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Έτσι γιορτάζαμε κάποτε…

editorial
Πέρασε ένας χρόνος από τότε που λόγω των περιοριστικών
μέτρων για τον κορονοϊό ήμασταν όλοι στα σπίτια μας,
είτε δουλεύαμε από το σπίτι, τηλεργασία. Δυστυχώς,
καμία εκδήλωση δεν επιτρεπότανε και ακόμη δεν
επιτρέπετε. Έτσι, δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε
την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην οποία φέτος, το 2021
θα έπρεπε να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Κοινότητας. Μέχρι που να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση παραμένουν στις
θέσεις τους τα μέλη του νυν Διοικητικό Συμβούλιο:
Περιοδική έκδοση της ΕΚ Πράγας
Εκδότης / Vydavatel:
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha
Σύνταξη / Redakční rada:
Tassula Zissaki-Healey, Kiki Kirezi, Michalis Laso,
K. Bošková

Αλληλογραφία / Korespondence:
Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
facebook/Ελληνική-Κοινότητα-στην-Πραγα
E-mail:
reckaobecpraha@gmail.com (ΕΚ Πράγας)
Web:
hNp://www.ropraha.eu
Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800
Εκτύπωση / Tisk:
GRAFIKSHOP
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7

Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρος
Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, Αντιπρόεδρος και Ταμίας
Κατερίνα Σπάλα, Υπεύθυνη Εκμάθησης Ελληνικής και Τσεχικής Γλώσσας
Κυριακή Κυρέζη, Υπεύθυνη Δημοσιών Σχέσεων
Μιχάλης Σπάλας, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων και του χορευτικού
συγκροτήματος «Ακρόπολις»
Κωνσταντίνος Τσιρτσίκος, μέλος
Κυριακή Σαΐτη, μέλος.
Παρακαλούμε τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας που θέλουν να βάλουν
υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να στείλουν σύντομο βιογραφικό
σημείωμα στην διεύθυνση tassula.healey@gmail.com
Προσοχή: Μόνο μέλος της ΕΚ Πράγας μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα.
Επισημάνουμε ότι στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, τα μέλη της Κοινότητας, θα
πρέπει να πληρώσουν συνδρομή για το 2020 και 2021, 300 κορώνες ετήσια, συνταξιούχοι
100 κορώνες. Τις συνδρομές, μπορείτε να τις στείλετε και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού
της ΕΚ Πράγας, σημειώνοντας το όνομά σας:
Ceska Sporitelna a.s. Praha 1
Vaclavske Nam. 16, 110 00 Praha1
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Λογαριασμός της ΕΚ Πράγας στην Ceska Poritelna

Συνδρομή

1928830399/0800

Beneﬁciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic

Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο από τη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση στο
περιοδικό μας – 50 ευρώ στη μνήμη της συντρόφισσας Ερμιόνης Σπάλα και 50 ευρώ
στη μνήμη του Μίλαν Κότα. (βλ. κείμενο στη στήλη «Στη μνήμη συμπατριωτών».)
Επίσης, τον ευχαριστούμε για το κείμενο της αγωνίστριας Κούλα Μητρούλη, το οποίο θα
δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες του περιοδικού μας τα κείμενα που μας στέλνουν για
δημοσίευση να μην είναι μεγαλύτερα από δύο σελίδες (μαζί με τις φωτογραφίες) Α4 λόγω
χώρου.
Ευχαριστούμε την Τασούλα Ζησάκη-Healey για την προσφορά 2.000 κορώνες στη
μνήμη της Ερμιόνης Σπάλα.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)

Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 200Η ΕΠΕΤΕΙΟ 1821

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Γιορτάζουμε, σήμερα (25 Μαρτίου), την
200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821, του μεγάλου ξεσηκωμού που
οδήγησε στην εθνική μας ανεξαρτησία.
Όλοι οι Έλληνες, απανταχού της γης,
πανηγυρίζουν την επέτειο της εθνικής
παλιγγενεσίας και διατρανώνουν την
προσήλωσή τους στις αξίες της ελευθερίας
και της ανεξαρτησίας, που καθοδήγησαν
τους πρωτεργάτες της εθνικής μας
αναγέννησης στη δημιουργία του
ανεξάρτητου ελληνικού εθνικού κράτους.
Η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας
καθολικός αγώνας και απέδειξε ότι η
πίστη στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα
και η ισχυρή θέληση ενός λαού, μπορούν
να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Οι
Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμα φορά
πως κανείς λαός δεν μένει υπόδουλος
όταν πάρει την υπέρτατη απόφαση να
ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει. Όπως σοφά
έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής
Παλαμάς, «η μεγαλοσύνη των λαών δε
μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς
το πύρωμα μετριέται και το αίμα».
Ανήκουμε σε μια χώρα που είναι μικρή στο
χώρο, αλλά απέραντη στο χρόνο. Είναι
μια φλούδα γης και όπως την προσδιόρισε
ο Γεώργιος Σεφέρης «είναι ένα πέτρινο
ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει
άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη
θάλασσα και το φως του ήλιου».
Αυτόν τον αγώνα του λαού τιμούμε,
σήμερα, εκφράζοντας το σεβασμό μας
στους αγωνιστές, αλλά και σε όλους
εκείνους που κράτησαν στην καρδιά τους
άσβεστη τη φλόγα της λευτεριάς.
Η μεγάλη γιορτή της 25ης Μαρτίου,

μας δίνει την ευκαιρία να νιώσουμε ότι
ωραίο, γενναίο και μοναδικό συγκλόνισε
και πλημμύρισε τις ψυχές «Εκείνων» που
θυσιάστηκαν το 1821 για ένα ελεύθερο
έθνος.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεκαετίες
ή και αιώνες, εμάς τους Έλληνες θα μας
ακολουθεί η Ιστορία! Σαν ένα όραμα
θαμπό η φωτεινό, σαν μια φωνή που μας
καλεί σε εγρήγορση, σαν μια φωνή από τα
βάθη του πιο κρυφού μας εαυτού.
Εμείς,
οι
Έλληνες
είμαστε
«καταδικασμένοι» να γυρνάμε στις πηγές
μας και να αντλούμε ζωή, δύναμη και
αυτογνωσία. Όπως είπε ένας μεγάλος
δάσκαλος, «η μνήμη είναι ρίζα. Κι αν
η ρίζα δεν ποτίζεται με το δάκρυ της
μνημοσύνης, μαραίνεται. Και τότε
μαραίνονται και τα δροσερά φύλλα.
Οι λαοί δεν πεθαίνουν από γηρατειά.
Πεθαίνουν από την αγνωμοσύνη και τη
λησμοσύνη».

Πόσοι στ’ αλήθεια, στην καθημερινότητά
μας, φέρνουμε στη μνήμη μας ιστορικές
στιγμές όπως αυτή της Εθνικής
Παλιγγενεσίας του ’21; Και τι θα
μπορούσαμε να πούμε σ’ εκείνους τους
ήρωες που πολέμησαν για την ελευθερία
μας για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην
Ελλάδα μας και στον κόσμο;
Οι Αγώνες του ’21 μας προσφέρουν ένα
αιώνιο μήνυμα, ότι ο άνθρωπος νοείται
άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος. Ότι η
ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο με ελευθερία.
Και αυτό το μήνυμα παραμένει ενεργό όσο
οι δυνάμεις της τυραννίας – οποιασδήποτε
τυραννίας – παραμένουν, επίσης, ενεργές
μέσα στις διαδικασίες της Ιστορίας.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το
μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα των αγωνιστών
είναι να είμαστε αδελφωμένοι και όχι μόνο
όταν πρόκειται για την ελευθερία μας. Το
να είμαστε ενωμένοι σημαίνει «να’ μαστε
ελεύθεροι και ωραίοι ως Έλληνες». Όσες
δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε σ’ αυτά
τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας και των
εξωτερικών απειλών, ας προχωρήσουμε
ενωμένοι και αποφασισμένοι.
Οι αγωνιστές του ’21 μας δείχνουν και πάλι
σήμερα το δρόμο του χρέους, του δικού
μας χρέους. Ας μην του απογοητεύσουμε.
Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι ας βαδίσουμε
στα χνάρια τους. »Το χρωστάμε σ’
εκείνους, σε όσους πέρασαν, θα ‘ρθούνε,
θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι
αγέννητοι, οι νεκροί».
Ζήτω η Ελλάδα μας!
Ζήτω το Έθνος!
Χρόνια πολλά σε όλους!

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
Φίλες και φίλοι,
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 εναντίον
του Οθωμανικού ζυγού σηματοδοτεί την
αφύπνιση των πανανθρώπινων αξιών στη
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Βαλκανική χερσόνησο μετά από το βαθύ
σκοταδισμό που επέβαλλαν οι Οθωμανοί
– Τούρκοι σε όλους τους λαούς που είχαν
κατακτήσει. Το εγχείρημα απόκτησης της

ελευθερίας από τους προγόνους μας, το
οποίο κατέληξε στην επιτυχή ανακήρυξη,
του ασφυκτικά μικρού όμως σε γεωγραφικά
σύνορα, Ελληνικού Κράτους, βασίσθηκε
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πάνω στους αιματοβαμμένους αγώνες και
θυσίες των αγωνιστών της επαναστατημένης
Ελλάδας, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι
και την ανατολική Μεσόγειο.
Ευρισκόμενοι μέσα στα γεωγραφικά
όρια της πάλαι ποτέ αυτοκρατορίας
των Αψβούργων, θα ήταν παράλειψη να
μην αναφερθούμε στον εμπνευστή και
ιδεολόγο της ελευθερίας των λαών της
Βαλκανικής, Ρήγα Φεραίο, ο οποίος μαζί
με τους συντρόφους του συνελήφθη από
την Αυστρο-Ουγγρική Αστυνομία και
παραδόθηκε στους Οθωμανούς το 1798,
όπου και εκτελέσθηκαν, αφού πρώτα
υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια.
Ανάμεσα στους 7 συντρόφους του
Ρήγα Φεραίου ήταν και ο Κύπριος
Ιωάννης Καρατζάς ο οποίος διέμενε

στη Βουδαπέστη και είχε αναπτύξει
έντονη δραστηριότητα μέσα από
την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στους αγώνες
του Ελληνισμού για ελευθερία πάντοτε η
Κύπρος ήταν και θα είναι παρούσα.
Στα δίσεκτα χρόνια της πανδημίας που
ζούμε σήμερα αλλά και της διαρκούς
απειλής που αισθάνονται η Ελλάδα και
η Κύπρος από το νεότερο Τουρκικό
Κράτος, θα πρέπει να μας καθοδηγούν,
προς επίτευξη των στόχων για ελευθερία,
ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, οι
παρακαταθήκες των αγωνιστών του 1821
για ενότητα και συλλογική προσπάθεια.
Χρόνια πολλά σε όλους μας!

Η ΤΣΕΧΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Κ. ΜΙΛΟΣ ΖΕΜΑΝ
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ΣΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σήμερα, 25η Μαρτίου 2021, ανήμερα της
Εθνικής μας Εορτής, η Ολομέλεια του
τσεχικού Κοινοβουλίου τίμησε την 200η
επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης και την εθνική μας εορτή,
υιοθετώντας, ομόφωνα, κατόπιν πρότασης
του Πρέσβυ της Ελλάδας στην Πράγα κ.
Αθανασίου Παρέσογλου, την ακόλουθη
Πανηγυρική Διακήρυξη:
«Το
Κοινοβούλιο
της
Τσεχικής
Δημοκρατίας τιμά την 200η επέτειο από την
έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία της
Ελλάδας και εξαίρει το επιτευχθέν επίπεδο
των διμερών σχέσεων με την παρούσα
διακήρυξη: Από το έδαφος της Ελλάδας,
από τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη έφτασαν
πριν από χίλια και πλέον χρόνια ο Κύριλλος
και ο Μεθόδιος φέρνοντας μαζί τους τον
Χριστιανισμό στη σλαβική γλώσσα, πράγμα
που συνδέεται με την έναρξη γραπτού
λόγου στη χώρα μας. Οι μεγάλοι λόγιοι
της Αρχαίας Ελλάδας έθεσαν τα θεμέλια
όχι μόνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού,
αλλά επιπλέον μας ενέπνευσαν στον αγώνα
για τη διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της
Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας. Ο Τόμας
Γκέρυκ Μάσαρυκ, πρώτος Πρόεδρος της
Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας, συνήθιζε
να λέει ότι στις δημοκρατίες η εξουσία
στον λαό δεν αποτελεί μια τυπική αναφορά,
αλλά πρωτίστως σχετίζεται με τη διοίκηση,
δηλαδή τη διαχείριση των κοινών υποθέσεων
για τον ίδιο το λαό. Από κοινού βιώσαμε
την εμπειρία της ξένης κυριαρχίας, της
Κατοχής και του αγώνα για τη διαφύλαξη
της εθνικής ταυτότητας. Από κοινού
σήμερα αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία,
συνειδητοποιώντας πόσο εύκολα μπορούμε
να την απωλέσουμε και πόσο σοβαρή
υπόθεση αποτελεί η παραμονή μας σε μια
κοινότητα ελευθέρων και δημοκρατικών
χωρών. Σήμερα εκτιμούμε την κληρονομιά
των ιδρυτών του κράτους μας και την

πεποίθησή τους για την αναγκαιότητα
συμμετοχής
μας
στις
παγκόσμιες
εξελίξεις. Είμαστε σύμμαχοι, γεγονός που
υπογραμμίζει η ενεργή συμμετοχή μας
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Από
κοινού συνεργαζόμαστε για τη διεύρυνση
της σταθερότητας, της προόδου και της
ασφάλειας σε όλη τη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Και με αυτή την ευκαιρία
δηλώνουμε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα
να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την
ακεραιότητα του εδάφους της με όλα τα
πρόσφορα μέσα.
Οι πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας
και της Ελλάδας ανταλλάσσουν επισκέψεις
ως τουρίστες, ενώ μεταξύ των δυο χωρών
μας αναπτύχθηκαν δυναμικές εμπορικές
ανταλλαγές. Διευρύνεται το ενδιαφέρον
για σπουδές, πολιτιστική συνεργασία και

συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα.
Σταθερό δεσμό στις διμερείς σχέσεις μας
αποτελεί η ύπαρξη της δυναμικής ελληνικής
μειονότητας στην Τσεχική Δημοκρατία.
Είμαστε υπερήφανοι που οι πρόγονοι
της τωρινής γενιάς των Ελλήνων στην
Τσεχική Δημοκρατία βρήκαν καταφύγιο
στη μεταπολεμική Τσεχοσλοβακία. Επίσης
και στα δυο Κοινοβούλια μας αντίστοιχες
κοινοβουλευτικές επιτροπές εργάζονται
προς όφελος των διμερών μας σχέσεων».
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της
τσεχικής Βουλής κ. Radek Vondráček και
όλους τους βουλευτές από όλα τα Κόμματα
που ομόφωνα ψήφισαν την υιοθέτηση αυτού
του σημαντικού κειμένου, επιβεβαιώνοντας
τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Τσεχίας!

Ο ΠΥΡΓΟΣ PETŘIN ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Σήμερα, η όμορφη πόλη της Πράγας, η
πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας
γιορτάζει μαζί μας την 200η επέτειο από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

του 1821 και την εθνική μας επέτειο.
Τιμά την χώρα μας με την φωταγώγηση
του εμβληματικού Πύργου που είναι
ορατός από κάθε σημείο της πόλης, με

τα ελληνικά χρώματα. Ευχαριστούμε
πολύ τον Δήμαρχο Zdeněk Hřib που
αγκάλιασε την πρόταση της Πρεσβείας
μας. Ευχαριστούμε την Πράγα!

Ο ΠΥΡΓΟΣ PETŘIN ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Σήμερα, η όμορφη πόλη της Πράγας, η
πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 200Η ΕΠΕΤΕΙΟ 1821
του εμβληματικού Πύργου που είναι
ορατός από κάθε σημείο της πόλης, με

Στο Μπρνο

τα ελληνικά χρώματα. Ευχαριστούμε
πολύ τον Δήμαρχο Zdeněk Hřib που

αγκάλιασε την πρόταση της Πρεσβείας
μας. Ευχαριστούμε την Πράγα!

Στην Πράγα

«ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΝ
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1821»
«ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ 1821»- ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΘ
Συνέντευξη στην Λεμονιά Βασβάνη
(Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Τύπος Θεσσαλονίκης”)
Την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης,
μέσα από ανάλυση και ερμηνεία των
γεγονότων, εξετάζει το βιβλίο του
Καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ κ.
Γιώργου Μαργαρίτη με τίτλο «Ενάντια
σε φρούρια και τείχη 1821 - Μια μικρή
εισαγωγή για την ελληνική επανάσταση»
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Στο κατώφλι των 200 χρόνων από την
κήρυξη της Επανάστασης του 1821
ρωτήσαμε τον καθηγητή πώς πρέπει να
προσεγγίσει το γεγονός αυτό ο σύγχρονος
ιστορικός. Ο ίδιος μίλησε και για τις
ιδιαιτερότητες που είχε η συγγραφή του
συγκεκριμένου βιβλίου καθώς συνέπεσε με
την πανδημία, με τις βιβλιοθήκες και τα
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αρχεία να είναι κλειστά για τους ερευνητές.
Όπως εξήγησε «Ένας συγγραφέας
ιστορικού έργου δεν μπορεί να ζήσει
έξω και μακριά από τον γύρω του
κόσμο, να σκεφτεί σε ένα αποκλεισμένο
από τα ρεύματα και το κλίμα της δικής
του εποχής περιβάλλον. Θα πρέπει
να συμφιλιώσει αντιφατικές μεταξύ
τους καταστάσεις και ερεθίσματα για
να βρει τη νηφαλιότητα που απαιτεί η
συγγραφή».
Ο κ. Μαργαρίτης τόνισε πως «H
Ελληνική Επανάσταση μάς έδωσε το
ελεύθερο, ανεξάρτητο κράτος μέσα στο
οποίο ζούμε σήμερα», ενώ εστιάζοντας
στη σημασία της επετείου του 1821 είπε
πως μας δίνεται η ευκαιρία «να σκεφτούμε
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 200Η ΕΠΕΤΕΙΟ 1821
το πού βρισκόμαστε και γιατί. Θα ήταν
καλό να μην την σπαταλήσουμε».
-Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια
από την κήρυξη της Επανάστασης του
1821. Πώς μπορεί να προσεγγίσει αυτό
το γεγονός ο ιστορικός σήμερα;
ΓΜ: Προσωπικά θα ευχόμουν να το
προσεγγίσει με σεβασμό, όπως αρμόζει
σε ένα κομβικό για την ιστορία της
χώρας μας γεγονός, να το προσεγγίσει
με περίσκεψη, φόβο και στοργή, όπως
αρμόζει σε μεγάλες στιγμές, αυτές που
μας έδωσαν την πατρίδα μέσα στην οποία
υπάρχουμε ως Έλληνες. Επίσης όμως, να
ζητήσει να μάθει από το γεγονός αυτό, να
το μελετήσει νηφάλια, με τις μεθόδους
και τα εργαλεία της επιστήμης ώστε να
αντλήσει από αυτό παιδεία, τόσο χρήσιμη
στον δικό μας κόσμο και στις δικές μας
εποχές.
-Τι νεότερα προέκυψαν από την έρευνά
σας και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε;
ΓΜ: Το βιβλίο προτείνει μια μέθοδο
προσέγγισης, ανάλυσης και ερμηνείας των
γεγονότων, μακριά από τις επιμέρους ή τις
επιφανειακές αντίστοιχες που συνοδεύουν
συνήθως τις εργασίες για την Ελληνική
Επανάσταση. Προσπαθεί να ανιχνεύσει
αιτίες και μηχανισμούς που εξηγούν
την εξέλιξη και τη ροή των γεγονότων.
Επιχειρεί να εντάξει τα πρόσωπα, τους
πρωταγωνιστές μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
συνθηκών και σχέσεων που καθοδηγεί τις
επιλογές και τις πράξεις τους. Ταυτόχρονα
φιλοδοξεί να δείξει στον αναγνώστη πόσο
συναρπαστική διαδικασία είναι η εμπλοκή
σε μια εκρηκτική εποχή. Την εποχή της
επανάστασης.
Οι δυσκολίες ήταν κυρίως αυτές που η
παρούσα συγκυρία βάζει μπροστά σε
όλους μας. Η πανδημία -πάνε μήνες που
βιβλιοθήκες και αρχεία είναι κλειστά στους
ερευνητές- αλλά κυρίως το πίσω από την
πανδημία ζοφερό κλίμα. Η ανησυχία του
τι έρχεται μετά, οι φόβοι για το αβέβαιο
μέλλον, οι πιέσεις που ασκεί πάνω στον
καθένα μας η δύσκολη συγκυρία. Ένας
συγγραφέας ιστορικού έργου δεν μπορεί
να ζήσει έξω και μακριά από τον γύρω του
κόσμο, να σκεφτεί σε ένα αποκλεισμένο
από τα ρεύματα και το κλίμα της δικής
του εποχής περιβάλλον. Θα πρέπει να
συμφιλιώσει αντιφατικές μεταξύ τους
καταστάσεις και ερεθίσματα για να βρει τη
νηφαλιότητα που απαιτεί η συγγραφή.
-Διαβάζοντάς το βιβλίο αντιλαμβάνεται
κανείς πως υπήρξαν περιπτώσεις που
τα όσα γνώριζαν από την πορεία στις
χώρες τους φιλέλληνες ή διπλωμάτες
που ήρθαν για να ενισχύσουν τον αγώνα,
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εντέλει δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν
στη δική μας περίπτωση. Πόσο στοίχισε
αυτό;
ΓΜ:
Η
περίοδος
στην
οποία
αναφέρεται το βιβλίο -ως την παγίωση
της επανάστασης με την άλωση της
Τριπολιτσάς- δεν χαρακτηρίζεται ακόμα
από την έξαρση του φαινομένου του
φιλελληνισμού. Οπωσδήποτε όμως τόσο
οι πρώτοι φιλέλληνες όσο και αυτοί
που ήρθαν υστερότερα αντίκρισαν μια
πραγματικότητα ολότελα ξένη ως προς
τις δικές τους συνήθειες, ιδέες και τρόπους
ζωής. Συνομίλησαν με τους σημαντικούς
κυρίως, με τις ελίτ της νέας κατάστασης.
Ίσως δάνεισαν κάποιες ιδέες σε αυτούς, θα

ήταν όμως υπερβολικό να υποστηρίξουμε
ότι υπαγόρευσαν τα χαρακτηριστικά της
Επανάστασης.
-Κοιτάζοντας 200 χρόνια μετά τα
γεγονότα, πώς αποτιμάτε την Ελληνική
Επανάσταση;
ΓΜ: Μας έδωσε το ελεύθερο, ανεξάρτητο
κράτος μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα
και μέσα στο οποίο, χάρη στο οποίο,
μπορούμε να ασκήσουμε τα πολιτικά μας
δικαιώματα και να διεκδικήσουμε μια
καλύτερη ζωή. Δεν είναι κάτι το ασήμαντο.
Της χρωστάμε δηλαδή, χρωστάμε σε
όσους τη σχεδίασαν, την υλοποίησαν,
όσους θυσιάστηκαν, όσους μάτωσαν γι’
αυτήν. Ας ελπίσουμε ότι με τον τρόπο
που επετειακά θα τη γιορτάσουμε θα
την τιμήσουμε, θα αναδείξουμε τις αξίες
που μας κληροδότησε, και δεν θα την
ευτελίσουμε σε ανούσιο πανηγύρι και
υπερθέαμα.

