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Προστασία από τον κορονοϊό
Το άρθρο είναι από έναν παλιό μου φίλο χημικό που ασχολήθηκε επί χρόνια ως ειδικώς
στον τομέα ασφάλειας τροφίμων και τροφικής αλυσίδας. Απεσταλμένος πριν από χρόνια
προγράμματος της ΕΕ στα άνω αναφερόμενα θέματα στην Τσεχία, ζει στο Μπρνο,
Λονδίνο και Αθήνα, σύνταξε για μάς κάποιες βασικές οδηγίες σχετικά με την σωστή πράξη
την εποχή του ιού. Κοιτάξτε τα και σκεφτείτε, και εάν θέλετε εφαρμόστε τα. (Αριστείδης,
τηλ. 606 355 895)
Επειδή οι οδηγίες που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διάφορες κρατικές
αρχές είναι πολλές φορές ελλείπεις σε λεπτομέρειες και αντιφατικές καλό θα είναι να
χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική και βασικές αρχές βιολογίας και χημείας για να
προστατευτούμε.
Για παράδειγμα, οι μάσκες. Πολλές αρχές όπως της Αγγλίας λένε μην φοράτε μάσκες γιατί
δεν κανουνε τίποτα και μόνο για τους ήδη φορείς συνιστώνται για να μην μεταδίδουν τον
ιό. Έτσι κανένας στην Αγγλία δεν φοράει μάσκες (εκτός από τους Κινέζους που έχουν πιο
πολύ μυαλό). Όμως από την άλλη πλευρά θέλουνε όλο το νοσοκομειακό προσωπικό και
τις αρχές ασφάλειας να εφοδιαστούν με μάσκες. Εάν οι μάσκες δεν μας προστατεύουν τότε
γιατί τις φοράνε οι γιατροί; Από την άλλη πλευρά σε άλλες χώρες όπως στην Τσεχία, λένε
ότι όλοι πρέπει να φοράτε μασκες αλλά μόνο για μια χρήση. Και ερωτώ που θα βρούμε
εκατοντάδες μάσκες για να εφοδιαστούμε και να τις αλλάζουμε σε καθημερινή βάση. Εδώ
καλά-καλά δεν υπάρχουν αρκετές μάσκες για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές πόσο
μάλλον για τους ιδιώτες.
Άλλο παράδειγμα είναι οι αποστάσεις και το πλύσιμο των χεριών. Λένε μείνετε δυο μέτρα
απόσταση ο ένας από τον άλλο στα σουπερμάρκετ και στους κοινούς χώρους και πλένετε
συχνά τα χεριά σας. Όμως δεν ρωτήσανε τα σταγονίδια με τον ιό αν μπορούν να πηδήξουν
μόνο δυο μέτρα. Και τελικά εάν πράγματι μεταδίδεται μέσω επιφανειών που αγγίζουμε
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EDITORIAL
τότε τι γίνεται με τα σταγονίδια που επικάθονται στα τρόφιμα (από φτέρνισμα η βήξιμο ασθενών), στα ρούχα μας, στα παπούτσια μας, στα
μαλλιά μας, στο τηλέφωνό μας. Το να πλένουμε τα χέρια δεν αρκεί εάν φέρουμε τον ιό σπίτι μας σε άλλες κινητές επιφάνειες που κουβαλάμε
επάνω μας.
Οι κάτωθι σκέψεις είναι αποτέλεσμα κοινής λογικής αλλά ουδεμία ευθύνη φέρω για το αν πραγματικά είναι αποτελεσματικές για προστασία
από τον κορονοϊό και συνιστώ να τις εφαρμόσουμε ή να τις προσαρμόσουμε μόνο με δική μας ατομική ευθύνη εφόσον συμφωνούμε με αυτές.
Μάσκες
Αν μπορείτε να βρείτε μάσκες Ν95 με το φίλτρο, αυτές είναι οι καλύτερες και οπωσδήποτε παρέχουν την καλύτερη προστασία αν
χρησιμοποιούνται σωστά και σχολαστικά. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν Ν95 μάσκες υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αλλά δεν παρέχουν
100% προστασία, γι ‘αυτό πρέπει να γίνονται ορισμένες επί πλέον δράσεις για να ενισχύσουν τον βαθμό προστασίας.
Χειρουργικές μάσκες: Βασικό πρόβλημα με αυτές είναι το διάκενο πάνω από την μύτη. Βάζετε λίγο κολλητική ταινία στο σημείο αυτό για να
μειώσετε όσο γίνεται αυτό το διάκενο. Επίσης σε όποιο άλλο σημείο υπάρχει κενό πρέπει να φράζεται (πχ. εάν λόγω σχήματος προσώπου δεν
εφάπτεται καλά στα μάγουλα). Εάν έχετε γένια να τα ξυρίσετε. Η μάσκα δεν κάνει καλή επαφή στο πρόσωπο στους γενειοφόρους.
Μάσκες τύπου φίλτρου καφέ: Αυτές είναι ΟΚ εφόσον εφαρμόζουν καλά. Δεν έχω προσωπική εμπειρία για να πω τίποτε παραπάνω.
Μάσκες από βαμβακερό ύφασμα που φτιάχνουν πολλοί μόνοι τους: Είναι ΟΚ αρκεί το σχήμα τους και η εφαρμογή στο πρόσωπο είναι
σωστή. Βέβαια αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ραπτομηχανή έχετε το προνόμιο να τις φτιάξετε στα μέτρα σας. Αρκεί το ύφασμα να είναι
χοντρό και με πολύ μικρούς πόρους και τα λουριά να παρέχουν την σωστή τάση ώστε η μάσκα να καλύπτει το πρόσωπο χωρίς κενά. Το καλό
με αυτές τις μάσκες είναι ότι πλένονται εύκολά και αποστειρώνονται. Αρκούν 70 βαθμοί Κελσίου για 5 λεπτά για να σκοτώσουν τον ιό και
οποιοδήποτε άλλο μικροοργανισμό. Έχοντας 5-6 από αυτές τις μάσκες μπορείτε να τις αλλάζετε σε καθημερινή βάση και να τις πλένετε μετά
από κάθε χρήση.
Πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι καμμιά μάσκα δεν προστατεύει από την μετάδοση του ιού μέσω των ματιών.
Αποστείρωση
Οι οδηγίες που δίνουν οι αρχές είναι να χρησιμοποιούμε αλκοόλη (ethanol) 70% τουλάχιστον για απολυμάνσεις. Όμως η κοινή αλκοόλη
είναι δυσεύρετη σε όλες τις χώρες πλην Ελλάδος. Την έχουν απαγορεύσει διότι μερικοί ηλίθιοι την πίνουνε και τα κράτη χάνουνε φόρους. Τα
κράτη φταίνε γι ‘αυτό διότι θα μπορούσανε να προσθέσουν menthol ή γλυκερίνη και έτσι να πουλιέται ελεύθερα. Βέβαια μερικοί ηλίθιοι θα
εξακολουθούσανε να την πίνουνε.
Τι κάνουμε λοιπόν όταν δεν μπορούμε να βρούμε αλκοόλη, η αλκοόλ τζελ.
Το ‘Άλπα’ περιέχει αλκοόλη 60% και άλλες αρωματικές χημικές ουσίες που είναι γενικά αβλαβείς. Υπάρχουν ποτά στο εμπόριο όπως το
apsinth που έχουν 70% αλκοόλη και μερικά άλλα γενικά πιο δυνατά ποτά που έχουν γύρω στο 60%. Ας τα προμηθευτούμε προτού γίνουν
άφαντα. Μια άλλη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε ισοπροπανόλη (witch hazel). Άκουσα ότι είναι εξ ίσου αποτελεσματική σαν απολυμαντικό
για τον κορονοϊό. Υπάρχουνε βέβαια και άλλα υγρά που έχουν απολυμαντικές ιδιότητες. Προσοχή στα αλκοολούχα υγρά καθαρισμού και για
αντι-παγωτικα (de-icing) για τους υαλοκαθαριστες αυτοκίνητου. Αυτά περιέχουν υψηλά ποσοστά αλκοόλης αλλά και μεθανόλη ή τερπένια, τα
οποία είναι τοξικά και δεν πρέπει ούτε να τα εισπνέουμε ούτε να τα χρησιμοποιούμε πάνω στο δέρμα. Μπορούμε όμως να αποστειρώνουμε
άλλες επιφάνειες αρκεί να γίνεται αυτό σε χώρο που αερίζεται καλά. Φυσικά ποτέ δεν πρέπει να πίνουμε τέτοια αλκοολούχα υγρά διότι είναι
100% θανατηφόρα. Στο Ιράν έχουν πεθάνει πάνω από 100 άτομα διότι καταναλώσανε μείγμα μεθανόλης και αλκοόλης νομίζοντας ότι θα
σκοτώσουνε έτσι τον κορονοϊό. (Άλλο η μεθανόλη και άλλο πράμα το menthol).
Ένα άλλο χημικό που προσφέρει γενική αποστείρωση είναι το ΥΠΟ χλωριούχο νάτριο ή χλωρίνη (Savo στην Τσεχία, bleach στην Αγγλία). Σε
ποσοστό 20-30 ppm χρησιμοποιείται στην αποστείρωση λαχανικών στην ΕΕ και πουλερικών στην Αμερική. Ανάλογα με την περιεκτικότητα
σε NaClO φτιάχνουμε ένα διάλυμα περίπου 1000 ppm σε ένα κουβαδάκι για γενικές απολυμάνσεις όπου χρειάζεται και το αφήνουμε στην άκρη
πρόχειρο. Προσοχή, όμως, δεν είναι για χρήση απευθείας στο δέρμα ή στο πρόσωπο κλπ. διότι υπάρχει κίνδυνος αλλεργίας η δερματίτιδας. Η
δράση της χλωρίνης δεν είναι άμεση. Θέλει χρόνο για να σκοτώσει μικρόβια. Πόσο χρόνο δεν ξέρω. Προσοχή σε επαφή με οξέα (όπως ξύδι
ή και ούρα) διότι το NaClO διασπάται και εκλύεται χλώριο που είναι τοξικό και άκρως επικίνδυνο.
Γάντια
Καλό είναι να προμηθευτούμε γάντια μιας χρήσης, τα λεγόμενα χειρουργικά από νιτρίλιο. Τα φοράμε πριν βγούμε έξω και για καθαρισμούς
ή απολυμάνσεις. Τα επαναχρησιμοποιούμε εφόσον αποστειρώνονται εξωτερικά με κάποιο από τα χημικά υγρά ανωτέρω. Τα πετάμε αν
τρυπήσουνε. Τα αποστειρώνουμε με χλωρίνη αφού τα φορέσουμε και πριν βγούμε έξω και όταν επιστρέψουμε σπίτι μετά την έξοδο τα
αποστειρώνουμε και πάλι για να κάνουμε άλλους καθαρισμούς. Τα βγάζουμε ανάποδα έτσι ώστε εσωτερικά παραμένει το χημικό υγρό αλλά δεν
έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας και έτσι αποφεύγουμε δερματικές επιπλοκές. Αφού τα βγάλουμε πλένουμε και τα χέρια μας. Τα γάντια μας
προστατευουν διότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποφύγουμε την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και την μεταφορά του κορονοϊού
στο πρόσωπο αρκεί βέβαια να φοράμε και μάσκα.
(https://www.facebook.com/ari.enviweb)
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ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ…»
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΠΕΡΟΟΥΝ
Όλοι έχουμε ακούσει για το Νοσοκομείο
του Μπεροούν και για το Κέντρο
Αποκατάστασης, το οποίο βρίσκετε
στους χώρους του Νοσοκομείου. Το
Νοσοκομείο, το οποίο είναι ελληνικών
συμφερόντων (της εταιρίας Jessenia, ο
ιδιοκτήτης είναι Έλληνας, o Σωτήρης
Ζαβαλιάνης, η Διευθύντρια Νατάσα
Πετσίνη ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό,
οι γιατροί, φυσιοθεραπευτές, οι νοσοκόμες
είναι Τσέχοι), βρίσκεται στις παρυφές
της όμορφης πόλης Μπεροούν, σχεδόν
40 χλμ. Για μεταφορά υπάρχουν τραίνα,
λεωφορεία από την Πράγα και στο σταθμό
του Μπεροούν το Νοσοκομείο έχει το
δικό του λεωφορείο που σας μεταφέρει
στο νοσοκομείο δωρεάν. Το τοπίο όπου
βρίσκεται το Νοσοκομείο με τα δάση, το
πολύ πράσινο, τους λόφους και λοφίσκους
σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχεις πάει σε
εξοχή για διακοπές! Εάν είναι να μείνεις
για αποκατάσταση είτε για άλλο λόγο, τότε
σίγουρα θα αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου!
Με το πρωινό χαμόγελο της νοσοκόμας,
το ‘καλημέρα’ συνοδευόμενο από το
κελάηδημα πολλών διαφόρων πουλιών,
ο ασθενής ξεκινάει τη μέρα του με χαρά

και αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και
σύντομα το πρόβλημα υγείας του θα το
λύσουν οι εξαιρετικοί γιατροί, νοσοκόμες,
φυσιοθεραπευτές. Δεν υπερβάλλω! Αυτό
ένιωσα εγώ που έμεινα για πάνω από τρεις
βδομάδες σ’ αυτό το υπέροχο περιβάλλον.
Εάν είναι να μπεις στο Κέντρο για θεραπεία,
τότε το πρώτο βήμα είναι η απομόνωση,
το τεστ για τον κορονοϊό, ο γιατρός με
την νοσοκόμα σε πλήρη προστατευτικές
στολές, οι οποίοι σε εξετάζουν βάση

στα στοιχεία των εξετάσεων σου από
τον οικογενειακό σου γιατρό και εάν το
τεστ είναι αρνητικό, την επόμενη μέρα
μπαίνεις στο δικό σου δωμάτιο (εάν
θέλεις μονόκλινο), ή σε δωμάτιο δίκλινο,
τρίκλινο. Τα έξοδα για το δωμάτιο και
την διατροφή τα πληρώνει ο ασθενής,
ενώ όλες οι θεραπείες καλύπτονται από
την ασφάλεια υγείας του ασθενή. Εδώ δεν
χάνουν χρόνο – αμέσως σου παρουσιάζουν
γραπτώς το πρόγραμμα θεραπειών και

(φώτο Σωτήρης Ζαβαλιάνης στο Κέντρο Αποκατάστασης)
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ξεκινάς την ίδια μέρα. Το πρόγραμμά σου
είναι συντονισμένο ηλεκτρονικά με όλο
το νοσηλευτικό προσωπικό της θεραπείας
σου. Ο κάθε φυσιοθεραπευτής, νοσοκόμα,

είναι γνώστης του προγράμματός σου και
παρακολουθεί όχι μόνο την πρόοδο που
θα κάνεις, αλλά και το πώς εφαρμόζεται το
πρόγραμμα. Όταν μπαίνεις στις αίθουσες
αποκατάστασης αισθάνεσαι ότι μπαίνεις
σε άλλο κόσμο, στον κόσμο της υψηλής
τεχνολογίας
της
φυσιοθεραπευτικής
επιστήμης. Όλος ο εξοπλισμός είναι η
τελευταία λέξη αυτής της επιστήμης! Και
ο κάθε ασθενής αισθάνεται πρίγκηπας
σ’ αυτό το ζεστό περιβάλλον όταν τον
καλωσορίζουν
οι
φυσιοθεραπευτές,
οι νοσοκόμες με εκείνη την απαλή
μητρική φωνή τους (Οι περισσότεροι
φυσιοθεραπευτές είναι γυναίκες). Γι
αυτό δεν βιάζεσαι να φύγεις, να πας στο
σπίτι σου, παραδίδεσαι στα χέρια της
καλοσύνης, φροντίδας και αγάπης.
Τώρα κάποιος μπορεί να απορεί το τι κάνει
κανείς όλη μέρα και προπαντός μετά την
εκπλήρωση του Ημερήσιο Προγράμματός
του. Σας βεβαιώ ότι δεν έχεις χρόνο για
να βαρεθείς! Το Πρόγραμμα (ανάλογα
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με το πρόβλημα σου) περιλαμβάνει
‘δραστηριότητες’ από το πρωί (8:30 με
9:00) μετά την επίσκεψη του νοσηλευτικού
προσωπικού και του γιατρού στο δωμάτιό
σου, λίγη ανάπαυση για το μεσημεριανό
γεύμα, λίγη ξεκούραση (περίπου μία
με μιάμιση ώρα) και συνεχίζονται οι
θεραπείες μέχρι τις 16:00 και 17:00 η ώρα.
Εγώ περίμενα το φαγητό να είναι αυτό που
όλοι ξέρουμε ότι έχουν στα νοσοκομεία…
Διαψεύστηκα. Αυτοί που με γνωρίζουν,
ξέρουν την άποψη μου για την τσέχικη
κουζίνα, δεν είναι από τις καλύτερες!
Αλλά, και πάλι χωρίς να υπερβάλω,
μετά από τόσα χρόνια στην Τσεχία δεν
έχω φάει καλύτερα κνέδλικι, καλύτερη
σφίτσκοβα και γενικά καλύτερη τσέχικη
κουζίνα! Βέβαια, η διατροφή έχει στο

μενού και κύρια πιάτα από όλο τον κόσμο.
Με ενημέρωσαν, ότι κάτω από κανονικές
συνθήκες, ο ασθενής μπορεί να διαλέξει το
φαγητό που θέλει και από το Μενού. Στη
δική μου περίπτωση, λόγω της πανδημίας,
μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα από τα
τρία φαγητά της ημέρας.
Όλα τα δωμάτια, έχουν εξαιρετική θέα
προς το δάσος ή προς τους πράσινους
λόφους και το πολύ ‘καλλιτεχνικό’
πάρκο με διασπαρμένα έργα τέχνης που
μάλλον οι γλύπτες ήθελαν να εκφράσουν
το υγιεινό ανθρώπινο σώμα. Τα δωμάτια
είναι εξοπλισμένα με ειδικά κρεβάτια,
τηλεόραση, κουζίνα μικρών κυμάτων,
ψυγείο, WI—FI, To 2007, όταν το
νοσοκομείο πέρασε στην ιδιοκτησία της
εταιρίας Jessenia, έγινε και η αποκατάσταση
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του πάρκου, με οπωροφόρα δένδρα και
λαχανόκηπους όπως ήταν κάποτε. Εδώ οι
ασθενείς μπορούν να κάνουν περίπατους,
απλά να καθίσουν και να απολαύσουν την
φύση, ή να συνεχίσουν τις ασκήσεις τους
στους ιδικούς χώρους με διάφορα όργανα
συνοδευόμενοι από ιδικό προσωπικό.
Δίπλα στο πάρκο αυτό, είδαμε και το
εργοτάξιο το οποίο θα στεγάζει ασθενείς
με ψυχολογικά προβλήματα, Alzheimer’s,
και ευχόμαστε και γηροκομείο. Λίγο
πιο κάτω από το λόφο, ακούσαμε ότι θα
υπάρχει μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο. Και
ποιος ξέρει πόσες άλλες καλές εκπλήξεις
μας κρύβει ο Σωτήρης Ζαβαλιάνης!!!
Τι να πει κανείς για την καφετέρια – εκτός
από τα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει
σε καλές τιμές, μπορείς να πιείς τον καφέ
σου και να αισθάνεσαι ότι πήγες διακοπές
στην Ελλάδα με τα γαλανά χρώματα
του ‘ουρανού’, το μπλε της θάλασσας
στους τοίχους, και φως, πολύ φως. Και
δεν είναι μόνο η ελληνική και η τσέχικη
σημαία που σε αντικρίζουν μπροστά
στο κύριο κτήριο, αλλά και οι τοίχοι
των διαδρόμων είναι διακοσμημένοι με
θέματα από την ελληνική μυθιστορία και η
απεικόνιση της λατρείας των αρχαίων για
το υγιεινό σώμα. Το δικό μου παράπονο
είναι ότι δεν είδα ούτε μία γυναίκα, θεά
η Αμαζόνα πουθενά εκτός της Νίκη της
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Σαμοθράκης (στον τρίτο όροφο!)… και
τα έργα τέχνης στο ‘ερωτικό’ πάρκο! Και
βέβαια, δεν λείπει και η ελιά – φύλλα
ελιάς στολίζουν κάθε δωμάτιο πάνω από
τα ειδικά κρεβάτια για τους ασθενείς στα
τρία κτήρια με 150 κρεβάτια. Υπάρχουν
και μεγάλες πισίνες (λόγω τη πανδημίας
είναι κλειστές), αίθουσες φυσιοθεραπείας
με μοντέρνο εξοπλισμό και εξαιρετικούς
φυσιοθεραπευτές.
Είχαμε και την επίσκεψη του Διευθυντή του
Κέντρου, ο οποίος ήξερε το πρόβλημα του
κάθε ασθενή. Μετά την εξέταση που σου
κάνει και ο ίδιος, ακολουθούν ερωτήσεις
για το πώς αισθάνεσαι, τι παράπονα έχεις,
εάν είσαι ευχαριστημένος, κλπ. Γενικά, εδώ
το νοσηλευτικό προσωπικό δεν περιμένει
να συσσωρευτούν τα προβλήματα σε
περίπτωση που υπάρχουν, τα λύνουν
επιτόπου.

με μεγάλη αγάπη σε όλη τη διάρκεια
της θεραπείας μας σ’ αυτό το υπέροχο
νοσοκομείο με το Κέντρο Αποκατάστασης
Υγείας: την Gabriela Uchytilova, την
Kristyna Koubikova, την Klara Moutelikova, την Kristyna Musilova την Anna
Hakenova και όλο το προσωπικό. Και τον
γιατρό μας: Pavel Dvorak, ο οποίος κάθε
πρωί περνούσε να μας δει, να μας εξετάσει
και γενικά να δει την πρόοδο που κάναμε
και ανάλογα να βελτιώσει το προσωπικό
πρόγραμμά μας θεραπείας.
Δεν μας εκπλήττει το γεγονός ότι το
Κέντρο Αποκατάστασης του Νοσοκομείου
Μπέροουν διαφημίζεται ως το καλύτερο σε
όλη την Τσεχία και την Κεντρική Ευρώπη
και ότι έχει πάρει πολλά βραβεία.

