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’ αυτό το τεύχος δεν γράφουμε για τις εκδηλώσεις διότι όλοι ήμασταν διακοπές!
Μερικά από τα κορίτσια της πρώτης γενιάς, όμως, ήταν εδώ και όπως φαίνεται
συναντιόνται δύο φορές το μήνα για να τα πουν, να θυμηθούν τα παλιά, να συζητήσουν
τα προβλήματά τους, να μοιραστούν τις χαρές τους, να δείξουν την πρόοδο που κάνουν
τα εγγονάκια τους, τα παιδιά τους. Πολύ συγκινητικές συναντήσεις.
Το περιοδικό μας συνεχίζει το αφιέρωμα στα 70 χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία με ένα αφιέρωμα στους Έλληνες δασκάλους στους
παιδικούς σταθμούς. Το αξίζουν και είναι καλά να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Διαπιστώσαμε
ότι αρκετά ‘παιδιά’ ενώ μιλάνε με μεγάλη αγάπη για τους δασκάλους του ελληνικού σχολείου
τότε, δυσκολεύονται να θυμηθούν τα ονόματά τους. Προσπαθήσαμε να βρούμε μέσα από
βιβλία, αρχεία, κ.ά. μερικά ονόματα και συγκεκριμένα τους δασκάλους που ήταν από τους
πρώτους που μεγάλη αγάπη και φροντίδα δίδασκαν την μητρική γλώσσα στα παιδιά. Άξιο
το έργο τους!
Επίσης, συνεχίζουμε με τις συνεντεύξεις με παιδιά της πρώτης γενιάς. Σ’ αυτό το τεύχος θα
διαβάσετε για τον Όμηρο Μαυρογεννίδη, μουσικό και υδραυλικό. Η Σύνταξη αποφάσισε να
δημοσιεύει και συνεντεύξεις των νέων Ελλήνων που έχουνε έρθει στην Τσεχία για διάφορους
λόγους και δεν ανήκουν στην ομάδα των παιδιών και εγγονών των πολιτικών προσφύγων.
Ξεκινάμε με την Κυριακή Κυρέζη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ Πράγας και
δραστήριο μέλος της Κοινότητάς μας.
Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε και για την Θύελλα,
θρυλική πρωταντάρτισσα της Εθνικής Αντίστασης
στη Ρούμελη. Αφιερώνουμε και μία αναδημοσίευση
για τον θρυλικό γιατρό του Δημοκρατικού
Στρατού, Πέτρο Κόκκαλη. Αρκετοί αναγνώστες
μας θέλουν να ξέρουν τι είναι ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Αναδημοσιεύουμε από το katiousa.gr τo δικό τους
αφιέρωμα στην ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Στη στήλη βιβλιοπαρουσίαση, σας παρουσιάζουμε
το βιβλίο του καθηγητή ιστορίας Γιώργου
Μαργαρίτη «Ήταν ένα μικρό καράβι», Αθήνα
2016, εκδόσεις ΚΨΜ. Η αναδημοσίευση είναι
από το περιοδικό Κατιούσα (katiousa.gr).
Ευχαριστούμε το περιοδικό για την άδεια που μας
έδωσε να αναδημοσιεύουμε δικά τους άρθρα.
Στη στήλη «Ελλάδα» θα διαβάσετε για την
πρόληψη από πυρκαγιές σε δάση, για τα έθιμα και παροιμίες για το μήνα Αύγουστο.
Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι φέτος ‘έφυγε’ από τη ζωή η Παρθένα Αυγητίδου, από
τις πρώτες δασκάλες στους παιδικούς σταθμούς στην Τσεχοσλοβακία για τα ελληνόπουλα.
Καλή ανάγνωση με τον αγαπημένο μας βασιλικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Ελλάδα και με
τη φροντίδα της Κικής Κυρέζης είναι ακόμα μαζί μας!
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ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ…

Κ

άποτε ήταν μαζί στο ελληνικό σχολείο της Πράγας… Τα τότε παιδάκια της Πράγας ακόμα συναντιούνται κάθε μήνα για να
μιλήσουν για τους γονείς τους (δυστυχώς αρκετοί ‘φύγανε’ από τη ζωή), για τη φροντίδα που χρειάζονται (μερικοί από τους γονείς
χρειάζονται και ειδική φροντίδα εάν έχουν επαναπατρισθεί, οι κόρες τους πηγαίνουν στην Ελλάδα να τους φροντίζουν.), για τα αγαπημένα
εγγονάκια τους, για τις χαρές τους…

Σήμερα…

Τότε…
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ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΗΣ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΗΣ
ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
(Τη συνέντευξη την πήρε η Τασούλα Ζησάκη-Healey, οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό άλμπουμ του Ομήρου
Μαυρογεννίδη)

Κ

: Ο Όμηρος γεννήθηκε το 1953 στη πόλη Μπρνο. Οι γονείς του, Σοφία και Γιώργος
φτάσανε στην Ελλάδα από τον Πόντο το 1922, μετά την Μικρασιάτικη Καταστροφή.
Ο πατέρας του εγκαταστάθηκε στη Μεγάλη Στέρνα. Γεννήθηκε το 1908. Ήταν μαχητής
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η μητέρα του όταν έμαθε ότι έπιασαν και εκτέλεσαν
τον αδερφό της στο χωριό Μεταμόρφωση, πήρε τα δύο παιδιά της, Νικηφόρο (γεννήθηκε
το 1941) και την Μαρία (γεννήθηκε το 1946) και έφυγε μαζί τους στο βουνό για να
γλυτώσει. Όπως έτυχε σε πολλές οικογένειες τότε και αυτή η οικογένεια σκορπίστηκε όταν
φτάσανε στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Πρώτος στην Τσεχοσλοβακία έφτασε με αποστολή ο
αδερφός του Νικηφόρος. Η μητέρα του μεταφέρθηκε στην Πολωνία ενώ η αδερφή του
στην Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Με την επανένωση των οικογενειών, μια
μεγάλη προσπάθεια του ΚΚΕ και των Ερυθρών Σταυρών των Λαϊκών Δημοκρατιών, ο
πατέρας του μπόρεσε και έφερε όλη την οικογένειά του στην Τσεχοσλοβακία. Φαίνεται
ότι οι περισσότεροι συγγενείς τους από το ίδιο χωριό, στάλθηκαν στο Κρνοβ, ενώ οι γονείς
του Ομήρου και ο αδερφός του μείνανε στην πόλη Μπρνο, όπου και οι τρεις δουλεύαν
στη βαριά βιομηχανία (σιδεράδικα) σε εργοστάσιο του Μπρνο. Ο πατέρας του Ομήρου
ήταν μέλος του ΚΚΕ και το 1956 έφυγε από το Κόμμα λόγω του ότι δεν μπορούσε να
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του επειδή δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο και από τότε δεν
συζητούσανε πολιτικά είτε κομματικά στο σπίτι τους.

Συγγενείς, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, σκοτωμένοι στον Εμφύλιο Πόλεμο:
Μαυρογεννίδης Κώστας, από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Μαυρογεννίδης Συμεών από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. (Έπεσαν για τη ζωή, τ. 7δ, σ. 265, εκδ. ΚΕ ΚΚΕ)
Γιώργος Ηλιάδης, αδερφός της μητέρας του Ομήρου, τον πιάσανε και εκτελέσανε στο Κιλκίς το 1946 με αφορμή ότι βρήκαν όπλα
κρυμμένα στο υπόγειο του σπιτιού του.

Μ

ιλάει ο Όμηρος: «Πάντα
αγαπούσα τη μουσική και το
ποδόσφαιρο…»
Εγώ μεγάλωσα σε ποντιακό περιβάλλον.
Στο σπίτι μιλούσαμε ποντιακά, εγώ ήξερα
μόνο ποντιακά και ακόμα τα μιλώ. Τα
ελληνικά τα έμαθα όταν επαναπατρίσθηκα
στην Ελλάδα. Οι γονείς μου γύρω στα
40 χρόνια στην αναγκαστική πολιτική
προσφυγιά δεν μάθανε να μιλούν τσέχικα,
η μάνα μου ήξερε λίγα για να μπορεί
να ψωνίζει, ενώ ο πατέρας μου ήξερε τα
απαραίτητα για τη δουλειά του. Παρέα
κάνανε μόνο με Έλληνες. Και κάθε χρόνο
ακούγαμε αυτό το «Και του χρόνου στην
Πατρίδα». Τα χρόνια φεύγανε αλλά οι
γονείς μου επιμένανε σ’ αυτό, πίστευαν ότι
θα επιστρέψουν στην πατρίδα. Ελληνικό
σχολείο πήγα δεν πήγα 6 μήνες. Οι γονείς
μου με είχαν μάθει να διαβάζω και να
γράφω πριν πάω στο σχολείο. Τρώγαμε
ποντιακά φαγητά, η μάνα μου ήταν πολύ
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καλή μαγείρισσα. Και τι δεν είχε το τραπέζι
μας – σουρβά, γιαχνί, το συρόν μια φορά
το χρόνο, την Πρωτοχρονιά. Τρώγαμε
πολύ σκόρδο και ακόμα μ’ αρέσει το
σκόρδο πάρα πολύ. Και ο πατέρας μου
ήξερε να μαγειρεύει καλά, αλλά στο σπίτι
μαγείρευε μόνο η μάνα μου. Επίσης,
φτιάχνανε το δικό τους κρασί, γιαούρτι…
Η μάνα μου ήξερε να φτιάχνει και τσέχικα
φαγητά, αλλά περισσότερο τρώγαμε
ποντιακά. Εγώ τελείωσα μεσαία τεχνική
σχολή. Είμαι υδραυλικός, αλλά πάντα
αγαπούσα τη μουσική και το ποδόσφαιρο.
Τώρα ασχολούμαι με τη μουσική,
μόνο για τον εαυτό μου. Εγώ γράφω
δικά μου τραγούδια. Δεν έχω βγάλει
μουσική ακαδημία, ούτε και με τις νότες
ασχολήθηκα. Πήγα να παρακολουθήσω
μαθήματα μουσικής, αλλά όταν ξεκίνησαν
με τον Μπαχ, Μπετόβεν, τους είπα εγώ
δεν είμαι για τέτοια πράγματα και τα
παράτησα. Εγώ είμαι ροκάς. Όσο για
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το ποδόσφαιρο είχα ξεκινήσει ακόμα
από τα 7 μου χρόνια σε μία ομάδα στην
Τσεχοσλοβακία και η ομάδα μας είχε

φτάσει μέχρι και την εθνική. Δυστυχώς,
εγώ είχα αρρωστήσει και μέχρι που να
αναρρώσω, μέλη της ομάδας μου είχαν

αρχίσει να παίζουν για την Α’ Εθνική.
Στην Ελλάδα έπαιξα για τη Γ’ Εθνική,
αλλά όχι επαγγελματικά.

Παλάτι Πόρουμπα, Οστράβα, επίσκεψη στον φίλο μου Επαναστάτη Προύσαλη με τον Βαγγέλη Βασιλάκο (μπουζούκι) και Φρόσω Ταρασίδου
(τραγουδίστρια)

Στην Ελλάδα:
Στην Ελλάδα επαναπατρίσθηκα το
Σεπτέμβρη του 1976, μετά την πτώση
της χούντας (1974). Είχα κάνει και μία
προσπάθεια να φύγω το 1972. Ο φίλος
μου ο Μανώλης Σιδερίδης, μουσικός,
συγχωριανός μας, είχε φύγει. Τότε κι εγώ
έκανα αίτηση. Ο Πρέσβης της Ελλάδας
με ρώτησε γιατί ήθελα να πάω στην
Ελλάδα, μήπως για πολιτικούς λόγους
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και η απάντηση μου ήταν μία ‘διότι είμαι
Έλληνας’ και δεν ήταν για πολιτικούς
λόγους. Δεν μου εγκρίνανε τα χαρτιά. Το
1976, για τα χαρτιά μου μεσολάβησε το
ΚΚΕ (εσωτερικού), ο Ηλίου. Σε τρεις
μήνες τα χαρτιά ήταν έτοιμα. Από το χωριό
μου είχαν στείλει και όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά γεννήσεως της μητέρας
και του πατέρα. Έπρεπε και να βαφτιστώ
και βαφτίστηκα στην Μητρόπολη στην

Πράγα. Το άλλο που χρειαζότανε ήταν
ένα πιστοποιητικό για το στρατό ότι
ήμουν μόνιμος κάτοικος Τσεχοσλοβακίας.
Τότε ήμουν 23 χρονών. Οι γονείς μου δεν
ήθελαν εγώ να πάω μόνος μου, αλλά ο
αδερφός μου ήθελε για να κάνω εγώ την
αρχή. Οι γονείς μου επαναπατρίσθηκαν
το 1986 όταν λύθηκε το πρόβλημα
μεταφοράς συντάξεων. Πήγαν στο Βόλο, ο
πατέρας μου δεν ήθελε να πάει στο χωριό
του. Η αδερφή μου επαναπατρίσθηκε το
1977, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός
μου επαναπατρίσθηκε το 1991 στην
Αθήνα. Σκορπιστήκαμε και πάλι…
Στα 23 μου χρόνια είχα πάρει πολλά
από την τσέχική κουλτούρα, πολλές
αξίες, πολλά καλά ανεξάρτητα εάν
μεγαλώσαμε ως Έλληνες. Όταν πήγα
στην Ελλάδα, κατάλαβα ότι κάπως δεν
ταιριάζουμε με τους ‘ντόπιους’ Έλληνες.
Κι αυτοί το βλέπανε. Εμείς ήμασταν όλοι
μορφωμένοι, όλοι είχαμε τελειώσει κάποια
σχολή, είχαμε γενική κουλτούρα. Εκεί που
δούλευα, δούλευα με ανθρώπους που είχαν
βγάλει μόνο τρίτη δημοτικού, δηλαδή
από τα μικρά τους χρόνια είχαν μπει στη
δουλειά, στη βιοπάλη. Για μένα ήταν σα
μία γέφυρα που μας χώριζε, μία απόσταση
μεταξύ Ευρώπης και Ασίας… Εγώ είχα
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πάθει σοκ όταν πήγα στην Ελλάδα. Έμεινα
με τον ξάδερφο μου στο Νέο Κορδελιό.
Όταν λες ‘νέο’ φαντάζεσαι κάτι καλό διότι
ότι νέο είναι, είναι και καλό. Στο Νέο
Κορδελιό που πήγα, τρελάθηκα, ούτε το
τελευταίο χωριό της Τσεχοσλοβακίας
δεν ήταν σε τέτοια χάλια. Εκεί τα σπίτια
τους τα χτίζανε σε μια νύχτα, πρώτα το
σκελετό, ούτε αποχέτευση, τίποτα. Εμείς
θέλαμε να πάμε στην Ελλάδα, αλλά δεν
την φανταζόμασταν έτσι. Τότε μπορεί να
ήθελα να ζήσω στην Ελλάδα. Τώρα όμως
όχι. Όταν πρωτοπήγαμε, η γυναίκα μου
Τσέχα δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα.
Εγώ μπορεί ποτέ να μην έφευγα από την
Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι έζησα
άσχημα στην Ελλάδα. Τότε ήταν οι καλές
εποχές. Έβγαζα αρκετά χρήματα, για
κείνη την εποχή, ειδικά στην Ύδρα που
δούλεψα 9 χρόνια.
Στην Τσεχοσλοβακία είχα δουλέψει 5
χρόνια. Εάν και η μάνα μου δεν ήθελε
να γίνω σερβιτόρος, στην Αθήνα δούλευα
στη γαστρονομία και μέχρι σήμερα αυτό
κάνω (στη Βιέννη) εάν και ήδη είμαι
συνταξιούχος. Το 1977 παντρεύτηκα
Τσέχα. Μείναμε 13 χρόνια στην Ελλάδα.
Η ίδια δεν ήθελε ούτε παιδί, μα ούτε να
δουλέψει. Το 1984, όμως, γεννήθηκε ο
γιος μας ο Μιχάλης στην Τσεχοσλοβακία
διότι η γυναίκα μου ήθελε να γεννήσει
στην Τσεχοσλοβακία και μετά τους έφερα
πάλι στην Ελλάδα. Μετά από την Ύδρα
φύγαμε οικογενειακώς στην Ολλανδία για
δύο χρόνια. Το 1989 πήγα στη Γερμανία
όπου έκατσα 13 χρόνια. Εκεί ‘πρόλαβα’
και χώρισα. Πήγα και στην Αμερική
αλλά μετά από 3 μήνες γύρισα πίσω για
να είμαι κοντά στο γιο μου, ο οποίος ήταν
πια 16 ετών και σ’ αυτή την ηλικία είχε και
μερικά προβλήματα. Αποφάσισα να είμαι
κοντά του μέχρι να γίνει 18. Έμεινα στην
Στουτγάρδη 5 χρόνια. Εντωμεταξύ, με
το Μπρνο, με τους φίλους και γνωστούς
ποτέ δεν έκοψα τις επαφές μου και τους
επισκεπτόμουνα δύο φορές το χρόνο.
Το 2002 πήγα στη Βιέννη και μέχρι
σήμερα μένω εκεί. Σύνταξη πήρα από τους
Γερμανούς για τα χρόνια που δούλεψα εκεί,
από την Τσεχία για τα χρόνια που δούλεψα
εδώ και το ίδιο από τους αυστριακούς.
Τα γεγονότα του 1968:
Το 1968 ήμουν 15 χρονών. Τον ίδιο χρόνο,
η μάνα μου είχε πάει στην Τασκένδη να
επισκεφτεί τον αδερφό της για δύο μήνες.
21 Αυγούστου ήταν η μέρα της επιστροφής
της στην Τσεχοσλοβακία. Εμείς πήγαμε
στον σιδηροδρομικό σταθμό, περιμέναμε,
περιμέναμε, τίποτα. Ξαφνικά, βλέπουμε
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τανκς, στρατιώτες. Δεν είδαμε και πολλά.
Μετά μάθαμε ότι είχαν έρθει τη νύχτα οι
Ρώσοι, τα στρατεύματα του Συμφώνου
της Βαρσοβίας κλπ. Εγώ δεν ασχολήθηκα
με αυτά, ούτε πήγαινα στις διαμαρτυρίες.
Για μένα ένα και το ίδιο ήταν. Ούτε και
φοβήθηκα, γιατί να φοβηθώ. Έβλεπα
τους Τσέχους να βγάζουν τις πινακίδες
των δρόμων για να ‘μπερδέψουν’ τους
στρατιώτες και σκεφτόμουνα πόσο χαζοί
πρέπει να ήταν. Πήγα να δω τι γίνεται
εκεί που είχαν μαζευτεί και φωνάζανε,
κρατούσαν ξύλα, παλούκια. Εγώ δεν είχα
κανένα πρόβλημα με τα Τσεχόπουλα
επειδή δεν έπαιρνα μέρος στα δικά τους.
Μα τότε ήταν και πολλοί που δεν ήταν
ενάντια στα στρατεύματα του Συμφώνου
της Βαρσοβίας. Μόνο μερικοί που
ακούγανε τους γονείς τους στα σπίτια
τους. Στο δικό μας σπίτι δεν θυμάμαι να
γινότανε συζητήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα,
δηλαδή ότι ‘εισβάλανε’ οι Ρώσοι, κλπ. Στο
σχολείο το σχολίαζαν αλλά εγώ δεν έδινα
καν σημασία. Θυμάμαι ότι είχαν διώξει μία
δασκάλα διότι είχε υπογράψει κάποιο χαρτί
και ένας δάσκαλός μας, μπασκετμπολίστας
είχε φύγει σκαστός στην Αμερική.
Και υπήρχαν και άλλες οικογένειες
συμμαθητών μου που είχαν φύγει στην
Αμερική μέσω Γιουγκοσλαβίας…
Εμείς ήμασταν μέλη της ελληνικής
οργάνωσης του Μπρνο. Το 1968 είχαν
διασπαστεί κομματικά. Ο πατέρας μου
από το 1956 δεν ανακατευότανε σε
πολιτικά είτε κομματικά. Ακόμα όταν τον
ρωτούσα για το βουνό, για τον εμφύλιο
πόλεμο, επειδή στο σχολείο μας δίνανε
εκθέσεις να γράφουμε για την οικογένειά
μας κλπ., και τότε δεν έλεγε τίποτα. Εγώ
ήξερα ότι ο πατέρας μου ήταν αντάρτης,
μαχητής του ΔΣΕ, αλλά μόνο αυτό.
Εγώ ενδιαφερόμουνα γι’ αυτά. Όταν
μαζευότανε οι μεγάλοι για καφέ, για
κάποια γιορτή, γλέντι, εμένα τ’ αυτί μου
ήταν στην πόρτα μπας κι ακούσω κάτι.
Δεν θυμάμαι τώρα και πολλά, αλλά αυτό
που θυμάμαι είναι ότι πάντα θυμότανε
κάποιον που σκοτώθηκε από τις γραμμές
του ΔΣΕ. Ξέρω συγγενείς που συζητούσαν
αυτά τα θέματα στο σπίτι, και πολιτικά
και κομματικά, αλλά στο δικό μας σπίτι
δεν συζητούσαν πολιτικά. Μπορεί η
αιτία να ήταν ότι εγώ και ο αδελφός
μου ασχολούμασταν περισσότερο με τη
μουσική και από πολιτικά και κομματικά
δεν ενδιαφερόμουνα.

