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Τον Ιούνιο και Ιούλιο είχαμε πιο λίγες εκδηλώσεις. Είχαμε όμως την ευκαιρία να
συναντηθούμε με συμπατριώτες μας από 4 χορευτικά συγκροτήματα από την Ελλάδα και
να συμμετάσχουμε στις παραστάσεις που δώσανε για το 29το Φεστιβάλ Φολκλόρ της
Πράγας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως φαίνεται υπάρχουν δύο τέτοια Φεστιβάλ στην
Πράγα εάν και δεν καταλάβαμε τις αιτίες. Μας δόθηκε η ευκαιρία να πάμε σε ένα μακρινό
χωριουδάκι στην Τσεχία, στην περιοχή Όλομοτς όπου μας φιλοξένησε ο συμπατριώτης
μας Λεωνίδας Ζήκος από το Νεστόριο. Ο Λεωνίδας, 87, εδώ και 60 χρόνια μένει κάπως
απομονωμένος στον μικρό ‘παράδεισο’ που έχει δημιουργήσει, στη δική του μικρή Ελλάδα.
Περισσότερα θα διαβάσετε στη στήλη αφιερωμένη στα 70 χρόνια αναγκαστική πολιτική
προσφυγιά, στην οποία δημοσιεύουμε τη συνέντευξη που είχε την καλοσύνη να μας δώσει
αυτός ο υπέροχος Έλληνας. Τέτοιες μέρες έχουμε και διάφορες τελετές αποφοίτησης
φοιτητών μας από διάφορα πανεπιστήμια της Τσεχίας. Πήγαμε σε δύο από αυτές όπου
αισθανθήκαμε υπερήφανοι για τους δύο Κύπριους φοιτητές που τους απονεμήθηκαν πτυχία
με διάκριση. Συγχαρητήρια στην Ελισάβετ Μιχαηλίδου και Κατερίνα Ασφούρα.
Οι θερινές διακοπές ξεκινήσανε. Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες μας καλές διακοπές
και θα τα πούμε και πάλι από τον Σεπτέμβριο.

Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800
Εκτύπωση / Tisk:
GRAFIKSHOP
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7
Συνδρομή
Beneﬁciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic
Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Το ελληνικό μαγαζί Greek Life σε διάφορες περιοχές της Πράγας διαφημίζει το ελληνικό
σουβλάκι.
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18 ΙΟΥΝΗ – ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κι αυτή τη μέρα οι φίλες, συμμαθήτριες από το ‘ελληνικό σχολείο’, το χορευτικό συγκρότημα όταν ήταν παιδιά συναντιούνται για να
θυμηθούν τα παλιά και να ενημερωθούν για τα καινούργια. Όμορφες αναμνήσεις, όμορφες στιγμές.

Τώρα…

Τότε…

24 ΙΟΥΝΗ – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Εννιά Κύπριοι φοιτητές αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο
Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής στην πόλη Μπρνο.
Συγκινητικές στιγμές όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για
τους γονείς και συγγενείς που ήρθαν ειδικά για να καμαρώσουν
τα παιδιά τους σ’ αυτήν την τελετή αποφοίτησης. Ναι, τώρα οι
φοιτητές απόχτησαν τον τίτλο Δρ. (MuDR) και μπαίνουν στη
‘ζωή’. Στην τελετή συμμετείχε και ο Πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Τσεχία, Αντώνιος Θεοχάρους, ο οποίος
είχε την ευκαιρία μετά την τελετή να συγχαρεί τους απόφοιτους
και τους γονείς τους. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια
συγχαρήκαμε την φοιτήτρια Ελισάβετ Μιχαηλίδου, η οποία
τελείωσε τις σπουδές της με κόκκινο δίπλωμα, δηλαδή με
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βαθμολογία ‘άριστα’ σε όλα τα μαθήματα! Συγχαρητήρια,
Ελισάβετ. Μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες στην αυλή
του Πανεπιστημίου οι κύπριοι απόφοιτοι, οι γονείς κι εμείς
οι καλεσμένοι (ευχαριστούμε Δρ. Ανδρέα Μιχαηλίδη για την
πρόσκληση!) πήγαμε για γεύμα για να χαρούμε όλα τα παιδιά από
κοντά. Ωραίες, συγκινητικές στιγμές για όλους μας. Συγχαρητήρια,
παιδιά, καλή σταδιοδρομία!

5 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ LOBODICE U PREROVA ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΛΟΜΟΤΣ
Μια επίσκεψη στο χωριό Λομπόντιτσε (όπου μας φιλοξένησε
στο σπίτι του ο συμπατριώτης μας Λεωνίδας Ζήκος, 87 χρονών,
γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Νεστόριο, Ελλάδα. Ο Λεωνίδας
ήρθε στην Τσεχοσλοβακία το 1949 με μια από τις τελευταίες
αποστολές του παιδοσωσίματος μετά από αρκετές περιπέτειες
του ίδιου και των συγχωριανών του (εκτόπιση του χωριού από
τον κυβερνητικό στρατό στο Γράμμο, όπου ζούσανε για σχεδόν
δύο χρόνια σε σπηλιές, μετά μαζί με τους αντάρτες μέχρι το 1949
και τελικά με τραίνο στην Τσεχοσλοβακία με πρώτο σταθμό
το Λέσανε.). Παιδί ΕΛΑΣιτών και μαχητών του ΔΣΕ, μελών
του ΚΚΕ, ο Λεωνίδας αποφάσισε ότι πρέπει να σπουδάσει, να
μορφωθεί και να γίνει άξιος επιστήμονας για να ‘οικοδομήσει μια
καλύτερη κοινωνία στην πατρίδα του Ελλάδα, το σοσιαλισμό’.
Η μεγάλη έκπληξή μας ήταν όταν μπήκαμε στο σπίτι του Λεωνίδα.
Δεν ήταν δύσκολο να το βρούμε διότι είναι το μόνο σπίτι με την
ελληνική σημαία να κυματίζει από το μπαλκόνι! Μετά από τα
πρώτα βήματα στον εκπληκτικό του κήπο (τριανταφυλλιές, δέντρα,

ένα μέρος μόνο για τα λαχανικά του, κλπ.) μπήκαμε στο φιλόξενο
αυτό σπίτι, μπήκαμε στο ‘Νεστόριο του Λεωνίδα’. Αποκομμένος
από κάθε τι ελληνικό, ο Λεωνίδας δημιούργησε τη δική του
Ελλάδα στο χωριό Λομπόντιτσε της Τσεχίας. Από τις ετήσιες
επισκέψεις στο χωριό του, το Νεστόριο, έφερε μια μεγάλη πέτρα,
μια γλίτσα και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς για να
στολίζουν το σπίτι του και να του θυμίζουν την πατρίδα του. Αλλά
το πιο αγαπημένο του αντικείμενο είναι ο μεγάλος πίνακας του
χωριού του στο σαλόνι, το αγαπημένο και αξέχαστο Νεστόριο.
(Ολόκληρη την συνέντευξη θα την διαβάσετε στ’ αυτό το τεύχος).
Ευχαριστούμε την Ανδρονίκη Ζήκου-Βαλέντοβα για την
πρόσκληση να πάμε μαζί της να επισκεφτούμε τον πατέρα της.
Ευχαριστούμε την φιλόξενη εγγονή του Λεωνίδα, τη Γιάννα, την
κόρη του Φωτεινή και τον σύζυγό της. Ναι, ήταν μια αξέχαστη
επίσκεψη! Ευχαριστούμε Λεωνίδα! Σου ευχόμαστε καλή υγεία και
θα σε βλέπουμε πιο συχνά στον δικό σου μικρό παράδεισο.

Στο σπίτι του Λεωνίδα Ζήκο
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12-13 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής στην Πράγα
Μια όμορφη βραδιά με τους συμπατριώτες μας από την Κομοτηνή
στο ελληνικό εστιατόριο Αγορά στην καρδιά της Πράγας. Το
Αγορά γέμισε από ήχους και αρώματα από τη Θράκη μας! Τα
παιδιά φέρανε τον ήλιο στην συννεφιασμένη Πράγα! Τα μέλη του
ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και μέλη του χορευτικού
συγκροτήματος της κοινότητάς μας δώσαμε το παρών. Χορέψαμε
θρακιώτικους χορούς, απολαύσαμε τη γκάιντα, το ακορντεόν και το
νταούλι. Τίποτα δεν έλειπε. Ευχαριστούμε για το όμορφο δώρο –
καλάθι με προϊόντα της Κομοτηνής. Ευχαριστούμε το προσωπικό
του Αγορά και συγκεκριμένα τον Μάριο Σάκκα που μπορέσανε
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (τους ειδοποιήσαμε την
τελευταία στιγμή) να μας φιλοξενήσουνε (50 άτομα) και να μας
προσφέρουνε μια ελληνικότατη ατμόσφαιρα. Ο χορός, το τραγούδι
και η μουσική της Θράκης κυρίευσε ακόμα και έξω από τα ‘όρια’
του εστιατορίου. Ευχαριστούμε Κομοτηνή! Επιτυχία στο 29ο
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φολκλόρ στην Πράγα.

Στιγμιότυπα από τη βραδιά μας στο Αγορά
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12 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
Με χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στην Πρεσβεία της Ελλάδος τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής που συμμετέχει
στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Πράγα και συντελεί στην περαιτέρω προβολή της χώρας μας και της Θράκης
στην Τσεχία. (από τη σελίδα στο φβ της Πρεσβείας, φωτογραφίες Κική Κυρέζη)

13 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΤΟ 29O ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Το ετήσιο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Ολσάνκα. Πήραν μέρος πολλά χορευτικά συγκροτήματα από
διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων ήταν και 4 από την Ελλάδα
(Κομοτηνής, Κολοκυθιάς, Λυκείου Ελληνίδων Ραφίνας και

Τρικάλων). Οι Έλληνες της Πράγας ήμασταν εκεί και είχαμε τη
χαρά να συναντήσουμε τους συμπατριώτες μας από την Ελλάδα.
Μπράβο σε όλους! Συγχαρητήρια σε όλα τα συγκροτήματα.

Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής στην Πράγα
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Το Λύκειο Ελληνίδων Ραφήνας στην Πράγα

Λίγα λόγια για τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών της Κομοτηνής:
Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2008 από ανθρώπους που κοινό χαρακτηριστικό τους έχουν την αγάπη για τη μουσικοχορευτική παράδοση
της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θράκης. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μακροχρόνια σχέση με αυτόν τον τομέα , μέσα από
συμμέτοχη τους σε άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος. Η δημιουργία του συλλόγου ήταν φυσική
απόρροια της θέλησης που εκδηλώθηκε από όλους για την ίδρυση ενός φορέα μέσω του οποίου θα διοχετεύσουν την εμπειρία, την
ενέργεια και τις ιδέες τους στο κοινωνικό σύνολο, προτείνοντας δράσεις για την παράδοση και τον πολιτισμό. Κύριο μέλημα του
ΠΧΣΘΚ είναι η διατήρηση των εθίμων και των παραδόσεων και η μελέτη της ιστορικής, πολιτιστικής και λαογραφικής φυσιογνωμία
της Θράκης καθώς και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ενασχόληση με το χορό και το τραγούδι, που
θεωρούνται από τα πιο αρχέγονα και έντονα κοινωνικά δρώμενα, με σκοπό τη διατήρηση και την προβολή τους. Εξίσου σημαντικός
στόχος του συλλόγου είναι η διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς με τη δημιουργία τράπεζας αίματος , καθώς και η συμμετοχή σε
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και η βοήθεια σε κοινωφελή ιδρύματα. Γενικότερα η συστηματική και ουσιαστική δράση με τη θετική
ανταπόκριση των μελών του σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Στα χορευτικά τμήματα διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα, ενώ υπάρχει
ιδιαίτερη ενασχόληση με την μουσικό-χορευτική παράδοση της Θράκης μέσα από ερεύνα και καταγραφές. Για το λόγο αυτό
διοργανώνονται σεμινάρια στα οποία καλούνται άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με μια περιοχή για να μεταδώσουν τις γνώσεις
τους. Επίσης οργανώνονται εκδρομές σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα σε θέματα παράδοσης, για να μπορέσουν τα μέλη του
συλλόγου να προσεγγίσουν βιωματικά, μέσα
από εκδηλώσεις και έθιμα, τη συγκεκριμένη
περιοχή. Θα λέγαμε ότι για μας τα μέλη του
ΠΧΣΘΚ αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι
της ζωής μας και πιστεύουμε ότι σαν φορέας
πολιτισμού έχει την ενέργεια και τη διάθεση
να προσφέρει στη διατήρηση και προβολή
της πλούσιας παραδοσιακής κληρονομιάς
του τόπου μας. Ίσως γι’ αυτό, λόγω του
πλούτου της παράδοσης, η Χώρα των
Μουσών, των Αοιδών και του Ορφέα
προσφέρεται ακόμη για αναζήτηση και
καταγραφή. Μια τέτοιου είδους αναζήτηση
επιχειρούμε κ εμείς σήμερα . Ένα ταξίδι
από τον Έβρο και την Ανατολική Θράκη
μέχρι και τη Βόρεια Θράκη και τη Μαύρη
Θάλασσα μέσα από τον χορό, τη μουσική,
το τραγούδι και τις ενδυμασίες. Λυσίου
1,Τ.Κ.69100, Κομοτηνή Τηλ. 2531084304
thrakes_komotinis@hotmail.com (από την
σελίδα του συλλόγου στο φβ)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΗΚΟ
(της Τασούλας Ζησάκη-Healey)
Ο Λεωνίδας Ζήκος είναι παιδί πολιτικών προσφύγων. Γεννήθηκε το 1932
στο Νεστόριο της Καστοριάς στην Ελλάδα. Στην Τσεχοσλοβακία ήρθε το
1949 με μία από τις τελευταίες αποστολές μετά από πολλές περιπέτειες.
Ο μοναδικός του στόχος ήταν να μορφωθεί, να σπουδάσει, κάτι το οποίο
το κατάφερε με κόπο και πολύ διάβασμα. Ο στόχος του ολοκληρώθηκε
με μεγάλη επιτυχία αφού πρώτα έμαθε την τσεχική γλώσσα, τελείωσε τη
μέση εκπαίδευση (στα τσέχικα) με άριστα και συνέχισε τις σπουδές του
στη Σχολή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Όλομοτς. Αποφοίτησε
με άριστο βαθμό και διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση όπου δίδασκε πολλά
χρόνια. Στο Πανεπιστήμιο δίδασκε πρώτα διδασκαλία μαθηματικών ως
λέκτορας και σύντομα πήρε τον τίτλο του υφηγητή του Πανεπιστημίου.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία
μαθηματικών.
Σήμερα στα 87 του μένει στο χωριό Λομπόντιτσε στο νομό του Όλομοτς σ’
ένα μαγικό περιβάλλον, στο οποίο ‘μετέφερε’ το αγαπημένο και αξέχαστο
χωριό του, το Νεστόριο. Ο εξαιρετικά σχεδιασμένος κήπος του σπιτιού
με τις όμορφες τριανταφυλλιές, δέντρα, πολύ πράσινο και το κελάϊδισμα
των πουλιών, του προσφέρει γαλήνη και πολλές αναμνήσεις για την
πατρίδα του Ελλάδα. Σ’ αυτό το μαγικό περιβάλλον είχα την ευκαιρία να
συνομιλήσω κι εγώ μαζί μ’ αυτόν το εξαιρετικό άνθρωπο που πάνω από εξήντα χρόνια ζει απομονωμένος από κάθε τι ελληνικό στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία εάν και συχνά επισκέπτεται την πατρίδα του Ελλάδα και βέβαια και το Νεστόριο.
Στην αυλή του Λεωνίδα…
Τ: Λεωνίδα, επιτέλους γνωριστήκαμε
και από κοντά. Εδώ και χρόνια μιλάμε
μόνο τηλεφωνικώς. Χάρηκα που με την
πρόσκληση της κόρης σου Ανδρονίκη
σήμερα είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σου
χωριό, το οποίο βλέπω σε πίνακες
στο σπίτι σου, την μεγάλη πέτρα που
μετέφερες το 2012 από το χωριό σου,
το Νεστόριο, τη γλίτσα, τις ελληνικές
σημαιούλες και τη μεγάλη ελληνική
σημαία, η οποία μας καλωσορίζει σε ένα
πολύ ελληνικό περιβάλλον σ’ αυτό το
χωριουδάκι της Τσεχίας που μένεις εδώ
και πολλά χρόνια.
Λ: Το Νεστόριο ήταν ένα κεφαλοχώρι με
5.000 κατοίκους (σήμερα είναι κωμόπολη)
στους πρόποδες του Γράμμου, σ’ ένα
πολύ όμορφο τοπίο. Το βλέπεις και στον
πίνακα, ο πιο αγαπημένος μου πίνακας,
που τον έφτιαξε ένας φίλος μου από το
Νεστόριο. Το τοπίο είναι όμορφο αλλά
δεν είναι εύπορο, είναι βραχώδης και
πιο κάτω έχει τον ποταμό Αλιάκμονα. Ο
τρόπος ζωής εκείνα τα χρόνια ήταν τέτοιος
που το χωριό ερήμωνε από τους άνδρες,
οι οποίοι κάθε άνοιξη φεύγανε για να
δουλέψουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας –
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στη Λάρισα, Δράμα, Καβάλα, αφήνοντας
τις γυναίκες και τα παιδιά τους στο χωριό
να καλλιεργούν τα μικρά χωραφάκια τους,
να κοιτάζουν τα λίγα προβατάκια που
είχαν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
Ήταν καλοί μάστορες, χτίστες, μαραγκοί.
Επιστρέφανε το φθινόπωρο φέρνοντας
τα λεφτά που είχαν κερδίσει και τότε
βρίσκανε χρόνο να κάνουν προξενιό,
γάμους, κλπ. και έτσι ζούσανε καλά μέχρι
την επόμενη άνοιξη όταν πάλι από την

αρχή ξενιτευότανε. Κι επειδή ταξιδεύανε
πολύ κάπως ήταν πιο ξύπνιοι από τους
άλλους διότι αποχτούσανε προοδευτικές
ιδέες, αριστερές.
Ο πατέρας μου έγινε μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
(ΚΚΕ) ακόμα τη δεκαετία του 1930 και
από τότε ήταν πάντα κυνηγημένος όπως
όλοι οι κομμουνιστές. Κι έτσι κι εγώ
γεννήθηκα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον με
προοδευτικές, αριστερές, κομμουνιστικές
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ιδέες και ιδανικά.
Στην Κατοχή, το Νεστόριο, το οποίο
το λέγανε ηρωικό χωριό, έβγαλε 600
αγωνιστές του ΕΛΑΣ, δηλαδή ο κάθε
άνδρας που μπορούσε να κρατήσει
όπλο, πήγε να υπερασπιστεί την Πατρίδα
του ενάντια στους κατακτητές Ιταλούς,
Γερμανούς και Κομιτατζήδες. Οι
Κομιτατζήδες ήταν φιλοβούλγαροι γύρω
στα χωριά της Καστοριάς, τους οποίους
είχαν οπλίσει οι Βούλγαροι κατακτητές. Η
πρώτη ομάδα γυναικών του ΕΛΑΣ βγήκε
από το χωριό μου. Εκεί ήταν η γυναίκα του
Γιώργου Γιαννούλη, η θεία μου Πηνελόπη
Παπούρα, η θεία μου Αντιγόνη Παπούρα.
Ήταν η πρώτη υποδειγματική ομάδα του
ΕΛΑΣ! Οι Αντιγόνη και η Πηνελόπη είναι
δύο αδερφές της μητέρας μου, της Φανής
Παπούρα. Και οι δύο θείες μου ήταν και
μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Αργότερα η θεία μου Πηνελόπη
κατέληξε στην Τασκένδη με τα μάχιμα
τμήματα που υποχώρησαν μετά το τέλος
του εμφυλίου πολέμου, επαναπατρίσθηκε
και πέθανε στην Ελλάδα. Ενώ η θεία
μου Αντιγόνη ήταν πολιτικός πρόσφυγας
στη Βουλγαρία όπου έζησε με τον άνδρα
της, Χρήστο Γιαννούλη, ταγματάρχη
του ΔΣΕ. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο
στην Ελλάδα είχε μείνει μόνο ένα μέλος
από την οικογένειά μας, η αδερφή μου
Κατερίνα Ζήκου, η οποία ήταν δύο χρόνια
μεγαλύτερη μου, γεννήθηκε το 1930. Κι
αυτή κατατάχτηκε στο ΔΣΕ το 1948 με
1949. Σε μία μάχη με τον κυβερνητικό
στρατό πιάστηκε αιχμάλωτη, φυλακίστηκε
και μετά από ένα χρονικό διάστημα
την αφήσανε ελεύθερη λόγω το ότι ήταν
ανήλικη. Ναι, ήταν η μόνη που έμεινε στην
Ελλάδα.
Με λίγα λόγια ήμασταν μία οικογένεια, η
οποία έδωσε τα πάντα στον αγώνα για την
ιδεολογία μας, για τα ιδανικά μας, για τις
ιδέες μας.
Το 1943 το χωριό μας το κάψανε
ολοκληρωτικά οι Ιταλοί μαζί με τους
Γερμανούς. Κι έτσι όλος ο πληθυσμός
αναγκάστηκε να βγει στα βουνά όπου
ζούσαμε περίπου δύο χρόνια σε σπηλιές.
Όντως, 11-12 χρονών, αετόπουλο, εγώ
καταλάβαινα τι γινότανε… (φώτο η γιαγιά
Αλεξάνδρα)
Ο πατέρας μου ήταν στέλεχος στις
οργανώσεις και αντάρτης στον ΕΛΑΣ
στα τμήματα με έδρα στο Πεντάλοφο
ή Τσοτύλι, εάν θυμάμαι καλά. Με τη
Συμφωνία της Βάρκιζας (1945) και την
παράδοση των όπλων των ΕΛΑΣιτών,
(μερικά παρέδωσαν, άλλα τα κρύψανε),
οι ΕΛΑΣίτες επέστρεψαν στα σπίτια τους