Και βέβαια, στο κύριο κτήριο του
νοσοκομείου κυματίζουν περήφανα η
ελληνική και η τσέχικη σημαία, σύμβολα
της στενής φιλίας μεταξύ των δύο λαών.
Εκ μέρους μου και εκ μέρους του Βασίλη
Γιαλαουζίδη (δεν ήξερα ότι κι αυτός ήταν
εδώ, συναντηθήκαμε στο Κέντρο) θέλουμε
να ευχαριστήσουμε τους φυσιοθεραπευτές,
νοσοκόμες, γιατρούς και όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό που μας φρόντισε
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Ά

ρωμα γυναίκας είχαν τα μαθηματικά
στην αρχαία Ελλάδα.
Εκτός από την Υπατία, 40 γυναίκες
μαθηματικοί έχουν εντοπιστεί από τον 10ο
αι. π. Χ έως τον 5ο αι. μ. Χ. (φώτο Υπατία)
Μπορεί να έμεινε στην Ιστορία ως η
μητέρα του Θησέα, αλλά πόσοι γνωρίζουν
πως η Αίθρα ήταν δασκάλα λογιστικής;
Και πως στη σύντροφο του σπουδαίου
μαθηματικού Πυθαγόρα, Θεανώ, φέρεται
ότι οφείλεται η θεωρία της χρυσής τομής;
Είναι δύο μόλις από τις 40 άγνωστες
αρχαίες Ελληνίδες μαθηματικούς, που αν
και συνέβαλαν στην εξέλιξη της επιστήμης
βυθίστηκαν στη λήθη της Ιστορίας.
Προέρχονται από διάφορες γωνιές του
ελληνικού κόσμου. Οι περισσότερες είχαν
σπουδάσει πέραν της βασικής εκπαίδευσης.
Εκείνες που ανήκαν στην Πυθαγόρειο
Σχολή δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα,
διότι ο Πυθαγόρας έκανε δεκτές γυναίκες
στη σχολή του. Υπήρχαν και ορισμένες
όμως όπως η Λασθενία από την Αρκαδία
που φαίνεται πως φοίτησαν και στην
Ακαδημία του Πλάτωνα ντυμένες ως
άνδρες, επειδή δεν επιτρέπονταν γυναίκες.
Ενδιαφέρον επίσης είναι πως ελάχιστες
ήταν παντρεμένες και είχαν παιδιά.
Γιατί έμειναν στην αφάνεια; Κατά
ένα μεγάλο ποσοστό, από τη στάση
των αρχαίων κοινωνιών προς «τας
πεπαιδευμένας γυναίκας», όπου η γυναίκα
αντιμετωπιζόταν πάντα ως η διαφορετική,
η διεφθαρμένη, η περίεργη που ξέφευγε
από την κλασική εικόνα της νοικοκυράς,
συζύγου και μητέρας. Κατά ένα μικρότερο
όμως η άγνοιά μας για τις γυναίκες αυτές
οφείλεται και στην καταστροφή διαφόρων
ιστορικών μαρτυριών με προεξάρχουσα
την καταστροφή της βιβλιοθήκης της
Αλεξάνδρειας, ενώ ρόλο παίζει και το
γεγονός πως υπάρχει μια αντιπάθεια τόσο
προς τα μαθηματικά όσο και προς τα
αρχαία ελληνικά.
Η πιο γνωστή μαθηματικός της
αρχαιότητας και η πρώτη γυναίκα
επιστήμονας της οποίας η ζωή έχει
καταγραφεί με λεπτομέρειες, η ΥΠΑΤΙΑ
η «Γεωμετρική» (4ος αι. μ.Χ.), ασχολήθηκε
με τα μαθηματικά, την αστρονομία και
τη μηχανική. Κατακρεουργήθηκε από
χριστιανούς που έκαψαν το νεκρό σώμα
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της.
ΑΙΘΡΑ (10ος – 9ος π.Χ. αιώνας) κόρη
του βασιλιά της Τροιζήνος Πιτθέα και
μητέρα του Θησέως, με μία άλλη ιδιότητα
άγνωστη στους πολλούς. Την ιδιότητα της
δασκάλας της αριθμητικής. Ιέρεια λοιπόν
των απαρχών της πλέον εγκεφαλικής
επιστήμης, η Αίθρα μάθαινε αριθμητική
στα παιδιά της Τροιζήνος, με εκείνη την
πολύπλοκη μέθοδο, που προκαλεί δέος,
μιας και δεν υπήρχε το μηδέν…και οι
αριθμοί συμβολίζονταν πολύπλοκα, αφού
τα σύμβολά τους απαιτούσαν πολλές
επαναλήψεις (Κρητομυκηναϊκό σύστημα
αρίθμησης).
ΠΟΛΥΓΝΩΤΗ (7ος – 6ος π.Χ. αιώνας)
Ο ιστορικός Λόβων ο Αργείος αναφέρει
την Πολυγνώτη ως σύντροφο και μαθήτρια
του Θαλού.
Γνώστρια
πολλών
γεωμετρικών
θεωρημάτων,
λέγεται
(μαρτυρία
Βιτρουβίου), πως και αυτή συντέλεσε στην
απλούστευση των αριθμητικών συμβόλων
με την εισαγωγή της αρχής της ακροφωνίας,
δηλαδή με την εισαγωγή αλφαβητικών
γραμμάτων που αντιστοιχούσαν το καθένα
σε το καθένα στο αρχικό γράμμα του
ονόματος του αριθμού. Έτσι το Δ αρχικό
του ΔΕΚΑ, παριστάνει τον αριθμό 10.
Το Χ, αρχικό του ΧΙΛΙΑ παριστάνει τον
αριθμό 1000 κοκ. Κατά τον Βιτρούβιο
η Πολυγνώτη διατύπωσε και απέδειξε
πρώτη την πρόταση “ΕΝ ΚΥΚΛΩ Η
ΕΝ ΤΩ ΗΜΙΚΥΚΛΙΩ ΓΩΝΙΑ ΟΡΘΗ
ΕΣΤΙΝ”.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ (6ος αιώνας π.Χ.). Ο
Διογένης ο Λαέρτιος λόγιος-συγγραφέας
την αναφέρει ως Αριστόκλεια ή Θεόκλεια.
Ο Πυθαγόρας πήρε τις περισσότερες από
τις ηθικές του αρχές από την Δελφική
ιέρεια Θεμιστόκλεια, που συγχρόνως
τον μύησε στις αρχές της αριθμοσοφίας
και της γεωμετρίας. Σύμφωνα με τον
φιλόσοφο Αριστόξενο (4ος π.Χ. αιώνας)
η Θεμιστόκλεια δίδασκε μαθηματικά σε
όσους από τους επισκέπτες των Δελφών
είχαν την σχετική έφεση. Ο μύθος αναφέρει
ότι η Θεμιστόκλεια είχε διακοσμήσει τον
βωμό του Απόλλωνος με γεωμετρικά
σχήματα. Κατά τον Αριστόξενο ο
Πυθαγόρας θαύμαζε τις γνώσεις και την
σοφία της Θεμιστόκλειας γεγονός που
τον ώθησε να δέχεται αργότερα και στην
Σχολή του γυναίκες.
ΘΕΑΝΩ (6ος π.Χ. αιώνας) Η Θεανώ από
τον Κρότωνα, κόρη του γιατρού Βροντίνου,
ήταν μαθήτρια και ένθερμη οπαδός του
Πυθαγόρου. Παντρεύτηκε στην Σάμο τον
μεγάλο Μύστη με τον οποίο είχε 36 χρόνια
διαφορά ηλικίας. Δίδαξε στις πυθαγόρειες
σχολές της Σάμου και του Κρότωνος.
Η Θεανώ θεωρείται η ψυχή της θεωρίας
των αριθμών, που έπαιξαν κυριαρχικό και
καίριο ρόλο στην πυθαγόρεια διδασκαλεία.
Στην ίδια αποδίδεται η πυθαγόρεια άποψη
της “Χρυσής Τομής”. Της αποδίδονται
ακόμα διάφορες κοσμολογικές θεωρίες.
Μετά τον θάνατο του Πυθαγόρου η
Θεανώ τον διαδέχθηκε ως επικεφαλής της
διασκορπισμένης πλέον κοινότητας. Με
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ
την βοήθεια των θυγατέρων της (Δαμούς,
Μυίας ή Μυρίας και Αριγνώτης) διέδωσε το
επιστημονικό και φιλοσοφικό πυθαγόρειο
σύστημα σε όλη την Ελλάδα και την
Αίγυπτο. Με τον Πυθαγόρα απέκτησε,
εκτός από τις θυγατέρες και δύο υιούς, τον
Τηλαύγη και τον Μνήσαρχο. Ο Ιάμβλιχος
την μνημονεύει ως ‘μαθηματικόν άξιαν
μνήμης κατά παιδείαν’.
ΦΙΝΤΥΣ (6ος π.Χ. αιώνας). Αναφέρεται
και ως Φίλτυς. Μαθήτρια του Πυθαγόρου,
θυγατέρα του Θέοφρη από τον Κρότωνα
και αδελφή του Βυνδάκου. Δίδαξε στην
Σχολή του Κρότωνος. Ο Ρωμαίος
συγγραφέας Βοήθιος την αναφέρει ως
εμπνεύστρια της ισότητας που συνδέει τις
Πυθαγόρειες τριάδες.
ΜΕΛΙΣΣΑ (6ος π.Χ. αιώνας).Μαθήτρια
του Πυθαγόρου. Ασχολήθηκε με την
κατασκευή κανονικών πολυγώνων. Ο
Λόβων ο Αργείος γράφει για μία άγνωστη
εργασία της: “Ο ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΝ (η
Μελίσσα) ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΙ”.
ΤΥΜΙΧΑ (6ος π.Χ. αιώνας). Η Τυμίχα
γυναίκα του Κροτωνιάτου Μυλλίου ήταν
(σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο)
Σπαρτιάτισσα, γεννημένη στον Κρότωνα.
Από πολύ νωρίς έγινε μέλος της
Πυθαγόρειας κοινότητος. Αναφέρεται από
τον Ιάμβλιχο ένα σύγγραμμά της σχετικά
με τους “φίλους αριθμούς”(*6). Μετά
την καταστροφή της σχολής από τους
δημοκρατικούς του Κρότωνος η Τυμίχα
κατέφυγε στις Συρακούσες. Ο τύραννος
των Συρακουσών Διονύσιος απαίτησε
από την Τυμίχα να του αποκαλύψει τα
μυστικά της Πυθαγόρειας διδασκαλίας
έναντι μεγάλης αμοιβής. Αυτή αρνήθηκε
κατηγορηματικά και μάλιστα έκοψε με τα
δόντια την γλώσσα της και την έφτυσε στο
πρόσωπο του Διονυσίου. Το γεγονός αυτό
αναφέρουν ο Ιππόβοτος και ο Νεάνθης.
ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ (6ος π.Χ. αιώνας).
Νεοπυθαγόρεια φιλόσοφος, μουσικός και
μαθηματικός. Την αναφέρει ο Πορφύριος
στο έργο του “ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ”. Κατά
τον Πορφύριο (νεοπλατωνικό φιλόσοφο του
3ου μ.Χ. αιώνα) η Πτολεμαΐς μεταξύ άλλων
απέδειξε και την πρόταση: “ΕΑΝ ΔΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΑΝΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΙΩΣΙ ΤΙΝΑΣ, ΟΙ
ΓΕΓΟΜΕΝΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΙΣΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΕΣΟΝΤΑΙ” (δηλαδή
αβ=βα).
ΠΥΘΑΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (γύρω
στον 6ον–5ον π.Χ. αιώνα). Ο Ιάμβλιχος στο
έργο του “ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ
ΒΙΟΥ” διέσωσε τα ονόματα δεκαεπτά
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πυθαγορείων γυναικών που ήταν γνώστριες
της πυθαγόρειας φιλοσοφίας και των
πυθαγορείων μαθηματικών. Ήδη έχουμε
αναφέρει μερικές από αυτές. Οι υπόλοιπες
είναι:
Ρυνδακώ, αδελφή Βυνδάκου.
Οκκελώ και Εκκελώ (αδελφές) από τις
Λευκάνες.
Χειλωνίς,
κόρη
Χείλωνος
του
Λακεδαιμονίου.
Κρατησίκλεια, σύζυγος Κλεάνορος του
Λακεδαιμονίου.
Λασθένεια η Αρκάς.
Αβροτέλεια κόρη Αβροτέλους του
Ταραντίνου.
Εχεκράτεια η Φλιασία.
Θεανώ γυναίκα του Μεταποντίνου
Βροντίνου. (Δεν πρέπει να συγχέεται με
την Θεανώ την σύζυγο του Πυθαγόρου και
κόρη του Κροτωνιάτη Βροντίνου)
Τυρσηνίς, η Συβαρίτις.
Πεισιρρόδη η Ταραντινίς.
Θεαδούσα η Λάκαινα.
Βοιώ η Αργεία.
Βαβέλυκα η Αργεία.
Κλεαίχμα αδελφή Αυτοχαρίδα του
Λάκωνος.
Νισθαιαδούσα.
ΔΙΟΤΙΜΑ από την Μαντινεία (6ος–
5ος π.Χ. αιώνας). Στο “Συμπόσιον”
του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρεται
στην Δασκάλα του Διοτίμα, ιέρεια στην
Μαντινεία, που υπήρξε Πυθαγόρεια και
γνώστρια της πυθαγόρειας αριθμοσοφίας.
Κατά μαρτυρία του Ξενοφώντος, η Διοτίμα
δεν ήταν άπειρη των πλέον δυσκολονόητων
γεωμετρικών θεωρημάτων.
ΒΙΤΑΛΗ (6ος–5ος π.Χ. αιώνας). Βιτάλη
ή και Βιστάλα, κόρη της Δαμούς και
εγγονή του Πυθαγόρου. Γνώστρια των
πυθαγόρειων μαθηματικών. Η Δαμώ
προτού πεθάνει της εμπιστεύτηκε τα
“υπομνήματα”, δηλαδή τα φιλοσοφικά
κείμενα του πατέρα της.
ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ (5ος π.Χ. αιώνας).
Πυθαγόρεια φιλόσοφος, συγγραφέας
και μαθηματικός. Διάφορες πηγές την
ταυτίζουν με την Περικτιόνη την μητέρα
του Πλάτωνος και κόρη του Κριτίου.
Ο μαθηματικός Πλάτων, όπως και ο
φιλόσοφος Πλάτων, οφείλει την πρώτη
γνωριμία του με τα μαθηματικά και την
φιλοσοφία στην Περικτιόνη. Ο Πλάτων
δεν αναφέρει το παραμικρό για την
μητέρα του. Ήταν βαθιά χολωμένος
μαζί της επειδή αυτή μετά από τον
θάνατο του Αρίστωνος (του πατέρα του
Πλάτωνος) παντρεύτηκε με κάποιον
Αθηναίο, με το όνομα Πυριλάμπης στον
οποίο αφοσιώθηκε. Στο γεγονός αυτό

ίσως οφείλεται και ο “μισογυνισμός” του
μεγάλου φιλοσόφου, που παρέμεινε μέχρι
το τέλος της ζωής του άγαμος. Ο Στοβαίος
στο “Ανθολόγιο” του, γράφει για την
Περικτιόνη ότι κατείχε τα της γεωμετρίας
και της αριθμητικής: “…ΓΑΜΕΤΡΙΑ
ΜΕΝ ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΑΛΛΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΙΝΑ ΤΩΝ
ΕΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΧΟΛΕΟΝΤΑΙ,
Α ΔΕ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ
ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΕΟΝΤΩΝ, ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ
ΕΧΕΙ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ
ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΕΟΝΤΩΝ”.
ΛΑΣΘΕΝΕΙΑ (4ος π.Χ. αιώνας).
Η Λασθενία από την Αρκαδία είχε
μελετήσει τα έργα του Πλάτωνος και
ήλθε στην Ακαδημία (του Πλάτωνος) για
να σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία.
Μετά τον θάνατο του Πλάτωνος συνέχισε
τις σπουδές της κοντά στον ανεψιό του
Σπεύσιππο. Αργότερα έγινε και αυτή
φιλόσοφος και σύντροφος του Σπευσίππου.
Σύμφωνα με τον Αριστοφάνη τον
Περιπατητικό στην Λασθένεια οφείλεται
και ο επόμενος ορισμός της σφαίρας:
“ΣΦΑΙΡΑ ΕΣΤΙΝ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΝ
ΥΠΟ
ΜΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ, ΠΡΟΣ ΗΝ, ΑΦ’
ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΑΙ
ΑΙ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΙ ΕΥΘΕΙΑΙ
ΙΣΑΙ ΑΛΛΗΛΑΙΣ ΕΙΣΙΝ”.
ΑΞΙΟΘΕΑ (4ος π.Χ. αιώνας).Μαθήτρια
και αυτή, όπως και η Λασθένεια, της
ακαδημίας του Πλάτωνος. Ήλθε στην
Αθήνα από την Πελοποννησιακή πόλι
Φλιούντα. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τα μαθηματικά και την φυσική φιλοσοφία.
Αργότερα δίδαξε τις επιστήμες αυτές στην
Κόρινθο και την Αθήνα.
ΝΙΚΑΡΕΤΗ η Κορίνθια. Αναφέρεται
από τον Ν. Χατζηδάκη ως “ΤΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΣ”. Την
αναφέρει ακόμα και ο Ε. Σταμάτης. Από
τους αρχαίους συγγραφείς την μνημονεύει
ο Στοβαίος. Κατά τον Ν. Χατζηδάκη, στην
Νικαρέτη οφείλεται η επαναδιατύπωσις και
η απόδειξις του θεωρήματος: “ΠΑΝΤΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ
ΠΡΟΣΕΚΒΛΕΙΘΕΙΣΗΣ, Η ΕΝΤΟΣ
ΓΩΝΙΑ ΕΚΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕΙΖΩΝ
ΕΣΤΙ”.
ΑΡΕΤΗ η Κυρηνεία (4ος–3ος π.Χ.
αιώνας). Κόρη του Αριστίππου, ιδρυτού
της Κυρηναϊκής φιλοσοφικής σχολής,
η Αρετή (συναντάται και ως Αρήτη)
σπούδασε στην ακαδημία του Πλάτωνος.
Λέγεται ότι δίδαξε μαθηματικά, φυσική
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και ηθική φιλοσοφία στην Αττική
για αρκετά χρόνια και ότι έγγραψε
σαράντα τουλάχιστον βιβλία ποικίλου
περιεχομένου, από τα οποία τα δύο
περιλάμβαναν και πραγματείες για τα
μαθηματικά. Μετά τον θάνατο του
πατέρα της, τον διαδέχθηκε, κατόπιν
εκλογής στην διεύθυνση της Σχολής.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ανάμεσα στους
μαθητές της συγκαταλέγονταν και 100
περίπου φιλόσοφοι. Ο John Morans στο
βιβλίο του “Women in Science” αναφέρει
ότι το επίγραμμα του τάφου της έγγραφε:
Το μεγαλείο της Ελλάδος, με την ομορφιά
της Ελένης, την πέννα του Αριστίππου, την
ψυχή του Σωκράτους και την γλώσσα του
Ομήρου”.
Ο υιός της Αρετής, ο Αρίστιππος ο
Νεότερος, προήγαγε σημαντικά την
Κυρηναϊκή φιλοσοφία. Κατά τον Αθηναίο
(λόγιο, σοφιστή και συγγραφέα, 2ος
– 3ος μ.Χ. αιώνας), η Αρετή διηγείτο
στους μαθητές της το εξής ανέκδοτο:
Όταν κάποιος μαθητής της Ακαδημίας
ισχυρίστηκε ότι η τέχνη της αρίθμησης
οφείλεται στον Παλαμήδη, ο Πλάτων τον
ρώτησε “Ώστε χωρίς τον Παλαμήδη ο
Αγαμέμνων δεν θα ήξερε πόσα πόδια του
έδωσε η φύσις;”
ΠΥΘΑΪΣ (2ος π.Χ. αιώνας). Γεωμέτρης,
κόρη του μαθηματικού Ζηνοδώρου.
Ασχολήθηκε, μαζί με τον πατέρα της, με
εμβαδά επιπέδων χωρίων. Την αναφέρει
ο Ευτόκιος. Ο Θέων ο Αλεξανδρεύς
(4ος μ.Χ. αιώνας) στα σχόλιά του στην
“ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙ” του
Πτολεμαίου γράφει: “ΠΟΙΗΣΟΜΕΘΑ
ΔΗ ΤΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙΝ ΕΝ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚ ΤΩΝ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΘΑΪΔΟΣ ΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ
ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΙΣΟΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ”.
ΠΑΝΔΡΟΣΙΩΝ (4ος μ.Χ. αιώνας).
Συναντάται
κει
ως
Πάνδροσος.
Αλεξανδρινή γεωμέτρης, μάλλον μαθήτρια
του Πάππου, ο οποίος της αφιερώνει
και το γ’ βιβλίο της “ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ”.
Η Πανδροσίων χωρίζει τα γεωμετρικά
προβλήματα σε τρεις κατηγορίες: “ΤΡΙΑ
ΓΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ
ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ, ΤΑ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ”.
Υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστούν και
άλλες γυναίκες επιστήμονες του αρχαίου
κόσμου;
Η έρευνα συνεχίζεται και τα πάντα είναι
πιθανά. Όσο ψάχνουμε ειδικά σε αραβικά
χειρόγραφα τα οποία έχουν διασώσει
σε μετάφραση αρχαία ελληνικά έργα
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που κάηκαν μαζί με τη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, υπάρχουν ελπίδες.
(Πηγή: Έρευνα του μαθηματικού
Ευάγγελου
Σπανδάγου,
Τα
Νέα
(30.10.2007).
Δέκα γυναίκες επαναστάτριες
Οι δέκα αυτές γυναίκες αποτελούν
μόνο την κορυφή του παγόβουνου όταν
πρόκειται για θηλυκούς επαναστάτες. Γι’
αυτές, δεν ακούσαμε ποτέ στο μάθημα της
ιστορίας.
Όλοι γνωρίζουμε τους άντρες επαναστάτες
όπως τον Τσε Γκεβάρα, αλλά η ιστορία
συχνά τείνει να αποσιωπήσει τις
συνεισφορές των γυναικών επαναστατριών,
που έχουν θυσιάσει το χρόνο και τις
προσπάθειές τους και έζησαν παλεύοντας
προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν
συστήματα και ιδεολογίες.
Παρά τις παρανοήσεις, υπάρχει αμέτρητος
αριθμός γυναικών, που έχουν συμμετάσχει
σε επαναστάσεις σε όλη την ιστορία,
με πολλές από αυτές να έχουν παίξει
κρίσιμο ρόλο. Μπορεί να προέρχονται
από διαφορετικά σημεία του πολιτικού
φάσματος, κάποιες οπλισμένες με όπλα
και κάποιες χωρίς τίποτα άλλο, παρά ένα
στυλό, αλλά όλες πάλεψαν σκληρά για κάτι
που πίστευαν.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε δέκα από αυτές
τις γυναίκες επαναστάτριες από όλο τον
κόσμο, που μάλλον δεν θα δείτε ποτέ
τυπωμένες πάνω στο T-shirt κάποιου
φοιτητή.
Ναντέζντα Κρούπσκαγια

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τη Ναντέζντα
Κρούπσκαγια απλώς ως τη σύζυγο του
Βλαντιμίρ Λένιν. Η Ναντέζντα όμως
ήταν μία μπολσεβίκος επαναστάτρια και
πολιτικός από μόνη της. Εμπλεκόταν σε
μεγάλο βαθμό, σε μια ποικιλία πολιτικών
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου
ότι υπηρέτησε και ως αναπληρωτής

Υπουργός Παιδείας της Σοβιετικής
Ένωσης από το 1929 μέχρι το θάνατό
της το 1939, και με μια σειρά από
εκπαιδευτικές επιδιώξεις.
Πριν από την επανάσταση, υπηρέτησε
ως γραμματέας της ομάδας Iskra, την
οποία διαχειριζόταν την αλληλογραφία
σε επίπεδο ηπείρου, πολλά από τα οποία
έπρεπε να αποκωδικοποιεί. Μετά την
επανάσταση, αφιέρωσε τη ζωή της στη
βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών
για τους εργάτες και τους αγρότες, για
παράδειγμα μέσω της προσπάθειας να
είναι οι βιβλιοθήκες διαθέσιμες για όλους.
Κωνσταντία Mαρκιέβιτς

Η Constance Markievicz (το γένος
Gore-Booth) ήταν μια αγγλοϊρλανδική
κοντέσα, πολιτικός του Σιν Φέιν και Fianna Fail, επαναστατική σουφραζέτα
και σοσιαλίστρια. Είχε συμμετάσχει σε
πολλές προσπάθειες για την ιρλανδική
ανεξαρτησία, συμπεριλαμβανομένου του
Easter Rising το 1916, στην οποία είχε
ηγετικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια του
Rising, που τραυμάτισε έναν βρετανό
ελεύθερο σκοπευτή, πριν αναγκαστεί να
υποχωρήσει και να παραδοθεί. Μετά, ήταν
η μόνη γυναίκα από τις 70 που τέθηκε σε
απομόνωση.
Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά της
δόθηκε χάρη με βάση το φύλο της. Είναι
ενδιαφέρον, πως ο κατήγορος δικηγόρος
υποστήριξε, ότι ικέτευσε λέγοντας: «Είμαι
μόνο μια γυναίκα, δεν μπορείτε να
εκτελέσετε μια γυναίκα», ενώ τα αρχεία
του δικαστηρίου δείχνουν ότι είπε «θα
ήθελα πολύ να είχατε την ευγένεια να με
πυροβολήσετε». Η Κωνσταντία ήταν μία
από τις πρώτες γυναίκες στον κόσμο που
κατείχαν θέση στο υπουργικό συμβούλιο
(Υπουργός Εργασίας της Ιρλανδικής
Δημοκρατίας, 1919-1922), και ήταν
επίσης η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε
στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων
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(Δεκέμβριος 1918) -μία θέση την οποία
απέρριψε λόγω της πολιτικής αποχής του
Σιν Φέιν.
Πέτρα Χερέρα

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του
Μεξικού, οι γυναίκες στρατιώτες γνωστές
ως soldaderaswent βρίσκονταν στη μάχη
μαζί με τους άνδρες, αν και αντιμετώπιζαν
συχνά κακοποίηση. Μία από τις πιο
γνωστές από τις soldaderas ήταν η Petra Herrera, η οποία μεταμφιέστηκε ως
άντρας και πήγε με το όνομα «Pedro Herrera». Ως Pedro, εδραίωσε τη φήμη της
με το να επιδείξει υποδειγματική ηγεσία
(και με την ανατίναξη γεφυρών) και ήταν
σε θέση να αποκαλύψει το φύλο της στη
συνέχεια.
Συμμετείχε στη δεύτερη μάχη του Torreón στις 30 του Μάη του 1914, μαζί με
περίπου 400 άλλες γυναίκες, ακόμα και να
αναγνωριστεί από κάποιους ως εκείνη που
αξίζει την πλήρη πίστωση της έκβασης της
μάχης. Δυστυχώς, ο Πάντσο Βίλα ήταν
πιθανόν απρόθυμος να δώσει μια τέτοια
αναγνώριση σε μια γυναίκα και δεν την
έκανε Στρατηγό. Σε απάντηση, η Πέτρα
αποχώρησε από τις δυνάμεις του Βίλα
και σχημάτισε τη δική της εξολοκλήρου
γυναικεία ταξιαρχία.
Lakshmi Sehgal
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Η Lakshmi Sehgal, κοινώς γνωστή
ως «Καπετάν Lakshmi», ήταν μια
επαναστάτρια του Ινδικού κινήματος
ανεξαρτησίας, αξιωματικός του Ινδικού
Εθνικού Στρατού, και αργότερα, υπουργός
Γυναικείων Υποθέσεων στην κυβέρνηση
Αzad Hind. Στην δεκαετία του ’40,
διέταξε την καθιέρωση του Συντάγματος
Rani Jhansi, ένα σύνταγμα που στόχο είχε
την ανατροπή του Βρετανικού νόμου Raj
στην αποικιακή Ινδία.
Το σύνταγμα ήταν ένα από τα πολύ λίγα
συντάγματα, εξολοκλήρου γυναικείας
κατάκτησης του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου
από οποιαδήποτε πλευρά, και πήρε το
όνομά του από μία άλλη διάσημη γυναίκα
επαναστάτρια της ινδικής ιστορίας, τη
Rani Lakshmibai, η οποία ήταν μια από
τις κορυφαίες προσωπικότητες της ινδικής
Εξέγερσης του 1857.

