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Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του Καλημέρα
για το 2016!
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία και χαρά
για το 2017!
Το Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΚ Πράγας
για το 2017!
15 Ιανουαρίου, ώρα 16:00 Ετήσια Γενική
Συνέλευση/ Εκλογές νέου ΔΣ και Κόψιμο της
Πίτας στη Vocelova 3, Praha 2. Περιμένουμε
υποψηφιότητες! Η συμμετοχή των μελών είναι
υποχρεωτική!
25 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00, Συναυλία
έντεχνης ελληνικής μουσικής με τους Γιάννη Καπνιστή, Γιάννη Μόρα και
Κατερίνα Σπάλα στη Vocelova 3, Praha 2
Μάρτη – Εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου, θα σας ενημερώσουμε
για την ημερομηνία.
16 Μάη – Πάσχα, στο εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπος»
Ιούνιος – τέλος της σχολικής χρονιάς, εκδήλωση του σχολείου μας
Σεπτέμβρης – εγγραφές για τα ελληνικά μαθήματα και νέα σχολική χρονιά
Οκτώβριος – Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Δεκέμβριος – Κάλαντα, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά
Ευχαριστούμε:
Την εταιρία Multiscan και προσωπικά τον κύριο Σωτήρη Ζαβαλιάνη
για την προσφορά των 20.000 κορωνών στην Ελληνική Κοινότητα
Πράγας. Του ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και καλή
συνέχεια και δύναμη!
Τον Ανδρέα Χρήστου, Δήμαρχο της Λεμεσού Κύπρου για την προσφορά
των 200 ευρώ στο περιοδικό μας με το σημείωμα: «Αγαπητή Τασούλα, χάρηκα
ιδιαίτερα για τα καλά νέα που μου είπες για τις εκδόσεις που αφορούν τον
Δ.Σ.Ε. Σου στέλνω μια μικρή συνεισφορά για το «Καλημέρα» μαζί με την
μεγάλη μου εκτίμηση για το περιοδικό, τους ανθρώπους και τα ιδανικά
που τους εμπνέουν. Εύχομαι νέες επιτυχίες. (Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος
Λεμεσού)»
Τον Ανδρέα Λέφα από τη Λεμεσό Κύπρου για την προσφορά των 50 ευρώ
στο περιοδικό μας με τις ευχές για νέες επιτυχίες.
Τη Γλυκερία Τζιτζιλώνη από την Αθήνα για την προσφορά των 50 ευρώ
στο περιοδικό μας.
Ευχαριστούμε όλους τους καλούς μας χορηγούς που και φέτος μας
βοηθήσανε με πολλά καλά δώρα για την λαχειοφόρο αγορά στον εορτασμό
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου: Κύριος χορηγός Greece Tour (εισιτήριο
Πράγα-Θεσσαλονίκη Πράγα) και ΔΣ ΕΚ Πράγας, Vasiliki Studio (3
κουπόνια αξίας 3.000 κορώνες), Εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπος» (2
κουπόνια αξίας 2.000 κορώνες), Greek Life (ελληνικά προϊόντα, 3 κουπόνια
αξίας 1.500 κορώνες), Εστιατόριο-ταβέρνα «Καβάλα» (1 κουπόνι αξίας
1.000 κορώνες), Γιάννης Μόδα (5 γυναικεία μπλουζάκια), Bakaliko.cz
(3 καλαθάκια με διάφορα ελληνικά προϊόντα), DA CAPO (2 πρόγευμα),
Τασούλα Ζησάκη-Healey (δύο βιβλία της Tassula Zissaki-Healey Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích), Χορωδία Αγ. Γεωργίου (2
CD βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής).
Την Τασούλα Ζησάκη-Healey για την προσφορά 2.000 κορώνες στη μνήμη
της μητέρας της
Τον Νίκο Καλόγερο από τη Θεσσαλονίκη για τα βιβλία, ημερολόγια 2017
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και για τα 2 CD με αντάρτικα τραγούδια (της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Κεντρικής Μακεδονίας και τα Τραγούδια του ΔΣΕ της ΚΝΕ).
Καλή ανάγνωση!
Τασούλα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ «ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΣΕ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»
12 denní pobytový zájezd pod Olympské pohoří k Egejskému moři a po stopách
hrdinů řeckého odboje proti fašismu.
Zájezd autobusovou přepravou z Brna do Řecka, přímořských letovisek Leptokaria a
Nei Pori.
Termín: 19.6.2017 – 30.6.2017
Cena za osobu: 6 850,- Kč nebo 255 Euro
Dítě od 0 do 15,99 let : 3 480,- Kč nebo 130 Euro
Cena pro děti platí pouze v doprovodu dvou dospělých osob.
Zahrnuje: dopravu klimatizovaným busem (Brno – Řecko-Brno), ubytování ( 9 nocí), zákonné pojištění proti úpadku CK a služby
delegáta. K zájezdu lze připlatit komplexní cestovní pojištění, včetně pojištění storna zájezdu za 24,-Kč/osoba/den.
Obecný popis ubytování: 2-,3-,4- lůžková studia (garsoniéry), jsou vybavena základním kuchyňským nádobím v kuchyňském
koutu s ledničkou a vařičem, sociálním zařízením (sprcha, WC), klimatizací za denní příplatek orientačně 5 Euro, balkonem či verandou. K dispozici jsou lůžkoviny, úklid vlastní. Všechna studia jsou vzdálena od pláže maximálně 150 metrů.
Výlety v ceně:
1.Celodenní návštěva města Florina (240 km) a jeho památníku bitvy partyzánů s monarchofašisty na sklonku občanské války.
2. Celodenní výlet na setkání politických emigrantů občanské války, konané nad městem Naousa v lokalitě svatého Nikolaose v
podhůří Vermionu. (135 km)
3. Půldenní výlet do překrásné malebné horské vesničky Ambelakia (30 km), spojený s návštěvou muzea řeckého odboje proti
fašismu.
Realizace zájezdu je podmíněna účastí minimálně 40-ti osob. Zálohu ve výší 3 400,-Kč za osobu je nutné uhradit do 31.1.2017 !!!
Organizátor akce:
Grecotours, Josefská 9, Brno, e-mail: josefska@morastour.cz,
telefon 542 217 218
Εκδρομή «Στα ίχνη των ηρώων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ)
Ημερομηνία: 19 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2017
Με παραμονή σε στούντιο στα παραθαλάσσια χωριά Λεπτοκαρυά και Νέοι Πόροι του γαλάζιου Αιγαίου
Τιμή ανά άτομο: 6. 850 κορώνες (255 ευρώ)
Παιδιά από 0 μέχρι 15 ετών: 3.480 κορώνες (130 ευρώ)
Σημείωση: Η έκπτωση για τα παιδιά ισχύει μόνο εάν ταξιδεύουν με δύο ενήλικους συνοδούς!
Τι συμπεριλαμβάνει η τιμή:
•
Μεταφορά με πούλμαν από το Μπρνο στην Ελλάδα και επιστροφή
•
9 διανυκτερεύσεις στα στούντιο
•
Ασφάλεια γραφείου σε περίπτωση πτώχευσης
•
ξεναγό στους χώρους παραμονής και στις εκδρομές
•
Σε περίπτωση ζήτησης, προσφέρουμε ασφάλεια υγείας για το ταξίδι με το γραφείο μας: τιμή 24 κορώνες την ημέρα
ανά άτομο. Για 12 μέρες 288 κορώνες.
Γενική περιγραφή των δωματίων παραμονής (στούντιο):
2, 3 και τετράκλινα δωμάτια-στούντιο εξοπλισμένα με κουζινάκια και είδη κουζίνας, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα,
λουτροκαμπινέ, κλιματισμό με έξτρα χρέωση, 5 ευρώ την ημέρα. Τα κλίνη είναι με σεντόνια. Δεν προσφέρεται καθαρισμός.
Όλα τα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση λιγότερο από 150 μέτρα από τις παραλίες.
Εκδρομές – συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο παραμονής:
Πρώτη εκδρομή: ολοήμερη στην πανέμορφη πόλη της Φλώρινας (240 χλμ.) με επίσκεψη στο μνημείο, φόρο τιμής στους
πεσόντες ήρωες του ΔΣΕ στη Μάχη της Φλώρινας.
Δεύτερη εκδρομή: Ολοήμερη, στην ηρωική πόλη της Νάουσας (130 χλμ.) στην Πανελλήνια συνάντηση πολιτικών
προσφύγων του εμφυλίου πολέμου στο μαγικό τοπίο του Αγίου Νικολάου πάνω από την πόλη. Ακόμα, ξενάγηση στην
πόλη με το περίφημο πάρκο της και φόρο τιμής στο μνημείο πεσόντων μαχητών του ΔΣΕ στο νεκροταφείο της Νάουσας.
Τρίτη εκδρομή: Μίση μέρα στο βουνίσιο λαογραφικό πέτρινο χωριό Αμπελάκια (30 χλμ.), κοντά στην κοιλάδα των Τεμπών
και επίσκεψη στο μουσείο Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ μέσα στο χωριό.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη συμμετοχή 40 και πάνω ατόμων και με την προκαταβολή 3.400
κορώνες μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.
Επικοινωνία: Grecotours, Josefská 9, 602 00 Brno. e-mail: josefska@morastour.cz, Τηλ: 542 217 218
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1996-2016

Ε

υχόμαστε ακόμα πιο μεγάλες
επιτυχίες στην Ομοσπονδία και
το Διοικητικό Συμβούλιο με τον

Μπρνο, Κρνοβ, Οστράβα, Κάρβινα,
Γέσενικ, Μπόχουμιν, Γιάβορνικ,
Ηαβριζοφ, Τρίνετς, Σούμπερκ. Η

Πρόεδρο Χρήστο Μπιάλα και όλων
των Ελληνικών Κοινοτήτων στην
Τσεχία. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος
της αναδιοργάνωσης των Ελλήνων
πρώην πολιτικών προσφύγων μετά
το 1989. Η αρχή ξεκίνησε το 1990
όταν μία ομάδα πρώην στελεχών
της κομματικής οργάνωσης του
ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία ιδρύει
την Ένωση Ελλήνων Πολιτών
Τσεχοσλοβακίας, η οποία σύντομα
μετονομάστηκε σε Ένωση Ελληνικών
Κοινοτήτων Τσεχίας και από το 1996
και μέχρι σήμερα σε Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική
Δημοκρατία. Σήμερα υπάρχουν
11 Κοινότητες σε διάφορες πόλεις
της Τσεχίας με έδρα της Ομοσπονδίας
στην πόλη Κρνοβ. Οι Κοινότητες
βρίσκονται: στις πόλεις Πράγα,

έμφαση των δραστηριοτήτων της
Ομοσπονδίας είναι στην εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας
και
συγκεκριμένα της τέταρτης γενιάς,
στις
πολιτιστικές
εκδηλώσεις

συνδεδεμένες με την Ελλάδα και την
ιστορία
των
Ελλήνων
στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία - εορτασμό
των εθνικών γιορτών, του Νέου
Έτους, του Πάσχα, φεστιβάλ,
συνεστιάσεις, εκθέσεις, συναυλίες,
κ.ά.). Μεγάλη σημασία δίνει η
Ομοσπονδία στη βελτίωση των
καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων
(ορχήστρες,
χορευτικά)
που
υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις
Κοινότητες όπως και στην προώθηση
του πολιτισμού, ιστορίας, ήθη και
έθιμα της Ελλάδας στην Τσεχία με τη
διοργάνωση κάθε χρόνο εκδηλώσεις
όπως «Ελληνικές Ημέρες» (Κρνοβ,
Μπρνο, Πράγα), εκθέσεις κ.ά. και
αθλητισμό.
Ευχαριστούμε
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Ομοσπονδίας για την εξαιρετική
δουλειά που κάνουν παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Σας
ευχόμαστε όλους καλή υγεία, καλή
δύναμη και καλή συνέχεια.

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κ

αι πάλι στο Μπακάλικο (bakaliko.cz) με το Greek Life και το
μουσικό σχήμα Κατερίνα Ασφούρα
και Στέφανο Παπαδόπουλου (φώτο
από δεξιά Λεώνα και Βιέρα).
Και αυτό το μήνα ακόμα μία
εξαιρετική εκδήλωση στο bakaliko.cz (Λεώνα Μπουργκέτοβα) με
το Greek Life (Κώστας και Λάνα
Τσιρτσίκου, ελληνικά προϊόντα, Belohorska 47, Praha 6) και το μουσικό
σχήμα Κατερίνα (φωνή, κιθάρα)
και Στέφανος (πιάνο). Τα μεζεδάκια

Καλημέρα 6
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

της
Λεώνας
νοστιμότατα,
τα
σουβλάκια του Κώστα νοστιμότατα,
το μουσικό πρόγραμμα εξαιρετικό!!!
Η ατμόσφαιρα ακόμα πιο ζεστή,
ελληνικότατη με νέους και όχι
τόσο νέους από όλο τον κόσμο
– το όμορφο σπίτι της Λέωνας
μετατράπηκε αυτή τη μέρα σε
Διεθνή Σπίτι Φιλίας και Ειρήνης
νέων από όλο τον κόσμο – Έλληνες,
Κύπριοι, Τούρκοι, Λατινοαμερικάνοι,
Ρώσοι, Ουκρανοί, Άγγλοι και βέβαια
πολλοί Τσέχοι φίλοι μας. Χαρήκαμε
με τις καινούργιες γνωριμίες μας,

τις ωραίες συζητήσεις, τους χορούς
και τραγούδια μέσα σ’ ένα σπίτι
γεμάτο αγάπη και φιλία. Ακόμα
μία φορά ευχαριστούμε την Λεώνα
και την ακούραστη κόρη της Τερέζα
(καιρός να μάθεις ελληνικά, Τερέζα
μας!), τον Κώστα και τον Πέτρο
Χατζηκωστή
(κύπριος
φοιτητής
ιατρικής, προσωρινά βοηθός ‘σεφ’
στα σουβλάκια!), την Λάνα μας!
Ευχαριστούμε την Κατερίνα και
τον Στέφανο (κύπριοι φοιτητές
του
παιδαγωγικού
τμήματος
μουσικής του Πανεπιστημίου του

Καρόλου) για την ζεστή ατμόσφαιρα
που δημιουργήσανε με το τόσο
ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα τους,
ευχαριστούμε την Εκατερίνα από
τη Μόσχα για το κλασσικό κομμάτι
πιάνου που μας έπαιξε και την
Μελίνα Τουμπανιάρη (φοιτήτρια
του Πολυτεχνείου Πράγας) που
συμφώνησε να τραγουδήσει σ’
αυτή την όμορφη εκδήλωση. Τώρα,
περιμένουμε την επόμενη εκδήλωση,
παιδιά!
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ DA CAPO

1ος από αριστερά ο Βασίλης Γιαλαουτζής και μία ευχάριστη παρέα… στο DA CAPO
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σ

την Ελλάδα η 43ης επετείου της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ενάντια στην χούντα! Εδώ, κάπως
δύσκολα καταλάβαμε τι γιόρταζαν
οι διάφορες ομάδες, οργανώσεις,
κλπ…
Οι
συμμετέχοντες
στο
συλλαλητήριο πάντως απολαύσανε
το ‘παραδοσιακό ζεστό κρασί με
πορτοκάλι
(παραλλαγή;)
και
διάφορα μπαχαρικά που είχε
ετοιμάσει το DA CAPO με ελληνικό
κρασί… Οι Έλληνες που ήμασταν
εκεί συζητούσαμε τα δικά μας και
κάποιοι από μας είπαμε και τα
τραγούδια μας αφιερωμένα στο
Πολυτεχνείο…

Από αριστερά ο Μάριος Σάκκας, υπεύθυνος του DA CAPO με τον ιδιοκτήτη
Γιάννη Τσιρίμπαση (Γιάννης Μόδα και DA CAPO) στην κεντρική πλατεία
Βατσλάβσκι 51…

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ!

Α

ργήσαμε διότι δεν είχαμε
ελεύθερη αίθουσα για τη γιορτή
μας!!!! Αυτή είναι η απάντηση στην
ερώτησή σας ‘γιατί τόσο αργά;’
Η συμμετοχή των μελών και φίλων
της Κοινότητας ήταν μεγάλη και όπως
είδατε κι αυτή η μεγάλη αίθουσα
δεν μας χωρούσε. Στην γιορτή μας
γνωρίσαμε και καλωσορίσαμε τον
καινούργιο Πρέσβη της Ελλάδας
στην Τσεχία, τον κύριο Ευθυμιάδη, ο
οποίος μας χαιρέτησε.
Επίσης,
καλωσορίσαμε
μία
αντιπροσωπεία
της
ΠΕΑΕΑΔΣΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο
Χρήστο Τζιτζιλώνη. Συγκινητικός
ήταν ο χαιρετισμός του Προέδρου
προς όλους τους Έλληνες και

Ελληνίδες στη γιορτή μας. Αυτή
τη μέρα πραγματοποιήθηκε το
Συνέδριο της FIR (Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αντιστασιακών), στο
οποίο ψηφίστηκε και Ψήφισμα για
της αποζημιώσεις της Γερμανίας
προς την Ελλάδα. Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
ήρθε στην Πράγα με 120 άτομα
τα οποία συμμετείχαν στην έναρξη
του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε την
αντιπροσωπεία για τα Ημερολόγια
2017 και τεύχη του περιοδικού
«Εθνική Αντίσταση» όπως και τα
όμορφα κόκκινα μπλουζάκια με το
σήμα του ΔΣΕ!
Σ’ αυτή την γιορτή μας ήταν αρκετά
συγκινητικό να βλέπει κανείς
4 γενιές Ελλήνων της Πράγας

στο χορό και στο τραγούδι, στις
συναντήσεις ανθρώπων ύστερα
από πολλά χρόνια. Οι φωτογραφίες
μιλάν καλύτερα. Ευχαριστούμε τους
χοροδιδασκάλους μας Κατερίνα
Σπάλα και Μιχάλη Σπάλα-Λάσο
για το εξαιρετικό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Επίσης, ευχαριστούμε
την Κατερίνα Ασφούρα, την Κυριακή
Σαΐτη, τον Πέτρο Χατζηκωστή και
τον Στέφανο Παπαδόπουλο, κύπριοι
φοιτητές για όλη την βοήθεια
τους στη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε
τον
Ηρακλή
Μπατσίλα, την Ελευθερία ΓιώσηΠέτελικ, τον Στυλιανό Αργυράκη
και την Λεώνα Μπουργκέτοβα για
τις ωραίες φωτογραφίες.

