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Φεύγει και το 2019! Μία χρονιά που η ΕΚ Πράγας και η Ομοσπονδία Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία είχαν πολλές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 70 χρόνια πολιτικής
προσφυγιάς, στις Εθνικές Επετείους, στην προώθηση της Ελλάδας, της ιστορίας και του
πολιτισμού της. Μεγάλη σημασία δώσαμε στους συνταξιούχους μας καθώς και στις νέες
γενιές Ελλήνων στην Τσεχία.
Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε για την ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Ενορίας της Πράγας
και την Εκκλησία της Γέννησης της Υπεράγιας Θεοτόκου στην οποία λειτουργούν οι
Έλληνες της Πράγας κάθε Κυριακή (Συνέντευξη με τον Πάτερ Κύριλλου). Κάναμε ακόμα
μία αφιέρωση στα 70 χρόνια από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην
πολιτική προσφυγιά (Άρθρο του ιστορικού Γ. Μαργαρίτη και κείμενα-συνεντεύξεις της
Άννας Κεφαλέλη). Στo τελευταίο μέρος θα διαβάσετε διάφορα κείμενα για την Ελλάδα
– προσωπικότητες, ήθη και έθιμα της Ικαρίας, για την Μελπομένη Ντίνα, η οποία έσωσε
Εβραίους στην Κατοχή και βραβεύτηκε από το Ισραηλινό κράτος και η Ελεάνα Τερζάκη
ξεκινά και μία σειρά από δικά της άρθρα, τα οποία σχετίζονται με τη μυθολογία και τη
ζωή μας.
Η ΕΚ Πράγας αυτή τη σχολική χρονιά ξεκίνησε με αρκετούς μαθητές της ελληνικής
γλώσσας – μικρά παιδάκια καθώς και Τσέχοι φίλοι μας που αγαπάν τον ελληνικό πολιτισμό
και την Ελλάδα. Ανοίξαμε και τάξη για αρχάριους της τσεχικής γλώσσας κι έτσι τώρα
έχουμε δύο τμήματα για την εκμάθηση της τσεχικής γλώσσας. Το Πρόγραμμα για το 2020
θα είναι επίσης πλούσιο με εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε αργότερα:
Μετά τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Γιορτής του ΟΧΙ, οργανώσαμε ένα
Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ για τα παιδιά και τους γονείς τους και κλείσαμε τη χρονιά με
τα Κάλαντα που τα παιδιά τα είπανε στα μέλη του ΔΣ, στους συνταξιούχους μας, στις
Πρεσβείες της Ελλάδας και της Κύπρου και στους καλούς μας χορηγούς με τις ωραιότερες
ευχές τους. Για το θέμα αυτό θα σας γράψουμε στο επόμενο τεύχος.
Το Πρόγραμμα για το 2020. Για τις ημερομηνίες θα σας ενημερώσουμε:
Ετήσια Γενική Συνέλευση και Κοπή της Πίτας της ΕΚ Πράγας
Αποκριάτικο Καρναβάλι για μικρούς και μεγάλους
Εορτασμός των Εθνικών Επετείων – 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου
Συναυλία (δεν αποφασίστηκε ακόμα το είδος)

Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λέφα από τη Λεμεσό, Κύπρο για την προσφορά των 50 ευρώ
στο περιοδικό «Καλημέρα». Ανδρέα, σου ευχόμαστε πολλή υγεία και χαρούμενο το 2020!
Εκ μέρους της Σύνταξης του περιοδικού μας, σας ευχόμαστε καλή υγεία, ευτυχία και
χαρούμενο το 2020.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Ξ

εκίνησαν τα μαθήματα ελληνικής
και τσέχικης γλώσσας, τα οποία
οργανώνει η ΕΚ Πράγας. Αυτή τη σχολική
χρονιά ανοίξαμε και νέα τάξη αρχάριων για
την εκμάθηση της τσεχικής γλώσσας και
για αρχάριους της ελληνικής γλώσσας για
τους Τσέχους φίλους μας. Ευχαριστούμε
τη δασκάλα μας Ελεάνα Τερζάκη και την
Κική Κυρέζη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
του ΔΣ της ΕΚ Πράγας που με δική τους
πρωτοβουλία βάλανε μια καλή σειρά στην
τάξη μαθημάτων και στο γραφείο πριν
την εγγραφή για να καλωσορίσουμε τους
μαθητές σε ένα όμορφο περιβάλλον.
Τα μαθήματα για μικρούς και μεγάλους
ξεκινήσανε κανονικά. Θα ήταν καλά και
άλλα μέλη της Κοινότητας να δίνουν ένα
χεράκι σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες…

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Οκτώβριος – Τα μέλη του ΔΣ αφιέρωσαν
όλες τις δυνάμεις τους στην οργάνωση
του εορτασμού της επετείου της 28ης
Οκτωβρίου, τον οποίο γιορτάσαμε
αξιοπρεπέστατα στο ελληνικό εστιατόριο
«Όλυμπος»
στις
2
Νοεμβρίου.
Ευχαριστούμε την οικογένεια Νεδέλκο,
κύριοι χορηγοί, για την φιλοξενία και
όλη τη στήριξη που μας προσφέρανε
στην διοργάνωση. Τη γιορτή τιμήσανε
με τη συμμετοχή τους ο Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Αντώνιος
Θεοχάρους, μέλη της Πρεσβείας της
Ελλάδας (τον Πρέσβη της Ελλάδας
αντιπροσώπευσε η κυριά Ελισσάβετ
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Καράλη, Διευθύνουσα του Προξενικού
Γραφείου), σχεδόν όλα τα μέλη της ΕΚ
Πράγας με τις οικογένειές τους, φίλοι
Τσέχοι. Συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός
της κυρίας Καράλης, η οποία μίλησε όχι
μόνο για την επέτειο, αλλά και για τις
φιλικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και
των μελών της Πρεσβείας της Ελλάδας.
Με μεγάλη συγκίνηση υποδεχτήκαμε τους
συνταξιούχους μας μαζί με τα εγγόνια
και δισέγγονα τους. Ναι, είναι ωραίο να
βλέπει κανείς τέσσερες γενιές Ελλήνων
στην Τσεχία. Καλωσορίσαμε και τους
συμπατριώτες μας που τα τελευταία
χρόνια ήρθαν στην Τσεχία για εργασία.

Ναι, ο «Όλυμπος» μας πρόσφερε όλη
την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον για
να γιορτάσουμε ελληνικότατα και για
να ξέρουμε όλοι Έλληνες και Τσέχοι το
τι γιορτάζουμε. Το ‘Ρετσκα Ζαμπάβα’
(Ελληνικό γλέντι) έμεινε στο παρελθών.
Γιορτάσαμε με υπερηφάνεια το μεγάλο
ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον ναζισμό και
φασισμό. Γιορτάσαμε την απελευθέρωση
της Πατρίδας μας από τους κατακτητές,
τιμήσαμε τους πεσόντες μας στα πεδία του
Ελληνοϊταλικού πολέμου, στην Εθνική
Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ-ΟΠΛΑ. Οι περισσότεροι
από εμάς είμαστε υπερήφανοι για
τους γονείς και παππούδες μας που
πολέμησαν στον ελληνοϊταλικό πόλεμο
και μετά συνεχίσανε από τις γραμμές
του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και ΟΠΛΑ για
να απελευθερώσουν την Πατρίδα μας. Η
κάθε οικογένεια έχασε πατέρα, αδερφό και
συγγενείς στον αγώνα για την απελευθέρωση
της Πατρίδας μας: η οικογένεια Πετσίνη,
η οικογένεια Δαμιανίδη, η οικογένεια
Σπάλα, η οικογένεια Ζησάκη και πολλές
άλλες οικογένειες. Συγκινητικός ήταν
ο πόθος της 92 χρόνων Πετρούλας
Πετσίνη, αετόπουλου στην Εθνική
Αντίσταση, τραυματιοφορέα στο ΔΣΕ
και ‘μάνα’ των 15 παιδιών που συνόδεψε
στην Τσεχοσλοβακία στο παιδοσώσιμο,
όταν μας παρακάλεσε να τραγουδήσουμε
το τραγούδι «Επάνω στα ψηλά βουνά
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αντάρτες ΕΠΟΝίτες»… Τιμήσαμε την
ίδρυση του ΔΣΕ, 28 Οκτωβρίου 1946
στην Τσούκα και τους πεσόντες μας
πατεράδες, μανάδες, αδέρφια, παππούδες
και γιαγιάδες, τους αθάνατους ήρωες που
πολέμησαν ενάντια στον Ιταλό εισβολέα,
συνέχισαν την αντίστασή τους για την
απελευθέρωση της Πατρίδας μας από
τους Ιταλούς, Γερμανούς και Βούλγαρους
κατακτητές, αγωνίστηκαν για τα ιδανικά
τους, για μια δίκαια κοινωνία.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας
για την διοργάνωση της γιορτής μας καθώς
και τον κύριο χορηγό μας, το ελληνικό
εστιατόριο «Όλυμπος», το μπαμπά
Δημήτρη, τους γιούς Πέτρο και Θεόδωρο
και όλο το προσωπικό του εστιατορίου,
που δημιούργησαν ένα ελληνικότατο
περιβάλλον για μας. Ευχαριστούμε το
μουσικό τρίο – Θωμά Οπάτα, Θωμά
Γαλάνη και Νίκο Πανάτση για το
υπέροχο ρεπερτόριο τους. Ευχαριστούμε
το χορευτικό συγκρότημά μας για το
εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και τον Μιχάλη Λάσο, υπεύθυνο
καλλιτεχνικών προγραμμάτων του ΔΣ
καθώς και τη χορωδία μας με τον μαέστρο
Πάρη Οβελίδη. Χίλια μπράβο, παιδιά!

Ευχαριστούμε την Έλλη Αλωνεύτου και
τη Σοφία Βλαχοπούλου για τη βοήθεια
που μας δώσανε στην λαχειοφόρο αγορά!
Είμαστε ευγνώμονες στους καλούς
χορηγούς που πάντα είναι στο πλευρό
μας, οικονομικά και ηθικά: τον Νίκο
Παπαδάκη (Pantours), την Ανθούλα και
τον Βασίλη Πανάτση (Greece Tours) –τα
δύο γραφεία μας προσφέρανε εισιτήρια για
την Κρήτη και Θεσσαλονίκη, το στούντιο
ομορφιάς «Βασιλική» της Ανούλιας

Ματαράγκα, το εστιατόριο «Αγορά» και
το κατάστημα «Αττρατίβο» του Μιχάλη
Στεφανίδη, τα ελληνικά μαγαζιά «Greek
Corner» του Παναγιώτη Δρόσο και
«Greek Life» του Κώστα Τσιρτσίκου, το
κατάστημα «Γιάννης Μόδα» του Γιάννη
Τσιρίμπαση, τον Βασίλη Γιαλαουζή, την
Λεώνα Μπουργκέτοβα (Bakaliko.cz). Να
είμαστε όλοι καλά και του χρόνου!!!!

Το μουσικό σχήμα Οπάτα, Γαλάνη, Πανάτση και guest star η Έλλη Αλωνεύτου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Πριν σας παρουσιάσουμε την συνέντευξη, ίσως χρειάζονται μερικές επεξηγήσεις για έννοιες που μερικοί από μας να μην γνωρίζουν. Μια από αυτές είναι
η παραβολή του Κυρίου για τον Καλό Σαμαρείτη, την οποία ο Πάτερ Κύριλλος χρησιμοποίησε στο λόγο του στις 10 Νοεμβρίου στον ΙΝ Γέννησης της
Υπεράγιας Θεοτόκου. Ο Ιερός Ναός αυτός παραχωρήθηκε στην Ελληνορθόδοξη Ενορία της Πράγας και στις 27 Οκτωβρίου 2019 γίνανε τα εγκαίνια
από τον Σεβασμιότατο Μιχαήλ, Αρχιεπίσκοπο της Πράγας και Πάσης Τσεχίας και τον ιερέα Πάτερ Κύριλλο. Από αυτή τη μέρα, κάθε Κυριακή από
τις 10:00 η ώρα οι ελληνόφωνοι πιστοί μπορούν να ακολουθούν τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά

Ε

ρμηνεία του καλού Σαμαρείτη:
Κάποιος νομικός, ερμηνευτής του
Μωσαϊκού νόμου, πλησίασε κάποτε
τον Ιησού για να τον πειράξει -και ίσως
θέλοντας να τον παγιδέψει- και του
είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για
να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;» Ο
Ιησούς τον ρώτησε: «Τι είναι γραμμένο
στον Νόμο;» Και ο νομικός απάντησε
σύμφωνα με το Δευτερονόμιο και το
Λευιτικό: «Πλήρης αγάπη στον Θεό
και ανεπιφύλακτη αγάπη στον πλησίον».
Ζήσε τότε έτσι και θα κληρονομήσεις τη
αιώνια ζωή, του είπε ο Ιησούς. «Και ποιος
είναι ο πλησίον μου;», ρώτησε τον Ιησού
ο νομικός, για να δικαιολογηθεί! Τότε
παίρνοντας τον λόγο ο Κύριος παρουσίασε
την αριστουργηματική παραβολή του
Καλού Σαμαρείτη, ο οποίος αν και
ήταν εχθρός με τον μισοπεθαμένο στον
δρόμο άνθρωπο, δεν δίστασε να τον
μεταφέρει με το γαϊδουράκι του μέχρι
το πανδοχείο, αφού του πρόσφερε τις
πρώτες βοήθειες. Και μάλιστα πλήρωσε
χρήματα στον πανδοχέα περισσότερα απ’
όσα χρειάζονταν, για να τον φροντίσει.
Μόλις ολοκλήρωσε ο Χριστός την
διήγηση, ρώτησε τον νομικό: «Ποιος σου
φαίνεται ότι υπήρξε πραγματικά ο πλησίον
στον αιμόφυρτο δυστυχή; Ο ιερέας και
ο λευίτης που τον εγκατέλειψαν στον
δρόμο ετοιμοθάνατο, ή ο Σαμαρείτης;» Ο
νομικός τότε απάντησε: «Εκείνος που τον
ευσπλαχνίστηκε». Και ο Ιησούς τού είπε:
«Πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο»! (Λουκ.
10, 25-37).
Οι Σαμαρείτες δεν ήταν γνήσιοι
Ισραηλίτες, αλλά λαός μεικτός από
Εβραίους και ξένους. Μετά τις
καταστροφές του βασιλείου του Ισραήλ—
πρώτα στα 722 και αργότερα πάλι στα 587
π.Χ.— και την αιχμαλωσία των Εβραίων
στη Βαβυλώνα, οι βασιλείς της Ασσυρίας,
για να συνοικίσουν πάλι την ερημωμένη
χώρα της Σαμάρειας, επέτρεψαν σε
πολλούς Εβραίους να επιστρέψουν στον
τόπο τους, κατά τα 536 π.Χ., κι έστειλαν
από τη Μεσοποταμία μετοίκους, ιδίως
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Χουθαίους, που ανακατώθηκαν με τα
λείψανα των Εβραίων που είχαν μείνει στη
Σαμάρεια.
Από το ανακάτωμα αυτό των διαφόρων
φυλών, όσο και από τη μακρινή
τους διαμονή στη Βαβυλώνα, οι
Σαμαρείτες είχαν χάσει πολλή από την
αποκλειστικότητα των άλλων Εβραίων,
και είχαν φέρει στον τόπο τους συνήθειες
ξένες, που ερέθιζαν και εξόργιζαν τους
ομόθρησκούς των. Όλες οι άλλες φυλές
της Παλαιστίνης τους περιφρονούσαν και
τους μισούσαν τόσο, ώστε Ιουδαίοι και
Γαλιλαίοι, πηγαίνοντας οι μεν στους δε,
προτιμούσαν να κάνουν μεγάλο αλλόγυρο
και να περάσουν από την Περαία, πέρα
από τον Ιορδάνη, παρά να διαβούν από τη
Σαμάρεια.
Άλλωστε, το μίσος αυτό κρατούσε από
μακρύτερα ακόμα, από το σχίσμα που,
κατά το 975 π.Χ., χώρισε τις δέκα φυλές
του Ισραήλ και χάλασε την ενότητα του
βασιλείου του Δαυίδ.
Και όμως, με όλες τις ξένες επιδρομές, η
αρχική θρησκεία του Μωυσή, η καθαρή
Ιουδαϊκή μονοθεΐα, είχε επικρατήσει αγνή
στους Σαμαρείτες, οι οποίοι όμως εκτός
από τα βιβλία του Μωυσή (την Πεντάτευχο)

δεν δέχονταν άλλα ιερά βιβλία της
Παλαιάς Διαθήκης. Γι’ αυτό οι άλλοι
Εβραίοι δεν τους αναγνώριζαν για δικούς
τους, δεν τους δέχονταν ως ομόφυλους και
ομόθρησκους· με αποστροφή τους έλεγαν
Σαμαρείτες και Χουθαίους, και τους
περιφρονούσαν τόσο, που ούτε νερό δεν
καταδέχονταν να πάρουν από Σαμαρείτη,
ούτε να του μιλήσουν, ακόμα λιγότερο να
του ζητήσουν τίποτε.
— Ψωμί παρμένο από Σαμαρείτη γίνεται
χοίρος, έλεγαν οι Ιουδαίοι, στους οποίους
η θρησκεία απαγόρευε το χοιρινό κρέας.
Η μεγαλύτερη βρισιά για ένα Ιουδαίο
ήταν να τον πεις Σαμαρείτη. Ιουδαίος ή
Γαλιλαίος που είχε σχετισθεί με Σαμαρείτη
θεωρούνταν μολυσμένος, και έπρεπε να
καθαριστεί με νηστείες και προσευχές
πριν επιστρέψει στους συντοπίτες του. Η
περιφρόνηση των Φαρισαίων για τους
Σαμαρείτες πήγαινε ως πέρα από το
θάνατο· ενώ αυτοί πίστευαν στην ανάσταση,
την αρνούνταν για τους Σαμαρείτες, τόσο
τους θεωρούσαν καταραμένους από το
Θεό. (https://el.wikisource.org/)

Καλημέρα 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΠΑΤΕΡ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
(συνέντευξη Τασούλας Ζησάκη-Healey)
Κ: Πάτερ Κύριλλο, θα ήθελα να μας πείτε
κάτι για τον εαυτό σας και πώς μάθατε τα
ελληνικά τόσο καλά…
ΠΚ: Γεννήθηκα στην πόλη Βορονέζ στη
Ρωσία. Είναι πόλη της Ρωσίας, κοντά στα
σύνορα με την Ουκρανία. Είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Βορονέζ λίγο πριν
τη συμβολή του με τον ποταμό Ντον. Ο
πατέρας μου είναι Αρμένης και η μάνα
μου Ρωσίδα.
Μετά το Λύκειο, συνέχισα τις σπουδές
μου στο Πανεπιστήμιο του Βορονέζ στον
κλάδο Ιστορίας. Μετά από δύο χρόνια
σπουδών, αποφάσισα να παρακολουθήσω
και σπουδές στο σεμινάριο (θεολογία)
ταυτόχρονα με τις σπουδές μου στο
Πανεπιστήμιο. Πήγα στην Οδησσό, μια
πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την ιστορία του ελληνισμού αφού εκεί
συστάθηκε η Φιλική Εταιρεία. Στην
Οδησσό υπήρχε Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών. Εκεί παρακολούθησα μαθήματα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Μου
άρεσε η ελληνική γλώσσα και έτσι συνέχισα
την εκμάθησή της πρώτα στα Ιωάννινα
όπου έμεινα ένα μήνα το καλοκαίρι του
1999 και την επόμενη χρονιά με υποτροφία
στην Αθήνα για περίπου ενάμιση μήνα.
Η αγάπη μου για τα ελληνικά και την
Αθήνα με έκαναν να ζητήσω υποτροφία
από την Εκκλησία της Ελλάδος μέσω
του Πατριαρχείου Μόσχας για να
σπουδάσω Θεολογία στο Πανεπιστήμιο
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των Αθηνών μόλις αποφοίτησα από το
σεμινάριο το 2001. Πήρα την υποτροφία
και αναχώρησα για την Αθήνα. Μετά
από έξι μήνες εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας, που για μένα δεν ήταν δύσκολο
αφού ήδη γνώριζα την γλώσσα και αφού
πήρα τη βεβαίωση ότι παρακολούθησα τα
μαθήματα ελληνικής γλώσσας με επιτυχία,
μπήκα στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις σπουδές
μου και την αποφοίτησή μου το 2006
ήρθα στην Τσεχία μαζί με την σύζυγό
μου Τσέχα, την οποία είχα γνωρίσει στην
Αθήνα, όπου η ίδια βρέθηκε εκεί με το
Πρόγραμμα Ανταλλαγών Φοιτητών ‘ERASMUS’. Κι έτσι ξεκίνησε η ζωή μας στην
Πράγα.
Κ: Πόσες γλώσσες μιλάς, Πάτερ Κύριλλο;
Και πώς βρέθηκες στη θέση προϊσταμένου
του ΙΝ Γέννησης της Υπεράγιας
Θεοτόκου της Ελληνορθόδοξης Ενορίας
της Πράγας;
ΠΚ: Μιλώ ρωσικά, που είναι η μητρική
μου γλώσσα, αγγλικά, τσέχικα, γαλλικά.
Δυστυχώς δεν μιλώ αρμένικα που είναι
κρίμα. Ναι, πώς ξεκίνησε η ίδρυση της
Ελληνορθόδοξης Ενορίας της Πράγας.
Ξεκίνησε με τον προϊστάμενο του ΙΝ
Κυρίλλου και Μεθόδιου, Βάτσλαβ Γιέζεκ,
ο οποίος είναι κι αυτός ελληνομαθής και
είχε ζήσει και στην Κύπρο και ο οποίος
κάθε Σάββατο λειτουργούσε στην ελληνική

γλώσσα. Και επειδή είναι προϊστάμενος
του καθεδρικού ναού, δεν μπορεί να
είναι ταυτόχρονα και εφημέριος της
Ελληνορθόδοξης Ενορίας της Πράγας,
κι έτσι ο Σεβασμιώτατος αποφάσισε να
με χειροτονήσει ιερέα (ήμουν διάκονος
τότε) για την Ελληνορθόδοξη Ενορία της
Πράγας, την οποία ήδη είχε ξεκινήσει ο
Πάτερ Βάτσλαβ.
δηλαδή, όταν εγώ ήρθα στην Πράγα, ήδη
υπήρχε μία ομάδα πιστών Ελλήνων και
μη Ελλήνων, οι οποίοι παρακολουθούσαν
τη λειτουργία στην ελληνική γλώσσα.
Τον Οκτώβριο του 2017 χειροτονήθηκα
ιερέας και έπρεπε να πάω στην Αθήνα για
μία βδομάδα για να κάνω πρακτική στο
τυπικό μιας ελληνικής λειτουργίας διότι
εγώ ως Ρώσος δεν ήξερα τόσο καλά το
τυπικό. Πρέπει να πω ότι με υποδέχτηκαν
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
πολύ θερμά στον Ναό του Αγίου Ιωάννη
στην Αθήνα όπου λειτούργησα τρεις με
τέσσερες φορές μέσα σε μία βδομάδα. Και
παρόλα που έκανα μερικά λάθη στο τυπικό,
οι πατέρες και οι άνθρωποι της ενορίας
αυτής, μου δείξανε μεγάλη κατανόηση
διότι είμαι ξένος και με ενθάρρυναν με
τα πιο καλά λόγια ότι όλα είναι μια χαρά.
Όταν γύρισα στην Πράγα, εγώ συνέχισα
τις λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα κάθε
Σάββατο. Ταυτόχρονα ψάχναμε και δικό
μας ναό. Τελικά, βρήκαμε αυτό το ναό,
τον οποίο μας παραχώρησε η καθολική
Εκκλησία. Ναι, ο ναός είναι καθολικός
και εκεί υπήρχε μία ομάδα καθολικών
όπου κάνανε μια ή δύο φορές το μήνα
λειτουργία. Όταν μεταφέρθηκε ο ιερέας,
ήταν μια ευκαιρία να παραχωρήσουν το
ναό σε μας. Το κτήριο ακόμα ανήκει στην
καθολική Εκκλησία, εμείς το νοικιάζουμε
δωρεάν, δηλαδή δεν πληρώνουμε τίποτα.
Η συντήρηση, βέβαια, είναι δική μας
ευθύνη, της Αρχιεπισκοπής της Πράγας.
Ο ναός ακόμα δεν ήταν σε πολύ καλή
κατάσταση. Η Εκκλησία έκανε μία
ανακαίνιση στους εσωτερικούς χώρους
και από έξω, αλλά θέλει ακόμη αρκετή
δουλειά. Ο Σεβασμιώτατος Μιχαήλ έκανε
τον αγιασμό του ναού πριν δύο βδομάδες,
στις 27 Οκτωβρίου, κι έτσι ξεκινήσαμε τις
Θείες Λειτουργίες. Είμαστε ακόμα στις
αρχές, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
Σιγά-σιγά, προσπαθούμε να αποκτήσουμε
ένα τέμπλο κάνοντας εράνους. Έχουμε
μαζέψει ένα πόσο, αλλά αυτό δεν
αρκεί για το τέμπλο με ζωγραφισμένες
εικόνες αγιογράφων και χρώματα που να
ταιριάζουν με τους εσωτερικούς χώρους
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του ναού. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα μας
βοηθήσει διότι το κόστος είναι αρκετό
μεγάλο για ένα τέτοιο τέμπλο. Βέβαια,
στον ναό υπάρχουν πίνακες καθολικοί,
ένας είναι αρκετά πολύτιμος, αλλά εμείς
δεν μπορούνε να αφαιρέσουμε οτιδήποτε
από αυτό το χώρο που έχει ιστορική αξία.
Κ: Πόσα μέλη έχει η Ελληνορθόδοξη
Ενορία της Πράγας;
ΠΚ: Δεν ξέρω τον ακριβό αριθμό. Σήμερα
ήρθαν γύρω στα 30 άτομα με τα παιδιά
τους, που στο κατηχητικό είναι κάπου 10
παιδάκια. Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς
που έρχονται τακτικά. Μερικοί κάνουν

παράπονο ότι αυτός ο ναός είναι μακριά
από το κέντρο (εάν και η συγκοινωνία
είναι πολύ καλή), είτε ότι είναι μικρός
ο χώρος και ότι ήμασταν καλύτερα
στον καθεδρικό ναό του Κυρίλλου και
Μεθόδιου. Εκεί, είχαμε παρατηρήσει ότι
ερχότανε λιγότεροι να παρακολουθήσουν
τις λειτουργίες το Σάββατο. Ενώ
εδώ, έρχονται περισσότεροι διότι η
λειτουργία γίνεται την Κυριακή κι έτσι ο
περισσότερος κόσμος μπορεί να έρχεται
την Κυριακή. Τα μέλη μας χαίρονται που
έχουμε το δικό μας χώρο, που μπορούμε
να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε
εμείς – για λειτουργίες, διαλέξεις, γιορτές,
κατηχητικό σχολείο.

