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Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά!
Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας.
Tento časopis je vydáván za ﬁnanční podpory Ministerstva Kultury ČR.
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Αντί για Editorial…
Μια διαφορετική συνταγή από την Ελένη Τραγγανίδα από την Αθήνα…
Γλυκό – «Η ΧΑΡΑ»
Τι θα χρειαστούμε: Υλικά - ένα κιλό απλή καρδιά, ήσυχη συνείδηση, μισό φαιδρό
πρόσωπο, 200 γραμμάρια Αγάπη, 2 φλιτζάνια Γέλιο- Έρωτας
Εκτέλεση: Ρίχνουμε στην κατσαρόλα του εσωτερικού μας κόσμου την ήσυχη
συνείδηση και την απλή καρδιά. Τα δουλεύουμε πολύ
καλά ώσπου να ασπρίσουν,
φουσκώσουν και γεμίσουν την κατσαρόλα. Προσθέστε τότε την Αγάπη… και το
υλικό σας παίρνει ένα ωραίο χρώμα. Τότε ρίχνετε το φαιδρό πρόσωπο και το γέλιο.
Προσέχετε όμως πολύ καλά στο δούλεμα… γιατί, ένα κατσούφιασμα μπορεί να κόψει
το γλυκό σας. Το βάζετε στο φούρνο σε σιγανή φωτιά. Αφού κοκκινίσει, το βγάζετε, το
πασπαλίζετε με μπόλικη ΕΙΡΗΝΗ και το κόβετε πολλά κομμάτια για να φτάσουν σε
όλους τους ανθρώπους που κατοικούνε πάνω σ’ αυτόν τον Πλανήτη.
Σερβίρεται ζεστό ή κρύο.
Αφού το φάτε, ε… τότε απολαύστε και τον Έρωτα…
(Κ: Ευχαριστούμε την Τραγγανίδα Ελένη, αγωνίστρια του ΔΣΕ, 86 χρονών, σήμερα
κάτοικος Κορυδαλλού και την Άννα Κεφαλέλη που μας την έστειλε.)
Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη
Την καλημέρα μου Τασούλα. Σήμερα
ο Θεοδόσης έστειλε 50 € για την
συνδρομή στο περιοδικό Καλημέρα,
για το έτος 2019. Εύχομαι όλα να πάνε
καλά με την ίδια δύναμη και ζήλο στην
προσφορά, γενικά στον Αγώνα. Εύχομαι
στους Έλληνες στις Κοινότητες σας στην
Τσεχία, να είναι καλά, Υγεία, δύναμη
και να μην ξεχνάνε την Ιστορία τους και
τις ρίζες τους. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λέφα
από τη Λεμεσό, Κύπρος, για την
οικονομική υποστήριξή του περιοδικού
μας – 50 ευρώ και για τις καλές ευχές
του για ακόμα πιο αγωνιστικό το 2019.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για το υλικό που μας έστειλε.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ
ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Και φέτος, η Πρεσβεία της Ελλάδας και η Πρεσβεία της Κύπρου συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια!
Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ

Η

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα συμμετείχε και φέτος με μεγάλη επιτυχία στο φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο μπαζάρ των
Πρεσβειών, στο ξενοδοχείο Hilton. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας Agora, Greeκ Bistro and Food Market, Greek
Corner, Greek Life, Olive Hills, Σταύρο Καρτέρη, Εμμανουήλ Στιβακτάκη και την οικογένεια Τσακίρη, οι οποίοι προσέφεραν
γενναιόδωρα τα προϊόντα τους υπέρ του φιλανθρωπικού σκοπού. Ευχαριστούμε, επίσης, το προσωπικό της Πρεσβείας, που συνέβαλε
στην επιτυχημένη παρουσία καθώς και την κα. Ελένη Κλιαμενάκη, η οποία βοήθησε στον σχεδιασμό του περιπτέρου μας αλλά και όλους
τους επισκέπτες που τίμησαν τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα που προσφέρονταν!
(από τη σελίδα του φβ της Ελληνικής Πρεσβείας)

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ

Είναι μία από τις μεγαλύτερες
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στην Τσεχία η
οποία βοηθάει 30 οργανώσεις με πάνω
από 80.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σ’ αυτό
συμβάλουν Πρεσβείες στην Πράγα από 51
χώρες. Ευχαριστούμε όλους που
επισκέφτηκαν το κυπριακό περίπτερο
στηρίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο αυτό το
σημαντικό σκοπό. Θερμές ευχαριστίες
στο μέγα χορηγό μας, Kl. Michael Trading Ltd. Cyprus / www.naturel.com.cy/
για την προσφορά του! (από τη σελίδα του
φβ της Κυπριακής Πρεσβείας)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τ

ο ΔΣ της ΕΚ Πράγας μαζί με τις δασκάλες του ελληνικού σχολείου Ελεάνα Τερζάκη και Κατερίνα Σπάλα με τη συμμετοχή των
μελών του ΔΣ της ΕΚ Πράγας διοργανώσανε ένα ωραίο πάρτυ για τα παιδάκια του σχολείου μας. Ο Αη Βασίλης (η Στέλλα
Παπουτσίδου) μοίρασε τα δωράκια των παιδιών, η Ελεάνα οργάνωσε διάφορα παιχνίδια και γονείς, μέλη της Κοινότητας και φίλοι
ήμασταν όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ– ΚΑΛΑΝΤΑ

Τ

α παιδάκια του σχολείου μας αψηφήσανε το κρύο και με χαρά ευχηθήκανε χρόνια πολλά στις Πρεσβείες της Ελλάδας και της
Κύπρου, στον καλό μας χορηγό Χρήστο Προβίδα (εταιρία Omikrongroup) και στους καλούς μας χορηγούς του εστιατορίου
Όλυμπος. Και όλα τα παιδάκια πήραν τα δωράκια τους. Και του χρόνου…

Τα είπαν στην οικία του Πρέσβη της Ελλάδας, στον Πρέσβη κ. Ε.
Ευθυμιάδη και τα μέλη της Πρεσβείας
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Τα είπαν και στην Πρεσβεία της Κύπρου, στον κ. Α. Θεοχάρους και
στα μέλη της Πρεσβείας…
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ, ΛΑΜΠΟΥΣΑ, ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΥΣΑ ΚΥΡΑ, ΠΟΛΗ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ…
(Επιμέλεια, φωτογραφίες, συνέντευξη της Τασούλας Ζησάκη-Healey)
Περπατώ του δρόμου η άκρη είναι μακριά
θολωμένο δάκρυ, αίμα στάζει η καρδιά
μοναξιά είσαι απέραντη σαν λίμνη
έρημος χωρίς σκιά
μάνα εσύ έχεις την λύπη
τη σιωπή για συντροφιά.
Τραγουδάω για μια πόλη
που `χω μέσα στην καρδιά
τραγουδάω για μια πόλη
κόρη στην ακρογιαλιά.
Χώμα που περπάτησα
γη που νοσταλγώ
χώμα που μ’ ανάστησες
Αμμόχωστος (Στέλιος Χιώτης)
Ιστορία της Αμμοχώστου
Έγκωμη (16ος-12ος αιώνας π. X.)
Στις αρχές του 16ου αιώνα π. X. στην
Ανατολική Κύπρο, στις εκβολές του
Πεδιαίου ποταμού δημιουργείται η
Έγκωμη, μια πολίχνη η οποία εξυπηρετεί
τις ανάγκες του κοντινού λιμανιού, που
ασχολείται με την εξαγωγή του χαλκού.
Εκεί δημιουργείται μια μικρή πολιτεία,
με εργαστήρια επεξεργασίας του χαλκού,
της οποίας τη φήμη και τη ζωή εξιστορούν
τόσο οι αρχαιολογικές ανασκαφές όσο
και οι ιστορικές πηγές. H Έγκωμη
εγκαταλείπεται σταδιακά στο τέλος του
12ου αιώνα.
Αλάσια
Ευρήματα από αρχαιολογικές έρευνες
κάνουν αποδεκτό ότι η Αλάσια είναι η
Κύπρος. Στις πινακίδες της σφηνοειδούς
γραφής του 18ου και 17ου αιώνα π. X.
από το Mάρι της Μεσοποτάμιας γίνεται
αναφορά σε ένα νησί με το όνομα Aλάσια
σε σχέση με την παραγωγή και εξαγωγή
του χαλκού.
Σαλαμίνα (11ος-3ος αιώνας π.Χ.)
H Σαλαμίνα, η Πόλη του Τεύκρου,
γιου του Τελαμώνα και της Hσιόνης
είναι η ενδοξότερη κυπριακή πόλη.
Είναι η απόδειξη της ύπαρξης και της
εγκατάστασης των Αχαιών στην Κύπρο,
αλλά και η περίοδος των τριών αιώνων
όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα κυπριακά
βασίλεια.
O Ευαγόρας A’ (435-374 π. X.) Μια από
τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της
αρχαιότητας στο νησί ήταν ο βασιλιάς της
Σαλαμίνας Ευαγόρας ο οποίος, σύμφωνα
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με τον Ισοκράτη, ήταν «άξιος να βασιλεύει
όχι μόνο της Σαλαμίνας αλλά και της
Ασίας όλης».
Επαναστάτησε ενάντια στους Πέρσες
και αποκατέστησε την ελληνική εξουσία
στη Σαλαμίνα το 411 π. X., ενώ έντονη
ήταν η προσπάθειά του να ενώσει όλα
τα κυπριακά βασίλεια. Ακολούθησε
μια πολιτική εξελληνισμού του νησιού
και ήταν ο Ευαγόρας που εισήγαγε
στην Κύπρο το ελληνικό αλφάβητο. O
Ευαγόρας δολοφονήθηκε το 374 π. Χ και
τον διαδέχθηκε ο γιος του Nικοκλής (373361 π.Χ.). Το Βασίλειο της Σαλαμίνας,
που άρχισε τον 11ο αιώνα έκλεισε τον
3ο αιώνα, όταν ο Πτολεμαίος Σωτήρ
προσάρτησε την Κύπρο στο Πτολεμαϊκό

Βασίλειο της Αιγύπτου
Αρσινόη
Το 294 π.Χ., ο Πτολεμαίος A’
ανακατέλαβε την Κύπρο. O Πτολεμαίος ο
B’ ο Φιλάδελφος ίδρυσε στην Κύπρο τρεις
πόλεις που έφεραν το όνομα της αδελφής
του Αρσινόης, η οποία θεοποιήθηκε
μετά το θάνατό της. H μια στη περιοχή
του Mαρίου, η άλλη κοντά στο χωριό
Γεροσκήπου και η τρίτη μετά τη
Σαλαμίνα. Όπως λέει ο Στράβωνας «και
μετά ταύτα η Σαλαμίς…είτ’ η Aρσινόη
πόλις και λιμήν». H Aρσινόη και το λιμάνι
της θα πρέπει να ιδρύθηκαν μετά το 274
π.Χ. από τον Πτολεμαίο γιατί η Σαλαμίνα
είχε καταστραφεί από τους σεισμούς.
Κωνσταντία
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
H ολοκληρωτική καταστροφή της
Σαλαμίνας ήλθε το 332 και το 342 μ. X..
O Κωνστάντιος, ένας από τους τρεις γιους
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναστήλωσε
και πάλι την πόλη και τη μετονόμασε σε
Κωνσταντία.
Καταστροφή Κωνσταντίας από αραβικές
επιδρομές
Στα μέσα του 7ου αιώνα αρχίζουν οι
αραβικές επιδρομές που επιφέρουν την
καταστροφή της Κωνσταντίας και την
ολοκληρωτική εγκατάλειψή της και
μετοίκηση στην Aρσινόη νοτιότερα. Οι
αραβικές επιδρομές διήρκησαν μέχρι
το 965 μ.Χ., όταν ο Νικηφόρος Φωκάς
απάλλαξε την Κύπρο από τους Άραβες. H
Σαλαμίνα-Κωνσταντία είχε εγκαταλειφθεί
εντελώς και η αρχιεπισκοπική έδρα
μεταφέρθηκε στη νέα διάδοχο- την
Αμμόχωστο.
Αμμόχωστος
Λίγα γνωρίζουμε για την ίδρυση της
πόλης. Από το 3ο αιώνα μέχρι περίπου
το 1200 υπάρχει ένα κενό στις ιστορικές
γνώσεις για την ίδρυση και τη δημιουργία
της Αμμοχώστου. Δεν γνωρίζουμε επίσης
για τη Βυζαντινή Αμμόχωστο.
H Φράγκικη Αμμόχωστος (1191-1489)
Σ’ αυτό το διάστημα η Αμμόχωστος
γίνεται η βάση της οικονομίας του
κράτους των Λουζινιανών, ο κυριότερος
διαμετακομιστικός σταθμός για όλο το
εμπόριο της Ευρώπης με την Ανατολή και
το κυριότερο λιμάνι.
H Γενουάτικη κατοχή (1374-1464)
Το 1374 η Γένουα έστειλε το στόλο της
στην Αμμόχωστο, ο οποίος κατέστρεψε
και λεηλάτησε την πόλη. Η Αμμόχωστος
έμεινε κάτω από Γενουάτικη κατοχή για
90 χρόνια..
H Ενετοκρατία (1489-1571)
Οι Ενετοί παρέλαβαν τη διακυβέρνηση
του νησιού κάτω από τις απειλές των
Τούρκων. Ως η κυριότερη ναυτική δύναμη
της Μεσογείου, η Βενετία, είχε αναλάβει
να αναχαιτίσει την τουρκική επέλαση. H
Αμμόχωστος ήταν μια διαλυμένη πόλη
από την πολύχρονη διαμάχη ανάμεσα
στους Λουζινιανούς και τους Γενουάτες.
Οι Ενετοί έφεραν στο νησί μηχανικούς
από τη Βενετία να αναλάβουν την
ανοικοδόμηση των τειχών. Tα σχέδια
των νέων τειχών της Αμμοχώστου είναι
έργο του νεαρού μηχανικού Giovanni Girolamo Sanmichele, που αρρώστησε και
πέθανε στην Αμμόχωστο κατά τη διάρκεια
της αποστολής του.
Τουρκοκρατία
Α. H τουρκική πολιορκία (1570-1571)
Ένα ολόκληρο χρόνο κράτησε η πολιορκία

Καλημέρα 1

της Αμμοχώστου. O στρατιωτικός
διοικητής της Αμμοχώστου, ο γενναίος
Mαρκαντώνιος Bραγαδίνος, ύστερα από
έξι διαδοχικές επιθέσεις του εχθρού,
διαπραγματεύτηκε με τον Μουσταφά
Πασά μια «έντιμη» συμφωνία παράδοσης
της πόλης. H συνθήκη, που προνοούσε
την μεταφορά των Ευρωπαίων στρατιωτών
στην Κρήτη και την παραμονή των
Ελλήνων Χριστιανών στην πόλη κάτω
από οθωμανική διοίκηση, υπεγράφη
από τον Μουσταφά Πασά. Ωστόσο, η
πραγματικότητα ήταν άλλη. Έσφαξαν τον
πληθυσμό της πόλης, λεηλάτησαν, έκαψαν
και κατάστρεψαν ό,τι βρέθηκε μπροστά
τους. Βασάνισαν τον Bραγαδίνο και τους
γενναίους υπερασπιστές της πόλης. Λίγοι
κατάφεραν να γλυτώσουν και έφυγαν για τη
Βενετία, ενώ οι Χριστιανοί έφυγαν από την
πόλη τους και εγκαταστάθηκαν νοτιότερα,
εκεί που βρίσκονταν τα χωράφια τους, στη
σημερινή πόλη της Αμμοχώστου.
Β. H Τουρκοκρατία (1571-1878)
Από το 1571, που άρχισε η τουρκική
κατοχή, άρχισε και η σταδιακή ερήμωση
της Αμμοχώστου. Ο περιηγητής Mαρίτι,
μεταξύ άλλων, αναφέρει: « Κοντά στους
κήπους είναι το χωριό Bαρώσια στο οποίο
υπάρχουν Ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες.
Διωγμένοι από την απαγορευμένη πόλη, οι
Έλληνες άρχισαν έξω από τα τείχη, όλο
νοτιότερα μια νέα ζωή».
Αγγλοκρατία
H Αγγλοκρατία (1878-1960)
Οι Άγγλοι, οι οποίοι παρέλαβαν μια
ανατολίτικη πόλη σε άθλια κατάσταση,
γρήγορα κατάλαβαν τη σημασία του
λιμανιού της Αμμοχώστου. Όταν οι
Άγγλοι έφθασαν στην Αμμόχωστο, το
Bαρώσι είχε πληθυσμό 2.000 ανθρώπων.

Στις αρχές του αιώνα, το 1904 γίνονται
κάποια βελτιωτικά έργα στο λιμάνι, ενώ
εγκαινιάζεται η σιδηροδρομική σύνδεση
της Αμμοχώστου με τη Λευκωσία. Αυτό
δίνει κάποιες ελπίδες και κάποια ώθηση
στην εμπορικότητα της πόλης.
Ανάπτυξη της Αμμοχώστου (1910 – 1974)
Πληθυσμός: Το 1910 η Αμμόχωστος
ήταν μια μικρή πόλη 5.000 κατοίκων.
Έκτοτε αναπτύχθηκε σ΄ ένα δυναμικό
επαρχιακό κέντρο 45.000 περίπου
κατοίκων. Η μεγαλύτερη αύξηση
πληθυσμού σημειώθηκε μετά το 1930, κι
ακολούθησε την κατασκευή του λιμανιού.
Έτσι το 1946 ο πληθυσμός της πόλης
έφθασε τις 17.500 κατοίκους, το 1960
ανήλθε στις 35.000 και το 1973 στις
39.000 κατοίκους. Η Αμμόχωστος ήταν η
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου.
Γεωργία: Η Αμμόχωστος ήταν γνωστή
για τους κήπους των εσπεριδοειδών της
που ήταν διάσπαρτοι σε όλη την πόλη
μέχρι και τις παράλιες περιοχές. Τα
εσπεριδοειδή μέχρι το 1974 ήταν ένα από
τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου.
Βιομηχανία: Η πόλη της Αμμοχώστου στα
1972 παρήγε ποσοστό 8,5% της συνολικής
βιομηχανικής παραγωγής του νησιού. Το
1972, 2.932 άτομα απασχολούνταν στη
βιομηχανία και αποτελούσαν το 9,2% του
συνόλου των ατόμων που απασχολούνταν
στη βιομηχανία σε ολόκληρο το νησί.
Εμπορική κίνηση: Το 1972 στην
Αμμόχωστο βρισκόταν το 19,5% των
εμπορικών εγκαταστάσεων που υπήρχαν
σ’ όλες τις πόλεις. Εκεί απασχολείτο
το 21,3% του συνόλου των ατόμων που
απασχολείτο στο εμπόριο σ’ όλες τις
πόλεις της Κύπρου.
Απασχόληση: Το 1972 στην Αμμόχωστο
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υπήρχαν 16.215 μονάδες απασχόλησης.
Ο μεγαλύτερος αριθμός (4.427) ήταν στον
τομέα των υπηρεσιών. Ακολουθούσαν:
3.830 στο εμπόριο, 3.178 στη βιομηχανία,
3.097 στον οικοδομικό τομέα, 1.513 στις
μεταφορές.
Το λιμάνι: Μέχρι το 1974 το λιμάνι
της Αμμοχώστου ήταν το κύριο
λιμάνι του νησιού τόσο από απόψεως
χωρητικότητας όσο και από απόψεως
διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών.
Με την επέκτασή του το 1965 το λιμάνι
υπερδιπλασίασε την χωρητικότητά του
και μπορούσε να δέχεται 16-18 πλοία
συγχρόνως. Το 1973 οι εξαγωγές ανήλθαν
σε 491.512 τόνους. Τον ίδιο χρόνο το
48,6% του εισαγωγικού εμπορίου από τα
λιμάνια του νησιού, συμπεριλαμβανομένων
και των πετρελαιοειδών, γινόταν από το
λιμάνι της Αμμοχώστου. Οι εξαγωγές
από το λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων
των μεταλλευμάτων, αντιπροσώπευαν το
42,7% του συνόλου.
Τουρισμός: Ο τομέας, όμως, στον οποίο
κυριολεκτικά η Αμμόχωστος σημείωσε
αλματώδη πρόοδο ήταν ο τουρισμός, με
αποτέλεσμα πριν το 1974 να αποτελεί το πιο
σημαντικό τουριστικό κέντρο του νησιού.
Το 1973 λειτουργούσαν 33 ξενοδοχεία με
δυναμικότητα 4.859 κλινών. Σε ολόκληρη
την Κύπρο την ίδια εποχή λειτουργούσαν
105 ξενοδοχεία με δυναμικότητα 10.796
κλινών. Ποσοστό 31,5% των ξενοδοχείων
της Κύπρου βρίσκονταν και λειτουργούσαν
στην Αμμόχωστο, κι είχαν δυναμικότητα
45% του συνόλου των κλινών. Το σύνολο
των διανυκτερεύσεων ξένων στην πόλη το
1972 αποτελούσε το 49,5% κι αυξήθηκε
ακόμη περισσότερο το 1973, φθάνοντας
στο 53,5%. Κατά το 1974 λειτουργούσαν
στην Αμμόχωστο 39 ξενοδοχεία αστέρων,
δυναμικότητας 6.164 κλινών, 7 ξενοδοχεία
άνευ αστέρος, με 148 κλίνες, πανσιόν με
90 κλίνες και 33 μονάδες διαμερισμάτων
δυναμικότητας 2.722 κλινών.
Πολιτισμός: Η πρόοδος σε όλους τους
πιο πάνω τομείς βοήθησε αναπόφευκτα και
στη ανάδειξη της Αμμοχώστου σαν κέντρο
πολιτιστικής ανάπτυξης. Η ζωγραφική, η
ποίηση, η μουσική και το θέατρο ανθούσαν
και η πόλη είχε πολύ συχνά διάφορες
πολιτιστικές εκδηλώσεις να παρουσιάσει.
Αμμόχωστος… πόλη φάντασμα
Η Αμμόχωστος, μετά την κατάληψή της
στις 16 Αυγούστου 1974 από τα τουρκικά
στρατεύματα,
αφού
λεηλατήθηκε,
σφραγίστηκε και από τότε απαγορεύεται
η πρόσβαση σ΄ αυτή για όλους. Ο όρος
«πόλη φάντασμα» ανήκει στον Σουηδό
δημοσιογράφο Jan-Olof
Bengston,

8

ο οποίος επισκέφθηκε στο λιμάνι της
Αμμοχώστου το απόσπασμα της χώρας
του στην UNFICYP και αγναντεύοντας
τη σφραγισμένη πόλη έγραφε στην
εφημερίδα Kvallsposten (24.9.2007):
«Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος γέμισε
ρωγμές και στα πεζοδρόμια βλάστησαν
θάμνοι. Σήμερα – Σεπτέμβριος 1977 – τα
τραπεζάκια που σερβίρεται το πρόγευμα
είναι εκεί, η μπουγάδα απλωμένη στα
σχοινιά, και οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες
αναμμένοι. Το Βαρώσι είναι μια πόλη
φάντασμα».
H επιστροφή της Αμμοχώστου στους
νόμιμους κατοίκους της αποτέλεσε
αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα
στις δυο πλευρές. Το 1978 στο Αμερικανόβρετανικό-καναδικό
σχέδιο
υπήρχε
σαφής πρόνοια για επανεγκατάσταση των
κατοίκων στην Αμμόχωστο υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών με την ταυτόχρονη
έναρξη διαπραγματεύσεων για συνολική
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.
Η Συμφωνία Υψηλού επιπέδου μεταξύ του
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Σπύρου
Κυπριανού και του Τουρκοκύπριου ηγέτη
κ. Ραούφ Ντενκτάς στις 19 Μαΐου 1979,
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών Δρα Κουρτ
Βάλτχαϊμ, δίνει προτεραιότητα στην
επιστροφή της Αμμοχώστου ανεξάρτητα
από την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προτεραιότητα
θα δοθεί στην επίτευξη συμφωνίας για
την επανεγκατάσταση στα Bαρώσια
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
ταυτόχρονα με την έναρξη της μελέτης
από τους συνομιλητές των συνταγματικών
και εδαφικών πτυχών μιας συνολικής
διευθέτησης. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία

για τα Bαρώσια θα εφαρμοστεί, χωρίς
να αναμένεται η έκβαση των συζητήσεων
για άλλες πτυχές του κυπριακού
προβλήματος». Η τουρκική πλευρά όχι
μόνο αθέτησε την πιο πάνω συμφωνία,
αλλά προέβη και σε ενέργειες που
αποσκοπούσαν στον εποικισμό της
Αμμοχώστου.
Η κυπριακή Κυβέρνηση προσέφυγε το
1984 στο Συμβούλιο Ασφαλείας και
κατήγγειλε τις τουρκικές προκλήσεις. Το
Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε στις 11
Μαΐου 1984 το υπ. αριθμόν 550 ψήφισμά
του, το οποίο στην παράγραφο 5 αναφέρει:
«Θεωρεί τις απόπειρες για εποικισμό
οποιουδήποτε τμήματος των Bαρωσίων
από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους
ως απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση
της περιοχής αυτής στη διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών». Η επιστροφή της
Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη σαν
νεκρή ζώνη για επανεγκατάσταση ζητείται
επίσης από το ψήφισμα 789 του 1992.
Παράλληλα η επιστροφή της Αμμοχώστου
η οποία είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή
προσφυγική πόλη αποτελεί υποχρέωση
της Τουρκίας με βάση την Β’ Συμφωνία
Κορυφής Κυπριανού / Ντενκτάς το 1979
αλλά και υποχρέωση με βάση το πρόσφατο
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
το οποίο εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου
του 2010. Σήμερα 44 χρόνια μετά την
εισβολή, η πόλη άδεια, οι δρόμοι γεμάτοι
με αγριόχορτα, θάμνους και δέντρα,
ετοιμόρροπα σπίτια να χάσκουν παντού,
αρουραίους, φίδια και αρπακτικά να
κατοικούν στα ερειπωμένα σπίτια αντί οι
νόμιμοι κάτοικοί της.
(πηγή: Δήμος Αμμοχώστου, φωτογραφίες
της Τασούλας Ζησάκη-Healey)
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Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ…
Ελληνικέ Κυπριακέ Λαέ! Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις, ποιος
σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος, τον οποίο συ εξέλεξες δια να είναι ο
ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και
σημαιοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν
ο στόχος της και εγώ, εφόσον ζω, η Χούντα εις την Κύπρον δεν θα περάση. Η Χούντα
απεφάσισε να καταστρέψη την Κύπρο. Να την διχοτομήση. Αλλά δεν θα το κατορθώση.
Πρόβαλε παντοιοτρόπως αντίστασιν εις την Χούντα. Μη φοβηθής. Ενταχθήτε όλοι εις
τα νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάση και δεν θα περάση.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών!