Εντωμεταξύ, ο αδερφός μου είχε
ξεκινήσει με μαντολίνα, μετά κιθάρα και
μετά μπουζούκι. Ο αδερφός μου ίδρυσε
το πρώτο συγκρότημα ‘Προμηθέας’ του
Μπρνο μαζί με τον Μανώλη Σιδερίδη,
Γιώργο Ιωαννίδη, Τάσο Κολιτσανόφσκι
(αυτός ήταν Σλαβομακεδόνας), το Θέμη
Ιωαννίδη, αδερφός του Γιώργου, ήταν
αρχιτέκτονας. Εγώ τους άκουγα όταν
κάνανε πρόβες. Και από τότε μέχρι
σήμερα παίζω κιθάρα.
Το 1972 είχα συγκρότημα Rock Impulz,
είχαμε αρκετές συναυλίες, οι μεγαλύτερες
το 1974. Μετά διαλύθηκε. Εγώ ήξερα ότι
θα φύγω στην Ελλάδα και σταμάτησα να
ασχολούμαι με συγκροτήματα. Που και
που παίζαμε όταν μαζευόμασταν. Μετά
πήγα σ’ ένα συγκρότημα σ’ ένα χωριό και
έπαιζα εκεί. Εγώ έπαιζα μόνο μοντέρνα
μουσική. Στην Ελλάδα δεν ασχολήθηκα
με ελληνική μουσική. Εγώ ήμουν ροκάς.
Την ήξερα την ελληνική μουσική, αλλά
δεν είχα ενδιαφέρον. Και γι’ αυτό πολλές
φορές είχα προβλήματα με τον αδερφό
μου, ο οποίος με ήθελε να παίζω στο
δικό του συγκρότημα αντί να παίρνει
άλλους. Θυμάμαι, μόλις είχα φτάσει
στην Ελλάδα, δύο, τρεις μήνες θα ήταν,
παίξαμε μ’ ένα μπουζουκτσή (θα ήταν
από το Κρνοβ ή Γέσενικ) σε μια γιορτή
του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη. Στην
Αθήνα είχα ένα συγκρότημα με Έλληνες,
ο τραγουδιστής ήταν πολύ καλός, καλή
φωνή από τη Νότια Αφρική. Εγώ όμως

Μουσική και κιθάρα:
Όταν ήμουν 10 χρονών, ζήτησα από
τη μάνα μου να μου αγοράσει κιθάρα.
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δεν μπορούσα να πηγαίνω στις πρόβες.
Οι άλλοι ζούσαν με τους γονείς τους,
είχαν κάποια οικονομική υποστήριξη, ενώ
εγώ είχα οικογένεια, υποχρεώσεις και δεν
είχα κανέναν να με βοηθήσει. Μια φορά
μόνο έπαιξα στην Πλάκα κι αυτό ήταν.
Εγώ έπρεπε να βγάζω το μεροκάματο, δεν
ήταν εύκολο. Δούλευα σε δύο δουλειές. Η
γυναίκα μου δεν ήθελε να παίζω μουσική.
Ναι, 23 χρόνια δεν έπαιζα μουσική για να
έχω ησυχία στο σπίτι, να μην ακούω τη
μουρμούρα της. Μόνο η κιθάρα που μου
είχε αγοράσει η μάνα μου το 1973, αυτή
μου έμεινε. Και η γυναίκα μου μ’ ανάγκασε
να την κρύψω πάνω στην ντουλάπα!!! Όταν
δούλευα στη Γερμανία, έπαιζα στο μαγαζί,
αλλά είχα σταματήσει να ασχολούμαι με
συγκροτήματα. Εγώ χώρισα το 2000. Το
1999 έφυγα από το σπίτι και με το γιο μου
μέναμε μαζί σ’ άλλο σπίτι. Πάντα έκανα
παρέα με Έλληνες στη Γερμανία διότι
δούλευα σε ελληνικά μαγαζιά. Όταν πήγα
στην Αυστρία, δούλεψα και σε αυστριακά
μαγαζιά, αλλά γενικά τα περισσότερα

μαγαζιά που δούλευα ήταν ελληνικά.
Μετά το 1989, όταν ήρθα στην
Τσεχοσλοβακία, είδα πολλές αλλαγές
στους ανθρώπους. Αυτό το παρατήρησα και
στην Ελλάδα με τους επαναπατρισθέντες
από την Τσεχοσλοβακία. Όταν πήγαν
στην Ελλάδα, κάπως αλλάξανε προς το
χειρότερο. Τότε πριν τις αλλαγές του
1989, ήμασταν όλοι μαζί μέσα σ’ ένα

καράβι. Λέγανε πως θέλουν δημοκρατία
αλλά αυτοί εδώ, οι Τσέχοι δεν κατάλαβαν
το τι είναι αυτή η δημοκρατία. Άρχισαν
να σκέφτονται πονηρά. Οι Τσέχοι είναι
ένας λαός όπου βροχή εκεί παλτό. Είδα
ότι οι άνθρωποι δεν ήταν αγαπημένοι
μεταξύ τους, ο καθένας προσπαθούσε να
βολευτεί. Εγώ γύρισα όλο τον κόσμο,
είδα και την Αφρική, είδα και τον πόλεμο
Ιράν-Ιράκ, δηλαδή έχω δει πολλές μορφές
συστημάτων. Κι εδώ βλέπω ότι αυτό το
σύστημα που επιλέξανε είναι μία μορφή
που έκανε τις ανθρώπινες σχέσεις να παν
προς το χειρότερο. Άλλοι κάνανε λεφτά
με το κλέψιμο (όπως κλέβουν παντού),
άλλοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη
χώρα τους και άλλοι προσπαθούν κάπως
να βολευτούν. Και στην Τσεχία δεν θέλω
να ζήσω εάν και γεννήθηκα και μεγάλωσα
εδώ. Όπως παν τα πράγματα, προτιμώ
να ζω στην Αυστρία, στη Βιέννη, όπου
έχω το σπιτάκι μου, τη σύνταξή μου,
έχω καλύτερη φροντίδα, δεν πληρώνω
φάρμακα, νοσοκομεία. Μετά το 1989 οι
Τσέχοι μόνο χαλάνε, δεν οικοδομούν
τίποτα και δεν βλέπω οι προσδοκίες τους
να ‘φτάσουν τους Γερμανούς και τους
Αυστριακούς’ να πραγματοποιούνται…
Στην Ελλάδα πηγαίνω για διακοπές και
φέτος θα πάω στο χωριό. Όταν πρωτοπήγα
στην Ελλάδα, πήγα στο χωριό πρώτα. Τότε
ακόμα ζούσε και ο θείος μου, αδερφός του
πατέρα μου. Τώρα δεν μείνανε και πολλοί
συγγενείς μου. Αλλά μετά από τόσες
χώρες που έζησα, δεν θα μπορούσα να
ζήσω στην Ελλάδα. Ούτε και θέλω. Διότι

ήδη είμαι μεγάλος, εκεί δεν έχω τίποτα,
ούτε σπίτι, ούτε οικόπεδα, δεν με κρατάει
τίποτα εκεί. Οι γονείς μου πεθάνανε, πριν
ενάμισι χρόνο πέθανε και η αδερφή μου.
Ο αδερφός μου ζει και σήμερα είναι 78
χρονών. Όλοι οι συγγενείς μου είναι
αρκετά μεγάλοι.
Μόνο την ανιψιά μου τη Σοφία έχω στην
Αθήνα. Αυτή ασχολείται με μουσική,
παίζει φλάουτο, πιάνο. Δίνει πολλά
κοντσέρτα σε όλο τον κόσμο και στην
Τσεχία, και στη Βιέννη και στην Ελλάδα.
Στο Ωδείο διδάσκει πιάνο και φλάουτο.
Έπαιξε με μεγάλα ονόματα, με τον
Βασίλη Λέκκα, με τον Θεοδωράκη και με
πολλούς άλλους γνωστούς τραγουδιστές.
Στη Βιέννη εγώ βοήθησα στην οργάνωση
της συναυλίας του Βασίλη Λέκκα, η Σοφία
έπαιξε και εκεί. Η Φρόσω Ταρασίδου
τραγούδησε με τον Λέκκα. Η Σοφία
έγραψε ένα τραγούδι για τη Φρόσω κι
αυτή το τραγούδησε για πρώτη φορά σ’
αυτή τη συναυλία. Η Σοφία σπουδάζει
και μελετά συνεχώς, έχει πέντε τίτλους. Η
κόρη της κι αυτή είναι μουσικός, βέβαια,
κι αυτή πιανίστρια εάν και ασχολείται
περισσότερο με αθλητισμό. Στο τριπλό
είχε και ρεκόρ για αθλητές μέχρι τα 18
τους. (foto Η Σοφία με την Iva Bitova)
Ναι, έχω αποφασίσει να μείνω στη Βιέννη,
να έρχομαι να σας βλέπω εδώ στην Τσεχία,
να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις και
γιορτές των Ελλήνων στην Τσεχία, να
συναντώ τους φίλους και γνωστούς μου…

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ
(Από τους τόμους 7α -7ζ, «Έπεσαν για τη ζωή», έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ)
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Αγαθονικιάδης Μιχάλης του Γιάννη και της Κανής. Γεννήθηκε το 1926 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Οδηγός τρακτέρ.
ΕΠΟΝίτης. Μαχητής της ΣΑΓΑ (Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου) του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 4 Απρίλη
1949 στη μάχη στο ύψωμα Ταμπούρι Σμόλικα. Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα ΠΔΚ 28-7-49)
Αγαθονικιάδης Γιώργος του Γιάννη. Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Δολοφονήθηκε από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
Ακριτίδης Νίκος του Θεοφύλακτου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1922 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της
Εθνικής Αντίσταση και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη 1947 στο Μπέλες.
Αμανατίδης Νίκος του Παύλου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Στέλεχος της ΕΠΟΝ. Δολοφονήθηκε στη
μεταβαρκιζιανή περίοδο μέσα στις φυλακές του Κιλκίς.
Αμενίδης Θεόφιλος από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε από όργανα του
μεταβαρκιζιανού καθεστώτος, πρώην ταγματασφαλίτες.
Αναστασιάδης Κυριάκος του Συμεών και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1931 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αετόπουλο στην
Κατοχή. Την 1η -5-48 κατατάχτηκε στη 16η Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε από ατύχημα στις 21 Οκτώβρη 1948.
Αναστασιάδης Χαράλαμπος από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1903. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα της VI Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο Στρυμόνα το 1948.
Γεωργιάδης Μανώλης- Αμανάτιος του Θεόφιλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1925 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς.
Το 1941 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ και σε συνέχεια στο ΚΚΕ. Το 1943-44 στέλεχος της ΕΠΟΝ. Το 1947 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 32η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη του 1947 στην Πυρσόγιαννη Κόνιτσα.
Γεωργιάδου Όλγα, σύζυγος Γιώργου, από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε
από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
Γυμνόπουλος Αντώνης του Γιάννη. Γεννήθηκε το 1928 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Στις 15-10-1948 κατατάχτηκε στο
ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 25 Ιούνη 1949 στο Λιβαδοτόπι.
Γυμνόπουλος Γιώργος του Ιορδάνη και της Άννας. Γεννήθηκε το 1931 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αετόπουλο στην
Κατοχή. Μαχητής της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 22 Ιούλη 1948 στο Μανωλάκι Κορώνας.
Γυμνόπουλος Θεόδωρος του Νίκου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής του 1ου Τάγματος της 20ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 22 Ιούλη 1949 στο χώρο ανάμεσα Πλατανάκια και Ροδόπολη Σερρών.
Γυμνόπουλος Νίκος από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε από
μοναρχοφασίστες παρακρατικούς στη μεταβαρκιζιανή περίοδο.
Γυμνόπουλος Παύλος του Λουκά από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε
από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
Γυμνοπούλου Θεοπίστη του Ιορδάνη και της Άννας. Γεννήθηκε το 1929 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του 579
Τάγματος της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Έπεσε ηρωικά στις 16 Νοέμβρη 1948 στο Σιτοχώρι Νιγρίτας.
Δαμιανίδης Βλαδίμηρος από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε από
μοναρχοφασίστες παρακρατικούς στη μεταβαρκιζιανή περίοδο.
Δαμιανίδης Κοσμάς του Βλαδίμηρου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Στις 15-5-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε
στη 20η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 10 Αυγούστου 1949 στο Μπέλες.
Δαμιανίδης Φώτης του Βλαδίμηρου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1926 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ.
Την 1η-5-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 23-1-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός ΠΕ (Πολιτικός Επίτροπος), αφού
φοίτησε στην Ε’ Σειρά της ΣΑΓΑ. Υπηρετούσε στο Ι Τάγμα της 20ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 12 Ιούνη 1949 στη
θέση Αντίσκηνα Κάμπου Μουριών Κιλκίς.
Δαμιανίδου Παρασκευή του Ματθαίου και της Ευτυχίας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Στις 10-10-48 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη της Φλώρινας στις 12 Φλεβάρη 1949,
πολεμώντας παλληκαρήσια. Με ΗΔ της 107ης Ταξιαρχίας στις 2-3-49 της απονεμηθεί έπαινος και ονομάστηκε λοχίας
τιμημένη νεκρή.
Δημητριάδου Κυριακή του Γιώργου και της Σοφίας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του 579 Τάγματος της
20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά και υπέκυψε στο τραύμα της στις 17 Οκτώβρη 1948.
Ιακωβίδης Ουλιάνος του Αναστάση και της Σοφίας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής της 20ης Ταξιαρχίας του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε την 1η Μάρτη 1948 στο βουνό Κρούσια.
Ιακωβίδης Παναγιώτης του Ιακώβου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε
από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
Ιακωβίδου Αικατερίνη, σύζυγος του Παναγιώτη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης.
Δολοφονήθηκε από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
(Παρακρατικοί κουκουλοφόροι οργανωμένοι στη Χωροφυλακή του Χέρσου, μία νύχτα του Απρίλη του 1948 επέδρασαν
στο χωριό Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Άρπαξαν από το σπίτι τους τις αδελφές ΕΠΟΝίτισσες Φωτεινή και Κυριακή Σιδερίδη
του Ιωακείμ και τις εκτέλεσαν εν ψυχρώ πίσω από το σπίτι τους. Από τα κρεββάτια τους άρπαξαν τους παρακάτω, μέλη
του ΕΑΜ και της Εθνικής Αλληλεγγύης και τους έσφαξαν έξω απ’ το χωριό, στα χωράφια Ιακωβίδη Παναγιώτη,
Ιακωβίδου Αικατερίνη, σύζυγος Παναγιώτη και Γεωργιάδου Όλγα σύζυγος Γιώργου.)
Ιακωβίδης Στυλιανός του Αναστασίου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Πήρε μέρος στην Εθνικής Αντίσταση από τις
γραμμές του 13ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στην Κρούσια στη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου.

Καλημέρα 5

9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ : ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΗΣ
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

10

Ιακωβίδου Ελένη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του 579 Τάγματος της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 20 Μάρτη 1949 στα Κερδύλια.
Ιωαννίδης Νίκος του Αναστάση και της Χρυσούλας. Γεννήθηκε το 1925 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ.
Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 22-7-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη ΣΑΓΑ. Τραυματίστηκε βαριά και
υπέκυψε στις 12 Απρίλη 1949 στο νοσοκομείο του Ανατολικού Τομέα Γράμμου.
Ιωαννίδης Παναγιώτης του Γιάννη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το Μάρτη 1947 στη Θεσσαλονίκη.
Ιωαννίδης Παναγιώτης του Μουράτη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής του Αρχηγείου Κεντρικής Μακεδονίας του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 12 Φλεβάρη 1948 στη Θεσσαλονίκη.
Καμπουρίδης Κώστας του Τριαντάφυλλου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής της VI Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 10 Μάη 1948 στα Άνω Πορόια Σερρών.
Κεβρεκίδου (Ζιανίδου) Πελαγία του Ιωακείμ από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη διάρκεια
του Εμφυλίου Πολέμου.
Κοσμίδης Θεοχάρης του Λευτέρη και της Αικατερίνης (ψευδώνυμο Αριστοτέλης). Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε
το 1924. Φοιτητής. Το 1942 οργανώθηκε στον ΕΛΑΣ. Καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς για την αντιστασιακή
δράση του και στις 22-6-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Σεπτέμβρη 1948 σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο
Μάλι-Μάδι στο Βίτσι.
Ολυμπία Καλτζίδη ή Καλτσίδη, του Ζαχαρία και της Ελένης από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια της 20ης Ταξιαρχίας
του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Φλεβάρη 1948.
Σπυράκης ή Σωκράτης Καλτζίδης ή Καλτσίδης. Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ την 1-5-48. Μαχητής του 631 Τάγματος της 20η
Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 20 Αυγούστου 1948 στο Ιτσίμπεη Μπέλες από βλήμα εχθρικού πυροβολικού.
Χαράλαμπος Καλτζίδης ή Καλτσίδης, 22 χρόνων. Μαχητής της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 16 Ιούνη 1948
στην Κορώνα Κιλκίς.
(Τρία αδέρφια, παιδιά του Ζαχαρία και της Ελένης από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστές της Εθνικής αντίστασης και του
ΔΣΕ. Έπεσαν πολεμώντας για τη λευτεριά, ανεξαρτησία, δημοκρατία.)
Μαυρογεννίδης Συμεών από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά
τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Μαυρογιαννίδης Κώστας του Παύλου και της Ευθυμίας, ψευδώνυμο Ερμής. Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. 25 χρονών. Στην
Κατοχή μαχητής του 13ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Στις 19-6-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στην Γ’ Σειρά της ΣΑΓΑ
και στις 25-3-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πυροβολικού. ΠΕ διμοιρίας στην VI Μεραρχία. Σκοτώθηκε το Μάρτη του 1949
στα Κερδύλια.
Μαυρογιαννίδης Συμεών του Γιώργου και της Μαρίας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής της VII Μεραρχίας του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στη Βασιλίτσα Κιλκίς την 1η Δεκέμβρη 1949.
Μιχαηλίδης Γιώργος του Ιωσήφ και της Δέσποινας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. 35 χρόνων Το 1936 έγινε μέλος του ΚΚΕ.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ και της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Στις 22-8-47 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Διμοιρίτης στα τμήματα της VI Μεραρχίας. Σκοτώθηκε το Φλεβάρη του 1948 στη μάχη της Θεσσαλονίκης.
Μιχαηλίδης Γιώργος του Νίκου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1926 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Την 1-8-1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαθητής της Σχολής Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου. Έπαθε σοβαρά
κρυοπαγήματα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κορυτσάς, όπου πέθανε στις 18 Γενάρη 1949. (φωτογραφία)
Μιχαηλίδης Κώστας του Παύλου και της Κυριακής. Γεννήθηκε το 1927 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. ΕΠΟΝίτης. Στις 27-7-47
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε με το βαθμό του λοχία στο 538 Τάγμα της 107ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 10
Δεκέμβρη 1948 στο ύψωμα Κουλκουθούρια του Βίτσι.
Μιχαηλίδης Λάζαρος του Σπύρου ή Ιωσήφ, ψευδώνυμο Τάκης. Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Το 1941 οργανώθηκε στην
ΟΚΝΕ και μετά στο ΚΚΕ. Το 1944 κατατάχτηκε στον ΕΛΑΣ. Στις 27-4-47 στο ΔΣΕ. Διμοιρίτης με το βαθμό ανθυπολοχαγού
πεζικού στην VI Μεραρχία. Σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Φλεβάρη 1948.
Μιχαηλίδης Σάββας του Συμεών από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1908. Στην Κατοχή ήταν στον ΕΛΑΣ,
διμοιρίτης στο 13ο Σύνταγμα. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 20-6-1947. Επιμελητής Τάγματος στην 20η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε
στον Αχινό Νιγρίτας στις 20 Φλεβάρη 1949 και θάφτηκε στο Αηδονοχώρι.
Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα σύζυγος Νικολάου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε
από μοναρχοφασίστες κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. (φωτογραφία)
Μιχαηλίδου Ελένη του Δημήτρη και της Σοφίας. Γεννήθηκε το 1930 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Στις 15 Αυγούστου 1948
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 18η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1949 στις τελευταίες μάχες στο Βίτσι.
Μιχαηλίδου Μαρία σύζυγος Παύλου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του
Εμφυλίου Πολέμου.
Μπουρογιαννίδης Συμεών του Γιώργου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής της VI Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 10
Νοέμβρη 1948 στο Γκραν-Κορωνέ.
Μυριανίδου Ρούλα ή Ρούδα του Μωυσή και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1930 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Κάτοικος του
χωριού Αντιγόνεια Κιλκίς. Μαχήτρια της VI Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στις Μουριές Κιλκίς.
Παναγιωτίδης Κώστας του Γιώργου και της Δέσποινας, ψευδώνυμο Γερμανός, από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης. Τον Οκτώβρη 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, στο Αρχηγείο Μπέλες-Κρούσιας. Υπηρετούσε μετά
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στην 18η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 13 Νοέμβρη 1948 στο ύψωμα Μπίκοβικ, στο Βίτσι.
Παπαδόπουλος Βασίλης από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα
τμήματα του Αρχηγείου Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοτώθηκε στις 19 Μάη 1947 στο Κιλκίς.
Παταρίδης Ευστάθιος του Γρηγόρη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο ύψωμα Μάλι-Μάδι στο Βίτσι το 1948. (φωτογραφία)
Παταρίδης Κώστας του Γρηγόρη, ψευδώνυμο Καράμπελας, από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1911. Πήρε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση. Διμοιρίτης στο 13ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε την 1-11-1946. Υπηρετούσε στο
Αρχηγείο Κρούσας. Σκοτώθηκε στις 24 Οκτώβρη 1947 στον Επτάλοφο Κιλκίς. Λοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα
15-10-1948)
Παταρίδου Πηνελόπη του Θωμά από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1932. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το 1949 στο Γράμμο.
Παταρίδου Σοφία σύζυγος Ευσταθίου από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μάνα πέντε παιδιών. Ο πρωτότοκος γιος της Σπύρος,
ΕΛΑΣίτης, σκοτώθηκε το 1944 πολεμώντας τους Γερμανούς. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ.
Ύστερα από προδοσία πρώην συναγωνιστή της, καταδικάστηκε σε θάνατο από το Στρατοδικείο Κιλκίς και εκτελέστηκε στις
11 Μάρτη 1948 μαζί με τον αγωνιστή Γιάννη Χριστοφορίδη από τη Μεταμόρφωση Κιλκίς.
Ποζίδης Βασίλης από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Ποζίδης Γιώργος του Μιχάλη. Γεννήθηκε στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς το 1928. ΕΠΟΝίτης στην Κατοχή. Μετά τη Βάρκιζα
διώχτηκε για την πατριωτική του δράση και πήγε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη της Βυρώνειας Σερρών το 1948.
Ποζίδης Κλήμης του Μιχάλη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου.
Σιδερίδης Θεοχάρης του Γιώργου και της Φανής, ψευδώνυμο Χάρης. Γεννήθηκε το 1928 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μέλος
του ΚΚΕ. Στο ΔΣΕ από τις 19-6-47 Ανθυπολοχαγός πεζικού της Ε’ Σειράς της ΣΑΓΑ. Έπεσε στις 19 Απρίλη 1949 στα
υψώματα Ζέρμας Γράμμου κτυπημένος από βλήμα όλμου. Υπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 1-5-49)
Σιδερίδης Μάρκος από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Υπηρέτησε
στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Σιδερίδου Κυριακή από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Υπηρέτησε
στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Σιδερίδου (Κωνσταντινίδου) Μαρία σύζυγος του Γιώργου Σιδερίδη από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Αγωνίστρια της Εθνικής
Αντίστασης. Δολοφονήθηκε από όργανα του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος.
Σιδηροπούλου Κυριακή του Κώστα και της Θεοφανίας. Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1926. Στις 28-4-48
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχήτρια της 20ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 3 Μάρτη 1949 στο δρόμο Σοχού-Νιγρίτας.
Υπολοχαγός πεζικού τιμημένη νεκρή (Δ/γμα 2-8-49).
Σπυριδοπούλου Κυριακή. Από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. 21 χρόνων. Μαχήτρια του 623 Τάγματος της 20ης Ταξιαρχίας του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 2 Μάρτη 1949 στα Κερδύλια.
Ταταρίδης Θύμιος του Γρηγόρη και της Κυριακής από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 20
Αυγούστου 1948 στο Βίτσι.
Ταταρίδου Πηνελόπη του Θωμά και της Δέσποινας από τη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε 20
Αυγούστου 1948 στο Βίτσι.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΕΖΗ (ΚΙΚΗ), ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚ
ΠΡΑΓΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σ

