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Μετακόμιση στον τρίτο όροφο
Προσοχή: Η ΕΚ Πράγας μετακόμισε από τον 1ο όροφο στον 30 όροφο, αριθμός αιθουσών
406 και 407!!!! Μας προσφέρανε δύο μεγάλες αίθουσες για τα μαθήματα ελληνικής και
τσεχικής γλώσσας, βιβλιοθήκη και άλλες εκδηλώσεις και ένα πολύ μεγαλύτερο γραφείο,
με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων, Γιακούμπ Στρέντον.
Δεχτήκαμε με ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε τα μέλη μας που ήρθαν να μας βοηθήσουν
στην μετακόμιση. Δεν ήταν καθόλου εύκολο: τον Μιχάλη Σπάλα-Λάσο, τον Αλέξη
Κατακαλίδη, την Νίκη Σπάλα, την Ανθούλα Μπότου, τη Μαρίκα Μότσκοβα, τον Λευτέρη
Νιάπο, την Κική Κυρέζη, και την Κατερίνα Σπάλα. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς την
πολύτιμη τους βοήθεια… Καλορίζικα τα νέα γραφεία μας.
Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στον δικό μας Μίκη και στον στενό φίλο του Πανίκο
Παιονίδη, Κύπριο συγγραφέα, δύο αγωνιστές συνομήλικοι που ‘φύγανε’ από τη ζωή την
ίδια μέρα, την ίδια ώρα στα 96 τους χρόνια. Επίσης, θα διαβάσετε για τους Σταθμούς
Υποδοχής των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, Σβατομπόρζιτσε και Λέσανυ.
Δύο συνομιλίες μας παρουσιάζουν δύο αξιόλογα άτομα, την οδοντίατρο Ναταλία
Γιαννακοπούλου και τον τραγουδιστή Θωμά Γαλάνη. Αξίζει να διαβάσετε για το Ούστι
ναντ Λάμπεμ, όπου συναντήσαμε συμπατριώτες μας και κάναμε μία εκδρομή με πλοίο
στην Έλβα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΒΑ ΣΤΟ ΟΥΣΤΙ
ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ (USTI NAD LABEM)
Στις 28 Αυγούστου 2021 ακούσαμε ότι
τα παιδιά του μουσικού σχήματος Θωμάς
Γαλάνη, Νίκος Πανάτσης και Θωμάς
Οπάτα θα παίξουνε σε «ελληνική ημέρα»
πάνω στο πλοίο Porta Bohemia (αρχικά
θα ήταν στο «Ποσειδώνα» αλλά λόγω
των καιρικών συνθηκών μεταφέρθηκε στο
Porta Bohemia) στην πόλη Ούστι ναντ
Λάμπεμ, μία ώρα με αυτοκίνητο βόρεια
της Πράγας. Αποφασίσαμε κι εμείς ένα
τρίο από φίλους να πάμε να δούμε τι
γίνεται στο Ούστι διότι δεν γνωρίζαμε ότι
υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες στην
πόλη αυτή. Κι όμως υπάρχουν! Ευτυχώς,
εάν και η πρόγνωση του καιρού ήταν
βροχή, βροχή και συννεφιές, εμάς μας
ευλόγησε ένα ηλιόλουστο απόγευμα…
(φώτο:Η οικογένεια της Ιβέτ Φαρτσάλα
στα πρώτα χρόνια της πολιτικής
προσφυγιάς)
Μόλις φτάσαμε στις παρυφές της πόλης
όπου έπρεπε να μπούμε στο πλοίο,
βλέπουμε να κυματίζεται η ελληνική
σημαία πάνω από την επιγραφή Ελληνική
Ταβέρνα Athina, οι οργανωτές της
ελληνικής ημέρας. Μπήκαμε στην ταβέρνα
όπου μας συνάντησε με χαμόγελο η Ιβέτ
Φαρτσάλα, παιδί πολιτικών προσφύγων
από το Μονόπυλο, Φλώρινα. Το μόνο
που μάθαμε (για τώρα!) ήταν ότι αυτή
τη μέρα γιόρταζε τα 50 της χρόνια

και ότι είναι η ιδιοκτήτρια αυτής της
ταβέρνας στολισμένη με όλα τα ελληνικά
σύμβολα και χρώματα. Και όχι μόνο,
ήδη είχε ετοιμάσει και όλο το μενού που
μεταφέρθηκε στο πλοίο (ελληνική σαλάτα,
τζατζίκι και ένα πλούσιο πιάτο γκριλ με
νόστιμο μπιφτέκι, σουβλάκι, γύρο και
συκώτι, όλα εξαιρετικά μαγειρεμένα,
όπως διαπιστώσαμε όταν ξεκινήσαμε τη
‘εκδρομή’ μας με το πλοίο συνοδευόμενοι
από ελληνική μουσική με το υπέροχο
Τρίο της Πράγας (φωνή Θωμάς Γαλάνης,

κιθάρα Θωμάς Οπάτα και ο εξαιρετικός
Νίκος Πανάτσης στο μπουζούκι). Όλοι
πάνω στο πλοίο ενθουσιασμένοι, πολλά
χειροκροτήματα και βέβαια, δεν άργησε
και ο χορός. Μαζί μας ήταν και η φίλη
μας Μποσίλκα, Βουλγάρα, με ελληνική
ψυχή και υπέροχος γνώστης της Ελλάδας,
ελληνικής ιστορίας και μουσικής. Ναι, σε
μία φάση, η Μποσίλκα άρχισε να μαθαίνει
τους λάτρες του ελληνικού χορού και
τα βήματα του συρτού, καλαματιανού,
χασάπικου… μόνο το τσιφτετέλι έλλειπε.

Το Τρίο της Πράγας: από δεξιά Θωμάς Γαλάνης (φωνή), Θωμάς Οπάτα (κιθάρα), Νίκος Πανάτσης (μπουζούκι)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σ’ αυτή την εκδρομή στο ποτάμι
Λάμπε (Έλβα) είχαμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε την όμορφη φύση της
περιοχής Ούστι – βουνά, δάση, βάρκες και
βαρκούλες, όμορφα σπιτάκια και βίλες και
πολύ πράσινο… Μετά από 4 ώρες, φτάσαμε

στο τέλος της ‘ελληνικής’ εκδρομής’, όλοι
ενθουσιασμένοι. Ήταν ότι μας χρειαζότανε
μετά από μήνες περιοριστικών μέτρων
λόγω της πανδημίας.
Ευχαριστούμε την Ιβέτ Φαρτσάλα και
το προσωπικό της ταβέρνας «Athina»

(Prazka 6/104, Usti nad Labem, tel: 774
195 757, athina-ul@seznam.cz) και της
ευχόμαστε Χρόνια πολλά και καλά, καλή
υγεία και σύντομη αντάμωση και πάλι στην
όμορφη ταβέρνα.

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ CHAMPION ΑΝΑΒΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΑ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΟ ΑΝΑΒΑΤΩΝ (EUROPEAN JOKEYS’ CUP, 25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
Για τρίτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κύπελο
Αναβατών (European Jockeys’ Cup)
Τσεχίας

κάλεσε τον κορυφαίο αναβάτη στον
ελληνικό ιππόδρομο (και τώρα και στον
ιππόδρομο της Λευκωσίας στην Κύπρο)
Παναγιώτη Δημητσάνη (κάτοχο 21
χρυσών μαστίγιων) να πάρει μέρος μαζί με
άλλους κορυφαίους αναβάτες της Ευρώπης
στις ιπποδρομίες στις 25 Σεπτεμβρίου
2021.
Μετά από τη Συνέντευξη Τύπου
των οργανωτών του Κυπέλου, όπου
αναφερθήκανε με τα καλύτερα λόγια για
τον Έλληνα αναβάτη, έγινε η διανομή των
αναβατών για τα άλογα που θα ιππεύουν.
Παρατηρήσαμε με μεγάλη απογοήτευση
ότι τα άλογα που ‘έπεσαν με κλήρο’ στον
πολυνίκη αναβάτη Παναγιώτη, δεν ήταν
ούτε καν μέτρια. Ο ‘κλήρος’ για τις
τελευταίες τέσσερεις μεγάλες ιπποδρομίες,
δυστυχώς, δεν είναι ακριβώς κλήρος
διότι σύμφωνα με τους κανονισμούς,
οι ιδιοκτήτες και προπονητές έχουν
το δικαίωμα πρώτοι να διαλέξουν τους
αναβάτες πριν τον κλήρο (συχνά τους
γνωστούς και φίλους τους) και μετά ότι
απομείνει με τα ονόματα των αλόγων στο
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‘μαγικό’ μπολ, γίνεται ο κλήρος. Κι έτσι, ο
Παναγιώτης βγήκε ο ‘άτυχος’ σ’ αυτή την
περίπτωση.
Εμείς, οι φίλιπποι της Πράγας, όμως,
ήμασταν τυχεροί διότι μας δόθηκε
η ευκαιρία να συναντήσουμε τον
Παναγιώτης και την σύζυγό του, Χριστίνα
Γκιώνη Δημητσάνη, στο DA CAPO της
Πράγας την παραμονή των ιπποδρομιών.
Όταν συζητήσαμε και αναφερθήκαμε για
την απογοήτευσή μας από τον κλήρο, ο
Παναγιώτης με την τυπική αισιοδοξία
που τον χαρακτηρίζει, έψαχνε να βρει
και το παραμικρό θετικό σε κάθε άλογο
από τις πληροφορίες στο Πρόγραμμα.
Είτε ο καλός καιρός, είτε τα μαγικά φώτα
της πλατείας Βατσλάβσκι, είτε η όμορφη
παρέα μας, μας έδωσε κι εμάς μια μικρή
σπίθα ελπίδας και προσδοκίας ότι μάλλον,
μπορεί, ναι μπορεί, ο Παναγιώτης να κάνει
το θαύμα του και πάλι, όπως το έκανε το
2017 με τον ίππο Last Opera Song, που
αντίθετα με όλες τις προγνώσεις, κέρδισε
την πρώτη θέση. Καληνυχτίσαμε αυτό
το υπέροχο ζευγάρι με την ευχή να πάνε
όλα καλά την επόμενη μέρα. (φώτο ο Π.
Δημητσάνης με τον κ. Α. Παρέσογλου,
Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία)
Και ήρθε η ιπποδρομιακή μέρα με
φανταστική ηλιοφάνεια, αλλά και με ακόμα

μεγαλύτερη απογοήτευση, όχι για τον
‘χρυσό’ αναβάτη της Ελλάδας, αλλά για τα
άλογα που ήταν όπως φάνηκε κάτω και από
μέτρια! Αλλά ο καλός αναβάτης, σαν τον
καλό δάσκαλο, δουλεύει με το υλικό που
έχει… Διότι είδαμε τον καλύτερο αναβάτη
της ημέρας, να προσπαθεί να ‘καθοδηγεί’
το κάθε άλογο, με τη σωστή εκκίνηση,
με τον κατάλληλο ρυθμό και κατανομή
δυνάμεων των αλόγων, με κατανόηση για
τις δυνάμεις του ‘αδύνατου μαθητή’ σε
κάθε ιπποδρομία. Τον είδαμε να τα φέρει
σε μία καλή θέση και μετά το άλογο να
ξεφουσκώνει απότομα.
Η δική μας ελληνική ομάδα, με την
συμμετοχή του Πρέσβη της Ελλάδας
στην Τσεχία, κ. Αθανάσιο Παρέσογλου,
ο οποίος ήταν επίσημα καλεσμένος στο
VIP Lounge, αλλά προτίμησε να μείνει
μαζί μας τον περισσότερο χρόνο κατά της
διάρκειας των ιπποδρομιών, υποστηρίξαμε
τον Παναγιώτη μας, υποστηρίξαμε την
Χριστίνα μας και τους ευχηθήκαμε
επιτυχία την επόμενη βδομάδα όταν ο
Παναγιώτης θα τρέξει (έτρεξε και κέρδισε)
στον ιππόδρομο της Λευκωσίας στην
Κύπρο. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη και
του χρόνου να είσαι πάλι μαζί μας με
καλύτερα άλογα και σίγουρα με καλύτερη
διαδικασία του κλήρου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
(1925-2021)
Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας και η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο αποχαιρετάνε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη
«Θέλω να αφήσω τον κόσμο αυτό σαν κομμουνιστής»
Εμείς, οι πρώην πολιτικοί πρόσφυγες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους με
βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον δικό μας Μίκη.
Η δική του ζωή καθώς και το μεγαλειώδες έργο του είναι και η δική μας
ζωή, των γονιών και των παππούδων μας, ένα που εξιστορεί και τους δικούς
μας αγώνες.
Από γονείς πρόσφυγες της μικρασιάτικης καταστροφής στην Ελλάδα, ο
Μίκης ανδρώθηκε στην Εθνική Αντίσταση για ένα καλύτερο μέλλον του
λαού μας. Διώχτηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε
να δημιουργεί έργα που αντηχούν τους αγώνες του ελληνικού λαού, τους
δικούς μας αγώνες. Δεν είναι τυχαία όταν στα 90 του χρόνια είπε με μεγάλη
συγκίνηση ‘τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τα έζησα στις γραμμές του
ΚΚΕ». Η πορεία του ταυτίζεται με αυτή της δικής μας ιστορίας – την Εθνική
Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τον Εμφύλιο Πόλεμο,
διώξεις μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, είχε πάρει
μέρος στα «Δεκεμβριανά 1944», ακολούθησε βαθιά παρανομία, εξορίες και
φρικτά βασανιστήρια στην Ικαρία (1947) και Μακρόνησο (1949), μετά, στα
λίγο πιο ομαλά χρόνια, στους αγώνες της ΕΔΑ και των Λαμπράκιδων, παράνομη δράση ενάντια στη Χούντα των μαύρων συνταγματαρχών, αργότερα
υποψήφιος δήμαρχος του ΚΚΕ στην Αθήνα και βουλευτής του ΚΚΕ το 1981 και 1985.
Το μουσικό έργο του βασισμένο στους μεγάλους ποιητές μας Ρίτσο, Ελύτη, Καμπανέλλη, Σεφέρη, Γκάτσο, Ελευθερίου, Κάλβο, Σικελιανό, κ.ά.
μας βοηθούσε κι εμάς στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά να γνωρίσουμε όχι μόνο τις μελωδίες του Μίκη, αλλά και τους μεγάλους ποιητές μας.
Ποιος από εμάς δεν θυμάται τη «Ρωμιοσύνη» του Ρίτσου, που την τραγουδούσαμε με υψωμένες σημαίες και γροθιά όταν βγαίναμε στους δρόμους
διαδηλώνοντας ενάντια στην Χούντα φωνάζοντας «αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό!» και «Όταν σημάνουν οι καμπάνες, με σημαίες,
με σημαίες…» Ποιος δεν θυμάται τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου μελοποιημένος από τον Μίκη, που τον τραγουδούσαμε στις χορωδίες σε παραστάσεις με
δάκρια στα μάτια. Ποιος δεν θυμάται το «Άξιον Εστί» του Ελύτη; Αυτή η ποίηση μελοποιημένη από τον Μίκη κρατούσε τη φλόγα μέσα μας και μια
ελπίδα ότι θα’ ρθει μια καλύτερη μέρα για τον λαό μας και σύντομα κι εμείς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Πατρίδα μας.
«Όλη μου τη ζωή τη μοίρασα σε αγώνες και σε μουσική»
Μετά από την αποφυλάκιση του από τη Χούντα το 1968, ο Μίκης μαζί με την Φαραντούρη και Καλογιάννη κάνουν περιοδείες σε όλον τον κόσμο
ξεκινώντας από την Ιταλία, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση, Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία. Εμείς, οι λίγο πιο μεγάλοι θυμόμαστε με τι αγωνία
περιμέναμε τον Μίκη και την ορχήστρα του να έρθει. Και όλοι μαζί στις συναυλίες του τραγουδούσαμε τα τραγούδια του, τα οποία ήταν απαγορευμένα
τότε στην Ελλάδα. Ακόμα θυμόμαστε εκείνες τις αγωνιστικές συναυλίες ενάντια στην Χούντα.
Ο Μίκης δεν ‘έφυγε’ από τη ζωή. Θα ζει πάντα μέσα μας, θα συνεχίσουμε να τον τραγουδάμε και να αγωνιζόμαστε για μια δίκαια κοινωνία.
Αθάνατος!
Καλό ταξίδι, Μίκη!
Εκδήλωση-αφιέρωμα στον μεγάλο
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη
Στις 16 Οκτωβρίου 2021 η Ελληνική
Κοινότητα Πράγας πραγματοποιήσε
εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του
μεγάλου μουσικοσυνθέτη μας, Μίκη
Θεοδωράκη στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ελληνικού εστιατορίου «Όλυμπος»,
Kubelikova 9, Praha 3. Η Πρόεδρος
της ΕΚ Πράγας, Τασούλα ΖησάκηHealey διάβασε τον κοινό αποχαιρετισμό
της Κοινότητας Πράγας και της ΕΚ
Μπρνο στον Μίκη Θεοδωράκη. Σε μια
πολύ ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα όλοι
τραγουδούσαμε μαζί με την ορχήστρα.
Στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αθανάσιος Παρέσογλου και ο Πρέσβης
της Κύπρου, κ. Αντώνιος Θεοχάρους,
καθώς και φιλέλληνες λάτρες της μουσικής
του Μίκη Θεοδωράκη. O κ. Παρέσογλου
χαιρέτησε τους συμμετέχοντες και όχι
μόνο, τραγούδησε με την Κατερίνα Σπάλα
την Μαργαρίτα-Μαργαρώ συνοδευόμενος

από την ορχήστρα μας. Ευχαριστούμε
την οικογένεια Νεδέλκο για την βοήθεια
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης
στους χώρους του εστιατορίου και για
την οικονομική στήριξή της. Επίσης,
ευχαριστούμε το μουσικό σχήμα Γαλάνη,
Πανάτση, Οπάτα για το υπέροχο

ρεπερτόριο με μουσική του Μίκη και για
την υπέροχη ερμηνεία των έργων αυτών.
Όπως σχολίασε ο Νίκος Πανάτσης «Για
μας είναι τιμή να παίξουμε τα έργα του
Μίκη!»

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

«“Βροντάνε στράτες κι αγορές” μετά την
είδηση του χαμού σου, αγαπημένε μας
Μίκη. Πλήθος ανθρώπων από όλες τις
ηλικίες, απ’ όλες τις γενιές βρίσκονται
τις τρεις αυτές μέρες εδώ για να σε
αποχαιρετήσουν. Σεμνά, μα όχι βουβά.
Με τα τραγούδια σου σε αποχαιρετάμε,
όπως αξίζει σε εκείνους που λεβέντικα
ροβόλησαν τον κόσμο. Και ένας ψίθυρος
περνά από στόμα σε στόμα: “Χωρίς τον
Μίκη θα ήμασταν αλλιώς”. Και έτσι είναι.
Χωρίς εσένα θα ήμασταν αλλιώς. Φράγμα
μεγαλόπρεπο στη λήθη, ένα δοξαστικό
στην εποποιία του λαού μας τον 20ό
αιώνα είναι το έργο σου. Αποστόμωσε
όσους προσπαθούν να μαυρίσουν τη
μνήμη της, διόρθωσε τα ψέματα, έκανε
έναν ολόκληρο λαό να νιώθει περηφάνια
για την κληρονομιά του και θαυμασμό για
εκείνους που με τον αγώνα τους την τιμούν
και προσπαθούν να τη μεγαλώσουν.
Ορμητική, επαναστατική, φλογισμένη από
το πάθος, μια κατάφαση είναι η μουσική
σου ότι ο κόσμος μας χρειάζεται και
μπορεί ν’ αλλάξει. Με το αστραφτερό
σπαθί της, εκτοπίζοντας τον φόβο, την
ηττοπάθεια, την αδιαφορία, σαλπίζει νέο
ξεκίνημα, πυρπολεί τα όνειρα, “πολιορκεί
το «κοίταζε τη δουλειά σου»”, γεμίζει με
ήλιο τις καρδιές.
Μας έδειξες τη δύναμη του ελληνικού
λαού, τη δύναμη των λαών του κόσμου.
Χωρίς αμφιβολία ήξερες καλά να
εδραιώνεις την πίστη πως το δίκιο, η ειρήνη,
η ευτυχία είναι πράγματα κατορθωτά.
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Όσο ρωμαλέα και στιβαρά αναμετριέται
η Τέχνη σου με την αδικία, τόσο τρυφερά
και απαλά ξέρει να θωπεύει τα όμορφα και
τα καλά στη ζωή και τον κόσμο. Έσμιξες
“τους τρανούς αητούς με τους χρυσούς
αγγέλους”, μαθαίνοντάς μας πως για να
είσαι δυνατός, πρέπει να είσαι ευαίσθητος.
Με ιερή αφοσίωση καλλιέργησες αυτή την
ευαισθησία μας, μας έμαθες πως μέσα στις
καταιγίδες μπορούμε να κρατηθούμε από
ένα λουλούδι.
Είχες εμπιστοσύνη στο λαό.
Πίστευες, κι όχι άδικα, πως μόνο ο λαός
μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει τα
ανώτερα δημιουργήματα του ανθρώπου,
τέτοια όπως η Τέχνη, η Ποίηση, η
Μουσική.
Αρκεί να του δώσει κάποιος τα κλειδιά.
Γι’ αυτό δεν μελοποίησες μόνο έξοχα τον
ποιητικό λόγο, χωρίς να τον προδίδεις.
Τον αναδημιούργησες και τον παρέδωσες
με εκείνη τη μορφή που μπαίνει κατ’
ευθείαν στη λαϊκή ψυχή. “Έφερες την
ποίηση στο τραπέζι του λαού, πλάι στο
ποτήρι και το ψωμί του”, όπως έγραφε
για σένα ο Γιάννης Ρίτσος. Δεν είναι
μόνο ο “Επιτάφιος”, η ανεπανάληπτη
αυτή συνομιλία της μουσικής σου με την
ποίηση του Ρίτσου, που μέσα και από τις
συγκλονιστικές ερμηνείες του Μπιθικώτση
και του Χιώτη, έγινε ένας διαχρονικός
λαϊκός θρήνος και ύμνος μαζί στον θάνατο
που γονιμοποιεί το μέλλον. Πέτυχες να
μιλήσεις με την υψιπετή ποίηση στη λαϊκή
ψυχή, ακόμα και μέσα από απαιτητικές
και ασυνήθιστες στο λαϊκό αυτί μουσικές
φόρμες, όπως αυτές - στο “Άξιον Εστί”
του Ελύτη, στο “Επιφάνεια - Αβέρωφ” του
Σεφέρη, στο “Πνευματικό Εμβατήριο”
του Άγγελου Σικελιανού, στο “Κάντο
Χενεράλ” του Πάβλο Νερούδα κ.ά.
Δίχως άλλο, χωρίς εσένα οδηγητή και
πρωτεργάτη αυτής της νέας Τέχνης, η
μουσική θα ήταν αλλιώς. Βαθύς ποταμός,
ακόμα ανεξερεύνητος είναι το έργο σου.
Σ’ αυτό συνυπάρχουν όλα σχεδόν τα
είδη της μουσικής: Από τους λαϊκούς
δρόμους και το δημοτικό τραγούδι ως την
αρχαία τραγωδία, το βυζαντινό μέλος, τη

