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Η ζωγραφική του συμπατριώτη μας

Στράτου Μιχαηλίδη από τη Μεγάλη Στέρνα
«Τότε, βλέποντας, κάτω μου – γαλανό το χρώμα,
Βλέποντας πάνω μου – γαλανό,
Βλέποντας μέσα μου – κόκκινο το χρώμα»

EDITORIAL

Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΚ Πράγας
Σεπτέμβρη – Δεκέμβρη 2014
Στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚ Πράγας στις 2 Ιουλίου, τα μέλη του ΔΣ συζητήσανε
το πρόγραμμα και συμφωνήσανε να οργανώσουμε τις ακόλουθες εκδηλώσεις το
δεύτερο εξάμηνο του 2014:
1.
Σεπτέμβρη - Εγγραφή μαθητών για τα ελληνικά μαθήματα και έναρξη του
«σχολικού έτους» στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. Υπεύθυνη – Κατερίνα Σπάλα
Περιοδική έκδοση της ΕΚ Πράγας
2.
8 Νοεμβρίου - Επέτειος της εθνικής γιορτής του «ΟΧΙ» στο Μπελβεντέρε,
έναρξη 18:00 η ώρα. Υπεύθυνοι της οργάνωσης και λαχειοφόρου αγορά –
Εκδότης / Vydavatel:
Αλεξάνδρα Πέξοβα με τη βοήθεια του Μιχάλη Σπάλα-Λάσο και της Κατερίνας
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha
Σπάλα. Να καλέσουμε το Λύκειο Ελληνίδων με καλλιτεχνικό πρόγραμμα – Ρεμπέτικη
Παράσταση.
Σύνταξη / Redakční rada:
3.
22 Νοεμβρίου – Επέτειος του Πολυτεχνείου – Συναυλία «Τα Ρεμπέτικα»
Tassula Zissaki-Healey, K. Bošková, Alexandra
με την ορχήστρα του Βαγγέλη Βασιλάκο από την Οστράβα. Υπεύθυνη – Τασούλα
Pexova
Ζησάκη, Νίκη Σπάλα και Δημήτρης Σίτης.
Αλληλογραφία / Korespondence:
4.
6 Δεκεμβρίου – Εκδήλωση αφιερωμένη στα 65 χρόνια από τη λήξη του
Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
εμφυλίου πολέμου – προβολή ντοκιμαντέρ από τα αρχεία της τσεχικής τηλεόρασης
για τον ερχομό και τη ζωή των παιδιών του 1948 στην Τσεχοσλοβακία, σε συνεργασία
Τηλ. Επικοινωνίας / Telefonní spojení:
με τη Λέσχη Φιλελλήνων. Υπεύθυνοι – Τασούλα Ζησάκη, Δημήτρης Σίτης, Μίλαν
+420 776 012 065
Κονέτσνυ και Ανθούλα Μπότου. (σημ. Η Λέσχη Φιλελλήνων έχει αγοράσει τα δύο
+420 603 148 006
αυτά ντοκιμαντέρ από την τσέχικη τηλεόραση.)
5.
Χριστούγεννα για τα παιδιά – εκδήλωση «Τα ελληνικά Κάλαντα»,
E-mail:
υπεύθυνοι Κατερίνα Σπάλα, Έφη Μανιάτη.
mail@ropraha.eu (ΕΚ Πράγας)
akropolis@ropraha.eu (χορευτικό)
6.
Ιανουάριος (αρχές) – ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κοπή
της Πίτας (θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία γραπτώς)
Web:
Το ΔΣ συζήτησε το πρόβλημα των μαθημάτων και εκδηλώσεων των μικρών παιδιών
h`p://www.ropraha.eu
και αποφάσισε να ιδρύσει «Παιδική Λέσχη».
Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800

Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λέφα από τη Λεμεσό, Κύπρο για την τακτική προσφορά
των 20 ευρώ στο περιοδικό μας.

Εκτύπωση / Tisk:
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., tHB

Ευχαριστούμε τον Άρη Καρρερ από την Αθήνα για την επιμέλεια του περιοδικού
μας.

Συνδρομή

Το τεύχος αυτό αφιερώνεται στα 65 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.

Beneﬁciary:
Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic

Καλή ανάγνωση!
Τασούλα Ζησάκη-Healey

Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC: GIBACZP
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1946-1949)
ΔόξακαιτιµήστουςµαχητέςκαιµαχήτριεςτουΔηµοκρατικούΣτρατούΕλλάδας
Γενική επισκόπηση του ελληνικού εµφύλιου πολέµου
Του Γιώργου Μαργαρίτη, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας, ΑΠΘ
Ένας βαρύτατος απολογισμός
(απόσπασμα από άρθρο του με θέμα
«Εμφύλιος Πόλεμος, 60 χρόνια από τη
λήξη του», Ελευθεροτυπία σελ 24-28)

Γ

ια την Ελλάδα η δοκιμασία του
εμφύλιου
πολέμου
ήταν,
σε
ανθρώπινες ζωές τουλάχιστον, εφάμιλλη
σε κόστος με τον πόλεμο στη Μικρά Ασία
και την εκεί καταστροφή των ελληνικών
πληθυσμών. Θα ήταν εξαιρετικά
φιλόδοξο να επιχειρήσουμε μια ακριβή
αποτίμηση των νεκρών αυτού του
πολέμου, καθώς ακόμα και τα σχετικά
στοιχεία που δείχνουν «επίσημα» και
σταθερά εύκολα διαπιστώνεται ότι
δεν είναι. Ο κυβερνητικός στρατός, για
παράδειγμα, έχει κατά καιρούς δώσει
διαφορετικούς αριθμούς για τις δικές του
απώλειες, χωρίς όμως να προσδιορίζει
σε καμία των περιπτώσεων το πού
τελειώνουν τα όρια του «στρατιωτικού»
προσωπικού – δεδομένου ότι πολλοί
σχηματισμοί των κυβερνητικών δεν
είχαν άμεση οργανική σχέση με τον
τακτικό στρατό εκστρατείας.
Σε κάθε περίπτωση οι απώλειες του
τελευταίου αυτού στρατού ανήλθαν
σε κάτι ανάμεσα στους 12 και
15.000 νεκρούς. Οι σχηματισμοί της
Χωροφυλακής είχαν ίσως 4.000 νεκρούς,
ενώ μόνο με υπολογισμούς μπορεί να
εκτιμηθούν οι αριθμοί όσων σκοτώθηκαν
στις γραμμές των παρακρατικών
συμμοριών – των σωμάτων της «Χ»
λόγου χάριν – ή των παρακρατικών
αντίστοιχων (ΜΑΥ, ΜΑΔ κ.λπ.). Θα
ήταν ρεαλιστικό να αθροίσουμε το
σύνολο των στρατιωτικών απωλειών
του στρατοπέδου της Αθήνας σε
περισσότερους από είκοσι χιλιάδες
νεκρούς.
Από την άλλη πλευρά του λόφου οι
απώλειες σε νεκρούς είναι ακόμα πιο
δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
Πολλές μονάδες του Δημοκρατικού
Στρατού καταστράφηκαν ολοκληρωτικά,
ειδικά εκείνες που βρίσκονταν σε νησιά
ή σε περιοχές που δεν επικοινωνούσαν
με την ενδοχώρα. Η ΙΙΙη Μεραρχία του
ΔΣΕ στην Πελοπόννησο εξοντώθηκε
με τίμημα ίσως δύο ως τρεις χιλιάδες
νεκρούς. Στο σύνολο μπορούμε χονδρικά
να εκτιμήσουμε ότι στις γραμμές του
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Δημοκρατικού Στρατού σκοτώθηκαν
είκοσι ως είκοσι πέντε χιλιάδες άτομα.
Όπως συμβαίνει στους εμφύλιους
πολέμους οι στρατιωτικές απώλειες των
αντιμαχομένων προήλθαν από την ίδια
και την αυτή κοινωνία, επιβαρύνοντάς
την με ένα άθροισμα σαράντα ως
σαράντα-πέντε χιλιάδων «πεσόντων»
και φυσικά με τον συνακόλουθο αριθμό
των τραυματιών και, προπαντός, των
αναπήρων. Σε αυτόν τον τομέα ο
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος κρατά
τα σκήπτρα στη νεοελληνική ιστορία:
μπροστά στους 8.000 νεκρούς των
Βαλκανικών Πολέμων, στους 15.000
του πολέμου 1940-1941, στους 37.000
νεκρούς και αγνοούμενους του ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922, ο
εμφύλιος υπερτερεί σε αυτόν τον άτυπο
διαγωνισμό πολεμικού αίματος. Σε
αυτό το πεδίο ο «δικός» μας εμφύλιος
δεν αποτελεί εξαίρεση, το αντίθετο,
ακολουθεί πιστά τον κανόνα που θέλει
πολέμους αυτού του είδους να είναι με
διαφορά οι πιο αιματηροί στην Ιστορία
των σύγχρονων εθνών.
Στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία
λόγου χάριν, σε συνολικό πληθυσμό
31.000.000 κατοίκων στα 1860, ο εκεί
πενταετής σχεδόν εμφύλιος κόστισε
360.000 νεκρούς στο στρατόπεδο
της Ένωσης και 260.000 νεκρούς στο
στρατόπεδο της Συνομοσπονδίας –
δηλαδή ένα σύνολο 620.000 πολεμικών
θανάτων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ή, αν
προτιμάτε σε ποσοστό το 1,8 ως 2% του
συνολικού πληθυσμού. Συγκριτικά ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος κόστισε στο ίδιο
έθνος 120.000 νεκρούς – σε πληθυσμό

που πλέον ήταν μεγαλύτερος των εκατό
εκατομμυρίων ανθρώπων – ενώ ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος 410.000 νεκρούς
σε πληθυσμό 170 – 180.000.000
Αμερικανών.
Άλλοι
ονομαστοί
πόλεμοι αποτελούν συγκριτικά απλή
παρωνυχίδα: στο Βιετνάμ οι ΗΠΑ είχαν
58.000 νεκρούς, στο Ιράκ από το 2003
και μετά, 4.000 νεκρούς, στον πόλεμο με
το Μεξικό (1846-1848) 13.000 νεκρούς,
ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (17751783) 25.000 νεκρούς, ο πόλεμος του
1812-1815, 2.200 νεκρούς και η Κορέα
36.000 νεκρούς. Τόσο σε απόλυτους
αριθμούς όσο και αναλογικά (με βάση
τον εκάστοτε πληθυσμό) ο εμφύλιος
υπήρξε με διαφορά ο πιο αιματηρός
πόλεμος των ΗΠΑ.
Ανάλογα ήταν τα μεγέθη στον ρωσικό
εμφύλιο πόλεμο. Οι στρατιωτικές
απώλειες του Κόκκινου Στρατού και των
αντιπάλων του υπερέβησαν, ίσως κατά
πολύ, το ένα εκατομμύριο νεκρούς για
το κάθε στρατόπεδο, ξεπερνώντας τους
1.800.000 νεκρούς που η Ρωσία είχε
τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, στα
μέτωπα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Οι άμαχοι που χάθηκαν στη διαμάχη
από τις συγκρούσεις, την πείνα ή
τις επιδημίες ήσαν πολλαπλάσιοι,
ορίζοντας τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα
και αυτού του τρίχρονου πολέμου.
Μερικά χρόνια αργότερα, στον ισπανικό
εμφύλιο του 1936-1939, οι στρατιωτικές
απώλειες σε νεκρούς κυμάνθηκαν γύρω
στους διακόσιες χιλιάδες μαχητές, δέκα
φορές περισσότερους απ’ όσους είχε
χάσει η Ισπανία στον πολυετή αποικιακό
πόλεμο για τη διατήρηση των κτήσεών
της στο Μαρόκο (1921-1927). Οι άμαχοι
που σκοτώθηκαν στον ίδιο πόλεμο
ανήλθαν ίσως στους ίδιους αριθμούς,
καθιστώντας τον πόλεμο αυτό τον πλέον
αιματηρό της ισπανικής ιστορίας.
Αυτοί ήταν οι κανόνες των εμφύλιων
πολέμων και η Ελλάδα τους ακολούθησε
πιστά στη δική της θλιβερή ιστορία του
1946-1949. Στην εδώ περίπτωση όμως
υπήρχε μία διαφορά που ήταν καλό να
την επισημάνουμε.
Το σημείο όπου οι απώλειες του
ελληνικού
Εμφυλίου
διαφέρουν
ποιοτικά από τις αντίστοιχες άλλων
εμφυλίων και το σημείο όπου μάλλον

καταρρίπτεται ο μύθος περί τυφλού
αλληλοσκοτωμού
αδελφού
από
αδελφό βρίσκεται στις απώλειες
των αμάχων, των μη ενταγμένων σε
μάχιμους σχηματισμούς δηλαδή. Οι
κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τον
θάνατο 3.500 πολιτών σε ενέργειες
του Δημοκρατικού Στρατού χωρίς να
διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς ήταν
μέλη ένοπλων «συμμοριών» ή άλλων
παραστρατιωτικών σχηματισμών ή
πόσοι εκτελέστηκαν με βάση αποφάσεις
στρατοδικείων του ΔΣΕ. Από την
άλλη πλευρά οι εκτελέσεις με βάση
δικαστική απόφαση των κυβερνητικών
δικαστηρίων και στρατοδικείων ή χωρίς
αυτή, ή οι απλές δολοφονίες αριστερών
ή υπόπτων από παρακρατικούς στη
διάρκεια του «διωγμού» υπολογίζονται
σε 7 ως 8.000 περίπου στη διάρκεια του
Εμφυλίου. Και εδώ επίσης είναι δύσκολο

να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε απλούς
αμάχους και σε αιχμαλωτισμένους,
λόγου χάριν, αντάρτες.
Το σύνολο μας δίνει έναν αριθμό 10 ως
12.000 αμάχων – ή έστω «αμάχων» που θανατώθηκαν ή πέθαναν (π.χ. από
ψύξη στα βουνά) στον πόλεμο αυτό,
με εξαιρετικά σημαντικό ανάμεσά τους
το ποσοστό εκείνων που εκτελέστηκαν
στη βάση δικαστικών αποφάσεων –
δικαίων ή αδίκων, είναι άλλο θέμα.
Στους πολέμους «τυφλής βίας» όπου
οι άνθρωποι σκοτώνονται γενικώς (π.χ.
στους εμφυλίους της Αφρικής ή της
Ασίας μετά την αποαποικιοποίηση)
δεν συναντούμε παρόμοια σχέση
στρατιωτικών-μη
στρατιωτικών
θανάτων (τέσσερα προς ένα υπέρ των
στρατιωτικών στην περίπτωση του
«δικού μας» Εμφυλίου – στον ισπανικό
εμφύλιο η αναλογία πλησιάζει το ένα

προς ένα, στον ρωσικό είναι τουλάχιστον
ένα προς δύο, υπέρ των «αμάχων
εξυπακούεται) ή ένα τόσο μεγάλο
ποσοστό «οργανωμένων» -όχι τυφλώνθανατώσεων. Προφανώς στον ελληνικό
Εμφύλιο βρισκόμαστε μπροστά σε
σύγκρουση αυστηρά προσδιορισμένων
στρατοπέδων και ως εκ τούτου η
πολιτική, η ιδεολογία και το κοινωνικό
υπόβαθρο πολύ δύσκολα μπορούν να
εξοβελιστούν όση καλή θέληση κι αν
υπάρχει.
Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους
στον πόλεμο αυτό ήξεραν με σαφήνεια
γιατί θυσίαζαν τη ζωή τους. Γνώριζαν με
κάθε λεπτομέρεια σε ποιο στρατόπεδο
ανήκαν. Είναι άκρως υποτιμητικό για
τη μνήμη και την ιστορία τους να τους
υποβιβάζει κανείς σε αιμοσταγή άγρια
θηρία που αλληλοσκοτώνονται στα
βουνά χωρίς λόγο και αιτία…

Ανεκτίµητο φωτογραφικό αρχείο για το
Δηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας
Το αρχείο του Απόστολου Μουσούρη, οπερατέρ του ΔΣΕ,
παραδόθηκε από την οικογένειά του στην ΚΕ του ΚΚΕ
Αποστόλης Μουσούρης

Έ

να ανεκτίμητης αξίας φωτογραφικό
υλικό παραδόθηκε στην ΚΕ του
ΚΚΕ, για να συμπληρώσει τα υλικά του
αρχείου του και ειδικότερα στην περίοδο
δράσης του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, όπως επίσης και τη ζωή στην
προσφυγιά. Πρόκειται για το αρχείο
(σε πρωτότυπα φωτογραφικά φιλμ)
του Απόστολου Μουσούρη, οπερατέρ
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
το οποίο δώρισε στο αρχείο του ΚΚΕ η
οικογένειά του με την επισήμανση ότι
το έργο του Απόστολου αφιερώνεται

σε όλους τους αφανείς ήρωες που
αγωνίστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο
και ειδικότερα στους πολιτικούς
πρόσφυγες των σοσιαλιστικών χωρών
και τα παιδιά τους. Ο Απόστολος
Μουσούρης, έχοντας πάρει μέρος ως
κινηματογραφιστής στις μάχες του
Γράμμου (1948, 1949) και Βίτσι (1949),
αποτύπωσε εικόνες ανεκτίμητης αξίας.
Εικόνες που αποτελούν ντοκουμέντα
ιστορικά,
αδιαμφισβήτητα
και
Αποστόλης Μουσούρης
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αδιάβλητα συνάμα. Με την αμεσότητα
της κινηματογραφικής του μηχανής,
τεκμηριώνει την ιστορική αλήθεια,
εμπνέοντας τις νέες γενιές των
κομμουνιστών. Μια πρώτη «ανάγνωση»
του υλικού, που αποτελείται από
χιλιάδες εικόνες, εκπλήσσει για τον
πλούτο που περιέχει. Μέσα από
μια
εξαιρετικά
ανθρωποκεντρική
ματιά, ο Απόστολος μάς παραδίδει

εικόνες από την καθημερινότητα
των ανθρώπων στις περιοχές της
Ελεύθερης Ελλάδας, λεπτομέρειες
από τη ζωή των μαχητών του ΔΣΕ,
καταγραφές μαχών, στιγμιότυπα από
την εκπαίδευση, έως και τοπογραφικής
αξίας φωτοαποτυπώσεις, έτσι που ο
σημερινός νέος αναγνώστης να μπορεί
να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο
ρεαλιστικά στιγμές που έχουν περάσει

στις χρυσές σελίδες του επαναστατικού
κινήματος και του Κομμουνιστικού
Κόμματος της χώρας μας. Με αφορμή
και το γεγονός ότι σήμερα (15 Ιούνη
2014) συμπληρώνονται 18 χρόνια από
το θάνατο του Απόστολου Μουσούρη,
παραθέτουμε ένα πολύ μικρό δείγμα
από αυτό το αρχείο, το οποίο έχει ήδη
πάρει το δρόμο για την ψηφιοποίηση
και την απόδοσή του ευρύτερα.

Φωτογραφίες από το Αρχείο του Αποστόλη Μουσούρη

Με όπλο του την κάμερα

Ο

Απόστολος Μουσούρης γεννήθηκε
στη Σύρο το 1917. Ο πατέρας του,
Θανάσης, ήταν εκπαιδευτικός και η
μητέρα του, Μαρία, αρκετά μορφωμένη.
Οικογένεια
σχετικά
ευκατάστατη,
αποτελούμενη από 3 παιδιά, τον
Απόστολο και δύο κόρες ακόμα.
Ο πατέρας του ήταν φίλος με το μεγάλο
δάσκαλο,
κομμουνιστή
Δημήτρη
Γληνό. Η φιλία αυτή, έμελλε να είναι
καθοριστική και στη ζωή του Απόστολου.
Στο πατρικό σπίτι της οικογένειας, στην
Αθήνα, ο Γληνός, μετά την εξορία του
στη Σαντορίνη, κρύβεται μέχρι και το
θάνατό του. Ο νεαρός τότε Απόστολος
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- σχεδόν παιδί - θαυμάζει την πλούσια
φυσιογνωμία του, εμπνέεται από τα
λόγια του. Γνωρίζει το Κόμμα μέσα
από τον Γληνό, αρχικά το συμπαθεί,
έπειτα οργανώνεται στις γραμμές του.
Η γνωριμία με αυτόν τον σπουδαίο
διανοητή, που πάλευε για την αλλαγή
του κόσμου, αφήνει βαθιά ίχνη στην
ψυχή του Μουσούρη.
Ο Απόστολος, παρ’ όλο που, από μικρός
είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες, μπήκε στη
Νομική Σχολή Αθηνών από την οποία
αποφοίτησε. Βέβαια, του ήταν εντελώς
αδιάφορο το πτυχίο μιας και η μεγάλη
του αγάπη ήταν ο κινηματογράφος.

Συγκεκριμένα, η φωτογραφία.
vvΩστόσο, για χάρη του πατέρα του,
έστω στα χαρτιά, υπήρξε δικηγόρος.
Παράλληλα με τις σπουδές του,
πήγαινε και εργαζόταν εθελοντικά στο
κινηματογραφικό στούντιο της «Φίνος
Φιλμ». Εμαθε την τέχνη του οπερατέρ
και αυτό ήταν τελικά που ακολούθησε
στην υπόλοιπη ζωή του. Ο Μουσούρης
συμμετείχε ενεργά στην παραγωγή της
«Φίνος», «οι Γερμανοί Ξανάρχονται».
Ο Μουσούρης, μετά το πανεπιστήμιο,
εργάστηκε
στο
τότε
υπουργείο
Εφοδιασμού. Οργανώθηκε στην εκεί ΚΟΒ
του ΚΚΕ και στις 2 μεγάλες υπαλληλικές

απεργίες που ξέσπασαν (1943 - 1944)
ήταν μέλος της απεργιακής επιτροπής.
Το 1944, μετά την απελευθέρωση, άνοιξε
το πρώτο του φωτογραφικό κατάστημα
- εργαστήριο, δίχως να αφήσει την
ενασχόληση με τον κινηματογράφο.
Υπήρξε μέλος στον εφεδρικό ΕΛΑΣ
και στη μάχη του Δεκέμβρη του 1944
συμμετείχε με τη χρέωση του πολεμικού
ανταποκριτή - κινηματογραφιστή.
Το 1948 κατατάχτηκε στον ηρωικό
Δημοκρατικό
Στρατό
Ελλάδας.
Υπηρέτησε στη διαφώτιση του Γενικού
Αρχηγείου. Είχε το βαθμό του λοχαγού
και πήρε τα μετάλλια «Γράμμος»
και «Ελλάς». Ο Απόστολος ήταν ο
υπεύθυνος του εκεί κινηματογραφικού
- φωτογραφικού συνεργείου. Το
συνεργείο αυτό κινηματογραφούσε
επίκαιρα από τη ζωή και τη δράση του
ΔΣΕ και γενικότερα αποτύπωνε πάνω σε
φιλμ την καθημερινότητα των μαχητών
και μαχητριών.
Εκείνη την περίοδο, οι βομβαρδισμοί
των ιμπεριαλιστών δε λογάριαζαν ούτε
τα σχολειά ούτε τα παιδιά που ήταν
μέσα, ούτε τα χωριά με τους αμάχους
στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας.
Οι διεθνείς οργανισμοί προστασίας του

παιδιού αδιαφορούσαν, όμως το ζήτημα
της σωτηρίας αυτών των παιδικών ψυχών
έμπαινε αντικειμενικά. Τότε, διάφορες
οργανώσεις από τις Λαϊκές Δημοκρατίες
αναλαμβάνουν να φιλοξενήσουν τα
παιδιά και στέλνουν επιστολές στην
Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση,
ώστε να τους κάνουν γνωστή αυτή τους
την απόφαση. Πράγματι, το Μάρτη
του 1948, η Προσωρινή Δημοκρατική
Κυβέρνηση αποφασίζει να μεταφερθούν
τα παιδιά στις Λαϊκές Δημοκρατίες,
με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι γονείς των
περιοχών που βομβαρδίζονται έχουν
κάνει εκκλήσεις για τη σωτηρία τους.
Παράλληλα, ξεκινάει η απροκάλυπτη
μοναρχοφασιστική προπαγάνδα περί
«παιδομαζώματος», η οποία εκτός
των άλλων στόχευε στο να κρύψει
το πραγματικό παιδομάζωμα στα
στρατόπεδα της Φρειδερίκης. Το
ανθρωπιστικό αυτό έργο, της μεταφοράς
των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες
έφερε σε πέρας ο ΔΣΕ και αποτυπώθηκε
στο ντοκιμαντέρ «Η αλήθεια για τα
παιδιά της Ελλάδας». Ο Απόστολος
Μουσούρης ήταν ο διευθυντής
φωτογραφίας σε αυτήν την παραγωγή.
Το γύρισμα αυτού του ντοκιμαντέρ -

ταινίας αποφασίστηκε από το Γενικό
Αρχηγείο του ΔΣΕ και αποσκοπούσε στην
αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού
λαού για το σχέδιο που θα εφάρμοζε για
τα παιδιά αυτά, ώστε να αποκρούσει την
αντιδραστική προπαγάνδα των αστικών
επιτελείων και των συμμάχων τους.
Στο συνεργείο συμμετείχαν, επίσης, ο
Γιώργης Σεβαστίκογλου και ο Μάνος
Ζαχαριάς.
Ο Μουσούρης έζησε μετά το τέλος των
μαχών στο Ουζμπεκιστάν (Τασκένδη).
Εργάστηκε ως εργάτης σε εργοστάσια
και βέβαια δεν θα μπορούσε να
εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη, την
τέχνη του οπερατέρ. Ετσι, εργάστηκε
στα
κινηματογραφικά
στούντιο
«Ουζμπέκ Φιλμς», συμμετέχοντας σε
πολλές κινηματογραφικές παραγωγές.
Επειτα, μετακόμισε στη Μόσχα, όπου
και εργάστηκε στο Ραδιοφωνικό Σταθμό
Μόσχας ως εκφωνητής. Παράλληλα,
εργάστηκε και ως μεταφραστής. Μερικά
από τα έργα στα οποία συνέβαλε ως
μεταφραστής είναι: Η Μεγάλη Σοβιετική
Εγκυκλοπαίδεια καθώς και αρκετά έργα
του στρατάρχη Ζούκοφ. Υπήρξε πάντα
παθιασμένος με τον κινηματογράφο και
παρέμεινε το μεγάλο του πάθος.