των εντεταλμένων Αρχηγών. Στο τέλος, η
θέση των γυναικών βελτιώθηκε σημαντικά,
με τους Βρετανούς να εγκαταλείπουν
τα φορολογικά σχέδια τους, καθώς και
την αναγκαστική παραίτηση πολλών
εντεταλμένων αρχηγών.
Blanca Canales

Nwanyeruwa

H Nwanyeruwa, μια Ίγκμπο γυναίκα
στη Νιγηρία, πυροδότησε ένα σύντομο
πόλεμο που συχνά αποκαλείται η πρώτη
μεγάλη πρόκληση στη βρετανική αρχή
στη Δυτική Αφρική κατά τη διάρκεια της
αποικιακής περιόδου. Στις 18 Νοεμβρίου
του 1929, ξέσπασε μια λογομαχία μεταξύ
της Nwanyeruwa και ενός άνδρα που
ονομαζόταν Μark Emereuwa, όταν της
είπε να «μετρήσει τις κατσίκες, τα πρόβατα
και τους ανθρώπους της».
Κατανοώντας, ότι αυτό σήμαινε, ότι θα
πρέπει να φορολογηθούν (παραδοσιακά,
οι γυναίκες δεν φορολογούνταν ),
συζήτησε την κατάσταση με άλλες
γυναίκες και έτσι διαμαρτυρίες, γεγονός
που ονομάστηκε Πόλεμος των Γυναικών,
άρχισαν να εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια των δύο μηνών. Περίπου
25.000 γυναίκες συμμετείχαν σε όλη την
περιοχή, διαμαρτυρόμενες τόσο για τις
διαφαινόμενες φορολογικές αλλαγές,
αλλά και για την απεριόριστη δύναμη

Η Blanca Canales υπερασπίστρια
του πατριωτισμού από το Πουέρτο
Ρίκο, βοήθησε στην οργάνωση των
«Θυγατέρων της Ελευθερίας», (Daughters of Freedom), τμήμα των γυναικών
του Πατριωτικού Κόμματος του
Πουέρτο Ρίκο. Ήταν μία από τις λίγες
γυναίκες στην ιστορία, που ηγήθηκαν
μιας εξέγερσης εναντίον των Ηνωμένων
Πολιτειών, γνωστή ως «εξέγερση Jayuya». Το 1948, προτάθηκε ένα ιδιαίτερα
περιοριστικό και αυστηρό νομοσχέδιο
γνωστό ως «Gag Bill», ή «νόμος 53», το
οποίο όριζε ως έγκλημα, την εκτύπωση, τη
δημοσιοποίηση, την πώληση, ή την όποια
παρουσίαση, οποιουδήποτε υλικού, που
θεωρούνταν ότι στόχευε να καταστρέψει ή
να χτυπήσει την κυβέρνηση. Σε απάντηση,
το Πατριωτικό κόμμα και οι υποστηρικτές
του, ξεκίνησαν να οργανώνουν μια ένοπλη
επανάσταση.
Στις 30 Οκτωβρίου του 1950, η Blanca και άλλοι πήραν τα όπλα που είχε
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αποθηκευμένα στο σπίτι της και βάδισαν
προς την πόλη της Jayuya, κατέλαβαν
το αστυνομικό τμήμα, έκαψαν το
ταχυδρομείο, έκοψαν τα τηλεφωνικά
καλώδια, και ύψωσαν την σημαία του
Πουέρτο Ρίκο αψηφώντας το νόμο Gag.
Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
κήρυξε στρατιωτικό νόμο και διέταξε το
στρατό και την αεροπορία να προχωρήσει
σε επιθέσεις στην πόλη. Οι εξεγερμένοι
άντεξαν και αντιστάθηκαν για λίγο, αλλά
συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε
ισόβια κάθειρξη μετά από 3 ημέρες.
Μεγάλο μέρος της Jayuya καταστράφηκε,
ενώ το γεγονός δεν καλύφθηκε αρκετά
από τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, με
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, να λέει μάλιστα
ότι ήταν «ένα επεισόδιο μεταξύ των
Πορτορικανών».
Σόφι Σολ

Celia Sanchez

Κάθλιν Κλίβερ

Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν τον
Φιντέλ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα, αλλά
λιγότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για την
Celia Sanchez, η γυναίκα που ήταν στο
επίκεντρο της κουβανικής επανάστασης
και που μάλιστα φημολογείται ότι ήταν

Η Kathleen Neal Cleaver ήταν μέλος
του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων
και η πρώτη γυναίκα μέλος του οργάνου
λήψης αποφάσεων του κόμματος.
Είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος και
γραμματέας Τύπου και οργάνωσε την
εθνική εκστρατεία για την απελευθέρωση
του υπουργού άμυνας του Κόμματος,
Huey Newton, ο οποίος είχε φυλακιστεί.
Αυτή και άλλες γυναίκες, όπως η Angela
Davis, αποτελούσαν μέχρι μια χρονική
στιγμή τα 2/3 του Κόμματος, παρά την
αντίληψη ότι το BPP ήταν συντριπτικά
αρσενικό.
Asmaa Mahfouz

Η Γερμανίδα επαναστάτρια Sophie
Scholl ήταν ιδρυτικό μέλος της μη-βίαιης
αντιναζιστικής ομάδα αντίστασης “Τhe
White Rose”, η οποία υποστήριξε την
ενεργό αντίσταση, ενάντια στο καθεστώς
του Χίτλερ, μέσα από ένα ανώνυμα
φυλλάδια και μια εκστρατεία γκράφιτι.
Τον Φεβρουάριο του 1943, αυτή και
άλλα μέλη συνελήφθησαν να μοιράζουν
φυλλάδια στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου
και καταδικάστηκε σε θάνατο με γκιλοτίνα.
Αντίγραφα του φυλλαδίου, που είχε
τίτλο: «Το μανιφέστο των φοιτητών του
Μονάχου», βγήκαν λαθραία έξω από τη
χώρα και εκατομμύρια από αυτά ρίχτηκαν
από αέρος, πάνω από τη Γερμανία, από
τις συμμαχικές δυνάμεις, αργότερα το ίδιο
έτος.
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εκείνη που κυρίως λάμβανε τις αποφάσεις.
Μετά το πραξικόπημα της 10ης Μαρτίου
του 1952 , η Celia προσχώρησε στον
αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση Μπατίστα.
Ήταν μία από τους ιδρυτές του Κινήματος
της 26η Ιουλίου, ηγέτης σε ομάδες
μάχης σε όλη την επανάσταση, ήλεγχε τις
βοηθητικές ομάδες και ακόμη και έκανε
τις ρυθμίσεις για την προσγείωση Granma προσγείωση, η οποία μετέφερε 82
μαχητές από το Μεξικό προς την Κούβα
για την ανατροπή του Μπατίστα. Μετά
την επανάσταση, η Celia παρέμεινε με τον
Κάστρο μέχρι το θάνατό της.

Η Asmaa Mahfouz είναι μια σύγχρονη
επαναστάτρια, η οποία
πιστώνεται
την πυροδότηση της εξέγερσης του
Ιανουαρίου του 2011 στην Αίγυπτο μέσα
από ένα βίντεο που πόσταρε σε blog,
ενθαρρύνοντας και άλλους να ενωθούν
μαζί της, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην
πλατεία Ταχρίρ. Θεωρείται μία από τους
ηγέτες της αιγυπτιακής επανάστασης και
είναι εξέχον μέλος του Συνασπισμού της
Νεολαίας της Επανάστασης της Αιγύπτου.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΙΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ
ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ
Γιώργης Αμπαζής - Δάσκαλος
(φώτο -Στο πίσω μέρος του Δημοτικού Σχολείου του Αγ. Θωμά (σήμερα 7ο Δημοτικό Χίου). Ανάμεσα στις κρατούμενες η Άλκη Ζέη)

Η

αναγγελία του θανάτου της Άλκης
Ζέη μάς φέρνει στη μνήμη τα λόγια
της μεγάλης συγγραφέα, στην πρόσφατη
επίσκεψή της στη Χίο: «Για μένα η Χίος
το 1948 - 1949 ήταν ένα μεγάλο σχολείο,
που δίδαξα και διδάχτηκα».
Στο Στρατόπεδο εξόριστων γυναικών που
δημιούργησε η κυβέρνηση Θ. Σοφούλη,
τον Μάρτη του ‘48, στο χώρο που είναι
σήμερα το στρατόπεδο Γκιάλα βρέθηκαν
γυναίκες από όλες τις γωνιές της Ελλάδας,
βιώνοντας τη βία και την τρομοκρατία
του αστικού κράτους την περίοδο του
εμφυλίου ταξικού πολέμου στην Ελλάδα.
Σ’ αυτό το στρατόπεδο μεταφέρθηκε
μαζί με φοιτήτριες, γιατρίνες, δασκάλες,
εργάτριες, αγρότισσες η 23χρονη Ζέη. Ο
πρώτος σταθμός των εξόριστων γυναικών,
που ήρθαν με το πλοίο «Σοφία Τόγια»
ήταν οι Στρατώνες, που βρίσκονται στο
νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, σ’ έναν λόφο.
Εγκαταστάθηκαν σε τρεις διώροφες
οικοδομές, που ονομάστηκαν από τις
κρατούμενες το «Πρώτο, Δεύτερο και
Τρίτο χτίριο». Επρόκειτο για γυναίκες
που είχαν περάσει από διάφορα
κρατητήρια και τμήματα μεταγωγών.
Ήταν δε βασανισμένες και κατάκοπες από
ταλαιπωρίες και βασανιστήρια. Έφτασαν
στο νησί μας με τις αποφάσεις των κατά
τόπους Επιτροπών Ασφαλείας, που όριζαν
«ως ποινήν την εκτόπισιν εις την νήσον
Χίον»!
Σ’ αυτούς τους γυμνούς κρύους
θαλάμους τούς υποδέχτηκαν ο διοικητής
Χωροφυλακής συν/χης Πλατάκης και ο
διοικητής του Στρατοπέδου ο μοίραρχος
Ζερβός, υποστηριζόμενοι απ’ τους
χωροφύλακες Μαρκελάκη, Μυλωνάκη,
Λαδάκη,
Παπακυριακόπουλο
κ.ά.,
που συνέβαλαν να γίνεται η ζωή τους
καθημερινά πολύ δύσκολη. Η απομόνωσή
τους από την τοπική κοινωνία ήταν πλήρης.
Οι συνθήκες διαβίωσής τους δύσκολες,
αφού τους δυσκόλευαν τη ζωή στις πιο απλές
καθημερινές συνήθειες. Τις κλείδωναν
μέσα στους θαλάμους, τους στερούσαν το
νερό, γι’ αυτό και κείνες για να γλυκαίνουν
τον πόνο τους τραγουδούσαν...: «Νερό,
νερό, νεράκι, σε καρτερούμε από την αυγή
και όπως στάζεις, σταγονάκι, σταγονάκι,
δεν θα προφτάσει καμία μας να πιει....».
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Χρησιμοποιούσαν τροφές τέτοιες, για να
προκαλούνται γαστρεντερίτιδες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στα αρχεία του
Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου στο
μητρώο ασθενών πέρασαν κατά τη 13μηνη
παραμονή τους πάνω από 300 γυναίκες. Τις
έβαλαν στο κρατητήριο ή τις υποχρέωναν
να κάνουν βαριές εργασίες. Ιδιαίτερα
απελπιστική ήταν η κατάσταση αφού όταν
αρρώσταιναν δεν έδιναν φάρμακα, για να
τις περιποιηθούν οι εξόριστες γιατρίνες.
Οι εξόριστες γυναίκες της Χίου στο
«Στρατόπεδο πειθαρχημένης διαβίωσης»
έδειξαν με τη ζωή τους και με όπλα
τα ιδανικά τους, την ιδεολογία τους και
τη συλλογικότητά τους, ότι μπόρεσαν
να βγούνε νικήτριες στην πάλη με τα
όργανα του ταξικού εχθρού. Φτιάξανε
ιατρείο στο πρώτο κτίριο, δημιούργησαν
ομάδες μόρφωσης, που δίδαξαν τα νέα
κορίτσια, που συνέχισαν τις σπουδές τους
οι φοιτήτριες, έκαναν εκδηλώσεις για την
25η Μαρτίου, την Καθαρά Δευτέρα, τις
θρησκευτικές γιορτές.
Σ’ αυτές, η Άλκη Ζέη διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο, αφού όπως έλεγε η
εξόριστη αγωνίστρια απ’ τα Νένητα,
Ατσάλη Ελένη «…μας δίδαξε να
διαβάζουμε, να γράφουμε και επειδή δεν
μας επέτρεπαν να φέρουμε βιβλία μέσα, τι
σκαρφιστήκαμε; Ειδοποίησα ένα γείτονά
μου ένα παλιό κομμουνιστή μαραγκό το
Μαξούρη, που έμενε απέναντι από την
εκκλησία του Αγ. Θωμά, να μας φέρει
περιοδικά. Αυτά έγιναν τα πρώτα μας
βιβλία!»
Αυτές τις γυναίκες, που πρωτοστατούσαν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τις

μετέφεραν ξαφνικά ένα ξημέρωμα του
Ιούνη κουβαλώντας οι ίδιες στην πλάτη
τους τα μπαγάζια τους στο σχολείο του
Αγίου Θωμά (σήμερα στεγάζεται το 7ο
Δημοτικό Σχολείο).
Ήταν οι «επικίνδυνες», ήταν οι
κομμουνίστριες... ανάμεσα τους και η Άλκη
Ζέη, η Ρόζα Ιμβριώτη, η Μέλπω Αξιώτη,
η Λουντέμη, η ηθοποιός Ντιριντάουα.
Θυμάται και πάλι η Ελένη Ατσάλη:
«Ήταν μόλις έκλεισαν τα σχολεία, Ιούνης
του 1948, το σχολείο ξαναζωντάνεψε
παντού, παρά την τρομοκρατία γινότανε
μαθήματα, διαλέξεις, διδασκαλία ξένων
γλωσσών.
Η πιο δύσκολη στιγμή μας ήταν όταν
ήρθαν να πάρουν τα μικρά παιδιά. Οι
φωνές των μανάδων ράγισαν τις ψυχές μας.
Τα αγόρια τα πήγαν στη Μυτιλήνη και τα
κοριτσάκια στο ορφανοτροφείο Χίου.
Σ’ αυτή τη στιγμή σημαντικό ρόλο έπαιξε
η Ζέη και οι άλλες επιστημόνισσες,
προκειμένου να στηρίξουν τις μητέρες,
αλλά και να δούμε να μάθουμε πού πήγαν
τα παιδιά. Φύγαμε απ’ τις τελευταίες. Μας
μετέφεραν στο Τρίκερι και από κει στη
Μακρόνησο. Μαζί περάσαμε τις δύσκολες
στιγμές!»
Τα στοιχεία υπάρχουν στον τοπικό Τύπο
της εποχής και στα βιβλία του συλλόγου
πολιτικών εξόριστων γυναικών.
Αξίζει να μνημονεύσουμε την πρωτοβουλία
της Αγγελικής Χατζηδημητρίου να φέρει
στο νησί δεκάδες γυναίκες -ηλικιωμένες-,
πρώην εξόριστες, γύρω στα 1987,
για να προσκυνήσουν στον τόπο που
μαρτύρησαν...
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!!!
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ

Στις Ελληνίδες αδερφές μου
Αδελφές μου της ελπίδας, ω, γυναίκες γενναίες,
Έχετε κλείσει συμφωνία ενάντια στο θάνατο
Ω, αθάνατες αγαπημένες μου,
Παίζετε τη ζωή σας
Για να θριαμβεύσει η ζωή
Είναι κοντά η μέρα, ω, αδερφές μου του μεγαλείου,
Που θα κοροϊδεύουμε τις λέξεις πόλεμος και μιζέρια
Γιατί θα έχετε νικήσει
(Paul Eluard, Γράμμος, Ιούνης ’49)

Η συμμετοχή και η δράση των γυναικών
στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ήταν
ιδιαίτερα σημαντική. Στα μάχιμα τμήματα
του ΔΣΕ οι γυναίκες αποτελούν το 30% σε
σύνολο 30.000 μαχητών.
Οι γυναίκες μαχήτριες δεν υστερούσαν
καθόλου σε μαχητικότητα, ικανότητα και
αυταπάρνηση στον ένοπλο αγώνα, από
τους άνδρες μαχητές, σ’ όλα τα μετερίζια,
σαν ίσος προς ίσο.
Σε 688 ανέρχονται οι γυναίκες στελέχη,
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ΔΣΕ.
Αρκετές ήταν οι μαχήτριες που τιμήθηκαν
με διακρίσεις ηθικής αμοιβής για τη
δράση τους. Σε 55 γυναίκες απονεμήθηκαν
μετάλλια ανδρείας, σε 244 δόθηκε
προαγωγή επ’ ανδραγαθία, ενώ εκατοντάδες
πήραν έπαινο. Χαρακτηριστικά ονόματα
όπως Λαοκρατία, Θύελλα, Μάχη,

Αστραπή θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα
στην ιστορία, απεικονίζοντας γενναίες
γυναικείες μορφές του λαϊκού αγώνα και
του ΔΣΕ.
Κοντά σε αυτές που πολεμούσαν με το
όπλο, έδιναν τη μάχη οι τραυματιοφορείς,
οι τηλεφωνήτριες, οι νοσοκόμες, οι
σαμποταρίστριες, οι σύνδεσμοι.(Στη φώτο
η Ελένη Ιωαννίδου, μαχήτρια του ΔΣΕ,
αρχείο Πετρούλα Πετσίνη)
Σe πολλές δύσκολες καταστάσεις οι
γυναίκες φρόντιζαν να εμψυχώνουν με το
δικό τους ξεχωριστώ τόνο αισιοδοξίας
τους μαχητές και τις μαχήτριες. Στη
θρυλική πορεία της Ταξιαρχίας αόπλων
της Ρούμελης προς τη Μακεδονία ανάμεσα
στου 1.200, οι 300 ήταν γυναίκες. Η
φάλαγγα βάδιζε 40 μερόνυκτα και απ’ αυτά
τα 13 χωρίς τροφή. Διάνυσαν 6 χιονισμένες

βουνοκορφές, 4 μεγάλους κάμπους και
δημοσιές και άντεξαν. Επτά γυναίκες,
επειδή ξεκόπηκαν από τη φάλαγγα,
έχασαν τον προσανατολισμό της πορείας,
έπεσαν από βράχο του Ολύμπου σαν νέες
Σουλιώτισσες, για να μην αιχμαλωτισθούν
από τους μοναρχοφασίστες.
Οι γυναίκες του ΔΣΕ δούλευαν στα
συνεργεία ιματισμού και υπόδησης.
Χρησιμοποιούνταν στην επιμελητεία
και στα μαγειρεία. Οργάνωναν το
«νοικοκυριό» στα τμήματα, ξεσήκωναν με
τον ενθουσιασμό τους την επαναστατική
άμιλλα. Έγραφαν γράμματα, συνθήματα,
μοίραζαν εφημερίδες και τρικ. Έμπαιναν
στα σπίτια γυναικών προπαγανδίζοντας
τους σκοπούς του ΔΣΕ, έδιναν θάρρος,
πίστη και ελπίδα για την προοπτική του
αγώνα.