συμφωνική μουσική, το κλασικό τραγούδι,
τα ορατόρια. Σου το χρωστάμε, λοιπόν, να
φροντίσουμε να ανοιχτούν διάπλατα στον
κόσμο όλοι οι θησαυροί της μουσικής σου.
Σου το χρωστάμε να συνεχίσουμε να
διεκδικούμε το μεγάλο όνειρό σου να
φτάσουν στο λαό οι θησαυροί σε όλη
την ιστορία της μουσικής, μέχρι αυτό
ατόφιο να εκπληρωθεί σε μια ανώτερη
μορφή κοινωνίας, όπου όλα τα μέλη
της θα μπορούν να κατανοούν και να
απολαμβάνουν την Τέχνη. Ακόμα και το
πιο δύσκολο και αφηρημένο είδος της, τη
μουσική, αυτή την τέχνη που από μικρό
παιδί, από τότε που πρωτάκουσες την 9η
Συμφωνία του Μπετόβεν, σου πήρε το
μυαλό και σ’ έκανε να βλέπεις με τα μάτια
της τον κόσμο.
“Οι αγώνες και η μουσική είναι τόσο
δεμένα πια μέσα μου, ώστε δεν μπορώ να
φανταστώ ούτε αγώνες χωρίς τραγούδι,
ούτε τραγούδι χωρίς αγώνα”, έλεγες.
Σ’ όλη τη ζωή σου με το ένα χέρι
κρατούσες το τουφέκι και με το άλλο
τις παρτιτούρες σου. Και αυτό δεν είναι
αλληγορία. Μέχρι και στη Μακρόνησο, σ’
αυτόν τον εφιαλτικό τόπο των μαρτυρίων,
εσύ έγραφες μουσική. Εκεί έγραψες και το
πρώτο συμφωνικό έργο σου, τη Συμφωνία
για τη Μακρόνησο. Εκεί κατάλαβες πόσο
ευεργετική είναι η δημιουργία, όταν πρέπει
να αντέξεις τον πόνο και την κτηνωδία,
πόσο ευγενική γίνεται για τους γενναίους,
αυτούς που μένουν όρθιοι και δεν
χαμηλώνουν το βλέμμα τους. Στο ερώτημα
για ποιον δημιουργείς, πάντα απαντούσες:
Για το λαό. “Και όταν ακόμα συνθέτω
συμφωνικά έργα πάντοτε έχω στο νου μου
το λαό. Φιλοδοξώ να γίνω κατανοητός από
τους απλούς εργαζόμενους ανθρώπους,
γιατί έχω πίστη ότι αυτοί αποτελούν τη
βασική δύναμη που σπρώχνει μπροστά
την Ιστορία”, είχες δηλώσει όταν σου
απονεμήθηκε το βραβείο Λένιν.
Κι έπειτα πάλι συνήθιζες συχνά να
επαναλαμβάνεις πως “Ό,τι φτιάξαμε
το πήραμε από το λαό και στο λαό το
επιστρέφουμε”. Και δεν ήταν σεμνοτυφία.
Είχες βαθιά συνείδηση ότι για το
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
προσωπικό καλλιτεχνικό σου επίτευγμα,
σπουδαίο ρόλο έπαιξε η εποχή σου, ότι
στον ιδιαίτερο τρόπο της τέχνης σου,
αντανακλούσαν οι πράξεις του λαού. Αυτό
άλλωστε είναι το μυστικό της μεγάλης,
της αληθινής Τέχνης, της Τέχνης που
συλλαμβάνει τον σφυγμό της εποχής και
αφουγκράζεται το επερχόμενο.
Να αντλεί τη δύναμή της από την
ανθρωπιά, από τα βάσανα, τους καημούς,
τις μνήμες και τις ελπίδες του λαού και αυτή
την ανθρωπιά να την επιστρέφει πάλι στους
δημιουργούς της. Μια βαθύτερη όμως
συνείδηση της ανθρωπιάς: Τη συνείδηση
της δύναμης, που μόνο ο άνθρωπος μέσα
σε όλα τα πλάσματα διαθέτει, να υποτάσσει
τον κόσμο γύρω του στην ανάγκη του για
δίκιο και ευτυχία, να τον μετασχηματίζει
στα μέτρα του. Έτσι, γράφοντας για τον
δικό σου λαό, είδες τη μουσική σου να
σπάει τα σύνορα της χώρας, καθώς η
γλώσσα της έχει την οικουμενικότητα από
τα κοινά βάσανα, τις ελπίδες, τα οράματα
“όλων των τίμιων ανθρώπων της Γης που
αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, τη βία
και την εκμετάλλευση”, αγγίζει τις καρδιές
όλων των λαϊκών ανθρώπων ανεξάρτητα
από εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία, φυλή.
Γι’ αυτό δεκάδες συλλυπητήρια μηνύματα
καταφτάνουν αυτές τις μέρες από όλες της
γωνιές της Γης από Κομμουνιστικά, από
Εργατικά Κόμματα, από πολλές άλλες
προοδευτικές οργανώσεις από όλες τις
ηπείρους.
Από κείνους που νιώθουν σαν να έχασαν
έναν δικό τους άνθρωπο.
“Ο καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί
μέσα στην πάλη, εξασφαλίζει ξεχωριστή
θέση για το έργο του”, δήλωνες. Και
πράγματι το έργο σου έκανε θρύψαλα τον
μύθο ότι η δέσμευση καταστρέφει την
Τέχνη. Το έργο σου είναι τρανή απόδειξη
ότι η μεγάλη Τέχνη είναι πάντα πολιτική,
είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει ο
δημιουργός της.
Πίστευες ακλόνητα πως η συμμετοχή σου
στη λαϊκή δράση ήταν αυτή που “έδινε
ρεύμα”, που “έβαζε φωτιά” στη δημιουργία
σου, πως δεν αρκεί ο καλλιτέχνης μόνο με
το έργο του να είναι κοντά στο λαό, αλλά
και με την ίδια του τη ζωή.
“Να μην ξεχωρίζει τη ζωή του από τη
ζωή του εργαζόμενου, από τη ζωή του
πρωτοπόρου λαϊκού αγωνιστή”, “να είναι
ένας απλός στρατιώτης στην ακατάβλητη
στρατιά των λαϊκών ανθρώπων” που
μάχονται για τη ζωή. Δικά σου τα λόγια.
Έτσι, πορεύτηκες κι εσύ μαζί με τους
αδικημένους σε δρόμους που έκαιγαν.
Από νωρίς “πήρες του ήλιου το δρόμο,
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κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο”,
για το λαό μας, για όλους τους λαούς, ως
άλλος Σολωμός, ως άλλος βάρδος της
ελευθερίας, με όλα τα προτάγματα της
δικής μας εποχής. Από 17 κιόλας χρονών
οργανώθηκες στο ΕΑΜ και λίγο μετά στο
ΚΚΕ, παίρνοντας μέρος στην Εθνική μας
Αντίσταση.
Τον Δεκέμβρη του ΄44 πολέμησες στη
Μάχη της Αθήνας, με τον 1ο Λόχο του
1ου Τάγματος του Εφεδρικού ΕΛΑΣ.
Και ήταν τόση η περηφάνια σου για τη
συμμετοχή σου σ’ αυτή την κορυφαία
στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα μας,
που πολλά χρόνια αργότερα θα πεις πως
“αν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα που θα
επιθυμούσες να χαραχτεί στον τάφο σου,
θα ήταν: Πολέμησε τον Δεκέμβρη”. Μετά
την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού,
μοιράστηκες με τους συντρόφους σου
τις άγριες διώξεις του αστικού κράτους
εξόριστος στην Ικαρία και έπειτα στη
Μακρόνησο όπου βασανίστηκες φρικτά.
Εκεί είναι, με τα δικά σου λόγια, που
έσπασε το “εγώ” και έγινε τελεσίδικα
“εμείς”. Στη συνέχεια αγωνίστηκες μέσα
από την ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες για
την κοινωνική και πολιτιστική αναγέννηση,
ενώ “πλήρωσες” με νέες δοκιμασίες,
φυλακές και εξορίες την παράνομη
δράση σου ενάντια στη δικτατορία των
συνταγματαρχών το 1967. Με τις αμέτρητες
συναυλίες σου στο εξωτερικό μέχρι την
πτώση της δικτατορίας μετέφερες σε όλο
τον κόσμο το μήνυμα της αντίστασης
και της λευτεριάς, και έπειτα σε όλη την
Ελλάδα. Τα τραγούδια σου, που τα λέγαμε
μυστικά όλα τα μαύρα εκείνα χρόνια,
κατέκλυσαν τα πάντα, τις ταβέρνες, τα
γιαπιά, τα σχολειά, τα Πανεπιστήμια, τις
εκδρομές, τις συντροφιές, τις διαδηλώσεις.
Στις συγκλονιστικές συναυλίες σου και
στα Φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα σε μια
μέθεξη της μουσικής σου με τον κόσμο,
αποθεωνόταν η πίστη πως με τους αγώνες
μας θα αλλάξουμε τον κόσμο για να
ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο. Τα χρόνια
αυτά έδωσες τη μάχη ως υποψήφιος
του ΚΚΕ για το Δήμο της Αθήνας, ενώ
το 1981 και το 1985 ως βουλευτής του
Κόμματος υπερασπίστηκες τα δικαιώματα
των εργαζομένων, του λαού. Από κάθε
μετερίζι στη σκέψη σου πρυτάνευε ο
αγώνας για την “ενότητα των Ελλήνων”.
Πολύπλευρος
και
πολυτάλαντος,
διανοούμενος
καθώς
ήσουν,
δεν
περιορίστηκες στη μουσική, αλλά με το
χαρισματικό λόγο σου έγραψες ένα σωρό
βιβλία εκείνα τα χρόνια. Το ξεχωριστό,
όμως, στην περίπτωσή σου είναι ότι η

καλλιτεχνική ιδιοφυΐα σου συναντήθηκε με
μια προσωπικότητα ανήσυχη και άγρυπνη,
που ένιωθε πάντα την ανάγκη να ξεπερνά τον
εαυτό της. Έτσι συνέχιζες μέχρι το τέλος
να δίνεις το “παρών” σε όλες τις κρίσιμες
στιγμές που ακολούθησαν, παίρνοντας το
μέρος της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και
τη νίκη της αντεπανάστασης στη Σοβιετική
Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες,
δεν λύγισες. “Κι όμως σταθήκαμε όρθιοι κι
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, πως το
οφείλουμε στα δάκρυα και τις θυσίες αυτών
των χιλιάδων και χιλιάδων πρωτοπόρων
αγωνιστών που έπεσαν ακολουθώντας τις
σημαίες και τα λάβαρα με το κόκκινο
αίμα, που φλόγιζαν, εξακολουθούν να
φλογίζουν, τις καρδιές όσων πάλευαν και
παλεύουν για την ελευθερία, την ειρήνη, το
δίκαιο, τα δικαιώματα του λαού μας και
όλων των λαών της Γης», είχες πει τότε.
Σταθερά στις επάλξεις του διεθνισμού,
ασταμάτητα υποστήριζες την αδερφική
φιλία του ελληνικού με τον τούρκικο λαό
και το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού
λαού. Πολεμώντας “τους λύκους που
διψούν για αίμα και σεργιανούν στην
περιοχή μας”, διοργάνωσες το 1999 την
ιστορική συναυλία με τη συμμετοχή όλων
των μεγάλων Ελλήνων τραγουδιστών
ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και
τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία
και καταδίκασες, με τις ξεκάθαρες
δημόσια εκφρασμένες θέσεις σου τις
κρίσιμες στιγμές τα “τσακάλια του
αντικομμουνισμού”, όπως τα ονόμασες,
τα αντικομμουνιστικά μνημόνια του
Συμβουλίου της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανιστόρητη
εξομοίωση “των θυμάτων με τους θύτες,
των εγκληματιών με τους ήρωες, των
κατακτητών με τους απελευθερωτές και των
ναζιστών με τους κομμουνιστές”. Παρών
δήλωσες και στη δίκη της εγκληματικής,
ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.
Παρών και στο δίκαιο αγώνα του λαού
μας για την κατάργηση των μνημονίων
και όλων των αντεργατικών εφαρμοστικών
νόμων τους.
Η αλήθεια είναι, όπως και γνωστό σε
όλους, πως δεν συμφωνούσαμε πάντα με
τις πολιτικές πρωτοβουλίες σου, όμως
αυτό που μένει, το υστερόγραφο της
δόξας, είναι η τεράστια παρακαταθήκη
του έργου σου και η πολιτική διαθήκη που
μας άφησες, “σβήνοντας τις λεπτομέρειες”
και κρατώντας τα “Μεγάλα Μεγέθη”. Το
ότι “τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά, τα ώριμα
χρόνια σου τα πέρασες κάτω από τη
σημαία του ΚΚΕ”.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Δεν σε αποχαιρετούμε σύντροφε Μίκη,
γιατί εσύ δεν έφυγες. Μέσα στις φλέβες
μας είσαι. Θα ’σαι για πάντα μέσα σ’ όλα
εκείνα που γι’ αυτά πολέμησες, θα ’σαι
για πάντα σ’ όλους τους ποταμούς του
κόσμου. Κι όταν “θα πάρουν τα όνειρα
εκδίκηση” και γύρω μας θα λάμπει η
λιόλουστη ζωή θα είσαι κι εσύ, τρανός,
όπως πάντα, στις μεγάλες στιγμές, παρών.
Γιατί το έργο σου έγινε ελπιδοφόρος
αναγεννητικός “ανάκουστος κελαηδισμός”
για τον ελληνικό λαό, για όλους τους
λαούς, στη σύγχρονη ιστορική εποχή
της ανατολής της νέας κοινωνίας χωρίς
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Για την Ελευθερία σε όλες της τις μορφές:

Πνευματική, ηθική, πολιτική, κοινωνική,
για την πλήρη, αληθινή ελευθερία.
Στο φέρετρό σου σηκώνεται, υψώνει τη
γροθιά της “κι αντρειεύει και θεριεύει” η
Ελλάδα!
Σύντροφε Μίκη,
Είσαι “φως που πατεί χαρούμενο τον
Άδη”! Φως επαναστατικό “στην κορφή του
Ολύμπου αριστερά”… Φως που “ολούθε
λαμπυρίζει”, όπως έγραψαν αυτές τις μέρες
γερμανικές εφημερίδες. Ένα “φως που
καίει”. “Τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο
της οργής”! Όπως ήθελες θα γίνει, όπως
το προδιέγραψες με την πολιτική διαθήκη
σου “στους μεγάλους δρόμους κάτω από
τις αφίσες”, με τα αθάνατα τραγούδια σου.

Θα τον “σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από
την Ελλάδα”. Θα τον “σηκώσουμε τον
ήλιο πάνω από τον κόσμο”.
Όταν απόψε το πλοίο θα σαλπάρει από τον
Πειραιά για να διασχίσει τα γαλάζια νερά
της ελληνικής θάλασσας για να σε οδηγήσει
στην τελευταία σου κατοικία, στον τόπο
καταγωγής σου, στο Γαλατά Χανίων,
στην αγαπημένη σου Κρήτη, σύμφωνα
με την επιθυμία σου, όλη η Ελλάδα θα
σε συνοδεύει με τα τραγούδια σου. Γιατί
για σένα, για να δανειστούμε στίχους από
το μεγαλείο του Σολωμού, “ο ουρανός
καμάρωνε κι η γη χειροκροτούσε”…
Αθάνατος Μίκη!».

Ο Μίκης Θεοδωράκης, προαισθανόμενος
το τέλος της ζωής του, είχε επικοινωνήσει
τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κουτσούμπα,
δίνοντάς του το στίγμα των τελευταίων του
επιθυμιών.
Στην προσωπική του επιστολή στις
5 Οκτώβρη 2020 προς τον Δημήτρη
Κουτσούμπα, έγραφε: «Τώρα στο τέλος
της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών,
σβήνουν απ’ το μυαλό μου οι λεπτομέρειες
και μένουν τα “Μεγάλα Μεγέθη”. Έτσι
βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και
τα ώριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω
από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο
αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν
κομμουνιστής».
Με την επιστολή του ο μεγάλος
μουσικοσυνθέτης ζητούσε από τον ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ να επιληφθεί εκείνος
προσωπικά, ώστε, όπως έγραφε: «Να γίνει
σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου
αλλά και οι αγώνες μου για την ενότητα
των Ελλήνων. Καθώς επίσης βέβαια
και όλα αυτά που ήδη έχω ρυθμίσει, σε
συνεννόηση με την γραμματέα μου Ρένα
Παρμενίδου και τον φίλο και Πρόεδρο
του Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Μίκη
Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Ο Μίκης της Αντίστασης και των Αγώνων.
Ο Μίκης της δημιουργίας και της μεγάλης
Τέχνης. Ο Μίκης που μας έμαθε να
τραγουδάμε λόγια μεγάλων ποιητών. Ο
Μίκης που ευτύχησε να δει τα έργα του να
ριζώνουν στην καρδιά και το μυαλό ενός
ολόκληρου λαού, γιατί σε αυτά τα έργα
είναι χαραγμένα οι αγωνίες, οι πόθοι, τα
οράματά του δε βρίσκεται πια στη ζωή.
«Έφυγε» την Πέμπτη 2 Σεπτέμβρη, σε
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ηλικία 96 ετών.
Επικός, ορμητικός και λυρικός. Αυτά
χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο του
Θεοδωράκη. Και πώς μπορεί, κανείς,
άραγε να χαρακτηρίσει με λίγα λόγια
αυτό που ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης;
Θα το επιχειρήσουμε δανειζόμενοι τα
λόγια του άλλου «μεγάλου» της μουσικής
μας, του Μάνου Χατζιδάκι: «Ο Μίκης
Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός

σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις
ρίζες του στον αραβικό χώρο κι όχι
μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε
την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά
που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Απ’
τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη του και
τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Κι
από τη βόρεια Ελλάδα τους βαθείς
αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι
θέλησαν να τον μιμηθούν το μόνο
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που κατάφεραν ήταν να φτιάξουν μια
μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε
αθεράπευτη πλήξη και ανία στον
ακροατή. Η επανάσταση χωρίς ταλέντο
είναι για να κοιμάσαι ασφαλώς κι όχι για
να λιθοβολείς».
Τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην
τεράστια συμβολή του Μ. Θεοδωράκη
στο λαϊκό μας πολιτισμό, αλλά και στους
μεγάλους αγώνες. Η τέχνη του είναι
μεγάλη, γιατί είναι δεμένη με τους πόθους,
τις αγωνίες και την πάλη των ταπεινών αυτή
της γης. Για αυτό και η μεγαλύτερη τιμή
για τον ίδιο ήταν ότι οι λαοί μπορούν και
αναγνωρίζουν στο έργο του το πρόσωπό
τους.
Παραθέτουμε, ενδεικτικά, ορισμένα από
τα πιο σπουδαία έργα του Μ. Θεοδωράκη:
Κύκλοι τραγουδιών: Τα Παιδικά,
Επιτάφιος, Επιφάνια, Πολιτεία Α΄,Β΄,Γ΄
και Δ΄, Λιποτάκτες, Μικρές Κυκλάδες,
Μαουτχάουζεν, Romancero Gitano,
Θαλασσινά Φεγγάρια, Ο Ήλιος και ο
Χρόνος, 12 Λαϊκά, Νύχτα Θανάτου,
Αρκαδίες, Τα τραγούδια του Αγώνα, Τα
τραγούδια του Ανδρέα, 18 Λιανοτράγουδα,
Μπαλάντες, Στην Ανατολή, Τα Λυρικά,
Χαιρετισμοί,
Επιβάτης,
Ραντάρ,
Διόνυσος, Τα πρόσωπα του ήλιου, Μνήμη
της πέτρας, Ως αρχαίος άνεμος, Μήπως
ζούμε σ’ άλλη χώρα;, Μια θάλασσα
γεμάτη μουσική, Η Βεατρίκη στην οδό
μηδέν, Ασίκικο Πουλάκη, Λυρικώτερα,
Λυρικώτατα, Σερενάτες.
Ορατόρια: Άξιον Εστί, Επιφάνια Αβέρωφ,
Κατάσταση Πολιορκίας, Πνευματικό
Εμβατήριο, Canto General, Λειτουργία
για τα παιδιά που σκοτώνονται στον
πόλεμο.
Συμφωνικά και Μουσική Δωματίου:
1η, 2η, 3η 4η, 7η Συμφωνία, Κατά
Σαδδουκαίων, Canto Olympico, Τρίο,
Σεξτέτο, Το Πανηγύρι της Αση-Γωνιάς,
Ελληνική Αποκριά, Κύκλος, Σονατίνα
για πιάνο, Σουίτα αρ. 1, 2 και 3, Σονατίνα
αρ. 1 και αρ. 2 για βιολί και πιάνο,
Κοντσέρτο για πιάνο, Ραψωδία για τσέλο
και ορχήστρα, Sinfonietta, Adagio.
Μπαλέτα: Οι Εραστές του Τερουέλ,
Αντιγόνη, Ζορμπάς.
Όπερες: Καρυωτάκης (Οι μεταμορφώσεις
του Διονύσου), Μήδεια, Ηλέκτρα,
Αντιγόνη, Λυσιστράτη.
Μουσική για θέατρο: Το τραγούδι του
νεκρού αδελφού, Ένας Όμηρος, Εχθρός
Λαός, Προδομένος Λαός, Καποδίστριας,
Χριστόφορος Κολόμβος, Περικλής, Αυτό
το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή, Το
θεριό του Ταύρου, Μάκβεθ.
Μουσική για Αρχαίο Δράμα: Ορέστεια
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(Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες),
Αντιγόνη, Ιππής, Λυσιστράτη, Προμηθεύς
Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραννος, Εκάβη,
Ικέτιδες, Τρωάδες, Φοίνισσες, Αίας.
Μουσική για κινηματογράφο: Ζορμπάς,
Ζ, Σέρπικο, Ιφιγένεια, Ηλέκτρα, Όταν
τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Σουτιέσκα
(Τίτο), Μπιριμπί, Φαίδρα, Κατάσταση
Πολιορκίας, Actas de Marusia.
«Θεωρώ όλη αυτή τη διαδρομή μου
μέσα στη μουσική ένα συνεχές ταξίδι.
Ένα ταξίδι στο άγνωστο, χωρίς τέλος...»
Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1925
στη Χίο, όπου είχαν εγκατασταθεί οι γονείς
του μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
Η κρητική καταγωγή του πατέρα του
αλλά και οι μικρασιάτες πρόγονοι από
την πλευρά της μητέρας του καθορίζουν
τον μικρό Μίκη. Έλεγε, μάλιστα, ότι από
έναν πρόγονό του, τον Θεοδωρομανώλη,
ξακουστό λυράρη στην Κρήτη των τελών
του 1800 πήρε την έφεσή του για τη
μουσική.
Στα παιδικά του χρόνια γνώρισε πολλές
μετακινήσεις λόγω της δουλειάς του
πατέρα του. Χίος, Μυτιλήνη, Σύρος,
Αθήνα, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πάτρα,
Πύργος, Τρίπολη μέχρι το 1943 και στη
συνέχεια Αθήνα. Λόγω των μετακινήσεων
δεν μπόρεσε να δεθεί με κάποια περιοχή,
να αποκτήσει παιδικούς φίλους. «Ήμουν
κλεισμένος σε τρεις κύκλους. Πρώτος
ήταν ο οικογενειακός κύκλος... Μου έδωσε
μεγάλη χαρά και ευτυχία, για την οποία
ευγνωμονώ τους δικούς μου. Δηλαδή ό,τι
γεύση ευτυχίας έχω στη ζωή μου την έχω
από την οικογένειά μου. Ένα οικογενειακό
περιβάλλον που βασίλευε η μεγάλη αγάπη,
η χαρά, η ευτυχία, η αλληλεγγύη, το
τραγούδι, το κέφι». Ο δεύτερος κύκλος
ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο τρίτος,
οι Κρητικοί.
Αυτή η αίσθηση της «απομόνωσης» που
είχε σαν παιδί ήταν ένας από τους λόγους
που τον οδήγησαν στη μουσική. Εκεί,
έβρισκε απασχόληση, αν και όπως ο
ίδιος μαρτυρά, στην αρχή η σχέση του
με τη μουσική υπήρξε μαρτυρική. Κι
αυτό γιατί, ενώ για κάθε άλλη παιδική
απορία ή ανησυχία υπήρχε μια απάντηση,
εντούτοις για τη μουσική δεν υπήρχε
καν ερώτημα. «Τόσο απίθανο και ξένο
ήταν, τουλάχιστον στο περιβάλλον μου,
το λειτούργημά της...». Παρόλα αυτά οι
μελωδίες της Φιλαρμονικής του δήμου
Αργοστολίου, η θέα ενός πιάνου - από τα
ελάχιστα μιας μικρής επαρχιακής πόλης
- τον σημαδεύουν. Οι γονείς του κάποια
Πρωτοχρονιά του κάνουν δώρο ένα βιολί.
«Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν

όχι το πιο σημαντικό γεγονός της ζωής
μου».
Αρχές του ‘40 άκουσε την Ενάτη του
Μπετόβεν στον κινηματογράφο. «Ήταν
πραγματικά ένας κεραυνός! Κεραυνός!
Έπεσα κεραυνόπληκτος, αρρώστησα!».
Ο πατέρας του, αν και δεν ήθελε να γίνει
ο γιος του μουσικός, κατάλαβε, ότι δεν
μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το 1943
ερχόμενος στην Αθήνα περνά την πόρτα
του Ωδείου Αθηνών. Εκεί, ευτύχησε
να γνωρίσει τον αληθινό του δάσκαλο,
όπως τον αποκαλούσε, τον Φιλοκτήτη
Οικονομίδη. «Δεν υπάρχει, νομίζω, για
έναν μουσικό, βαθύτερο, ηδονικότερο,
δυνατότερο συναίσθημα από τη στιγμή
που ανακαλύπτει τη μουσική. Αυτές οι
στιγμές είχαν τα μαγικά ονόματα του
Μπαχ, του Χέντελ, του Μότσαρτ, του
Μπετόβεν, του Μπερλιόζ, του Βάγκνερ...
Μια απέραντη χαρά και ευγνωμοσύνη για
ό,τι μας χάρισαν. Και μια δίψα ανελέητη
να μάθουμε τη γλώσσα τους, να βρούμε τα
κλειδιά για να ανοίξουμε τους μουσικούς
δρόμους των ήχων...».
«Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα,
δεν θα είχα γράψει αυτή την μουσική.
Η μουσική για μένα ποτέ δεν υπήρξε
αυτοσκοπός, είναι κάτι το βιωματικό...»
Πράγματι τα γεγονότα της ζωής του ήταν
συνταρακτικά. Το έργο του αντηχεί όλη
τη μεγάλη πορεία και τις περιπέτειες του
λαϊκού κινήματος του 20ου αιώνα. Ήταν
και αυτός μέλος της γενιάς που ανδρώθηκε
στην Αντίσταση, που πάλεψε για να έρθουν
καλύτερες μέρες στον τόπο μας και γι αυτή
του την απόφαση διώχτηκε, φυλακίστηκε,
εξορίστηκε, συνέχισε να παλεύει και να
δημιουργεί. Γι’ αυτόν όμως αυτά ήταν και
τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια του. Είχε
αναφέρει χαρακτηριστικά στην εκδήλωση
του Κόμμα τος για τα 90χρονά του:
«Βρίσκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας με
μεγάλη συγκίνηση, γιατί τα πιο δυνατά
και όμορφα χρόνια μου τα έζησα στις
γραμμές του ΚΚΕ. Εθνική Αντίσταση,
Εμφύλιος Πόλεμος, οι διώξεις που
ακολούθησαν την ήττα του Δημοκρατικού
Στρατού, η βαθιά παρανομία με την
ένοπλη προσπάθεια το 1944 μέσα στην
Αθήνα, που πνίγηκε στο αίμα, η Ικαρία
και η Μακρόνησος, η αναγεννητική
προσπάθεια μέσα από την ΕΔΑ και τους
Λαμπράκηδες. Η παράνομη δράση με την
ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου, δέκα
μέρες μετά την επικράτηση της χούντας.
Αργότερα, υποψήφιος δήμαρχος του
ΚΚΕ στην Αθήνα και τέλος η εκλογή μου
ως βουλευτής του Κόμματος το 1981 και
1985».
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Στα χρόνια της Κατοχής παλεύει
οργανωμένα μέσα από τις γραμμές
του ΕΑΜ. «Όλα άρχισαν και όλα
κυριεύτηκαν τη μέρα που κατακτήσαμε
την αξιοπρέπειά μας, την τιμή μας και
την ανθρωπιά μας, αντιτάσσοντας στον
νόμο της ζούγκλας των Ναζί τη δύναμη
των όπλων μας. Εκείνη τη στιγμή που
πρωταγγίξαμε ο καθένας μας το όπλο
του και ξεκινάγαμε σ’ έναν αγώνα ζωής
και θανάτου...». Παίρνει μέρος στις
μάχες του Δεκέμβρη του ‘44 μέσα από τις
γραμμές του 1ου Λόχου του 1ου Τάγματος
του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, που είχε τη βάση
του στην Άνω Νέα Σμύρνη. Οι μέρες του
Δεκέμβρη, αυτής της σκληρής ταξικής
αναμέτρησης τον σημαδεύουν τόσο, που
θα ομολογήσει πολλά χρόνια αργότερα:
«Εάν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα κατά το αισχύλειο- που θα επιθυμούσα
να χαραχτεί στον τάφο μου, θα ήταν:
Πολέμησε τον Δεκέμβρη».
Τον Ιούλιο του 1947 συλλαμβάνεται και
εξορίζεται στην Ικαρία. Εκεί, θα ακούσει
τον Καπετάν Αντρέα Ζέππο από μια
ομάδα εξόριστων Πειραιωτών. «Και αυτό
ήταν το δεύτερο σοκ της ζωής μου» μετά
την Ενάτη του Μπετόβεν. Νέοι δρόμοι
στη μουσική ανοίγονται μπροστά του.
Τον χειμώνα του 1949 εξορίζεται στη
Μακρόνησο και βασανίζεται φρικτά. Εκεί
είναι, που σύμφωνα με τον ίδιο, έσπασε
το «εγώ» κι έγινε τελεσίδικα «εμείς». «Η
μάχη θα δοθεί για το “εμείς”, υπέρ
του ανθρώπου, εναντίον των κανιβάλων...
Η ασθένεια των κανιβάλων είναι το “εν
αρχή το κέρδος”. Ακολουθεί η υποτίμηση
του ανθρώπου». Μέσα σε τεράστιες
δυσκολίες δε σταματά να δημιουργεί.
Μάλιστα, αποσπάσματα από την Πρώτη
του Συμφωνία, που δούλευε εκείνη την
περίοδο παρουσίασε στη σκηνή των
στρατηγών, εκεί όπου κρατούνταν ο
Σαράφης και άλλοι. «Αυτό το θεωρώ μια
πολύ σημαντική πράξη της ζωής μου και
είναι σημαδιακή. Στις δύσκολες στιγμές
απαντάμε πάντα με δημιουργία».
«Το τραγούδι είναι κάτι που πάει από
καρδιά σε καρδιά»
Ο Μίκης Θεοδωράκης εξόριστος στη
Μακρόνησο
Μετά τη Μακρόνησο εγκαθίσταται σε ένα
χωριό στην Κρήτη. Βάλτωνε. Οι δικοί του
πουλούν μέχρι και τις βέρες τους, για να
τον βοηθήσουν. «Μου ‘κανε ο πατέρας
μου ένα πανωφόρι, ένα κοστούμι μαύρο,
παπούτσια, μου έδωσε 300 δραχμές και τις
ευλογίες του και μπάρκαρα για την Αθήνα,
για να σταδιοδρομήσω στην Αθήνα».
Η διαβίωση στην Αθήνα δεν είναι εύκολη.
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Κάθε βδομάδα έπρεπε να παρουσιάζεται
στην Ασφάλεια. Εκείνη την περίοδο πήρε
και το πτυχίο του στο Ωδείο. Οι πόρτες
όμως είναι κλειστές. Για να επιβιώσει
κάνει αντίγραφα μουσικής και παίζει
εκτάκτως σε συναυλίες. Γράφει μουσική,
πολλή μουσική. Το 1954 με υποτροφία
εγκαθίσταται στο Παρίσι. Συνεχίζει το
συμφωνικό του έργο και γράφει μερικά
από τα σπουδαιότερα συμφωνικά του έργα:
Τρεις σουίτες, το μπαλέτο Αντιγόνη,
κονσέρτο για πιάνο.
Εκείνη την περίοδο παντρεύεται τη Μυρτώ
Αλτίνογλου και μαζί αποκτούν δυο παιδιά,
την Μαργαρίτα και τον Γιώργο.
«Επιτάφιος. Η μεγάλη, τελευταία
στροφή όχι μόνο στη μουσική μου ζωή
αλλά σ’ ολόκληρη τη ζωή μου»
Το 1958 βρισκόμενος στο Παρίσι,
παίρνει στα χέρια του την επανέκδοση
του «Επιταφίου» με την αφιέρωση του
ποιητή: «Το βιβλίο τούτο κάηκε από
τον Μεταξά στα 1938 κάτω από τους
στύλους του Ολυμπίου Διός». Αναφέρει
ο Θεοδωράκης: «Θυμάμαι ότι έλαβα τον
Επιτάφιο στο Παρίσι, από τον ίδιο τον
Ρίτσο. Ευθύς μόλις τον διάβασα, άρχισα
να γράφω τα τραγούδια, αυθόρμητα, δίχως
καμιά ανάγκη, καμιά πρόθεση θα έλεγα.
Και η μουσική βγήκε αυτή που βγήκε:
λαϊκή. Γιατί, άραγε; Κατ’ αρχήν νομίζω
από την ανάγκη να παρακολουθήσω
την ίδια διαδικασία με τον Ρίτσο, καθώς
παίρνει τους αρμούς, τα δυνατά στοιχεία
από τα μοιρολόγια και τη δημοτική μας
ποίηση και - όντας πάντοτε Ρίτσος - θέλει
να είναι συνάμα ο οποιοσδήποτε λαϊκός
ποιητής, η οποιαδήποτε χαροκαμένη
μάνα, η λαϊκή μούσα».
Ο συγκεκριμένος δίσκος, που κυκλοφόρησε
το 1960 αποτελεί το ορόσημο για την
είσοδο του συνθέτη στο χώρο της λαϊκής
μουσικής. Συμπυκνώνοντας τι καινούριο
έφερε ο Επιτάφιος στην ελληνική
μουσική σημειώνει: «Ήταν ένας κύκλος
τραγουδιών. Ήταν ακόμα η καθιέρωση
του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού
μουσικού οργάνου (μπουζούκι) ως
αυθεντικών εκφραστών του γνήσιου
ποιητικού πάθους. Ήταν, τέλος, μια νέα
μορφή επικοινωνίας με την καθιέρωση
της λαϊκής συναυλίας, που έσπαζε τους
παραδοσιακούς τρόπους παρουσίασης,
ερμηνείας και επικοινωνίας και έφερνε σε
άμεση επαφή τους δημιουργούς και τους
ερμηνευτές με τις μάζες».
«Οι μεγάλοι ποιητές ανήκουν στους
εργαζόμενους, στο λαό»
Η συνύπαρξη της λαϊκής με τη συμφωνική
μουσική στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

κάνει τον ίδιο και τη μουσική του
μοναδική περίπτωση στο χώρο της
διεθνούς μουσικής καθώς κινείται συνεχώς
ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους
προσπαθώντας να τους συνενώσει σε έναν
και μοναδικό.
Ήταν ο πρώτος που έβαλε στο στόμα
του απλού λαού λόγια μεγάλων ποιητών.
«Ο ελληνικός λαός τραγουδούσε, στις
ταβέρνες, στα γιαπιά, στις εκδρομές, στις
συντροφιές, στις διαδηλώσεις, μελωδίες
βασισμένες σε αυστηρά ποιητικά κείμενα,
που τα χαρακτήριζαν η τελειότητα
του λόγου, η τόλμη της εικόνας και η
δύναμη της έκφρασης». Για τον ίδιο ήταν
ξεκάθαρο: «Οι μεγάλοι ποιητές ανήκουν
στους εργαζόμενους, στο λαό. Μόνο αυτοί
μπορούν να τους καταλάβουν. Φυσικά, ο
καθένας μπορεί να αγοράσει βιβλία τους.
Πόσοι όμως είναι; Το πρόβλημα δεν
είναι πρακτικό - ποσοτικό. Ο λαός δεν
μπορούσε να πλησιάσει τη μεγάλη ποίηση,
γιατί δεν είχε στη διάθεσή του τα κλειδιά
για να ανοίξει τις πόρτες. Κάνοντας
τραγούδι και βάζοντας στα χείλη του
λαού τη μεγάλη ποίηση, είναι σα να του
πρόσφερα αυτό το σπάνιο κλειδί να ανοίξει
τις μεγάλες πόρτες και να μπει στο μαγικό
κόσμο της λόγιας τέχνης».
Μετά τον Επιτάφιο ακολούθησαν
μια σειρά άλλοι κύκλοι τραγουδιών:
«Λιποτάκτες» (1959), «Αρχιπέλαγος»
(1959), «Πολιτεία» (1959), «Επιφάνια»
(Σεφέρης 1960), «Ένας όμηρος» (Μπήαν,
μτφρ. Ρώτας), «Μικρές Κυκλάδες»
(Ελύτης 1963), «Πολιτεία Β’» (1964),
«Μαουτχάουζεν» (Καμπανέλλης 1966),
«Ρωμιοσύνη» (Ρίτσος 1966), «Έξι
θαλασσινά φεγγάρια» (Γκάτσος 1966),
«Ο Ήλιος και ο Χρόνος» (Θεοδωράκης
1967), «Μυθιστόρημα» (Σεφέρης 1968),
«Νύχτα θανάτου» (Ελευθερίου 1968),
«Αρκαδία I» (Θεοδωράκης 1968),
«Αρκαδία II» (Ελευθερίου 1968),
«Αρκαδία III» (Ελευθερίου 1969),
«Αρκαδία IV» (Κάλβος 1969), «Αρκαδία
V» ( Άγγελος Σικελιανός 1969), «Αρκαδία
VI» (Θεοδωράκης 1969), «Αρκαδία
VII» (Σινόπουλος 1969), «Αρκαδία
VIII» (Αναγνωστάκης 1969), «Αρκαδία
X» (Θεοδωράκης 1969). Ευτύχησε να
τραγουδηθεί από όλους τους μεγάλους
Έλληνες και όχι μόνο τραγουδιστές.
Αξιοσημείωτη είναι η ιστορία της
μελοποίησης της αριστουργηματικής
«Ρωμιοσύνης». Ο Ρίτσος γράφει τη
«Ρωμιοσύνη» στα 1945 - 46 και ο
Θεοδωράκης την μελοποίησε το 1966. Τα
παρακάτω είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Μίκης
στο περιοδικό «Ελίτροχος»:
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«Τη “Ρωμιοσύνη” μού την είχαν φέρει
στο σπίτι γυναίκες κρατουμένων πολλά
χρόνια πριν. Είχαν περάσει πρώτα
από τον Ρίτσο , που διάλεξε ο ίδιος τα
αποσπάσματα από τη “ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ”,
για να μου τα εμπιστευθεί. Όμως, τα
χειρόγραφα σκεπάστηκαν από άλλα.
Χάθηκαν. Ξεχάστηκαν. Ώσπου εκείνη
ακριβώς τη στιγμή, κάποιο χέρι (σ.σ.
Γιορτή των Φώτων του 1966) τα ανέσυρε
και τα ακούμπησε στο πιάνο. Είχαν
προηγηθεί συγκρούσεις στον Πειραιά με
την Αστυνομία. Ο άγριος ξυλοδαρμός
και η κακοποίησή μου, γεγονότα που
με επηρέασαν βαθιά. Τόσο που, μόλις
διάβασα τον πρώτο στίχο “Αυτά τα δέντρα
δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό...”,
κάθισα, όπως ήμουν λερωμένος με λάσπη
και αίματα, και συνέθεσα μονορούφι τη
“Ρωμιοσύνη”.
Όταν την άλλη μέρα την άκουσε ο Ρίτσος,
έμεινε άφωνος. Ποτέ άλλοτε δεν τον είδα
τόσο χαρούμενο, τόσο συγκλονισμένο,
όσο τη μέρα που στο “Κεντρικόν”,
που ήταν γεμάτο με αντιστασιακούς, ο
Γρηγόρης Μπιθικώτσης τραγούδησε τη
“Ρωμιοσύνη”».
«Ένα τραγούδι γεννιέται σαν ένα παιδί.
Χρειάζεται αγάπη. Χρειάζεται αίμα.
Χρειάζεται αλήθεια...»
Η δεκαετία του 1960 είναι από τις πιο
δημιουργικές στη μουσική διαδρομή
του συνθέτη. Με τη Μικρή Ορχήστρα
Αθηνών που είχε ιδρύσει επιδίωξε να
απλώσει τη μουσική του μέσα στους
βουερούς δρόμους, στα πανεπιστήμια
και στις συνοικίες, στην επαρχία και μέσα
στις συζητήσεις. «Δεν υπάρχει καιρός!
Καλλιτέχνες και κοινό πρέπει γρήγορα
να πιαστούν χέρι-χέρι και ν’ ανέβουν
μαζί στην κορυφή του λόφου, για να
δουν αυτό που κρύβεται από την άλλη
μεριά!».
Συστήνει στο κοινό νέους συνθέτες, όπως
τον Μάνο Λοΐζο και τον Χρήστο Λεοντή.
Μάλιστα, τους χάρισε και την πέτρα που
του είχαν ρίξει στη διάρκεια συναυλίας στη
Νάουσα παρακρατικές ομάδες.
Το 1963 δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη
ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης
Λαμπράκης. Ο Θεοδωράκης αναλαμβάνει
Γραμματέας της Δημοκρατικής Νεολαίας
Λαμπράκη και εκλέγεται στο κοινοβούλιο.
Το 1964 κυκλοφορεί το «Άξιον Εστί»
σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Σύμφωνα με
τον ίδιο, το «Άξιον Εστί» συνοψίζει σε μία
μόνο κορύφωση όλες του τις σκέψεις, τις
προθέσεις και τις απόπειρες όσον αφορά
τη δημιουργία ενός νεοελληνικού λαϊκού
μουσικού έργου.
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Με την επιβολή της δικτατορίας ο Μίκης
Θεοδωράκης περνά στην παρανομία.
Η μουσική του απαγορεύεται με ειδικό
διάταγμα, το διάταγμα 13/1-6-1067
του Οδυσσέα Αγγελή. Συμμετέχει
στο Πατριωτικό Μέτωπο και ορίζεται
πρόεδρός του. Συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται. Το 1968 χάρη σε διεθνείς
πιέσεις, ο Μίκης αποφυλακίζεται και τίθεται
σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Βραχάτι.
Τον Αύγουστο του 1968 εξορίζεται μαζί
με την οικογένειά του στη Ζάτουνα
της Αρκαδίας. Με διάφορους τρόπους
καταφέρνει να στέλνει μαγνητοταινίες με
τα καινούργια έργα του στο εξωτερικό. Τα
έργα μεταδίδονται από ξένους σταθμούς
και ακούγονται στην Ελλάδα. Τον
Οκτώβριο του 1969 μεταφέρεται από τη
Ζάτουνα και φυλακίζεται στο στρατόπεδο
Ωρωπού. Το 1970 φυγαδεύεται στο
Παρίσι από όπου ξεκινά τον αγώνα κατά
της χούντας. Παρουσιάζει τα έργα που
είχε συνθέσει κατά το διάστημα της
παρανομίας, της φυλακής και της εξορίας
σε αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο,
αφιερωμένες στον αντιδικτατορικό αγώνα.
«Έξω συναντήθηκα με τη Φαραντούρη και
τον Καλογιάννη. Κάναμε μια ορχήστρα
κι αρχίσαμε τις δραστηριότητες θυμάμαι
από την Ιταλία. Στη συνέχεια η πρώτη
μεγάλη εμφάνιση ήταν στη γιορτή της
“Ουμανιτέ”. Εκείνη τη μέρα υπολόγιζαν
περίπου σε 600.000 κόσμο, όταν έγινε η
συναυλία αυτή», είχε πει ο ίδιος.
Εκείνη την περίοδο συνθέτει τα
«Τραγούδια του αγώνα», «Επιφάνεια
Αβέρωφ», «Κατάσταση Πολιορκίας»,
«Τα τραγούδια του Ανδρέα», «Τα 18
λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδα» κ.ά.
Εκείνης της περιόδου έργο είναι και το
μεγαλειώδες Κάντο Χενεράλ σε ποίηση
Πάμπλο Νερούντα. Τις πρόβες του έργου
είχε παρακολουθήσει ο ίδιος ο ποιητής.
Σχεδιαζόταν, μάλιστα, να γίνει μια
μεγάλη συναυλία στο Σαντιάγο, όπου θα
παρουσιαζόταν το έργο και θα απήγγειλε
ο Νερούντα. Η συναυλία δεν έγινε
κατορθωτό να πραγματοποιηθεί λόγω του
πραξικοπήματος του Πινοσέτ.
Με την πτώση της δικτατορίας, η
μουσική του Μίκη ακούγεται πλατιά σε
συγκεντρώσεις και μεγάλα στάδια. Το
1983 του απονέμεται το Βραβείο «Λένιν».
Τα επόμενα χρόνια, ο Μίκης συνεχίζει
να δημιουργεί και να παίρνει ξεκάθαρη
θέση μπροστά σε γεγονότα του καιρού
μας. Αξίζει να αναφέρουμε τη δήλωση που
είχε κάνει ενάντια στο αντικομμουνιστικό
μνημόνιο το 2005: «Το Συμβούλιο
της Ευρώπης αποφάσισε να αλλάξει