Στιγμιότυπα από τη γιορτή μας:

Ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ευθυμιάδης μας χαιρετά!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με την αντιπροσωπεία της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Συγκινητικές συναντήσεις…. Τρεις γενιές Ελλήνων στην Τσεχία….
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ⁞ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

43 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
Εξι χαρακτικά του Γ. Φαρσακίδη για το Πολυτεχνείο
Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης στο Atexnos.gr

Α

πό τους πρώτους δημιουργούς
που απαθανάτισαν τον αγώνα
και το πνεύμα του Πολυτεχνείου ο
εικαστικός Γιώργος Φαρσακίδης, της
γενιάς της Αντίστασης. Με δεκαεξίμισι
χρόνια εξορίας. Τα τρεισήμισι από
αυτά την περίοδο της χούντας.
Συνελήφθη την πρώτη μέρα του
πραξικοπήματος. Με τη σύλληψή του
μεταφέρεται στον Ιππόδρομο όπου
η Χούντα συγκέντρωνε όλους τους
συλληφθέντες προκειμένου μετά να
τους στείλει στους τόπους εξορίας.
Εκεί, στον Ιππόδρομο τη δεύτερη
μέρα σκότωσαν τον Παναγιώτη Ελή,
το πρώτο θύμα της δικτατορίας. Την
τρίτη μέρα πήγαν τον Γιάννη Ρίτσο
και άλλους και άλλους κατόπιν
άλλων…
Από τον Ιππόδρομο ο Γιώργος
Φαρσακίδης βρέθηκε στη Γυάρο και
μετά στο Λακκί της Λέρου. Μέχρι
το 1970 που απολύθηκε. Όπως
και στους προηγούμενους τόπους

Καλημέρα 6

εξορίας έτσι και στη Γυάρο η Τέχνη
γίνεται μέσο αντίστασης. Λέει ο ίδιος:
«Ζωγραφίζαμε, χαράζαμε, τυπώναμε
κάρτες στον Αϊ-Στράτη, και επί
Χούντας αργότερα στη Γυάρο και
Λέρο. Να μάθουν οι έξω ότι ζούμε και
κρατάμε άπαρτο το αγωνιστικό μας
χαράκωμα».
Με την απελευθέρωσή του συμμετέχει
στην αντιδικτατορική πάλη. Είναι
σύνδεσμος Αθήνας – Θεσσαλονίκης
του παράνομου μηχανισμού του
ΚΚΕ. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
τα ζει από κοντά και συμμετέχει
καθημερινά. Το εργαστήρι του λίγο
πιο κάτω, στην πλατεία Αττικής.
Πέντε από τις έξι κοπέλες του
εργαστηρίου τις ημέρες της εξέγερσης
είναι κλεισμένες στο Πολυτεχνείο.
Τη μεθεπόμενη της εισβολής στο
Πολυτεχνείο τον συνέλαβαν μαζί με τα
μέλη του συνεργείου στο εργαστήρι.
Εξι άτομα. Τον ίδιο τον κράτησαν
για τρεις ημέρες. Με το που βρέθηκε

ελεύθερος αποτυπώνει σκέψεις,
συναισθήματα, γεγονότα στο χαρτί.
Και αμέσως τα πρώτα σχέδια. Έξι
σχέδια με χρώμα, εμπνευσμένα από
τον αγώνα των φοιτητών. Με τη
μεταπολίτευση τυπώθηκαν ως αφίσες
ξεχωριστά το καθένα (στόλισαν τότε
πολλά εφηβικά δωμάτια) και σε
λεύκωμα και κυκλοφόρησαν ευρέως.
Κάθε φύλλο έχει ως τίτλο στίχους
ποιητών: Καβάφη («Θερμοπύλες»),
Παλαμά
(«Δωδεκάλογος
του
γύφτου»), Βάρναλη («Καμπάνα»),
Σικελιανού («Ο θάνατος του Διγενή
Ακρίτα»), Σολωμού («Υμνος εις την
Ελευθερίαν») και Αγγουλέ («Στην
ιστορία»). Και το εξώφυλλο, ένα
έβδομο σχέδιο με στίχους του Γ.
Ρίτσου («Εδώ το φως»).
Δυστυχώς το λεύκωμα σήμερα
δεν κυκλοφορεί. Τη φωτογράφηση
του λευκώματος για τις ανάγκες
παλαιότερης δημοσίευσης έκανε ο
Μάρκος Δολόπικος.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Αποσπάσματα από την εισήγηση της Αλέκας Παπαρήγα, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ
«Απορρίπτουμε μετά βδελυγμίας
όλη αυτήν την προπαγάνδα που
γίνεται και λέει ότι ο ένοπλος
εμφύλιος είναι ένας «αδελφοκτόνος
πόλεμος». Ετσι αναφέρουν τον
αγώνα του ΔΣΕ, «ένας πόλεμος
που δεν πρέπει να ξαναγίνει γιατί
αδελφός σκοτώνει αδελφό». Δεν ήταν
τέτοιος, ήταν ένοπλη ταξική πάλη
και τα στρατόπεδα σε αυτήν την
πάλη ήταν καθαρά, ανεξάρτητα από
τη σύνθεση του ΔΣΕ και ανεξάρτητα
από το σκοπό που έγινε ο ΔΣΕ και η
ένοπλη πάλη, ανεξάρτητα από τον
πολιτικό στόχο που έθετε ο ΔΣΕ με
την ευθύνη βέβαια της καθοδήγησης
του ΚΚΕ.
Τα στρατόπεδα ήταν δύο, όπως
δύο είναι τα στρατόπεδα και
στην καθημερινή μας ζωή σε μη
επαναστατικές συνθήκες.
Από τη μια μεριά, ήταν ο λαϊκός

στρατός
που
εξέφραζε
τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων
και, από την άλλη μεριά, ήταν ο
εθνικός αστικός στρατός της αστικής
τάξης και οι Βρετανοί και κυρίως οι
Αμερικανοί σύμμαχοί τους.
Ηταν μια καθαρή τέτοια διαπάλη
και όχι αδελφοκτόνος πόλεμος. Τι
θα πούμε; Οτι αδελφοκτόνος ήταν ο
πόλεμος που έκανε η Γερμανία, από
τη μια μεριά, στον Α’ και Β’ παγκόσμιο
πόλεμο; Είναι πόλεμοι ανάμεσα
στους λαούς; Οχι. Είναι πόλεμοι
ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κράτη
για τη διανομή και την αναδιανομή
των αγορών, είναι οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις για να τσακίσουν λαϊκά
κινήματα. Το ότι σκοτώνεται και
απλός λαός δεν σημαίνει ότι είναι
αδελφοκτόνος πόλεμος. Εδώ να
είμαστε καθαροί.

Αυτά
τα
περί
αδελφοκτόνων
πολέμων είναι ανοησίες. Είναι
η ταξική πάλη, και σε συνθήκες
επαναστατικής κατάστασης η ταξική
πάλη θα είναι ένοπλη αναπόφευκτα
και υποχρεωτικά.

Από την αυτοάμυνα στον τακτικό στρατό
Τι ήταν, λοιπόν, ο ΔΣΕ; Ήταν
κορυφαία εκδήλωση της ταξικής
πάλης και ήταν λαϊκός στρατός.
Από πλευράς τύπου και ουσίας,
ο ΔΣΕ ξεκίνησε ως ένοπλη πάλη
αυτοάμυνας, γιατί υπήρχε κι ένα
όργιο τρομοκρατίας, όπου στόχος
ήταν η δολοφονία, αν ήταν δυνατόν,
όλων των κομμουνιστών και να
σύρουν το ΚΚΕ σ’ έναν ευτελισμό της
Αντίστασης του ‘41 - ‘44.
Ξεκίνησε ως αυτοάμυνα, στην
πορεία - γιατί γίνεται ένοπλη πάλη
με τον ταξικό αντίπαλο απέναντι
και ένοπλη πάλη μαχητική μετατρέπεται, κι έχουμε αντίστοιχες
τοποθετήσεις
στελεχών
του
Κόμματος, της Ολομέλειας, κ.λπ.,
εξελίσσεται σε αντάρτικο στρατό
όπου πιέζει για δημοκρατικές ομαλές
εξελίξεις.
Δημοκρατικές
ομαλές
εξελίξεις σήμαινε ασκώ ένοπλα πίεση
για να εξασφαλίσω δημοκρατικούς
όρους δράσης του κινήματος, του
Κόμματος κ.λπ. και να αποτρέψω τις
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πιο αντιδραστικές εξελίξεις.
Στην πορεία της ένοπλης πάλης,
μετατρέπεται από αντάρτικο σε
τακτικό στρατό κι εκεί διατυπώνει
την ιδέα της λαϊκής δημοκρατίας
και της απελευθέρωσης ενός μέρους
της Ελλάδας που θα αποκτήσει
μια κρατική οντότητα. Μπαίνει το
σπέρμα της εξουσίας. Η εξουσία
που θέτει ο ΔΣΕ, με ευθύνη του
Κόμματος, είναι η λαϊκή δημοκρατία.
Ποιο ήταν το περιεχόμενο της
Λαϊκής Δημοκρατίας; Καταρχάς,
δανείζεται
πολλά
πράγματα
από τη Λαϊκή Δημοκρατία του
ΕΑΜ. Λαϊκή Δημοκρατία με όρους
επιστημονικούς είναι στην ουσία
μια προωθημένη αστική δημοκρατία
όπου το πεδίο της οικονομίας
είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις
παραγωγής, γίνεται εθνικοποίηση
τομέων στρατηγικής σημασίας, όχι
κοινωνικοποίηση, δεν είναι δηλαδή
σοσιαλισμός, είναι αυτό που λέμε το
πρώτο αστικοδημοκρατικό στάδιο,

το οποίο ήταν στη στρατηγική
του Κόμματος και του διεθνούς
κομμουνιστικού
κινήματος
από
το 1934, όπου θεωρείται ότι στην
Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να γίνει
σοσιαλισμός, «θα κάνουμε πρώτα
ένα στάδιο που θα εξασφαλίσουμε
μια προωθημένη αστική δημοκρατία
και μέσα από αυτό το στάδιο θα
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
να περάσουμε στο σοσιαλισμό».
Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα: Τι θα
γίνονταν αν ο ΔΣΕ νικούσε. Δε
νομίζω ότι θα έμενε στο στάδιο της
αστικής δημοκρατίας. Ενοπλος λαός
που νικά τον αντίπαλο και τους
ξένους, οπωσδήποτε θα πέρναγε στο
σοσιαλισμό.
Η ένοπλη ταξική πάλη έχει μια
δυναμική, και βλέπετε ότι ενώ
ξεκινούσε σαν άμυνα σιγά σιγά
αποκτούσε ορισμένα χαρακτηριστικά
όχι σαφή και ολοκληρωμένα,
αποκτούσε
όμως
στρατηγικά
έστω τη διατύπωση «Ελεύθερη
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Ελλάδα με μια κρατική οντότητα»
. Και απόδειξη σε αυτό είναι ότι,
όταν
ελευθερώνονται
περιοχές
στην Ελλάδα, κυρίως Μακεδονία,
Θεσσαλία, ένα μέρος της Ηπείρου,

Θράκης κ.λπ., εκεί αποφασίζεται
η
ίδρυση
της
Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης, που είναι
κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας,
η οποία προωθεί λαϊκούς θεσμούς,

λαογέννητους πραγματικά θεσμούς,
όπως τα Λαϊκά Συμβούλια, η Λαϊκή
Πολιτοφυλακή, η Λαϊκή Δικαιοσύνη.
Δεν είναι βεβαίως σοσιαλισμός αυτό.

Η ταξική πάλη πάντα υπάρχει.
Ακόμα και αν το κίνημα είναι
συμβιβασμένο,
ρεφορμιστικό,
οπορτουνιστικό ή χάνει, η ταξική
πάλη έχει αντικειμενική βάση τη
στιγμή που υπάρχει αστική τάξη και
εργατική τάξη.
Πώς γινόταν η ταξική πάλη; Πάρτε
τις συγκρούσεις μεταξύ του ΕΛΑΣ
και του ΕΔΕΣ. Πάρτε τις συγκρούσεις
του ΕΛΑΣ με τους ταγματασφαλίτες,
με τους συνεργάτες των Γερμανών.
Πάρτε το παρακράτος που υπήρχε
στην Κατοχή. Είναι άλλο πράγμα ότι
η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν ήταν
ενιαία, δεν ήταν μέσα στην Ελλάδα,
ήταν τμήματα της αστικής τάξης

μέσα στην Ελλάδα, ενώ η αστική
τάξη είχε πάει στην Αίγυπτο και
στη Μ. Ανατολή και ένα τμήμα της
στην Αγγλία. Ομως, μήπως η ταξική
πάλη δεν διεξαγόταν στο διάστημα
‘41 - ‘44, όταν εξεγέρθηκαν οι
ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στη
Μ. Ανατολή κατά των Αγγλων και
της αστικής κυβέρνησης και βέβαια
οι Αγγλοι την έπνιξαν στο αίμα;
Η ταξική πάλη, λοιπόν, υπάρχει
και στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα. Το Κόμμα δεν την ανέδειξε,
καλλιεργήθηκε η άποψη της εθνικής
ομοψυχίας.

ουσία. Εκείνη τη στιγμή εθνικός
στρατός δεν υπήρχε, ήταν έξω, στη
Μ. Ανατολή, δεν είχαν έρθει ακόμα.
Επομένως, εκείνη τη στιγμή έπρεπε
να επιχειρηθεί η πάλη για την
εξουσία. Δεν επιχειρήθηκε.
Είχαν το Λίβανο και την Γκαζέτα.
Γίνεται
ο
συμβιβασμός
του
Κόμματος, μπαίνει στην κυβέρνηση
εθνικής ενότητας και μέσα σε τρεις
μήνες φεύγει το Κόμμα από την
κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εκείνη

τη στιγμή αρχίζει η αναδιοργάνωση,
η προσπάθεια να αναδιοργανωθεί
το
αστικό
πολιτικό
σύστημα
(...) Δεν ήταν ακόμα ενωμένοι.
Αρχίζει η αναδιοργάνωση και
του εθνικού στρατού. Αλλά πώς;
Με τους ταγματασφαλίτες, με
τους μαυραγορίτες, με όλη τη
σαπίλα που δεν ήταν και έντιμη
στον πόλεμο. Φέρνουν την Ορεινή
Ταξιαρχία, που ήταν ο στρατός
εκείνος που είχαν φτιάξει οι Άγγλοι

Σε ποιες συνθήκες
Ας δούμε πώς γεννήθηκε ο
Δημοκρατικός Στρατός, τις συνθήκες.
Η απαρχή βρίσκεται στην ταξική
πάλη που διεξαγόταν στην περίοδο
‘41 - ‘44. Και γιατί το λέω αυτό;
Γιατί έχει καλλιεργηθεί η αντίληψη
και μέσα στις γραμμές του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος, αλλά
και στην ιστοριογραφία, και στην
αστική αντίληψη που υπάρχει μέχρι
σήμερα, ότι, όταν ένας λαός κάνει
απελευθερωτικό πόλεμο εναντίον
ξενικής κατοχής, τότε η ταξική πάλη
δεν έχει νόημα.
Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το
‘41 - ‘44 η ταξική πάλη διεξαγόταν
και διεξαγόταν και συγκεκριμένα.
Υπήρχε επαναστατική κατάσταση
Το ‘44, σύντροφοι, στην Ελλάδα
υπήρχε επαναστατική κατάσταση.
Και έχει μια σημασία, το τονίζουμε
αυτό, γιατί πολλές φορές η
επαναστατική κατάσταση δεν σου το
φωνάζει. Δεν σου λέει “χαίρεται, εδώ
υπάρχει επαναστατική κατάσταση”.
Πού βρισκόταν η επαναστατική
κατάσταση;
Η αστική τάξη ήταν αποδιοργανωμένη
πλήρως. Οι Αγγλοι μετά την ήττα
της Γερμανίας, δεν είχαν δυνάμεις
στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, οι
Γερμανοί είτε αποχωρούσαν είτε
ήταν σε ήττα και στην Ελλάδα ο
μοναδικός λαϊκός παράγοντας που
υπήρχε ήταν ο ΕΛΑΣ, ο εξοπλισμένος
λαός της πόλης και στα χωριά, και
με κύρος, δηλαδή με δυνατότητα
καθοδήγησης.
Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν τα
τάγματα ασφαλείας που τα είχαν
φτιάξει σε συνεννόηση Γερμανοί,
Αγγλοι κ.λπ. Τα αστικά κόμματα
ήταν έξω από την Ελλάδα και,
μάλιστα, για να αποβιβαστούν τα
αστικά κόμματα στην Ελλάδα και
να έρθουν στον Πειραιά έπρεπε να
πάρουν την άδεια του ΕΑΜ και του
ΕΛΑΣ. Είναι κράτος εν κράτει, στην
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και οι Έλληνες και χτύπησαν το
κίνημα της Μ. Ανατολής. Ζητούν
τον μονομερή αφοπλισμό του ΕΛΑΣ
και αρχίζουν να συγκροτούν τον
αστικό στρατό με όλα τα κατακάθια.
Αλλά και μέσα στα τμήματα του
κανονικού στρατού πάρα πολλοί
ήταν ΕΑΜίτες και οπαδοί του ΕΑΜ
και του ΕΛΑΣ και κομμουνιστές.
Δεν έλεγχαν την κατάσταση και γι’
αυτό ήθελαν να κάνουν με στημένα
πράγματα τον εθνικό στρατό. Δεν
είχαν εμπιστοσύνη ούτε στο δικό

τους στρατό.
Ο Δεκέμβρης, λοιπόν, δεν ήταν
μόνο η πάλη κατά των Βρετανών.
Βεβαίως ήταν, αλλά τους Βρετανούς
ποιος τους έφερε; Η αστική τάξη
της Ελλάδας, η οποία ακόμα δεν
είχε ανασυγκροτηθεί. Τους έφερε
ο Παπανδρέου ως εκπρόσωπος της
αστικής τάξης. Ο Δεκέμβρης, λοιπόν,
ήταν ταξικός εμφύλιος απέναντι στην
αστική τάξη της Ελλάδας και τους
Βρετανούς ιμπεριαλιστές. Γίνεται
η συμφωνία της Βάρκιζας, η οποία

ήταν απαράδεκτη από την πλευρά
του Κόμματος, γιατί παραβίασε
ακόμα και το συσχετισμό δυνάμεων,
ακόμα και μετά τη Βάρκιζα. Βεβαίως,
είχε υποστεί μια ήττα ο ΕΛΑΣ, το
Κόμμα, αλλά δεν είχε αλλάξει η
κατάσταση, διότι παρέμεναν όπλα
στα χέρια, δεν τα παρέδωσαν όλα
τα όπλα οι κομμουνιστές. Απόδειξη
ότι το Κόμμα καταλάβαινε ότι δεν
θα το αφήσουν ήσυχο παρά το
συμβιβασμό που έκανε. Ήθελαν να
το αποτελειώσουν.

Αρχηγείο των ανταρτών και δύο
μήνες μετά, στα τέλη του ‘46,
παίρνει την ονομασία Δημοκρατικός
Στρατός Ελλάδας. Στα μέσα του ‘47
γίνεται αναδιοργάνωση του ΔΣΕ και
το φθινόπωρο του ‘47, δηλαδή δύο
χρόνια μετά την πρώτη τοποθέτηση
θα αντηχήσει το τραγούδι του
ΕΛΑΣ, ο Δημοκρατικός Στρατός
αποφασίζεται, με ευθύνη βέβαια
του Κόμματος, και από αντάρτικος
γίνεται τακτικός στρατός. Και τότε
όσο εξελίσσεται παίρνει αυτό που

σας είπα Ελεύθερη Ελλάδα, κρατική
οντότητα κ.λπ.
(...) Η αστική τάξη τα δύο πρώτα
χρόνια είχε μεγάλη δυσκολία. Από
τις εκθέσεις τους μάς οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι είχε ελπίδες νίκης
ο Δημοκρατικός Στρατός το ‘46 ίσως
και στις αρχές του ‘47. Με τον εξής
όρο όμως: Οτι άλλαζε τη στρατηγική
του, έβαζε ζήτημα εξουσίας και
κυρίως γενικευόταν η πάλη και στα
αστικά κέντρα.
Δυστυχώς, ο Δημοκρατικός Στρατός
ως σύνθεση (εδώ ερευνάμε ακόμα,
δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε
βρει όλες τις πηγές και τα στοιχεία)
βασικά ήταν αγροτικός, δεν πήρε τα
μέτρα να δώσει τη μάχη σε αστικά
κέντρα και κυρίως ο κορμός του
Δημοκρατικού Στρατού να είναι
η εργατική τάξη. Αντίθετα, ενώ
στα βουνά γινόταν ένας ηρωικός
ένοπλος αγώνας, στα αστικά κέντρα
γινόταν
αναντίστοιχος
αγώνας
του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήματος. Με οικονομικά αιτήματα
και τις δημοκρατικές ελευθερίες,
δημοκρατική
ομαλότητα,
αναντίστοιχος όμως με τη μορφή της
ένοπλης ταξικής πάλης στα βουνά.
Βέβαια, ο αντίπαλος, με το που έγινε
ο Δημοκρατικός Στρατός στην πρώτη
του μορφή, έκοψε τη δυνατότητα
διαφυγής από τα αστικά κέντρα.
Παρ’ όλα αυτά, εδώ είναι που η
στρατηγική του Κόμματος άσκησε
ρόλο στην εξέλιξη του Δημοκρατικού
Στρατού, ότι δεν γενικεύτηκε στα
αστικά κέντρα. Ως γραμμή, ως
κατεύθυνση δεν προετοίμασε την
εργατική τάξη να μπορέσει να
κάνει αντίστοιχο αγώνα στα αστικά
κέντρα.