10

και όλο το χωριό ήταν ‘ντυμένο’ στο
χακί. Για λίγο χρονικό διάστημα κάπως
τα πράγματα ήταν ήσυχα. Δεν κράτησε
για πολύ καιρό αυτή η ηρεμία. Ξεκίνησε
μια απίστευτη τρομοκρατία ενάντια στους
δημοκράτες, ΕΛΑΣίτες, στους δικούς
μας, στους κομμουνιστές. Πολλούς
στείλανε στις φυλακές, πολλούς σκότωσαν,
άλλους τους εκτέλεσαν, αρκετούς στείλανε
εξορία στην Μακρόνησο και στα νησιά.
Εμείς με τη μάνα μου μείναμε στο
χωριό μας. Και αυτή η τρομοκρατία
ανάγκασε πολλούς να βγούνε και πάλι στο
βουνό. Ο πατέρας μου ήταν στην πρώτη
ανταρτοομάδα του Γιώργου Γιαννούλη,
η οποία βγήκε το καλοκαίρι του 1946.
Ο Γιώργος Γιαννούλης ήταν από το
Επταχώρι κοντά στο Νεστόριο. (Οι
γονείς του ήταν πολιτικοί πρόσφυγες στην
Τσεχοσλοβακία καθώς και η αδερφή του
η Χαρίκλεια, την οποία ήξερα καλά. Μετά
επαναπατρίσθηκε.)
Οι μαχητές του ΔΣΕ κάνανε πολλές
προσπάθειες να απελευθερώσουν το
χωριό μας αλλά δεν το καταφέρανε.
Ο κυβερνητικός στρατός το κρατούσε
πάσα θυσία διότι η τοποθεσία του ήταν
στρατηγική. Το 1946, ήμουν 14 ετών.
Θυμάμαι το χωριό μου είχε πολλούς
στρατιώτες, η πλατεία ήταν γεμάτη με
κανόνια, τα οποία βομβαρδίζανε τις
θέσεις των μαχητών του ΔΣΕ. Δεν θα
ξεχάσω τον αντάρτη, ο οποίος δούλευε
παράνομα και πολλές φορές ερχότανε και
στο σπίτι μας, όταν μια μέρα τον πιάσανε
στο διπλανό χωριό Σούκα. Είχε μπει
οπλισμένος σε έναν αχυρώνα να ζεσταθεί
λιγάκι. Κάψανε τον αχυρώνα μαζί με τον
αντάρτη. Μετά μαζέψανε και φορτώσανε
σ’ ένα γαϊδούρι ότι είχε απομείνει από

το σώμα του και τον εκθέσανε στο χωριό
μας για παραδειγματισμό. Ναι, ήταν τόσο
φρικτή αυτή η τρομοκρατία που ζήσαμε
εκείνα τα χρόνια που κάνεις δεν μπορεί
να την φανταστεί. Οι Νεστορίτες για να
αποφύγουν αυτή την τρομοκρατία φεύγανε
στο βουνό, στα τμήματα του ΔΣΕ.
Το 1947 τα δύο τρίτα των ΕΛΑΣιτών
ήταν στα τμήματα του ΔΣΕ. Από την
άλλη πλευρά, οι χωροφύλακες μαζέψανε
ορισμένες οικογένειες των ανταρτών για
τιμωρία και ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και η
δική μας οικογένεια – εγώ, η μητέρα μου,
η μεγαλύτερη αδερφή μου, ο μικρότερος
αδερφός μου και η μικρότερη αδερφή
μου. Την αόμματη γιαγιά μου την
αφήσανε μόνη στο σπίτι μας. Κι έτσι ένα
πρωινό μας φορτώσανε σ’ ένα αυτοκίνητο,
μας εκτόπισαν προς το Βίτσι, στο χωριό
Μεσοποταμία έξω από την Καστοριά.
Μετά από ένα μήνα μας ξαναφορτώσανε
στα αυτοκίνητα και μας πήγαν στην
Καστοριά και από εκεί προς το Βίτσι,
όπου μας άφησαν σ’ ένα σημείο και μας
είπαν ‘άντε, τώρα φύγετε’… Δεν ήταν
εύκολο να βρεις ψωμί στο Βίτσι… Νομίζω
ότι ο εκτοπισμός του άμαχου πληθυσμού
χρησιμοποιήθηκε από την αντίδραση
για να αναγκάσουν τους αντάρτες να
παραδοθούν αφού ήταν δύσκολο να
επιβιώσουν σε ένα τέτοιο κλοιό από άμαχο
πληθυσμό.
Αργότερα, όμως, οι αντάρτες μας πέρασαν
από το Βίτσι στο Γράμμο. Πρώτα,
περάσαμε έξω από την Καστοριά προς
το Νεστόριο, όπου είχε ένα φυλάκιο και
μία γέφυρα την οποία φρουρούσαν οι
μπουραντάδες. Αυτοί μας πήραν χαμπάρι,
άρχισαν πυροβολισμοί, γινότανε χαμός,
αλλά οι αντάρτες μπόρεσαν και μας
έβγαλαν από την άλλη
πλευρά. Έτσι φτάσαμε
στο Γράμμο όπου μείναμε
πάρα πολύ καιρό, δύο
χρόνια περίπου, μαζί με
τους μαχητές του ΔΣΕ.
Εκεί εμείς βοηθούσαμε
με ότι μπορούσαμε τους
αντάρτες.
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Στην Τσεχοσλοβακία - «Θέλουμε να ζήσουμε στο σοσιαλισμό»…
Προς το τέλος, πριν την υποχώρηση του
ΔΣΕ, το 1949, περάσαμε οι άμαχοι μαζί
με τμήματα του ΔΣΕ στην Αλβανία, στο
Πρένες και από κει στο Μπούλκες. Και το
φθινόπωρο του 1949 φτάσαμε στο Λέσανε,
κοντά στην Πράγα, στην Τσεχοσλοβακία
με τραίνο. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Είχε
αρκετές αμαξοστοιχίες. Πριν να μπούμε
στο τραίνο, οι Σέρβοι μας ρωτούσαν
εάν θέλουμε να μείνουμε ή να φύγουμε.
Αρκετοί από τους Σλαβομακεδόνες
μείνανε. Εμείς, εάν και Σλαβομακεδόνες,
φύγαμε. Τότε οι Γιουγκοσλάβοι ακόμα
δεν άλλαζαν τα ονόματα σε σλάβικα. Αυτό
έγινε αργότερα. Όταν μας ρωτούσαν γιατί
θέλουμε να πάμε στην Τσεχοσλοβακία,
εμείς τους απαντούσαμε ‘διότι θέλουμε
να ζήσουμε στο σοσιαλισμό’ κι αυτοί
γελούσανε και μας λέγανε ότι και εκεί
έχουν σοσιαλισμό. Είναι αλήθεια ότι οι
Γιουγκοσλάβοι μας φέρθηκαν πολύ καλά.
Σίγουρα, χωρίς την Γιουγκοσλαβία δεν θα
μπορούσε να γίνει τίποτα. Επίσης και στην

Αλβανία ότι είχανε και δεν είχανε δικό μας
ήταν.
Όταν φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία
ήμουν πια 17 χρονών. Από τις στρατώνες
του Λέσανε, εμάς τους νέους μας στείλανε
σε κάτι ερημωμένα χωριά κοντά στο
Ζάμπεργκ όπου πριν ζούσαν οι Σουδήτες
Γερμανοί. Εκεί έπρεπε να προετοιμάσουμε
τα σπίτια στα οποία θα μπαίνανε Έλληνες
πολιτικοί πρόσφυγες. Αυτό το χειμώνα
ήμασταν εκεί αλλά μετά ζητούσαμε να
πάμε να δουλέψουμε κανονικά. Εγώ
πήγα στο Μπρνο με τους πρώτους κι ένα
χρονικό διάστημα δούλεψα στο Κράλοβε
Πόλε. Το 1950, την ίδια χρονιά, μια
ομάδα από ΕΠΟΝίτες μας στείλανε
στη Σχολή της ΕΠΟΝ στη Ρουμανία,
στο Μπουστένι κοντά στη Σινάια, όπου
υπεύθυνος ήταν ο Γρηγόρης Φαράκος,
τραυματίας από τον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί
μείναμε σχεδόν ένα εξάμηνο. Εκεί μας
έκαναν διαλέξεις ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο
Κώστας Κολιγιάννης και πολλοί άλλοι.

Είχα μεγάλη θέληση να σπουδάσω – «Αυτά ήταν τα ιδανικά μας, αυτή ήταν η φλόγα ας, αυτή ήταν η δίψα μας…»
Επέστρεψα
στο
Μπρνο,
στην
Τσεχοσλοβακία όπου εργάστηκα για λίγο
χρονικό διάστημα. Ήμουν υπεύθυνος
στην Οργάνωση της ΕΠΟΝ, στα παιδιά
που είχαν ενηλικιωθεί. Μετά πήγα να
σπουδάσω – έκανα τέσσερα χρόνια στη
μέση εκπαίδευση και πέντε χρόνια στο
Πανεπιστήμιο. Χωρίς να υπερηφανεύομαι,
ήμουνα ευχαριστημένος ότι όλες τις
σπουδές μου τις τελείωσα με πολύ καλά
αποτελέσματα. Διότι αυτά ήταν τα
ιδανικά μας, ήταν η φλόγα μας, η δίψα να
μορφωθούμε. Είχα τόσο μεγάλη θέληση
να σπουδάσω, να μορφωθώ. Εκείνα τα
χρόνια υπήρχε αυτό το πνεύμα σε μας
που κάθε λίγο και λιγάκι η σκέψη μας
ήταν στο ότι θα κατεβούμε στην Ελλάδα
να χτίσουμε το σοσιαλισμό. Όταν ακόμα
ήμουν στη μέση εκπαίδευση, σκεφτόμουνα
τι να πάω να σπουδάσω. Κι εδώ τότε ο
κόσμος, οι Τσεχοσλοβάκοι είχαν μέσα
τους μεγάλο ενθουσιασμό για το καθεστώς
τους, δεν ήταν έτσι όπως θέλουν να τα
παρουσιάσουν σήμερα, δεν ήταν αυτά που
λεν σήμερα. Η κατάσταση, η ατμόσφαιρα
ήταν τέτοια που ο άνθρωπος ήθελε να
κάνει κάτι, να προσφέρει, να συμβάλει κάτι
για την ιδεολογία του και όλα γινότανε
αφιλοκερδώς. Εγώ όταν σπούδαζα, αντί
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να πάω διακοπές, με χαρά πήγαινα σε
μπριγάδα, χωρίς πληρωμή. Ήμουν στο
φράγμα του Λίπνο όταν το χτίζαμε εμείς
οι εθελοντές. Ήμουν στο Όρλι, το οποίο
εμείς το χτίσαμε. Τόσο είχα ενθουσιαστεί
μ’ αυτά τα φράγματα που ήθελα να
σπουδάσω μηχανικός για να πάω να χτίσω
στο Νεστόριο ένα φράγμα εκεί στον
Αλιάκμονα. Αλλά ένας καθηγητής μου με
συμβούλεψε να μην πάω για μηχανικός,
αλλά να σπουδάσω μαθηματικά διότι
είχα κλίση για τα μαθηματικά. Κι έτσι
σπούδασα μαθηματικά. Και το φράγμα
του Αλιάκμονα άργησαν να το χτίσουν, το
χτίζουν τώρα!!!!
Στην Ελλάδα πήγαινα πολύ συχνά. Τώρα
γέρασα και πηγαίνω μόνο μία φορά το
χρόνο διότι δεν μπορώ να οδηγήσω
πια και πηγαίνω μαζί με ένα ζευγάρι το
οποίο οδηγεί το αυτοκίνητο. Φυσικά και
πηγαίνω στο Νεστόριο, αλλά πηγαίνω
και στο Γράμμο, σ’ ένα μέρος που
λέγεται Χάρος της Κοτύλης, δεν είναι
μακριά από το Νεστόριο. Εκεί είναι ένας
γκρεμός που το 1947 γίνανε μάχες. Σ’
αυτό το σημείο οι μπουραντάδες είχαν
περικυκλώσει μια διμοιρία του ΔΣΕ
από την οποία έμειναν ζωντανοί μόνο
τρεις αντάρτες. Οι μπουραντάδες τους

καλούσαν να παραδοθούν αναγνωρίζοντας
τον ηρωισμό τους και τους υπόσχονταν να
τους χαρίσουν τη ζωή. Οι αντάρτες, όμως,
δεν παραδόθηκαν, πήδηξαν στο γκρεμό.
Έχω ένα βιβλίο για τον Μίκη Θεοδωράκη
κάποιου, ο οποίος γύρισε ένα ντοκιμαντέρ
σ’ αυτό το σημείο με τραγούδια του
Θεοδωράκη. (Ο Θεοδωράκης με τη
μουσική και τα τραγούδια του εκφράζει τα
δικά μου συναισθήματα.)
Τ: Εδώ σπούδασες. Τι εκπαίδευση είχες
στην Ελλάδα;
Λ: Στην Ελλάδα πήγαινα σε κανονικό
σχολείο μέχρι την 3η τάξη. Το χωριό μας
είχε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, το οποίο
χτίστηκε το 1920. Στην 3η τάξη άρχισε
ο ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940) και
το χωριό μας είχε γεμίσει στρατό διότι
είναι κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα,
απέχει περίπου 20 με 30 χλμ. Οι Ιταλοί
βομβάρδισαν το σχολείο και το γκρέμισαν.
Είχαμε πολλές απώλειες. Θυμάμαι τότε
με τη γιαγιά μου Αλεξάνδρα ήμασταν στο
σπίτι και ούτε ξέραμε τι γινότανε. Τίποτα
δεν είχε μείνει όρθιο. Δεν υπήρχε ούτε
κτήριο για να μπορέσεις να πας σε σχολείο.
Πηγαίναμε σε μια εκκλησούλα και κάναμε
τα μαθήματα κάτω από τις καρυδιές. Κι
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έτσι κάπως τελείωσα και την 6η τάξη. Αυτή
ήταν η μόρφωσή μου από την Ελλάδα.
Όταν ήρθα στην Τσεχοσλοβακία, το πρώτο
πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να μάθω
καλά την τσεχική γλώσσα. Και την έμαθα.
Για μένα δεν ήταν και τόσο δύσκολη
διότι ήξερα τα σλάβικα που μιλούσαμε
στο σπίτι. Μαζί με τη γλώσσα ήθελα να
μάθω και την ιστορία τους, τη λογοτεχνία
τους. Γι’ αυτό διάβαζα, διάβαζα πολύ τους
κλασικούς, τον Γιράσεκ, τη Νέμτσοβα,
ότι υπήρχε από την εθνική αναγέννηση το
19ου αιώνα.
Κι έτσι, μέσα σε δέκα χρόνια, από το 1950
μέχρι το 1960 ήμουνα πια σε θέση να
διδάσκω μαθηματικά στην τσεχική μέση
εκπαίδευση. Όταν θυμάμαι αυτά τα χρόνια,
νομίζω δεν ήταν και μικρό κατόρθωμα,
δηλαδή να πας σε μία ξένη χώρα, με
λιγοστές γνώσεις ο ίδιος, και μέσα σε δέκα
χρόνια να διδάσκεις στη μέση εκπαίδευση.
Με στενοχωρεί το γεγονός ότι σήμερα σ’
αυτή την κοινωνία που ζούμε στην πρώτη
θέση δεν είναι η μόρφωση, η παιδεία, οι
γνώσεις, αλλά τα λεφτά, το κέρδος.
Τ: Συμφωνώ. Εγώ έχω την εντύπωση
ότι ακόμα και τα δικά μας τα παιδιά,
τα παιδιά και τα εγγόνια των πολιτικών
προσφύγων, δεν γνωρίζουν καλά τις
ρίζες τους, την ιστορία των οικογενειών
τους, το πώς και γιατί βρεθήκανε εδώ.
Με λίγα λόγια ελάχιστα γνωρίζουν την
ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, την
ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, την
ιστορία του εμφυλίου πολέμου. Νομίζω,
ότι δεν γνωρίζουν καλά για τα ιδανικά
που ήταν ο φάρος στη ζωή των γιαγιάδων
και παππούδων τους, των γονιών τους…
Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την
ελληνική γλώσσα…
Λ: Εγώ νομίζω ότι τα χρόνια περνάνε και
αυτή η φλόγα σβήνει σιγά-σιγά. Τα ιδανικά
τα δικά μας δεν μπορείς να τα μεταφέρεις
εύκολα και προπαντός μετά από τόσες
οικονομικές,
πολιτικές,
κοινωνικές
αλλαγές που γίνανε μετά το 1989 στην
Τσεχοσλοβακία και αλλού. Σε πολλά
πράγματα φταίμε κι εμείς. Εγώ ο ίδιος είχα
πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα. Από
το 1960 που ξεκίνησα τη διδασκαλία σε
τσεχικά σχολεία μέχρι τώρα δεν είχα και
δεν έχω ελληνικό περιβάλλον για να μιλώ
την γλώσσα μου. Σε κάποια φάση στη ζωή
μου βρέθηκα σε τέτοια κατάσταση που
υπήρχαν οι προϋποθέσεις να αφομοιωθώ
στην τσεχική κοινωνία. Δεν αφομοιώθηκα
διότι ήθελα να το αποφύγω. Εάν και δεν
είχα την δυνατότητα να μιλάω ελληνικά,
ελληνικά, όμως διάβαζα. Έχω διαβάσει
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όλα τα βιβλία που είχαν εκδοθεί από τον
εκδοτικό οίκο της πολιτικής προσφυγιάς
«Πολιτιστικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις.
Τα έχω ακόμα αυτά τα βιβλία. Έχω
διαβάσει Βάρναλη, Ρίτσο, Σωτηρίου,
Λουντέμη. Κι έτσι κατόρθωσα να
συγκρατήσω και βελτιώσω την ελληνική
γλώσσα. Διότι όταν έφυγα από το χωριό
μου και τότε δεν μιλούσα καλά ελληνικά.
Ναι, διάβαζα, αυτή ήταν η επιλογή μου,
ο τρόπος να συντηρήσω και βελτιώσω
την ικανότητα να μιλώ ελληνικά. Και μου
άρεσε η λογοτεχνία μας όπως ‘Το φως που
καίει’, Οι ελεύθεροι πολιορκιμένοι’. Δεν
μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο,
χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου και την
τηλεόραση. Έχω όλα τα ελληνικά κανάλια
ακόμα και το Open για να ενημερώνουμε
και για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ. Και δεν
είναι υπερβολή εάν σου πω ότι χωρίς την
ελληνική τηλεόραση δεν μπορώ να ζήσω
διότι ζω μόνος μου και με τα προβλήματα
με την όρασή μου τώρα, η οποία με
δυσκολεύει στο διάβασμα, το μόνο που
μπορώ να κάνω είναι να έχω επαφή με
τη γλώσσα, με την Ελλάδα μέσω της
ελληνικής τηλεόρασης.
Τ: Από ότι φαίνεται ήσουν πάντα
σταθερός στην ιδεολογία σου, στα
ιδανικά… Είπες, όμως ότι ‘περάσαμε
πολλές πολιτικές μπόρες με τις
‘ιδεολογίες’ μας, με τα κομματικά μας’.
Ποιες ήταν αυτές οι μπόρες;
Λ: Από τις διάφορες διασπάσεις
ευτυχώς γλύτωσα διότι δεν είχα επαφή
με τις ελληνικές κοινότητες και τις
φασαρίες που δημιουργούνταν όταν
τρώγονταν μεταξύ τους διότι πάντα
ζούσα μακριά από τις παροικίες. Εγώ,
όμως, τρωγόμουνα με τον εαυτό μου!
Δεν ήμουν ούτε με τους Ζαχαριαδικούς,
ούτε με τους Παρτσαλιδικούς, ούτε με
τους Κολιγιαννικούς. Ήμουν με το ΚΚΕ,
με το Κόμμα μας. Αλλά με το τσέχικο
κόμμα είχα πρόβλημα σχετικά με την
επέμβαση του Συμφώνου της Βαρσοβίας
στην Τσεχοσλοβακία το 1968. Τότε, με
τον Ντούπτσεκ κτλ. το έβλεπα θετικά.
Διότι έτσι όπως είχαν εξελεγχτεί τα
πράγματα εδώ, χρειάζονταν περισσότερο
δημοκρατία, ελευθερία κλπ. Όταν μπήκαν
τα στρατεύματα του Συμφώνου της
Βαρσοβίας, τα ρωσικά τανκς, νομίζω ότι
μόνο το ΚΚΕ και το ΚΚ Πορτογαλίας,
μπορεί και ένα δύο άλλα κομμουνιστικά
κόμματα, είχαν συμφωνήσει μ’ αυτή την
επέμβαση. Όλα τ’ άλλα κομμουνιστικά
κόμματα πήραν αρνητική θέση. Τότε εγώ
έκανα μια δήλωση στο ραδιόφωνο όπου