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ «ΑΤΤΙΛΑΣ 1 ΚΑΙ «ΑΤΤΙΛΑΣ 2»

Τ

ο πραξικόπημα, το οποίο έγινε στις 15
Ιουλίου 1974 ήταν το αποκορύφωμα
των σχεδιασμών για την ανατροπή του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’, οι οποίοι
είχαν ξεκινήσει ακόμα από το 1965 και
στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκαν σχέδια
και από τη χούντα της Ελλάδας και από
τον ίδιο τον Γ. Γρίβα και την ΕΟΚΑ
Β’. H αρχή του 1974 βρίσκει την Κύπρο
στη δίνη δολοπλοκιών, συνωμοσιών,
διχαστικών
κηρυγμάτων,
πολιτικών
δολοφονιών και μηχανορραφιών ελληνικών
και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά
προοιωνίζονται το χειρότερο για την
υπόθεση του κυπριακού ελληνισμού. Ρόλο
καταλύτη παίζει η παράνομη οργάνωση
του στρατηγού Γρίβα, η ΕΟΚΑ Β’. Με
συνθήματα υπέρ της ένωσης Κύπρου
– Ελλάδας, με ανοιχτά διακηρυγμένο
στόχο την ανατροπή του Μακάριου και
της «ανεξαρτησιακής» του πολιτικής και
με κάθε είδους ενίσχυση από τη χούντα
της Αθήνας, οι παραστρατιωτικοί του
Γρίβα οργανώνουν αιματηρές επιθέσεις
εναντίον αστυνομικών τμημάτων, κλοπές
όπλων από στρατόπεδα της Εθνοφρουράς
και τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον
αντιφρονούντων, ώστε να πέσει σαν
ώριμο φρούτο μια τελικά «εθνοσωτήριος»
επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στις 28 ημέρες που κράτησαν οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι
απώλειες της ελληνικής πλευράς ανήλθαν
σε 4.500 - 6.000 νεκρούς και τραυματίες
(στρατιωτικό προσωπικό και άμαχοι) και
2.000 - 3.000 αγνοούμενους. Οι Τουρκικές
απώλειες ανήλθαν σε 1.500 νεκρούς και
2.000 τραυματίες.
Τα γεγονότα:
15 Ιούλη 1974: 8:30 το πρωί η Χούντα των
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συνταγματαρχών στην Ελλάδα εκτελώντας
κατά γράμμα τις εντολές του ΝΑΤΟ και
των Αμερικανών και σε συνεργασία με
την Κυπριακή Εθνοφρουρά εξαπολύουν
το προδοτικό πραξικόπημα εναντίον της
κυβέρνησης του Μακαρίου. Το Προεδρικό
Μέγαρο βομβαρδίζεται. Ο ραδιοσταθμός
της Λευκωσίας μεταδίδει ότι ο Μακάριος
είναι νεκρός, αλλά ο Μακάριος ζει!
16 Ιούλη: Οι χουντικοί πραξικοπηματίες
ορκίζουν στην Κύπρο Πρόεδρο Νικόλαο
Σαμψών, ένα από τα στελέχη της ΕΟΚΑ
Β’.
19 Ιούλη: Ο Μακάριος, που έχει πλέον
διαφύγει από την Κύπρο, καταγγέλλει
στο Συμβούλιο Ασφαλείας το προδοτικό
πραξικόπημα του καθεστώτος της Αθήνας.
20 Ιούλη: Πραγματοποιείται η τουρκική
απόβαση στην Κύπρο, με πρόσχημα
το χουντικό πραξικόπημα και το νησί
μοιράζεται στα δυο !
22 Ιούλη: Δήλωση του Χ. Κίσινγκερ,
υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ: »Αυτή
τη στιγμή συντελείται στην Αθήνα
κυβερνητική μεταβολή». Η χούντα είχε
εκτελέσει πλήρως την αποστολή της και
δεν τους χρειαζόταν άλλο! Η Κύπρος είχε
γίνει πλέον δυο κομμάτια!
24 Ιούλη: Η κυβέρνηση της χούντας
πέφτει.
15 Αυγούστου: Δεύτερη εισβολή της
Τουρκίας, σχέδιο «Αττίλας 2»
Ο νομικός Πάνος Ιωαννίδης, πρόσφυγας
από την Αμμόχωστο και πρόεδρος της
Κίνησης για Ελευθερία και Δικαιοσύνη
στην Κύπρο, κάνει μίαν από καρδιάς
αφήγηση για τα γεγονότα της κατάληψης
της Αμμοχώστου. Η κατάθεσή του αποτελεί
μαρτυρία μιας προδοσίας, αποτελεί τροφή

για προβληματισμό και υπενθύμιση για όσους
τείνουν να ξεχνούν. «Αυτά που ακολουθούν
δεν είναι θύμησες», αναφέρει. «Είναι
γεγονότα, ανεξίτηλα χαραγμένα στην καρδιά
και στο μυαλό όσων ατύχησαν να τα ζήσουν.
Γεγονότα, που άλλαξαν τον τρόπο σκέψης
και οδήγησαν τον καθένα από εμάς στο δικό
του ‘Tάμα Ζωής’....» (sigmalive.com)

«Την 20ή Ιουλίου 1974 οι Τούρκοι αρχίζουν
τον «σικέ αγώνα της Εισβολής». Παρωδία
η επιστράτευση στην Αμμόχωστο, σχεδόν
ανύπαρκτα τα μέσα, σαστισμένοι και
γελοίοι οι επιτελείς της Στρατιωτικής
Διοίκησης, με έναν εκτρωματικό Διοικητή
-το Συνταγματάρχη Κ.Ζ.- να περιφέρεται
μονολογώντας «ό,τι είναι να γίνει θα γίνει,
δεν χρειάζεται να είμαστε προκλητικοί…»!
Εξαίρεση, μέσα στο χάος, το ανήσυχο
βλέμμα των Κυπρίων μονίμων και
εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών, που
αντελήφθησαν την προδοσία και άρχισαν να
οργανώνουν μεταξύ τους Ομάδες Μάχης.
Θλιβερή εξαίρεση από τους Ελλαδίτες
Αξιωματικούς ο Αντισυνταγματάρχης
Ανδρέας Μουζάκης, που ηγήθηκε της
μοναδικής δικής μας επίθεσης για την
κατάληψη του πολυβολείου στο τουρκικό
Λύκειο. Εκεί, έξω από τα Τείχη της
Αμμοχώστου, σκοτώθηκε ο Αν/χης
Μουζάκης.
Μεσημέρι της 20ής Ιουλίου 1974
Καταλήφθηκε το τουρκικό πολυβολείο,
αιφνιδιάστηκαν οι Τούρκοι από την
επίθεση και, υποχωρώντας μέσα στα
Τείχη, μετέδωσαν τον πανικό σε ολόκληρη
την -για χρόνια- τουρκοκρατούμενη
παλαιά πόλη της Αμμοχώστου. Οι
έφεδροι ζήτησαν ενισχύσεις, εξηγώντας
στο Διοικητή Ζαρκάδα ότι «οι πύλες
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είναι ανοικτές, ο πανικός μεταξύ των
Τούρκων διάχυτος και -με λίγους ακόμα
μαχητές- η επιχείρηση για κατάληψη της
εντός των Τειχών Αμμοχώστου θα είναι
νικηφόρα». Εξήγησαν, επίσης, οι έφεδροι
στο Διοικητή ότι, «εάν η παλαιά πόλη
καταληφθεί και οι Τούρκοι είναι πλέον
ανάμεσά μας, ο κίνδυνος για βομβαρδισμό
της Αμμοχώστου απομακρύνεται, χωρίς
να αποκλείεται και το ενδεχόμενο οι
εισβολείς να μη θεωρήσουν πλέον την
Αμμόχωστο σαν στόχο προτεραιότητας».
Τα εξήγησαν αυτά οι έφεδροι στο Συν/
χη Κ.Ζ., για να πάρουν την πιο προδοτική
διαταγή που ακούστηκε ποτέ από Έλληνα
Αξιωματικό: «Άμεση υποχώρηση, η
κατάληψη της παλαιάς Αμμοχώστου δεν
είναι δική σας δουλειά…»!
Τόλμησαν οι έφεδροι να ρωτήσουν «τίνος
δουλειά είναι, άραγε, η απελευθέρωση της
Αμμοχώστου, εάν όχι των Αμμοχωστιανών
υπερασπιστών της…», για να πάρουν την
ίδια παγερή απάντηση: «Σας διατάζω
να υποχωρήσετε αμέσως». Με αυτήν τη
διαταγή, η ευκαιρία για κατάληψη της
εντός των Τειχών Αμμοχώστου χάθηκε
οριστικά...
Ανήμποροι να ενεργήσουν όπως θα έπρεπε,
οι έφεδροι υποχώρησαν στο Δασάκι των
Δικαστηρίων και στα γύρω κτίρια, όπου
άρχισαν να δέχονται -αμυνόμενοι πλέοντα πυρά των Τούρκων από τα Τείχη. Σε
λίγο άρχισε και η τουρκική αεροπορία
να βομβαρδίζει το κέντρο της πόλης, την
παραλία της Αμμοχώστου και τις θέσεις
μας.
Ο Διοικητής Αμμοχώστου Συν/χης Κ.Ζ.
φρόντισε έγκαιρα να ολοκληρώσει το
δικό του μέρος της προδοσίας: Πρόδωσε
την Αμμόχωστο από τις πρώτες ώρες,
της πρώτης ημέρας, της πρώτης φάσης
της Εισβολής, εκτελώντας με απόλυτη
ακρίβεια τις εντολές που είχε πάρει και
που μόνο εκείνος γνώριζε...
Η 2η φάση της Εισβολής
Το γεγονός ότι ο ρόλος του Συν/χη Κ.Ζ.
και των ανθρώπων του είχε τελειώσει
από την πρώτη μέρα, αποδείχθηκε μόλις
ανακοινώθηκε η προσωρινή κατάπαυση
πυρός, χάριν των δήθεν «συνομιλιών της
Γενεύης». Με το πρόσχημα ότι «όφειλαν
να επισκεφθούν το ΓΕΕΦ», ο Διοικητής
Κ.Ζ. και το επιτελείο του εξαφανίστηκαν
οριστικά, εγκαταλείποντας όλα τα
Τμήματα και την Αμμόχωστο χωρίς
Στρατιωτική Διοίκηση...
Για την πόλη της Αμμοχώστου, η δεύτερη
φάση της Εισβολής άρχισε νωρίς το
απόγευμα της 13ης Αυγούστου 1974 με
βομβαρδισμό, και με δύο Τμήματα να
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προσπαθούν να την υπερασπιστούν: Ένα
Τμήμα από 32 εφέδρους στο Δασάκι των
Δικαστηρίων και ένα δεύτερο Τμήμα στο
Νοσοκομείο της πόλης, με επικεφαλής το
Λοχαγό Στέλιο Κάτσιο.
Οι έφεδροι στο Δασάκι χωρίς Διοίκηση.
Ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς
έπρεπε να αναλάβει τη Διοίκηση. Έτυχε
να είναι ο έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πάνος
Ιωαννίδης. Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν
μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης
15ης Αυγούστου 1974. Το απόγευμα της
ημέρας εκείνης:
Ο βομβαρδισμός εντάθηκε
Οι Τούρκοι πύκνωσαν τα πυρά από τα
Τείχη
Κάποιο φορητό ραδιόφωνο μετέδιδε
ότι «τα τουρκικά άρματα κατευθύνονται
προς την Αμμόχωστο, κινούμενα χωρίς
αντίσταση, χωρίς τη συνοδεία πεζικού και με
μέγιστη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας - Αμμοχώστου».
Οι διαταγές…
Η πόλη έρημη. Μοναδική ένδειξη
αντίστασης, οι πυροβολισμοί από τους
άνδρες στο Νοσοκομείο και τους εφέδρους
στο Δασάκι. Πυροβολισμοί που άρχισαν
να αραιώνουν, γιατί τα πυρομαχικά
των εφέδρων ήταν πλέον μετρημένα...
Με το βλέμμα περισσότερο παρά με
λόγια, αντάλλαξα κάποιες γρήγορες
σκέψεις με τον αμέσως επόμενο έφεδρο
Ανθυπολοχαγό Γιαννάκη Αρέστη (σήμερα
Ταξίαρχος ε.α.). Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να
δοθούν διαταγές...
Διαταγή πρώτη: «Παραμένουμε στις
θέσεις μας αμυνόμενοι. Οικονομία στα
πυρομαχικά».
Διαταγή δεύτερη: «Να βγουν παρατηρητές
προς τη Λίμνη του Αγίου Λουκά και να
αναφέρουν τις κινήσεις των αρμάτων - Να
χρησιμοποιηθεί η βενζίνη από τις αποθήκες
του Διοικητηρίου για να γίνουν βόμβες
Μολότοφ - Εάν τα άρματα κινηθούν μέσα
στην πόλη, θα αντιμετωπιστούν».
Διαταγή τρίτη: «Να γίνει προσπάθεια
επικοινωνίας με το ΓΕΕΦ και την
Κυβέρνηση, για να ζητηθούν ενισχύσεις
- Τα άρματα από μόνα τους, χωρίς
πεζοπόρα τμήματα, μόνο γραμμή
αντιπαράταξης μπορούν να επιδιώξουν,
προφανώς κατά μήκος του δρόμου προς
το Λιμάνι - Η πόλη της Αμμοχώστου
μπορεί να κρατηθεί».
Ήσαν οι πρώτες ουσιαστικές διαταγές,
μετά από τις προδοτικές εκείνες του
Συν/χη Κ.Ζ. Η πειθαρχία των εφέδρων
Αξιωματικών και Οπλιτών προς τον
29χρονο
Ανθ/γό
Διοικητή
ήταν
εκπληκτική. Μέσα σε συνθήκες κόλασης,

όλοι και από μόνοι τους εξύψωσαν
το ηθικό τους και κινήθηκαν όπως
διατάχθηκαν. Αρχίσαμε να νιώθουμε πως
«ίσως δεν είχαν χαθεί τα πάντα»... Όμως,
η προδοσία της Αμμοχώστου δεν ήταν
γραμμένο να ανατραπεί. Αφηγείται, γι’
αυτές τις τελευταίες ώρες, ο τότε Λοχαγός
Στέλιος Κάτσιος: «…Γύρω στις 4:30 το
απόγευμα ξεκίνησα (από το Νοσοκομείο)
σε μια προσπάθεια να επανακτήσω επαφή
με το Τάγμα μου…
Στη διαδρομή βρήκα το Τμήμα του
έφεδρου Ανθ/γού Πάνου Ιωαννίδη, που
υπερασπιζόταν την περιοχή κοντά στην
κλινική ΛΟΥΚΙΑ και το τουρκοκυπριακό
Λύκειο. Συνάντησα, επίσης, το συνάδελφό
μου Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου, με τον
οποίο αντάλλαξα κάποιες απόψεις, που με
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το Τάγμα
μου είχε μετακινηθεί. Μη έχοντας τρόπο
επικοινωνίας, επέστρεψα στο Νοσοκομείο,
όπου άρχισε η τελευταία μεγάλη μάχη. Τα
αεροπλάνα βομβάρδιζαν συνεχώς και τα
πυρά των αρμάτων ήσαν καταιγιστικά. Και
ενώ τα πάντα έμοιαζαν με κόλαση, ήρθε
με αγγελιαφόρο εντολή από το Τάγμα να
συμπτύξω το Τμήμα μου στην περιοχή
Δερύνειας, πράγμα που έγινε».
Το Τμήμα του Νοσοκομείου πράγματι
ανασυντάχθηκε στη Δερύνεια και κράτησε
τη γνωστή, μέχρι και σήμερα, ακραία
γραμμή προς την Αμμόχωστο. Καθ’
οδόν προς τη Δερύνεια, ο Λοχαγός
Κάτσιος πέρασε από το δικό μας Τμήμα
και μας ενημέρωσε για τις κινήσεις
του. Του ευχηθήκαμε «καλή τύχη» και
τον παρακαλέσαμε να μας αφήσει όσα
πυρομαχικά τού περίσσευαν. Δεν του είχε
απομείνει τίποτε...
15 Αυγούστου 1974, ώρα 6:20 το
απόγευμα:
Οι μόνοι Έλληνες που εμείς γνωρίζαμε ότι
είχαν απομείνει στην Αμμόχωστο ήσαν οι
32 έφεδροι στο Δασάκι των Δικαστηρίων.
Πολύ αργότερα πληροφορηθήκαμε για
μιαν ακόμα Ομάδα Εφέδρων, που είχαν
επίσης εγκαταλειφθεί, προδομένοι από
τη δική τους ηγεσία, στο Λιμάνι της
Αμμοχώστου. Ήσαν οι έφεδροι, που τελικά
αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για
να σωθούν κολυμπώντας.
Στο μεταξύ:
Τα άρματα είχαν φθάσει στη Λίμνη του
Αγίου Λουκά και κτυπούσαν διαρκώς. Τη
βενζίνη που ψάχναμε, για την κατασκευή
των -ίσως σωτήριων- βομβών Μολότοφ,
την είχε πάρει μαζί του ο Συν/χης Κ.Ζ.
Ελπίδα για εξασφάλιση ενισχύσεων, μέσω
του ΓΕΕΦ ή της Κυβέρνησης, καμία.
Το μεν Γενικό Επιτελείο δεν απαντούσε
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στις κλήσεις, ο δε Προεδρεύων της
Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο
είχαν εγκαταλείψει τη Λευκωσία. Και, το
κρισιμότερο, τα πυρομαχικά των εφέδρων
στην Αμμόχωστο είχαν εξαντληθεί.
Η «σιγή πυρός» από τη δική μας πλευρά
έδωσε το τελικό σύνθημα στους Τούρκους.
Η μοναδική επιλογή ήταν: Ή να χαθούμε
αμαχητί ή να υποχωρήσουμε. Πεσμένοι
όπως ήμασταν στο χώμα, γύρισα και
κοίταξα τον Ανθ/γό Αρέστη, θέλοντας
να μοιραστώ μαζί του την αγωνία μου.
Γνώριζα, βέβαια, πως «η ευθύνη για την
όποια απόφαση ανήκε στον αρχαιότερο
που διοικούσε».
Δεν θυμούμαι αν ήμασταν δακρυσμένοι,

ούτε και έχει σημασία. Σημασία έχουν
μόνο οι τρεις λέξεις που μου είπε ο
Γιαννάκης: «Πάνο, τη Σημαία»... Χωρίς
να περιμένει απάντηση, σηκώθηκε μέσα
στη κόλαση και προχώρησε προς τον
ιστό με τη Σημαία του Διοικητηρίου
Αμμοχώστου. Σηκώθηκα πίσω του.
Διαταγή τέταρτη: «Υποστολή της
Σημαίας». Όσοι μπόρεσαν να ακούσουν
-σχεδόν όλοι- βρέθηκαν «σε στάση
Προσοχής να χαιρετούν τη Γαλανόλευκη».
Η Σημαία της Αμμοχώστου κατέβηκε,
διπλώθηκε και παραδόθηκε στον
αρχαιότερο Αξιωματικό. Όλοι πλέον
γνώριζαν τη Διαταγή που θα ακολουθούσε.
Διαταγή πέμπτη, η τελευταία: «Να

μαζευτεί ο οπλισμός - Άμεση υποχώρηση
- Εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας, η
Αμμόχωστος χάνεται....»
Ο επίλογος της 15ης Αυγούστου 1974
γράφτηκε στη Δερύνεια, όπου δεχθήκαμε
την ανακούφιση του Λοχαγού Κάτσιου,
που μας είδε ζωντανούς, αλλά και στο
Φρέναρος, όπου είχαμε κακό συναπάντημα
με τον ατιμώρητο προδότη Συν/χη
Κ.Ζ., για να ακούσουμε τη σαρκαστική
απορία του: «Μπα, κύριε Ανθυπολοχαγέ,
σωθήκατε όλοι!». Ειλικρινά, θα ήθελα
να μου είχε περισσέψει μια τελευταία
σφαίρα...

Η 3η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ε

ίναι
ο
άγνωστης
διάρκειας
μακροχρόνιος αγώνας, που η
σφαγμένη Κύπρος οφείλει να διεξάγει.
Όμως, το εάν μπορεί ποτέ:
•
μέσα
από
τα
ειρωνικά
χειροκροτήματα του εχθρού, όταν αφελείς
Έλληνες χορεύουν μπροστά του,
•
ή μέσα από τις φιλοσοφίες και τα
χαμόγελα ρηχών Ελλήνων πολιτικάντηδων,
όταν ξένοι βουλευτές και άλλοι βάρβαροι
αποκτούν σε τιμές ευκαιρίας τις κλεμμένες
περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου,
•
ή μέσα από επιχειρηματικές
δραστηριότητες με τον κατακτητή που
εισέβαλε, έσφαξε, βίασε και ξερίζωσε τα
ιερά και τα όσιά μας,
•
ή εξορίζοντας την ενίσχυση της
άμυνας μας,
•
ή
προσκαλώντας
με
τη
συμπεριφορά μας άθλια «Σχέδια Λύσης»,
•
ή μεθοδεύοντας -εμείς οι ίδιοιτην οικονομική εξαθλίωση του τόπου,
•
ή ακόμα, αναγνωρίζοντας με τη
συμπεριφορά μας το έγκλημα της Εισβολής
και της Κατοχής, εξουδετερώνοντας
την ευρωπαϊκή μας κατάκτηση και
εξευτελίζοντας την αξιοπρέπεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν δηλαδή
η κύρια επιδίωξη των δήθεν ηγετών
του Ελληνισμού είναι «πώς θα γίνουν
αρεστοί στον εχθρό, για ν’ αποκτήσουν
εξουσία», όταν δηλαδή το μέλημα και
κατάντημα είναι «πόσα θα πάρουμε χωρίς
τίποτε να δώσουμε στον Τόπο μας»,
όταν δηλαδή μερικοί είμαστε έτοιμοι να
ζητιανέψουμε από τον εχθρό «την άδειά
του για να περπατήσουμε στα δικά μας
χώματα, να επιτρέψει την επίσκεψη στα
δικά μας σπίτια και να επιτρέψει την υπό
κατοχή εγκατάστασή μας στην έγκλειστη
περιοχή της προδομένης Αμμοχώστου,
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αδιαφορώντας για την τύχη των άλλων
ξεριζωμένων» και όταν έχουμε εντελώς
λησμονήσει πως «ού περί χρημάτων, αλλά
περί Αρετής, Τιμής και Αξιοπρέπειας τον
Αγώνα οφείλομεν ποιούμενοι».
Εάν, λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, ο
οποιοσδήποτε αγώνας για ελευθερία -όσο
μακροχρόνιος και εάν είναι- μπορεί να
επιτύχει, θα χρειαστεί να το εξηγήσει ο
κάθε σημερινός Έλληνας, όταν ερωτηθεί
από τα παιδιά και τα εγγόνια του:
«Γιατί ξεχάσατε τόσο εύκολα τα όσα
ζήσατε και γιατί δεν αντιστέκεστε τώρα
που μπορείτε; Εάν, μετά από τόσα χρόνια
“δήθεν Αγώνα”, ΕΔΩ θα καταλήγατε,
Ευρωπαίοι Έλληνες της Κύπρου και της
Ελλάδας, ΓΙΑΤΙ δεν ολοκληρώσατε
την προδοσία τότε, το 1974; Ή, μήπως,
όλα αυτά τα χρόνια χρειαζόντουσαν για