Η εξέλιξη
Αν δει κανείς τώρα την εξέλιξη
του Δημοκρατικού Στρατού, στις
28/10/46 διαμορφώνεται το Γενικό
Αρχηγείο των ανταρτών. Προσέξτε
τώρα, γιατί έχει μια σημασία: Στις
4 Αυγούστου 1945 τοποθετείται
ο Ζαχαριάδης, και σωστά, «θα
ξανααντηχήσει στα βουνά το
τραγούδι του ΕΛΑΣ». Στις αρχές
του ‘46, το Μάρτη του ‘46, γίνεται
η επίθεση ανταρτο-ομάδων στο
Λιτόχωρο. Τελικά, 28/10, ένα χρόνο
και μετά συγκροτείται το Γενικό
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(φώτο – 1950, ανταρτοομάδα στα
Έλατα, Δράμας, από δεξιά, 2ος,
ο Γεράσιμος Μαλτέζος, Πολιτικός
Επιτελάρχης 7ης Μεραρχίας και
πρώτη από δεξιά η Βαγγελιώ
Γεωργαλή)
(...) Αν δε χανόταν πολύτιμος χρόνος,
ένας χρόνος - δύο να ξεκινήσει ο
ΔΣΕ, αν είχε αλλάξει η στρατηγική
του Κόμματος (και είχε την ευκαιρία
ν’ αλλάξει το ‘45 στο 7ο Συνέδριο)
είχε πιθανότητες, δεν μπορείς να
αποκλείσεις την πιθανότητα το ‘46,
αρχές ‘47 που ο εθνικός στρατός
ήταν αποδιοργανωμένος, να νικήσει.

Από το ‘47 και μετά δεν ήταν πια
εφικτή η νίκη. Δε σήμαινε ότι έπρεπε
να τα παρατήσει, έπρεπε να δώσει
τη μάχη μέχρι το τέλος.
(...) Ο ΔΣΕ έχασε τη μάχη κάτω
από συνθήκες άνισου συσχετισμού
δυνάμεων και έπαιξε ρόλο και η
ίδια η στρατηγική του Κόμματος, ο
υποκειμενικός παράγοντας.
(...) Η αστική τάξη ανασυντάσσει
το στρατό, κάνει κυβέρνηση εθνικής
ενότητας, επιλέγει τη στρατηγική,
τη λεγόμενη «το σχέδιο terminus».
Αυτό το σχέδιο είχε αυτό το σκοπό:
Την υποχρεωτική μεταφορά πάνω

από 1.000.000 πληθυσμού από
τις περιοχές όπου δρούσε ο ΔΣΕ σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας για να
μην υπάρχει ανεφοδιασμός, να μην
υπάρχει στήριξη, να μην υπάρχει
μάχη της σοδειάς, της διατροφής,
να ερημώσει τις περιοχές για να
μην έχει εφεδρείες ο ΔΣΕ και να
τον σπρώξει να μπει στα σύνορα
της Γιουγκοσλαβίας, να περάσει
τα σύνορα. Είχε αυτό το σχέδιο, το
οποίο βεβαίως με την υπεροπλία
που είχε το κατάφερε.

Η μη σύνδεση με τα αστικά κέντρα,
η μικρή συμμετοχή της εργατικής
τάξης, η μη επέκταση στα αστικά
κέντρα, ή, η μη αντιστοίχιση της
πάλης στα αστικά κέντρα...
Ο ΔΣΕ ήταν αναπόφευκτος, ήταν
σωστός, ήταν λαϊκός στρατός, είχε
διεθνή απήχηση και η διεθνιστική του
προσφορά ήταν ότι αποτέλεσε και
ασπίδα για τις σοσιαλιστικές χώρες,
για τις χώρες που προσπαθούσαν
να οικοδομήσουν το σοσιαλισμό στα
Βαλκάνια.
(...) Συνεχίζουμε την έρευνα για τον
ΔΣΕ. Σήμερα, αυτά που μπορούμε

θεμελιωμένα να πούμε είναι αυτά
που εκτίμησε το Κόμμα και στο
δεύτερο Δοκίμιο. Δεν ξέρω αν θα
νικούσαμε το ‘44, τη μάχη όμως τη
δίνεις σε επαναστατική κατάσταση.
Και τέλος, επαναστατική κατάσταση
χωρίς ένοπλη ταξική πάλη δεν
γίνεται. Αυτά τα περί «ειρηνικού
περάσματος»
αποδείχθηκαν
οι
απολύτως επιζήμιες αυταπάτες που
καλλιέργησαν το λεγκαλισμό, την
αντίληψη της υπεράσπισης της
αστικής δημοκρατίας και του αστικού
κοινοβουλευτισμού.

Ο ΔΣΕ ήταν αναπόφευκτος
Συμπερασματικά,
λοιπόν,
μπορούμε να πούμε ότι ο ΔΣΕ ήταν
αναπόφευκτος. Σωστά επιλέχτηκε η
ένοπλη πάλη, δεν βασιζόταν όμως
σε μια επεξεργασμένη στρατηγική,
χάθηκε χρόνος στην προετοιμασία
του, έγινε μια προσπάθεια διόρθωσης
της στρατηγικής και μάλιστα ο
Ζαχαριάδης στην προτελευταία
Ολομέλεια της ΚΕ σηκώνεται πάνω
και λέει ότι αυτός ο στρατός (όταν
γίνεται διαπάλη και μέσα στο στρατό
και μέσα στο Κόμμα) αυτός ο στρατός
τελικά είναι για το σοσιαλισμό (...)
Η μη ξεκάθαρη τακτική δυσκόλεψε.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
Της Άννας Κεφαλέλη

Ό

ταν ξεκίνησα τούτη την
Ιστορία, δεν μπορούσα ποτέ να
φανταστώ αυτό που ακολούθησε.
Γνώρισα την Αθανασία Παπαδαμάκη
από το βιβλίο του Χρυσόστομου
Μπαζή με τίτλο «Από τα Άγραφα
στο Γράμμο και στο Βίτσι»,
εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή 2006.
Στα μέσα του βιβλίου βρήκα λίγες
σελίδες, ένα μικρό βιογραφικό
και μικρή αναφορά στην πορεία
πολέμου της Αθανασίας (σύζυγος
του Χρυσόστομου) από την Σιταριά
Έβρου μέχρι το Γράμμο και Βίτσι.
Έγραψα
εκτενέστερα
σε
προηγούμενο κείμενο για την
Αθανασία. Την πρόλαβα και ήμουν
τυχερή γιατί εδώ και τρεις με
τέσσερεις μήνες μιλάμε τακτικά.
Σαν να γνωριζόμαστε από παλιά. Η
επικοινωνία μας έγινε ανάγκη ζωής
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και ας μην ανταμώσαμε ακόμη. Η
Ιστορία της οικογένειάς της είναι
γεμάτη από διωγμούς στο χωριό
μέχρι το φευγιό για το βουνό στα
χρόνια του Εμφυλίου.
Νόμισα πως τα είπαμε όλα. Νόμισα
πως όλα τα στρώσαμε στο χαρτί
και κάναμε το καθήκον μας… Όμως,
οι ανησυχίες μου, η εμπέδωση των
πραγμάτων, μού δημιουργούσαν
πρόσθετες ανησυχίες, πρόσθετες
ερωτήσεις και απορίες. Πίστεψα πως
έχουμε κάποια κενά στο πρώτο μου
κείμενο. Σε κάθε τηλεφωνική μας
επικοινωνία, βροχή οι ερωτήσεις μου
και η Αθανασία μού κάνει το χατίρι με
υπομονή που με εντυπωσιάζει αλλά
και με εκπλήξεις που σταματημό δεν
έχουν.
Το ψάχνω το θέμα, αρχίζοντας με
το ενδιαφέρον μου για τον αδερφό
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της
Βραχιόλη
Παπαδαμάκη.
Περίεργο όνομα γι’ αυτό και το
θυμάμαι. Σκοτώθηκε. Μαχητής του
Δ.Σ.Ε. έφτασε από τον Έβρο μέχρι το
Γράμμο. Κάποια στιγμή αντάμωσαν
τα δύο αδέρφια εκεί στο Γράμμο. Ο
Βραχιόλης είχε χάσει την ακοή του.
Τα είπανε και λίγο στα πεταχτά.
Προάγεται σε λοχαγό πεζικού του
Δ.Σ.Ε. σύμφωνα με το φύλλο 73
Κυβέρνησης Βουνού ο Βραχιόλης.
Τον βρήκα εκεί στις σελίδες του
βουνού- 1949. Παλικάρι, λεβέντης,
αγωνιστής. Τον θυμάται καλά και
ο Γιάννης Κατσαγώνας από το
διπλανό χωριό. Θυμάται ο Γιάννης
και το ξύλο που έφαγε ο Βραχιόλης
στο χωριό του Σιταριά αλλά και στο
χωριό Ποιμενικό. Τον σώσανε με το
ζόρι. Τα μαντάτα φτάσανε σε όλη την
περιοχή. Τα γεγονότα τα θυμάται
καλά ο Γιάννης κι ας πέρασαν 70
χρόνια. Μα πάνω απ’ όλα θυμάται
το γελαστό παιδί. Κρατώ το
γελαστό παιδί και όλο ρωτάω
πότε τον έναν και πότε τον άλλον.
Ξέρω πως ήταν και στην ΣΤ’ Σειρά
Σχολής Αξιωματικών του Γενικού
Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε. (ΣΑΓΑ).
Ζητάω από την Αθανασία έστω μία
φωτογραφία με τα αδέρφια της η με
τους γονείς της. «Δεν υπάρχει, Άννα
μου. Μας κάψανε το σπίτι και για
70 χρόνια δεν έχουμε τίποτα. Μα
πιο πολύ έψαχνε φωτογραφία του
Βραχιόλη η δίδυμη αδερφή του, η
αδερφή μας. Αυτή ήταν πιο επίμονη.
Ξέρεις, τα δίδυμα ψάχνονται πολύ…
Δεν βρήκαμε πουθενά»…
Με συγκλονίζει αυτό το άκουσμα:
«Ούτε μία φωτογραφία»! Μονολογώ
και επαναλαμβάνω σιγανά… ούτε
μία φωτογραφία… Ρωτάω αμήχανα
αν έμοιαζαν. Έχω της Αθανασίας
2-3 δικές της φωτογραφίες. «Μου
έμοιαζε. Έτσι μου έλεγαν». Κρατώ
και τούτο το στοιχείο… όχι πως κάτι
θα κάνω… Όχι, όχι… και πάλι εκεί
μας πάει η κουβέντα. Σαν να μας
τραβάει απ’ το μανίκι ο Βραχιόλης.
Σαν να μας λέει ψάξτε λίγο ακόμα.
Πέρασαν κάμποσες μέρες κι όμως…
αυτό που ακολουθεί είναι φοβερό.
Πιάνω το βιβλίο του Ν. Τερζόγλου
(ψευδώνυμο Πύραυλος) με τίτλο «Η
στρατιωτική εκπαίδευση στελεχών
στο Δ.Σ.Ε. (εκδ. Σύγχρονη Εποχή)
όπου ανατρέχω πολλές φορές. (Εδώ
βρήκα και το όνομα του πατέρα μου,
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εδώ βρίσκω τα ονόματα εκατοντάδων
μαχητών του Δ.Σ.Ε. της Σχολής
Αξιωματικών. Εδώ έμαθα για την
οργάνωση και λειτουργία αυτής της
σχολής του βουνού. Εδώ έμαθα για
την Δ’ Σειρά της ΣΑΓΑ όπου θήτεψε
και ο πατέρας μου.).
(φώτο Βραχιόλης, 2ος από δεξιά,
όρθιος)

Αξιωματικών. Με τον φακό στο χέρι
κοιτάω ένα, ένα τα παλικάρια.
Σταματώ στο γελαστό παιδί της
φωτογραφίας. Είναι ο δεύτερος από
δεξιά, όρθιος. Έχει το πιο μεγάλο
χαμόγελο! Πετάγεται από δίπλα το
πλούσιο μαλλί του όπως μου τον
περιγράφει η Αθανασία. Με εμποδίζει
λίγο το δίκοχο… Λίγο ξεφεύγουν

Τούτες τις μέρες έψαχνα για άλλη
περίπτωση. Ξανά περπατώ τις
σελίδες. Ξανά φτάνω στην Δ’ Σειρά
και στέκομαι δίπλα στο όνομα του
πατέρα μου. Κάθε φορά και ένα
δάκρυ. Κάθε φορά και μία ανάμνηση.
Και περπατώ, διαβάζω, στέκομαι σε
κάθε φωτογραφία κι όλο κοιτάω κι
ας μην ξέρω κανέναν. Δεν ξέρω τι
παθαίνω, αλλά σα να μιλάω μαζί
τους. Κι όμως… φτάνω στη σελίδα
164 του βιβλίου. Σταματώ και πάλι
σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Είναι από κοντά τα πρόσωπα. Τους
μετράω: ένας, δύο, τρείς ….εννέα.
Σκαλώνει το μάτι μου. Γράφει από
κάτω: Μαθητές ΣΤ’ Σειράς του
Δ.Σ.Ε. στη Σχολή Αξιωματικών
του Γενικού Αρχηγείου (ΣΑΓΑ). Με
γαργαλάει. Κάτι μου λέει. Θυμάμαι
πάλι τον Βραχιόλη: λεβέντης, πάντα
γελαστός, ΣΤ’ Σειρά της Σχολής

από πλάι τα μαλλιά του… Φέρνω
με το μυαλό μου την φωτογραφία
της Αθανασίας που έχω. Είναι μιας
δεκαετίας φωτογραφία. Τους βλέπω
να μοιάζουν… Αρχίζω να ελπίζω αν
και είναι τολμηρό. Ξαναβλέπω δύο
και τρείς φορές την φωτογραφία
του βιβλίου. Τις βάζω δίπλα, δίπλα
και εξετάζω καλά τα πρόσωπα. Το
μόνο που μπορώ να κάνω για να
το επιβεβαιώσω είναι να στείλω
μία φωτοτυπία πρώτα στον μαχητή
Γιάννη Κατσαγώνα ο οποίος τον
θυμάται πολύ καλά διότι τον έβλεπε
και στο δικό του χωριό αυτό τον
δραστήριο ΕΠΟΝίτη.
Μετά από εβδομήντα χρόνια ο
Γιάννης δεν τον έχει ξεχάσει. Τον
αναγνώρισε. Στέλνω την ίδια
φωτογραφία και στην Αθανασία και
περιμένω ανυπόμονα. Μετράω τις
μέρες και δεν αργεί η αναγνώριση
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και από την Αθανασία. Η συγκίνηση
μεγάλη και από τις δύο πλευρές.
Σα να μονολογεί η Αθανασία…
Με κόπο βγαίνουν τα λόγια της –
«Ώστε τώρα έχω φωτογραφία του
Βραχιόλη. Δηλαδή μόνο εγώ τώρα
ξέρω… η αδερφή μας, η δίδυμη με τον
Βραχιόλη που τόσο τον έψαχνε… δεν
πρόλαβε, δεν έμαθε ποτέ, ούτε οι
αδελφές μου Ασημίνα και Σουλτάνα
… έφυγαν, τώρα δεν ζούνε, έμεινα
μόνο εγώ… 70 χρόνια… και τώρα
κρατώ για πρώτη φορά από τότε
που φύγαμε κυνηγημένοι τη
μοναδική φωτογραφία του αδερφού
μου και της οικογένειάς μας. Πώς να
την αφήσω; Όσο την βλέπω τόσο πιο
πολύ μου θυμίζει τον Βραχιόλη».
Σήμερα η Αθανασία είναι 85 ετών
και κρατά για πρώτη φορά στα
χέρια της μετά από 70 χρόνια τη
μοναδική φωτογραφία του αδερφού
της! Τι κρίμα που ο συγγραφέας του
βιβλίου δεν ζει για να ακούσει το
μεγάλο μας ευχαριστώ για τις τόσες
συγκινήσεις που μας προκάλεσε.
Μιλάμε και για τον δεύτερο αδερφό,
τον Στέφανο που κι αυτός «σκοτώθηκε
από βλήμα εχθρικού πυροβολισμού.
Είχα και μία άλλη απορία: Γιατί δεν
αναφέραμε πουθενά το τρίτο θύμα
της οικογένειας, τη Σταυρούλα.
Η απάντηση της Αθανασίας είναι
πολύ απλή: «κι αυτή ήταν του ΔΣΕ,
σκοτώθηκε κι αυτή…το ψάξαμε,
ρωτήσαμε και δεν μάθαμε ποτέ
τίποτα…»
Ξέρω πώς να ψάξω. Με βοηθάει και
σ’ αυτή την περίπτωση η έκδοση της
ΚΕ του ΚΚΕ, «Έπεσαν για τη ζωή»,
τόμοι και τόμοι που μας χάρισαν
τόσο συγκίνηση. Εκεί βρίσκω και
πληροφορίες για την αδερφή της
Αναστασίας.
«ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του
ΔΗΜΗΤΡΗ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,
γεννήθηκε
το
1932
στη
Σιταριά
Έβρου.
Στις
3-81948 κατατάχτηκε στο Δ.Σ.Ε.
Υπηρέτησε στην 20η Ταξιαρχία.
Σκοτώθηκε στις 16 Νοεμβρίου
του 1948 στην Δάφνη Νιγρίτας
».
Θυμήθηκα το χωριό Δάφνη, για το
οποίο είχα γράψει ένα κείμενο και
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εθνική
Αντίσταση» 2015. Διαβάζω την
ιστορία της «Νίκης του βουνού», το
πραγματικό της όνομα είναι Ελένη
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Τσομπανίδου από το χωριό Καναδά
του Έβρου, μαχήτρια του ΔΣΕ…
«Ήμασταν εκεί γύρω… στο
χωριό. Δάφνη το όνομά του.
Μόλις είχαμε τη χαρά που
διώξαμε από το χωριό το Στρατό κι
νιώθαμε πως το δίκαιο είναι με το
μέρος μας. Εκεί, μέσα στη Δάφνη
Νιγρίτας δόθηκε ανέλπιστη και
απρόσμενη μάχη. Μπήκαν οι
αντάρτες στο χωριό. Κάναμε τη
σύμπτυξή μας και τα παλικάρια
μας περνούσαν μέσα απ’ το
χωριό χαρούμενα και ανέμελα…
όταν, από τον απέναντι φούρνο
πυροβολούσαν δύο κοιλαράδες
όπως τους έλεγαν τότε. Ήταν ο
φόβος και ο τρόμος της περιοχής.
Τα ονόματά τους: Φουντούκης
και Παναγιωτόπουλος. Ναι,
οι κοιλαράδες… με τις κοιλιές
τους που κρεμούσαν… Και
σημαδεύουν
τρία
νεαρά
παιδιά μας: τον Σύνδεσμο
με το όνομα Βάσος (Μαύρος
Βασίλης-σύνδεσμος),
την
Υπεύθυνη
Τάγματος
Ρούλα
(Παπαδαμάκη Σταυρούλα, από
το χωριό Σιταριά Έβρου) και την
Ζαχαρούλα Σίδερα (ψευδώνυμο
Λευκή, από το χ. Δίλοφο
Έβρου). Τρεις νεαροί… Νεκροί…
Αντάρτες. Οι μαχητές είδαν από
πού έφυγαν τα φονικά βόλια.
Και τότε, χωρίς να χάσουν ούτε
λεπτό οι αντάρτες σκότωσαν
τους κοιλαράδες για να μην
ξαναζήσουν αυτό το κακό στο
χωριό…..
(…) Δάκρυ δεν έπεσε για τους
κοιλαράδες… Μόνο ανακούφιση.
Πολλοί μιλούσαν μεταξύ τους.
Μα παραπάνω οι γυναίκες
που ζήσανε τα καμώματά τους
και τη δύναμη της θέσεις που
είχαν. Ο ένας εκ των δύο ήταν
Νωματάρχης. Μιλούσαν τότε και
για βιασμό γυναίκας»…
Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της
περιοχής. Λίγες αράδες στο βιβλίο των
νεκρών αγωνιστών και μια ζωντανή
αφήγηση αυτόπτης μάρτυρας και
φτάσαμε στη Σταυρούλα, αδερφή
της Αθανασίας. Το περιστατικό αυτό
ακόμη το θυμούνται στην περιοχή.
Ρώτησα φίλο μου από την Δάφνη…
μού το επιβεβαίωσε. Το διάβασα
το περιστατικό και σε άλλο βιβλίο,