Ηλέκτρα *
Ιστορικό αφιέρωμα στην Ηλέκτρα Αποστόλου για τα 70 χρόνια από τη δολοφονία της, 26 Ιούλη 1944.
Εκτενή αποσπάσματα άρθρου της Αύρας Παρτσαλίδου, που γράφτηκε στις 25 Ιούλη 1949
(Αναδημοσιεύεται από τον Ριζοσπάστη της 3.8.2014)

Σ

τις 26 του Ιούλη 1944, στις
παραμονές της απελευθέρωσης,
δολοφονήθηκε στην ειδική Ασφάλεια
της Αθήνας από ελληνόφωνα όργανα
των Ες - Ες η Ηλέκτρα Αποστόλου, πιστό
και αφοσιωμένο μέλος και στέλεχος του
ΚΚΕ.
Με την ηρωική της ζωή και το μαρτυρικό
της θάνατο έγινε το σύμβολο της
μαχόμενης γυναίκας του τόπου μας,
πήρε σεμνά τη θέση της δίπλα στις
ηρωίδες του 1821 και πέρασε με τη
σειρά της στην ιστορία. Κάθε χρόνο στην
επέτειο του θανάτου της -στη Μέρα της
Ηλέκτρας- τιμάμε την ιερή μνήμη των
ηρωίδων που δώσανε τη ζωή τους για
τη λευτεριά, ανεξαρτησία και προκοπή
της πατρίδας μας, για την πραγματική
απελευθέρωση της γυναίκας από όλα
της τα δεσμά.
Ποια ήταν η Ηλέκτρα, που τ’ όνομά της
έγινε σύμβολο;
Η Ηλέκτρα ήταν ένα πιστό κι αφοσιωμένο
μέλος του ηρωικού και τιμημένου μας
Κόμματος, του Κόμματος των ηρώων
και των μαρτύρων. Μέσα στις γραμμές
του η Ηλέκτρα διαπαιδαγωγήθηκε
κι ατσαλώθηκε και με τη ζωή και το

θάνατό της έδειξε σε ποιο ύψος μπορεί
ν’ ανεβάσει το Κόμμα τη γυναίκα κομμουνίστρια. Οταν πρωτομπήκε στην
Κομμουνιστική Νεολαία ήταν μια απλή
κοπελίτσα με μια πολύ μεγάλη θέληση.
Οταν πέθανε ήταν πια μια ώριμη
ατσαλωμένη επαναστάτρια που ήξερε
καλά τι θέλει και προχωρούσε αδίσταχτα
στο γεμάτο θυσίες δρόμο του μέλους
του Κόμματος. Μέσα στα σπλάχνα του
το Κόμμα μας την ανάθρεψε στοργικά
και παρακολουθούσε το κάθε της βήμα.
«Παιδί απίστευτων στερήσεων και

ηρωικών προσπαθειών», η Ηλέκτρα
κράτησε σ’ όλη της τη ζωή ψηλά
τον τιμημένο τίτλο του μέλους του
Κόμματος. Εδωσε όλη της τη σκέψη,
ολόκληρο τον εαυτό της στον αγώνα κι
όταν χρειάστηκε πρόσφερε πρόθυμα κι
αδίσταχτα τη ζωή της.
Τώρα η Ηλέκτρα είναι μια μεγάλη
ηρωίδα. Τ’ όνομά της έχει φτάσει μακριά,
πέρα από τα σύνορα της πατρίδας
μας. Τη διεκδικούν οι αγωνιζόμενες
γυναίκες όλου του κόσμου σαν ηρωίδα
του παγκόσμιου γυναικείου κινήματος.
Αν μπορούσαν οι νεκροί να μιλήσουν, η
Ηλέκτρα θα μας έλεγε σεμνά και με την
απλότητα που τη χαρακτήριζε: «Τέτοια
έγινα γιατί τέτοια μ’ έκανε το Κόμμα
μου».
Ποια ήταν ακόμα η Ηλέκτρα;
Η Ηλέκτρα ήταν ένα άξιο και γενναίο
παιδί του περήφανου κι αδούλωτου
λαού μας, που ‘χει χύσει άφθονο το αίμα
του για να λεφτερώσει τον τόπο μας απ’
τους κάθε λογής καταχτητές και ντόπιους
εχθρούς. Ενας τέτοιος ήρωας λαός, που
με το μεγάλο αγώνα του στέκει σήμερα
στις πρώτες γραμμές του παγκόσμιου
δημοκρατικού
κι
αντιφασιστικού
κινήματος, τέτοιες θυγατέρες βγάζει.
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Από 14 χρονών η Ηλέκτρα έγινε μέλος της
Κομμουνιστικής Νεολαίας, της ηρωικής
ΟΚΝΕ, που μας έδωσε τον αρχηγό μας
σ. Νίκο Ζαχαριάδη και μια ολόκληρη
σειρά από στελέχη, αγαπημένους
ηγέτες του λαού. Ετσι μας έδωσε και
την Ηλέκτρα, που, όταν πρωτομπήκε,
ήταν το πιο νεαρό της μέλος. Ομως
γρήγορα ωρίμασε και μέσα σε λίγα
χρόνια έγινε ένα από τα πιο δραστήρια
κι αγαπημένα στελέχη της Αθήνας.
Μοναχοκόρη, από πλούσια οικογένεια,
βρήκε πολλούς περιορισμούς στη δράση
της κι αναγκάστηκε να φύγει απ’ το σπίτι
της. Απ’ το 1929 (όταν ήταν μόλις 18
χρονών) άρχισαν οι μεγάλες δυσκολίες
της ζωής της, οι δυσκολίες που ήταν
συνδεμένες με τον τίτλο του μέλους της
Κομμουνιστικής Νεολαίας.
Οι δυσκολίες κείνης της εποχής ήταν
πολύ διαφορετικές απ’ τις σημερινές.
Το επαναστατικό κίνημα ήταν νεαρό
κι ανώριμο και δεν ήταν ακόμα σε
θέση να σπάσει την προκατάληψη που
υπήρχε μέσα σ’ ορισμένα στρώματα
του λαού σχετικά με τους κομμουνιστές,
προκατάληψη που καλλιεργούνταν
καθημερινά
απ’
την
εχθρική
προπαγάνδα, πως τάχα οι κομμουνιστές
θέλουν να πουλήσουν την πατρίδα, να
διαλύσουν την οικογένεια κλπ. Κείνα τα
χρόνια δεν άνοιγαν όλες οι πόρτες όπως
σήμερα να δεχτούν τον καταδιωκόμενο
και πεινασμένο αγωνιστή. Τα μέλη
του Κόμματος και της Νεολαίας δεν
έβρισκαν βοήθεια πολλές φορές ούτε
από τις ίδιες τις οικογένειές τους,
που νόμιζαν πως το παιδί τους «έχει
παραστρατήσει». Πολλοί διώχνονταν
απ’ τα σπίτια τους κι αναγκάζονταν,
στερημένοι και καταδιωκόμενοι, να
ψευτοκοιμούνται
και
ψευτοτρώνε
εδώ κι εκεί, να δουλεύουν σκληρά,
νηστικοί και κουρελιασμένοι. Απ’ τους
αγώνες και τις ηρωικές προσπάθειες
των χρόνων εκείνων βγήκε η σημερινή
μεγάλη στρατιά των κομμουνιστών της
Ελλάδας, ρίζωσε το Κόμμα μας μέσα
στο κάθε σπίτι, στο κάθε καλύβι, μέσα
στην καρδιά του κάθε πατριώτη κι έγινε
η ελπίδα κι η απαντοχή ολόκληρης της
βασανισμένης πατρίδας μας.
Πεινασμένη και κατάκοπη η Ηλέκτρα
νύχτες ολόκληρες ξενυχτούσε για να
βγάλει την εφημερίδα «Νεολαία». Τη
μέρα έτρεχε στα εργοστάσια και στις
συνοικίες για οργανωτική δουλειά
στους νέους εργάτες και εργάτριες.
Οσοι τη γνώριζαν την Ηλέκτρα τότε
θυμούνται τη μικρή δεκαοχτάχρονη
κοπέλα με τ’ ανοιχτόκαρδο χαμόγελο, με
τα κόκκινα απ’ την αγρύπνια μάτια της
και τα κατασκονισμένα απ’ τις πορείες
φτωχικά της παπούτσια. Ψηλή καθώς

8

ήταν, τη βλέπαμε να ‘ρχεται από μακριά
με το χαρακτηριστικό της γρήγορο κι
αεράτο βάδισμα, γεμάτη χαμόγελα
και κέφι. Ποτέ δεν είδαμε την Ηλέκτρα
κατσουφιασμένη ή θυμωμένη, παρόλο
που τις περισσότερες φορές ήτανε
κατακουρασμένη και νηστική. Γύρω της
ξεχυνότανε ζεστασιά, στοργή, γέλιο και
χαρούμενη διάθεση. Ετσι έμεινε σ’ όλη
της τη ζωή μέχρι την τελευταία μέρα
της, παρόλο το έλκος του στομάχου
που ‘χε αποκτήσει απ’ τις στερήσεις και
που τη βασάνιζε τρομερά στο τελευταίο
διάστημα. Η Ηλέκτρα δεν ήταν από
κείνους που κατεβάζουν τα μούτρα,
νευριάζουν και πνίγονται στις δυσκολίες.
Αργότερα δούλεψε περισσότερο μέσα
στις γυναίκες σα γυναικείο στέλεχος. Στα
1933 έκανε περιοδεία για να βοηθήσει
στην οργάνωση του Πανελλαδικού
Αντιφασιστικού
κι
Αντιπολεμικού
Συνεδρίου των γυναικών. Εφτασε και
ως τη Μακεδονία, μα οι μαχητές και οι
μαχήτριές μας δεν τη θυμούνται γιατί

τη Δημοκρατία και για την ειρήνη, για να
κάνει πραγματικά ελεύθερο το λαό της,
τη γυναίκα του τόπου της. Την υπόσχεσή
της την κράτησε. Εδωσε την πολύτιμη
ζωή της για τη λευτεριά κι ανεξαρτησία
της Ελλάδας, που ανοίγει και το δρόμο
στη γυναίκα για ισότιμη και αξιοπρεπή
ζωή.
Στα 1935 φεύγει με την αντιπροσωπεία
της Ελλάδας για το συνέδριο της
Κομμουνιστικής Διεθνούς των Νέων
και στο γυρισμό της γίνεται μέλος του
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής της
ΟΚΝΕ (Κομ. Νεολαίας).
Με τη φασιστική διχτατορία φυλακίζεται
κι εξορίζεται, τούτη τη φορά για πολλά
χρόνια με μια μικρή διακοπή.
Σε τούτο τον καιρό γεννάει το κοριτσάκι
της, που δεν το χάρηκε ποτέ. Οταν
πλάκωσαν οι Γερμανοί, η Ηλέκτρα, που
δεν το βάσταγε η καρδιά της να βρεθεί
μακριά από τον εθνικό - απελευθερωτικό
αγώνα, δραπέτευσε μ’ έναν τρόπο
μαστόρικο, που μόνη της τον σκέφτηκε

Μνημείο της Ηλέκτρας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής

μόλις θα ‘χαν γεννηθεί οι πιο πολλοί.
Οσα χρόνια κάνανε να μεγαλώσουν,
τόσα και περισσότερα πάλευε η
Ηλέκτρα. Υστερα απ’ το Συνέδριο πήρε
μέρος επικεφαλής της αντιπροσωπείας
της
Ελλάδας
στο
Παγκόσμιο
Αντιφασιστικό
και
Αντιπολεμικό
Συνέδριο των γυναικών που έγινε στο
Παρίσι. Σ’ όλους έκανε εντύπωση η
μικρή φτωχοντυμένη Ελληνίδα για
τη ζωντάνια και την πρωτοβουλία
της. Η αρχηγός της Σοβιετικής
αντιπροσωπείας, παλιά μπολσεβίκα
Κιρσάνοβα, τη θυμότανε συχνά σ’ όλα
τα κατοπινά χρόνια και πάντα ρωτούσε
και μιλούσε μ’ ενθουσιασμό γι’ αυτήν.
Στο Συνέδριο υποσχέθηκε η Ηλέκτρα
πως θα παλέψει μ’ όλες της τις δυνάμεις
ενάντια στο φασισμό και τον πόλεμο, για

και μόνη της τον έβγαλε πέρα. Ετσι ήταν
πάντα σ’ όλη της τη ζωή -εφευρετική
και πρωτόβουλη. Σεβότανε βαθιά τ’
ανώτερα στελέχη όμως δεν περίμενε να
της πουν κάθε φορά τι θα κάνει, έπαιρνε
απάνω της την ευθύνη, κούραζε το
μυαλό της και μόνη της τα κατάφερνε.
Μετά τη δραπέτευσή της αναλαμβάνει
αμέσως
την
καθοδήγηση
της
καινούργιας πανελλαδικής κοριτσίστικης
οργάνωσης «Ελεύθερη Νέα» που ‘δωσε
τόσες κοπέλες - ηρωίδες της πρώτης
και δεύτερης κατοχής. Αργότερα, με
την ίδρυση της ΕΠΟΝ, γίνεται μέλος
του Κεντρικού Συμβουλίου της. Οι
Επονίτισσες της Αθήνας και του Πειραιά,
όσες ζουν σήμερα, τη θυμούνται καλά
την Ηλέκτρα. Τ’ όνομά της γι’ αυτές δεν
είναι ένα ιερό σύμβολο μονάχα αλλά μια

ζωντανή, χαρούμενη, αξιαγάπητη και
γεμάτη στοργή γυναίκα που τις οδήγησε
στα πρώτα τους βήματα, τις βοήθησε να
γίνουν τέτοιες που ‘γιναν.
Τελευταία
περνάει
αποκλειστικά
στην κομματική δουλειά σα μέλος
της καθοδήγησης και υπεύθυνη της
διαφώτισης της Κομματικής Οργάνωσης
της Αθήνας, της ηρωικής και πρωτοπόρας
ΚΟΑ. Ολες μας θυμόμαστε τη μαχόμενη
και αδούλωτη πρωτεύουσα της κατοχής.
Συντέλεσε κι η Ηλέκτρα με τη σειρά
της στο να γίνει τέτοια που ήτανε -το
καμάρι όλης της αγωνιζόμενης Ελλάδας.
Στη δουλειά της διαφώτισης η Ηλέκτρα
ανάπτυξε πλατιά όλα της τα χαρίσματα.
Με τη δραστηριότητα, την πρωτοβουλία
και την εφευρετικότητά της έκανε τους
Γερμανούς και τα ντόπια όργανά τους
κάθε μέρα να λυσσάνε.
Η Αθήνα έλαμπε κάθε πρωί πιο κόκκινη
και πιο περήφανη, βουτηγμένη στα
συνθήματα που καλούσαν το λαό στον
αγώνα. Οι τοίχοι της δε χωρούσαν
πια τις εφημερίδες, τις προκηρύξεις
και τις αφίσες. Ο κάθε αέρας που
φυσούσε σήκωνε ψηλά κι έριχνε στα
μούτρα των Γερμανών τις χιλιάδες
τρικ και προκηρύξεις που κάθε μέρα
σκορπίζονταν στην Αθήνα. Πνίγονταν οι
Γερμανοί κι οι προδότες μες στο έντυπο
υλικό. Κι ο λαός περίμενε να ξημερώσει
για να δει τι καινούργιο θα ‘χει πάλι στους
τοίχους και στους δρόμους. Μέσα απ’ τον
ύπνο του τον ξυπνούσαν τα χωνιά, διπλά
χωνιά, τριπλά χωνιά, ευλογημένα χωνιά,
που φέρνανε κάθε βράδυ το μήνυμα
πως ο ΕΛΑΣ βρίσκεται στη συνοικία,
πιστός φρουρός της ζωής και της τιμής
του βασανισμένου μα ακατάβλητου
λαού. Ψηλά στα τηλεγραφικά σύρματα
κρέμονταν σημαίες και πανό, που οι
Γερμανοί δεν άδειαζαν να τα ξεκρεμάνε.
Μπαλόνια σηκώνονταν στον ουρανό με
τη λέξη «ΕΑΜ» γραμμένη με μεγάλα
γράμματα και χάνονταν στα βάθη.
Μεγάλα φωτεινά συνθήματα γέμιζαν
όλους τους λόφους της Αθήνας.
Πίσω απ’ όλη αυτήν τη δουλειά
βρισκόταν η Ηλέκτρα. Ολη νύχτα δεν
κοιμόταν ή κοιμότανε με βάρδιες για να
την ετοιμάσει. Οταν νύσταζε ξάπλωνε
και κοιμότανε για λίγο κι ύστερα πάλι
ξυπνούσε και πάλι διέκοπτε τη δουλειά
της για να κλέψει λίγο ύπνο. Πρωί πρωί ξεκινούσε με την τσάντα γεμάτη
καινούργιο διαφωτιστικό υλικό για το
τυπογραφείο.
Η Ηλέκτρα είχε αναπτυγμένες μέσα της
όλες τις αρετές του καλού καθοδηγητή.
Ηξερε να μπαίνει βαθιά μέσα στην ψυχή
των συνεργατών της και να κερδίζει
την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και το
σεβασμό τους. Γνώριζε την κάθε σκέψη,

την κάθε αδυναμία τους. Δεν ήταν
ο μονοκόμματος καθοδηγητής, που
ενδιαφέρεται μονάχα να βγει η δουλειά,
που ‘ρχεται για μια στεγνή συνεργασία
πάνω στα τρέχοντα προβλήματα, μα
ήταν η πιο αγαπημένη φίλη που ‘δειχνε
ανεξάντλητη στοργή κι ενδιαφέρον
για το παραμικρότερο ζήτημα που
βασάνιζε την ψυχή του συνεργάτη της.
Παρόλη της τη δουλειά και την κόπωση
κατάφερνε να εξοικονομεί πολύτιμο
χρόνο και να κάθεται παραπανίσιες
ώρες με τα στελέχη της και τα μέλη
του Κόμματος που γνώριζε. Θα νόμιζε
κανείς πως φλυαρούσε για πράγματα
που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Μα η
Ηλέκτρα έκανε τη δουλειά της. Εμπαινε
βαθιά μέσα κι ερευνούσε την ψυχή,
την ευαίσθητη και πολύπτυχη ψυχή του
κάθε αγωνιστή και την καταχτούσε. Γι΄
αυτό και γύρω της σαν τα λουλούδια
ξεπετιόντουσαν όλο και καινούργια
στελέχη μ’ ακέραιο χαρακτήρα σαν και
το δικό της, που πολλά απ’ αυτά δώσανε
πρόθυμα, όπως κι αυτή, τη ζωή τους όταν
χρειάστηκε. Κάτω απ’ την καθοδήγησή
της οι συνεργάτες της αναπτύσσανε
όλη τους τη δημιουργικότητα και
πρωτοβουλία. Ποτέ δεν τους περιόριζε
με ξερές εντολές απ’ τα πάνω κι έτσι τους
έκανε άξιους κι ικανούς να συνεχίσουν
μ’ επιτυχία το έργο της όταν αυτή πια
δεν υπήρχε.
Η Ηλέκτρα, με το φωτεινό της μυαλό,
είχε την ικανότητα να διακρίνει γρήγορα
το κάθε καινούργιο που παρουσίαζε η
ζωή και να προσαρμόζεται αμέσως σ’
αυτό. Ποτέ δεν κολλούσε στο παλιό κι
ήταν πάντα πρόθυμη να δεχτεί βοήθεια
απ’ τους συνεργάτες της για να βάλει τη
δουλειά στο σωστό δρόμο σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της κάθε στιγμής. Ηξερε
πως ο καθοδηγητής δε διδάσκει μόνο
αλλά και διδάσκεται καθημερινά απ’
τους συνεργάτες του κι απ’ το λαό. Οταν
άκουγε τίποτα που της έκανε εντύπωση
απ’ τα άλλα μέλη του Κόμματος, τους
ανοργάνωτους εργάτες ή τις γυναίκες
των συνοικιών, το στριφογύριζε στο
μυαλό της, το μελετούσε και πολλές
φορές το ανάφερνε στις συζητήσεις της.
Μέσα σ’ όλο το φόρτο της δουλειάς
της κατάφερνε να εξοικονομεί χρόνο
για να μελετάει κι είχε καταφέρει
να αποχτήσει μια γερή μαρξιστική λενινιστική μόρφωση, που καθημερινά
τη συμπλήρωνε. Με τις τρεις γλώσσες
που ‘ξερε εκτός απ’ τη μητρική,
παρακολουθούσε στενά το παγκόσμιο
επαναστατικό κίνημα, μελετούσε την
πλούσια πείρα του και την εφάρμοζε
ζωντανά στη δουλειά της. Οσοι
συνεργάστηκαν μαζί της έχουν να πουν
πως η Ηλέκτρα, στην κάθε συνεργασία

και συνεδρίαση κάτι καινούργιο τους
άφηνε, που πλούτιζε της γνώσεις τους
και τους έδινε τροφή για σκέψη.
Με τον ηρωικό της θάνατο η Ηλέκτρα
έδειξε πως ξέρει να ζήσει σαν
κομμουνίστρια, μα και να πεθάνει σαν
τέτοια. Η γλυκομίλητη και γελαστή αυτή
γυναίκα σφράγισε το στόμα της μόλις
πιάστηκε και δεν ξανάβγαλε μιλιά.
Μονάχα
στην
πρώτη
ανάκριση
απάντησε: «Πώς σε λένε; - Ελληνίδα,
Πού κατοικείς; - Στην Ελλάδα. Ποιοι είναι
οι συνεργάτες σου; - Ελληνες. Τι έκανες;
- Υπηρετούσα το λαό».
Απ’ τη λύσσα τους οι δολοφόνοι τη
γδύσαν ολόκληρη κι άρχισαν να τη
βασανίζουν. Γυμνή καθώς ήταν την
κρέμασαν απ’ το ταβάνι με τα χέρια
δεμένα πίσω. Ολη νύχτα την παίδευαν,
τη μαστίγωναν, σβήνανε πάνω στο κορμί
της τα τσιγάρα τους και μαζεμένοι γύρω
της λέγανε τα χυδαία και πρόστυχα
αστεία τους. Το πρωί άλειψαν διάφορα
μέρη του σώματός της με οινόπνευμα
και βάλανε φωτιά. Οταν είδαν πως ούτε
έτσι δε γίνεται τίποτα τη βάλανε να
σταθεί πάνω σ’ αναμμένα κάρβουνα.
Ο πόνος έφτασε ως την καρδιά, την
πιστή και γενναία αυτή καρδιά που
‘βγαλε πέρα τόσες δυσκολίες και
βασανιστήρια, μα που τούτη τη φορά
δεν άντεξε, παράτησε τις προσπάθειες
και σταμάτησε για πάντα.
Η Ηλέκτρα ξεψύχησε στις 26 του
Ιούλη. Το μισοκαμμένο και φριχτά
παραμορφωμένο κορμί της βρέθηκε τ’
άλλο πρωί πεταμένο στους δρόμους
της Αθήνας. Σώζεται η γνωστή έκθεση
του ιατροδικαστή που μιλάει για μια
άγνωστη γυναίκα ηλικίας 33 χρόνων,
που βρέθηκε καμμένη μέχρι πάνω απ’
τα γόνατα, με φοβερά μωλωπισμένο
και γεμάτο εγκαύματα σώμα, με έκδηλα
απάνω της τα σημάδια των σβησμένων
τσιγάρων.
Ετσι χάσαμε την Ηλέκτρα, τη σεμνή
και απλή ηρωίδα. Η απλότητα ήταν
κείνο που την χαρακτήριζε όπως
χαρακτηρίζει όλους τους ήρωες, όλους
τους πραγματικά μεγάλους ανθρώπους.
Δεν είχε καθόλου εγωισμό, ούτε και
ποτέ μιλούσε για τον εαυτό της. «Απλή
σαν την Ηλέκτρα», το λέμε αυτό ακόμα
στην Αθήνα. Ετσι απλή ήταν και στην
κουβέντα της. Ποτέ δε μεταχειριζόταν
μεγάλα
λόγια
και
μπερδεμένες
εκφράσεις. Την Ηλέκτρα όταν μιλούσε
ή έγραφε μπορούσε να την καταλάβει
και ο πιο ακατατόπιστος. Μ’ έκπληξη η
σεμνή αυτή γυναίκα θα ‘βλεπε σήμερα
τ’ όνομά της να ‘χει γίνει σύμβολο και
τιμημένο, γεμάτο δόξα, παράσημο.
Η Ηλέκτρα είχε έναν ακέραιο χαρακτήρα
και εξαιρετικό κομματικό ήθος. Ποτέ
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δε φοβήθηκε την κριτική, ούτε την
αυτοκριτική. Οταν καταλάβαινε πως
είχε κάνει λάθος πήγαινε μόνη της στον
καθοδηγητή της. «Ξέρεις -του ‘λεγε
μόλις τον έβλεπε- έκανα κάτι στραβά».
Κι άρχιζε να λέει το λάθος της χωρίς
προσπάθεια να δικαιολογηθεί. Το ίδιο
όπως ήταν αυστηρή για τον εαυτό της
ήταν και για τους άλλους. Κάποτε έγινε
ένα πολιτικό λάθος στην εφημερίδα
«Νεολαία». Για το λάθος αυτό έφταιγε η
Ηλέκτρα, που ‘γραψε το άρθρο, μα πολύ
περισσότερο ο καθοδηγητής της που της
είχε δώσει τη γραμμή. Εγινε αυστηρή
κριτική απ’ την πιο πάνω καθοδήγηση.