Καλημέρα 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κ: Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας
για το σχίσμα που παρουσιάστηκε στην
Ορθόδοξη Εκκλησία με την αναγνώριση
της λεγόμενης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας
της Ουκρανίας από διάφορες εκκλησίες
και συγκεκριμένα από την Εκκλησία της
Ελλάδας αφού η πρωταρχική της θέση
ήταν η μη αναγνώριση.
ΠΚ: Υπάρχουν διάφορες γνώμες και
απόψεις στο θέμα αυτό. Εγώ θέλω στην
ενορία μου να μη μας απασχολεί τόσο
το θέμα αυτό αλλά να οδηγούμαστε όλοι
στο Χριστό. Στη δική μας Μητρόπολη
κυριαρχεί η άποψη ότι η καινούργια

λεγόμενη αυτοκέφαλη εκκλησία της
Ουκρανίας δεν είναι κανονική. Είναι
σχισματική. Ο Αρχιεπίσκοπός μας όταν
τέλεσε τη λειτουργία εδώ στο ναό μας
απευθύνθηκε στον κόσμο και τους είπε:
‘Εμείς σας αγαπάμε πολύ, αγαπάμε την
Ελλάδα και τους Έλληνες. Σήμερα σας
φιλοξενούμε εδώ κι συνεπώς υπάγεστε
τώρα στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας
της Τσεχίας και Σλοβακίας και κάνετε
υπακοή στην τοπική ιεραρχία. Στην
Εκκλησία πάντα υπήρχαν σχίσματα αλλά
τελικά πάντα η Εκκλησία έβγαινε ακόμα
πιο δυνατή και καθαρή. Πάντα έβγαινε
νικήτρια, - πρόσθεσε ο Σεβασμιώτατος.
Κ: Σήμερα στο λόγο σας είπατε κάτι, το
οποίο αφορά γεγονότα και συμπεριφορές
που δυστυχώς βλέπουμε συχνά γύρω μας.
Μπορείτε να επαναλάβετε το μήνυμά σας
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για τους αναγνώστες του περιοδικού που
δεν ήταν σ’ αυτή τη λειτουργία;
ΠΚ: Ναι, το κύριο μήνυμα ήταν μία
ερμηνεία της παραβολής του Κυρίου για
τον καλό Σαμαρείτη. Οι Σαμαρείτες ήταν
ένας αλλόθρησκος λαός τους οποίους
μισούσαν οι Ιουδαίοι. Ο Κύριος τους
έδωσε ένα παράδειγμα του Σαμαρείτη, ο
οποίος έκανε ελεημοσύνη παρόλα που ο
ιερέας Ιουδαίος που είχε δει αυτόν τον
άνθρωπο να υποφέρει τον προσπέρασε.
Ο Κύριος μας έχει διδάξει να έχουμε
ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά διότι
όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσιοι. Πρέπει
να σεβόμαστε και τις παραδώσεις των

άλλων, όσο και πιο διαφορετικές να είναι
από τις δικές μας. Ξέρουμε ότι η δική
μας η παράδοση είναι η αλήθεια. Και δεν
προδίδουμε εμείς τη δική μας αλήθεια
με το να σεβόμαστε την άλλη παράδοση
παρόλα που δεν θεωρούμε όλες τις
θρησκείες ίσιες. Αλλά ο σεβασμός πρέπει
να υπάρχει προς όλες τις θρησκείες.
Ο Θεός έχει τη δική του φροντίδα και
πρόνοια για τον κάθε άνθρωπο και τον
κάθε λαό.
Το άλλο μήνυμά μου ήταν να μην
προσπερνάμε ανθρώπους που έχουν
ανάγκη τη βοήθεια μας βρίσκοντας
διάφορες δικαιολογίες. Πρέπει να
βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας σε κάθε
περίπτωση.

ΠΚ: Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους
Έλληνες. Είμαστε μία ενορία με τις πόρτες
πάντα ανοιχτές για όλους ανεξάρτητα
από πολιτικές πεποιθήσεις, ιδεολογία
του καθενός. Είμαστε εδώ και μπορεί ο
καθένας να απευθυνθεί στην ενορία μας
και προσωπικά σε μένα για οτιδήποτε
χρειαστεί – βαφτίσια, γάμους, μνημόσυνα.
Μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της
σελίδας μας στο facebook https://www.
facebook.com/greekorthodoxprague/
και στον ΙΝ Γέννησης της Υπεράγιας
Θεοτόκου, οδός V Lázních 15/1, 159 00
Malá Chuchle και θα απαντούμε όσο το
συντομότερο μπορούμε. Είμαι πάντα στη
διάθεση για οτιδήποτε. Η καρδιά μου είναι
ανοιχτή και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω
και εξυπηρετήσω.
Επίσης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω τον
τσέχικο λογαριασμό μας για όσους θέλουν
να βοηθήσουν την εκκλησία μας.
Τραπεζικός λογαριασμός της ενορίας στην
τσέχικη τράπεζα Fiobanka.
Όνομα: Pravoslavná církevní obec v
Praze 5/IX - Malé Chuchli.
Αριθμός: 2201600474/2010
IBAN: CZ9620100000002201600474
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Επειδή αρκετοί ρωτάνε πώς θα φτάσουν
στο Ναό μας στη Mala Chuchle, παρακάτω
αναφέρουμε ποια λεωφορεία έρχονται στο
Ναό.
Η διεύθυνση του Ναού είναι: V Lázních
15/1, 159 00 Malá Chuchle.
Τα λεωφορεία που έρχονται είναι τα
παρακάτω και αναφέρουμε από ποιους
σταθμούς μετρό μπορείτε να τα πάρετε.
Βέβαια, μπορείτε να τα πάρετε και από
οποιαδήποτε άλλη στάση σας βολεύει:
172 από μετρό Pankrac (κόκκινη γραμμή
C), 129, 172, 241, 244 και 318 από μετρό
Smíchovské nádraží (κίτρινη γραμμή Β).
Η στάση που κατεβαίνετε με το λεωφορείο
είναι η Malá Chuchle (Σημ.: τα λεωφορεία
που αναφέρονται είναι βάση του Google
maps)
Ο ναός βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών
με τα πόδια από τη στάση του λεωφορείου,
δείτε το σχεδιάγραμμα στην εικόνα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε και εδώ:
http://spojeni.dpp.cz/ConnFor m.
aspx?cl=E5
Αν κάποιος θέλει περισσότερη βοήθεια
για το πώς θα έρθει, ας στείλει μήνυμα
γράφοντας από που θα ξεκινήσει.

Κ: Και ένα μήνυμα για τα μέλη της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας...

9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ

Ο

ελληνικός
εμφύλιος
πόλεμος
συγκαταλέγεται
στους
πλέον
μακρόχρονους πολέμους που γνώρισε το
ελληνικό κράτος στην σύντομη ιστορία
του. Κράτησε περίπου τρία ολόκληρα
χρόνια. Λέμε περίπου καθώς, όπως
συμβαίνει συνήθως με τους εμφυλίους
πολέμους, δεν θα μπορούσαμε εύκολα να
προσδιορίσουμε μια ημερομηνία έναρξης
και λήξης του αντίστοιχα. Οι κλασσικοί
πόλεμοι αρχίζουν με μια νομική πράξη, την
«κήρυξη του πολέμου» και τελειώνουν με
μια αντίστοιχη, την ανακωχή ή τη Συνθήκη
ειρήνης. Τίποτε τέτοιο δεν συμβαίνει με
τους εμφυλίους πολέμους. Σε αυτούς οι
κοινωνίες χωρίζονται σε στρατόπεδα που
διολισθαίνουν στην πολεμική αναμέτρηση
χωρίς να έχουν ανάγκη ούτε από «κήρυξη»
ούτε από οποιαδήποτε άλλη πράξη
νομικού χαρακτήρα. Το δε τέλος τους
υπαγορεύεται από τον χαρακτήρα τους.
Είναι πόλεμοι ολοκληρωτικοί όπου ο
ηττημένος απλά πρέπει να εξαλειφθεί από
τον εθνικό και κοινωνικό χάρτη.
Το σύνηθες -και από μερικές απόψεις
«επίσημο»- ορόσημο για την έναρξη
του πολέμου αναφέρεται στην επίθεση
της ομάδας Υψηλάντη στον Σταθμό
Χωροφυλακής και το Εκλογικό Τμήμα του
Λιτόχωρου το βράδυ της παραμονής των
εκλογών της 30ης Μαρτίου 1946. Πρόκειται
όμως για ένα μεμονωμένο περιστατικό
προειδοποίηση ίσως ή ακόμα απάντηση στα
γεγονότα της Καλαμάτας, λίγες εβδομάδες
νωρίτερα, όπου το κράτος καταλύθηκε από
το παρακράτος του Μαγγανά και της Χ. Στη
διάρκεια του Απριλίου, του Μαΐου ή και του
Ιουνίου του 1946, δεν υπήρξε στρατιωτική
εμπλοκή που θα μπορούσε να πιστοποιήσει
την έναρξη ενός πολέμου. Ο τελευταίος,
για να ξεκινήσει, χρειαζόταν ένα πολιτικό
γεγονός.
Το τελευταίο ήταν η έγκριση από την
«αναθεωρητική Βουλή» του Γ’ Ψηφίσματος,
στις 18 Ιουνίου 1946. Το ψήφισμα όριζε
ότι η κάθε δραστηριότητα που στρεφόταν
εναντίον της «έννομης τάξης» -όπως αυτή
είχε διαμορφωθεί στους καιρούς της «λευκής
τρομοκρατίας»αποτελούσε ένα είδος
εξωτερικής εισβολής καθώς αποσκοπούσε
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στην «απόσπαση μέρους εκ του όλου της
ελληνικής επικράτειας». Με το Ψήφισμα
καθοριζόταν ο εχθρός και ξεκαθάριζαν τα
μέσα για την αντιμετώπισή του: η προδοσία
τιμωρείτο με θάνατο. Το κράτος μπορούσε
πλέον να αναλάβει το ίδιο τα καθήκοντα των
τρομοκρατικών παρακρατικών συμμοριών.
Ο πόλεμος μπορούσε να ξεκινήσει και
φυσικά, ξεκίνησε. Τον Ιούλιο του 1946
-ειδικά μετά τις πρώτες θανατικές καταδίκες
και εκτελέσεις στη βάση του Γ’ Ψηφίσματοςέχουμε τις πρώτες συγκρούσεις που
παραπέμπουν σε στρατιωτική αναμέτρηση.
Σε εμφύλιο πόλεμο.
Αυτός λοιπόν ο πόλεμος που δεν είχε
ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν είχε,
όπως αναμενόταν, και προσδιορισμένη
ημερομηνία λήξης. Καμία ανακωχή και
καμία συνθήκη δεν τον σταμάτησε. Τις
τελευταίες ημέρες του Αυγούστου του 1949,
έπεσε ο Γράμμος, ο Δημοκρατικός Στρατός
εκκένωσε τις εκεί ζώνες που κατείχε.
Συγκρούσεις όμως και μάχες συνεχίστηκαν
σε διάφορα σημεία της χώρας, με φθίνουσα
έστω ένταση πολύ καιρό αργότερα. Ακόμα
και όταν πλέον δεν είχε καμία σημασία.
Παρόλα αυτά ο εμφύλιος δεν ήταν ένας
άτυπος, ένας κατ’ ευφημισμό πόλεμος,
μια υπόθεση «διασάλευση της τάξης»,
ένας «συμμοριτοπόλεμος». Ήταν κάτι
περισσότερο από πραγματικός και ως
εκ τούτου ήταν κάτι περισσότερο από

σκληρός. Για την ακρίβεια πρόκειται για
την μεγαλύτερη -σε αριθμό στρατιωτικών
θυμάτων
τουλάχιστονστρατιωτική
εμπλοκή στην ιστορία του ελληνικού
κράτους. Ο κυβερνητικός στρατός είχε,
στη βάση των επίσημων στοιχείων του,
12.200 νεκρούς στα πεδία των μαχών[1]
-σχεδόν όσους και στον επτάμηνο του
ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού
πολέμου. Σε αυτούς προστίθενται οι 2 ως
4.000 νεκροί των διαφόρων κατηγοριών της
Χωροφυλακής[2]. Είναι άγνωστο το που
και το εάν έχουν καταγραφεί οι απώλειες
των παραστρατιωτικών σωμάτων των
συμμοριών, της Χ, των ΜΑΥ, των ΜΑΔ, των
ΜΕΑ, των ΤΕΑ, των «Δημοσυντήρητων»
και των συνακόλουθων. Οι δε απώλειες
στις τάξεις των τρομοκρατικών φασιστικών
παρακρατικών συμμοριών που, στα 19461947, αποτέλεσαν τον πρώτο στόχο του
Δημοκρατικού Στρατού, απλά δεν έχουν
καταγραφεί πουθενά.
Το άθροισμα των παραπάνω μεγεθών και
η αναγωγή των αγνώστων αντίστοιχων
με βάση τα όσα γνωρίζουμε για τη
μορφή και τις συνθήκες του πολέμου
-ιδιαίτερα στην πρώτη του φάση, εκείνη
της αναμέτρησης του Δημοκρατικού
Στρατού
με
τις
παραστρατιωτικές
συμμορίες- μπορεί ίσως να μας οδηγήσει
σε ποσοτικά συμπεράσματα. Το σύνολο
των στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών
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απωλειών του κυβερνητικού στρατοπέδου
σε όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου πρέπει να
βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις 20 και στις
25.000 νεκρούς.
Το ζήτημα των απωλειών του Δημοκρατικού
Στρατού είναι επίσης ένα μέγεθος που μένει
να προσδιοριστεί. Με βάση τη μορφή του
πολέμου και τις εκτιμήσεις παρατηρητών
(κυρίως Αμερικανών) οι απώλειες του μάλλον
είναι αντίστοιχες εκείνων του απέναντι
στρατοπέδου: κάπου ανάμεσα στους 20 και
στους 25.000 νεκρούς. Ο ΔΣΕ είχε σοβαρές
απώλειες σε ειδικές τακτικές ή στρατηγικές
ήττες του: μάχη Φλώρινας 750 περίπου
νεκροί, καταστροφή ΙΙΙης Μεραρχίας
Πελοποννήσου, 3 με 4 χιλιάδες ίσως νεκροί.
Κατά μέσο όρο όμως η «φονικότητα» (από
τον όρο lethality rate) που επιδείκνυε ήταν
ανώτερη από εκείνη των αντιπάλων του. Από
αυτή την άποψη ο Δημοκρατικός Στρατός
ήταν η πλέον αποτελεσματική στρατιωτική
δύναμη στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
Οι επιδόσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ευδιάκριτες
στις αμυντικές μάχες στο Γράμμο και στο
Βίτσι, σε αιφνιδιασμούς όπως στο Καρπενήσι
ή στον καθημερινό πόλεμο φθοράς.
Σε κάθε περίπτωση τα θύματα και της μίας
και της άλλης πλευράς προέρχονταν από
την ίδια κοινωνία και εγγράφονταν στο ίδιο
ανθρώπινο δυναμικό, της Ελλάδας. Ως
προς αυτό οι απώλειες των δύο στρατοπέδων
μπορούν να αθροιστούν και να μας δώσουν
το εντυπωσιακό μέγεθος των 40 με 50.000
νεκρών – μιλούμε πάντα για αποκλειστικά
στρατιωτικές απώλειες. Σε αυτό το επίπεδο ο
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος υπήρξε η πλέον
αιματηρή στρατιωτική αναμέτρηση στην
ιστορία του ελληνικού κράτους.
Πολλοί ήταν οι Έλληνες που στρατεύθηκαν
στις γραμμές των αντίπαλων στρατών στην
μακρά διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
Η κινητοποίηση του παρακράτους, η
διόγκωση των δυνάμεων ασφαλείας και οι
διαδοχικές επιστρατεύσεις έκαναν ώστε να
ενταχθούν στις τάξεις του κυβερνητικού
στρατοπέδου -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
περισσότεροι από 400.000 άνδρες[3].
Από την άλλη πλευρά, στον Δημοκρατικό
Στρατό στρατεύθηκαν σε όλη τη διάρκεια
του πολέμου περισσότεροι από 150.000
άνδρες και γυναίκες. Το άθροισμα των δύο
μεγεθών πλησιάζει ίσως τις 600.000 γεγονός
που καθιστά την συμμετοχή στον εμφύλιο
πόλεμο την πιο πολυάνθρωπη αναλογικά
εμπλοκή και συμμετοχή της ελληνικής
κοινωνίας σε πόλεμο.
Όσοι δεν πήραν μέρος στον πόλεμο με το
όπλο στο χέρι κατέθεσαν στον βωμό του τα
δικά τους βάσανα. Το κύριο χαρακτηριστικό
αυτού του πολέμου ήταν η μαζική
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υποχρεωτική -και ενίοτε βίαιη- μετακίνηση
πληθυσμών. Σε 750.000 υπολογίστηκαν
οι «εκκενωθέντες» από τον κυβερνητικό
στρατό πληθυσμοί των ορεινών ή απλά των
«ύποπτων» περιοχών. Άλλοι εγκατέλειψαν με
δική τους πρωτοβουλία τις επικίνδυνες ζώνες
ανεβάζοντας τους εσωτερικούς πρόσφυγες
και εκτοπισμένους σε ένα εκατομμύριο.
Έναν στους επτά κατοίκους της Ελλάδας.
Αυτοί εγκαταστάθηκαν στις παρυφές των
πόλεων ως «συμμοριόπληκτοι» αλλάζοντας
την ανθρωπογεωγραφία της χώρας. Πολλά
χωριά έμειναν για πολλά χρόνια έρημα, η
παραγωγικές υποδομές τους καταστράφηκαν
και η ζωή σε αυτά έπρεπε να ξαναρχίσει από
την αρχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν ξανάρχισε. Ο πόλεμος έφερε την μόνιμη
παρακμή σε ευρύτατες ζώνες της ελληνικής
επικράτειας και αλλοίωσε το δημογραφικό
και παραγωγικό προφίλ της χώρας.
Μερικές δεκάδες χιλιάδες πολεμιστές
και άμαχοι –κοντά στις 60.000 είναι το
πλέον αποδεκτό μέγεθος- εκπατρίστηκαν
ακολουθώντας τον Δημοκρατικό Στρατό
στην υποχώρησή του, είτε πριν από αυτήν.
Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των
προηγούμενων
μεγάλων
ευρωπαϊκών
εμφυλίων πολέμων του εικοστού αιώνα, του
ρωσικού (1918-1921) και του ισπανικού
(1936-1939), ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος
είχε κυρίως στρατιωτικές απώλειες. Τα
θύματα στον ρωσικό εμφύλιο ήταν πολίτες
κυρίως, σε σχέση δύο ή τρία προς ένα
σε σχέση με τους στρατιωτικούς. Αυτό
οφειλόταν στις τρομερές στερήσεις και
τις επιδημίες που χαρακτήριζαν ετούτο
τον πόλεμο καθώς και στις τοπικές
«εθνοκαθάρσεις» που αποτελούσαν μέρος
του σύνθετου σκηνικού. Στην Ισπανία η
σχέση μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών
ως προ τα θύματα ήταν περίπου ένα προς
ένα. Στην ελληνική περίπτωση οι μαζικές
«τυφλές» εκτελέσεις αμάχων ήταν ελάχιστες
(σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο
της κατοχής – ίσως γι αυτό) ενώ ήταν επίσης
περιορισμένοι οι μαζικοί αεροπορικοί
βομβαρδισμοί με ζώνες «αμάχων». Έτσι
λοιπόν η σχέση ήταν ένα ή δύο προς πέντε
υπέρ των «στρατιωτικών».
Η παραπάνω διαπίστωση δεν τοποθετούσε
τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στους
«καθαρούς» πολέμους, όπου οι «κανόνες»
αμβλύνουν την βαρβαρότητα και την
σκληρότητα του πολέμου. Στην εδώ
εξάλλου περίπτωση έπρεπε να συντριβεί
το φρόνημα ενός ολόκληρου λαού και τα
κληροδοτήματα μιας ηρωικής εποχής: της
Εθνικής Αντίστασης. Αυτό δεν μπορούσε να
γίνει με «ήπιες» και «πολιτισμένες» μεθόδους.
Δεν μπορούσε να γίνει ούτε με τις αθρόες

εκτελέσεις αγωνιστών και στελεχών, κάπου
ανάμεσα στις 7 και στις 10.000, στα χρόνια
εκείνα. Χρειαζόταν μια συνεκτική πολιτική
αγριότητας.
Το κύριο εξωτερικό χαρακτηριστικό της
αγριότητας ήταν η συνειδητή και βάση
σχεδίου διαπόμπευση των νεκρών αντιπάλων
τους από την πλευρά των κυβερνητικών
δυνάμεων. Το κόψιμο κεφαλιών και η
επίδειξή τους πριμοδοτήθηκε επίσημα
μέσα από την διάδοση της επικήρυξης[4].
Οι βαρβαρότητες αυτές κρίθηκαν μάλιστα
εξαιρετικά επιτυχημένες και οι Βρετανοί
τις μιμήθηκαν -σε πιο ήπια εκδοχή- στους
πολέμους ενάντια στα αντι-αποικιακά
κινήματα στη νοτιο-ανατολική Ασία. Το
στίγμα των «κυνηγών κεφαλών» σφραγίζει
ακόμα και σήμερα την παράταξη των
νικητών του εμφυλίου, την ελληνική άρχουσα
τάξη, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των
διαφόρων αναθεωρητών της ιστορίας να το
αποξύσουν.
Ο εγκλεισμός ήταν μια άλλη παράμετρος
της βαρβαρότητας: τερατώδη, για τα μεγέθη
της χώρας στρατόπεδα συγκέντρωσης
δημιουργήθηκαν, η Μακρόνησος, ο Αη
Στράτης, το Τρίκερι, η Γυάρος, η Λέρος
κ.ά., όπου κλείστηκαν δεκάδες χιλιάδες
άτομα, όσα δεν χωρούσαν πλέον οι
κατάμεστες φυλακές. Ένας μεθοδικός
πολιτικός σχεδιασμός οργάνωσε την αρπαγή
των παιδιών των ύποπτων περιοχών και
τον εγκλεισμό τους σε ειδικούς χώρους
εγκλεισμού, τις περίφημες «Παιδουπόλεις»
της βασίλισσας Φρειδερίκης. Ο λεγόμενος
«δυτικός κόσμος» έδωσε στην Ελλάδα
όλο το μέτρο της αγριότητάς του, θα
χρησιμοποιούσε την εδώ εμπειρία εξάλλου
στους
επερχόμενους
αντιαποικιακούς
αγώνες.
Σε τελευταία ανάλυση όλες
ετούτες οι αγριότητες εκτυλίχθηκαν χάρη
στην συστηματική, τερατώδη σε μέγεθος
αμερικανική οικονομική «βοήθεια». Πάνω
από δύο δισεκατομμύρια δολάρια της
εποχής (περισσότερα από όσα κόστισε
η ανοικοδόμηση της Δυτικής Γερμανίας
στο σχέδιο Μάρσαλ)[5] κατέθεσαν οι
ΗΠΑ στον βωμό της «συντριβής του
κομμουνιστοσυμμοριτισμού» στην Ελλάδα.
***
Σήμερα, εβδομήντα χρόνια μετά, η σκιά του
εμφυλίου βαραίνει την πολιτική, κοινωνική,
πολιτιστική πραγματικότητα του τόπου.
Η άρχουσα τάξη κράτησε το εμφυλιακό
κλίμα (τη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης
για να αρχίσουμε) ως το 1974. Κατόπιν
έκρινε ότι μπορούσε να «αποκαταστήσει
τη δημοκρατία» κάτω από την αιγίδα, την
επίβλεψη και την εγγύηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των άλλων δυνάμεων
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του «ελεύθερου κόσμου» (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ
κλπ.). Ο παρονομαστής σταθερός: η
διατήρηση του καθεστώτος της αδικίας
και της εκμετάλλευσης του μόχθου των
εργαζόμενων.

