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Οι συναντήσεις μας λιγοστέψανε λόγω των μέτρων για τον 

κορονοϊό. Είχαμε προγραμματίσει αρκετές εκδηλώσεις 

αλλά αναγκαστήκαμε να τις ακυρώσουμε με τα μέτρα 

που πήρε το Υπουργείο Υγείας της Τσεχίας. Όταν για 

λίγο χαλάρωσαν τα μέτρα το Διοικητικό Συμβούλιο με 

αισιοδοξία αποφάσισε να διοργανώσει τον εορτασμό της 

επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 7 Νοεμβρίου 

και η Επιτροπή Οργάνωσης αυτής της επετείου (Μαρίκα Μάτσκοβα, Θανάσης Αβοκάτος, 

Γιαρομίρ Πέτελικ και Κώστας Δημελής) προσπάθησαν να βρουν μεγαλύτερη αίθουσα 

και να πραγματοποιηθεί ο εορτασμός στο Belvedere όπου οι συνθήκες καλυτερέψανε. 

Δυστυχώς, ήμασταν υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τον εορτασμό αυτόν καθώς και την 

μουσικοχορευτική παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία 

η ΕΚ Πράγας ήταν συνδιοργανωτές. Οργανώσαμε, όμως, τα μαθήματα ελληνικής και 

τσεχικής γλώσσας, τα οποία προσφέρει η Κοινότητά μας ελπίζοντας ότι τουλάχιστο 

αυτά δεν θα αναγκαστούμε να τα ακυρώσουμε. Εάν ακυρωθούνε, τότε τα μαθήματα θα 

συνεχίσουν online. Αποφασίσαμε να προσφέρουμε μαθήματα και για τα μικρούλικα μας 

από 3.5 μέχρι 6 ετών. Δυστυχώς, κι αυτή την τάξη την ακυρώσαμε λόγω του ότι δεν υπήρξε 

ενδιαφέρον από τους γονείς και είναι μεγάλο κρίμα διότι η δασκάλα Έλλη Αλωνεύτου 

είχε προετοιμάσει αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα με τραγουδάκια, ζωγραφιές, χορούς… 

Η εγγραφή για τα υπόλοιπα μαθήματα έγινε πολύ οργανωμένα με τις δύο δασκάλες και 

την Κική Κυρέζη. Τα μαθήματα ξεκινήσανε κι εμείς ευχόμαστε στις δασκάλες και στους 

μαθητές καλή σχολική χρονιά!

Εάν όλα πάνε καλά εκτός των μαθημάτων, έχουμε προγραμματίσει να οργανώσουμε 

εκδηλώσεις για τα παιδιά και γονείς όπως Τα Κάλαντα, Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ, 

Αποκριάτικο Πάρτυ. Οι πρόβες και τα μαθήματα παραδοσιακών χορών συνεχίζονται 

κάθε Παρασκευή από 19:00 μέχρι 20:00 η ώρα στη Vocelova 3, Praha 2. Η έκδοση 

του Καλημέρα μέχρι αυτό το τεύχος βγήκε κανονικά. Επίσης, οι πρόβες της χορωδίας 

ξεκινήσανε κάθε Πέμπτη από 19:00 η ώρα στους χώρους της Κοινότητας Vocelova 3, 

Praha 2. Βέβαια, όλες οι εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 

Τσεχίας. 

Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Κοινότητας για τα επόμενα τρία χρόνια 

(2021-2024). Παρακαλούμε τους υποψήφιους να στείλουνε σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

στην Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρο του ΔΣ στη διεύθυνση tassula.healey@gmail.

com  μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και 

προτάσεις για τη βελτίωση της δράσης της ΕΚ Πράγας και του περιοδικού «Καλημέρα». 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της Κοινότητας τουλάχιστον τα τελευταία δύο 

χρόνια. Τα μέλη του νυν ΔΣ είναι: Πρόεδρος Τασούλα Ζησάκη-Healey και Συντάκτης 

του περιοδικού «Καλημέρα», Αντιπρόεδρος και Ταμίας Ανδρονίκη Σπάλα-Podlahova, 

Υπεύθυνη μαθημάτων ελληνικής και τσεχικής γλώσσας Κατερίνα Σπάλα, Υπεύθυνος 

καλλιτεχνικών προγραμμάτων, χορευτικού συγκροτήματος και αντιπρόσωπος της ΕΚ 

Πράγας στο Δήμο Πράγας Μιχάλης Laso, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Κική Κυρέζη, 

Μέλη Κυριακή Σαΐτη και Κωνσταντίνος Τσιρτσίκος. Αντιπρόσωπος του περιοδικού 

«Καλημέρα» στο Υπουργείο Πολιτισμού Τσεχίας Ανδρονίκη Βαλέντοβα.   
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΤΣΗ
Με την Τασούλα Ζησάκη-Healey

«ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΗ ΠΛΟΥΣΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…»

Ν: Δυστυχώς, τον παππού μου Κώστα 

Πανάτση δεν τον γνώρισα διότι πέθανε 

πολύ νωρίς στο Τρίνετς, όπου είχε 

εγκατασταθεί με την οικογένεια του και 

όταν ο πατέρας μου ήταν μόλις 17 χρονών. 

Και οι δύο  παππούδες μου, ο Κώστας 

Πανάτσης και ο Βασίλης Καράκης ήταν 

μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας και πολιτικοί πρόσφυγες στην 

Τσεχοσλοβακία. Δυστυχώς, πριν 4 χρόνια 

έφυγε από τη ζωή και ο παππούς μου 

Βασίλης. Ήταν από το χωριό Αετοκορυφή 

νομού Ροδόπης. Με τον επαναπατρισμό ο 

παππούς με τη γιαγιά μετακόμισαν στην 

Κομοτηνή, όπου πηγαίναμε κάθε χρόνο 

για διακοπές. Έτσι γνώρισα και το χωριό 

Αετοκορυφή, κοντά 

στο χωριό Κρωβύλη, 

όπου ο παππούς μου 

πήγαινε σχολείο. 

Ο παππούς μου 

Βασίλης είχε 7 αδέρφια κι αυτός ήταν 

ο μικρότερος. Στα 18 μαζί με τον 

μεγαλύτερο αδερφό του βγήκε στο 

βουνό. Ο άλλος παππούς μου Κώστας 

κατάγεται από τη Σαμαρίνα Γρεβενών 

και η γιαγιά μας έλεγε ότι είχε πολύ καλή 

φωνή και ωραία τραγουδούσε ηπειρώτικα 

και βλάχικα τραγούδια. Ήταν και καλός 

χορευτής. Πηγαίναμε και στο χωριό της 

γιαγιάς Ελένης – Βαρικό Φλώρινας. Η 

άλλη γιαγιά μου Κυριακούλα γεννήθηκε 

στο χωριό Ασπρόγεια, που απέχει μόνο 

15 χιλιόμετρα από το Βαρικό.

Έτσι μπόρεσα και γνώρισα ακόμα από 

μικρός όχι μόνο τη Θράκη αλλά και τη 

Μακεδονία.

Κ: Νίκο, μιλάς άπταιστα ελληνικά, 

αισθάνεσαι Έλληνας εάν και είσαι παιδί 

τρίτης γενιάς Ελλήνων στην Τσεχία…

Ν: Ναι, είμαι Έλληνας και αισθάνομαι 

Έλληνας. Δεν έχω τσέχικη υπηκοότητα, 

μόνο ελληνική και είμαι δημότης του 

χωριού Βαρικό Φλώρινας. Και οι δύο 

οι γονείς μου είναι Έλληνες. Οι ρίζες 

μου είναι από την Ήπειρο, Μακεδονία 

και τη Θράκη. Για μένα όλα αυτά τα 

μέρη έχουν κάτι ιδιαίτερο. Όταν άκουγα 

μουσική στα πανηγύρια, όχι μόνο στην 

Θράκη, μου σηκωνότανε η τρίχα. Στις 

διακοπές πηγαίναμε στην Ελλάδα για 

δύο μήνες, πάνω από ένα μήνα μέναμε 

στην Κομοτηνή, για τη θάλασσα και τον 

υπόλοιπο χρόνο στο Βαρικό. Αυτά τα 

χωριά της Φλώρινας ήταν επαναστατικά 

χωριά. Είχα την τύχη να δω και το όνομα 

του προπάππου μου γραμμένο σ’ ένα 

μνημείο Μακεδονομάχων. Μου αρέσαν τα 

Ο Νίκος γεννήθηκε το 1982 στην Πράγα 

εάν και έμεινε και μεγάλωσε στην πόλη 

Μπέροουν, όπου είχαν εγκατασταθεί οι γονείς 

του. Μετά την αποφοίτηση από το  Λύκειο, 

συνεχίζει τις πανεπιστημιακές σπουδές του 

στον κλάδο Τουρισμού και Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων». Η Ελληνική Κοινότητα του 

Μπέροουν ήταν αρκετά 

μεγάλη και είχε καλή ορχήστρα στην  οποία ο 

θείος του Κώστας Καράκης έπαιζε κιθάρα η θεία 

του Αθανασία (Σούλα) Καράκη τραγουδούσε, 

είχανε και μπουζούκι και κρουστά (ντραμς). 

Μετά το 1980 όταν οι Έλληνες πολιτικοί 

πρόσφυγες επιτέλους μετά από πάνω από 30 

χρόνια αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς, 

μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, 

οι περισσότεροι Έλληνες από το Μπέροουν επαναπατρίσθηκαν και σήμερα εκεί μένουν μόνο τρεις-τέσσερις οικογένειες. Ο θείος του Κώστας μετά τον 

επαναπατρισμό, δυστυχώς, πέθανε πολύ νέος, 28 ετών στην Κομοτηνή. (φώτο Η ορχήστρα της ΕΚ Μπεροούν με τη Σούλα Καράκη)

Μετά την αποφοίτησή του ο Νίκος μετακόμισε στην Πράγα, όπου εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, το γνωστό σε όλους στην Τσεχία, Ελλάδα 

και Κύπρο, τουριστικό γραφείο «GREECE TOURS». Η εταιρεία  ιδρύθηκε από τον πατέρα του Βασίλη Πανάτση το 1990, στις 21 Μαΐου, γιορτή 

του Αγ. Κωνσταντίνου και  της Ελένης. Σαν να ήταν και σύμπτωση διότι 

ο παππούς, ο θείος και ο αδερφός του είναι Κωνσταντίνος ενώ η μία γιαγιά 

είναι Ελένη. Φέτος το τουριστικό γραφείο γιορτάζει 30 χρόνια από την 

ίδρυσή του. 

Ο Νίκος μας μίλησε με μεγάλη αγάπη για τους παππούδες και γιαγιάδες 

του και από τις δύο πλευρές των γονιών του. Γενικά, μας έκανε εντύπωση 

η σεμνότητα με την οποία ο Νίκος μιλάει για τον εαυτό του και προτιμάει να 

μιλήσει για τους συναδέλφους του. (φώτο από αριστερά Κώστας Καράκης, 

Σούλα Καράκη, Δημήτρης Κοντογιάννης, Γρηγόρης Εμμανουηλίδης)
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πανηγύρια και όταν ήμασταν στο Βαρικό, 

συνήθως, τον Δεκαπενταύγουστο, κάθε 

μέρα από τις 13 Αυγούστου είχε κάποιο 

πρόγραμμα με χορευτικά από διάφορα 

χωριά από όλη την περιοχή και μουσική 

όλη την νύχτα μέχρι τις τέσσερις το 

πρωί με πλούσια φορτωμένα τραπέζια 

με παραδοσιακά  φαγητά της περιοχής, 

όπως η φημισμένη φασολάδα. Σε  αυτά τα 

πανηγύρια έμαθα πολλούς χορούς από τα 

ξαδέλφια μου και τους φίλους που έκανα.  

Δεν υπήρχε άτομο που να μην ξέρει να 

χορεύει. Το χωριό μας έχει και μια καλή 

μπάντα τα Χάλκινα Ηχοχρώματα που 

παίζει παραδοσιακή μουσική της ευρύτερης 

περιοχής και όχι μόνο. Κι έτσι αυτό με 

έκανε σε ηλικία 10 χρονών να πηγαίνω και 

στην Πράγα στο χορευτικό συγκρότημα 

με τη δασκάλα Μαλάμω Φουλίδου, την 

οποία όλοι αγαπούσαμε πολύ διότι κι αυτή 

ήταν πολύ καλή μαζί μας. Εγώ την έβλεπα 

και σαν γιαγιά μου, γιατί οι γιαγιάδες μου 

είχαν επαναπατρισθεί, και μου λείπανε 

πάρα πολύ.  Η Μαλάμω μας μάθαινε 

όχι μόνο χορούς, αλλά και τραγούδια 

- παραδοσιακά, αντάρτικα, τραγούδια 

του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκι. 

Μετά συνεχίσαμε με τη δασκάλα Όλγα 

Παταρίδου, η οποία επίσης ήταν πολύ 

αφοσιωμένη σε μας. Συμμετείχαμε και 

σε σεμινάρια χορού στην πόλη Μπρνο 

ακόμη πριν ιδρυθεί το Λύκειο Ελληνίδων 

Τσεχίας.  

Εγώ δεν πήγα σε ελληνικά μαθήματα 

σε ελληνικό σχολείο, η μάνα μας μάς 

έμαθε ελληνικά και ο αδερφός μου και 

αυτός μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εάν 

και στο σπίτι μιλούσαμε περισσότερο 

τσέχικα, με τον παππού και τις γιαγιάδες 

προσπαθούσαμε πάντα να συνεννοούμαστε 

περισσότερο στα ελληνικά. Εμένα μου 

άρεσε η ελληνική γλώσσα και ήθελα να 

την μάθω. Και όχι μόνο η γλώσσα αλλά 

και η ελληνική μουσική παράδοση. Σ’ 

αυτό μπορεί να βοήθησε και το γεγονός, 

ότι ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα και 

τραγουδούσε στην ορχήστρα της 

Ελληνικής Κοινότητας Τρίνετς. Μαζί με 

τον Χρήστο Μπέτο στο μπουζούκι και την 

γνωστή τραγουδίστρια Φρόσω Ταρασίδου 

ήταν ένα τρίο,  που το ρεπερτόριο 

τους αποτελούνταν περισσότερο από 

ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και γι’ αυτό 

όταν παίζανε στα Φεστιβάλ των Ελλήνων 

στην Τσεχοσλοβακία ξεχώριζαν από τα 

μουσικά σχήματα των άλλων κοινοτήτων. 

Τα τραγούδια τα μαθαίνανε από δίσκους, 

που τους  στέλνανε από την Ελλάδα 

οι συγγενείς. Στην Τσεχία ακούγαμε 

περισσότερο λαϊκά τραγούδια, με 

μπουζούκι. Δεν είχαμε πολλούς δίσκους 

με παραδοσιακά τραγούδια, αλλά πάντα 

μου άρεσε το κλαρίνο. Όταν πήγαινα στην 

Ελλάδα,  κουβαλούσα ένα κασετοφωνάκι, 

για να καταγράφω παραδοσιακή μουσική 

από ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

Ελλάδας. Μου αρέσανε και οι ψαλμοί της 

Εκκλησίας. (φώτο ο Νίκος πρώτος από τα 

αριστερά)

Κ: Βλέπω ότι από πολύ μικρός είχες 

γνωρίσει την ελληνική μουσική. Πώς 

έμαθες να παίζεις μπουζούκι τόσο καλά σε 

μια εποχή που δεν είχαμε δασκάλους για 

μπουζούκι στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία; 

Ν: Ακόμα από παλιά, ο πατέρας μου 

είχε ένα τρίχορδο μπουζούκι και το είχε 

φυλάξει σε μια ντουλάπα διότι έπαιζε 

περισσότερο κιθάρα. Μια μέρα άκουσα 

κάποιον να παίζει μπουζούκι και μου άρεσε 

πάρα πολύ. Τότε η μαμά με πρότρεψε να 

το δοκιμάσω. Το πήρα και ο μπαμπάς μού 

έδειξε μερικά πράγματα και πώς να παίξω 

μία μελωδία, χωρίς νότες. Κι από τότε 

προσπαθούσα να μάθω μόνος μου. Πάντα 

το έπαιρνα μαζί μου στις διακοπές στην 

Ελλάδα όπου για καλή μου τύχη και μέσω 

της γιαγιάς μου, γνώρισα τον μουσικό Δρ. 

Ηλία Ιωαννάκη, ο οποίος ήταν διευθυντής 

παραδοσιακής ορχήστρας του δήμου 

Κομοτηνής. Ο Ηλίας με σύστησε σ’ ένα 

πολύ καλό μπουζουξή της περιοχής, ο 

οποίος μου έδειξε πώς να κρατώ σωστά 

το μπουζούκι και τί ασκήσεις να κάνω 

πριν προσπαθήσω να μάθω ένα τραγούδι. 

Είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Βασίλη 

Κουτρώνα, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι 

σε διάφορες ορχήστρες και ήμασταν 

περίπου στην ίδια ηλικία, οπότε γίναμε 

φιλαράκια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ 

στο μπουζούκι. Ο ίδιος με έπαιρνε μαζί 

του σε διάφορους γάμους, αρραβώνες, 

εκδηλώσεις, πανηγύρια και ταβέρνες, όπου 

έπαιζε. Εγώ κατέγραφα τη μουσική και 

όταν επέστρεφα στο σπίτι, μελετούσα. Μου 

είχε δώσει και βιβλία με νότες, αλλά με τις 

νότες ήταν δύσκολο για μένα εάν και τις 

γνώριζα διότι οχτώ χρόνια έπαιζα πιάνο σε 

ωδείο στην Τσεχία, δηλαδή έχω μουσική 

εκπαίδευση. Στο πιάνο εκπαιδεύτηκα 

σε κλασική μουσική και βέβαια, και την 

παραδοσιακή τσέχικη μουσική. Αλλά 

για το μπουζούκι εάν και οι νότες είναι 

οι ίδιες, το να παίζεις με νότες είναι κάτι 

πολύ διαφορετικό από το πιάνο. Ναι, είναι 

κρίμα που παράτησα το πιάνο, αλλά όπως 

το μπουζούκι, και το πιάνο θέλει πολλές 

ώρες με ασκήσεις και πρακτική. Οπότε, 

έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο όργανα, 

και κέρδισε το μπουζούκι. Το επόμενο 

βήμα ήταν να αποχτήσω και τετράχορδο 

μπουζούκι, το οποίο ο πατέρας μου, που 

πάντα με υποστήριζε σ’ αυτό τον τομέα, 

μου αγόρασε τετράχορδο μπουζούκι όταν 

είχα πάει μαζί του στην Κρήτη. Για πρώτη 

φορά έπαιξα με αυτό το μπουζούκι στα 

γενέθλια του παππού μου στο «Ταβερνάκι» 

του Δημήτρη Νεδέλκου (Na Pohořelci, 

Praha 6) όταν γιορτάσαμε τα 70 του 

χρόνια. Ήταν ένα όμορφο μακρόστενο 

ταβερνάκι με υπέροχα ελληνικά φαγητά. 

Έτσι ξεκίνησε η ‘καριέρα’ μου στο 

μπουζούκι. 

Εκείνα τα χρόνια η Πράγα είχε πολλούς 

Έλληνες φοιτητές που είχαν έρθει να 

σπουδάσουν σε διάφορα πανεπιστήμια 

της Πράγας. Μια μέρα ο Δημήτρης μου 

τηλεφώνησε και μου είπε ότι δύο Έλληνες 

φοιτητές ψάχνουν για μπουζούκι για να 

ολοκληρώσουν την ορχήστρα τους. Έτσι 

εγώ συνεννοήθηκα με τον Θωμά Πετσίνη, 

που τότε παίζαμε μπουζούκι μόνο για την 

χαρά μας, και φτιάξαμε  μουσικό σχήμα 

με τους Έλληνες φοιτητές. Από το 1997, 

που  άνοιξε ο Δημήτρης Νεδέλκος την 

ταβέρνα «Όλυμπος»  στην Κubelikova 9, 

Praha 3,  παίζαμε στο μαγαζί του ταχτικά.
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Όταν οι φοιτητές επιστρέψανε στην 

Ελλάδα, ο Θωμάς πήρε την κιθάρα, και με 

τα κορίτσια από το χορευτικό συγκρότημα 

της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, 

φτιάξαμε ένα νέο μουσικό σχήμα - ο 

Θωμάς κιθάρα, εγώ μπουζούκι, φωνές η 

Σοφία Παταρίδου και η Κατερίνα Σπάλα.

Πολύ σύντομα, όταν η παλιά ορχήστρα 

«Ακρόπολις» της Ελληνικής Κοινότητας 

Πράγας για κάποιο λόγο διαλύθηκε, εμείς 

ξεκινήσαμε και παίζαμε στις ελληνικές 

γιορτές και εκδηλώσεις της Κοινότητας. 

Η ορχήστρα μας αποτελούνταν πια από 

τον Σταύρο Στεφανίδη στα ντραμς, τον 

Διογένη Ιορδανίδη κιθάρα, τον Ντίνο 

Οβαδία μπάσο, ο Θωμάς Πετσίνης 

κι εγώ μπουζούκι και φωνές η Σοφία 

Παταρίδου και η Κατερίνα Σπάλα. Τότε 

είχαμε περισσότερες χοροεσπερίδες, 

παίζαμε σχεδόν κάθε μήνα σε διάφορες 

εκδηλώσεις. Το ρεπερτόριο μας δεν 

ήταν και πολύ πλούσιο, πολλές φορές 

παίζαμε το ίδιο τραγούδι μπορεί και δυο 

φορές, αλλά ο κόσμος δεν έδινε σημασία, 

διασκέδαζε. Πηγαίναμε στα γλέντια και 

γιορτές των ελληνικών κοινοτήτων και 

σέ άλλες πόλεις της Τσεχίας όπως στο 

Μπρνο όπου παίξαμε για πρώτη φορά 

το 1997, στην Οστράβα, Κρνοβ κ.ά. Η 

ορχήστρα «Ακρόπολις» πάντα υπήρχε και 

ακόμα υπάρχει στην ΕΚ Πράγας. Εμείς, 

δεν αλλάξαμε το όνομα και συνεχίσαμε 

αυτή την παράδοση σαν ορχήστρα και σαν 

χορευτικό.

Αργότερα άρχισα να παίζω  με τον Χάρη 

Χαραλάμπους από την Κύπρο, ήταν πολύ 

καλός μουσικός, αλλά κι αυτός έφυγε 

όταν τελείωσε τις σπουδές του. Ο ίδιος με 

σύστησε στην Έλλη Αχώνευτου, υπέροχη 

φωνή, σπούδαζε στο κονσερβατόριο. 

Γνωριστήκαμε με την Έλλη και κάναμε 

καινούργιο μουσικό σχήμα - η Έλλη φωνή, 

ένας καλός μου φίλος Τσέχος Petr Klouček 

στην κιθάρα, κι εγώ μπουζούκι. Όταν 

έφυγε ο Petr μείναμε ο Ντίνος Οβαδίας 

στο μπάσο, η Έλλη φωνή και πήρε και την 

κιθάρα, είναι πολύ καλή κιθαρίστρια. Αλλά 

και η Έλλη σε λίγα χρόνια επέστρεψε 

στην Κύπρο όταν αποφοίτησε… Μετά 

συνέχισα να παίζω με τον Ντίνο και τον 

Θωμά Οπάτα, μπουζουξή που πήρε 

κιθάρα για να μην διαλυθεί η ορχήστρα, 

επειδή ήταν δύσκολο να βρούμε κιθαρίστα 

που να γνωρίζει καλά τους ελληνικούς 

δρόμους, τις κλίμακες, ρυθμούς κλπ. Είναι 

διαφορετικοί από τη δυτική μουσική. 

Αργότερα πήραμε για τραγουδίστρια την 

Αθηνά Φουλίδου, επίσης μια εξαιρετική 

φωνή και συνεχίσαμε το έργο μας. (Φώτο 

- «Ακρόπολις» από αριστερά Αθηνά 

Φουλίδου, Ντίνος Οβαδίας, Θωμάς 

Οπάτα και Νίκος Πανάτσης)

Κ: Και σήμερα το μουσικό σας σχήμα 

αποτελείται από πόσα άτομα…

Ν: Το μουσικό σχήμα μας πάλι άλλαξε. 

Τώρα παίζουμε συνήθως τρία άτομα – ο 

Θωμάς Γαλάνης από τη Θεσσαλονίκη, 

φωνή. Ο Θωμάς μένει τώρα στην Πράγα, 

είναι πολύ καλός και έχει και μεγάλη 

εμπειρία με τραγουδιστές, με τους 

οποίους τραγουδούσε σε πολλά μέρη της 

Ελλάδας. Κι έτσι με το δικό του πλούσιο 

ρεπερτόριο κι εμείς με τον Θωμά Οπάτα 

στην κιθάρα κι εγώ στο μπουζούκι, 

εμπλουτίσαμε και το δικό μας ρεπερτόριο 

με καινούργια τραγούδια. Για τις γιορτές 

της ΕΚ Πράγας και διάφορες μεγαλύτερες 

εκδηλώσεις κρατάμε το όνομα 

«Ακρόπολις», και είμαστε πέντε άτομα με 

τον Ντίνο στο μπάσο και φωνή και με τον 

ντραμίστα μας τον Απόστολο Ιωαννίδη 

από το Rejvíz. Ο Ντίνος κατάγεται από 

γνωστή μουσική οικογένεια. Μαζί με τον 

αδερφό του Άρον Οβαδία μας βοήθησε 

πάρα πολύ να βελτιωθούμε. Με τον 

Ντίνο παίζαμε ταχτικά μαζί στο ελληνικό 

εστιατόριο «Δελφοί», πάνω από  20 

χρόνια. Το μαγαζί αυτό δυστυχώς έκλεισε. 

(Φώτο από αριστερά Αθηνά Φουλίδου, 

Ντίνος Οβαδίας, Θωμάς Οπάτα, Νίκος 

Πανάτσης)

Εξάλλου, τώρα δεν παρουσιαζόμαστε στο 

κοινό, λόγω του κορονοϊού διότι σχεδόν 

όλες οι εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί. 

Τους τελευταίους μήνες μπορεί να 

παρουσιαστήκαμε 3 με 4 φορές. Αλλά 

πιστεύουμε, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί 

σύντομα. Γι’ αυτό  συνεχίζουμε να 

κάνουμε πρόβες. Μας αρέσει να βλέπουμε 

τον κόσμο να διασκεδάζει με τη μουσική 

που παίζουμε. Γενικά να είναι ο κόσμος 

ευχαριστημένος από το πρόγραμμά μας. 