το άκουσα και από άλλον αυτόπτη
μάρτυρα. Ξέρω πως και η Νίκη του
βουνού ήταν στην 20η Ταξιαρχία
της Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας
(ΔΝΕ) όπου ήταν και η Σταυρούλα
(Ρούλα), αδερφή της Αθανασίας
Παπαδαμάκη στην 6η Μεραρχία και
στο τάγμα του Στεφανίδη. Ξέρω πως
η μάχη αυτή δόθηκε το φθινόπωρο
όπως γράφει και στο βιβλίο Έπεσαν
για τη ζωή. Αυτό το βιβλίο, με τις
λίγες αράδες για την Σταυρούλα
Παπαδαμάκη μάς άνοιξε την πόρτα
της αισιοδοξίας, έρευνας και γνώσης.
Ακόμα βουίζουν στα αυτιά μου οι
λέξεις της Αθανασίας γεμάτες πόνο:
«για την αδερφή μου Σταυρούλα δεν
έμαθα, δεν ξέρω πού σκοτώθηκε και
πώς… γι’ αυτό και δεν μπόρεσα να
γράψω κάτι»…
Σκέφτομαι το πώς να της το πω.
Όπως ξετυλίγεται αυτή η ιστορία,
η Αθανασία μαθαίνει ένα, ένα
τα γεγονότα για τα σκοτωμένα
αδέρφια της, τους ήρωες του ΔΣΕ.
Αυτά τα ‘νέα’ φέρουν και λύπη
αλλά και ανακούφιση στην ψυχή.
Θέλω λίγο ακόμα, κάτι και για τις
δύο αδερφές, κι αυτές μαχήτριες
του Δ.Σ.Ε. «Η αδερφή μου Ασημίνα
(ανάπηρη) έζησε με κομμένο χέρι…
από πάνω, πάνω. Τραυματίστηκε
σε μάχες του Δ.Σ.Ε. Η άλλη αδερφή
μου, η Σουλτάνα ανάπηρη και αυτή,
με βαρύ τραύμα στο κεφάλι… πάλι
στις μάχες του Δ.Σ.Ε.» Έξι αδέρφια
μαχητές του Δ.Σ.Ε. από το χωριό
Σιταριά του Έβρου. Σήμερα ζει μόνο
η Αθανασία και μαθαίνει σιγά, σιγά
τα νέα μας… Αποφασίζω να της
στείλω ένα μικρό δωράκι, το βιβλίο
για το Υγειονομικό του ΔΣΕ, με
εξώφυλλο μία φωτογραφία από το
αρχείο του ΚΚΕ. Μπροστά, μπροστά
στη φωτογραφία είναι η Αθανασία
σε μία άσκηση του ΔΣΕ στο βουνό.
Δεν την έχει. Την ξέρει όμως. Δεν
κουβεντιάζουμε την έκπληξη αυτή.
Αφήνουμε το χρόνο μας και τις
στιγμές μας… στα δικά μας
συναισθήματα… Εμένα δεν μου μένει
τίποτα άλλο, σταματώ εδώ και
υποκλίνομαι σ’ αυτούς τους γίγαντες
αυτού του σκληρού αγώνα, στους
ΗΡΩΕΣ του Δ.Σ.Ε. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
(Πηγές: «Έπεσαν για τη ζωή» και
«Θητεία στο ΔΣΕ του Αριστείδη
Ιωαννίδη).
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ΟΣΑ ΕΠΕΖΗΣΑΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ…
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ
του Χρήστου Νταβατζή, Αθήνα 2016
(Κ: Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη από τη Θεσσαλονίκη για το βιβλίο που μας έστειλε!)

Ο

Χρήστος Νταβαντζής του
Ιωάννη γεννήθηκε το 1927
στο χωριό Κυψέλη (Χώσεψη) του
νομού Άρτας. Τελείωσε το δημοτικό
σχολείο και το 1942, στην κατοχή,
εντάχθηκε εθελοντικά στο ΕΑΜ.
Στη συνέχεια οργανώθηκε στην
ΕΠΟΝ. Από τον Οκτώβρη του 1943
είναι μέλος του ΚΚΕ. Αντάρτης
στον ΕΛΑΣ έως τη συμφωνία
της Βάρκιζας και την παράδοση
των όπλων. Το 1945 εκλέγεται
Γραμματέας της Οργάνωσης ΕΠΟΝ
του χωριού του. Το 1946 εντάχθηκε
στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
(ΔΣΕ) με επικεφαλής τον καπετάν
Παλιούρα. Πιάστηκε από τους
παρακρατικούς
και
γλίτωσε
την
εκτέλεση,
δραπετεύοντας
σε ώρα μάχης, περνώντας στην
παρανομία. Με περιπετειώδη τρόπο
κατορθώνει να φτάσει στην Αθήνα,
όπου σε συνθήκες παρανομίας
μαθαίνει
την
οδοντοτεχνική
τέχνη. Το 1949 επιστρατεύεται
για 3 χρόνια στον εθνικό στρατό.
Στη συνέχεια οργανώνεται στην
ΕΔΑ και εκλέγεται Γραμματέας
στην Εθνικοτοπική Άρτας. Το
1967 κατά τη δικτατορία των
συνταγματαρχών διαφεύγει την
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σύλληψη. Το 1991 με τη διάσπαση
του ΚΚΕ εκλέγεται Γραμματέας
στην ανασυγκροτημένη Κομματική
Οργάνωση Νέου Κόσμου, για δυο
χρόνια και στη συνέχεια μέλος
Γραφείου. Υπήρξε μέλος του ΔΣ
του παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Νέου Κόσμου για πολλά χρόνια.
Παραμένει μέχρι και σήμερα ενεργό
μέλος της Κομματικής Οργάνωσης
ΚΚΕ Νέου Κόσμου, στην πρώτη
γραμμή του αγώνα για ένα
καλύτερο αύριο, για σοσιαλισμόκομμουνισμό.
Το βιβλίο του αντιστασιακού
Χρήστου
Νταβαντζή
Όσα
επέζησαν
στη
μνήμη…
Οδοιπορικό μιας ζωής αποτελεί
μια πολύτιμη και αυθεντική
μαρτυρία που έρχεται να προστεθεί
στα όσα έχουν γραφτεί για την
τρισένδοξη Εθνική μας Αντίσταση
και την αθάνατη εποποιία του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Ορμώμενος από την εσωτερική του
φλόγα, που ποτέ δεν έσβησε και τις
μνήμες του που πάλλονται ζωντανές
κι ας πέρασαν τόσες δεκαετίες, ο
ενενηντάχρονος σήμερα Χρήστος
Νταβαντζής πήρε την απόφαση
να μοιραστεί μαζί μας αυτά που

έζησε, όπως ακριβώς τα έζησε και
τα είδε· χωρίς εκ των υστέρων
φτιασιδώματα ή παραμορφώσεις
που καιροφυλακτούν σε τέτοιες
περιπτώσεις, δελεάζοντας τους
συγγραφείς με την «ασφάλεια» της
αχλής που καλύπτει τα γεγονότα
στο πέρασμα του χρόνου. Μια ζωή
σκληρή, καθαρή και τίμια και γι’
αυτό δύσκολη· μα τόσο όμορφη.
Σαν τη ζωή που ξεκίνησαν χιλιάδες
παλικάρια του λαού μας, αγόρια
και κορίτσια, που δάμασαν την
ορμή της νιότης και των ονείρων
τους στον δρόμο του αγώνα για
λευτεριά και για ένα καλύτερο
αύριο, όταν βρέθηκαν μπροστά
στο
σταυροδρόμι:
περήφανη
αντίσταση, με κάθε κόστος ή
ατιμωτική υποταγή;
Όπως σημειώνει στην εισαγωγή ο
συγγραφέας: «Σ’ αυτό το γραφτό
μου επιχειρώ να παρουσιάσω, από
την δική μου σκοπιά, τα γεγονότα
που έζησα ως αντιστασιακός
ενάντια στην κατοχή της πατρίδας
μας από το φασισμό και κατά την
περίοδο του εμφύλιου σπαραγμού.
Δεν
είμαι
συγγραφέας,
το
επάγγελμά
μου
είναι
οδοντοτεχνίτης. Όμως θέλησα να
καταγράψω τα γεγονότα όπως τα
βίωσα, ατόφια, χωρίς φαντασίες
και υπερβολές και με αυστηρή
διασταύρωση πληροφοριών γι’
αυτά που δεν είδα με τα μάτια
μου».
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ΚΑΛΑΝΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΥΓΕΙΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑ …
ΚΑΛΑΝΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ…
Της Γεωργίας Παρχαρίδου

Η

Γεωργία Παρχαρίδου κατάγεται από τη Νύμφη του Θερμαϊκού, τη
μαγευτική Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα
στα γραφικά καλντερίμια της και ανατράφηκα με τις υπέροχες μυρωδιές
και τις μοναδικές γεύσεις της. Αποφοιτώντας από το Λύκειο, αποφάσισα
να κατευνάσω τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες κι έτσι επί σειρά ετών
διετέλεσα μουσικός παραγωγός σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης
μου. Ταυτόχρονα, αποφάνθηκα πως η ελληνική γλώσσα είναι μια από
τις ωραιότερες γλώσσες παγκοσμίως κι έτσι επιδόθηκα στην εις βάθος
μελέτη της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τις
επιμέλειες κειμένων, μια ασχολία που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, καθώς
και με τη συγγραφή άρθρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προϋπηρεσίας μου
συνεργάστηκα με διάφορα περιοδικά, εφημερίδες και εκδοτικούς οίκους
ως επιμελήτρια κειμένων (γραμματική, συντακτική, ορθογραφική και
νοηματική διόρθωση της ύλης), καθώς επίσης και με ιδιώτες, όσον αφορά τη
δημιουργία και υλοποίηση διαφημιστικών εντύπων, διόρθωση και συγγραφή
κειμένων και άρθρων. Παράλληλα, εργαζόμουν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε διάφορες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα,
ενώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζομαι στην Ελληνική Τράπεζα. Μου αρέσει ο αθλητισμός και το θέατρο, ενώ
λατρεύω τα ταξίδια, τη μουσική και το καλό φαγητό. Θεωρώ ότι οι αδελφικοί φίλοι είναι ανεκτίμητος θησαυρός και η
μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου είναι η μονάκριβή μου κόρη».
Η Γεωργία θα μας γράφει συχνά για διάφορες παραδόσεις, ελληνικά ήθη και έθιμα και πολλά άλλα. Την ευχαριστούμε
για την προσφορά της στο περιοδικό μας.
«Χριστούγεννα,
Πρωτούγεννα,
πρώτη γιορτή του χρόνου, για
βγάτε, διέτε, μάθετε πως ο Χριστός
γεννάται…», ψέλνουν οι Μοραΐτες, οι
Σαρακατσάνοι βοσκοί του Μοριά, για
να διαδώσουν το χαρμόσυνο νέο της
γέννησης. Και η ψαλμωδία τους είναι
ένας ύμνος αγάπης, μια εκδήλωση
ενθουσιασμού
και
υπέρμετρης
ευτυχίας,
μια
προσπάθεια
επικοινωνίας με όλον τον κόσμο!
«Καλήν εσπέραν, άρχοντες κι αν
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είναι ορισμός σας, Χριστού τη θεία
γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας…»,
ακούγεται κι απ’ άκρη σ’ άκρη σ’
ολόκληρο τον ελληνισμό.
Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα,
όμως, αυτά τα παραδοσιακά
τραγούδια που ψέλνονται από
μικρούς και μεγάλους την παραμονή
της γέννησης του Θεανθρώπου,
είναι κάτι πολύ περισσότερο από
ένα άψυχο έθιμο κι αλίμονο αν τα
εκλάβουμε μ’ αυτόν τον τρόπο.
Αρχικά, σκοπός τους είναι να
μεταφέρουν την είδηση για τη
γέννηση του Ιησού, να κοινωνήσουν
την ελπίδα που συνοδεύεται από
τον ερχομό Του, μια ελπίδα που
γεννιέται και ζει την επόμενη μέρα,
την ελπίδα που πάντα φέρνει μαζί
του το μέλλον. Αυτή τη φορά,
όμως, η ελπίδα έρχεται εξ ουρανού,
προσωποποιείτε και παίρνει σάρκα
και οστά μέσα σε μια φάτνη, τόσο
κοντά στον άνθρωπο και την
καθημερινότητά του.
Τα κάλαντα, όμως, είναι και μια
προσπάθεια επικοινωνίας μέσα

σε μια κοινωνία που δεσπόζει η
αδιαφορία και ο ατομικισμός, είναι
μια διάθεση προσέγγισης του
συνανθρώπου, σα να ψάχνουμε
αφορμή
να
χτυπήσουμε
την
πόρτα του και να του μιλήσουμε,
μεταφέροντας την πολύτιμη είδηση
που άλλοι μετέδωσαν σε μας. Είναι
η αφορμή να εξωτερικεύσουμε
την ανάγκη μας για συνάντηση
και επικοινωνία, μια ανάγκη που
δυστυχώς μένει ανικανοποίητη,
θυσία στο βωμό της απομόνωσης και
της ψυχικής ανεπάρκειας.
Η προσπάθεια της προσέγγισης,
όμως, δε γίνεται βίαια ούτε και
αυταρχικά. Γίνεται με τις καλύτερες
προθέσεις και κατόπιν αδείας που
αιτούμαστε. «Να τα πούμε;», είναι
οι πρώτες λέξεις που αντηχούν από
το στόμα, πριν ξεχυθούν με φόρα
τα χαρμόσυνα μαντάτα. Σκοπός δεν
είναι να εισβάλουμε στη ζωή του
συνανθρώπου μας, αλλά με τη δική
του συναίνεση να έρθει η συνάντηση
και η επικοινωνία, με τη δική του
θέληση οι προθέσεις μας να βρουν

17

ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΚΑΛΑΝΤΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

αποδοχή και ανταπόκριση.
Όποια εκδοχή των καλάντων κι
αν ακούσουμε, όλες ανεξαιρέτως
αναφέρονται σε «άρχοντες» και
«βασιλιάδες»,
καθώς
ο
κάθε
νοικοκύρης στο σπίτι του, άρχοντας
θεωρείται. Είναι μια προσπάθεια για
ταξική ισότητα, για μια κοινωνία
χωρίς υποτελείς και δούλους,
φτωχούς και εξαθλιωμένους. Είναι
ένα όραμα για κοινωνική ισονομία και
η προσπάθεια ν’ αντιμετωπίσουμε
ισάξια τους συνανθρώπους μας,
ακολουθώντας το παράδειγμα του
Θεού που πρόσφερε τον εαυτό Του
ίσα κι όμοια σε όλους.
Τα κάλαντα, τέλος, είναι η
αποτύπωση της πίστης μας ότι η
γέννηση του Θεανθρώπου φέρνει
το φως μέσα μας, τη ζωή μέσα στην
μουντή καθημερινότητά μας. Όλη
η πλάση συμμετέχει στο γεγονός,
χαίρεται και αγάλλεται. Κανείς
δε μένει ασυγκίνητος από την
έλευση του Λυτρωτή στη γη, παρά
συνεπαίρνεται από το μεγαλείο της
στιγμής και συμμερίζεται το γεγονός.
«Χαίρετ’ η φύσις όλη…», μαρτυρά
και η ψαλμωδία ως απόδειξη των

λεγομένων.
Την επόμενη φορά, λοιπόν, που
κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα
μας προφέροντας την χιλιοειπωμένη
φράση «να τα πούμε;», ας
θυμηθούμε τι κρύβεται πίσω από
την επιφάνεια αυτού του εθίμου
και τι πραγματικά πρεσβεύει. Ας
γίνει ο καθένας από εμάς κοινωνός
της χαρμόσυνης είδησης, αφού

στην πραγματικότητα πρόκειται
για αποδοχή του μηνύματος της
ελπίδας, της ύπαρξης της ζωής
και της ανάγκης για επαφή. Και
ίσως τα λίγα νομίσματα, αντίτιμο
της αναγνώριση της πρόθεσης του
επισκέπτη, γίνουν στις μέρες μας
αιτία κι αφορμή για μεγαλύτερη
χαρά και πιο πλατύ χαμόγελο!

17 ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
του Πέτρου Αντωνάκη
Οι χώρες πολλές, οι παραδόσεις
ακόμα περισσότερες. Τα ήθη και
τα έθιμα των Χριστουγέννων είναι
μπόλικα και ιδιαίτερα ανά τον κόσμο
και εμείς επιλέξαμε λίγα απ’ αυτά
για να πάρετε μία μικρή γεύση.
Αιθιοπία
Εκεί την Πρωτοχρονιά την γιορτάζουν
όχι την 1η, αλλά στις 7 Ιανουαρίου.
Ο κόσμος ντύνεται με λευκά ρούχα
και παίζουν το «ganna», ένα παιχνίδι
με μπαστούνια και ξύλινες μπάλες.
Σλοβακία
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία της
οικογένειας παίρνει μία κουταλιά
από την παραδοσιακή τους «loska pudding» και την πετάει για
γούρι στο ταβάνι. Όσο περισσότερο
κολλήσει τόσο το καλύτερο.
Καναδάς
Η χώρα αναγνωρίζει ως επίσημη
διεύθυνση του Άγιου Βασίλη την
«Santa Claus, North Pole, ΗΟ ΗΟ
ΗΟ». Όποιος στέλνει γράμματα εκεί
παίρνει και απάντηση.
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Ισπανία
Στην Καταλονία η παράδοση
θέλει να γεμίζουν οι αγορές
με
μικρά
αγαλματάκια
που
«ανακουφίζονται». Τα Caganers είναι
ένα έθιμο που κρατάει από τον 18ο
αιώνα και συμβολίζει την ελπίδα,
την ευημερία και την γονιμότητα για
τον καινούργιο χρόνο.