Από αυτή την άποψη τα στρατόπεδα που
χώρισε ο εμφύλιος, πολύ απέχουν από του
να συμφιλιωθούν σε μια κοινωνία αντάξια του
πολιτισμού που έχτισαν όσοι μόχθησαν για
ετούτο τον τόπο.

* Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι καθηγητής
Σύγχρονης
Ιστορίας
στο
τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σημειώσεις:
[1]
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821-1997, Αθήνα, 1998, σ. 273. Ο αριθμός των αξιωματικών και των
στρατιωτών του στρατού ξηράς που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις του εμφυλίου πολέμου υπολογίζεται σε 12.238, ενώ άλλοι 3.050
πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τον ΔΣΕ. Αν και είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς το σκεπτικό των συγγραφέων του τόμου
αυτού (οι οποίοι καταγράφουν βαριές στρατιωτικές απώλειες σε ένα πόλεμο εναντίον «αόρατου» εχθρού – πουθενά δεν αναφέρεται ο
όρος Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας), υποθέτουμε ότι στην καταγραφή 108.000 θανόντων πολιτών στην διάρκεια του εμφυλίου
περιλαμβάνονται οι απώλειες του ΔΣΕ…
Για να έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης, σύμφωνα με την ίδια πηγή οι απώλειες του Ελληνικού Στρατού στην διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου (Ελληνο-ιταλικός πόλεμος, Ελληνο-γερμανικός, Μάχη της Κρήτης, Μέση Ανατολή κλπ.) ανήλθαν σε 13.749
αξιωματικούς και οπλίτες νεκρούς και σε 1.823 «αγνοούμενους» (στο ίδιο, σ. 254).
Οπωσδήποτε υπάρχουν πλήθος άλλες εκτιμήσεις, άλλες λογικές, άλλες αυθαίρετες για το ύψος των απωλειών του κυβερνητικού στρατού
και όλων των συνδεδεμένων με αυτόν κρατικών ή παρακρατικών σωμάτων. Οι όποιες διαφορές δεν αλλάζουν σε τίποτα την γενική εικόνα.
[2] Το ίδιο συμβαίνει με τις απώλειες των σώματος της Χωροφυλακής και των διαφόρων σωμάτων που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν
ως τέτοια.
[3]
Η παρατακτή δύναμη του κυβερνητικού στρατού -αυτή δηλαδή που μπορούσε μια συγκεκριμένη στιγμή να αναπτυχθεί στα
θέατρα της σύγκρουσης- κυμαινόταν από 120.000 ως 160.000 σε κάθε στιγμή του πολέμου. Σε αυτούς θα μπορούσαν να προστεθούν η
Χωροφυλακή και οι μονάδες ασφαλείας ή των παραστρατιωτικών ανεβάζοντας το σύνολο σε 200 με 300.000 προ το τέλος του πολέμου.
Η παρατακτή δύναμη του Δημοκρατικού Στρατού δεν ξεπέρασε ποτέ τους 25.000 μαχητές -άνδρες και γυναίκες. Αναλογικά μπορεί να
υποστηριχθεί ότι περισσότεροι από 150.000 στρατεύθηκαν συνολικά στις γραμμές του στη διάρκεια του πολέμου.
[4] Πρόβλεψη αμοιβής για όποιον έφερνε το «σωστό» κεφάλι στις «Αρχές».
[5] Το σύνολο των ποσών του σχεδίου Μάρσαλ στα χρόνια 1948-1952, ήταν 17 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής (περίπου 200
δις σε αναγωγή στις σημερινές αξίες). Ο ελληνικός εμφύλιος κόστισε στις ΗΠΑ περισσότερα από δύο δις (24 δις σε σημερινές αξίες). Η
ανοικοδόμηση της Δυτικής Γερμανίες κόστισε 1,5 δις. (https://www.imerodromos.gr/)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ «ΚΟΣΤΣΙΟΥΣΚΟ»
Του Ζελιλίδη Γιώργου

Πριν καλά σουρουπώσει στις 13 Ιούλη,
1949, το Πολωνικό φορτηγό βαπόρι
«Κοστσιούσκο» φόρτωσε 750 αναπήρους
και βαριά τραυματίες του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, που είχαν μεταφερθεί
με φορτηγά αυτοκίνητα του Δ.Σ.Ε. απ’
το στρατόπεδο Σουχτ της Αλβανίας στο
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λιμάνι Δυρραχίου. Ήταν
η πρώτη αποστολή για
τη μακρινή ξενιτειά, για
την δεκαετίες πολιτική
προσφυγιά.
Το «Κοστσιούσκο» ήταν
προσαρμοσμένο ειδικά
γι’ αυτή την αποστολή,
με στρώματα στ’ αμπάρια
του, τρόφιμα, υγειονομικό
υλικό,
διαμορφωμένο
χειρουργείο,
γιατρούς
και
νοσοκόμους.
Όταν ξεκινήσαμε μας
ανακοινώσανε
πως
θα
πηγαίναμε
στην
Πολωνία για θεραπεία
και θα γυρίζαμε μετά για
ανάρρωση στην Ελλάδα.
Περάσαμε
νότια
της
Σικελίας, το Γιβραλτάρ, στενά της Μάγχη,
στενά Σκανδιναβίας, τη Βαλτική Θάλασσα
και τα χαράματα 25 Ιούλη 1949 το
«Κοστσιούσκο» αγκυροβόλησε στο λιμάνι
Σφινοούτσιε Πολωνίας. Όταν το βαπόρι
περνούσε από σημεία ελέγχου, όλοι

αμπαρωνόμασταν παίρνοντας συνωμοτικά
μέτρα.
Υπεύθυνος της αποστολής απ’ την
πλευρά των ανταρτών ήταν ο Ανδρέας
Γιαννακούδης– Φάνης, ανάπηρος.
Με την παρουσία του Πολωνού στρατηγού
Κόμαρ, Πολωνοί γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό σαν τους αντισυνταγματάρχες
γιατρούς Στεφάν Μπογκουσλάφσκυ,
Αρτούρ Χάουσμαν, Γιάν Σκολστάιν,
Κάρολ Σανιέβιτς κ.α. Σε χρόνο ρεκόρ
όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν απ’
το βαπόρι στα φορτηγά αυτοκίνητα του
πολωνικού στρατού κι ολόκληρη η φάλαγγα
κατευθύνθηκε για το «Νοσοκομείο 250»
όπως είχε ονομαστεί το νησί Βολίν.
Ακόμα ένα άλλο πολωνικό βαπόρι, το
«Μπιάλιστοκ» ειδικά προσαρμοσμένο
για τη μεταφορά τραυματιών, μεταφέρει
κι αυτό από το Δυρράχιο στο Γκτανσκ
Έλληνες αντάρτες. Οι τελευταίες
αποστολές από Αλβανία στην Πολωνία
τελείωσαν το Δεκέμβριο 1949.
Το νοσοκομείο 250 στο νησί Βόλιν της
Πολωνίας ήταν πρότυπο και το μοναδικό
στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής

Καλημέρα 6

ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ευρώπης.
Διοικητής του νοσοκομείου ήταν ο συν/
ρχης Ρίσαρτ Καμίνσκυ, υποδιοικητής
πολιτικός
επίτροπος
ο
ταγ/χης
Φραντσίσεκ Σαφράνσκυ, αρχίατρος
ο Βλαντισλάβ Μπαρτσινκόφσκυ που
αποτελούσαν τη διοίκηση.
Απ’ τους πρώτους γιατρούς που
πλαισίωσαν το θεραπευτικό προσωπικό
ήταν έξι αντισυνταγματάρχες, άλλοι τόσοι
ταγματάρχες και με κατώτερους βαθμούς
γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.
Είχαν οργανωθεί τα τμήματα: Πρώτο
χειρουργείο, Δεύτερο χειρουργείο για
βαριά τραυματίες και κατάγματα, Τρίτο
τμήμα νευρολογικό για εγκεφαλικά,

Τέταρτο παθολογικό, Πέμπτο γενικό
χειρουργικό – γενικό νευρολογικό,
Έκτο γενικό χειρουργικό για ελαφρά
τραυματίες, Έβδομο φυσιοθεραπευτικό,
αποκατάστασης, ιατρεία, ακτινολογικό,
στοματολογικό,
λαρυγγολογικό,
γυναικολογικό, παιδιατρικό, ουρολογικό,
μικροβιολογικό, φαρμακείο, ορθοπεδικό
και τμήμα υγειονομικού προσωπικού.
Στο
διάστημα
λειτουργίας
του
νοσοκομείου 250 θεραπεύτηκαν 1175
άτομα. Απ’ αυτούς 215 με κατάγματα και
είκοσι τοις εκατό οστεομελίτη, δέκα τοις
εκατό χειρουργικής επέμβασης, δεκαπέντε
τοις εκατό πλαστική δέρματος, ενενήντα
ένα τοις εκατό έφυγε απ’ το νοσοκομείο με

τελείως θεραπευμένες πληγές.
Παραμονές του 1951 το Νοσοκομείο
έπαψε να λειτουργεί για τους Έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες, με πρωτόκολλο
που υπογράφτηκε. Απ’ την πλευρά των
Πολωνών εκπρόσωπος της πολωνικής
κυβέρνησης,
παρουσία
του
συν/
ρχη Καμίνσκυ. Απ’ την πλευρά των
Ελλήνων οι Θωμάς Στυλογιάννης,
Μαργαρίτης Τσουκαρέλας και η Ευγενία
Κωνσταντινίδου σαν διερμηνέας.
Οι λίγοι Έλληνες τραυματίες που έμειναν
ακόμα για θεραπεία μεταφέρθηκαν σε
νοσοκομείο στην πολωνική πόλη Λουτζ.
(Αναδημοσίευση από φβ Παιδιά και
εγγόνια ελλήνων πολιτικών προσφύγων)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
(Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Άννας Κεφαλέλη)
Η Άννα Κεφαλέλη από τη Θεσσαλονίκη μας έστειλε πέντε κείμενα για τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα βασισμένα στην αφήγηση του ενός από τα τέσσερα
αδέρφια, του Βαγγέλη, 90 χρόνων. Είναι η προσωπική ιστορία της οικογένειας Πολυζωΐδη στη
διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Σας παρουσιάζουμε την Άννα Κεφαλέλη, η
οποία εδώ και χρόνια καταγράφει αφηγήσεις, γεγονότα μαχητών και μαχητριών (οι περισσότεροι
σε προχωρημένη ηλικία σήμερα) βασισμένες σε προφορικές συνεντεύξεις, συνομιλίες, γραπτά,
ντοκουμέντα, τα οποία εκδίδει σε βιβλία αφιερωμένα σ’ αυτούς τους ήρωες που δεν μιλήσανε ποτέ
για τη ζωή τους, στους απλούς μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ. Η Άννα τακτικά γράφει για το
περιοδικό μας και το υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά. Σ’ ευχαριστούμε, Άννα. Καλή συνέχεια.
Γεννήθηκα στη Ρουμανία από γονείς
Έλληνες, αγωνιστές, μαχητές του ΔΣΕ.
Εκεί μεγάλωσα και σπούδασα στην Ανώτατη
Γεωπονική στην πόλη Κραγιόβα. Δούλεψα
ένα χρόνο διορισμένη από το Υπουργείο
Γεωργίας της Ρουμανίας στην πόλη
Μεντζιντία όπου ζούσα με την οικογένειά
μου. Επαναπατρίστηκα το 1979. Με κόπο
και αγώνα αναγνώρισα το πτυχίο γεωπόνου
από το γνωστό ΔΙΚΑΤΣΑ της εποχής
εκείνης στην Ελλάδα. Το 1984 διορίζομαι
στο Υπουργείο Γεωργίας στην Ορεστιάδα
Έβρου.
Από το 1994 εγκαταστάθηκα στην Θέρμη
Θεσσαλονίκης όπου ζω με την οικογένειά
μου. Εργάστηκα σε υπηρεσία του Υπουργείου
Γεωργίας μέχρι που συνταξιοδοτήθηκα πριν
λίγα χρόνια.
Όλα τα χρόνια έψαχνα την ιστορία μου, τις
ρίζες μου και τα πατήματά μου.
Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πιο
συστηματικά με το παρελθόν μου, δηλαδή
το πού γεννήθηκα, γιατί στη Ρουμανία
αφού οι γονείς μου ήταν Έλληνες… γιατί
ο Εμφύλιος, γιατί έχουν τραύματα πολέμου
οι γονείς μου και τόσοι άλλοι που γνώρισα
στις γειτονιές που μεγάλωσα. Με βασάνιζε το
ΓΙΑΤΙ και ψάχνω να βρω τα βήματά τους…
Δεν πρόλαβα να μάθω πολλά από τον πατέρα
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μου. Πέθανε νωρίς μαζί με χιλιάδες Έλληνες
της πολιτικής προσφυγιάς που βρέθηκαν
στην ξενιτιά μετά τη λήξη του Εμφυλίου
(1949). Πολλοί πρόσφυγες δεν πρόλαβαν
την επιστροφή στην Πατρίδα. Έμειναν για
πάντα εκεί, στις χώρες που τους φιλοξένησαν.
Από μικρή διάβαζα τα βιβλία μας στο σπίτι,
άκουγα ιστορίες μαχητών του ΔΣΕ και όλο
ρωτούσα. Ήθελα να μάθω με λίγα λόγια. Ότι
μπόρεσε και κράτησε το παιδικό μου μυαλό
ήθελα να το φυλάξω. Ήθελα να σωθούν λίγες
αναμνήσεις παιδικές και ιστορικές όπως τις
έζησα και όπως τις άκουσα.
Έκανα την αρχή με τις σημειώσεις μου. Μού
έκανε την χάρη και η μητέρα μου που έκατσε
και έγραψε τη δική της ιστορία. Κάναμε
πολλές συζητήσεις και πήρα απαντήσεις
στις δικές μου απορίες. Μελετούσα τα
χειρόγραφά της και όλο ρωτούσα. Ήθελα
και να τα σώσω, να σιγουρευτώ πως δεν θα
χαθούνε.
Έτσι πήρα το ρίσκο για το πρώτο βιβλίο
μου. Και είναι η ιστορία της μητέρας μου ως
μαχήτριας του ΔΣΕ. Ο τίτλος του πρώτου
βιβλίου μου είναι «Μια Πεζοπορία της
Ζωής και του Πολέμου από το τρίγωνο
του Έβρου στο Γράμμο - Βίτσι…». Ήταν
η αρχή και πήρα θάρρος και δύναμη για να
συνεχίσω. Αργότερα έγραψα την ιστορία

του αγωνιστή Γιάννη Κατσαγώνα στο
βιβλίο με τίτλο «Αντάρτης καλός με πέντε
δάχτυλα». Ακολούθησε το τρίτο με τίτλο
«Δεν μας λυγίσανε» με αναφορές στη ζωή
και τον αγώνα της οικογένειας Ζορμπά
από την Χαλκιδική. Συνέχισα με τα βιβλία
«Ανθυπολοχαγός Νίκη» βασισμένο στη
συναρπαστική ιστορία της αγωνίστριας
Ελένης Τσιομπανίδου-Κουρού, «Με το
βλέμμα στην Πατρίδα» από τις γραπτές
και προφορικές μαρτυρίες της Δέσποινας
Παρασχάκη και το πρόσφατο και τελευταίο
«Στα 18 μου σύνδεσμος του ΔΣΕ»
βασισμένο στα χειρόγραφα και στις ζωντανές
αφηγήσεις του αγωνιστή Μηνά Μερτζανίδη.
Τώρα τρέχω να προλάβω αυτούς που
έμειναν… τρέχω να ακούσω ζωντανά την
ιστορία μας…
Τώρα κρατάω χαρτί και μολύβι…
Τώρα γράφω και διαβάζω…
Τώρα τα ηχογραφώ για να είμαι σίγουρη
πως θα μείνουν για πάντα.
Οι αναζητήσεις μου είναι πολλές, τόσο για
τους δικούς μου ανθρώπους όσο και για
κείνους που μαζί πάλευαν για τη ΖΩΗ
τους και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους, για τους
κυνηγημένους της εποχής.
Στον δρόμο των αναζητήσεών μου μέσα από
τα βιβλία και τις πολλές ζωντανές αφηγήσεις,
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οι εκπλήξεις έρχονται η μια μετά την άλλη.
Και τότε έχουμε δάκρυα χαράς και λύπης
μαζί…
Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησα να γράφω και
μικρά κείμενα με αναφορές στο ΤΟΤΕ και το
ΣΗΜΕΡΑ. Πολλά από αυτά φιλοξενήθηκαν
στο περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ, έκδοση της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, κάποια στο
περιοδικό της Εθνικής Αντίστασης, έκδοση
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και στο Ριζοσπάστη.
Μοιράζομαι τις γνώσεις, τα βιώματα, τις
αναζητήσεις μου, τις λύπες και τις χαρές μου
με τους αναγνώστες… Και τους ευχαριστώ
θερμά. Οι συγκινήσεις έρχονται η μια μετά

την άλλη και τότε λέω:
Αξίζει να μάθουμε κάτι παραπάνω.
Αξίζει να μάθουν τα παιδιά μας για την ξενιτιά
μας, για τον τίτλο του Πολιτικού Πρόσφυγα,
για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους
που έκαναν τον δικό τους αγώνα.
Αξίζει να γράψουμε για τα ανέμελα χρόνια
μας στα χρόνια του Σοσιαλισμού.
Αξίζει να μαθαίνουν οι νέοι και οι νέες για
τον Αγώνα των γονιών μας, για την Κατοχή,
Αντίσταση και τον Εμφύλιο… και για τα
πολλά ΓΙΑΤΙ που κουβαλάμε…
Αξίζει να γράψουμε λίγο ακόμα για τους
νεκρούς αυτής της τραγωδίας του τόπου και

του λαού μας.
Αξίζει να πούμε το ευχαριστώ σ’ αυτούς που
δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα όνειρά τους γιατί
σκοτώθηκαν νωρίς. Ήμασταν οι τυχεροί
εμείς, τα παιδιά τους που ζήσαμε τα όνειρά
τους στα χρόνια του Σοσιαλισμού.
Αξίζει να τα πούμε φωναχτά και να βάλουμε
φρένο στους Πολέμους.
Είμαστε μέρος της ιστορίας και ας μην το
ξεχνάμε. Όσο μπορώ και όσο μου επιτρέψει
ο χρόνος θα συνεχίσω να ρωτάω, να μαθαίνω
και να γράφω.

Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ
Της Άννας Κεφαλέλη

Τ

ο ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Ήθελα
να δω τον Βαγγέλη Πολυζωΐδη.
Τον γνώρισα πριν δύο χρόνια στο σπίτι
του Γ. Φαρσακίδη. Κουβέντα γνωριμίας
ήταν εκείνη η βραδιά. Περάσανε μήνες
χωρίς να ξεχάσω τούτη τη συνάντηση.
Μιλήσαμε λίγες φορές και στο τηλέφωνο.
Αρκετές όμως για να πιάσουμε την μεγάλη
κουβέντα της ιστορίας. Διψούσε να πει ο
Βαγγέλης. Άνοιγε την κουβέντα ακόμη
και τηλεφωνικά, πάλι για κείνα τα χρόνια.
Κάτι καταλαβαίνω και το χτυποκάρδι μου

και λες να ήταν μαζί»… έλεγα στο είναι μου.
«Λες να βρέθηκαν εδώ;»… Και όλο ρωτώ,
και όλο στις αναζητήσεις μου πατώ. Τώρα
βιάζομαι, ανυπομονώ να τον συναντήσω. Το
ξέρω, με περιμένει. Θέλει να μου μιλήσει ο
Βαγγέλης.
Λίγες σημειώσεις κράτησα για την οικογένεια
Πολυζωΐδη και τώρα πάω να τις φρεσκάρω.
Ψάχνω και το μικρό μου αρχείο μπας και
κάτι ξεπηδήσει… Γνωρίζω ότι ήταν πέντε
αδέρφια, κυνηγημένη οικογένεια. Τέσσερα
αδέρφια και ο πατέρας τους πήραν το δρόμο

άρχισε νωρίς…
Από Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης… κι εγώ
τρέχω στις ιστορίες του πατέρα μου. Λίγες
αναμνήσεις σώθηκαν και μια φωτογραφία
του πατέρα μου μπροστά στο Λευκό Πύργο
(1941). Εδώ στη Θεσσαλονίκη έκανε και τα
πρώτα βήματα του αγώνα του ο πατέρας
μου, ο Κώστας Κεφαλέλης.
Το ανακάτεμα της ψυχής μου άρχισε.
Φούντωσαν τα συναισθήματά μου. Όλο «λες