Κ: Όλη η οικογένεια σας είναι μέλη της 

Κοινότητας. Οι γονείς σου και τα εγγόνια 

τους είναι πάντα κοντά μας και πάντα μας 

στηρίζουν. Εδώ και πολλά χρόνια μας 

δίνουν πάντα το πρώτο βραβείο, εισιτήριο 

για τη Θεσσαλονίκη για τη λαχειοφόρα 

αγορά στις γιορτές μας, το οποίο μας 

βοηθάει πάρα πολύ οικονομικά. Πώς 

βλέπεις εσύ την Κοινότητα και ποιο είναι 

το μήνυμά σου;

(φώτο από αριστερά  Petr Klouček, Νίκος Πανάτσης, Έλλη Αλωνεύτου, Ντίνος Οβαδίας 

«Ελληνοκυπριακή Ημέρα στο Na Kampe)



7Καλημέρα 5/20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ν: Θα ήθελα η Κοινότητά μας να μείνει 

πάντα γερή, δυνατή και ενωμένη. Να μην 

υπάρχουν άτομα που μόνο κριτικάρουν, 

χωρίς οι ίδιοι να  προσφέρουν κάτι στην 

Κοινότητά μας. Συγχαίρω τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που αφιλοκερδώς 

οργανώνει πολλές εκδηλώσεις, οργανώνει 

τα ελληνικά και τσέχικα μαθήματα 

στους χώρους της Κοινότητας, εκδίδει 

το περιοδικό «Καλημέρα», το οποίο 

διαβάζω, οργανώνει γιορτές για τα μικρά 

παιδάκια και τους γονείς, εκδρομές, 

κ.ά. Κι εσείς είσαστε όλοι εθελοντές 

με οικογένειες, παιδιά και εγγόνια, με 

ηλικιωμένους γονείς, επαγγελματίες που 

ακόμα δουλεύετε, κι όμως βρίσκετε 

χρόνο για διάφορες δραστηριότητες της 

Κοινότητας. Προσωπικά εγώ, θα ήθελα 

να συνεχίσουν οι επετειακές γιορτές να 

πραγματοποιούνται σε επίσημη ελληνική 

ατμόσφαιρα σε μικρότερο χώρο και με τα 

μέλη της Κοινότητας και τις οικογένειές 

τους. Αλλά θα ήταν καλά να οργανώνουμε 

και χοροεσπερίδες, χορούς και για το 

ευρύτερο κοινό. Και καταλαβαίνω πολύ 

καλά ότι άλλο είναι να γιορτάζουμε τις 

επετείους των εθνικών γιορτών μας που 

θέλουν σοβαρότητα και επισημότητα κι 

άλλο το ελληνικό γλέντι. 

Θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς 

μου, που με βοηθήσανε και στηρίξανε 

ακράδαντα στη μουσική μου πορεία. 

Χωρίς τη βοήθεια τους, χωρίς τη δική τους 

οικονομική υποστήριξη δεν θα μπορούσα 

να αγοράσω τις  απαραίτητες συσκευές 

που χρειάζεται μια ορχήστρα. Τα πρώτα 

μηχανήματα και όργανα τα πλήρωσαν 

οι γονείς μου, κι έτσι μπορούσαμε να 

παίζουμε στις γιορτές της Κοινότητας. 

Και όπως πάει, με ορχήστρες να 

διαλύονται, η Πράγα μπορεί να έμεινε 

και χωρίς ορχήστρα εάν δεν είχαμε αυτή 

την υποστήριξη. Κι εγώ και τα παιδιά της 

ορχήστρας μας, κάνουμε ότι μπορούμε 

για να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. 

Εγώ αγαπώ την ελληνική μουσική, από 

Βυζαντινή μέχρι και τη σύγχρονη, εάν 

κατά την γνώμη μου τώρα δεν βγαίνουνε 

τόσα ποιοτικά κομμάτια όπως παλιά. 

Και επίσης νομίζω πώς λίγοι είναι οι λαοί 

που έχουν μια τέτοια απίστευτα πλούσια 

μουσική και μουσικοχορευτική παράδοση. 

(φώτο Οι γονείς του Νίκου, Ανθούλα και 

Βασίλης Πανάτσης)

Κ: Νίκο, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για την 

ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Είναι για 

πρώτη φορά που μαθαίνουμε την ιστορία 

των ορχηστρών της ΕΚ Πράγας και γενικά 

για την παρουσία της ελληνικής μουσικής 

στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. Κι εγώ εκ 

μέρους του ΔΣ της ΕΚ Πράγας και εκ 

μέρους της Σύνταξης του περιοδικού μας, 

θέλω να ευχαριστήσω του γονείς σου, τον 

Βασίλη και την Ανθούλα Πανάτση για όλη 

την οικονομική και ηθική στήριξή τους σε 

όλα τα δρώμενα της ΕΚ Πράγας και με 

την ευκαιρία την 30άχρονη επέτειο του 

τουριστικού γραφείου σας «GREECE 

TOURS», σας ευχόμαστε υγεία, καλή 

δύναμη και καλή συνέχεια.  

Ν: Ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι σε 

όλους ότι καλύτερο ....

Από αριστερά ο Θωμάς Οπάτα, Θωμάς Γαλάνης και ο Νίκος Πανάτσης
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ΔΑΝΙΗΛ ΚΛΑΜΠΑΛ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ…

«ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΕΙΣ, ΞΕΚΙΝΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ…»

Ο Daniel Klabal ήρθε στην Πράγα 

από την Οστράβα. Στην Οστράβα 

ο Δανιήλ (Daniel) παντρεύτηκε Ελληνίδα 

και μαζί με τα παιδιά του έζησε είκοσι 

χρόνια σε ελληνικό περιβάλλον. Έμαθε 

ελληνικά, αγάπησε τον ελληνικό 

πολιτισμό,  και την ελληνική κουζίνα 

και είναι ένας από τους καλύτερους σεφ 

που έχω γνωρίσει. Σύντομα, μετά από 

πολλές μελέτες, σπούδασε θεολογία και 

έγινε ιερέας. Με προσοχή μελέτησε την 

Οθωμανική περίοδο και το Βυζάντιο και 

μετά από δέκα χρόνια επίμονη μελέτη, 

έγραψε το βιβλίο ISODORIAS (στα 

τσέχικα), το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο 

ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς. Ο 

Δανιήλ αγαπάει και μελετάει την ελληνική 

φιλοσοφία, κουλτούρα, λογοτεχνία, 

ιστορία και μουσική. 

Μετά από είκοσι χρόνια, ο Δανιήλ χώρισε, 

έφυγε από την Οστράβα και ήρθε στην 

Πράγα. Έτσι, ξεκίνησε μια νέα ζωή στην 

όμορφη Πράγα. Και στην Πράγα, ο 

Δανιήλ δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια:

αποφάσισε να ανοίξει

Δεν ήταν εύκολη η προετοιμασία του 

χώρου, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο – 

ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το 

ελληνικό πιάτο που έχει διαλέξει από το 

πλούσιο 

μενού σε μια ελληνικότατη ατμόσφαιρα 

(δεν λείπει και η ποιοτική ελληνική 

μουσική) και περιβάλλον. Και όπως μας 

είπε και ο ίδιος: «Είμαι ευτυχισμένος διότι 

αγαπώ τη δουλειά μου, τους θετικούς 

πελάτες μου, μεταξύ των οποίων είναι και 

πολλοί Έλληνες. Εάν και δυσκολευτήκαμε 

όταν έπρεπε να κλείσουμε λόγω του COV-

ID-19 και να εξυπηρετούμε τους πελάτες 

μας από το παράθυρο, μόλις μας επέτρεψαν 

να ανοίξουμε, τώρα το μεσημέρι πολλές 

φορές δημιουργείται και ουρά έξω από 

το μαγαζί μας διότι ο χώρος είναι μικρός. 

Προσφέρουμε μόνο ελληνικά φαγητά, με 

ελληνικά προϊόντα και ελληνικά κρασιά. 

Στην Πράγα, εάν και δίσταζα αρχικά, 

βλέπω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα 

από την Οστράβα: Ο κόσμος, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητα του, αγαπάει την 

ελληνική κουζίνα, το ελληνικό περιβάλλον 

και την ελληνική ατμόσφαιρα και γι αυτό 

οι πελάτες μάς επισκέπτονται τακτικά.

«Ελληνικό μπιστρό και  Μπουγάτσα», το SOUL KITCHEN 

στην οδό Korunni 24, Praha 2, τηλ. 777 77 1120. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
Μέσα από το Μνημείο, οι «Σκιές», οι 

ψυχές των Μακρονησιωτών πήραν μορφή 

και είναι εδώ! Τιμή και δόξα στους χιλιάδες 

αλύγιστους αγωνιστές της Μακρονήσου!

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, από το 

πορτάλ 902.gr, με μεγάλη συγκίνηση 

παρακολουθήσαμε την εκδήλωση για τα 

αποκαλυπτήρια του Μνημείου  της ΚΕ του 

ΚΚΕ στη Μακρόνησο. Είναι χρέος μας 

προς όλους τους Μακρονησιώτες, στους 

παππούδες μας, στους γονείς μας, στους 

συγγενείς και όλους τους συντρόφους που 

μαρτύρησαν σ’ αυτό το ξερονήσι όπου 

αρνήθηκαν να υπογράψουν «μετάνοια» για 

τα ιδανικά τους, για τα πιστεύω τους σ’ ένα 

καλύτερο μέλλον. 

Αποσπάσματα από την ομιλία του 

ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα 

στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια 

του μνημείου της ΚΕ του ΚΚΕ στην 

Μακρόνησο

«Μακρονησιώτες σύντροφοί μας που εδώ 

περάσατε τα πάνδεινα, αλλά βγήκατε 

όρθιοι. Δεν σας ξεχνάμε! Σας τιμάμε κάθε 

μέρα με την πάλη μας! Καμία θυσία δεν 

πήγε χαμένη! Γιατί η σπορά που αφήσατε 

είναι πολύ δυνατή και είναι σήμερα εδώ. 

Γιατί όπως καθένας σας “είχε στον ώμο 

του την κούραση δώδεκα ωρών από 

πέτρα” και “την απόφαση μίας ολόκληρης 

ζωής”, σήμερα κάθε κομμουνιστής, 

αγωνιστής, φίλος του ΚΚΕ, έχει στον ώμο 

του την πολύτιμη παρακαταθήκη, την τιμή 

και την αξιοπρέπεια, που εσείς αποδείξατε 

μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί τα όσα 

διδάξατε με τη στάση σας, αλλά και τα 

όσα αισχρά τόλμησε η άρχουσα τάξη της 

χώρας πάνω στα σώματά σας, θα μείνουν 

και μένουν με όλους τους τρόπους, για 

πάντα» (…) Σήμερα είναι μία ξεχωριστή 

στιγμή για όλο το Κόμμα. Η ΚΕ 

εγκαινιάζει το μνημείο προς τιμήν των 

αγωνιστών της Μακρονήσου, της θυσίας 

τους και της αντοχής τους.

(…) Κάθε φορά που πατάμε αυτόν τον 

βράχο νοιώθουμε χρέος, τιμή και ευθύνη. 

Απέναντι σε όσους μαρτύρησαν πάνω στο 

Μακρονήσι. Σε όσους έζησαν στο πετσί 

τους την επιστημονική, οργανωμένη βία 

της αστικής τάξης με έναν και μοναδικό 

σκοπό: να υποταχτούν, να δηλώσουν 

μετάνοια, να αποκηρύξουν το ΚΚΕ και 

τις ιδέες τους.

(...) Η ΚΕ του ΚΚΕ και από αυτό το 

βήμα, ευχαριστεί τον γλύπτη Μάρκο 

Γεωργιλάκη, ο οποίος φιλοτέχνησε 

το μνημείο που σήμερα όλοι και όλες 

καμαρώνουμε, τις «Σκιές» που περπατάνε 

νύχτα και μέρα πάνω στην Μακρόνησο, 

ζητώντας δικαίωση.

Ευχαριστούμε και τιμάμε τον Θάνο 

Μικρούτσικο, την Καντάτα του οποίου 

θα ακούσουμε στη συνέχεια, σε ποίηση 

Γιάννη Ρίτσου και με τη συμβολή 

σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως η Ρίτα 

Αντωνοπούλου και ο Κώστας Θωμαΐδης, 

σε καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια 

του Θύμιου Παπαδόπουλου. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι 

υποστηρίζουμε τις προτάσεις της 

ΠΕΚΑΜ για την ανάδειξη και προστασία 

της Μακρονήσου ως ιστορικού τόπου, οι 

οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Για όσα έχουν γραφτεί το τελευταίο 

(foto: O αγωνιστής Μακρονησιώτης Λάζαρος Κυρίτσης, φέτος κλείνει τα 100 χρόνια, καταθέτει στεφάνη)
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διάστημα περί “διχασμού”

Δίπλα στον πρωτόγονο αντικομουνισμό, 

έρχεται να κολλήσει κι ένας δήθεν 

προοδευτικός «συμφιλιωτισμός», που 

εκφράζεται από διάφορα κόμματα και 

αποτελεί ασέλγεια, σε βάρος όλων των 

αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού, 

αλλά και των εξόριστων της περιόδου, που 

έζησαν στο πετσί τους κυριολεκτικά την 

ταξική βία του κράτους και των διεθνών 

του συμμάχων, με  την περιβόητη δήθεν 

«εθνική συμφιλίωση»! Κάποιες άλλες δήθεν 

πιο ψύχραιμες αστικές πένες, καλούν «να 

υπερβούμε τον διχασμό» και απευθύνονται 

προς το ΚΚΕ για να ρίξει νερό στο κρασί 

του. 

Τον διχασμό όμως στην ελληνική κοινωνία 

δεν τον δημιουργεί το ΚΚΕ. Ο διχασμός 

στην ελληνική κοινωνία είναι ανάμεσα σε 

αυτούς που με το μυαλό και τα χέρια τους 

παράγουν τα πάντα και σε αυτούς, τους 

λίγους, που ιδιοποιούνται, εκμεταλλεύονται 

αυτά που παράγουν άλλοι. Ο διχασμός 

σήμερα, είναι ανάμεσα σ’ ένα λαό, που δεν 

ξέρει πραγματικά τι τού ξημερώνει και στο 

μεγάλο κεφάλαιο που ζει μέσα στα μεγάλα 

προνόμια και έναν αμύθητο πλούτο.

(…) Όσοι δήθεν καλοπροαίρετα μας 

προτρέπουν να μην «διχάζουμε», εννοούν 

σε απλά ελληνικά, να το βουλώσουμε. 

Για να παραμένει και να διευρύνεται 

χωρίς εμπόδια, το χάσμα ανάμεσα στους 

πολλούς που υφίστανται την εκμετάλλευση 

και στους λίγους εκμεταλλευτές...

Το κάλεσμα του ΚΚΕ είναι ενωτικό, γιατί 

απευθύνεται στην μεγάλη πλειοψηφία του 

λαού, στους εργαζόμενους, στους μικρούς 

επαγγελματίες, στους αγρότες, στους 

επιστήμονες, στους νέους και τις νέες.

Αυτά βέβαια, έχουν απαντηθεί πολλές 

φορές στην Ιστορία και με πολλούς 

τρόπους, έχοντας δικαιώσει την επιλογή 

του Κόμματος και των χιλιάδων 

αγωνιστών, όπως εκείνης της αγωνίστριας 

αγράμματης χωριάτισσας μάνας που 

έλεγε: “Δεν δουλώνω, δεν απογράφω”…!

Ο Μακρονησιώτης, κομμουνιστής ποιητής 

Γιάννης Ρίτσος, έχοντας ζήσει ο ίδιος στο 

μέγιστο την πίεση να υπογράψει, χωρίς 

τελικά να το κάνει ποτέ, το είχε περιγράψει 

σε διαφορετικό χρόνο ως εξής σε ποίημά 

του:

“Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας,

είναι η απόφαση του θανάτου μας,

όταν υπάρχει κάποια διέξοδος

όταν μπορείς και να τον αποφύγεις,

και συ τον διαλέγεις

σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους,

πιο πέρα από τις ανάγκες σου.

Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη 

ζωή

νικάει και το θάνατο.

Τόμαθα”.

Ο χαιρετισμός του Μάρκου Γεωργιλάκη, 

γλύπτης και αναπληρωτής καθηγητής 

στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ο 

οποίος φιλοτέχνησε το έργο «Σκιές», το 

Μνημείο που δεσπόζει στη Μακρόνησο:

«Όλο το προηγούμενο διάστημα, από τη 

στιγμή που σχηματίστηκε η ιδέα για το 

μνημείο μέχρι και σήμερα που έχει πάρει 

όχι μόνο την τελική του μορφή, αλλά και 

τη θέση του ανάμεσά μας, αισθάνομαι 

ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση.

Χαρά και συγκίνηση που μου δόθηκε 

η ευκαιρία να εκφράσω με ένα έργο, 

στον εμβληματικό αυτό τόπο, τον 

αγώνα και τη θυσία των απλών αλλά και 

ηρωικών και βαθιά ηθικών ανθρώπων, 

των κρατουμένων της Μακρονήσου, που 

βασανίστηκαν ή άφησαν και τη ζωή τους 

εδώ, ως “ανταμοιβή” στον αγώνα τους 

για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στον 

κόσμο.

Με το έργο αυτό θέλησα να εκφράσω 

αυτό που πάντα ένιωθα κάθε φορά 

που επισκεπτόμουν τη Μακρόνησο, 

την παρουσία των ανθρώπων της, των 

εξόριστων, αυτών των ευγενικών μορφών, 

που η θυσία τους καθαγίασε και τους 

έκανε σύμβολα. Ένιωθα τη σκιά τους να 

πλανάται πάνω απ’ αυτόν εδώ τον τόπο και 

την ιστορία.

Το μνημείο αποτελείται από δύο μέρη. 

Το ένα είναι αυτό που φαίνεται. Πέντε 

δυσδιάστατες ανθρώπινες μορφές, μια 

γυναικεία και τέσσερις ανδρικές που 

λες και σηκώθηκαν μέσα από τη γη 

της Μακρονήσου. Πέντε σκιές που μας 

περιμένουν να βρεθούμε ανάμεσά τους, 

να τις ακουμπήσουμε, να συνομιλήσουμε 

μαζί τους. Έτσι όπως συμβαίνει κάθε 

φορά που ανακαλούμε στη μνήμη μας 

αγαπημένα πρόσωπα και καταστάσεις.

Το δεύτερο μέρος είναι αυτό που δεν 

φαίνεται. Δεν απευθύνεται στις αισθήσεις 

μας, αλλά αφορά τους νεκρούς της 

Μακρονήσου. Είναι οι πέντε μεταλλικές 

μήτρες μέσα από τις οποίες αποσπάστηκαν 

οι πέντε αυτές μορφές - “σκιές”. Είναι 

θαμμένες στο χώμα, η κάθε μία κάτω 

από την αντίστοιχη μορφή. Οι μήτρες 

αυτές είναι τα αποτυπώματα των μορφών - 

σκιών αυτών μέσα στη γη. Όπως πάνω της 

υπάρχουν και τα αποτυπώματα των ποδιών, 

τα ίχνη των χεριών τους, τα σημάδια από 

ό,τι έχει συμβεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. 

Η σχέση των δύο μερών, που αποτελούν 

μια ενιαία γλυπτική σύνθεση, δεν είναι 

απλώς η σχέση μήτρας και φόρμας, είναι 

εν τέλει η σχέση που έχουμε εμείς, οι 

επόμενες γενιές με αυτές των εξόριστων. 

Το ορατό παρόν με το αόρατο, αλλά 

υπαρκτό και καθοριστικό παρελθόν».

Ο Μάρκος Γεωργιλάκης στην πολύ 

ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, στο 

πορτάλ 902.gr μεταξύ άλλων αναφέρεται 

και στην προσωπική-οικογενειακή του 

σχέση με τη Μακρόνησο (ο πατέρας του 

Μανώλης Γεωργιλάκης «φιλοξενήθηκε» 

στο κολαστήριο το 1947), στους λόγους 

που τον παρακίνησαν να ερευνήσει 

διαβάζοντας και να μάθει περισσότερα 

για την ιστορία του κολαστήριου, 

καθώς επίσης και στους λόγους που τον 

ενέπνευσαν να δημιουργήσει το μνημείο. 

Δίνοντας έμφαση στους συμβολισμούς 

του μνημείου, τονίζει την αναγκαιότητα οι 

νεότερες γενιές να γνωρίζουν την ιστορία 

της Μακρονήσου και γενικότερα του 

τόπου.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, στεφάνια 

στο μνημείο κατέθεσαν ο ΓΓ της ΚΕ 

του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο 

Γραμματέας της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος 

και εκ μέρους της ΠΕΚΑΜ ο αγωνιστής 

Μακρονησιώτης, Λάζαρος Κυρίτσης. 

Αμέσως μετά, με μεγάλη συγκίνηση, 

όρθιοι και με υψωμένες τις γροθιές, οι 

συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή 

υπό τους ήχους του Πένθιμου Εμβατηρίου. 

«Αθάνατοι! Είμαστε σήμερα εδώ γιατί η 

θυσία σας είναι για μας το λίπασμα στους 

αγώνες που έρχονται».

«Καντάτα για τη Μακρόνησο»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία 

με τα έργα του Θάνου Μικρούτσικου 

«Καντάτα για τη Μακρόνησο», 

σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και 

«Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου 
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Μαγιακόβσκη», τα οποία παίχτηκαν για 

πρώτη φορά στον μαρτυρικό αυτό τόπο. 

Τραγουδούν η Ρίτα Αντωνοπούλου και 

ο Κώστας Θωμαΐδης. Την καλλιτεχνική 

επιμέλεια και διεύθυνση έχει ο Θύμιος 

Παπαδόπουλος. 

Οι τεχνικοί που εργάστηκαν για την 

ηχητική εγκατάσταση της εκδήλωση 

της αποκάλυψης του μνημείου της 

Μακρονήσου, δωρίζουν τα μεροκάματά 

τους στο ΚΚΕ, ως ελάχιστο φόρο τιμής 

σε όλους τους αγωνιστές που στάθηκαν 

αταλάντευτα σε αυτό το κολαστήριο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ… 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Επιμέλεια Τασούλα Ζησάκη-Healey

«Δεν φοβήθηκα ποτέ το θάνατο!

 Εκείνο που λυπάμαι είναι που πεθαίνω

 πριν να δω την πατρίδα μας λευτερωμένη…»

Η γυναίκα μαχήτρια στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας

Το κείμενο αφιερώνεται στις γυναίκες 

του ΔΣΕ και συγκεκριμένα στις 

γνωστές, άγνωστες, αφανές μαχήτριες του 

ΔΣΕ που έπεσαν στα πεδία των μαχών. 

Η αρθρογράφος επεξεργάστηκε τις 

πληροφορίες από τους τόμους «Έπεσαν 

για τη ζωή», τόμους 7α  - 8, έκδοση της 

ΚΕ του ΚΚΕ και από τις αναμνήσεις 

των επιζώντων μαχητριών, τις οποίες 

δημοσίευσε στο περιοδικό ‘Καλημέρα’, 

έκδοση της Ελληνικής Κοινότητας 

Πράγας και στο βιβλίο της ίδιας «Ο 

Ελληνισμός της Τσεχίας», ΑΡ.ΙΣΤ.ΟΣ, 

Αθήνα 2009. Είναι δύσκολο να γράψεις 

ένα αφιέρωμα με αυτές τις ελάχιστες 

πληροφορίες για την κάθε μία ηρωίδα, 

ένα αφιέρωμα αξιόλογο για τη δράση 

τους, για τις αιτίες που βγήκανε στο 

βουνό αφήνοντας πίσω τη μάνα τους, 

πολλές φορές τα παιδιά τους, μια πιο 

εύκολη ζωή από αυτή στο βουνό (εάν 

και στα χωριά τους δεν ήταν και τόσο 

εύκολη η ζωή τους). Είναι ένα αφιέρωμα 

για τις γυναίκες του ΔΣΕ που προς το 
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1949 αποτελούσαν το 30% των μάχιμων 

τμημάτων του ΔΣΕ και το 70% στις 

υπηρεσίες. Στην πλειοψηφία αυτές οι 

γυναίκες του ΔΣΕ προέρχονταν από την 

αγροτιά. Η συμβολή τους στον αγώνα 

του ΔΣΕ ήταν ισότιμη με τον άντρα 

είτε στην πρώτη γραμμή της μάχης (στο 

πυροβολικό, ανίχνευση και ναρκοθέτηση, 

ως τηλεφωνήτρια στις διαβιβάσεις, 

ως σαμποτέρ, ως τραυματιοφορέας, 

ως νοσοκόμα, στην επιμελητεία, στη 

διοίκηση ως αξιωματικός και πολιτικός 

επίτροπος) είτε στα μετόπισθεν όπως π.χ. 

στην κατασκευή οχυρωματικών έργων.

«Πάνω από 800 γυναίκες έφεραν τον τίτλο 

αξιωματικού. Από αυτές 340 αναδείχτηκαν 

ανθυπολοχαγοί για ανδραγαθία. Ο τίτλος 

«Τιμημένη Νεκρή» αποδόθηκε σε 183 

αξιωματικούς και μαχήτριες γυναίκες. Σε 

415 γυναίκες απονεμήθηκαν μετάλλια. 

Χιλιάδες επέδειξαν αυτοθυσία. Πάνω 

από 3.500 μαχήτριες του ΔΣΕ έπεσαν 

στα πεδία των μαχών. Η αναγνώριση 

του ηρωισμού των μαχητριών του ΔΣΕ 

επιβεβαιώθηκε και από τους αντιπάλους. 

Έγραψε ο υποστράτηγος Ζαφειρόπουλος: 

«Από την όλην παρακολούθησιν της 

μαχητρίας-γυναικός διεπιστώθη τόσον 

από της πλευράς του συμμοριτισμού 

όσον και των εθνικών δυνάμεων, ότι 

επολέμησεν αυτή με τόλμη, πείσμα, 

αντοχήν και μαχητικότητα και ουδόλως 

υστέρησε του ανδρός.» (23 + Παθιασμένα 

ψέματα για τον ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-

1949, Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, 

Σύγχρονη Εποχή).

Αυτές οι γυναίκες πολέμησαν με πίστη 

και αυτοθυσία για μια δίκαια κοινωνία, 

ακόμα και για τη δική τους κοινωνική 

θέση, για τα δικά τους δικαιώματα σε μια 

νέα κοινωνία διαφορετική από αυτή της 

παραδοσιακής Ελλάδας. 

Οι γυναίκες του ΔΣΕ πολέμησαν με 

θάρρος αντέχοντας τις κακουχίες στο 

βουνό, την πείνα, τη δίψα, το κρύο, τις 

δύσκολες νυχτερινές πορείες. Αυτές οι 

γυναίκες ήταν οι μάνες μας, οι γιαγιάδες 

μας, οι αδερφές μας. Γι αυτό στη δική μας 

μνήμη θα μείνουν πάντα αθάνατες. Δεν 

θα ξεχάσουμε ποτέ τον ηρωισμό τους, 

τη θυσία τους για το δικό μας καλύτερο 

μέλλον. 

Αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση στους 

Καλύβα-Μαραντζίδη, «οι οποίοι απέχουν 

αρκετά από την ιστορική αλήθεια στο 

βιβλίο «Τα εμφύλια πάθη, 23 ερωτήσεις 

και απαντήσεις για τον Εμφύλιο», στο 

οποίο δίνουν μια απαράδεχτη εικόνα 

για τον αγώνα των μαχητριών του ΔΣΕ 

γράφοντας ότι αυτές οι γυναίκες ήταν 

άπειρες και μάχονταν παρά τη θέλησή 

τους. Οι Σ.Ν. Καλύβας-Ν. Μαραντζίδης 

θέλουν να παρουσιαστούν ως αστράτευτοι 

και ‘ως αστράτευτοι’, για αυτούς το ΕΑΜ 

‘δολοφονεί’ ενώ οι αρχές ‘προχωρούν σε 

αντίποινα’, ο ΔΣΕ ‘στρατολογεί βίαια’, ενώ 

ο αστικός στρατός απλώς ‘στρατολογεί’. 

Για αυτούς τους ‘αναθεωρητές’ της 

ιστορίας το «ζητούμενο, δεν είναι η 

ανεύρεση τεκμηρίων, αλλά η χρήση 

«νέων εργαλείων», που επιδιώκουν να 

ανατρέψουν τη νοηματοδότηση των ήδη 

γνωστών ιστορικών ντοκουμέντων. Ως 

«νέα εργαλεία» αναφέρονται οι επιτόπιες 

έρευνες, οι προσωπικές συνεντεύξεις, 

η ανάγνωση αρχείων δικαστηρίων 

σκοπιμότητας και κοινοτήτων, αλλά 

και η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων, 

με υποτιθέμενο σκοπό την ανάδειξη 

του ιστορικού βιώματος των απλών 

ανθρώπων». (23+ Παθιασμένα ψέματα 

για τον ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949, 

Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, σελ. 

