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Το περιοδικό μας φέτος γιορτάζει 20 χρόνια. Δεν ήταν εύκολη η πορεία μας.
Ξεκινήσαμε το 2000 με 8 μαυρόασπρες σελίδες όταν Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας ήταν
ο Χρήστος Ματαράγγας και η Συντακτική Επιτροπή αποτελούνταν από τους Δημήτρη
Πλούμπη, Κώστα Τσίβο και Νίκο Κοματσέλη ενώ η Τασούλα Ζησάκη-Healey ήταν
υπεύθυνη για την εξεύρεση οικονομικής στήριξης (ακόμα δεν είχαμε επιδότηση από τη
Δημαρχία της Πράγας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας). Τα πρώτα βήματα
τα κάναμε με κύριους χορηγούς τον ΚΟΤ (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στην
Πράγα, Διευθυντής του ΚΟΤ τότε ήταν ο Κώστας Ορφανίδης και τον ευχαριστούμε)
και τον Ζόραν Κοβάτσεβιτς, ιδιοκτήτη του τότε ελληνικού εστιατορίου «Διογένης», τον
οποίο επίσης ευχαριστούμε. Και είμαστε ακόμη εδώ εάν και αρκετοί πιστεύανε ότι δεν
θα ‘επιβιώσουμε’. Συνεχίσαμε από το 2001 με καινούργια Συντακτική Επιτροπή με
Συντάκτη την Τασούλα Ζησάκη-Healey, πρώτα με την οικονομική στήριξη της Δημαρχίας
της Πράγας και στη συνέχεια από το 2008 με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού της Τσεχίας και τους γενναιόδωρους Έλληνες χορηγούς τους: Χρήστο
Προβίδα, Σωτήρη Ζαβαλιάνη, Αλέξη Κοράνη, Μιχάλη Στεφανίδη, Σωτήρη Φούτση,
Γιάννη Τσιρίμπαση, Δημήτρη Νεδέλκο, Τασούλα Ζησάκη-Healey). Για την ηθική και
οικονομική στήριξη όλα αυτά τα χρόνια ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού της
Τσεχίας, τη Δημαρχία της Πράγας, τον Διευθυντή του Σπιτιού Μειονοτήτων, Γιακούμπ
Στέντρη και όλους τους αναγνώστες μας από την Τσεχία, Ελλάδα, Κύπρο και από τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα τον Κώστα Λέκκα από το Μπρούκλιν
που κατά καιρούς και πολλές φορές σε δύσκολους καιρούς μας στέλνανε οικονομική
βοήθεια. Δεν ξεχνάμε και τα μέλη της Κοινότητάς μας που μας βοήθησαν και συνεχίζουν
να μας βοηθάνε αφιλοκερδώς και πρώτα από όλα τους αγαπημένους συνταξιούχους μας,
τον Βασίλη (γραφίστα), τον Θωμά Πετσίνη (για αρκετά χρόνια ο γραφίστας μας), την
Νατάσα Πετσίνη, Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ, Μιχάλη Λάσο (για αρκετά χρόνια μέλη της
Συντακτικής Επιτροπής), την Κατερίνα Μπόσκοβα (εδώ και πολλά χρόνια η γραφίστας
μας) και πολλούς άλλους. Το περιοδικό μας απευθύνεται στους αναγνώστες της ΕΚ
Πράγας και στις Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία. Οι στόχοι του περιοδικού μας είναι
να δημοσιεύει τις δραστηριότητες της Κοινότητάς μας καθώς και των άλλων Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία (όταν μας στέλνουν ανταποκρίσεις), να ερευνά και καταγράφει
την ιστορία των ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία και των άλλων πρώην
σοσιαλιστικών χορών, των παιδιών και απογόνων τους, να παρουσιάζει μέσω συνεντεύξεων
αξιόλογους συμπατριώτες μας που διαμένουν στην Τσεχία και στην Ελλάδα, να προωθεί
τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τα ήθη της πατρίδας μας. Έχουμε ανάγκη να γράφουν
στο περιοδικό μας περισσότερα άτομα. Ευτυχώς, η Ελεάνα Τερζάκη από φέτος γράφει τη
δική της στήλη και από την Ελλάδα η Άννα Κεφαλέλη συνεχίζει να μας στέλνει τακτικά
δικά της διηγήματα σχετικά με την ιστορία μας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα αυτά
τα χρόνια τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής καθώς και οι ανταποκριτές μας συμβάλανε
και συμβάλουν στην έκδοση του περιοδικού αφιλοκερδώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, Αντιπρόεδρο και Ταμία της ΕΚ Πράγας που όλα αυτά
τα χρόνια ετοιμάζει όλες τις διαδικασίες για την επιδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού
της Τσεχίας, τις αποδείξεις, κλπ. και χάρη στην Νίκη και την Συντακτική Επιτροπή το
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περιοδικό μας παίρνει επαίνους από το Υπουργείο Πολιτισμού Τσεχίας. Ευχαριστούμε τη Νατάσα Πετσίνη, τον Μιχάλη Λάσο που επί
πολλά χρόνια αντιπροσώπευαν το περιοδικό μας στην Επιτροπή Μειονοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας και την Ανδρονίκη
Βαλέντοβα η οποία σήμερα μας αντιπροσωπεύει στο ίδιο Υπουργείο. Χρόνια μας πολλά και καλή δύναμη!
Για τις καλές ευχές, ευχαριστούμε:
Τον Ανδρέα Λέφα από τη Λεμεσό, Κύπρο: «Υποδεχόμενοι τον νέο χρόνο 2020, η σκέψη μου πηγαίνει στους αγαπητούς φίλους, φίλες,
συναγωνιστές, συναγωνίστριες του περιοδικού «Καλημέρα» με επικεφαλής την πολύ αγαπητή Τασούλα Ζησάκη, σας εύχομαι Καλή Χρονιά,
δύναμη στους αγώνες μας, για ειρήνη στον κόσμο ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για μια δίκαιη κοινωνία που να έχει στο
επίκεντρο τον Άνθρωπο και όχι το κέρδος των λίγων όπως είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καπιταλισμού. Να είστε πάντα καλά!
Συντροφικά Ανδρέας Λέφας, Ιστικλάλ μπλοκ Α, διαμ. 9, Συνοικισμός Αγ. Αντωνίου, Λεμεσός 3017, Κύπρος.
Τους Μιχάλη Αρχοντίδη από την Πράγα, Χρήστο και Έφη Νταβαντζή από την Αθήνα και Νίκο Καλόγερο από τη Θεσσαλονίκη και
σε όλους ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και καλή υγεία.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ
ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ
(οργανωτής η Ομοσπονδία Γυναικών των
Πρεσβειών στην Πράγα).
αι φέτος μέλη της ΕΚ Πράγας και
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ
Πράγας συμμετείχανε στο ανθρωπιστικό
αυτό Φεστιβάλ στηρίζοντας το περίπτερο
της Πρεσβείας της Ελλάδας και της
Κύπρου στην Τσεχία. Στο καλλιτεχνικό

Κ

πρόγραμμα φέτος πήρε μέρος και το
χορευτικό συγκρότημα της ΕΚ Πράγας
«Ακρόπολις», το οποίο χειροκροτήθηκε
θερμά από το κοινό. Μικροί και μεγάλη
μαζί με τη σύζυγο του Πρέσβη της
Αλβανίας, κυρία Νεβίλα Κούκα, Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας, ανεβήκανε στη σκηνή
και χορέψανε όλοι μαζί παραδοσιακούς

ελληνικούς χορούς. Ευχαριστούμε την
Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ, μέλος της ΕΚ
Πράγας και η φωτογράφος μας για τις
φωτογραφίες. (foto Μέλη του χορευτικού
συγκροτήματος «Ακρόπολις» με τον
Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδη
και μέλη της Πρεσβείας της Ελλάδας)

τους γονείς τους στους χώρους του DA
CAPO του Γιάννη Τσιρίμπαση, όπου τα
παιδιά στολίσανε το χριστουγεννιάτικο
δέντρο και ο Αη Βασίλης τους μοίρασε
δωράκια. Τα παιδάκια είπαν τα κάλαντα
στον ‘νοικοκύρη’ και προσωπικό του DA

CAPO. Ο γενναιόδωρος θείος Γιάννης
κέρασε τα παιδάκια. Ευχαριστούμε θερμά
τον Γιάννη και το υπέροχο και φιλόξενο
προσωπικό του. Και του χρόνου!

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τ

ο ΔΣ της ΕΚ Πράγας και
συγκεκριμένα η Κική Κυρέζη μαζί
με την αγαπημένη μας δασκάλα των
μικρών παιδιών του σχολείου μας, Ελεάνα
Τερζάκη διοργάνωσε και φέτος ένα ωραίο
χριστουγεννιάτικο πάρτυ για τα παιδιά και
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16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΑΛΑΝΤΑ

Τ

α παιδάκια του σχολείου μας μαζί
με την χορωδία της ΕΚ Πράγας τα
είπανε στις Πρεσβείες της Ελλάδας και
της Κύπρου, στο Αγορά, όπου είχαμε την
ευκαιρία να τα πούμε στον ‘νοικοκύρη’

Μιχάλη Στεφανίδη και στο προσωπικό,
στον Νίκο Παπαδάκη (Pantours) και
Σωτήρη Φούτση (UNYP, University of
New York in Prague) και σε όλους τους
παραβρισκόμενους. Ευχαριστούμε για τα

δωράκια και για τη ζεστή φιλοξενία τον
Πρέσβη της Ελλάδας, Ε. Ευθυμιάδη, τον
Πρέσβη της Κύπρου, Α. Θεοχάρους και
τον ιδιοκτήτη του Αγορά, Μ. Στεφανίδη.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ

Χ

ρόνια πολλά! Καλωσορίσαμε τα νέα
μέλη μας. Μετά την πληρωμή των
συνδρομών των μελών μας, η Πρόεδρος
της Κοινότητας, Τασούλα Ζησάκη-Healey
έκανε μία σύντομη αναδρομή στη δράση
και δραστηριότητες της Κοινότητας:
Εορτασμούς των επετείων της 28ης
Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, συμμετοχή
σε Διεθνές Φεστιβάλ Εδεσμάτων και
στο Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ των
Πρεσβειών, συνεντεύξεις στην ΕΡΤ,
ελληνικούς και τσέχικους ραδιοσταθμούς,
Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ για τα παιδιά και
γονείς της Κοινότητας, Κάλαντα και ευχές
στις Πρεσβείες της Ελλάδας, της Κύπρου
και στους καλούς μας χορηγούς, εκμάθηση
της ελληνικής και τσεχικής γλώσσας στην
Κοινότητα... Η Πρόεδρος ευχαρίστησε
τα μέλη του ΔΣ και τις καθηγήτριες της
ελληνικής και τσεχικής γλώσσας καθώς και
τα δραστήρια μέλη της Κοινότητας. Για
τα οικονομικά μίλησε η Αντιπρόεδρος και
Ταμίας, Νίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, η οποία
κάλεσε τα μέλη που ενδιαφέρονται για
περισσότερες λεπτομέρειες, να ρίξουν μια
ματιά στο οικονομικό φάιλ. Οι δασκάλα
Έλλη Αλωνεύτου μίλησε για τη λειτουργεία
των ελληνικών και τσεχικών μαθημάτων
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και για το χορευτικό. Για τώρα όπως
φαίνεται το ΔΣ συνεχίζει να βελτιώνει την
ποιότητα των εκδηλώσεων. Στην συζήτηση
ο Κώστας Δημελής και ο Γιάρομιρ
Πέτελικ προτείνανε οι εθνικές γιορτές να
γίνονται σε μεγαλύτερους χώρους για να
μπορεί ο κόσμος να χορέψει διότι αυτό
ενδιαφέρει τον κόσμο. Η Πρόεδρος τους
ενημέρωσε ότι οι Εθνικές Γιορτές δεν είναι
«Ελληνικές Βραδιές» και έχουν για σκοπό
να γιορτάζουμε επίσημα τα σημαντικά
γεγονότα της ιστορίας μας εάν και είναι
καλά να κλείνουμε αυτές τις γιορτές και με
χορούς. Εξάλλου, η Δημαρχία της Πράγας
μας δίνει επιδοτήσεις για να γιορτάζουμε
τις Εθνικές μας γιορτές.
Μετά
από
έντονη
συζήτηση αποφασίσαμε
ότι οι Εθνικές Γιορτές
θα γιορτάζονται επίσημα
σε μικρότερο χώρο και
σε ελληνικό περιβάλλον
και ατμόσφαιρα. Ενώ για
χορούς, μία επιτροπή να
αναλάβει την οργάνωση
χωρών και το κόστος όλης
αυτής της εκδήλωσης
χωρίς να επιβαρύνεται η

Κοινότητα. Η Επιτροπή αποτελείται από 4
μέλη εθελοντές -- Κώστα Δημελή, Θανάση
Αβοκάτο, Γιαρομίρ Πέτελικ και Μαρίκα
Μόσκοβα. Τα μέλη του ΔΣ θα βοηθήσουν
με το δικό του know-how την επιτροπή
στη διοργάνωση. Μετά από τη συζήτηση,
ο Πάτερ Κύριλλος της Ελληνορθόδοξης
Ενορίας στην Πράγα ευλόγησε την Πίτα
της ΕΚ Πράγας 2020 και όλοι φύγαμε
ευχαριστημένοι και αγαπημένοι. Στην
Κοπή της Πίτας ήταν όπως πάντα παρών
ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αντώνιος Θεοχάρους και αρκετοί φίλοι της
Κοινότητας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΚΕΥΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(της Τασούλας Ζησάκη-Healey)

Η

Σκεύη είναι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Είχα την τύχη να την γνωρίσω μέσω των γονιών της, τον Ανδρέα και τη Χρυσούλα, δύο στενοί
μου φίλοι μέσω των οποίων γνώρισα την Κύπρο ακόμα καλύτερα. Η Σκεύη γεννήθηκε το 1972 στην Αμμόχωστο. Η εισβολή της Τουρκίας στην
Κύπρο το 1974 δεν την άφησε χωρίς παιδικές αναμνήσεις από την γενέτειρά της. Όταν ήταν δύο χρονών, οι γονείς της εγκατέλειψαν την αγαπημένη
πόλη τους όταν αυτή καταλήφθηκε από τον τούρκο εισβολέα. Μετά από ένα χρόνο γεμάτος κακουχίες και δυσκολίες, οι γονείς μαζί με τα δύο παιδιά
τους εγκαταστάθηκαν στην προσφυγική συνοικία της Λεμεσού, όπου μέχρι την αλλαγή πληθυσμών μεταξύ των δύο κοινοτήτων το 1975, κατοικούνταν
από Τουρκοκύπριους. Η Σκεύη πέρασε τα παιδικά της χρόνια σ’ αυτή την συνοικία. Εάν και εκεί αρχικά η ζωή τους δεν ήταν χωρίς δυσκολίες, η Σκεύη
θυμάται ότι τα παιδικά της χρόνια ήταν χαρούμενα και ευτυχισμένα.
Θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και συναισθήματα μιας προσφυγοπούλας. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι αναγνώστες πρώην πολιτικοί
πρόσφυγες θα βρουν αρκετά όμοιες εμπειρίες με αυτές της Σκεύης.

Κ: Σκεύη, πες μας κάτι για τον εαυτό
σου…
Σ: Μένω στον Ύψωνα, δεν είναι μακριά
από τη Λεμεσό, όπου και εργάζομαι στην
εταιρία αλουμίνιου. Έχω δύο γιους, ο ένας
24 ετών και ο άλλος 13. Ο μεγαλύτερος
μου γιος ακόμα από τα 12 του είχε ένα
όνειρο, να σπουδάσει Γεννητική και να
εργασθεί σ’ αυτό τον κλάδο. Το όνειρο
του πραγματοποιήθηκε μετά και από τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στην Σκωτία,
όπου σήμερα εργάζεται στο Γεννητικό
Κέντρο. Νομίζω, ότι στην Κύπρο δύσκολα
θα έβρισκε δουλειά σ’ αυτό τον κλάδο
διότι εδώ έχουμε μόνο ένα Γεννητικό
Κέντρο. Εγώ θα ήθελα να τον έχω κοντά
μου, μου λείπει, σε όλους μας λείπει, αλλά
είμαι ευχαριστημένη ότι εργάζεται στον
αγαπημένο του κλάδο. Στην αποφοίτησή
του πήγαμε όλη η οικογένεια μαζί και ο
παππούς και η γιαγιά στη Σκωτία. Είναι
μια απίθανα όμορφη χώρα, καμιά σχέση
με την Αγγλία. Ελπίζω να ξαναπάω.
Κ: Τα παιδικά σου χρόνια τα πέρασες
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στη Λεμεσό και σίγουρα δεν θυμάσαι
τίποτα από την Αμμόχωστο όπου
γεννήθηκες.
Σ: Δεν θυμάμαι τίποτα διότι εγώ ήμουν
2 ετών. Θυμάμαι, όμως, τη ζωή μου από
τα 5 μου και μετά. Ότι ξέρω για το πριν
από τα 5 μου το ξέρω από τις αφηγήσεις
των γονιών μου. Όταν ήρθαμε στη
Λεμεσό, με πολλούς άλλους πρόσφυγες
Ελληνοκύπριους, μέναμε στην τουρκική
συνοικία, στα σπίτια των Τουρκοκυπρίων
που είχανε κι αυτοί αναγκαστεί να φύγουνε
με την ανταλλαγή πληθυσμών που είχε
γίνει το 1975, δηλαδή οι Ελληνοκύπριοι
μεταφερθήκανε από τα κατεχόμενα στην
Ελεύθερη Κύπρο και οι Τουρκοκύπριοι
στα κατεχόμενα. Το σπίτι που μας δώσανε
ήταν πολύ μικρό και παλιό – είχε δύο
υπνοδωμάτια και έμπαινες στο μικρό
‘καθιστικό’ απευθείας από τον δρόμο. Μια
μικρή κουζινούλα με το ‘μπάνιο και την
‘τουαλέτα’ έξω από το σπίτι σε μια μικρή
αυλή. Σ’ αυτό το σπιτάκι μέναμε 4 άτομα
και η γιαγιά μου. Ναι, το λεγόμενο μπάνιο

μου έμεινε απωθημένο – δεν θα το ξεχάσω
ποτέ! Καθημερινά έκλαιγα όταν έπρεπε
να κάνω μπάνιο. Αυτό το μπάνιο ήταν μια
τρύπα. Εμείς ζεσταίναμε το νερό σε ένα
καζάνι και μετά με δοχείο (μαστραπά)
ρίχναμε το νερό πάνω στο σώμα μας.
Να μη σου πω και για τις αμέτρητες
κατσαρίδες… Σ’ αυτό το σπίτι μείναμε 8
χρόνια, μέχρι τα 10 μου, δηλαδή από το
1975 μέχρι το 1983.
Παρόλα που είχαμε δυσκολίες με το
μπάνιο, τα χρόνια αυτά τα θυμάμαι με
χαρά. Ήταν ευτυχισμένα υπέροχα χρόνια.
Διότι ήταν γειτονιά, σ’ αυτή τη γειτονιά
ήμασταν όλοι πρόσφυγες από διάφορες
πόλεις και χωριά από τα κατεχόμενα, άλλοι
από την Μόρφου, Κερύνεια κι εμείς από
την Αμμόχωστο. Εμείς τα παιδιά ήμασταν
μια μεγάλη παρέα – μαζί ξεκινούσαμε
περπατητοί για το σχολείο, μαζί τρώγαμε
το συσσίτιο που πλήρωνε το σχολείο αλλά
το ετοιμάζανε οι μανάδες μας – 9 το πρωί
το γάλα μας και σάντουιτς, μετά είχαμε
και τα αλμυρά, τυρόπιτες, κλπ. Μετά τα
μαθήματα παίζαμε όλα τα παιδιά μαζί.
Μου άρεσε το ποδόσφαιρο και ακόμα
μου αρέσει και το παρακολουθώ. Βέβαια,
παίζαμε και με κούκλες, αλλά πάντα έξω –
στο δρόμο, στις αυλές μας. Δεν ήμασταν
κλειστοί μέσα στα σπίτια μας όπως γίνεται
τώρα με τα παιδιά. Δεν θα ξεχάσω τα
καλοκαιρινά βραδάκια όταν όλη η γειτονιά
μας έβγαινε έξω και καθότανε όλοι μαζί
και τα λέγανε. Απέναντι από το δικό μας
σπίτι είχε μια μεγάλη φοινικιά και εμείς
καθόμασταν γύρω και ακούγαμε τους
μεγάλους να λεν ιστορίες καθισμένοι ο
καθένας στην καρέκλα του που είχε φέρει
από το σπίτι του. Μου άρεσε πάρα πολύ
να ακούω τις ιστορίες τους, ακόμα και
σήμερα μου αρέσει να ακούω ιστορίες…
Οι περισσότερες ιστορίες ήταν για την
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Αμμόχωστο. Ο καθένας θυμότανε,
μιλούσε για τον τόπο του. Μιλούσαν
με πόνο. Μιλούσαν για τους χαμένους
συγγενείς τους, τους αγνοούμενους, τους
σκοτωμένους. Θυμόταν τη ζωή τους εκεί,
τα σπίτια που τα χάσανε. Τα απογεύματα
εγώ πήγαινα με τη μάνα μου για καφέ σε
κάποιο σπίτι. Και εκεί άκουγα ιστορίες
της προσφυγιάς μας. Μου άρεσε και
το κέντημα από μικρή. Μπορεί να μην
είχαμε πολλά αλλά ήταν ευτυχισμένα και
χαρούμενα χρόνια.
Κ: Σας πείραζε που ήσασταν πρόσφυγες;
Ξεχωρίζατε από τα άλλα παιδιά στο
σχολείο;
Σ: Καθόλου, ίσως διότι το 90% στο
σχολείο
ήμασταν
προσφυγόπουλα,
ακόμα και οι δάσκαλοι μας. Είχαμε
και Λεμεσιανούς, αυτοί ήταν κάπως πιο
απομακρυσμένοι. Σμίγαμε σχεδόν μόνο
με προσφυγόπουλα κι έτσι όταν ήμουν
μικρή νόμιζα ότι ήμασταν πάντα έτσι, ότι
πάντα είχαμε τέτοια ζωή. Στα μαθήματα
τα πρώτα χρόνια μας μιλούσανε έντονα
για την προσφυγιά μας, για τις χαμένες
πατρίδες μας. Στο Δημοτικό φορούσαμε
άσπρο μπλουζάκι με το λόγγο ‘Δεν
ξεχνώ’. Εγώ δεν αισθανόμουν ότι κάτι μου
λείπει. Έτσι είχα μάθει να ζω με αυτό τον
τρόπο ζωής. Ο μπαμπάς να λείπει και να
δουλεύει πολλές φορές και 20 ώρες την
ημέρα και να μας λείπει και μας, αλλά
είχαμε τη μαμά πάντα κοντά μας. Και
με ανυπομονησία περιμέναμε να έρθει η
Δευτέρα όταν ο μπαμπάς είχε ρεπό για να
πάμε όλη η οικογένεια μαζί να φάμε στο
κέντρο, κάτι το οποίο το διατηρήσαμε
για πολλά χρόνια. Και με ανυπομονησία
περίμενα και την Πέμπτη για να πάρω το
αναψυκτικό μου. Προσωπικά εγώ πέρασα
ευτυχισμένα παιδικά χρόνια ασχέτως εάν
ήταν προσφυγικά. Ήμασταν και πολύ
τυχεροί σαν οικογένεια ότι δεν χάσαμε
κανέναν στον πόλεμο αυτό. Νομίζω ότι θα
είχαμε μια μεγάλη πληγή και όλα θα ήταν
πολύ πιο διαφορετικά εάν είχαμε κάποιο
χαμένο σ’ αυτή τη μεγάλη τραγωδία της
πατρίδας μας. Ναι, διότι βλέπαμε τις
μαυροφορεμένες γυναίκες με τον μεγάλο
πόνο που κουβαλούσαν για τα αγαπημένα
τους πρόσωπα που φύγανε για πάντα.
Εμείς, όπως πολλές φορές λέει και η μάνα
μου ‘ένα σπίτι χάσαμε, τίποτα δεν είναι
αυτό, σπίτι χτίζεις ξανά, τους σκοτωμένους
δεν μπορείς να φέρεις πίσω…’.
Αυτό που με πείραζε αφάνταστα ήταν όταν
πηγαίναμε να πάρουμε τρόφιμα από τις
αποθήκες, κάτι κονσέρβες που εγώ δεν
τις έτρωγα. Μας τις μοίραζε ο Ερυθρός
Σταυρός. Το ίδιο και με τα ρούχα που
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μας δίνανε. Μπαίναμε σε μια αποθήκη
και διαλέγαμε ρούχα που πολλές φορές
δεν τα φορούσαμε. Η μάνα μου πάντα
διάλεγε τέτοια ρούχα που να μπορεί να
τα ξηλώσει και να φτιάξει κουβέρτες διότι
στην αρχή κι αυτά δεν είχαμε, ούτε καν
κανονική σόμπα για να ζεσταινόμαστε
το χειμώνα. Ακόμα τις έχει αυτές τις
έγχρωμες κουβέρτες… Κι εγώ ήθελα
να μπορώ να πάω σε κατάστημα και να
αγοράσω ρούχα. Αυτός ήταν ο καημός
μου - τα ρούχα και τα παπούτσια και μου