Ουκρανία
Εκεί τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα
τα θέλουν διακοσμημένα με ιστούς
αράχνης. Ψεύτικους, μην τρομάζετε!
Ο μύθος λέει πως κάποτε μία
φτωχή οικογένεια κοιμήθηκε την
παραμονή των Χριστουγέννων πολύ
στεναχωρημένη επειδή δεν είχε
λεφτά να διακοσμήσει το δέντρο.
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Οι αράχνες λοιπόν άκουσαν τα
κλάματα τους και βρήκαν από τις
κρυψώνες τους και το διακόσμησαν
με τον ιστό τους. Την επόμενη μέρα,
αυτός είχε μεταμορφωθεί σε χρυσό
και ασήμι και άλλαξε την τύχη της
οικογένειας.

Το έθιμο θέλει κάθε μέλος της
οικογένειας να την ανακατεύει
δεξιόστροφα όταν ετοιμάζεται και
να κάνει μία ευχή. Όταν έρχεται η
ώρα του σερβιρίσματος πρέπει να
την «λούζουν» με μπράντι και της
βάζουν φωτιά.

Ιταλία
Στην γειτονική χώρα περιμένουν
την άφιξη της Befana, μία δική τους
ερμηνεία του Άγιου Βασίλη. Είναι
ένα γέρικο ξωτικό, που έχει επίσης
δικό της έλκηθρο που το τραβάνε
οκτώ ιπτάμενοι τάρανδοι. Η μάγισσα
συνηθίζει να πετάει την παραμονή
των Φώτων στα σπίτια και να
μοιράζει γλυκά και δώρα.
Καράκας
Στην Βενεζουέλα τρελαίνονται να
κάνουν roller skate. Τα πρωινά
ανάμεσα στις 16 και 24 Δεκεμβρίου
οι δρόμοι κλείνουν, τα αυτοκίνητα
απαγορεύονται και οι skaters
πηγαίνουν με άνεση στην εκκλησία!
Ισλανδία
Η Yule Cat είναι ο πλέον διάσημος
χαρακτήρας της χώρας που η
παράδοση θέλει να τρώει τα παιδιά
που δεν έχουν δουλέψει σκληρά. Εάν
όμως έχεις κάνει όλες τις δουλειές
σου πριν τα Χριστούγεννα θα πάρεις
δώρο καινούργια ρούχα και θα είσαι
μία χαρά.
Εσθονία
Σάουνα
την
παραμονή
των
Χριστουγέννων; Και γυμνοί; ‘Άψογο!
Βρετανία
Η Χριστουγεννιάτικη πούντινγκ
είναι μεγάλη υπόθεση. Οι συνταγές
δίνουν και παίρνουν και τα πουτίγκ
βγαίνουν σχεδόν μαύρα από τους
φούρνους λόγω της ζάχαρης.

Σουηδία
Μεγάλες κατσίκες από άχυρο
συνηθίζουν να φτιάχνουν στη βόρεια
χώρα. Είναι διάσημο το κυνηγητό
που πέφτει για να κάψουν την
«Gavle». Εϊναι χαρακτηριστικό πως
από το 1966 μέχρι σήμερα την έχει
γλυτώσει μόλις 13 φορές. Τελευταία
φορά που κάηκε ήταν το 2012.

Ο κάτι σαν τον «Κακό Santa» είναι
ιδιαίτερα αυστηρός με τα παιδιά
που δεν είχαν και την καλύτερη
συμπεριφορά όλη τη χρονιά και τα
παίρνει μαζί του στο μαύρο δάσος.
Ιράκ
Οι λίγοι Χριστιανοί του Ιράκ
ανάβουν φωτιές σε θάμνους με
αγκάθια έξω από το σπίτι τους. Εάν
αυτοί καούν εντελώς η οικογένεια θα
έχει καλή τύχη. Στο τέλος τα μέλη
της οικογένειας πρέπει να πηδήξουν
πάνω από τις στάχτες τρεις φορές
και να κάνουν μία ευχή.
Νορβηγία
Εκεί κρύβουν τις σκούπες για να μην
τις βρουν οι μάγισσες που βγαίνουν
την παραμονή των Χριστουγέννων
και τις αναζητούν για να ανέβουν σ’
αυτές και να πετάξουν.
Γροιλανδία
Το ένα παραδοσιακό φαγητό τους
είναι το Mattak, δηλαδή ωμό κρέας
φάλαινας συν λίπος, το άλλο είναι το
Kiviak. Σ’ αυτό γεμίζουν ένα κουφάρι
φώκιας με το κρέας 500 πουλιών
άλκας, το ράβουν και το αφήνουν
για μήνες. Όταν το ανοίγουν η
γεύση του θυμίζει το τυρί Stilton!
Σουηδία
Το πούντινγκ ρυζιού συνηθίζεται
παραμονή
και
ανήμερα
Χριστουγέννων, με το μεγάλο

Αυστρία
Ο Krampus, είναι ο τρομακτικός
συνοδός του Αγίου Νικολάου και
τον συναντάμε στην πόλη Hallein
του Σάλτσμπουργκ αλλά και σε όλες
τις φολκλόρ περιοχές των Άλπειων.

μυστικό να είναι ποιος θα βρει το
αμύγδαλο που υπάρχει μέσα! Αυτός
που βρίσκει θα παντρευτεί μέσα στη
χρονιά!
Ιαπωνία
Σε πολλά σπίτια στην Ιαπωνία
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συνηθίζουν
να
τρώνε
τα
Χριστούγεννα ένα KFC bucket!
Επειδή δεν υπάρχουν πολλές
γαλοπούλες στην αγορά η KFC έκανε
το σωστό marketing και έτσι έγινε
κομμάτι της χριστουγεννιάτικης
παράδοσης. Πρέπει να παραγγείλεις
εβδομάδες πριν αν θέλεις να φας
ψητό κοτόπουλο!

(Πηγή
http://xmaslife.gr/xmasspirit/17-perierges-xristougenniatikesparadoseis)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Μερικές φράσεις που προέρχονται από την αρχαιότητα και χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα (www.dinfo.gr)
1.
Χτύπα ξύλο (άπτεσθαι ξύλου) – οι αρχαίοι
πίστευαν πως στα δένδρα κατοικούσαν νύμφες (Δρυάδες/
Αμαδρυάδες), χτυπούσαν το ξύλο του κορμιού των δένδρων
για να επικαλέσουν την προστασία των νυμφών.
2.
Ιδού Ρόδος, ιδού και το πήδημα – από το μύθο
του Αισώπου «ανήρ κομπαστής» και χρησιμοποιείται για
όσους καυχιούνται για κάτι αλλά αδυνατούν να αποδείξουν
τα λεγόμενά τους.
3.
Μη μου τους κύκλους ταράττε – όταν οι Ρωμαίοι
κυρίευσαν τις Συρακούσες (212 π.Χ.), κάποιοι στρατιώτες
μπήκαν στο σπίτι του Αρχιμήδη ο οποίος σχεδίαζε κύκλους
στο έδαφος για να λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο Αρχιμήδης
τους είπε ‘μη μου τους κύκλους ταράττε’, ο Ρωμαίος
στρατιώτης και τους κύκλους χάλασε και τον Αρχιμήδη
σκότωσε…
4.
Ο κλέψας του κλεψάντος – τη φράση αυτή τη
λέμε για τους απατεώνες σε περίπτωση που κάποιος από
αυτούς επιχειρούσε να εξαπατήσει άλλον απατεώνα.
5.
Καβάλησε το καλάμι – οι Σπαρτιάτες το έλεγαν
για να πειράξουν τον Αγησίλαο, ο οποίος αγαπούσε πολύ
τα παιδιά του και όταν έπαιζε μαζί τους, καβαλούσε σαν σ’
ένα άλογο, ένα καλάμι. Κάποιος τον είδε και δεν κράτησε το
λόγο του να μη πει τίποτα σε κανέναν αλλά αυτός το είπες
σε άλλους. Σήμερα το λέμε για κάποιον που τα μυαλά του
πήραν αέρα.
6.
Σε τρώει η μύτη σου, ξύλο θα φας – οι αρχαίοι
πίστευαν ότι ο ‘κνησμός’, η φαγούρα ήταν προειδοποίηση
των Θεών. Εάν είχες φαγούρα στα πόδια, θα έφευγες
ταξίδι. Όταν σε τρώει η αριστερή παλάμη, θα πάρεις δώρα.
Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι τα παιδιά που αισθάνονταν
φαγούρα στη μύτη τους, θα γίνονταν κακοί πολεμιστές.
Έτσι όταν έβλεπαν κανένα παιδί να ξύνει τη μύτη του, το
τιμωρούσαν για να μην την ξαναξύσει άλλη φορά.
7.
Πράσσειν άλογα (και όχι πράσσινα άλογα όπως
νομίζουν πολλοί) – τη φράση αυτή τη χρησιμοποιούμε όταν
ακούμε κάτι το παράλογο. (Από το ‘πράττω – πράττειν,
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πράσσειν και ‘λόγο’ συν το στερητικό ‘α’ = άλογο, παράλογο)
8.
Κροκοδείλια δάκρυα – ο κροκόδειλος για
να γελάσει το θύμα του, βγάζει ήχους που μοιάζουν με
κλάμα μωρού παιδιού. Αυτοί που τον ακούν, νομίζουν ότι
πρόκειται για παιδάκι και τρέχουν να το βοηθήσουν Ο
κροκόδειλος τότε επιτίθεται ξαφνικά και σκοτώνει το θύμα
του. Σήμερα το λέμε γι’ αυτούς που ψευτοκλαίνε.
9.
Άρες Μάρες Κουκουνάρες – από τα αρχαία
«κατάρα – κατ-άρα-μάρα (καταραμάρα). Στα νέα ελληνικά
έβαλαν την ‘κούφια’ κουκουνάρες. Τη φράση αυτή τη λέμε
όταν δηλώνουμε πως ακούσαμε κάτι χωρίς νόημα και χωρίς
ουσία.
10.
Αναγκαίο κακό – από το στίχο του Μένανδρο
(342-291 π.Χ.), δηλαδή ο γάμος είναι μεν ένα κακό, αλλά
‘αναγκαίον κακόν»
11.
Δεν ιδρώνει τ’ αυτί του – από τον πατέρα
της ιατρικής Ασκληπιό, όταν θέλησε να βοηθήσει κάποια
ερωτευμένη κοπέλα και την συμβούλεψε να κλείσει τον
αδιάφορο αγαπημένο της σ’ ένα ζεστό δωμάτιο και εάν το
αυτί του ιδρώσει τότε θα την ερωτευτεί. Αυτό δεν έγινε! Τη
φράση αυτή τη λέμε για τους αναίσθητους και αδιάφορους.
12.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ – όταν ο Σωκράτης
αποφάσισε να μάθει κιθάρα σε περασμένη πια ηλικία, τον
πείραζαν οι φίλοι του, λέγοντας του «Γέρων ών κίθαριν
μανθάνεις» και ο Σωκράτης τότε απάντησε «Κάλλιον
οψιμαθής ή αμαθής (παραμένειν).
13.
Του πήρε τον αέρα – από τις ναυμαχίες που έδιναν
οι αρχαίοι Έλληνες. Όποιος μπορούσε να εκμεταλλεύσει
καλύτερα τον αέρα μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα, άρα
και να νικήσει, ήταν ο νικητής.
14.
Αέρα! – από το αρχαίο «αλαλά», πολεμική κραυγή,
λέξη χωρίς κανένα νόημα, που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι
πολεμιστές όταν άρχιζε κάποια μάχη και έπεφταν πάνω
στον αντίπαλό τους. Αντικαταστάθηκε με τη λέξη ‘Αέρα!,
που έγινε ένα πραγματικό σύμβολο κατά τον πόλεμο της
28ης Οκτωβρίου 1940.
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15.
Τα τσούξαμε – στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλές
γυναίκες, που έπιναν πολύ κρασί, το οποίο ανακάτευαν
με μία ειδική σκόνη που έκανε το κρασί πιο πικάντικό. Από
αυτό βγήκε και η φράση «τα τσούξαμε».
16.
Τα σπάσαμε – οι αρχαίοι Κρήτες την παραμονή

του γάμου τους, συγκέντρωναν σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο
διάφορα πήλινα βάζα κι ενώ τραγουδούσαν και χόρευαν,
τα έσπαζαν ένα-ένα. Από αυτή τη συνήθεια βγήκε η φράση
«τα σπάσαμε» που τη λέμε μετά από κάθε διασκέδαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ…
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΠΙΤΙ
Της Λαμπρινής Μόσχου

Ε

άν δεν είστε ιδιαίτερα αθλητικοί τύποι
και θέλετε να δραστηριοποιηθείτε

λίγο, από το να κάθεστε με τις
ώρες στον καναπέ και να βλέπετε
τηλεόραση, ορίστε μερικές ιδέες για
διασκεδαστικές δραστηριότητες που
μπορείτε να κάνετε και ταυτόχρονα να
ασκηθείτε!
•
Βάλτε στο CD ή στο mp3
τους αγαπημένους σας τραγουδιστές
και χορέψτε με τα τραγούδια τους

για όση περισσότερη ώρα μπορείτε!
Πλέον μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο μουσική, αλλά και ολόκληρα
προγράμματα zumba, γυμναστικής
και aerobic και να προσπαθείτε να
τα κάνετε ενώ τα βλέπετε. Ακόμα και
αν δεν καταφέρνετε να κάνετε ό,τι
βλέπετε δεν πειράζει. Και μόνο το να
προσπαθήσετε να κάνετε αυτά που
δείχνουν, δεν θα το πιστεύετε πόσο θα
ιδρώσετε!
•
Εάν έχετε κατοικίδιο ζωάκι στο
σπίτι, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο
σας μαζί του: φροντίστε το, παίξτε μαζί
του, ή ακόμα καλύτερα, αν γίνεται,
πηγαίνετέ το μια βόλτα!
•
Πλύνετε το αυτοκίνητό σας!
•
Προθυμοποιηθείτε
να
κουρέψετε το γκαζόν και να
περιποιηθείτε τα λουλούδια του κήπου
σας ή του μπαλκονιού σας!
•
Εάν
έχετε
ποδήλατο,
εκμεταλλευτείτε το! Είναι η ιδανική
περίοδος του χρόνου για να ξεκινήσετε
να μετακινείστε με αυτό, να πηγαίνετε
στην δουλειά, να κάνετε τα ψώνια σας,
να πηγαίνετε για καφέ. Ανεβείτε πάνω
και κάντε μια βόλτα στη γειτονιά!
•
Ξεσηκώστε την οικογένειά σας

να βγείτε όλοι μαζί να περπατήσετε!
•
Κανονίστε με τους φίλους σας
και οργανώστε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα αγαπημένα σας ομαδικά
παιχνίδια!
•
Χρησιμοποιείστε τις σκάλες!
•
Θυμηθείτε τι κάνατε πριν
αγοράσετε αυτοκίνητο. Ξεκινήστε να
πηγαίνετε παντού με τα πόδια ή με το
ποδήλατο.
•
Την ώρα που μιλάτε στο
τηλέφωνο, σηκωθείτε όρθιοι και
περπατήστε ακόμα και μέσα στο σπίτι.
•
Φροντίστε κάθε μέρα να
έχετε λόγο να βγείτε από το σπίτι.
Ψώνια του σούπερ μάρκετ, πληρωμή
κάποιου λογαριασμού, μικροδουλειές
σε κοντινές αποστάσεις (π.χ. φούρνο,
περίπτερο).
•
Όταν
πηγαίνετε
κάπου,
φροντίστε να ακολουθείτε την πιο
μακρινή διαδρομή.
Εάν έχετε παιδιά ή ανίψια, ξεθάψτε
παιχνίδια που παίζατε όταν ήσασταν
μικροί στην γειτονιά και παίξτε τα μαζί
τους. Σκοινάκι, μήλα, βόλεϊ, ρακέτες,
μπάσκετ,
λαστιχάκι,
κουτσό,
μπουγέλο, κρυφτό! Και θα διασκεδάσετε
και θα κινηθείτε όλοι!

ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΡΝΑΝΕ
Του Κώστα Τσιρτσίκου

Η

γήρανση είναι μια φυσιολογική
διαδικασία, η οποία όμως
συχνά επιταχύνεται, με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία και την
εξωτερική μας εμφάνιση. Ο σύγχρονος
τρόπος ζωής και κυρίως η διατροφή
είναι υπεύθυνα για τα επιπλέον
χρόνια που αποτυπώνονται στο
πρόσωπό μας. Ποιες είναι, λοιπόν, οι
τροφές που μας γερνάνε;
Το αλάτι
Το αλάτι βρίσκεται κρυμμένο σε
πολλές τροφές, πέρα από εκείνο που
προσθέτουμε εμείς οι ίδιοι στη σαλάτα
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ή στο φαγητό μας. Παρόλο που
δεν μας παχαίνει, προκαλεί έντονη
κατακράτηση υγρών στο σώμα μας
και κατά συνέπεια αφυδάτωση, μια
κατάσταση η οποία σχετίζεται με τη
γήρανση του δέρματος. Σύμφωνα
με μελέτες, μια διατροφή με χαμηλή
πρόσληψη αλατιού μπορεί να
επιβραδύνει τη διαδικασία της
γήρανσης. Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο να
προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε.
Το αλκοόλ
Κάθε ποτό που πίνουμε συμβάλλει
στην επιτάχυνση της διαδικασίας
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της γήρανσης, υποστηρίζουν οι
ερευνητές. Γι’ αυτό, η κατανάλωση
αλκοόλ πρέπει να γίνεται με
μέτρο. Καλό είναι να προτιμάμε
αλκοολούχα ποτά που, χάρη στα
αντιοξειδωτικά που περιέχουν, δρουν
προστατευτικά απέναντι στα αγγεία,
αντί για τα λεγόμενα «σκληρά
ποτά» (π.χ. ουίσκι, βότκα). Οι ειδικοί
συστήνουν την κατανάλωση μέχρι 2
αλκοολούχων ποτών την εβδομάδα
για τις υγιείς γυναίκες και μέχρι
3 για τους υγιείς άνδρες (1 ποτό
αντιστοιχεί σε 1 ποτήρι μπίρα ή
1/2 δόση «σκληρών ποτών» για τις
γυναίκες και σε 2 μπίρες ή 1 δόση
«σκληρών ποτών» για τους άνδρες).
Εξαίρεση αποτελεί το κρασί, το
οποίο μπορούμε να καταναλώνουμε

καθημερινά αν περιοριζόμαστε στο 1
ποτηράκι.
Η ζάχαρη
Συμβάλλει στην πρόωρη γήρανση,
επειδή
διαδραματίζει
τον
σπουδαιότερο ρόλο σε μια διαδικασία
που ονομάζεται γλυκοζυλίωση. Όταν
η ζάχαρη περάσει στην κυκλοφορία
του
αίματος,
προσκολλάται
στις πρωτεΐνες και αρχίζει να
σχηματίζει μόρια, γνωστά ως
τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης,
τα οποία καταστρέφουν τις 2
πρωτεΐνες
που
είναι
κυρίως
υπεύθυνες για τη διατήρηση της
ελαστικότητας και σταθερότητας
του δέρματος: το κολλαγόνο και την
ελαστίνη. Περιορίζοντας, λοιπόν,
την κατανάλωση επεξεργασμένων