4-5).

Με διάφορα επιχειρήματα και 

τεχνάσματα (προπαντός γλωσσικά) 

διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα, τα 

οποία αφορούν τον αγώνα του ΕΛΑΣ και 

του ΔΣΕ προσπαθώντας να μας πείσουν 

ότι δεν υποστηρίζουν καμία πλευρά, δεν 

τους ενδιαφέρει δήθεν ‘η στρατευμένη 

ιστορία’ ‘που τίθεται στην υπηρεσία 

ενός κράτους, ενός κόμματος ή μιας 

ιδεολογικής παράταξης’… Κι όμως, γι 

αυτούς, οι γυναίκες μαχήτριες του ΔΣΕ 

ήταν ‘άπειρες’, ‘μάχονταν παρά τη θέλησή 

τους’, κλπ. Απορούμε σε ποια αλήθεια, 

σε ποια ιστορική αλήθεια αναφέρονται. 

Εμείς, παιδιά και εγγόνια αυτών των 

μαχητριών ξέρουμε γιατί οι μανάδες, οι 

αδερφές, οι γιαγιάδες μας βγήκαν στο 

βουνό και πολέμησαν από τις γραμμές του 

ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Δεν φαίνεται να τους 

ενδιαφέρει η μοίρα της Ελληνίδας μάνας, 

της αδερφής, στην περίοδο της ‘Λευκής 

Τρομοκρατίας’ μετά τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας. Δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις 

αιτίες για τις οποίες οι γυναίκες πήραν 

το δρόμο του βουνού και πολέμησαν για 

τα ιδανικά τους, για τα πιστεύω τους. Δε 

φαίνεται να έχουν αντλήσει πληροφορίες 

από γυναίκες-μαχήτριες οι οποίες 

επέζησαν και ακολούθησαν πιστά τον 

αγώνα για τα πιστεύω τους, για τα ιδεώδη 

τους, για μια δίκαια κοινωνία. Θα τους το 

θυμίσουν οι ίδιες οι μαχήτριες εάν και θα 

μας κατηγορήσουν ότι αυτές οι μαρτυρίες 

ανήκουν στην ‘στρατευμένη’ ιστορία.

Οι μαχήτριες του Νομού Πέλλας

Το αφιέρωμα μας θα ξεκινήσει με την 

πρώτη γυναίκα ηρωίδα, αγωνίστρια του 

ΕΛΑΣ και από τις πρώτες μαχήτριες 

του ΔΣΕ στις πρώτες ομάδες του 

Καϊμακτσαλάν, με την πρώτη γυναίκα που 

εκτελέστηκε στην Ελλάδα, την Ειρήνη 

Γκίνη, την οποία ακολούθησαν χιλιάδες 

άλλες Ειρήνες που δώσανε τη ζωή τους 

για ένα καλύτερο μέλλον. 

«Πρώτη φορά ελληνικός στρατός 

τουφεκίζει γυναίκα»

Η Ειρήνη Γκίνη (Μίρκα Γκίνοβα), 

24χρονη νηπιαγωγός από το χωριό 

Ξανθόγεια (Ρουσίλοβο) της Έδεσσας, 

ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε 

με απόφαση Έκτακτου Στρατοδικείου.

Γεννήθηκε το 1923 κοντά στη λίμνη του 

Οστρόβου. Οι γονείς της ήταν φτωχοί 

αγρότες σλαβομακεδόνες. «Από μικρή 

ακόμα γεύτηκε τις πίκρες και τα βάσανα 

της ζωής. Έμεινε ορφανή από μητέρα 

και μεγάλωσε μέσα σε χίλια βάσανα 

και δυσκολίες. Η έλλειψη της μητρικής 

στοργής θέριευε τη δική της αγάπη στους 

βασανισμένους και κατατρεγμένους. Οι 

δυσκολίες της ζωής που γνώρισε από 

τα πρώτα βήματα, της δημιούργησαν 

χαρακτήρα αποφασιστικό, θαρραλέο, 

αγωνιστικό».

Αποφοίτησε το 1939 από το διδασκαλείο 

Νηπιαγωγών Καστοριάς, αλλά η 

δικτατορία του Μεταξά δεν την διορίζει 

επειδή είναι «μακεδονοπούλα». «Αυτό την 

έκανε να νιώσει πιο πολύ το ζυγό κάτω από 

τον οποίο στέναζε η πατρίδα». Το 1940 

διορίστηκε προσωρινά νηπιαγωγός σε ένα 

χωριό της Έδεσσας. «Καλή δασκαλίτσα», 

έλεγε όλο το χωριό για τη Μίρκα.

Η Ειρήνη Γκίνη οργανώθηκε το 1942 

στην ΕΠΟΝ ενώ το 1943 κατατάχθηκε 

στα αντάρτικα τμήματα του ΕΛΑΣ 

στο Καϊμακτσαλάν. Από το 1942 

δουλεύει στο χωριό της παράνομα. 

Ξεσηκώνει τα κορίτσια της επαρχίας 

στον απελευθερωτικό αγώνα. «Γίνεται ο 

εμψυχωτής της φλογερής νεολαίας μας».

Το καλοκαίρι του 1946, στο δάσος 

της Έδεσσας, κρύβονται η μικρή 

ανταρτοομάδα του Καϊμακτσαλάν. 200 

χωροφύλακες και μαυροσκούφηδες 

κύκλωσαν το μέρος. «Η Μίρκα ήταν με 

άλλους 6 συντρόφους, όλοι άοπλοι. Μόνο 

αυτή είχε παραμπέλ. Η κατάσταση ήταν 

πολύ δύσκολη... Χρειαζόταν σε τέτοιες 

στιγμές θάρρος, αποφασιστικότητα, 

αυτοκυριαρχία... Πλησιάζουν... Η 

θαρραλέα Μίρκα δε χάνει το θάρρος της. 
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Σηκώνει το παραμπέλ και σκοπεύει. Αλλά 

οι σφαίρες της είναι λίγες και εκείνοι είναι 

πολλοί. Έτσι πέφτει στα χέρια τους μαζί 

με τους συντρόφους της».

Παρά τα άγρια βασανιστήρια δε λύγισε. 

«Οι μαυροσκούφηδες με τα ξίφη, με 

τα νύχια, της ξέσκισαν το κορμί και τα 

ρούχα, της ξερίζωσαν τα μαλλιά, κι έτσι 

όπως ήταν τη γύριζαν στους δρόμους 

της Έδεσσας. Η Μίρκα κρατούσε ψηλά 

και περήφανα το κεφάλι. Χαμογελούσε 

στο λαό που έτρεχε να τη δει και να τη 

θαυμάσει, στο λαό που τόσο αγάπησε 

και για τον οποίο τόσο αφειδώλευτα 

αργότερα έδωσε και τη ζωή της».

Μετά από όλα τα βασανιστήρια, τη θάψανε 

ζωντανή ως το λαιμό και πυροβολούσαν 

πάνω της. Όχι μόνο υπομένει καρτερικά 

όλα τα βασανιστήρια, αλλά εμψυχώνει 

και τους συντρόφους της. «Ράψτε τα 

στόματα, σύντροφοι! Ούτε κουβέντα 

στους προδότες!»

Στις 25 Ιούλη 1946 μαζί με τους 6 

συντρόφους της πέρασε από Έκτακτο 

Στρατοδικείο και καταδικάστηκε σε 

θάνατο. Τρεις μέρες μετά την καταδίκη 

οδηγήθηκε μπροστά στο εκτελεστικό 

απόσπασμα στα Γιαννιτσά. Ήταν η πρώτη 

επίσημη εκτέλεση που εγκαινιαζόταν 

ύστερα από την ψήφιση των «έκτακτων 

μέτρων». Στις 18 Ιούνη 1946 υιοθετήθηκε 

από τη Βουλή το Γ’ ψήφισμα, το οποίο 

προέβλεπε την ίδρυση Έκτακτων 

Στρατοδικείων και καθόριζε ποινές 

θανάτου σε όποιον «στασίαζε», με σκοπό 

«να αποσπαστεί μέρος της ελληνικής 

επικράτειας», ενώ προέβλεπε μια σειρά 

κατασταλτικά μέτρα και απαγορεύσεις. 

Στην ουσία, έβαλε τη σφραγίδα του νόμου 

του αστικού κράτους στην τρομοκρατία 

και τις δολοφονικές ενέργειες στις 

οποίες επιδίδονταν «παρακρατικές» 

ομάδες ενάντια στους κομμουνιστές 

σε όλη τη χώρα. Έτσι, η «μηχανή» των 

στρατοδικείων πήρε αμέσως μπροστά. 

«Δώδεκα εκτελέσεις μέσα σε πέντε 

μέρες». Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του 

«Ριζοσπάστη» στις 27 Ιούλη 1946.

«Περήφανα αντιμετώπισε το εκτελεστικό 

απόσπασμα η Μίρκα. Σηκώθηκε, πλύθηκε, 

χτενίστηκε, ντύθηκε και τράβηξε αγέρωχη 

στον τόπο της εκτέλεσης, εμψυχώνοντας 

το λαό που παρακολουθούσε με 

κομμένη την αναπνοή. Σε όλο το δρόμο 

τραγουδούσε τη “Διεθνή” και άλλα 

επαναστατικά μακεδονικά τραγούδια. 

Δε δέχτηκε να της δέσουν τα μάτια. Κι 

όταν τα εγγλέζικα όπλα ορθώθηκαν για 

να κόψουν το νήμα με τα 23 χρόνια ζωής 

της Μίρκας, εκείνη σήκωσε περήφανα το 

κεφάλι και φώναξε:

“Πίσω μας έρχονται χιλιάδες, 

εκατομμύρια μαχητές της λευτεριάς. 

Εμείς αύριο θάμαστε στρατός και θα 

σας συντρίψουμε...Ζήτω το ΚΚΕ!”»

Το γράμμα του φαντάρου

«... Σας συγχαίρω για την κόρη που 

γεννήσατε. Αυτή δέχθηκε το θάνατο με το 

γέλιο στο στόμα, ηρωικά και ψύχραιμα, 

τραγουδώντας. Όλοι που παραβρεθήκαμε 

στην περίεργη και άγρια εκείνη εικόνα 

θαυμάσαμε. Κατά τις 5.30 η ώρα εγώ 

πλησίασα κοντά της και τη ρώτησα μήπως 

θέλει τίποτα να γράψω στους γονείς της. 

Αυτή με κοίταξε ήσυχα και μου είπε: 

“Εγώ πεθαίνω σαν τίμιος άνθρωπος για 

κάτι στο οποίο ολοκληρωτικά πιστεύω. 

Για την καλυτέρευση όχι προσωπικά της 

δικής μου ζωής, αλλά για τη ζωή όλων 

των ανθρώπων”...» Αυτά αναφέρει ένας 

από τους φαντάρους του εκτελεστικού 

αποσπάσματος στο γράμμα του προς 

τον πατέρα της Ειρήνης Γκίνη. (Τα 

αποσπάσματα είναι από το βιβλίο 

«Μορφές Ηρώων», και από το htt-

ps ://www.r izospast is .g r/stor y.

do?id=8531794 , Ε. Κ.)

Αυτή είναι η ‘χωριατοπούλα’ που πήρε 

το όπλο στο χέρι να πολεμήσει τους 

κατακτητές της Πατρίδας της, αυτή 

είναι ‘ΕΑΜοβουλγάρα’, η ‘σκύλα’, που 

‘άπειρη’ πήρε δεύτερη φορά το όπλο και 

βγήκε να πολεμήσει για τα δικαιώματα 

του λαού της. Αλλά αυτές οι γυναίκες 

ΕΛΑΣίτισσες και μαχήτριες του ΔΣΕ 

φαίνεται να έχουν ξεφύγει την προσοχή 

των ‘αστράτευτων ιστοριογράφων’ σαν 

τους Καλύβα και Μαραντζίδη. Άραγε θα 

έγραφαν τις ‘αντικειμενικές’ τους απόψεις 

και για τις ηρωίδες όπως ήταν οι ‘άπειρες’ 

Σουλιώτισσες και πολλές άλλες ηρωίδες 

της Ελληνικής Επανάστασης του ’21. 

Αλλά αυτές δεν ήταν ‘στρατευμένες’, δεν 

ήταν μέλη του ΚΚΕ.

Η Ελένη Μπούρμπουλα – Γαβρικίδου. 

Γεννήθηκε στις 27 Φλεβάρη 1930 στο 

χωριό Τσάκωνες Αριδαίας. Ήταν 

το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του 

Παναγιώτη Γαβρικίδη και της Ευτέρπης 

Γαβρικίδου. Η οικογένειά της τίμησε τις 

αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού 

λαού, δίνοντας στον αγώνα 4 αντάρτες (1 

στον ΕΛΑΣ και 3 στον ΔΣΕ). Οι τρεις 

σκοτώθηκαν, πλην της Ελένης, ενώ η 

υπόλοιπη οικογένεια, η μάνα, οι γιαγιάδες 

και ο ένας αδερφός, πήραν τον δρόμο 

της πολιτικής προσφυγιάς στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Να 

σημειωθεί εδώ ότι μόλις αφίχθησαν στο 

Μπούλκες το ‘48, τα δύο αδέρφια της ο 

Μανώλης και η Χρυσούλα 17 και 15 ετών 

αντίστοιχα, επέστρεψαν και κατατάχθηκαν 

στον ΔΣΕ, για να πολεμήσουν κι αυτοί 

με τη σειρά τους για τα ίδια ιδανικά, 

αφήνοντας πίσω τον μικρότερο αδερφό 

Γιώργο, 12 ετών, να προσέχει τη μάνα 

και τις γιαγιάδες. Σκοτώθηκαν και οι 

δύο σε άγνωστη τοποθεσία, περνώντας κι 

αυτοί στο πάνθεον των άταφων μαχητών 

του ΔΣΕ, που έδωσαν τη ζωή τους ώστε 

να υπερασπισθούν τα ιδανικά και τις 

αξίες τους. Η Ελένη από νωρίς διάλεξε 

τον δρόμο του αγώνα. Μόλις 12 χρονών 

ήταν σύνδεσμος του πατέρα της. Με 

την ίδρυση της ΕΠΟΝ εντάχθηκε στις 

γραμμές της. Το Αύγουστο του 1944 

σκοτώθηκε ο πατέρας της στη μάχη στο 

Μουχαρέμ Χάνι σε ηλικία 34 ετών. Το 

1947 συνελήφθηκε για πρώτη φορά στο 

χωριό της, από παρακρατικές συμμορίες 

που δρούσαν στην περιοχή της Πέλλας. 

Ένας συγχωριανός της ειδοποίησε τη 

μάνα της, που κατάφερε να βοηθήσει 

την Ελένη να δραπετεύσει. Αμέσως μετά 

εντάχθηκε στο ΔΣΕ. Ήταν μαχήτρια του 

3ου λόχου του Επίλεκτου Τάγματος της 

Δημοκρατικής Νεολαίας του Αρχηγείου 

Δυτικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Το 

1949 κατά τη διάρκεια της μάχης 

σκοτώθηκαν όλα τα μέλη της ομάδας 

της, που χειρίζονταν το πολυβόλο. Η 

Ελένη - όπως και σε μια προηγούμενη 

μάχη, στη μάχη της Φυτώκης στις 8 Μάη 

1948 στην οποία πήρε έπαινο - όρμησε 

μονάχη της και χειρίστηκε το πολυβόλο, 

μην κάνοντας βήμα πίσω από τη θέση 

που υπερασπιζόταν. Εκεί τη συνέλαβαν. 

Οδηγήθηκε αιχμάλωτη σε πρόχειρο 

στρατόπεδο. Γλίτωσε την εκτέλεση 

λόγω της εντιμότητας ενός αξιωματικού 

του κυβερνητικού στρατού, που την 

προειδοποίησε μαζί με άλλες αιχμάλωτες 

μαχήτριες του ΔΣΕ, για το τι τους 

περίμενε. Σύμφωνα με τα δικά της λόγια: 

«Ήρθε και μας είπε πως θα έρθουν και 

θα μας προτείνουν κάποιοι, να πάμε στη 

βρύση να πλυθούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε 

αλλά αν δεχτείτε, εκεί θα σας εκτελέσουν. 

Όταν ήρθαν χαμογελαστοί να μας πάρουν, 

κάναμε φασαρία και δεν δεχτήκαμε. 

Σθεναρά όλες μας αρνηθήκαμε να 

πάμε μαζί τους. Έτσι γλυτώσαμε». 

Κατόπιν την μετέφεραν στο στρατόπεδο 

αιχμαλώτων της Λάρισας. Οχτώ μήνες 
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μετά, δικάστηκε από το στρατοδικείο 

της ίδιας πόλης και καταδικάστηκε σε δις 

ισόβια και 15 χρόνια, ώστε να μη μπορεί 

να κάνει έφεση. Επόμενος σταθμός οι 

φυλακές ανηλίκων στην Καλλιθέα, έπειτα 

στις φυλακές ανηλίκων στην Κηφισιά, 

όπου με αγώνα και απεργία πείνας η 

Ελένη και οι υπόλοιπες συγκρατούμενες 

της, κατάφεραν να σπάσουν το καθεστώς 

τρομοκρατίας που είχε επιβληθεί, και 

να γίνουν αιτία ώστε να κλείσουν αυτές 

οι φυλακές. Τελικά, τις οδήγησαν όλες 

στις φυλακές Αβέρωφ το 1949. Από 

τις πρώτες μέρες εκεί, η Ελένη έγινε 

μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Ελλάδας. Ο ρόλος της στη φυλακή 

ήταν γνώριμος. Ήταν σύνδεσμος των 

καθοδηγητικών στελεχών της οργάνωσης. 

Η Ελένη κρατούσε τα μυστικά, και 

τα μετέφερε μόνο όταν και όπου της 

έλεγε η καθοδήγηση. Δεν λύγισε και 

δεν υπέγραψε ποτέ. Αποφυλακίστηκε 

στις 21 Απρίλη 1962, από τις 

τελευταίες αποφυλακισθείσες. Μετά την 

αποφυλάκιση της ήρθε στον Βύρωνα και 

συνδέθηκε με την παράνομη οργάνωση 

του ΚΚΕ. Εργάστηκε στην αρχή στον 

κλάδο του ιματισμού - δέρματος και 

κλωστοϋφαντουργίας, σε βιοτεχνία που 

έφτιαχνε κάλτσες και ύστερα σε πλεχτήριο. 

Η Ασφάλεια από κοντά, και κάθε φορά 

που έπιανε δουλειά, λίγους μήνες μετά 

την απολύανε, μόλις η εργοδοσία μάθαινε 

το παρελθόν της. Οι πιέσεις να υπογράψει 

συνεχίζονταν, άλλοτε με το καλό άλλοτε 

με το άγριο. Η Ελένη δεν πρόδωσε το 

Κόμμα και τα δικά της ιδανικά, ούτε 

τότε που αντιμετώπιζε βιοποριστικό 

πρόβλημα. Το 1963 παντρεύτηκε με τον 

Μιχάλη Μπούρμπουλα, έναν άλλο μεγάλο 

αγωνιστή και μέλος του ΚΚΕ στον 

Βύρωνα. Μαζί δημιούργησαν τις εκδόσεις 

«Αρδυτός», τυπώνοντας και διακινώντας 

λογοτεχνικά και κομματικά βιβλία. Αυτή 

ήταν και η κομματική της χρέωση μέχρι 

και το 1978, όπου γυρνούσε μαζί με τον 

Μιχάλη από πανηγύρι σε πανηγύρι και 

προμήθευε τις κομματικές οργανώσεις με 

κομματικά βιβλία, αφού πρώτα τα έντυναν 

με άλλο εξώφυλλο. Το 1964 κατάφερε 

να ταξιδέψει στην Λαϊκή Δημοκρατία 

της Τσεχοσλοβακίας, για να παρευρεθεί 

στον γάμο του μικρότερου αδερφού της, 

Γιώργου, με τη σύζυγο του Ερμιόνη. Εκεί 

είδε μετά από 16 χρόνια τη μάνα της και 

την υπόλοιπη οικογένεια. Αργότερα, το 

1974 η Χούντα των συνταγματαρχών 

αρνήθηκε να της επιτρέψει να ταξιδέψει 

ξανά στην Λαϊκή Δημοκρατία της 

Τσεχοσλοβακίας για να παρευρεθεί 

στην κηδεία της μάνας της. Αν και δεν 

την ξαναφυλάκισαν, ήταν υποχρεωμένη 

να δίνει το «παρών» καθημερινά στο 

Αστυνομικό Τμήμα. Χαρακτηριστικό του 

ήθους, της σεμνότητας, του αισθήματος 

περιφρούρησης της ιστορικής αλήθειας 

και των φορέων του λαϊκού κινήματος, 

που τη διέκρινε ως Κομμουνίστρια, είναι 

το εξής γεγονός: Όταν ιδρύθηκε το 1974 

στον Βύρωνα το τοπικό παράρτημα της 

ΠΕΑΕΑ, και παρά την προτροπή του 

συζύγου της και των υπολοίπων σ/φων 

να γραφτεί και να είναι από τα ιδρυτικά 

μέλη, εκείνη αρνήθηκε λέγοντας: «Αν δεν 

έρθει το χαρτί από το χωριό μου, που 

να βεβαιώνει τη δράση μου και όσα λέω, 

δεν πρέπει να με γράψετε. Δεν σημαίνει 

τίποτα επειδή σας τα λέω εγώ. Πώς θα 

βεβαιωθείτε ότι δεν λέω ψέματα;». Μόνο 

όταν ήρθε το χαρτί, γράφτηκε στην 

ΠΕΑΕΑ. Την περίοδο 1989 - 1991 

στάθηκε ξανά όρθια και δεν εγκατέλειψε 

τη θέση της. Μαζί με άλλους συντρόφους, 

τόσο στον Βύρωνα όσο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, κράτησαν τη φλόγα αναμμένη 

για να έχουμε οι νεότερες γενιές ανοιχτό 

τον δρόμο για το μέλλον, την ελπίδα 

μπροστά μας. Η συντρόφισσα Ελένη 

έβαλε ψηλά τον πήχη, με τα λόγια και 

κυρίως με τα έργα της, για τις νεότερες 

γενιές Κομμουνιστών. «Αφήστε με 

εμένα», έλεγε, «κοιτάτε να προχωρήσει 

η δουλειά του Κόμματος. Έχουμε μάχες 

μπροστά μας».

(https://www.dimosbyrona.gr/)

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές 

διπλωματικές εργασίες και βιβλία 

εκδόθηκαν και εκδίδονται σχετικά με 

το ΔΣΕ (και την πολιτική προσφυγιά) 

όπως στην Ελλάδα έτσι και εκτός 

Ελλάδας, στα οποία αυτό το ‘εργαλείο’ 

της ‘αστράτευτης’, ‘ουδέτερης’, 

‘αντικειμενικής’ ιστοριογραφίας 

χρησιμοποιήθηκε ακόμα και μόνο με 

δύο ή τρεις ‘αστράτευτες’ συνομιλίες με 

άτομα που πήραν μέρος στον αγώνα του 

ΔΣΕ. Αυτές οι μεταπτυχιακές εργασίες 

εγκρίνονται εάν και πρέπει να μπαίνει το 

ερώτημα εάν ακόμα και στατιστικά τα 

συμπεράσματα που βγαίνουν από τέτοιες 

εργασίες ισχύουν.

Κατά την άποψη μας, θα ήταν λίγο πιο 

σοβαρή μια εργασία από ακαδημαϊκή 

άποψη εάν οι φοιτητές και φοιτήτριες 

που ασχολούνται με θέματα που 

αφορούν τον αγώνα του ΔΣΕ (και την 

πολιτική προσφυγιά) κάνουν τον κόπο 

να αναφέρονται και στη βιβλιογραφία 

της ‘άλλης’ πλευράς και όχι μόνο σ’ 

αυτή που τους προτείνουν οι καθηγητές 

τους. Απαντήσεις στα ‘καυτά’ θέματα 

στο «Τα εμφύλια πάθη, 23 ερωτήσεις 

και απαντήσεις για τον Εμφύλιο» 

του Καλύβα-Μαραντζίδη, δίνει 

λεπτομερειακή απάντηση το βιβλίο 

«23+ Παθιασμένα ψέματα για τον 

ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949, Τμήμα 

Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ».

«Η συγκεκριμένη ταξική οπτική καθορίζει 

και τις θεματικές του βιβλίου τους (Σημ. 

Κ: του Καλύβα-Μαραντζίδη). Στα 

περιεχόμενα, ο αναγνώστης μάταια θα 

αναζητήσει κεφάλαια που αναφέρονται 

στη Λευκή Τρομοκρατία της περιόδου 

1945-1946 και στις αιτίες της, στις 

εξορίες και στις φυλακίσεις κομμουνιστών 

και άλλων ΕΑΜιτών κλπ. Αυτά 

αναφέρονται συνοπτικά, για τα μάτια του 

κόσμου, με ταυτόχρονη δικαιολόγηση 

των εγκλημάτων της εγχώριας αστικής 

εξουσίας: «Όλα αυτά καθόλου δε 

σημαίνουν ότι όσοι χαρακτηρίσθηκαν 

ως αριστεροί δεν ταλαιπωρήθηκαν ή 

δεν υπέφεραν. Κάθε άλλο! Όμως και 

εδώ η πραγματικότητα είναι κάπως πιο 

σύνθετη… Από τη μία, οι θανατικές ποινές 

ουσιαστικά αναστέλλονται αμέσως μετά 

το τέλος των εχθροπραξιών, σε αντίθεση 

με άλλα δικτατορικά καθεστώτα… Αλλά 

και οι εκτοπισμένοι και οι φυλακισμένοι 

άρχισαν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στα 

σπίτια τους και οι τόποι εξορίας και οι 

φυλακές να αδειάζουν στις αρχές της 

δεκαετίας του ’60.» (Τα εμφύλια πάθη, 

23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον 

Εμφύλιο, σελ. 21). 

Όμως, οι θανατικές ποινές δεν 

αναστάλθηκαν μετά από το τέλος 

της ένοπλης συγκρούσεις του 1946-

1949. Περιορίστηκαν, γεγονός στο 

οποίο συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό η παρέμβαση του Σοβιετικού 

αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, Αντρέι 

Βισίνσκι (24 Οκτώβρη 1949). Ωστόσο, 

επιβλήθηκαν δεκάδες τέτοιες ποινές, 

ενώ έγιναν και πολλές εκτελέσεις μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1950. … Και 

επίσης, όσον αφορά τις φυλακές και τις 

εξορίες, «ξεχνούν’ ότι αυτές «άδειασαν» 

μετά από 10-15 χρόνια, ενώ πολιτικοί 

κρατούμενοι καταδικασμένοι για 

κατασκοπία υπήρχαν και το 1966. Έτσι 

και αλλιώς, οι περισσότεροι από τους 

αποφυλακισθέντες σύντομα, μετά από 

την επιβολή της απριλιανής δικτατορίας 

του 1967, θα πάρουν και πάλι το δρόμο 

για τις φυλακές και τις εξορίες».  (23+ 

Παθιασμένα ψέματα για τον ένοπλο 

λαϊκό αγώνα 1041-1949, σελ. 4, Τμήμα 
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Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, Σύγχρονη 

Εποχή).

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε μερικούς 

μεταπτυχιακούς φοιτητές όταν 

ισχυρίζονται στις εργασίες τους ότι 

δυσκολεύτηκαν να βρουν μαχητές και 

μαχήτριες για να ‘συνομιλήσουν’ στην 

προσπάθειά τους να βρουν την αλήθεια. 

