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Καλημέρα 1

Στο πρώτο τεύχος αυτής της χρονιάς θα διαβάσετε για τις αποφάσεις της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΚ Πράγας, τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας
και άλλες εκδηλώσεις με ελληνικό περιεχόμενο. Είχαμε την ευκαιρία
να συζητήσουμε με τη Λεώνα Μπουργκέτοβα, μια Τσέχα φίλη μας με
ελληνική ψυχή – διαβάστε στη στήλη Συνέντευξη. Στην ίδια στήλη σας
παρουσιάζουμε και δύο νέα μέλη της Κοινότητάς μας, τον Κώστα και την
Σβετλάνα Τσαρτσίκου, οι οποίοι άνοιξαν ένα υπέροχο μαγαζί με ελληνικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επίσης διαβάστε το αφιέρωμα στα 100 χρόνια
από τη γέννηση του ήρωα του ελληνικού λαού, Νίκου Μπελογιάννη. Σας
προσφέρουμε κι ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τη συμμετοχή των γερμανών
στρατιωτών στην Εθνική Αντίσταση. Στη στήλη «Ελλάδα» μαθαίνουμε για τις
ελληνικές παραδόσεις του μήνα Ιούνιου και τι πρέπει να τρώμε αυτό το μήνα
για το καλό της υγείας μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση μας προσφέρει
η συνεργάτρια του περιοδικού μας Άννα Κεφαλέλη, η οποία μίλησε με μία
μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας από τον Έβρο.
Δυστυχώς το 2015 «έφυγαν» από τη ζωή οι συμπατριώτες μας: ο Γεώργιος
Καράτζος από την Αετομηλίτσα, η Σαββατιανή Σταματάκη-Νεουμάνοβα
από τις Άνω Κλεινές, η Έφη Βαλαγιάννη από την Ευκαρπία, ο Πέτρος
Χαραλαμπίδης και ο Κύπριος αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΚΚΕ,
Γιάννης Δρουσιώτης. Στις οικογένειες, συγγενείς και φίλους απευθύνουμε τα
πιο θερμά συλλυπητήρια μας!
Καλή ανάγνωση και καλή τύχη το 2016!
Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λέφα από την Κύπρο για τη συνδρομή
στο περιοδικό μας – 20 ευρώ - και για τις καλές ευχές του: «Στους πολύ
αγαπητούς φίλους, συντακτική ομάδα και αναγνώστες του προοδευτικού
περιοδικού «Καλημέρα» συντρόφους στους κοινούς πολιτικούς και ταξικούς
αγώνες, τις πιο θερμές ευχές μου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
καινούργιου χρόνου 2016. Οι δύσκολοι καιροί που περνούμε απαιτούν από
μας εγρήγορση, ενότητα και συσπείρωση, λαϊκούς αγώνες για τα δίκαια των
εργαζομένων. Καμιάν ολιγωρία, να είμαστε μαχητικοί. Οι καιροί ου μενετοί.
Σας χαιρετώ συντροφικά, Ανδρέας Λέφας, Λεμεσός Κύπρος». Ανδρέα, χρόνια
πολλά με καλή υγεία!
Ευχαριστούμε τον Θεόδωρο Παράσχο, συνταξιούχο από την Αθήνα, για την
προσφορά του, 30 ευρώ στο περιοδικό μας με τις καλύτερες ευχές του για
το 2016. Θεόδωρε, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά με καλή υγεία για το 2016!
Καλή ανάγνωση
Τασούλα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

14 Δεκεμβρίου

Ξ

εκινήσανε τα μαθήματα ελληνικής
γλώσσας για παιδάκια από 3,5
μέχρι 6 χρόνων στους χώρους της
ΕΚ Πράγας, με παιχνίδι, ζωγραφιές,
τραγούδι και χορό με τη δασκάλα
Κατερίνα Σπάλα και την υπεύθυνη
παιδικών
εκδηλώσεων,
Άλενα
Οσλαντίλοβα. Κάθε Δευτέρα, από
15:00 μέχρι 16:30 στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2.

17 Ιανουαρίου 2016 –
Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κοπή της Πίτας
1.
Αναφορά για τη δράση του ΔΣ της ΕΚ Πράγας
– εκδηλώσεις, οικονομικά, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας,
χορευτικά συγκροτήματα, περιοδικό «Καλημέρα»,
επιδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχικής
Δημοκρατίας και του Δημαρχείου της Πράγας.
2.
Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στο Καταστατικό της ΕΚ
Πράγας σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο της Τσεχικής
Δημοκρατίας για τις μειονότητες (το στάτους της ΕΚ
Πράγας γίνεται «σπόλεκ», «ένωση»). Επίσης ψηφίστηκαν:
αύξηση συνδρομής της ΕΚ Πράγας από 200 κορώνες
ετήσια σε 300 κορώνες ετήσια για ενήλικες, συνταξιούχοι
και φοιτητές 100 κορώνες. Εκλογές ΔΣ κάθε 4 χρόνια αντί
κάθε 3 χρόνια όπως ήταν μέχρι σήμερα.
3.
Εκλέχτηκε
αντιπρόσωπος
του
περιοδικού
«Καλημέρα» στο Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας - η Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ
Για την εξαιρετική προσφορά τους στην προώθηση της Ελλάδας σε διάφορους τομείς η Συνέλευση ψήφισε την εκλογή
ως επίτιμα μέλη της ΕΚ Πράγας τους τσέχους πολίτες: Μίλαν Κονέτσνυ, Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελλήνων και Λεώνα
Μπουργκέτοβα.
4.
Παρουσίαση του Τσεχοελληνικού Λεξικού του Μιλάν Κονέτσνυ.
5.
Ακολούθησε η Κοπή της Πίτας της ΕΚ Πράγας. Ευχαριστούμε για την προσφορά
νόστιμων πιτών τις: Νίκη Σπάλα, Λεώνα Μπουργκέτοβα, Ελευθερία Γιώση, Ανθούλα
Μπότου, Βιολέτα Καρανίκου, Γιαννούλα Βαρελά.
Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας 2016:
17 Ιανουαρίου, 16:00 η ώρα, στη Vocelova 3, Praha 2 - Ετήσια Γενική Συνέλευση και
Κοπή της Πίτας της ΕΚ Πράγας 2016.
20 Φεβρουαρίου, 14:00 η ώρα, στη Vocelova 3, Praha 2 – Εορτασμός της επετείου
της ίδρυσης της ΕΠΟΝ, συναυλία του μουσικού συγκροτήματος «Η ΠΑΡΕΑ», είσοδος 100
κορώνες.
2 Απριλίου, 19:00 η ώρα – Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Απρίλιος – Παρουσίαση ελληνικής κουζίνας και διαγωνισμός (θα σας ενημερώσουμε για
την ημερομηνία), είσοδος 100 κορώνες.
7 Μαΐου, 14:00 η ώρα, στη Vocelova 3, Praha 2 – Συναυλία του μουσικού συγκροτήματος «Η ΠΑΡΕΑ», αφιερωμένη
στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι, είσοδος 100 κορώνες.
Ιούνιος – Γιορτή αφιερωμένη στο τέλος της σχολικής χρονιάς (θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία).
Αρχές Σεπτεμβρίου – Εγγραφή και ξεκίνημα των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
22 Οκτωβρίου, 19:00 η ώρα – Εορτασμός της εθνικής επετείου του ιστορικού ΟΧΙ.
Δεκέμβριος – Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μαθητές του ελληνικού σχολείου
Δεκέμβριος – Διάλεξη για τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα από το Λύκειο Ελληνίδων.
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Καλημέρα 1

ΛΕΩΝΑ ΜΠΟΥΡΓΚΕΤΟΒΑ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
Συνέντευξη με τη Λεώνα Μπουργκέτοβα

Σ

’ αυτό το σπίτι είμαστε μία ευτυχισμένη οικογένεια/συχνά γελάμε/έχουμε μεγάλα όνειρα/σεβόμαστε ο ένας τον άλλον/
χρησιμοποιούμε μόνο ευγενικές λέξεις/πάντα λέμε την αλήθεια/μας αρέσουν οι αγκαλιές/και συχνά λέμε το σ’ αγαπώ/ποτέ
δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά/κρατάμε τις υποσχέσεις μας/γελάμε μέχρι τρέλα/κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα/και κάθε
μέρα αγαπάμε.
αναμμένο και το τζάκι!), τα όμορφα
τουρκουάζ χρώματα, (το αγαπημένο
της χρώμα) με ένα ποτήρι Ρετσίνα
ή κρασί, όλα από την Κρήτη και με
ένα πιάτο γεμιστά – αυτή τη φορά
ήταν γεμιστές ντομάτες, πιπεριές,
κολοκυθάκια και ντολμάδες. Η
Λεώνα μας είπε ότι ντολμάδες
έφτιαξε για πρώτη φορά και ήταν
υπέροχοι. Την Τετάρτη αυτή την
ονόμασε «Τετάρτη γεμιστά». Από
ότι μας είπε, τώρα στις γιορτές θα
ακολουθήσει και η Παρασκευή με
μελιτζανοσαλάτα,
πατατοσαλάτα
και άλλες ελληνικές σαλάτες. Την
επόμενη βδομάδα η Παρασκευή θα
λέγεται «Γλυκιά μου Παρασκευή»
με χριστουγεννιάτικα γλυκά –
μελομακάρονα,
κουραμπιέδες,
γλυκά που φτιάχνει μόνη της.

Ε

δώ και κάμποσο καιρό έβλεπα στο
facebook της Κοινότητας Πράγας
τη φίλη μας Λεώνα Μπουργκέτοβα
να
παρουσιάζει
συνεχώς
τις
ομορφιές της Κρήτης. Αποφάσισα
να την συναντήσω στο σπίτι της
όπου η ίδια οργανώνει διάφορες
εκδηλώσεις με ελληνικό περιεχόμενο.
Αυτή τη φορά, η Λεώνα ήθελε να
οργανώσει
Χριστουγεννιάτικες
συναντήσεις με τους φίλους και
φίλες της όπως και με τους φίλους
των φίλων. Ναι, μας καλωσόρισε στο
σπίτι της – ένα εξαιρετικά όμορφο
σπίτι - μεγάλο και με πολύ ζεστή
ατμόσφαιρα,
πολύ
ανθρώπινο
και φιλικό. Μπήκαμε στο πρώτο
δωμάτιο, ‘αίθουσα’, όπου η Λεώνα
έχει το ‘μαγαζί’ της με μόνο κρητικά
προϊόντα, όμορφα τοποθετημένα σε
ξύλινα ράφια, και τραπεζάκια γι’
αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν
τα διάφορα προϊόντα, να καθίσουν
για λίγο και να απολαύσουν τη ζεστή
ατμόσφαιρα (βέβαια σήμερα ήταν

Καλημέρα 1

Ρωτήσαμε τη Λεώνα να μας
εξηγήσει πώς και γιατί αγάπησε
την Κρήτη τόσο πολύ.
«Για πρώτη φορά πήγα στην
Κρήτη το 2001, καλεσμένη με την
οικογένειά μου από τον Γιάννη
Μιχαλάκη, ο οποίος είναι μισός
Κρητικός και μισός Έλληνας. Ναι, η
Κρήτη είναι κάτι το ξεχωριστό και
ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κάπως, ακόμα από την πρώτη
στιγμή ένιωσα έναν κεραυνοβόλο
έρωτα, μια βαθιά αγάπη για αυτό
το νησί – όχι μόνο για τα υπέροχα
χρώματα, για τη θάλασσα, για τα
βουνά της που αγάπησα πολύ, αλλά
και για τους ανθρώπους της και την
‘ελληνική’ ενέργεια, μία ενέργεια
που μου δίνει ζωή, χαρά, ευτυχία.
Αγάπησα την κρητική μουσική, τον
κρητικό πολιτισμό και ακόμα στην
Πράγα, εδώ στο σπίτι μου, πάντα
ηχεί αυτή η μουσική. Μετά από την
πρώτη μας επίσκεψη, συνεχίσαμε
να πηγαίνουμε διακοπές σ’ αυτό
το όμορφο χωριουδάκι, στη Μυρτώ,

κοντά στην Ιεράπετρα. Και τα
τελευταία χρόνια, από το 2007, μαζί
με άλλες 4-5 οικογένειες πηγαίνουμε
κάθε Οκτώβρη, ενώ εγώ προσπαθώ
να πηγαίνω και μόνη μου δύο και
τρεις φορές το χρόνο. Επειδή η
σχολική χρονιά ξεκινάει, τις πρωινές
ώρες με τα παιδιά μου κάνουμε
τα μαθήματα από το σχολείο στην
Τσεχία, μετά πηγαίνουμε βόλτα
στα βουνά, είτε για κολύμπι στη
θάλασσα. Τα βράδια συναντούμε
τους Έλληνες φίλους μας και
δοκιμάζουμε διάφορα φαγητά της
κρητικής κουζίνας, η οποία είναι
εξαιρετική. Ναι, η επιστροφή μου
στην Πράγα είναι πάντα δύσκολη
για μένα και γι’ αυτό αποφάσισα
να φτιάξω μια ‘μικρή Κρήτη’ εδώ
στο σπίτι μου. Όπως βλέπεις, έχω
μεγάλους χώρους και σκέφτηκα ότι
θα μπορούσα να τους χρησιμοποιήσω
για την «Κρήτη μου». Έτσι, πριν
έξι μήνες άνοιξα το «Μπακάλικο»
(facebook Bakaliko.cz), το οποίο
έγινε το πιο αγαπημένο χόμπι μου.
Προσπάθησα να δημιουργήσω μία
ελληνική, κρητική ατμόσφαιρα με
τα χρώματα, τα αντικείμενα και τα
κρητικά προϊόντα – λάδι, σάλτσα,

5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ⁞ ΛΕΩΝΑ ΜΠΟΥΡΓΚΕΤΟΒΑ

Ρετσίνα, κρητικά κρασιά, μέλι, δάκο,
διάφορα τσάγια, ελληνικό καφέ,
κ.ά. Έχω και διάφορα καλλυντικά,
όλα είναι βιολογικά, αυτά τα βρήκα
σ’ ένα μικρό οικογενειακό μαγαζί
και μου αρέσανε πάρα πολύ. Την
ονομασία «Μπακάλικο» την πρότεινε
ο Γιάννης Μιχαλάκης, διότι ο χώρος
αυτός προσπαθεί να προσφέρει
την ελληνική ατμόσφαιρα, το πολύ
φιλικό και ‘γειτονικό’, το ‘μαγαζί της
γειτονιάς’…
Όταν αποφασίσουμε με φίλες, έχω
και την ευκαιρία να προσφέρω και
μασάζ με κρητικά προϊόντα στο ιδικό
δωμάτιο που έχω φτιάξει γι’ αυτό
το σκοπό. Ακόμα και ο μασέρ είναι
Έλληνας, ο Γιάννης Ματσερίδης, πολύ
καλός. Όταν ο καιρός το επιτρέπει τα
μασάζ γίνονται στον κήπο μας.
Δίπλα στο δωμάτιο αυτό, έχω φτιάξει
και τον χώρο μουσικής, όπως βλέπεις
έχω διάφορα μουσικά όργανα και
ελπίζω να οργανώσω και ελληνικές
μουσικές βραδιές. Ήδη τα εγκαίνια
του «Μπακάλικου» τα έκανα με το
μουσικό σχήμα του Γιάννη Μώρα,
στον κήπο και είχε μεγάλη απήχηση.
Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα και
πολύ ελληνική. Αγαπώ την ελληνική
μουσική και αυτό που ακούς σαν
ήχο σ’ αυτό το σπίτι είναι η φωνή
του Ψαρογιώργη. Ο αγαπημένος
μου τραγουδιστής είναι ο Αλκίνοος,
τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να
ακούσουμε κι εδώ στην Πράγα. Και μ’
αρέσει το σπίτι μου να μοσχομυρίζει
φασκόμηλο.
Στον δεύτερο όροφο έχω την γκαλερί
μου, μία έκθεση με εικαστικά έργα
σύγχρονων Τσέχων ζωγράφων και
γλυπτών. Αυτή είναι και η δουλειά
μου, το επάγγελμα μου. Όλα τ’ άλλα
είναι χόμπι.
Άλλες εκδηλώσεις που θέλω να
οργανώσω είναι ένα εργαστήρι
ελληνικής
κουζίνας,
μουσικές
βραδιές, συναυλίες και οτιδήποτε έχει
να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό.
Επισκέπτομαι σχολεία όπου μιλώ
στους μαθητές για την Ελλάδα, για
τον πολιτισμό και παραδόσεις, κ.ά.
Δεν μου αρέσει όταν ακούω ότι οι
Τσέχοι δεν αγαπάν την Ελλάδα. Αυτό
δεν αληθεύει! Εγώ τουλάχιστο δεν
έχω αυτή την εντύπωση – με όσους
φίλους και φίλες συζητώ, μόνο θετικά
αισθήματα έχουν για την Ελλάδα.
Ναι, όσο και παράξενο να σου
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φαίνεται, εγώ αισθάνομαι Ελληνίδα.
Έχω ελληνική ψυχή εάν και από
ότι ξέρω όλοι οι πρόγονοι μου ήταν
Τσέχοι. Ποιος ξέρει, μπορεί στην
‘άλλη τη ζωή’ να ήμουν Ελληνίδα,
αλλιώς είναι δύσκολο να εξηγήσω
αυτή την αγάπη, αυτόν τον έρωτα,
όλο αυτό το ‘ελληνικό’ συναίσθημα
που κουβαλάω μέσα μου. Είμαι
πολύ ευτυχισμένη διότι μπόρεσα
να φτιάξω το σπίτι μου σαν ένα
κέντρο ελληνικού πολιτισμού, το
οποίο φιλοξενεί και θα φιλοξενεί τους
φίλους μου Έλληνες και Τσέχους, στο
οποίο θα σμίγουν οι δύο πολιτισμοί.
Την γλώσσα ακόμα δεν την έμαθα,
εδώ και δύο χρόνια πηγαίνω στα
ελληνικά μαθήματα που προσφέρει
η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας,
αλλά σιγά-σιγά θα τη μάθω. Για την
ώρα καταλαβαίνω αρκετά, διαβάζω,
αλλά δυσκολεύουμε στην ομιλία
διότι με τους φίλους μου στην Κρήτη
μιλώ αγγλικά. Είμαι βέβαιη ότι θα

τα καταφέρω στο τέλος να μάθω να
επικοινωνώ και στα ελληνικά και
τότε θα είμαι η τέλεια Ελληνίδα…»
Πρέπει να ομολογήσω ότι με
τον Ηρακλή (ο φωτογράφος
μας!) πήγαμε για να μείνουμε
μία με δύο ώρες… Μείναμε
όλο το απόγευμα χωρίς να
καταλάβουμε πώς περάσανε
τόσες ώρες! Ναι, γρήγορα
περνάν οι ώρες όταν είσαι σ’ ένα
τσεχικο-κριτικό σπίτι το οποίο
σου προσφέρει γνήσια ελληνική
φιλοξενία. Ευχαριστούμε τη
Λεώνα για την φιλοξενία της και
την τόσο φιλική και ανθρώπινη
ατμόσφαιρα που μας πρόσφερε.
(Την συνέντευξη την πήρε η
Τασούλα Ζησάκη-Healey, τις
φωτογραφίες – ο Ηρακλής
Μπατσίλας, φοιτητής Φυσικής
Αγωγής στο Πανεπιστήμιο του
Καρόλου της Πράγας)

Καλημέρα 1

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ
«GREEK LIFE» - ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ, ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ!
Belohorska 47, Brevnov, Praha 6
(greeklifecz@gmail.com www.greeklife.cz, tel: 773633964)

Πριν 6 μήνες, τον Ιούνιο άνοιξε ακόμα ένα εξαιρετικό μαγαζί
με γνήσια ελληνικά προϊόντα από τη φάρμα, τα κτήματα και
τους ελαιώνες (όλα βιολογικά) του ιδιοκτήτη Κώστα Τσιρτσίκου
και πολλά άλλα προϊόντα των φίλων του στην Πελοπόννησο
και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι ένας χώρος όμορφος,
«καλλιτεχνικός», φτιαγμένος με πολλή αγάπη με τα ίδια τα χεράκια
τους. Όλα φαίνεται να είναι αρκετά μελετημένα σ’ αυτό το μαγαζί
(ο Κώστας είναι απόφοιτος της Σχολής Art Design) – τα χρώματα,
τα απλά ράφια με τα τοποθετημένα προϊόντα έτσι που ο πελάτης να
μην έχει δυσκολίες να βρει αυτό που θέλει, τα όμορφα τραπεζάκια
(το μαγαζί προσφέρει ένα ελληνικό πιάτο την ημέρα και σούπα κάθε μέρα, παστίτσιο, μεζέδες, ζεστές πιτούλες, κ.ά., όλα από τα χεράκια
της όμορφης Σβετλάνας, η οποία όχι μόνο λατρεύει την ελληνική κουζίνα, αλλά ξέρει και να μαγειρεύει όλα τα ελληνικά φαγητά κι
αυτό με έναν υγιεινό τρόπο! Και ποιος της έμαθε αυτό τον τρόπο - δύο «δασκάλες» γριούλες από ένα χωριό της Πελοποννήσου!). Εμείς
δοκιμάσαμε το ψωμί της Σβετλάνας, ζεστό, νόστιμο. Έξω χιόνιζε αλλά μέσα σ’ αυτό το ζεστό, φιλικό μαγαζί με την κοτόσουπα της
Σβετλάνας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Στη διάρκεια της επίσκεψής μας είχαμε την ευκαιρία να δούμε και πολλούς τσέχους πολίτες
της γειτονιάς και μη, που μπαίνανε στο μαγαζί με ένα πλατύ χαμόγελο, χαιρετούσανε και αμέσως πιάνανε τη συζήτηση με τον Κώστα
και την Σβετλάνα για τα προϊόντα που αγοράζανε. Ο Κώστας και η Σβετλάνα εξηγούσανε το κάθε προϊόν – τα συστατικά του, την
παραγωγή του, τη συσκευασία του (αρκετά από τα προϊόντα είναι χειροποίητα, ακόμα και τα πολύχρωμα ζυμαρικά, δεν θα σας πω το
μυστικό…), κλπ. Η Σβετλάνα έχει πολλά ταλέντα! Εκτός από το ψωμί και το πιάτο της ημέρας, η Σβετλάνα φτιάχνει με τα ίδια τα
χεράκια της τις μαρμελάδες, το τζατζίκι, το χούμους, τα βιολογικά σαπούνια και πολλά άλλα. Ο Κώστας μας μίλησε και για το δικό
του ελαιόλαδο (βέβαια το καλύτερο σ’ όλη την Ελλάδα! Συγγνώμη Κρήτη…), δηλαδή ολόκληρη την διαδικασία, από το μάζεμα της
ελιάς μέχρι που να σφραγιστή το μπουκάλι. Μάθαμε και πώς πρέπει να διατηρούμε το ελαιόλαδο στο σπίτι μας. Και τι δεν μάθαμε!
Ευχαριστούμε την Σβετλάνα και τον Κώστα για την φιλοξενία τους και για το πολύ χρήσιμο μάθημα για μια υγιεινή διατροφή με
ελληνικά βιολογικά προϊόντα.
Ρωτήσαμε τον Κώστα γιατί
επέλεξε να έρθει στην Τσεχία για
να ανοίξει μαγαζί με ελληνικά
προϊόντα:
«Η Πράγα, η πρωτεύουσα της
Τσεχίας, είναι μία όμορφη πόλη, η
οποία βρίσκεται και στην καρδιά της
Ευρώπης, δηλαδή είναι στην Κεντρική
Ευρώπη και αυτό σου δίνει φτερά να
δουλέψεις όχι μόνο στην Τσεχία αλλά
και στις γειτονικές χώρες στο μέλλον.
Ήμασταν και τυχεροί διότι έχουμε κι
ένα φίλο εδώ από παλιά, ο οποίος ήταν
έτοιμος να μας βοηθήσει με τη γλώσσα
και όλα τα χαρτιά και διαδικασίες που
χρειάζονται για να ανοίξει κάποιος
δική του δουλειά εδώ. Ένας άλλος
λόγος για την επιλογή μας ήταν το ότι
είναι κοντά στην Ουκρανία (η σύζυγός
μου είναι από την Ουκρανία) ώστε θα
μπορώ να συνεχίσω τις δουλειές μου
και εκεί. Εμείς είχαμε έρθει τον Μάιο
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κι αφού είχαμε γυρίσει ολόκληρη την
Πράγα, τελικά βρήκαμε αυτό το χώρο
που ήταν ο πιο κατάλληλος γι’ αυτό
που θέλαμε εμείς.
Το βλέπεις το μαγαζί – εμείς μόνοι μας
το φτιάξαμε. Δεν θέλαμε να είναι πολύ
«παραδοσιακό», φολκλορικό, εάν κι
αυτό το στυλ είναι καλό, θέλαμε να
έχει μεν τα ελληνικά στοιχεία, αλλά
και κάτι πιο ευρωπαϊκό. Λόγω του
επαγγέλματος μου (interior designer),
διάλεξα τα χρώματα, την διακόσμηση,
τα ράφια έτσι που να μπορεί ο χώρος
να εκπέμπει μια ζεστασιά. Ο χώρος
να είναι λιτός για να τονίζονται τα
προϊόντα και όχι τόσο η διακόσμηση.
Όταν ξεκινήσαμε ο χώρος ήταν ο μισός
από αυτό που βλέπεις τώρα (υπήρχε
μεγάλη αποθήκη). Μετά τον ανοίξαμε
(μετατρέψαμε την αποθήκη) και
βάλαμε τα τραπεζάκια για να μπορεί
ο κόσμος να απολαύσει ελληνικές
γεύσεις – μεζεδάκια, κρασάκι, κλπ.