’ αυτό το τεύχος φιλοξενούμε την Κική Κυρέζη, η οποία είναι δραστήριο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και έχει προσφέρει
και συνεχίζει να προσφέρει αφιλοκερδώς το χρόνο και τον κόπο της για την βελτίωση
και την καλύτερη ποιότητά των εκδηλώσεων καθώς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή
περισσοτέρων Ελλήνων στα δρώμενα της Κοινότητας. Μαζί με την Κυριακή Σαΐτη και
τον Κώστα Τσιρτσίκου αποτελούν τα τρία από τα έξη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
οι οποίοι δεν είναι παιδιά και εγγόνια πολιτικών προσφύγων και με τη δική τους συμβολή
προσφέρανε νέες ιδέες στη δράση της Κοινότητάς μας. Η Κική εργάζεται, έχει οικογένεια,
αλλά βρίσκει χρόνο για να προσφέρει στην Κοινότητα. Ως υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
συμβάλει στην καλή αντιπροσώπευση της Κοινότητάς μας στα ΜΜΕ της Ελλάδας, στους
νέους Έλληνες που έχουνε έρθει για εργασία στην Πράγα, στην καλή συνεργασία με τις
Πρεσβείες της Ελλάδας και της Κύπρου, στις διάφορες συναντήσεις με σχολεία από την
Ελλάδα, με προσωπικότητες από την Ελλάδα, με την υποστήριξη αθλητικών ομάδων
που παίζουν στην Πράγα, με καινούργιες ελληνικές εταιρίες που έχουν εγκατασταθεί στην
Πράγα. Με λίγα λόγια είναι πάντα στην πρώτη γραμμή! Διότι έτσι αγαπάει την Ελλάδα, έτσι
προσφέρει στην ενότητα των ‘νέων’ και ‘παλαιών’ Ελλήνων στην Πράγα. Κι εμείς είμαστε
ευγνώμονες για την προσφορά, για την κατανόηση και αγάπη που δίνει στην Κοινότητά
μας…
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Κ: Κική, πότε ήρθες στην Πράγα Κική;
Κική: Στην Πράγα ήρθα με την οικογένεια
μου τον Αύγουστο του 2013 με αφορμή τη
μετάθεση του άντρα μου.
Κ: Ήταν δύσκολη η αρχή σας στην
Πράγα;
Κική: Όπως κάθε αρχή έτσι και η δική μας
ήταν αρκετά δύσκολη γιατί και τη γλώσσα
δεν ξέραμε αλλά δεν υπήρχε και κάποιος
να μας βοηθήσει και να μας κατατοπίσει να
προσαρμοστούμε στην καθημερινότητα.
Έπρεπε όλα να τα βρούμε μόνοι μας.
Όμως για καλή μας τύχη γνώρισα την Έφη
Μανιάτη, αποσπασμένη καθηγήτρια του
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, η οποία με
περισσή διάθεση μας έδωσε ένα στίγμα και
χρήσιμες πληροφορίες για να λύνουμε τα
καθημερινά μας προβλήματα. Το οποίο
κάνει ακόμα και τώρα φυσικά γι’ αυτό και
την αποκαλώ ο Φωτεινός Παντογνώστης.
Και την ευχαριστώ πολύ!
Με την πάροδο του χρόνου, φυσικά, τα
πράγματα έγιναν καλύτερα. Βρήκαμε τους
ρυθμούς μας και εγκλιματιστήκαμε στην
νέα μας ζωή.
Όσο λοιπόν έμπαινα στην καθημερινότητα
των Τσέχων πολίτων ανακάλυπτα ότι είναι
ήρεμοι γιατί όλα είναι τακτοποιημένα στην
ζωή τους και η καθημερινότητά τους είναι
εύκολη και ασφαλείς. Σημαντικό στοιχείο
για μένα που έχω δυο παιδιά. Οι υπηρεσίες
είναι ανοιχτές μέχρι το απόγευμα, τα
μέσα μαζικής συγκοινωνίας έρχονται στην
ώρα τους, η υγεία τους είναι δωρεάν και
σε άριστο επίπεδο και τελικά το κράτος
τους είναι ανθρωποκεντρικό. Νοιάζεται
για το πολίτη και ο πολίτης φροντίζει
την πόλη του. Την σέβεται! Όλα αυτά και
άλλα πολλά που ανακάλυπτα και ακόμα
ανακαλύπτω με έκαναν να νοιώθω στην
Πράγα σαν το σπίτι μου. Εξάλλου πιστεύω
πως σπίτι είναι όπου είναι η οικογένειά
σου, οι φίλοι σου και όπου περνάς καλά.
Και εδώ περνάμε καλά!

Κοινότητας. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά και
τιμή την πρόσκληση -πρόκληση. Ένοιωθα
ότι μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ σε κάτι.
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη
της Κοινότητας που με τίμησαν με την
ψήφο τους που αν και ήταν δύσπιστοι στην
αρχή δεν δίστασαν να δώσουν χώρο και
να εμπιστευτούν ένα νέο μέλος, νέο στην
πόλη τους και την Κοινότητά τους. Γιατί η
Κοινότητα είναι αυτών των ανθρώπων που
εδώ και δεκαετίες θέλησαν να κρατήσουν
ζωντανή την Ελλάδα μέσα τους.
Κ: Και από τότε που έγινες μέλος
της Κοινότητάς μας, βλέπουμε ότι
προσπαθείς να βοηθήσεις και τους νέους
ανθρώπους που έρχονται για εργασία
στην Πράγα…
Κική: Επειδή τα δεδομένα στην Ελλάδα
αλλάζουν προς το χειρότερο, υπάρχει
μεγάλη προσέλευση νέων ανθρώπων με
τις οικογένειές τους, οι περισσότεροι
έρχονται για εργασία και για να δώσουν
ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά τους.
Και φυσικά όπως έκανα και εγώ η πρώτη
πόρτα που χτυπάνε για βοήθεια είμαστε
εμείς, η Ελληνική Κοινότητα. Θεώρησα
και θεωρώ υποχρέωση μου να προσφέρω
κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια των
δυνατοτήτων μου. Αυτό, βέβαια στην
αρχή δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
όχι γιατί δεν υπήρχε η θέληση αλλά γιατί
δεν παρουσιάστηκε ποτέ η ανάγκη. Για
παράδειγμα όταν ήρθα εγώ, έψαχνα να
βρω παιδίατρο που να μιλάει αγγλικά.
Η Τσέχα μάνα, είτε η Ελληνίδα μάνα
(και γενικά οι Έλληνες που ζουν στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία εδώ και δεκαετίες

και μιλάνε τα τσέχικα), δεν έχει αυτή
την ανάγκη γιατί μιλάει τη γλώσσα και
έχει τους γιατρούς της. Κατά συνέπεια
δεν μπορεί να σε κατατοπίσει διότι δεν
χρειάστηκε να γνωρίσει γιατρούς που
μιλάνε ξένες γλώσσες και σε πολλά αλλά
θέματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος
στην καθημερινότητά του όταν έρθει
στην Τσεχία ως ξένος. Άρα λοιπόν, που
τώρα εγώ γνωρίζω, παραδείγματος χάρη,
γιατρούς και παιδίατρο, στην κοπέλα
που ήρθε και μου ζητούσε παιδίατρο
δεν μπορούσα να μην της δώσω τις
πληροφορίες που ήθελε.
Σιγά- σιγά έχουμε κάνει μια καλή δουλειά
με όλα τα μέλη του ΔΣ και έχουμε βρει και
γιατρούς αρκετών ειδικοτήτων που είναι
Έλληνες ή μιλάνε Ελληνικά, δασκάλες για
ελληνικά ή τσέχικα και μεσιτικά γραφεία
για σπίτια.
Βέβαια έχω και ένα μικρό παράπονο.
Όλοι όσοι έχουν βοηθηθεί από εμάς, από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
αρκετοί αφού έκαναν την δουλειά
τους, μετά δεν κρατήσανε επαφή με
την Κοινότητα ούτε συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις μας, ούτε και προσφέρουν
κάτι στην Κοινότητα. Ίσως δεν κατάλαβαν
ότι ΔΕΝ είμαστε υποχρεωμένοι να
τους βοηθήσουμε και ότι τους έχουμε
προσφέρει, το κάνουμε εθελοντικά.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς και τα μέλη της Κοινότητάς μας,
προσφέρουν το χρόνο και τον κόπο τους
αφιλοκερδώς, κανείς δεν πληρώνεται για
οτιδήποτε κάνει για την Κοινότητα είτε για
τους νέους Έλληνες που θέλουν τη βοήθεια
μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της
Σύνταξης του περιοδικού μας Καλημέρα,

Κ: Πώς βρήκες την Ελληνική Κοινότητα
Πράγας;
Κική: Την Ελληνική Κοινότητα την
βρήκα μέσω Internet από την Ελλάδα
πριν ακόμα να έρθουμε και μέσω της Έφης
ήρθαμε σε επαφή στην κοπή της πίττας
της Κοινότητας, στις γιορτές του 2013.
Παρακολουθούσα τις εκδηλώσεις και τις
γιορτές που γινόταν αλλά δεν ήμουν ακόμα
έτοιμη να συμμετέχω. Κάποια στιγμή η
Προέδρος της ΕΚ Πράγας μου πρότεινε
να βάλω υποψηφιότητα για να γίνω
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
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η οποίοι δουλεύουν αρκετές ώρες για να
μαζέψουν το υλικό, για να προετοιμάσουν
το περιοδικό για τους γραφίστες, για την
ταχυδρόμησή του, για να το στείλουν από
το ταχυδρομείο. Η δικαιολογία αυτών
των ανθρώπων, φυσικά, είναι ο φόρτος
εργασίας. Μα και εμείς δεν έχουμε
δουλείες; Όλοι δουλεύουμε κάπου… Δεν
έχουμε οικογένειές; Και όμως βρήκαμε
χρόνο να τους βοηθήσουμε…
Κ: Έχεις δίκιο. Εμείς που είμαστε εδώ
στην Τσεχία και αρκετά χρόνια μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της
Κοινότητας αυτό το γνωρίζουμε από την
εμπειρία μας με τους νέους Έλληνες που
έρχονται στην Τσεχία. Ζητάνε τη βοήθεια
μας είτε για να βρουν εργασία, είτε
σπίτι, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστούν.
Δυστυχώς, αυτό που διαπίστωσες κι εσύ
είναι η πραγματικότητα. Εξαφανίζονται
αμέσως όταν δεν μας χρειάζονται πια.
Ένα πράγμα που δεν έχουν καταλάβει
οι Έλληνες που έρχονται για εργασία
στην Τσεχία είναι ότι η Ελληνική
Κοινότητα Πράγας είναι αναγνωρισμένη
ως μειονότητα στην Τσεχία και τα
μέλη της συνήθως (και πρέπει να είναι
σύμφωνα με τον τσέχικο νόμο) Έλληνες
στην καταγωγή ή παιδιά από μικτές
οικογένειες που βρίσκονται εδώ από
το 1948-1949. Για όλους τους άλλους
ξένους από χώρες είτε της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είτε από άλλες χώρες υπάρχει
το Κέντρο για Ξένους Πολίτες στο
οποίο μπορούν να απευθυνθούν για
οτιδήποτε βοήθεια. Αλλά εμείς είμαστε
φιλότιμοι και γι’ αυτό δεν διστάζουμε
να προσφέρουμε τη βοήθεια μας στους
συμπατριώτες μας από την Ελλάδα
και ακόμα να τους προσφέρουμε να
γίνουν μέλη της Κοινότητάς μας.
Δυστυχώς, είναι πολλοί λίγοι που ενώ
έχουν δεχτεί τη βοήθεια μας, ποτέ δεν
έγιναν μέλη της Κοινότητας και ποτέ
δεν προσφέρουν κάτι στην Κοινότητα.
Δεν είναι μόνο λόγω χρόνου, είναι
και το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν την
ιστορία αυτής της Κοινότητας, δεν
γνωρίζουν τους νόμους και κανονισμούς
για τις μειονότητες στην Τσεχία, δεν
καταλαβαίνουν ότι αυτή η Κοινότητα
έχει παρελθόν, παραδόσεις, στόχους
που μπορεί να μην ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των ατόμων που έχουν
έρθει εδώ για εργασία και ως ένα βαθμό
προσωρινά. Τα μέλη της Κοινότητας
έχουν ζήσει στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία από το 1948/1949, γεννήθηκαν
εδώ, είναι παντρεμένοι με Τσέχους/
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Τσέχες, έχουν μικτές οικογένειες και
φυσικά οι μεγαλύτερη ανάγκη τους είναι
να κρατήσουν τις ελληνικές ρίζες τους.
Κι αυτός είναι ο πιο σημαντικός στόχος
μας. Σίγουρα, δεν κάνει καλή εντύπωση
όταν οι νέοι Έλληνες που έχουν έρθει
προσωρινά στην Τσεχία να κάνουν
σχόλια όπως ‘αυτοί δεν είναι Έλληνες’,
‘δεν μας αντιπροσωπεύουν εμάς τους
Έλληνες από την Ελλάδα’, ‘έχουνε
μείνει εκεί στο παρελθόν’, κ.λπ. Πρέπει
όμως να γνωρίζουν ότι δεν είναι καθόλου
εύκολη υπόθεση να διατηρήσεις την
εθνική ταυτότητα, τη γλώσσα, τα ήθη
και έθιμα της τρίτης και τέταρτης γενιά
Ελλήνων…
Πες μας μερικές από τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο;

εκδήλωση για τα παιδάκια όταν η δασκάλα
τους δίνει τα ενδεικτικά και δωράκια.
Πρέπει να πούμε ότι στους χώρους
της Κοινότητας, στο Σπίτι μας (Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha
2) προσφέρουμε μαθήματα εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας μια φορά την
εβδομάδα για κάθε επίπεδο για διάφορες
ηλικίες (για μικρά παιδιά, για Τσέχους
πολίτες, για τα μέλη της Κοινότητας που
θέλουν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους).
Επίσης, στους χώρους αυτούς, κάθε
Παρασκευή, από 18:30 κάνει πρόβες το
χορευτικό συγκρότημά μας. Η Κοινότητά
μας εκδίδει και το περιοδικό Καλημέρα
με την οικονομική υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας και
των καλών μας χορηγών. Με μεγάλη χαρά

Κική: Οι ετήσιες εκδηλώσεις είναι η
Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Κοπή της
Πίτας της Κοινότητας που γίνεται συνήθως
την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου. Σ’
αυτή τη Συνέλευση γίνεται απολογισμός
για τη δουλειά του ΔΣ και κάθε τέσσερα
χρόνια εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Ακολουθούν οι εορτασμοί
των εθνικών επετείων (25ης Μαρτίου
και 28ής Οκτωβρίου). Καθιερώσαμε το
Αποκριάτικό Πάρτυ για τα παιδιά και
από φέτος και του Αη Βασίλη πάλι για τα
παιδιά. Είχαμε και μία καλή εκδήλωση
αφιερωμένη στα νησιά της Ελλάδας και
θα συνεχίσουμε και με άλλες περιοχές
της Ελλάδας, όπου θα μαθαίνουμε και
ντόπιους χορούς, τα ήθη και έθιμα κάθε
περιοχής. Οργανώνουμε και συναυλίες
αφιερωμένες σε κάποια επέτειο. Φέτος
οργανώσαμε και φιλανθρωπικό μπαζάρ
και προσφέραμε βοήθεια σε δύο ελληνικές
οικογένειες που είχαν ανάγκη. Κάθε
Χριστούγεννα τα παιδάκια του ελληνικού
σχολείου μας λεν τα κάλαντα και στο
τέλος της σχολικής χρονιάς οργανώνουμε

καλωσορίζουμε διάφορα σχολεία από την
Ελλάδα (και δεν είναι λίγα) στους χώρους
της Κοινότητας και στις συναντήσεις
αυτές συζητάμε με τους μαθητές για την
Κοινότητά μας και οτιδήποτε άλλο τους
ενδιαφέρει. Επίσης, κάθε χρόνο φοιτητές
του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης στην
Πράγα επισκέπτονται το Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων για θέματα μειονοτήτων στην
Τσεχία και συγκεκριμένα για την Ελληνική
Μειονότητα. Προσπαθούμε πάντα να
υποστηρίξουμε τις ελληνικές αθλητικές
ομάδες όταν συμμετέχουν σε αγώνες στην
Πράγα. Συνεργαζόμαστε με τις Πρεσβείες
της Ελλάδας και της Κύπρου για διάφορες
εκδηλώσεις. Βέβαια, είμαστε πάντα
πρόθυμοι να συζητήσουμε και νέες ιδέες
για εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τα μέλη
μας. Δεν είναι λίγες οι εκδηλώσεις που
οργανώνουμε και προλαβαίνουμε διότι
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε το χρόνο
και τον κόπο που απαιτεί η οργάνωση, η
προετοιμασία, η πραγματοποίηση κάθε
εκδήλωσης.
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Κ: Θα ήθελα να μας δώσεις το δικό σου
μήνυμα για όλους τους Έλληνες που
σήμερα βρίσκονται στην Τσεχία…
Κική: Έχουμε όλοι ανάγκη να
βρισκόμαστε μεταξύ μας οι Έλληνες. Να
νοιώθουμε την Ελλάδα. Και οι παλαιοί
και εμείς οι καινούριοι. Σε όλους λείπει
η Ελλάδα γι’ αυτό όσο μπορούμε να την
κρατάμε ζωντανή και ενωμένη. Από την
καινούρια χρονιά θα έχουμε και καινούριες
εκδηλώσεις εκτός από τις καθιερωμένες
γιορτές παρότι ο χρόνος όλων μας είναι
περιορισμένος και πολύτιμος. Και γίνεται
πολυτιμότερος όταν ο κόπος σου δεν
πάει χαμένος και σου λένε περιμένουμε
την επόμενη φορά να μαζευτούμε να
νοιώσουμε σα το σπίτι μας.
Ελπίζω και εύχομαι ότι από την καινούρια
χρονιά θα γίνουμε περισσότεροι και το
ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ θα γεμίσει ακόμα
περισσοτέρους ΕΛΛΗΝΕΣ.