έλεγα ότι ξεκαθαρίζω τη θέση μου από το
ΚΚΕ και ότι εγώ δεν συμφωνώ μ’ αυτή την
ενέργεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας.
Μεταδόθηκε αυτή η θέση μου και όταν
άλλαξαν τα πράγματα μετά την επέμβαση,
με διαγράψανε από το ΚΚΕ. Και επιπλέων
η Κομματική Οργάνωση εδώ ζήτησε να
με διώξουν και από τη δουλειά μου. Τότε
κάποιος Απόστολος Παπαντωνίου ήταν
Γραμματέας εδώ. Οι τσεχικές αρχές,
όμως, με κράτησαν. Κανένας άλλος στο
σχολείο που δούλευα δεν είχε τέτοιο
πρόβλημα. Κι εγώ πολιτικός πρόσφυγας
στην Τσεχοσλοβακία να έχω τέτοια
προβλήματα… Ναι, τότε η ΚΟΒ ήταν
με τον Κολιγιάννη. Ε, και τότε έγινε και
η διάσπαση στο ΚΚΕ κι εγώ πήγα με το
ΚΚΕ-Εσωτερικού. Ε, τώρα είμαι με το
ΚΚΕ. Εγώ γνωρίζω την κατάσταση στην
Ελλάδα, τα παρακολουθώ όλα. Τώρα στην
Ελλάδα με την Αριστερά είναι δύσκολα τα
πράγματα – υπάρχει το ΚΚΕ, υπάρχει ο
Σύριζα, το Μ-Λ ΚΚΕ, η Ανταρσία, ακόμα
και καινούργια κόμματα σαν την Πλεύση
Ελευθερίας…
Τ: Εγώ δεν συμφωνώ όταν μπλέκουν
το ΚΚΕ με τις λεγόμενες αριστερές
δυνάμεις ή κόμματα. Το ΚΚΕ έχει
σταθερές ιδεολογικές θέσεις και γι’
αυτό υπάρχει εδώ και 100 χρόνια και θα
συνεχίσει να υπάρχει. Δεν παζαρεύτε τις
αρχές του, την ιδεολογία του. Εσύ δεν
πιστεύεις στις αρχές του ΚΚΕ;
Λ: Ναι, κι εγώ πιστεύω στην ιδεολογία, στα
ιδανικά, στις αρχές του ΚΚΕ. Αυτή την
ιδεολογία την έχω βαθιά μέσα μου, ποτέ
δεν την έχω αφήσει και ποτέ δεν πρόκειται
να την εγκαταλείψω. Και να το ήθελα, δεν
θα μπορούσα. Όμως, υπήρχαν πράγματα
εδώ στην Τσεχοσλοβακία με τα οποία δεν
συμφωνούσα, δεν μου άρεσαν. Κι αυτή η
κατάρρευση ή αντεπανάσταση όπως θες
πες το, μου κόστισε προσωπικά πάρα πολύ
παρόλα που εγώ δεν έχασα τίποτα. Μου
κόστισε ψυχικά, ιδεολογικά. Θα σου πω
ειλικρινά πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα,
τις αιτίες για την κατάρρευση. Πρώταπρώτα, φταίμε οι ίδιοι εμείς. Η ηγεσία
της Σοβιετικής Ένωσης, ο Μπρέζνεφ, και
ακόμα και ο Χρουστσόφ, είχαν ξεφύγει
από την ιδεολογία μας. Είχαν ξεφύγει από
τον μαρξισμό. Δεν υπήρχε η σχέση της
ιδεολογίας με τον σοσιαλισμό, τον λέγανε
‘υπαρκτό’ σοσιαλισμό, δηλαδή αυτός
που υπάρχει και όχι αυτός που πρέπει να
είναι. Αυτό με πείραξε. Είχαμε και έχουμε
τόσα ιδανικά και όλα πήγαν χαμένα. Όταν
άρχισα να βλέπω τον κόσμο πιο ώριμα, το
ένα τρίτο του κόσμου ήταν σοσιαλιστικό.
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Και πίστευα ότι ο σοσιαλισμός θα
πραγματοποιηθεί παντού. Εγώ δεν νομίζω
ότι την ευθύνη την έχουν οι Αμερικάνοι, οι
Άγγλοι διότι αυτοί είναι εχθροί μας. Δεν
περιμέναμε κάτι το καλό από αυτούς.
Τι κάναμε όμως εμείς; Τι έκαναν οι
ηγεσίες με τον Χρουστσόφ και μετά από
τον Χρουστσόφ; Και να μη μιλώ και για
τον Γκορμπατσόφ, αυτός ήταν σκέτος
προδότης. Ήταν αυταρχικοί. Για μένα
φταίει η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης
και του Σοβιετικού Κομμουνιστικού
Κόμματος. Εγώ ζω μόνος μου και δεν έχω
επιρροές από κανέναν, μόνος μου χτυπάω
το κεφάλι μου εδώ.
Τ: Γιατί δεν επαναπατρίσθηκες;
Λ: Εγώ πάντα ήθελα να κάνω κάτι για
την Ελλάδα, για την πατρίδα μου. Δεν
επαναπατρίσθηκα διότι σύμφωνα με
το νόμο Παπανδρέου, τον περίφημο
‘Έλληνας το γένος’, εγώ δεν είμαι Έλληνας
το γένος, τι να κάνω, φταίω εγώ. Αυτό
είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μου είχαν
αφαιρέσει την ιθαγένεια μου. Ζούσα στην
αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. Μέχρι
σήμερα δεν έχω πάρει τσέχικη υπηκοότητα
διότι δεν την θέλω και διότι είμαι Έλληνας.
Εγώ έστησα την Ελλάδα μου εδώ, στο
χωριό αυτό, μέσα και έξω από το σπίτι
μου. Βλέπω παντού Ελλάδα. Το 1974,
μετά την πτώση της χούντας, άρχισα να
ενδιαφέρουμε για την υπηκοότητά μου,
για την ιθαγένειά μου. Μέχρι το 1974 (και
σήμερα ακόμα) είχα άδεια παραμονής
στην Τσεχοσλοβακία σαν ξένος. Είδα και
έπαθα για να ξαναποκτήσω την ιθαγένειά
μου. Άκου ‘Έλληνας το γένος’ – ο πατέρας
μου λέγεται Μιλτιάδης, η μάνα μου Φανή,
εγώ Λεωνίδας, η θεία μου Αντιγόνη, η άλλη
η θεία μου Πηνελόπη – αυτά τα λέω γι’
αυτούς που λεν ότι αλλάξαμε τα ονόματά
μας. Κι εγώ πήρα το όνομα του αδερφού
του πατέρα μου, του Λεωνίδα, ο οποίος
ήταν στρατιώτης στον ελληνικό στρατό και
σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1922. Μου
δώσαν το όνομά του για να μην ξεχαστεί.
Η γιαγιά μου, η μητέρα του στρατιώτη
Λεωνίδα έχασε ακόμα έναν γιο, ο οποίος
πέθανε από φυματίωση όταν σπούδαζε στη
Φλώρινα για να γίνει δάσκαλος. Δηλαδή
η γιαγιά μου έχασε δύο γιους σε ηλικία
20 ετών!!! Η γιαγιά μου συχνά μου έλεγε
για τον γιο της Λεωνίδα. Όταν πήγε να
καταταχτεί στον στρατό για να πολεμήσει
στη Μικρά Ασία, η γιαγιά πήγε να τον
ξεπροβοδήσει μέχρι την Καστοριά. Στο
Νεστόριο υπάρχει ένας βράχος που όταν
στρίψεις εκεί, δεν φαίνεται το χωριό. Εκεί
σταμάτησε ο Λεωνίδας να κοιτάξει ακόμα
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μια φορά το χωριό διότι μπορούσε να είναι
και η τελευταία φορά που έβλεπε το χωριό
του. Και ήταν η τελευταία φορά. Κι εγώ
κάθε φορά που πηγαίνω στο Νεστόριο,
πηγαίνω σ’ αυτό το σημείο να δω το χωριό
μου.

του Σεπτέμβρη. Με κοίταξε, χαμογέλασε
και μου είπε την ακριβή ημερομηνία
– 19 του Σεπτέμβρη 1932! Εκείνη τη
χρονιά, με τη γυναίκα μου και την κόρη
μου γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Κάναμε
περίπου 15.000 χλμ. με το αυτοκίνητο. Η

Τρεις γενιές – ο Λεωνίδας, η κόρη του Ανδρονίκη και η εγγονή του Γιάννα στον κήπο του
Λεωνίδα

Και πήγα στην Πρεσβεία της Ελλάδας
στην Πράγα το 1974 διότι ήθελα να πάω
στην Ελλάδα για επίσκεψη. Μου είπαν
ότι δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα.
Έκανα μια αίτηση στις τοπικές αρχές
στην Ελλάδα, τίποτα. Έκανα αίτηση στο
Υπουργείο Εσωτερικών, πάλι τίποτα.
Μετά από έξι χρόνια, το 1980, μου
δώσανε ένα χαρτί από την Πρεσβεία για
να επισκεφτώ την Ελλάδα για εξήντα
μέρες. Πήγα στο χωριό μου και ήθελα
να τακτοποιήσω τα χαρτιά μου. Είχα
πρόβλημα με την ημερομηνία γεννήσεως.
Εμείς στο χωριό μας γιορτάζαμε μόνο
τις ονομαστικές γιορτές, δεν γιορτάζαμε
γενέθλια. Κι έτσι όταν ρωτούσα τη μάνα
μου πότε γεννήθηκα, μου έλεγε αόριστα
κάπου τον φθινόπωρο. Το ίδιο και στην
Τσεχοσλοβακία – όταν φτάσαμε και με
ρώτησαν για την ημερομηνία γεννήσεως,
τους είπα ότι δεν ξέρω κι αυτοί μου
είπαν να πω μία ημερομηνία και να μην
την αλλάξω ποτέ στα χαρτιά μου. Κι εγώ
διάλεξα 20 του Σεπτέμβρη. Όταν πήγα στο
Νεστόριο, στο Δήμο για να μου δώσουν
πιστοποιητικό γεννήσεως, η υπάλληλος
εκεί πρέπει να γνώριζε τέτοιες περιπτώσεις
και από περιέργεια με ρώτησε ποια
ημερομηνία είχα διαλέξει εγώ. Της είπα 20

γυναίκα μου δίδασκε ιστορία και ήθελε να
δει όλα τα αρχαία και το ρωσικό Ζίγκουλι
άντεξε! Όταν ήθελα να επισκεφτώ ξανά την
Ελλάδα, πάλι είχα τα ίδια προβλήματα.
Δεν μου δίνανε το ‘μαγικό’ χαρτί από
την Πρεσβεία. Τότε τηλεφώνησα στην
εφημερίδα ‘Αυγή’ και το παράπονο μου
δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο «Φωνή από
την Τσεχοσλοβακία». Έτσι μέσω της
‘Αυγής’ και ενός δημοσιογράφου της, ο
οποίος ασχολήθηκε με το θέμα μου, τελικά
πήρα την ιθαγένειά μου το 1989. Έμεινα
μόνο με την ελληνική υπηκοότητα διότι
τότε ακόμα δεν μπορούσες να έχεις δύο
υπηκοότητες στην Τσεχοσλοβακία. Δεν
μου πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό μου
να αρνηθώ την ελληνική μου υπηκοότητα
για να πάρω τσεχοσλοβάκικη. Και μέχρι
σήμερα εάν και ζω από τα 17 μου εδώ,
είμαι σαν ξένος. Και τώρα επιτέλους
άλλαξα την ημερομηνία γεννήσεως μου,
έβαλα τη σωστή ημερομηνία και στα
τσέχικα χαρτιά που έχω.
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Εάν πας στην Ελλάδα εσύ δεν θα ξανάρθεις στο Πομόριε της Βουλγαρίας
Όταν δεν μπορούσα να επισκεφτώ την
Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 λόγω του ότι
δεν μου έδιναν άδεια οι ελληνικές αρχές,
βρήκα τη λύση να πηγαίνω στη θεία μου
στην Βουλγαρία στην πόλη Πομόριε όπου
βρήκα πολλούς παλιούς Έλληνες (από τις
ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ των δύο
χωρών) που μιλούσαν ελληνικά. Κι έτσι,
πήγαινα τακτικά στο Πομόριε και μιλούσα
ελληνικά. Ένας βούλγαρος φίλος μου που

προϊόντων από την Ελλάδα στην Τσεχία.
Τ: Εδώ και 27 χρόνια είσαι συνταξιούχος…
Λ: Ναι, είμαι συνταξιούχος, αλλά εδώ και
30 χρόνια ασχολούμαι με αυτή την εταιρία,
PEMAP, δηλαδή φιγουράρω μόνο στην
εταιρία, δεν πηγαίνω καθημερινά τώρα
και τα προβλήματα τα λύνω τηλεφωνικώς.
Στην παιδεία δούλεψα 37 χρόνια. Μετά
την αποφοίτησή μου δούλευα στο Λύκειο

Δυστυχώς, όπως είχα πει στον φίλο μου
ιδιοκτήτη του ‘Μακεδονικού χαλβά’, με τον
οποίο ήμασταν καλοί φίλοι ανεξάρτητα από
το ότι αυτός ήταν από την άλλη πλευρά στον
εμφύλιο – ‘Αυτό το καθεστώς σήμερα είναι
δικό σου, δεν είναι δικό μου. Το καθεστώς
το δικό μου πέθανε’…
Η δική μου γενιά, εμείς, ήμασταν τόσο
αναμμένοι, ενθουσιασμένοι για τις ιδέες
μας, τόσο περήφανοι για τις ιδέες μας, τόσο

με κατεύθυνση μαθηματικών
στην πόλη Όλομοτς. Και αρκετά
χρόνια δούλευα και στο Πανεπιστήμιο
του Όλομοτς, δίδαξα την διδακτική
των μαθηματικών. Έχω και διάφορες
εργασίες πάνω στο θέμα αυτό, οι οποίες
δημοσιευτήκανε σε διάφορα περιοδικά.
Στο Πανεπιστήμιο ξεκίνησα με το βαθμό
του λέκτορα και έφτασα τον ακαδημαϊκό
τίτλο του υφηγητή.
Ναι, η δική μας γενιά ήταν το κάτι άλλο.

ενσωματωμένα ήταν μέσα μας τα ιδανικά
μας. Θα σου πω κάτι που έγραψε ένας
ΕΠΟΝίτης καταδικασμένος σε θάνατο και
πριν τον εκτελέσουν το βράδυ έγραψε ένα
ποίημα ‘Το τελευταίο τραγούδι’, το οποίο
σ’ ένα από τα Παγκόσμια Φεστιβάλ της
Νεολαίας πήρε το Α’ βραβείο:
“Κι αφού στη φλόγα λιώσαμε
κι όλοι μας σβήσαν οι καημοί.
Να, με τον ίδιο θάνατο το θάνατο
πατάμε!”.

Στο θερινό χώρο του κήπου, βλέπεις μόνο Ελλάδα…

είχε επισκεφτεί την Ελλάδα το 1979 μου
είπε όταν επέστρεψε από διακοπές στην
Ελλάδα ότι εάν εγώ επισκεφτώ την Ελλάδα
έστω και μόνο μία φορά δεν θα ξαναπάω
στο Πομόριε. Κι έτσι έγινε! Από τι στιγμή
που επισκέφτηκα την Ελλάδα το 1980 για
πρώτη φορά, δεν ξαναπήγα στο Πομόριε
για να συναντώ Έλληνες και να μιλώ
ελληνικά. Πήγαινα στην Πατρίδα μου.
Το 1990 πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα
όνειρο που είχα – να κάνω κι εγώ κάτι για
την Πατρίδα μου. Μια μέρα πρώην μαθητές
μου ήρθαν στο σπίτι μου και μου είπαν ότι
θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν εμπόριο
με ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα και
μου ζήτησαν να τους βοηθήσω. Εγώ από
τέτοια πράγματα χαμπάρι δεν είχα αλλά
αποφάσισα να κάνω ότι μπορούσα και από
τότε που ξεκίνησε αυτή η εταιρία, PEMAP
(PEMAP@pemap.cz), στο Μπρνο μέχρι
σήμερα έχουν μεγάλη επιτυχία. Εγώ είμαι
ευτυχισμένος διότι κι εγώ συνέβαλε σ’ αυτή
την επιτυχία και διότι έκανα κι εγώ κάτι για
την Ελλάδα. Κι εδώ και 30 χρόνια (ακόμα
συνεργάζομαι με την εταιρία) από την
Τσεχία στην Ελλάδα έχουνε πάει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές ελληνικών
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Σημ. Τ: Το «Τελευταίο Τραγούδι» του
Κώστα Γιαννόπουλου βραβεύτηκε με το
πρώτο βραβείο στο Τρίτο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ της Νεολαίας που έγινε στο
Βερολίνο τον Αύγουστο του 1951.
«Βραβείο Τιμής
Η επιτροπή βραβεύει τούτο το ποίημα

για τη μεγάλη του τέχνη και το πλούσιο
του περιεχόμενο. Η επιτροπή προτείνει
το ποίημα και τον ποιητή-μάρτυρα, σαν
παράδειγμα στα εκατομμύρια τους νέους
όλου του κόσμου. Θεωρεί το ποίημα αυτό
σαν σύμβολο της νίκης του ανθρώπου
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σαν
σύμβολο του θριάμβου της ζωής πάνω
στο θάνατο. (Η ελλανόδικη επιτροπή:

Πάμπλο Νερούντα, Πρόεδρος (Χιλή),
Ναζίμ Χικμέτ (Τουρκία), Στογιάν
Δασκάλοφ (Βουλγαρία), Στέφαν Χέρμλιν
(Γερμανία), Ανρί Μπασίς (Γαλλία),
Ρεϋμόν Λαβίν (Γαλλία), Χόουαρντ
Φοξ (Αυστραλία), Ράινα Γκεοργκίεβα
(αντιπρόσωπος
φοιτητών),
Μπερτ
Ουίλιαμς (αντιπρόσωπος ΠΟΔΝ –
μέλη)»

Ο ποιητής Κώστας Γιαννόπουλος
“Κι αφού στη φλόγα λιώσαμε
κι όλοι μας σβήσαν οι καημοί.
Να, με τον ίδιο θάνατο το θάνατο
πατάμε!”.
Ο νεολαίος που σήκωσε ψηλά τα
φλάμπουρα του αγώνα. Ο μάρτυρας
που στήθηκε μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα με το στήθος ξέσκεπο και το
σταυρουδάκι του ήλιου.
Ο ΕΠΟΝίτης που μέστωσε μέσα στη
φωτιά του αγώνα για τη Λευτεριά.
Ο ποιητής που τραγούδησε τα νιάτα.
“Διάπλατα νιότη τίναξε φτερά και
σήκωσέ μας. Τέτοιοι ουρανοί, βαθιοί
ουρανοί δεν είδαμε ποτέ μας”.
Ο τραγουδιστής της ζωής, της πίστης, και
της μεγάλης θυσίας.
Ο ποιητής αγωνιστής που γκρέμισε
το θάνατο με το θάνατό του, που
βάδισε αγέρωχος στην Αθανασία και
την Αιωνιότητα στεφανωμένος με το
“Τελευταίο τραγούδι” που έγραψε, λίγο
πριν εκτελεστεί, στο θαμπό κελί του.
“Γυρτός κανείς, δειλός κανείς, μονάχοι
ψηλομέτωποι αγέρωχοι ανοίγουμε τα
κάστρα του θανάτου”.
Μιλάμε για τον Κώστα Γιαννόπουλο.
Παιδί της γειτονιάς, παιδί του αγώνα και
της θυσίας, παιδί της ΕΠΟΝ.
Γιος πατέρα αγωνιστή, πήρε από νωρίς
το όπλο, να πολεμήσει τη σκλαβιά και
την αδικία, να πολεμήσει για μια Ελλάδα
λεύτερη και ανεξάρτητη. Από νωρίς πήρε
την πένα και στάθηκε ψηλά στις επάλξεις
της τέχνης.
Το μπόι του είχε γίνει ένα με την ψηλότερη
κορυφή της Αρετής και δε γινότανε πια να
χαμηλώσει. Από την καρδιά του ξεχυνόταν
μια φλόγα που ήταν ικανή να ξεπαγώσει κι
αυτόν τον ίδιο το θάνατο.
Μέρα μαγιού μας μίσεψε, που λέει κι ο
ποιητής. Μέρα μαγιού του ‘48 στην Αίγινα.
17 πατριώτες πέφτουν δολοφονημένοι από
το μοναρχοφασιστικό κράτος. Άλλοι 18
είχαν εκτελεστεί ακριβώς την προηγούμενη
μέρα. Συνολικά 35. Ανάμεσα σ’ αυτούς
και ο νεολαίος ΕΠΟΝίτης ποιητής
Κώστας Γιαννόπουλος. Πριν τα βόλια τον
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ο πατέρας του. Βγήκανε ντυμένοι,
στολισμένοι κι όμορφοι. Τους στήσανε σε
μια μάντρα κάτω από το νεκροταφείο της
Αίγινας.
Τα τελευταία του λόγια πριν το βόλι του
τρυπήσει την καρδιά:
“Αδέλφια νεολαίοι, ψηλά τη σημαία του
αγώνα. Ζήτω ο Ελληνικός Λαός, Ζήτω
οι φυλακισμένοι αγωνιστές. Ζήτω η
Λευτεριά”.
Ο Κώστας Γιαννόπουλος ήταν μόνο 24
χρόνων.
Του Βασίλη ΛΙΟΓΚΑΡΗ (28 Νοέμβρη
1998, Ριζοσπάστης)

κυλήσουν στο ματοβαμμένο χώμα της
Αίγινας, είχε προφτάσει ν’ αφήσει πίσω
του μια ζωή τιμημένη γιομάτη δράση και
δημιουργία, μια ζωή παράδειγμα αγωνιστή
για τις γενιές που έρχονται.
Μας άφησε επίσης κληρονομιά ένα δυνατό
και ρωμαλέο βραβευμένο έργο που όσο
κι αν είναι σύντομο, είναι ωστόσο μια
λαμπρή συνεισφορά στην αντιστασιακή,
επαναστατική λογοτεχνία. Το έργο που
γράφτηκε πίσω από τα συρματοπλέγματα,
πίσω από τους πανύψηλους τοίχους της
φυλακής, μέσα στα σκοτεινά υγρά κελιά,
νύχτες αξημέρωτες προσμένοντας το
θάνατο.
“Τούτη τη νύχτα μεσ’ το βρώμικο κελί
μας, / προσμένουμε εγώ κι οι αδελφοί
μου, / το θάνατο που προσοχή μπροστά
μας στέκει”.
Κάθε βράδυ. Κάνα δυο τρία χρόνια
αγκαλιά με το θάνατο χωρίς να τους
ταράζει ο φόβος.
Περνούσε τις τελευταίες του ώρες με
ιστορίες του αγώνα, τραγούδια και
ποιήματα. Πάντα φρέσκος, πάντα
καθαρός, πάντα έτοιμος, μοιράζοντας
το τελευταίο κομμάτι ψωμί με τους
συντρόφους, που αντί να τον παρηγορούν
τους παρηγορούσε εκείνος.
Μέρα Μαγιού τους πήρανε - διηγείται