Πιστεύω όλη αυτή η αλλαγή με τα
τραπεζάκια κλπ., έχει δώσει έναν
διαφορετικό αέρα στο μαγαζί».
Πάνω στη συζήτηση, μας αποκάλυψαν
ότι και ο Κώστας και η Σβετλάνα
έχουν μεγαλώσει σε μικρά χωριά
(η Σβετλάνα στην Ουκρανία και
ο Κώστας στην Πελοπόννησο) και
γι’ αυτό ξέρουν τι θα πει υγιεινή
διατροφή, ποιοτικά προϊόντα, το τι
είναι «super food» και τι είναι «bio
food» και αυτό θέλουν να προσφέρουν
και στους πελάτες τους. Πριν να
προμηθευτούν τα προϊόντα αυτά,
θέλουν να τα γνωρίζουν - από το είδος
του κτήματος που τα παράγει, την
παραγωγή, την συσκευασία μέχρι το
εάν τηρούνται η προδιαγραφές και εάν
υπάρχουν τα διάφορα πιστοποιητικά
για τα προϊόντα ως βιολογικά και μη.
Γι’ αυτό το λόγο έχουν γυρίσει όλη
την Ελλάδα, έχουν επισκεφτεί πολλά
κτήματα και φάρμες, πολλές μικρές
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βιοτεχνίες και συνεταιρισμούς, έχουν
παρακολουθήσει την παραγωγή του
προϊόντος. Συνήθως, συνεργάζονται
με μικρούς συνεταιρισμούς στην
Ελλάδα που παράγουν υγιεινά,
βιολογικά και ποιοτικά προϊόντα. Με
λίγα λόγια, ο Κώστας και η Σβετλάνα
θέλουν να προσφέρουν στην τσεχική
αγορά μόνο ποιοτικά, βιολογικά και
υγιεινά ελληνικά προϊόντα.
Ο Κώστας μας εξήγησε τις δύο
ταμπέλες που είδαμε πάνω από τα
‘απλά’ αλλά πολύ εντυπωσιακά
ράφια:
«Οι σούπερ τροφές (super foods)
είναι σκόνες από τα ίδια τα βότανα,
οι οποίες χρησιμοποιούνται ως
συμπληρωματικά για το πρωινό,
π.χ. δίνουν στον άνθρωπο ενέργεια,
λειτουργούν ως μια αποτοξίνωση του
οργανισμού κ.ά. Αυτά δεν είναι μόνο
από την Ελλάδα αλλά συσκευάζονται
στην Ελλάδα. Τα συστατικά τους
είναι από βότανα, τα οποία η εταιρία
τα μαζεύει από όλον τον κόσμο και
βέβαια οι σκόνες αυτές έχουν μόνο
φυσικές ουσίες. Πρέπει όμως να τα
παίρνεις δυο με τρεις μήνες. Υπάρχουν
διάφορες σκόνες, αλλά αυτά πρέπει
να τα εξηγήσεις στον πελάτη. Εμείς
ακόμα δεν ξέρουμε την τσεχική
γλώσσα και γι’ αυτό δεν μπορούμε
να τα προωθήσουμε όπως τους αξίζει.
Εγώ τα έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα
και πιστεύω ότι γενικά βοηθάνε στην
υγεία.
Σχετικά με τις βιολογικές τροφές
(bio food) πρέπει να πω ότι για μας
αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Ένα
‘βιολογικό’ κτήμα δεν πρέπει να
έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστο για
τρία χρόνια λιπάσματα, φάρμακα,
κλπ., σύμφωνα με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς γυρίσαμε
όλη την Ελλάδα, είδαμε τα κτήματα,
την παραγωγή, τα πιστοποιητικά εάν
όντος τα προϊόντα που παίρνουμε
είναι βιολογικά. Υπάρχουν βέβαια
και προϊόντα που είναι βιολογικά
αλλά δυστυχώς δεν έχουν τα σχετικά
πιστοποιητικά ακόμα, διότι κι αυτή
η διαδικασία είναι ακριβή, κοστίζει
πολλά. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν
πολλά ελληνικά προϊόντα στην αγορά
που είναι σκάρτα, αλλά υπάρχουν
και πάρα πολλά που είναι καλά,
ποιοτικά. Δυστυχώς, ο κόσμος αυτά
δεν τα ξέρει ούτε στο εξωτερικό, αλλά
ούτε και στην Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει
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να τονίσω ότι τα βιολογικά προϊόντα
είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά, το
κόστος ανεβαίνει όταν χρησιμοποιείς
αγνά υλικά, γι’ αυτό προσπαθούν
όπως οι παραγωγοί έτσι κι εμείς, να
μειώσουμε όσο μπορούμε το κόστος
και το κέρδος μας ώστε να μπορεί ο
καταναλωτής να τα γνωρίσει και να
τα βάλει στο τραπέζι του.
Στο μαγαζί μας, εμείς έχουμε
βιολογικό ελαιόλαδο, έχτρα παρθένο,
το οποίο είναι από την Αργολίδα και
πιο συγκεκριμένα από την Επίδαυρο.
Γνωρίζουμε τα κτήματα αυτά και την
καλλιέργεια τους. Οι ελιές μας επίσης
είναι βιολογικές και κάποιος που
ξέρει, βλέπει την διαφορά, μεταξύ της
βιολογικής ελιάς και των άλλων που
είναι πιο συνηθισμένες στην αγορά.
Άλλα βιολογικά προϊόντα είναι τα
ζυμαρικά (το αλεύρι, τα λαχανικά),
το ξίδι, τα κρασιά, η ρετσίνα που
έχουμε. Ακόμα και τα κρακεράκια
που πουλάμε είναι βιολογικά όπως
και τα σαπουνάκια που τα φτιάχνει
η Σβετλάνα. Επίσης έχουμε και το
δικό μας ελαιόλαδο από το δικό μας
κτήμα (στο οποίο έχουμε πορτοκαλιές,
μανταρινιές, βερικοκιές, λεμονιές και
πολλά άλλα). Ακόμα δεν έχουμε τα
πιστοποιητικά δυστυχώς. Δεν έχουμε
ρίξει φάρμακο τα τελευταία πέντεέξι χρόνια. Τα προσέχουμε από τις
διάφορες αρρώστιες, κλπ., με φυσικό
τρόπο όπως έκαναν οι παππούδες
μας. Φυσικά και θα έχουμε κάποιες
απώλειες στην παραγωγή μας κάθε
χρόνο αλλά θέλουμε να τρώμε και να
προσφέρουμε υγιεινά προϊόντα στον
καταναλωτή που μας εμπιστεύτηκε.
Λίγα λόγια για το λάδι μας, τον
«υγρό χρυσό» όπως το λέγανε και οι
αρχαίοι Έλληνες. Τα ελαιόδεντρά μας
τα μαζεύουμε γύρο στο Νοέμβρη,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και
βέβαια με τον παραδοσιακό τρόπο,
το ράβδισμα και το χτένι (έχω πολλές
φωτογραφίες να σας δείξω για την
διαδικασία αυτή). Έπειτα οι ελίτσες
μας οδηγούνται στο ελαιοτριβείο όπου
θα παράγουμε το πρώτο λάδι, ένας
χυμός-πολτός ελιάς με καταπληκτικό
άρωμα, γεύση και πολλές βιταμίνες
φυσικά. Το παίρνουμε σε μεγάλα
δοχεία (λαδούσες) και το ρίχνουμε
στις δεξαμενές μας στο χώρο μας
όπου θα το αποθηκεύσουμε ως ότου
μας ζητηθεί. Όταν θα μπει αμέσως
σε μπουκάλια αυτός ο χυμός ελιάς

αφιλτράριστος και δεν καταναλωθεί
άμεσα, είναι φυσικό έπειτα από ένα
μήνα περίπου να υπάρχει στο κάτω
μέρος του μπουκαλιού ή δοχείου
ένα είδος «λάσπης» που ονομάζεται
μούργα, που προέρχεται από τον
πολτό της ελιάς. Δεν είναι βλαβερό
για την υγεία αν καταναλωθεί αυτή
η μούργα μέσα στο χρονικό διάστημα
των δύο με τριών μηνών ίσως και
λίγο περισσότερο. Μετά από αρκετό
χρονικό διάστημα καλό θα ήταν να
μεταφέρουμε το λάδι μας σε κάποιο
άλλο δοχείο χωρίς τη «μούργα»
γιατί θα μας χαλάσει τη γεύση του
ελαιόλαδου μας. Εμείς στο λάδι μας
δεν χρησιμοποιούμε φίλτρο και το
αφήνουμε στις δεξαμενές μας να
φιλτραριστεί με την φυσική μέθοδος,
την καθίζηση. Αν συσκευαστεί το λάδι
μετά από τρείς μήνες δεν θα υπάρχει
το φαινόμενο της μούργας. Το
πρώτο λάδι είναι πολύ θρεπτικό (σε
κάποιους δεν αρέσει, διότι είναι λίγο
πικρό) και το χρησιμοποιούμε μόνο
στην σαλάτα διότι στο μαγείρεμα
χάνονται πολλές βιταμίνες και
στοιχεία. Πρέπει να ξέρουμε και το
πώς συντηρείται το λάδι: καλό είναι
να το αποθηκεύουμε στους 18 μέχρι
20 βαθμούς, σε σκοτεινό πάντα μέρος.
Έτσι το λάδι διατηρεί όλες τις ουσίες
του για τρία με τέσσερα χρόνια, ίσως
τότε δύσκολα θα δεις τη διαφορά εάν
είναι φρέσκο ή όχι διότι έχει το ίδιο
άρωμα και γεύση. Εμείς αυτά τα λέμε
και στους πελάτες μας ακόμα και
όταν δεν μας ρωτάνε. Επίσης, πρέπει
να ξέρουμε ότι με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει η
ημερομηνία λήξης να είναι μέχρι 18
μήνες από την τυποποίησή του, αλλά
εάν το λάδι αποθηκεύεται καλά και
σωστά, κρατάει πολύ περισσότερο.
Τώρα, ο καταναλωτής δύσκολα
μπορεί να ξέρει εάν το λάδι ήταν καλά
αποθηκευμένο, εάν είναι ληγμένο
(πολλές φορές μερικοί αλλάζουν και
τις ετικέτες!). Εμείς, αισθανόμαστε μία
υποχρέωση όλα αυτά να τα εξηγούμε
στους πελάτες μας.
Είπα και για τα ζυμαρικά μας.
Όλα είναι χειροποίητα από μικρές
βιοτεχνίες στην Ελλάδα. Αυτά δεν
υπάρχουν στις υπεραγορές, δεν
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και
εμείς, πρέπει να τα παραγγείλουμε
με τα συστατικά που θέλουμε (με
διάφορα λαχανικά κ.ά.) τουλάχιστο
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δύο εβδομάδες πριν για να είναι
έτοιμα και να μας τα στείλουν.
Και σ’ αυτές τις βιοτεχνίες έχουμε
πάει με προειδοποίηση και χωρίς
προειδοποίηση για να βεβαιωθούμε
ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει να
είναι. Τώρα δεν είμαστε στην Ελλάδα,
αλλά έχουμε τον τρόπο μας να
ελέγχουμε, εάν και με όλους έχουμε
φιλικές σχέσεις. Αυτά τα ζυμαρικά
είναι εύκολα για μαγείρεμα – επειδή
είναι φτιαγμένα με αγνό υλικό δεν
χρειάζεται τίποτα άλλο εκτός από
το νερό και τρία λεπτά για να τα
βράσεις. Επιλέγουμε τα συστατικά
που θέλουμε στα ζυμαρικά να μην
είναι και πολύ ακριβά ώστε να μπορεί
ο κόσμος να τα αγοράσει. Είχαμε
μακαρόνια με μελάνι από σουπιά,
ήταν εντυπωσιακά με το μαύρο
τους χρώμα, αμέσως τελείωσαν, τα
αγοράσανε όλα και τώρα αναμένουμε
τα νέα. Σίγουρα, αυτά τα μακαρόνια
δεν είναι από τα φτηνά διότι το μελάνι
της σουπιάς κοστίζει. Όμως είναι
κάτι το διαφορετικό και ο κόσμος τα
προτιμά για κάποιο ιδιαίτερο γεύμα.
Άλλα προϊόντα είναι το αλάτι
(θαλασσινό και μόνο). Οι σάλτσες
μας είναι από τη Μυτιλήνη και από
την Αττική. Πολύ ωραίες για πάστα,
για λαδερά αλλά και σκέτες μόνο
με ψωμάκι ή κρακεράκια. Απλά
Ελληνικά, απλά υπέροχα!!!
Εκτός από τα κρασιά της περιοχής
μας, Νεμέας, έχουμε και κρασιά
από τη Σύρο, από την περιοχή της
Θεσσαλονίκης, της Σπάρτης, από την
Κρήτη. Άλλα προϊόντα που έχουμε
είναι τα πολύ φημισμένα παξιμάδια
και τυριά της Κρήτης (ντάκος,
γραβιέρα, στάκα, κ.ά.). Ομολογώ
ότι δεν έχουμε πάει στα κτήματα και
βιοτεχνίες της Κρήτης, αλλά πήγαμε
στις αποθήκες τους στην Αθήνα».
Μόλις μπεις στο μαγαζί εκτός από το
βιολογικό λάδι, την προσοχή σου την
τραβάνε κάτι όμορφα σαπουνάκια.
Ρωτήσαμε την Σβετλάνα πώς τα
φτιάχνει. Δεν μας είπε όλα τα μυστικά:
«Όλα τα σαπουνάκια που βλέπεις
εδώ είναι φτιαγμένα με την ψυχρή
μέθοδο και τα κύρια συστατικά είναι
ελαιόλαδο, σόδα και βότανα. Έχουμε
διάφορα για διάφορες επιδερμίδες,
για βρέφη, μικρά παιδιά, για ρυτίδες,
μάτια, μαλλιά. Τα βότανα είναι δικά
μας. Έχουμε ένα κτήμα δίπλα στο
σπίτι μας όπου καλλιεργούμε διάφορα

Καλημέρα 1

βότανα,
δενδρολίβανο,
θυμάρι,
τσουκνίδες, λεβάντα και πολλά άλλα.
Δεν χρησιμοποιώ αρώματα, ούτε
χρώματα, μόνο φυσικά συστατικά.
Μερικά βότανα, βέβαια, δίνουν το δικό
τους χρώμα, όπως είναι η λεβάντα.
Αυτά όλα τα μάθαμε όταν ο άνδρας
μου μού έκανε ένα πολύ καλό δώρο –
να παρακολουθήσω σεμινάρια πάνω
σ’ αυτό το θέμα. Πήγαμε μαζί. Πάντα
βέβαια μετράμε το Ph των σαπουνιών
πριν βγουν στην κατανάλωση!!! Πρέπει
να ξέρεις αρκετά πράγματα για να
κάνεις ένα καλό σαπούνι, όπως είναι
οι αναλογίες, το χρόνο που χρειάζεται
το κάθε σαπούνι και τι ιδιότητες έχει.
Και είναι μία δουλειά που θέλει και
αρκετό χρόνο.
Όπως είδες εγώ μαγειρεύω για το
μαγαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ η
ελληνική κουζίνα και μπορώ να μείνω
μέσα στην κουζίνα από το πρωί μέχρι
το βράδυ. Έμαθα να μαγειρεύω στην
Ελλάδα διότι στο σπίτι μου στην
Ουκρανία μαγειρεύει μόνο ο πατέρας
μου και είναι πολύ καλός μάλιστα.
Φαίνεται το είχα μέσα μου. Εγώ
φτιάχνω το γλυκό του κουταλιού,
τις μαρμελάδες, φτιάχνω τούρτες,
γλυκά. Κάθε μέρα εκτός από τη
σούπα της ημέρας, φτιάχνω και το
κύριο πιάτο (παστίτσιο, κοτόπουλο
λεμονάτο, κ.ά.) και τους μεζέδες
(τζατζίκι, χούμους, κλπ.). Ψωμί δεν
αγοράζουμε, εγώ το φτιάχνω. Πάντα
διαλέγουμε τα κρέατα διότι δεν
είχαμε καλή εμπειρία με την ποιότητα
τους εδώ. Τώρα βρήκαμε ένα καλό
κρεοπωλείο που πάντα έχει μεγάλη
ουρά και ψωνίζω από εκεί. Θέλω όλα
να είναι ποιοτικά και υγιεινά. Ένας
από τους λόγους που ψάχναμε ένα
κατάλληλο μαγαζί πολύ καιρό ήταν
κι αυτός – το μαγαζί να έχει και
κουζίνα. Και είμαι ευτυχισμένη διότι η
πελατεία μας εδώ είναι άνθρωποι που
έχουν ταξιδέψει, που αγαπούν την
Ελλάδα και την ελληνική κουζίνα και
ξέρουν τι θέλουν και τι θα πει υγιεινή
τροφή. Όπως με τα σαπουνάκια,
έτσι και στο μαγείρεμα έχω δικά μου
μυστικά. Αλλά το κύριο είναι ότι θέλω
να είναι γνήσιο το φαγητό, χωριάτικο,
ποιοτικό, υγιεινό».
Η Σβετλάνα μιλάει άπταιστα ελληνικά
και μας είπε ότι εύκολα μαθαίνει
γλώσσες. Τα ελληνικά τα έμαθε από
την τηλεόραση στην Ελλάδα – διάβαζε
τους υπότιτλους και σιγά-σιγά έμαθε

να διαβάζει με ευκολία. Ρώτησα τον
Κώστα και την Σβετλάνα πώς έτσι
βρήκαν την Ελληνική Κοινότητα
Πράγας διότι πολλοί είναι οι Έλληνες
που ήρθαν για δουλειές εδώ, αλλά
λίγοι είναι αυτοί που έχουνε έρθει σε
επαφή με την Κοινότητά μας.
«Ακόμα με την πρώτη μας επίσκεψη
στην Πράγα, έψαξα να βρω όχι εάν
υπάρχουν Έλληνες, ήμουν σίγουρος
ότι υπάρχουν, διότι Έλληνες υπάρχουν
παντού σ’ όλο τον κόσμο. Βρήκα τα
στοιχεία, πήγα στην Κοινότητα και
ρώτησα στα αγγλικά. Κάποιος νέος
με βοήθησε να πάρω τηλέφωνο την
Πρόεδρο για να κλείσω ραντεβού.
Η κυριά Τασούλα, απάντησε και
αμέσως κλείσαμε ραντεβού για την
επόμενη μέρα. Η φωνή της μου έδωσε
κουράγιο – ζεστή και πολύ φιλική.
Έτσι συναντηθήκαμε στα γραφεία
της Κοινότητας, γίναμε αμέσως μέλη
της Κοινότητας και η συζήτησή μας
κράτησε αρκετές ώρες, θα έλεγα, διότι
μας άρεσε η παρέα. Είχα την ευκαιρία
να πάω και στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση και την Κοπή της Πίτας
και εκεί γνώρισα ακόμα πιο πολλούς
Έλληνες. Στο μέλλον θέλω να προτείνω
και μερικές ιδέες για εκδηλώσεις και
για δραστηριότητες της Κοινότητας,
οι οποίες να έχουν και κάποιο σκοπό.
Είναι καλά να συναντιόμαστε και
να περνάμε καλά, αλλά η κάθε μας
συνάντηση πρέπει να έχει και κάποιον
σκοπό. Βέβαια, χρειάζομαι ακόμα
χρόνο για να μάθω το πώς λειτουργεί
η Κοινότητα και τι είναι και τι δεν είναι
εύκολο, τι ανταπόκριση υπάρχει, κ.λπ.
Το κυριότερο και το σημαντικότερο
είναι ότι με την γυναίκα μου θέλουμε
να συμμετάσχουμε δραστήρια στα
δρώμενα της Κοινότητάς μας. Κι εδώ
θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες
τους Έλληνες και Ελληνίδες που μας
βοηθήσανε με διάφορους τρόπους να
εγκατασταθούμε στην Πράγα και να
ευχηθώ σ’ όλους καλή επιτυχία και
καλή υγεία».
Κι έτσι, εάν βαρεθείτε το χειμώνα και το
κρύο, να πάτε στο GREEK LIFE για μια
ζεστή αγκαλιά, ένα υπέροχο κρασάκι
και πολύ Ελλάδα! (Την συνέντευξη
πήραν η Τασούλα Ζησάκη-Healey και
η Κυριακή Σαΐτη, φωτογραφίες του
καταστήματος της Τασούλας και οι
άλλες του Κώστα.)