έμεινε ακόμα αυτό το ‘μεράκι’ να αγοράζω
ρούχα και παπούτσια ακόμα και όταν δεν
τα χρειάζομαι. Θυμάμαι πολύ καλά όταν
άνοιξε το κατάστημα ΕΣΕΛ το 1978,
ένα τεράστιο όμορφο κτήριο και όταν
μπήκαμε μέσα, είδα ότι υπάρχει και κάτι
άλλο από εκείνη την αποθήκη του Ερυθρού
Σταυρού με τα σκόρπια ρούχα σε κιβώτια.
Εδώ τα ρούχα ήταν όμορφά και πάνω
σε κούκλες. Χάρηκα πολύ και είπα στη
μάνα μου ‘μα ήρθαμε στα ρούχα, αυτά μ’
αρέσουν!’ Δεν ήξερα ότι αυτά τα ρούχα
δεν ήταν για μας τους πρόσφυγες αλλά
έπρεπε να τα αγοράσεις. Εγώ δεν θυμάμαι,
αλλά φαίνεται ότι η πωλήτρια ρώτησε τη
μάνα μου εάν είμαστε πρόσφυγες. Αυτά
μας ‘στιγμάτιζαν’ ως πρόσφυγες. Γενικά,
όμως, πιστεύω ότι δεν υστερηθήκαμε κάτι
εμείς τα παιδιά στην δική μας οικογένεια.
Είχαμε φαγητό, αγάπη, ζεστασιά. Μόνο
το βλογημένο μπάνιο μας έλειπε. Και
όταν χτίσαμε αυτό το σπίτι εδώ, το πρώτο
που κάναμε πριν να τελειώσει το σπίτι
αλλά ήταν έτοιμο το μπάνιο, όλοι ήρθαμε
να κάνουμε μπάνιο εδώ πριν ακόμα
μετακομίσουμε. Το μπάνιο στο τούρκικο
σπίτι ήταν ένα καθημερινό βάσανο…
Βέβαια, ήμασταν και από τους τυχερούς

που πρώτοι αγοράσαμε μαυρόασπρη
τηλεόραση και όλη η γειτονιά ερχότανε
να βλέπει τηλεόραση στο δικό μας σπίτι.
Μετά βγήκε και η έγχρωμη κι εγώ έλυσα
το πρόβλημα με τα χρώματα βάζοντας το
κόκκινο χαρτί του τυριού μπροστά στα
μάτια μου…
Κ: Σκεύη, πότε πήγες για πρώτη φορά
μετά το 1974 στην Αμμόχωστο;
Το σπίτι στην Αμμόχωστο…
Σ: Την πρώτη φορά που πήγαμε με τους
γονείς μου με αυτοκίνητο, ήθελα να δω το
σπίτι που γεννήθηκα. Νομίζω ήταν αρχές
του 2000. Τα συναισθήματά μου ήταν
έντονα, ήμουν αρκετά φορτισμένη. Τότε
πήγαμε και στον Άγιο Βαρνάβα όπου με
είχαν βαφτίσει. Ομολογώ ότι εγώ αλλιώς
την φανταζόμουνα την Αμμόχωστο. Μόλις
φτάσαμε στην Αμμόχωστο, ο πατέρας μου
μας είπε ‘εδώ είμαστε, στην Αμμόχωστο’.
Περίμενα κάτι το πιο ωραίο να δω. Πήγαμε
αμέσως στο σπίτι μας. Εκεί συγκινήθηκα
πολύ. Ευτυχώς, η τουρκοκυπριακή
οικογένεια που μένει εκεί είναι καλοί
άνθρωποι. Μας υποδέχτηκαν με αγάπη.
Κι αυτοί την ίδια τραγωδία ζουν, κι αυτοί
πρόσφυγες στην ίδια τη χώρα τους είναι.
Μας καλωσορίσανε και μπήκαμε μέσα στο
σπίτι. Δεν είχε αλλάξει τίποτα, όλα ήταν
όπως μου τα έλεγε η μάνα μου – η μεγάλη
κουζίνα, η λεμονιά στην αυλή που τώρα
μετά από τόσα χρόνια μεγάλωσε κι αυτή.
Και το μπάνιο μας, αληθινό μπάνιο με
μπανιέρα μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς για μας
που οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ φιλόξενοι
και νιώσαμε ωραία μέσα στο σπίτι μας.
Μου είναι δύσκολα να περιγράψω τα
συναισθήματα μου εκείνη την ημέρα διότι
ήταν αρκετά μπερδεμένα.
Τη δεύτερη φορά πήγαμε στην Αμμόχωστο
με λεωφορείο. Γυρίσαμε την πόλη. Είναι
μια υπέροχη, όμορφη πόλη. Θέλω να την
ξαναδώ.
Κ: Τα παιδιά σου πώς αισθάνονται;
Καταλαβαίνουν τον δικό σας πόθο για
την πόλη σας, για την Αμμόχωστο;
Σ: Μέχρι πολύ πρόσφατα επειδή ο πατέρας
τους είναι Λεμεσιανός δεν θεωρούνταν
πρόσφυγες. Μετά που άλλαξε ο νόμος για
τους πρόσφυγες, δηλαδή είσαι πρόσφυγας
εκ μητρογονίας, (από την πλευρά της
μητέρας), θεωρούνται και τα παιδιά μου
πρόσφυγες. Κι έτσι ήδη και αυτοί νιώθουν
την Αμμόχωστο λίγο πιο κοντά. Αυτό το
νόμο τον διεκδικήσαμε εμείς οι μητέρες
και για οικονομικούς λόγους έτσι ώστε
και στα παιδιά μας να παρέχονται μερικά
προνόμια, όπως οικονομική βοήθεια στο
να αγοράσουν σπίτι.
Κ: Πώς βλέπεις το θέμα της επιστροφής;
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Σ: Εγώ δεν πιστεύω ότι πολλοί θα
επιστρέψουν όταν και εάν λυθεί το
Κυπριακό. Παράδειγμα εγώ – πού θα πάω,
πού θα εργασθώ; Βέβαια, έχουμε ένα σπίτι
που οι γονείς μου το αφήσανε καινούργιο,
μόλις που προλάβανε να ζήσουν έξι μήνες
πριν την εισβολή. Αλλά πέρασαν 45
χρόνια και αυτό ‘γέρασε’… Εδώ ζούμε 45
χρόνια, έχουμε το σπίτι μας, τις δουλειές
μας. Ίσως εάν ήμουν συνταξιούχα, θα
πήγαινα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα – μπορεί
να ανοίξουν δουλειές στην Αμμόχωστο,
ευκαιρίες για να δουλέψω εκεί… Αυτό
το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο
άνθρωπος θέλει να ζυγίσει τα πράγματα.
Βέβαια, εξαρτάται και τι λύση θα είναι αυτή.
Θέλω να υπάρξει μια λύση. Θέλω να είμαι
αισιόδοξη, αλλά δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί
μια λύση. Ο Τούρκος ότι έπιασε, ποτέ δεν
τον έδωσε πίσω… Την Αμμόχωστο του τη
χαρίσαμε… και δεν θα μας την επιστρέψει
ποτέ. Πιστεύω και οι περισσότεροι
Τουρκοκύπριοι ζουν το ίδιο δράμα όπως
εμάς. Είναι κι αυτοί πρόσφυγες. Κι αυτοί
χάσανε περιουσίες, σπίτια, συγγενείς. Κι
αυτοί θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο
τους, εκεί που γεννηθήκανε, εκεί που
μεγαλώσανε. Είναι λάθος να νομίζουμε
ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι αδέλφια
μας. Εγώ δεν διαχωρίζω εάν είναι
Τουρκοκύπριος ή κάτι άλλο. Πρώτα
από όλα είναι άνθρωπος. Άρα, κι αυτοί
έχουν δικαιώματα. Εμείς, Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι μπορούμε να

συμβιώσουμε όπως συμβιώσαμε τόσα
χρόνια πριν την εισβολή. Σήμερα δεν είναι
δύσκολο να έρθουν οι Τουρκοκύπριοι για
δουλειά στην Ελεύθερη Κύπρο. Μπορούν
και να εγκατασταθούν εδώ. Εμείς έχουμε
ένα συνάδελφο Τουρκοκύπριο που αυτό
έκανε – δουλεύει στην εταιρία μας και
μένει μονίμως εδώ.
Κ: Αυτή είναι και η θέση του ΑΚΕΛ από
ότι γνωρίζω…
Σ: Ναι, εγώ είμαι μέλος του ΑΚΕΛ
από τα 25 μου. Πρώτα ήμουν στην
ΕΔΟΝ (Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση
Νεολαίας), η νεολαία του ΑΚΕΛ. Εκεί
είχαμε τα καλλιτεχνικά συγκροτήματά
μας, χορεύαμε, πηγαίναμε εκδρομές,
κατασκηνώσεις. Είμαι ενεργό μέλος του
ΑΚΕΛ αλλά περισσότερο ασχολούμαι
ως μέλους της ΠΕΟ, της συντεχνίας μας.
Στον τόπο εργασίας έχουμε δύο συντεχνίες
– τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ. Εμείς της ΠΕΟ
οργανώνουμε εκδηλώσεις, απαιτούμαι και
εκδικούμαι τα εργασιακά δικαιώματά μας
και σαν μέλη της ΠΕΟ έχουμε και την
βοήθεια της ΠΕΟ. Άρα, είναι σημαντικό
να είμαστε μέλη. Υπάρχουν άτομα που
δεν είναι μέλη ακόμα και όταν είναι
αριστεροί. Εάν και ο δικός μας εργοδότης
είναι πολύ καλός άνθρωπος, ο καλύτερος
εργοδότης στην Κύπρο, ανθρωπιστής,
δεν παύει να είναι επιχειρηματίας. Και
ο κάθε συντεχνιακός προσπαθεί να
πετύχει περισσότερα. Αυτά τα άτομα που
αποφεύγουν να γίνουν μέλη της συντεχνίας,

είτε είναι αρνητικά προς τις συντεχνίες, δεν
καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε πάντα να
πετυχαίνουμε όλες τις διεκδικήσεις μας.
Και γι’ αυτό νομίζουν ότι εάν δεν γραφτούν
στην συντεχνία τιμωρούνε την συντεχνία.
Μάλλον τον εαυτό τους τιμωρούν. Βλέπουν
μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα.
Παλιά η ΠΕΟ είχε πιο μεγάλη δύναμη.
Τώρα όμως είναι σχεδόν ίδια με την άλλη
συντεχνία, τη ΣΕΚ. Σήμερα τις συντεχνίες
οι νέοι δεν τις βλέπουν κομματικά,
περισσότερο επηρεάζονται από το εάν
γνωρίζουν κάποιον στη συντεχνία ή εάν
έχουν συγγενείς και φίλους σ’ αυτή τη
συντεχνία. Εγώ είμαι και θα είμαι πάντα
στην ΠΕΟ ανεξάρτητα από πρόσωπα,
φιλίες κοκ. Εμείς οι πρόσφυγες έχουμε
και το Σύλλογό μας, την ‘Αναγέννηση’.
Όταν ήμουν πιο νέα και έμεινα κοντά στο
Σύλλογο, ήμουν πιο δραστήρια. Σήμερα,
όπως, και πολλοί νέοι, σκορπήσαμε σε
διάφορες πόλεις, σε διάφορες συνοικίες και
λόγω δουλειάς και άλλων υποχρεώσεων
δεν συμμετέχουμε και πολύ. Γι’ αυτό δεν
βλέπεις και νέους, μείνανε μόνο οι γέροι…
Κ: Και μια ευχή για την Κύπρο…
Σ: Εύχομαι η Κύπρος μας να συνεχίζει
την οικονομική της άνοδο διότι είναι
πλούσιο το νησί μας. Και όταν μια χώρα
είναι πλούσια, τότε και οι πολίτες της είναι
πλούσιοι. Όλοι να έχουμε εργασία και όλοι
να την αγαπάμε. Και σίγουρα να πάρουμε
πίσω την Αμμόχωστο!

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ- ΑΚΕΛ
Είχα την τιμή να γνωρίσω την Σκεύη στην Ετήσια Χοροεσπερίδα του Συλλόγου «Αναγέννησης» των προσφύγων από την Αμμόχωστο στη Λεμεσό.
Μόλις μπήκε στην αίθουσα, το πρώτο πράγμα που έκανε η Σκεύη ήταν να πλησιάσει το κάθε τραπέζι και να χαιρετήσει έναν-έναν τους συμμετέχοντες.
Τα παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αναγέννησης την καλωσορίσανε με μεγάλη αγάπη. Έφτασε και στο δικό μας τραπέζι κι έτσι πιάσαμε την
κουβέντα. Χάρηκα όταν κάθισε για αρκετή ώρα μαζί μας. Θαύμασα το κουράγιο της – ήρθε να τιμήσει και παραβρεθεί με τους συμπολίτες της, (η Σκεύη
είναι κι αύτη πρόσφυγας από την Αμμόχωστο) απευθείας από το αεροδρόμιο. Είχε πάει για ένα συνέδριο στην Σερβία και αντί να πάει να ξεκουραστεί
από το ταξίδι της στη Λάρνακα, έσπευσε να είναι μαζί με τους ανθρώπους της. Όσο προχωρούσε η κουβέντα μας, τόσο πιο πολύ θαύμαζα αυτή τη
γυναίκα με το παιδικό χαμόγελο και τα μεγάλα γαλανά μάτια που εύκολα μπορούν να σε ξεγελάσουν. Πίσω από τα ‘γλυκά’ μάτια κρύβεται μια αληθινή
ασυμβίβαστη αγωνίστρια για τα δικαιώματα του ανθρώπου
και τα δικαιώματα των γυναικών. Η Σκεύη μας μίλησε με
πάθος για την έρευνα που κάνει σχετικά με ένα από τα πολλά
εγκλήματα των τούρκων στρατιωτών στη εισβολή στην Κύπρο
του 1974. Έχει πάρει πάνω από 40 συνεντεύξεις όχι μόνο από
γυναίκες αλλά και από άνδρες που υπέστησαν από το φρικαλέο
όπλο πολέμων ακόμα από την αρχαιότητα – το βιασμό. Ήξερα
ότι ο βιασμός, ιδιαίτερα γυναικών συχνά χρησιμοποιείται στους
πολέμους, αλλά δεν ήξερα ότι είναι δύσκολος ο δρόμος για την
τιμωρία του. Ακόμα πιο δύσκολο είναι για αυτές τις άτυχες
γυναίκες και άνδρες να μιλήσουν δημόσια. Τις ιστορίες που έχει
ακούσει η Σκεύη από αυτόπτες μάρτυρες είναι φρικτές. Φρικτές
είναι και οι συνέπειες ενός βιασμού – τα ψυχολογικά τραύματα,
ο πόνος και η ‘ντροπή’, το στίγμα… Η Σκεύη έχει γράψει για
το θέμα αυτό, το οποίο για πολλά χρόνια μετά την εισβολή ήταν
κάπως ένα ταμπού. Μετά από λίγο ψάξιμο βρήκα το κείμενο
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που έχει γράψει η Σκεύη σε γενικές γραμμές για το θέμα αυτό. (φώτο - Λεμεσός, η Τασούλα Ζησάκη-Healey με τη Σκεύη Κουκουμά και καλούς φίλους
από την Αμμόχωστο στην Ετήσια Χοροεσπερίδα του Συλλόγου «Αναγέννηση»)
Ποια είναι η Σκεύη:
Κοινοβουλευτική θητεία / δραστηριότητα:
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις από το 2008.
Διετέλεσε:
Αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών.
Αρχηγός της αντιπροσωπίας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη.
Είναι:
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.
Αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Ένωση.
Πολιτική διαδρομή:
Μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών (Π.Ε.Ο.Μ.) και της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Δ.Ο.Ν.).
Μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Α.Κ.Ε.Λ.
Γενική γραμματέας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων (Π.Ο.Γ.Ο.) από το 2010.
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (Π.Δ.Ο.Γ.).
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού (Α.Κ.Ε.Λ.) από το 1990.
Επικεφαλής του Γραφείου Γυναικών του Α.Κ.Ε.Λ. από το 2010.
Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ.

1974 ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ.
Της Σκεύης Κουκουμά

Υπάρχει μια πτυχή της κυπριακής
τραγωδίας που εδώ και 41, (σημ.
Κ. σήμερα 45) μένει μακριά από τη
δημοσιότητα. Πρόκειται για τη σεξουαλική
βία σε βάρος γυναικών. μια αποκρουστική
πρακτική που χρησιμοποιείται συνειδητά,
ως τακτική πολέμου, σε όλες σχεδόν τις
εμπόλεμες συρράξεις ανά τον κόσμο
προκειμένου οι δράστες «να ταπεινώσουν,
να κυριαρχήσουν, να ενσπείρουν το φόβο,
να διαλύσουν ή και να προκαλέσουν βίαιη
μετεγκατάσταση πολιτών που ανήκουν σε
μία κοινότητα ή εθνοτική ομάδα» λέει
χαρακτηριστικά το Ψήφισμα 1820 του
Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ (2008).
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Υπάρχουν
τρομακτικές
μαρτυρίες
για Ελληνοκύπριες που κατά την
εισβολή του 1974 υπέστησαν τη
φρικαλεότητα του βιασμού, ορισμένες
εξ αυτών επανειλημμένα και με τους πιο
αποκρουστικούς τρόπους. Υπάρχουν
περιπτώσεις γυναικών που έζησαν και ζουν
μέχρι σήμερα με τα ψυχολογικά τραύματα
που αφήνει ο βιασμός, ενώ είναι γνωστή
και η περίπτωση γυναίκας θύμα βιασμού
κατά το 1974 που λίγους μήνες μετά
αυτοκτόνησε.
Η κοινωνία και η πολιτεία προτίμησαν
τότε να προσπεράσουν το θέμα ταμπού.
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις πολέμων
και διενέξεων, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας
που έχουν τα εγκλήματα σε βάρος του
γυναικείου πληθυσμού υποβαθμίστηκε. Η
Εκκλησία αποδέχτηκε να επιτραπούν οι
εκτρώσεις για γυναίκες που έμειναν έγκυες
από τους βιαστές τους, όμως τίποτα άλλο
δεν έγινε για να στηριχθούν οι γυναίκες
αυτές. Οι γυναίκες δεν ενθαρρύνθηκαν
να μιλήσουν ανοιχτά, και όπως συνήθως
συμβαίνει, ένιωσαν ότι πρέπει να ντρέπονται
αυτές για ότι τους συνέβη. Στις πλείστες
περιπτώσεις, οι οικογένειες των θυμάτων
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κρύψουν
τη «ντροπή», στέλνοντας τις στο εξωτερικό
ή παντρεύοντας τις με συνοπτικές
διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
περισσότερες από τις βιασθείσες γυναίκες

δεν συμπεριελήφθησαν ποτέ στους
παθόντες της εισβολής, ούτε έτυχαν ποτέ
κάποιας βοήθειας ψυχολογικής, ιατρικής,
οικονομικής για να ξεπεράσουν, όσο είναι
δυνατόν, το μαρτύριο και τις συνέπειές του.
Θα έπρεπε άλλωστε να υποβάλουν αιτήσεις
και να υποστούν όλες τις ψυχοφθόρες
διαδικασίες.
Ως ΑΚΕΛ και ως ΠΟΓΟ θέσαμε,
πρόσφατα το ζήτημα αυτό στη βουλή και
στην κυβέρνηση, προκειμένου έστω και με
καθυστέρηση 40 χρόνων, να γίνουν τώρα
όσα θα έπρεπε να είχαν γίνει. Παρόλο
που ορισμένοι θα θεωρήσουν ότι δεν
είναι καιρός να ανοίξουμε τέτοιες πληγές,
η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και
σήμερα για τις γυναίκες αυτές οι πληγές
είναι ανοικτές.
Από την άλλη, είναι γνωστό ότι οι πληγές
της τουρκικής εισβολής, συχνότατα
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
τους εθνικιστικούς κύκλους που σκοπό
έχουν να χύνουν το δηλητήριο του μίσους.
Όμως όλοι αυτοί, αν όντως έχουν τέτοιες
ευαισθησίες θα πρέπει να βρουν το θάρρος
να μιλήσουν και για τους βιασμούς που
διαπράχθηκαν από Ελληνοκύπριους σε
βάρος Τουρκοκυπρίων γυναικών και
κοριτσιών, στους τόπους μαρτυρίου όπως
τα χωριά Μάραθα, Αλόη, Σανδαλάρη. Και
για να προλάβω ορισμένους, ασφαλώς δεν
εξισώνεται η τουρκική εισβολή και κατοχή
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με τις όποιες διακοινοτικές συγκρούσεις.
Όμως ο πόνος και το μαρτύριο που βιώνει
μια γυναίκα που πέφτει θύμα βιασμού ή όταν
της φέρνουν νεκρό τον άνδρα και το γιο
της, δεν αλλάζει αναλόγως της περίστασης.
Αξίζει να υπογραμμιστεί άλλωστε ότι
δύο γυναίκες από την τουρκοκυπριακή
κοινότητα είχαν το θάρρος και το
σθένος να μιλήσουν ανοικτά για αυτά
τα εγκλήματα. Είναι η Τουρκοκύπρια

ερευνήτρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ που
έφερε στο φως πολλές από αυτές τις
τραγικές «ανείπωτες ιστορίες» αλλά και η
Τουρκοκύπρια πολιτικός Ντοούς Ντεριά
που για τις δηλώσεις της, δέχθηκε πέρσι
τη μήνιν των σοβινιστών στα κατεχόμενα.
Η ανακίνηση του θέματος τώρα οδήγησε
ορισμένες γυναίκες θύματα βιασμών
του 1974 να επικοινωνήσουν μαζί
μας. Οι μαρτυρίες είναι πραγματικά

συγκλονιστικές. Τα τραύματα που άφησε σε
αυτές τις γυναίκες ο εφιάλτης της εμπειρίας
τους είναι ανάγλυφα στα πρόσωπά τους.
Έχουμε χρέος προς αυτές τις γυναίκες
να επουλώσουμε όσο γίνεται τις πληγές.
Έχουμε χρέος απέναντι στο μέλλον της
πατρίδας μας να αναμετρηθούμε με
αυτές τις οδυνηρές σελίδες της κυπριακής
ιστορίας και να τις κλείσουμε. Με σεβασμό,
με επίγνωση, με συνείδηση.

