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Πέρασαν και οι διακοπές. Ξεκινάμε τις εκδηλώσεις μας με νέες δυνάμεις. Καλή δύναμη
και καλό χειμώνα να έχουμε!
Στη Σύνταξη του περιοδικού μας έχουμε νέο μέλος – την Ελεάνα Τερζάκη! Στο τεύχος
αυτό θα διαβάσετε περισσότερα για την Ελεάνα, η οποία διδάσκει ελληνικά στα παιδιά
μας. Και όχι μόνο, η Ελεάνα είναι μέλος στο χορευτικό συγκρότημά μας καθώς και της
χορωδίας μας. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη διότι η Ελεάνα με το που ήρθε στην Πράγα,
επικοινώνησε μαζί μας, έγινε μέλος της Κοινότητας στην οποία παίρνει ενεργό μέρος.
Παράδειγμα για όλους εμάς. Επίσης, θα διαβάσετε για τον φίλο της Κοινότητάς μας,
τον Κώστα Λέκκα από την Αμερική, ο οποίος φέτος γιόρτασε τα 100 χρόνια του. Του
ευχόμαστε υγεία, υγεία, υγεία. Συνεχίζουμε με αφιερώματα για τα 70 χρόνια πολιτικής
προσφυγιάς. Έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τους ξένους γιατρούς από διάφορες
σοσιαλιστικές χώρες, η οποίοι προσφέρανε τα πάντα στους μαχητές και μαχήτριες του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην ίδια στήλη θα διαβάσετε για δύο κληρικούς, τον
παπα-Κυριάκο Ταμπουρίδη και παπα-Ανυπόμονο, οι οποίοι πήραν μέρος στην Εθνική
Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στον εμφύλιο πόλεμο από τις γραμμές
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Φέτος έκλεισαν και 45 χρόνια από την εισβολή
της Τουρκίας στην αγαπημένη μας Κύπρο. Διαβάστε για το Κυπριακό Ζήτημα και πως
ξεκίνησε αυτή η τραγωδία. Στην στήλη ‘Από Ελλάδα για την Ελλάδα’ θα διαβάσετε για
προσωπικότητες στο χώρο της λογοτεχνίας, μουσικής και πολλά άλλα.
Στα εξώφυλλα βλέπετε φωτογραφίες από την Κρήτη με το φακό της Λεώνας Μπουργκέτοβα,
επίτιμου μέλους της ΕΚ Πράγας. Η αγαπητή μας Λεώνα όχι μόνο αγάπησε την Κρήτη
αλλά μετέφερε τα αρώματα, χρώματα και τους ήχους της στο όμορφο μαγαζί της, Bakaliko.
cz. Εκεί, στους όμορφους χώρους του σπιτιού της η Λεώνα οργανώνει συναυλίες ελληνικής
μουσικής, σεμινάρια κρητικής κουζίνας και το ετήσιο πάρτυ αποχαιρετισμού των μαθητών
της ελληνικής και τσεχικής γλώσσας (τα μαθήματα διοργανώνει η ΕΚ Πράγας). Η Λεώνα
συμμετέχει δραστήρια σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας και ποτέ δεν ξεχνάει την
προσφορά της στη λαχειοφόρο αγορά των γιορτών μας. Ευχαριστούμε, Λεώνα!
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BIC (SWIFT): GIBACZPX

Η Λεώνα Μπουργκέτοβα στην Κρήτη….
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : Ε. ΤΕΡΖΑΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΑΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ
(γραπτή συνέντευξη, ερωτήσεις της Τασούλας Ζησάκη-Healey)
Κ: Την Ελεάνα την γνωρίσαμε όταν ένα απόγευμα ήρθε στα γραφεία της ΕΚ Πράγας στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων (Vocelova 3, Praha 2 (επικοινωνία 776 0120 65, email: tassula.healey@gmail.com) και
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για διάφορα θέματα σχετικά με τη δράση της στην Κοινότητάς
μας. Την ίδια μέρα η Ελεάνα έγινε μέλος της Κοινότητάς μας. Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι όταν η
Ελεάνα δέχτηκε να διοργανώνει τις εκδηλώσεις των μικρών μαθητών μας, τις οποίες οργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία, ενθουσιασμό και αγάπη. Αργότερα, η Ελεάνα δέχτηκε και την πρότασή μας να αναλάβει τη
διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στο τμήμα των μικρών μαθητών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σ’
αυτό το τμήμα λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας των παιδιών και όπως πάντα συμβαίνει, σ’ αυτά τα
μαθήματα, αρκετά παιδιά δεν τα παρακολουθούν τακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε αυτό το
πρόβλημα και αποφάσισε να δημιουργήσει δύο τμήματα – ένα για τα πιο μικρά παιδάκια και ένα για τα
μεγαλύτερα. Σίγουρα, οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια τα παιδιά να έρχονται τακτικά στα
μαθήματα εάν θέλουν η ροή των μαθημάτων να τρέχει κανονικά για να υπάρχουν καλά αποτελέσματα.

Τ: Ελεάνα, πες μας μερικά πράγματα
για τον εαυτός σου:
Ε: Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1988
στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα στην
περιοχή της Κάτω Τούμπας και
το 2006 αποφοίτησα από το 18ο
Ενιαίο Λύκειο. Σπούδασα στο τμήμα
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής σχολής
του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης), με ειδίκευση στις
Μεσαιωνικές και Νεοελληνικές σπουδές
και παρακολούθησα ένα εξάμηνο στο
Universidade Nova της Λισαβόνας, στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Στο
πανεπιστήμιό μου ασχολήθηκα ενεργά με
τον εθελοντισμό, κυρίως σε προγράμματα
ανταλλαγής φοιτητών για πρακτική
άσκηση στο εξωτερικό. Κατάγομαι από
την Κρήτη και τον Έβρο και, εκτός από τη
Θεσσαλονίκη, έχω ζήσει επίσης στα Χανιά
και τη Χίο. Μου αρέσει πολύ η μαγειρική
και η συγγραφή, κύριο όμως χόμπι μου
επί σειρά ετών είναι η ενασχόλησή μου με
τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς,
κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί και
επαγγελματικά.
Τ: Πότε ήρθες στην Πράγα και γιατί;
Ε: Στην Πράγα μετακόμισα τον Νοέμβριο
του 2017, μαζί με τον σύντροφό μου και
μερικούς φίλους από Ελλάδα. Αφορμή ένα
ταξίδι μας που είχε προηγηθεί εδώ και μία
επαγγελματική πρόταση.
Από την μέρα της άφιξής μου εργάζομαι
σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου
διοργανώνουμε ταξίδια και εκδρομές στην
Πράγα και τις γύρω περιοχές. Μέσα από
αυτή την ενασχόληση είχα την ευκαιρία
να γνωρίσω σε βάθος την Πράγα και τις
ομορφιές της Τσεχίας και να μοιραστώ
την εμπειρία με χιλιάδες Έλληνες και
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Κύπριους επισκέπτες. Αυτή είναι η
πρωινή μου εργασία. Τα απογεύματα
ασχολούμαι κυρίως με την διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες.
Διδάσκομαι επίσης την τσέχικη γλώσσα,
συμμετέχω στο τμήμα χορωδίας και στο
τμήμα παραδοσιακών χορών, όλα στην
ΕΚ Πράγας.
Τ: Πώς έμαθες ότι υπάρχει Ελληνική
Κοινότητα στην Πράγα;

Ε: Για την ΕΚ Πράγας είχα διαβάσει
στα social media και είχα επισκεφτεί
την ιστοσελίδα της. Τον Φεβρουάριο
του 2018 μου ζητήθηκε να διοργανώσω
κάποια παιχνίδια και δραστηριότητες
στο αποκριάτικο πάρτυ των παιδιών
του ελληνικού σχολείου. Έκτοτε έγινα
μέλος της Κοινότητας και ξεκίνησα να
συμμετέχω στο τμήμα παραδοσιακών
χορών, όπου ήρθα σε επαφή με την
δασκάλα των τμημάτων ελληνικής
γλώσσας, Κατερίνα Σπάλα, και ξεκίνησε
η συνεργασία μας. Στην αρχή ανέλαβα
κάποιες αναπληρώσεις μαθημάτων και
από τον Σεπτέμβριο του 2018 το παιδικό
τμήμα της ΕΚ Πράγας. Το μάθημα των
ελληνικών για τη σχολική χρονιά 20182019 λάμβανε χώρα κάθε Δευτέρα 17:30
– 19:00 στο «Σπίτι εθνικών μειονοτήτων»

της οδού Vocelova 3. Αποτελείτο από 45
λεπτά εκμάθηση γλώσσας και 45 λεπτά
εκμάθηση παραδοσιακών χορών, χωρίς να
λείπουν τα τραγούδια, οι κατασκευές και
τα παιχνίδια. Περίπου 17 παιδιά πέρασαν
συνολικά από το τμήμα κατά τη διάρκεια
της χρονιάς, ηλικίας από 3 έως 10 ετών.
Πρωταρχικός στόχος του τμήματος
ήταν και συνεχίζει να είναι η επαφή των
παιδιών με το ελληνικό στοιχείο, τη
γλώσσα, τα έθιμα και τις παραδόσεις του
τόπου μας. Προσωπικός μου στόχος
όταν ξεκίνησα ήταν τα παιδιά να μάθουν
να γράφουν και να διαβάζουν το ελληνικό
αλφάβητο μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς, αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε
σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα και από
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όσον αφορά
το χορευτικό κομμάτι, αρέσει πολύ στα
περισσότερα παιδιά, όμως αντιμετωπίζουν
κάποιες δυσκολίες με τον ρυθμό και την
πειθαρχία, όπως είναι λογικό σε αυτή την
ηλικία.
Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζει
το τμήμα μας είναι η διακεκομμένη
συμμετοχή των μαθητών, με απουσίες
που πολλές φορές διαρκούν μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την συνεχή εισροή νέων, όλο
και μικρότερης ηλικίας, μέσα στην χρονιά
οδηγεί στην αναπαραγωγή της ίδιας ύλης,
με αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα παιδιά να
μένουν πίσω στην μαθησιακή τους εξέλιξη
και τα μικρότερα να μην μπορούν να
ακολουθήσουν τη ροή του μαθήματος. Η
ιδανική λύση θα ήταν να δημιουργηθούν 2
τμήματα, όπου τα παιδιά θα διδάσκονται
ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδό
τους, γεγονός που φυσικά προϋποθέτει
την σταθερή παρουσία των παιδιών στα
μαθήματα.
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Ε. ΤΕΡΖΑΚΗ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τ: Έχεις οργανώσει με μεγάλη επιτυχία
αρκετές εκδηλώσεις για τα παιδιά…
Ε: Κατά την διάρκεια της σχολικής
χρονιάς 2018-19 έχουμε διοργανώσει και
συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις, από τις οποίες τα παιδιά
διδάσκονται και αναδεικνύουν τα ήθη και
έθιμα του τόπου μας. Στον εορτασμό της
28ης Οκτωβρίου τα παιδιά τραγούδησαν
το τραγούδι «Αχ πατρίδα μας», απήγγειλαν
το ποίημα «28η Οκτωβρίου 1940» και
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από την
Ήπειρο και τα νησιά. Στο μάθημα πριν τα
Χριστούγεννα έφτιαξαν όμορφες κάρτες και
στολίδια για το δέντρο και διακόσμησαν
ατομικά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα
καραβάκια, στο πάρτυ που ακολούθησε
στολίσαμε το δέντρο με τα χειροποίητα
στολίδια, τα παιδιά έλαβαν δώρα από τον
Αγ. Βασίλη και στην συνέχεια παίξαμε
χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, και το
απόγευμα της Δευτέρας, 17/12, βγήκαμε
για να πούμε τα παραδοσιακά κάλαντα
της παραμονής των Χριστουγέννων
στους πρέσβεις της Ελλάδας και της
Κύπρου και στους χορηγούς της ΕΚ
Πράγας, οι οποίοι γέμισαν τα παιδιά με
κεράσματα και δώρα. Στο μάθημα της
25ης Μαρτίου τα παιδιά διδάχθηκαν το
τραγούδι «Τα κλεφτόπουλα», αναλύσαμε
την παραδοσιακή φορεσιά του Εύζωνα,
τα χρώματα και τον συμβολισμό της
ελληνικής σημαίας και τα παιδιά τα
χρωμάτισαν. Στο πασχαλινό μας μάθημα
ζωγράφισαν πασχαλινά αυγά και κάρτες
και κεράστηκαν σοκολατένια λαγουδάκια.
Φυσικά δεν έλειψε η γιορτή για το τέλος της
σχολικής χρονιάς, η οποία διοργανώθηκε
στον πολύ όμορφο χώρο «Μπακάλικο»,
(bakaliko.cz) όπου τους μοίρασα σχολικά
ενθύμια και αποχαιρετιστήρια δωράκια και
έπαιξαν και διασκέδασαν με την καρδιά
τους.
Την ερχόμενη σχολική χρονιά ελπίζω να
επαναλάβουμε όλες τις προαναφερθείσες
δραστηριότητες με ακόμη μεγαλύτερη
συμμετοχή και επιτυχία και επιπλέον να
καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε το
αποκριάτικο πάρτυ που φέτος ακυρώθηκε
λόγω ασθένειας των παιδιών. Επίσης
πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό φέτος τα
παιδιά να παρουσιάσουν πρόγραμμα με
χορούς, τραγούδια και ποιήματα και στον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τ: Βλέπουμε ότι αυτό που κάνεις για την
Κοινότητά μας το κάνεις με ενδιαφέρον
και αγάπη. Έχεις κάποια δική σου
πρόταση η οποία θα βοηθήσει στην
βελτίωση της δράσης της Κοινότητάς
μας;
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Ε: Νομίζω πως κάθε Έλληνας και
φιλέλληνας μπορεί να βρει στην κοινότητα
κάτι που τον ενδιαφέρει. Τα τμήματα που
«τρέχουν» είναι πολλά και ενδιαφέροντα
και οι εκδηλώσεις πάντα διοργανωμένες
με προσοχή και μεράκι. Ωστόσο, θεωρώ
πως μπορεί να προσελκύσει περισσότερο
κόσμο, με ισχυρότερη παρουσία στα social
media και εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας.
Τ: Σήμερα στην Πράγα υπάρχουν
αρκετοί Έλληνες μετανάστες που ήρθαν
πρόσφατα για εργασία. Δεν είναι, όμως,
πολλοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει η
Κοινότητά μας και αυτοί που γνωρίζουν
δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται και πολύ
εκτός όταν έχουν κάποια προβλήματα…
Ε: Οι λόγοι που πιστεύω πως κάποιος
Έλληνας μετανάστης θα αναζητήσει
την Κοινότητα είναι, είτε ότι έχει την
ανάγκη να συναναστραφεί πατριώτες του
στο εξωτερικό, είτε ότι τον ενδιαφέρει
κάποιο τμήμα ή δραστηριότητα που
διοργανώνεται. Ειδάλλως θα πρέπει να
έρθει σε επαφή μέσω κάποιου προσώπου,
όπως έγινε και στην δική μου περίπτωση.
Ίσως θα πρέπει να διοργανώνονται
συχνότερα συναντήσεις των μελών, ώστε
να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και να
δίνονται νέες ιδέες προώθησης, αλλά
και με τους ενδιαφερόμενους, όπου θα
μπορούν να ενημερώνονται για τη δράση
της Κοινότητας.
Τ: Πολύ καλή είναι η ιδέα σου.
Αντιμετωπίζουμε, όμως, ένα πρόβλημα
όταν καλούμε τα μέλη μας σε συναντήσεις
(εκτός από τον εορτασμό των Εθνικών
Επετείων), δεν είναι πολλοί αυτοί που
έρχονται σ’ αυτές τις συναντήσεις. Εσύ
η ίδια θα έχεις παρατηρήσεις ότι στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση/Κοπή της
Πίτας μόνο το ένα τρίτο των μελών
μας βρίσκει χρόνο είτε έχει κάποιο
ενδιαφέρον να συμμετάσχει και να
εκφράσει τις απόψεις του. Από τα 180
μέλη που είναι μέλη της Κοινότητάς μόνο
το ένα τρίτο πληρώνει συνδρομή, κυρίως
αυτοί που συμμετάσχουν σχεδόν σε όλες

τις εκδηλώσεις της Κοινότητας.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο
παρατηρούμε και στις άλλες
εθνικές
μειονότητες
που
στεγάζονται στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων.
Σχετικά με τους Έλληνες
μετανάστες που εργάζονται
στην Πράγα, δυστυχώς δεν
έχουμε καλή εμπειρία. Όταν
χρειάζονται βοήθεια (γιατρούς,
νοσοκόμες,
μεταφραστές,
σπίτια, δικηγόρους, κλπ.) πολύ
εύκολα μας βρίσκουν μέσω της σελίδας
του facebook (Ελληνική-Κοινότηταστην-Πράγα). Εμείς ανταποκρινόμαστε
και είχαμε και δύο μέλη του ΔΣ που
είχαν αναλάβει ιδικά αυτό τον τομέα.
Αλλά
γρήγορα
απογοητευτήκαμε
διότι όταν ταχτοποιούνται και δεν μας
χρειάζονται πια, κάπως εξαφανίζονται.
Από όλους αυτούς τους Έλληνες
μετανάστες που δέχτηκαν τη βοήθεια
μας, περίπου μόνο δέκα άτομα γίνανε
μέλη της Κοινότητας και συμμετέχουν
στα δρώμενα της Κοινότητας. Αυτό
το φαινόμενο παρατηρείται και στις
άλλες πόλεις όπου υπάρχουν Ελληνικές
Κοινότητες και συγκεκριμένα στο
Μπρνο, και Οστράβα. Θα ήθελα να σε
ρωτήσω εάν διαβάζεις το περιοδικό μας,
το «Καλημέρα»…
Ε: Μου αρέσει το περιοδικό «Καλημέρα»,
κυρίως διότι καλύπτει πλήρως όλες
τις εκδηλώσεις της Κοινότητας, τόσο
περιγραφικά, όσο και φωτογραφικά.
Χαίρομαι επίσης να μαθαίνω, μέσα από
τις συνεντεύξεις τους, για τα αξιόλογα
επιτεύγματα των Ελλήνων που ζουν
εδώ, πολλούς από τους οποίους έχω την
χαρά να γνωρίζω και προσωπικά. Θα με
ενδιέφερε να συνεισφέρω στη συγγραφή
του περιοδικού, εφόσον φυσικά έχω την
γνώση να καλύψω κάποιο θέμα.
Τ: Από σήμερα, Ελεάνα μου, γίνεσαι
μέλος της Σύνταξής μας και θα αναλάβεις
τον τομέα «Από την Ελλάδα για την
Ελλάδα» μαζί με την Κική Κυρέζη.
Έχουμε μεγάλη ανάγκη από άτομα που
μπορούν να γράφουν στα ελληνικά, που
θέλουν να ασχοληθούν με τη συγγραφή
στο περιοδικό μας.
Εκ μέρους της Σύνταξής μας και εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
θέλω να σ’ ευχαριστήσω για όλα που
κάνεις για την Κοινότητά μας. Με
τέτοιους ανθρώπους θα πάμε πολύ
μπροστά.
Ε: Κι εγώ σ’ ευχαριστώ πολύ για όλα.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΕΚΚΑ – Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ, ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Μέχρι και σήμερα, συμπληρώνοντας 100 χρόνια ζωής, ποτέ δεν λύγισε και ποτέ δεν άλλαξε τα πιστεύω του, παραμένοντας με πάθος και αισιοδοξία
συνεπής στις ιδεολογικές του καταβολές.
Εκατό χρόνια ζωής συμπλήρωσε φέτος
ο ομογενής Κώστας Λέκκας. Με την
οικογένειά του, φίλους, γείτονες και
συντρόφους του γιόρτασε την 100ή επέτειο
των γενεθλίων του στο Μπρούκλιν.
«Από την ημέρα που γεννήθηκε, 7 Ιουλίου
1919, στο Ελίζαμπεθ του Νιου Τζέρσεϋ,
με την δίδυμη και λατρευτή του αδελφή
Ελένη, η ζωή του είναι ταυτισμένη με
σκληρό αγώνα για επιβίωση» ανέφερε
η κόρη του Έφη Λέκκα, σημειώνοντας
ότι «σε ηλικία ενός έτους πήρε το δρόμο
της ‘ξενιτιάς για την Ελλάδα, όπου μαζί
με τη μητέρα του Όλγα και τα τέσσερα
αδέλφια του: Στράτο, Γιάννη, Γιώργο
και Ελένη εγκαταστάθηκαν στο χωριό
Κουτουμού της Λακωνίας. Ο πατέρας
τους Φώτιος Λέκκας είχε παραμείνει στη
Νέα Υόρκη για να εργαστεί για κάποιο
χρονικό διάστημα, αλλά σκοτώθηκε σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έτσι δεν
τον είδαν ποτέ ξανά».
Τον Νοέμβριο του 1941, ο Κώστας
Λέκκας
οργανώθηκε
στο
Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) για
την εκδίωξη των Γερμανών κατακτητών
από την Ελλάδα, συμμετέχοντας στον
ΕΛΑΣ, στην περιοχή του Ταΰγετου και
του Πάρνωνα. Το 1946 έγινε μέλος του
ΚΚΕ και από τότε συμμετείχε ενεργά στις
προσπάθειες ενίσχυσης του Κόμματος.
Τον Φεβρουάριο του 1954, όταν ήταν 34
ετών, βρέθηκε στον καθημερινό αγώνα
για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του

ιδεολογικές του καταβολές.
Πηγή: Greeknewsonline

μετανάστη, ως επαναπατριζόμενος στις
Ηνωμένες Πολιτείες, στην χώρα που
γεννήθηκε. Όλη η διαδρομή του ήταν
γεμάτη με πάλη όχι μόνο για να φροντίσει
την οικογένειά του, αλλά για ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Συμμετείχε στον αντιχουντικό αγώνα
της Ομογένειας και στήριξε πολιτιστικές
εκδηλώσεις, ιδιαίτερα του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού. Επίσης, για
15 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ηνωμένων Λακωνικών
Σωματείων, η οποία και τον τίμησε για την
πολυετή προσφορά του.
Μέχρι και σήμερα, συμπληρώνοντας 100
χρόνια ζωής, ποτέ δεν λύγισε και ποτέ
δεν άλλαξε τα πιστεύω του, παραμένοντας
με πάθος και αισιοδοξία συνεπής στις

Και στο Τορόντο...
Για τα γενέθλια του διοργανώθηκε στο
Τορόντο του Καναδά από τη Λέσχη
Φίλων του ΚΚΕ μια εκδήλωση για
τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του
Κόμματος, όπου μίλησε το μέλος της ΚΕ,
Ζήσης Λυμπερίδης, ενώ παραβρέθηκε και
χαιρέτισε εκ μέρους του ΚΚ Καναδά, ο
ΓΓ του Κόμματος, Miguel Figueroa, ενώ
αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
και στη Νέα Υόρκη. Μαζί με το Κόμμα
όμως, κλείνει εκατό χρόνια ζωής και ο
παλαίμαχος αγωνιστής Κώστας Λέκκας,
που ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης
και στον οποίο παραδόθηκε μια τιμητική
πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του
στο κομμουνιστικό κίνημα.
Με αυτήν την αφορμή λοιπόν, θυμηθήκαμε
μια προ πενταετίας συζήτηση με τον
Κώστα Λέκκα, που δημοσιεύτηκε στο
Ριζοσπάστη, με αφορμή την προβολή
του ντοκιμαντέρ ‘Ταξισυνειδησία’ για
τους Έλληνες αγωνιστές των ΗΠΑ
στις αρχές του περασμένου αιώνα. Σε
αυτήν ο Κ. Λέκκας αναφέρεται στη δική
του προσωπική διαδρομή, στη δεξιά
παρέκκλιση του ΚΚ ΗΠΑ, αλλά και στην
επιθυμία του να ζήσει ακόμα περισσότερα
χρόνια, για να δει να γκρεμίζεται το
βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.

