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Έφυγε ο χειμώνας. Ήρθε η άνοιξη κι εμείς ακόμα ακολουθούμε τα περιοριστικά μέτρα με
την ελπίδα ότι θα ‘απελευθερωθούμε’ το καλοκαίρι. Κάναμε και τα εμβόλια (οι άνω των
70 μέχρι που γράφονται αυτές οι σειρές) και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις
θερινές μας διακοπές κάπως πιο ομαλά είτε στην Τσεχία είτε στο εξωτερικό. Πέρασε και
η Πρωτομαγιά χωρίς να μπορέσουμε να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη μέρα της εργατιάς.
Μείναμε στα σπίτια μας και μέσα από το facebook παρακολουθήσαμε το πώς την
τιμήσανε αυτή τη μέρα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική… Ήρθε
και το Πάσχα. Κάποιοι, οι πιο τυχεροί που έχουν αυλές, μπόρεσαν να ακολουθήσουν τα
ήθη και έθιμα της Λαμπρής. Ο μεγάλος εορτασμός του Πάσχα στο ελληνικό εστιατόριο
«Όλυμπος», όπου συνήθως γιορτάζαμε με το παραδοσιακό φαγητό, χορούς και τραγούδια
δεν πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά. Οι πιο καλές μαγείρισσες φτιάξανε τα
τσουρέκια, βάψανε αυγά, φάγανε τη μαγειρίτσα και το αρνάκι τους οικογενειακώς στα
σπίτια τους. Και ο καιρός κι αυτός ήταν κάπως ‘περιορισμένος’ – μια ζέστη, μια κρύο,
παραλίγο να επιστρέψει και ο χειμώνας, λίγο ηλιοφάνεια, αρκετή συννεφιά. Για να δούμε τι
θα μας φέρει το καλοκαίρι;
Το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας αυτή τη φορά, αντί να επιστρέψει τη
χρηματοδότηση από τη Δημαρχία της Πράγας, αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει μία
‘εκδήλωση’, ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821. Το πρόγραμμα το προετοιμάσαμε με τη βοήθεια της Έλλης Αλωνεύτου, ο
Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παρέσογλου μας πρόσφερε την κατοικία της
Πρεσβείας της Ελλάδας για την βιντεοσκόπηση και τώρα μένει να ξεκινήσουμε.
Το περιοδικό μας θα συνεχίσει και στα επόμενα τεύχη να αφιερώνει ιστορικά άρθρα για
την Επανάσταση του 1821. Σ’ αυτό το τεύχος, θα διαβάσετε και τη συνέχεια της αφήγησης
του Κώστα Παπασάβογλου για τα παιδικά του χρόνια στο Τέχονιν και μία μικρή έρευνα
της Τασούλας Ζησάκης-Healey αφιερωμένη στους συμπατριώτες μας που αφήσανε την
τελευταία τους πνοή στο Τέχονιν. Η έρευνα θα συνεχιστεί όχι μόνο για το Τέχονιν αλλά και
για το Σβατομπόρζιτσε και Μίκουλοβ, επίσης κέντρα υποδοχής των μεγάλων αποστολών
ηλικιωμένων από το Μπούλκες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, από την Σκόδρα και Ελβασάν
της Αλβανίας, για την αποστολή από τη Βουλγαρία και από την Ουγγαρία.
Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη για το βιβλίο της «Ραλλίτσα Τερζόγλου, μια ηρωίδα
της ζωής», Θεσσαλονίκη 2020, στο οποίο η Ραλλίτσα μας μιλάει για τη ζωή της στην
Ελλάδα γεμάτη διωγμούς. Ο πατέρας της Ραλλίτσας, Νικόλαος Τερζόγλου, αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης, μαχητής του ΔΣΕ, πολιτικός πρόσφυγας στο Σβίταβι, Μπρνο άφησε
την τελευταία του πνοή στην Τσεχοσλοβακία χωρίς να μπορέσει να δει την οικογένειά του
από το 1944.
Στο «Από την Ελλάδα για την Ελλάδα» η Ελεάνα Τερζάκη αυτή τη φορά μας μιλάει για τη
Θεά Αθηνά και για την Μέδουσα. Ενώ ο Μιχάλης Πουργουρίδης από τη Λεμεσό γράφει
για το συνθέτη Τάκη Μουσαφίρη.
Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές! (ΤΖΗ)
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΚΡΝΟΒ
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΝΟΒ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
Στις 12 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη του Πρέσβη της Ελλάδας στην
Τσεχία, κ. Αθανασίου Παρέσογλου στην
πόλη Κρνοβ όπου ο κ. Παρέσογλου
είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο της
πόλης Κρνοβ, κ. Τόμας Χράντιλ και
τον Αντιδήμαρχο κ. Πάβελ Μοράβετς
και με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία, κ.
Χρήστο Μπγιάλα, τα μέλη του ΔΣ της
Ομοσπονδίας και με τους Προέδρους
των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία
– Πράγα, Κρνοβ, Μπρνο, Οστράβα,
Κάρβινα, Μπόχουμιν, Τρίνετς, Σούμπερκ

και Γιάβορνικ. (Δυστυχώς, η ΕΚ Γέσενικ
πρέπει να ετοιμάσει όλα τα έγγραφα μετά
το θάνατο της αείμνηστης Πρόεδρου
Ζαχαρούλας Ιορδανίδου, για να μπορέσει
να επαναλειτουργήσει η Κοινότητα ως
μέλος της Ομοσπονδίας).
Ο πρώτος σταθμός του Πρέσβη της
Ελλάδας, ήταν το Δημαρχείο, όπου
μπροστά στην είσοδο είχαν συγκεντρωθεί
τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας και οι
Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων.
Τον κ. Παρέσογλου τον υποδέχτηκε ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Μπγιάλας

και οι Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος της
πόλης Κρνοβ μαζί με δημοσιογράφους
και το τοπικό τμήμα της περιοχής της
κρατικής τηλεόρασης CT24 με έδρα την
Οστράβα.
Στην επίσημη τελετή, ο Πρέσβης της
Ελλάδας, κ. Παρέσογλου, στον χαιρετισμό
του αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και
αντιπροσώπους της Δημαρχίας για την
θερμή υποδοχή, αγάπη και φιλική διάθεση,
αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της
ιστορίας των Ελλήνων, αποτέλεσμα των
οποίων ήταν να βρεθούν χιλιάδες Έλληνες
με τα παιδιά τους στην Τσεχοσλοβακία και

Ο κ. Α. Παρέσογλου με τους Προέδρους των ΕΚ και τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία
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συνέχισε:
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την
ευγενική σας χειρονομία να αναρτήσετε την
ελληνική σημαία σήμερα στο επιβλητικό
Δημαρχιακό Μέγαρο, που δεσπόζει στην
κεντρική πλατεία της πόλης σας, γεγονός
που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Οι Έλληνες
που ήρθαν εδώ βρήκαν μια θερμή υποδοχή
και μπόρεσαν να φτιάξουν νέες ζωές και με
την πάροδο του χρόνου να στεριώσουν
στον τόπο αυτό και να προσφέρουν με
την παρουσία τους εδώ, με όλες τους τις
δυνάμεις, προκειμένου να συμβάλουν στην
ανάπτυξη αυτού του τόπου. Και σήμερα
αποτελούν μια πραγματική γέφυρα φιλίας
μεταξύ της Ελλάδας και της Τσεχικής
Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας προτείνω,
κ. Δήμαρχε, επειδή εμπλέκεται η πόλη
σας, το Κρνοβ σε όλη αυτή την ιστορία
να προχωρήσουμε στην αδελφοποίησή
της με κάποια ελληνική πόλη της Βόρειας
Ελλάδας για να κάνουμε αυτή τη γέφυρα
ακόμα πιο ζωντανή σήμερα».

να αποκτήσουν την ελευθερία τους και
πάλι να καλλιεργήσουν εκ νέου την γλώσσα
τους, να είναι ελεύθεροι και υπερήφανοι
για την καταγωγή τους».
Απο την πλευρά του, ο Δήμαρχος,
κ. Χράντιλ, αρχικά ευχαρίστησε την
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
και την Ελληνική Κοινότητα της Πόλης
του Κρνοβ για όλη την συνεργασία
και συμβολή τους σε πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για την
ενεργό τους συμμετοχή στη ζωή της
πόλης του Κρνοβ. Για τον λόγο αυτό,
και προκειμενου να συνεχισθούν αυτές οι
στενές σχέσεις, ανέφερε ότι και ο ίδιος
έκανε αυτή την σκέψη σήμερα, καθοδόν
προς το Δημαρχείο, να προτείνει την
διερεύνηση τρόπων για την αδελφοποίηση
της πόλης του με κάποια ελληνική πόλη
στην οποία έχουν επαναπατρισθεί και ζουν
σήμερα Έλληνες που φιλοξενήθηκαν για
χρόνια στο Κρνόβ. Ο Αντιδήμαρχος, κ.
Μοράβετς πρόσθεσε ότι η δική του σχέση

στη χώρα μας, όσο καλά νοιώθω εγώ στην
Ελλάδα».

Στη συνέχεια, ο κ. Παρέσογλου
αναφέρθηκε στις ομοιότητες των δύο
λαών στις ιστορικές διαδρομές τους.
«Οι δύο λαοί μας έζησαν πάρα πολλά
χρόνια, αιώνες κάτω από ξένη κατοχή
και κινδύνευσαν να χάσουν ακόμα και την
γλώσσα τους. Και παρόλα αυτά κατάφεραν

με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική διότι
αφενός η σύζυγός του είναι παιδί αυτών των
Ελλήνων που ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία
και αφετέρου, ο γιος του εδώ και είκοσι
χρόνια ζει με την Ελληνίδα σύζυγό του
στην Θεσσαλονίκη. Και πρόσθεσε: «Θα
ήθελα και εσείς να νοιώθετε τόσο καλά

των Ελληνικών Κοινοτήτων για την
ζεστή φιλοξενία, αγάπη και στοργή του
τσεχοσλοβάκικου/τσέχικου λαού προς
τους γονείς και παππούδες και γιαγιάδες
τους, για την νέα ζωή, για όλες τις ευκαιρίες
που τους δόθηκαν να σπουδάσουν οι ίδιοι
και τα παιδιά τους και να αποκτήσουν
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Ο κ. Παρέσογλου, αφού ζήτησε
συγγνώμη για το ότι δεν θα μπορέσει να
βρεθεί στην παραδοσιακή πια γιορτή
της πόλης, «Ελληνικές Ημέρες Κρνοβ»
λόγω προγραμματισμένων ενωρίτερα
υποχρεώσεών
του
στην
Ελλάδα,
διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Χράντιλ ότι
στη διάρκεια της θητείας του στην Τσεχία,
θα φροντίσει να είναι όχι μόνο ο ίδιος
φυσικά παρών στη διάρκεια αυτών των
εορτών, αλλά και να τις κάνει πιο γνωστές
στην Πράγα για να έρθει και περισσότερος
κόσμος να γνωρίσει την όμορφη πόλη του
Κρνοβ.
Μετά τις ευχαριστίες του Προέδρου της
Ομοσπονδίας, κ. Μπγιάλα, για όλη την
βοήθεια της Δημαρχίας στα δρώμενα της
ΕΚ Κρνοβ και της Ομοσπονδίας, κατά
σειρά ευχαρίστησαν και οι Πρόεδροι
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τεχνικές και πανεπιστημιακές γνώσεις.
Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ.
Πέτρος Μιχαηλίδης, συνόψισε με μία
φράση μόνο: «Ο παππούς μου πρόσφυγας
από το Καρς του Πόντου ήξερε λίγα
γράμματα, ο πατέρας μου πολιτικός
πρόσφυγας από την Ελλάδα αποφοίτησε
από τεχνική σχολή, εγώ το παιδί του,
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γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία είμαι
απόφοιτος Πολυτεχνείου, το ίδιο και τα
παιδιά μου. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει με τα
εγγόνια μου…».
Ο κ. Παρέσογλου υπέγραψε το τιμητικό
βιβλίο επισκεπτών με τα λόγια: «Τις πιο
θερμές μου ευχαριστίες στον Δήμαρχο της
πόλης Κρνοβ για την υπέροχη υποδοχή σ’

αυτή την όμορφη πόλη. Είναι τιμή μου
που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ αυτήν
την όμορφη πόλη, η οποία έχει μεγάλη
σημασία για τους Έλληνες που ζουν στην
Τσεχική Δημοκρατία».
Τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας και οι
Προέδροι αποχαιρετήσαν τον Δήμαρχο.
Η δεύτερη στάση της επίσκεψης ήταν
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στο Μνημείο που είναι αφιερωμένο
στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες
που άφησαν την τελευταία τους πνοή
στην Τσεχοσλοβακία. Ο κ. Μπγιάλας, ο
Πρέσβης και η Πρόεδρος του Σούμπερκ
κατέθεσαν λουλούδια στο Μνημείο. Βαθιά
συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, ο
κ. Παρέσογλου κράτησε ένα λεπτό σιγής
μαζί με όλους τους παρόντες.
Το τρίτο μέρος της επίσκεψης
πραγματοποιήθηκε
στο
ελληνικό
εστιατόριο «Ερμής», στο κέντρο της
πόλης. Εκεί, σε μια χαλαρή και φιλική
ατμόσφαιρα, γνωριστήκαμε καλύτερα
με το νέο Πρέσβη της Ελλάδας,
συζητήσαμε αρκετά θέματα που αφορούν
την Ομοσπονδία και τις Κοινότητες,
όπως η εκμάθηση και η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας και η οικονομική
υποστήριξη αυτών των μαθημάτων. Φέτος,
η Ομοσπονδία δεν πήρε επιδότηση για
να πληρώσει τους διδάσκοντες. Ο κ.
Παρέσογλου υποσχέθηκε να βοηθήσει
ώστε με χορηγία της Ελλάδος, να
μπορέσουν να συνεχισθούν απρόσκοπτα
τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας.
Επίσης, συζητήθηκαν και τα προβλήματα
προξενικής φύσεως που απασχολούν
την Ομογένεια, σχετικά με την έκδοση
διαβατηρίων και διαφόρων άλλων
πιστοποιητικών, αλλά και και το χρόνο

που χρειάζεται ένας εργαζόμενος
για να διανύσει μεγάλες αποστάσεις
προκειμένου να εξυπηρετηθεί από το
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας στην
Πράγα. Ο κ. Παρέσογλου ανακοίνωσε
ότι για την διευκόλυνση των Ελλήνων
πολιτών σύντομα θα λειτουργήσει
Ελληνικό Άμισθο Προξενείο στην πόλη
Παρντουμπίτσε. Ο κ. Παρέσογλου τόνισε
ότι η Πρεσβεία της Ελλάδας είναι στην
διάθεση όλων των Ελλήνων πολιτών για
την επίλυση και διεκπεραίωση όλων των
διοικητικών εκκρεμοτήτων τους με το
ελληνικό κράτος. Αφού και ο ίδιος έκανε
6:30 ώρες για να φτάσει στο Κρνοβ από
την Πράγα, κατάλαβε το πόσο δύσκολο
είναι για έναν άνθρωπο να πηγαινοέρχεται
στην Πράγα για μια εργασία 10 λεπτών
στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας.
Μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ότι
μπορεί για να βρεθεί κάποιος τρόπος
να διευκολύνει τους πολίτες σ’ αυτό το
θέμα. «Ήδη άρχισα τη διαδικασία να
προμηθευτώ τον απαραίτητο εξοπλισμό
προκειμένου να μπορείτε πολύ σύντομα
να μιλάτε με τον υπάλληλο της Πρεσβείας
μέσω διαδικτυακού ραντεβού και τα
έγγραφα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
Βέβαια, για τα διαβατήρια θα πρέπει ένα
άτομο να παρουσιαστεί στην Πρεσβεία για
τα δακτυλικά αποτυπώματα. Η Πρεσβεία
θα μεριμνήσει ώστε για άτομα που λόγω
υγείας δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν,
να στείλουμε υπάλληλο, με τον κατάλληλο

εξοπλισμό, για να πάρει τα δακτυλικά
αποτυπώματα στο σπίτι των ατόμων
αυτών. Σίγουρα, εδώ όλοι καταλαβαίνουμε
ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση». Σ’
αυτό το σημείο, ο κ. Παρέσογλου έδωσε
το τηλέφωνό του σε όλους τους Προέδρους
για να επικοινωνούν άμεσα μαζί του όποτε
χρειαστεί. Ο κ. Παρέσογλου έκλεισε
τη συζήτηση με μία νότα αισιοδοξίας
για την ανάκαμψη στην Ελλάδα: «Τώρα
που για πρώτη φορά η Ελλάδα θα λάβει
στήριξη ύψους 72 δισεκατομμυρίων
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
χώρα μας, αξιοποιώντας το ποσό αυτό,
την επόμενη πενταετία δεν θα είναι η
Ελλάδα της μιζέριας, της ανεργίας και
της μετανάστευσης των νέων. Θα γίνει
μιά Ελλάδα στην οποία οι νέοι μας θα
βρίσκουν δουλειά και θα αρχίζουν να
επιστρέφουν και όσοι έφυγαν τα τελευταία
χρόνια. Ήδη, η Ελλάδα το ά τρίμηνο του
2021 καταγράφει σημαντική αύξηση του
ΑΕΠ της κατά περίπου 5%, ένα από τα
μεγαλύτερα στην ΕΕ. Σημείωσε δε ότι η
Ευρ. Επιτροπή έδωσε συγχαρητήρια στην
Ελληνική Κυβέρνηση για το καλύτερο
πρόγραμμα ανάκαμψης που παρουσίασε
από όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ

Ο κ. Α. Παρέσογλου με τον Χρ. Μπγιάλα, Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Του Στράτη Δουνιά
Στις αρχές του 19ου αιώνα, είχαν
διαμορφωθεί οι συνθήκες που ευνοούσαν το
ξέσπασμα της Επανάστασης ενάντια στους
Οθωμανούς στον μετέπειτα ελλαδικό χώρο.
Δεν αρκούσαν όμως μονάχα οι υλικές
συνθήκες ούτε η διάδοση των ιδεών του
Διαφωτισμού για να ανάψει η επαναστατική
σπίθα.
Ήταν αναγκαία και μια επαναστατική
οργάνωση που θα καθοδηγούσε αυτόν τον
αγώνα, θα μετέτρεπε τις ιδέες σε υλική
δύναμη, θα προετοίμαζε και θα οργάνωνε
τεχνικά τη διεξαγωγή του αγώνα. Το βάρος
αυτό σήκωσε η Φιλική Εταιρεία.
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην
Οδησσό. Οι ιδρυτές της ήταν οι Νικόλαος
Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ και
Εμμανουήλ Ξάνθος.
Ο πρώτος, καταγόμενος από το Κομπότι
της Άρτας, είχε μεταναστεύσει το 1813
στην Οδησσό, όπου και άνοιξε έναν μικρό
εμπορικό οίκο, ενώ κατά καιρούς εργάστηκε
ως αποθηκάριος, πιλοποιός (σκουφάς) και
υπάλληλος.
Ο δεύτερος γεννήθηκε στα Ιωάννινα,
σπούδασε στη Μόσχα και το Παρίσι,
όπου και συμμετείχε στο «Ελληνόγλωσσο
Ξενοδοχείο» που ιδρύθηκε το 1809.
Ο τρίτος, τέλος, γεννήθηκε στην Πάτμο και
μετανάστευσε στη Σμύρνη, κατόπιν στην
Τεργέστη και αργότερα στην Οδησσό,

όπου εργάστηκε ως γραμματέας του
μεγαλέμπορου Βασιλείου Ξένου. Σε ένα
ταξίδι του στα 1812 - 1813, περνώντας από

τη Λευκάδα, μυήθηκε στην «Εταιρείαν των
ελεύθερων Κτιστών» (Μασόνων).
Οι τρεις τους συνδέθηκαν φιλικά και
μετά τον Απρίλη του 1814 «είχαν συχνές
συναντήσεις και συζητούσαν για την
κατάσταση της χώρας τους». Σε μια από
αυτές τις συζητήσεις, αποφάσισαν, σύμφωνα
με την κατοπινή διήγηση του Εμμανουήλ
Ξάνθου, να ιδρύσουν μια Εταιρεία, η
οποία θα είχε σκοπό «την ελευθέρωσιν της
Πατρίδος».
Σε αυτήν την οργάνωση επιδίωκαν να
στρατολογήσουν «όλους τους εκλεκτούς και
ανδρείους των ομογενών, διά να ενεργήσωσι
μόνοι των, ότι ματαίως και προ πολλού

Εταιρείας ξεκίνησε την άνοιξη του 1814 και
η ίδρυση της Εταιρείας των Φιλικών, που
έμεινε ιστορικά γνωστή ως Φιλική Εταιρεία,
τοποθετείται στο καλοκαίρι - φθινόπωρο
της ίδιας χρονιάς. Η ημερομηνία της
14ης Σεπτέμβρη, που έχει προβληθεί ως
ημερομηνία ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας,
το πιθανότερο επιλέχθηκε συμβολικά ώστε
να συμπίπτει με τον εορτασμό της Υψώσεως
του Σταυρού από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Το βέβαιο είναι πάντως ότι το Δεκέμβρη
του 1814 η Φιλική Εταιρεία είχε αρχίσει τη
στρατολογία μελών στη Μόσχα.
Η οργανωτική δομή της Φιλικής
Εταιρείας

Ξάνθος

Τσακάλωφ

Σκουφάς
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χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπία των
χριστιανών βασιλέων».
Η επεξεργασία της οργανωτικής δομής της