τροφίμων και έτοιμων σνακ, που έχουν
αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη,
μπορούμε να καθυστερήσουμε την
πρόωρη γήρανση στο δέρμα μας.
Το νερό
Με την ίδια σχεδόν λογική που δρα το
αλάτι, μπορεί να δράσει και η έλλειψη
νερού, προκαλώντας αφυδάτωση.
Χάρη στο νερό, η επιδερμίδα μας
διατηρείται λαμπερή, υγιής και
ελαστική, ενώ παράλληλα το νερό
αποτελεί και ένα μέσο απομάκρυνσης
άχρηστων και τοξικών ουσιών από
τα κύτταρα. Γι’ αυτό, καλό είναι να
καταναλώνουμε επαρκείς ποσότητες
και να διατηρούμαστε ενυδατωμένοι
αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε
μια όμορφη και λαμπερή επιδερμίδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
Της Λάνας Τσιρτσίκου
Θα ήθελα αυτή την φορά να σας
παρουσιάσω 3 συνταγές από ένα
πολύ δημοφιλές λαχανικό, το οποίο
είναι πλούσια πηγή βιταμινών,
μεταλλικών στοιχείων και άλλων
θρεπτικών συστατικών. Είτε πρόκειται
για τη σάρκα ή τους σπόρους της, η
κολοκύθα, το απόλυτο φθινοπωρινό
λαχανικό, μπορεί να προσφέρει
σημαντικά οφέλη στην υγεία μας.
Καρκίνος του προστάτη:
Οι προστατευτικές ενώσεις που
υπάρχουν στους σπόρους κολοκύθας
και
ονομάζονται
φυτοστερόλες,
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο
του καρκίνου του προστάτη.
Αντιφλεγμονώδη δράση:
Η Βήτα καροτίνη που βρίσκεται
στους σπόρους και τη σάρκα της
κολοκύθας,
έχει
αντιοξειδωτικές
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η
τακτική κατανάλωση κολοκύθας,

μπορεί να προστατεύσει από
φλεγμονή στις αρθρώσεις και
αρθρίτιδα. Οι κολοκύθες παρέχουν
άμεση ανακούφιση στη φλεγμονή,
χωρίς τις επιβλαβείς παρενέργειες
των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
Καλή για την επιδερμίδα:
Η υψηλή ποσότητα βιταμίνης Α,
C και Ε καθώς και ο ψευδάργυρος
στην κολοκύθα, την καθιστούν μια
εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν
να έχουν ένα υγιές και λαμπερό
δέρμα. Καταναλώστε μισό φλιτζάνι
σπόρους κολοκύθας την ημέρα για
την πρόληψη της εμφάνισης ρυτίδων
και για να κρατάτε το δέρμα σας
ενυδατωμένο.
Αποτρέπει το σχηματισμό πετρών
στα νεφρά: Καταναλώστε 5 έως 10
γραμμάρια σπόρους κολοκύθας κάθε
μέρα καθώς διεγείρουν τα νεφρά και
εμποδίζουν τον σχηματισμό λίθων

οξαλικού ασβεστίου.
Καταπολεμά την κατάθλιψη:
Η
σάρκα
κολοκύθας
περιέχει
L-τρυπτοφάνη, μια χημική ένωση που
προκαλεί συναισθήματα ευημερίας
και ευτυχίας. Συμπεριλαμβάνοντας
την κολοκύθα στην καθημερινή
μας διατροφή, θα βελτιώσουμε τη
διάθεσή μας και θα αποτρέψουμε την
κατάθλιψη.

ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
Υλικά: 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 κιλό ψίχα κίτρινης κολοκύθας, 2 μέτρια καρότα, 4 μέτριες πατάτες, 1 μέτριο κρεμμύδι,
7 φλιτζάνια νερό (περίπου 1,5 λίτρα), 2 κουταλιές λεμόνι, μισό κ.γ. κουρκουμά, κρόκο Κοζάνης, κρουτόν, αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε όλα τα λαχανικά μας χοντροκομμέ¬να, προσθέτουμε το νερό, αλάτι και πιπέρι και
αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Πολτοποιείτε στο μπλέντερ μέχρι να γίνει
κρέμα και το ρίχνουμε πάλι στην κατσαρόλα. Όταν αρχίσει να βράζει, προσθέτουμε το κρόκο και το κουρκουμά και
αφήνουμε να σιγοβράσει ακόμα για 2-3΄, Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το λεμόνι και ανακατεύουμε .
Γαρνίρουμε με κρουτόν και σερβίρουμε.
Tips
Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε στο πιάτο μας με την σούπα ένα κουτάλι γιαούρτι στραγγιστό με ψιλοκομμένο
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σκόρδο και άνηθο ( για μένα είναι η καλύτερη εκτέλεση αυτής της σούπας!) η
να προσθέσετε 2 κουτάλες τυρί τριμμένο (κεφαλογραβιέρα ή ρεγκάτο) . Όπιο
τρόπο και να διαλέξετε θα είναι τέλειο!
Εξαιρετικός γευστικός συνδυασμός, ιδιαίτερα πλούσιος σε αντιοξειδωτικά,
βιταμίνες Α και C, ασβέστιο, σίδηρο και φυτικές ίνες. Η κολοκύθα είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε βιταμίνη C και, σε συνδυασμό με το καρότο, αποτελεί άριστη πηγή
καροτενοειδών, που είναι γνωστά για την ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση. Η
σούπα αυτή είναι ιδανική επιλογή για το χειμώνα, επειδή

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
Νόστιμο, πλούσιο, χορταστικό χειμωνιάτικο φαγητό με χοιρινό μαλακό κρέας και
κίτρινη κολοκύθα που χαρίζει την ιδιαίτερη γεύση της στο πιάτο μας.
Συστατικά:
1 κιλό χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 1 κιλό, κίτρινη κολοκύθα, 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο, 1 κ.σ. κουρκουμά, 2 φλ. λευκό κρασί, ελαιόλαδο,
αλάτι και πιπέριθυμάρι, ρίγανη και δενδρολίβανο
Οδηγίες:
1. Χτυπάμε στο μπλέντερ ½ φλ. ελαιόλαδο με το σκόρδο, το θυμάρι, τη ρίγανη
και το δενδρολίβανο.
2. Αλείφουμε με αυτό το κρέας και αλατοπιπερώνουμε
3. Βάζουμε το κρέας σε ένα ταψί με το ένα ποτήρι κρασί, λίγο νερό και το
σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 180°C για 45-60 λεπτά.
4. Ξεσκεπάζουμε και αφήνουμε άλλα 15 λεπτά για να ροδίσει εξωτερικά.
5. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε λίγο ελαιόλαδο.
6. Προσθέτουμε τη κολοκύθα κομμένη σε κύβους, αλατοπιπερώνουμε.
7. Σβήνουμε με το υπόλοιπο κρασί, ρίχνουμε το φασκόμηλο και ανακατεύουμε σε
χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει η κολοκύθα. Σιγοβράζουμε για 20 λεπτά περίπου
και αν την θέλουμε πολτοποιημένη την περνάμε από το μπλέντερ. Σερβίρουμε
μαζί με το χοιρινό.
Tips: Συνοδεύουμε με ρύζι και ένα ποτήρι Μοσχοφίλερο!

ΚΟΛΟΜΠΑΡΙΝΑ
Η κολομπαρίνα είναι μια κολοκυθόπιτα, χωρίς φύλλο, πάρα πολύ γρήγορη και με απίστευτη νοστιμιά. Μια πίτα που
γίνεται χωρίς καθόλου κόπο, χωρίς προετοιμασία και ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους!
ΥΛΙΚΑ
1 κιλό κολοκυθά καθαρισμένη και τριμμένη στον τρίφτη,4-5 αυγά,
2 φλ. του ελληνικού καφέ φαρίνα που φουσκώνει μόνη της, 2 φλ. του ελλην. καφέ σιμιγδάλι ψιλό χοντρό( προτιμώ το
χονδρό), 5 φλ. του ελλην. καφέ ζάχαρη κρυσταλλική, 2 φλ. του ελλην. καφέ γάλα, 1 κ.γλ. μπέικιν, 2 κ.γλ. κανέλα, 1
φλ. του ελλην. καφέ ελαιόλαδο ελαφρύ ή σπορέλαιο για το ταψί, άχνη για το πασπάλισμα, φρυγανιά τριμμένη για
πασπάλισμα
Οδηγίες:
Καθαρίζουμε και τρίβουμε την κολοκύθα στον χοντρό τρίφτη.
Την αλατίζουμε ελαφρά, την τρίβουμε για να βγάλει τα υγρά της και την βάζουμε σε σουρωτήρι πάνω σε μια λεκανίτσα,
για 30-40 λεπτά, ώστε να αποστραγγίσει .
Ρίχνουμε το λάδι σε ένα ταψί 28-30 εκατοστών διάμετρο και πασπαλίζουμε με φρυγανιά.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου.
Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ την τριμμένη κολοκύθα και προσθέτουμε όλα τα
υπόλοιπα υλικά (αβγά, φαρίνα, σιμιγδάλι, γάλα, ζάχαρη, μπέικιν, κανέλα).
Τα ανακατεύουμε καλά και τα ρίχνουμε στο ταψί.
Πασπαλίζουμε από πάνω με φρυγανιά ώστε να κάνει κρούστα η πίτα μας.
Ψήνουμε για 40-50 λεπτά έως να ροδοκοκκινίσει.
Τέλος, μόλις κρυώσει, την πασπαλίζουμε με άχνη και κανέλα.
TIPS
* Η κολομπαρίνα είναι μια πίτα που δεν πρέπει να είναι πολύ “χοντρή” για να
ψηθεί εύκολα.
* Είναι μια πίτα που δεν γίνεται “στεγνή” μέσα γιατί έχει λιγότερα στερεά υλικά
απ΄ ότι υγρά.
Να ζήσετε νόστιμα!

Καλημέρα 6
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ

Α

γαπητή σ. Τασούλα
Είναι μεγάλη μου χαρά που
γνωριζόμαστε μέσω του βιβλίου μου
και αυτό το οφείλω στην σ. Άννα
Κεφαλέλη.
Έλαβα το περιοδικό «Καλημέρα»,
3/2016 το οποίο είναι θαυμάσιο
με όλο το περιεχόμενο που έχει, το
έδωσα και σε άλλους συντρόφους
και έμειναν κατάπληκτοi, στο
πως τα καταφέρνετε και έχετε
τέτοια οργάνωση και βγαίνει στην
επιφάνεια o ηρωικός αγώνας του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ), που καλοθελητές θέλουν να

τον διαστρεβλώσουν, αλλά αυτό δεν
θα γίνει ποτέ.
Έμαθα μέσω της Άννας ότι δεχτήκατε
το βιβλίο μου με ενδιαφέρον και ότι
θα μου στέλνετε το περιοδικό σας
«Καλημέρα».
Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και
την Άννα. Το περιοδικό σας θα
το περιμένω με χαρά. Θα ήθελα
να με ενημερώσετε με τι τρόπο
θα εκπληρώνω την οικονομική
υποχρέωση που έχω για το περιοδικό
σας.
Παρακαλώ να μεταφέρετε τους
θερμούς χαιρετισμούς μου στους

συντρόφους και φίλους της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας. Σας χαιρετώ,
με συντροφική εκτίμηση Χρήστος
Νταβαντζής
Καλημέρα: Αγαπητέ σ. Χρήστο,
σας ευχαριστούμε για τα καλά σας
λόγια για το περιοδικό μας και για
την Κοινότητά μας. Σχετικά με το
πώς θα εκπληρώσετε την οικονομική
υποχρέωση για το περιοδικό μας,
σας ευχαριστούμε. Το περιοδικό
μας διανέμεται δωρεάν στους
αναγνώστες συνταξιούχους στην
Ελλάδα και οι προσφορές για το
περιοδικό μας είναι εθελοντικές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:
ΤΟ «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ» ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΥΛΙΚΑ

Π

ριν λίγα χρόνια εμφανίστηκε
στην Ελλάδα το λεγόμενο «νέο
ρεύμα», που εκπροσωπείτε κυρίως
από τους Νίκο Μαραντζίδη και Στάθη
Καλύβα, ένα ‘ρεύμα’ της αναβίωσης
και της αναμασημένης της παλιάς
ακροδεξιάς ιστοριογραφίας. Ένα
ρεύμα που συνειδητά έχει το σκοπό να
παραχαράζει και διαστρεβλώνει την
ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας και τον τίμιο αγώνα του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
για δικό τους πολιτικό κέρδος της
τάξης που εκπροσωπούν και αυτών
που τους χρηματοδοτούν. Με δικά
τους ‘εργαλεία ιστοριογραφίας’
συνδράμουν σ’ αυτό το έργο
και οι πρώην επαναστάτες που
αναθεματίζουν τους αγώνες τους
κατηγορώντας το λαϊκό κίνημα
διότι δεν επιβραβεύτηκαν για την
προσφορά τους. Όλοι φαίνεται
να ακολουθούν μία γραμμή – να
κατηγορούν το ΚΚΕ και το λαϊκό
κίνημα στον αστικό τύπο, στα βιβλία
αναμνήσεων τους, στην τηλεόραση.
Αλήθεια, που είναι όλοι αυτοί
μεγάλοι επαναστάτες; Αφού έκαναν
ένα πολιτικό τουρισμό από ΚΚΕεσωτερικού, στο Συνασπισμό, στο
ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, και έγραψαν
τα «μεγάλα τους έργα» σήμερα οι
περισσότεροι από αυτούς, είναι στο
περιθώριο. Ο αστικός τύπος και η
αστική τάξη αφού ξεζούμισαν τα
μεγάλα τους έργα και πήραν αυτά
που ήθελαν (με αμοιβή φυσικά
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όπως πρώτη και δεύτερη έκδοση των
βιβλίων τους) τους ξέχασαν. Κατά
τη γνώμη μου, αυτοί οι ‘ιστορικοί’
και ‘επαναστάτες’ έχουν μετατρέψει
την ιστορία σε κουτσομπολιό και
συκοφαντίες. Ακόμα και αστοί
ιστορικοί σήμερα αναγκάζονται
να τους κατηγορήσουν για την
τόσο επιφανειακή προσέγγιση των
ιστορικών γεγονότων.
Μετά τον εμφύλιο πόλεμο πολλοί
από την άλλη πλευρά στρατιωτικοί,
πολιτικοί και διάφοροι άλλοι του
αστικού κράτους, έγραψαν τότε
τόνους βιβλίλα, αμέτρητα άρθρα
κλπ. και πολλοί από αυτούς
θέλοντας και μη αναγνώρισαν το
ήθος, το ηθικό, την μαχητικότητα και
την πίστη στον αγώνα που έδιναν
οι μαχητές του Δ.Σ.Ε (βλ. «40
χρόνια στρατιώτης» του στρατηγού
Τσακαλώτου» ή το βιβλίο του
στρατηγού Δ. Ζαφειρόπουλου «Ο
αντισυμμοριακός αγών»). Ξέρουμε
και ξέρουν κι αυτοί πολύ καλά
πως πολλοί μαχητές του Δ.Σ.Ε.
αντιμετώπιζαν
το
εκτελεστικό
απόσπασμα με αφάνταστο ηρωισμό
φωνάζοντας «ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΚΕ, ΖΗΤΩ
Ο Δ.Σ.Ε», έτοιμοι να θυσιάσουν
τη ζωή τους για να μην πιαστούν
αιχμάλωτοι (οι τρεις στο ύψωμα
Χάρος του Γράμμου που όταν
τελείωσαν τα πυρομαχικά τους
προτίμησαν να πέσουν στο κενό)
όπως και χιλιάδες αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης που με ηρωισμό

αντιμετώπιζαν τα βασανιστήρια και
το θάνατο στα ξερονήσια Μακρόνησο,
Γιούρα, Γαύδο, Ικαρία.
Εμείς οι απόγονοι της πρώτης και
της δεύτερης
γενιάς πολίτικων
προσφύγων, πρέπει
να είμαστε
και είμαστε περήφανοι
για τον
αγώνα που έδωσαν οι μαχητές του
Δ.Σ.Ε. και οι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης. Χάρη στον αγώνα
αυτόν χιλιάδες πολίτικοι πρόσφυγες
της πρώτης και δεύτερης γενιάς που
φιλοξενήθηκαν στις πρώην Λαϊκές
Δημοκρατίες και στην Σοβιετική
Ένωση, μπόρεσαν να ζήσουν
ειρηνικά, μπόρεσαν να μορφωθούν
και να σπουδάσουν.
Ο Ν. Μαραντζίδης του Πανεπιστήμιου
Μακεδονίας,
επίκουρος
καθηγητής πολίτικων
επιστημών
αντιπροσωπεύει το λεγόμενο ‘νέο
ρεύμα’. Σε μια από τις πολλές
συνεντεύξεις που έδωσε σε διάφορες
εφημερίδες του αστικού
τύπου
όπως στην ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΗ, μόνος
του λέει πως είναι αντικομουνιστής
και κατατάσσει τον εαυτό του σαν
κεντρώος σοσιάλ-φιλελεύθερος. Στην
ίδια συνέντευξη ο ίδιος ‘ομολογεί’
ότι ο παππούς του ήταν σταλινικός
κομμουνιστής και μάλιστα έκανε
εξορία στην Ικαρία, τα ξαδέλφια
του είναι μέλη και στελέχη του
ΚΚΕ. Και σαν να βιάζεται να μας
ενημερώσει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία
σχέση με αυτούς. Λίγο πολύ μοιάζει
με αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία
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«η αλεπού βγήκε από την τρύπα
της και είπε φτου από πού βγήκα».
Για μένα είναι μεγάλη ειρωνεία
το ότι αυτοί που έδερναν και
έστελναν στην εξορία τον παππού
του για τα πιστεύω του, ο εγγονός
σήμερα σε διατεταγμένη υπηρεσία
εξυπηρετεί τους απογόνους όλων
αυτών που καταδυνάστευαν και
τρομοκρατούσαν τον λαό μέχρι και
σήμερα.
Στο «ΒΗΜΑ» στις 7.6.2009 ο
Μαραντζίδης έγραψε ένα άρθρο με
τίτλο «Το ΚΚΕ, ο Θ. Πάγκαλος και
τα ταμπού». Από αυτό το άρθρο θα
πάρω δυο παραδείγματα τα οποία
εξηγούν καλύτερα τους σκοπούς
του αρθρογράφου. Το πρώτο
αφορά την εξωτερική βοήθεια που
είχε το ΚΚΕ: ‘Ας το ξεκαθαρίσουμε
από την αρχή: κανένα ελληνικό
πολιτικό κόμμα από τον εμφύλιο
μέχρι και το 1974 τουλάχιστον,
δεν εξαρτήθηκε πολιτικά και υλικά
με τόσο συστηματικό τρόπο από
εξωτερικές δυνάμεις όσο το ΚΚΕ».
Εδώ ο Μαραντζίδης μάλλον ‘ξεχνά’
την αλληλεγγύη των εργατικών
και κομμουνιστικών
κομμάτων
στον αγώνα που έδιναν για να
αποτινάξουν
τον καπιταλιστικό
ζυγό. Μα μήπως από τότε που η
Ελλάδα έγινε ανεξάρτητό κράτος
και μέχρι και σήμερα δεν είναι
εξαρτημένη μαζί με όλα τα αστικά
πολιτικά κόμματα από τα ξένα
κεφάλαια; Μήπως δεν είναι ξένα
κεφάλαια
που
χρηματοδοτούν
σήμερα τα ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τον αστικό τύπο και γενικά
όλα τα αστικά μέσα ενημέρωσης.
Και τι θα έλεγε ο κ. Μαραντζίδης
για τα δισεκατομμύρια που έδωσαν
οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι στην
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου για
να καταπολεμήσουν τον ΔΣΕ, τους
μαχητές και μαχήτριες του ελληνικού
λαού! Είναι αλήθεια ότι και μέχρι
σήμερα τα κόμματα της δεξιάς και
του κέντρου όπως και τα αναχώματα
τους, χρηματοδοτούνται
από το
κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τους Αμερικανούς.
Το δεύτερο παράδειγμα στο ίδιο
άρθρο του Ν. Μαραντζίδη έχει να
κάνει με «την εγκληματική διάσταση
των κομμουνιστικών κομμάτων».
Ο αρθρογράφος, θα έλεγε κανείς,
αγανακτισμένος κατηγορεί όλους
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τους
έλληνες
ευρωβουλευτές
της δεξιάς και του ΚΚΕ διότι δεν
ψήφησαν τον νομό διαμαρτυρίας της
ΕΕ για την εξίσωση του φασισμού με
τον κομμουνισμό. Επί λέξει μας λέει:
«Στην Ελλάδα, καμιά ουσιαστικά
αποδοκιμασία
συμβολικού
και
ιδεολογικού χαρακτήρα απέναντι
στον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό
δεν υπήρξε.
Κανένα
ελληνικό
πολιτικό κόμμα, για παράδειγμα,
δεν υπερψήφισε το μνημόνιο του
Συμβούλιου της Ευρώπης
που
καταδίκασε την εγκληματική
διάσταση των κομμουνιστικών
κομμάτων».
Φαίνεται ότι για τον κ. Μαραντζίδη
δεν έχει καμία σημασία η μεγάλη
αντίσταση στο φασισμό όλων
των λαών με επικεφαλής τα
κομμουνιστικά
κόμματα!
Δεν
φαίνεται να έχει καμία σημασία για
τον ίδιο και τα 22 εκατομμύρια των
σοβιετικών πολιτών που έχασαν
την ζωή τους στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο στην μάχη ενάντια στον
φασισμό και τον νίκησαν.
Έχω διαβάσει αρκετά από τα βιβλία
που έχει γράψει για τον Δ.Σ.Ε. ο κ.
Μαραντζίδης, τα οποία είναι γεμάτα
ανακρίβειες και μίσος και ας θέλει
να πιστεύουμε ότι υπηρετεί την
αλήθεια και την αντικειμενικότητα.
Ας δούμε τα παραδείγματα που
βγάζουν μάτι από το βίβλιο με τίτλο
«Εμφύλια πάθη», που έγραψε ο
Μαραντζίδης μαζί με τον Στάθη
Καλύβα: Ο Μαραντζίδης μιλά για
την βίαιη στρατολογία περίπου
80 με 100.000 μαχητών για να
δικαιολογήσει έτσι, ότι ο Δ.Σ.Ε. δεν
είχε λαϊκή βάση, όλοι τους ήταν
επιστρατευμένοι. Άλλα δεν λέει
τίποτε για τους περίπου 200.000
στρατιώτες του αστικού στρατού
που επιστρατευτήκαν
με νόμο
παρά την θέληση τους. Ο καθηγητής
ιστορίας Βερέμης τον αντέκρουσε
(εκπομπή στο ΣΚΑΙ) λέγοντας:
«Οι
περισσότεροι
στρατεύσιμοι
δεν ένιωθαν καμία επιθυμία να
πολεμήσουν τους συμπατριώτες
τους …πολλοί από τους άνδρες του
εθνικού στρατού έβλεπαν τους
αντάρτες σαν θύματα διωγμών
και θαύμαζαν το παρελθόν τους
στην αντίσταση». Και ο στρατηγός
Θωμάς Πεντζόπουλος γράφει: «το
ηθικό του στρατού βρισκόταν σε