Η Ηλέκτρα τη δέχτηκε γιατί κατάλαβε
πως έφταιγε. Ο καθοδηγητής της όμως
δεν τη δέχτηκε, είπε ψέματα κι έριξε
όλο το βάρος στην Ηλέκτρα. Κείνη είπε
τη γνώμη της για τη στάση του και για
πολύ διάστημα πάλεψε μονάχη να τον
ξεσκεπάσει. Οταν πια τον κατάλαβε
το Κόμμα και τον καταδίκασε σε μια
συνεδρίαση η Ηλέκτρα καταχάρηκε.
«Γιατί γελάς Ηλέκτρα;» τη ρώτησαν.
«Γελάω γιατί ξεκαθαρίσατε το Κόμμα
από τους ψεύτες».
Ποτέ δε χάριζε σε κανέναν τίποτα κι
έλεγε αδίστακτα τη γνώμη της για το
καθετί και τον καθένα όταν νόμιζε πως

έτσι θα εξυπηρετήσει το Κόμμα. Οταν
όμως ο καθοδηγητής ήταν καινούργιος
ή λιγότερο κατατοπισμένος από
αυτήν προσπαθούσε να τον βοηθήσει
κάνοντάς του υποδείξεις μ’ έναν πολύ
λεπτό τρόπο, τηρώντας παράλληλα κάθε
κομματικό σεβασμό. Η Ηλέκτρα ήξερε
και μ’ όλη της τη ζωή το απέδειξε, πως
κομματικότητα σημαίνει όχι μονάχα να
πεθάνεις για το Κόμμα, αλλά κάθε μέρα
με τη δουλειά και την κάθε εκδήλωσή
σου να εξυπηρετείς το Κόμμα και το λαό.
(*Αναδημοσιεύεται από το περιοδικό
«Δημοκρατικός Στρατός», τεύχος 8/1949.Τα
αρχιγράμματα είναι του «Ριζοσπάστη».)

Πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία
Με τα μάτια ενός παιδιού – το Ημερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη (1946-1953)

Π

ερίληψη:
Από το ημερολόγιο του Κώστα
μαθαίνουμε ότι ο Κώστας ήταν στο
Καλλιτεχνικό Συγκρότημα στο Μπούλκες
(πρώην Γιουγκοσλαβία), όπου κατέφυγαν
πολλά άλλα παιδιά το 1948, για να
σωθούν από τις κακουχίες του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου (1946-1949), τους
βομβαρδισμούς και την πείνα.
Μετά τις περιοδείες που κάνει το
Καλλιτεχνικό Συγκρότημα στις διάφορες
χώρες για να εκλαϊκεύσει τον αγώνα
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
το 1949 τα παιδιά του Καλλιτεχνικού
Συγκροτήματος
φτάνουν
στην
Τσεχοσλοβακία και μετά το πρόγραμμα
που δίνουν, κάνουν διακοπές. Μετά
από ένα μήνα, ο Κώστας βρίσκεται στον
Παιδικό Σταθμό του Βέλκυ Ράντοσοφ,
στην περιοχή Κυσέλκα Κισύμπλ όπου
ξεκινάει μια νέα ζωή. Ξεκινούν οι
μεταθέσεις των παιδιών από τον ένα
σταθμό στον άλλο σύμφωνα με την
ηλικία τους και τις σπουδές ή τέχνη
που θα μαθαίνανε. Το 1951 ο Κώστας
πηγαίνει πάνω από δύο μήνες στο
Κράσνε Πόλε όπου τα μεγαλύτερα
παιδιά παρακολουθούν μαθήματα
για να βελτιωθεί το μορφωτικό τους
επίπεδο στα μαθηματικά, τα ελληνικά,
τα τσέχικα, τη γεωγραφία, την ιστορία
και τα μαθήματα πολιτικής. Μετά από
τις διακοπές του στο γεροκομείο του
Τέχονιν, οπού βρίσκεται προσωρινά
η οικογένειά του, στις 30 Αυγούστου
φεύγει για την Μοχέλνιτσε, σε καινούργιο
«σπίτι» (ο Κώστας αναφέρεται στους
παιδικούς σταθμούς), όπου θα μάθει
τέχνη – κάνουν θεωρητικά και πρακτικά
μαθήματα. Από τη Μοχέλνιτσε, αφού
τελειώνει η εκπαίδευση του, τον
στέλνουνε στο Μπρνο όπου θα ζήσει
στο Σπίτι για Νέους Μαθητευόμενους
Εργαζόμενους.
Το 1953 ο Κώστας είναι ακόμα
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μαθητευόμενος
στο
Μπρνο.
Το
τετράδιο-ημερολόγιο τελειώνει με την
ημερομηνία 31 Αυγούστου 1953 με
την υπόσχεση που δίνει ο Κώστας στον
εαυτό του ότι: «Αύριο θα αρχίσουν τα
σχολεία και γι’ αυτό θα γράψω από
τώρα σε καινούργιο τετράδιο μια που
αυτό τελείωσε. Θα γράψω πιο καλά
και πιο μαζωμένα για να με θυμίσουν
αργότερα τη ζωή που έζησα στα χρόνια
μου σαν ΝΕΟΣ»!
Το ημερολόγιο για το 1953 ξεκινάει την
Πρωτοχρονιά όταν ο Κώστας βρίσκεται
στην Κάρβινα με τους γονείς του, όπου
κάνει διακοπές. Ο Κώστας όταν είναι με
την οικογένεια του πάντα θυμάται τη
ζωή του στο χωριό του, στη Νότια, διότι
η οικογένεια του συνεχίζει να ακολουθεί
τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας, όπως
κάνανε όλοι οι Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες. ‘Όπως και στο χωριό στην
Ελλάδα, έτσι κι εδώ, το πρωί κάναμε
την πίτα σε 8 κομμάτια και η κορώνα (το
φλουρί) έπεσε στο μερτικό του σπιτιού,
δηλαδή για όλους. Έτσι μοιράσαμε την
πίτα’. Στις διακοπές του επισκέπτεται
τους συγγενείς τους και όλοι του δίνουν
δώρα σε λεφτά (η μάνα του – 500
κορώνες, η νονά του - 50, ο θείος Μήτσος
– 50, άλλοι του δίνουν μήλα, κλπ). Έχει
την ευκαιρία να πάει και σε ελληνικό
γλέντι το οποίο οργανώνουν οι Έλληνες

στην Κάρβινα, χορεύει, τραγουδάει,
αγοράζει λαχεία. Αποχαιρετά όλους τους
συγγενείς και με τον Γιώργη ξεκινάει για
το Μπρνο.
Στο τραίνο συζητάει για ‘το πώς μπορεί
κανείς να γίνει μέλος του Κόμματος και
τον ρωτούσα ενώ αυτός μου απαντούσε.
Μας έδειξε και το βιβλιάριο του Κόμματος
(ΚΚΕ). Αυτές τις μέρες που ζήσαμε
μαζί με τον Γιώργη, έμαθα κάμποσα
πράγματα. Με βοήθησε στη δουλειά
μου.’ (σημ. Κ: Στην Τσεχοσλοβακία ακόμα
από την αρχή της πολιτικής προσφυγιάς
υπήρχε Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ,
όπως και στην Τασκένδη και για λίγο
καιρό στην Ρουμανία. Στις υπόλοιπες
Λαϊκές Δημοκρατίες, τα μέλη του ΚΚΕ
περνούσανε στα αδελφικά κόμματα.)
Στο Μπρνο μαζεύονταν όλα τα
ελληνόπουλα που είχαν πάει για
διακοπές στους γονείς και συγγενείς σε
άλλες πόλεις. Ξεκινάει η ρουτίνα της ζωής
τους ως μαθητευόμενοι εργαζόμενοι:
μάθηση στο σχολείο, πρακτική στο
εργοστάσιο, σινεμά, γιορτές, διακοπές,
συζητήσεις.
Ο Κώστας συνεχίζει να αγαπά το βιβλίο
και διαβάζει πολύ, πολλές φορές ακόμα
και όταν δεν είναι προετοιμασμένος
για τα μαθήματα του σχολείου. Τώρα
διαβάζει και στα τσέχικα. Τα βιβλία στα
ελληνικά είναι τα περισσότερα από
αυτά που εκδίδονταν από τον εκδοτικό
οίκο «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», όπως «Η Μάνα»
του Μ. Γκόρκι, «Πώς δένεται τ’ ατσάλι»
του Ν. Οστρόφσκι, αλλά τώρα αγοράζει
και βιβλία στα τσέχικα όπως «Η Αννα
η προλετάριος» του Ιβάν Όλμπραχτ,
«Η καρδιά των τεσσάρων», «Ο Τίμουρ
και η παρέα του» του Γκάινταρ, «Το
ημερολόγιο ενός παρτιζάνου», «Το έργο
του ΚΚ της Τσεχοσλοβακίας», «Ιούλιος
Φούτσικ». Ακόμα και όταν η χορωδία
τους πηγαίνει για τουρνέ, ο Κώστας
διαβάζει στο λεωφορείο, στο τραίνο και

όπου κι όταν μπορεί. Το ίδιο κάνει και
στις διακοπές του στην Κάρβινα, όταν
πηγαίνει στο δάσος και διαβάζει με την
ησυχία του.
Η πιο συνηθισμένη ψυχαγωγία για τα
παιδιά είναι ο κινηματόγραφος. Τα
παιδιά δεν παραλείπουν να πάνε ακόμα
και όταν επιστρέφουν από μακρινά
ταξίδια και θα έλεγε κανείς ότι θα
έπρεπε να ήταν αρκετά κουρασμένα.
Ο Κώστας βλέπει έργα από διάφορες
χώρες – Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση,
Μογγολία, Τσεχοσλοβακία, Ανατολική
Γερμανία,
και
με
διαφορετικό
περιεχόμενο όπως για το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, για τον Λένιν και άλλους ηγέτες
του Κομμουνιστικού Κινήματος, για την
Ολυμπιάδα, αστρονομία, παραμύθια,
για τους ανθρακωρύχους, για τις
επαναστάσεις σε διάφορες χώρες.
Του Κώστα του αρέσουν όλα τα έργα
που βλέπει. Δεν είναι λίγες φορές που
πηγαίνει σινεμά και πολλές φορές, δύο
παραστάσεις την ημέρα με τους φίλους
του, Έλληνες και Τσεχοσλοβάκους.
Στον ελεύθερο χρόνο τους τα παιδιά
παίζουν
ποδόσφαιρο,
βόλεϊμπολ,
πινγκ-πονγκ
και
προπαντός
σκάκι.
Παρακολουθεί
χόκεϊ
και
είναι χαρούμενος όταν κερδίζει η
Τσεχοσλοβακία ενώ σημειώνει ότι του
αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι.
Εκτός από το σινεμά, το θέατρο και τον
αθλητισμό, ο Κώστας με μεγάλη επιμονή
και υπομονή μαθαίνει να παίζει πιάνο,
συνεχίζει να τραγουδά στη χορωδία
τους και πάντα ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει
συνθήματα, ηγέτες επαναστάτες, (π.χ.
το Νίκο Ζαχαριάδη), τους συμμαθητές
του. Γίνεται και ομαδάρχης με
αρκετές ευθύνες για την πειθαρχεία
και οργάνωση των επετείων όπως
Πρωτομαγιά, της ΕΠΟΝ, της Νίκης του
Κόκκινου Στρατούς (9 Μαΐου 1945).
Το σύνθημα που ακολουθεί είναι:
’Δεν χρειάζεται μόνο να μάθεις και να
διαπαιδαγωγείσαι, αλλά να μάθεις να
διαπαιδαγωγείς’.
Στις 11 Φεβρουαρίου ο Κώστας εύχεται
«όπως πέρασε αυτή η μέρα, πρέπει
κάθε Κυριακή να περνά. Το πρωί κάναμε
γυμναστική κι έλυσα τα προβλήματα στα
μαθηματικά. Βγήκα για βόλτα στην πόλη
και το βράδυ πήγαμε στην Ουντέρκα
(σινεμά) και είδαμε ντοκιμαντέρ μικρού
μήκους. Ήταν καλό. Και στο χορό πήγα,
αλλά δεν χόρεψα. Το φαγητό ήταν καλό
και ο Μέλκες (Τσέχος συμμαθητής) μου
έδωσε σαλάμι από το σπίτι του».
Ο Κώστας παραδέχεται ότι δεν διαβάζει
όσο θα έπρεπε και γι’ αυτό δεν παίρνει
καλούς βαθμούς στο σχολείο. Κάνει την
αυτοκριτική του και σημειώνει αρκετές
φορές στο ημερολόγιο του ότι «πρέπει

να κάνω δουλειά από τώρα» διότι δεν
εκτελεί το πρόγραμμά που έχει κάνει. Ο
Τσεχοσλοβάκος φίλος του Χράμπετς τον
βοηθάει στην τεχνολογία. Στα ρωσικά,
όμως, πάει πολύ καλά.
Για την επέτειο των 29 χρόνων από το
θάνατο του Λένιν γράφει στη σελίδα
132: «Στο Kino Morava γιορτάσαμε την
επέτειο του Λένιν με ομιλίες και το έργο

«Ο Λένιν το 1918», καλό σινεμά. Για
τον πρώτο άνθρωπο που μπόρεσε να
στήσει το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος
στον κόσμο. Πολύ αγωνιζότανε για το
καλό των εργατών και των αγροτών.
Σήμερα συμπληρώθηκαν 29 χρόνια που
έπαψε να χτυπά η καρδιά του μεγάλου
δασκάλου των εργαζομένων λαών, του σ.
Λένιν. Ο Λένιν πέθανε αλλά ο Λενινισμός
ζει στις καρδιές μας».
Ο Κώστας συνεχίζει την αλληλογραφία
του (στα τσέχικα) με την Zdenka αλλά δεν
μαθαίνουμε πολλά από το περιεχόμενο
αυτής της αλληλογραφίας. Όπως πάντα
ο Κώστας γράφει πολλά γράμματα και
παίρνει πολλά από φίλους και συγγενείς.
Από το ημερολόγιο μαθαίνουμε ότι ο
Κώστας είναι πολύ ευτυχισμένος όταν
πάει για διακοπές στην Κάρβινα, στους
γονείς, στα αδέρφια του και βρίσκεται
μαζί με τους συγχωριανούς του από τη
Νότια. Είναι ευτυχισμένος όταν γνωρίζει
καινούργια πρόσωπα. Πάντα βοηθάει
στις δουλειές του σπιτιού, καθαρίζει,
μαγειρεύει,
σιδερώνει,
ψωνίζει,
διορθώνει έπιπλα, ραδιόφωνα κλπ,
κόβει ξύλα, διαβάζει βιβλία, εφημερίδες
(και τσεχοσλοβάκικες), πηγαίνει σινεμά,
ζωγραφίζει. Βοηθάει τον μικρό του
αδερφό και τα εξαδέλφια του στα
μαθήματα, πηγαίνει σε χορούς που
οργανώνει η Κοινότητα της Κάρβινας.
Επισκέπτεται την οικογένεια της
αδερφής του Ευτυχία (Βαλεντίνη, που
του είχε γράψει γράμμα από το βουνό
και ακόμα το φυλάει ο Κώστας), παίζει

με τα παιδιά της. Ακόμα βοηθάει τους
γείτονες και τους συγχωριανούς του
όταν χρειάζονται να διορθώσει κάτι, να
τους ψωνίσει είτε να κάνει τον διερμηνέα
στα τσέχικα όταν χρειαστούν. Πηγαίνει
μέχρι την Οστράβα για να αγοράσει
οτιδήποτε τρόφιμα έχουν να κάνουν
με ελληνικά φρούτα είτε λαχανικά
διότι στην οικογένεια του συνεχίζουν
να μαγειρεύουν όπως στο χωριό τους
στην Ελλάδα – ελληνικά φαγητά.
Χαρακτηριστικά γράφει για κονσέρβες
και πιπεριές ότι «δεν αγόρασα τις
κονσέρβες με μελιτζάνες διότι είχαν
τελειώσει – οι Έλληνες τις αγόρασαν
όλες, ο καθένας όσες μπορούσε (να
κουβαλήσει), δεν πήραν από λίγες».
Στις 4 Μαρτίου μαθαίνουν από
κάποιον από το Κόμμα ότι «ο σ.
Στάλιν αρρώστησε, πολλοί γιατροί τον
περιποιούνται» και στις 5 Μαρτίου,
ο Κώστας αφιερώνει μία σελίδας στο
ημερολόγιο του για τη συγκίνηση και
θλίψη όλων των συμμαθητών του όταν
μαθαίνουν ότι ο Στάλιν πέθανε.
Στη σελίδα 141 διαβάζουμε: «Στις 4 η
ώρα ακούσαμε από το ράδιο για την
υγεία του μεγάλου συντρόφου Στάλιν
πως όλο χειροτερεύει η κατάστασή του
και στις 9:50 η ώρα είπαν πως έπαψε
πια να χτυπά η καρδιά του πιο μεγάλου
δασκάλου και αγωνιστή στον κόσμο,
του φίλου των εργαζομένων λαών. Όλα
τα Κομμουνιστικά Κόμματα έχασαν τον
άνθρωπο που εφάρμοσε τον σοσιαλισμό
στη Ρωσία και ανοικοδομούσε τον
κομμουνισμό, τον αγωνιστή για το καλό
των εργαζομένων, τον άνθρωπο που
έδειξε στα κόμματα πώς να αγωνίζονται
για την ειρήνη και την λευτεριά της
χώρας τους, που έδειχνε πάντα το καλό.
Έπαψε να χτυπά η καρδιά αυτού του
ανθρώπου. Πολλοί απ’ όλο τον κόσμο θα
μπούνε στη θέση του, πολλοί θα μάθουν
να αγωνίζονται από τα παραδείγματά
του. Ο Στάλιν πέθανε, αλλά ο σταλινισμός
ζει». Στις 6 Μαρτίου, ο Κώστας συνεχίζει:
«Η μαύρη σημαία υπάρχει παντού, στις
καρδιές των εργαζομένων. Ένας από τους
κομμουνιστές στο σχολείο μας μίλησε
για τις αποφάσεις και το τηλεγράφημα
που θα στείλουμε για το θάνατο του
μεγάλου Στάλιν. Ο Ραδιοφωνικός
Σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» είπε
πολλά για τον σ. Στάλιν και τον λαό της
Ελλάδας – να δυναμώσει πιο πολύ την
πάλη του, για τον αγώνα του. Ο σ. Στάλιν,
είπε ο ΡΣ «Ελεύθερη Ελλάδα», μέχρι
την τελευταία του πνοή αγωνιζόταν για
το καλό των εργαζομένων, υπόφερε
πολλά και έδωσε πολλά για το καλό των
εργαζομένων. Ο σ. Στάλιν γεννήθηκε στις
21 Δεκεμβρίου 1879… Οι ραδιοφωνική
σταθμοί όλου του κόσμου σήμερα
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μίλησαν για τον μεγάλο Στάλιν για τα
έργα του και για τα τηλεγραφήματα
που στέλνουν τα Κομμουνιστικά
Κόμματα όλων των χωρών. Και οι
φασιστικοί σταθμοί μιλούν για τον Ι.
Β. Στάλιν. Αγόρασα τέσσερα φυλλάδια
εφημερίδων που έγραφαν για τον Στάλιν
και το θάνατό του.
Κάναμε πρόβες στη χορωδία. Ο
σύντροφος Στάλιν μας μάθαινε να
μην τα παρατάμε στις δυσκολίες και
μονάχος του έδειχνε παραδείγματα
κι εμείς πρέπει λόγω του ότι πέθανε,
να μη λυγήσουμε. Όπως είναι ο
αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος
της Τσεχοσλοβακίας και μαθητής
του συντρόφου Στάλιν, σύντροφος
Γκόττβαλντ
θα πάει μαζί με τον
Τσέπιτσκα και ακόμα ένας από το Κόμμα
στην κηδεία του Στάλιν.
Ακούσαμε
πολλά
από
τους
ραδιοσταθμούς διαφόρων χωρών και
όλοι μιλούσαν για τον μεγάλο Στάλιν.
Οι καπιταλιστικοί σταθμοί δεν ξέρουν
τι να πουν και λένε πως ο Στάλιν δεν
ακολουθούσε το δρόμο που είχε χαράξει
ο σύντροφος Λένιν, δάσκαλος και φίλος
του συντρόφου Στάλιν. Ήταν μαζί παντού
και πάντα ο σύντροφος Στάλιν βοηθούσε
τον Λένιν στις δύσκολες στιγμές της
επανάστασης του Οκτώβρη.
Το Λονδίνο είπε και γράφτηκε στην
εφημερίδα «Ρούντε Πράβο» πως ο
σύντροφος Μαλένκοφ, πως ο φίλος
του συντρόφου Στάλιν και συνεργάτης
του από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
τοποθετήθηκε στο Ανώτατο Σοβιέτ.
Από πολλά κράτη από τα Κομμουνιστικά
Κόμματα θα στείλουν αντιπροσωπείες
στην κηδεία που θα γίνει την Δευτέρα
στις 12:00 η ώρα’.
Και ο Κώστας βάζει στο ημερολόγιο του
τη φωτογραφία του Στάλιν με τον όρκο
του στις 6.6.53:
«Στον θάνατο του Μεγάλου Ι. Β.
Στάλιν, σαν νέος και σαν άνθρωπος
της νέας κοινωνίας, της κοινωνίας του
σοσιαλισμού που την πραγματοποίησε ο
σύντροφος Στάλιν, ορκίζομαι:
1.
Να μπω στο Κόμμα που το
ίδρυσε ο Λένιν και ο Στάλιν.
2.
Να είμαι παράδειγμα στους
συντρόφους μου.
3.
Να μην αφήνω τον καιρό άδικα
να περνά.
4.
Να τελειώσω το έργο που με
βάζει ο λαός μας και το ΚΚ
Ελλάδας.
5.
Να θυμάμαι και να μελετώ τον
μεγάλο δάσκαλο όλων των
εργαζομένων όλου του κόσμου
Ι. Β. ΣΤΑΛΙΝ.
Στις 5.3.1953 στις 9:50 η ώρα πέθανε
ο μεγάλος δάσκαλος των εργαζομένων
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του κόσμου, σύντροφος Ι. Β. Στάλιν. Οι
εργαζόμενοι του κόσμου θα θυμούνται
το μεγάλο όνομα που σημαίνει γι’
αυτούς ΕΙΡΗΝΗ».
Ο Κώστας δεν παραλείπει να σημειώσει
και τον θάνατο του Κλ. Γκόττβαλντ, ‘του
αρχηγού της Λαϊκής Δημοκρατίας, του
μαθητή του συντρόφου Στάλιν, από
βαριά αρρώστια, … ο οποίος πέθανε
ακριβώς στις 11 η ώρα, ο αγαπητός γιος
του τσέχικου λαού και δικός μας φίλος
και σωτήρας που μας πήρε στην αγκαλιά
του και στο κράτος του, μας μεγάλωσε
και μας έμαθε πολλά».
Επίσης σημειώνει στις 27 Απριλίου πως
«ο σύντροφος Ζαχαριάδης, ο μεγάλος
φίλος του λαού μας, μαθητής του
μεγάλου Στάλιν, γέμισε τα 50 χρόνια,
πολλά γράφουν και από το ράδιο είπαν
ότι οδήγησε το Κόμμα μέσα από το
σκοτάδι στο φως και τον σοσιαλισμό.
Πολλά έδωσε στον αγώνα του λαού,
πολλά έμαθε από τη μεγάλη Ρωσία».
Η ζωή συνεχίζεται με το σχολείο, τη
δουλειά στο εργοστάσιο, τις πρόβες,
ζωγραφίζει τον Γκόττβαλντ, Στάλιν και
Ζαχαριάδη και κάνουν προετοιμασίες
για την Πρωτομαγιά. Γράφει το σύνθημα
«ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΑΗ 1953» και
σημειώνει ότι στις 30 Απριλίου «το
βράδυ σ’ όλο το Μπρνο γινότανε γλέντι,
όλος ο κόσμος περιμένει την Πρώτη του
Μάη, παντού χορεύουν στις πλατείες,
δρόμους, κλπ. Λίγο διάβασα…».
‘ΠΡΩΤΗ ΜΑΗ – Από το πρωί ξυπνήσαμε,
με τραγούδια ξυπνήσαμε. Κάτω από
το παράθυρό μας τα κορίτσια από τη
Λενινόβα (το Σπίτι για κορίτσια) ήρθαν
και μας περίμεναν. Όλος ο κόσμος
βιαστικά έφτιανε τη δουλειά του. Από
τις 8 ως τις 11 η ώρα παρελάσαμε μαζί
με τον λαό του Μπρνο, τραγουδούσαμε
στους δρόμους, χορεύαμε, μια που όλος
ο κόσμος σήμερα χαιρετά την Πρώτη
του Μάη. Πάρα πολλά έδειξε σήμερα
ο τσέχικος λαός. Όταν διαλυθήκαμε,