Σφραγίδες της Φιλικής Εταιρείας
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Οι τρεις πρωτεργάτες της Φιλικής
Εταιρείας συγκρότησαν την ηγεσία της,
η οποία ονομάστηκε Αρχή. Η εμπειρία
του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος συνελήφθη
από την αυστροουγγρική αστυνομία και
εκτελέστηκε από τις οθωμανικές αρχές και
του παπά Ευθυμίου Βλαχάβα, που βρήκε
μαρτυρικό θάνατο, παρακίνησαν τους
πρώτους εταίρους της Φιλικής Εταιρείας
να κρατήσουν μυστική την Αρχή:
«Άγνωστος και αφανής εις όλους τους
προσηλύτους αδελφούς της Εταιρείας».
Η Φιλική Εταιρεία δανείστηκε από
τους μασόνους και τους Καρμπονάρους
(ριζοσπαστικό αστικό κίνημα της
Ιταλίας) «τα στοιχεία που εξασφάλιζαν
την εχεμύθεια και την προφύλαξη από
προδοσίες». Η δομή της Εταιρείας
προέβλεπε μια συγκεκριμένη ιεραρχία
για τα μέλη της με τέσσερις - αρχικά κατηγορίες:
1. Οι αδελφοποιητοί.
2. Οι συστημένοι.
3. Οι ιερείς.
4. Οι ποιμένες.
Στην κατηγορία των αδελφοποιητών
εντάσσονταν τα μέλη της Εταιρείας που δεν
γνώριζαν γράμματα ενώ στην κατηγορία
των συστημένων τα μέλη της Εταιρείας
που προέρχονταν από το λαό. Στις δύο
τελευταίες κατηγορίες εντάσσονταν μέλη
που κατείχαν κάποια κοινωνική θέση.
Αργότερα προστέθηκαν οι κατηγορίες
των αφιερωμένων και των αρχηγών των
αφιερωμένων, στις οποίες κατατάσσονταν
στρατιωτικοί και η κατηγορία των
αρχιποιμένων, στην οποία ανήκαν μόνο οι
ηγέτες της Φιλικής Εταιρείας.
Η εισδοχή στην Εταιρεία γινόταν ατομικά
μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και
αντίστοιχο τελετουργικό ενώ η διαδικασία
ανάδειξης από τις χαμηλότερες προς
τις υψηλότερες κατηγορίες προέβλεπε
κλιμακούμενες δοκιμασίες.
Η Φιλική Εταιρεία χρησιμοποιούσε
μυστικά αναγνωριστικά σημάδια και
συνθήματα για να αναγνωρίζονται και να
επικοινωνούν τα μέλη της συνωμοτικά,
εφάρμοζε διάφορες κρυπτογραφικές
μεθόδους στην αλληλογραφία και τα
έγγραφά της, ενώ δημιούργησε και
κρυπτογραφικό αλφάβητο και συμβολικό
λεξικό.
Ταυτόχρονα, για την προστασία της
Εταιρείας ήταν κλιμακούμενη και η
πληροφόρηση των ίδιων των μελών της.
Τα πρώτα βήματα
Η Φιλική Εταιρεία, όπως ήδη αναφέραμε,
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άρχισε τις πρώτες στρατολογίες στα τέλη
του 1814, οι οποίες μέχρι και το 1817
ήταν ελάχιστες. Μέχρι το 1816 δεν είχε
περισσότερα από 20 μέλη ενώ το 1817
τα μέλη της ήταν 42. Μεταξύ αυτών ήταν:
Ο Γεώργιος Σέκερης (ήταν ο πρώτος
που στρατολογήθηκε), ο Ν. Ουζουνίδης,
ο Α. Κομιζόπουλος (ο οποίος μυήθηκε
και στην Αρχή), ο Λέων Λεοντίδης, ο
Θεόδωρος Χριστόδουλος, ο Θεοδόσιος
Χριστόδουλος, ο Σπυρίδων Στανέλλος,
ο Άνθιμος Γαζής (επίσης έγινε μέλος της
Αρχής), ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,
ο Θεόδωρος Νέγρης, ο Αθανάσιος
Σέκερης κ.ά.
Στο διάστημα αυτό γίνονται και οι
πρώτες προσπάθειες για την ανάθεση
της ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας σε
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Αρχικά
βολιδοσκοπήθηκε ο Άνθιμος Γαζής και
στη συνέχεια ο Ιωάννης Καποδίστριας οι
οποίοι αμφότεροι αρνήθηκαν την πρόταση.
Η έλλειψη αρχηγού «καλύφθηκε» πίσω
από το πέπλο της «Αόρατης Αρχής», που
δημιουργούσε την εντύπωση ότι πίσω από
τους Φιλικούς βρίσκεται κάποια επιφανής
προσωπικότητα, ίσως και ο ίδιος ο τσάρος
της Ρωσίας.
Στη διάρκεια του 1817 καταγράφεται
και η προσπάθεια των Φιλικών για μια
σύμπραξη Ελλήνων - Σέρβων ενάντια στους
Οθωμανούς. Συγκεκριμένα, οι Φιλικοί
Γεωργάκης Ολύμπιος και Γεώργιος
Λεβέντης ήρθαν σε επαφή με τον Σέρβο
ηγέτη Τζόρτζε Πέτροβιτς (γνωστότερος
ως Καραγεώργης Σερβίας). Όμως, οι
μυστικές επαφές έγιναν αντιληπτές στις
αυστριακές αρχές και ο Καραγεώργης
δολοφονήθηκε. Επαφές υπήρξαν και με
Βούλγαρους.
Την ίδια χρονιά, στρατολογήθηκαν
στην Εταιρεία τέσσερις οπλαρχηγοί:
Ο
Αναγνώστης
Παπαγεωργίου
(Αναγνωσταράς), ο Ηλίας Χρυσοσπάθης,
ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και ο
Ιωάννης Φαρμάκης.
Η οργανωτική ανάπτυξη της Φιλικής
Εταιρείας
Το «άπλωμα» και η ανάπτυξη της Φιλικής
Εταιρείας μπορούμε να πούμε ότι
συμπίπτουν με τη συγκέντρωση των μελών
της ηγεσίας της στην Κωνσταντινούπολη,
τον Απρίλη του 1818.
Τότε η Φιλική Εταιρεία αποκτά
περισσότερα υλικά μέσα (χάρη στη
συνεισφορά του μεγαλέμπορου Παναγιώτη
Σέκερη), αρχίζει να μεγεθύνεται οργανωτικά
και να επεκτείνεται σε «περιοχές που δεν

υπήρχαν τα μεγάλα κέντρα του ελληνικού
εμπορίου και δεν συγκαταλέγονται στις
νησίδες εκκοσμίκευσης, διαφωτισμού
και ριζοσπαστικής πολιτικής σκέψης και
δράσης».
Μάλιστα, η ανάπτυξη αυτή ήρθε παρότι
στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαν
εκφραστεί αμφιβολίες, κυρίως από τον
Αθανάσιο Τσακάλωφ, για την πορεία της
Εταιρείας, υπήρχαν σκέψεις ακόμα και για
τη διάλυσή της.
Στη μαζικοποίησή της συνέβαλαν οι
περιοδείες των «αποστόλων» - ειδικών,
δηλαδή των απεσταλμένων της στον
μετέπειτα ελλαδικό χώρο με σκοπό τη
συλλογή πληροφοριών προς ενημέρωση
της Αρχής και τη στρατολογία νέων
μελών. Η σκέψη για τη λήψη αυτού του
οργανωτικού μέτρου αποδίδεται στον Ν.
Σκουφά, ο οποίος πέθανε λίγο αργότερα
(31 Ιούλη - 12 Αυγούστου με το παλιό
ημερολόγιο - 1818).
Οι «απόστολοι» της Εταιρείας ήταν οι εξής:
Ο Ι. Φαρμάκης ανέλαβε τη Μακεδονία,
ο Αναγνωσταράς την Ύδρα, τις Σπέτσες
και ένα τμήμα της Πελοποννήσου, ο Ηλ.
Χρυσοσπάθης και ο Παν. Δημητρόπουλος
τη Μάνη, ο Αντώνιος Πελοπίδας την
υπόλοιπη Πελοπόννησο, ο Γαβριήλ
Κατακάζης τη Ρωσία, ο Χριστόδουλος
Λουριώτης την Ιταλία (Λιβόρνο - Πίζα),
ενώ ο Δημ. Ίπατρος ανέλαβε να έρθει σε
επαφή με τους Ελληνες εμπόρους της
Αιγύπτου προς εξασφάλιση οικονομικών
πόρων.
Ανάμεσα στους νεοστρατολογηθέντες
αυτό το διάστημα ήταν και ο Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης, ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός, ο Μητροπολίτης Σερρών
Χρύσανθος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
κ.ά. (φώτο Ο όρκος της Φιλικής Εταιρίας)
Στις 22 Σεπτέμβρη (4 Οκτώβρη) 1818,
οι «κινούντες την μηχανήν της Φιλικής
Εταιρείας», δηλαδή τα (παρόντα)
μέλη της ηγεσίας της, υπέγραψαν στην
Κωνσταντινούπολη συμφωνητικό που
κατοχύρωνε τη συλλογικότητα στην
ηγεσία της οργάνωσης, υποχρέωνε τα
μέλη της Αρχής να αφιερώνουν όλες
τις πράξεις τους «όλως διόλου διά την
Εταιρείαν» (εξαιρώντας τον Παναγιώτη
Σέκερη που αποτελούσε τον οικονομικό
στυλοβάτη της), να ειδοποιούν ο ένας τον
άλλον για τις ενέργειές τους, να διαθέτουν
«εκ συμφώνου» τα χρήματα της Εταιρείας
και να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν
«την Κινητικήν Αρχήν μήτε κανέναν από
τους Κινούντας μήτε τον εαυτόν τους ως
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Κινούντα μήτε ότι ηξεύρει τι περί Αρχής».
Με το ίδιο συμφωνητικό εξουσιοδοτήθηκε
ο Εμ. Ξάνθος να φανερώσει την Αρχή
στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον οποίο
θα προσέγγιζε - εκ νέου - προκειμένου
να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής

Φιλικούς ενώ αναπτύχθηκαν περαιτέρω
οι Εφορείες της Φιλικής, οι οποίες
είχαν πρωτοδημιουργηθεί το 1819 στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τον
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο. Το σύστημα
των Εφορειών αντιστοιχούσε στη φάση

Εταιρείας.
Στις 16 (28) Γενάρη 1820, ο Εμ. Ξάνθος
συναντήθηκε με τον Ι. Καποδίστρια για
πρώτη φορά και ακολούθησε και δεύτερη
συνάντηση πέντε - έξι μέρες μετά. Ο
Καποδίστριας αρνήθηκε, λέγοντας σύμφωνα με τη διήγηση του Ξάνθου - ότι
«υπουργός ων του Αυτοκράτορος δεν
εδύνατο, και άλλα πολλά». Τότε ο Εμ.
Ξάνθος «απελπισθείς» από τη στάση του
Καποδίστρια αλλά θεωρώντας ότι «διά να
κατορθωθή ο σκοπός της επαναστάσεως
με καλήν έκβασιν, ήταν αφεύκτως αναγκαίο
να φανή εις το έθνος εις των σημαντικών
προς ενθάρρυνσιν αυτού» στράφηκε προς
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

μαζικοποίησης της Φιλικής Εταιρείας.
Παράλληλα άρχισε και ο σχεδιασμός
για την εκδήλωση της Επανάστασης, με
την υποβολή διαφόρων σχετικών σχεδίων
δράσης. Το προκριθέν από τον Αλ.
Υψηλάντη ήταν το «Σχέδιον Γενικόν»,
που είχαν συντάξει κυρίως οι Γεώργιος
Λεβέντης και Γρηγόριος Δικαίος
(Παπαφλέσσας), σε μια πρώτη μορφή, το
Μάη του 1820 στο Βουκουρέστι.
Βασικές ιδέες του Σχεδίου ήταν: «Η
εξασφάλιση συμμάχων, η δημιουργία
αντιπερισπασμού του εχθρού και
η κατάτμηση των δυνάμεών του, η
παραπλάνησή του ως προς τον κύριο
αντίπαλο και η απόκρυψη των δυνάμεων
και των προθέσεων του Έθνους, τέλος ο
αιφνιδιασμός του εχθρού».
Το Σχέδιο πήρε την τελική του μορφή και
έλαβε χαρακτήρα απόφασης στη σύσκεψη
του Ισμαηλίου στις 7 (19) Οκτώβρη 1820.
Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν:
Ο Αλ. Υψηλάντης, ο Εμ. Ξάνθος, ο Χριστ.
Περραιβός, ο Γρηγ. Δικαίος, ο Δημ.
Ίπατρος, ο Χριστόφορος Περραιβός κ. ά.
Ύστερα από αντεγκλήσεις και διαφωνίες
κυρίως μεταξύ Δικαίου - Περραιβού,
διαμορφώθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο,
το οποίο προέβλεπε ότι ο αγώνας θα
ξεκινούσε άμεσα (περί τα τέλη Νοέμβρη
- αρχές Δεκέμβρη) με κέντρο την
Πελοπόννησο, όπου θα μετέβαινε ο ίδιος
ο Αλ. Υψηλάντης. Λίγο νωρίτερα, για
λόγους αντιπερισπασμού, θα εκδηλωνόταν
εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,
ενώ στους στόχους του Σχεδίου
περιλαμβάνονταν ακόμα η προσέγγιση των
Σέρβων και η πυρπόληση του οθωμανικού

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον
Υψηλάντη και η έναρξη της Επανάστασης
Στα τέλη Μάρτη - αρχές Απρίλη, ο Εμ.
Ξάνθος συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, τον οποίο και μύησε στην
Εταιρεία και τον ενέταξε στη σύνθεση της
Αρχής. Ο ίδιος όμως εξήγησε ότι «από
τη φύση των καθηκόντων του, πολεμικών
προπαντός, έπρεπε να έχη πλήρη
αρμοδιότητα στη λήψη των αποφάσεων».
Έτσι, στις 12 Απρίλη 1820 υπογράφτηκε
στην Πετρούπολη επίσημη πράξη με την
οποία ο Αλ. Υψηλάντης ορίστηκε Γενικός
Έφορος της Φιλικής, «ίνα εφορεύη και
επιστατή εν πάσιν, όσα κρίνωνται άξια,
ωφέλιμα και πρέποντα τη Ελληνική
Εταιρεία».
Ο Υψηλάντης, αναλαμβάνοντας την ηγεσία
της Φιλικής Εταιρείας, επισκέφθηκε τον
Ιωάννη Καποδίστρια, έστειλε επιστολές
στους «αποστόλους» και σε άλλους
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στόλου στην Κωνσταντινούπολη κ.ά.
Στις 24 Οκτώβρη 1820, ο Αλ. Υψηλάντης
ανακάλεσε τις προηγούμενες αποφάσεις
και έλαβε νέα απόφαση που προέβλεπε
ότι η Επανάσταση θα ξεκινούσε από το
Ιάσιο στις 15 Νοέμβρη από δυνάμεις του
ίδιου και την ίδια μέρα στο Βουκουρέστι
από τον Σάββα και τον Γ. Ολύμπιο.
Ταυτόχρονα θα άρχιζε ο αγώνας στην
Κωνσταντινούπολη και τα εδάφη της
μετέπειτα ελληνικής επικράτειας, ενώ θα
παρακινούνταν και οι Σέρβοι να κινηθούν
ταυτόχρονα.
Κανένα όμως από αυτά τα σχέδια δεν
υλοποιήθηκε. Αργότερα και μπροστά στο
φόβο να αποκαλυφθούν τα σχέδια της
Φιλικής Εταιρείας από τους Οθωμανούς
λόγω του μεγάλου - πλέον - αριθμού
των μελών της και των συλλήψεων των
Φιλικών, στις 16 (28) Φλεβάρη 1821 ο
Αλ. Υψηλάντης έλαβε την απόφαση για
άμεση έναρξη της Επανάστασης από τη
Μολδαβία.
Στις 21 Φλεβάρη (5 Μάρτη) 1821 έγινε
η πρώτη ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων Οθωμανών στο Γαλάτσι της Μολδαβίας.
Οι ένοπλοι του Βασιλείου Καραβιά,
μέλους της Φιλικής Εταιρείας, εξόντωσαν
την εκεί οθωμανική φρουρά.
Την επόμενη μέρα, ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης μαζί με τη συνοδεία του πέρασε
στο μολδαβικό έδαφος, διαβαίνοντας τον
ποταμό Προύθο και στις 24 Φλεβάρη
(8 Μάρτη) 1821 εξέδωσε προκήρυξη με
τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»,
με την οποία κήρυσσε την Επανάσταση.
Τελικά, τα στρατεύματα του Αλ. Υψηλάντη
ηττήθηκαν, με καθοριστική την ήττα στο
Δραγατσάνι τον Ιούνη του 1821. Όμως,
η Φιλική Εταιρεία είχε ήδη επιτύχει το
ξέσπασμα της Επανάστασης, η οποία και
θα εδραιωνόταν στρατιωτικά στα εδάφη
της Πελοποννήσου, της Ρούμελης, καθώς
και στα νησιά.
Η συνεισφορά και ο χαρακτήρας της
Φιλικής Εταιρείας
Η Φιλική Εταιρεία ήταν τέκνο του καιρού
της: Της ανάπτυξης των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής στο εσωτερικό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της διάδοσης
των επαναστατικών ιδεών της Γαλλικής
Επανάστασης και του Διαφωτισμού στις
τάξεις των Ελληνόφωνων και της ίδρυσης
«μυστικών» οργανώσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε προηγήθηκε
της Φιλικής η ίδρυση άλλων αστικών
εταιρειών:
Το
«Ελληνόγλωσσον
Ξενοδοχείον» που ιδρύθηκε στο Παρίσι
το 1809, η «Φιλόμουσος Εταιρεία» της
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Αθήνας που ιδρύθηκε το 1813 και η
«Φιλόμουσος Εταιρεία» της Βιέννης που
ιδρύθηκε το 1814. Επίσης, την ίδια περίπου
περίοδο καταγράφεται και η ίδρυση μιας
άλλης ελληνικής συνωμοτικής εταιρείας
στη Βενετία, η οποία όμως εξαρθρώθηκε
από την αυστριακή αστυνομία το 1819 .
Η Φιλική Εταιρεία διδάχτηκε από τις
αστικές επαναστατικές οργανώσεις της
δυτικής Ευρώπης και από τα λάθη και τις
παραλείψεις των προηγούμενων ελληνικών
συνωμοτικών οργανώσεων.
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της
οργάνωσης, όπως είδαμε, ανήκε σε
εκπροσώπους των κατώτερων αστικών
και
μικροαστικών
ελληνόφωνων
στρωμάτων που κινούνταν εκτός του
μετέπειτα ελλαδικού χώρου. Κατόπιν,
όμως, όπως θα δούμε παρακάτω,
στη Φιλική Εταιρεία εντάχθηκαν και
εκπρόσωποι της μεγαλοαστικής τάξης
καθώς και αστοποιημένοι αξιωματούχοι
της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
(κοτζαμπάσηδες, ιεράρχες, Φαναριώτες).
Ο αστικός χαρακτήρας της Φιλικής
Εταιρείας αποδεικνύεται και από τη
σύνθεσή της. Σε σύνολο 911 Φιλικών
γνωστού επαγγέλματος, οι 445 ήταν
έμποροι, 10 εμποροϋπάλληλοι, 117
επιστήμονες
(γιατροί,
δικηγόροι,
δάσκαλοι, φοιτητές), 78 στρατιωτικοί, 24
πλοιοκτήτες, 85 κληρικοί (οι 17 εξ αυτών
μητροπολίτες - επίσκοποι), 6 αγρότες, 7

βιοτέχνες κ.λπ.
Στις γραμμές της συμμετείχαν ακόμα και
επαναστάτες άλλων εθνοτήτων, που είχαν
συμφέρον να ανατρέψουν την οθωμανική
εξουσία. Ιδιαίτερα στον στρατό που
συγκρότησε
στις
Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες
εντάχθηκαν
Σέρβοι,
Βούλγαροι, Αλβανοί και Μολδαβοί.
Η Φιλική Εταιρεία συγκέντρωσε
χρηματικούς πόρους, προπαγάνδισε
την ιδέα της εθνικής απελευθέρωσης,
προετοίμασε υλικά και ιδεολογικά τον
ένοπλο αγώνα, αντιμετώπισε σ’ έναν
βαθμό τις αντιδράσεις των παραδοσιακών
κοινωνικών ομάδων (Φαναριώτες, μερίδα
του κλήρου κ.ά.), τις ταλαντεύσεις και
τα αντικρουόμενα συμφέροντα των
διαφορετικών μερίδων της αστικής τάξης
(πλοιοκτήτες, έμποροι, αστοποιημένοι
κοτζαμπάσηδες),
καθώς
και
τη
μεταρρυθμιστική λογική των αστικών
εταιρειών που είχαν ιδρυθεί πριν από
αυτή. Προσανατόλισε την αστική τάξη
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ότι θα
έπρεπε να στηριχθούν στις δικές τους
δυνάμεις, στη δική τους δράση για να
προχωρήσει το έργο της Επανάστασης.
Προώθησε και υλοποίησε την ιδέα μιας
Επανάστασης στηριγμένης στις κοινωνικές
- ταξικές δυνάμεις που είχαν συμφέρον
από την ανατροπή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Στον προσανατολισμό και το λόγο της

Φιλικής Εταιρείας κυριάρχησε ο στόχος
της εθνικής απελευθέρωσης που απαιτούσε
προϋπόθεση της συγκρότησης αστικού
έθνους - κράτους, ενώ πρόβαλλε και
την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία ως
στοιχείο ενοποιητικό των επαναστατικών
δυνάμεων και διαχωρισμού από τους
Οθωμανούς. Δεν διαμόρφωσε όμως
ένα καθαρό πολιτικό πρόγραμμα ούτε
κάποιο σχέδιο κρατικής συγκρότησης
της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση.
Εξάλλου, ήταν αμφίβολο αν αυτό
θα μπορούσε να γίνει πριν από την
Επανάσταση, αν κανείς συνυπολογίσει και
τα αντιτιθέμενα συμφέροντα μερίδων της
αστικής τάξης που συμμετείχαν σε αυτή
και που στη συνέχεια πυροδότησαν ακόμα
και στρατιωτικές αντιπαραθέσεις στους
κόλπους των επαναστατικών δυνάμεων, που
έμειναν γνωστές ως «εμφύλιοι» πόλεμοι.
Το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν
μειώνει το ρόλο της ως πρωτοπορίας της
ηγέτιδας τάξης της Επανάστασης, της
αστικής τάξης, δεν μειώνει τη συνεισφορά
της στην προετοιμασία και στο
ξέσπασμα της Επανάστασης. (Κ: χωρίς
τις Παραπομπές. Του Στρατή Δουνιά,
μέλους του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ
του ΚΚΕ Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον
«Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου», 27 28 Μάρτη 2021.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 ο
Αλέξανδρος
Υψηλάντης
κυκλοφορεί
στο Ιάσιο την προκήρυξη «Μάχου υπέρ
Πίστεως και Πατρίδος». Το κείμενο
αυτό συνιστά ουσιαστικά την επίσημη
αναγγελία έναρξης της επανάστασης στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Γράφτηκε,
σε συνεργασία με τον Γεώργιο Τυπάλδο
Κοζάκη, στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας
(τότε νότια Ρωσία, σήμερα Κισινάου,
πρωτεύουσα της Μολδαβίας) και τυπώθηκε
στο Ιάσιο, στο τυπογραφείο που διηύθυνε
ο Μανουήλ Βερνάρδος, μέλος της Φιλικής
Εταιρείας.
Στην προκήρυξη, ο Υψηλάντης απευθύνεται
στους Έλληνες από το «γενικόν στρατόπεδον
του Ιασίου», διαβεβαιώνοντάς τους ότι στον
αγώνα για την ελευθερία δεν είναι μόνοι:
«Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες! Προ
πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες
υπέρ των ιδίων δικαιωμάτων και της
ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις
μίμησιν […] Oι αδελφοί µας και φίλοι είναι
πανταχού έτοιµοι· oι Σέρβοι, oι Σουλιώται,
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καί όλη η Ήπειρος οπλοφορούντες µας
περιµένουν· ας ενωθώµεν λοιπόν µε
ενθουσιασµόν! Η Πατρίς µάς προσκαλεί!»
Και τους καλεί να ξεσηκωθούν, με έμμεση,
πλην σαφή, αναφορά στη βοήθεια που

αναμένεται από τη Ρωσία: «Κινηθείτε, ώ
φίλοι, και θέλετε ιδή µίαν κραταιάν δύναµιν
να υπερασπισθή τα δίκαιά µας!»
Επικαλούμενο το ένδοξο προγονικό
παρελθόν, το επαναστατικό κάλεσμα
ευαγγελίζεται την κατίσχυση της ελευθερίας
επί της τυραννίας με τη βοήθεια της
ορθόδοξης χριστιανικής πίστης:
«Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον
αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν
την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη
την ημισέληνον, να υψώσωμεν το σημείον δι΄
ού πάντοτε νικώμεν! Λέγω τον Σταυρόν, και
ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την
Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των
ασεβών καταφρόνησιν. […] Ας καλέσωμεν
λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι
Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν
γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν
μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των
Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους
τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να
μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και
απέθανον εκεί!»
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Foto Robin Healey Η φυλακή Τερέζιν, στην οποία κρατήθηκε ο Υψηλάντης