9

ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – 1915-2015

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
(1915-2015)
Ο άνθρωπος με το
γαρύφαλλο

Ο

Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε
στις 22 Δεκεμβρίου 1915,
στην Αμαλιάδα. Από μαθητής του
Γυμνασίου μπήκε στο δημοκρατικό
κίνημα. Μέλος του ΚΚΕ από το
1934. Στην Κατοχή ήταν καπετάνιος
μεραρχίας
του
ΕΛΑΣ
στην

Πελοπόννησο και μέλος του Γραφείου
Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.
Στον εμφύλιο, ο Νίκος Μπελογιάννης
ήταν Πολιτικός Επίτροπος της
10ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Με εντολή του
ΚΚΕ, μετά τον εμφύλιο κατεβαίνει
στην Ελλάδα για να ανασυγκροτήσει
τις
οργανώσεις
του
ΚΚΕ.
Συλλαμβάνεται στις 22 Οκτωβρίου

1951 και μετά τη δίκη καταδικάζεται
σε θάνατο. Στις 30 Μαρτίου 1952
μαζί με άλλους τρεις (ο Ηλίας
Αργυριάδης, ο Νίκος Καλούμενος και
ο Δημήτρης Μπάτσης) πέφτει νεκρός
από τα βόλια του εκτελεστικού
αποσπάσματος. Την ίδια μέρα ο
Γιάννης Ρίτσος γράφει το «Άνθρωπος
με το γαρύφαλλο»

Σήμερα το στρατόπεδο σωπαίνει.
Σήμερα ο ήλιος τρέμει αγκιστρωμένος στη σιωπή
όπως τρέμει το σακάκι του σκοτωμένου στο συρματόπλεγμα.
Σήμερα ο κόσμος είναι λυπημένος.
Ξεκρέμασαν μια μεγάλη καμπάνα και την ακούμπησαν στη γη.
Μες στο χαλκό της καρδιοχτυπά η ειρήνη.
Σιωπή. Ακούστε τούτη την καμπάνα.
Σιωπή. Οι λαοί περνούν σηκώνοντας στους ώμους τους
το μέγα φέρετρο του Μπελογιάννη.
Απόσπασμα από την απολογία
του Νίκου Μπελογιάννη:
«… Τον Απρίλη του 1944 στη Λακωνία,
τότε που ήταν η περίοδος που οι
σύμμαχοι ετοίμαζαν την απόβαση
στη Δυτική Ευρώπη, το δεύτερο
μέτωπο, για να παραπλανηθούν οι
Γερμανοί έδωσε εντολή εδώ πέρα το
Στρατηγείο της Μ. Ανατολής, έδωσε
εντολή στον ΕΛΑΣ να αρχίσει μια
έντονη δράση κατά των Γερμανών,
με σκοπό ακριβώς αυτοί να
παραπλανηθούν. Και πραγματικά
άρχισε αυτή η δράση. Οι Γερμανοί
νόμισαν ότι μπορεί κάτι να συμβεί
εδώ πέρα και άρχισαν να παίρνουν
μέτρα και ειδικότερα στη Νότια
Πελοπόννησο πιο πολύ. Εκείνη την
περίοδο ακριβώς στη Λακωνία πήρα
μια πληροφορία ότι θα περάσει ένας
Γερμανός Στρατηγός με το επιτελείο
του και ένα τμήμα γερμανικό
για να επιθεωρήσει τα έργα που
γινόντουσαν στη Νότια Πελοπόννησο
και με ρώτησαν οι Άγγλοι τι θα
κάνουμε, θα τους χτυπήσουμε ή όχι;
Και η ερώτηση αυτή είχε το νόημά
της, γιατί ένα Γερμανό Στρατηγό
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θα τον πληρώναμε πολύ ακριβά.
Είχαν προηγηθεί άλλες περιπτώσεις.
Στο Κούρνοβο ανατινάχτηκε μια
αμαξοστοιχία και εκτελέστηκαν 120
στελέχη του ΚΚΕ που είχαν κάνει
και στην Ακροναυπλία. Σε τέτοιες
περιπτώσεις δεν χωρούν δισταγμοί
και αδίσταχτα είπα, χτυπήστε
τους. Πέρασαν, δεν έχω ακριβώς
την εφημερίδα και ξεχνώ το όνομα
του Στρατηγού, τον χτύπησαν,
σκοτώθηκε ο Γερμανός, το επιτελείο
του και αρκετοί φαντάροι. Για
αντίποινα οι Γερμανοί τουφέκισαν
200 στελέχη του Κόμματος στο
σκοπευτήριο
της
Καισαριανής
από το Χαϊδάρι. Επίσης την ίδια
ακριβώς περίοδο ανακοίνωσαν: «ως
αντίποινα διά την δολοφονία δύο
Γερμανών Αξ/κών διαπραχθείσαν
την 25 Απριλίου 1944 ανάνδρως
εξ ενέδρας, διέταξα τον τυφεκισμόν
110 κομμουνιστών επί τόπου και
την ριζικήν καταστροφήν του χωρίου
Κυριακή. Ο Ανώτατος Αρχηγός
των Ταγμάτων Ασφαλείας και της
Αστυνομίας Ελλάδας», δηλαδή ο
περιβόητος Σιμάνα. Αυτή ήταν η δική
μας δράση. Και αυτές τις εκατόμβες

προσφέραμε. Έτσι αγαπάμε εμείς
την Ελλάδα, με την καρδιά μας και
με το αίμα μας.»
Την Κυριακή 30 Μαρτίου 1952, ο
Νίκος Μπελογιάννης και ακόμα 3
από τους 8 καταδικασμένους σε
θάνατο (ο Ηλίας Αργυριάδης, ο
Νίκος Καλούμενος και ο Δημήτρης
Μπάτσης) έπεφταν νεκροί από
τα
βόλια
του
εκτελεστικού
αποσπάσματος. Η εκτέλεση των
τεσσάρων κομμουνιστών έγινε στο
‘συνήθη τόπο’ των εκτελέσεων (Γουδί,
πίσω από το νοσοκομείο ‘Σωτηρία’)
υπό το φως των προβολέων των
στρατιωτικών αυτοκινήτων. Ήταν
νύχτα, ώρα 4 και 10’. Σε λίγο θα
ξημέρωνε.
«Την Κυριακή, ούτε οι Γερμανοί
στην
κατοχή
δεν
εκτελούσαν
μελλοθάνατους...», έλεγε ένας άλλος
καταδικασμένος της εποχής που
γλίτωσε την εκτέλεση.
Οι νεκροί μεταφέρθηκαν στο Γ’
Νεκροταφείο όπου και θάφτηκαν,
ενώ
πλήθος
κόσμου,
μόλις
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πληροφορήθηκε
τις
εκτελέσεις,
άρχισε να καταφθάνει στο Γ’
Νεκροταφείο, για να αποθέσει ένα
κόκκινο γαρίφαλο, φωνάζοντας
συνθήματα κατά των δολοφόνων. Η
αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.
Το ΚΚΕ κατάγγειλε τη δολοφονία
με ανακοίνωση του ΠΓ στις 30
Μαρτίου 1952, όπου αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Σήμερα στις 4 η
ώρα έπαψε να χτυπάει η φλογερή
καρδιά ενός μεγάλου αγωνιστή
του λαού της Ελλάδας και της
φιλειρηνικής ανθρωπότητας. (…)
Ο Μπελογιάννης έπεσε από τα
αμερικάνικα βόλια που τα έριξαν
οι δήμιοι Πλαστήρα-Βενιζέλος. Ο

Μπελογιάννης όμως ζει μέσα στις
καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων
ανθρώπων. Ο Μπελογιάννης πέρασε
στο πάνθεον των μεγάλων ηρώων
της προοδευτικής ανθρωπότητας.»
(αναδημοσίευση από το «Το ΚΚΕ
γεννά Μπελογιάννηδες», Σύγχρονη
Εποχή, Αθήνα 2010, σ.σ. 45-47)

Ελληνοχώρι, αλλά μετά την εκτέλεση
του Νίκου Μπελογιάννη, προς τιμή
του, ονομάστηκε, στις 3 Απριλίου
1952, Νίκος Μπελογιάννης. Στο
χωριό χτίστηκαν 418 σπίτια, σχολείο,
παιδικός
σταθμός,
βιβλιοθήκη,
ιατρείο, δημαρχείο, κομμωτήριο, κ.α.
Στη φωτογραφία το μνημείο του
Νίκου
Μπελογιάννη.
Στις
12
Δεκεμβρίου η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ
Ουγγαρίας διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία εκδήλωση αφιερωμένη στα
100 χρόνια από τη γέννηση του
Νίκου Μπελογιάννη στο χωριό
Μπελογιάννη. Κύριος ομιλητής στην
εκδήλωση
ήταν
ο
Κώστας
Αβραμόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ.

Το χωριό Νίκος Μπελογιάννης
στην Ουγγαρία
Το χωριό το χτίσανε Έλληνες
πολιτικοί
πρόσφυγες
που
εγκαταστάθηκαν στην Ουγγαρία με
την υποχώρηση του Δημοκρατικού
Στρατού
Ελλάδας
(Αύγουστος
1949). Στην αρχή το ονόμασαν

Το χωριό Μπελογιάννης τη δεκαετία του 1950 και σήμερα

Κατοικίες χτισμένες από τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΟ
ΕΑΜ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ – ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
(αναδημοσίευση από Atexnos.gr - Δημοσιευμένο στο περιοδικό Αντί, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 1977, τεύχος 80, οι
φωτογραφίες είναι από το περιοδικό)
Ο συγγραφέας του ιστορήματος αυτού, Gerhard Reinhardt,
γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1916 στο Werdau κι άρχισε από πολύ μικρός
να δουλεύει σε εργοστάσιο, για να γίνει τελικά κλειδαράς. Στα 15
του κιόλας προσχώρησε, το 1930, στην Κομμουνιστική Νεολαία
Γερμανίας. Το 1936 πιάστηκε απ’ τη Γκεστάπο για παράνομη
δουλειά, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλακή,
ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε ως «ανάξιος» για το γερμανικό
στρατό. Το Νοέμβριο του 1942 επιστρατεύτηκε στην «Πειθαρχική
Μεραρχία 999» και μετά τη βασική του εκπαίδευση τοποθετήθηκε
στο 961 Σύνταγμα, που προοριζότανε για τη Β. Αφρική, όπου όμως
δεν πρόλαβε να πάει, γιατί εν τω μεταξύ είχε συνθηκολογήσει το
Άφρικα – Κορπς του στρατηγού Ρόμμελ. Τοποθετήθηκε τότε στο VI
Τάγμα Οχυρού και στάλθηκε στην Ελλάδα, όπου διαδραματιστήκανε
τα γεγονότα που περιγράφει στο αφήγημα που δημοσιεύουμε.

«Στα 1936, μόλις που είχα κλείσει
τα 19, καταδικάστηκα σε τρία
χρόνια και δυο μήνες φυλακή
με την κατηγορία ότι σχεδίαζα
πράξη
«εσχάτης
προδοσίας».
Όταν απολύθηκα απ’ τις φυλακές
του Waldheim, έπιασα δουλειά
σαν κλειδαράς στο Werdau. Όσο
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ο Χίτλερ σημείωνε στρατιωτικές
επιτυχίες στον επιθετικό του
πόλεμο, δεν επιστρατεύτηκα, γιατί
είχα
χαρακτηριστεί
«ανάξιος»
για τις ένοπλες δυνάμεις. Όταν
όμως άρχισε να διαφαίνεται η
κάμψη, επιστρατεύτηκα για την
«Πειθαρχική Μεραρχία 999» και

εκπαιδεύτηκα στο Heuberg.
(2
φώτο
–
Το
ΚΣ
του
Αντιφασιστικού
Κομιτάτου
«Ελεύθερη
Γερμανία»
της
Ελλάδας)
Στην ίδια διμοιρία με μένα
υπηρετούσαν
ο
σύντροφος
Χάουσουλτς καθώς και ο Μαξ Ρέννε
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και ο Καρλ Χούμαν. Εξακολούθησε
η εκπαίδευσή μας, αλλά στο δικό
μας τμήμα τα καψόνια και οι
προκλήσεις ήταν ακόμα χειρότερα
απ’ όσο στ’ άλλα. Πάνω από 600
ξύλινοι σταυροί στο νεκροταφείο
Stetten «νομότυπα» εκτελεσμένων
ανδρών της 999 φανερώνουν τις
μεθόδους με τις οποίες γινόταν
η εκπαίδευση για τη νέα μας
αποστολή.
Επρόκειτο σύντομα να υποστούμε
τη δοκιμασία του μετώπου. Αυτό
κι εμείς το επιζητούσαμε, αλλά για
διαφορετικούς βέβαια λόγους. Εκεί
θα καθαρίζαμε τους λογαριασμούς
μας. Σύνθημά μας ήταν: «Μάθε
καλά το όπλο σου, σύντομα θα σου
χρειαστεί».
Αρχές Ιούλη ξεκίνησε το «VI Τάγμα
Οχυρών», στο οποίο ανήκα κι εγώ,
και μέσω των ωραίων περιοχών
της Δυτικής Γερμανίας και της
Αυστρίας, κατευθυνθήκαμε προς
τα Βαλκάνια και τη ζεστή Ελλάδα.
Όσο πλησιάζαμε στον προορισμό
μας, οι εικόνες που βλέπαμε απ’ τα
παράθυρα του τραίνου αλλάζανε.
Τώρα μας συνοδεύανε πεσμένοι
τηλεγραφόστυλοι, καμένα βαγόνια
και πρόχειρες βοηθητικές γέφυρες.
Για μας, όλα αυτά σήμαιναν πως
βρισκόμασταν σε περιοχές δράσης
παρτιζάνων. Όταν το τάγμα
μας κινήθηκε στους δρόμους του
Πειραιά, είδαμε στους τοίχους
των κτιρίων γραμμένα συνθήματα
εναντίον των κατακτητών, που
αν και δεν μπορούσαμε να τα
διαβάσουμε, σημαίνανε για μας
τους
Γερμανούς
αντιφασίστες
«προλετάριοι όλων των χωρών
ενωθείτε». (3 φώτο - Βεβαίωση
του 50 Συντάγματος του ΕΛΑΣ
ότι ο Γερμανός στρατιώτης Χ.
Γεντς υπηρέτησε στις τάξεις
του κατά την Κατοχή)
Στη διαδρομή ακόμα, είχαμε πάρει
την απόφαση να επιδιώξουμε
όσο το δυνατόν γρηγορότερα να
αποκτήσουμε επαφή με τις ελληνικές
αντιστασιακές οργανώσεις. Έτσι,
και κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ
μας, δήλωσα αμέσως ασθένεια,
και μεταφέρθηκα για εξέταση στο
στρατιωτικό νοσοκομείο Αρσάκειο,
με την ένδειξη «υποψία ελονοσίας».
Είχα εντολή να επιδιώξω επαφή με
Έλληνες πατριώτες.
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Κάτι τέτοιο όμως ευκολότερα
λέγεται, παρά γίνεται. Φορούσα
γερμανική στολή, με τα φασιστικά
διακριτικά. Πώς θα καταλάβαιναν
οι άλλοι, ποιος ήταν τάχα ο
πραγματικός σκοπός μου.
Με διαταγή της Κομμαντατούρας,
η συνοικία του Γκύζη ήταν
απαγορευμένη για τους Γερμανούς
στρατιώτες, για λόγους «κινδύνου
μεταδοτικών νοσημάτων». Η πείρα
μου όμως απ’ την παρανομία μού
έλεγε πως ασφαλώς κάποια άλλη
θα πρέπει να ήταν η πραγματική
αιτία. Έτσι αποφάσισα να παραβώ
τη διαταγή και μπήκα στη συνοικία.
Ήταν η 1η Αυγούστου 1943, το
θυμάμαι σα να ήταν σήμερα.
Περπατούσα
ολομόναχος
στη
φτωχογειτονιά κοιτάζοντας συνεχώς
γύρω μου. Ξαφνικά, βρέθηκα
ανάμεσα σε πολλούς νεαρούς που
με αναγκάσανε να μπω σε μια
ταβέρνα αρχικά κι από κει σε μια
αυλή τριγυρισμένη από χαμηλά
σπίτια.
Εκεί διαπίστωσα ότι ήμουνα
κυκλωμένος από ένοπλους άνδρες.
Άρχισε τότε μια συζήτηση που
κι απ’ τις δυο πλευρές ήταν
πολύ προσεχτική. Αν και είχαν
ακουστά για τη μονάδα 999, ήτανε
στην αρχή πολύ επιφυλακτικοί,

γιατί υπήρχε φαίνεται κάποια
δυσάρεστη
σχετική
εμπειρία.
Πήρα εντολή να ξαναγυρίσω την
επόμενη μέρα, πράγμα που έκανα
βέβαια. Ένας Έλληνας φοιτητής, ο
Σταμάτης, μου είπε να βρίσκομαι
στις 3 Αυγούστου σε ένα ορισμένο
σημείο της Ιπποκράτους, να
φέρω όσα όπλα μπορούσα και να
επιβιβαστώ σ’ ένα μικρό Φίατ που
θα βρισκόταν εκεί.
Εγκατέλειψα κρυφά τη συνοικία
του Κολωνακίου, όπου είχα
τοποθετηθεί μετά τις ιατρικές
εξετάσεις στο νοσοκομείο, και
με μια μικρή βαλίτσα όπου
είχα τοποθετήσει δύο αυτόματα
και
τέσσερις
γεμιστήρες
με
πυρομαχικά, έτρεξα προς την
κανονισμένη συνάντηση, αλλά
και προς μίαν άγνωστη για μένα
τύχη. Στο μυαλό μου περνάγανε
διάφορες σκέψεις και βέβαια η
πατρίδα μου, η Γερμανία. Όλες
τους, όμως, ενίσχυαν την απόφαση
που είχα πάρει καθώς και την πίστη
μου ότι είχα ενεργήσει σωστά.
Ξαναθυμόμουνα τα παλιότερα
χρόνια, όπου το κόμμα μάς είχε
διδάξει ότι ο εχθρός βρισκότανε
στην ίδια την πατρίδα μας κι ότι το
καθήκον μας ήταν η αλληλεγγύη
και βοήθεια προς τους λαούς
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εκείνους που καταπιέζονταν απ’
τον ιμπεριαλισμό.
Το μικρό Φίατ με οδήγησε στο
παράνομο στέκι των παρτιζάνων
της Αθήνας. Και άρχισε μια περίοδος
αυστηρών
αλλά
αναγκαίων
ελέγχων.
Στις 27 Σεπτεμβρίου, που ήταν και
η επέτειος της ίδρυσης του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ),
ήρθε στην κρυψώνα μου ο Σταμάτης
και με παρέδωσε σε δύο άλλους
φοιτητές, το Σπύρο και την Καίτη.
Επρόκειτο για συνεργείο που θα’
γραφε συνθήματα στους τοίχους
της Αθήνας, και που εγώ θα τα
συμπλήρωνα με καρικατούρες του
Χίτλερ, του Μουσσολίνη και του
κουΐσλιγκ πρωθυπουργού Ράλλη.
Την ημέρα αυτή κυριαρχούσε στην
πόλη μια ατμόσφαιρα έξαψης. Οι
άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους,
από μεγάφωνα ακουγόντουσαν
αντιστασιακά συνθήματα, ενώ
μηχανοκίνητες περιπολίες των
Ες – Ες διασχίζανε με αστραπιαία
ταχύτητα τις γειτονιές. Ψηλά
στην Ακρόπολη είχαν ανάψει τρία
τεράστια φωτεινά γράμματα: ΕΑΜ.
Έμαθα αργότερα ότι την επιγραφή
αυτή την είχε φτιάξει ο Μανόλης
Γλέζος, ο οποίος παλιότερα είχε
κατεβάσει απ’ την Ακρόπολη τη
γερμανική στρατιωτική σημαία.
Ακολουθήσανε
πράξεις
τρομοκρατίας. Στο Γκύζι οι φασίστες
κάνανε ομαδικές συλλήψεις. Ύποπτοι
ή και τελείως αθώοι τουφεκιστήκανε.
Εκατοντάδες φοιτητές βασανιστήκανε
μέχρι θανάτου στο Χημείο του
Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Στα τέλη του 1943 η οργάνωση
της Αθήνας μ’ έστειλε στο βουνό να
ενταχθώ στο Λαϊκό Στρατό ΕΛΑΣ.
Επί τρεις μήνες μετακινιόμασταν
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
στην Πίνδο. Το διάστημα αυτό
στάθηκε για μένα ένα σκληρό
σχολείο εμπειριών και αντοχής. Είδα
πολλά φοβερά πράγματα, αφού –
όπως πληροφορήθηκα αργότερα –
πάνω από 1.800 κατοικημένοι τόποι
είχαν καταστραφεί και ισοπεδωθεί
από τους Γερμανούς. Οι Έλληνες
πατριώτες όμως μπορούσανε παρ’
όλα αυτά να κάνουνε τη διάκριση
ανάμεσα στους Γερμανούς της μιας
και της άλλης πλευράς.
Δεν κατορθώναμε πάντα να
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περνάμε ανάμεσα στις γραμμές
των εχθρών. Έτσι στην περιοχή της
Όρθρης, κοντά στο Βόλο, μετά από
μια μάχη, κι αφού σχεδόν όλα τα
πυρομαχικά μας είχαν εξαντληθεί, ο
εχθρός μάς κύκλωσε και βρεθήκαμε
σε πραγματικά δύσκολη θέση. Ο
καπετάνιος μας, ο καπνεργάτης
Σπύρος Κραπίλης, αποφάσισε τότε
να μιλήσουμε στους Γερμανούς
και Ιταλούς στρατιώτες και να
κάνουμε έκκληση στην ταξική
τους συνείδηση, γιατί ήταν η
πρωτομαγιά του 1944. Αρχίσαμε
να φωνάζουμε συνθήματα με
χωνιά.
Ζωγραφίσαμε
εξάλλου
με άσπρη μπογιά μερικά τέτοια
συνθήματα πάνω σε κομμάτια
αντίσκηνων και σε κουβέρτες για
να φαίνονται από τον κάμπο.
Μιλούσαμε στους Γερμανούς και
στους Ιταλούς στη γλώσσα τους και
τους καλούσαμε να περάσουνε στις
γραμμές μας. Ύστερα περιμέναμε.
Περιμέναμε και κοιτάζαμε απ’ τα
βράχια όπου βρισκόμαστε προς
τον κάμπο, προς μια θαυμάσια στ’
αλήθεια τοποθεσία με την οποία
μας είχε εξοικειώσει η μάχη. Στις
πλαγιές ένα αρωματισμένο δάσος,
στην πεδιάδα το μουντό πράσινο
του ελαιώνα, ενώ στο βάθος
καθρεφτιζόταν το Αιγαίο. Κοιτάζαμε
με ανυπομονησία και περιμέναμε,
μέσα σε μια παλλόμενη σιωπή.
Έξαφνα
ακούσαμε
πυκνούς
πυροβολισμούς
ενώ
βλήματα
πυροβόλων αρχίσανε να σκάνε
στο εχθρικό στρατόπεδο μαζί και
με χειροβομβίδες. Σε λίγο, ένας
αντάρτης του 54ου Συντάγματος
του ΕΛΑΣ μας έφερε την είδηση
ότι ο σύνδεσμος που είχαμε στείλει
στην ηρωική μας Μεραρχία, στη
«Δεκατριάρα μας» όπως τη λέγαμε,
είχε φτάσει έγκαιρα και η Μεραρχία
είχε σπάσει τον κλοιό των εχθρών.
Είχε σημειωθεί μάλιστα και μια
μικροανταρσία σε μια ιταλική
μονάδα. « Σίγουρα συντελέσανε
σ’ αυτό και τα πρωτομαγιάτικα
συνθήματά σας», λέγανε οι μαχητές
του ΕΛΑΣ που συνδεθήκανε πρώτοι
με την ομάδα μας.
Χαρήκαμε για την αποτελεσματικότητα
της πρωτοβουλίας μας. Στη συμπλοκή
πιαστήκανε
και
68
Γερμανοί
αιχμάλωτοι, που τους γλιτώσαμε
εμείς για να ενταχθούν στη «Νέα