μια επιστολή να προσκομίσουμε ιατρικά
πιστοποιητικά για το βιασμό μας, αυτό
μας εξευτελίζει και πάλι από την αρχή».
Οι βιασμοί και τα σταμπαρισμένα πόδια
– Η Ελένη από τη Μόρφου
Εκτός από τις λεηλασίες σπιτιών και
τις εν ψυχρώ δολοφονίες δεν έλειπαν οι
βιασμοί. Οι κοπέλες, ειδικά οι ανύπαντρες,
που
είχαν
μείνει
εγκλωβισμένες
σκαρφίζονταν διάφορα τεχνάσματα για
να προσπαθήσουν στο ελάχιστον να
κρύψουν την ηλικία της. Κυκλοφορούσαν
με μαύρες κάλτσες και τσεμπέρια στο
κεφάλι για να προσπαθήσουν να φαίνονται
μεγαλύτερες από ότι ήταν ή τουλάχιστον
να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά
τους. Ωστόσο, δεν κατάφερναν πάντα να
γλιτώσουν. «Την κρατούσαν οι Τούρκοι,
τον άντρα της τον σκότωσαν. Όταν
ήλθε στην ελεύθερη Κύπρο ζήτησε ένα
ποτήρι νερό». Η οικογένεια της Ελένης
φιλοξενούσε στο σπίτι της μία τέτοια
ανύπαντρη κοπέλα κοντά στα 30. Ένα
βράδυ η πόρτα τους χτυπούσε μανιωδώς.
Αρχικά, ο πατέρας της πρόσταξε να μην
ανοίξει κανείς, όταν όμως είδε πως ο
στρατιώτης επιμένει άνοιξε την πόρτα.
«Βρεθήκαμε μπροστά σε έναν ένοπλο
στρατιώτη, με το τζόκεϊ του κατεβασμένο
σχεδόν μέχρι τα μάτια του. Χωρίς να πει
τίποτα κλείδωσε εμένα, τη μητέρα και τον
πατέρα μου σε ένα δωμάτιο, και έδεσε
την πόρτα με λιμιστήρα που είδαμε ότι
κρατούσε στην τσέπη μόλις μπήκε. Άρπαξε
τότε την κοπέλα που ήταν στο σπίτι μας
και τη βίασε. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή

θύμα βιασμού. Θυμάμαι κι άλλες κοπέλες,
κάποιες της βίαζαν καθημερινά και για
κάθε βιασμό έβαζαν και μία «στάμπα»
στα πόδια της. Οι στάμπες μαρτυρούσαν
τον αριθμό του βασανιστηρίου». Μετά
από εφτά μήνες, η Ελένη άφησε την
εγκλωβισμένη Μόρφου και μετακόμισε
σε έναν προσφυγικό συνοικισμό στη
Λεμεσό....
Βίασαν γριούλες μέσα στην εκκλησία
(http://www.reporter.com.cy/)
Διηγείται ο Κυριάκος Αλεξάνδρου από
τη Φτεριχά: Το χωριό μου Φτεριχά το
κατέστρεψαν εντελώς οι Τούρκοι και
άρπαξαν τα πάντα. Αλλά εκείνο που δεν θα
ξεχάσω ποτέ είναι οι βιασμοί. Ποτέ δεν θα
μπορούσα να πιστέψω τέτοια πράγματα αν
δεν το έβλεπα με τα μάτια μου. Τούρκοι
στρατιώτες άρπαξαν μια γριά 70 χρονών,
την πήγαν στην εκκλησία και την βίασαν.
Όσοι βρισκόμασταν εκεί κοντά ακούαμε
τις κατάρες και τις απελπισμένες κραυγές
της. Μιαν άλλη που φαίνεται ότι μπορούσε
να αντισταθεί περισσότερο την κτύπησαν
φοβερά επειδή φώναζε με όλες της τις
δυνάμεις.
Άλλος ένας στρατιώτης οδήγησε μια
γριούλα 82 χρόνων σε κάποιο χωράφι
και τη βίασε αφού προηγουμένως την
απείλησε με όπλο. Η δύστυχη έκλαιε
παρακαλούσε και καταριόταν συνεχώς.
Σε άλλη περίπτωση ο βιασμός έγινε σε
σπίτι. Επρόκειτο για γριά 78 χρόνων όσοι
είμαστε εκεί κοντά την ακούσαμε που
φώναζε απελπισμένα.

Μαρτυρίες: (από ant1iwo.com)
Της Μαρίας από χωριό της επαρχίας
Αμμοχώστου:
«Έπιασαν με εμένα κι άλλες κορούδες και
μας πήραν μέσα στα χωράφια θεοσκότεινα.
Με τραβούσε η μάνα μου αλλά την
κτυπούσαν με το κοντάκι. Με τράβηξαν
με το ζόρι, έξω μακριά. Έφευγε ο ένας κι
ερχόταν άλλος κι εγώ να αιμορραγώ, να
παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει, να
φωνάζω, ένα μωρό δεκατεσσάρων χρόνων.
Έκαναν το κέφι τους και μας έπαιρναν
πίσω. Άκουγα τις γυναίκες που σκέφτονταν
να αφήσουν το γκάζι της κουζίνας ανοικτό
για να αυτοκτονήσουμε, να γλυτώσουμε
από αυτό το μαρτύριο».
Η Άννα από χωριό της επαρχίας
Κερύνειας:
«Διάλεγαν και μας πήγαιναν για να
ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους
επιθυμίες. Δεν έβγαινα να πάρω συσσίτιο.
Φορούσα συνέχεια τα ρούχα της γιαγιάς
για να φαίνομαι γριά αλλά έβλεπαν το
πρόσωπο. Αυτό κράτησε τρεις μήνες.
Ο Ερυθρός Σταυρός μαζί με άλλα
πράγματα, μας έστελνε τότε και χάπια σε
περίπτωση εγκυμοσύνης. Ένιωθα φόβο,
μεγάλο φόβο, όπως και τώρα ακόμη
φοβάμαι». Στην συνέχεια, όπως αναφέρει
η Άννα, εισέπραξαν και την απαξίωση της
κοινωνίας. «Έλεγαν της μάνας μου ‘να την
πάρεις και να φύγεις από τη χώρα, γιατί
έτσι που είναι τώρα δεν την θέλει κανένας’.
Ήμουν η ντροπή της οικογένειας μετά
το βιασμό. Κι έτσι μας έχουνε κάνει κι
έτσι έχουμε παραμείνει – ντροπή της
οικογένειας. Και τώρα που μας έστειλαν

Κύπριοι εθελοντές στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
Πέτρος Παπαπολυβίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κύπρου
Η Κύπρος, υπό βρετανική κυριαρχία από
το 1878 μέχρι το 1960, αν και δεν ήταν
ποτέ ονομαστή ως «νησί πολεμιστών»,
έχει μεγάλη παράδοση στην εθελοντική
στράτευση. Στα νεότερα χρόνια Κύπριοι
κατατάχθηκαν εθελοντικά στον ελληνικό
στρατό σε όλους τους πολέμους της
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Ελλάδας, από το 1897 μέχρι το 1940,
ενώ στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο γύρω στις
15.000 Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι,
κατατάχθηκαν στο βρετανικό στρατό
και υπηρέτησαν στο «Μακεδονικό σώμα
ημιονηγών» (Macedonian Mule Corps).
Οι Κύπριοι τόσο στον Α’ όσο και στον

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κατατάσσονταν
προαιρετικά στο βρετανικό στρατό και
χωρίς νομική υποχρέωση, και γι’ αυτό
επικράτησε ο όρος «εθελοντής», παρότι
λάμβαναν μισθό, οικογενειακό επίδομα
και επιμίσθιο υπηρεσίας εξωτερικού.
Η κήρυξη του πολέμου από τη Μεγάλη
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Βρετανία εναντίον της Γερμανίας, στις
3 Σεπτεμβρίου 1939, σήμανε την άμεση
είσοδο στον πόλεμο και της Κύπρου,
που ήταν από το 1925 αποικία του
στέμματος. Λίγες ημέρες αργότερα, στις
8 Σεπτεμβρίου 1939, ο Κυβερνήτης της
Κύπρου κάλεσε την κατάταξη 500 Κυπρίων
στο βρετανικό στρατό, στις ειδικότητες
οδηγών αυτοκινήτων ή μηχανικών,
γραφέων και μαγείρων, άγαμων, κατά
προτίμηση, ηλικίας 18 μέχρι 30 χρονών.
Ως τις 6 Οκτωβρίου 1939 είχαν επιλεγεί
για κατάταξη, με αυστηρά κριτήρια, 54
Κύπριοι στρατιώτες, που αναχώρησαν
λίγες ημέρες αργότερα για την Αίγυπτο
και από εκεί στη Γαλλία. Η Κύπρος έγινε
η πρώτη βρετανική αποικία που έστειλε
άνδρες της στις επιχειρήσεις του πολέμου
και συγκεκριμένα στη Γαλλία, στις αρχές
Ιανουαρίου του 1940. Τον Φεβρουάριο του
1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα»
(“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε,
τον Ιούνιο του 1940, η σύσταση της
«Κυπριακής Εθελοντικής Δυνάμεως» (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο
αυτά σώματα κατατάχθηκε η μεγάλη
πλειοψηφία των Κυπρίων στρατιωτών του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Το «Κυπριακό Σύνταγμα» αποτελούνταν
από λόχους Σκαπανέων, Ημιονηγών,
Γενικού Μεταγωγικού (μηχανοκίνητες
μεταφορές), μονάδων κινητών πλυντηρίων
και Τεχνικών Μηχανικών, ενώ στη
δύναμή του, από το τέλος του 1940 ως
τις αρχές του 1942, εντάχθηκε και ένα
τάγμα Πεζικού. Κύπριοι στελέχωσαν,
επίσης, μονάδες θαλάσσιων μεταφορών, ή
φρουρές σε στρατόπεδα αιχμαλώτων, ενώ
πήραν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις
στη Γαλλία, στην ηπειρωτική Ελλάδα
και στην Κρήτη, σε διάφορες χώρες της
Βόρειας Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και
στην Ιταλία. Ειδικά οι Κύπριοι ημιονηγοί
(άνδρες των Pack Transport Companies) διακρίθηκαν στην εκκένωση της
Δουγκέρκης, στη μάχη του Κερέν, στην
Αβησσυνία, και στις φονικές μάχες του
Κασίνο, στην Ιταλία.
Η «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμις»
είχε, ουσιαστικά, αυξημένα καθήκοντα
«Πολιτικής Άμυνας», προσφέροντας
υπηρεσίες στην κατασκευή οχυρωματικών
έργων, τη μεταφορά στρατιωτικών
εφοδίων και τη φρούρηση αποθηκών
πολεμικού υλικού, ενώ εκτελούσε ατύπως
και ρόλο Μηχανικού, μετά τους εχθρικούς
(ιταλικούς
κυρίως)
αεροπορικούς
βομβαρδισμούς, όπως και Τεχνικού. Οι
άνδρες της προμηθεύτηκαν, σταδιακά,
στρατιωτικές στολές και όπλα, μετά από
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σύντομη εκπαίδευση, αφού ύστερα από
την κατάληψη της Κρήτης από τους
Γερμανούς (Μάιος 1941) ανέλαβαν και
καθήκοντα φρουράς του νησιού.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που
έφερε στο φως η ιστορική έρευνα, στο
«Κυπριακό Σύνταγμα» από τις αρχές
Οκτωβρίου 1939 μέχρι τις 15 Αυγούστου
1945, έγιναν δεκτοί προς κατάταξη
12192 στρατιώτες. Ο πρώτος στρατιώτης
του «Κυπριακού Συντάγματος» ήταν
ο Τουρκοκύπριος Nevzat Halil, από
τη Λευκωσία, με στρατιωτικό αριθμό
CY 1, και ημερομηνία κατάταξης τις 2
Οκτωβρίου 1939. Άλλοι 4.450 Κύπριοι,
αξιωματικοί και στρατιώτες, κατατάχθηκαν
στην «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη».
Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί, εάν
υπολογισθεί ότι η Κύπρος είχε λιγότερους
από 400.000 κατοίκους
(κατά την
τελευταία προπολεμική απογραφή, του
1931, αριθμούσε 347.959 κατοίκους).
Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα
καταγράφουν το σύνολο των καταταχθέντων.
Η προσέλευση στα στρατολογικά γραφεία
ήταν πολύ υψηλότερη, όμως οι Βρετανοί
αξιωματικοί της στρατολογίας έθεταν
διάφορους περιορισμούς και απέρριπταν
υποψήφιους στρατιώτες για λόγους υγείας,
ποινικού μητρώου, ακόμη και πολιτικών
πεποιθήσεων, στους πρώτους μήνες.
Στη συνέχεια, έγινε μεγάλη εκστρατεία
κυβερνητικής προπαγάνδας στις πόλεις και
στην ύπαιθρο με συστηματικές επισκέψεις
ειδικών συνεργείων στρατολόγων για την
προσέλκυση νέων στρατιωτών και έκδοση
ειδικών αφισών και συνθημάτων.
Η κύρια μάζα των εθελοντών (5155
στρατιώτες ή ποσοστό 41.9%) κατατάχθηκε
στο «Κυπριακό Σύνταγμα» κατά το 1940.
Αντίθετα, το έτος με τη χαμηλότερη
στρατολόγηση ήταν το 1942, με 309 νέους
στρατιώτες. Οι υψηλοί ρυθμοί κατάταξης
μειώθηκαν τον Απρίλιο του 1941, μετά την
κατάληψη της Ελλάδας από τη χιτλερική
Γερμανία και την παράλληλη πύκνωση των
φημών για επικείμενη γερμανική επίθεση
στην Κύπρο. Ο μήνας με τη μεγαλύτερη
κατάταξη ήταν ο Νοέμβριος του 1940,
γεγονός που αντανακλά και τον πρωτοφανή
ενθουσιασμό που προκάλεσε στην Κύπρο
η ελληνική αντίσταση στην ιταλική επίθεση,
τον Οκτώβριο του 1940. Κατατάχθηκαν
τότε 921 εθελοντές, το 7.5% του συνολικού
αριθμού. Το τελευταίο ρεύμα μαζικής
κατάταξης εθελοντών παρουσιάστηκε
τον Ιούνιο του 1943. Ήταν στελέχη και
οπαδοί του κυπριακού κομμουνιστικού
κόμματος ΑΚΕΛ («Ανορθωτικό Κόμμα
Εργαζόμενου Λαού»), που κλήθηκαν από

το κόμμα τους σε μαζική στράτευση στον
πόλεμο κατά του φασισμού.
Ένας πολύ υψηλός αριθμός Κυπρίων
στρατιωτών, συνολικά 2.059 άνδρες,
συνελήφθησαν στις πολεμικές επιχειρήσεις
και κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου.
Εκτός από μερικούς που συνελήφθησαν
στη Γαλλία και στη Βόρεια Αφρική, η κύρια
μάζα των αιχμαλώτων είχε συλληφθεί στην
κυρίως Ελλάδα, κατά την υποχώρηση των
βρετανικών και συμμαχικών στρατευμάτων
τον Απρίλιο του 1941, και στην Κρήτη
τον επόμενο μήνα. Αρκετοί κατάφεραν να
δραπετεύσουν, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ιταλία, μετά τη συνθηκολόγηση
του 1943.
Στον
Β΄
Παγκόσμιο
πόλεμο
κατατάχθηκαν εθελοντικά και μερικές
εκατοντάδες Κύπριες, που υπηρέτησαν
σε βοηθητικές υπηρεσίες του βρετανικού
στρατού και της αεροπορίας. Η μαζική
γυναικεία κατάταξη παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά στην Κύπρο και έπρεπε να
ξεπεράσει μακραίωνες προκαταλήψεις
και νοοτροπίες σχετικά με τη θέση της
γυναίκας. Ανάμεσα στις εθελόντριες
ήταν μέλη γνωστών κυπριακών αστικών
οικογενειών, αλλά κυρίως υπάλληλοι,
νοσοκόμες και υπηρέτριες. Γνωρίζουμε τα
ονόματα 117 Κυπρίων εθελοντριών. Μια
από αυτές, σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του
1943 και είναι θαμμένη σε στρατιωτικό
κοιμητήριο της Αιγύπτου.
Εκτός από τους Κύπριους που ζούσαν στην
Κύπρο, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 500
Κύπριοι που ζούσαν ως μετανάστες στη
Βρετανία και την Αίγυπτο, κατατάχθηκαν
σε άλλες μονάδες του βρετανικού στρατού.
Κύπριοι κατατάχθηκαν και σε άλλες
χώρες σε συμμαχικούς στρατούς στη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου:
Υπάρχουν στοιχεία για 93 αξιωματικούς
και εθελοντές στρατιώτες στον ελληνικό
στρατό, 306 στον αμερικανικό στρατό και
135 στο στρατό της Αυστραλίας.
Ίσως το πιο σημαντικό πειστήριο
της κυπριακής συμμετοχής στον Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο είναι ο αριθμός των
πεσόντων Κυπρίων στρατιωτών, Ελλήνων
και Τούρκων, που σκοτώθηκαν στη
διάρκεια του πολέμου, 374 συνολικά.
Τάφοι και κενοτάφια Κυπρίων στρατιωτών
του βρετανικού στρατού, που σκοτώθηκαν
κατά το 1939-1945 υπάρχουν, σύμφωνα
με την έρευνά μας, στην Κύπρο και σε
διάφορα κοιμητήρια 23 άλλων χωρών
(Αίγυπτος, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Ελλάδα, Ερυθραία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Κένυα,
Κίνα, Λίβανος, Λιβύη, Ολλανδία,
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Πολωνία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σουδάν,
Συρία, Τυνησία και Τσεχία). Οι
Κύπριοι πεσόντες είναι θαμμένοι σε 71
στρατιωτικά κοιμητήρια και μνημεία
πολέμου. Η μεγαλύτερη διασπορά τάφων
Κυπρίων πεσόντων υπάρχει στην Ιταλία:
Εντοπίζονται 55 «κυπριακοί» στρατιωτικοί
τάφοι του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σε
δεκαοκτώ διαφορετικά κοιμητήρια. Στα
κοιμητήρια της Ελλάδας είναι θαμμένοι
οι περισσότεροι Κύπριοι στρατιώτες, 100
συνολικά, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη
συμμετοχή της Κύπρου στην ελληνική
εκστρατεία του 1940-1941. 79 Κύπριοι
είναι θαμμένοι σε δώδεκα στρατιωτικά
κοιμητήρια της Αιγύπτου: Αυτό εξηγείται

από την κυπριακή συμμετοχή στις μάχες
της Βόρειας Αφρικής αλλά και τη μόνιμη
παρουσία βάσης - στρατοπέδου (BaseDepot) του «Κυπριακού Συντάγματος»
στη χώρα του Νείλου. Ένας σημαντικός
αριθμός πεσόντων Κυπρίων στρατιωτών,
57 συνολικά, είναι θαμμένοι στα δύο
στρατιωτικά κοιμητήρια της Λευκωσίας.
Πρόκειται, κυρίως, για θύματα εχθρικών
βομβαρδισμών ή για στρατιώτες που
έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα ατυχήματα
ή που απεβίωσαν σε νοσοκομεία από
ασθένεια. Στο Ισραήλ είναι θαμμένοι 18
άνδρες του «Κυπριακού Συντάγματος»,
ενώ οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους
17 Κύπριους στρατιώτες που αναπαύονται

στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Πράγας,
πρωτεύουσας της Τσεχίας, ήταν έγκλειστοι
των χιτλερικών σε στρατόπεδα αιχμαλώτων.
Τη μεγαλύτερη συγκίνηση προκαλούν
τέσσερις τάφοι Κυπρίων στρατιωτών στην
Ινδία, την Κένυα, τη Σιγκαπούρη και το
Χογκ-Κογκ. Σύμφωνα με τη γνωστή ρήση
του Θουκυδίδη, του μεγάλου Έλληνα
ιστορικού της αρχαιότητας, παρά την
«ανωνυμία» τους, και παρότι θάφτηκαν
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την
Κύπρο, παραμένουν «άνδρες επιφανείς»,
αφού έχασαν τη ζωή τους προασπίζοντας
τα υψηλότερα ιδανικά της γενιάς τους και
της ανθρωπότητας: Την ελευθερία και την
επικράτηση της δικαιοσύνης.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ. Η
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (bandiera.cy)
Όταν στην Ελλάδα ο δικτάτορας Ιωάννης
Μεταξάς έδιωξε τον Ιταλό πρέσβη από
το γραφείο του χωρίς να του απαντήσει
ήταν 28η Οκτωβρίου 1940. Την επόμενη
ημέρα ο αστικός τύπος έγραφε για το Όχι
του δικτάτορα. Όμως το Όχι το είπε ο
ελληνικός λαός και μετατράπηκε σε ένα
διπλό λαϊκό Όχι απέναντι στον φασισμό,
ένα Όχι απέναντι στον ιταλικό φασισμό και
ένα Όχι απέναντι στον ελληνικό φασισμό.
Με την έναρξη του πολέμου και την
ναζιστική κατοχή στη συνέχεια, έγινε αυτό
που ο Μεταξάς φοβόταν περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο: Την πάλη για τη ελευθερία
ανέλαβαν οι δυνάμεις που το καθεστώς του
είχε αναλάβει να εξοντώσει. Οι χιλιάδες
φυλακισμένοι εξόριστοι και κυνηγημένοι
κομμουνιστές.
Η πάλη του ελληνικού λαού ενάντια στον
φασισμό και τον ναζισμό, μέσα από τις
γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με τους
κομμουνιστές μπροστάρηδες, αποτελεί
για μας πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων.
Ιδιαίτερα σήμερα που οι κυρίαρχοι κύκλοι
παγκόσμια επιχειρούν να ξαναγράψουν
την ιστορία με την ανιστόρητη θεωρία
εξίσωσης κομμουνισμού-ναζισμού που
προωθούν, δηλαδή ιστορικά η ταύτιση του
αντιφασιστικού αγώνα των λαών με τους
ναζί, αλλά και σήμερα των επαναστατικών
ρευμάτων με τους νεοναζί, προσπαθώντας
έτσι να πείσουν για την ολοκληρωτική
επικράτηση του καπιταλισμού.
Η
κυπριακή
συμμετοχή
στην
αντιφασιστική νίκη
Σημαντική ήταν η συμβολή των Κυπρίων
στη μάχη κατά του φασισμού και στο
ελληνικό αντιστασιακό κίνημα.
Αρκετοί ήταν αυτοί που πήγαν εθελοντές
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να πολεμήσουν, αμέσως μετά την εισβολή
της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα.
Σε πολλές περιπτώσεις οι Βρετανοί
αποικιοκράτες
προσπαθούσαν
να
εμποδίσουν την κατάταξη Κυπρίων στις
ελληνικές δυνάμεις εκείνη την περίοδο,
εξαναγκάζοντας τους να στρατολογούνται
στις βρετανικές δυνάμεις αργότερα. Με
τεράστιες δυσκολίες κατάφεραν κάποιοι
τότε να φτάσουν στην Αθήνα μέσω άλλων
χωρών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
γιατρού Θεόδωρου Μαρσέλλου, από τη
Λάρνακα. Ο Μαρσέλλος έφτασε στην
Αθήνα, με τη γυναίκα του, μέσω Τουρκίας.
Ύστερα από την κατάρρευση του μετώπου
και αφού ταλαιπωρήθηκε για αρκετούς
μήνες στην πρωτεύουσα, κατέληξε στη
Ζαγορά του Πήλιου, από όπου βγήκε
στο βουνό, στο 54ο Σύνταγμα του
ΕΛΑΣ. Μετά την επιστροφή του από τον
πόλεμο εκδόθηκε το βιβλίο του «Χρυσά
Βουνά. Το βιβλίο του αντάρτη» (Κύπρος:
Λαϊκή Εκδοτική Εταιρεία, 1947), όπου
περιγράφονται οι εμπειρίες του από το
ελληνικό αντάρτικο.
Στην Αθήνα ανάμεσα στους πρώτους
Κύπριους φοιτητές που πήγαν εθελοντικά
στο Αλβανικό μέτωπο ήταν και ο φοιτητής
της Νομικής Διομήδης Αποστόλου, από
το χωριό Άρσος της Λεμεσού, ο οποίος
μετά την κατάρρευση του Μετώπου
εντάχθηκε στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Άλλος μαχητής του ΕΛΑΣ από το Άρσος
που έχασε την ζωή του σε ηλικία μόλις 16
ετών, ήταν ο Θωμάς Μαμμουλίδης.
Αδέρφια
Γιάννης
και
Ανδρέας
Δρουσιώτη
Ο Γιάννης Δρουσιώτης (γεν. 1919),

μέλος της ΟΚΝΕ (της νεολαίας του
ΚΚΕ), είχε ενεργή συμμετοχή στην
Αντίσταση. Με σπουδές στο Βέλγιο, που
διέκοψε ο πόλεμος, ήταν ένας από τους
πρώτους δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης που βγήκαν αντάρτες
στον Όλυμπο, τον Δεκέμβριο του 1942
και αργότερα ανέλαβε γραμματέας της
ΕΠΟΝ Πιερίας, ως «Νίκος Μαυρίδης».
Στην ίδια περιοχή, τον Οκτώβριο 1944,
σκοτώθηκε πολεμώντας, στις γραμμές
του ΕΛΑΣ, ο μεγαλύτερος αδελφός του,
Ανδρέας.
Μεταπελευθερωτικά, αφού πήρε το
πτυχίο της Γεωπονικής, ανέλαβε διάφορα
καθήκοντα στις ΕΑΜικές οργανώσεις
και κατά το 1946-1947 ήταν «υπεύθυνος
Διαφώτισης» του Πανεπιστημίου. Ανάμεσα
στους φοιτητές που «καθοδηγούσε» ήταν
και ο φοιτητής της Ιατρικής Μανώλης
Αναγνωστάκης.
Ο Δρουσιώτης συνελήφθη τον Μάρτιο
του 1948, κατηγορούμενος ως ηγέτης
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της κομμουνιστικής ομάδας «Λαϊκός
Εκδικητής». Βασανίστηκε απάνθρωπα
στις ανακρίσεις αλλά κράτησε επίμονα
το στόμα του ερμητικά κλειστό. Στη δίκη
του, στο ζοφερό εμφυλιοπολεμικό κλίμα
της εποχής, προσήλθαν ως μάρτυρες