«Εδώ κρατήθηκαν δεσμώτες τέσσερα χρόνια (17.8.1823-25.11.1827) ο ήρωας και μάρτυρας της ελληνικής εθνικής Αναγεννήσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΉΣ και οι σύντροφοι του Γεώργιος Κ. Υψηλάντης, Νικόλαος Κ. Υψηλάντης, Γεώργιος
Λασάνης, Γεράσιμος Ορφανός.»
Σχετικά με το μνημείο από το βιβλίο του
Λ. Παπαδόπουλου «Νόστιμον Ήμαρ»,
εκδ. Πράγα 1999) σελίδα 150:
«Το Μάη 1991 η Ελληνική Πρεσβεία
και η Ελληνική Κοινότητα Πράγας
διοργάνωσαν από κοινού μια λαμπρή
επιμνημόσυνη τελετή στο Τέρεζιν, στην
οποία παραβρέθηκε ο τότε Υπουργός
των Εξωτερικών της Ελλάδας, σύσσωμες
οι Πρεσβείες Ελλάδας και Κύπρου και
πολλές δεκάδες ελλήνων προσφύγων
από όλη την Τσεχοσλοβακία. Μέσα
σε ατμόσφαιρα πατριωτικής έξαρσης
έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου
προς τιμή του Αλέξανδρου Υψηλάντη,
των δυο αδερφών του Γεώργιου και
Νικολάου και των δυο συμπολεμιστών
του που του κράτησαν συντροφιά και
στη φυλακή ως την τελευταία πνοή της
ζωής του. Η λησμονημένη τιμή, τους είχε
αποδοθεί. Επειδή στο χώρο αυτό της
Τσεχικής Δημοκρατίας, όπου ζούμε και
απολαμβάνουμε τα αγαθά της ισοτιμίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον
ίδιο αυτό χώρο της αυτοκρατούμενης
τότε Βοημίας και Μοραβίας, της φυλακής
των λαών, όπως χαρακτηριζόταν, έζησαν
και μαρτύρησαν για τα πιο στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, οι αναφερόμενοι
προγονοί μας….»
Ο Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης στις
φυλακές στα εδάφη της Τσεχίας…
(…) Στις 23 Ιουλίου 1823 ξεκίνησαν
(σημ. Κ. ο Υψηλάντης και οι σύντροφοι
του) με αυστηρή συνοδεία (σημ. Κ. από
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το μεσαιωνικό κάτεργο Μουνκάτς του
αυστριακού εδάφους) και ακολουθώντας
το δρομολόγιο Κόσιτσε-ΡόζεμπερκΣτρέμπεργκ-Νύμπουργκ-Μιέλνικ,
έφτασαν στις 17 Αυγούστου στο Τέρεζιν,
ύστερα από εξαντλητική πορεία 24
ημερών. Οι συνθήκες εδώ καλύτερες, αλλά
η απομόνωση ίδια και χειρότερη. Δεν του
επιτράπηκε να πάει για λουτροθεραπεία
ούτε στην κοντινή λουτρόπολή Τέπλιτσε,
επειδή σαν κοσμοπολίτικο κέντρο σύχναζε
εκεί η αριστοκρατία. Του επιτράπηκε
να πάει στη μακρινή Πιέστανη της
Ουγγαρίας (Σλοβακίας τώρα), αλλά δεν
είχαν χρήματα. Το ταμείο της μάνας τους,
ύστερα μάλιστα από το ξάφρισμα που του
είχε κάνει και ο τσάρος, δεν έφτανε πια
ούτε για τα έξοδα της συντήρησής τους.
Την άνοιξη 1821 πληροφορήθηκαν την
κράτηση του Υψηλάντη δυο φίλες του,
αδερφές της ανώτατης αριστοκρατίας
της Βιέννης, η Ισαβέλλα (Λουλού) φον
Γκόες-Τυρχάιμ και η Κωνσταντίνα
Τυρχάιμ, σύζυγος του Ρώσου πρεσβευτή
Ραζουμόφσκι. Είχαν γνωριστεί στα
λουτρά Κάρλοβι Βάρι το 1817 και είχε
αναπτυχθεί μεταξύ τους μεγάλη φιλία, που
είχε εξελιχθεί σε έρωτα. Οι δυο αδερφές
κίνησαν γη και ουρανό να βοηθήσουν το
φίλο τους. Ο Μέττερρνιχ όμως δεν τις
επέτρεψε ούτε να τον επισκεφτούν. Αλλά
ευχαρίστως δέχτηκε τις 3.000 δουκάτα που
αφιέρωσαν για τη λουτροθεραπεία του. Τα
μισά δαπανήθηκαν για την αγορά αμαξιού
και τη γραφειοκρατία. Επιτέλους πήγε
στην Πιέστανη από τις 22 Ιουλίου ως τις

6 Σεπτεμβρίου 1826. Δεν τον ωφέλησαν.
Αντίθετα η κατάστασή του και λόγω της
ταλαιπωρίας της μακρινής διαδρομής
χειροτέρεψε. Έφτανε στα πρόθυρα του
θανάτου.
Το 1827 οι συνθήκες στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη αποκρυσταλλώνονταν σχετικά με
την έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα.
Στο μεταξύ ο τσάρος Αλέξανδρος της
Ρωσίας πέθανε και τον διαδέχτηκε ο
αδερφός του Νικόλαος. Αυτός φέρθηκε
πιο ανθρωπιστικά προς τους έλληνες
κρατούμενους και το Σεπτέμβρη 1827
ζήτησε από τις αυστριακές αρχές την
χωρίς όρους απελευθέρωσή τους. Τότε
επιτράπηκε και στις αδερφές Τυρχάιμ
να τον επισκεφτούν. Η Λουλού στα
απομνημονεύματά της για τη συνάντηση
αυτή, στο σπίτι του διευθυντή των φυλακών,
γράφει: «Όταν πλησιάσαμε στο σπίτι,
είδαμε τον Υψηλάντη να στέκεται στο
παράθυρο. Ήταν αδύνατος, χλωμός σαν το
θάνατο και είχε υψωμένα τα βλέμματά του
και το μοναδικό του χέρι προς τον ουρανό.
Δύσκολα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει
στο πρόσωπό του τον Υψηλάντη. Τον
αφήσαμε την τελευταία φορά νέο, όμορφο,
ευτυχισμένο, σε μια θαυμάσια θέση. Τώρα
τον βλέπαμε συντριμμένο από τη μοίρα
του και τα δεινά, σε κατάσταση θανάτου
και αιχμαλωσίας…»
Η αποφυλάκιση του Α. Υψηλάντη και των
συντρόφων του έγινε μόλις στις 25 Νοέμβρη
1827 και με τον όρο την εξορία τους στη
Βερόνα. Την ίδια βραδιά έφτασαν στην
Πράγα με συνοδεία και διανυκτέρευσαν
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στο πανδοχείο Τσέρνι Κουν (Μαύρο
Άλογο) στην οδό Βοντίτσκοβα. Στις 27
του Νοέμβρη συνέχισαν την πορεία τους
προς τον τόπο της εξορίας. Με άσχημο
χειμωνιάτικο καιρό έφτασαν στις 9 του
Δεκέμβρη στη Βιέννη. Εξαντλημένος
από την αρρώστια και την πορεία ο
Αλέξανδρος δεν μπορούσε πια να σταθεί
στα πόδια. Έμειναν στο πανδοχείο
Το Χρυσό Αχλάδι που ενοικίασαν οι
αδελφές Τυρχάιμ. Πέθανε κατάκοιτος
στις 31 του Γενάρη 1828. Πριν ξεψυχήσει
ο πιστός του σύντροφος Λασάνης
πρόλαβε να του διαβάσει το ευχάριστο
νέο, ότι ο Καποδίστριας κατευθύνεται
να κυβερνήσει την ελεύθερη Ελλάδα.
Έλαμψε το πρόσωπό του από χαρά και
με το χαμόγελο έφυγε από τον κόσμο
αυτό. Κατά παραγγελία του η καρδιά του
αφαιρέθηκε, βαλσαμώθηκε και βρίσκεται
σήμερα σε μουσείο της Ελλάδας.
Αυτή ήταν η μοίρα των Υψηλάντηδων, των
φλογερών πατριωτών, που θυσίασαν τιμές,
δόξα, αξιώματα και τη ζωή τους ακόμα, για
τη λευτεριά της πατρίδας τους». (σελ. 155156, Νόστιμον Ήμαρ, Λ. Παπαδόπουλος,

Πράηα 1999)
Οι Κοτζαμπάσηδες
Του Κώστα Σκολαρίκου
Παραμονές της Επανάστασης, η οθωμανική
εξουσία θεώρησε ότι συγκεντρώνοντας
στην Τριπολιτσά εκπρόσωπους από τις πιο
ισχυρές οικογένειες των Πελοποννησίων
κοτζαμπάσηδων, θα απέτρεπε την ευρέως
φημολογούμενη εξέγερση.
Ο Μ. Καραγάτσης στήριξε σε αυτό το
ιστορικό γεγονός την πλοκή του βιβλίου
του «Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου»,
όπου διηγείται την ιστορία του Μίχαλου
Ρούση, ενός κοτζαμπάση που στάλθηκε
στην Τριπολιτσά έπειτα από αίτημα των
Οθωμανών. Οταν οξύνθηκαν οι επιθέσεις
των επαναστατών και έγινε γνωστή η
συμμετοχή των κοτζαμπάσηδων στην
Επανάσταση, ο Ρούσης αποφάσισε,
χρησιμοποιώντας τις φιλίες του με
Οθωμανούς
αξιωματούχους,
να
εξισλαμιστεί για να γλιτώσει τη ζωή του.
Μπορεί το βιβλίο του Καραγάτση
να αποτελεί μια έμμεση αναφορά

στα γεγονότα της δικής του εποχής
(γράφτηκε στη διάρκεια της Κατοχής και
κυκλοφόρησε μετά την Απελευθέρωση),
υπό το πρίσμα της δικής του ταξικής και
ιδεολογικής - πολιτικής τοποθέτησης,
αλλά αποτυπώνει και τη μεταβατική ταξική
θέση του κοτζαμπάση. Δηλαδή εκείνης
της κοινωνικής ομάδας που αποτελούσε
τμήμα του κατώτατου και μέσου
διοικητικού μηχανισμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (θέση που, ιδιαίτερα
στην αρχή, συνέβαλε καταλυτικά στη
συγκέντρωση πλούτου και δύναμης) και
την ίδια στιγμή, παραμένοντας υποτελείς
και αποκτώντας συμφέροντα συνδεδεμένα
με την ανάπτυξη των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής, οδηγούνταν σε ρήξη
με την οθωμανική εξουσία.
Εξάλλου, η μεταβατική ταξική θέση τους
είναι αυτή που ευθύνεται για μια πληθώρα
ακούσια ή εσκεμμένα λαθεμένων ιστορικών
προσεγγίσεων, αντιφατικών εκτιμήσεων
κ.ο.κ. Η ανάδειξή της, λοιπόν, απαιτεί μια
συνολικότερη κατανόηση της ιστορικής
πορείας των κοτζαμπάσηδων

Η εμφάνιση και η ανέλιξη των κοτζαμπάσηδων
Όπως αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει και
σε προηγούμενα άρθρα, ο τερματισμός
της περιόδου εδαφικής επέκτασης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα τέλη
του 17ου αιώνα, οδήγησε σε παρακμή το
φεουδαρχικό τιμαριωτικό σύστημα και
σε αλλαγές στη δομή της οθωμανικής
εξουσίας. Με βάση τις φορολογικές
μεταρρυθμίσεις της περιόδου, δόθηκε
η δυνατότητα σε ισχυρές οικογένειες
μουσουλμάνων και χριστιανών των
επαρχιών της Αυτοκρατορίας, στους
αγιάννηδες και κοτζαμπάσηδες αντίστοιχα,
να «αγοράζουν» από την κεντρική διοίκηση
το δικαίωμα μακρόχρονης ή και ισόβιας
εκμίσθωσης των φόρων ολόκληρων
περιοχών.
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους
κοτζαμπάσηδες να αποκτήσουν σημαντικά
χρηματικά αποθέματα. Χαρακτηριστικά,
στην προεπαναστατική Πελοπόννησο,
για την κάλυψη φορολογίας ύψους
1.400.000 γροσιών προς την Υψηλή
Πύλη, οι κάτοικοι επιβαρύνονταν με
8.400.000 γρόσια, από τα οποία η μεγάλη
πλειοψηφία, τα 5.500.000, αφορούσαν το
χρηματισμό Οθωμανών αξιωματούχων
και την αμοιβή των κοτζαμπάσηδων1.
Ακριβώς αυτήν την κατάσταση στιγμάτιζαν
οι ξένοι περιηγητές της εποχής όταν
ανέφεραν πως «οι Ελληνες έχουν τους
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μεγαλύτερους εχθρούς ανάμεσά τους:
Αυτοί είναι οι κοτζαμπάσηδες (...) Κάτω
από το σπαθί των Τούρκων, ο Έλληνας
είναι σκλάβος, αλλά κάτω από την εξουσία
των συμπατριωτών του καταληστεύεται και
είναι εκατό φορές πιο δυστυχής»2
Βέβαια, η χρησιμοποίηση αυτού του
χρηματικού αποθέματος ακολούθησε
διαφορετικές διαδρομές σε κάθε
περιοχή της χώρας, εν πολλοίς
προσδιορισμένες από την ίδια τη φύση
της οικονομικής δραστηριότητας κάθε
περιοχής. Για παράδειγμα, οι πρόκριτοι

των νησιών κατεύθυναν τα χρηματικά
τους αποθέματα στο εμπόριο και στη
ναυτιλία, γεγονός που απομάκρυνε
γρηγορότερα τα συμφέροντά τους από
εκείνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και τα συνέδεσε με τα εμπορικά
δίκτυα της εποχής, επομένως και με
την καπιταλιστική αγορά. Το ίδιο
έγινε και σε άλλες περιοχές, όπως
στο Μεσολόγγι. Ως αποτέλεσμα,
κοτζαμπάσηδες
επικράτησε
να
αποκαλούνται στην ιστοριογραφία όχι το
σύνολο της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά

Ανδρέας Λόντος

Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος
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όσοι χρησιμοποίησαν τα χρηματικά τους
αποθέματα για να εκμισθώσουν ή να
αγοράσουν γη, με προεξάρχοντες τους
Πελοποννήσιους.
Από αυτήν τη σκοπιά, όσοι σήμερα
υποστηρίζουν ότι σε αντίθεση με τους
καραβοκυραίους, που αποτέλεσαν τμήμα
των αστικών δυνάμεων, οι κοτζαμπάσηδες
αποτελούσαν απλά κομμάτια του παλιού
φεουδαρχικού κόσμου, μάλλον επιμένουν
να αγνοούν ότι κατά πλειοψηφία και οι
δύο κοινωνικές δυνάμεις διαμορφώθηκαν
στην περίοδο παρακμής του τιμαριωτικού
συστήματος και επομένως η διαφορά
τους δεν αφορά την κοινωνική τους
προέλευση, αλλά την ταχύτητα με την
οποία αστοποιήθηκαν. Αφορά δηλαδή
την ιστορική στιγμή που τα συμφέροντά
τους ταυτίστηκαν με αυτά της ανερχόμενης
αστικής τάξης.
Έτσι κι αλλιώς οι καπιταλιστικές σχέσεις
παραγωγής, έχοντας τη δυνατότητα να
αναπτύσσονται ακόμα και στο έδαφος
του
προγενέστερου
(φεουδαρχικού)
κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού και
να διαβρώνουν τις δομές και τις λειτουργίες
του, μπορούσαν να μεταστρέφουν την
ταξική θέση τμημάτων των παραδοσιακών
κοινωνικών ομάδων, ακόμα και της
φεουδαρχικής
αριστοκρατίας.
Τα
δεκάδες ονόματα κόμηδων και βαρόνων
που πρωταγωνίστησαν στις αστικές
επαναστάσεις το αποδεικνύουν. Στην
πλειοψηφία τους προέρχονταν από εκείνα
τα τμήματα της αριστοκρατίας που δεν
ήταν συνδεδεμένα με τον διοικητικό στρατιωτικό μηχανισμό της φεουδαρχικής
εξουσίας, αλλά με τον διοικητικό οικονομικό.
Πολύ περισσότερο, είναι λαθεμένη η
αντίληψη ότι η διαφορά των κοτζαμπάσηδων
σε σχέση με τις άλλες αστικές μερίδες
έγκειται στη σκληρή εκμετάλλευση των
φτωχών λαϊκών μαζών από την πλευρά
τους. Πρόκειται για μια ωραιοποιημένη
προσέγγιση της υπόλοιπης αστικής τάξης
ή τουλάχιστον μερίδας της, ακόμα και
για την περίοδο που υπήρξε ανερχόμενη
επαναστατική δύναμη. Οι φτωχές λαϊκές
μάζες, δηλαδή η τότε πληθυσμιακά
περιορισμένη εργατική τάξη και οι
φτωχοί αγρότες, αποτελούσαν αντικείμενο
εκμετάλλευσης είτε δούλευαν στα κτήματα
είτε στα καράβια, επιβαρύνονταν όχι μόνο
από τους κοτζαμπάσηδες αλλά και από
τους εμπόρους, τους τοκογλύφους και τους
τραπεζίτες. Απλά η εξάρτηση των φτωχών
αγροτών από τους κοτζαμπάσηδες ήταν
πιο εμφανής από την καθαρά οικονομική
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης.
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Οι κοτζαμπάσηδες στην Πελοπόννησο
Η συμβολή των μεγαλογαιοκτημόνων της
Πελοποννήσου στην εκδίωξη των Ενετών
και στη δεύτερη οθωμανική προσάρτηση
της Πελοποννήσου (1715) τους εξασφάλισε
προνόμια εκ μέρους της Υψηλής Πύλης.
Τα σημαντικότερα αφορούσαν:
Πρώτον, ένα καθεστώς διευρυμένης
αυτοδιοίκησης, στην κορυφή του
οποίου βρισκόταν ο βεκίλης, δηλαδή
ο αναγνωρισμένος πληρεξούσιος των
κοτζαμπάσηδων στην Κωνσταντινούπολη.
Οι βεκίληδες είχαν σημαντική δύναμη,
τέτοια που μπορούσαν να παρακάμπτουν
την οθωμανική ιεραρχία και να έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στις αποφάσεις
που λάμβανε η οθωμανική εξουσία
για την Πελοπόννησο. Παράλληλα,
αποκτούσαν μεγάλη εμπειρία από τον
τρόπο λειτουργίας της Αυτοκρατορίας
και ευρύ πεδίο γνώσεων, συνεργαζόμενοι
και συναναστρεφόμενοι με ανώτατους
Οθωμανούς αξιωματούχους, αλλά και
με τους πρεσβευτές των λεγόμενων
Μεγάλων Δυνάμεων. Τα προηγούμενα,
αντικειμενικά, τους εξασφάλιζαν και
καλύτερη γνώση των κοσμογονικών
αλλαγών που γίνονταν εκείνη την περίοδο.
Δεύτερον, το δικαίωμα της κατοχής
- νομής και επικαρπίας σημαντικών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων,
που
παραχωρούνταν σύμφωνα με το Κοράνι σε
όσους υποτάσσονταν με τη θέλησή τους3.
Όμως, τα διευρυμένα δικαιώματα των
κοτζαμπάσηδων και ο έλεγχος όλο και
μεγαλύτερων εκτάσεων γης λάμβαναν
χώρα σε έναν κόσμο που άλλαζε, σε
μια εποχή που χαρακτηριζόταν από
την όλο και μεγαλύτερη επέκταση των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στα
εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:
«Από δω κι εμπρός, πλάι στη δεκάτη
(...), που, σαν και πρωτύτερα, πήγαινε
στο σουλτάνο ή στους σπάχηδες
κι οι αγρότες των τσιφλικιών ήταν
υποχρεωμένοι να δίνουν απ’ την
υπόλοιπη παραγωγή ακόμα και το 1/4
ως το 1/2 στον τσιφλικά. Οι καινούργιοι
φεουδαρχικοί αφεντάδες μετέτρεψαν την
παραγωγή της απλήρωτης αγροτικής
εργασίας σε χρήμα. Οι δυνατότητες για
παρόμοια επιχείρηση κάθε χρόνο και
μεγάλωναν. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες
που αναπτύσσονταν είχαν ανάγκη από
βιομηχανικές πρώτες ύλες και τρόφιμα»4.
Την ίδια περίοδο, η εκδίωξη των Ενετών
βοήθησε (ειδικά μετά τα Ορλωφικά και
ειδικότερα μετά τη Γαλλική Επανάσταση)
στην
επέκταση
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων των κοτζαμπάσηδων.