Γερμανία» μας. Το ίδιο βράδυ ο
Ιταλός εργάτης μετάλλου, Μάριο
Αμόντα απ’ το Τορίνο ,απηύθυνε
χαιρετισμό στα δύο τάγματα των
Ιταλών στασιαστών. Με θαυμασμό
μα και λίγη ντροπή πήραν κι αυτοί
μέρος στη διεθνή πρωτομαγιάτικη
γιορτή.
Η 13η Μεραρχία του ΕΛΑΣ επρόκειτο
να με οδηγήσει στους αντιφασίστες
Γερμανούς συμπατριώτες μου.
Στο Καρπενήσι συνάντησα το
δόκτορα Falk Harnack, αδελφό του
εκτελεσμένου απ’ τους Γερμανούς
γνωστού αντιφασίστα Arvid Harnack. Ο Falk, που στην ελληνική
αντίσταση ήταν γνωστός με το
ψευδώνυμο « Ίκταρης», είχε
δουλέψει στο ραδιοφωνικό σταθμό
της Αθήνας, κι έτσι ήταν σε
θέση να δώσει στο αντιστασιακό
κίνημα πολύτιμες πληροφορίες,
σώζοντας έτσι πολλούς πατριώτες.
Κι αυτός, όπως εξάλλου κι εγώ
– είχα το ψευδώνυμο Μανόλης –
είχαμε μάθει όταν ήμαστε στην
Αθήνα την ύπαρξη στη Σοβιετική
Ένωση του «Εθνικού Κομιτάτου
Ελεύθερη Γερμανία» και είχαμε
αποφασίσει να δημιουργήσουμε
κι εμείς ένα παρόμοιο κομιτάτο
για τους Γερμανούς αντιφασίστες
που βρίσκονταν στις γραμμές
του ΕΛΑΣ, για να μπορούμε
έτσι να δουλέψουμε καλύτερα
στη διαφώτιση του μετώπου.
Ακούγαμε
τις
εκπομπές
του
σταθμού «Ελεύθερη Γερμανία» της
Μόσχας, που το περιεχόμενό τους
ανταποκρινόταν εξάλλου στις δικές
μας σκέψεις, που επιθυμούσαμε να
τις μεταδώσουμε στους Γερμανούς
στρατιώτες
που
βρίσκονταν
απέναντί
μας.
Έτσι
λοιπόν
καταστρώσαμε ένα πρόγραμμα και
συντάξαμε τις πρώτες προκηρύξεις
μας.
Το Καρπενήσι βρισκόταν σε μια
απελευθερωμένη περιοχή κι εδώ
είχε σχηματιστεί η πρώτη λαϊκή
κυβέρνηση της Ελλάδας στις 11
Μαρτίου 1944. Διαλέξαμε λοιπόν το
Καρπενήσι σαν τόπο συγκέντρωσης
όλων των Γερμανών αντιφασιστών,
κι από δω κάναμε εξορμήσεις στα
διάφορα σημεία συγκρούσεων με
τον εχθρό. Εδώ εξάλλου θέλαμε
να συγκεντρώσουμε μαζί με τους
αυτόμολους αντιχιτλερικούς και
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τους
Γερμανούς
αιχμαλώτους.
Και ν’ αρχίσουμε τη διαφωτιστική
δουλειά μας, που δεν θα αφορούσε
μόνο την τρέχουσα πολεμική
κατάσταση, αλλά κυρίως τη
μελλοντική δημοκρατική Γερμανία.
Μια μέρα έφτασε σε μας ο
σιδηροδρομικός
υπάλληλος
Rudolf
Hermann,
εργάτης
χριστιανοδημοκρατικής τοποθέτησης
απ’ τη μικρή πόλη Neumark της
Σαξωνίας, που μια συνταρακτική
περιπέτεια τον είχε οδηγήσει στο
βουνό απ’ τα τέλη κιόλας του 1942.
Εκείνη την εποχή, επιστρατευμένος
με το βαθμό του δεκανέα στην
υπηρεσία
των
σιδηροδρόμων,
του είχαν αναθέσει τη φροντίδα
της συσκευασίας και φόρτωσης
πορτοκαλιών και λιγνίτη, σε κάποιο
σταθμό κοντά στις Θερμοπύλες.
Κάθε τόσο έδινε μερικά φρούτα
στα πεινασμένα παιδάκια της
περιοχής. Ο διοικητής του, όμως,
δεν έδειχνε κατανόηση γι’ αυτή
τη χριστιανική αγάπη προς τον
πλησίον γι’ αυτό και τον τιμώρησε
με αυστηρή φυλάκιση. Μια φορά
μάλιστα τον υποχρεώσανε να
παραστεί στον απαγχονισμό ενός
χωρικού, μέσα στην αυλή του
ίδιου του σπιτιού του. Όμως ο
δεκανέας δεν το άντεχε πια, και
έτσι παρουσιάστηκε μπροστά μου
ο χριστιανοδημοκράτης εργάτης
R. Hermann σαν ένας γενειοφόρος
βετεράνος παρτιζάνος με σταυρωτά
τα φυσεκλίκια του στο στήθος.
Ήρθανε σε λίγο και ο Otto Mirbach, κομμουνιστής από τη Γιένα,
και ο σοσιαλδημοκράτης Gerhard
Frauz από το Μόναχο. Και οι δυο
τους σκοτωθήκανε το 1944, στις
σκληρές μάχες που γίνανε όταν
οι φασίστες προσπαθήσανε να
εκκαθαρίσουνε από τους αντάρτες
τις απελευθερωμένες από τον ΕΛΑΣ
περιοχές.
Δεν είχαμε καλά-καλά αρχίσει τις
λίγο πιο συστηματικές προσπάθειες
μας για την ίδρυση του κομιτάτου
«Ελεύθερη Γερμανία» και έξαφνα
μας χωρίσανε. Ο Falk, o Rudolf κι
εγώ πήραμε μετάθεση για το 42
Σύνταγμα. Η διαταγή αυτή ήταν
για μας ακατανόητη, οι επόμενοι
μήνες όμως μάς ανοίξανε τα
μάτια. Βέβαια ο ΕΛΑΣ είχε κάθε
δίκιο να αξιοποιεί τους πάντες
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για τον αγώνα, όμως τη δική μας
προσπάθεια για την ίδρυση του
Κομιτάτου εμποδίζανε σίγουρα
άλλοι παράγοντες, που έπρεπε να
αναζητηθούν προς την κατεύθυνση
της
Βρετανικής
Στρατιωτικής
Αποστολής στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Τα σχέδια τους όμως αποτύχανε,
και κατά τα τέλη Ιουλίου 1944,
μετακινηθήκαμε για το Γενικό
Στρατηγείο
του
ΕΛΑΣ
στην
Καστανιά, όπου πήραμε την εντολή
απ’ το ΚΚΕ να επισπεύσουμε
τη δημιουργία του κομιτάτου
«Ελεύθερη Γερμανία».
Στο Καρπενήσι, που το έκαψαν τα
χιτλερικά στρατεύματα στις αρχές
Αυγούστου ’44, είχα γνωρίσει και
τον εθνικό ήρωα Μανόλη Γλέζο,
που μετά από 20 σχεδόν χρόνια,
είχα τη χαρά να υποδεχθώ στη
Λαϊκή
Γερμανική
Δημοκρατία
ως γραμματέας των Γερμανών
αντιφασιστών. Τότε, σε κείνη την
πρώτη συνάντησή μας, ο Γλέζος μου
είχε δώσει πολύτιμες συμβουλές
για τη δουλειά μας και έδειχνε
καλός γνώστης της γερμανικής
νοοτροπίας και ψυχής.
Στην Καστανιά μάς πληροφόρησε
ο συναγωνιστής Δεσποτόπουλος,
νομικός
και
διπλωματικός
σύμβουλος του Γ.Σ. του ΕΛΑΣ, για
την ύπαρξη του «Μανιφέστου των
25 σημείων για τον τερματισμό
του πολέμου» που είχε συντάξει
το Εθνικό Κομιτάτο «Ελεύθερη
Γερμανία» (NKFD) στη Μόσχα.
Έτσι
στις
10
Αυγούστου
1944 ιδρύθηκε τελικά και το
Αντιφασιστικό Κομιτάτο «Ελεύθερη
Γερμανία» ( AKFD) των Γερμανών
στρατιωτών της Ελλάδας. Το
πρώτο συμβούλιο αποτελέσανε οι
K. Pfaderer, P. Fritz, W. Hauzen, Δρ.
Falk Harnack, R. Hermann, F. Oberseger, G. Reinhardt και S. Schiller.
O Falk ήταν ο πολιτικός μας κι εγώ
αντικαταστάτης του και υπεύθυνος
για τα οργανωτικά. Το Γ.Σ. του
ΕΛΑΣ μας εφοδίασε με επίσημες
ταυτότητες που μας επιτρέπανε
να κυκλοφορούμε σ’ ολόκληρη την
περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδας
για την προαγωγή της δουλειάς
μας για το AKFD. Την ταυτότητά
μου αυτή με αύξοντα αριθμό 2
την έχω φυλάξει σαν ένα από τα
πολυτιμότερα κειμήλιά μου.

Αμέσως μετά την ίδρυση του
Αντιφασιστικού Κομιτάτου άρχισε
η
οργάνωση
εκατονταρχιών
υπό τη διοίκηση δοκιμασμένων
αντιφασιστών.
Θεωρήσαμε εξ αρχής τη διαφώτιση
σαν το πρωταρχικό μέλημά μας.
Πάνω σε μια παλιά γραφομηχανή,
λεία πολέμου κι αυτή, αρχίσαμε
να χτυπάμε προκηρύξεις, που
θαρραλέοι σύντροφοι σκορπάγανε
στις γερμανοκρατούμενες περιοχές
της Άμφισσας, στο Λιανοκλάδι,
τη Λαμία και τα περίχωρα της
Λάρισας. Σε μια τέτοια επιχείρηση
σκοτώθηκε στις 29 Αυγούστου ο
ανθρακωρύχος Otto Stuck απ’ το
Ρουρ.
Μια άλλη φορά, προκηρύξεις μας
ριχτήκανε σε μια πανηγυρική
εκδήλωση που είχε οργανώσει ο
γερμανικός στρατός στο αρχαίο
θέατρο του Ηρώδου του Αττικού.
Παντού ,όπου οι Γερμανοί στρατιώτες
εξακολουθούσανε τον εγκληματικό
τους πόλεμο και σκοτωνόντουσαν
γι’ αυτόν, φτάνανε τα συνθήματα
της ιδρυτικής διακήρυξης του NKFD
της Μόσχας: «Για το λαό και την
πατρίδα. Ενάντια στο Χίτλερ και
τον πόλεμό του. Για άμεση ειρήνη.
Για τη σωτηρία του γερμανικού
λαού. Για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη
Γερμανία».
Με
ομιλίες
και
διαφώτιση
δουλεύαμε και σε στρατόπεδα
Γερμανών αιχμαλώτων. Η δουλειά
μας δεν ήταν πάντα εύκολη.
Προσπαθούσαμε να αξιοποιήσουμε
την πείρα μας από την παρανομία.
Ευτυχώς
βρίσκαμε
πρόθυμη
συμπαράσταση απ’ τους Έλληνες
συναγωνιστές μας. Έτσι, ανάμεσα
στα άλλα, μας προμηθεύσανε και
ένα αντίτυπο σε αγγλική γλώσσα
της ιστορίας του ΚΚΣΕ.
Κι όταν το ΚΚΕ, το Δεκέμβρη
του
1944,
μας
ξεπροβόδισε
στην περιοχή της Φλώρινας,
ο
αντιπρόσωπος
σύντροφος
Δυράσιος, μας ευχαρίστησε στο
όνομα του ελληνικού λαού με τα
λόγια:
«Αποδείξατε στην πράξη ότι υπάρχει
και μια άλλη Γερμανία»…
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Ο ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ο
έκτος
κατά
σειρά
μήνας
του Ιουλιανού ημερολογίου
που
καθιέρωσαν
οι
Ρωμαίοι
και κληρονομήσαμε όλοι εμείς
οι Ευρωπαίοι όπως θέλουμε να
αποκαλούμαστε.
Η Ήρα, η σύζυγος του Δία, που
στη γλώσσα των Ρωμαίων λεγόταν
Iuno, έδωσε το όνομά της σ’ αυτό το
μήνα. Τον ίδιο μήνα και ειδικά στις
10 Ιουνίου, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τη
γιορτή της θεάς Εστίας. Βέβαια αυτό
έχει σχέση με το περιεχόμενο του
μήνα Ιούνη που είναι ο θερισμός.
Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί τον Ιούνιο
έχουν ως βάση της διατροφής τους
το σιτάρι και επειδή αυτό το μήνα
υπάρχει σιτάρι καινούργιας σοδειάς,
ψήνουν το πρώτο ψωμί. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός πως, οι αρτοποιοί
στην αρχαία Ρώμη, γιόρταζαν και
έψηναν το ψωμί στα ιερά της Εστίας!
Κοντά λοιπόν στους ανθρώπους
αλλά και στους Θεούς που έβγαζαν
το ψωμί της νέας σοδειάς, γιόρταζαν
και τιμούσαν τον όνο (κοινώς το
γαϊδούρι). Τα υπομονετικά αυτά
συμπαθή τετράποδα, που αφενός
κουβαλούσαν το σιτάρι αλλά
αφετέρου γύριζαν το μύλο που
επρόκειτο να αλέσει το σιτάρι.
Αυτό το μήνα λοιπόν, αρχίζουν να
πρωτοβγαίνουν και να ωριμάζουν
τα πρώτα φρούτα, τα κεράσια
(ή πετροκέρασα όπως τα θέλει ο
λαός μας), τα χνουδωτά βερίκοκα
αλλά και τα ροδάκινα, ο Θεριστής
όπως όλοι τον ξέρουν, ο μήνας με
τη μεγαλύτερη μέρα, ο μήνας του
Αϊ Γιαννιού του Λαμπαδιάρη, του
Λαμπροφόρου, του Φανιστή, του
Λιοτροπιού όπου όλοι γιορτάζουν
ανάβοντας φωτιές.
Στην πατρίδα μας ο Ιούνης έχει
πολλές λαϊκές ονομασίες που
αναφέρονται είτε στη σχέση του
με τις εποχές, είτε με τις αγροτικές
εργασίες οι οποίες έχουν σχέση
μ’ αυτόν. Συχνά ακούμε να τον
λένε Πρωτόλη, ή Πρωτογιούλη,
δηλαδή πρώτο μήνα της εποχής του
καλοκαιριού.
Ακόμα τον λένε Θεριστή, κυρίως στις
πεδινές περιοχές, γιατί οι ορεινές
περιοχές έχουν σαν θεριστή τον
επόμενο μήνα. Στη Βόρεια Ελλάδα
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ο Ιούνης αναφέρεται ως Κερασάρης,
ενώ οι Πόντιοι τον αποκαλούν
Κερασινό, αφού αυτή την περίοδο
ωριμάζουν τα κεράσια. Ένα ρήμα
λαϊκό το ερινιάζω ή ορνιάζω, που
σημαίνει γονιμοποιώ ήμερη συκιά,
με κλαδί αγριοσυκιάς, του δίνει την
ονομασία Ερινιαστή, Ορνιαστή αλλά
και Απαρνιαστή.
Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το
όνομα ως Αϊγιάννης ή Αϊγιαννίτης
από του Αϊ Γιάννη τις γιορτές όπως
τις λέει ο λαός μας. Στις Κυκλάδες,
στη Νάξο, στην Κύθνο αλλά και σε
άλλα νησιά, στη γιορτή του Αϊ Γιάννη
του Απαρνιαστή, πιστεύουν ότι
τελειώνει το όρνιασμα των σύκων. Γι’
αυτό αυτή τη μέρα της γιορτής του
πηγαίνουν και μαζεύουν χώμα κάτω
από τη συκιά, το ρίχνουν πάνω της
και λένε τα παρακάτω λόγια: «Ως
βαστά ο Χριστός τον κόσμο και ο Αϊ
- Γιάννης την αλήθεια, βάσταξε και
συ συκιά τα λύθια». (Λύθια είναι
βέβαια τα μικρά σύκα τα οποία
γονιμοποιούνται).
Ιούνης! Ο μήνας με τη μεγαλύτερη
μέρα του έτους, αφού την 21η
Ιουνίου έχουμε τη θερινή τροπή
του ήλιου, Λιοτρόπι όπως συνηθίζει
να λέει ο λαός μας. Η μέτρηση του
χρόνου και ειδικότερα ο υπολογισμός
του έτους βασίζεται στην ετήσια
τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο
ή στη “φαινόμενη” ετήσια τροχιά
του Ήλιου γύρω από τη Γη, τροχιά
αυτή που δημιουργεί τη διαδοχική
εναλλαγή των εποχών του έτους,
έχει τέσσερα καθοριστικά σημεία,
τα οποία ανά δυο καθορίζουν
τις ισημερίες και τις τροπές
(ηλιοστάσια): την εαρινή ισημερία
στις 21 Μαρτίου, τη φθινοπωρινή
ισημερία στις 22 Σεπτεμβρίου, το
θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου
και το χειμερινό ηλιοστάσιο στις
22 Δεκεμβρίου. Στις ημερομηνίες
αυτές, από τα πανάρχαια χρόνια,
είχαν καθιερωθεί σπουδαίες γιορτές
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.
Ο Ήλιος βρίσκεται στο βορειότερο
σημείο της πορείας του, πράγμα που
για μας που κατοικούμε στο βόρειο
ημισφαίριο σημαίνει ότι βρίσκεται
πιο κοντά μας, γι’ αυτό και οι μέρες
είναι τόσο μεγάλες. Απ’ αυτό το

σημείο και πέρα ο Ήλιος τρέπεται
προς το νοτιά, γι’ αυτό λέγεται και
τροπή του Ήλιου. Δηλαδή, ο Ήλιος
αρχίζει να απομακρύνεται από
μας και να πηγαίνει προς το νότιο
ημισφαίριο. Γι’ αυτό και οι δικές μας
μέρες μικραίνουν τότε· μικραίνουν
συνεχώς, ώσπου να φτάσει ο Ήλιος
στο σημείο της χειμερινής του πια
τροπής, στις 22 Δεκεμβρίου, οπότε
τρέπεται και πάλι προς το βορρά και
οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν.
Τα σύμβολα που συνοδεύουν την
προσωποποίηση αυτού του μήνα
συνήθως σε ψηφιδωτές απεικονίσεις
είναι δέσμη σταχιών με ένα δρεπάνι,
ή ο μήνας να παρουσιάζεται ντυμένος
με αχειρίδωτο χιτώνα κρατώντας στο
δεξί του χέρι μια δέσμη από στάχια
και άλλες εικόνες που σαν θέμα του
έχουν τον θερισμό, αφού είναι η
κύρια εργασία αλλά και ενασχόληση
αυτής της εποχής.
“Θέρος, τρύγος, πόλεμος” έλεγαν οι
παλιότεροι και είχαν δίκιο να το λένε,
αφού υπάρχει σχέση ανάμεσα στις
έννοιες αυτές. Δηλαδή, όπως η γη
γεννά τους καρπούς και ο άνθρωπος
τους παίρνει, έτσι και στον πόλεμο
ο κάθε επιδρομέας “θερίζει” τους
ανθρώπους, αφαιρώντας τη ζωή
τους.
Σε πολλά μέρη της πατρίδας
μας ο θερισμός ήταν ολόκληρη
ιεροτελεστία. Το πρώτο δεμάτι
σταχιών που έδεναν το έστηναν όρθιο
και το προσκυνούσαν. Ο νοικοκύρης
παράλληλα εκείνη τη στιγμή έριχνε
νομίσματα. Δεν περιγράφονταν η
χαρά των γεωργών όταν αποθέριζαν
και με το δίκιο τους οι άνθρωποι.
Τα «αποθέρια» ήταν μεγάλη γιορτή
και οι εμπλεκόμενοι το γλεντούσαν,
τρωγοπίνοντας.
Δικαιολογημένα
εξάλλου,
αφού
χαίρονταν
οι
άνθρωποι για το ότι τέλειωσε
ο θερισμός, μια πολύ δύσκολη
εργασία και το κυριότερο ότι είχαν
εξασφαλίσει το ψωμί της χρονιάς.
Μερικές βέβαια υποσχέσεις όπως μας
λέει παρακάτω ο Μαρίνος Ιδομενέως,
πιθανότατα να μην τηρούνταν όταν
οι άνθρωποι αποθέριζαν: «Όλο
το θέρος μου ‘τασσες, πως δα με
καλικώσεις, κι εδά που ποθερίσαμε,
μου λες άμα ξεχρώσεις».

Καλημέρα 1

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

Σε πολλά μέρη φρόντιζαν ν’
αφήσουν ένα κομμάτι αθέριστο με
την αιτιολογία να χαρεί αφενός
το χωράφι και να φάνε αφετέρου
τα αγρίμια και τα πουλιά τροφή.
Επίσης, αυτό το αθέριστο κομμάτι
σε άλλα μέρη το παρομοίαζαν με τα
γένια του νοικοκύρη, από τον οποίο
περίμεναν να τους φέρει διάφορα
φαγητά, κυρίως κότα και κρασί.
Σκληρή πραγματικά η δουλειά του
θεριστή, ήταν επόμενο στο τέλος
της εργασίας να εξασφαλίζουν τα
αφεντικά στους εργαζόμενους ένα
πλούσιο γεύμα. Πολλοί επίσης, από
τα τελευταία στάχια έπλεκαν ένα
σταυρό τον οποίο τοποθετούσαν ή

στο εικονοστάσι, ή στο μεσοδόκι του
σπιτιού και το άφηναν εκεί μέχρι την
γιορτή του Σταυρού, στις 14 του
Σεπτέμβρη. Τότε το έπαιρναν και το
ανακάτευαν με το σπόρο της νέας
σποράς, ο οποίος ευλογούνταν στην
εκκλησία.
Κατά τον θερισμό παίζονταν και
διάφορα
παιχνίδια
από
τους
θεριστάδες, όπως το παιχνίδι
«του λαγού και του κυνηγού»,
«το πάτημα» και «το παίξιμο
του δρεπανιού», συνδυάζοντας
απ’ ό,τι φαίνεται «το τερπνόν
μετά του ωφελίμου». Πράγματι
τα
προαναφερόμενα
παιχνίδια
εξασφάλιζαν και αποδοτικότητα και

επιτάχυνση στο ρυθμό της δουλειάς.
Όλα αυτά γίνονταν τον πρώτο μήνα
του θέρους, τον Ιούνιο, με τις πολλές
ονομασίες αλλά και τις αμέτρητες
χαρές του.
Αυτές οι μέρες το `χουνε/και
τούτες οι βδομάδες/ν’ αφήνουνε
μωρά παιδιά/στις κούνιες οι
μανάδες./Να αφήνουνε μωρά
παιδιά/ανδρόγυνα και γέροι/
να πιάνουν τα ντρεπάνια τους/
να τρέχουνε στα θέρη./Η αγάπη
μου στην ξενιτιά/σαν το πουλί
γυρίζει/κι εμένα η καρδούλα
μου σαν κάρβουνο μαυρίζει.
(Παραδοσιακό – Κυκλάδες)

Βιβλιογραφία:
1. Ένθετο εφημερίδας “Καθημερινή” Κυριακή 3 Ιουνίου 2001.
2. Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη: Η διατροφή των αγροτικών εργατών, Αθήνα 1992.
3. Γ.Α. Μέγα “Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας”, Αθήναι 1963.
4. Οι Δώδεκα μήνες, τα λαογραφικά, Άλκη Κυριακίδου - Νέστορος.
5. Μ. Ι. Ιδομενέως, Κρητικό Γλωσσάριο, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.
Πηγή: Πατρίς - Του Δημήτρη Σάββα http://www.inout.gr/
Τι τρώμε τον Ιούνιο για να είμαστε γεροί και πάντα καλά:
Φράουλα: με πλούσια αντιοξειδωτική δράση και βιταμίνες
Σπαράγγια: με βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φιλικό οξύ, νιασίνη, αντιοξειδωτικές ουσίες
Παντζάρια: ενισχύουν την αντοχή, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, την χοληστερόλη, αποτρέπουν την οστεοπόρωση
Ροδάκινα: προστατεύουν από γαστρεντερικές διαταραχές, βοηθούν στην πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου
Αρακά: γεμάτος με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία, αντιγηρατικές ιδιότητες, ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα
Σκόρδο: το «γιατρικό» των αρχαίων, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, προστατεύει από λοιμώξεις, ιώσεις,
μικρόβια και βακτήρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Αρακάς Λαδερός (argiro.gr)
Εκτέλεση
Σε πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 1/2 ελαιόλαδο
και σοτάρουμε ελαφρά χωρίς να πάρουν χρώμα το
ξερό κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 3΄-4΄.
Προσθέτουμε τις πατάτες, τα καρότα και τον αρακά, τον
πελτέ, τη ζάχαρη και το αλατοπίπερο. Συμπληρώνουμε
νερό ίσα που να μισοσκεπάζει τα υλικά. Σκεπάζουμε
και βράζουμε για 20΄. Τότε προσθέτουμε το υπόλοιπο
ελαιόλαδο και τον άνηθο. Βράζουμε για 10΄ επιπλέον, να
μείνει το φαγητό μόνο με το λάδι του.
Τι χρειαζόμαστε:
500 γρ. αρακά, δύο καρότα κομμένα σε φέτες, 2 πατάτες
κομμένες σε κυβάκια, 1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο,
4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους, 1 κουτάλι
σούπας πελτέ ντομάτας, 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 1
κουταλάκι γλυκού ζάχαρης

Καλημέρα 1
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Αρακάς με αγκινάρες και πατάτες (nostimada.gr)
Υλικά:
1 κιλό αρακάς, 8 αγκινάρες καθαρισμένες και κομμένες,
1 κούπα ελαιόλαδο, 2 πατάτες κομμένες, 1 καρότο
κομμένο σε ροδέλες, 4 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα,
1 ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, Μισή κούπα ντοματάκια
κονσέρβα, 1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας, Λίγο άνηθο,
Αλάτι –πιπέρι, Χυμός από 1 λεμόνι
Διαδικασία
Βάζουμε τις αγκινάρες σε νερό με λίγο λεμόνι. Ζεσταίνουμε
ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια
Προσθέτουμε το καρότο, τον αρακά, την ντομάτα και τον
πελτέ. Σιγοβράζουμε και προσθέτουμε τις αγκινάρες και
τις πατάτες. Συμπληρώνουμε με νερό στα ¾ του φαγητού
και Αλατοπιπερώνουμε. Σιγοβράζουμε με σκεπασμένο
καπάκι και στο τέλος προσθέτουμε τον άνηθο. Ο αρακάς με
αγκινάρες και πατάτες είναι έτοιμος! Εάν θέλετε μπορείτε να
προσθέσετε και πράσο.