καταστρεπτικά χαμηλό επίπεδο».
Κύριε Μαραντζίδη, αναρωτηθήκατε
ποτέ γιατί οι Αμερικανοί και τα
ανδρείκελα τους ξερίζωσαν πάνω
από 700.000 ανθρώπους από τα
χωριά τους; Η αλήθειά είναι ότι
το έκανε για να μην μπορέσει ο
Δ.Σ.Ε. στις περιοχές που δρούσε
να βρίσκει εφεδρείες και οτιδήποτε
άλλη βοήθεια. Από το 1945 χιλιάδες
καταδιωκόμενοι
δημιούργησαν
τις πρώτες αντάρτικες δυνάμεις
στην Ελλάδα και όλοι αυτοί ήταν
εθελοντές! Εκτός αυτού ξέρουμε,
ότι η
Προσωρινή
Δημοκρατική
Κυβέρνηση
έδινε δικαίωμα στον
υπουργό
των
στρατιωτικών
με διατάγματα της Προσωρινής
Δημοκρατικής
Κυβέρνησης
για
επιστράτευση στις περιοχές που
καταλάμβανε
και
εγκαθίδρυε
την λαϊκή εξουσία ο Δ.Σ.Ε. Η
κυβέρνηση των ανδρείκελων στην
Αθήνα κι αυτή έκανε επιστράτευση.
Αλλά υπήρχε μία μεγάλη διαφορά:
Ο Δ.Σ.Ε. λάμβανε υπόψη του την
οικογενειακή κατάσταση και πολλά
άλλα. Έτσι, με ειδικό διάταγμα
όριζε άρθρο που αφορούσε τις
γυναίκες, το άρθρο 3 του Ν.7 του
Φεβρουάριου 1949 Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης
που
έλεγε: «Ο Υπουργός Στρατιωτικών
μπορεί να καλέσει με διάταγμα
ορισμένες ηλικίες γυναικών, κάθε
επιστρατευμένη γυναίκα μπορεί να
κάνει μάχιμη υπηρεσία μόνο αν το
ζητήσει η ιδία».
Ο κ. Μαραντζίδης φαίνεται να έχει
πείσει τον εαυτό του και απτόητος
συνεχίζει
να διαστρεβλώνει τα
δεδομένα και ιστορικά γεγονότα.
Έτσι, προσπαθεί να μας πείσει και
μας ότι το 70 % των μαχητών ήταν
βίαια στρατολογημένοι. Αν ήταν
όπως θέλει ο ίδιος να πιστεύει, τότε
στον Δ.Σ.Ε. θα έμπαιναν χιλιάδες
εχθρικά στοιχεία και θα έθετε σε
κίνδυνο το αξιόμαχο κομμάτι του
ΔΣΕ και τη διάλυσή του. Ο Δ.Σ.Ε.
ήταν λαϊκός στρατός και δεν θα
μπορούσε να υπάρξει αν μέσα σε
αυτόν δεν υπήρχε αλληλεγγύη,
συλλογικότητα
και
συνειδητή
πειθαρχία. Όπως έγραψε ο Σόλων Ν.
Γρηγοριάδης: «….οι στρατολογημένοι
αφομοιώνονταν
ιδεολογικά, σε
μεγάλο βαθμό και ταχύτητα με το
αντάρτικο περιβάλλον τους ... οι νέοι

25

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

μαχητές ευθυγραμμιζόταν σχεδόν σε
αγωνιστικότητα με τους παλιούς.
Η αντίληψη
που επικρατούσε
στην
άλλη
πλευρά,
ότι
οι
καινούργιοι αντάρτες υποχρεωτικής
στρατολογίας ζούσαν και μάχονταν
κάτω από το πιστόλι των πολιτικών
επιτρόπων, ήταν ανακριβής».
Ακόμα και για τη σύνθεση του
ΔΣΕ ο Μαραντζίδης
προσπαθεί
να μας πείσει ότι οι περισσότεροι
αξιωματικοί
και μαχητές ήταν
χωριατόπαιδα και δεν είχαν την
ανάλογη
μόρφωση και παιδεία.
Για το σώμα των
αξιωματικών
του Δ.Σ.Ε ο Μαραντζίδης γράφει
με ειρωνεία ότι: «Οι ηγέτες του
Δ.Σ.Ε. προήγαγαν σε αξιωματικούς
πολλούς νεαρούς μαχητές χωρίς
μεγάλη εμπειρία άλλα και χωρίς
μόρφωση… οι περισσότεροι δεν είχαν
τελειώσει καν κάποιες τάξεις του
γυμνασίου… Π.χ. του πυροβολικού
που απαιτούσε σύνθετες ικανότητες.
Εδώ καλά- καλά δεν μπορούσαν να
διαβάσουν τα εγχειρίδια βολών
πυροβολικού, ποσό μάλλον να
κατανοήσουν μια τεχνική γλώσσα
με υπολογισμούς, διαγράμματα, μια
ορολογία εντελώς ξένη».
Σίγουρα ο κ. Μαραντζίδης δεν θέλει
να ξέρει ότι στον Δ.Σ.Ε. τα γαλόνια
και τις προαγωγές οι αξιωματικοί
μας τα έπαιρναν για τον ηρωισμό
τους, για τις πολεμικές αξίες που
είχαν, για την αντοχή τους στην
πείνα, στις κακουχίες και για την
μεγάλη αυτοθυσία τους στο δίκαιο
αγώνα και στα πιστεύω τους. Πολλοί
από αυτούς έπεσαν στα παιδία των
μαχών ηρωικά. Κανένας, μα κανένας
δεν μπορεί να τους κατηγορήσει
αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν
ήταν καταρτισμένοι είτε δεν είχαν

την ανάλογη εκπαίδευση, όπως
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει
των ηρωισμό τους. Μια από τις
χιλιάδες ιστορίες ηρώων είναι κι
αυτή του Χρίστου Ευθυμιάδη, ο
οποίος είναι αλήθεια ότι δεν πρόλαβε
να τελειώσει το Δημοτικό. Στη μάχη
στο ύψωμα Κουλουκουθούρια τον
Μάη του 1949, ο αξιωματικός του
πυροβολικού Χρηστός Ευθυμιάδης
(που πρόσφατα πέθανε στην Τσεχία)
θυμάται καλά όλη την πορεία του
στο Δ.Σ.Ε. Ο εν λόγο μαχητής και
μετέπειτα αξιωματικός Δ.Σ.Ε. βγήκε
στο βουνό τον Ιούνιο του 1946
από τους πρώτους αντάρτες και
κατατάχτηκε στον Δ.Σ.Ε. Το 1947 με
τον Θεσσαλικό Λόχο του Διαμαντή,
γύρισε όλη την Ρούμελη. Τον
Γενάρη του 1948 μετά από πρόταση
των διοικητών του, Διαμαντή και
Πλουμάκη, με εντολή του Γενικού
Αρχηγείου
του Δ.Σ.Ε. στέλνεται
στην Σχολή Πυροβολικού στο Γράμμο
και μετά πέρασε στο Βίτσι. Εκεί τον
Οκτώβρη του 1949 τελείωσε την
Σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού.
Τον Αύγουστο του 1949 με τις
μεγάλες επιχειρήσεις, ο Χρήστος
μαζί με τον Γρηγοριάδη έμειναν
μετά από διαταγή, τελευταίοι και
έβαλαν με τα πυροβόλα με μεγάλη
επιτυχία μέχρι να διαφύγουν οι
υπόλοιποι προς τα σύνορα. Μετά
ο Χρήστος ανατίναξε τα πυροβόλα
και πέρασε στην Γιουγκοσλαβία
(περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ –ΦΕΒ.2013).
Τα πυροβόλα αυτά των 105 του
Δ.Σ.Ε., κ. Μαραντζίδη, βρίσκονται
στην Φλώρινα σε μια πλατεία. Ναι, κ.
Μαραντζίδη, ο εν λόγο αξιωματικός
του Δ.Σ.Ε. ήξερε από εγχειρίδιο
βολής, να διαβάζει διαγράμματα
και από τηλεμετρία όπως ήξεραν και

οι χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες
του ΔΣΕ. Δεν μπορεί να σας ξέφυγε
το γεγονός ότι όπως στις φυλακές
και εξορίες, έτσι και στο ΔΣΕ, δεν
έμαθαν μόνο να πολεμούν, αλλά
έπρεπε να μάθουν και γράμματα
εκεί πάνω στα βουνά! Και έμαθαν!
Κάτι που το αστικό σας κράτος δεν
φρόντισε να κάνει! Μπορώ να σας
δώσω δεκάδες παραδείγματα για
τον ηρωισμό και την κατάρτιση
των αξιωματικών και μαχητών του
Δ.Σ.Ε. Εξάλλου, πολλά από αυτά
‘τα
αμόρφωτα
χωριατόπουλα’
που επέζησαν και φιλοξενήθηκαν
στις Λαϊκές Δημοκρατίες και στη
Σοβιετική Ένωση με τη φροντίδα
του κράτους και του ΚΚΕ έγιναν
επιστήμονες και αρκετοί που μπήκαν
στις στρατιωτικές σχολές έφτασαν
και το βαθμό του στρατηγού!
Στο κλείσιμο της επιστολής μου
θα ήθελα να κάνω έκκληση σε
όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες
της πρώτης και δεύτερης γενιάς
άσχετα αν έχουν πρόβλημα είτε
δεν συμφωνούν
με το ΚΚΕ, να
μην τροφοδοτούν αυτούς τους
ανθρώπους με διάφορα στοιχεία, με
το πρόσχημα ότι ενδιαφέρονται για
την ζωή των πολιτικών προσφύγων,
διότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ
δεν θα γράψουν την αλήθεια, θα
μεταχειριστούν μόνο της πολιτικές
αντιθέσεις που έχουν σήμερα
κάποιοι πολιτικοί πρόσφυγες και
θα παραποιήσουν τα γεγονότα με
μόνο σκοπό να λερώσουν τον τίμιο
αγώνα των γωνιών και παππούδων
μας που πίστεψαν, πάλεψαν
και αγωνίστηκαν για αυτόν τον
σκοπό στις γραμμές του ηρωικού
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

Α

γαπητή Τασούλα
Έλαβα το περιοδικό 3/2016 και
σας ευχαριστώ πολύ. Διάβασα όλα
τα περιεχόμενα μαζί και το δικό μου
άρθρο. Με συγκίνησαν οι πλούσιες
φωτογραφίες της Ερμιόνης Σπάλας και
όλες της γενιάς της, όπως και οι νέοι
που είναι απόγονοι της δοξασμένης
Εθνικής Αντίστασης της πατρίδας μας,
της θρυλικής γενιάς της ΕΠΟΝ αλλά και
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
που έγραψε χρυσά γράμματα

26

στον τρίχρονο ηρωικό αγώνα 19461949. Όσο κι αν προσπαθούν οι
πλαστογράφοι της ιστορίας – παλιοί
και νέοι- να συκοφαντήσουν τις
παραπάνω ηρωικές σελίδες του λαού
μας, δύσκολα θα το πετύχουν διότι
οι αγώνες είναι βαθιά ριζωμένοι σ’
αυτή τη χώρα και το ΚΚΕ ήταν πάντα
μπροστάρης στις μεγάλες στιγμές της
πατρίδας μας – και θα συνεχίσει και
σήμερα για το καλό του λαού μας και
της εργατικής τάξης. Τα σύμβολα του

ποτέ δεν πρόκειται να παλιώσουν και
να σκουριάσουν.
Ακριβοί μου αναγνώστες, αγαπητή
μας Τασούλα,
Διάβασα τη συνέντευξη του Γιάννη
Ασαρλίδη, ιδιοκτήτη της ταβέρνας
«Καβάλα» στην Πράγα. Αγαπητέ
μας Γιάννη, καλέ μας μάγειρα, σε
συγχαίρω για τα πλούσια φαγητά και
τους μεζέδες που προσφέρεις στους
πελάτες σου και σου εύχομαι και σ’
ανώτερα. Όπως λες στη συνέντευξη
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σου το περιοδικό «Καλημέρα» δεν σου
αρέσει που γράφει για την Εθνική
Αντίσταση και το ΔΣΕ και ήθελες να
αλλάξει πορεία – να πάρει το δρόμο
του ‘κίτρινου’ τύπου, λέω εγώ. Πρέπει
να γνωρίζεις, εμείς τα παιδιά των
πολιτικών προσφύγων που βρεθήκαμε
στην τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία
δεν πήγαμε να πλουτήσουμε όπως και
οι ήρωες μαχητές του ΔΣΕ. Δουλέψαμε
συνειδητά με τους συναδέλφους
Τσεχοσλοβάκους για το καλό της χώρας
που μας φιλοξενούσε και δεν είχαμε
μπουρζουάδικες αντιλήψεις. Όπως
γράφτηκε και στη συνέντευξη, το ΚΚΕ
σ’ έστειλε το 1987 να σπουδάσεις με
υποτροφία στην Πράγα. Εμείς τιμάμε
το τιμημένο ΚΚΕ. Δηλαδή να πάμε
με τους πλαστογράφους που θέλουν
να σβήσει η ιστορία της Εθνικής
Αντίστασης και του ΔΣΕ; Η ιστορία
μας είναι ζώσα δεν είναι μαυσωλείο.
Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω,
μόνο σου γράφω τρεις φορές – κρίμα,
κρίμα, κρίμα…
Υ.Γ. Αγαπητή Σύνταξη, παρακαλώ
μαζί με τα γραπτά μου να
δημοσιευτούν και οι δύο στροφές.
Επίσης και το τραγούδι «Αετόπουλα»
που το τραγουδούσαμε στα σοκάκια
του χωριού μας στις Εκκλησίες
Γρεβενών:
«Απ’ τα νιάτα απ’ τη θυσία/τα’
χει η ΕΠΟΝ γεννήσει η ηρωική/
να ξαναγράψουν μια παλιά
ιστορία/σε νέα σελίδα ακόμα πιο
λαμπρή! Κι αν ερωτήσει η μάνα
μου/και πού’ ν’ η θυγατέρα
μου/κάθεται σ’ όμορφη πλαγιά/
και τραγουδάει τη λευτεριά (της
Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη).
Αθάνατοι!
Και ακόμα ένα τραγούδι που το
τραγουδούσαμε την περίοδο της
Κατοχής στα χωριά των Γρεβενών:
Τώρα πρέπει και η γυναίκα
στον Αγώνα να μπει/Τώρα
πρέπει και η γυναίκα νοσοκόμα
να γίνει/για να σώσει τον
αντάρτη/όταν
τραυματιστεί./
Στην Πίνδου τα ψηλά βουνά/
πουλιά δε ανεβαίνουν/μόνο τα
ανταρτόπουλα ανεβοκατεβαίνουν
Δεύτερη επιστολή
γαπητή Τασούλα
Από
την
αγαπημένη
μας
πατρίδα δεχτείτε τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μας, εσείς, η σύνταξη
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του «Καλημέρα» και οι αναγνώστες.
Επιτρέψτε μου, αγαπητή Τασούλα,
να σας γράψω μια αληθινή
συγκινητική αφήγηση από τον ηρωικό
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ).
Εδώ, αγαπητοί μου αναγνώστες,
θα μάθετε για την ηρωίδα που μου
διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία,
όπως και για τον αντάρτη που έγραψε
ένα συγκλονιστικό τραγούδι για το
φίλο του, ήρωα του ΔΣΕ, Ζντούκο
Βασίλη. Το τραγούδι αυτό εγώ το
έμαθα στο χωριό μου, Εκκλησιές
Γρεβενών από του ΕΠΟΝίτες.
Όταν φύγαμε από το χωριό μας στις
αρχές του 1947, για να γλυτώσουμε
από τους φασίστες-μπουραντάδες,
σ’ όλο το δρόμο μέχρι την Αλβανία
εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά
τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι.
Το ίδιο τραγούδι το τραγουδούσαμε
αργότερα στους παιδικούς σταθμούς
στην Τσεχοσλοβακία στις χορωδίες,
αλλά και σ’ όλες τις γιορτές που
κάναμε εκεί ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Το Μάιο 1981 γυρίσαμε στην πατρίδα
και σε μία συγκέντρωση πολιτικών
προσφύγων μου ζητήθηκε να πω ένα
αντάρτικο τραγούδι μια και ήξεραν
ότι ήξερα πολλά.
Πράγματι, σηκώθηκα και χωρίς
καθόλου τρακ (ήμουν συνηθισμένος
από τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα
στην
Τσεχοσλοβακία)
το
τραγούδησα στο μικρόφωνο όσο
καλύτερα μπορούσα. Το τραγούδι
είχε συγκινητική μελωδία και
συγκινήθηκαν όλοι όσοι ήταν
στην αίθουσα, οι περισσότεροι
αντάρτες και αντάρτισσες, οι οποίοι
ενθουσιασμένοι
χειροκροτούσαν
αδιάκοπα. Το τραγούδι κατά γενική
απαίτηση
το
ξανατραγούδησα.
Όταν επέστρεψα στο τραπέζι
μου όπου και δέχτηκα και εκεί τα
συγχαρητήρια της παρέας μου, ήρθε
μια φίλη συντρόφισσα με τα μάτια
κλαμένα που τα σκούπιζε συνέχεια
με το μαντίλι της. Κάθισε μαζί μας
και απευθυνόμενη σε μένα είπε:
«Παλικάρι μου, να σου πω εγώ ποιος
έγραψε αυτό το τραγούδι» και βαθιά
συγκινημένη άρχισε να μας διηγείται:
«Με λένε Σουλτάνα Καραγιάννη
από το χωριό Αυγερινό (παλιό
Κοστάντσκο), ένα από τα πολλά
καστανοχώρια που βρίσκεται στο
Βόιο Κοζάνης. Είμαι από αντάρτικη
οικογένεια. Ο άντρας μου, ο Βασίλης