να μεθοδευτεί το ΑΛΛΟΘΙ για τους
Ξένους Βάρβαρους και για τους Ντόπιους
Εφιάλτες, ούτως ώστε η ΤΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ να θεωρείται πλέον ως
πράξη εθνικής σοφίας;»
Κάποιου, όμως, τα εγγόνια θα έχουν το
δικαίωμα να ρωτήσουν και κάτι ακόμα:
«Γιατί τη φύλαξες τη Σημαία, παππού;
Απλώς και μόνο... για να δακρύζεις στις 15
του κάθε Αυγούστου; Και δεν είναι αυτό
υποκρισία;». Αυτός ο παππούς επιθυμεί να
μπορεί εκείνη την ώρα να απαντήσει με
αξιοπρέπεια: Εγώ, αντιστάθηκα μέχρι το
τέλος...
*Πάνος Ιωαννίδης, Νομικός
Ημερομηνία: Η κάθε 15η Αυγούστου
μετά το 1974
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
(φώτο) Τα τρία λεμόνια της Χρυσούλας και τα κλειδιά του σπιτιού τους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο…
Κ: Είχα την καλή τύχη να γνωρίσω καλύτερα αυτό το υπέροχο ζευγάρι, 44 χρόνια
πρόσφυγες από την Αμμόχωστο. Μου προτείνανε να πάμε να δω την όμορφη πόλη
τους, έτσι την θυμότανε κι έτσι είναι. Δυστυχώς, η Αμμόχωστος από το 1974, με
την δεύτερη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, βρίσκεται στα κατεχόμενα.
Ήταν το διαμάντι της Κύπρου. Έτσι, έμαθα όχι μόνο για την Αμμόχωστο, αλλά
και για την τραγική ιστορία μιας οικογένειας, αυτού του ζευγαριού, που έχτισε
το σπίτι τους με πολλές οικονομικές δυσκολίες, με σκληρή δουλειά και που μόνο
έξι μήνες πρόλαβε να το χαρεί. Ο πρώτος μας σταθμός ήταν η γειτονιά τους, το
δρομάκι προς την εκκλησία όπου παντρευτήκανε. Βουβή η εκκλησία ακόμα με τα
σκουριασμένα τώρα βαρέλια που τα είχαν βάλει για να την προστατέψουν από τους
βομβαρδισμούς των τουρκικών αεροπλάνων. Ψάχνουμε να βρούμε το σπίτι της
οικογένειας της Χρυσούλας. Είναι μέσα στην πόλη-φάντασμα. Στο δικό τους σπίτι
είχανε φυτέψει τις λεμονιές, τις πορτοκαλιές, το αμπελάκι τους, είχανε στολίσει
την αυλή με τριανταφυλλιές… Η Χρυσούλα στην εισβολή πρόλαβε να κόψει τρία
λεμόνια για να τα φυλάξει μαζί με τα κλειδιά του σπιτιού της. Το 2003, όταν άνοιξε
το οδόφραγμα, πήγαν και είδαν τα δέντρα φορτωμένα με λεμόνια, πορτοκάλια,
είχαν ‘μεγαλώσει’ κι αυτά και σαν να τους καλωσόριζαν με χαρά! Αλλά άλλοι μένανε στο σπίτι τους – τουρκοκυπριακή οικογένεια που
κι αυτή άφησε πίσω της, στην ελεύθερη Κύπρο, στην επαρχεία Λεμεσού, τις δικές τους λεμονιές, τη σουλτανίνα τους, τα χωράφια τους
να τους περιμένουν εδώ και 44 χρόνια.
Ευχαριστώ την Χρυσούλα και τον Ανδρέα για την εξαιρετική ξενάγηση στην αγαπημένη πόλη τους, για την ζεστή φιλοξενία στο σπίτι
τους. Για την φιλία και αγάπη τους!
Κ: Ανδρέα, εσύ είσαι από την επαρχεία
της Λεμεσού, από την Παρεκκλησιά,
αλλά παντρεύτηκες στην Αμμόχωστο
και μέχρι την τραγική εκείνη την μέρα
του πραξικοπήματος της ΕΟΚΑ Β’ με
την ανάμιξη της Χούντας, στις 15 Ιουλίου
του 1974, έζησες με την οικογένειά
σου στην Αμμόχωστο. Πώς έγινε το
πραξικόπημα, δηλαδή περιμένατε ότι θα
γίνει πραξικόπημα;
Α: Σαν ΑΚΕΛ εμείς είχαμε καταλάβει
ότι κάτι γίνεται, ότι θα γίνει πραξικόπημα
και είχαμε ειδοποιήσει τον Μακάριο,
αλλά αυτός δεν μας εισάκουσε. Και όταν
μας εισάκουσε ήταν πια αργά, πολύ αργά.
Ακόμα κι εμείς, τα απλά μέλη του ΑΚΕΛ
γνωρίζαμε ότι θα γίνει πραξικόπημα,
μόνο δεν ξέραμε την ακριβή ημερομηνία
και ώρα. Πιστεύαμε ότι θα γίνει κάποια
νύχτα, αλλά μας «πιάσανε στον ύπνο»,
εμένα κυριολεκτικά διότι έγινε τις πρωινές
ώρες, στις 08:30! Εγώ δούλευα σερβιτόρος
μέχρι αργά το βράδυ κι έτσι το πρωί, όταν
κοιμόμουνα, με ξύπνησε η Χρυσούλα
και μου είπε ότι έγινε πραξικόπημα. Εγώ
αμέσως έτρεξα στα γραφεία του ΑΚΕΛ και
εκτός από ένα άτομο, δεν βρήκα κανέναν
εκεί και ούτε ξέραμε ακόμα πού βρισκότανε
τα στελέχη μας. Είχαν πάρει τα μέτρα
τους διότι ο στόχος της ΕΟΚΑ Β’ ήταν
οι κομμουνιστές και οι Τουρκοκύπριοι. Το
βράδυ εκείνης της μέρας ο Γραμματέας
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του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου ήρθε και έμεινε
στο δικό μας σπίτι διότι εμένα δεν με
γνώριζε καλά η γειτονιά μας και δεν ξέρανε
πού ανήκω πολιτικά. Επίσης, κρύψαμε στο
σπίτι μας και έναν συνδικαλιστή, ο οποίος
έμεινε μόνο δύο νύχτες. Την επόμενη το
πρωί ήθελε να πάει στο σπίτι του, να δει
τι γίνεται με την οικογένειά του και πάλι
να επιστρέψει στο δικό μας σπίτι αλλά
δεν επέστρεψε ποτέ. Τον περίμεναν οι
ΕΟΚΑτζίδες Β’... Τα στελέχη της ΕΟΚΑ
Β’ έγιναν αμέσως αξιωματικοί, διοικητές
αστυνομίας και στρατοπέδων κι έτσι
κυβερνούσαν… Δυστυχώς, και η αστυνομία

ήταν διαβρωμένη από την ΕΟΚΑ Β’ διότι
μόνο με δύο-τρεις ριπές καταλήφθηκε
η αστυνομία από το στρατό χωρίς να
δείξουν καμία αντίδραση. Ασφαλώς, και οι
Τουρκοκύπριοι φοβήθηκαν διότι ο σκοπός
των πραξικοπηματιών ήταν να ‘ρίξουν
τους Τουρκοκύπριους στη θάλασσα και
να σφάξουν τους κομμουνιστές’. Ναι, και
εάν μένανε στην εξουσία τρεις μήνες, ούτε
αριστερός θα έμεινε, ούτε Τουρκοκύπριος
στην Κύπρο.
Χ: Εγώ πάλι θυμάμαι την ημέρα που
έγινε το πραξικόπημα έτσι: Ο αδερφός

Καλημέρα 1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
μου ήταν στρατιώτης, έκανε τη θητεία του
στο στρατό και εκείνες τις μέρες ήταν να
απολυθεί, τον Ιούλιου του 1974. Είχε έρθει
με άδεια. Είχαν δώσει άδεια σε όλους τους
‘Μακαριακούς’, να παν στα σπίτια τους
και να επιστρέψουν την ημέρα όταν έγινε
το πραξικόπημα. Μαζί με τον αδερφό
μου ήταν και ο φίλος του που δεν ήθελε
να επιστρέψει στο στρατόπεδο και έλεγε
κλαίγοντας στον πατέρα μου ότι φοβάται
να πάει πίσω. Η συμβουλή του πατέρα μου
ήταν να μην επιστρέψουν στο στρατόπεδο.
Αλλά στη γειτονιά μας είχαμε έναν
αξιωματικό από την Ελλάδα και αυτός
τους είπε ότι πρέπει να επιστρέψουν αλλιώς
θα περάσουν στρατοδικείο. Ο πατέρας

δωμάτιο. Φαντάσου, σε τι κατάσταση
ήμασταν – η μάνα να ξεχάσει το παιδί της!
Επιστρέψαμε και πήραμε την κορούλα
μας και πήγαμε στη μάνα μου. Ο Ανδρέας
έψαχνε να βρει τρόπο να παρουσιαστεί
στο στρατό, στο Τάγμα του.
Α: Εγώ έπρεπε να παρουσιαστώ στο 216
Τάγμα Πεζικού που ήταν στα Πολεμίδια
στη Λεμεσό. Έπρεπε να περάσουμε από
την Κοφίνου που τότε ήταν θύλακας,
δηλαδή εκεί μένανε μόνο Τουρκοκύπριοι.
Ρωτήσαμε στην αστυνομία εάν ο θύλακας
ήταν ανοιχτός – δεν είχαν ιδέα! Ρωτήσαμε
στο στρατό μας – κι αυτοί δεν είχαν ιδέα!
Και ήμασταν 100 άτομα που έπρεπε να

(φώτο) Βουβή η εκκλησία, όπως και βουβό είναι και το Βαρώσι δίπλα. Τα βαρέλια είναι ακόμα
από την εισβολή…

μου του απάντησε ότι προτιμά να παν
στρατοδικείο παρά να χάσει τα παιδιά του.
Όμως, ο αξιωματικός επέμενε τόσο πολύ
που τελικά έφυγαν για το στρατόπεδο. Και
από εκείνη την μέρα, 15 Ιουλίου 1974 και
μέχρι τον Νοέμβριου του 1974, δεν τον
είδαμε τον αδερφό μου. Περάσαμε όλοι
μεγάλη αγωνία. Στη δεύτερη εισβολή,
14 Αυγούστου του 1974, ο πατέρας μου
πήγε μέχρι την Κερύνεια για να τον βρει
και εκεί ένας Τουρκοκύπριος του είπε
ότι δεν έμεινε ούτε ένας φαντάρος, είτε
σκοτώθηκαν είτε αυτοί που πρόλαβαν
έφυγαν. Και ο Ανδρέας, ο σύζυγός μου
έπρεπε να πάει στο στρατό και θα με άφηνε
με τα δύο παιδιά μας, μωρά, στη μάνα μου.
Εκεί που ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο να
πάμε στη μάνα μου, στη μέση του δρόμου,
καταλάβαμε ότι αφήσαμε, ξεχάσαμε την
κόρη μου, μηνών ακόμη, να κοιμάται στο

Καλημέρα 1

παρουσιαστούμε στο στρατό και όλοι
ήμασταν ακόμη στο Βαρώσι! Τελικά
ένας αξιωματικός αποστρατείας μας
οδήγησε σε κάτι περιβόλια του Βαρωσιού
όπου άοπλοι μείναμε μέχρι την πρώτη
εκεχειρία. Και μόνο όταν τελείωσε η
εκεχειρία μας είπε να πάμε στις μονάδες
μας. Εγώ πήγα στο Γερόλακκο, δίπλα
στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ (Ελληνικές
Δυνάμεις Κύπρου) όπου είχε γίνει μεγάλη
μάχη και μόνο λίγοι γλύτωσαν από αυτή
τη μάχη. Εγώ αποφάσισα να επιστρέψω
στο Βαρώσι και δεν ξαναπαρουσιάστηκα
στο στρατό εάν και όλοι μου λέγανε ότι
θα πάω φυλακή. Εγώ προτίμησα να πάω
φυλακή παρά στο σφαγείο.
Χ: Εμείς στην πρώτη εισβολή, 20 Ιουλίου
1974, μένανε σ’ ένα σπίτι με υπόγειο, όπου
είχαμε μαζευτεί όλη η γειτονιά, μικροί,

μεγάλοι κι εγώ με κόρη 20 μηνών. Έπρεπε
να βρω τροφή για την κόρη μου αλλά μας
βομβάρδιζαν τα αεροπλάνα. Πανικός!
Πανζουρλισμός! Φωνές, κλάματα… Ήταν
ένα χάος! Και όχι μόνο στον απλό κόσμο,
αλλά και στην αστυνομία και στο στρατό.
Δεν υπήρχε κανείς να μας οδηγήσει. Στις
13 Αυγούστου του 1974, μια μέρα πριν
την δεύτερη εισβολή, το Βαρώσι είχε
νεκρωθεί, δεν υπήρχε κανένας. Εμείς
ήμασταν από τους τελευταίους που
φύγαμε. Το αυτοκίνητο μας ήταν πολύ
μικρό και δεν μας χωρούσε όλους – έτσι
ο πατέρας μου μας είπε ότι θα έρθει με τη
μικρή μοτοσικλέτα του αφού θα πήγαινε
στο χωριό του κοντά στο Βαρώσι. Δεν
πήραμε τίποτα μαζί μας, ούτε ρούχα,
ούτε φωτογραφίες, μόνο τα τρία λεμόνια
από τη λεμονιά που είχα φυτέψει εγώ
και τα κλειδιά του σπιτιού. Πήγαμε στο
χωριό του πατέρα μας. Μετά οι Τούρκοι
προχώρησαν και προς το χωριό μας,
την Αχερίτου… Δύο νύχτες μείναμε στο
περιβόλι του θείου μου, εμείς κάτω από τα
δέντρα και τα παιδιά μας σ’ ένα υπόστεγο
για μηχανές πορτοκαλιών. Αισθάνθηκα
τον πατέρα μου να τρέμει ολόκληρος σαν
το πουλί, δεν ήταν από το κρύο, ήταν από
τη στενοχώρια του που μας έβλεπε σε
τέτοια κατάσταση και προπαντός τα παιδιά
μας. Τελικά, ο Ανδρέας αποφάσισε ότι δεν
γίνεται να μείνουμε σ’ ένα περιβόλι κάτω
από τα δέντρα και ότι πρέπει να φύγουμε
για τη Λεμεσό όπου οι συγγενείς του θα
μας βόλευαν κάπως. Κι έτσι έγινε. Πήραμε
μαζί μας και την αδερφή μου και φτάσαμε
στη Λεμεσό, δίχως λεφτά, δίχως ρούχα,
δίχως τρόφιμα… μόνο με 5 κυπριακές
λίρες που είχε δώσει ο πατέρας μου στον
Ανδρέα για να ‘περάσουμε’! Τίποτα δεν
είχαμε. Ο Ανδρέας δεν δούλευε ακόμα
από το πραξικόπημα. Μας βολέψανε οι
συγγενείς μας – χωρισμένοι σε διάφορα
σπίτια. Βολευτήκαμε κάπως. Τα αδέρφια
μου ήρθαν κι αυτά ενώ οι γονείς μου δεν
θέλανε να φύγουν από το περιβόλι του
θείου μου διότι από εκεί θα ήταν πιο
κοντά να επιστρέψουν στο Βαρώσι, να
επιστρέψουν στο σπίτι τους. Κι ακόμα να
επιστρέψουν… Ναι, το χωριό Αχερίτου
καταλήφθηκε στις 23 Αυγούστου 1974,
ήταν το τελευταίο χωριό που καταλήφθηκε
από τους Τούρκους.
Α: Ναι, ήταν τραγικά τα πράγματα.
Πόλεμος. Χαμός. Στη γραμμή της Μιας
Μιλιάς γινότανε χαμός. Από εκεί ήρθε ένας
πρώτος ξάδελφος της Χρυσούλας και μου
έφερε τα μαύρα μαντάτα – ότι ο αδερφός
της Χρυσούλας, ο στρατιώτης, σκοτώθηκε
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πρόσφυγας στην ίδια την πατρίδα σου!
Α: Αλλά και οι Τουρκοκύπριοι ήταν
πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους.
Το 1975 έγινε η ανταλλαγή και τότε και
οι Τουρκοκύπριοι αφήσανε τα σπίτια
τους στην ελεύθερη Κύπρο και πήγαν στα
κατεχόμενα.

(φώτο) Το αυτοκίνητο που ακόμα μαρτυράει τη βάρβαρη εισβολή στην Αμμόχωστο… ο
δρόμος προς την εκκλησία του Αγ. Λουκά όπου παντρεύτηκαν η Χρυσούλα και ο Ανδρέας.
Από την άλλη πλευρά, η πόλη-φάντασμα όπου είναι το σπίτι των γονιών της.

και μου έδωσε και το όπλο του, το οποίο
του το είχε δώσει ο διοικητής τους. Το
είπαμε μόνο στη Χρυσούλα και θέλαμε
να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι που να
επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Το όπλο το
πέταξα μέσα στα χόρτα… Και μ’ αυτή την
είδηση φτάσαμε στη Λεμεσό…

στρατιωτών σκοτώθηκαν και στην άλλη
μείνανε ζωντανοί και αυτός που σκοτώθηκε
ήταν ο φίλος του αδερφού μου που δεν
ήθελε να πάει πίσω στο στρατόπεδο. Ο
ξάδελφός μου έκανε λάθος όταν είδε τον
σκοτωμένο φίλο του και υπόθεσε ότι ήταν
ο αδερφός μου…

Χ: Ο πατέρας και η μάνα μου μείνανε
ένα χρόνο σε μία αποθήκη συσκευασίας
πορτοκαλιών. Ο πατέρας μου επέμενε να
μείνει εκεί. Ο πατέρας μου ήταν μπάρμαν
και δεν ήξερε από γεωργικές δουλειές,
ούτε πατάτες ήξερε να βγάλει. Αλλά
πήγαινε να δουλέψει για να ζήσουν κάπως.
Εγώ προσπαθούσα να κρατήσω μυστικό
το θάνατο του αδερφού μου…Πέρασαν
μήνες και ξαφνικά … συνέχισε εσύ,
Ανδρέα, δεν μπορώ… (εδώ η Χρυσούλα
είναι πολύ συγκινημένη…)

Α: Αλλιώς ήταν τα πράγματα στη
Λεμεσό – πιο ήρεμα. Αλλά δουλειές
δεν υπήρχαν, η ανεργία μεγάλη με
200 000 πρόσφυγες, το μεροκάματο
καθορισμένο σε 2 κυπριακές λίρες την
ημέρα για να ορθοποδήσει η οικονομία.
Εγώ βρήκα δουλειά με 2 λίρες στον
παραλιακό δρόμο, όπου για κάθε καφέ και
παραγγελία τρέχαμε να σταυρώσουμε τον
δρόμο απέναντι. Ήταν πολύ κουραστική η
δουλειά μας αλλά άντεξα από το τέλος του
Αυγούστου μέχρι το Δεκέμβρη. Κάπως
μπορέσαμε και ντυθήκαμε και οι πέντε
μας. Δυσκολευτήκαμε για δύο χρόνια
περίπου. Μετά άρχισε η ανοικοδόμηση
και με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών.
Μας στέλνανε τρόφιμα, ρούχα…

Α: Και ξαφνικά μια μέρα παρουσιάστηκε ο
‘σκοτωμένος’ αδερφός της Χρυσούλας στο
δικό μου το χωριό κοντά στη Λεμεσό, στην
Παρεκκλησιά. Πήγα, τον πήρα και τον
παρουσίασα στην Χρυσούλα πανηγυρικά
κορνάροντας τ’ αυτοκίνητο. Και ήταν
νύχτα όταν φτάσαμε στη Λεμεσό…
Χ: Ήταν Σάββατο πρωί. Ετοιμαστήκαμε
και πήγαμε στις Βρυσούλες να τον
παρουσιάσουμε στους γονείς μου. Μόνο
τότε τους είπαμε την αλήθεια, ότι τον είχαμε
για σκοτωμένο. Ναι, ο αδερφός μου ήρθε
με άδεια τον Νοέμβριο. Και όλη η ιστορία
με το ‘θάνατό‘ του ήταν συνδεδεμένη με
τη μάχη όπου η μία πλευρά των δικών μας
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Χ: Μαζεύαμε τα ρούχα, τα πλέναμε…
Εγώ κοίταζα τα τρικά περισσότερο για να
τα ξεπλέκω και να φτιάχνω κουβέρτες. Μας
δίνανε κουπόνια για παπούτσια και ρούχα.
Και μια φορά, όταν με την κορούλα μου
μπήκαμε στο κατάστημα της ΕΣΕΛ, η
κορούλα όταν είδε τόσα πολλά ρούχα,
νόμιζε ότι όλα ήταν για μας, δωρεάν,
και διάλεγε ότι ήθελε. Έτσι η πωλήτρια
κατάλαβε ότι ήμασταν πρόσφυγες… Τι να
πει κανείς, δεν είναι εύκολή η ζωή να είσαι

Χ: Να σου πω, δεν λυπάμαι που χάσαμε
τα σπίτια μας, δεν μαραζώνω. Τι, να κλαίω
το τούβλο; Είμαι ευτυχισμένη ότι μείναμε
ζωντανοί – τα αδέρφια μου είναι ζωντανά,
οι γονείς μου είναι καλά, ο άνδρας μου
είναι καλά, τα παιδιά μου είναι καλά.
Μήπως θα ήταν καλύτερα να έχανα τους
δικούς μου; Εμείς χάσαμε το σπίτι μας,
μόλις έξι μήνες το χαρήκαμε, αλλά τι είναι
ένα σπίτι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή!
Να, σιγά-σιγά χτίσαμε σπίτι κι εδώ στη
Λεμεσό. Άλλοι μένουν στο σπίτι μας στην
Αμμόχωστο…
Α: Ναι, μετακόμισαν τους Τουρκοκύπριους
στα κατεχόμενα μαζεμένους κατά χωριά.
Δηλαδή, ολόκληρο το χωριό από τις
ελεύθερες περιοχές, τους κάτοικους τους
μεταφέρανε όλους μαζί σ’ ένα χωριό
ή συνοικία. Παραδείγματος χάρη, οι
κάτοικοι της Καντού της επαρχίας
Λεμεσού τους μετακόμισαν στην γειτονιά
μας στην Αμμόχωστο και την ονόμασαν
Τσανάκαλε Μαχαλά. Σε όλους μοιράζανε
και τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή ο
Τουρκοκύπριος που μένει στο σπίτι μας
έχει τον τίτλο του σπιτιού μου, σαν να είναι
δική του ιδιοκτησία!
Χ: Κι εμείς όταν ήρθαμε στη Λεμεσό,
μπήκαμε και μείναμε σε τουρκοκυπριακό
σπίτι μέχρι το 1983. Εκεί μείναμε οχτώ
χρόνια μέχρι να χτίσουμε το δικό μας
σπίτι. Όταν ξεκινήσαμε να χτίζουμε το
δικό μας σπίτι, έπρεπε να βγούμε από το
σπίτι αυτό και μέναμε με τον πατέρα μου
σε μία παράγκα χωρίς καμιά άνεση, χωρίς
τουαλέτα, με μία λάμπα πετρελαίου διότι
δεν είχαμε τη δυνατότητα να νοικιάσουμε
σπίτι. Υπήρχε η νομοθεσία ότι όταν έχτιζες
δικό σου σπίτι, έπαιρνες 5.000 λίρες
βοήθημα, άρα έπρεπε να εγκαταλείψεις
το τουρκοκυπριακό σπίτι. Τα παιδιά μας
μένανε με την αδερφή μου κι εμείς με
τον Ανδρέα στην παράγκα με ένα έπιπλο
– ένα κρεβάτι. Ο Ανδρέας είχε δικό του
οικόπεδο και γι’ αυτό θέλαμε να χτίσουμε
στο δικό του οικόπεδο. Δεν ήταν εύκολο
να βρούμε τα οικονομικά – με σκληρή
δουλειά και την οικονομία που κάναμε
πετύχαμε κάπως. Είχαμε μια μπουκάλα
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μεγάλη και μέσα φυλάγαμε σελίνια-σελίνια
τις οικονομίες μας
.
Α: Εγώ ήμουν σερβιτόρος, πάνω από
40 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά και
ξέρεις, ένας σερβιτόρος τα βγάζει από
τα πουρμπουάρ. Πολλές φορές έπαιρνα
περισσότερα πουρμπουάρ από τον μισθό
μου. Τα πουρμπουάρ της ημέρας ήταν
για να ψωνίζουμε – τρόφιμα, ρούχα και
κάποτε έμεινε και για να φυλάξουμε. Η
δουλειά του σερβιτόρου δεν είναι καθόλου
εύκολη, δεν έχει οχτάωρο. Είναι σκληρή
δουλειά.
Χ: Δεν τον βλέπαμε τον Ανδρέα. Όταν
είχε μία μέρα ρεπό, για μας ήταν γιορτή.
Κι αν έτυχε να τον φωνάξουν και αυτή
τη μέρα του ρεπό, τα παιδιά έκλαιγαν
διότι τότε βγαίναμε έξω σαν οικογένεια.
Λαχταρούσαμε αυτή την μέρα!
Α: Δυστυχώς, ακόμα υπάρχουν πρόσφυγες
που μένουν στα ‘προσφυγικά’ σπίτια
που χτίστηκαν πρόχειρα μετά το 1980
και σήμερα θέλουν συντήρηση. Αλλιώς
θα κατεδαφιστούν. Δυστυχώς, δεν είναι
στο πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης,
η οποία δεν έχει προσφυγική πολιτική.
Εμείς, βέβαια, ζούμε με την ελπίδα της
επιστροφής στα σπίτια μας. Δεν θέλουμε
τη διχοτόμηση. Αυτός ήταν ο σκοπός
της εισβολής. Ντε φάκτο, αυτό έχουμε
σήμερα – να πηγαίνεις στα κατεχόμενα
και να δείχνεις διαβατήριο! Να μπαίνεις
στο δρόμο (και ολόκληρος μέχρι τα
Δεκέλεια είναι βρετανικές βάσεις) των
Βρετανικών Βάσεων του Αγίου Νικολάου,
και να μην βλέπεις την σημαία της