Αρακάς με κοτόπουλο και ρύζι (nostimada.gr)
Yλικά
1 κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες, μιάμιση κούπα αρακάς,
μιάμιση κούπα ρύζι, 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια
ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 3 ντομάτες
ψιλοκομμένες, 3 κούπες ζωμός κοτόπουλου, Αλάτι-πιπέρι
Διαδικασία
Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο
Ροδίζουμε το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές ανακατεύοντας
Προσθέτουμε το ρύζι, το κρεμμύδι και το σκόρδο
Ανακατεύουμε και προσθέτουμε την ντομάτα και τον ζωμό
Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε για 40 λεπτά
Στο τέλος, ένα τέταρτο πριν, ρίχνουμε και τον αρακά
Ο αρακάς με κοτόπουλο και ρύζι είναι έτοιμος! Μπορείτε να
προσθέσετε και καρότο.

Μοσχάρι με αρακά και πατάτες
Τι χρειαζόμαστε:
1 κούπα λάδι, 1 κιλό μοσχαράκι(κομμένο σε μικρά
κομματάκια), 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 pummaro, 2
κουταλιές κέτσαπ, 1 κιλό αρακά, μισή κούπα μαϊντανό,
αλάτι, λίγη ζάχαρη, πιπέρι, 4-5 πατάτες μεγαλούτσικες
(κομμένες σε κύβους), 1 ποτήρι κρασί κόκκινο.
Πώς το κάνουμε:
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το λάδι μας σε δυνατή φωτιά να
κάψει και βάζουμε το μοσχαράκι μας και το τσιγαρίζουμε
μέχρι να ροδοκοκκινίσει. Βάζουμε και τη ζάχαρη (το
ανακατεύουμε που και που). Στο τέλος του τσιγαρίσματος
βάζουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε μέχρι να μαραθεί.
Βάζουμε το κρασάκι μας και το ανακατεύουμε για ένα
λεπτό. Μετά βάζουμε το pummaro, την κέτσαπ, το αλάτι
και το πιπέρι ανακατεύουμε λίγο και σκεπάζουμε την
κατσαρόλα μας. Όταν μαλακώσει το μοσχαράκι μας λίγο
βάζουμε τον αρακά, τις πατάτες, τον μαϊντανό και λίγο νερό (ένα με ενάμιση ποτήρι) και σιγοβράζουμε μέχρι να
μαλακώσει το μοσχαράκι και ο αρακάς να μείνει με τη σάλτσα. Αν χρειαστεί βάζετε λίγο νερό ακόμα...έτοιμο... λίγα
μυστικά ακόμα: Άντι για pummaro μπορείτε να βάλετε φρέσκια ντοματούλα...θα αλλάξει πάρα πολύ η γεύση...!!!
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Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ

Π

αιδί του 1948 και αυτή. Από
το χωριό Δίλοφο του Έβρου.
«Μικρή Μόσχα» το έλεγαν στα
χρόνια του πολέμου. Εγώ δεν ήξερα
τι θα πει αυτό. Το άκουγα όμως…
Κάπως
έτσι
αρχίζουμε
την
κουβέντα και γίνεται όλο και πιο
συναρπαστική. Και συνεχίζει η
Βαγγελίτσα:
«Εγώ, μικρό παιδί ήμουν. Από
αγροτική οικογένεια, με πολλά
παιδιά όπως ήταν τότε. Πέντε
αγόρια κι εγώ το κορίτσι της
οικογένειας. Τα δύο μεγάλα αδέρφια
μου έφυγαν στο βουνό κυνηγημένα
βέβαια. Η ιστορία μου είναι πορεία
μικρού παιδιού στη δίνη του
πολέμου. Όπως θυμάμαι, ξαφνικά
μας πήρανε τα μικρά αδέρφια και
μένα. Ξέρεις, ήταν τα... παλικάρια
της Φρειδερίκης. Οι γονείς μας δεν
ήξεραν τίποτα. Λίγες μέρες πριν,
ζούσαμε τον τρόμο στο χωριό μας.
Οι
ΜΑΥδες χτυπούσαν παντού.
Μεγάλη αναστάτωση είχαμε στα
σπίτια μας, στα χωριά μας. Βάζανε
φωτιές παντού. Καίγανε σπίτια και
χωριά. Βασάνιζαν και χτυπούσαν…
Έτσι φύγανε τα μεγάλα μου
αδέρφια στο βουνό, για να σωθούν.
Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε γιατί
είχε και άλλα μικρά παιδιά. Τον
βασανίζανε όμως καθημερινά. Ξύλο
και πάλι ξύλο. Του ξεριζώσανε τα
μουστάκια τρίχα, τρίχα.
Περνούσαν από σπίτι σε σπίτι οι
ΜΑΥδες και ρωτούσαν που είναι ο
άντρας σου, που είναι τα παιδιά
σου… Και μετά, εδώ φωτιά… εκεί
φωτιά. Και ο κόσμος αλαφιασμένος.
Όταν μας μάζεψαν, τα παλικάρια
της Φρειδερίκης, μας στοιβάξανε
σαν τα πρόβατα στο βαγόνι
και με τραίνο φτάνουμε στην
Αλεξανδρούπολη. Το τι γινότανε
εκεί μέσα δεν περιγράφεται…
Μάτια
πλημμυρισμένα.
Μάτια
βουρκωμένα. Μάτια καρφωμένα στο
ΓΙΑΤΙ, ΓΙΑΤΙ, ΓΙΑΤΙ. Έτσι φτάσαμε
στην Αλεξανδρούπολη. Ήμασταν
πολλά, μα πάρα πολλά παιδιά. Μας
βάλανε σ’ ένα σχολείο. Αυτή ήταν και
η αιτία, όπως έμαθα αργότερα, που
οι αντάρτες ανατίναξαν τη γέφυρα
λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη.
Ήθελαν να σταματήσουν αυτό το
κακό»…

Καλημέρα 1

Και δε μπορώ να μην ρωτήσω το
τι και το πώς ,εγώ που μουδιάζω
όταν ακούω αυτή την ιστορία. Και
μετράω γρήγορα στο μυαλό μου τα
χρόνια που περάσανε. Ακούω την
Βαγγελίτσα να τα λέει σα να ήταν
χτες. Κι όμως, περάσανε 65 χρόνια.
Και τότε δεν κρατιέμαι και πάλι
την ρωτώ πως τα θυμάται τόσο
ζωντανά… Και η Βαγγελίτσα δεν
αργεί. «Τα θυμάμαι γιατί χρόνια τα
συζητούσαμε και με την μαμά μου
και μου έμειναν βαθιά χαραγμένα
κάποια πράγματα και γεγονότα».
Λίγη
ανάσα
παίρνουμε
και
συνεχίζουμε αυτή την συναρπαστική
αλλά ταυτόχρονα πονεμένη ιστορία
Πολέμου. Επανερχόμαστε στο θέμα
μας.
«Κάποια παιδιά από το σχολείο που
μας κρατούσαν έφυγαν με τραίνα
προς Αθήνα ίσως και πιο κάτω… σε
άγνωστο ταξίδι ζωής. Έφυγαν πριν
την ανατίναξη της γέφυρας… Εμείς,
περιμέναμε τη σειρά μας… Δεν
προλάβαμε να φύγουμε από εκεί
και πιο κάτω. Σταματήσαμε στην
Αλεξανδρούπολη. Ακόμη, ήμασταν
πολλά παιδιά. Μας κλείσανε
θυμάμαι εκεί στο σχολείο, μας
δώσανε παπούτσια, ρούχα, μακριά
φουστάνια και μας έλεγαν πως δε
μας θέλουν οι γονείς μας. Όταν όμως
έμαθαν οι γονείς μας πως είμαστε
ακόμη
στην
Αλεξανδρούπολη,
τότε ήρθαν όπως, όπως εκεί στο
σχολείο. Δεν ξέρω πως. Ξέρω μόνο
πως η μαμά μου για να μας πάρει
πίσω, μας αγόρασε με λίγες λίρες
πληρώνοντας τους φύλακες».
Ε, ΟΧΙ… Δεν αντέχω, άλλο και τούτο
πάλι. Δηλαδή, πλήρωσε η μάνα σας
για να πάρει πίσω τα παιδιά της;
Τα δικά της παιδιά; Ρωτώ γεμάτη
πίκρα και οργή.
«Ναι, ναι πλήρωσε, ήταν κι άλλες
3 με 4 γυναίκες, μανάδες κι όλες
για τον ίδιο σκοπό. Λαχτάρα
μεγάλη, οργή. Μπόρεσαν όμως και
μας πήρανε. Και τώρα για πού;
Γυρνούσαμε θυμάμαι με τα πόδια
σε κείνα τα άγνωστα για μένα μέρη.
Πηγαίναμε πότε εδώ και πότε εκεί.
Όχι βέβαια με τραίνο ή αυτοκίνητο
αλλά με τα πόδια. Δεν ξέρω μετά
από πόσο καιρό φτάσαμε σε κάποιο
χωριό. Και μετά, ήμασταν και

τυχεροί. Δεν άργησαν, οι αντάρτες
δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια.
Σπίτι μιλούσαν με τους γονείς μας.
Και τότε, τι να κάνανε οι γονείς μας;
Τα χωριά μας καμένα, τα σπίτια μας
το ίδιο, τώρα κινδύνευε και η ζωή
μας. Μας δίνανε στους αντάρτες
όπως όπως για να μας σώσουν. Μας
δίνανε για να μας γλιτώσουν από το
κακό που έρχεται. Κάποια στιγμή,
μας μάζεψαν οι αντάρτες. Θυμάμαι
πως περάσαμε τον ποταμό Έβρο
όπως τα άκουγα τότε, μικρή. Ξέρεις,
με τα πόδια μέσα απ’ τα νερά. Και
μας φωνάζανε γρήγορα, γρήγορα.
Τρέχαμε σαν κυνηγημένοι… Ακόμη,
οι φωνές με αυτό το «γρήγορα,
γρήγορα» βουίζουν στα αυτιά μου,
κι ας περάσανε 65 χρόνια από τότε.
Ήταν καλοκαίρι θυμάμαι γιατί το
νερό ήταν ρηχό εκεί, στο πέρασμά
μας, στον Έβρο. Τότε λιγοστεύανε
τα νερά λόγω ξηρασίας κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Και
πώς να μην θυμάμαι τούτες τις
στιγμές όταν περνούσαμε το
ποτάμι; Εκεί, μέσα στο νερό, έχασα
το παπουτσάκι μου και φώναζα,
φώναζα όσο μπορούσα «έχασα,
έχασα, έχασα… κι από την λαχτάρα
μου δεν έβγαιναν άλλες λέξεις.
Και τότε, οι συνοδοί μας τρέχανε,
τρέχανε να με προλάβουν. Και τους
άκουγα να λένε «Μη φωνάζεις,
μη φωνάζεις, θα μας ακούσουν».
Και μου βάζανε γρήγορα το χέρι
στο στόμα για να σταματήσω. Κι
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εγώ, πώς να καταλάβω αυτό που
μου συμβαίνει; Πώς να καταλάβω
πως είμαστε κυνηγημένοι; Μόνο
το χάδι των ανθρώπων που μας
συνόδευαν
στην
πεζοπορία,
αυτοί με καθησύχασαν για λίγο.
Θυμάμαι τις καλαμιές. Εκεί μέσα
κρυβόμασταν. Δεν έπρεπε ούτε
να κουνηθούμε. Εκεί, μέσα στις
καλαμιές στεκόμασταν ακίνητοι,
εμείς τα παιδιά. Κι ήμασταν τόσο
κουρασμένα, που πραγματικά δεν
είχαμε κανένα επεισόδιο. Τώρα
ξέραμε να φυλάξουμε την ψυχή μας.
Ξέραμε πως οι ΜΑΥδες ακόμη στην
όχθη του ποταμιού μας περιμένουν
έτοιμοι να μας αρπάξουν. Το
δύσκολο ήταν πως στην όχθη κάπου
αλλού μας περίμεναν και οι Τούρκοι
γείτονες μας… Βλέπεις, ο Έβρος έχει
σύνορα και με τη Βουλγαρία και με
την Τουρκία.
Επιτέλους, μπήκαμε στη Βουλγαρία.
Τότε, βλέπουμε αυτοκίνητα να
πλησιάζουν. Ήταν μεγάλα. Ίσως
και έτσι να τα βλέπανε τα δικά
μας ματάκια. Εκεί κοντά μας
σταματάνε. Τότε βλέπουμε από
μέσα να κατεβαίνουν στρατιώτες.
Ίσως για ασκήσεις… Και τώρα,
είναι η σειρά μας. Μας βάζουν μέσα
ένα, ένα στα κλειστά αυτοκίνητα.
Αργότερα έμαθα πως ήμασταν στο
Σφίλινγκραντ της Βουλγαρίας. Και
από εκεί, πάλι στο μακρινό μας
ταξίδι… ως τη ως τη Σόφια. Τώρα
δεν μας κυνηγάνε πια. Σα να μην
φωνάζουν εκείνο το «Σιγά, σιγά
στις καλαμιές», εκείνο το «γρήγορα
και πιο γρήγορα». Δεν τα ακούω…
Κάτι έχει αλλάξει…
Εκεί στη Σόφια κατεβήκαμε. Μας
βάλανε στη σειρά ανάλογα με
το ύψος και την ηλικία μας. Εκεί,
είχα κοντά μου και τον αδερφό μου
τον Γιάννη. Ήταν πιο μικρός. Στη
Βουλγαρία πέρασε και ο μπαμπάς
μου. Ήταν άγνωστο που…
Τον αδερφό μου ήθελαν να τον
πάρουν. Κάπου αλλού θα πήγαινε.
Ίσως με την ηλικία του. Μα η μαμά
μας τώρα πια δεν το άντεχε και
αυτό. Δεν ήθελε να τον αφήσει από
κοντά της. Έκλεγε κι έλεγε πως
έδωσε στον αγώνα τα δύο μεγάλα
της παιδιά και τώρα να δώσει κι
εμάς; Δεν μπορεί, δεν το αντέχει.
Μας κράταγε σφιχτά.
Εκεί χωρίσαμε. Η μαμά μας φεύγει
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και φτάνει στη Σινάια της Ρουμανίας.
Εγώ, έφτασα στο Γκάμπροβο
της Βουλγαρίας. Ο μικρός μου
αδερφός έφτασε στο Μπάνκε της
Βουλγαρίας. Σκορπίσαμε σαν τα
πουλιά. Μετά έφυγα για την πόλη
Στάρα Ζαγκόρα. Εκεί είχα και
περιπέτειες. Ήμουν τη μία εδώ και
την άλλη από εκεί… και πολλές
φορές κρυφά… Ήθελαν βλέπεις
να με προστατεύσουν. Έπαιρναν
και τα μέτρα τους. Ξέρεις, είχαν
ευθύνες πολλές. Τώρα πήγαινα και
στο σχολείο. Το 1952 αρχίσαμε να
πηγαίνουμε και σε κατασκηνώσεις.
Άγνωστα πράγματα για μας… Εκείνη
τη χρονιά του 1952 αρρώστησα από
σκωληκοειδίτιδα.
Ήμουν παιδί, βλέπεις. Δεν έδινα και
σημασία. Άλλωστε που και σε ποιόν
να το πω; Όλοι τρέχανε πάνω,
κάτω… Με πήγαν στο νοσοκομείο.
Δεν ξέρω που και πως η Οργάνωση
των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων
βρήκαν τον μπαμπά μου. Ήρθε
όπως, όπως… Εγώ όμως μεγάλωσα.
Ήμουν στην Τετάρτη δημοτικού.
Σα να περάσανε πολλά χρόνια.
Άρχισα να ξεχνάω τους γονείς μου,
τι φυσιογνωμία τους…
Εκεί στο νοσοκομείο, μου είπαν
πως ήρθε ο μπαμπάς μου. Εγώ,
σηκώθηκα να πιώ νερό κι εκεί δεν
ξέρω τι άλλο έκανα… Ήμουν βαριά
άρρωστη. Που και πώς να τον
γνώριζα; Είδαν τόσα και τόσα τα
ματάκια μου. Έβλεπα μπροστά μου
έναν άνθρωπο με μεγάλα μουστάκια,
ντυμένος
με
χλαίνη
ακόμη,
αδύνατος και ταλαιπωρημένος.
Άγνωστος για μένα. Μου φαίνονταν
πως περάσανε χρόνια και χρόνια.
Εκεί, στο νοσοκομείο έβλεπα τον
πατέρα μου σαν έναν ξένο. Και τον
ρωτούσα απορημένη ποιος είναι…
Κι έλεγα στον διπλανό μου πως δεν
τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω… Και το
κεφάλι μου κάτω… Κι αυτός να μου
φωνάζει πνιγμένος στα δάκρυα πως
είναι ο πατέρας μου.
Ήταν σκηνές απίστευτες, κι όμως
αληθινές. Στιγμές γεμάτες πόνο.
Και τότε, λίγο αργότερα μου
ανακοίνωσαν πως φεύγω για τη
Ρουμανία. Δε χάρηκα στην αρχή.
Είπα πως δε θέλω να πάω στη
χώρα αυτή γιατί μόνο μαμαλίγκα
θα τρώω. Έτσι άκουγα… Μόνο
κατσαμάκι τρώνε εκεί. Και ήρθε