της εξορίας, στον Αη Στράτη… Και μετά,
ακολούθησε η Μακρόνησος. Πατέρας και
παιδιά από εξορία σε εξορία, από νησί σε
νησί. Έτσι ήταν τότε… Έμεινε μια μάνα
πίσω και μόνη της. Έτσι, για να πεινάσει
στα χρόνια της κατοχής. Για να μην έχει τη
δύναμη ούτε να τους σκεφτεί…
Ακούω τον Βαγγέλη να μου αραδιάζει
ονόματα πολλά. Αδέρφια πολλά και ένας
πατέρας… όλοι μαζί εξόριστοι στον
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Αη Στράτη, Μακρόνησο… Μονολογεί
ο Βαγγέλης και αραδιάζει ένα, ένα τα
ονόματα… Μπερδεύομαι. Συνεχίζω, ψάχνω,
σκαλίζω το χτες, ελπίζω. Κρατώ σημειώσεις
και όλο ρωτώ. Δεν σταματώ. Να, κάπου
σκάλωσα πάλι. Μόλις κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις ΕΝΤΟΣ-2017 το βιβλίο με
τίτλο «Μακρόνησος» της Ρένας ΛευκαδίτουΠαπαντωνίου. Πρόλαβα, το ξεφύλλισα πριν
λίγες μέρες. Με κομμένη ανάσα διάβαζα
ονόματα εξόριστων και τελειωμό δεν είχαν.
Πάνω από 7.000 ονόματα, δεκάδες οι
σελίδες. Αρχίζω και ελπίζω. Δεν μπορεί,
έλεγα και ξανάλεγα μέσα μου. Έναν
Πολυζωΐδη δεν θα βρω; Και η καρδιά μου
χτυπούσε όλο και πιο δυνατά. Λες και ήξερε
κάτι. Λες και ήξερε τι θα ακολουθήσει. Να…
κάτι βρίσκω στη σελίδα 288 του βιβλίου.
Πάλι τρέμουλο με πιάνει. Δεν μπορώ να το
αποφύγω, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
Γρήγορα πιάνω το τηλέφωνο. Τον Βαγγέλη
ψάχνω. Θέλω να βεβαιωθώ. Βρίσκω το
όνομα Ευγένιος Πολυζωΐδης του λέω,
τον ξέρεις; Είναι γραμμένο σ’ ένα βιβλίο.
Βιάζομαι να ρωτήσω. Του διαβάζω το
κείμενο με κομμένη ανάσα. Σα να μην
βγαίνει και η φωνή μου: Πολυζωΐδης
Ευγένιος «Στρατιώτης. ΑΕΤΟ-βοηθούσε
τους αλύγιστους στο σύρμα (Β’ τόμος,
έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ).
-Ναι, Αυτός είναι. Ο αδερφός μου. Τον
έχω δίπλα μου, εδώ μπροστά μου κάθεται…
-Τι; Ο Ευγένιος είναι ζωντανός; Και είναι
τώρα δίπλα σου; Ζει ο Ευγένιος;;; φωνάζω
για να βεβαιωθώ…
-ΝΑΙ, ΝΑΙ, εδώ είναι, δίπλα μου…
Ένα γλυκό ΝΑΙ που δεν ξέχασα ποτέ.
Μπα, πάλι τρέμουλο έχουμε… Δεν την
γλυτώνω την χαρά και συγκίνηση μαζί.
Κρατιέμαι με το ζόρι. Μονολογώ. Πάλι
σε απρόσμενη έκπληξη έπεσα. Λες και με
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περιμένουν, λες και με ψάχνουν… Μίλησα
και με τον Ευγένιο. Λίγες κουβέντες στο
τηλέφωνο είπαμε. Στιγμές ανεπανάληπτες.
Δεν περιγράφονται και δεν προσπαθώ…
Βιάζομαι να κλείσω το ραντεβού μας. Θα
γίνει πολύ σύντομα η συνάντηση. Δεν το
καθυστερώ. Κλείνουμε το ραντεβού μας.
Έχω τρεις μέρες μπροστά μου και σα να
μην κυλάνε. Ανυπομονούσα σα μικρό παιδί.
Κατέβηκα τρεχάτη στη Θεσσαλονίκη.
Στις 9/01/2018 έφτασα στο σπίτι του
Βαγγέλη Πολυζωΐδη. Μαζί μου είχα και
τις φωτοτυπίες της σελίδας του βιβλίου με
αναφορά στον Ευγένιο…
Έφτασα με το καλό στο σπίτι του Βαγγέλη.
Σε λίγο έφτασε και ο Ευγένιος. Ένας
αδύνατος, μικρόσωμος άντρας, με παιδικό
χαμόγελο, με καλοσύνη που σε σκλαβώνει με
την πρώτη ματιά. Είναι στα 92 του χρόνια.
Έρχεται συχνά στον αδερφό του Βαγγέλη.
Ο Ευγένιος ξέρει γιατί είμαι εκεί, στο σπίτι
του αδερφού του. Ξέρει και γιατί ήρθε
εδώ. Και έφτασε η μεγάλη στιγμή. «Να,
ήρθα για να τα πούμε» όπως μου λέει.
Μου τον σύστησε ο Βαγγέλης. «Να, από
εδώ ο στρατιώτης Σβέικ. Έτσι τον λέω»,
βιάζεται να μου πει. «Είχε την καλοσύνη εκεί
στην εξορία. Σατίριζε κι έβρισκε τρόπους
διαμαρτυρίας και επικοινωνίας και με τους
εξόριστους».
Εξόριστος ο ίδιος στον Αη Στράτη, τον
κάλεσαν στο στρατό μαζί με άλλους
160 νέους εξόριστους, (αριστερούς,
σημαδεμένους).Τους στείλανε να φυλάξουν
τώρα τους εξόριστους της Μακρονήσου
αφού τους υποδέχτηκαν οι κρατικοί με γερό
ξύλο εκεί στο λιμάνι, έτσι για να φοβούνται
από τη μια και να κάνουν αυτό που τους
ζητάνε… Δύο σ’ ένα όπως λέμε.
Ο Ευγένιος όμως με τη στάση του
είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη των
κρατουμένων, των εξόριστων, μα παν’ απ’
όλα των γυναικών. Ακούω τον Ευγένιο, με
χαμηλή φωνή, με περιγραφές γεγονότων
που πότε κλαίμε, πότε δακρύζουμε και
πότε γελάμε. Σα να βλέπουμε ταινία. Μα
όλα στην κουβέντα μας είναι ζωντανά, είναι
πραγματικά γεγονότα. Η κουβέντα μας
κράτησε πολύ. Ό,τι προλάβαινα σκάλιζα στα
πρόχειρα χαρτιά μου. Τα κατάφερα. Ήταν
πολλά. Είπαμε πολλά. Έφυγα χορτάτη,
έφυγα γεμάτη όπως λέμε.
Το βράδυ τηλεφώνησα στο Γ. Φαρσακίδη.
Ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου. Του
είπα ότι σήμερα βρέθηκα με τους φίλους
του, Βαγγέλη και Ευγένιο. Δεν πρόλαβα
να τελειώσω και με περίμενε άλλη έκπληξη.
Ξαφνιάστηκα πολύ. Από το ένα τρέμουλο
στο άλλο πήγα. Δεν πρόλαβα να χαλαρώσω.
Δεν πρόλαβα να πω για τα συναισθήματα
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χαράς και συγκίνησης. Και ακούω από
την άλλη άκρη του τηλεφώνου τον Γ.
Φαρσακίδη:
«Πάρε το βιβλίο μου Μακρόνησος, ψάξε
την σελίδα όπου έχει έναν πίνακα δικό μου.
Ζωγράφισα έναν στρατιώτη όπως θα δεις
(που) κουβαλάει έναν εξόριστο, χτυπημένο,
δαρμένο από τους κρατικούς βάρβαρους
της εποχής. Ε, αυτός που κουβαλάει τον
δαρμένο εξόριστο είναι ο Ευγένιος. Αυτόν
είχα στο μυαλό μου όταν ζωγράφιζα
τον πίνακα αυτό. Αυτόν ξέραμε ότι μάς
πονάει και τον εμπιστευόμασταν. Σε αυτόν
ακουμπούσαμε τις πονεμένες μας ψυχές, εκεί,
στην Μακρόνησο. Δεν ήταν τίποτα εύκολο,
ούτε για τον Ευγένιο. Κινδύνεψε πολλές
φορές για τις καλοσύνες του. Ήξερε, έβρισκε
τρόπους να βοηθάει τους εξόριστους».
Αυτό δείχνει και η αναφορά του βιβλίου στη
σελίδα 288…
Και πέστε μου ποιος έχει τη δύναμη να
κρατηθεί, να μην ταραχτεί από τόσα που
άκουσε απόψε; Ε, ούτε εγώ άντεξα. Έτρεμε
το χέρι μου με το ακουστικό. Χτυπούσε η
καρδιά μου δυνατά κι εγώ ήθελα το χρόνο
μου. Κλείσαμε το τηλέφωνο με την ελπίδα
ότι θα τα πούμε από κοντά με τον Γ.
Φαρσακίδη. Και μετά, έκανα σκέψεις και
συλλογισμούς για κείνα τα χρόνια. Για μια
κουβέντα ιστορίας και γνωριμίας ξεκίνησα.
Όπως πάντα, μικρή προσπάθεια αναζήτησης
έκανα και βρήκα τον Ευγένιο στο βιβλίο.
Τον γνώρισα και από κοντά. Ήμουν τυχερή.
Είναι 92 χρονών. Τα είπαμε και ήταν πολλά.
Έμαθα και την ιστορία του πίνακα από τον
συνεξόριστό του, ζωγράφο και συγγραφέα Γ.
Φαρσακίδη.
Τούτες τις αράδες έγραψα απόψε, έτσι,
όπως τις έζησα, χωρίς στρογγυλέματα.
Μια περιγραφή της βραδιάς έκανα και μια
γνωριμία γλυκιά που θα μου μείνει αξέχαστη.

Τα δύο χέρια
Πώς να το περίμενα; Χτυπά το τηλέφωνο
και τρέχω να το πιάσω. Απόγευμα σήμερα
12/10/2018. Ακούω στην άλλη άκρη της
γραμμής τον φίλο και αγωνιστή Βαγγέλη.
Κατάλαβα. Με ψάχνει. Άργησα να τον
πάρω. Και τώρα στρώνομαι στην κουβέντα.
Δέκα λεπτά κράτησε η κουβέντα μας και
ιστορία γράψαμε πάλι. Ξέρει ο Βαγγέλης
τι κάνω. Ξέρει πως δεν θα προσπεράσω την
κουβέντα μας. Κράτησα τις σημειώσεις μου
όπως-όπως και ό,τι προλάβαινα. Πρόλαβα
όμως να γράψω, να συγκινηθώ, να φουντώσω
και να παραμιλώ. Αυτές τις σημειώσεις
κράτησα και αυτόν τον διάλογο κατέγραψα:
-Την καλησπέρα μου. Καλά είσαι Βαγγέλη;
-Ε… ας πούμε Άννα. Τι περιμένεις… τώρα
στα ενενήντα είμαι και όλα με πονάνε. Ξέρεις
τα προβλήματα υγείας που έχω. Αυτές τις
μέρες πάλι στο χτες περπάτησα. Όχι πως
ξέχασα κάτι, αλλά να… όπως λες πρέπει να
τα γράφουμε, να τα λέμε, να μείνουν… Μια
στιγμή και άκουσέ με Άννα:
«Είμαστε κρατούμενοι σε Στρατόπεδο
τον Γερμανών. Έτος 1944, εδώ στη
Θεσσαλονίκη. Στρατόπεδο Παύλου Μελά
το ξέρουμε. Σ’ έναν μεγάλο θάλαμο είμαστε
πολλοί κρατούμενοι. Είμαστε ο ένας πάνω
στον άλλο… και όλοι μαζί…
Μπαίνουν μέσα οι βασανιστές για να πάρουν
κόσμο για εκτέλεση. Τους επιλέγανε ανάλογα
με τους φακέλους και τις προδιαγραφές των
Γερμανών και συνεργατών τους. Ο κράχτης
στο έργο του. Άρχισε να φωνάζει ονόματα
υποψηφίων για εκτέλεση. Ξεκίνησε να
αραδιάζει ονόματα κι εμείς όλοι ήμασταν
παγωμένοι. Τη σειρά μας περιμέναμε.
Έβλεπες μαρμαρωμένα πρόσωπα και μάτια
πεταγμένα.
Μεταξύ ονομάτων φώναξε και το όνομα
ενός μικρού. Δεν ήταν ούτε δεκατεσσάρων
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χρόνων. Την ώρα που άκουσε το όνομά
του, ο πιτσιρίκος αγκάλιασε τον διπλανό
του. Δίπλα, δίπλα περνούσαν και τη νύχτα.
Δεν γνωρίζονταν. Σφίγγει με όση δύναμη
έχει το πόδι του διπλανού. Έσφιγγε το
μπούτι και τα δάχτυλα χώνονταν βαθιά
στο κρέας. Κρατούμενος και ο διπλανός,
παρακολουθούσε παγωμένος τον κράχτη…
τη σειρά του, το όνομά του περίμενε και
αυτός.
Φοβισμένος ο μικρός παρακαλάει τον
διπλανό του να τον βοηθήσει. Μα ο διπλανός
του, αρπάζει το χέρι του παιδιού που τού
είχε αγκαλιάσει το μπούτι και το σπρώχνει
λίγο πιο εκεί. Να τον αφήσει θέλει.
Καρφωμένα και τα δικά του μάτια στον
κράχτη. Και το παιδί μόνο ένα ΣΩΣΕ με
έλεγε με φωνούλα που με το ζόρι έβγαινε.
Έχασε την υπομονή του ο κράχτης. Είδε
πως δεν σηκώθηκε το παιδί και βίαια το
αποσπάει από τον «πιθανό» σωτήρα του. Του
δέσανε τα χέρια και το παιδί έπεσε στα πόδια
των Γερμανών και ακόμα παρακαλούσε
με το βλέμμα του… Σαν σκουπίδι το
σηκώσανε, να μην χάσουν και χρόνο… και
το πετάξανε εκεί, στη «σωρό» των ανθρώπων
για εκτέλεση».
-Τι ήταν κι αυτό πάλι Βαγγέλη; Τι
συγκλονιστικό και αυτό; Πως δεν το
είπαμε Βαγγέλη; Δεν πρέπει να τα σβήσει
ο χρόνος τα παθήματά σας. Να τα λέτε, να
τα γράφουμε, να τα μαθαίνουμε Βαγγέλη.
Έχουμε την υποχρέωση Βαγγέλη.
-«Ε, λοιπόν, ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στο
παιδί ήμουν εγώ και απωθούσα το χέρι του
πιτσιρικά. Ο ένας γαντζώνονταν στο μπούτι
του διπλανού του για να σωθεί και έβαζε όλες
τις δυνάμεις του. Κι εγώ με το δικό μου χέρι
το πήγαινα πιο εκεί και πιο εκεί… Πονούσα
από το σφίξιμο του μικρού και ακόμα με
παρακαλούσε να τον σώσω… Την ίδια
μοίρα περίμενα κι εγώ ο συγκρατούμενός
του. Όλοι καρφωμένα τα μάτια μας στον
κράχτη είχαμε. Τίποτα δεν κουνιόταν…
Μόνο τα δύο χέρια δούλευαν… Το ένα
σφιγμένο στο κρέας, σα να ‘λεγε ΣΩΣΕ
με, ΣΩΣΕ με… Και το άλλο να το
σπρώχνει πάλι για να ΣΩΘΕΙ με τον δικό
του τρόπο»…
-Πω, πω, πω… Τι άκουσα και απόψε
Βαγγέλη.
- Ναι Άννα, γιατί κι εγώ ήμουν μόνο
δεκαοκτώ χρονών, λίγο πιο μεγάλος από
τον πιτσιρικά… Παιδί κι εγώ… Την ίδια
μοίρα περίμενα. Ο μικρός έμαθε πως ήμουν
παλαιστής, αθλητής… και πίστευε στη
δύναμή μου. Νόμιζε ότι μπορούσα να τα
βάλω με όλους. Ποιος ξέρει;
-Τι εικόνα ήταν κι αυτή; Και από πού τον
φέρανε τον μικρό;
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-Ήρθε με μια παρτίδα ανθρώπων που
τους κουβάλησαν από τη Χαλκιδική. Και
ήταν καμιά εκατοσταριά άτομα και όπως
άκουγα αργότερα εκτελέστηκαν οι πολλοί.
Δεν ξαναείδα τον μικρό. Ούτε και το
όνομά του πρόλαβα να μάθω. Μόλις τον
είχανε φέρει και κόλλησε στην πλάτη μου
για να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
Μόνο παρακαλούσε. Ντρεπότανε κιόλας.
Φοβισμένο πολύ ήταν. Τότε στα χωριά, τα
παιδιά ήταν πιο ντροπαλά, πιο μαζεμένα από
εμάς της πόλης…
-Τι να πω Βαγγέλη; Και αυτά που είπαμε
απόψε είναι μια εικόνα και χίλιες λέξεις
μαζί… Δύο παιδικά χέρια γαντζώνονται
με τη δύναμή τους για να ΣΩΘΟΥΝ…
Εδώ σταματήσαμε την κουβέντα μας. Εδώ
είπαμε και την καληνύχτα μας. Μόνο που
η νύχτα δεν ήταν καλή μετά από τέτοιες
εικόνες και ιστορίες.
Δύο φορές έκλαψα όταν μπήκα στην
φυλακή…
Με τον αγωνιστή Βαγγέλη Πολυζωίδη
συνεχίζουμε τις καλησπέρες μας. Τώρα
δεν αργώ να τηλεφωνήσω. Με περιμένει.
Έχω στ’ αυτιά μου ακόμα την ιστορία του
παιδιού που γαντζώθηκε απ’ το πόδι του
συγκρατούμενού του για να σωθεί…
Στο
Στρατόπεδο
Παύλου
Μελά
βρισκόμαστε, πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Δεν πρόλαβα να πω τίποτα παραπάνω.
Όλα ζωντανά και γρήγορα έρχονται στην
κουβέντα μας. Λες και ήταν χτες. Και ο
Βαγγέλης ανοίγει την κουβέντα:
-Στη φυλακή όταν μπήκα, δύο φορές έκλαψα.
-Ορίστε; Έκλαψες;
-Ναι, βέβαια. Έκλαψα τότε που ήρθε ο
πατέρας μου να με δει, να με συμβουλέψει
και με κάποιον τρόπο έριξε το παλτό του
κάτω. Γύρισε με την πλάτη σε μένα για να
μην βλέπω τα δάκρυά του, έσκυψε να πάρει
το παλτό του και με το ένα μανίκι σκούπισε
τα δάκρυά του… Κρατούσε το παλτό στον
έναν ώμο του σαν τους τσοπαναραίους,
κρεμαστό στην μία πλευρά. Γι’ αυτό και του
έπεσε με μια κίνηση… για να το μαζέψει με
κινήσεις που έκρυβαν τον πόνο του.
Τότε ο πατέρας μου, μού έκανε το πρώτο
επισκεπτήριο στις φυλακές, στο Στρατόπεδο
Π. Μελά όπου ήμουν κρατούμενος των
Γερμανών. Έτος 1944. Ήθελε να μου
μιλήσει ο πατέρας μου. Με διακοπές και
πολλά υπονοούμενα άκουγα:
«Παιδί μου, εδώ στη φυλακή ο
προορισμός»… και χάνονταν τα λόγια του.
Πότε «μου» και πότε «σου» τον άκουγα και
το μπέρδεμα των λέξεων συνέχιζε…
Να προσέχω πώς να ζήσω… ο προορισμός
«μου» ή «σου»… να προσέχεις πάλι
έλεγε. Με λίγα λόγια, πατρικές συμβουλές

προσπαθούσε να μου πει και τα δάκρυα
τώρα δεν κρύβονταν. Έβλεπε τον γιο του
πίσω από το «σύρμα». Κι αυτός, βρίσκονταν
στην άλλη μεριά. Μας χωρίζανε «σύρματα»
όπως καταλαβαίνεις, Άννα.
Τα σύρματα είχαν μεταξύ τους ένα άνοιγμα
τριών - τεσσάρων μέτρων. Δεν ήμασταν
και κοντά όπως βλέπεις, και πάντα υπό
την επίβλεψη και έλεγχο των φυλάκων των
φυλακών. Ούτε αυτό το κοντά, κοντά να
μιλάμε είχαμε.
Εκεί έκλαψα κι εγώ. Εκεί με έπιασε το
παράπονο γιατί εγώ ήθελα να σπουδάσω,
να γίνω δάσκαλος και ο μπαμπάς μου με
πήρε μαζί του, στη δουλεία του, να γίνω
ράφτης όπως αυτός. Είχα λίγα απωθημένα
παραπονάκια, και τώρα με τους Γερμανούς,
ούτε ράφτης μπορούσα να γίνω.
Αυτή ήταν και η πρώτη φορά των δακρύων
μου. Ακολούθησε και η δεύτερη με τον
πιτσιρικά που γαντζώθηκε και μου έσφιγγε
το πόδι, το μπούτι για να σωθεί.
Εικόνα που μου θυμίζει το παιδί που κρατά
γερά τη φούστα της μάνας για να μην τη
χάσει. Κι εγώ πονούσα τότε, και ασυναίσθητα
σκουντούσα το χεράκι του. Περίμενα και τη
σειρά μου, να ακούσω το όνομά μου.
Όλοι οι κρατούμενοι παγωμένοι περιμέναμε.
Το πήρε ο κράχτης το παιδί και το παρέδωσε
στα χέρια των Γερμανών. Με τα παγωμένα
μάτια ζητούσε βοήθεια. Έπεσε στα πόδια
των Γερμανών. Το σήκωσαν αυτοί και πήραν
το ΠΑΙΔΙ…
Μετά κατάλαβα πως το παιδί με το βλέμμα
του παγωμένο, μού ζητούσε βοήθεια,
ζητούσε την προστασία που εγώ δεν
μπορούσα να τη δώσω. Κρατούμενος κι εγώ
στα δεκαοκτώ μου. Δύο κρατούμενοι. Δύο
παιδιά συγκρατούμενοι δεκατεσσάρων και
δεκαοκτώ χρονών. Και σίγουρα ήταν και
άλλοι της ηλικίας μας.
Όταν αντιλήφθηκα την εικόνα αυτή, έκλαιγα
για έναν μήνα. Το έκλαψα το παιδί, σα να
ήταν δικό μου παιδί, σα να ήμουν ο μπαμπάς
του…
Ωχ, ωχ, και πάλι ωχ. Το Παιδί αυτό, δεν είχε
από που να πιαστεί και έμπηξε τα δάχτυλα
με όση δύναμη είχε στο δικό μου μπούτι.
Έγραψα τούτες τις αράδες και στιγμές για
να σωθούν αναμνήσεις και γεγονότα μιας
εποχής που δεν πρέπει να ξαναζήσουν οι
επόμενες γενιές. Έγραψα και γράφω τις
μαρτυρίες αυτές για να φυλάξουμε την
ΕΙΡΗΝΗ, για να είναι εργαλείο μελέτης,
για τους ιστορικούς, για τους μελετητές της
ιστορίας αυτού του τόπου και του λαού μας.
Ήμουν για λίγο ένα σκουπίδι…
Σήμερα 30/04/2018 τηλεφωνικά μια
καλησπέρα θέλω να πω και μια καλή
Αγωνιστική Πρωτομαγιά να ευχηθώ στον
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Πατέρας και οι 3 γιοί του στην εξορία στην Μακρόνησο – κάτω: 3ος ο Βαγγέλης, 4ος Χρήστος (πέθανε πρόσφατα), όρθιοι – 3ος ο Πολυζώης
(τρίτος αδερφός) και κέντρο ο πατέρας τους (άσπρο πουκάμισο) ο τέταρτος γιος Κυριάκος σκοτώθηκε, ήταν μαχητής του ΔΣΕ

φίλο μου και αγωνιστή Βαγγέλη Πολυζωΐδη.
Τον αντάμωσα τελευταία στον δρόμο των
αναζητήσεών μου. Βρεθήκαμε στο σπίτι του
πριν λίγο καιρό. Είπαμε πολλά. Πάλι για την
ιστορία η κουβέντα μας… Έφυγα γεμάτη
με γνώσεις και συναισθήματα. Νόμισα πως
είπαμε τα πολλά και πετούσα από χαρά.
Απόψε όμως με περίμενε η έκπληξη. Ο
Βαγγέλης αρχίζει την κουβέντα κι εγώ ακούω
με τεντωμένα τ’ αυτιά μου. Μοιράζομαι
τούτες τις στιγμές χωρίς διορθώσεις και
στρογγυλέματα:
«Πιάστηκα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης
το 1943. Με κλείσανε στο στρατόπεδο
Παύλου Μελά. Δικάστηκα για Σαμποτάζ
φθοράς Γερμανικής περιουσίας… σε 17
χρόνια φυλάκιση. Γλύτωσα τον θάνατο
λόγω ηλικίας. Δεν πρόλαβα να κλείσω τα
δεκαεννιά μου. Έμεινα κλεισμένος στο
στρατόπεδο μόνο εννέα μήνες απ’ τα 17 που
με δικάσανε. Πρόλαβα και δραπέτευσα. Το
σχέδιο δραπέτευσης ξεκίνησε σε συνεννόηση
με τον αδερφό μου Κυριάκο που ήταν τότε
δραστήριο στέλεχος του Κόμματος (ΚΚΕ)
στη Θεσσαλονίκη.
Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Κείνο το βράδυ
δεν μπήκα στο κελί. Έμεινα στην αυλή
κρυμμένος πότε πίσω από δέντρο και
πότε μαζεμένος σε μια γωνιά παρέα με τη
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‘νύχτα’… Ξέραμε ότι ο μόνος τρόπος για να
αποδράσω ήταν τα κάρα με τα σκουπίδια.
Έρχονταν πολύ πρωί τα ‘απορριμματοφόρα’
της εποχής και μάζευαν σωρούς σκουπιδιών
από την αυλή του στρατοπέδου. Τα κάρα
φτάνανε πολύ πρωί, τα γεμίζανε με τα
σκουπίδια και φεύγανε μακριά για το
ρέμα των σκουπιδιών… Το κάρο είχε τον
καροτσέρη οδηγό και έναν βοηθό που τα
γέμιζε εκεί στην αυλή. Τον ήξερα τον βοηθό.
Ήταν κρατούμενος του στρατοπέδου.
Φύλαξε καλά το μυστικό. Ούτε ο οδηγός, ο
καροτσέρης πήρε χαμπάρι.
Ανέβηκα κείνο το πρωί στο κάρο και
ξάπλωσα στον πάτο της καρότσας. Έριχνε
ο βοηθός πάνω μου όλα τα σκουπίδια μέχρι
που γέμισε. Έγινα ένα με τα σκουπίδια.
Σκουπίδι κι εγώ. Κρατούσα και έναν μικρό
σωλήνα στο στόμα μου για να παίρνω
αέρα… και το ταξίδι ξεκίνησε. Φτάσαμε
στον προορισμό μας, στο ρέμα που
άδειαζαν τα κάρα και φεύγανε. Πέντε η
ώρα το πρωί ήμασταν εκεί. Τα πολλά κάρα
είχανε τελειώσει τη δουλειά τους και ένα, ένα
επέστρεφαν για τον επόμενο γύρω. Εμείς
μόλις φτάσαμε στο ρέμα. Τούτη τη φορά
ο βοηθός ήταν ‘εξωτερικός’ και συνεργάτης
του καροτσέρη. Δεν ήξεραν τίποτα για μένα.
Με γρήγορες κινήσεις και με κάποιο τρόπο