Για τις γυναίκες της Ελλάδας το Δόγμα Τρούμαν μεταφράζεται σε:
Γυναίκες εκτελεσμένες
500
Γυναίκες εξόριστες
5.000
Μόνο στην περιοχή του Κιλκίς
95
Γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τους φασίστες
Σε 76 χωριά του Έβρου: γυναίκες που βασανίστηκαν και στάλθηκαν εξορία σε διάστημα 1 έτους
Στο ΔΣΕ:
Συμμετοχή των γυναικών στις μάχιμες μονάδες
Στις βοηθητικές υπηρεσίες

2.000

30%
70%

Αριθμός γυναικών αξιωματικών του ΔΣΕ εν ζωή:
Ανθυπολοχαγοί
500
Υπολοχαγοί
66
Λοχαγοί
8
Ταγματάρχες
1
Σύνολο
575
Αριθμός γυναικών αξιωματικών που έπεσαν στο πεδίο της τιμής
Ανθυπολοχαγοί
73
Υπολοχαγοί
26
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Λοχαγοί
Ταγματάρχες
Σύνολο:

11
3
113

Τιμητικές Διακρίσεις που δόθηκαν σε αγωνίστριες:
Μετάλλια Ανδρείας
40
Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑ 244
Για καταστροφή τανκς
11
Για δραστηριότητα ως ελεύθερες σκοπεύτριες 1
Για δραστηριότητα συμφιλίωσης στο στρατό των μοναρχοφασιστών
(Η προσπάθεια προπαγάνδισης των σκοπών του αγώνα του ΔΣΕ στους φαντάρους και τους αξιωματικούς του κυβερνητικού στρατού,
παιδιά στην πλειοψηφία τους των λαϊκών στρωμάτων, ήταν συστατικό συμπλήρωμα της ένοπλης πάλης. Η δραστηριότητα συμφιλίωσης
ξεδιπλωνόταν πάντα νύχτα, κοντά στις γραμμές του κυβερνητικού στρατού με χωνί (τηλεβόα), από ομάδα 4-5 μελών ανδρών ή γυναικών
του ΔΣΕ. Τα μηνύματα και η συζήτηση είχαν σαν περιεχόμενο τις αιτίες του εμφυλίου, τις ευθύνες των Αγγλοαμερικάνων ιμπεριαλιστών
και των ντόπιων αντιδραστικών δυνάμεων για τον εμφύλιο, την υποταγή στους Αμερικάνους του Τρούμαν, την ανάγκη τερματισμού του
εμφυλίου και της ειρηνικής δουλειάς και ανάπτυξης, το πώς ο λαός θα γίνει αφέντης στον τόπο του. Ο ΔΣΕ δεν πολεμούσε ενάντια στις
λαϊκές δυνάμεις, άρα και ενάντια στους φαντάρους, αλλά ενάντια στο αιματοβαμμένο μοναρχοφασιστικό καθεστώς, για να απελευθερώσει
το λαό από την τυραννική κυριαρχία του. Η δραστηριότητα συμφιλίωσης είχε ορισμένα αποτελέσματα, γιατί οι φαντάροι κατανοούσαν
την ανάγκη τερματισμού του πολέμου, τους υπεύθυνους της κατάστασης και αρκετοί στη συνέχεια εγκατέλειπαν τον κυβερνητικό στρατό
περνώντας στο ΔΣΕ.)
Προαγωγή επ’ ανδραγαθία - 28
(Από το βιβλίο «Για να θριαμβεύσει η ζωή», μετάφραση από τα γαλλικά «Union Democratique des Femmes de Grece Pour que la Vie
Triomphe», εκδ. Ριζοσπάστης, Αθήνα 1996)
Αφήγηση της Πηνελόπης Θεοδωρίδου από τον Πρόδρομο του Ν. Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ, πολιτικός πρόσφυγας στην
Τσεχοσλοβακία
(από το βιβλίο Ο Ελληνισμός της Τσεχίας, της Τασούλας Ζησάκη-Healey, εκδ. ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ, Αθήνα, 2009, σελ. 42-44)

Η

Πηνελόπη βγήκε στο βουνό στα
18, πολέμησε από τις γραμμές του
ΔΣΕ δύο χρόνια, από το 1946 μέχρι
το 1948. Είχε αρρωστήσει και πέρασε
στην Γιουγκοσλαβία, στο νοσοκομείο
στα Σκόπια. Με τον ερχομό της στην
Τσεχοσλοβακία μπαίνει αμέσως στην
παραγωγή. Αναδείχτηκε πολλές φορές
για την καλή δουλειά της στο εργοστάσιο,
βραβεύτηκε με διπλώματα, ακόμα και
με συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο της
Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.
«Το χωριό μου το θυμάμαι πολύ καλά. Δε
μπορώ να ξεχάσω τα παιδικά μου χρόνια. Η
ζωή μας δεν ήταν ούτε φτωχή, μα ούτε και
πλούσια. Είχαμε το σπίτι μας, η περιοχή
μας ήταν πλούσια σε όλα. Το χωριό μου
ήταν όμορφο, με τα σπιτάκια του, με τους
μπαχτσέδες, οι κήποι μας με λουλούδια…
Εγώ δε βγήκα στο βουνό διότι δεν είχα
τι να φάω. Εμείς ήμασταν οργανωμένοι
στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας
(ΚΚΕ). Το θείο μου τον σκότωσαν, τον
πατέρα μου τον φυλακίσανε, τη μάνα μου τη
χτυπήσανε τόσο άγρια, που μέχρι να πεθάνει
είχε πρόβλημα, δεν άκουε. Αυτά όλα έγιναν
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας το 1945.
Τρομοκρατούσαν το χωριό μας, βασάνιζαν
τον κόσμο μας, κι αυτό μας ανάγκασε να
φύγουμε στο βουνό, να πάρουμε την πλευρά
που μας αντιπροσώπευε, για τις ιδέες μας,
το πιστεύω μας…
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… Για μένα, όμως, το πιο δύσκολο ήταν
όταν έβλεπα τα παιδιά τραυματισμένα
βαριά, και να μη μπορείς να τα βοηθήσεις.
Τους τραβούσαμε από δω κι από κει,
ξεψυχούσανε στα χέρια μας. Ήταν πολύ
δύσκολο να βλέπεις παιδιά μ’ ένα χέρι,
με βγαλμένο μάτι, με κομμένα πόδια…
Παιδιά που ήταν σαν το κρύο νερό. Αυτές
οι εικόνες για μένα είναι ακόμα ζωντανές.
Κι έχω άντρα ανάπηρο από τον πόλεμο,
ένα σωρό υπόφερε μ’ ένα πόδι στη ζωή του
και λύγισε. Και γι’ αυτό τον αγαπάω και τον
εκτιμάω. Αυτοί είναι οι ήρωες και τότε και
σήμερα.
…Πόσες φορές ήμασταν νηστικοί, πόσες
φορές ψάχναμε στο βουνό να βρούμε καμιά
πατάτα. Στα μέρη μας είχε πολλά κάστανα.
Τα παραχώναμε κι ύστερα τα ψάχναμε,
άλλα βρίσκαμε κι άλλα δε βρίσκαμε. Τα
ψήναμε ή τα βράζαμε όταν επιστρέφαμε
από το Πάικο μετά από δυο-τρεις μέρες
στις μάχες. Όταν πρωτοπήγα στο βουνό
ήμουν στη διμοιρία της νεολαίας. Ήμασταν
έξι κορίτσια και 25 άνδρες. Όταν πέρασα
στο λόχο εκεί ήμασταν μόνο τρεις κοπέλες.
…Στις αρχές φορούσα φουστάνι, μετά
παντελόνια. Πού να βρίσκαμε ρούχα.
Άρβυλα δεν είχα, πρηζόταν τα πόδια
μου. Μου φτιάξανε γουρουνοτσάρουχα,
ήταν πολύ μαλακά. Σε μια πορεία στα
Κοκκινοχώρια είχε πολλή λάσπη, κόλλησαν
τα τσαρούχια μου στη λάσπη και μου

μείνανε μόνο τα λουριά. Υπέφερα πάρα
πολύ από τα πόδια μου και υποφέρω μέχρι
σήμερα».
Η Πηνελόπη δεν ξεχνά τις κακουχίες του
βουνού. Πίστευε και πιστεύει ότι ο αγώνας
τους ήταν δίκαιος.
Τα είπαμε και απόψε
Η Άννα Κεφαλέλη συνομιλεί με την Ελένη
Τραγγανίδα
Απόψε, 2/01/ 2019 πάλι με την Ελένη τα
λέμε. Στο τηλέφωνο ακουμπάω και όπου
με πάει λέω… Ακούραστη η Ελένη. Από
την καλησπέρα αρχίσαμε και ούτε που
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Τσεχοσλοβακία, πρώην αντάρτισσες του ΔΣΕ «Για την Ειρήνη»

κατάλαβα πως φτάσαμε πάλι στην Ιστορία.
Από το χέρι με παίρνει και στο χτες με
πηγαίνει. Στα δεκαπέντε της, μαχήτρια του
ΔΣΕ η Ελένη… Χρόνια και αναμνήσεις
που δε λένε να φύγουν όσα χρόνια κι αν
περάσουν ακόμα. Μονολογώ και λέω… Τι
ήταν και αυτό απόψε… Σε μονοπάτια και
εικόνες που δεν ήξερα πήγαμε. Σε σκέψεις
και εικόνες που μόνο η Ελένη θα μπορούσε
να περιγράψει.
Έγραψε το βιβλίο « Η Μυρτιά του βουνού
» και είπε πολλά. Με συγκλόνισε όταν το
διάβασα και ήθελα να τη βρω, να τη γνωρίσω
και να της πω για τα συναισθήματά μου. Η
γνωριμία μας έγινε ανάγκη ψυχής. Νόμισα
τα έγραψε όλα. Μα τώρα διαπιστώνω πόσα
δεν είπε και πόσα δεν έγραψε. Και είναι
πολλά. Χρόνια μιλάμε και όλο της λέω: «Τα
πολλά έμειναν πίσω». Βγαίνουν λίγα, λίγα
στην κουβέντα μας και όλο κάτι παραπάνω
λέμε.
Τι κι αν πέρασαν 70 χρόνια από τότε… Είναι
οι αναμνήσεις που σημάδεψαν το μικρό
κοριτσάκι της εποχής. Με κυνηγημένο
πατέρα τι να έκανε η Ελένη; Έφυγε και αυτή
στο βουνό. Στο ΔΣΕ εντάχτηκε στα 15 της
και χωρίς δεύτερη σκέψη.
Δεν θα πω κάτι παραπάνω, την κουβέντα της
βραδιάς κράτησα και μοιράζομαι με φίλους
και αναγνώστες, έτσι… για να γράψουμε
και στιγμές που δεν είχαμε το χρόνο να τα
πούμε… Στα χρόνια του πολέμου με πάει
και κάπως έτσι ξεκινάμε:
-Δεν μπόρεσα να πάω στο σχολείο κείνα
τα χρόνια. Πολλές φορές αναρωτιόμουν
μήπως έφταιγα εγώ… μήπως έπρεπε να
κάνω κάτι… Για πολλά χρόνια πίστευα
πως έφταιγα εγώ που δεν έμαθα γράμματα.
Εκείνη την εποχή εγώ έκανα άλλα
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πράγματα… Πήγαινα νύχτα στο χωράφι
μας με τις πυγολαμπίδες στο χέρι για να μου
φωτίζουν λίγο, λίγο στο δρόμο. Πήγαινα εκεί
που ήξερα πως με περίμενε ο αείμνηστος
Φώτης Τσίγκας κρυμμένος στα χρόνια
της παρανομίας. Καταζητούμενος όπως
τόσοι άλλοι δημοκράτες, κομμουνιστές, ο
Φώτης περνούσε τις ώρες του κρυμμένος
εκεί, στο βάθος, στην άκρη του χωραφιού
μας και σε απόσταση ασφαλείας από το
χωριό μας. Εκεί σκάψανε οι σύντροφοί του
ένα μικρό χαντάκι και έμοιαζε με τούνελ
στη δική μου φαντασία. Δίπλα του είχε και
τον πολύγραφο που θυμάμαι, αλλά τότε δεν
ήξερα και τι είναι…
Ο Φώτης ήταν ο διαφωτιστής της περιοχής,
ήταν μορφωμένος άνθρωπος, με σπουδές
στη Νομική Σχολή. Ήταν Δικηγόρος
ο Φώτης. Το ίδιο και ο αδερφός του.
Πήγαινα εκεί και όλο τον έβλεπα να γράφει.
Μου έδινε και σημειώματα. Έπρεπε να τα
πάω στο χωριό, στους συντρόφους μας.
Όλα ήταν άγνωστα για μένα. Κοιτούσα με
ορθάνοιχτα μάτια και με την περιέργεια
ενός παιδιού που ήταν έτοιμο να ρωτήσει…
Με έβλεπε ο Φώτης που έφτανα νύχτα
εκεί και μ’ έπαιρνε μέσα στην κρυψώνα.
Με έβαζε δίπλα του και με μάθαινε το
Ο και το Ι και να συλλαβίζω. Εκεί, δίπλα
του καθόμουν και περίμενα. Γρήγορα
διάβαζε το σημείωμα που του πήγαινα και
αμέσως ετοίμαζε το δικό του. Μαζί με τα
μηνύματα, του πήγαινα και το φαγητό από
το χωριό μου. Οι σύντροφοι είχαν το νου
τους. Ετοίμαζαν τα σημειώματα και το
φαγητό και η Ελενίτσα πήγαινε… Στο
δρόμο μάζευα και πυγολαμπίδες σ’ ένα
κουτί κι έκανα πως παίζω.
-Τι είναι πάλι αυτά Ελένη μου;

-Αφού στα είπα…
-Ε… όχι στη λεπτομέρεια… Μικρή
αναφορά κάναμε κάποια στιγμή… Τώρα
μου τα λες ζωντανά, παραστατικά και με
λεπτομέρειες. Συνέχισε…
-Ένα βράδυ, πηγαίνοντας για το χωράφι μας,
νύχτα βέβαια, είχα μαζέψει πάρα πολλές
πυγολαμπίδες (αλλού κωλοφωτιές τις λένε).
Εκείνες τις μέρες θέρισαν τα σιτάρια στον
κάμπο και μ’ έπιασε και το ρομαντικό μου.
Ας ήμουν 12-13 χρονών, παιδί του χωριού
ήμουνα κι ας μην πρόλαβα να απολαύσω τις
ομορφιές και τα παράξενα της φύσης. Είχα
όμως την παιδική μου φαντασία και έφτιαχνα
τις δικές μου εικόνες. Θυμάμαι ακόμα
εκείνο το βράδυ που πήγαινα στο Φώτη
και είχε ένα φεγγάρι μεγάλο και φωτεινό.
Όπως περπατούσα έβλεπα πως φώτιζε τις
φρεσκοκομμένες καλαμιές και γυάλιζε ο
τόπος. Περπατούσα και νόμιζα πως πατάω
πάνω σε χρυσάφι… Είναι εικόνες που δεν
έφυγαν ποτέ από το μυαλό μου. Με το φως
του φεγγαριού δυσκολευόμουν να μαζέψω
τις πυγολαμπίδες. Που και που έβλεπα
καμιά να περνάει και να πετά από δέντρο
σε δέντρο.
-Και τι έκανες με τις πυγολαμπίδες…
-Ααα, τις μάζευα σ’ ένα κουτί και όλες
μαζί φωτίζανε και λίγο παραπάνω. Αυτά
τα τσικ, τσικ φωτάκια τους, μού έδιναν την
παιδική εικόνα του φωτός. Ήταν σαν ένας
φακός που κρατάς στο χέρι και περπατάς.
Κείνες τις στιγμές τις ζούσα έντονα και τις
ζω έντονα ακόμα και σήμερα. Σε μικρή
απόσταση από την κρυψώνα με περίμενε
ο Φώτης. Έπαιρνε και τα μέτρα του, την
αυτοπροστασία του βέβαια, γιατί όλα
ήταν πιθανά και ο κίνδυνος να πιαστεί
παραμόνευε κάθε στιγμή. Έβλεπε ο Φώτης
τις πυγολαμπίδες και ήξερε πως πλησιάζω.
Είχε όμως και το νου του. Κοίταγε και
γύρω, γύρω και πίσω μου, μήπως και
κάποιος χαφιές με παρακολουθεί. Έτσι
ήταν τότε, την σκιά τους πάντα δίπλα μας
είχαμε… Ο Τσίγκας μ’ έβλεπε μικρό
κοριτσάκι και όλο σκέφτονταν μήπως με
πιάσουν και με τη φοβέρα των χαφιέδων θα
πω και που είναι η κρυψώνα. Ένα βράδυ,
η ώρα περνούσε κι εγώ έφτασα αλλά τον
Φώτη δεν έβλεπα. Έλεγα το σύνθημα αλλά
αυτός δεν φαίνονταν και δεν απαντούσε.
Παρακολουθούσα και γύρω, γύρω έφερνα
τα μάτια μου μήπως και κάποια σκιά
χαφιέδων με ακολουθούσε. Ήξερα κι εγώ
να φυλάγομαι τώρα. Φώναξα και μια και
δύο φορές το σύνθημα και επιτέλους είδα
ξαφνικά τον Φώτη μπροστά μου και μού
λέει: « Τι λες μωρέ… ήρθες…». Που είσαι
και σε περιμένω, του λέω. « Αυτά που έχεις
στα χέρια σου τι είναι;». Πυγολαμπίδες είναι
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και βιάζομαι να του πω. «Και τι τις μάζεψες
όλες, τι θα τις κάνεις»… Λέω να… άμα έρθει
ο πατέρας μου από την εξορία, θα κάνω
έναν καινούργιο ουρανό και θα του βάλω
«τα δικά μου αστέρια»… Με αγκάλιασε ο
Φώτης, με έσφιξε στην αγκαλιά του και μου
είπε (εδώ κλαίει η Ελένη): «Θα κάνουμε
έναν καινούργιο Ουρανό και θα βάλουμε
και τις δικές σου πυγολαμπίδες δίπλα στα
άστρα για να μας φωτίζουν»…
-Τι εικόνα είναι αυτή… Τι εικόνα είναι
πάλι… Τι εικόνα μου έφτιαξες Ελενίτσα
μου…
-Εγώ την έφτιαξα; Μονάχη της έγινε (με
τρεμάμενη φωνή). Τι ήξερα εγώ τι κάνω.
Παιδί ήμουν και με πατέρα κυνηγημένο…
και σκοτωμένο…
-Ίσα, ίσα που σε ακούω Ελένη μου. Λίγο
πιο δυνατά Ελένη μου και πες μου, ήταν
μακριά από το χωριό σου αυτό το χωράφι;
Περπατούσες πολύ;
-Και βέβαια. Κοιτάγανε και φυλάγονταν
οι παράνομοι αγωνιστές. Στο χωριό ούτε
κουβέντα για τέτοιες δουλειές. Δεν κινούνταν
τίποτα την ημέρα… Παρακολουθούσαν τα
πάντα οι χαφιέδες του χωριού. Κάθε κίνηση
ήταν επικίνδυνη και ύποπτη γι’ αυτούς. Την
ημέρα όλα ήταν δύσκολα. Γι’ αυτό ο Φώτης
κρύφτηκε στο χωράφι. Εκεί δεν ήταν
εύκολη η πρόσβαση για τους διώκτες…
Το καλοκαίρι ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
Πολλοί χωριανοί μας κοιμόντουσαν στα
χωράφια τους. Και η δική μας κατάσταση
γίνονταν όλο και πιο δύσκολη. Στο βάθος
του χωραφιού μας ήταν μια πηγή νερού
που κατέβαινε από ψηλά, από την Γκιώνα
και την Οίτη και κατέληγε στο χωράφι μας.
Εδώ είχαμε και το μικρό μας περιβόλι.
Ήταν ο κήπος με τα λίγα λαχανικά,
ντομάτες, πατάτες… Έτσι δικαιολογούσα
το πήγαινε-έλα το δικό μου. Τάχαμου
πήγαινα να ποτίσω και δικαιολογούσα της
ημέρας τα δρομολόγια. Με την ευκαιρία
πήγαινα και τα σημειώματα των συντρόφων.
Ήταν και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας. Με
σημειώματα πήγαινα και με σημειώματα
γυρνούσα. Όχι μόνο εγώ βέβαια. Το ίδιο
θα έκανε και όποιος προσπαθούσε να δει
τον Φώτη. Τα μέτρα μας παίρναμε και τη
δουλειά μας κάναμε.
Κείνη την εποχή, τον ψάχνανε λυσσαλέα
οι αρχές παντού… Κάποια στιγμή έφυγε.
Τον βρήκανε αργότερα και τον γδάρανε
ζωντανό. Είχε αποφασίσει να φύγει από
την κρυψώνα αυτή. Για λίγο πήγε εκεί στο
χωράφι μας, δεν τον έπαιρνε για πολύ…
Δεν μπορούσε να μείνει και παραπάνω.
Όλα παίζονταν εκείνη την εποχή. Τότε
θυμάμαι, είχαν πάρει και τον πατέρα μου.
Αν και είχαμε την στεναχώρια στο σπίτι
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μας, εγώ συνέχιζα να πηγαίνω στο χωράφι
και στον Φώτη.
Όμως, οι υποψίες πληθαίνανε. «Τι γυρεύει
στο χωράφι αυτό το μικρό»… ψιθύριζαν οι
χωριανοί και κάπου θα το σταματούσαμε.
Έφυγε ο Φώτης κι έμεινα με τις αναμνήσεις.
Ακόμα περπατάω στον ύπνο μου. Ακόμα
πυγολαμπίδες κρατώ κι ας πέρασαν
δεκαετίες από τότε. Και πώς να ξεχάσω την
κρυψώνα; Εκεί, μαζί με τον Φώτη έμαθα
τα πρώτα μου γράμματα. Εκεί συνεχίζαμε
και τα βάζαμε δίπλα, δίπλα… Και τότε,
βγαίνανε οι συλλαβές. Με υπομονή μού
έδειχνε «αυτό είναι το Ο, αυτό είναι το
Κ»… Και μετά μαζί «Το Κ και το Ο είναι
ΚΟ».
-Και μετά… στο Πανεπιστήμιο της Ζωής
Ελένη;
-Όχι ακόμα. Είχα και την Σχολή του
βουνού… Εκεί, στον Διαμαντή βρέθηκα.
Οικογενειακές σχέσεις είχαμε. Τον πατέρα
μου ήξερε καλά. Μου έδωσε έναν δάσκαλο
και όταν δεν είχαμε κάτι σοβαρό, μου έκανε
και κανένα μάθημα στα πεταχτά. Θυμάμαι
που σε λίγο από τον ερχομό μου στο
βουνό, ήρθε ο Διαμαντής να δει τι κάνω
και πως είμαι. Εκεί στη σκηνή με βρήκε.
Τον κοίταγα και δεν το πίστευα. «Τι έγινε
συναγωνίστρια» με ρωτούσε κι εγώ έχανα τη
γη κάτω από τα πόδια μου. Ε… Πώς να στο
περιγράψω Άννα μου;… Μόλις άκουσα τη
λέξη συναγωνίστρια ένοιωσα πως ψήλωσα
δύο μέτρα… Πήρα μπόι και σιγομιλούσα
με το ΕΙΝΑΙ μου. Ο Διαμαντής να μου
πει έμενα συναγωνίστρια δεν μπορούσα
να το φανταστώ. Μα εγώ δεν πρόλαβα να
κάνω και κάτι. Ήμουν ακόμα στην αρχή και
δεν πρόλαβα να μάθω ούτε τα βασικά του
Αγώνα μας και ο Διαμαντής με υπολόγιζε
και με έβλεπε συναγωνίστρια. Μεγάλη
κουβέντα για κείνα τα χρόνια. Και όλο με
ρωτούσε: «Πως είσαι;… Καλά είσαι;». Κι
εγώ κουμπωμένη όλο Ναι, Ναι ψέλλιζα. Και
εκείνος στοργικά με κοίταγε. Μετρούσε τα
ΝΑΙ, ΝΑΙ τα δικά μου ώσπου με διέκοψε…
«Ε, τι ναι και ναι μου λες… Σε πείραξε
κανείς εδώ; ». Όχι λέω, αλλά να, είχαμε ένα
μάθημα για τον προσανατολισμό και μας
είπαν να σημειώνουμε ότι δεν θυμόμαστε.
Αλλά εγώ δεν ξέρω ορθογραφία… λες
και ήξερα να γράφω. Ντρεπόμουν να
πω πως δεν ξέρω όλα τα γράμματα και
πώς να κρατάω σημειώσεις… Και τότε ο
Διαμαντής μου είπε: «Τι Μακρυγιάννης τι
Μακρυνιώτη… Εσύ να τα βάζεις όλα τα «
ι »… και οι γραφιάδες ας παν να τα βρουν
τα ορθογραφικά». Την επόμενη μέρα,
μού έστειλε τον Συρόπουλο τον Γιώργο,
αείμνηστος και αυτός. Μόλις τελειώναμε
ακολουθούσε το πρακτικό μέρος και ο