Πώς βρεθήκατε στην Αμερική και ποια η συμμετοχή σας στο κίνημα;
Κ:
Προέρχομαι
από
οικογένεια
μεταναστών Ελλήνων και έχω γεννηθεί στις
ΗΠΑ. Στη συνέχεια πήγαμε στην Ελλάδα,
όπου η οικογένειά μου συμμετείχε στο
κίνημα και εγώ επίσης, μαζί με πολλούς
άλλους της γενιάς μου, στην τιμημένη
ΕΑΜική Αντίσταση. Υπηρέτησα στον
ΕΛΑΣ για δυόμισι χρόνια στην περιοχή
του Ταΰγετου και του Πάρνωνα. Αργότερα
αποφάσισα να γυρίσω στην Αμερική, και
ως Αμερικανός πολίτης οι αμερικανικές
αρχές δεν μπορούσαν να με εμποδίσουν
να επαναπατριστώ παρόλο που είχα ένα
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φάκελο να! στην Ασφάλεια και
στο υπουργείο Εσωτερικών
ως κομμουνιστής. Έφτασα
στη Νέα Υόρκη το Φλεβάρη
του 1954. Εδώ υπήρχε το
«Ελληνοαμερικανικό Βήμα»,
η εφημερίδα των Ελλήνων
μεταναστών με προοδευτική
κατεύθυνση. Εδώ βρήκα τον
Χρήστο Νικολόπουλο, που
ήταν υπεύθυνος της εφημερίδας.
Ήταν η περίοδος του έντονου
αντικομμουνισμού,
του
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Μακάρθι και γίνονταν απελάσεις για την
κομμουνιστική δράση, όπως η περίπτωση
του σπουδαίου συντρόφου μας Νίκου
Καλούδη και πολλών άλλων.
Οι αναφορές που γίνονται στην ταινία
αφορούν κυρίως την περίοδο μέχρι τη
δεκαετία του ’50 και ειδικά το κλίμα
της περιόδου που οι Έλληνες εργάτες
συμμετείχαν ενεργά στο ΚΚ ΗΠΑ, που
είχε μεγάλη εκτίμηση στην εργατική
τάξη και οργάνωνε τον αγώνα της. Πώς
ερχόταν αυτός ο απόηχος σε εσάς;
Ήταν πολύ ισχυρές οι μνήμες από την
«Ένωση του Σπάρτακου», που ήταν μια
ταξική συνδικαλιστική ένωση των Ελλήνων
εργατών. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον

Γκας Χολ, τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ ΗΠΑ
πριν φυλακιστεί και βοηθούσα πάντα το
κόμμα. Μετά φτιάξαμε στην Αστόρια
μια ομάδα και από τα νέα παιδιά που
ερχόντουσαν μετανάστες. Δυστυχώς, μετά,
το ΚΚ ΗΠΑ τράβηξε δεξιά, και με τον
τρόπο τους διαλύσανε αυτή την ομάδα
και άλλες ομάδες Ελλήνων κομμουνιστών
σε άλλες πόλεις. Αργότερα είχα κάνει
πρόεδρος στην «Ελληνοαμερικανική
Δράση» και συμμετείχα ενεργά στην
οργάνωση «Δημοκρατία» κατά την περίοδο
της αντιδικτατορικής πάλης. Τότε είχαμε
αναλάβει και τη στήριξη οικογενειών που
είχαν ανθρώπους τους στην εξορία.
Δυστυχώς, εδώ και χρόνια δε βλέπω

τίποτα να κινείται για την ταξική οργάνωση
των εργατών, είναι διαλυμένα σχεδόν τα
πάντα, και το ΚΚ ΗΠΑ έχει κάνει μεγάλη
στροφή συμβιβασμού με το σύστημα. Εγώ
είμαι 94 χρόνων και κρατάω γιατί έχω
το πιστεύω μου, την ιδεολογία μου. Και
θέλω να ζήσω περισσότερα χρόνια για
να δω να γκρεμίζεται αυτό το βάρβαρο
σύστημα που λέγεται καπιταλισμός και
ιμπεριαλισμός. Εύχομαι στο Κόμμα
μας, το ΚΚΕ, να κρατάει πάντα γερά τη
σημαία του αγώνα για την ανατροπή της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας. (Πηγή:
Katiousa.gr)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΕΚΚΑ
της Τασούλας Ζησάκη-Healey
(Αναδημοσίευση από το περιοδικό Καλημέρα 3/2014)
Η Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας
και Συντάκτης του περιοδικού ‘Καλημέρα’ είχε κάνει ένα
ευχάριστο ταξίδι στην Κύπρο με το σκοπό να συναντήσει τον
σ. Κώστα Λέκκα, με τον οποίο είχε συνεννοηθεί τηλεφωνικώς
πριν φύγει ο ίδιος από την Αμερική για την Κύπρο. Στη
Λεμεσό της Κύπρου, η Τασούλα διοργάνωσε στο σπίτι της
μια συνάντηση με αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με απόγονους του
ΔΣΕ, τους συγγραφείς Πανίκο Παιονίδη (δημοσιογράφος
του ΔΣΕ) και Έλλη Παιονίδου, συγγραφέας. Στη συνάντηση
αυτή συνέβαλε με τις αφηγήσεις του για τον πατέρα του
Κυριάκο Χρίστου σχετικά με τον ΕΛΑΣ και το ΔΣΕ και ο
Δήμαρχος της Λεμεσού, Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος δεν έκρυψε την βαθιά συγκίνησή του. Με μεγάλη χαρά γνωριστήκαμε και
με το Δημήτρη Μιχαλάκου, Αρχισυντάκτη του τηλεοπτικού καναλιού ‘Κάπιταλ’ και γιο μαχητή του ΔΣΕ. Αυτά όλα έγιναν πριν
4 χρόνια όταν ο σ. Κώστας ήταν 96 χρόνων. Σήμερα, στα 100 του θέλω να του ευχηθώ πολλή υγεία και να κρατάει πάντα γέρα!
Ο Κώστας Λέκκας μας μιλάει για τη ζωή
του και τα πιστεύω του:
Στην Αμερική…
Ο πατέρας μου μετανάστευσε στην
Αμερική το 1910. Η μητέρα μου πήγε
στην Αμερική το 1914 μαζί με τον πρώτο
της γιο, δηλαδή με τον μεγαλύτερο
αδερφό μου που τότε ήταν δυόμισι
χρονών. Το 1915 η μητέρα μου απόκτησε
τον δεύτερο γιο της, το 1917 τον τρίτο
και το 1919 απόκτησε δίδυμα, εμένα και
την αδερφή μου, τον Κωνσταντίνο και
την Ελένη. Εκείνο τον καιρό αρχίσανε
να εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια,
δείγματα ότι ερχόταν η οικονομική κρίση.
Ο πατέρας μου άρχισε να δυσκολεύεται να
ανταποκριθεί οικονομικά στην εφταμελή
οικογένειά του και γι’ αυτό αποφάσισε,
μεγάλο λάθος, το 1921, να μας στείλει όλη
την οικογένεια στην Ελλάδα. Ο πατέρας
μου κατάγεται από τη Λακεδαιμονία,
Σπάρτης και από κει πήγε στην επαρχία,
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στο Γύθειο, Μάνης. Εγώ ήμουνα νήπιο και
δεν θυμάμαι τίποτα, ούτε και πότε γνώρισα
τον πατέρα μου, μόνο από φωτογραφία
τον ξέρω, διότι όταν φύγαμε ήμουν 2
χρονών και το 1945 μάθαμε ότι ο πατέρας
μας σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα
στην Αμερική στο New Jersey. Αργότερα
μάθαμε ότι ο πατέρας μου ήταν μέλος της
ΑΧΕΠΑ, μιας ακροδεξιάς θρησκευτικής
οργάνωσης των Ελλήνων της Αμερικής.
Και πάλι στην Ελλάδα…
Στην Ελλάδα περάσαμε πολύ δύσκολα
χρόνια αν και ο πατέρας μας κάθε μήνα
μας έστελνε επιταγή. Σύντομα φάνηκε
ότι με την οικονομική κρίση του 1929, ο
πατέρας μου αδυνατούσε να στέλνει αυτό
που χρειαζότανε για να μας συντηρήσει,
δηλαδή αντί για 100 δολάρια το μήνα,
μας έστελνε 25 δολάρια ας πούμε. Ναι,
μας έστειλε στην Ελλάδα χωρίς να
υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις για

την οικογένειά μας – δεν είχε ούτε μεγάλη
κτηματική περιουσία, τίποτα. Περάσαμε
πολύ άσχημα στην Ελλάδα. Η εποχή
τότε ήταν τέτοια που ανέκοψε και τη
μόρφωσή μας διότι μόνο ένας πλούσιος
μπορούσε να μορφωθεί, ενώ εμείς οι
φτωχοί δεν μπορούσαμε να πάμε σε
ανώτερα μορφωτικά ιδρύματα. Αυτή ήταν
μια μεγάλη αδικία του συστήματος για τη
λαϊκή τάξη.
Το 1940 άρχισε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος
που μας κήρυξε η Ιταλία. Εγώ δεν
επιστρατεύτηκα διότι ενώ όλα τα αδέρφια
μου δηλώθηκαν στα διάφορα διοικητικά
γραφεία όπως και στο στρατολογικό,
εγώ έμεινα αδήλωτος. Χάθηκε και το
πιστοποιητικό γεννήσεως μου κι έτσι
δεν ήμουνα πουθενά γραμμένος. Γι’
αυτό και δεν υπηρέτησα, εάν και έπρεπε
να υπηρετήσω τη θητεία μου. Μετά, τα
γεγονότα τα γνωρίζουμε – μπήκαν οι
Γερμανοί και οι Βούλγαροι, και ζήσαμε
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αυτή την άσχημη εποχή της τριπλής
κατοχής. Είναι αλήθεια ότι η δική μας
περιοχή είναι ένας θησαυρός πολλών
γεωργικών προϊόντων κι έτσι εμείς
στερηθήκαμε μόνο το ψωμί. Είχαμε λάδι,
είχαμε το περιβόλι μας. Αλλά στερηθήκαμε
το πιο σημαντικό – την Ελευθερία μας.
Στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ…
«Εμείς, οι κομμουνιστές, έχουμε ένα
χαρακτηριστικό – να μένουμε πάντα
αγέρωχοι σε οποιαδήποτε δυσκολία»…
Το Νοέμβρη του 1941 όλα τα αδέρφια
οργανωθήκαμε στο ΕΑΜ. Δεν υπακούσαμε
στο διάταγμα των Γερμανών, το οποίο

έλεγε ότι όσοι ήταν ξένοι υπήκοοι να
δώσουν το παρών τους στις Αρχές. Αυτούς
που παρουσιάστηκαν τους συλλάμβαναν
και τους στέλνανε στα εργοστάσια της
Γερμανίας. Εμείς φύγαμε στο χωριό
της μητέρας μου, στην Άρνα, το οποίο
βρίσκονταν σε ύψος 1.000 μέτρων στον
Ταΰγετο, εκεί που ήταν και η έδρα του
αντάρτικου. Εκεί επιστρατεύτηκα στον
ΕΛΑΣ. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά,
βέβαια, να εκδικηθώ τους τυράννους, όχι
μόνο τους ξένους, αλλά και τους ντόπιους.
Δυστυχώς, είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες,
εθνοπροδότες που συνεργάστηκαν με τους
Γερμανούς. Αυτοί ήταν πιο σκληροί και
από τους Γερμανούς. Στον ΕΛΑΣ ήμουν
ένοπλος δυόμισι χρόνια. Πήρα μέρος
σε 22 μάχες και ευτυχώς με ούτε μια
γρατζουνιά. Κι έτσι επέστρεψα στο χωριό
μου σώος και αβλαβής. Αλλά τι είχε μείνει
από το σπίτι μας; Το Σεπτέμβρη το 1943
οι εθνοπροδότες κάψανε το σπίτι μας στο
χωριό Αιγές, Γυθείου. Είχε μείνει μόνο
ένα μέρος της κουζίνας όπου έμεινε η
μητέρα μας με την αδερφή μου.
Μετά ήρθαν τα δύσκολα. Μετά τη
Συμφωνία της Βάρκιζας (12.2.1945)
παραδώσαμε τα όπλα. Λοιπόν, από κει
και ύστερα ήρθε η άλλη σκληρή κατοχή
στη χώρα μας, αυτή των Άγγλων και
Αμερικανών. Άρχισαν να μας κυνηγούν
όλους. Φύγαμε κυνηγημένοι από τα
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σπίτια μας και μέναμε σαν αγρίμια στα
δάση μέσα. Μια μέρα κατέβηκα κρυφά
στο χωριό και πήγα στο σπίτι να πιώ ένα
θεραπευτικό τσάι διότι έπασχα από τις
αμυγδαλές μου. Με πρόδωσε ένας που
με είδε, ένα κάθαρμα από το χωριό μας,
στη Χωροφυλακή του χωριού μας. Κι έτσι
πιάστηκα και έκανα ένα χρόνο φυλάκιση
στις φυλακές του Γυθείου. Ήμασταν 480
άτομα στη φυλακή αυτή που ήταν για
34 άτομα. Κοιμόμασταν στο πλευρό,
στις σκάλες, παντού, για να χωρέσουμε.
Και στη φυλακή ήμασταν οργανωμένοι.
Εμείς, οι κομμουνιστές, έχουμε ένα
χαρακτηριστικό – να μένουμε πάντα
αγέρωχοι σε οποιαδήποτε δυσκολία.
Με το νόμο του Σοφούλη για την
αποσυμφόρηση των φυλακών, άρχισαν να
φεύγουν οι φυλακισμένοι. Εμένα κανείς
δεν με φώναξε, διότι ενώ όλοι είχανε
ένταλμα συλλήψεως και δικογραφία, για
μένα αυτά δεν υπήρχαν όπως μου είπαν
όταν ρώτησα μια επιτροπή γιατί εγώ δεν
βγαίνω από τη φυλακή. Όπως σου είπα,
εγώ ήμουν υπήκοος της Αμερικής αφού
εκεί γεννήθηκα στο Elizabeth, New Jersey
το 1919. Η Επιτροπή μου είπε να κάνουμε
μία επιστολή στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Η Αμερικανική Πρεσβεία έστειλε κάποιον
στο Γύθειο για να δει γιατί ένας Αμερικανός
υπήκοος είναι στη φυλακή. Ο εισαγγελέας
μπορώ να πω ότι ήταν καλός άνθρωπος,
λεγόταν Παύλος Δελαπόρτας. Ήρθε ο
εισαγγελέας και ρώτησε τον Διευθυντή
των Φυλακών (αυτός ήταν ο ανακριτής
που με φυλάκισε και σύντομα είχε γίνει
και Διευθυντής, λεγότανε Βιτσιλόγιαννης
Νικόλαος) γιατί με φυλάκισε χωρίς
ένταλμα συλλήψεως και δικογραφία, και
πώς φυλάκισε έναν Αμερικανό υπήκοο. Η
απάντηση του Διευθυντή ήταν ότι μάλλον
το ένταλμα και η δικογραφία θα πήγαν στο
Ναύπλιο. Τότε ο εισαγγελέας μου είπε ότι
από την επόμενη μέρα είμαι ελεύθερος.
Τι γινότανε, όμως, όταν βγαίνανε οι
φυλακισμένοι από τη φυλακή για να παν
στα σπίτια τους: Ειδοποιούνταν οι χίτες
(το Γύθειο είχε πάρα πολλούς χίτες) κι
αυτοί τους περιμένανε, τους ξυλοκοπούσαν
και πολλούς τους σκοτώνανε. Εγώ στη
διαδρομή μου προς το σπίτι μου (οι
φυλακές Γυθείου ήταν 5 χλμ. μακριά από
το χωριό μου) δεν συνάντησα κανέναν.
Και ξανάρχισαν οι διωγμοί. Τότε
‘κυβερνούσαν’ οι χίτες και οι εθνοφύλακες.
Στις 14 Φεβρουαρίου του 1946 ήρθαν στο
σπίτι μας χίτες και εθνοφύλακες. Δηλαδή,
τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμα πιο
πολύ από την αποσυμφόρηση των φυλακών
και μετά. Το δικό μας το χωριό Αιγές,

ήταν 99.9% στα Τάγματα Ασφαλείας.
Ήμασταν η μόνη προοδευτική οικογένεια
στο χωριό. Και όλοι ήταν εναντίον μας.
Ναι, φέρανε μια διμοιρία χίτων στο σπίτι
μας. Ό ένας μου αδερφός είχε φύγει για
τη Θεσσαλονίκη όπου είχαμε συγγενείς
Λεκκαίους από την πλευρά του παππού
μου. Οι χίτες μας δέσανε εμάς τους τρεις,
τον αδερφό μου, την αδερφή μου κι εμένα
και μας πήγαν σε ένα μέρος. Στο δρόμο
μου πήραν και τα παπούτσια και έκανε
μια τέτοια παγωνιά εκείνο το βράδυ που
δεν περιγράφεται. Στο μέρος αυτό μας
φόρτωσαν με οπλοπολυβόλα, πυρομαχικά,
όλα αυτά ήταν γερμανικά, δηλαδή αυτά
που είχαμε παραδώσει εμείς από τον
ΕΛΑΣ και οι Άγγλοι τα πήραν από εμάς
και τα έδωσαν σ’ αυτούς. Μας πήγαν σ’ ένα
μέρος Βρεττάκος, το λέγανε Βρεττιάνικα,
στην περιοχή Πλούμουτσα. Εκεί μας
κάναν μαύρους στο ξύλο. Ο αδερφός μου
λιποθύμησε δύο φορές από το πολύ ξύλο.
Του είχανε ρίξει και βραστό νερό, το οποίο
καταστάλαξε από εδώ πίσω, στην πλάτη κι
έκανε μία πληγή που χρειάστηκε μήνες
να κλείσει. Εντωμεταξύ ειδοποίησαν την
Χωροφυλακή ότι έπιασαν τους Λεκκαίους
και δεν ξέρουν που τους πήγαν. Καλά,
αυτοί στη Χωροφυλακή σίγουρα ξέρανε
που βρίσκονται, πώς να το πω, οι ‘βαστίλες’
που βασάνιζαν τον κόσμο. Οι χίτες ήταν
όχι παρακράτος, αλλά υπέρ-κράτος.
Στείλανε δυο για να ρωτήσουν τι θα
κάνουν με τους Λεκκαίους και η απάντηση
ήταν να μας σκοτώσουν. Η Χωροφυλακή
μας γλύτωσε στο παραπέντε…
Μετά δεν υπήρχαν αλλά περιθώρια για
μας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας του
χωριού ήθελε να φύγουμε. Μα πού να
φύγουμε; Δεν είχαμε τίποτα εμείς. Εκείνο
τον καιρό είχα και μια σχέση μ’ ένα κορίτσι,
και πώς να την αφήσω; Η κομματική μου
συνείδηση δεν το επέτρεπε… Και δειλιάζω
να το πω… το 1943 έγινα μέλος (σημ. Σ’
αυτό το σημείο ο Κώστας συγκινήθηκε και
με δάκρυα συνέχισε)… του ηρωικού και
δοξασμένου Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας (ΚΚΕ)! Δεν ήθελα να αφήσω
πίσω μου ένα κατάλοιπο αναξιοπρεπή.
Κι έτσι αρραβωνιάστηκα με την κοπέλα
αυτή και θα παντρευόμασταν στις 7
Ιουλίου του 1946. Αλλά στις 4 Ιουλίου
στο χωριό μας, ένα χιλιόμετρο έξω από
το χωριό μας, έγινε μια εκτέλεση από
κάτοικους από άλλα χωριά – ο ένας ήταν
ΕΛΑΣίτης και οι άλλοι γέροι. Πήγε να
τους δει η αρραβωνιαστικιά μου μετά την
εκτέλεση και κατατρομαγμένη ήρθε και
μου λέει ‘φύγε, φύγε, φύγε’… Είχε δει τους
εκτελεσμένους: τα κεφάλια τους ήταν τα
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μισά διαλυμένα. Έπρεπε να φύγουμε, άλλη
επιλογή δεν υπήρχε. Δεν ήταν εύκολο διότι
οι χίτες από βραδύς πηγαίνανε και ελέγχαν
στο σταθμό λεωφορείων την κατάσταση
ονομάτων αυτών που θα ταξιδεύανε, την
κατάσταση την κρατούσε ο σταθμάρχης,
και τους σκοτώνανε στο δρόμο προς το
σταθμό. Ο σταθμάρχης δεν μας έβαλε
στην κατάσταση, ήταν φίλος. Το λεωφορείο
περνούσε στις 5 το πρωί κι εμείς σχεδόν
νύχτα φύγαμε με το λεωφορείο μέχρι την
Αθήνα. Αποφασίσαμε να γίνει ο γάμος στην
Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 1946, αλλά
τελικά παντρευτήκαμε στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη…
Μετά από την Αθήνα φύγαμε για τη
Θεσσαλονίκη. Νοικιάσαμε ένα σπίτι στην
Άνω Τούμπα, τη λέγανε ‘Μικρή Μόσχα’
και αγοράσαμε τα έπιπλα με τα λεφτά που
είχαμε πάρει από ένα ξάδερφο μου, μία
επιταγή 200 δολαρίων. Στην οικογένεια
του πατέρα μου είχαν ένα ορισμό – μετά
το θάνατο κάποιού της οικογένειας, να
αφήνουν 200 δολάρια για βοήθεια της
οικογένειας του. Σ’ αυτή τη μονοκατοικία
ήμασταν όλα τα αδέρφια, η μάνα μου
και η αρραβωνιαστικιά μου. Έξι άτομα
κοιμόμασταν σε όλους τους χώρους του
σπιτιού – στις 2 κρεβατοκάμαρες, στο
σαλόνι, στην κουζίνα. Το 1947 απόχτησα
την κόρη μου την Όλγα ενώ η δεύτερη η
κόρη μου, η Ευθυμία γεννήθηκε το 1958
στην Αμερική. Πήγαμε στο Προξενείο
της Αμερικής διότι θέλαμε να φύγουμε
για την Αμερική. Η αδερφή μου επειδή
είχε το πιστοποιητικό γεννήσεως έκανε
τα χαρτιά της και σε 22 μέρες έφυγε για
την Αμερική. Εγώ τους είπα ότι το δικό
μου πιστοποιητικό χάθηκε κι έτσι έπρεπε
να περιμένω να μου το στείλουν από το
νοσοκομείο όπου γεννήθηκα.
Το 1946 ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός
Στρατός Ελλάδας, ο οποίος είχε μεγάλη
δράση. Ο τότε Υπουργός Άμυνας της
Ελλάδας δέσμευσε 20 θητείες για να
πολεμήσουν ενάντια στο ΔΣΕ και μέσα
σ’ αυτές ήμουν κι εγώ. Υπήρχε ένας
νόμος, ο οποίος έλεγε ότι και ξένοι
υπήκοοι γεννημένοι από Έλληνες γονείς
αποχτούν ελληνική υπηκοότητα και
είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους στην
Ελλάδα. Εκείνην την εποχή η ασφάλεια
έκανε έλεγχο σε όλους κι έτσι έφτασε
και σε μας. Από πού ήρθαμε; Ακόμα και
στο Γύθειο στείλανε για να μάθουν ποιοι
είμαστε εμείς.
Στην αρχή ζούσαμε με τα λεφτά που
πήρα όταν πούλησα τις 350 οκάδες λάδι,
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προίκα της γυναίκας μου. Εγώ είχα πει
στα πεθερικά μου ότι δεν θέλω προίκα,
δεν θέλω τίποτα, μόνο κάτι για τα έξοδα
μας ως που να φύγουμε για την Αμερική.
Μας υποσχέθηκαν 1.000 οκάδες λάδι,
αλλά τελικά μας δώσανε 50 οκάδες διότι
αυτοί δεν είχαν ελαιώνες και το λάδι που
μας έδωσαν κι αυτό το είχαν δανειστεί
με υποχρέωση για κάθε οκά δανεισμένη
να επιστρέφουν δύο οκάδες μέσα σε έξι
μήνες. Μαυραγορίτικα πράγματα! Όσα
χρήματα πήραμε τα διήθησα όλα για
την οικογένειά μας. Έτσι ζήσαμε για έξι
μήνες. Κανείς από εμάς δεν μπορούσε να
εργαστεί διότι όταν βρίσκαμε δουλειά,
αμέσως την άλλη μέρα πήγαινε η ασφάλεια
και απειλούσε τον εργοδότη ότι θα του
κλείσει τη δουλειά του εάν δεν μας διώξει.
Τελικά, μου έδωσε δουλειά ένας πολιτικός
μηχανικός, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος
που ζούσε πίσω από το σπίτι μας. Ήταν
από την Πάτρα, προοδευτικός άνθρωπος.
Αυτός ήταν προϊστάμενος στα έργα που τα
λέγανε Νέα Ανοικοδόμηση για τις γέφυρες
που είχαν βομβαρδίσει οι Γερμανοί. Έγινα
επιστάτης και έπαιρνα καλά χρήματα. Μ’
αυτά μπορέσαμε και κάναμε το νοικοκυριό
μας. Όμως, η τύχη μου δεν διήρκησε για
πολύ. Βγήκε ένας νόμος που απαγόρευε
τους ξένους υπηκόους να δουλεύουν σε
δημόσια θέση. Με απολύσαν, αλλά με
τον Παναγιώτη κάναμε ανακαίνιση στον
κεντρικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Εγώ
ήμουν ευσυνείδητος, δούλευα σκληρά κι
έτσι μου δώσανε περισσότερα λεφτά από
αυτά που έπαιρνα στο ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι
Ελληνικού Κράτους). Ήρθε και ο τρίτος
μου αδερφός από την εξορία στην
Μακρόνησο. Για να πάρω άδεια εξόδου,
πλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία.
Πήρα και ελληνικό διαβατήριο. Εδώ
βοήθησαν και οι οικονομίες της γυναίκας
μου, η οποία κι αυτή εργαζόταν. Ήταν
μοδίστρα.
Στον εμφύλιο πόλεμο δεν πήρα μέρος.
Η ασφάλεια μας έκανε πάρα πολλούς
εφόδους. Μας παρακολουθούσαν μέρα
νύχτα. Κάθε πρωί που φεύγαμε για
τη δουλειά μας, στο λεωφορείο ήταν
πάντα αυτός που μας παρακολουθούσε.
Ήμασταν
χρωματισμένοι.
Είχαμε
ένα φάκελο τεράστιο που έγραφε με
κόκκινα γράμματα ‘Προσοχή, προσοχή,
επικίνδυνα κομμουνιστικά στελέχη!’. Εμείς
διαβάζαμε τον αριστερό τύπο…
Στην Αμερική…
Κι έτσι τον Φεβρουάριο του 1954
αναχωρήσαμε για την Αμερική με
υπερωκεάνιο πλοίο από τον Πειραιά, το

λεγόμενο ‘Νέα ΕΛΛΑΣ’, το οποίο ήταν
γαϊδούρι και όχι πλοίο. Κάναμε 17 μέρες
να φτάσουμε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης
με πολλές ταλαιπωρίες.
Για μένα δεν υπάρχει χειρότερη, πιο
άθλια πράξη από την προδοσία…
Δεν πέρασαν κι έξι μήνες, και χτύπησε
το κουδούνι του σπιτιού μας. Κατέβηκα
κάτω και βλέπω τρεις άνδρες, ο ένας ήταν
διερμηνέας, ο Ιωαννίδης. Και μου λεν
ότι σαν πατριώτης Αμερικανός πρέπει να
ξέρω ότι στην Αμερική έχουν μπει πολλοί
κομμουνιστές και πρέπει να τους πω τα
ονόματα κομμουνιστών εάν τους ξέρω.
Τους απάντησα ότι δεν ξέρω κανέναν, αλλά
και να ήξερα δεν θα τους έλεγα τίποτα.
Διότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερη,
πιο άθλια πράξη από την προδοσία. Και
πρόσθεσα ότι είμαι ιδεολόγος. ‘Έχω έρθει
στην Αμερική για να δουλέψω τίμια και
καθαρά, για να θρέψω την οικογένειά μου.
Κι εσείς δεν μπορείτε να ξεριζώσετε από
μέσα μου αυτό που πιστεύω, γι’ αυτό που
αγωνίστηκα και ακόμα αγωνίζομαι. Δεν
αγωνίζομαι ούτε για να σκοτώσω, μα ούτε
για να κλέψω. Αγωνίζομαι για μια κοινωνία
που να ανταποκρίνεται πλούσια απέναντι
στο λαό.’
Ε, φύγανε λέγοντας ότι δεν θα με
ξαναενοχλήσουν αφού είδαν ότι δεν
υπάρχει φόβος να ανατινάξω το Άγαλμα
της Ελευθερίας!
Κι εδώ η ζωή μας ήταν δύσκολή.
Δουλεύαμε, σκέτη σκλαβιά. Πήγα σ’ ένα
ελληνικό εστιατόριο, ‘πιατάς’, έπλυνα
πιάτα 72 ώρες την βδομάδα για 32
δολάρια! Μαρτυρική σκλαβιά. Σε έξι
μήνες ‘προβιβάστηκα’, έγινα ‘μικρός
μάγειρας’. Δούλευε και η γυναίκα μου, η
οποία έπαιρνε περισσότερα χρήματα από
μένα – 90 δολάρια την βδομάδα. Ήξερε το
κέντημα στη μηχανή, ενώ εγώ και με την
προαγωγή μου, έπαιρνα 50 δολάρια την
βδομάδα. Κάναμε πολλές οικονομίες και
μ’ αυτές τελικά μπόρεσα και έκανα δική
μου δουλειά. Άνοιξα εστιατόριο, ήξερα
να μαγειρεύω κι έτσι μέσα σε 10 χρόνια
από πιατάς, μικρός μάγειρας, σερβιτόρος,
μπόρεσα και έκανα το επάγγελμα μου
πετυχημένα γύρω από τα εστιατόρια.
Πήγα πολύ καλά αλλά είχα πάρει υποθήκη.
Σιγά-σιγά μπόρεσα και αγόρασα σπίτι,
δικό μας. Δουλεύαμε σκληρά και τελικά
όταν έκλεισα τα 62, το 1971 πήρα πρόωρη
σύνταξη, πούλησα το μαγαζί.
Και από τότε αφιέρωσα τη ζωή μου ψυχή
και σώματι στις ιδέες μου, στα πιστεύω
μου, στην ιδεολογία μου, στο Κόμμα
μου, στο ηρωικό και δοξασμένο ΚΚΕ!
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Και με ότι μπορώ, ότι μου περισσεύει,
το προσφέρω στο Κόμμα μου. Έχω

ορκιστεί – θα υπηρετώ αυτό που
πιστεύω! Και γι’ αυτό έπραξα, πράττω

και θα πράττω μέχρι το τέλος της ζωής
μου!