το άλογο τραβούσε και η καρότσα έγερνε
πλάι, άνοιγε και φεύγανε τα σκουπίδια στη
ρεματιά, στο βάθος… Μαζί με τα σκουπίδια
κύλησα κι εγώ. Δεν με είδαν αλλά και
δεν κουνήθηκα. Έμεινα ακίνητος σαν τον
πεθαμένο. Ήταν σκοτάδι ακόμα, πέντε η ώρα
το πρωί και τα κάρα αραίωναν. Δεν υπήρχε
συνωστισμός ‘απορριμματοφόρων’… Μόνο
λίγους ανθρώπους διέκρινα εδώ κι εκεί που
ψάχνανε στα σκουπίδια απ’ τα χαράματα.
Άλλοι μάζευαν διάφορα αντικείμενα και
άλλοι έψαχναν για ένα κομμάτι ψωμί. Η
πείνα στα χρόνια της Κατοχής θέριζε
ζωές και εκεί στο σκουπιδότοπο ελπίζανε.
Κουνήθηκα και σιγά, σιγά, ανακατεύτηκα
με τους λίγους, έσκυβα, δήθεν έψαχνα κι
εγώ. Σιγά, σιγά έφυγα στο ραντεβού με τον
αδερφό μου. Με περίμενε με το ποδήλατο
λίγα μέτρα πιο εκεί. Καβαλήσαμε οι δυο μας
το ποδήλατο και φύγαμε για Μηχανιώνα.
Εκεί έμεινα κρυμμένος για έναν μήνα μέσα
σε μια βάρκα. Ο κίνδυνος να με βρουν ήταν
μεγάλος. Με ψάχνανε την επομένη στο
Στρατόπεδο αλλά και στο σπίτι… Έφυγα
με την πρώτη ευκαιρία στο βουνό και
εντάχτηκα στα τμήματα του Λασσάνη μέχρι
που τραυματίστηκα. Ήταν αρχές του 1943
μέχρι το Μάιο του 1944 όταν δραπέτευσα.
Είναι στιγμές που δεν ξέχασα ποτέ»… Με
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μια καλησπέρα και μια αφήγηση γεμάτη
ένταση και εικόνες από τα πέτρινα χρόνια,
γράψαμε άλλη μια ιστορία από τις αμέτρητες
περιπέτειες του λαού μας…
Η ΜΑΝΑ
Που να το φανταζόμουν… Είπαμε πολλά
κείνη τη μέρα παρέα με τα αδέρφια
Πολυζωΐδη (Βαγγέλης και Ευγένιος).
Περάσανε τα ενενήντα τους χρόνια κι ακόμα
συζητάμε για τότε, για την Κατοχή και τον
Εμφύλιο. Από το ένα στ’ άλλο πηγαίναμε
την κουβέντα και τελειωμό δεν είχαμε. Ο
Ευγένιος με ρωτούσε για τα δικά μου…
Ήθελε να μάθει τα της ιστορίας μου,
της οικογένειας, της ελληνικής γλώσσας
που μιλάω, διαβάζω, γράφω. Ερωτήσεις
γνωριμίας κι αυτές… Δε θα σταθώ εδώ.
Άλλο κεφάλαιο είναι η προσφυγιά μου.
Την ιστορία τους κρατάω γιατί λίγα είπαμε
και λιγότερα γράψαμε.
Εκεί, εκεί… το γυρνάω, στα χρόνια της
Κατοχής και του Εμφυλίου. Ότι γλύτωσε
στο πέρασμα του χρόνου πάμε να πούμε και
να γράψουμε.
Από την δική μου αναφορά στο σπιτικό
μου, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της
περιπέτειας της οικογένειας Πολυζωΐδη.
Ξαφνιάστηκα πολύ. Άχνα δεν έβγαλα.
Καρφωμένα τα μάτια μου πάνω τους και ο
διάλογος ξεκίνησε χωρίς πολλές διακοπές.
Με συγκλόνισε η αναφορά στη γυναίκα,
μάνα και ΗΡΩΪΔΑ της θλιβερής εποχής
των πέτρινων χρόνων στην Ελλάδα.
Μάνα με άντρα και πέντε παιδιά (αγόρια
όλα)… Τον διάλογό μας καταγράφω έτσι
όπως εξελίχτηκε στην κουβέντα μας. Δεν
προσθέτω αλλά ούτε και αφαιρώ κάτι.
Διάλεξα ένα κομμάτι μόνο για να τιμήσουμε
την γυναίκα, τη ΜΑΝΑ ΗΡΩΪΔΑ που
στάθηκε βράχος, όρθια σ’ όλες τις δυσκολίες
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αυτής της εποχής. Ο λόγος και πάλι στον
Βαγγέλη:
«Όταν εμείς φύγαμε στην εξορία, αφήσαμε
πίσω μία μάνα… που δεν είχε στο τέλος
ούτε σπίτι να μείνει. Τότε νοικιάζαμε ένα
μικρό διαμέρισμα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Πιάστηκα εγώ με τον Ευγένιο πρώτα και μάς
στείλανε εξορία στον Αη Στράτη. Αργότερα
πιάσανε και τον πατέρα μας με άλλους δύο
γιούς. Και αυτούς στείλανε στον Αη Στράτη
εξορία. Όλοι μαζί… πατέρας με τέσσερα
παιδιά στην εξορία. Μόνο ο ένας γιος (ο
Κυριάκος) γλύτωσε που ήταν φευγάτος
(κυνηγημένος) στο Μπούλκες και αργότερα
σκοτώθηκε στο ΔΣΕ. Εκεί, στον Αη Στράτη
ανταμώσαμε πατέρας και παιδιά. Οι πέντε…
και όλοι μαζί στην εξορία.
Η μάνα μας έμεινε μόνη στο μικρό
διαμέρισμα. Δεν μπορούσε να πληρώσει
το ενοίκιο του σπιτιού. Πούλησε λίγα
πραγματάκια από τα λίγα που ήδη είχαμε.
Δεν της φτάνανε ούτε για το νοίκι… Και τότε,
της πετάξανε απ’ το μπαλκόνι οι ιδιοκτήτες
τα πράγματα του σπιτιού, κάτω στο δρόμο.
Άδειασαν το σπίτι που έτσι κι αλλιώς ήταν
άδειο από ψυχές… Τότε πήγε στο μικρό
μαγαζάκι, ραφτάδικο. Το νοικιάζαμε και
ήταν κλειστό γιατί ο πατέρας μας ράφτης
ήταν εξορία. Το μαγαζάκι για καλή μας
τύχη ήταν της Εβραϊκής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης όπως ήξερα. Μέσα είχε ένα
μικρό πατάρι και ένα μικρό γραφείο. Κείνη
την εποχή οι Εβραίοι είχανε φύγει και δεν
είχε η μάνα μας λεφτά ούτε και να πληρώνει
το νοίκι. Γι’ αυτό ήταν και πιο πολύ κλειστό.
Αυτή η γυναίκα έπρεπε να ζήσει μόνη της.
Δεν είχε τη δύναμη ούτε τους δικούς της
να σκεφτεί… Κοιμόταν στο πατάρι και
κάθε μέρα στις πέντε ξημερώματα πήγαινε
στα δημόσια αποχωρητήρια γιατί τότε
άνοιγαν… και άδειαζε το τσουκάλι με τα
ούρα της… Τα μάζευε εκεί μιας και στο
μαγαζί δεν είχε τουαλέτα.
Ευτυχώς που οι δημόσιες τουαλέτες ήταν
στα 60-70 μέτρα από το μαγαζί και άνοιγαν
πρωί, πρωί. Το σπίτι αυτό είχε και μια
ανεμόσκαλα. Από εκεί ανέβαινε η μάνα μας
στην ταράτσα και άπλωνε τα πλυμένα ρούχα
της για να στεγνώσουν. Όλα αυτά γίνονται το
1948.
Ζούσε εδώ σε βαθιά φτώχια και πείνα μαζί.
Μόνο ένας μικρός δεκατριών χρόνων, «ο
γαλατάς της γειτονιάς» συνέχιζε να της
πηγαίνει το γάλα κι ας μην είχε να του
πληρώσει. Με αυτό φρόντιζε να κάνει
τραχανά, πλιγούρι… και μάζευε λίγο…
λίγο… για να στείλει στους δικούς της.
Κάποια στιγμή ετοίμασε κι ένα μικρό
πακέτο για τον Αη Στράτη. Το πήγε σε
υπηρεσία (αστυνομικό τμήμα) και το άνοιξαν

για έλεγχο… λογοκρισία κανονική.
Ήθελε να το στείλει σε μας τους εξόριστους.
Μα δεν πρόλαβε και ο υπάλληλος της
υπηρεσίας της είπε: Βρε πουτάνα Ιωάννα
Πολυζωίδου που γέννησες τα Βουλγαράκια
και ήρθες εδώ τώρα να τα ταΐσεις κιόλα…
Η μάνα μας συγχύστηκε, έφυγε… Χάθηκε
μέσα στην πόλη από την ταραχή της.
Το απόγευμα έφτασε στην οδό Σοφούλη
(εδώ στη Θεσσαλονίκη). Όλη τη μέρα
γυρνούσε στην πόλη άσκοπα, κλαίγοντας και
νηστική. Περιπλανιόταν στο άγνωστο και
παραμιλούσε…
Το βράδυ σταμάτησε σ’ ένα περίπτερο, χωρίς
λεφτά, νηστικιά και εξαντλημένη. Ζήτησε
χρήματα από τον περιπτερά για να πάει σπίτι
της. Για καλή της τύχη ο περιπτεράς της
δίνει λεφτά για εισιτήριο, της εξήγησε που
να κατέβει… κάπου εκεί στην Βενιζέλου, όχι
μακριά από το Διοικητήριο που μέναμε.
Αυτά, Άννα μου, είναι ταλαιπωρίες των
ανθρώπων όταν τα πολιτικά πάθη και τα
συμφέροντα υπερισχύουν της Ανθρωπιάς.
Κείνα τα χρόνια μας κυνηγούσαν λυσσαλέα…
ακόμα και οι Βασιλικοί… Υπήρχαν όμως και
άνθρωποι που μάς λυπότανε, που έβλεπαν
την κατάστασή μας.
Όταν επιστρέψαμε από την εξορία, κάποιοι
μας φιλοξένησαν για λίγους μήνες, μέχρι
να βρούμε σπίτι. Άλλοι φοβόταν και την
καλημέρα να μας πούνε λόγω των αριστερών
μας πεποιθήσεων και των συνεπειών τους. Ο
κόσμος ήταν τρομοκρατημένος. Ήμασταν
οι σημαδεμένοι αριστεροί της εποχής.
Τους τραβολογούσαν στα τμήματα να
πούνε από που μάς ξέρουν… Έτσι ήταν
τότε και αργότερα… εκεί στη δεκαετία του
’60 και μέχρι την πτώση της χούντας. Μάς
ακολουθούσαν οι φάκελοι με ψέματα και
συκοφαντίες. Τίποτα δεν ήταν εύκολο.
Κι όμως, αυτή η ΜΑΝΑ μας, τα τράβηξε
όλα και μόνη της. Αυτήν σκέφτομαι συχνά.
Τη δύναμή της μετράω και ξαναμετράω.
Σ’ αυτές τις γυναίκες, μάνες, αγωνίστριες,
ηρωίδες χρωστάμε πολλά».
Εδώ σταματώ κι εγώ το αφιέρωμα στις
γυναίκες που έδωσαν και δίνουν πολλά σ’
αυτό που λέγεται ΖΩΗ.
Εδώ κλείνω και μοιράζομαι τη γνώση, την
Ιστορία, τα συναισθήματα, τις λύπες και
χαρές που ακόμα και σήμερα μου δίνουν οι
άνθρωποι που έζησαν το χτες. Ευχαριστώ
και πάλι τον Βαγγέλη και τον Ευγένιο που
ακόμα έχουν τη δύναμη να μας μιλήσουν για
τα χρόνια που ευχόμαστε να μην ξανάρθουν
ΠΟΤΕ.
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«ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ»
Της Ελεάνας Τερζάκη
Το άγαλμα «Έρως & Ψυχή» είναι έργο του Antonio Canova και βρίσκεται στο Λούβρο.
Το μαρμάρινο γλυπτό αναπαριστά στιγμιότυπο από τον δημοφιλή ελληνικό μύθο του Έρωτα και της Ψυχής, και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο Έρωτας
ξαναζωντανεύει την Ψυχή. Είναι επίσης ευρέως γνωστό και σαν «Η Αναγέννηση της Ψυχής από το Φιλί του Έρωτα».Η ιστορία αγάπης του Θεού
Έρωτα και της Ψυχής αποτελεί ίσως το ωραιότερο παραμύθι της μυθολογίας. Πολλοί ήταν αυτοί που καταπιάστηκαν με το μύθο αυτό -Αρχαίοι
Έλληνες, αλλά και Λατίνοι συγγραφείς-, με κυριότερο το Ρωμαίο συγγραφέα, Λούκιο Απουλήιο. Σύμφωνα με την εκδοχή του, ο μύθος του Έρωτα
και της Ψυχής ξεκινά από τον φθόνο της Αφροδίτης, μητέρας του Έρωτα.

Η εκθαμβωτική ομορφιά της Ψυχής και
η οργή της Αφροδίτης
Η Ψυχή ήταν η μικρότερη και ομορφότερη
κόρη ενός βασιλιά, που κυβερνούσε σε
μια μεγάλη, πλούσια και ισχυρή πόλη. Η
ομορφιά της ήταν τόσο εκθαμβωτική, που
μόνο με τη θεά Αφροδίτη θα μπορούσε
να συγκριθεί. Όποιος την έβλεπε, έπεφτε
θαμπωμένος και την προσκυνούσε, σαν να
είχε μπροστά του την ίδια τη θεά. Με τον
καιρό, λοιπόν, όλοι πίστεψαν πως η Ψυχή
δεν ήταν παρά η ίδια η θεά του έρωτα, που
είχε κατεβεί στη γη και έτσι σταμάτησαν να
κάνουν θυσίες προς τιμήν της Αφροδίτης.
Όλοι γνώριζαν που βρίσκεται η θεά και
πήγαιναν εκεί για να τη δουν και να τη
λατρέψουν από κοντά.
Αυτό φυσικά προκάλεσε την οργή
της Αφροδίτης, η οποία δεν άντεξε
την προσβολή και έδωσε εντολή στο
μονάκριβο της γιο, το φτερωτό Θεό
Έρωτα, να εκδικηθεί. Τον πρόσταξε να
χτυπήσει την Ψυχή με τα βέλη του και να
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την κάνει να αγαπήσει παράφορα τον πιο
ασήμαντο και περιφρονημένο άνθρωπο
του κόσμου.
Η προφητεία – τιμωρία
Έτσι, όπως γίνεται συχνά, η ομορφιά της
Ψυχής στάθηκε η αιτία της μεγάλης της
δυστυχίας: όλοι οι νέοι μαγευόταν από
τη χάρη της, κανείς όμως δεν αποφάσιζε
να την κάνει γυναίκα του, και η Ψυχή
έμενε μόνη και έρημη. Οι δύο αδερφές
της είχαν παντρευτεί, ενώ εκείνη ήταν
κλεισμένη στο παλάτι, έκλαιγε τη μοίρα
της και καταριόταν την ομορφιά της.
Στεναχωρημένος ο πατέρας της, επειδή δεν
μπορούσε να την βλέπει έτσι, αποφάσισε
να ρωτήσει το μαντείο του Απόλλωνα
στη Μίλητο, για την τύχη της κόρης του.
Η απάντηση του θεού ήταν παράξενη και
σκληρή: έπρεπε να οδηγήσουν τη Ψυχή
ντυμένη νύφη στην πιο ψηλή κορφή ενός
έρημου και μακρινού βουνού. Εκεί θα
συναντούσε το γαμπρό: ένα πελώριο φίδι,

φτερωτό, που προξενούσε το φόβο ακόμη
και στο μεγάλο Δία.
Ο βασιλιάς τρόμαξε, αλλά δε μπορούσε
να κάνει αλλιώς. Τη συνόδεψε με κλάματα
και μοιρολόγια ως την κορφή του βουνού,
όπου την άφησε και έφυγε. Τότε ο Ζέφυρος
(άνεμος) την ανασήκωσε, και ταξιδεύοντάς
την πάνω από στεριές και θάλασσες, την
άφησε μέσα σε ένα μαγεμένο περιβόλι.
Εκεί, η Ψυχή, περιπλανιόταν, έως ότου
βρέθηκε μπροστά σ’ ένα ολόχρυσο παλάτι
χωρίς φρουρό.
Η νέα ζωή της Ψυχής, οι φωνές –
υπηρέτες και ο αόρατος σύζυγος
Φοβισμένη μπήκε μέσα και άρχισε να
τριγυρίζει, ώσπου άκουσε μια φωνή: «όλα
όσα βλέπεις, κυρά μου, είναι δικά σου.
Μη φοβάσαι! Κάθισε να ξεκουραστείς
και όταν θελήσεις να λουστείς και να
νοιαστείς για την ομορφιά σου, φώναξέ
μας να σε βοηθήσουμε. Εμείς είμαστε
οι υπηρέτες σου. Η κάθε σου επιθυμία
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είναι για μας προσταγή». Πραγματικά, οι
υπηρέτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να
την περιποιηθούν και να τη διασκεδάσουν.
Τη βοήθησαν να λουστεί, της έστρωσαν
πλούσιο το τραπέζι και της τραγούδησαν,
χωρίς όμως να τους δει. Τη νύχτα έφτασε
ο άγνωστος άντρας της και μέσα στο βαθύ
σκοτάδι την έκανε δική του, προτού όμως
ξημερώσει, χάθηκε από κοντά της.
Έτσι περνούσε ο καιρός: την ημέρα οι
αόρατοι υπηρέτες φρόντιζαν να μην της
λείψει τίποτα και τη νύχτα ερχόταν ο
μυστηριώδης εραστής της και την έκανε
ευτυχισμένη. Από την άλλη, οι γονείς της
γερνούσαν μέσα στο πένθος, ενώ κοντά
τους είχαν έρθει οι δυο άλλες κόρες τους
και προσπαθούσαν να τους παρηγορήσουν.
Σιγά σιγά όμως και η Ψυχή άρχισε να
αισθάνεται δυστυχισμένη και με δάκρυα και
παρακάλια καταφέρνει να πείσει τον άντρα
της να επιτρέψει να έρθουν οι αδερφές της
για να της κρατήσουν συντροφιά. Εκείνος
της δίνει άδεια, με έναν όρο: «Μπορείς,
της είπε, να τους χαρίσεις ό,τι θελήσουν
από τα πλούτη του παλατιού. Μα μην σε
παρασύρουν τα λόγια τους και θελήσεις
να με αντικρίσεις στο φως. Θα με χάσεις
για πάντα και θα γίνεις δυστυχισμένη».
Η Ψυχή του υπόσχεται να σεβαστεί την
επιθυμία του. Άλλωστε και η ίδια τον έχει
αγαπήσει και δεν θέλει να τον χάσει.
Η ζήλια των αδερφών
Ύστερα από λίγες μέρες οι αδερφές
ανεβαίνουν στο βουνό. Η χαρά τους είναι
απερίγραπτη. Όμως, σιγά σιγά αρχίζουν
να ζηλεύουν την τύχη της αδερφής τους
και ο φθόνος τους μεγαλώνει ύστερα από
κάθε επίσκεψη, αφού η Ψυχή, εντελώς
ανυποψίαστη, τους δείχνει τους θησαυρούς
του παλατιού. Στους γέρους γονείς
τους δε λένε κουβέντα για την τύχη της
Ψυχής. Τους αφήνουν να πιστεύουν πως
η μικρότερη αδερφή είναι από καιρό
πεθαμένη. Οι ζηλιάρες αδερφές σκέφτονται
μόνο πώς θα κάνουν κακό στη Ψυχή. Δε
σταματούν να τη ρωτούν για τον σύζυγό
της και η Ψυχή αναγκάζεται στο τέλος να
τους πει ψέματα, πως τάχα είναι ένας νέος,
όμορφος και δυνατός άντρας που περνά
τη μέρα του πάνω στα βουνά, κυνηγώντας.
Εκείνες ζηλεύουν ακόμα περισσότερο,
γιατί και οι δυο έχουν παντρευτεί γέρους
και ανήμπορους βασιλιάδες. Ο σύντροφος
της Ψυχής ήξερε τις διαθέσεις που είχαν
οι κακές αδερφές και την προειδοποιεί
για την καταστροφή που θα προκαλέσει
αν παραβεί την εντολή του. Οι αδερφές
της ωστόσο την παγιδεύουν και την
αναγκάζουν να παραδεχτεί πως δεν έχει
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δει ποτέ τον άντρα της.
Καταφέρνουν να την πείσουν πως αυτός ο
άγνωστος άντρας της είναι το φοβερό φίδι
που ανέφερε η προφητεία του Απόλλωνα
και πως θα τη φάει μόλις το παιδί μεγαλώσει
μέσα της. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για
να γλιτώσει από το θάνατο: μια νύχτα, να
ανάψει ένα λυχνάρι και να κόψει το κεφάλι
του τέρατος. Η Ψυχή, αφού βασανίστηκε
πολύ, πήρε την απόφαση και ένα βράδυ,
όταν έπεσε το σκοτάδι και ο άντρας της
πλάγιασε κοντά της και αποκοιμήθηκε
βαθιά, σηκώθηκε και άναψε το λυχνάρι.
Η αποκάλυψη της ταυτότητας του
αοράτου συζύγου και ο χωρισμός του
ζευγαριού
Κάτω από το φως του η Ψυχή τα έχασε:
μπροστά της βρισκόταν ο ίδιος ο Έρωτας,
πιο ωραίος κι απ’ ό,τι τον φανταζόταν.
Στα πόδια του κρεβατιού ήταν ριγμένα
τα άρματά του: το τόξο, η φαρέτρα και
τα βέλη. Τον ερωτεύεται αμέσως και
μετανιωμένη για ό,τι έκανε προσπαθεί να
αυτοκτονήσει, αλλά το μαχαίρι της πέφτει
απ’ το χέρι. Ξαφνικά, μια σταγόνα καφτό
λάδι χύνεται από το λυχνάρι και πέφτει
πάνω στο γυμνό ώμο του κοιμισμένου
θεού. Ο Έρωτας πετιέται πάνω από τον
πόνο και διαπιστώνοντας την απιστία της
γυναίκας του, ανοίγει τα φτερά του για να
φύγει. Η Ψυχή προλαβαίνει να πιαστεί
από το πόδι του και να ανυψωθεί μαζί
του πάνω στα σύννεφα. Ύστερα από λίγο,
εξαντλημένη από την κούραση, πέφτει στη
γη, χωρίς να σκοτωθεί.
Ο Έρωτας τότε κατέβηκε, στάθηκε στην
κορυφή ενός κοντινού κυπαρισσιού, και
αφού της παραπονέθηκε για την αχαριστία
που έδειξε, πέταξε πάλι μακριά. Η Ψυχή
ρίχτηκε από την απελπισία της σ’ ένα
ποτάμι για να πνιγεί, εκείνο όμως τη
σήκωσε απαλά πάνω στα νερά του και την
άφησε πάνω στην πυκνή χλόη της όχθης
του. Ο Πάνας, που βρισκόταν εκεί κοντά,
κατάφερε να της αλλάξει γνώμη και να της
δώσει θάρρος. Από εκείνη τη στιγμή, ένας
είναι ο σκοπός της ζωής της: να ξαναβρεί
τη χαμένη της ευτυχία.
Η εκδίκηση, η περιπλάνηση και η
συνάντηση της Ψυχής με την Αφροδίτη
Πρώτα όμως πρέπει, να τιμωρήσει τις
αδερφές της. Στην πρώτη λέει πως ο
Έρωτας έφυγε από κοντά της, τάχα για
να παντρευτεί εκείνην. Δε χρειάστηκε
μεγάλη προσπάθεια για να πειστεί και να
παρατήσει τον άντρα της. Την προέτρεψε
να ανεβεί στο βουνό και να γκρεμιστεί
στα βράχια, πιστεύοντας ως την τελευταία

στιγμή πως θα τη σηκώσει ο Ζέφυρος. Με
τον ίδιο τρόπο σκοτώνεται και η δεύτερη.
Ύστερα από την τιμωρία τους, η Ψυχή
ξεκινάει να βρει τον Έρωτα. Γυρνάει σε
στεριές και θάλασσες, όμως οι θεοί την
έχουν εγκαταλείψει. Ούτε η Ήρα, ούτε
η Δήμητρα, παρόλο που τη συμπονούν,
δέχονται να τη βοηθήσουν, γιατί δεν
θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με την
Αφροδίτη, που τη μισεί θανάσιμα, επειδή
μπόρεσε αυτή, μια θνητή, να ξελογιάσει
το γιο της. Τέλος, πηγαίνει στο παλάτι
της Αφροδίτης, με την ελπίδα πως εκεί θα
έβρισκε τον Έρωτα, και πέφτει χωρίς να το
καταλάβει στα χέρια της. Από τη στιγμή
αυτή αρχίζουν οι μεγάλες δοκιμασίες για
την Ψυχή. Δύο έμπιστες δούλες της θεάς,
η Θλίψη και η Έγνοια, τη μαστιγώνουν
αλύπητα. Άλλη της βγάζει τρίχα τρίχα τα
μαλλιά, η Αφροδίτη η ίδια τη δέρνει και
της ξεσκίζει τα ρούχα.
Οι αποστολές που έπρεπε να φέρει
εις πέρας για να ξανά κερδίσει τον
αγαπημένο της
Ύστερα την προστάζει μέσα σε λίγες ώρες
να ξεδιαλέξει από έναν τεράστιο σωρό
καρπούς της γης το κάθε είδος στάρι,
παπαρουνόσπορο, κεχρί, ρεβίθια, φακή,
κουκιά, κριθάρι και να το βάλει χωριστά.
Η Ψυχή τα καταφέρνει με τη βοήθεια των
μυρμηγκιών. Την άλλη μέρα υποχρεώνεται
να πάει να βρει και να φέρει το χρυσό
μαλλί από τα άγρια πρόβατα του βουνού,
και ύστερα να κουβαλήσει νερό από την
πηγή της Στύγας, που τη φύλαγαν, νύχτα
και μέρα, δράκοι ακοίμητοι.
Οι δοκιμασίες όμως και τα βάσανα της
Ψυχής δεν τελειώνουν. Η Αφροδίτη τη
στέλνει στον Κάτω Κόσμο να δανειστεί
από την Περσεφόνη το ελιξίριο της
ομορφιάς, επειδή το δικό της είχε
τελειώσει. Και αυτή τη φορά η Ψυχή,
παίρνοντας κουράγιο από τη δύναμη του
πάθους της και έχοντας βοηθό έναν μαγικό
πύργο, τα καταφέρνει.
Μόλις όμως πήρε το βάζο με τη θεϊκή
αλοιφή, θέλησε να τη δοκιμάσει, ελπίζοντας
πως αν έβαζε λίγη στο πρόσωπό της θα
γινόταν ακόμη πιο όμορφη, και έτσι θα
μπορούσε να ξανακερδίσει την αγάπη
του Έρωτα. Τη στιγμή όμως που άνοιξε
το βάζο, ένιωσε να την τυλίγει σαν πυκνός
καπνός ο Ύπνος και έχασε τις αισθήσεις
της.
Ο φτερωτός θεός σώζει τη Ψυχή και
ενώνεται μαζί της κάτω από τα δεσμά
του γάμου
Τα βάσανα της Ψυχής βρίσκονται όμως
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ΔΙΑΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
πια στο τέλος τους. Ο Έρωτας που δεν την
είχε ξεχάσει ποτέ, κατορθώνει να ξεφύγει
από το δωμάτιο που τον είχε κλειδωμένο
η Αφροδίτη, τρέχει και ξανακλείνει τον
Ύπνο μέσα στο βάζο και την συνεφέρει.
Έπειτα καταφέρνει, σε ένα συμβούλιο των

θεών, να ηρεμήσει το θυμό της μητέρας του
με τη βοήθεια του Δία, που αντιμετωπίζει
με κατανόηση την περιπέτεια του Έρωτα
και στήνει μεγάλο γλέντι στον Όλυμπο, για
να τιμηθεί η γαμήλια ένωση του θεού με
τη θνητή.