Υποστηρίζουμε την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών στην Πράγα…

Υποστηρίζουμε την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών στην Πράγα…
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η

λειτουργία προσφυγικών σχολείων
τον πρώτο χρόνο της προσέλευσης
και εγκατάστασης των προσφύγων ήταν
δύσκολη. Από το δεύτερο, όμως σχολικό
χρόνο 1951-1952 άρχισε η λειτουργία
τέτοιων σχολείων πρώτα στις δύο μεγάλες
παροικίες Κρνοβ και Γέσενικ. Βαθμιαία
οργανώθηκαν και λειτούργησαν σχολεία
σε όλες τις μεγάλες και μικρές παροικίες.
Όταν μάλιστα στη δεκαετία του 1960 ο
αριθμός τους σε ορισμένες παροικίες, όπως
στο Κρνοβ, την Οστράβα και το Μπρνο,
έφτανε τα 300 ελληνόπουλα, χρειάστηκε
να εργαστούν 2-3 Έλληνες δάσκαλοί στην
κάθε παροικία. Το σχολικό πρόγραμμα
ήταν προκαθορισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας της Τσεχοσλοβακίας και την
Ελληνική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Τα
ελληνόπουλα
παρακολουθούσαν
στο
τσέχικο σχολείο το πρόγραμμα των
μαθημάτων του και παράλληλα στις
ελεύθερες ώρες διδάσκονταν τα ελληνικά
μαθήματα: μητρική γλώσσα, μυθολογία,
πατριδογνωσία,
γεωγραφία,
ιστορία
της αρχαίας και νεότερης Ελλάδας. Τα
αποτελέσματα των ελληνικών μαθημάτων
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στην αρχή ήταν καλά και η δουλειά
γενικότερα εύκολη, μολονότι δεν υπήρχαν
επαγγελματίες δάσκαλοι. Τα παιδιά
χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους
ομιλία την ελληνική γλώσσα, στο σπίτι
γινόταν το ίδιο. Με την παρέλευση, όμως,
του χρόνου το τσέχικο σχολείο, το τσεχικό
περιβάλλον άρχισαν να δυσκολεύουν
την κατάσταση. Τη δυσκόλεψε δε ακόμα
πιο πολύ το γεγονός, ότι ενώ στα πρώτα
χρόνια τα ελληνικά μαθήματα θεωρούνταν
υποχρεωτικά για τα ελληνόπουλα, και
ο βαθμός τους συνυπολογίζονταν στη
γενική βαθμολογία, πράγμα που ωθούσε
τα παιδιά στην ανελλιπή φοίτησή τους στα
ελληνικά μαθήματα, αργότερα έπαυσαν
να είναι υποχρεωτικά και σαν προαιρετικά
εξαρτιόνταν πια από την καλή θέληση του
παιδιού, την προτροπή του γονιού και την
ικανότητα του δασκάλου να προσελκύει τα
παιδιά στα ελληνικά μαθήματα. Ο ρόλος
της οικογένειας που υπέβαλε στο σπίτι
την ελληνική γλώσσα και των δασκάλων
γενικά, ήταν αποφασιστικός για την καλή
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και για
την ελληνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Η πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών
και των δασκάλων ανταποκρίθηκαν στο
ρόλο αυτό.
Δίδαξαν στα σχολεία οι επαγγελματίες
δάσκαλοι: Φάνης Δουμάς, Λυσίμαχος
Παπαδόπουλος, Κώστας Μεταλλίδης,
Αλέκος
Χατζητάσκος,
Γεώργιος
Γυμνόπουλος, Δημήτριος Γκότζος,
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Γιάννης
Ζαχαριάδης, Δημήτριος Μιχαηλίδης,
Σωκράτης
Λαζαρίδης,
Σάββας
Καχριμανίδης,
Χρήστος
Λάκας,
Φιλόθεος
Ορφανίδης,
Κυριάκος
Μουρατίδης κ.α.
Με γυμνασιακές γνώσεις και άλλες σπουδές
οι: Αλέκος Παπαϊωάννου, Νίκος
Τζαμαλούκας, Παρθένα Αυγετίδου,
Κώστας Παππάς, Γιάννης Σπυρόπουλος,
Γιάννης
Πουγουνάδης,
Γιάννης
Ερυθρόπουλος, Ματθαίος Τσανακλίδης,
Στέφανος
Συμηχανίδης,
Σουλτάνα
Αμπελλά κ.α. (Από το βιβλίο του
Λυσίμαχου Π. «ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ»,
Πράγα 1999 για τα σχολεία των παροικιών.
Οι φωτογραφίες είναι από την συλλογή της
Τασούλας Ζησάκη-Healey)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΤΗ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950:
(οι φωτογραφίες είναι από προσωπικά αρχεία στη συλλογή της Τ. Ζ. Η)

1950, Παιδικός Σταθμός Frystand…

Επαγγελματίες δάσκαλοι
Παπαδόπουλος Λυσίμαχος, Καστοριάς, Πρόεδρος της ΕΒΟΠ
Μιχαηλίδης Μήτσος, Νότια
Καχριμανίδης Σάββας, Νότια, Πέλλας
Παπαβασιλείου Βασίλης, Σέρρες
Σούλης Παύλος, Σουφλί, Έβρου
Δούμας Φάνης, καθηγητής, Γιάννενα
Γυμνόπουλος Γιώργος (Κόζακα), Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς
Μουρατίδης Κλήμης, Μεταμόρφωση, Κιλκίς
Βασιλειάδης Αλέκος, Πετράδες, Κιλκίς
Λαζαρίδης Σωκράτης, Αντιγόνεια, Κιλκίς
Βασιλειάδης Αλέκος, Πετράδες, Κιλκίς
Παπάζογλου Χρήστος
Γεωργιάδης Γιώργης
Αμπελλάς Μενέλαος, Χαλκιδική
Μεταλλίδης Κώστας, Κομοτηνή
Ιωαννίδης Γιώργης, Καρατζόβα
Χατζητάσκος Αλέκος, Πύργος, Πτολεμαΐδας
Μανζούφας Ζήσης, Καστοριάς
Νούτσος Μήτσος, Ήπειρος
Ζαχαριάδης Γιάννης και άλλοι…
Δάσκαλοι με γυμνασιακές γνώσεις:
(Foto Frystand, 1950)
Αυγητίδου Παρθένα, Ν. Καύκασος Φλώρινας
Λάκκας Χρήστος, Ήπειρος
Βαμβακάκης Κώστας, Θοδωράκια, Κιλκίς
Μπαχτσεβανίδης Γιώργος, Έβρος
Καραμούζης Μήτσος, Χαλκιδική
Γιώσης Χρυσόστομος, Βράχος, Κοζάνη
Λαδάς Κυριακός
Καρύδης Αριστείδης, Κρυόβρυση, Πτολεμαΐδας
Χατζόπουλος Βασίλης, Θεσσαλία
Χατζοπούλου Δέσποινα, Βόλος
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Ερυθρόπουλος Γιάννης, Καρατζόβα
Σκοτίδας Νίκος-Νυχτερίδας
Χατζητάσκου Όλγα, Καστοριά
Παπαβασιλείου Ευθυμία, Νότια Πέλλας
Ηρακλής, Καστοριά
Σαμαρτζίδου Βασιλική, Καστοριά
Φραγγουζίδης Κυριακός, Γερακαριό, Κιλκίς
Φραγγουζίδου Κίτσα, Γερακαριό, Κιλκίς
Ιγνατιάδου Ελένη, Σέρρες
Χρυσάφης Αντώνης, μουσικός, Αθήνα
Γιαννακάκης Ηλίας, Αίγυπτος
Γιαννακάκη Ζήνα, Μεταμόρφωση, Κιλκίς
Γιαννουλίδου Κασιανή, Αντιγόνεια, Κιλκίς
Κωνσταντίνου Ντίνος, Κύπρος
Φιλόθεος Ορφανίδης, Κύπρος
Μάλλιος Περικλής, Καστοριά
Παπαλαζάρου Χρήστος, Φλώρινα
Περικλής, Καστοριά με κομμένο πόδι
Βασιλική, Καστοριά
Δάσκαλοι με γυμνασιακές γνώσεις που
τοποθετήθηκαν σε τεχνικές σχολές εκ μέρους της
ΕΠΟΝ:
Τορνικίδης Γιάννης-Ρήγας, Μελίκι, Φλώρινας
Κερεμίδης Χάρης, Π. Γυναικόκαστρο, Κιλκίς
Κεσίδου Παρθενόπη, Π. Γυναικόκαστρο, Κιλκίς
Κοσμίδης Δήμος, Κιλκίς
Φούλίδης Μιχάλης, Κορομηλιά Καστοριάς
Κοζινάκης Ντίνος, Καστοριά
Πλούτσης Χάρης, Αθήνα
Τσεκούρας Χρήστος
Παγωνάρης Γιάννης, Καστοριά
Γυμνόπουλος Γεράσιμος, Φλώρινα
Παυλίδης Γρηγόρης, Ποντοκερασιά, Κιλκίς
Βαρελά Μαρίκα, Λαγγαδιά
Γουσουπούλου Ζαχάρω
Ευγενιάδης Γιώργος, Σφενδάμη, Κατερίνης
Παυλίδου Μαρίκα, Μ. Βρύση, Κιλκίς
Κάλτσος Γεώργιος, Καστοριά
Σαμαρτζίδης Δημήτρης και άλλοι

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
«ΘΥΕΛΛΑ» (ΜΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ), Η ΠΡΩΤΑΝΤΑΡΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
(https://atexnos.gr), γράφει ο Οικοδόμος

Α

νάμεσα στις χιλιάδες γυναίκες και
άντρες που υπηρέτησαν υψηλά
ιδανικά και πολέμησαν στην Εθνική
Αντίσταση, κάποια πρόσωπα ξεχώρισαν
και έγιναν σύμβολα του αγώνα του λαού
μας και τα ονόματά τους αναγράφονται
στα κεφάλαια της Ιστορίας που διαβάζουν
οι νεότερες γενιές. Το γεγονός αυτό δεν
το επεδίωξαν, βέβαια, οι ίδιοι (έζησαν και
έδρασαν ηρωικά, όχι για να ξεχωρίσουν
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από τους συναγωνιστές τους αλλά
εκτελώντας το χρέος τους απέναντι στο
λαό και τη συνείδησή τους), ούτε μειώνει
την προσφορά των χιλιάδων ηρώων της
Αντίστασης που ο πολύς κόσμος δεν θα
μάθει ποτέ τα ονόματά τους. Μια τέτοια
περίπτωση ανάμεσα στις γυναίκες της
Εθνικής μας Αντίστασης που έδωσαν τη
ζωή τους για τη λευτεριά και την κοινωνική
προκοπή, αποτελεί η Μένη Παπαηλιού –

Ψυχράμη που, με το αντάρτικο ψευδώνυμο
«Θύελλα», η δράση της πέρασε στο λαϊκό
θρύλο. (Οι φωτογραφίες είναι του Κώστα
Κουβαρά του 1944)
Η Θύελλα, πρωταντάρτισσα της 13ης
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, ήταν στο
Τάγμα Θανάτου με λοχαγό τον Ντίνο
Γιαννόπουλο και τον καπετάν Φώτη
Παρνασιώτη, ενώ πολέμησε και στο
πλευρό του Άρη Βελουχιώτη. Έλαβε
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μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοπόταμου, σε μάχες στην Ευρυτανία,
τα Άγραφα και αλλού. Δεν ήξερε τι πάει
να πει φόβος και είχε αποχτήσει όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά που έκαναν τους
αντάρτες του ΕΛΑΣ να ξεχωρίζουν. Η
κόρη της Κική Σιμιτοπούλου σημειώνει:
Η Θύελλα «δεν δίσταζε να κουβαλά, να
μεταφέρει τραυματίες σε ασφαλή μέρη
αψηφώντας τους κινδύνους για τη ζωή της.
Σε μια μάχη είχε μεταφέρει στους ώμους
της, την ίδια μέρα, 24 τραυματίες. Πάντα
με το χαμόγελο, καβάλα στο άλογό της
ήταν σε διαρκή δράση, ένα πραγματικό
παλικάρι που πάντα τολμούσε και έτσι
της έδωσαν το όνομα «Θύελλα». Τον
Δεκέμβρη του 1944, όταν κατέβηκε η
μεραρχία της στη Φυλή Αττικής για τη
«μάχη της Ομόνοιας», στη «Θύελλα»
δόθηκε 24ωρη άδεια για νάρθει να δει
τα τρία παιδιά της. Ήρθε, μας είδε, μας
αποχαιρέτησε. Εκείνη έφυγε για πάντα
μακριά μας. Μα ξέρουμε πολύ καλά πως
δεν μας εγκατέλειψε. Μεγάλη η περηφάνια
μας για σένα.» Η Θύελλα έδωσε τη ζωή
της για την Αντίσταση.
Στα λίγα που γνωρίζουμε για τη Θύελλα
έρχεται να προστεθεί η μαρτυρία του
Κώστα Κουβαρά, αξιωματικού του
στρατού των ΗΠΑ, απεσταλμένου της
υπηρεσίας πληροφοριών OSS στο βουνό
(περισσότερα παρακάτω). Ο Κ. Κουβαράς
θα γνωρίσει τη Θύελλα στα πλαίσια της
αποστολής του και θα προσπαθήσει να
συνδεθεί ερωτικά μαζί της, παραβλέποντας
τους αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας του
λαϊκού στρατού. Η Θύελλα θα αρνηθεί με
αποφασιστικότητα και θα τον βάλει στη
θέση του. Σύμφωνα με τον Κ. Κουβαρά
θα ακολουθήσουν αρκετές συναντήσεις
στις οποίες η Θύελλα θα του διηγηθεί την
ζωή της στο διάστημα μέχρι να καταταγεί
στον ΕΛΑΣ.
Για την πειθαρχία και τις σχέσεις των
δύο φύλων στον ΕΛΑΣ
«Η πειθαρχία ανάμεσα στους αντάρτες
είναι θαυμάσια. Για πρώτη φορά στην
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ιστορία του ελληνικού στρατού η
πειθαρχία είναι ζήτημα συνείδησης! Όταν
οι αντάρτες μπαίνουν σ’ ένα χωριό δε
ζητάνε τίποτε και δεν αρπάζουν τίποτε.
Δεν αγγίζουν ούτε φρούτα από τα δέντρα.
Πρόβλημα γυναίκας δεν υπάρχει επίσης
σε τούτο το στρατό! Ο βιασμός και η
κλεψιά τιμωρούνται με θάνατο, αλλά
ελάχιστες είναι οι ευκαιρίες για τέτοια
τιμωρία, γιατί οι αντάρτες καταλαβαίνουν
πως οφείλουν να υπομένουν τα πάντα για
χάρη του μεγάλου αγώνα. Υπάρχει μια
αξιοθαύμαστη προθυμία για δράση από
μέρους των νεαρότερων ανταρτών. Θα
’λεγε κανείς ότι υπάρχει μια άμιλλα μεταξύ
τους.
Όλη αυτή η καλή συμπεριφορά είναι φυσικά
το αποτέλεσμα της διαφωτιστικής δουλειάς
από τα πάνω, της τέλειας οργάνωσης
που υπάρχει στην κάθε μονάδα, καθώς
επίσης της εθελοντικής προσχώρησης στο
αντάρτικο και των υψηλών ιδανικών που
εμπνέουν στους μαχητές του. Ο καθένας
που γίνεται αντάρτης ξέρει με ακρίβεια
γιατί το έκανε και είναι πολύ σοβαρός στο
χρέος που ανέλαβε. Οι τυχοδιώκτες και οι
χαραμοφάηδες δε διαλέγουν συνήθως μια
τόσο δύσκολη ζωή.»
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα
Κουβαρά «OSS: Με την κεντρική του
ΕΑΜ»).
Μέσα από τη μαρτυρία του Κ. Κουβαρά,
που παρουσιάζουμε σήμερα, εκτός από
τα βιογραφικά στοιχεία της Θύελλας,
καταδεικνύεται με τη μορφή του «πριν»
και του «μετά» η ποιοτική διαφορά στη
ζωή των γυναικών (στην προκείμενη
περίπτωση) που ενστερνίστηκαν τα ιδανικά
της ΕΑΜικής Αντίστασης και πήραν
μέρος σ’ αυτή. Η ζωή τους απόχτησε το
νόημα που δεν είχε και, στην πλειονότητά
τους, αγνοούσαν την ύπαρξή του.
Εντασσόμενες στην ΕΑΜική Αντίσταση
και πολεμώντας για τη λευτεριά, αλλά
και για μια άλλη Ελλάδα, οι γυναίκες
κατάφερναν να χειραφετηθούν από τα
δεσμά της παλιάς κοινωνίας που τις ήθελε
διπλά καταπιεσμένες (από το σύστημα
της οικονομικής εκμετάλλευσης και από
τον άντρα) και στις ελεύθερες περιοχές
καταχτούσαν για πρώτη φορά δικαιώματα
και την ισοτιμία. Παράλληλα, μέσα από τη
μαρτυρία του Κ. Κουβαρά, ξεπηδά η ηθική
υπεροχή των ανταρτών και ανταρτισσών
του ΕΛΑΣ, που υπεράσπιζαν ιδανικά και
αξίες με αυταπάρνηση και αναπτυγμένο
το αίσθημα της προσφοράς και της
θυσίας χωρίς να υπολογίζουν «κόστος»,
διαμορφώνοντας στη συνείδησή τους

(χωρίς να το γνωρίζουν εκείνη την περίοδο)
το μεγαλείο που θα εκφραστεί γιγαντωμένο
στα χρόνια της ηρωικής εποποιίας του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στη
σύγκρουση που θα ακολουθήσει με το
αστικό πολιτικό σύστημα και τον σύμμαχό
του αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό.
Το κείμενο του Κώστα Κουβαρά για τη
Θύελλα που παρουσιάζουμε δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό ΑΝΤΙ τον Σεπτέμβρη
του 1976 (από όπου η μεταγραφή) και
περιλαμβάνεται στο βιβλίο του. Γράφτηκε
στις αρχές του 1945, δηλαδή λίγους μήνες
μετά τη γνωριμία του με τη Θύελλα. Οι
φωτογραφίες της ανάρτησης είναι επίσης
του Κώστα Κουβαρά και δημοσιεύτηκαν
στο ίδιο τεύχος του ΑΝΤΙ. Όμως πριν
προχωρήσουμε στη μαρτυρία ας δούμε
πρώτα μερικά επιπλέον στοιχεία για τον
συντάκτη της.
Ο Κώστας Κουβαράς (1911-1979)
ήταν Αμερικανός αξιωματικός ελληνικής
καταγωγής. Με το ψευδώνυμο «Οδυσσέας»
ήταν επικεφαλής της αμερικανικής
αποστολής ΠΕΡΙΚΛΗΣ που συνδέθηκε
με την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ,

από τα τέλη του Απρίλη 1944 μέχρι
την απελευθέρωση, ενώ παρέμεινε στην
Ελλάδα για εννιά μήνες και μετά την
απελευθέρωση. Ανήκε στο λεγόμενο Labour Desc, ένα παρακλάδι της μοναδικής
εκείνη την εποχή αμερικανικής υπηρεσίας
πληροφοριών OSS (Ofﬁce of Strategic Services), που ήταν επιφορτισμένο
με τη σύνδεση και παρακολούθηση των
ευρωπαϊκών κινημάτων αντίστασης με
ευρύτερη λαϊκή βάση. Σε αυτή την υπηρεσία
(το αρχηγείο ήταν εγκατεστημένο στο
Κάιρο) έστελνε απευθείας τις εκθέσεις του
ο Κ. Κουβαράς.
Ο Κ. Κουβαράς ήταν ανιψιός του
στοχαστή, αγωνιστή δημοσιογράφου
και ποιητή Νίκου Καρβούνη (1880-
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1947) στιχουργού μεταξύ άλλων και
του αντάρτικου ύμνου «Στ’ άρματα, στ’
άρματα» (Βροντάει ο Όλυμπος), τον οποίο
συνάντησε στο βουνό.
Τον Οκτώβρη του 1944 μπαίνει με την
Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ στην
απελευθερωμένη Αθήνα, συνδέεται με την
ανώτερη αμερικανική αποστολή και γίνεται
αυτόπτης μάρτυρας των Δεκεμβριανών και
της τρομοκρατίας ενάντια στο ΕΑΜικό
κίνημα, γεγονότα τα οποία αναφέρει
λεπτομερώς στις εκθέσεις του προς την
υπηρεσία του.
Τι προκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο
«Την εποχή που βρισκόμουν στο Βουνό,
πίστευα — και δε νομίζω πως είχα
λαθέψει— ότι η πολιτική του ΕΑΜ
ήταν να δεχτεί, μετά την Απελευθέρωση,
την ετυμηγορία του λαού, και ότι η
ηγεσία του ΕΑΜ είχε την πεποίθηση
ότι ο ελληνικός λαός θα τη δικαίωνε. Το
συμπέρασμά μου ήταν ότι η πλειοψηφία
των Ελλήνων αγαπούσε και υποστήριζε
το ΕΑΜ κι ότι, επιπλέον, το ΕΑΜ είχε
κάθε λόγο και δικαίωμα να προσδοκά
ότι αυτό θα αναλάμβανε μεταπολεμικά
τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο κάτωκάτω, ποιο δικαίωμα είχαν οι Βρετανοί
να διευθύνουν τις υποθέσεις της Ελλάδας;
Έβλεπα όμως, παράλληλα, την αντίδραση
να δυναμώνει, τα παλιά κόμματα να
κινούνται, τελικά, για την ανακατάληψη
της εξουσίας.
Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ διέπραξαν το
μεγάλο σφάλμα να πιστέψουν ότι με τη
δύναμη που διέθεταν μέσα στο λαό, θα
ήταν ακατανίκητα. Δε λογάριασαν πως
είχαν να παλέψουν με λύκους κι αλεπούδες.
Όταν τα πράγματα φτάσανε στο αδιέξοδο,
οι Βρετανοί και η Δεξιά δε δίστασαν να
προκαλέσουν τον εμφύλιο πόλεμο για
να επιβάλουν τη θέλησή τους. Έχυσαν
άφθονο το αίμα του ελληνικού λαού κι
έτσι δίχασαν το έθνος. Το επόμενο βήμα
ήταν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα
προπαγάνδας για να κερδίσουν με το
μέρος τους τους ταλαντευόμενους. Με τον
τρόπο αυτό στήθηκε το Κράτος και το
παρακράτος της Δεξιάς που κατόρθωσε
να διευθύνει τις τύχες της Ελλάδας τα
επόμενα τριάντα χρόνια. Η τρομοκρατία
της Δεξιάς άρχισε αμέσως μετά τα
Δεκεμβριανά.»
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα
Κουβαρά «OSS: Με την κεντρική του
ΕΑΜ»).
Ανακαλείται στις ΗΠΑ τον Ιούνη του
1945 και αποστρατεύεται. Στη συνέχεια
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δραστηριοποιείται πολιτικά εκφράζοντας
την αλληλεγγύη του στον δοκιμαζόμενο
ελληνικό λαό. Τον Μάρτη του 1947
καταθέτει στην επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας
για τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα,
αποκαλύπτοντας με ντοκουμέντα τη
συνεργασία του Ναπ. Ζέρβα (ΕΔΕΣ) με
τους Γερμανούς. Διώκεται από το καθεστώς
Μακάρθι («μαύρη λίστα») με επιπτώσεις
στην επιστημονική-επαγγελματική του
πορεία.
Ο Κώστας Κουβαράς βαθιά δημοκράτης
αναλαμβάνει
στις
ΗΠΑ
ενεργό
αντιδικτατορική δράση ενάντια στη χούντα
των συνταγματαρχών (1967), ενισχύοντας
τις αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα
και εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη
και στήριξή του υπέρ του δοκιμαζόμενου
κυπριακού λαού.
Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από
δημοσιεύματά του στον τύπο και από το
βιβλίο του «OSS: Με την κεντρική του
ΕΑΜ» (μετάφραση: Γιάννης Κρητικός,
εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1976) όπου,
σε μορφή ημερολογίου, καταθέτει την
μαρτυρία του για την Αντίσταση.
Η μαρτυρία του Κώστα Κουβαρά:
Θύελλα, η πρωταντάρτισσα της
Ρούμελης
Αντάρτισσες είδαμε για πρώτη φορά στο
Καρπενήσι, ένα μήνα μετά την είσοδό
μας στην Ελλάδα. Ντυμένες σαν άντρες
πολεμιστές, με σοβαρά πρόσωπα, αυτές
οι κοπέλες μοιραζόντουσαν ίσα με τους