Κυπριακής Δημοκρατίας, να αντικρίζεις
πρώτα την βρετανική σημαία και μετά την
τουρκοκυπριακή και τουρκική. Ακόμα και
η ασφάλεια αυτοκινήτου, η δική μας, δεν
ισχύει στα κατεχόμενα.
Πρώτη φορά μετά την εισβολή και πάλι
στο σπίτι μας
Χ: Το 2003 πήγαμε για πρώτη φορά στην
Αμμόχωστο, στο σπίτι μας. Εγώ έπαθα
πανικό. Δεν ήξερα τι κάνω. Μπήκα στο
σπίτι μου, άνοιγα τις πόρτες, βγήκα στην
αυλή, έτρεχα παντού…
Α: Ο Τουρκοκύπριος που μένει στο σπίτι
μας, στις τρεις επισκέψεις που κάναμε,
προσποιούνταν ότι δεν μιλάει ελληνικά,
ότι τα ξέχασε. Εγώ, όμως, τον έβλεπα ότι
αντιδρούσε όταν μιλούσα με τη Χρυσούλα
και της έλεγα να ηρεμήσει και ότι δεν
είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε σε άλλο
‘κράτος’. Όταν όμως ήρθε στη Λεμεσό
(του είχα δώσει το τηλέφωνό μου και τη
διεύθυνση) για να φτιάξει τα χαρτιά του
(πιστοποιητικό γεννήσεως, διαβατήριο,
ταυτότητα), μου τηλεφώνησε και στα
ελληνικά μου είπε «Ανδρέα, είμαι έξω
από το σπίτι σου». Πήγαμε στο καφενείο,
φάγαμε, τον βοήθησα να φτιάξει τα χαρτιά
του. Όταν τον επισκέφτηκα και πάλι στην
Αμμόχωστο, μου έδωσε τα χαρτιά του
διότι είχαν κάνει κάποιο λάθος. Τα πήρα
στη Λεμεσό, τα διόρθωσαν και από τότε
γίναμε φίλοι. Ήρθε και στο σπίτι μας στη
Λεμεσό. Μαζί πήγαμε στον Απόστολο
Ανδρέα (κατεχόμενα) και δεν με άφησε να
πληρώσω…
Την πρώτη φορά όταν πήγαμε στην

Αμμόχωστο, κάναμε 12 ώρες για να
φτάσουμε… Στο σπίτι μας εκεί βρήκαμε
ολόκληρη τη γειτονιά και εμείς δεν
μπορούσαμε να καταλάβουμε το ποιος
έμεινε τελικά στο σπίτι μας. Μόνο όταν
φεύγαμε καταλάβαμε διότι ο ‘νοικοκύρης’
ήρθε και έβαλε στο αυτοκίνητό μου ένα
σάκο πατάτες, ένα σάκο κρεμμύδια και
δύο πλεξούδες σκόρδα.
Σε όλη αυτή την επίσκεψη, εγώ ήμουν
πολύ συγκρατημένος. Τον Απρίλη του
2003 είχαν περάσει 29 χρόνια από τότε
που είχαμε φύγει από το σπίτι μας. Ε,
κι εγώ έδωσα ένα γύρο στο σπίτι μας –
δεν είχε τις τριανταφυλλιές στην πόρτα
της αυλής, αλλά αλλιώς δεν είχε αλλάξει
καθόλου – η κουζίνα ακόμα είχε και έχει
τα δικά μας έπιπλα, είναι ίδια όπως την
είχαμε φτιάξει το 1973! Ο Τουρκοκύπριος
μας είπε ότι όταν μπήκαν το 1975, το σπίτι
ήταν λεηλατημένο – ούτε φωτογραφίες
βρήκαν, ούτε έπιπλα, οι πόρτες και τα
παράθυρα σπασμένα… Αλλά και ο ίδιος
νοσταλγεί το σπίτι του, τα χωράφια του
στο χωριό Καντού στη Λεμεσό. Εκεί είχε
20 σκάλες σουλτανίνα, μέσα στο χωράφι
του με 4 σκάλες βρήκε χτισμένη εκκλησία
του χωριού του, είχε 50 σκάλες, και τώρα,
πληρώνει ενοίκιο για να παράγει γεωργικά
προϊόντα! Στο σπίτι του στο χωριό Καντού
τώρα μένουν Ελληνοκύπριοι. Δυστυχώς,
και οι Ελληνοκύπριοι λεηλάτησαν
τα τουρκοκυπριακά σπίτια, αυτοί της
ΕΟΚΑ Β’ και όχι μόνο, έπραξαν πολλά
εγκλήματα…
Δυστυχώς, αυτά δημιουργούν οι πόλεμοι.
Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα λυθεί το
Κυπριακό, ξέρουμε όμως ποιοι θέλουν τη
διχοτόμηση…

Επίσκεψη στο σπίτι του Ανδρέα και της Χρυσούλας στην Αμμόχωστο με την τουρκοκυπριακή οικογένεια που από το 1975 μένουν
εκεί….
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ
(Κύπριος αγωνιστής του ΕΛΑΣ, στέλεχος της ΕΠΟΝ/ΚΚΕ, φυλακισμένος από το 1948 και εξόριστος στα νησιά της Ελλάδας
μέχρι το 1954)
Το καράβι που κουβαλάει τη φωτιά
εκαεπτά του Γενάρη του 1942.
Είναι περασμένα μεσάνυκτα. Το
γερμανικό φορτηγό «Άγιος Ιωάννης», μια
σκούνα δυο χιλιάδων τόνων, φορτωμένο
με εκατοντάδες εμπρηστικές βόμβες και
άλλα πολεμοφόδια, έχει ανοιχθεί για καλά
στο πέλαγος. Πάνω από σαράντα μίλια
από την Κίμωλο. Θα έλεγε κανείς ότι
ακολουθεί την συνηθισμένη του διαδρομή,
Πειραιά-νησιά-Αφρική. Τώρα και έξι-εφτά
μήνες ο Γερμανός πάτησε την Κρήτη
και φώλιασε για καλά στα νησιά. Τακτικά
πηγαινοέρχονται τα γερμανικά καράβια
και στοιβάζουν υλικό στις αφρικανικές
ακτές. Ο Γοργοπόταμος δεν είχε ακόμη
πει το δικό του όχι στις γερμανικές
αποστολές προς νότο. Και ο πόλεμος,
λες και τον σπρώχνει δυτικός δαιμονικός
άνεμος, προχωρεί, πύρινο φίδι, να πνίξει
τον Νείλο.
Το «Άγιος Ιωάννης» όμως, αυτή την
φορά, είναι αλλιώτικο, έστω κι αν
εξωτερικά δείχνει το ίδιο. Η σβάστικα
στην πρύμνη εξακολουθεί να χαμογελά
με αυτοϊκανοποίηση και να κουβεντιάζει
φιλικά με τα κύματα. Έχει αγκιστρωθεί
τώρα σχεδόν σ’ όλη την Ευρώπη, στη
Ρωσία, στην έρημο της Βόρειας Αφρικής
και να, σε λίγο, ετοιμάζεται να σκεπάσει
ολόκληρη την Μεσόγειο. Προχωρεί
το «Άγιος Ιωάννης» στην ίδια σχεδόν
συνηθισμένη κατεύθυνση. Όμως, οι δύο
Γερμανοί συνοδοί-φρουροί του, βαριά
μεθυσμένοι, κοιμούνται βαθιά, ξαπλωμένοι
στην κουβέρτα του καραβιού. Η σκούνα
είναι τώρα στα χέρια του Ιάκωβου
Θεοδούλου, του καπετάνιου της Γιώργου
Ντούσκου, και του μηχανικού της Τάσου
Ταλέβη. Ο Ιάκωβος Θεοδούλου είναι
Κύπριος δεκανέας, δραπέτης από τρένο
που μετέφερε Βρετανούς αιχμαλώτους.
Τον κρύβουν για μήνες τώρα στην
Κίμωλο. Ο ιερέας, ο παπά-Γιώργης, τον
παρουσιάζει για γιο του και του παραχωρεί
το δικό του σπίτι. Όλοι, ακόμη και ο
σταθμάρχης της Χωροφυλακής και τα
παιδιά, ξέρουν το μυστικό, αλλά κανείς δεν
μιλά. Βέβαια, πάντοτε, υπάρχει κάποιος
κίνδυνος να συλληφθεί.
Όλο αυτό τον καιρό, τα πήγαινε-έλα αυτού
του καραβιού, που κουβαλάει την φωτιά,
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τον κάνουν ανάστατο. Λίγο πριν από την
γερμανική εισβολή, τώρα και ένα χρόνο,
στις αρχές του 1941, τους έφεραν στον
Όλυμπο. Στην Ελλάδα ένιωσε αλλιώτικα.
Όταν διόρθωνε με τους σκαπανείς του τον
δρόμο Λάρισας-Τύρναβου ή όταν έστηναν
ξύλινα κανόνια, στα ριζά του Ολύμπου
για να ξεγελάσουν τα γερμανικά στούκας,
είχε πιστέψει ότι η βοήθεια του προς την
Ελλάδα ήταν σπουδαία. Να είσαι δοσμένος
σε μια ιδέα, να νιώθεις ότι αν λείψεις εσύ,
η υπεράσπιση του οχυρού καταρρέει,
μήπως δεν είναι η αρχή του ηρωισμού;
Ήταν, επιτέλους, στην Ελλάδα. Πόσα και
πόσα αξέχαστα από αυτά που τους έλεγε
ο παπάς-δάσκαλος δεν βούιζαν ακόμη στα
αυτιά του; Το μικρό χωριό του, το Λειβάδι
της Πάφου, δεν μπορούσε να πληρώνει
κανονικό δάσκαλο. Από τον Οχτώβρη του
περασμένου χρόνου, η Ελλάδα συνέχεια
κινδύνευε στα νύχια άγριου θηρίου. Τώρα
το θηρίο αυτό ήτανε εκεί μπροστά του,
έστω κι αν είχε την εμφάνιση ενός απλού
εμπορικού πλοίου. Δεν χρειάστηκε να
σκεφθεί πολύ. Μονολογεί: «Πρέπει τούτο
το καράβι να καταστραφεί, να πάει στον
δκιάολο». Αλλά πώς; Ας πούμε πως
τρυπώνει στ’ αμπάρι του, τις ώρες που
οι δύο Γερμανοί φρουροί βρίσκονται
στην στεριά για να σφραγίσουν τα χαρτιά

τους στο γερμανικό φρουραρχείο και να
εφοδιασθούν με τρόφιμα. Βάζει φωτιά.
Οι εμπρηστικές βόμβες του ίδιου του
καραβιού το αποτελειώνουν. Έπειτα
όμως οι Κιμωλιάτες; Η εκδίκηση των
Γερμανών είναι γνωστή και κτυπά τους
άμαχους αλύπητα. Θα τουφεκίσουν ίσως
όλους τους άνδρες. Ή θα σκοτώσουν
μερικούς και τους άλλους θα τους πάνε
στα γερμανικά στρατόπεδα. Πιθανόν
να σκοτώσουν και γυναίκες και παιδιά.
Όχι, όχι. Ένας άλλος τρόπος είναι να
κλέψει το καράβι σε συνεργασία με το
πλήρωμά του, όταν οι Γερμανοί συνοδοί
είναι στην στεριά. Τότε και πάλι θα είναι
φανερή η ενοχή των Κιμωλιατών. Και
ακόμη τα γερμανικά περιπολικά, που
θα ειδοποιηθούν με τον ασύρματο από
την Κίμωλο θα το ανακόψουν, ίσως στα
στενά Κάσος-Κρήτη. Πρέπει να βρει
κάτι άλλο. Κάτι που να μην δίδει αφορμή
για αντίποινα. Βασανίζεται με την σκέψη
αυτή για βδομάδες. Αν εξουδετερωθούν οι
δύο Γερμανοί φρουροί στη διαδρομή και
οδηγήσει το καράβι στην Αίγυπτο; Αυτό
πάλι είναι παρακινδυνευμένο γιατί πρέπει,
αφού κρυφτεί στο καράβι, να τους σκοτώσει
ή να τους αιχμαλωτίσει σε συνεργασία
με τον καπετάνιο, τον μηχανικό και
δυο άλλους Έλληνες που αποτελούν το
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πλήρωμα. Αυτοί θα το εγκρίνουν όταν
τους σκάσει το μυστικό; Το μικρό αυτό
πλοίο, εξάλλου, δεν προσφέρει χώρους
για να κρυφτεί πριν από το εγχείρημα.
Κάτι χρειάζεται ακόμη το σχέδιο για να
γίνουν όλα με μεγαλύτερες πιθανότητες
επιτυχίας, πιο ομαλά και φυσικότερα,
ώστε να μην καταλάβει η γερμανική
διοίκηση με ποιο τρόπο εξαφανίστηκε
το «Άγιος Ιωάννης». Ίσως το αποδώσουν
σε τορπίλισμα ή σε ναυάγιο. Έτσι δεν
θα έχει λόγο να ξεσπαθώσει ενάντια στο
νησί, που το θέλει εξάλλου σαν τόπο
ανάπαυσης για εκατοντάδες γερμανούς
στρατιωτικούς. Είναι, ας τους πούμε έτσι,
οι πρώτοι τουρίστες στα ελληνικά νησιά,
παράξενοι, αλήθεια, ξένοι που παίρνουν
αντί να δίδουν. Ο Ιάκωβος ξέρει φυσικά
ότι το εγχείρημα θα είναι ριψοκίνδυνο.
Υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα ν’
ανακοπεί τυχαία, σ’ ένα έλεγχο ρουτίνας,
από γερμανικό περιπολικό, έστω κι αν θα
έχει ακόμη την γερμανική σημαία. Και
ένας άλλος κίνδυνος να τορπιλισθεί από το
ελληνικό υποβρύχιο «Παπανκολής», που
κάνει θραύση στο Αιγαίο.
Το πήδημά του από το φορτηγό τρένο,
όταν οι Γερμανοί μετέφεραν τις χιλιάδες
Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Κύπριους κι
άλλους που συνέλαβαν στην Καλαμάτα,
τον έχει κάνει ακόμη πιο τολμηρό.
Πρέπει όμως να τελειοποιήσει το σχέδιό
του. Σκέφτεται, σκέφτεται. Φυσικά την
μεγάλη απόφαση την έχει πια πάρει και
γι’ αυτό νιώθει ευχαριστημένος, θα λέγαμε
ακόμη κι ευτυχισμένος. Είναι κάτι σαν
περηφάνια, σαν φτερούγισμα, που πρώτη
φορά στην ζωή του νιώθει τόσο έντονα,
ώστε να ξεχωρίζει από τους άλλους
συνηθισμένους ανθρώπους. Μέρες-μέρες,
από την μεγάλη συγκέντρωση στον σκοπό
του, ο κεφαλόπονος, πραγματική μέγγενη,
του σφίγγει τους κροτάφους και τον
αφήνει άυπνο. Άλλοτε πάλι ύπνος αέρινος,
ευχάριστος, τον αποκοιμίζει τόσο ελαφρά,
που σχεδόν είναι ξύπνιος. Σηκώνεται
ξεκούραστος, πουλί έτοιμο να πετάξει.
Μια-δυο φορές είδε παράξενο όνειρο:
Γνωστές του κοπέλες ή ξεχασμένες από
καιρό, μπερδεύονται χαρούμενα με την
γυναίκα του, που άφησε στο χωριό. Και
όλες μαζί παίζουν διάφορα παιγνίδια και τον
φιλούν. Ευχαριστημένος τότε προσπαθεί
να ξανακοιμηθεί για να ξανάρθει πάλι η
χαρούμενη παρέα, όμως μάταια. Είναι
αυτόν τον καιρό ομιλητικός και σκορπά
αστεία στο πέρασμά του. Κάποτε, πάλι,
ειρωνεύεται τον εαυτό του και μονολογεί:
«Εσύ ρε κοπέλι σούζεις τα πόδκια σου πριν
καβαλλικέψεις». Είναι είκοσι οκτώ χρόνων
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και έχει κάποια πείρα της ζωής. Όμως οι
μέρες περνούν γρήγορα και το καράβι του
διαβόλου χύνει το δηλητήριό του στην
ανοιχτή πληγή της Αφρικής, δύο φορές
την βδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη.
Κάποια ώρα, όμως, ξαφνικά φωτίζεται.
Ό,τι φέρνει μια στιγμή, ο χρόνος δεν το
φέρνει. Να αποκοιμίσει τους Γερμανούς
αφού τακτοποιήσουν το φύλλο πορείας
τους στο φρουραρχείο. Μια και είναι
μόνο δύο και συχνάζουν στο καφενείο
με τον καπετάνιο και τον μηχανικό, θα
μπορούσε να τους βάλει υπνωτικό στον
καφέ τους. Συνήθως το καράβι φθάνει
στη μια το μεσημέρι και φεύγει την νύκτα
ακριβώς στις έντεκα, με μεγάλη γερμανική
ακρίβεια. Δεύτερος σταθμός μετά την
Κίμωλο, ο Κάβος Σίδερης της Κρήτης
και ύστερα η Λιβύη. «Τι πελλός να μεν
το έχω σκεφτεί πρωτύττερα;» και κτυπά
ελαφρά το μέτωπό του. Όσοι παίζουν
σκάκι, καταλαβαίνουν. Για να λύσεις ένα
πρόβλημα χρειάζεσαι συνήθως μια μόνο
κίνηση, την πρώτη κίνηση-κλειδί. Οι άλλες
ακολουθούν σχεδόν μόνες τους. Αλλά πού
να βρει υπνωτικό να τους κοιμίσει; Τότε
τροποποιεί το σχέδιό του. Η παγίδα είναι
σχεδόν έτοιμη. Μένει να καθορίσει τον
τόπο και τον τρόπο που θα τους περάσει
το δίχτυ.
Ο Οδυσσέας διασκεδάζει τους Κύκλωπες
του
Είναι δεκαεπτά του Γενάρη. Δευτέρα
απόγευμα. Το καράβι έφθασε στη μία το
μεσημέρι, όπως πάντα. Οι δύο Γερμανοί
μόλις έχουν τακτοποιήσει τα χαρτιά
τους στο Φρουραρχείο και κάθονται στο
καφενείο με τον καπετάνιο Ντούσκο και
τον μηχανικό Ταλέβη. Περνώντας, τάχα
τυχαία, τους πλησιάζει ο Ιάκωβος, που είναι
γνωστός, σχεδόν φίλος, με τον καπετάνιο
και τον μηχανικό. Κάθεται λίγο μαζί τους.
Τους προτείνει να κάνουν βόλτα, να δουν
και κανένα κορίτσι. Στον δρόμο τους λέει:
«Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα και κερνώ.
Για μένα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του
χρόνου».
Με προθυμία τον ακολουθούν στο σπίτι
του. Λέει το ίδιο στους Κιμωλιάτες που
συναντά. Είναι σχεδόν όλοι γνωστοί του
και έχει πολλούς φίλους. Η σκλαβιά τους
έχει ενώσει. Κουβαλούν τραπέζια και
καρέκλες από τα γειτονικά σπίτια. Φέρνουν
τσίπουρο και φαγητά. Ό,τι βρίσκουν
πρόχειρο. Και τους δυο γαλάνηδες, όπως
λεν στην Κίμωλο τους βιολιτζήδες, με
ένα βιολί και ένα λαγούτο. Σχεδόν όλη η
Κίμωλος είναι εκεί. Ο γιορτάρης, ο «γιος»
του παπά, τα πίνει, αστειεύεται. Κερνά σε

όλους και ιδιαίτερα στον καπετάνιο και
στον μηχανικό. Τους θέλει να είναι λίγο
στο κέφι, για να είναι πιο βολικοί όταν θα
τους μπάσει στην συνωμοσία, όχι όμως
μεθυσμένοι. Οι Γερμανοί, ενθουσιασμένοι
με την αναπάντεχη διασκέδαση, γλεντούν
και χορεύουν και αυτοί με τους άλλους
και κυρίως με τις κοπέλες. Κατεβάζουν
αμέτρητα τσίπουρα με στάχτη και αλάτι,
που βάζει στα ποτήρια τους κρυφά ο
Ιάκωβος και τους τα φέρνει ο ίδιος. Ο νέος
Οδυσσέας διασκεδάζει τους Κύκλωπες
του. Δεν αργούν να πέσουν σε βαθύ ύπνο.
Ο χορός, το τραγούδι, οι γαλάνηδες
κάνουν πανδαιμόνιο. Λες και καγχάζουν
γι’ αυτό που θα συμβεί.
Ο Ιάκωβος, τότε, φωνάζει παράμερα τον
καπετάνιο. Είναι πολύ μικρότερός του,
μόλις είκοσι δύο χρόνων, και μπροστά
στον αποφασισμένο αντάρτη δείχνει
ακόμη πιο μικρός. Του λέει:
«Ντούσκο, είσαι Έλληνας;»
Μέσα στο ξάφνιασμά του, απαντά
μηχανικά:
«Αμέ, τι είμαι;»
«Ρε, φοράς βρακί αντρίκειο ή γυναικείο;»
«Τι θες να πεις;»
«Ρε, είμαι Κυπραίος, αλλά είμαι Έλληνας.
Ήρθα να πολεμήσω για την Ελλάδα. Με
τα μέσα που είχαμε δεν μπορέσαμε να
τα βγάλουμε πέρα. Αλλά έχω κουράγιο
να πολεμήσω. Εάν πραγματικά είσαι
Έλληνας, θέλω σε μαζί μου».
Και ξαναμμένος ο Ιάκωβος πετά στον
Ντούσκο:
«Αυτό το καράβι μπορεί να πάει μέχρι την
Αλεξάνδρεια;»
«Μωρέ, αυτό; Αντιτορπιλικό είναι. Θηρίο
ανήμερο. Πάει Καναδά, πάει Αυστραλία,
διασχίζει ωκεανούς.»
Ο Ντούσκος, αληθινός ναυτικός, είχε
αγαπήσει αυτό το σκαρί, φτιαγμένο στα
φημισμένα γερμανικά ναυπηγεία.
«Αυτό το καράβι πρέπει να πάει στην
Αλεξάνδρεια απόψε», του φώναξε ο
Ιάκωβος.
«Αυτοί τι θα γίνουν», ρωτά με κάποια
ανησυχία ο Ντούσκος, που κρύβει και
φανερώνει συγχρόνως δισταγμό.
«Αυτουνούς; Είναι δουλειά δικιά μου.
Μην σκέφτεσαι για κείνους». Ακολούθησε
μικρή σιωπή.
«Ντούσκο, πήρες απόφαση;»
«Ναι, είμαι δικός σου».
«Πήγαινε στο τραπέζι και τσιμουδιά».
Αμέσως πλευρίζει τον Ταλέβη με
περίπου τα ίδια λόγια. Ο δεκαενιάχρονος
μηχανικός ενθουσιάστηκε.
«Είμαι δικός σου, διάταξε».
Οι άλλοι δύο ναυτικοί στον «Άγιο Ιωάννη»
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
δεν έδειξαν προθυμία να διακινδυνεύσουν,
αλλά
υποσχέθηκαν
να
μείνουν
περιορισμένοι σε φιλικό τους σπίτι για
μια βδομάδα και κατόπιν να φύγουν από
το νησί κρυφά, για να μην προκαλέσουν
υποψίες στην γερμανική διοίκηση. Μίλησε
σε δύο άλλους να τους αντικαταστήσουν.
Στον Απόστολο Αποστολίδη και στον
Λευτέρη Στρατή. Από την χαρά τους
πέταξαν τα σκουφιά τους στον αέρα.
Περίπου στις δέκα το γλέντι τελείωσε.
Τους
δύο
Γερμανούς
μετέφεραν,
υποβαστάζοντάς τους, στο καράβι.
Ήσαν σε αλκοολικό κώμα. Στην λίγη
ώρα που του έμενε ως τις έντεκα, που
έπρεπε να ξεκινήσει, όπως πάντα, το
καράβι, πετάχτηκε στης Καίτης, που
μαζί της μοίραζε τις νύκτες του, για να
την αποχαιρετίσει χωρίς να της πει πού
θα πήγαινε. Ύστερα πέρασε από το σπίτι
του σταθμάρχη της Χωροφυλακής, του
Κερκυραίου Παντσόπουλου. Είχε θυμηθεί
ότι του είχε πει κάποτε: «Ιάκωβε, αν σου
παρουσιαστεί καμιά ευκαιρία να φύγεις,
είτε με το υποβρύχιο «Παπανικολής»,
είτε αλλιώς, θα έρθω μαζί σου». Στο σπίτι
όμως, εκείνη την στιγμή, είχε ξένους από
την Μήλο και δεν ήταν φρόνιμο να το
σκάσει.
«Να πάτε στο καλό», του ευχήθηκε.
Και βρίσκοντας μπροστά του μια κούτα
τσιγάρα, του την έδωσε.
Ο Ποσειδώνας καγχάζει
Το αλκοόλ και η στάχτη είχαν ναρκώσει
για καλά τους Γερμανούς και δεν
παρουσίαζαν για την ώρα πρόβλημα.
Όμως οι ναυτικοί ήσαν κάπως ταραγμένοι
και διστακτικοί, όταν βρέθηκαν στο πλοίο
λίγο πριν από τις έντεκα, έτοιμοι για την
μεγάλη φυγή που ποθούσαν. Περίπου όπως
πριν βουτήξεις στο κρύο νερό. Ακούσθηκε
τότε ο Ιάκωβος: «Ξεκινήστε τις μηχανές,
σηκώστε την άγκυρα. Μην χάνουμε
καιρό». Και με το πιστόλι που είχε πάρει
από τους Γερμανούς, παρακολουθούσε
όρθιος τους δύο αιχμαλώτους.
Τώρα, περασμένα μεσάνυκτα κι όλα πάνε
ευνοϊκά. Ακόμη και η θάλασσα είναι
μπουνάτσα. Χαμογελά ευχαριστημένη, λες
και θέλει να χαρεί μαζί τους και γλύφει τη
σκούνα με κυματάκια ευγνωμοσύνης.
Όμως οι συνωμότες πάντοτε ανησυχούν.
Τι γίνεται όταν ξεμεθύσουν οι φρουροί;
Λένε αναμεταξύ τους:
«Αν ξυπνήσουν αυτοί θα μας φάνε».
Αποφασίζουν. Τους αφαιρούν όσα χαρτιά
έχουν στις τσέπες τους και χέρια-πόδια και
στη θάλασσα.
Οι καημένοι οι άγνωστοι στρατιώτες.
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Πόσα έχουν να πληρώσουν ακόμη. Από
το γλέντι πάνε να κοιμηθούν στα υγρά
παλάτια του Ποσειδώνα, που καγχάζει. Ο
δόλος των θεών έχει πετύχει. Οι άνθρωποι
λιγοστεύουν. Με τα πρώτα ποτήρια, θα
κουβέντιασαν ίσως τις αγάπες τους. Θα
πέταξαν για λίγο στα πράσινα λιβάδια
και τα χιονισμένα χωριά τους. Τώρα
εξαφανίζονται κι αυτοί χωρίς ίχνη.
Μικρή αλλά πολύ επικίνδυνη οδύσσεια
«Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο μέρος της
διαδρομής;», ρωτά ο Ιάκωβος.
«Τα στενά Κάσος-Κρήτη», εξηγεί ο
καπετάνιος. «Όταν τα περάσουμε και
απομακρυνθούμε ανατολικά, σαράνταπενήντα μίλια, ο κίνδυνος να μας
συναντήσει γερμανικό καράβι λιγοστεύει».
Ο Ιάκωβος είχε ακούσει κάποτε ότι στην
ησυχία της νύκτας ακούγονται οι μηχανές
των βαποριών από το κάβο Σίδερη της
Κρήτης ή από την Κάσο.
«Να βάλουμε τα πανιά και να σβήσουμε
τις μηχανές», προτείνει ο Ιάκωβος.
Ελαφρός δυτικός άνεμος τους έσπρωχνε
αθόρυβα προς την ελευθερία. Τα πέρασαν
νύκτα. Με τα πανιά έμοιαζαν με πειρατές
περασμένων αιώνων. Όταν έσκασε η
αυγή είχαν σχεδόν πηδήξει τον κίνδυνο
και έβαλαν πάλι τις μηχανές. Όμως πριν
φθάσει το μεσημέρι άρχισε να φυσά από τα
βορειοανατολικά ένας άνεμος, που ολοένα
δυνάμωνε. Έπειτα φάνηκε μακριά τους,
στην επιφάνεια της θάλασσας, ανατολικά
στον ορίζοντα, μελανιασμένη γραμμή, που
πλησίαζε, πλησίαζε και απλωνόταν παντού.
Τα κύματα μεγάλωναν και αραίωναν.
Ύστερα η θάλασσα άσπρισε, λες και ήταν
όλη ένας τρελός αφρός. Η θύελλα κράτησε
τέσσερις μέρες. Ο μεγάλος τους φόβος
δεν ήταν μόνο το ναυάγιο. Κινδύνευαν να
βρεθούν στις ακτές της Λιβύης, που την
κρατούσαν οι Γερμανοϊταλοί.
Το ταξίδι τους, που το υπολόγιζαν τριάντα
ώρες ως την Αλεξάνδρεια, κράτησε εξίμιση
η μέρες. Η πυξίδα είχε αχρηστευθεί.
Στην προσπάθεια τους να αποφύγουν
την Κυρηναϊκή της Λιβύης, βρέθηκαν
στην Γάζα της Παλαιστίνης. Λίγο πριν,
ο Ντούσκος, μπρούμυτα στην πρώρα,
κοιτάζοντας παράξενα τον βυθό, τους
φώναξε:
«Σε τέσσερις-πέντε ώρες πιάνουμε στεριά».
Ήσαν όλοι τους τρομερά εξαντλημένοι.
Η πείνα τους ήταν απερίγραπτη, γιατί
πέρασαν εξίμιση η μέρες με τρόφιμα που
πήραν στην βιασύνη τους, υπολογίζοντας
ότι θα έφθαναν σε μια δυο μέρες στην
Αλεξάνδρεια.