Εάν με ρωτάτε στο ευρύτερο ιστορικό
πλαίσιο η Ελληνική Επανάσταση ήταν
ένα σπουδαίο, για την εποχή του γεγονός.
Στην ευρωπαϊκή ιστορία ήταν η κατ’
εξοχήν επανάσταση του ρομαντισμού,
εκείνη που ράγισε τον σκοταδισμό της
Παλινόρθωσης. Το πιστοποιεί εξάλλου
η ακτινοβολία της και η συγκίνηση που
προκάλεσε σε ολόκληρο τον τότε δυτικό
-ευρωπαϊκό κόσμο.
-Πόσο γνωρίζουμε την Ιστορία μας ως
λαός;
ΓΜ: Πολύ λίγο δυστυχώς. Επικρατεί η
σχηματοποίηση με υπόβαθρο το ανούσιο,
το περιστασιακό, το επιμέρους και το
επουσιώδες. Ανήκουμε σε μια κοινωνία,
σε μία χώρα που, όπως δείχνουν τα
πράγματα, βρίσκεται σε σταυροδρόμι.
Επικίνδυνο σταυροδρόμι από πολλές
πλευρές και απόψεις. Συνήθως σε τέτοιες
περιστάσεις οι λαοί στρέφονται προς την
ιστορία τους για να αντλήσουν την παιδεία
εκείνη, το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο,
που θα μπορέσει να τους βγάλει από την
αμηχανία και τους φόβους τους, που θα
οδηγήσει τις επιλογές τους. Ακόμα και αν
δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας ως λαού
και την ιστορία του κόσμου, τώρα είναι η
κρίσιμη ώρα που πρέπει να σκύψουμε πάνω
σε αυτήν. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία
μας; Ε λοιπόν, ας τη μάθουμε!
-Με αφορμή την επέτειο σχεδιάζονται
εκδηλώσεις,
εκδόσεις
κ.λπ.
Ενδεχομένως αρκετά από αυτά να
γίνουν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.
Πόσο όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν
τη γνώση μας;
ΓΜ: Ο απολογισμός θα γίνει μετά την
ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Από
τα όσα προγραμματίζονται όμως και
ανακοινώνονται θα ήθελα να παρατηρήσω
ότι η αντίληψη -δυστυχώς κυρίαρχηπου βλέπει την επέτειο ως ένα είδος
εορταστικού millenium ή ως ένα είδος
επίδειξης κατ’ εικόνα και ομοίωση του
ολυμπιακού 2004 βρίσκεται πολύ μακριά
και από το πνεύμα του 1821, και από τις
πραγματικές ανάγκες ετούτου του τόπου
και του λαού για ουσιαστική παιδεία,
αυτογνωσία και γερά θεμελιωμένη στις
μεγάλες στιγμές του παρελθόντος πρόοδο.
Δεν είναι στα καλύτερά της η χώρα μας. Η
επέτειος του 1821 μας δίνει μια ευκαιρία να
σκεφτούμε το πού βρισκόμαστε και γιατί.
Θα ήταν καλό να μην την σπαταλήσουμε.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν
Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού καθιερώθηκε από το ελληνικό κράτος ως Ελληνικός Εθνικός Ύμνος το 1865.
Αποτελείται από 158 στροφές, αλλά μόνο οι πρώτες δύο στροφές αποτελούν τον Εθνικό Ύμνο.
Στις 158 στροφές περιγράφονται τα κατορθώματα και οι νίκες των Ελλήνων κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης.
Τη μουσική την έγραψε ο συνθέτης Νικόλαος Μάντζαρος από την Κέρκυρα. Το 1844.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1798 στην Ζάκυνθο, πέθανε στις 9
Φεβρουαρίου 1857, στην Κέρκυρα. (Αυτή η μέρα καθιερώθηκε
ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας.)
Σπούδασε στην Ιταλία – τελείωσε το Λύκειο της Κρεμόνας και
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πάβια, πτυχίο Νομικής
και παράλληλα έγραφε στίχους στην ιταλική γλώσσα. Το 1818
επιστρέφει στη Ζάκυνθο και γράφει στα ελληνικά. Το πρώτο εκτενές
ποίημα του είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», απόσπασμα του
οποίου καθιερώθηκε ως Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Το 1828
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα.

Σε γνωρίζω από την κόψι
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψι
Που με βία μετράει την γη.
Από τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθερία

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ
Γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1795
στην Κέρκυρα. Ιδρυτής της μουσικής
Επτανησιακής Σχολής. Θεωρείται από
τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για
την ελληνική έντεχνη μουσική. Σε ηλικία
8 ετών πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου
και θεωρίας από τη μητέρα του. Στα 15
του άρχισε μαθήματα βιολιού. Από 15
ετών διδάχτηκε συστηματικά για τρία
χρόνια από τον Ιταλό μουσικό Μπαρμπάτι
αρμονία, κοντραπούντο και φούγκα,
καθώς επίσης σύνθεση, οργανογνωσία και
ενορχήστρωση.
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Δυστυχώς, την 29η Μαρτίου του 1872,
ο Μάντζαρος έπεσε σε κώμα κατά τη
διάρκεια μαθήματος και τελικά πέθανε
στις 12 Απριλίου του ίδιου έτους. Πέθανε
τελείως φτωχός καθώς δίδασκε δωρεάν
ακόμα και την εποχή που βρισκόταν σε
μεγάλη οικονομική δυσχέρεια.
Ο
ποιητής,
Διονύσιος
Σολωμός
συνδέθηκε με αδελφική φιλία με τον
Μάντζαρο, ο οποίος γνώριζε την ποίησή
του και είχε ήδη μελοποιήσει το ποίημα
Φαρμακωμένη (1826). Λέγεται πως
ο ποιητής και ο συνθέτης έκαναν μαζί

μακρινούς περιπάτους συζητώντας για
τη φιλοσοφία και την τέχνη. Ο Σολωμός
αγαπούσε τη μουσική και σαν γνήσιος
Ζακυνθινός έπαιζε κιθάρα και συνήθιζε να
τραγουδά στα ποιήματά του για να βρει
το μέτρο. Όταν ο Μάντζαρος δίδασκε
μουσική στους μαθητές του, ο Σολωμός
ήταν πάντοτε στο ακροατήριό του.
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ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Καθημερινῶς εἴχαμε πόλεμο ἀπὸ
τὸ μεσημέρι ἕως εἰς τὸ βράδυ, καὶ
τὸ βράδυ τοὺς ἐμβάζαμεν μέσα.
Ἐσιμώσαμεν τόσο κοντά, ὁποὺ
ἐφέραμεν κοσμίτες διὰ νὰ φτιάσουν
λαγούμι εἰς τὴν μεγάλη τάπια τῆς
Τριπολιτζᾶς. Ἄρχισαν οἱ ζωοτροφίες
νὰ ὀλιγοστεύουν στὴν Τριπολιτζά,
καὶ ἔδιωχναν τὲς ἑλληνικὲς φαμελιὲς
ἀπὸ μέσα διὰ νὰ μὴν τρώγουν τὸν
ζαερέ, καὶ ἔτζι εἴχαμεν κάθε ἡμέραν
εἴδησιν, τί ἔκαμναν καὶ δὲν ἔκαμναν
μέσα οἱ Τοῦρκοι. Τοὺς ἔφερναν εἰς
τὸ ὀρδί μου καὶ τοὺς ἐξέταζα. Νερὸ
τοὺς ἔλειψε, ἐρρίψαμε φλόμο εἰς τὰ
τριγυρινὰ νερά.
Οἱ Ἕλληνες ἐπήγαιναν ἕως εἰς τὰ
τείχη τῆς Τριπολιτζᾶς. Μιὰ ἡμέρα
ἔμαθα ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα, ὅτι ὁ
Κιαμήλμπεης ἑτοιμάζεται μὲ μιὰ
τρακοσαριὰ ἢ πεντακοσαριὰ διὰ νὰ
ὑπάγει εἰς τὴν Κόρινθο καὶ ἔμελλε ν᾿
ἀπεράσει ἀπὸ τὸ Μύτικα. Ἐγὼ σὰν
τὸ ἄκουσα αὐτὸ (μόλον ὅτι ἦτον
ψέμα), ἐγνοιάσθηκα καὶ ἐπῆρα 10
καβαλλαραίους καὶ ἐπῆγα εἰς τὸν
Μύτικα διὰ νὰ ἰδῶ τὸ στράτευμα,
καὶ ἀντὶ 200 Τριπολιτζῶτες, ὁποὺ
εἶχα διατάξει νὰ μένουν ἐκεῖ, δὲν
εὕρηκα παρὰ 30. Τοὺς ὁμίλησα
μὲ τὰ χαράματα καὶ ἦλθαν, τοὺς
ἐμάλωσα διατὶ ἦτον τόσον ὀλίγοι,
καὶ αὐτοὶ μοῦ εἶπαν: ὅτι δὲν ἦτον
ἄλλοι φερμένοι καὶ ἦτον εἴκοσι
ἡμέρες ὁποὺ ἐφύλαγαν ἐκεῖ. Ὁ
Νταγρὲς μὲ 200 ἀνθρώπους ἦτον
εἰς τὰ Τζιπιανὰ καὶ εἰς τὲς ράχες.
Τότε ποὺ ἔρριξαν μερικὰ τουφέκια,
ἐκατέβηκαν καὶ αὐτοὶ καὶ τοὺς
ἐπῆρα καὶ ἐπῆγα εἰς τὸ χωρίον
Λουκᾶ. Ἔπειτα ἐπῆρα τοὺς 200
τοῦ Νταγρὲ καὶ τοὺς ἔβαλα εἰς τὸ
Μύτικα ἀντίκρυ εἰς τὴν Καπνίστρα
καὶ ἔφκιασαν ταμπούρια. Κοιτάζω
τὴν γῆν καὶ ἦτον εὔκολο νὰ σκαφθεῖ
ἀπὸ τοῦ Μύτικα ἕως εἰς τὴν πέρα
μεριὰ τῆς Καπνίστρας, ὅπου ἄφηκα
τοὺς στρατιώτας τοῦ Νταγρέ.
Ἦτον μακριὰ ἕνα μίλι, καὶ τὸ
μισὸ ἦτον γράνες ἀμπελιῶν. Τοὺς
λέγω: «Νὰ φτιάσομε μία γράνα
ἐδῶ». Τότε ἔγραψα μία διαταγὴ
εἰς τὰ Τριπολιτζώτικα χωριά: νὰ
μαζωχθοῦν 70 ἕως 200 καὶ νὰ
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σκάψουν μία γράνα (χαντάκι)
καὶ νὰ ρίχνουν τὸ χῶμα κατὰ τὴν
Τριπολιτζά, ἐπειδὴ δὲν ἤλπιζα
ὅτι θὰ περάσουν τὴν ἄλλη μεριὰ
τῆς γράνας. Καὶ εἰς τρεῖς ἡμέρες
τὴν ἔφτιασαν, τὴν ἐπῆγαν ἕως τὰ
ταμπούρια καὶ τὴν ἄφησαν 700
βήματα ἕως τὴ ρίζα τοῦ βουνοῦ,
ὁποὺ εἶχαν τὰ ταμπούρια. Τὸ
ἄφημα αὐτὸ ἔγινε πρὸς ὄφελος
τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Κεχαγιὰς εἰς
τρεῖς τέσσαρες ἡμέρες μὲ 6.000
στράτευμα ἐβγῆκε καὶ ἐπῆγε κατὰ
τὰ Δολιανὰ καὶ γυρίζει ἔπειτα καὶ
πλακώνει τὸν Νταγρέ, καὶ τὸ χαλᾶν
αὐτὸ τὸ ὀρδί· τοῦ ἐσκότωσαν 27
καὶ 20 λαβωμένους. Οἱ Τοῦρκοι δὲν
εἶδαν τὴ γράνα, διατὶ ἦτον νύκτα,
μόνον εἶδαν τὴν ἄκρην καὶ εἶπαν:
«Οἱ Γκιαούρηδες σύνορα κάμνουν,
μοιράζουν τὴν γῆν». Ὁ Νταγρὲς
ἐκλείσθη εἰς μία σπηλιὰ μὲ 4.
Εὐθὺς σὰν ἤκουσα τὰ ντουφέκια,
ἐκατάλαβα ὅτι ἐκτύπησαν τὸν
Νταγρὲ καὶ ἐκίνησα. Εἰδοποίησα
ὅλα τὰ ὀρδιὰ τὰ Καρυτινὰ νὰ
τραβοῦν κοντά μου, καὶ ἐγὼ ἐβγῆκα
μὲ τὸν ἀγιουτάντε μου Φωτάκο εἰς
τὸ Χωματοβούνι, καρσὶ (ἀντίκρυ)
στὸ Μύτικα, καὶ μιὰ τρακοσαριά,
οἱ ὀγληγορότεροι, τοὺς ἔστειλα νὰ
πιάσουν τὴ γράνα καὶ νὰ πᾶνε εἰς
βοήθεια τοῦ Νταγρέ. Ἐπέρασαν
αὐτοὶ ἀπὸ κοντά, ἦλθαν ἄλλοι

200, τοὺς ἔστειλα καὶ αὐτούς, καὶ
ἦλθαν Καρυτινοὶ 1.000. Οἱ Τοῦρκοι
ὁποὺ εἶχαν μείνει στὴν Τριπολιτζά,
ἐβγῆκαν κι ἐπολεμοῦσαν διὰ νὰ
ἐμποδίσουν τοὺς Ἕλληνας νὰ
ἔλθουν εἰς βοήθειαν.
Οἱ στρατιῶτες ὁποὺ εἶχα στείλει
ἐκτύπησαν τοὺς Τούρκους ἀποπάνω,
καὶ τοὺς ἐτζάκισαν, καὶ ἐγλύτωσαν
τὸν Νταγρέ. Τὸ μεγαλείτερο μέρος
τοῦ
τουρκικοῦ
στρατεύματος
εὑρίσκετο εἰς τοῦ Λουκᾶ τὸ χωριό,
καὶ ἐφόρτωσαν 600 φορτώματα
ζωοτροφίας. Ὁ Κεχαγιὰς ἔστειλε 300
καβαλλαραίους διὰ νὰ περάσουν
τὴν γράνα. Τοὺς ἐβάρεσαν οἱ
ἐδικοί μας καὶ ἔπειτα τοὺς ἄνοιξαν
οἱ ἐδικοί μας καὶ ἐπέρασαν οἱ 300
Τοῦρκοι· ἐσκότωσαν 5, λαβωμένοι
10, 15 ἄλογα. Ἐγὼ ἐδυνάμωσα
τοὺς Ἕλληνας. Τότε ξεκινᾶ ὁ
Κεχαγιὰς 1.000. Οἱ Ἕλληνες
ἐδιαμοιράσθηκαν πλάτη μὲ πλάτη,
καὶ ἡμεῖς ἐκτυπούσαμε τοὺς
Τούρκους, ὁποὺ ἦτον ἀπὸ τὸ ἕνα
μέρος καὶ τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὸ
ἄλλο μέρος. Τοὺς ἐκτύπησαν τοὺς
1.000. Ἐσκότωσαν μιὰ πενηνταριὰ
ἀπ᾿ αὐτούς, καὶ πολλοὶ λαβωμένοι,
καὶ πολλὰ ἄλογα. Ἔπειτα ἦλθε καὶ
τὸ μεγάλο σῶμα τῶν Τουρκῶν μὲ
τὰ φορτώματα ἕως 600 μουλάρια
καὶ ἄλογα μὲ τοὺς πεζοὺς καὶ
καβαλλαραίους. Τὰ φορτώματα
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τὰ εἶχαν εἰς τὴν ἄκρη. Οἱ Ἕλληνες,
ὁποὺ εἶχα στείλει εἰς βοήθειαν τοῦ
Νταγρέ, τοὺς ἔφερναν πολεμώντας
ἀποπίσω
κατάκαμπα.
Κάμνει
γιουρούσι
καὶ
ἡ
περασμένη
καβαλλαριὰ καὶ ἡ ἀπέραστη.
Σκοτώνουν 80 καβαλλαραίους,
καὶ ὅλα τὰ φορτώματα μένουν
εἰς τὴν ἐξουσία τῶν Ἑλλήνων. Οἱ
Ἕλληνες ἐδόθησαν εἰς τὰ λάφυρα,
καὶ ἐγλύτωσαν οἱ Τοῦρκοι, διότι
δὲν τοὺς ἐπῆραν κυνηγώντας.
Ἐπάσχισα μὲ τὸ σπαθί, μὲ τὲς
κολακεῖες διὰ νὰ τοὺς κινήσω, πλὴν
δὲν ἄκουαν, καὶ ἔτζι ἐγλύτωσαν
οἱ Τοῦρκοι. Εἰς αὐτὸν τὸν πόλεμον
Τοῦρκοι ἦσαν 6.000, οἱ περισσότεροι
καβαλλαραῖοι,
Ἕλληνες
ἦσαν
1.000, ὅλοι Καρυτινοί. Ἐλαβώθη
ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κεχαγιάμπεη,
Ἕλληνες δύο μόνον ἐσκοτώθησαν
καὶ δύο τρεῖς λαβωμένοι. Οἱ Τοῦρκοι
120 σκοτωμένοι καὶ χωριστὰ οἱ
λαβωμένοι. Οἱ Τοῦρκοι πλέον
δὲν ἐβγῆκαν ἀπὸ τὰ τείχη τῆς
Τριπολιτζᾶς, ἦτον ἡ ὕστερή τους
φορά· ἐπολεμοῦσαν ἀπὸ τὰ τείχη,
ἀπελπίσθησαν διὰ νὰ εὕρουν
πλέον ζωοτροφίας. Εἰς τὰς 10 – 15
Αὐγούστου ἔγινε αὐτὸς ὁ πόλεμος,
ἕνας μήνας πρὶν νὰ παρθεῖ ἡ
Τριπολιτζά.
Ἐπῆγα μία νυκτιὰ καὶ ἔπιασα τοῦ
Μαντζαγρᾶ. Ἐκάμαμε χαντάκια,
καὶ ἔκαμα καὶ ἦλθε ὁ Δημητράκης
Δεληγιάννης μὲ τὸ σῶμα του καὶ
ἔπιασε αὐτὸ τὸ χωριό, 10 λεπτὰ
μακριὰ ἀπὸ τὴν Τριπολιτζά. Τὰ
Τούρκικα ἄλογα ἄρχισαν νὰ
ἀποσταίνουν, διότι δὲν εἶχον
πλέον νὰ φάγουν. Ἔστειλα τὸν
Γενναῖον καὶ ἐμάζωξε Τζακωνίτες
καὶ Ἁγιοπετρίτες καὶ τοὺς ἔσμιξε μὲ
τὸν Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο καὶ
Γεωργάκη Τζάκωνα κι ἔπιασαν τὴν
Βουλιμήν· δὲν φθάνει τὸ κανόνι ἐκεῖ·
παρομοίως ἔστειλα τὸν Κεφάλα μὲ
Μεσσηνίους κατὰ τὸν Ἅγιον Σώστη
καὶ ἐταμπουρώθη, καὶ ἔτζι δὲν
τοὺς ἀφήναμε μὲ τελειότητα νὰ
σπαράξουν πλέον. Οἱ Ἀρβανίτες
ἄρχισαν νὰ ἔχουν ὁμιλίες μὲ ἡμᾶς.
Αὐτοὶ ἦτον 3.000 καὶ ἐκείνη ἦτον
ἡ δύναμις τῆς τουρκικῆς φρουρᾶς.
Μὲ ἐπρόβαλαν νὰ τοὺς ἀφήσω ν᾿
ἀπεράσουν καὶ τοὺς ὑποσχέθηκα,
τοὺς μὲν Τούρκους ἐντοπίους νὰ
τοὺς ἀφήσομε χωρὶς τὰ ἄρματά τους
καὶ τοὺς Ἀρβανίτας μὲ τὰ ἄρματά
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τους. Ὁμίλησα μὲ τοὺς ἄρχοντας,
μὲ τὸν Μαυρομιχάλη πρῶτα καὶ
ἔπειτα ἔδωσα λόγον τιμῆς εἰς τοὺς
Ἀρβανίτες διὰ νὰ ἀναχωρήσουν.
Κατὰ τὸν Ἰούνιον μήνα, ὅταν
πολιορκούσαμεν τὴν Τριπολιτζά,
ἐσήκωσα
ἀπὸ
τὰ
Ντερβένια
τὸν μακαρίτην Πάνο. Ὁ Πάνος,
ὁ Ὑψηλάντης, ὁ Γενναῖος, ὁ
Ἀποστόλης ἦτον εἰς τὰ Βασιλικά,
ἐπαρχία τῆς Κορίνθου, διότι τοὺς
εἶπαν ὅτι ἦλθαν Τοῦρκοι.
Τὸ στράτευμα 700, μὲ τὸν
Ὑψηλάντην ἀπὸ τὴν Ἁγία Εἰρήνη
ἀγνάντευαν τὸν στόλο ποὺ καίγει
τὸ Γαλαξίδι. Ὅταν ἐπολιορκούσαμε
στενὰ τὴν Τριπολιτζά, ἔβγαιναν ἔξω
οἱ πολιορκημένοι, στὸν πόλεμο τοὺς
πιάναμε, μεταξὺ αὐτῶν ἐπιάσθη
ὁ Χατζῆ Χρίστος, ὁ Κότζος. Οἱ
Βούλγαροι ἦτον σεΐζηδες, ὡς 200
ἐπιάσαμεν, ἦτον χριστιανοί.
Ἐν ταὐτῷ ἄρχισαν οἱ Ἀρβανίτες
νὰ πραγματεύονται. – Ἦτον ἕνας
γραμματικὸς μὲ τοὺς Ἀρβανίτες,
γραμματικὸς τοῦ Βελήμπεη καὶ
Ἀλμάσμπεη. Αὐτὸς ἔκαμνε τὸν
μεσίτη μὲ τοὺς Ἀρβανίτες νὰ τοὺς
βγάλομεν. Οἱ ἐπίλοιποι Τοῦρκοι
μανθάνοντας τὸ τραττάτο, ἠθέλησαν
νὰ πάρουν μέρος καὶ αὐτοί.
Ἐβγαίνανε εἰς ἕνα μέρος, ἐπήγαινε
ὁ Πετρόμπεης, ὁ Ἀναγνώστης
Ντεληγιάννης, Κρεβατᾶς καὶ ἄλλοι,
καὶ τοὺς ἐλέγαμε, νὰ ἀφήσουν τ᾿
ἄρματα καὶ νὰ τοὺς μπαρκάρομε
ὅπου θέλουν. Ἐκεῖνοι ἔλεγαν: «Ὄχι,
μὲ τ᾿ ἄρματά μας». Στέλνουμε στοὺς
Ἀρβανίτες, διὰ νὰ ἐμπιστευθοῦν
νὰ ἐβγοῦν, τὸν Κολιόπουλο ὡς
ἐνέχυρον. Βλέποντες οἱ Ἕλληνες, ὅτι
θὰ πέσει ἡ Τριπολιτζά, ἐμαζώχθηκαν
20.000 (22 Σεπτεμβρίου). Καθὼς
ἐδοκίμασαν
οἱ
Ἀρβανίτες
νὰ
φύγουν, ἐπήδησαν οἱ Ἕλληνες μέσα
ἀπὸ τὴν τάπια τοῦ σαραγιοῦ. Οἱ
Ἀρβανίτες ἐβγῆκαν ἔξω, ἐπῆραν
τὸν Κολιόπουλο, ἐτράβηξαν κατὰ
τὸν Μύτικα ἕως 2.500. Μπαίνοντας
τ᾿ ἀσκέρι, ἔβαλα τελάλι νὰ μὴ
σκοτώσουμε
τοὺς
Ἀρβανίτες.
Ἐβγῆκαν ὡς 2.000 καὶ μέσα εἰς τὴν
Τριπολιτζά ἔκοβαν.
Τὸ ἄλογό μου ἀπὸ τὰ τείχη ἕως τὰ
σαράγια δὲν ἐπάτησε γῆ.
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ
Η Τριπολιτσά αποτελούσε το
κέντρο της τουρκικής διοίκησης