άντρες τη σκληρή αντάρτικη ζωή. Οι
αντάρτες τις σεβόντουσαν από κάθε
άποψη γιατί μερικές απ’ αυτές τις γυναίκες
είχαν ήδη αποδείξει την αξία τους στη
μάχη. Όταν φτάσαμε στο Καρπενήσι τον
Μάη του 1944, οργανωνότανε μόλις μια
γυναικεία μονάδα σαν μέρος της XIII
Αντάρτικης Μεραρχίας. Οι περισσότερες

κοπέλες ήταν καινούργιες στο αντάρτικο,
αλλά ανάμεσά τους υπήρχανε μερικές που
ανήκανε σε αντάρτικες μονάδες αρκετό
διάστημα. Δεν χρειαζότανε να τις ξέρεις
για να ξεχωρίσεις αυτές τις «βετεράνες».
Το παρουσιαστικό κι η συμπεριφορά
τους ήταν πολύ διαφορετική απ’ αυτή
των νεοφερμένων. Είχαν αυτοπεποίθηση.
Δρούσαν σαν ώριμοι μαχητές με όλη την
έννοια της λέξης. Μια απ’ τις κοπέλες
τράβηξε την προσοχή μου και σε λίγο
ρώτησα τον αντάρτη συνοδό μας γι’ αυτήν.
Το όνομά της ήταν Θύελλα! Ψευδώνυμο
φυσικά. Το πραγματικό της όνομα δεν
ήταν γνωστό στο συνοδό μας. Έπειτα,
έμαθα μέρος της ιστορίας της. Δυο χρόνια
τώρα, είπε ο συνοδός μας, η Θύελλα
έπαιρνε μέρος σ’ όλες τις αντάρτικες
εκστρατείες μαζί με τους άντρες.
Στην αρχή ήταν η μόνη κοπέλα, μετά
ήλθε και μια άλλη. Οι δυο αυτές κοπέλες
συμπεριφερόντουσαν και πολεμούσαν σαν
άντρες και οι υπόλοιποι αντάρτες τους
φερόντουσαν σαν ίσοι. «Τις σεβόμαστε
σαν αδελφές μας», είπε ο Παύλος. Ποτέ
δεν γεννήθηκε κανένα ζήτημα στη μονάδα,
παρόλο που οι κοπέλες ζούσαν και καμιά
φορά ακόμα κοιμόντουσαν στο ίδιο
δωμάτιο με τους άντρες.
Γνωρίστηκα με τη Θύελλα λίγο καιρό
μετά απ’ αυτό και οι δυο μας γίναμε καλοί
φίλοι. Μια μέρα, αφού πήρα φωτογραφίες
της μονάδας της, πήγαμε ένα περίπατο
λίγο έξω από την πόλη. Εκεί, κάτω απ’ τη
σκιά ενός μεγάλου πεύκου, και μπροστά
σε μια συναρπαστική θέα από ψηλά βουνά,
μικρές κοιλάδες και βαθιές χαράδρες,
έγινα ρομαντικός, προσπάθησα να τη δω
σα γυναίκα.
Η ηθική στους μαχητές της Αντίστασης
ήταν αυστηρή και ήξερα ότι θα γινότανε
σοβαρό θέμα, αν μαθευότανε η αδυναμία
μου για το άλλο φύλο. Παρόλο που
ανήκαμε σε ξένη αποστολή, και η θέση
μας ήταν διαφορετική από των υπολοίπων
ανταρτών, για τέτοιο παραστράτημα
δεν θα ήταν εύκολο ν’ απαλλαγεί κανείς!
Μόλις πριν λίγες μέρες, ένας απ’ τους
ηγέτες του ΕΑΜ που μας εγκατέστησε
στο όμορφο σπίτι μιας χήρας με μια
κόρη, μας προειδοποίησε: «Υπάρχει μια
όμορφη κοπέλα στο σπίτι αυτό, κοιτάχτε
να μη γίνει κανένα θέμα. Είμαστε ιδιαίτερα
προσεχτικοί σε τέτοια ζητήματα εδώ!».
Η Θύελλα παρόλα αυτά ήταν μια
ελκυστική κοπέλα και καθώς αφήσαμε την
Αίγυπτο τέσσερις μήνες ήδη, δεν είχαμε
δει γυναίκα ούτε από μακριά· έτσι, αυτή
τη ρομαντική στιγμή, τα ξέχασα όλα και
θέλησα να τη φιλήσω!
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Η έκφραση που πήραν τα μάτια της
ήταν κάτι απίστευτο και που θα θυμάμαι
για πάντα. Έμεινε εμβρόντητη! Για μια
στιγμή έμοιαζε σαν το μοναχικό ζαρκάδι
που καταλαβαίνει τον κίνδυνο δίπλα
του. Όμως το «όχι» της ήταν εμφατικό
κι αμέσως συγκεντρώθηκε κι είπε με
σταθερό τόνο: «Δεν υπάρχει καιρός για
έρωτες, συναγωνιστή. Έχουμε ένα μεγάλο
καθήκον μπροστά μας και δεν πρέπει να
πισωδρομήσουμε!».
Ένα χαμόγελο θαυμασμού, ανάμικτου με
δυσπιστία, πρέπει να φάνηκε στα χείλη
μου γιατί έσπευσε να προσθέσει: «Μη με
παρεξηγείς, συναγωνιστή Οδυσσέα. Δεν
είμαι απ’ αυτές τις ηθικές και κάνω έτσι.
Πριν να πάω στο αντάρτικο του ΕΛΑΣ
ζούσα με τον άντρα μου και τα δυο μου
παιδιά κι είχα κι ερωμένο. Άλλαξα όμως
από τότε!».
Είτε μου άρεσε είτε όχι, η φιλία μου με τη
Θύελλα ήταν γραφτό να μείνει πλατωνική.
Προσπάθησα να της εξηγήσω τη θεωρία
για «λίγο δουλειά και λίγο παιχνίδι», αλλά κι
αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Ήταν σοβαρή
κι αποφασισμένη για το σκοπό που είχε
βάλει και δεν μπορούσα να μη θαυμάσω
το χαρακτήρα της. Εξ άλλου ήταν ένας
πραγματικά ενδιαφέρων άνθρωπος και
κάθε που βλεπόμαστε, την κατάφερνα να
μου λέει και λίγο από την ιστορία της ζωής
της, ώσπου ήρθε καιρός και δεν υπήρχε
τίποτε περισσότερο να μου πει.
Η Θύελλα ήταν από εργατική οικογένεια
και είχε ζήσει την περισσότερη ζωή της
στην Αθήνα. Εκεί πήγε και στο σχολείο
μέχρι το Γυμνάσιο. Παντρεύτηκε μετά
και σε μικρή ηλικία, μ’ έναν άντρα που δεν
αγαπούσε, αλλά που κατάφερε να ζήσει
μαζί του ήσυχα για πολλά χρόνια. Τα
ενδιαφέροντά της εκείνη την εποχή ήταν
σαν και των περισσότερων άλλων γυναικών:
η διασκέδαση. Ο άντρας της προσπαθούσε
να της δώσει ό,τι μπορούσε με το μικρό
μισθό ενός κατώτερου αξιωματικού της
Χωροφυλακής. Έπειτα ήρθε η Κατοχή κι
η ζωή δυσκόλεψε πολύ περισσότερο.
Κατά τη διάρκεια της πείνας του 1941,
η οικογένειά της υπόφερε ανείπωτες
στερήσεις. Ευτυχώς όμως, ο άντρας της
μετατέθηκε σε μια μικρή πόλη έξω από
την Αθήνα σαν τοπικός αρχηγός της
Χωροφυλακής, κι εκείνη τη στιγμή, το
πρόβλημα διατροφής της οικογένειάς της
μετριάστηκε. Σ’ αυτή την πόλη η ανήσυχη
φύση της Θύελλας φάνηκε για πρώτη
φορά. Στην απουσία άλλων ενδιαφερόντων
για πιο συναρπαστική ζωή, απόχτησε
ενδιαφέρον στον πατριωτισμό και το
Κίνημα της Αντίστασης.
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Η μικρή πόλη ήταν πέρασμα που οδηγούσε
από την Αθήνα προς τ’ αντάρτικα λημέρια,
στα βουνά, και χρησιμοποιούταν συχνά
από τους αγγελιαφόρους και για να
περνούν τους νεοσύλλεκτους προς τα
βουνά. Στην αρχή η Θύελλα έδινε τροφή
σ’ αυτούς που περνούσαν· έπειτα έγινε
αγγελιαφόρος — σύνδεσμος ανάμεσα στα
χωριά της περιφέρειας. Εκείνο τον καιρό
απόκτησε κι ερωμένο, έναν οργανωμένο
στην Αντίσταση.
Η Θύελλα κατάφερνε να κρύβει το
ερωτικό της μπλέξιμο από τον άντρα της,
προφασιζόμενη πάντα την Αντίσταση.
Όμως, ούτε αυτό άρεσε στον άντρα της.
Οι αντάρτες μπορεί να είναι εντάξει,
σκεφτότανε, αλλά τι θα πάθαινε ο ίδιος
αν μαθευότανε ότι η γυναίκα του ήταν
ανακατεμένη μαζί τους; Εξάλλου, είχε
οδηγίες από τους ανωτέρους του να
καταδιώκει το παράνομο κίνημα. Μέχρι
τότε η Θύελλα δούλευε για το δεξιό
κίνημα του Ναπολέοντα Ζέρβα. Εκτός
από τις συγκινήσεις, η υπόθεση είχε και
λίγα χρήματα, που εισπράττανε από το
κίνημα οι άνθρωποι που προσφέρανε τις
υπηρεσίες τους σ’ αυτό, κι αυτό στην αρχή
άρεσε στη Θύελλα. Έπειτα, μια ωραία
ημέρα ήλθε σ’ επαφή με το αριστερό
κίνημα. Μια γειτονοπούλα τής ζήτησε να
βοηθήσει και τους αντάρτες του ΕΛΑΣ.
«Σα γυναίκα του αρχηγού της αστυνομίας,
είναι καθήκον σου να βοηθήσεις», της
είπε. Για ένα διάστημα, έτσι, η Θύελλα
βοηθούσε και τους δεξιούς και τους
αριστερούς. Εκείνη την εποχή δεν είχε
αρχίσει ακόμα η ένοπλη σύγκρουση των
δύο κινημάτων, και της Θύελλας της άρεσε
η ιδέα πως ήταν ο μόνος φιλικός κρίκος
ανάμεσα σε ιδεολογικούς αντίπαλους.
Η περίοδος της διπλής σύνδεσης δεν
κράτησε πολύ. Σύντομα άρχισε να
συμπαθεί περισσότερο τους αριστερούς.
«Ήταν καλύτεροι άνθρωποι», μου είπε.
«Οι άλλοι μιλούσαν για λεφτά όλη
την ώρα, και μετά από λίγο, αυτό μου
προξενούσε αηδία». Άρχισε να αισθάνεται
ότι ήταν λάθος να πληρώνεται κανείς για
πατριωτικές πράξεις κι η φτωχοντυμένη
ιδεολογία του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ μιλούσε
πιο έντονα στην καρδιά της. Όταν οι
καβγάδες με τον άντρα της γίνανε συχνοί
και ανυπόφοροι, τον άφησε κι ανέβηκε στα
βουνά. Εκεί, στην αρχή έγινε νοσοκόμα
και αργότερα συντάχτηκε με τους άντρες
μαχητές και έτσι απόχτησε τη διάκριση
της «Πρώτης Αντάρτισσας», της Ελλάδας.
Όταν πρωτοσυνάντησα εγώ τη Θύελλα,
ήταν ήδη φανατική στις ιδέες της. Τα
μαρξιστικά διδάγματα που είχε ακούσει κι

αφομοιώσει, είχαν βάλει μια νέα θρησκεία
στην καρδιά της που δεν υπήρχε ποτέ πριν.
Είχε αποκτήσει μια άκρα ηθική και μια
ξέφρενη επιθυμία να πολεμήσει γι’ αυτό
που πίστευε σωστό.
Στα εικοσιπέντε της η Θύελλα, ήταν
όμορφη, αλλά τα σκληρά χαρακτηριστικά
της προδίνανε τη δύσκολη ζωή που
περνούσε τα τελευταία χρόνια. Τα μαλλιά
της, μάλλον κοντά, τα κρεμούσε κοτσίδες
στο λαιμό της και τα έδενε όμορφα μ’ ένα
κομμάτι σπάγκο. Ζώντας με τους άντρες
για τόσο καιρό, απόκτησε τη συνήθεια να
θεωρεί τον εαυτό της σαν ένα απ’ αυτούς. Η
μόνη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτήν και τους
άντρες ήταν το καθαρό της πρόσωπο και
τα τακτοποιημένα ρούχα της. Φορούσε
πάντοτε στο κεφάλι της το συνηθισμένο
στρατιωτικό δίκοχο, με τα διακριτικά του
ΕΛΑΣ κεντημένα επάνω του. Ένα χακί
αμπέχονο, παντελόνι μπλε και βαριές
αρβύλες με καρφιά, αποτελούσαν το
ντύσιμό της, που συμπληρώνονταν από
το ιταλικό της ντουφέκι και τα φυσεκλίκια
σταυρωτά στο στήθος.
Η ιστορία του χοντρού μπλε παντελονιού,
το οποίο η Θύελλα δεν αποχωριζότανε
ποτέ, είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική.
Σε μια από τις συγκρούσεις μεταξύ του
ΕΛΑΣ και του Ζέρβα, η Θύελλα έπιασε
έναν συνταγματάρχη! Στον υπεροπτικό
στρατιωτικό δεν άρεσε καθόλου η ιδέα
ότι αιχμαλωτίστηκε από μια γυναίκα κι
έκφρασε τη οργή του γι’ αυτό. Αλλά η
Θύελλα δεν αστειευότανε και θύμωσε
ακόμα περισσότερο απ’ την αναίδεια του
αιχμαλώτου της. Έτσι λοιπόν, όπλισε το
ντουφέκι της, έτοιμο να πυροβολήσει, και
διάταξε το συνταγματάρχη να βγάλει το
παντελόνι του. Μια και δεν αστειευότανε,
ο συνταγματάρχης αναγκάστηκε να
συμμορφωθεί. Έπειτα, η Θύελλα έβγαλε
τη φούστα της και τον διάταξε να τη
φορέσει. Από τότε φορούσε πάντοτε το
λάφυρό της κι αρνιότανε να το ανταλλάξει
με οτιδήποτε άλλο. Όταν η γυναικεία
μονάδα πρωτοοργανώθηκε, ο επικεφαλής
αξιωματικός διάταξε τη Θύελλα να αλλάξει
το μπλε παντελόνι της μ’ ένα χακί, για
να είναι ομοιόμορφη με την υπόλοιπη
μονάδα. Αυτή αρνήθηκε να υπακούσει και
η υπόθεση οδηγήθηκε στο διοικητή της
μεραρχίας, που αποφάσισε ότι η Θύελλα
είχε με το σπαθί της κερδίσει το δικαίωμα
να είναι διαφορετική, στην περίπτωση του
μπλε παντελονιού!
Το Νοέμβρη (1944) η Θύελλα ήρθε στην
Αθήνα. Ήταν αυτό ένα είδος θριάμβου
γι’ αυτήν. Στους δρόμους της πόλης, οι
άνθρωποι μαζεύονταν γύρω της να τη
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θαυμάσουν και να τη ρωτήσουν πράγματα.
Φορούσε ακριβώς τα ίδια που είχε και στο
βουνό, με το μπλε παντελόνι, ντουφέκι,
φυσεκλίκια και τα ρέστα. Δυο μέρες μετά
την άφιξή της, ο στρατηγός Σκόμπυ
έβγαλε διαταγή κι απαγόρευε στους
αντάρτες να φέρουν όπλα μέσα στην πόλη.
Η Θύελλα έγινε έξω φρενών! «Φοβούνται
που μας βλέπουν οπλισμένους!» μου είπε.
Αλλά συμμορφώθηκε με τη διαταγή γιατί

το Αρχηγείο του ΕΛΑΣ είχε βγάλει,
κάτω από βρετανική πίεση, μια παρόμοια
διαταγή κι αυτό ήταν αρκετό για να
καλμάρει το θυμό της Θύελλας.
Τα Δεκεμβριανά ξέσπασαν, και δεν ξανάδα
τη Θύελλα ποτέ. Σήμερα μια γυναίκα,
μέλος του Κινήματος Αντίστασης, μου
είπε πως η Θύελλα σκοτώθηκε πολεμώντας
τους Άγγλους στους δρόμους της Αθήνας.
Έκλαψα το χαμό αυτής της γενναίας

κοπέλας, όχι τόσο γιατί ήρθε στην άνοιξη
της ζωής της, όσο γιατί ήρθε από τη
σφαίρα ενός πρώην συμμάχου κι όχι του
εχθρού που μισούσε τόσο πολύ.
Το να πεθάνει πολεμώντας, ήταν ένα
ταιριαστό τέλος γι’ αυτή τη μοντέρνα
Αμαζόνα!
6 του Μάρτη 1945

ΠΕΑΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Νίκος Πουρναράς / Οικοδόμος
Κ:Αρκετοί αναγνώστες του περιοδικού μας θέλουν να μάθουν το τι είναι η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Αναδημοσιεύουμε το άρθρο του Νίκου
Πουρναρά. (http://www.katiousa.gr) σχετικά με την ίδρυση και δράση της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Ευχαριστούμε την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το περιοδικό «Εθνική Αντίσταση», το οποίο παίρνουμε τακτικά στα γραφεία της ΕΚ
Πράγας.