Στιγμιότυπα από την αξέχαστη συνάντησή μας στη Λεμεσό:

Με τον Α. Χρίστου και Π. Παιονίδη, Πάσχα 2014

Αναμνηστική φωτογραφία, Λεμεσός Κύπρος, Πάσχα 2014 με τον σ. Κώστα στο κέντρο

Επιστολή του Κώστα Λέκκα προς το
Περιοδικό Καλημέρα 14 Οκτωβρίου
2013
Προς Τασούλα Ζησάκη
Αγαπητή Συντρόφισσα,
Έλαβα το περιοδικό σας μέσω του
Συντρόφου Νίκου Καλόγερου. Σας
συγχαίρω για το αξιόλογο περιεχόμενό του
και για τις προσπάθειες σας να κρατήσετε
ζωντανή τη μνήμη του λαού μας που
πάλεψε για τις πανανθρώπινες αξίες της
λευτεριάς, της εθνικής ανεξαρτησίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της λαϊκής
κυριαρχίας. Είστε άξιοι απόγονοι του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Η σημερινή κατάσταση στην πατρίδα μας
και ευρύτερα στον κόσμο επιβάλλει την
ανασυγκρότηση των δυνάμεων μας και
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του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.
Παραμένουμε πάντα ενωμένοι και μαχητές
υψηλών στόχων, δίνοντας αποφασιστική
απάντηση στο απάνθρωπο πρόσωπο
του καπιταλισμού και στις αιμοσταγείς
πρακτικές του ιμπεριαλισμού.
Θα επιθυμούσα να μου αποστέλλατε το
περιοδικό σας ώστε να ενημερώνομαι για
το αξιέπαινο έργο και τις δραστηριότητές
σας. Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων του
ΚΚΕ Νέας Υόρκης στέλνω θερμούς
αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη
της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ
και της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Ο σύντροφος Κώστας Λέκκας
ΥΓ: Η επιταγή είναι μια συμβολή
προσφορά για την έκδοση του περιοδικού
σας. Αν μπορείτε επικοινωνήστε μαζί μου

για να συζητήσουμε τρόπους συνεργασίας
των δύο Λεσχών Φίλων και Οπαδών του
τιμημένου ΚΚΕ.
Απάντηση: Ευχαριστούμε τον σ. Κώστα
για την προσφορά 500 δολαρίων για το
περιοδικό μας. Μετά από την τηλεφωνική
μας συζήτηση, θα συναντηθούμε με τον
σ. Κώστα στη Λεμεσό το Πάσχα και θα
είναι τιμή μας να ακούσουμε την ιστορία
της ηρωικής ζωής του στην Αμερική και
στην Ελλάδα.
Μετά τη συνάντησή μας στην Κύπρο,
ο σ. Κώστα έκανε ακόμα μία προσφορά
500 δολαρίων με την παράκληση να τον
ενημερώνω όταν χρειαζόμαστε οικονομική
βοήθεια.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ (1949-2019)
ΟΥΓΓΡΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Του Ζελιλίδη Γιώργου
Η Ιατρική επιστήμη από την ίδια της τη
φύση είναι η επιστήμη της ανθρωπιάς και
της ανιδιοτέλειας. Προορισμός της είναι
να απαλύνει τον ανθρώπινο σωματικό και
ψυχικό πόνο. Να γιατρέψει τον άνθρωπο
από τις διάφορες αρρώστιες. Να δώσει μάχη
και να σπάσει το δρεπάνι του Χάρου. Να
αποσπάσει τον άρρωστο μέσα από τα χέρια
του και να τον επαναφέρει στην ζωή.
Στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
κατά την διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων
σύγκρουσης του με τον αστικό στρατό
υπήρξαν χιλιάδες τραυματίες. Όλοι αυτοί
που αποτέλεσαν το διαμάντι του ένοπλου
ταξικού αγώνα έπρεπε να προστατευτούν
και να γιατρευτούν. Για αυτό το σκοπό οι
Έλληνες γιατροί του ΔΣΕ πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση χωρίς να
λογαριάσουν κόπου και θυσίες. Όμως ήταν
λίγοι.
Μπρος στον ηρωικό αγώνα του ΔΣΕ δεν
έμειναν ασυγκίνητοι ορισμένοι γιατροί
από τις Λαϊκές Δημοκρατίες. Ήρθαν
στα νοσοκομεία του για να προσφέρουν
υπηρεσίες στους τραυματίες αντάρτες.
Από την Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στον ΔΣΕ
4 γιατροί. Ήταν όλοι τους εθελοντές.
Μαζί τους ήρθαν και 4 νοσοκόμες για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Όλοι και οι 4 γιατροί, είτε εργάστηκαν
στα νοσοκομεία του ΔΣΕ στο Βίτσι και
Γράμμο είτε εργάστηκαν στο νοσοκομείο
της Κορυτσάς, εργάστηκαν με επιστημονικό
τρόπο.
Εργάστηκαν
ακατάπαυστα
δείχνοντας μεγάλο συναίσθημα στους
τραυματίες και παθολογικά άρρωστους
αντάρτες. Η άφιξη τους και η δουλειά τους
έγιναν ένας από τους κύριους παράγοντες
για μια σημαντική αλλαγή στην υγειονομική
περίθαλψη του ΔΣΕ.
Οι 4 γιατροί ήταν: ο χειρούργος Timbor (Τίμπορ), ο μοναδικό Ούγγρος
γιατρός που ήρθε στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Δούλεψε συνεχώς στα χειρουργεία που
ήταν εγκατεστημένα στο Συγκρότημα
Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Βίτσι. Οι άλλοι
γιατροί Jiouris, ο Ivan Pernat και ο Dines
εργάστηκαν στο νοσοκομείο Κορυτσάς της
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Λ. Δ. Αλβανίας.
Ο Jiouris ήταν χειρούργος και αποτέλεσε
Οι νοσοκόμες ήταν η Jiudka, η Quisi, το βασικό στήριγμα του νοσοκομείου
η Eva και η Eta. Οι νοσοκόμες Jiudka Κορυτσάς ως προς την αντιμετώπιση των
και Quisi εργάστηκαν εκ περιτροπής στα χειρουργικών περιστατικών.
νοσοκομεία της Ελεύθερης Ελλάδας με το Ο Ivan Pernat ήταν παθολόγος και
μεγαλύτερο διάστημα η Quisi (Γκύζι) να οργάνωσε υποδειγματικά το παθολογικό
εργάζεται στο Συγκρότημα Υγειονομικών τμήμα στο νοσοκομείο Κορυτσάς.
Υπηρεσιών στο Βίτσι.
Ο Dines ήταν οφθαλμίατρος και οργάνωσε
Οι Ούγγροι γιατροί μαζί με τις νοσοκόμες το οφθαλμολογικό τμήμα του νοσοκομείου
ανέλαβαν υπηρεσία στις 20-2-1949 και Κορυτσάς. Ήταν παντρεμένος με την
υπηρέτησαν μέχρι 20-9-1949. Βοήθησαν νοσοκόμα Judka και ήρθαν μαζί να
πολύ στην οργάνωση των νοσοκομείων του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΔΣΕ.
ΔΣΕ στην Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας. Όλοι οι Ούγγροι γιατροί και νοσοκόμες που
Κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να ήρθαν στα νοσοκομεία του ΔΣΕ πρόσφεραν
θεραπεύσουν χιλιάδες τραυματίες του ΔΣΕ. τις υπηρεσίες τους με ανιδιοτέλεια, με
Δούλεψαν σκληρά και με την πολύ δουλειά συνείδηση και ανθρωπιά. Τα ονόματά τους
τους εξουδετέρωσαν το χαμηλό επίπεδο είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στην
ειδίκευσης του προσωπικού. Η συμπεριφορά ιστορία της ταξικής πάλης της πατρίδας μας
τους ήταν πάνω από
συντροφική. Η συνεργασία
με τους Έλληνες γιατρούς
και το προσωπικό ήταν
αδερφική.
Ο Timbor ήταν χειρουργός
και είχε εξειδίκευση στην
χειρουργική
θώρακας.
Εκτός από το Βίτσι όπου
εργάστηκε το μεγαλύτερο
χρονικό
διάστημα,
εργάστηκε
και
στον
Γράμμο κατά την διάρκεια
των τελευταίων μαχών που
έδωσε ο ΔΣΕ τον Αύγουστο
του 1949. Στον Γράμμο
είχε μαζί τους ως βοηθό και
μια Ουγγαρέζα νοσοκόμα.
Ο Τιμπόρ ήταν πολύ 1951, τραυματίες του ΔΣΕ από τη μάχη της Φλώρινας
καλός επιστήμονας και (12/2/1949) μετά την αποθεραπεία τους στο νοσοκομείο της
αντιμετώπισε οποιοδήποτε Βουδαπέστης. Στο κέντρο ο αξιωματικός του ΔΣΕ Κώστας
περιστατικό από κοιλιακά Ζησάκης του Σίμου (ψευδώνυμο Αθάνατος)
τραύματα μέχρι και ακόμη
περισσότερο τα θωρακικά
τραύματα δεδομένου που είχε εξειδίκευση και η ευγνωμοσύνη για την προσφορά τους
στην χειρουργική θώρακος.
θα είναι απεριόριστη.
Ήταν γιατρός με τον μεγαλύτερο χρόνο (Αναδημοσίευση σ.σ. 69-72, από το π.
παραμονής στην Ελεύθερη Ελλάδα σε σχέση Εθνική Αντίσταση, τεύχος 182, Απρίληςαπό τους άλλους 4 γιατρούς που ήρθαν Μάης-Ιούνης 2019)
εθελοντές από τις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Συνολικά προσέφερε τις υπηρεσίες 7 μήνες
στο ΔΣΕ.
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Ο ΠΑΠΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΣΕ, ΠΑΠΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ
Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης (Atexnos.gr)
Για τον παπά αντάρτη του ΔΣΕ –
τον μοναδικό – έχουμε ξαναμιλήσει
μεταφέροντας τη μαρτυρία του λοχαγού
του ΔΣΕ Λύσανδρου Ταμουρίδη, όπως
την κατέθεσε στο βιβλίο του «Απ’ τον
Όλυμπο στο Γράμμο». Αμέσως μετά φίλος
του περιοδικού μας επισήμανε την ύπαρξη
βιβλίου της κόρης του παπα-Κυριάκου,

Τασούλας, όπου καταθέτει όσα η ίδια έμαθε
για τον πατέρα της.
Η Τασούλα Ταμουρίδου δεκαπεντάχρονη
και αφού τη διώξαν από το Γυμνάσιο,
εξαιτίας της δράσης του πατέρα της και
για να ξεφύγει από το κύμα τρομοκρατίας
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Τη συνέλαβαν 1947
κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην
περιοχή του Ολύμπου. Πέρασε στη συνέχεια
από τις φυλακές Λάρισας, Τρικάλων και
«Αβέρωφ».
Όταν συνέλαβαν και εκτέλεσαν τον πατέρα
της η Τασούλα ήταν πολιτική κρατούμενη
στις φυλακές «Αβέρωφ». Όλα όσα έζησε
η Τασούλα Ταμουρίδου – Μωυσίδου τα
κατέθεσε στο βιβλίο της «Η διαδρομή μας
ζωής». Την ευχαριστούμε για το αντίτυπο
που έφτασε στα χέρια μας.
Ο Κυριάκος Ταμουρίδης ήρθε νέος με
την οικογένειά του, και όλο το χωριό, στην
Ελλάδα από τον Καύκασο το 1920. Ήταν
ήδη δάσκαλος. Στο ταξίδι, τους αποδεκάτισε
η ελονοσία. Από τα 14 αδέλφια μόνο αυτός
και ένας αδελφός του επέζησαν. Μετά από
ένα χρόνο παραμονής των προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν έναν τόπο που
έμοιαζε σε αυτόν του χωριού τους στον
Καύκασο και έφτιαξαν ένα νέο χωριό, την
Ολυμπιάδα στους πρόποδες του Ολύμπου,
στην επαρχία Ελασσόνας.
Εκεί έφτιαξε την οικογένειά του, στην αρχή
δούλευε ως δάσκαλος και λίγο αργότερα
χειροτονήθηκε παπάς.
Σαν ήρθε η Κατοχή, ΕΑΜίτης ο παπα-
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Κυριάκος, πρωτοπόρος στη μάχη της
αλληλεγγύης. Να μην πεινάσει κανείς. Μαζί
με το δεσπότη Κοζάνης Ιωακείμ οργανώνει
τον κόσμο στο ΕΑΜ. Με τους πύρινους
λόγους του στις εκκλησίες ξεσήκωνε
τον κόσμο. Του δώσανε το προσωνύμιο
Παπαφλέσσας.
Μετά την Κατοχή, όσοι αγωνίστηκαν για
τη λευτεριά δεν τη χάρηκαν
για πολύ. Ξεσπά το κύμα
τρομοκρατία. Και στα χωριά
της Ελασσόνας η συμμορία
του Σούρλα σπέρνει τον
τρόμο. Ο παπα-Κυριάκος
με αίτησή του μετατίθεται
στην Τσαριτσάνη, για να
προστατέψει την οικογένειά
του. Όμως και εκεί η
αντίδραση δεν τον αφήνει
ήσυχο. Μια Κυριακή αρχές
του 1947 τον περιμένουν
έξω από την εκκλησία μετά τη λειτουργία να
τον συλλάβουν. Χωριανοί το φυγαδεύουν και
ο παπα-Κυριάκος βγαίνει στο βουνό, στα
τμήματα του ΔΣΕ στον Όλυμπο, πολιτικός
επίτροπος.
Τον πιάσανε τον παπα-Κυριάκο στις 8 Απρίλη
1948 στην Ασπροκλησιά, μεταξύ Δεσκάτης
και Γρεβενών, βαριά τραυματισμένο στη
δεξιά πλευρά του σώματός του. Στην ομάδα
του, που έπεσε σε ενέδρα ήταν και η μικρή
του κόρη Μαγδαληνή και η γυναίκα του.
Βαριά τραυματισμένο τον παπα-Κυριάκο
τον μεταφέρανε στην πόλη των Τρικάλων
και τον περιφέρανε στους δρόμους προς
παραδειγματισμό. Ήταν σε αφασία μέρες
ολόκληρες ο παπάς. Τρεις μέρες αργότερα
συνέλαβαν και την κόρη του Μαγδαληνή
και αυτή τραυματισμένη. Πατέρα και κόρη
τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Λάρισας
και από εκεί στις φυλακές και στη συνέχεια
στρατοδικείο. Καταδίκη σε θάνατο για
τον παπα-Κυριάκο, αθωώθηκε, η μικρή
Μαγδαληνή ως «τελούσα υπό σύγχυση».
Από τον τραυματισμό ο παπα-Κυριάκος
αποκτά αναπηρία στη δεξιά πλευρά του
σώματος. Μα στη φυλακή και ώσπου
να εκτελεστεί η ποινή δε το βάζει κάτω,
προσπαθεί να μάθει να χρησιμοποιεί το
αριστερό χέρι. Στο χωριό η εναπομείνασα
οικογένεια υφίσταται τον αποκλεισμό. Και
μαζί η φήμη ότι ο παπα-Κυριάκος, το
κομμουνιστικό τέρας, σκότωσε τη γυναίκα
του και την κόρη του. Περίπου τα ίδια
ειπώθηκαν και στο δικαστήριο που τον

καταδίκασε σε θάνατο.
Το χωριό του η Ολυμπιάδα πλήρωσε πολύ
βαρύ το τίμημα της συμμετοχής στην Εθνική
Αντίσταση. Την περίοδο του εμφυλίου
μαρτύρησαν και βασανίστηκαν πάρα πολλοί.
Τον παπα-Κυριάκο τον εκτέλεσαν στις 29
Μάη 1949. Λίγες ημέρες πριν υπαγορεύει
σε συγκρατούμενό του ένα γράμμα για
την κόρη του Τασούλα, έφηβη ακόμη, που
μετά τη σύλληψή της και αφού απέφυγε την
εκτέλεση, οδηγήθηκε στις Φυλακές Αβέρωφ.
Εν Λαρίση 9/5/49
Αγαπημένο μου κορίτσι, υγιαίνω
Υγίαινε
Πόση θλίψη, πόση λύπη θα σου φέρει το γράμμα
μου αυτό.
Ασφαλώς κόρη μου το ξέρω ότι θα λυπηθείς,
μα όμως προκειμένου να μάθεις από άλλους, σου
αναγγέλλω, εγώ ο ίδιος τη θανατική καταδίκη που
μου υπεβλήθη.
Σφίξε παιδί μου την καρδιά σου, οπλίσου με
θάρρος και υπομονή και δέξου με υπομονή τη
δικαστική απόφαση που μου υπεβλήθη. Τώρα
εσύ μένεις πίσω και εύχομαι να τελειώσουν
γρήγορα τα βάσανά σου και να σταθείς παλικάρι
για να αντέξετε όλοι μαζί τα παιδιά μου την
σκληρότητα της ορφάνιας. Εγώ σε λίγο φεύγω.
Μα ελπίζω κάποια μέρα, θα καταλάβετε και θα
είστε υπερήφανα για τον πατέρα σας, που τόσο
νέος έφυγε από τη ζωή. Κρατηθείτε γερά και
αγαπημένα για να ξεπεράσετε κάθε δυσκολία που
θα βρεθεί στο δρόμο σας. Κοριτσάκι μου δείξε
θάρρος και μη φοβάσαι. Όλα έχουν ένα τέλος.
Πριν κλείσω το γράμμα μου αυτό, δεν ξέρω
αν έχω τύχη να σου γράψω άλλο, εύχομαι να
αποφυλακιστείς γρήγορα και να βρεθείς στο χωριό
μας μαζί με τα αδέλφια σου και τη γιαγιά σου που
τόσο πολύ σας αγαπά. Ήτανε γραφτό της να σας
μεγαλώσει αυτή.
Με πατρική άπειρη αγάπη
Ο πατέρας σου
Κυριάκος Ταμουρίδης
Η γυναίκα του Τασούλα, που σώθηκε από
την ενέδρα στην Ασπροκλησιά, διέφυγε με τα
τμήματα του ΔΣΕ στην Αλβανία και από εκεί
στην Τσεχοσλοβακία. Επαναπατρίστηκε το 1965.
Κ: Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή»,
τόμος 7στ, σελ. 308-309, έκδοση ΚΕ
ΚΚΕ, εκδ. Σύγχρονη Εποχή:
Ταμουρίδης Κυριακός του Στέφανου
(ψευδώνυμο Παπαφλέσσας), από την
Ολυμπιάδα Ελασσόνας. 48 χρόνων.
Αγωνιστής του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ.
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Μέλος
του
ΚΚΕ.
Τραυματίας,
πιάστηκε αιχμάλωτος. Βασανίστηκε
και δεμένος σύρθηκε πίσω από ένα
άλογο. Καταδικάστηκε δις σε θάνατο
από το Στρατοδικείο της Λάρισας και
εκτελέστηκε στο Μεζούρλο στις 27 Μάη
1949. Δεν δέχτηκε να του δέσουν τα μάτια
πριν από την εκτέλεση.
Ταμουρίδης Γιάννης από την Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. 36 χρόνων. Δολοφονήθηκε
από μοναρχοφασίστες παρακρατικούς στη
μεταβαρκιζιανή περίοδο.
Ταμουρίδης Ευστάθιος του Μιχάλη.
Γεννήθηκε το 1927 στην Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. ΕΠΟΝίτης. Καταδιώχτηκε
για την αντιστασιακή δράση του από το
μεταβαρκιζιανό καθεστώς και στις 5-9-46
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο ΙΙ

Τάγμα της 103ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε
στη μάχη της Φλώρινας στις 12 Φλεβάρη
1949.
Ταμουρίδης Μιχάλης από την Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. 42 χρόνων. Αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης. Δολοφονήθηκε από
μοναρχοφασίστες παρακρατικούς στη
μεταβαρκιζιανή περίοδο.
Ταμουρίδης Σάββας από την Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
σε ηλικία 19 χρόνων.
Ταμουρίδης
Στέφανος.
Από
την
Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Γεννήθηκε το 1924.
Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Για την αντιστασιακή δράση
του καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό
καθεστώς και κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Διοικητής λόχου στα τμήματα του
Αρχηγείου Κόζιακα. Σκοτώθηκε τον Ιούνιου

του 1947 στον Κόζιακα. Σύμφωνα με άλλη
πληροφορία, εκτελέστηκε με απόφαση του
Στρατοδικείου Τρικάλων.
Ταμουρίδου Άννα του Παύλου. Γεννήθηκε
το 1929 στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας.
ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε στο ύψωμα Γκλάβατα στο Βίτσι,
στις 11 Δεκέμβρη 1948.
Ταμουρίδου Ελένη από την Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. 19 χρόνων. Μαχήτρια του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του
Εμφυλίου Πολέμου.
Ταμουρίδου Πελαγία του Γιάννη και της
Σοφίας. Γεννήθηκε το 1930 στην Ολυμπιάδα
Ελασσόνας. ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια
του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα της
Ι Μεραρχίας. Σκοτώθηκε σε μάχη με
τον κυβερνητικό στρατό στα υψώματα
Τσέβρεχου στις 6 Μάη 1949.

«ΠΑΠΑ-ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ» – Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΡΗ
Ο π. Γερμανός Δημάκος (1912 – 9 Ιούνη
2004), ηγούμενος της Μονής Αγάθωνος, που
βρίσκεται κοντά στην Ύπατη (ν. Φθιώτιδας)
υπήρξε ένας από τους ιερείς που πήραν
ενεργά μέρος στην Εθνική Αντίσταση.
Ζώστηκε τ’ άρματα και πολέμησε κατά των
ναζί καταχτητών από τις γραμμές του ΕΑΜ
– ΕΛΑΣ, δίπλα στον Άρη Βελουχιώτη, με
το ψευδώνυμο «παπα-Ανυπόμονος».
Ο Γερμανός Δημάκος γεννήθηκε στο
Αγριδάκι Γορτυνίας το 1912. Το κοσμικό
του όνομα ήταν Γεώργιος και όταν
χειροτονήθηκε έλαβε το Γερμανός. Το 1940
ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι Δαδιού –
Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Οργανώθηκε στο
ΕΑΜ στο Δαδί και διορίστηκε πρόεδρος
της κοινότητας, με έγκριση της οργάνωσης
του ΕΑΜ.
Με τον Άρη συναντήθηκαν στο χωριό
Κουκουβίστα της Γκιώνας, στις 14 του Μάη
1943. Ο αντάρτης καλόγερος εντάχτηκε
στον ΕΛΑΣ, παίρνοντας το ψευδώνυμο
«παπα-Ανυπόμονος» από τον ίδιο τον
πρωτοκαπετάνιο. Από τότε, στάθηκε πάντα
στο πλευρό του Άρη, ακολουθώντας τον
στην Ήπειρο, στη Ρούμελη, στη Θεσσαλία
και στην Πελοπόννησο.
Ενδεικτικό της σχέσης του παπαΑνυπόμονου με τον Άρη, είναι το
περιστατικό που καταγράφει ο επίσης
αντάρτης του ΕΛΑΣ, ποιητής και
συγγραφέας Γιώργος Κοτζιούλας, στο
βιβλίο του «Όταν ήμουν με τον Άρη» (εκδ.
Δρόμων, 2015), που περιλαμβάνει μαρτυρίες
και αναμνήσεις του ποιητή από το διάστημα
που βρέθηκε και πορεύτηκε ο ίδιος δίπλα
στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ.
Η σκηνή που περιγράφει ο Κοτζιούλας
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διαδραματίστηκε λίγο πριν την υπογραφή
της Συμφωνίας της Πλάκας, μεταξύ του
ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. Ο Άρης νιώθει σαν
το θηρίο στο κλουβί. Ενώ έχει τη δύναμη
να διαλύσει και να διώξει από την Ήπειρο
τις δυνάμεις του Ζέρβα, που δεν διστάζουν
να συνεργαστούν ακόμα και με τους ίδιους
τους καταχτητές προκειμένου να χτυπήσουν
τον ΕΛΑΣ και την οργανωμένη αντίσταση
του λαού, αναγκάζεται να αποδεχτεί τη
συμφωνία, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή
του.
(foto Σπύρου Μελετζή)
Ακολουθεί η γλαφυρή περιγραφή του
Κοτζιούλα:
«Ο Άρης απ’ την άλλη μεριά έστεκε
χολιασμένος. Η συμφωνία της Πλάκας,
κάθε συμφωνία με τον εχθρό, ήταν γι’ αυτόν
η χειρότερη λύση. Τέτοια ημίμετρα κι
αναβολές του έδιναν στα νεύρα.
(…) Ο Άρης τέτοιες ώρες δεν έμοιαζε
καθόλου με Οδυσσέα, όπως μου είχε φανεί

αρχικά. Ήταν ίδιος ο μηνίων Αχιλλεύς, ο
φιλότιμος πολεμιστής, που όταν δεν τον
προτίμησαν οι δικοί του αποσύρθηκε στο
τσαντίρι του και καθόταν εκεί πεισμωμένος,
καρτερώντας να μετανιώσουν οι μεγάλοι για
το φέρσιμό τους και να τον ξαναζητήσουν
παρακαλεστικά.
(…) Ο πάτερ Ανυπόμονος βρισκόταν κι
αυτός σε συγκίνηση εκείνες τις μέρες. Με
την ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος να
εκφράζεται σ’ έναν άλλον, ερχόταν και μ’
έβρισκε συχνά. Ήθελε να μου εξομολογηθεί,
να ξαλαφρώσει απ’ τα βαριά μυστικά που του
εμπιστευόταν ο αρχηγός.
― Δεν του αρέσουν αυτές οι δουλιές, δεν
ξέρω κι εγώ πως τα καταφέρνουν. Τη μια
χτύπα το Ζέρβα, την άλλη άστον. Τον πάμε
ως τον Άραχθο, μας φτάνει ως τον Αχελώο,
αυτή η δουλιά γίνεται από πέρσι. Δεν
αφήνουν να τελειώσουμε μια για πάντα. Οι
αντάρτες μας είχαν ανεβεί στο Ξεροβούνι.
Σε δυο τρεις μέρες θα τον είχαν πιάσει ή θα
πηδούσε στη θάλασσα. Οι αντάρτες του όλο
και ξέκοβαν στο δρόμο. Στο τέλος θάμενε
με το επιτελείο…
Τ’ όνειρο του Άρη ήταν πάντα να πιάσει
το Ζέρβα. Αυτή η σύγκρουση έπαιρνε
πια χαρακτήρα μονομαχίας, προσωπικής
διαπάλης.
Και συνέχιζε ο πάτερ Ανυπόμονος:
― Του αρχηγού τούρχονται κάτι ιδέες, που
να στα πω! Να, λέει να τα πετάξει, να κάμει
πέρα. Όσοι θέλουν, ας τον ακολουθήσουν.
Δε μπορεί αυτός νάχει τα χέρια του
δεμένα. Αλλά εγώ του ζήτησα συγνώμην,
τον παρακάλεσα να μ’ ακούσει. «Θα σ’
ακολουθήσω όπου πας», του λέω, «αλλά δεν
είναι σωστό. Πρέπει να πειθαρχήσουμε. Η
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ανυπακοή θα παρεξηγηθεί. Τότε είναι που
θα δώσουμε όπλα σ’ εχθρούς και φίλους.
Κοίταξε, θα ειπούν, τέτοιος είναι ο Άρης,
καπετάν ένας. Θέλει να γίνεται το δικό του,
κι άμα δε γίνεται, παίρνει τα βουνά…».
Το συμπέρασμα ήταν το εξής:
― Τον συμβούλεψα να μην κάμει τίποτε στην
έξαψή του. Το καλύτερο είναι να πιάσει μια