Μιλάει ο πατέρας του Κώστα Γιαννόπουλο
(…) Για τη ζωή, τη δράση και τις
τελευταίες στιγμές του ήρωα-ποιητή,
μιλάει ο πατέρας του, Παναγιώτης
Γιαννόπουλος, εξηντάχρονος γέρος,
εξόριστος στον Αη-Στράτη, που τα κτήνη
της αμερικανοδουλείας τον πιάσανε τη
μέρα που πήγε να θάψει το δολοφονημένο
παιδί του.
«…Το 41 τέλειωσε το γυμνάσιο. Γράφτηκε
στα Νομικά και στην Ανώτατη Εμπορική.
Μια μέρα, ήμουνα τότε στο Βοσποβάτο
της Ιταλίας, παίρνω ένα γράμμα: ‘Πατέρα,
μούγραφε, μες στο σκοτάδι το βαρύ που
μας πλακώνει αρχίζει να φέγγει ένα φως…’
Κατάλαβα!
Αρματωμένος με τους 20 Απρίληδες του,
αλώνιζε ο Κωστάκης την καταχτημένη
Αθήνα, φορτωμένος πότε ντουφέκια για
τους αντάρτες, πότε χειροβομβίδες για τα
γερμανικά φυλάκια, παράνομο τύπο για το
λαό της Αθήνας. Όσοι τον γνώρισαν έχουν
να λένε. Πάντα έτοιμος, πάντα πρώτος. Δεν
λογάριαζε κόπους. Δε δείλιασε μπροστά
στον κίνδυνο. Έγραφε τα τραγούδια του
τις νύχτες στους τοίχους των σπιτιών
της Αθήνας και τα ακομπανιάριζε με τ’
αυτόματα.
Κι ύστερα… συνηθισμένη ιστορία. Η
κατηγορία, η καταδίκη του Κώστα. Τον
πιάσανε αμέσως ύστερα από τη Βάρκιζα,
στις πρώτες του Μάρτη το 1945. Τον
κατηγορήσανε ότι είχε επιτάξει κάτι
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ποδήλατα στην κατοχή. ‘Λεηλασίες’
έλεγε το κατηγορητήριο. Ύστερα όταν
αμνηστευτήκανε οι λεηλασίες, του
παρουσιάσανε μήνυση για φόνο. Κάποιος
τον ‘άκουσε’ να λέει πως ‘απόψε θα γίνουν
συλλήψεις’. Και δυο-τρεις άλλοι ‘ακούσανε
να λέει σε κάποιον, ότι είπε ο Κώστας πως
απόψε θα γίνουν συλλήψεις’!
Η δίκη έγινε στο δεύτερο κακουργιοδικείο
Αθηνών στις 12 του Ιούλη 1946. Ο
Κωσταντίνος Γιαννόπουλος (ή Κούλης)
και ο Μιχαήλ Οικονόμου δικάστηκαν σε
θάνατο. Για τον Κωστάκη η ετυμηγορία
των ενόρκων ήταν: 6 ένοχος, 4 αθώος.
Ύστερα από τη δίκη τον πήγανε στην
Αίγινα.
Πήγαινα και τον έβλεπα κάθε 15 μέρες.
Η κακομοίρα η μητέρα του, δεν είχε
ταυτότητα και δεν την άφηναν να πάει.
Ερχότανε στο επισκεπτήριο, καθαρός,
χτενισμένος, γελαστός. Πώς σηκώνεις το
κεφάλι σου και βλέπεις έναν που στέκεται
ψηλά; Έτσι τους έβλεπα κι εγώ. Τώρα που
τους σκέφτομαι, ξέρεις τι λέω; Φαίνεται
πως το είχαν καταλάβει πως δε θα τους
άφηναν για να ζήσουν και βάλθηκαν να μας
αφήσουν μια καλή ανάμνηση… Θυμούμαι
την τελευταία φορά που είχα πάει… όπως
πάντα… Αμίλητος. Σαν να μας έλεγε
κάποιος πως ήταν η τελευταία φορά που
βλεπόμαστε… Ύστερα γύρισε κι έφυγε…
Την τρίτη του Πάσχα, το βράδυ, πήραν
από την Αίγινα 35 και τους απομόνωσαν,
μαζί και ο Κώστας. Την Πέμπτη το πρωί
εκτέλεσαν τους πρώτους 18. Ύστερα
από την εκτέλεση της πρώτης ομάδας
περιμένοντας τη σειρά τους έγραψε ο
Κώστας το ‘Τελευταίο τραγούδι’.
Τούτα τα χρόνια μπορεί να συνάντησες
μελλοθάνατους σε κάποιο κρατητήριο.
Είναι τόσο πολλοί οι μελλοθάνατοι. Περνά
χιλιάδες κόσμος από τα κρατητήρια κάθε
μέρα, που δεν είναι απίθανο… Κοιμότανε
δυο-τρία χρόνια κάθε βράδυ αγκαλιά με το
θάνατο. Κι όμως δεν τους ταράζει ο φόβος.
Περνούνε τις τελευταίες τους ώρες με
ιστορίες από τον αγώνα. Τραγουδάνε και
γράφουνε ποιήματα. Τρώνε καλύτερα από
τις άλλες φορές τον τελευταίο τους δείπνο,
μοιράζουνε τα ρούχα τους σ’ αυτούς που
μένουν, κι όταν τα ξημερώματα χτυπήσει
ο φύλακας την πόρτα και ακούνε τα βαριά

βήματα του αποσπάσματος στο διάδρομο,
βγαίνουν έτοιμοι, πλυμένοι, χτενισμένοι,
γελαστοί…
Την άλλη μέρα Παρασκευή 7 Μάη, πήρανε
και τους υπόλοιπους 17. Βγήκανε ντυμένοι,
στολισμένοι, όμορφοι… Τους στήσανε σε
μια μάντρα. Κάτω από το νεκροταφείο
της Αίγινας. Μίλησε στο απόσπασμα ο
Κωστάκης μου – Για τη Λευτεριά, την
Ειρήνη και την Ελλάδα… Μούπανε πως
έπεσε τελευταίος ο δικός μου και άλλος
ένας από την Ελευσίνα… Ύστερα…
πετάξανε τα κομματιασμένα κορμιά τους
στο αυτοκίνητο και τα ρίξανε σ’ ένα κοινό
τάφο σε μια άκρη, στο νεκροταφείο…
Εμείς το μάθαμε από τα ‘Νέα’ την ίδια
μέρα το απόγευμα… Πήρα την αδερφή
και εξαδέρφη του και πήγαμε… Πήγαμε
πρώτα στη φυλακή. Μας δώσανε τα
πράγματά του και μας παρηγορήσανε οι
φίλοι του. ‘Ήτανε ο καλύτερός μας’ μου
είπανε. Πήγαμε στον τάφο, ρίξαμε χώμα,
τους συγυρίσαμε. Μαζέψαμε γύρω-γύρω
πέτρες, τις ασβεστώσαμε και κάναμε έναν
πρόχειρο σταυρό. Πήγαμε στον τόπο της
εκτέλεσης… Το αίμα στη ρίζα του τοίχου
μαύρο… πηχτό… Βρήκα ένα κομμάτι
κόκκαλο, το πήρα και το φύλαξα σε μια
άκρη… να ξαναγυρίσω αργότερα να το
πάρω… Δεν πρόλαβα γιατί ύστερα από
λίγο με πιάσανε και μένα… Ποιος ξέρει
μπορεί νάταν του Κωστάκη μου και ο
τοίχος ήταν κατατρυπημένος από τις
σφαίρες»…
Έτσι τελειώνει ο πατέρας του Κ.
Γιαννόπουλου, την αφήγηση για το γιο του.
(ΒΑΣΙΛΗ ΠΗΓΗ, αποσπάσματα από το
βιβλίο «Μορφές Ηρώων», Εκδοτικό Νέα
Ελλάδα, 1953)
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Πρωί! Το πρώτο μήνυμα: τ’ ορνίθι, νάτο! λάλησε.
Κι απ’ τις καρδιές ροδίνισε το φως. Η νύχτα πάει.
Σαν πέπλο αχνό το σύννεφο στους ουρανούς
εκύλησε
μαύρο και πίσω ολόχαρη η αυγούλα ροδοσκάει..
Του ήλιου το φως δε φαίνεται ακόμα στον
ορίζοντα.
Μα θα φανεί. Αδέρφια μου, το ρόδισμα θα δούμε
μόνο της αυγής, που ξέφυγε από τα νέφη τα
μουντά.

Μονάχα αυγή. Του ήλιου το φως εμείς δε θα
χαρούμε.
Άκου… μακριά αντιλάλησε το πρωϊνό εγερτήριο,
σα σάλπισμα που απ’ την καρδιά της γης μας λες
χουμάει,
και σε καλεί στο πάλεμα σε μέγα θυσιαστήριο.
Και να η ζωή, και μέσα σου κόσμους τρανούς
ξυπνάει.
Ξυπνάει ο νους, ξυπνάει η καρδιά κι όλα μαζί μου
ξύπνησαν,
κι αλαφρωμένα κι άγρια μεσ’ στη φωτιά χυθήκαν,
και της ζωής το νόημα με μιας εκεί κοινώνησαν.
Τ’ ώριο κρασί, το αψύ κρασί, στερνή βολά
γευτήκαν,
σαν άτια που τους χείμαρρους του αίματος
μυρίσανε
κι άγρια και πολεμόχαρα ορθοπηδούν στη βία των.
Έτσι οι καρδιές φτερώθηκαν και κατά μπρος
χυμήσανε
μ’ άγρια κραυγή, τραχιά κραυγή ενάντια των
θανάτων.
Άγρια κραυγή σα βόγγημα του σίφουνα η κραυγή
μας
έσυρε τη μακρόσυρτη φωτιά της και στη γη μας.
Αδέρφια, μπρος να σύρουμε τρανό χορό πασίχαρο,
που πρώτες-πρώτες χόρεψαν οι κόρες του
Ζαλόγγου,
κι αν πέρασε τόσος καιρός, ν’ ακούω το βήμα τους
θαρρώ
στ’ αγέρα τα στενάγματα, στο βόγγημα του λόγγου
Διάπλατα νιότη, τίναξε φτερά και σήκωσέ μας,
τέτοιοι ουρανοί, βαθιοί ουρανοί, δεν είδαμε ποτέ
μας.
Ω! τώρα πια δεν είμαστε οι ανήμποροι κι αδύναμοι
κι ούτε ένα σφίξιμο κανείς δε νοιώθει στην καρδιά
του.
Γυρτός κανείς, δειλός κανείς, μονάχα
ψηλομέτωποι,
Αγέρωχοι ανοίγουμε τα κάστρα του θανάτου.
Κι έτσι σεμνοί κι αγέρωχοι με μια καρδιά και
δύναμη
τα κάστρα του γκρεμίσαμε και σαν αητοί περνάμε.
Κι αφού στη φλόγα λιώσαμε κι όλοι μας σβήσαν
οι καημοί,
να, με τον ίδιο θάνατο, το θάνατο πατάμε.

Πεσόντες στον Εμφύλιο Πόλεμο από το χωριό Νεστόριο Καστοριάς (1946-1949), από το «Έπεσαν για τη
Ζωή», τόμους 7α -7ζ και 8, έκδοση ΚΕ ΚΚΕ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα:
1.
Αντωνιάδης Αντώνης του Γιάννη και της Παρασκευής. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Σκοτώθηκε στην περιοχή Νεστορίου
από νάρκη του κυβερνητικού στρατού.
2.
Αντωνιάδης Θεόδωρος του Θωμά. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.