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν 

γνωρίζουν το πόσο πλούσια έχει ήδη 

γίνει η βιβλιογραφία με αναμνήσεις, 

δημοσίευση ντοκουμέντων, βιβλία για 

τον αγώνα του ΔΣΕ (και της πολιτικής 

προσφυγιάς). Μάλλον, οι αλήθειες σ’ 

αυτές τις δημοσιεύσεις δεν αφορούν την 

‘αστράτευτη’ ιστοριογραφία… 

Στο αφιέρωμά μας, εμείς θα συνεχίσουμε 

με τις αναμνήσεις επιζώντων μαχητριών 

του ΔΣΕ από το Νομό Πέλλας και από 

άλλες περιοχές. Διαλέξαμε αυτό το νομό 

της Ελλάδας διότι στην Τσεχία υπάρχουν 

αρκετοί Έλληνες και Ελληνίδες πρώην 

πολιτικοί πρόσφυγες και οι απόγονοι τους 

από αυτή την περιοχή και τους ενδιαφέρει 

ο αγώνας των παππούδων και γιαγιάδων, 

των γονιών και αδερφών τους. Είναι 

χιλιάδες οι μαχήτριες που μπόρεσαν να 

διηγηθούν με υπερηφάνεια τις εμπειρίες 

τους στο ΔΣΕ, είτε σε συνεντεύξεις, 

είτε γράφοντας βιβλία με τις αναμνήσεις  

τους… Ακόμα κι εδώ, στην Τσεχία, η 

κάθε οικογένεια έχει είτε ένα γράμμα του 

1949 από το βουνό, είτε μια καρτούλα 

από τις φυλακές, είτε κάποια φωτογραφία 

από το ΔΣΕ του αδερφού ή της αδερφής 

που είναι τα πιο ακριβά κειμήλια της 

οικογένειας.  

Από το Νομό Πέλλας οι πρώτες γυναίκες 

που εντάχτηκαν στο ΔΣΕ ακόμα από την 

αρχή του ένοπλου αγώνα το 1946, είχαν 

πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση 

(1941-1944) από τις γραμμές του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, ήταν οργανωμένες στην 

ΕΠΟΝ και στο ΚΚΕ, και άλλες εάν 

και δεν ήταν οργανωμένες, προέρχονταν 

από αντιστασιακές οικογένειες. Αυτές 

οι γυναίκες αναγκάστηκαν να βγουν 

στο βουνό διότι καταδιώχτηκαν για την 

αντιστασιακή δράση τους, είτε ακόμα 

διότι βοηθούσαν τους μαχητές του ΔΣΕ.

Από το σύνολο πεσόντων μαχητών και 

μαχητριών του ΔΣΕ από το Νομό 

Πέλλας, 1.307 (για αυτούς που βρέθηκαν 

στοιχεία στους τόμους 7α-8, «Έπεσαν 

για τη ζωή»), οι μαχήτριες από τις πόλεις 

και τα χωριά που έπεσαν στο πεδίο 

των μαχών ήταν 85. Προέρχονταν από 

28 χωριά από τις διάφορες περιοχές 

του νομού και από τις πόλεις Έδεσσα, 

Γιαννιτσά και Αριδαία. Συγκεκριμένα 

ήταν από τα χωριά: Αρσένιο, Άνυδρο, 

Παραλίμνη (Αγ. Χαράλαμπος), 

Μοναστηράκι, Νότια, Φούστανη 

Εξαπλάτανος, Πέλλα, Ξανθόγεια, 

Υδραία (Υδρούσα), Αραβησσός, Νέος 

Μυλότοπος (Μυλότοπο), Νερόμυλοι, 

Πιπεριές, Δωροθέα, Βορεινό, Λαγκαδιά, 

Νησί, Επισκοπή, Καλή, Φιλώτεια, 

Πετραία, Κάτω Γραμματικό, Σαρακηνοί, 

Ίδα, Ριζοχώρι. Μερικά από τα χωριά 

βρίσκονται στις πεδιάδες, άλλα, τα 

περισσότερα βρίσκονται στους πρόποδες 

των βουνών, είτε είναι κρυμμένα μέσα 

στα βουνά. Οι περισσότερες μαχήτριες 

που κατατάχτηκαν στο ΔΣΕ και έπεσαν 

ηρωικά στις μάχες ήταν από τα χωριά: 

Νότια, από το Βορεινό, Φούστανη, 

Αριδέα, Εξαπλάτανος, Μυλότοπος, 

κλπ. Για αρκετές μαχήτριες υπάρχουν 

ελλείπει στοιχεία (τόπο γεννήσεως, μόνο 

ότι ήταν από τον Ν. Πέλλας, στοιχεία 

μόνο το πότε κατατάχτηκαν και πότε 

σκοτώθηκαν, είτε υπάρχουν στοιχεία 

μόνο για τον τόπο καταγωγής και 

‘σκοτώθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου’. Υπάρχουν και γυναίκες 

που εκτελέστηκαν. Οι περισσότερες 

μαχήτριες κατατάχτηκαν στα μάχιμα 

τμήματα της 16ης Ταξιαρχίας, της 107ης  

Ταξιαρχίας, της 24ης Ταξιαρχίας και της 

103ης  Ταξιαρχίας. Υπήρχαν μαχήτριες 

και στο Αρχηγείο Πάικο-Καϊμακτσαλάν 

και στην Ταξιαρχία Σαμποτέρ του 

Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ. Δυστυχώς, 

για αρκετές μαχήτριες δεν υπάρχουν 

λεπτομερειακά στοιχεία. 

Η μεγαλύτερη μαχήτρια, Παρφαλίδου 

Σύνα (Πηλαλή) ήταν 43 χρονών και η 

μικρότερη, Χατζητζίβου Κατίνα - 14 

χρονών, οι οποίες κατατάχτηκαν στο 

ΔΣΕ εθελοντικά. Από τα στοιχεία που 

έχουμε φαίνεται ότι οι περισσότερες 

μαχήτριες ήταν νέες, μεταξύ 21 έως 30 

ετών.

Χατζητζίβου Κατίνα του Δημήτρη 

και της Άννας. Από τη Φούστανη 

Πέλλας. Γεννήθηκε το 1934. Στις 24-8-

48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια 

της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε το 

Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι 

στο Βίτσι.(14 ετών)

Παρφαλίδου Σύνα (Πηλαλή) του 

Σάββα. Από την Πετραία Πέλλας. 43   

χρόνων. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 

το 1947 στα Πιέρια. (43 ετών)

Από τις 85 πεσόντες μαχήτριες ήταν 

οργανωμένες στην Εθνική Αντίσταση, 

ΕΠΟΝ, ή ΚΚΕ σχεδόν 50% των 

μαχητριών.  

Με βαθμό αξιωματικού ήταν: 16 

μαχήτριες από τις οποίες 3 αποφοίτησαν 

από τη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού 

Αρχηγείου του ΔΣΕ. Πήραν Μετάλλια: 2 

μαχήτριες -Ηλέκτρα και 1- Ανδρείας. Οι 

πλειοψηφία των μαχητριών κατατάχτηκε 

προς τα μέσα του 1948 και στις αρχές 

του 1949, μετά την ψήφιση το Νόμο 

αρ. 7, στις 10 Φλεβάρη 1948 από την 

Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση 

γύρω από την δυνατότητα επιστράτευσης 

αντρών και γυναικών στις γραμμές του 

ΔΣΕ.

Μετάλλια απονεμήθηκαν στις:

Αλτενάκη Μαρία του Μιλτιάδη και της 

Αικατερίνης (ψευδ. Αμαλία). Γεννήθηκε 

το 1912 στον Άγιο Χαράλαμπο Πέλλας 

και κατοικούσε στον Εξαπλάτανο Πέλλας. 

Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. 

Στις 17-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 

Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. 

Σκοτώθηκε στο ύψωμα Τσάρνο του 

Γράμμου στις 15 Απρίλη 1949. Με το 

από 22-5-49 Διάταγμα της ΠΔΚ της 

απονεμήθη το παράσημο «Ηλέκτρα».

Ιωαννίδου Σοφία του Ισαάκ και της 

Αγάπης. Γεννήθηκε το 1930 στο χωρίο 

Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 1-11-

46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε 

στη 16η Ταξιαρχία. Μετά, μαθήτρια της 

ΣΑΓΑ. Έπεσε στο ύψωμα του χωριού 

Κάντσικου στις 2 Απρίλη 1949. Της 

απενεμήθη το Μετάλλιο Ηλέκτρα και 

ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού 

τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 22-5-49)

Κεραμιδού Χρυσούλα του Χαράλαμπου. 

Γεννήθηκε το 1933 στη Λαγκαδιά 

Πέλλας. Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, μέλος 

του ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ από 20-8-47. 

Υπηρετούσε στη 16ης Ταξιαρχία, στο 

Τάγμα Ζάρα, μαχήτρια. Διακρίθηκε για 

την παλληκαριά και αυτοθυσία της στις 

επιχειρήσεις Βίτσι το φθινόπωρο 1948. 

Στη μάχη Ανώνυμο Μάλι-Μάδι Βίτσι 

πρώτη πέρασε τα συρματοπλέγματα 

του εχθρού και με προταγμένο το όπλο 

έπιασε 4 αιχμαλώτους. Για την πράξη της 

αυτή της είχε απονεμηθεί το Μετάλλιο 

Ανδρείας με το από 21-9-48 Δ/γμα 

της ΠΔΚ. Έπεσε το φθινόπωρο 1948 

στο Βίτσι στο ύψωμα 1121 από νάρκη. 

Με το Διάταγμα της 19-10-48 της 

ΠΔΚ ονομάστηκε μετά το θάνατό της 

ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή.

Από τραύματα είτε αρρώστιες πεθάνανε 

στο νοσοκομεία του ΔΣΕ 7: Στο Γενικό 
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Νοσοκομείο του ΔΣΕ - 3 (1 - από οξεία 

περιτονίτιδα και 6 - από τραύματα), 

1 στο αναρρωτήριο της Ταξιαρχίας 

όπου υπέκυψε την επόμενη μέρα, 1 – 

σε νοσοκομείο του ΔΣΕ και μία στο 

νοσοκομείο Κορυτσά. 

Οι περισσότερες μαχήτριες πολέμησαν 

στις μάχες του Βίτσι και του Γράμμου  

και έπεσαν ηρωικά το 1949. 

Γιατί κατατάχτηκαν οι γυναίκες στο 

ΔΣΕ;

Όπως οι άνδρες έτσι και οι γυναίκες που 

πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση 

ήταν διωκόμενες από τα χωριά τους 

μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας (12 

Φεβρουαρίου 1945) όταν ο ΕΛΑΣ 

παρέδωσε τα όπλα πιστεύοντας ότι η 

κάθε πλευρά της Συμφωνίας θα κρατήσει 

το «λόγο» της, θα τιμήσει την υπογραφή 

της. Ούτε το λόγο κράτησε η Κυβέρνηση 

Παπανδρέου και οι προστάτες της, οι 

Άγγλοι ιμπεριαλιστές, ούτε και τίμησε τις 

υπογραφές των αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ 

(Παρτσαλίδη, Σβώλο και Τσιριμώκο). 

Πολύ σύντομα, το 1945 ξεκίνησε η Λευκή 

Τρομοκρατία, ξετυλίχτηκε το κουβάρι 

του μίσους ενάντια σ’ αυτούς που έντιμα 

αντιστάθηκαν στους καταχτητές, σ’ αυτούς 

που δεν φοβήθηκαν να πάρουν το όπλο 

στο χέρι για να υπερασπίσουν την πατρίδα 

τους. Και το κουβάρι αυτό έκρυβε όλη την 

μισαλλοδοξία για αυτούς που πίστευαν σε 

μια λεύτερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη 

Ελλάδα χωρίς βασιλιάδες, τσιφλικάδες 

και ξένους αφεντάδες. Γέμισαν οι φυλακές 

με τίμιους Έλληνες και Ελληνίδες, 

αγωνιστές και αγωνίστριες του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, του ΚΚΕ, το οποίο 

ηγήθηκε αυτόν τον αγώνα εναντία στους 

ξένους κατακτητές. Βγήκαν στο ‘σεργιάνι’ 

σαν πεινασμένοι λύκοι οι δωσίλογοι, 

οι ταγματασφαλίτες, όλοι αυτοί που 

συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, όλοι 

αυτοί που ποτέ δεν αγάπησαν την πατρίδα 

τους, όλοι αυτοί που ‘υπερασπίστηκαν’ τα 

ιδεώδη του φασισμού και χιτλερισμού. 

Οι δημοκράτες και οι κομμουνιστές 

έπρεπε να εξαφανιστούν! Γέμισαν και 

παραγέμισαν τις φυλακές όπου έδωσαν 

λευτεριά οι ‘λύκοι’ στα πιο σιχαμερά 

ανθρώπινα πάθη - βρισιές, ξυλοδαρμούς, 

βιασμούς, σκοτωμούς και εκτελέσεις. Στα 

ξερονήσια πάτησε πάλι το ανθρώπινο 

πόδι για να παλέψει όχι μόνο ενάντια 

στη σκληρή φύση χωρίς νερό και ψωμί, 

αλλά και να γνωρίσουν κι αυτά τα νησιά 

μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο 

μίσος και κακία. Στα χωριά ξεκίνησαν 

να ‘καθαρίζουν’ οι λογαριασμοί με τους 

‘σημαδεμένους’: Τα σπίτια έπρεπε να 

καούν, γυναίκες και κορίτσια έπρεπε να 

υποστούν σε βιασμό και βία, σ’ αυτό το 

πολύ αρχαίο όπλο πολέμου ενάντια στην 

‘άλλη’ μάνα, στην ‘άλλη’ αδερφή, στην 

‘άλλη’ γυναίκα. Άρπαζαν τα παιδιά τους 

για να μην ‘μολυνθούν’ από αυτήν την 

τόσο επικίνδυνη ιδέα για ισότητα, για 

δημοκρατία, για δίκαιο, για λευτεριά, για 

ανεξαρτησία. Άρχισε το όργιο ενάντια 

στην ζωή την ίδια. Και θέλεις δεν θέλεις, 

έρχεται η στιγμή όταν σηκώνεις κεφάλι 

και παίρνεις τον παραδοσιακό δρόμο, την 

μόνη επιλογή - το βουνό, τη μόνη επιλογή 

που σου έχει αφήσει αυτό το τέρας του 

ανθρώπινου μίσους. Ακολουθείς τον ιερό 

δρόμο της Ελληνίδας γυναίκας που τον 

ξέρει από την τουρκοκρατία – το δρόμο 

για την τιμή τη δική σου και των παιδιών 

σου, για τα πιστεύω σου, για ένα αύριο που 

θα μπορείς να αναπνέεις ελεύθερα, για μια 

ανθρώπινη ζωή. Αυτές ήταν οι γυναίκες-

μαχήτριες που άφησαν την τελευταία τους 

πνοή στα βουνά της Ελλάδας χωρίς να 

λυπηθούν τα νιάτα τους…

Ευτυχώς, επέζησαν και μαχήτριες, οι 

οποίες μπόρεσαν να μας μιλήσουν πριν 

‘φύγουν’ από τη ζωή στα βαθιά γεράματα.  

Η Πηνελόπη Θεοδωρίδου, από το χωριό 

Πρόδρομου, Πέλλας,  απεβίωσε στο 

Ντβουρ Κράλοβε, Τσεχία πριν μερικά 

χρόνια. Τη συνέντευξη πήρε η Τασούλα 

Ζησάκη-Healey. Δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό «Καλημέρα», έκδοση της 

ΕΚ Πράγας και αποσπάσματα από την 

συνέντευξη δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο 

«Ο Ελληνισμός της Τσεχίας», έκδοση 

ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ, Αθήνα 2009. 

«Η ζωή μας στο χωριό μου δεν ήταν ούτε 

φτωχική, ούτε πλούσια. Είχαμε το σπίτι 

μας, η περιοχή μας ήταν πλούσια. Το 

χωριό μας ήταν όμορφο με τα σπιτάκια 

μας, με τους μπαχτσέδες, οι κήποι μας 

με λουλούδια. Εγώ δεν βγήκα στο βουνό 

διότι δεν είχα τι να φάω. Εμείς ήμασταν 

οργανωμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδας. Και πώς να μην είσαι; Τον 

θείο μου τον σκότωσαν, τον πατέρα 

μου τον φυλακίσανε, τη μάνα μου την 

ξυλοκόπησαν τόσο άγρια που μέχρι 

το τέλος της ζωής της έμεινε κουφή. 

Όλα αυτά έγιναν μετά τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας. Τρομοκρατούσαν το χωριό 

μας, βασάνιζαν τον κόσμο μας, τους 

μαζεύανε κι αυτό ήταν που μας ανάγκασε 

να φύγουμε στο βουνό, να πάρουμε την 

πλευρά που μας αντιπροσώπευε, που 

αντιπροσώπευε τις ιδέες μας, τα πιστεύω 

μας». 

Η Πηνελόπη μιλάει για τη «Λευκή 

Τρομοκρατία» και τους καταδιωγμούς 

μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, 12 

Φλεβάρη 1945, την περίοδο 1945-1946. 

Οι περισσότερες γυναίκες γνώριζαν τις 

δυσκολίες της ζωής στο βουνό. Ήξεραν 

τι θα πει αγώνας με όλες τις κακουχίες, 

το κρύο, την πείνα στα βουνά της 

Ελλάδας. Είτε οι ίδιες, είτε οι συγγενείς, 

οι πατεράδες τους, την είχαν ζήσει και την 

άντεξαν στην Αντίσταση. Οι πατεράδες 

και τα αδέρφια τους και τώρα ήταν 

μαχητές του ΔΣΕ. Ούτε ένας χρόνος 

δεν είχε περάσει και το 1947 πήραν το 

όπλο και άλλες Ελληνίδες γυναίκες για 

να πολεμήσουν το τέρας από τις γραμμές 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

μαζί με τον πατέρα, τον αδερφό, τη μάνα. 

Και το 1948 και 1949 συμπληρώνονταν 

τα τμήματα του ΔΣΕ με αυτές της 

ηρωίδες που θυσιάζοντας τη δική τους 

ζωή, ήθελαν να δώσουν μια νέα ζωή στις 

επόμενες γενιές της πατρίδας τους, με 

ελπίδες και όνειρα, με υψηλές ανθρώπινες 

αξίες. Αρκετές όταν κατατάχτηκαν στον 

ΔΣΕ μπορεί να μην ήξεραν γράμματα 

(και πώς θα ήξεραν όταν τα σχολεία ήταν 

κλειστά ακόμα από το 1940!), μπορεί να 

μην γνώριζαν ότι υπάρχει και ένας άλλος 

κόσμος, ή ότι μπορεί να υπάρξει και ένας 

άλλος κόσμος χωρίς αδικία και χωρίς 

αυτή την αιώνια εκμετάλλευση ανθρώπου 

από άνθρωπο. Διψούσαν όμως να 

μάθουν και στις άμαχες ώρες στο βουνό 

συμπληρώνανε τις γνώσεις τους όχι μόνο 

για να μάθουν να διαβάζουν και γράφουν, 

αλλά και ότι η λευτεριά θέλει θυσίες, θέλει 

αγώνα για να σου δώσει μια καλύτερη 

ζωή. Θανάσιμα τραυματισμένες, είχαν 

την δύναμη να φωνάξουν όπως: 

Η Κυρίτση Ξανθίππη (Πιπή) του 

Μιχάλη. Γεννήθηκε το 1930 στα 

Γιαννιτσά. ΕΠΟΝίτισσα. Το Γενάρη 

του 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. ΠΕ 

(Πολιτικός Επίτροπος) διμοιρίας στην 

103η Ταξιαρχία. Στη μάχη στο ύψωμα 

Γκλάβατα στο Βίτσι, στις 17-10-1948 

τραυματίστηκε θανάσιμα από όλμο. 

Ξέρει πως δεν πρόκειται να ζήσει. «Δεν 

φοβήθηκα ποτέ το θάνατο – λέει! Εκείνο 

που λυπάμαι είναι που πεθαίνω πριν να 

δω την πατρίδα μας λευτερωμένη…» 

(18 ετών)

Πολλές μαχήτριες έπεσαν ένδοξα στα 

πεδία των μαχών στη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου. Δεν μπορούν να μας 

μιλήσουν, δεν μπορούν να αντιδράσουν 

στις σημερινές κατηγορίες, στις 

διαστρεβλώσεις και παραχαράξεις. Αλλά 
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επέζησαν και μαχήτριες που μπόρεσαν να 

απολαύσαν μια καλύτερη ζωή, αυτή που 

ονειρευότανε όταν ήταν αναγκασμένες 

να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους 

και φιλοξενήθηκαν στις τότε Λαϊκές 

Δημοκρατίες: στην Βουλγαρία, Πολωνία, 

Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ανατολική 

Γερμανία και στην τότε Σοβιετική Ένωση. 

Έκαναν οικογένειες, γέννησαν παιδιά 

που δεν είδαν κακουχίες και πολέμους, 

μορφώθηκαν, έγιναν επιστήμονες και όταν 

ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στην πατρίδα 

τους μετά από πάνω από 35 χρόνια, 

έδωσαν τα πάντα για να προοδέψει η 

πατρίδα τους. Να τι μπόρεσαν να αφήσουν 

κι αυτές οι μαχήτριες πριν πεθάνουν στα 

βαθιά γεράματα για τους νέους, για τα 

παιδιά τους, για τις επόμενες γενιές. Τα 

παιδιά τους δεν ξεχάσανε τον αγώνα των 

μανάδων τους γράφοντας στη μνήμη 

τους στις σελίδες «Αυτοί που φύγανε» 

στα περιοδικό Εθνική Αντίσταση, στο 

Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΕΕΠΠ και 

στο περιοδικό ‘Καλημέρα’ έκδοση της 

ΕΚ Πράγας:

Γυναίκες, αντιστασιακές, μέλη του ΚΚΕ 

και μη, από όλη την Ελλάδα είχαν τις 

ίδιες εμπειρίες: φυλακές, βασανιστήρια, 

διωγμοί, εξορίες… και μια λύση – με το 

ντουφέκι στον ώμο, στο βουνό.

Η Μαριάνθη (Έφη) Βαλαγιάννη από 

την Ευκαρπία, Σερρών βγήκε στο βουνό 

διότι δεν είχε άλλη επιλογή. Πολέμησε 

με πίστη και πείσμα για το μεγάλο όνειρό 

της να γίνει δασκάλα. Απεβίωσε στην 

Πράγα: 

«Μετά την Απελευθέρωση μας, το 1945 

άρχισαν οι διωγμοί, κάθε λίγο και στην 

αστυνομία βρισκόμασταν. Θυμάμαι τα 

χαστούκια, το ξύλο, τις βρισιές… και 

τι δεν δεχόμασταν… Πριν μπουν οι 

Γερμανοί, τον ξάδερφό μου τον είχαν 

εξορία, στο νησί Ανάφη. Όταν μπήκαν οι 

Γερμανοί, το νησί το παρέδωσαν στους 

Γερμανούς μαζί με τους εξόριστους. 

Όλους τους εξόριστους τους εκτέλεσαν 

οι Γερμανοί. Έχουμε πολλά θύματα στην 

οικογένειά μας, και στην Αντίσταση, και 

μετά την Απελευθέρωση, στον Εμφύλιο. 

Θυμάμαι τα βασανιστήρια, τους 

ξυλοδαρμούς. Θυμάμαι τα βασανιστήρια 

που πέρασαν οι γονείς μου. Του πατέρα 

μου του βγάλανε μία-μία τις τρίχες από 

το μισό μουστάκι του, διότι του λέγανε 

είναι σαν μουστάκι του Στάλιν και διότι 

είχε το γιο του στο βουνό. Θυμάμαι τη 

μανούλα μου με τον σπασμένο ώμο και 

χέρι από το ξύλο, τα αδερφάκια μου στο 

δρόμο να κλαίνε, όλα τα ρούχα μας, 

ακόμα και τα άπλυτα, σκορπισμένα στο 

δρόμο… (…) Ακόμα ακούω τη φωνή του 

πατέρα μου – ‘φύγε κοριτσημ’, φύγε στο 

βουνό κι εσύ, δες τι μας κάνουν’. Έφυγα 

μέσα από χωράφια με ναρκοπέδια και το 

έβαλα για το βουνό. Δεν ξέραμε τι θα πει 

φόβος, τόσο δυνατή ήταν η πίστη μας 

στο Κόμμα μας, στον αγώνα μας, στα 

όνειρα μας… Το όνειρο μου ήταν να γίνω 

δασκάλα…».

Χρυσούλα Ζησάκη από την Κυανή 

Διδυμοτείχου: 

Κι έτσι, αυτή η ζωή γεμάτη κακουχίες, 

φοβέρες, κρυφτούς, φυλακές, 

βασανιστήρια δεν μου έδωσε άλλη 

λύση. Μετά τη φυλακή στο Διδυμότειχο 

και στην Αλεξανδρούπολη, έπρεπε να 

κρύβουμε διότι ότι και να γινότανε στο 

χωριό, τα φόρτωναν σε μένα. (Ο άνδρας 

μου ήταν ήδη στο βουνό από τους 

πρώτους αντάρτες του Έβρου…). Δεν 

μπορούσα να κρύβουμε μια ολόκληρη 

ζωή. Πολλές νύχτες δεν κοιμόμουνα στο 

σπίτι, κοντά στα τρία παιδιά μου. Καλά 

να είναι η μάνα μου που τα φρόντιζε 

όπως μπορούσε. Η απόφασή μου να πάω 

στο βουνό, δεν ήταν εύκολη. Νύχτες και 

μέρες το σκεφτόμουνα. Για κάθε μάνα 

είναι δύσκολο να αφήσει τα παιδιά της 

στη μοίρα τους. Όλες εμείς οι μάνες που 

αναγκαστήκαμε να βγούμε στο βουνό, το 

κάναμε διότι δεν είχαμε άλλη πολυτέλεια, 

ήμασταν σε αδιέξοδο, οι επιλογές λίγες 

– είτε βουνό, είτε στις φυλακές, πάλι 

μακριά από τα παιδιά μας, στις εξορίες, 

ακόμα και αντιμέτωπες με τα εκτελεστικά 

αποσπάσματα. Η ζωή μας δεν είχε καμία 

αξία για τους αντιπάλους μας. Μας είχαν 

καταντήσει χειρότερα και από τη ζωή 

ενός ζώου. Κι έτσι ένα δειλινό, κρυφά 

έφυγα και πήρα το δρόμο του βουνού, 

με τα παιδιά πάντα μπροστά στα μάτια 

μου. Πονούσα πολύ όπως πονούσε 

και κάθε μάνα που αναγκάστηκε να 

αφήσει οικογένεια, παιδιά, γονείς για να 

πολεμήσει και να τους φέρει μια καλύτερη 

ζωή… (Από τις γραπτές αναμνήσεις που 

άφησε για τα παιδιά της).

Η Μάρθα Τριανταφύλλου, νοσοκόμα 

του ΔΣΕ, αιχμαλωτίστηκε στη μάχη 

της Πρέσπας. Πέρασε από τις φυλακές 

στη Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και μετά 

πολλά χρόνια στις φυλακές «Αβέρωφ», με 

καταδίκη «εις θάνατο, μετά ισόβια». Το 

1960, μετά από 11 χρόνια φυλακής, της 

δόθηκε χάρη και απολύθηκε με αναβολή 

τεσσάρων χρόνων. Τελικά, το 1964 

μπόρεσε να έρθει στην Τσεχοσλοβακία 

στο γιο της, Κώστα, τον οποίο είχε 

αποχωριστεί όταν ήταν 7 χρονών. Το 

πιο πολύτιμο κειμήλιο της οικογένειας 

είναι η κάρτα που έστειλε από τις 

φυλακές «Αβέρωφ» ζωγραφισμένη από 

τις συντρόφισσες της στη φυλακή, για 

τα γενέθλια του γιου της όταν έγινε 16 

χρονών. 