Η

μεγαλειώδης Εαμική Αντίσταση την
περίοδο που η πατρίδα μας βρέθηκε
κάτω απ’ τη μπότα των χιτλερικών
καταχτητών, η τρίχρονη εποποιία του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας απέναντι
στη νέα Κατοχή που επέβαλλαν με φωτιά
και μολύβι Άγγλοι και ΗΠΑ, οι ανελέητοι
διωγμοί και οι πολύχρονοι κατατρεγμοί
που υπέστησαν οι αντιστασιακοί
αγωνιστές και τα υψηλά ιδανικά τους,
είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη του
λαού μας. Η λυσσαλέα διαστρέβλωση
και κατασυκοφάντηση, το ξαναγράψιμο
σήμερα της Ιστορίας, κατά πως βολεύει
την τάξη των εκμεταλλευτών, δεν
κατόρθωσαν ούτε θα κατορθώσουν να
σβήσουν ό,τι ανεξίτηλα γράφτηκε με το
αίμα χιλιάδων αγωνιστών του λαού, τις
παρακαταθήκες που άφησαν οι γενιές
της Αντίστασης στις επόμενες γενιές.
Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά η
ίδρυση, στις 15 του Ιούλη 1964, και
δράση της Πανελλήνιας Ένωσης
Αγωνιστών
Εθνικής
Αντίστασης
(ΠΕΑΕΑ και στη συνέχεια ΠΕΑΕΑΔΣΕ), τα παραρτήματά της ανά την
Ελλάδα, οι αντιστασιακοί που «έφυγαν»
στο πέρασμα του χρόνου, όσοι συνεχίζουν
όρθιοι στα σύγχρονα μετερίζια, και οι
απόγονοι που κρατάνε γερά τη σκυτάλη
του αγώνα.
«Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν άσπρισαν
δε μας τρομάζει η βαρυχειμωνιά…»
Στην ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και στα
παραρτήματά της δεν συναντιούνται
κάποιοι παροπλισμένοι απόμαχοι της
ζωής, για να θυμηθούν τα παλιά, να
αναπολήσουν τις ένδοξες εποχές και
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να κάνουν αφ’ υψηλού κριτική στις
νεότερες γενιές. Συμμετέχουν αγωνιστές
που δεν ξέρουν τι θα πει συμβιβασμός,
εγκατάλειψη του πεδίου της μάχης και
παράδοση των όπλων· αγωνιστές που
συνεχίζουν να πορεύονται περήφανα στα
κακοτράχαλα μονοπάτια των σύγχρονων
καιρών, να κρατάνε ζωντανά τα ιδανικά

οι αγωνιστές αντίκριζαν τις κάνες των
εκτελεστικών αποσπασμάτων, την αντοχή
και αλυγισιά στις κακουχίες της κρυψώνας,
των φυλακών, των τόπων εξορίας, τα
βασανιστήρια, το ανελέητο κυνηγητό, την
πείνα, την απλυσιά, τις σκληρές καιρικές
συνθήκες, τη φωτιά των ναπάλμ, τη φρίκη
της ίδιας της κόλασης.

και τα οράματα της ΕΑΜικής Αντίστασης
και του ΔΣΕ, να φυσάνε δυνατά «το μικρό
καρβουνάκι στη χόβολη της ελπίδας»
και με το παράδειγμά τους εμπνέουν και
εμψυχώνουν τους νεότερους.
Μόνο όποιος συμμετείχε έστω και μια φορά
σε εκδήλωση της ΠΕΑΕΑ –ΔΣΕ, μπορεί
να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, που
έχουμε εμείς οι νεότεροι, για το πνεύμα
προσφοράς και αυτοθυσίας, τον άφταστο
ηρωισμό, την «αποκοτιά» των νεολαίων
της Αντίστασης, στο βουνό και στην πόλη,
την αποφασιστικότητα, τη στωικότητα
και τη γαλήνη εκείνου που εκπληρώνει το
καθήκον του, χαρακτηριστικά με τα οποία

Η συνεισφορά της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ
στο να μη γίνει η Αντίσταση μουσειακό
έκθεμα και επετειακή «υποχρέωση»,
αλλά να αναδειχτούν και διαδοθούν τα
αληθινά μηνύματά της είναι τεράστια. Με
τη δράση των παραρτημάτων της κατά
νομούς συνέβαλε να μεταλαμπαδευτούν τα
ιδανικά και οι σκοποί του αντιστασιακού
κινήματος στους νεότερους, και να γίνουν
και δική τους υπόθεση.
Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ και στη
συνέχεια ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) ιδρύθηκε στις
15 του Ιούλη 1964.
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ΙΣΤΟΡΙΑ : «ΘΥΕΛΛΑ»
της ΕΣΣΔ και του σοσιαλιστικού
στρατοπέδου στη μεγάλη Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών και ταυτόχρονα τους
κινδύνους για νέους πολέμους που
σηκώνει ο αχαλίνωτος ανταγωνισμός των
εκμεταλλευτών και η άσβεστη δίψα τους
για κέρδη.

Σε κεντρικό επίπεδο η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ
έχει να επιδείξει πλούσια και πολύπλευρη
δράση, εντός και εκτός συνόρων. Δεν είναι
μόνο η διοργάνωση εκδηλώσεων τιμής
και μνήμης, η αποκάλυψη και ανάδειξη
μνημείων, οι επισκέψεις-προσκυνήματα σε
τόπους όπου ο ηρωισμός συναντήθηκε με
τη θυσία , η εκπροσώπηση της Οργάνωσης
σε άλλες εκδηλώσεις, η διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γιγάντιος
είναι ο αγώνας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ στη
διεκδίκηση των γερμανικών πολεμικών
αποζημιώσεων, με συνεχείς παρεμβάσεις
στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού, σε
συνεργασία με την ευρωκοινοβουλευτική
ομάδα του ΚΚΕ και την υποστήριξη της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιστασιακών
– Αντιφασιστών (FIR), την ώρα που οι
ελληνικές κυβερνήσεις και τα περισσότερα
κόμματα σφυρίζουν αδιάφορα στους
ρυθμούς του «ρεαλισμού» και του
«εφικτού».
Μεθοδική και ακούραστη είναι η
προσπάθεια για την ανάδειξη της αληθινής
ιστορίας της ΕΑΜική Αντίστασης, που
δεν διδάσκεται στα σχολεία, με μια σειρά
παρεμβάσεις μελών της, μεταξύ άλλων
και σε σχολεία (επέτειος 28 Οκτώβρη).
Η αποκάλυψη και καταπολέμηση των
φορέων του αντικομμουνισμού και της
δηλητηριώδους όσο και το δηλητήριο του
φασισμού θεωρίας των δύο άκρων, που
εξισώνει τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό
με το τέρας του φασισμού. Συνεχής
είναι η πάλη της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ κατά
του φασισμού που σηκώνει σήμερα ξανά
απειλητικά το αποκρουστικό βλέμμα
του, αλλά και κατά του συστήματος της
εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, που τον
γεννά και τον αξιοποιεί.

Ιούλη 1964, συνέβαλε αποφασιστικά στο
να μη σβήσει ό,τι γράφτηκε με το αίμα
χιλιάδων αγωνιστών του λαού, και να
μείνουν ζωντανές οι παρακαταθήκες που
άφησαν οι γενιές της Εαμικής Αντίστασης
και του ΔΣΕ στις νεότερες γενιές.
Η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ δεν σταματά
να καταγγέλλει τα ιμπεριαλιστικά
κέντρα ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ για την
υποστήριξη των ακροδεξιών – ναζιστών
σε πρώην σοσιαλιστικές χώρες, για
την καταστροφή στις ίδιες χώρες των
μνημείων της Αντιφασιστικής Νίκης και
του σοβιετικού Κόκκινου Στρατού και
την απαγόρευση ή περιορισμούς στη
δράση των κομμουνιστικών κομμάτων
και στη χρήση των τιμημένων συμβόλων
τους. Διοργανώνει διεθνείς συναντήσεις
και ημερίδες, που επισημαίνουν τους
κινδύνους από την άνοδο του φασισμού
στην Ευρώπη, αναδεικνύουν τη συμβολή

Η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ συμμετέχει σε διεθνή
συνέδρια, με ομιλίες και παρεμβάσεις,
και εκδηλώνει ενεργά (και υλικά) τη
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της στα
θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων,
στους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα
μας και στους λαούς που υποφέρουν από
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Στηρίζει
το Σπίτι του Αγωνιστή. Εκδίδει το
εξαιρετικό και με πλούσια ύλη περιοδικό
«Εθνική Αντίσταση» και το ξεχωριστό
χρονιάτικο θεματικό ημερολόγιό της.
Τα «χιονισμένα» κεφάλια των επιζώντων
αγωνιστών του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ,
της ΕΠΟΝ, του ΔΣΕ, της ΟΠΛΑ,
που με μπροστάρη και οργανωτή το
Κομμουνιστικό
Κόμμα
Ελλάδας,
προετοίμασαν και ατσάλωσαν τον λαό μας
να αντέξει, να αντεπιτεθεί και να συντρίψει
τη χιτλερική κατοχή και να λευτερωθεί,
για να «ταρακουνήσουν» στη συνέχεια
συθέμελα το σύστημα της εκμετάλλευσης,
ξεχωρίζουν ανάμεσα στα λάβαρα της
ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και στις κόκκινες σημαίες
που «δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό»,
στους σημερινούς αγώνες των εργαζομένων
ενάντια στα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα,
για δουλειά και δικαιώματα και σε κάθε
αγωνιστική διεκδίκηση του λαού μας.
Ο αγώνας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ για
το δυνάμωμα των παραρτημάτων και

Η ίδρυση της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, στις 15 του
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ανάπτυξη παραπέρα των δραστηριοτήτων
τους, κόντρα στις αντικειμενικές δυσκολίες
και τα βαλτά εμπόδια, για την προβολή
και εκλαΐκευση των ιδανικών και των
οραμάτων της ΕΑΜικής Αντίστασης και
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
δεν σταματά. Οι αντιστασιακοί και οι
απόγονοι, μαθημένοι στα δύσκολα, δεν το
βάζουν κάτω.
Οι νεότερες γενιές οφείλουμε να
αγκαλιάσουμε την υπόθεση της ΕΑΜικής
Αντίστασης και του ΔΣΕ, τα ιδανικά και
τα οράματα αυτών που έπεσαν για τη
ζωή, αυτών που «έφυγαν» όρθιοι κι όσων
συνεχίζουν. Στηρίζοντας και ενισχύοντας
υλικά, ηθικά, συν-αγωνιστικά τη λειτουργία
και τις δράσεις της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και
του Σπιτιού του Αγωνιστή, τιμάμε τους
νέους και τις νέες που πρόσφεραν τα
ολάνθιστα νιάτα τους θυσία στο βωμό της
λευτεριάς, για έναν καλύτερο κόσμο, τους

παππούδες, τους πατεράδες και τις μανάδες
που δε λογάριασαν πόνο, στερήσεις και
θυσίες για να μπορούμε σήμερα εμείς
να εκφραζόμαστε ελεύθερα και από πιο
στέρεες βάσεις να αντιπαλεύουμε το άδικο
και την εκμετάλλευση.
«Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις
έχουμε ζήσει ακόμα». Διαβάζουμε –
μελετάμε την ιστορία μας, διδασκόμαστε
από την πείρα που πηγάζει απ’ τους αγώνες
και τις θυσίες του λαού μας στα βάθη των
δεκαετιών, έχουμε «τα μάτια της ψυχής
μας
ανοιχτά»
στη
σύγχρονη
πραγματικότητα που μας καλεί να πάρουμε
θέση. Η θέση μας δεν μπορεί να είναι άλλη
από τις γραμμές του ταξικού λαϊκού
κινήματος, από τον δρόμο που περπάτησαν
οι γενιές της ΕΑΜικής Αντίστασης και του
ΔΣΕ, οι αγωνιστές της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. «Ο
δρόμος μας αρχινά από κει που ο δικός
σας τελειώνει».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
(1896-1962)
«ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΚΟΚΚΑΛΗΣ»

Γ

ιατρός που τίμησε την επιστήμη
του όσο λίγοι, πρωτοπόρος της
χειρουργικής,
μέγας
ανθρωπιστής,
ακούραστος λαϊκός αγωνιστής, αληθινός
κομμουνιστής,
μπαρουτοκαπνισμένος
επαναστάτης, υπηρέτησε το λαό και το
συνάνθρωπο μέχρι την τελευταία στιγμή
της ζωής του.
«Κλίνε για λίγο Ελλάδα το γόνυ και γύρε
τις σημαίες σου μεσίστιες. Ένα μεγάλο
παιδί Σου έπαψε να ζει. Και σεις που
δουλεύετε στις φάμπρικες ή στον κάμπο.
Και σεις που σκυμμένοι πάνω στα βιβλία
προσπαθείτε να γνωρίσετε τα μυστικά της
ζωής, σταματήστε μια στιγμή. Σήμερα
πέθανε ένας μεγάλος ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Έπαψε να χτυπά η καρδιά που έκλεισε μέσα
της, Εσένα Πατρίδα, όλους τους καημούς
και τους πόθους του βασανισμένου σου
λαού. Πέθανε ο Πέτρος Κόκκαλης. Ο
επιστήμονας, που και μακριά από τα
χώματά Σου Σε δόξαζε και Σε τιμούσε.
Ο αγωνιστής, που μέχρι την τελευταία του
πνοή πάλευε για τη Ζωή και την Ευτυχία.
Ενός λεπτού σιγή για τον Πέτρο Κόκκαλη
πού πέθανε».
Έτσι τον αποχαιρετούσε το περιοδικό
των πολιτικών προσφύγων «Πυρσός», που
τυπωνόταν στη Γερμανική Λαοκρατική
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Δημοκρατία, στις 15 του Γενάρη 1962.
Όταν η μεγάλη καρδιά του Πέτρου
Κόκκαλη, που μέχρι τότε «ανάσαινε»
για την επιστήμη και τον αγώνα για την
κοινωνική απελευθέρωση του ανθρώπου,
έπαψε να χτυπά.
Ο Πέτρος Κόκκαλης γεννήθηκε στη
Λιβαδειά στις 18 του Σεπτέμβρη 1896
και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο παππούς
του ήταν δημοδιδάσκαλος και ο πατέρας
του εκπαιδευτικός, διευθυντής Γυμνασίου.
Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της

Αθήνας, στο Βερολίνο (1913 – 1914)
και στην Ελβετία (1915 - 1919) απ’ όπου
πήρε το πτυχίο του και το διδακτορικό
του τίτλο. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε
στη Γερμανία, στο Μόναχο (19191928), όπου άσκησε το ιατρικό του
λειτούργημα ως βοηθός του διάσημου
Γερμανού Καθηγητή Ερνστ Φέρντιναντ
Σάουερμπρουχ .
Στα 1929 επιστρέφει στην Ελλάδα και
γίνεται υφηγητής της Χειρουργικής στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Αθήνας και το 1930 Διευθυντής της
Κλινικής Αθηνών, ενώ μέχρι το 1935
διευθύνει το νοσοκομείο «Ελπίς».
Το 1935 απέκτησε τον τίτλο του
Καθηγητή της Ιατρικής και ανέλαβε τη
Διεύθυνση της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής
του
Νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός»,
όπου και παρέμεινε μέχρι το 1940. Ως
Καθηγητής στην Έδρα της Χειρουργικής
Ανατομίας διεύθυνε ταυτόχρονα και την
Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του
Αρεταιείου Νοσοκομείου της Αθήνας.
Στα 1940, ο Καθηγητής της Χειρουργικής
Πέτρος Κόκκαλης βρίσκεται εθελοντής
στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, από τη θέση
του χειρουργού στα Χειρουργεία του
Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου. Η φασιστική
και ναζιστική κατοχή τον βρήκαν στις
γνωστές του θέσεις: στα νοσοκομεία,
στα αμφιθέατρα της διδασκαλίας, στις
αίθουσες των χειρουργείων.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ανήκε εξ ορισμού
στην αστική τάξη. Δεν ανήκε όμως σ’
αυτή η συνείδηση και η αξιοπρέπειά του,
ο πατριωτισμός του και η πίστη του στους
ανθρώπους και στις αξίες της επιστήμης
και του πολιτισμού. Γρήγορα θα στραφεί
στο λαό και στους αγώνες του. Ως
αποτέλεσμα της επιλογής του αυτής, στα
1942, απομακρύνεται απ’ όλες τις επιφανείς
θέσεις που είχε καταλάβει, εξακολουθεί
όμως να ασκεί ιδιωτικά την Ιατρική. Στα
1944 γίνεται μέλος του ΚΚΕ. Βγαίνει στο
βουνό, στην Ελεύθερη Ελλάδα, ως μέλος
της ΠΕΕΑ έως την Απελευθέρωση.
Η αστική άρχουσα τάξη δεν του συγχώρεσε
ποτέ την αλλαγή «στρατοπέδου». Μετά τη
Βάρκιζα διώκεται ανηλεώς. Το 1947, όντας
στέλεχος του ΚΚΕ, φεύγει στη Γαλλία
εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Επιστρέφει
σύντομα στα ελεύθερα βουνά και στις
τάξεις του ΔΣΕ. Ήταν ο πρωτοπόρος στην
οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης
στο ΔΣΕ και ένα από τα σημαντικότερα
πολιτικά στελέχη, όντας υπουργός Υγείας,
Πρόνοιας και Παιδείας, παράλληλα
χειρουργώντας ο ίδιος στην πρώτη γραμμή
των μαχών.
Ο Πέτρος Κόκκαλης οργάνωσε τη σωτηρία
των παιδιών των ελεύθερων περιοχών, την
περίοδο που η βασίλισσα Φρειδερίκη τα
άρπαζε και τα έκλεινε στις παιδουπόλεις.
Διαχειρίστηκε αυτό το μεγάλο ζήτημα και
μετά το πέρασμα των δυνάμεων του ΔΣΕ
στις Λαϊκές Δημοκρατίες, συνεχίζοντας
ταυτόχρονα τη λαμπρή επιστημονική του
σταδιοδρομία, ειδικά στη Λαοκρατική
Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου και θα
τιμηθεί με το παράσημο «Λάβαρο της
Εργασίας», μια από τις πλέον τιμητικές
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διακρίσεις της χώρας.
Ήταν μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης και πρόεδρος της Κεντρικής
Επιτροπής Επαναπατρισμού τον πολιτικών
προσφύγων. Πέθανε από καρδιακή
προσβολή την ώρα της εργασίας του, στις
15 του Γενάρη 1962.
Έγραφε ο Πέτρος Κόκκαλης στα
1956, σε άρθρο του στο περιοδικό του
ΚΚΕ “Νέος Κόσμος”, για το «πώς θα
μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά ο
επιστημονικός κόσμος, την ώρα τούτη που
τα ιδρύματα αλώνονται από αντιδραστικές
κατευθύνσεις…»: «Να συνειδητοποιήσει
κάθε επιστήμονας τις μεγάλες ευθύνες που
έχει σήμερα μέσα στις βαθιές κοινωνικές
εξελίξεις που είναι στενά συνδεμένες με
τις επιστημονικές επιτεύξεις. (…) Κανένας
επιστήμονας δεν μπορεί να ισχυριστεί
σήμερα, την εποχή της τόσο φανερής και
οξείας αντιπαράθεσης των δύο αντίθετων
ιδεολογιών, ότι δεν αντιλαμβάνεται τη
σημασία της ενεργητικής του τοποθέτησης
απέναντι
στα
μεγάλα
κοινωνικά
προβλήματα».
Μάρτυρες για το πώς και πόσο το
αντιλήφθηκε ο ίδιος υπήρξε η πορεία του
και οι πράξεις του. Υπάρχουν όμως και
καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων
που τον γνώρισαν, που συνεργάστηκαν
μαζί του πάνω από το χειρουργικό τραπέζι,
που διδάχτηκαν απ’ αυτόν στα αμφιθέατρα
ή στο βουνό, που γιατρεύτηκαν οι πληγές
τους και αποκαταστάθηκαν από τα επιδέξια
χέρια του.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι όλοι
όσοι γνώρισαν από κοντά τον Κόκκαλη
μιλούν γι’ αυτόν με τον ίδιο θαυμασμό και
εκφράζονται με τα ίδια ακριβώς λόγια για
την απλότητα του και για την αγάπη του
προς το λαό. Μερικές τέτοιες μαρτυρίες
μεταφέρουμε από το βιβλίο της Κατίνας
Τέντα – Λατίφη «Πέτρος Σ. Κόκκαλης
– Βιωματική βιογραφία» (έκδοση
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2011).
«Έπαιρνε λεφτά μόνον απ’ τους
πλούσιους…»
Δρ. Αντώνης Μούγιας, χειρουργός.
Γνώριζε τον Κόκκαλη από το 1934. Όταν
έδωσε τη μαρτυρία του, το 2005, ήταν 97
ετών:
«(…) Τον Κόκκαλη για να τον βοηθήσεις
έπρεπε να σκέφτεσαι το λαό. Αυτός
έζησε για τον κόσμο. Ο Κόκκαλης ήταν
πατριώτης, με μια λέξη υπέρ-πατριώτης.
Αυτό! Δεν χωράει άλλη λέξη και ευτύχησε
να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ο λαός ήξερε
ότι υπήρχε ένας μεγάλος επιστήμονας
που ενδιαφερόταν για αυτόν, γι’ αυτό και