16

Καλημέρα 4

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΗΚΟΣ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Σκοτώθηκε στις 9 Μάη 1947 στη Βόλια Νεστορίου.
3.
Βάγια Ελεονώρα του Χαρίλαου και της Κωνσταντίνας. Γεννήθηκε το 1926 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ.
ΕΠΟΝίτισσα. Για την αντιστασιακή δράση της καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και στις 11-2-47 κατατάχτηκε στο
ΔΣΕ. Υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα και διακρίθηκε επανειλημμένα για την παλληκαριά της. Στις 13-3-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός
υγειονομικού. Αναδείχτηκε τμηματάρχης του Γενικού Νοσοκομείου του ΓΑ του ΔΣΕ. Έπεσε ηρωικά μαχόμενη στις 26 Αυγούστου
1949 στο Γράμμο.
4.
Βαρβαλάς Δημήτρης του Γιώργου και της Κωνσταντίνας. Γεννήθηκε το 1927 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ.
ΕΠΟΝίτης. Στις 15-6-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαθητής της Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου. Σκοτώθηκε στις 12
Απρίλη του 1949 στο ύψωμα Ταμπούρι Φούρκας Κόνιτσας. Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 28-7-49).
5.
Βραντσής Κώστας από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα
του Αρχηγείου Βίτσι. Σκοτώθηκε στις 9 Νοέμβρη 1946 στη Σφήκα Πρέσπας, όταν το τμήμα του αιφνιδιάστηκε από εχθρικό απόσπασμα.
6.
Γιώρε Ανδρομάχη του Βασίλη και της Κατερίνας. Γεννήθηκε το 1930 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα. Μέλος του
ΚΚΕ. Στις 15-10-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νοσοκόμων. Στις 26-10-48 τοποθετήθηκε νοσοκόμα στη
ΣΑΓΑ. Έπεσε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο ύψωμα Ταμπούρι Φούρκας στις 8 Απρίλη 1949. Ανθυπολοχαγός Υγειονομικής
Υπηρεσίας τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 22-5-49).
7.
Γιώρε ή Γιώρη Στεργιανή του Παντελή και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1927 στο Νεστόριο. ΕΠΟΝίτισσα και μέλος του
Εφεδρικού ΕΛΑΣ στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Μέλος του ΚΚΕ. Το 1946 εξορίστηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για την
αντιστασιακή δράση της. Μόλις απολύθηκε από την εξορία, στις 30-5-47, κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ήταν μαθήτρια της ΣΑΓΑ στην Στ’
Σειρά. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο ύψωμα του Κάντσικου Κόνιτσας στις 2 Απρίλη 1949. Υπολοχαγός πεζικού
τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 28-7-49).
8.
Γιώρες Κώστας του Παντελή και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1912 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 22-1047. Υπηρετούσε στο 601 Τάγμα
της 14ης Ταξιαρχίας. Έπεσε στο ύψωμα Κούλα στο Βίτσι σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στις 23 Οκτώβρη 1948.
9.
Γκούτσος ή Γούτσας Ηλίας του Μιχάλη και Αικατερίνης. Γεννήθηκε στο Νεστόριο Καστοριάς. Κάτοικος του χωριού
Περδίκκας Κοζάνης. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Στις 20-10-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής
στα τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Σκοτώθηκε στις 17 Νοέμβρη 1947 στο Βράχο Νεστορίου.
10.
Δήγκα Νίκη από το Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ και της ΕΠΟΝ. Το μεταβαρκιζιανό καθεστώς την εξόρισε στη
Μεσοποταμία. Δραπέτευσε και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αναδείχτηκε διοικητής λόχου. Στη μάχη της Φλώρινας (12-2-49) περικυκλώθηκε
και για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού, αυτοκτόνησε.
11.
Δημήρκος Γιάννης του Μιχάλη και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1925 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ.
Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για τα φρονήματά του και το Μάρτη του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στην Ήπειρο το 1947.
12.
Δημίρτος Γιάννης του Μιχάλη και της Αθηνάς από το Νεστόριο. Μαχητής του Αρχηγείου Γράμμου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
τον Οκτώβρη 1947 στη Μάχη του Μετσόβου. (Μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με αριθ. 11)
13.
Δημόπουλος Θανάσης του Γιάννη από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 21 Σεπτέμβρη 1948 στη
μάχη του Πλατύδρομου.
14.
Ζάρας Ανδρέας του Παναγιώτη. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε την 1η
Αυγούστου 1948 στο ύψωμα Ταμπούρι του Σμόλικα.
15.
Ζιάρας Ανδρέας του Παντελή και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1931 στο Νεστόριο. Αετόπουλο-ΕΠΟΝίτης. Γρήγορα,
σωστά εκτελούσε τις αποστολές που του ανέθετε το Γραφείο της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ Νεστορίου. Το 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Έπεσε στο Γράμμο το 1948. (Μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με Νο 14)
16.
Κάδρα Νίκη (Ανδρονίκη) του Γιάννη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 190 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα. Την
1-10-47κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μέλος του ΚΚΕ. Απόφοιτη της Σχολής Νοσοκόμων. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία. Στις 2-8-49
της απονεμήθη το παράσημο «Ηλέκτρα». Έπεσε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό τη νύχτα της 28-28 Αυγούστου 1949 στο ύψωμα
Τρία Αυγά της Πυρσόγιαννης Γράμμου.
17.
Κάδρας Γιάννης του Πέτρου και της Ροζαλίας (Γρόζδας). Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1901. Αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης. Τροφοδότης, σύνδεσμός του ΔΣΕ. Το 1947 έπεσε σε ενέδρα του κυβερνητικού στρατού στο Νεστόριο και
σκοτώθηκε.
18.
Κακκάνης ή Κανάκης Βαγγέλης. Μαχητής του 539 Τάγματος της 107ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 10 Απρίλη
1948 στη μάχη Νεστορίου Καστοριάς. Λοχίας τιμημένος νεκρός (Η.Δ. 107ης Ταξιαρχίας στις 9-5-48).
19.
Καλαπούτης Χρήστος του Κώστα και της Θεοδώρας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1923. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Μέλος του ΚΚΕ. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό
καθεστώς για την αντιστασιακή δράση του και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 9 Νοέμβρη 1946 σε μάχη με απόσπασμα
Χωροφυλακής στη Σφήκα Πρέσπας.
20.
Καλογιάννη Πολυξένη του Παντελή και της Ευτυχίας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Για την αντιστασιακή δράση της καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό
καθεστώς και στις 14-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αποφοίτησε από τη σχολή ομαδαρχών του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου και ήταν
ομαδάρχισσα. Σκοτώθηκε την 1η Ιούνη 1947 στη Βίγλα Φλώρινας από εχθρικό πυροβολικό.
21.
Καλογιάννης Γιάννης (ή Θανάσης) του Παντελή και της Ευτυχίας. Γεννήθηκε το 1918 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κτίστης.
Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ και ονομάστηκε υπολοχαγός από την ΠΕΕΑ.
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Καταδιώχτηκε και φυλακίστηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς. Στις 7-8-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υποδιοικητής του 540 Τάγματος
του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Έπεστε στη μάχη Κοπάντζα-Νεστορίου με κυβερνητικές δυνάμεις από βλήμα όλμου στις 16 Νοέμβρη
1947. Με το από 4-7-48 Διάταγμα της ΠΔΚ ονομάστηκε ταγματάρχης πεζικού τιμημένος νεκρός.
22.
Καλογιάννης Ζήσης του Παύλου και της Θωμαής. Γεννήθηκε το 1918 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΕΑΜ στην
περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Το 1948 πάτησε νάρκη του κυβερνητικού στρατού και σκοτώθηκε.
23.
Καλογιάννης Κοσμάς του Θανάση και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1918 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κτίστης. Μέλος του
ΚΚΕ. Στην Κατοχή φυλακίστηκε από τους Ιταλούς και όταν αποφυλακίστηκε κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ. Υπηρετούσε στα τμήματα του
ΔΣΕ του Αρχηγείου Βίτσι. Σκοτώθηκε στις 5 Μάρτη του 1947 στην Τσούκα Καστοριάς.
24.
Καρακάσης Μιχάλης του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1918 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΕΑΜ στα
χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Το 1948 πάτησε νάρκη του κυβερνητικού στρατού και σκοτώθηκε.
25.
Κάτσιος (;) Από το Νεστόριο Καστοριάς. Σκοτώθηκε από νάρκη του κυβερνητικού στρατού το 1948.
26.
Κολιγιάννη Θεοδώρα. Από το Νεστόριο Καστοριάς. 25 χρόνων. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το Μάη 1947 στη Βίγλα, στο Βίτσι.
27.
Κουτόπουλος Ζήσης του Δημήτρη και της Πετρούλας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής Μονάδας πυροβολικού του
ΔΣΕ στο Βίτσι. Σκοτώθηκε στις 26 Μάρτη 1949 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, κτυπημένος από αεροπλάνο.
28.
Κυριακίδου Ευγενία του Δαμιανού. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Μέλος του ΚΚΕ.
Ανθυπολοχαγός πεζικού της Β’ Σειράς της ΣΑΓΑ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη 1949 στα Καστανοχώρια.
29.
Κυριάκου ή Κυριακίδου Ευγενία του Δαμιανού και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στο Νεστόριο Καστοριάς. Στην Κατοχή κλείστηκε
στις φυλακές «Αβέρωφ» για αρκετό διάστημα. Μετά την αποφυλάκισή της υπηρέτησε στον ΕΛΑΣ. Στέλεχος της ΕΠΟΝ. Κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ τον Οκτώβρη 1947 και ήταν ΠΕ διμοιρίας στην 107η και 103η Ταξιαρχία. Αποφοίτησε από τη Σχόλη ΠΕΠΥ κα ονομάστηκε
ανθυπολοχαγός ΠΕ. Υπηρετούσε στην Ομάδα Πολιτικών Επιτρόπων Νεστορίου-Καστοριάς. Σκοτώθηκε στο Καστανοχώρι το
Δεκέμβρη 1949. Οι μοναρχοφασιστές τις έκοψαν το κεφάλι και το διαπόμπευσαν. (τ ίδιο πρόσωπο με 28;)
30.
Κυρκόπουλος Κώστας του Βαγγέλη και της Πανάγιως. Γεννήθηκε το 1915 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Το Δεκέμβρη του 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1948 στις μάχες του Γράμμου.
31.
Κυρκόπουλος Ματθαίος του Βαγγέλη και της Πανάγιως. Γεννήθηκε το 1917 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Την 1-9-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αποφοίτησε από
την Α’ Σειρά της ΣΑΓΑ και στις 28-12-1947 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Στις 29-1-49 προήχθη σε υπολοχαγό. Σκοτώθηκε
στις 11 Αυγούστου του 1949 στη μάχη Τσούκας Λέσιτς του Βίτσι.
32.
Λαζόπουλος Παντελής του Ζήση και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1925 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Την άνοιξη του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Έπεσε στις μάχες του 1949 στο Βίτσι.
33.
Λιάμος Θανάσης του Παντελή και της Πετρούλας. Γεννήθηκε το 1913 στο Νεστόριο Καστοριάς. Πήρε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Μέλος του ΚΚΕ. Υπηρετούσε με το βαθμό του
επιλοχία στο ΙΙΙ Τάγμα της 108ης Ταξιαρχίας. Τραυματίστηκε βαριά σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο ύψωμα Μπίκοβικ, στο
Βίτσι και υπέκυψε στα τραύματά του στο σταθμό της Α’ Χειρουργικής Ομάδας στις 3 Δεκέμβρη του 1948.
34.
Λιάμος Μιχάλης του Παπαβασίλη και της Χρυσάνθης. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από
τις γραμμές του ΕΑΜ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Μέλος του ΚΕ. Κρατούσε σύνδεση με τις οργανώσεις και του ΔΣΕ για τροφοδοσία
και πληροφορίες. Πιάστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και εκτελέστηκε στην Καστοριά το Φλεβάρη του 1948.
35.
Λιάμος Χρήστος του Βασίλη και της Χρυσάνθης. Γεννήθηκε το 1923 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κτίστης. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 10-2-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Ομαδάρχης, με το βαθμό του λοχία, στα τμήματα της 8ης Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 2 Μάρτη του 1948 στο Τσοροβίτσι Μουργκάνας.
Οι μοναρχοφασίστες του έκοψαν το κεφάλι και το διαπόμπευσαν.
36.
Λιάμος Χρήστος του Παπαβασίλη και της Χρυσούλας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Πολιτικός Επίτροπος διμοιρίας στα τμήματα του Αρχηγείου Ηπείρου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη της Κόνιτσας στις 25 Δεκέμβρη
του 1947.
37.
Λιόντος Βασίλης του Νίκου και της Αθηνάς. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Εργάτης. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στα Πατώματα Γράμμου.
38.
Λιόντος Νίκος. Γεννήθηκε το 1928 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΑνταρτοΕΠΟΝίτης του ΕΛΑΣ στα χρόνια της Κατοχής.
Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Βίτσι.
39.
Μάκος Χρήστος του Βασίλη. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του Αρχηγείου Ηπείρου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 2
Μάρτη 1948 στην τοποθεσία Τσιροβίτσι Μουργκάνας.
40.
Μάλλιος Παναγιώτης του Παντελή κι της Αφροδίτης. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το
Γενάρη 1948.
41.
Μάνος Θανάσης του Παντελή. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Επιλοχίας του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε
το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Λέσιτς, στο Βίτσι.
42.
Μαρκοπούλου Αικατερίνη του Μιχάλη και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 1928 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα.
Μέλος του ΚΚΕ. Στις 12-3-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Τραυματίστηκε δυο φορές (-7-48 και 10-9-48). Υπηρετούσε στην 102 Ταξιαρχία.
Σκοτώθηκε σε δυστύχημα από απροσεξία στο Βίτσι, τον Αύγουστο του 1949.
43.
Μαρκοπούλου Αναστασία του Μιχάλη και της Κυράτσας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα. Μέλος του ΚΚΕ. Το
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1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό την 1η Σεπτέμβρη 1948
στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
44.
Μαρκόπουλου Δήμητρα του Φώτη από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη στη διάρκεια του
Εμφυλίου Πολέμου.
45.
Μπέλος Λούκας του Ανδρέα και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1927 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Στην
Κατοχή υπηρέτησε τον ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 539 Τάγμα της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 19 Απρίλη
1948 στα αντερείσματα του υψώματος Μπούφι Νεστορίου.
46.
Μπέλου Ευδοξία του Ανδρέα και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στο Νεστόριο Καστοριάς το 1928. ΕΠΟΝίτισσα. Μέλος
του ΚΚΕ. Στις 3-9-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στη θέση Καστανιά Νεστορίου στις 30
Δεκέμβρη 1947.
47.
Μπούνης Λάμπρος. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη στη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου.
48.
Μπούνης Παύλος του Στυλιανού. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Σκοτώθηκε σε μάχη στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
49.
Ντίνκος Δαμιανός του Παντελή και της Κυράνως. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη στο
Γράμμο το 1947.
50.
Ντίγκας Παύλος από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη του 1949 στη μάχη της
Φλώρινας.
51.
Ντίγκου ή Ντίνκου Ανδρονίκης του Δαμιανού και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1927 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα.
Μέλος του ΚΚΕ. Στις 9-5-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στην μάχη της Φλώρινα στις 12
Φλεβάρη του 1949.
52.
Ντουβαλίδης Ανδρέας του Πασχάλη και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 192 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Στην
Κατοχή οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και υπηρέτησε στον Εφεδρικό ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Γράμμο.
53.
Ντουβαλίδης Γιώργος του Αχιλλέα. Γεννήθηκε το 1929 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής του ΔΣΕ.
Νοσοκόμος στα τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Σκοτώθηκε στις 25 Ιούλη 1947 στη μάχη των Γρεβενών.
54.
Ντουβαλίδης Παντελής του Μιχάλη. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ.
Υπηρετούσε στα τμήματα της 670 Μονάδας. Σκοτώθηκε από νάρκη στη θέση Βόλια Γράμμου τον Αύγουστο του 1948.
55.
Ντουβαλίδης Παντελής του Ναούμ και της Κυράτσας (ψευδώνυμο Καραμήτρος). Γεννήθηκε το 1922 στο Νεστόριο Καστοριάς.
Σοφέρ. Το 1941 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ και στη συνέχεια στο ΚΚΕ. Στην Κατοχή ήταν αντάρτης του ΕΛΑΣ. Ανθυπολοχαγός της
Σχολής του ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 25-9-46. Διοικητής λόχου στη 18η Ταξιαρχία. Έπεσε στις 2 Σεπτέμβρη του 1948 στο
ύψωμα Κλέστινα στο Μάλι-Μάδι του Βίτσι από βλήμα όλμου. Ταγματάρχης πεζικού, τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 4-11-48).
56.
Ντουβαλίδου ή Δουβαλίδου Αφροδίτη του Νίκου και της Κατερίνας (ψευδ. Φλόγα). Γεννήθηκε το 1926 στη Δράμα. Κάτοικος
Νεστορίου Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Στις 1410-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην Α’ Σειρά της ΣΑΓΑ και στις 28-12-47 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Ήταν ΠΕ
λόχου στο 589 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Έπεσε στη μάχη του Μπίκοβικ, στο Βίτσι στις 11 Νοέμβρη 1948. Ταγματάρχης πεζικού
τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 13-12-48)
57.
Πάντου Αθηνά του Νίκου και της Αθηνάς. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Σκοτώθηκε
από νάρκη το 1947 στο Νεστόριο.
58.
Παπαδημητρίου Θωμάς του Κοσμά και της Κυράτσας (ψευδώνυμο Τσολιάς). Γεννήθηκε το 1921 στο Νεστόριο Καστοριάς.
Μαραγκός. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 10-7-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 28-12-47 ονομάστηκε υπολοχαγός πεζικού και στις 22-349 πήρε το βαθμό του λοχαγού πεζικού. Έπεσε στον Προφήτη Ηλία Οξυάς Γράμμου στις 10 Απρίλη 1949. Ταγματάρχης πεζικού
τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 22-4-49).
59.
Παπαπέτρου Μαρίκα του Στέργιου και της Αναστασίας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. 18 χρόνων. Μαχήτρια της 103ης
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη του 1948 στο Βίτσι.
60.
Παπαρίζος Παντελής του Λεωνίδα και της Ανδρονίκης (ψευδώνυμο Λαοκράτης). Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς.
Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Υπηρετούσε στα τμήματα της 1ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό
στρατό στο ύψωμα Ταμπούρι Σμόλικα.
61.
Παπατέρπου Μαρίκα του Στέργιου και της Αναστασίας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτισσα. Στο ΔΣΕ κατατάχθηκε
την 1-11-1947. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας. Έπεσε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό την 1η Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα ΜάλιΜάδι στο Βίτσι.
62.
Πασπελής Βαγγέλης του Ζήση. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1906. Διμοιρίτης στην 8η Μεραρχία του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στις 25 Μάη 1948 στο ύψωμα του χωριού Μάζι Γιαννίνων.
63.
Πάσχος (Φιλιππίδης) Αλέκος του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1917 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε το 1946. Υπηρέτησε στη 14η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στη μάχη
στα Πατώματα Γράμμου στις 11 Απρίλη 1949. Ονομάστηκε τιμητικά λοχαγός πεζικούς.
64.
Πάσχος Θανάσης. Από το Νεστόριο Καστοριάς. 32 χρόνων. ΠΕ διμοιρίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947 στο Βίτσι.
65.
Πάσχος Θανάσης του Κοσμά και της Θωμαής. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Εργάτης Μέλος του ΚΚΕ.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Στις 18-8-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διοικητής
λόχου στο 588 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 19 Απρίλη 1948 στη θέση Γορίτσα του Γράμμου.
66.
Πάσχος Κώστας του Φώτη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1928 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Το Μάρτη του
1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Στις 25 Ιούλη του 1947 πιάστηκε αιχμάλωτος
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από τον κυβερνητικό στρατό στη μάχη των Γρεβενών. Καταδικάστηκε σε θάνατο από το Στρατοδικείο Κοζάνης και εκτελέστηκε στις
18 Αυγούστου του ίδιου χρόνου (1947).
67.
Πάσχος Μιχάλης του Ναούμ και της Κυράτσας. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1926. Πήρε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου.
Σκοτώθηκε στη μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στην περιοχή Γρεβενών τον Αύγουστο του 1947.
68.
Πάσχος Χρήστος του Νίκου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Σκοτώθηκε από αδέσποτο βλήμα όλμου του
ΔΣΕ στο χωριό του.
69.
Πάσχου Ερμιόνη του Γιώργου. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχήτρια της 8ης Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 12
Οκτώβρη 1948.
70.
Πατσελής Βαγγέλης του Ζήση (ψευδώνυμο Μπρέντας). Γεννήθηκε το 1918 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κτίστης. Μέλος του
ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Διωκόμενος από το μεταβαρκιζιανό κράτος και παρακράτος, κατέφυγε στο βουνό, στις
ΟΔΕΚ. Την 1-3-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 8η Μεραρχία. Σκοτώθηκε στις 26 Ιούνη 1948
στις μάχες Μάξιας-Πωγωνίου. Λοχαγός τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 8-10-48).
71.
Πατσίλης Βαγγέλης του Ζήση (ψευδώνυμο Μπρέντας). Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην Ήπειρο στις 26 Γενάρη 1948.
72.
Πίτη Κυράτσας; Του Θεοδώρου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για την
αντιστασιακή δράση της και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στον Άγιο Γερμανό Φλώρινας στις
20 Οκτώβρη 1949.
73.
Πίτης Ζήσης του Θεοδώρου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 190 στο Νεστόριο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής του ΔΣΕ
στα τμήματα του Αρχηγείου Γράμμου. Σκοτώθηκε στην Κοτύλη Καστοριάς στις 8 Μάρτη 1947.
74.
Πλιάσκας Κώστας του Φώτη και της Βασιλικής. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις
γραμμές του ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
75.
Πούλος Στέφανος του Θανάση. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής της 107ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20
Ιούλη 1947 στο χωριό του.
76.
Ράδος Λεωνίδας του Αριστείδη και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 190 στο Νεστόριο Καστοριάς. Σιδηρουργός. ΕΠΟΝίτης.
Μέλος του ΚΚΕ. Στις 6-2-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ασυρματιστής με το βαθμό του ανθυπολοχαγού στο Κέντρο Πληροφοριών του
Γενικού Αρχηγείου. Τον Ιούλη 1949 στη Νεάπολη Γρεβενών, σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό, τραυματίστηκε βαριά και πιάστηκε
αιχμάλωτος. Υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της Φλώρινας.
77.
Ράδος Χρήστος ή Χριστόφορος του Αριστείδη και της Αγγελικής. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1927. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές τις ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Μέλος του ΚΚΕ. Μαχητής του ΔΣΕ. Ασυρματιστής και
κρυπτογράφος. Έπεσε το καλοκαίρι του 1949 στις μάχες του Γράμμου.
78.
Ροδογοσλής Θεόδωρος του Γιάννη. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Την άνοιξη του 1947
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον ίδιο χρόνο σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο ύψωμα Αμμούδα του Γράμμου.
79.
Σαμαράς Απόστολος του Λάζαρου και της Βασιλικής. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1022. Εργάτης. Μέλος
του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Για την αντιστασιακή δράση
του καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ στις 26-7-46. Φοίτησε στη ΣΑΓΑ και στις 28-12-47
ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Στις 18-8-48 προήχθη σε υπολοχαγό πεζικού. Πήρε μέρος σε 80 μάχες. Ήταν διοικητής λόχου
στην 132 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε σε με τον κυβερνητικό στρατό στο Καβακλί Σερρών στις 22 Οκτώβρη 1948.
80.
Σκόρλος Δημήτρης. Από το Νεστόριο Καστοριάς. 25 χρόνων. Διμοιρίτης στο Αρχηγείο Πάικου-Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη στο Καϊμακτσαλάν.
81.
Σκόρνου Θεοδώρα του Θανάση και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1023 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ και της
ΕΠΟΝ. Στις 14-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Ανθυπολοχαγός της Β’ Σειράς της ΣΑΓΑ. ΠΕ Λόχου στην 103 Ταξιαρχία. Έπεσε στις 12 Ιούλη 1948 στις επιχειρήσεις Γράμμου, στα
υψώματα Ζούζουλης. Με το από 21-9-48 Διάταγμα της ΠΔΚ προήχθη σε λοχαγό πεζικού τιμημένη νεκρή.
82.
Σκόρνου Ζωίτσα του Βασίλη και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 1930 στο Νεστόριο Καστοριάς. Την 1-10-47 κατατάχτηκε στο
ΔΣΕ. Το Δεκέμβρη 1948 ονομάστηκε λοχίας. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία. Στις 10-1-49 πήρε έπαινο γιατί στη μάχη της Νάουσας
απέκρουσε εχθρική επίθεση.
83.
Στεφόπουλος Μιλτιάδης του Αργύρη και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1929 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κάτοικος του χωριού
Στενά Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 15-8-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 21-9-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός
πεζικού. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη του 1949 στη μάχη της Φλώρινας.
84.
Στόικος Ζήσης του Παντελή και της Χρυσάνθης. Γεννήθηκε το 1922 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κάτοικος του χωριού
Μυλότοπος Πέλλας. Βοηθός σοφέρ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Μέλος του ΚΚΕ. Την 1-9-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην
Γ’ Σειρά της ΣΑΓΑ και στις 25—48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Υπηρετούσε στο Ι Τάγμα Μηχανικού. Σκοτώθηκε στις 23
Σεπτέμβρη 1948 στον Άγιο Δημήτριο Καστοριάς. Υπολοχαγός μηχανικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 4-1-49).
85.
Στόικος Θανάσης του Παναγιώτη ή Παντελή. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κάτοικος του χωριού Π.
Μυλοπόταμος Πέλλας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 27 Απρίλη 1947 στη μάχη της Νέας Πέλλας.
86.
Στόκου Αφροδίτη του Μιχάλη. Γεννήθηκε το 1927 στο Νεστόριο Καστοριάς. Σκοτώθηκε από νάρκη του κυβερνητικού
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στρατού το 1948 στο Νεστόριο.
87.
Τεμέλκος Γιάννης του Λεωνίδα και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1915 στο Νεστόριο Καστοριάς. Μέλος του ΕΑΜ και του
ΚΚΕ. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για την αντιστασιακή δράση του και κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη. Πιάστηκε από
την αστυνομία, κατηγορήθηκε για συνεργασία με το ΔΣΕ, καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και εκτελέστηκε το 1947.
88.
Φιλινάδας Γιώργος. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
89.
Φιλιππίδης Αλέκος του Σταύρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1917 στο Νεστόριο Καστοριάς. Κτίστης. Μέλος του
ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Στις 10-846 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 23-1-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός ΠΕ. Εκπαιδευτήςδιμοιρίτης στη ΣΑΓΑ. Στις 2-3-49 τραυματίστηκε στη μάχη του Κάντσικου Κόνιτσας και αιχμαλωτίστηκε από τον εχθρό. Ύστερα
από αντεπίθεση τμήματος του ΔΣΕ απελευθερώθηκε. Στάλθηκε σε νοσοκομείο και θεραπεύτηκε. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Πατώματα
Γράμμου στις 30 Μάη 1949. Λοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα Ιούνη 1949).
90.
Φιλιππίδης Ανδρέας του Ναούμ. Γεννήθηκε το 1924 στο Νεστόριο Καστοριάς. Εργάτης. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του 30ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς
και στις 10-10-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Καπετάνιος διμοιρίας στο Τάγμα Σινιάτσικου του Αρχηγείου Βοΐου-Γράμμου. Στη μάχη στο
Βογατσικό Καστοριάς στις 22-8-47 τραυματίστηκε βαριά και υπέκυψε στις 24 Αυγούστου 1947. Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός
(Δ/γμα 4-7-48).
91.
Φιλιππίδης Αριστείδης του Παύλου και της Κυράτσας. Γεννήθηκε το 1912 στο Νεστόριο Καστοριάς. Σοφέρ. Μέλος του
ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Για την αντιστασιακή δράση του καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διμοιρίτης στα τμήματα του αρχηγείου Βίτσι. Έπεσε στο ύψωμα Κούλα, στο Βίτσι στις 12 Σεπτέμβρη 1947.
Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 1-7-48).
92.
Χατζής Παντελής του Παντελή. Από το Νεστόριο Καστοριάς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου.
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ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ;
του Ηρακλής Κακαβάνης (https://atexnos.gr/)
Στις 4 Ιουνίου του 470 π.Χ. γεννήθηκε
ο Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης. Γιος
του γλύπτη Σωφρονίσκου και της μαμής
Φαιναρέτης. Ακολούθησε στα πρώτα
χρόνια της νιότης του τα επάγγελμα του
πατέρα του. Δεν ήταν όμως καμωμένος
για μαρμαράς και γρήγορα άρχισε να
διαβάζει αφού είχε ήδη ενταχθεί στον
κύκλο του Αρχέλαου. Ο Αρχέλαος μπήκε

Ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον Σωκράτη
να λέει στην «Απολογία» του πως η
ενασχόληση με τη φιλοσοφία αποτελούσε
γι’ αυτόν θεία εντολή.
Ήταν από τους θεμελιωτές της φιλοσοφικής
διαλεκτικής, δηλαδή της εύρεσης της
αλήθειας με την υποβολή ορισμένων
ερωτήσεων και της μεθοδικής ανεύρεσης
απαντήσεων σε αυτές (το ερωτάν και το

κατά τύχη στο εργαστήριο που εργαζόταν
ο Σωκράτης και τον βρήκε να συζητάει
ζωηρά με τους άλλους εργάτες σχετικά με
το μισθό που έπρεπε να πάρει. Ο τρόπος
που υποστήριζε τα δικαιώματά του ήταν
τόσο επιδέξιος, ώστε έκανε τον Αρχέλαο
να τον πάρει στον κύκλο των μαθητών του.

αποκρίνεσθαι). Ο Κ. Μαρξ τον ονόμασε
«προσωποποίηση της φιλοσοφίας».
Ο Σωκράτης πέρασε όλη του τη ζωή με ένα
ατέλειωτο κουβεντολόι στις παλαίστρες,
στην αγορά, στα σαράφικα, συζητώντας για
το δίκαιο, την ανδρεία και την αρετή. Και
το έκανε «σαν κανένας ξιπασμένος άγουρος

Καλημέρα 4

νεανίας» με την προσποίηση πως δεν το
ξέρει και προσπαθεί να το «ξεγεννήσει».
Και αναρωτιέται ο Επίκουρος, που
απαιτούσε από το ρήτορα να είναι σαφής
και συγκεκριμένος: «Μα είναι σωστό ένας
ολόκληρος άνδρας, να παίρνει πόζες, να
χειρονομεί, να μορφάζει, να αραδιάζει
φράσεις και σχήματα θέλοντας να
αποδείξει τα αναπόδεικτα». Πιο καυστικός
ο Κολώτης, μαθητής του Επίκουρου,
έχοντας στόχο την περιφρόνηση του
Σωκράτη για τις αισθήσεις και τις φυσικές
επιστήμες: «Πώς γνωρίζεις ότι το φαΐ είναι
φαΐ, το πανωφόρι πανωφόρι και πώς να
φυλάγεσαι από φίδια και λύκους».
Ο Σωκράτης, που παρουσιάζει ο σύγχρονός
του Αριστοφάνης στις «Νεφέλες», είναι
ένας ψευτοφιλόσοφος, απατεώνας της
σκέψης και του λόγου, που ξυπόλυτος,
βρώμικος και κακομοίρης διδάσκει σε
μικρούς και μεγάλους το τέχνασμα της
αντιλογίας, «τον ήττω λόγον κρείττω
ποιείν», δηλαδή να μπορεί να παριστάνει
κανείς το άδικο για δίκαιο και το ψέμα για
αλήθεια. Ακόμη, τον δείχνει μικρολόγο
«ψυλλοφιλόσοφο» που ασχολείται με το
πόσο πηδά ο ψύλλος και μικροκλέφτη που
βουτά ένα σφαχτάρι από το βωμό.
Ο Αριστοφάνης γελοιοποιεί θεληματικά
τον Σωκράτη για να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις της κωμωδίας του, που στόχος
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της ήταν η τσουχτερή σάτιρα των ηθών του
καιρού του. Πάντως, ένα μεγάλο μέρος
από όσα καταμαρτυρεί στον Σωκράτη του
τα έλεγε όλος ο κόσμος στην αγορά.
Ο λαός αντιπαθούσε τον Σωκράτη,
γεγονός που το παραδέχεται και ο ίδιος
στην «Απολογία». Ίσως σε αυτό να είχε
συντελέσει το αλλόκοτο παρουσιαστικό
του. Οι Αθηναίοι τον έβλεπαν καθημερινά
στην αγορά, έναν κοντόχοντρο ανθρωπάκο,
μεσόκοπο, με μύτη πλατσουκωτή και
ανασηκωμένη, με μικρά μισόκλειστα
μάτια γεμάτα ειρωνεία, με παλιά τριμμένα
ρούχα, γένια και μαλλιά αχτένιστα και
ακούρευτα.

Ξημεροβραδιάζεται με τους αριστοκράτες
και τρέφει βαθιά περιφρόνηση για τους
ανθρώπους του λαού, τη δημοκρατία και
τις φυσικές επιστήμες που είναι «τέκνα του
δήμου».
Η διδασκαλία του αντανακλά τις
αντιλήψεις της αθηναϊκής ολιγαρχίας που
προσπαθεί να καταλύσει το δημοκρατικό
πολίτευμα γι’ αυτό κατηγορήθηκε πως
είναι συνωμότης και καταδικάστηκε σε
θάνατο. Υποστήριζε πως το κράτος δεν
πρέπει να το διοικούν όλοι (ο δήμος)
αλλά οι επαΐοντες (αυτοί που ξέρουν),
δηλαδή οι σοφοί και οι άριστοι. Δεν
έκρυβε τις απόψεις του ο Σωκράτης.