άκρη και να περιμένει. Ας βγάλει το σκούφο
του, ας αλλάξει κι όνομα, άμα θέλει. Τον
στέλνω και στο μοναστήρι για δόκιμο, του
είπα (χωράτευε ο πάτερ Ανυπόμονος). Ας τα
κανονίσουν οι άλλοι χωρίς ν’ ανακατευτεί ο
ίδιος. Στο τέλος, άμα έχει δίκιο, θα δικαιωθεί.
Δεν πρόκειται για την ιστορία, αλλά για τους
αντάρτες, για όλους εμάς…
Έτσι απλά, ήρεμα έβανε τα ζητήματα
ο αντάρτης καλόγερος, γεννημένος
διπλωμάτης. Και φαίνεται πως επηρέασε
πάλι τον Άρη καταπραϋντικά. Η ανταρσία
του, καταπνιγμένη τότε, θ’ αργούσε να
εκδηλωθεί, να ξεσπάσει φανερά.»
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ο
παπα-Ανυπόμονος ξαναγύρισε στη Μονή
Αγάθωνος της Ύπατης, όπου κι έμεινε
ηγούμενος τα επόμενα χρόνια. Το 1946
πιάστηκε από τη συμμορία του Βουρλάκη,
βασανίστηκε και υποβλήθηκε σε πολλές
ταπεινώσεις και εξευτελισμούς.
Οι διωγμοί για τον αντάρτη καλόγερο
συνεχίστηκαν επί χούντας, όταν, το 1968,
καταγγέλθηκε ότι εκφράζεται υπέρ της
αριστεράς, ότι ανήκει σ’ αυτήν ιδεολογικά

και ότι αρνείται να ψάλει το Πολυχρόνιο.
Πέρασε από Συνοδικό Δικαστήριο, αλλά
αθωώθηκε.
Ο παπα-Ανυπόμονος έφυγε από τη ζωή στα
92 του χρόνια, νοσηλευόμενος σε κλινική
της Λαμίας. Το παράδειγμά του παραμένει
φωτεινό. (Katiousa.gr)

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ
της Άννας Κεφαλέλη
Αυτές τις μέρες και πριν 45 χρόνια έπεφτε
η Χούντα στην Ελλάδα (24 Ιουλίου 1974).
Η Πολιτική Προσφυγιά άκουγε με κομμένη
την ανάσα τα νέα από τα ραδιόφωνα. Το αυτί
όλων μας ήταν κολλημένο στο ραδιόφωνο.
Λίγη χαραμάδα ελπίδας και πολλά όνειρα
επιστροφής στην Πατρίδα αναστάτωσαν τις
καρδιές μας. Ήταν οι χτύποι των ξενιτεμένων
που δεν έλεγαν να σταματήσουν. Ήταν τα
30 και 35 χρόνια των πολιτικών προσφύγων
που τους απαγόρευσαν τα αστικά κόμματα,
οι αστικές κυβερνήσεις της Ελλάδας να
επιστρέψουν στον τόπο τους, στην Ελλάδα.
Τούτη η χρονιά με σημάδεψε και για άλλων
λόγο. Ήταν η χρονιά που ο πατέρας μου
βαριά άρρωστος έμαθε τα νέα... Έτοιμος να
φύγει ήταν κι ας μην πρόλαβε... Του πήγα
όμως τον πρώτο νόμιμο Ριζοσπάστη κι ας
μην ήξερα πολλά τότε...
Το παράξενο δώρο
Αγαπητέ Ρίζο σας διαβάζω εδώ και πολλά
χρόνια. Τελευταία παρατηρώ πολλές
προσπάθειες και αλλαγές για την βελτίωσή
σου. Εύχομαι το καλύτερο.
Αυτές τις μέρες φέρνω στη μνήμη μου ένα
γεγονός-προσωπικό γεγονός που θέλω να
το μοιραστώ μαζί σου αλλά και με τους
αναγνώστες σου.
Πήγα το 1974 στο Βουκουρέστι, όπου
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ήταν βαριά άρρωστος ο πατέρας μου,
αφού πέρασα πρώτα από τα Γραφεία των
Πολιτικών Προσφύγων. Εκεί, ένας φίλος
του πατέρα μου και σύντροφος, μού έδωσε
να του πάω δώρο μια Εφημερίδα. Ήταν
ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ο πρώτος μετά την
δικτατορία.
Εγώ, φοιτήτρια τότε, γεννημένη στην ξενιτιά,
παιδί τότε, περπατούσα και παραμιλούσα.
Κοιτούσα αριστερά και δεξιά μήπως με δει
κάποιος να μονολογώ…
Η απορία μου μεγάλη. Η καρδιά μου
χτυπά δυνατά. Οι ερωτήσεις μέσα μου
πολλές. Μήπως δεν άκουσα καλά… Μήπως
εννοούσε κάτι ο σύντροφος… Έφτασα στο
Νοσοκομείο. Ούτε που το κατάλαβα. Βλέπω
τον πατέρα μου.
Βγάζω μουδιασμένη από την τσάντα μου
αυτό το παράξενο και περίεργο για μένα
δώρο… τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ και εκεί που
σκεφτόμουν πώς να του το πω, μου άρπαξε
ξαφνικά την εφημερίδα, την αγκάλιασε,
δάκρυσε για πολύ ώρα σαν μικρό παιδί.
Καθίσαμε αρκετή ώρα αμίλητοι.
Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλο. Τα μάτια του
είχαν δάκρια χαράς και συγκίνησης. Τα δικά
μου μάτια ήταν γεμάτα με δάκρυα απορίας,
όπως θα άρμοζε σε ένα παιδί που γεννήθηκε
στην προσφυγιά από γονείς Αγωνιστές…
Η ώρα πέρασε και ξαφνικά κατάλαβα ότι

ξέχασε να με φιλήσει, να… να… να…
Εγώ, πρώτη φορά το 1974 είδα την
Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Απορούσα για πολύ
ώρα. Δεν ήξερα τι έκανα, και τι ήταν αυτή η
λαχτάρα. Επιτέλους ήρθε η σειρά μου. Όταν
ηρέμησε, μου μίλησε για την εφημερίδα
της εργατιάς και του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας.
Τότε έμαθα και για την αξία αυτού του

Καλημέρα 5

ΚΥΠΡΟΣ
πρωτότυπου δώρου και συνέχισα να την
κρατώ σφιχτά μέχρι και σήμερα. Έτσι, όπως
αρμόζει σε μας, τα παιδιά των Ελλήνων,
τον Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
και μαχητών του ΔΣΕ που μας δώσανε
την ανεμελιά, τα όνειρα και την ελπίδα στις
Ανατολικές χώρες που μας φιλοξένησαν.

Ίσως η δική μας γενιά σήμερα να έχει δώρορόλο στην ενημέρωση των επόμενων γενιών,
για τα ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ,
έτσι όπως ζήσαμε, μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε
και ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ θα είναι ένα καλό
βήμα λόγου για μας που απολαύσαμε τα
επιτεύγματα του Σοσιαλισμού. Ευχαριστώ

για το βήμα και την ευκαιρία που
δώσατε να μοιραστώ τα συναισθήματά
που τα κουβαλώ εδώ και 39 χρόνια.
κείμενο δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη
29/12/2013)

μου
μου
(Το
στις

ΚΥΠΡΟΣ: 45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΙΣΒΟΛΗ
Η ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
(https://www.cyprusalive.com)
Η Ταύρου είναι κοινότητα της κατεχόμενης
από τους τούρκους κατακτητές το 1974,
Καρπασίας.
Γεωγραφική Θέση: Βρίσκεται 33 χλμ.
βόρεια της πόλης της Αμμοχώστου.
Πληθυσμός: Το 1960 κατοικούσαν στην
κοινότητα Ταύρου 311 Έλληνες και 1
Τούρκος.
Χριστιανικοί Ναοί: Στα όρια της
κοινότητας αυτής βρίσκεται η εκκλησία
Αγίου Σεργίου και Βάκχου καθώς και το
εξωκλήσι Αγίας Παρασκευής.
Σχολεία: Στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
που λειτουργούσε εδώ πριν την τουρκική
εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος
1973-1974, 39 μαθητές.
Συνέπειες Τουρκικής Εισβολής: Κατά
τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η
κοινότητα καταλήφθηκε από τον τουρκικό
στρατό με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν
όλοι οι Έλληνες κάτοικοί της. Έκτοτε,
οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής και η
παράνομη κατοχική διοίκηση εμποδίζουν
την επιστροφή τους.
Έτσι το όμορφο χωριό από κόκκινο αίμα
ξεχείλισε το 1974. Μια τραγική ιστορία
της ηρωίδας της Ταύρου.
Ήταν 1.15 μ.μ. εκείνης της ημέρας
του Αυγούστου το 1974 που έμελλε να
γίνει τόσο εφιαλτική για την οικογένεια
του φτωχού καραγωγέα Χριστοδούλου
Ιωάννου, από την Ταύρου Καρπασίας. Η
μπότα της τουρκικής κατοχής έριξε ήδη
το μικρό χωριό όπως και όλη τη γραφική
Καρπασία σε μια νεκρική σιγή που την
έκανε ακόμη πιο καθολική και ανυπόφορη
η ζέστη του μεσημεριού.
Τα στρατεύματα των επιδρομέων,
διηγούνται τώρα πρόσφυγες από το
χωριό, είχαν ήδη περάσει από εκεί. Τώρα
επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία, μετά τη
θύελλα. Η ανησυχία, όμως, δεν εγκατέλειπε
τους κατοίκους που είχαν παραμείνει.
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Σαν κάτι να προμηνύετε. Ξαφνικά τρεις
Τούρκοι στρατιώτες εμφανίστηκαν με
στρατιωτικό όχημα στον κύριο δρόμο.
Διέσχισαν την Ταυρού και πήραν το δρόμο
για τη Βουκολίδα, νοτιότερα. Ύστερα από
λίγο επέστρεψαν. Στο ανώγι ενός φτωχικού
σπιτιού είδαν τρία κορίτσια 19, 17 και 15
χρονών, ορφανά από πατέρα. Ήταν κόρες
του Χριστόδουλου Ιωάννου, ο οποίος
πέθανε λίγα χρόνια πριν.
Η οικογένεια αυτή είχε 10 παιδιά.
Τα μεγαλύτερα αγόρια έλειπαν στις
ελεύθερες περιοχές, έτσι οι τρεις Τούρκοι
στρατιώτες, όλοι ένοπλοι, όρμησαν
προς την σκάλα. Ένας από αυτούς με
προτεταμένο το όπλο πήρε θέση στην
είσοδο. Οι άλλοι δύο χύμηξαν μέσα.
Τρεις γυναικείες κραυγές τάραξαν την
ανήσυχη ηρεμία που απλωνόταν σε όλο
το χωριό. Οι λιγοστοί γείτονες βγήκαν
έξω αναστατωμένοι. Είδαν τον ένοπλο
στην είσοδο του ανωγιού. Κατάλαβαν
περί τίνος επρόκειτο… Δεν μπορούσαν
τίποτε να κάμουν εκτός από του να πονούν
και να δακρύζουν. Η τραγική μάνα των
τριών κοριτσιών βρέθηκε τη στιγμή
εκείνη, δυστυχώς, στο ισόγειο. Άκουσε τις
αγωνιώδεις κραυγές των θυγατέρων της.

Ήταν σαν να σκίστηκε σε τρία κομμάτια
η καρδιά της. Το μόνο που πρόφτασε
ενστικτωδώς να κάμει ήταν να καλύψει
κάτω από τα χέρια της, τις μητρικές αυτές
φτερούγες τα άλλα της παιδιά.
Στα λίγα αυτά λεπτά οι δυο από τις τρεις
κόρες, η μεγαλύτερη και η μικρότερη,
κατάφεραν να ξεφύγουν. Η πονεμένη
μάνα ανέπνευσε. Μια ελπίδα άρχισε
να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της.
Ήθελε τόσο πολύ να τις αγκαλιάσει. Δεν
πρόφτασε να αγκαλιάσει την 17χρονη, την
έριξαν στο πάτωμα και προσπάθησαν να
την βιάσουν μπροστά στα μάτια όλης της
της οικογένειας. Η Ανδρούλα μαχήτρια
δεν τους άφησε έτσι τρεις πυροβολισμοί
έσεισαν το φτωχικό σπιτικό, όλη τη
γειτονιά, όλο το χωριό Ταυρού. Κι αμέσως
μετά άλλοι τρεις. Η δεκαεπτάχρονη
Αντρούλα της, μαθήτρια σχολείου Μέσης
Παιδείας, έπεφτε νεκρή. Δεν μπορούσε να
ανεχθεί την ατιμία των βαρβάρων. Έπειτα
αφού την σκότωσαν έφυγαν. Τότε ένα
από τα μικρότερα αγόρια ο 11 χρόνος
Σωτήρης ξέφυγε και έτρεξε προς το χωριό
τρομοκρατημένος και φώναζε. Μέλη των
Ηνωμένων Εθνών άκουσαν τις φωνές του
όμως οι βάρβαροι επέστρεψαν με τρακτέρ
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και την έβαλαν μέσα στην κούπα σαν το
σκυλί, έτσι έκλεψαν το άψυχο πτώμα και η
οικογένειά της αδυνατεί να την βρει ακόμα
μέχρι και σήμερα (2018), 44 χρόνια μετά.

Τα λείψανα της τότε 17χρόνης Ανδρούλας
δεν βρέθηκαν ακόμα πάρα τις προσπάθειες
της οικογένειας να βρεθούν, έτσι θέλουμε
να ακουστεί η ιστορία της και ίσως κάποιος

ενδιαφερθεί να μας δώσει πληροφορίες για
το που μπορεί να βρίσκετε θαμμένη.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ...
Στις 20 Ιούλη του 1974, τουρκικά
στρατεύματα αποβιβάζονταν στην Κύπρο
ανοίγοντας μια νέα σελίδα στο δράμα του
κυπριακού λαού, με το 38% του νησιού να
παραμένει υπό στρατιωτική κατοχή έως τις
μέρες μας. Είχε προηγηθεί πραξικόπημα
στην Κύπρο για την ανατροπή του
Μακαρίου.
Τα γεγονότα του 1974 ήταν ο πιο
δραματικός και αιματηρός κρίκος στην
αλυσίδα της μόνιμης ιμπεριαλιστικής
επιβουλής των ΗΠΑ - Μ. Βρετανίας, του
επεκτατισμού της τουρκικής άρχουσας
τάξης, καθώς και των ελληνικών αστικών
κυβερνήσεων.
Κανένας από τους υπεύθυνους της
τραγωδίας δεν δικάστηκε, ευθύνες δεν
αποδόθηκαν ποτέ. Έμεινε να αιωρείται
ένα γενικό ανάθεμα στη δικτατορία, στη
χούντα του Ιωαννίδη ιδιαίτερα, στους
πραξικοπηματίες αξιωματικούς σε Κύπρο
και Ελλάδα.
Έκτοτε κατά καιρούς καλλιεργούνται
διάφορες προσδοκίες για δίκαιη και
βιώσιμη λύση από την κυπριακή και από
την ελληνική κυβέρνηση, προσδοκίες που
δεν πηγάζουν από πραγματικά στοιχεία.
Η προβαλλόμενη στις μέρες μας βασική
θέση για δύο συνιστώντα κράτη κινείται
στην
κατεύθυνση
συνομοσπονδίας,
διχοτομικής λύσης...
Για τις αιτίες που οδήγησαν στη κυπριακή
τραγωδία, στον αστικό πολιτικό κόσμο
επικρατεί γενική σιωπή. Μία σε βάθος
εξέταση θα αποδείκνυε ότι ολόκληρη η
ιστορία του Κυπριακού ζητήματος εδώ
και αρκετές δεκαετίες δεν είναι τίποτα
άλλο από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ, της
Μ. Βρετανίας και του ΝΑΤΟ να εντάξουν
το νησί στα γενικότερα γεωστρατηγικά
τους σχέδια στη Μεσόγειο, στη Μέση
και Εγγύς Ανατολή, σε αυτές τις μεγάλης
γεωστρατηγικής
σημασίας
περιοχές
και στους υδρογονάνθρακες. Σ’ αυτήν
την υπόθεση ενεργό αρνητικό ρόλο
διαδραμάτισαν
και
διαδραματίζουν
οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της
Τουρκίας και οι αστικές κυβερνήσεις,
είτε κοινοβουλευτικές είτε ανοιχτά
δικτατορικές. Αυτές οι επιδιώξεις αφορούν
τόσο τις δεκαετίες που προηγήθηκαν της
τουρκικής εισβολής και κατοχής του 38%
της Κύπρου όσο και τις πιο πρόσφατες,
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με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις το
Σχέδιο Ανάν, που απέρριψε ο κυπριακός
λαός, αλλά και τις συζητήσεις των
τελευταίων χρόνων.
Ορισμένα ιστορικά δεδομένα
Το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
σε αντάλλαγμα για τη βρετανική
υποστήριξη στον πόλεμο κατά της Ρωσίας,
παραχώρησε έναντι ενοικίου την Κύπρο
στη Μ. Βρετανία.
Το 1914 η Βρετανία εκμεταλλεύτηκε την
είσοδο της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και
προσάρτησε την Κύπρο, ακυρώνοντας τη
Συνθήκη του 1878.
Το 1915 η Μ. Βρετανία πρότεινε την
παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα,
με αντάλλαγμα την είσοδό της στον
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
Το 1920, με τη Συνθήκη των Σεβρών,
η Τουρκία, ως μία από τις ηττημένες
χώρες του πολέμου, παραιτήθηκε από
όλα τα δικαιώματα και όλους τους τίτλους
κυριότητας στην Κύπρο, γεγονός που
επικυρώθηκε και από τη Συνθήκη της
Λοζάνης (1923). Η Κύπρος υπαγόταν
πλέον στην κατοχή και διοίκηση της Μ.
Βρετανίας.
Στις 21 Οκτώβρη 1931 έγιναν μεγάλες
λαϊκές κινητοποιήσεις με αίτημα την
ένωση με την Ελλάδα. Ηγετική δύναμη
της εξέγερσης, με φορέα την Εθναρχία,
ήταν η κυπριακή αστική τάξη, που
ταυτόχρονα επιδιδόταν σε έναν αχαλίνωτο
αντικομμουνισμό και σε ανηλεείς
διώξεις των αγωνιζόμενων εργατών, που
διεκδικούσαν αύξηση του μεροκάματου,
οκτάωρο, καλύτερες συνθήκες δουλειάς
κ.λπ. Πέντε χρόνια νωρίτερα είχε ιδρυθεί
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου
(1926), που πρωτοστατούσε σ’ αυτήν την
εργατική και λαϊκή πάλη.
Η εξέγερση κατεστάλη βίαια. Εκατοντάδες
άτομα φυλακίστηκαν, το ΚΚ Κύπρου
κηρύχθηκε παράνομο, η ηγεσία του
εξορίστηκε, απαγορεύτηκε η διδασκαλία
της ελληνικής Ιστορίας κ.λπ. Ο τότε
πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος έσπευσε να
καταδικάσει τη λαϊκή εξέγερση («Έθνος»,
23/10/1931).
Την αναζωπύρωση του Κυπριακού στις

αρχές της δεκαετίας του 1950 η ελληνική
αστική τάξη και τα κόμματά της την
έβλεπαν αρνητικά και ως επικίνδυνη για
τις συμμαχίες της. Η στρατηγική της
στηριζόταν στη συμμαχία με τις ΗΠΑ
και τη Μ. Βρετανία, που άλλωστε τη
βοήθησαν να διατηρήσει την εξουσία της
το Δεκέμβρη του 1944 και στη διάρκεια
του ένοπλου ταξικού αγώνα 1946 - 1949.
Στις 15 Γενάρη 1950 έγινε δημοψήφισμα
στην Κύπρο, με συντριπτικό αποτέλεσμα
(95%) υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα.
Στο δημοψήφισμα πήρε μέρος μόνο ο
ελληνοκυπριακός πληθυσμός, ενώ ψήφισαν
και ελάχιστοι Τουρκοκύπριοι. Η πολιτική
ηγεσία της Ελλάδας αντιμετώπισε την
εξέλιξη με χαρακτηριστικές για τη σχέση
της με τον ξένο παράγοντα τοποθετήσεις:
-- «Η Ελλάς σήμερον αναπνέει με δύο
πνεύμονας, του μεν αγγλικού, του δε
αμερικανικού, και δι’ αυτό δεν μπορεί
λόγω του Κυπριακού να πάθη ασφυξίαν»
(δήλωση Γ. Παπανδρέου - Γ. Κατσούλης,
«Ιστορία του ΚΚΕ, τόμ. Ζ 1950-1968»,
σελ. 154, εκδ. «Α. Λιβάνης και Σία»,
Αθήνα, 1978).
-- «Η κυβέρνησις εκφράζει την ελπίδα της
ικανοποιήσεως του πανελληνίου πόθου
εντός των πλαισίων της αγγλοελληνικής
φιλίας, την οποία επιθυμεί αδιατάρακτον»
(δήλωση Ν. Πλαστήρα - Γ. Ζωίδης/Τ.
Αδάμος, «Η πάλη της Κύπρου για τη
λευτεριά», σελ. 110-111, «Πολιτικές και
Λογοτεχνικές Εκδόσεις», 1960).
Τον Οκτώβρη του 1950 εξελέγη
αρχιεπίσκοπος
ο
Μακάριος,
που
εξελίχθηκε σε ηγέτη και εθνάρχη των
Ελληνοκυπρίων και σημάδεψε την Ιστορία
της Κύπρου κατά τρόπο καθοριστικό για
τα επόμενα 30 χρόνια.
Στις 25 Απρίλη 1952, με πρωτοβουλία
του πραγματοποιήθηκε η Α’ Παγκύπρια
Εθνοσυνέλευση, η οποία ενέκρινε ψήφισμα
που ζητούσε την ένωση με την Ελλάδα.
Όμως ο Μακάριος απέκλεισε από τη
συνέλευση τόσο το ΑΚΕΛ όσο και
τις μαζικές οργανώσεις που επηρέαζε.
«Η στάση του ήταν ταξικά συνεπής και
βεβαίως χαρακτηριζόταν από αντιφάσεις
παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονταν σε
όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
στα οποία ηγέτης ήταν η αστική τάξη»
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(Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, τόμ. Β,
1949-1968, σελ. 307, εκδ. «Σύγχρονη
Εποχή», Αθήνα, 2011).
Το 1954, με τη σύμφωνη γνώμη και τις
πιέσεις του αρχιεπισκόπου Μακάριου,
η ελληνική κυβέρνηση του Α. Παπάγου
κατέθεσε την πρώτη προσφυγή για το
Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ.
Στα τέλη του 1954 οργανώθηκε από τον
στρατηγό Γρίβα, με τη σύμφωνη γνώμη
και του Μακάριου, η μυστική - ένοπλη
Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών
(ΕΟΚΑ), με έντονο αντικομμουνιστικό και
εθνικιστικό χαρακτήρα. Η «πρωτοβουλία»
της ένοπλης δράσης ενάντια στη βρετανική
κατοχή πέρασε σε αστικά, εθνικιστικά και
αντικομμουνιστικά χέρια και αξιοποιήθηκε
στην όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Στην ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ αντέδρασε
αρχικά το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς την
τυχοδιωκτική. Την ΕΟΚΑ κατήγγειλε και
το ΑΚΕΛ, με αποτέλεσμα η ηγεσία της να
επινοήσει την προβοκατόρικη κατηγορία
της «προδοσίας» και της συνεργασίας του
ΑΚΕΛ με τον βρετανικό ιμπεριαλισμό.
Το καλοκαίρι του 1955 εμφανίστηκε
μια
εθνικιστική
τρομοκρατική
τουρκοκυπριακή οργάνωση με το όνομα
ΒΟΛΚΑΝ, που καλούσε σε αγώνα κατά
των Ελληνοκυπρίων. Το αποτέλεσμα
ήταν, αντί για ενότητα Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων ενάντια στην
αποικιοκρατική αρχή, να έχουμε διάσπαση,
με αιματηρά μάλιστα αποτελέσματα
σε βάρος των πιο προοδευτικών
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και
ιδιαίτερα σε βάρος των κομμουνιστών και
από τις δύο κοινότητες.
Στο τέλος του 1955 το ΑΚΕΛ τέθηκε από
τις κατοχικές αρχές εκτός νόμου, έκλεισε
η εφημερίδα του, δεκάδες στελέχη του
συνελήφθησαν, απαγορεύτηκε η δράση
μαζικών οργανώσεων που επηρέαζε. Το
Μάρτη του 1956 ο Μακάριος συνελήφθη
και στάλθηκε εξορία στις Σεϋχέλλες. Την
ίδια περίοδο η Βρετανία ασκούσε μεγάλη
τρομοκρατία, καταδίκασε και εκτέλεσε με
απαγχονισμό Κύπριους αγωνιστές.
Η εμπλοκή των ΗΠΑ
Από το Μάρτη του 1957 επισημοποιείται
και η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Κυπριακό.
Σε
αμερικανοβρετανικές
συνομιλίες
συμφωνήθηκε
το
Κυπριακό
να
αντιμετωπίζεται στο εξής στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ. Επιδίωκαν να υπάρξει απευθείας
συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, να πάψει δηλαδή το Κυπριακό
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να είναι διεθνές ζήτημα.
Το 1958 το ΝΑΤΟ συνέστησε στην
ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί το
βρετανικό Σχέδιο Μακμίλαν (Βρετανός
πρωθυπουργός), το οποίο ουσιαστικά
προωθούσε τη διχοτόμηση της Κύπρου
αναγνωρίζοντας
την
Τουρκία
ως
ενδιαφερόμενο μέρος.
Στις 5 Φλεβάρη 1959 άρχισαν στη Ζυρίχη
συνομιλίες ανάμεσα στους πρωθυπουργούς
Ελλάδας και Τουρκίας, Κωνσταντίνο
Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές. Στις
11 Φλεβάρη ανακοινώθηκε η υπογραφή
συμφωνίας για την ίδρυση του κυπριακού
κράτους. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν στο
Λονδίνο και μετά από τις συμφωνίες της
Ζυρίχης. Κατοχυρώθηκε στη Βρετανία
το απεριόριστο δικαίωμα να διατηρεί
πολεμικά αεροπλάνα που θα μπορούσαν
να πετούν στον εναέριο χώρο της
Κύπρου, καθώς και το δικαίωμα να θέτει
τις βάσεις της στη διάθεση του ΝΑΤΟ.
Προέβλεπαν ως εγγυήτριες δυνάμεις
τις Μ. Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία,
που θα είχαν στρατιωτικές δυνάμεις
στο νησί. Παραχωρούνταν δύο μεγάλες
περιοχές της Κύπρου στη Μ. Βρετανία
για τη μόνιμη εγκατάσταση βρετανικών δηλαδή Νατοϊκών - βάσεων. Καραμανλής
και Μεντερές υπέγραψαν μυστικό
πρωτόκολλο με το οποίο συμφωνούσαν
να υποστηρίξουν την είσοδο της Κύπρου
στο ΝΑΤΟ και την εγκατάσταση σ’ αυτήν
Νατοϊκών βάσεων. Συμφώνησαν ακόμα να
πιέσουν τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
της Κύπρου να παραμείνει εκτός νόμου το
ΑΚΕΛ. Το πρωτόκολλο αποκαλύφθηκε
πολλά χρόνια αργότερα, το 1979 - 1980.
Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση της ΚΕ,
κατάγγειλε τις συμφωνίες. Η πλειοψηφία
της Εξεταστικής Επιτροπής για το
Κυπριακό, που συγκροτήθηκε το 1986,
τοποθετήθηκε με θετικό τρόπο γι’ αυτές.
Ο Μακάριος, αν και είχε υπογράψει τις
συμφωνίες, στη συνέχεια κινήθηκε στη
γραμμή της ανεξαρτησίας. Το Νοέμβρη
του 1963 υπέβαλε στους Τουρκοκύπριους
πρόταση για αλλαγή 13 άρθρων του
Συντάγματος. Τις προτάσσεις απέρριψαν η
Τουρκία και η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.
Ακολούθησαν ένοπλες συγκρούσεις και η
αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων υπουργών
από την κυβέρνηση. Οι Τουρκοκύπριοι
κάτοικοι του νησιού μετακινήθηκαν
και συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες
περιοχές, όπου σχηματίστηκαν αμιγείς
θύλακες στους οποίους δεν επιτρέπονταν
η είσοδος Ελληνοκυπρίων και η άσκηση
ελέγχου από την κυπριακή κυβέρνηση.
Η Μ. Βρετανία, ως εγγυήτρια δύναμη