Εμφύλιος μαζί. Όλα γίνονταν στα γρήγορα
και σε εντατικούς ρυθμούς. Και μόλις
τελειώναμε μαθήματα και ασκήσεις, ο
Συρόπουλος με φώναζε και μού ‘λέγε «έλα
εδώ, έλα εδώ και γράψε αυτό… γράψε
εκείνο, γράψε έτσι και έτσι…». Κάπως έτσι
πήρα μπρος και λίγο, λίγο διάβαζα και
συλλαβές, λεξούλες μικρές, ώσπου συνέχισα
και τελείωσα όλα τα γράμματα αργότερα
στις φυλακές Αβέρωφ. Εκεί πάλι είχα
δασκάλα την Πόπη Κουρναράκη.
-Και μετά… τελείωσες τις σπουδές
σου; Επιτέλους γελάσαμε και λίγο. Μας
χρειαζότανε το γέλιο. Έπρεπε να φύγει αυτό
το σφίξιμο της βραδιάς. Την πείραξα την
Ελένη μου. Όσο μιλούσαμε δακρυσμένη
ήταν και συνεχίζαμε, κι ας ήταν σπασμένη
η φωνή της.
-Ναι, ναι… εκεί έκανα και το Δημοτικό, και
το Γυμνάσιο-Λύκειο… και μετά μπήκα στο
Πανεπιστήμιο κατευθείαν…
-Ελένη μου, ήθελα να ξέρω εάν πήγαινες και
σπούδαζες, Τι άλλα θα μου έλεγες για τούτη
τη ζωή.
-Δεν ξέρω…
-Είσαι τόσο γεμάτη στη γνώση και δίνεις
σε άλλους τόσα μαθήματα, που δεν ξέρω αν
το ‘χεις καταλάβει… Και το βλέπω και σε
άλλους της γενιάς του πολέμου. Ωριμάσατε
γρήγορα και περπατήσατε και αντέξατε σ’
αυτόν τον δύσκολο δρόμο του Αγώνα.
-Τα λέω ακόμα Άννα μου, τα έγραψα
κιόλα για να μην ξεχαστούνε. Τα λέω για
να μείνουν στο χαρτί, για να μάθουν αυτοί
που θέλουν κάτι παραπάνω για μας, για την
Ιστορία, για την αλήθεια πραγμάτων και
γεγονότων όπως εμείς τα ζήσαμε.
Εδώ κλείσαμε την κουβέντα μας απόψε.
Εδώ είπαμε πολλά και ούτε που το
καταλάβαμε. Έμεινα όμως για πολύ ώρα
μουδιασμένη, φορτωμένη με χιλιάδες
συναισθήματα και σκέψεις. Έτρεξα να δω
και τα βιβλία της Σύγχρονης Εποχής, με
τίτλο «Έπεσαν για τη ΖΩΗ». Μήπως
βρω κάτι παραπάνω για τον αγωνιστή Φώτη
Τσίγκα έλεγα μέσα μου. ΝΑΙ, στον τόμο
7στ και σελίδα 526 γράφει με λεπτομέρειες
για τον θάνατο του Φώτη και του αδερφού
του Γιώργη (εισαγγελέας στο επάγγελμα)
που δικάστηκε και εκτελέστηκε το 1948.
Δολοφονία σκέτη, μαρτυρική για τον Φώτη,
εκτέλεση για τον αδερφό του. Δυο αδέρφια,
δυο απόφοιτοι της Νομικής Σχολής, δύο
αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για το
καλό του τόπου. Στη μνήμη αυτών των
αγωνιστών γράψαμε τούτες τις λίγες αράδες,
για να μην τους ξεχνάμε.
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«ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ»
ΤΟ ΠΑΙΔΟΣΩΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΩΝ-«ΜΑΝΑΔΩΝ»
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Αφορμή για το άρθρο αυτό έγινε μια ‘περιήγηση’
που έκανα στο διαδίχτυο, με συνεντεύξεις που
έχουνε δώσει συμπατριώτες μας σε διάφορες
εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς
και σε τηλεοπτικά κανάλια στην Τσεχία. Στην
‘περιήγηση’ αυτή διαπίστωσα ότι όχι μόνο
οι απόγονοι των πολιτικών προσφύγων στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία αλλά ακόμα και τα τότε
‘παιδιά’ που ήταν ένα μέρος του παιδοσωσίματος,
είτε δεν γνωρίζουν είτε εσκεμμένα δεν
αναφέρονται στο πώς και γιατί βρεθήκανε στην
Τσεχοσλοβακία. Έτσι δίνεται μία εικόνα ότι
χιλιάδες παιδιά των μαχητών και μαχητριών
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των
φυλακισμένων και εξόριστων γονιών και συγγενών
πήραν το δρόμο για τις τότε Λαϊκές Δημοκρατίες
απλά, έτσι σηκωθήκανε και φύγανε κάτι που
ζούμε σήμερα με τους χιλιάδες πρόσφυγες από τις
εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής, της
Αφρικής, κλπ. Επίσης, αρκετοί χρησιμοποιούν
τον προπαγανδιστικό όρο ‘παιδομάζωμα’ των τότε
ελληνικών κυβερνήσεων και των ‘ιστορικών’ μετά
τον εμφύλιο πόλεμο για να δώσουν την εντύπωση
ότι αυτά τα παιδιά ‘αρπάχτηκαν’ για να τα κάνουν
‘γενίτσαρους’ θυμίζοντάς μας την αρπαγή των
ελληνόπουλων στη διάρκεια του τουρκικού ζυγού
στην Ελλάδα.
Ας δούμε, λοιπόν, πώς και τι μας λεν τα
γεγονότα:
Οργανωτική δουλειά στα χωριά της
Ελεύθερης Ελλάδας:
Αυτό που πρέπει να τονίσουμε πρώτα
από όλα είναι ότι η διοργάνωση και
η προετοιμασία από την Προσωρινή
Δημοκρατική
Κυβέρνηση
(ΠΔΚ),
ή Κυβέρνηση του Βουνού, για την
απομάκρυνση των παιδιών από τις
εμπόλεμες περιοχές του εμφυλίου πολέμου
δεν έγινε σε ατμόσφαιρα χάους. Έγινε με
πολλή δουλειά και υπευθυνότητα από τις
παράνομες κομματικές οργανώσεις του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
(ΚΚΕ) σε κάθε περιοχή της Ελεύθερης
Ελλάδας (περιοχή ελεγχόμενη από το
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας) στην
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στον
Έβρο. Υπήρχε σχεδιασμός. «Πρώτα, η
ΠΔΚ απευθύνθηκε στις κυβερνήσεις των
Λαϊκών Δημοκρατιών με την παράκληση
να φιλοξενήσουν τα παιδιά των μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ και των στενών
συγγενών τους. Τα σοσιαλιστικά κράτη
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Να, πώς βλέπανε οι ‘νικητές’ τον εμφύλιο πόλεμο ή τον ‘αντισυμμοριακό αγώνα’ με τους
ήρωες πάνω σε γαλανά χρώματα και τη νίκη τους στο Γράμμο και κάτω οι ‘καταστροφαί’ και
τα παιδιά να τα χωρίζει το συρματόπλεγμα από τη μάνα ΕΛΛΑΣ στο βάθος. Όλοι οι ήρωες
είναι σε φόντο γαλανό, ενώ εκεί που πάτησε το πόδι των ‘συμμοριτών’ χρησιμοποιείται το
μαύρο χρώμα. Πίνακας-αφίσα μετά τον εμφύλιο πόλεμο…

αποδέχτηκαν τη φιλοξενία γύρω στα
25.000 παιδιά οργανωμένα σε αποστολές
με τη συνοδεία υγειονομικών συνεργειών,
παιδοκόμων και ομάδων παιδαγωγών.
Οι χώρες αυτές (Ρουμανία, Ουγγαρία,
Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Βουλγαρία,
Ανατολική Γερμανία και Σοβιετική
Ένωση) ανέλαβαν όλο το οικονομικό
βάρος της συντήρησης, της στέγασης,
της μόρφωσης και της θεραπείας των
παιδιών (πολλά ήταν άρρωστα, καχεκτικά
με τραχώματα κ.ά.) (σελ. 312 Δοκίμιο
Ιστορίας του ΚΚΕ 1939-1949 Β2 Τόμος,
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2019)».
Στην Τσεχοσλοβακία υπεύθυνοι για
τη μεταφορά των παιδιών από το
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας και από
την Αλβανία ήταν οι: Γιάννης Νούτσος,
Λυσίμαχος Παπαδόπουλος, Μαρίκα
Βαρελά-Ματσερίδου, Πετρούλα Πετσίνη,
Άρτεμης Βακοπούλου-Ορφανίδου και
πολλές άλλες ομαδάρχισσες (‘μάνες’ ή
‘θείες’) που συνόδεψαν τα παιδιά σε όλη
την διαδρομή από την κάθε περιοχή
τους μέχρι την Τσεχοσλοβακία. Σχεδόν

όλες οι ομαδάρχισσες είχαν καταστάσεις
με τα ονόματα των παιδιών. Η κάθε
ομάδα της ‘μάνας’ είχε από 15 μέχρι
20 παιδιά προερχόμενα συνήθως από
το χωριό τους και χωριά της περιοχής.
Οι παιδαγωγοί που θα συνόδευαν τα
παιδιά είχαν αυστηρές οδηγίες για την
προστασία των παιδιών: τη συμπεριφορά
τους προς τα παιδιά (‘ανάμεσα σε σένα
και στα παιδιά, δεν πρέπει ν’ ακούγεται
τίποτ’ άλλο παρά ‘μάνα’ και ‘παιδί’ μου,
‘φρόντισε ή με το γέλιο σου, τη φροντίδα
σου, τη συμπεριφορά σου, το χάδι σου
και προπαντός με την αγάπη σου στα
παιδάκια, να δουν στο πρόσωπό σου τον
πραγματικό προστάτη’, ‘πρόσεχε στο
δρόμο μην πέσουν ή κρυώσουν τα παιδιά’,
‘να κοιμάσαι μαζί με τα παιδιά’, να μην
ξεσκεπάζονται’, ‘στο φαγητό να τρως μαζί
με τα παιδιά’ κ.ά.), να μη χαθεί κανένα
παιδί, να φροντίσουν τα άρρωστα παιδιά,
να τους εξηγούν ότι καινούργιο βλέπουν
τα παιδιά (τραίνα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικό
ρεύμα, σινεμά, κλπ.). (Οδηγίες από το
αρχείο του Γιάννη Νούτσου)
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Γιατί εκπατρίστηκαν τα παιδιά:
Οι λόγοι της Προσωρινής Δημοκρατικής
Κυβέρνησης για τον εκπατρισμό των
παιδιών προς τις Λαϊκές Δημοκρατίες
ήταν:
•
Ο υποσιτισμός των παιδιών της
Ελεύθερης Ελλάδας
•
Η
βαρβαρότητα
του
μοναρχοφασισμού σ’ αυτές τις περιοχές
•
Η καταστροφή των χωριών τους
•
Οι εκτοπίσεις του πληθυσμού
•
Τα περισσότερα χωριά ήταν στις
εμπόλεμες περιοχές και κοντά στο μέτωπο
των επιχειρήσεων
•
Η διαταγή της βασίλισσας
Φρειδερίκης
(Ιούλιος
1947)
να
συγκεντρώσουν
όλα
τα
παιδιά
(κομμουνιστών και μαχητών του ΔΣΕ)
στις παιδουπόλεις (52 σε διάφορες
περιοχές) και να τα βάλουν αναγκαστικά
στις αγαπητές της, χιτλερικές οργανώσεις,
για να σωθούν τα παιδιά από το ‘μίασμα’
του κομμουνισμού
•
Η άνανδροι βομβαρδισμοί των
ανυπεράσπιστων γυναικόπαιδων
Είναι γεγονός ότι στις αφηγήσεις των τότε
παιδιών και ‘μανάδων’ κανένας δε θυμάται
να τον πήρανε με το ζόρι και χωρίς την
συγκατάθεση των γονιών ή συγγενών
σε περίπτωση που οι γονείς λείπανε
στο βουνό ή στη φυλακή και εξορία.
Κανένας δε θυμάται να ‘υπόφερε’ κάτω
από τη ‘δικτατορία’ του ΚΚΕ. Ακόμα
και σήμερα, μετά τον επαναπατρισμό
τους, τα ενήλικα πια ‘παιδιά’ μιλάνε με
ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς που τους
προσφέραν μια ανθρώπινη ζωή και μια
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς, εάν και
λίγοι, υπάρχουν και άτομα που σήμερα για
να συντονιστούν με το πνεύμα της εποχής
μας ή για να κερδίσουν την ‘ευλάβεια’ των
‘νικητών’, η ακόμα για να ξεχάσουν τη
δράση τους σαν ‘καλοί κομμουνιστές και
στελέχη του Κόμματος’ πριν τις αλλαγές
στην Τσεχοσλοβακία το 1989, συνεχίζουν
να ‘θυμούνται’ το πόσο ‘υποφέρανε’, το
πώς τους ‘αρπάξανε’ από την αγκαλιά της
μάνας (κι ας ήταν μόνο δύο χρονών, αλλά
‘θυμάται’!), το πόσο χάλια ήταν η ζωή
τους στην σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Ότι και να λεν, ένα είναι σίγουρο – ότι
ζήσανε καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν
στα χωριά τους. Είχαν την ευκαιρία να
σπουδάσουν, να μάθουν κάποια τέχνη, να
αποχτήσουν γνώσεις.
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Τι θυμούνται μερικές από τις ‘μάνες’ και κάποια από τα τότε ‘παιδιά’:

‘Μάνες’ ομαδάρχισσες μαθαίνουν γράμματα…

Πετρούλα Πετσίνη από το Πευκόφυτο,
ομαδάρχισσα, ‘μάνα’, 19 χρονών:
«Το 1948 έπρεπε να μαζέψουμε τα
παιδιά του χωριού κι από τα γύρω μέρη.
Ήταν από 5 μέχρι 12 χρονών. Εγώ
ήμουν ομαδάρχισσα. Είχα 15 παιδιά.
Μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία τα
παιδιά περπατούσανε. Τα μικρότερα τα
κουβαλούσαμε αγκαλιά. Οι αντάρτες μας
συνόδεψαν μέχρι τα σύνορα. Τα δικά μας
τα μέρη ήταν ελεύθερα… Εγώ τα είχα
όλα τα παιδιά, τα ήξερα ένα-ένα. Γραπτές
καταστάσεις δεν είχα. Μα είναι δυνατόν
να μη ξέρω τα παιδιά μου! Τα παιδιά
δε ρωτούσανε που πάμε. Τους λέγαμε
εμείς ότι πάμε να ζήσουμε καλύτερα. Τα
παιδιά φεύγανε από τον πόλεμο και από
εμπόλεμη περιοχή... Ταλαιπωρημένα,
πεινασμένα, είχαν δει τα ματάκια τους τον
πόλεμο... Στην Αλβανία καθίσαμε τρεις
μήνες. Δεν έχω κουβέντα να πω για τους
Αλβανούς. Μας περιποιήθηκαν, μοίραζαν
και τη μπομπότα τους μαζί μας. Μετά
από τρεις μήνες, με τα παιδιά πήγαμε
στη Μπίτολια, στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί
πιάσαμε και ψείρες… Μας βάλανε σ’
ένα σχολείο. Δύο παιδιά τα πήγαμε στο
νοσοκομείο. Όταν μας δώσανε τα παιδιά,
οι μανάδες και οι πατεράδες μας έλεγαν:
‘Να τα γυρίσεις έτσι όπως τα στέλνουμε.
Να τα επιστρέψεις, είσαι η μάνα τώρα…
Να μας τα φέρεις σπουδαγμένα…’ Ήταν
να φύγουμε από τη Μπίτολια. Τώρα, τι να
κάνω, τα δύο παιδιά ήταν στο νοσοκομείο.
Τρέχω, πάω στο νοσοκομείο, και κρυφά
τα παίρνω βγάζοντάς τα από το παράθυρο.
… Μας έβαλαν πάνω στα κάρα, άρχισαν να

μοιράζουν μαρμελάδα, πεινασμένα ήταν τα
παιδιά και μας μοίρασαν κατά ομάδες για
τις διάφορες χώρες. Οι δικές μας ομάδες,
με της Μαριάνθης και της Κωνσταντίνας
ήταν για την Τσεχοσλοβακία.»
Άρτεμη Βακοπούλου-Ορφανίδου από
το Βράχο Καστοριάς, 14 χρονών,
ομαδάρχισσα, ‘μάνα’: «… Η αδερφή
μου Ευανθία είχε δώσει το λόγο της στον
αδερφό μου, ο οποίος σκοτώθηκε, να
πολεμήσει στη θέση του και αρνήθηκε
να συνοδέψει τα παιδιά. Τότε διάλεξαν
εμένα. Ήμουν 14, αλλά εμείς πρόωρα
ωριμάζαμε. Κι εγώ δεν ήθελα να πάω,
ήθελα να πάω με την αδερφή μου. Αλλά
μου είπαν, ότι ήταν ‘καθήκον’ και πήγα.
Ήταν παιδιά από το χωριό μας, το Βράχο
και τη Λάγκα και βάλανε και μια γυναίκα
από το χωριό μας, τη Γλυκερία Μέλιου,
η οποία η ίδια είχε τέσσερα παιδιά και
ο άνδρας της ήταν αντάρτης. Κι έτσι
συνοδέψαμε τα παιδιά. Ήταν από 5 έως
14 χρονών. Και φτάσαμε στην Αλβανία.
Τα παιδιά δεν κλαίγανε. Φεύγανε από την
αναμπουμπούλα του πολέμου. Φεύγανε
από τους βομβαρδισμούς. Ξέρεις τι
θα πει να έρχονται τα αεροπλάνα!
Εγώ η ίδια ήθελα να ανοίξει η γης για
να κρυφτώ. Φοβόμουν πάρα πολύ τα
αεροπλάνα. Μας συνόδευαν οι αντάρτες.
Τα χωριά που περνούσαμε μας δίνανε
να φάμε ότι είχανε. Περνούσαμε από
ανταρτοκρατούμενα χωριά. Φτάσαμε
στα σύνορα με την Αλβανία. Δε θυμάμαι
πώς το λέγανε το χωριό, Κρυσταλλοπηγή;
Εκεί μένανε πιο πολλοί Σλαβομακεδόνες.
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Μας περιποιήθηκαν κι αυτοί. Τη νύχτα
ήρθαν στρατιωτικά αυτοκίνητα μέσα
στο ελληνικό έδαφος. Είχαν τα φώτα
σβησμένα. Μας βάλανε στα αυτοκίνητα
και μας κατεβάσανε στην Κορυτσά. Δεν
θα ξεχάσω στην Κορυτσά, ο κόσμος μας
περίμενε. Τους είχαν ειδοποιήσει, ότι θα
πάρουν τα παιδιά στα σπίτια τους μέχρι
που να δουν που θα τα πάνε. Και θα τους
δίνανε διπλό δελτίο για τρόφιμα…. Στα
παιδιά είπα να μην φεύγουν από κοντά
μου. Εγώ είχα την ευθύνη. Εγώ ήθελα να
είμαι μαζί με τα παιδιά, στην ίδια γειτονιά.
Σε λίγο χρονικό διάστημα με λεωφορεία
μας πήγαν στο Μοναστήρι και από το
Μοναστήρι φύγαμε με τραίνα. Εγώ είχα
τα δικά μου παιδιά σε δύο κουπέ. Ακόμα
και όταν ο εισπράκτορας ήθελε να πάρει
μερικά παιδιά διότι ήμασταν πολλοί στα
κουπέ, δεν τον άφησα. Έπρεπε να είμαστε
όλοι μαζί. Τι θα γινότανε εάν έχανα κανένα
παιδί; Τα άλλα παιδιά τρέχανε πάνω
κάτω στο τραίνο μέχρι να φτάσουμε στη
Βουδαπέστη όπου κόβουν τα βαγόνια,
μερικά για την Πολωνία κι άλλα για την
Τσεχοσλοβακία. Αυτή είναι και η αιτία
που εκεί σκορπίστηκαν τότε αδέρφια. Και
εγώ χωρίς να το ξέρω, φύλαξα τα δικά
μου παιδιά και κανένα δε χάθηκε. Κι έτσι
μείναμε μαζί μέχρι να φτάσουμε στην
Τσεχοσλοβακία.»
Μαρίκα Βαρελά-Ματσερίδου από τη
Λαγκαδιά, Αριδαίας. Η Μαρίκα μπήκε
στην Γιουγκοσλαβία με τους γονείς της
και την αδερφή της. Είχε τελειώσει το
Δημοτικό Σχολείο και στην Γιουγκοσλαβία
πήγε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Το 1948 από
το Γευγελή πήγε στο Μπούλκες. Στις
13 Απριλίου 1948 το Κόμμα (ΚΚΕ)
την έστειλε μαζί με τον Γιάννη Νούτσο
(Φουρτούνα) να συνοδέψουν 10 παιδιά
μέχρι την Τσεχοσλοβακία. «Ξεκινήσαμε
για το πού, δεν ξέραμε. Πήγαμε στο
Βελιγράδι με τον Φουρτούνα, είχαμε
10 κοριτσάκια και ξεκινήσαμε. Τα
περισσότερα ήταν μωρά, ακόμα στις πάνες
τους. Αλλά για τα μεγάλα ήταν δύσκολος
ο χωρισμό από τους γονείς τους, από την
οικογένεια. Αυτά τα παιδιά πηγαίνανε στο
άγνωστο, χωρίς γονείς, χωρίς οικογένεια.»
Κώστας Καμαριέρης από τη Δωροθέα
Αριδαίας του Ν. Πέλλας: «Ήταν αρχές
του 1948. Ο κυβερνητικός στρατός μάζευε
τα παιδιά από τα χωριά μας για να τα πάει
στις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης. Εγώ
ήμουνα 12 χρονών. Η μάνα μου μας είπε
να φύγουμε με τον μικρότερο αδερφό
μου. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στο
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βουνό… Φύγαμε και κρυφτήκαμε στα
χωράφια. Περιμέναμε στο χωράφι κι ένας
θείος μου ήρθε να μας πάρει. Κι αυτός
ήταν αντάρτης. Μας πήγε στο Πευκοτό,
ψηλά πάνω στο βουνό, όπου μείναμε δύοτρεις μέρες. Είχαν έρθει κι άλλα παιδιά.
Συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος. Μια νύχτα
ξεκινήσαμε, κατεβήκαμε όλοι οργανωμένα
στους πρόποδες του βουνού, κοντά στα
σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία. Μπήκαμε
στο Γευγελή. Εκεί είχαν ήδη συγκεντρωθεί
πολλά παιδιά. Μείναμε σχεδόν ένα
μήνα… Ένα πρωί μπήκαμε στο τραίνο,
με κανονικά βαγόνια και φτάσαμε στη
Βουδαπέστη…»
Άγγελος Δαμιανίδης από το Φυτώκι:
«Ήμουν 18 χρονών. Εγώ πήγα στο βουνό
για να βρω τον πατέρα μου, ο οποίος
ήταν αντάρτης. Εκεί, ήρθε μια μεγάλη
αποστολή με παιδιά. Ο πατέρας μου μας
πήγε μέχρι τα γιουγκοσλάβικα σύνορα.
Στον Άγιο Γερμανό περιμέναμε μέχρι τη
νύχτα και φύγαμε. Περάσαμε τα σύνορα.
Οι Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες σκεπάσανε
τα μικρά με τις χλαίνες τους. Μας δώσανε
ψωμί και μαρμελάδα. Με φορτηγά μας
πήγαν στη Μπίτολια σε στρατώνες. Το
πρώτο που μας ρωτήσανε ήταν εάν πεινάμε.
Εκεί για πρώτη φορά είδαμε τραίνο.
Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα από το
χωριό Μεταμόρφωση Κιλκίς, 14 χρονών:
Μας έδιωξαν από το χωριό μας. Εγώ είχα
μείνει στη Βέροια μαζί με τη θεία μου και
την άρρωστη γιαγιά μου. Θυμάμαι η θεία
μου τηγάνιζε κολοκυθάκια στην αυλή στο
τζάκι όταν ήρθε ένας κύριος και της λέει:
‘Η Μωυσίδου Ερμιόνη του Ιωσήφ εδώ
μένει; Έχω ένα γράμμα’ και της δίνει το
γράμμα και το διαβάζει η θεία μου κι εγώ.
Το γράμμα έλεγε: ’Η μαμά σου σού στέλνει
αυτό το γράμμα και ειδοποίησε να σε πάρω
και να σε πάω στη Θεσσαλονίκη’. Ήταν
το 1947. Κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη
και από κει με μεγάλες περιπέτειες
φύγαμε 13 άτομα για τα σύνορα με την
Γιουγκοσλαβία. Για τα σύνορα ξεκινήσαμε
ένα απόβραδο κάτω από τις οδηγίες της
οργάνωσής μας, μέσα από ψηλό χόρτο,
άδεια χωράφια, άδεια χωριά. Στην αρχή
κάναμε πως μαζεύουμε σουσάμι για να
μη μας πάρουν είδηση. Μετά το βάλαμε
για τα σύνορα. Περάσαμε τα σύνορα 13
άτομα κι ένα μικρό εννιά μηνών. Από την
άλλη πλευρά μας περιμένανε οι Σέρβοι με
κάρα και φανάρια, ήταν στο Γευγελή. Μας
δώσανε ρούχα, το δικό μου το παλτό ήταν
μέχρι κάτω, με ζέσταινε αργότερα στο
κρύο, τρεις κουβέρτες… Στο Μπούλκες,