Εξάλλου, ο Κριτίας και ο Αλκιβιάδης, που
αιματοκύλησαν την Αθήνα, μαθητές του
ήταν – όπως και ο προδότης Ξενοφών.
Πρέπει να του αναγνωριστεί ότι
εναντιώθηκε στους ολιγαρχικούς όταν
αρνήθηκε να συλλάβει έναν δημοκρατικό
πολίτη, τον Λέοντα τον Σαλαμίνιο, και
ότι μετά την καταδίκη του προτίμησε να
πιει το κώνειο παρά να δραπετεύσει και να
παραβεί τους νόμους.
Ο Σωκράτης είχε νυμφευθεί σε μεγάλη
ηλικία την Ξανθίππη, μια γυναίκα που
έμεινε ως παράδειγμα προς αποφυγήν.(23
Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Ξανθίππη που
για τους αρχαίους ήταν …στρίγκλα.)

του γνωρίζει την Γκαλά με την οποία θα
παντρευτούν το 1917 και θ’ αποχτήσουν

του λαού της Αθήνας ο Ελυάρ γράφει τη
«Μάχη της Αθήνας»:

Πωλ Ελυάρ - αφιέρωμα
«Αφήστε μας να πάρουμε ντουφέκι κι
ενάντια θα πεθάνουμε στο θάνατο…»

Peuple roi, people desespere
tu n’ avais rien a perdre
que la liberte
Λαέ βασιλιά, λαέ απελπισμένε,
δεν είχες πια να χάσεις τίποτα
παρά τη λευτεριά σου…

«Grece, ma rose de raison» («Ελλάδα,
ρόδο του λογικού μου»): Έξι ποιήματα
του Πωλ Ελυάρ που υμνούν τον αγώνα του
ΔΣΕ, και έξι χαρακτικά της Ζιζής Μακρή,
στο λεύκωμα που κυκλοφόρησε το 1949,
σε 50 μόνο αντίτυπα, τυπωμένα στο χέρι,
από τον σπουδαίο γλύπτη Μέμο Μακρή.
Νίκος Πουρναράς (Οικοδόμος)
Το όνομα που πήρε από την οικογένειά
του ήταν Ευγένιος Αιμίλιος Πωλ Γκριντέλ,
η ανθρωπότητα όμως τον γνώρισε ως Πωλ
Ελυάρ, αναγνωρίζοντάς τον ταυτόχρονα
ως έναν από τους πιο σημαντικούς ποιητές
της.
Ο Πωλ Ελυάρ γεννήθηκε στις 14 του
Δεκέμβρη 1895 στο Σεν Ντενί, μια πόλη
κοντά στο Παρίσι. Εκεί έζησε τα παιδικά
του χρόνια. Στα 17 του όντας φοιτητής
κι έχοντας προσβληθεί από φυματίωση,
αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του
και νοσηλεύεται σε σανατόριο κοντά στο
Νταβός της Ελβετίας, μέχρι τον Φλεβάρη
του 1914. Επιστρέφοντας στην πατρίδα
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μια κόρη.
Την ίδια περίοδο δημοσιεύει τα πρώτα του
ποιήματα, ενώ γνωρίζεται με τους Αντρέ
Μπρετόν, Λουί Αραγκόν και Τριστάν
Τζαρά, με τους οποίους συμμετείχε
αρχικά στο κίνημα του ντανταϊσμού και
αργότερα του υπερρεαλισμού, απ’ το
οποίο θα αποχωρήσει το 1938.

Το ποίημα γίνεται γνωστό το 1946, όταν
ο κομμουνιστής ποιητής επισκέπτεται
την Ελλάδα μετά από πρόσκληση της
ΕΠΟΝ.
Την 1η του Ιούνη 1949 το πρακτορείο
ειδήσεων «Ελεύθερη Ελλάδα» ανακοινώνει
ότι ομάδα Γάλλων διανοουμένων και
πολιτικών με επικεφαλής τον Πωλ Ελυάρ
βρίσκεται στην περιοχή του Γράμμου.

Πωλ Ελυάρ (1895-1952)
O Πωλ Ελυάρ κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου συμμετέχει στην
Αντίσταση από τις τάξεις του Γαλλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος.
Σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου στην Ελλάδα, η δημοκρατική
Γαλλία εξέφραζε την αλληλεγγύη της
με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις
αλληλεγγύης στο Παρίσι και άλλες πόλεις,
στις οποίες ξεχώριζαν με τη δυναμική
συμμετοχή τους οι Γάλλοι διανοούμενοι
και καλλιτέχνες.
Το 1944 συγκλονισμένος από τον αγώνα
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«Σκοπός του ταξιδιού μας δεν είναι να
διαπιστώσουμε μονάχα τι κάνατε, παρά να
βοηθήσουμε τη νίκη σας διαδηλώνοντας
στον κόσμο αυτά που θα δούμε», τονίζει
ο ποιητής στον χαιρετισμό του κατά την
τελετή υποδοχή στις βουνοκορφές του
Γράμμου, του βουνού που ταυτίστηκε
όσο καμιά άλλη περιοχή με την ένδοξη
εποποιία του ΔΣΕ.
(Ο Πωλ Ελυάρ στο Γράμμο. Δίπλα του
ο Ανρί Μπασίς (φωτογραφία: Απόστολος
Μουσούρης)
Η Γαλλική αντιπροσωπεία που θα φτάσει
στην Ελεύθερη Ελλάδα μέσω Αλβανίας,
με τη συνοδεία του εκπροσώπου του
Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας
Κότσο Τζιότζιο, αποτελείται από τον
Γάλλο ποιητή Ιβ Φαρζ, πρώην υπουργό
και μέλος της μόνιμης επιτροπής του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, τον
Ζαν Μορίς Ερμάν, ηγετικό στέλεχος του
αριστερού σοσιαλιστικού κινήματος της
Γαλλίας και τον Ανρί Μπασίς, Γραμματέα
της Επιτροπής Βοήθειας για την Ελλάδα.
Παρά την επιβαρυμένη υγεία του (η
φυματίωση έχει υποτροπιάσει) ο Πωλ
Ελυάρ συνοδευόμενος από τον Πέτρο
Κόκκαλη θα «οργώσει» για μια βδομάδα
τον Γράμμο, φτάνοντας μέχρι την πρώτη
γραμμή του μετώπου, όπου με τηλεβόα

απευθύνεται στους στρατιώτες του
κυβερνητικού στρατού, θα συμμετέχει
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και θα
παρασημοφορηθεί από την ΙΧη Μεραρχία
του ΔΣΕ.
«Η νίκη που κερδίζεται μ’ αίμα και δάκρυα
θα δώσει πιο όμορφη ζωή σε όλους τους
λαούς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν
δύο στρατόπεδα, όπως και στη χώρα σας.
Κείνο που πολεμάει για τη ζωή και κείνο
που πολεμάει για θησαυρούς», θα πει στην
τελετή παρασημοφόρησης.
Μετά την επιστροφή του στη Γαλλία,
κυκλοφορούν στο Παρίσι, σ’ ένα λεύκωμα
με τίτλο «Grece, ma rose de raison»
(«Ελλάδα, ρόδο του λογικού μου») έξι
ποιήματα του Πωλ Ελυάρ που υμνούν
τον αγώνα του ΔΣΕ. Το λεύκωμα που
κυκλοφορεί σε πενήντα αντίτυπα και
διακινείται χέρι με χέρι στους κύκλους
των
Γάλλων
διανοουμένων,
είναι
εικονογραφημένο με έξι χαρακτικά της
Ζιζής Μακρή, και τυπωμένο στο χέρι, από
τον σύντροφό της, σπουδαίο γλύπτη Μέμο
Μακρή.
«Grece, ma rose de raison» – «Ελλάδα,
ρόδο του λογικού μου»: Αριστερά το
εξώφυλλο της γαλλικής έκδοσης. Δεξιά το
εξώφυλλο της ανατύπωσης στην Ελλάδα,
όπου το Z. Srnitch έχει αντικατασταθεί

από το Z. Makris (Ζιζή Μακρή)
Παρατηρώντας στο κάτω μέρος του
εξώφυλλου της πρωτότυπης έκδοσης
(αντίτυπο της οποίας βρήκαμε στο
διαδίκτυο να κοστίζει μερικές χιλιάδες
ευρώ) βλέπουμε στη θέση του δημιουργού
των εικόνων το όνομα Z. Srnitch.
Πιθανότατα πρόκειται για το πατρικό
όνομα (ή ψευδώνυμο;) της Ζιζής Μακρή,
η οποία όπως είναι γνωστό είχε γεννηθεί το
1924 στο Βελιγράδι.
Τα ποιήματα θα παρέμεναν άγνωστα
αν δεν ανατυπώνονταν στα ελληνικά, με
τίτλο «Ελλάδα, ρόδο του λογικού μου»,
σε μετάφραση της καθηγήτριας της
Ιστορίας στο Παρίσι, Ελένης ΜπιμπίκουΑντωνιάδου, σε χίλια αριθμημένα
αντίτυπα, από τις εκδόσεις «Ελληνικά
Γράμματα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του
Διονύση Βαλάση. Η ελληνική έκδοση του
λευκώματος περιλαμβάνει τα ποιήματα
και στα γαλλικά, ενώ τα γράμματα στην
ελληνική γλώσσα σχεδίασε η Μάνια
Βασιλάκη, ακολουθώντας τον αισθητικό
τρόπο χάραξης των γαλλικών γραμμάτων.
Από το λεύκωμα το ποίημα που ακολουθεί:

«Αφήστε μας να πάρουμε ντουφέκι κι ενάντια θα πεθάνουμε στο θάνατο…»
ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ
Είχαμε δώσει τα χέρια μας
και τα μάτια μας γελούσαν δίχως λόγο
με τα όπλα και με το αίμα
λυτρώστε μας από το φασισμό
Νανουρίζαμε ολάκερο το φως
και τα στήθη μας φουσκώναν γάλα
Αφήστε μας να πάρουμε ντουφέκι
να βάλουμε σημάδι τους φασίστες
Ήμασταν η πηγή και ο ποταμός
κι ωκεανός να γίνουμε όνειρό μας
Τον τρόπο μόνο δώστε μας
μην πάρουν χάρην οι φασίστες
Από τους νεκρούς μας είν’ λιγότεροι
κανένα δεν είχαν σκοτώσει οι νεκροί μας
Αγαπιόμαστε δίχως να το σκεφτούμε
Τίποτα δεν καταλαβαίναμε έξω από τη ζωή
Αφήστε μας να πάρουμε ντουφέκι
κι ενάντια θα πεθάνουμε στο θάνατο
«Ελλάδα, ρόδο του λογικού μου» (Grece, ma rose de raison) με ποιήματα του Paul Eluard απόδοση στα ελληνικά Ελένη Mπιμπίκου –
AΑντωνιάδη με αναπαραγωγή των πρότυπων ξυλογραφιών της Ζιζής Μακρή (Παρίσι, 1949) από το εργαστήριο χαρακτικής του Ηλία
Κουβέλη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. Τα ελληνικά κείμενα σχεδίασε η Μάνια Βασιλάκη.
Ο Πωλ Ελυάρ, ακριβός φίλος του αγωνιζόμενου λαού της Ελλάδας, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, από καρδιακή προσβολή, στις 18 του
Νοέμβρη 1952. (από Katiousa.gr)
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ΜΕΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ο πιο σημαντικός γλύπτης του 20ου αιώνα
Η. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ (αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη)

Μνημείο Μαουτχάουζεν

Ποιητής της ύλης
Τον μεγάλο μας γλύπτη Μέμο Μακρή,
τέκνο μιας γενιάς σημαδεμένης, τον
χαρακτήρισαν σαν το σημαντικότερο από
τους παραστατικούς Ελληνες γλύπτες.
Ποιητή της ύλης, διεθνιστή καλλιτέχνη,
μεγάλο δημιουργό, ακούραστο αγωνιστή
της ειρήνης. Τα γλυπτά του Μ. Μακρή
κλείνουν μέσα τους την καρδιά και τις
ελπίδες μας.
Πολύτιμη παρακαταθήκη στους νεότερους,
είναι το Μνημείο του Μαουτχάουζεν
«Προς τιμή των θυμάτων», το μνημείο
της «Διεθνούς Ταξιαρχίας», το μνημείο
της «Απελευθέρωσης», το «Ζευγάρι» που
στόλιζε το προαύλιο της Πινακοθήκης,
το ηρωικό «κεφάλι» που φιλοτέχνησε
και δώρισε στη μνήμη των πεσόντων του
Πολυτεχνείου, η «Προτομή του Λένιν»
που δώρισε στο Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδας και κοσμεί το αίθριο του κτιρίου
της Κεντρικής Επιτροπής. Το μνημείο
που συμβολίζει την Αμαλιάδα - «μάνα»
του Νίκου Μπελογιάννη, το οποίο κοσμεί
την πλατεία της πόλης.
Γεννημένος στην Πάτρα, ο Μ. Μακρής
ξεκίνησε τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ
το 1934. Μαθήτευσε κοντά στους: Κ.
Δημητριάδη, Μ. Τόμπρο και αργότερα
στο εργαστήρι του Απάρτη. Από τα
φοιτητικά του ακόμα χρόνια, πήρε ενεργά
μέρος στο εργατικό κίνημα της χώρας
μας και το 1931 εντάχτηκε στο ΚΚΕ.
Στο διάστημα της γερμανικής κατοχής
συμμετείχε στην Αντίσταση, οργανώνοντας
παράνομες ομάδες καλλιτεχνών. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του «Καλλιτεχνικού
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Επαγγελματικού Επιμελητηρίου» και ένας
από τους οργανωτές της Πανελλήνιας
Έκθεσης του 1941 στο «Αρχαιολογικό
Μουσείο», την οποία έκλεισαν οι αρχές
της Κατοχής. Μετά την Απελευθέρωση,
το ΕΑΜ ανέθεσε στον Μ. Μακρή την
οργάνωση του μορφωτικού τομέα. Τότε
παρουσίασε έκθεση με φωτογραφίες και
σχέδια από την Κατοχή και την Αντίσταση.
Το 1945, ο Μ. Μακρής πήγε στο Παρίσι με
υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, όπου
έκανε καλλιτεχνικές σπουδές. Όμως, το
1950, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου,
οι γαλλικές αρχές τον απέλασαν, γιατί
συμμετείχε στο Συνέδριο της Ειρήνης και
σε άλλες φιλειρηνικές εκδηλώσεις. Από
τότε εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη,
όπου καθιερώθηκε σαν ένας από τους πιο
αξιόλογους γλύπτες της Ουγγαρίας.
Η εγκατάστασή του στην Ουγγαρία, τον
βοήθησε να ξεφύγει από την ατομιστική
θεώρηση της τέχνης και να την αντιμετωπίσει
σαν κοινωνικό φαινόμενο, σα
φορέα αξιών που απευθύνεται
στο πλατύ κοινό με λειτουργικό
προορισμό. Εκεί, είχε την ευκαιρία
να πραγματοποιήσει μνημειακά έργα
σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους,
έργα που δημιούργησαν «σχολή»
στην Ουγγαρία, δουλεμένα στο
μέταλλο, χαρακτηριστικό υλικό
της πενηντάχρονης προσφοράς
του. Φιλοτέχνησε προτομές και
αγάλματα προσωπικοτήτων διεθνούς
κύρους, αλλά και απλών ανθρώπων,
γυναικείες μορφές και γυμνά,

ανάγλυφες και ολόγλυφες μνημειακές
συνθέσεις. Χρησιμοποίησε το χαλκό, το
μολύβι, την πέτρα, το μάρμαρο και την
τερακότα. Ειδικά για τις συνθέσεις μεγάλων
διαστάσεων χρησιμοποίησε σφυρήλατες
και οξυγονοκολλημένες πλάκες χαλκού.
Για την προσφορά του, του απονεμήθηκε
το ανώτατο βραβείο της Ουγγαρίας
«Κόσιουτ». Κύριο περιεχόμενο της
δημιουργίας του ήταν ο θρίαμβος της
ειρηνικής και της ελεύθερης ζωής, μια
κραυγή κατά του φασισμού και της
αντίδρασης. Η αντίληψή του για την
πλαστική σύνθεση του χώρου, εκφράζει
τις πιο σοβαρές αναζητήσεις στο χώρο
των εικαστικών τεχνών και μαζί την
προσπάθεια για την ιδανική μετάπλαση
του αρχαϊκού σε σύγχρονο. Τα έργα του
Μ. Μακρή διακρίνονται όμως και για τον
ανθρωποκεντρισμό τους. Είναι θέματα
που αντλήθηκαν από βιώματα άμεσα,
συγκινησιακά, από τις ανθρώπινες σχέσεις.
Το 1975, ο καλλιτέχνης ξαναπήρε την
ελληνική ιθαγένεια. Όπως χαρακτηριστικά
σημείωναν: «Ο χρόνος και η απόσταση
δεν αδυνάτισαν τις ρίζες του. Αφαίρεσαν,
αντίθετα, τα περιγραφικά εξωτερικά
στοιχεία και τόνωσαν τα κύρια και
διαρκή, γενικεύοντας τους χαρακτήρες
μιας βαθύτερης ελληνικότητας». Με
ενθουσιασμό και συγκίνηση, στήθηκε η
πρώτη του μεγάλη αναδρομική έκθεση
στην Εθνική Πινακοθήκη το 1978. «Από
το 1975, που απόχτησα ξανά την ιθαγένειά
μου» έλεγε ο Μ. Μακρής, «έρχομαι
κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ωστόσο τώρα
νιώθω πως έρχομαι για πρώτη φορά, γιατί
ήρθα με τα έργα μου μαζί. Πριν είχα το
αίσθημα του τουρίστα. Τώρα ήρθα με
την “ταυτότητά μου” και να δούμε ποια
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εντύπωση θα κάνει αυτή η ταυτότητα...».
Στο τέλος της ζωής του φιλοτέχνησε σειρά
από κάκτους, τις μόνες συνθέσεις που
δεν έχουν ανθρωπομορφικό θέμα και οι
οποίες, ωστόσο, εκφράζουν ανθρώπινες
καταστάσεις. Μοναχικές και λυρικές
μορφές κάκτων, φιγούρες της φύσης, με
έντονη την αίσθηση της ανάτασης, της
προσπάθειας να βγουν στο φως. Όπως
σημείωνε ο διευθυντής του Μουσείου
Μπενάκη, Άγγελος Δεληβοριάς, στον
κατάλογο που συνόδευε την παρουσίαση
αυτών των έργων, το 1992: «Δεν υπάρχει
καμία απολύτως αμφιβολία, ότι οι κάκτοι
του Μέμου Μακρή δεν είναι γεννήματα
ανάπαυλας ή εκτονωτικές στιγμές κάποιου
παροδικού παιχνιδιού, φανερώματα τυχαία
και ασύνταχτα μέσα στη λογική συνέπεια
της συνοχής, που χαρακτηρίζει το σύνολο
της δουλιάς του. Ότι δεν υποδηλώνουν μια
μεταστροφή των ενδιαφερόντων του, των
εντοπισμένων ως τώρα στην ευμετάβλητη
δυναμική του έμψυχου κόσμου, ή μια τάση
συνειδησιακής φυγής προς τη σιγουριά
του άψυχου φυσικού περιβάλλοντος, αλλά
τη συνειδητή συνέχιση του ίδιου πάντοτε
αγώνα της έκφρασης, ο οποίος διεξάγεται
με την ίδια πάντοτε ορμή της αντίστασης
για την ύπαρξη και τη ζωή».
Τα έργα του Μ. Μακρή, παραμένουν
σύμβολα, όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας
κοινωνικής δύναμης, του ήρωα λαού, που
έχει μνήμη και ιδανικά, που μένει πιστός
στο νόημα της αντίστασης στη φασιστική
βαρβαρότητα
και
την
καταπίεση
κάθε παλιάς και νέας μορφής. Όπως
χαρακτηριστικά έλεγε: «Δε μετανιώνω και
δε λυπάμαι για τίποτα απ’ όσα έκανα και
πέρασα».