και αξιοποιώντας τα παραπάνω γεγονότα,
χάραξε στη Λευκωσία την «πράσινη
γραμμή» που διαχώριζε τις δύο κοινότητες.
Η ΝΑΤΟποίηση του Κυπριακού
Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ με τα δύο
Σχέδια Άτσεσον προέβλεπαν την ένωση με
την Ελλάδα, διατήρηση των βρετανικών
βάσεων και δημιουργία τουρκικών. Καμία
ελληνική κυβέρνηση δεν υποστήριξε την
ανεξαρτησία της Κύπρου.
Ο Γ. Παπανδρέου σε μνημόνιο προς τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον,
στις 15 Ιούνη 1964, σημείωνε: «Το
δίλημμα είναι ΝΑΤΟποίηση ή Κούβα;
ΝΑΤΟποίηση μπορεί να επιτευχθεί
μόνο διά της ένωσης με την Ελλάδα. Ως
αποτέλεσμα της ένωσης, ολόκληρο το νησί,
όντας τμήμα της Ελλάδας, θα μπορούσε
να είναι ΝΑΤΟική βάση όπως η Κρήτη.
Ο εσωτερικός κομμουνισμός θα μειωθεί
σημαντικά, όπως και στην Ελλάδα, που
ελαττώθηκε στο 12%. Έτσι, η ασφάλεια
της Τουρκίας και ολόκληρης της Μέσης
Ανατολής θα περιφρουρηθεί πλήρως...».
Η ΝΑΤΟποίηση του Κυπριακού είχε ήδη
μπει στις ράγες. Στην Κύπρο εστάλη μια
ενισχυμένη ελληνική μεραρχία για την
αντιμετώπιση του κινδύνου επέμβασης
της Τουρκίας, αλλά και την αποτροπή της
λεγόμενης «κουβανοποίησης» της Κύπρου.
Οι κυριότερες δυνάμεις της μεραρχίας
συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία, χωρίς
ικανοποιητική διασπορά. Έτσι, μετά
από χρόνια, ο μετέπειτα Πρόεδρος της
Κύπρου Γλαύκος Κληρίδης σημείωσε:
«Οση λύπη πήρε ο Μακάριος όταν ήρθε η
“Μεραρχία”, άλλη τόση χαρά πήρε όταν
έφυγε» (εφημερίδα «Μάχη», 24/11/2013).
Στο σχετικό πόρισμα της κυπριακής
Βουλής διατυπώνονται μια σειρά υπόνοιες
για το σκοπό της αποστολής της μεραρχίας,
με αναφορά στο «απόρρητο τηλεγράφημα
(477)» το οποίο απέστειλε ο υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζ. Μπολ στις 22
Αυγούστου 1964 στον Ντιν Ατσεσον...
«Το αρχηγείο της CAS μάς ενημέρωσε
ότι ο ελληνικός στρατός διαθέτει την ισχύ
στο νησί για να κανονίσει τον Μακάριο, αν
δοθεί η εντολή...» (πόρισμα της κυπριακής
Βουλής - «Βουλή των Ελλήνων, Φάκελος
Κύπρου: Τα Πορίσματα, τόμ. Α», σελ.
281, Αθήνα - Λευκωσία, 2018).
Αποκαλυπτική για την ίδια περίοδο είναι
η έκθεση του Ι. Τσουδερού, βουλευτή
της Ένωσης Κέντρου, που ουσιαστικά
το 1964 πρότεινε την ανατροπή του
Μακάριου, μετά από ανάλυση που
έκανε για την κατάσταση που επικρατεί
στο νησί. Έγραφε: «...Για να επιβάλει
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η Ελλάς τη λύση με τουρκική βάση,
οιασδήποτε μορφής, πρέπει να ανατρέψει
προηγουμένως το σημερινό καθεστώς»
(«Βουλή των Ελλήνων, Φάκελος Κύπρου:
Τα Πορίσματα, τόμ. Β», σελ. 342 - 350,
Αθήνα - Λευκωσία, 2018).
Η τοποθέτηση αυτή υποδήλωνε σε ποιο
σημείο όξυνσης είχαν φτάσει οι σχέσεις

Κύπρου με σχέδια πραξικοπηματικής
ανατροπής και απόπειρες κατά της ζωής
του Μακάριου από τη χούντα.

της αστικής τάξης της Ελλάδας και της
κυπριακής αστικής τάξης.
Στις 9 και 10 Σεπτέμβρη 1967
πραγματοποιήθηκε στον Έβρο (Κεσάνη
- Αλεξανδρούπολη) συνάντηση της
ελληνικής
χουντικής
κυβέρνησης
(Κόλλιας, Σπαντιδάκης, Παπαδόπουλος,
Οικονόμου - Γκούρας) με την αντίστοιχη
της Τουρκίας (Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, Ι.
Τσαγλαγιαγκίλ κ.λπ.), με αντικείμενο
το Κυπριακό. Ο Παπαδόπουλος έχει
πει ότι υπήρχε προετοιμασία από την
κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Ανέφερε
συνάντηση Τούμπα - Τσαγλαγιαγκίλ το
Δεκέμβρη του 1966, όπου «... η Τουρκία
εφέρετο αποδεχόμενη την Ένωση με
αντιπαροχή τη βάση της Δεκέλειας που
θα παραχωρούσαν οι Άγγλοι». Ανέφερε
ακόμα ότι το Συμβούλιο του Στέμματος
στις 6 Φλεβάρη 1967 αποφάσισε να
συνεχιστεί ο διάλογος και ότι στην Κεσάνη
η Τουρκία υπαναχώρησε.
Ο Τσαγλαγιαγκίλ αποκάλυψε ότι ο
υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Τούμπας
είχε αναφέρει πως η Ελλάδα είχε τη
δύναμη να επιβληθεί του Μακάριου σε
περίπτωση άρνησής του. Στην Κεσάνη
οι Τούρκοι αντιπρότειναν διχοτόμηση ή
καντόνια και η συνάντηση απέτυχε. Όλα τα
χρόνια πριν και μετά από την 21η Απρίλη
1967 - με κάποιες αυξομειώσεις - υπήρχε
ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και

συζητήσεις τον Απρίλη του 1974, σε
σύσκεψη όπου συμμετείχαν οι Ιωαννίδης,
Ανδρουτσόπουλος, Γκιζίκης, Μπονάνος
(αρχηγός ΕΔ). Οι όποιες επιφυλάξεις
υπήρχαν κάμφθηκαν από τις διαβεβαιώσεις
του Ιωαννίδη ότι έχει την έγκριση της CIA
και ότι η Τουρκία δεν θα επέμβει.
Από πολλές μαρτυρίες στη σχετική
Εξεταστική της ελληνικής Βουλής
προκύπτει ότι ο Ιωαννίδης είχε τακτική
επαφή με τον σταθμάρχη της CIA στην
Αθήνα. Τις διαβεβαιώσεις του Ιωαννίδη
επιβεβαιώνει και ο Γκιζίκης, αλλά και
αρκετοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και
ο Ευ. Αβέρωφ σε έκθεση προς τον Κ.
Καραμανλή. Ο ίδιος ο πρέσβης των ΗΠΑ
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Η ανατροπή του Μακάριου και η
εισβολή
Η απόφαση για την ανατροπή του
Μακάριου πάρθηκε ύστερα από μια σειρά

στην Αθήνα εκείνα τα χρόνια, Χ. Τάσκα,
στην κατάθεσή του στη Γερουσία αναφέρει
ότι τα μέλη του σταθμού της CIA είχαν
προσβάσεις προς τον Ιωαννίδη.
Είναι φανερό ότι η χούντα θεωρούσε
τον Μακάριο επικίνδυνο και εθνικά
απαράδεκτο, γιατί δεν έπαιρνε μέτρα κατά
των κομμουνιστών, προμηθευόταν όπλα
από σοσιαλιστικές χώρες (Τσεχοσλοβακία),
διατηρούσε καλές σχέσεις με τη Σοβιετική
Ένωση. Παρόμοιες βέβαια απόψεις είχαν
και οι προδικτατορικές κυβερνήσεις στην
Ελλάδα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήθελαν
την Κύπρο ΝΑΤΟικό προγεφύρωμα σε
βάρος των λαών της περιοχής.
Τους μήνες πριν από το πραξικόπημα
υπήρξε όξυνση της κρίσης ανάμεσα στη
Λευκωσία και την Αθήνα. Στις 2 Ιούλη ο
Μακάριος έστειλε επιστολή στον Γκιζίκη
στην οποία κατήγγειλε την πολιτική της
ελληνικής κυβέρνησης και ανακοίνωσε
μέτρα για τη μείωση της Εθνικής Φρουράς.
Την απόφαση για το πραξικόπημα εκτός
από την ηγεσία της χούντας την ήξερε και
ο Αβέρωφ, τον οποίο είχε ενημερώσει ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τάσκα
(του έδειξε μάλιστα το τηλεγράφημα του
Κίσινγκερ). Ο Αβέρωφ δεν ενημέρωσε τον
Μακάριο γι’ αυτό το τηλεγράφημα, γιατί,
όπως κατέθεσε στην Εξεταστική, αυτό
ήταν απόρρητο έγγραφο των ΗΠΑ.
Το πραξικόπημα για την ανατροπή του
Μακάριου πραγματοποιήθηκε στις 15
Ιούλη 1974, με καταστροφικές συνέπειες για
την Κύπρο. Η μαχητικότητα των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κύπρου εκμηδενίστηκε, ενώ
πολλοί αξιωματικοί αφοπλίστηκαν γιατί
θεωρούνταν μακαριακοί. Για την επιτυχία
του πραξικοπήματος χρησιμοποιήθηκαν
και μετακινήθηκαν σημαντικές δυνάμεις
από κρίσιμα για την άμυνα του νησιού
σημεία (Πενταδάκτυλος, Κυρήνεια κ.λπ.).
Σημαντικές δυνάμεις διατέθηκαν για να
κυνηγήσουν τον Μακάριο, που είχε διαφύγει
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ΠΡΟΣΩΠΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
στην Πάφο. Οι δυνάμεις της Εθνικής
Φρουράς, κυρίως στην Κυρήνεια και στην
Αμμόχωστο, που ήταν οι πιθανοί χώροι
για αποβατική ενέργεια, ήταν ουσιαστικά
διαλυμένες από το πραξικόπημα. Ενώ,
από την άλλη, έρχονταν σοβαρές και
αξιόπιστες πληροφορίες για προετοιμασία
των Τούρκων και επικείμενη εισβολή, ο
Ιωαννίδης και γενικότερα η ηγεσία της
χούντας φαίνεται ότι υποτιμούσαν όλες
αυτές τις πληροφορίες και καθησύχαζαν
όσους ανησυχούσαν.
Ακόμη και όταν τη νύχτα 19ης προς 20ή
Ιούλη ο τουρκικός στόλος πλησίαζε στις
ακτές της Κυρήνειας, το αρχηγείο των
Ενόπλων Δυνάμεων συνιστούσε στην
Εθνική Φρουρά «αυτοσυγκράτηση»,
λέγοντας ότι οι Τούρκοι εκτελούν ναυτική
άσκηση κατόπιν άδειας του ΝΑΤΟ, ότι οι

Τούρκοι «μπλοφάρουν».
Ενώ υπήρχαν σχέδια από παλιότερα
για στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο
σε περίπτωση εισβολής, με αεροπλάνα,
πολεμικά πλοία, υποβρύχια κ.λπ., η
βοήθεια που εστάλη ήταν ασήμαντη.
Μάλιστα, η χούντα υιοθέτησε τις
πληροφορίες που διοχέτευαν η CIA και
οι μυστικές υπηρεσίες της Μ. Βρετανίας,
ότι δήθεν δυνάμεις του Συμφώνου
της Βαρσοβίας συγκεντρώνονται στη
Βουλγαρία και ετοιμάζονται για επίθεση
εναντίον της Ελλάδας. Φυσικά επρόκειτο
για χαλκευμένες πληροφορίες, που
αποτέλεσαν το πρόσχημα για την ηγεσία
της χούντας να μη στείλει βοήθεια στην
Κύπρο τις κρίσιμες πρώτες μέρες της
εισβολής.
Κατά τη διάρκεια της εισβολής ο
απεσταλμένος του Κίσινγκερ υφυπουργός

Εξωτερικών των ΗΠΑ, Σίσκο, έπαιξε
σημαντικό ρόλο ώστε οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις να μη βοηθήσουν την άμυνα της
Κύπρου. Τους ενδιέφερε να μην ξεσπάσει
πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, κάτι που θα δημιουργούσε
σοβαρά προβλήματα στη νοτιοανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Φαίνεται όμως ότι οι
ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία διευκόλυναν και
με πιο πρακτικούς τρόπους την Τουρκία
κατά την απόβαση και κατάληψη του 38%
της Κύπρου.
Είναι αποκαλυπτική η έκθεση του
στρατηγού Σιαπκαρά («Βουλή των
Ελλήνων,
Φάκελος
Κύπρου:
Τα
Πορίσματα, τόμ. Β», σελ. 368 - 371,
Αθήνα - Λευκωσία, 2018), που έχει
ήδη δημοσιευτεί στον δεύτερο τόμο
του Φακέλου. (αναδημοσίευση από το
Ριζοσπάστη, 20-21 Ιουλίου 2019)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: ‘ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.’
Ματριόσκα Η Κόκκινη (Katiousa.gr)
Κάπου στα Εξάρχεια, σε γνωστό μαγαζί που έχει φιλοξενήσει πολλές συνεντεύξεις μας, συνάντησα τη Νεφέλη ένα βράδυ. Η πρώτη εντύπωση που
έχεις όταν την αντικρίζεις είναι πόσο ‘εύθραυστη σου φαίνεται. Τόσο λεπτεπίλεπτη που νομίζεις πως θα την πάρει ο αέρας από δίπλα σου. Ένα αεικίνητο
αερικό με ένα μυαλό που μηχανεύεται πολλά projects σαν ένας άλλος ακούραστος ταχυδακτυλουργός, που εκεί που νομίζεις πως θα ρίξει αυλαία, κάνει
ακόμα ένα καταπληκτικό νούμερο για να ακολουθήσει ένα ακόμη και ένα ακόμη…
Έχοντας γυρίσει την Ευρώπη σε μικρή ηλικία με μια μπάντα και ζώντας το απόλυτο μέσα της, το μόνο ‘απωθημένο’ παραμένει να εκφράζει την άποψή
της για τα κοινωνικά δρώμενα με όποιον τρόπο μπορεί. Είτε μέσω των ‘σκοτεινών’ ειρωνικών στίχων είτε μέσα από το ίδιο το σώμα της ή τα σώματα
των καλλιτεχνών που απαρτίζουν την ομάδα της στο θέατρο.
Ένα ζωντανό σύγχρονο κορίτσι με άποψη, δημιουργικότητα και σθένος που χαμογελά μελαγχολικά ενώ μέσα στο μυαλό της συνέχεια σκέφτεται το
μετά, πάντα με ένα δικό της υπερβατικό τρόπο.
Περήφανη που την γνώρισα από κοντά και ακόμα περισσότερο που υπάρχουν γυναίκες με ταλέντο στην Ελλάδα που ασχολούνται ενεργά με την avantgarde σκηνή, η οποία θα απασχολήσει πολύ τη στήλη των συνεντεύξεων μας και προσεχώς.
Ο έρωτας με το μπάσο πότε ξεκίνησε;
Από παιδί ήθελα μπάσο και γενικά έπαιζα
μόνη μου ό,τι όργανο έβρισκα, ωστόσο οι
γονείς μου μη γνωρίζοντας τι είναι αυτό
ακριβώς, με γράφουν κάποια στιγμή στο
Ωδείο στο πιάνο… Μέχρι που μπήκα στο
Γυμνάσιο και λέω στη δασκάλα μου στο
πιάνο ‘Θέλω να μάθω μπάσο’. Με πήγε
στο δάσκαλο και όταν έδωσε το ΟΚ, τα
παράτησα όλα και ξεκίνησα.
Τα πρώτα σου γκρουπάκια στα οποία
συμμετείχες ως μπασίστρια;
Αρχικά, είχαμε φτιάξει ένα γκρουπάκι στο
Ωδείο στο οποίο ήμουν πολύ χαρούμενη
που με είχαν επιλέξει για την επίσημη
μπασίστρια του γκρουπ. Μετά στο λύκειο,
είχαμε φτιάξει ένα γκρουπ με φίλους που
λεγόταν Theremin και μετά το σχολείο
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άρχισα να παίζω στους Ouzo the band που
μου έμαθαν πολλά για το πώς λειτουργούν
κάποια πράγματα, με το οποίο γύρισα όλη
την Ευρώπη…
‘Theremin’; Όπως το μουσικό όργανο;
Ναι και μάλιστα είχα αγοράσει και ένα
τέτοιο. Δεν το έπαιξα ποτέ καλά βέβαια
αλλά το είχα και το παίδευα!
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία να ταξιδεύεις
τόσο μικρή σε όλη την Ευρώπη κάνοντας
αυτό που αγαπάς;
Ένα όνειρο και μάθημα ταυτόχρονα.
Τρομερή εμπειρία αλλά ξέρεις, τότε δεν το
καταλαβαίναμε κιόλας. Το κάναμε και το
ζούσαμε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Θυμάμαι
να συμβαίνουν σημαντικά πράγματα και
εγώ να νιώθω απίστευτα κουρασμένη από
τις μετακινήσεις. Δεν υπάρχει αυτό το
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‘Περνάμε καλά’, ήταν δουλειά. Είχαμε
γυρίσματα με βίντεο κλιπ. Κλείναμε
αυτοστιγμεί.
Έλειπα ένα ολόκληρο εξάμηνο από την
σχολή και όταν πήγα πάλι, ένιωσα για
πρώτη φόρα στη ζωή μου ίσως ότι εδώ
είναι το σπίτι μου.
Έχεις δει πολλά κοινά ανθρώπων από
διαφορετικές εθνικότητες. Με ποιο
κοινό πέρασες καλύτερα;
Εξαρτάται από το χώρο, τη στιγμή και
το τι θεωρεί το κάθε κοινό διασκέδαση.
Παράδειγμα, στην Τουρκία το κοινό
χορεύει αρκετά, φωνάζει, στην Αγγλία
κάθονται με το ποτό τους και σε κοιτάνε
και πάλι μπορεί να νιώσεις πως περνούν
όμορφα άρα και εσύ περνάς καλά… Σε
πιο μικρές πόλεις πάλι, κάποιες φορές
βλέπεις την εκτίμηση στα μάτια τους που
διάλεξες την πόλη τους και αυτό είναι ένα
συναίσθημα που δε συγκρίνεται με τα
υπόλοιπα…
Έχεις περάσει από πολλά είδη μουσικής,
για τώρα έχεις ‘κατασταλάξει’ στο avant
–garde;
Δε θεωρώ πως έχω κατασταλάξει σε αυτό
το είδος και είναι μεγάλη κουβέντα και
κατά πόσο παίζουμε avant–garde με την
μπάντα μου. Έχω περάσει από punk, rock,
free jazz και νομίζω πως αναμιγνύομαι
ακόμα με όλα αυτά τα είδη. Δε νιώθω να
έχω ξεμπερδέψει μαζί τους. Ίσως για αυτό
να μοιάζω avant.
Πότε ξεκίνησες την μπάντα σου Spooky
RedRum;
Στην πραγματικότητα η μπάντα ξεκίνησε
στην Κέρκυρα όπου σπουδάζαμε όλοι
εκεί, αλλά μετά χαθήκαμε επειδή κάπως
ο καθένας ή πήγε πίσω στην πόλη
του ή άλλαξε πόλη για μεταπτυχιακά
κτλ. Ξαναβρεθήκαμε το 2015 με τον
Άγγελο Μαστραντώνη και αποφασίσαμε
να γράψουμε μαζί και έτσι μπήκαμε
στούντιο… Και μετά το χάος γιατί η
δισκογραφία στην Ελλάδα είναι δύσκολη
υπόθεση… Λόγω οικονομικών κυρίως
και ύστερα μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι
γίνεται μέχρι να βγει ο δίσκος. Πήρε δύο
χρόνια δουλειάς όλο αυτό και βγήκε μόλις
στις αρχές του 2018.
Από τον πρώτο δίσκο ποια τραγούδια θα
έλεγες πως είναι βιωματικά;
ΟΛΑ! Το αστείο ήταν ότι κάποια
τραγούδια είχαν γραφτεί το 2009 στην
Κέρκυρα και ηχογραφήθηκαν μετά από
τόσα χρόνια… Για μένα το πρώτο και
το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ είναι
εκείνα που μ’ αγγίζουν πλέον περισσότερο
και έχουν γραφτεί πρόσφατα. Αν τα
ακούσεις είναι σαν ένα. Σαν να ανοίγει
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και να κλείνει κυκλικά. Το ‘They left’,
το τελευταίο κόμματι είναι και το πιο
αληθινό, το οποίο το έχω συνδυάσει με
το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στην ζωή
μου.
Είσαι από τους καλλιτέχνες που θέλουν
αλλαγές σε κάθε δίσκο τους ή ακολουθείς
ένα συγκεκριμένο ύφος;
Μέχρι στιγμής και στο δεύτερο δίσκο έχω
βάλει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία
υπάρχουν και στον πρώτο μας. Είμαστε
άλλωστε οι ίδιοι δημιουργοί από πίσω και
προσπαθούμε να βάζουμε κομμάτια του
εαυτού μας μέσα. Αυτή τη χαρμολύπη
που με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο θα την
βρεις και στην μουσική και στο στίχο.
Ο δεύτερος δίσκος θα έχει πιο ηλεκτρονικό
ήχο αλλά κρατάει το ίδιο ύφος στα κείμενά
του.
Τι συναισθήματα θέλεις να διεγείρεις
στους ακροατές σας μέσα από το στίχο
και τη μουσική που δημιουργείς;
Με διακρίνει μια darkila στα κομμάτια
μου αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θέλω
να βάζουν τους δίσκους και να κλαίνε ή
να αισθάνονται άσχημα. Προσπαθώ να
είμαι ρεαλιστική. Στην ζωή υπάρχει τόσο
η χαρά όσο και η λύπη. Προσπαθώ να τα
εκφράσω και τα δύο σε ισορροπημένες
δόσεις. Η ισορροπία όμως είναι μεγάλη
κουβέντα. Τα κομμάτια των δίσκων έχουν
μια μελαγχολία, από την άλλη μεριά
έχουν και μια κρυμμένη δύναμη. Άλλα
πιο ‘χορευτικά’ κομμάτια έχουν μέσα τους
και τον προβληματισμό. Παράδειγμα
το τραγούδι ‘Now dead’ είναι ένα πολύ
γκρουβάτο τραγούδι που θέλεις να το
χορέψεις… Έχω φίλη που κλαίει με αυτό
το κομμάτι.
Θα έλεγα πως αυτός ο δίσκος σαν κεντρικό
συναίσθημα έχει μια ειρωνεία απέναντι
στην κοινωνία… Πολύς κόσμος πιστεύει
πως είναι ερωτικά κομμάτια αλλά στην
πραγματικότητα είναι κοινωνικά.
Έχεις αφήσει τα συναισθήματά σου να
ξεφύγουν ενώ είσαι πάνω στην σκηνή;
Ναι έχει συμβεί. Μια φορά είχαμε
πολύ κακό ήχο και πάνω στη σκηνή
δεν ακούγαμε τίποτα οπότε το γύρισα
λίγο στο comedy, κάτι που υπό άλλες
συνθήκες δεν θα το έκανα ποτέ. Γενικά
τα περισσότερα προβλήματά μου τα
αντιμετωπίζω με τραβηγμένο χιούμορ
και αλκοόλ… Έβλεπα από κάτω τους
άλλους να διασκεδάζουν οπότε υπέθεσα
πως καλά πάει αλλά πάνω στην σκηνή
δεν μπορούσα να μην σχολιάσω τι μας
συνέβαινε. Επίσης είναι σημαντικό για
μένα να απολαμβάνουμε, όπως εννοεί ο
καθένας την απόλαυση, όλοι όσοι είμαστε