μίλησα λίγο μαζί με τον Ζηγγόνη και
την Σεϊτανίδου. Το φαγητό μας για το
μεσημέρι ήταν πολύ πλούσιο.
Το απόγευμα μαζί με το Ρέμο που σήμερα
έπαιζε το μαντολίνο και χόρευε, πήγαμε
βόλτα. Στο δρόμο συναντήσαμε τρία
κορίτσια Ελληνίδες, την Ελισάβετ, Σοφία
και ακόμα μία και έτσι πιάσαμε παρέα,
πήγαμε βόλτα στο πάρκο στο Κολοτορζ.
Η μέρα αυτή πέρασε πολύ καλά και γι’
αυτό θα μείνει ιστορική στη ζωή μου. Ας
περιμένουμε το Μάη του 1954 με πιο
καλές επιτυχίες στη δουλειά και με τη
νίκη του σοσιαλισμού στον κόσμο».
Ο Μάης είναι γεμάτος εκδηλώσεις. Στις
9 Μαΐου ο Κώστας γράφει: «Σήμερα ο
τσεχοσλοβάκικος λαός γιορτάζει την 8η
επέτειο της απελευθέρωσής του από
τον Κόκκινο Στρατό. Όλος ο τσέχικος λαός
δεν θα ξεχάσει το δώρο που του άφησε
ο Κόκκινος Στρατός. Ζήτω ο Κόκκινος
Στρατός απελευθερωτής»!
Τα Ελληνόπουλα είναι δραστήρια
στην προώθηση της Ελλάδας και του
ελληνικού λαού. Πηγαίνουν σε σχολεία
και δίνουν διαλέξεις για την Ελλάδα,
τραγουδούν
ελληνικά
τραγούδια,
χορεύουν ελληνικούς χορούς και
απολαμβάνουν τα χειροκροτήματα των
Τσεχόπουλων και γενικά των Τσέχων.
Από τις 7 Ιουνίου πάνε τουρνέ στις
πόλεις που μένουν συμπατριώτες
τους – στο Κρνοβ, στο Γέσενικ, στο
Γιάβορνικ και στο ίδρυμα του Τέχονιν
με τους γέρους και τους ανάπηρους,
και δίνουν καλλιτεχνικά προγράμματα
με επιτυχία, παρά την κούραση που
έχουν από το δρόμο και το λίγο ύπνο.
Παντού τους καλωσορίζουν οι Έλληνες
με αγάπη, ζεστασιά, χειροκροτήματα
και τους προσφέρουν τα σπίτια τους να
κοιμηθούν. Στο Τέχονιν «οι γέροι και οι
ανάπηροι σφάζουν ένα γουρούνι 200
κιλών ειδικά για μας» και όλοι πάνε
να τους ξεπροβοδίσουν. Τα παιδιά
τραγουδούν και πάλι πριν ανέβουν στο
λεωφορείο. Τον Ιούλιο δεν πηγαίνει
διακοπές διότι τα κορίτσια δεν θα πάνε,
και κατευθύνεται στην Κάρβινα, όπου
εκτός από τη συνηθισμένη ζωή που
κάνει κοντά στους αγαπημένους του
γονείς και συγγενείς, μαθαίνει να οδηγά
μοτοσυκλέτα, βοηθάει τη νονά του να
κάνει τα χαρτιά της για την Ελλάδα,
ακούν το ραδιοφωνικό σταθμό του
Λονδίνου και της «Ελεύθερης Ελλάδας»,
διαβάζει τις ειδήσεις για τον Μπέρια
και το στρατοδικείο που θα περάσει
στην Σοβιετική Ένωση, διαβάζει το
βιβλίο «Γιουγκοσλάβικη τραγωδία»
και τους ήρωες που έπεσαν στην πάλη
του λαού – Μπελογιάννη, Ηλέκτρα,
Γκίνη, ενώ βοηθάει στο σπίτι, ψωνίζει
και αυτή τη φορά όλοι αγοράζουν

μελιτζάνες, κι αυτός αγοράζει 12 κιλά
και αφήνουν τους Τσέχους να απορούν
τι θα τις κάνουν τόσες μελιτζάνες, το
ίδιο και για τις πιπεριές που οι Έλληνες
τις αγοράζουν πριν προλάβουν οι Τσέχοι
να τις γευτούν!!! Για πρώτη φορά
αγοράζει καρπούζι και τρώει εδώ στην
Τσεχοσλοβακία. Πιάνει δουλειά στην
οικοδομή μετά από πολλές δυσκολίες να
βρει δουλειά σε μπριγάδα (προσωρινή
δουλειά), στην αρχή δυσκολεύεται αλλά

μετά σημειώνει ότι έμαθε πολλά από
τους εργάτες, από την κούραση και τον
ιδρώτα από τη δουλειά, που μετά τη
δουλειά τρώει το φαγητό του με όρεξη.
Οι διακοπές τελειώνουν, ανεβαίνει πάνω
στο σπίτι από όπου φαίνεται ολόκληρη
η Κάρβινα που «την έφτιασαν τα χέρια
των εργατών».
Το πιο σημαντικό σ’ αυτές τις διακοπές
για τον Κώστα είναι ότι ερωτεύεται,
είναι η πρώτη του αγάπη, και με το

κορίτσι μιλάει, πηγαίνει βόλτες στο
δάσος και στην πόλη, στο σινεμά. Δεν
γράφει πολλές λεπτομέρειες εκτός ότι η
συνάντηση με τη Βάσω είναι η καλύτερη
στη ζωή του και βέβαια και με τις
κόκκινες καρδούλες που ζωγραφίζει στο
κομμάτι αυτό του ημερολόγιου του.
Επιστρέφει στο Μπρνο στις 27
Αυγούστου και ξεκινάει το καινούργιο
ημερολόγιο–τετράδιο στην 1η
του
Σεπτέμβρη 1953. (συνεχίζεται…)

Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία γιορτάζουν
την Πρωτοµαγιά

1949, Πρωτομαγιά στο Μπούλκες

1951, Πρωτομαγιά στο Πλζεν

1951, Πρωτομαγιά στο Σούμπερκ

1953, Πρωτομαγιά στο Νόβε Χράντι

1953, Πρωτομαγιά στο Μπεχάρζοβ

1965, Πρωτομαγιά στο Μπρνο
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«1948, παιδικός σταθμός Βέλκε
Ραντόσοφ, κοντά στο Κυσίμπλ-Κυσέλκα.
Αποτελούνταν από παιδιά των χωριών
Πεύκο, Γλυκονέρι, Καστοριάς.
Εδώ
τα
παιδιά
παρακολουθούν
πρόγραμμα που δίνουν τα παιδιά από
το Πλζεν. Ανάμεσά τους είναι ο Βλάχος
Χαρίση και Κουγιουμτσίδης Γιάννης»,
γράφει ο Βλάχος Χαρίση, ο οποίος
μας έστειλε τη φωτογραφία και τον
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ΟΛΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Της Άννας Κεφαλέλη (13 Ιουλίου 2014, Θέρμη Θεσσαλονίκη)

Μ

ια απλή επίσκεψη στην αγαπημένη
μου φίλη Ειρήνη Θεοδώρου και
μια γνωριμία με την Ελένη Τσόκανη
μας έβγαλε μεγάλη συγκίνηση αλλά
και πολύ Ιστορία. Οι δυο τους είναι
από τα παιδιά του αξέχαστου 1948 που
έφυγαν πολύ μικρά από τα χωριά τους
και μεγάλωσαν στην Τσεχοσλοβακία
και εγώ που γεννήθηκα στη Ρουμανία.
Κι όμως έχουμε πολλά κοινά: Ο
πόλεμος, ο εμφύλιος, η ξενιτιά αλλά
και η επιστροφή μας στην Πατρίδα. Όλα
είναι πολύ ζωντανά στο μυαλό μας κι
ας περάσανε πάνω από 65 χρόνια από
τότε. Δεν γράψαμε κανένα ημερολόγιο.
Και σήμερα μιλάμε σα να ήταν χτες.
Θα σταθώ σε λίγες αναφορές γιατί
σίγουρα κάποιοι διαβάζοντας αυτή την
αφήγηση- κουβέντα θα θυμηθούν και
το δικό τους ταξίδι, λέει η Ελένη –Λένκα
όπως τη φωνάζουν:
«Θυμάμαι πως ήμασταν απομονωμένοι
κάπως στο χωριό Ζιάκα, κι είχαμε ένα
εκκλησάκι, Αγ. Αθανάσιος λεγόταν.
Είναι εκεί κάπου έξω από τα Γρεβενά.
Εκεί γεννήθηκα, εκεί με βάφτισαν κι
εκεί μεγάλωσα ως τα τρία μου χρόνια.
Στο σπίτι μας δεν είχαμε ούτε νερό ούτε
ρεύμα. Και πηγαίναμε για νερό ένα
χιλιόμετρο περίπου μακριά. Εκεί ήταν
μια πηγή όπου κάθε μέρα παίρναμε το
νερό. Ο δρόμος ήταν ατελείωτος για μας
τα παιδιά. Με αυτό μας έκανε μπάνιο
η μάνα μας και με αυτό και μαγείρευε,
με λίγα λόγια το νερό ήταν για όλες τις
δουλειές του σπιτιού. Όμως, ο πατέρας
μου ήταν άρρωστος και μια μέρα λέει
στην αδερφή μου την Περιστέρα να
πάει και να φέρει νερό από το Στρέντς,
την πηγή. Έτσι λέγεται ακόμη και σήμερα
αυτή η πηγή. Η αδερφή μου, παιδί κι
αυτή λέει πως βαριέται να πάει. Και τότε
πετάγομαι και ζητώ από τον πατέρα μου
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να μου δώσει το κακάβ… κακαβέτς το
λέγαμε τότε. Ήμουν τριών χρονών τότε.
Και παίρνω το κακάβ για να φέρω νερό.
Την ιστορία, μού την διηγήθηκε αργότερα
η μάνα μου. Όμως κι εγώ θυμάμαι λίγα.
Μπροστά στο σπίτι μας είχε πολλά
χόρτα και λουλούδια. Και ήταν τα χόρτα
πάνω από το μπόι μου. Πολλές φορές
με σκεπάζανε και χανόμουν. Ήταν μια
φυσική ομορφιά που ακόμη και σήμερα
την ονειρεύομαι. Κι εγώ προχωρούσα
μες στα χόρτα και τραγουδούσα έτσι
μικρό πως ήμουν. Μα δε φοβόμουν. Και
ξαφνικά άρχισαν να βομβαρδίζουν τα
αεροπλάνα ενώ πήγαινα για νερό. Από
το φόβο μου έπεσα κάτω και φώναζα:
ρίχνουν, ρίχνουν… γιατί αυτή τη λέξη την
ακούγαμε καθημερινά. Και μας έλεγαν
πως άμα τα βλέπουμε να πέφτουμε
αμέσως κάτω και να καθόμαστε έτσι,
ακούνητοι. Έτσι δεν θα μας έβλεπαν…
Ακόμη, θυμάμαι που ο πατέρας μου
έστειλε την αδερφή μου να με ψάξει.
Πιο ζωντανά μου τα λέει η αδερφή μου.
Ακόμη και αυτή φοβήθηκε πολύ στο
δρόμο. Με βρήκε στο δρόμο που πήγαινε
για την πηγή πεσμένη με το κακάβ να
κλαίω. Αυτή τη στιγμή τη θυμάμαι ακόμη
και σήμερα.

Επίσης θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια
τα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από
τα κεφάλια μας και μας ρίχνανε πότε
από εδώ και πότε από κει. Το μέρος ήταν
ανοιχτό και τα αεροπλάνα έβλεπαν από
ψηλά ποιος και που κουνιέται κι έριχναν
αμέσως ριπές γρήγορες και πυκνές.
Πέφτανε οι σφαίρες σα βροχή και τα
ματάκια μου απορημένα κοιτούσαν
αυτά τα περίεργα και μαύρα φτερωτά
σιδερένια και άγρια αεροπλάνα.
Επιστρέψαμε στο σπίτι.
Εκεί, στην αυλή αντίκρισα τη μάνα μου
και τα μάτια μου πέφτουν στην μαντίλα
που φορούσε. Οι σφαίρες πέρασαν
από δίπλα και από τύχη τρύπησαν τη
μαντίλα της. Αυτή τη στιγμή, την εικόνα
την κουβαλούσα για πολλά χρόνια στο
μυαλό μου. Μετά από αυτό φύγαμε
για την Τσεχοσλοβακία και όταν το
1949 αντάμωσα τη μάνα μου εκεί στον
Παιδικό Σταθμό, το πρώτο που ρώτησα
ήταν για το τραύμα της στο κεφάλι. Και
τότε μόνο έμαθα πως ήταν μόνο τρύπα
στην μαντίλα της χωρίς τραύματα. Εγώ,
αν και την άκουγα, ακόμη έψαχνα το
τραύμα στο κεφάλι της. Βλέπεις, ήταν και
μαύρη η μαντίλα της για τον θάνατο του
πατέρα μου. Με κρατούσε για πολύ ώρα
στην αγκαλιά της και εγώ, με τα μάτια
μου καρφωμένα πάνω της, τραβούσα
την μαντίλα για να δω το τραύμα
της. Μου είχε καρφωθεί η εικόνα της
μαντίλας με την τρύπα, εκεί στην αυλή
του σπιτιού μας. Και τότε η μάνα μου με
δάκρυα στα μάτια της μου είπε πως δεν
τραυματίστηκε… αλλά μόνο η μαντίλα
της τρύπησε… ».
Ακούω κάθε κουβέντα και το μυαλό μου
τρέχει νοητά πότε στο τότε και πότε στις
εικόνες του χωριού της κι ας μην το ξέρω.
Παρόλο που δεν παίρνουμε ανάσα,
η φίλη μου Ειρήνη έχει το μυαλό της

στα κεράσματα. Ναι, είμαστε στο σπίτι
της. Μπα, που να σταματήσουμε… Που
αλήθεια; Ούτε νερό δε θέλουμε. Και το
μυαλό μου, εκεί, στην κουβέντα μας,
στα παλιά μας όπως λέμε. Τώρα θέλω
να μάθω και πως έφυγε και τι θυμάται.
Και η Λένκα προσπαθεί να μαζέψει
αυτά που θυμάται. Είναι εικόνες και
αναμνήσεις του παιδιού που ήταν μόνο
τριών ετών. Τη σειρά παίρνει και πάλι η
φίλη μας:
«Ναι, θυμάμαι λίγα γιατί ήμουν μικρή.
Θυμάμαι που φεύγαμε από τα σπίτια
μας κι άδειαζε το χωριό μας. Εμένα με
είχαν πάνω στο μουλάρι. Και όπως μου
έλεγε η μάνα μου, τότε, περνούσαν οι
αντάρτες από τα χωριά και ρωτούσαν
λόγω κινδύνου, αν θέλουν να δώσουν
τα παιδιά για να τα σώσουν. Ο ένας
ρωτούσε τον άλλο τι θα κάνει. Τα
σπίτια μας ήταν εκεί στον Αγ. Αθανάσιο.
Είμαστε μόνο 5 με 6 το πολύ παιδιά και
μας βομβαρδίζανε αδιάκοπα.
Ρωτήσανε και τη μάνα μου που είχε
τέσσερα παιδιά και τον πατέρα μου
άρρωστο. Εμένα σκεφτότανε να με
κρατήσει δίπλα της. Ήμουν και το
μικρότερο. Η αδερφή μου, δέκα χρόνια
μεγαλύτερη έλεγε να με πάρουν μαζί
τους και ότι πάθουν αυτοί, οι πολλοί, θα
πάθει και το μικρό. Έτσι, για να μείνει
μόνο η μάνα μου και να φροντίσει τον
πατέρα μας. Εδώ θυμάμαι που φύγαμε
και στο δρόμο εγώ έπεσα από το
μουλάρι. Έκλαιγα, έκλαιγα σαν παιδί κι
εγώ. Με πιάσανε, μου κλείσανε το στόμα
με το χέρι για να μην ακούγομαι. Ακόμα
και τώρα ακούω στα αυτιά μου εκείνα
τα λόγια τους - σταμάτα, σουτ, σουτ,
θα μας ακούσουν οι μπουραντάδες.
Κι ακόμη ζω αυτή τη στιγμή, αυτό που
μου καλύψανε το στόμα για να μην
κλαίω και να μην μιλάω. Τώρα πια δε
μιλούσα και δεν έκλαιγα. Δεν έπρεπε
να δώσουμε στόχο. Ακόμα και τα παιδιά
το καταλάβαιναν αυτό. Ήξεραν τον
κίνδυνο. Μετά περπατούσαμε αρκετά
μέσα στο δάσος και στη συνέχεια μας
πήραν λεωφορεία όπου ήταν κι άλλα
παιδιά. Εγώ, πρώτη φορά έβλεπα τόσο
μεγάλα λεωφορεία αλλά ούτε και
αυτοκίνητα είχα δει ποτέ. Στο ταξίδι μας
αυτό τα μεγάλα παιδιά τραγουδούσαν
το τραγούδι «Φεύγουν τα αδέρφια
μας απ’ τα χωριά μας». Θυμάμαι και το
‘ξύλινο’ τρένο και μου άρεσε πολύ. Όλα
για πρώτη φορά τα έβλεπα. Φτάσαμε
στους παιδικούς σταθμούς. Θυμάμαι
την μάνα μου που ανταμώσαμε πρώτη
φορά μετά το χωρισμό μας. Βλέπεις,
τώρα είχα μεγαλώσει πια, από τα τρία
που χωριστήκαμε, ξανασυναντηθήκαμε
στα πέντε μου. Και ήδη είχα δει τόσα
πολλά - πόλεμο, φόβο, χωρισμό. Η

«Μάνα» μας στον Παιδικό Σταθμό ήταν
η Δάφνη. Σχεδόν είχα ξεχάσει την μάνα
μου. Με φώναζε από κάτω στην πρώτη
επίσκεψη κι εγώ δεν μπορούσα να την
γνωρίσω. Και δεν ήθελα ούτε κοντά
της να πάω και αυτή με δάκρυα στα
μάτια, μαυροφορεμένη για το πένθος
που είχε για τον πατέρα μου, φώναζε
Ελενίτσα, Ελενίτσα προσπαθώντας να
μαζέψει τα παιδιά της με τόσο πόνο και
τόση λαχτάρα. Κι εγώ ούτε που ήθελα
να ακούσω. Μετά, ερχότανε τακτικά η
μάνα μας ώσπου άρχισα να χαίρομαι
και να την περιμένω. Τώρα είχα άλλη
στεναχώρια - γιατί με έβαζε να κοιμηθώ
και όταν ξυπνούσα δεν την έβλεπα πια.
Εγώ είχα καταλάβει και για να μη μου
φύγει πάλι δεν ήθελα να κοιμηθώ.
Έτσι, από τους παιδικούς σταθμούς που
πέρασα θυμάμαι και πολλά τραγούδια
που τα άκουγα από τα μεγαλύτερα
παιδιά».
Εδώ τώρα σταματάμε το οδοιπορικό του
χρόνου και λέμε να πάρουμε ανάσα.
Λίγο νερό και το γυρνάμε στα τραγούδια.
Άλλο πάλι τούτο. Και η Λένκα αρχίζει
κάπως έτσι:
‘Φεύγουν τα αδέρφια μας απ’ τα
χωριά μας/σημαία απλώνουνε και
αναχωρούν/θα φύγω μάνα μου, θα
πάω στον πόλεμο/θα πάω στα βουνά
στα αντάρτικα./Και αν δεν γυρίσω από
τον πόλεμο/θα’ ναι για σε νάναι τιμή
περιττή/.
Και η Λένκα δεν σταματά, θυμάται κι
άλλο τραγούδι: ‘Πατρίδα μας, Ελλάδα
μας/τα όμορφα χωριά σου/θα μείνουν
τώρα έρημα/που φεύγουν τα παιδιά
σου./Και τα φτωχά μας τα σχολειά/
θα μείνουνε κλεισμένα/γιατί τα
Ελληνόπουλα/θα είναι ξενιτεμένα./
Μια μέρα θα γυρίσουμε/πάλι στην
αγκαλιά σου/και τα τότε πια θα χαίρεσαι
τα άξια παιδιά σου./Ο φασισμός μας
έδιωξε/μα εσέ δε σε ξεχνάμε./ Αυτό το

τραγούδι, «Πατρίδα μας Ελλάδα μας» το
τραγουδούσαμε το πρωί και κάθε μέρα
όταν πηγαίναμε στο σχολείο’.
Οι ώρες περνάνε γρήγορα γιατί η ιστορία
μας έρχεται από πολύ μακριά και πάει
πολύ μακριά. Μέσα μου λέω πως είναι
η ώρα μας να θυμηθούμε πολλά και να
πούμε ακόμα περισσότερα. Είναι οι ρίζες
μας, είναι η παρακαταθήκη που μας
άφησαν οι δικοί μας ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Μα δεν
προλαβαίνω να ταξιδέψω με το νου μου
στα μονοπάτια της δικής μας ιστορία
και η φίλη μας η Λένκα πιάνει και άλλο
τραγούδι: ‘Για δες εκείνο το βουνό/
πως άναψε και καίει/ποιος αντάρτης
έπεσε/κι η μάνα του τον κλαίει./Μην
κλαις γλυκιά μανούλα μου/δεν είμαι
σκοτωμένος/μονάχα τραυματίστηκα/
στο χέρι ο καημένος./ Πολλές μανάδες
κλάψανε/πολλά παιδιά χαθήκαν,/
πολλές κοπέλες όμορφες/στα μαύρα
ντυθήκαν.’
Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε γιατί
βουρκώνουμε με τα παλιά μας. Γιατί
οι αναμνήσεις μας είναι ακόμη πολύ
έντονες. Σήμερα η Ελενίτσα του 1948
με τα τρία χρόνια στην πλάτη της και
ένα οδοιπορικό χρόνου και γεγονότων
τόσο πλούσιο, είναι η Λένκα που στα 70
της χρόνια κρατά ζωντανά εικόνες και
αναμνήσεις από τον εμφύλιο πόλεμο.
Ναι, είναι τα χρόνια του Εμφυλίου που
δε θα θέλαμε να τα ξαναδούμε ποτέ.
Ίσως, κάποιες λεξούλες των τραγουδιών
να αλλάξανε στην πορεία των χρόνων.
Ίσως κάποιος που διαβάζει αυτή την
αφήγηση να θυμηθεί και τα δικά του
περάσματα, ίσως κάποιος θυμηθεί και
κανένα άλλο τραγούδι. Και τότε κι εμείς
θα γράψουμε το δικό μας ημερολόγιο.
Και τότε θα αφήσουμε κι εμείς την
παρακαταθήκη μας για τις γενιές που
έρχονται: ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟ. ΠΟΤΕ ΠΙΑ
ΤΟΣΟΣ ΠΟΝΟΣ. Εδώ τελειώνει αυτή η
αξέχαστη βραδιά μας.

Από δεξιά, η Λένκα και η Ειρήνη
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Κύπριοι µαχητές στο Δηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας
Συνέντευξη του ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΤΗ

Κ

: Τη συνέντευξη μας τη παραχώρησε
ο
Δημήτρης
Μιχαλακάκος,
δημοσιογράφος στη Λεμεσό.

