του ΚΚΕ. Για τη δράση 
του είχε πάρει πολλούς επαίνους 
από τη Μεραρχία. Διαδοχικά ήταν 
ομαδάρχης, σύνδεσμος ΑΑΜΘ, 
υπεύθυνος απόκρυψης…
Το Σεπτέμβρη του 1948 στάλθηκε 
στη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού 
Αρχηγείου του ΔΣΕ, όπου φτάνει 
στις 28 Οκτωβρίου του 1948 στην Ε΄ 
Σειρά της ΣΑΓΑ (Σχολής Αξιωματικών 
του Γενικού Αρχηγείου) και μαζί 
με τα μαθήματα τέχνης πολέμου, 
κάθε 15 μέρες παίρνει μέρος στις 
μάχες του ΔΣΕ. Με την αποφοίτησή 
του ως ανθυπολοχαγός πεζικού 
(ονομάστηκε 23-1-1949), στη 
διάρκεια των μαχών παίρνει τους 
βαθμούς του υπολοχαγού και 
τελικά με τον τραυματισμό του 
στη μάχη της Φλώρινας, το βαθμό 
λοχαγού. Ακόμα πριν τελειώσει την 
Ε’ Σειρά, είχε μία διμοιρία σαμποτέρ. 
Ο καπετάν Σωτήρης τους εκπαίδευε 
στα σαμποτάζ. 
Πήρε μέρος στις μάχες της ΣΑΓΑ: 
Ύψωμα Μποροζάν, κοντά στην 
Καστοριά, Δεκέμβρη 1948, στη 
μάχη του Μπίκοβικ (διμοιρίτης 
τμήματος σαμποτέρ), στη μάχη 
της Νάουσας, όπου παθαίνει 
ελαφρά κρυοπαγήματα και 
στέλνεται στα έμπεδα στο Λαιμό 
ως εκπαιδευτής στη χρήση όπλων 
κλπ. Εκεί εκπαιδεύει αποστολές 
επιστρατευμένων ανδρών και 

γυναικών, την αποστολή νέων 
που αργότερα συγκροτούνται 
στο Υποδειγματικό Τάγμα ΕΠΟΝ, 
εκπαιδεύει την αποστολή 70 – 
80 ναυτεργατών, τους οποίους 
ανασυγκροτήσανε σε ένα τάγμα 
με αποστολή να συνοδέψει ένα 
τάγμα από τη Θεσσαλία για να 
παραλάβει οπλισμό από το ΓΑ, 
στη μάχη Σινιάτσικο. Στη Μάχη 
της Φλώρινας – είχε ήδη τελειώσει 
τη Σχολή Αξιωματικών - στάλθηκε 
στο αξιωματικό τμήμα (Μονάδα) 
του ΓΑ του ΔΣΕ. Στη μάχη της 
Φλώρινας τραυματίζεται δύο φορές, 
μία στο πόδι και η δεύτερη φορά 
στο δεξί πλευρό και πνεύμονα 
από βομβαρδισμό αεροπλάνου. 
Μεταφέρεται στο Μπούφι και μετά 
στο νοσοκομείο της Κορυτσας. Από 
την Κορυτσά οι βαριά τραυματίες 
μεταφέρονται αεροπορικώς στη 
Βουδαπέστη. Στην Ουγγαρία 
μένει μέχρι το 1951 και με την 
επανένωση των οικογενειών φεύγει 
για τη Ρουμανία όπου βρίσκεται η 
συντρόφισσα του. Το 1954 με τη 
συντρόφισσα του και τα δύο παιδιά 
που γεννηθήκανε στη Ρουμανία, 
φτάνουν στη Βουλγαρία στις τρεις 
κόρες τους.
 Στην πολιτική προσφυγιά:
Ουγγαρία, Αύγουστος 1950 – 
Απρίλης 1951: Νοσοκομείο στη 
Βουδαπέστη και για ένα διάστημα 
αναπληρωτής πρόεδρος του 
ελληνικού τοπικού συλλόγου.
Ρουμανία 1951 – 1954: επανένωση 
οικογενειών (με τη συντρόφισσα 
του Χρυσούλα και την τέταρτη 
κόρη του), εργάζεται σε λογιστικό 
γραφείο στη Φλωρίκα (Μποτοσάνι, 
Πιτέστι, οπού γεννιέται και ο γιος 
του το 1952).
Βουλγαρία 1954- 1990, μέχρι 
το θάνατό του: Επανένωση της 
οικογένειας – με τις τρεις κόρες 
που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα 
και βρίσκονταν στον παιδικό 
σταθμό Πάβελ Μπάνια, μετά 
σπουδάζει στην Γεωπονική Σχολή 
στην πόλη Πάζαρτζικ (1954 
-1958). Με την αποφοίτησή του η 
οικογένεια μετακομίζει στην πόλη 
Πλόβντιφ όπου εργάζεται σε ειδικό 
εργαστήρι για ζωοτροφές μέχρι την 
συνταξιοδότησή του. 
Πέθανε το 1990 στο Πλόβντιφ, 
Βουλγαρία, όπου είναι θαμμένος. 



Αντίο σύντροφε Επαναστάτη Προύσαλη!