σε ένα γεγονός εκείνη τη στιγμή.
Τα παιδιά από την μπάντα τα οποία με
γνωρίζουν ήξεραν πως το κάνω αυτό για
να ηρεμήσουμε και να μη φρικάρουμε
και να το απολαύσουμε και εμείς. Δεν το
απολαύσαμε και τόσο είναι η αλήθεια.
Είναι σημαντικό όταν έχεις κάνει τόση
δουλειά να έχεις εξασφαλίσει τα πάντα για
να είσαι έτοιμος να βγάλεις τον καλύτερό
σου εαυτό. Αυτό προφανώς δεν είναι εφικτό
πάντα είτε γιατί ο χώρος άλλα σου λέει ότι
έχει και άλλα παρέχει τελικά είτε γιατί
λάθη γίνονται στην τελική. Ετοιμοπόλεμοι
μάθαμε να είμαστε πάντα.
Ποια ήταν η πρώτη παράσταση στην
οποία επιμελήθηκες την μουσική;
Ξεκίνησα από την Κέρκυρα. Με βοήθησε
πάρα πολύ η Δήμητρα Τρυπάνη,
καθηγήτριά μου η οποία ξεδίπλωσε αυτή
μου την αγάπη μου προς τις παρασταστικές
Τέχνες. Έγραψα μια παράσταση για την
πτυχιακή μου και εκεί έπαιξε η μπάντα
μου οι Spooky RedRum. Ο τίτλος της
παράστασης ήταν ‘Ιδέες για το χθες’.
Ήταν μισάωρης διάρκειας. Ο στόχος
μου ήταν το συναίσθημα και όχι τόσο η
υπόθεση. Ξεκινούσε σαν μια απαγωγή του
κοινού. Υποτίθεται πως είχαμε στήσει μια
μικρή έκθεση ζωγραφικής και τα παιδιά
κλείδωναν μέσα το κοινό με σκοπό να
τους πουν κάποια πράγματα αλλά χωρίς
να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των
δύο δρώμενων. Δηλαδή συνέβαιναν δύο
έργα ταυτόχρονα με κοινή αφετηρία
και τελείωνε με την σαξοφωνίστα με
ρούχα καθαρίστριας να σκουπίζει και μια
εκκωφαντική σειρήνα. Ό,τι και αν συμβεί
αύριο οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί.
Παράλληλα δούλευα με διάφορες
θεατρικές ομάδες, που τους βοηθούσα
γενικότερα με τη μουσικότητα της
παράστασης, σε κάποιες συμμετείχα και
επί σκηνής.
Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι σοβαρά
πλέον με το physical theater;
Το 2011 όταν ήρθα στην Αθήνα και
προσπαθούσα να καταλάβω πώς θα κινηθώ
σε αυτό το χώρο. Ένιωθα πως ήθελα να
γίνω συνθέτρια για παραστάσεις, live
δρώμενα, για συνομιλία και με άλλες
τέχνες. Ένα πράγμα που έχω κάπως μέσα
μου έμφυτο είναι ο αυτοσχεδιασμός και
τα άκρα. Ήθελα ως περφόρμερ να έχω
κάποια εκπαίδευση στο σώμα μου για να
μπορώ να αποδώσω το καλύτερο δυνατό
επί σκηνής αλλά και για να δίνω σαφείς
οδηγίες στους συνεργάτες μου.
Σημαντικές παραστάσεις που θεωρείς
σταθμούς για σένα μέχρι στιγμής;
Πριν από τρία χρόνια συνέθεσα-
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ΠΡΟΣΩΠΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
σκηνοθέτησα στο θέατρο ‘Φούρνος’ το
Quintet ‘84 με συνεργάτες τον Άγγελο
Μαστραντώνη,
μόνιμο
συνεργάτη
βιολονίστα, τον Σπύρο Βρυώνη έναν
εξαιρετικό
τσελίστα,
την
Αιμιλία
Μουζακίτη και την Θέκλα Γαΐτη. Μια
παράσταση βασισμένη σε κείμενα του
Χαρούκι Μουρακάμι και στη μουσικότητά
τους. Ήταν εντυπωσιακό το πώς
εξελίχθηκε μια παρτιτούρα σε κάτι εντελώς
διαφορετικό μέσα από πρόβες και έρευνα.
Απολαυστική συνεργασία.
Το 2017 συνέθεσα και σκηνοθέτησα το
‘The Glass Between’ το οποίο ξεκίνησε
σε μια διαδικασία έρευνας στο πλαίσιο
του διδακτορικού μου. Συνεργάστηκα με
οχτώ performer που είχα την τύχη να
μου δώσουν το 100% και να μπουν σε
αυτό το project βαθιά. Στο συγκεκριμένο
χρησιμοποιήθηκαν σαν πηγή έμπνευσης
κείμενα και καταγραφές ανθρώπων
που έχουν βιώσει τον εγκλεισμό.
Παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής,
στο Playground ως work in progress και
στο Beton 7.
Άλλες σημαντικές δουλειές που τις
θυμάμαι και με βασάνισαν με δημιουργικό
τρόπο θα έλεγα είναι το L’ inatendu που
ανέβηκε στο Institute Grotowski, το
‘Υπόγειο από πάνω’’, μια τρέλα εξαρχής
που άλλαξε τις ζωές όλων μας θεωρώ,
ανέβηκε στη Fabrika, το Holy Beat και το
Γελοίο Σκότος γιατί τα παιδιά αυτά είναι
απόλαυση και χάος μαζί. Δημιουργικό
χάος. Όπου ανέβηκαν στο Bios και στην
Πειραματική σκηνή του Εθνικού. Πολλά
άλλα αλλά σίγουρα και αυτά!
Ποια είναι τα ενεργά projects με τα
οποία ασχολείσαι αυτή τη στιγμή;
Είμαι συγκεντρωμένη στην παραγωγή του
δεύτερου δίσκου. Αυτό σα διαδικασία έχει
τα κάτω του και τα πάνω του. Γράφω μια
όπερα σε συνεργασία με τη Μαργαρίτα
Δοσούλα ενδυματολόγο- δραματουργός,
λιμπρέτο γράφει η Όλγα Νικολαϊδου.
Θα έχει avant–garde στοιχεία, σουρεάλ
στοιχεία, multi–media στοιχεία, δύο
γλώσσες. Αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα
πολλά γιατί είναι υπό κατασκευή ακόμα…

Ασχολούμαι επίσης με τη θεατρική
παράσταση η οποία έχει ήδη ανέβει στην
Τουρκία, το ‘SALTO’, και δουλεύω ακόμα
πάνω στην ενορχήστρωση των κομματιών
της παράστασης με σκοπό κάποια στιγμή
να παιχτεί με μεγαλύτερο σύνολο μουσικών.
Αυτή τη στιγμή στις παραστάσεις είμαι επί
σκηνής ως μουσικός. Θα παιχτεί κάποια
στιγμή και στην Ελλάδα. Το ‘SALTO’
είναι το όνειρο της Αλεξάνδρας Καζάζου
και του Karol Jarek σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Γκροτόφσκι και το Εθνικό
θέατρο της Τουρκίας. Είναι δύο άτομα
τα οποία τα γνώρισα στο Ινστιτούτο και
συνεργαζόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια.
Βρίσκομαι σε συνεργασία με τους Duende
είναι μια πολυπολιτισμική ομάδα. Θα
κάνουμε ένα ντουέτο επίσης με την Εύα
Τσούρου η οποία είναι μια performer που
ανήκει στην ομάδα αυτή και δέσαμε από
την πρώτη στιγμή. Έχουμε συνεργαστεί
και σε άλλες παραστάσεις και πάντα
εκφράζουμε την αλήθεια μας. Δεν είναι
δεδομένο αυτό.
Πώς και επέλεξες το Ινστιτούτο
Γκροτόφσκι και την Πολωνία;
Από τότε που βρισκόμουν στην σχολή, με
τραβούσε η αισθητική του Ινστιτούτου και
μ’ αρέσει όταν υπάρχει ένα πειθαρχημένο
πρόγραμμα, αυστηρό για να μπορώ να
έχω η ίδια μια σειρά μέσα σε αυτό. Μου
δίνει τρελή ελευθερία αυτό. Να έχω ένα
δομημένο αλλά ειλικρινές πρόγραμμα.
Τι σημαίνει αυτό τώρα, ε; Θέλω να έχω
τη δυνατότητα να καταλάβω ποια είναι τα
άκρα μου και να τα ξεπεράσω αν θελήσω.
Να μη στρίψω πριν χρειαστεί. Έζησα
όλα τα πράγματα να ξυπνάω το πρωί, να
τρέχω στα δάση και να αυτοσχεδιάζω με
καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Αυτό όλο
το ενσωμάτωσα στη ζωή και στον τρόπο
που γράφω.
Ασχολείσαι με πολλά πράγματα…
Προλαβαίνεις μέσα σε αυτό να βρεις
χρόνο να ενημερωθείς με το τι συμβαίνει
γύρω σου σε κοινωνικό επίπεδο;
Είναι προτεραιότητα μου μέσα σε όσα
κάνω. Πιστεύω πως η μουσική μου, το
θέατρο όλη μου η τέχνη σχολιάζει αυτό

που συμβαίνει γύρω μας. Δεν ξέρω αν
προσπαθώ να δώσω λύσεις αλλά σίγουρα
προσπαθώ να δώσω άλλες οπτικές γωνίες
και να αποδώσω κάποια ιστορικά γεγονότα
από τα μάτια μας (των ανθρώπων που είναι
δίπλα μου και τα δικά μου). Δεν είμαι
από τους καλλιτέχνες που δημιουργεί
τέχνη για την τέχνη ή για εγωιστικούς
λόγους. Δημιουργώ με γνώμονα να δώσω
στον κόσμο την δική μου άποψη για όσα
συμβαίνουν γύρω μας. Είμαι μέρος της
κοινωνίας και δεν μπορώ να δημιουργώ
έξω από αυτή. Η όπερα που γράφω τώρα
έχει σχέση με αυτό το σοκ που νιώθω μέσα
μου σχετικά με το ότι συμβαίνει.
Τι εννοείς πως βρίσκεσαι σε σοκ σε ότι
αφορά την κοινωνία;
Αγαπώ τους ανθρώπους αλλά όχι την
ανθρωπότητα. Δεν μπορώ να πιάσω ένα
θέμα και να σου πω ‘βρίσκομαι σε σοκ
μόνο γι αυτό το γεγονός’. Νομίζω πως
ζούμε μια άγρια εποχή που δεν μπορείς
να βάλει προτεραιότητα ποιο γεγονός
είναι χειρότερο από τον άλλο… Αν και
γενικά μάλλον είναι νωρίς ακόμα για
την ανθρωπότητα ελπίζω, δηλαδή, οι
περισσότερες εποχές είχαν μια δικιά τους
αγριάδα. Να μιλήσω για τον πόλεμο,
για την έκφυλη βία, για τις εργασιακές
συνθήκες, για το σεξισμό; Είδαμε πολλά.
Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να
αναφέρω ονόματα... Όλοι έχουμε αρχική
σελίδα… Ζούμε απίστευτα γεγονότα που
σου προκαλούν σοκ και θλίψη. Δεν είναι
τυχαίο που είμαστε μια γενιά ζόμπι.
Ποια όνειρά θέλεις σαν καλλιτέχνης να
εκπληρώσεις;
Δεν έχω τέτοιες εμμονές. Να πω ότι αν
μέχρι τα 50 μου δεν έχω γράψει 5 όπερες
και 8 άλμπουμ θα τρελαθώ. Μπορεί να
τα παρατήσω κάποια στιγμή όλα και να
γίνω αγρότισσα. Ξέρω απλά πως με τους
ρυθμούς που εργάζομαι και αυτό που θέλω
να δώσω κάποια στιγμή θα με εξαντλήσει
σαν άνθρωπο. Θα ήθελα σα καλλιτέχνης
όμως να προλάβω να ζήσω την ουτοπία.
Αν γινόταν για μια γενιά τουλάχιστον να
μην είμαστε μαλάκες.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εν Κεφαλληνία ή ο ασεβής Ανδρέας Λασκαράτος» (Katiousa.gr)
Βαγγέλης Σακκάτος
Παρά τη σύγκρουσή του με την Εκκλησία,
ο Λασκαράτος δεν ήταν άθεος, ήταν
συντηρητικός. Πολέμαγε την αριστοκρατία
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αλλά ήταν απέναντι στους ριζοσπάστες και
στις προοδευτικές ιδέες. Σε πολλά άρθρα
του αποκαλούσε το λαό όχλο, χωρίς να

αναζητάει τις αιτίες που ο φτωχός λαός
έμενε βουτηγμένος στα σκοτάδια της
αμάθειας και της αμορφωσιάς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΩΠΑ
Στις 24 του Ιούλη 1901, έφυγε από τη
ζωή ο μεγάλος σατιρικός ποιητής και
πεζογράφος Ανδρέας Λασκαράτος. Είχε
γεννηθεί στο Ληξούρι, στην Κεφαλλονιά,
την Πρωτομαγιά του 1811.
Αν και σπούδασε νομικά, γρήγορα
αφιερώθηκε στη λογοτεχνία. Νέος γνώρισε
τον Διονύσιο Σολωμό κι επηρεάστηκε από
αυτόν, ενώ δάσκαλός του υπήρξε ο Ανδρέας
Κάλβος. Η σάτιρά του τις περισσότερες
φορές είναι κοινωνική, με χαρακτηριστικό
γνώρισμα την ελευθεροστομία του.
Ο Ανδρέας Λασκαράτος έζησε πολλά
χρόνια με διωγμούς, καυτηριάζοντας
αδιακρίτως την ανηθικότητα, την
αδικία, την υποκρισία. Δεν χαριζόταν σε
κανένα. Δεν δίστασε να τα βάλει με τον
σκοταδιστικό κλήρο που συνέβαλλε στην
αμάθεια του φτωχού λαού διατηρώντας
κι ενισχύοντας τις προλήψεις και τις
δεισιδαιμονίες του καιρού του. Για το
λόγο αυτό η Εκκλησία τον αφόρισε.
Παρά τη σύγκρουσή του με την Εκκλησία,
ο Λασκαράτος δεν ήταν άθεος, ήταν
συντηρητικός. Πολέμαγε την αριστοκρατία
αλλά ήταν απέναντι στους ριζοσπάστες και
στις προοδευτικές ιδέες. Σε πολλά άρθρα
του αποκαλούσε το λαό όχλο, χωρίς να
αναζητάει τις αιτίες που ο φτωχός λαός
έμενε βουτηγμένος στα σκοτάδια της
αμάθειας και της αμορφωσιάς.
Τον Μάρτη του 2001, οργανώθηκε στο
Ληξούρι, από το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και
Ιθάκης και το Δήμο Παλλικής, συμπόσιο
με θέμα «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και
η σχέση του με την Εκκλησία και τον
κλήρο». Εισηγητές ήταν οι: Γεώργιος
Μεταλληνός (καθηγητής Πανεπιστημίου
και
πρωτοπρεσβύτερος),
Ευρυδίκη
Μοσχονά – Μαραγκάκη (φιλόλογος),
Γεώργιος Αλισανδράτος (φιλόλογος
– νεοελληνιστής), Σπύρος Λουκάτος
(ιστορικός) και ο συγγραφέας –
δημοσιογράφος Βαγγέλης Σακκάτος.
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την
εισήγηση του Βαγγέλη Σακκάτου στο
συμπόσιο, με θέμα «Οι διωγμοί και ο
αφορισμός του Ανδρέα Λασκαράτου από
την Εκκλησία και οι ανάλογες περιπτώσεις
των Θεόφιλου Καΐρη, Εμμανουήλ Ροΐδη
και Νίκου Καζαντζάκη». Το κείμενο
δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη, την
Κυριακή 22 του Ιούλη 2001.
Στις 2 Μαρτίου 1856, ο μητροπολίτης
Κεφαλλονιάς Σπυρίδωνας Κοντομίχαλος,
στην αγγλοκρατούμενη τότε Κεφαλονιά,
αφορίζει τον Ανδρέα Λασκαράτο λόγω του
βιβλίου του «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς»
και φυσικά το βιβλίο. Ο αφορισμός είχε
προαποφασιστεί και συνταχτεί νωρίτερα
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(φέρει την ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου
1856). Ο Λασκαράτος καταφεύγει
κυνηγημένος στη Ζάκυνθο, αλλά στις 16
Μαρτίου 1856 αφορίζεται και εκεί, από
τον μητροπολίτη της, Νικόλαο Κοκκίνη.
Οι απόψεις του Λασκαράτου για την
ορθοδοξία, αλλά και για την έννοια του
θεού γενικότερα, δεν ήταν δυνατό να γίνουν
ανεκτές από το τότε κατεστημένο στην
Εκκλησία της Κεφαλονιάς, γιατί τάραζαν
τα λιμνασμένα νερά της, που στηρίζονταν
στην αμάθεια και στα παράγωγά της.
Τη θρησκοληψία, τη θαυματολογία, το
εμπόριο των προλήψεων, τη φτώχεια
και εξαθλίωση του λαού. Γενικά, στην
αγυρτεία και στην απάτη.
Ένας ιδιότυπος δυϊσμός κυριαρχεί στη
σκέψη του Λασκαράτου. Στο κεφάλαιο
12, «Θρησκεία» (γραφή Λασκαράτου),
των «Μ.τ.Κ», γράφει: «Η ψυχή μας λοιπόν
είναι συνδεμένη από δύναμες ανθρώπινης
φύσεως και δύναμες μιας άλλης ανώτερης
φύσης. Η πρώτες μας συγγενέβουνε με
τον κόσμο. Η δεύτερες με τη Θεότητα».
Και «υπάρχει τω όντι μια ηθική τάξη
πραγμάτων, ένας Οικουμενικός Αιώνιος
Κώδικας, ο οποίος εμπεριέχει όλες
εκείνες τις ηθικές αρετές οπού ολόκληρο
το ανθρώπινο γένος ομολόγησε πάντα και
θέλει ομολογήσει». («Άπαντα», τόμος 1ος,
σελίδες 94-95).
Αυτή τη θεότητα ο Λασκαράτος τη θεωρεί
κάτι πολύ μεγάλο και υψηλό και νομίζει
πως η τρέχουσα τότε χριστιανική εκδοχή
της τη μειώνει και την ευτελίζει. Π.χ.,
όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου για τους
Λασκαράτο και Αβλιχο, στο διήγημά του
«Ταξίδι στον πλανήτη Δία», ο Λασκαράτος
«καβαλάει» σε μια ηλιαχτίδα που περνάει
από το χτήμα του στο Ληξούρι και
βρίσκεται στο Δία, όπου τα πάντα, έμψυχα

και άψυχα, είναι χίλιες φορές μεγαλύτερα
από αυτά της Γης. Οι άνθρωποι του Δία
τον παίρνουνε για ανθρωπόμορφο έντομο,
για ζωύφιο, τον πιάνουνε με μια τσιμπίδα,
τον βάζουνε στη χούφτα τους και τον
εξετάζουνε με περιέργεια.
Μετά τον βάζουνε πάνω σ’ ένα τραπέζι της
«Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Επιστημών
του Δία», τον σκεπάζουνε με μια γυάλα,
κι επειδή τον είχαν βρει μες στα λάχανα
του κήπου, νομίζουνε ότι τα τρώει ωμά
και γι’ αυτό του βάζουνε και μια ρίζα
λάχανου κάτω από τη γυάλα, για να μην
ψοφήσει από την πείνα. Συγκαλείτε, στη
συνέχεια, η Σύγκλητος της Ακαδημίας
για να εξετάσουν τα μέλη της το περίεργο
ον. Αυτός σκέφτεται να τους μιλήσει «διά
την Ηπειροθεσσαλία και πως ελπίζουμε
εντός ολίγου να πάρουμε τα Γιάννινα»,
σατιρίζοντας τις ανθρωποκεντρικές ιδέες
και τις θρησκευτικές αντιλήψεις των
Χριστιανών περί Θεού.
Όταν οι κάτοικοι του Δία ακούνε
για την «τριάδα ομοούσιον και
αχώριστον», προβάλλουνε την ένσταση
του «αριθμητικώς ακατανόητου» και
συμπεραίνουνε με επιείκεια: «Μην τα
ξεσυνεριζομάσθε τα καημένα, έντομα
είναι… πλάθουν εις τον εαυτόν τους έναν
Θεό, οποίον η διανοητικές τους δύναμες
τους τον επιτρέπουν» («Άπαντα», τόμος Β,
σελίδες 210-216).
Αλλά και στους «Στοχασμούς» (τόμος 2ος,
σελίδα 146) γράφει: «Ύψωσε την ψυχή σου
και την φαντασίαν σου εις τα απειράριθμα
ηλιακά συστήματα του απείρου Παντός.
Ιδές εις αυτά όλα ενωμένα ένα μόριον της
Μεγαλειότητος του Θεού, και στοχάσου
ενταυτώ ότι τα χριστιανικά μπαίγνια
πιστεύουνε, πως τον θεόν εκείνον τόνε
γνοιάζει τι μαγερεύουμε και τι τρώμε,
διά να μας ανταμοίψη ή να μας παιδέψη!..
Οποία ‘μπαιγνιοσύνη…».
Τα «Μ.τ.Κ» οδηγήσανε στον αφορισμό
του Λασκαράτου, του βιβλίου του, αλλά
και των αναγνωστών του.
Οι παπάδες της Κεφαλονιάς, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, «με όλη την πομπή και
παράταξη», εδιάβασαν από τον άμβωνα
τον αφορισμό «κατά του πασίγνωστου
απονενοημένου και εκ της ευθείας
οδού της ορθοδόξου ημών πίστεως
δυστυχώς αποπλανησθέντος Ανδρέα Γ.
Λασκαράτου». Ο αφορισμός που τύπωσαν
και τον εκυκλοφόρησαν καταλήγει ως εξής:
«Εάν όμως παρακούσει ταις εκκλησιαστικαίς
ταύταις παραινέσεις και μη εις το πυρ
δώσει τα παρ’ αυτώ σωζόμενα αντίτυπα
της παρ’ αυτού εκδοθείσης Βίβλου, έχομεν
αυτόν αφωρισμένον παρά Πατρός, Υιού
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ΠΡΟΣΩΠΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
και Αγίου Πνεύματος, παρά της Μίας
Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του
Χριστού Εκκλησίας, παρά των τριακοσίων
δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων, έστω
τρέμων και στένων επί της γης ως ο Κάιν,
κληρονομησάτω τη λέπραν του Γιεζί και
την αγχόνην του Ιούδα. Ταύτα μεν, η δε
του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος, και η
ευχή και η ευλογία της ημών ταπεινότητος
είη μετά πάντων ημών».
Άλλος ανώνυμος κληρικός έγραφε: «Το
βδέλυγμα της ερημώσεως εν Κεφαλληνία
ή ο ασεβής Ανδρέας Λασκαράτος»,
βρίζοντας, επίσης, τον ποιητή με το
συνηθισμένο ιερατικό τρόπο.
Ο Λασκαράτος στην «Απόκριση εις τον
αφορεσμό», γράφει πως «όταν ένας ήθε
είναι αφορεσμένος από την Αγία Τριάδα,
ήθελ’ έχει αρκετά» και όλοι οι άλλοι
«ενοχληθήκανε αχρείαστα». Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το «καταρολόγιο»
αυτών των κειμένων.
Λίγο πριν πεθάνει ο Λασκαράτος, ο
επίσκοπος Κεφαλονιάς Γερ. Δόριζας
«λύνει» τον αφορισμό. Ο Λασκαράτος
με γράμμα του γιου του Γεράσιμου
στον Τύπο («Ζιζάνιο», 12/2/1900 και
«Ακρόπολις», 18/3/1900), δηλώνει πως τα

«διάφορα μη αληθή» που δημοσιεύτηκαν
περί αφορισμού δεν τους αφορούν,
«αφού μάλιστα ως γνωστόν ο πατήρ μου
εξακολουθεί να έχει τας αυτάς αρχάς
και ιδέας, τας οποίας ανέκαθεν είχεν»,
πως πρόκειται για πρωτοβουλία του
αρχιεπισκόπου «προς το συμφέρον της
Εκκλησίας» και ότι κάνει αυτήν τη δήλωση
με τη συγκατάθεση του πατέρα του, που
«ενενηκοντούτης ήδη δεν καταγίνεται
πλέον εις το γράφειν».
Στη συζήτηση που έγινε, στο συμπόσιο και
σε «στρογγυλή τράπεζα», ο Γ. Μεταλληνός
υποστήριξε πως ο Λασκαράτος επιδίωξε
τον αφορισμό του από την Ι. Σ. «για
λόγους διαφήμισης» και πως «αν δεν
είχε αφοριστεί δε θα είχε γίνει ευρύτερα
γνωστός».
Ο Γ. Αλισανδράτος τόνισε το θετικό
ρόλο του Λασκαράτου, ιδίως μετά
την Ένωση, χτυπώντας σκληρά τη
διαφθορά, προπαντός στο πρόσωπο του
Δελιγιαννισμού.
Ο Σ. Λουκάτος υποστήριξε πως ο
Λασκαράτος, ως αριστοκράτης και
αντιδραστικός, χτύπησε το λαϊκό κλήρο
που ήταν πάντα κοντά στο λαό και τον
ενωτικό αγώνα των Επτανησίων, ενώ με τον

ανώτερο κλήρο τα είχε καλά. Αναφέρθηκε
στο καθεστώς των «κομεστάδων» (από το
ιταλικό come sta), που σημαίνει «όπως
έχει», «όπως είναι»), που υποστήριζε ο
Λασκαράτος. Ο γράφων υποστήριξε
την άποψη πως ο Λασκαράτος, παρά τη
σύγκρουσή του με την Εκκλησία και τη
συμβολή του στο φωτισμό του λαού με
την καταγγελία της εκμετάλλευσης της
θρησκοληψίας και των προλήψεων, υπήρξε
κοινωνικά και πολιτικά αντιδραστικός,
έχοντας τοποθετηθεί σταθερά κατά του
ριζοσπαστισμού, κατά της Ένωσης,
κατά του εκλογικού δικαιώματος και της
ελευθεροτυπίας.
Γνώμη του γράφοντος είναι πως ο
Λασκαράτος ήταν «ξένος» από την
εποχή του, πίσω και όχι μπροστά από
την εποχή του. Ο ρόλος του υπήρξε
ανασταλτικός. Αλλά – σύμφωνα και με την
άποψη του Κ. Πορφύρη – σαν δυνατός
σατιρικός ποιητής που ήταν «μπόρεσε να
βρει τα τρωτά σημεία της επερχόμενης
αστικής πραγματικότητας. Κι έδωσε τη
γελοιογραφική εικόνα ενός κόσμου, που
έκρυβε κιόλας μέσα του την αποσύνθεσή
του».

ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ – ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η ζωή της ολόκληρη αφιερωμένη
στο δημοτικό τραγούδι, στην έρευνα,
καταγραφή και διάδοση της μουσικής
μας παράδοσης. Η Δόμνα Σαμίου, η
μεγάλη κυρία του δημοτικού τραγουδιού,
γεννήθηκε στις 12 του Οκτώβρη 1928 στην
Καισαριανή και έφυγε από τη ζωή στις 10
του Μάρτη 2012, αφήνοντας πίσω της ένα
έργο σπουδαίο κι αθάνατο.
«Νιώθω ικανοποιημένη γιατί έδωσα
όλον μου τον εαυτό και υπηρέτησα με
ευσυνειδησία και χωρίς υποχωρήσεις ό,τι
αγάπησα: Το παραδοσιακό τραγούδι»,
έλεγε σε μια από τις συνεντεύξεις της
στον Ριζοσπάστη.
Οι γονείς της ήταν Μικρασιάτες πρόσφυγες
από το Μπαϊντίρι, χωριό της περιοχής της
Σμύρνης. H μητέρα της ήρθε στην Ελλάδα
το 1922, ο πατέρας της, αιχμάλωτος
στρατιώτης, λίγο αργότερα, με την
Ανταλλαγή. Έζησε τα παιδικά της χρόνια
μέσα στις απάνθρωπες αλλά παράλληλα
πολύ ανθρώπινες και αλληλέγγυες συνθήκες
της προσφυγιάς, κι εκεί απέκτησε τα λαϊκά
ερείσματα της προσωπικότητάς της και
την ατόφια συμμετοχικότητά της. Στο
περιβάλλον αυτό είχε τα πρώτα μουσικά
της ακούσματα απ’ τα οποία και πήγασε η
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αγάπη της για την παραδοσιακή μουσική.
Σε ηλικία 13 ετών η Δόμνα Σαμίου
έχει την πρώτη διδακτική επαφή με τη
βυζαντινή και τη δημοτική μουσική αλλά
και με τη λογική της επιτόπιας έρευνας,
μαθητεύοντας κοντά στον Σίμωνα Καρά,
στο «Σύλλογο προς Διάδοσιν της Εθνικής
Μουσικής», ενώ παράλληλα φοιτά στο
νυχτερινό Γυμνάσιο.
Ως μέλος της χορωδίας του Σίμωνα
Καρά αρχίζει η σχέση της και με το
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας/Ε.Ι.Ρ όπου
αργότερα, το 1954, προσλαμβάνεται στο
Τμήμα Εθνικής Μουσικής. Από τη θέση
αυτή γνωρίζει τους σημαντικότερους
λαϊκούς μουσικούς, οι οποίοι την εποχή
εκείνη της εσωτερικής μετανάστευσης
συρρέουν στην Αθήνα απ’ όλες τις περιοχές
της Ελλάδας, και τους οποίους το ΤΕΜ
ηχογραφεί για τις εκπομπές του. Έτσι η
Δόμνα εξοικειώνεται με όλα τα τοπικά
μουσικά ιδιώματα. Παράλληλα κάνει
μουσική επιμέλεια σε εκδόσεις δίσκων,
θεατρικές εκπομπές, κινηματογραφικές
ταινίες. Το 1963 αρχίζει τα ταξίδια της
στην επαρχία για επιτόπιες καταγραφές
και συγκέντρωση μουσικού υλικού για
το προσωπικό της αρχείο με δικά της

μηχανήματα.
Το 1971 παραιτείται από την Ραδιοφωνία.
Την ίδια χρονιά-σταθμό αποδέχεται την
πρόσκληση του Διονύση Σαββόπουλου
και πρωτοεμφανίζεται στο νεανικό και
αντιχουντικό Ροντέο (βλ. Η αρχή: Μπουάτ
Ροντέο και Κύτταρο), δίνοντας μια μεγάλη
έκτοτε στροφή στη σχέση των νέων με την
παραδοσιακή μουσική. Τις σημαντικές
αυτές εμφανίσεις ακολουθεί η συμμετοχή
στο English Bach Festival στο Λονδίνο,
οργανωμένο από τη Λίλα Λαλάντη. Η
λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα της Δόμνας
Σαμίου έχει ξεκινήσει θριαμβευτικά.
«Πέρασε η ντροπή που είχαν για το
δημοτικό τραγούδι», όπως δηλώνει σε
συνέντευξή της η ίδια.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΩΠΑ
Το 1974 αρχίζει η συνεργασία με την Columbia και οι αλλεπάλληλες εκδόσεις LP. Το
1976-77 με σκηνοθέτες τον Φώτο Λαμπρινό
και τον Ανδρέα Θωμόπουλο γυρίζουν στην
ελληνική επαρχία είκοσι επεισόδια για την
εκπομπή της ΕΡΤ «Μουσικό οδοιπορικό
με τη Δόμνα Σαμίου».
Το 1981 ιδρύεται ο Καλλιτεχνικός
Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής – Δόμνα
Σαμίου με σκοπό την διάσωση και προβολή
της παραδοσιακής μουσικής και κυρίως
την έκδοση δίσκων και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων με αυστηρές επιστημονικές
και ποιοτικές προδιαγραφές, μακριά από
τις απαιτήσεις των εμπορικών εταιριών.
Το έργο της ξεπερνά πια τα ελληνικά
σύνορα. Εκδίδονται δίσκοι της στη Γαλλία
και τη Σουηδία. Επί σαράντα περίπου
χρόνια πραγματοποιεί σειρά συναυλιών από
την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική
που όχι μόνο συγκινούν τους Έλληνες της
Διασποράς αλλά και αποκαλύπτουν στους
ξένους μια ποιοτική «ελληνική μουσική
δίχως μπουζούκι», όπως γράφτηκε σε
κάποια κριτική συναυλίας της στη Σουηδία.
Στο εσωτερικό της Ελλάδας οι εμφανίσεις
της σε συναυλίες κάθε είδους και με κάθε
αφορμή είναι αναρίθμητες καθώς και οι
τιμητικές προσκλήσεις και τα αφιερώματα,
όπως π.χ. η επετειακή παράσταση για τα 70
της χρόνια Η γνωστή και άγνωστη Δόμνα,
τον Οκτώβριο του 1998.
Για
τις
ποικίλες
δραστηριότητες
της
συνεργάζεται
με
τους
πιο
καταξιωμένους Έλληνες και ξένους
μουσικούς, μουσικολόγους, λαογράφους,
εθνομουσικολόγους αλλά και διδάσκει,
μυεί και αναδεικνύει πρωτόβγαλτους νέους
καλλιτέχνες. Από το 1994 δίνει μαθήματα
δημοτικού τραγουδιού για ενήλικες στο
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων
της Αθήνας. Πάμπολλες είναι επίσης
οι πρωτοβουλίες της και έμπρακτη και
ανιδιοτελής η προσφορά της σχετικά με την
βελτίωση της μουσικής εκπαίδευσης των
παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
αίτημα παιδαγωγικά πρωταρχικό και
επιτακτικό κατά την ίδια.
Καταξιωμένη και αγαπητή για την
προσφορά και την προσήνεια της είδε
το έργο της να αναγνωρίζεται πολλαπλά
και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, με
αποκορύφωση την απονομή μεταλλίου
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.
Στεφανόπουλο το 2005.
Περιστοιχιζόμενη από τους συνεργάτες,
φίλους και υποστηρικτές της η Δόμνα
συνέχισε το έργο της έως το θάνατό της με
εκδόσεις υπομνηματισμένων με αναλυτικά
κείμενα θεματικών CD, την οργάνωση του
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ανέκδοτου προσωπικού (Αρχείου της και
την προετοιμασία για ανάρτησή του στο
διαδίκτυο. Βιογραφικό και μνήμες από την
ιστοσελίδα domnasamiou.gr)
Άστεγη στα Δεκεμβριανά
Αυτό το πράγμα εξακολούθησε χρόνια:
δουλειά, μουσική και σχολείο. Όλη την
ημέρα ήμουνα απασχολημένη, τα νιάτα
μου τα πέρασα έτσι. Έμενα στο Κολωνάκι
τότε, από το ’41 μέχρι το ’45 ήμουνα
στο Κολωνάκι, οι υπόλοιποι τρεις στην
Καισαριανή.
Δόμνα Σαμίου: Θυμάμαι… (Απελευθέρωση
– Δεκεμβριανά)
Θυμάμαι ότι 12 Οκτωβρίου, που είναι
και η μέρα των γενεθλίων μου και είναι
μέρα σημαδιακά, ξεχυθήκαμε στους
δρόμους η κυρία Ζάννου, η Λία, η Βαλή,
ο Αλέξης ο Στεφάνου κι εγώ -έχω μια
φωτογραφία ακριβώς εκείνη την ημέρα
στην οδό Πανεπιστημίου. Αφήσαμε το
σπίτι, κλείσαμε την πόρτα και πεταχτήκαμε
όλοι. Η Αθήνα ήτανε γεμάτη από κόσμο
και τα τελευταία αυτοκίνητα και τανκς των
Γερμανών κατεβαίνανε την Πανεπιστημίου
και φεύγανε, το θυμάμαι αυτό πολύ καλά.
Εγώ λοιπόν μένω στο Κολωνάκι, ο πατέρας
μου έχει πεθάνει το ’41 από την πείνα, η
αδερφή μου πεθαίνει το ’44 από φυματίωση
σε έξι μήνες, σε ηλικία είκοσι χρονών
και μένει μόνη της η μητέρα μου στην
Καισαριανή. Το ’44 κάηκε η παράγκα. Η
φωτιά έγινε στα Δεκεμβριανά.
Θυμάμαι εκείνη την Κυριακή του Δεκέμβρη
με το συλλαλητήριο. Το απόγευμα αυτής
της Κυριακής πήγα στο σπίτι μου. Την
επόμενη μέρα που ήταν Δευτέρα θα ερχόταν
η μητέρα μου να κάνει μπουγάδα. Μου λέει
λοιπόν η κυρία Ζάννου, «πάρε την μητέρα
σου και φέρτην να μείνει εδώ το βράδυ».
Την παίρνω όπως ήταν η γυναίκα, χωρίς
πράγματα, μόνο τα ρουχαλάκια της σε μια
τσαντούλα και τη φέρνω στο σπίτι. Αρχίζει
η ιστορία των Δεκεμβριανών και μένει πια
μαζί μας. Μετά από λίγες ημέρες που ήταν
του αγίου Νικολάου, μου λέει «εγώ θα πάω
στο σπίτι μου να δω τι γίνεται». Φεύγει και
πάει, ανέβαινε την Φορμίωνος και πρόλαβε
κι έστριψε και ακούει πίσω της ένα μπαμ

και σκάει ένας όλμος, ευτυχώς είχε στρίψει
στη γωνία. Πάει με τα πολλά στη γειτονιά,
νεκρή η γειτονιά, να μην υπάρχει κανείς,
είχανε μπει στην εκκλησία. Κάτω από το
παράθυρό μας ένας νεκρός. Αγριεύτηκε
η γυναίκα, τα χάνει, μπαίνει μέσα βρίσκει
τρύπες σ’ όλη την παράγκα, πεσμένη μια
εταζερίτσα με ό,τι είχε επάνω… Και από
τη σαστιμάρα της, τι να πάρει, τι να πάρει,
και πήρε ένα κιούπι αλάτι. Γύρισε πίσω
κατατρομαγμένη μ’ ένα κιούπι χοντρό
αλάτι.
Παραμονή Χριστουγέννων είδα από το
μπαλκόνι τον καπνό. Είχα επισημάνει πού
ήταν το νοσοκομείο του Συγγρού, πού ήταν
η εκκλησία και δίπλα οι παράγκες, και όταν
είδα τον καπνό και τις φλόγες εγώ λέω,
«αυτές είναι οι παράγκες μας» και φωνάζω
την κυρία Ζάννου για να μην πω τίποτα στη
μητέρα μου, «κοιτάξτε, καίγεται η γειτονιά
μου». Την άλλη μέρα ήταν Χριστούγεννα
και διαδόθηκε ότι ελευθερώθηκε η
Καισαριανή. Λέω στη μάνα μου, «πάμε να
δούμε τι γίνεται το σπίτι». Ενώ εγώ ήξερα
από πριν ότι δεν υπήρχε πια, έλεγα μέσα μου
ότι μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος και
να μην είναι καμένο. Και ήτανε η γειτονιά
μου. Θυμάμαι πρώτον την εικόνα, που
μόλις στρίψαμε ένα δρομάκι που υπάρχει
ακόμα, ήταν «τα χτιστά» τα λεγόμενα πιο
πάνω από μας, και ήτανε μια τρύπα σ’
έναν τοίχο μάλλον από όλμο κι ήταν ένα
καμιόνι της εθνοφρουράς, γεμάτο πτώματα,
και βγάζαν εκείνη την ώρα με φορείο έναν
ΕΛΑΣίτη προφανώς, δεν είχε στολή ο
άνθρωπος, ήταν τα μαλλιά του κολλημένα
από το αίμα και το χέρι του κοκαλιασμένο
και τον πετάξανε πάνω στα άλλα πτώματα.
Πρώτο θέαμα ήταν αυτού του ανθρώπου,
ταράχτηκα φοβερά και στρίβουμε να πάμε
προς τα κάτω και δεν υπήρχε τίποτα, μόνο
στάχτη. Να είναι εκεί οι γειτόνισσες με τα
κλάματα, σκυμμένες και να σκαλίζουν τις
στάχτες… Να προσπαθείς να εντοπίσεις
πού ήταν η παράγκα και πού η δική μου
και πού η δική σου και πού του αλλουνού…
Έτσι μένουμε η μητέρα μου κι εγώ χωρίς
ούτε ένα κεραμίδι. Μέχρι τότε είχαμε την
παράγκα, από τότε και μετά ούτε αυτή δεν
είχαμε και αναγκαζόμαστε να μένουμε σ’
ένα σπίτι από δω, σ’ άλλο σπίτι από κει.
Καταφέρνω πάλι με τη βοήθεια της κυρίας
Ζάννου το ’47 να πάρω από το Υπουργείο
Προνοίας αυτό το οικόπεδο στη Νέα
Σμύρνη, εδώ που μένω τώρα. Μου δίνει
λοιπόν το Υπουργείο Προνοίας αυτό το
οικόπεδο και σιγά σιγά με τη μητέρα μου
καταφέραμε και κάναμε ένα δωματιάκι και
μια κουζίνα.
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ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Η Ελένη Αναστασοπούλου µμαζί
µε τρεις συμπατριώτες της, µέλη της
ομάδας εθελοντών «Η Φιλότητα», θα
εκπαιδεύσουν τις γυναίκες του Γκόνγκο
να παράγουν προϊόντα από ανακυκλώσιμα
υλικά ώστε να σταματήσουν το κυνήγι
ελεφάντων, που απειλούνται µε εξαφάνιση.
Νακουπεντάλααααα µουαλιµού»! Ένα
τσούρμο από µμικρά παιδιά τρέχουν γύρω
της και την αγκαλιάζουν. «∆ασκάλα, σ’
αγαπώ» της φωνάζουν στη γλώσσα τους,
τα Σουαχίλι. «Καρίµπου γουαγκιρίκι»,
που σημαίνει «Ελληνες, καλωσήρθατε»,
φωνάζουν οι µητέρες τους.
Η δασκάλα είναι η Ελένη Αναστασοπούλου,
η υπερδραστήρια νηπιαγωγός από τη
Λάρισα που µμαζί µε τρεις συμπατριώτες
της, µέλη της εθελοντικής ομάδας «Η
Φιλότητα», βρίσκονται αυτές τις ημέρες
στην Τανζανία, µε αποστολή να σώσουν
ένα δάσος από την καταστροφή καθώς και
τους ελέφαντές του.
Στο χωριό Γκόνγκο, περίπου 200 χλμ.µ.
βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, µε
τους 2.000 χαμογελαστούς κατοίκους
που ασχολούνται µε την καλλιέργεια
μπανάνας και ανανά (οι γυναίκες, γιατί οι
άντρες αράζουν ολημερίς στα καφενεία), η
παρέα των Ελλήνων βοηθά στο να γίνουν
δύο οικολογικές τουαλέτες και να στηθεί
ένα κτίριο για τον συνεταιρισµό των
γυναικών. Εκεί οι γυναίκες του χωριού θα
εκπαιδευτούν ώστε να παράγουν σερβιέτες
και παιδικές πάνες από ανακυκλώσιμα
υλικά και επαναχρησιμοποιήσιμα όπως
υφάσματα τα οποία πετούν µεγάλα
εργοστάσια ρούχων.
Στόχος των εθελοντών είναι να πείσουν
τους κατοίκους ότι µμπορούν να
εργαστούν και να βγάζουν τα απαραίτητα
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους
χωρίς να κυνηγούν το εύκολο κέρδος. Το
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οποίο εύκολο κέρδος είναι η ξύλευση του
κοντινού δάσους και η καταστροφή του
για την παραγωγή κάρβουνου. Μαζί και
το κυνήγι ελεφάντων, οι οποίοι τείνουν να
αφανιστούν.
«Σε αυτό τον ευλογημένο τόπο οι άνθρωποι
είναι χαρούμενοι, γελαστοί, αρκετά
ανεξάρτητοι, αλλά θέλουν µια ώθηση για να
σταματήσουν να καταστρέφουν το φυσικό
περιβάλλον. Γύρω από το Γκόνγκο υπάρχει
ένα παρθένο δάσος το οποίο αποψιλώνουν
οι άνθρωποι. Πουλούν τα ξύλα και σε ό,τι
µένει του βάζουν φωτιά και πουλούν το
κάρβουνο. Πρέπει να πάψουν να ζουν έτσι»
λέει στο «Έθνος της Κυριακής» η Ελένη
Αναστασοπούλου, που συμπληρώνει δύο
εβδομάδες στην Τανζανία. Μαζί της είναι
η επίσης εκπαιδευτικός Κυρατσώ Τσιόπα,
ο επιχειρηματίας Βασίλης Καλαµπούκας
και
ο
εμπορικός
αντιπρόσωπος
Λεωνίδας Κίτσιος, ενώ τις προηγούμενες
µέρες βρέθηκαν στην περιοχή και οι
Θεσσαλονικιές Αννα Μαργούτα και
Σμαράγδα Αυγέρη, που ανέλαβαν να
στήσουν ένα νηπιαγωγείο στο Γκόνγκο.
∆ίπλα στους Ελληνες εθελοντές που
προσπαθούν να σώσουν το τοπικό
δάσος είναι και µια οικογένεια Γάλλων,
στελεχών της WWF, αλλά και µια Γαλλίδα
δημοσιογράφος που πήγε για ρεπορτάζ και
παθιάστηκε µε το θέμα. Πολύ πριν τους
Ελληνες, βέβαια, στο Γκόνγκο βρέθηκε
ο
Ελληνοαφρικανός
Κωνσταντίνος
Κουκούλης, ο οποίος γεννήθηκε στο
Μπουρούντι -η καταγωγή της οικογένειάς
του είναι από τη Σάµο- και από το 2001
µμετακόμισε στην Τανζανία, όπου,
µμεταξύ άλλων, διαχειρίζεται ένα από τα
δέκα κορυφαία lodges για διακοπές σαφάρι
στην Αφρική. Επιπλέον, έχει ιδρύσει τον
οργανισμό SANA (Saving Africa’ s Nature), ο οποίος δραστηριοποιείται στην

περιοχή Μισένι, όπου υπάγεται το Γκόνγκο.
Στόχος του οργανισµού είναι η προστασία
του περιβάλλοντος και των άγριων ζώων
µμέσα από βιώσιμες πρακτικές και ο ίδιος
βρίσκεται καθημερινά στα χωριά της
περιοχής και προσπαθεί να πείσει τους
κατοίκους ότι ο σεβασμός στο περιβάλλον
είναι σεβασμός στη ζωή τους.
Στο Γκόνγκο γνώρισαν, επίσης, το 18µελές
κοινοτικό συμβούλιο. Το 1/3 των µελών
του είναι υποχρεωτικά γυναίκες, και αν
δεν ψηφιστούν, επιλέγονται ανάμεσα από
γυναίκες που δηλώνουν πως θέλουν να
ασχοληθούν µε τα κοινά του χωριού.
«Οι γυναίκες στην Τανζανία είναι πολύ
δυναμικές. ∆ουλεύουν όλη τη µέρα και
µεγαλώνουν τα παιδιά τους. Τους λείπουν
τα βασικά, όπως οι παιδικές πάνες, αλλά
αγαπούν πολύ τη µητρότητα. Για τους
άντρες είναι χρήσιμες όσο γεννούν. Αλλά
εδώ οι γυναίκες δεν αφήνουν κανένα
παιδί έκθετο. Στην αρχή της εβδομάδας
πέθανε από AIDS µια νεαρή µητέρα από
το Γκόνγκο. Νοσηλευόταν σε νοσοκοµείο
στο Νταρ Ες Σαλάµ και την έφεραν για την
κηδεία στο χωριό. Όλες οι γυναίκες την
έκλαψαν, την ακολούθησαν στην τελευταία
της κατοικία και µία πήρε το παιδί της για
να το µμεγαλώσει µαζί µε τα δικά της» µας
λέει η Ελένη Αναστασοπούλου.
Η διαμονή στις σκηνές µέσα στο δάσος
είναι µια συναρπαστική εμπειρία. Οι φωνές
από τα άγρια ζώα ταράζουν την ηρεµία
της νύχτα, αλλά δεν αναστατώνουν τους
επισκέπτες. Οι ελέφαντες είναι µακριά,
βλέπουν µόνο τα ίχνη τους το πρωί. Από
κοντά τους έχουν συναντήσει σε βόλτες µε
τζιπ µέσα στο δάσος.
Αλλά και οι διαδρομές τους στο χωριό
µε τα µμηχανάκια των νεαρών, µε τα
σύννεφα σκόνης να τους πνίγουν, είναι
διασκεδαστικές. Οι αποστάσεις δεν είναι

25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΩΠΑ
µεγάλες και καλύπτονται εύκολα είτε µε τα
πόδια είτε µε δίκυκλα.
Οι Ελληνες εθελοντές εργάζονται όλη την
ηµέρα. Χτίζουν, κουβαλούν πράγματα,
βοηθούν σε δουλειές, και το απόγευµα
κάθονται µε τους άντρες στα καφενεία
και κουβεντιάζουν, παρουσία πάντα του
αγγλόφωνου διερµηνέα.
«Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι το
δάσος και τα ζώα είναι τόσο τοπική όσο
και παγκόσμια περιουσία. Αν κάψουν
όλο το δάσος, θα µειωθεί το οξυγόνο,
θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον, θα
καταστραφούν οι ζωές τους. Οµοίως,
αν σκοτώσουν όλους τους ελέφαντες, η
περιοχή τους θα είναι ένας άλλος τόπος»
αναφέρει η νηπιαγωγός από τη Λάρισα.
Η Ελένη Αναστασόπουλου είναι µια
εκπαιδευτικός εξαιρετικά δραστήρια
και αρκετά διαφορετική από τις άλλες.

Τελείωσε την Παιδαγωγική Σχολή
στο ΑΠΘ, εργάστηκε ως νηπιαγωγός
για περίπου 20 χρόνια σε σχολεία της
Φωκίδας και της Λάρισας, έχει κάνει
µεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική
και την Ψυχολογική Μεθοδολογία, στην
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και
στην ∆ηµιουργική Γραφή, έχει ειδικευτεί
στην Ειδική Αγωγή, τη ∆ιαπολιτισµική
Αγωγή και στο Θεατρικό Παιχνίδι, και
µιλά άψογα αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά.
Συγχρόνως, µέχρι πριν λίγο καιρό ήταν
περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
Αυτό είναι το τρίτο της ταξίδι στην
Αφρική, µε την οµάδα «Φιλότης». Το 2013
και το 2014 βρέθηκε πάλι στην Τανζανία,
και συγκεκριμένα στην πόλη Ιρίνγκα, 500
χλμ.µ. µακριά από το Νταρ Ελ Σαλάµ, σε
µεγάλο υψόµετρο και µέσα σε δύσκολες

συνθήκες.
Στην αρχή ήταν λίγο σαν χαμένη.
Ντράπηκε και έκλαψε. Γρήγορα, όµως,
η σκληρή πραγματικότητα, το βλέµµα,
τα χαµόγελα και οι πλατιές αγκαλιές
των παιδιών τη συνέφεραν. Είπε «άσε
τις ψυχοπονιές και πιάσε δουλειά». Η
«δουλειά» είχε να κάνει µε διανοµή
ρούχων, καλαµποκιού, ρούχων, βιταµινών
και σχολικών ειδών στις κοινότητες των
Μασάι.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, έγραψε
το παραμύθι «Ο Μπαµπαγιούµ και οι
καραμέλες», που µμεταφέρει αυτό το κλίµα,
«απαλλαγμένο από δήθεν «φιλάνθρωπα»
αισθήµατα λύπησης». Το βιβλίο της έγινε
best seller και κάνει συνεχώς επανεκδόσεις.
(ethnos.gr https://trikalain.gr/)

ΜΗΗΗΗ !!! ΜΗ ΤΟ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ !!!
Βαγγέλης Μητράκος
Μας φώναζαν οι μανάδες και οι γιαγιάδες, όταν βλέπανε εμάς, τα χαιρέκακα παιδιά του παλιού καιρού (που χαρά είχαμε μα κακία όχι) να καραδοκούμε
με κανένα ματσούκι ή καμιά παντόφλα στο χέρι, για να πετύχουμε το σαμιαμίδι (το «γουστεράκι» όπως αλλιώς το λέγαμε) που περπατούσε στον τοίχο
ή στο πάτωμα ή στο ταβάνι του παλιού μας σπιτιού.
-Αυτό είναι η τύχη του σπιτιού ! Φυλάει
το σπίτι !
Γιατί, ναι! Αυτό είχε αποθησαυρίσει η
σοφία «των παλαιών των ημερών»: Πως
το σαμιαμίδι φέρνει τύχη στο σπιτικό και
στους ανθρώπους του!
Κι εμείς σταματούσαμε και μέναμε μόνο να
κοιτάμε πόσο γρήγορα έτρεχε να κρυφτεί
σε καμιά χαραμάδα, σε κάποια τρυπούλα,
πίσω από το μπαούλο ή κάτω από το
ντιβάνι, αυτή η μικρή σπιτίσια σαυρίτσα
με το ξεθωριασμένο χρώμα, το φολιδωτό
δέρμα, το μεγάλο κεφάλι, τα μεγάλα
συμπαθητικά μάτια, τη μικρή ουρά και
τα νυχάκια στα ντελικάτα δαχτυλάκια της,
που, ξαφνικά, εμφανιζότανε στα σπίτια μας
(από το «πουθενά», κάπου εκεί στις αρχές
του καλοκαιριού. Πολλές φορές το κάναμε
χάζι αραγμένοι ανάσκελα στα κρεβάτια
μας, βλέποντάς το να σουλατσάρει στα
ψηλά ψάχνοντας κανένα έντομο για να φάει.
Μερικά παιδιά, μάλιστα, στις παρέες, μας
λέγανε πως ο παππούς και η γιαγιά τους,
έχουνε δώσει ονόματα στα σαμιαμίδια του
σπιτιού τους και πως όταν τα βλέπουνε
τους μιλάνε και όσο στενοχωρημένοι κι αν
είναι αναγαλλιάζει το πρόσωπό τους και
γίνονται χαρούμενοι και γελαστοί.
Από πού ερχόταν, πού και πώς εξαφανιζόταν
το σαμιαμίδι του σπιτιού δεν ήξερε κανείς.
Ο δάσκαλος, στη Φυσική Ιστορία που
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κάναμε στο σχολείο, μας είχε πει πως είναι
ωφέλιμο, γιατί τρώει τα βλαβερά έντομα,
μύγες, κουνούπια, αράχνες, κλπ. Και πως
γεννάει κάτι πολύ μικρά αυγά, συνήθως σε
παλιές θυρίδες ή σε σχισμές πετρόχτιστων
σπιτιών, και το χειμώνα πέφτει σε χειμερία
νάρκη. Κι ακόμα πως αν του κόψεις την
ουρά του αυτή ξαναγίνεται. Τούτο δω μας
συνάρπαζε κυριολεκτικά! Σαν, δηλαδή, να
κοβόταν το χέρι ή το πόδι μας και μετά
να ξαναγεννιόταν!!! Αυτή η συγκλονιστική
πληροφορία από το δάσκαλο μας έκανε
να κυνηγάμε μανιωδώς τα καημένα τα
σαμιαμίδια όπου τα βρίσκαμε και να
προσπαθούμε να τους κόψουμε τις ουρές
για να δούμε αν θα ξαναγίνουν. Εκείνο
που βλέπαμε όμως, όποτε καταφέρναμε
το μακάβριο πείραμα, ήταν ένα πονεμένο

σαμιαμίδι που άτσαλα έτρεχε να κρυφτεί
και μια κομμένη ουρίτσα που κουνιότανε
πέρα δώθε σαν να ήταν ζωντανή! Κι αυτό
ήταν κάτι που μας έκανε να χάσκουμε
μπροστά σ’ αυτό το θαύμα της φύσης
και να δίνουμε πίστη στις γιαγιάδες ότι
πραγματικά τούτο δω το γουστεράκι
ήτανε πραγματικό «στοιχειό»!
Σήμερα, σπάνια μέσα σε σημερινό σπίτι,
μπορεί –εντελώς τυχαία – να εμφανιστεί
ένα τέτοιο μικρό και αθώο ζωάκι. Κι όταν
εμφανιστεί οι άνθρωποι αντιδρούν με
τρόμο λες και βλέπουνε τον Γκοτζίλα και
πασχίζουν να το ξεφορτωθούν!
Ίσως γι’ αυτό, τα σημερινά σπίτια δεν είναι
χαρούμενα κι ευτυχισμένα , αφού έχουν
απαρνηθεί το καλό στοιχειό του σπιτιού,
το μικρό σαμιαμίδι!