ενάντια στους φασίστες του Φράνκο, όμως
δεν πρόλαβε, καθώς ο πόλεμος έφτανε στο
τέλος του.
Το 1940 πήγε στην Ελλάδα για να
δουλέψει. Όταν έγινε η εισβολή της
φασιστικής Ιταλίας του Μουσσολίνη στην

υπεράσπισης δύο Κύπριοι φοιτητές της
Γεωπονικής, ο Πολεμής Ακύλας και ο
Κυριάκος Μάτσης.
Το δικαστήριο επέβαλε τη θανατική
καταδίκη σε 11 κατηγορούμενους. Με τη
βαρύτερη ποινή (τετράκις εις θάνατον)
τιμωρήθηκε ο Δρουσιώτης. Μετά από
βασανιστική αναμονή πολλών εβδομάδων,
ο Δρουσιώτης πήρε χάρη, γιατί όντας
Κύπριος ήταν Άγγλος υπήκοος. Μαζί
του γλύτωσαν την εκτέλεση και οι
συγκατηγορούμενοι του. Ανάμεσά τους
και ο δεκαοκτάχρονος, τότε, Πολυχρόνης
Μίσσιος. Ο Δρουσιώτης ήταν 6 χρόνια
στην εξορία μέχρι το 1954 που γύρισε
στην Κύπρο. Στο μέλλον θα γράψουμε
ακόμα περισσότερα για την ζωή και την
δράση του Γιάννη Δρουσιώτη.
Στις 19 Οκτωβρίου του 1944 έπεσε
μαχόμενος ο Κύπριος αντάρτης του
ΕΛΑΣ, Ανδρέας Δρουσιώτης, σε μάχη
ενάντια σε Ναζί και ταγματασφαλίτες στο
χωριό Κούκος Πιερίας.
Ο Ανδρέας Δρουσιώτης καταγόταν από τη
Λεμεσό, όπου γεννήθηκε το 1916. Ήταν
μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος
Κύπρου (ΚΚΚ) που ιδρύθηκε το 1926
στην Λεμεσό. Σπούδασε μηχανικός
ηλεκτρολόγος στο Βέλγιο. Το 1938, με
το τέλος των σπουδών του, προσπάθησε
να μεταβεί στη Ισπανία για να πολεμήσει
σαν εθελοντής στις διεθνείς ταξιαρχίες

Ελλάδα, κατατάχθηκε σαν εθελοντής και
πολέμησε στα μέτωπα της Μακεδονίας
μέχρι την Αλβανία.
Αργότερα όταν έγινε η εισβολή των Ναζί
στην Ελλάδα, συνελήφθη με την κατηγορία
ότι υποκίνησε κάποιον Γερμανό για
λιποταξία. Πέρασε στρατοδικείο όπου
αθωώθηκε και αμέσως βγήκε στο βουνό
αφού είχε βγει διαταγή των Ναζί να
ξανασυλληφθεί. Ήταν ήδη μέλος του
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.
Ξεχωρίζει για την μαχητικότητα και τις
ικανότητες του και γίνεται καπετάνιος
λόχου σαμποτέρ μεραρχίας του ΕΛΑΣ.
Στις 12 Οκτωβρίου ο ΕΛΑΣ
απελευθέρωσε την Αθήνα, όμως στην
βόρεια Ελλάδα γίνονταν ακόμα μάχες με
τους ναζί που έντρομοι έφευγαν καίγοντας
τα πάντα στο πέρασμα τους. Στη μάχη για
την κατάληψη του οχυρού των ναζί κοντά
στο σταθμό Αλική Πιερίας, σκοτώθηκε
λίγο πριν την νίκη και απελευθέρωση όλης
της Ελλάδας.
Το όνομα του είναι στο μνημείο αφιέρωμα
στους ήρωες μπουρλοτιέρηδες του ΕΛΑΣ
Ολύμπου 1941-1945, που βρίσκεται στην
κοιλάδα των Τεμπών.
Ένας Τουρκοκύπριος στον ΕΛΑΣ
Κάτι που πολύ λίγοι γνωρίζουν εδώ στην
Κύπρο είναι ότι από τα πρώτα μέλη του
ΕΑΜ και μαχητής του ΕΛΑΣ, ήταν
ένας Τουρκοκύπριος, ο Μεχμέτ Αλή, με
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το ψευδώνυμο Μιχάλης Παπακώστας ή
«Μαύρος» (ως μελαψός) από τη Χρυσοχού,
της επαρχίας Πάφου.
Παρόλο που κατατάχτηκε αναγκαστικά
λόγω αποικιοκρατίας στο “Κυπριακό
Σύνταγμα” του βρετανικού στρατού,
(όπως όλοι οι Κύπριοι εξάλλου τότε) στις
10 Ιουνίου 1940, αργότερα με την ίδρυση
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οργανώθηκε
και εξελίχτηκε σε ηγετική μορφή της
αντίστασης στη περιοχή όπου έδρασε.
Μετά τη ναζιστική εισβολή κατέληξε
στη Σαϊδόνα, ανατολικά της Καλαμάτας,
επικεφαλής επτά Κυπρίων στρατιωτών.
Εκεί επέδειξε ηγετικές ικανότητες και
κατέκτησε την αποδοχή των κατοίκων,
ενώ το όνομά του έγινε ξακουστό για
κατορθώματά του.
Αφού πρώτα αφόπλισαν ομάδα ντόπιων
συνεργατών των κατακτητών (στην
Πελοπόννησο
τους
αποκαλούσαν
«ιταλορουφιάνους»), οι κάτοικοι της
Σαϊδόνας και οι Κύπριοι υπό τον «Μαύρο»,
απέκρουσαν με επιτυχία ένα ιταλικό τμήμα
που επιτέθηκε στην κοινότητα, στις 27
Μαρτίου 1942. Ήταν μια από τις πρώτες
νικηφόρες μάχες στην υπόδουλη Ελλάδα
εναντίον των Ιταλών φασιστών, που
επανήλθαν ενισχυμένοι στις 29 Μαρτίου
και έκαψαν αρκετά σπίτια και περιουσίες
στο επαναστατημένο χωριό.
Ο «Μαύρος» με την ομάδα του
αποσύρθηκε σε ψηλότερα λημέρια, ενώ
οι Έλληνες συμπολεμιστές του, υπό το
βάρος των αντιποίνων, πίστεψαν στις
ιταλικές υποσχέσεις για αμνήστευση και
παραδόθηκαν. Όσοι πήραν μέρος στη
μάχη καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές
και κάποιοι εκτελέστηκαν. Ήταν η πρώτη
αντιστασιακή ενέργεια στην περιοχή.
Πέρα από το βαρύ τίμημα που πλήρωσε
η Σαϊδόνα, ο κλοιός γύρω από τον
«Μαύρο» στένεψε γρήγορα. Οι Ιταλοί
επέβαλαν βαριές ποινές σε χωρικούς
που κατηγορήθηκαν ως τροφοδότες του
Κύπριου αντάρτη και τελικά συνελήφθη
ύστερα από προδοσία, μαζί με την
Ελληνίδα συντρόφισσά του, κοντά στη
Θουρία, βόρεια της Καλαμάτας, το
καλοκαίρι του 1942.
Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε
στα τέλη Ιουλίου 1942, στην Τρίπολη. Στο
Στρατιωτικό Κοιμητήριο Φαλήρου, που
υπάρχει σήμερα ο τάφος του, αναφέρεται
με τον στρατιωτικό αριθμό CY 2396,
ημερομηνία κατάταξης στο “Κυπριακό
Σύνταγμα” του βρετανικού στρατού τις 10
Ιουνίου 1940, ονοματεπώνυμο Ali Ahmet
του Mehmet και ημερομηνία θανάτου τις
15 Αυγούστου 1942.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ
Του Πέτρος Παπαπολυβολίου
Συμπληρώθηκαν πριν από μερικές
εβδομάδες 75 χρόνια από τον θάνατο
στην Πιερία του Ανδρέα Δρουσιώτη,
τον Οκτώβριο του 1944, τις μέρες που
αποχωρούσαν ντροπιασμένοι και ηθικά
ηττημένοι οι Γερμανοί από την Ελλάδα,
ύστερα από 42 μήνες φασιστικής κατοχής.
Ο Ανδρέας Δρουσιώτης γεννήθηκε στη
Λεμεσό και ήταν ο πρωτότοκος γιος του
γυμνασιάρχη της πόλης Αργυρού Δρουσιώτη,
(1912-1940) εθελοντή πολεμιστή στη
Μακεδονία των Βαλκανικών Πολέμων και
πρωταγωνιστή της εθνικής κίνησης (ήταν,
ανάμεσα σε άλλα, μέλος της ΕΡΕΚ, το 1931,
και από τους ιδρυτές του ΚΕΚ, το 1943). Εκ
μητρός παππούς του Ανδρέα Δρουσιώτη,
από τον οποίο πήρε και το όνομά του, ήταν
ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, θρυλική μορφή
της ιστορίας της κυπριακής εκπαίδευσης,
εμβληματική μορφή και σύμβολο του
κυπριακού ενωτικού κινήματος, φανατικός
αντιβρετανός και θεμελιωτής της ελληνικής
παιδείας στη Λεμεσό.
Ο Ανδρέας έχασε τη μητέρα του πολύ νωρίς,
και μετά την αποφοίτησή του από το Ελληνικό
Γυμνάσιο Λεμεσού, σπούδασε στη Γάνδη,
στο Βέλγιο, ηλεκτρολόγος μηχανικός και
στη συνέχεια (1938-1939) έκανε πολύμηνη
πρακτική άσκηση στην Αγγλία. Από το 1940
εργαζόταν στο Ελληνικό Καλυκοποιείο,
στην Αθήνα. Αμέσως μετά την έκρηξη
του ελληνοϊταλικού πολέμου κατατάχθηκε
εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Έγινε
δεκτός στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
του Μηχανικού και ονομάστηκε έφεδρος
Ανθυπασπιστής των Διαβιβάσεων, στις
αρχές του 1941. Μετά τη γερμανική
προέλαση και την κατάρρευση του μετώπου
επέστρεψε στην Αθήνα, όπου προσλήφθηκε
σε μια γερμανική εταιρεία. Παράλληλα,
έγινε μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας
ΟΚΝΕ. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο
γερμανικό στρατοδικείο με την κατηγορία
της παρακίνησης Γερμανού στρατιώτη σε
λιποταξία. Αθωώθηκε και τον Ιανουάριο
του 1943 βγήκε στο βουνό, και συνέχισε
την ένοπλη δράση του στην Αντίσταση,
στις γραμμές του ΕΛΑΣ, στην περιοχή του
θεσσαλικού Ολύμπου. Χρησιμοποιήθηκε
ως μεταφραστής και συνοδός αξιωματικών
των συμμαχικών αποστολών (Βρετανών
και Αμερικανών), αλλά μετά από απαίτησή
του τοποθετήθηκε σε μάχιμη μονάδα.
Σκοτώθηκε κοντά στο χωριό Κούκος της
Πιερίας, στις 18/10/1944, πολεμώντας
τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους,
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ελάχιστες ώρες πριν από την απελευθέρωση
της περιφέρειας Ολύμπου. Τάφηκε στην
Τόχοβα της Πιερίας (σημερινή ονομασία
Τρίλοφος), μερικά χιλιόμετρα από την
Κατερίνη.
Στον μακεδονικό Όλυμπο είχε σημαντική
δράση στις ΕΑΜικές οργανώσεις και
ο νεότερος αδελφός του, Γιαννάκης
Δρουσιώτης, ένας από τους πρώτους δύο
φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που βγήκαν στα ένοπλα αντιστασιακά
σώματα στο βουνό. Παρότι τα δύο αδέλφια
βρέθηκαν πολύ κοντά, δεν κατάφεραν να
συναντηθούν στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μετά
τον θάνατο του Ανδρέα ο Γιαννάκης πέρασε
από την Τόχοβα και σκόρπισε λουλούδια
στον τάφο του αδελφού του.
Στα 1943, σε επιστολή του προς τον πατέρα
του, ο Ανδρέας Δρουσιώτης είχε γράψει και
τα εξής ανακοινώνοντας την έξοδό του στο
βουνό: «Βρίσκομαι στα βουνά αντάρτης από
τον περασμένο Γενάρη. Η Ελλάδα σήμερα
αγωνίζεται για την λευτεριά της όπως το
1821· μόνον που ο σημερινός αγώνας είναι
πολύ πιο συνειδητός και πολύ πιο καλά
οργανωμένος από τότε. (…) Θεωρώ τον
εαυτόν μου ευτυχέστατον που μου δίδεται
και μένα η ευκαιρία να παίξω κάποιο ρόλο και
να διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις σωματικές
και πνευματικές στον τιτάνιο αυτόν αγώνα,
που πρόκειται να αποφασίση για τις τύχες
του ελληνικού έθνους για τις γενεές που μας
έρχονται.»
Ο θάνατος του Ανδρέα Δρουσιώτη

μαθεύτηκε στη Λεμεσό τον Μάρτιο
του 1945. Ο πατέρας του πήρε δεκάδες
συλλυπητήρια γράμματα και μηνύματα
από όλη την Κύπρο, την Αίγυπτο και την
Ελλάδα και ο Δήμαρχος της Λεμεσού,
Πλουτής Σέρβας, γενικός γραμματέας
του ΑΚΕΛ, παλιός μαθητής του Αργυρού
Δρουσιώτη στο Γυμνάσιο, τίμησε με
σεβασμό τη μνήμη του Ανδρέα, στον οποίο
αφιέρωσε και ένα τεύχος του πληροφοριακού
δελτίου του Δήμου Λεμεσού. Ο Σέρβας,
πρώτος από τους Έλληνες Δημάρχους
της Κύπρου ανήγειρε το μνημείο των
ηρώων στην ομώνυμη Πλατεία, με τις
επιγραφές «Κύπρος». «Ελλάδα», «1821»,
«1940», «Στους ήρωες που θυσιάστηκαν
για τη λευτεριά της Κύπρου και της μάνας
Ελλάδας. Η Λεμεσός αφιερώνει» και «Ζήσε
πατρίδα μας δοξασμένη. Ξένε, αν πατήσης
τα χώματά της πέστης πως μένουμε εδώ
πεσμένοι πιστοί και πάντα στο πρόσταγμά
της»…
Σήμερα, το όνομα του Ανδρέα Δρουσιώτη
το συναντά ο διαβάτης στη θεία ηρεμία
της κοιλάδας των Τεμπών, δίπλα από το
πολυσύχναστο προσκύνημα της Αγίας
Παρασκευής, στο μνημείο «Για τους
μπουρλοτιέρηδες ήρωες του ΕΛΑΣ
Ολύμπου, 1941-1945». Το όνομα του
Λεμεσιανού ήρωα της Αντίστασης είναι το
ένατο στη σειρά. Σκοτώθηκε πολεμώντας
για τη «λευτεριά της μάνας Ελλάδας», πριν
από 75 χρόνια…

1941, ο Ανδρέας Δρουσιώτης στη Σχολή Εφέδρων Μηχανικών στην Ελλάδα (αριστερά 1ος,
3η σειρά)
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Σημ. Καλημέρα: Από το «Έπεσαν για τη
ζωή», τόμος 4γ, σελ. 152/153, έκδοση της
ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2002:
Δρουσιώτης
Ανδρέας
(ψευδώνυμο
Καρυοφύλλης). Μηχανικός ηλεκτρολόγος.
Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1916. Σπούδασε
στο Βέλγιο και Αγγλία. Μέλος του ΚΚ
Κύπρου. Στέλεχος του ΚΚΕ. Εθελοντής
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο της Αλβανίας.
Μέλος του ΕΑΜ Αθήνας. Διοικητής λόχου
του 5ου Συντάγματος της Ι Θεσσαλικής
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ και μετά καπετάνιος
λόχου σαμποτέρ του 50ου Συντάγματος

της Χ Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 18
Οκτώβρη 1944 στη μάχη για την κατάληψη
του γερμανικού οχυρού κοντά στο σταθμό
Αλικής Πιερίας.
Από το βιβλίο του Σαράντη ΠρωτόπαπαΚικίτσα «Χη Μεραρχία του ΕΛΑΣ –
Εθνική Αντίσταση στη Μακεδονία 19411944», Αθήνα 1978, σελ. 402:
«Οι τελευταίες οπισθοφυλακές των
Γερμανών» (απόσπασμα)
20 Οχτώβρη 1944: Τα τμήματα του 50ου
Συντάγματος με νυχτερινή έφοδο κατέλαβαν
και το φρούριο. Όλες οι αποθήκες με

πυρομαχικά και άλλα υλικά, χιλιάδες
βλήματα πυροβολικού, βλήματα όλμου,
νάρκες, αντιαρματικά βλήματα, αποθήκες
ρουχισμού, τροφίμων έπεσαν ανέπαφα στα
χέρια των τμημάτων μας. Στην προσπάθεια
για την κατάληψη του φρουρίου και στην
αχρήστευση της εμπυρευμάτωσης, πρώτοι
κινήθηκαν, ο Δρουσιώτης Ανδρέας (από την
Κύπρο), καπετάνιος του λόχου μηχανικούσαμποτέρ και ο Ψαλλίδας, ομαδάρχης
(από το Νεζερό). Τα δυο παλληκάρια
καταδιώκοντας τους Γερμανούς προς το
σταθμό Αλικής χτυπήθηκαν κι έπεσαν.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Της Μαρίας Παναγιώτου (maria.panayiotou@phileleftheros.com)
Μοναδικές εικόνες από μνημεία αλλά
και της καθημερινής ζωής των Κυπρίων
της περιόδου 1896-1901, αποκαλύπτει
το αρχείο του Γάλλου αρχαιολόγου
και ιστορικού τέχνης Καμίγ Ανλάρ που
εκτίθεται στο CVAR.
Εικόνες μιας άλλης εποχής, της Κύπρου
του Μεσαίωνα ζωντανεύει η έκθεση με
543 φωτογραφίες από το αρχείο του
Γάλλου αρχαιολόγου και ιστορικού
τέχνης Καμίγ Ανλάρ που παρουσιάζει το
Μουσείο του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας
Σεβέρη. Ανάμεσα στο φωτογραφικό υλικό
περιλαμβάνονται αρχαία μνημεία από
όλη την Κύπρο που έχουν καταστραφεί
τον εικοστό αιώνα, όπως το μοναστήρι
των Δομινικανών στην Αμμόχωστο και
το μοναστήρι St Francis στη Λευκωσία.
Επίσης το αρχείο ξεδιπλώνει εικόνες από
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της
εποχής σε πόλεις και χωριά της Κύπρου του
1896-1901, όπως το παζάρι της Λευκωσίας,
το πανηγύρι του Αποστόλου Βαρνάβα
στην Αμμόχωστο, τους πωλητές θυμαριού
και ψωμιού. Το αρχείο του Ανλάρ, όπως
εκτιμά η Ρίτα Σεβέρη, είναι το μεγαλύτερο
του είδους του και είναι η πρώτη φορά που
παρουσιάζεται στην Κύπρο. Ανάμεσα
στο υλικό περιλαμβάνονται και 45
φωτογραφίες που δόθηκαν στον Γάλλο
αρχαιολόγο από φίλους και συνεργάτες
του όπως τους Μαυροκορδάτο, Captain Young, Tano, Luigi Baldassarre,
Bellamy, Berthaud, E Deschamps και
Κόμη Jean de Kergorlay. Επιπλέον, 28
φωτογραφίες δεν είναι υπογεγραμμένες.
Όπως παρατηρεί η κ. Σεβέρη μέσα από
το υλικό αυτό «παρατηρούμε ακόμη ότι
εκείνη την εποχή οι Κύπριοι είχαν πιο
σκούρο χρώμα, λόγω ίσως των πολλών
Αφρικανών που ζούσαν στο νησί».
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Ο Γάλλος αρχαιολόγος είχε έρθει στην
Κύπρο το 1886 όπου
έκανε
ανασκαφές
και επανήλθε στο
νησί
άλλες
δυο
φορές
μέχρι
το
1901. Αποτέλεσμα
των επισκέψεων του
είναι το βιβλίο του
«‘L’ Art Gothique
et la Renaissance
en Chypre» («H
Γοτθική Τέχνη και
η Αναγέννηση στην
Κύπρο»- 1899) το
οποίο μεταφράστηκε
στα αγγλικά από τον
Σερ Ντέιβιντ Χαντ
και εκδόθηκε με
τίτλο «Gothic Art
and the Renaissance
in Cyprus» (Trigraph, 1987).
Πώς έφτασε όμως το αρχείο του Καμίγ
Ανλάρ στην Κύπρο; Το 2004 επισκέφθηκε
την Κύπρο ο εγγονός του Κριστιάν Ανλάρ,
ο οποίος ζήτησε να συναντηθεί με την
κυρία Σεβέρη. Είχε διαβάσει το βιβλίο
της «Ταξιδιώτες ζωγράφοι στην Κύπρο»
και της ζήτησε να τον καθοδηγήσει να
επισκεφθεί τα μνημεία που είδε ο παππούς
του. Η ίδια τον ξενάγησε μαζί με την
γυναίκα του σε όλη την Κύπρο. «Στη
συνέχεια της γνωριμίας μας ο Κριστιάν
με φιλοξένησε στο σπίτι του στη Γαλλία
το 2006 όπου μου έδειξε το γραφείο
του παππού του με τις φωτογραφίες του
αρχείου του. Εγώ του είπα πως αν σκεφτεί
να πουλήσει το αρχείο ενδιαφέρομαι
και μου απάντησε πως θα ήθελε πολύ να
επιστρέψουν οι φωτογραφίες στην Κύπρο.