«Μονάκριβο μου παιδί, Για τη γιορτή 

σου μαζί και για τα γενέθλια σου που 

είναι στις 5 του Ιούνη, κλείνεις τα δεκαέξι 

σου χρόνια. Σου εύχομαι με όλη μου την 

καρδιά να τα εκατοστίσεις και ο δρόμος 

της ζωής σου να’ ναι πάντα χαρούμενος 

δημιουργικός. Με όλη μου τη αγάπη σε 

φυλώ πάρα πολλές φορές, Η μανούλα 

σου, 14 Μαΐου 57».

Η Βασιλική Στεργίου (Κούλα 

Κακούδη) έφυγε στο βουνό μαζί με το 

θείο της ένα βράδυ του 1947: «…όταν 

οι Σουρλαίοι πήραν τον πατέρα μου 

και τον βασάνισαν απάνθρωπα. Είχα 

έναν αδερφό στο αντάρτικο. Έκατσε έξι 

χρόνια φυλακή όταν τον πιάσανε. Τον 

βασανίσανε. Βασανίσανε και τους γονείς 

μου. Εγώ βγήκα να πολεμήσω για τις 

ιδέες μου. Εξάλλου το βουνό ήταν πιο 

ασφαλής για μας». Κατατάχτηκε στο 

Ιππικό, 14.3.1947 και πολέμησε μέχρι 

το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Της 

απονεμήθη το Μετάλλιο Ανδρείας.

Οι προσωπικές μαρτυρίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί αρκετά ως ακόμα 

ένα ‘εργαλείο’ για να αποδώσουν και 

γενικεύσουν ιστορικά γεγονότα. Σίγουρα, 

χρησιμοποιώντας το ίδιο ‘εργαλείο’ με τις 

μαρτυρίες που έχουμε χρησιμοποιήσει 

εδώ, κι αυτό να ισχύει όπως τα  ‘εργαλεία’ 

των Καλύβα-Μαραντζίδη, που δεν 

φαίνεται να έχουν υπόψη τους «τις 

εκατοντάδες μαρτυρίες απλών μελών του 

ΚΚΕ και του ΕΑΜ θεωρώντας ότι αυτές οι 

μαρτυρίες είναι ιδεολογικά φορτισμένες, 

ενώ δεν έχουν πρόβλημα να υιοθετήσουν 

τις μαρτυρίες ταγματασφαλιτών ή πρώην 

στελεχών του ΚΚΕ, που αποστάτησαν 

και απαρνήθηκαν την ταξική πάλη και 

την προηγούμενη δράση τους». (23 + 

Παθιασμένα ψέματα για τον ένοπλο λαϊκό 

αγώνα 1941-1944, σελ. 5).  

Μαρία Σκαφίδα: «…τον πατέρα μου 

τον εκτέλεσαν μόλις 45 ετών. Όλοι οι 

κατήγοροι γνωστοί, οι οποίοι ορκίστηκαν 

ψέματα. Τη μανούλα μου τη δίκασαν 

σε ισόβια. Έξι ολόκληρα χρόνια στις 

φυλακές «Αβέρωφ», με τον πατέρα 

μου εκτελεσμένο και τα αδέλφια μου 

στις «παιδουπόλεις» της Φρειδερίκης. 

Αποφυλακίστηκε με αναστολή και χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. Παρουσιαζόταν δύο 

φορές στην Αστυνομία Ύπατης. Μία 

αγνή ηρωίδα παπαδοπούλα, πάππου προς 

πάππου. Μάζεψε και τα τέσσερα παιδιά 
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Πολυαγαπήτε και αξέχαστε μου 

αδερφούλη Κωστάκη, σε γλυκοφιλώ 

εγώ η αδερφή σου Βαλεντίνη καθώς και 

τα αλλά μου αδερφάκια, τα γλυκοφιλώ, 

Αβραάμ και το μικρό Θεμιστοκλή. 

Από υγεία είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ 

και για σένα, να είσαι πάντα καλά καθώς 

και για τις δασκάλες σου αυτό επιθυμώ και 

για όλα τα παιδιά, δεν είστε μαζί. Μάθε 

αδερφούλη μου πως πήρα το γράμμα σου 

και η χαρά μου είναι απερίγραπτη, δεν 

μπορείς να φαντασθείς την ώρα εκείνη 

που πήρα το γράμμα σου πετούσα από τη 

χαρά μου. 

… Από τη μαμά Κώστα, δεν παίρνω τώρα 

γράμματα γιατί δεν έρχονται. Ξέρεις εσύ 

γιατί πήρα μόνο τρία και την έστειλα και 

εγώ. Το Μάη είχα πάρει το τελευταίο 

γράμμα και με έγραφε ότι είναι καλά. 

(σημ. Κ: Η μάνα είναι φυλακή)… Όσο 

για μένα εάν ρωτάς πώς περνώ εδώ είμαι 

πολύ καλά, καθημερινά και πιο πολλούς 

μοναρχοφασίστες σκοτώνουμε για να 

ξεσκλαβωθεί η γλυκιά μας Πατρίδα και 

να γυρίσετε κι εσείς για να ζήσουμε εμείς 

που μείναμε. Κώστα πουλάκι μου, τι να 

σου γράψω για τον Μιχάλη και τον Πέτρο, 

τα πολυαγάπητα μας αδέρφια που έδωσαν 

τη ζωή τους για την υπόθεση του λαού, 

γι αυτό Κώστα να μη στενοχωριέσαι, τι 

να γίνει είναι σκληρός ο αγώνας μας, η 

Λευτεριά με αίμα αποκτείται. Ο Μιχάλης 

σκοτώθηκε το ’47 και ο Πέτρος το ’48 

στο Γράμμο. … Έχεις χαιρετισμούς και 

από τον Πέτρο τον δικό μου τον άνδρα. 

Κωστάκη, παντρεύτηκα και πήρα έναν 

από τη Φλώρινα κι έχει το όνομα του 

Πέτρου του αδερφού μας. …Γεια χαρά 

και καλή αντάμωση στην Πατρίδα μας 

στην Ελλάδα. 

Ευδοκία Μαντζούφα: «Η μάνα μου 

ήταν εξορία το 1943. Έφαγε ξύλο διότι 

ήταν στην Εθνική Αντίσταση. Μετά τη 

Βάρκιζα πήρανε 5 γυναίκες από το χωριό 

μας, μετά το ξύλο και τα βασανιστήρια, 

τις πήγαν στις φυλακές της Καστοριάς. 

Την πήγανε στην Αθήνα, μετά ένα χρόνο 

ήταν εξορία στη Λαμία. Στα τέλη του 

1948 ήμασταν στη Ρουμανία, όπου είχα 

συνοδέψει τα παιδιά στη Ρουμανία. Εκεί 

έμεινα κάπου 8 μήνες. Κάποιος ήρθε 

και μας ρώτησε το ποιος ήθελε να πάει 

στο αντάρτικο, στο ΔΣΕ. Εμείς θέλαμε 

να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και με 

μεγάλο ενθουσιασμό γραφτήκαμε. Μας 

πήγαν στην Πρέσπα, στα έμπεδα. Ήμουν 

16 χρονών. Θυμάμαι, μια μέρα ήρθε 

ο Θεόδωρος Νεδέλκος και με ρώτησε 

εάν ήθελα να πάω στην μάνα μου στην 

Αλβανία. Εγώ με το τίποτα δεν ήθελα να 

φύγω από το ΔΣΕ. Ήθελα να πολεμήσω 

για τα ιδανικά μας.» (Συνέντευξη στο 

περιοδικό «Καλημέρα», έκδοση της ΕΚ 

Πράγας)

Όταν ο μεγάλος Γάλλος ποιητής Πολ 

Ελυάρ επισκέφτηκε την Ελεύθερη 

Ελλάδα τον Ιούνη του 1949 και είδε το 

πώς μάχονται οι Ελληνίδες γυναίκες, 

έμεινε έκπληκτος χαρακτηρίζοντάς 

τις ως «κάτι παραπάνω από άνθρωποι. 

Είναι θεές!». Θεές μπορεί να μην ήταν 

οι μαχήτριες του ΔΣΕ αλλά ήξεραν 

το γιατί πολεμάνε και πολέμησαν με 

θάρρος και πίστη. Είχαν τα προσόντα 

της αγρότισσας Ελληνίδας: υπομονή, 

επιμονή, μετριοφροσύνη, αντοχή, αγάπη, 

τάξη, καλοσύνη. Στο ΔΣΕ, δεν δέχτηκε 

ποτέ να την ‘λυπηθούν’, δε δέχτηκε 

ποτέ τη συμπεριφορά προς το ‘αδύνατο 

φύλο’ κι έτσι, μπόρεσε και άλλαξε τις 

προκαταλήψεις των ίδιων των μαχητών 

του ΔΣΕ, που έπρεπε πολλές φορές κι 

αυτοί να συνηθίσουν με την ‘ισότητα’ της 

γυναίκας. Γράφει ο στρατηγός Κυριάνης, 

επίτροπος της ταξιαρχίας Πετρίτη: 

«Οφείλω να το ομολογήσω. Πριν γίνω 

αγωνιστής του Δημοκρατικού Στρατού, 

δεν μπορούσα να παραδεχτώ πως η 

γυναίκα μπορούσε να πολεμήσει. Η ιδέα 

που είχα για τις γυναίκες δεν ήταν και 

πολύ κολακευτική. Έπρεπε να ενταχθώ 

στο ΔΣΕ, για να γνωρίσω από κοντά 

τις ηρωίδες αυτές. Κι έπρεπε ακόμα να 

υπηρετήσω στη μονάδα του Σουλίου, 

για να φθάσω σε αυτό που σήμερα για 

μένα είναι μόνο η αρχή. Προσπαθούσα 

πάντα να είμαι καλός μαζί τους και να 

τις κάνω να αποφεύγουν τις δυσκολίες 

ή να τις ξαλαφρώνω από τα φορτία που 

μετέφεραν. Καμία από όσες γνώρισα δε 

δέχτηκε ποτέ μια τέτοια ‘χάρη’». (από 

το βιβλίο ‘Για να θριαμβεύσει η ζωή’, 

Ριζοσπάστης, Αθήνα 1996). 

Αυτές ήταν οι γυναίκες-μαχήτριες 

του ΔΣΕ. Αυτές ήταν και οι γυναίκες 

μαχήτριες από το Νομό Πέλλας που 

αφιέρωσαν τα νιάτα τους στο δίκαιο αγώνα 

του ΔΣΕ και πολέμησαν με αυτοθυσία, 

αφήνοντας την τελευταία τους πνοή πάνω 

στα βουνά του Βίτσι, Γράμμου, Πάικο-

Καϊμακτσαλάν, για να θριαμβεύσει η ζωή!

‘Στις Ελληνίδες αδερφές μου’:

Αδελφές μου της ελπίδας, ω, γυναίκες γενναίες,

έχετε κλείσει συμφωνία ενάντια στο θάνατο

ω, αθάνατες αγαπημένες μου,

παίζετε τη ζωή σας

Για να θριαμβεύσει η ζωή

Είναι κοντά η μέρα, ω, αδερφές μου του μεγαλείου,

Που θα κοροϊδεύουμε τις λέξεις πόλεμος και μιζέρια

Γιατί θα έχετε νικήσει. (Πολ Ελυάρ, Γράμμος, Ιούνιος 1949)

από τις παιδουπόλεις… Εγώ πέρασα στις 

γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας. Με τη μαύρη σχολική ποδιά 

και τα λευκά γιακαδάκια σε ηλικία μόλις 

δεκαπεντέμιση ετών. Μετά από έξι μήνες 

με στείλανε στη Σχολή Αξιωματικών 

του Γενικού Αρχηγείου στο Γράμμο. 

Αγωνίστηκα για μια Ελλάδα ελεύθερη, 

δημοκρατική και ανεξάρτητη με το βαθμό 

του υπολοχαγού πεζικού. Τιμήθηκα με το 

παράσημο «Ηλέκτρα» και «Γράμμου» σαν 

υπεύθυνη γυναικών τάγματος το 1949.» 

(σελ. 112, Εθνική Αντίσταση τεύχος 114, 

2019).

Βασιλική Μπουρσούκη (Πουπούλα), 

κυνηγημένη από το παρακράτος, 

αναγκάστηκε να βγει στο βουνό, 

παίρνοντας μαζί της και την κόρη της. 

Εντάχθηκε στο ΔΣΕ, στο Αρχηγείο 

Τζένας. Τέλειωσε την Υγειονομική 

Σχολή και έγινε νοσοκόμα. Πήρε μέρος 

στις μάχες του Γράμμου και ονομάστηκε 

αξιωματικός του ΔΣΕ…» (σελ. 119, 

Εθνική Αντίσταση, τεύχος 184, 2019)

Βαλεντίνη Μιχαηλίδου, από τη Νότια Πέλλας – Γράμμα από το βουνό

Διεύθυνση: ΔΣΕ, Σ.ΤΓ 956, 4.8.1949



19Καλημέρα 5/20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αθάνατες! Τιμή και δόξα στις μαχήτριες του ΔΣΕ που έπεσαν στα πεδία των μαχών στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου:

1. Αβάκογλου Δέσποινα του Προδρόμου από τον Μυλοπόταμο Γιαννιτσά. Μαχήτρια στα τμήματα του Αρχηγείου Πάικου 

του ΔΣΕ. Πέθανε από οξεία περιτονίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο του ΔΣΕ στις 20 Οκτώβρη 1948.

2. Αγαθαγγελίδου Κίτσα του Ηρακλή και της Σωτήρας. Γεννήθηκε το 1929 στο Αρσένιο Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ στις 25-12-47. Μαθήτρια της ΣΑΓΑ. Σκοτώθηκε στις 4-4-49 στη μάχη στο ύψωμα Ταμπούρι Σμόλικα. Υπολοχαγός 

πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 28-7-49). 

3. Αγίου Κατίνα. Από το Άνυδρο (Τσιγάροβο, σλάβικο) Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου 

Πολέμου. 

4. Αλινάκη Αμαλία. Από την Αριδέα Πέλλας. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην τοποθεσία 

Ανθρωπάκος Γράμμου στις 15 Απρίλη 1949.

5. Αλμπάνη Μαρία. Από το Άνυδρο (Τσιγάροβο, σλάβικο) Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου. 

6. Αλούπη Σταυρούλα του Αναστάση και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1925 στο χωριό Τσάκοι Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. 

Υπηρετούσε στην 50η Μοίρα, 108 Πυροβολαρχία. Σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών του Βίτσι-Γράμμου, τον Αύγουστο του 1949.

7. Αλτενάκη Μαρία του Μιλτιάδη και της Αικατερίνης (ψευδ. Αμαλία). Γεννήθηκε το 1912 στον Άγιο Χαράλαμπο Πέλλας 

και κατοικούσε στον Εξαπλάτανο Πέλλας. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Στις 17-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε 

στη 16η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στο ύψωμα Τσάρνο του Γράμμου στις 15 Απρίλη 1949. Με το από 22-5-49 Διάταγμα της ΠΔΚ της 

απονεμήθη το παράσημο «Ηλέκτρα». 

8. Αρουτζίδη Σοφίκα. Από το Μοναστηράκι Αλμωπίας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947.

9. Βασιλειάδου Ελένη του Αβραάμ. Γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Νότια  Πέλλας. Στις 5-1-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 

Υπηρετούσε στο Ι Τάγμα της 105ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 22 Μάη 1948 στο ύψωμα Μικρή Κατάρα Μετσόβου. 

10. Βατσέρρη Μαριάνθη του Δημήτρη. Από το χωριό Φούστανη Πέλλας. 21 χρόνων. Μαχήτρια της 108ης Ταξιαρχίας του 

ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στο Γράμμο. 

11. Γαβρικίδου Χρυσούλα του Παναγιώτη. Από τους Τσάκωνες Αριδαίας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 16η 

Ταξιαρχία. Έπεσε στο ύψωμα Ραμπατίνα στο Βίτσι στις 5 Σεπτεμβρίου του 1948.

12. Γιαλαμαΐδου Ζωή του Αναστάση και της Παναγιώτας. Γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Εξαπλάτανος Πέλλας. Στις 28-3-48 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια του 539 Τάγματος της 107ης Ταξιαρχίας. Την 1η Ιούλη 1949 τραυματίστηκε βαριά από βλήμα 

πυροβολικού στο ύψωμα 1615. Μεταφέρθηκε στο Αναρρωτήριο της Ταξιαρχίας όπου υπέκυψε την επόμενη μέρα. 

13. Γιαλαμίδου ή Γιαλαμοΐδου Σουλτάνα του Πολυχρόνη. Από το χωριό Εξαπλάτανος Πέλλας. Γεννήθηκε το 1928. Στις 

10-10-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 12-3-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός Υγειονομικής Υπηρεσίας. Υπηρετούσε στην 24η 

Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 10 Ιούλη 1949 στο Πάικο. 

14. Γιμουρτζάκη Άρτεμις. Από το χωριό Πέλλα. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 15 Σεπτέμβρη 

1948 στην τοποθεσία Κουκουβίτσανη. 

15. Γκίνη Ειρήνη. Δασκάλα. 24 χρόνων από τα Ξανθόγεια (Ρουσίλαβο, Ροσίλοβο, βλάχικο)) Έδεσσας. Στέλεχος του ΚΚΕ. 

Στην Κατοχή πολέμησε από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά των Γερμανών και Βούλγαρων φασιστών κατακτητών. Στέλεχος της 

ΕΠΟΝ. Διώχτηκε μετά τη Βάρκιζα. Πέρασε στην παρανομία. Το καλοκαίρι του 1946 κυκλώθηκε μαζί με άλλους 6 αγωνιστές στο 

δάσος της Έδεσσας από 200 χωροφύλακες και παρακρατικούς. Από τους 7 μόνο η Γκίνη είχε πιστόλι. Αμύνθηκε ώσπου τέλειωσαν 

οι σφαίρες της. Πιάστηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από το Έκτακτο Στρατοδικείο Γιαννιτσών (αληθινό σφαγείο 

των αγωνιστών). Εκτελέστηκε στις 26 Ιούλη 1946. Οι τελευταίες της λέξεις πριν την εκτέλεση ήταν: «Ζήτω η Δημοκρατία! Κάτω ο 

φασισμός!» Λίγο πριν την εκτέλεσή της είπε: «Εγώ πεθαίνω σαν τίμιος άνθρωπος για κάτι στο οποίο ολοκληρωτικά πιστεύω: Για την 

καλυτέρευση όχι προσωπικά της δικής μου ζωής, αλλά για τη ζωή όλων των ανθρώπων…». Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατός 

της. Ανάμεσα στα πολλά που γράφτηκαν είναι το επίγραμμα:

Στην Ειρήνη Γκίνη

Για σένα πλέκουν δαφνοστέφανα οι καιροί,

Κι αντιλαλούν απ’ τα στερνά σου τα τραγούδια

Πόλεις, χωριά, βουνά, λαγκάδια κι ουρανοί!

Δίπλα στο μνήμα σου, το μίσος μας λαμπάδα

Σ’ ένα χωριό δασκάλα αν ήσουν ταπεινή.

Τώρα περνάει απ’ το σχολειό σου όλη η Ελλάδα. (Γραμμένο από έναν ΕΠΟΝίτη της Αθήνας μόλις πληροφορήθηκε την εκτέλεσή 

της).

Για τον ηρωικό θάνατό της το μοναρχοφασιστικό ανακοινωθέν έγραφε: « Οι επτά εκτελεσθέντες αντίκρυσαν ψυχραιμώς το εκτελεστικόν 

απόσπασμα και δεν εδέχθησαν να δεθούν οι οφθαλμοί των. Περισσοτέραν ψυχραιμίαν επέδειξεν η νηπιαγωγός Ειρήνη Γκίνη, η οποία 

έψαλλε τον ύμνο της διεθνούς και εκραύγαζεν υπέρ του ΚΚΕ». 

16. Δαλή Σταματία. Από την Υδρούσα (Υδραία)  Πέλλας. Στις 23-3-49 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 172 Τάγμα της 24ης 

Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 27 Μάη 1949.

16. Δαμιανίδου (;) του Γιάννη. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 

σε ηλικία 17 χρόνων.

17. Δαμιανίδου Βικτόρια του Βασίλη. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Νότια Πέλλας. Το 1943 οργανώθηκε στην. Το 1948 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη του 1949 στις τελευταίες μάχες του Γράμμου. 
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18. Δημάκου Μαρίκα του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1925 στην Έδεσσα. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια του 

Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 10 Δεκέμβρη 1947 στη μάχη στη Θηριόπετρα Πέλλας. 

19. Ευσταθιάδου Πηνελόπη του Γιώργου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Νότια Πέλλας. Μοδίστρα. Τον Ιούλη 

του 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 103ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 17 Απρίλη 1949 στη μάχη του Αμυνταίου 

Φλώρινας. 

20. Θεογνώστου Μαρίκα του Τριαντάφυλλου, από το χωριό Αραβησσός Πέλλας. Γεννήθηκε το 1926. Μέλος του ΚΚΕ. 

ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 17 Γενάρη 1949 στο χωριό Τριανταφυλλιά Φλώρινας. 

21. Ιωαννίδου Μαρίκα του Γιάννη και της Ειρήνης. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια  Πέλλας. Εργάτρια. Στις 20-6-48 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 14 Γενάρη του 1949 στο Πλατύδρομο, Βίτσι. 

22. Ιωαννίδου Πηνελόπη το Γιάννη. Γεννήθηκε το 1928 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Υπηρετούσε στην 103η Ταξιαρχία 

με το βαθμό του επιλοχία. Σκοτώθηκε στο Αμύνταιο το 1949. 

23. Ιωαννίδου Σοφία του Ισαάκ και της Αγάπης. Γεννήθηκε το 1930 στο χωρίο Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 1-11-46 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. Μετά, μαθήτρια της ΣΑΓΑ. Έπεσε στο ύψωμα του χωριού Κάντσικου στις 

2 Απρίλη 1949. Της απενεμήθη το Μετάλλιο Ηλέκτρα και ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 22-5-49). 

24. Ιωαννίδου Φρόσω του Κώστα και της Μαγδαληνής. Από το Μυλότοπο Πέλλας. Στις 23-6-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. 

Μαχήτρια της 35ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις αρχές Ιούλη 1948 στη μάχη στην τοποθεσία Νικούλα. 

25. Κακουλίδου Παναγιώτα του Παράσχου και της Μαρίας. Από το χωριό Νερόμυλοι Πέλλας. Γεννήθηκε το 1931. Μαχήτρια 

του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στο Πάικο. 

26. Καλαϊτζίδου Χρυσούλα του Θεόφιλου. Από το χωριό Πιπεριές Πέλλας. Μαχήτρια της 24ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Πέθανε 

το Γενάρη 1949 σε νοσοκομείο του ΔΣΕ. 

27. Καμαριέρη Δήμητρα του Περικλή. Γεννήθηκε το 1916 στη Μ. Ασία. Κάτοικος Δωροθέας Πέλλας. Μέλος του ΚΚΕ από 

το 1935. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 3 Σεπτέμβρη 1948 στο 

ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι. 

28. Καρασαββίδου Βάσω του Ανέστη και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1926 στο Βορεινό Πέλλας. Μέλος του ΚΚΕ. 

ΕΠΟΝίτισσα. Το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στις Ομάδες ΠΕ Βιτσίου. Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη 1949 στο Βίτσι. 

29. Κεραμιδού Χρυσούλα του Χαράλαμπου. Γεννήθηκε το 1933 στη Λαγκαδιά Πέλλας. Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, μέλος του 

ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ από 20-8-47. Υπηρετούσε στη 16ης Ταξιαρχία, στο Τάγμα Ζάρα, μαχήτρια. Διακρίθηκε για την παλληκαριά και 

αυτοθυσία της στις επιχειρήσεις Βίτσι το φθινόπωρο 1948. Στη μάχη Ανώνυμο Μάλι-Μάδι Βίτσι πρώτη πέρασε τα συρματοπλέγματα 

του εχθρού και με προταγμένο το όπλο έπιασε 4 αιχμαλώτους. Για την πράξη της αυτή της είχε απονεμηθεί το Μετάλλιο Ανδρείας με 

το από 21-9-48 Δ/γμα της ΠΔΚ. Έπεσε το φθινόπωρο 1948 στο Βίτσι στο ύψωμα 1121 από νάρκη. Με το Διάταγμα της 19-10-48 

της ΠΔΚ ονομάστηκε μετά το θάνατό της ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή. 

30. Κέρνα Κωνσταντία του Τραϊανού και της Μαρίας. Από το Μυλότοπο Πέλλας. 18 χρόνων. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του 

ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 10 Μάρτη 1947 στο Πάικο. 

31. Κιοσέ Λουκία του Αντώνη και της Ελένης (ψευδ. Λαοκρατία). Από το Βορεινό Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 8-5-47 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 28 Δεκέμβρη 1947 στη μάχη της Κόνιτσας. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/

γμα 29-9-48). Δύο φορές.

32.  Κοσέ Λουκία του Αντώνη και της Ελένης (ψευδ. Λαοκρατία). Από το Βορεινό Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 8-5-47 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 28 Δεκέμβρη 1947 στη μάχη της Κόνιτσας. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/

γμα 29-9-48). 

33. Κιουπούλα Μαλαμάτη του Γιώργου. Από την Έδεσσα. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 27 

Δεκέμβρη 1948 στη μάχη στο ύψωμα Μπίκοβικ (ύψωμα 1394μ.), στο Βίτσι, κτυπημένη από βλήμα εχθρικού όλμου.

34. Κοσεΐδου Ευθυμία του Γιάννη και της Μαρίας. Από το χωριό Νησί. Υπηρετούσε στην 16η Ταξιαρχία του ΔΣΕ με το 

βαθμό του λοχία. Σκοτώθηκε από νάρκη στο Μοναστηράκι στις 22 Αυγούστου 1949.

35. Κυριακίδου Ελένη του Χρήστου και της Σοφίας. Από την Επισκοπή Πέλλας. 23 χρόνων. Μαχήτρια του Αρχηγείου 

Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη 1948 στο χωριό Λύκοι Πέλλας. 

36. Κυρίτση Ξανθίππη (Πιπή) του Μιχάλη. Γεννήθηκε το 1930 στα Γιαννιτσά. ΕΠΟΝίτισσα. Το Γενάρη του 1948 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. ΠΕ διμοιρίας στην 103η Ταξιαρχία. Στη μάχη στο ύψωμα Γκλάβατα στο Βίτσι, στις 17-10-1948 τραυματίστηκε θανάσιμα 

από όλμο. Ξέρει πως δεν πρόκειται να ζήσει. «Δεν φοβήθηκα ποτέ το θάνατο – λέει! Εκείνο που λυπάμαι είναι που πεθαίνω πριν να 

δω την πατρίδα μας λευτερωμένη…».

37. Κωσταντινίδου Αλεξάνδρα-Σούρα. Από την Αριδέα Πέλλας. 42 χρόνων. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 24 Δεκέμβρη 

1948 στην Αριδέα. 

38. Κώτσιου (;) από το χωριό Τσάκωνες Πέλλας. Μαχήτρια της 24ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο 

Καϊμακτσαλάν. 

39. Μαυρομάτη Γεσθημάνη. Από το Μυλότοπο Πέλλας. Γεννήθηκε το 1930. Στις 10-9-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 2-10-

48 ονομάστηκε λοχίας. Υπηρετούσε στην Ταξιαρχία Σαμποτέρ του Γενικού Αρχηγείου. Σκοτώθηκε στις 30 Απρίλη 1949 στην 

τοποθεσία Μεσόλογγο Σκαλοχωρίου Κοζάνης. Με το από 26-7-49 Δ/μα της ΠΔΚ ονομάστηκε ανθυπολοχαγός μηχανικού τιμημένη 

νεκρή και με το από 2-8-49 της απονεμήθη το μετάλλιο «Ηλέκτρα». 