όταν πρωτοπήγαμε μας δώσανε τα πάντα,
του πουλιού το γάλα που λέει ο λόγος.
Αθανάσιος Μασταγάρκας από το
χωριό Πολύπετρο, Κιλκίς: Ήμουν 18
χρονών. Τα σύνορα τα περάσαμε πεζοί,
τα τσαρούχια μου ως να φτάσουμε στο
Καϊμακτσαλάν τρύπησαν. Φορούσα
παντελόνι και ζεστή φανέλα. Σταματήσαμε
στο νοσοκομείο του Καϊμακτσαλάν
διότι με πονούσε το πόδι, το δεξί, είχα
οστεομυελίτιδα. Ένα μήνα εκεί φύλαγα τα
πρόβατα για τους αντάρτες. Ήμουν πολύ
καλά, πάχαινα, με τάιζαν, έτρωγα καλά.
Όταν περάσαμε τα σύνορα, στην άλλη
πλευρά ήταν στρατιώτες. Ήμασταν μόνο
τρεις, εγώ και δύο γέροι, συν οι αντάρτες
που μας οδηγούσαν. Μας έβαλαν σ’ ένα
φορτηγό και μας πήγαν στο Μοναστήρι.
Εκεί ήρθαν Έλληνες και μας έφεραν
φαγητό, ήταν βραδάκι. Ήρθε ένα άλλο
φορτηγό και μας πήγαν στα Σκόπια, σ’
ένα νοσοκομείο πάνω στο Βαρδάρη. Το
πρώτο που μας ρώτησαν ήταν αν είχαμε
ψείρες. Είχαμε και πολλές. Μας ξέντυσαν,
μας έριξαν στο μπάνιο και μας έδωσαν
άλλα ρούχα, παλιόρουχα, αλλά καθαρά.
Εκεί στο νοσοκομείο ήταν μόνο Έλληνες
αντάρτες.
Ελπινίκη Δαμιανίδου από τη Νότια:
«Ήμουν 8 χρονών. Φύγαμε μόνοι μας στο
δάσος, κανείς δεν μας είπε τίποτα, μόνοι
μας πήγαμε. Μας βρήκαν οι αντάρτες.
Θυμάμαι η γιαγιά μου δεν έβλεπε καλά και
οι αντάρτες τη βάλανε καβάλα στο άλογο.
Ο αντάρτης της έλεγε να μη φοβάται, δεν
θα πέσει από το άλογο. Περάσαμε τα
βουνά και μπήκαμε στη Γιουγκοσλαβία,
Μοναστήρι το λέγανε. Μέρα νύχτα
περπατούσαμε. Μαζί μας ήταν και οι
συγγενείς μου. Πρώτη φορά πήγαμε
στο σινεμά κι όταν είδαμε ένα τραίνο
στην οθόνη όλοι σκύψαμε για να μη μας
πατήσει. Ο Τίτο είχε κλείσει τα σύνορα,
και πρώτα φύγανε τα παιδιά και μετά οι
μεγάλοι για την Τσεχοσλοβακία. Θυμάμαι
που έκλαιγα, γύρευα τη μάνα μου, η οποία
συνόδευε τα μικρούτσικα παιδιά, τα οποία
είχαν τους γονείς τους στο αντάρτικο, στο
βουνό».
Γεώργιος Παπαδόπουλος από το
Ασπρονέρι (Σκραπάρι) Καστοριάς:
«Εμείς ξεκινήσαμε για τα αλβανικά σύνορα
όπου μας περίμεναν φορτηγά και μετά μας
έστειλαν σε διάφορα χωριά της Αλβανίας.
Το δικό μας λεγότανε Κουτς (Κιουτέζι;).
Μέναμε με μια αρβανίτική οικογένεια,
Μωαμεθανοί… Και μετά πάλι στα
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φορτηγά και μπήκαμε στη Γιουγκοσλαβία.
Μας έβαλαν σε τραίνο και φτάσαμε στη
Μπίτολια. Σε μια φάση βγαίναμε από ένα
τραίνο και μπαίναμε σ’ άλλο αφού πρώτα
μας περνούσανε από Ντι-ντι-τι. Μετά από
πολύ δρόμο φτάσαμε σε κάτι στρατώνες.
Ήταν το Μίκουλοφ στην Τσεχοσλοβακία.
Γιάννης Παταρίδης από τη Μεγάλη
Στέρνα: «Μια μέρα ήρθαν οι αντάρτες για
τρόφιμα, μαζευτήκαμε πολλές οικογένειες,
παιδιά, και πήγαμε μαζί τους στο βουνό,
δεν μας πήρανε, εμείς φύγαμε εθελοντικά.
Ηλίας Μιχόπουλος από το Γλυκονέρι
Καστοριάς: «Από τα χωριά περνούσαν
στελέχη και εξηγούσαν στον κόσμο τι
θα γινόταν. Στο δικό μας χωριό ήρθε ο
Λυσίμαχος Παπαδόπουλος. Μας είπε ότι
θα ήταν καλύτερα να περάσουμε στην
Αλβανία για ένα χρονικό διάστημα. Προς
την άνοιξη 1948 άρχισαν οι βομβαρδισμοί,
βλέπαμε τα βουνά μας τυλιγμένα στις
φωτιές από τις βόμβες ναπάλμ, ακούγαμε
τα αμερικάνικα καταδιωχτικά αεροπλάνα.
Το χωριό μας οργάνωσαν τότε, μόνοι τους
την αποστολή παιδιών, επιστρατεύοντας
τέσσερα μεγάλα κορίτσια ως υπεύθυνες
για 80 παιδιά και έτσι αναχωρήσαμε για
τα αλβανικά σύνορα, τα οποία ήταν σε
απόσταση 30 χλμ. Οι χωριανοί με δάκρια

στα μάτια μας προβόδισαν μέχρι το
Λιβαδοτόπι. Εγώ πια 10 χρονών, με τις
αδελφές μου, την Αφροδίτη 7 χρονών και
την Αλεξάνδρα 4 χρονών. Τα τελευταία
λόγια της μάνας μου ήταν: ‘Να φυλάγεις
τις αδερφές σου, πηδίμ’! Να μην χαθούν!
Εσύ είσυ τώρα τρανό παιδί. Να τα
προυσέεις!’ Στην πορεία, μας συνόδευαν
και δύο αντάρτες, ένας μπροστά και ένας
πίσω της φάλαγγας. Υπήρχαν και παιδιά
από το χωριό μας που οι γονείς τους δεν
ήθελαν να φύγουν τα παιδιά τους. Του
Αποστόλη ο πατέρας δεν ήθελε να τον
αφήσει, ποιος θα βοσκούσε τα κοπάδια…
Ο Αποστόλης, όμως, την ημέρα της φυγής
μας, δεν τα έβγαλε (το κοπάδι) στη βοσκή.
Ο Αποστόλης έκλαψε, ήθελε να έρθει
μαζί μας. Η μάνα του είχε ετοιμάσει τον
τορβά με το ψωμί και το τυρί… όταν εμείς
φτάσαμε στο Λιβαδοτόπι, τον βλέπουμε
λαχανιασμένο να τρέχει για να μας φτάσει.
Στο Λιβαδοτόπι ήταν το νοσοκομείο του
ΔΣΕ, ήταν μόνο για πολίτες, δεν ήταν
στρατιωτικό. Εκεί δούλευε σα νοσοκόμα
η αδερφή μου Όλγα. Μέχρι το Γεροχώρι
μας συνόδεψε η αδερφή μου. Εκεί
συγκεντρωθήκαμε όλοι, και άλλα παιδιά
από τα γύρω χωριά…»

Ελένη Ζησάκη από την Κυανή, Έβρου:
«Ένα απόγευμα, το 1948, χειμώνας ήταν,
έκανε κρύο (σημ. Μάρτης), ο πατέρας
μας, μαχητής του ΔΣΕ, ήρθε και με πολλά
άλλα παιδιά ανταρτών, τα ‘σημαδεμένα’
δηλαδή, μας φορτώσανε σ’ ένα κάρο και
ξεκινήσαμε για το δύσκολο δρόμο προς
τα βουλγάρικα σύνορα, δεν ήταν πολύ
μακριά, διότι το κάρο δεν ήταν τόσο
μεγάλο και πολλά παιδιά περπατούσανε.
Τα μικρά μας κουβαλούσανε όταν τα πιο
μεγάλα χρειαζότανε να ξεκουραστούν
λιγάκι πάνω στο κάρο. Ήμασταν οι τρεις
αδερφές μαζί, η Μαρία 8 χρονών, εγώ 4
και η Μελαχροινή 2… Ο πατέρας μας,
μας συνόδεψε μέχρι τα σύνορα και μαζί με
άλλους αντάρτες γύρισε στο βουνό… Οι
‘θείες’ που μας συνοδεύανε και ήταν από
το χωριό μας, μας ξέρανε όλους και μας
φροντίζανε. Μας αγαπούσαν πολύ. Μας
φυλάγανε σαν τα μάτια τους… Ναι, και η
μάνα μας ήταν στο βουνό, μαχήτρια του
ΔΣΕ…»

1948, Παιδικός Σταθμός Ας, Τσεχοσλοβακία, η Πετρούλα Πετσίνη (κέντρο) με τα ‘παιδιά’ της που συνόδεψε από την Ελλάδα μέχρι την
Τσεχοσλοβακία.
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ΖΥΛ ΝΤΑΣΣΕΝ

ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟΥ
Ηρακλής Κακαβάνης

Σ

ε ηλικία 97 χρόνων, στις 31 Μαρτίου
2008 έφυγε από τη ζωή ο Ζυλ
Ντασσέν, ένας πραγματικά διεθνής
σκηνοθέτης, που οδηγήθηκε στην εξορία
– λόγω του κοινωνικού περιεχομένου των
ταινιών του και της ένταξής του στο ΚΚ
ΗΠΑ – από το «κυνήγι των Μαγισσών» της
Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών,

(…). Ο καπιταλισμός δεν αποτελεί
κοινωνικό υπόδειγμα. Στο σοσιαλισμό
υπήρχαν προβλήματα, αλλά οι άνθρωποι
είχαν εξασφαλίσει εργασία, στέγη,
παιδεία, υγεία. Πόσοι ξέρουν ότι σήμερα
στην Αμερική υπάρχουν εκατομμύρια
άστεγοι και εκατομμύρια διαβιούν κάτω
από το όριο φτώχειας» (23/4/1990).

στη Γαλλία και κατόπιν στην Ελλάδα.
Ο Ζυλ Ντασσέν αρχικά παντρεύτηκε
την Beatrice Launer, με την οποία
απέκτησε δύο παιδιά, τον διάσημο
Γάλλο τραγουδιστή Τζο Ντασσέν και
την ηθοποιό Ζουλί Ντασσέν. Αργότερα
ερωτεύτηκε την Μελίνα Μερκούρη, την
οποία και παντρεύτηκε. Μαζί γύρισαν τις

στις αρχές της δεκαετίας του ’50.
Ο Ντασσέν αρνήθηκε να ξαναπάρει
την αμερικανική υπηκοότητα, που του
στέρησε ο μακαρθισμός. Αρνήθηκε να
συμβιβαστεί και να χρηματοδοτηθεί
από την αμερικανική κινηματογραφική
βιομηχανία και να ξαναγυρίσει ταινία στις
ΗΠΑ. Αρνήθηκε να ξαναγυρίσει και να
ξαναζήσει στις ΗΠΑ. Ήταν ο μόνος εκτός
των ΗΠΑ σκηνοθέτης, στην Ευρώπη, που
κατήγγειλε δύο φορές, με δηλώσεις του σε
ελληνικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες, μαζί
με τους λιγοστούς επιζώντες ομοτέχνους
του-θύματα του μακαρθισμού, που
ζούσαν στις ΗΠΑ, την κατάπτυστη
απόφαση της Αμερικανικής Ακαδημίας
Κινηματογράφου, να βραβεύσει για
«το σύνολο της προσφοράς του» (!) τον
συνεργάτη του μακαρθισμού-καταδότη
ομοτέχνων του, Ηλία Καζάν.
Μετά την ανατροπή των σοσιαλιστικών
χωρών, έλεγε: «Δε συμφωνώ μ’ εκείνους
που μιλάνε για θρίαμβο του καπιταλισμού.
Είναι μια προσωρινή ήττα του σοσιαλισμού

«Ο καπιταλισμός περνάει μεγάλη κρίση,
παγκόσμια. Κι εμείς έχουμε ανάγκη από
νέες ιδέες. Να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία
στο σοσιαλισμό» (12/11/1993).

ταινίες «Ποτέ την Κυριακή», «Τοπκαπί»
και «Φαίδρα».
«Ριζοσπάστης» (1/3/1987). Συνέντευξη
για τη συμμετοχή του στο Διεθνές
Συνέδριο Επιστημόνων – Διανοουμένων
– Καλλιτεχνών για την Ειρήνη: «Στο
Συνέδριο, μίλησα κι εγώ για τον κίνδυνο
του όρου “περιφερειακοί” ή “τοπικοί”
πόλεμοι. Είναι γελοίο να χαρακτηρίζονται
κάποιοι πόλεμοι “περιφερειακοί”, ή
“τοπικοί”: Πρώτον, για τον κίνδυνο της
εξάπλωσής τους και, δεύτερον, γιατί
όταν λέμε “περιφερειακό” έναν πόλεμο
νιώθουμε ασφαλείς και αδιαφορούμε
που σκοτώνονται άλλοι άνθρωποι (…).
Στην Αμερική πολλοί άνθρωποι της
Τέχνης εξαγοράζονται, αλλά υπάρχουν
κι άνθρωποι που μπορούν βοηθήσουν
την ειρήνη (…). Όλα τα ψέματα, όλα τα
κακά που κάνουν οι ΗΠΑ, τα κάνουν
στο όνομα της δημοκρατίας. Αλλά και
ο αμερικάνικος λαός είναι αφελής. Είναι
επικίνδυνο να είσαι αφελής (…)».
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Από συνεντεύξεις του στο Ριζοσπάστη
Ο Ζυλ Ντασσέν κατόρθωσε να κάνει
κινηματογράφο στην Αγγλία, στη Γαλλία,
στην Ιταλία και την Ελλάδα, με φιλμ που
μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα κοινό, όπως,
για παράδειγμα, το «Η νύχτα και η πόλη»
και το «Ποτέ την Κυριακή». Ο Ντασσέν
κατόρθωσε να συνδυάσει την παραδοσιακή
αφηγηματικότητα του κινηματογράφου
του Χόλυγουντ με το οπτικό στιλ του
ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
Γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1911 στο
Μιντλτάουν του Κονέκτικατ των ΗΠΑ.
Ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά ενός ΡωσοΕβραίου κουρέα. Συνεργάστηκε με τον
σκηνοθέτη Μαρκ Χέλινγκερ, με τον
οποίο δημιούργησε δύο ταινίες, αλλά
αναγκάστηκε να εξοριστεί λόγω του
μακαρθισμού και να καταφύγει αρχικά
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ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥ
(15.12.1933-7.4.2000)
Μιχάλης Πουργουρίδης
Παραγωγός μουσικών εκπομπών στο Κανάλι 6, Λεμεσός

Θ

α μπορούσαμε να θεωρήσουμε
ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε
το ρεμπέτικο τραγούδι «λαϊκό» και
μεταπολεμικά ο Βασίλης Τσιτσάνης το
λαϊκό τραγούδι «πανελλήνιο». Ο Άκης
Πάνου όμως θα μπορούσε να είναι ο
επόμενος γερός κρίκος στην αλυσίδα των
αυθεντικών συνάμα όμως «ασπούδαστων»
Ελλήνων τραγουδοποιών. Αυτοί όμως
οι τρεις συνθέτες θα αναβάθμιζαν το
τραγούδι σε ένα επίπεδο «τέχνης ευρείας
κατανάλωσης» και μάλιστα με υψηλές
αισθητικές προδιαγραφές πράγμα το
οποίο δεν συνέβη γιατί απλούστατα
μεσολάβησε η ιστορική «εκτροπή» στην
κοίτη του οποίου πήγαζε το λεγόμενο
«έντεχνο» τραγούδι με τον ΧατζιδάκιΘεοδωράκη-Ξαρχάκο-Μαρκόπουλο και
άλλους συνθέτες όσο πολύτιμους καρπούς
κι αν έδωσε μετά αυτό.
Ο Άκης Πάνου υπήρξε και μοναδικός
και μοναχικός και ιδιαίτερος. Εμείς θα
μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε
ως κορυφαίο. Ο Αθανάσιος-Δημήτριος
Πάνου έφτιαξε αρχικά το δικό του
κόσμο και το δικό του κόμμα όπως του
άρεσε πάντα να λέει. Στο κόμμα αυτό η
προσωπική ηθική ήταν τσιμεντένια, ενίοτε
αντιφατική αλλά σαφώς κωδικοποιημένη,
όπως εκείνος φυσικά το αντιλαμβανόταν.
Ο Άκης Πάνου ήταν αυτός ο οποίος σε
ηλικία 17 ετών το σκάει από το σπίτι του
για να παντρευτεί την πρώτη του σύζυγο
Δήμητρα. Μιλούσε στον πληθυντικό στους
γονείς του (κάτι το οποίο απαιτούσε και
από τα παιδιά του). Το τραγούδι δεν ήταν
ποτέ ο βιοπορισμός του. Είχε αλλάξει
τόσα επαγγέλματα που αν τύπωνε κάρτα θα
έπρεπε να ήταν ένα μέτρο. Λουστραδόρος,
αντιπρόσωπος σε πρακτορείο Προ-Πο,
κατασκευαστής
μουσικών οργάνων,
καταμετρητής
υδρομετρήσεων
στην
Κρήτη. Έδινε μάχες με το μεροκάματο
αρνούμενος να ανεβοκατεβαίνει αμέριμνος
στο μαγκανοπήγαδο της δισκογραφίας
ή των νυχτερινών κέντρων, στα οποία εξ
άλλου τα τελευταία χρόνια η υγεία του δεν
του επέτρεπε να εμφανίζεται συστηματικά.
Για να δώσουμε και μια γενικότερη
εικόνα της εποχής να πούμε ότι το
Ελληνικό τραγούδι ζει μια κατάσταση
απελπισίας τη δεκαετία του ΄40 μέσα
στη Γερμανική κατοχή και τα μετέπειτα
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χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Τη
δεκαετία του ΄50 όλα προσπαθούν να
ζωντανέψουν ξανά και έχοντας πρώτα απ’
όλα σκοπό οι δημιουργοί την «ευθύνη»
της αναστήλωσης του, το τραγούδι
ακολουθεί μια ζόρικη δημιουργικότητα
και εμφανίζεται ουσιαστικά και με αξιώσεις
στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο Άκης
Πάνου δηλώνει απερίφραστα πως «..εμένα
στη δισκογραφία να με υπολογίζεται από
το ‘67 και μετά..»
Έτσι λοιπόν σύμφωνα και με τα λεγόμενα
του ίδιου του Άκη Πάνου, τα πιο
χαρακτηριστικά του τραγούδια τα γράφει
από το 1967 και έπειτα με κορύφωση τη
μαγική ωριμότητα της δεκαετίας του 1970.
Ακολουθώντας την ίδια πυξίδα βγαίνει για
δεύτερη φορά στο «φως» στη διάρκεια
του 1980. Από κει και πέρα παρασύρεται
σταδιακά στη τρικυμία ενός εγωιστικού
ταξιδιού με έξαρση τη φοβερή «κακιά
στιγμή» τον Αύγουστο του 1997 όταν
σκοτώνει τον αγαπητικό της κόρης του
πολεμώντας από καιρό την οποιαδήποτε
«αρρώστια» αν μπορεί να χαρακτηριστεί
έτσι που τον μαστίζει χωρίς λιγοψυχίες.
Ο Άκης Πάνου, χειροτέχνης, πεισματάρης,
λεπτολόγος,
σκάλιζε τα λόγια
(περισσότερο) και τις μουσικές (λιγότερο)
με την ίδια προσήλωση που σκάλιζε το
απειρόχρωμο όστρακο, το κόκαλο, ή τον
έβενο του μουσικού οργάνου που έπιανε
στα χέρια του. Ως άνθρωπος «άκαμπτος»
αλλά και «εύθραυστος», «σκληρός» και
«εύπλαστος» με την πάντοτε υπέροχη
θετική λάμψη του. Για τον Άκη Πάνου
το τραγούδι είναι υπόθεση καθαρά του