Όμως το 2016 έμαθα ότι το αρχείο

πωλείτο σε μια δημοπρασία στη Γαλλία.
Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι ο
ίδιος ήταν σε ίδρυμα και ότι τα παιδιά του
αποφάσισαν να το πωλήσουν χωρίς να τον
ρωτήσουν. Τελικά επειδή ήθελε πολύ να
έρθει στην Κύπρο το αρχείο, μου έστειλε
5000 χιλιάδες ευρώ για να το αγοράσω. Η
αξία του βέβαια ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η
αγορά του έγινε δυνατή με τη γενναιόδωρη
συνεισφορά φίλων και υποστηρικτών του
μουσείου όπως της δρ Αϊλά Γκιουρέλ και
του δρα Μάριου Σαρρή όπως και άλλων
που προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι.
Ο Κριστιάν ήθελε να έρθει στα εγκαίνια
της έκθεσης στην Λευκωσία, όμως λίγες
μήνες προηγουμένως με ειδοποίησαν τα
παιδιά του ότι πέθανε» λέει η κ. Σεβέρη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
O ΔΙΣΚΟΣ «ΓΕΝΕΣΙΣ» ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΛΙΚΑ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ !
Λίγα λόγια για τον Γ. Βολίκα: Φωτογραφία Kris Tsiakiris

Ο

Γιώργος Βολίκας γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1991 και
είναι Έλληνας μουσικοσυνθέτης.
Ο πρώτος του προσωπικός δίσκος «Γένεσις» έχει κυκλοφορήσει σε
Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη, Γερμανία και Αρμενία, περιλαμβάνοντας
δέκα δικές του οργανικές συνθέσεις.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην μουσική του, έχει η μελωδία και το πιάνο !
Οι συνθέσεις του, έχουν μεταδοθεί από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς της Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά και Ευρώπης, ενώ
επιπρόσθετα οι εφημερίδες «Εθνικός Κήρυξ» στην Νέα Υόρκη, «The
Montreal Greek Times» στο Μόντρεαλ ,«Ο Κόσμος» στο Σύδνεϋ και η
«China Greece Times» (Ελληνο-Κινεζική εφημερίδα), έχουν αναφερθεί
στο καλλιτεχνικό έργο του συνθέτη.
Έχει παρουσιάσει ζωντανά τις συνθέσεις του στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, στο Φεστιβάλ «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι», στο Aegean Arts International Festival Κρήτης, στο Poros Arts Festival, ενώ
επιπλέον έχει συνθέσει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και για την
Επίσημη Διαφημιστική Καμπάνια του Συλλόγου «Ο Καλός ΣαμαρείτηςΚακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού».
Η σύνθεσή του «Γένεσις», έχει πλαισιώσει μέρος της τηλεοπτικής
εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη» στην Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόρασης 1, σε σκηνοθεσία Τάσου Μπιρσίμ.
«Πιστεύω» του είναι πως «δεν επιλέγει ο δημιουργός την στιγμή της έμπνευσης, αλλά η έμπνευση είναι αυτή που επιλέγει το πότε και αν θα έρθει στο
δημιουργό».
Επίσημη Ιστοσελίδα:giorgosvolikas.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Τασούλα Ζησάκη-Healey
Κ: Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν
και επηρεάζουν τις συνθέσεις σας; Όταν
δημιουργείτε μουσική, έχετε κάποιο
συγκεκριμένο κοινό στο μυαλό σας;
Δεν σας κρύβω πως είμαι ένας
μουσικοσυνθέτης, ο οποίος δεν προτιμά να
δημιουργεί μουσική «κατά παραγγελία».
Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι
πάντοτε εφικτό, όπως για παράδειγμα
όταν καλείσαι να συνθέσεις μουσική για
μία θεατρική παράσταση. Συνθέσεις
μου που αρέσουν τόσο σε εμένα, όσο
και στον κόσμο, έχουν δημιουργηθεί
τις περισσότερες φορές σε εξαιρετικά
σύντομο χρονικό διάστημα και αβίαστα.
Υπήρχε η έμπνευση, με τη βοήθεια του
Θεού πρωτίστως.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, θεωρώ πως
είναι λανθασμένη η σκέψη να δημιουργείς
μουσική έχοντας συγκεκριμένο κοινό στο
μυαλό σου. Δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ
των προτέρων ποιον θα αγγίξει η μουσική
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σου !
Κ: Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας
μουσικοσυνθέτες (Έλληνες και ξένοι);
Είναι πάρα πολλοί ! Ενδεικτικά θα
μου επιτρέψετε να αναφέρω τους Μάνο
Χατζιδάκι, Βαγγέλη Παπαθανασίου,
Γιάννη Σπανό, Σταμάτη Σπανουδάκη,
Μίμη Πλέσσα, Ευανθία Ρεμπούτσικα,
Yanni, Yiruma, Αstor Piazolla.
Είναι λογικό ένας νέος δημιουργός
να επηρεάζεται από καταξιωμένους
μουσικοσυνθέτες. Είναι σημαντικό όμως
με την πάροδο του χρόνου, να αποκτήσει
τη δική του χαρακτηριστική μουσική
ταυτότητα!
Θα ήταν ευχής έργον να αντέξει η μουσική
μου στο χρόνο !
Κ: Ο πρώτος σας δίσκος, φέρει τον τίτλο
«Γένεσις». Θα θέλατε να μας κάνετε μία
σύντομη περιγραφή της δισκογραφικής
σας
δουλειάς;
(Φωτογραφία:
Χειρόγραφη Παρτιτούρα της σύνθεσης

«Waltz for Piano» του μουσικοσυνθέτη
Γ. Βολίκα)
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την
περιγραφή του δίσκου με τις συνθέσεις
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μου «Nektar» και «Waltz for Piano».
Πρόκειται για τις δύο πιο αγαπημένες μου
δημιουργίες και αναφέρονται στο γνωστό
χορό Waltz (Βαλς, ρυθμός ¾).
Στην
συγκεκριμένη
δισκογραφική
δουλειά, θα συναντήσει ο ακροατής τις
συνθέσεις «Dystopia», «Αναχώρηση»,
«Ταξίδι δίχως προορισμό» και «Le lacrime del momento» (Τα δάκρια της
στιγμής). Και οι τέσσερις αυτές συνθέσεις
έχουν ως κοινό παρανομαστή τον
αποχωρισμό. Στην ουσία όταν συνέθετα
τις προαναφερθείσες μελωδίες, είχα στο
μυαλό μου τους ανθρώπους που λόγω
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών,
«εγκαταλείπουν» τη χώρα τους, με σκοπό
ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό μέλλον.
Η σύνθεση «Γένεσις», συμβολίζει την
αρχή της δημιουργίας της πρώτης μου
δισκογραφικής δουλειάς. Οι έντονες
ρυθμικές αλλαγές της εν λόγω μελωδίας,
αναφέρονται
στη
διαδρομή
της
ολοκλήρωσης αυτού του δίσκου, η οποία
άλλες φορές ήταν βατή και άλλες φορές
ήταν δύσβατη.
«Tempo…Bolero»: Πρόκειται για μία
εύθυμη σύνθεση, η οποία αναφέρεται στο
πόσο χαρούμενοι οφείλουμε να είμαστε
για τα απλά αγαθά που έχουμε στη ζωή
μας.
Ο δίσκος ολοκληρώνεται με τις μελωδίες
«Amanda»
και
«Venezia»,
που
αποτελούν τον προπομπό της επόμενης
δισκογραφικής μου δουλειάς.
Κ: Είναι αλήθεια ότι το πιάνο απαιτεί
υπομονή και επιμονή για να το
«κατακτήσεις»; Τί είναι αυτό που σας
έκανε να αγαπήσετε το συγκεκριμένο
μουσικό όργανο; (Φωτογραφία: ΆνναΜαρία Συνιοράκη)
Νομίζω πως σε όλους τους τομείς πρέπει
να έχεις υπομονή και θέληση, ώστε να
εξελιχθείς ουσιαστικά ! Το ίδιο ισχύει και
στην μουσική. Ποτέ δε θα φτάσεις στο

σημείο που θα γνωρίζεις τα πάντα, κάθε
μέρα θα μαθαίνεις και κάτι νέο.
Για ‘μένα το πιάνο είναι η προέκταση
του εαυτού μου, εδώ και χρόνια είμαστε
συνοδοιπόροι. Μέσα από αυτόν τον
γλυκό και οικείο ήχο του συγκεκριμένου
οργάνου, μου δίνεται η δυνατότητα να
δημιουργώ τις δικές μου συνθέσεις.

τον νου, όσο και τη ψυχή του. Ίσως κάποια
παιδιά με αυτόν τον τρόπο, ανακαλύψουν
την μουσική τους κλίση, κάτι το οποίο
διαφορετικά μπορεί και να μην προκύψει
μελλοντικά.
Κ: Ολοκληρώνοντας την συνομιλία
μας, θα ήθελα να ενημερώσω τους
αναγνώστες μας, ότι ο δίσκος «Γένεσις»,

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τόσο τους γονείς μου οι
οποίοι με στηρίζουν καθοριστικά, όσο και
τους Γιάννη Άννινο και Σταύρο Καρτάκη
(καθηγητές μου στην σύνθεση και την
ενορχήστρωση), για την σημαντική
συμβολή τους στην μέχρι σήμερα μουσική
μου εξέλιξη και πορεία.
Κ: Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα έπρεπε
να είναι ο ρόλος της μουσικής στην
παιδεία;
Πιστεύω ότι στην καθημερινότητα του κάθε
μαθητή, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η
μουσική παιδεία ως κύριο μάθημα και όχι
ως δευτερεύον.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το κάθε
παιδί να έχει ουσιαστική επαφή με το
χώρο τη μουσικής, καλλιεργώντας τόσο

κυκλοφορεί στην Τσεχία με το τεύχος
Φεβρουαρίου του περιοδικού μας.
Ποια είναι τα συναισθήματά σας και
τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους
αναγνώστες;
Κα Ζησάκη-Healey, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω θερμά, για την ευκαιρία που
μου δίνετε να κυκλοφορήσει η πρώτη μου
δισκογραφική δουλειά στην Τσεχία, με το
περιοδικό «Καλημέρα» !
Εύχομαι η ομογένεια και οι αναγνώστες
του εν λόγω περιοδικού, να με γνωρίσουν
καλύτερα μέσα από την μουσική μου και
θα ήταν μεγάλη μου χαρά να μου δοθεί
η ευκαιρία στο μέλλον, επισκεπτόμενος
την Πράγα, να παρουσιάσω ζωντανά
στο πιάνο τις συνθέσεις μου !
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος !

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣΕ
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΕΤΡΟ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
Της Άννας Κεφαλέλη
Ένας καλός μου φίλος, μου τηλεφώνησε
πριν λίγες μέρες : «Να, κάτι χειρόγραφα
έχω στα χέρια μου και θέλω να στα δώσω».
Τι… και Πως… άρχισα να ρωτάω. Με τη
χαρά ενός μικρού παιδιού ζήτησα να μου
τα στείλει. Γρήγορα έφτασε ο φάκελος στα
χέρια μου.
Πέτρος Ζαρκογιάννης διαβάζω πάνω,
πάνω. Έπιασα το διάβασμα των σημειώσεων
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και δεν έλεγα να σταματήσω.
Σκεφτόμουνα ότι πρέπει να γνωρίσω
αυτόν που τα έγραψε και σύντομα
μάλιστα.
Η μεγάλη στιγμή έφτασε και σήμερα
23/10/2019
ανταμώσαμε. Εκεί,
στη γειτονιά του πήγα και έξω, σ’
ένα τραπεζάκι καφενείου καθίσαμε.
Με περίμενε ο Πέτρος με ένα μικρό
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φακελάκι με παλιές φωτογραφίες στα χέρια.
Συστηθήκαμε. Από κοντά έβλεπα έναν
μικρόσωμο άντρα με άσπρα μαλλιά και
ζεστό χαμόγελο. Του έσφιξα το χέρι.
-Καλώς σε βρήκα σύντροφε είπα ντροπαλά.
-Χαίρομαι για την γνωριμία μας και το
αντάμωμά μας μου λέει.
Δύο κουβέντες ακόμα είπαμε και το μάθημα
Ιστορίας άρχισε. Με το «ήρθα να τα πω»
άρχισε την κουβέντα μας.
- «Ήρθα να μιλήσω για το ΧΤΕΣ. Είμαι
92 χρονών. Δε θέλω να τα πάρω μαζί
μου… Εικόνες, εμπειρίες και ιστορικά
γεγονότα έζησα από παιδί. Έζησα την
Κατοχή και τον Εμφύλιο. Είδα πολλά…
Έγραψα μόνο αυτά που με σημάδεψαν
στην ψυχή και στο κορμί μου»…
-Ναι Πέτρο, ήρθα να σε ακούσω. Είσαι από
τη γενιά των γονιών μου, της Κατοχής, του
Εμφυλίου και της Πολιτικής Προσφυγιάς.
Θέλω να σε ακούσω και όπως βλέπεις
κρατώ χαρτί και μολύβι.
Δεν πρόλαβα να τελειώσω και ο Αγωνιστής
Πέτρος άρχισε την Ιστορία… λες και πάτησε
ένα κουμπί και όλα έρχονταν, έτρεχαν σαν
το νερό και πέφτανε στο χαρτί. Ούτε που
πρόλαβα να του πω κάτι παραπάνω. Άρχισε
να μιλάει και δεν έπαιρνα τα μάτια μου από
πάνω του. Μιλούσαν και τα μάτια του και
έτρεχα να προλάβω. Έκοβα και την ανάσα
μου για να μην χάσω ούτε ένα ΚΑΙ. Με
μια ιστορία που δεν έγραψε στα χαρτιά
του ξεκίνησε και με ξάφνιασε. Εγώ ούτε
κιχ πρόλαβα να κάνω και έτρεχα να τον
φτάσω. Τα ηχογράφησα κιόλα για να ακούω
αργότερα και ζωντανά τη φωνή του.
Ο λόγος στον αγωνιστή Πέτρο είναι,
έλεγα στον εαυτό μου. Αυτά γράφω απόψε
και το μυαλό μου είναι ακόμα εκεί στην
ανεπανάληπτη στιγμή που έζησα κείνο το
απόγευμα. Δεν περιγράφω τα συναισθήματά
μας. Στιγμές από την ιστορία του Πέτρου
και του τόπου μας γράφω και στέκομαι
μόνο σ’ αυτό:
«Στο χωριό Σπήλαιο των Γρεβενών
γεννήθηκα και μεγάλωσα. Μικρό χωριό
ήταν και αγρότες οι πολλοί. Ακούγαμε
για τον ερχομό των Γερμανών και τα
εγκλήματά τους. Είχαμε τον φόβο αλλά
δεν τους βλέπαμε στην περιοχή μας. Ήρθε
όμως και η σειρά μας.
Στις 11 με 12 Ιουλίου του 1944 έρχονται
οι Γερμανοί στο χωριό μου και άρχισαν
να μαζεύουν κόσμο. Παίρνουν 14 άντρες,
ανάμεσά τους ο πατέρας μου, και δύο
παιδιά. Ο ένας είμαι εγώ, δεκαέξι χρονών
και έδειχνα πολύ μικρότερος. Ο άλλος
ήταν μόνο δεκατεσσάρων χρονών. Είχαν
αποφασίσει οι Γερμανοί. Μας παίρνανε για
εκτέλεση. Ξεκινήσαμε για το άγνωστο και
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με το χάρο μαζί μας. Μας έβγαλαν κάπου
έξω από το χωριό. Φτάσαμε σε κάτι λιβάδια.
Ήταν ανοιχτό το μέρος και κάπου εκεί
μας περίμενε μια μικρή ομάδα Γερμανών.
Ίσως εδώ να ήταν και το ραντεβού τους
με μας… Δεν ξέρω τι σκοπό είχαν και αν
εμάς περιμένανε μόνο. Βλέπω όμως πως
οι Γερμανοί που μάς συνοδεύουν μιλάνε
με τους Γερμανούς που μάς περίμεναν
εκεί. Στο ξέφωτο αυτό γίνεται μια σύντομη
συνεννόηση μεταξύ τους. Αποφασίζουνε
για μας. Εκτέλεση. Ναι Εκτέλεση. Σε λίγο
ήρθε ένας Γερμανός και με αρπάζει απ’
τον πατέρα μου. Κρατούσα σφιχτά το χέρι
του πατέρα μου και έτρεμα ολόκληρος. Ο
άλλος Γερμανός άρπαξε το δεύτερο παιδί.
Ξαδερφάκι μου ήταν και γιος του προέδρου
του χωριού μας. Μας βάλανε στη φάλαγγα
των Γερμανών που είχε στηθεί σε μικρή
απόσταση από εδώ. Διάλεξαν και τον τόπο
της εκτέλεσης. Ένα μικρό άνοιγμα από τη
μια μεριά και ένας γκρεμός από την άλλη.
Στην άκρη του γκρεμού αραδιάσανε τους
άντρες. Δεκατέσσερα κορμιά στημένα
στην άκρη του γκρεμού και έτοιμοι οι
Γερμανοί να τους σημαδέψουν. Πώς να σου
περιγράψω, Άννα μου, τούτη την εικόνα;
Έκλαιγα με το ξαδερφάκι μου και θολά τους
βλέπαμε. Απέναντί μας έχουμε στημένους
τους 14… μαζί και τους πατεράδες μας.
Βουβό το κλάμα μας ήταν και δίπλα στους
Γερμανούς εκτελεστές μάς βάλανε. Και από
τον φόβο μας έτρεμαν τα πόδια μας και όλο
το κορμί μας. Έβλεπα πως έρχεται η σειρά
μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Όλα ήταν
έτοιμα.
Στήσανε το σκηνικό, άπλωσαν τα όπλα
τους οι Γερμανοί και τους σημαδεύανε.
Ό πρώτος κρότος του οπλοπολυβόλου
ακούστηκε. Πέφτει ο πρώτος νεκρός από
τους αραδιασμένους στο γκρεμό. Είναι
ο πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου και
Πρόεδρος του χωριού και μπαμπάς του
δεύτερου παιδιού. Κάποια εμπλοκή του
όπλου έχουνε οι Γερμανοί και τα χάσανε.
Θορυβήθηκαν και αναστατώθηκαν για
την εμπλοκή του όπλου… Τότε βρήκαν
τη στιγμή οι δικοί μας άνθρωποι και
πήδηξαν στο γκρεμό για να γλυτώσουν.
Κατρακύλησαν και σκόρπισαν όπου, όπου
οι δικοί μας. Λυσσασμένοι έτρεχαν οι
Γερμανοί από πίσω τους. Τους κυνηγούσαν
από εδώ και από εκεί μέχρι τον ποταμό
Βενέτικο… Πιάσανε και δύο - τρεις και τους
εκτέλεσαν επί τόπου. Που να το χωνέψουν
αυτό οι Γερμανοί. Αλλιώς το σκέφτονταν
και αλλιώς τους βγήκε. Διάλεξαν το μέρος
αυτό με τον γκρεμό για να σκοτώνουν
έναν, έναν τους άνδρες, για να πέφτουν
στο γκρεμό και να μην τους βρούνε ούτε

οι δικοί τους. Έτσι γλυτώσανε οι δέκα του
χωριού μου. Είχαμε όμως τέσσερα θύματα
και πόνο μεγάλο.
-Ο θείος;;; Όνομα;;; Τον διακόπτω για λίγο,
μια ανάσα να πάρει θέλω.
-Ο θείος μου λέγονταν Ζαρκογιάννης
Δημήτρης και ήταν Πρόεδρος του χωριού
μας και πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου.
-Πες μου λίγα και για τον πατέρα σου…
-Ο πατέρας μου είχε φτάσει μέχρι το
Σαγγάριο ποταμό με τον Πλαστήρα, τότες,
στην Μικρά Ασία… και ήρθαν τώρα οι
Γερμανοί στο Σπήλαιο των Γρεβενών να
τον σκοτώσουν… Φαντάζεσαι τι γινότανε;
Φαντάζεσαι τι καταστάσεις ζούσαμε; Αυτή
η κατάσταση φούσκωσε την οργή μας…
Και από εδώ και πέρα ήρθε το πρώτο
ξεκίνημα του Αγώνα μας.
-Τι έγινε με σένα;
-Εμένα και τον ξάδερφό μου, μάς πήραν οι
Γερμανοί μαζί τους. Περπατούσαμε μια,
μιάμιση ώρα ώσπου κάπου σταματήσαμε.
Γύρω μας έβλεπα μικρά χωραφάκια,
αμπελάκια, λίγα δέντρα και μικρά,
διάσπαρτα καλύβια. Ίσως θέλανε να
ξεκουραστούν. Δεν ξέρω τον σκοπό τους.
Σκόρπισαν για λίγο οι Γερμανοί εκεί μέσα
στο αμπέλι και όλο κάτι ψάχνανε. Εμάς
μας άφησαν και κουβέντα δεν μας είπαν.
Μικρά μας έβλεπαν και μαραμένα. Εκείνη
την ημέρα είχε και πολύ ζέστη και το
μεσημέρι που φτάσαμε ήταν η μέρα ακόμα
πιο ζεστή. Κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε
και μίλησαν τα μάτια μας. Εμείς βρήκαμε
την ευκαιρία και κάναμε σαν τα μικρά
παιδιά που κοιτάνε πότε αριστερά και πότε
δεξιά πριν κάνουν κάποια κίνηση. Την
κοπανήσαμε και ό,τι γίνει ας γίνει είπαμε…
Τρέχαμε και πιάναμε σκιές, ψάχναμε μέρος
να κρυφτούμε. Κρυμμένοι κάτω από φύλλα
και μικρά κλαδιά περιμέναμε να φύγουν.
Μπορείς να φανταστείς. Ούτε η καρδιά
μας χτυπούσε. Όλα γύρω μας μαύρισαν.
Νιώθαμε τα χέρια των Γερμανών να μας
αρπάζουν. Νιώθαμε την καυτή ανάσα τους
δίπλα μας και ακούγαμε τον κρότο του
πολυβόλου τους. Η σειρά μας ήταν… και
παράταση θέλαμε… Να γλυτώσουμε το
βόλι τους κι ας μην τους κάναμε τίποτα.
Μάς έψαχναν εκεί γύρω και σε λίγο
έφυγαν οι Γερμανοί. Την σκαπουλάραμε.
Γλυτώσαμε εκείνη τη μέρα. Φύγαμε όσο
πιο μακριά από αυτούς. Μάς πήρε όμως
αργότερα η μπόρα του 1946-1949 με τις
συνέπειες που ακολούθησαν. Γλυτώσαμε
από την εκτέλεση, δεν γλυτώσαμε όμως από
τα σημάδια του Εμφυλίου…
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ (KATIOUSA.GR)
Η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη κι
όμως δεν υπάρχει κάποιο επίθετο που
να δηλώνει θαυμασμό και να μην βρήκε
μια θέση μπροστά από το όνομα του
Βασίλη Χατζηπαναγή. Αν κάθε άνθρωπος
έρχεται στη ζωή μ’ έναν προορισμό, τότε
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο
Βασίλης Χατζηπαναγής δεν έφτασε στον

ιστορία με ανεξίτηλα γράμματα.
Παιδί πολιτικών προσφύγων που κατέφυγαν
στη φιλόξενη Τασκένδη (πρωτεύουσα της
Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας
του Ουζμπεκιστάν) μετά τον εμφύλιο, ο
Βασίλης Χατζηπαναγής γεννήθηκε στις 26
του Οκτώβρη 1954. Από το γήπεδο της
γειτονιάς του όπου πρωτόπαιξε μπάλα,

δικό του. Ο Χατζηπαναγής γεννήθηκε για
μεγάλα πράγματα, ακόμα μεγαλύτερα από
όσα του επιτράπηκε να κάνει, κλεισμένος
στα στενά ποδοσφαιρικά όρια της μικρής
και μίζερης Ελλάδας. Ίσως αν οι συνθήκες
ήταν διαφορετικές, αν οι επιλογές του, ποιος
ξέρει… όμως η ιστορία δεν γράφεται με
ίσως και ο «Βάσια» ή «Νουρέγιεφ», έγραψε
τη δική του αθλητική – ποδοσφαιρική

ξεχώρισε για το ταλέντο του και σε ηλικία
17 ετών παίζει στη μεγάλη κατηγορία
του Ουζμπεκιστάν. Σχεδόν αμέσως τον
καλούν στην εθνική ομάδα των εφήβων και
παίζει σε επίσημο αγώνα με τα χρώματα
της Σοβιετικής Ένωσης (συνολικά έξι
συμμετοχές). Αυτή η συμμετοχή, λόγω
των αυστηρών διεθνών κανονισμών (καμιά
σχέση με σήμερα που οι αθλητές μπορούν

να αλλάζουν υπηκοότητα όπως την
αθλητική τους φόρμα), θα του στερήσει
στη συνέχεια το δικαίωμα να παίξει στην
Εθνική Ελλάδας.
Το 1976 είναι ήδη καταξιωμένος
ποδοσφαιριστής, όταν φτάνει στην Ελλάδα
και στη Θεσσαλονίκη, αφού ο Ηρακλής
θα κερδίσει τον Ολυμπιακό στα σημεία
και θα είναι αυτός που θα αποκτήσει τον
«Νουρέγιεφ».
Το ιδιόμορφο καθεστώς του ελληνικού
ποδοσφαίρου («δωδεκαετίες», συμβόλαια
που «αλυσόδεναν» το μέλλον των αθλητών
κλπ.) και η στενομυαλιά των παραγόντων,
θα κρατήσουν «δεμένο» στη μακεδονική
γη τον μεγάλο μπαλαδόρο και δεν θα του
επιτρέψουν να «πετάξει» με μεταγραφή,
σε κάποια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού,
που θα του άνοιγε την πόρτα στην
παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση.
Όμως ακόμα περισσότερο από αυτό, όπως
κατ’ επανάληψη έχει πει ο ίδιος, θα του
στοιχίσει που δεν θα μπορέσει να παίξει
στην εθνική ομάδα της Ελλάδας:
«Το 1984 έπαιξα με τη Μικτή Κόσμου σε
ένα παιχνίδι στη Νέα Υόρκη απέναντι στη
Νιου Γιορκ Κόσμος. Είχα για συμπαίκτες
το Μπεκενμπάουερ, τον Κίγκαν, τον
Μάριο Κέμπες. Ήταν τεράστια εμπειρία.
Είναι να γελάς αν σκεφτείς πως σε καλούν
στην Μικτή Κόσμου και δεν μπορείς να
παίξεις στην Εθνική ομάδα της πατρίδας
σου. Με ρωτούσαν οι συμπαίκτες μου
γιατί δεν έπαιζα στην εθνική, τους
εξήγησα την κατάσταση και τους φάνηκε
πρωτάκουστο»…

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ – ΤΕΝΙΣ
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΕΙ;
https://www.iellada.gr/
Ο παππούς του κορυφαίου Έλληνα
τενίστα ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής
του παρελθόντος στην πρώην Σοβιετική
Ένωση και έχει κάτι κοινό πλέον με τον
διάσημο εγγονό του.
Ο αθλητισμός και η ζωή «σκαρώνουν» τις
πιο ωραίες συμπτώσεις και γενικά στην
περίπτωση του Σεργκέι Σαλνίκοφ και του
Στέφανου Τσιτσιπά μπορούμε να πούμε
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ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Ο Ρώσος παππούς του Έλληνα τενίστα
που διαπρέπει στα κορτ ήταν ένα από τους
καλύτερους Σοβιετικούς ποδοσφαιριστές
στις δεκαετίες του ’40 και του ‘50. Έκανε
μεγάλη καριέρα στις δύο ποδοσφαιρικές
υπερδυνάμεις της εποχής στην πρώην
ΕΣΣΔ, τη Σπαρτάκ και τη Ντιναμό
Μόσχας, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα

και 5 κύπελλα Σοβιετικής Ένωσης. Η πιο
μεγάλη όμως επιτυχία της καριέρας του
ήταν η κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού
μεταλλίου με τη θρυλική ομάδα της
Σοβιετικής Ένωσης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1956. Μια ομάδα που είχε
στις τάξεις της τον αξεπέραστο Λεβ Γιασίν
και αρχηγό τον Ιγκόρ Νέτο, ο οποίος τη
δεκαετία του ’70 δούλεψε στον Πανιώνιο
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ως προπονητής. Ο Σαλνίκοφ ήταν εκ των
πρωταγωνιστών για τους Σοβιετικούς,
σκοράροντας δις στον αγώνα των
προημιτελικών με την Ινδονησία.
O Στέφανος Τσιτσιπάς για τον παππού
του..
Ο Στέφανος δεν γνώρισε ποτέ τον παππού
του, Έχει όμως ακούσει τόσο πολλά για
εκείνον που είναι σαν να τον έχει γνωρίσει.
Μάλιστα είχε γράψει στο facebook: «Δεν
μπορούσα να είμαι πιο περήφανος εγγονός!
Δυστυχώς, δεν είναι στη ζωή και ποτέ δεν
είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, αλλά
είμαι πολύ περήφανος για τον παππού μου
Σεργκέι Σαλνίκοφ, για όσα πρόσφερε στην
ομάδα ποδοσφαίρου της ΕΣΣΔ. Χρυσό
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Μελβούρνης του 1956 με την ομάδα

της Σοβιετικής Ένωσης, πρωταθλητής
Σοβιετικής Ένωσης και σπουδαίος
πρωταθλητής που αντιμετώπισε τον Πελέ
και την υπόλοιπη ομάδα της Βραζιλίας

στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 στη
Σουηδία.
»Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να
δημιουργήσει γραμματόσημα για όλους
τους θρυλικούς παίκτες της ομάδας
ποδοσφαίρου της ΕΣΣΔ και να προσθέσει
τα ονόματα τους στα περισσότερα
αεροπλάνα της Aeroﬂot, για να τιμήσει
και να δείξει το σεβασμό της στους
εθνικούς ήρωες, ανάμεσα στους οποίους
στον παππού μου. Δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ παππού! Ευχαριστούμε που μας
κάνεις περήφανους!».
Η μητέρα του Στέφανου, η Τζούλια
Σαλνίκοβα, με την οποία ο Στέφανος
μιλάει μόνο στα ρωσικά, ήταν και εκείνη
αθλήτρια. Η μεγάλη της αγάπη ήταν το
τένις και μάλιστα το 1990 βρισκόταν στην
194η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ:
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ (https://www.ratpack.gr/buzz/interviews/
Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση μιλά στο Ratpack για όλα εκείνα που τον κάνουν να «πετάει».
«Η
αναπηρία
ήταν
για
μένα
ΕΥΤΥΧΗΜΑ, όχι δυστύχημα». Όσες
φορές και να το ακούσεις και άλλες
τόσες να το διαβάσεις δεν μπορείς να το
χωνέψεις. Μόλις όμως ακούσεις τη φωνή
του, το πόσο ήρεμος και ταυτόχρονα
ευχάριστος τύπος είναι, με πόση λαχτάρα
και ζωντάνια μιλά για τη ζωή και την νέα
κοσμοθεωρία την οποία ζει, θα πειστείς ότι
είναι πέρα για πέρα αληθινός.
Είναι ο άνθρωπος που ούτε τα άσχημα
παιχνίδια της μοίρας δεν μπόρεσαν να τον
λυγίσουν. Όταν όλοι έβλεπαν στα μάτια
του έναν τύπο που δεν θα μπορούσε να
ξαναπατήσει στα πόδια του, εκείνος τους
διαβεβαίωνε ότι όχι μόνο θα περπατήσει,
αλλά θα πετάξει.
Αυτός είναι ο Αντώνης Τσαπατάκης.
Σαν ένας γνήσιος σούπερ ήρωας –το πρωί
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στο Αστυνομικό Σώμα, το απόγευμα
πρωταθλητής στην πισίνα- δεν έχει και
πολύ ελεύθερο χρόνο για να τον δω από
κοντά, για αυτό και η συζήτησή μας
περιορίζεται μέσω τηλεφώνου. Έχει μόλις
προσγειωθεί για μια ομιλία στην Αθήνα
και διακρίνω την κούραση στη φωνή
του, οπότε του προτείνω εφόσον θέλει να
κάνουμε την κουβέντα άλλη μέρα.
«Μάλλον δεν έχεις ετοιμάσει καμία
ερώτηση μου φαίνεται» μου λέει και
συνειδητοποιώ πως δεν θα έχω μια
συνηθισμένη συνέντευξη, αλλά μια άκρως
ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και η αλήθεια
είναι πως ναι, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα,
για αυτό και η κουβέντα μας θα ξεκινήσει
δύο ώρες αργότερα.
Όταν είμαι πλέον προετοιμασμένος.
-Τι κάνει ο Αντώνης Τσαπατάκης στην

καθημερινότητά του, όταν δεν ασχολείται
με το άθλημα της κολύμβησης;
Έχω αναλάβει διάφορες ομιλίες σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος
και άλλες χώρες που αφορούν την
διαπαιδαγώγηση σε θέματα οδηγικής
παιδείας αλλά κυρίως το πόσο μακριά
μπορεί να μας οδηγήσει η δύναμη της
ψυχής. Διδάγματα γενικώς που δεν πήρε
ποτέ η δική μας η γενιά αλλά δυστυχώς
ούτε οι αμέσως επόμενοι. Και μέσω αυτών
των ομιλιών προσπαθούμε να αλλάξουμε
το μέλλον των μικρών παιδιών.
-Ποιος είναι όμως ο Αντώνης πίσω από
τον πρωταθλητή;
Δεν υπάρχει άνθρωπος πίσω από τον
πρωταθλητή. Πλέον η ζωή μου διέπεται
μέσα από τον αθλητισμό. Από τα 5 μου
χρόνια που έμαθα κολύμπι έμαθα να είμαι
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ένα με τον αθλητισμό, σαν αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ να το
αποχωριστώ. Δεν θα κρεμάσω σύντομα
το σκουφάκι και το μαγιό μου. Θα
κοινωνικοποιηθώ γενικότερα μέσα στη
μέρα, αλλά πρώτο μου μέλημα είναι η
προπόνηση.
-Ο κόσμος σε αναγνωρίζει συνεχώς για
τις επιτυχίες σου στην πισίνα και κυρίως
την δράση σου. Σου δίνει δύναμη αυτό;
Είναι σημαντικό γιατί προσφέρεις το έργο,
οι δράσεις μου έχουν αντίκτυπο στην
κοινωνία. Είναι προς όφελός μας αυτό, δεν
παίρνω κάτι εγώ από αυτό, συνεισφέρω με
έναν άλλο τρόπο. Δεν είδα ποτέ το ατύχημά
μου σαν μειονέκτημα. Ουσιαστικά με
άλλαξε, προκαλώντας ανακατανομή των
αξιών που είχα στη ζωή μου.
-Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να
αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο την
κινητική του δυσκολία…
Όπως είπα παραπάνω. Συνειδητοποιείς
ουσιώδη θετικά στοιχεία της ζωής και
όχι τα ματαιόδοξα. Σίγουρα έγινα
ακόμα πιο ονειροπόλος από πριν, καθώς
δημιούργησα παραπάνω όνειρα. Και αυτά
τα όνειρα είναι παραπάνω ζωντανά, από
την ώρα που τα ονειρεύτηκα.
-Ο κόσμος ωστόσο στην Ελλάδα
δυσκολεύεται να το καταλάβει. Σε
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πειράζει αυτό;
Εμένα με νοιάζει πώς το βλέπουν τα παιδιά.
Η δική μας η γενιά είναι κατεστραμμένη
και αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει.
Το ένιωθες σε κάθε του λέξη πως είναι
χείμαρρος και δεν θα ντραπεί να πει
οτιδήποτε. Βλέπει τη ζωή σαν δώρο και
όχι σαν υποχρέωση και θέλει να τη ζει
όσο πιο ζωντανά μπορεί. Κυρίως όμως
να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στον
υπόλοιπο κόσμο ότι η ζωή δεν χαρίζεται
σε κανέναν. Και αν δεν προσέξεις, τότε
ο κίνδυνος παραμονεύει. Όπως και ότι
πρέπει ο κόσμος να μην δυσκολεύει τη
ζωή εκείνων με κινητικά προβλήματα.
«Πρόσφατα έκανα ένα βίντεο στην Κύπρο
για την προσβασιμότητα ώστε να γίνει
πιο εύπεπτο στο κοινό όλο αυτό. Για
παράδειγμα λέγαμε ότι δεν πρέπει να
αφήνεις το αμάξι πάνω στις ράμπες και
γενικότερα προσβάσεις στα πεζοδρόμια,
ή ότι η πολιτεία οφείλει να καλύπτει τις
λακκούβες στους δρόμους. Όλο αυτό
ξεκινά από τον πολίτη και μετά έρχεται η
πολιτεία» μου λέει, όπως και ότι στο βίντεο
της ομιλίας του εκείνης είπε αστειευόμενος
ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
«Όλοι γέλασαν» μου παραδέχεται, αλλά
στη φωνή του αισθάνομαι πως κάτι
ιδιαίτερο ακολουθεί. Για πρώτη φορά από

την αρχή της κουβέντας μας, ο Αντώνης
χάνει τον ρυθμό και τον ειρμό του. Σαν να
χρειάζεται να σκεφτεί δυο και τρεις φορές
πριν ξεστομίσει την επόμενη ατάκα. Και
τελικά…
«Μόλις λοιπόν τέλειωσε το βίντεο και
άρχισαν οι ερωτήσεις, ένα παιδί σήκωσε
το χέρι του και με ρώτησε ‘Κύριε Αντώνη
πώς παίζετε ποδόσφαιρο;’». Η φωνή του
πλέον έχει ηρεμήσει για τα καλά και η
περιγραφικότητα της στιγμής μέσω των
λέξεων του είναι καλύτερη και από ζωντανή
εικόνα.
Από την ημερίδα που διοργάνωσε στο
Ευρωκοινοβούλιο ο Αλέξης Γεωργούλης
για την προσβασιμότητα στον πολιτισμό
«Είναι πολλή αστεία η ερώτηση αλλά αν
αντιληφθείς την πραγματική μαγεία των
ματιών του παιδιού, αυτά τα μάτια που
κοιτάνε χωρίς φίλτρα έδωσε στο παιδί την
ικανότητα να δει τον πραγματικό Αντώνη
που βρίσκεται πάνω στο καροτσάκι. Αυτόν
που κανονικά δεν βρίσκεται εκεί πάνω.
Εγώ για παράδειγμα έχω δηλώσει ότι
παίζω όρθιος. Στον νου μου περπατάω
και μου αρκεί. Ο μικρός αυτός φίλος δεν
είδε το καρότσι σαν μέσο αναπηρίας. Είδε
το καρότσι ως μέσο που κάνει τα πόδια
μου δυνατότερα. Και δεν με ρώτησε
‘κύριε Αντώνη αφού δεν γίνεται να παίξετε
ποδόσφαιρο’, αλλά με ρώτησε το πώς.
Είναι τεράστιο το χάσμα μεταξύ τους. Δεν
έχει να κάνει με τη σύσταση της πρότασης,
αλλά έχει να κάνει με το χάσμα της μαγείας
των ματιών των παιδιών. Είναι σαν να
έλεγε σε όλους, δεν γελάω γιατί δεν βλέπω
κάποια αναπηρία πάνω στον Αντώνη. Εγώ
βλέπω κάτι σίδερα που κάθεται πάνω και
τον κάνουν πιο δυνατό».
Δεν θα πω ψέματα, αλλά μια ανατριχίλα
την ένιωσα. Ένιωθα περιττός σε αυτή
την κουβέντα. Δεν ήταν ουσιαστικά
συνέντευξη, κουβέντα ήταν και το στόμα
μου αδυνατούσε να βγάλει λέξη, λες
και έδινε εντολή στο αυτί μου μόνο να
ακούει. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό
να ακούς μια τόσο διαφορετική οπτική
των πραγμάτων. Πώς από μία απλή και
διαφορετική ερώτηση ενός μικρού αγοριού
να επεκταθούμε σε μια διαφορετική
διάσταση που μόνο αν είσαι πραγματικά
καλά με τον εαυτό σου μπορείς να δεις.
Μετά από αυτό το διάστημα, ο Αντώνης
θα μου μιλήσει για την δράση του αυτόν
τον καιρό. Για τους επόμενους στόχους
του στον αθλητισμό και για τη ζωή πίσω
στο Αστυνομικό Σώμα στο οποίο πλέον
έχει επιστρέψει:
«Επέστρεψα στο Σώμα μετά από μια
δεκαετία, μετά από αγώνα γιατί ήθελα να
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επιστρέψω και να προσφέρω. Η Αστυνομία
άλλωστε αποτέλεσε το μέσο για να
μπορέσω να περάσω το μήνυμα που θέλω.
Για τη δύναμη της ψυχής και της τοπικής
ασφάλειας, όπου μέσω της τροχαίας
και της διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης
πηγαίνουμε συνεχώς σε σχολεία για να
δώσουμε ομιλίες. Ενημερώνουμε για
τοπικά ατυχήματα και για την αξία που
έχει η ζωή τους και το πόσο αξίζει να την
κρατάνε ασφαλή.
Το Σώμα με υποδέχτηκε με τέτοια αγκάλη,
καθώς μέσω εμένα θα μπορούσε να βγάλει
το καλό πρόσωπο της αστυνομίας. Είναι
μεγάλη υπόθεση για μένα που δέχτηκε έναν
συνάδελφο να επιστρέψει όχι έτσι τιμητικά,
αλλά για να μπορέσει να προσφέρει μαζί
με το Σώμα».
-Έχεις χρόνο για τον εαυτό σου;

Ο χρόνος με τον εαυτό μου, είναι ο χρόνος
δράσης που κάνω. Γυρνάω μεν σπίτι
κατάκοπος αλλά γυρνάω και αισθάνομαι
πλήρης αν νιώσω πως έχω κάνει έναν
άνθρωπο καλύτερο. Έτσι έχω κάνει και
τον Αντώνη καλύτερο. Δυναμώνοντας την
δική του ψυχή. Στην Ευρωβουλή είπα να
κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους
μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά, διότι είναι
το αύριο. Μαζί με αυτό ετοιμάζομαι για
τους Παραολυμπιακούς και έχω στήριξη
της οικογένειας και των χορηγών μου.
Στο τέλος όλες αυτές οι δράσεις, ξέροντας
ότι έχω κάνει καλύτερο έναν άνθρωπο, με
βελτιώνει σαν άνθρωπο.
-Τελικά το χαμόγελο λύνει τα πάντα;
Η αντίληψη-λογική των πραγμάτων, αυτό
που με κάνει ακόμα να χαμογελώ είναι
ότι δεν έπαψα να ονειρεύομαι. Όσο μπορώ

να ονειρεύομαι, άλλο τόσο μπορώ να
χαμογελώ μέσα στη μέρα.
-Το είχες και πριν το ατύχημα αυτό;
Έπρεπε δυστυχώς να το πάθω αυτό για να
μάθω να μην είμαι ματαιόδοξος. Για αυτό
μιλάω στα παιδιά για να τα προλάβω από
μια τέτοια κατάσταση και ταλαιπωρία.
Εγώ την ταλαιπωρία την άντεξα και την
έκανα διασκέδαση. Για άλλους μπορεί
δυστυχώς να έχει διαφορετική κατάληξη.
Πλέον η κουβέντα έχει κλείσει, αλλά νιώθω
γεμάτος. Έχοντας περάσει αυτά τα λεπτά
παρέα με αυτόν τον άνθρωπο, έστω και
από το τηλέφωνο νιώθω την ανάγκη να του
πω:
«Μ’ άρεσε πολύ η κουβέντα μας» Η
απάντηση; Προφανώς και χειμαρρώδης:
«Δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Αφού μπορώ
να τα κάνω όλα αυτά εγώ, μπορείς και εσύ».

ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ: «ΠΕΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΟΥ»
Παναγιώτης Κολέλης (Katiousa.gr)
«Μελλοθάνατε, έχεις κάποια τελευταία
επιθυμία;» τον ρώτησε ο αξιωματικός και
ο Νίκος με φωνή που δεν πρόδιδε ούτε
φόβο ούτε ταραχή, αποκρίθηκε: «Έχω.
Να μου ρίξετε και να με δολοφονήσετε
με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και να
μη μου δέσετε τα μάτια, για να βλέπω
τα χρώματα της ομάδας μου πριν από τη
χαριστική βολή».
Ο Νίκος Γόδας εκτελέστηκε στις 19
Νοεμβρίου του 1948 στο Λαζαρέτο
της Κέρκυρας, σε ηλικία 27 χρονών.
Ήταν πολύ νέος, αλλά πρόλαβε να αφήσει
όχι μόνο το στίγμα του, αλλά και το
παράδειγμά του ως παρακαταθήκη σε
όλους τους ανθρώπους που μάχονται για
έναν κόσμο με περισσότερη δικαιοσύνη,
σε όλους εκείνους που παλεύουν για να
δημιουργήσουν «νέους χρόνους κι εποχές,
στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των
ανθρώπων», που θα έλεγε ένας άλλος
Νίκος.
Ο Νίκος Γόδας υπήρξε ένας άνθρωπος
που ο καθένας έχει στην καρδιά του για
διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι τον
μνημονεύουν σήμερα, επειδή υπήρξε
φανατικός
Ολυμπιακός,
ορισμένοι
επειδή υπήρξε αταλάντευτος αγωνιστής,
στρατευμένος στην πιο όμορφη υπόθεση
που γέννησε ποτέ η ανθρωπότητα, την
υπόθεση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού,
ενώ άλλοι επειδή πολέμησε με το όπλο
στο χέρι, για να λευτερωθεί η πατρίδα από
«ντόπια και ξένα θεριά».
Σφάλουν, όμως, όσοι διαχωρίζουν τον
Νίκο σε κομμάτια, όσοι φωτίζουν μόνο

22

μερικά τμήματα της προσωπικότητάς
του. Γιατί ο Νίκος υπήρξε ένα λαμπρό
παράδειγμα αγωνιστή σε όλα του. Ένα
υπόδειγμα ανθρώπου που συνδύαζε τη
μαχητικότητα με την αλληλεγγύη, την
πίστη και την αφοσίωση με το καθαρό
βλέμμα και τη λαμπερή καρδιά.
Γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μ. Ασίας το
1921 και βρέθηκε μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή στην Κοκκινιά, ζώντας
στο πετσί του τι σημαίνει ξεριζωμός.
Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής,
εντάχθηκε στην αντίσταση μέσα από τις
γραμμές του ΕΛΑΣ και έφτασε μάλιστα να
γίνει και λοχαγός στον 5ο επίλεκτο λόχο
Κοκκινιάς. Πήρε μέρος στη μάχη της
Ηλεκτρικής και πολέμησε τον Δεκέμβρη
του 1944 τους Άγγλους.
Όταν επέστρεψε στον Πειραιά μετά τη
συμφωνία της Βάρκιζας, τον συνέλαβαν
και τον οδήγησαν σε δίκη μαζί με
άλλους 24. Οι μάρτυρες κατηγορίας είτε

ανήκαν στα Τάγματα Ασφαλείας και στην
Ειδική Ασφάλεια είτε ήταν χωροφύλακες,
ενωμοτάρχες κ.α.
Ο τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο
βιομήχανος Μιχάλης Μανούσκος, που
υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής με τον
συνδυασμό του Παπάγου «Ελληνικός
Συναγερμός» το 1951, όταν του ζητήθηκε
να παρέμβει για να σωθεί ο Νίκος,
δήλωσε «όπως έστρωσε να κοιμηθεί»,
αναδεικνύοντας το αγεφύρωτο ταξικό
χάσμα που τους χώριζε.
Ο Νίκος δεν υπέγραψε δήλωσε μετάνοιας,
δεν κακοφόρμισε και δεν συμβιβάστηκε,
παραμένοντας μέχρι το τέλος αλύγιστος,
πιστός στις απόψεις του και τα ιδανικά
του. Άνθρωποι όπως αυτός δοκιμάστηκαν
σε δύσκολες συνθήκες και όχι μόνο
άντεξαν, αλλά κατάφεραν κατά κάποιο
τρόπο να κερδίσουν τον ίδιο τον χρόνο
και τον θάνατο, έτσι όπως μόνο οι λαϊκοί
αγωνιστές ξέρουν να κερδίζουν.
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Ο Φιντέλ Κάστρο, όταν δολοφόνησαν
τον Τσε Γκεβάρα, έλεγε πως «δεν
ηττάται η υπόθεση όταν πεθαίνουν οι
άνθρωποι». Όχι μόνο δεν ηττάται, αλλά
ενδυναμώνεται θα προσθέταμε εμείς,
με το να εμπνέουν τις επόμενες γενιές
αγωνιστών και να τροφοδοτούν το
λαϊκό κίνημα με λαμπρά παραδείγματα
αυτοθυσίας και αυταπάρνησης.
Ο Νίκος, σε ένα από τα γράμματά του
προς την οικογένειά του, λίγο πριν την
εκτέλεσή του, έγραφε: «Θέλω να ζήσετε

καλά. Πεθαίνω για την πατρίδα και τα
ιδανικά μου». Πατρίδα και ιδανικά, δύο
έννοιες που προσπαθούν ορισμένοι σήμερα
να τις αλλοιώσουν, να τις καταστήσουν
κενό κέλυφος και να τις παρουσιάσουν
ξεφτισμένες στον κόσμο.
Στην εποχή της μόδας του «no politica»
όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και γενικότερα
στη ζωή, το παράδειγμα του Νίκου
Γόδα θα θυμίζει σε όλους μας πως δεν
υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να
έχεις πολιτική ταυτότητα, από το να έχεις

θέση και άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω
μας, από το να μην κλείνεις τα μάτια στην
αδικία και να δίνεις το χέρι σου σε αυτόν
που θέλει να σηκωθεί.
Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το
να έχεις ιδανικά και αξίες και να προσπαθείς
να μην τα κηλιδώσεις, να μην τα αφήσεις
να εκπέσουν μέσα σε μια κοινωνία που
κάνει τα πάντα για το αντίθετο.
Ο Νίκος, φεύγοντας από τη φυλακή για
εκτέλεση, δήλωσε: «Ζήτω οι ολυμπιονίκες
του σοσιαλισμού. Γεια σας, συναθλητές
μου».
Γεια σου και σένα, Νικόλα. Θα έχεις για
πάντα μια θέση κρατημένη στη «στρατιά
των αθάνατων και ωραίων» αυτού του
τόπου…
Πληροφορίες αντλήθηκαν από:
*«Στον τοίχο με κόκκινη φανέλα»,
Αλέξανδρος Ασωνίτης, Ελευθεροτυπία,
19/5/2002
**«Έξω αριστερά και έξω δεξιά»-Στα
δίχτυα της πολιτικής», Γεραμάνης Πάνος,
Κράμα (τεύχος 17) και Ριζοσπάστης
23/2/2002
***«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Μια θρησκεία
χωρίς απίστους», Νίκος Μπογιόπουλος &
Δημήτρης Μηλάκας, εκδόσεις ΚΨΜ
***Τον ιστότοπο redagainstthemachine.gr

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Της Ελεάνας Τερζάκη
«Αγαλλίαμα καρδίας και ευφροσύνη ψυχής.
οίνος πινόμενος εν καιρώ αυτάρκης». Σοφ
Σειρ 31, 28
(Ο οίνος δημιουργήθηκε για να υποβοηθεί
την υγεία και τη ζωή και να ευχαριστεί
τους ανθρώπους όταν πίνετε με μέτρο)
Παρασκευή οίνου. Ακόμη και σήμερα στα
χωριά της Κύπρου χρησιμοποιούν την
ίδια συσκευή για την παρασκευή οικιακού
οίνου
Η Ελλάδα είναι η χώρα, που στα
«ηφαίστεια κλήματα έχει σειρά», όπως
γράφει στο “Άξιον Εστί” ο σπουδαίος
νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης.
Απόγονος της χώρας του Διόνυσου, ο
Ελληνικός λαός αγαπάει τον οίνο «ως
προϊόν φαρμακευτικόν, χαριέστατον,
εύτροφον και τονωτικόν». Γι’ αυτό, πριν
μπούμε στο κυρίως θέμα, ας αναφερθούμε
πολύ σύντομα στις παραδόσεις μας, οι
οποίες σχετίζονται με το αμπέλι και τον
οίνο.
Στο βιβλίο
«Τα Κυριακάτικα»
η
συγγραφέας
Σταυρούλα
Κοράκου
περιγράφει τον ωραίο Βοιωτικό μύθο
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για τη γέννηση του Διόνυσου. «Ο Δίας
ερωτεύτηκε τη Σεμέλη, μία από τις κόρες
του Κάδμου, του μυθικού βασιλιά της
Θήβας, κι ενώθηκε μαζί της, τάζοντάς της
ότι θα ικανοποιούσε κάθε της επιθυμία.
Η Σεμέλη του ζήτησε να παρουσιαστεί
μπροστά της με όλη του τη μεγαλοπρέπεια,
όπως τότε που παντρεύτηκε την Ήρα.