την Ιστορία. Να τη διαστρεβλώσει
εξισώνοντας τα θύματα με τους θύτες.
Τους εγκληματίες με τους ήρωες. Τους
κατακτητές με τους απελευθερωτές και
τους ναζιστές με τους κομμουνιστές.
Δυστυχώς, σήμερα είμαι υποχρεωμένος να
μιλώ περισσότερο στο όνομα των νεκρών
παρά των ζωντανών. Στο όνομα, λοιπόν,
των νεκρών συντρόφων μου κομμουνιστών,
αυτών που πέρασαν από την Γκεστάπο, τα
στρατόπεδα θανάτου και τους τόπους των
εκτελέσεων για να εξοντωθεί ο ναζισμός
και να θριαμβεύσει η λευτεριά, έχω να
απευθύνω στους “κυρίους” αυτούς μόνο
μια λέξη: ΝΤΡΟΠΗ!».
«Όλη μου τη ζωή τη μοίρασα σε αγώνες
και σε μουσική»
Με το έργο του καταγράφει σαν
σεισμογράφος τις διακυμάνσεις της
συνείδησης του λαού μας, καθώς τη
διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα,
οι κοινωνικές συνθήκες και οι πολιτικές
εξελίξεις. Άλλωστε, μέσα από την Τέχνη
του τον λαό και τους αγώνες του θέλησε
να υπηρετήσει. Εκεί αφιέρωσε το ταλέντο
και τη δημιουργία του. Γι’ αυτό και ο
λαός τον τίμησε και τον αγάπησε παρά τις
αντιφάσεις του.
Σε όσους του έλεγαν να κάτσει «ήσυχος»
για να διαφυλάξει το ταλέντο του και την
καριέρα του εκείνος απαντούσε: «Είναι οι
αγώνες και η μουσική τόσο δεμένα πια
μέσα μου, ώστε δεν μπορώ να φανταστώ
ούτε αγώνες χωρίς τραγούδι ούτε τραγούδι
χωρίς αγώνα. Φαίνεται πως το ταλέντο μου,
σαν μια παράξενη μπαταρία, εκεί μέσα
γεμίζει. Μέσα στη ζεστασιά της χειραψίας,
μέσα στο αετίσιο βλέμμα του συναγωνιστή,
μέσα στις ιαχές των συλλαλητηρίων και
στη βοή της μάχης... Όμως το ταλέντο δεν
έρχεται μόνο του. Για να φυτρώσει, του
πρέπει στρώμα παχύ ευαισθησίας. Αυτό
σημαίνει πως ο αληθινός καλλιτέχνης δεν
μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν γύρω του
οι άλλοι βογκούν, ταπεινώνονται, πεινούν,
τσακίζονται... Τότε η ευαισθησία αυτή
γίνεται ευθύνη και φέρνει τον καλλιτέχνη
μέσα στον λαό».
Ο ίδιος θεωρούσε τον «Κάκτο» που έγραψε
το 1967, κρατούμενος στην Ασφάλεια, το
πιο αντιπροσωπευτικό του τραγούδι.
... Πότε πέρασαν κιόλας τόσοι αιώνες;
Θα ζήσω άλλους τόσους
ακούγοντας τις ρίζες να προχωρούν
μέσα στο ξερό χώμα της καρδιάς μου.
Και πράγματι, το έργο του θα ζήσει
«άλλους τόσους» αιώνες... Γιατί, όπως και
ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στον
«Ριζοσπάστη»: «Από όλα τα είδη ζωής,
ποιο είναι αυτό που αντέχει περισσότερο
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στο χρόνο; Η πνευματική, το πνευματικό
δημιούργημα. Αυτό αντέχει. Και η αντοχή
του, η διάρκειά του, δεν είναι παρά μια
μορφή αθανασίας. Μια νίκη στο θάνατο,
τον τελικό μας νικητή. Εκτός και αν με
το πνευματικό έργο υψωθούμε εκεί που
δεν μπορεί να μας φτάνει το αρπακτικό

του χέρι. Έτσι είναι συλλογική, και όχι
αποκλειστικά προσωπική, η νίκη με το
θάνατο, όταν η κοινωνία μιας εποχής
μπορεί να εκφραστεί και αναγνωριστεί
μέσα στην πνευματική δημιουργία». Και
ο Μίκης Θεοδωράκης αυτό το κατάφερε.
(Πηγές:
«Ριζοσπάστης»,
«Μίκης

Θεοδωράκης
Κινηματογραφική
αυτοβιογραφία. Ντοκουμέντα της ζωής
και του έργου του» του Γιώργου και της
Ηρώς Σγουράκη, mikistheodorakis.gr,
mikisguide.gr)

ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ (1925—2021)
Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο σημαντικός Κύπριος λογοτέχνης, κριτικός και δημοσιογράφος Πανίκος Παιονίδης, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
Ο Πανίκος Παιονίδης γεννήθηκε
στη Λεμεσό το 1925. Φοίτησε στην
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Στα χρόνια
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
υπηρέτησε για τρία έτη στην Κυπριακή
Εθελοντική Δύναμη. Ακολούθως φοίτησε
σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στον κλάδο
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
και σε συνέχεια αποφοίτησε από την
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Σόφιας. Στη Σόφια, όπου παρέμεινε για 10
περίπου χρόνια, εργάστηκε ως Διευθυντής
της Ελληνικής Υπηρεσίας του εκεί
Ραδιοφωνικού Σταθμού. Στην Βουλγαρία
εξέδωσε δύο συλλογές διηγημάτων.
Επέστρεψε στην Κύπρο το 1958. Το
1959 εξέδωσε το περιοδικό Νέα Εποχή.
Ταυτοχρόνως
πρωτοστάτησε
στην
δημιουργία της Οργάνωσης Νεολαίας
ΕΔΟΝ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως
συντάκτης στην εφημερίδα Χαραυγή και
εκδότης της εφημερίδας Δημοκρατία.

Ασχολήθηκε συστηματικά με την κριτική
λογοτεχνίας, θεάτρου, κινηματογράφου.
Ο Πανίκος Παιονίδης υπήρξε στέλεχος
για χρόνια του πολιτικού χώρου της
αριστεράς σε διάφορα αξιώματα: Πρώτος
Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της
ΕΔΟΝ, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ, Γενικός Γραμματέας
των Κυπρίων Αποστράτων, Γενικός
Γραμματέας του Παγκυπρίου Συμβουλίου
Ειρήνης και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς
Οργάνωσης «Καλλιτέχνες για την Ειρήνη».
Υπήρξε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΘΟΚ.
Το 1990-93 εστάλη στην Νέα Υόρκη
όπου διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της
κυπριακής αποστολής στον ΟΗΕ.
Η δραστηριότητα του στον κυπριακό και
τον διεθνή χώρο εκφράστηκε στην σειρά
των 18 βιβλίων που εξέδωσε και τα οποία
περιλαμβάνουν, δοκίμια, διηγήματα και
νουβέλες. Διηγήματα του μεταφράστηκαν

και δημοσιεύτηκαν σε ευρωπαϊκές
γλώσσες. Τιμήθηκε δυο φορές με το
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος.

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ….
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Κ: Με μεγάλη θλίψη και συγκίνηση μάθαμε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ‘έφυγε’ ο καλός φίλος και αναγνώστης του περιοδικού μας. Τα
πιο θερμά συλλυπητήρια στη συντρόφισσά του Έλλη, σε όλη την οικογένεια, συγγενείς και φίλους. Καλό ταξίδι, Πανίκο.
Το ενδιαφέρον μου για τη συμβολή των Κύπριων αγωνιστών στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ με οδήγησε στο
φιλόξενο σπίτι του Πανίκου Παιονίδη. Είχα διαβάσει για τον Πανίκο στο βιβλίο του Βαγγέλη Κωστούδη (Αλέξης), (τον οποίο ο
Πανίκος είχε γνωρίσει στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου) «Η ΕΑΜική Αντίσταση και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας στην περιοχή
των Σερρών 1940-1949», Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2010, σελ. 110-113. Μιλήσαμε πολλές ώρες με τον Πανίκο και την συντρόφισσά
του Έλλη (δημοσιογράφος, συγγραφέας). Ο Πανίκος ήταν επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στο Α’ Φεστιβάλ της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Νεολαίας στην Πράγα. Εμείς οι απόγονοι των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ πρέπει να ξέρουμε για
τους Κύπριους αγωνιστές που εθελοντικά φτάσανε στα βουνά της Ελλάδας για να συμβάλλουν στον αγώνα του ΔΣΕ για ένα καλύτερο
αύριο. Πολλοί από αυτούς τους αγωνιστές συμβάλλανε και αργότερα στη ζωή της πολιτικής προσφυγιάς.
Σημαντικές χρονολογικά στοιχεία από τη ζωή του Πανίκου Παιονίδη:
1942 – εγγραφή στον αγγλικό στρατό, Σύνταγμα/Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη, μέλος του ΑΚΕΛ
1944 – Οκτώβρης Αθήνα, Δεκεμβριανά
1945 – αποστράτευση, Γενικός Γραμματέας Απόστρατων
1946 – Λονδίνο, συντάκτης της κυπριακής εφημερίδας «Βήμα», φοιτητής νυχτερινού πανεπιστημίου, μέλος του ΚΚ Αγγλίας
Ιούνη 1947 – επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Πρώτο Φεστιβάλ της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Νεολαίας, Πράγα
1948 – 1958 – Σόφια, Βουλγαρία, ανταποκριτής του ΔΣΕ, στον Έβρο, μέλος του ΚΚΕ, σπουδές, συντάκτης ελληνικών εκπομπών
ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣ, Πρόεδρος Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, συντάκτης στη βουλγάρικη εφημερίδα «Ναρόντνα Μλαντέζ» (Λαϊκή
Νεολαία), μέλος της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων, μέλος της Λέσχης Δημοσιογράφων Βουλγαρίας
1958 – επιστροφή στην Κύπρο
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Ο Πανίκος για το Φεστιβάλ στην Πράγα;
Απόσπασμα από το βιβλίο του
«Κόκκινο τραίνο, Λεμεσός 2002 (Α)»
«Την καθορισμένη λοιπόν μέρα βρεθήκαμε
με τα δισάκια μας στον ώμο στο Σταθμό
Βικτωρίας. Πανζουρλισμός εκεί, όλοι μας
με κόκκινες κονκάρδες στο στήθος αλλά
και με κόκκινες σημαίες στα χέρια. Θα
εκπορθούσαμε είπαμε το μέλλον. Στο
βαγόνι όπου μπήκαμε, το αδιαχώρητο.
Στοιβαχτήκαμε στη συνέχεια σε πορθμεία.
Η υποδοχή στο Παρίσι ήταν το κάτι άλλο.
Στο σταθμό μας περίμενε ολόκληρο
συλλαλητήριο. Εδώ πια κι αν όλα βάφτηκαν
κόκκινα. Ακόμη και το τραίνο. Στη
μηχανή του φόρεσαν ολοκόκκινο γιλέκο
με σφυροδρέπανο και στα παράθυρα των
βαγονιών κυμάτιζαν κόκκινες σημαίες.
Εδώ φροντίσαμε να βολευτούμε σε
καθίσματα γιατί ο δρόμος ήταν μακρύς.
Ανακαλύψαμε, η παρέα εννοώ, ένα βαγόνι
ασυνήθιστα σιωπηλό. Και το πιο παράξενο,
σε μια γωνιά του κάθονταν ήσυχα-ήσυχα,
σαν μαθητές σε τάξη, μια ομάδα κοριτσιών
με γαλάζιες κονκάρδες στο στήθος.
Μπήκαμε αμέσως στο νόημα. Ήταν της
νεολαίας του Συντηρητικού Κόμματος της
Μ. Βρετανίας. Χαιρετίσαμε, απάντησαν
με ευγένεια, πήραμε θέσεις στα τριγύρω
καθίσματα. Σε λίγο σμίξαμε, ήταν εξ’
άλλου και η ατμόσφαιρα τέτοια. Από
παντού μουσικές από ορχήστρες, ομιλίες
από τα μεγάφωνα, γαλλιστί, τίποτα φυσικά
δεν καταλαβαίναμε, καταλαβαίναμε όμως
καλά τα τραγούδια που ακολουθούσαν,
ρωσικά, επαναστατικά τραγούδια, ο
ύμνος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, η
Μασσαλιώτισσα.»
Και τι θυμάται ο Βαγγέλης Κωστούδης
(Αλέξης), σελ. 110-113 όταν ήταν πια
στην Πράγα:
…Τον Αύγουστο του 1947 θα γινόταν
το πρώτο φεστιβάλ της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Νεολαίας στην Πράγα.
Αντιπροσωπεία της ΕΠΟΝ με πενήντα
νέους θα πήγαινε από το Μπούλκες. Από
την Ελλάδα δεν επιτράπηκε να πάει κανείς.
Από το Παρίσι ήρθε ο Μέμος Μακρής
και ο Σβορώνος. Από το Λονδίνο ήρθαν
Κύπριοι φοιτητές με επικεφαλής τον
Παιονίδη και όλοι μαζί αποτελέσαμε την
ελληνική αντιπροσωπία.
Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Απ’ όλα τα
μέρη του κόσμου, οι νέοι διαδήλωναν
την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην
ειρήνη, την πρόοδο και την αδελφότητα
των λαών. Ήταν το μεταπολεμικό πνεύμα.
Οι νέοι ζητούσαν να ζήσουν σε καλύτερο
κόσμο. Η αντιπροσωπεία μας είχε γίνει το
αντικείμενο των πιο θερμών εκδηλώσεων.
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Έδειχναν μεγάλη συμπάθεια στον αγώνα
του λαού μας. Εκεί γνώρισα και την κόρη
της Πασιονάρια. (Η Πασιονάρια ήταν
επαναστάτρια της Ισπανίας ενάντια στη
δικτατορία του Φράνκο). Ήταν στην
ισπανική αντιπροσωπία, ομορφότατη
κοπέλα, πολύ δραστήρια και έδειξε
ιδιαίτερα θερμή συμπάθεια για την
αντιπροσωπία μας.
Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε στο στάδιο
Στράχοφ της Πράγας. Ογδόντα χιλιάδες
θέσεις. Κατάμεστο. Βελόνα δεν πέφτει.
Παρών ήταν και ο αντιπρόεδρος της δεξιάς
πτέρυγας της κυβέρνησης (Πρόεδρος της
Τσεχοσλοβακίας ήταν τότε ο Μπένες).
Στην εξέδρα των επισήμων ήταν και οι
αρχηγοί των αντιπροσωπιών. Την ώρα
που χαιρετούσε ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, έγινε ένα επεισόδιο που παρ’
ολίγο να γίνει η αιτία να μας διώξουν
από το φεστιβάλ. Τρεις νέοι δικοί μας,
με επικεφαλής τον Γιάννη Μάου, βοηθό
μου, με δική του πρωτοβουλία, ανέβηκαν
με τις εθνικές στολές στην είσοδο του
σταδίου και έστησαν την ελληνική
σημαία ανάμεσα στην αγγλική και την
αμερικανική. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν
μέρος του προγράμματος. Ογδόντα
χιλιάδες άνθρωποι, παρακολουθούσαν
όρθιοι ζητωκραύγαζαν και επευφημούσαν
τους νέους. Την ώρα εκείνη ο
αντιπρόεδρος χαιρετούσε, διέκοψε την
ομιλία του και οργισμένος θέλησε να
φύγει. Τον συγκράτησαν, συνέχισε και
αποκαταστάθηκε η τάξη.
Την άλλη μέρα με φώναξε ο γραμματέας
της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ,
ο Ρώσος Πισαρέφσκι. Και τι δε μου είπε…
Προβοκάτορες. Δεν είναι εδώ μπουρδέλο.
Πάμε να γκρεμίσουμε αυτό που δύο
χρόνια προσπαθούν αυτοί να φτιάσουν
και άλλα τέτοια. Του είπα ότι εγώ ήμουν
στην εξέδρα των επισήμων. Ιδέα δεν είχα
και ότι τον Μάου τον τιμωρήσαμε και
τον στείλαμε έξω από την Πράγα, στην
πόλη Πίσνιτσε. Ήταν μια μικρή πόλη της
Τσεχοσλοβακίας που την κατέστρεψαν
οι Γερμανοί. Τώρα, συμβολικά, όλες οι
αντιπροσωπίες, κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ, στέλνανε εκεί ομάδες εργασίας.
Εκεί στάλθηκε και ο Μάου. Αφού μου
έψαλε θυμωμένος, άλλαξε τόνο και μου
λέει: «Σε περιμένει η πρόεδρος του
φεστιβάλ, η Αγγλίδα Κούτι Χούκαμ. Να
της ζητήσεις συγγνώμη, να της πεις αυτά
που είπες σε μένα και ότι πήρατε μέτρα.»
Η πρόεδρος ευγενέστατη, μου είπε:
«Περάσαμε μεγάλη κρίση. Αντιπροσωπίες
από δεξιά κόμματα απειλούν να φύγουν,
αν δε σας διώξουμε από το φεστιβάλ.

Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που ήρθαν για
να βλάψουν. Ας προφυλάξουμε αυτό που
κάναμε μέχρι τώρα.». Με πολλή ευγένεια
με συνόδεψε μέχρι την πόρτα του γραφείου
της. Θα συμπληρώσω εδώ, ως επίλογο
στο επεισόδιο αυτό, ότι ο Γιάννης Μάου
ήταν ένας φλογερός ΕΠΟΝίτης και την
ελληνική σημαία που έστησε στην αψίδα
του σταδίου, με παρακάλεσε να την πάρει
για ενθύμιο. Με αυτή ανέβηκε στο βουνό
και σκοτώθηκε αγκαλιά με τη σημαία στο
Γράμμο, ως μαχητής του ΔΣΕ.
Ένα άλλο επεισόδιο: Η αγγλική
αντιπροσωπία στο φεστιβάλ, εργατικοί και
συντηρητικοί, ζήτησαν από κοινού να τους
κάνουμε μια ενημερωτική διάλεξη για την
Ελλάδα και την ΕΠΟΝ. Την οργάνωση
της συγκέντρωσης ανέλαβαν οι Κύπριοι
φοιτητές από την Αγγλία. Οι ερωτήσεις
που μου υπέβαλαν από το ακροατήριο,
κρίνοντας με τα δικά μας μέτρα, ήταν
προκλητικές. Ρωτούσαν γιατί η ΕΠΟΝ
και ο ΕΛΑΣ έσφαζαν τους αντιπάλους,
εγώ προσωπικά πόσους σκότωσα και άλλα
τέτοια. Ρωτούσαν αυτά που διάβαζαν στις
αγγλικές εφημερίδες. Φοβήθηκα ότι θα
αποτύχουμε. «Ψυχραιμία», μου λέει ο
Παιονίδης, επικεφαλής των Κύπριων, «καλά
πάμε». Φαίνεται ότι εντυπωσιάστηκαν από
τη συνάντηση. Πρώτη φορά άκουσαν και
την άλλη πλευρά, της ΕΠΟΝ. Μέχρι
τότε διάβαζαν στις αγγλικές εφημερίδες
για σφαγές με κονσερβοκούτια κλπ. Τώρα
τους μιλούσαν τα θύματα της αγγλικής
επέμβασης. Ήταν καλοπροαίρετοι. Δεν
είχαν λόγο να μη μας πιστέψουν. Ήμασταν
νέοι σαν κι αυτούς, ερωτευμένοι με τη ζωή.
Κάποια στιγμή πετάχτηκε ένας ψηλός
με γυαλιά από το συντηρητικό κόμμα.
Τον γνώριζαν οι Κύπριοι και πρότεινε,
πριν διαλυθούμε, να κάνουμε έναν έρανο
για τους φυλακισμένους ΕΠΟΝίτες. Με
χειροκρότημα υποδέχτηκαν όλοι την
πρόταση. Και αμέσως απλώθηκε μια
ελληνική σημαία, που την κρατούσαν
τέσσερις Κύπριοι, και οι Άγγλοι έριχναν
μέσα χρήματα. Πριν τελειώσει αυτό,
έγινε νέα πρόταση. Όταν επιστρέψουν
στην Αγγλία, μαζί με άλλες οργανώσεις,
να κάνουν έρανο και να στείλουν δέματα
στους φυλακισμένους ΕΠΟΝίτες για τις
γιορτές των Χριστουγέννων.
Μάθαμε πολλά αυτές τις λίγες μέρες που
ήμασταν στο φεστιβάλ. Διαλύθηκαν οι
προκαταλήψεις, πέσανε οι παρωπίδες.
Για μας, όταν πήγαμε, όλα ήταν άσπρο
μαύρο, καλός κακός. Άγνοια είχαμε για
την άγνοια των νέων, τον επηρεασμό, την
ανάγκη να επιμείνεις για να πείσεις για το
δίκαιο που υπερασπίζεσαι. Με λίγα λόγια
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φύγαμε πολύ πιο ώριμοι.
Το φεστιβάλ τελείωσε και έκλεισε πάλι με
μεγάλη γιορτή στο στάδιο. Τώρα πήρε
πιο πανηγυρικό χαρακτήρα. Γιόρταζε όλη
η Πράγα. Σ’ αυτό έπαιξαν ρόλο και οι
πολιτικές εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία.
Το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, με τους
συμμάχους του ανέβαζε την επιρροή του.
Ήταν οι παραμονές που θα έφτανε στην
εξουσία. Αυτό έγινε το Φλεβάρη του 1948,
αλλά από τώρα έβραζε το καζάνι. Και
αυτή η μεγάλη διεθνής κινητοποίηση της
προοδευτικής νεολαίας τους βοηθούσε.
Το σύνολο της αντιπροσωπίας του
φεστιβάλ έφυγε για το Μπούλκες. Οι
Κύπριοι πήγαν στο Λονδίνο. Ο Μέμος
Μακρής και ο Σβορώνος έμειναν μαζί μου,
γιατί αμέσως θα ακολουθούσε το δεύτερο
συνέδριο της ΠΟΔΝ. Ήμουν επικεφαλής
της αντιπροσωπίας στο συνέδριο με
διερμηνέα τον Μάρκο Μπουτόν, που
μιλούσε γαλλικά. Αυτός ήταν ο επίσημος
διερμηνέας και κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ. Το συνέδριο, επίσης, είχε
πανηγυρικό χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της
Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας έκανε
δεξίωση προς τιμήν των αντιπροσωπιών.
Τους αρχηγούς δεξιώθηκε και η κυβέρνηση
της Τσεχοσλοβακίας που τότε ήταν ακόμα
κυβέρνηση συνασπισμού με συμμετοχή
των κομμουνιστών.
Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν
κράτησα πολλά. Στην ομιλία μου ανέπτυξα
τις θέσεις της ΕΠΟΝ για τον αγώνα που
διεξάγει ο ελληνικός λαός ενάντια στη
νέα αγγλική κατοχή. Εκείνο που μου
έκανε εντύπωση και το θυμάμαι ήταν η
ομιλία του Βιετναμέζου αντιπροσώπου.
Έκανε δριμύτατη κριτική σε όλες τις
αντιπροσωπίες και ιδιαίτερα στη γαλλική
που δεν ανέφεραν στην ομιλία τους ούτε
μια λέξη για το γαλλικό αποικιακό στρατό,
που ήταν ακόμη στο Βιετνάμ. Εμείς είχαμε
μεσάνυχτα γι’ αυτά.
Και συνεχίζει ο Πανίκος:
Π: Ναι, εμείς επιστρέψαμε στο Λονδίνο.
Εκεί είχα πάει το 1946 για να σπουδάσω.
Εκεί εργάστηκα στην ελληνοκυπριακή
εφημερίδα «Βήμα» του Λονδίνου, της
οποίας ήμουν συντάκτης. Ξεκίνησα και τις
σπουδές μου σε νυχτερινό πανεπιστήμιο.
Τα προβλήματα των Κύπριων φοιτητών
ήταν η επιβίωση. Προσπαθούσαν σαν
μετανάστες να αρπάξουν κάποια δουλειά
στα κυπριακά εστιατόρια. Πηγαίναμε
και δουλεύαμε λίγες ώρες την ημέρα
ως γκαρσόνια. Εγώ προσωπικά δεν
αποφάσισα να σταματήσω τις σπουδές
μου. Αλλά λόγω του ότι ήμουν ενεργό
μέλος στην οργάνωση Αλληλεγγύη προς
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τη Δημοκρατική Ελλάδα, με στείλανε να
γνωρίσω το ΔΣΕ. Πριν από μένα είχε
φύγει για τον ΔΣΕ ο Αρχισυντάκτης της
εφημερίδας «Βήμα», ο Ε. Ιωαννίδης, ο
οποίος έκανε εκεί 15 μέρες και επέστρεψε.
Και μιαν καλή πρωία του Απρίλη του
1948 ξεκινώ για να πάω από το Λονδίνο
στη Σόφια, και από εκεί να κατέβω στο
ΔΣΕ. Είμαι ο πρώτος Κύπριος που
κατέβηκε στην Ελλάδα, στον ΔΣΕ, για
να γράψει για το ΔΣΕ. Όταν επέστρεψα
από το ΔΣΕ, έμεινα στη Βουλγαρία, στη
Σόφια δέκα χρόνια. Ήταν μια ευλογία
διότι αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να
γνωρίσω τη σοσιαλιστική Βουλγαρία,
μου έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσω,
ενώ στο Λονδίνο εργαζόμουνα την ημέρα
και το βράδυ πήγαινα σε νυχτερινά
μαθήματα. Τα χρόνια της φοίτησής μου
στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Κλίμεντ
Όχριντσκι», στη Φιλοσοφική Σχολή,
ήμουνα μάλιστα και Πρόεδρος της
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Ήμουνα
και μέλος της οργάνωσης των πολιτικών
προσφύγων από την Ελλάδα. Θυμάμαι
μάλιστα κάποια περίοδο είχε αρχίσει
μια εκστρατεία για τα μέλη του ΚΚΕ να
κάνουν μια «εξομολόγηση» στο Κόμμα
για να περάσουν από μια διαδικασία
ανακατάταξης στο Κόμμα. Και είχα
παρακολουθήσει όλες αυτές τις γενικές
συνελεύσεις. Μου είχαν κάνει τρομερή
εντύπωση διότι έλεγαν οι αντάρτες,
μπαρουτοκαπνισμένοι,
διηγούνταν
ιστορίες της ζωής τους, δηλαδή τα
έλεγαν όλα. Ήταν μία περίοδος βαθιάς
εξομολόγησης. Ήταν μια πολύ δύσκολη
περίοδος για τους έλληνες κομμουνιστές…
Κατά τη γνώμη μου, η Κύπρος θα
μπορούσε να συμβάλλει πολύ περισσότερο
στον αγώνα του ΔΣΕ διότι τότε το ΑΚΕΛ
ήταν πολύ δυνατό. Δεν δόθηκε όμως μια
γραμμή, κάπως σκόρπια ήταν όλα, σ’
αυτήν την υπόθεση του ΔΣΕ. Στα γραφεία
της ΚΕ του ΑΚΕΛ έγιναν δηλώσεις για
συμμετοχή στο ΔΣΕ. Αλλά πολλοί απ’
αυτούς που τότε είχαν αποφασίσει να πάνε,
τελικά δεν ταξίδεψαν. Μερικοί έφτασαν σε
κάποια πρωτεύουσα, Πράγα, Βουδαπέστη,
Παρίσι και έμειναν εκεί. Δεν νομίζω
ότι το κυπριακό κίνημα να ασχολήθηκε
υπεύθυνα με το θέμα του ΔΣΕ, να εντάξει
δυνάμεις κτλ. Ούτε και το ελλαδικό κίνημα
το ζήτησε. Ναι, ο τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ,
Φιφής Ιωάννου μαζί με τον Ζαρτίδη
πήγαν στο βουνό, συναντήθηκαν με τον
Νίκο Ζαχαριάδη, αλλά το θέμα ήταν το
ξεκαθάρισμα των προβλημάτων της ΚΕ
του ΑΚΕΛ για την πορεία του Κυπριακού.
Πήγαν για να ζητήσουν την άποψη του