δημιουργού, ο οποίος οφείλει να μπορεί
να βάζει χαλινάρι στους τραγουδιστές,
να τους διδάσκει ακόμη πώς να παίρνουν
τις ανάσες στο στούντιο. Ρόλος του
τραγουδιού είναι καταρχάς να προβάλλει
και να υπηρετεί τον στίχο όπως έλεγε
πάντα και το αποδείκνυε κι ο ίδιος πρώτος
με τα δικά του τραγούδια.
Κάθε τραγούδι του Άκη Πάνου είναι
ένα μικρό ψυχογράφημα. Ο στίχος κάθε
κομματιού που γράφει, δεν είναι απλά
περιγραφικός όσον αφορά μια κατάσταση
αλλά μπαίνει σε θέματα τα οποία ξεφεύγουν
από τα όρια του στίχου που ξέρουμε, που
ακούσαμε και τραγουδήσαμε, του στίχου
του χτες και του σήμερα.
Όταν ο συνθέτης και στιχουργός γράφει το
«Δεν κλαίω για τώρα» δεν μένει στα στενά
όρια της περιγραφής μιας κατάστασης
σχέσης δύο ανθρώπων που χωρίζουν
γράφοντας … «δεν κλαίω που φεύγεις»
αλλά μπαίνει και πιο βαθιά αναφερόμενος
στιχουργικά στο μέλλον δηλαδή «κλαίω
την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του
χαλασμού» στιγμές ίσως φανταστικές αλλά
τις οποίες κανένας άλλος στιχουργός και
συνθέτης δεν θα τολμούσε να αγγίξει.
Στο τραγούδι «όταν σημάνει η ώρα»
ο Άκης Πάνου περιγράφει και εδώ
στιχουργικά μια μελλοντική κατάσταση.
Γράφοντας «..ξέρω πως θα φύγεις μακριά
μου, μέσα από την αγκαλιά μου θα πετάξεις
σαν πουλί…» στη συνέχεια όμως και στο
ρεφραίν του κομματιού δεν αναφέρεται
στη δική του ψυχοσύνθεση αλλά σε αυτήν
που θα είναι το πρόσωπο στο οποίο
απευθύνεται ή σε αυτήν στην οποία θα
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είναι η δική του καρδιά. Γράφοντας «όταν
σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή,
τη μεγαλύτερη μπόρα θα την περάσεις
εσύ…». Κι αυτές οι περιγραφές είναι που
τον κάνουν να ξεχωρίζει. Οι υποθετικές
αλλά τόσο σταθερές και σίγουρες
καταστάσεις οι οποίες μόνο μέσα στο
μυαλό του Άκη Πάνου θα μπορούσαν να
γεννηθούν να ωριμάσουν και να γίνουν
τραγούδι.
Κορύφωση στη στιχουργική του Άκη
Πάνου θεωρώ το τραγούδι «Η πιο μεγάλη
ώρα» στην οποία περιγράφει την ερωτική
πράξη με την εξύψωση που της αρμόζει.
Δεν προσβάλλει ούτε την ίδια της πράξη,
ούτε τον άντρα αλλά ούτε και την γυναίκα.
Με λόγια απλά αναφέρεται σε εκείνη την
ολοκληρωμένη σύζευξη στην οποία μεταξύ
άλλων λέει «η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα,
η ώρα που γεννιέται η ζωή». Και σε άλλο
στίχο του «η ώρα που μου σβήνεις τον
καημό, η ώρα που κ’ η σκέψη μου πεθαίνει,
και που δεν θέλω να’ χει τελειωμό..», «..η
ώρα που σου δίνω τη ψυχή μου χωρίς
να νοιώθω τίποτα φτηνό». Σαφώς όμως
και σ αυτό το τραγούδι ο Άκης Πάνου
δίνει και την πιθανή προέκταση αυτής της
επαφής με την φράση «κι αν είναι η αρχή
στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι
τώρα». Άλλωστε πόσες φορές ο άνθρωπος
και ιδιαίτερα ένα ζευγάρι ζει και «την πιο
μεγάλη ώρα» αλλά και την «κατηφόρα»!
Το 1967 γράφει το αριστούργημα
«Θα κλείσω τα μάτια» με την φωνή
του Μπιθικώτση. Όμως το τραγούδι
λογοκρίνεται γιατί η χούντα δεν ήθελε ο
κόσμος να ακούει στίχους που περιγράφουν
καταστάσεις σαν κι αυτήν «Τη φτώχεια που
μας έχει γονατίσει τη νιώθω μεγαλύτερη
ντροπή.»
Κι έτσι επανέρχεται το 1971 γράφοντας
για τη Μοσχολιού στην ίδια δική του
μελωδία, ένα καθαρά ερωτικό κομμάτι, με
τους «πολιτικά ορθούς» στίχους αφήνοντας
άναυδο το κοινό που ακόμα και σήμερα,
δεν ξέρει ποια εκτέλεση να διαλέξει.
Το 1974 κυκλοφορεί ο δίσκος «Η ζωή
μου όλη». Έξι τραγούδι όλα κι όλα που
σηματοδότησαν ένα καινούργιο λαϊκό
δρόμο ο οποίος «πατάει» κυρίως στη
χορταστική ευεξία του ρυθμού των
9/8, στιχουργικά όμως κάνει στάχτη το
ξεπερασμένο κατά τον ίδιο χάρτινο τείχος
του. Από την μια γράφει «φύγε» και από
την άλλη «μη φύγεις» έτσι όπως με την
ίδια ευκολία γράφει «σ’ αγαπάω» και «δεν
σ’ αγαπάω”. Ερμηνευτικά όμως ο δίσκος
αυτός, κι είναι παραδεχτό από όλους,
απογειώνεται από τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Ο δίσκος βόμβα μεγατόνων σκάει
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κυριολεκτικά το 1977. Λέγεται «Παρών»
και σ’ αυτή τη δουλειά ο λαϊκός
διανοούμενος ξεδιπλώνει μια ακριβή,
ποιοτική, σκουρόχρωμη και καθόλου
ψευτοαισιόδοξη κατάσταση. Σ’ αυτό τον
δίσκο ο Άκης Πάνου γράφει τραγούδιασπονδές για τα πιο άγρια όνειρα των
λαϊκών ανθρώπων.
Ύστερα έρχεται ο δίσκος «Θέλω να τα
πω» το Μάρτιο του 1982 με τον Γιώργο
Νταλάρα. Το κοινό πλέον που άρχισε να
καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, τον
συνθέτη Άκη Πάνου και απολαμβάνει
την εξομολογητική αυτή τραγουδοποιία,
που μονομαχεί με τη υποκρισία της
Χριστιανικής ηθικής, σπάζοντας τα
δεσμά κάθε πνευματικής κηδεμονίας. Ο
δίσκος αυτός κυκλοφορεί σε μια εποχή
στην οποία η «φθορά» του πολιτικού
τραγουδιού, όπως αυτό διαμορφώνεται
από τη μεταπολίτευση και μετά είναι
πλέον εμφανής, ενώ ιδιαίτερη άνθηση
γνωρίζουν οι κομπανίες, που επαναφέρουν
στο προσκήνιο παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα
τραγούδια.
Ο δίσκος αυτός, δηλαδή ο δίσκος
«Παρών» κάνει αίσθηση και προκαλεί
εκατέρωθεν συζητήσεις και για έναν ακόμα
λόγο. Ο συνθέτης του σε σημείωμα στο
οπισθόφυλλο του κάνει σκληρή επίθεση
εναντίον της ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη
προκαλώντας έτσι παράσιτα τα οποία
αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας
σειράς γεγονότων καλλιτεχνικών και μη
όσον αφορά την πορεία των πραγμάτων.
Ο Άκης Πάνου λοιπόν γράφει:
Στο καυστικό σημείωμά του στο
οπισθόφυλλο της πρώτης έκδοσης ο
συνθέτης γράφει: «Πριν από ένα ή και
μισό αιώνα το τραγούδι ήταν στιχάκια του
δημοτικού της λογοτεχνίας με μουσική
ανάλογη: “πάρε με Αντριάνα μου να σε
βοηθώ στην πλύση και να σου κουβαλώ
νερό απ’ το βατραχονήσι”. Κουβέντες
χωρίς “βάθος” αλλά και “τεχνική”
αντιπαραγωγική. Ασφυκτικά μέτρα και
ομοιοκαταληξίες που σπάγανε το κεφάλι
τους να “σκαρώσουν” οι ποιητές, όπως
σπάγανε το κεφάλι τους οι αρχιτέκτονες να
σκαρώσουν “αρμονικά” διακοσμητικά να
στολίσουν τα κτίρια μέσα κι έξω.
Φταίνε βέβαια και οι “γλωσσονόμοι” που
γράφανε στα λεξικά κι εξακολουθούνε
να το γράφουνε πως “ποίηση είναι η
λογοτεχνική δημιουργία σε στίχους”.
Έπειτα ήρθε η “προοδευτική” εξέλιξη
κι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η
μουσική “τέχνη” χωρίστηκε σε “άτεχνη”
και “έντεχνη”. Μουσική μαθηματική,
εξευγενισμένη, γραμμένη επιστημονικά με

φθόγγους “ειδικούς”. Ντυμένο μ’ αυτή τη
“νέα” μουσική “πέρασε” κι έγινε προσιτό
το μεγαλειώδικο
έργο των πολλών
μεγάλων.
“άξιον εστί το κάμα που κλωσάει στο
γιοφύρι από κάτω τα ωραία κοτρόνια τα
σκατά των παιδιών με την πράσινη μύγα”
“τούτη η κολώνα έχει μια τρύπα βλέπεις
την Περσεφόνη;”
- Δεν είναι τραγικό αν σε καταλάβουν
και δεν σε δεχτούν, τραγικό είναι να σε
δέχονται χωρίς να σε καταλαβαίνουν
- Τούτο το τελευταίο δεν είναι “ποίηση”
είναι ένα απ’ τα πιστεύω μου. Τα
τραγουδάκια που υπάρχουν σ’ αυτό το
δίσκο είναι “απλοϊκά τραγουδάκια”
με “άτεχνη” μουσική και στίχους, με
θέματα που καίνε εμένα κι όσους δεν τη
“βρίσκουν” καθόλου-ποτέ- και με τίποτα.
Φοβάμαι πως θα “σοκάρουν” όσους τη
“βρίσκουν” με την τρύπα της κολώνας,
την Περσεφόνη, την πράσινη μύγα και τα
σκατά των παιδιών».
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 ο
Άκης Πάνου αρχίζει να φλερτάρει
με την επικαιρότητα. Κατά καιρούς
στέλνει επιστολές διαμαρτυρίας
ότι
δεν μεταδίδονταν από ραδιοφώνου τα
τραγούδια του κι ότι τον αποσιωπούσαν
ως δημιουργό. Εκείνη την εποχή
στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τη
δισκογραφία και τα νυχτερινά μαγαζιά
κυριαρχούσε η λαϊκίστικη αντίληψη του
«χορέψτε γιατί χανόμαστε». Το 1983
οι Αδελφοί Φαληρέα εκτόξευσαν στο
διάστημα τον δισκογραφικό πύραυλο
«Αφιερωμένο Εξαιρετικά» με τα «Παιδιά
απ’ την Πάτρα”. Στο δίσκο αυτό
συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι του Άκη
Πάνου «δεν θέλω τη συμπόνια κανενός».
Ο ίδιος τότε παραπονιέται συνεχώς ότι για
το τραγούδι αυτό πήρε πενταροδεκάρες
ταυτόχρονα όμως είναι γενικά παραδεχτό
ότι τότε ακούν το όνομα του για πρώτη
φορά πολλοί νεότεροι μέσα από τις
πωλήσεις εκατοντάδων χιλιάδων δίσκων
μιας ανεξέλεγκτης και παρεξηγήσιμης
εμπορικής επιτυχίας.
Μετά το 1988-89 έρχεται το νέο κύμα
αναγνώρισης για τον Άκη Πάνου πάνω
στο οποίο ταξίδεψε μέχρι το τέλος της
ζωής του. Ήρθαν οι μαγικές βραδιές στο
«Επειγόντως» στο οποίο βάζει στο πάλκο
στην πρώτη σειρά τους οργανοπαίκτες
και σολίστες και στην δεύτερη τους
τραγουδιστές. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά,
αποκαλύπτουν στους νεότερους αλλά
και στους παλιούς, έναν αυθεντικό λαϊκό
τραγουδοποιό όπου έλεγε ότι είχε βγάλει
το δημοτικό αλλά τον λόγο του τον

Καλημέρα 2/20

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
χειριζόταν με την ακρίβεια φαρμακοποιού
και την ευχέρεια δασκάλου.
Άκης Πάνου. Άνθρωπος των παθών,
που δεν γαλήνευε ποτέ του. Πάντοτε
ετοιμοπόλεμος με τις εταιρείες δίσκων και
τους μαγαζάτορες. Από τη μια η αίσθηση
ότι «η κοινωνία του χρωστάει» και από την
άλλη ότι «τα καταφέρνει και μόνος του».
Είναι σίγουρα, άδικο των αδίκων που η
μεγαλύτερη παρεξήγηση για τον Άκη
Πάνου σημάδεψε
ανεπανόρθωτα την
καταδίκη του σε ισόβια για ανθρωποκτονία,
από το δικαστήριο της Καβάλας τον
Μάρτιο του 1989. «Δεν μετανόησα γιατί
δεν εννόησα τι έγινε», έλεγε, οχυρωμένος
πίσω από τον προσωπικό του κώδικα.
Ήξερε ότι θα πλήρωνε για το έγκλημα του
αλλά παρέμενε και περίμενε ατάραχος.

Αυτό που δηλητηρίασε τον Άκη Πάνου
κατά την διάρκεια ακρόασης της
απόφασης του δικαστηρίου και αυτό το
οποίο στην ουσία που τον «σκότωσε» δεν
ήταν τα ισόβια. Ήταν το γεγονός ότι αυτοί
που κάθονταν στην έδρα και μερικοί από
τους ενόρκους ακύρωσαν την προσφορά
του στον πολιτισμό.
Ακόμα
αντηχούν
σαν
φρικτοί
πυροβολισμοί οι λέξεις του συνηγόρου
Πολιτικής Αγωγής: «Απαλλάξτε την
κοινωνία από αυτό τον κύριο και τα
παρωχημένα τραγούδια του».
Αυτός ο κύριος και τα παρωχημένα
τραγούδια του ήταν αυτός ο οποίος έγραψε
αυτά τα αριστουργήματα.
Ο Άκης Πάνου χαρακτηρίστηκε δικαίως
ως ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη συνέπεια

λόγων και ως καλλιτέχνης παθιασμένος,
ο οποίος κατάφερε να κάνει ένα ιδιοφυές
πέρασμα από το λαϊκό μας τραγούδι. Με
ισχυρούς ηθικούς κώδικες που δεν αξίζουν
εύκολων κρίσεων και επικρίσεων, κι έναν
ολόκληρο κόσμο στο κεφάλι του να γυρίζει
βασανισμένος σαν ρουλεμάν παλιάς ίσως
και ξεχασμένης τεχνολογίας. Άνθρωπος
με φωτιά μέσα του, που μόνο δέος και
σεβασμό μπορεί να προκαλέσει. Όμως
τα αποτελέσματα της φωτιάς είναι πάντα
καταστροφικά και προκαλούν τραγικά
γεγονότα, έλκουν κρίσεις και ενίοτε βαριές
καταδίκες. Η προσωπική του ιστορία αλλά
κυρίως τα τραγούδια του είναι πάντα εδώ
στη κρίση του καθενός μας

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ... ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ
Της Ελεάνας Τερζάκη

ΟΡΦΕΑΣ & ΕΥΡΥΔΙΚΗ
(φώτο Φραντς Καβτσίτς – Το μοιρολόι του Ορφέα)

Η

μυθική ερωτική ιστορία του Ορφέα
και της Ευρυδίκης είναι πολύ
γνωστή μέχρι τη σύγχρονη εποχή και έχει

εμπνεύσει την τέχνη στη μουσική, τον
κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Ορφέας
ήταν γιος του Θίαγρου, του βασιλιά της
Θράκης. Ήταν ένας πολύ προικισμένος
μουσικός, που είχε μαθητεύσει δίπλα στον
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Απόλλωνα και οι μελωδίες που έπαιζε με τη
λύρα του ήταν τόσο όμορφες, που μάγευε
ακόμα και τα άγρια ζώα του δάσους. Ο
Ορφέας συμμετείχε στην Αργοναυτική
εκστρατεία, βοηθώντας τον Ιάσωνα
να αντιμετωπίσει τις Σειρήνες. Όταν
ολοκληρώθηκε η εκστρατεία επέστρεψε
στην πατρίδα του, την Πιερία.
Μία μέρα. κάνοντας μια βόλτα στο δάσος,
όπως συνήθιζε, συνάντησε τη νύμφη
Ευρυδίκη με την οποία ερωτεύτηκαν
και παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι έμοιαζε
ευτυχισμένο μέχρι τη στιγμή που ο
Αρισταίος, ο αγαπημένος φίλος του Ορφέα,
προσπάθησε να βιάσει την Ευρυδίκη. Η
νύμφη κατάφερε να του ξεφύγει και άρχισε
να τρέχει στο δάσος, αλλά τη δάγκωσε ένα
φίδι και έχασε τη ζωή της. Η θλίψη του
Ορφέα ήταν απερίγραπτη. Οι μουσικές του
έγιναν μοιρολόγια και ο απαρηγόρητος
νέος περνούσε τις μέρες του θρηνώντας
και παίζοντας λυπημένες μελωδίες με τη
λύρα του. Η μουσική του γέμισε θλίψη και
συγκίνησε ακόμα και τους Θεούς, οι οποίοι
τον λυπήθηκαν και αποφάσισαν να του
δώσουν άδεια να κατέβει στον κάτω κόσμο
για να συναντήσει την αγαπημένη του. Για
μια ακόμη φορά η λύρα του αποδείχθηκε
«θαυματουργή», αφού όταν έφτασε στις
πύλες του Άδη, έπαιξε μια μελωδία, που
μάγεψε τον τρομερό Κέρβερο και αυτός
του επέτρεψε να περάσει. Το ίδιο συνέβη

και όταν συνάντησε τον Πλούτωνα, τον
Θεό του Κάτω κόσμου. Ακούγοντας
τη μουσική του Ορφέα, ο Πλούτωνας
πείστηκε να του δώσει πίσω την Ευρυδίκη
και να την πάρει μαζί του στη Γη. Κάτι
τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ και, σύμφωνα
με τον μύθο, ο μεγάλος έρωτας του
ζευγαριού σε συνδυασμό με τη μελωδία
του Ορφέα, «λύγισαν» τον Πλούτωνα, ο
οποίος έθεσε έναν όρο.
Είπε στον Ορφέα πως στη διαδρομή
μέχρι τη Γη, την Ευρυδίκη θα συνόδευε ο
ψυχοπομπός Ερμής. Ο Ορφέας έπρεπε να
προχωράει μπροστά και ο φτεροπόδαρος
Θεός, με την αγαπημένη του να τον
ακολουθούν. Απαγορευόταν όμως να
γυρίσει έστω και για μια στιγμή το κεφάλι
του προς τα πίσω και να δει την Ευρυδίκη,
αλλιώς θα την έχανε για πάντα. Ο Ορφέας
δέχτηκε και, προκειμένου να κερδίζει πάλι
την αγαπημένη του, ήταν βέβαιος πως θα
μπορούσε να κάνει υπομονή σε όλη τη
διαδρομή. Όμως, λίγο πριν φτάσουν στο
τέλος, ο Ορφέας δεν άντεξε. Παρασύρθηκε
από την αγάπη του. Η απόλυτη ησυχία
τον έκανε να σκεφτεί πως κάτι είχε συμβεί
και η Ευρυδίκη με τον Ερμή είχαν
σταματήσει να τον ακολουθούν. Γύρισε το
κεφάλι του προς το μέρος τους και αμέσως
η Ευρυδίκη εξαφανίστηκε και επέστρεψε
στον Άδη. Ο Ορφέας έμεινε για πάντα
μόνος και απαρηγόρητος, γνωρίζοντας ότι
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έχασε την αγαπημένη του από δικό του
λάθος. Τριγυρνούσε σε όλη την υπόλοιπη
ζωή του στο δάσος και έπαιζε θλιμμένες
μελωδίες. Σύμφωνα με τον μύθο, πολλές
νύμφες προσπάθησαν να τον γοητεύσουν,
αλλά ο Ορφέας δεν θέλησε ποτέ καμία
άλλη εκτός από την Ευρυδίκη, τη γυναίκα
που έχασε, επειδή δεν μπόρεσε να ελέγξει
την αδυναμία του.
Το μαρτύριο του Ταντάλου

(φώτο Μπέρναρντ Πίκαρτ)
O Τάνταλος ήταν βασιλιάς της Φρυγίας.
Οι γνώμες διίστανται όσον αφορά την
καταγωγή του. Μητέρα του ήταν η
Πλουτώ, όμως υπήρχαν αμφιβολίες για τον
πατέρα του – άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν
ο Δίας και άλλοι ο Τμώλος. Από μικρός
ο Τάνταλος ήταν άπληστος. Θεωρούσε
πως, επειδή μητέρα του ήταν η Πλουτώ,
δηλαδή η Αφθονία και πατέρας του ο
παντοδύναμος Δίας, ήταν αντάξιος των
θεών. Απερίσκεπτος όπως ήταν, έκλεψε
από τον Όλυμπο νέκταρ και αμβροσία
και τα μετέφερε στα ανάκτορά του.
Παράλληλα, προσπάθησε να μεταδώσει
πολλά από τα μυστικά και τις δυνάμεις
των θεών στους ανθρώπους. Προτού όμως
γίνουν γνωστά αυτά, ο Τάνταλος διέπραξε
κάτι ανήκουστο. Ήθελε να διαπιστώσει αν
οι θεοί μπορούσαν να εξαπατηθούν. Χωρίς
ηθικούς φραγμούς, έσφαξε τον πρωτότοκο
γιο του Πέλοπα και τον προσέφερε ως
γεύμα στους δώδεκα θεούς. Λέγεται πως
μόνο η θεά Δήμητρα, βυθισμένη στον
πόνο για την απώλεια της κόρης της
Περσεφόνης, έφαγε τμήμα του ώμου του
Πέλοπα. Ο Δίας και οι υπόλοιποι θεοί
αντιλήφθηκαν την αποτρόπαια πράξη
του Τάνταλου. Επανέφεραν τον άτυχο
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Πέλοπα στη ζωή και καταράστηκαν
τον παιδοκτόνο και αλαζόνα Τάνταλο,
καταδικάζοντας τον σε αιώνιο μαρτύριο.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, η καταδίκη του
ήταν η εξής: αφού κεραυνοβολήθηκε από
το Δία, στάλθηκε στον κάτω κόσμο και
τοποθετήθηκε σε ένα λάκκο γεμάτο νερό,
κάτω από δέντρα γεμάτα καρπούς, όπως
ρόδια, ελιές, σύκα και μήλα. Όταν πεινούσε
και άπλωνε το χέρι να φτάσει ένα φρούτο,
τα κλαδιά ανέβαιναν σε μεγαλύτερο ύψος
και δεν μπορούσε να τα φτάσει. Όταν πάλι
έσκυβε να πιει νερό, αυτό απομακρυνόταν
από κοντά του, αφήνοντας τον αιωνίως
διψασμένο. Η θεία αυτή τιμωρία έχει μείνει
γνωστή ως «το μαρτύριο του Ταντάλου».
Ο μύθος του Σίσυφου
Από τους πιο ονομαστούς μυθικούς
ήρωες ήταν ο Σίσυφος, γιος του Αιόλου,
ιδρυτής και βασιλιάς της Εφύρας, όπως
ήταν η πρώτη ονομασία της Κορίνθου.
Η πρώτη απόδειξη της εξυπνάδας του
ήταν η σύλληψη του διαβόητου κλέφτη
κοπαδιών του Αυτόλυκου. Αυτός ήταν
γιος του Ερμή και είχε αποκτήσει από τον
πατέρα του το χάρισμα να εξαφανίζει ή να
αλλάζει χρώμα στα ζώα που έκλεβε. Κατά
συνέπεια, ήταν αδύνατο να εντοπιστεί από
τους άτυχους ιδιοκτήτες των κοπαδιών.
Ο Σίσυφος τον υποπτεύθηκε και χάραξε
το μονόγραμμά του κάτω από τα νύχια
των ζώων του. Έτσι, όταν κάποια μέρα
βρήκε να του λείπει ένας αριθμός βοδιών,
πήγε στον Αυτόλυκο. Ο τελευταίος τον
οδήγησε στα κοπάδια του, βέβαιος ότι δεν
θα καταφέρει να αναγνωρίσει τα ζώα του.
Ο Σίσυφος όμως βρήκε όλα τα κλεμμένα,
σηκώνοντας ένα-ένα τα πόδια τους! Ο

Αυτόλυκος παραδέχθηκε την ήττα του και
φιλοξένησε τον Σίσυφο σε μια προσπάθεια
να τον καλοπιάσει.
Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας
μάλιστα, άφησε τον φιλοξενούμενό του να
πλαγιάσει με την κόρη του την Αντίκλεια,
η οποία σε λίγες ημέρες θα παντρευόταν
τον Λαέρτη. Επιθυμία του Αυτόλυκου
ήταν το παιδί που θα γεννιόταν από την
ένωση του Σίσυφου με την κόρη του να
κληρονομήσει την εξυπνάδα του παππού
και του πατέρα. Εννέα μήνες αργότερα
ήρθε στον κόσμο ο Οδυσσέας! Κάποτε
ο Σίσυφος είδε τον Δία να αρπάζει την
Αίγινα, την κόρη του Ασωπού. Όταν
έφθασε εκεί ο Ασωπός, αναζητώντας
τα ίχνη της κόρης του, ο Σίσυφος
προθυμοποιήθηκε να του αποκαλύψει τον
δράστη με αντάλλαγμα τη δημιουργία
μιας πηγής στον Ακροκόρινθο. Για να
εκδικηθεί τον Σίσυφο, ο Δίας παρακάλεσε
τον αδελφό του να στείλει τον Θάνατο να
πάρει τον καταδότη στον Κάτω Κόσμο. Ο
Σίσυφος όμως κατάφερε να τον ξεγελάσει
και να τον αλυσοδέσει. Με τον θάνατο
αιχμαλωτισμένο, ακολούθησαν χρόνια
που κανένας άνθρωπος και ζώο δεν πέθαινε
και η Γη άρχιζε να στενάζει κάτω από το
βάρος. Παράλληλα, φρικτά πληγωμένοι
και ακρωτηριασμένοι πολεμιστές από τις
μάχες τριγυρνούσαν αναζητώντας μάταια
τον δρόμο προς τον Κάτω Κόσμο.
Τελικά, ο Άρης απελευθέρωσε τον
Θάνατο και αποκατέστησε την ισορροπία.
Εξοργισμένος ο Θάνατος άρπαξε τον
Σίσυφο και τον παρέδωσε στους θεούς του
Κάτω Κόσμου.
Ο πανούργος βασιλιάς όμως πριν πεθάνει
έδωσε εντολή στη γυναίκα του Μερόπη
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να μην του προσφέρει τις καθιερωμένες
νεκρικές τιμές. Έτσι, παρουσιάστηκε στην
Περσεφόνη και ζήτησε να του επιτρέψει
να ανέβει προσωρινά στον κόσμο των
ζωντανών, με σκοπό τάχα να αναγκάσει τη
γυναίκα του να κάνει τις δέουσες προσφορές.
Άλλωστε και οι ίδιοι οι θεοί έχαναν το
μερίδιο που τους αναλογούσε από τις
προσφορές. Η Περσεφόνη πείστηκε και ο
Σίσυφος φυσικά δεν έδειξε καμία διάθεση
να επιστρέψει στα σκοτάδια του Άδη.