Αρνήθηκε στην αρχή ο Δίας, αλλά κατόπιν
επιμονής της Σεμέλης αναγκάστηκε να
εμφανιστεί στην κάμαρή της πάνω στη
λαμπερή του άμαξα, κρατώντας στο χέρι
τον κεραυνό και συνοδευόμενος από
βροντές και αστροπελέκια. Η Σεμέλη
έπεσε νεκρή από τον κεραυνό ή την
τρομάρα της, η κάμαρή της κάηκε και

23

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΙ Ε. ΤΕΡΖΑΚΗ

το αγέννητο παιδί τους, έξι μηνών τότε,
κινδύνεψε να χαθεί. Όμως, ο Δίας έσχισε το
μηρό του, έβαλε μέσα το παιδί και έραψε
τη σχισμή. Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος
κύησης, ο Δίας έκοψε τα ράμματα και
από το άνοιγμα πετάχτηκε ο Διόνυσος».
Ο όλος μύθος επεξηγεί τη βλάστηση.
Ο Διόνυσος-βλαστός γεννιέται από τον
οφθαλμό λίγο πάνω από το γόνατο της
κληματίδας (Δίας). Η Σεμέλη-κλήμα κατά
τη χειμερία νάρκη του φυτού μοιάζει με
κούτσουρο κεραυνοβολημένο.
Ο Διόνυσος -μέσω του Ικάριου- φροντίζει
να διαδώσει την άμπελο, δωρίζοντας στο
βασιλιά Ικάριο μια κληματαριά. Ο Ικάριος
φυτεύει αμπέλι, τρυγάει τα σταφύλια

και φτιάχνει κρασί. Η νύμφη Ακμή και
δύο χωρικοί μεθούν από το προϊόν της
αμπέλου. Όταν συνέρχονται, νομίζουν ότι
ο Ικάριος θέλησε να τους δηλητηριάσει.
Έτσι, οι δύο χωρικοί τον σκοτώνουν και
θάβουν κρυφά το πτώμα του. Η κόρη
του Ηριγόνη έδωσε η ίδια τέρμα στη ζωή
της. Κρεμάστηκε από το δέντρο, στις
ρίζες του οποίου το πτώμα οσμίστηκε το
σκυλί του Μαίρα και ψόφησε. Λυπήθηκε ο
Διόνυσος για το θάνατο του φίλου του, της
κόρης του και του σκύλου του. Γι’ αυτό
τους μεταμόρφωσε σε αστερισμούς στον
ουρανό. Τον Ικάριο το μεταμόρφωσε σε
Μεγάλη Άρκτο και την κόρη του Ηριγόνη
σε Μικρή Άρκτο, το δε σκυλί του Μαίρα

σε αστερισμό του Κυνός.
Λίγα ακόμη από τη μυθολογία των
Ελλήνων, που σχετίζεται με τον οίνο.
Γράφει ο Γ.Α. Ρηγάτος στο βιβλίο
του «Θεών και ανθρώπων πάθη»: Οι
Οινοτρόπες ήταν κόρες του Άνιου και
της Δωρίππης. Ο Άνιος ήταν ιερέας του
Απόλλωνα στη Δήλο. H Δωρίππη εγγονή
του Διονύσου. Όχι τυχαία, ήταν μια
σύζευξη του θεού του φωτός (της ποίησης,
της μουσικής και της θεραπευτικής τέχνης)
με τη θεά της βλάστησης, της μέθης και
της ψυχαγωγίας. Σύζευξη διονυσιακή και
απολλώνεια. Τα ονόματά τους-ούτε κι
εκείνα είναι τυχαία: Οινώ, Ελαΐς (ή Ελαιώ)
και Σπερμώ. Είχαν τη θεία δωρεά απ’
τον Διόνυσο: Ό,τι έπιαναν γινόταν οίνος,
έλαιον ή σπέρματα σιτηρών. Ο μύθος
παραπέμπει στα βασικά προϊόντα του
τόπου και της ευρύτερης περιοχής και με
τους θεούς προστάτες: Διόνυσο, Αθηνά και
Δήμητρα.
Από αυτά φαίνεται καθαρά ότι οι Έλληνες
αγαπούσαν τον οίνο και υπηρετούσαν με
πάθος τον θεό, τον έξυπνο, ζωντανό και
ερωτικό Διόνυσο. Σύμφωνα με τον μύθο,
ο Διόνυσος είχε απαχθεί από Ετρούσκους
πειρατές στο δρόμο του για την Ιταλία.
Φανέρωσε όμως τη θεϊκή του υπόσταση
φυτεύοντας ένα αμπέλι, που αναρριχήθηκε
στο κατάρτι μετατρέποντας τους πειρατές
σε δελφίνια. Η Αριάδνη, κόρη του Μίνωα
βασιλιά της Κρήτης και σύζυγος του
Διόνυσου, του χάρισε δύο γιούς, τον
Στάφυλο και τον Οινοπίωνα, καθώς και
μία κόρη την Ευάνθη.

ΑΤΥΧΕΙΣ ΕΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Κατά
την
ελληνική
μυθολογία
ανεκπλήρωτοι και ατυχείς έρωτες δεν
άνθισαν μάταια. Υλοποιήθηκαν και
μεταμορφώθηκαν σε μερικά από τα πιο τα
εύοσμα φυτά μας.
Απόλλων και Δάφνη
Η αειθαλής δάφνη, γνωστή και ως
βάγια, με χρήση στη μαγειρική και την
αρωματοποιία, αλλά και συμβολική
παραδοσιακή χρήση σε θρησκευτικές
και εθνικές γιορτές απαντάται σε όλη την
Ελλάδα. H αρχαιότερη γραπτή αναφορά
στη δάφνη βρίσκεται στα ομηρικά έπη.
Κατά την πελοποννησιακή εκδοχή του
μύθου η Δάφνη ήταν μια νύμφη, κόρη
του θεού ποταμού Λάδωνα, την οποία
ερωτεύθηκε ο Απόλλωνας.
Ο θεός την κυνήγησε. Γρήγορη στα
πόδια όσο και απελπισμένη η Δάφνη, για
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να ξεφύγει κατέφυγε στη μητέρα της, τη
Γαία, παρακαλώντας την να τη λυτρώσει.
Τη στιγμή που η ανάσα του θεού άγγιζε
τα μαλλιά της και τα δάχτυλά του το σώμα
της, η Δάφνη άρχισε να αποκτά ρίζες στα
πέλματά της, κορμό δένδρου στη μέση της
και τα χέρια της να ανοίγουν σε ολόφυλλα
κλαδιά, έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει
στο σύμπλεγμά του ο Ιταλός γλύπτης
Bernini, του 17ου αι. μ.Χ. Το δένδρο αυτό
είναι η δάφνη.
Από τότε η δάφνη είναι αφιερωμένη στον
Απόλλωνα. Με αυτήν τη μορφή ο θεός την
κράτησε για πάντα. Όταν ο Απόλλωνας
σκότωσε τον Πύθωνα, πλύθηκε στα νερά
του ποταμού, όπου φύτρωσαν δάφνες και
μπήκε ως εξαγνισμένος νικητής στους
Δελφούς με ένα στεφάνι από φύλλα
δάφνης. Από τότε η δάφνη είναι σύμβολο

νίκης, δόξας και τιμής.
Άδωνις και Αφροδίτη
Άδωνις της Κυλλήνης, ονομάζεται στη
βοτανική ένα θαμνώδες φυτό με κίτρινα
μεγάλα λουλούδια που γυαλίζουν στο φως
του μαγιάτικου ήλιου, όταν ανοίγουν τα
πέταλά τους. Στην Ελλάδα είναι ενδημικό
της βόρειας Πελοποννήσου, των όρεων
Κυλλήνης και Χελμού. Πριν μερικές
δεκαετίες είχε εξαφανιστεί από πολλές
θέσεις εξαιτίας της υπερβόσκησης. Τα
τελευταία χρόνια με τον περιορισμό της
κτηνοτροφίας επανεμφανίζεται στις ορεινές
κοιλάδες και οι φυσιολάτρες διοργανώνουν
εκδρομές για να τον απολαύσουν. Ο μύθος
που αντιστοιχεί στο όνομά του είναι εξίσου
συναρπαστικός με την ιστορία αυτού του
φυτού και ανταποκρίνεται στην ομορφιά
του.
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ΜΥΘΟΙ Ε. ΤΕΡΖΑΚΗ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Άδωνις ήταν από μωρό ακόμα τόσο
όμορφος, που η Αφροδίτη μυστικά από
τους άλλους θεούς τον έκρυψε σε ένα
σεντούκι και τον εμπιστεύτηκε στην
Περσεφόνη, τη βασίλισσα του Άδη, για
να τον αναθρέψει. Όταν το αγόρι έγινε
νέος μυθικής ομορφιάς και η Αφροδίτη
απαίτησε από την Περσεφόνη να της τον
δώσει πίσω, ξεκίνησε μια μεγάλη διαμάχη
μεταξύ τους.
Τη λύση την έδωσε ο Δίας. Κάθε μία θεά
μπορούσε να απολαμβάνει τη συντροφιά
του νέου το ένα τρίτο του χρόνου και το
τελευταίο τρίτο μπορούσε να το κρατήσει
ο Άδωνις για τον εαυτό του. ‘Όμως αυτός
ερωτεύτηκε την Αφροδίτη και περνούσε
τον υπόλοιπο χρόνο μαζί της, μέχρι τη
μέρα που τον σκότωσε ένας κάπρος στο
κυνήγι. Κατά μια εκδοχή τον είχε στείλει
ο Άρης από ζήλια. Κατά την ελληνική
μυθολογία από το χυμένο αίμα του Άδωνι
φύτρωσαν οι παπαρούνες και από τα
δάκρυα της Αφροδίτης οι ανεμώνες.
Ο Άδωνις είναι παλιός σημιτικός θεός και
η οργιαστική λατρεία του έφτασε στην
Ελλάδα τα αρχαϊκά χρόνια. Ο θάνατός του
και ο γυρισμός του στη γη συμβολίζουν
το θάνατο της φύσης το χειμώνα και την
ανάστασή της την άνοιξη.
Νάρκισσος και Ηχώ
Ο νάρκισσος είναι ένα από τα πρώτα
λουλούδια που τολμούν να ξεπροβάλλουν
στο κρύο του Φλεβάρη. Η σύγχρονη
ψυχολογία δανείστηκε το μύθο του
Νάρκισσου για να ονομάσει έναν
τύπο διαταραχής προσωπικότητας ως
ναρκισσισμό. H Ηχώ ήταν μια νύμφη του
δάσους που μιλούσε ασταμάτητα. Η Ήρα,
εκνευρισμένη από τη φασαρία της, την
πρόσταξε να ησυχάσει. Αυτή δεν υπάκουσε.
Τότε η Ήρα την τιμώρησε. «Δε θα μιλάς
καθόλου. Μόνο θα επαναλαμβάνεις τα
λόγια των άλλων».
Η Ηχώ ερωτεύτηκε τον Νάρκισσο.
Αυτός όμως δεν της έδωσε σημασία,
συνηθισμένος να τον προσέχουν τα
κορίτσια για την ομορφιά του. Εκείνη όμως
τον ακολουθούσε. «Φύγε από δω, δε σ’
αγαπώ!» της έλεγε. «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ!»,
επαναλάμβανε η Ηχώ. «Δε σε θέλω!». «Σε
θέλω, σε θέλω!», απαντούσε εκείνη. Τότε η
θεά Άρτεμις αποφάσισε να τιμωρήσει τον
Νάρκισσο για την περιφρόνησή του στις
κοπέλες και την αλαζονεία του.
Μια μέρα που εκείνος καθόταν στην
όχθη μιας λίμνης τον έκανε να σκύψει.
Το πρόσωπό του καθρεφτίστηκε στα νερά
και αυτός το ερωτεύτηκε αμέσως, μην
έχοντας ξαναδεί τόσο όμορφο πρόσωπο.
Από τότε δεν ξεκολλούσε από το είδωλό
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του στη λίμνη. Μια μέρα προσπάθησε
να το φιλήσει, μα μόλις άγγιξε το νερό
εκείνο εξαφανίστηκε πίσω από τον
κυματισμό. Μάταια παρακαλούσε πολλές
φορές το είδωλό του να αναδυθεί από
το νερό. Ο Νάρκισσος δεν άντεχε άλλο.
Δεν είχε συνηθίσει να τον απορρίπτουν.
Απογοητευμένος βυθίστηκε μέσα στα νερά
της λίμνης και αυτοκτόνησε.
Μίνθη
Είναι γεμάτη η ελληνική γη από
αγριομέντες που αρωματίζουν τις
βραχώδεις πλαγιές και τα λιβάδια το
καλοκαίρι και ο καλλιεργημένος δυόσμος,
το πιο σημαντικό αρωματικό στα φαγητά,
κυρίως στους κεφτέδες, καλλιεργείται
ακόμα και σήμερα σε πάρα πολλές αυλές
στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Η μέντα ή αλλιώς μίνθα, περιλαμβάνεται
στον κατάλογο των καρυκευμάτων στις
λεγόμενες πινακίδες «Μπαχαρικών» που
βρέθηκε στην Οικία των Σφιγγών στις
Μυκήνες, μαζί με το κάρδαμο, το σέλινο,
τον κόλιανδρο, το κύμινο, το μάραθο και
το σουσάμι. Γνωστότατο αρωματικό φυτό
σε όλη την αρχαιότητα ως καλαμίνθη

στην ομηρική Βατραχομυομαχία, μίνθη
ή ηδύοσμον, για το χαρακτηριστικό
ευχάριστο όνομά της στον Θεόφραστο και
τον Διοσκουρίδη.
Στη μυθολογία η Μίνθη ήταν μια
νύμφη που ζούσε στον Κωκυτό ποταμό.
Ο Κωκυτός ήταν παραπόταμος του
Αχέροντα και ένα από τα ποτάμια που
διέσχιζαν τον Άδη. Το όνομά του το πήρε
από την αρχαιοελληνική λέξη κουτός, που
σημαίνει θρηνητική κραυγή. Οι θρήνοι και
τα μοιρολόγια των ζωντανών αντηχούσαν
στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα.
Τη Μίνθη τη σκότωσε η Περσεφόνη,
διότι τη βρήκε στο κρεβάτι με τον σύζυγό
της, τον Άδη. Κατόπιν η Περσεφόνη
μετέφερε τη Νύμφη στην επιφάνεια της
γης, στο όρος Μίνθη στην Ηλεία. Εκεί την
ποδοπάτησε. Όμως, καθώς τη συνέθλιβε,
από το ερωτευμένο σώμα της αναδυόταν
ένα άρωμα, αυτό της μέντας. Η οσμή του
έρωτα είχε επιζήσει του θανάτου της.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 150 ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΒ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΣΤΕΡΝΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ο σ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τάσος) του Πέτρου γεννήθηκε το 1933
στο χωριό Νησί Γρεβενών. Πολύ νωρίς ορφάνεψε από πατέρα. Το 1948 έφυγε με το
παιδοσώσιμο μέσω Γιουγκοσλαβίας και εγκαταστάθηκε στη ΣΔ της Τσεχοσλοβακίας.
Αποφοίτησε από τη βιομηχανική επαγγελματική σχολή τορναδόρου. Εργάστηκε στη
μεγάλη επιχείρηση «STROJOSVIT», όπου για τις παραδειγματικές του επιδόσεις
παρασημοφορήθηκε με κρατικό μετάλλιο. Μετά τη 12η Ολομέλεια της ΚΕ πήρε
διεθνιστική θέση και τάχθηκε με τις υγιείς δυνάμεις του ΚΚΕ. Εκλέχθηκε μέλος
του Γραφείου της ΚΟ του ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία και Γραμματέας μιας από τις
μεγαλύτερες Οργανώσεις στην επαρχία Μπρούνταλ. Πήρε μέρος ως αντιπρόσωπος
στις εργασίες του 9ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Επαναπατρίστηκε και ζούσε με τη
σύντροφό του Αθηνά Αμανατίδου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου και απεβίωσε.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό της συζύγου του, Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς.

Η συντρόφισσα ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, του Αββακούμ, γεννήθηκε το 1928
στο χωριό Νέος Καύκασος της Φλώρινας, από φτωχή αγροτική οικογένεια. Μετά τον
εμφύλιο πόλεμο βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στη ΣΔ της Τσεχοσλοβακίας, όπου
συμπλήρωσε τις γνώσεις της. Άσκησε το επάγγελμα της δασκάλας στα Ελληνόπουλα,
στην αρχή στους παιδικούς σταθμούς και στη συνέχεια στις ελληνικές παροικίες.
Μετά τη 12η Ολομέλεια της ΚΕ, εκλέχθηκε στο Γραφείο της ΚΟ και δούλεψε ως
υπεύθυνη της Οργάνωσης Γυναικών. Επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα και ζούσε με τον
σύντροφό της στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου και απεβίωσε.

Η συντρόφισσα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Μαυρογενίδου) ΕΥΓΕΝΙΑ του Γιώργου
γεννήθηκε
το 1934 στο χωριό Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Η οικογένειά της πήρε ενεργό μέρος
στην Εθνική Αντίσταση. Ο πατέρας της, στέλεχος του ΚΚΕ στο χωριό, πλήρωσε την
ιδιότητά του αυτή μετά τη Βάρκιζα με φυλακές και εξορίες. Ο αδερφός της σκοτώθηκε
ως μαχητής του ΔΣΕ. Η υπόλοιπη οικογένειά της κατέφυγε στο βουνό και πήρε το
δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς. Η Ευγενία, μέλος του ΚΚΕ, δούλεψε σε διάφορες
θέσεις της Οργάνωσης στην πόλη Κρνοβ, όπου διέμενε. Διετέλεσε Γραμματέας της
ΚΟΒ στην κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση «Σ.Κ. ΝΕΟΥΜΑΝ» καθώς και στην
Οργάνωση Γυναικών. Έως το τέλος της ζωής της έμεινε πιστή στο Κόμμα και στις
ιδέες της. Απεβίωσε στις 19/1/2019 στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης και κηδεύτηκε στη
Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς.
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ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
Στις 22 Νοεμβρίου ‘έφυγε’ από τη ζωή
ο Χρήστος Δίγκογλου, 96 χρονών,
μαχητής του ΔΣΕ, ο οποίος ήταν
επικεφαλής της Διλοχίας της 107ης
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ που έκανε το ρήγμα
για τον ελιγμό των δυνάμεων του ΔΣΕ
από το Γράμμο στο Βίτσι τη νύχτα στις
της 20ης προς 21 Αυγούστου 1948. Η
Σύνταξη του Καλημέρα και τα παιδιά
και εγγόνια της πολιτικής προσφυγιάς
εκφράζουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένεια, συγγενείς
και φίλους του αγωνιστή Χρήστου
Δίγκογλου. Η κηδεία του έγινε στις 23
Νοεμβρίου στην πλατεία απέναντι από
τον ΙΝ Αναστάσεως του Κυρίου στα
Κοιμητήρια της Θέρμης.
Γεννήθηκε το 1923 στην Κούκλενα της
Βουλγαρίας κοντά στη Φιλιππούπολη
και το 1924 η οικογένειά του,
πρόσφυγες, αγρότες εγκαταστάθηκαν
στις Βαρβάρες της Βέροιας. Εκεί πήγε
σχολείο και τελείωσε το δημοτικό.
Το 1942 οργανώθηκε στην ΕΑΜική
αντίσταση αφού πρώτα συμμετείχε σε
έναν κομματικό πυρήνα του ΚΚΕ που
αναπτύχθηκε στο χωριό του. Την ίδια
περίοδο ήρθε σε επαφή με την αντάρτικη
ομάδα που δρούσε στην περιοχή και
εντάχθηκε στην παράνομη αντιστασιακή
δουλειά.
Το Νοέμβριο του 1943 έγινε μέλος του
ΚΚΕ και ο ίδιος ζήτησε να καταταχτεί
στον ΕΛΑΣ εθελοντικά πράγμα που
έγινε στα τέλη του 1943. Εντάχθηκε στη
Διλοχία Ραψάνης με διοικητή τον Αντώνη
Αγγελούλη (Βρατσάνο) ως σαμποτέρ.
Συμμετείχε σε μάχες κατά των Γερμανών,
σε διάφορες επιχειρήσεις και τελικά
στην Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
από τον ΕΛΑΣ ως μαχητής της 10ης
Μεραρχίας με τμήματα της οποίας έλαβε
μέρος στην καταδίωξη των γερμανικών
στρατευμάτων.
Μετά τη Βάρκιζα γνώρισε διώξεις,
συλλήψεις και βασανιστήρια. Όπως
πολλοί κομμουνιστές και αντιστασιακοί
θύματα της αστικής μεταβαρκιζιανής
τρομοκρατίας
τον
Μάρτιο
του
1946 εντάχτηκε σε ένοπλη ομάδα
καταδιωκώμενων η οποία απαντούσε στα
χτυπήματα του ταξικού εχθρού. Ο πατέρας
του και άλλοι συγγενείς του εκτελέστηκαν
την περίοδο αυτή. Με την ίδρυση του
ΔΣΕ εντάχθηκε απευθείας στις δυνάμεις
του. Φοίτησε στην Α’ Σειρά δοκίμων
στη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού
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Αρχηγείου του ΔΣΕ και αποφοίτησε με
το βαθμό του ανθυπολοχαγού το 1947.
Λίγο πριν την αναχώρησή του, γνώρισε
τη σύντροφο της ζωής του σ. Κυριακή
Σαββίδου. Όταν επέστρεψε ανέλαβε
διοικητής λόχου στα Πιέρια.
Έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις στο
Βέρμιο, στα Πιέρια μέχρι τα Άγραφα.
Τον Απρίλιο του 1948 μετατέθηκε στην
107η Ταξιαρχία του ΔΣΕ στο Βίτσι,
οπότε προήχθη σε λοχαγό. Συμμετείχε
σε αρκετές μάχες για την υπεράσπιση του
Γράμμου το καλοκαίρι του 1948 όπως
και στο Μάλι Μάδι. Μέσα στη φωτιά της
μάχης, κάτω από τα πυρά του εχθρού
γεννήθηκε η κόρη του Ελένη.
Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ στην
Αλβανία ο σ. Χρήστος Δίγκογλου
βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην
Τασκένδη (ΕΣΣΔ). Αρχικά εργάστηκε
στην παραγωγή, ως εργάτης σε
εργοστάσιο κατασκευής εκσκαφέων.
Το 1952 επιλέχτηκε να φοιτήσει σε
στρατιωτική σχολή της ΕΣΣΔ μαζί
με άλλα στελέχη του ΔΣΕ. Το 1954
όταν επέστρεψε από τη σχολή, ανέλαβε
Πρόεδρος Παραρτήματος πολιτικών
προσφύγων. Στη συνέχεια φοίτησε και
πάλι σε ανώτατη κομματική σχολή.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
Χούντας στην Ελλάδα (1967-1974) του
ανατέθηκαν από το ΚΚΕ δύο παράνομες
αποστολές στην Ελλάδα, το 1971 και
το 1972. Την ίδια χρονιά εκλέχτηκε Β’

γραμματέας της ΚΟ Τασκένδης του
ΚΚΕ.
Επαναπατρίστηκε το 1977. Μέχρι την
συνταξιοδότησή του εργάστηκε σε
διάφορες δουλειές. Ανέλαβε αμέσως
υπεύθυνες κομματικές θέσεις στη Δράμα
και στη Θεσσαλονίκη. Εκλέχτηκε
αντιπρόσωπος στο 9ο και στο 10ο
Συνέδριο του ΚΚΕ. Ενίσχυσε το κίνημα
των πολιτικών προσφύγων και των
αντιστασιακών.
Ο σ. Χρήστος Δίγκογλου δεν έλειπε
ποτέ από κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις
του ΚΚΕ και των μαζικών ταξικών
οργανώσεων μέχρι την τελευταία του
μέρα. Θα τον θυμόμαστε με τον μπερέ
του και το χαμόγελό του να διασχίζει με
τους χιλιάδες συντρόφους περήφανα τους
δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Ήταν πάντα παρών στις μάχες που
έδινε το Kόμμα, τον χαρακτήριζε η
σεμνότητα και με την αταλάντευτη στάση
του αποτέλεσε το παράδειγμα για τις
νεότερες γενιές κομμουνιστών.
Το παράδειγμά του και η πείρα του ήταν
πάντα πολύτιμο εφόδιο στους αγώνες μας
και θα φωτίζει πάντα τη δράση μας. Μαζί
με τους χιλιάδες αγωνιστές του ΚΚΕ θα
βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους μικρούς
και μεγάλους αγώνες μας. (902.gr)
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ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ – ‘ΟΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗ…’