ΚΚΕ γύρω από αυτά τα θέματα.
Θυμάμαι στο Λονδίνο που έμεινα ένα
χρόνο (από το 1946), τις συγκεντρώσεις
που οργανώναμε για το ΔΣΕ. Ανεβαίναμε
σε αυτοκίνητα και πάνω σ’ αυτά κάναμε
τις ομιλίες μας. Τότε ήμουν μέλος του
ΑΚΕΛ, μετά έγινα μέλος του ΚΚ Αγγλίας
και όταν κατέβηκα στο ΔΣΕ έγινα μέλος
του ΚΚΕ.
Στη Σόφια ήμουνα υπεύθυνος των
ελληνικών εκπομπών του ραδιοφωνικού
σταθμού της Σόφιας μέχρι το 1958, δηλαδή
μέχρι την επιστροφή μου στην Κύπρο.
Όταν αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο
ένας φίλος μου συντάκτης της εφημερίδας
«Ναρόντνα Μλαντέζ» (Λαϊκή Νεολαία)
με προσέλαβε στην εφημερίδα αυτή ως
συντάκτη. Ήταν πολύ ωραία εφημερίδα.
Μάλιστα, θυμάμαι, στα 10 χρόνια της
λαϊκής εξουσίας, δηλαδή το 1944 η
Βουλγαρία γίνεται Λαϊκή Δημοκρατία,
και το 1954 αναλάβαμε δυο συντάκτες
να γεμίσουμε ολόκληρη την εφημερίδα
με κείμενα για τα 10χρονα της λαϊκής
εξουσίας. Πήγαμε σε χωριά, γράψαμε
για τα νέα ΤΚΖΣ (τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς). Την ανοικοδόμηση
του σοσιαλισμού στη Βουλγαρία δεν
την βλέπαμε από ψηλά. Ήμασταν νέοι
τότε. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα εκείνα
τα χρόνια. Θυμάμαι το σπίτι μου στην
οδό Λεγγέ όταν έγινα μέλος της Λέσχης
Δημοσιογράφων, όπου ήδη παντρεμένος
και με δυο παιδιά ζούσαμε σ’ ένα δωμάτιο,
μια κοινή κουζίνα, χωρίς μπάνιο, αλλά αυτό
δεν μας πείραζε. Θυμάμαι τη ζωντάνια στη
Λέσχη Δημοσιογράφων, τις συζητήσεις
πάνω σε πολλά θέματα και βέβαια και για
τη δράση του ΔΣΕ στην Ελλάδα…
Κατεβαίνω στη Σόφια. Με παραλαμβάνει
ένα τζιπ με δυο άτομα της βουλγάρικης
ασφάλειας, με παίρνουν πάνω στα βουνά,
μ’ αφήσανε σ’ ένα σημείο και μου είπανε
«από δω και πέρα θα προχωρήσεις και
θα συναντήσεις αντάρτες. Και συνάντησα
αντάρτες. Και έτσι το φθινόπωρο του 1948
βρίσκομαι στον Έβρο ως δημοσιογράφος
για να γράψω για τον αγώνα του ΔΣΕ.
Πηγαίνουμε σ’ ένα πομάκικο χωριό στη
Ροδόπη. Είχα πάρει μέρος και σ’ ένα
βομβαρδισμό που έγινε στο Διδυμότειχο.
Βάλαμε ένα πυροβόλο πάνω σε δύο ζώα
κι εμείς από πίσω ακολουθήσαμε αρκετά
χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Φτάσαμε
στο Διδυμότειχο. Με το ΔΣΕ του Έβρου
έζησα κάπου 3-4 βδομάδες. Μου δώσανε
ένα άλογο στις περιοδείες που έκανα.
Όταν επέστρεψα στη Σόφια, έστειλα μια
σειρά από πέντε άρθρα στην εφημερίδα
«Δημοκράτης» της Αριστεράς της Κύπρου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Και να φανταστείς όταν επέστρεψα στην
Κύπρο μετά από 10 χρόνια, δηλαδή
το 1958, (η Έλλη τηλεφώνησε στην
εφημερίδα προχθές και τα βρήκαν
ψηφιοποιημένα και μου τα στείλανε.).
Είχαν δημοσιευτεί τα άρθρα μου το 1948
υπό τον τίτλο «Πανίκου Παιονίδη από τα
βουνά της Ελλάδας». Εκεί περιγράφω μια
μάχη που έγινε κοντά στο Διδυμότειχο, με
κάποιες λεπτομέρειες. Στη Σόφια δούλευα
στο ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣ μαζί με τον συντάκτη
Λευτέρη Μαυροειδή, ήταν ο υπεύθυνος.
Ο Λευτέρης έγραψε ωραία βιβλία για
την Αντίσταση. Στη Σόφια είχα γνωρίσει
μια αντιπροσωπία που είχε έρθει από το
Μπούλκες μ’ ένα όμιλο θεατρικό και μαζί
τους ήτανε ο Αλέξης Πάρνης και η Μέλπω
Αξιώτη. Ο Αλέξης Πάρνης μεταφέρθηκε
μετά στην Τασκένδη, πήγε στη σχολή
λογοτεχνών «Μαξίμ Γκόρκι» και εκεί (όταν
τον συνάντησα αργότερα) μου παρέδωσε
το πρώτο χειρόγραφο ενός μεγάλου
ποιήματος του «Το νησί της Αφροδίτης».
Στην Κύπρο τότε είχαμε τη «Νέα Εποχή»
και το δημοσίευσα ολόκληρο, ήταν
θεατρικό έργο. Επειδή ο Αλέξης είχε
κάποια προβλήματα με την τότε σοβιετική
κυβέρνηση λόγω Ζαχαριάδη, ο Αλέξης
θεωρούνταν άνθρωπος του Ζαχαριάδη,
το έργο του είχε μείνει στάσιμο. Όταν
όμως είδαν ότι δημοσιεύτηκε το έργο του
από το ΑΚΕΛ Κύπρου, αναλαμβάνει η
Σοβιετική Ένωση και ανεβάζουν το έργο
του ταυτόχρονα σε 160 θέατρα. Ναι, σε
μένα οφείλεται ότι το έργο αυτό πήρε αυτή
την πορεία.
Τ: Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, στα χρόνια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου… Το
1942…
Π: Το 1942 είχα εγγραφεί στο στρατό.
Ναι, εκείνη την περίοδο σαν στρατιώτης
είχα παραταχτεί σε ομάδα μιας παράνομης
οργάνωσης κομμουνιστών, Κυπρίων που
λειτουργούσαν μέσα στον στρατό. Οι
Κύπριοι είχαν δικό τους Σύνταγμα και
την Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη. Ήταν
δύο σώματα. Η ΚΕ του ΑΚΕΛ στις 16
Ιουνίου του 1943 έβγαλε απόφαση, η οποία
καλούσε τα μέλη του να ενταχθούν στην
Εθελοντική Κυπριακή Δύναμη. Τότε είχαν
ενταχθεί στο στρατό και μέλη της ΚΕ του
ΑΚΕΛ. Είχα ξεχωρίσει από μια σειρά
εκδηλώσεων που είχαν γίνει. Θυμάμαι η
πρώτη ήταν στην Αθήνα την περίοδο των
Δεκεμβριανών, 1944, όταν είχα μιλήσει
μετά από έναν Άγγλο στρατιωτικό, ο
οποίος ερμήνευε το τι είχε γίνει στα
Δεκεμβριανά, με ψευτιές. Και βγήκα εγώ
και είπα την πραγματικότητα το τι γινότανε
στην Αθήνα στις 3 του Δεκέμβρη του
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1944. Ήμουνα 17 χρονών τότε. Στις 12
Οκτωβρίου του 1944, ήμασταν κάπου 10
Κύπριοι όταν φτάσαμε στον Αγ. Γεώργιο,
κοντά στον Πειραιά. Είδαμε μια τεράστια
πομπή, ήταν μια κηδεία των τελευταίων
που είχαν πέσει από γερμανικά πυρά.
Εκείνη την περίοδο είχα ζήσει 3 μήνες
στην Αθήνα. Μέναμε στο κινηματοθέατρο
«Ακταίων» στο Νέο Φάληρο. Την ημέρα
3 Δεκεμβρίου του 1944 πήραμε ένα τζιπ
με τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν επίσης
στρατιώτης και πήγαμε στο Σούνιο. Στο
γυρισμό σταματήσαμε σ’ ένα περίπτερο για
να πάρει τσιγάρα και του λέει ο περιπτεράς
ότι έγιναν γεγονότα μεγάλα στην Αθήνα,
στο συλλαλητήριο. Μαθαίνω την ίδια
νύχτα ότι είχαν σκοτωθεί κάμποσοι και
ότι είχε ξεκινήσει ο «εμφύλιος πόλεμος».
Την επομένη έρχεται ένας στρατηγός
Άγγλος να μας ενημερώσει, όλοι οι άλλοι
ήταν Άγγλοι στρατιώτες, για το τι έγινε.
Και μας λέει με δυο λόγια ότι οι πρώην
συνεργάτες των Γερμανών (εννοούσε τους
ΕΛΑΣίτες) θέλουν τώρα να ανατρέψουν
την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.
Και σηκώνουμε εγώ και τα λέω – ήξερα
αγγλικά αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να
κυκλοφορώ με ομιλίες. Με συλλαμβάνουν,
έμεινα υπό κράτηση λίγο καιρό (ήμουνα
17 χρονών) διότι είπα ότι δεν είναι αλήθεια
αυτά που λέει ο στρατηγός. (Στο στρατό
ως στρατιώτης έγινα μέλος του ΑΚΕΛ,
στο στρατό είχαμε παράνομες κομματικές
οργανώσεις του ΑΚΕΛ. Με είχε
προσελκύσει ένα μέλος της ΚΕ, ο Παύλος
Γεωργίου.). Εγώ ήμουν μεταφραστής
άγγλων αξιωματούχων. Μετά την σύλληψη
μου, με στέλνουνε στην Αίγυπτο, σ’ ένα
στρατόπεδο κοντά στο κανάλι του Σουέζ.
Αργότερα, το 1945, εδώ στην Κύπρο
είχαμε οργανώσει παράνομη κομματική
οργάνωση όταν κάναμε μία εκστρατεία
για την αποστράτευση των Κύπριων μετά
τη λήξη του πολέμου διότι υπήρχε η
δυνατότητα οι Άγγλοι να χρησιμοποιήσουν
τα κυπριακά στρατεύματα για να πνίξουν
τους αποικιακούς λαούς. Είχα μιλήσει πάλι.
Και με την αποστράτευση είχα ηγηθεί μια
ομάδα η οποία αναλάμβανε την οργάνωση
των κυπρίων αποστράτων και είχα εκλεγεί
σε Συνέδριο Γενικός Γραμματέας της
οργάνωσης αυτής. Αυτά το 1945.
Οι ανταποκρίσεις του Πανίκου Παιονίδη
από το ΔΣΕ, Έβρο
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
«Δημοκράτης», ευχαριστώ τον Πανίκο
για την άδεια να τα αναδημοσιεύσω και
την Έλλη που τα έψαξε και τα βρήκε τη
δεύτερη μέρα από την γνωριμία μας. Είναι
η πρώτη αναδημοσίευση των άρθρων αυτό

και αποκλειστικά στο Καλημέρα.)
Δ’ Έτσι πολεμούν οι αντάρτες του
Μάρκου
«Οι Μπουραντάδες κινήθηκαν ενάντια στο
ύψωμα», μου είπε ξυπνώντας με ο νεαρός
διμοιρίτης. Δεν είχε ξημερώσει ακόμα
καλά-καλά κι η Ανατολή στο βάθος ήταν
ολοκόκκινη.
Ήμουν πάνω στο ύψωμα του Ζωντάντεπε
στον Έβρο μαζί με μια διμοιρία της ΔΝΕ
και λίγες θεριστάδες γυναίκες που δούλευαν
στα τριγύρω χωράφια. Το ύψωμα τούτο
βρίσκεται καμιά δωδεκαριά χιλιόμετρα
από το Διδυμότειχο και δεσπόζει μιας
μεγάλης πεδιάδας με κάμποσα χωριά.
Σε λίγο κινητοποιήθηκε η διμοιρία, οι
γυναίκες πήραν τα όλα τους, κοινά εγγλέζικα
λιανοτούφεκα, και πήραμε θέσεις. Δεν είδα
πουθενά πανικό ή ανησυχία, σάμπως και
νάταν μια συνηθισμένη μέρα. Τα παιδιά
τραγουδούσαν κι άλλοι αστειευόντουσαν.
Πολλές από τις γυναίκες δεν ήξεραν καλά
τον χειρισμό του όπλου και ζητούσαν να
μάθουν τι θάπρεπε να κάνουν αν έκαναν
εμπλοκή.
Οι μπουραντάδες κύκλωσαν το ύψωμα
και κινιόντουσαν από 4 κατευθύνσεις με
σημαντικές δυνάμεις, ιππικό, πυροβολικό
και τανκς. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την
ώρα ήταν η πλευρά προς το Μαυροκκλήσι,
όπου βρισκόταν μια ίλη ιππικού. Έτσι
τοποθετήθηκε εκεί ο κύριος όγκος της
διμοιρίας, στάλθηκαν 10 γυναίκες μ’ ένα
οπλοπολυβόλο σ’ ένα βράχο στην άλλη
πλευρά και 2 άντρες με οπλοπολυβόλα
στις άλλες δύο πλευρές.
Δεν προφτάσαμε να ταμπουρωθούμε και
άρχιζαν να σφυρίζουν από πάνω μας οι
όλμοι.
Εγώ βρισκόμουνα σε μια ομάδα περί
100 μέτρα στ’ αριστερά της θέσης των
γυναικών.
Οι Μπουραντάδες πλησίαζαν δειλά με
πολύ μεγάλες προφυλάξεις. Απείχαν
ακόμα αρκετά από μας μα τους βλέπαμε
καθαρά.
Στον αριστερό μου τομέα, που τον
υπεράσπιζε η διμελής ομάδα, ακούστηκαν
εκρήξεις. «Πάτησαν τον γάτο», ακούστηκε
μια φωνή. Τούτο στην αντάρτική γλώσσα
πάει να πει «έπεσαν στο ναρκοπέδιο». Η
σκηνή ήταν ωραία. Οι μπουραντάδες
έτρεχαν σαν τρελοί, ενώ στον τόπο της
έκρηξης είχε δυο πτώματα. Ευκαιρία
βλέπετε ζητούν οι φαντάροι του
μοναρχοφασισμού να το βάλουν στα
πόδια.
Άρχισαν το τραγούδι οι νεολαίοι και
σαν φωτιά μεταδόθηκε και στις γυναίκες.
Γελούσαν με τον θάνατο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η διμοιρία ήταν πολύ πίσω και δεν
ήξερα τι έκανε, ένας σύνδεσμος όμως
πηγαινοερχόταν φέρνοντας τις οδηγίες
του Πολιτικού Επίτροπου Γαρέφη.
(σημ. Κ: Ο Γαρέφης είναι ο αδελφός του
Οδυσσέα Δελιγιάννη που μένει στην πόλη
Πόντεμπραντι.)
Η πραγματική μάχη δεν άρχισε ακόμη. Οι
μπουραντάδες προετοίμαζαν το έδαφος με
ασταμάτητες βολές όλμων που όργωναν το
ύψωμα ολούθε μας.
«Θάχουμε καλό πανηγύρι», μούπε ο
γέρος, δεν ήταν γέρος, μα έτσι τον έλεγαν
οι άλλοι.
Και ξάφνου ακούστηκαν φωνές «Αέρα!
Αέρα!» Ήταν οι συναγωνίστριες που
άρχισαν να βάζουν από το βράχο τους.
Οι μπουραντάδες πλησίασαν αρκετά,
κινούμενοι από δυο κατευθύνσεις ενάντιά
του με πάνω από 100 άντρες. Κι οι όλμοι
έβαλλαν διαρκώς το βράχο. Ο εχθρός
έστρεφε όλη του την προσοχή πάνω στην
κατάληψη του, γιατί δέσποζε όλου του
άλλου υψώματος.
Στους δικούς μας τομείς η κατάσταση
ήταν στατική. Η όλη δράση περιοριζόταν
στο σφυροκόπημα των θέσεών μας. Έτσι
κοίταζα μ’ αγωνία τον άνισο αγώνα πάνω
στο βράχο. 10 λιανοτούφεκα και ένα
οπλοπολυβόλο ενάντια σε 100 όλμους,

πολυβόλα και αυτόματα. Στα διαστήματα
των εκρήξεων των όλων τεντώναμε τ’
αυτί μας για ν’ ακούσουμε τα όπλα μας
πούβαζαν. Τ’ οπλοπολυβόλο δεν θάχε
καμιά εμπλοκή;
«Μονάχα 6 έβαλαν τούτη τη φορά»,
ψιθύρισε στον εαυτό του ο γέρος. Μα οι
μπουραντάδες δεν προχωρούσαν. Έμειναν
στα τριάντα μέτρα και ταμπουρώθηκαν.
Οι μαχήτριές μας έβαζαν σταθερά και
στα σίγουρα. Και νάσου βλέπουμε μια
να ξεκολλάει από το βράχο και να κυλάει
προς τα κάτω. Τον είδαν οι μπουραντάδες
και του έβαζαν.
«Θέλουμε σφαίρες, μας έλειψαν», μας είπε
λαχανιασμένη.
«Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν»,
μας φώναξε ενώ έτρεχε πίσω στη θέση της.
Κι ήταν η πρώτη τους μάχη κι ο βράχος
χανόταν μέσα στην καπνιά των βλημάτων.
3 ώρες κράτησε, έτσι η μάχη. Στους τρεις
τομείς οι μπουραντάδες δε μπόρεσαν να
κάνουν ούτε ένα βήμα μπροστά. Και το
ύψωμα καιγόταν μέσα στη φωτιά. Μα
το κρατούσαν οι μαχητές του Δ.Σ. κι
απέναντι τους βρισκόταν ένας στρατός που
αντιπροσώπευε ότι δεν μίσησαν παραπάνω
στη ζωή τους.
Και να μέσα από την παραζάλη της
μάχης, μέσα από την κόλαση της φωτιάς,

ακούστηκε ένα βουητό που μεγάλωνε
και δυνάμωνε και ξεκαθάριζε ολοένα:
«Μάρκος! «Μάρκος!».
Ήταν η διμοιρία κι έτρεχε προς το μέρος
μας. Κατατρόπωσε την ίλη ιππικού, την
καταδίωξε, κι ερχόταν να διώξει και
απ’ εδώ τους μπουραντάδες. Κ’ ήτανε
λυσσασμένα τα παλληκάρια γιατί βρήκα
τον συναγωνιστή Χατζάκη που τον έπιασαν
το πρωί σφαγμένο.
Δεν πέρασε παρά μισή ώρα κ’ οι
μπουραντάδες έφευγαν και από τη δική
μας πλευρά. Σαν τσακάλια έτρεχαν τα
παλληκάρια μας στον κατήφορο ενώ
έβαζαν διαρκώς κ’ οι μπουραντάδες
πανικόβλητοι έτρεχαν προς τα αυτοκίνητα
που τους περίμεναν στο δημόσιο δρόμο.
17 νεκρούς και τραυματίες είχαν.
Οι συναγωνίστριες πάνω στο βράχο
τραγουδούσαν και έβαζαν τις τελευταίες
τους σφαίρες. Ήτανε πανηγύρι πια. Όλοι
φώναζαν και γελούσαν και ο Πολιτικός
Επίτροπος ήθελε να σύρει το χορό.
Οι μπαρουτοκαπνισμένες θεριστίνες
κατέβαιναν από το βράχο φωνάζοντας:
«τους φάγαμε» κ’ οι συναγωνιστές τις
χειροκροτούσαν.
Το βράδυ τραγουδήσαμε και χορέψαμε
πάνω στο Ζωντάντεπε. Μα η ιστορία
είχε και την τραγική της πλευρά. Μια

Ιούλιος 1948, το πυροβολικό της Δημοκρατικής Νεολαίας Διδυμοτείχου, πριν χτυπήσουν το Διδυμότειχο. Σπάνια φωτογραφία από το αρχείο
του Πανίκου Παιονίδη.
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συναγωνίστρια έκλαιε. Σκοτώθηκε η
αδελφή της απάνω στο βράχο, εκεί κοντά
της. «Έπεσε για την λευτεριά» της έλεγαν
οι άλλες ενώ κείνη σφούγγιζε τα μάτια της.
Για τους μαχητές του Ζωντάντεπε τούτη
δεν ήταν καμιά ξεχωριστή μέρα. Κάθε
μέρα κτυπιούνται με τους μπουραντάδες
κι όταν εκείνοι δεν έβγαιναν σ’ επίθεση,
πήγαιναν οι δικοί μας να τους βρουν μέσα
στ’ άντρα τους.
Ο Δ.Σ. δεν ξέρει τι πάει να πει ανάπαυλα.
Τους φασίστες κτυπά μέσα στα φρούρια
τους όπως ο ήρωας σκοπευτής Σώκης που
τάβαλε μέσα στο Διδυμότειχο μ’ ολάκερη
δύναμη χωροφυλακής με τους δυο τους
συντρόφους. Τους κτυπά στις συγκοινωνίες
του όπως οι σαμποταριστές Ορφέας και
Διάκος που ανατίναξαν μέσα σε τρεις
μήνες 20 αμαξοστοιχίες. Και κείνοι που
κτυπούν είναι ήρωες όπως ο Τζίτζιλης που
όταν πιάστηκε αιχμάλωτος πήδηξε πάνω
στη νάρκη φωνάζοντας: «Έτσι πεθαίνουν
οι μαχητές του Δ.Σ.», παίρνοντας μαζί του
στο θάνατο 6 μοναρχοφασίστες.
Κι ο πόλεμος τούτος είναι ανελέητος.
Ο ΔΣ δεν πρόκειται να καταθέσει τα
όπλα προτού συντρίψει οριστικά το
μοναρχοφασισμό και τον θάψει.