Έζησε (ξανά) μέχρι τα βαθιά γεράματα,
καθώς ο Θάνατος φοβόταν να τον πάρει
λόγω του προηγούμενου παθήματός του.
Δεν γνωρίζουμε πως βρέθηκε για δεύτερη
φορά στον Άδη, πάντως αυτή τη φορά
καταδικάστηκε να ανεβάζει ένα πελώριο
βράχο σε ένα απότομο ύψωμα με σκοπό
να τον ρίξει από την άλλη πλευρά. Κάθε
φορά όμως που πλησίαζε τον στόχο του, ο
βράχος κατρακυλούσε προς τα πίσω και το
μαρτύριο ξεκινούσε από την αρχή. Έτσι,

ο Σίσυφος κατέληξε σύμβολο του μάταιου
αγώνα. Αυτή ήταν η τιμωρία του πονηρού
βασιλιά, επειδή ανακατεύτηκε στις ερωτικές
υποθέσεις του πατέρα των θεών και των
ανθρώπων. Ίσως όμως και με αυτό τον
τρόπο ο Πλούτωνας, τον κρατά συνεχώς
απασχολημένο για να μη μηχανευτεί ένα
νέο τρόπο για να αποδράσει.

ΓΙΑΤΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ;
Σκορδάς Άγγελος
Ανατρεπτική έρευνα για το brain drain χιλιάδων Ελλήνων
(https://www.tanea.gr/2019/
Με το ένα τρίτο των ελλήνων μεταναστών εκείνης της περιόδου να στρέφεται στη Γερμανία για την αναζήτηση καλύτερου
περιβάλλοντος, η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 150 ατόμων που επέλεξαν την «ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομία…

Τ

α δεδομένα για τις αιτίες που οδήγησαν
περισσότερους από 427.000 Ελληνες
(στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος) στον
δρόμο της μετανάστευσης κατά τα χρόνια
της κρίσης - και συγκεκριμένα από το
2008 μέχρι και το 2016 - ανατρέπει νέα
έρευνα του Πανεπιστημίου Μπρουνέλ
του Λονδίνου. Σύμφωνα με αυτήν,
το οικονομικό-βιοποριστικό και οι
προοπτικές σταδιοδρομίας δεν αποτέλεσαν
τους κύριους λόγους για τους οποίους
μορφωμένοι-εξειδικευμένοι
Ελληνες
επέλεξαν να αποδημήσουν, αφήνοντας το
πολιτικό προσωπικό της χώρας να ερίζει
στην Αθήνα για το περιβόητο brain drain.
Ή τουλάχιστον αυτοί δεν ήταν οι
μοναδικοί λόγοι. Αντιθέτως, η επιλογή
τους αυτή, σύμφωνα με τα πορίσματα
της έρευνας, υπήρξε ταυτόχρονα μια
μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στις χρόνιες
δυσλειτουργίες της ελληνικής κοινωνίας,
οι οποίες οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της
ύφεσης, όπως αυτές αντικατοπτρίστηκαν (ή
αντικατοπτρίζονται) στους καταρρέοντας
κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς και στην
αδικία που κυριάρχησε (ή και κυριαρχεί)
στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο:
«Η μετανάστευση βιώθηκε και ως μορφή
χειραφέτησης και κοινωνικής κριτικής
απέναντι στην ανισότητα και τη διάβρωση
των θεσμών πέρα και πάνω από τη σαφή
ύπαρξη και οικονομικών κινήτρων που
τους ώθησαν στη μετανάστευση.
Έτσι, τα άτομα με υψηλά προσόντα φαίνεται
να δίνουν προτεραιότητα σε ζητήματα
χειραφέτησης σε σχέση με τους άνεργους
μετανάστες, στους οποίους κατά βάση
κυριαρχούν τα οικονομικά κίνητρα» εξηγεί
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στα «ΝΕΑ» η δρα Τζοάνα Βασιλοπούλου
που διεξήγαγε την έρευνα για λογαριασμό
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Μπρουνέλ.
Αυτό εξάλλου, συνεχίζει η ίδια, διαφαίνεται
και από το συντριπτικό ποσοστό των
ατόμων που ήδη εργάζονταν στην Ελλάδα
και συμμετείχαν στην έρευνα (68%).
Ενδεικτικά, το 37,58% των ερωτηθέντων
είχαν ήδη απασχοληθεί στην Εκπαίδευση,
16,78% ως μηχανικοί, 8% στην Υγεία,
4,7% στον τομέα του μάρκετινγκ και
3,3% σε αυτόν των οικονομικών: «Ακόμα
και τα άτομα που υποτίθεται ότι ήταν
προστατευμένα από την οικονομική κρίση,
δεδομένων των υψηλών τους προσόντων και
της εργασιακής τους ασφάλειας, επιλέγουν
τη μετανάστευση όταν αισθάνονται ότι
οι πολιτικοοικονομικοί θεσμοί και οι
κοινωνικές δομές καταρρέουν και τα
πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και
ανθρώπινα δικαιώματά τους βρίσκονται σε
κίνδυνο. (...) Αυτά που αναζητούν είναι ο
σεβασμός των κοινωνικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους, συνθήκες δικαιοσύνης
και αξιοπρεπούς εργασίας, καθώς και την
επιβεβαίωση ότι αναγνωρίζονται η αξία
τους και η συμβολή τους τόσο στον χώρο
εργασίας όσο και στην κοινωνία».
Στη Γερμανία
Με το ένα τρίτο των ελλήνων μεταναστών
εκείνης της περιόδου να στρέφεται στη
Γερμανία για την αναζήτηση καλύτερου
περιβάλλοντος, η έρευνα διεξήχθη
μεταξύ 150 ατόμων που επέλεξαν την
«ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομίας
για τη νέα αρχή στη ζωή τους, στρεφόμενα

σε γραφεία ευρέσεως εργασίας: «Το
54% του δείγματος αναφέρει ότι θα
μετανάστευε στη Γερμανία ακόμα και αν
δεν υπήρχε οικονομική κρίση, γεγονός
που ίσως τονίζει ακόμα περισσότερο τη
σπουδαιότητα των κοινωνικοψυχολογικών
και πολιτικών κριτηρίων στη μετανάστευση
του συγκεκριμένου πληθυσμού, κριτηρίων
που έχουν να κάνουν με μια γενική
έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς,
την πεποίθηση ότι υπάρχουν δικαιότερα
οικονομικά και πολιτικά συστήματα
στο εξωτερικό, αλλά και συναισθήματα
ανασφάλειας για το μέλλον τους στην
Ελλάδα».
Επιπλέον, μπορεί χιλιάδες συμπατριώτες
μας να κατέληξαν «στις φάμπρικες
της Γερμανίας» (όπως τραγουδούσε ο
Καζαντζίδης το 1961, στην απαρχή του
δεύτερου ελληνικού μεταναστευτικού
ρεύματος του 20ού αιώνα), ωστόσο τα
νέα εργασιακά τους καθήκοντα διαφέρουν
παρασάγγας από αυτά των προγόνων
μας-μεταναστών
της
μεταπολεμικής
περιόδου, αφού πρόκειται για κατόχους
τουλάχιστον
ενός
πανεπιστημιακού
τίτλου: «Τα αποτελέσματα όλων των
ερευνών συνηγορούν ότι το σύγχρονο
κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα
αφορά νέους, άγαμους και με υψηλή
μόρφωση. Από το δείγμα μας, το 68,7%
των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι πτυχίου
ανώτατης εκπαίδευσης, το 25% είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και το 1%
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου».
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ (1922-2020)

Π

έθανε σε ηλικία 98 ετών ο Μανώλης
Γλέζος από καρδιακή ανεπάρκεια.
Ο Μανώλης Γλέζος νοσηλευόταν
στο νοσοκομείο από τις 18 Μάρτη
με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και
ουρολοίμωξης, που λόγω της επιβαρυμένης
υγείας του είχε κριθεί απαραίτητη η
εισαγωγή του.
Γεννήθηκε στην Απείρανθο, το ορεινό
χωριό της Νάξου, στις 9 Σεπτέμβρη 1922.
Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής
συμμετείχε στην Αντίσταση μέσα από τις
τάξεις της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της
ΕΠΟΝ. Φυλακίσθηκε και βασανίστηκε.
Τη νύχτα της 30ής προς την 31η Μάη
1941 μαζί με τον Απόστολο Σάντα
κατέβασαν από την Ακρόπολη τη σημαία
με τη σβάστικα.
Μετά την Απελευθέρωση πέρασε από
τις τάξεις του ΚΚΕ και της ΕΔΑ και
από τις εφημερίδες «Ριζοσπάστης» και
«Αυγή». Στις εκλογές της 9ης Σεπτέμβρη
1951, παρότι φυλακισμένος, εκλέχθηκε
βουλευτής Αθηνών με την ΕΔΑ. Τη
δεκαετία του ‘80 διατέλεσε βουλευτής και
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Συνεργάστηκε με τον Συνασπισμό στις
τοπικές εκλογές του 2002, το 2012
εκλέχτηκε βουλευτής Επικρατείας με τον
ΣΥΡΙΖΑ και το 2014 ευρωβουλευτής επίσης
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δραστηριοποιήθηκε για
το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς
την Ελλάδα.
Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ
εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του
Μανώλη Γλέζου.
Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλαν η
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
Κ.
Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός
Κυρ. Μητσοτάκης, το Γραφείο Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Φ. Γεννηματά, ο πρόεδρος της Βουλής

Κ. Τασούλας, η Παλαιστινιακή Παροικία
Ελλάδας, κ.α.
Σε ανακοίνωσή του για το θάνατο του
Μανώλη Γλέζου, το Γραφείο Τύπου
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
αναφέρει τα εξής:
«Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, σε
ηλικία 98 ετών, ο αγωνιστής της Αντίστασης
Μανώλης Γλέζος. Ο Μανώλης Γλέζος,
μαζί με τον Λάκη Σάντα, τη νύχτα της
30ής προς 31η Μάη του 1941 κατέβασαν
από την Ακρόπολη τη μισητή, χιτλερική
σημαία, ενέργεια-σύμβολο της θαρραλέας
αντίστασης του ελληνικού λαού.
Την περίοδο της Κατοχής έδρασε μέσα
από τις γραμμές του ΚΚΕ και του
ΕΑΜ. Συνελήφθη και καταδικάστηκε 3
φορές από τις ιταλικές και τις γερμανικές
δυνάμεις κατοχής.
Μετά την απελευθέρωση ανέλαβε
αρχισυντάκτης
στον
“Ριζοσπάστη”.
Συλλαμβάνεται και δικάζεται το 1948.
Όπως χιλιάδες αγωνιστές πέρασε χρόνια
σε φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια.
Τον Σεπτέμβρη του 1951, όντας
φυλακισμένος, εκλέγεται βουλευτής με
την ΕΔΑ. Αποφυλακίζεται το 1954 και

το 1956 αναλαμβάνει διευθυντής της
“Αυγής”, που λειτουργούσε ως εφημερίδα
της ΕΔΑ. Φυλακίζεται ξανά από το 1958
έως το 1962. Το 1962 τιμήθηκε από τη
Σοβιετική Ένωση με το Βραβείο Λένιν για
την αντιστασιακή του δράση, τον αγώνα
για την ειρήνη και την πάλη ενάντια στο
φασισμό.
Το 1961 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ από το 8ο Συνέδριο
του Κόμματος. Με την εκδήλωση του
στρατιωτικού
πραξικοπήματος,
στις
21 Απρίλη 1967, συλλαμβάνεται και
κρατείται για 4 χρόνια στο Γουδή,
στο Πικέρμι, στη Γενική Ασφάλεια
(Χωροφυλακής), στη Γυάρο, στο Παρθένι
Λέρου. Απελευθερώθηκε το 1971 από τον
Ωρωπό.
Αποχώρησε από το ΚΚΕ το 1968.
Από το 1981 και έπειτα εκλέχτηκε
βουλευτής και ευρωβουλευτής με το
ΠΑΣΟΚ και αργότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Συμμετείχε δραστήρια στο Εθνικό
Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των
γερμανικών αποζημιώσεων.
Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Κηδεύτηκε ο Μανώλης Γλέζος
(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Πέμπτη 2 Απρίλη 2020)
Σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των
περιοριστικών μέτρων κηδεύτηκε, χτες,
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθήνας ο αγωνιστής
της αντίστασης Μανώλης Γλέζος, που
απεβίωσε τη Δευτέρα, πλήρης ημερών. Την
εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος, απ’ τον οποίο ο εκλιπών είχε
ζητήσει περίπου προ τριετίας θρησκευτική
κηδεία.
Η κηδεία του Μανώλη Γλέζου έγινε
δημοσία δαπάνη, ενώ και ο τάφος
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προσφέρθηκε τιμητικά από τον δήμο
Αθηναίων. Μεσίστια κυμάτιζε η σημαία
στην Ακρόπολη.
Ο Μ. Γλέζος, μαζί με τον Λάκη Σάντα, τη
νύχτα της 30ής προς 31η Μάη του 1941,
κατέβασαν από την Ακρόπολη τη μισητή,
χιτλερική σημαία, ενέργεια - σύμβολο
της θαρραλέας αντίστασης του ελληνικού
λαού.
Την περίοδο της Κατοχής έδρασε μέσα
από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

Συνελήφθη και καταδικάστηκε 3 φορές
από τις ιταλικές και τις γερμανικές δυνάμεις
κατοχής. Μετά την Απελευθέρωση ανέλαβε
αρχισυντάκτης
στον
«Ριζοσπάστη».
Συλλαμβάνεται και δικάζεται το 1948.
Όπως χιλιάδες αγωνιστές πέρασε χρόνια
σε φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια.
Το Σεπτέμβρη του 1951, όντας
φυλακισμένος, εκλέγεται βουλευτής με
την ΕΔΑ. Αποφυλακίζεται το 1954 και
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Πράγα, ‘Λευτεριά στο Μανώλη Γλέζο’, παρέλαση της ΕΚ Πράγας

το 1956 αναλαμβάνει διευθυντής της
«Αυγής», που λειτουργούσε ως εφημερίδα
της ΕΔΑ. Φυλακίζεται ξανά από το 1958
έως το 1962. Το 1962 τιμήθηκε από τη
Σοβιετική Ένωση με το Βραβείο Λένιν για
την αντιστασιακή του δράση, τον αγώνα
για την ειρήνη και την πάλη ενάντια στο
φασισμό.
Το 1961 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ από το 8ο Συνέδριο
του Κόμματος. Με την εκδήλωση του
στρατιωτικού
πραξικοπήματος,
στις
21 Απρίλη 1967, συλλαμβάνεται και
κρατείται για 4 χρόνια στου Γουδή,

στο Πικέρμι, στη Γενική Ασφάλεια
(Χωροφυλακής), στη Γυάρο, στο Παρθένι
Λέρου. Απελευθερώθηκε το 1971 από τον
Ωρωπό.
Αποχώρησε από το ΚΚΕ το 1968. Από
το 1981 και έπειτα εκλέχτηκε βουλευτής
και ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και
αργότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχε
δραστήρια στο Εθνικό Συμβούλιο
για τη διεκδίκηση των γερμανικών
αποζημιώσεων.
Συλλυπητήριο τηλεγράφημα απέστειλε
στον πρωθυπουργό και ο Ρώσος
Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, σημειώνοντας

μεταξύ άλλων πως «ο Μανώλης Γλέζος
ήταν ένας πραγματικός φίλος της χώρας
μας, υποστηρικτής - βάσει αρχών - της
ενίσχυσης της αμοιβαία επωφελούς
ρωσο-ελληνικής συνεργασίας. Συνέβαλε
προσωπικά τα μέγιστα στον αγώνα κατά
της διαστρέβλωσης της Ιστορίας, της
λεγόμενης αθώωσης των ναζί και των
δωσιλόγων τους. Η καλή μνήμη για
αυτόν θα μείνει στις καρδιές των Ρώσων
πολιτών».
Το ΚΚΕ, στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου,
κατέθεσε, αντί στεφάνου, χρηματικό
ποσό στη Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου
στ’ Απεράθου, βάσει της επιθυμίας της
οικογένειας.

1968, Πράγα, ‘Λευτεριά στο Μανώλη Γλέζο’…

Καλημέρα 2/20

29

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ….

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κώστας Πελετίδης - Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πατρέων
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ “ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΑΝΤΑ”
Με θλίψη αποχαιρετούμε τον αγωνιστή
Μανώλη Γλέζο και τιμάμε τη μνήμη του
και την προσφορά του στο λαό μας και την
πατρίδα μας.
Κατά την κατοχή της χώρας μας, πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση, συνελήφθη
επανειλημμένα και καταδικάστηκε απ’
τους κατακτητές. Κορυφαία και συμβολική
ήταν η ηρωική πράξη του, μαζί με τον
Απόστολο Σάντα, να κατεβάσουν από
την Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία, τις
πρώτες κιόλας μέρες της κατοχής.
Μετά την απελευθέρωση, κατά τον εμφύλιο
και τις δεκαετίες που ακολούθησαν,
υπέστη σειρά διώξεων, χωρίς να υποστείλει
τη δράση του υπέρ της ειρήνης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Διώχθηκε ξανά
από τη χούντα της 21ης Απριλίου.
Υπήρξε επί χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό
και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και γενικά
αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική ζωή του
τόπου. Ακόμα, υπηρέτησε τον τόπο του,
ως κοινοτάρχης του χωριού του.
Πρωταγωνίστησε για τη διεκδίκηση των
γερμανικών αποζημιώσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αρμονία
με τα αισθήματα του λαού της πόλης
μας, που έχει υποφέρει απ’ το φασισμό
και εκτιμώντας τη συμβολή του Μανώλη
Γλέζου στον αντιφασιστικό αγώνα:
- Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στους οικείους του εκλιπόντος.
- Θα προχωρήσει σε ονοματοδοσία οδού

30

της πόλης σε οδό σε «Μανώλη Γλέζου και
Απόστολου Σάντα».
- Στο πλαίσιο των καθιερωμένων
εκδηλώσεων του Δήμου για την
απελευθέρωση της Πάτρας από τους
Γερμανούς, θα τον τιμήσει για την
αντιφασιστική και αγωνιστική του δράση
Τερψιχόρη Παπαστεφάνου
Το ΚΚΕ για την απώλεια της Τ.
Παπαστεφάνου:
Η μουσική έχασε μια μεγάλη δημιουργό
που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή
«Μια μεγάλη απώλεια για τον χώρο της
μουσικής η αναχώρηση της Τερψιχόρης
Παπαστεφάνου για το τελευταίο ταξίδι. Η
μουσική έχασε μια μεγάλη δημιουργό που
σφράγισε μια ολόκληρη εποχή», αναφέρει
ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο της

Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.
«Μπολιασμένη με τις ΕΑΜικές αγωνιστικές
παραδόσεις ρίχτηκε “να πολεμήσει τα
σκοτάδια με όπλο το όνειρο και την
ελπίδα” και στις αρχές της δεκαετίας του
’50, την μετεμφυλιακή περίοδο που όλα
τα ‘σκιαζε η φοβέρα, ίδρυσε την περίφημη
Χορωδία Τρικάλων, η οποία αποτελεί
κορυφαίο “σταθμό”, μέγιστο σημείο
αναφοράς την ιστορία της χορωδιακής
τέχνης στην Ελλάδα, υπόδειγμα όσον
αφορά στη λειτουργία, στο σκοπό και το
έργο μιας χορωδίας, με ένα ρεπερτόριο
που βασιζόταν κυρίως στο έργο συνθετών,
όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Επίσης,
άφησε και ένα σημαντικό μουσικό
έργο, συνθέτοντας μουσική που έντυσε
στίχους ποιητών, όπως ο Γιάννης Ρίτσος
(“Πόλεμος και Ειρήνη”), ο Νικηφόρος
Βρεττάκος (“Πρελούδια”), ο Γιώργος
Σεφέρης (“‘Ασμα ασμάτων” – μεταγραφή),
ο Πάνος Παναγιωτούνης (“Ελεύθεροι
πολιορκιμένοι”), η Έλλη Παπαδημητρίου
(“Αδούλωτη”). Ενώ, μεγάλη ήταν και
η προσφορά της στη διδασκαλία της
μουσικής», τονίζει η ανακοίνωση.
«Θα μείνει πάντα ζωντανή στην θύμησή
μας η ίδια και το έργο της. Το ΚΚΕ
την αποχαιρετά και εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στους οικείους της»,
καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.
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