Ποιος ήταν ο Μέμος Μακρής;
Ο Μέμος Μακρής γεννήθηκε στην Πάτρα
το 1913, όπου και πέρασε τα πρώτα χρόνια
της ζωής του. Το 1919 μετακόμισε με
την οικογένειά του στην Αθήνα. Το 1934
εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου
σπουδάζει γλυπτική με καθηγητές τους
Κωνσταντίνο Δημητριάδη και Μιχάλη
Τόμπρο. Από τις αρχές της δεκαετίας
του ‘30 αφυπνίζεται πολιτικά, συμμετέχει
στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες και
το 1931 οργανώνεται στο ΚΚΕ. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του Καλλιτεχνικού
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Στην
Κατοχή παίρνει μέρος στην Αντίσταση,
μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, και
οργανώνει παράνομες ομάδες καλλιτεχνών.
Στο ατελιέ του γίνεται η επεξεργασία του
κοινού λευκώματος ΕΑΜ - ΕΛΑΣ «Από
τους αγώνες του ελληνικού λαού», που
κυκλοφόρησε μαζί με τη Διακήρυξη Κάλεσμα της ΚΕ του ΕΑΜ για παλλαϊκή
συμμετοχή στη μεγάλη διαδήλωση που
έγινε την ίδια μέρα στην Αθήνα, ενάντια
στην τριπλή φασιστική κατοχή.
Τα δύσκολα χρόνια μετά την Απελευθέρωση
τον οδηγούν το 1945 στη Γαλλία, έχοντας
κερδίσει ειδική υποτροφία, και συνεχίζει
τις καλλιτεχνικές σπουδές του στο Παρίσι.
Το 1950 απελαύνεται από τις γαλλικές
αρχές λόγω της δράσης του. Εγκαθίσταται
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας.
Εκεί μπόρεσε να εκφράσει τα βιώματά του
σε μνημειακά έργα, που δημιούργησαν
«σχολή» και απέσπασαν τη διεθνή
αναγνώριση. Για τη διαφορετική αντίληψη
της τέχνης και δη των εικαστικών έργων,
σημείωνε ο Μ. Μακρής: «Η δουλειά μου
στην Ουγγαρία είναι σε άλλο δρόμο απ’
ό,τι είναι η δουλειά πολλών καλλιτεχνών
εδώ (σ.σ. Ελλάδα). Εδώ, από τη φύση

Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Ο Μ. Μακρής στα Δερβενοχώρια, από το Αρχείο του ΚΚΕ)
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της κοινωνικής οργάνωσης, οι καλλιτέχνες
απευθύνονται μέσω του καλλιτεχνικού
εμπορίου - γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η
διάδοση των έργων τους - σε άτομα. Αυτό
τους υποχρεώνει να προσανατολίσουν τη
δουλειά τους προς ένα “φορητό” έργο,
προσαρμοσμένο για ένα σαλόνι, ένα
μουσείο (...). Τα περισσότερα από τα δικά
μου έργα είναι φτιαγμένα για κοινωνικό
χώρο και συγκεκριμένο σκοπό».
Παντρεύτηκε την Ζιζή Μακρή. Απέκτησαν
την κόρη τους Κλειώ, επίσης εικαστικό. Το
1964 του αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια,
την οποία απέκτησε ξανά το 1975. Το 1978
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα, όπου
συνέχισε να δημιουργεί. Για τη χρήση του
μετάλλου έλεγε σε συνέντευξή του στον
«Ριζοσπάστη»: «Το μέταλλο, νομίζω,
επιτρέπει μια πιο γλυπτική έκφραση της
ανθρώπινης μορφής. Η μακρόχρονη και
σκληρή δουλειά δίνει στο μέταλλο την
έννοια του ίδιου του χεριού του καλλιτέχνη
και το πλουτίζει με διάφορες λύσεις, που η
αντίσταση του υλικού του επιβάλλει».
Τα έργα του παρουσιάζουν τον πραγματικό
παλμό της ζωής
«Κάθε εμπειρία μου προσπαθούσα πάντα
να την υποτάξω στη θέλησή μου να μην
απομακρυνθώ από τον άνθρωπο. Τον
άνθρωπο θέλησα να υπηρετήσω με τα έργα
μου και να εκφράσω την αισιοδοξία μου
στη δημιουργική ικανότητά του».
Με αυτή την αρχή πορεύτηκε στη ζωή του
και την τέχνη του. Γι’ αυτό και όταν τον
αποχαιρέτησε, το ΚΚΕ σημείωσε ότι τα
έργα του «παρουσιάζουν τον πραγματικό
παλμό της ζωής που βρίσκεται στη
συλλογική λαϊκή δράση και δύναμη.
Γίνονται σύμβολα όχι ενός ανθρώπου,
αλλά μιας κοινωνικής δύναμης, του
ήρωα λαού, που έχει μνήμη, έχει
ιδανικά, που μένει πιστός στο νόημα της
αντίστασης στη φασιστική βαρβαρότητα
και την καταπίεση κάθε παλιάς και νέας
μορφής».
«Έφυγε» από τη ζωή το 1993, όμως
υπάρχουν τα γλυπτά του που κλείνουν
μέσα τους την καρδιά του και τις ελπίδες
μας... Αξίζει να αναφέρουμε το μνημείο
του Μαουτχάουζεν «Προς τιμή των
θυμάτων», καθώς και το μνημείο του ΔΣΕ,
που έστησε το ΚΚΕ στη Φλώρινα, όπου
οι φιγούρες είναι από τα ίδια εκμαγεία
του μνημειώδους γλυπτού, το Μνημείο
των εθελοντών της Διεθνούς Ταξιαρχίας
στην Ισπανία, το «κεφάλι» στη μνήμη των
πεσόντων του Πολυτεχνείου, η προτομή
του Λένιν που κοσμεί το αίθριο της έδρας
της ΚΕ του ΚΚΕ..
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Η αληθινή ιστορία του Γιάννη, Δήμαρχου
στο χωρίον Μεταξάδες
Της Ελένης Τσακαλδήμη με πηγές από:
Χρόνης Αηδονίδης «Τραγούδια και Σκοποί
της Θράκης»

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς
χορούς της Θράκης είναι ο ζωναράδικος.
Αυτός ο ρυθμός των 6/8 άλλους τους
ξεσηκώνει για χορό, άλλους τους συγκινεί,
άλλους τους μεταφέρει σε εποχές πολύ
μακρινές από το σήμερα. Είναι όμως η
μελωδία ή ο στίχος, αυτό που τελικά ξυπνά
τα συναισθήματα στους ανθρώπους;
Στη στιχομυθία πάντως, είναι γεγονός ότι
οι Θρακιώτες είχαν ταλέντο! Το ταλέντο
αυτό, το οποίο φαίνεται να ξεπήδησε μέσα
από την ικανότητα των προγόνων μας να
μελοποιούν περιστατικά της καθημερινής
τους ζωής, καταδεικνύει, αν λάβει κανείς
υπ’ όψιν του τα τραγούδια, τον μάλλον
«πολύπαθο» χαρακτήρα αυτής.
Βασικός δε θεματικός κύκλος, γύρω από
τον οποίο στροβιλίζονται οι στίχοι, τι
άλλο; Οι ερωτικές περιπτύξεις!
Μια
περίπτωση
αποδεικτική
των
παραπάνω παρατηρήσεων, είναι και το
τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Στου
Τουκμάκι Μεταξάδες» ή κατ’ άλλους
«Βασιλκούδα» ή «Γιάννης Δήμαρχος»
και χορεύεται σε ζωναράδικο ρυθμό.
Στο Τοκμάκι, στ’ς Μεταξάδις, Γιάννης
Δήμαρχος. Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
Γιάννης έχει τρεις γυναίκις κι άλλην
αγαπάει. Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
Θα χουρίσει τη Θοδώρα, θα πάρ’ τη
Βασιλ’κή. Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
Μάνα της την ουρμηνεύει, την παρακαλεί.
Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
-Βασιλ’κούδα μ’ μην τον παίρνεις, του
Γιάνν’ του χουβαρντά. Άιντι Βασιλκούδα
μ’ .
Γώ τουν Γιάννη σαν δεν πάρω, δεν
παντρεύουμι. Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
Γιάννης είν’, μανά μ’ σαρμπέζης, είνι
Δήμαρχος . Άιντι Βασιλκούδα μ’ .
Ο… σκανδαλιάρης Δήμαρχος γεννήθηκε
το 1881 και απεβίωσε το 1962. Ο Ιωάννης
Μαντάς ή Μαντούδης, όπως ήταν το

πλήρες όνομα του, διετέλεσε Μουχτάρης
κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας και κατά τις αρχές της
ελληνικής διοίκησης.
Όσον αφορά τα πιο ενδιαφέροντα της
ζωής του, ο πρώτος επίσημος έρωτας
του περιβόητου Γιάννη, Δήμαρχου ήταν
η Τριανταφυλλιά, γενηθείσα το 1884. Η
Τριανταφυλλιά όμως λίγα χρόνια μετά
το γάμο τους, αποδήμησε εις Κύριον,
αφήνοντας τον Γιάννη χήρο.
Ο Γιάννης όμως, μιας και απ’ ότι φαίνεται
δεν άντεχε τη μοναξιά, δεν πτοήθηκε!
Αντιθέτως, σχετικά σύντομα, παντρεύτηκε
με τη Δέσποινα, η οποία ήταν ένα χρόνο
μικρότερη του. Το 1910 δε γεννιέται η
κόρη τους, Ζωή.
Η ζωή παρ’ όλα αυτά, του επεφύλασσε κι
άλλο βαρύ χτύπημα. Τα επόμενα χρόνια
ο Γιάννης επιστρατεύεται λόγω τον
βαλκανικών πολέμων στην Ανδριανούπολη.
Στην επιστροφή, τον περιμένει ένα πολύ
δυσάρεστο νέο! Εξαιτίας μια επιδημίας
που είχε πέσει στο χωριό, πέθαναν και ή
γυναίκα και η κόρη του.
Ο πιο διάσημος και πολυτραγουδισμένος
Δήμαρχος της Θράκης είναι γεγονός ότι
και πάλι δεν μαυροφορέθηκε για πολύ.
Λίγους μήνες αργότερα, παντρεύεται την
Μαρία Τσιακιρούδη, γενηθείσα το 1886,
γνωστή στο χωριό με το προσωνύμιο

Θοδώρα ή Θοδωρούλα. Με τη Θοδώρα
όμως δεν κατάφερε να κάνει παιδιά.
Έτσι, επειδή του φάνηκε βαρύ να μην
συνεχιστεί το γονίδιο του, χωρίζει και με
την Θοδώρα και παντρεύεται την γνωστή σε
όλους, Βασιλική Μπακαλούδη ή αλλιώς
Βασιλκούδα, η οποία έζησε μέχρι το
1975. Όπως ήταν φυσικό για τα δεδομένα
της εποχής, ο τέταρτος αυτός γάμος δεν
έγινε δεκτός ποτέ από την Εκκλησία.
Παρά όμως, τις αντιρρήσεις τόσο της
οικογένειας της Βασιλικής όσο και του
κοινωνικού τους περίγυρου, ο Γιάννης και
η Βασιλική έζησαν ευτυχισμένοι μέχρι το
τέλος της ζωής τους, έχοντας ως συντροφιά
και τα τρία τους παιδιά τον Χρήστο, την
Τριανταφυλλιά και τον Παναγιώτη.
Αυτά τα ολίγα συνέβησαν κάποτε στην
μικρή κοινωνία των Μεταξάδων! Και
μάλλον ήταν αρκετά για να αποδείξουν κι
αυτά, ότι οι πραγματικές ιστορίες αγάπης
(είτε μιας, είτε πολλών όπως στη δεδομένη
περίπτωση) πάντα είναι άξιες σχολιασμού.
Η διαφορά όμως με το παρελθόν, είναι,
ότι τότε ο σχολιασμός αυτός, γινόταν
με δημιουργικό τρόπο, με την έμπνευση
στίχων. Ενώ σήμερα το πολύ-πολύ να
ειπωθούν σε κανένα status στο facebook
και να τεθούν στη διάθεση του κοινού, για
like ή αντιδράσεις του τύπου «τέλειο» ή
«ουάου»!!!

Και μερικά λόγια το Χρόνη Αηδονίδη (γ. 1928, χ. Καρωτή Διδυμοτείχου, Έβρου)
Σκέψεις του Χρόνη Αηδονίδη από τη συνομιλία στο σπίτι του με την Ιωάννα Κλεφτογιάννη το 2016, φώτο Ανδρέας Σιμόπουλος
Με ζεστή αγκαλιά, έτοιμη να υποδεχτεί όλα
τα γιορτινά επουράνια αγγελάκια, μοιάζει
το φιλόξενο σπίτι του Χρόνη Αηδονίδη,
μια όμορφη μονοκατοικία στα Βριλήσσια,
στολισμένη ασφυκτικά σε κάθε σπιθαμή με
χριστουγεννιάτικα στολίδια, σουβενίρ απ’
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τα ταξίδια του σπουδαίου θεματοφύλακα
του δημοτικού τραγουδιού στην υφήλιο,
κουκλίτσες και ζωγραφικές της συζύγου του,
που είναι ο φύλακας άγγελός του και, σε όλη
τη διάρκεια της κουβέντας μας, διαρκώς
παρούσα («Εμένα έπρεπε να μου πάρετε

συνέντευξη», λέει κάποια στιγμή).
Ο οικοδεσπότης, κομψός και διαυγής,
αφού έπιασε με ευδιαθεσία το νήμα από
τα παιδικά του χρόνια έως την Ελλάδα της
προσφυγικής κρίσης - όταν δεν τον κοίταζα
στα μάτια, ρωτούσε «με παρακολουθείτε;»,
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
και συνέχιζε-, αποσύρθηκε για να φορέσει
τη γραβάτα του ώστε να πάρει το δρόμο για
το καφενείο της πλατείας.
«Δεν βλέπετε τίποτα εδώ», μου λέει η
κυρία Αηδονίδη, όσο χαζεύω ενθύμια
από τη Βαυαρία υπό τις φωτεινές αχτίδες
της τηλεόρασης που παίζει αδιάλειπτα
αθόρυβη. «Τα περισσότερα βρίσκονται
στο Αρχείο Χρόνη Αηδονίδη πια, στη
Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης». «Γιατί τον
παντρευτήκατε;» «Για αυτό που είδα. Για
τον χαρακτήρα του και μια ακεραιότητα.
Και δόξα σοι ο Θεός, ζήσαμε καλά.»
«Η μεγαλύτερη προσφορά μου ήταν τα
θρακιώτικα τραγούδια. Με τα θρακιώτικα
ασχολήθηκα περισσότερο. Προοδευτικά
καταπιάστηκα και με άλλα, πανελλήνια
τραγούδια. Και στο τέλος της καριέρας και
της ζωή μου, με παρέσυραν να ασχοληθώ
και με κάποια σύγχρονα τραγούδια,
κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι, που εκτιμώ
την δουλειά τους. Αλλά με κάποιους όρους.
Ήρθε πριν 4-5 χρόνια ο Νίκος Κηπουργός,
ένας πολύ σημαντικός συνθέτης που ήταν
βοηθός του Χατζιδάκι, και μου είπε «θέλω
να μου πεις ένα τραγούδι, γιατί εγώ θα κάνω
ένα δίσκο και θα βάλω 25 τραγουδιστάς για
να περιλάβω όλη την γκάμα του ελληνικού
τραγουδιού, από το λυρικό, το λαϊκό, το
βαρύ λαϊκό, το ελαφρύ λαϊκό, το έντεχνο,
το δημοτικό...ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα».
Κι έτσι είπα κι εγώ ένα τραγούδι με στίχους
σύγχρονους, της Νικολακοπούλου, αλλά η
μουσική είχε και παραδοσιακά στοιχεία.
Ο Κηπουργός μού είπε «φέρτο στα μέτρα
σου».
Τα σημερινά τραγούδια δεν έχουν την
ψυχή των δημοτικών μας τραγουδιών.
Το δημοτικό τραγούδι εκείνης της εποχής
είχε βεβαίως άλλο στόχο. Το δημοτικό
ήτανε το μέσον ενημέρωσης, ήταν η
εφημερίδα, ήταν το περιοδικό, ήταν το
ραδιόφωνο. Ό,τι γινότανε μαθευότανε
με το τραγούδι. Όχι μόνο στη Θράκη,
παντού. Άμα ρωτήσεις καμιά γιαγιά θα σου
πει ότι ο λαϊκός τραγουδιστής συγκέντρωνε
τα γεγονότα της εποχής, από ένα απλό
γεγονός, ένα ερωτικό μέχρι ένα ιστορικό
ή κοινωνικό, και το ‘κανε τραγούδι. Φερ
’ειπείν, η Άλωση της Πόλης. Έχουν γραφτεί
χιλιάδες τραγούδια για την Άλωση, αλλά
και για πολέμους τοπικούς ή κοινωνικά
γεγονότα. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Τα νέα μαθαίνονται άμεσα με τα ραδιόφωνα
και τις τηλεοράσεις. Γι ’αυτό το λόγο πάντα
στα σημερινά τραγούδια τα θέματα είναι
ερωτικά και επί το πλείστων κοινωνικά. Έτσι
δεν είναι; Το δημοτικό αφορά όμως όλα τα
βιώματα του ανθρώπου, από την ώρα που
θα γεννηθεί μέχρι την ώρα που θα πεθάνει
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υπάρχει τραγούδι. Και για τη
γέννηση και για τη βάπτιση
και για το γάμο και για την
εργασία και για το θάνατο και
για την ξενιτιά.
Τα θρακιώτικα ξεχωρίζουν
από τα υπόλοιπα δημοτικά.
Στην Θράκη, την πάλαι ποτέ
μεγάλη Θράκη, για την οποία
έλεγε ο Στράβων ότι είναι κατά
τι μικρότερη από την Ινδία,
σχεδόν τα μισά Βαλκάνια
ήταν η Θράκη, το Δημοτικό
τραγούδι είχε επηρεάσει
πολύ και το υπόλοιπο της
Ελλάδος και τα υπόλοιπα γειτονικά μέρη
στο μέλος και στους ρυθμούς. Υπάρχουν
τρεις διαφορετικές μελωδίες, της βόρειας
Θράκης, την οποία την έχει η Βουλγαρία,
της ανατολικής, που την έχει η Τουρκία,
και της μικρότερης, της δυτικής Θράκης,
που έχουμε εμείς. Ε, δεν υπάρχουν σε άλλο
διαμέρισμα της Ελλάδος τρεις διαφορετικές
μουσικές. Μα και γεωγραφικά να το πάρεις,
το τραγούδι των τριών περιοχών καλύπτει
το τριπλάσιο της Ελλάδος. Επομένως, είναι
δικαιολογημένο να έχουμε τρεις μουσικές.
Από αυτές, η μουσική της Βόρειας Θράκης
έχει ένα χρώμα βαλκανικό, της ανατολικής
Θράκης έχει ένα χρώμα βυζαντινό, και της
δυτικής Θράκης είναι ένα κράμα των δυο.
Ως προς αυτό έχουμε μια ιδιαιτερότητα.
Έχουμε μια ποικιλία τεράστια που, νομίζω,
ούτε και στον κόσμο ολόκληρο υπάρχει.
Εδώ χωριό με χωριό έχει διαφορετικά
τραγούδια. Απ’ ότι έχω δει, έχω διαβάσει,
έχω ακούσει δεν υπάρχει αλλού αυτό. Κι
αφού ζούσαμε μαζί στο ίδιο χωριό και
με τους ανατολοθρακιώτες και με τους
βορειοθρακιώτες αλληλοεπηρεαστήκαμε.
Εξήντα πέντε χρόνια ασχολούμαι με τη
μουσική. Άμα δεν έχεις αυτό το ξεχωριστό,
το ταλέντο που λέμε και το μεράκι, γιατί
δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, δεν γίνεται
τίποτα. Και φαίνεται είχα και το ταλέντο
το απαραίτητο της φωνής αλλά και την
αγάπη. Αν δεν την ερωτευτείς την τέχνη
δεν μπορείς να την αποδώσεις. Στην αρχή
ασχολήθηκα με τα τραγούδια του χωριού
μου. Όταν άρχισα να μεγαλώνω και πήγα
στο Γυμνάσιο, είχα ένα τετράδιο και
κατέβαινα στο Διδυμότειχο, πήγαινα στα
καφενεία που μαζεύονταν για το παζάρι
από τα διάφορα χωριά, οι ελληνοχωρίτες,
οι βρυσιώτες, οι αρμενιώτες κ.ο.κ., και
άκουγα μουσικούς και σημείωνα. Έκανα
μια συλλογή χωρίς να μου το υποδείξει
κανένας. Και ούτε κι εγώ φαντάστηκα ότι
θα ασχοληθώ ποτέ έτσι συστηματικά με το
παραδοσιακό τραγούδι. Έτσι τα έφερε η