Μα κ’ η πάλη αυτή είναι σκληρή,
αδυσώπητη, αιματηρή. Το αίμα χύνεται
σαν ποτάμι και τούτο είναι αίμα ελληνικό,
αίμα λαϊκό, ανεξάρτητα του αν χύνεται
στην πλευρά του μοναρχοφασιστικού
στρατού.
Μα τον πόλεμο δεν το θέλησε ο Λαός.
Του τον επέβαλαν οι ξένοι. Κι όταν ο λαός
πρόσφερε το χέρι του για συμφιλίωση, οι
δολοφόνοι τον κτυπούσαν με το μαχαίρι
πισώπλατα. Και σαν μόνη σωτηρία για το
λαό απόμεινε το όπλο και το βουνό.
Ο Δ.Σ. μάχεται σήμερα για τη σωτηρία
της Ελλάδας και του λαού της, που παν
να τον πνίξουν τα ματοβαμμένα πλοκάμια
του ιμπεριαλιστικού τέρατος. Και τούτη
η τιτάνια πάλη του ελληνικού λαού είναι
κομμάτι αναπόσπαστο της παγκόσμιας
πάλης του δημοκρατικού στρατοπέδου
ενάντια στους ιμπεριαλιστές μακελλάρηδες
για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Κ’ είναι
αγώνας στις προχωρημένες επάλξεις στην
πρώτη γραμμή, και σαν τέτοιος ζητά την
συμπαράσταση όλων των λαών.
Η χαρά των μαχητών του Γράμμου,
του Ζωντάντεπε, του Μοριά και της
Ρούμελης είναι μεγάλη όταν ακούνε για τις
εκδηλώσεις αλληλεγγύης των λαών για τον

αγώνα του. Και τελευταία ένοιωσαν πολλές
τέτοιες χαρές.
Μα οι παρτιζάνοι του Μάρκου έχουν
το δικαίωμα επίσης να περιμένουν
συγκεκριμένη, υλική βοήθεια από τους
φίλους τους. Τα παιδιά τους θέλουν
προστασία κ’ εκείνοι θέλουν φάρμακα, που
δεν έχουν.
Χιλιάδες επίσης αδελφοί, πατέρες, φίλοι
τους βρίσκονται στα μπουντρούμια του
μοναρχοφασισμού και κινδυνεύουν από
στιγμή σε στιγμή να εξοντωθούν. Τούτοι
οι δημοκρατικοί πολίτες, ήρωες της
πρώτης αντίστασης οι παραπάνω, πρέπει
να σωθούν και μπορούν να σωθούν όταν
κινηθούν δραστήρια οι λαοί κι απαιτήσουν
τη σωτηρία τους.
Το καθήκον του απέναντι στην παγκόσμια
υπόθεση της ειρήνης το κάνει με το
παραπάνω ο ελληνικός λαός. Οι μαχητές
του Δ.Σ. έχουν ανεβάσει τον ηρωισμό τους
σ’ ένα ψηλότερο σκαλοπάτι. Ο αγώνας
τους είναι άμιλλα θανάτου για τα ανώτερα
και ευγενικότερα ανθρώπινα ιδανικά. Η
πάλη τους είναι πάλη ημιθέων.
Και ένας τέτοιος λαός δεν μπορεί παρά να
νικήσει.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΓΑΛΑΝΗ,
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ
(συνομίλησε με την Τασούλα Ζησάκη-Healey)
Κ: Θωμά, όλοι σε γνωρίζουμε, δηλαδή,
γνωρίζουμε την υπέροχη φωνή σου και
το εξαιρετικό ρεπερτόριο σου. Αλλά δεν
γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για σένα…
Θ: Γεννήθηκα το Σεπτέμβριο του 1976
στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στην
Άνω Πόλη, στα Κάστρα. Η μητέρα μου
και η τρία χρόνια μικρότερη αδερφή μου
με την οικογένεια της, ζουν μόνιμα στη
Θεσσαλονίκη… Ο πατέρας μου δυστυχώς
μας άφησε ξαφνικά το 2009. Έχω τελειώσει
γενικό λύκειο και Σχολή Ανθοκομίας
και Κηποτεχνίας χωρίς όμως να έχω
εξασκήσει ποτέ το επάγγελμα… Στο
σχολείο ήμουν σχετικά καλός μαθητής,
όμως με ενδιέφερε περισσότερο να παίζω
ποδόσφαιρο που το αγαπώ το ίδιο όσο και
το τραγούδι (υπήρξα ημιεπαγγελματίας
ποδοσφαιριστής!). Ήμουν επίσης πάρα
πολύ ζωηρός, κυρίως στο δημοτικό και
στο γυμνάσιο, αλλά καθώς έλεγα ποιήματα
σε όλες τις γιορτές και τραγουδούσα με
όλες τις ορχήστρες, οι δάσκαλοι και οι
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καθηγητές μου, πάντα με συμπαθούσαν.
Το τραγούδι μου άρεσε από πολύ μικρή
ηλικία. Θυμάμαι στο σπίτι να παίζει
σχεδόν καθημερινά το κασετόφωνο
διάφορες μουσικές.
Κ: Εκτός από το σχολείο, πότε
τραγούδησες για πρώτη φορά σε κοινό;
Θ: Πρώτη φορά τραγούδησα εκτός
σχολείου σε κάποιο μαγαζί γνωστού του
πατέρα μου στην ηλικία των δεκατριών
χρόνων. Δεν έχω κάνει μουσικές σπουδές
ούτε σε κάποιο όργανο ούτε σε φωνητικό
επίπεδο, είμαι αυτοδίδακτος. Παλιότερα
έπαιζα τύμπανα με νεανικές μπάντες όμως
σχετικά γρήγορα ασχολήθηκα μόνο με το
τραγούδι και το στιχουργικό κομμάτι. Από
το 1994 και μόλις τελείωσα το σχολείο
ξεκίνησα να ασχολούμαι επαγγελματικά
με το τραγούδι με διάφορα σχήματα,
ακουστικά και ηλεκτρικά, κυρίως ροκ με
ελληνικό αλλά και ξένο στίχο, σε διάφορες
μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης, ροκ
μπαρ και υπαίθριες συναυλίες σε όλη την

Ελλάδα και παίζοντας σχεδόν κάθε μέρα
με πάρα πολύ κόσμο. Αυτό ήταν μια πολύ
μεγάλη εμπειρία, δηλαδή υπάρχει μεγάλη
διαφορά μεταξύ του να παίζεις για τους
φίλους σου, με το να παίζεις σε μεγάλους
χώρους με πολυπληθές κοινό.
Κ: Με ποια μουσικά σχήματα έχεις
παίξει στην Ελλάδα;
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Θ: Το 1996 κυκλοφορούμε με το
συγκρότημά μας «Κύνοι και Κόνικλοι»
(το Κύνοι είναι παράφραση του αρχαίου
«κύνες») ένα mini δισκάκι με 5 δικά μας
τραγούδια με ελληνικό στίχο, σε ροκ ύφος
και σε ανεξάρτητη παραγωγή του Παντελή
Δεληγιαννίδη, γνωστού κιθαρίστα από
τη συμμετοχή του στο μουσικό ντουέτο
“Δάμων και Φειδίας” με τον Παύλο
Σιδηρόπουλο και τη συμμετοχή του στο
συγκρότημα Olympians. Οι κριτικές
από περιοδικά της εποχής ήταν πάρα
πολύ καλές και κάναμε συναυλίες σε όλη
την Ελλάδα. Η μουσική που μου άρεσε
περισσότερο στα πρώτα χρόνια της
εφηβείας μου ήταν η κλασσική ροκ με
ξένο στίχο και μπάντες όπως Deep purple, Thin Lizzy, Led Zeppelin. Αργότερα,
κι αφού γνώρισα κυρίως μουσικά αλλά
και προσωπικά το Νίκο Παπάζογλου,
ασχολήθηκα και με την ελληνική
μουσική, τη λαϊκή, τα παραδοσιακά και

τα ρεμπέτικα. Από το 2000 ξεκίνησα να
δουλεύω και σε κάποια νυχτερινά μαγαζιά
σε Θεσσαλονίκη, το 2004 στην Αθήνα
στο “Σταυρό του Νότου”, στην υπόλοιπη
επαρχία και στην Κύπρο με κάποιες
πολύ όμορφες συνεργασίες όπως με τον
αείμνηστο Αντώνη Καλογιάννη, έναν - κατά
τη γνώμη μου - πολύ μεγάλο τραγουδιστή
κι ακόμα μεγαλύτερο άνθρωπο, με τον
συνθέτη Θανάση Πολυκανδρυώτη , με τον
Γιάννη Σαββίδακη. (2004, Θεσσαλονίκη,
ο Θωμάς (1ος δεξιά) με τον Θανάση
Πολυκανδρυώτης)
Μετα από τις συναυλιες σε ολη την Ελλάδα,
επισης, κυκλοφόρησε το 2009 ενα τραγούδι
σε στίχους δικούς μου και μουσική του
φίλου μου Κώστα Τζιαγκούλα, συνεργάτη
του αείμνηστου Γιάννη Σπανού με τίτλο
‘Σαλονίκη, 25 χρόνια μετά’, στο δίσκο
‘Άσε τη σκέψη εδώ’… Με τον Κωστα
ετοιμάζουμε και νέο υλικό που ελπίζουμε
να κυκλοφορήσει σύντομα.

Κ: Πότε ήρθες στην Τσεχία και γιατί;
Θ: Στην Τσεχία ήρθα το Νοέμβριο
του 2016,ύστερα από ένα πολύ γεμάτο
μουσικά καλοκαίρι, εντελώς τυχαία και
λίγο “τυχοδιωκτικά” θα μπορούσα να πω,
καθώς δεν είχα καμία απολύτως επαφή
με τη χώρα πριν, για την κοπέλα μου που
έχει ελληνική και τσέχικη καταγωγή. Η
Πράγα μου άρεσε από την πρώτη στιγμή
που βρέθηκα εδώ κι ένιωσα πολύ άνετα
από την πρώτη στιγμή. Η πόλη είναι
πανέμορφη και την ερωτεύεσαι αμέσως.
Γρήγορα βρήκα δουλειά στην εστίαση
σαν μάγειρας και σιγά σιγά άρχισαν και
κάποιες μουσικές συνεργασίες.
Κ: Εμείς σε γνωρίσαμε από τη
συνεργασία σου με τον Νίκο Πανάτση.
Πότε ξεκίνησες αυτή τη συνεργασία;
Θ: Από το 2018 έχουμε ένα μουσικό τρίο
με τον Νίκο Πανάτση στο μπουζούκι
και τον Θωμά Opata στην κιθάρα και
παίζουμε ελληνική μουσική με ρεπερτόριο
που κυμαίνεται από το ελαφρύ λαϊκό έως
το δημοτικό και το ρεμπέτικο σε διάφορες
εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής
Κοινότητας στην Πράγα, σε κάποια
ελληνικά εστιατόρια αλλά και σε μαγαζιά
και εκδηλώσεις εκτός Πράγας. Επίσης
συμμετέχουμε και οι τρεις στην ελληνική
ορχήστρα “Ακρόπολις” μια ορχήστρα με
μεγάλη ιστορία στην Πράγα. Οι άνθρωποι
στις εκδηλώσεις που παίζουμε, έχουν
ανάγκη να ακούσουν ελληνική μουσική, να
χορέψουν με τα ελληνικά τραγούδια και να
διασκεδάσουν με ήχους που τους θυμίζουν
την Ελλάδα κι αυτό με κάνει πάρα πολύ
χαρούμενο. Είχαμε μία εμφάνιση στο
ποταμόπλοιο Poseidon (και η τελευταία

Το χειροποίητο κόμικς εξώφυλλο του δίσκου της μπάντας με την Καμάρα της Θεσσαλονίκης στο δεξί μέρος…
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μας ήταν στο Porta Bohemia) στο Ústí
nad Labem μια πολύ όμορφη εμπειρία, με
ωραίους ανθρώπους σε ένα πολύ όμορφο
ταξίδι 4 ωρών στο ποτάμι. Δυστυχώς λόγω
της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο μας
έλειψαν αφάνταστα όλα αυτά τα όμορφα
μουσικά ταξίδια. Η αλήθεια είναι ότι
περιμέναμε να παίξουμε με αγωνία καθώς
το να κάνουμε μόνο κάποιες πρόβες απλά
για συντήρηση χωρίς να έχουμε κάπου
να παίξουμε, μας ρίχνει λίγο ψυχολογικά.
Εύχομαι κι ελπίζω όλα να αλλάξουν
σύντομα και να μπορούμε να χαρούμε
ξανά αυτές τις όμορφες μουσικές στιγμές.
2019, εστιατόριο Όλυμπος, Πράγα
ο Θωμάς με την Έλλη Αλωνεύτου
τραγουδούν στον εορτασμό της επετείου
της 25ης Μαρτίου της ΕΚ Πράγας
Μέχρι τότε έστω και περιορισμένα,
απολαμβάνω τις βόλτες στα μεγάλα και
υπέροχα πάρκα στην πόλη, τις εξορμήσεις
με φίλους στα δάση για μανιτάρια,
τις βόλτες στην εξοχή, παρακολουθώ
ποδόσφαιρο, τσέχικο και ελληνικό και
κυρίως την μεγάλη μου αγάπη τον ΠΑΟΚ
και προσπαθώ κι εγώ όπως και όλος ο
κόσμος να ξεπεράσω όσο το δυνατόν
ψυχολογικά ανώδυνα όλη αυτή την

δύσκολη κατάσταση της πανδημίας.
Κ: Πολύ ενδιαφέρουσα και η δική σου
‘ιστορία’. Ξέρω ότι διαβάζεις το περιοδικό
μας και θα ήθελα μια ευχή για τους
αναγνώστες μας…
Θ: Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες
του “Καλημέρα” αλλά και γενικότερα

στους Έλληνες που ζουν στην Τσεχία, να
είναι υγιείς, να περνούν όμορφα με τις
οικογένειες τους κι ελπίζω να τα πούμε
σύντομα κι από κοντά σε μια μουσική μας
συνάντηση!!!

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, MDDR.
Η MAGIC ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
(Συνομίλησε η Τασούλα Ζησάκη-Healey)
Η πιο ευτυχισμένη μέρα για μένα και
για τον άνδρα μου ήταν όταν μετά από
παράπονο στον φίλο Χάρη Παπαϊωάννου
ότι δεν μπορώ να βρω οδοντίατρο λόγω
του ότι οι οδοντίατροι δεν παίρνουν
καινούργιους πελάτες (λόγω Κόβιντ),
ο Χάρης μου έδωσε την κάρτα της
Ναταλίας. Τηλεφώνησα στο Magic Smile
και αμέσως το πρόβλημά μας λύθηκε.
Ραντεβού!!! Ακόμα πιο ευτυχισμένοι
ήμασταν όταν μπήκαμε στο οδοντιατρείο
της Ναταλίας αφού είχαμε ήδη περάσει
από τον ‘καθαρισμό’. Ποιος θα το
περίμενε ότι θα μπορούσε να συνεννοηθεί
σ’ ένα ιατρείο στην Πράγα στα ελληνικά
και αγγλικά. Μετά από το δεύτερο
ραντεβού διαπιστώσαμε ότι το Magic
Smile είναι πραγματικά magic, μαγικό,
με οδοντίατρους που σε καλωσορίζουν με
χαμόγελο και μεγάλη προσοχή. Με λίγα
λόγια, η Ναταλία μας έκανε να θέλουμε
να επισκεφτούμε το οδοντιατρείο χωρίς
φόβο διότι οι περισσότεροι από μας μόνο
η σκέψη για ένα τέτοιο ‘ραντεβού’, μας πιάνει φόβος και τρόμος… Δεν είναι έτσι στο Magic Smile και προπαντός με την πάντα
χαμογελαστή Ναταλία. Κι έτσι αποφάσισα να σας τη γνωρίσω…
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Τ: Ναταλία, είσαι Ελληνίδα και
εργάζεσαι εδώ στην Πράγα. Πες μας
κάτι για τον εαυτός σου…
Ν: Γεννήθηκα στη Δράμα το 1993. Αν
και η καταγωγή µου είναι από Αθήνα από
τον πάτερα µου και Θεσσαλονίκη από
τη μητέρα µου. Με την οικογένειά µου
μείναμε για κάποια χρόνια στη Θάσο
και την Καβάλα και στην ηλικία των 8
μετακομίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Στα
18 µου, αποφάσισα να έρθω στην Τσεχία
για να σπουδάσω Οδοντιατρική στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, ολοκλήρωσα
τις σπουδές µου το 2016 και από τότε
εργάζομαι. Φέτος, δέκα χρόνια μετά
έχοντας στο πλευρό µου το σύζυγο
µου αλλά και την ενός έτους κόρη µας
αποφάσισα να ειδικευτώ στον τομέα της
προσθετικής οδοντιατρικής παίρνοντας
μέρος στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Σιένα
στην Ιταλία.
Τ: Πώς αποφάσισες να σπουδάσεις
οδοντιατρική;
Ν: Πάντα ήθελα να ασκώ ένα επάγγελμα
στο οποίο θα είμαι ανεξάρτητη και θα
μπορώ
συνεχώς να εξελίσσομαι. Η
οδοντιατρική ήταν ένα επάγγελμα που
µε ενδιέφερε από μικρή παρότι δεν είχα
κάποιον μέσα στην οικογένειά µου που να
το ασκεί.
Τ: Και διάλεξες να σπουδάσεις στην
Τσεχία. Πες μας για τις πρώτες σου
εμπειρίες ως φοιτήτρια στην Τσεχία,
τις πρώτες εντυπώσεις σου όταν
πρωτοήρθες…
Ν: Μετά από έρευνα του πατέρα µου,
μέσω του CMS Agency ( Βασιλης
Τζιγκουνάκης,
vtzigkounakis@yahoo.
com και το τηλ: +420 602120189) που
εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια της Τσεχίας
στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του
Καρόλου ήταν η επιλογή µας για να κάνω
το όνειρό µου πραγματικότητα. Κι έτσι,
στην Τσεχία ήρθα το Σεπτέμβρη του 2011
και µε την έναρξη της πανεπιστημιακής
µου ζωής μένοντας στην πόλη του Πίλζεν,
γνώρισα σπουδαστές από διάφορες πόλεις
του κόσμου κι έκανα νέες παρέες. Αυτό
που µου έκανε περισσότερο εντύπωση
ήταν η οργάνωση της χώρας σε όλους τους
τομείς, καθώς και η φυσική της ομορφιά
όλες τις εποχές του χρόνου.
Τ: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες
που αντιμετώπισες αρχικά;
Ν: Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα
κυρίως στην αρχή των σπουδών µου ήταν
ο όγκος του διαβάσματος, καθώς και η
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αυστηρότητα του πανεπιστημίου όσον
αφορά το εξεταστικό σύστημα. Αυτό όμως
µε έκανε να αποκτήσω συστηματικότητα
και συνέπεια στο διάβασμά µου και έτσι
ολοκλήρωσα τις σπουδές µου µε επιτυχία
και αριστεία.
Τ: Ξεκίνησες να εργάζεσαι κι έτσι έμεινες
στην Τσεχία. Γιατί δεν επέστρεψες στην
Ελλάδα;
Ν: Το 2016 μετά την αποφοίτησή
µου ξεκίνησα να εργάζομαι στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πίλζεν
και το 2019 αποφάσισα να συνεχίσω
στον ιδιωτικό τομέα στην Πράγα. Ο
λόγος που παρέμεινα στην Τσεχία ήταν
επειδή µου δόθηκε η ευκαιρία μέσα
από το Πανεπιστήμιο να εργαστώ στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πίλζεν,
το οποίο θα µου έδινε πολύ μεγαλύτερη
εμπειρία από το να επιστρέψω στην
Ελλάδα και να εργαστώ ως βοηθός σε
κάποιο ιδιωτικό ιατρείο.
Τ: Η καθημερινή φροντίδα των δοντιών
μας είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε,
αλλά πολλές φορές δεν κάνουμε αυτό
που μας συνιστάνε οι οδοντίατροι. Τι
συμβουλές θα μπορούσες να δώσεις
στους αναγνώστες μας;
Ν: Ξεκινώντας από τα βασικά, η καθημερινή
φροντίδα των δοντιών περιλαμβάνει:
πρωινό και βραδινό βούρτσισμα δοντιών
µε μαλακή οδοντόβουρτσα, χωρίς να
παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η επιλογή
της οδοντόκρεμας. Όπως και καθημερινή
χρήση μεσοδόντιας οδοντόβουρτσας και
νήματος. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη
σημαντικότητα του προληπτικού ελέγχου
και της αποτρύγωσης (καθαρισμού)
δύο φορές το χρόνο, καθώς είναι η
αποτελεσματικότερη
φροντίδα
της
στοματικής υγιεινής αλλά και η πιο
οικονομική.
Τ: Μας εντυπωσίασε πάρα πολύ η
στοματολογική κλινική σας. Από την
πρώτη στιγμή που μπαίνει κανείς, το
καλωσόρισμα στη ρεσεψιόν (κι αν είσαι
ξένος, γίνεται στα αγγλικά), τη βοήθεια
που σου δίνουν για να ολοκληρώσεις τα
διάφορα χαρτιά, τη χρήση υπολογιστών,
κ.λπ. Πες μας τι υπηρεσίες προσφέρει
το Magic Smile (Karlovy Namesti 15,
Praha, www.magicsmile.cz, tel:+420
77710795,
info@magicsmile.cz).
Εκτός από τσεχικά, σε τι άλλες γλώσσες
μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει;
Ν: Η Magic Smile Clinic παρέχει υπηρεσίες
στη γενική οδοντιατρική, αισθητική