η ώρα. Ο Ερυθρός Σταυρός, μας
ενημέρωσε πως εγώ και ο αδερφός
μου θα πάμε στη Ρουμανία και μαζί
μας θα είναι ακόμη ένας αδερφός
μας.
Και τότε, αρχίζει πάλι το ταξίδι
της ζωής μας. Μας άλλαξαν, μας
καθάρισαν, μας δώσανε καινούργια
ρουχαλάκια και μας κούρεψαν…
Σα να μας βγάλανε από το κουτί.
Καθαρά, περιποιημένα παιδιά.
Έτοιμα για τη ζωή… Και ταξιδεύουμε
με το τραίνο μέχρι το Βουκουρέστι
της Ρουμανίας. Εκεί μας παρέλαβε
άλλος.
Και
πηγαίναμε
από
άγνωστο σε άγνωστο μέρος κι από
πόλη σε πόλη. Όλα καινούργια
για μας. Είχαμε και αδερφό στην
πόλη Κραϊόβα. Δούλευε εκεί, στο
εργοστάσιο
Ηλεκτροπουτέρε.
Φτάσαμε στο σταθμό. Ξέραμε, πάλι
κάποιος θα μας περιμένει. Κοιτάγαμε
πότε αριστερά και πότε δεξιά… Και
ξαφνικά βλέπουμε κάποιον να μας
κοιτάει πότε μπρος και πότε πίσω
και πότε γύρω, γύρω.
Κάποια στιγμή μάς πλησιάζει. Μας
ρωτάει στα Ελληνικά. Έλα Χρήστο,
ακούμε ξαφνικά. Πότε ήρθες; Και
τότε βεβαιώνεται. Μας ρωτάει πάλι
για σιγουριά… Μήπως και είμαστε
τα παιδιά της θείας Χρυσής… Ναι,
ναι, πεταγόμαστε. Αρχίζει μέσα να
φτερουγίζει η καρδία μας. Καιρό
είχαμε να ακούσουμε αυτόν τον
χτύπο της καρδιάς μας. Και τότε, μας
παίρνει από το χέρι και φεύγουμε.
Πρώτη φορά αισθανόμαστε το χέρι
σωτηρίας μας τόσο έντονα. Μα τόσο
έντονα. Ήταν το κάτι άλλο.
Τώρα πηγαίναμε πια στο σπίτι
μας…
Μετά από τόσες ταλαιπωρίες
αρχίσαμε να ακούμε άγνωστες
λέξεις για μας. Τώρα, άκουγα να
λένε «το σπίτι μας». Καιρό είχα να
την ακούσω. Ίσως από τον καιρό
που ζούσαμε στο χωριό μου… Και
πάλι ήμουν παιδί ακόμα… Φτάνουμε
σ’ ένα σπίτι. Εκεί, η μαμά μου μόλις
λούστηκε κι έκανε τις δουλειές
της αμέριμνη. Δεν ήξερε τίποτα.
Δεν περίμενε κανέναν. Και την
ρωτάει ο συνοδός μας πειράζοντάς
την: «Έτοιμη είσαι; Περιμένεις
επισκέπτες»; Και η μαμά μου δεν
αργεί. Και βέβαια, χίλιοι καλοί
χωράνε στο σπιτικό μας.
Ακόμη δεν κατάλαβε τι την περιμένει.
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Μαζεύει πάνω γρήγορα, γρήγορα
τα βρεγμένα μαλλιά της. Έτσι,
δεμένα τα μαλλάκια της, έτοιμη να
υποδεχτεί τους επισκέπτες. Και τότε
ακούμε πάλι: «Θεία Χρύση, ξέρεις,
δεν είμαι μόνος, έχω μαζί μου και
άλλους δύο που δεν έχουν που να
πάνε απόψε»… Η μάνα μας δεν μας
γνώρισε ακόμα. Είχαμε μεγαλώσει
κιόλα. Εγώ ήμουν κουρεμένη σαν
αγόρι αλλά και ντυμένη σαν αγόρι.
Ήμουν 9 με 10 χρονών κι έδειχνα
για επτά. Μικρό και αδύνατο.
Ταλαιπωρημένη
και από την
αρρώστια μου. Κουρασμένη. Είναι
ήρεμη ακόμη η μάνα μας. Δεν
μας γνωρίζει. Μας πλησιάζει και
μας ρωτάει ποια παιδιά είμαστε,
τίνος είμαστε… Στην αρχή είμαστε
σφιγμένα. Ούτε εμείς ξέρουμε
τίποτα. Καθόμαστε δίπλα, δίπλα…
Χαλαρώνουμε σιγά, σιγά. Λένε
και κάνα αστειάκι μεταξύ τους
οι μεγάλοι… Και τότε, γέλασα…
Εκεί η μάνα μας πάγωσε. Κόντεψε
να μείνει. Τότε, και μόνο τότε με
γνώρισε από τα δόντια μου. Ήταν
μπροστά με λίγο κενό… Και ήταν το
σημάδι της μάνας μου. Ήταν στιγμές
που δεν περιγράφονται με λόγια.
Ήταν η μάνα που κατέρρευσε…
Ήταν η στιγμή που κι εγώ τα έχασα.
Τότε
κατάλαβα.
Κατέρρευσα.
Ντρεπόμουν να της πω και μαμά.
Είχα πει μαμά στις γυναίκες που
με φρόντιζαν εκεί, στους Παιδικούς
Σταθμούς. Και τώρα δεν τη γνώριζα,
δεν την ήξερα. Την άλλη μέρα ήρθε
πάλι ο Χρήστος. Ήταν από τα δικά
μας μέρη, από τον Έβρο. Ήξερε τον
αδερφό μου από το βουνό. Ήταν
μαζί.
Εγώ, ακόμη να συνέλθω. Έπρεπε να
ζήσω την πραγματικότητα. Ακόμη
ντρεπόμουν και χωνόμουνα πότε
κάτω από τα κρεβάτια και πότε πίσω
από την πόρτα. Σ’ αυτό το σπίτι
μεγάλωσα μέχρι την έβδομη τάξη
του δημοτικού. Και τώρα, μεγάλη
πια, φεύγω για την πόλη Σιμπίου
και μετά στην πόλη Οράντια όπου
ξανασμίξαμε οικογενειακά. Εδώ και
παντρεύτηκα. Ρουμάνος ο σύζυγος.
Αρχίσαμε με πολύ σκληρή δουλειά
να κτίζουμε τα όνειρά μας, το σπίτι
μας. Αγοράσαμε και σπίτι εκεί στη
Ρουμανία. Και ήταν μεγάλο. Με
τέσσερα δωμάτια. Αγοράσαμε και
δύο αυτοκίνητα. Αποκτήσαμε και
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δύο διαμάντια - αγόρι και κορίτσι.
Και μας χτυπάνε την πόρτα τα
γεγονότα. Πέφτει η χούντα το
1974. Προβληματισμός μεγάλος
στους ξενιτεμένους. Κουβέντα πολύ
στα σπίτια μας. Έντονες κουβέντες
παντού. Πολλά τα χρόνια της
ξενιτιάς. Και τώρα εμείς αρχίζουμε
νοητά και πάλι να σχεδιάζουμε το
ταξίδι της επιστροφής. Δεν ήταν
ίδιο με τα ταξίδια που γνώρισα στα
παιδικά μου χρόνια.
Τώρα, εμείς αποφασίζουμε για το
ταξίδι στην Πατρίδα. Είναι το ταξίδι
της επιστροφής. Και δεν αργούνε
τα χαρτιά… Και ο Επαναπατρισμός
μου είναι γεγονός. Και ήταν
τότε που μόλις στη Ρουμανία επί
Τσαουσέσκου, ψηφίστηκε νόμος
που μπορούσαμε να φύγουμε για
την Ελλάδα, αλλά όχι με αποσκευές.
Ήταν στα τέλη του 1989 με 1990.
Εμείς όμως δουλέψαμε σκληρά και
για πολλά χρόνια. Και κάναμε και
μεγάλο νοικοκυριό. Επιτρέπονταν
μόνο δύο βαλίτσες στα χέρια μας…
Ό
άντρας
μου
δούλευε
ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, κι
εγώ δούλευα. Ήμουν υπάλληλος
διοικητικός. Ήμουν πρωτοπόρα
πολλές φορές. Εδώ φωτογραφίες,
εκεί φωτογραφίες πρωτοπορίας.
Και τώρα τα μαζεύουμε για την
Πατρίδα. Το μυαλό μου πήγαινε
πότε στο χτες και πότε στο αύριο.
Θυμόμουν τα περπατήματα στις
καλαμιές. Και τώρα ήρθε πάλι η
ώρα μας, η στιγμή μας. Ήμουν 4
με 5 χρονών τότε, κι αυτό το ξέρω
όχι στην πραγματική
διάσταση
των χρόνων… Κι όταν ρωτούσα
πολλές φορές τη μάνα μας για το
πότε γεννήθηκα μου έλεγε «τότε,
που ήρθαν οι Γερμανοί». Και όταν
τη ρωτούσα ποιόν μήνα, άκουγα
«όταν μαζεύαμε τα σταφύλια».
Ακόμη και τώρα υποθέτω πως ήταν
το ‘40 με 42 όταν γεννήθηκα. Στην
πόλη μας, στη Ρουμανία, μείναμε
από τους τελευταίους Έλληνες.
Επαναπατριστήκαμε μαζί με τη
«Νίκη του βουνού» όπως άκουγα
να τη φωνάζουν. Αλλά μπερδεμένη
ήμουν γιατί πότε Νίκη και πότε
Ελένη άκουγα να τη φωνάζουν…
Αργότερα έμαθα πως το Νίκη ήταν
στο βουνό, στον Εμφύλιο και το
Ελένη ήταν όνομα στα χαρτιά της,
στο χωριό της. Πάλι η Νίκη μας

βοήθησε. Μας πήρε τα πράγματα,
τις αποσκευές μας στο βαγόνι τους.
Μαζί με τα δικά της ήταν και τα
δικά μας.
Και τώρα αποχαιρετούμε την
Ρουμανία, τη χώρα που μας
αγκάλιασε. Και τώρα, αρχίζουν
άλλα προβλήματα. Και που να
πάμε; Που να τα αφήσουμε; Στα
πεζοδρόμια της Αθήνας; Αφήσαμε
σπίτι, αυτοκίνητα… και ήρθαμε
στην Ελλάδα με δύο βαλίτσες στο
τραίνο. Αντέξαμε. Ο χρόνος πέρασε.
Στην αρχή δούλευα ως αποκλειστική
νοσοκόμα. Μέρα νύχτα στη δουλειά.
Το ίδιο και η κόρη μου. Είχε
βγάλει τη σχολή νοσοκόμων στη
Ρουμανία. Ο γιος μας ήταν στην
έκτη δημοτικού. Μόλις ξεπετάχτηκε,
άρχισε και αυτός να τρέχει. Δούλευε
όπου, όπου. Δε σταματούσε.
Πηγαίναμε από μια δουλειά στην
άλλη. Δύσκολα ανταμώναμε στο
σπίτι. Βρήκαμε κι ένα σπίτι αρκετά
μεγάλο. Δεν ξέραμε από ενοίκια στη
Ρουμανία. Τώρα πληρώναμε πολλά.
Ήταν τα ενοίκια που δεν ξέραμε».
Και ανάσα δεν παίρνουμε με την
Βαγγελίτσα. Ήταν μακρύς ο δρόμος
της ζωής της. Ελλάδα- ΒουλγαρίαΡουμανία και πάλι Ελλάδα…
«Αποφασίζω και τολμώ, πηγαίνω
στην Τράπεζα. Και λέω πως
είμαι
Πολιτικός
Πρόσφυγας.
Επαναπατρίστηκα.
Ήρθα
από
τη Ρουμανία. Μεγάλες κουβέντες
για την εποχή εκείνη. Ήταν πόνος
ψυχής. Ήταν τα στοιχεία μου. Ήταν
η ταυτότητά μου. Ναι, ήταν και
τίτλος τιμής που δεν τον έκρυβα.
Και συνεχίζω χωρίς παύση: έχω
και δύο παιδιά και ο άντρας μου
είναι Ρουμάνος. Θέλω λεφτά για να
αγοράσω σπίτι. Ο άνθρωπος αυτός,
ο υπάλληλος, με άκουγε με προσοχή.
Με κοίταγε, με ξανακοίταγε και στο
τέλος αρχίζουν οι ερωτήσεις και οι
απαντήσεις: Έχεις αυτοκίνητο; Δεν
έχω απαντώ. Έχεις χωράφια; Ναι
απαντώ γρήγορα. Χαρούμενη. Είναι
στο χωριό μου στο Δίλοφο, πάνω
στον Έβρο.
Ας είναι καλά ο άνθρωπος αυτός.
Ίσως τον συγκίνησε η ιστορία μου.
Όλο δεν και δεν του απαντούσα.
Αφού δεν είχα και τίποτα. Και
τότε δεν αργεί. Τηλεφωνεί στην
Κοινότητα και ζητάει πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις. Μου δίνει κουράγιο.
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Ήθελε να με βοηθήσει. Το
καταλάβαινα. Θα τα βρούμε όλα.
Δεν είναι τίποτα. Και τότε, εκεί
στην τράπεζα αποφασίζουν να με
βοηθήσουν. Και παίρνω τα χαρτιά
της Κοινότητας. Και τι να δω…
Αντί για Παυλίδου που είχαμε το
επίθετο, μόνο εγώ είμαι Παυλάκη!
Άλλο πάλι τούτο. Και τρέχει το
μυαλό μου πίσω στο χρόνο. Και λέω
φωναχτά πως γεννήθηκα τότε που
ήρθαν οι Γερμανοί, τον μήνα που
μαζεύαμε τα σταφύλια και τώρα
από Παυλίδου γίνομαι Παυλάκη…
Ακούω τη Βαγγελίτσα με μεγάλη
προσοχή. Είναι ψύχραιμη. Δάκρυα
με πλημυρίζουν. Ξέρω κι εγώ από
Επαναπατρισμό. Άλλες εμπειρίες
έχω. Αλλά τούτα εδώ που ακούω
με
σοκάρουν.
Κρατιέμαι.
Δε
θέλω να φανώ. Και συνεχίζουμε
μουδιασμένες την κουβέντα μας
και πάμε παρακάτω.
«Έχασα και το 1940 με 1942 και
τώρα διαβάζω ότι γεννήθηκα
το 1937. Δηλαδή, φορτώνομαι
και πέντε χρόνια παραπάνω.
Υποθέτω πολλά. Δεν το πιστεύω.
Όλα τα αδέρφια μου και οι γονείς
γράφονται Παυλίδης και μόνο
εγώ είμαι Παυλάκη. Προσπαθώ
να λύσω το γρίφο. Σταματώ στην
ηλικία μου και τότε θυμάμαι πως ο
αδερφός μου Βαγγέλης γεννήθηκε
το 1937 και του βάλανε δική μου
χρονολογία. Του κόψανε και πέντε
χρόνια. Ίσως να μας μπέρδεψαν.
Ίσως και να κάψανε τα χαρτιά
της Κοινότητας όπως και τα σπίτια
μας. Τότε, στα χρόνια του πολέμου,
οι ΜΑΥδες κάψανε τα πάντα στο
χωριό μας. Ξέρουμε πως κι εδώ στην
Πατρίδα θα τα καταφέρουμε. Να
όμως που δεν πρόσεχα την υγεία
μου. Δουλεύαμε σαν τα σκυλιά.
Και τότε, δεν αργεί το «μπάι πας».
Και κάνουμε την επέμβαση και
μέσα στο μήνα πάω στη δουλειά.
Πουθενά δεν μπορούσα να πω τον
πόνο μου. Δεν είχα και χρόνο. Ήταν
τότε που σπούδαζα και παιδί στο
Πανεπιστήμιο. Η κόρη μας και αυτή
δούλευε κι έτρεχε για αναγνώριση
του πτυχίου της. Τώρα το σπίτι
ήταν δικό μας. Τελείωσε και ο
γιός μας. Κι εγώ ακόμη άρρωστη
είμαι. Σκέπτομαι πολλά. Θυμάμαι
στη Ρουμανία ήμουν η Γρεκοαικα,
η Ελληνίδα. Και η καρδιά μου

22

χτυπούσε δυνατά. Ήρθα στην
Ελλάδα και ήμουν η Ρουμάνα για
τους Έλληνες. Τώρα δεν είχα κανένα
όνομα όπως βλέπεις. Έβγαζα μάτι,
μου έλεγα, πότε πρόλαβες, μόλις
ήρθες στην Ελλάδα και αγόρασες
σπίτι… Μόνο εγώ ήξερα το πως…
Τώρα είναι όλα καλά αλλά πέρυσι
έχασα τον άντρα μου. Και αυτό
είναι το πιο δύσκολο. Ζούμε στο
Ρέθυμνο της Κρήτης. Εκεί είναι
τα παιδιά μας. Και συνεχίζω και
κουβαλάω βαριές αναμνήσεις.
Δεν τα λέω, Άννα μου για να
κλαφτούμε. Τα λέω γιατί πολλοί,
μα πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν την
ιστορία μας αυτή. Δεν γνωρίζουν
την ιστορία του Εμφυλίου που
είναι και σύγχρονη, αληθινή. Η
γενιά μας περπάτησε τον χρόνο με
βάσανα, με πόνο και καημούς και
δεν τα έβαλε κάτω. Αυτό είναι μόνο
ένα κομμάτι της ιστορίας και αυτό
μόνο θέλω να θίξω».
Και τώρα εγώ, τι να πω; Ακούω,
γράφω, καταγράφω γεγονότα μιας
εποχής. Ακούσαμε από τους γονείς
μας, από τα παιδιά του ‘48 και
τελειωμό δεν έχουν. Η Ιστορία της
Βαγγελίτσας δεν σηκώνει πολλά.
Σταματώ εδώ και την ευχαριστώ
για την γνωριμία μας, για την
κατάθεση ψυχής.

Κ:
Η
συνεργάτρια
του
περιοδικού μας Άννα Κεφαλέλη
μαζί με τρεις αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης και μαχητές
του ΔΣΕ στο σπίτι της. Η Άννα
ασχολείται με την ιστορία των
αγωνιστών της ΕΑ και του ΔΣΕ
του Έβρου και με τα βιβλία είτε
χειρόγραφα των αναμνήσεων
τους
που
έχουν
γράψει.
Ευχαριστούμε την Άννα που
πάντα μας στέλνει το υλικό που
βρίσκει. Οι δύο μαχητές του
ΔΣΕ, ο Χρήστος Παπαδόπουλος,
κέντρο,
και
ο
Γιάννης
Κατσαγώνας, 1ος δεξιά, ήταν
μαζί στις ανταρτοομάδες που
μείνανε στην Ελλάδα μετά την
υποχώρηση
του
ΔΣΕ
τον
Αύγουστο 1949. Ο Γιάννης έχει
γράψει τις αναμνήσεις του από
τα δύσκολα χρόνια στην Κατοχή
και στο ΔΣΕ, στον οποίο είχαν
καταταχτεί πέντε αδέρφια της
οικογένειάς του. Τον αδερφό
του Θανάση τον εκτέλεσαν οι
Γερμανοί τον Αύγουστο 1944.
Πρώτη αριστερά η Φανούλα.
Στα
επόμενα
τεύχη
του
περιοδικού
μας
θα
σας
μιλήσουμε
για
τις
ανταρτοομάδες του ΔΣΕ που
μείνανε στα βουνά της Ελλάδας
για την ανασυγκρότηση των
κομματικών οργανώσεων του
ΚΚΕ και των λαϊκοδημοκρατικών
οργανώσεων.
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ΑΚΟΜΗ ΤΗ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ
Της Άννας Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη

Μ

α
είναι πολλά τα χρόνια.
Συζητώ με πολλούς. Στιγμές
δύσκολες στα χρόνια του πολέμου
έρχονται και ξαναέρχονται στο
μυαλό μας. Άνθρωποι μεγάλοι,
από κοντινά χωριά. Σήμερα 85- 90
χρονών. Δεν γνωρίζει ο ένας τον
άλλο. Κουβεντιάζω και μαθαίνω για
κείνα τα χρόνια του πολέμου.
Όλοι φύγανε από τα χωριά τους
κυνηγημένοι και κουρασμένοι.
Ο λόγος για τον Χρίστο Π. από την
Ελιά Ορεστιάδας, για την Μαρίκα
Δ. από την Πλάτη Ορεστιάδας και
για τη Νίκη από το χωριό Καναδά
Έβρου.
Όλοι αγροτόπαιδα του Έβρου. Κι εγώ
παιδί της προσφυγιάς, γεννημένη
στα χρόνια της Ειρήνης και του
Σοσιαλισμού. Ακούω, διαβάζω, ρωτώ
και μαθαίνω για κείνα τα χρόνια.
Δεν είναι πρώτη φορά. Μεγάλωσα
με την ιστορία των γονιών μας, των
φίλων μας και συναγωνιστών των
γονιών μας.
Λεβέντες
πολλοί.
Αγωνιστές,
μαχητές, τραυματίες πολέμου οι
περισσότεροι. Κοιτάνε μπροστά κι
ονειρεύονται την επιστροφή στην
Πατρίδα. Δεν έμαθα να τη γράφω με
Πι μικρό. Όλοι θυμούνται την εποχή
της ΕΠΟΝ στα δικά τους χωριά. Και
ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή.
Θυμούνται τα χρόνια της κατοχής,
του τραμπουκισμού, του βιασμού
και της βαρβαρότητας. Μιλώ με
όλους και πολύ συχνά. Και οι τρείς
συνομιλητές μου θυμούνται τον
βάρβαρο της περιοχής. Γι’ αυτόν
γράφει και η μάνα μου στο βιβλίο
«Μια Πεζοπορία της Ζωής και του
Πολέμου». Είναι ο Καραγκένεογλου
που έπαιρνε αράδα τα χωριά τους.
Ήταν ο φόβος και ο τρόμος…
Κάπως έτσι αρχίζει και δυναμώνει
η δυσαρέσκεια των ανθρώπων.
Οργανώνονται. Μικρές ομάδες στην
αρχή και το κίνημα φουντώνει εκεί
στον μακρινό Έβρο. Από κοντά και
τα παιδιά τους. Ακολουθούν τους
πατεράδες τους, τα αδέρφια τους.
Ωριμάζουν γρήγορα και δεν αργούν
να οργανωθούν.
Άλλοι είναι στην ΕΠΟΝ κι άλλοι
οργώνουν και οργανώνουν τα
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χωριά τους εκεί γύρω… Άλλοι πάλι
παίρνουν τον δρόμο του βουνού…
Διαφορετικές διαδρομές. Τρεις που
ξεκινάν για τον αγώνα. Τρεις από
διπλανά χωριά. Όλοι στα άγνωστα
μονοπάτια του αγώνα. Ο καθένας
ξεχωριστά και όλοι μαζί για το δίκαιο
όπως λένε.
Ο Χρήστος Π. ξεκινάει από το χωριό
Ελιά και περπατάει τα βουνά του
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας,
περνάει Βουλγαρία, επιστρέφει στα
βουνά των Σερρών κι από κει με τη
λήξη του πολέμου καταδικάζεται και
για λίγα χρόνια μένει στις φυλακές.
Είναι ο Χρήστος Π. που σήμερα είναι
κάτοικος του χωριού Δίκαια Έβρου.
Άλλη πάλι, η Μαρίκα Δ. ξεκινάει από
την Πλάτη Ορεστιάδας κι έχει τη δική
της διαδρομή. Μακρύς, πολύ μακρύς
ο δρόμος της. Κοιτάζω τον χάρτη
και τρομάζω. Το άκουγα κι από την
μητέρα μου. Έβρος, Γράμμος, Βίτσι…
Κουβαλούσαν
και
τι
δεν
κουβαλούσαν; Αυτά τα όπλα, τις
σφαίρες, την πείνα, τις ψείρες,
τη δίψα, κρύο, χιόνια, βροχές και
δρόμος ατελείωτος.
Παιδιά 17, 18, 19 χρονών. Με πολλές
αναμνήσεις σήμερα που ρωτώ και
ξαναρωτώ… Και δε σταματά η ιστορία
της Μαρίκας. Τελειωμό δεν έχει το
ταξίδι που φτάνει στην μακρινή
Τασκένδη. Τα 35 χρόνια γεμάτα,
εκεί στα ξένα και η επιστροφή στην
Πατρίδα είναι μια άλλη περιπέτεια
ζωής.
Και πού να αντέξω; Πώς να κάνω;
Ακούω και πάλι ακούω. Εγώ, κάνω
το ταξίδι της Ιστορίας. Έτσι φτάνω
και στη Νίκη από το χωριό Καναδά
του Έβρου. Άλλο πάλι τούτο. Άλλη
διαδρομή. Άλλα τα μονοπάτια του
αγώνα. Ξεκινάει από το χωριό της
και περπατάει όπως τόσοι άλλοι
αγωνιστές το δρόμο του αγώνα.
Φτάνει στην περιοχή της Δράμας,
Σερρών, Χαλκιδικής και πάλι πίσω.
Ο τραυματισμός της βαρύς. Χάνει
το φως των ματιών της. Κι όμως,
λίγες μέρες μετά σε εφημερίδα του
1949 με τίτλο «Νέα Γενιά» δήλωνε:
«Δε λυπάμαι που έχασα το φως
των ματιών μου, λυπάμαι που δε
μπορώ να συνεχίσω τον αγώνα