Μια αναπάντεχη υποδοχή
Πλησιάζοντας στη Γάζα, στο καράβι
ανέμιζε η ελληνική σημαία. Την είχε κρύψει
στον κόρφο του ο Ιάκωβος φεύγοντας από
την Κίμωλο και στην κατάλληλη ώρα την
πέρασε στον ιστό, στην θέση της άλλης.
Βρετανικό περιπολικό πλεύρισε το καράβι
και το οδήγησε στο λιμάνι.
Χωρίς πολλές εξηγήσεις, ο Ιάκωβος και οι
σύντροφοί του οδηγήθηκαν στην φυλακή.
Ο καθένας τους σε ένα κελί μόνος, δίχως
επικοινωνία μεταξύ τους. Σε αυστηρή
απομόνωση. Μετά τις πρώτες περιποιήσεις,
για να συνέλθουν από τα χάλια τους,
ακολούθησε εντατική ανάκριση, πρωίαπόγευμα.
«Λες ότι είσαι ο Ιάκωβος Θεοδούλου, CY
104» μετάφραζε ο διερμηνέας.
«Τον σκότωσες και πήρες το όνομά του.
Στα χαρτιά των Γερμανών, που φέρατε μαζί
σας και λέτε ότι τους ρίξατε στην θάλασσα,
είναι σκηνοθεσία για να μας ξεγελάσετε.
Είστε κατάσκοποι των Γερμανών».
Η απόδραση ήταν τόσο αυθόρμητη. Η
φυγή τόσο επιτυχημένη. Καλοστημένο
κινηματογραφικό σενάριο. Κι ύστερα
τα πολεμοφόδια του καραβιού τόσο
πολλά. Είχαν μετρήσει πάνω από χίλιες
πεντακόσιες εμπρηστικές βόμβες στα
τέσσερα αμπάρια. Άλλο προηγούμενο
παρόμοιο δεν είχε ξαναγίνει, για να
εξηγεί κάπως την δυνατότητα τέτοιου
εγχειρήματος.
Ένα χωριό διαφορετικό από τα άλλα
Το μικρό χωριό του Ιάκωβου, το Λιβάδι,
ήταν πενήντα περίπου σπίτια βοσκών
σκαρφαλωμένα σε απόκρημνα βουνά,
κοντά στο μεγάλο πευκόδασος της Πάφου,
το πυκνότερο του νησιού. Ένα χωριό
διαφορετικό από τα άλλα. Χωρίς δρόμο
και με παμπάλαιες συνήθειες. Αυτοί οι
γιδοβοσκοί για αιώνες κατάφερναν να
συνδυάζουν το «ου κλέψεις» με την αρχαία
τέχνη του Κρυοφόρου Ερμή, την κλοπή.
Στα γλέντια και στους γάμους τους ένα ήταν
σίγουρο: τα ζώα που έψηνε ο νοικοκύρης,
τα είχε κλέψει από κάποιον, μπορεί και
από καλεσμένο του. Κι όλα πήγαιναν
σχεδόν μέλι-γάλα. Η Αγγλική Διοίκηση,
για να προστατεύσει το θαυμάσιο αυτό
δάσος από τις κατσίκες τους, μετέφερε
αργότερα το χωριό, με την συγκατάθεσή
τους, στην πεδιάδα, όπου οι βοσκοί έγιναν
δενδροκαλλιεργητές.
Εκείνον τον Γενάρη του ’42, με μεγάλη
έκπληξη είδαν οι Λιβαδιώτες μιαν
επίσημη γαϊδουροπομπή να προχωρεί
μέσα στα χιόνια, στο σπίτι του μουχτάρη
(=προέδρου) και κατόπιν στου Ιάκωβου.

Καλημέρα 1

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Δύο ζαπτιέδες (=χωροφύλακες), με
τον τσαούση τους (=λοχία) και δύο
υπαλλήλους της διοίκησης, τυλιγμένοι
όλοι με κουβέρτες. Η γυναίκα του
Ιάκωβου στα μαύρα, με λυγμούς τους
μίλησε για τον χαμένο άντρα της, που του
είχε κιόλας κάνει τα κόλλυβα. Ξεκρέμασαν
μια φωτογραφία του, που είδαν στον τοίχο,
ζήτησαν την άδεια να την δανειστούν για
μερικές μέρες και έφυγαν βιαστικά.
Ο Ιάκωβος και οι σύντροφοι του έμειναν
δεκατρείς μέρες στα απομονωτήρια της
Γάζας. Οπότε οι ανακριτές τον ξαφνιάζουν
με την φωτογραφία στα χέρια και του λένε:
«Είσαι ο Ιάκωβος Θεοδούλου. Δεν
είσαι Γερμανός. Καταφθάνουν πλήθος
οι δημοσιογράφοι, περιεργάζονται τα
λάφυρα. Απλωμένα μόλις χωρούσαν στην
παραλία, και γεμίζουν τις εφημερίδες
τους, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου,
με φωτογραφίες και περιγραφές. Στον
Ιάκωβο δίδουν άδεια δύο μηνών και
τους Ελλαδίτες στέλνουν στις ελληνικές
Δυνάμεις της Μέσης Ανατολής.
Μια συγκέντρωση των σκαπανέων στο
Τομπρούκ (Αντίπυργο)
Ο Ιάκωβος, δεκανέας των σκαπανέων,
υπηρετεί τώρα στην έρημο, στις παρυφές
του Τομπρούκ (του αρχαίου Αντίπυργου),
που περισφίγγετε και βομβαρδίζεται από
τους Γερμανοϊταλούς. Για την ιστορία
του δεν μιλά. Φοβάται ότι οι Κύπριοι
συστρατιώτες του δύσκολα θα τον
πιστέψουν. Μπορεί να τον πάρουν και στο
ψιλό. Σε μερικές βδομάδες ένα απόγευμα,
εκεί που ξεφόρτωναν πολεμοφόδια στο
γραφικό λιμάνι του Αντίπυργου μεταξύ
δύο αεροπορικών συναγερμών τον ζητά
ο Κύπριος γραμματέας του ταγματάρχη.
Κάπως ταραγμένος του λέει:
«Ιάκωβε, σε θέλει ο στρατηγός. Φθάνει σε
καμιά ώρα. Πες μου, έκανες τίποτα; Ίσως
μπορέσω να σε βοηθήσω.
Ο ταγματάρχης του, του ζητά να κάνουν
μια πρόβα γιατί θα του δοθεί σε λίγο το
Μετάλλιο Εξαιρετικής Ανδρείας, The
Distinguished Conduct Medal, ένα από
τα ανώτερα μετάλλια του βρετανικού
στρατού.
Στο σούρουπο, για να μην δίδουν στόχο
στα εχθρικά αεροπλάνα, συγκεντρώνονται
στην έρημο οι άντρες τριών κυπριακών
ταγμάτων σκαπανέων. Έπειτα από την
παρουσίαση όπλων και τις σχετικές
στρατιωτικές παράτες με τα κοφτά
παραγγέλματα-γαυγίσματα, ο στρατηγός
περιγράφει, χωρίς πολλές λεπτομέρειες,
το κατόρθωμα του Ιάκωβου και του
καρφιτσώνει στο αμπέχονο την ταινία
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που αντιπροσωπεύει το D.C.M. και λέει:
(Μεταφράζει ο διερμηνέας): «Τζέιμς,
εξύψωσες το όνομα της Κύπρου πολύ
ψηλά. Εξύψωσες το όνομα των βρετανικών
δυνάμεων πολύ ψηλά. Πολέμησες για
την ελευθερία των λαών και για την δική
σου ελευθερία». (Τα λέγανε στον Α΄
Παγκόσμιο. Τα ξαναλέν και τώρα, Αιδώς
Αργείοι! Τους είναι βολικό. Φυσικά δεν τα
πιστεύουν).
Η Βρετανική Διοίκηση, εκτός από την
έκφραση της δικής της ικανοποίησης για το
κατόρθωμα, προσπαθούσε να τονώσει το
κουράγιο του στρατού, που δοκιμαζότανε
με την πολιορκία και τους βομβαρδισμούς
στο Τομπρούκ. Σε λίγες βδομάδες έπεφτε.
Η πύρινη λάβα πυράκτωνε την έρημο, στο
κατώφλι της Αιγύπτου. Ο δρόμος προς
την Αλεξάνδρεια φαινότανε ανοικτός.
Η κανονική παρασημοφόρηση των
Κυπρίων που διακρίθηκαν και του
Ιάκωβου, έγινε με μεγάλη επισημότητα στα
Πολεμίδια της Λεμεσού, όταν τέλειωσε
ο πόλεμος. Στρατιωτικές παρελάσεις,
εμβατήρια,
επίσημοι,
ο
Άγγλος
κυβερνήτης, ο αρχιεπίσκοπος Λεόντιος. Σε
χιλιάδες Κύπριους στρατιώτες ο Ιάκωβος
ήταν ο μόνος που πήρε το ανώτερο αυτό
μετάλλιο.
1974, Καλοκαίρι
Το ’74 χέρι με χέρι με το ’22 αφήνουν
βαριά τα βήματά τους στην Ιστορία.
Καλοκαίρι κατ’ όνομα, έπειτα από μιαν
άνοιξη παγίδα, παγώνει τις καρδιές των
αρχηγών, παγώνει και την θάλασσα. Και
να, στα βόρεια του νησιού, γλιστρούν
τα δρεπανηφόρα άρματα. Θερίζουν,
θερίζουν.
Όχι πολύ μακριά από την ακτή, στον
Βορρά, στον κάμπο της Μόρφου είχε
ριζώσει το Νέο Λιβάδι, το νέο χωριό του
Ιάκωβου, μετά την μεταφορά του από το
δάσος της Πάφου.
Τα τανκς ήσαν πια στο χωριό. Όσοι
χωρικοί δούλευαν στα χωράφια και
πρόφτασαν, γλύτωσαν με τα ρούχα που
φορούσαν. Οι άλλοι, κανείς δεν τους
ξανάδε. Σκιές που τριγυρνούν παντού και
τα κόλλυβα τους τα τρώνε με ανατριχίλα.
Ο Ιάκωβος πρόσφυγας, σκέφτεται,
σκέφτεται. Οι λεμονόκηποι της Μόρφου
τον ακολουθούν μαζί με τις αναμνήσεις
του: Το πήδημά του από το γερμανικό
τρένο. Οι λάμψεις δεξιά-αριστερά του από
το πολυβόλο του φρουρού. Η Παναγίτσα,
το χωριό ανάμεσα σε Καλαμάτα-Σπάρτη
όπου του δώσανε ρούχα κανονικά, και τα
δικά του τα εξαφανίσανε στον φούρνο.
Ο πλοίαρχος Χαλκιόπουλος, που τον

μάζεψε από το καφενείο του Πειραιά και
τον πήρε στην Κίμωλο, στο σπίτι του. Η
όμορφη Μαρία, που του έδωσε στέγη στον
Πειραιά, αλλά την άλλη νύκτα, ο ίδιος
προτίμησε να ξεπαγιάσει κάτω από μιαν
ελιά, για να μην την εκθέσει σε κίνδυνο
όταν διάβασε γερμανικό φυλλάδιο για
τρομερά αντίποινα σε όσους βοηθούσαν
βρετανούς στρατιώτες.
Τώρα, στα εβδομήντα δύο του, σχεδιάζει.
Θα μπορούσε με καμιά τριανταριά
παλικάρια να λευτερώσει το κοντινό
κεφαλοχώρι, την Λεύκα. Αλλά, ύστερα;
Τι θα γινότανε; Ποιος θα συγκρατούσε
τον χείμαρρο; Και όλα έγιναν κάτω
από την μύτη αυτών που του έδωσαν το
μετάλλιο. «Κάτω από τη μύτη». Μα τι
λέω τώρα. Έστω επιεικώς. Επιεικώς;!!
Όμως, τέλειο έγκλημα υπάρχει; Φωνάζει
έναν αγγλομαθή και του υπαγορεύει: «Το
μεγάλο μετάλλιο, που μου δώσατε, μου
το πήρανε με το σπίτι μου, με το χωριό
μου…Όμως είχατε εγγυηθεί κι εσείς την
ακεραιότητά μας».
Σε λίγο τον καλούν για νέα απονομή
του ίδιου μεταλλίου, από τον στρατηγό
Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων. Τελετή,
στρατιωτική μπάντα, παρουσίαση όπλων.
Του δίδουν και ένα χάρτη της Ελλάδας
και Μέσης Ανατολής, όπου μια χοντρή
γραμμή δείχνει τα μέρη όπου έδρασε.
Ενώνει τον Όλυμπο-Καλαμάτα-ΠειραιάΚίμωλο-Γάζα-Τομπρούκ.
Πάρε Ιάκωβε χάρτες, φανφάρες, τελετές.
Πάρε Αττίλα ζωές, σπίτια, χωράφια, το
χωριό.
«Καλούπι μου έρχεται, θαυμάσιο. Φέρνω
και νέους κατοίκους. Αύριο κιόλας».
Κι ο Χίτλερ είχε βάλει τάχιστα μπρος.
«Έξω untermenschen (υπάνθρωποι)
απολίτιστοι Ουκρανοί».
Εποικισμός-Πολιτισμός, ταιριάζουν και
ριμάρουν. Και βέβαια να φέρεις εποίκους.
Πίσω σου, εμείς. Σε σπρώχνουμε αν
χρειασθεί… Πλάι σου, εμείς, σύμμαχε,
συμπολεμιστή…Πού, πότε; Μπροστά
σου, εμείς. Τον δρόμο σου ανοίγουμε
Αττίλα, εμείς οι δύο Δίκαιες Δυνάμεις, για
την Ελευθερία των λαών και για την δικιά
σου φυσικά ελευθερία, Ιάκωβε καημένε!
Κάποτε, ήταν φυσικό, το επικίνδυνο
λίκνισμα της δόξας, θα τον είχε ζαλίσει.
Σήμερα, ξαλαφρωμένος, μέσα στη μεγάλη
του δυστυχία, είναι πάλι έτοιμος. Πόσα
χρόνια και πόσα βάσανα χρειάσθηκαν γι’
αυτό που νιώθει τώρα; Κάθε στιγμή να
είσαι έτοιμος για κάποιαν απελευθέρωση,
για απελευθέρωση, για την απελευθέρωση.
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100 ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
(KATIOUSA.GR)
Το “Έθνος της Κυριακής” είχε ένα οκτασέλιδο αφιέρωμα στα 100
χρόνια του ΚΚΕ. Στις σελίδες του αφιερώματος συναντάμε ένα
εντυπωσιακό γράφημα με εκατό σταθμούς από την εκατόχρονη
διαδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκατό σημαντικές
στιγμές που συνδέονται με τις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις και
τις μεγάλες ηρωικές προσωπικότητες που έβγαλε από τις γραμμές
του.
Το αφιέρωμα επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας,
ενώ το γράφημα επιμελήθηκε ο Art Director της εφημερίδας,
Πάνος Κωνσταντόπουλος. Κάτω από το γράφημα ακολουθεί
και γραπτό κείμενο με τις στιγμές που αποτυπώνονται σε αυτό,
για όσους βρίσκουν πιο βολικό να ανατρέξουν σε αυτό για να τις
διαβάσουν.