εκυνηγήθη αργότερα. Αυτό και τίποτε
άλλο…
Έπαιρνε λεφτά μόνον απ’ τους πλούσιους
και τα έδινε στην Εθνική Αλληλεγγύη.
Αυτό το ξέραμε όλοι, ότι τα λεφτά αυτά
δεν τα κρατούσε για τον ίδιο αλλά τα
κρατούσε για τις ανάγκες του αγώνος, για
την περίθαλψη των τραυματιών και των
αρρώστων…
Και σ’ εμάς αυτό έλεγε συνέχεια: «να
κάνετε το καλό, θα το βρείτε από το
λαό… να βοηθάτε, να περιθάλπτετε όλους
όσους έχουν ανάγκη, να μην κοιτάζετε πού
ανήκουν πολιτικά, να μην τον διαχωρίζετε
το λαό». Ήταν τόσο φιλολαϊκός, τους
φρόντιζε
όλους
ανεξαρτήτως
των
πεποιθήσεών τους και μας μάθαινε να
μην πληρωνόμαστε από τον κόσμο,
ποτέ καμία αμοιβή δεν παίρναμε. «Την
αμοιβή σας -μας έλεγε- την καταγράφει
ο λαός με την αγάπη του», έλεγε δηλαδή
το αντίθετο από αυτό που μας μάθαιναν
μερικοί άλλοι, να πληρωνόμαστε καλά.
Εμείς ακολουθούσαμε τον Κόκκαλη,
δεν παίρναμε καθόλου λεφτά, δωρεάν
φροντίζαμε τον κόσμο, τους τραυματίες
γιατί ήμασταν στην Εθνική Αλληλεγγύη
και στο ΕΑΜ των γιατρών. Σ’ αυτό το
σημείο ο Κόκκαλης ήταν κάθετος, δεν
σήκωνε κουβέντα. (…)»
«Θα μπορούσε να ήταν στο Κάιρο…και
να ζει πλουσιοπάροχα»
Ο Σταμάτης Κρητικάς που συνάντησε τον
Κόκκαλη στο βουνό θυμάται:
«Όταν έφυγε από την Αθήνα εγκατέλειψε
μια τεράστια πελατεία. Συναναστρεφετο
την υψηλή κοινωνία των λογίων και
προσκαλείτο στα μεγάλα σαλόνια των
Αθηνών. Αφού χειρούργησε το Γεώργιο
Βλάχο, στο γραφείο του οποίου ανέβαιναν
και έπεφταν κυβερνήσεις. Θα μπορούσε να
ήταν στο Κάιρο σαν περιζήτητος στην Μ.
Ανατολή και να ζει πλουσιοπάροχα. Αυτός
όμως αποφάσισε ότι η θέση του ήταν στη
μαχόμενη Ελλάδα, ανεξάρτητα από την
επικρατούσα αβεβαιότητα. Αναρωτιέμαι
αν κανείς κατάλαβε την προσφορά αυτού
του ανθρώπου. Εκείνος πίστευε ότι, όταν
η Πατρίδα είναι σκλάβα, δε δικαιούσαι να
ευημερείς. Πίστη με έργα, με πράξη και
όχι με μεγάλες κουβέντες».
«…Ο Κόκκαλης το 1939 είχε δύο
αυτοκίνητα, όταν σε όλη την Ελλάδα
υπήρχαν μόνο 15.000 αυτοκίνητα…και
ξαφνικά αυτός βρέθηκε με τους αριστερούς
και μάλιστα μέλος του ΚΚΕ!»
Μιλάει για τον Κόκκαλη ο Δημήτρης
Λαζαρίδης, χειρουργός το 1943 στο
Νοσοκομείο του ΕΛΑΣ στο Μεγάλο
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Χωριό Ευρυτανίας:
«Μετά τα Δεκεμβριανά βρήκαν ευκαιρία
οι Χίτες και οι άλλοι να λένε και να κάνουν
ό,τι ήθελαν. Μέχρι και μορφινομανή τον
αποκάλεσαν, επειδή πολύ παλιά είχε στο
ιατρείο του ένα μπουκαλάκι μορφίνης
που χρησιμοποιούσε στις πρωτοποριακές
επεμβάσεις του στους ασθενείς. Απίστευτο
μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει ο
άνθρωπος όταν θέλει να εκδικηθεί. Γιατί
περί εκδικήσεως επρόκειτο. Εκδίκηση
φοβερή σε όλο το μεγαλείο της επειδή
ο Κόκκαλης τους αιφνιδίασε. Αυτός
που ανήκε όχι στη μεσοαστική, αλλά
στη μεγαλοαστική τάξη -ο Κόκκαλης
το 1939 είχε δύο αυτοκίνητα, όταν σε
όλη την Ελλάδα υπήρχαν μόνο 15.000
αυτοκίνητα-, αυτός που ο Κανελλόπουλος
τον είχε καλέσει να τον κάνει υπουργό και
ξαφνικά αυτός βρέθηκε με τους αριστερούς
και μάλιστα μέλος του ΚΚΕ!
Αυτό δεν μπορούσαν να του το
συγχωρήσουν ποτέ και κοιτούσαν πώς
να τον εκδικηθούν. Μπορεί ο Κόκκαλης
να ήταν πολύ αγαπητός στους ασθενείς
και γενικά στον κόσμο, στους φοιτητές
και στους στενούς συνεργάτες, αλλά
στους μεγάλους χειρουργούς δεν ήταν
καθόλου αγαπητός γιατί απείχε απ’ αυτούς
παρασάγγας. Όταν συνεδρίαζε η Ελληνική
Χειρουργική Εταιρεία και παρευρισκόταν
ο Κόκκαλης οι άλλοι λιποθυμούσαν,
τόσο φοβόντουσαν τις παρεμβάσεις του.
Όταν έκαναν λάθη τούς ειρωνευόταν, δεν
μπορούσαν να τον αντικρούσουν, τόση
πολλή γνώση είχε».
«Το ’χω καμάρι να λέω ότι με εγχείρησε
ο Κόκκαλης»
Η μαχήτρια του ΔΣΕ Παρθένα Μάργαρη
τραυματίστηκε σε μάχη από αυτόματο
όπλο στην κοιλιά, η σφαίρα της είχε κόψει
το έντερο. Ο Κόκκαλης, που ήταν τότε
υπουργός της Προσωρινής Δημοκρατικής
Κυβέρνησης, τη χειρούργησε δυο φορές
πάνω στα θρανία του σχολείου του χωριού.
«Δεν μπόρεσα να καταλάβω -λέει πώς ένας υπουργός με τόσες ευθύνες,
πώς τα πρόφταινε να βρίσκεται παντού
και να χειρουργεί. Και πώς μπορούσε
μέσα σ’ εκείνον τον χαλασμό με τους
τόσους τραυματίες που κατέκλυσαν το
«Χειρουργείο» του Πισοδερίου κι ο
στρατός να πλησιάζει, πώς μπορούσε
να διατηρεί την ψυχραιμία του και
να δείχνει τρυφερότητα σε μας τους
τραυματίες. Εγώ τώρα, συνεχίζει, όταν
πηγαίνω στους γιατρούς και βλέπουν το
τραύμα μου το χω καμάρι να λέω ότι με
εγχείρησε ο Κόκκαλης. Και να δεις πώς
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συγκεντρώνονται να το δουν. Μου κάνει
εντύπωση που τον έχουν ακουστά και
μιλάνε μπροστά μου γι’ αυτόν, ποιος ήταν,
ότι σπούδασε στη Γερμανία και τι μεγάλος
χειρουργός ήταν. Απ’ αυτούς τα έμαθα κι
εγώ, δεν τα ήξερα αυτά».
«…Εμένα με χειρούργησε ένας άγιος
που λεγόταν Κόκκαλης»
Το 1948, αν και υπουργός, ο Πέτρος
Κόκκαλης χειρουργούσε παντού όπου τον
καλούσαν. Κάτω από τρομερά αντίξοες
συνθήκες έκανε θαύματα. Κάποιες από τις
περιπτώσεις ακούγονται σαν απίστευτες.
Όπως η περίπτωση
της μαχήτριας
του ΔΣΕ Ασημίνας Καρκάνη, που

τραυματίστηκε στα βουνά των Άγραφων
τον Απρίλη του 1948, σε μάχη με τον
κυβερνητικό στρατό. Η αφήγησή της είναι
συγκλονιστική:
«Στο χωριό Άγραφα τραυματίστηκα
ταυτόχρονα σε δύο μέρη: στη σπονδυλική
στήλη η σφαίρα μπήκε από τη μία πλευρά
και βγήκε από την άλλη, τραυματίζοντας
τρεις σπονδύλους, με διαπέρασε δηλαδή
οριζόντια στη μέση. Την ίδια στιγμή
έσκασε και ένας όλμος και με χτύπησε
στους γοφούς και στα χέρια, ακόμα μου
βγαίνουν μικρά θραύσματα κάθε τόσο.
Αλλά το σοβαρό ήταν στο αυτί που
κρεμόταν, το θραύσμα πέρασε μέσα στο
στόμα.
Όταν με είδαν τραυματισμένη φώναξαν
οι αντάρτες: «γρήγορα, γρήγορα να
προφτάσουμε τον Κόκκαλη πριν φύγει».
Περνούσε και κατευθυνόταν προς το
χωριό Πόρτα. Εγώ όταν το άκουσα είπα,
πάει, τώρα θα πεθάνω». Δεν είχε ακόμη
ξημερώσει, ήθελε κάνα-διό ώρες για να
φέξει. Με σήκωσαν και με πήγαν σε μια
σπηλιά όπου ήταν και άλλοι τραυματίες.
Ήρθε ο Κόκκαλης και ζήτησε να με
αφήσουν κάτω στο στόμιο της σπηλιάς,
πάνω στο χώμα γιατί μέσα ήταν εντελώς
σκοτάδι.
(…)Πρώτα άρχισε από το αυτί που
κρεμόταν, «είναι πολύ σοβαρό», είπε. Όλη
η εγχείρηση έγινε μέσα από το στόμα. Είχε
βάλει όλο το χέρι του μέσα. Μπορώ να πω
πως πιο πολύ πονούσα από το τράβηγμα

Ο Πέτρος Κόκκαλης με τραυματίες στο ΔΣΕ στο βουνό (ιστορικό αρχείο ΚΚΕ)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
που μου έκανε κι εγώ μούγκριζα πως δεν
αντέχω, θα πεθάνω. «Λίγο ακόμη», μου
έλεγε, «κάνε υπομονή, λίγο ακόμη θέλω να
σε κάνω κούκλα, είσαι νέα κι όμορφη και
δεν πρέπει να έχεις ραφές». Πάλευε πολλή
ώρα, δεν έβλεπε και καλά εκεί στο στόμιο
της σπηλιάς, πάνω στο χώμα και χωρίς
κανένα παυσίπονο. Έβγαλε από μέσα ένα
κομμάτι θραύσμα, είχε σταματήσει στη
γνάθο και μου το έδειξε, «αυτό πάρ’το
να το κρατήσεις», μου είπε, και το έχω
ακόμη. Μου έβγαλε κι ένα μικρό λίπωμα,
αυτό μπορεί να ήταν από το 1945 όταν
οι φασίστες με είχαν δείρει πολύ στο
πρόσωπο.
Όταν άρχισε να σκάει ο ήλιος, παρά την
πυκνή ομίχλη, με γύρισε προς το φως να
κάνει τη ραφή. Κι από μέσα έραβε κι απ’
έξω δεν φαίνεται τίποτα μόνο πίσω από
το αριστερό αυτί. Σύρριζα υπάρχει ένα
σημάδι. «Είσαι νέα κοπέλα», μου έλεγε,
«και τώρα είσαι κούκλα». «Ας είναι να
ζήσει», έλεγαν γύρω μου, «κι ας μην είναι
κούκλα».
Ύστερα με γύρισε μπρούμυτα και μόλις
είδε τα τραύματα είπε: «Πω, πω τι γίνεται
εδώ πέρα. Τρεις σπόνδυλοι πειραγμένοι».
«Και πώς θα ζήσω εγώ», είπα μέσα μου,
γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω, «ανάπηρη
θα μείνω, πάει!»
Πώς έπαιρνε τα κομμάτια και τα
συμμάζευε και τα καθάριζε και τα
τακτοποιούσε είναι απίστευτο. Τι έκανε;
Εγώ δεν ξέρω. Πάντως ανακουφίστηκα.
Άκουσα όταν τελείωσε που έδινε εντολές
στους νοσοκόμους, ο ένας ήταν από την
Παλιοβραχιά της Ευρυτανίας κι ο άλλος
απ’ τον Κίσσαβο, και τους έλεγε τι πρέπει
να κάνουν. Πριν φύγει απ’ τ’ Άγραφα
ξαναπέρασε και με είδε. «Είσαι τώρα», μου
έλεγε, «μια χαρά». Εγώ τον ευχαριστούσα
κουνώντας το κεφάλι μου.
Μετά έφυγε και δεν τον ξαναείδα ποτέ.
«Αργυρώ», μου έλεγαν οι συναγωνιστές
μου, «ήθελες πολύ να ζήσεις και είχες την
τύχη να βρούμε τον Κόκκαλη».
Και η Ασημίνα Καρκάνη συνεχίζει:
«Τον Ιούλιο του 1949 με έπιασε ο στρατός
και πέρασα από φυλακές και στρατόπεδα
στην Καλαμπάκα, στα Τρίκαλα, στη

Λάρισα και μετά από το στρατοδικείο
κατέληξα το 1951 στις φυλακές Αβέρωφ.
Συνομιλούσαμε με άλλες αντάρτισσες
φυλακισμένες και δεν λέγεται τι καλά λόγια
άκουγα για τον Κόκκαλη. «Εμένα μ’ έσωσε
ο Κόκκαλης», «εμένα με χειρούργησε ένας
άγιος που λεγόταν Κόκκαλης», όλο τέτοια
άκουγα. Οι ιστορίες του είναι ατελείωτες
και αξέχαστες. Εγώ το λέω πάντα όταν
καμιά φορά πάω στο γιατρό και βλέπουν
τις εγχειρήσεις, γιατί στη σπονδυλική μου
στήλη υπάρχει ένα κοίλωμα, «ας είναι καλά
ο Κόκκαλης, αλλιώς θα ήμουν τελειωμένη»,
τους λέω. «Ποιος Κόκκαλης;» με ρωτάνε,
«ο Σωκράτης;» Δεν καταλαβαίνουν τα
σχετικά με τον Εμφύλιο, είναι νέοι. «Ο
πατέρας του Σωκράτη», τους απαντάω με
νεύρο».
«Ο Ζαχαριάδης έλεγε: “αν ο Κόκκαλης
ήταν στην Ελλάδα, έπρεπε να ήταν
πρωθυπουργός. Θα ήταν ο καλύτερος απ’
όλους”»
Ο Μήτσος Κατσής (1925-2007),
Διοικητής Τάγματος του ΔΣΕ, πολιτικός
μηχανικός και συγγραφέας της 6τομης
έκδοσης με τίτλο Το ημερολόγιο ενός
αντάρτη του ΔΣΕ, 1946-1949, θυμάται:
«Κάποια στιγμή μέσα από τους καπνούς
διακρίνουμε να έρχονται τέσσερις άντρες,
οι δύο πήγαιναν μπροστά και οι άλλοι
πίσω. Φτάνουν οι πρώτοι, ήταν σύνδεσμοι.
―Βρε, τι γίνετ’ εδώ; Πανηγύρι έχετε ή
πόλεμο;
―Και τα δύο, πετάχτηκε ο Τσεκούρας.
Και πανηγύρι έχουμε και πόλεμο κάνουμε.
―Κοιτάξτε, έρχονται δύο υπουργοί, ο
Κόκκαλης κι ο Πορφυρογένης.
―Δύο υπουργοί εδώ στην πρώτη-πρώτη
γραμμή της φωτιάς; Απίστευτα πράγματα!
Πρωτόγνωρα!
Έφτασαν. Ντυμένοι κι οι δύο από πάνω ως
κάτω στρατιωτικά. Δίκοχο, αμπέχονο και
στάγιερ κρεμασμένο. Βλέπετε ήρθαν στην
πρώτη γραμμή. Τα παιδιά του λόχου, όταν
τους είδαν, γλίστρησαν απ’ τις θέσεις τους
-βουρ όλοι- να τους χαιρετήσουν. Αυτοί
είδαν που χορεύαμε και συγκινήθηκαν.
Μας χαιρέτησαν όλους έναν-έναν και μας
συγχάρηκαν για το θάρρος. Αυτό εμάς
μας ενθουσίασε και ξαναπιάσαμε το χορό.
Μπροστά-μπροστά ο Κόκκαλης, ύστερα

ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΟΚΚΑΛΗ
Την άνοιξη θα φυτρώσει το σιτάρι,
θα λούζονται τα δέντρα μας στο φως,
κι όπως θα κόβουμε το βράδυ το ψωμί,
κι όπως θα ανοίγουμε το δειλινό,
τα πορτοκάλια
θα έχουν μια γεύση πιο βαθιά, πιο δίκαιη, πιο ακατάλυτη,
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ο Πορφυρογένης και καμιά σαρανταριά
εμείς. Άρχισαν οι Εβρίτες: «Μια κόρη
όμορφη, μια γαλανομάτα, όταν πλέκει και
υφαίνει, την καρδιά μου τη μαραίνει». Και
τραγούδι και ζητωκραυγές και θραύσματα
ανάμεσα μας. Τι να πω; Ύστερα πιάσαμε
το «Σαράντα παλικάρια από τη Λειβαδιά».
Τότε είδαμε τον Κόκκαλη που έβγαλε το
μαντίλι του και σκούπισε τα δάκρυα. Ε,
συγκινηθήκαμε όλοι.
Πώς, με τι λόγια να πεις τι γίγαντας ήταν
ο Κόκκαλης; Αφού και οι άλλοι υπουργοί
τον σέβονταν. Οι σύνδεσμοι έλεγαν
μακάρι να συνοδεύουμε τον Κόκκαλη, τον
Πορφυρογένη, και δυο-τρεις άλλους, γιατί
ήταν ευγενικοί και απλοί. Ο Ζαχαριάδης
έλεγε: «αν ο Κόκκαλης ήταν στην Ελλάδα,
έπρεπε να ήταν πρωθυπουργός. Θα ήταν ο
καλύτερος απ’ όλους».
«Τη ζωή του την νιώθαμε παράλληλη με
του Τσε Γκεβάρα…»
Ο χειρουργός ουρολόγος Παναγιώτης
Καπράλος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών, δεν γνώρισε από κοντά τον
Κόκκαλη:
«Το 1966 που ήμουν φοιτητής η παρουσία
του στον κύκλο μας ήταν πολύ έντονη,
αποτελούσε για μας ένα ορόσημο. Υπήρχαν
φοιτητές που τον ήξεραν -ακουστά
βέβαια- πολύ καλά και τον γνώριζαν και
σε μας τους υπόλοιπους. Τη ζωή του την
νιώθαμε παράλληλη με του Τσε Γκεβάρα,
τόσο πολύ δυνατή. Ξέραμε ότι ήταν ο
πρώτος που είχε κάνει πνευμονεκτομή, ο
πρώτος που είχε κάνει περικαρδιοεκτομή.
Μιλάμε για επαναστάτη της ιατρικής και
ο επαναστάτης αυτός αποδείχθηκε και
επαναστάτης στη ζωή.
Το ότι βγήκε ο Κόκκαλης ν’ αγωνιστεί για
το κοινωνικό καλό πέρα από την ηθική της
ιατρικής και για την ηθική της κοινωνίας,
αποτελεί για εμάς καταπληκτικό μάθημα…
Για όλα αυτά νομίζω ότι η γενιά η δικιά
μας τουλάχιστον, του οφείλει μεγάλο
χρέος. Αναφέρομαι στα χρόνια 19661975, εμείς φοιτητές της 4ης γενιάς μετά
τον Κόκκαλη, ας πούμε τον κουβαλάγαμε
μαζί μας…»

γιατί στη Γη που φύτρωσαν κοιμάται πια,
από χτες,
ένα κομμάτι από την ξενιτεμένη Ελλάδα.
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Τάσος Λειβαδίτη (φώτο – 1948, Τσεχοσλοβακία)
Η μικρή αυτή αναφορά έγινε στη μνήμη του, με αφορμή τα 55 χρόνια από το
θάνατό του. Όμως κανένα αφιέρωμα και καμιά αναφορά, όσο κι αν είναι μεγάλα,
δεν μπορούν να αποδώσουν την οφειλόμενη τιμή. Το βάδισμα στους δρόμους που
άνοιξε και μπροστάρης βάδισε ο Πέτρος Κόκκαλης, στη ζωή και στον αγώνα,
η ανυποχώρητη στάση μπροστά στην κοινωνική αδικία, μπροστά στην ταξική
εκμετάλλευση, είναι ίσως η μόνη «αντάξια πληρωμή», η ξόφληση του χρέους μας
απέναντι στον σπουδαίο αυτό άνθρωπο και τις γενιές αγωνιστών, που προηγήθηκαν
και ακολούθησαν, απέναντι στον ίδιο τον προορισμό του ανθρώπου.

ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
(αναδημοσίευση από katiousa.gr)

Ε

κδοθέν στην Αθήνα το 2016
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΨΜ
το βιβλίο του ιστορικού, καθηγητή
Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής
Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Γιώργου Μαργαρίτη, υπό
τον τίτλο Ήταν ένα μικρό καράβι… |
Ιστορικά και πολιτικά σημειώματα στον
καιρό της κρίσης. Στο παρόν σύντομο,
αλλά κατά το δυνατόν κατατοπιστικό ή
έστω συστατικό, κείμενο θα επιχειρηθεί
να σκιαγραφηθούν τα πεδία ενδιαφέροντος
των σημειωμάτων από τα οποία
απαρτίζεται αυτή η έκδοση. Σημειώματα
που, όπως αναφέρει το «Αντί εισαγωγής»
κείμενο του συγγραφέα έχουν δημοσιευτεί
στον τύπο τα περισσότερα –λίγα κάνουν
την παρθενική τους εμφάνιση στο Καράβι–
με σημαντική τη σημασιοδότηση της
συγκυρίας τους: η αιχμή της κρίσης που
βιώνουμε (2013–2016).
Τα κείμενα έχουν χαρακτήρα ευρέως
πολιτικό με την ιστορία να υπεισέρχεται
είτε ως φίλτρο είτε ως αρωγός και λίγο
πολύ σχολιάζουν, με τον ιδιαίτερο τρόπο
του γράφοντα, το σχήμα που διαμόρφωσε
τους ταξικούς και κοινωνικούς όρους
με τους οποίους ανήλθε στην εξουσία η
παρούσα κυβέρνηση, τα όσα προηγήθηκαν,
την εισαγωγή, δηλαδή, της χώρας στη
μνημονιακή πραγματικότητα, τις φάσεις
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αυτής, τις αντιδράσεις της κοινωνίας (ο
αποσπασματικός χαρακτήρας των οποίων
«σφράγισε» την πορεία που διανύει η
χώρα) και την εναπόθεση των ελπίδων
της στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που
καθορίζει την παρούσα, δεύτερη φάση της
(τέταρτης!) μνημονιακής περιόδου.
Ο τίτλος του βιβλίου, η επωδός από
το γνωστό παιδικό τραγουδάκι, δεν
παραλείπεται να επεξηγηθεί στις πρώτες
σελίδες του, στο κεφάλαιο «Οι ναυαγοί της
Μέδουσας», και η ιστορία που βρίσκεται

πίσω του αφήνεται να εννοηθεί ότι
παρουσιάζει πολλές, μακάβριες αναλογίες
με την πολιτική κατάσταση που βιώνουμε.
Η Μέδουσα ήταν μια γαλλική φρεγάτα που
ναυάγησε τον Ιούλιο του 1816 στις ακτές
της Μαυριτανίας μεταφέροντας Γάλλους
έποικους προς τη Σενεγάλη, αποικία που
μόλις είχε επιστραφεί από τους Βρετανούς
στους Γάλλους μετά τους ναπολεόντειους
πολέμους. Ο αριστοκράτης, πλην
άπειρος και αλαζόνας, κυβερνήτης
της φρεγάτας κατάφερε να αποκόψει
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το πλοίο από το στόλο και, αφού το
«καραβοτσάκισε», μερικά από τα μέλη του
(147) επιβιβάστηκαν σε μια αυτοσχέδιο
σχεδία, προκειμένου να σωθούν. Το μικρό
καράβι… Η σχεδία βρέθηκε 15 μέρες
αργότερα από ένα πολεμικό πλοίο με 17
ζωντανούς επιβαίνοντες σε κατάσταση
παραληρήματος. Πριν πεθάνουν οι
περισσότεροι από αυτούς από την
αφυδάτωση και την ηλίαση μίλησαν για τα
φρικτά πράγματα που έλαβαν χώρα στη
σχεδία τις μέρες που περιπλανιόταν στη
θάλασσα: «…και τότε ρίξανε τον κλήρο, να
δούνε ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί…».
Παρόλο που το απολυταρχικό καθεστώς
της Γαλλίας έκανε τα πάντα για να ξεχαστεί
αυτή η βάρβαρη υπόθεση, εν τούτοις
καταγράφηκε στη λαϊκή συνείδηση, σε
καλλιτεχνικά έργα (η Σχεδία της Μέδουσας
του Ζερικό εκτίθεται στο Μουσείο του
Λούβρου, ένα έργο διαστάσεων 7 επί 5),
έγινε η πιο διάσημη ναυτική τραγωδία στα
παγκόσμια χρονικά και, κατά παράδοξο
τρόπο, παιδικό τραγουδάκι που από τα
γαλλικά έχει περάσει σε πολλές γλώσσες,
με άγνωστη στις περισσότερες την
προέλευση του περιεχομένου του.
Ο Γιώργος Μαργαρίτης κάνει, λοιπόν,
μια ευρηματική αναλογία στον τίτλο του
βιβλίου του με το δικό μας «καράβι»
και τους κυβερνήτες που το τσάκισαν,
για να μη διαρρηχθεί η παρουσία της

εγχώριας άρχουσας τάξης στα σαλόνια
του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Ωστόσο, τον
κλήρο, «να δούμε ποιος, ποιος, ποιος θα
φαγωθεί» είναι άγνωστο με τί κριτήρια
(ή μήπως με «πολιτισμένα» μόρια;)
θα τον ρίξουμε, όταν έρθει εκείνη η
αποφράδα ώρα να πέσει ο κλήρος που θα
σηματοδοτήσει το δίλημμα «ο θάνατός
σου, η ζωή μου». Εκτός, βέβαια, αν
αποφασίσουμε ότι δε μας αξίζει η τύχη

των ναυαγών της Μέδουσας.
Τα ζητήματα που αναλύει με παρεμβατική
διάθεση το βιβλίο (δεδομένης και της
ενεργής στην κοινωνία πολιτικής παρουσίας
του Γιώργου Μαργαρίτη) είναι πολλά και
δεν αρκεί ένα σημείωμα αυτής της τάξης
για να τα περιγράψει πλήρως. Η διαφορά
του τρόπου με τον οποίο μιλά γι’ αυτά ο
συγγραφέας έγκειται στο ότι αντί να
μεταφυσικοποιεί, συσκοτίζει, γενικεύει και
εξισώνει,
συγκεκριμενοποιεί
χρησιμοποιώντας
επιστημονικά,
θεωρητικά εργαλεία και παρουσιάζοντας
ιστορικά στοιχεία. Η πρώτη πρακτική
εφαρμόζεται κατά κόρον στο πλαίσιο του
μεταμοντέρνου αγνωστικισμού –όπως τον
αποκαλεί– ο οποίος πιο πολύ από ποτέ
είναι της μόδας εν μέσω οικονομικής
κρίσης που, προκειμένου να αποφορτίσει
από τα βάρος των πεπραχθέντων τους
διάφορα «γρανάζια» του μηχανισμού της,
αναθεωρεί και κατατάσσει ακόμα και το
ναζισμό στο φάσμα των (απλών) «απόψεων»
που είναι όλες δεκτές και ίσες ως προς το
βάρος τους. Ο Γιώργος Μαργαρίτης
συνθέτει πλούσιους συλλογισμούς με
στιβαρά τεκμήρια, αποκαθιστά ή
καταδεικνύει
ιδέες
που
έχουν
πολιτογραφηθεί, όχι τυχαία, ως «σωστές»
και «δημοκρατικές» και εξετάζει εκ τους
σύνεγγυς, σωστές για ποιον, από ποιον και
σε ποια δημοκρατία.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Διονύσιος Π. ΒΟΡΙΣΗΣ
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Δασολόγος Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠτ. πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
(Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη 28-29 Ιουλίου 2018

Ο

ι πρόσφατες πυρκαγιές στην
Αττική με τις τραγικές συνέπειες σε
ανθρώπινες απώλειες κάνουν επίκαιρη μια
συζήτηση που δυστυχώς επανέρχεται κάθε
καλοκαίρι. Ιδιαίτερα η φονική πυρκαγιά
στο Μάτι φέρνει στο προσκήνιο με τον
πιο τραγικό τρόπο την ανυπαρξία μέτρων
πρόληψης ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι συνθήκες εξάπλωσης των δασικών
πυρκαγιών αλλά και οι συνέπειές τους.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα
διαρκή λόγο ελάττωσης των δασών
του πλανήτη μας. Κάθε χρόνο μεγάλες
εκτάσεις δασών καταστρέφονται από
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πυρκαγιές. Η οικολογική καταστροφή
δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Εκτός από
αυτό έχουμε πολλά θύματα τόσο μεταξύ
των ατόμων που μάχονται την πυρκαγιά
όσο και των ατόμων που κατοικούν στην
επηρεαζόμενη περιοχή. Το φαινόμενο
των δασικών πυρκαγιών είναι ευρύτατα
διαδεδομένο στη χώρα μας όπως και σε
πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη μας.
Η σταδιακή επέκταση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων μέσα στο δάσος, όπως
η ανέγερση της πρώτης ή της δεύτερης
κατοικίας, νόμιμης ή αυθαίρετης, η
γειτνίαση των αγρών ή η καλλιέργεια

μέσα σε φυσικά ή τεχνητά ή ξεχερσωμένα
ανοίγματά
του,
δημιούργησαν
προϋποθέσεις για επέκταση των πυρκαγιών.
Στη χώρα μας συμβαίνει το παράδοξο
πρώτα μια περιοχή να κτίζεται και μετά
να γίνεται το σχέδιο πόλης. Επίσης, η
εγκατάλειψη της υπαίθρου, ως συνέπεια
της πολιτικής που σταθερά ακολουθήθηκε
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε
στη δραματική αύξηση της καύσιμης
ύλης και στην ενοποίηση δάσους και
κατοικιών. Δεν γίνεται πλέον κλάδευση
για διατροφή οικόσιτων ζώων καθώς και
συλλογή ξύλων και κλαδιών για μαγείρεμα,
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θέρμανση κ.λπ. Αγροί, που περιέβαλλαν
τα χωριά, ιδίως σε ορεινές ή ημιορεινές
περιοχές έχουν εγκαταλειφθεί και δασωθεί.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι τα
τελευταία χρόνια τα χωριά εισέβαλαν στο
δάσος και το δάσος στα χωριά. Πολιτικές
διαχωρισμού της κατοικίας και άλλων
δραστηριοτήτων από το δάσος καθώς και
η πυροπροστασία των οικισμών και μέσω
του καθορισμού των χρήσεων γης είναι
απαραίτητες. Διάσπαρτες κατοικίες ή άλλα
κτίσματα ή αγροί μέσα σε δάσος ή δασική
έκταση είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να
προστατευτούν σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.
Το κύριο η πρόληψη
Αυτό το γεγονός κάνει ακόμα πιο
επιτακτική την ανάγκη για ένα σύνολο
μέτρων πρόληψης τα οποία η σημερινή
κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες
δεν έχουν λάβει διαχρονικά παρά
τις επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο
πυρκαγιές, που οδηγούν σε θανάτους,
καμένα δάση και αγροτικές καλλιέργειες,
υποδομές,
σπίτια,
περιουσίες.
Η
προστασία του πληθυσμού, των υποδομών
και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές
αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, με πολλές
παραμέτρους.
Αφορά πρώτα και κύρια την πρόληψη των
κινδύνων για να μην εκδηλωθεί πυρκαγιά
ούτε σε δασική έκταση ούτε σε αστική
περιοχή ούτε σε βιομηχανική.
Η πρόληψη προϋποθέτει ότι ο
χωροταξικός σχεδιασμός θα λαμβάνει
υπόψη το κριτήριο της ασφάλειας και της
προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας
του λαού.
Προϋποθέτει ότι οι υποδομές, οι
εγκαταστάσεις,
ο
εξοπλισμός
θα
λειτουργούν και θα συντηρούνται με βάση
τις προδιαγραφές ασφάλειας.
Ότι θα υπάρχει επαρκές και εκπαιδευμένο
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προσωπικό στις βιομηχανικές μονάδες, θα
ακολουθούνται διαδικασίες ασφάλειας, θα
υπάρχει ουσιαστικός κρατικός έλεγχος του
συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται
για την πρόληψη.
Όλα τα είδη βλάστησης καίγονται όταν
υπάρξει ο κατάλληλος συνδυασμός των
παραγόντων που επιδρούν στην έναρξη
και εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς, αλλά
τα διάφορα είδη αυτής παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ή μικρότερη ευφλεκτότητας.
Ως πιο εύφλεκτα είδη βλάστησης θα πρέπει
να θεωρήσουμε όλα τα χορτολιβαδικά σε
ξερή κατάσταση. Από τους θάμνους το
πουρνάρι, το σχίνο και τα ρείκια και από
τα δένδρα το πεύκο, το πεύκο της Θάσου
και τα κυπαρίσσια τα οποία παρουσιάζουν
λίγο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τα
πεύκα.
Στα μέτρια από άποψη ευφλεκτότητας είδη
θα πρέπει να κατατάξουμε το ρόμπολο, το
άγριο ή μαύρο πεύκο, το μακεδονίτικο
πεύκο, την καστανιά και τα διάφορα είδη
δρυός εκτός από το πουρνάρι.
Ως πιο ανθεκτικά είδη, που καίγονται
μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες, μπορούμε
να κατατάξουμε τα έλατα, την οξιά, τη
δασική πεύκη και την ερυθρελάτη.
Η παραπάνω κατάταξη της καύσιμης
δασικής ύλης τις περισσότερες φορές δεν
έχει σχέση με αυτή καθαυτή τη σύνθεσή
της αλλά τις περισσότερες φορές αυτό
συσχετίζεται με την περιεχόμενη υγρασία
και τον ρυθμό αποβολής της, καθώς και τη
μορφή και σύνθεση των οικοσυστημάτων.
Ως στόχο, εκτός των άλλων, θα πρέπει να
θέσουμε τη μείωση της ευφλεκτότητας. Ο
τελευταίος αυτός όρος επειδή είναι πολύ
γενικός και ποσοτικά μη εκτιμήσιμος,
μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους μεγέθη
τα οποία είναι δυνατόν να μετρηθούν.
Δηλαδή, πρώτον, τη μείωση της
πιθανότητας να ξεσπάσει μια πυρκαγιά,

δεύτερον, την εξάλειψη των προϋποθέσεων
για τη γρήγορη εξάπλωσή της και, τέλος,
τη γρήγορη αντιμετώπισή της.
Για τη μείωση της πιθανότητας έναρξης
μιας πυρκαγιάς κύριοι παράγοντες είναι
η γενικότερη εκπαίδευση, η εξάλειψη των
κινήτρων οφέλους και η επαρκής κατά
χώρο και χρόνο φύλαξη.
Η δημιουργία συνθηκών που θα
εμποδίσουν τη γρήγορη εξάπλωση μιας
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε απαιτεί τον
σχεδιασμό και εκτέλεση των κατάλληλων
δασοκομικών χειρισμών (αραιώσεις,
καθαρισμούς, αντιπυρικές ζώνες κ.λπ.).
Είναι απαραίτητο τα έργα αυτά να γίνονται
ακολουθώντας μια μελέτη και όχι τυχαία
και αποσπασματικά.
Τέλος,
η
γρήγορη
αντιμετώπιση
προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων
υποδομών πυρόσβεσης.
Ο κύριος κίνδυνος στις δασικές
πυρκαγιές προέρχεται από τη θερμική
ακτινοβολία και τον καπνό. Ένας άλλος
σημαντικός κίνδυνος προέρχεται από
τον φόβο. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και
οι καλά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες,
έχουν ενδόψυχα τον φόβο ότι μπορεί
να περικυκλωθούν από μια πυρκαγιά. Ο
φόβος αυτός μπορεί να οδηγήσει σε φοβίες
ή ψυχικά τραύματα, ιδίως τα νεαρά άτομα.
Η ένταση της θερμικής ακτινοβολίας που
ο γενικός πληθυσμός μπορεί να δεχθεί
χωρίς προβλήματα (1% πιθανότητα για
εγκαύματα πρώτου βαθμού) για την υγεία
του και για απόσταση δέκα μέτρων και για
δέκα πρώτα λεπτά είναι φλόγες ύψους 0,5
μέτρων. Το όριο για καλά ενδεδυμένους
και εκπαιδευμένους πυροσβέστες είναι
φλόγες ύψους 1 έως 1,5 μέτρο. Τα όρια για
τον γενικό πληθυσμό έχουν υπολογισθεί
με τη χρήση του GREEN BOOK της
Τ.Ν.Ο. καθώς και του γενικού κανόνα του
ενός δέκατου (1/10) που προτείνεται από
την Ε.Ρ.Α. όταν μεταφέρουμε όρια στον
γενικό πληθυσμό που περιλαμβάνει μωρά,
ηλικιωμένους κ.λπ.
Ο κίνδυνος για τους ανθρώπους από τον
καπνό των δασικών πυρκαγιών δεν έχει
ακόμα μελετηθεί αρκετά, σύμφωνα με
την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αν και όσον
αφορά μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί
για τη διασπορά άλλων επικινδύνων υλικών
θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας
ότι παραμένοντας σε κλειστούς χώρους,
όπως κτίρια, ο κίνδυνος από τον καπνό
μειώνεται σημαντικά. Για παράδειγμα,
η συγκέντρωση ενός επικίνδυνου υλικού
μετά από 30 πρώτα λεπτά μέσα σε ένα
κοινό σπίτι είναι το μισό από ό,τι στο
εξωτερικό του.
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Μέτρα πυροπροστασίας και εκπαίδευση
Για την αποφυγή της μετάδοσης μιας δασικής πυρκαγιάς σε σπίτια ή άλλα οικοδομήματα που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάσος
θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές:
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Η εξωτερική κατασκευή του οικοδομήματος πρέπει να είναι από ανθεκτικά στη φωτιά υλικά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
στο εξωτερικό μέρος του οικοδομήματος υλικά όπως το πισσόχαρτο, πλαστικό κ.λπ. Τα ξύλινα εξωτερικά μέρη θα πρέπει να
επαλείφονται ή να εμποτίζονται με κατάλληλο αντιπυρικό υγρό που επιβραδύνει την ανάφλεξη. Η επάλειψη θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντιπυρικού υγρού.
Γυάλινα ανοίγματα αν δεν προστατεύονται με πυράντοχα παντζούρια θα πρέπει να κατασκευάζονται από ειδικό γυαλί.
Να μην υπάρχουν γύρω από το οικοδόμημα σε θέσεις που μπορεί να επηρεασθούν από την πυρκαγιά εύφλεκτα υλικά, όπως
σκουπίδια, ξύλα, δεξαμενές πετρελαίου κ.λπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε πυράντοχη κατασκευή, αντοχής
τουλάχιστον 30 λεπτών.
Να καθαρίζονται τακτικά (ανά 15ήμερο περίπου) η αυλή και η στέγη του οικοδομήματος από πευκοβελόνες, ξερά φύλλα,
χόρτα κ.λπ. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και αν αυτό δεν είναι δυνατό να θάβονται στο έδαφος και σε βάθος
τουλάχιστον 20 εκατοστών.
Τα δένδρα και οι θάμνοι γύρω από το σπίτι θα πρέπει να κλαδεύονται και να καθαρίζονται, τακτικά, από τυχόν υπάρχοντα ξερά
κλαδιά. Κλαδιά που εφάπτονται ή βρίσκονται πάνω από τη στέγη θα πρέπει να κόβονται.
Να τοποθετηθεί μάντρα από άκαυστα υλικά πάνω από την οποία να υπάρχει συρματόπλεγμα με μικρό άνοιγμα βρόχων.
Να υπάρχουν στην αυλή μια ή περισσότερες βρύσες με λάστιχο το μήκος του οποίου να μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε
σημείο της αυλής και του οικοδομήματος.
Όταν υπάρχει πισίνα ή άλλη δεξαμενή νερού να υπάρχει αντλία νερού που να κινείται από μηχανή εσωτερικής καύσης
για τη χρήση του νερού στην πυρόσβεση. Στην περίπτωση αυτή είναι καλό το περίβλημα του κτιρίου να καλύπτεται από
σύστημα καταιωνιστήρων νερού (sprinkler).
Εργοστάσια ή άλλα οικοδομήματα που καλύπτονται από μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα πρέπει να προβλέπουν
πυροσβεστικές φωλιές στο εξωτερικό του κτιρίου για την αντιμετώπιση μετάδοσης πυρκαγιάς από το εξωτερικό του κτιρίου.
Τα ανοίγματα εξαερισμού κ.λπ. που δεν είναι δυνατόν να κλείσουν να φράσσονται με χοντρό, πυκνό, μεταλλικό πλέγμα.
Αν ένα οικοδόμημα βρεθεί στην πορεία μιας δασικής πυρκαγιάς θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Να κλείσουμε αμέσως όλα τα ανοίγματα του οικοδομήματος. Επίσης να κλείσουν συστήματα εξαερισμού ή κλιματισμού. Εάν
υπάρχει τζάκι του οποίου η καμινάδα δεν έχει καλυφθεί με πλέγμα να κλείνεται το «τάμπερ».
Να βρέξουμε όλα τα εύφλεκτα μέρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτίσματος να το θέσουμε σε λειτουργία.
Ανοίγουμε την εξώπορτα του σπιτιού για τη διευκόλυνση των πυροσβεστών.
Να μην επιχειρήσουμε την εγκατάλειψη του χώρου εκτός εάν η δίοδος διαφυγής είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα
επιβίωσης σε ένα συμβατικό οικοδόμημα είναι μεγάλη ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται μέσα
σε καπνούς ή σε φλόγες. Για τη διαφυγή θα πρέπει να επιλέξουμε μία διαδρομή η οποία δεν θα επηρεαστεί από τη θερμότητα
ή τους καπνούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαφυγής. Ως χρόνο διαφυγής θα πρέπει να υπολογίσουμε το διπλάσιο έως τριπλάσιο
από το συνήθως απαιτούμενο. Κατά τη διαφυγή οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα.
Εάν διαταχθεί εκκένωση περιοχής θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες και οι διαδρομές που δόθηκαν. Οδηγούμε
επίσης ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα.
Όταν πλησιάσει η πυρκαγιά να καταφύγουμε στο εσωτερικό του σπιτιού κλείνοντας όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά τα
οποία διατηρούμε υγρά. Η ποσότητα των τοξικών καπνών μέσα σε ένα οικοδόμημα είναι μικρή ακόμα και μετά από μισή ώρα
έκθεσης στους καπνούς.
Μετά τη διέλευση της πυρκαγιάς σβήνουμε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο μαζικής εκπαίδευσης
του πληθυσμού και στις πόλεις και στα χωριά, με ευθύνη του κράτους.
Γενικότερα χρειάζεται να ανέβει η λαϊκή οργάνωση, κινητοποίηση, διεκδίκηση.
Η οργή και η αγανάκτηση για τις πυρκαγιές να γίνει πάλη και συσπείρωση γύρω από την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, για την
εργατική εξουσία, όπου το ευρύτερο περιβάλλον, τα δασικά οικοσυστήματα και η γη θα γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, δηλαδή θα γίνουν
λαϊκή περιουσία και βασικός γνώμονας θα είναι η ασφάλεια και η προστασία του λαού από κάθε φυσική ή τεχνολογική καταστροφή.
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Οι ορχήστρες μας

Οι
αθλητές
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