40. Μαυροπούλου Ζαφείρω του Δημήτρη και της Μαρίας. Από το Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια του 2ου Λόχου του 550 

Τάγματος του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Πάικο το 1948.

41. Μιχαηλίδου Ελευθερία του Δημοσθένη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1929 στη Νότια Πέλλας. Υφαντουργός χαλιών. 
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ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στις μάχες του Γράμμου. 

42. Μιχαηλίδου Ελευθερία του Ισαάκ και της Τατιανής. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια Πέλλας. Την 1-8-1948 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε το Γενάρη του 1949 στον Πλατύδρομο στο Βίτσι. 

43. Μιχαηλίδου Ζωγραφία του Ισαάκ και της Τατιανής. Γεννήθηκε το 1933 στη Νότια Πέλλας. Στις 4-8-48 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 108η Ταξιαρχία. Με την από 21-5-49 ΗΔ ονομάστηκε δεκανέας. Σκοτώθηκε στις τελευταίες μάχες του 

Γράμμου, 24-29 Αυγούστου 1949.

44. Μιχαηλίδου Μαρίκα του Παναγιώτη (ψευδ. Ειρήνη). Γεννήθηκε το 1920 στη Νότια Πέλλας. Μοδίστρα. Αγωνίστρια 

της Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια της 108ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Στις αρχές του Μάη 1949 στη μάχη της Οξυάς Γράμμου 

τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορυτσάς, όπου υπέκυψε στο τραύμα της στις 17 Μάη του 1949. 

Θάφτηκε στον τάφο αριθ. 186. 

45. Μιχαηλίδου Όλγα του Σάββα και της Χριστίνας. Γεννήθηκε το 1929 στη Νότια Πέλλας. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος 

στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του Βίτσι. Σκοτώθηκε το 1949 

στο Βίτσι. 

46. Μιχαηλίδου Σούλα (ίσως Χρυσούλα) του Ισαάκ και της Τατιανής. Από τη Νότια 11 Πέλλας. Γεννήθηκε το 1929. 

ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Έπεσε στις 13 Γενάρη του 1949 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.

47. Μόραλη Δέσπω (Δέσποινα) του Θεοδώρου και της Πελαγίας. Από το χωριό Καλή Πέλλας. Γεννήθηκε το 1925. Στις 4-10-

47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στη Δ’ Σειρά της ΣΑΓΑ και στις 9-9-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Υπηρετούσε στη 

14ης Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 28 Αυγούστου 1949 στο ύψωμα 2552 του Γράμμου. 

48. Μπίλια Μαρίκα του Κώστα και της Ευδοξίας. Από την Πιπεριά Πέλλας. Γεννήθηκε το 1924. Την 1-8-48 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 13 Νοέμβρη 1948 στο Βίτσι. 

49. Μπούρα Ζωή του Γιώργου. Γεννήθηκε το 1930 στη Δωροθέα Πέλλας. Κάτοικος Αριδέας Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 20-

5-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε, με το βαθμό του λοχία, στην 103η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε την Πρωτοχρονιά του 1949 

στην Έδεσσα.

50. Νικολαΐδου Ελένη του Νίκου. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Το Γενάρη του 1947 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 29 Οκτώβρη 1948 στο Βίτσι.

51. Νοικοκύρη Μαρία του Θανάση και της Ζαχάρως. Γεννήθηκε το 1931 στο Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας 

του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Νοέμβρη 1948 στο Βίτσι. 

52. Ντότση Χρυσάνθη του Νίκου και της Αννέτας. Γεννήθηκε το 1929 στο χωριό  Λαγκαδιά Πέλλας. Στις 13-2-48 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 103ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη 1949 στη μάχη της Φλώρινας. 

53. Οικονομίδου Μαρίκα του Θεοδόση και της Νίνας. Γεννήθηκε το 1933 στο χωριό Λαγκάδια Πέλλας. Τον Αύγουστο 1948 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 20 Σεπτέμβρη 1948 στον Άγιο Γεώργιο Δενδροχωρίου 

Καστοριάς.

54. Οικονόμου Αριστέα του Βασίλη. Από το χωριό Ιερομνήμη Πέλλας. 22 χρόνων. Το 1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 

το καλοκαίρι του 1949 κατά τη διάρκεια των μαχών του Γράμμου. 

55. Ορφανίδου Ελένη του Ισαάκ και της Αγάπης. Από το Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο 

Καϊμακτσαλάν. 

56. Ουρανία (;). Μαχήτρια του ΔΣΕ, αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΔΣΕ στο Καϊμακτσαλάν. Το Μάη του 1949 

τραυματίστηκε θανάσιμα και πέθανε στον κάμπο της Αριδαίας.  

57. Παντελίδου Σόνια του Γιάννη και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1929 στη Νότια Πέλλας. Το Γενάρη του 1949 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 13 Μάη του 1949 στο ύψωμα 1695, όπου και θάφτηκε. Ανθυπολοχαγός 

πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 5-7-49). 

58. Παπαδοπούλου Άννα του Κυριάκου. Γεννήθηκε το 1926 στη Φιλώτεια Πέλλας. Μοδίστρα. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΠΟΝίτισσα. 

Στις 20-1-49 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια του ΙΙΙ Τάγματος της 108ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 18 Αυγούστου 1949 στα 

υψώματα Οξυάς Γράμμου.

59. Παπαθανασίου Βασιλική. Νεαρή δασκάλα από την περιοχή Γιαννιτσών. ΕΠΟΝίτισσα στα χρόνια της Κατοχής. 

Δολοφονήθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου.  18 5

60. Παρφαλίδου Σύνα (Πηλαλή) του Σάββα. Από την Πετραία Πέλλας. 43 χρόνων. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947 

στα Πιέρια. 

61. Πάτσα (Γκούσεβα) Ευθυμία. Γεννήθηκε το 1924 στο Κάτω Γραμματικό Έδεσσας. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΠΟΝίτισσα. 

Πιάστηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για την αντιστασιακή της δράση. Καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε θάνατο και 

εκτελέστηκε τον Ιούνη του 1947 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Πατσιά-Γουσοπούλου Ευθυμία. Από το Κάτω Γραμματικό Πέλλας. 

Γεννήθηκε το 1925. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 

Το 1947 πιάστηκε μαζί με άλλους αγωνιστές. Καταδικάστηκε από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 

23 Οκτώβρη 1947. Στον τόπο της εκτέλεσης έδειξε απαράμιλλο θάρρος, έδινε κουράγιο και θάρρος στους συντρόφους της και έπεσε 

χορεύοντας. (η ίδια, δύο φορές στο Έπεσαν για τη ζωή). (Φωτογραφία σ. 24 Δίκες στο Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης 1946-

1951. Στην εκτέλεση αγωνιστών της στενής αυτοάμυνας στην εκτέλεση)

62. Πέγκα Αγαπητή του Μήτσου. Από το χωριό Σαρακηνοί Πέλλας. Γεννήθηκε το 1932. Πέθανε στις 2 Δεκέμβρη 1947 στο 

Γενικό Νοσοκομείο του ΔΣΕ μετά από εγχείρηση που της έγινε. 

63. Πούντου Κατερίνα του Τρύφωνα. Από το χωριό Ίδα Πέλλας. Μαχήτρια του Αρχηγείου Πάικου-Καϊμακτσαλάν. 

Τραυματίστηκε βαριά σε μάχη. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στο θωρακικό τραύμα της.  
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64. Σιακή Πετρούλα του Γιάννη και της Αγγελίνας. Από τη Δωροθέα Πέλλας. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Μέλος του 

ΚΚΕ. Το 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 12 Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-

Μάδι, στο Βίτσι.

65. Σταματιάδου Ευαγγελία του Ηλία και της Παναγιώτας. Γεννήθηκε το 1932 στην Κάτω Ροδωνιά Πέλλας. Στις 23-7-47 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 10-3-49 ονομάστηκε λοχίας πεζικού Υπηρετούσε στην 103η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε 17 Απρίλη 1949 

στην τοποθεσία Ράντοσι, στο Βίτσι.

66. Σταμπολίδου Ελευθερία του Δημήτρη. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου σε ηλικία 26 χρόνων.

67. Σταυρέλου Ευρώπη του Παύλου. Γεννήθηκε το 1926 στο Ριζοχώρι Πέλλας. Στις 27-7-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια 

της 103ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 16 Γενάρη 1949. 

68. Τότση Σοφία του Δημήτρη και της Βαγγελιώς. Γεννήθηκε το 1922 στο χωριό Σαρακηνοί Πέλλας. Στις 4-4-49 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 24ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 16 Ιούλη 1949 στο Σινιάτσικο. 

69. Τσακίρη Αργυρίτσα του Ξενοφώντα. Από την Έδεσσα. Γεννήθηκε το 1923. Στις 27-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια 

της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε την 1η Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι. 

70. Τσαμπούρη Αναστασία του Θανάση. Από το Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 

Σεπτέμβρη 1948 στο Δενδροχώρι Καστοριάς.

71. Τσαμπούρη Ζαχαρώ του Θωμά και της Αλεξάνδρας. Από το Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια της 105ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε στις 27  Αυγούστου 1948 στο Βίτσι.

72. Τσαουσίδου Μαρία του Νίκου. Γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 2-1-1948 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 16ης Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε το 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι. 

73. Τσασούδη ή Τσασουσίδη Σωτηρία του Γιάννη και της Μαρίας. Από το χωριό Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε το 1949 στο Βίτσι.

74. Τσέμπη Μένη του Αναστάση. Από τη Λαγκάδα Αλμωπίας (Καρατζόβας) Πέλλας. Γεννήθηκε το 1924. Μέλος του ΚΚΕ. 

Αγωνίστρια της Ενικής Αντίστασης. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Πέθανε από φυματίωση στο Σανατόριο της Κορυτσάς 

στις 2 Απρίλη 1949. 

75. Τσεχελίδου Αναστασία του Γιώργου και της Όλγας. Από την Επισκοπή Πέλλας. Μαχήτρια της 16ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε στις 2 Αυγούστου 1948 στο Γράμμο.

76. Τσολάκη Γεωργία. Από το χωριό Λυκόστομο Πέλλας. Επιλοχίας του ΔΣΕ. Ομαδάρχης στο 172 Τάγμα της 24ης 

Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 27 Μάη 1949 στο χωριό Χρύσα Πέλλας.

77. Τσομάκου ή Τσουμάκου Ζαφείρω του Νίκου και της Γαρυφαλλιάς. Γεννήθηκε το 1932 στη Φούστανη Πέλλας. Ο πατέρας 

της, παλιό μέλος του ΚΚΕ, φυλακίστηκε επανειλημμένα και στη μεταβαρκιζιανή περίοδο όλη η οικογένεια διώκοντα. Η Ζαφείρω 

στις 24-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 539 Τάγμα της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στο Μάλι-Μάδι στο Βίτσι στις 

18 Οκτώβρη 1948. Τσουμάκου Ζαφείρω του Νίκου και της Γαρουφαλλιάς. Από τη Φούστανη Πέλλας. Γεννήθηκε το 1932. Στις 

24-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια του 539 Τάγματος της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 18 Οκτώβρη 1948 στο ύψωμα 

Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι. (δύο φορές στο Έπεσαν για τη ζωή)

78. Τσορακίδου Ευτυχία του Αβραάμ. Από τη Νότια Πέλλας. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 

Πολέμου σε ηλικία 21 χρόνων. 

79. Τσούγκα Νεραντζή του Θανάση και της Ευανθίας. Από το Βορεινό Πέλλας. Μαχήτρια του Αρχηγείου Πάικου-

Καϊμακτσαλάν του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Φλεβάρη 1948 στην Αριδαία Πέλλας.

80. Χατζηγιαννίδου Θεανώ του Ονούφριου και της Ρεβέκκας. Από το Ριζοχώρι Πέλλας. Λοχίας του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 172 

Τάγμα της 24 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 27 Μάη 1949 στη μάχη του Πολυκάρπιου Πέλλας. 

81. Χατζηιώαννου Μάρθα του Φώτη και της Ασπασίας. Γεννήθηκε το 1933 στη Φούστανη Πέλλας. Στις 24-8-48 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχήτρια του 539 Τάγματος της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 6 Δεκέμβρη 1948 στο ύψωμα 1695, στο Βίτσι.

82. Χατζητζίβου Κατίνα του Δημήτρη και της Άννας. Από τη Φούστανη Πέλλας. Γεννήθηκε το 1934. Στις 24-8-48 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.

83. Χεμισίκου Πασχαλιά του Αναστάση και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1928 στο Βορεινό Πέλλας. ΕΠΟΝίτισσα. Στις 12-

3-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια του ΙΙ Τάγματος της 16ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 17 Γενάρη 1949 στο Φλάμπουρο 

Φλώρινας κτυπημένη από ρουκέτα αεροπλάνου. 

84. Ψηρούκη Αντωνία του Χρήστου και της Ευθαλίας. Από το χωριό Πιπεριά Πέλλας. Μαχήτρια της ΧΙ Μεραρχίας του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε την πρωτοχρονιά 1949 στην Έδεσσα.

85. Ψουρούκη Ζαχάρω του Φώτη. Από το χωριό Νερόμυλοι Πέλλας. 20 χρόνων. Μαχήτρια της 103ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε στις 12 Οκτώβρη 1948 στο Βίτσι. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑ - ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΩΝΤΖΑ

Σημείωμα συγγραφέων:

Όταν οι Κινέζοι θέλουν να δώσουν μια 

κατάρα, λένε: «Σου εύχομαι να ζεις σε 

ενδιαφέρον καιρούς». Οι ενδιαφέροντες 

καιροί είναι φυσικά εκείνοι που  αλλάζουν 

τα δεδομένα. Οι  παλιές συνήθειες και 

λύσεις δεν λειτουργούν ενώ το ιστορικά 

νέο δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλωθεί. 

Τους συνοδεύει η ανησυχία, η αστάθεια, το 

παράλογο, η βία, πόλεμοι, φτώχια, κρίση 

κτλ. Σε κάθε περίπτωση εμείς σήμερα 

ζούμε «ενδιαφέρον καιρούς». 

Όταν γράφαμε το βιβλίο στην Ουάσιγκτον, 

αυτή την πραγματικότητα όπως  την 

είχαμε είδη συνειδητοποιήσει. Σε κάποιο 

σημείο του κειμένου αναφέρουμε ότι οι 

αλλαγές μπορούν να φαίνονται μακρινές 

αλλά ότι μερικές φορές « όσα φέρνει η 

ώρα δεν φέρνει ο χρόνος». Η κοινωνία μας 

μπορεί να είναι σε κρίση και η δυναμική 

της αδράνειας τεράστια.  Μπορούμε 

να νοιώθουμε ότι δεν είναι δυνατόν να 

αλλάξει τίποτα όμως ιστορικά  ξαφνικά 

και από κάτι που ελάχιστοι περιμένουν 

απελευθερώνεται η ορμή των ιστορικά 

αναγκαίων αλλαγών.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία σε μας είναι, 

αν ως κοινωνία  θα καταφέρουμε να πάρουμε 

μάθημα από την γνώση που η αρχαιολογία 

έχει καταφέρει να συγκεντρώσει. Σε 

κάθε περίπτωση η κοινωνία μας σήμερα 

έχει όλες τις γνωσιακές και τεχνολογικές 

δυνατότητες για να καταφέρει κάτι τέτοιο! 

Η αρχαιολογία σήμερα μας προσφέρει 

αναλογίες και συμπυκνωμένη γνώση για 

διάφορα προβλήματα και καταστάσεις. 

Καταστάσεις τις οποίες χαρακτηρίζουν 

οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις, 

αλλαγές κλίματος, προσφυγιά, πόλεμοι, 

επιδημίες. Ταυτόχρονα μπορούμε εντελώς 

ανάγλυφα να δούμε πως αντέδρασαν οι 

άνθρωποι  σε μια ή άλλη περίοδο, σε μια 

ή άλλη περιοχή. Με τι κριτήρια; Πότε 

πήραν μέτρα που τους πήγαν μπροστά 

και πότε κατάφεραν να χειροτερέψουν την 

κατάσταση ακόμα πιο έντονα. Συνεπάγεται 

ότι όποιος νοιάζεται για το μέλλον, 

ασχολείται με το παρελθόν. 

Στο βιβλίο μας προσπαθούμε να 

εξηγήσουμε ότι η αρχαιολογία είναι μια 

στρατηγική, συνθετική επιστήμη που 

μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια των 

ανθρώπων για να συμβάλει καθοριστικά 

ώστε ο κόσμος μας να μετεξελιχθεί σε 

δικαιότερο και φιλικότερο μέρος για την 

ζωή των ανθρώπων και για την συνύπαρξη 

τους με το φυσικό περιβάλλον. 

Από τον Πρόλογο:

Οι αρχαιολόγοι Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα 

– Μανώλης Κλώντζας, με τη συστηματική 

μελέτη και την επιστημονική εμπειρία 

χρόνων, μας έδωσαν ένα βιβλίο για την 

Αρχαιολογία, την επιστήμη, τον κόσμο 

και τη φύση ευρύτερα. Ένα βιβλίο σχετικά 

εύκολα κατανοήσιμο και χρήσιμο και για 

τη μη επιστημονική κοινότητα.

Πολλοί πιστεύουν πως η αρχαιολογία 

είναι μια επιστήμη αποκλειστικά για το 

παρελθόν. «Τι μας νοιάζει πως πέθανε 

κάποιος πριν από 5 χιλιάδες χρόνια ή με 

τι τρόπο έφτιαξε ένα κτίσμα; Τα μνημεία 

που έχουμε είναι αρκετά. Μας φτάνουν 

αυτά που έχουμε!» Μπορεί να πει κάποιος, 

ειδικά σήμερα, εν μέσω κρίσης.

Και όμως. Οι αρχαιολόγοι δεν μένουν 

στην έρευνα ανθρώπινων τεχνουργημάτων. 

Μελετούν πανδημίες, πολέμους, 

μεταναστεύσεις, αλλαγές κλίματος ή 

κρίσεις, πώς αντιδρά ο άνθρωπος και 

η κοινωνία του στα όποια προβλήματα 

σε βάθος χιλιάδων ή και περισσότερων 

ετών. Ό,τι βιώνουμε ως άνθρωποι και ως 

κοινωνία σήμερα, στον ένα ή στον άλλο 

βαθμό και μέσω διαφόρων αναλογιών, 

το συναντάμε στο πέρασμα της ιστορίας 

επανειλημμένες φορές.

Ο άνθρωπος στα πλαίσια της φύσης, της 

οποίας είναι αδιάσπαστο μέρος, μέσα 

από τον διαρκή αγώνα του για επιβίωση 

και για καλυτέρευση της ζωής του 

αντιδρά ανάλογα στις διάφορες ανάλογες 

προκλήσεις. Βλέπουμε ανάγλυφα τις κοινές 

αιτίες ανάλογων προβλημάτων, όπως και 

τις παρόμοιες αντιδράσεις των ανθρώπινων 

κοινωνιών διαχρονικά. Αυτή η διαχρονική 

γνώση μπορεί και είναι αναγκαίο να 

μεταφερθεί στο σήμερα.

«Οι δραστηριότητές μας, τόσο στα 

πλαίσια της αρχαιολογικής έρευνας 

και σκέψης όσο και στο κοινωνικό, 

πολιτιστικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο, 

σε συνδυασμό με το πώς βιώνουμε και οι 

ίδιοι τις συνέπειες της καπιταλιστικής 

οικονομικής κρίσης στην επιστήμη, στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον, αποτέλεσαν 

παράγοντες που μας οδήγησαν εδώ και 

καιρό στην απόφαση ότι επιβάλλεται να 

μοιραστούμε μαζί σας την αντίληψη και 

τις διαπιστώσεις μας για τη σύγχρονη 

αρχαιολογία, την επιστήμη, τον κόσμο και 

τη φύση ευρύτερα» 

Για τους συγγραφείς:

Η Bέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα σπούδασε 

την Ευρωπαϊκή και Κλασσική αρχαιολογία 

στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην 

Πράγα. Εργάστηκε στο Εθνικό Μουσείο 

της Πράγας, στο Κέντρο μελετών της 

προϊστορίας του Αιγαίου στην Κρήτη, 

και στο Πανεπιστήμιο του Μάσαρυκ 

στο Μπρνο της Τσεχίας, όπου είναι 

διευθύντρια του τμήματος της κλασσικής 

αρχαιολογίας. Ήταν guest professor 

σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης 

ενώ τακτικά διδάσκει στο πανεπιστήμιο 

της Λισαβόνας. Έχει διευθύνει και έχει 

λάβει μέρος σε αρκετά διεθνή ερευνητικά 

προγράμματα. Έχει βραβευτεί με διάφορες 

υποτροφίες. Τελευταία με την υποτροφία 

του Dumbarton Oaks (Harvard Univer-

sity). Ασχολείται βασικά με την εποχή 

του πρώιμου μεσαίωνα, με την εποχή 

του χαλκού και με τις μακρομοριακές 

αναλύσεις.

Ο Μανώλης Κλώντζας σπούδασε στο 

πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας 

τους κλάδους: Ιστορία με ειδίκευση στην 
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νεότερη οικονομική ιστορία και την 

προβληματική του έθνους. Κλασσική 

αρχαιολογία με εξειδίκευση την εποχή 

μετάβασης από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου της 

Κρήτης. Στο πανεπιστήμιο Μάσαρυκ 

του Μπρνο σπούδασε Αρχαιολογία της 

Ευρώπης. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο 

του Μάσαρυκ στο Ινστιτούτο 

Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας και στο 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Archaia Brno. 

Ασχολείται με την προβληματική της 

προστασίας των μνημείων. Με την σχέση 

μνημείων και ανθρώπινων κοινωνιών, με 

την αρχαιολογική θεωρία, αλλά επίσης 

με την ιστορική σχέση του ανθρώπινων 

κοινωνιών και φυσικού περιβάλλοντος. 

Εργάζεται πάνω στην προβληματική της 

σωστικής έρευνας πρώτης γραμμής σε 

αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Έχει 

συμμετάσχει σε ποικίλου χαρακτήρα 

ανασκαφικές έρευνες κυρίως στην 

Τσεχία και έχει λάβει μέρος σε αρκετά 

διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. 

Τώρα διευθύνει διεθνή διεπιστημονική 

έρευνα στην Αλβανία.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΕΛΕΑΝΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗ
Η γέννηση του γαλαξία κατά την 

ελληνική μυθολογία

Ο Γαλαξίας μας, γνωστός στα αγγλικά 

και ως «Milky Way», που είναι μετάφραση 

του λατινικού Via Lactea «Γαλακτική 

Οδός» αποτελείται από διακόσια έως 

και τετρακόσια εκατομμύρια αστέρες, 

οι οποίοι φαίνεται να σχηματίζουν μία 

γαλακτόχρωμη, φωτεινή λωρίδα από πάρα 

πολλά αστέρια.

Ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, 

γεωγράφος, αστρονόμος και ιστορικός, 

Ερατοσθένης αναφέρει για τον 

σχηματισμό του Γαλαξία μας πως ο θεός 

Ερμής ξεγέλασε τη θεά Ήρα, ώστε ο 

Ηρακλής να θηλάσει από τον θεϊκό μαστό 

της. Η θεά όμως, καθώς θήλασε για λίγο 

τον Ηρακλή, κατάλαβε την απάτη και τη 

στιγμή που τον έσπρωξε μακριά από το 

μαστό της, το γάλα της σκόρπισε στον 

ουρανό, δημιουργώντας όλη αυτή την 

γαλαξιακή ζώνη.

Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή του μύθου 

για την γέννηση του Γαλαξία, ο Δίας 

έπεισε με κάποιες υποσχέσεις την Ήρα να 

θηλάσει τον Ηρακλή, τον οποίο ο ίδιος ο 

Δίας είχε αποκτήσει με την Αλκμήνη. Ο 

Ηρακλής όμως, ενόσω θήλαζε δάγκωσε 

τον μαστό της Ήρας και η θεά, καθώς 

πόνεσε, έσπρωξε μακριά της το μωρό με 

αποτέλεσμα το γάλα της να χυθεί στον 

ουρανό σχηματίζοντας τον Γαλαξία μας.

Τέλος, η γέννηση του Γαλαξία μας μπορεί 

ακόμη να ήταν και η άφθονη αστρική 

σκόνη που άφησε πίσω του ο Περσέας 

καβάλα στον φτερωτό Πήγασο, για να 

ελευθερώσει την Ανδρομέδα, κυνηγημένος 

από τον τρομερό Δράκοντα.

Πώς βγήκε η φράση «Μήλον της 

Έριδος» και ποια ήταν η Έριδα;

Η Έριδα, αδερφή του Άρη και κόρη 

της Νύχτας, ήταν θεά της ζήλιας και της 

διχόνοιας. Όταν οι θεοί δεν την κάλεσαν 

στο γάμο του Πηλέα και της Θέτιδος, 

εκείνη θύμωσε και πήρε την απόφαση 

να τους εκδικηθεί. Έριξε ένα μήλο 

ανάμεσα στην Αθηνά, την Ήρα και την 

Αφροδίτη. Το μήλο έφερε την επιγραφή 

«τη καλλίστη» δηλαδή, στην ομορφότερη. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τρεις θεές το 

διεκδίκησαν η καθεμιά για τον εαυτό της. 

Ο καυγάς δεν άργησε να ξεσπάσει. Για να 

δοθεί τέλος στον τσακωμό ζήτησαν από 

τον Πάρη, τον πρίγκιπα της Τροίας να 

αποφασίσει εκείνος για το ποια έπρεπε να 

πάρει το μήλο. Για να τον καλοπιάσουν οι 

θεές του έταξαν από ένα δώρο: η Αθηνά 

του υποσχέθηκε πνευματική σοφία, η Ήρα 

πως θα τον κάνει βασιλιά και η Αφροδίτη 

πως θα του δώσει για γυναίκα του την 

Ωραία Ελένη. Ο Πάρης έδωσε τελικά το 

μήλο στην Αφροδίτη και η απόφασή του 

αυτή είχε ως επακόλουθο την έναρξη του 

Τρωικού Πολέμου. Η Έρις είχε πετύχει 

τον σκοπό της. Τη φράση «μήλον της 

Έριδος» τη χρησιμοποιούμε για κάτι που 

διεκδικούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα 

άτομα και που γίνεται αφορμή φιλονικίας.

Οι τρεις Μοίρες και το πεπρωμένο των 

ανθρώπων

Οι Μοίρες, οντότητες της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας, παριστάνονταν 

συνήθως ως τρεις γυναικείες μορφές που 

κλώθουν. Η κλωστή που κρατούν στα 

χέρια τους, συμβολίζει την ανθρώπινη 

ζωή, δείχνοντας πόσο μικρή και αδύναμη 

μπορεί να είναι. Η λέξη «μοίρα» βγαίνει 

από το αρχαίο ρήμα μείρομαι που σημαίνει 

μοιράζω, είναι δηλαδή το «μερίδιο», 

το κομμάτι που παίρνει ο καθένας 

από τη μοιρασιά της ζωής. Οι αρχαίοι 

Έλληνες πίστευαν ότι πολλές πλευρές 

της ανθρώπινης ζωής καθορίζονταν από 

τις τρεις αυτές μυθικές γυναίκες. Αυτές 

οι τρεις αδερφές που εμφανίζονται 

στην ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία 

καθόριζαν τη μοίρα ενός παιδιού στη 

γέννησή του. Δηλαδή καθόριζαν πότε 

αρχίζει η ζωή, πότε τελειώνει αλλά και όλα 

όσα μεσολαβούσαν. Με τη γέννηση κάθε 

ανθρώπου εμφανίζονταν μετρώντας την 

κλωστή κάθε ανθρώπου, την κλωστή της 

ζωής του.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα προκαθορισμένα και 

προδιαγεγραμμένα από τη γέννηση. Ένας 

άνθρωπος για παράδειγμα προορισμένος 

να γίνει κάποια μέρα σπουδαίος 

πολεμιστής, μπορούσε να επιλέξει τι 

ήθελε να κάνει κάποια στιγμή στη ζωή 

του. Οι θεοί μπορούσαν να επέμβουν στις 

αποφάσεις των ανθρώπων ελέγχοντας υπό 

αυτή την έννοια τη ζωή τους.