δίπλα στους συναγωνιστές μου». Κι
εγώ, την κοιτάζω αμήχανα. Τι μου
λέει; Άκουσα καλά; Ναι, λίγο ακόμα
και επανέρχομαι. Ναι, λέω βιαστικά
στο μυαλό μου. Ναι, είναι η γενιά
του εμφυλίου… Και ο δρόμος της
Νίκης συνεχίζει. Έφτασε πολιτικός
πρόσφυγας στη Ρουμανία για 35
χρόνια και σήμερα είναι κάτοικος
Βέροιας. Όλοι τους έπαιξαν τη ζωή
τους κορόνα γράμματα. Όλοι τους
είναι περήφανοι για τον αγώνα
τους. Δεν μετάνιωσαν.
Κι εγώ για λίγο ξεφεύγω. Τους
επιφυλάσσω μια έκπληξη. Παίρνω
βαθιά ανάσα. Τους ενημερώνω για
τις προαγωγές που είχαν στο βουνό,
στο ΔΣΕ.
Άλλοι το ήξεραν, όπως η Νίκη κι
άλλοι, ούτε άκουσαν, ούτε διάβασαν
ποτέ καμία αράδα. Τους αρκεί…
είναι περήφανοι… Και συνεχίζω:
Ανθυπολοχαγός ο Χρήστος Π.,
Ανθυπολοχαγός η Μαρίκα Δ.,
Ανθυπολοχαγός
και
Μετάλλιο
Ανδρείας η Νίκη. Ένα δάκρυ κιλά όχι
για τους τίτλους που έλαβαν γνώση
τώρα μετά από 70 χρόνια, αλλά για
κείνους που χάθηκαν στα βουνά.
Σκαλίζοντας την ιστορία βρήκα
τούτα τα χαρτιά. Είναι η ταυτότητα
του αγώνα τους. Είναι η έκπληξη
που θέλω να τους κάνω. Μικρή
παύση σκέψεων και συλλογισμού…
και μετά… σταματάει η κουβέντα.
Λες και είναι συνεννοημένοι κι ας
μιλάω με τον καθένα ξεχωριστά.
Ο καθένας στην κουβέντα έχει τη
δική του στιγμή και εικόνα που
τους σημάδεψε. Και τότε παγώνω.
Μιλάμε και το μυαλό μου τρέχει πότε
στον ένα και πότε στον άλλο.
Τηλεφωνώ στο Χρήστο και μου
αναφέρει το όνομα Πανωραία.
Τηλεφωνώ
στη
Μαρίκα
και
παρακαλάει να μην γράψω γι’
αυτή… για την Πανωραία να
γράψω. Και φτάνω στη Νίκη,
αόμματη του εμφυλίου και λέει ρητά
και κατηγορηματικά… όχι για μένα,
για την Πανωραία κάντο… Γράψε,
γράψε σε παρακαλώ. Κι εγώ τότε
κοκαλώνω. Δεν είναι δυνατόν. Τρεις
άνθρωποι έχουν βαθιά χαραγμένη
στην ψυχή τους την Πανωραία, το
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νεαρό κορίτσι που περίμεναν στα
χωριά τους να τους μιλήσει για την
κατάσταση στην πατρίδα, για τον
αγώνα που έχουν μπροστά τους,
για μια δίκαιη ζωή.
Ήταν η ΠΑΝΩΡΑΙΑ της ΕΠΟΝ όπως
έλεγαν. Ήταν το κορίτσι που λίγο
πριν είχε χάσει και τον πατέρα της.
Αγωνιστής κι αυτός. Και η Πανωραία
έγινε πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη.
Πήρε τη θέση του στον αγώνα. Και δε
μπορώ να μη ρωτήσω για τα στοιχεία
της… Οι ερωτήσεις μου βροχή. Πέστε
μου όνομα, επίθετο, χωριό… Το
Πανωραία είναι το πραγματικό η
ψευδώνυμο;
Εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα. Δεν
ξέρουν. Ο ένας λέει ίσως από το χωριό
Θυρέα, ίσως είναι πραγματικό, ίσως
είναι ψευδώνυμο. Το όνομά της…
Πάμε παρακάτω. Θέλω να μάθω
γιατί ακόμη δακρύζουν για την
Πανωραία…
Και τότε αρχίζει η Ιστορία. Σε
μια μάχη, έξω από τα Δίκαια την
πιάσανε. Τη βασανίσανε και στο
τέλος την φέρανε στην πλατεία του
χωριού. Βγάλανε τον κόσμο στην
πλατεία. Τη δέσανε πίσω από κάρο
και την τρέχανε γύρω, γύρω και
πάνω-κάτω για να την φτύνουν ή
για να τους φοβίσουν. Η Πανωραία
ήταν ακόμη μισοπεθαμένη. Το κεφάλι
της πήγαινε πέρα δώθε. Γέμισε
το κορμί της μώλωπες και πληγές
παντού. Αίματα πολλά, μέχρι που
ξεψύχησε. Και τότε, το κακό μαντάτο
έφτασε στα βουνά… Κυκλοφόρησε
από σπίτι σε σπίτι κι από στόμα σε
στόμα. Κι έμεινε βαθιά χαραγμένο
στη μνήμη των ανθρώπων. Και
σήμερα ακούω τρομαγμένη πως η
ιστορία της Πανωραίας δε σταματά
εδώ. Πρόβλημα μεγάλο… ο θάνατός
της. Και πού να τη θάψουν; Όχι
εδώ. Εκεί. Και πάλι από την αρχή.
Κουβέντα ατελείωτη. Πρόβλημα
μεγάλο για τους άρχοντες του
χωριού και της εποχής. Καταλήξανε…
Μεγάλη απόφαση… Το κορίτσι αυτό
20 χρονών τότε, μέλος της ΕΠΟΝ,
θάφτηκε έξω από το Νεκροταφείο
του χωριού. Εκεί δίπλα στον φράχτη.
Σαν το σκυλί. Έτσι, για να μην
χαλάσει και τους άλλους νεκρούς.
Εκεί απ’ έξω. Και ήταν και απόφαση
του παπά του χωριού. Αααα, τώρα
κατάλαβα γιατί την Πανωραία
δε την ξέχασαν κι ας πέρασαν 70
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χρόνια.
Κι εγώ τώρα τι να κάνω; Από πού
να πιάσω την Ιστορία; Θέλω να
διαβάσω έστω μία αράδα. Θέλω να
ανταποκριθώ σ’ αυτό που μου ζητάνε
αυτοί οι αγωνιστές που μού χαρίζουν
στα 86- 90 τους χρόνια στιγμές και
μαθήματα ιστορίας. Κι ο νους μου
πάει στους γονείς μας που ήταν κι
αυτοί συναγωνιστές τους. Ήταν η
μάνα μου μαζί τους. Από κείνα τα
χωριά. Η Μαρίκα τη θυμήθηκε. Ήταν
το κορίτσι με τα κοτσιδάκια. Μόνο
17 χρονών. Ο Χρήστος τη θυμάται
ακόμη από το χωριό τους και η Νίκη
τη γνώρισε στην ξενιτιά, στα χρόνια
της προσφυγιάς. Κι εγώ, κρατώ
σφιχτά το μολύβι να προλάβω να
γράψω. Λίγες αράδες θέλω μόνο.
Και το μυαλό μου πάει γύρω, γύρω.
Πρέπει να βρω την Πανωραία.
Πώς να αρχίσω και από πού; Με
βασανίζει. Το θέλω πολύ. Επιθυμώ
να βρω την Πανωραία. Περπατώ
σελίδα, σελίδα βιβλία ιστορίας.
Ίσως την ανταμώσω… Διαβάζω το
βιβλίο του Χρήστου Παπαδόπουλου
από το χωριό της μητέρας μου, την
Ελιά Ορεστιάδας με τίτλο « Ζω και
Θυμάμαι ». Σου κόβει την ανάσα
όπως τόσα άλλα βιβλία. Μαρτυρίες
πολλές, αληθινές ιστορίες.
Είμαι προσεκτική. Που ξέρεις, μπορεί
να βρω κάτι. Μπα… ο Χρήστος γράφει
και για τη μάνα μου. Τη συνάντησε
δύο φορές στο βουνό, στα χρόνια
της θύελλας του πολέμου. Αρχίζω
και ελπίζω για την Πανωραία.
Μικρή ελπίδα φτερουγίζει μέσα μου.
Και δεν αργώ. Η σελίδα 112 του
βιβλίου, μού δίνει κάποια στοιχεία.
Λίγες αράδες που τόσο λαχταρώ:
«Για την Πανωραία και την Νίτσα
έμαθα πως ήταν από τη Θυρέα
Διδυμοτείχου. Για την Πανωραία
έμαθα ότι σκοτώθηκε στην Πάλη, σε
επιχείρηση και την πήγαν σκοτωμένη
στα Δίκαια. Και την έβγαλαν στην
πλατεία. Περνούσε ο κόσμος και την
έβλεπαν.
Άλλος λυπόταν που σκοτώθηκε,
διότι ήταν νέα και πολύ όμορφη,
κι άλλοι τη βλαστημούσαν και την
έβριζαν. Άλλοι πάλι, πιο φανατικοί,
την κλοτσούσαν. Έτσι έμαθα
αργότερα, όταν ήρθα στα Δίκαια».
Σε τηλεφωνική μας κουβέντα όμως
δεν το σιγουρέψαμε. Για την τύχη
της Πανωραίας ο Χρήστος έμαθε

πολύ αργότερα. Μεσολάβησαν τα
χρόνια της παρανομίας και των
φυλακών. Για μένα όμως είναι μια
καλή αρχή. Δε σταματώ και όπου
με πάει… Μονολογώ. Σκέφτομαι. Δε
μπορεί, η ιστορία της Πανωραίας
που
συγκλόνισε
τόσο
κόσμο
κάπου πρέπει να την έγραψαν. Οι
συναγωνιστές της ακόμη και σήμερα
για τον ηρωισμό της μιλούν. Όχι.
Εγώ δε σταματώ. Συνεχίζω την
αναζήτηση.
Θα πάω τώρα στα βιβλία « Έπεσαν
για τη ζωή» της Σύγχρονης Εποχής.
Είναι μεγάλα και ασήκωτα. Και
πώς να μην είναι. Κουβαλάνε την
ματωμένη ιστορία του τόπου,
ονόματα ηρώων, αγωνιστών που
δώσανε την ψυχή τους για το
μέλλον. Σελίδες πολλές. Κάθε όνομα
κουβαλάει και μια ιστορία. Τελειωμό
δεν έχουν. Κάθε βιογραφικό και
ιστορία. Όλα βαθιά χαραγμένα στην
ιστορία αυτού του τόπου. Κι εγώ,
πώς να περπατήσω σελίδα, σελίδα;
Πώς να πάρω το βλέμμα μου; Κρατώ
σημειώσεις. Τα χωριά του Έβρου
τα ξέρω λόγω επαγγέλματος και
καταγωγής της μητέρας μου.
Το μολύβι άστραψε. Πολλά χωριά
και πολλοί νεκροί και στον Έβρο. Που
να βρω την Πανωραία; Έχω μόνο
δύο τόμους και η ελπίδα μου έγινε
μικρή χαραμάδα. Δεν εγκαταλείπω
το διάβασμα και όπου με πάει. Κι
όμως… ανέλπιστα σταματώ στη
σελίδα 231, τόμος 7γ. Κοντοστέκομαι.
Δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν.
Σε παρένθεση διαβάζω «ψευδ.
Πανωραία». Πάγωσα για λίγο.
Τώρα πια απλά διαβάζω μία, μία
τις σελίδες και δεν τολμώ να δω
για Πανωραία. Πώς, έτσι; Χωρίς
στοιχεία; Να τολμήσω τι; Δεν έχω
ούτε όνομα και χωριό… Δε σταματώ.
Τα μάτια μου πλημυρίζουν. Εδώ έχει
και χωριό. Είναι αυτό που γράφει
ο Χρήστος στο βιβλίο του. Θυρέα.
Κι εκεί σταματώ. Πρέπει να πάρω
βαθιές ανάσες. Σελίδα 231 και τα
μάτια μου παίζουν. Πότε θολά και
πότε δακρυσμένα.
Διαβάζω φωναχτά: «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥΔΗ ΚΕΡΑΝΑ του Δημήτρη και της
Λαμπρινής
(ψευδ.
Πανωραία).
Γεννήθηκε
στο
χωριό
Θυρέα.
ΕΠΟΝίτισσα . Μέλος του ΚΚΕ. Στις
9-04-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στις 21 Γενάρη του 1948
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στο χωριό Δίκαια Έβρου. Ενώ ήταν με
άλλους συναγωνιστές της στο χωριό,
κυκλώθηκαν από τον εχθρό. Στην
προσπάθειά τους να σπάσουν τον
κλοιό και να φύγουν, τραυματίστηκε
από τα εχθρικά πυρά και σχεδόν
ξεψύχησε αμέσως αγκαλιάζοντας το
όπλο της. Ο εχθρός πήρε το πτώμα
της και το εξέθεσε σε κοινή θέα στο
χωριό Δίκαια».
Αυτό ήταν. Τώρα, θέλω χρόνο.
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω. Πότε
σιγά και πότε φωναχτά. ΝΑΙ. ΕΙΝΑΙ
Η
ΠΑΝΩΡΑΙΑ που ψάχνω έστω
και μια αράδα. Η ΕΠΟΝίτισσα, η
μαχήτρια του ΔΣΕ, από τη Θυρέα
Διδυμοτείχου και την εξέθεσαν στην
πλατεία του χωριού. Τώρα είμαι
σίγουρη. Είμαι σίγουρη όσο ποτέ.
Καμία αμφιβολία. Δεν με άφησε ούτε
να κουραστώ. Σελίδα 231 από τις

715 του τόμου 7γ. του βιβλίου «
Έπεσαν για τη ζωή». Οι διαφορές
αφήγησης μικρές. Ο ηρωισμός και η
λεβεντιά της είναι σε κάθε κουβέντα.
Μάλιστα. Γι’ αυτό η αντάρτισσα
Μαρίκα σήμερα στα 86 της χρόνια
ακόμη κλαίει για την Πανωραία. Γι’
αυτό δεν την ξεχνάει και ο Χρήστος
στο βιβλίο του. Γι’ αυτό η Νίκη ζητά
να γράψω κάτι για την Πανωραία.
Και όλοι μαζί δε θέλουν να πουν για
τον αγώνα τους και για το ΕΓΩ τους.
Σήμερα, 70 χρόνια από τότε ζητούν
να γράψουμε, να μάθουμε εμείς
οι νεότεροι για την ΕΠΟΝίτισσα,
Κομμουνίστρια, Μαχήτρια ΠΑΝΩΡΑΙΑ
που ακολούθησε τον αγώνα του
αγωνιστή πατέρα της που μόλις
είχε χάσει λίγες μέρες πριν… Εδώ
σταματώ. Ενημερώνω έναν, έναν
τους συναγωνιστές της Πανωραίας

για τα νέα που έχω. Δε γλιτώνουμε
ούτε τα δάκρυα. Θέλουμε χρόνο
γιατί οι νεκροί είναι πολλοί.
Εδώ αισθάνομαι την ανακούφιση της
ψυχής μου. Εδώ αισθάνομαι πως
έκανα το καθήκον μου απέναντι σ’
αυτούς τους αγωνιστές που σήμερα
στα 86- 90 τους χρόνια ακόμη
φωνάζουν Αγώνα, Αγώνα και πάλι
Αγώνα. Γράψτε αγώνα και πάλι
αγώνα. Μη σταματάτε παιδιά. «Για
να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά
πολύ». Μας δίνουν ακόμη μαθήματα
ιστορίας. Αυτό το μικρό λιθαράκι
βάζω κι εγώ με την ευκαιρία της
γιορτής της γυναίκας, της ηρωίδας
αγωνίστριας, που μέσα από την
ΕΠΟΝ και ΔΣΕ έδωσε όλες τις
δυνάμεις της στον αγώνα για ένα
καλύτερο αύριο. Υποκλίνομαι στον
αγώνα τους.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Διορθώσεις για τον Χαρίλαο Παταρίδη, τεύχος 6, 2015, Καλημέρα
Ο σ. Στάθης Φωτιάδης που μας έστειλε το κείμενο «Χάρης Παταρίδης» κάνει τις παρακάτω διορθώσεις:
«Ο σ. Χάρης Παταρίδης έγινε μέλος του ΚΚΕ το 1952 και όχι το 1954. Η σύντροφος του επαναπατρίσθηκε
το 1983 και όχι το 1994 και τέλος ο ίδιος συνταξιοδοτήθηκε το 1994 και όχι το 2000».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΣ (1933 – 2015)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ
Έ

φυγε από τη ζωή, ο αγαπημένος
συμπατριώτης
μας
Γιώργος
Καράτζος.
Η ΕΚ Πράγας και το περιοδικό
«Καλημέρα» στέλνει τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
μεγάλου Έλληνα γιατρού στην
Τσεχία, Γιώργου Καράτζου. Όλοι
γνωρίζουμε ότι δεν ήταν μόνο ένας
καλός γιατρός από την Αετομηλίτσα,
αλλά και συγγραφέας, ακαδημαϊκός
και μεγάλος επιστήμονας. Οι Έλληνες
στο Ντβουρ Κράλοβε θα τον θυμούνται
για την αγάπη του για την Ελλάδα
και οτιδήποτε ελληνικό. Πάντα έγραφε
όπως μας είπε σε μία συνέντευξη για
το περιοδικό Καλημέρα, με ελληνική
μουσική... Ήταν ένας ακούραστος
άνθρωπος, ο οποίος έβρισκε χρόνο να
οργανώνει τις ελληνικές βραδιές στο
Ντβουρ Κράλοβε.
Παραθέτουμε την ΄’αφήγησή’ του

Καλημέρα 1

από το βιβλίο “Ο Ελληνισμός της
Τσεχίας” της Τασούλας ΖησάκηHealey, Αθήνα 2009, ΑΡ.ΙΡΙΤΟ.Σ.,
σελ. 118-120

Η αφήγηση του Γιώργου:
«Έχω βραβευτεί με πολλά διπλώματα
και μετάλλια για τη δουλειά μου
και τις επιτυχίες μου ως γιατρός
χειρούργος. Και αυτό με ευχαριστεί
διότι είμαι Έλληνας και ένα από τα
παιδιά που ήρθαμε εδώ το 1948, χωρίς
καν να είχαμε πάει σε σχολείο στην
Ελλάδα, φτωχά, τρομαγμένα από
τον πόλεμο. Με το πείσμα μας, με τη
δουλειά μας αποδείξαμε ότι μπορούμε
να πετύχουμε αυτά που πετύχανε οι
Τσέχοι συμμαθητές μας.
Στον παιδικό σταθμό είχαμε τα
πάντα. Κάθε απόγευμα από τις 5
μέχρι τις 6 μελετούσαμε τα μαθήματά
μας. Αυτό που με στενοχωρούσε ήταν

όταν άκουγα ότι εμείς οι Έλληνες δεν
ξέρουμε τίποτα. Και βέβαια στην αρχή
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δεν ξέραμε τίποτα, είχαμε έρθει από
την Ελλάδα, όπου δεν είχαμε σχολεία
και τις ανέσεις που μας προσφέρανε
εδώ. Αλλά βάλαμε πείσμα και μάθαμε
και αυτά που ξέρανε οι Τσέχοι, ακόμα
και χόκεϊ. Ακόμα και στα μαθήματα
στο σχολείο θέλαμε να τους φτάσουμε,
να δείξουμε ότι ήμασταν ικανοί.
Τελειώναμε με άριστους βαθμούς.
Εγώ ήμουν φιλόδοξος, ήθελα να είμαι
καλός σε όλα.
Και στο βιβλίο μου για τους
παιδικούς σταθμούς, μάλλον μερικοί
δεν το καταλάβανε, δεν κριτικάρω
τους κομμουνιστές, μα ούτε και
την
ιδεολογία.
Κριτικάρω
ένα
στενό σύστημα που οργανώνεται
από
ανθρώπους,
πραγματικούς
ανθρώπους, οι οποίοι φταίνε για τα
λάθη, είτε αυτό το σύστημα είναι
καπιταλιστικό, είτε σοσιαλιστικό.
Οι άνθρωποι φταίνε... Αυτοί που
ξεφεύγανε από τα καθορισμένα
πλαίσια των κανονισμών, των αρχών,
κτλ. Ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής
και μάλιστα στέλεχος. Όλοι οι Βλάχοι
ήταν και κομμουνιστές και μεγάλοι
επαναστάτες. Πολεμούσανε με θάρρος
και πίστη, όπως και όλη η οικογένεια
μου. Εγώ τους σέβομαι, σέβομαι
τον αγώνα τους και γι’ αυτά που
πολεμήσανε. Όλη η οικογένεια μου
πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο,
στο ΔΣΕ και έχουμε χάσει μέλη της
οικογένειας μας στον εμφύλιο, όπως
ήταν η θεία μου που την σκοτώσανε

στα 17 της. Ακόμα και αυτοί που
δεν πολεμήσανε, βοηθούσανε τους
αντάρτες. Ποτέ δεν ήμουνα ενάντια
της δικής μας πλευράς, ούτε και
ενάντια των αιτιών για τις οποίες
πολεμήσανε οι δικοί μας. Δεν
υποστηρίζω τους φασίστες. Πιστεύω
ότι και οι κομμουνιστές, οι Έλληνες
που δουλέψανε και ζήσανε εδώ,
ήθελαν το καλό. Αλλά δυστυχώς κάτι
πήγε στραβά. Εγώ μεγάλωσα με την
ιδεολογία και την πολιτική του ΚΚΕ.
Και ο πατέρας μου και ο παππούς
μου ήταν μεγάλοι κομμουνιστές και
πίστευαν βαθιά στην κομμουνιστική
ιδεολογία. Εγώ προτιμούσα να πάω
κάτω στην Ελλάδα να πολεμήσω, παρά
να κάθομαι σε συνελεύσεις και να
ακούω τα ίδια να επαναλαμβάνονται
χωρίς αποτελέσματα. Τους ανθρώπους
κριτικάρω κι όχι την ιδεολογία.
Εγώ μιλώ για την οργάνωση του
Ντβουρ Κράλοβε και όχι για όλες τις
οργανώσεις. Αυτά πρέπει και τώρα να
τα συζητάμε, να βρούμε τα αίτια για
το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε....
...Γιατί δεν επαναπατρίσθηκα; Με
είχαν καλέσει να δουλέψω στο
νοσοκομείο της Λάρισας, αλλά
έπρεπε πρώτα να πάω στα βουνά ως
γιατρός, να γίνω αγροτικός γιατρός.
Ε, αυτό ήταν κάπως τρελό, διότι εδώ
(Τσεχοσλοβακία) ήμουνα διευθυντής
του χειρουργικού τμήματος, είχα
αρκετή πείρα ως γιατρός-χειρούργος,
και αυτά τα πτυχία και προσόντα δε

μας τα αναγνωρίζανε στην Ελλάδα.
Ένας χειρούργος δε μπορεί να
διακόψει για δύο χρόνια και μετά να
ξαναρχίσει από την αρχή. Εξάλλου
το νοσοκομείο της πόλης Σέμελη είναι
ένα καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο,
με ευρωπαϊκά στάνταρ, 35 κρεβάτια
και με δωμάτια που δεν τους λείπει
τίποτα... Εκτός από αυτό, μου δίνεται
η ευκαιρία να συμμετάσχω σε διεθνές
συνέδρια και να οργανώνω και ο
ίδιος τέτοια στην Τσεχία... Δημοσιεύω
και δικά μου άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά του κλάδου μου. Είμαι και
μέλος του Συμβουλίου Φλεβοτομίας
της Τσεχίας, που αποτελείται από 10
γιατρούς, και είμαι και στο Συμβούλιο
Χειρούργων, αντιπρόεδρος. Και αυτό
μ’ ευχαριστεί διότι είμαι Έλληνας.
Όταν πρωτοπήγα στην Ελλάδα,
στη δεκαετία του ‘80, και είδα τα
νοσοκομεία, μ’ έπιασε μεγάλος καημός.
Κρεβάτια στους διαδρόμους, συγγενείς
των ασθενών να περιφέρονται μέσα
στο νοσοκομείο, μπαίνανε ακόμα
κι όταν ο γιατρός εξέταζε τους
ασθενείς. Θόρυβος. Τώρα αλλάξανε
τα πράγματα και τα νοσοκομεία (στην
Ελλάδα) είναι πιο καλά εξοπλισμένα...
Εμείς εδώ οι γιατροί και τα νοσοκομεία
μας, πάντα είχαμε μια πιο αυστηρή
τακτική και πειθαρχεία....”
Γιώργο, καλό σου ταξίδι! Αιωνία σου η
μνήμη!

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΝΕΟΥΜΑΝΟΒΑ
(1935-2015)
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΕΣ,
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στις 23 Αυγούστου 2015 έφυγε
από τη ζωή η συμπατριώτισσα μας,
Σαββατιανή Σταματάκι-Νεουμάνοβα.
Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά της, σε όλους τους συγγενείς
και φίλους. Η Σαββατιανή ήταν ένας
σεμνός και καλοσυνάτος άνθρωπος
που εκτός από την οικογένειά της
αγαπούσε με πάθος την Πατρίδα της.
Η Σαββατιανή είναι από τα παιδιά
που ήρθανε στην Τσεχοσλοβακία με
το παιδοσώσιμο του 1948/1949. Από
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φτωχή αγροτική οικογένεια, από νωρίς
κατάλαβε τη ‘γλύκα και πίκρα της
ζωής’, όπως γράφει στης αναμνήσεις
της (Καλημέρα 4/2015, σελ. 12 –
19). Η ίδια έφυγε για το βουνό μετά
από μία μεγάλη μάχη μεταξύ του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και
του κυβερνητικού στρατού στο χωριό
της. Από την οικογένεια της είχε ήδη
τέσσερα αδέρφια στο ΔΣΕ και μία
νύφη και γαμπρό. Εκτός από τη μία
της αδερφή, την Χρυσό, μαχήτρια του

ΔΣΕ, η οποία έφυγε με το τμήμα της
στην Τασκένδη μετά την υποχώρηση
του ΔΣΕ, (τέλη Αυγούστου 1949), τα
υπόλοιπα αδέρφια της, όπως και η
νύφη και ο γαμπρός δώσανε τη ζωή

Καλημέρα 1
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τους για ένα καλύτερο μέλλον της
Ελλάδας ως μαχητές και μαχήτριες
του ΔΣΕ. Η ίδια σημείωσε όταν
βραβεύτηκε με το τιμητικό δίπλωμα
της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του
ΚΚΕ Τσεχίας, «Τιμής Ένεκεν» για τα
65 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου
πολέμου: «Χάρηκα και συγκινήθηκα
πολύ, ιδιαίτερα όταν μου έδωσες το
τιμητικό δίπλωμα «Τιμής Ένεκεν»
διότι εγώ το πήρα γι’ αυτούς που
έπεσαν για μια ελεύθερη πατρίδα,
για μια νέα Ελλάδα. Το πήρα για
τα αδέλφια και τους συγγενείς μου,
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ που
έδωσα τη ζωή τους για μια νέα και
ελεύθερη Ελλάδα»… Όπως και πολλά
άλλα παιδιά του Εμφυλίου Πολέμου
στην Τσεχοσλοβακία, η Σαββατιανή
γεννήθηκε στην Ελλάδα, στο χωριά
Άνω Κλεινές, Φλώρινας, μετά τη φυγή
της στο βουνό, με μία αποστολή
παιδιών έφτασε στο Μπούλκες μετά
από πολλές περιπέτειες, όπου τυχαία
συναντά και τους γονείς της. Εκεί,
στην αρχή δούλευε στα χωράφια
του χωριού και μετά πήγε στο
νυχτερινό σχολείο. Σύντομα βρέθηκε
σε αποστολή με άλλα παιδιά για
την Τσεχοσλοβακία, όπου ξεκίνησε
μια νέα ζωή. Σπούδασε στην Τεχνική
Σχολή, εργάστηκε, έκανε οικογένεια.
Πάντα έπαιρνε δραστήριο μέρος στις
εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας
Οστράβας.
Καλό σου ταξίδι, Σαββατιανή!
Απόσπασμα από τις αναμνήσεις
της
Σαββατιανής
που
τις
έστειλε στο περιοδικό μας για
δημοσίευση, όταν ήταν στο
νοσοκομείο, Καλημέρα 4/2015,
σελ. 18.