Με τους Οθωμανούς να απέχουν από
το εμπόριο, εξαιτίας απαγορεύσεων που
πήγαζαν από το Κοράνι, οι κοτζαμπάσηδες
δεν άργησαν να το πάρουν στα χέρια τους.
Πολύ περισσότερο, άρχισαν να στρέφουν
την αγροτική παραγωγή περισσότερο
στην κάλυψη των διευρυμένων αναγκών
του εξωτερικού εμπορίου. Ακολουθώντας
αυτά τα μονοπάτια, σε μια πορεία ήρθαν
σε επαφή με τη ναυτιλία, αναμείχθηκαν
με την τοκογλυφία, αλλά και με επίσημες
ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις,
συνεργάστηκαν με ξένους εμπορικούς
οίκους5.
Η επαρκής εκπροσώπηση των καινούργιων
τους επιχειρηματικών εγχειρημάτων και
των νέων συμφερόντων τους δεν μπορούσε
να ικανοποιηθεί πλέον από την παλιά τους
κοινωνική λειτουργία και το παλιό τους
γνωστικό επίπεδο. Σύντομα, ορισμένοι
από αυτούς άρχισαν να στέλνουν τα παιδιά
τους ως εμπορικούς αντιπρόσωπους
στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν στα
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του καιρού τους,
όπου έρχονταν σε επαφή με τα αστικά
ριζοσπαστικά ρεύματα.
Σε μια εποχή μετάβασης, η χρονική
στιγμή της ταξικής διαφοροποίησης κάθε
κοινωνικής ομάδας δεν είναι κάτι που
μπορεί να προσδιοριστεί με μαθηματική
ακρίβεια. Πόσο μάλλον αφού δεν
μπορεί να γίνει μια ευθεία αντιστοίχιση
ανάμεσα στην αντικειμενική ταξική
θέση και την υποκειμενική τοποθέτηση
στην ταξική πάλη, ειδικά σε μεταβατικές
περιόδους, οπότε όχι μόνο ένα τμήμα
της κυρίαρχης τάξης αλλάζει ταξική
θέση, όπως ήδη αναφέραμε, αλλά και ένα
άλλο, αντιλαμβανόμενο την κατεύθυνση
της κοινωνικής προόδου, προδίδει προς
όφελός της την τάξη του.
Το βέβαιο πάντως είναι ότι όλο και
περισσότερο
οι
κοτζαμπάσηδες
συγκροτούσαν μια υπό διαμόρφωση
αστική μερίδα σε μια περίοδο
εκχρηματισμού
της
αγροτικής
παραγωγής και συνολικότερης μετάβασης
προς την κυριαρχία των καπιταλιστικών
σχέσεων. Η βασική αντίφαση αυτής της
διαδικασίας αφορούσε το γεγονός ότι
ενώ οι κοτζαμπάσηδες αστοποιούνταν,
δηλαδή αποκτούσαν συμφέροντα δεμένα
με την ανάπτυξη των καπιταλιστικών
σχέσεων, την ίδια στιγμή τα προνόμια που
απολάμβαναν στην είσπραξη των φόρων
και στην εκμετάλλευση της γης παρέμεναν
η πηγή του αρχικού πλουτισμού τους και
η βάση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων
τους. Κατά συνέπεια, έμοιαζαν με το ένα
πόδι να πατούν στον παλιό κόσμο και με
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το άλλο στον καινούργιο.
Εξίσου σίγουρο είναι ότι αυτή η
διαδικασία μετάβασης δεν ήταν ενιαία
χρονικά και ποιοτικά για το σύνολο των
κοτζαμπάσηδων. Υπήρχαν κοτζαμπάσηδες
βαθιά δεμένοι με το φεουδαρχικό
παρελθόν,
άλλοι
στους
οποίους
εκφραζόταν η βασική αντίφαση όλης της
κοινωνικής ομάδας, και τέλος αυτοί που
όλο και περισσότερο ταυτίζονταν όχι
μόνο με τα συμφέροντα αλλά και με το
επαναστατικό σχέδιο της αστικής τάξης.
Ωστόσο, στο σύνολό τους βάραινε και το
ζήτημα της υποτέλειας στην οθωμανική
εξουσία, που τους έφερνε όλο και πιο
κοντά στα εθνικοαπελευθερωτικά σχέδια
της αστικής τάξης.
Η στάση τους στην Επανάσταση
Η ταξική θέση των κοτζαμπάσηδων
δεν μπορούσε να μην απασχολήσει και
την αστική επαναστατική διανόηση της
εποχής. Τα πιο ριζοσπαστικά τμήματα
της αστικής τάξης αντιμετώπισαν με
ιδιαίτερη καχυποψία ή ακόμα και με
ανοιχτή εχθρότητα τους κοτζαμπάσηδες.
Η «Ελληνική Νομαρχία» τούς εξαίρεσε
συνολικά από τις «πατριωτικές δυνάμεις»,
θεωρώντας τους συλλήβδην «προδότας»6.
Και πράγματι ορισμένοι από αυτούς, οι πιο
καθυστερημένοι, δηλαδή οι πιο δεμένοι
με τα συμφέροντα της οθωμανικής
εξουσίας, δεν άργησαν να δικαιώσουν
έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Μπορούμε να
αναφέρουμε ενδεικτικά την «παρακίνηση»
των Δ. Λογοθέτη, Αλ. Κασσαβέτη και
άλλων προεστών του Πηλίου προς τους
επαναστατημένους της περιοχής τους
«διά να προσκυνήσουν», ή τη δολοφονία
του Αποστόλου της Φιλικής Εταιρείας
από τον προεστό Ζαφειράκη στη Νάουσα
και την παράδοση των εγγράφων του στις
οθωμανικές αρχές.
Όμως, αυτά τα παραδείγματα δεν
είναι ενδεικτικά του συνόλου των
κοτζαμπάσηδων. Γι’ αυτό και μετά από
ένα πρώτο διάστημα δισταγμού, η Φιλική
Εταιρεία συνέδεσε την επιτυχία της
Επανάστασης με τη στρατολόγησή τους.
Όπως ανέφερε ο Εμμανουήλ Ξάνθος:
«...εκρίθη ότι η Επανάστασις των Ελλήνων
ήθελε γίνει και ευδοκιμήσει όταν εις αυτήν
εισαχθώσιν οι κατά τόπους προεστώτες
και άρχοντες, διότι ο λαός χωρίς την
παρακίνησιν αυτών και τας χρηματικάς
θυσίας δεν ήθελε να κινηθή, ούτε οι
οπλαρχηγοί μόνοι των ηδύναντο να
εκτελέσωσι τι».
Τελικά στη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα
με την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»,
εντάχθηκαν 111 πρόκριτοι (ποσοστό
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11,7% επί του συνόλου των μελών),
ενώ βάσει του αρχείου του Φιλικού
Π. Σέκερη οι πρόκριτοι ήταν 49
(9,05% αντίστοιχα)10. Οι παραπάνω
καταγραφές φυσικά δεν είναι πλήρεις, ούτε
ικανές να αποδώσουν τις πραγματικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες του κάθε
πρόκριτου, αλλά μπορούν να μας δώσουν
μια γενική εικόνα. Εξίσου σημαντικό είναι
το γεγονός ότι κανένας πρόκριτος δεν
μετείχε στην Ανώτατη Αρχή της Φιλικής
Εταιρείας, αλλά και το ότι η πλειοψηφία των
προκρίτων - μελών που εντάχθηκαν ήταν
από την Πελοπόννησο. Η μεγαλύτερη
διασύνδεση της Πελοποννήσου με
το εξωτερικό εμπόριο είναι βέβαιο
ότι είχε επιταχύνει την αστοποίηση
των κοτζαμπάσηδων. Έτσι, δεν είναι
παράδοξο ότι οι κοτζαμπάσηδες έλεγχαν
την Εφορεία της Πελοποννήσου, η οποία
αποδείχθηκε κρίσιμη από την εξέλιξη
των επαναστατικών γεγονότων και την
εδραίωση της Επανάστασης στον Μοριά.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η ένταξη
ορισμένων κοτζαμπάσηδων στη Φιλική
Εταιρεία εξάλειψε και τις ταλαντεύσεις
του συνόλου της κοινωνικής ομάδας, ούτε
βέβαια τη θέλησή τους να διατηρήσουν τα
προνόμιά τους. Και στην Πελοπόννησο,
λοιπόν, ένα κομμάτι των κοτζαμπάσηδων
έμεινε απαθές μπροστά στα επαναστατικά
γεγονότα και είναι βέβαιο ότι ένα
τμήμα τους θα προχωρούσε σε ανοιχτά
αντεπαναστατική δράση, αν ο ξεσηκωμός
δεν ήταν γενικευμένος και η πορεία των
στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν ήταν τόσο
επιτυχημένη.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλιός
συνεργάτης του Ρήγα και Φιλικός,
Χριστόφορος Περραιβός:
«Το πράγμα τέλος πάντων κατήντησεν εις
τόσον βαθμόν ενθουσιασμού (...) ώστε και
μύριας γλώσσας Δημοσθενικάς αν είχε
τις (...) διά να καθησυχάσει την ορμή των
Ελλήνων, ού μόνον κοπίαζεν ματαίως, αλλ’
εκινδύνευεν ακόμη και η ζωή του, επειδή
τον ενόμιζον Τουρκολάτρην, και μάλιστα
πολύ περισσότερον υπέκειντο εις τον
κίνδυνον οι αρχιερείς και δημογέροντες,
ως συνεχή σχέσιν έχοντες μετά των
Τούρκων».
Όμως ακόμα και οι μετέχοντες στη Φιλική
Εταιρεία δεν τάχθηκαν ανεπιφύλακτα
υπέρ της Επανάστασης. Αντίθετα, η
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το
Γενάρη του 1821 στη Βοστίτσα κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η Επανάσταση
ήταν άκαιρη. Εν μέρει, η απόφαση των
κοτζαμπάσηδων εξέφραζε το φόβο
από την ενδεχόμενη συμμετοχή των

φτωχών αγροτικών μαζών, τις οποίες
εκμεταλλεύονταν με ιδιαίτερη σκληρότητα,
και των κλεφτών, στην καταστολή
των οποίων είχαν πρωτοστατήσει σε
συνεργασία με την οθωμανική εξουσία.
Εξάλλου και οι δύο αυτές κοινωνικές
δυνάμεις τάσσονταν ενάντια στα προνόμια
των κοτζαμπάσηδων και ζητούσαν διανομή
της γης. Τους φόβους των κοτζαμπάσηδων
συνόψισε ο Σωτ. Χαραλάμπης, μέλος της
Πελοποννησιακής Εφορείας, λέγοντας στη
σύσκεψη της Βοστίτσας:
«...αφού σκοτώσαμεν τους Τούρκους εις
ποίον θα παραδωθώμεν, ποίον θα έχωμεν
ανώτερο; Ο ραγιάς ευθύς αφού πάρει τα
όπλα, ευθύς δε θα μας ακούει και δε θα
μας σέβεται και θα πέσουμε στα χέρια
εκείνου(σ.σ. του Κολοκοτρώνη) και των
στρατιωτικών».
Οι κοτζαμπάσηδες με παρόμοιες
απόψεις τελικά συμπαρασύρθηκαν στην
Επανάσταση από την ίδια την τροπή
των γεγονότων. Ωστόσο, μια μειοψηφική
μερίδα τους μπήκε ενεργά και δυναμικά
στην Επανάσταση.
Ο Ανδρέας Λόντος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ
της άμεσης έναρξης της Επανάστασης,
όπως και ο γαμπρός του Λέοντας
Μεσσηνέζης, σημαντικό έμπορος της
εποχής, ενώ ο Ανδρέας Ζαΐμης μετά τη
σύσκεψη προχώρησε σε γενναία δωρεά
προς το Ταμείο της Φιλικής Εταιρείας,
επιβραβεύοντας έμμεσα το σκεπτικό της.
Διόλου τυχαία οι Λόντος και Ζαΐμης
ήταν αστοποιημένοι κοτζαμπάσηδες
της Πάτρας, η οποία, με επίκεντρο την
εμπορική κίνηση στο λιμάνι της πόλης,
είχε γνωρίσει πρωτόγνωρη οικονομική
ανάπτυξη.
Οι δυο τους, σε συνεργασία με έναν ακόμα
αστοποιημένο κοτζαμπάση, τον Ιωάννη
Νοταρά από την Κόρινθο, που εμπλεκόταν
στην καλλιέργεια και στο εξωτερικό
εμπόριο της σταφίδας, θα συμμαχούσαν
με τους καραβοκυραίους, τους Φιλικούς
και
τους
αστούς
διανοούμενους
ενάντια στους πιο «καθυστερημένους»
κοτζαμπάσηδες, στη διάρκεια του πρώτου
«εμφυλίου» πολέμου. Μετά τη νίκη
τους, όμως, φοβήθηκαν ότι οι πολιτικοί
σκοποί των συμμάχων τους - δηλαδή της
πιο ριζοσπαστικής μερίδας της αστικής
τάξης, που επιζητούσε τη δημιουργία
ενός
σύγχρονου,
συγκεντρωτικού
καπιταλιστικού κράτους - θα έπλητταν τα
προεπαναστατικά προνόμιά τους. Με βάση
αυτό, προχώρησαν σε νέα συμμαχία με
τους «καθυστερημένους» κοτζαμπάσηδες
και τους κλέφτες και ηττήθηκαν στον
δεύτερο «εμφύλιο» πόλεμο.
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Όμως ανάμεσα στους κοτζαμπάσηδες
που στήριξαν την Επανάσταση υπήρχαν
και αυτοί που ταύτισαν τη δράση τους
με τους σκοπούς της πιο ριζοσπαστικής
μερίδας της αστικής τάξης. Ανάμεσά τους
ξεχωρίζει ο Δημήτριος Μελετόπουλος,
κοτζαμπάσης και γιος βεκίλη, που είχε
εξελιχθεί σε μεγαλέμπορο και στη
σύσκεψη της Βοστίτσας στήριξε ανοιχτά
την άμεση κήρυξη της Επανάστασης. Στην
ίδια μερίδα ανήκε ο Θάνος Κανακάρης,
κοτζαμπάσης και βεκίλης που είχε
εξελιχθεί σε σημαντικό σταφιδέμπορο,
είχε ενταχθεί στη Φιλική Εταιρεία και
είχε πρωτοστατήσει στο ξέσπασμα της
Επανάστασης στην Πάτρα. Αλλά και
ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, που
προεπαναστατικά υπήρξε ταμίας της
Φιλικής Εταιρείας στην Πάτρα και το
1825, ως εκπρόσωπος της επαναστατικής
κυβέρνησης, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το
πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Η αξία κατανόησης του ρόλου των
κοτζαμπάσηδων
Διαχρονικά, η εκτίμηση του ρόλου των
κοτζαμπάσηδων συνδεόταν άρρηκτα
και με την αποτίμηση της ίδιας της
Επανάστασης. Αυτό σε ένα βαθμό
πατούσε αντικειμενικά και στην ίδια την
εξέλιξη της Επανάστασης, που ανέδειξε
τους Πελοποννήσιους κοτζαμπάσηδες
σε βασική συνιστώσα του επαναστατικού
μπλοκ.

Σε
κομματικές
αναλύσεις
των
προηγούμενων
δεκαετιών,
στο
χαρακτηρισμό
των
κοτζαμπάσηδων
«βάραινε» ιδιαίτερα η ένταξή τους στον
οθωμανικό διοικητικό μηχανισμό, με
αποτέλεσμα η μετεπαναστατική επιβίωση
των εκπροσώπων της κοινωνικής ομάδας
(αν και με διαφορετικό κοινωνικό
- ταξικό ρόλο) να συνδέεται με τη
συντηρητικοποίηση ή και την προδοσία
της Επανάστασης, και με τη διατήρηση
υπολειμμάτων
των
φεουδαρχικών
σχέσεων παραγωγής στην οικονομία. Ως
αποτέλεσμα προκρίθηκε η στρατηγική μιας
νέας αστικοδημοκρατικής επανάστασης,
που μετέθετε το στόχο της σοσιαλιστικής
εξουσίας στο απώτερο μέλλον.
Στις μέρες μας, μια σειρά από αστούς
ιστοριογράφους φιλελεύθερης κατεύθυνσης
προσπαθούν
να
χρησιμοποιήσουν
εργαλειακά την Ιστορία της Επανάστασης,
προκειμένου να δικαιώσουν τη σημερινή
καπιταλιστική εξουσία και με τον δικό τους
τρόπο να απομακρύνουν τον αγώνα για
την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, το ρητό ή άρρητο,
αλλά πάντα μη ιστορικό και επομένως
αντιεπιστημονικό επιχείρημά τους είναι ότι
το 1821, όπως και σήμερα, η πρόοδος της
χώρας εξαρτήθηκε από την εθνική ενότητα
στο έδαφος του φιλελευθερισμού, δηλαδή
της αποδοχής των προτεραιοτήτων της
αστικής εξουσίας. Μέσα σε αυτό το

πλαίσιο, θεωρούν ότι μόνο οι φιλελεύθεροι
διανοούμενοι που ήρθαν από τη Δύση
εξασφάλισαν τον νεωτερικό (βλ. αστικό)
χαρακτήρα της Επανάστασης, αγνοώντας
τις αλλαγές που λάμβαναν χώρα στα εδάφη
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άρα
το ρόλο των κοτζαμπάσηδων, με όλες τις
διαφοροποιήσεις και αντιφάσεις τους. Έτσι
καταλήγουν σε ένα οξύμωρο σχήμα, αφού
θεωρούν ότι ο αστικός χαρακτήρας της
Επανάστασης εξασφαλίστηκε κόντρα όχι
μόνο στις αντιλήψεις των κοτζαμπάσηδων
(κάτι που εν πολλοίς ισχύει), αλλά και
στο ίδιο το υλικό υπόβαθρο, στην ίδια
την κοινωνία και την οικονομία των
επαναστατημένων εδαφών, από την οποία
«ξεπήδησαν» και οι κοτζαμπάσηδες.
Με βάση τα προηγούμενα, γίνεται
αντιληπτό ότι η κατανόηση διαφόρων
πτυχών της Επανάστασης του 1821 συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των
κοτζαμπάσηδων - δεν αφορά μόνο τα
ενδιαφέροντα των ιστορικών, αλλά είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της σύγκρουσης
με την αστική κυρίαρχη ιδεολογία,
αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της
ταξικής πάλης τελικά. (Κ: χωρίς τις
παραπομπές. Του Κώστα Σκολαρίκου,
μέλους του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ
του ΚΚΕ, Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον
«Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου», 20 21 Φλεβάρη 2021.)

ΟΙ ΕΝΟΠΛΟΙ (ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ)...
Του Αναστάση Γκίκα
«Με χίλια ονόματα μια χάρη
ακρίτας είτε αρματολός
αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι
πάντα είναι ο ίδιος ο λαός»
Πολλές φορές στην Ιστορία του εργατικού
και του κομμουνιστικού κινήματος η
ανάδειξη προσωπικοτήτων ή ομάδων
που πρωτοστάτησαν σε προηγούμενες
επαναστάσεις (ιδιαίτερα τις αστικές, αλλά
όχι μόνο) αξιοποιήθηκε προκειμένου να
αναδειχθεί ο ρόλος των επαναστάσεων ως
ατμομηχανών της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά
και ως πηγής έμπνευσης και εμψύχωσης
των αγωνιζόμενων εργατικών - λαϊκών
μαζών. Ο Β. Ι. Λένιν π.χ. θα αναφερθεί
στους μπολσεβίκους ως Ιακωβίνους
του εργατικού κινήματος, θέλοντας να
αναδείξει πως, όπως οι Ιακωβίνοι στη
διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης
αποτελούσαν την πιο ριζοσπαστική
έκφραση των αστικών συμφερόντων,
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έτσι στέκονταν και οι μπολσεβίκοι από
την πλευρά των εργατικών συμφερόντων
στην πορεία προς τη σοσιαλιστική
επανάσταση, κόντρα στις οπορτουνιστικές
ταλαντεύσεις των μενσεβίκων. Αντίστοιχα
οι
επαναστάτες
σοσιαλδημοκράτες
στη Γερμανία (Ρ. Λούξεμπουργκ, Κ.
Λίμπκνεχτ κ.ά.), διαχωρίζοντας τη θέση
τους από την ηγεσία του κόμματός τους
(που συστρατεύτηκε με την αστική τάξη
στον Α’ Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό
Πόλεμο), έδωσαν στην ομάδα τους το
όνομα του Θρακιώτη επαναστάτη δούλου
Σπάρτακου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο
να σηματοδοτήσουν την επαναστατική
εναντίωσή τους στη σύγχρονη σκλαβιά των
καιρών τους, τη μισθωτή εργασία.
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Υπό αυτό το πρίσμα, η αναφορά στους
ενόπλους μαχητές του 1821 στον Ύμνο
του ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκπληξη.
Ωστόσο, είναι άλλο η αντικειμενική τάση
κάθε εργατικού και λαϊκού κινήματος
να αναζητά έμπνευση και εμψύχωση σε
επαναστατικά κινήματα του παρελθόντος
και άλλο να θεωρεί ότι το σύγχρονο
εργατικό και το κομμουνιστικό κίνημα
μπορεί να αποτελέσει μια ολοκλήρωσή
τους ή πολύ περισσότερο ένα ανάτυπό
τους.
Στην κομματική ιστοριογραφία του
παρελθόντος,
οι
κλεφταρματολοί
αναδείχτηκαν
ως
ενσάρκωση
της
αδούλωτης επαναστατικής ψυχής του

λαού. Και αυτό ήταν προπαγανδιστικά
εξηγήσιμο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι
αδυναμίες στην ανάλυση της γέννησης και
ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού
(που
συνδέονταν
με
γενικότερες
αδυναμίες του Διεθνούς Κομμουνιστικού
Κινήματος), δημιούργησαν παρερμηνείες
και συγχύσεις, οι οποίες είχαν στον πυρήνα
τους την αντίληψη ότι το Κομμουνιστικό
Κόμμα έπρεπε να ολοκληρώσει την
αστικοδημοκρατική επανάσταση, που η
αστική τάξη πρόδωσε και άφησε στη μέση.
Το γεγονός αυτό αντικειμενικά μετέθετε
το πραγματικό καθήκον της σύγχρονης
επανάστασης, δηλαδή την πάλη για
σοσιαλιστική εξουσία σε επαναστατικές

συνθήκες, όπως κατά την περίοδο
απελευθέρωσης από τις κατοχικές δυνάμεις
(Οκτώβρης 1944). Οι γενικότερες
ιδεολογικές και πολιτικές συγχύσεις
αξιοποιούνται ακόμα και σήμερα από
οπορτουνιστικές και άλλες δυνάμεις,
προκειμένου να επιτύχουν την παρέκκλιση
του ΚΚΕ από την επαναστατική του
στρατηγική.
Με αυτή την έννοια, η ανάδειξη του
κοινωνικού - ταξικού ρόλου των κλεφτών
και των αρματολών στον ιστορικό τους
χρόνο είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι
μόνο για την προσέγγιση της ιστορικής
αλήθειας, αλλά και για τη σύγχρονη
ιδεολογική - πολιτική διαπάλη.

οι κλέφτες δεν έκαναν τέτοιες απόλυτες
εξαιρέσεις, αν και είχαν σαφή ιεράρχηση
στόχων: «Συνήθως επέπιπτον (...) κατά
των Τούρκων, αρπάζοντες τα εν τοις
όρεσι ποίμνια του πασά ή εμβάλλοντες
απροσδοκήτως εις τα χωρία των αγάδων
και των μπέυδων και πολλάκις απάγοντες
αυτούς (...) επί λύτροις. Αλλ’ ενίοτε
ηναγκάζοντο να ληστεύουν και αυτούς
τους ομόφυλους και ομόθρησκους,
επί τω λόγω ότι ήσαν υπηρέται ή
ενοικιασταί των Τούρκων (...). Μετά τους
προεστώτας, οι κλέφται ιδίως ετέρποντο
να υποβάλλωσιν εις πληρωμήν λύτρων
τους καλογήρους, προς τους οποίους
ουδεμίαν είχον ιδιάζουσαν συμπάθειαν,
και τους παπάδες (...). Τελευταίον (...)