τύχη, η θεία πρόνοια.
Η μάνα μου ήταν καλλίφωνη και ήξερε
πάρα πολλά τραγούδια. Ήξερε απέξω
και ανακατωτά τα τραγούδια του χωριού
της αλλά και του χωριού που γεννήθηκα
και ζούσαμε. Τότε δεν υπήρχαν και τα
ραδιόφωνα. Όταν πήγαινα σε κανένα
πανηγύρι άκουγα τα τραγούδια κι από
άλλα χωριά. Αυτό ήταν το ρεπερτόριό
μου, τα χωριά τα γειτονικά γύρω από το
Διδυμότειχο. Τραγουδούσε η μάνα μου,
επειδή δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε
κασέτες, ούτε δίσκοι. Οι άνθρωποι όσο
μπορούσαν τραγουδούσαν και οι υπόλοιποι
άκουγαν διότι είχε την ανάγκη ο άνθρωπος,
παρόλες τις δυσκολίες, τη φτώχεια, τις
στερήσεις, να ακούει και μουσική. Κι
άκουγες στα χωράφια εκεί που έσκαβαν,
που έσπερναν, που κλάδευαν τραγούδια.
Συνήθως από γυναίκες, πολύ σπάνια άκουγες
να τραγουδά άνδρας. Ο πατέρας μου ήτανε
ιερέας. Από αυτόν πάλι άκουγα όλη τη μέρα
ψαλμωδίες. Και χωρίς να το καταλάβω από
νηπιακή ηλικία κιόλας έφτιαξα ένα κράμα
με αυτά τα δυο μουσικά είδη -η Θράκη,
λόγω γειτνιάσεως με την Πόλη, είχε στα
τραγούδια της έντονο βυζαντινό χρώμα.
Ως παιδί ήμουνα τζαναμπέτης. Έκανα
αταξίες, ήμουνα πολύ ζωηρός. Κι έκανα
και καλαμπούρι πολύ. Με είχανε ας πούμε
για τον κλόουν της οικογένειας. Πείραζα
τα άλλα παιδιά. Αλλά ξύλο δεν έφαγα
ποτέ. Γιατί ήμουνα καταφερτζής. Έλεγε
ο πατέρας μου «μα πώς να το δείρω που
είναι και έξυπνο;». Πήγα μια μέρα στη
λειτουργία του, πολύ μικρός ήμουνα, 4-5,
ίσως μικρότερος, και την ώρα που έλεγε
το Ευαγγέλιο στάθηκα μπροστά του και
του είπα «να σου κάνω το μικρό σταυρό;»
(κάνει την αναπαράσταση σταυρώνοντας το
πρόσωπο μόνο) και ο πατέρας μου φώναξε
«πάρτε τον, πάρτε τον από εδώ».
Από τον πατέρα μου πήρα τα πρώτα
μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Μετά
πήγα στον πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
τον Μιχάλη Κεφαλοκόπτη, προχώρησα
αρκετά, και ερχόμενος στην Αθήνα
τελειοποιήθηκα στο Ελληνικό Ωδείο, με
διευθυντή τον Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου.
Έκανα και δυο χρόνια ψάλτης. Από τότε
στο τραγούδι με βοήθησε πολύ η βυζαντινή
μουσική, γιατί ειδικά το παραδοσιακό
τραγούδι της ανατολικής Θράκης έχει
πολλές ομοιότητες. Έλεγε επιγραμματικά ο
Παπαχριστοδούλου «θρακιώτικο τραγούδι
βυζαντινό τροπάρι». Κι εγώ τον πρώτο
μου δίσκο που έγραψα έτσι τον ονόμασα
«θρακιώτικο τραγούδι βυζαντινό τροπάρι».
Συστηματικά με το δημοτικό τραγούδι
ασχολήθηκα όταν κατέβηκα στην Αθήνα.
Ο Πολύδωρος ο Παπαχριστοδούλου,
ο λαογράφος και γυμνασιάρχης, με
καταγωγή από τις Σαράντα Εκκλησιές της
Ανατολικής Θράκης, είχε μια εκπομπή,
τους «Θρακικούς Αντίλαλους». Του έλειπαν
τραγούδια της δυτικής και της βόρειας
Θράκης. Εμείς στο Διδυμότειχο έχουμε
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και
έτσι ήξερα τραγούδια της περιοχής αρκετά.
Στα μέρη μου έχουμε τραγούδια και της
Δυτικής και της Βόρειας αλλά και της
Ανατολικής Θράκης. Έμαθε λοιπόν από
τους καθηγητές μου ότι υπήρχε ένα παιδί
στο Γυμνάσιο που λέει στις εθνικές εορτές
κάποια τραγούδια αλλά τώρα είναι στην
Αθήνα. Τύχη, θεία πρόνοια, είχα στείλει στον
καθηγητή μου, με τον οποίο επικοινώνησε
ο Παπαχριστοδούλου, μια κάρτα με τη
διεύθυνσή μου για την γιορτή του. Και ήρθε
και με βρήκε ο Παπαχριστοδούλου. Έτσι
ξεκίνησε η ιστορία. Εκείνη την εποχή εγώ
ήμουνα στο Σισμανόγλειο το Νοσοκομείο,
δούλευα στο λογιστήριο γιατί είχα βγάλει
και μια σχολή λογιστών.
Πέρα από τη μουσική δεν αγάπησα
κάτι άλλο. Δεν είχα μεράκι ούτε για το
ποδόσφαιρο ούτε για το κυνήγι ούτε για
το ψάρεμα. Όλη μου τη ζωή από μωρό
παιδί είχα στο στόμα το τραγούδι. Είτε
έψαλλα είτε τραγουδούσα. Αγαπούσα και
τη δουλειά μου στο λογιστήριο αρκετά.
Μου αρέσει πολύ η καθαριότητα και η τάξη
και η λογιστική είναι μια δουλειά ευταξίας.
Και η λογιστική τέχνη είναι, δεν είσαι απλός
γραφιάς.
Έχω δουλέψει και ως δάσκαλος.
Στον Εμφύλιο, το ’48, μόλις τέλειωσα
το Γυμνάσιο. Στα σχολεία τα ακριτικά
δεν είχαν δασκάλους είτε γιατί πηγαίναν
στρατιώτες είτε γιατί πηγαίναν αντάρτες είτε
γιατί φοβόντουσαν. Πολλά σχολεία από το
‘41μέχρι το ‘48 μείνανε χωρίς δασκάλους.
Κι ο νομάρχης του Διδυμοτείχου, έλεγε
σε κάποιους αποφοίτους, να αναλάβουν
δάσκαλοι. Ήμασταν σταλμένοι απτή
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Νομαρχία,
αλλά,
βεβαίως,
ήταν
περιορισμένα τα καθήκοντά μας. Εγώ με ένα
συμμαθητή μου πήγαμε για δυο σχολικές
περιόδους στα Πετρωτά, κοντά στα
ελληνοβουλγάρικα σύνορα. Το επάγγελμα
του δασκάλου μου άρεσε πραγματικά και
τα παιδιά με αγάπησαν πολύ. Σκέφτηκα
μάλιστα να ακολουθήσω την Παιδαγωγική.
Επειδή υπηρετήσαμε σε τόσο δύσκολες
εποχές –τη μέρα στο σχολείο, το βράδυ
στο πολυβολείο- το θεωρούσαν ηρωισμό.
Ρίχνανε μπόμπες, όλμους τα παλικάρια από
τη Βουλγαρία και υπήρχαν θύματα. Όπλο
εγώ δεν έπιασα. Είχανε οι άλλοι. Μην
νομίζετε ότι ήταν και τα όπλα τότε πολλά.
Οι αγριότητες του Εμφυλίου, ειδικά στη
δική μας περιοχή, στον Έβρο, ήταν πολύ
μεγάλες. Στο χωριό μου το βράδυ άδειαζαν
τα σπίτια, άλλος κοιμόταν κάτω απτά ξύλα,
άλλος σε κρυψώνες. Κανένας δεν κοιμόταν
σπίτι του και σιγά σιγά κατεβήκαν όλοι στο
Διδυμότειχο. Αδειάσαν τα χωριά.
Δεν μπορώ να πω «είμαι Βαλκάνιος»,
«είμαι ανατολίτης», «είμαι δυτικός», γιατί
γεννήθηκα σε ένα χωριό που υπήρχε
αυτή η μείξη των ανατολικοθρακιωτών
με τους δυτικοθρακιώτες και του
βορειοθρακιώτες.
Τι
αισθάνομαι;
Αισθάνομαι
Θρακιώτης,
Θρακιώτης
αυτής της περιοχής. Ήμουνα ντόπιος
εγώ, γιατί εκεί γεννήθηκα. Δεν
ήμουνα ούτε τουρκοπρόσφυγας, ούτε
βουλγαροπρόσφυγας.
Προβλήματα
υπήρχαν όμως πάντα. Μέχρι το ’22, που
έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ήρθε
κόσμος και από την Τουρκία και από την
Βουλγαρία, οι δήμοι και οι αρχές γενικά
δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε. Οι πιο
πολλοί ήταν αγράμματοι. Μέχρι το ‘22‘23 είχαμε Τούρκους. Πιο μπροστά είχαμε
Βούλγαρους. Εγώ γεννήθηκα το ‘28. Όταν
άρχισα να καταλαβαίνω, δεν υπήρχε τίποτα,
ούτε Τούρκοι ούτε Βούλγαροι Αλλά οι
απλοί άνθρωποι, είτε Τούρκοι είναι είτε
Βούλγαροι, είτε Θρακιώτες, συζούσαν
υποχρεωτικά μαζί. Και τώρα υπάρχουν
Τούρκοι στην Κομοτηνή και στην Θράκη
αλλά δεν ακούω να έχουνε προβλήματα.
Είμαι 56 χρόνια παντρεμένος. Από
έρωτα παντρευτήκαμε, ευτυχώς δεν
έμπλεξα με προξενιά, παρόλο που τότε
έτσι γίνονταν οι γάμοι. Γνωριστήκαμε
στο Σισμανόγλειο. Ήτανε νοσηλεύτρια
η κυρά Φωτεινή κι εγώ στο λογιστήριο.
Εγώ μουρμούριζα, δημιουργούσα με
το μυαλό μου μουσικές και στο σπίτι και
στο δρόμο, και η Φωτεινή μου έλεγε «ωχ,
με ζάλισες πάλι!» ‘Ήμουνα τυχερός που
έμεινα 39 χρόνια στο Σισμανόγλειο -πέντε
λεπτά από το σπίτι μου- από το οποίο και

συνταξιοδοτήθηκα. Στο πόστο που ήμουνα
κρατούσα τους λογαριασμούς των ταμείων.
Πήγαινα στο γραφείο και Σαββατοκύριακα
και απογεύματα και αργίες ετοίμαζα στις
20 του μηνός τη δουλειά που έπρεπε να
είναι έτοιμη στις 30 του μηνός. Κι έλεγα
στο διευθυντή «είμαι έτοιμος, μπορώ να
πάω σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό για μια
βδομάδα;». «Να πας, αφού είναι έτοιμη η
δουλειά», μου απαντούσε. Ευτυχώς, είχα
καλούς συνεργάτες.
Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο εκτός
από την Κίνα και από την Ιαπωνία.
Παραλίγο να πήγαινα με τους Ολυμπιακούς
της Κίνας στη χώρα, αλλά στο τέλος η
υπόθεση χάλασε. Έλεγα «αν πας στην Κίνα
είναι σα να έχεις πάει και στην Ιαπωνία.
«Πού πήγες;», με ρωτάνε συχνά. Και
απαντώ: «Καλύτερα να με ρωτάς πού δεν
πήγα». Από τους τόπους που επισκέφτηκα
το Παρίσι μού άρεσε πολύ. Και η Αμερική
έχει πολλά αξιόλογα πράγματα να δεις.
Πολλά ταξίδια κάναμε ειδικά στη Γερμανία
γιατί έχει πολλούς μετανάστες εκεί. Καμιά
φορά πήγαινα και δυο φορές το χρόνο.
Με κούρασαν όμως τα ταξίδια. Πήγαινες
Σάββατο βράδυ, έκανες την εκδήλωση και
τη Δευτέρα γυρνούσες πίσω.
Σήμερα που υπάρχουν και τα μέσα
ενημέρωσης βλέπω ότι νέα παιδιά,
από άλλες περιοχές, επειδή τους
αρέσουν τα μουσικά αυτά χρώματα,
έχουνε εντρυφήσει συστηματικά στο
παραδοσιακό τραγούδι και το παίζουν
πάρα πολύ ωραία. Σε σύγκριση με τις
παλαιότερες εποχές σήμερα είναι σε
καλύτερη μοίρα το δημοτικό τραγούδι
απτή νεολαία. Καταρχήν, έχουνε γίνει πάρα
πολλοί σύλλογοι πολιτιστικοί, λόγω της
αστυφιλίας. Οι σύλλογοι αυτοί έχουν σκοπό
να διασώσουν και να διαδώσουν τα ήθη τα
έθιμα, τα τραγούδια και τους χορούς των
περιοχών τους. Εκτός από τους συλλόγους,
υπάρχουν και τα μουσικά σχολεία. Το
Κράτος την τελευταία 25ετία έχει ιδρύσει
σε όλες τις μεγάλες πόλεις μουσικά σχολεία.
Σε αυτά πηγαίνουν τα παιδιά που έχουν
κάποιο ταλέντο. Βοηθά κι αυτό πάρα πολύ.
Οι δήμοι επίσης έχουν κάνει πνευματικά
κέντρα και συγκροτήματα χορευτικά. Γι
‘αυτό λέω το δημοτικό τραγούδι είναι
καλύτερα από τις παλαιότερες εποχές.
Δάσκαλοι του δημοτικού τραγουδιού
υπάρχουν. Είναι οι δάσκαλοι οι παλιοί, που
είναι τώρα, 70, 80 ,90 ετών. Αλλά βεβαίως
κι αυτοί λιγοστεύουνε. Αλλά κι οι δάσκαλοι
αυτοί είναι πλέον καταγεγραμμένοι σε
δίσκους. Επομένως, και να μην υπάρχουν
δάσκαλοι, που καλό είναι να υπάρχουν,
υπάρχουν μαρτυρίες. Σήμερα υπάρχουν
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και φωνές πολύ ωραίες και στιχουργοί και
συνθέτες. Αλλά τι γίνεται; Υπάρχει τόση
πληθώρα! Επειδή τα ξένα ακούσματα
που έρχονται γύρω γύρω μάς κάνουν
πλύση εγκεφάλου, τείνει το τραγούδι
και η μουσική να συγχωνευτούν και να
μην καταλαβαίνεις ποια είναι γερμανική,
αγγλική, γαλλική, αμερικάνικη, αρμένικη
ή ελληνική; Παλαιότερα με τις κλειστές
κοινωνίες, που κάθε κοινωνία έφτιαχνε
το δικό της τραγούδι, το δικό της χορό,
υπήρχε το τοπικό ηχόχρωμα. Τώρα
τείνουν τα πράγματα να γίνουν ένα. Ξένα
τραγούδια δεν έχω τραγουδήσει. Τα ακούω
μόνο. Στην καθημερινότητά μου ακούω τα
πάντα. Και κλασικό τραγούδι και όπερα
και ξένα παραδοσιακά αλλά και ξένα
κλασικά. Πολλοί λένε ότι δεν μου αρέσουν
τα κλασικά ή τα βαριά λαϊκά ή εκείνα ή τα
άλλα. Όταν κάποια τραγούδια που έχουν
καλή μελωδία, καλό στίχο, καλή ερμηνεία
από ένα ταλέντο εσένα δεν σου αρέσουν δεν
φταίει το τραγούδι, φταίνε τα αυτιά σου.
Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Παλιά
καθόμουν με τις ώρες σπίτι, άκουγα
μουσική, έγραφα μουσική, έγραφα διάφορα
λαογραφικά, αλλά έχω κουραστεί. Και
ειδικά από πέρσι έχω μια ζαλάδα μόνιμη,
η οποία δεν με αφήνει. Αλλά το πρωί
θα βγω να πάω να πιώ ένα καφέ στην
πλατεία μας, μετά θα έρθω θα φάω, θα
ξαπλώσω το απόγευμα, ύστερα το βράδυ
θα δω λίγη τηλεόραση. Έτσι περνά πια η
ημέρα. Κοινωνική ζωή δεν έχω. Μόνο στο
σπίτι μου περνάω καλά. Η γυναίκα μου
ευτυχώς που είναι καλά, κρατάει ακόμα,
και αυτή τα κρατά όλα και τα κοινωνικά
και τις υποχρεώσεις τις υπόλοιπες κι εμένα
εξυπηρετεί και κουράζεται. Αλλά τι να
κάνουμε;
Βλέπω τι γίνεται με τους πρόσφυγες

που κατά χιλιάδες συρρέουν κάθε μέρα,
ειδικά στα νησιά μας. Η Ελλάδα πώς να
τους συντηρήσει; Εδώ δεν μπορούμε να
συντηρηθούμε εμείς, με την οικονομική
κρίση. Όταν έχουμε εμείς ένα εκατομμύριο
ανέργους πώς να δεχτούμε άλλους τόσους
πρόσφυγες; Άνεργοι δεν θα είναι κι οι
άνθρωποι αυτοί; Την κρίση κι εγώ την
αισθάνομαι, με τις κλειστές τράπεζες και
τα capital controls. Τα μισά και παραπάνω
από αυτά που σου δίνει η τράπεζα πρέπει
να τα δώσεις για ένα λογαριασμό. Πώς
θα πληρωθούν οι υπόλοιποι και τι θα φας;
Εμείς, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν έχουμε
πολλά οικογενειακά βάρη γιατί δεν έχουμε
παιδιά. Αλλά για βάλτε μια οικογένεια
που έχει τέσσερα παιδιά. Είναι ζήτημα να
δουλεύει ο ένας από τους γονείς. Τα παιδιά
πρέπει να σπουδάσουν, να ντυθούν, να φάνε!
Μην τα συζητάτε. Είναι πολύ άσχημη η
κατάσταση.
Με τα πολιτικά δεν ανακατεύομαι.
Ποτέ δεν ανακατεύτηκα. Γιατί κάποιον
να ευχαριστήσεις και κάποιον θα
δυσαρεστήσεις. Με στενοχωρεί πολύ που
βλέπω ότι δεν άλλαξε τίποτα από τα παλιά.
Οι νεότεροι έπρεπε να αλλάξουν κάπως
τον τρόπο διακυβέρνησης. Και βλέπουμε
να είναι όπως ήταν πριν από 50 χρόνια
η πολιτική. Δεν βλέπω καμία αλλαγή,
για να πω «αυτοί είναι τα παλιά μυαλά κι
ετούτοι βλέπουνε τα πράγματα με άλλο
τρόπο». Πάλι τρώγονται μεταξύ τους, πάλι
ασυνεννοησία επικρατεί.
Στο Θεό πιστεύω. Δεν πίστεψα ποτέ
σε καμία ιδεολογία. Το παραδοσιακό
τραγούδι με το οποίο ασχολούμαι δεν
έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα. Όταν μας
στείλανε με τη Γλυκερία επί Μελίνας
Μερκούρη υπουργού Πολιτισμού, 15-20
μέρες περιοδεία στη Γερμανία, τα πολιτικά

πνεύματα ήταν οξυμένα και υπήρχε ακόμα
φανατισμός, έρχεται στο Αμβούργο ένας
με μια κονκάρδα του ΠΑΣΟΚ. Και μου
λέει «Αηδονίδη, να πεις στη Γλυκερία να
βγει πρώτα με πράσινο φουστάνι». Γέλασα.
«Έχει και πράσινο, έχει και μπλε, έχει και
κόκκινο φουστάνι», του απάντησα. «Εμείς
τραγούδια ήρθαμε να πούμε εδώ. Εγώ θα
σας πω δημοτικά που δεν έχουν κανένα
χρώμα, είναι για όλους του Έλληνες.»
Αυτός απογοητεύτηκε, λέει «δεν είναι δικός
μας αυτός». Έρχεται μετά ο άλλος, με την
μπλε κονκάρδα της Νέας Δημοκρατίας.
Μου λέει «Μπράβο, Αηδονίδη, καλά του
έκανες του κερατά». Και το απαντώ «Και σε
εσάς συγχαρητήρια. Είστε σε ένα ξένο τόπο
κι αντί να είστε μονιασμένοι, τρώγεστε;».
Απογοητεύτηκε κι αυτός. Ο κόκκινος δεν
ήρθε ποτέ.
Tα νιώθω τα χρόνια μου εγώ. Δεν φαίνονται,
αλλά τα νιώθω. Είμαι συμφιλιωμένος με την
ηλικία μου και συμβιβασμένος με όλα, και
με τα επακόλουθα. Επόμενο είναι. Όλα
έχουνε ημερομηνία λήξεως, πρέπει να
συμβιβαστούμε με τους κανόνες της φύσης.
Όσο θέλει ο παππούλης να είμαστε επί
της γης, ε, και μετά πάλι μετά επί της γης
θα είμαστε! Δεν τον φοβάμαι τον θάνατο,
πραγματικά.
Η υστεροφημία είναι επακόλουθο του
τι έχεις κάνει. Δεν είναι και στο χέρι
μας. Εγώ έκανα ό,τι έκανα. Αν αυτό έχει
κάποια αξία θα το εκτιμήσει ο κόσμος και
θα το διατηρήσει, με τα τεχνικά μέσα που
υπάρχουν. Όσο διαιωνίζεται η δουλειά σου
τόσο θα διαιωνίζεται και η υστεροφημία
σου. Αναλόγως του πόσο χρήσιμα ήτανε
όσα έκανες για τον κόσμο. (από το φβ
Χρόνης Αηδονίδης)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ:
Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε στο
κατεχόμενο σήμερα Δίκωμο της επαρχίας
Κερύνειας, στις 29 Αυγούστου 1946. Σε
ηλικία δεκατεσσάρων χρονών έγινε μέλος
της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης
Μαθητών (Π.Ε.Ο.Μ.). Το 1964 έγινε μέλος
του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας Εργατικής
Ομοσπονδίας (Π.Ε.Ο.) και της Ενιαίας
Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας
(Ε.Δ.Ο.Ν.). Το 1969, στο 5ο Συνέδριο της
Ε.Δ.Ο.Ν., εξελέγη μέλος του Κεντρικού
Συμβουλίου της Οργάνωσης. Το 1969
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έφυγε για σπουδές
στη Μόσχα, όπου
σπούδασε Ιστορία στην
Ακαδημία Κοινωνικών
Επιστημών
της
Σοβιετικής Ένωσης.
Το 1974, μετά την
ολοκλήρωση
των
σπουδών του στη
Μόσχα,
επέστρεψε
στην
Κύπρο
και
προσελήφθη
στην
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Ε.Δ.Ο.Ν., της οποίας εξελέγη Κεντρικός
Οργανωτικός Γραμματέας. Το 1977
εξελέγη
Γενικός
Γραμματέας
της
Οργάνωσης, θέση την οποία κατείχε μέχρι
και το 1987.
Το 1982 εξελέγη μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής, το 1986 μέλος του Πολιτικού
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής και το
1987 μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κόμματος.
Μετά το θάνατο του Γενικού Γραμματέας
του ΑΚΕΛ Εζεκία Παπαϊωάννου, στις
10 Απριλίου 1988, το Πολιτικό Γραφείο
της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος
τον όρισε προσωρινό Γενικό Γραμματέα.
Στις 22 Απριλίου 1988 η ολομέλεια της
Κεντρικής Επιτροπής τον εξέλεξε Γενικό
Γραμματέα, θέση την οποία κατείχε μέχρι
της 21 Ιανουαρίου 2009.
Εξελέγη βουλευτής Κερύνειας με το
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στις
εκλογές της 19ης Μαΐου 1991 και
επανεξελέγη στις εκλογές της 26ης Μαΐου
1996, της 27ης Μαΐου 2001 και της 21ης
Μαΐου 2006. Διετέλεσε Πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων από το 20012008.
Στις Προεδρικές εκλογές της 24ης
Φεβρουαρίου 2008 εκλέγετε 6ος κατά σειρά

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας το 2004
αναγορεύθηκε ως επίτιμος διδάκτωρ
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στις 20 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο
της επίσημης επίσκεψης του στη Ρωσική
πρωτεύουσα,
αναγορεύθηκε
επίτιμος
διδάκτωρ του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
της Μόσχας.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν παντρεμένος
με την Έλση Χηράτου με την οποία
απέκτησαν δύο θυγατέρες, την Μαριάννα
και την Χριστίνα και ένα γιό τον Χρίστο.
Τιμητικές διακρίσεις
Τιμητικές Διακρίσεις:
•
Το 2004 αναγορεύθηκε επίτιμος
διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
•
Στις 20 Νοεμβρίου του 2008 στα
πλαίσια επίσημης επίσκεψης στη Μόσχα
αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Μόσχας.
•
Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2009,
στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης στην
Ιταλία, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ
συστημάτων επικοινωνίας στις διεθνείς

σχέσεις του Πανεπιστημίου της Περούτζια.
•
Στις
19
Μαρτίου
2010
αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
•
Στις 14 Δεκεμβρίου 2010
αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτωρ της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
•
Στις
22
Ιουνίου
2011
αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτωρ της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου. Στις 4 Ιουλίου 2011 αναγορεύθηκε
σε επίτιμο διδάκτωρ φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Μαριούπολης (Ουκρανία).
•
Επιπρόσθετα, τιμήθηκε με το
Ανώτατο Παράσημο του Πατριαρχείου
Κιλικίας στη Βηρυτό στις 10 Ιανουαρίου
2013 από τον Πατριάρχη Κιλικίας Αράμ
Α. Επίσης, στις 30 Ιανουαρίου 2013
παρασημοφορήθηκε με το Ανώτατο
Παράσημο
της
Δημοκρατίας
της
Σερβίας, από τον πρόεδρο της χώρας
Τόμισλαβ Νίκολιτς σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο
Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι.

Ο Δημήτρης Χριστόφιας σε επίσημη επίσκεψη στην Πράγα 2008:

Με φοιτητές από την Τσεχία και Ελλάδα στο ξενοδοχείο President στην Πράγα

Με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία
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PEMAP
τσέχικη
εταιρία με
ελληνικά
προϊόντα

Ο Πολιτιστικός Χορευτικός
Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής
στην Πράγα