Η Ψυχή γίνεται πια επίσημα γυναίκα του
και την ίδια ώρα της χαρίζεται η αθανασία.
Ύστερα από λίγο καιρό φέρνει στον κόσμο
τον καρπό της αγάπης της με τον Έρωτα:
την Ηδονή.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
Ηρακλής Κακαβάνης
Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε η πιο τραγική, ίσως, μορφή στην ιστορία της νεοελληνικής γλυπτικής, αλλά και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, που με τη
σμίλη του άνοιξε καινούριους δρόμους στη νεότερη ελληνική τέχνη.
Γεννημένος στον Πύργο Τήνου, ο Γ. Χαλεπάς ήταν ο πρώτος από τα έξι παιδιά του Ιωάννη Χαλεπά. Ο πατέρας του και ο θείος του είχαν
μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής, με παραρτήματα στο Βουκουρέστι, στη Σμύρνη και τον Πειραιά. Ο Γιαννούλης είχε έφεση στη
μαρμαρογλυπτική και βοηθούσε τον πατέρα του στα έργα που ετοίμαζε ο τελευταίος για διάφορες εκκλησίες.

Έ

τσι, μεγάλωσε, όπως και τα
αδέλφια του, στο περιβάλλον του
πατρικού εργαστηρίου, που ήταν μία
από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις
μαρμαρογλυπτικής στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα. Μετά από σύντομη παραμονή
του στη Σύρο, όπου τον έστειλε ο πατέρας
του να σπουδάσει, προορίζοντάς τον για
έμπορο, ο Γ. Χαλεπάς εγκαταστάθηκε
το 1869 μαζί με την οικογένειά του στην
Αθήνα. Έως το 1872 σπούδασε γλυπτική
στο Σχολείο των Τεχνών, ενώ ένα χρόνο
αργότερα, με υποτροφία, συνέχισε στο
Μόναχο. Σ’ αυτήν την πρώτη περίοδο, το
έργο του χαρακτηρίζεται από ρεαλιστική
απόδοση των θεμάτων, είναι επηρεασμένο
από τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του
Μονάχου και εντάσσεται μέσα στον
κλασικισμό του 19ου αιώνα.
Το 1876 ο Γ. Χαλεπάς αναγκάστηκε
να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου άνοιξε
δικό του εργαστήριο στην πλατεία
Συντάγματος. Το 1877 ολοκλήρωσε στο
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μάρμαρο το «Σάτυρο που παίζει με τον
Έρωτα», και τον ίδιο χρόνο άρχισε να
δουλεύει το πιο διάσημο γλυπτό του, την
«Κοιμωμένη» για τον τάφο της Σοφίας
Αφεντάκη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Την Κοιμωμένη του από το πήλινο
πρόπλασμα τη μετέφεραν αργότερα
με το γλύφανό τους στο μάρμαρο οι
μαρμαρογλύπτες Χαμηλός και Αλεξάκης.
Πρόκειται για το πιο διάσημο έργο της
νεοελληνικής γλυπτικής, το οποίο του
έφερε τη γενική αναγνώριση.
Την εποχή αυτή (1877-1878) εμφανίστηκαν
τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας του,
που κορυφώθηκαν όταν κατέστρεψε ο
ίδιος το έργο του «Μήδεια». Την επόμενη
δεκαετία (ως το 1888) φαίνεται ότι έζησε
στην Τήνο. Η κατάστασή του συνεχώς
χειροτέρευε, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί
ως «πάσχων από άνοιαν» στο Ψυχιατρείο
της Κέρκυρας. Εκεί, ο Γ. Χαλεπάς
αντιμετωπίστηκε με το σκληρό τρόπο που
αντιμετώπιζαν όλους τους ψυχασθενείς

τότε: οι γιατροί και οι φύλακες είτε του
απαγόρευαν να σχεδιάζει και να πλάθει, είτε
του κατέστρεφαν οτιδήποτε εκείνος είχε
δημιουργήσει και είχε κρύψει στο ερμάριό
του. Λέγεται πως από όσα προσπάθησε
να δημιουργήσει μέσα στο Ψυχιατρείο
ένα μόνον έργο σώθηκε, κλεμμένο από
κάποιον φύλακα και παραπεταμένο στα
υπόγεια του ιδρύματος, όπου ξαναβρέθηκε
τυχαία το 1942. Από το Ψυχιατρείο της
Κέρκυρας, βγήκε το 1902, δύο χρόνια
μετά το θάνατο του πατέρα του.
Ακολούθησε η εποχή της Τήνου, όπου
έμενε με τη μητέρα του και άρχισε πάλι
να δουλεύει. Όμως, κανένα από τα έργα
αυτής της περιόδου που σώζονται, δε
χρονολογείται με απόλυτη βεβαιότητα,
καθώς οι μαρτυρίες συγκρούονται μεταξύ
τους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι κατέστρεφε
ο ίδιος τα έργα του και άλλοι ότι του τα
κατέστρεφε η μητέρα του. Όταν πέθανε
η μητέρα του, το 1916, ο Χαλεπάς είχε
ξεκόψει παντελώς από την τέχνη του.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΔΙΑΦΟΡΑ
Ζούσε πάμφτωχος βοσκώντας πρόβατα και
φέροντας το βαρύ στίγμα του τρελού του
χωριού. Βρήκε ωστόσο το κουράγιο και
άρχισε ξανά να ασχολείται με τη γλυπτική.
Τα μέσα που διέθετε ήταν παντελώς
πρωτόγονα και το επαρχιακό περιβάλλον
εχθρικό προς κάθε αλαφροΐσκιωτο, αλλά
εκείνος με πείσμα άρχισε να δημιουργεί
για να κερδίσει τον χαμένο χρόνο.
Η παραγωγή του σιγά σιγά αυξήθηκε, ενώ
ο αθηναϊκός Τύπος άρχισε να ενδιαφέρεται

γι’ αυτόν όλο και περισσότερο. Ήδη, το
1904 τον είχε επισκεφτεί στην Τήνο ο Λ.
Σώχος, που τον βρήκε να βόσκει πρόβατα.
Αργότερα τον επισκέφτηκε ο Α. Σώχος και
άλλοι λόγιοι της εποχής, που θεωρούσαν
υποχρέωσή τους να συναντήσουν τον
απόμακρο καλλιτέχνη της Τήνου. Το
1922 έφτασε στο νησί ο Θ. Θωμόπουλος,
ο οποίος πέρασε στο γύψο ορισμένα έργα
του Χαλεπά που ήταν σε πηλό. Με αυτά τα
έργα έγινε το 1925 έκθεση στην Ακαδημία

Αθηνών, η οποία δύο χρόνια αργότερα,
του απένειμε το Αριστείο των Τεχνών. Στις
24 Αυγούστου 1930, η ανιψιά του Ειρήνη
Χαλεπά τον έφερε στην Αθήνα, όπου
έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του
(πέθανε το 1938) σε ζεστό οικογενειακό
περιβάλλον, δουλεύοντας με άνεση και
έχοντας κερδίσει τη γενική αναγνώριση.
(Η. Μόρτογλου / Ριζοσπάστης)

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 92ΧΡΟΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ
ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Σ

τα 92 της χρόνια, με τα μαλλιά της να
έχουν πια ασπρίσει και μετακινούμενη
με αναπηρικό αμαξίδιο, η Μελπομένη
Ντίνα κλαίει από χαρά και συγκίνηση:
για πρώτη φορά, μετά από 75 χρόνια,
συνάντησε τους απογόνους των παιδιών
που έσωσε η οικογένειά της από τους Ναζί.
«Είμαι τόσο συγκινημένη, δεν βρίσκω
λόγια» λέει, με δάκρυα στα μάτια, η
86χρονη πλέον Σάρα Γιανάι, κρατώντας
σφιχτά το χέρι της Μελπομένης Ντίνα, το
γένος Γιαννοπούλου, που την προστάτευσε
και την έσωσε από τις ναζιστικές θηριωδίες
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Μελπομένη και οι δύο μεγαλύτερες
αδελφές της έκρυβαν την οικογένεια της
Σάρας –συνολικά έξι ανθρώπους– στη
Βέροια.
Επί δύο χρόνια, οι τρεις αδελφές της
οικογένειας Γιαννοπούλου και μια άλλη
οικογένεια, των Αξιόπουλων, είχαν πάρει
υπό την προστασία τους την οικογένεια
Μορντεχάι.
«Την έχω σαν αδελφή μου, τα κάναμε όλα
μαζί» είπε η Γιανάι στο περιθώριο μιας
τελετής στο Γιαντ Βασέμ, το μνημείο στη
μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος
στην Ιερουσαλήμ.
«Είμαι πολύ συγκινημένη, μέχρι τα βάθη της
ψυχής μου, μου έσωσε τη ζωή», πρόσθεσε.
Το 1994 οι τρεις αδελφές από τη Βέροια
τιμήθηκαν με τον τίτλο των «Δικαίων των
Εθνών» – είναι η υψηλότερη διάκριση που
επιφυλάσσει το Ισραήλ σε μη Εβραίους
που, με κίνδυνο της ζωής τους, βοήθησαν
Εβραίους να σωθούν από τους Ναζί.
Σήμερα, περίπου 20 απόγονοι της Σάρας
και του αδελφού της, του Γιοσί Μορ, πήγαν
στο μνημείο για να συναντηθούν με την
γυναίκα στην οποία χρωστούν εν μέρει τη
ζωή τους.
Τα δυο αδέλφια γνώρισαν στη Μελπομένη
τα παιδιά και τα εγγόνια τους που
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αγκάλιασαν με θέρμη την ηλικιωμένη,
συγκινημένη γυναίκα.
Ο Γιοσί Μορ ήταν μόλις 2 μηνών και
η Σάρα 9 ετών όταν κρύφτηκαν για να
γλιτώσουν, μαζί με τη μητέρα τους, δύο
άλλους αδελφούς και μια αδελφή τους.
Η οικογένεια Μορντεχάι αρχικά κρύφθηκε
σε ένα εγκαταλειμμένο τζαμί της
οθωμανικής περιόδου.
«Όταν βρισκόμασταν στο τζαμί, η
κατάσταση μας επιδεινωνόταν, ιδίως του
αδελφού μου, του Σαμουήλ.
«Η Μελπομένη και η αδελφή της τον πήραν
στην πλάτη και τον πήγαν στο νοσοκομείο
μέσα στη νύχτα.
«Όμως αργότερα, τον βρήκε σκεπασμένο
με ένα λευκό σεντόνι στο κρεβάτι του
νοσοκομείου. Είχε πεθάνει», είπε η Σάρα.
Ο Γιουβάλ Νταγκάν, 28 ετών, ένας από
τους εγγονούς του Γιοσί, είπε ότι μεγάλωσε
ακούγοντας αυτήν την ιστορία.
«Απ’ όταν ήμουν μικρός, αυτές οι τρεις
Ελληνίδες αδελφές είναι για μένα σύμβολο
ηρωισμού, πρότυπα».

Αν και έχει έρθει στην Ελλάδα, ο Γιουβάλ
δεν είχε συναντηθεί μέχρι σήμερα με τους
σωτήρες του παππού του.
«Θα ήθελα να έχω σώσει περισσότερους»,
είπε η Μελπομένη, αγκαλιάζοντας με τη
σειρά της όλα τα παιδιά και τα εγγόνια της
Σάρας και του Γιοσί μέσα στην Αίθουσα
των Ονομάτων του Γιαντ Βασέμ, όπου
είναι γραμμένα τα ονόματα εκατομμυρίων
Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Συνολικά 27.362 άνθρωποι έχουν
αναγνωριστεί ως «Δίκαιοι των Εθνών». Οι
περισσότεροι από αυτούς τους «φύλακεςαγγέλους» έχουν πλέον πεθάνει ή είναι πολύ
ηλικιωμένοι για να ταξιδέψουν στο Ισραήλ,
όπως είπε ο Στάνλι Σταλ, ο αντιπρόεδρος
του Ιδρύματος των Δικαίων (JFR).
Το ταξίδι της Μελπομένης όμως
«αναμφίβολα δεν θα είναι το τελευταίο που
θα οργανώσουμε», διαβεβαίωσε. (Πηγή:
ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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ΠΟΣΑ ΝΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τον
ακριβή αριθμό
Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με
την μεγαλύτερη ακτογραμμή αλλά και τα
περισσότερα νησιά. Όμως οι περισσότεροι
δεν γνωρίζουμε πόσα νησιά υπάρχουν
στην Ελλάδα και που βρίσκονται τα
περισσότερα.
Τα περισσότερα ελληνικά νησιά βρίσκονται
στο Αιγαίο πέλαγος, λιγότερα στο Ιόνιο
και ελάχιστα στο Λιβυκό αλλά και σε άλλα
μικρότερα πέλαγα.
Στο σύνολο στην Ελλάδα υπάρχουν
περίπου 6.000 νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες. Από μόνο τα 107
κατοικούνται από τα οποία μόλις 53 έχουν
πληθυσμό πάνω από 1.000 κατοίκους. Το
σύνολο των κατοίκων που διαμένουν στα
νησιά είναι 1.754.325 σύμφωνα με την
απογραφή του 2011.
Τα νησιά του Αιγαίου πελάγους
χωρίζονται σε επτά συμπλέγματα:
Κρήτη
Εύβοια
Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
(Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λήμνος,
η Θάσος, η Ικαρία, η Σαμοθράκη, οι
Φούρνοι, οι Οινούσσες κλπ.) Βόρειες

Σποράδες, με σημαντικότερα νησιά τη
Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη Σκύρο, την
Αλόννησο
Νησιά
του
Αργοσαρωνικού,
σημαντικότερα των οποίων είναι η
Σαλαμίνα, η Αίγινα, ο Πόρος, οι Σπέτσες,
η Ύδρα, το Αγκίστρι και η Δοκός.
Κυκλάδες, με σημαντικότερα νησιά τη
Σύρο, τη Νάξο, τη Θήρα (Σαντορίνη),
την Πάρο, την Άνδρο, τη Μύκονο, την
Τήνο, τη Μήλο κλπ.
Δωδεκάνησα, με σημαντικότερα νησιά
τη Ρόδο, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέρο,
την Κάρπαθο, την Πάτμο, τη Σύμη, την
Αστυπάλαια, την Κάσο, τη Νίσυρο κλπ.
Τα νησιά του Ιονίου πελάγους αποτελούν
ένα σύμπλεγμα:
Τα Επτάνησα, με σημαντικότερα νησιά

την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά,
τη Λευκάδα, τα Κύθηρα, την Ιθάκη, τους
Παξούς, το Μεγανήσι, την Ερεικούσσα,
τον Κάλαμο, τους Οθωνούς, το Μαθράκη,
τον Καστό, τις Στροφάδες, τα Αντικύθηρα,
τους Αντίπαξους, την Άτοκο, το Αρκούδι,
τον Πεταλά και την Οξεία.
Υπάρχει ακόμη μια πληθώρα νησιών
τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιο
σύμπλεγμα και βρίσκονται σε πολύ
κοντινή απόσταση από την ηπειρωτικές
ακτές, σημαντικότερα από τα οποία είναι
η Ελαφόνησος στο νοτιοανατολικό άκρο
της Πελοποννήσου, η Αμμουλιανή στον
κόλπο του Αγίου Όρους, το Παλαιό
Τρικέρι στον Παγασητικό και τα Τριζόνια
Φωκίδας στον Κορινθιακό κόλπο.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα νησιά
των εσωτερικών υδάτων (λίμνες, φυσικές ή
τεχνητές, ποταμοί, υδροταμιευτήρες) με
σημαντικότερα τη Νήσο των Ιωαννίνων
στη λίμνη Παμβώτιδα και τον Άγιο
Αχίλλειοστη λίμνη Μικρή Πρέσπα,
ενώ πολλά ακόμη νησιά υπάρχουν στις
εκβολές και στα δέλτα ποταμών καθώς
και στις λιμνοθάλασσες με σημαντικότερο
την Τουρλίδα στη Λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου. (parapolitika.gr)

Η ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ
Του Ανδρέα Άδαλη

Τ

α γλέντια της Ικαρίας είναι
πλέον από τα πιο ξακουστά και
πολυδιαφημισμένα. Κάθε χωριό έχει
το δικό του πανηγύρι που ο εκάστοτε
σύλλογος του, διοργανώνει και φροντίζει
τα τραπέζια, το κρασί, το κρέας και όλα
τα υπόλοιπα. Πολύς είναι ο κόσμος που
οικειοθελώς προσφέρει βοήθεια ενώ τα
χρήματα μαζεύονται για κοινωφελείς
σκοπούς. Οι Ικαριώτες είναι ευαίσθητοι
άνθρωποι, φιλόξενοι, μαγειρεύουν τέλεια
ακόμα και στα πιο τουριστικά μαγαζιά.
Ακόμα κι εκεί θα φάει ο επισκέπτης
καλό σπιτικό φαγητό σε μεγάλη μερίδα.
Παλιότερα δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή
της νεολαίας, όμως, τώρα χάρη στην
τηλεόραση και τη διαφήμιση αλλά και το
διαδίκτυο, έγινε ένα από τα πιο διάσημα
νησιά που οι νέοι αγαπούν και αυτό δίνει
ελπίδα ώστε η παράδοση να συνεχιστεί και
στις νέες γενιές.
Οι ντόπιοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία
αποφεύγουν συνήθως τα μεγάλα πανηγύρια
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λόγω πολυκοσμίας, και αρκούνται στα
χωριά στα σπιτικά γλέντια που είναι και πιο
αυθεντικά. Οι νέοι βέβαια που δεν έχουν
πρόβλημα προκειμένου να χορέψουν και
να διασκεδάσουν, μπορεί να στριμωχτούν
σε μικρούς χώρους μια και τους αρέσει
περισσότερο το νταβαντούρι.
Ο ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟΣ
Η Ικαρία διαθέτει ντόπιους οργανοπαίχτες
που παίζουν τον Ικαριώτικο στις διάφορες
παραλλαγές του. Ο πιο γνωστός είναι ο
Παλαιός Ικαριώτικος ή Ραχιώτικος), που
δεν έχει στίχο, είναι αργός και εύκολος
στα βήματα του, που με αυτή την υπέροχη
εισαγωγή ο κόσμος σηκώνεται αμέσως
να χορέψει. Σε κάθε χωριό υπάρχει
μια παραλλαγή του Ικαριώτικου. Ο πιο
λανθασμένος εμπορικός Ικαριώτικος
είναι αυτός ο γρήγορος που διασκεύασαν
ο Κονιτόπουλος με τον Πάριο «Χρόνια
και χρόνια τώρα τριγυρνώ, σαν πουλί
περιπλανώμενο». Με την πρώτη δοξαριά
ξεσηκώνονται και όσοι γνωρίζουν αλλά

και όσοι θέλουν να μάθουν. Ο παλαιός
Ικαριώτικος πέρασε με τα χρόνια και
έγινε πιο σύνθετος σε βήματα και φιγούρες
και με στίχο γνωστό ως «Συμπεθέρα».
Αναφέρεται σε ένα ζευγάρι που δεν
μπόρεσε ποτέ να συναντηθεί «Αϊ κακό βρε
συμπεθέρα, που δεν ήρθες τη Δευτέρα,
ήρθες μόνο το Σαββάτο που’ ταν όλα άνω
κάτω». Στον Άγιο Κήρυκο παίζεται και ο
Φαναριώτικος ή Φαναρίτικος, που έχει
εντελώς διαφορετική μελωδία.
Ο Ικαριώτικος λοιπόν ακούγεται περίπου
15 φορές σε όλα τα πανηγύρια. Το γλέντι
ξεκινάει με παραδοσιακά κομμάτια της
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΔΙΑΦΟΡΑ
Ικαρίας και διάφορά τραγούδια των
Κυκλαδίτικων νησιών, για να μπει ο
κόσμος στο κλίμα, όμως μόλις αρχίσουν να
δείχνουν την ανυπομονησία τους, μπαίνει
ο πρώτος Ικαριώτικος. Στην συνέχεια
ανάλογα με το ορχηστρικό σχήμα, μπορεί
να παιχτούν βαλς, ταγκό, σέρβικα και
απτάλικα ζεϊμπέκικα. Κάθε μισή ώρα όμως
μπαίνει και ένας Ικαριώτικος. Παλιότερα
τα Ικαριώτικα κομμάτια ήταν μόνο δέκα
–δεκαπέντε, μα τώρα προστέθηκαν και
κρητικά γιατί ο κόσμος θέλει να χορέψει κι
άλλα, όμως δεν απομακρύνονται από την
παράδοση.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Η μυθολογία αναφέρει πως ο Διόνυσος
γεννήθηκε στην Ικαρία και δεν είναι
καθόλου τυχαίο πως στο πανηγύρι του Αϊ
Γιάννη του Κλείδωνα που πηδούν και τις
φωτιές, χορεύουν και πίνουν με ένα στεφάνι
καμωμένο από κληματόφυλλα στο κεφάλι.
Οι Ικαριώτες είχαν πάντα ιδιαίτερο
τρόπο ζωής και ξεχωριστή κουλτούρα.
Κρύβονταν τα παλιά τα χρόνια από τους
πειρατές για αυτό κυκλοφορούσαν πιο πολύ
τη νύχτα και πολλές φορές κρύβονταν σε
σπίτια μέσα στο έδαφος. Οι περισσότεροι
κάνουν αγροτική ζωή και είναι γνωστό
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους ανήκει
στο ΚΚΕ «Κόκκινο βράχο» όπως το
αναφέρουν. Ήταν τόπος εξορίας και
εκεί ο Θεοδωράκης έγραψε το τραγούδι
«Βράχο, Βράχο τον καημό μου» Πολλοί
ήταν εκείνοι που επέστρεψαν μετά από
χρόνια για να δουν τα σπίτια των γονιών
τους και να γνωρίσουν τους συγγενείς
τους. Σαν άνθρωποι είναι φιλόξενοι, με
πολλές δυσκολίες γιατί δυσκολεύονται στη

φιλοξενία λόγω πληθώρας του κόσμου, γίνεται μέρα και δεν υπάρχει ρολόι. Η
όμως αυτή η δυσκολία δεν είναι αισθητή.
αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια χαλαρότητα
Η γνωστή σε όλους μακροζωία των στο νησί αλλά κυρίως στη Βόρεια πλευρά,
Ικαριωτών δεν υπάρχει πια και είναι κάτι που και σε φυσιολογικά πλαίσια.
μου το επιβεβαίωσε η φίλη μου και μεγάλη ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
ικαριώτισσα τραγουδίστρια Ελευθερία Το πρώτο πανηγύρι της χρονιάς είναι
Αρβανιτάκη «Ανδρέα, μη πιστεύεις τέτοια το Φεβρουάριο, στη γιορτή του Αγίου
πράγματα, τώρα επηρεασμένοι από την Χαραλάμπους στον Κάλαμο. Ακολουθεί
υπόλοιπη Ελλάδα, τραβάνε κουπί και οι το πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης και έπειτα
νέοι και οι ηλικιωμένοι. Τώρα υπάρχει το του Αγίου Ισιδώρου, στις 14 Μαΐου σε
άγχος που σκοτώνει». Όμως η μακροζωία όμορφο μέρος στο βουνό. Ξεχωριστό
οφειλόταν σε άλλους παράγοντες. Οι είναι αυτό στις 29 Ιουνίου, στη γιορτή των
Ικαριώτες καλλιεργούν τα δικά τους Αγίων Αποστόλων στο Πέζι. Μετά από
λαχανικά και φρούτα και τρέφονται υγιεινά. μια μικρή παύση, έρχεται η 17 Ιουλίου
Ιδιαίτερη θέση βέβαια στην ικαριώτικη όπου γιορτάζεται η Αγία Μαρίνα και
παράδοση έχει το κρασί, ο λεγόμενος η απελευθέρωση της Ικαρίας. Στις 26
πράμνειος οίνος, αφού σύμφωνα με τη Ιουλίου ακολουθεί η γιορτή της Αγίας
μυθολογία ο Διόνυσος εδώ φύτεψε τα Παρασκευής στο Πετροπούλι. Κάθε
πρώτα του κλήματα με τα οποία γίνονταν χρόνο μπορεί να γίνουν και 80 πανηγύρια.
τα διονυσιακά γλέντια. Όμως μη γελιέστε, Τους περισσότερους επισκέπτες και ειδικά
το Ικαριώτικο κρασί δεν είναι και ότι πιο νέους συγκεντρώνει το πανηγύρι του Αϊ
αξιόλογο. Έχω δοκιμάσει καλύτερα. Αυτό Γιάννη του Κλείδωνα στις 24 Ιουνίου και
που λάτρεψα είναι η τοπική τους μπύρα όπως είπαμε είναι ιδιαίτερα διονυσιακό.
«Ικαριώτισσα» με τη δυνατή ψημένη γεύση Το πιο ξακουστό είναι αυτό στις Λαγκάδες
και το υπέροχο άρωμα που είναι και τον δεκαπενταύγουστο, τόσο μέσα από τις
λίγο ακριβή, αφού το μισό λίτρο σε μια διαφημίσεις, όσο και από το youtube.
καφετέρια ή ταβέρνα φτάνει τα 4-5 ευρώ.
Μια δημοσιότητα για τη
νύχτα που γίνεται μέρα Ικαριά μου, Ικαριά μου…(Καλοκαιράκι στην Ικαριά)
που έχει κουράσει πολύ Καλοκαιράκι στην Ικαριά, μεσ’ το νησάκι , θα’ ρθω ξανά.
και συνεχώς ανακυκλώνεται Το πρωί στο Γιαλισκάρι και το βράδυ με φεγγάρι,
είναι η φήμη για τα ωράρια, με ικαριώτικο κρασάκι και με τα βιολιά
κάτι που ισχύει μόνο σε ένα Ικαριά μου, Ικαριά μου, αχ! Η αναρχική καρδιά μου
ορεινό χωριό του νησιού και σ’ αυτό το πανηγύρι, αχ!
- στις Ράχες, από όπου Πρώτη το χορό θα σύρει σ’ όλα τα νησιά, σ’ όλα τα νησιά.
και κατάγεται ο παλαιός Καλοκαιράκι στην Ικαριά, με το βαρκάκι για τ’ ανοιχτά
Ικαριώτικος. Εκεί είναι το Μαγγανίτη και Φραντάτο, θα τα κάνω άνω κάτω,
μόνο χωριό που η νύχτα μ’ όλη την τρελοπαρέα, αχ! Και με τα βιολιά και με τα βιολιά.

ΥΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΒΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ… ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Ζαμπούκης Ιωάννης, Φιλόλογος
Αρχαίοι Ποιητές και συγγραφείς ύμνησαν το Δέλτα του ποταμού, θαυμάζοντας την ωραιότητα του μοναδικού βιότοπου –
Δοξασμένος και Ιερός ήταν ο Έβρος

Ο

ποιητής Αλκαίος τον 7ο αι.
π.Χ. επισκέφθηκε την Αίνο και
παρατηρούσε το δέλτα του Έβρου. Τότε
απουσίαζε μεγάλο τμήμα του σημερινού
δέλτα, αφού αποτελούσε τμήμα του
θαλασσινού κόλπου της Αίνου: από
τη νότια πλευρά του δέλτα απουσίαζε
το Αινήσιο δέλτα,
το Kυνηγητικό
Περίπτερο, η λιμνοθάλασσα Παλούκια·
από τη Δ-ΒΔ πλευρά: λιβάδι Δημητριάδη,
Αντλιοστάσια, Κάλαβος, Δράνα, Λακί·
από τη βόρεια πλευρά: δυτικός βραχίονας
από τα ΝΑ του αρχαίου Δορίσκου έως την
παλαιά εκβολή του, το νότιο τμήμα του
Αλή-Γκιολ· από την ανατολική πλευρά:
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ο ανατολικός βραχίονας, Τοπτσί, ΚινελίΜακρουλί, Μαυροπούλι, Μαυράκανθος.
Έπειτα ο Αλκαίος παρακολούθησε εορτές
της Αίνου, αφιερωμένες στον ποτάμιο
θεό Έβρο, θαύμασε την ωραιότητα
του φυσικού περιβάλλοντος του δέλτα
και αφιέρωσε στον Έβρο ένα ποίημα
χαρακτηρίζοντας τον «τον πιο όμορφο»
απ’ όλους τους ποταμούς:
«Έβρε μου, ο πλέον ωραίος απ’ τους
ποταμούς εσύ,
δίπλα απ’ την Αίνο χύνεσαι στον πορφυρό
τον πόντο,
ανάμεσα απ’ τη Θρακική αλογόχαρη
χώρα κυλώντας τα κύματα.

Κι εσένα πλήθος οι παρθενικές κοπέλες
σε περνάνε,
και των ωραίων μεριών με τ’ απαλά τα
χέρια τους
το τρυφερό το δέρμα γλυκοφχαριστάνε,
σαν μαγική
αλοιφή το νάμα σου χύνοντας το
καλοσυνάτο».
Άραγε πόσους ποταμούς γνωρίζουμε
που αξιώθηκαν ενός τέτοιου σπουδαίου
ύμνου; Η σύγκριση του ύμνου αυτού με
την ακόλουθη περιγραφή του ποιητή
Βακχυλίδη καταδεικνύει ότι η εκτίμηση
του Αλκαίου ήταν αντικειμενική. Η
αναφορά στον ωραίο Έβρο δηλώνει, όχι
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Στο Δέλτα του Έβρου, φώτο Τασούλας Ζησάκη-Healey

μόνον τη διαδρομή του μέσα από την
εύφορη πεδιάδα, όπου έβοσκαν ανάμεσα
στ’ άλλα ζώα χιλιάδες θρακικά άλογα,
αλλά και το ανοιξιάτικο, ωραίο, φυσικό
περιβάλλον του με τα άνθη, τα φυτά και
τα παραποτάμια δάση του. Οι παρθενικές
(ανύπαντρες) κοπέλες της Αίνου που
εισέρχονταν στα ρηχά του ποταμού και
το καλοσυνάτο νάμα του θυμίζουν ότι
o Έβρος ήταν ένα Ιερό ποτάμι, ενώ ο
πορφυρός πόντος ήταν η θάλασσα του
όμορφου και γραφικού κόλπου της Αίνου.
Μετά τον Αλκαίο πληροφορίες για τον
ανθόσπαρτο Έβρο και τους κύκνους του
δέλτα δίδει ο ποιητής Βακχυλίδης:
«είτε στον Έβρο τον πολύανθο
αγρίμια κυνηγώντας χαίρεται,
ή με το μακρυλαίμη κύκνο
και τη γλυκιά φωνή του ευφραίνεται».
Ο ποταμός είχε στις όχθες και το δέλτα του
ποικίλα άνθη εκπληκτικής ομορφιάς και
φυσικές καλλονές που ενισχύονταν με την
οργιαστική, παραποτάμια βλάστηση και
τους μακρόλαιμους κύκνους. Το γεγονός
ότι η φύση του ποταμού, τα πολύχρωμα
λουλούδια του, οι κύκνοι του αποτέλεσαν
την αφόρμηση της ποιητικής έμπνευσης
του Βακχυλίδη αποδεικνύει ότι το φυσικό
περιβάλλον του δέλτα πράγματι ήταν άξιο
της προσοχής ενός μεγάλου ποιητή.
Μοναδικότητα στο δέλτα έδιδε και
το λειμώνιο, επειδή το μεν καλοκαίρι
σκέπαζε το έδαφος με μπλε λουλούδια,
το δε φθινόπωρο το χρώμα του μετέπιπτε
βαθμιαία σε μωβ και άσπρο, ενώ το
φθινόπωρο οι αρμυρήθρες γίνονταν
εντυπωσιακές, αφού αποκτούσαν ένα
χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα.
Το Μάιο άνθιζε η αρμυρίκη, αποκτούσε
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λεπτή χάρη με τα πολλά λουλουδάκια
και η δελταϊκή πεδιάδα ντυνόταν στα
πράσινα, στα κόκκινα, στα ροζ, στ’ άσπρα
και αποκτούσε την πολυχρωμία της.
Ήταν το πιο συνηθισμένο δενδρύλλιο στο
δέλτα, αφού ήταν κατάμεστες από αυτό
πολλές περιοχές: αιγιαλός Δορίσκου,
όχθες δυτικού βραχίονα, τμήμα δελταϊκής
πεδιάδας από Κύψελα μέχρι λίμνη
Στεντορίδα. Τις φυσικές καλλονές του
δέλτα μαρτυρούν, όχι μόνο τα ποιητικά
κείμενα, αλλά και τα τοπωνύμια της Αίνου,
όπως Φιλόκαλος, Καλά δένδρα, κ.α. …
Ο Αριστοφάνης, αν και ζούσε στη μακρινή
από τον Έβρο Αθήνα, εντούτοις αφιέρωσε
ένα ποίημα εξαιρετικής ομορφιάς στους
κύκνους του Έβρου δείχνοντας ότι ήξερε
πολύ καλά ποιον ποταμό να διαλέξει για
να εκφράσει το θαυμασμό του στο όμορφο
φυσικό περιβάλλον:
«Έτσι οι κύκνοι τσίου, τσίου
τις φωνές τους σμίγοντας
και χτυπώντας τα φτερά τους
ψάλλουν τον Απόλλωνα, τσίου, τσίου,
τσιουτίγξ,
πλάι στου Έβρου καθισμένοι, τσιουτίγξ, τις
όχθες,
και το άσμα τους ήρθε
μες’ από τα νέφη
λούφαξαν όλα τ’ αγρίμια
και η γαλήνια απανεμιά
κοίμισε τα κύματα,
τσίου, τσίου τσιουτίγξ
αντιλάλησαν του Ολύμπου
τα βουνά και θαμπωθήκαν
οι θεοί πιάσαν οι Χάριτες
με τις Μούσες το τραγούδι, τσίου, τσίου,
τσιουτίγξ».
Ο Αριστοφάνης πιθανόν αποδίδει ποιητικά

τη στιγμή που τα ιστιοφόρα πλοία με τους
κωπηλάτες και τους ταξιδιώτες διέσχιζαν
τον ποταμό και αυτοί είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν τη γλυκιά φωνή των καλλίφωνων
κύκνων που τραγουδούσαν μέσα στα
εκβολικά ρείθρα.
Πρόκειται για μια πολύ δυνατή,
πανέμορφη, ακουστική εικόνα των
φημισμένων, αρχαίων «προγόνων» των
σημερινών κύκνων του Έβρου: «σμίγοντας
τις φωνές τους, παίζοντας τα φτερά τους,
ανακράζουν τον ύμνο του Απόλλωνα,
η κραυγή τους ήρθε, αντιλάλησαν, το
τραγούδι». Και το λάλημά τους ηρέμησε
όλα τ’ αγρίμια, την κυματώδη θάλασσα
και έφτασε στον Όλυμπο της Θεσσαλίας,
την κατοικία των Θεών, και τους
γοήτευσε, παρασύρθηκαν στο τραγούδι
και το τραγούδι των κύκνων του Έβρου
συνόδεψαν οι Μούσες του Ομήρου, του
Ησίοδου και οι Χάριτες, αφού γνωρίζουμε
ότι ο μελωδός κύκνος στη λίμνη «Μούσας
θεραπεύει». Τόση είναι η ομορφιά της
λαλιάς των κύκνων του υγροβιότοπου του
Έβρου, ώστε ακόμη και στους θεούς φέρνει
όρεξη για τραγούδι! Ο ποιητής δίδει την
αίσθηση της ουσιαστικής αρμονίας που
υπάρχει στο βάθος του σύμπαντος: οι
Θεοί, τα πουλιά, όλα τα όντα του κόσμου
παίρνουν ομαδικά μέρος σ’ αυτήν την
πανηγυρική συναυλία! Εκφράζει τη βαθιά
ενότητα της φύσης: από τους θεούς ως τους
κύκνους η ίδια αρμονία βασιλεύει.
Στις φυσικές αυτές καλλονές του δέλτα
δικαιωματικά ανήκουν και οι πολυπληθείς
γερανοί, αφού αυτό ήταν γι’ αυτούς
ονειρικό, εαρινό-θερινό καταφύγιο και
τόπος φθινοπωρινής,
Πανθρακικής
συνάντησής τους προ της αναχώρησης
για την Αίγυπτο. Αυτή η εικόνα της
εαρινής άφιξής τους και της φθινοπωρινής
αναχώρησής τους ήταν κάτι το ιδιαίτερο:
ο ουρανός του δέλτα ασφυκτιούσε από
τις χιλιάδες γερανούς, πολλοί από τους
οποίους μάχονταν μεταξύ τους· όλο αυτό
το πλήθος των κύκνων και των γερανών
αφενός προκαλούσε μεγάλη οπτική τέρψη
στους θεατές και τους «Ορνιθολόγους» της
εποχής, αφετέρου με τις πτήσεις τους πάνω
από το δέλτα, με τα χρώματα και τις φωνές
τους δημιουργούσαν μια υπέροχη μουσική
πανδαισία.
Γι’ αυτόν τον δοξασμένο λοιπόν Έβρο,
που σύμφωνα με την αξιολογική σειρά των
ποταμών της αρχαιότητας, ήταν 1ος σε
πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο περηφάνια
μπορεί να αισθάνεται ο Εβρίτης και η
Εβρίτισσα, αλλά και ευθύνη μεγάλη για τη
διαφήμιση και την τουριστική-οικονομική
αξιοποίηση του δέλτα προς όφελος των
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κατοίκων.
Σημείωση Ε.Θ.
Το ότι το Δέλτα του Έβρου είναι σχεδόν
εγκαταλελειμμένο και δυστυχώς,
όχι
τόσο αξιοποιημένο όσο θα έπρεπε, είναι
γνωστό σε όλους. Και είναι πραγματικά
κρίμα, το ότι τις φυσικές ομορφιές
του τόπου μας δεν τις αναδεικνύουμε
και δεν τις εκμεταλλευόμαστε όπως θα
έπρεπε. Ο Έβρος και πιο συγκεκριμένα ο
καλλικρατικός δήμος Αλεξανδρούπολης

θα έπρεπε να είναι κανονικά Νούμερο 1 σε
επισκεψιμότητα!
Και συνδυαστικά με την πανέμορφη
πόλη, το Δέλτα του Έβρου θα έπρεπε να
είναι τόσο οργανωμένο, που κανονικά τα
σχολεία από όλη την χώρα, θα έπρεπε να
κάνουν ουρά για να θαυμάσουν τον σπάνιο
υγροβιότοπο, ο οποίος προστατεύεται και
από τη Συνθήκη Ραμσάρ.
Μια φράση παλαιότερης ανακοίνωσης του
Αγροτικού & Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης, νομίζουμε ότι τα λέει
όλα: «Σε μια περιοχή στην οποία είχαμε
κάποτε κάθε χρόνο 15.000 επισκέψεις,
1.500 βαρκάδες, ξεναγούς, βαρκάρηδες,
την Παναγία Κοσμοσώτειρα,
θα
μπορούσαμε να έχουμε βάλει τις βάσεις
να αποτελούμε έναν ελκυστικό τουριστικό
προορισμό για ανθρώπους, που αγαπάνε
τις ομορφιές της φύσης και του τόπου
μας». Μ.Κ. (https://elthraki.gr/)

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με κάθε λαμπρότητα γιορτάζεται μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, η Κοίμηση της Θεοτόκου.
Πλήθος πιστών συρρέει σε «κομβικά» σημεία ανά τη χώρα, προκειμένου σε κλίμα κατάνυξης να εορτάσουν τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και να
συμμετάσχουν σε διάφορα έθιμα που προέρχονται από τη βαθιά παράδοση της Ελλάδας.
Η «καρδιά» του Δεκαπενταύγουστου χτυπά στην Παναγία της Τήνου, στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, στην Παναγία Σουμελά στο
Βέρμιο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
Τα ήθη και τα έθιμα ανά την Ελλάδα
Ημαθία (Καστανιά) – Παναγία Σουμελά
Χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά
και το εξωτερικό συρρέουν κάθε χρόνο
και στις εκδηλώσεις που γίνονται στην
Παναγία Σουμελά, την ιστορική εκκλησία
που βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου,
κοντά στο χωριό Καστανιά.
Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους
πρόσφυγες του Πόντου, στη μνήμη της
ιστορικής ομώνυμης Μονής, τα ερείπια
της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά,
κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου.
Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας, που είναι φιλοτεχνημένη
από τον Ευαγγελιστή Λουκά.
Μετά τον μέγα εσπερινό της παραμονής,
γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και
στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα,
ενώ ανήμερα της Παναγίας γίνεται η
περιφορά της Αγίας Εικόνας, την οποία
ακολουθεί πλήθος πιστών.
Στο
αποκορύφωμα
της
μεγάλης
γιορτής ποντιακά συγκροτήματα από
τη Μακεδονία προσφέρουν μοναδικές
στιγμές με παραδοσιακούς σκοπούς και
πολύωρο γλέντι.
Κοζάνη
(Σιάτιστα)
–
Παναγία
Μικρόκαστρου
Στην περιοχή αυτή συναντάται το έθιμο
των καβαλάρηδων που προέρχεται από
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κατά την
οποία οι σκλαβωμένοι είχαν την ευκαιρία
να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους
για λευτεριά.
Στις 14 και 15 Αυγούστου όλη η Σιάτιστα
δονείται στους ρυθμούς των χάλκινων και
του ασταμάτητου γλεντιού.
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Την παραμονή της γιορτής οι πλατείες
Χώρας, Γεράνειας και η γειτονιά του
Μπούνου συγκεντρώνουν τις παρέες των
καβαλάρηδων, οι οποίοι παρασύρουν
Σιατιστινούς και επισκέπτες στο γλέντι.
Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οι
καβαλάρηδες ξεκινούν το πρωί για να
προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας
στο φερώνυμο Μοναστήρι που βρίσκεται
στο Μικρόκαστρο. Το μεσημέρι οι παρέες
των καβαλάρηδων με τα καταστόλιστα
άλογα μπαίνουν επιβλητικά στη Σιάτιστα
και στην πλατεία της Χώρας τούς
επισκέπτονται Αρχές και λαός.
Το γλέντι συνεχίζεται στις πλατείες.
Ιωάννινα (Παλαιόπυργος Πωγωνίου) –
Κοίμηση της Θεοτόκου

Στον Παλαιόπυργο παρατίθεται γεύμα
στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας
όπου προηγουμένως έχει γίνει η Θεία
Λειτουργία, ενώ ακολουθούν τα «ντολιά»,
ένα έθιμο το οποίο γινόταν παλιά και
συνεχίζεται και σήμερα.
Κατά το έθιμο, η εντολή «ντολή –ντολιά»
δίνεται από τον «ντολή πασά» που ορίζεται
κάποιος από τους μεγαλύτερους. Ο

«πασάς» παίρνει το ποτήρι του με το κρασί
και το τσουγκρίζει με έναν παρευρισκόμενο
(κάποιο ξένο καλεσμένο, τον παπά κ.ά.).
Θα πιει τρία ποτήρια ή τρεις φορές και θα
τα αφιερώσει κάθε φορά και σε διάφορους,
ζητώντας από τους οργανοπαίκτες να
παίξουν ένα τραγούδι.
Ύστερα, οι υπόλοιποι με τη σειρά που
ορίζει ο «ντολή πασάς» αφιερώνουν τις
ευχές τους όπου θέλει ο καθένας, ζητώντας
και από ένα τραγούδι. Ένας και από
τους σκοπούς αυτού του εθίμου ήταν να
διαλύονται και οι μικροπαρεξηγήσεις
που είχαν δημιουργηθεί και να υπάρχει
ομόνοια μεταξύ των χωριανών.
Ακολουθεί γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες της επόμενης ημέρας.
Κεφαλονιά – Παναγία η Φιδούσα
Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο
στην αυλή της Ιεράς Μονής της Παναγιάς
της Φιδούς στην περιοχή Μαρκόπουλου
Κεφαλονιάς για να δουν τα «φιδάκια της
Παναγίας». Κάθε 15 Αυγούστου τα μικρά
φιδάκια εμφανίζονται στο καμπαναριό και
η εκκλησιαστική επιτροπή τα μεταφέρει
στο προαύλιο του Ιερού Nαού.
Σύμφωνα με την παράδοση, τα φιδάκια
φέρνουν καλή τύχη στο νησί και, αν δεν
εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως
έγινε, για παράδειγμα, τη χρονιά των
μεγάλων σεισμών, μερικές δεκαετίες πριν.
Κυκλάδες (Τήνος) – Παναγία της Τήνου
Το προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου
είναι, ίσως, το μεγαλύτερο θρησκευτικό
προσκύνημα του ελληνισμού. Στο νησί,
που είναι απόλυτα ταυτισμένο με την
Παναγιά του, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο
χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από την Ελλάδα,
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για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας στην Εκκλησία της
Μεγαλόχαρης και ν’ αποθέσουν τα τάματά
τους.
Η εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν τα
σκαλοπάτια μέχρι την Εικόνα γονατιστοί
είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Η
περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας
γίνεται όπως στον Επιτάφιο του Χριστού,
τη Μεγάλη Παρασκευή, με τους χιλιάδες
πιστούς να ακολουθούν με αναμμένα
κεριά.
Το πανηγύρι διαρκεί έως τις 23 Αυγούστου,
στα εννιάμερα δηλαδή της Παναγίας,
ενώ, παράλληλα με τις εκδηλώσεις για
την Κοίμηση της Θεοτόκου, στο νησί
γιορτάζεται και η επέτειος της βύθισης του
αντιτορπιλικού Έλλη από τους Ιταλούς,
που έγινε λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με
τους Ιταλούς, τον Δεκαπενταύγουστο του
1940.
Κυκλάδες
(Πάρος)
–
Παναγία
Εκατονταπυλιανή
Από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες
του Αιγαίου, ο παλαιοχριστιανικός ναός
της Εκατονταπυλιανής, βρίσκεται στην
Παροικιά, την πρωτεύουσα της Πάρου, και
είναι από τους αρχαιότερους και καλύτερα
διατηρημένους χριστιανικούς ναούς.
Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε
εξαιτίας ενός τάματος της Αγίας
Ελένης. Πιστοί από ολόκληρη την
Ελλάδα συγκεντρώνονται εδώ τον
Δεκαπενταύγουστο για να προσκυνήσουν
την
εικόνα
της
Παναγίας
της
Εκατονταπυλιανής (17ου αιώνα) και
να πάρουν μέρος στις εορταστικές
εκδηλώσεις.
Μετά την καθιερωμένη περιφορά του
Επιταφίου, ξεκινά το μεγάλο πανηγύρι
των ανθρώπων, που το γλεντάνε μέχρι τις
πρωινές ώρες με παραδοσιακή μουσική,
παριανό κρασί και ντόπιους μεζέδες. Στα
εννιάμερα της Παναγίας, στο λιμανάκι της
Νάουσας της Πάρου η νύχτα γίνεται μέρα,
όταν δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την
προβλήτα με αναμμένα δαδιά.
Οι συγκεντρωμένοι, εντυπωσιασμένοι από
το θέαμα, περιμένουν την κορύφωση, με
την άφιξη των «πειρατών» στο λιμάνι για
την έναρξη της γιορτής με νησιώτικους
χορούς, και πρώτο και καλύτερο τον
Μπάλο.
Ιωάννινα (Ζαγοροχώρια)
Από τα πιο γνωστά πανηγύρια είναι
εκείνα που πραγματοποιούνται στα
Ζαγοροχώρια. Σε χωριά όπως η Βίτσα
και το Τσεπέλοβο, οι εκδηλώσεις στη
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μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι
τριήμερες και προσφέρουν την ευκαιρία
για ατελείωτο γλέντι με παραδοσιακούς
ηπειρώτικους χορούς.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα της χαράς
και του κεφιού, τον πρώτο λόγο έχουν
οι ντόπιοι, με τοπικούς σκοπούς και
ηπειρώτικους χορούς.
Κυκλάδες (Κουφονήσια) – Με τα καΐκια
στην Παναγιά
Τον
Δεκαπενταύγουστο
γιορτάζει
η Παναγία στο εκκλησάκι της στο
Κάτω Κουφονήσι. Μετά τη λειτουργία
προσφέρεται φαγητό από τους κατοίκους
και κατόπιν μεταφέρονται με τα καΐκια,
τα οποία κάνουν αγώνες για το ποιο θα
περάσει το άλλο στο Πάνω Κουφονήσι.
Με την επιστροφή ντόπιοι και ξένοι το
γλεντάνε μέχρι πρωίας στα μαγαζιά του
νησιού, με μουσική, κρασί, ούζο και
θαλασσινούς μεζέδες.
Δωδεκάνησα (Κάρπαθος) – Παναγία
στην Όλυμπο
Για τους πιο ταξιδεμένους, που έχουν
αψηφήσει την απόσταση και τις δυσκολίες
στην πρόσβαση, το πανηγύρι της
Κοίμησης της Θεοτόκου στην Όλυμπο της
Καρπάθου είναι από τα πιο κατανυκτικά.
Εδώ, στην Όλυμπο, οι λειτουργίες είναι
βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος που
χαρακτηρίζει αυτή τη συγκυρία για τον
Χριστιανισμό και το αποκορύφωμα του
παραδοσιακού εορτασμού είναι ο χορός
που γίνεται στη μικρή πλατεία, μπρος
στην εκκλησιά της Παναγίας, με τους
οργανοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω
Χορό, αργόσυρτο και με σοβαρή διάθεση.
Αρχικά, οι άνδρες, καθισμένοι στο τραπέζι
και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο,
τραγουδούν και πίνουν, με τη συνοδεία
λαούτου και λίρας. Στη συνέχεια και καθώς
πέφτει το σκοτάδι, ξεκινά ο χορός, στον
οποίο μπαίνουν σιγά-σιγά και οι γυναίκες
ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς
και λαμπρότητας παραδοσιακές γιορτινές
φορεσιές τους.
Ο χορός, αργός και πάντα με σταθερό
βήμα και κατανυκτική διάθεση, κρατά για
ώρες και η όλη ατμόσφαιρα είναι από τις
ωραιότερες που μπορεί να βιώσει ο πιστός
στα πανηγύρια του Αιγαίου.
Δωδεκάνησα (Nίσυρος) – Παναγία
Σπηλιανή
Ένας από τους πιο πολυήμερους και
ξεχωριστούς εορτασμούς της Παναγιάς
πραγματοποιείται στο νησί της Νισύρου.
Εδώ γιορτάζεται το Nιάμερο της