Συνέντευξη με τον Ανδρέα Φάντη, ο
οποίος διετέλεσε στο παρελθόν για
πολλά χρόνια Βοηθός ΓΓ του ΑΚΕΛ. Ένας
άνθρωπος που λόγω της θέσης του,
αλλά και της καλής μνήμης του μας είπε
ενδιαφέροντα πράγματα, για το πώς
συνδέεται η ιστορία της Κύπρου με της
Ελλάδας, αλλά και για τη διαδρομή που
ακολουθούσαν οι κύπριοι εθελοντές, για
να φτάσουν στα βουνά της Ελλάδας.
ΑΦ: Εγώ υπήρξα εθελοντής στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την απόφαση
της ΚΕ, ήμουν ένας από τα 11 μέλη
της Κεντρικής (Επιτροπής του ΑΚΕΛ)
που δηλώσαμε και πήγαμε εθελοντές.
Πήγαμε τον Ιούνιο του ‘43, που
ελήφθη η απόφαση. Στα Πολεμίδια
καταταχθήκαμε νομίζω 28 του Ιούλη,
έναν μήνα περίπου μετά την απόφαση.
Εγώ αποστρατεύτηκα αρχές του Μάη
του 1945, λίγες ημέρες προτού τελειώσει
ο πόλεμος. Μου έδωσαν άδεια και στο
μεταξύ τέλειωσε ο πόλεμος και ήρθε και
η αποστράτευση.
Μερικές κομπανίες κυπριακές δεν είχαν
αποστρατευτεί αμέσως μετά το τέλος
του πολέμου. Ήθελαν οι εγγλέζοι να
τους χρησιμοποιήσουν για διάφορες
αποστολές στη Μέση Ανατολή.
Iιδιαίτερα τότε ήταν το παλαιστινιακό,
οι εβραίοι ξεσηκώνονταν...
Επαναστάτησαν κατά κάποιο τρόπο οι
κύπριοι στρατιώτες και τους έκλεισαν
σε στρατόπεδα σε κάποιες περιοχές
της Αιγύπτου. Και σε μια εκδήλωση που
έγινε στην Κύπρο στην Αμμόχωστο,
συγκρούστηκαν οι στρατιώτες οι Κύπριοι
τους οποίους ήθελαν να επιβιβάσουν
σε πλοία για να τους στείλουν στη
Παλαιστίνη και δεν δέχονταν. Έγινε
σύγκρουση και σκοτώθηκε και ένας
Κύπριος από τους πυροβολισμούς των
Εγγλέζων, ο Τάκης Κυθραιώτης.
Τελικά ύστερα από κανένα χρόνο
συμπληρώθηκε η αποστράτευση και
έκλεισε η υπόθεση με τους Κύπριους.
Τέλος του 1945 αρχές του 1946 τι
κατάσταση επικρατούσε στο νησί;
Στη διάρκεια του πολέμου πολιτικά είχε
φουντώσει το κίνημα για απελευθέρωση
της Κύπρου αμέσως μετά το πόλεμο
και ένωση με την Ελλάδα. Ήταν το
αίτημα που κυριαρχούσε ανάμεσα στον
κυπριακό λαό από όλες τις δυνάμεις. Και
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είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο
του 1944, η αγγλική κυβέρνηση έστειλε
έναν απεσταλμένο της, υφυπουργό,
τον σερ Κόουλ Πάρκινσον να μελετήσει
τη κατάσταση και να εισηγηθεί στη
βρετανική κυβέρνηση την πολιτική της
έναντι της Κύπρου μετά τον πόλεμο.
Στη διάρκεια της παραμονής του στη
Κύπρο, τον Αύγουστο του 1944, παρόλο
που ίσχυαν ακόμα οι νόμοι εναντίον των
συγκεντρώσεων και των παρελάσεων
κλπ., οι νόμοι της Παλμεροκρατίας, με
πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, το οποίο είχε
ιδρυθεί από το 1941, έγιναν πολλές
μαζικές και μαχητικές εκδηλώσεις, με την
ευκαιρία της επίσκεψης του Πάρκινσον
και με αίτημα την εθνική αποκατάσταση
του κυπριακού λαού - ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα.
Ο κυπριακός λαός περίμενε ότι μετά
τον πόλεμο πράγματι η Βρετανία θα
αντάμειβε κατά κάποιον τρόπο την
συμβολή των Κυπρίων στον πόλεμο
–εθελοντικά οι Κύπριοι προσέφεραν
κάπου
30
χιλιάδες
στρατιώτες
συνολικά- (οι Κύπριοι της Κύπρου, της
Αγγλίας, στην Ελλάδα...). Στα μέτωπα
συμμετείχαν κάπου 30-33 χιλιάδες
κύπριοι στρατιώτες.
Στην αρχή του πολέμου το 1941 οι
περισσότεροι Κύπριοι που είχαν
καταταχθεί ως τότε, είναι στην Ελλάδα
που πολέμησαν. Και οι περισσότεροι
αιχμάλωτοι ήταν στην Ελλάδα που είχαν
συλληφθεί, Κύπριοι του Κυπριακού
Συντάγματος.
Τότε ως το 1943 πριν την απόφαση της
ΚΕ του ΑΚΕΛ, η στρατολόγηση ήταν
περιορισμένη, δηλαδή η ένταξη των
Κυπρίων στις βρετανικές στρατιωτικές
δυνάμεις
ήταν
περιορισμένη.
(Κατατάσσονταν στο Κυπριακό Σύνταγμα
ή την Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη,
που ήταν στο εσωτερικό της Κύπρου).
Από τη στιγμή που κατατάσσονταν
στο Κυπριακό Σύνταγμα ήταν υπό τις
οδηγίες, τις διαταγές του αγγλικού
στρατηγείου. Πολεμούσαν ή στέλνονταν
σε αποστολές όπου αποφάσιζε το
στρατηγείο. Δεν είχαν λόγο οι Κύπριοι
για να επιλέξουν που θα πάνε, όπου
απαιτούσαν οι ανάγκες του μετώπου
τότε, τους έστελναν. Επολέμησαν στην
Αιθιοπία ή επολέμησαν στην Λιβύη, σε
όλα τα μέτωπα, αλλά οι περισσότεροι το
1941 ήταν στην Ελλάδα.
Μετά την παράδοση είχαν αιχμαλωτιστεί
και έζησαν πάρα πολλοί στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στη Γερμανία ως το τέλος
του πολέμου, όσοι επέζησαν. Μετά το
1943 με την απόφαση της Κεντρικής

Επιτροπής του ΑΚΕΛ έγινε πιο μαζική
η κατάταξη Κυπρίων στο Κυπριακό
Σύνταγμα. Και αυτοί επολέμησαν
σε διάφορα μέτωπα. Στην Αίγυπτο
στη μάχη του Ελ Αλαμέιν με τον
Μοντγκόμερυ και τον Αλεξάντερ, στην
Γαλλία σε όλα τα μέτωπα πήραν μέρος
οι Κύπριοι... Υπάρχει ένας υπολογισμός
ότι σκοτώθηκαν κάπου εξακόσιοι τόσοι
Κύπριοι στα διάφορα μέτωπα και είναι
θαμμένοι, εάν δεν απατώμαι, σε κάπου
δώδεκα διαφορετικές χώρες.
Το 1944, προσωπικά εγώ υπηρετούσα
από τον Οκτώβρη του 1944 μόλις είχε
ελευθερωθεί η Ελλάδα σε μια μονάδα
ναυτικού στον Πειραιά. Η μονάδα μας
έμεινε εκεί μέχρι τα τέλη του Γενάρη του
1945. Τα Δεκεμβριανά τα έζησα στην
Ελλάδα.
Μετά την απελευθέρωση οι Άγγλοι
έπρεπε να δώσουν την εθνική
αποκατάσταση, την ένωση με την
Ελλάδα ή να κάμουν δημοψήφισμα για
να αποφασίσει ο λαός τι ήθελε, διότι στην
ένωση αντιδρούσαν οι Τουρκοκύπριοι,
οι Τούρκοι. Θα μπορούσε τότε να γίνει
ένα δημοψήφισμα να αποφασίσει ο
λαός τι θέλει. Θα μπορούσε να ήταν
ή ένωση, ή ανεξαρτησία ή συνέχιση
της βρετανικής κατοχής με ελευθερίες
εσωτερικές κλπ.
Δεν ακολούθησαν αυτή τη γραμμή οι
Άγγλοι και επρότειναν εις την Κύπρο
σύνταγμα αυτοκυβέρνησης. Η πρόταση
αυτή αρχικά απερρίφθη από όλους και
από την Εθναρχία και από τα κόμματα της
δεξιάς που συμμετείχαν στην Εθναρχία
και από το ΑΚΕΛ, με την αντιπρόταση
ότι αντί για σύνταγμα αυτοκυβέρνησης
κλπ,
να προχωρήσουμε ώστε να
παραχωρηθεί η ένωση της Κύπρου με
την Ελλάδα.
Πότε άρχισε να γίνεται αντιληπτό τι
συνέβαινε στην Ελλάδα ?
Τα γεγονότα στην Ελλάδα του
1946-1947 είχαν από μια άποψη
αρνητική επίδραση στην εξέλιξη του
Κυπριακού. Ο τότε τοποτηρητής του
αρχιεπισκοπικού θρόνου ο Λεόντειος
εφρόντισε και κατάφερε σε κάποιο
στάδιο να παρουσιαστεί ενωμένος ο
κυπριακός λαός δεξιά και αριστερά
απέναντι στη βρετανική πολιτική και
δημιουργήθηκε ένα συμβούλιο στο
οποίο αντιπροσωπεύετο κατά κάποιο
τρόπο και η αριστερά. Όταν άρχισαν τα
Δεκεμβριανά, ενώ είχε προγραμματιστεί
να γίνει μια συνεδρία αυτού του
συμβουλίου για να χαράξει την πολιτική

του Κυπριακού ενιαία, με ενωμένες
όλες τις δυνάμεις του κυπριακού λαού,
είχε οριστεί νομίζω για τις 7 ή 8 του
Δεκέμβρη του 1944, όταν ξέσπασαν
τα γεγονότα, τα κόμματα της δεξιάς
ειδοποίησαν την Εθναρχία, τον Λεόντειο
ότι δεν θα πάρουν μέρος σε αυτή διότι
δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε ενιαίο
μέτωπο με τους κομμουνιστές, οι οποίοι
υποστηρίζουν
τους
κομμουνιστές
της Ελλάδας, ενάντια στην μητρική
κυβέρνηση, κλπ.
Αυτή η κατάσταση, τα Δεκεμβριανά
που άρχισαν στην Ελλάδα αποτέλεσαν
τροχοπέδη στην ενότητα του κυπριακού
λαού για ενιαία πολιτική έναντι της
βρετανικής κυβέρνησης. Από κει και
μετά η κάθε παράταξη ακολούθησε το
δικό της δρόμο.
Μπροστά στις πολλές διαφωνίες στο
εσωτερικό μέτωπο της Κύπρου για τη
στάση μας απέναντι στους Άγγλους,
μπροστά στο αδιέξοδο, η αριστερά και
το ΑΚΕΛ μαζί αποφάσισε να μετάσχει εις
τη συμβουλευτική συνέλευση που έμεινε
γνωστή στην ιστορία ως Διασκεπτική,
έτσι ονομάστηκε, για να συζητήσει με
την βρετανική κυβέρνηση το σύνταγμα
για την Κύπρο.
Αυτή η Διασκεπτική κράτησε περίπου
από το Νοέμβρη του 1947 μέχρι τον
Αύγουστο του 1948 που διαλύθηκε,
χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Είχε επέλθει
αδιέξοδο διότι οι Βρετανοί έδιναν μια
περιορισμένης έκτασης αυτοκυβέρνηση,
ενώ οι αριστεροί που μετείχαν εις την
Διασκεπτική ζητούσαν, περισσότερες
εξουσίες εις την εσωτερική διακυβέρνηση
της Κύπρου από τους Κύπριους. Και
εφόσον δεν ικανοποιήθηκαν σε αυτό
αποχώρησαν και έτσι η Διασκεπτική
διαλύθηκε τον Αύγουστο του 1948.
Υπήρξε κάποια απόφαση του ΑΚΕΛ,
όπως το 1943 για συμμετοχή στον
Δημοκρατικό Στρατό ?
Ασχολήθηκε το κόμμα με το θέμα του
ΔΣΕ όταν μας υποβλήθηκε παράκληση
για να στείλουμε εθελοντές του ΑΚΕΛ
εις το ΔΣ. Αυτό έγινε στο τέλος του 1948
αρχές του 1949. Ανταποκρίθηκε το ΑΚΕΛ
σε αυτή την παράκληση και ένας αριθμός

(δεν μπορώ να πω με ακρίβεια πόσοι)
μας ζήτησαν ιδιαίτερα να στείλουμε
γιατρούς. Η ηγεσία του κόμματος
κάλεσε μερικούς δικούς μας γιατρούς
και δήλωσαν τότε την προθυμία να πάνε
να υπηρετήσουν στο ΔΣ ένας αριθμός
γιατρών και ακόμα ένας περαιτέρω
αριθμός, όχι γιατροί, αλλά για να πάνε
να συμμετάσχουν στο ΔΣ.
Έγινε ανοικτή έκκληση δηλαδή?
Όχι, όχι έγινε εσωκομματικά. Η ανάμειξη
με το ΔΣ ήταν αυτή. Επήγαν ένας αριθμός
εθελοντών, οι περισσότεροι νομίζω δεν
επρόφτασαν να πάνε στο βουνό. Διότι
όπως μας υπέδειξαν τότε θυμούμαι,
θα ακολουθούσαν την εξής πορεία. Θα
έφευγαν από την Κύπρο νόμιμα για το
Παρίσι. Εκεί υπήρχε κάποιος σύνδεσμος
του ΔΣ νομίζω κάποιος Ζερπίδης ή
Ζερπίνης, από ότι έχω υπόψη μου αυτός
ήταν κάποιος μεγαλοπαράγοντας,
μεγαλοαστός αλλά ήταν δημοκρατικός.
Από εκεί διευθετούσε ο Ζερπίνης
την αποστολή τους εις την Πράγα ως
πρώτο σταθμό και από την Πράγα
πήγαιναν Γιουγκοσλαβία και από τα
γιουγκοσλαβικά σύνορα θα περνούσαν
στο ΔΣ.
Στο ΔΣ είμαι βέβαιος ότι πέρασαν στο
βουνό ο γιατρός ο Μάρκος Μαρκουλής
από τη Λεμεσό, ο Βάσος Βασιλείου ο
πατέρας του Γιώργου Βασιλείου και ο
Νίκος Σαββίδης από την Αμμόχωστο.
Και οι τρεις ήταν γιατροί. Επεράσαν και
πήγαν στο ΔΣ και μερικοί άλλοι από τα
παιδιά που είχαν δηλώσει και εστάλησαν
μέσω αυτής της οδού, αλλά αρκετοί
άλλοι δεν πρόλαβαν να περάσουν
διότι μετά το τέλος του Αυγούστου
είχε καταρρεύσει ο ΔΣ και μείναν στις
διάφορες λαϊκές δημοκρατίες. Άλλοι στη
Ρουμανία, άλλοι στη Τσεχοσλοβακία,
άλλοι στην Σοβιετική Ένωση, κλπ.
Για το ΑΚΕΛ μια σελίδα της ιστορίας
του με το ΚΚΕ είναι και το εξής: μετά
το ναυάγιο της Διασκεπτικής, τον
Αύγουστο του 1948 στην ηγεσία του
ΑΚΕΛ υπήρξε ένας προβληματισμός εάν
ήταν ορθόν να συμμετάσχει το ΑΚΕΛ
στην Διασκεπτική ή όχι. Με βάση αυτόν
τον προβληματισμό αποφασίστηκε

από την ΚΕ και εστάλη μια αποστολή
για να συναντήσουν τον Ν. Ζαχαριάδη
στο βουνό για να συζητήσουν τη θέση
αυτή μαζί του. Στην αποστολή πήγαν
ο τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ ο Φιφής Ιωάννου
και ο ΓΓ της ΠΕΟ ο Ανδρέας Ζιαρτίδης,
που ήταν μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Αυτοί
τον Δεκέμβρη του 1948 συναντήθηκαν
στο βουνό με μια αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον Ζαχαριάδη. Όπως
έδωσαν έκθεση στην ΚΕ και ο Φιφής και
ο Ζιαρτίδης, ο Ζαχαριάδης έμεινε στην
σύσκεψη 5-6 λεπτά και είπε απλώς :
«Γιατί σκέπτεστε ή γιατί τέλος πάντων
εσείς ταλαιπωρείστε για ζητήματα
συντάγματος στην Κύπρο και συζητάτε
με τους Βρετανούς για μεταρρυθμίσεις
συνταγματικές όταν εμείς πολεμούμε
εδώ και υπολογίζουμε ότι σε 3 μήνες
να κατακτήσουμε την εξουσία και να
μπούμε στην Αθήνα και θέλετε εσείς
συντάγματα. Άμα καταλάβουμε εμείς
την εξουσία θα κηρύξουμε αμέσως την
ένωση».
Τα είπε αυτά ο Ζαχαριάδης, όπως μας
είπε η αποστολή και χωρίς να συζητήσει
με τους δικούς μας εσηκώθη έφυγε από
τη σύσκεψη και είπε συζητάτε με τους
άλλους. Οι άλλοι νομίζω στη σύσκεψη
ήταν ο Λεωνίδας ο Στρίγγος, ο οποίος
ήταν Κύπριος και πήγε στην Ελλάδα από
το 1924 και έμεινε εκεί μέχρι το θάνατο
του. Ο άλλος ήταν νομίζω ο Βλαντάς δεν
θυμάμαι αν ήταν άλλος από τις εκθέσεις
τους.
Ήρθανε πίσω ο Φιφής Ιωάννου και ο
Ζιαρτίδης με την άποψη ότι ήταν λάθος,
κατά την άποψη του Ζαχαριάδη, η
συμμετοχή του ΑΚΕΛ στην Διασκεπτική
και ότι η σωστή γραμμή που έπρεπε
και να επιμένει το ΑΚΕΛ ήταν ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα, χωρίς
ενδιάμεσους σταθμούς, σύνταγμα
αυτοκυβέρνησης κλπ και αυτό καθόρισε
την περεταίρω πορεία του ΑΚΕΛ μετά το
1949 και ακολούθησε καθαίρεση της ΚΕ
του ΑΚΕΛ που είχε πάρει την απόφαση για
συμμετοχή στην Διασκεπτική. Εξελέγη
νέα Κεντρική Επιτροπή πήγαμε στο
συνέδριο, το 6ο Συνέδριο τον Αύγουστο
του 1949 και από τότε ακολουθήθηκε η
γραμμή Ένωση και μόνο Ένωση.

Συνέντευξη του ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ
Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης στις συνεντεύξεις που πήρε ο Πανίκος Παιονίδης και τις δημοσίευσε στο βιβλίο του «Ανδρέας Ζιαρτίδης,
χωρίς φόβο και πάθος», Λευκωσία 1995, γράφει λίγο πιο διαφορετικά για τη Συνάντηση του με τον Νίκο Ζαχαριάδη, σελ. 62-66:

Α

Ζ: Μάλιστα. Αμέσως μετά αρχίζει
μια εσωτερική συζήτηση μέσα στο
Κόμμα (ΑΚΕΛ) κατά πόσο σωστά εκάναμε
να μπούμε στην Διασκεπτική. Και κατά
πόσο σωστά εκάναμε να υιοθετήσουμε

το σύνθημα Αυτοκυβέρνηση-Ένωση.
Υπήρχε η μερίδα των στελεχών του
Κόμματος (ΑΚΕΛ) που έλεγαν ‘σωστά
εκάναμε, δεν ήταν λάθος’ και η
μερίδα των ηγετών του Κόμματος που

επέμεναν ότι είχε διαπραχθεί λάθος.
Εκ των υστέρων άκουσα ότι αυτή η
συζήτηση άρχισε μετά από ένα ταξίδι
του Νίκου Σαββίδη, του Αντιδήμαρχου
Αμμοχώστου, στην Ελλάδα και μιας
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συνάντησης του με ορισμένα στελέχη
του ΚΚΕ. Λέγεται ότι του εξέφρασαν
αμφιβολίες για την ορθότητα της
γραμμής, τις οποίες ο μακαρίτης ο Νίκος
μετέφερε στην Κεντρική Επιτροπή της
οποίας ήταν μέλος… Ελέχθη τότε, ότι θα
ήταν χρήσιμο να ζητήσουμε την γνώμη
του αδελφού Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας και την γνώμη άλλων αδελφών
Κομμάτων, όπως και του κέντρου τότε
των Κομμάτων της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. Η ιδέα
αυτή υιοθετήθη. Είπαν ας μην πάρουμε
μόνοι μας απόφαση πάνω στο θέμα, ας
επικοινωνήσουμε με αδελφά κόμματα
και με την ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ για να δούμε
ποιος έχει δίκαιο. Απεφασίσθη να φύγει
μια αποστολή και μέλη της αποστολής
ορίσθησαν: ο Φιφής Ιωάννου, που
ήταν τότε Γενικός Γραμματέας και ήταν
της άποψης ότι σωστά εκάναμε να
μετάσχουμε και ο Ανδρέας Ζιαρτίδης,
ο οποίος ήταν τότε Γενικός Γραμματέας
της ΠΕΟ (Κ: Συνδικάτα) και εθεωρείτο
τότε το δεύτερο στέλεχος του κινήματος.
Ο πρώτος μας σταθμός ήταν η Γαλλία.
Το Παρίσι. Αυγό γίνεται τον Οκτώβριο
του 1948. Με την βοήθεια του Ζερπίνη,
ενός αριστερού Έλληνα από την Αίγυπτο
που ήταν εγκατεστημένος στο Παρίσι,
ήρθαμε σε επαφή με στέλεχος του
Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα
απέφυγε να μας πει οριστική άποψη.
Είπε, αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι
δυνατόν εμείς εδώ στην Γαλλία να σας
το λύσουμε… Μετά το Παρίσι και μέσω
Πράγας, Βουδαπέστης, Βελιγραδίου
και Σκοπίων εμπήκαμε στις περιοχές
που βρισκόντουσαν υπό τον έλεγχο του
Δημοκρατικού Στρατού (Ελλάδας) και
συγκεκριμένα σε μια περιοχή που ήταν
γνωστή σαν «Ο Λαιμός». Είναι ένας
λαιμός εδάφους που σχηματίζεται από
τα αλβανικά σύνορα, τα γιουγκοσλάβικα
σύνορα και την λίμνη Πρέσπα. Εκεί ήταν
εγκατεστημένο για να είναι ασφαλές
το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού
Στρατού. Τον πρώτον που συναντήσαμε
όταν εφθάσαμε στο εντευκτήριο
των αξιωματικών του Δημοκρατικού
Στρατού σε μια καλύβα, ήταν τον Μάρκο
Βαφειάδη, ο οποίος ήταν Αρχιστράτηγος
του
Δημοκρατικού
Στρατού
και
Πρόεδρος της Κυβέρνησης των βουνών.
Ήταν μόνος του στο εντευκτήριο. Τον
επλησιάσαμε, συστηθήκαμε, του είπαμε
τον σκοπό της επίσκεψης μας και ο
Βαφειάδης, ο οποίος φαινόταν κατηφής
και κουμπωμένος για να χρησιμοποιήσω
μιαν απλή έκφραση μας είπε: «Καλά,
όλα αυτά θα τα συζητήσετε με τον Νίκο».
Ο ίδιος απέφυγε να μας πει. Λίγες μέρες
μετά εκαταλάβαμε γιατί ήταν κατηφής
και γιατί απέφυγε να μας μιλήσει. Είχε
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προηγηθεί, λίγες μέρες νωρίτερα, η
περίφημη Ολομέλεια της Κεντρικής
Επιτροπής, η οποία τον είχε καθαιρέσει
και από Αρχιστράτηγο και από Πρόεδρο.
Την επόμενη μας ειδοποίησαν ότι θα
εσυναντιόμασταν με τον Ζαχαριάδη
και συναντηθήκαμε πράγματι στο ίδιο
μέρος. Εκτός από τον Ζαχαριάδη ήταν
παρών ο Βλαντάς, ο οποίος ήταν τότε
Υπουργός Γεωργίας της Δημοκρατικής
Κυβέρνησης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ήταν
νομίζω ο Πορφυρογένης και ο Γούσιας
ή Βοντίτσιος. Ο μακαρίτης ο Φιφής
έδωσε ένα ολιγοσέλιδο χειρόγραφο
σαν την έκθεση των απόψεων μας και
εμίλησε για δεκαπέντε λεπτά περίπου,
εκθέτοντας προφορικά το πρόβλημα
μας, το πρόβλημα που συνεζητείτο
μεταξύ μας. Μετά από τον Φιφή
επήρεν τον λόγο ο Ζαχαριάδης, ο
οποίος εμίλησε, είμαι βέβαιος, όχι για
περισσότερο από επτά λεπτά. Εάν πω
δέκα λεπτά νομίζω ότι είναι πολλά. Δεν
έκανε καμιά ανάλυση του προβλήματος
μας. Εκείνο που μας είπε είναι ότι έχουμε
διαπράξει λάθος. Λάθος αρχής διότι δεν
γίνεται ο ελληνικός λαός να πολεμά με
το όπλο στο χέρι ενάντια στην αντίδραση
της Ελλάδας και τους επεμβασίες της
Βρετανίας, δεν γίνεται λοιπόν λέει
εμείς να πολεμούμε με το όπλο ενάντια
στην αντίδραση και τον βρετανικό
ιμπεριαλισμό και εσείς εις την Κύπρο
να συνεργάζεστε με τους Βρετανούς για
Σύνταγμα Αυτοκυβέρνησης. Η τακτική
σας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να
αγωνιστείτε για την Ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε βέβαιοι για
τη νίκη μας και όταν νικήσουμε θα είναι
η λύση του προβλήματος σας! Όπως σας
είπα η όλη διαδικασία δηλαδή η ομιλία
του Φιφή και η ομιλία του Ζαχαριάδη,
είμαι βέβαιος ότι δεν εκράτησε πάνω
από 25 λεπτά. Εσηκώθη ο Ζαχαριάδης
με την συνοδεία του και έφυγε…
Μετά που τελειώσαμε με τον Ζαχαριάδη
φεύγουμε από το βουνό και πηγαίνουμε
στο Βουκουρέστι, όπου ήταν η έδρα
της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. Εκεί μας συναντά
ο Λευτέρης Αποστόλου ο οποίος και
λέει: «Θα φροντίσω να σας συναντήσει
εκπρόσωπος
της
ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ’.
Εκαθήσαμε με τον φίλο μου τον Φιφή
αρκετές μέρες. Πόσες μέρες δεν
μπορώ να πω, αλλά ήταν πάνω από 12
περίπου και αυτό μας εστενοχωρούσε.
Εσυζητήσαμε με τον μακαρίτη τον Φιφή
και είπαμε, εφόσον χρειάζεται να δούμε
ακόμα και το Αγγλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα να φύγω εγώ να πάω στην Αγγλία,
να δω το Βρετανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα και να γυρίσουμε στην Κύπρο να
δώσουμε την έκθεση μας. Εγώ έφυγα
και πήγα στην Αγγλία. Είδα τον Χάρρυ

Πόλιτ, στον οποίον είπα το πρόβλημα
μας και είπα επίσης τις απόψεις του
Ζαχαριάδη. Ο Πόλιτ, χωρίς δισταγμό
μου είπε ότι αυτές οι απόψεις είναι
ανοησίες. Ο κόσμος με το τέλος του
πολέμου εμπήκε σε μια νέα εποχή. Την
εποχή της κατάλυσης του αποικισμού.
Η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει αποικία,
αλλά δεν μπορεί να κάνει ούτε και άλμα
προς την εθνική της απελευθέρωση. Θα
πρέπει να περάσει από κάποια στάδια
και ένα από τα στάδια είναι το στάδιο της
Αυτοκυβέρνησης. Της Αυτοκυβέρνησης
που δεν θα είναι ευθύς εξαρχής η ίδια. Θα
περάσει και εκείνη από κάποια στάδια
για να φθάσετε στον στόχο σας. Να
πάτε λοιπόν πίσω και να συνεχίσετε την
γραμμή σας για Αυτοκυβέρνηση-Ένωση.
Εγώ μετά που είδα τον Πόλιτ εγύρισα
στην Κύπρο. Αντιλήφτηκα ότι ο Φιφής
είχε γυρίσει περίπου 8 έως 10 μέρες
νωρίτερα από μένα. Είχαν συνέλθει
το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική
Επιτροπή χωρίς εμένα, ο Φιφής είχε
δώσει την έκθεση του χωρίς να δει την
ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ, είχε κουραστεί και έφυγε.
Η έκθεση του αντανακλούσε τις απόψεις
του Ζαχαριάδη. Μετά την έκθεση του
στην ΚΕ απεφασίσθη η αλλαγή της
γραμμής, η υιοθέτηση του συνθήματος
Ένωση και μόνον Ένωση και ταυτόχρονα
η καθαίρεση του Φιφή και ανάληψη της
Γενικής Γραμματείας του Κόμματος από
τον Εζεκία Παπαϊωάννου».
Ο Φιφής Ιωάννου
Ο Φιφής Ιωάννου για την ίδια συνάντηση
με τον Νίκο Ζαχαριάδη στο βουνό (Έτσι
άρχισε το Κυπριακό, Εκδόσεις Φιλίστωρ,
Αθήνα 2005) και τι είπε ο Ν. Ζαχαριάδης:
«Η
γραμμή
για
συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις είναι λιμπεραλισμός.
Εμείς εδώ θάμαστε, έτσι και αλλιώς, σε
δύο μήνες στην Αθήνα. Έτσι, εσείς εκεί
στην Κύπρο δεν μπορεί να μιλάτε πια για
ενδιάμεσο στάδιο αυτοκυβερνήσεως, με
τελικό στόχο την Ένωση. Η Ενωση με την
Ελλάδα πρέπει να είναι ο άμεσος στόχος
σας».
Η Φωφώ Βασιλείου για το ΔΣΕ
Η Φωφώ Βασιλείου δημοσιεύει δικό
της άρθρο στα «Γράμματα» της 22
Αυγούστου 1948, ταυτόχρονα με τις
παγκύπριες εκδηλώσεις και έρανο για
βοήθεια στο ΔΣΕ. Η Φωφώ (πολιτικός
πρόσφυγας στην Ουγγαρία) είναι
η μητέρα του Γιώργου Βασιλείου
(Διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας 1988-1993) και σύζυγος
του Βάσου Βασιλείου, ο οποίος ήταν
γιατρός στο ΔΣΕ.