στον Μωριά. Όλοι οι Τούρκοι που
εκδιώχθηκαν απ’ τις γύρω περιοχές
τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης
είχαν καταφύγει εκεί. Επίσης, οι
θησαυροί της θα αποτελούσαν μία
σημαντική ένεση στο επαναστατικό
ταμείο. Για όλους αυτούς τους
λόγους η απελευθέρωσή της ήταν
σημείο-κλειδί για τον Αγώνα.
Η
ιδιοφυής
στρατηγική
του
Κολοκοτρώνη
λειτούργησε
καταλυτικά στην επίτευξή της.
Άμεσα αντιλήφθηκε το προφανές: οι
ολιγάριθμοι άτακτοι, χωρίς κανόνια
και σύνεργα πολιορκίας, δεν θα
μπορούσαν ούτε να κυκλώσουν
τα τείχη της Τριπολιτσάς, ούτε να
την εκπορθήσουν με έφοδο. Έτσι,
σε συνεργασία με τον Υψηλάντη
κατέστρωσαν ένα σχέδιο, βάση
του οποίου οι Έλληνες ξεκινώντας
από τα ορεινά θα στρατοπέδευαν
κλιμακωτά όλο και πιο κοντά στην
πόλη. Οι Τούρκοι ήταν απαραίτητο
να πραγματοποιούν εξόδους για να
συλλέγουν από την περιφέρεια τα
προς το ζην. Σε αυτές τις εξόδους οι
Έλληνες διενεργούσαν ενέδρες, με
αποτέλεσμα να τους φθείρουν και
να τους δημιουργούν επισιτιστικό
πρόβλημα. Έτσι, σταδιακά τα
επαναστατικά στρατεύματα σαν
θηλιά έσφιγγαν την πόλη, έως
ότου μετά την μάχη της Γράνας
οι πολιορκιμένοι ουσιαστικά δεν
μπορούσαν καθόλου να εξέλθουν.
Με λίγα λόγια ο Κολοκοτρώνης
μετέτρεψε τα μειονεκτήματα του
στρατεύματός του σε πλεονεκτήματα
και έκανε πολιορκία ουσιαστικά
αμυνόμενος, εφαρμόζοντας τον
αγαπημένο του κλεφτοπόλεμο, στον
οποίο σαφώς υπερτερούσε. Ο Γέρος,
επίσης, σχεδίασε τις νικηφόρες
μάχες που δόθηκαν γύρω απ’ την
πολιορκούμενη πόλη (Βαλτέτσι,
Δολιανά, Γράνα, κλπ.).
Όταν οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς
άρχισαν
να
εξαντλούνται
ο
Κολοκοτρώνης πέρασε στο επόμενο
στάδιο της τακτικής του. Δεδομένου
ότι οι περισσότεροι Τούρκοι ζούσαν
στα ίδια χωριά και γειτονιές με
τους επαναστάτες, οι τελευταίοι
κατόρθωναν να μπαινοβγαίνουν
ελεύθερα στην πόλη για εμπόριο και
κοινωνικές επαφές. Ο Κολοκοτρώνης,
έτσι, είχε παντού μάτια και αυτιά.
Σε μια τέτοια περίσταση, άλλωστε,
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έγινε και η τελική είσοδος των
Ελλήνων στην Τριπολιτσά.
Προηγουμένως, ο σοφός Στρατηγός
είχε φροντίσει να εξουδετερώσει
τους Αλβανούς, που αποτελούσαν

το πιο αξιόμαχο τμήμα των
κλεισμένων.
Εκμεταλλευόμενος
τις προσωπικές γνωριμίες, αλλά
και την γνώση του ψυχισμού
τους έκανε ξεχωριστές συμφωνίες

μαζί τους, αποδυναμώνοντας και
διχάζοντας τον αντίπαλο. (https://
cognoscoteam.gr/)

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
Η Μπουμπουλίνα, κόρη του Υδραίου
πλοιάρχου Σταυριανού Πινότση και
της επίσης υδραίας Σκεύως Κοκκίνη,
καταγόταν από εφοπλιστική οικογένεια.
Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1771. Στα
17 της παντρεύτηκε τον Σπετσιώτη
πλοίαρχο Δημήτριο Γιάννουζα, από τον
οποίο ονομάζετε και Δημητράκαινα.
Το 1797, ο σύζυγός της σκοτώθηκε σε
συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές και η
Λασκαρίνα σε ηλικία 26 ετών μένει χήρα
με τρία παιδιά. Το 1801 παντρεύτηκε σε
δεύτερο γάμο τον Σπετσιώτη καραβοκύρη
Δημήτριο Μπούμπουλη και έγινε έκτοτε
γνωστή ως Μπουμπουλίνα (η γυναίκα
του Μπούμπουλη). Και ο δεύτερος
σύζυγός της σκοτώθηκε σε σύγκρουση
με Αλγερινούς πειρατές το 1811, μεταξύ
Μάλτας και Ισπανίας. Μαζί του απέκτησε
τρία παιδιά.
Με την περιουσία του συζύγου της,
που ξεπερνούσε τα 300.000 τάλληρα,
η Μπουμπουλίνα ασχολήθηκε με τα
ναυτιλιακά κι έγινε μέτοχος σε διάφορα
σπετσιώτικα πλοία. Όμως, το 1816 οι
Οθωμανοί επιχείρησαν να κατάσχουν
την περιουσία της, επειδή τα πλοία του
συζύγου της μετείχαν υπό ρωσική σημαία
στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1806.
Με τη μεσολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή
στην Κωνσταντινούπολη Στρογκάνωφ
και της μητέρας του Σουλτάνου Βαλιντέ
κατόρθωσε να διασώσει την περιουσία της.
Στην
Κωνσταντινούπολη
φαίνεται
ότι μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το
1819, αλλά το γεγονός αμφισβητείται,
καθώς είναι γνωστό ότι η οργάνωση δεν
έκανε ποτέ μέλη της, γυναίκες. Μόλις η
Μπουμπουλίνα επέστρεψε στις Σπέτσες
διέταξε τη ναυπήγηση του πλοίου
«Αγαμέμνων», για το οποίο δαπάνησε
25.000 δίστηλα. Με μήκος 48 πήχεις
(περίπου 34 μέτρα) και εξοπλισμένο με 18
κανόνια, ο «Αγαμέμνων» καθελκύστηκε το
1820 και ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που
έλαβε μέρος στην Επανάσταση.
Ο Εθνικός Ξεσηκωμός βρήκε την
Μπουμπουλίνα «πεντηκοντούτιδα, ωραίαν,
αρειμάνιον ως αμαζόνα, επιβλητικήν
καπετάνισσαν, προ της οποίας ο άνανδρος
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ησχύνετο και ο ανδρείος υπεχώρει», όπως
τη σκιαγράφησε ο δημοσιογράφος και
ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων. Ξόδευε
την περιουσία της, όχι μόνο για τη
διατήρηση των πλοίων της, αλλά και για τα
στρατεύματα στην ξηρά. Συμμετείχε με το
πλοίο της «Αγαμέμνων» στον αποκλεισμό
του Ναυπλίου και ανεφοδίασε με δικές
της δαπάνες τους υπερασπιστές του
Άργους. Σε μια έφοδο των Τούρκων υπό
τον Κεχαγιά Μπέη σκοτώθηκε ο γιος της
Ιωάννης Γιάννουζας. Στη συνέχεια έλαβε
μέρος στον αποκλεισμό της Μονεμβασίας,
στην πολιορκία και την άλωση του
Ναυπλίου και της Τριπόλεως, στην οποία
εισήλθε πάνω σε λευκό ίππο και έσωσε τα
χαρέμια του Χουρσίτ Πασά από τη μήνη
των πολιορκητών.
Μετά την άλωση του Ναυπλίου, το
Νοέμβριο του 1822, η Μπουμπουλίνα
εγκαταστάθηκε στην πόλη (έδρα της
προσωρινής κυβέρνησης), όπου έζησε έως
τα μέσα του 1824. Εκδιώχθηκε από το
Ναύπλιο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου, όταν πήρε το μέρος του
φυλακισμένου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
με τον οποίο είχε συγγενέψει, από το
γάμο της κόρης της Ελένης με τον γιο
του Πάνο. Οι κυβερνητικοί σκότωσαν τον
γαμπρό της και από την ίδια αφαίρεσαν το
κομμάτι γης που της είχαν δώσει για τις
υπηρεσίες της στον Αγώνα.

Έτσι, η Μπουμπουλίνα επέστρεψε
πικραμένη
στις
Σπέτσες
και
εγκαταστάθηκε στο σπίτι του δεύτερου
συζύγου της, μόνη με τα υπολείμματα
της περιουσίας της, μέχρι το τέλος της
ζωής της, που δεν άργησε να έλθει. Τον
Μάιο του 1825 ο γιος της Γεώργιος
Γιάννουζας κλέφτηκε με την Ευγενία
Κούτση, κουνιάδα του ετεροθαλούς
αδελφού της Μπουμπουλίνας, Λάζαρου
Όρλοφ. Ο Όρλοφ, συνοδευόμενος από
μέλη της οικογένειας Κούτση, πήγε στο
σπίτι της Μπουμπουλίνας σε αναζήτηση
της Ευγενίας. Στη λογομαχία που
ακολούθησε, κάποιος πυροβόλησε και
χτύπησε στο μέτωπο την Μπουμπουλίνα,
που έπεσε νεκρή (22 Μαΐου). Δεν έχει
διαλευκανθεί αν ήταν τυχαίο περιστατικό
ή δολοφονία. Τα οστά της εναποτέθηκαν
στον ιδιόκτητο ναΐσκο του Αγίου Ιωάννου.
Το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας στις
Σπέτσες είναι σήμερα μουσείο.
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ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ «Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ»
Στις 27 Μαΐου του 1821, στον όρμο της
Ερεσού, ο Παπανικολής πυρπολεί το
οθωμανικό δίκροτο.
Η πυρπόληση δίνει την αφορμή για τη
σφαγή Μυτιληνιών χριστιανών, γνωστή σαν
το «μεγάλο τζουλούσι». Λίγες μέρες μετά,
στις 3 – 4 Ιουνίου του 1821 πυρπολείτε η
πόλη των Κυδωνιών, το γνωστό Αϊβαλί,
έδρα της Ακαδημίας Κυδωνιών, μήτρας
του Ελληνικού Διαφωτισμού.
Όσοι από τους 35.000 κατοίκους του
σώζονται από τη σφαγή, φορτώνονται σε
καράβια Αϊβαλιωτών αλλά και Ψαριανών
επαναστατών που σπεύδουν σε βοήθεια
και φεύγουν για τα νησιά. Στα Ψαρά, στις
Κυκλάδες όπου συγκροτούν το Τάγμα
Κυδωνιαίων και φυσικά στο Μοριά όπου
συμμετέχουν στην επανάσταση.
Ανάμεσα στους τελευταίους η Πανωραία
Χατζηκώστα, η Χατζηκώσταινα. Η χήρα
του Αϊβαλιώτη άρχοντα που χάνει τα πάντα,
άντρα, παιδιά και περιουσία. Και φτάνει,
πρόσφυγας, ορφανή, άστεγη, πάμφτωχη,
βρώμικη στο Ναύπλιο ζητιανεύοντας για
λίγα ψίχουλα που θα της επέτρεπαν να
ζήσει. Κι ένα ασημένιο δαχτυλίδι στο χέρι,
ότι της απέμεινε από την παλιά της ζωή στο
Αϊβαλί. Πριν γίνει… η «Ψωροκώσταινα».
Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές και
ιδιαίτερα έρευνα δημοσιευμένη στο
περιοδικό «Κυδωνιατικός Αστέρας» του
Ευάγγελου Δαδιώτη, μέλους της διοίκησης
του ιστορικού προσφυγικού σωματείου
«Ένωση Κυδωνιατών» η γυναίκα αυτή
στο Ναύπλιο μάζεψε και πήρε υπό την
προστασία της σε ένα εγκαταλειμμένο από
τους Οθωμανούς σπίτι τα ορφανά παιδιά
που είχαν συρρεύσει στην πολιτεία. Για να
θρέψει αυτά και όχι μόνο για να επιβιώσει
αυτή, γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και

ζητιάνευε.
Το 1826, με τον Ιμπραήμ να πολιορκεί το
Μεσολόγγι, στην πλατεία του Ναυπλίου
πραγματοποιήθηκε έρανος προκειμένου να
υποστηριχθούν οι πολιορκιμένοι. «Ποιος
έρανος όμως και από ποιους; Μάταια
ζητούσαν από τον πολύπαθο λαό να βάλει το
χέρι στην τσέπη. Δεν είχε απομείνει τίποτα.
Τότε μέσα από τον κόσμο ξεπρόβαλε η
Πανωραία Χατζηκώστα. «Δεν έχω τίποτα
άλλο από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι κι
αυτό το γρόσι, αυτά τα τιποτένια προσφέρω
στο μαρτυρικό Μεσολόγγι’ είπε στην
ερανική επιτροπή» αναφέρει ο Δαδιώτης.
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, σε
μια συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάποιος

λέγεται πως παρομοίασε το νεοελληνικό
κράτος με την «Ψωροκώσταινα». Ο
συσχετισμός αυτός άρεσε και έμεινε. Η
Αϊβαλιώτισσα αρχόντισσα που ορφανεμένη
ζητιάνευε για να ταΐσει τα ορφανά παιδιά
του αγώνα, η γυναίκα της απόλυτης
ανέχειας που προσέφερε τα πάντα στον
αγώνα, έγινε το προσωνύμιο του Ελληνικού
κράτους. Ως κράτος φτωχό, που βασίζεται
περισσότερο στην προσφορά των κατοίκων
του παρά στη σωστή και επιστημονική
οργάνωση και διαχείριση των εσόδων του.
Η «Ψωροκώσταινα» έμεινε. Η Πανωραία
Χατζηκώστα ξεχάστηκε.
(https://www.el.gr/ethnos/psorokostaina)

1821 ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Θανάση Παπαρήγα
Η
επανάσταση
του
1821
είχε
εθνικοαπελευθερωτικό μα και κοινωνικό
χαρακτήρα.
Βεβαίως,
η
αστική
ιστοριογραφία προβάλλει κυρίως τον
εθνικοαπελευθερωτικό της χαρακτήρα,
δηλαδή την εναντίωσή της στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, αποσιωπώντας το κοινωνικό
της περιεχόμενο γιατί κάτω από το «εθνικό»
συγκαλύπτει τα διαφορετικά ταξικά
συμφέροντα στην καπιταλιστική κοινωνία
η οποία δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε
ως αποτέλεσμα της επανάστασης. Στην
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εξέλιξη της επανάστασης υπήρξαν και
εμφύλιες συγκρούσεις. Συνήθως αυτές
αποδίδονται από την αστική ιστοριογραφία
στην «κατάρα της φυλής». Μόνο που αυτή
η άποψη είναι αντιιστορική, αφού ερμηνεύει
ένα κοινωνικό φαινόμενο, και μάλιστα
στη διάρκεια της εξέλιξης της κορυφαίας
πράξης για το πέρασμα από ένα κατώτερο
κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό σε ένα
ανώτερο, βουλησιαρχικά, πέρα και έξω
από τις ταξικές σχέσεις και τα συμφέροντα
των δυνάμεων που έπαιρναν μέρος στην

επανάσταση. Ακριβώς, λοιπόν, τις εμφύλιες
συγκρούσεις κατά την επανάσταση του
1821, τις αιτίες τους και τα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν θα παρακολουθήσουμε
στη συνέχεια. Το κείμενο που ακολουθεί
είναι εκτενή αποσπάσματα από άρθρο
του αξέχαστου συντρόφου μας Θανάση
Παπαρήγα, ένα μικρό δείγμα της
πνευματικής κληρονομιάς που μας άφησε,
ως δημοσιογράφος, ιστορικός, ερευνητής
και συγγραφέας. Το άρθρο δημοσιεύτηκε
στην ΚΟΜΕΠ, τεύχος 1/2001 απ’ όπου
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και αναδημοσιεύονται τα αποσπάσματα.
Για διευκόλυνση των αναγνωστών και λόγω
του μεγάλου όγκου του προσθέσαμε τους
υπότιτλους στο κείμενο.
Όπως είναι γνωστό, ο επαναστατικός
πόλεμος του 1821 συνοδεύτηκε σε
πολλές φάσεις του από εκτεταμένους και
συχνά αιματηρούς εμφυλίους πολέμους.
Οι πόλεμοι αυτοί αντανακλούσαν τις
αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ακόμη
υπό διαμόρφωση νεοελληνικής κοινωνίας
σε μια συγκεκριμένη της φάση αλλά και
σε μια συγκεκριμένη της ιστορική στιγμή:
Τη στιγμή της πορείας προς τη δημιουργία
του εθνικού κράτους. Οι πόλεμοι αυτοί
περιείχαν και ήταν φυσικό να περιέχουν
τη σφραγίδα των γενικών συνθηκών της
εποχής. Οι συνθήκες αυτές συγκεκριμένα
ήταν:
1. Η διάλυση του φεουδαρχικού κράτους
και η γενική (όσο και ασυγκράτητη) τάση
προς την επικράτηση της αστικής κοινωνίας.
Βέβαια, εδώ απαιτείται και μια «διευκρίνιση
μέσα στη διευκρίνιση»: Στην ελληνική
περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τη
διάλυση του ανατολικού - με την έννοια του
συγκεντρωτικού φεουδαρχικού - κράτους
και η πορεία προς την επικράτηση της
αστικής κοινωνίας γίνεται με ειδικό, τοπικό,
«βαλκανικό» τρόπο. Ο τελευταίος έχει σαν
πυρήνα του την προσπάθεια δημιουργίας
χωριστού εθνικού κράτους σαν νέας
μορφής αστικής κοινωνικής οργάνωσης της
περιοχής.
2. Ύπαρξη ισχυρών αναχρονιστικών
υπολειμμάτων «ανατολικού» τύπου, σε μια
ανήσυχη και αντιφατική συνύπαρξη και
σύμπλευση με στοιχεία υπερσύγχρονα για
την εποχή και όχι πάντα λιγότερο ισχυρά.
Ένα παράδειγμα που έχει περάσει μάλλον
απαρατήρητο: Σε μια απομακρυσμένη
και ακριανή περιοχή, ως πριν μερικούς
μήνες απλή επαρχία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, εμφανίζεται το πιο
εμπεριστατωμένο πολιτικό καθεστώς της
τότε Ευρώπης.
3. Απαρχές της υποδεέστερης, εξαρτημένης
θέσης του ελληνικού καπιταλισμού
στο σύστημα των σχέσεων μεταξύ των
ιμπεριαλιστικών κρατών.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες του ελλαδικού
χώρου
Οι γενικές αυτές συνθήκες εμφανίζονταν
συγκεκριμένα με όρους που βάρυναν πολύ
στους εμφυλίους πολέμους. Τους όρους
αυτούς μπορούμε να τους συνοψίσουμε (με
μεγάλο, ασφαλώς, ποσοστό ανοχής) στα
εξής σύνολα:
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1. Χαμηλός βαθμός εθνικής ολοκλήρωσης.
Το γεγονός ότι ο παράγων αυτός έπαιξε
πολύ σοβαρό ρόλο στους εμφυλίους
πολέμους φαίνεται πολύ καθαρά και
μόνο από τις συγκρούσεις του τύπου
«Ρουμελιώτες
εναντίον
Μοραϊτών».
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για
φυσιολογική κατάσταση, που δείχνει ότι η
αστική κοινωνία βρίσκεται ακόμη στη φάση
της πρώτης διαμόρφωσής της.
2. Αντιφατική κατάσταση και διάρθρωση
των κυριάρχων δυνάμεων. Η Επανάσταση
του ‘21 γίνεται σε γενικές ιστορικές συνθήκες
όπου η μόνη βιώσιμη επαναστατική και
προοδευτική δύναμη είναι η αστική τάξη.
Σε αυτήν ανήκουν τόσο η ηγεσία της
Επανάστασης όσο και ο χαρακτήρας της
σφραγίδας που μπαίνει στα προβλήματά
της. Ωστόσο, ο όρος «αστική τάξη» καλύπτει
μια πραγματικότητα ιδιαίτερα πολύπλοκη
και γεμάτη ασυνέχειες ή και αντιθέσεις.
Σε αυτήν ανήκουν οι πανίσχυροι και, για
την εποχή και την περιοχή, γιγαντιαίοι
εφοπλιστικοί όμιλοι, οι αστοί -γαιοκτήμονες,
που βαθμιαία δημιουργούνται και,
ταυτόχρονα, διαλύονται στις συνθήκες
της αποσύνθεσης της αναχρονιστικής
οθωμανικής γαιοκτησίας, τα στοιχεία της
πολιτικής και διοικητικής αριστοκρατίας
που έχουν κατακτήσει θέσεις σε αυτό που
έχει ονομαστεί «δοσιματική διοίκησις»,
ένας ολόκληρος και ιδιαίτερα πολυάριθμος
κόσμος από βιοτέχνες επιχειρηματίες και
μικρούς και μεσαίους εμπορευόμενους, ο
οποίος, στις παραμονές της 25ηςΜάρτη,
«βαδίζει από καταστροφή σε καταστροφή»,
μέσα στην καταλυτική οικονομική κρίση
που έχει δημιουργήσει η λήξη των
Ναπολεόντειων Πολέμων. Οι δυνάμεις
αυτές κάθε άλλο παρά ταυτίζονται πλήρως
μεταξύ τους. Δε βρίσκονται όλες στον ίδιο
βαθμό αστικοποίησης. Από την άποψη
αυτή, οι πιο προωθημένοι είναι οι πάσης
φύσεως πλοιοκτήτες και οι πάσης φύσεως
έμποροι, αν και αυτοί επίσης χωρίζονται
μεταξύ τους από σοβαρές αντιθέσεις.
Αντίθετα, στους αστούς - γαιοκτήμονες
και, ακόμη περισσότερο, στο στοιχείο
της διοικητικής αριστοκρατίας, το βάρος
των αναχρονιστικών στοιχείων είναι πολύ
ισχυρότερο. Τα διάφορα αυτά τμήματα
διαφέρουν από την άποψη της οικονομικής
επιφάνειας (π.χ. οι πρόκριτοι της
Πελοποννήσου, ήδη από πρώτα ιδιαίτερα
πλούσιοι, έχουν πλουτίσει παραπέρα
από την οικειοποίηση των περιουσιών
των τοπικών πασάδων, που επίσης ήταν
ιδιαίτερα πλούσιοι, ενώ οι πρόκριτοι
της Ρούμελης στηρίζονται ιδιαίτερα σε