Καλημέρα 5

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1949-2009)

Στέφανος Τσιανάκος, το κομάντο του
Δημοκρατικού Στρατού, που έζησε μόνος
του και παράνομος στο δάσος επί δύο
χρόνια!
Ο Στέφανος Τσιανάκος ήταν στην επίλεκτη
δύναμη του ανεξάρτητου τάγματος της
Κομοτηνής. «Μέσα στο βουνό τίποτε δεν
μπορούσε να με κρατήσει, να με εμποδίσει,

από την εκτέλεση της αποστολής μου»,
θα μας πει αναπολώντας με θλίψη και
υπερηφάνεια εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Στη
συνέχεια ήταν σύνδεσμος του διοικητή της
7ης Μεραρχίας και εκτελούσε αποστολές
στις περιοχές Δράμας- Ξάνθης- Κομοτηνής.
Επί δυο χρόνια, μετά τη λήξη του Εμφυλίου,
ήταν παράνομος στα βουνά της Δράμας και
της Ξάνθης. Μπήκε στη Βουλγαρία μετά
από εντολή του κόμματος. Παρακολούθησε
τρεις στρατιωτικές σχολές και ήταν
αξιωματικός του Βουλγαρικού στρατού. Για
15 χρόνια ήταν πρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων και ήταν
ένας από τους σημαντικούς κοινωνικούς και
πολιτικούς παράγοντες της Στάρα Ζαγόρα.
Με συγκίνηση μας μίλησε για τους 50
αντάρτες που έθαψε στα νεκροταφεία της
πόλης ενώ στο γηροκομείο της διπλανής
κωμόπολης Γιάκοντα έχουν ταφεί 700
Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες.
Τα παιδιά του Στέφανου και της Ελένης
Τσιανάκα, Δημήτρης και Βικτώρια, ζουν στη

Στάρα Ζαγόρα. Έχουν δυο εγγόνια κι ένα
δισέγγονο.
Την εντυπωσιακή ιστορία του κομάντο
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ) Στέφανο Τσιανάκου από τον Βάλτο
Ορεστιάδας είχα καταγράψει το 2009, πριν
δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του διασυνοριακού
ρεπορτάζ για τον ‘Βορέα (τεύχος 49). Ήταν
η πρώτη φορά που τον συναντούσα και στο
μεταξύ ανάμεσα μας υπήρχε ένας ιδιαίτερος
δεσμός, αφού ήταν ‘φανατικός’ ακροατής της
εκπομπής μου στην ΕΡΑ Νέας Ορεστιάδας
και πάντα από τη Στάρα Ζαγόρα μου έστελνε
τα δικά του μηνύματα και τις αφιερώσεις του!
Μέσω αυτής θα γνωστοποιήσει τον θάνατο
του Ηλία Δημητριάδη, ενός θρύλου των
βουλγαρικών στρατιωτικών υπηρεσιών και
ονομαστού χειροπρακτικού, στους συγγενείς
του στο Σπήλαιο Τριγώνου Ορεστιάδας!
(Σταύρος Γ. Παπαθανάκης https://voreasmagazin.blogspot.com/)

Τιμή και δόξα στους μαχητές του ΔΣΕ. Αθάνατοι!
Πεσόντες μαχητές του ΔΣΕ από το χωριό Βάλτος στον Εμφύλιο Πόλεμο:
1.
Βούλτσος Παναγιώτης του Βασίλη και Μαρίας, γεν. 1924, στο χ. Βάλτος, Έβρου, μαχητής της 132 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε το 1949
στην τοποθεσία Στραγκάτσι.
2.
Βούτσας Γιάννης του Βασίλη και Ζαφείρως, ψευδώνυμο Δερβίσης, γεν. 1926 στο Βάλτος. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.
Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ την 1.7.1947, στη Μονάδα Πυροβολικού του Γενικού Αρχηγείο με το βαθμό του λοχία. Σκοτώθηκε στις 27 Οκτώβρη
1948 στον Αη-Θανάση Ιεροπηγής Καστοριάς από εχθρικό πυροβολικό.
3.
Βούτσας Παναγιώτης του Κώστα και της Αναστασίας, ψευδώνυμο Σπίθας, γεν. 1922 στην Ανατολική Θράκη, κάτοικος Βάλτος. Μέλος
του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ στις 10.6.47, ανθυπολοχαγός της Δ’ Σειράς ΣΑΓΑ. Τραυματίστηκε
βαριά την 1η Σεπτέμβρη 1948 στο Βίτσι και υπέκυψε στο τραύμα του στο νοσοκομείο ύστερα από δυο μέρες.
4.
Βουτύρας Παναγιώτης του Κώστα, από το Βάλτο. Μέλος του ΚΚΕ. Ανθυπολοχαγός της Δ’ Σειράς ΣΑΓΑ. Σκοτώθηκε στις 3.9.1948.
5.
Γκουτούλας Δημήτρης του Θανάση και Ζωής από το Βάλτος. Γεννήθηκε το 1919. Μαχητής του Αρχηγείου Δράμας. Σκοτώθηκε
τον Ιούνη 1948 στην Ξάνθη.
6.
Γράδης Πέτρος του Χρήστου, γεν. 1904 στην Ανατολή Θράκη. Κάτοικος του χ. Βάλτος Ορεστιάδας Έβρου. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Μάγειρας στο 588 Τάγμα της 107 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε τον Νοέμβρη 1948 από νάρκη.
7.
Κιάκας Γρηγόρης του Λεωνίδα από το χ. Βάλτος Έβρου. Γεννήθηκε το 1907. Μαχητής της 132 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το Φλεβάρη 1949 στο Νέο Σούλι Σερρών.
8.
Κιοσές Γιάννης του Χρήστου από το χ. Βάλτος Έβρου. Γεννήθηκε το 1919. Μαχητής του Αρχηγείου Κομοτηνής του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε τον Ιούλη 1947 στο Τεμετλέ.
9.
Μηλινάς Γιώργος του Θανάση και Ξανθής, ψευδώνυμο Τζαβέλας, γεν. 1924 Μεσοχώρι Ανατολικής Θράκης, κάτοικος Βάλτος.
Εργάτης γης. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε την 1.12.46. Μαχητής στη Φρουρά του ΓΑ του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο.
10.
Μουρδαλάς Γιώργος, ψευδώνυμο Μιλίνας, από το χ. Βάλτος. Μαχητής της 108 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο
ύψωμα Φαλτσάτα Βίτσι.
11.
Σιώπης Παναγιώτης του Βασίλη και της Μαρίας, ψευδ. Μαχητής από το χ. Βάλτος Ορεστιάδας. 24 χρόνων. Λοχίας του ΔΣΕ.
Ομαδάρχης στην 132 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 2 Μάρτη 1948 στο Φυλάκιο.
12.
Στρατίδης Χρήστος του Νίκου, γεν. το 1927 στην Ορεστιάδα. Κάτοικος του χ. Βάλτος. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 8.6.1947 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Μαχητής του Αρχηγείου Ξάνθης. Σκοτώθηκε τον Απρίλη 1948 στους Παππάδες.
13.
Τομπάζης Νίκος του Δημήτρη και της Αναστασίας από το χ. Βάλτος. 42 χρόνων. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Μαχητής του
Αρχηγείου Δράμας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1946 στο χ. Κυπρίνο Έβρου.
14.
Φωτιάδης Φώτης. Από το Ωριό Βάλτος. Μαχητής του Αρχηγείου Ξάνθης του ΔΣΕ. Πέθανε σε νοσοκομείο τον Οκτώβρη 1947.
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ (1926 – 2019)
Κ: Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας και η Σύνταξη του περιοδικού μας, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και
στους συντρόφους της σ. Μαρίας Καραμανώλη, η οποία έζησε πολλά χρόνια στην πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία. Αθάνατη!

Η Τ.Ε Κιλκίς του ΚΚΕ και η Κομματική
Οργάνωση
Βάσης
Κρουσσίων
αποχαιρέτησαν στις 26.7.2019 στο
τελευταίο της ταξίδι, μία από τις πιο
παλιές και αγαπημένες μας συντρόφισσες.
Μία συντρόφισσα που έζησε σχεδόν
όσα χρόνια υπάρχει και το κόμμα μας,
μία συντρόφισσα που έζησε από πρώτο
χέρι πολλές από τις καλές και δύσκολες
περιόδους του ΚΚΕ, τη συντρόφισσα
Μαρία Καραμανώλη.
Η συντρόφισσα Μαρία γεννήθηκε στις
7/2/ 1926 στο Μηλοχώρι Κιλκίς από
εργατική αγροτική λαϊκή οικογένεια. Από
νέα μέχρι και τις τελευταίες τις μέρες
τη διέκρινε η επαναστατική αισιοδοξία
και η διάθεση για προσφορά, στοιχεία
που διέκρινες με την πρώτη ματιά από
το σπινθηροβόλο βλέμμα της και από
το λαμπερό της πρόσωπο. Η σ. Μαρία
ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που δεν
γέρασε ποτέ παρά τα 93 και πλέον χρόνια
ζωής της. Δεν γέρασε ποτέ, γιατί ήταν μία
αληθινή κομμουνίστρια, που κοιτούσε μόνο
μπροστά, κοιτούσε πως θα βελτιωθούν
τα πράγματα και πώς θα γίνει καλύτερη
η κοινωνία, το Κόμμα, η ανθρωπότητα.
Αυτά της τα χαρακτηριστικά και όχι μόνο
ήταν που την οδήγησαν να συμμετέχει
ενεργά στους αγώνες του λαού μας, μαζί
με το Κόμμα της.
Η σ. Μαρία Καραμανώλη μεγάλωσε με
πίστη στον αγώνα του Ελληνικού λαού για
την ειρήνη, τη λευτεριά και ένα καλύτερο
μέλλον στον κόσμο!
Ήταν πιστή στο ΚΚΕ, γιατί εκεί έβρισκε
τη δύναμη, την ανταπόκριση σε αυτά που
πίστευε.
Ήταν πιστή στο ΚΚΕ για τα ανώτερα
ιδανικά που εκφράζει και εκπροσωπεί, τα
ιδανικά των εργατών, τα ιδανικά αυτών που
παράγουν τον πλούτο της κοινωνίας.
Η ζωή της ήταν αντικειμενικά δεμένη με
το Κόμμα και το κομμουνιστικό κίνημα.
Η δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ την
περίοδο της κατοχής για την απελευθέρωση
της πατρίδας, η εποποιία του ΔΣΕ ήταν
χαραγμένα στη συνείδησή της.
Όπως χαραγμένα ήταν τα βασανιστήρια,
οι φυλακίσεις, οι διωγμοί του λαού της
χώρας μας και του Κιλκίς, που πέρασαν
τόσα δεινά, γιατί ονειρεύτηκαν έναν
ομορφότερο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση,
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φτώχεια και δυστυχία.
Εξάλλου και η ίδια, η οικογένειά της δεν
είχε υποστεί και λίγα. Όχι μόνο τα δύσκολα
χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου.
Αλλά και μετά τον επαναπατρισμό της
στην Ελλάδα, όπου το αστικό κράτος την
αντιμετώπιζε αυτήν και την οικογένειά
της ως ξέρουν ως ανεπιθύμητους στην
πραγματικότητα και ως επικίνδυνους για
την αστική Δημοκρατία. και αφού δεν
κατάφεραν να την ενσωματώσει την είχε
απέναντί της.
Η σ. Μαρία όμως, όπως και η οικογένειά
της δεν το έβαζαν κάτω.
Γιατί πέρα από την αγάπη και την ενότητα
που είχαν, είχαν ζήσει κάποια χρόνια
από το μέλλον της ανθρωπότητας, στη
Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Είδαν και γνώρισαν πως μπορεί να είναι
η ανθρωπότητα, η κοινωνία μας, αν την
εξουσία την έχει ο ίδιος ο λαός, η εργατική
τάξη, αν τα μέσα παραγωγής και ο πλούτος
ανήκουν σ αυτούς που εργάζονται.
Είχαν ζήσει και γνώρισαν ότι είναι δυνατόν
να υπάρχει κοινωνία με δημόσια και
δωρεάν υγεία, πρόνοια, παιδεία για όλο
το λαό, ότι είναι δυνατόν να έχουν τα νέα
ζευγάρια σπίτι, να πηγαίνουν διακοπές,
να ψυχαγωγούνται, να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση στον αθλητισμό και στον
πολιτισμό.
«Αυτό
παρά
τις
συνθήκες
της
αντεπανάστασης και νίκης του διεθνή
ιμπεριαλισμού, γνώρισα ότι θα είναι το

μέλλον της ανθρωπότητας, ότι μπορεί να
πραγματοποιηθεί και εδώ στην Ελλάδα».
Με τη στάση ζωής σου, με τη σεμνότητα
και την αγωνιστικότητα σου, μέχρι την
τελευταία μέρα της ζωής σου, έδινες το
παράδειγμα στους νεότερους συντρόφους
σου.
Είχαμε την τιμή να σε γνωρίσουμε όλοι οι
νεότεροι σύντροφοί σου και οι σύντροφοι
από την ΚΝΕ και να εμπνευστούμε από
το παράδειγμά σου.
Είχαμε τη χαρά να προλάβουμε να σε
τιμήσουμε ως μαχήτρια του ΔΣΕ, να σε
έχουμε σε όλες τις κορυφαίες εκδηλώσεις
των τελευταίων χρόνων εδώ στο Κιλκίς,
όπως στις εκδηλώσεις από τα 100 χρόνια
της Οκτωβριανής Επανάστασης και του
αφιερώματος στους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες, όπως στην εκδήλωση για τα
100 χρόνια του Κόμματος μας.
Είχαμε τη χαρά να τραγουδάμε στο πλάι
σου τη Διεθνή, αλλά και να σε ακούμε
να τραγουδάς η ίδια όλα τα αντάρτικα
τραγούδια, σαν να μην πέρασε μία μέρα
από τις ηρωικές μέρες πάνω στα βουνά με
τον ΔΣΕ.
Ήταν ίδια η χαρά σου και η διάθεσή
σου είτε ερχόσουν στα γλέντια που
διοργανώναμε, είτε συνεδρίαζε ΚΟΒ
και πάντα ουσιαστική παρουσία σου,
να εκφράζεις τη γνώμη σου, να λες τις
προτάσεις σου, να κάνεις τις παρατηρήσεις
σου.
Από ανθρώπους σαν και σένα,
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συντρόφισσα Μαρία παίρνουν κουράγιο
και συνεχίζουμε, να διακινούμε το
Ριζοσπάστη, να καλούμε το λαό να μας
ενισχύσει οικονομικά, να προσπαθούμε
να φτάσουμε σε κάθε εργατόσπιτο με
τις θέσεις του Κόμματός μας, να μην
λυπόμαστε χρόνο και κούραση Γιατί η
συντρόφισσα Μαρία όπως και εκατοντάδες
άλλοι σύντροφοί μας που δεν είναι σήμερα
στη ζωή, δεν σταμάτησε λεπτό να δρα ως
μέλος του Κόμματος, να σκέφτεται για το
καλό του λαού και του τόπου της.
Ήταν και είναι κομμάτι της ηρωικής
ιστορίας του Κόμματός μας, του

Κόμματός της.
Η ίδια η στάση ζωής σου, όπως και χιλιάδων
άλλων συντρόφων μας, επιβεβαιώνει ότι
μπορεί να ξημερώσει μία φωτεινή μέρα
και στην Ελλάδα, όπου δεν θα υπάρχει
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
όπου δεν θα υπάρχουν οι ντόπιοι και ξένοι
δυνάστες μέσα στα πόδια μας, όπου οι
λαοί της περιοχής θα είναι αδελφωμένοι,
όπου η πατρίδα μας θα μπορεί να είναι
πραγματικά ανεξάρτητη και ο λαός της
πραγματικά ελεύθερος και νοικοκύρης
στον τόπο του.
Η προσφορά η δική σου, όπως και

χιλιάδων αγωνιστών και κομμουνιστών
από το Κιλκίς, από όλη τη χώρα, έχει
βάλει το δικό της λιθαράκι στην κοινή μας
προσπάθεια.
Να είσαι σίγουρη πώς εμείς θα συνεχίσουμε
μέχρι τέλους και πως αργά ή γρήγορα ο
λαός της χώρας μας θα βγει νικητής.
Η Τ.Ε Κιλκίς του ΚΚΕ, οι σύντροφοί σου
από την ΚΟΒ Κρουσσίων, εκφράζουμε τα
πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια,
στα παιδιά σου και τους οικείους σου.
Καλό
σου
ταξίδι
συντρόφισσα!
ΑΘΑΝΑΤΗ !!!

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο 98ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΔΙΑΣ
ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Στα 98 του χρόνια έπαψε να χτυπά η
καρδιά του Χιώτη κομμουνιστή, αγωνιστή
της Εθνικής Αντίστασης Γιώργη Ποδιά. Ο
Γιώργης Ποδιάς έφυγε από τη ζωή την 1η
του Οκτώβρη, αφήνοντας παρακαταθήκη
μια αταλάντευτη αγωνιστική διαδρομή.
Παρών σε κάθε στιγμή της ταξικής πάλης,
είτε στο ναυτεργατικό κίνημα, στην
οργάνωση των ναυτεργατικών αγώνων
μέσα από την ΟΕΝΟ, στον ένδοξο ένοπλο
αγώνα του ΔΣΕ στα βουνά της Ελλάδας,
είτε ως πολιτικός πρόσφυγας, επί τρεις
δεκαετίες στη ΛΔ Πολωνίας.
Η κηδεία του Γιώργη Ποδιά έγινε
την Παρασκευή 4 του Οκτώβρη στα
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Καρδάμυλα Χίου.
Στην Κατιούσα μπορείτε να αφιέρωμα
στον Γιώργη Ποδιά.
Μια αφήγηση
του ίδιου πλούσια σε ιστορικά στοιχεία
και αναφορές σε έναν σχεδόν αιώνα
αγωνιστικής ζωής και δράσης.
Η ΤΕ Χίου του ΚΚΕ εκφράζοντας «από
βάθους καρδιάς τα συλλυπητήρια στα
παιδιά του Χρήστο και Άννα καθώς και
στους συγγενείς και τους οικείους του», σε
ανακοίνωσή της αναφέρει:
«O Γιώργης Ποδιάς γεννήθηκε στο Λιθρί
στα Καράπουρνα της Μικράς Ασίας το
1921. Ο πατέρας του Γιάννης και η μητέρα
του Άννα είχαν άλλα 9 παιδιά. Στην
Πολωνία γνώρισε τη γυναίκα του Ευγενία,
που μαζί της απέκτησε δύο παιδιά, τον
Χρήστο και την Άννα.
Η πολυκύμαντη ζωή του ίδιου και της
οικογένειάς του σημαδεύτηκε από τα
γεγονότα της Εκστρατείας στη Μ. Ασία,
το Διωγμό των Ελλήνων και την προσφυγιά
το 1922, την κρίση του 1928-32, τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγονότα στη
Μέση Ανατολή, τα γεγονότα στα Σύρματα,
τον Εμφύλιο, την πολιτική προσφυγιά.
Τα χρόνια της κρίσης του ’28 χάθηκαν 6
από τα αδέρφια του από τις κακουχίες και
έμειναν 2 κόρες και 2 γιοι. Ακολούθησε
πολλά επαγγέλματα από τα 16 του (στην
οικοδομή, στα ξυλοκάρβουνα, στη γη, στα
αγώγια, στο ξεφόρτωμα των καϊκιών κλπ.).
Όταν το Μάη του 1941 μπήκαν στη Χίο οι
Γερμανοί και προσπαθώντας να επιβιώσει
από την πείνα πέρασε με άλλους με βάρκα
στην Τουρκία. Στη συνέχεια και με το
φόβο της σύλληψης, οδηγήθηκαν από τον

Τσεσμέ σε ένα ταξίδι πείνας και δίψας 13
ημερών με άλλες οικογένειες προς στην
Κύπρο.
Ο ίδιος λίγο πριν πεθάνει μαρτυρούσε:
“Βλέπεις πόσο οι λαοί πληρώνουν τα δεινά
του πολέμου, βλέπεις πόσο ίδια είναι τα
γεγονότα και στις σημερινές δύσκολες
εποχές του πολέμου στη Μέση Ανατολή,
που οι λαοί φεύγουν για να γλιτώσουν απ’
τους βομβαρδισμούς, την πείνα και το
κυνηγητό”.
Βρέθηκε στρατιώτης στη 2η Ταξιαρχία
στην “κοιλάδα του διαβόλου” ανάμεσα
στο Λίβανο και τη Συρία, το Φλεβάρη
του 1943 όπου παίρνει μέρος στο κίνημα
του Στρατού της Μέσης Ανατολής.
Οργανώνεται
στην
Αντιφασιστική
Στρατιωτική Οργάνωση (ΑΣΟ). Για
την αντιφασιστική του δράση του
συλλαμβάνεται και στέλνεται στην
Τρίπολη του Λιβάνου μαζί με άλλους
όπου δημιουργούν το 8ο Τάγμα.
Υφίσταται βασανιστήρια όπως ο ίδιος έχει
μαρτυρήσει, όπως αυτό των “αλμυρών
φαγητών”, που ήταν τακτική των Άγγλων.
Απελευθερώνεται όταν οι Άγγλοι πέρασαν
στην Ιταλία και οδηγείται στη Βεγγάζη
της Λιβύης όπου φυλάει το αεροδρόμιο.
Εκεί παίρνει μέρος στον ξεσηκωμό
της ΑΣΟ ύστερα από ενημέρωση ότι
οι Άγγλοι βομβαρδίζουν γειτονιές της
Αθήνας και του Πειραιά με “Στούκας”
κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών
του 1944. Στην είδηση της γνωστής
ιμπεριαλιστικής επέμβασης των Άγγλων
στην Ελλάδα, αρνείται να φυλάξει το
αεροδρόμιο, συλλαμβάνεται, αφοπλίζεται
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και με αγγλική συνοδεία οδηγείται στο
Τομπρούκ και από κει καταλήγει στο
στρατόπεδο του Ντεκαμερέ με άλλους 2-3
χιλιάδες στρατιώτες στα σύρματα μέσα
στον ήλιο σε άθλιες συνθήκες.
Σε εκείνες τις απίστευτα δύσκολες συνθήκες
εξακολουθεί να δρα μέσα από την ΑΣΟ,
που περιφρουρούσε τους “συρματένιους”,
αγωνιζόταν για να περιορίζονται οι
άσχημες συνέπειες κράτησής τους, για να
απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην
πατρίδα.
Εκεί έμεινε μέχρι το Γενάρη του
1946 και ένα μήνα αργότερα, στις 2
Φλεβάρη επιστρέφει στη Χίο και βιώνει
νέα τρομοκρατία, κυνηγητό από τη
Χωροφυλακή όταν ήδη οι “συρματένιοι”
θρηνούσαν τα δύο πρώτα θύματα, τον
Μαυράκη και Πίττα, στο Βαρβάσι της
Χίου, το Γενάρη του ΄46.
Στο χωριό του, τα Καρδάμυλα, φτιάχνει
με άλλους νέους Λαϊκή Επιτροπή και
αγωνίζεται για να έχουν οι οικογένειες
φαγητό, ξύλα για τις ανάγκες και τη
ζεστασιά, για τη λειτουργία του σχολείου
και για να βρει ξανά δουλειά στα καράβια.
Εκείνη την περίοδο οργανώνεται στην
ΕΠΟΝ. Για τη δράση του αυτή, το
1946, για μια ακόμα φορά οδηγείται στα
κρατητήρια των Καρδαμύλων, με τότε
διοικητή τον ανθυπαστυνόμο Κολώνια.
Το 1947 καθώς πήγε για μπάρκο
στην Αλεξάνδρεια, συνδέθηκε με την
Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών
Οργανώσεων (ΟΕΝΟ) που πάλευε
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πρωτοπόρα για το δίκιο των ναυτεργατών,
τις ΣΣΕ, το μισθό, το φαγητό στα πλοία
κ.λπ. Με την ΟΕΝΟ πήρε μέρος σε
νέους αγώνες για τα δικαιώματα των
ναυτεργατών. Περνώντας από πολλές
χώρες και πάντα αλύγιστος, κατά τον
Εμφύλιο και συγκεκριμένα το 1948
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΚΚΕ
να ανέβει στο βουνό, παίρνει μέρος στην
ένοπλη ταξική σύγκρουση με τον ΔΣΕ,
αφού βοηθήθηκε από το ΚΚ Γαλλίας και
εκπαιδεύεται στην Πρέσπα στα Έμπεδα
σε Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ μαζί με
άλλους ναυτεργάτες. Παίρνει μέρος στη
Μάχη της Φλώρινας στις 12-14 Φλεβάρη
του ’49 όπου χάνει τον ξάδελφό του Στέλιο.
Επίσης, παίρνει μέρος και σε πολλές
αποστολές και κινήσεις ομάδων του ΔΣΕ,
στη μεταφορά υλικών, πολεμοφοδίων κλπ.
Ύστερα από την υποχώρηση στις
μάχες στο Γράμμο, όπου πήρε μέρος,
φτάνει στην Αλβανία και μεταφέρεται
στο Μπούλκες όπου και φεύγει για την
Πολωνία. Ως πολιτικός πρόσφυγας στις
χώρες του σοσιαλισμού θυμάται:
“Βρήκαμε κατευθείαν δουλειά, δούλεψα
30 χρόνια στα πολωνικά πλοία. Όσοι
ήθελαν σπούδασαν σε τεχνικές σχολές
ή Πανεπιστήμια ή βρήκαν δουλειά και
σπούδαζαν. Μας έδωσαν σπίτια, πήγαν τα
παιδιά μας σε παιδικούς σταθμούς και οι
άρρωστοι και τραυματίες πήγαν σε κέντρα
αποκατάστασης ή νοσοκομεία. Έτσι
άρχισε ο δύσκολος δρόμος της πολιτικής
προσφυγιάς που κράτησε μέχρι το 1977.

Συνεχίσαμε όλο αυτό το διάστημα να
δίνουμε τις μάχες στη νέα μας πατρίδα
που μας στάθηκε, μας μόρφωσε, μας
στήριξε με δουλειά και δικαιώματα”.
Η γυναίκα του Ευγενία σπούδασε,
μορφώθηκε και έγινε δασκάλα στην
Πολωνία και δούλεψε στο ελληνικό
σχολείο για τη μόρφωση των παιδιών των
πολιτικών προσφύγων. Ο Γιώργης γύρισε
στην Ελλάδα με τη γυναίκα του το 1985
αφού πριν δεν του επέτρεψαν να έρθει ούτε
στην κηδεία της μάνας του».
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