οδοντιατρική, ενδοδοντία µε μικροσκόπιο,
προσθετική µε τη χρήση της νέας
τεχνολογίας του scanning and 3D Printing, εµφυτευµατολογία, περιοδοντολογία,
καθώς και αισθητική προσώπου. Οι
γλώσσες µε τις οποίες κάποιος μπορεί
να συνεννοηθεί στην κλινική µας είναι τα
Τσέχικα, Αγγλικά, Ελληνικά, Ρωσικά,
Κινέζικα, Ταιλανδέζικα.
T: Δεν ξέρω εάν έχεις χρόνο για διάφορα
χόμπι, αλλά πες μου πώς περνάς τις
ελεύθερες σου ώρες;
Ν: Τις ελεύθερες µου ώρες τις αφιερώνω
στην οικογένειά µου ταξιδεύοντας σε
διάφορα μέρη µε κάθε ευκαιρία, σε
εξόδους µε φίλους όπως επίσης και στη
γυμναστική που µου αρέσει.
Τ: Είσαι αρκετά χρόνια τώρα στην
Τσεχία. Σου λείπει η Θεσσαλονίκης, η
Ελλάδα; Σκοπεύεις να επιστρέψεις στην
Ελλάδα; Χρειάζονται οδοντίατρους
στην Ελλάδα και γενικά ποια είναι η
κατάσταση του κλάδου σου στην Ελλάδα;
Ν: Από τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα
µου λείπουν κυρίως η οικογένεια και οι
φίλοι µου. Όπως επίσης και οι υπέροχες
παράλιες που φροντίζω όμως να
επισκέπτομαι κάθε καλοκαίρι. Η κρίση
στην Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται σε
όλους τους τομείς επηρεάζοντας φυσικά
και το δικό µας κλάδο. Στην Τσεχία η
ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία είναι
ραγδαία µε αποτέλεσμα να υπάρχουν
περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητα
εξέλιξης.
Τ: Έχω μία περιέργεια. Δεν έτυχε να σε
δούμε στις εκδηλώσεις της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας. Δεν γνωρίζω εάν
οι Έλληνες που εργάζονται στην Τσεχία
και ειδικά στην Πράγα γνωρίζουν
ότι υπάρχει αυτή η Κοινότητα. Είναι
ελάχιστοι αυτοί που έρχονται κοντά μας
και δραστηριοποιούνται στο χορευτικό
συγκρότημά μας, στη χορωδία, που
έρχονται στα μαθήματα τσεχικής
γλώσσας που προσφέρει η Κοινότητα…
Μήπως εσύ γνωρίζεις τις αιτίες;
Ν: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα
αγνοούσα κι εγώ την ύπαρξη της Ελληνικής
Κοινότητας εδώ, κι αυτός ήταν ο λόγος
που δεν είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ σε
κάποια της εκδήλωση. Πιστεύω πως καλό
θα ήταν να ενημερωθούν περισσότερο οι
Έλληνες που ζουν και εργάζονται εδώ για
τη δράση και τις εκδηλώσεις της ώστε
να τη βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και να
εξελιχθεί.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Τ: Με αυτή την ευκαιρία θα μπορέσω
να δημοσιεύσω κι εγώ πώς μπορεί
κάποιος να ξέρει ότι υπάρχει η Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας, ότι υπάρχει η
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχία με Ελληνικές Κοινότητες
στις πόλεις Μπρνο, Οστράβα, Κρνοβ,
Σούμπερκ, Τρίνετς, Γιάβορνικ, Γέσενικ.
Πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς
στο διαδίκτυο για κάθε Κοινότητα. Για
την Ελληνική Κοινότητα Πράγας στο
facebook Ελληνική-Κοινότητα-στηνΠράγα, στον ιστότοπο www.ropraha.
eu όπου δημοσιεύουμε και το περιοδικό
«Καλημέρα» ονλάιν (για τα ελληνικά,
ένα κλικ στην ελληνική σημαία), το
περιοδικό θα το βρει σχεδόν σε όλα

τα ελληνικά εστιατόρια στην Πράγα,
στην Πρεσβεία της Ελλάδας, στην
έδρα της Κοινότητας, Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2, 3ος
όροφος, αρ. 406/407.
Θα ήθελα να κλείσουμε την συνομιλία
μας με ένα δικό σου μήνυμα για τους
Έλληνες στην Τσεχία…
Ν: Η Τσεχία είναι μια πανέμορφη χώρα
παρόλο που σαν άνθρωποι διαφέρουμε
στη νοοτροπία µε τους Τσέχους. Ας
πάρουμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία αυτού
του λαού, κι ας προσθέσουμε κι εμείς από
την πλευρά µας ζώντας εδώ λίγη από την
ελληνική µας κουλτούρα και το ελληνικό
πνεύμα, βοηθώντας τη να γίνει ακόμα
ομορφότερη και οι ζωές µας καλύτερες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΣΑΝΥ ΚΑΙ ΣΒΑΤΟΜΠΟΡΖΙΤΣΕ
Στην Τσεχοσλοβακία οι σταθμοί υποδοχής
για τους ενήλικους έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες
ήταν
τρεις
στρατώνες
διαμορφωμένοι ειδικά για να υποδεχτούν
τις αποστολές το 1949 και αρχές του
1950 ενηλίκων, υπερήλικων, τραυματιών
πολέμου, αναπήρων πολέμου, βαριά
αρρώστων και παιδιών. Αυτοί οι σταθμοί
ήταν στο Μίκουλοβ (βλ. τεύχος 4/2021),
το Λέσανυ και στο Σβατομπόρζιτσε. Τα
παιδιά που ήρθαν μαζί με τους ενηλίκους
στάλθηκαν στους παιδικούς σταθμούς, οι
οποίοι λειτουργούσαν ήδη από το 1948.
Οι στρατώνες αυτοί ιδρύθηκαν γύρω στο
1920 και ανήκαν στον τσεχοσλοβάκικο
στρατό. Στη διάρκεια του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί τους
μετατρέπουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
για ανυπάκουους στρατιώτες του Βέρμαχτ,
αργότερα για Εβραίους, Ρομά μέχρι την
απελευθέρωσή τους από τον Κόκκινο
Στρατό την άνοιξη του 1945. Οι στρατώνες
ξαναπερνάν στα χέρια του Υπουργείου
Άμυνας της Τσεχοσλοβακίας. Από το 1948
οι χώροι των στρατώνων μετατρέπονται με
τον κατάλληλο εξοπλισμό και νοσοκομεία
σε Κέντρα Υποδοχής για τους έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά
όπου τους παρασχέθηκε μετά από την
απολύμανση, η πρώτη ιατρική περίθαλψη,
ιατρικές εξετάσεις, εφοδιασμό με ρουχισμό
και υποδήματα. Μετά από μερικούς μήνες
ανάπαυσης, οι ενήλικοι ικανοί για εργασία
στάλθηκαν αρχικά στις τρεις επαρχίες
όπου υπήρχε στέγαση και εργασία. Αυτές
ήταν οι Ζάμπερκ, Γέσενικ και Κρνοβ.
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Αργότερα, όταν αποφασίστηκε οι Έλληνες
πολιτικοί πρόσφυγες να εργαστούν και στη
βαριά βιομηχανία, πολλοί φύγανε και στις
πόλεις Οστράβα και Μπρνο. Οι άρρωστοι,
τραυματίες στάλθηκαν στα νοσοκομεία της
Πράγας και Μπένεσοβ ενώ οι φυματικοί
στα σανατόρια Πράγας, Κύγιεβ, Λιτβίνοβ
στην Τσεχία και Πρέσοβ στην Σλοβακία.
Οι ανάπηροι και βαριά τραυματίες
στάλθηκαν για αποθεραπεία στο Πιέστανυ
της Σλοβακίας.
Τα Κέντρα Υποδοχής υποδέχτηκαν
τους Έλληνες του Εμφυλίου Πολέμου
σε τέσσερες αποστολές, δύο από το
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας, μία από
τη Σκόδρα και το Ελμπασάν της Αλβανίας
και μία από τη Βουλγαρία.
Λέσανυ – Κέντρο Υποδοχής
Το Λέσανυ (Lešany) όπως και το
Μίκουλοβ είναι κι αυτό συνδεδεμένο με
την ιστορία της πολιτικής προσφυγιάς
στην Τσεχοσλοβακία. Ένα από τα
κτίρια, σήμερα Στρατιωτικό Τεχνικό
Μουσείο, μέρος του Στρατιωτικού
Ιστορικού Ινστιτούτου της Πράγας, έχει
ενδιαφέρουσα ιστορία. Το κτίριο βρίσκεται
40 χιλιόμετρα νότια της Πράγας, στην
αριστερή πλευρά του ποταμού Σάζαβα,
κοντά στο χωριό Λέσανυ.
Από το 1943 ως το 1945 το Λέσανυ
χρησιμοποιήθηκε
ως
στρατόπεδο
συγκέντρωσης από τους Γερμανούς, ως
πειθαρχικό στρατόπεδο για τα τιμωρημένα
μέλη των όπλων των SS. Μετά το τέλος
του πολέμου, το Lešany λειτούργησε για
αρκετούς μήνες ως στρατόπεδο κράτησης

για μέλη των όπλων της Βέρμαχτ και
των SS, περίπου 15.000 Γερμανούς. Στο
πλαίσιο της μεταπολεμικής εκδίωξη
των Σουδητών, μεταμορφώθηκε σε
στρατόπεδο εγκλεισμού το φθινόπωρο
του 1945 πριν από την απέλασή τους στη
Γερμανία.
Από τις 30 Αυγούστου και μέχρι τις
5 Νοεμβρίου 1949 εδώ στο Λέσανυ,
στις ξύλινες παράγκες ήρθανε τρεις
αποστολές ελλήνων πολιτικών προσφύγων,
δύο αποστολές από το Μπούλκες της
Γιουγκοσλαβίας και μία από τη Σκόδρα
και το Ελμπασάν της Αλβανίας. Συνολικά,
ο καταυλισμός του Λέσανυ φιλοξένησε
4.404 άτομα, από τα οποία 953 παιδιά.
(Στοιχεία από το Λ. Παπαδόπουλου,
Πράγα 1999. Κι εδώ οι στατιστικές
έχουν πρόβλημα: Βλέπουμε διαφορετικές
ημερομηνίες όπως στα αρχεία έτσι και στις
αφηγήσεις των ατόμων που ήταν μέρος
αυτών των αποστολών.). Αργότερα, στις 28
Ιανουαρίου 1950, φτάνουν δύο αποστολές
από τη Βουλγαρία με 444 άτομα.
Η πρώτη αποστολή ηλικιωμένων
ελλήνων προσφύγων από το Μπούλκες
της Γιουγκοσλαβίας έφτασε στις ξύλινες
παράγκες του Λέσανυ στις 30 Αυγούστου
1949. Αποτελούνταν από 1.401 άτομα από
τους οποίους 475 ήταν παιδιά. Από τους
340 άνδρες 140 ήταν βαριά τραυματίες,
χωρίς χέρια και πόδια. Αυτοί στάλθηκαν σε
νοσοκομεία για περίθαλψη. (βλ. Ανθούλα
Μπότου, Μίλαν Κονέτσνυ, Πράγα 2005).
Η δεύτερη μεγάλη αποστολή από το
Μπούλκες έφτασε στις 2 Σεπτεμβρίου 1949.
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Το ένα μέρος από αυτή την αποστολή,
1.200 με 144 παιδιά καταυλίστηκε στο
Λέσανυ και το άλλο μέρος από 1.172
άτομα με 77 παιδιά στο σταθμό υποδοχής
του Μίκουλοβ. Σύμφωνα με Α. Μπότου,
Μίλαν Κονέτσνυ, Πράγα 2005 – με αυτή
την αποστολή έφτασαν 547 άνδρες, 509
γυναίκες, 29 παιδιά μέχρι 6 ετών και 115
παιδιά μέχρι 14 ετών.)
Οι αποστολές αυτές είχαν πολλούς
τραυματίες πολέμου, μαχητές και
μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας,
που
νοσηλεύονταν
στα
νοσοκομεία της Γιουγκοσλαβίας. Τους
βαριά αρρώστους τους στέλνανε στα
νοσοκομεία της Μπρατισλάβας μόλις
τα τραίνα μπαίνανε στο έδαφος της
Τσεχοσλοβακίας.
Στο Λέσανυ έγινε και η καθιερωμένη
περίθαλψη: κλιβανισμός, γενικές ιατρικές
εξετάσεις, εφοδιασμός με ρουχισμό και
υποδήματα, λίγη ανάπαυση.
Στις 5 Νοεμβρίου 1949 φτάνει και η τρίτη
αποστολή στο Λέσανυ με 1.803 άτομα,
από τα οποία 401 παιδιά. Σε αντίθεση με
τις προηγούμενες δύο αποστολές αυτή η
αποστολή ήρθε από τους καταυλισμούς
της Σκόδρας και Ελμπασάν της Αλβανίας
και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση,
εξουθενωμένοι σωματικά και ψυχικά
από τις ταλαιπωρίες και κακουχίες του
πολέμου.
Η τέταρτη αποστολή, σύνολο 444 άτομα
φτάνει στο Λέσανυ στις 28 Ιανουαρίου
1950 από την Βουλγαρία, κυρίως άτομα
που είχαν διαφύγει στη Βουλγαρία από την
Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και
από τη Θράκη (οι περισσότεροι μαχητές
και μαχήτριες της 7ης Μεραρχίας του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας).
Τι θυμούνται για το Λέσανυ:
Η
Σαββατιανής
ΣταματάκηNeumannova ήρθε με την 4η Αποστολή,
τραυματίες, αρρώστους, υπερήλικούς
(1.839 άτομα μαζί με τα παιδιά) στο
σταθμό υποδοχής Λέσανυ στις 5.11.1949.
Η οικογένεια του Σταμάτη και της
Γραμματώ Σταματάκη είχανε 4 παιδιά
στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, την
Κωνσταντίνα, σκοτώθηκε, τον Σίμο (και
η γυναίκα του Νεραντζούλα, σκοτώθηκαν
και οι δύο, την Χρονιά, σκοτώθηκε και
τη Χρυσό, τραυματίστηκε βαριά και
πέρασε μαζί με τα τμήματα του ΔΣΕ στην
Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης.
«Το 1949 ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα με
την Ελλάδα και είχαμε περισσότερα
θύματα. Τώρα είχαμε από την μία πλευρά
τους Έλληνες χαφιέδες και από την άλλη
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τους Σέρβους. Βλέπαμε σιγά-σιγά και
το Μπούλκες να αδειάζει. Ο κόσμος
ήθελε να φύγει από την Γιουγκοσλαβία.
Οργανώθηκαν αποστολές και με τραίνα
φεύγαμε. Πρώτα, έστειλαν τα μωρά από
τους παιδικούς σταθμούς του Μπούλκες,
μετά ακολούθησαν οι ανάπηροι και οι
γέροι και στο τέλος οι νέοι και οι γεροί.
Εμένα, με τη βοήθεια του φαρμακοποιού
Αθάνατου, από το χωριό μας, με στείλανε
στην αποστολή με τους αρρώστους. Κι
έτσι μπήκαμε στο τραίνο και φτάσαμε
στην Ουγγαρία. Εκεί ήρθαν οι Ουγγαρέζοι
και μας έφεραν σαλάμι και ψωμί. Τελικά
φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία, στο Λέσανυ
κοντά στην Πράγα. Ο τσεχοσλοβάκικος
λαός άνοιξε την αγκαλιά του και μας
φιλοξένησε με πολλή αγάπη και στοργή.
Γρήγορα γνωρίσαμε την καλοσύνη τους
και τον πόνο που αισθάνονταν για μας. Κι
εδώ τελειώνει ακόμα μία ταλαιπωρία. Εγώ
είχα την αγωνία για το τι θα γινότανε στο
μέλλον.
Ξεκινάει μια νέα ζωή…

δίχως χέρι, αόμματους, πάντα έλεγα μέσα
μου ας ζούσαν τα αδελφάκια μου κι ας
ήταν ανάπηροι κι αυτοί, μόνο να ζούσαν.
(Φώτο 1949, Χλούμετς ναντ Τσιντλινόου:
Η Σταματία με τον πατέρα της Σταμάτη)
(2η φώτο με τα παιδάκια Βαγγελιώ
Σταματάκη του Σίμου, τον Αποστόλη
Παπαδάκη του Θανάση, η Σαββατιανή
Σταματάκη (1η αριστερά) και η Αργυρώ )
Εκεί στην Όρνιτσε αντάμωσα με τους
γονείς μου. Κάποιος που είχε διαβάσει

Το πρωί, ακόμα στο Λέσανυ μας είπαν ότι
θα μας στείλουν στο Όρνιτσε στα Ορλίτσκε

Χόρι (βουνά στην Τσεχοσλοβακία).
Εγώ, χωρίς καμία καθυστέρηση έγραψα
με κιμωλία πάνω σ’ ένα τηλεγραφόξυλο
που μας πάνε και αυτοί που είναι από
την Κλέστινα της Φλώρινας να έρθουν
να μας βρουν εκεί. Και το κόλπο έπιασε
διότι αργότερα ήρθαν και μας βρήκαν
οι χωριανοί μας. Ήρθε και με βρήκε η
Μούτου, η Δήμητρα Ρασκάκη. Τη ρώτησα
για τα αδέλφια μου και έμαθα για το χαμό
τους. Έκλαιγα, γιατί αυτή να γλυτώσει
και οι δικοί μου να χαθούν. Τότε πόνεσα
πάρα πολύ. Όταν αργότερα έβλεπα τους
ανάπηρους, ο ένας δίχως πόδι, ο άλλος

τη διεύθυνση στο τηλεγραφόξυλο τα
γραφόμενά μου, τους είπε και έτσι οι γονείς
μου ζήτησαν να έρθουν στην Όρνιτσε με
την ελπίδα ότι θα βρουν κάποιο από τα
παιδιά τους. Και βρήκαν μόνο εμένα.
Ήταν φθινόπωρο και οι Τσέχοι μάζευαν τις
πατάτες από τα χωράφια. Πήγαμε κι εμείς
οι νέοι να βοηθήσουμε τα ντόπια παιδιά.
Δεν καταλάβαιναν γιατί ήμασταν ντυμένες
με καλοκαιρινά φουστάνια και γελούσαν.
Τι να φορούσαμε αφού άλλα ρούχα δεν
είχαμε. Αργότερα το κράτος μας έδωσε
από ένα παλτό στους μεγάλους και από
ενάμιση χιλιάρικο (κορώνες) το άτομο.
Εκεί περάσαμε τον καινούργιο χρόνο
του 1950, δηλαδή δύο μήνες μετά τον
ερχομό μας. Μετά όποιος ήθελε δουλειά,
του δίνανε κι έτσι σιγά-σιγά ο κόσμος
μας τακτοποιήθηκε. Τα μικρά παιδιά τα
έστειλαν στους παιδικούς σταθμούς, τους
μεγάλους και τους γερούς στα εργοστάσια,
ενώ τους ανάπηρους και τους γέρους στο
γηροκομείο του Τέχονιν. Στο Τέχονιν,
αργότερα βρήκα και τη γιαγιά Βαΐτσα,
που μας προστάτευε εμάς τα 12 παιδιά
από το Μπούφι μέχρι να φτάσουμε στο
Μπούλκες. Πήγαινα συχνά να την δω.
Η ζωή μας άρχισε να κυλά ομαλά».
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(Σαββατιανή
Σταματάκη-Neumanova
«Αφιερωμένο στα παιδιά μου Νίκο και
Bodja», Χειρόγραφο, επιμέλεια Τασούλα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ζησάκη-Healey).
Σύμφωνα με την κατάσταση ονομάτων
των πολιτικών προσφύγων που αφήσανε

την τελευταία τους πνοή στο Λέσανυ και
σε νοσοκομεία κοντά στο Λέσανυ και στην
Πράγα:

Καρανίκου Αναστασία, γεν. 1920, πέθανε 6.1.1950, Λέσανυ
Κασιάραν Απόστολος, γεν. 1909, πέθανε 26.11.1949, Λέσανυ
Ματούλης Γιάννης, γεν. 1874, πέθανε 1.12.1949, Λέσανυ
Μπρούφας Βασίλης, γεν. 1864, πέθανε 24.12.1949, Λέσανυ
Στεργιοπούλου Πολυξένη, γεν. 1914, πέθανε 31.12.1949, Λέσανυ
Σώμου Κωστέα, γεν. 1904, πέθανε 6.11.1949, Μπένεσοβ
Βέργου Μαρία, γεν. 1947, πέθανε 7.11.1949, στην Πράγα
Λαζαρίδης Κοσμάς, γεν. 1884, πέθανε 24.10.1949, Πράγα
Σμαράγκιος Αντώνης, 1883, πέθανε 3.12.1949, Πράγα
Στόφος Γεώργιος, γεν. 1867, πέθανε 6.11.1949, Πράγα

ΣΒΑΤΟΜΠΟΡΖΙΤΣΕ (SVATOBOŘICE), ΚΥΓΙΟΒ (KYJOV) – ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Οι φωτογραφίες είναι του Palickap από το διαδίκτυο. Βλέπουμε ότι η τελευταία σειρά αναφέρεται στους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες, »Δημοκρατικοί Έλληνες 1949-1950«, στα τσέχικα. Εγκαινιάστηκε το 2017 ως μνημείο και μουσείο.)

Ο στρατώνας του Σβατομπόρζιτσε
χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου για την εγκατάσταση
προσφύγων από τη Γαλικία. Αργότερα,
στη δεκαετία του 1920, ο στρατώνας αυτός
χρησίμευσε ως αναρρωτήριο και καραντίνα
για τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 17
Σεπτεμβρίου 1942, μεταμορφώθηκε σε
γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης με
την κωδική ονομασία “Polaris-Centrum”
των SS για αλλοδαπούς κυρίως Εβραίους
τσεχικής και γερμανικής καταγωγής από
την Τσεχοσλοβακία και Ρομά. Μέχρι
την απελευθέρωση του στρατοπέδου από
τον Κόκκινο Στρατό στις 12 Απριλίου
1945, συνολικά 3.500 πέρασαν από
το στρατόπεδο του Σβατομπόρζιτσε.
Το 1949 και 1950 ο χώρος αυτός
διαμορφώθηκε ως χώρος υποδοχής για
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τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του
εμφυλίου πολέμου. Στο σιδηροδρομικό
σταθμό (βλ. φώτο), έφτασε και η πρώτη

αποστολή ενηλίκων με 599 άτομα (482
άνδρες, 116 γυναίκες, 1 παιδί μέχρι 6 ετών
και 67 άτομα στάλθηκαν για περίθαλψη
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σε διάφορα νοσοκομεία. Στις 4.12 1949
μείνανε σε αυτό το κέντρο υποδοχής 356
υπερήλικες. (βλ. Ανθούλα Μπότου, Μ.
Κονέτσνυ, Πράγα 2005).
Οι πρώτη Έλληνες, αντάρτες, τραυματίες,
ανάπηροι πολέμου, βαριά άρρωστοι και
γέροι, στο σύνολο 599 άτομα, φτάσανε στο
Σβατομπόρζιτσε από το Μπούλκες στις 10
Σεπτεμβρίου 1949. Κι εδώ ακολούθησε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

η καθιερωμένη περίθαλψη, κλιβανισμός,
γενικές ιατρικές εξετάσεις, εφοδιασμός
με ρουχισμό και υποδήματα, ανάπαυση
και μετά τακτοποίηση σε διάφορες
περιοχές για διαμονή και εργασία. Έτσι,
στο Σβατομπόρζιτσε μείνανε 305 άτομα
υπερήλικοι μαζί με 141 άτομα συγγενείς
για την εξυπηρέτησή τους (βλ. Λ.
Παπαδόπουλος, Νόστιμον Ήμαρ, Πράγα

1999). Δηλαδή, οι πρώην στρατώνες
μέχρι το 1950, όταν μετακινήθηκαν στο
Μίκουλοβ, χρησίμευσαν ως το πρώτο
γηροκομείο των ελλήνων πολιτικών
προσφύγων.
Στο
Σβατομπόρζιτσε
πεθάνανε τρία άτομα σύμφωνα με τα
στοιχεία από το βιβλίο του Χαρατσίδη et
al. Και οι άλλοι τρεις στο νοσοκομείο στο
Κύγιοβ.