οι κλέφται εφορολόγουν τα χωρία ή και
αυτάς τας πόλεις». Αντίστροφη εικόνα
παρουσιάζει ο Γ. Φίνλεϊ, υποστηρίζοντας
πως οι κλέφτες «έζων συνήθως αναλώμασι
των πτωχών Χριστιανών χωρικών, και
σπανίως ερριψοκινδύνευον να ενεδρεύσωσι
πλούσιον προύχοντα Έλληνα, ακόμη δε
σπανιώτερον να ληστεύσωσι Τούρκον
αγάν».
Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με την
εκμεταλλευτική συνυπήρχε μια περίπου
συμβιωτική σχέση μεταξύ των κλεφτών
και των αγροτοκτηνοτροφικών πληθυσμών
(κυρίως των ορεινών περιοχών), κατά
την οποία οι πρώτοι εξασφάλιζαν στους
δεύτερους μια ορισμένη προστασία από
τις πολλαπλές αυθαιρεσίες των αρχών

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Οι κλέφτες προέρχονταν από τις τάξεις
των φτωχών κτηνοτρόφων και αγροτών,
που κατέφευγαν στο ληστρικό βίο για
μια σειρά λόγους: α) Ως απόρροια της
επέκτασης της μεγάλης γαιοκτησίας (κατά
την οποία οι καλλιεργητές διώχνονταν από
τη γη τους και οι ποιμένες από τα χειμαδιά
τους), β) Ως συνέπεια των αυξανόμενων
φορολογικών βαρών κ.ά. αυθαιρεσιών εκ
μέρους των οθωμανικών και χριστιανικών
αρχών, γ) Για την επιδίωξη καθαρά
ιδιοτελών σκοπών.
Συχνά στη βιβλιογραφία αποδίδονται
στους
κλέφτες
χαρακτηριστικά
ένοπλου αγροτικού κινήματος, με
ταξικό (αντιφεουδαρχικό) ή εθνικό
(εθνικοαπελευθερωτικό)
περιεχόμενο.
Ωστόσο, η δράση τους υπήρξε περισσότερο
μια ατομική αντίδραση στις πολλαπλές
καταπιέσεις που βίωναν, παρά μια πάλη
για την ανατροπή τους. Σε αυτή βεβαίως
ενυπήρχαν πρωτόλεια τα στοιχεία της
αντίστασης στην εξουσία, της ελευθερίας
κ.ο.κ., που ουδέποτε όμως μετουσιώθηκαν
σε πολιτικό πρόγραμμα ή στόχο.
Το φαινόμενο της λεγόμενης «κοινωνικής
ληστείας» αποτελούσε γενικά τυπικό
χαρακτηριστικό
στις
αγροτικές
προκαπιταλιστικές κοινωνίες. Ήταν δε
ευρέως διαδεδομένη στον βαλκανικό χώρο
του 18ου αιώνα.
Κατά μια - ομολογουμένως εξιδανικευμένη
- αποτύπωσή τους, οι κλέφτες εμφανίζονται
να στοχοποιούν αποκλειστικά τους
ισχυρούς Οθωμανούς (αξιωματούχους,
μεγαλογαιοκτήμονες κ.λπ.) ή έστω και
ορισμένους ισχυρούς ομοεθνείς τους
(κοτζαμπάσηδες κ.λπ.). «Οι κλέφτες»,
αναφέρει ο Γ. Κορδάτος, «δεν πείραζαν τη
φτωχολογιά, τουναντίον την συνέτρεχαν».
Σύμφωνα με τον Κ. Παπαρρηγόπουλο,
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(χριστιανικών και μουσουλμανικών), καθώς
και μια ορισμένη αίσθηση «δικαίωσης»
/«εκδίκησης» για τα δεινά που βίωναν,
ενώ οι δεύτεροι παρείχαν στους πρώτους
τροφές, χρήματα, πληροφορίες, άνδρες
και πολεμοφόδια.
Η ληστεία διωκόταν διαχρονικά από τις
αρχές (μουσουλμανικές και χριστιανικές),
ωστόσο,
όσο
αναπτύσσονταν
οι
εμπορευματικές καλλιέργειες (τσιφλίκια)
και ιδιαίτερα το εμπόριο, τόσο πιο
επιτακτική
γινόταν
η
διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.
Ακολούθως, στις αρχές του 19ου αιώνα
(επί Σελίμ Γ’), ξεκίνησε μια συστηματική
αντιμετώπιση
της
ληστείας,
που
εντασσόταν στις γενικότερες προσπάθειες
εκσυγχρονιστικής αναμόρφωσης του
οθωμανικού κράτους.
Η «δοκιμασμένη» πρακτική της περιοδικής
ενσωμάτωσης μέρους των παράνομων
ενόπλων στην οθωμανική νομιμότητα
(γενόμενοι «κάποι» ή «αρματολοί»), αν και
είχε μια ορισμένη αποτελεσματικότητα
στο παρελθόν, είχε ωστόσο καταστεί
αναχρονιστική.
Έτσι,
προκρίθηκε
η
καταστολή
τους. Οι μεγαλύτερες καταδιώξεις
πραγματοποιήθηκαν στην Ήπειρο και την
Πελοπόννησο. Και στις δύο περιπτώσεις οι
οθωμανικές αρχές είχαν την ενεργό στήριξη
της χριστιανικής άρχουσας τάξης. Ειδικά
στην Πελοπόννησο (που έχει ένα ιδιαίτερο
βάρος για την Επανάσταση), η εκστρατεία
κατά των κλεφτών (1805-1806) υπήρξε
ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η αφορμή
δόθηκε με τη ληστεία του κοτζαμπάση
των Γαργαλιάνων και πρωτοσύγκελου Ανθ.
Ανδριανόπουλου (που ήταν υπεύθυνος για
την είσπραξη των εκκλησιαστικών φόρων
της περιοχής). Ακολούθως, «δεσποτάδες
και κοτζαμπάσηδες» κινητοποιήθηκαν και

πέτυχαν την επέμβαση του οθωμανικού
στρατού, καθώς και τον αφορισμό των
κλεφτών από το Πατριαρχείο (με συνέπεια
τη σημαντική υπονόμευση των ερεισμάτων
που διέθεταν στις αγροτικές μάζες).
Παρότι οι πηγές διαφέρουν σημαντικά
ως προς τους αριθμούς, εκτιμάται πως
οι κλέφτες που εξοντώθηκαν ανέρχονταν
σε αρκετές εκατοντάδες, ενώ ακόμη
περισσότεροι
έγιναν
πρόσφυγες,
καταφεύγοντας κυρίως στα Επτάνησα.
«Η εξολόθρευση των κλεφτών», αναφέρει
η Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «είχε
ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της
ασφάλειας. (...) Η θέση των κοτζαμπάσηδων
(...) ενισχύθηκε», ενώ ευνοήθηκε και η
«ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών»
με «αυξημένη συμμετοχή των Ελλήνων
στο εμπόριο και τις μεταφορές της
Πελοποννήσου που ξεπέρασαν το 60%».
Στην Επανάσταση οι κλέφτες στοιχήθηκαν
αρχικά με τις πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις
της αστικής τάξης και τη Φιλική Εταιρεία.
Σε αυτό συνέδραμαν οι ζυμώσεις και το
μπόλιασμά τους με τις ιδέες της Γαλλικής
Επανάστασης την περίοδο της παραμονής
τους στα Επτάνησα. Χαρακτηριστική
ως προς αυτό είναι η αναφορά του
Θ. Κολοκοτρώνη πως «η Γαλλική
επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά
την γνώμην μου, να ανοίξη τα μάτια του
κόσμου». Πολλοί ήταν ακόμη εκείνοι οι
οποίοι πολέμησαν στους Ναπολεόντειους
πολέμους.
Ιδιαίτερα όμως βάρυναν οι όροι διαβίωσής
τους, που δυσχέραιναν συνεχώς υπό
το βάρος της οικονομικής κρίσης (που
εκδηλώθηκε
προεπαναστατικά),
της
ανόδου των τιμών των βασικών προϊόντων,
της υπερφορολόγησης κ.λπ. «Μας ομιλείτε
για το μέλλον και για την ανατροφή των
παιδιών μας», τόνισαν στον Ι. Καποδίστρια

σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα
Επτάνησα δύο μόλις χρόνια πριν την
Επανάσταση (1819), «τη στιγμή που μας
λείπει και το καθημερινό ψωμί και δεν
έχουμε τίποτα».
Τέλος, σημαντικό είναι επίσης και
το στοιχείο που αποτυπώνεται στα
απομνημονεύματα
του
Φωτάκου
(υπασπιστή του Θ. Κολοκοτρώνη),
αντανακλώντας την οπτική και άλλων
αγωνιστών της εποχής, οι οποίοι έβλεπαν
«στην επανάσταση την έναρξη μιας νέας
εποχής όπου οι “τελευταίοι έσονται
πρώτοι”, μια εποχή δικαιοσύνης, ισότητας
και αδελφοσύνης».
Οι κλέφτες - οπλαρχηγοί, ωστόσο, μπορεί
να συντάσσονταν με την πιο ριζοσπαστική
μερίδα της αστικής τάξης ως προς την
αναγκαιότητα επαναστατικής ανατροπής
της οθωμανικής εξουσίας, αυτό όμως
δεν σήμαινε πως συμφωνούσαν και με
τον στόχο της συγκρότησης αστικού
συγκεντρωτικού έθνους - κράτους. Η
στρατιωτική οργάνωση των κλεφτών
(που βασίζονταν στην τοπικότητα και
τις συγγενικές / προσωπικές σχέσεις
ενόπλων - οπλαρχηγών) παρέμενε
κατάλοιπο των κοινωνικοοικονομικών
σχέσεων, με τις οποίες η αστική τάξη
ήταν σε σύγκρουση και επιδίωκε να
καταργήσει. Αντίστοιχα, και η αντίληψη
της ηγεσίας των κλεφτών - οπλαρχηγών
ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της
Επανάστασης περιορίζονταν - εν πολλοίς
και αντικειμενικά - από την ταξική τους
υπόσταση. Εν τέλει, το ίδιο το γεγονός της
συγκρότησης αστικού κράτους σήμαινε
αντικειμενικά την εξάλειψη των κλεφτών
ως κοινωνικής ομάδας.

όμως, «οι σουλτάνοι ηύξανον την δύναμιν
και επεξέτεινον την εξουσίαν της κεντρικής
διοικήσεως, η σημασία των αρματολών
εξέπιπτε».
Παραμονές της Επανάστασης του 1821,
στην ευρύτερη περιοχή της Ρούμελης
(όπου ο αρματολισμός γνώρισε τη
μεγαλύτερη
ανάπτυξη),
υπήρχαν
«τουλάχιστον» 23 αρματολίκια, ενώ σε
μικρότερο αριθμό υπήρχαν επίσης στη
Θεσσαλία, στην Ηπειρο και τη Μακεδονία
(καθόλου δε στην Πελοπόννησο).
Η
διαφοροποιημένη
ισχύς
του

αρματολισμού ανά περιοχή οφειλόταν σε
πολλούς παράγοντες: Από την εκάστοτε
κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα,
τη μορφολογία του εδάφους, τις
ιδιομορφίες στο καθεστώς γαιοκτησίας,
την ιστορικά διαμορφωμένη ισχύ άλλων
ανταγωνιστικών δυνάμεων (πρώτα και
κύρια των κοτζαμπάσηδων), την εξέλιξη
των ενδο-αρματολιτικών συμμαχιών /
συγκρούσεων, τις «έξωθεν» παρεμβάσεις
Οθωμανών αξιωματούχων κ.ά.
Τα όρια των αρματολικιών δεν ήταν
στατικά.
Μεταβάλλονταν
διαρκώς.

ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ
Οι αρματολοί ήταν ένοπλοι (συνήθως
κλέφτες, που «προσκυνούσαν» και
«αμνηστεύονταν»)
ενταγμένοι
στην
οθωμανική νομιμότητα με κύριο «θεσμικό» - ρόλο τη συνεπικουρία των
κρατικών και τοπικών αρχών στην τήρηση
της τάξης των ορεινών βασικά περιοχών
(φύλαξη περασμάτων, καταδίωξη της
ληστείας κ.ο.κ.).
Ο αρματολισμός χρονολογείται από τις
απαρχές της οθωμανικής κατάκτησης,
ενώ συναντιόταν σε μια σειρά περιοχές
και λαούς της Βαλκανικής. «Καθ’ όσον»,
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Δυνητικά, δε, μπορούσαν να λάβουν
- και έλαβαν - μεγάλες διαστάσεις,
περιλαμβάνοντας πολλές δεκάδες χωριά
και χιλιάδες κατοίκους.
Αρχικά, κατά κανόνα, το αρματολίκι
ανατιθόταν
από
την
οθωμανική
εξουσία στον ισχυρότερο από τους
ενόπλους μιας περιοχής (μεταξύ των
οποίων
αναπτυσσόταν
σφοδρότατος
ανταγωνισμός για την κατοχύρωσή του
- γεγονός που βεβαίως εξυπηρετούσε
επιπρόσθετα τις αρχές στη λογική του
«διαίρει και βασίλευε»). Άλλες φορές οι
ένοπλοι προσπαθούσαν να «εκβιάσουν»
καταστάσεις και να επιβάλλουν το
διορισμό τους, εντείνοντας τη ληστεία και
τρομοκρατώντας την ύπαιθρο (χριστιανούς
και μουσουλμάνους ανεξαιρέτως): Τακτική
που είχε μια ορισμένη επιτυχία.
Σε μια πορεία, ορισμένοι αρματολοί
έγιναν τόσο ισχυροί, ώστε κατοχύρωσαν
την κληρονομική διαδοχή της θέσης τους
σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους.
«Στο αποκορύφωμα της δύναμής τους,
κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, οι
αρματολοί (ειδικά οι Ρουμελιώτες) είχαν
μια εξουσία συγκρίσιμη με εκείνη των
τοπικών αρχόντων», χαρακτηριζόμενοι
ακόμη και μικροί «βασιλίσκοι», οι οποίοι
«ενέμοντο κυριαρχικώς τας επαρχίας
των», ενώ «ούδ’ ετόλμα ποτέ, άνευ αδείας,
Οθωμανός να θέση τον πόδα εντός του
κύκλου της δικαιοδοσίας των».
Η οικονομική δύναμη του αρματολισμού
(πέραν της μισθοδοσίας των αρχών για
την καταπολέμηση της ληστείας ή των
«αμοιβών» που αποσπούσαν από τους
υπ’ ευθύνη τους πληθυσμούς έναντι της
ασφάλειας που παρείχαν) εδράζονταν
κυρίως στην εκμίσθωση των φόρων, στην
κτηνοτροφία, καθώς και άλλες, εμπορικές
ή τοκογλυφικές δραστηριότητες. Η
εκμίσθωση και είσπραξη των φόρων
μιας περιοχής υπήρξε το βασικό πεδίο
σύγκρουσης των αρματολών με τους
κοτζαμπάσηδες (σύγκρουση στην οποία
- με εξαίρεση τη δυτική Ρούμελη επικρατούσαν κατά κανόνα οι δεύτεροι).
Οι αρματολοί επίσης απαλλάσσονταν από
την κεφαλική φορολογία / δεκάτη.
Η «πολιτική» τους δύναμη σφυρηλατούνταν
μέσα από τη σύναψη συγγενικών δεσμών
με άλλους αρματολούς και τις αγαστές
σχέσεις με την οθωμανική εξουσία.
Αρματολοί συμμάχησαν και πολέμησαν
επανειλημμένα
στο
πλευρό
των
οθωμανικών δυνάμεων (προσδοκώντας
στα ανάλογα οφέλη), όπως π.χ. κατά τον
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ενετοτουρκικό πόλεμο του 1714-1715
ή κατά του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το
1820-1821 (όπου πολέμησαν και με τις
δύο πλευρές).
Η πολιτική συμμαχιών των αρματολών
διέπονταν από έντονο καιροσκοπισμό, ενώ
η αλλαγή στρατοπέδου δεν ήταν σπάνιο
φαινόμενο. Τα περιβόητα «καπάκια»
(«προσκυνοχάρτια»), οι ιδιότυπες αυτές
«συμφωνίες ειρήνης» των χριστιανών
αρματολών με τις οθωμανικές δυνάμεις
εν τω μέσω εμπόλεμων καταστάσεων,
ήταν γνωστά ήδη από τα «Ορλωφικά»
(ενώ στην Επανάσταση του 1821
γενικεύτηκαν «αγγίζοντας σχεδόν όλους
τους οπλαρχηγούς της Ρούμελης»).
Η σχέση των αρματολών με τους
αγροτικούς πληθυσμούς ήταν διττή. Από
τη μια, οι αρματολοί εξαρτιόνταν από
αυτούς όσον αφορά την τροφοδοσία,
την πληροφόρηση και τη στρατολόγηση.
Ωστόσο, συχνά οι συνολικές επιβαρύνσεις
των αγροτών αποδεικνύονταν αβάστακτες,
ενώ η μη συμμόρφωση σε αυτές επίσειε
σκληρά αντίποινα.
Από τα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού
αιώνα ο αρματολισμός στη Ρούμελη
και την Ήπειρο αναδιαμορφώθηκε υπό
τις συγκεντρωτικές μεταρρυθμιστικές
πολιτικές και τις πιέσεις του Αλή
Πασά των Ιωαννίνων. Η ισχύς και ο
βαθμός αυτονομίας του αρματολισμού
περιορίστηκαν σημαντικά.
Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, η στάση
των αρματολών ήταν - το λιγότερο επιφυλακτική, γι’ αυτό και η δυτική
Ρούμελη καθυστέρησε σχετικά να μπει
στον αγώνα (όχι η ανατολική, όπου ο
αρματολισμός ήταν λιγότερο ισχυρός και
ξεσηκώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον
Μοριά).
Ο
αρματολισμός
ως
μορφή
κοινωνικής,
πολιτικής,
οικονομικής
και στρατιωτικής οργάνωσης υπήρξε
σίγουρα καθυστερημένος, κλειστός και
συντηρητικός (ο Βρετανός φιλέλληνας
L. Stanhope τον είχε χαρακτηρίσει
«φεουδαρχισμό με όλη του την αγριότητα»).
Ο κληρονομικός και τοπικιστικός του
χαρακτήρας, η στενή διασύνδεσή του με
το οθωμανικό φεουδαρχικό σύστημα και
κράτος: Όλα τα παραπάνω ήταν ασύμβατα
με τον στόχο ανατροπής του υφιστάμενου
status quo και τη δημιουργία αστικού
έθνους - κράτους. Αντικειμενικά, η νίκη
της Επανάστασης σήμαινε την κατάλυση
των προνομίων τους αλλά και των ίδιων ως
«τάξης» συνολικά (όπως και έγινε).

Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε εν μέρει
και στην περιορισμένη επιρροή της
Φιλικής Εταιρείας μεταξύ των αρματολών.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, μόλις
το 3,9% των μελών της οργάνωσης
προέρχονταν από τη Στερεά (εκ των
οποίων μόλις το 1/3 ήταν «στρατιωτικοί»:
34 στους 97 συνολικά). Η συντριπτική
πλειοψηφία των μυημένων αρματολών της
δυτικής Ρούμελης δε (με εξαίρεση μόλις
2) εντάχθηκε στην Εταιρεία από το 1820
και μετά.
Βεβαίως, υπήρχαν και παράγοντες που
επέδρασαν θετικά στην υποστήριξη της
Επανάστασης:
Οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις του
πληθυσμού της Στερεάς (που σε ορισμένες
περιπτώσεις τετραπλασιάστηκαν) λόγω του
πολέμου της Πύλης κατά του Αλή Πασά
συνέτειναν αναμφίβολα στην όξυνση της
αντίθεσης με τις συνθήκες της οθωμανικής
κατάκτησης.
Επιπλέον, η δυναμική της Επανάστασης
δημιούργησε ρήγματα στο αρματολικό
σύστημα, επιτρέποντας σε μερίδα
των ενόπλων, που έως τότε ήταν
αποκλεισμένοι ή απομονωμένοι από
αυτό, να αναδειχθούν. «Η περίπτωση
Καραϊσκάκη»,
π.χ.,
«αντιστοιχεί
σαφέστατα στον αντιπροσωπευτικό τύπο
του αυτοδημιούργητου Αρματολού,
ο οποίος μέσα από τις ευκαιρίες του
επαναστατικού γεγονότος κατόρθωσε να
ενταχθεί και να επιβληθεί στην μέχρι τότε
συμπαγή και περίκλειστη αρματολική
κοινότητα».
Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η έκταση, η
δυναμική και αρχικά νικηφόρα πορεία της
Επανάστασης συμπαρέσυρε το σύνολο
σχεδόν των αρματολών, η ισχύς των
όπλων των οποίων έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη διεξαγωγή του αγώνα. (Κ: χωρίς τις
σημειώσεις.
Του Αναστάση Γκίκα, μέλους του
Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του
ΚΚΕ. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον
«Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου», 6
- 7 Μάρτη 2021.)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΤΕΧΟΝΙΝ
Του Κώστα Παπασάβογλου, επιμέλεια Τασούλας Ζησάκη-Healey
(Συνέχεια από το Καλημέρα 2/2021, φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κ. Παπασάβογλου)

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

Foto από το Ίδρυμα στο Těchonín: Τραυματίες στο νοσοκομείο του Ούστι ν/Όρλιτσι, ο πατέρας του Κώστα, 2ος δεξιά, τελευταία σειρά, όπου
ένα ολόκληρο χρόνο έπρεπε να μείνει σε ειδικό σανατόριο στο Ústí nad Orlicí για ανάρρωση μαζί με άλλους νοσηλευόμενους.

Η ιατρική περίθαλψη, παρέχονταν με
πολλούς τρόπους. Υπήρχε ο γιατρός
Ορφανός γύρω στα 45-50 χρονών, ο
οποίος ζούσε μόνιμα στο Ίδρυμα και
δούλευε σε καθημερινή βάση: φροντίδα,
παρακολούθηση των ασθενών, φάρμακα
και όλο το 24ωρο για τα έκτακτα
περιστατικά. Τον καλούσαν επίσης σε
περιστατικά θανάτου κατά τη διάρκεια
της νύχτας και ήταν υπεύθυνος για τη
μεταφορά των νεκρών στο χώρο που είχε
διαμορφωθεί ως νεκροτομείο. Θυμάμαι
δύο περιπτώσεις ετοιμοθάνατων που με
τη συγκατάθεσή τους, μετακινήθηκαν από
το βράδυ στο «νεκροτομείο» καθώς ήταν
τόσο άσχημη η κατάστασή τους που ήταν
σίγουρο ότι δεν θα ζούσαν ως το πρωί.
Θυμάμαι τα αναμμένα κεριά όλη την
νύχτα και όλος ο κόσμος να περνάει να
τους αποχαιρετήσει.
Στο συγκρότημα ζούσε επίσης μόνιμα
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μία νοσοκόμα Τσέχα, η οποία και αυτή

προσέφερε τις υπηρεσίες της αδιάκοπα
όποτε χρειαζόταν. Ο πλησιέστερος
κρατικός γιατρός ήταν στο Mladkov όπου
μετέφεραν με ασθενοφόρο τα ελαφρά
περιστατικά και πραγματοποιούνταν
και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.
Επισκεπτόταν όμως και ο ίδιος το Ίδρυμα
σχεδόν κάθε μέρα. Ο συγκεκριμένος
γιατρός (στις περισσότερες περιπτώσεις)
βεβαίωνε τους θανάτους και υπέγραφε το
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τον θυμάμαι
όταν έφτανε το πρωί χωρίς να προλάβει
να βοηθήσει με βιταμίνες είτε ενέσεις για
να παρατείνει τη ζωή έστω και μία μέρα
ακόμα κάποιου που είχε ήδη πεθάνει. Μαζί
με το γιατρό και όλους τους Έλληνες,
λυπόμουνα κι εγώ κάθε φορά που χάναμε
ένα συμπατριώτη από κοντά μας. (φώτο η
νοσοκόμα του Ιδρύματος με την αδερφή
μου Άννα)
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Απεριόριστη ιατρική φροντίδα παρεχόταν
σε όσους το είχαν ανάγκη (ανάμεσα σε
αυτούς και ο πατέρας μου). Αυτούς τους
ασθενείς τους έστελναν για εξετάσεις και
ειδική περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία.
Ο πατέρας μου ήταν σοβαρά άρρωστος,
έπασχε από φυματίωση, πιθανώς λόγω των
κακουχιών στα βουνά χειμώνα-καλοκαίρι.
Είχε πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση
από τις γραμμές του ΕΛΑΣ και στον
εμφύλιο πόλεμο από τις γραμμές του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μας
είχε διηγηθεί ότι αρκετές φορές είχαν
κοιμηθεί στη βροχή πάνω σε κομμένα
κλαδιά και σκεπασμένοι μόνο με μια
κάπα. Η κακή διατροφή και οι κακουχίες
είχαν αφήσει τα σημάδια τους κι έτσι για
ένα ολόκληρο χρόνο έπρεπε να μείνει σε
ειδικό σανατόριο στο Ústí nad Orlicí για
ανάρρωση μαζί με άλλους νοσηλευόμενους
-foto από το Ίδρυμα στο Těchonín.