«Προς τον λαόν της πόλης και επαρχίας
Λεμεσού.
Ένα μεγάλο και ιερό καθήκον προβάλλει
σήμερα μπροστά στον Κυπριακό Λαό.
Το καθήκον της βοήθειας – υλικής και
ηθικής – προς τον ηρωικόν Ελληνικό
Δημοκρατικό Στρατό. Τον Στρατό των
ηρώων και των μαρτύρων του (…) μόνο
Δημοκρατικής αλληλεγγύης μα και
ζητήματα Εθνικής τιμής να ενισχύσουμε
τους αδελφούς μας έλληνες, που
στους αγώνες τους ενάντια στους
Αγγλοαμερικανούς
καταχτητές
και
στη βέβαια νίκη τους βλέπουμε να
γλυκοχαράζει η αυγή της δικής μας
εθνικής Λευτεριάς.
Ο Κυπριακός Λαός, εμπνεόμενος από τα
Δημοκρατικά ιδεώδη και από την πάλη
του για την εθνική του αποκατάσταση,
βοηθώντας τον ΔΣ ενεργεί με συνέπεια
και εντιμότητα μέσα στα πλαίσια της

δικής του υπόθεσης. Είναι γι’ αυτό
ακριβώς που πρέπει ολόκληρος ο Λαός
μας με όλους τους άλλους αγώνες του
άμεσα να ανταποκριθεί και στο μεγάλο
καθήκον της βοήθειας τους Δ. Στρατού.
Ο ΔΣ αγωνίζεται κάτω από αφάνταστες
συνθήκες και στερήσεις όχι μόνο για τη
ζωή αλλά και για τη διεξαγωγή ενός τόσο
τιτάνιου αγώνα. Πλάι μ’ αυτόν άνδρες,
γυναίκες και παιδιά, γέροι και γριές στην
περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδας έχουν
τες ίδιες ανάγκες. Γι’ αυτό και επιτακτικά
μπαίνει μπροστά μας το καθήκον να
τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Η ΕΕ βοηθείας του ΔΣ καλεί τον λαό να
αποστείλει στiς αρμόδιες συνοικιακές
Επιτροπές ή στην ίδια την ΕΕ (σημ. Κ:
Επαρχιακή Επιτροπή) ότι είναι δυνατό
από τα πιο κάτω είδη: παπούτσια,
φανέλλες, παλτά, σακάκια, παντελόνια,
κάλτσες (στρατιωτικά και πολιτικά).
Φορέματα, κάλτσες, παπούτσια, παλτά

(γυναικεία και παιδικά). Αυτά όλα δεν
πειράζει αν είναι μπαλωμένα, φτάνει να
είναι πλυμένα και καθαρά.
Εμπρός ας απαντήσει ο λαός μας με
τον γνωστό γενναίο τρόπο του στην
έκκλησή μας αυτή για τη βοήθεια των
πρωτοπόρων αγωνιστών του Έθνους
μας κι ας είναι η απάντηση αυτή το
πιο αποστομωτικό ράπισμα ενάντια
στους Πατριδοκάπηλους της Κύπρου
και τους Εθνοπροδότες Κυβερνήτες της
σημερινής σκλάβας πατρίδας μας. Η
ΕΕ εράνου βοηθείας. Για τον Δημοκρ.
Στρατό: Φωφώ Βασιλείου, ΑΚΕΛ,
Κυριάκος Χρήστου, ΕΚΑ, Χρ. Τσικούρης,
ΕΣΕΛ, Π. Μαυργένης ΑΟΝ, Αν.
Παπαδόπουλος, ΕΜΛ». (από το βιβλίο
του Γιώργου Βασιλείου «Μια σύγχρονη
Οδύσσεια, αυτοβιογραφία, εκδόσεις
Παπαζήση Αθήνα 2013, σελ. 96-97)

Κύπριοι µαχητές του ΔΣΕ στην Τασκένδη
(Η έρευνά μας για τους κύπριους μαχητές του ΔΣΕ συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί θα τη δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας.
ΤΖH)
Από το βιβλίο «Η ζωή μας στην πολιτική προσφυγιά», ΠΕΑΕΑ, Αθήνα 2002

Κ

υριάκος Κακούδης – Εκφράζοντας τη
διεθνιστική και αδελφική αλληλεγγύη
προς τον αγωνιζόμενο λαό μας στην
πράξη, Κύπριοι αγωνιστές εντάχθηκαν
εθελοντικά στο ΔΣΕ. Ανάμεσα σ’ αυτούς
ο εξαίρετος οφθαλμίατρος Βάσος
Βασιλείου, η Φωφώ Βασιλείου, ο
Κυριάκος Κακούδης κ.ά.
Είναι ανεκτίμητη η προσφορά του ιατρού
Βασιλείου στους τραυματίες μαχητές
του ΔΣΕ, αλλά και στην προσφυγιά στην
Τασκένδη στους πολιτικούς πρόσφυγες
και στους σοβιετικούς πολίτες, κάνοντας
θαύματα στον τομέα της ιατρικής
επιστήμης, στην οφθαλμολογία.
Μεγάλη και η προσφορά του εθελοντή
μαχητή του ΔΣΕ Κυριάκου Κακούδη από
την Κύπρο. Στην παροικία των πολιτικών
προσφύγων στην Τασκένδη, όπου
βρέθηκε μετά τον εμφύλιο συμμετείχε
δραστήρια στην κοινωνική ζωή της
Παροικίας. Ήταν ιδιαίτερη η προσφορά
του στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας
στο πνεύμα της διεθνούς φιλίας,
όντας ο ίδιος παράδειγμα διεθνούς
φιλίας και αλληλεγγύης. Εργάσθηκε ως
παιδαγωγός και καθηγητής Αγγλικών
στην Επαγγελματική-Τεχνική Σχολή της
πόλης Γιάνγκι-Γιουλ για τα παιδιά των
πολιτικών προσφύγων. Η προσφορά
του στην εκπολιτιστική κίνηση και
στον αθλητισμό της παροικίας ήταν
ανεκτίμητη. Με τον επαναπατρισμό του
στην Κύπρο συνέχισε τον αγώνα από τις
γραμμές του ΑΚΕΛ και αναδείχτηκε σε
ανώτερο στέλεχός του.

Ο Κυριάκος Κακούδης απεβίωσε εντελώς
ξαφνικά και πρόωρα σε ηλικία 70 ετών
στο Λονδίνο και ενταφιάστηκε στις 5
Γενάρη 1997 στη Λάρνακα. (σελ. 184)
Θεοδωρίδης Νίκος – γλύπτης. Η κατοχή
τον βρήκε σπουδαστή στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου
στην Αθήνα. Οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ
και πάλεψε τον κατακτητή από τις
γραμμές της. Αργότερα κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ που με την αποχώρησή του
βρέθηκε στην Τασκένδη όπου τελείωσε
τις σπουδές του και πήρε το δίπλωμα
του γλύπτη. Έχει φτιάξει αρκετά γλυπτά
έργα στην Σαμαρκάνδη, Τασκένδη και
τελικά εγκαταστάθηκε στη Μόσχα όπου
και διέπρεψε φτιάχνοντας αρκετά έργα
τα οποία πήραν τη θέση τους δίπλα σε
έργα των σοβιετικών καλλιτεχνών. Με
τον ερχομό του στην Ελλάδα πρόσφερε
έργα του στο Υπουργείο Πολιτισμού
καθώς και στη γενέτειρά του. Ορισμένα
φυλάσσονται σε διαμέρισμα όπου μένει
η σύζυγός του Νίνα Μιρόνοβνα. Τα
δύο του παιδιά κατοικούν στη Μόσχα,
είναι και αυτά καλλιτέχνες. Δυστυχώς
ο ίδιος πέθανε λίγους μήνες μετά τον
επαναπατρισμό του εδώ στην Αθήνα, το
Μάρτη του 1992. (σελ. 61)

Από το βιβλίο του Ανδρέα Κυριάκου
«Αυτόπτης μάρτυρας» για τον Βάσο
Βασιλείου, ο οποίος ήταν γιατρός στο
ΓΑ του ΔΣΕ.

Ο Βάσος Βασιλείου και η σύζυγος
του Φωφώ, που ήταν οδοντίατρος
ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην
έκκληση να μεταβούν στο Γράμμο και
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους αγωνιστές της αντίστασης, που
πολεμούσαν στο Δημοκρατικό Στρατό
της Ελλάδας. Δεν υπολόγισαν θυσίες
ούτε και τα παιδιά τους, που το ένα
μόλις είχε αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο
και το άλλο μόλις είχε κλείσει τα δώδεκ
α. Πήγαν με προθυμία, πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους και μετά το τέλος του
εμφυλίου πολέμου, είχαν την τύχη των
άλλων αγωνιστών της αντίστασης.
Εγκαταστάθηκαν σε μια από τις
σοσιαλιστικές χώρες. Στην περίπτωση
τη δική τους εγκαταστάθηκαν στην
Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, όπου είχαν
εγκατασταθεί πολλοί άλλοι εξόριστοι.
Επέστρεψαν στην Κύπρο, μετά την
ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο
κράτος.
Ενώ έγραφα το βιβλίο αυτό έπεσε στα
χέρια μου ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο
της αντάρτισσας Κατίνας Λατίφη, η
οποία υπηρέτησε στο Δημοκρατικό
Στρατό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου στην Ελλάδα, που ξέσπασε
μερικά χρόνια μετά την απελευθέρωση
της χώρας από το Γερμανό κατακτητή.
Το βιβλίο της έχει συγκλονιστικές
περιγραφές για το φασιστικό όργιο που
ξέσπασε σε βάρος των Δημοκρατικών
Δυνάμεων της Ελλάδας, οι οποίες
ενταγμένες στο ΕΑΜ, τον στρατό του

19

ΕΛΑΣ και στις άλλες αντιστασιακές
οργανώσεις, πολέμησαν με ανδρεία
τον κατακτητή και έγραψαν το έπος της
Εθνικής Αντίστασης. Το βιβλίο αυτό, με
τίτλο “Τα Απόπαιδα”, (σημ. Κ: εκδόσεις
Εξάντας, 1999, το όνομα της συγγραφέας
είναι Κατίνα Τέντα-Λατίφη) παρέχει την
προσωπική μαρτυρία της συγγραφέως,
που γνώρισε τον Βάσο Βασιλείου να
εργάζεται σε νοσοκομειακή μονάδα
του Δημοκρατικού Στρατού στα βουνά
του Βίτσι. Είναι η πρώτη γραπτή
μαρτυρία για τη δράση του μεγάλου
αυτού ιδεολόγου παρά το πλευρό
των Δημοκρατικών Δυνάμεων κάτω
από άκρως αντίξοες συνθήκες. Η
συγγραφέας αναφέρεται στις μεγάλες
επιθέσεις του Κυβερνητικού εναντίον
του Δημοκρατικού Στρατού, που τελικά
οδήγησαν στην ήττα το Δημοκρατικό
Στρατό και τους περισσότερους μαχητές
του σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Η συγγραφέας περιγράφει μια σκηνή
κατά την οποία οι ιατροί και oi ασθενείς,
που βρίσκονταν σε νοσοκομειακό
καταφύγιο στο Μέτωπο, υποχρεώθηκαν
να υποχωρήσουν. Παραθέτω το σχετικό
απόσπασμα:
«Τα φορεία ήταν ακουμπισμένα στο μικρό
λιβαδάκι και το νερό του μύλου έτρεχε
γύρω απ’ αυτό ανάμεσα στα χορτάρια. Ο
Κύπριος οφθαλμίατρος Βάσος Βασιλείου,
που είχε έρθει απ’ την Κύπρο εθελοντής
στο Δημοκρατικό Στρατό, φρόντιζε τους
τραυματίες και με μια καραβάνα στο
χέρι κουβαλούσε νερό και τους έδινε να
πιουν. Ένας απ’ αυτούς φώναζε συνέχεια:
«Νερό δώσε μου να πιω νερό, θέλω λίγο
νερό».

Ο γιατρός ήξερε ότι είχε σοβαρό κοιλιακό
τραύμα και απαγορευόταν να πιει. Του
μούσκεψε μια πετσέτα και δρόσιζε τα
χείλη του.
«Κάνε», τούλεγε, «υπομονή τώρα δεν
επιτρέπεται να πιεις, αλλά μετά θα σου
δώσουμε όσο θέλεις.»
Εκείνος καιγόταν μέσα του και δεν
σταματούσε να παρακαλάει. Σε
κάποια στιγμή, που ο Βασιλείου τον
προσπέρασε κι έδωσε νερό στο διπλανό
του, γύρισε το κεφάλι του και του
φώναξε παραπονεμένα:
«Δεν πειράζει γιατρέ, σ’ ευχαριστώ,
δώσε στους άλλους, που θα ζήσουν γιατί
εγώ...»
Δεν ολοκλήρωσε τη φράση του και
ξεψύχησε!
Είχε πέσει το σούρουπο κι η θαμπάδα
απλωνόταν τριγύρω.
Ο γιατρός τρελάθηκε, γονάτισε δίπλα
του, έβγαλε τα γυαλιά του κι έκλεγε
γοερά. Είχε ζήσει πολλά, είχε περάσει
πολέμους, ετούτο εδώ όμως τον έλιωνε.
«Γιατί, γιατί να μου το κάνει;»
Κι έπιανε το κεφάλι του κι έκλαιγε.
Ήμασταν μέσα στο σκοτωμό, όλο αίμα
βλέπαμε, οι ζωντανοί δεν ήμασταν
σίγουροι ότι θα προφταίναμε να πούμε
το «ζω», μπορούσε να μας κοπεί η πνοή
στο «ζ», του τα λέγαμε αυτά τίποτε! Ο
γιατρός δεν σταματούσε το κλάμα.
«Είναι πολύ σκληρό», ψιθύριζε, «είναι
πάρα πολύ σκληρό είναι πέρα απ’ όλα
αυτά που μου λέτε.»
Τον συνάντησα είκοσι χρόνια μετά το
Βίτσι. Μόλις με είδε άπλωσε τα χέρια
του προς εμένα και τα γυαλιά του
θάμπωσαν.

«Εσύ ζεις, εσύ που ξέρεις το δράμα της
ψυχής μου; Άφησε με να κλάψω».
Αυτός ήταν ο Βάσος Βασιλείου! Ο
ιδεολόγος, ο διεθνιστής, ο άνθρωπος
με την πιο ευαίσθητη ψυχή, ο άριστος
επιστήμονας, ο πατέρας, που έδωσε στην
Κύπρο γιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η
παλλόμενη καρδιά ενός ανθρώπου της
εποχής μας, που έτρεχε παντού, όπου
λαός αδικημένος και πονεμένος για να
βοηθήσει, ξεσηκώνοντας μάλιστα και
την οικογένεια του, μια οικογένεια, που
είχε όλα τα μέσα για να ζήσει ήσυχα και
άνετα, χωρίς τις ταλαιπωρίες και τους
κινδύνους, που συνεπάγετο η συμμετοχή
του στους λαϊκούς αγώνες. Όταν
στύλωνε πάνω σου εκείνα τα μεγάλα
μάτια πίσω από τα γυαλιά, νόμιζες ότι σε
κοίταζε διπλά μια με τα μάτια και μια με
τους φακούς, θαρρείς και ήθελε να βρει
αυτό που βαθιά σε βασάνιζε για να σε
στηρίξει.
Αλήθεια, πως θα γίνει γνωστό το
μεγαλείο αυτών των ανθρώπων; Πώς
θα μάθουν οι γενιές, που ’ρχονται
ότι υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, που
ανεξάρτητα απ’ τη ροή της ιστορίας
βάδισαν στη ζωή τους με όραμα για έναν
κόσμο, που θα ανέβαζε τον άνθρωπο
στο ύψος του προορισμού του; Να ζήσει
με αδελφοσύνη, με ανθρωπιά μέσα σε
συνθήκες πανανθρώπινης ειρήνης; Και
αφιέρωσαν τη ζωή τους στο όραμα αυτό;
Αλήθεια πώς;»
Αυτός ήταν ο Βάσος Βασιλείου.
Πότε θα τον τιμήσει η μικρή του
πατρίδα;

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΙΣΤΟΡΙΑ
10 Ιούλη 1940: Οι «απόλυτες εξουσίες» του στρατάρχη Πεταίν και η
Σοσιαλιστική Διεθνής
Του Γιώργου Μαργαρίτη*

Ο

Ιούλιος
θα
μπορούσε
να
χαρακτηριστεί ως ο μήνας της
σοσιαλδημοκρατίας. Πραγματικά το
πολιτικό αυτό κίνημα που επικάθησε
ρεφορμιστικά πάνω στο δυναμικό
εργατικό κίνημα των βιομηχανικών
επαναστάσεων του 19ου αιώνα, πήρε,
μήνα Ιούλιο πάντοτε, τις δύο σημαντικές
αποφάσεις που σφράγισαν την ιστορική
του πορεία και αποκάλυψαν, πέρα από
την όποια αμφιβολία, τον πραγματικό
χαρακτήρα του. Η πρώτη περίσταση
είναι γνωστή: τις τελευταίες ημέρες του
Ιουλίου 1914, όταν οι ιμπεριαλιστικοί
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ανταγωνισμοί έσερναν την Ευρώπη στον
Α’
Παγκόσμιο
Πόλεμο,
η
Σοσιαλδημοκρατία της Β’ Εργατικής
Διεθνούς, ισχυρή και σε πολλά κράτη
κυρίαρχη κοινοβουλευτική πολιτική
δύναμη, βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα
του να αποδεχθεί ή μη την ψήφιση των
«κονδυλίων πολέμου», δηλαδή των
ειδικών οικονομικών μέτρων που θα
επέτρεπαν την χρηματοδότηση του
πολέμου και άρα την πραγματοποίησή
του. Ως τότε η Σοσιαλδημοκρατία
παρουσιαζόταν ως ο βασικός υπέρμαχος
της ειρήνης και διακήρυσσε επίμονα την

πρόθεσή της να αντιταχθεί στην όποια
πολεμική εμπλοκή στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Τα λόγια της όμως αποδείχθηκαν
ψεύτικα και παραπλανητικά. Με μια
εντυπωσιακή μεταστροφή θέσεων και
λόγων, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα
ψήφισαν ομόθυμα τα πολεμικά
κονδύλια -την χρηματοδότηση του
πολέμου με έκτακτα μέτρα- και στις δύο
πλευρές των αντίπαλων συνασπισμών.
Πολύ λίγοι ήσαν εκείνοι που
αντιτάχθηκαν στην μεταστροφή αυτή
και στην απόλυτη υποταγή του
σοσιαλιστικού
κινήματος
στις

πολεμόχαρες επιταγές του μονοπωλιακού,
ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου. Ελάχιστοι
αντιτάχθηκαν από αξιοπρέπεια, ο Ζαν
Ζωρρές ανάμεσά τους. Άλλοι, λίγοι και
αυτοί, αντιτάχθηκαν από τη σκοπιά των
εργατικών
συμφερόντων
καθώς
διέγνωσαν ότι στις νέες συνθήκες οι
εργάτες της Ευρώπης εκτός από το
προϊόν του μόχθου τους θα έπρεπε
πλέον να καταθέτουν στα πόδια των
καπιταλιστών και το αίμα τους, και τη
ζωή τους. Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι
ήταν ανάμεσα στους δεύτερους και από
αυτούς θα ξεκινούσε λίγο αργότερα η
πολιτική αναγέννηση του εργατικού
κινήματος: ο Κομμουνισμός. Η δεύτερη
όμως εντυπωσιακή μεταστροφή των
σοσιαλδημοκρατών είναι λιγότερο
γνωστή και, στις ημέρες μας, σχεδόν
ξεχασμένη. Και αυτή, όπως και η πρώτη,
έγινε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ενός
παγκοσμίου πολέμου. Πραγματικά, στις
συνθήκες ενός πολέμου οι ισχυροί του
πλούτου και του αστικού πολιτικού
συστήματος έχουν ανάγκη από όλες τις
εφεδρείες τους -προφανώς και τις
σοσιαλδημοκρατικές. Στην Γαλλία, οι
εκλογές του Απριλίου - Μαΐου 1936
είχαν δώσει την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία
σε
δύο
πολιτικούς
σχηματισμούς που αυτοορίζονταν ως
«αντι-δεξιοί»: στους Ριζοσπάστες (Radicaux), που περιλάμβαναν ένα πλατύ
φάσμα
αστών
δημοκρατών,
φιλελεύθερων, μεταρρυθμιστών, και
στους Σοσιαλιστές του SFIO (του
Γαλλικού Τμήματος της Εργατικής
Διεθνούς -της Δεύτερης δηλαδή
Διεθνούς της Σοσιαλδημοκρατίας). Τα
γεγονότα που προηγήθηκαν, και πιο
ειδικά η απόπειρα πραξικοπήματος στο
Παρίσι από την άκρα δεξιά στις 6
Φεβρουαρίου 1934, είχαν οδηγήσει σε
προσέγγιση και -εν μέρει- σε συνεργασία
τα «αντι-δεξιά» κόμματα: Ριζοσπάστες,
Σοσιαλιστές αλλά και Κομμουνιστές.
Πραγματικά, το Γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα, με Γραμματέα τον Μωρίς Τορέζ,
υιοθέτησε ανάμεσα στα 1934 και στα
1936 την πολιτική του ευρέως
«Μετώπου», της κεντρικής δηλαδή
πολιτικής συμμαχίας με κόμματα που
-υπολογιζόταν- θα αντιτάσσονταν στην
άνοδο της άκρας δεξιάς. Η πρακτική
αυτή του ΚΚΓ ήταν μάλιστα το
πρόπλασμα που οδήγησε όλη την
Κομμουνιστική Διεθνή στην πολιτική των
Ενιαίων, Λαϊκών και τελικά Εθνικών
Μετώπων στα επόμενα χρόνια. Η
πολιτική αυτή συμφωνία κατέληξε στην
δημιουργία, τον Μάιο του 1936, της
κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου στην
Γαλλία, κυβέρνηση όπου κυριαρχούσαν
οι Ριζοσπάστες και οι Σοσιαλιστές, και