Οι Μοίρες της αρχαίας ελληνικής 

μυθολογίας, γνωστές στους Ρωμαίους 

ως Fata ή Parcae, ήταν τρεις γυναίκες τις 

οποίες περιγράφονταν ως ηλικιωμένες, 

αυστηρές, ψυχρές και αμείλικτες. Στην 

αρχαία ελληνική μυθολογία, οι θεότητες 

αυτές ήταν σοβαρές, πολυάσχολες 

παρθένες, ενώ οι Ρωμαίοι τις παρουσίαζαν 

ως κακιές γυναίκες, που στερούσαν την 

ελπίδα και την επιθυμία στους ανθρώπους.

Η πρώτη Μοίρα, η Κλωθώ (συμβολίζει 

και το παρόν), γνέθει το νήμα της ζωής, 

η δεύτερη, η Λάχεσις (το παρελθόν), 

μοιράζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα 

«λάχει» στον καθένα (εξού και λαχείο). 

Η τρίτη, η Άτροπος (το μέλλον), κόβει 

χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν 

έρθει η ώρα, την κλωστή της ζωής των 

ανθρώπων. Επέλεγε τον θάνατο του κάθε 

ανθρώπου και όταν ερχόταν η ώρα έκοβε 

με ψαλίδι την κλωστή της ζωής. Ήταν η 

μικρότερη από τις τρεις και η πιο σκληρή. 

Σε διάφορες αφηγήσεις οι τρεις θεές 

παρουσιάζονται με σκήπτρα και κορώνες 

ως σύμβολο της κυριαρχίας τους. Όλες 

ζούσαν στο παλάτι του Δία στον Όλυμπο. 

Με τη γέννηση ενός αγοριού, οι μοίρες 

έγνεθαν την κλωστή της μελλοντικής του 
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ζωής, τον ακολουθούσαν σε κάθε βήμα του 

και κατηύθυναν τις πράξεις του σύμφωνα 

με τις συμβουλές των θεών. Οι Μοίρες 

δεν ανακατεύονταν άμεσα στις ανθρώπινες 

υποθέσεις, αλλά εμμέσως. Ο άνθρωπος 

είχε μια δυνατότητα να ασκεί μια κάποια 

επιρροή πάνω τους.

Οι Μοίρες ήλεγχαν το πεπρωμένο όχι 

μόνο των θνητών αλλά και των αθανάτων 

και σε πολλές περιπτώσεις περιγράφονται 

ως πιο ισχυρές ακόμα και από τους 

θεούς. Ο Όμηρος γράφει στην Ιλιάδα 

ότι ήταν επιθυμία των τριών Μοιρών να 

καταστρέψουν οι Έλληνες την Τροία 

όταν η θεά Φήμη και ο Θεός Παν, που 

ετυμολογικά συνδέεται με τον πανικό, 

έκαναν τους Έλληνες να θέλουν να τα 

εγκαταλείψουν. Επίσης και στην ιστορία 

της βασίλισσας Διδούς και του Αινεία, 

ήταν προδιαγεγραμμένο από τις Μοίρες 

ο Αινείας να πάει στην Ιταλία παρά τις 

αντίθετες προσπάθειες της Ήρας. Η 

Ήρα στην προσπάθεια της να αψηφήσει 

τις Μοίρες προκάλεσε τότε τον πρόωρο 

θάνατο της Διδούς, της βασίλισσας της 

Καρχηδόνας. Αλλά και ο Δίας, ενώ 

βασίλευε ως ανώτατος άρχων, υπόκειτο 

και ο ίδιος στις αποφάσεις των Μοιρών. 

Ωστόσο ο Δίας, εάν το επέλεγε, είχε τη 

δυνατότητα να σώσει εκείνους που οι 

Μοίρες τους είχαν καθορίσει για κάτι 

διαφορετικό.

ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ (1937-1982)
«Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΙΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΟΥ “ΓΙΑΤΙ”…»

Στις 17 του Σεπτέμβρη 1982, έφυγε 

πρόωρα από τη ζωή ο μεγάλος 

μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος, του 

οποίου η ζωή και το έργο συνδέθηκαν 

άρρηκτα με το προοδευτικό κίνημα και 

τους αγώνες του λαού μας.

Η καρδιά του έπαψε να χτυπά στο 

νοσοκομείο της Μόσχας όπου νοσηλευόταν 

βαριά άρρωστος. Ήταν μόλις 45 χρονών. 

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε 

θλίψη στους χιλιάδες συντρόφους, 

συνοδοιπόρους και ανώνυμους φίλους 

του, που είχαν πλημμυρίσει το Άλσος 

Περιστερίου στη διάρκεια των κεντρικών 

εκδηλώσεων του 8ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – 

Οδηγητή.

Γιος Ελλήνων της διασποράς, ο Μάνος 

Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 του Οκτώβρη 

1937 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η 

αγάπη του για τη μουσική φανερώνεται 

από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας του του 

αγοράζει ένα βιολί και ο Μάνος αρχίζει 

μαθήματα στο ωδείο του Καλομοίρη.

Έρχεται στην Ελλάδα στα μέσα της 

10ετίας του 1950.

Το πρώτο τραγούδι που μελοποίησε, το 

1962, ήταν το «Τραγούδι του Δρόμου» του 

Λόρκα, που το διάβασε στην «Επιθεώρηση 

Τέχνης». Τότε, κυκλοφόρησε και τον 

πρώτο του, μικρό, δίσκο. Ο Λοΐζος εκείνη 

την περίοδο συμμετείχε ενεργά, όπως και 

πολλοί νέοι καλλιτέχνες, στον Σύλλογο 

Φίλων Ελληνικής Μουσικής (ΣΦΕΜ). Το 

1962 ανέλαβε τη διεύθυνση της χορωδίας 

στην παράσταση «Όμορφη Πόλη» του 

Θεοδωράκη κι έναν χρόνο μετά διευθύνει 

τη χορωδία στη θρυλική παράσταση των 

Χατζιδάκι – Θεοδωράκη «Μια πόλη 

μαγική». Σε αυτήν την παράσταση, μαζί 

με τον Χρήστο Λεοντή, που διηύθυνε την 

ορχήστρα, παρουσιάζουν και κάποια δικά 

τους τραγούδια.

Και τα πρώτα τραγούδια που γράφει 

εκφράζουν τους δημοκρατικούς αγώνες 

της εποχής, του 1-1-4, του 15% για την 

παιδεία τραγουδιούνται στις μπουάτ 

και στις γειτονιές, στις διαδηλώσεις 

της ΕΦΕΕ παραμονές του χουντικού 

πραξικοπήματος. Τα τραγούδια του 

Μάνου Λοΐζου μιλάνε στις καρδιές των 

απλών ανθρώπων είτε χρωματίζουν τον 

έρωτα, είτε παρακινούν σε αγωνιστική 

εγρήγορση.

«Σαν μουσικός που γράφω τραγούδια 

ξέρω καλά ότι μπορώ να κάνω τον κόσμο 

να συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα 

και αυτό το θεωρώ μια πολύ σοβαρή 

λειτουργία… Από πολύ μικρός είδα τα 

παιδιά να πεινάνε και θεώρησα υποχρέωσή 

μου να μην το ξεχάσω ποτέ, να κάνω ό,τι 

μπορώ με την τέχνη μου για να λείψει αυτή 

η δυστυχία…» (Μάνος Λοΐζος)

Το 1968 ηχογραφεί το δίσκο «Ο Σταθμός», 

σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δίσκου είναι 

τα τραγούδια «Δελφίνι, δελφινάκι» και το 

«Παλιό ρολόι» που ερμηνεύει ο Γιάννης 

Καλατζής, και το «Η δουλειά κάνει τους 

άντρες» με ερμηνευτή τον Δημήτρη 

Ευσταθίου.

Δυο χρόνια αργότερα κυκλοφορούν οι 

«Θαλασσογραφίες», ξανά σε στίχους 

Λευτέρη Παπαδόπουλου, με διαλεχτά 

τραγούδια που ερμηνεύουν ο Γιώργος 

Νταλάρας («Δέκα παλικάρια», «Έχω έναν 

καφενέ», «Μάνα δε φυτέψαμε»), ο Γιάννης 

Καλατζής («Τζαμάικα», «Η γοργόνα»), ο 

Γιάννης Πάριος («Ένα γέρικο καράβι»), η 

Μαρίζα Κωχ. Στον ίδιο δίσκο και με το 

τραγούδι «Σεβάχ ο Θαλασσινός» ο Μάνος 

Λοΐζος πραγματοποιεί  με μεγάλη επιτυχία 

την πρώτη του εμφάνιση ως ερμηνευτής.

Στη συνέχεια, γράφει τη μουσική για την 

ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και 

το θρυλικό «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας».

Ακολουθεί ο δίσκος «Να ‘χαμε τι να 

‘χαμε» με τραγούδια που γίνονται μεγάλες 

επιτυχίες ερμηνευμένα από τον Γιώργο 

Νταλάρα («Ο Λιόντας», «Πάνε να πεις», 

« Ήλιε μου σε παρακαλώ» κ.ά.) και τον 

Γιάννη Καλατζή («Ο Κουταλιανός», 

«Παποράκι του Μπουρνόβα»).

Μετά τη μεταπολίτευση ο Μάνος Λοΐζος 

«πιάνει» το λαϊκό αίσθημα και τα τραγούδια 

του βρίσκονται στο στόμα κάθε ανθρώπου 

της δουλειάς, φαντάρου, αγωνιστή, νέου…
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Ακολουθούν οι κύκλοι τραγουδιών 

«Καλημέρα ήλιε» («Δώδεκα παιδιά», 

«Καλημέρα», «Μια καλημέρα είναι 

αυτή» κ.ά.), «Τραγούδια του δρόμου» 

με τα υπέροχα «Τσε», «Μέρμηγκας», το 

«Ακορντεόν» – Δε θα περάσει ο φασισμός, 

«Στρατιώτης», το «Μη με ρωτάς» κ.ά. 

και «Τα νέγρικα» σε στίχους Γιάννη 

Νεγρεπόντη («Ο γέρο νέγρο Τζιμ», «Τι 

έχουν να χωρίσουνε» λευκοί και νέγροι 

εργάτες κ.ά.).

«Το τεράστιο τέρας που άλλοτε λέγεται 

φασισμός, άλλοτε μιλιταρισμός και άλλοτε 

δημοκρατία δυτικού τύπου – που δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά προσωπεία του 

ιμπεριαλισμού – στέκεται από πάνω μας 

απειλητικό. Και η αντίδρασή μας είναι 

να τα ξεσκεπάσουμε και να φωνάξουμε μ’ 

όλη μας τη δύναμη ενάντιά τους. Είμαστε 

πια συνειδητοί, “γνωρίζουμε”…» (Μάνος 

Λοΐζος)

Το 1976 κυκλοφορούν «Τα τραγούδια 

μας», σε στίχους του Φώντα Λάδη. 

Λαϊκά, πολιτικά τραγούδια, με αναφορές 

σε απεργίες και αγώνες της εργατικής 

τάξης, ερμηνευμένα μοναδικά από τον 

Γιώργο Νταλάρα («Πάγωσε η τσιμινιέρα», 

«Λιώνουν τα νιάτα μας», «Το δέντρο», «Ο 

Στράτος», «Μετανάστες», «Άλλο τίποτα 

δεν μένει» κ.ά.).

Το 1979 κυκλοφορούν τα υπέροχα 

«Τραγούδια της Χαρούλας», σε στίχους του 

Μανώλη Ρασούλη (τρία του Πυθαγόρα) 

με ερμηνεύτρια την Χαρούλα Αλεξίου: 

«Τίποτα δεν πάει χαμένο», «Μες στο 

πλήθος», «Όλα σε θυμίζουν», «Γύφτισσα 

τον εβύζαξε» κ.ά. Με τα «Τραγούδια της 

Χαρούλας» ο μεγάλος συνθέτης δίνει 

βαθιά ανθρώπινα και συνάμα κοινωνικά και 

πολιτικά μηνύματα, που συνοψίζονται στο 

κορυφαίο τραγούδι του δίσκου: «Τίποτα 

δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το 

όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου 

«γιατί»…

Ακολουθούν ο τελευταίος του δίσκος 

«Για μια μέρα ζωής» («Κουτσή κιθάρα», 

«Σ’ ακολουθώ», «Σε ψάχνω», «Κι αν είμαι 

ροκ» κ.ά.) και μετά τον θάνατό του τα 

«Γράμματα στην αγαπημένη», σε ποίηση 

Ναζίμ Χικμέτ, για τον οποίο ο Μάνος 

Λοΐζος ακούγεται στο δίσκο να λέει: 

«Γράφτηκαν από το ΄42 μέχρι το ΄46 στις 

φυλακές της Προύσας, και είναι κατά τη 

γνώμη μου απ’ τις ωραιότερες σελίδες που 

έγραψε κατάδικος στην αγαπημένη του».

Για τον Μάνος Λοΐζο το τραγούδι ήταν 

μορφή έκφρασης και επικοινωνίας, ήταν 

πολιτική πράξη. «Το θέμα είναι να μπορείς 

να είσαι στρατευμένος και συγχρόνως 

γνήσιος καλλιτέχνης, λέγοντας αυτά 

που πιστεύεις», έλεγε. Το ανεξάντλητο 

ταλέντο του το έκανε «όπλο» στην πάλη 

για έναν καλύτερο κόσμο. Στρατευμένος 

αγωνιστής, ο Μάνος Λοΐζος και με το 

έργο και τους αγώνες του πορεύτηκε 

στο πλάι του ΚΚΕ, παλεύοντας για μια 

δίκαιη κοινωνία. «Πρέπει να υπάρχει 

στρατευμένη τέχνη, γιατί μέσα στο δρόμο 

αυτής της σχολής μπορούν να βγουν 

αριστουργηματικά έργα. Αλλά το πιο 

σπουδαίο είναι ότι η στρατευμένη τέχνη 

είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στις 

χιλιάδες των φτωχών παιδιών που πεινάνε, 

αγωνίζονται και σκοτώνονται καθημερινά», 

έλεγε.

Ο συνθέτης ανέπτυξε και πρωτοπόρα 

συνδικαλιστική δράση στο χώρο των 

δημιουργών παλεύοντας για τα πνευματικά 

τους δικαιώματα. Ήταν ο πρώτος 

πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών 

– Στιχουργών Ελλάδας. (φβ Katiousa.gr)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
 Νίκος Πουρναράς / Οικοδόμος

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο μύθος του 

Στέλιου Καζαντζίδη δεν θα σβήσει. Ο 

Στέλιος, όπως έτσι απλά τον αποκαλούν 

μέχρι σήμερα οι πολυπληθείς θαυμαστές 

και φίλοι του, λατρεύτηκε όσο λίγοι 

θνητοί όσο ζούσε και, μετά τον βιολογικό 

του θάνατο, πέρασε στο πάνθεον των 

μεγάλων αθανάτων του κλασικού λαϊκού, 

ευρύτερα του ελληνικού τραγουδιού και 

του λαϊκού μας πολιτισμού. Αναζητώντας 

τους λόγους της τεράστιας λαοφιλίας 

που ο ίδιος γνώρισε και συνεχίζει να 

υφίσταται αμείωτη και μετά τον θάνατό 

του, ο λαϊκός τραγουδιστής-θρύλος, 

εκτός από την μυθική, απέραντη σε 

διαστάσεις φωνή του και τα χιλιάδες 

τραγούδια που ερμήνευσε αγγίζοντας 

τις ψυχές των απλών ανθρώπων μέχρι τα 

έγκατα τους, δεν μπορείς να μη σταθείς 

στη δική του κοσμοθεωρία, πώς δηλαδή 

αντιλαμβανόταν τη ζωή και την κοινωνία, 

και στον τρόπο που ο ίδιος προσέγγιζε 

και αντιμετώπιζε τις κοινωνικές συνθήκες 

και τους ανθρώπους.

«Κοινωνία ένοχη παλιοκοινωνία

είσαι σκάρτη και άπονη και σε κατηγορώ

μες στην αδικία σου και μες στην 

τυραννία κοινωνία ένοχη να ζήσω δεν 

μπορώ…»

Ο Στέλιος απεχθανόταν το άδικο, 

μισούσε την κοινωνική αδικία και τις πηγές 

από τις οποίες εκπορεύεται. Αντίθετα, 

λάτρευε τους απλούς ανθρώπους, 

τους βιοπαλαιστές του μεροκάματου, 

γενικότερα τους εργαζόμενους, τους 

άνεργους, τους μετανάστες, τους 

καταπιεσμένους και διωγμένους από την 

οικονομική και πολιτική εξουσία της 

κυρίαρχης τάξης. Γι’ αυτούς τραγούδησε. 

Όλα τα χρόνια της ζωής του, στα κάτω 

και τα πάνω της, ακόμα και τότε που 

είχε τον κόσμο όλο «στα πόδια του», η 
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κοσμοθεωρία του παρέμεινε ακλόνητη.

«Τους πονεμένους συμπονώ, τον ξένο 

πόνο τραγουδώ, μα με μισούνε σαν 

εχθρό κι έχω παράπονο πικρό…»

Την ώρα που αρνούνταν πεισματικά 

τη γεμάτη λεφτά βαλίτσα που του 

πρόσφερε επιχειρηματίας προκειμένου  

να τον πείσει να επιστρέψει στη νύχτα 

και να τραγουδήσει στο μαγαζί του, 

η βασανισμένη ψυχή του Στέλιου 

έβρισκε την ισορροπία και τη γαλήνη 

που αναζητούσε στη συντροφιά των 

φίλων του, που ήταν τις περισσότερες 

φορές «ανώνυμοι» εργάτες, ναυτικοί, 

ψαράδες, επαγγελματίες. Στους χώρους 

που σύχναζαν εκείνοι, σύχναζε κι ο 

ίδιος. Από τα πιο αγαπημένα στέκια του 

ένα συνεργείο αυτοκινήτων και κάποια 

συνοικιακά καφενεία και ταβερνάκια.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε 

στις 29 του Αυγούστου 1931 σε μια 

προσφυγογειτονιά της  Νέας Ιωνίας 

Αττικής. Ο πατέρας του, Χαράλαμπος 

Καζαντζίδης, καταγόταν από τον Πόντο 

και η μάνα του, η κυρά-Γεθσημανή (ή 

Χατζήδαινα) από τη Μικρά Ασία. Οι 

εικόνες της φασιστικής Κατοχής θα 

τυπωθούν ανεξίτηλα στη μνήμη και την 

ψυχή του. Οι σειρήνες που σήμαιναν 

συναγερμό, οι βόμβες που ξερνούσαν τ’ 

αεροπλάνα των ναζί, οι κρότοι των όπλων, 

η φριχτή πείνα τον χειμώνα του 1941-

42, αποτελούν βιώματα του 10χρονου 

Στέλιου.

Ο οικοδόμος πατέρας του (ήταν 

χτίστης) πήρε μέρος στην Αντίσταση 

από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 

Βαριά άρρωστος, σακατεμένος από 

τα βασανιστήρια «εθνικοφρόνων» 

καθαρμάτων θα ξεψυχήσει το 1945. Το 

τραγικό γεγονός σημαδεύει για πάντα τον 

Στέλιο που αναλαμβάνει στις εφηβικές 

πλάτες του βάρη που δεν αρμόζουν στην 

τρυφερή ηλικία των δεκατεσσάρων. Ο 

δρόμος της ζωής στενεύει μπροστά του, 

ανηφορικός και δύσβατος και ο Στέλιος 

δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να τον 

βαδίσει, για να επιβιώσει ο ίδιος και να 

βοηθήσει τη μάνα του και τον αδελφό του, 

τον Στάθη, που στο μεταξύ έχει γεννηθεί.

«Κι αν χιονίζει και αν βρέχει τ’ 

αγριολούλουδο αντέχει…»

Αρχίζει να πουλάει τσιγάρα στους 

φαντάρους και στους περαστικούς στο 

Σταθμό Λαρίσης, στα μαγαζιά και 

στους οίκους ανοχής πέριξ της πλατείας 

Ομονοίας. Τα κορίτσια των «σπιτιών» τον 

συμπαθούν και για να τον προφυλάξουν 

τον κρατούν έξω από το περιβάλλον 

τους. Η αγοραπωλησία γίνεται μέσω ενός 

μικρού καλαθιού που ανεβοκατεβαίνει με 

σκοινί από κάποιο ανοιχτό παράθυρο.

Αναζητώντας καλύτερο μεροκάματο ο 

Στέλιος γίνεται χαμάλης. Κουβαλάει 

βαλίτσες, μπαούλα και άλλες αποσκευές 

από και προς τις αφετηρίες των 

υπεραστικών λεωφορείων και τον 

Ηλεκτρικό. Για να εξοικονομήσει 

χρήματα από τα ακριβά εισιτήρια του 

λεωφορείου, ανεβαίνει στο σπίτι του στη 

Νέα Ιωνία μόλις μια φορά τη βδομάδα. 

Τα βράδια κατάκοπος ξαπλώνει και 

κοιμάται στις σκάρες και τα παγκάκια 

του υπόγειου της Ομόνοιας, βιώνοντας 

κάθε τόσο στο πετσί του το κυνηγητό των 

χωροφυλάκων, που τον ξυλοφορτώνουν 

πριν τον κλείσουν στο κρατητήριο.

Ακόμα γίνεται νερουλάς, γυρνώντας στη 

Βαρβάκειο αγορά με μια στάμνα στην 

πλάτη κι ένα μαστραπά και πουλώντας 

νερό στους διψασμένους διερχόμενους.

Τα βάσανα, οι στερήσεις, ο πόνος και η 

αδικία – η κοινωνική αδικία – αποτέλεσαν 

τα πρώτα ερεθίσματα και τα βιώματα 

του Στέλιου στην καθοριστική για τη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητάς του περίοδο της ζωής 

του. Θα σημαδέψουν, εκτός από τη ζωή 

του, τον τρόπο με τον οποίο στη συνέχεια 

θα σφραγίσει ερμηνευτικά χιλιάδες 

τραγούδια.

«Ας μην ξεχνάμε όλοι μας μες στη ζωή 

ετούτη με τον ιδρώτα του φτωχού πως 

βγαίνουνε τα πλούτη…»

Ο καθημερινός αγώνας για το 

μεροκάματο θα οδηγήσει τον Στέλιο 

στις οικοδομές και στον τελευταίο – 

όπως θ’ αποδειχτεί  – σταθμό αυτής της 

επίπονης περιπλάνησης, στα εργοστάσια 

υφαντουργίας της Νέας Ιωνίας.

«Οικοδόμοι παλικάρια με περήφανη 

ψυχή, απ’ τα χέρια σας, παλάτια, 

χτίζονται σ’ αυτή τη γη κι ομορφαίνουν 

τη ζωή…»

Είναι η εποχή που «ξυπνά» μέσα του η 

αγάπη για το τραγούδι και εκδηλώνεται 

το ταλέντο του στον περίγυρό του. Ένας 

από τους πρώτους που διέκρινε και τα 

δυο είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου 

«Έσπερος» στον Περισσό, όπου δούλευε 

τότε ο Στέλιος. Εντυπωσιασμένος του 

χαρίζει μια κιθάρα, «ανοίγοντάς» του το 

δρόμο προς την κατάκτηση της κορυφής 

του ελληνικού τραγουδιού.

Τα μεσημέρια μετά τη δουλειά ο Στέλιος 

στο σπίτι του «γρατζουνάει» την κιθάρα και 

τραγουδά. Ένας ερασιτέχνης μπουζουξής 

τον ακούει απ’ το δρόμο και του προτείνει 

να τον συνοδεύει στα ταβερνάκια της 

Νέας Ιωνίας, με αντίτιμο φαγητό κι ένα 

χαρτζιλίκι. Το διάστημα που ακολουθεί ο 

ξενύχτης Στέλιος δίνει καθημερινά μάχη 

με το πρωινό ξύπνημα, καθώς συνεχίζει 

να δουλεύει στο εργοστάσιο.

Δεν περνάει πολύς καιρός, όταν 

γνωρίζεται με επαγγελματίες μουσικούς 

και φτιάχνουν συγκρότημα που παίζει με 

μεγάλη επιτυχία σε γάμους, πανηγύρια 

και άλλες εκδηλώσεις. Ερμηνεύοντας 

τραγούδια λαϊκά, ελαφρά, δημοτικά, 

νησιώτικα, ο νεαρός τραγουδιστής 

αποχτά φήμη.

Το 1950-51 τραγουδάει επαγγελματικά 

σε μια υπόγεια ταβέρνα στην Καλογρέζα 

όταν τον ακούει ο σπουδαίος στιχουργός 

Χαράλαμπος Βασιλειάδης, περισσότερο 

γνωστός ως «Τσάντας».

Το 1952 εργάζεται με τον Θόδωρο 

Δερβενιώτη στην ταβέρνα του 

«Μπόκαρη» στην Κηφισιά, όταν μπαίνει 

στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη 

σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα «Για 

μπάνιο πάω». Ο δίσκος κυκλοφορεί από 

την «Κολούμπια», δεν πουλάει και ο 

Στέλιος γνωρίζει μεγάλη απογοήτευση. 

Για μερικούς μήνες γίνεται δέκτης 

της δυσμένειας της διεύθυνσης 

της δισκογραφικής εταιρείας και 

παραγκωνίζεται. Η επιμονή του μεγάλου 

λαϊκού δημιουργού και δεξιοτέχνη του 

μπουζουκιού Γιάννη Παπαϊωάννου είναι 

αυτή που του ανοίγει για δεύτερη φορά 

την πόρτα του στούντιο. Ο Στέλιος 

ηχογραφεί το τραγούδι «Οι βαλίτσες» του 

Γιάννη Παπαϊωάννου.

«Δεν το περίμενα ποτέ να φύγεις, να μ’ 

αφήσεις, να πάρεις τις βαλίτσες σου να 

πας αλλού να ζήσεις…»

Η πολυπόθητη επιτυχία που τόσο 

λαχταρούσε ο Στέλιος είναι γεγονός. 

Οι βάσεις της συνεργασίας του με τη 

δισκογραφική εταιρεία αρχίζουν να 

«τσιμεντώνονται» με την καθοριστική 

συμβολή του Γιάννη Παπαϊωάννου 

(ουσιαστικά επέβαλλε τον Καζαντζίδη 

στην εταιρεία) και του Στέλιου Χρυσίνη, 

του τυφλού διαλεχτού κιθαρίστα 

και μουσικοσυνθέτη, μαέστρου της 

«Κολούμπια» εκείνη την περίοδο.

Το διάστημα 1953-1956 η επιτυχία του 
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Καζαντζίδη εξαπλώνεται με γοργούς 

ρυθμούς, σαν τους κύκλους σε ήρεμα νερά 

μετά το πέταγμα πέτρας. Εμφανίζεται στο 

στούντιο και στα λαϊκά κέντρα έχοντας 

στο πλευρό του τη Ρένα Στάμου, τη 

Μαίρη Γρίλλη, την Καίτη Γκρέυ, με την 

οποία θα συνδεθούν και στην προσωπική 

τους ζωή και θ’ αρραβωνιαστούν για 

ένα διάστημα. Ηχογραφεί τραγούδια 

του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Γιώργου 

Μητσάκη, του Γεράσιμου Κλουβάτου 

κ.ά.