Αργότερα
υποβλήθηκε
σε
θωρακοπλαστική ενώ περίπου μισό χρόνο
μετά την επιστροφή του από το σανατόριο,
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
και του αφαίρεσαν τα τρία τέταρτα από
το στομάχι του λόγω καλοήθους όγκου.
Ένιωθε μεγάλη εξάντληση, είχε μείνει
47 κιλά πριν κάνει της εγχείρηση και
ήταν ο ίδιος ο Josef Jokeš που όταν
αντιλήφθηκε πόσο χλωμός και αδύνατος
ήταν ο πατέρας μου, ενδιαφέρθηκε να
μάθει το τι του συμβαίνει και μπόρεσε να
τον βοηθήσει μέσω του Ερυθρού Σταυρού
(εξετάσεις και εγχείρηση). Η εγχείρηση
πραγματοποιήθηκε στο τότες καλλίτερο
νοσοκομείο Bulovka της Πράγας.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,
μεταφέρθηκε στο τότε στρατιωτικό
νοσοκομείο στο Hradec Králové για
ακτινοβολία και θεραπεία.
Ως παιδί, βίωσα αυτήν την περίοδο
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πολύ έντονα. Η μητέρα μου ήταν μια
συνηθισμένη αλλά γενναία γυναίκα. Μετά
από τόσες χειρουργικές επεμβάσεις και
ασθένειες του πατέρα μου, οι γιατροί
δεν έδιναν πολλές ελπίδες. Πριν από
κάθε αναχώρηση για το νοσοκομείο, οι
γονείς μου αποχαιρετούσαν ο ένας τον
άλλο, θεωρώντας πολύ πιθανό ότι είναι η
τελευταία φορά. Η αδερφή μου και εγώ
αισθανόμασταν ότι ήταν πολύ σοβαρά
τα πράγματα, αλλά φοβόμασταν και δεν
τολμούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις.
Μεγάλη είναι η ευγνωμοσύνη όλων μας και
η δική μου προσωπικά, σε όλους τους τότε
Τσέχους γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία
που νοσηλεύτηκε όχι μόνο ο πατέρας μου
αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες όπως στο Žamberk, το Ústí nad
Orlicí, την Πράγα, και Hradec Králové.
Οι γιατροί και όλο το νοσοκομειακό
προσωπικό έκαναν τα πάντα χωρίς να
λογαριάσουν κόπο και κόστος. Χάρη στον
Ερυθρό Σταυρό της Τσεχοσλοβακίας, σε
διάφορες οργανώσεις, στο Κομμουνιστικό
Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας και στο ΚΚΕ
και την υποστήριξη του τσέχικου κράτους,
οι Έλληνες ασθενείς στο Těchonín, χωρίς
πολλές ελπίδες, κατάφεραν τελικά να
ζήσουν για πολλά ακόμα χρόνια, π.χ. ο
πατέρας μου τελικά έζησε μέχρι το 1984
και πέθανε 64 χρονών.

Kαθημερινότητα:
Όσοι ήταν ικανοί για εργασία, δούλευαν
σε ένα κοντινό αγροτικό κρατικό
συνεταιρισμό, βοηθούσαν στη δασική
εργασία και στα χωράφια: σκάλισμα στα
τεύτλα, λάχανο, συγκομιδή λιναριού,
σιτηρών, χαμομήλι κ.λπ. Κάποιες γυναίκες
δούλευαν και στο υφαντουργείο του
χωριού, π.χ. η Νίκη Νεραντζουλάκη. Στις

καθημερινές δραστηριότητες το καλοκαίρι
ήταν και η συλλογή φρούτων και καρπών
από τα γύρω δάση όπως βατόμουρα,
σμέουρα, φουντούκια, κ.λπ., τα οποία
μάζευαν σε μεγάλα βάζα και πολλά από
αυτά τα πουλούσαν στο κατάστημα του
Josef Filip στο χωριό για να έχουνε
χαρτζιλίκι για τσιγάρα, καπνό κ.λπ. Και με
το μάζεμα τους περνούσε και η ώρα.
(φώτο Χρήστος Νεραντζουλάκης, με τη
στολή του ΔΣΕ, έχασε την όρασή του σε
μάχη στο ΔΣΕ)
Όταν δεν δούλευαν, ομάδες ανδρών
μαζεύονταν και έκαναν παρέα, κάπνιζαν,
σκάλιζαν φιγούρες από ξύλο, ή
τραγουδούσαν. Πολλοί από τα άτομα
με ειδικές ανάγκες, ειδικά οι αόμματοι,
έπαιζαν μουσικά όργανα, μαντολίνο,
ακορντεόν. Ένας από τους αόμματους
μουσικούς ήταν ο Τριαντάφυλλος ο
οποίος αργότερα μετακόμισε και έζησε
στο Μπρνο και με το υπέροχο μπουζούκι
ήτανε ξακουστός και ζητούμενος. Κάθε
μέρα μπροστά από το κεντρικό κτήριο (το
οποίο φιλοξενούσε και τους περισσότερους
Έλληνες) κάποιος έπαιζε ακορντεόν ή
τραγουδούσε και άλλοι έπαιζαν χαρτιά
(ξερή), τάβλι, σκάκι. Επίσης πολύ συχνά
ακούγαμε ραδιόφωνο, ειδικά τα βράδια
έπιαναν πιο εύκολα κάποιο σταθμό
της Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι πολύ
χαρακτηριστικά όταν άκουσα για πρώτη
φορά κλαρίνο από το ραδιόφωνο και
το βρήκα πάρα πολύ λυπητερό. Ήταν
μάλιστα ένα βράδυ που κάποιος είχε
πεθάνει και έτσι είχα συνδυάσει τότε τον
ήχο του κλαρίνου με πολύ λύπη.
Να αναφέρω εδώ ότι μέσα στο χώρο
αυτό οι πολιτικοί πρόσφυγες μιλούσαν
κυρίως Ελληνικά άλλα υπήρχαν και
Σλαβομακεδόνες μου μιλούσαν μεταξύ
τους στη διάλεκτό τους. Θυμάμαι επίσης
πολύ καλά τον θείο Μεργιέμη. Ήταν ένας
χαρούμενος και ευγενικός παππούς και
ως γνήσιος Έλληνας της υπαίθρου ήθελε
να έχει τον δικό του κήπο. Αμέσως του
παραχωρήθηκε, λοιπόν, από τον υπεύθυνο
ένα κομμάτι γης, 10 x 10 μ. πίσω από το
κτήριο μας και εκεί ο θείος Μεργιέμης
έφτιαξε τον κήπο του. Καλλιεργούσε τα
συνηθισμένα λαχανικά αλλά και καπνό
καθώς ήταν φανατικός καπνιστής. Τον
θυμάμαι να κάνει όλη τη διαδικασία:
κόψιμο φύλλων, αποξήρανση (κρεμασμένα
στα τελάρα έξω κάτω από μια προσωρινή
σκεπή) μέχρι και το τεμάχισμα σε μια
μηχανή κοπής που είχε φτιάξει ο ίδιος.
Υπήρχε ακόμα ένα γερό και δυνατό
παλληκάρι γύρω στα 30- 35, ο Στράτος,
ο οποίος όμως πρέπει να είχε κάποια
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νοητική καθυστέρηση ή ψυχική διαταραχή
και ακόμη όταν μερικοί τον πείραζαν, αυτός
ήταν πάντα πολύ ευγενικός με όλους και
πρόθυμος να βοηθήσει. Πήγαινα πολλές
φορές μαζί του στο κατάστημα του Filip στο
χωριό όπου τον έστελναν, ακόμα και σε μη
εργάσιμες ώρες, να πάρει εκτάκτως κάτι για
το μαγειρείο που είχε τελειώσει, π.χ. μαγιά.
Βέβαια δεν μπορούσαν να του εμπιστευτούν
χρήματα και έτσι ο καταστηματάρχης τα
έγραφε και κάποιος τακτοποιούσε το χρέος
αργότερα.
Στο Josef Jokeš άρεσε πολύ να ασχολείται
σαν χόμπι με τα παλιά αυτοκίνητα. Υπήρχαν
αρκετά παλιά επιβατικά αυτοκίνητα στο
γκαράζ δίπλα στο «φυλάκιο» είσοδο του
Ιδρύματος εκείνη την εποχή. Μερικά
παραδοσιακά όπως Praga, Tatra, ενώ
θυμάμαι ανάμεσά τους και ένα Tatra
57. Πολύ συχνά αυτά τα αυτοκίνητα
επισκευάζονταν σε ένα χώρο σαν
εργαστήριο - συνεργείο δίπλα στα γκαράζ,
όπου διάφοροι Τσέχοι φίλοι του Jokeš
αλλά και κάποιοι Έλληνες συμμετείχαν στις
επισκευές. Χρησιμοποιούσαν μεμονωμένα
κομμάτια και ανταλλακτικά από το ένα
αυτοκίνητο στο άλλο και έτσι κατάφερναν
να βάλουν σε λειτουργία κάποια από αυτά
που ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Πέρασα
πολύ χρόνο σε αυτό το εργαστήριο.
Τα παιδιά στο ίδρυμα του Těchonín
Για μικρά χρονικά διαστήματα στο χώρο
του Ιδρύματος υπήρχαν και πολλά άλλα
παιδιά (π.χ. οι Μιχάλης Μανιάτης, Νίκος
Νεραντζουλάκης, Κουτούπης, Αλτινάκης,
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Τενεκετζής και άλλοι), τα οποία με τον
καιρό έφευγαν σε πόλεις όταν η υγεία των
γονιών τους βελτιωνόταν αρκετά. Έτσι
και η οικογένεια του αόμματου Χρίστου
Νεραντζουλάκη που γνωρίστηκε και
παντρεύτηκε στο Těchonín με την Νίκη
τότε Μιχαΐλοβσκα που του πρόσφερε
πιστά τις απαραίτητες βοήθειες κανονικών
καθημερινών αναγκών. Έτσι στην κωμόπολη
Vidnava μετακόμισαν και συγκεντρώθηκαν
και άλλοι ανάπηροι με παρόμοια τραύματα.
Μέσα στο χώρο παίζαμε, ως επί το πλείστων
στρατιώτες, κρυφτό, και μπάλα. Κατά τη
διάρκεια των διακοπών έρχονταν και τα
μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία φοιτούσαν σε
τεχνικές σχολές μακριά από τις οικογένειές
τους, ανάμεσα τους ήταν και τα αδέρφια
μου Νίκος και Αναγνώστης, οχτώ και
δέκα χρόνια μεγαλύτερα από μένα, οι
οποίοι έμεναν σε παιδικούς σταθμούς.
Ανυπομονούσα πραγματικά για την
περίοδο των διακοπών και την άφιξη όλων
αυτών των παιδιών, παρόλο που ήταν πολύ
μεγαλύτερα από μένα, ήταν μια αλλαγή στη
μονότονη καθημερινή ζωή στο Ίδρυμά μας.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους
ο Νίκος κατά καιρούς δούλευε στον
συνεταιρισμό στη συγκομιδή λιναριού
και σιταριού, ενώ ο Αναγνώστης πήγαινε
και βοηθούσε έναν μαραγκό για να μάθει
την τέχνη. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να
κάθονται χωρίς να κάνουν κάτι ακόμα και
στις διακοπές. Τις υπόλοιπες ώρες πήγαιναν
για σινεμά στο χωριό, στο δάσος για
βατόμουρα, φουντούκια, πήγαιναν κρυφά

για ψάρεμα στο ποταμάκι Orlice, και
έφερναν τα ψάρια κρυμμένα κάτω από τα
πουκάμισα γιατί το ψάρεμα απαγορευόταν.
Θυμάμαι μάλιστα μια φορά τους είχα
μαρτυρήσει στο πατέρα μου και αυτός
τους μάλωσε. Ειδικά ο πατέρας μου ήταν
αυστηρός μαζί μας, χαρακτηριστικά δεν
επέτρεπε στον Αναγνώστη να φορέσει
ένα παντελόνι “Τέξας” όπως το λέγαμε
(παντελόνι καμπάνα) που ο αδερφός μου
το είχε προσαρμόσει με πολλά φερμουάρ.
Ο πατέρας μου το πήρε και το έσκισε
γιατί θεωρούσε ότι είναι σαν αλήτης,
χούλιγκαν με αυτό το παντελόνι. Και τους
δυο αδερφούς Νίκο και Αναγνώστη τους
λάτρευα σαν πιτσιρικάς τόσο πολύ που όταν
αναχωρούσαν για τους παιδικούς σταθμούς
έπρεπε να με κρατάει ο πατέρας αγάλια για
να τους ακολουθήσω.
Από την άλλη, βέβαια, θυμάμαι μια φορά,
όταν ανάγκασα με το παιδικό μου πείσμα
τον πατέρα μου να πάει μέσα στο χιόνι
να μου πάρει από το χωριό ένα φακό με
χρώματα όπως αυτά που είχαν οι φίλοι και
οι συμμαθητές μου. Γκρίνιαζα τόσο πολύ
που ξεκίνησε για το χωριό το απόγευμα
όταν είχε αρχίσει ήδη να χιονίζει λίγο αλλά
κόντεψε να μην μπορεί να επιστρέψει γιατί
εν τω μεταξύ το χιόνι είχε δυναμώσει. Εδώ
να αναφέρω ότι μερικές φορές το χειμώνα
έπεφτε τόσο πολύ χιόνι που ο δρόμος από
το χωριό προς το Ίδρυμά μας ήταν εντελώς
κλειστός.
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Νηπιαγωγείο:
Οι γονείς μου, ειδικά η μητέρα μου,
επέμεναν να πάμε στο νηπιαγωγείο του
Τέχονιν για να γνωριστώ και να παίζω

είσοδο σε απόσταση περίπου 200 μέτρα
από το νηπιαγωγείο για να ξεκινήσω και να
πάω μόνος μου μιας και είχαμε πάει ήδη
μαζί αλλά εγώ τελικά δεν πήγα και έμεινα

εκεί να περιμένω μέχρι το απόγευμα, και
έτσι δεν γλύτωσα πάλι το ξύλο με την
παντόφλα της μαμάς.
Στο νηπιαγωγοί είχαμε καθημερινό
σταθερό πρόγραμμα με πρωινό κολατσιό
στις 10:00 η ώρα, μεσημεριανό φαγητό και
το απόγευμα ύπνο. Πηγαίναμε περιπάτους
ακόμα και το χειμώνα και θυμάμαι ότι
φοβόμουν ιδιαίτερα σε ένα μέρος του
δάσους που στα τσέχικα λέγεται Peklo
(Κόλαση). Από τους εκπαιδευτικούς και
το προσωπικό του νηπιαγωγείου, θυμάμαι
καλά την κυρία Černohousová και την
κυρία Štanglerova. Όλοι οι παιδαγωγοί
και το προσωπικό του νηπιαγωγείο μας
φρόντιζαν πολύ καλά και επαγγελματικά.
Σχολείο:
Στο σχολείο είχα ήδη φίλους από το
Νηπιαγωγείο, τους: Mirek Štangler, Jirka Krejčí, Mirek Hrdina, Šimek από το
Stanovník, Vyhnálek και πολλούς άλλους.
Θυμάμαι ότι ανυπομονούσα να τελειώσει
το μάθημα και να πάμε στο ποταμάκι
Těchoninský potok που ήταν δίπλα, το
μυαλό μου το είχα συνέχεια εκεί, για να
παίξουμε και έτσι γύριζα πάντα στο σπίτι
βρεγμένος και πάλι ακολουθούσαν φωνές
και ξύλο από τη μητέρα μου.
Στην πρώτη τάξη είχαμε δάσκαλο τον κ.
Špinler, ο οποίος ήταν και διευθυντής του
σχολείου. Ήταν αυστηρός αλλά δίκαιος,
έπαιζε βιολί, τραγουδούσε και ζωγράφιζε
πολύ όμορφα στον πίνακα με χρωματιστές
κιμωλίες, πράγματα που μου άρεσαν πολύ.
Η κόρη του ήταν συμμαθήτριά μου στην
ίδια τάξη, άλλα κορίτσια που θυμάμαι
ήταν η Ivana Tejklová, η Jana Leichtová, με την οποία με έβαλαν και στο ίδιο
θρανίο για να κάθομαι πιο ήσυχος και να
μην τσακώνομαι με τα υπόλοιπα αγόρια.

και με άλλα παιδάκια Τσεχόπουλα και
έτσι να δημιουργώ σωστές συνήθειες στη
κοινωνική ζωή μου. Ξεκίνησα 4 χρονών,
ενώ την αδερφή μου Άννα την κρατούσε
και την φρόντιζε (όσο εργαζότανε στο
μαγειρείο η μητέρα μας) μια γιαγιά
Ελληνίδα που έμενε κοντά σε εμάς στο
κτήριο μας. Η αδερφή μου ακολούθησε
δύο χρόνια αργότερα. Τα περισσότερα
παιδιά ήταν Τσεχόπουλα. Η μητέρα
μου φρόντιζε να πηγαίνω πάντα καθαρά
ντυμένος στο νηπιαγωγείο όπως και στο
σχολείο. Εγώ ήμουν αρκετά πεισματάρης
ως παιδί και στις αρχές δεν ήθελα να πάω,
έτσι η μητέρα μου με είχε δείρει κάμποσες
φορές με την παντόφλα για να μην την
πονάει το χέρι. Θυμάμαι ότι κάποια από
τις πρώτες ημέρες με είχε πάει ως το
κεντρικό δρόμο του χωριού έξω από την

Καλημέρα 3/21

23

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΕΧΟΝΙΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Χρυσάφης Αντώνης, δάσκαλος μουσικής

Στο Ίδρυμά μας, προπαντός στη διάρκεια
των θερινών διακοπών και επισκέψεων
των συγγενών, γίνονταν εκδηλώσεις με
χορωδίες, μουσικά και χορευτικά σύνολα
που έρχονταν από μεγάλες πόλεις και
πραγματοποιούσαν παραστάσεις στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου για
εμάς τους κατοίκους. Ανυπομονούσα
για αυτές τις εκδηλώσεις και ευχόμουν
να μην τελειώσουν ποτέ. Υπεύθυνος
του καλλιτεχνικού προγράμματος ήταν
ο μαέστρος Αντώνης Χρυσάφης, ο
οποίος ήταν και συντονιστής όλων των
ελληνικών μουσικών συγκροτημάτων στην
Τσεχοσλοβακία, ήταν μάλιστα ανάπηρος,
είχε χάσει το δεξί του χέρι ως μαχητής του
ΔΣΕ.
(foto – Τριαντάφυλλος Κακλής με τα μαύρα
γυαλιά) Ήτανε απόφοιτος του μουσικού
ωδείου και με ένα χέρι έπαιζε σε πιάνο
και γαλλική κόρνα. Θυμάμαι επίσης τον
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Μπιάλα (πατέρας του σημερινού προέδρου
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχία), επικεφαλής του τότε μουσικού
συγκροτήματος - χορωδίας του Krnov.
Επίσης στο χώρο των εκδηλώσεων γίνονταν
προβολές ταινιών αλλά δεν θυμάμαι πολλές
από αυτές τις ταινίες, ήταν πολύ σκοτεινά
στην αίθουσα για μένα...
Κάθε
χρόνο
μεταξύ
ΙανουαρίουΦεβρουαρίου, όπως συνηθίζεται σε όλες τις
περιοχές της Τσεχίας, πραγματοποιούνταν
η χοροεσπερίδα του χωριού όπου οι Τσέχοι
κάτοικοι καλούσαν και τους Έλληνες του
Ιδρύματος. Θυμάμαι ότι περίμενα να δω
τι θα μου φέρουν οι γονείς μου από τους
λαχνούς που κέρδιζαν.
Το 1961, όταν πια μείνανε μόνο μερικές
πια δεκάδες Έλληνες στο Ίδρυμα, οι
Τσεχοσλοβάκοι στρατιώτες είχαν αρχίσει
σιγά-σιγά να φτάνουν με στρατιωτικά
αυτοκίνητα Praga V3S για να αρχίσουν να