1918 Το Νοέμβριο του 1918 αντιπρόσωποι από σοσιαλιστικές
οργανώσεις θα ιδρύσουν το κόμμα της εργατικής τάξης. Είναι η
γέννηση του ΣΕΚΕ.
1919 Τα κομμουνιστικά κόμματα διαχωρίζονται από τα
σοσιαλδημοκρατικά και ιδρύουν την Κομμουνιστική Διεθνή (Γ’
Διεθνή)
1920 Έπειτα από έντονη εσωτερική διαπάλη, το ΣΕΚΕ
εντάσσεται στην Κομμουνιστική Διεθνή, απόφαση που
επικυρώθηκε στο 2ο συνέδριο.
1922 Ιδρύεται η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών
(ΟΚΝΕ), που εντάσσεται στην Κομμουνιστική διεθνή νέων και
αποτελούσε τμήμα της Γ’ Διεθνούς
1924 Στο έκτακτο 3ο Συνέδριο αποφασίζεται η μετονομασία του
ΣΕΚΕ σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελληνικό Τμήμα
της Κομμουνιστικής Διεθνούς)
1925 Η δικτατορία του Θ. Πάγκαλου εξαπολύει κύμα συλλήψεων
και φυλακίσεων στελεχών του ΚΚΕ. Είναι η πρώτη περίοδος
παρανομίας που θα γνωρίσει το κόμμα.
1929 Η ΓΣΕΕ έχει αποκλείσει τους κομμουνιστές συνδικαλιστές
από τις γραμμές της. Ιδρύθηκε η Ενωτική ΓΣΕΕ. Οι διώξεις
κατά των κομμουνιστών εντείνονται με το «Ιδιώνυμο» του Ελ.
Βενιζέλου.
1931 Το ΚΚΕ βρίσκεται σε έντονη εσωκομματική πάλη, που
ονομάστηκε φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές. Με παρέμβαση
της Κομμουνιστικής Διεθνούς εκλέγεται γραμματέας του
κόμματος ο Νίκος Ζαχαριάδης.
1933 Οι Ναζί στη Γερμανία έρχονται στην εξουσία. Στις 27
Φεβρουαρίου ο Χίτλερ θέτει εκτός νόμου το ΚΚΓ, πυρπολώντας
το Ράιχσταγκ και χρεώνοντάς το στους κομμουνιστές.
1935 Πραγματοποιείται το 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς. Στην εισήγησή του ο γραμματέας της Γκ. Ντιμιτρόφ
χαρακτηρίζει το φασισμό ως «την πιο ανοιχτή τρομοκρατική
δικτατορία των πιο αντιδραστικών, των πιο ιμπεριαλιστικών
στοιχείων του χρηματιστικού κεφαλαίου».
1936 Ιανουάριος. Στις εκλογές ο εκλογικός συνδυασμός ΠΑΜΕ
(Παλλαϊκό Μέτωπο) στο οποίο συμμετέχει το ΚΚΕ θα εκλέξει
15 βουλευτές.
1936 Μάιος Η κυβέρνηση του Ι. Μεταξά χτυπά με τα όπλα
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διαδήλωση καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, με 13 νεκρούς και
εκατοντάδες τραυματίες
1936 Αύγουστος: Ο Ι. Μεταξάς και ο βασιλιάς Γεώργιος Β’
κήρυξαν δικτατορία. Το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου, συνελήφθη
ο Ν. Ζαχαριάδης.
1936 Έλληνες κομμουνιστές εθελοντές εντάσσονται στις Διεθνείς
Ταξιαρχίες κατά τον ισπανικό εμφύλιο, δημιουργώντας το λόχο
«Νίκος Ζαχαριάδης».
1938 Το καθεστώς Μεταξά δολοφονεί έπειτα από βασανιστήρια
το γραμματέα της ΟΚΝΕ Χρήστο Μαλτέζο στις φυλακές της
Κέρκυρας.
1940 Ιανουάριος. Κυκλοφορεί ο πλαστός «Ριζοσπάστης». Η
μεταξική δικτατορία έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στο ΚΚΕ,
έχοντας φτιάξει ακόμα και δικό της καθοδηγητικό όργανο, τη
λεγόμενη «προσωρινή διοίκηση».
1940 Οκτώβριος Ξεσπά ο ελληνοϊταλικός πόλεμος. Ο Ν.
Ζαχαριάδης με το γράμμα του από τις φυλακές της Κέρκυρας
θα καλέσει τον ελληνικό λαό σε ένοπλη αντίσταση.
1941 Μάιος Με πρωτοβουλία στελεχών του ΚΚΕ που απέδρασαν
από τις φυλακές, δημιουργείται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση,
η «Εθνική Αλληλεγγύη».
1941 Σεπτέμβριος Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύεται το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Το ΚΚΕ θα αποτελέσει τον
καθοδηγητή και το βασικό αιμοδότη της ΕΑΜικής εποποιίας.
1941 Απρίλιος Ο Ελληνικός Στρατός έχει αποκρούσει το
φασίστα εισβολέα. Στον πόλεμο μπαίνουν και οι Γερμανοί και
καταλαμβάνουν την Αθήνα στις 27 Απριλίου. Οι κομμουνιστές
κρατούμενοι παραδίδονται από το καθεστώς στους ναζί. Ο Ν.
Ζαχαριάδης οδηγήθηκε στο Νταχάου.
1941 Ιούλιος Πραγματοποιείται η 6η Ολομέλεια της ΚΕ του
ΚΚΕ. Ανασυγκροτείται ο παράνομος μηχανισμός του κόμματος.
1942 Ιούλιος Η 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ αποφασίζει
τη δημιουργία ένοπλου αντάρτικου. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ
ιδρύουν το Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικού Στρατό (ΕΛΑΣ)
με καπετάνιο το Θανάση Κλάρα, γνωστό ως Άρη Βελουχιώτη.
1942 Νοέμβριος Ο ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με μικρές δυνάμεις
του ΕΔΕΣ του Ναπολέοντος Ζέρβα, θα ανατινάξει τη γέφυρα
του Γοργοπόταμου.
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1942 Δεκέμβριος Ο ΕΛΑΣ έχει αρχίσει από το φθινόπωρο της
συγκρούσεις με τους Ιταλούς στα βουνά της Ρούμελης. Τον
Δεκέμβριο θα πραγματοποιήσει την πρώτη μεγάλη νίκη του, στο
Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.
1943 Φεβρουάριος Θα ιδρυθεί η Νεολαία του ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ,
η οποία θα πρωτοστατήσει στον ένοπλο και τον πολιτικό αγώνα.
1943 Μάιος Η «Πράβντα» ανακοινώνει την αυτοδιάλυση της
Κομμουνιστικής Διεθνούς
1943 Ιούλιος Ο ΕΛΑΣ, παρότι γιγαντώνεται, ξεκινά μια σειρά
υποχωρήσεων. Εντάσσεται στο Συμμαχικό Στρατηγείο της
Μέσης Ανατολής.
1944 Μάρτιος Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ ελέγχουν τα 2/3 της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Συγκροτείται η Πολιτική Επιτροπή
Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)
1944 Σε αντίποινα για το θάνατο ενός Γερμανού στρατηγού,
σε μάχη στους Μολάους Λακωνίας, οι Γερμανοί θα εκτελέσουν
στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά, 200 κομμουνιστές
φυλακισμένους.
1944 Μάιος Υπογράφεται η Συμφωνία του Λιβάνου, πρόδρομος
της Συμφωνίας της Καζέρτας, που αργότερα θα χαρακτηριστούν
θεμελιακά λάθη από το ΚΚΕ
1944 Οκτώβριος Η Αθήνα απελευθερώνεται. Συγκροτείται
κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το ΕΑΜ, παρότι αποτελεί τη
μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, επιτρέπει την επιστροφή
των πολιτικών που την περίοδο του πολέμου διέφυγαν στη Μέση
Ανατολή και την αποβίβαση μονάδων του αγγλικού στρατού.
1944 Δεκέμβριος Η Αθήνα γνωρίζει τεράστιες συγκεντρώσεις
κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου. Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου,
Άγγλοι, Αστυνομία και Χωροφυλακή θα ανοίξουν πυρ κατά
των διαδηλωτών. Αρχίζει η μάχη της Αθήνας, γνωστή ως
Δεκεμβριανά.
1945 Ιανουάριος Μετά από 33 ημέρες μαχών, ο ΕΛΑΣ
υποχωρεί από την Αθήνα. Στη μάχη δεν έλαβαν καθόλου μέρος
οι μεγάλες και μπαρουτοκαπνισμένες δυνάμεις του ΕΛΑΣ από
την περιφέρεια.
1945 Φεβρουάριος Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας,
που αφοπλίζει τον ΕΛΑΣ. Στην ύπαιθρο ξεσπά η «Λευκή
Τρομοκρατία»
1945 Μάιος Ο αντιφασιστικός συνασπισμός υποχρεώνει σε άνευ
όρων παράδοση τη ναζιστική Γερμανία.
1945 Ιούνιος Επιστρέφει στην Αθήνα από το Νταχάου ο
Νίκος Ζαχαριάδης. Τον υποδέχονται 250.000 άνθρωποι στο
Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Άρης Βελουχιώτης πέφτει νεκρός
στις 15 Ιουλίου στη Μεσούντα Άρτας. Το ΚΚΕ τον έχει ήδη
αποκηρύξει.
1946 Μάρτιος Στις εκλογές απέχουν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.
Η «Λευκή Τρομοκρατία κορυφώνεται και οι ΕΑΜίτες ήδη
δημιουργούν τις πρώτες ομάδες αυτοάμυνας.
1946 Δεκέμβριος Ο εμφύλιος πόλεμος είναι πλέον γεγονός.
Το Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών δημιουργεί τον Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας.
1947 Η αμερικανική παρέμβαση στον ελληνικό εμφύλιο γέρνει
την πλάστιγγα υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων. Το ΚΚΕ και
το ΕΑΜ τίθενται εκτός νόμου.
1948 Φεβρουάριος/Μάρτιος Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Μακρονήσου, η κυβέρνηση της Αθήνας θα δολοφονήσει 350
κρατουμένους.
1949 Ο εμφύλιος θα τελειώσει με ήττα του ΔΣΕ, που θα
υποχωρήσει μέσω Αλβανίας στις Λαϊκές Δημοκρατίες της
Ανατολικής Ευρώπης. Εκεί θα βρίσκεται και η έδρα του ΚΚΕ
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μέχρι το 1974.
1950 Κλιμάκιο της ΚΕ του ΚΚΕ έρχεται παράνομα στην
Ελλάδα για να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του ΚΚΕ. Θα
συλληφθεί ο Νίκος Μπελογιάννης.
1951 Το ΚΚΕ βρίσκεται στην παρανομία. Ιδρύεται σαν
συνασπισμός κομμάτων η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά.
1952 Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, στις 30 Μαρτίου 1952,
ημέρα Κυριακή και ώρα 4.10 τα χαράματα, εκτελούνται οι
Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμενος, Δημήτρης Μπάτσης
και Ηλίας Αργυριάδης.
1953 Πεθαίνει ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν. Ξεκινά η
περίοδος της λεγόμενης «αποσταλινοποίησης»
1954 Εκτελείται στην Αθήνα ο Νίκος Πλουμπίδης, ιστορικό
στέλεχος του ΚΚΕ. Το κόμμα του είχε προσδώσει εντελώς
λανθασμένα το χαρακτηρισμό του χαφιέ.
1955 Στην Τασκένδη όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μερίδα στελεχών του ΚΚΕ, με
τη βοήθεια της σοβιετικής ηγεσίας, στρέφεται κατά του Νίκου
Ζαχαριάδη. Ξεσπούν τα γεγονότα της Τασκένδης.
1956 Φεβρουάριος Πραγματοποιείται το 20ό συνέδριο του
ΚΚΣΕ. Η «αποσταλινοποίηση» μπαίνει στην τελική ευθεία.
Οι Σοβιετικοί θα επέμβουν σε μια σειρά από κομμουνιστικά
κόμματα, επιδιώκοντας την ανάδειξη νέων ηγεσιών, ανάμεσά
τους και στο ΚΚΕ
1956 Φεβρουάριος – Συγκροτείται με πρωτοβουλία της
επιτροπής των έξι κομμουνιστικών κομμάτων των σοσιαλιστικών
κρατών (ΕΣΣΔ, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία,
Τσεχοσλοβακία), που διερευνά καταγγελίες για «ανώμαλο
εσωκομματικό καθεστώς» στη λειτουργία του ΚΚΕ με ευθύνη
του Ζαχαριάδη.
1956 Μάρτιος Συνέρχεται η 6η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του
ΚΚΕ στο Βουκουρέστι, που αποφάσισε την καθαίρεση του Ν.
Ζαχαριάδη και της εκλεγμένης ηγεσίας του ΚΚΕ. Στη θέση του
αναλαμβάνει ο Κώστας Κολιγιάννης.
1958 Το ΚΚΕ προχωρεί στη διάλυση των παράνομων
κομματικών οργανώσεων, αποφασίζοντας τη διάχυσή τους στην
ΕΔΑ
1958 Η ΕΔΑ αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση με το
24,4% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 78 βουλευτικές έδρες
1960 Πραγματοποιούνται στο Στρατοδικείο της Αθήνας οι
μεγάλες δίκες «για κατασκοπεία» 12 στελεχών του ΚΚΕ.
Ανάμεσά τους ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Κώστας Λουλές και ο
Αντώνης Αμπατιέλος
1963 Παρακρατικοί δολοφονούν στη Θεσσαλονίκη τον
συνεργαζόμενο με την ΕΔΑ βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
Ξεσπούν μεγάλες κινητοποιήσεις
1964 Ιδρύεται η Νεολαία της ΕΔΑ, Δημοκρατική Νεολαία
Λαμπράκη
1965 Κατά τη διάρκεια των Ιουλιανών δολοφονείται σε διαδήλωση
το μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη, Σωτήρης Πέτρουλας.
1967 Απρίλιος Επιβάλλεται η στρατιωτική δικτατορία από τους
συνταγματάρχες. Συλλαμβάνονται εκατοντάδες στελέχη της
ΕΔΑ και του ΚΚΕ
1967 Ιούνιος Ανασυγκροτείται η Κομματική Οργάνωση Αθήνας
του ΚΚΕ. Ουσιαστικά δημιουργούνται ξανά οι παράνομες
οργανώσεις στην Ελλάδα.
1968 Φεβρουάριος Ξεσπά η μεγάλη εσωκομματική κρίση. Η
πλειοψηφία της 12ηςΟλομέλειας του ΚΚΕ αποφάσισε την
αυτοτελή παρουσία του κόμματος. Η μειοψηφία ιδρύει το ΚΚΕ
(Εσωτερικού).
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1968 Αύγουστος Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας
(ΚΝΕ), που πρωτοστάτησε στον αντιδικτατορικό αγώνα.
1968 Αύγουστος Στρατεύματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας
θα καταστείλουν τη λεγόμενη Άνοιξη της Πράγας. Σημειώνεται
ρήγμα στα κομμουνιστικά κόμματα.
1971 Με πρωτοβουλία της ΚΝΕ ιδρύονται οι αντιδικτατορικές
οργανώσεις Αντί – ΕΦΕΕ, ΜΟΔΝΕ και ΠΑΜ.
1972 Η 17η Ολομέλεια του ΚΚΕ εκλέγει τον Χαρίλαο Φλωράκη
α’ γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής
1973 Φεβρουάριος Ξεσπούν τα γεγονότα της Νομικής,
πρόδρομος των όσων θα ακολουθήσουν το Νοέμβριο.
1973 Νοέμβριος Φοιτητές και εργάτες καταλαμβάνουν το
Πολυτεχνείο. Η χούντα θα καταστείλει την εξέγερση με τα τανκς.
1973 Δεκέμβριος Πραγματοποιείται το 9ο Συνέδριο του
ΚΚΕ στο Ανατολικό Βερολίνο. Είναι το τελευταίο που
πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
1974 Φεβρουάριος Η χούντα συλλαμβάνει 35 στελέχη του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ. Η βαρβαρότητα του καθεστώτος θα αποτυπωθεί
με τα φριχτά βασανιστήρια στα κορμιά του Δημήτρη Γόντικα
και του Κώστα Κάππου.
1974 Ιούλιος Υπό το βάρος της κυπριακής τραγωδίας, η χούντα
παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς
1974 Σεπτέμβριος Ανακοινώνεται η νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
Στην πραγματικότητα είχε επιβληθεί de facto από το κόμμα,
αφού από τις 22 Αυγούστου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα ο
Χαρίλαος Φλωράκης.
1974 Νοέμβριος Στις πρώτες εκλογές μετά τη δικτατορία, το
ΚΚΕ συμμετέχει στον εκλογικό συνασπισμό της Ενωμένης
Αριστεράς, όπου έλαβε 9,47%
1975 Στο γήπεδο του Ζωγράφου πραγματοποιείται το 1ο
Φεστιβάλ της ΚΝΕ που εξελίχθηκε σε έναν θεσμό για την
Νεολαία του ΚΚΕ.
1980 Έξω από την ΕΤΜΑ δολοφονήθηκε το μέλος της ΚΝΕ
Σωτηρία Βασιλακοπούλου
1981 Το ΠΑΣΟΚ σαρώνει τα πάντα, όμως το ΚΚΕ επιδεικνύει
ισχυρά αντανακλαστικά. Στις εκλογές της «Αλλαγής» έλαβε
10,93%.
1982 Το ΚΚΕ εγκαινιάζει το κτίριο που έκτοτε στεγάζει την
έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό.
1987 Το 12ο Συνέδριο του ΚΚΕ προσανατολίζεται στη
συγκρότηση συνασπισμού των «αριστερών δυνάμεων».
1988 Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις ανάμεσα στο ΚΚΕ και
την ΕΑΡ. Το Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε το «κοινό πόρισμα».
1989 Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκδηλώνονται αντιδράσεις
στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα
κορυφωθούν το 1991 με τη διάλυση της ΕΣΣΔ και του ανατολικού
μπλοκ
1989 Απρίλιος Δημιουργείται με τη συμμετοχή του ΚΚΕ και

της ΕΑΡ ο Συνασπισμός (ΣΥΝ)
1989 Ιούνιος- Ιούλιος Από τις εκλογικές αναμετρήσεις δεν
προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σχηματίζεται η κυβέρνηση
Τζανετάκη από ΝΔ και ΣΥΝ
1989 Σεπτέμβριος Εκδηλώνεται η κρίση στην ΚΝΕ. Αποχωρεί
η πλειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου και ο γραμματέας του
Γιώργος Γράψας.
1989 Νοέμβριος Σχηματίζεται οικουμενική κυβέρνηση υπό τον
Ξ. Ζολώτα
1990 Εκδηλώνεται η κρίση στο ΚΚΕ
1991 Φεβρουάριος Διεξάγεται το 13ο Συνέδριό του. Η νέα ΚΕ
εκλέγει οριακά την Αλέκα Παπαρήγα νέα γενική γραμματέα.
1991 Ιούνιος – Ιούλιος Η μειοψηφία του ΚΚΕ και η ΕΑΡ
συγκροτούν τον Συνασπισμό ως ενιαίο κόμμα. Το ΚΚΕ
αποσύρει την αντιπροσωπεία του από τον ΣΥΝ και διαγράφει
45 μέλη της ΚΕ.
1991 Δεκέμβριος Από το Κρεμλίνο υποστέλλεται η σημαία με το
σφυροδρέπανο. Η ΕΣΣΔ παύει να υπάρχει.
1992 Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που δεν λαμβάνει μέρος
στα συλλαλητήρια για το «Μακεδονικό», ενώ καταψηφίζει και τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ.
1998 Η ΚΝΕ συμμετέχει ενεργά στις μαθητικές κινητοποιήσεις
ενάντια στο «νόμο Αρσένη»
1998 Μάιος Παρά την παγκόσμια ήττα του σοσιαλισμού, το ΚΚΕ
φιλοξενεί την 1η Διεθνή συνάντηση κομμουνιστικών κομμάτων
1999 Το ΝΑΤΟ βομβαρδίζει τη Σερβία. Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί
στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Ο Χαρίλαος Φλωράκης
επισκέπτεται το Βελιγράδι εν μέσω βομβαρδισμών
1999 Απρίλιος Έπειτα από Πανελλαδική Σύσκεψη στην οποία
μετείχαν 1500 συνδικαλιστές, δημιουργείται το ΠΑΜΕ
2002 Μεγάλες απεργίες για το Ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση χτυπά
με τις ειδικές δυνάμεις του Λιμενικού τους απεργούς στο λιμάνι
του Πειραιά.
2009 Το 18ο Συνέδριο αποκρυσταλλώνει τις εκτιμήσεις του
ΚΚΕ για το σοσιαλισμό στην ΕΣΣΔ
2010 Με την εκδήλωση της κρίσης και την είσοδο της Ελλάδας
στα μνημόνια, το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στις κινητοποιήσεις
απέναντι στη λιτότητα.
2011 Το ΚΚΕ αποκαθιστά κομματικά το Νίκο Ζαχαριάδη,
χαρακτηρίζοντας τη διαγραφή του άδικη πράξη
2012 Η εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου βρίσκει το ΚΚΕ
εκλογικά αποδυναμωμένο. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε,
αρνήθηκε την εκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
2013 Νέος Γραμματέας της ΚΕ εκλέγεται ο Δημήτρης
Κουτσούμπας
2017 Το 20ό συνέδριο του ΚΚΕ αποφασίζει την προσπάθεια
ανασύνταξης του εργατικού κινήματος
2018 Αποκαταστάθηκε κομματικά ο Άρης Βελουχιώτης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ:
Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής
Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ:
«Στη σύντομη Ιστορία του παγκόσμιου
εργατικού κινήματος, λίγες είναι οι
περιπτώσεις Εργατικών, Κομμουνιστικών
Κομμάτων που σφράγισαν την Ιστορία
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του λαού και της χώρας τους με τον
τρόπο που το έκανε το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Ελλάδας. Τα εκατό χρόνια
του ΚΚΕ σφράγισαν ανεξίτηλα την
ιστορική πορεία του λαού μας στον αιώνα
που πέρασε. Στον αγώνα για ελευθερία,

ψωμί και αξιοπρέπεια, στην πάλη ενάντια
σε κατακτητές και φασίστες, στην
καθημερινή αναμέτρηση με την αδικία,
την εκμετάλλευση, την καταπίεση, τις
διακρίσεις, σε συγκρούσεις ταξικές και
απελευθερωτικές, η κόκκινη σημαία του

Καλημέρα 1

100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΚΕ : ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΚΚΕ ήταν πάντοτε μπροστά - κάτω
από τη δική της σκιά ο λαός μας έγραψε
τις πιο λαμπρές σελίδες της εθνικής
του Ιστορίας. Πολύ βαριά Ιστορία τα
εκατό αυτά χρόνια. Μας υπαγορεύουν,
μας επιβάλλουν το δικό μας καθήκον.
Να αναλάβουμε το φορτίο αυτής της
κληρονομιάς και να δικαιώσουμε το
παρελθόν εγγράφοντας τις αγωνιστικές
του υποθήκες στο παρόν και στο
μέλλον. Οι κομμουνιστές είναι εδώ...
Συνεχίζουμε...»
Γιώργος Νταλάρας, τραγουδιστής:
«Στις 25 Νοέμβρη, με τη μεγάλη
συναυλία στο ΣΕΦ γιορτάζουμε τα
100 χρόνια του ΚΚΕ, το παλαιότερο,
το μοναδικό κόμμα που ήταν παρών
σε όλα τα ιστορικά γεγονότα του τόπου
και συνεχίζει. 100 χρόνια πορεύεται το
ΚΚΕ με αγώνες, νίκες, ενδεχομένως και
ήττες, αλλά χωρίς ποτέ τα μέλη του, ή οι
απλοί άνθρωποι, στην ουσία το εργατικό
- λαϊκό κίνημα, ν’ απεμπολήσει τις ιδέες
του, τους αγώνες και τις αγωνίες του για
έναν καλύτερο κόσμο.
Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει
αμφισβητήσει τους αγώνες και τις
θυσίες της αντίστασης του ΕΑΜ και
όλων των άλλων αγώνων. Σήμερα,
σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων,
πολέμων, προσφυγικής κρίσης, ακραίου
φιλελευθερισμού αλλά και φαινομένων
νεοφασισμού που δυστυχώς πληθαίνουν,
είναι καθήκον των ανθρώπων της
Τέχνης, που ήταν στην πλειοψηφία τους
κοινωνικοί σύμμαχοι της εργατικής
τάξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση
συνθέτες,
στιχουργοί,
μουσικοί,
ερμηνευτές, να είμαστε παρόντες σ’
αυτήν τη γιορτή.
Τιμάμε με τη μουσική, το λόγο και το
τραγούδι μας την Ιστορία του εργατικού
κινήματος».
Γιώργος Φαρσακίδης, χαράκτηςζωγράφος, συγγραφέας:
Στους στροβιλισμούς του αιώνα που
πέρασε, αναρίθμητα τα συμβάντα, τα
δεμένα με την πρωτοπόρα πορεία του
ιστορικού Κόμματός μας! Εμείς, η
δική μου δρακογενιά, ανδρωθήκαμε και
ζήσαμε ανυποχώρητοι σε αμέτρητους
αγώνες για τον ερχομό ενός καλύτερου
κόσμου, για το σοσιαλισμό. Νιώσαμε
πόνο πολύ, στερήσεις, απογοητεύσεις...
Μακάριοι όσοι πιστεύουν πως «τίποτα
δεν πάει χαμένο...». Μακάριοι αυτοί
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που σήμερα επιλέγουν να πορευτούν
πορεία τραχιά αλήθεια, προς μια Ιθάκη
όμως όπου θα μπορεί να «ανθρωπέψει
ο άνθρωπος». Εμπνευστείτε, διδαχτείτε
από τους αγώνες και τις θυσίες τις δικές
μας και δυναμώστε την πάλη σας.
Γιώργος Λεοντιάδης, συγγραφέαςιστορικός:
«Η συμπλήρωση 100 χρόνων ύπαρξης
και δράσης του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας είναι γεγονός που
δικαιολογημένα κάνει περήφανους τους
κομμουνιστές. Αποδεικνύει τις γερές
ρίζες που έχει αποκτήσει το Κόμμα
μέσα στην εργαζόμενη πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας. Ρίζες που δεν
μπόρεσαν να τις κόψουν οι διώξεις,
οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις, η βαθιά
παρανομία, ο ιδεολογικός και πολιτικός
αντικομμουνισμός, ο “έντιμος” και μη
έντιμος οπορτουνισμός, η κατά καιρούς
ισχυρή επίδραση του μικροαστικού
ρεφορμισμού στο εργατικό κίνημα, οι
αντεπαναστατικές ανατροπές στις χώρες
που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό.
Το ΚΚΕ έμεινε όρθιο στις επάλξεις,
σε αντίθεση με άλλα Κομμουνιστικά
Κόμματα που μεταλλάχτηκαν και
διαλύθηκαν, γιατί δεν παρασύρθηκε από
τις Σειρήνες του αντισοβιετισμού, δεν
ακολούθησε θεωρίες του συρμού που
οδηγούσαν στην ενσωμάτωση και την
υποταγή. Οι Έλληνες κομμουνιστές δεν
οπισθοχώρησαν, γιατί η εκατοντάχρονη
ηρωική Ιστορία τους, οι χιλιάδες
αγωνιστές των προηγούμενων γενιών -οι
Μπελογιάννηδες, οι Πλουμπίδηδες, οι
Ηλέκτρες- στέκονται βράχος από πίσω
του.
Το ΚΚΕ μελετάει την Ιστορία του
γιατί η ιστορική προσέγγιση αποτελεί
συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας
του. Είναι το μόνο κόμμα που φύλαξε
ιστορικά τεκμήρια της πορείας του -τα
περισσότερα μάλιστα σε περιόδους που
το παραμικρό χαρτί μπορούσε να σε
οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμακαι συγκρότησε Ιστορικό Αρχείο.
Είναι το μόνο κόμμα που δημιούργησε
Ιστορικό Τμήμα ακόμη από τη δεκαετία
του 1950.
Οι κομμουνιστές γιορτάζουν τα
εκατοντάχρονα του Κόμματός τους,
αλλά ταυτόχρονα νιώθουν τη βαριά
ευθύνη που επωμίζονται για το μέλλον
του κινήματος. Ο αγώνας συνεχίζεται
με τελικό στόχο το πέρασμα από την
κοινωνία των ιδιωτών στην κοινωνία των

ελεύθερα συνεταιριζόμενων ανθρώπων,
από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό
και τον κομμουνισμό».
Παντελής
Θαλασσινός,
τραγουδοποιός: «Το Κόμμα που
εκπροσωπεί και στέκεται δίπλα στους
αγώνες του αδύναμου, για ένα καλύτερο
αύριο και μια καλύτερη ζωή, γιορτάζει τα
100 χρόνια του, και μαζί του γιορτάζει κι
ο Άνθρωπος αυτή την ανιδιοτελή σχέση.
Ο άνθρωπος που θέλει να είναι χρηστός
και μέλος μιας κοινωνίας ίσης, που έχει
καταλάβει το ρόλο του, για ζωή.
Ο άνθρωπος που θέλει να ονειρεύεται, να
επιμένει και να ελπίζει ότι θα φτιάξει τα
πράγματα, που ποτέ δεν είναι αργά να
αντισταθεί στους λίγους που ελέγχουν τη
ζωή των πολλών.
Ενάντια σ’ αυτούς που ελέγχουν την
παραγωγή αγαθών, που μηδενίζουν
τις κοινωνικές παροχές, και αντ’
αυτών, παράγουν φόβο, αβεβαιότητα,
εχθρούς, πολέμους, και βέβαια όπλα και
εξοπλισμούς, και εξαρτημένες πατρίδες.
Κι όλα αυτά για ξένα συμφέροντα.
Στα 100 χρόνια του ΚΚΕ θα είμαι και
‘γω εκεί, στο ΣΕΦ, στις 25 του Νοέμβρη,
για να τραγουδήσουμε γι’ αυτούς τους
ένδοξους αγώνες του, για Ειρήνη,
κοινωνική προκοπή και κουράγιο για
οργανωμένη πάλη, κόντρα σ’ αυτούς που
μας θέλουν αμέτοχους στην ίδια μας την
τύχη και τη ζωή...
ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΚΚΕ.
Μίλτος Πασχαλίδης, τραγουδοποιός:
«Ένας αιώνας αγώνες και θυσίες.
Συγκίνηση που παίρνω μέρος στη
γιορτή. Εύχομαι πάντα αγωνιστικά,
πάντα γενναία, πάντα μπροστά για το
δίκιο των αδύναμων»
Κατερίνα Γιουλάκη, ηθοποιός:
«Στηρίζω το ΚΚΕ από τα νεανικά μου
χρόνια και θα συνεχίσω να το στηρίζω.
Είμαι συγκινημένη, που το Κόμμα μας
έκλεισε 100 ηρωικά χρόνια. Εύχομαι να
τα κάνει 200 για το καλό του λαού».
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ΙΣΤΟΡΙΑ : Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Του Γιώργου Μαργαρίτη (https://www.imerodromos.gr/)
(Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.)