Ταβλαρίδης Κώστας, γεν. 1888, πέθανε στις 6.3.1950, 62 χρονών
Πακοπούλου Ελένη, γεν. 1850, πέθανε στις 7.2.1950, 100 χρονών
Σταμπούλης Μάρκος, γεν. 1948, πέθανε το 1950, στο Κύγιοβ
Χατζήβας Δημήτριος, γεν…., πέθανε στις 27.1.1950, στο Κύγιοβ
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, γεν. 1910, πέθανε 15.5.1950, στο Κίγιοβ
Μιχαηλίδης Δημοσθένης, γεν. 1890, πέθανε 13.4.1950, 60 χρονών

Το Κέντρο Υποδοχής του Σβατομπόρζιτσε, ο οποίος υποδέχτηκε τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες…
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Από το βιβλίο «Οδοιπορικό μνήμης»,
Δημήτριος Κων. Γκόντζιος (Μπανάσης),
Θεσπρωτικό 2001:
«Η είδηση ότι θα φύγουμε προξένησε
μεγάλη χαρά. Από τους τραυματίες όμως
3-4 Σλαβομακεδόνες με επικεφαλής
κάποιον Σέκερη μας δήλωσαν ότι δεν θα
μας ακολουθήσουν και ότι θα πάνε στα
Σκόπια.
(…) Το δικό μας τρένο τραβάει προς τη
Νότια Μοραβία, στο νομό Κίεφ (Κύγιεφ),
στην πόλη Σφάτο-Μπόριτσε. Μας πήγαν
σε κάτι μονώροφα και διώροφα κτίρια. Τα
κτίρια εκείνα ανήκαν σε έναν τσιφλικά που
είχε φύγει με την προέλαση του σοβιετικού
στρατού. Ήταν αρκετά ευρύχωρα και το
νοσοκομείο μας, το προσωπικό και οι
τραυματίες, χωρούσε άνετα σ’ αυτά.

Το μνημείο στο Σβατομπόρζιτσε

Φθάσαμε μεσημέρι. Ήρθε αντιπροσωπεία
από το νομό Κίεφ και μας είπε: «Εδώ θα
μείνετε». Ήταν μέσα Σεπτέμβρη του 1949.
Μας μοίρασαν για φαγητό ξηρά τροφή και
μας είπαν: «Υπεύθυνος για την παραμονή
σας εδώ θα είναι ο σύντροφος Βίρμπικ.
Αύριο θα έλθουν δικοί μας γιατροί να
πάρουν τους τραυματίες και να τους πάνε
στα διάφορα νοσοκομεία, ανάλογα με την
πάθησή τους».
Ο Βίρμπικ, ένας υπέροχος άνθρωπος,
μας έδειξε τα μαγειρεία, που είχαν και
μαγειρικά σκεύη και πιάτα. Έτσι γινόταν
η τροφοδοσία μας, αφού στήσαμε το
μαγειρείο και πάλι με το μπάρμπα Σταύρο
και τους βοηθούς του. Ο Βίρμπικ φρόντιζε
να μη λείπει τίποτα, παρά τις δυσκολίες
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που είχε η τότε νεαρή Λαϊκή Δημοκρατία
της Τσεχοσλοβακίας. Την άλλη μέρα
ήρθαν τέσσερεις Τσέχοι γιατροί και σε μια
αίθουσα εξέτασαν όλους τους τραυματίες.
Όσους είχαν ανάγκη θεραπείας τους
έστειλαν σε άλλα νοσοκομεία. Μείναμε
λίγοι ελαφρά τραυματίες και το προσωπικό
του νοσοκομείου.
Την ίδια μέρα με τους γιατρούς ήρθε από
το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ ο σύντροφος
Πορφυρογένης. Κάθισε όλη σχεδόν
τη μέρα, κάλεσε και τα άλλα μέλη του
γραφείου και ζήτησε όλες τις πληροφορίες
για την περίοδο του νοσοκομείου. Του
τα εκθέσαμε όλα, από την περίοδο που
χάσαμε την επαφή με τον αντιπρόσωπο
του γενικού αρχηγείου «Δάφνη» (Σημ. Κ:
Νίκος Γεωργαλής) στις 15 Μάη 1949. Όλα

Κουτσομάρκος Γιώργος και εσύ θα
είσαι δεύτερος γραμματέας της γενικής
οργάνωσής μας των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων. «Συμφωνώ», του είπα και έτσι
αποχαιρετισθήκαμε.
Αρχές Νοεμβρίου με καλούν στο
Μίκουλοφ. Ήταν ο Πορφυρογένης και
μου καθόρισε ποιος θα πάει στο Ζάμπερκ
επικεφαλής των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων, ποιος θα πάει στο Γέσενικ
(κάποιος Δούκας) και αυτός θα είναι και
δεύτερος γραμματέας του Κουτσομάρκου
που θα έρθει από την Ουγγαρία. «Κι εσύ»,
αποτείνεται σε μένα, «θα πας με πολιτικούς
πρόσφυγες στο Κρνοφ, που είναι νομός με
την περιφέρεια του». Εγώ παραξενεύτηκα,
αφού ο Ρούσος στην Πράγα είχε πει ότι
θα είμαι εγώ 2ος γραμματέας. Μετά

τα σημείωνε. Στο τέλος μας είπε: «Όλα τα
χειριστήκατε καλά. Μάλιστα πολύ καλά».
Μια μέρα του Οκτώβρη με καλούν στην
Πράγα. Με συνόδευσε ο Βίρμπικ και
πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο όπου με περίμενε
κάποιος Μάξιμος, μόνιμος αντιπρόσωπος
του ΚΚΕ. Αφού συστηθήκαμε μου λέει:
«Σε ζητά ο συναγωνιστής Ρούσος» (μέλος
του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ) και
με πήρε σε ένα δωμάτιο. Αφού μου είπε
και ο Ρούσος ότι καλά χειριστήκαμε τα
ζητήματα του νοσοκομείου (σημ. Κ:
στα Σκόπια) πρόσθεσε το εξής: «Τώρα
οι πολιτικοί πρόσφυγες που είναι σε τρία
στρατόπεδα θα πάνε σε διάφορα μέρη,
αλλά θα αποτελέσουν μια οργάνωση. Θα
πάνε στις περιοχές Ζάμπερκ, Γέσενικ
και Κρνοφ. Γενικός γραμματέας θα
έρθει από την Ουγγαρία ο σύντροφος

τη συζήτηση μίλησα χωριστά με τον
Πορφυρογένη και του είπα τι μου είχε
πει ο Ρούσος στην Πράγα. «Αλλάξαμε
γνώμη», μου είπε. Τι είχε συμβεί; Ο
μπάρμπα Γιάννης, δεύτερος γραμματέας
στο γραφείο του νοσοκομείου, με το
Χατζηβασιλείου Θωμά, που τον είχαμε
πάρει στις δύσκολες στιγμές σαν μέλος
γραφείου, είχαν κάνει έκθεση προς τα
μέλη του πολιτικού γραφείου στην οποία
έλεγαν ότι εγώ στο νοσοκομείο είχα δείξει
φιλοτιτοϊκές τάσεις.» (φώτο Το μνημείο
στο Σβατομπόρζιτσε)
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ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΣΙΝΗ
(1928-2021), ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ
Στις 30 Αυγούστου 2021 έφυγε από τη ζωή
η συντρόφισσα Πετρούλα ΚοτοπούλουΠετσίνη. Γεννήθηκε στο χωριό Πευκόφυτο
της
Καστοριάς
σε
επαναστατική
οικογένεια. Όλη η οικογένειά της πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις
γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ και
του ΔΣΕ. Η Πετρούλα στην Κατοχή στα
15 της χρόνια μαζί με άλλους νέους και
νέες, το 1943 γίνεται δραστήριο μέλος της
ΕΠΟΝ υπό την καθοδήγηση του αδερφού
της Λουκά και μαζί με άλλες νέες πλέκουν
γάντια, κάλτσες για τους αντάρτες του
ΕΛΑΣ. Ως υπεύθυνη οικονομικών της
οργάνωσης της ΕΠΟΝ στο χωριό της,
γυρίζανε όλα τα χωριά του Γράμμου για
να μαζεύουν τρόφιμα και βοήθεια για τους
ΕΛΑΣίτες αντάρτες. Με την τρομοκρατία
μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, όπως
και πριν τη Συμφωνία, τα μέλη του ΚΚΕ,
οι οπαδοί και οι δημοκράτες Έλληνες
ήταν κυνηγημένη κι έτσι η Πετρούλα
αναγκάζετε να μπει στην παρανομία και
να κρύβεται ακόμα και σε άλλα χωριά,
στο Βράχο, όπου την έκρυβε η οικογένεια

της Άρτεμης Βακοπούλου-Ορφανίδου. Ως
καταδιωκόμενη, φεύγει μαζί με άλλους για
ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 1945
στην Αλβανία, αλλά επιστρέφει διότι δεν
ήθελε να μείνει στην Αλβανία, ήθελε να
συμμετάσχει στον αγώνα του ΔΣΕ. Στις
αρχές του 1947 παίρνει μέρος σε μία
συγκέντρωση στο χωριό Ανταρτικό όπου

μίλησαν στελέχη του ΔΣΕ και όπου αυτοί
που θέλανε μπορούσαν να καταταχτούν
στο ΔΣΕ. Η Πετρούλα ήταν από τις
πρώτες γυναίκες που καταγράφτηκε αλλά
τελικά έπρεπε να μείνει στο χωριό της στην
παρανομία προσφέροντας στον αγώνα για
μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα από
τα μετόπισθεν ως τραυματιοφορέας και
στον εφοδιασμό των ανταρτών με τρόφιμα
και ότι άλλο χρειαστεί. Από το 1943 και
μέχρι το 1948 η Πετρούλα είναι πάντα
στην παρανομία.
Τα 1948 το χωριό της της αναθέτει να
συνοδέψει τα παιδιά (από 5 έως 12 ετών)
του χωριού της και της περιοχής, από
το Δίλοφο και τα χωριά της περιοχής
Γρεβενών ως ομαδάρχισσα ‘μάνα’ στα
20 της χρόνια το 1948. Στη διάρκεια
του μεγάλου ταξιδιού της ομάδας της
μέχρι την Τσεχοσλοβακία, η Πετρούλα
σαν κλώσα τα φύλαγε και πρόσεχε τα
15 της παιδιά προστατεύοντάς τα από
τις ταλαιπωρίες για να φτάσουν στον
προορισμό τους και να πετύχουν αυτό που
της είχαν ορίσει οι γονείς τους: «Να τα

Η Πετρούλα 1957, 2η από τα αριστερά, δραστήριο μέλος της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς, έπαιρνε μέρος στις χορωδίες και στα χορευτικά
συγκροτήματα. Ο πιο αγαπημένος της χορός ήταν ο τσάμικος.
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επιστρέψεις, είσαι η μάνα τους τώρα… Να
μας τα φέρεις πίσω σπουδαγμένα…». Η
αποστολή αυτή έφτασε στο Μίκουλοφ και
από εκεί η Πετρούλα πήγε στο Ας όπου
ήταν παιδονόμος για τα παιδιά αυτού του
παιδικού σταθμού. Τα παιδιά τα φρόντιζε
μέχρι να ταχτοποιηθούν στους παιδικούς
σταθμούς. Μετά, δυστυχώς, τρία χρόνια
έμεινε ακίνητη στο νοσοκομείο, μέχρι το
1953, όπου δεν σταμάτησε να βοηθάει
στον αγώνα – έπλεκε, κεντούσε διάφορα
για τους πολιτικούς φυλακισμένους στην

Ελλάδα. Το όνειρο της ήταν να σπουδάσει
και η ίδια, να γίνει δασκάλα. Δυστυχώς, δεν
μπόρεσε να σπουδάσει λόγω της ασθένειάς
της.
Συνέχισε, όμως, ως μέλος του ΚΚΕ από
το 1952 να προσφέρει δραστήρια στην
οργάνωση πολιτικών προσφύγων. Το
1990 επαναπατρίσθηκε και αμέσως πήρε
σύνδεση με το Κόμμα της, το ΚΚΕ.
Όταν αναγκαστικά στα βαθιά γεράματα
επέστρεψε στην Τσεχοσλοβακία, στην
κόρη της στην Πράγα, συνέχισε να

προσφέρει στο Κόμμα ως μέλος της
Λέσχης Φίλων και Οπαδών στην Τσεχία
εξηγώντας στους νέους και νέες γιατί
πρέπει να υπερασπίζονται τα ιδεώδη
του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, την
ιδεολογία μας. Μέχρι το τέλος της ζωής
της έμεινε πιστή στο ΚΚΕ και στον αγώνα
για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.
Καλό ταξίδι, συντρόφισσα Πετρούλα

1949, Παιδικός Σταθμός Ας, τα ‘παιδιά της Πετρούλας’ από το Πευκόφυτο, Δίλοφο και από χωριά των Γρεβενών…

Κ: Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία, της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και του
περιοδικού «Καλημέρα» εκφράζουμε
τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην κόρη
της Νατάσα, στα εγγόνια της Θωμά και
Βερόνικα, σε όλους τους οικείους της.
Αιωνία η μνήμη της!
Από τον τόμο «Έπεσαν για τη Ζωή»:
Πεσόντες μαχητές και μαχήτριες του
ΔΣΕ από την οικογένεια και τους
συγγενείς της Πετρούλας. Η οικογένειά
της είχε το επώνυμο Κοτόπουλος, ή
Νίκα ή Νίκου.
Κοτόπουλος Αργύρης του Δημήτρη
και της Βάγιας. Γεννήθηκε το 1925στο
Πευκόφυτο Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από
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τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού
ΕΛΑΣ. Στις 3-3-1947 κατατάχτηκε στο
ΔΣΕ, στο Αρχηγείο Βοΐου-Γράμμου.
Σκοτώθηκε στις 14 Νοέμβρη 1947 στο
Κυπαρίσσι Γρεβενών. (Ο αγαπημένος
αδερφός της Πετρούλας.)
Κοτόπουλος ή Νίκα (Νίκου) Δημήτρης
του Λάζαρου και της Μαρίας. Γεννήθηκε
το 1929 στο Πευκόφυτο Καστοριάς.
ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Στις 2510-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε
στη 18η Ταξιαρχία με το βαθμό του λοχία.
Σκοτώθηκε στις 5 Αυγούστου 1949 στο
ύψωμα Κούλα-Πλατύ στο Βίτσι.
Κοτόπουλος Λάζαρος του Γρηγόρη
και της Βάγιας. Από το Πευκόφυτο
Καστοριάς. Σκοτώθηκε στις 10 Ιούλη
1949 στο ύψωμα Πατώματα Γράμμου.

Νίκου (Νικάς, ή Κοτόπουλος) Λάζαρος
του Γρηγόρη και της Γραμμάτως.
Γεννήθηκε το 1907 στο Πευκόφυτο
Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις
γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.
Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη
Μονάδα Πυροβολικού του Γράμμου.
Σκοτώθηκε στις 30 Μάη του 1949 από
ατύχημα (έκρηξη πυροβόλου) στο ύψωμα
Πατώματα του Γράμμου.
Κοτοπούλου Κωνσταντία του Βασίλη.
Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 5
Μάρτη 1949 στη Φλώρινα.
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Η Πετρούλα με την κόρη, τα εγγόνια, το ένα δισέγγονο (μετά γεννήθηκαν τα τρία άλλα δισέγγονα), το γαμπρό και τη νύφη της σε εκδήλωση
της ΕΚ Πράγας. Ποτέ δεν έλλειπε από τις εκδηλώσεις μας… Θα μας λείπεις, Πετρούλα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από την επιστολή με το κείμενο για την ηρωίδα Κούλα Μητρούλη

ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣΕ – ΚΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΛΗ
Η Κούλα Μητρούλη κατάγονταν από το χωριό Βλάστη (Βλάτσι ή Μπλάτσι ή Πολυνέρη), Κοζάνης.
«Η Κούλα, στα 26 της χρόνια, δικάστηκε,
βάσει του Γ’ Ψηφίσματος στις 20 Μαΐου
και εκτελέστηκε στις 27 Μαΐου 1947 στις
5.20 π.μ. στο νεκροταφείο του Αγίου
Γεωργίου Κοζάνης.
Εγλίτωσε η ωραία διδασκάλισσα από
τα πολιτικά δικαστήρια (επί Κατοχής),
αλλά δεν εγλίτωσε από το ελληνικόν
Στρατοδικείον Κοζάνης (μετά την
απελευθέρωση της χώρας) στο οποίο
παρεπέμφη ως στέλεχος του ΚΚΕ.
Τον Ιούνιο του 1947, στα 27 της χρόνια,
οδηγείται η μελλοθάνατη, συνοδεία
αυτοκινήτου με 12 στρατιώτες προς
εκτέλεση, αφού την εκοινώνησε ο παπάΔημήτριος Βασιλειάδης, συγχωριανός
της, ο οποίος περιέγραψε το επεισόδιο του
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τακουνιού της διδασκάλισσας.
«Ήμουν μπροστά, διηγείται ο ιερεύς, με
τον δικαστικόν αντιπρόσωπον, δια να
παραστώ ως ιερεύς και να ακούσω την
τελευταίαν θέλησιν της μελλοθανάτου…
Το αυτοκίνητο, σταματάει μόλις φθάσαμε
στον τόπο της εκτελέσεως. Κατεβήκαμε
και περιμέναμε την «Βλατσιώτισσα».
Αλλά ακούμε έναν «σαματά», έναν
καυγά. Διακρίναμε τη φωνή της και τας
διαμαρτυρίας της κατά των στρατιωτών. Τι
είχε συμβει; Όπως έκανε να κατέβει από
το αυτοκίνητο. Πιάστηκε το τακούνι της
από την πόρτα και βγήκε. Έτσι βρέθηκε
κάτω χωρίς το ένα τακούνι στα σκαρπίνια
της. Ζήτησε από τους στρατιώτας επίμονα
να ανέβουν στο αυτοκίνητο να βρουν το

τακούνι.
‘Μα σε γάμο πάμε, βρε κοπέλα μου; της
λέει ένας στρατιώτης.’
‘Μάλιστα, σε γάμο πάω εγώ, παντρεύομαι
το Χάρο… Θέλω το τακούνι μου. Χωρίς
αυτό δεν κάνω βήμα. Τι με κοιτάτε έτσι;
Μπρος, να βρείτε το τακούνι μου, δε θέλω
να δει ο γαμπρός να κουτσαίνω. Δεν είμαι
κουτσή…’
Πλησίασα
σιγά-σιγά,
συνέχισε
ο
εφημέριος. Ήταν πράγματι ωραία κοπέλα,
έξυπνη, υπερήφανη. Τώρα ημέρωνε και
την έβλεπα καλά. Τη νύχτα που πήγα να τη
μεταλάβω δεν την είχα προσέξει.
Χαμογέλασε μόλις οι στρατιώτες της
είπαν ότι βρήκαν το τακούνι της και τους
έδωκε το καινούργιο σκαρπίνι της να
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της το καρφώσουν. Όταν ξαναφόρεσε το
σκαρπινάκι της με το τακούνι. Πήρε μια
στάση υπερήφανη, ατενίζοντας όλους μας
με τη σειρά, και τελευταία έριξε το βλέμμα
της προς τον Όλυμπο, όπου είχε αρχίσει
το λυκαυγές να ρίχνει ένα αμυδρό φως.
Προχωρεί προς τον τόπο του μαρτυρίου,
ομιλεί και εξηγεί την επιμονή της για το
τακούνι… Θα σταθώ απέναντι σας ορθή,
περήφανη, γελαστή, λέγει. Και πράγματι
στάθηκε ως το τέλος περήφανη, ορθή με το
χαμόγελο στα χείλη. Έμοιαζε, πράγματι,
μία νύφη μελλοθάνατη. Της ζητούμε αν
θέλει τίποτε να πει.
‘Τίποτε, λέει, αλλά σε λίγο προσθέτει: Αν
περιμέναμε λιγάκι ακόμα να με ιδεί και ο
ήλιος…’. Αυτή ήταν η τελευταία θέλησή
της. Τη κάνουν τη χάρη. Βγαίνει ο ήλιος.
Τον αποχαιρετά, κάτι μουρμουρίζει, αλλά
δεν ακούγεται. Μετά δυσφορίας δέχεται
να της δέσουν τα μάτια… Και ακούγεται
μια ομοβροντία και σωριάζεται κάτω η
νύφη… Έχασε τη ζωή, αλλά το χαμόγελο
μένει ζωγραφισμένο στο πρόσωπό…
Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και φεύγουμε
για την πόλη. Βουβαθήκαμε, κανένας δεν
τολμάει να ομιλήσει. Όλοι οι λογισμοί
συνοδεύουν την ωραία Κούλα στο ταξίδι
της αθανασίας.»
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Κ: Ο Νίκος Καλόγερος μας έστειλε και
την ακόλουθη επιστολή με παράκληση
να δημοσιεύσουμε μία φωτογραφία της
Ερμιόνης στα νεανικά της χρόνια. Στη
φωτογραφία η Ερμιόνη πρώτη αριστερά:
«Ξεφυλλίζοντας τον «Ριζοσπάστη» της
Κυριακής 6 Φλεβάρη 2021 έφτασα στη
σελίδα 37 στη «Μνήμη των Αγωνιστών».
Ξαφνιάστηκα βλέποντας τη φωτογραφία
της αγαπημένης μας Ερμιόνης ΜωυσίδουΣπάλα που έφυγε για πάντα από τη
ζωή, στα 86 της χρόνια. Ένας κόμπος
σταμάτησε στην καρδιά μου. Την Ερμιόνη
τη γνωρίζαμε καλά. Ο άντρας της, Σπάλας
Νίκος, κατάγονταν από το ανταρτοχώρι
Δίλοφο Κοζάνης, παλιό Λιμπόχοβο,
από το οποίο κατάγεται και η γυναίκα
μου, Ειρήνη, με την οποία υπήρχαν
συμμαθητές. Ο Νίκος ήταν μοναχοπαίδι.
Οι γονείς του ήταν αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης και μαχητής του ΔΣΕ.
Πολέμησαν ηρωικά τους φασιστές και
σκοτώθηκαν και οι δύο τους στο Γράμμο
του 1948. Ο Νίκος άφησε την τελευταία
του πνοή στην Τσεχία, πιστός στα ιδανικά
του σοσιαλισμού. Η Ερμιόνη ήταν και
αυτή ιδεολόγος κομμουνίστρια. Έφερε
στον κόσμο 2 παιδιά, τα διαπαιδαγώγησε

σωστά και γίνανε τίμιοι άνθρωποι και
αγωνιστές. Η Ερμιόνη ήταν σωστή και
καλή μητέρα. Ποιος δε θυμάται το
γελαστό αυτό κορίτσι; Τα παιδιά τους
πρέπει να είναι περήφανα για τους γονείς
τους. Κάθε χρόνο στέλναμε στην Ερμιόνη
το ημερολόγιο της Εθνικής Αντίστασης
και του ΔΣΕ.
Καλό ταξίδι, αγαπητή μας Ερμιόνη, δώσε
τα δέοντα στον Νίκο εκεί που θα τον
συναντήσεις.
Στη μνήμη της Ερμιόνης και για ενίσχυση
του «Καλημέρα» στέλνουμε 50 ευρώ μέσω
τραπέζης. Τα θερμά συλλυπητήρια στα
παιδιά της. Με βαθιά συγκίνηση Νίκος και
Ειρήνη Καλογέρου.
Κ: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο
για τη συνδρομή των 50 ευρώ στη μνήμη
της Ερμιόνης και 50 ευρώ στη μνήμη
του αείμνηστου δάσκαλου Μίλαν Κότα.
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Ústí nad Labem

Εκδήλωση-αφιέρωμα στο έργο του Μ. Θεοδωράκη