προετοιμάζουν τον χώρο για την επόμενη
χρήση. Τότε έπιασα φιλία και με ένα από
τους στρατιώτες με το όνομα Bruno, γιατί
πάντα μου αρέσαν τα μεγάλα αυτοκίνητα
και η μυρουδιά της βενζίνης. Από τότε
ήταν ήδη σαφές ότι η παραμονή μας και
τα αξέχαστα παιδικά μου χρόνια στο
Těchonín πλησίαζαν προς το τέλος τους.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι οι
Έλληνες ήταν αρκετά πειθαρχημένοι
όλα τα χρόνια της παραμονής τους στο
Κοινωνικό Ίδρυμα και είχαν καλές και
φιλικές σχέσεις με τους Τσέχους κατοίκους
του χωριού. Εγώ δεν θυμάμαι να υπήρξε
ποτέ και η παραμικρή σύγκρουση μεταξύ
των Ελλήνων και των Τσέχων.
Κλείνοντας θα ήθελα και πάλι να
υπογραμμίσω την τεράστια φροντίδα,
αλληλεγγύη και ανθρωπιά που εισπράξαμε
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής μας στο
Těchonín. Ήταν τεράστια η προσπάθεια
και η προσοχή που έδειξαν οι κοινωνικές
υπηρεσίες της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας
της Τσεχοσλοβακίας και πιο συγκεκριμένα
ο κ. Chaluš από την κεντρική διοίκηση
του Ερυθρού Σταυρού, υπεύθυνος των
κοινωνικών υπηρεσιών και οι στενότεροι
συνεργάτες του, οι οποίοι επισκέπτονταν
τακτικά τον χώρο του Domov v Těchoníně
και ρωτούσαν για την κατάσταση των
ασθενών και για τυχόν ανάγκες για πιο
βελτιωμένη φροντίδα. Επίσης, δεν ξεχνάμε
και την ανιδιοτελές ακούραστη καθημερινή
βοήθεια του διευθυντή – διαχειριστή Josef
Jokeš.
Το 1979 με τη βοήθεια του Δήμου του
Těchonín στήθηκε ένα μνημείο δίπλα
στο νεκροταφείο του χωριού όπου έχουν
θαφτεί 104 Έλληνες. Είναι μια μαρμάρινη
πλάκα πάνω σε μια τεράστια πέτρα από ένα
κοντινό ρέμα, με το ακόλουθο κείμενο:
«ΜΕ
ΑΥΤΟ
ΤΟ
ΜΝΗΜΕΙΟ
ΕΝΘΥΜΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΜΕΝΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ το 1949. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥΣ»
και στα Τσέχικα:
«TÍMTO
PAMÁTNÍKEM
VZPOMÍNÁME S ÚCTOU A LÁSKOU
NA VŠECHNY ZEMŘELÉ ŘECKÉ
OBČANY, KTEŘÍ ŽILI V ČSR OD
ROKU 1949.ČEST JEJICH PAMÁTCE»
Οστράβα Τσεχίας
15.3.2021
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΕΧΟΝΙΝ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΟΝΙΝ
Έρευνα, επιμέλεια της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
και μέλη άλλων ελληνικών κοινοτήτων
επισκέφτηκαν αρκετές φορές το χωριό
Τέχονιν, το νεκροταφείο όπου αναπαύονται
οι συμπατριώτες μας καθώς και το μνημείο
στους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στην
Τσεχοσλοβακία. Πριν την πανδημία κάθε
χρόνο καταθέταμε στεφάνια και λουλούδια
σ’ αυτόν τον ιερό χώρο για μας. Με αφορμή
την αφήγηση του Κώστα Παπασάβογλου,
αποφάσισα να βρω περισσότερα στοιχεία
για το γηροκομείο του Τέχονιν. Στις
επισκέψεις αυτές είδαμε την κατάσταση των
104 ονομάτων, οι οποίοι είναι θαμμένοι σε
τέσσερεις σειρές (βλ. διάγραμμα). Πολύ
αργότερα αποφάσισα να διαπιστώσω
εάν αυτή η κατάσταση είναι σωστή
διότι πρόσεξα ότι αρκετά ονόματα ήταν
γραμμένα ‘παράξενα’ όπως στα τσέχικα
έτσι και στα ελληνικά. Τότε δεν έκανα
τον κόπο να διαπιστώσω εάν η κατάσταση
αυτή ήταν πλήρη αφού τα στοιχεία τα είχε
συγκεντρώσει η τσεχική Κοινότητα του
Τέχονιν από τα αρχεία τους. Όταν, όμως,
ο Κώστας Παπασάβογλου μου έστειλε
τη δική του αφήγηση για επιμέλεια και
δημοσίευση στο περιοδικό μας, τεύχη
2/2021 και 3/2021, διάβασα προσεχτικά
τα ονόματα και είδα ότι αρκετά δεν είναι
και δεν μπορεί να είναι σωστά. Ευτυχώς,
έχω και το βιβλίο (ανέκδοτο), «Οι πολιτικοί
πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία», Πράγα
1982, του Π. Χαρατσίδη και της ομάδας
του. Στο κεφάλαιο «Αξέχαστοι στη φιλόξενη
Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία», σελίδες
305-409 καταγράφονται τα ονόματα
των πάνω από 2.000 συμπατριωτών μας
που πέθαναν στην Τσεχοσλοβακία μέχρι
το 1982. Κι έτσι μπόρεσα όχι μόνο να
διορθώσω τα ονόματα στην «κατάσταση
των 104» που άφησαν την τελευταία τους
πνοή στο γηροκομείο του Τέχονιν, αλλά και
να διαπιστώσω ότι εκεί ήταν ενταφιασμένοι
118 συμπατριώτες μας και όχι 104.
Στην κατάσταση του Π. Χαρατσίδη et al
υπάρχουν η ημερομηνία γεννήσεως καθώς
και ο τόπος γεννήσεως για μερικούς.
Ήδη από το βιβλίο της Άννας Κεφαλέλη,
«Ραλλίτσα Τερζόγλου, μια ηρωίδα της
ζωής», Θεσσαλονίκη 2020, διαπίστωσα
ότι μπορεί να υπάρχουν λάθη και στις
ημερομηνίες γεννήσεως. Διότι η Ραλλίτσα, η
ηρωίδα του βιβλίου, στην αφήγησή της, λέει
ότι ο πατέρας της, Νικόλαος Τερζόγλου
γεννήθηκε το 1903, είχε βγει στο βουνό και
κατέληξε το 1949 στην Τσεχοσλοβακία,
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όπου πέθανε στις 26.8.1962 στο Σβίταβι,
Μπρνο. Στο βιβλίο του Π. Χαρατσίδη et al
βρήκα το όνομα του πατέρα της Ραλλίτσας
και εκεί η ημερομηνία γεννήσεως είναι
γραμμένη λάθος: «Τερζόγλου Νικόλαος,
γεννήθηκε το 1896 και πέθανε 26.8.1963
στην Τσεχοσλοβακία…».
Προσπάθησα να συγκρίνω όλα τα ονόματα
από την «κατάσταση των 104» με την
κατάσταση που έφτιαξα εγώ βασισμένη και
στις δύο καταστάσεις. Όλα τα 104 ονόματα
εκτός από ένα βρέθηκαν στην «κατάσταση
του Χαρατσίδη», πολλά με το «πέθαναν
στο Τέχονιν» και άλλα με το «πέθαναν
στην Τσεχοσλοβακία», οι οποίοι, όμως,
βρίσκονται και στην «κατάσταση των 104».
(Το γεγονός ότι υπάρχουν λάθη ακόμα και
στα αρχεία, στα οποία πολλοί βασίζονται
και ότι αυτά τα λάθη επαναλαμβάνονται
σε πολλές εργασίες και βιβλία, θα πρέπει
να μας επιβάλει να διασταυρώνουμε τις
πληροφορίες όσο είναι δυνατών ακόμα
και όταν οι πληροφορίες προέρχονται από
‘αρχεία’!). Σχετικά με τα λάθη στα ονόματα
είτε στα τσέχικα είτε στα ελληνικά, πρέπει
να έχουμε υπόψη μας ότι στο Τέχονιν
υπήρχαν γέροι, υπερήλικες που ήταν
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και αρκετοί
μιλούσαν μόνο τούρκικα (δεν ήξεραν
ελληνικά), άλλοι μιλούσαν μόνο σλάβικα
και οι περισσότεροι της αποστολής από
τη Βουλγαρία, εάν και μιλούσαν ελληνικά,
μπορεί να μιλούσαν στην Εβρίτικη
διάλεκτο. Μπορούμε να φανταστούμε τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνοι
που κατέγραφαν όχι μόνο τα ονόματα αλλά
και την ημερομηνία γεννήσεως και τον τόπο
γεννήσεως. Παραδείγματος χάρη, αρκετοί
υπερήλικες είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία ή
στην Ανατολική Θράκη και ξέρανε τα χωριά
τους με την τουρκική ονομασία. Αρκετοί
ήταν δύο φορές πρόσφυγες, μια από την
Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και
μια όταν ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία. Είναι
να θαυμάζει κανείς το πώς οι περισσότεροι
γέροι και υπερήλικες έζησαν και μέχρι και
άνω τα 100 (εάν η ημερομηνία γεννήσεως
είναι σωστή, τότε ένα άτομο πέθανε στα
110!), 90, 80 και άνω από τα 70 τους χρόνια
με τόσες κακουχίες που είχαν περάσει σε
διάφορους πολέμους στα Βαλκάνια και στη
Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη, και με
τις ανταλλαγές πληθυσμών μετά από κάθε
πόλεμο.
Οι αποστολές ηλικιωμένων προς την

Τσεχοσλοβακία 1949-αρχές 1950
Οι αποστολές με τους ηλικιωμένους προς
την Τσεχοσλοβακία ξεκίνησαν το 1949 από
την πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και
στις αρχές του 1950 και από τη Βουλγαρία.
Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων πολιτικών
προσφύγων που εγκαταστάθηκαν το 1951
στο Τέχονιν, Τσεχοσλοβακίας, ήρθαν από
το Μπούλκες της πρώην Γιουγκοσλαβίας
(συνολικά περίπου 4.500 άνδρες, γυναίκες
και παιδιά), μερικοί από την Αλβανία και το
1950 δύο αποστολές με μαχητές του ΔΣΕ
(της 7ης Μεραρχίας) από τη Βουλγαρία και
ακόμα μία από την Αλβανία, στην οποία οι
περισσότεροι ήταν ανάπηροι, τραυματίες,
άρρωστοι και γέροντες. Οι σταθμοί
διέλευσης ήταν το Λέσανι, Μίκουλοβ
και Σβατομπόρζιτσε. Οι ανάπηροι, οι
τραυματίες και οι άρρωστοι προωθήθηκαν
στα νοσοκομεία και θεραπευτήρια στην
Πράγα, Μπρνο, Πσέροφ, Πιεστάνη,
Τάμπος, Τσερβέν Ντουλ, Όντρατσοφ,
Σβατομπόρζιτσε, Βίτναβα, Τέχονιν και
Γιάβορνικ. Το Γιάβορνικ, το οποίο
ήταν νοσοκομείο μόνο για τους έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες είχε 35 κλίνες, 2
γιατρούς (ένας Τσέχος κι ένας Έλληνας),
νοσοκόμες και ελληνικό προσωπικό.
Η Πρώτη αποστολή των ηλικιωμένων
ελλήνων προσφύγων (γυναίκες, γέροι και
μικρά παιδιά) έφτασε στις 31 Αυγούστου
1949 και 2 Σεπτεμβρίου 1949, στο
σύνολο 3.773 άτομα από το Μπούλκες
και καταυλίστηκε στο πρώην στρατόπεδο
Λέσανι, 60 χλμ. νότια της Πράγα (1.401
άνδρες, γυναίκες και παιδιά – 475 παιδιά,
συν 1.200 άτομα από το δεύτερο μέρος της
αποστολής 2 Σεπτεμβρίου), διαμορφωμένο
για την κατάλληλη προσωρινή εγκατάστασή
τους και στο σταθμό υποδοχής του
Μίκουλοφ, η αποστολή 2 Σεπτεμβρίου
στάλθηκαν 1.172.
Η Δεύτερη αποστολή έφτασε στις 7
Σεπτεμβρίου 1949, στο σύνολο με 1.161
άτομα, πάλι από το Μπούλκες, καταυλίστηκε
στο Μίκουλοβ της Μοραβίας.
Η Τρίτη αποστολή, από το Μπούλκες,
έφτασε στις 11.9.1949, με 599 άτομα,
γέρους, ανίκανους για εργασία και
αναπήρους του εμφυλίου πολέμου
καταυλίστηκε στο νοσοκομείο του
Σβατομπόρζιτσε της Μοραβίας. Στο
νοσοκομείο
του
Σβατομπόρζιτσε
στεγάστηκαν 305 υπερήλικοι.
Η Τέταρτη αποστολή, 1.839 άτομα από
την Αλβανία, (Ελβασάν και Σκόδρα)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΕΧΟΝΙΝ
έφτασε στις 4.11.1949 μέσω Πολωνίας
(με εμπορικό πλοίο μέχρι τη Γδύνια,
όπου πέρασαν στα τραίνα σταλμένα από
την Τσεχοσλοβακία) και εγκαταστάθηκαν
προσωρινά στο Λέσανι. Ο Λυσίμαχος
Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του «Νόστιμον
Ήμαρ», σελ. 24-25 περιγράφει αυτό το
ταξίδι όπως το έζησε ο ίδιος:
«Τέλος, ύστερα από δεκατρία μερόνυχτα,
που για μας ήταν δεκατρία ολονύχτια
εικοσιτετράωρα, φτάσαμε στο λιμάνι της
Γδύνιας. Εκεί μας περίμενε ένας μεγάλος
σιδηροδρομικός συρμός. Από το πλοίο,
γραμμή στο τρένο. Μας υποδέχονταν
συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού.
Νοσοκόμες με άσπρες μπλούζες και
κόκκινα περιβραχιόνια μας οδηγούσαν
και μας τακτοποιούσαν στα βαγόνια και
τις καμπίνες. Όχι χωρίς δυσκολίες. Όλοι
θέλανε να είναι μαζί, συγγενείς, χωριανοί,
φίλοι μέσα σ’ εκείνο το αδιαχώρητο. Μας
πρόσφεραν καφέ, γάλα, κακάο, σοκολάτες,
ψωμάκια με βούτυρο και σαλάμι, και
άφθονο νερό.
Το τρένο εκινείτο αργά. Σε κάθε στάση
περίμενε, σαν έκτακτο πού ήταν, ώρες
πολλές ώσπου να του δώσουνε γραμμή.
Όταν φτάσαμε στα σύνορα καταλάβαμε
από την αλλαγή των φρουρών, ότι
μπαίνουμε σε άλλη χώρα. Ασφαλώς στην
Τσεχοσλοβακία…
(…) Το ίδιο πρωί φτάσαμε στον πρώτο
προορισμό, το στρατιωτικό στρατόπεδο
Λέσανι με τις μεγάλες ξύλινες παράγκες.
Ήταν 5 του Νοέμβρη 1949. Και αυτό το
διαπιστώσαμε εδώ. Στη διαδρομή είχαμε
χάσει τον μπούσουλα, τι μέρα είναι και τι
ημερομηνία.
Αμέσως άρχισε ο κλίβανος. Κούρεμα
σύρριζα στους άνδρες. Λουτρό, ντους
όλοι. Αλλαγή εσώρουχων σε όλους.
Στους περισσότερους δόθηκαν αμέσως
και εξωτερικά ρούχα. Γενικές εξετάσεις σε
όλους. Μπαστούνια από πολλές γυναίκες
οι γιατροί. Αντιστέκονταν, δεν ήθελαν
να επιδείξουν γυμνές τις πλάτες τους, το
στήθος τους και άλλα μέρη του σώματος.
Δυσκολίες παρόμοιες αντιμετωπίστηκαν και
αργότερα. Διατροφή, καλή, επιμελημένη.
Έξι βδομάδες οι ταλαιπωρημένοι και
εξαθλιωμένοι φυγάδες αναπαύονται εδώ,
συνέρχονται. Οι άρρωστοι τακτοποιούνται
στα αναρρωτήρια και νοσοκομεία. Οι γέροι
στο γηροκομείο του Σβατομπόριτσε. Οι
υγιείς στους τόπους πρώτης εγκατάστασής
τους. Εγώ αμέσως μετά τον κλιβανισμό
στην Πράγα, στην υπηρεσία των παιδιών».
(Ο Λ. Χρ. Παπαδόπουλος ήταν δάσκαλος.
Στην Εθνική Αντίσταση από το 1941 μέχρι
το 1944. Διώχτηκε από το 1945 μέχρι
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το 1947. Γραμματέας Αυτοδιοίκησης
Καστοριάς, Διευθυντής Φροντιστηρίου
Δασκάλων (1948), βοήθησε στην προώθηση
των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Στην υπηρεσία των Ελληνόπουλων στην
Τσεχοσλοβακία από το 1949 ως Πρόεδρος
της ΕΒΟΠ (Επιτροπή βοήθεια στο Παιδί),
γνώρισε και έζησε τα προβλήματά τους.
Μετά, συντάκτης στο Ραδιοσταθμό Πράγα
(ελληνική εκπομπή) και δάσκαλος της
νεοελληνικής στη Σχολή Ξένων Γλωσσών
Πράγας. Εργάστηκε παράλληλα σε διάφορα
όργανα των προσφύγων και ως Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.
Ασχολήθηκε με μεταφράσεις λογοτεχνικών
έργων, ελληνικών στην τσέχικη και
τσεχοσλοβάκικων στην ελληνική γλώσσα).
Η Πέμπτη αποστολή, πάλι από την πρώην
Γιουγκοσλαβία έφτασε στις 12.12.1949
με 1.650 άτομα (σε δύο τμήματα) και
εγκαταστάθηκε στο Μίκουλοβ και στο
Σβατομπόρζιτσε, στο οποίο καταυλίστηκαν
οι υπερήλικες, γέροι, τραυματίες και
ανάπηροι, ανίκανοι για εργασία. Υπήρχαν
και μαχητές του ΔΣΕ, οι οποίοι ήρθαν από
το νοσοκομείο στα Σκόπια.
Η Έκτη αποστολή (σε δύο τμήματα) ήρθε
από τη Βουλγαρία στις 28.1.1950, 444
άτομα και καταυλίστηκε αρχικά στο Λέσανι
και μετά μεταφέρθηκε στο Τέχονιν.
Στις 2.6.1950 από την Ουγγαρία ήρθε
μία αποστολή με 59 άτομα για πλαστικές
εγχειρήσεις.
Στη βιβλιογραφία ο αριθμός των
αποστολών διαφέρει από αυτόν στα αρχεία
του Ερυθρού Σταυρού εάν και η διαφορά
δεν είναι πολύ μεγάλη.
Σύμφωνα με το βιβλίο του Δημήτρη
Κων. Γκοντζίου «Οδοιπορικό Μνήμης»,
εκδ. Θεσπρωτικό 2001, ο οποίος ήταν
επικεφαλής της αποστολής των τραυματιών
από το νοσοκομείο στα Σκόπια, στην
πρώην Γιουγκοσλαβία, που ήταν ειδικά
μόνο για τραυματίες Έλληνες μαχητές
και μαχήτριες του ΔΣΕ (οι οποίοι είχαν
μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Σκοπίων
τον Μάρτιο 1949 από το νοσοκομείο
στα Λουτρά), 600 μαχητές του ΔΣΕ
πήγαν στο Μίκουλοφ και οι τραυματίες
στεγάστηκαν στο Σβατομπόρζιτσε μαζί
με όλο το προσωπικό: τον γιατρό Στέφανο
Κολοβό, τις Ελληνίδες νοσοκόμες, τον
Έλληνα μάγειρα και άλλο προσωπικό.
Υπεύθυνος από την τσέχικη πλευρά ήταν
ο Βίρμπικ. Τους βαριά τραυματίες τους
πήγαν σε διάφορα νοσοκομεία ανάλογα
με την πάθησή τους. Στο Σβατομπόρζιτσε
μείνανε μόνο λίγοι ελαφρά τραυματίες και
το προσωπικό του νοσοκομείου.
«Κατά τα τέλη Νοέμβρη 1949 έρχεται

η εντολή στο Βίρμπικ από το νομό του
Κίγεφ να ετοιμάσει όλους τους πολιτικούς
πρόσφυγες του Σφάτο-Μπόριτσε (σημ.
Κ: Σβατομπόρζιτσε) για να φύγουμε για
τη βόρεια Μοραβία, στο Κρνοφ, που
τότε ήταν πρωτεύουσα νομού. Αφού μας
αποχαιρέτησε ο Βίρμπικ, μπαίνουμε στα
τρένα και μας πηγαίνουν στο Μνιέστο
Αλμπρεχτίτσε (κωμόπολη κοντά στο
Κρνοφ). Μας υποδέχονται τρεις του
Ερυθρού Σταυρού της Τσεχοσλοβακίας.
Μας βάζουν στα λεωφορεία που περίμεναν
και μας στέλνουν στα χωριά Κρίζοβα,
Μπουρκάρτιτσε, Βαλστέιν και Χολτσόβιτσε.
Τα χωριά αυτά ήταν κοντά στο Κρνοφ. Τα
είχαν εγκαταλείψει οι Γερμανοί Σουδήτες…
(…) Μας εγκατέστησαν κάθε οικογένεια σε
ένα σπίτι και οργανώθηκαν σε κάθε χωριό
μαγειρεία. Μαγειρικά σκεύη υπήρχαν πάρα
πολλά. Οι αντιπρόσωποι του Ερυθρού
Σταυρού μας εφοδίαζαν με τα ανάλογα
τρόφιμα». (σελ. 81)
Σύμφωνα με έκθεση του Τσεχοσλοβάκικου
Ερυθρού Σταυρού, 31 Ιουλίου 1950, από
το σύνολο 12.095 (μαζί με τα παιδιά) που
ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία μέχρι το 1950:
350 άτομα ήταν ανάπηροι και υπερήλικες
στο γηροκομείο του Σβατομπόρζιτσε,
240 άτομα ήταν άρρωστοι σε διάφορα
νοσοκομεία και 1.631 άτομα ήταν
υπερήλικες, ανάπηροι, και ανίκανοι για
εργασία, δηλαδή στο σύνολο 2.221
άτομα χρειάζονταν ειδική θεραπεία στα
νοσοκομεία και ειδική φροντίδα στα
γηροκομεία.
Από το σύνολο των 2.221 άτομα, δόθηκε
σύνταξη των 700 κορόνων το μήνα σε 869
άτομα ενώ 692 άτομα με αναπηρία που
ήταν ικανά για εργασία, έπιασαν δουλειά και
ένας αριθμός πήγαν στις οικογένειές τους.
Αργότερα αυξήθηκε, σχεδόν διπλασιάστηκε
ο αριθμός που έπαιρνε σύνταξη.
Την 1 Αυγούστου 1950 πάρθηκε απόφαση
να διαλυθούν τα ιδρύματα στο Μίκουλοβ
και Σβατομπόρζιτσε (αρκετοί από το
Σβατομπόρζιτσε είχαν πια μεταφερθεί στο
Μίκουλοβ) που ήταν ακατάλληλα για τον
μεγάλο αριθμό υπερήλικων και αναπήρων.
Αποφασίστηκε να τους μετακομίσουν στις
πρώην στρατώνες του Τέχονιν το 1951
αφού είχαν ήδη διαμορφώσει τους χώρους
σε Ίδρυμα-γηροκομείο και για αναπήρους.
Έτσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 1951 στο
Τέχονιν ήδη στεγάζονται 557 άτομα
ανάπηροι και 200 γέροι, μαζί με 88 άτομα
προσωπικό.
Το 1956, με την αντεπανάσταση στην
Ουγγαρία, ο αριθμός αυτός συμπληρώθηκε
με άλλα 871 έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες
από την Ουγγαρία, από τις πόλεις

Καλημέρα 3/21

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΕΧΟΝΙΝ
Σταλινβαρός, Βουδαπέστη και από το
χωριό Μπελογιάννης, οι περισσότεροι
από τους οποίους σύντομα έφυγαν σε
άλλες πόλεις όπου είχαν συγγενείς και σε
πόλεις όπου υπήρχε εργασία, όπως ήταν το
Γιάμπλονετς.
Το Ίδρυμα του Τέχονιν έκλεισε οριστικά
το 1962 και οι γέροι και οι ανάπηροι
μεταφέρθηκαν στο γηροκομείο Σίροβιτσε.
Το Ίδρυμα Τέχονιν – γηροκομείο των
ελλήνων πολιτικών προσφύγων
«Στ’ αδέρφια μας,
Προσπαθήσαμε να μνημονεύσομε όλους
στο προσκλητήριο που παραθέτομε σαν
παράρτημα. Μα τη μοίρα τους ακολουθούν
κι άλλοι και ο κατάλογος θα μείνει
ασυμπλήρωτος. Αν κανένας ως τώρα μας
διέφυγε, ακόμη και για τα αθέλητα λειψά
ή ανακριβή στοιχεία που θα’ χομε, ζητάμε
συγνώμη από τους δικούς τους και όλους
τους αγωνιστές.
(Φώτο: Το πρώτο μνημείο στο Τέχονιν,
βρέθηκε μόνο αυτή η φωτογραφία. Βλέπουμε
ότι η πλάκα είναι πολύ διαφορετική από
το δεύτερο μνημείο… Λείπουν όχι μόνο
τα σύμβολα (σφυροδρέπανο) αλλά και η
αφιέρωση που ταιριάζει σ’ αυτούς τους
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες.
Αρκετοί από μας που βρήκαν πολιτικό
άσυλο (απόφαση 1048 στις 6 Δεκεμβρίου
1948) στη Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία
θα μείνουν για πάντα αξέχαστοι σ’ αυτήν
την φιλόξενη χώρα. Για όλους αυτούς που
αναπαύονται στις διάφορες παροικίες, το
λαϊκό κράτος έστησε συμβολικά μνημείο
στο Τέχονιν, πρώην γηροκομείο, όπου
θάφθηκαν οι πρώτοι νεκροί. (από το βιβλίο
«Οι έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην
Τσεχοσλοβακία», Π. Χαρατσίδης et al,
1982, ανέκδοτο).»
Στο Τέχονιν τελικά εγκαταστάθηκαν 750
άτομα (550 ανάπηροι και 200 γέροι),
δηλαδή υπερήλικες, γέροι και ανάπηροι
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ, από τους
οποίους άλλοι ήταν ικανοί για εργασία σε
ελαφριές δουλειές (50% σύμφωνα με την
έκθεση του Ερυθρού Σταυρού) και άλλοι
ανίκανοι για οποιαδήποτε εργασία. Δεν ήταν
εύκολη η εγκατάσταση και ο εφοδιασμός

με τα απαραίτητα στις αρχές του 1951. Σε
μία επίσκεψη (Μπαρτζιώτα), 30.11.1951, οι
ανάπηροι κάνανε αρκετά παράπονα όπως
για την έλλειψη ορθοπεδικά (πόδια, χέρια),
για το φαγητό, το οποίο ήταν μονότονο και
φτωχό και το κυριότερο, για το ότι όλοι τους
ήταν ‘άνεργοι’ εάν και θα ήθελαν να έχουν
κάποια εργασία και απασχόληση. Επίσης,
ένα δίκαιο αίτημά τους ήταν να αυξηθούν
οι συντάξεις των αναπήρων ανάλογα με το
βαθμό της αναπηρίας. Με το χρόνο, όμως,
η ζωή και οι εγκαταστάσεις στο Τέχονιν
βελτιώθηκαν.
Στις επισκέψεις μας είδαμε τα κτήρια και
τους χώρους, όπου κάποτε φιλοξένησαν
τους συμπατριώτες μας, αγωνιστές του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και του ΔΣΕ, και
τους γονείς τους που κι αυτοί συνέβαλαν
στον αγώνα με όπλο είτε χωρίς όπλο
στο χέρι. Οι πλειοψηφία τους ήταν από
τα χωριά της Βόρειο-Δυτικής Ελλάδας,
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκη – μαυροφορεμένες μάνες που
χάσανε γιούς και θυγατέρες στον εμφύλιο
πόλεμο, απαρηγόρητοι πατεράδες που
κουβαλούσαν τον πόνο τους αμίλητοι μαζί
με εκείνες τις ‘καταραμένες’ επιστολές που
τους ανακοίνωναν το ‘έπεσε ηρωικά’ στη
μάχη… Δύσκολα μπορούσαν να βρουν
ανακούφιση μέσα σ’ αυτή την πανέμορφη
φύση του Τέχονιν παρά τη μεγάλη φροντίδα,

Κατάσταση
ονομάτων
ελλήνων
πολιτικών προσφύγων ενταφιασμένοι
στο Τέχονιν, Ούστι ν/Ο, 1951-1962
(φωτογραφία Θωμάς Μιχαηλίδης,
είσοδος στο νεκροταφείο του Τέχονιν)
Η κατάσταση αυτή είναι βασισμένη σε
δύο καταστάσεις, αυτής της Κοινότητας
του Τέχονιν και της κατάστασης του Π.