Προοίμιο
τις 12 Οκτωβρίου ο Γερμανός
διοικητής της Αθήνας, στρατηγός
Φέλμυ κατέθεσε για τελευταία φορά στεφάνι
στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο
Σύνταγμα. Πριν ακόμα απομακρυνθούν
από εκεί οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες
το στεφάνι αποσπάστηκε από το πλήθος
και ποδοπατήθηκε. Κανείς δεν τόλμησε
ν’ αντιταχθεί σε αυτή την έκφραση οργής.
Την ίδια νύκτα οι τελευταίες μονάδες
της Βέρμαχτ αποχώρησαν από την πόλη
ανατινάζοντας, στα περίχωρα, τα τελευταία
υλικά και εγκαταστάσεις. Την επομένη,
στις 13 Οκτωβρίου, ατελείωτα πλήθη
ανθρώπων κατέκλυσαν τις συνοικίες και το
κέντρο της Aθήνας για να γιορτάσουν την
πρώτη ημέρα της ελευθερίας από το ζυγό
του Άξονα. Ήταν μία ξέφρενη γιορτή. Μία
γιορτή που σκέπαζαν βαριά τα σύννεφα
του αβέβαιου μέλλοντος.
Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή
για να διαπιστώσει κάθε παρατηρητής
την βαθιά άβυσσο που χώριζε την
απελευθερωμένη πρωτεύουσα σε δύο

Σ
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αντίπαλα στρατόπεδα. Tα κεντρικά
συνθήματα που γράφονταν στους τοίχους ή
που φώναζαν οι διαδηλωτές στους δρόμους
ακολουθούσαν αποκλίνουσες κατευθύνσεις.
Στο “Λαοκρατία” της μίας πλευράς και
“Τιμωρία των προδοτών και δοσιλόγων”,
απαντούσε το “Mεγάλη Ελλάδα” της
άλλης. Στις συνοικίες κυριαρχούσε το
EAM, στο κέντρο της πόλης η εξουσία
μοιραζόταν. H ανησυχία, ο φόβος και η
καχυποψία αναμιγνύονταν με την γενική
χαρά. O απόηχος των γεγονότων της
Πελοποννήσου – η αιματηρή διάλυση των
Ταγμάτων Ασφαλείας από τον EΛAΣ – είχε
προηγηθεί των ημερών της Απελευθέρωσης.
H εορτάζουσα πόλη ήταν ταυτόχρονα μία
πυριτιδαποθήκη. Στα κεντρικά ξενοδοχεία,
γύρω από την Ομόνοια, είχαν οχυρωθεί
τα μέλη των “Εθνικών” οργανώσεων που,
για την περίσταση, είχαν στη μεγάλη τους
πλειοψηφία ενσωματωθεί στην “X” του
συνταγματάρχη Γρίβα. Στις 15 Οκτωβρίου
από εκεί πυροβόλησαν μία διαδήλωση
του EAM: οκτώ νεκροί. Χρειάστηκε να
επιστρατευθεί η παροιμιώδης πειθαρχία των

εκατοντάδων χιλιάδων οργανωμένων μελών
του EAM της Aθήνας για να μην εξελιχθεί
το επεισόδιο σε γενικό λουτρό αίματος.
H “αυτοσυγκράτηση” προστέθηκε στα
συνθήματα των καιρών. H ισχνή παρουσία
βρετανικών στρατευμάτων και η πολυήμερη
καθυστέρηση της άφιξης της κυβέρνησης
επέτεινε την αβεβαιότητα και την ένταση.
***
Tα τρία χρόνια της κατοχής είχαν βαθιά
σημαδέψει τους Έλληνες. Μερικοί
επωφελήθηκαν από τις τότε συνθήκες,
δημιούργησαν περιουσίες και αυτό που λέμε
“κοινωνική και πολιτική επιφάνεια”. Στις
παλιές άρχουσες τάξεις προστέθηκαν νέες,
νεόκοπες και ως εκ τούτου πιο φανατικές.
Όλοι αυτοί με πείσμα υπεράσπιζαν
τα κεκτημένα. Στην άλλη πλευρά, οι
περισσότεροι των Ελλήνων πείνασαν και
υπέφεραν, είδαν τους προηγούμενους
κόπους και τις θυσίες τους να χάνονται.
Όσοι αντιστάθηκαν στον κατακτητή
θεωρούσαν αυτονόητο να έχουν βαρύνουσα
γνώμη για το κοινωνικό και πολιτικό μέλλον
της χώρας. Γι αυτούς αυτή ήταν η έννοια
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της Απελευθέρωσης. Στο Κολωνάκι και
στην Κοκκινιά οι ίδιες λέξεις αποκτούσαν
αντίθετη ακριβώς σημασία.
O βαθύς διχασμός είχε δύο παρονομαστές:
την φτώχεια και τη βία. H Αθήνα
ολόκληρη και μέρος της υπόλοιπης χώρας
επιβίωναν σχεδόν αποκλειστικά χάρη στη
βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού και των
υπηρεσιών επισιτισμού των συμμάχων –
20 με 25 κιλά τον μήνα ανά άτομο στην
πρωτεύουσα τον Αύγουστο, άνισα φυσικά
μοιρασμένα. H καταστροφή ήταν παντού
ορατή, η ανοικοδόμηση έμοιαζε μακρινή
και ανέφικτη. O πόλεμος, ο ναζισμός, η
πεισματική αναμέτρηση της Αντίστασης
με τους κατακτητές και τους συνεργάτες
τους, τα αντίποινα των τελευταίων, είχαν
εγκαταστήσει τη βία και το θάνατο στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όλοι ήταν
εθισμένοι σε αυτή, όλοι ήξεραν να μιλούν
με τη δική της γλώσσα.
Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε επιτέλους
επιβαίνοντας στο γηραιό “Αβέρωφ”, ο
Γεώργιος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του
στο Φάληρο. Στο Σύνταγμα εκφώνησε τον
περίφημο λόγο της Απελευθέρωσης όπου
επιχείρησε δημαγωγικά να αποδείξει ότι θα
ήταν πρωθυπουργός και της “Λαοκρατίας”
και της “Μεγάλης Ελλάδος”. Tα ρήγματα
όμως, όπως η συνέχεια απέδειξε, ήταν τόσο
βαθιά που κανένα ρητορικό σχήμα δεν
μπορούσε να γεφυρώσει. Λιγότερο από
δύο μήνες μετά η ένοπλη σύγκρουση, ο
πόλεμος, ανέλαβαν να γεφυρώσουν, με τον
απόλυτο τρόπο τους, τα ρήγματα αυτά.
Η σύγκρουση
Καθώς ξημέρωνε η Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου,
το κλίμα στην Αθήνα γινόταν ολοένα και
περισσότερο βαρύ και ηλεκτρισμένο. Το
αιματηρό κτύπημα των διαδηλωτών στο
συλλαλητήριο του EAM της προηγουμένης
προκάλεσε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
όπου περίσσευε η οργή. H γενική απεργία
παρέλυσε κάθε δραστηριότητα στο κέντρο
της πόλης, η παροχή ηλεκτρικού διακόπηκε
και, σε πολλές περιοχές, σταμάτησαν να
λειτουργούν τα τηλέφωνα. Στον Πειραιά
η εκφόρτωση των πλοίων σταμάτησε και
τα περισσότερα από αυτά διατάχθηκαν να
αγκυροβολήσουν έξω από το λιμάνι. Τον
εκκωφαντικό θόρυβο των αεροπλάνων
που πετούσαν σε χαμηλό ύψος ρίχνοντας
φυλλάδια με τις διαταγές της βρετανικής
στρατιωτικής διοίκησης, συμπλήρωναν οι
φωνές και τα συνθήματα που αναπαράγονταν
σε κάθε συνοικία από τα χωνιά των
οργανώσεων, EAM, EΠON, KKE.
Προοδευτικά νέοι ήχοι προστέθηκαν στους
προηγούμενους. Πυκνοί πυροβολισμοί
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ξέσπαγαν γύρω από το κέντρο και στις
συνοικίες της Aθήνας. Μέλη των «εθνικών»
οργανώσεων και δοσίλογοι (στελέχη του
κατοχικού κράτους και των Ταγμάτων
Ασφαλείας) “υπό περιορισμό” σε κεντρικά
ξενοδοχεία χτυπούσαν τις διαδηλώσεις του
EAM που αυτή τη φορά συνοδεύονταν
από ενόπλους. Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις
του EΛAΣ της Aθήνας καταλάμβαναν τα
αστυνομικά τμήματα και αφόπλιζαν τους
αστυνομικούς – τις περισσότερες φορές
χωρίς αντίσταση. Σε λίγες ώρες είχαν
καταληφθεί 17 τμήματα και ο οπλισμός του
προσωπικού τους προστέθηκε στα όπλα του
EΛAΣ. Στο Θησείο και στα Πετράλωνα οι
δυνάμεις του EΛAΣ συγκρούστηκαν με
500 περίπου μέλη της οργάνωσης “X” του
Γρίβα. Όταν η κατάσταση έγινε δύσκολη
για τους τελευταίους, ισχυρά βρετανικά
αποσπάσματα επενέβησαν για να τους
απεγκλωβίσουν και να τους μεταφέρουν στο
κέντρο της πόλης.
Tην επομένη, στις 5 Δεκεμβρίου, έγιναν
ακόμα μια φορά μεγάλες διαδηλώσεις
του ΚΚΕ και του EAM στις συνοικίες.
Ήταν όμως φανερό πλέον ότι τον λόγο
είχαν τα όπλα. H ραγδαία επιδείνωση της
κατάστασης είχε αιφνιδιάσει και τα δύο
στρατόπεδα. Στην αρχή των μαχών οι
Βρετανοί είχαν στην Aθήνα και τον Πειραιά
μία ελλιπή ταξιαρχία τεθωρακισμένων,
την 23η, η οποία όμως είχε εξοπλιστεί για
την περίσταση με μία επιλαρχία αρμάτων
“Sherman”, των 35 τόνων, ακαταμάχητα
για οποιοδήποτε όπλο που ο EΛAΣ
μπορούσε να διαθέτει. Υπήρχε ακόμα μια
ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών, η 2η βρετανική
και μία ταξιαρχία πεζικού, η 139η
βρετανική στον Πειραιά. Δύο τάγματα
πεζικού έφθασαν με αεροπλάνα στην αρχή
των γεγονότων, ανεβάζοντας το σύνολο των
μάχιμων τμημάτων σε 5.000 άνδρες. Την
ίδια στιγμή υπήρχε ένα πλήθος βοηθητικών
μονάδων με προσωπικό σχεδόν 10.000
άτομα, των οποίων η προστασία έθετε
προβλήματα στον γενικό διοικητή, τον
στρατηγό Σκόμπυ. Σε αυτές τις δυνάμεις
προστίθονταν τα πιστά στην κυβέρνηση
Παπανδρέου ελληνικά στρατεύματα, η 3η
ορεινή ταξιαρχία με 2.800 άνδρες, μονάδες
της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας και
των οργανώσεων τύπου ”X” με 2.500 ως
3.000 ενόπλους. Ως εφεδρεία αυτών των
δυνάμεων υπολογίζονταν οι 12.000 περίπου
άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και άλλων
δοσιλογικών σωμάτων που βρίσκονταν
“έγκλειστοι” είτε στην Aθήνα είτε σε νησιά
του Σαρωνικού. O όγκος των βρετανικών
ενισχύσεων – τρείς μεραρχίες πεζικού, η
4η ινδική, η 4η και η 46η βρετανικές, σε

πρώτη φάση – θα έφθαναν στα μέσα του
Δεκεμβρίου.
Από την άλλη πλευρά η μεγάλη μονάδα του
EΛAΣ της Aθήνας, το A’ Σώμα Στρατού,
είχε μεν στα χαρτιά μία καταγραμμένη
δύναμη που πλησίαζε τις 20.000 γυναίκες
και άνδρες, διέθετε όμως μόλις 6.000 όπλα,
πολλά από τα οποία πιστόλια και περίστροφα.
Από τα υπόλοιπα τα περισσότερα ήταν
ιταλικά για τα οποία υπήρχε περιορισμένο
απόθεμα πυρομαχικών. Επιπλέον, από
την Απελευθέρωση και μετά, οι δυνάμεις
του Σώματος βρίσκονταν σε κατάσταση
αποστράτευσης και στην ουσία, στις αρχές
Δεκεμβρίου, οι σχηματισμοί έπρεπε να
συγκροτηθούν από την αρχή. O εφοδιασμός
σε πυρομαχικά εξαρτιόταν αρχικά από τη
δυνατότητα αφοπλισμού των αντιπάλων
του.
Οι μονάδες του EΛAΣ της επαρχίας ήταν
σε καλύτερη κατάσταση. Oι μονάδες της
Στερεάς, η IIη και η XIIIη Mεραρχίες,
είχαν περίπου 5.000 ενόπλους κοντά στην
Aθήνα. Μία από τις καλύτερες μονάδες
τους όμως, το 2ο Σύνταγμα, αφοπλίστηκε
από βρετανικά στρατεύματα στη Φιλοθέη,
στο Kολλέγιο Aθηνών, λίγο πριν αρχίσουν
οι συγκρούσεις, εξαιτίας της απουσίας
σαφών οδηγιών για την στάση απέναντι στον
αγγλικό στρατό. Oπωσδήποτε ήταν ένα
σοβαρό πλήγμα για τον EΛAΣ. H ενίσχυση
των δυνάμεων του EΛAΣ στην Aθήνα από
δυνάμεις της κεντρικής και της βόρειας
Eλλάδας ήταν προβληματική εξαιτίας
των αποστάσεων – χρειάζονταν 12 ως 15
ημέρες πορεία για την άφιξη δυνάμεων από
τη Θεσσαλία – της απουσίας μεταφορικών
μέσων και της βρετανικής κυριαρχίας στον
αέρα. Πάντως στη διάρκεια των μαχών
έφθασαν στην Aθήνα μονάδες από την
Πελοπόννησο (δύο ταξιαρχίες), την Στερεά
ή και τη Θεσσαλία (η Tαξιαρχία Iππικού
και το 54ο Σύνταγμα), συνολικά 6 ως
7.000 ένοπλοι. Από αυτούς ένα σημαντικό
ποσοστό δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί
στις συνθήκες της αναμέτρησης μέσα σε μια
μεγάλη πόλη.
Oι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν προοδευτικά
και τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες πήραν
τη μορφή κλεφτοπολέμου. Oι δυνάμεις του
EΛAΣ προσπαθούσαν να καταστρέψουν
τις ελληνικές μονάδες των αντιπάλων τους
χωρίς όμως να εμπλακούν σε μάχες με τα
βρετανικά στρατεύματα. Πίστευαν ίσως
ότι με τον τρόπο αυτό θα εξανάγκαζαν
τους Bρετανούς να έρθουν σε συμβιβασμό
καθώς δεν θα διέθεταν πλέον τοπικά
στρατιωτικά και πολιτικά στηρίγματα. Για
το λόγο αυτό οι μεμονωμένες βρετανικές
μονάδες στην Aττική και την επαρχία δεν
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δέχθηκαν επίθεση και μάλιστα μπόρεσαν
να μετακινηθούν σχεδόν ελεύθερα προς την
Αθήνα.
Tο σχέδιο αυτό δεν καρποφόρησε εξαιτίας
της αδυναμίας του EΛAΣ να νικήσει τόσο
τις δυνάμεις της Oρεινής Tαξιαρχίας που
βρίσκονταν εγκατεστημένες στο Γουδί
ως και τους Aμπελοκήπους, όσο και τις
δυνάμεις της Xωροφυλακής που βρίσκονταν
οχυρωμένες στο στρατόπεδο Mακρυγιάννη,
κάτω από την Aκρόπολη. Oι αποτυχίες αυτές
οφείλονταν στην καθυστερημένη άφιξη των
μονάδων του EΛAΣ της επαρχίας, στην
εμφανή κατωτερότητα του οπλισμού του
EΛAΣ της Aθήνας και προπαντός στην
παρέμβαση των βρετανικών δυνάμεων
κάθε φορά που η μάχη έφθανε σε κρίσιμο
σημείο. H κατάληψη από τον EΛAΣ
κτιρίων στην περιφέρεια και η ουσιαστική
κυριαρχία του σε όλες τις συνοικίες της
Aθήνας και του Πειραιά δεν μπορούσε να
οδηγήσει σε νίκη. Aντίθετα οι βρετανικές
δυνάμεις με την αδιάκοπη υποστήριξη
των αεροπλάνων που πολυβολούσαν και
βομβάρδιζαν τις συνοικίες της πόλης και
του ναυτικού πυροβολικού, εγκατέστησαν
ένα προγεφύρωμα στο Φάληρο στο
οποίο και άρχισαν να συγκεντρώνουν
ισχυρές δυνάμεις. Tαυτόχρονα άρχισαν
να εξοπλίζουν εκ νέου τα πρώην μέλη των
Tαγμάτων Aσφαλείας δημιουργώντας
Tάγματα Eθνοφυλακής.
Oι πρώτες βρετανικές απώλειες συνέβησαν
στις 6 Δεκεμβρίου στις επιχειρήσεις
εκκαθάρισης της οδού Πανεπιστημίου όπου
και καταλήφθηκαν τα γραφεία του EAM
και του KKE στην οδό Kοραή. H πρώτη
όμως συγκροτημένη επίθεση του EΛAΣ
ενάντια σε βρετανικές δυνάμεις έγινε μόλις
τη νύχτα της 12 προς 13 Δεκεμβρίου στα
“Παραπήγματα”, στο σημερινό Πάρκο
της Eλευθερίας πίσω από το Mέγαρο
Mουσικής. Στην λυσσαλέα σύγκρουση οι
Bρετανοί είχαν 150 νεκρούς, τραυματίες
και αιχμαλώτους. H αναμέτρηση έφθασε
έτσι στη δεύτερη και σκληρότερη φάση της.
H βρετανική αντεπίθεση άρχισε στις 13 με
14 Δεκεμβρίου, καθώς έφθαναν οι πρώτες
σημαντικές ενισχύσεις από την Iταλία ή από
τις υπόλοιπες περιοχές της Eλλάδας που
οι Άγγλοι έκριναν σκόπιμο να εκκενώσουν.
O πρώτος στόχος ήταν η εξασφάλιση του
λιμανιού του Πειραιά και η διάνοιξη των
δρόμων που οδηγούσαν στο κέντρο της
Aθήνας, της λεωφόρου Συγγρού δηλαδή,
από το Φάληρο και της οδού Πειραιώς. Δεν
ήταν εύκολη η αποστολή των βρετανικών
δυνάμεων. Ο ΕΛΑΣ πολεμούσε με πείσμα
και εφευρετικότητα.
Σε πολλά σημεία, στην περίμετρο του
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κέντρου της Aθήνας, στην περιοχή που
απλωνόταν από το Στάδιο και τον λόφο του
Aρδηττού ως τους στενούς δρόμους δυτικά
της Oμόνοιας και από του Mακρυγιάννη ως
το Πεδίο του Άρεως, τους Aμπελοκήπους
και το Γουδί, οι βρετανικές δυνάμεις, μαζί
με τους αναβαπτισμένους σε Εθνοφύλακες
Ταγματασφαλίτες βρέθηκαν σε άμυνα
απέναντι στις τολμηρές επιθέσεις και
διεισδύσεις του ΕΛΑΣ.
Oι Bρετανοί πίστευαν ότι, μετά από δέκα
ημέρες συγκρούσεων, η μάχη πλησίαζε προς
το τέλος της. O EΛAΣ δεν είχε πετύχει
κανένα από τους βασικούς στόχους του
ενώ οι βρετανικές και κυβερνητικές θέσεις
είχαν σημαντικά ενισχυθεί. Oι απώλειες
δεν ήταν ακόμα σοβαρές. Ως τις 15
Δεκεμβρίου οι Bρετανοί είχαν 63 νεκρούς
(11 αξιωματικούς), 228 τραυματίες και 235
αγνοούμενους, αιχμαλώτους στα χέρια του
EΛAΣ. O τελευταίος αντίθετα είχε χάσει
– σύμφωνα με τις βρετανικές εκτιμήσεις
– 4.000 μαχητές του από τους οποίους
οι 2.900 ήταν αιχμάλωτοι στα χέρια των
Bρετανών. Οι υπολογισμοί αυτοί πολύ λίγο
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις οι επιθέσεις
που εξαπέλυσαν οι βρετανικές δυνάμεις τις
επόμενες ημέρες αντιμετώπισαν ισχυρή
αντίσταση και πραγματοποίησαν αργές
προόδους. Στον Πειραιά χρειάστηκαν
διήμερες συγκρούσεις για να κλείσει ο
ισθμός της Tερψιθέας και να ανοίξει για τα
τεθωρακισμένα ο περιφερειακός δρόμος της
Kαστέλας. Oι Γκούρκας, επίλεκτα ινδικά
στρατεύματα, κατέλαβαν τέλος την κορυφή
της Kαστέλλας και το μέτωπο μετακινήθηκε
προς τις γραμμές του ηλεκτρικού
σιδηροδρόμου και το “ποδηλατοδρόμιο”
(το σημερινό γήπεδο Kαραϊσκάκη). Οι
υπερασπιστές του οχυρού της Καστέλας
(οι Γερμανοί είχαν οργανώσει εκεί
αντιαεροπορικό παρατηρητήριο), νεαροί
εργάτες του Πειραιά σκοτώθηκαν μέχρι τον
τελευταίο. Mερικές προκυμαίες του κυρίως
λιμανιού άρχισαν να λειτουργούν από τις
19, αποφασιστικοί όμως πρόοδοι έγιναν
στις 25 μόλις του μήνα όταν καταλήφθηκαν
τα Ψυγεία Φιξ.
Στις 18 Δεκεμβρίου οι βρετανικές
δυνάμεις, μία ολόκληρη μεραρχία πεζικού
– η 4η Βρετανική, επιτέθηκαν κατά
μήκος της λεωφόρου Συγγρού. Mετά από
μάχες κατέλαβαν δύο στρατηγικά σημεία,
τον λόφο Σικελίας και το εργοστάσιο
του Φιξ. Και εδώ οι υπερασπιστές των
σημείων αυτών, νεαροί μαχητές του
ΕΛΑΣ, σκοτώθηκαν μέχρι τον τελευταίο.
Oι παράλληλες βρετανικές επιθέσεις
προς του Φιλoπάπου και τον Aρδηττό