πολιτικές λειτουργίες). Διαφέρουν ακόμη
και από την έλλειψη μιας πληρέστερα
διαμορφωμένης εθνικής αγοράς, που
δείχνει τις δυσκολίες επικοινωνίας
μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Τα πιο
προωθημένα στοιχεία έχουν δεσμούς πιο
πολύ με το εξωτερικό παρά με την ίδια
τη χώρα. Οι διαφορές αυτές δεν είναι
ακαδημαϊκές αλλά έχουν σοβαρότατες
συνέπειες και επιπτώσεις. Ανάμεσα
στους εφοπλιστές, τους ιδιόμορφους
γαιοκτήμονες και τους εκπροσώπους της
διοικητικής αριστοκρατίας είναι φανερό ότι
υπάρχει πολύ έντονη «ιστορική ώσμωση»:
Ολοι τους έχουν από καιρό στραφεί προς
την αστική εξέλιξη μέσω της εμπορικής
δραστηριότητας. Αυτό εξηγεί και την έντονη
τάση προσέγγισης και συμπαράταξης που
τους διακρίνει και που θα φανεί καθαρά στην
Επανάσταση. Μεταξύ τους, όμως, υπάρχουν
και διαφορές. Οι πλούσιοι εφοπλιστές
βλέπουν τη γη σαν χώρο επένδυσης των
κεφαλαίων τους και εξόδου από την
οικονομική κρίση, αφού ο βιομηχανικός
τομέας τους είναι κλειστός (ή, σωστότερα,
κλεισμένος). Τα υπόλοιπα στοιχεία των
κυριάρχων τάξεων, όμως, βλέπουν τη γη
σαν δική τους και δεν έχουν διάθεση να
την παραχωρήσουν σε άλλους. Αυτό κάνει
το συνασπισμό των μεγαλοεφοπλιστών
και των μεγαλοπροκρίτων ασταθή και
γεμάτο αντιθέσεις, πράγμα που οδηγεί
σε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Πέρα από
αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν και τα
προβλήματα της γενικότερης ιστορικής
διαμόρφωσης των κυριάρχων τάξεων:
Μέσα στα πλαίσια μιας ακόμη χαμηλής
εθνικής ολοκλήρωσης, της επίδρασης των
παραδόσεων της οθωμανικής διοίκησης,
κλπ. οι ενέργειες και οι βλέψεις μερικών
τμημάτων των κυριάρχων τάξεων όχι μόνο
στρέφονται ευθέως ενάντια στα συμφέροντα
των υπολοίπων αλλά, καμιά φορά, θέτουν σε
κίνδυνο την ίδια την Επανάσταση.
3. Ο ρόλος της «πολεμικής αριστοκρατίας».
Ένα από τα χαρακτηριστικά της
Επανάστασης ήταν η ύπαρξη σχετικά
ισχυρών και ετοιμοπόλεμων παραδοσιακών
ή άτακτων (δε θεωρούμε ταυτόσημες
τις δυο έννοιες) στρατιωτικών δυνάμεων
που προέρχονταν από λειτουργίες του
προηγουμένου καθεστώτος. Οι δυνάμεις
αυτές προέρχονταν από τη σύγκλιση
δυο παραγόντων: Ο ένας ήταν αυτό που
σήμερα θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε
«σύστημα αυτοάμυνας», που δημιουργείται
βαθμιαία στους κόλπους της αγροτιάς
κυρίως και έμεινε στην Ιστορία με το όνομα
«κλέφτες». Ένας άλλος ήταν ο στρατιωτικός
μηχανισμός που δημιούργησαν βαθμιαία
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στα χρόνια της Αυτοκρατορίας η Υψηλή
Πύλη και οι τοπικοί πασάδες για τη
διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων.
Όσο δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις
για το επαναστατικό άλμα, οι δυο αυτοί
μηχανισμοί
αλληλοαντιπαρατίθενται
αλλά, ταυτόχρονα, αλληλοταυτίζονται
(ή, σωστότερα, αλληλοδιαπερνώνται),
καθώς τμήματά τους μόνιμα περνούν
εναλλακτικά από τη μια κατάσταση στην
άλλη. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης,
η πολεμική αυτή μηχανή καλείται να
διαδραματίσει σοβαρό ρόλο. Επί κεφαλής
σημαντικών δυνάμεων, καλοί γνώστες
του πεδίου των επιχειρήσεων, κάτοχοι
αξιολόγων (και, καμιά φορά, μεγάλων)
στρατιωτικών ταλάντων, τα μέλη της
«πολεμικής αριστοκρατίας» αναλαμβάνουν
τη διεκπεραίωση των στρατιωτικών
καθηκόντων της Επανάστασης και, κυρίως,
του πιο σημαντικού: Της νικηφόρας
έκβασης του πολέμου. Οι δυνάμεις
που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν
(συντελούντων και των πολεμικών λαφύρων,
στρατιωτικών αποθεμάτων και άλλων υλικών
που περιήλθαν σε ελληνικά χέρια) δεν ήταν
μικρές και, ως το 1825, η στρατιωτική
κατάσταση φαίνεται ευνοϊκή.
Ωστόσο, όλα αυτά δε γίνονται χωρίς να
μπαίνει επί τάπητος το θέμα της κοινωνικής
θέσης αυτής της «πολεμικής αριστοκρατίας».
Η σημερινή θέση της χαρακτηρίζεται
από την απουσία οικονομικής βάσης
και από την απώλεια όσων διοικητικών
θέσεων κατείχε με την εξάλειψη της
οθωμανικής διοίκησης. Η επαναστατική
ανατροπή που προκαλεί η έκρηξη ήδη της
Επανάστασης στη διάρθρωση και τη θέση
της πολεμικής αυτής αριστοκρατίας δεν
πρέπει να υποτιμάται. Επί Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ο «κλέφτης» βγαίνει εκτός
των θεσμικών ορίων της κατεστημένης
κοινωνίας, γίνεται περιθωριακός. Στις
συνθήκες της Επανάστασης, ο «κλέφτης»
δεν είναι καθόλου περιθωριακός. Γίνεται
«στρατιωτικός», στοιχείο και αυτό της
κοινωνίας που πρέπει (και που απαιτεί) να
λαμβάνεται υπόψη όπως και όλα τα άλλα,
ανατροπή καθόλου μικρή στα πλαίσια των
σχέσεων της εποχής. Χωρίς να κινούνται,
κατ’ ανάγκην, από ένα ψυχρό και κυνικό
υπολογισμό, δεν είναι παράξενο ότι οι
εκπρόσωποι της πολεμικής αριστοκρατίας
ζητούσαν να αμειφθούν και να αναδειχτούν
για τους κάθε άλλο παρά μικρούς κινδύνους
τους οποίους διέτρεχαν και για τις υπηρεσίες
που προσέφεραν και που συχνά ήταν
αναντικατάστατες. Στις γενικές ιστορικές
συνθήκες της εποχής που εξετάζουμε,
μόνος ιστορικά ανοιχτός δρόμος για
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την ανάδειξή τους ήταν η αστικοποίηση,
δηλαδή, η ένταξή τους, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, στις γραμμές των ανερχομένων
τμημάτων των κυρίαρχων τάξεων. Και
αυτή ακριβώς η τάση εμφανίζεται αλλά
όχι χωρίς να προκαλέσει, όπως ήταν και
αναπόφευκτο, οξύ ανταγωνισμό με τους
ήδη κατεστημένους στις προνομιακές
θέσεις, τροφοδοτώντας τις εμφύλιες
συρράξεις. Έτσι, η αντίθεση «πολιτικών στρατιωτικών» θα είναι μια από τις κύριες
αιτίες (και, πάντως, κύριες μορφές) των
εμφυλίων πολέμων.
Η βαθύτερη ιστορική ταυτότητα της
«πολεμικής αριστοκρατίας»
Στους πολέμους αυτούς, η «πολεμική
αριστοκρατία» παίρνει μέρος με το δικό
της «πολεμικοαριστοκρατικό» τρόπο. Ο
τρόπος αυτός αποκαλύπτει και τη βαθύτερη
ιστορική ταυτότητα του στρώματος αυτού.
Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει:
- Την ανικανότητά του να διαχωριστεί
από τους αντιπάλους του, παρά τη μόνιμη
αντιπαράθεση με αυτούς. Εξ ου και το
κύμα των συνοικεσίων ή των απόπειρών
τους. Αυτό δε γίνεται χωρίς και πολιτικούς
υπολογισμούς (ανάγκη διατήρησης του
επαναστατικού μετώπου) αλλά η κύρια
αιτία του βρίσκεται σε γενικούς ιστορικούς
λόγους που είναι φυσικό οι πρωταγωνιστές
της Παλιγγενεσίας να μην μπορούν να
αντιληφθούν και να αναλύσουν.
- Την ανικανότητά του να γίνει από μόνο
του κυρίαρχη δύναμη και να διαχειριστεί τις
υποθέσεις της νέας κοινωνίας που γεννιέται.
Το στρώμα αυτό θα δείξει καθαρά την
ανικανότητά του αυτή (που είναι επίσης
παράγων υποδαύλισης των εμφυλίων
πολέμων) σε κάθε ευκαιρία. «Πρώτη ύλη»
των εκάστοτε κυβερνήσεων θα είναι πότε
οι εμποροναυτικοί των νησιών πότε οι
εκπρόσωποι της διοικητικής αριστοκρατίας,
κυρίως της Πελοποννήσου, ποτέ οι
στρατιωτικοί. Το βάρος και η επιρροή
του στρώματος αυτού συντελούν στη μη
δημιουργία τακτικών δυνάμεων - ένα τέτοιο
βήμα θα δημιουργούσε μια εντελώς νέα
κατάσταση στρατιωτικού καταμερισμού και
θα ανέτρεπε άρδην την ίδια την υπόστασή
του. Φορείς έντονα μισομεσαιωνικών
αντιλήψεων, βλέπουν, ιδιαίτερα στα
ανώτερα στρώματά τους, ευνοϊκά τις
απόψεις του κρατικού κατακερματισμού
προς όφελός τους. Σε πολλές περιπτώσεις,
δε φαίνεται να έχουν ακριβή επίγνωση της
ουσίας της ιστορικής επιχείρησης στην
οποία συμμετέχουν.
- Την πιο κοντινή του θέση στη μάζα
των εργαζομένων, στη συγκεκριμένη

περίπτωση, στην αγροτιά. Τα μέλη του
στρώματος αυτού προέρχονται, από άποψη
καταγωγής, από τον αγροτικό πληθυσμό.
Τραχείς και μισοάγριοι πολεμιστές, κατά
κανόνα εντελώς αναλφάβητοι, δε διαφέρουν
σε τίποτε από το μέσο τύπο του αγρότη
της εποχής. Η ομοιότητα δεν περιορίζεται
στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Πηγαίνει
βαθύτερα, στην πολιτική και ιδεολογική
διαμόρφωση. Στο στρώμα αυτό, βρίσκουν,
μεταξύ άλλων, έκφραση οι προλήψεις
και οι ιστορικές ανεπάρκειες αλλά και
το ριζοσπαστικό επαναστατικό πνεύμα
της αγροτικής μάζας. Δεν προσφέρεται,
βέβαια, σε αμφισβήτηση το ότι ένας
Μαυροκορδάτος γνώριζε τα διαχειριστικά,
πολιτικά, στρατηγικά και διπλωματικά
προβλήματα της Επανάστασης πολύ
νωρίτερα και πολύ καλύτερα από έναν
Κολοκοτρώνη. Δεν είναι, όμως, λιγότερο
γεγονός ότι ο Κολοκοτρώνης κινητοποίησε
τις μάζες για την απόκρουση του Δράμαλη
και ότι αυτός εξέδωσε την περίφημη
διακήρυξη του πολέμου με όλα τα μέσα για
τη σωτηρία της Επανάστασης, πράγμα που
ο Μαυροκορδάτος δε θα έκανε ποτέ.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι, στην
πραγματικότητα,
στενά
συνδεδεμένα
μεταξύ τους. Για να παίξει το ρόλο της, η
πολεμική αριστοκρατία έπρεπε ακριβώς
να μπορεί να αντιπαρατεθεί στην ιστορικά
στενή πλευρά της αστικής τάξης σαν
επαναστατικής δύναμης χωρίς να μπορεί
να αποχωριστεί από αυτή, να συνδέεται με
την αγροτιά και να μην καταλαβαίνει σε
βάθος τα προβλήματα της επανάστασης.
Στην πράξη, όλα δείχνουν ότι το στρώμα
αυτό έπαιξε, με όλες του τις ιδιομορφίες, το
ρόλο του «πληβειακού αστικού στοιχείου»,
του στοιχείου εκείνου που σπρώχνει την
αστικοδημοκρατική επανάσταση ως την
τελική της νίκη χωρίς να κατανοεί σε
βάθος την ουσία της, χωρίς να μπορεί
να διαχειριστεί μακροπρόθεσμα τα
προβλήματά της και χωρίς να μπορεί να
καρπωθεί άμεσα τους καρπούς της.
Όπως και αν έχει το πράγμα, η Επανάσταση,
στην πορεία της, προκάλεσε σημαντικές
ανακατατάξεις στις γραμμές του στρώματος
αυτού. Εντείνεται ακόμη περισσότερο και,
ως ένα βαθμό, εξ αρχής δημιουργείται η
διαφοροποίηση σε ανώτερο και κατώτερο
στρώμα, πράγμα που στηρίζεται, μεταξύ
άλλων, στην εισροή μεγάλων χρηματικών
μέσων (π.χ., δάνεια), αλλά και υποδαυλίζει
παραπέρα εμφυλίους πολέμους, καθώς
οι πολιτικές κορυφές χρησιμοποιούν το
δεύτερο ενάντια στο πρώτο. Επιφανής
εκπρόσωπος της πολεμικής αριστοκρατίας
και πρωταγωνιστική φυσιογνωμία της
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Επανάστασης ήταν ο Θ. Κολοκοτρώνης.
Άνθρωπος μεγάλων ικανοτήτων και όχι
μόνο στρατιωτικών, ο κατά καιρούς
τρομερός Γέρος του Μοριά, φαίνεται
να ήταν από τα πιο προωθημένα μυαλά
αυτής της κατηγορίας. Η εξέλιξη της
Επανάστασης θα αναδείξει και άλλες
ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, όπως
ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στρατιωτικό
μυαλό όχι κατώτερο, αλλά περιορισμένων
πολιτικών
οριζόντων,
ο
Μάρκος
Μπότσαρης, που επιμένει ακλόνητα στην
ανάγκη δημιουργίας τακτικού στρατού,
και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που γίνεται
ο εκφραστής των ακραίων αντιλήψεων του
μεσαιωνικού κρατικού κατακερματισμού.
Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων
Η έκρηξη της Επανάστασης δημιουργεί
σοβαρότατα διεθνή προβλήματα. Η ίδια
η Επανάσταση θέτει επί τάπητος άνευ
περιστροφών το θέμα της ακεραιότητας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακρογωνιαίο
λίθο της βρετανικής πολιτικής, ενώ, από την
άλλη, προκαλεί το ενδιαφέρον της Ρωσίας,
που έχει τον ακριβώς αντίθετο ακρογωνιαίο
λίθο. Εκτός από αυτό, η Επανάσταση
δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα.
Η Επανάσταση ξεσπά στην πιο ακατάλληλη
στιγμή: Ακριβώς όταν, στην Ευρώπη,
φαίνεται να έχει στερεωθεί η ιδιόμορφη
αντεπαναστατική στροφή που έχει φέρει
το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων.
Με άλλα λόγια, η Επανάσταση, εκτός
από την ακεραιότητα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, απειλεί και το Ευρωπαϊκό
STATUS QUO.
Είναι δυνατό να δεχτούμε ότι οι ξένες
δυνάμεις έμειναν αδιάφορες; Αυτό,
προφανώς, ήταν το μόνο που δεν ήταν
δυνατόν να συμβεί. Αντίθετα, οι ξένες
δυνάμεις αντέδρασαν αμέσως. Εκείνες με
τις οποίες συνδέεται κυρίως το ελληνικό
εμπορικό κεφάλαιο, η Αγγλία και η Γαλλία,
πολύ εχθρικά. Η Ρωσία κρατά εφεκτική
στάση αλλά με πολλούς κινδύνους.
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι οι εμφύλιοι
πόλεμοι είχαν τις αιτίες τους σε παράγοντες
που είχαν βαθιές ρίζες μέσα στην ελληνική
κοινωνία. Πέρα όμως από αυτό, οι ίδιες οι
βλέψεις των μεγάλων δυνάμεων της εποχής
απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και την προοπτική συγκρότησης ελληνικού
κράτους, έπαιξαν το ρόλο τους.
Για να καταλάβουμε τη βαθύτερη ουσία
του πράγματος, πρέπει να δούμε ποια ήταν
η πραγματική πολιτική των ξένων δυνάμεων
απέναντι στην Επανάσταση.
•
Η Ρωσία τη βλέπει σαν ένα
παράγοντα διάλυσης της Οθωμανικής
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Αυτοκρατορίας και την ευνοεί. Παράλληλα,
είναι επιφυλακτική απέναντί της για δυο
λόγους: Ο ένας είναι ότι δε θέλει να
προκαλέσει τις άλλες δυνάμεις και, ιδιαίτερα,
την Αγγλία. Ο άλλος είναι ότι, ακριβώς
επειδή πρόκειται για επανάσταση, τη νιώθει
σαν κίνδυνο για το καθεστώς του τσαρισμού
που ωθείται όλο και περισσότερο να γίνει ο
φύλακας της ευρωπαϊκής αντεπανάστασης.
•
Η Γαλλία αντιδρά εχθρικά αλλά
η πολιτική της δείχνει έντονα στοιχεία
ετεροκαθορισμού από την πολιτική των
άλλων δυνάμεων, ιδιαίτερα της Αγγλίας.
•
Η Αγγλία βλέπει την Επανάσταση
αρχικά
εχθρικά
σαν
υπονομευτή
της ακεραιότητας της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, που, για την Αγγλία,
αποτελεί προμαχώνα ενάντια στη Ρωσία.
Ωστόσο, η εχθρότητα της Αγγλίας
αποδεικνύεται πολύ σύντομα πολύ ασταθής
και ασυνεπής και ήταν αναγκαστικά έτσι.
Η Αγγλία, η οποία, ταυτόχρονα, παίζει
ενεργό ρόλο στην ανεξαρτησία της Νότιας
Αμερικής, αναγκαστικά κατανοεί τη
σημασία της ελληνικής ανεξαρτησίας για
τον ίδιο λόγο: Γιατί δημιουργεί νέες αγορές
για τη βρετανική βιομηχανία. Από την
άλλη, η βρετανική πολιτική ηγεσία γρήγορα
καταλαβαίνει ότι η Ελληνική Ανεξαρτησία
είναι, ούτως ή άλλως, αναπόφευκτη και θα
γίνει οπωσδήποτε. Θα γίνει ακόμη και αν,
με κάποιο τρόπο, νικήσει στρατιωτικά ο
σουλτάνος - τι αξία έχει μια στρατιωτική
νίκη σε μια χώρα έτσι και αλλιώς
ακυβέρνητη; Έτσι, από το 1822 κιόλας,
η στάση του Λονδίνου αρχίζει να αλλάζει
και ιδιαίτερα όταν στην εξουσία έρχεται ο
Κάνινγκ, γνωστός και από το ρόλο του στη
Νότια Αμερική. Αλλάζει, όμως, με την εξής
έννοια: Αφού η κατάληξη είναι αναπόφευκτη
και μπορεί να είναι και ωφέλιμη, δεν υπάρχει
λόγος η Αγγλία να αντιτίθεται. Πρέπει,
όμως, να γίνει με τρόπο όσο το δυνατόν
πιο επωφελή. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει
σαν ενέργεια παραχώρησης της Αγγλίας
και όχι σαν κατάκτηση των Ελλήνων.
Έτσι, το νέο κράτος θα είναι εξαρτημένο
ακόμη περισσότερο από την ούτως ή άλλως
κοσμοκράτειρα Αγγλία. Πράγμα που,
πέραν των πολλών άλλων, θα σημαίνει και
εξασφάλιση των Επτανήσων, που ανήκουν
όχι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά
στην Αγγλία και που η τελευταία δεν έχει
καμία διάθεση να εγκαταλείψει.
Σύντομη παρουσίαση των γεγονότων
Οι εμφύλιοι πόλεμοι ξεσπούν με την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της
Επανάστασης, ένδειξη των αντιθέσεων που
ξεσπούν με την εκπλήρωση των πρώτων