Ο άνθρωπος που «χόρεψε πάνω στο
φτερό του καρχαρία» και έμαθε και
όλους εμάς, με τη ζωή και το έργο του,
την παλικαρίσια στάση του απέναντι
στην ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε
τα τελευταία χρόνια μας έμαθε πολλά...
με κυριότερο: «Mη σταματήσεις να
ονειρεύεσαι, να σπρώχνεις τα όριά σου,
να κατακτήσεις το αδύνατο».
Καθώς οι λέξεις παρηγοριάς δεν μπορούν
να καλύψουν την απουσία, μένει μόνο ο
στίχος του Γιάννη Ρίτσου «Είναι πάντα
μια γέννηση - έλεγε ο Ξένος - / κι ο
θάνατος μια πρόσθεση, όχι αφαίρεση.
Τίποτα δε χάνεται...», για τη συντρόφισσα
της ζωής του, τη Μαρία Παπαγιάννη και
τα τέσσερα παιδιά του.
Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του
το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ
ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν «εχθρός
της συνήθειας, της επανάπαυσης και της
παραίτησης, αυτός ο γενναίος μαχητής της
ζωής, μας καλούσε και με το παράδειγμά
του να διεκδικούμε το ακατόρθωτο, να
μη φοβόμαστε τον χορό “στο φτερό του
καρχαρία”, αν θέλουμε να νικήσουμε
κάθε καταναγκασμό, κοινωνικό ή φυσικό,
ακόμη και τον θάνατο».
«Έτσι κι’ αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη»
ήταν η ρητή δήλωση του Θάνου
Μικρούτσικου με το πρώτο τραγούδι
της πρώτης δουλειάς που παρουσίασε το
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1975, τα «Πολιτικά Τραγούδια». Από
τότε έχουν περάσει 44 ολόκληρα χρόνια
που στις σελίδες τους γράφτηκαν νέοι
αγώνες, νέες ελπίδες, αλλά και αιματηροί
πόλεμοι, η κρίση που χτύπησε άγρια
την εργατιά, το λαό... Μέσα σε αυτή τη
βροντερή δίνη της ιστορίας που αφήνει
το ίχνος της και στην καθημερινή ζωή,
ήρθε η είδηση που έσφιξε τις ψυχές.
Ο Θάνος Μικρούτσικος από το
καλοκαίρι του 2017 έδινε την προσωπική
του, παλικαρίσια, μάχη με τον καρκίνο.
Όλες οι μέρες που πέρασαν συντροφιά
με τη μουσική και τα τραγούδια του
αρχίζουν να ξεπροβάλλουν μέσα από τη
βαθιά μνήμη που συνεχίζουν να ζουν. Και
εκεί ανάμεσα είναι το ποίημα του Ναζίμ
Χικμέτ «Αυτό Είναι» και ο στίχος «Το
ζήτημα δεν είναι να είσαι αιχμάλωτος,
το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι».
Και θυμάσαι ότι αυτό το ποίημα ο
Χικμέτ το δημιούργησε σε νοσοκομείο
κρατουμένων αφού ήταν φυλακισμένος.
Μία από τις πολλές φορές που βρέθηκε
πίσω από τα κάγκελα του βάρβαρου
αστικού καθεστώτος.
Και τότε διαβάζεις την ανάρτηση του
Θάνου Μικρούτσικου μέσα από το
νοσοκομείο και νιώθεις δυνατότερος
παίρνοντας λίγη από τη δύναμη του. Και
ανάμεσα σε αυτά που μας στέλνει σαν
μήνυμα είναι ο στίχος του Ναζίμ Χικμέτ:

«Να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι».
Συνειδητοποιείς τότε ότι από το
2017 που διαγνώστηκε η καταραμένη
αρρώστια ο Θάνος Μικρούτσικος
συνέχισε να υπηρετεί την τέχνη του
δίνοντας συναυλίες που διαρκούσαν ώρες.
Μόνο στο 45ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και
του Οδηγητή βρέθηκε στη σκηνή για
πάνω από δύο ώρες, ακαταπόνητος,
παράφορος, εκρηκτικός.
Έτσι αντιμετώπιζε το σκληρό αντίπαλο.
Με την αισιοδοξία του ανθρώπου που
έχει υπηρετήσει υψηλές αρχές και
ιδανικά, με τη γενναιότητα του ανθρώπου
που αγαπάει τη ζωή, μέχρι και την
τελευταία της λάμψη. Αυτός ήταν ο
Θάνος Μικρούτσικος. Αυτό έκφρασε
με την τέχνη του. Αυτό άφησε σαν
παρακαταθήκη μαζί με το τεράστιο και
πολύπλευρο καλλιτεχνικό του έργο.
Με την τέχνη του δικού μας Θάνου
ανδρώθηκαν γενιές, που ανατριχιάζουν
ακόμα στο άκουσμα των τραγουδιών του.
Τραγούδια που ήχησαν σε συγκεντρώσεις,
σε συναυλίες, τραγούδια που εμψύχωσαν
και συγκίνησαν, τραγούδια που μίλησαν
ξεκάθαρα για το στόχο τους.
«Όλη μου η ζωή ήταν μουσική»
Το συναρπαστικό ταξίδι του Θ.
Μικρούτσικου έχει αφετηρία του την
Πάτρα όπου γεννήθηκε το 1947.
Ξεκίνησε να σπουδάζει πιάνο και αρμονία
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από τεσσάρων ετών στη Φιλαρμονική
Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό
Ωδείο. Έφτασε στο πτυχίο σε ηλικία 12
ετών.
Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή
του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων το Σάββατο
10 Μάρτη 2018, με αφορμή τις τρεις
συναυλίες προς τιμήν των 100 χρόνων
του ΚΚΕ, τη μουσική του πορεία
διαμόρφωσαν τέσσερις παράγοντες:
Η Κλασσική Μουσική, η έννοια του
αυτοσχεδιασμού,
το
προοδευτικό
περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε και τα
μαθήματα θεωρίας της μουσικής που
ξεκίνησε όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο.
Η μουσική έγινε η βασική διάσταση στη
ζωή του. «Στην αρχή εγκαταστάθηκε
εντός μου η κλασική μουσική, ο Μπαχ,
ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ. Παίζοντας τους
στο πιάνο 10-12 χρονών, ταξίδευα στους
δρόμους της πόλης μου, στην Πάτρα,
στις στοές της, στα νεοκλασικά κτίριά
της, αλλά έφευγα και πέραν αυτής. Σε
πόλεις και εποχές παλιές που δεν ήξερα.
Αυτοσχεδίαζα στο πιάνο με τις ώρες».
Σε πολύ μικρή ηλικία μπήκε στη ζωή
του και η άλλη του μεγάλη αγάπη, η
ποίηση, ηθικός αυτουργός ο πατέρας του,
«κρατώντας με στην αγκαλιά του, από
τα 5 μου χρόνια, μου διάβαζε ποιήματα
σχεδόν κάθε βράδυ. Από τότε θυμάμαι
απ’ έξω ολόκληρο τον Καρυωτάκη. Αλλά
και Καβάφη και Ρίτσο και όλους σχεδόν
τους ελάσσονες ποιητές, που δεν είναι
όσο ελάσσονες τους είπαν».
Στη δεκαετία του ‘60 μπαίνει στη ζωή
του η έντεχνη ελληνική μουσική. «Μάνος
Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, το
τραγούδι δηλαδή. Δεύτερο αγκωνάρι
εντός μου. Χρωστάω και σε αυτούς
ταξίδια, αλλά και πόνους αφόρητους.
Ο αυστηρός δάσκαλος του Ωδείου
εξασκείτο με το χάρακα στα δάχτυλά
μου, με δύναμη, για να πάψω να τους
παίζω στο πιάνο...».
Σπούδασε μαθηματικά στο Μαθηματικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ
παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστιξη,
φούγκα και σύνθεση με τον καθηγητή συνθέτη Γ. Α. Παπαϊωάννου. Την περίοδο
εκείνη ανακαλύπτει νέους μουσικούς
κόσμους, τη μεταπολεμική avant guarde
μουσική, την πρωτοπορία της δεκαετίας
του ‘60. «Νέοι ήχοι, νέες θεωρίες, έγιναν
καθημερινότητά μου. Καινούρια ταξίδια,
νέα όνειρα, άγνωστοι τόποι». Αυτή την
περίοδο ξεκινά και τη μελέτη έργων του
Καρλ Μαρξ.
Ο Θάνος Μικρούτσικος ασχολήθηκε
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με όλα σχεδόν τα είδη μουσικής. Έχει
γράψει όπερες, συμφωνική μουσική,
μουσική δωματίου, πειραματική μουσική.
Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες και
ξένους σκηνοθέτες, γράφοντας μουσική
για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία
έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον
κόσμο. Τεράστια ήταν και η παρουσία του
στη δισκογραφία. Μελοποίησε πολλούς
Έλληνες και ξένους ποιητές. Όπως έλεγε
«Η ποίηση έγινε η δεύτερη διάσταση στην
καθημερινότητα μου».
Έδωσε εκατοντάδες συναυλίες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει
συμμετάσχει ή έχουν παιχτεί έργα του
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής
(Λονδίνο,
Γλασκόβη,
Εδιμβούργο,
Παρίσι, Λιλ, Λυών, Ρενς, Μονπελλιέ,
Βρυξέλλες, Λιέγη, Γενεύη, Λοζάνη,
Βαρκελώνη,
Μαδρίτη,
Βερόνα,
Φλωρεντία, Βερολίνο, Δρέσδη, Λειψία,
Βιέννη, Κωνσταντινούπολη κ.α.).
Έργα του έχουν παρουσιαστεί από
πολλές μεγάλες ορχήστρες και ορχήστρες
μουσικής δωματίου και τα έχουν διευθύνει
σπουδαίοι μαέστροι, ανάμεσά τους οι
Αλέξανδρος Μυράτ, Jerzy Swoboda,
Adrew Davis, Kazuyoshi Akiyama,
Louis Devos, Λουκάς Καρυτινός, Άλκης
Μπαλτάς κ.ά. Ο Θάνος Μικρούτσικος
έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους
σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές και
μουσικούς, ανάμεσά τους είναι οι: Μαρία
Δημητριάδη, Δημήτρης Μητροπάνος,
Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος
Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, Γιάννης
Κούτρας, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα
Γαλάνη, Κώστας Θωμαΐδης, Μίλτος
Πασχαλίδης, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης
Κότσιρας, Ρίτα Αντωνοπούλου. Έχει,
επίσης, συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς
καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους
ξεχωρίζουν οι: Irene Jarsky, Petro Guelfutsi, Milva, Udo Reineman, Lucienne
Van Deyck κ.ά.
Το 2002 τιμήθηκε για τη μουσική του
στο θέατρο με το βραβείο «Δημήτρης
Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης
και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου
(Θεατρικό Μουσείο). Έχει σκηνοθετήσει
τρία έργα στο χώρο του μουσικού
θεάτρου. Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
«Ξελασπώστε το μέλλον»
Ο Θ. Μικρούτσικος είχε βάλει το
αυτί του στο στήθος του κόσμου και
άκουγε τις προκλήσεις των καιρών. Τις
μετουσίωνε σε Υψηλή καλλιτεχνική πράξη
και με αυτή παρενέβαινε στα γεγονότα,
στις εξελίξεις, στη στάση του ανθρώπου

μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ο
άνθρωπος και οι αγωνίες του, οι ελπίδες
του, τα αδιέξοδά του μέσα στον τερατώδη
καπιταλιστικό μηχανισμό.
Απογείωσε την πολιτικοποιημένη τέχνη,
την εκτόξευσε σε πλατιούς ορίζοντες από
απέραντη αγάπη στον αλύγιστο άνθρωπο
που παλεύει για την κοινωνική πρόοδο
και την απελευθέρωση της κοινωνίας από
τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Όλο το
έργο του διαπνέεται από το πάθος για την
αλήθεια και για το ωραίο μέσα στη τέχνη
και τη ζωή.
Και με αυτά τα κοσμήματα έφερε μεγάλα
μουσικά έργα σε συναυλίες έξω από
εργοστάσια για τη στήριξη απεργών, σε
γήπεδα, σε συναυλίες για τους πολιτικούς
κρατούμενους στην Τουρκία, για την
υπόθεση της Παλαιστίνης, στα Φεστιβάλ
της ΚΝΕ.
Κατέκτησε το δικό του, μοναδικό
αποτύπωμα στη μουσική
Βασικό θέμα που απασχολούσε τον
Θάνο Μικρούτσικο από την αρχή κιόλας
της συνθετικής του διαδρομής ήταν η
μελοποίηση της ποίησης. Τον ενδιέφερε
πώς θα κατάφερνε να δώσει νέο ήχο
και ταυτόχρονα να μπορεί να υπάρχει
επικοινωνία με το κοινό, τον αποδέκτη
δηλαδή του έργου. Η «λύση» αυτού του
ερωτήματος ήρθε από το, δάσκαλό του
-έτσι τον χαρακτήριζε- Γιάννη Ρίτσο. Οι
συμβουλές του ποιητή προς τον νεαρό
συνθέτη, να προσπαθεί να ανακαλύπτει το
«είναι» και όχι τον «φαίνεσθαι» αποτέλεσαν
τον οδηγό για τις κατοπινές μελοποιήσεις
του. Πάντα προσπαθούσε να ανακαλύπτει
τις κρυμμένες πλευρές που κάθε μεγάλο
ποίημα διέθετε.
Οι συμβουλές του δασκάλου του ήταν
«οδηγός» και ήταν αυτές που και ο
ίδιος έδινε στους νέους καλλιτέχνες και
μουσικούς: «Γράφε για ό,τι σε καίει. Σε
καίει ο έρωτας; Γράφε. Η μοναξιά σου;
Γράφε. Ο αγώνας ενάντια στη βία του
φασισμού; Γράφε. Αλλά, ΠΡΟΣΕΧΕ. Το
θέμα δεν ορίζει την αξία του έργου. Αυτό
που έχει σημασία είναι το αδιάσπαστο
περιεχόμενου και φόρμας. Γιατί κάθε
νέο περιεχόμενο απαιτεί μια νέα φόρμα,
γιατί η φόρμα είναι κοινωνική εμπειρία
αποκρυσταλλωμένη. Θα σέβεσαι το
παρελθόν, θα το περιέχεις, θα το
αφομοιώνεις, αλλά δεν θα το μιμηθείς».
Και το κατάφερε! Μέσα από τα τραγούδια
του κατάφερε και έβαλε στο στόμα των
ανθρώπων λόγια του Ναζίμ Χικμέτ, Γιάννη
Ρίτσου,
Βλαδίμηρου
Μαγιακόφσκι,
Μάνου Ελευθερίου, Μπέρτολτ Μπρεχτ,
Άλκη Αλκαίου, Μανόλη Αναγνωστάκη,
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Φώντα Λάδη, Νίκου Καββαδία, Μιχάλη
Γκανά, Κώστα Παπαγεωργίου, Κώστα
Τριπολίτη, Λάκη Λαζόπουλου, Λίνας
Νικολακοπούλου, Κώστα Λαχά, Γιώργου
Κακουλίδη, Χριστόφορου Λιοντάκη,
Οδυσσέα Ιωάννου και πολλών ακόμα.
Πολλοί είναι και οι ξένοι ποιητές που είχε
μελοποιήσει. Άλλωστε, η μελοποίηση
του Θ. Μικρούτσικου είναι αυτή που
επέτρεψε να κατανοηθούν τα «κρυμμένα»
της ποίησης του Καββαδία, που μέχρι
τότε θεωρούταν ως ελάσσονας ποιητής.
Από αυτή την «ένωση» γεννήθηκαν
τραγούδια που κλείνουν μέσα τους την
ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου
Κομμουνιστικού κινήματος, τον ηρωισμό
και την ευαισθησία των αλύγιστων, τις
εξορίες, τα εκτελεστικά αποσπάσματα,
δημιουργίες όπως δύσκολα περιγράφονται
με λόγια. Ο «Ντίκ», οι «Γερόντοι», ο
«Αλέξης», το «Φεγγάρι» με τη δραματική
του πλοκή που περιστρέφεται γύρω από
τη δίψα των μακρονησιωτών που μαζί
με το φεγγάρι βάζει σε δοκιμασία την
απόφαση τους.
Εμβληματικά έργα, όπως η «Καντάτα
για την Μακρόνησο» και η «Σπουδή σε
Ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι»,
που τη συνόδευε αξεδιάλυτη, η μεγάλη
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Για αυτό το
έργο, που παρουσιάστηκε το 1976, ο Θ.
Μικρούτσικος λέει: «Έγραψα το έργο
σχεδόν μονορούφι. Προσπάθησα να
ενώσω δυο μουσικούς κόσμους. Αυτόν
της σύγχρονης μουσικής με έγχορδα,
δυο πιάνα και 18 ηθοποιούς και αυτόν
του τραγουδιού με τη μοναδική - ιέρεια
αρχαίας τραγωδίας - Μαρία Δημητριάδη
και ένα μικρό γκρουπ μουσικών (...) Αν
δεις την παρτιτούρα σε αυτά τα μέρη,
είναι σαν μια όπερα ομιλίας...».
Μεγάλα ποιήματα που περιλαμβάνονται
στην ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου
«Πέτρινος Χρόνος» (Μακρονησιώτικα).
Με τη σπουδή στην ποίηση του Σοβιετικού
ποιητή Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι ο
Μικρούτσικος χρησιμοποιεί τον βροντερό
ποιητικό του λόγο για να τιναχτεί
στεντόρεια η φωνή του στο παρόν και στο
μέλλον μέσα από ένα έργο που η Μορφή
του υπηρετεί το ρωμαλέο μαγιακοφσκικό
περιεχόμενο και το αντίστροφο. Η
μαγεία της διαλεκτικής αυτής σχέσης που
υλοποιείται εμπνευσμένα δίνει δυνατά
επαναστατικά τραγούδια όπως το «Με
όλη μου την φωνή», το τελευταίο ποίημα
που έγραψε ο μεγάλος σοβιετικός ποιητής
απευθυνόμενος
στους
«συντρόφους
απόγονους», το «Ξελασπώστε το μέλλον»,
το «Γι’ αυτό».
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Το έργο παρουσιάστηκε το 2018 σε τρεις
συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Πάτρα, αφιερωμένες στα 100 χρόνια από
την ίδρυση του ΚΚΕ.
«Αν προσπαθήσει κανείς να προσδιορίσει,
ποιο είναι το στοιχείο που κάνει την
τέχνη του Μικρούτσικου να ξεχωρίζει,
το ειδοποιό χαρακτηριστικό της,
θα κατέληγε στην ικανότητά του να
δημιουργεί πιο βαθιά και σταθερά
συναισθήματα, που πηγάζουν από
τη σκέψη. Είναι η διαλεκτική σχέση
έμπνευσης - σκέψης, καρδιάς και
μυαλού, που διαπερνά τη δημιουργία
του. Μια σκέψη, που μας υποχρεώνει να
την κινητοποιούμε σε δύο επίπεδα, το
ιδεολογικό και το αισθητικό. Όπου το
ένα διεισδύει στο άλλο, προσκαλώντας
μας να συμμετέχουμε στην προσπάθεια
της δημιουργίας του», είχε επισημάνει μεταξύ άλλων - ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας πριν
από τη συναυλία για τα 100 χρόνια του
ΚΚΕ στο Γαλάτσι.
«Και το τώρα κοιτά το ΚΚΕ. Και το
μέλλον κοιτά το ΚΚΕ»
Η σχέση του Θ. Μικρούτσικου με το
ΚΚΕ κρατά από τα νεανικά του χρόνια,
όταν έγινε μέλος του. Στην πορεία, οι
δρόμοι τους μπορεί να χώρισαν αλλά δεν
έπαψαν να υπάρχουν περίοδοι που ο Θ.
Μικρούτσικος συνέβαλλε σε εκδηλώσεις
του Κόμματος. Όπως άλλωστε ο ίδιος
δήλωνε: «Τον κόσμο του ΚΚΕ τον
σεβόμουν και όταν δεν ήμουν κοντά
στο ΚΚΕ. Εκατό χρόνια ιστορία. Ένα
Κόμμα θυσιών, ένα Κόμμα έπους...».
Ξανασυναντήθηκε με το ΚΚΕ τα
τελευταία χρόνια ενώ ήταν σταθερή η
παρουσία του στα Φεστιβάλ της ΚΝΕ,
στις ξεχωριστές μουσικές του συναυλίες
που πλαισίωναν τα Επιστημονικά
Συνέδρια του Κόμματος.
Το 2017 στην πρώτη του εμφάνιση, μετά
την έναρξη της περιπέτειας της υγείας του,
στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ δηλώνει στον
«Ριζοσπάστη»: «Εδώ είναι ο κόσμος μου,
εδώ είναι οι άνθρωποί μου». Πράγματι,
στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ βρίσκονται οι
άνθρωποι που εμπνέονται, εμψυχώνονται,
αισθάνονται, κατανοούν τον κόσμο και
αγωνίζονται να τον αλλάξουν, συντροφιά
με τη μουσική σου, μέσα και από τη
μουσική σου.
Το 2018 δηλώνει: «Είχα κι εγώ κάποιες
φορές τις επιφυλάξεις μου, όχι για τη
στρατηγική του, κυρίως γι’ αυτήν την
περίφημη ιστορία, το κυνήγι του εφικτού.
Όποιος όμως διαβάζει με πάθος Ιστορία,
θα παρακολουθήσει τα τελευταία

τουλάχιστον 40 χρόνια ότι ακόμα και
αρχικά ριζοσπαστικές αριστερές δυνάμεις
σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυνηγώντας
το εφικτό, είτε ενσωματώθηκαν απολύτως
στο σύστημα, είτε περιθωριοποιήθηκαν.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Μαύρισαν κι
άλλο το όνειρο, που είχε ήδη μαυρίσει,
κι έτσι έστρεψαν το μέσο πολίτη, που
έχει στον καπιταλισμό μειωμένη πολιτική
συνείδηση, λόγω του καθημερινού
βομβαρδισμού που υφίσταται, στην
ακροδεξιά, με αποτέλεσμα στις μέρες μας
να βλέπουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει.
Το ΚΚΕ είναι το μόνο Κόμμα -το
λέω ανεπιφύλακτα- που δεν δημιουργεί
ψευδαισθήσεις
ότι
στο
βάρβαρο
καπιταλισμό, ειδικά σήμερα, μπορούν
τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Εγώ,
Δημήτρη μου, είμαι οριστικά μαζί με το
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και
έχω ένα καθήκον.
Να προσπαθήσουμε με τα γραπτά μας,
με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας, με την
Τέχνη μας να ξανακάνουμε γοητευτική
την εικόνα του κόσμου που θέλουμε
τελικά να πάμε» (Από την παρουσίαση
της συλλεκτικής έκδοσης βιβλίου CD «Καντάτα για τη Μακρόνησο Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου
Μαγιακόφσκη»).
Ο Θάνος Μικρούτσικος τιμήθηκε από το
ΚΚΕ με την ένταξη του στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, στη 12η τιμητική θέση, για
τις βουλευτικές εκλογές 7ης Ιούλη 2019. Σε
γραπτή δήλωσή του, την οποία διάβασε
ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης στην
επιβλητική προεκλογική συγκέντρωση
του κόμματος, στο Σύνταγμα, μεταξύ
άλλων, υπογράμμιζε «Και το τώρα
κοιτά το ΚΚΕ. Και το μέλλον κοιτά το
ΚΚΕ. Όσο για τις εκλογές: Προφανώς
δεν κρίνεται η διακυβέρνηση της χώρας.
Η ίδια θλιβερή διακυβέρνηση. Η μόνη
ελπίδα, το δυνάμωμα του ΚΚΕ. Με
δυναμωμένο ΚΚΕ, αυτό που δυναμώνει
αυτόματα είναι η αντίσταση του κόσμου
και τότε υπάρχει η μοναδική περίπτωση
ο κόσμος να κερδίσει κάποια πράγματα
και τώρα».
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Χρόνια πολλά!

Χριστούγεννα στο
DA CAPO.
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