«Ξεκινάει μια νέα ζωή»
… Τελικά φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία,
στο Λέσανε κοντά στην Πράγα. Ο
τσεχοσλοβάκικος λαός άνοιξε την
αγκαλιά του και μας φιλοξένησε με
πολλή αγάπη και στοργή. Γρήγορα
γνωρίσαμε τη καλοσύνη τους και τον
πόνο που αισθάνονταν για μας….
Το πρωί ακόμα στο Λέσανε μας είπαν
ότι θα μας στείλουν στο Όρνιτσε στα
Ορλίτσκε Χώρι (βουνά). Εγώ, χωρίς
καμία καθυστέρηση έγραψα με
κιμωλία πάνω σ’ ένα τηλεγραφόξυλο
που μας πάνε και αυτοί που είναι από
την Κλέστινα (Κλείνες) της Φλώρινας
να έρθουν να μας βρουν εκεί. Και
το κόλπο έπιασε διότι αργότερα
ήρθαν και μας βρήκαν οι χωριανοί
μας. Ήρθε και με βρήκε η Μούτου, η
Δήμητρα Ρασκάκη. Τη ρώτησα για
τα αδέλφια μου και έμαθα για το
χαμό τους. Έκλαιγα γιατί αυτή να
γλυτώσει και οι δικοί μου να χαθούν…
Τότε πόνεσα πολύ. Όταν αργότερα
έβλεπα τους ανάπηρους, ο ένας δίχως
πόδι, ο άλλος δίχως χέρι, αόμματους,
πάντα έλεγα μέσα μου ας ζούσαν τα
αδελφάκια μου κι ας ήταν ανάπηροι
κι αυτοί, μόνο να ζούσαν. Εκεί στο
Όρνιτσε αντάμωσα με τους γονείς
μου. Κάποιος που είχε διαβάσει τη
διεύθυνση στο τηλεγραφόξυλο τα
γραφόμενα μου, τους είπε κι έτσι οι
γονείς μου ζήτησαν να έρθουν στην
Όρνιτσε με την ελπίδα ότι θα βρουν
κάποιο από τα παιδιά τους. Και
βρήκαν μόνο εμένα. Ήταν φθινόπωρο
και οι Τσέχοι μάζευαν τις πατάτες
από τα χωράφια. Πήγαμε κι εμείς οι
νέοι να βοηθήσουμε τα ντόπια παιδιά.
Δεν καταλάβαιναν γιατί ήμασταν
ντυμένες με καλοκαιρινά φουστάνια
και γελούσαν. Τι να φορούσαμε αφού
άλλα ρούχα δεν είχαμε ακόμα… Λίγο
αργότερα το κράτος μας έδωσε από

ένα παλτό στους μεγάλους και από
ενάμιση χιλιάρικο (κορώνες) το άτομο.
Εκεί περάσουμε τον καινούργιο χρόνο
του 1950, δηλαδή δύο μήνες μετά
τον ερχομό μας. Μετά όποιος ήθελε
δουλειά, του δίνανε κι έτσι σιγάσιγά ο κόσμος μας τακτοποιήθηκε.
Τα μικρά παιδιά τα έστειλαν στους
παιδικούς σταθμούς, τους μεγάλους
και τους γερούς στα εργοστάσια,
ενώ τους ανάπηρους και τους
γέρους στο γηροκομείο του Τέχονιν.
Στο Τέχονιν αργότερα βρήκα και τη
γιαγιά Βαΐτσα, που μας προστάτευε
εμάς τα 12 παιδιά από το Μπούφι
μέχρι να φτάσουμε στο Μπούλκες.
Πήγαινα συχνά να την δω. Η ζωή μας
άρχισε να κυλά ομαλά. Οι αντάρτες
στην Όρνιτσε ετοίμασαν να παίξουν
και θέατρο. Με κάλεσαν και μένα να
παίξω ένα άρρωστο παιδάκι. Ήρθε να
με δει στην παράσταση και ο πατέρας
μου που με καμάρωνε. Είχε έρθει με
τον Μανώλη, ένα αγόρι, 17 χρόνων
που για μένα ήταν και η πρώτη
μου αγάπη. Με είχε ζητήσει από τον
πατέρα μου και αυτός του είπε εάν
εγώ συμφωνώ κι αυτός, ο πατέρας
μου, θα συμφωνήσει. Αλλά δεν είχαμε
τυχερό. Το 1954 ο Μανώλης Γιωργής
πέθανε στο Μπρούνταλ.
Το
1950-1951
δούλευα
στο
εργοστάσιο,
στο
ξυλουργείο.
Φτιάχναμε καζανάκια για φράουλα.
Εγώ ήμουν στη μηχανή, τα έραβα.
Βγήκα
πρωτοπόρα
εργάτρια
(ουντάρνικ) και με έβαλαν και στην
εφημερίδα. Εκεί με το μισθό που
έπαιρνα άρχισα να αγοράζω και
κανένα ρούχο. Έτσι λύσαμε κι αυτό το
πρόβλημα. Το 1951-52 μας ρώτησαν
ποιοι από μας ήθελαν να παν σχολείο.
Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου θέλαμε
να πάμε σχολείο. Εγώ αμέσως
γράφτηκα να πάω σχολείο….»

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
(ΕΦΗ, ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΣΤΟ
ΔΣΕ) ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
(2015)
Καλημέρα 1
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«Έφυγε» από τη ζωή η μαχήτρια
του ΔΣΕ, Έφη Βαλαγιάννη. Τα
πιο θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια, συγγενείς και φίλους
της. Η Έφη πολέμησε στις γραμμές

του ΔΣΕ σε πολλές σκληρές μάχες,
στη
Φλώρινα,
Θεσσαλονίκη,
Κρούσια, μέχρι που αρρώστησε
στο βουνό από πλευρίτιδα κι
έφτασε στο Μπούλκες το 1948 για
ανάρρωση. Η Έφη από ΕΛΑΣίτικη
οικογένεια, φεύγει στο βουνό ως
ΕΠΟΝίτισσα από το 1943, και
πολεμά με πίστη και πείσμα για
το μεγάλο όνειρο της «να γίνω
δασκάλα». Στην Τσεχοσλοβακία
δουλεύει πρώτα στους παιδικούς
σταθμούς και αργότερα, στην
Πράγα ως εργάτρια. Διακρίνεται
για την καλή της δουλειά και
συνταξιοδοτείται έχοντας πολλά
βραβεία
και
διπλώματα
ως
πρωτοπόρα εργάτρια. Εάν η ίδια
δεν έγινε δασκάλα, τα παιδιά και τα
εγγόνια της εκπληρώσανε το όνειρο
της, «όλοι μάθανε γράμματα, όλοι
σπουδάσανε».
Η Έφη ήταν δραστήριο μέλος της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Την
βλέπαμε και την χαιρόμασταν σε
κάθε εκδήλωσή μας.
Καλό ταξίδι, Έφη. Θα μας
λείπεις πολύ…
Η αφήγηση της Έφης για τη
ζωή της:
(Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο
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Ελληνισμός της Τσεχίας, 2009,
ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ-ΓΣΕΕ, Αθήνα, σελ. 3940)
«Μετά την απελευθέρωση μας, το
1945 άρχισαν οι διωγμοί, κάθε λίγο
και στην αστυνομία βρισκόμασταν.
Θυμάμαι τα χαστούκια, το ξύλο,
τις βρισιές… και τι δε δεχόμασταν…
Πριν να μπουν οι Γερμανοί, τον
ξάδερφο μου τον έστειλαν εξορία
στο νησί Ανάφη. Όταν μπήκαν οι
Γερμανοί, το νησί το παρέδωσαν
στους Γερμανούς μαζί με τους
εξόριστους. Όλους τους εξόριστους
τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Έχουμε
πολλά θύματα στην οικογένειά μας,
και από την Αντίσταση, και μετά την
Απελευθέρωση και στον εμφύλιο…
Θυμάμαι τα βασανιστήρια, τους
ξυλοδαρμούς. Το όνειρο μου ήταν
να γίνω δασκάλα…
Θυμάμαι τα βασανιστήρια που
πέρασαν οι γονείς μου, του πατέρα
μου του βγάλανε μία-μία τις τρίχες
από το μισό μουστάκι του, διότι
του λέγανε ότι το μουστάκι του
είναι σαν του Στάλιν το μουστάκι
και διότι είχε το γιο του στο βουνό.
Θυμάμαι τη μανούλα μου με τον
σπασμένο ώμο και το χέρι της από
το ξύλο, και τα δύο αδερφάκια
μου στο δρόμο, να κλαίνε, όλα τα
ρούχα μας, ακόμα και τα άπλυτα,
σκορπισμένα στο δρόμο, διότι
ψάχνανε παντού. Τι να κάνουμε…
Σκληρός ήταν ο αγώνας μας και
έπρεπε να αντέξουμε…
Στο ΚΚΕ μπήκα το 1943. Το 1947
βγήκα στο βουνό. Πώς έγινε; Στο
χωριό όλο με κρύβανε για να ην έρθει
το απόσπασμα και με πάρει. Εκείνο
το πρωί, η αστυνομία κύκλωσε το
χωριό μας, σαν αντίποινα, γιατί
είχαν χτυπηθεί στη Μαυροθάλασσα
με τους αντάρτες. Η θεία μου ήρθε
και με πήρε και με έκρυψε στου
παπά το σπίτι, ο οποίος ήταν
θείος μου…. Με κρύψανε κάτω
από το αχούρι. Αυτούς δεν τους
πείραζαν, δεν ήταν στο Κόμμα
μας. Άκουγα την ξαδέρφη μου να
φωνάζει «αχ, θεέ μου, μ’ αυτήν
δεν έχουμε τίποτα» και αυτοί (οι
χωροφύλακες) να της λένε «αυτή
είναι η μεγαλύτερη κομμουνίστρια
στο
χωριό».
Φύγανε,
αλλά
είπαν ότι θα ξαναγυρίσουν. Εγώ
ξυπόλυτη, χωρίς κάλτσες, ντυμένη
με τη φούστα μου και ένα παλιό

σακάκι με μπαλωμένα μανίκια,
είχαν δύο χρώματα, έφυγα από το
σπίτι τους και προσπαθούσα να
βρω πόρτα ανοιχτή στο χωριό. Όλοι
τους ήταν φοβισμένοι. Μόνο την
πόρτα της μαμής, της γριούλας,
βρήκα ανοιχτή, είχε φύγει κι αυτή
και μπήκα μέσα. Σε μια στιγμή
ακούω από το παράθυρο τους
αστυνόμους να φωνάζουν «τη
σκύλα, αν την πιάσουμε θα την
‘περάσουμε’ όλοι». Χαρά στον
άνθρωπο που θα… μια σταλιά
ήμουνα, μόνο κόκαλο και πετσί.
Έτσι έπαιρναν την εκδίκησή τους.
Από κει έφυγα μέσα από χωράφια
με ναρκοπέδια από τα Κερδύλια.
Βρήκα τους αντάρτες εκεί, στα
Κερδύλια, όπου ήταν και ο αδερφός
μου… Ήταν η τελευταία φορά που
είδα τον αδερφό μου. Ήταν το
1947 και μου είπε ότι φεύγει για
το Πάγγαιο σε αποστολή. Εκεί τον
πιάσανε και τον εκτελέσανε. Τι
να πρωτοπείς, τι να πρωτοπείς!
Δεν ξέραμε τι θα πει φόβος, τόσο
δυνατή ήταν η πίστη μας στο
Κόμμα μας, στον αγώνα μας, στα
όνειρα μας… Ακόμα ακούω τη φωνή
του πατέρα μου «φύγε κορίτσημ’,
φύγε στο βουνό κι εσύ, δες τι μας
κάνουν…». Ναι, έμεινα στο βουνό
και πολέμησα σχεδόν μέχρι το
τέλος του εμφυλίου. Πολέμησα στα
Κρούσια, στο Κιλκίς, στους Τρεις
Κάμπους, εκείνα τα μέρη τα γύρισα
όλα. Εμείς ήμασταν Υποδειγματική
Νεολαία, η ΕΠΟΝ, μας στέλνανε να
βοηθούμε τα διάφορα τάγματα,
όταν
μας
χρειαζότανε,
όταν
χρειαζότανε ενισχύσεις. Ύστερα
πήγα στα Κρούσια, το οποίο είχε
το δικό του Αρχηγείο, να μάθω
κρυπτογράφηση…
Θυμάμαι, πριν να φτάσω στα
Κρούσια, στο καταφύγιο, με μία
γυναίκα
ανταλλάξαμε
τα
πουκάμισά μας. Ήθελε να μου
δώσει το δικό της διότι εγώ πήγαινα
στις μάχες και κανένας δεν ήξερε
εάν θα επέστρεφα από κει. Εκείνη
είχε νααα ένα στήθος, εγώ τίποτα…
Πίστευαν ότι θα μένανε στο
καταφύγιο. Όταν γυρίσαμε από τη
μάχη, τους
βρήκαμε όλους
σκοτωμένους μέσα στο καταφύγιο.
Όλες οι κοπέλες, και η κοπέλα με
το δικό μου πουκάμισο, κι εγώ
ακόμα να φοράω το δικό της… Τους
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εκτελέσανε. Ήταν προδομένο το
καταφύγιο…». Η Έφη ακόμα βλέπει
εφιάλτες από εκείνα τα χρόνια.

Ακόμα «πολεμάει» στον ύπνο της.
Επί χρόνια δεν μπορεί να ησυχάσει
γ’ αυτά που ξέρει, για τους

«προδότες-αρχηγούς’, που κανείς
δεν τους τιμώρησε ακόμα».

1949, το τμήμα του ΔΣΕ, ξεκουράζεται στα ελληνοβουλγάρικα σύνορα. Η Έφη είναι δεύτερη από τα δεξιά.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
(1919-2015), ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΚΥΠΡΟ
Στις 16 Νοεμβρίου 2015 έφυγε από
τη ζωή ο αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης (1941-1944), μέλος
του ΚΚΕ και στέλεχος της ΕΠΟΝ
(1946-1948) και θανατοποινίτης
και κατάδικος στο Γεντί Κουλέ
(Επταπύργιο)
Θεσσαλονίκης
(1948), εξόριστος στα ξερονήσια της
Ελλάδας (1948-1954), ο αείμνηστος
Γιαννάκης Δρουσιώτης από την
Κύπρο. Είχα την μεγάλη τιμή να
τον γνωρίσω στη Λεμεσό και να έχω
την ευκαιρία να τον επισκέπτομαι
συχνά στο σπίτι του όπου με τις
ώρες μου μιλούσε για την ζωή του
στα ταραγμένα χρόνια της Κατοχής
και του Εμφυλίου πόλεμο, για τα
ιδεώδη του, για την αγάπη του για
την Ελλάδα.
Ο Γιάννης (Γιαννάκης) γεννήθηκε
στη Λεμεσό από εύπορη οικογένεια.
Ο πατέρας του Αργυρός Δρουσιώτης
ήταν γυμνασιάρχης και πολέμησε
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στην
Ελλάδα
το
1912-1913.
Όταν ο Γιάννης αποφοίτησε από
το γυμνάσιο, πήγε στο Βέλγιο

το 1937 για σπουδές όπου ήδη
σπούδαζε ο μεγαλύτερος αδερφός
του Ανδρέας. Πριν ακόμα τελειώσει
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το τρίτο έτος, 1940 ακολούθησε
τον αδερφό του Ανδρέα, ο οποίος
είχε ήδη φύγει στην Ελλάδα για να
πολεμήσει τους Ιταλούς εισβολείς
και αργότερα, από τις γραμμές
του
ΕΛΑΣ,
τους
κατακτητές.
Φοιτητής πια στη Θεσσαλονίκη,
μετά την εισβολή των Γερμανών και
Βουλγάρων στην Ελλάδα, ο Γιάννης

Μακεδονίας-Θράκης, όπου βρίσκει
και τον δεύτερο Λεμεσιανό Λ.
Στρίγκο. Το 1947 αποφοίτησε από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Συνέχισε την παράνομη δουλειά
που του είχε αναθέσει το ΚΚΕ. Στις 6
Μαρτίου 1948 συνελήφθηκε ως μέλος,
υπαρχηγός των «Λαϊκών Εκδικητών»
και από δω και πέρα περνάει πολλά

και ο φίλος του Παρίσης Κατσαρός,
αποφασίζουν να παν στο βουνό.
(Ο Παρίσης συνελήφθηκε αργότερα
και στάλθηκε στη Μακρόνησο). Ο
Γιάννης φτάνει στην Κατερίνη και
από κει με σύνδεσμο βρήκανε τους
πρώτους αντάρτες στον Όλυμπο.
Το Γενάρη 1943 με εντολή της ΚΟ
του ΚΚΕ κατεβαίνει στην Κατερίνη
για να οργανώσει την νεολαία στην
περιοχή του Λιτόχωρου, Βρόντου
και αργότερα σε όλη την περιοχή
του νομού Πιερίας. Με την ίδρυση
της ΕΠΟΝ, 23 Φλεβάρη 1943, από
τις γραμμές της ΟΚΝΕ γίνεται
υπεύθυνος της ΕΠΟΝ στο νομό
Πιερίας και μετά υπεύθυνος στο
Κεντρικό Συμβούλιο ΜακεδονίαςΘράκης, στον τομέα της διαφώτισης.
Μετά την Απελευθέρωση, 1944 είναι
υπεύθυνος της ΕΠΟΝ στον νομό
Πιερίας και αργότερα υπεύθυνος της
ΕΠΟΝ Κοζάνης. Μετά τη Συμφωνία
της Βάρκιζας, Μάρτιο 1945, στάλθηκε
στον νομό Πέλλας, Έδεσσα-Γιαννιτσά
και πάλι ως υπεύθυνος της ΕΠΟΝ.
Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ως
μέλος του Προεδρείου της ΕΠΟΝ,

βασανιστήρια στην ασφάλεια στη
λεωφόρο Στρατού. Δεν υποκύπτει,
δεν μαρτυρεί, ούτε και υπογράφει
δήλωση μετάνοιας. Ακολούθησε
η φυλάκιση του στο Γεντί Κουλέ,
Επταπύργιο, στην απομόνωση για
τρεις μήνες, δικάζεται εις θάνατο
στη δίκη, τον Οκτώβρη 1948 και το
1949, το καλοκαίρι τον πήγαν στην
Αίγινα, όπου έμεινε τρείς μήνες.
(Δεν τον εκτελέσανε επειδή ήταν
Κύπριος, Βρετανός υπήκοος.). Μετά
τον Ιούνιο του 1949 στάλθηκε στα
Γιούρα (στη Γυάρο) όπου έμεινε ένα
χρόνο. Εκεί, μαζί με τους άλλους
εξόριστους κτίσανε τις φυλακές.
Ακολουθεί η Κεφαλονιά, η Τίρυνθα,
φυλακές Αβέρωφ, όπου η ποινή
εις θάνατο γίνεται ισόβια και από
ισόβια στα 10 χρόνια φυλάκισης ως
τον Νοέμβρη του 1954.
Στη συνέντευξη του για το περιοδικό
μας, το οποίο διάβαζε τακτικά
με μεγάλο ενδιαφέρον και το
οποίο στήριζε και οικονομικά (βλ.
Καλημέρα, τεύχος 5/1914) ο Γιάννης
μας λέει: «Στην κομμουνιστική
ιδεολογία μυήθηκα στο Βέλγιο
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και συγκεκριμένα από τον αδερφό
μου. Ο πατέρας μου ήταν δεξιός,
πολύ δεξιός. Μετά έβαλε νερό στο
κρασί του. Ένα διάστημα όταν
ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτητής,
ο πατέρας μου έμεινε μαζί μου.
Ήμουν οργανωμένος, καθοδηγητής
στην ΕΠΟΝ, το ήξερε. Κάθε μέρα
συζητούσαμε
πολιτικά…(Στη
φωτογραφία μέλη της ΚΟ Κύπρου
του ΚΚΕ στο σπίτι του Γιάννη)
Το 1954 αποφυλακίστηκα και ήρθα
στην Κύπρο, όπου δεν είχα πολιτική
δράση, αλλά συνεργαζόμουνα με το
ΑΚΕΛ… Στην αρχή, στην Κύπρο έκανα
εκδρομές για να γνωρίσω και την
Κύπρο διότι έλλειπα πολλά χρόνια.
Κατόπιν διορίστηκα στο Φασούρι ως
γεωπόνος στα σπειροειδή. Ναι, την
Ελλάδα την γνώρισα από τις εξορίες
και φυλακές και στις 6 μόνο μήνες
μετά την απελευθέρωση μου, όταν
με ένα ποδήλατο γυρνούσα στην
Εύβοια, στην Αττική…
Όσο για τον αδερφό μου, δεν περνά
μέρα χωρίς να τον σκεφτώ. Ο αδερφός
μου βγήκε από την Αθήνα αντάρτης
στον ΕΛΑΣ και σκοτώθηκε στις 19
Οκτώβρη του 1944. Το ψευδώνυμο
του ήταν Ανδρέας Καρυοφύλλης. Ο
τάφος του είναι κοντά στην Τόχοβα.
Τον έθαψαν οι αντάρτες. Πήγα στον
τάφο του».

«Δρουσιώτης Ανδρέας (Καρυοφύλλης),
μηχανικός ηλεκτρολόγος. Γεννήθηκε
στην Κύπρο το 1916. Σπούδασε
στο Βέλγιο και Αγγλία. Μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.
Στέλεχος του ΚΚΕ. Εθελοντής στον
Ελληνοϊταλικό Πόλεμο της Αλβανίας.
Μέλος του ΕΑΜ της Αθήνας. Διοικητής
λόχου του 5ου Συντάγματος της
Ι Θεσσαλονίκης Μεραρχίας του
ΕΛΑΣ και μετά καπετάνιος λόχου
σαμποτέρ του 50ου Συντάγματος
της Χ Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις
18 Οκτώβρη 1944 στη μάχη για την
κατάληψη του γερμανικού οχυρού
κοντά στο σταθμό Αλική Πιερίας»
(Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή»,
τόμος 4 Γ’, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ,
σελ. 152-153).
Η
Σύνταξη
του
περιοδικού
«Καλημέρα» εκφράζει τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του,
στους συγγενείς και φίλους του.
Καλό σου ταξίδι, Γιάννη!
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"Μικρή Κρήτη" στην Πράγα