επαναστατικών καθηκόντων. Ο πρώτος
εμφύλιος πόλεμος, όπως ονομάστηκε,
σχετίζεται με την εμφάνιση σοβαρών
αντιθέσεων ανάμεσα στους προκρίτους και
τους στρατιωτικούς της Πελοποννήσου.
Πρωταγωνιστές θα είναι οι Ζαΐμηδες, οι
Λόντοι και οι Δεληγιανναίοι, από τη μια
μεριά, και ο Κολοκοτρώνης, από την άλλη.
Η βάση των αντιπαραθέσεων του πολέμου
αυτού θα είναι η εξής: Οι πρόκριτοι της
Πελοποννήσου βλέπουν με πολύ άσχημο
μάτι την ανάδειξη των στρατιωτικών
στελεχών, που επέρχεται μέσω των
πολεμικών επιχειρήσεων και των πρώτων
στρατιωτικών επιτυχιών και θέλουν να
αποκλείσουν τους στρατιωτικούς από κάθε
λόγο στις εξελίξεις. Δεν πρόκειται, φυσικά,
απλώς και μόνο για προσωπικές φιλοδοξίες,
όσο ρόλο και αν αυτές μπορεί να έπαιξαν.
Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου βλέπουν
ότι τα προνόμια, που από πολλές γενεές
διαθέτουν και που θεωρούν δεδομένα
και αιώνια, απειλούνται από ανερχόμενες
δυνάμεις, των οποίων την ανάδειξη δεν είχαν
υπολογίσει, αλλά και που, ακόμη και αν είχαν
υπολογίσει, δεν μπορούν να ανεχθούν. Οι
προθέσεις των Πελοποννήσιοι προκρίτων
έχουν φανεί πολύ καθαρά στη συνάντηση,
που έγινε χωρίς καμία εξουσιοδότηση, 29
προκρίτων στο μοναστήρι των Καλτετζών
στις 26 Μάη 1821, όπου διορίστηκε
επιτροπή για να διοικήσει «καθ’ όποιον
τρόπον η θεία πρόνοια τους φωτίσει και
γνωρίσωσιν ωφέλιμον, έχοντες κατά τούτο
κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς να ημπορή
τινάς να αντιτείνει ή να παρακούση εις τα
νεύματα και διαταγάς των». Ο διορισμός,
ίσως για να προλάβει αντιδράσεις, θέτει όριο
άσκησης της εξουσίας αυτής την κατάληψη
της Τρίπολης, που ήδη πολιορκείται.
Η προσπάθεια αυτή συναντά ευρείες
αντιδράσεις. Το καλοκαίρι γίνονται
γεγονότα, που δείχνουν ότι η πραγματική
παρουσία της παραδοσιακής αριστοκρατίας
είχε εκ των πραγμάτων περιοριστεί και ότι
είχε δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση.
Έρχεται στην Ελλάδα ο Δ. Υψηλάντης, που
διεκδικεί την ανώτατη εξουσία στη βάση
της δράσης του αδελφού του Αλεξάνδρου.
Γύρω του συσπειρώνεται μια σημαντική
μερίδα Φιλικών. Φυσικά, οι πρόκριτοι
αρνούνται, ο Μαυροκορδάτος αρνείται
επίσης και τα πράγματα φθάνουν ως την
απειλή σύγκρουσης στο στρατόπεδο
των Βερβαίνων. (Αποσπάσματα από το
άρθρο του Θανάση Παπαρήγα, το οποίο
δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ, τεύχος
1/2001)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΣ
(ΒΟΛΙΩΤΗΣ)
ΦΕΤΟΣ 94 ΧΡΟΝΩΝ!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΓΙΩΡΓΟ, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ!
«ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ, ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ,
ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΖΩΗ (ΚΚΕ)…»
Ο αγαπητός μας Γιώργος από το Μπρνο φέτος κλείνει τα 94 του χρόνια. Του ευχόμαστε καλή υγεία!
Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1927, στο χωριό Μηλιές του Βόλου. Στις γραμμές του ΕΛΑΣ μπήκε στα 17 για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του,
τον οποίο εκτελέσανε οι Γερμανοί το 1943. Η μάνα του πέθανε όταν ήταν μόλις 4 χρόνων. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, βγήκε στο βουνό,
στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας το 1946 με τους πρώτους αντάρτες. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες μέχρι την υποχώρηση των τμημάτων του
ΔΣΕ. Έζησε την τραγωδία της Νιάλας. Ήταν και είναι πιστός στα ιδανικά του ΚΚΕ και πιστεύει ότι το όνειρο του για μια δίκαια κοινωνία θα
πραγματοποιηθεί ακόμα και εάν «έχουμε πισωγυρίσματα».

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣΕ (20-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1948) ΚΑΙ Η ΝΙΑΛΑ
ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΖΗΣΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ…
«Περάσαμε πολλές δυσκολίες, πεινάσαμε,
διψάσαμε, αλλά είχαμε την πίστη μας.
Εγώ αμφισβητούσα τα πάντα εκτός από
την πίστη μου σ’ ένα καινούργιο και δίκαιο
μέλλον. Ήμουν έτοιμος να δώσω τη ζωή
μου για τα ιδεώδη μας, για το Κόμμα
μας, για το ΚΚΕ. Στο Γράμμο ήμουν
στο Τάγμα του Βασίλη Νταϊλιάνη, ήμουν
διμοιρίτης στο λόχο του Γιώργου από τα
Φάρσαλα. Έχουν γραφτεί πολλά για τον
ελιγμό μας από το Γράμμο στο Βίτσι στις
20 Αυγούστου 1948. Εμείς τα ζήσαμε όλα
αυτά κι ας φαίνονται απίστευτα.
Ο εχθρός ήταν καλά οργανωμένος και
εφοδιασμένος. Υπήρχε μόνο μια διάβαση,
την οποία έπρεπε να την περάσουμε.
Έπρεπε να καταβάλουμε το φυλάκιο
της Τζένοβας. Το Τάγμα του Αλευρά
επιτέθηκε στο ύψωμα και σε μία ώρα μάχης
ήταν δικό μας, χρησιμοποιώντας μόνο
χειροβομβίδες και τα Πάντζερ Φάους.
Μόνο μετά από τις επιτυχίες του Τάγματος
του Αλευρά μας είπαν να προχωρήσουμε.
Η φάλαγγά μας προχώρησε, αλλά μας
βάζανε μέρα-νύχτα. Μόνο όταν η 6η
Σειρά της ΣΑΓΑ (Σχολή Αξιωματικών
του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ) και ένα
Τάγμα της 105ης Ταξιαρχίας πέτυχε και
αποπροσανατόλισε τον εχθρό βαδίζοντας
μέσα στη διάταξή του εχθρού, ο οποίος
νόμισε ότι από εκεί θα περνούσαν τα
τμήματα του ΔΣΕ. Τους ξεγελάσαμε, ούτε
καν περάσαμε από κει. Ούτε και από το
έδαφος της Αλβανίας περάσαμε. Στην
Αλβανία στέλναμε μόνο τους τραυματίες
μας. Ναι, τα παλικάρια της 6ης Σειράς
τους αποπροσανατόλισαν. Κι εμείς
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περάσαμε άνετα από το δικό μας μονοπάτι
και φτάσαμε στο Βατοχώρι, κουρασμένοι,
νηστικοί, τρεις μέρες δεν είχαμε φάει.
Εκεί πέσαμε για ύπνο σαν ψόφιοι. Μετά
από δύο ώρες μας ξύπνησαν για να γίνει
η καταμέτρηση και η αναδιοργάνωση του
Τάγματος, τρείς λόχους, στον τρίτο του
Νταϊλιά ήμουν κι εγώ. Τρεις διμοιρίες,
πρώτη του Ζαχαρόπουλου Αχιλλέα,
δεύτερη (διμοιρίτης εγώ) και τρίτη του
Μακεδόνα Τράικο). Και μετά πάλι πέσαμε
για ύπνο. Αλλά σε λίγο μας ξύπνησαν για
το συσσίτιο, από δύο βρασμένες πατάτες
στον καθένα. Τις φάγαμε μονομιάς και
κανείς δεν έκανε παράπονο. Ούτε λέξη.
Εμείς δεν είχαμε απαιτήσεις. Καμία
απαίτηση. Διότι εμείς ήμασταν εθελοντές.

Εμείς ξέραμε τι θα τραβήξουμε, τα
περιμέναμε αυτά που τραβήξαμε… αλλά
πιστεύαμε στο καλύτερο μέλλον. Μετά
από δεκαπέντε λεπτά ήρθε ένας σύνδεσμος
πάνω σε άσπρο άλογο και δόθηκε εντολή να
προχωρήσουμε για άγνωστη κατεύθυνση.
Και μετά από δύο ώρες πορείας, ο
σύνδεσμος μας είπε να σταματήσουμε
και μας έδειξε τα υψώματα που έπρεπε να
πιάσουμε: δεξιά τα Γκλάβατα (διμοιρία του
Ζαχαρόπουλου Αχιλλέα), μπροστά μας η
Κούλα (η δική μου διμοιρία) και αριστερά
μας το Πλατύ (η διμοιρία του Τράικου από
τα Κουλκουθούρια). Έπρεπε να φτιάξουμε
χαρακώματα διότι όπως μας είπαν στρατός
είχε κινηθεί από τη Φλώρινα. … Όταν
σκάψαμε τα χαρακώματα με κασμάδες
και φτυάρια και τα είδε το πρωί ο Πάνος
ο αρχηγός του Βερμίου με το επιτελείο
του, με ρώτησε από πού είμαι. (Σημ. Κ:
Τάγμα Πάνου της 105ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ: Διοικητής της Ταξιαρχίας, ο
συνταγματάρχης Τομπουλίδης, ο οποίος
είχε υπό τη διοίκηση της Ταξιαρχίας το
Τάγμα Πάνου, το Τάγμα Κόλια και το
Τάγμα Αλευρά). Του απάντησα ότι είμαι
από το Βόλο και αυτός μου είπε ότι οι
Βολιώτες φημίζονται σαν ‘κουραμπιέδες’,
δηλαδή αγαπάν το εύκολο, το γλυκό, το
καλό. Του απάντησα ότι στον ΕΛΑΣ μας
διαπαιδαγώγησαν όχι σαν ‘κουραμπιέδες’
αλλά σαν αγωνιστές και κομμουνιστές.
Μ’ αγκάλιασε, μ’ έσφιξε απάνω του και
μου είπε ότι κανένας δεν θα υποχωρήσει
σήμερα χωρίς εντολή. Στο Βίτσι ο πόλεμος
δεν ήταν πια παρτιζάνικος, είχε την μορφή
πολέμου κατά μέτωπο. Και οι δύο πλευρές
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ξέραμε που βρισκόταν η άλλη. Εκείνη τη
νύχτα άκουσα κάτι θόρυβος και όταν πήγα
να δω τι γίνεται, είδα να κατεβάζουν από

μουλάρια τρόφιμα, μαρμελάδα, σαλάμι,
κονσέρβες, τσιγάρα, χλαίνες… Δεν είχαν
την προέλευσή τους. Ναι, είναι αλήθεια

ότι στην αρχή δεν είχαμε καμιά βοήθεια,
μόνο προς το τέλος…

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΝΙΑΛΑΣ

(foto Ο Γ. Χαμονικόλας 1ος δεξιά με τα ‘ανταρτόπουλα’ του Μπρνο και της Πράγας

(…) Θα σου πω για την Νιάλα. Είχαν
αρχίσει οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις το
1947. Μας είχανε στριμώξει για τα καλά.
Και είπαμε να ανεβούμε στην Νιάλα,
ένα ύψωμα γυμνό, στ’ Άγραφα, για να
ξεφύγουμε από τον κλοιό. Ξαφνιαστήκαμε
όταν φτάσαμε εκεί διότι είδαμε αντίσκηνα
του κυβερνητικού στρατού. Μας είχαν
προλάβει. Και ο καιρός ήταν, τι να σου
πω, να, κρύσταλλα χιόνι έπεφταν από τον
ουρανό… Κρύο, παγωνιά, χιονοθύελλα
τον Απρίλη… Μπροστά τα αντίσκηνα δεν
είχαν σκοπούς. Με το που μπαίνουμε μέσα,
βλέπουμε κουκουλωμένους στρατιώτες
του κυβερνητικού στρατού. Με μια κίνηση
του κεφαλιού, σιωπηλά μας έδειξαν τις
σταφίδες και το κονιάκ στα σακίδια τους
για να πάρουμε. Κανένας δεν ήταν σε
θέση να χρησιμοποιήσει το όπλο του,
όλα ήταν παγωμένα. Οι καιρικές συνθήκες
μας ‘συμφιλίωσαν’. Κανένας δεν πείραξε
κανέναν εκείνη τη στιγμή. Μόνο μετά το
μάθαμε, ότι μερικά κομματικά στελέχη
από τα Τρίκαλα ή από την Καρδίτσα,
για να αποφύγουν τις εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, είχαν κι αυτοί ανεβεί στην
Νιάλα, είχαν μπει σε ένα άδειο αντίσκηνο
και τους έπιασε ο ύπνος. Το πρωί τους
βρήκαν και τους εκτελέσανε…
Εμείς δεν ξέραμε ότι ήταν εκεί, μα ούτε
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καν μείναμε μέσα στα αντίσκηνα, ούτε
καν κλείσαμε μάτι… Αφού πήραμε τις
σταφίδες και το κονιάκ, υποχωρήσαμε σ’
ένα άλλο ύψωμα και το πρωί φύγαμε από
κει. Εκεί πάγωσε το σαγόνι μου…»
Το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα της ΕΚ
Μπρνο!

Tο συγκρότημα των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων του Μπρνο δημιουργήθηκε
περίπου το 1960, παράλληλα με το
χορευτικό τμήμα του οποίου δασκάλα
ήταν η Μελιδόνα Αμανατίδου. Υπήρχε
και η χορωδία με δάσκαλο τον Χρυσάφη.
Το 1971 τα χορευτικά πήραν μέρος
σε εκδήλωση, (Φεστιβάλ) με άλλα
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συγκροτήματα της Τσεχοσλοβακίας,
στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας,
με δασκάλα τη Βέρα Δαμιανίδου. Το
χορευτικό του Μπρνο πήρε μέρος και
στη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσαν
στην Ελβετία οι Έλληνες της Ζυρίχης,

με δασκάλα την Ντάνα Αμανατίδου. Η
Ντάνα παρέμεινε ως δασκάλα μέχρι το
1975. Μετά τον επαναπατρισμό της το
χορευτικό συνεχίζει τη δράση του έως τις
μέρες μας με τους εναπομείναντες στην
Τσεχία Έλληνες.

Υ.Γ Το χασάπικο που χορεύεται από
όλους τους Έλληνες της Τσεχίας μέχρι
σήμερα με την ονομασία Μπρνιάκ, είναι
σε χορογραφία της Ντάνας. (από τη
σελίδα στο φβ Παιδιά και εγγόνια ελλήνων
πολιτικών προσφύγων)

TĚCHONÍN ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Φωτογραφίες: του Κώστα Παπασάβογλου
Κ: Το χωριό Těchonín (Τέχονιν)
βρίσκεται στην επαρχία Ζάμπερκ, κοντά
στην πόλη Šumperk (Σούμπερκ). Εκτός
από την πανέμορφη φύση, το ποταμάκι
και τα ρυάκια του, τον καθαρό αέρα
και τους φιλόξενους ανθρώπους του, το
χωριουδάκι αυτό συνδέεται και με την
ιστορία των ελλήνων πολιτικών προσφύγων
του εμφυλίου πολέμου (1946-1949), όταν
για μια ολόκληρη δεκαετία από το 1952
και μέχρι το 1962 φιλοξένησε πάνω από
600 υπερήλικες, τραυματίες του εμφυλίου
πολέμου, αρρώστους, ανάπηρους και
ανίκανα για εργασία άτομα. Σ’ αυτό
το όμορφο χωριουδάκι, το Těchonín
(Τέχονιν) μεταφερθήκανε το 1952 όλοι
αυτοί οι άνθρωποι από το γηροκομείο
Σβατομπόριτσε της Νότιας Μοραβίας
όπου είχαν εγκατασταθεί προσωρινά το
1949 με τον ερχομό τους. Μέχρι τις 31
Ιουλίου 1950, σύμφωνα με την έκθεση
από το αρχείο του Ερυθρού Σταυρού της
Τσεχοσλοβακίας, στην Τσεχοσλοβακία
βρίσκονταν 12.095 Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες, από τους οποίους 6.910 ήταν
ενήλικες, 5.185 παιδιά, εργαζόμενοι 4.656
και 2.221 άτομα ήταν γέροι και γριές,
άρρωστοι, τραυματίες και ανάπηροι. Από
το σύνολο των 2.221 ατόμων, αυτών των
πονεμένων ανθρώπων που αναγκαστικά
εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, τα 350 ήταν
ανάπηροι, 240 – άρρωστοι και 1.631 γέροι
και ανίκανοι για εργασία άτομα λόγω ηλικίας
ή αναπηρίας. Το Σβατομπόριτσε δεν είχε
όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και
ακόμα από το 1950 έπρεπε να βρεθεί είτε
να ιδρυθεί ένας χώρος με τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις και ακόμα πιο σημαντικό,
αυτοί οι άνθρωποι να μην αισθάνονται
απομονωμένοι αλλά να βρίσκονται κοντά
στους συμπατριώτες και συγγενείς τους.
Αρχικά, γίνανε προτάσεις να μεταφερθούν
στο Μίκολοβ, αλλά όπως φαίνεται και εκεί
οι εγκαταστάσεις δεν ήταν κατάλληλες.
Έτσι, τελικά, μεταφέρθηκαν στο Κοινωνικό
Ίδρυμα του Τέχονιν, το οποίο με λίγες
αλλαγές προσαρμογές από στρατώνες του
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τσεχικού στρατού (και αργότερα και του
Συμφώνου της Βαρσοβίας) μετατράπηκαν
σε Κοινωνικό Ίδρυμα για τους Έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες.
Εδώ, στο Τέχονιν, έζησαν πολλοί
συμπατριώτες μας και αρκετοί άφησαν και
την τελευταία τους πνοή μη μπορώντας να
επιστρέψουν στην απαγορευμένη από το
ελληνικό κράτος πατρίδα τους. Κοντά στο
νεκροταφείο του χωριού, ο επισκέπτης θα
τιμήσει τη μνήμη των 104 συμπατριωτών
μας με λίγα λουλούδια στο μνημείο που
έστησαν οι πολιτικοί πρόσφυγες το 1979 σε
συνεργασία με την Κοινότητα του Τέχονιν,
η οποία και το φροντίζει μέχρι σήμερα.
Εξάλλου, το Τέχονιν είχε φιλοξενήσει
το 1953-1954 και τις δύο μεγάλες
αποστολές το πολιτικών προσφύγων όταν
χρησιμοποιήθηκε ως Κέντρο συγκέντρωσης
των προσφύγων που θα φεύγανε για την
Ελλάδα, την Αυστραλία, τον Καναδά
καθώς και δύο μεγάλες αποστολές για την
Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
για την επανένωση των οικογενειών. Το

1956, το Κοινωνικό Ίδρυμα του Τέχονιν θα
φιλοξενήσει για λίγο χρονικό διάστημα και
τους 800 Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, οι
οποίοι είχαν μεταφερθεί από την Ουγγαρία
με τα γεγονότα της αντεπανάστασης στην
Ουγγαρία.
Το Κοινωνικό Ίδρυμα του Τέχονιν έκλεισε
το 1962. Αρκετοί βρήκαν τους συγγενείς
τους και πήγαν κοντά τους και άλλοι, που
δεν είχαν συγγενείς, μεταφέρθηκαν σε άλλα
κοινωνικά ιδρύματα και συγκεκριμένα
στο Νόβε Σίροβιτσε που είχε κι αυτό
όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις.
Σήμερα δεν έμεινε κανείς πια στο Νόβε
Σίροβιτσε. Η Ελληνική Κοινότητα του
Μπρνο σε συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας έστησαν μνημείο
στους χώρους του Ιδρύματος του Νόβε
Σίροβιτσε, με μία αναμνηστική πλάκα με
τα ονόματα των συμπατριωτών μας που
άφησαν την τελευταία τους πνοή σ’ αυτό το
γηροκομείο.
Ο Κώστας Παπασάβογλου θυμάται τα
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παιδικά του χρόνια στο Τέχονιν:
Προσωπικές αναμνήσεις του Κώστα
Παπασάβογλου
Για αυτό το χωριό και το Κοινωνικό
Ίδρυμα θέλω να γράψω. Σ’ αυτό το χωριό,
σ’ αυτό το Ίδρυμα πέρασα σχεδόν έξι από
τα παιδικά μου χρόνια, από το 1955 έως το
1961. Γεννήθηκα το 1952 στο χωριό Libina
(Λίμπινα), κοντά στην πόλη Σούμπερκ. Στα
τέλη του 1954 ή αρχές του 1955 με τους
γονείς και την αδερφή μου μετακομίσαμε

προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο αυτή
η μερίδα των ελλήνων πολιτικών προσφύγων
να μπορέσουν να ζήσουν μια ανθρώπινη
ζωή με αξιοπρέπεια, προσφέροντας
και μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη.
Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε το
κόστος και τα έξοδα που χρειαζότανε όλη
αυτή η ανθρώπινη προσπάθεια για μια
ολόκληρη δεκαετία, έτσι ώστε ούτε ένα
άτομο χρειάστηκε να βγει στους δρόμους
να ζητιανεύει όπως, δυστυχώς, βλέπουμε

στο Κοινωνικό Ίδρυμα του Τέχονιν. Δεν
πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ την αγάπη,
τη φιλοξενία και την φροντίδα που μας
πρόσφερε το τσεχοσλοβάκικο κράτος, ο
Ερυθρός Σταυρός της Τσεχοσλοβακίας, τα
Συνδικάτα, οι διάφορες οργανώσεις, όπως
ο Τσεχοελληνικός Σύνδεσμος ακόμα και οι
απλοί πολίτες αυτής της φιλόξενης χώρας.
Το Κοινωνικό Ίδρυμα του Τέχονιν είχε
όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις – κοινό
συσσίτιο, ιατρική περίθαλψη, στέγαση,
ρουχισμό και ακόμα ένα μικρό επίδομα
το μήνα για χαρτζιλίκι. Όλα τα υπόλοιπα
ήταν δωρεάν – δεν πληρώναμε ενοίκιο,
ούτε ακόμη για το φαγητό, για την ιατρική
περίθαλψη.
Κι έτσι, εδώ στο Těchonín συγκεντρώθηκαν
πάνω από 600 περίπου γέροι και υπερήλικες,
άρρωστοι, τραυματίες και ανάπηροι από
τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, οι οποίοι
χρειάζονταν περίθαλψη. Υπήρχαν και
αρκετοί που τώρα πια ήταν στην κατηγορία
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεν θα
μπορούσαν να επιβιώσουν μόνοι τους: οι
αόμματοι, άνθρωποι με ακρωτηριασμένα
μέλη του σώματος (πόδια, χέρια, κ.λπ.) είτε
σοβαρά άρρωστοι, φυματικοί, κ.α. Έτσι,
το τσεχοσλοβάκικο κράτος φρόντισε να