στην οποία το ΚΚΓ -χωρίς να συμμετέχειπαρείχε την στήριξή του. Πρωθυπουργός
ορίστηκε ο Σοσιαλιστής Λεόν Μπλούμ. Η
ανέφελη συνεργασία κράτησε λίγο. Το
Λαϊκό Μέτωπο δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες που δημιούργησαν οι
εργατικές κινητοποιήσεις του Μαΐου
1936, δεν στρατεύθηκε στην υπόθεση
της προάσπισης της Δημοκρατίας
απέναντι στο φασιστικό στρατιωτικό
πραξικόπημα στην Ισπανία τον Ιούλιο
του 1936. Οι κυβερνήσεις του
παρέμειναν
προσηλωμένες
στην
βρετανική συμμαχία και αγνόησαν τις
εκκλήσεις της Σοβιετικής Ένωσης για
αποφασιστική συστράτευση ενάντια
στον ναζισμό. Τελικά ακόμα και οι
σπουδαίες κατακτήσεις της εργατικής
τάξης του καλοκαιριού του 1936 -οι 40
ώρες εβδομαδιαίας εργασίας και η
«άδεια μετ’ αποδοχών»- επρόκειτο να
ακυρωθούν σε λίγους μήνες από τους
ίδιους πολιτικούς συσχετισμούς. Το
Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που είδε
τις δυνάμεις του να ενισχύονται μέσα
στον αρχικό ενθουσιασμό και τις
προσδοκίες που καλλιέργησε η ενωτική
δράση (στις εκλογές του 1936 διπλασίαζε
τις ψήφους του σε σχέση με το 1932
-στα 1936 έφθασε το 1.500.000 ψήφους
έναντι 2.000.000 των Σοσιαλιστών και
1.400.000 των Ριζοσπαστών), γνώρισε
στη συνέχεια κλυδωνισμούς στη βάση
των ταλαντεύσεων μιας πολιτικής την
οποία δεν μπορούσε να ελέγξει. Τελικά,
μέσα σε γενική απογοήτευση και σε
διωγμούς, είδε τις δυνάμεις του να
συρρικνώνονται ακριβώς την ώρα που
πύκνωναν τα σύννεφα του φασισμού και
του πολέμου. Σε αυτή την κρίσιμη φάση
-από το 1937 ως το 1940- η εξουσία
πέρασε στον Νταλαντιέ -ηγέτη των
Ριζοσπαστών- που, στο όνομα των
έκτακτων συνθηκών που προκαλούσε η
κρίση και η προοπτική του πολέμου,
πήρε σκληρά αντεργατικά μέτρα
επιτρέποντας
και
καλλιεργώντας
ταυτόχρονα τον αντικομμουνισμό και
κάθε είδους αντιδραστική ιδεολογία
(π.χ. ένα ξέφρενο αντισημιτισμό με
πρώτο στόχο τον Λεόν Μπλουμ). Στελέχη
και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος,
συνδικαλιστές
και
προοδευτικοί
διανοούμενοι βρέθηκαν σε διωγμό,
πάρα πολλοί έχασαν τις δουλειές τους
και φυλακίστηκαν. Οι πρόσφυγες του
ισπανικού εμφυλίου κλείστηκαν σε
στρατόπεδα
συγκέντρωσης
με
προοπτική να παραδοθούν στους
Γερμανούς. Τέλος, λίγες ημέρες μετά την
κήρυξη του πολέμου, τον Σεπτέμβριο
του 1939, το Γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα τέθηκε εκτός νόμου, οι εκλεγμένοι
εκπρόσωποί του (εξήντα βουλευτές και

ένας γερουσιαστής) καθαιρέθηκαν, και
πολλοί από αυτούς φυλακίστηκαν ή
εκτοπίστηκαν... Στις 9 Απριλίου 1940 με
εισήγηση του Σοσιαλιστή (!) Σερόλ,
υπουργού δικαιοσύνης, η κομμουνιστική
δραστηριότητα
χαρακτηρίστηκε
«προδοτική πράξη η οποία δύναται να
επισύρει την ποινή του θανάτου...»! Ο
δρόμος για τα χειρότερα είχε ανοίξει. Το
γαλλικό κεφάλαιο και οι πολιτικοί του
εκπρόσωποι, επιλέγοντας τις διώξεις
των κομμουνιστών ως πρώτο και βασικό
μέτρο αντιμετώπισης του... ναζισμού
στον επερχόμενο πόλεμο, έδειξαν
ξεκάθαρα τις επιλογές και τις προθέσεις
τους. Μερικούς μήνες αργότερα, τον
Μάιο του 1940, ο γαλλικός στρατός -ο
ισχυρότερος της Ευρώπης όπως
διαφημιζόταν- κατέρρευσε χωρίς να
πολεμήσει. Και την επαύριο της
ανακωχής, το πολιτικό σύστημα της
Γαλλίας άρχισε να φλερτάρει ανοικτά με
την ιδέα της προσχώρησης της Γαλλίας
στην ναζιστική πολιτική πρόταση της
Νέας Ευρώπης. Ένα μέρος των
πνευματικών ελίτ της χώρας είχε ήδη
σπεύσει να χαιρετίσει την «νέα
ελευθερία» της Γαλλίας: «η σωτήρια
ήττα», έτσι ονόμασε την συμφορά του
Ιουνίου ο Σαρλ Μωρράς! Με την
δραστήρια παρέμβαση των ακροδεξιών
παραγόντων, και ειδικά του Πιερ Λαβάλ,
η Γαλλική Εθνοσυνέλευση συνεδρίασε
τελικά στη μεγάλη αίθουσα του Καζίνο
του Βισύ, όπου είχε καταφύγει διωγμένη
από το Παρίσι και το Μπορντώ. Εκεί, στο
όνομα της διατήρησης του Κράτους, της
(κοινωνικής) Τάξης και των αξιών της
«Εργασίας, της Οικογένειας και της
Πατρίδας» (Travail, Famille, Patrie),
τέθηκε σε ψηφοφορία ο Συνταγματικός
Νόμος (Loi Cons•tu•onelle) που
παραχωρούσε «απόλυτες εξουσίες»
(Pleins Pouvoirs) στον γηραιό ακροδεξιό
στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν. Στους 649
βουλευτές και γερουσιαστές παρόντες
οι 569 υπερψήφισαν την πρόταση. Η Γ’
Γαλλική Δημοκρατία καταργήθηκε και
στη θέση της εγκαθιδρύθηκε η «Γαλλική
Πολιτεία» -το κράτος του Βισύ. Το κράτος
αυτό αποτέλεσε το πρόπλασμα για τα
πολιτικά συστήματα της ναζιστικής Νέας
Ευρώπης. Ένα σχεδόν χρόνο αργότερα,
και στην Ελλάδα το πολιτικό καθεστώς
της συνεργασίας με τους ναζί -η
κυβέρνηση Τσολάκογλου- ονομάστηκε
«Ελληνική Πολιτεία» και λειτούργησε με
βάση το γαλλικό πρότυπο. Για να
επιστρέψουμε στην αφετηρία ας δούμε
τη στάση των πολιτικών δυνάμεων στην
κρίσιμη αυτή απόφαση. Μετά την
αποβολή
των
Κομμουνιστών
αντιπροσώπων, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση
αποτελείτο από 846 αντιπροσώπους
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(βουλευτές και γερουσιαστές). Από
αυτούς ήσαν παρόντες στο Καζίνο του
Βισύ οι 649. Από αυτούς οι 569 ψήφισαν
υπέρ των «απόλυτων εξουσιών», οι 80
εναντίον. Από τους 126 παρόντες
Σοσιαλιστές -της SFIO (του Γαλλικού
Τμήματος της Εργατικής Διεθνούς)- οι 36
καταψήφισαν την πρόταση, οι 90 όμως
την υπερψήφισαν. Στην συντριπτική
τους πλειοψηφία οι έτεροι «σύμμαχοι»
του Λαϊκού Μετώπου, Ριζοσπάστες της
αριστεράς ή της δεξιάς, υπερψήφισαν
επίσης την πρόταση. Ανάμεσα στους 80
που αντιτάχθηκαν στη δικτατορία του
Πεταίν και τη συνακόλουθη στροφή
προς τον ναζισμό και τον Άξονα, υπήρξαν
αντίθετα και μερικοί δεξιοί ή
συντηρητικοί, που για δικούς τους
λόγους καταψήφισαν την πρόταση. Στην
άλλη πλευρά, οι λίγοι πρώην βουλευτές

του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
που είχαν, τον Σεπτέμβριο του 1939,
καταγγείλει
το
Γερμανο-Σοβιετικό
Σύμφωνο μη επίθεσης και τον
«σταλινισμό», και ως εκ τούτου είχαν
διαγραφεί από το ΚΚΓ, υπερψήφισαν
ομόθυμα τις «απόλυτες εξουσίες» στον
στρατάρχη Πεταίν. Ο δρόμος από τον
αντι-σοβιετισμό
και
τον
«αντισταλινισμό» ως την Νέα Ευρώπη του
Χίτλερ και του ευρωπαϊκού καπιταλισμού
αποδείχθηκε εντυπωσιακά βατός και
σύντομος...Αυτό ήταν το θλιβερό τέλος
των ενωτικών προσδοκιών του 1936.
Αυτή
ήταν
η
αξιοπιστία
των
«δημοκρατικών» δυνάμεων, με τη
συνεργασία
των
οποίων
θα
αναχαιτιζόταν ο ναζισμός. Το ευρωπαϊκό
κεφάλαιο, ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός,
γοητεύτηκε στο σύνολό του σχεδόν από

τα μεγαλεπήβολα σχέδια του ναζισμού.
Τόσο το αποφασιστικό ξερίζωμα του
Κομμουνισμού, η υποταγή του εργατικού
κινήματος, όσο και η αποκατάσταση της
παγκόσμιαςκυρίαρχηςθέσηςτουευρωπαϊκού
κεφαλαίου και η δημιουργία μιας Νέας
Ευρώπης, βρήκαν απήχηση σε όλες της
πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου. Και
μπροστά στο κοινό συμφέρον οι μεγάλες
κουβέντες της σοσιαλδημοκρατίας περί
αριστεράς, δημοκρατίας και προόδου,
αποδείχθηκαν απλά πομφόλυγες.
* O Γιώργος Μαργαρίτης είναι
ιστορικός, καθηγητής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
(Από
Ιστορία/Ιδεολογία/Σύνδεσμοι:
h$p://www.902.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΙΟ ΣΑΚΚΑ
Διευθυντή του DA CAPO, Cafe-Cocktail Bar

Ο

Γιάννης Τσιρίμπασης, μέλος της ΕΚ Πράγας μας έκανε ακόμα μία ευχάριστη έκπληξη – στις 8 Μαΐου 2014 άνοιξε το καινούργιο
μαγαζί DA CAPO στην καρδιά της όμορφης Πράγας, στην πλατεία Vaclavske nam. 51, Praha 1, 101 00 www.dacapocafe.com
facebook: DaCapoCafe@Cocktailbar. Όταν τον συνάντησα, με κάλεσε να δω «το όνειρο της ζωής» του. Και είναι ένα όνειρο το DA
CAPO - φτιαγμένο, στολισμένο με πολύ γούστο και καλαισθησία. Στο Γιάννη και στο προσωπικό του ευχόμαστε καλή επιτυχία
και όλο τέτοιες όμορφες εκπλήξεις να μας κάνει.
Στο DA CAPO συναντήσαμε το νεαρό Διευθυντή από την Αθήνα, Μάριο Σάκκο,
(στη φωτογραφία) ο οποίος μας μίλησε για αυτό το καινούργιο ‘πρότζεκτ’ με
μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Ο Μάριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα,
στη Γλυφάδα μέσα σε μία πολύτεκνη οικογένεια, 5 αδέρφια και μία αδερφή και
μαζί με τους γονείς του (ο πατέρας του είναι από την Καρδίτσα και η μητέρα
του από τη Μυτιλήνη). Ο Μάριος πιστεύει ότι το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μία
μεγάλη οικογένεια είναι πολύ σημαντικό «στην πορεία μου σαν άνθρωπος
διότι μπορούσα να διακρίνω το ομαδικό πνεύμα μια που στην οικογένειά μου
είμαστε 8 άτομα’. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ‘τυχερό που μεγάλωσε σε μια
τέτοια οικογένεια διότι όπως μας είπε ‘μπόρεσα και ψήθηκα στη ζωή πολύ πιο
γρήγορα από ένα παιδί στην ηλικία μου. Οι γονείς μου μού παρείχαν τα πάντα
παρ’ όλες τις δυσκολίες που είχαν οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου γιατί όπως καταλαβαίνεις μια 8αμελή οικογένεια
είναι απαιτητική και θέλει πολλά. Είμαι τυχερός και ευλογημένος – με σπουδάσανε, με μεγαλώσανε σωστά, μου δώσανε
εφόδια για να συνεχίσω στη ζωή μου και το γεγονός ότι αποχωρίστηκα από την οικογένειά μου δεν πρέπει να με λυπεί ούτε
εμένα αλλά ούτε εκείνους. Πρέπει να μας δίνει τη δύναμη να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα».
Κ: Και πώς βρέθηκες στην Πράγα;
Μ: Με τον κύριο Γιάννη (Τσιρίπμαση) δεν
γνωριζόμασταν, τον συνάντησα τυχαία
έξω από τα μαγαζιά του. Η φιλοσοφία για
τη ζωή και η χημεία μεταξύ μας, μάς έκανε
να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Κι
ένα άλλο κοινό στοιχείο που έχουμε με
τον κύριο Γιάννη είναι ότι δεν είμαστε
ξερόλες, είμαστε εργασιομανείς, μας
αρέσει να δουλεύουμε σωστά και κάθε
μέρα να μαθαίνουμε κάτι παραπάνω.
Είμαι ευτυχισμένος, χαρούμενος και
τυχερός που μπορώ να συνεργαστώ με
ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μου
δώσουν πράγματα και εφόδια για τη
ζωή μου και να γίνομαι καλύτερος πάνω
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στη δουλειά. Αυτά που λέω τα εννοώ,
είμαι ειλικρινής διότι ο κύριος Γιάννης
είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα
– μου δίνει δύναμη, συμβουλές για να
μπορέσω να πετύχω στους στόχους και
για μένα είναι πολύ σημαντικό που έχω
δίπλα μου τέτοιους ανθρώπους.
Ο λόγος που με οδήγησε στην Πράγα δεν
ήταν οικονομικός. Δεν είμαι οικονομικός
μετανάστης! Μου άρεσε το πρότζεκτ
αυτό και συγκεκριμένα η πρόταση
που μου έγινε να διευθύνω αυτό το
Καφέ-Κοκτέιλ Μπαρ που απευθύνεται
σε ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο. Και είμαι υπερήφανος που
το μαγαζί αυτό ανήκει σε Έλληνα, στον

Γιάννη Τσιρίμπαση και που ο απώτερος
σκοπός είναι η δημιουργία ενός brand.
Εγώ σπούδασα κατασκευή επίπλων,
γενικά της κουζίνας, του σαλονιού και
οτιδήποτε έχει να κάνει με το έπιπλο και
τη νοοτροπία του ξύλου. Πήρα το πτυχίο
μου από ένα ΤΕΙ στην Ελλάδα και μετά
εργάστηκα 7 χρόνια σε μια εταιρία που
απευθυνόταν σε πώληση επίπλων και
συγκεκριμένα κρεβατοκάμαρων. Αυτό
με βοήθησε να δώσω κι εγώ μερικές
πινελιές από την εμπειρία μου όταν
έφτιαχναν το μαγαζί. Βέβαια, αυτές δεν
ήταν από τις πιο σημαντικές διότι υπήρχε
η συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και
της εταιρίας που ανέλαβε την επίπλωση.

Κ: Σε τι είδους πελατεία απευθυνόσαστε;
Μ: Όπως ξέρεις πάνω από ένα μήνα
είμαστε ανοιχτοί και ευελπιστούμε
ότι θα το μάθει περισσότερος κόσμος.
Απευθυνόμαστε βέβαια και στους
συμπατριώτες μας και στην Ελληνική
Κοινότητα Πράγας διότι θέλουμε το
μαγαζί να έχει ελληνικό χαρακτήρα
όσο αφορά τη φιλοξενία, το χαμόγελο,
το να ξυπνάμε με καλή διάθεση και
ενέργεια, η ευγένεια μας, όλα αυτά
τα χαρακτηριστικά που αποτελούν την
ιδική μας ιδιοσυγκρασία σαν λαός.
Δεν υπάρχει τέτοιο μαγαζί στο κέντρο
της Πράγας – είναι πανέμορφο και
θέλουμε να του δώσουμε και ελληνικό
χρώμα. Από ότι ξέρω τα περισσότερα
μαγαζιά στο κέντρο της Πράγας που
και αυτά απευθύνονται σε ντόπιους
και τουρίστες, δεν έχουν αυτή τη
ζεστασιά που προσφέρουμε εμείς. Δεν
απευθυνόμαστε μόνο στη νεολαία,
απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο
ανεξαρτήτου ηλικίας, σ’ αυτούς που
έχουν γούστο, καλή καλαισθησία.
Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες μας
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε
ηλικία, σε ανθρώπους που σπουδάζουν,
σε συνταξιούχους και σε εργαζόμενους
που θέλουν να ξεκλέψουν λίγες στιγμές
για ξεκούραση.
Κ: Τι προσφέρει το μαγαζί;
Μ: Καταρχήν, το μαγαζί προσφέρει
καταπληκτικό πρωινό καφέ – έχουμε
φέρει το παγωμένο Φρέντο καφέ,
το οποίο δεν προσφέρεται πουθενά
στην Πράγα. Είναι ένας καφές που το
προτιμούν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και
η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών
και μη. Το μαγαζί είναι Καφέ-Κόκτεϊλ
Μπαρ.
Προσφέρουμε
εξαιρετικά
κοκτέιλ φτιαγμένα από επαγγελματίες,
οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους για το καλύτερο
αποτέλεσμα. Έχουμε παγωτό, το οποίο
είναι σπιτικό, το παρασκευάζουμε
εμείς οι ίδιοι. Έχουμε γλυκά, μπαγκέτες,
σαλάτες και φρουτοσαλάτες. Ο πελάτης
πίνοντας ένα καφέ, μπορεί να φάει
ένα πολύ όμορφο γλυκό. Το μαγαζί
μας μέρα με τη μέρα διαμορφώνει
την προσωπικότητά του διότι κανένα
μαγαζί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε
όλους από την πρώτη μέρα, εμείς λέμε
«βλέποντας και κάνοντας». Δηλαδή,
κάθε μέρα προσπαθούμε να δούμε τι
ζητάει ο πελάτης και να μπορούμε να
τον ικανοποιήσουμε όσο το δυνατό
γρηγορότερα. Βλέποντας τις απαιτήσεις
και τη ζήτηση για διάφορα προϊόντα,
εμείς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε
τον πελάτη ανάλογα με τη ζήτηση αυτή.
Δεν ξεχωρίζουμε ομάδες ανθρώπων –

θέλουμε ο κάθε πελάτης που θα μας
επισκεφτεί να περάσει μια ή δύο ώρες
όμορφα. Ακόμα και για δέκα λεπτά να
έρθει, θέλουμε να πει πήγα σ’ αυτό το
μαγαζί και πέρασα ωραία.
Πρέπει να τονίσω ότι τα προϊόντα, τα
περισσότερα τα φτιάχνουμε εμείς, ακόμα
και το ψωμί. Δεν είμαστε τυχοδιώχτες.
Θέλουμε να προσφέρουμε ποιοτικά
προϊόντα χωρίς να υπολογίζουμε το
κόστος. Αγοράζουμε τα καλύτερα υλικά
και προσφέρουμε καλή γεύση. Όλα είναι
σπιτικά, από το γλυκό, τη μπαγκέτα ως το
παγωτό, το οποίο εάν όχι το καλύτερο,
είναι μέσα στα τρία καλύτερα παγωτά
στο κέντρο της Πράγας. Τα κρασιά τα
οποία προσφέρουμε είναι ελληνικά,
επίσης προσφέρουμε μαστίχα, ούζο με
μεζέ. Ε, όχι, θάλασσα δεν προσφέρουμε,
αλλά έχουμε το μυαλό μας για να
ταξιδεύει.
Κ: Γιατί ονομάζεται το μαγαζί DA CAPO;
Μ: DA CAPO θα πει «Το Αφεντικό». Ο
χώρος αυτός διαμορφώθηκε έτσι ώστε
να μπορούν να γίνονται διάφορες
συζητήσεις, συνεδριάσεις, π.χ. στον
κάτω χώρο, ιδιωτικά πάρτι εταιριών,
γενεθλίων, κλπ. Θέλαμε να δώσουμε
το στίγμα ότι όποιος έρθει στο μαγαζί
να αισθάνεται το αφεντικό, να νιώσει
βασιλιάς, αρχηγός, να ξεκινήσει η
μέρα του σωστά, για να μπορεί να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του
στη δουλειά του. Χωρίς να θέλω να πω
ότι είμαστε εγωιστές, θεωρούμε τους
εαυτούς μας «αφεντικά».
Κ: Ποιες ώρες λειτουργεί το μαγαζί;
Μ: Το μαγαζί είναι ανοιχτό από τις 8 το

πρωί μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα
καθημερινώς. Δεν είμαστε κλαμπ,
είμαστε για ανθρώπους που θέλουν να
κάνουν μια δημιουργική συζήτηση με
τους φίλους τους.
Κ: Μάριε, σου λείπει καθόλου η
Ελλάδα, η Αθήνα;
Μ: Είμαι πολύ μικρό διάστημα μακριά
από την Ελλάδα για να πω ότι μου λείπει
. Θέλω να πιστεύω ότι άξιζε το ρίσκο που
πήρα. Δεν ξέρω εάν συνδυάζεται το ρίσκο
με την επιτυχία. Δεν θέλω να σκέπτομαι
για αποτυχίες. Θέλω να προχωρήσουμε
δυνατά, θέλω να πετύχουμε. Θέλω να
πιστεύω όπου «ζεις και πατρίς». Σίγουρα,
η πατρίδα μου λείπει, αλλά όταν παίρνω
μία απόφαση στη ζωή μου θέλω να τη
στηρίζω. Γι’ αυτό δεν κοιτάω πίσω και
να σκέφτομαι εάν μου λείπει η πατρίδα
μου, οι γονείς μου και ο συγγενικός μου
κύκλος. Έχω αφοσιωθεί στη δουλειά μου
και στο σκοπό που έχουμε βάλει για την
επιτυχία του μαγαζιού.
Για μένα είναι όλα καινούργια εδώ.
Βγήκα από ένα αεροπλάνο και μπήκα στα
βαθιά, σ’ ένα ωκεανό, μια καινούργια
πόλη, μια καινούργια γλώσσα. Δεν είχα
ακόμα το χρόνο να εξερευνήσω όλα τα
κάλλη της περιοχής – είδα μόνο τα πιο
βασικά, αυτά που θεωρώ εγώ βασικά.
Βέβαια, θα βρω χρόνο να γνωρίσω και
την Πράγα και την Τσεχία.
Κ: Μάριε, σας ευχόμαστε μεγάλη
επιτυχία και είμαι βέβαια, ότι με
τον ενθουσιασμό που έχεις και την
εργατικότητά σου, θα πετύχεις τους
σκοπούς που έβαλες μπροστά σου.

Συνάντηση με μαθητές από το ελληνικό σχολείο στη Γερμανία στο “DA CAPO”, όπου η
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας μίλησε για την ιστορία του Ελληνισμού στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία και την ΕΚ Πράγας. Ο Γιάννης Τσιρίμπασης (στο βάθος, κέντρο με το άσπρο φανελάκι)
τόνισε στους έλληνες μαθητές του Λυκείου ότι δεν πρέπει να ξεχνάν ποτέ ότι είναι Έλληνες,
να αγαπάν την Ελλάδα και να προσφέρουν στο μέλλον και τη δική του συμβολή στην
Πατρίδα τους.

23

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Από το «Ριζοσπάστη, στήλη «Πολιτισμός»

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ
«Τι τάχα αν είσαι φυλακή; Να μη λυγάς»!
«...Οπου να ‘ναι θα κλειστούνε τα μεταξοσκούληκα/ Οπου να ‘ναι θα τελειώσει το χινόπωρο/ Οπου να ‘ναι κι η γη θα ξαναμπεί
μέσα στου τοκετού τον ύπνο/. Κι εμείς θα περάσουμε ακόμη ένα χειμώνα/ Ζεσταίνοντας τα χέρια μας στη φωτιά της μεγάλης
οργής μας/ Και της αγίας ελπίδας μας».

Π

ενήντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν
(3/6/1963) από το θάνατο του
μεγάλου
Τούρκου,
κομμουνιστή
επαναστάτη ποιητή, Ναζίμ Χικμέτ.
Το έργο του, πάντα σύγχρονο ακόμη
και στη μορφή του, εξακολουθεί να
εμπνέει τους αγώνες όχι μόνο του
δικού του λαού, αλλά και όλων των
λαών του κόσμου. Οι «κληρονόμοι» του
αγώνα του, το σημερινό λαϊκό κίνημα
της χώρας του, με πρωτοπόρους τους
κομμουνιστές, με την αντίστασή τους
στη βία που ασκεί καθημερινά πάνω
τους το καθεστώς της Τουρκίας με
τις «ευλογίες» του αμερικανικού και
ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, συνεχίζουν
τον αγώνα.
«Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν
δεν καούμε εμείς ν’ ανάψει πυρκαγιά,
πώς θέλεις να γενεί να φύγει η
σκοτεινιά. Για να λάμψει η νύχτα πώς
θέλεις να γενεί, αν δεν καώ εγώ, αν δεν
καείς εσύ»...
Ο Ναζίμ Χικμέτ επηρεάστηκε από τη
ρωσική επανάσταση, πήγε στη Μόσχα
και σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών και
Οικονομικών Επιστημών της Μόσχας
(1922 - 1924). Εκτός, όμως, από την
ακαδημαϊκή μόρφωση, ο Χικμέτ είχε την
ευκαιρία να εμβαθύνει στη μαρξιστική
φιλοσοφία και ιδεολογία, αλλά και
να γνωρίσει προσωπικά τον, κατά έξι
χρόνια μεγαλύτερό του, μεγάλο ποιητή
του Οχτώβρη, Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.
Λογική συνέχεια της μέχρι τότε πορείας
του νεαρού ποιητή και επαναστάτη ήταν
η στράτευσή του, το 1923, στο παράνομο
Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Ενα
χρόνο αργότερα, επιστρέφει στην
Τουρκία και αρχίζει να γίνεται γνωστός.
Στη γνωριμία του έργου του ποιητή με
το ευρύ κοινό βοηθά και η ιδιόμορφη
κοινωνικοπολιτική
κατάσταση
της
Τουρκίας εκείνη την εποχή, η οποία,
αν και έχει το ΚΚ Τουρκίας στην
παρανομία, ωστόσο, η αστική κεμαλική
δημοκρατία δεν έχει περάσει ακόμη
στην πλήρη αντιδραστική της φάση.
Ετσι, ο Χικμέτ γράφει ελεύθερος τα έργα
του, τα απαγγέλλει στο ραδιόφωνο της
Κωνσταντινούπολης,
ηχογραφούνται
και κυκλοφορούν παντού. Συγχρόνως,
ο ποιητής γνωρίζει από κοντά την
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ανυπόφορη ζωή και την εξαθλίωση
της εργατικής τάξης της χώρας του,
για την οποία δεν έχει αλλάξει τίποτα,
ουσιαστικά, από την εποχή των
πασάδων.
Η περίοδος, όμως, της αλογόκριτης
«ευφορίας» πέρασε πολύ γρήγορα για
την Τουρκία του μεσοπολέμου και φυσικά
και για τον ποιητή. Αρχίζει η περίοδος
που ο Χικμέτ θα αρχίσει να αισθάνεται
την πολύπλευρη πίεση του καθεστώτος.
Ηδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα
άρθρα του στις εφημερίδες ψευδώνυμο
(Ορχάν Σελίμ). Το 1925, ο Χικμέτ
ξαναπάει στην ΕΣΣΔ και επιστρέφει το
1928. Ενώ βρίσκεται σε δημιουργική
έξαρση και γράφει ασταμάτητα όλα
τα είδη του λόγου, με την ποίηση
να βρίσκεται σε προτεραιότητα, το
καθεστώς αρχίζει να τον κυνηγά. Σχεδόν
μετά από κάθε έκδοση έργου του,
ακολουθεί δίκη. Η καταστολή όμως δεν
μπορεί να σταματήσει την αυξανόμενη
απήχησή του στο λαό. Συλλαμβάνεται
και καταδικάζεται για τα επαναστατικά
του φρονήματα. Μπαίνει στη φυλακή
για 3 μήνες (1928). Συλλαμβάνεται ξανά
το 1931, αλλά στο δικαστήριο, από
κατηγορούμενος, γίνεται κατήγορος κι
αναγκάζονται να τον αθωώσουν. Το 1938
καταδικάζεται σε 40 χρόνια φυλακή.
Οι διανοούμενοι ξεκινούν μεγάλη
εκστρατεία, ζητώντας την αμνηστία του.
Κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
κατακραυγής, το καθεστώς αναγκάζεται
να απελευθερώσει τον ποιητή, ο οποίος
είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, το 1950.