«Σχίζονται κάμποι και βουνά, βουίζουν 

τα λαγκάδια. Μια μάνα που βαθιά πονά 

το μοιρολόι αρχινά τις νύχτες και τα 

βράδια…»

Το 1954 συναντιέται και δισκογραφικά 

με τον Θόδωρο Δερβενιώτη και τον 

στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη. Από 

τη συνεργασία των τριών θα γεννηθούν 

θαυμάσια λαϊκά τραγούδια με κοινωνικό 

περιεχόμενο, αριστοτεχνικά δομημένα 

για να ξεγελούν τη λογοκρισία, όπως: 

«Η πληγωμένη μου καρδιά», «Σκίζονται 

κάμποι και βουνά», «Με φωνάζουν ένοχο», 

«Καταστροφές και συμφορές», «Καθένας 

με τον πόνο του» και άλλα, εμπνευσμένα 

από τις νωπές ακόμα πληγές και τον πόνο 

των ηττημένων του εμφυλίου.

«Αχ, παλιοζωή με βασανίζεις άπονα

κι έχω παράπονα κι έχω παράπονα…»

Την περίοδο της συνεργασίας του με 

τον Δερβενιώτη ο Στέλιος υπηρετεί τη 

στρατιωτική του θητεία, κατά τη διάρκεια 

της οποίας βασανίζεται άγρια. Για ένα 

διάστημα εξορίζεται στη Μακρόνησο, 

όπως χιλιάδες άλλοι δημοκρατικοί 

φαντάροι. Οι εμπειρίες του είναι 

τραυματικές. Εκεί ανακαλύπτει μια άλλη 

μεγάλη του αγάπη, το ψάρεμα. Ο ίδιος 

θα πει πολλά χρόνια αργότερα: «Σε πολύ 

σκληρές ώρες το ψάρεμα μου γαλήνεψε 

την ψυχή, περισσότερο από το τραγούδι. 

Για πρώτη φορά ψάρεψα στο Μακρονήσι. 

Όταν ήμουν κρατούμενος. Κάποιες 

στιγμές ξέφευγα. Στράβωνα καρφίτσες 

και τις έκανα πρόχειρο αγκίστρι. Ένωνα 

δύο τρεις τρίχες από ουρά αλόγου και 

τις χρησιμοποιούσα για πετονιά. Έτσι 

άρχισα να ψαρεύω. Κι όταν έπιανα 

κάμποσο ψάρια, τα λυπόμουν και τα 

ξανάριχνα στη θάλασσα!».

Έως το 1965, και αφού έχει ήδη 

συνδεθεί στο τραγούδι και στη ζωή με τη 

Μαρινέλλα, συγκροτώντας ένα αχτύπητο 

ντουέτο, ο Στέλιος Καζαντζίδης διανύει 

την πιο αειφόρα και ένδοξη περίοδο της 

καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ερμηνεύει 

συνθέσεις σπουδαίων μουσικοσυνθετών 

(Β. Τσιτσάνης, Γ. Παπαϊωάννου, Θ. 

Δερβενιώτης, Μ. Χιώτης, Γ. Μητσάκης, 

Μπ. Μπακάλης, Απ. Καλδάρας κ.ά.) και 

στιχουργών (Ευτ. Παπαγιαννοπούλου, 

Κ. Βίρβος, Χρ. Κολοκοτρώνης κ.ά.) ενώ 

γράφει και δικά του τραγούδια.

«Ωραία ήταν η ζωή και ο καιρός 

περνούσε κι ο ένας περισσότερο τον 

άλλον επονούσε Και τ’ αποτέλεσμα ήταν 

αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό…»

Θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία 

όπως η φτώχεια και η μετανάστευση, 

κυριαρχούν σε πάρα πολλά από τα 

τραγούδια που ερμηνεύει ο Στέλιος. 

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 

του εκείνης της περιόδου αποτελούν τα 

τραγούδια: «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Η 

πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ», «Η κοινωνία 

με κατακρίνει», «Μαντουμπάλα», 

«Ζιγκουάλα», «Απόψε φίλα με», 

«Απόκληρος της κοινωνίας», «Είσαι η ζωή 

μου», «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Στις 

φάμπρικες της Γερμανίας», «Καρδιά 

πληγωμένη», «Τα μουτζουρωμένα χέρια», 

«Το ψωμί της ξενιτιάς», «Το διαβατήριο», 

«Όταν βραδιάζει στην ξενιτιά» και πολλά, 

πολλά ακόμα.

«Χωρίς αγάπη χωρίς στοργή δεν 

ζει κανένας σε ξένη γη γλυκιά μου 

αγάπη, καλή μου μάνα, δεν έχω άλλη 

υπομονή…»

Στα κέντρα όπου εμφανίζεται ο Στέλιος 

σχηματίζονται ουρές. Οι πωλήσεις 

των δίσκων του σπάνε τα μέχρι τότε 

καταγεγραμμένα ρεκόρ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η τεράστια επιτυχία 

ενός μόνο δίσκου 45 στροφών, που 

κυκλοφόρησε το 1959. Στη μια όψη του 

έχει χαραχτεί η εξωτική «Μαντουμπάλα» 

(Στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου – 

Μουσική: Θόδωρος Δερβενιώτης). Στην 

άλλη όψη ο Στέλιος υπό τους ήχους των 

μπουζουκιών των Ανέστη Αθανασίου και 

Στέλιου Μακρυδάκη ερμηνεύει τον λαϊκό 

ύμνο «Δυο πόρτες έχει η ζωή» σε στίχους 

της μεγάλης λαϊκής ποιήτριας Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου και μουσική δική 

του. Ο δίσκος πουλάει εκείνη την 

πρώτη χρονιά 96.000 αντίτυπα, αριθμός 

υπερδιπλάσιος του μέχρι τότε πρώτου σε 

πωλήσεις  «Γαρίφαλο στ’ αυτί» των Μάνου 

Χατζιδάκι – Αλέκου Σακελλάριου, με τη 

φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Το 1961 αποτελεί χρονιά σταθμό 

στην πορεία του Στέλιου και της 

Μαρινέλλας. Ηχογραφούν έξι τραγούδια 

του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο 

θα ξανασυνεργαστούν στη συνέχεια: 

«Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη» σε 

στίχους Τάσου Λειβαδίτη και τα «Βράχο, 

βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», 

«Μετανάστης» και «Καημός» σε στίχους 

Δημήτρη Χριστοδούλου. Τα τραγούδια 

περιλαμβάνονται στον κύκλο «Πολιτεία 

Α’» και παρουσιάζονται σε συναυλίες στο 

θέατρο «Κεντρικόν».

«Αχ, να ’ταν η ζωή μας Σαββατόβραδο

κι ο Χάρος να ’ρχονταν μια Κυριακή το 

βράδυ…»

Την ίδια χρονιά το κορυφαίο ντουέτο 

μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί  

τέσσερα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι: 

«Το πέλαγο είναι βαθύ», «Κουρασμένο 

παλικάρι» και  «Αθήνα» σε στίχους Νίκου 

Γκάτσου και «Ο κυρ-Αντώνης» σε στίχους 

του συνθέτη. Ο Χατζιδάκις φέρεται να 

έχει πει μετά τη συνεργασία του με τον 

Στέλιο: «Για να γεννηθεί ένας καινούργιος 

Καζαντζίδης, θα πρέπει να περάσουν 

τουλάχιστον δύο αιώνες».

«Αχ, κυρ-Αντώνη πώς σ’ αγαπάμε και 

μαζί σου τ’ άστρα μετράμε, τις φωτιές 

για σένα πηδάμε ώσπου να ‘ρθει 

βροχή…»

Το καλοκαίρι του 1962 στα πλαίσια 

της παράστασης «Όμορφη πόλη» σε 

σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, 

με τραγούδια σε μουσική του Μίκη 

Θεοδωράκη, Στέλιος Καζαντζίδης και 

Γρηγόρης Μπιθικώτσης τραγουδούν 

για μια και μοναδική φορά μαζί, στη 

σκηνή του θεάτρου «Παρκ», το τραγούδι 

«Μανούλα μου ο γιόκας σου» σε στίχους 

του συνθέτη.

Ιστορικές θα μείνουν οι συνεργασίες 

του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Σταύρο 

Ξαρχάκο («Φτωχολογιά»), τον Γιάννη 

Μαρκόπουλο («Ποιος δρόμος είναι 

ανοιχτός»), τον Γιώργο Κατσαρό 

(«Δρόμος δίχως σύνορα»), τον Χρήστο 

Λεοντή και τον Κώστα Βίρβο στο 

μνημειώδες έργο τους «Καταχνιά».

Ο χαρακτήρας του Στέλιου, οι αξίες του, 

η κοσμοθεωρία του που προαναφέραμε, 

τον οδήγησαν σε πόλεμο με το σταρ-

σίστεμ που επιχειρούσαν να  επιβάλλουν 

οι δισκογραφικές εταιρείες την εποχή που 

ο ίδιος βρισκόταν από άποψη επιτυχίας 

και δόξας στην κορυφή του Ολύμπου. 
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Το 1965 ανακοινώνει ότι αποσύρεται 

από τα κέντρα διασκέδασης και όλες τις 

δημόσιες εμφανίσεις. Η απόφασή του 

προκαλεί πάταγο στην ελληνική κοινωνία 

και γίνεται θέμα στα μεγάλα διεθνή 

ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο διάσημος τραγουδιστής που διαθέτει 

το άγγιγμα του Μίδα, αποφασίζει 

να μην προδώσει τις αξίες και τα 

πιστεύω του προς χάριν ενός σχετικά 

εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. 

Ο Στέλιος αρνείται να ξεπουληθεί 

μπροστά σε κυριολεκτικά πακτωλούς 

χρημάτων. Συγκρούεται οριστικά και 

αμετάκλητα με τα κυκλώματα που 

συνθέτουν εταιρείες, ιδιοκτήτες κέντρων 

διασκέδασης και νονοί της νύχτας, 

αλλάζοντας ραγδαία προς το χειρότερο 

το τοπίο της νυχτερινής διασκέδασης.  

Ο ιδεολόγος Στέλιος δεν αποδέχεται 

την εκμετάλλευση των καλλιτεχνών και 

των άλλων εργαζομένων των κέντρων 

διασκέδασης, τη νοοτροπία που «βλέπει» 

τον πελάτη γεμάτο πορτοφόλι που πρέπει 

με κάθε μέσο ν’ αδειάσει, την αλόγιστη 

επίδειξη πλουτισμού των αναρριχώμενων 

αεριτζήδων και άλλων «επιτυχημένων» 

της εποχής του, το σπάσιμο πιάτων 

και άλλων αντικειμένων που εκτός των 

άλλων προκαλούσε συχνά ατυχήματα 

σε τραγουδιστές και μουσικούς. Όσο 

κι αν στις μέρες μας φαντάζει απίθανο, 

ο Στέλιος κράτησε την υπόσχεσή του 

και δεν επέστρεψε, πικραίνοντας όσους 

μάταια περίμεναν όλα τα χρόνια που 

ακολούθησαν να τον απολαύσουν έστω 

και σε μια συναυλία…

«Υπάρχω, στη χαρά σου και στη λύπη

η μορφή μου δε θα σου λείπει κι ούτε 

πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ…»

Η δεύτερη φορά που συγκρούστηκε ο 

Στέλιος με το κατεστημένο των εταιρειών 

ήταν το 1976. Ένα χρόνο μετά από τη 

σαρωτική επιτυχία του δίσκου «Υπάρχω», 

ο λαϊκός τραγουδιστής-θρύλος έρχεται σε 

ρήξη με την εταιρεία «Μίνος» αρνούμενος 

να συνεχίσει να  ηχογραφεί με τους 

ίδιους απαράδεκτους οικονομικούς 

και άλλους όρους και αποφασίζει ν’ 

αποχωρήσει και από τη δισκογραφία. Η 

εταιρεία προσπαθεί να τον εμφανίσει ως 

ασυνεπή, αποκρύπτοντας ότι και άλλοι 

γνωστοί τραγουδιστές εκείνη την εποχή 

διαμαρτυρήθηκαν για τους ίδιους λόγους. 

Άλλοι τραγουδιστές προτίμησαν αντί 

να συγκρουστούν να δημιουργήσουν 

δική τους εταιρεία (πχ η Πόλυ Πάνου) 

ή να μεταναστεύσουν, κυρίως στην 

Αμερική. Το γεγονός προκαλεί τεράστια 

αίσθηση και ανοίγει το δρόμο σε 

κάποιους που διατείνονται ότι τρέφουν 

φιλικά αισθήματα και αγνές προθέσεις 

για το Στέλιο, να καταχραστούν την 

εμπιστοσύνη του και ουσιαστικά να του 

κάνουν κακό. Το θέμα προβάλλεται από 

την τηλεοπτική εκπομπή «Ρεπόρτερς» 

των Γιάννη Δημαρά, Γιώργου Λιάνη 

και Κώστα Χαρδαβέλλα, στην κρατική 

τηλεόραση, χωρίς όμως να φωτιστεί 

στις πραγματικές του διαστάσεις, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση 

στα εκατομμύρια φίλων του Στέλιου και 

να βγει χαμένο το λαϊκό τραγούδι.

Έντεκα ολόκληρα χρόνια μετά, το 1987, 

η δικαστική διαμάχη λύνεται και ο 

Στέλιος ηχογραφεί τον δίσκο «Ο δρόμος 

της επιστροφής».

«Γυρίζω πάλι στη ζωή, στους φίλους 

μου γυρίζω σ’ αυτούς που μ’ αγαπήσανε 

και τον καημό μου ζήσανε ξανά τους 

αντικρίζω…»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φίλου 

του Στέλιου που καταχράστηκε την 

εμπιστοσύνη του αποτελεί ο συγγραφέας 

Βασίλης Βασιλικός. Το 2000 αιφνιδιάζει 

τον τραγουδιστή απομαγνητοφωνώντας 

πολύωρες χαλαρές συζητήσεις τους και 

κυκλοφορώντας όσα είπε ο Στέλιος σε 

βιβλίο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων 

από τον ίδιο και άλλα θιγόμενα πρόσωπα. 

Ο Καζαντζίδης δέχτηκε να συνομιλήσει 

με τον Βασιλικό και να καταγραφούν όσα 

είπε, με σκοπό να αξιοποιηθούν από τον 

δεύτερο στη συγγραφή σεναρίου με θέμα 

γεγονότα από τη ζωή του πρώτου, για μια 

ταινία που θα σκηνοθετούσε ο Κώστας 

Γαβράς. Κάτι που ο Βασιλικός έγραψε στα 

πιο παλιά παπούτσια του… Ένα χρόνο 

πριν φύγει από τη ζωή, με επιβαρυμένη 

την υγεία του, ο Στέλιος προσέφευγε 

στα δικαστήρια ζητώντας την άρση της 

κυκλοφορίας του βιβλίου, αμφισβητώντας 

επιπλέον και το περιεχόμενο τμημάτων 

του.

«Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο μου μα 

δεν πειράζει έτσι είναι τι να γίνει κι 

αν τους βοήθησα χαλάλι τους θα τους 

αφήσω στο θεό για να τους κρίνει…»

Στον αντίποδα τέτοιων σχέσεων 

αντιπαρατίθενται οι αγνές φιλικές σχέσεις 

του Στέλιου Καζαντζίδη, σαν αυτές με 

ανθρώπους που προαναφέραμε. Από 

τους πιο αγνούς και αγαπημένους φίλους 

του υπήρξε ο αξέχαστος αγαπημένος 

δημοσιογράφος και ερευνητής του λαϊκού 

μας τραγουδιού, Πάνος Γεραμάνης. Η 

σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλη του 1963 

και κράτησε μέχρι που πρώτος ο Στέλιος 

έκλεισε τα μάτια του, μετά από σκληρή 

και άνιση μάχη με τον καρκίνο, στις 14 

του Σεπτέμβρη 2001. Ας σημειωθεί ότι 

και οι δυο έφυγαν πρόωρα από τη ζωή…

Τον Ιούλη του 1963, εκκολαπτόμενος 

δημοσιογράφος ο Πάνος Γεραμάνης, 

ως συντάκτης της αθλητικής εφημερίδας 

«Φως των Σπορ» παίρνει για πρώτη 

φορά συνέντευξη από τον Στέλιο. Θα 

ακολουθήσουν ακόμα 55 (!) έως το 

2001. Μια «μαραθώνια» ηχογραφημένη 

συνέντευξη του Στέλιου στον Πάνο, 

παρουσιάστηκε σε δέκα εκπομπές από 

το Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας, εγκαινιάζοντας τον κύκλο 

των θρυλικών εκπομπών του δεύτερου με 

τίτλο «Λαϊκοί Βάρδοι».

«Είναι αλήθεια μια φορά πως με 

πίκρανες αλλά, η καρδιά μου χωράει 

πολλά έχει μάθει στη ζωή όλα να τα 

συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή…»

Σε κάποια από τις συνεντεύξεις του στον 

Γεραμάνη ο Στέλιος θα πει: «Είμαι ένα 

άτομο που ρέπω στη μελαγχολία, στον 

πόνο. H πρώτη πίκρα που πήρα, η παιδική, 

ήταν όταν είδα να γκρεμίζεται το σπίτι 

ενός τσιγγάνου στην Νέα Ιωνία κοντά στο 

σπίτι μας. Όταν είδα το συνεργείο που 

ήρθε και παίρναν φόρα καμιά δεκαριά 

χωροφύλακες και με σύνθημα χτυπούσαν 

το ντουβάρι από το χαμόσπιτο και 

το ρίξαν σε δέκα λεπτά, μέσα μου 

αναρωτήθηκα, γιατί τόση αδικία;». Και σε 

κάποια άλλη θα εκφράσει την πίκρα του: 

«Ξεσκάω για λίγο όταν πηγαίνω στο σπίτι 

μου στον Άγιο Κωνσταντίνο (Λαμίας). 

Όμως δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει 

για ξεκούραση. Και σκέφτομαι: ο φτωχός 

ο κόσμος πώς περνά; Αυτός ο κόσμος 

είναι που λάτρεψα και τραγούδησα, ο 

λαός, κι η κοινωνική αδικία αυτό που 

μίσησα. Αν μπορούσα με μια μαχαιριά 

θα την σκότωνα. Δυστυχώς όμως δεν είναι 

στο χέρι μου».

«Κράτα καρδιά, κι οι μάνες άλλο πια

να μην γεννούν φιλότιμα παιδιά Με 

αγκαλιάζουνε και με φιλούν μ υποκρισία

κι όταν πονάω εγώ κανείς δεν δίνει 

σημασία…»

Στις αρχές του 1974 ο Στέλιος 

Καζαντζίδης συνεργάζεται για πρώτη και 

μοναδική φορά με τον σπουδαίο Άκη 
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Πάνου, ερμηνεύοντας έξι (μόνο) υπέροχα 

τραγούδια. Τα «Η ζωή μου όλη», «Μίσος», 

«Οι μισοί καλοί», «Άντε να περάσει 

η μέρα», «Τα όνειρα χτίζονται», «Το 

θολωμένο μου μυαλό» περιλαμβάνονται 

στο δίσκο «Η ζωή μου όλη».

Τα έξι τραγούδια του Άκη Πάνου που 

ερμήνευσε ο Στέλιος:

Οι δυο άντρες δεν κρύβουν την εκτίμηση 

και τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας 

για τον άλλο. Το «Η ζωή μου όλη» είναι 

το τραγούδι που ο Στέλιος αγάπησε 

περισσότερο από κάθε άλλο από όσα 

ερμήνευσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Όλα τ’ άλλα μαζί κάνουν το τραγούδι 

αυτό». Και ο Άκης Πάνου έχει δηλώσει 

για τον μέγιστο λαϊκό τραγουδιστή: 

«Όλους τους τραγουδιστές να βάλεις 

σε ένα καζάνι, μισό Καζαντζίδη δεν 

κάνουνε».

Το 1974 επίσης ο Στέλιος συνεργάζεται 

ξανά με τον Μίκη Θεοδωράκη στο δίσκο 

«Στην Ανατολή», ερμηνεύοντας σπουδαία 

τραγούδια όπως το «Άπονες Εξουσίες», 

«Βουνά σας χαιρετώ», «Και δεν μίλησε 

κανείς», το ομότιτλο του δίσκου και άλλα.

«Μάνα σε ξεκληρίσανε άπονες εξουσίες

ψυχή δε σου αφήσανε, μόνο 

φωτογραφίες…»

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας διαδρομής 

του ο Στέλιος ερμήνευσε συνθέσεις των 

Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, 

Άκη Πάνου, Μίκη Θεοδωράκη, 

Απόστολου Καλδάρα, Μάνου Χατζιδάκι, 

Μανώλη Χιώτη, Χρήστου Λεοντή, 

Θόδωρου Δερβενιώτη, Μπάμπη 

Μπακάλη, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιώργου 

Ζαμπέτα, Μάνου Λοΐζου, Γιώργου 

Μητσάκη, Χρήστου Νικολόπουλου, 

Τάκη Σούκα, Νάκη Πετρίδη, Γιάννη 

Παλαιολόγου,  Θανάση Πολυκανδριώτη, 

δικές του κ.ά., και στίχους των Χρήστου 

Κολοκοτρώνη, Κώστα Βίρβου, Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου, Πυθαγόρα, Τάσου 

Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου, 

Λευτέρη Παπαδόπουλου, Σώτιας 

Τσώτου, Ευάγγελου Ατραΐδη, Βάντας 

Κουτσοκώστα, Λευτέρη Χαψιάδη κ.α.

Από τις πιο σημαντικές στιγμές της 

ζωής του Στέλιου υπήρξαν ο γάμος του 

με την Βάσω Κατσαβού – Καζαντζίδη, 

το 1982 και ο θάνατος της μητέρας του 

Γεθσημανής, το 1988.

Αξιοσημείωτες κάποιες επιχειρηματικές 

προσπάθειές του, με πιο χαρακτηριστικές 

την ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας 

“STANDARD”, και την κυκλοφορία 

του ούζου “Υπάρχω”, που όμως δεν 

ευδοκίμησαν, σε αντίθεση με όλους 

σχεδόν τους δίσκους του που γίνονταν 

χρυσοί ή πλατινένιοι καταγράφοντας 

αλλεπάλληλα ρεκόρ πωλήσεων.

«Παιδί της νύχτας μια ζωή δε το αντέχω 

το πρωί

με τους κυρίους στα κασμίρια τους 

σφιγμένους

Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με κείνους 

π’ αγαπώ

με τους παράνομους και τους 

αδικημένους…»

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έγινε μύθος 

τραγουδώντας για τον εργαζόμενο, το 

φτωχό, τον απλό κόσμο. Αγαπήθηκε από 

εκατομμύρια ανθρώπους, τραγουδώντας 

αμέτρητα τραγούδια που μπορεί να μην 

εκφράζαν άμεσες  πολιτικές ανησυχίες 

και οραματισμούς, κάποια όμως ήταν 

ταξικά και πολλά εξέφραζαν άμεσους 

προβληματισμούς. Τραγούδια που 

γράφτηκαν από δημιουργούς χωρίς 

περγαμηνές στο χώρο των γραμμάτων, 

ανθρώπους του λαού, σαν εκείνους για 

τους οποίους έγραφαν τα τραγούδια 

τους. Τη σχέση του μ’ αυτό τον κόσμο 

περιγράφει ο Στέλιος προλογίζοντας 

το δίσκο του «Υπάρχω». Η φωνή του 

ακούγεται στο δίσκο να λέει ανάμεσα 

σε άλλα: «…Υπάρχω σαν καλλιτέχνης 

και σαν άνθρωπος, απ’ τον καιρό που 

εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι 

μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό 

σας. Υπάρχω, εφόσον εξακολουθείτε να 

πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα 

προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, 

το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, 

τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. 

Και θα υπάρχω, όσο υπάρχουν ταπεινοί, 

αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί 

μόνο στην καρδιά του λαού ζω   . Εκεί 

είναι το σπίτι μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί θα 

πάψω κάποτε να υπάρχω…».

Κάποιοι, προσπαθώντας συνειδητά ή 

αθέλητα να μειώσουν το τεράστιο μέγεθός 

του, άσκησαν κριτική στον Στέλιο 

Καζαντζίδη για τον τρόπο που ερμηνεύει 

τα τραγούδια του, χρησιμοποιώντας 

υποτιμητικά το ρήμα «κλαψουρίζει». Την 

απάντηση την έχει δώσει, χωρίς ίσως με 

τέτοιο σκοπό, ο ίδιος ο Στέλιος, όταν 

μιλούσε σε μια από τις συνεντεύξεις του 

στον Πάνο Γεραμάνη για τον πόνο και 

την έννοια λαϊκός τραγουδιστής: 

«Είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Το πώς 

μεγάλωσα, με τι αγώνες και αντιξοότητες 

κατάφερα να προσπεράσω την φτώχεια, 

την ταπεινή καταγωγή, τα κυνηγητά 

ένεκα πολιτικών πεποιθήσεων, είναι 

πράγματα γνωστά σε όλους. Βγήκα στο 

τραγούδι. Τα βιώματά μου τραγούδησα 

στην ζωή μου όλη. Αυτά που είπα στα 

τραγούδια μου, ήταν η ζωή μου. Δεν 

ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, ούτε 

υπήρχε ευτυχία γύρω μου. Και έτσι 

δεν ήταν μόνο η δική μου ζωή. Ήταν η 

ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μου. Εγώ 

αυτά τραγούδησα. Τα παράπονα και 

τις αγωνίες του απλού κόσμου. Ένας 

λαϊκός τραγουδιστής πρέπει να βγάζει 

από μέσα του τον κοινό πόνο, για να 

μπορεί έτσι να απαλύνει και τον πόνο 

όλων αυτών που τον ακούνε». 

Οι δύσπιστοι ας ακούσουν προσεχτικά 

τις απαράμιλλης ομορφιάς ερμηνείες 

του στα τραγούδια του Θεοδωράκη, 

του Χατζιδάκι, του Μαρκόπουλου, του 

Κατσαρού, του Λεοντή. Αναμφίβολα ο 

Στέλιος υπηρετεί άψογα τις απαιτήσεις των 

συγκεκριμένων έργων, με τις ερμηνείες 

του τους προσθέτει δυναμική και τους 

δίνει επιπλέον ώθηση, σφραγίζοντάς τα 

και μαζί μ’ αυτά ολόκληρο το λεγόμενο 

έντεχνο τραγούδι.

«Άκου και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει 

απόψε, άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι 

μου νόημα δώσε, τον καημό και τον 

πόνο μου νιώσε, άκου και μη μιλάς…»

Ίσως κάποτε οι ειδικοί μπορέσουν να 

καταγράψουν και ν’ αναλύσουν στην 

ολότητά του το φαινόμενο Στέλιος 

Καζαντζίδης, ν’ αποκωδικοποιήσουν τον 

μύθο του, φωτίζοντας τις συνδέσεις που 

τον κρατούν ακλόνητα χτισμένο – και 

θα τον κρατούν στο διηνεκές –, και τους 

μηχανισμούς εκείνους που συνεχίζουν να 

τον κινούν. Να συνθέσουν με χαρακτήρες 

της αλφαβήτου όλα όσα ο κάθε άνθρωπος 

που ανατριχιάζει σύγκορμος όταν ακούει 

τη φωνή του Στέλιου – ερωτεύεται, 

συγκινείται, πονάει, μοιράζεται, παίρνει 

ζωή από τα τραγούδια του – κουβαλάει 

στη συνείδηση και στην καρδιά του και 

διαφυλάσσει σαν πολύτιμο απόχτημα 

βαθιά στην ψυχή του. Πρόκειται για 

μια σχέση που έχει διεμβολίσει το 

χρόνο καταφέρνοντας του αθεράπευτες  

λαβωματιές, και που αγγίζει πια και τις 

γενιές που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας 

Καζαντζίδη.



«Στους αλύγιστους της Μακρονήσου»
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