σήμερα. (Π.χ. Σύμφωνα με το αρχείο
μόνο για ένα μήνα το Φεβρουάριο του
1949 τα έξοδα για το γηροκομείο του
Σβατομπόριτσε,
ήταν 1, 332.502.60
κορώνες!). Είναι μία αλήθεια που δύσκολα
μπορεί κανείς να την διαστρεβλώσει, να
την παραχαράξει – η τότε Τσεχοσλοβακία
πρόσφερε μια πλήρη και πολύπλευρη
βοήθεια σε όλους τους πολιτικούς
πρόσφυγες και τα παιδιά τους που ήταν
και μία παρηγοριά για τους χιλιάδες
πολιτικούς πρόσφυγες που αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, πολλοί
να φύγουν από τη ζωή με τον καημό και την
νοσταλγία της επιστροφής, με το εκείνο το
«Άντε, γεια και του χρόνου στην Πατρίδα!».
Κι αυτή η πατρίδα τους είχε αφαιρέσει
όχι μόνο την ιθαγένεια, αλλά φρόντισε να
τους εξαφανίσει και από τα μητρώα των
γενέτειρών τους σε πόλεις και χωριά. Μια
εκδίκηση που ακόμα έχει τις συνέπειές της
και στα παιδιά των παιδιών, και στα εγγόνια
και δισέγγονα αυτών των περήφανων
ανθρώπων…
Σήμερα, το 2021 πλέον, ίσως είμαι ένας από
τους λίγους εν ζωή ανθρώπους που έζησε
εκεί τόσον καιρό, σχεδόν 6 χρόνια, και που
θυμάται, τουλάχιστον εν μέρει, τη ζωή μέσα
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στους «Στρατώνες». Εάν και τότε, μικρός,
άρχισα να συνειδητοποιώ και να απορώ
για το περιβάλλον στο οποίο ζούσα, ένα
περιβάλλον που σαν να είχε συγκεντρώσει
όλον τον ανθρώπινο πόνο - με ανθρώπους
που είχαν χάσει τα σπίτια τους, το βίο
τους, την πατρίδα τους, μαυροφορεμένες
γιαγιάκες, μάνες, αδερφές που είχαν χάσει
τον σύντροφο, τον αδερφό, τον πατέρα, τον
παππού… Ήταν αυτοί οι λιγομίλητοι ήρωες
που κουβαλούσαν τις προοδευτικές ιδέες,
ήταν αυτοί που αγωνίστηκαν ενάντια στο
φασισμό και τους κατακτητές στην πατρίδα
τους, ήταν αυτοί οι γνήσιοι Έλληνες που δεν
δεχόταν την κοινωνική αδικία, ήταν αυτοί
οι Έλληνες που τόλμησαν να ονειρεύονται
για μια πιο δίκαια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Ναι, ήταν οι γονείς μας, οι γιαγιάδες και οι
παππούδες μας που αγωνίστηκαν ενάντια
στην άρχουσα τάξη και τους πάτρωνες
Αγγλοαμερικάνους, πολέμησαν με το
όπλο στο χέρι σε έναν άνισο αγώνα για τη
λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας
τους, για την Ελλάδα.
Εκείνη την εποχή τριγυρνούσα σαν το
ελεύθερο πουλί και παρατηρούσα και την
πιο ασήμαντη και παραμικρή κίνηση γύρω
μου, τα πάντα, ίσως διότι δεν είχα άλλη
«διασκέδαση».
Το πρώτο γεγονός που θυμάμαι πολύ καλά
ήταν ο ερχομός των πολιτικών προσφύγων
από την Ουγγαρία κατά τα γεγονότα του
1956 - 1957. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά
γιατί ανάμεσά τους ήταν και ο Γιώργος,
ο οποίος είχε φέρει από την Ουγγαρία
ένα κουτί γεμάτο σπιτικά ουγγαρέζικα
λουκάνικα, τα ξακουστά Csabai και τα είχε
κρεμάσει με σπάγκο στη μεγάλη σοφίτα
του κτηρίου που ζούσαμε. Τον θυμάμαι
μάλιστα να κόβει συχνά ένα κομμάτι από τα
κρεμασμένα λουκάνικα, καθώς μου άρεσε
πολύ αυτή η διαδικασία.
Λειτουργία και διαμονή στους στρατώνες:
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κοινωνικού
Ιδρύματος του Τέχονιν ήταν ο διευθυντής
– διαχειριστής Josef Jokeš, στέλεχος του
Τσεχοσλοβάκικου Ερυθρού Σταυρού ενώ η
σύζυγός του Marie Jokešová ήταν υπεύθυνη
τροφοδοσίας και του μαγειρείου. Αυτοί με
τα δύο παιδιά τους ζούσαν στον πάνω όροφο
του κτηρίου όπου στεγάζονταν τα γραφεία.
Ο υπεύθυνος Josef Jokeš ήταν ένας σπάνιος
άνθρωπος, ζώντας μόνιμα μέσα στο χώρο
του Ιδρύματός, μας παρείχε ανιδιοτελώς τη
βοήθεια του, ακόμα και μέρα νύχτα όταν
κάποιος είχε ανάγκη. (φώτο Josef Jokeš
και οι συνεργάτες του Τσεχοσλοβάκικου
Ερυθρού Σταυρού)
Υπήρχαν επίσης δύο υπάλληλοι στο
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γραφείο, η Eliška Šebestová και η Irena
Hrdličková. Η Eliška μάλιστα ήταν σοβαρά
άρρωστη και πέθανε νέα, σε ηλικία 32 ετών.
Στη είσοδο υπήρχε πάντα ένας φύλακας
από τους Έλληνες που κατοικούσαν στο
Ίδρυμα, οι οποίοι δούλευαν σε βάρδιες.
Οι περισσότεροι πολιτικοί πρόσφυγες, αν

ήταν μόνοι, ζούσαν σε κοιτώνες για 10-15
άτομα στα μεγάλα κτήρια. Η οικογένειά
μου, 4 άτομα μαζί με την αδερφή μου
Άννα, ζούσαμε σε ένα ξεχωριστό μικρότερο
διαμέρισμα με κουζίνα και 2 δωμάτια,
(με μικρό πλυντήριο-foto, ξεχωριστό
στεγνωτήριο, τηλεόραση-foto, ραδιόφωνο,

γραμμόφωνο, βραστήρα, κ.λπ.) σε ένα από
τα υπόλοιπα κτήρια. Κάτω στο ισόγειο
ζούσαν άλλες οικογένειες π.χ. η οικογένεια
Νερατζουλάκη. Ο διαχειριστής Jokeš
έδειχνε ιδιαίτερη φροντίδα για οικογένειες
με παιδιά ή απλώς αντρόγυνα.

(Φώτο: βραστήρας και πλυντήριο– Made in Czechoslovakia, τηλεόραση Ζνάμια 58 – Made in USSR…)

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ:
Στους στρατώνες υπήρχε ένα μεγάλο
μαγειρείο, όπου δούλευε η μητέρα μου
κι έτσι πήγαινα συχνά για να τη βοηθήσω
και πολλές φορές με έστελναν για κάποια
μικροψώνια στο χωριό (Těchonín),
στο μπακάλικο του Filip. Υπεύθυνη αρχιμάγειρας ήταν η Marie Jokesova

Καλημέρα 2/21

ενώ θυμάμαι και τον Ανδρέα, ο οποίος
είχε δουλέψει ως μάγειρας σε πλοία
του εμπορικού ναυτικού. Καθημερινά
ετοιμαζόταν φαγητό πολύ καλής ποιότητας
για εκατοντάδες άτομα. Όσοι μπορούσαν
να περπατήσουν έτρωγαν στην τραπεζαρία.
Στους υπόλοιπους προσφερόταν το

φαγητό στα δωμάτιά τους. Ο διευθυντής
Josef Jokeš πραγματοποιούσε τις μεγάλες
προμήθειες όπως κρέας, αλεύρι, γάλα,
αυγά, βούτυρο και άλλα βασικά τρόφιμα
στην πλησιέστερη πόλη Jablonné nad Orlici. Είχα πάει μαζί του πολλές φορές με το
φορτηγό. (Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα
στοὺς γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
μεταξὺ τους μὲ μουσική. (Νικηφόρος Βρεττάκος)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (ΝΟΜΠΕΛ 1963)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ…
«Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο
ίδιος μια αντίφαση.
Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε
πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα
περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα
μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την
υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη
γλώσσα μου, και να – εκφράζω τώρα τις
ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Σας
παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη
που ζητώ πρώτα- πρώτα από τον εαυτό
μου.
Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο
ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει
άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του,
τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι
μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή
του είναι τεράστια και το πράγμα που τη
χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε
χωρίς διακοπή.
Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ
της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις
που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά
δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο
χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης
είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά·
κανόνας της είναι η δικαιοσύνη».
Από τα δοκίμια του Σεφέρη για την
ελληνική γλώσσα:
«Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η
θάλασσα… Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο
πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως,
από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος
ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε
και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Κι
αυτό δε σταμάτησε ποτέ, είτε σκεφτούμε
την Κλυταιμνήστρα που μιλά στον
Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε
τους ύμνους του Ρωμανού και τον Διγενή
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Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον
Ερωτόκριτο, είτε το δημοτικό τραγούδι.
Και όλοι αυτοί, οι μεγάλοι και οι μικροί,
που σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν
ελληνικά, δεν πρέπει να νομίσετε πως είναι
σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική,
που χάνεται στη νύχτα των περασμένων
και βρίσκεται έξω από σας. Πρέπει να
σκεφτείτε πώς όλα αυτά βρίσκουνται μέσα
σας, τώρα, βρίσκουνται μέσα σας όλα μαζί,

στερεώσει πια την πεποίθηση ότι το μόνο
μέσο που βρίσκεται στη διάθεσή μας
για να εκφράσουμε τη σκέψη μας και τα
αισθήματά μας με χρώμα, με βάρος, με
ενάργεια και με σκιές, είναι αυτή η γλώσσα
που γράφουμε όλοι μας, και που δεν είναι
μήτε η καθαρεύουσα μήτε η δημοτική
μήτε τα «νεοελληνικά», αλλά η σημερινή
ελληνική γλώσσα»… (Δοκιμές Α, 65-66).
«Μεταχειρίζομαι τη λέξη ελληνικά, όταν

πως είναι το μεδούλι των κοκάλων σας,
και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά
βαθιά τον εαυτό σας […] η σύγχρονή
μας λογοτεχνία είναι απαραίτητη για
να καταλάβουμε, όχι μόνο την αρχαία
λογοτεχνία, αλλά και όλη την ελληνική
παράδοση»… (Δοκιμές Α, 177-8).
«Όπως βλέπετε, αποφεύγω να κάνω τη
διάκριση δημοτική-καθαρεύουσα, γιατί,
όπως και να το πάρουμε το πράγμα, η
γλώσσα είναι μία. Όμως εκείνο που μας
συμβαίνει, είναι που έχουμε μια όμορφη
γλώσσα με πλατιές εκτάσεις της νεκρές
ακόμη. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη
για να τη ζωντανέψουμε ολόκληρη»…
(Δοκιμές Γ, 189).
«Νομίζω ότι σήμερα […] έχουμε

εννοώ είτε τα ελληνικά που μιλούν σήμερα
οι Ελληνες, είτε την ελληνική γλώσσα
συνολικά από την αρχή της μέχρι σήμερα.
Όταν εννοώ τα ελληνικά άλλων εποχών, τα
προσδιορίζω με ειδικά επίθετα. Τη λέξη
νεοελληνικά την αποφεύγω· είναι χωρίς
ακρίβεια, όταν την καλοκοιτάξεις και
άσκημη· ούτε ο Άγγλος λέει νεοαγγλικά,
ούτε ο Γάλλος νεογαλλικά»… (Δοκιμές Α,
510-11 Σημειώσεις).
«… όλα γίνουνται στην Ελλάδα σα να μας
κινεί ένα θανάσιμο μίσος για τη λαλιά μας.
Το κακό είναι τόσο μεγάλο, που μόνο σαν
ένα φαινόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα
μπορούσε κανείς να το εξηγήσει. Ίσως,
ποιος ξέρει, οι «απωθήσεις» που προκάλεσε
μια δασκαλοκρατία πολλών αιώνων
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έπρεπε να καταλήξουν στις σημερινές μας
νευρώσεις. Στα χρόνια μας, πρέπει να μην
το ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν θα
γράφουμε καθαρεύουσα ή δημοτική. Το

τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε, ή
όχι, ελληνικά· αν θα γράφουμε ελληνικά
ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο
εσπεράντο»... Δυστυχώς όλα γίνουνται

σα να προτιμούμε το εσπεράντο· σα να
θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη
γλώσσα μας»… (Δοκιμές Α, 321-2, 1946).
Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ 1979)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ (ΝΟΜΠΕΛ 1979)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ…
«Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’ όλ’ αυτά, μια
γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και μ’ ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση,
αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και
το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα
πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος π.χ. —χωρίς ωστόσο να έχει το αντίκρισμα
που είχαν εκείνοι επάνω στην έκταση της πολιτισμένης τότε ανθρωπότητας»…

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη...
Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχρινοί, θείοι κ’ εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
Και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι!
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια.
Στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα,
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων.
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!

ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΚΑΡΙΕΡΑ…
Věra Klontza-Jaklová, καθηγήτρια ιστορίας και αρχηλογίας στο Πανεπιστήμιο Μασάρυκ, Μπρνο
Σίγουρα γνωρίζετε την αίσθηση ευτυχίας,
όταν ξυπνάτε το πρωί και συνειδητοποιείτε
ότι δεν χρειάζεται να σηκωθείτε άμεσα.
Και έτσι απολαμβάνετε την ηδονή της
φάσης ανάμεσα στο όνειρο και το απόλυτο
ξύπνημα. Το να σηκωθείτε από το κρεβάτι
απαιτεί κάποιο χρόνο. Όσο πιο σπάνια
έχετε την δυνατότητα να σηκώνεστε όποτε
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θέλετε, τόσο πιο μεγάλη διάρκεια έχει το
μεσοδιάστημα αυτό.
Αλλά σήμερα δεν είχα την ανάγκη
να απολαμβάνω την δυνατότητα της
ξεκούρασης. Πρώτη μέρα που μπορούμε
να βγούμε έξω ελεύθερα! Χωρίς μήνυμα,
χωρίς άδεια του «Μεγάλου Αδελφού».
Μετά από δύο μήνες του λεγόμενου

lockdown, ο ιός έπαψε να είναι επίσημα
επικίνδυνος. Πετάχτηκα από το κρεβάτι
και κοιτάζοντας τις κορδέλες των
ηλιαχτίδων που καταφέρνουν χωρίς
κανένα πρόβλημα να βρουν χαραμάδα
και στο καλύτερο παντζούρι. Σκέφτηκα με
μεγάλη ικανοποίηση ότι δεν πρόκειται να
μην με περιμένει μια όμορφη ηλιόλουστη
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μέρα. Άνοιξα τις κουρτίνες και έπειτα
ορθάνοιχτα και τα ξύλινα παντζούρια της
μπαλκονόπορτας. Στην κρεβατοκάμαρα
μπήκε ένας χείμαρρος φωτός. Για
λίγο έμοιαζε με καταρράκτη μέχρι να
ευθυγραμμιστούν όλες οι αχτίδες ξανά.
Με το ένστικτο της ξένης συζύγου, έριξα
μια ματιά στο έτερον ήμισυ. Οι Κρητικοί
δεν επιτρέπουν με τίποτα να περάσει
το κατώφλι του σπιτιού τους ούτε μια
ξεχασμένη αχτίδα Ηλίου. Ζέστη και φως
εκπροσωπούν εξωτερικά φαινόμενα. Δεν
επιτρέπεται να μπουν μέσα στο σπίτι, εκεί
πρέπει να επικρατεί το βασίλειο της σκιάς
και της δροσιάς. Ο Μανόλης κοιμόταν
με τον ύπνο των παλαιολιθικών φυλάκων
της φωτιάς και έτσι εντελώς εξαιρετικά
μπορούσα να απολαύσω ένα ντους στον
κίτρινο ζεστό χείμαρρο. Δεν άντεξε για
πολύ να αγνοεί τον κίνδυνο που έμπαινε
στο σπίτι μας. Μια θρασύτατη κορδέλα
φωτός κατευθύνθηκε ανεύθυνα, άφοβα και
αλάνθαστα στο πρόσωπό του. Μισάνοιξε
ένα μάτι και είπε ακόμα μισοκοιμισμένος:
«Αν θέλεις να ψηθείς στο ίδιο σου το σπίτι,
βάλε μέσα μια Τσέχα.»
Σε κλάσματα δευτερολέπτου σταμάτησα
τη φωτοστιβάδα κλείνοντας τα παντζούρια
μονομιάς: «Πάω για ποδήλατο», είπα.
«Χμμμ», ακούστηκε από τα σεντόνια.
Γρήγορα εκτέλεσα όλες τις πρωινές
ιεροτελεστίες που συμπεριλαμβάνουν
βούρτσισμα δοντιών και λίγη γιόγκα,
έβγαλα το ποδήλατο μου από την στενή
πόρτα τους σπιτιού μας στο κέντρο της
πόλης και επίσημα ξεκίνησα την σημερινή
έξοδο. Χωρίς να με νοιάζει ότι θα
ξοδέψω λίγο παραπάνω χρόνο μέσα στην
πόλη, κατευθύνθηκα στην κυκλική μας
πλατεία. Παντού ήταν ασυνήθιστη ησυχία,
πουθενά ούτε ψυχή, κανένα μποτιλιάρισμα
στους στενούς δρόμους που μπορεί να
διαπεράσει μόνο το κλάξον. Μόνο εγώ στο
πρωινό κενό της μετακαραντίνιας εποχής.
Κατευθύνθηκα προς το βορρά, έξω από
τη μικρή μας πόλη, από την πόλη στην
θάλασσα. Η δικιά μου κρητική πόλη μοιάζει
πολύ με την τσέχικη μου πόλη. Και στις
δύο περιπτώσεις πρόκειται για πόλεις στην
όχθη, πάνω στο νερό. Πόλεις που χωράνε
σε μια παλάμη με τους ίδιους ανθρώπους
το ίδιο κουζουλούς. Οι ιστορίες τους θα
μπορούσαν άνετα να ανταγωνιστούν τις
ιστορίες του Μπόχουμιλ Χράμπαλ που
τις ονομάζει Μαργαριτάρια του βυθού. Ο
Άγιος Νικόλαος είναι στρυμωγμένος σε
μικρή κωνική χαράδρα ενός βράχου με
μια θαλασσολίμνη στο κέντρο του. Μόνο
στα χρόνια της τουριστικής ανάπτυξης
άρχισε σε κάποια σημεία να ξεχειλίζει
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από το χώρο που επέλεξαν οι αρχαίοι
του κάτοικοι. Μερικές ντουζίνες μέτρα,
μερικές πεταλιές και είστε στην άκρη
της πόλης την οποία περικυκλώνει η
λεγόμενη εθνική οδός, η οποία σαν ένα
τεράστιο νήμα συνδέει τη Δύση και την
Ανατολή του νησιού περνώντας χάντρες
των πόλεων, χωριών και τουριστικών
θέρετρων.
Η
άλλοτε
επικίνδυνη
διασταύρωση ήταν άδεια. Γρήγορα την
πέρασα και βρέθηκα στην χώρα των
ελιών, κόκκινης γης και τζιτζικιών. Ήδη
οι πρώτοι ξεκίνησαν να ψάχνουν το ταίρι
τους για να συνεχιστεί η ζωή. Έστριψα
δεξιά σε ένα ασφαλτοστρωμένο στενό
δρόμο που ενώνει μικρά χωριουδάκια με
ονόματα παράξενα όπως Κακοκάμοτες,
Καρτέριδες, Μαρνέλιδες, Πεπόνιδες…
Ήταν πανέμορφα, χωρίς καθόλου ζέστη
και έτσι άφηνα το δρόμο πίσω μου άνετα.
Δεν άργησα και φτάνω στην πλατεία ενός
γραφικού χωριού. Μου ήταν αδύνατο να
μην επιβραδύνω. Το τοπικό καφενεδάκι, το
οποίο ήταν το μοναδικό μαγαζί του χωριού
είχε έξω άψογα περιποιημένα τραπεζάκια
και
τακτοποιημένες
παραδοσιακές
καρέκλες. Λουλούδια σε τεράστιες πήλινες
γλάστρες, τοποθετημένες γύρω από το
εξωτερικό χώρο του καφενείου που έπιανε
τουλάχιστον τη μισή πλατεία, ήταν μόλις
ποτισμένα με άφθονο νερό. Στο βάθος
κάτω από την διάπλατα ανοιχτή κεντρική
πόρτα, εντελώς ακίνητος στεκόταν ο
καφετζής. Ο Γιώργης. Έμοιαζε εκπληκτικά
μέσα από την ακινησία του στις γραφικές
μορφές των τοιχογραφιών από το κοντινό
βυζαντινό εκκλησάκι.
Όταν με είδε, το πρόσωπό του γέμισε
χαμόγελο:

«Καλημέρα, Τσέχα! Που γλακάς
αξημέρωτα; Στα σπορ πάλι τα έριξες;
Εσείς μια μπάρτι όλες οι ξένες είστε
ολοκούζουλες.»
«Γεια σου, Γιώργη! Ανοιχτά έχεις;»
«Όϊ.»
Η απάντησή του - δεν κρύβω - με
μπέρδεψε αρκετά και προσπαθούσα να
κατανοήσω πως μπορώ να διαπιστώσω αν
έχει όντως κλειστά ή ανοιχτά. Σταμάτησα
με το ποδήλατο ανάμεσα στα πόδια και
κρατώντας το τιμόνι με μεγάλη προσοχή
και προσπάθεια ‘σκάναρα’ την κατάσταση.
Ήταν κάτι σαν το ψάξιμο των διαφορών
που βρίσκουμε συνήθως με τα περιοδικά
με σταυρόλεξα. Μα δεν υπήρχε ούτε καν η
παραμικρή ένδειξη ότι το κατάστημα ήταν
κλειστό. Ίσα, ίσα που ήταν αισθητή και
η μυρωδιά από το χλώριο που η μητέρα
του χρησιμοποιεί για το καθαρισμό
καθημερινά. Σίγουρα δεν ήταν μια
δράση στα πλαίσια της καταπολέμησης
του κορωνοϊού. Η μητέρα του το κάνει
κάθε μέρα, βρέξει-χιονίσει. Οι κρητικές
νοικοκυρές σε κάποια περίπτωση δεν
κάνουν οικονομία στη χλωρίνη καθώς όπου
πέσει χλωρίνη, υπάρχει καθαριότητα. Είναι
από τις πιο φανατικές στην υποστήριξη
αυτού του τομέα της ανόργανης χημείας.
Η μοναδική διαφορά ήταν ότι ακριβώς
αυτή την ώρα το καφενείο θα έπρεπε
κανονικά να είναι γεμάτο από ντόπιους και
τουρίστες πελάτες. Τώρα όμως το καφενείο
ήταν άδειο. Και ακόμα μια διαφορά: ο
Γιώργης δεν φορούσε ποδιά, άρα, επίσημα
δεν σερβίρει.
«Ίντα να σε κεράσω;»
«Τι;»
Είπα.
Αισθάνθηκα
εντελώς
μπερδεμένη: «Δεν είπες ότι έχεις κλειστά;»
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«Ναι, είπα. Και πού βλέπεις το πρόβλημα;»
Η λογική της κρητικής υπαίθρου είναι
συχνά αφοπλιστική.
«Μπορώ να έχω ένα φρέσκο χυμό;»
«Αμέ; Ντε-λόγο», είπε και εξαφανίστηκε
στο βάθος του καφενείου, το οποίο κάθε
βράδυ μετατρέπεται σε ταβέρνα με
εξαιρετικούς μεζέδες και ρακή. Ακούμπησα
το ποδήλατό μου σε μια γλάστρα, έκατσα
σε μια καρέκλα και τέντωσα τα πόδια μου
σε μια άλλη απέναντι. Γύρισα το κεφάλι
μου προς τα έξω, έκλεισα τα μάτια μου
και απολάμβανα τις μυρωδιές αμέτρητων
λουλουδιών και βοτάνων ανακατεμένων
με τον αέρα της ύστερης άνοιξης, όταν
ακούστηκε από πάνω μου: «Ορίστε,
κοπέλα μου.»
«Να σε καλά. Ποσό σου οφείλω;» ρώτησα
και άρχισα να ψαχουλεύω για ψηλά στο
σακίδιο μου.
«Πράμα. Ο νεαρός από δω σε κέρασε,»,
είπε ο Γιώργης και κούνησε το κεφάλι
του προς την είσοδο του καφενείου
όπου κάτω από ένα ροζ σύννεφο ανθών
που κρεμόντουσαν από μια πανέμορφη
τεράστια μπουκαμβίλια καθόταν ένας
νεαρός τον οποίο σίγουρα δεν γνώριζα.
Σήκωσα λοιπόν το ψηλό ποτήρι γεμάτο
σκούρο κίτρινο χυμό: «Ευχαριστώ. Στην
γειά σου!», «Ε βίβα», εισέπραξα την
απάντησή του μαζί με ένα χαμόγελο.
Η πόλη μας είναι μικρή αλλά η
ζωή πολύ κοινωνική και έτσι όλοι
σχεδόν γνωριζόμαστε. Σίγουρα ξέρω
τουλάχιστον φατσικά τους περισσότερους
συνομηλίκους. Αυτός θα είναι ή κάποιος
τρομερά εσωστρεφής, σκεφτόμουνα με
το βλέμμα που βυθισμένο στο πορτοκαλί
χρυσό στο ποτήρι μου, ή κάποιος που τον
φυλάκισε εδώ ο κορωνοϊός. Φτάνοντας σε
τέτοιο συμπέρασμα, ακούστηκε από δίπλα
μου: «Πως σε λένε; Γύρισα το κεφάλι
μου. Ο πρίγκιπας της μπουκαμβίλιας με
το μισοάδειο ποτήρι με φραπέ στα χέρια
στεκόταν απέναντι μου. Το πως ξεκίνησε
η γνωριμία μας είναι στην Κρήτη μια
κανονικότητα, ειδικά στα κρητικά χωριά.
Ο ρωτόν δεν θα συστηθεί πρώτος, δεν θα
ρωτήσει μήπως ενοχλεί ή αν θέλετε να
μιλήσετε μαζί του. Είναι το δικαίωμά του.
Αυτός είναι εδώ στο σπίτι του και εσείς
είστε εκείνος που τάραξε την χιλιετή τάξη.
Με αυτό το τρόπο μου έδειξε ότι είναι
ντόπιος. Σε αυτές περιπτώσεις είναι σωστό
να μην πολύ ψάχνετε σαβουάρ βιβρ των
Κρητικών τζέντλεμαν και να απαντήσετε.
«Βέρα.»
«Εν είσαι από πάε;»
«Δεν είμαι.»
«Κι από πού σαι;»
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«Απ’ την Τσεχία.»
«Από που;;;»
«Από
την
Τσε-χί-α.
Πρώην
Τσεχοσλοβακία.»
Ως
πατριώτισσα
της Τσεχοσλοβακίας ένα συναίσθημα
ριζωμένο από τα παιδικά μου χρόνια,
πάντα χαίρομαι όταν μετά από τόσα
χρόνια μερικοί δεν πήραν χαμπάρι ακόμα
ότι κάτι άλλαξε σε σχέση με αυτά που
μάθαιναν για τα κράτη στο σχολείο.
«Ά, ναι. Τέλεια. Έχω πάει παλιά εκδρομή
στην Πράγα. Πολύ κρύο, βρε παιδί μου.»
«Χριστούγεννα πήγες;»
«Ναι, όπως όλοι.»
«Ε, και τι περίμενες; Καλοκαίρι σαν στις
Μπαχάμες;»
«Κι δουλειά έχεις;» άλλαξε την κουβέντα.
Η ερώτηση αυτή στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης έχει εν πολλοίς
αντικαταστήσει την ερώτηση ‘πως τα
περνάς’ ή άλλες παρόμοιες όπως λόγου
χάριν ερωτήσεις για την οικογένεια, για τα
παιδιά, την υγεία ή την πολιτική.
«Ναι, όλα καλά.»
«Κι ίντα δουλειά κάνεις, Βέρα;», συνέχισε
η ανάκριση. Φυσικά ο ίδιος ο συνομιλητής
σε καιρούς πριν την κρίση λογικά θα έθετε
την τυπική κρητική ερώτηση: «Κι ποιανού
είσαι, κοπελιά;» Κατά αυτό τον τρόπο θα
έπαιρνε την κατάλληλη πληροφορία, η
οποία σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγούσε
την συζήτηση εκεί που οδηγήθηκε με τις
ερωτήσεις που ακολούθησαν.
«Είμαι αρχαιολόγος.»
«Άντες
εδά!»,
μια
διφορούμενη
έκφραση για όλες τις καταστάσεις που
χρησιμοποιείται από τους Κρητικούς
σε διάφορες καταστάσεις εκπλήξεις
χωρίς όμως ο συνομιλητής να μπορεί να
διαπιστώσει απόλυτα τον θετικό θαυμασμό.
«Σοβαρολογείς;», συνέχισε: «Τέλεια!»
Τώρα ήμουν σίγουρη ότι απέκτησε θετική
άποψη για μένα.
«Εγώ σπούδασα θεολογία. Που δουλεύεις;
Στο μουσείο;»
«Όχι. Δεν μπορώ, δεν είμαι Έλληνας
υπήκοος. Δουλεύω στο Κέντρο στην
Παχιά Άμμο.»
«Ά, με τους Αμερικάνους. Απίστευτο. Εκεί
δουλεύει μια γνωστή μου. Ματίνα. Την
ξέρεις;»
„Φυσικά. Συντηρήτρια είναι. Πολύ καλό
κορίτσι.»
Η ανάκριση συνέχιζε. Ο συνομιλητής
μου από την μια παράμενε στα μάτια
μου άγνωστος αλλά ο ίδιος κατάφερε να
μαζέψει αρκετό όγκο πληροφοριών. Μετά
από την ερώτηση ελέγχου για την σχέση
μου με το φιλικό του περιβάλλον έκρινε
ότι το κοινωνικό του προφίλ δεν κινδυνεύει

και χωρίς να ρωτήσει έκατσε στο τραπέζι
μου. Όταν μετακόμισα στην Κρήτη, δεν
κρύβω ότι έπαιρνα στροφές από αυτού
του είδους της μυστηριακού χαρακτήρας
ανακρίσεις γνωριμίας. Συνηθισμένη από
την Κεντρική Ευρώπη, μου ερχόταν
ακραία μη ευγενικές και το περιβάλλον
μου συνήθως έμενε με την εντύπωση ότι
είμαι απόξενη και υπεράνω. Είναι όμως
ο τόπος τους και έχουν το δικαίωμα να
γνωρίζουν ποιος τριγυρίζει στα μέρη τους.
Τώρα πια το έχω συνηθίσει βρίσκοντάς
το ταυτόχρονα αρκετά διασκεδαστικό.
Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία όταν πήγε
να κάτσει και τον ρώτησα: »Εσένα, πώς σε
λένε;»
«Σταυρής.»
«Χάρηκα. Εσύ είσαι από δω;»
«Ναι, αλλά έλειπα πολύ καιρό. Σπούδαζα
και μετά πήγα φαντάρος και μετά στην
ιερατική σχολή.»
«Ά, για αυτό δεν γνωριζόμαστε.»
«Δε κατέχω άνε μείνω έπαε. Άμα δε βρω
δουλειά θα μολάρω. Ε, θέλω εδά να κάνω
τον σερβιτόρο σε ξενοδοχεία...»
«Καταλαβαίνω. Λογικό μου ακούγεται,
όμως νομίζω ότι ως παππάς δε σε απειλεί
ανεργία.»
«Ναι, αλλά δεν μπορώ εδά ακόμη να
χειροτονηστώ. Εν έχω βρει ακόμη
πρεσβυτέρα.»
Ó λα, λα, τι θα πει τώρα πρεσβυτέρα,
Δεν ήξερα. Δεν είχα ποτέ ακούσει αυτή
την λέξη. Αλλά πολύ σωστά μου θύμιζε
το λατινικό όρο από την εκκλησιαστική
αρχιτεκτονική presbyterium και έτσι με
αυτοπεποίθηση ότι έχει να κάνει με κάποιο
πράγμα ή τρισδιάστατη κατασκευή με την
σιγουριά ακόμη του ξερόλα, δεν ερώτησα
τι σημαίνει ακριβώς η λέξη αυτή.
«Δεν φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να
βρεις και να αποκτήσεις κάποια. Ή κάνω
λάθος;»
«Είσαι σοβαρή; Μιλάμε, είναι πολύ
δύσκολο. Ίδα να σου λέω τώρα;», με
ενημέρωσε ο Σταυρής. Η απάντησή του
δεν με βοήθησε καθόλου να καταλάβω
για το τι πρόκειται, τι είναι η περιβόητη
πρεσβυτέρα. Αλλά ήθελα να βοηθήσω:
«Μπορεί εδώ στο χωριό να είναι δύσκολο,
αλλά μάλλον πρέπει να ψάξεις στην πόλη
μας, να ρίξεις μια ματιά στο Ηράκλειο,
ίσως.»
«Είναι πολύ δύσκολο,» αναστέναξε πάλι ο
Σταυρής.
Εκείνη την στιγμή γύρισε το κεφάλι του
προς εμάς ο Γιώργης με εμφανή σημάδια
έκπληξης καθώς στεκόταν στηριγμένος
στην κάσα της πόρτας του καταστήματός
του. Κατάλαβε ίσως ότι δεν γνωρίζω τι
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θα πει ο όρος πρεσβυτέρα και άρχισε
να σκέφτεται ότι είναι ευκαιρία να το
διασκεδάσει. Η αίσθησή του ήταν σωστή.
Η οξυδέρκεια του ήταν ακριβώς αντίθετη
με την επαγρύπνηση μου. Κατάλαβα ότι
όλη η προσοχή του στράφηκε ξαφνικά
προς εμάς. Αλλά σκέφτηκα πως ίσως
βαριέται και πως ο διάλογός μας αποτελεί
για αυτόν μια κάποια ευκαιρία για να
γεμίσει το χρόνο του και να συμμετάσχει
στην συζήτηση.
«Ξέρεις... εννοούσα, ότι εκεί είναι πολύ
μεγαλύτερη αγορά, αρά έχεις μεγαλύτερη
επιλογή.»
«Πραγματικά είναι πολύ κακό, ότι έλειπα
τόσα χρόνια...»
«Και που σπούδασες; Στην Αθήνα;»
«Όϊ. Στην Θεσσαλονίκη.»
«Είδες; Είναι μεγάλη πόλη. Εκεί θα βρεις
οτιδήποτε. Δεν προσπάθησες να βρεις
εκεί;»
«Προσπάθησα λίγο. Αλλά από τις μεγάλες
πόλεις είναι θαρρώ ακατάλληλες. Δε
κατέχω ίντα να κάνω.»
«Δεν θα μπορούσε να σε βοηθήσει κάποιος
μεγαλύτερος παππάς;»
«Αμέ! Βρήκανε μου μια, αλλά δεν
προχώρησε η δουλειά. Το μεγάλο
πρόβλημα είναι ότι εν έχω παράδες.»
Με βάση αυτό πείστηκα ακόμα
περισσότερο ότι η πρεσβυτέρα σίγουρα
έχει να κάνει με πράγμα. Σκέφτηκα ότι
έχει να κάνει με κάποια ειδική έκδοση
της Βίβλου είτε των Ευαγγελίων, άφηνα
και μια δυνατότητα να έχει να κάνει με
εθιμιατό, γιουχταλήκι, κολυμβήθρα, ή
εικόνα ίσως. Πολλοί ορθόδοξοι παπάδες
μοιάζουν αλήθεια με κρεμάστρες του
αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου.
«Μη μου πεις ότι πρέπει να ξοδέψεις
περιουσία;»
«Μερικές φορές...»
«Μήπως θα μπορούσες να βρεις μια
μεταχειρισμένη; Από δεύτερο χέρι;
Σκέψου το.»
Ο Γιώργης ήδη χοροπηδούσε από τα
γέλια, αλλά σκέφτηκα ότι το διασκεδάζει
με την ανικανότητα του συνομιλητή μου,
Σταύρου.

«Θα μπορούσε ίσως κάποιος να σου
δανείζει την δικιά του. Ή, να νοικιάζεις,
βρε παιδί μου. Και μετά όταν θα μαζέψεις
λεφτά, θα την επιστρέψεις, ή θα την αφήσεις
και θα βρεις μια καινούργια, καλύτερη. Ή,
να έχεις δύο, μια καλή, μια εφεδρική...»
Ο Σταυρής γούρλωσε τα μάτια του:
«Εκουζουλάθηκες; Πρέπει να αποκτήσεις
μια δικιά σου από την αρχή. Δεν ξέρω σε
σας, αλλά εδώ πρέπει να έχεις μια όλη σου
τη ζωή, αποκλειστικά δικιά σου.»
«Μια αγγελία, μήπως το σκέφτηκες;»
«Δε κατέχω. Δεν έχω δει πότε αγγελία για
πρεσβυτέρα...»
«Γιατί; Αφού την έχεις τόση ανάγκη. Ή
ρώτα κανένα μεγάλο παπά, κάποιον που
δεν λειτουργεί πια. Συνταξιούχο παππά.
Μπορεί να σου άφηνε την δικιά του. Ίσως
θα την άφηνε και φθηνά.»
«Με δουλεύεις; Δεν γίνεται!»
«Προσπαθώ να σε βοηθήσω.»
Ο Γιώργης καθισμένος τώρα οκλαδιών
στο σκαλοπάτι της εισόδου του καφενείου
σκούπισε τα δάκρυά του και έτρεμε
ολόκληρος από τα γέλια. Εγώ; Δεν
χαμπάριασα τίποτα.
«Μήπως θα μπορούσες να ρωτήσεις για
κάποια καλή;» μου πρότεινε ο Σταυρής.
«Εγώ; Πού να βρω εγώ μια πρεσβυτέρα;
Αλλά να μου πεις γιατί όχι. Θα ρωτήσω.»
«Αλλά ξέρεις, εγώ θα προτιμούσα ντόπια.»
«Μήπως
είσαι
λίγο
υπερβολικά
απαιτητικός, Σταυρή; Πρεσβυτέρα θες,
πρεσβυτέρα θα βρούμε. Τι σε νοιάζει από
που θα ‘ναι. Να κάνεις την δουλειά σου
θες. Έτσι δεν είναι; Και αν δεν θα σου
αρέσει, ύστερα θα την αλλάξεις. Ή βρες
τώρα κάποια ιμιτασιόν και άλλαξε την
αργότερα. Ή θα την φτιάξεις σιγά-σιγά.»
Ο Σταυρής με κοίταζε μη πιστεύοντας στα
μάτια του. Εγώ το ερμήνευσα ότι έμεινε
άφωνος με την ειλικρινή και δημιουργική
προσπάθειά μου να τον βοηθήσω: «Ή,
μήπως υπάρχει κάποιος κανόνας ότι
πρέπει να είναι ντόπια;»
«Όϊ. Δεν υπάρχει. Ο Παπαβαγγέλης
θαρρώ έχει απ’ αλλού.»
«Βλέπεις;»
«Αλλά από ξένη χώρα... Δε κατέχω...»

«Και; Θα είσαι πρώτος. Μπορούμε να
βρούμε στην Τσεχία, στην Σλοβακία.
Εκεί είναι άνθρωποι ικανοί, δεξιοτέχνες,
μαστόροι σε όλα τους.»
Ο Σταυρής με κοίταξε με μεγάλη
προσοχή από τα πάνω μέχρι κάτω και είπε
χωρίς ελάχιστο δισταγμό και ταυτόχρονα
με ελπίδα στη φωνή του: «Ξέρεις, τελικά,
δεν θα με πείραζε να είναι και από ετά, για
παράδειγμα.“
Ένιωθα πολύ καλά με το εαυτό μου.
Όπως φαίνεται βοήθησα έναν άνθρωπο σε
ανάγκη. Έδωσα λύσεις στο πρόβλημά του.
Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο στην τσέπη
μου: «Συγνώμη Σταυρή. Γεια σου Μάνο,
ξύπνησες; Στα Λακώνια. Τι να κάνω εδώ;
Πήγα για ποδήλατο. Αφού στο ‘πα. Έχει
κλειστά, αλλά τώρα δίπλα μου είναι.
Γιώργη, σε χαιρετάει ο Μάνος. Και αυτός
εσένα. Ναι, το θυμάμαι. Σε λίγο θα έρθω.
Τα λέμε σε λίγο.»
Έβαλα το τηλέφωνο στην τσέπη: «Πρέπει
να επιστρέψω. Υποσχέθηκα στον άντρα
μου, ότι θα τον βοηθήσω σε κάτι.»
Ελπίδα από τα μάτια του Σταυρή
εξαφανίστηκε ανεπίστρεπτα.
«Βλέπεις πόσο δύσκολο είναι; Έλειπα
πολύ και δεν ξέρω κανένα,» είπε σιγά και
με θλιμμένη φωνή ο Σταυρής και ήπιε
μια γουλιά από το ζεσταμένο πια καφέ με
καλαμάκι καρφωμένο στο μπες αφρό.
«Μην απελπίζεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Θα
ρωτάω γύρω-γύρω. Στο υπόσχομαι. Αντίο!
Και χάρηκα.» Έγνεψα προς το Γιώργο:
«Καλή σου μέρα, Γιώργη!»
Μπήκα στο σπίτι όπου σε ημισκοτάδι
καθόταν ο Μανόλης και έπινε τον πρωινό
του καφέ. «Μάνο, τι θα πει πρεσβυτέρα;»
„Πρεσβυτέρα; Τα προβλήματά σου θα
ήθελα να έχω πρωί, πρωί. Τι να ‘ναι η
πρεσβυτέρα; Η λέξη το λέει από μόνη
της. Πρεσβύτερος, παππάς και έπειτα
πρεσβυτέρα, παπαδιά, γυναίκα του παπά,
του πρεσβύτερου.»
Υ.Γ. Από τότε με χαιρετάει ο Γιώργης
από το καφενείο: Γεια σου, βρε Τσέχα
Πρεσβυτέρα!

«ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΥΣΑ ΜΟΥ»
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ 9 ΜΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ;
Της Ελεάνας Τερζάκη
Στην αρχαία ελληνική μυθολογία,
οι μούσες είναι οι θεές προστάτιδες
της λογοτεχνίας, της επιστήμης
και των τεχνών. Πηγές γνώσης
και έμπνευσης, αρχικά για τους
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Έλληνες και στη συνέχεια για τους
Ρωμαίους.
Ήταν θεότητες, κόρες του Δία και
της Μνημοσύνης και κατοικούσαν
στον Όλυμπο.