Παναγίας, που ξεκινά στις 6 Αυγούστου,
γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Το έθιμο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα,
καθώς οι μαυροντυμένες Eννιαμερίτισσες
(γυναίκες ταγμένες στην Παναγία)
αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
λατρευτική δράση. Εγκαθίστανται στον
χώρο του μοναστηριού της Παναγίας
της Σπηλιανής, που βρίσκεται μέσα στο
κάστρο των Ιπποτών, προσκυνούν και
καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη.
Στην πραγματικότητα, διεξάγονται δύο
παράλληλες λατρευτικές τελετουργίες: η
επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς και
η ανεπίσημη με ιέρειες τις Eννιαμερίτισσες,
που ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν
300 μετάνοιες κάθε εικοσιτετράωρο και
ψάλλουν.
Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου,
με τη λήξη της Λειτουργίας, οι ιερείς
λιτανεύουν την εικόνα της Παναγίας έως
το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι.
Οι Eννιαμερίτισσες, από την άλλη πλευρά,
κρατούν τους δίσκους με τα κόλλυβα και
προπορεύονται, ανοίγοντας τον δρόμο για
την ιερή εικόνα.
Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα
φτάνει στο χωριό, με τον τοπικό χορό της
«κούπας», τραγούδια και άφθονο κρασί,
ενώ οι Εννιαμερίτισσες αποσύρονται.
Δωδεκάνησα (Πάτμος) – Επιτάφιος
Παναγίας
Στο νησί της Πάτμου, το νησί
της Ορθοδοξίας, όπου τα πάντα
περιστρέφονται γύρω από το ιστορικό
μοναστήρι της Αποκάλυψης, οι μοναχοί
του τηρούν το έθιμο του Επιταφίου
της Παναγίας, ένα έθιμο με βυζαντινές
καταβολές.
Ο χρυσοποίκιλτος Επιτάφιος της
Παναγίας περιφέρεται στα σοκάκια του
νησιού σε μεγαλοπρεπή πομπή, ενώ οι
καμπάνες του μοναστηριού και των άλλων
εκκλησιών ηχούν ασταμάτητα.
Δωδεκάνησα (Λειψοί) – Παναγία του
Χάρου
Στο Μοναστήρι της Παναγίας στους
Λειψούς, η Παναγία δεν κρατάει το Θείο
Βρέφος αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό,
σε μια εικόνα μοναδική στη χριστιανική
παράδοση. Η Παναγία του Χάρου
γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, δηλαδή στα
εννιάμερα της Παναγίας.
Σύμφωνα με το έθιμο, που τηρείται από το
1943, τοποθετούνται την άνοιξη κρινάκια
γύρω από την εικόνα, τα οποία στη
συνέχεια ξεραίνονται και ανθίζουν ξανά,
τον Αύγουστο. (planetnews.gr)
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!
Στρατιωτικό κοιμητήριο Πράγας
Στις 10 Νοεμβρίου 2019, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πράγα, Αντώνιος
Θεοχάρους κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των 17 πολεμιστών του Κυπριακού Συντάγματος στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο τιμώντας τους πολεμιστές του Κυπριακού Συντάγματος, οι οποίοι είναι θαμμένοι
στο Στρατιωτικό κοιμητήριο της Πράγας.
Τα ονόματα τα δημοσιεύουμε έτσι όπως τα καταγράφει η Ομοσπονδία Βετεράνων Κύπρου στο http://
www.cyprusveterans.com.cy/list-passed-away.php )
Δεκαεφτά (17) Κύπριοι πολεμιστές σκοτώθηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Τσεχοσλοβακία,
πολεμώντας υπό τη σημαία του Κυπριακού Συντάγματος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Η Πρεσβεία
πέρα από την απόδοση τιμών προς τους νεκρούς μας του Α΄ και Β΄ ΠΠ, παρακαλεί όπως εάν
κάποιος/α γνωρίζει τις συνθήκες που σκοτώθηκαν οι μαχητές να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 00420281910536 ή στο e-mail pragueembassy@mfa.gov.cy (από την ανακοίνωση της Πρεσβείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πράγα)
ALEXANDROU PAVLOS NEOPHYTOU, Ρriνate, CY/3222.
Cyprus Regiment. 11th May 1945. Age 35. Husband of Eva Pavlou, of Anarita, Paphos, Cyprus. II. Ε. 6.
BEΚIR HASSAN, Ρriνate, CY/15177. Cyprus Regiment. 17th
November 1941. III. Α. 4.
CHRISTODOULOU GENETHLIS, Ρrivate, CY/1029. Cyprus Regiment. 8th January 1945. Age 35. Son οf Christοdοulοs
Κarakoushis and Κaterina Κarakoushis, husband οf Despina Genethli, οf Αyios Amvrossios, Limassol, Cyprus. II. Ε. 5.
GARlVALDINOS COSTAS PETROU, Cοrporal, CY/15548.
Cyprus Regiment. 10th November 1943. Age 41. Son of Petros
and Eleni Garivaldinos, husband of Ioulia Κ. Garivaldinos, of
Xero, Cyprus. III. Β. 12.
HASSAN ALI VΕΗΒΙ, Lance Corporal, CY/4347. Cyprus Regiment. 9th October 1943. Age 35. Son οf Αli Vehbi and Hatije Mehmed, husband οf Ziynet Mulla Emin, οf Galatia, Cyprus. III. Β.
10.
HUSSEIN FAIΚ, Ρrivate, CY/15191. Cyprus Regiment. 5th September 1942. III. Β. 13.
ISMAIL ALI, Ρrivate, CY/2424. Cyprus Regiment. 25th August
1941. III. Α. 5.
ΚARAOLI CHAMBIS MICHAEL, Ρriνate, CY/3685. Cyprus
Regiment. 5th December 1941. Age 18. Son of Michael Ν. and
Milia Karaoli, οf Μοrphοu, Cyprus. III. Α. 9.
ΚYRIACOU GEORGHIOU, Private, CY/4310. Cyprus Regi-
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ment. 26th October 1941. Age 36. Son οf Κyriacοs Christοdοulοu
and Εleni Κyriacοu, οf Pano Dhicomo Cyprus, husband οf Styliani
Georghiou οf Pano Dhicomo. III. D. 1.
ΜΕHΜΕΤ SALIH OSMAN, Ρrivate, CY/1690. Cyprus Regiment. 9th May 1943. Age 40. Son of Mehmed Salih and Mehdoulla
Feottah, husband of Doudou Housein of Anadiou, Paphos, Cyprus. II. Ε. 2.
PANAYIS MICHAEL, Ρrivate, CY/1504. Cyprus Regiment.
17th September 1943. Age 33. Son οf Ρanayis Κ. Zintilis and Styliani Constantinou, of Paleokhοri, Morphou, Cyprus. III.C.8.
PATSALI PETROS ΥΙΑΝΝΙ, Ρrivate, CY/3423. Cyprus Regiment. 30th March 1942. III.Α.8.
STAVRINOU ANTONIS, Ρrivate, CY/760. Cyprus Regiment.
10th March 1942. Son οf Stavrinοs Emmanouel and Varvarou
Demetra, husband of Smaragda Michael, of Kouklia, Paphos, Cyprus. II. Ε. 3.
STAVROU SOTIRIS, Private, CY/3871. Cyprus Regiment. 8th
October 1942. Age 26. Son of Stavros and Christina, husband οf
Chrystalοu Stavrou. III. Ε. 9.
TELIVANDOU PAVLOS STAVRI, Ρrivate, CY/3527. 1004
Pioneer Coy. Cyprus Regiment. 15th December 1941. Age 40. Son
of Stavris Telivandou and Haralambou Stavri, husband of Eleni
Pavlou Telivandou, of Akanthou, Cyprus. III. Β. 4.
THEODOROU PANAYIOTIS, Ρrivate, CY/2128. Cyprus Regiment. 9th November 1941. Age 25. Son of Theodoros Kouzala-
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ris and Elpiniki Theodorou, husband of Theodora Panayiotou, of
Kato Amiandos, Cyprus. III. D. 2.

TOUMAZOU SOTIRIS NICOLA, Ρrivate, CY/15605. Cyprus
Regiment. 29th November 1943. III. Ε. 12.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιου Κύπρου
Η Κύπρος, υπό βρετανική κυριαρχία από το
1878 μέχρι το 1960, αν και δεν ήταν ποτέ
ονομαστή ως «νησί πολεμιστών», έχει μεγάλη
παράδοση στην εθελοντική στράτευση. Στα
νεότερα χρόνια Κύπριοι κατατάχθηκαν
εθελοντικά στον ελληνικό στρατό σε όλους
τους πολέμους της Ελλάδας, από το 1897
μέχρι το 1940, ενώ στον Α΄ Παγκόσμιο
πόλεμο γύρω στις 15.000 Κύπριοι, Έλληνες
και Τούρκοι, κατατάχθηκαν στο βρετανικό
στρατό και υπηρέτησαν στο «Μακεδονικό
σώμα ημιονηγών» (Macedonian Mule
Corps). Οι Κύπριοι τόσο στον Α’ όσο και
στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κατατάσσονταν
προαιρετικά στο βρετανικό στρατό και χωρίς
νομική υποχρέωση, και γι’ αυτό επικράτησε
ο όρος «εθελοντής», παρότι λάμβαναν
μισθό, οικογενειακό επίδομα και επιμίσθιο
υπηρεσίας εξωτερικού.
Η κήρυξη του πολέμου από τη Μεγάλη
Βρετανία εναντίον της Γερμανίας, στις 3
Σεπτεμβρίου 1939, σήμανε την άμεση
είσοδο στον πόλεμο και της Κύπρου, που
ήταν από το 1925 αποικία του στέμματος.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου
1939, ο Κυβερνήτης της Κύπρου κάλεσε
την κατάταξη 500 Κυπρίων στο βρετανικό
στρατό, στις ειδικότητες οδηγών αυτοκινήτων
ή μηχανικών, γραφέων και μαγείρων,
άγαμων, κατά προτίμηση, ηλικίας 18 μέχρι
30 χρονών. Ως τις 6 Οκτωβρίου 1939 είχαν
επιλεγεί για κατάταξη, με αυστηρά κριτήρια,
54 Κύπριοι στρατιώτες, που αναχώρησαν
λίγες ημέρες αργότερα για την Αίγυπτο
και από εκεί στη Γαλλία. Η Κύπρος έγινε
η πρώτη βρετανική αποικία που έστειλε
άνδρες της στις επιχειρήσεις του πολέμου
και συγκεκριμένα στη Γαλλία, στις αρχές
Ιανουαρίου του 1940. Τον Φεβρουάριο του
1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα»
(“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον
Ιούνιο του 1940, η σύσταση της «Κυπριακής
Εθελοντικής Δυνάμεως» - (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο αυτά σώματα
κατατάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των
Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου.
Το «Κυπριακό Σύνταγμα» αποτελούνταν
από λόχους Σκαπανέων, Ημιονηγών,
Γενικού Μεταγωγικού (μηχανοκίνητες
μεταφορές), μονάδων κινητών πλυντηρίων
και Τεχνικών Μηχανικών, ενώ στη δύναμή
του, από το τέλος του 1940 ως τις αρχές του
1942, εντάχθηκε και ένα τάγμα Πεζικού.
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Κύπριοι στελέχωσαν, επίσης, μονάδες
θαλάσσιων μεταφορών, ή φρουρές σε
στρατόπεδα αιχμαλώτων, ενώ πήραν μέρος
σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Γαλλία, στην
ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη, σε
διάφορες χώρες της Βόρειας Αφρικής, στη
Μέση Ανατολή και στην Ιταλία. Ειδικά
οι Κύπριοι ημιονηγοί (άνδρες των Pack
Transport Companies) διακρίθηκαν στην
εκκένωση της Δουγκέρκης, στη μάχη του
Κερέν, στην Αβησσυνία, και στις φονικές
μάχες του Κασίνο, στην Ιταλία.
Η «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμις» είχε,
ουσιαστικά, αυξημένα καθήκοντα «Πολιτικής
Άμυνας», προσφέροντας υπηρεσίες στην
κατασκευή οχυρωματικών έργων, τη
μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων και τη
φρούρηση αποθηκών πολεμικού υλικού,
ενώ εκτελούσε ατύπως και ρόλο Μηχανικού,
μετά τους εχθρικούς (ιταλικούς κυρίως)
αεροπορικούς βομβαρδισμούς, όπως και
Τεχνικού. Οι άνδρες της προμηθεύτηκαν,
σταδιακά, στρατιωτικές στολές και όπλα,
μετά από σύντομη εκπαίδευση, αφού ύστερα
από την κατάληψη της Κρήτης από τους
Γερμανούς (Μάιος 1941) ανέλαβαν και
καθήκοντα φρουράς του νησιού.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έφερε
στο φως η ιστορική έρευνα, στο «Κυπριακό
Σύνταγμα» από τις αρχές Οκτωβρίου 1939
μέχρι τις 15 Αυγούστου 1945, έγιναν δεκτοί
προς κατάταξη 12.192 στρατιώτες. Ο πρώτος
στρατιώτης του «Κυπριακού Συντάγματος»
ήταν ο Τουρκοκύπριος Nevzat Halil, από
τη Λευκωσία, με στρατιωτικό αριθμό CY 1,
και ημερομηνία κατάταξης τις 2 Οκτωβρίου
1939. Άλλοι 4.450 Κύπριοι, αξιωματικοί και
στρατιώτες, κατατάχθηκαν στην «Κυπριακή
Εθελοντική Δύναμη». Οι αριθμοί αυτοί είναι
εντυπωσιακοί, εάν υπολογισθεί ότι η Κύπρος
είχε λιγότερους από 400.000 κατοίκους
(κατά την τελευταία προπολεμική απογραφή,
του 1931, αριθμούσε 347.959 κατοίκους).
Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα
καταγράφουν το σύνολο των καταταχθέντων.
Η προσέλευση στα στρατολογικά γραφεία
ήταν πολύ υψηλότερη, όμως οι Βρετανοί
αξιωματικοί της στρατολογίας έθεταν
διάφορους περιορισμούς και απέρριπταν
υποψήφιους στρατιώτες για λόγους υγείας,
ποινικού μητρώου, ακόμη και πολιτικών
πεποιθήσεων, στους πρώτους μήνες.
Στη συνέχεια, έγινε μεγάλη εκστρατεία
κυβερνητικής προπαγάνδας στις πόλεις και

στην ύπαιθρο με συστηματικές επισκέψεις
ειδικών συνεργείων στρατολόγων για την
προσέλκυση νέων στρατιωτών και έκδοση
ειδικών αφισών και συνθημάτων.
Η κύρια μάζα των εθελοντών (5.155
στρατιώτες ή ποσοστό 41.9%) κατατάχθηκε
στο «Κυπριακό Σύνταγμα» κατά το 1940.
Αντίθετα, το έτος με τη χαμηλότερη
στρατολόγηση ήταν το 1942, με 309 νέους
στρατιώτες. Οι υψηλοί ρυθμοί κατάταξης
μειώθηκαν τον Απρίλιο του 1941, μετά την
κατάληψη της Ελλάδας από τη χιτλερική
Γερμανία και την παράλληλη πύκνωση των
φημών για επικείμενη γερμανική επίθεση
στην Κύπρο. Ο μήνας με τη μεγαλύτερη
κατάταξη ήταν ο Νοέμβριος του 1940,
γεγονός που αντανακλά και τον πρωτοφανή
ενθουσιασμό που προκάλεσε στην Κύπρο
η ελληνική αντίσταση στην ιταλική επίθεση,
τον Οκτώβριο του 1940. Κατατάχθηκαν
τότε 921 εθελοντές, το 7.5% του συνολικού
αριθμού. Το τελευταίο ρεύμα μαζικής
κατάταξης εθελοντών παρουσιάστηκε τον
Ιούνιο του 1943. Ήταν στελέχη και οπαδοί
του κυπριακού κομμουνιστικού κόμματος
ΑΚΕΛ («Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου
Λαού»), που κλήθηκαν από το κόμμα τους
σε μαζική στράτευση στον πόλεμο κατά του
φασισμού.
Ένας πολύ υψηλός αριθμός Κυπρίων
στρατιωτών, συνολικά 2.059 άνδρες,
συνελήφθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις
και κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου.
Εκτός από μερικούς που συνελήφθηκαν στη
Γαλλία και στη Βόρεια Αφρική, η κύρια
μάζα των αιχμαλώτων είχε συλληφθεί στην
κυρίως Ελλάδα, κατά την υποχώρηση των
βρετανικών και συμμαχικών στρατευμάτων
τον Απρίλιο του 1941, και στην Κρήτη
τον επόμενο μήνα. Αρκετοί κατάφεραν να
δραπετεύσουν, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ιταλία, μετά τη συνθηκολόγηση του
1943.
Στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατατάχθηκαν
εθελοντικά και μερικές εκατοντάδες
Κύπριες, που υπηρέτησαν σε βοηθητικές
υπηρεσίες του βρετανικού στρατού και της
αεροπορίας. Η μαζική γυναικεία κατάταξη
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην
Κύπρο και έπρεπε να ξεπεράσει μακραίωνες
προκαταλήψεις και νοοτροπίες σχετικά με τη
θέση της γυναίκας. Ανάμεσα στις εθελόντριες
ήταν μέλη γνωστών κυπριακών αστικών
οικογενειών, αλλά κυρίως υπάλληλοι,
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νοσοκόμες και υπηρέτριες. Γνωρίζουμε τα
ονόματα 117 Κυπρίων εθελοντριών. Μια
από αυτές, σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του
1943 και είναι θαμμένη σε στρατιωτικό
κοιμητήριο της Αιγύπτου.
Εκτός από τους Κύπριους που ζούσαν στην
Κύπρο, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 500
Κύπριοι που ζούσαν ως μετανάστες στη
Βρετανία και την Αίγυπτο, κατατάχθηκαν
σε άλλες μονάδες του βρετανικού στρατού.
Κύπριοι κατατάχθηκαν και σε άλλες χώρες
σε συμμαχικούς στρατούς στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: Υπάρχουν
στοιχεία για 93 αξιωματικούς και εθελοντές
στρατιώτες στον ελληνικό στρατό, 306 στον
αμερικανικό στρατό και 135 στο στρατό της
Αυστραλίας.
Ίσως το πιο σημαντικό πειστήριο της
κυπριακής συμμετοχής στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο είναι ο αριθμός των πεσόντων
Κυπρίων στρατιωτών, Ελλήνων και
Τούρκων, που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του
πολέμου, 374 συνολικά. Τάφοι και κενοτάφια
Κυπρίων στρατιωτών του βρετανικού
στρατού, που σκοτώθηκαν κατά το 19391945 υπάρχουν, σύμφωνα με την έρευνά μας,
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άλλων χωρών (Αίγυπτος, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ερυθραία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία,
Κένυα, Κίνα, Λίβανος, Λιβύη, Ολλανδία,
Πολωνία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σουδάν,
Συρία, Τυνησία και Τσεχία). Οι Κύπριοι
πεσόντες είναι θαμμένοι σε 71 στρατιωτικά
κοιμητήρια και μνημεία πολέμου. Η
μεγαλύτερη διασπορά τάφων Κυπρίων
πεσόντων υπάρχει στην Ιταλία: Εντοπίζονται
55 «κυπριακοί» στρατιωτικοί τάφοι του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σε δεκαοκτώ
διαφορετικά κοιμητήρια. Στα κοιμητήρια
της Ελλάδας είναι θαμμένοι οι περισσότεροι
Κύπριοι στρατιώτες, 100 συνολικά, γεγονός
που δείχνει τη μεγάλη συμμετοχή της
Κύπρου στην ελληνική εκστρατεία του
1940-1941. 79 Κύπριοι είναι θαμμένοι
σε δώδεκα στρατιωτικά κοιμητήρια της
Αιγύπτου: Αυτό εξηγείται από την κυπριακή
συμμετοχή στις μάχες της Βόρειας Αφρικής
αλλά και τη μόνιμη παρουσία βάσης στρατοπέδου (Base-Depot) του «Κυπριακού
Συντάγματος» στη χώρα του Νείλου. Ένας
σημαντικός αριθμός πεσόντων Κυπρίων

στρατιωτών, 57 συνολικά, είναι θαμμένοι
στα δύο στρατιωτικά κοιμητήρια της
Λευκωσίας. Πρόκειται, κυρίως, για θύματα
εχθρικών βομβαρδισμών ή για στρατιώτες
που έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα
ατυχήματα ή που απεβίωσαν σε νοσοκομεία
από ασθένεια. Στο Ισραήλ είναι θαμμένοι
18 άνδρες του «Κυπριακού Συντάγματος»,
ενώ οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους
17 Κύπριους στρατιώτες που αναπαύονται
στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Πράγας,
πρωτεύουσας της Τσεχίας, ήταν έγκλειστοι
των χιτλερικών σε στρατόπεδα αιχμαλώτων.
Τη μεγαλύτερη συγκίνηση προκαλούν
τέσσερις τάφοι Κυπρίων στρατιωτών στην
Ινδία, την Κένυα, τη Σιγκαπούρη και το
Χογκ-Κογκ. Σύμφωνα με τη γνωστή ρήση
του Θουκυδίδη, του μεγάλου Έλληνα
ιστορικού της αρχαιότητας, παρά την
«ανωνυμία» τους, και παρότι θάφτηκαν
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την
Κύπρο, παραμένουν «άνδρες επιφανείς»,
αφού έχασαν τη ζωή τους προασπίζοντας
τα υψηλότερα ιδανικά της γενιάς τους και
της ανθρωπότητας: Την ελευθερία και την
επικράτηση της δικαιοσύνης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ (1916-1944): ΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συμπληρώθηκαν πριν από μερικές
εβδομάδες 75 χρόνια από τον θάνατο
στην Πιερία του Ανδρέα Δρουσιώτη,
τον Οκτώβριο του 1944, τις μέρες που
αποχωρούσαν ντροπιασμένοι και ηθικά
ηττημένοι οι Γερμανοί από την Ελλάδα,
ύστερα από 42 μήνες φασιστικής κατοχής.
(φώτο Ανδρέας Δρουσιώτης, 1941)
Ο Ανδρέας Δρουσιώτης γεννήθηκε στη
Λεμεσό και ήταν ο πρωτότοκος γιος του
γυμνασιάρχη (1912-1940) της πόλης
Αργυρού Δρουσιώτη, εθελοντή πολεμιστή
στη Μακεδονία των Βαλκανικών Πολέμων
και πρωταγωνιστή της εθνικής κίνησης
(ήταν, ανάμεσα σε άλλα, μέλος της
ΕΡΕΚ, το 1931, και από τους ιδρυτές
του ΚΕΚ, το 1943). Εκ μητρός παππούς
του Ανδρέα Δρουσιώτη, από τον οποίο
πήρε και το όνομά του, ήταν ο Ανδρέας
Θεμιστοκλέους, θρυλική μορφή της
ιστορίας της κυπριακής εκπαίδευσης,
εμβληματική μορφή και σύμβολο του
κυπριακού ενωτικού κινήματος, φανατικός
αντιβρετανός και θεμελιωτής της ελληνικής
παιδείας στη Λεμεσό.
Ο Ανδρέας έχασε τη μητέρα του πολύ
νωρίς, και μετά την αποφοίτησή του
από το Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού,
σπούδασε στη Γάνδη, στο Βέλγιο,
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ηλεκτρολόγος μηχανικός και στη συνέχεια
(1938-1939) έκανε πολύμηνη πρακτική
άσκηση στην Αγγλία. Από το 1940
εργαζόταν στο Ελληνικό Καλυκοποιείο,
στην Αθήνα. Αμέσως μετά την έκρηξη
του ελληνοϊταλικού πολέμου κατατάχθηκε
εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Έγινε
δεκτός στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
του Μηχανικού και ονομάστηκε έφεδρος
Ανθυπασπιστής των Διαβιβάσεων, στις
αρχές του 1941. Μετά τη γερμανική
προέλαση και την κατάρρευση του μετώπου
επέστρεψε στην Αθήνα, όπου προσλήφθηκε
σε μια γερμανική εταιρεία. Παράλληλα,
έγινε μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας
ΟΚΝΕ. Συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο
γερμανικό στρατοδικείο με την κατηγορία
της παρακίνησης Γερμανού στρατιώτη σε
λιποταξία. Αθωώθηκε και τον Ιανουάριο
του 1943 βγήκε στο βουνό, και συνέχισε
την ένοπλη δράση του στην Αντίσταση,
στις γραμμές του ΕΛΑΣ, στην περιοχή του
θεσσαλικού Ολύμπου. Χρησιμοποιήθηκε
ως μεταφραστής και συνοδός αξιωματικών
των συμμαχικών αποστολών (Βρετανών
και Αμερικανών), αλλά μετά από απαίτησή
του τοποθετήθηκε σε μάχιμη μονάδα.
Σκοτώθηκε κοντά στο χωριό Κούκος της
Πιερίας, στις 18/10/1944, πολεμώντας

τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους,
ελάχιστες ώρες πριν από την απελευθέρωση
της περιφέρειας Ολύμπου. Τάφηκε στην
Τόχοβα της Πιερίας (σημερινή ονομασία
Τρίλοφος), μερικά χιλιόμετρα από την
Κατερίνη.

Καλημέρα 6

Η ΕΚ Πράγας
γιορτάζει
το ΟΧΙ στο
ναζισμό και
φασισμό

Η ΕΚ Πράγας γιορτάζει
το ΟΧΙ στο ναζισμό
και φασισμό