ήταν πολιτικός επίτροπος στο ΔΣΕ,
το ίδιο και ο αδελφός του Γιάννης
ο οποίος ήταν διμοιρίτης. Μετά τη
Βάρκιζα με έπιασαν οι φασίστες και
με φυλάκισαν στην Κοζάνη. Εκεί μέσα
στη φυλακή γέννησα την κόρη μου
Ελένη. Όταν γύρισα στο χωριό μου
(Αυγερινό) μάζεψα τα πράγματά
μου και μαζί με άλλους πήγαμε στα
βλάχικά καλύβια της Σαμαρίνας.
Εκεί έδρευε ένας λόχος από αντάρτες.
Ήταν άνοιξη του 1947. Στο λόχο αυτό
ήταν και ο κουνιάδος μου Γιάννης,
καθώς και ο καπετάνιος Σδούκος
Βασίλης από τον Πεντάλοφο Κοζάνης.
Μια μέρα ετοιμάζονταν οι αντάρτες
να φάνε, να πλυθούνε. Ήρθε και η
σειρά του Σδούκου. Εγώ του έριχνα
νερό από το γκιούμι, πλύθηκε και
πήγε να βάλει το πουκάμισό του.
Ο κουνιάδος μου Γιάννης που ήταν
δίπλα του λέει: «Βασίλη, μην το φοράς
είναι κατεστραμμένο» και βγάζει από
το σακίδιο του ένα πουκάμισο σε
καλή κατάσταση, λάφυρο από τους
στρατιώτες. Το φόρεσε ο Βασίλης,
κοιτάχτηκε
δεξιά-αριστερά.
Το
φεγγάρι έφεγγε από ψηλά και λέει
ο Βασίλης: «Ε, ρε, κόσμε και ντουνιά,
σήμερα παντρεύομαι, σήμερα γίνομαι
γαμπρός!».
Ξεκίνησε ο λόχος τραγουδώντας,
οι μαχητές βγήκανε στις πιο ψηλές
ραχούλες και όσο απομακρύνονταν
ακούγονταν
ο
αντίλαλος
του
τραγουδιού. Στη μάχη που έγινε
στο Νιτρούζι Γρεβενών σκοτώθηκε ο
καπετάνιος Σδούκος Βασίλης. Ήταν
άνοιξη του 1947. Ο κουνιάδος μου
Γιάννης έβγαλε αυτό το συγκινητικό
τραγούδι για το φίλο και καπετάνιο
του. Ύστερα από μικρό διάστημα
ήρθε και η είδηση του θανάτου του
Γιάννη. Εμείς το καλοκαίρι του 1947,
όλα τα γυναικόπαιδα φύγαμε για την
Αλβανία και το 1949 φτάσαμε στην
Τσεχοσλοβακία. Εκεί ανταμώσαμε με
τον άντρα μου, ζούσαμε στο Κρνοβ.
Στο αγόρι που γέννησα ύστερα από
λίγο καιρό δώσαμε το όνομα του
κουνιάδου μου Γιάννη, στη μνήμη
του που έπεσε για τη λευτεριά της
πατρίδας».
Αυτή ήταν η αφήγηση της Σουλτάνας
Καραγιάννη κι έτσι μάθαμε ποιος
έγραψε το τραγούδι – ο Γιάννης
Καραγιάννης το έγραψε από το
χωριό Αυγερινό Κοζάνης.
Αγαπητή Τασούλα, σε παρακαλώ
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πολύ να δημοσιευτεί στο «Καλημέρα»
καθώς και το τραγούδι. Η Σουλτάνα
Καραγιάννη και ο άντρας της Βασίλης
άφησαν την τελευταία τους πνοή στη
Θεσσαλονίκη, πάντα πιστοί στους
αγώνες που δώσαν.
Και τώρα τα δυσάρεστα: Έφυγε από
τη ζωή ο σύντροφος Καράκης Βασίλης.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο
Μπερόουν Τσεχίας. Ο σ. Καράκης
κατάγονταν από την Κομοτηνή. Τον
είχαμε παιδονόμο στην Τεχνική Σχολή
Zbrojovka Vsetin της Μοραβίας. Στην
οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια.
Επίσης,
στέλνουμε
θερμά

συλλυπητήρια στην οικογένεια του
Προύσαλη Επαναστάτη (Στάτη)
από την Οστράβα, καθώς και στην
οικογένεια του γιατρού Γιώργου
Καράτζου που άφησε την τελευταία
του πνοή στο Ντβουρ Κράλοβε. Με
το Γιώργο ήμασταν μαζί στο παιδικό
σταθμό Skokov.

Καλημέρα: Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή» έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, τόμος 7στ, σελίδα 86. Το ποίημα
είναι στο ίδιο βιβλίο:
Σδούκος Βασίλης του Δημήτρη και της Ολυμπιάδας. Γεννήθηκε το 1919 στο Πεντάλοφο Κοζάνης. Κτίστης. Μέλος του
ΚΚΕ. Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-1941. Ονομάστηκε ανθυπολοχαγός του ΕΛΑΣ από την ΠΕΕΑ. Το 1944
έπιασε αιχμάλωτο Γερμανό αξιωματικό και προήχθη για ανδραγαθία στο βαθμό του υπολοχαγού. Για την αντιστασιακή
δράση του διώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και στις 25-5-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Καπετάνιος λόχου στα
τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο Νιτρούζι Γρεβενών στις 12
Μάη 1947. Ταγματάρχης πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 4-7-1948). Η είδηση του θανάτου του Βασίλη προκάλεσε
μεγάλη θλίψη και συγκίνηση στους αγωνιστές της περιοχής. Κι ένας άγνωστος ποιητής έγραψε το παρακάτω ποίημα:
Του Βασίλη Σδούκου
Η Πίνδο αναστέναξε απ’ της καρδιάς τα φύλλα
αντάρα πέφτει στις καρδιές και στις πλαγιές μαυρίλα.
Δεν είναι αναστεναγμός για γηρατειά και χιόνια,
μα για το μαύρο μήνυμα που λεν τα χελιδόνια:
«Το μάθατε τι έγινε στη ράχη στο Νιτρούζι;
Σκοτώσανε ένα λοχαγό, το Σδούκο το Βασίλη,
που ήταν λεβέντης στη φωτιά, στη μάχη παλικάρι,
και περηφάνια του λαού, των ανταρτών καμάρι.
Τ’ άκουσε κι άρχισε ο λαός θλιμμένα μοιρολόγια,
τη λεβεντιά του παίνευε με δακρυσμένα λόγια:
«Βασιλ’ μ’, πως σε βρήκανε τα βόλια στην καρδιά σου;
Σε κλαιν’ τα λόγγα, τα βουνά, οι ρεματιές, τα χιόνια,
σε πικροκλαίει ο Πεντάλοφος, σε κλαιν’ πουλιά κι αηδόνια.
Σκύβουνε τ’ ανταρτόπουλα και σε νεκροφιλούνε
κι ορκίζονται εκδίκηση και τ’ άρματα βροντούνε:
«Κι αν, λοχαγέ σκοτώθηκες, θα ζεις μες στην ψυχή μας
στη νίκη θε να οδηγείς την επανάστασή μας.
Να χαίρονται τα ορφανά κι οι μάνες να γελούνε
Οι σκλάβοι να βρουν λευτεριά κι όλοι το φως να δούνε.
(Από το βιβλίο του Σωτήρη Κάσσου – Ανδρέα Τακαλιού
«Ένα χωριό τον εμφύλιο, σελ. 167, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Μάης
2009, Θεσσαλονίκη)

Παιδικός Σταθμός Σκόκοβ (Skokov), 1950, ελληνόπουλα του εμφυλίου πολέμου με τους παιδονόμους και δασκάλους
τους (οι φωτογραφίες είναι του Νίκου Καλόγερου)
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…
Στη μνήμη της μητέρας μου Χρυσούλας Ζησάκη του Πρόδρομου (ψευδώνυμο Χρύσα), η οποία «έφυγε» από τη ζωή
πριν 18 χρόνια, προσφέρω 2.000 κορώνες στο περιοδικό «Καλημέρα». Η κόρη της Τασούλα

Βιογραφικό σημείωμα, βασισμένο σε γραπτό βιογραφικό και χειρόγραφο των αναμνήσεών της
Χρυσούλας Ζησάκη του Προδρόμου, ψευδώνυμο ΔΣΕ Χρύσα, μαχήτρια του ΔΣΕ, το γένος Γκαγκαβουζάκη
του Πρόδρομου και της Αναστασίας, το γένος Αδαμάκη.

«ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ»
(έτσι έλεγε συχνά η μητέρα της Χρυσούλας, Αναστασία Αδαμάκη)

Γ

εννήθηκε το 1920 στο χωριό
Ζαλουφάκι (Μικρό Ζαλούφι)
στην Ανατολική Θράκη (Τουρκία)
από φτωχή αγροτική οικογένεια.
Πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά τη
Μικρασιάτικη Καταστροφή, φτάνουν
στον Έβρο το 1922, στο Διδυμότειχο,
στον μικρότερο αδερφό της μητέρας
της, αξιωματικό του Ελληνικού
Στρατού
στο
Μικρασιατικό
πόλεμο. Το 1924 μετά το θάνατο
του θείου της, αναγκάζονται να
μετακομίσουν μόνιμα στο χωριό
Κυανή,
Διδυμοτείχου,
Έβρου.
Και όπως έλεγε, ‘φτωχοί ήρθαμε
στην Ελλάδα, φτωχοί μείναμε’.
Λόγω της οικονομικής κατάστασης
της οικογένειας τελείωσε μόνο
Έκτη Τάξη του Δημοτικού εάν και
«αγαπούσε τα γράμματα».
Το 1942 οργανώνεται στο ΕΑΜΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και στο εφεδρικό ΕΛΑΣ.
Το Δεκέμβρη 1944, γίνεται μέλος
του ΚΚΕ μετά που πέρασε την
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απαιτούμενη δοκιμασία ως δόκιμου
μέλους του ΚΚΕ. Στο εφεδρικό ΕΛΑΣ,
εκτός από προκηρύξεις, παράνομη
δουλειά, τρόφιμα, ρουχισμό για τους
ΕΛΑΣίτες, πήγαινε στις διαδηλώσεις
και ότι άλλο χρειαζόταν οι αντάρτες
και ο ΕΛΑΣ. Πήρε μέρος στη μάχη
του Διδυμοτείχου.
Στις 22 Ιουλίου 1945 φυλακίζεται,
πρώτα στις φυλακές του Διδυμοτείχου
και μετά μεταφέρεται στις ποινικές
φυλακές Αλεξανδρούπολης. Είχε
πιαστεί με κομματικά σημειώματα
που μετέφερε. Μετά από πολλά
βασανιστήρια την απολύσανε λόγω
της εγκυμοσύνης της. Γυρίζοντας
στο χωριό της, αναγκάστηκε να
κρύβεται και να ζει στην παρανομία
μέχρι που βγήκε στο βουνό την
1 Αυγούστου του 1947, στο
Αρχηγείο Κομοτηνής, στο ΙΙ Τάγμα
(Ταγματάρχης Δημήτρης Ντόμπρης,
Λοχαγός Θανάσης Πελεβέσλης).
Πήρε μέρος σχεδόν σε όλες τις μάχες
του Αρχηγείου Κομοτηνής και του
Αρχηγείου της Δράμας (Γρατίνη,
Δροσίνη, Ξυδιά, Αριανά, χωριό
Αχλ… - δυσανάγνωστο, κοντά στην
Ζίρνα, Μικρομηλιά (Παπάδες) και
στον Έβρο. Αποσπάστηκε από το
Αρχηγείο Κομοτηνής στο Αρχηγείο
Δράμας, στο Τάγμα του Εφριμίδη,
με Λοχαγό τον Φουρτούνα και
διμοιρίτη τον Νίκο Κιτσίδη (Μολύβας
ή Μολύβης). Πήρε μέρος σε πολλές
μάχες στην περιοχή της Δράμας,
διακρίθηκε και έγινε ομαδάρχισσα.
Το 1948, το Αρχηγείο Δράμας τη
στέλνει στη Σχολή Νοσοκόμων
στο Αρχηγείο Κομοτηνής. Με την
αποφοίτησή της κατατάχτηκε στο
Τάγμα του Γιώργου Δάσκαλου,
και διμοιρίτη Θησέα. Πήρε μέρος
σε όλες τις μάχες και κρούσεις του
Αρχηγείου Κομοτηνής. Την περίοδο

αυτή αρρωσταίνει από πλευρίτιδα.
Μετά την ανάρρωσή της, στάλθηκε
φρούραρχος στο χωριό Χλόη με
διοικητή Κριαμπάρδη Βλάση. Και
συνεχίζει να παίρνει μέρος στις
μάχες της Κομοτηνής και Έβρου.
Τραυματίζεται ελαφρά στο δεξί ώμο.
Αρρωσταίνει από βρογχοπνευμονία
με βαριά αιμορραγία και μαζί
με άλλους τραυματίες και βαριά
αρρώστους
στάλθηκε
μέσω
Βουλγαρίας στη Ρουμανία στα
τέλη του 1948, στη Σινάια για
θεραπεία. Στη Σινάια βοηθούσε
στην εγκατάσταση των παιδιών
και τραυματιών. Στη Ρουμανία
τέλειωσε τη Σχολή Νοσοκόμων και
δούλεψε ως νοσοκόμα στη Φλωρίκα
και Μποτοσιάνι.
Το 1951 με την ανακαταγραφή των
μελών του ΚΚΕ, διαγράφτηκε από
το ΚΚΕ με ψευδή κατηγορία για
υπόθεση στο χωριό της, Κυανή, από
τον αδερφό της Σαράντος Λαμπαδάκη
(η οποία δεν είχε καμία συμμετοχή
στις οργανώσεις του χωριού και είχε
κλέψει τα χρυσαφικά του γάμου
της και η κορδέλα βρέθηκε στον
κήπο της από την αστυνομία, ενώ
η Χρυσούλα δεν παρουσιάστηκε να
την κατηγορήσει και γι’ αυτό έφαγε
και αρκετό ξύλο από την αστυνομία
ως κομμουνίστρια, κλπ), Γιώργο
Τρυπάκη
και
ψευδομάρτυρα
Σταύρο Φιδιανάκη. Και όπως έλεγε
πάντα η Χρυσούλα: ‘Θεωρώ την
διαγραφή μου από το Κόμμα μου ως
τη μεγαλύτερη ζημιά που έχω πάθει
στη ζωή μου, αλλά η διαγραφή
μου δεν έγινε ποτέ αφορμή να
σταματήσω να αγαπώ και να τιμώ
το Κόμμα μου, το ΚΚΕ!’. Επέμενε επί
πολλά χρόνια να επανεξεταστεί η
άδικη διαγραφή της και μετά από
29 χρόνια, το 1980, επανεξετάσθηκε
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χρόνια πήρε σύνταξη σύμφωνα με
το βουλγάρικο νόμο για πολύτεκνες
μητέρες και αντάρτισσες. Συνέχισε
να εργάζεται ως συνταξιούχα
νοσοκόμα σε διάφορους βρεφικούς
και παιδικούς σταθμούς.
Έπαιρνε ενεργό μέρος στα δρώμενα
των οργανώσεων της ελληνικής
πολιτικής προσφυγιάς όπως στη
Ρουμανία έτσι και στη Βουλγαρία
στις τοπικές και συνοιακές ελληνικές
και βουλγάρικες οργανώσεις. Για τη
δράση της τιμήθηκε αρκετές φορές
με χρηματική αμοιβή και βιβλία και
από την Συνδικαλιστική Οργάνωση
της Βουλγαρίας (ΟΦΕ).
Είχε πέντε παιδιά με τον σύντροφό
της Κώστα Ζησάκη, (αξιωματικό,
λοχαγό του ΔΣΕ και τραυματία
της μάχης της Φλώρινας με 80%
αναπηρία). Από τα πέντε παιδιά
της, τρία έχουν ανώτατη μόρφωση
(η μία κόρη της τελείωσε ιατρική,
άλλη -εφαρμοσμένη γλωσσολογία
και αγγλική φιλολογία και ρωσικά,
και ο γιος της -ιστορία), μία κόρη
της τελείωσε τεχνική μέση μόρφωση
και μία κόρη της τελείωσε Λύκειο.
Πέθανε από βαριά αρρώστια
το 1998 και είναι θαμμένη στο
Πλόβντιφ, Βουλγαρία.
η διαγραφή της, δικαιώθηκε και
έγινε ξανά μέλος του Κόμματος (του
αδελφού ΚΚ της Βουλγαρίας, όπως
γινότανε τότε).
Μετά την επανένωση με τον
σύντροφο της Κώστα Ζησάκη του
Σίμου, ο οποίος πήγε στη Ρουμανία
το 1951 από την Ουγγαρία, το 1954,
μαζί με τον σύντροφό της και τα
δύο παιδιά τους που γεννηθήκανε
στη Ρουμανία, έφυγε για τη
Βουλγαρία όπου βρεθήκανε τα τρία
παιδιά τους που είχαν μεταφερθεί
με μία αποστολή στη Βουλγαρία
το 1948, από τον σύντροφό της.
Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά
της στο χωριό Πάβελ Μπάνια, όπου
δούλεψε ως νοσοκόμα του Παιδικού
Σταθμού του Πάβελ Μπάνια μέχρι
την μετακόμιση της οικογένειας στο
Πλόβντιφ το 1958. Διακρίθηκε για
τη δουλειά της με επαίνους από τον
Ερυθρό Σταυρό της Βουλγαρίας.
Στην πόλη Πλόβντιφ εργάστηκε ως
νοσοκόμα μέχρι την συνταξιοδότησή
της
το
1970
στο
Κρατικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Πλόβντιφ. Διακρίθηκε για τη

30

δουλειά της και πήρε πολλές
διακρίσεις και επαίνους. Μετά από
24 χρόνια εργασίας, στα 50 της

Η Χρυσούλα με την κόρη της Τασούλα στη Σινάια το 1951-52
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20 Χρόνια
Ομοσπονδία
Ελληνικών
Κοινοτήτων
στην
Τσεχίαvv

Η ΕΚ
Πράγας
γιορτάζει το
μεγάλο ΟΧΙ