Αρχικά ήταν νύμφες του βουνού και
των νερών.
Οι Μούσες διασκέδαζαν τους
Ολύμπιους θεούς στα συμπόσια,
τραγουδώντας τους και παίζοντας
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λύρα. Στα τραγούδια τους πάντα
εγκωμίαζαν τους θεούς, κυρίως
όμως υμνούσαν τον Δία.
Όταν μεγάλωσαν, έγιναν πολύ
έξυπνες
και
όμορφες.
Είχαν
ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική,
δεν τις ενδιέφεραν οι ανθρώπινες
ασχολίες και αναζητούσαν ήσυχο
τόπο για να αφιερωθούν στις Καλές

κλασικούς χρόνους ονομάστηκε
μούσα της λυρικής ποίησης.
Η Τερψιχόρη ήταν η μούσα
του
χορού.
Απεικονίζεται
δαφνοστεφανωμένη να κρατά άρπα
και να χορεύει χαρούμενη, ενώ τα
πόδια της μόλις ακουμπούν στη
γη. Σύμβολό της ήταν η λύρα,
ο αυλός και το τρίγωνο. Πολλές

προστάτιδα των Συμποσίων. Είχε
υπό την προστασία της τη βουκολική
ποίηση, δηλαδή τα αντίστοιχα
σημερινά δημοτικά τραγούδια και
αργότερα την κωμωδία.
Απεικονιζόταν συνήθως με στεφάνι
κισσού, κρατώντας στο αριστερό
χέρι μάσκα θεάτρου και στο δεξί
ραβδί, με ελαφριά ένδυση. Το όνομά

Τέχνες.
Ο θεός Απόλλωνας διηύθυνε
τη χορωδία τους, γι’ αυτό και
ονομαζόταν Μουσαγέτης, δηλαδή
ηγέτης των Μουσών.
Ας τις γνωρίσουμε:
Η Καλλιόπη ήταν η προστάτιδα της
επικής ποίησης και της ρητορικής,
καθώς και όλων των καλών τεχνών.
Ήταν η μεγαλύτερη, η πιο σεβαστή,
η πιο σοβαρή, η πιο σοφή και η πιο
αποφασιστική από τις Μούσες.
Αν και παρθένος, μερικοί θεωρούσαν
γιο της τον Όμηρο.
Απεικονίζεται ως νέα, ωραία, με
μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα,
με άνθη ή κισσό στο κεφάλι. Πολλές
φορές στα Ομηρικά έπη κρατά
δάφνες στο δεξί χέρι και δύο βιβλία
στο αριστερό.
Η Κλειώ ήταν η μούσα της ιστορίας.
Το όνομά της προέρχεται από
το ρήμα κλείω, που σημαίνει
αφηγούμαι ή κάνω γνωστό.
Απεικονίζεται δαφνοστεφανωμένη
και με κόκκινο ένδυμα. Στο δεξί της
χέρι κρατά μία σάλπιγγα και στο
αριστερό ένα βιβλίο.
Η
Ευτέρπη
ήταν
η
μούσα
της
μουσικής.
Παρουσιάζεται
δαφνοστεφανωμένη να παίζει αυλό
ή να τον κρατά. Την εικόνα της
συμπλήρωναν μουσικά όργανα και
κείμενα, ο θεός Έρωτας και δένδρα
με τζιτζίκια. Στους μεταγενέστερους

φορές απεικονίζεται καθισμένη
και κρατώντας μια λύρα. Μερικές
φορές αναφέρεται ως μητέρα των
Σειρήνων. Το όνομά της προέρχεται
από το ρήμα τέρπω (ευφραίνω) και
το ουσιαστικό χορός.
Η Ερατώ ήταν η μούσα της
λυρικής ποίησης και των ύμνων.
Απεικονίζεται πάντα με μία λύρα
και σχεδόν γυμνή. Ήταν προστάτιδα
του γάμου και του έρωτα. Κύριο
σύμβολό της ήταν η λύρα, αλλά
και η κιθάρα. Σύμφωνα με το μύθο,
η μούσα Ερατώ είναι αυτή που
επινόησε τα ερωτικά ποιήματα, το
γάμο, την ποίηση και την μουσική.
Το όνομά της προέρχεται από το
ρήμα ἐράομαι / ἐρῶμαι (αγαπώ), εξ
ού και οι λέξεις έρωτας και εραστής.
Η Μελπομένη ήταν μούσα της
τραγωδίας, παρά τα χαρούμενα
τραγούδια της.
Στην αρχή θεωρούνταν μούσα
του μέλους ή της ωδής, από όπου
προέρχεται και το όνομά της.
Το όνομά της προκύπτει από
το ρήμα μέλπω, που σημαίνει
υμνώ. Απεικονίζεται να φοράει
μάσκα
τραγωδίας,
θυμωμένη,
δαφνοστεφανωμένη, με σκήπτρο και
ρόπαλο στα χέρια.
Η Θάλεια ήταν προστάτιδα της
ευθυμίας. Ανακάλυψε την κωμωδία,
τη γεωμετρία, την αρχιτεκτονική
και τη γεωργία. Ήταν επίσης και

της προήλθε από το ρήμα θαλλέω,
που σημαίνει ανθίζω πλούσια,
ευδοκιμώ.
Η Πολύμνια ήταν η μούσα των
ιερών ύμνων και της ευγλωττίας.
Η εμφάνισή της φανερώνει ότι
διακατέχεται από κάποια βαθιά
σκέψη και ανάμνηση. Παρουσιάζεται
σοβαρή,
συλλογισμένη
και
στοχαστική. Συχνά κρατά το
δάχτυλό της μπροστά στα χείλη.
Συνήθως απεικονίζεται φορώντας
μακρύ μανδύα και πέπλο, και με τον
αγκώνα της ακουμπισμένο σε ένα
μαξιλάρι. Φέρεται να κοιτά προς τον
ουρανό με στεφάνι από δάφνη και
μαργαριτάρια στο κεφάλι, λευκό
φόρεμα, με τη λύρα στα χέρια της.
Επίσης, είναι σύμφωνα με ορισμένες
πηγές γνωστή και ως μούσα της
γεωμετρίας, του διαλογισμού και
της γεωργίας.
Η Ουρανία θεωρούνταν εφευρέτης
και προστάτιδα της αστρονομίας
και της αστρολογίας. Συνήθως
απεικονίζεται φορώντας στεφάνι
σε σχήμα αστεριού, κρατώντας
στο αριστερό χέρι την παγκόσμια
σφαίρα και στο δεξιό διαβήτη, που
αποτελούν και τα σύμβολά της.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ
(1.2.1937 – 17.2.2021)
Ο Γιάννης Παταρίδης γεννήθηκε στη
Μεγάλη Στέρνα του Κιλκίς, το 1937. Ο
πατέρας του και ο μεγάλος αδελφός του, 18
χρόνων, ήταν στον ΕΛΑΣ. Τραυματίστηκε
και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Γιάννης
βρέθηκε στην Τσεχοσλοβακία ορφανός,
χωρίς γονείς, χωρίς συγγενείς, μόνο με τις
δύο αδερφές του που κι αυτές δεν ζούσανε
μαζί του. Μέχρι να τελειώσει το Λύκειο
είχε κάνει το γύρο των παιδικών σταθμών.
Μετά σπούδασε στο Πολυτεχνείο της
Πράγας και αποφοίτησε ως πολιτικός
μηχανικός με πτυχίο, άριστος. Ήταν από
τα τυχερά παιδιά που μεταφέρθηκαν στις
Λαϊκές Δημοκρατίες. Ο εφιάλτης όμως
των θανάτων στην οικογένειά του δεν τον
άφησε να ησυχάσει ποτέ. Όταν η αδερφή
του ξαναπήγε στο χωριό τους λίγα χρόνια
μετά την πτώση της δικτατορίας, 1974, το
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ψάξει
και να βρει τον προδότη που μαρτύρησε
ενάντια στη μητέρα τους στο στρατοδικείο
της Θεσσαλονίκης. Ήθελε να βασανίσει τη
μνήμη του προδότη-μάρτυρα. Τον βρήκε,
βραβευμένο από το επίσημο κράτος,
του θύμισε τις ‘’ανδραγαθίες’ του και δεν
τον λυπήθηκε κι ας ήταν ‘άρρωστος’. Ο
προδότης έπασχε από σοβαρή αρρώστια,
όπως της είπε, (και τον επόμενο χρόνο
πέθανε) σαν αυτό θα ξέπλυνε την αμαρτία
για τις ζωές που είχε πάρει στο λαιμό του
στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο
Γιάννης δεν επαναπατρίσθηκε αφού δεν
είχε κανέναν πια στην Ελλάδα. Έζησε μια
αξιοπρεπέστατη ζωή στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία και ποτέ δεν ξέχασε τον αγώνα
και τα ιδανικά για τα οποία οι γονείς και
συγγενείς του δώσανε τη ζωή τους, για τον
σοσιαλισμό-κομμουνισμό.
Ο Γιάννης με πολλά άλλα παιδιά του
χωριού του μεταφέρθηκαν στην πρώην
Τσεχοσλοβακία. Όπως και ο ίδιος μας είχε
πει στη συνομιλία που κάναμε πριν αρκετά
χρόνια:
«Το χωριό μου ήταν αντάρτικο, οι
χωριανοί μας ήταν από τους πρώτους
που μπήκαν στις πρώτες αντάρτικες
ομάδες του 1946. Οι περισσότεροι ήταν
κυνηγημένοι ΕΛΑΣίτες, αυτά τα παλικάρια
που πολέμησαν τους Γερμανούς, τώρα
τους φυλακίζανε, τους καταδιώκανε.
Όταν το ΚΚΕ μπήκε στην παρανομία, η
αστυνομία ερχόταν καθημερινά κι έψαχνε
τον τάδε και τον τάδε… Υπήρχε μεγάλη
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τρομοκρατία…
Ήρθαν
στρατιωτικά
αυτοκίνητα με αστυνομία, κάνανε το σπίτι
μας άνω-κάτω, πήραν τη μάνα μου, τη
Σοφία Παταρίδου, πρώτα στις φυλακές
του Κιλκίς, και μετά τη μεταφέρανε στις
φυλακές της Θεσσαλονίκης. Ήταν το
1947. Την πέρασαν από στρατοδικείο με
μαρτυρία του Γιάννη Φαφούτη και στις
11 Μαρτίου 1948 την εκτελέσανε. Ήταν
48 χρόνων… Ο πατέρας μου ήρθε (ήταν
παράνομος) και μας είπε ότι θα φύγει στο
βουνό. Μας άφησε εμάς τα τέσσερα του
παιδιά στο θείο μου, στον αδερφό του, που
είχαν κι αυτοί ένα μοναχογιό τον Τιμολέων.
Μια βραδιά ήρθαν οι μαυροσκούφηδες στο
σπίτι μας, πήραν το θείο μου και τη θεία
μου, μαχαίρωσαν το θείο μου και σκότωσαν
τη θεία μου μέσα σ’ ένα χωράφι και κανένας
δεν τολμούσε να πάει να τους θάψει. Τους
φάγανε τ’ αγρίμια. Τους βρήκανε, όταν ένα
σκυλάκι πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι να
τους φυλάγει… Τότε ο βοσκός πήγε να
δει γιατί το σκυλάκι πήγαινε εκεί κι έτσι
τους βρήκε, τα κόκκαλα τους δηλαδή.
Μια συγγενής πήγε κρυφά και τους έθαψε.
Εκείνη τη μέρα σκοτώσανε και δύο
κορίτσια από το χωριό μας, τη Φωτεινή
και την Κίτσα. Και τα δύο ήταν 18 χρόνων.
Μείναμε μόνοι, πέντε παιδιά. Ο Τιμολέων
πήγε στη γιαγιά του. Εμάς μας φρόντιζαν
οι αδερφές μας.
Μια μέρα ήρθαν οι αντάρτες για τρόφιμα,
μαζευτήκαμε πολλές οικογένειες, παιδιά,
και πήγαμε μαζί τους στο βουνό. Δεν
μας πήρανε με το ζόρι, εμείς φύγαμε
εθελοντικά».
Ο μικρός Γιάννης βλέπει τον πατέρα του
για τελευταία φορά τυχαίως το 1948, όταν ο
πατέρας του συμμετείχε στη μεταφορά των
παιδιών στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί ένιωσε
για τελευταία φορά τη σφιχτή αγκαλιά του
πατέρα του, έτσι στα πεταχτά. Όταν μας
διηγούταν την προσωπική του ιστορία, ο
Γιάννης ξέσπασε σε λυγμούς.
«Παταρίδης Ευστάθιος του Γρηγόρη.
Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μέλος
του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό
στρατό στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο
Βίτσι, το 1948».
Παταρίδου
Σοφία,
σύζυγός
του
Ευστάθιου. Από τη Μεγάλη Στέρνα
Κιλκίς.
Μάνα πέντε παιδιών. Ο

πρωτότοκος γιος της Σπύρος, ΕΛΑΣίτης,
σκοτώθηκε το 1944 πολεμώντας
τους Γερμανούς. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του
ΕΑΜ. Ύστερα από προδοσία πρώην
συναγωνιστή της, καταδικάστηκε σε
θάνατο από το Στρατοδικείο Κιλκίς και
εκτελέστηκε στις 11 Μάρτη 1948 μαζί με
τον αγωνιστή Γιάννη Χριστοφορίδη από
τη Μεταμόρφωση Κιλκίς».
Και ο θείος του Γιάννη, έδωσε τη ζωή του
για ένα καλύτερο μέλλον.
Παταρίδης Κώστας του Γρηγόρη.
Ψευδώνυμο Καράμπελας. Από τη
Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε
το 1911. Πήρε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση. Διμοιρίτης στο 13ο Σύνταγμα
του ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε την
1-11-1946. Υπηρετούσε στο Αρχηγείο
Κρούσας. Σκοτώθηκε στις 24 Οκτώβρη
1947 στον Επτάλοφο Κιλκίς. Λοχαγός
πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 15-101948).
Και ακόμα μία συγγενής του Γιάννη
σκοτώθηκε στα νιάτα της:
Παταρίδου Πηνελόπη του Θωμά. Από
τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε
το 1932. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Γράμμο.
(Από τον τόμο 7ε, «Έπεσαν για τη ζωή»,
έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2011,
σελ. 420)
Το 2007 ο Γιάννης στα 70 του πια,
μας μίλησε για τη ζωή του με μεγάλη
συγκίνηση. Την αφήγησή του τη συνόδευαν
πολλά δάκρυα όταν θυμόταν το πώς έχασε
και τους δύο γονείς του και πώς ποτέ δεν
ξέχασε τις αιτίες για την ορφάνια του. Έγινε
κι αυτός ΕΠΟΝίτης και μέλος του ΚΚΕ
στην Τσεχοσλοβακία. Και μετά από το
1989, ήταν από τους πρώτους ιδρυτές της
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Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία,
στην οποία συνέβαλε με τις γνώσεις και την
εμπειρία που είχε ως μέλος του ΚΚΕ. Ο
Γιάννης είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου
στην Πράγα, το οποίο τελείωσε με άριστο

το Σωτήρη Καραμάνο, ο οποίος είχε
ένα πόδι, τραυματίας από το αντάρτικο,
νέο παιδί. Μετά πάλι μετακόμισα, στο
σταθμό του Μάχνιν, κοντά στη Χράσταβα.
Εκεί πήγαινα σε τσέχικο σχολείο. Δεν

Εκδρομή με τους αγαπημένους μας συνταξιούχους στο Τσέσκι Ράι, Γιάμπλονετς, όπου
συναντήσαμε τους συμπατριώτες μας. Ο Γιάννης 6ος από αριστερά… Αυτοί που ‘φύγανε από
τη ζωή, 1η σειρά, από αριστερά: Γιώργος Γεωργίου (4ος), Γιάννης Παταρίδης (6ος), Ερμιόνη
Σπάλα (9η), Ελισάβετ Καλαϊτζίδου (10η), Μαρίκα Βαρελά (12η) και πίσω κέντρο, Γιώργος
Παπαδόπουλος.

βαθμό σε όλα τα μαθήματα. Επίσης, όλοι
ξέρουμε τον Γιάννη τον σκακιστή, ο οποίος
ήταν πρωταθλητής στο σκάκι όχι μόνο στην
Τσεχοσλοβακία αλλά και στην Τσεχία.
Ποια ήταν η σταδιοδρομία του Γιάννη:
«Στο Μαριάνσκε Λάζνε (λουτρόπολη)
ανασάναμε με τέτοια φροντίδα, τέτοια
σημασία για το καθετί. Είναι απερίγραπτο.
Μας κουρέψανε, μας κάνανε μπάνιο
(ντρεπόμασταν κιόλας από τις αδερφές
που μας κάνανε το μπάνιο), μας δώσανε
καινούργια ρούχα, τα δικά μας τα κάψανε,
ήταν γεμάτα ψείρες, περάσαμε από
γιατρούς. Τα άρρωστα παιδιά τα βάλανε
σε μια μπάντα. Εμάς τους γερούς σε άλλη
μπάντα. Επειδή ήμασταν πολλά παιδιά, μας
μοιράσανε σε μεγάλα κτίρια.
Μετά, σιγά-σιγά οργανώθηκαν και οι
παιδικοί σταθμοί σε διάφορες πόλεις
και μας στέλνανε σε αυτούς ανάλογα με
την ηλικία μας. Εγώ πήγα στον παιδικό
σταθμό στο Ούντσε, ήταν πολύ ωραία
εκεί, αλλά γρήγορα γέμισε και το Ούντσε.
Από κει πήγα στο Κράσνο Πόλε. Και στο
Ούντσε και στο Κράσνο Πόλε μαθαίναμε
ελληνικά. Και εδώ (στο Κράσνο Πόλε) και
τα πρώτα τσέχικα. Στο Ούντσε ο δάσκαλός
μας στα ελληνικά ήταν ο Γρηγοριάδης,
ένας χρυσός άνθρωπος. Στο Κράσνο
Πόλε είχαμε τον Κωνσταντινόπουλο και
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καταλάβαινα τίποτα. Από το Μάχνιν πήγα
στο Βέλκα Χεράλντιτσε, όπου βρήκα του
θείου μου την κόρη και πολλά άλλα παιδιά
από το χωριό μου, τη Μεγάλη Στέρνα

Κιλκίς. Ήμουν άριστος μαθητής, τελείωσα
την 8η τάξη και πήγα στο Βεσελίτσκο να
συνεχίσω το Λύκειο, δηλαδή από το 1954
μέχρι το 1957».
Οι εφιάλτες από τα παιδικά του χρόνια,
στην Ελλάδα συνέχιζαν να τον βασανίζουν
όλη του τη ζωή. Όλα τα σύνδεε με εκρήξεις
και βομβαρδισμούς.
«Στη φυσική ο δάσκαλος μας μάθαινε για
την κίνηση κι όταν με ρώτησε να εξηγήσω
σπρώχνοντας την κιμωλία το τι κάνει, του
είπα ότι θα γίνει έκρηξη. Ναι, είχα και
ακόμα έχω ένα όνειρο που παίζω με μία
μαλακή μπάλα σα νάρκη και την πετώ στο
φίλο μου, και φοβάμαι μη εκραγεί, αλλά
αυτή ποτέ δεν κάνει έκρηξη…
Τελείωσα και το Λύκειο (με άριστα) και
δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω παραπέρα. Ο
παιδονόμος μου είπε ότι πρέπει να συνεχίσω
στο πανεπιστήμιο. Κι έτσι αποφάσισα να
πάω στο Πολυτεχνείο της Πράγας, στη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στον κλάδο
φωτομετρία-γεωδαισία.
Η πιο χειρότερη χρονιά μου ήταν όταν
τελείωσα το Λύκειο, το 1957, όταν έπρεπε
να φύγω από τον παιδικό σταθμό, όπου
ζούσαμε ξέγνοιαστα. Η αδερφή μου στο
Τρίνετς είχε τη δική της οικογένεια. Τα
παιδιά σαν το Γιώργο τον Καράτζο είχαν
τους γονείς τους, είχαν που να πάνε. Εμείς, τα
ορφανά δεν είχαμε που να πάμε. Ξεκίνησα
για το σιδηροδρομικό σταθμό. Στη μέση
του δρόμου με έπιασε το παράπονο, κάθισα
στην άκρη κοντά στο χωράφι και άρχισα

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την έκθεση φωτογραφίας της ΕΚ Πράγας στο Σπίτι
Μειονοτήτων, ο Γιάννης 3ος από τα αριστερά… Εκτός από τον Ρόμπιν (1ος αριστερά με το
ποτήρι), όλοι οι αγαπημένοι μας συνταξιούχοι ‘φύγανε’ από τη ζωή. Θα τους θυμόμαστε για
πάντα. Οι φωτογραφίες είναι από διάφορες εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας, από τις οποίες ο
Γιάννης δεν έλλειπε ποτέ.
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να κλαίω. Μεγάλος ο πόνος μου, άφησα
και την πρώτη πλατωνική μου αγάπη πίσω
(απαγορευότανε να έχουμε άλλες σχέσεις,
τα κορίτσια τα προστατεύανε) κι έτσι από
τότε δεν την έχω δει. (Ο Γιώργος Καράτζος
λέει στο βιβλίο του «Μας κλέψανε τον ήλιο»,
ότι δεν ήξερε πώς θα τον δεχτούν οι γονείς
του! Τον ήλιο τον ξαναβρήκαμε, αλλά τους
σκοτωμένους μου γονείς δεν ξαναβρήκα…
Λέει κι άλλα και στην συνέντευξη του στο
περιοδικό «Καλημέρα», με τα οποία δεν
συμφωνώ. Είχαμε μεγάλη φροντίδα από το
τσεχοσλοβάκικο κράτος, από τον Τσεχικό
Ερυθρό Σταυρό και από την ΕΒΟΠ με τον
Πέτρο Κόκκαλη. (Κ: ΕΒΟΠ=Επιτροπή
Βοήθεια στο Παιδί). Όλοι συνεργαζότανε
μεταξύ τους και βέβαια και τα δύο
κομμουνιστικά κόμματα, το τσέχικο και
το ΚΚΕ συνεργαζότανε. Δεν ξέρω γιατί
δεν λέει την αλήθεια ο Γιώργος Καράτζος.
Και σε κανέναν σταθμό τα παιδιά δεν
σηκωνότανε στις 5:30 το πρωί. Μας
ξυπνούσανε με τσέχική μουσική στις 6:00
το πρωί εάν κι εγώ ξυπνούσα νωρίτερα διότι

ασχολούμουνα με αθλητισμό και έτρεχα
στο πάρκο μας και μετά πήγαινα για τη
γυμναστική. Και βεβαίως μας χωρίζανε
σε ομάδες για να κάνουμε τις διάφορες
δουλειές στον παιδικό σταθμό. Ήμασταν
πολλά παιδιά και έπρεπε να υπάρχει
πειθαρχία.
… Ναι, καθόμουνα και έκλαιγα. Σιγά-σιγά,
έφτασα στο σιδηροδρομικό σταθμό και πάλι
με πήρε το παράπονο. Δεν ήξερα πού να
πάω, δεν είχα λεφτά για εισιτήριο. Κάποιος
Τσέχος με πλησίασε και με ρώτησε γιατί
είμαι στεναχωρημένος. Του είπα και μου
αγόρασε εισιτήριο για το Τρίνετς, όπου
ήταν η αδερφή μου. Πήγα και περίμενα τα
χαρτιά μου από το Πολυτεχνείο.
Το Σεπτέμβρη ήρθα στην Πράγα, άρχισα
τις σπουδές μου, τελείωσα με άριστο βαθμό,
έγινα πολιτικός μηχανικός. Ήμουν άριστος
και στη δουλειά μου και όλα πήγαν καλά.
Στο Πολυτεχνείο είχα και υποτροφία, την
πιο μεγάλη, 420 κορώνες, από τις οποίες
30 κορώνες έδινα για το τραμ κάθε μήνα,
50 - για την εστία (κάθε μήνα), κάπου 240

κορώνες για το φαγητό το μήνα (κάθε
γεύμα ήταν 2.60 κορώνες!). Κατάργησα το
πρωινό για να οικονομήσω για το θέατρο
και σινεμά, που τα αγαπούσα πάρα πολύ.
Και τώρα παίζω σκάκι.
Ναι, μάθαμε πολλά εδώ και ήμασταν
ευτυχισμένοι. Μας φροντίζανε, μας
βοηθούσανε, μας αγαπούσανε. Τι θα
έκανα άραγε στο χωριό μου, εγώ ένα
ορφανό παιδί, με σκοτωμένους γονείς στον
εμφύλιο;» (Αναδημοσίευση από το βιβλίο
«Ο Ελληνισμός της Τσεχίας», Τασούλα
Ζησάκη-Healey, Α.ΡΙΣΤΟ.Σ, Αθήνα
2009)
Κ: Τα πιο βαθιά συλλυπητήρια στην
συντρόφισσά του Όλγα, στα παιδιά του
και συγγενείς. Ο Γιάννης ήταν δραστήριο
μέλος της ΕΚ Πράγας. Από τους ιδρυτές
της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στην
Τσεχία. Αγαπούσε και υποστήριζε την
Κοινότητά μας και πάντα βοηθούσε εκεί
που μπορούσε. Θα τον θυμόμαστε με
αγάπη και σεβασμό.

Επίσκεψη στον πρώην Παιδικό Σταθμό του Νόβε Χράντι: 1η αριστερά η Ερμιόνη Σπάλα, 2ος ο Γιάννης Παταρίδης, 3ος ο Κώστας Αραμπατζής
(με τις πατερίτσες). Θα τους θυμόμαστε για πάντα…
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