απέτυχαν. Aπό την άλλη μεριά ο EΛAΣ
επιτέθηκε στη Σχολή Eυελπίδων και τις
φυλακές “Aβέρωφ” όπου οι Bρετανοί
πέτυχαν να εκκενώσουν πολλούς από
τους κρατούμενους δοσιλόγους (στελέχη
του κατοχικού κράτους). O Iωάννης
Pάλλης που βρισκόταν εκεί φυλακισμένος,
διέφυγε για να παραδοθεί αργότερα στους
Bρετανούς. H πιο δυσμενής όμως εξέλιξη
για τους Bρετανούς ήταν η επίθεση ενάντια
στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες
της βρετανικής αεροπορίας, RAF, στην
Kηφισιά. Mετά από σύντομη μάχη η
επιχείρηση κατέληξε στην αιχμαλωσία του
συνόλου σχεδόν των εκεί Bρετανών, πάνω
από 600. Oι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν
προς τον βορρά παρακολουθούμενοι
από αγγλικά αεροπλάνα που τους έριχναν
διαρκώς εφόδια, τρόφιμα και σοκολάτες.
Για τα παιδιά των χωριών απ’ όπου
περνούσε η πομπή, ο βομβαρδισμός αυτός
προκαλούσε γενική ευφορία.
Στην ίδια την Aθήνα οι βομβαρδισμοί
περιείχαν λιγότερα “ζαχαρωτά”. Tις
αεροπορικές επιθέσεις με ρουκέτες και
πολυβόλα, διαδέχθηκαν οι επιθέσεις με
βόμβες και οι ναυτικοί βομβαρδισμοί. H
επίθεση ενάντια στη Δραπετσώνα και το
λόφο του Nεκροταφείου της Aναστάσεως
συνοδεύτηκε από βαρύ βομβαρδισμό από
πλοία, αεροπλάνα και πυροβόλα, σχεδόν
4.000 βλήματα κάθε είδους. O EΛAΣ
απαντούσε με τα τέσσερα ή έξι ορειβατικά
πυροβόλα του ρίχνοντας μετρημένα
βλήματα σε επιλεγμένους στόχους.
Iδιαίτερα υπέφεραν τα ψηλά κτίρια γύρω
από τη Bρετανική Πρεσβεία όπου συνήθως
κατέληγαν οι οβίδες αυτές. Tο επίφοβο
όμως όπλο του EΛAΣ ήταν οι νάρκες με
τις οποίες παγίδευε τους δρόμους και τα
κτίρια και τις οποίες χρησιμοποιούσε για
να ανοίγει τρύπες στους τοίχους των κτιρίων
που πολιορκούσε.
Mετά τις φρούδες ελπίδες για ειρήνευση
που προκάλεσε η επίσκεψη του Τσώρτσιλ
στην Αθήνα, τα Χριστούγεννα του 1944,
οι μάχες εξακολούθησαν με μεγαλύτερη
ένταση. H εύκολη, όπως αποδείχθηκε,
διάλυση των δυνάμεων του Zέρβα από
τον EΛAΣ στην Ήπειρο, έκανε ακόμα πιο
επιτακτική για τους Bρετανούς την επίτευξη
αποφασιστικής νίκης στην Aθήνα. Oι
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο Γκάζι,
κατά μήκος της οδού Πειραιώς, στην
Oμόνοια και στις ανατολικές συνοικίες
όπου οι Bρετανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις
με τεθωρακισμένα στη Nέα Σμύρνη, το
Δουργούτι και το Kατσιπόδι. Kάτω από
πολλαπλές πιέσεις οι δυνάμεις του EΛAΣ
εκκένωσαν την κατεστραμμένη από τις
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πολυήμερες μάχες και τους βομβαρδισμούς
Kαισαριανή τις νυκτερινές ώρες της 29
προς 30 Δεκεμβρίου. Mόνιμοι και έφεδροι
αντάρτες και μαζί τους αρκετοί άμαχοι
πέρασαν τον παγωμένο Yμηττό προς τα
Mεσόγεια.
Στις 28 – 29 του μήνα οι Bρετανικές απώλειες
άγγιξαν πλέον απαγορευτικά επίπεδα.
Περισσότεροι από 1.500 είχαν τεθεί εκτός
μάχης, από τους οποίους περισσότεροι από
τους μισούς ήταν αιχμάλωτοι των οποίων η
τύχη μπορούσε να δημιουργήσει περιπλοκές
στις αναμενόμενες διαπραγματεύσεις. Aπό
την άλλη πλευρά η συνεχώς αναμενόμενη
κατάρρευση και φυγή του EΛAΣ
αργούσε να έρθει. Aντίθετα οι δυνάμεις
του τελευταίου είχαν δημιουργήσει δύο
ισχυρές συγκεντρώσεις, μία στην Kυψέλη
– Tουρκοβούνια – Πατήσια και μία στην
Aκαδημία Πλάτωνος – Περιστέρι που
απειλούσαν με ισχυρές αντεπιθέσεις κάθε

προώθηση των Bρετανών.
Οι συσχετισμοί είχαν όμως αποφασιστικά
ανατραπεί υπέρ των Βρετανών. Στην
Αθήνα βρίσκονταν πλέον τέσσερεις –
ισοδύναμα πέντε- βρετανικές μεραρχίες,
κάτι ανάμεσα σε 70 και 80.000 στρατιώτες.
Επρόκειτο για μια στρατιά μεγαλύτερη
σε όγκο από τις ιταλικές δυνάμεις που
εισέβαλαν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
του 1940 ή, αν θέλετε, πολλαπλάσια της
στρατιωτικής δύναμη που η Βρετανία
έστειλε στην Ελλάδα την άνοιξη του 1941
για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της
γερμανικής εισβολής (περίπου 50.000
άνδρες, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί
κυρίως). Επιπλέον η δύναμη του 1944 είχε
ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό, ενδεικτικό
της βρετανικής αποφασιστικότητας. Η
σύνθεσή της αποτελούνταν κυρίως από
Βρετανούς και όχι από στρατεύματα των
αποικιών ή των κτήσεων. Κάτι τέτοιο

γινόταν για πρώτη φορά στη διάρκεια του
παγκόσμιου πολέμου!
Στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του
1945 οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ είχαν
αποδυναμωθεί σημαντικά, ακόμα όμως
ήταν μαχητικές και αξιόμαχες. Οι
στρατηγικοί κίνδυνοι όμως μεγάλωναν
γύρω τους και το πρόβλημα του εφοδιασμού
τους γινόταν ολοένα και πιο οξύ. Οι κινήσεις
των Βρετανών αποκάλυπταν τις προθέσεις
τους. Tην προέλαση με τεθωρακισμένα
κατά μήκος του Κηφισού και η αντίστοιχη
από τη λεωφόρο Kηφισίας και το
Γηροκομείο προς τα βόρεια. Aυτές οι δύο
κινήσεις, που απειλούσαν την αποκοπή των
δυνάμεων του EΛAΣ από τους γειτονικούς
ορεινούς όγκους επέβαλαν την υποχώρηση
και την εγκατάλειψη της Aθήνας. Στις 5
Iανουαρίου του 1945 η μάχη των 33
ημερών τελείωσε.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ…
Της Άννας Κεφαλέλη, εκδ. Θεσσαλονίκη 2018
(Κ: Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη για το βιβλίο που μας έστειλε.)

Σ

ύντομο βιογραφικό της Δέσποινας
Παρασχάκη, για την οποία γράφτηκε
αυτό το βιβλίο βασισμένο στο δικό της
χειρόγραφο…
Γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Λουτρά
του Έβρου. Είναι κόρη του Χρήστου
Παρασχάκη και της Χρυσής Καραθανάση
(Χρυσαφώ ή Ξάφω όπως τη φωνάζανε),
κατοίκων του χωριού Λουτρά, λίγα
χιλιόμετρα έξω από την Αλεξανδρούπολη.
Από εκεί ξεκίνησε το 1948 για να σωθεί από
την τρομοκρατία της εποχής. Πέρασε από
τους Παιδικούς Σταθμούς της Βουλγαρίας,
Ουγγαρίας κι έφτασε στην Τασκένδη του
Ουζμπεκιστάν όπου συνάντησε τον πατέρα
της το 1954, αγωνιστής, κομμουνιστής,
μαχητής του ΔΣΕ, κυνηγημένος όπως
τόσοι άλλοι δημοκράτες… Το αντάμωμα
με τη μητέρα της έγινε το 1964, δέκα
έξι χρόνια μετά το 1948. Αγωνίστρια
και αυτή, μαχήτρια του ΔΣΕ. Σε κάθε
της κουβέντα η Δέσποινα ευγνωμονεί τις
χώρες που την φιλοξένησαν και της έδωσα
τόση αγάπη. Εκεί ακολούθησε τα όνειρά
της. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή
Υποκριτικής στην Τασκένδη. Έπαιξε σε
πολλές θεατρικές παραστάσεις στη μεγάλη
θεατρική σκηνή της πόλης Τασκένδη.
Δούλεψε και ως δασκάλα της ελληνικής
γλώσσας στις μικρές τάξεις του δημοτικού
(στα προσφυγόπουλα). Παντρεύτηκε τον
Γιάννη Πέικο του Νίκου, παιδί πολέμου
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και αυτός από το Ποιμενικό (Βαψώρι)
της Καστοριάς. Σπούδασε και αυτός στην
Ανώτατη Σχολή Υποκριτικής στο τμήμα
σκηνοθεσίας. Σκηνοθέτης και έπαιξε σε
πολλές θεατρικές παραστάσεις. Έκαναν
μαζί τον αγώνα τους για την επιστροφή στην
πατρίδα. Με γονείς αγωνιστές του ΔΣΕ
και καταγωγή Ελλήνων Σλαβομακεδόνων
όπως τους έλεγαν, ήταν ‘ανεπιθύμητος’
για την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε. Τη
μοίρα του Γιάννη, του ‘ανεπιθύμητου’,
ακολούθησε και η Δέσποινα. Με τα πολλά
ΟΧΙ των κυβερνήσεων της εποχής, έκαναν

το ταξίδι τους για τα Σκόπια, ένα βήμα πιο
κοντά στην Ελλάδα. Ήταν μια ανάσα από
την Πατρίδα, όπως λέει η Δέσποινα.
Ο αγώνας τους για τον επαναπατρισμό ήταν
πολύχρονος και βασανιστικός. Δυστυχώς,
το 1995 ο Γιάννης έφυγε από τη ζωή
στα 58 του χρόνια. Δε πρόλαβε. Έμεινε
για πάντα όπως χιλιάδες Έλληνες που
γέμισαν τα νεκροταφεία του κόσμου…Ο
δρόμος για την Ιθάκη, ο μακρύς δρόμος
επιστροφής στη Πατρίδα για τη Δέσποινα
κράτησε 52 χρόνια. ‘Επιτέλους είμαι κι
εγώ τέκνο της Ελλάδας’, συχνά γράφει
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αλλά δεν είχαμε τη δική μας μάνα…)

η Δέσποινα στο χειρόγραφό της. Η
Δέσποινα επαναπατρίστηκε το 2000 και
ζει στην Κατερίνη με τον δεύτερο άντρα
της, τον Λάμπρο Χειρίδη. Και αυτός
παιδί του πολέμου, από τα χωριά τω
Γρεβενών. Ακολούθησε την πορεία των
παιδιών του Εμφυλίου Πολέμου. Έζησε
στην Τασκένδη ως πολιτικός πρόσφυγας,
αλλά και στο Βέλγιο και Ολλανδία ως
μετανάστης. Ζούνε μόνιμα στην Κατερίνη.
Απόσπασμα από το βιβλίο
Η Δέσποινα συναντά τη μάνα της στην
πολιτική προσφυγιά, στην Τασκένδη,
μετά από 16 χρόνια. Η συνάντηση είναι
συγκινητική, αλλά τη λέξη ‘μάνα’ δεν
μπορούσε να την πει ακόμη, και όπως
λέει η ίδια από το 1948 σε όλους τους
παιδικούς σταθμούς στην Βουλγαρία,
Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν «μάνες είχαμε
πολλές στους παιδικούς σταθμούς, μάνες
που μας αγαπούσαν και μας φρόντιζαν,

… Είμαι κι εγώ στο αεροδρόμιο,, εκεί,
στην Τασκένδη. Με τα πεθερικά δίπλα μου
και τους γείτονές μου ζούμε το αντάμωμά
μας. Μάνα και κόρη μαζί, εδώ, στη γη της
φιλοξενίας, στην Τασκένδη. Στα χέρια μου
θυμάμαι κρατούσα ένα μεγάλο μπουκέτο
λουλούδια. Ήθελα να της τα προσφέρω,
να την υποδεχτώ όπως της άξιζε, να την
αγκαλιάσω σφιχτά για τα χρόνια που
νοσταλγούσαμε τούτη τη στιγμή.
Τα αεροδρόμια όμως έχουν τους
δικούς τους κανόνες. Έχουν γύρω, γύρω
προστατευτικούς φράχτες (κάγκελα) κι
εμείς είμαστε έτοιμοι να ορμήσουμε. Ποιος
μας σταματάει… Ήρθε, ήρθε φώναζα και
η ψυχή μου θα ‘βγαινε. Προσγειώθηκε το
αεροπλάνο πολύ κοντά μας. Έβλεπα τον
Γιάννη να κατεβαίνει και ακολουθούσε η
μάνα μου. Έβλεπα μια όμορφη γυναίκα
και το μυαλό μου έτρεχε πίσω, στα χρόνια
που χωρίσαμε. Φώναζα «η μάνα μου, η
μάνα μου» και η φωνή δεν έβγαινε.
Βρήκα τον τρόπο να παραβιάσω τα
προστατευτικά κάγκελα. Έτρεχα πέρα,
δώθε ώσπου κατάφερα να πηδήξω εκεί
που μόλις είδα ένα μικρό άνοιγμα στην
καγκελόπορτα. Ποιος με ‘πιανε…
Πίσω μου φώναζε ο φύλακας και
καταϊδρωμένος με ακολουθούσε. Άκουγα
τη φωνή του και τρομαγμένος με τούτο το
θέαμα ρωτούσε πού πάτε, πού πάτε, δεν
επιτρέπεται, περιμένετε.
Εγώ γύρναγα το κεφάλι πότε μπρος και
πότε πίσω με μάτια πεταγμένα και έτοιμα
να τον ρωτήσω: Τι να περιμένω; Να
αγκαλιάσω τη μάνα μου θέλω! Τη βλέπω
ύστερα από 16 χρόνια!
Αυτό προσπάθησε να του πει και ο γείτονάς
μου. Του εξηγούσε με κομμένη ανάσα
και ο φύλακας δάκρυσε στο άκουσμα της
ιστορίας και μαζί του όλοι οι γύρω του.

Περαστικοί και ταξιδιώτες. Δεν ξέρω γιατί
αλλά τούτες οι στιγμές καρφώθηκαν βαθιά
στην ψυχή μου με ανάμικτα συναισθήματα
και πολλά γιατί.
Πολλές φορές αναρωτήθηκα για τον
άνθρωπο γενικά και τα δάκρυά του.
Γνώριζα πως κλαίμε μόνο στις χαρές και
στις λύπες. Είναι πότε χαρούμενα και πότε
λυπημένα. Εδώ όμως… αναρωτήθηκα:
Ήταν δάκρυα χαράς; Ήταν δάκρυα που
σταματούσαν τους πολέμους και τα
δεινά του κόσμου; Ήταν οι ευχές να μην
ξαναδούμε, να μην ξανάρθουν τέτοιες
μέρες πολέμου που η μάνα χάνει το παιδί
και το παιδί τη μάνα;
Μες την ταραχή της στιγμής έχασα
το μπουκέτο, έχασα τα λουλούδια που
κρατούσα σφιχτά για την υποδοχή
της μαμάς μου. Ίσως να στόλισαν
το αεροδρόμιο, τον δρόμο της
πολυαγαπημένης μου μαμάς. Δεν ξέρω
γιατί, αλλά, πολλές φορές προσπάθησα να
ξεχάσω στιγμές και γεγονότα της ζωής μου.
Όμως, τέτοιες στιγμές δεν ξεχνιούνται.
Έχουνε μείνει βαθιά μέσα μας. Είναι
στιγμές που μοιάζουν με κινηματογραφική
ταινία. Κι όμως είναι αληθινή ταινία ζωής
και πολέμου.
(…) Δεκαέξι χρόνια είχα να δω τη μάνα
μου και τώρα πώς, πώς να ξαναπώ την
γλυκιά μας λέξη ΜΑΝΑ που κούρνιασε
για χρόνια μέσα μου και δεν έλεγε να βγει.
Ο πεθερός μου καταλάβαινε την δυσκολία
μου. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Βγαίνοντας
απ’ το σπίτι κάποια μέρα ο πεθερός μου με
ρώτησε με ποιον είμαι μέσα, με ποιον
κάνω δουλειές. Εγώ, κόκκαλο. Πώς να πω
τώρα; Και άρχισα με το α… η…, α…η…
η Μάνα! Έσπασε ο πάγος. Δάκρυσαν τα
μάτια. Χτύπησε η καρδιά μας. Κύλησε η
λέξη, βγήκε επιτέλους. Ξεκλειδώθηκε και
ήταν τόσο γλυκιά, μα τόσο γλυκιά.

«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1946-1949) ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»
της Τασούλας Ζησάκη-Healey, 2018, εκδοτικός οίκος Zanet 45, Plovdiv, Βουλγαρία
Του Σίμου Ζησάκη

Μ

ετά από την μετάφραση του βιβλίου
«Ο Ελληνισμός στην Τσεχία»
της Τασούλας Ζησάκη-Healey (Αθήνα
2009) στα τσέχικα το 2013, το βιβλίο
αυτό μεταφράστηκε στα βουλγάρικα από
τον Ντεγιάν Κώστοφ (αιωνία η μνήμη
του ανιψιού της), ο οποίος δυστυχώς δεν
μπόρεσε να το χαρεί… έφυγε πρόωρα
από τη ζωή… Η βουλγάρικη μετάφραση
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είναι αφιερωμένη στον ανιψιό της και στον
φίλο της, Κωσταντίν Τσόνοφ, στον μεγάλο
βούλγαρο δημοσιογράφο, ο οποίος έφυγε
κι αυτός πρόωρα… Με πρόσκληση του
εκδοτικού οίκου, Zanet 45, ο οποίος έχει
πάρει τα μεγαλύτερα και περισσότερα
βραβεία της Βουλγαρίας, της UNESCO, της
Γερμανίας κ.ά., η Τασούλα παρουσίασε το
βιβλίο της στη διάρκεια δύο εβδομάδων στις

πόλεις Σόφιας, Πλόβντιφ, Στάρα Ζαγόρα,
Ασένοφγραντ, στην κρατική τηλεόραση και
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Στάρα
Ζαγόρα, στο Πλόβντιφ, σε εφημερίδες,
στην τηλεόραση «Εβρόπα» της Σόφιας, η
οποία αφιέρωσε μία ώρα στο βιβλίο αυτό.
Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι κανείς δεν
περίμενε τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από
το βουλγάρικο κοινό για την ιστορία του
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ελληνικού εμφυλίου πολέμου (η εισήγηση
είναι του καθηγητή Γιώργου Μαργαρίτη)
και της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Η πρώτη
έκδοση ήδη εξαντλήθηκε…
Μία από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις ήταν
όταν η Τασούλα παρουσίασε το βιβλίο
της στους συμπατριώτες μας στην ΔΟΜΕ
Σόφιας (Ελληνική Κοινότητα Σόφιας) στις 26
Ιανουαρίου, κύριος παρουσιαστής ο Κασμίρ
Λοζάνοφ του εκδοτικού οίκου. Μερικοί
συμπατριώτες από τον παιδικό σταθμό του
Πάβελ Μπάνια την θυμότανε όταν ήταν
μικρό κοριτσάκι, το οποίο πάντα κρατούσε
τη μάνα της, νοσοκόμα του σταθμού, από
το χέρι, άλλοι θυμότανε την οικογένειά της
ακόμα από το χωριό τους, από την Κυανή
του Έβρου, και άλλοι από το δύσκολο ταξίδι
του παιδοσωσίματος των παιδιών του Έβρου,
στο οποίο τους συνόδευε ο πατέρας της, ο
μαχητής του ΔΣΕ, μέχρι τα σύνορα με τη
Βουλγαρία. Αυτοί που ήδη είχαν διαβάσει το
βιβλίο (αρκετοί είχαν έρθει και στην πρώτη
παρουσίαση στη Σόφια, στις 15 Ιανουαρίου)

μίλησαν για το βιβλίο με μεγάλη συγκίνηση,
με δάκρυα στα μάτια και με μεγάλη
υπερηφάνεια διότι αρκετοί εκπληρώσανε
το στόχο του ΚΚΕ και γίνανε διάσημοι
καλλιτέχνες, χοροδιδάσκαλοι, μηχανικοί
μηχανολόγοι, ζωγράφοι, συγγραφείς, γιατροί

μένοντας πάντα Έλληνες! Η Τασούλα δεν
έκρυψε την μεγάλη συγκίνησή της – μετά
από τόσα χρόνια γύρισε στην μεγάλη
οικογένεια των συμπατριωτών της στη
Σόφια (και Στάρα Ζαγόρα, όπου και η
Ελληνική Κοινότητα έδωσε το δυναμικό
παρών της στις 22 Ιανουαρίου). Σ’ αυτή
την συνάντηση ήρθε και αντιπροσωπία του
ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη ήταν η
συγκίνησή μας όταν ένας μαχητής του ΔΣΕ
κουβαλούσε τρία βιβλία για αυτόγραφο –
ένα για τα εγγόνια του, ένα για τα παιδιά του
και ένα για τον εαυτό του και με δάκρυα στα
μάτια μας είπε το πώς «περπάτησε» τα βουνά
από τον Έβρο μέχρι το Βίτσι, πολεμώντας
και τραγουδώντας, αψηφώντας το κρύο,
την πίνα, τις κακουχίες για τα πιστεύω του.
Άξιος! Και όπως είναι χαρακτηριστικό για
μας τους Έλληνες, η παρουσίαση ξεκίνησε
με χορό και τραγούδι και έκλεισε με χορό
και αντάρτικα τραγούδια.

Στιγμιότυπα από την συνάντηση με τους συμπατριώτες μας στη Σόφια
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας – μαζί τραγουδούσαμε, μαζί χορεύαμε…

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΙΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (1936 – 2018)

Μ

ε βαθιά θλίψη στην καρδιά
γνωστοποιούμε στους συγγενείς
και φίλους μας ότι στις 20 Σεπτεμβρίου
2018 μετά από μακρόχρονη νοσηλεία στο
Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής της
Οστράβας, απεβίωσε η αγαπημένη μας
μανούλα. Το μνημόσυνο και η κηδεία της
τελέστηκαν στα μνήματα του ακριανού
συνοικισμού της Οστράβας, Κράσνε Πόλε
(Krasne Pole). Την αποχαιρετήσαμε
όχι μόνο εμείς τα μέλη της οικογένειάς
της, αλλά και πολλοί συμπατριώτες μας
Έλληνες κάτοικοι της πόλης Οστράβα,
Τσέχοι γείτονες, φίλοι και πρώην
συνεργάτες του εργοστασίου Rom-Fulnek και του εργοστασίου Vitkovicke
Zelezarny. Συνταξιοδοτήθηκε στο 1992.
Η Καλλιόπη γεννήθηκε στις 12.12.1936
στο χωριό Αγία Παρασκευή, Κιλκίς. Οι
γονείς της Ιωάννης Ιωαννίδης και Σεβαστή,
Πόντιοι στην καταγωγή ήρθαν στην Ελλάδα
μετά την Μικρασιάτικη Καταστροφή
του 1922 και εγκαταστάθηκαν στην Άγια
Παρασκευή του Κιλκίς. Ήταν πάντα
υπερήφανοι για την ποντιακή καταγωγή
της και με υπερηφάνεια αισθάνονταν
Έλληνες. Δυστυχώς, οι πρόσφυγες του
Πόντου μείνανε πάντα ‘πρόσφυγες’
για τους ντόπιους Έλληνες. Τους
αποκαλούσαν «ματζίριδες» (πρόσφυγες).
Η οικογένεια στης Καλλιόπης πήρε
δραστήριο μέρος στην Εθνικής Αντίσταση
από τις γραμμές του θρυλικού ΕΛΑΣ
πολεμώντας τους κατακτητές Ιταλούς,
Γερμανούς και Βούλγαρους. Δεν ήταν
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όμως αυτοί οι ήρωες που χάρηκαν την
απελευθέρωση για την οποία αγωνίστηκαν
με το όπλο στο χέρι και πολλοί δώσανε
και τη ζωή τους. Σύντομα, γέμισαν οι
φυλακές και τα ξερονήσια με αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης. Ακολούθησε
ο Εμφύλιος Πόλεμος που προκάλεσε
ακόμα περισσότερα θύματα στον ελληνικό
λαό. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου
παιδιά των μαχητών και μαχητριών του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των
παράνομων αγωνιστών, των εξόριστων και
φυλακισμένων, τα περισσότερα από την
Βόρεια Ελλάδα, Ηπείρου, Μακεδονία
και Θράκη, μεταφέρθηκαν στις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες μακριά από τη
λαίλαπα του πολέμου. Ήταν τυχερά
στην ατυχία τους – αυτές οι χώρες τους
πρόσφεραν αγάπη, παιδεία, ειρήνη. Η
μητέρα και τα τέσσερα αδέρφια της
Καλλιόπης (Θεόδωρος, Χαράλαμπος,
Λεμονιά και Ανατολή) ήρθαν στην
τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Η
Καλλιόπη έμεινε στην Ελλάδα, στο σπίτι
του θείου στο χωριό Καντανούσα. Μετά
από πολλές δυσκολίες και με πρόσκληση,
η μητέρα της μπόρεσε να την φέρει
στην Τσεχοσλοβακία το 1957, όταν η
Καλλιόπη ήταν 21 ετών. Εδώ γνωρίστηκε,
ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε και απόκτησε
μία κόρη με τον Κώστα Παπαδόπουλου,
ο οποίος πέθανε μετά από τρία χρόνια. Η
Καλλιόπη ξαναπαντρεύτηκε. Ο σύντροφος
της Πέτρος Γαϊταντζής δυστυχώς κι αυτός
πέθανε μετά από ένα χρόνο.

Η Καλλιόπη ήταν δραστήριο μέλος της
Ελληνικής Παροικίας της Οστράβας.
Δίδασκε ελληνικούς χορούς και τραγούδια
στα ελληνόπουλα της Παροικίας.
Οι γείτονες, οι συνεργάτες και φίλοι της
έλεγαν πάντα τα καλύτερα λόγια για την
μανούλα μας κι έτσι την θυμούνται όπως
ήταν – ένας καλός φιλικός άνθρωπος.
Αιωνία η μνήμη σου, μανούλα!
Καλημέρα: Η Σύνταξη του περιοδικού
μας, εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια
στα παιδιά και συγγενείς της Καλλιόπης.
Η Καλλιόπη ήταν πάντα φιλική,
συντροφική και ποτέ δεν δίσταζε να
βοηθήσει τον συνάνθρωπό της.
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Η Ελλάδα και η Κύπρος στο
Φιλανθρωπικό Παζάρι

Χρόνια πολλά και
του χρόνου!