Χαρατσίδη et al, την οποία επεξεργάστηκε
η Τασούλα Ζησάκη-Healey. Εάν και
χρειάστηκε αρκετή δουλειά και κόπος,
πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα
λάθη και με τη βοήθεια των αναγνωστών
μας να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε
τα ονόματα που τυχών λείπουν από την
κατάσταση αυτή. (Στις επισκέψεις, δεν
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στοργή και το σεβασμό που τους δείχνανε
τσέχοι και έλληνες γιατροί, νοσοκόμες,
μάγειροι, όλο το προσωπικό. Με τη φύση
μπορείς να συνεννοηθείς σε οποιαδήποτε
γλώσσα, αλλά πώς να πεις τον πόνο της
ψυχής σου στους καλούς ανθρώπους που
σε φροντίζουν σε μια ξένη γλώσσα που
δεν γνωρίζεις; Βγαίνανε βόλτες, μαζεύανε
μανιτάρια, βατόμουρα, χόρτα κι αυτές οι
‘εκδρομές’ τους θύμιζε το χωριό τους, την
πατρίδα τους. Τα χρόνια περνούσαν και
η νοσταλγία έσφιγγε αλύπητα την καρδιά
τους. Θα επιστρέψουν ή δεν θα επιστρέψουν
στην πατρίδα τους; Οι υπερήλικες, οι
περισσότεροι γέροι δεν επιστρέψανε. Μαζί
με αρκετούς βαριά τραυματίες, αφήσανε
την τελευταία τους πνοή στο Τέχονιν
και σε άλλα φιλόξενα ιδρύματα που το
τσεχοσλοβάκικο κράτος διοργάνωσε
ειδικά για τους Έλληνες παρά τις μεγάλες
δυσκολίες που το ίδιο αντιμετώπιζε μετά
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τιμή και δόξα σ’ αυτούς τους άφαντους
ήρωες, στις γιαγιάδες και στους παππούδες
μας, στους γονείς και στ’ αδέρφια μας.
Αξέχαστοι για πάντα!
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μας επιτράπηκε να μπούμε μέσα στα
κτήρια διότι εδώ στεγάστηκε ο στρατός

και πάλι. Επίσης, δεν ανοίξανε την είσοδο
του νεκροταφείου. Μπορέσαμε, όμως, να

1.
Αγγελόπουλος Χρήστος, γεν. 1887, πέθανε 14.6.1952,
65 χρόνων
2.
Αγγελοπούλου Ιορδάνα, γεν. 1877, πέθανε 10.5.1953, 76
χρ.
3.
Αναστασίου Γιάννης, από τη Ζιάκκα Γρεβενών, γεν
1888, πέθανε 9.4.1962, 74 χρ.
4.
Βακούφης Ηλίας, γεν. 1887, πέθανε 22.3.1954, στο
Ούστι ναντ Όρλιτσι/θάφτηκε στο Τέχονιν), 67 χρ.
5.
Βέργου Γιαννούλα, από την Αλατόπετρα Γρεβενών, γεν.
1885, πέθανε 16.5.1960, 75 χρ.
6.
Βερροπούλου Μαριάνθη, γεν. 1895, πέθανε 20.5.1962,
67 χρ.
7.
Γασαρίδου Δημητρούλα, ???? πέθανε 7/10/1951 (δεν
βρέθηκαν στοιχεία)
8.
Γιουμπρούκοβα Μαρία, γεν. 1877, πέθανε 24.11.1954,
77 χρ.
9.
Γιώρες Νικόλας, γεν. 1892, από το Νεστόριο, πέθανε
17.6.1962, 70 χρ.
10.
Γκούσβας Παντελής, γεν. 1890, πέθανε 2.10.1954, 64 χρ.
11.
Γρασδαλή Βάντσιου, γεν. 1877, πέθανε??? γεροκομείο
Τέχονιν
12.
Γρασδαλής Βασίλειος, γεν. 1877, πέθανε 25.5.1954, 77
χρ.
13.
Γυάρος Γιάννης, γεν. 1870, πέθανε 7.5.1951, 81 χρ.
14.
Γυάρου Αθηνά, γεν. 1881, πέθανε 10.2.1957, 76 χρ.
15.
Γυάρου Δέσποινα, γεν. 1920, πέθανε 4.2.1953, 33 χρ.
16.
Δαγκούμα Μαρία, γεν. 1875, από το Πρόσβορο
Γρεβενών, πέθανε ;;;
17.
Δεσλή Άννα, γεν. 1892, πέθανε 24.5.1954, 62 χρ.
18.
Δημητριάδης Στέργιος, γεν. 1867, πέθανε 2.2.1953, 86
χρ.
19.
Δήμου Χρήστος, γεν. 1890, από Ευκαρπία, Νιγρίτας,
πέθανε 28.2.1957, 67 χρ.
20.
Δημούλη Ελένη, γεν. 1881, Άγιο Γερμανό, Φλωρίνης,
πέθανε 11.8.1959, 78 χρ.
21.
Δινάδης Μιχάλης, γεν. 1865, Λαχανόκηπο Καστοριάς,
πέθανε 1957, 92 χρ.
22.
Δουνούδης Κώστας, γεν. 1903, από το Κουφόβουνο
Διδυμοτείχου, Έβρου, πέθανε 18.6.1962, 59 χρ.
23.
Ζαγγλέ Γιαννούλα, γεν. 1880, πέθανε 25.5.1951, 71 χρ.
24.
Ζιγκούρη Θεοδώρα, γεν. 1870, πέθανε 13.12.1951, 81
χρ.
25.
Θάλης Φίλιππας, γεν. 1877, πέθανε 4.4.1952, 75 χρ.
26.
Θωμοπούλου Αγόρω, γεν. 1868, πέθανε 24.1.1951, 83
χρ.
27.
Ιωάννου Στέργιος, γεν. 1887, πέθανε 12.2.1952, 65 χρ.
28.
Καβουρματζίδης Θωμάς, γεν. 1893, πέθανε 4.10.1953,
60 χρ.
29.
Καλαϊτζίδης Γιάννης, γεν. 1884, πέθανε 6.5.1954, 70 χρ.
30.
Καλαμπούκας Νικόλαος, γεν. 1870, πέθανε 25.1.1953,
83 χρ.
31.
Καλτσίδης Ζαχαρίας, γεν. 1860, πέθανε 24.5.1956, 86
χρ.
32.
Καμπερίδου Θοδοσία, γεν. 1874, πέθανε 1.2.1953, 79
χρ.
33.
Καραβασιλείου Στυλιανή, γεν. 1870, πέθανε 1.4.1956, 86
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τιμήσουμε με στεφάνια και λουλούδια τους
νεκρούς στο καινούργιο μνημείο.)

χρ.
34.
Καρασαλίδου Άννα, γεν. 1890, πέθανε 15.7.1953, 63 χρ.
35.
Καράσοβα Ουρανία, γεν. 1882, πέθανε 29.2.1952, 70
χρ.
36.
Καρπανίδου Παρθένα, γεν. 1845, πέθανε 1953, 108 χρ.
37.
Κατσανίκου Ελένη, γεν. 1890, πέθανε 27.7.1955, 65 χρ.
38.
Κένκος Γιάννης, γεν. 1880, πέθανε 1.4.1952, 72 χρ.
39.
Κικημάκη Ευθαλία, γεν. 1870, πέθανε 1.4.1956, 86 χρ.
40.
Κοβαλίδης Χρήστος, γεν. 1898, πέθανε 2.2.1961, 63 χρ.
41.
Κοτούλας Θεοχάρης, γεν. 1883, πέθανε 17.6.1955, 72
χρ.
42.
Κωνσταντινίδης Αλέξης, γεν. 1864, πέθανε 11.4.1953, 89
χρ.
43.
Κωνσταντινίδου Ελισσάβετ, γεν. 1892, πέθανε
29.10.1962, 70 χρ.
44.
Κωστέας Γεώργιος, γεν. 1870, πέθανε 11.12.1953, 83 χρ.
45.
Λάτσος Γεώργιος, γεν. 1848, πέθανε 16.10.1952, 104 χρ.
46.
Λιάκος Θανάσης, γεν. 1881, πέθανε 1.12.1952, 71 χρ.
47.
Λυστρίδης Αντώνης, γεν. 1875, Νεοχώρι, πέθανε
5.2.1959, 84 χρ.
48.
Μακρίδου Δήμητρα, γεν. 1937, πέθανε 10.8.1951, 14 χρ.
49.
Μαντζαβήνος Χρήστος, γεν. 1886, από τη Νιγρίτα,
πέθανε 25.10.1955, 69. χρ.
50.
Μαρκοπούλου Τάρπα, γεν. 1887, από την Ιεροπηγή,
Καστοριάς, πέθανε 1956, 69 χρ.
51.
Μεδενίδου Βαρβάρα, γεν.1885, πέθανε 4.10.1952, 67
χρ.
52.
Μελά Δέσποινα, γεν. 1880, πέθανε 3.6.1952, 72 χρ.
53.
Μεργέμη Ελισσάβετ, γεν. 1911, πέθανε 22.8.1961, 50
χρ.
54.
Μέτσος Αθανάσιος, γεν. 1920, πέθανε 29.3.1952, Ούστι
ν/ Όρλιτσι/θάφτηκε Τέχονιν, 32 χρ.
55.
Μιχαηλίδης Γιάννης, γεν. 1876, πέθανε Δεκέμβρη, 1957,
81 χρ.
56.
Μιχαηλίδης Μιχάλης, γεν. 1887, πέθανε 11.2.1959, 72
χρ.
57.
Μιχαηλίδου Αναστασία, γεν. 1871, πέθανε 16.1.1961, 90
χρ.
58.
Μιχαηλίδου Ελένη, γεν. 1877, πέθανε 21.1.1957, 80 χρ.
59.
Μπαλασάκη Μαρία, γεν. 1870, πέθανε 3.12.1952, 82 χρ.
60.
Μπαρκοπούλου Μαρία, γεν. 1900, Ασπρόγιαννη,
Φλωρίνης, πέθανε 25.9.1954, 54 χρ.
61.
Μπουρινάρης Θωμάς, γεν. 1880, πέθανε 5.7.1955, 75
χρ.
62.
Νασκοπούλου Αλεξάνδρα, γεν. 1884, πέθανε 14.5.1955,
71 χρ.
63.
Ναυραζόγλου Μαρία, γεν. 1880, πέθανε 21.7.1952, 72
χρ.
64.
Νεδέλκος Δημήτριος, γεν. 1879, πέθανε 16.2.1954, 75
χρ.
65.
Νιτσέα Ζωή, γεν. 1923, πέθανε 29.10.1951, 28 χρ.
66.
Νοικοκύρης Παναγιώτης, γεν. 1886, πέθανε 22.2.1962,
72 χρ.
67.
Παγιώτα Ελένη, γεν. 1870, πέθανε 31.1.1953, 83 χρ.
68.
Παντούλη Στεργιανή, γεν. 1882, πέθανε 19.1.1953, 71
χρ.
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69.
Παντούλης Φώτης, γεν. 1880, πέθανε 28.4.1953, 73 χρ.
70.
Παπαδοπούλου Ελένη, γεν.1880, Γοργόπη, πέθανε
28.2.1952, 72 χρ.
71.
Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, (Ποπόβσκα Φίλκα) γεν.
1879, πέθανε 1.1.1952, 71 χρ.
72.
Παπατόλιος Θανάσης, γεν. 1887, Γρεβενά, πέθανε
6.7.1960, 73 χρ.
73.
Πασαλής Τριαντάφυλλος, γεν. 1880, πέθανε 16.9.1952,
72 χρ.
74.
Πάσχου Ευδοξία, γεν. 1880, πέθανε 21.7.1951, 71 χρ.
75.
Πατελιάς Αριστοφάνης, γεν. 1865, πέθανε 24.4.1953, 88
χρ.
76.
Πένη Σόνια, γεν. 1879, πέθανε 14.1953, 74 χρ.
77.
Πέτκου Μαρία, γεν. 1886, πέθανε …;;;
78.
Πιλάης Γεώργιος, γεν. 1905, Χιονόνερο, Φλωρίνης,
πέθανε 1.12.1961, 56 χρ.
79.
Πρόκου Θεοδώρα, γεν. 1874, πέθανε 14.4.1955, 81 χρ.
80.
Ράκος Βασίλης, γεν. 1874, πέθανε 22.4.1955, 81 χρ.
81.
Ράλλης Γρηγόρης, γεν. 1870, πέθανε 28.1.1951, 81 χρ.
82.
Ράλλης Σίμος, γεν. 1843, πέθανε 11.6.1953, 110 χρ.
83.
Ρασκάκη Ξανθή, γεν. 1890, πέθανε 24.11.1961, Ούστι
ν/τ Ορλιτσί, θάφτηκε στο Τέχονιν 71 χρ.
84.
Ρέικος Τρύφων, γεν. 1871, Κάρπη, Κιλκίς, πέθανε
15.11.1959, 88 χρ.
85.
Ρέικος Χρήστος, γεν. 1905, πέθανε 12.9.1954, 49 χρ.
86.
Ρέλας Γιάννης, γεν. 1878, Αιμιλιανό, Γρεβενών, πέθανε
27.6.1957, 79 χρ.
87.
Ριζόπουλος Φώτης, γεν. 1862, πέθανε 14.1.1956, 94 χρ.
88.
Ριζοπούλου Βαγγελή, γεν. 1891, πέθανε 16.11.1954, 53
χρ.
89.
Ρούφος Πέτρος, γεν. 1887, πέθανε 18.1.1954, 67 χρ.
90.
Σανακίδου Ελισσάβετ, γεν. 1857, πέθανε 9.5.1952, 95
χρ.
91.
Σγουρή Ελένη, γεν. 1886, Αετομηλίτσα, Καστοριάς,
πέθανε 11.4.1960, 74 χρ.
92.
Σειρηνόπουλος Γιάννης, γεν. 1878, Αμάραντα, Κιλκίς,
πέθανε 24.11.1955, Ρύχνοβ ναντ Κνέζνοου (θάφτηκε στο Τέχονιν),
77 χρ.
93.
Σερής Απόστολος, γεν. 1887, πέθανε 17.5.1955, 68 χρ.
94.
Σιδέρης Αντώνης, γεν. 1879, πέθανε 1.6.1957, Τσέρβενα
Βόντα, θάφτηκε στο Τέχονιν, 78 χρ.

95.
Σιδέρης Στύλος, γεν. 1899, Αετομηλίτσα, Καστοριάς,
πέθανε 3.2.1963, 64 χρ.
96.
Σιδερίδης Δημήτριος, γεν. 1871, πέθανε20.11.1951, 80
χρ.
97.
Σιδηρόπουλος Βασίλης, γεν. 1876, πέθανε 25.2.1952, 76
χρ.
98.
Σκεβής Θεόδωρος, γεν. 1870, πέθανε 1953, 83 χρ.
99.
Σουσλόπουλος Βασίλειος, γεν. 1885, Άνυδρο, Βοΐου,
πέθανε 31.5.1962, 77 χρ.
100.
Στέφου Θεοδώρα, 1880, πέθανε 1.7.1951, 71 χρ.
101.
Σωτηράκης Δημήτριος, γεν. 1911, πέθανε 14.7.1953, 41
χρ.
102.
Ταβλαρίδης Παναγιώτης, γεν. 1890, πέθανε 15.11.1962,
72 χρ.
103.
Τάσου Καλλιόπη, γεν. 1897, πέθανε 4.3.1955, 58 χρ.
104.
Τέρπου Βαγγελία, γεν. 1893, Ζούζουλη, Καστοριάς,
πέθανε 12.5.1957, 64 χρ.
105.
Τερσάκη Πετρούλα, γεν. 1878, πέθανε 27.8.1956, 78 χρ.
106.
Τσιοτουλίδης Θωμάς, γεν. 1888, πέθανε 20.8.1962, 74
χρ. (ενώ στην κατάσταση του Π. Χαρατσίδη et al. φαίνεται να
πέθανε στο Κρνοβ)
107.
Τοκαλάκης Σίμος, γεν. 1874, πέθανε 13.3.1974, 100 χρ.
108.
Τομπουλίδης Πολύκαρπος, γεν. 1896, πέθανε 1.9.1951,
55 χρ.
109.
Τορνικίδης Παύλος, γεν. 1885, πέθανε 22.11.1955, 70
χρ.
110.
Τριαντάφυλλος Θεόφιλος, γεν. 1880, πέθανε 1.2.1959,
79 χρ.
111.
Τσακαλίδου Ελένη, γεν. 1872, πέθανε 1.11.1956, 84
112.
Τσακιρίδου Σοφία, γεν. 1860, πέθανε 6.1.1955, 95
113.
Τσεκούρας Κώστας, γεν. 1920, πέθανε 28.10.1954,
Ούστι ναντ Ορλιτσί/θάφτηκε στο Τέχονιν), 34 χρ.
114.
Τουχολιώτης Κώστας, γεν. 1878, πέθανε 28.4.1956, 78
χρ.
115.
Φιτσίλης Δημήτριος, γεν. 1898, Σεκλίτσα, Καρδίτσας,
πέθανε 19.5.1960, 62 χρ.
116.
Χαραλαμπίδης Σταύρος, γεν. 1874, πέθανε 22.1.1951,
77 χρ.
117.
Χατζησταμάτη Ελένη, γεν. 1869, πέθανε 11.12.1959, 90
χρ.
118.
Χρήστου Αθηνά, γεν. 1878. Πέθανε 20.5.1953, 75 χρ.

Μερικά ονόματα είναι γραμμένα με το σλάβικο όνομα στην
Κατάσταση της Κοινότητας Τέχονιν (των 104), ενώ στην
Κατάσταση του Π. Χαρατσίδη et al είναι γραμμένα με το ελληνικό
τους όνομα. Σε άλλα υπάρχουν ορθογραφικά λάθη είτε το όνομα
είναι γραμμένο ‘παράξενα’. Έτσι διαπίστωσα ότι μερικά ονόματα
που πρέπει να ανήκουν σε γυναίκα είναι γραμμένα σαν να ανήκουν
σε άνδρα και αντίστροφα. (Διάγραμμα των ενταφιασμένων σε 4
σειρές κατά ημερομηνία θανάτου όπως φαίνεται από την είσοδο
κάτω. Το διάγραμμα έγινε το 1963.)

Λάθος Όνομα
Αντέλκοβα ΙορδάναΠοπόβσκα Φίλκα –
Μάρκοβα Ταρπενα Πάτριος Ροστοφάνης –
Σεάννα Πέννυ –
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Σωστό Όνομα
Αγγελοπούλου Ιορδάνα
Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά
Μαρκοπούλου Τάρπα
Πατελιάς Αριστοφάνης
Πένη Σόνια

29
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Θεογνοσίλα –
Παντελή Στέργεν Θονοπούλου Αγορά –
Βάρκοβα Μαρία –
Christu Adina –
Ντινάδης –
Δουλίδης –
ΖάγκλουZγουρή –
Καλιόππη –
Cakalidu με ‘περισπωμένη’–
Καλαμπόκας –
Καβουρμαζίδης –
Λάκκας –
Μετενίδου –
Μεργιέμη –
Ναβουζόγλου
Παναγιώτου –
Πανδούλης –
Πασαλίδης –
Σκέβη Skevi –
Σισλόπουλος –
Τριανταφυλλίδης Τοχολιότης Τζοτουλίδης Δοξιά –
Νιτσαϊ, Nicaji Γκρόζδαλης –
Γκούρβας –
Σιρινόπουλος –
Βερόπουλου -

Θοδοσία (Θεοδοσία)
Παντούλη Στεργιανή
Θωμοπούλου Αγόρω
Μπαρκοπούλου Μαρία (Μπάρκα)
Χρήστου Αθηνά
Δινάδης
Δουνούδης
Ζαγγλέ
Ζιγκούρη (υπάρχει και Σγουρή, αλλά δεν είναι τα
ίδια άτομα)
Καλλιόπη (ορθογραφία)
Τσακαλίδου,(Φιτσίλης, Λάτσος, Στέφου)
Καλαμπούκας
Καβουρματζίδης
Λιάκος
Μεδενίδου
Μεργέμη
Ναυραζόγλου
Παγιώτα
Παντούλης
Πασαλής
Σκεύης (είναι άνδρας!)
Σουσλόπουλος
Τριαντάφυλλος
Τουχολιώτης
Τσιοτουλίδης Θωμάς
Ευδοξία
Νιτσέα Ζωή
Γρασδαλής
Γκούσβας
Σειρηνόπουλος
Βερροπούλου

Κατάσταση κατά ηλικίας θανάτου ανά δεκαετία
Σε αρκετά ονόματα οι δύο καταστάσεις διαφέρουν ως την ημερομηνία θανάτου. Από τον πιο κάτω πίνακα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι
που πεθάνανε στο γηροκομείο Τέχονιν είναι από 70 μέχρι 110 ενώ οι πιο νέοι που πεθάνανε στο Τέχονιν ήταν είτε ανάπηροι, είτε
άρρωστοι διότι μερικοί πεθάνανε στα νοσοκομεία, π.χ. στο Ούστι ν/Όρλιτσι και ενταφιάστηκαν στο Τέχονιν. Είναι να απορεί κανείς
πώς αντέξανε με τόσους διωγμούς, με πολέμους και ‘προσφυγιές’, με τόσες ‘χαμένες πατρίδες’, με το πάλι ξεκίνα τη ζωή σου από την
αρχή… Με την φιλοξενία, αγάπη, φροντίδα της σοσιαλιστικής Τσεχοσλοβακίας ευτυχώς έζησαν τα τελευταία τους χρόνια πιο ανθρώπινα
εάν και με το πόνο και ελπίδα ότι θα τους επιτρέψουν τουλάχιστον να μεταφέρουν τα οστά τους στο χωριουδάκι τους στην Ελλάδα. Κι
αυτό δεν επέτρεψαν οι αρχές των κυβερνήσεων της Ελλάδας…
Ηλικία Θανάτου
100 +
90 – 99
80 - 89
70 - 79
60 – 69
50 – 59
40 – 49
30 – 39
20 – 29
10 – 19
Χωρίς στοιχεία
Σύνολο
118

30

Σύνολο
4
6
23
48
19
6
3
3
1
1
4

Γυναίκες
1
4
8
22
7
4
1
1
1
1
3
53

Άνδρες
4
2
15
26
12
2
2
2
0
0
1
65
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Το 1821 με τα μάτια των παιδιών

Επίσκεψη του Πρέσβη της
Ελλάδας στο Κρνοβ