Την ίδια χρονιά, τιμάται με το Διεθνές
Βραβείο Ειρήνης.
Ωστόσο, παρακολουθείται συνεχώς.
Αρχίζει και πάλι να εργάζεται ως
σεναριογράφος, αλλά οι πιέσεις
συνεχίζονται. Το 1951, 49 χρόνων πια,
άρρωστος και σε τρομερά δύσκολη
θέση, φοβούμενος απόπειρα κατά της
ζωής του, αποδέχεται τη συμβουλή
του γνωστού, σύγχρονου, θεατρικού
συγγραφέα και δημοσιογράφου Reﬁk Erduran και αυτοεξορίζεται. Με
ρουμάνικο σκάφος διαπλέει τη Μαύρη
Θάλασσα και περνά στη Ρωσία. Από κει
πηγαίνει στο Βερολίνο, όπου μέσα σε
μια κατάμεστη αίθουσα με πάνω από
500 άτομα, δίνει ένα αγωνιστικό ρεσιτάλ
και καταχειροκροτείται σαν ελεύθερος
πλέον αγωνιστής ποιητής. Ταξιδεύει
σε πολλές χώρες και το 1952 εκλέγεται
μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης. Το 1952 γράφει και το ποίημα
για τον Νίκο Μπελογιάννη: Ο Ανθρωπος
Με Το Γαρίφαλο: Εχω πάνω στο τραπέζι
μου/ τη φωτογραφία του ανθρώπου/
με τ’ άσπρο γαρούφαλο/ που τον
τουφέκισαν/ στο μισοσκόταδο/ πριν
την αυγή/ κάτω απ’ το φως των
προβολέων./ Στο δεξί του χέρι/
κρατά ένα γαρούφαλο/ που ‘ναι σα
μια φούχτα φως/ από την ελληνική
θάλασσα/ τα μάτια του τα τολμηρά/ τα
παιδικά/ κοιτάζουν άδολα/ κάτω απ’ τα
βαριά μαύρα τους φρύδια/ έτσι άδολα/
όπως ανεβαίνει το τραγούδι/ σα δίνουν
τον όρκο τους /οι κομμουνιστές./
Τα δόντια του είναι κάτασπρα/ ο
Μπελογιάννης γελά/ και το γαρούφαλο
στο χέρι του/ είναι σαν το λόγο που
‘πε στους ανθρώπους/ τη μέρα της
λεβεντιάς/ τη μέρα της ντροπής./ Αυτή
η φωτογραφία/ βγήκε στο δικαστήριο/
ύστερ’ απ’ τη θανατική καταδίκη».
Χωρίς να σταματήσει να γράφει, περνά
την υπόλοιπη ζωή του στη Μόσχα. Τα
ξημερώματα της 3ης Ιούνη 1963, η
καρδιά, που χώρεσε όλον τον κόσμο,
έπαψε να χτυπά. Ο ποιητής θα ανακτήσει
την τουρκική υπηκοότητα, που του είχε
αφαιρεθεί το 1951, σχεδόν μισόν αιώνα
μετά το θάνατό του.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Ακούραστος του ονείρου κυνηγός

Ε

ίκοσι χρόνια συμπληρώνονται φέτος
από το τελευταίο του «ταξίδι».
«Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος
την Οδό Ονείρων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι
ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους
δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε
- ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός,
ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα
κι απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα,
πολλά παιδιά, πολλές μητέρες και
πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από
έναν τρυφερό μα κι αβάστακτο ουρανό.
Εδώ σ’ αυτόν τον δρόμο γεννιόνται και
πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών
ίσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους
θα ενωθεί με τ’ ανοιξιάτικο αεράκι του
επιταφίου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα
δεν τους πιάνει ο ύπνος. Κι όταν δεν
ονειρεύονται, τραγουδούν...»
Ο Μάνος Χατζιδάκις, δύο χρόνια
μετά τα «Παιδιά του Πειραιά» και το
πολυσυζητημένο Οσκαρ για το τραγούδι
του στην ταινία του Ζυλ Ντασσέν «Ποτέ
την Κυριακή», γράφει τη μουσική για τη
θεατρική παράσταση - μιούζικαλ «Οδός
Ονείρων» που ανεβαίνει στο θέατρο
Μετροπόλιταν της οδού Πατησίων
στις αρχές του καλοκαιριού του 1962
σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Μία
μουσική - σταθμός στη διαδρομή του
Χατζιδάκι, και μία παράσταση - σταθμός
για τα θεατρικά δρώμενα στην Αθήνα
μιας ταραγμένης εποχής.
Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα
από τη μέρα που ο Μάνος Χατζιδάκις,
ο μελωδός της ψυχής μας, έφευγε για
το στερνό «ταξίδι», έχοντας καταφέρει,
στο δημιουργικό διάβα του να μας
προσφέρει ανείπωτες συγκινήσεις και να
σμιλέψει τον κοινό μας μύθο με μουσικές
και τραγούδια εξαίσια, αληθινά και
ακριβώς γι’ αυτό βαθιά λαϊκά. Εξάλλου,
όπως και ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή
του στο «Ρ» (27/5/90), «η άντληση της
θεματολογίας μου προέρχεται από

μια πηγή που ανήκει σε όλους τους
ανθρώπους. Και πέρα από το συνειδητό
πολλές φορές», τονίζοντας ότι «λαϊκό
είναι ό,τι ασχολείται με τον άνθρωπο
και προέρχεται από τον άνθρωπο».
«Είμαι λαϊκός, αλλά όχι λαϊκίζων», έλεγε,
σημειώνοντας: «Δεν είμαι εναντίον
του λαϊκού, αλλά φανατικά εναντίον
του λαϊκισμού. Το πρώτο συνθέτει την
αλήθεια μας, το άλλο την αυτοκολακεία
και την εκμετάλλευση. Για παράδειγμα:
Η κυβέρνηση ασκεί το λαϊκισμό σαν
πολιτιστική πολιτική για κομματικό
όφελος και ο λαός κολακεύεται, ενδίδει
και υποτάσσεται στο κόμμα που διοικεί.
Να μια σχέση που αντιπαθώ βαθιά και
φυσικά την πολεμώ με όλες μου τις
δυνάμεις».
Πνεύμα ασυμβίβαστο, ο Μάνος
Χατζιδάκις
αντιτάχθηκε
στους
κρατούντες, στην όποια κολακεία και
αναρρίχηση: «Και το επίσημο κράτος με
γιόρτασε για το όσκαρ που πήρα ερήμην
μου και έξω από τα δικά μου σχέδια.
Πάλεψα χρόνια να αφαιρέσω αυτόν τον
“τίτλο τιμής” από την πλάτη μου, μα
αν δεν το κατάφερα αυτό, ο αγώνας με
βοήθησε να ξαναγίνω νέος, ή καλύτερα
να ξαναγίνομαι νέος κάθε φορά που
ο χρόνος μου πετούσε μια επίσημη

υπενθύμιση της παρουσίας μου».
Από την κριτική του πένα δεν ξέφυγαν
ούτε τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι.
«Σαν άρχισα τα “Σχόλια” στο Τρίτο το ‘78,
δεν είχα αποσαφηνίσει μέσα μου ούτε
το ύφος της γραφής τους, ούτε καλάκαλά τους στόχους μου. Γνώριζα βέβαια
πως θα ‘πρεπε να ξεκινήσω απ’ την
πραγματικότητα του τόπου μας, αλλά
όχι με τον τρόπο της “βραδυνής” και
“μεσημβρινής” παραδημοσιογραφίας
-τρόπος και είδος γραφής που
απεχθάνομαι από νέος και περιφρονώ.
Σχόλιο με σχόλιο λοιπόν σχημάτιζα τον
τρόπο, τη γραφή και το επίπεδο μέσα
απ’ το οποίο έβλεπα τον νεοελλαδικό
κόσμο μας και επικοινωνούσα ολοένα
με ένα πλατύτερο κοινό ή καλλίτερα
με ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί
ποτέ, είναι αλήθεια, δεν υπήρξα
κατάλληλος για το πλατύ κοινό. Φυσικά
επικοινωνούσα με όλους, εκτός από
τους παραδημοσιογράφους και τον
αρμόδιο υφυπουργό - ανίκανους,
για μια οποιαδήποτε επικοινωνία.
Αυτοί
όμως
ενοχλήθηκαν
πολύ
σαν συνειδητοποίησαν το γεγονός
ότι
επιτυγχάνετο
επικοινωνία
χωρίς τη συμμετοχή τους, χωρίς τα
δημοσιογραφικά ή τα πολιτικά οφέλη,
έτσι κι η αντίδρασή τους ήταν άμεση
ενορχηστρωμένη
λασπολογία,
“αγανακτισμένοι ακροατές”, μηνύσεις
και ένας υφυπουργός πιεζόμενος
από την Κοινή, κοινότατη Γνώμη. Το
Τρίτο σταμάτησε τη λειτουργία του,
σταμάτησαν και τα “Σχόλια”. Για μιαν
ακόμη φορά η ποιητική συνείδηση
και η έκφρασή της καταδιώχθηκε και
εξαναγκάστηκε στη σιωπή. Η έκδοση
λοιπόν αυτών των “Σχολίων” ήταν
επιβεβλημένη για να μην ξεχνάμε την
αθλιότητα και τις οδυνηρές αλήθειες
του καιρού μας και του τόπου μας».
Ηταν το 1975 όταν διορίζεται διευθυντής
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των ραδιοφωνικών προγραμμάτων
της ΕΡΤ. Κάποια στιγμή παραιτείται.
Ο Καραμανλής, πρωθυπουργός τότε,
τον ξανακαλεί. Αναλαμβάνει, όμως,
μόνο το Τρίτο Πρόγραμμα, για να
τολμήσει το 1977 μια από τις πιο
δημιουργικές και ανατρεπτικές κινήσεις.
Τα προσωπικά του σχόλια ξεσηκώνουν
τους συντηρητικούς κάθε παράταξης, μα
ιδίως τους κυβερνητικούς. Το ίδιο και οι
μουσικές επιλογές του: «Τώρα βάζουμε
τους άλλους», ειρωνεύεται όταν του
επισημαίνουν ότι ο Θάνος Μικρούτσικος
είναι αριστερός. «Τους δικούς μας θα
τους βάλουμε την επόμενη εβδομάδα».
Οι διενέξεις του με τη γενική διεύθυνση
αρχίζουν να τον κουράζουν όταν
συνεχίζονται και επί ΠΑΣΟΚ: «Ο
Αργυράκης σε μια “ημιαποχώρησή
μου” οργανώνει έκθεση εναντίον του
ραδιοφώνου. “Κάνετε έρωτα. Οχι
ραδιόφωνο”. Αλλά ήταν πεπρωμένο,
ώσπου ν’ ανέβει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία,
να κάνω έρωτα και ραδιόφωνο με την ίδια
επιτυχία (...) Μόνο το ΠΑΣΟΚ κατάφερε
ό,τι δεν κατάφερε ο έρωτας. Να φύγω
διά παντός από το ραδιόφωνο». Το
ίδιο επεισοδιακή υπήρξε και η θητεία
του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
και τη Λυρική Σκηνή, καθώς εκείνος
δεν ανέχεται τη γραφειοκρατία και οι
άλλοι τις εκρήξεις του... «Προσπάθησα

να πραγματοποιήσω τις ακριβές
καφενειακές μου ιδέες πότε στην ΕΡΤ
και πότε στο υπουργείο Πολιτισμού. Και
οι δύο όμως τούτοι οργανισμοί, σαθροί
και διαβρωμένοι από τη γέννησή τους,
κατάφεραν να με νικήσουν κατά κράτος»
- έλεγε.
Μπορεί να ειρωνευόταν στρατευμένη
τέχνη, αλλά την ίδια στιγμή μελοποιεί
Γκάτσο, Μπρεχτ, Ρώτα, Καμπανέλλη.
Επίσης, το 1946 γράφει στην «Εργατική
cantata» του, που είχε χαρίσει στον
Μανώλη
Αναγνωστάκη:
...«Του
αντρειωμένου το σπαθί/ Φόβος δεν το
κατέχει/ Εχει δρεπάνι για κραυγή/ κι
ένα Σφυρί για τάμα (...)/ Η γης τραγούδι
αρχίνησεν και δε το σταματάει/ Κι
ο Μάης στήνει το χορό, κάτου με
τους εργάτες/ Κι ας πέφτουν νιοι
λεβεντονιοί /Στον πονεμένο κάμπο/
Καθώς αγριοπερίστερα, με τη Γητειά στο
στόμα/ Το αίμα τους είν’ γαρούφαλλο,/
Είν’ η κραυγή τους κρίνος».
Ομως, πολύ μικρή σημασία έχει αυτό,
καθώς το έργο του ως μεγάλη τέχνη
ανατέμνει τη λειτουργία του ανθρώπου.
Του κινητοποιεί τις ευαισθησίες. Τις
αληθινές του ευαισθησίες. Συμπληρώνει
τον άνθρωπο, τον βοηθά να αισθανθεί,
έστω και για λίγο, προς τα πού πρέπει
να τείνει. Αλλωστε, δάσκαλοί του -όπως
ο ίδιος έλεγε «στάθηκαν ο Σολωμός, ο

Μακρυγιάννης, ο Τσαρούχης, ο Ελύτης,
ο Σεφέρης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Θεόφιλος,
ο Μεγαλέξαντρος, η Αρετούσα κι ο
Τσιτσάνης, όπως και κάθε γνήσια
ελληνική μορφή. Αυτοί με βοήθησαν
να κινηθώ στις ρίζες των ζωντανών
δυνάμεων που συνθέτουν τον ελληνικό
χώρο, από την εποχή του Αισχύλου ως
την εποχή μας».
Κάπου εδώ, θα κλείσουμε έτσι όπως
αρχίσαμε: «Εδώ τελειώνει η μουσική
για την οδό ονείρων. Εδώ τελειώνουν
τα όνειρα. Που μου δανείσατε οι ίδιοι
μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε.
Τώρα είναι αργά. Κι όλοι οι φίλοι μου
έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα
πιστός σ’ αυτόν τον δρόμο θα
ξαγρυπνήσω ως το πρωί για να μαζέψω
τα καινούρια όνειρα που θα γεννήσετε.
Να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω
μια άλλη φορά, πάλι σε μουσική.
Καληνύχτα ...».
Σοφία ΑΔΑΜΙΔΟΥ
(Πηγές: - Συνέντευξη στο Ριζοσπάστη
(27/5/90) - Από την «πύλη» της ιστοσελίδας
του στο διαδίκτυο. www.manoshadjidakis.gr που προσφέρει τη δυνατότητα ενός
γοητευτικού και συνάμα χρήσιμου «ταξιδιού»
στο δημιουργικό του κόσμο, μέσα από την
επαφή με ένα υλικό, ανέκδοτο και μη, κυρίως
από το προσωπικό του αρχείο.)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Κ: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Μαμάη για τις φωτογραφίες.)
Ο Αλκαίος έγραψε κάποτε:
«Όρνιθες τίνες οίδ’ ωκαάνω γας απεί περάτων
Ήλθον πανέλοπες ποικιλόδεροι τανυσίπτεροι»

(«Ποια είναι τα πουλιά που ήλθαν απ’ τον ωκεανό,
Κι απ’ τα πέρατα της γης
Οι πάπιες, οι κοκκινωπές
Με τους πολύχρωμους λαιμούς και τα μακριά φτερά;»)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Ο

Τσαλαπετεινός είναι ένα από τα
πιο όμορφα πουλιά της ελληνικής
υπαίθρου, το οποίο εμφανίζεται από
το δεύτερο δεκαήμερο του Μάρτη και
αναχωρεί προς νότο τα τέλη Σεπτεμβρίου
αρχές Οκτωβρίου. Μετά τα χελιδόνια
είναι το πουλί που συνδέεται με τον
ερχομό της Άνοιξης. O Τσαλαπετεινός
γνωστός και με τα κοινά ονόματα ως
αγριοκόρακας, εποπάς, κουκοπετεινός,
κουτσουλιανός,
πουπούξιος
(στην
κυπριακή διάλεκτο) είναι το μοναδικό
στο είδος της οικογένειας εποπίδες.
Πρόκειται για ζωηρόχρωμο πουλί,
το οποίο είναι διαδεδομένο σχεδόν
σε όλη την Ευρώπη, στις θερμές
περιοχές της Ασίας και στην Αφρική.
Έχει χαρακτηριστική κραυγή, που ο
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ήχος της μοιάζει σαν «ουπ-ουπ» από
την οποία πήρε το όνομα του στη
διεθνή βιβλιογραφία. Τσαλαπετεινός
ονομάσθηκε από το λοφίο του, το οποίο
κινεί όταν θέλει• το ανασηκώνει σε
περίπτωση που ενοχληθεί ή όταν φτάνει
στη φωλιά του. Περνά το μεγαλύτερο
μέρος της ημέρας αναζητώντας την
τροφή του, η οποία αποτελείται από
σκουλήκια και έντομα. Φωλιάζει σε
κουφάλες δένδρων, ανοίγματα τοίχων,
κοιλότητες βράχων ή μέσα σε σωρούς
από πέτρες.
Ο τσαλαπετεινός εμφανίζεται και στην
ελληνική μυθολογία: Όπως λέγεται ο
Τηρέας ήταν σύζυγος της Πρόκνης αλλά
όταν συνόδευσε την αδερφή της συζύγου
του, τη Φιλομήλα, από την Αθήνα για

μια επίσκεψη, την ερωτεύτηκε σφόδρα.
Όταν βρέθηκε μόνος με τη Φιλομήλα
της εξομολογήθηκε το πάθος του, αλλά

καθώς αυτή τον απέρριψε, τη βίασε
και για να εξασφαλίσει τη σιωπή της,
της έκοψε τη γλώσσα και τη φυλάκισε,
λέγοντας στη σύζυγό του ότι η αδερφή
της πέθανε. Η Φιλομήλα κατάφερε
να στείλει μήνυμα στην αδερφή της,
και οι δυο αδελφές συνωμότησαν να
τον εκδικηθούν. Η Πρόκνη σκότωσε το
γιο του Τηρέα και τάισε τον άντρα της
με το κρέας του γιου του μια βραδιά
Διονυσιακών γλεντιών. Και μετά
αποκάλυψε τι είχε κάνει. Ο έξαλλος
πατέρας επιτέθηκε και στις δυο γυναίκες
με φονικές διαθέσεις, αλλά ο Θεός του
Οίνου επενέβη, δίνοντας λύση στην
κατάσταση μετατρέποντας και τους τρεις
σε πουλιά. Στη Φιλομήλα επέστρεψε
τη φωνή της, μετατρέποντάς την σε
αηδόνι, ενώ στην Πρόκνη επέτρεψε
να πετάει ελεύθερη ως χελιδόνι. Ο
Τηρέας, ο σύζυγος που απατήθηκε και ο
βιαστής, μετατράπηκε στο λίγο φαιδρό
τσαλαπετεινό.

Κατά Αριστοφάνη («Όρνιθες»)
Δύο Αθηναίοι φίλοι, ο πονηρός
Πεισθέταιρος και ο αγαθός Ευελπίδης
επιθυμούν να βρουν το πουλί
Τσαλαπετεινό (που άλλοτε ήταν
άνθρωπος, ο βασιλιάς Τηρέας) για να το
ρωτήσουν σε ποιά πόλη μπορεί κανείς
να ζήσει ήσυχα, πλούσια και ειρηνικά.
Στην εισαγωγή του έργου λοιπόν
εμφανίζονται οι δύο φίλοι να πετούν
μέσα από το δάσος ο ένας πάνω σε μια
κουρούνα και ο άλλος σε μια καλιακούδα
δηλώνοντας ότι μεταναστεύουν επειδή
βαρέθηκαν τη δικομανία των Αθηναίων.
Όταν πια βρίσκουν τον Τσαλαπετεινό,
εκείνος τους απογοητεύει καθώς δεν
έχει να προτείνει καμία πόλη που να
τους αρέσει. Τότε όμως ο Πεισθέταιρος
συλλαμβάνει την ιδέα να ιδρύσουν
μαζί με τον Τσαλαπετεινό-Τηρέα την
πόλη των πουλιών στους αιθέρες,
στο μεσοδιάστημα δηλαδή μεταξύ

του κόσμου των ανθρώπων και του
κόσμου των θεών. Ο Τσαλαπετεινός
πείθεται και καλεί τα πουλιά για να
τους ανακοινώσουν μαζί το σχέδιο του
Πεισθαίτερου.
Στην Αίγυπτο: Το θεωρούν ιερό πουλί
διότι πιστεύουν ότι είναι στοργικός
απέναντι στους γέρους γονείς του. Μία
άλλη παράδοση τον θέλει να ήταν κάποτε
κατοικίδιος, πολύ περήφανος και να τον
λένε «αγριοκόκορα». Καμάρωνε σε κότες
και παπιά για την όμορφη μύτη του.
Την πρόσεχε να μην τη λερώνει και την
κρατούσε ψηλά. Τη θεωρούσε σπουδαίο
όπλο. Σε έναν περίπατο όμως, μαζί με τις
κότες και τις πάπιες, τους επιτέθηκε μια
αλεπού. Ήταν ο πρώτος που το έβαλε στα
πόδια. Η αλεπού έφαγε όλες τις κότες
και τις πάπιες και ο Τσαλαπετεινός έγινε
αγριοπούλι αφού από την ντροπή του δεν
ξαναγύρισε στο κοτέτσι.

Μελισσοφάγος (Merops apiaster)

Ο

Μελισσοφάγος είναι από τα πιο
πολύχρωμα πουλιά με μήκος
σώματος 28 εκ. και φύλα
όμοια. Έχει ράχη πυρόξανθη, πράσινα
πρωτεύοντα
φτερά
και
ουρά,
καστανοκόκκινο φτέρωμα στο πάνω
μέρος του κεφαλιού, κίτρινο λάρυγγα,
γαλαζοπράσινο στήθος και
κοιλιά. Κατάλληλο για τη σύλληψη
εντόμων είναι το μεγάλο και ελαφρά
κυρτό προς τα κάτω ράμφος, ενώ τα
μακριά και προεξέχοντα κεντρικά φτερά
της ουράς βοηθούν στους ελιγμούς κατά
την πτήση. Ο Μελισσοφάγος προτιμά
περιοχές με θάμνους και λίγα δέντρα,
ξέφωτα μέσα στο δάσος, καθώς και
περιοχές κοντά σε λίμνες και ποτάμια.
Οι μελισσοφάγοι φωλιάζουν σε χαλαρές

αποικίες.
Οι Μελισσοφάγοι συνήθως παρατηρούνται
σε ανοικτές αγροτικές εκτάσεις κοντά
σε ρέματα και ποτάμια όπου βρίσκουν
ευκολότερα θέσεις φωλεοποίησης.
Τρέφονται αποκλειστικά με έντομα που
τα πιάνουν πετώντας και όπως φαίνεται

από το όνομά τους τρώνε συχνά μέλισσες
και άλλα υμενόπτερα. Το κεντρί συνήθως
το αφαιρούν τρίβοντας το έντομο στο
χώμα, ενώ πολλές φορές το καταπίνουν
και μερικές φορές τσιμπιούνται από τα
έντομα που τρώνε.
Είναι επίσης κοινό είδος κατά τη
μετανάστευση και πολλές φορές
μπορούμε
να
ακούσουμε
τους
μελισσοφάγους με τη χαρακτηριστική
φωνή τους («πρρουτ») όταν πετούν
από πάνω μας, σε τέτοιο ύψος όμως
που να είναι αδύνατον να τους δούμε.
Οι μελισσοφάγοι έρχονται στη χώρα
μας από τα μέσα Απριλίου έως και τα
μέσα Μαΐου και φεύγουν από τα
μέσα Σεπτέμβρη έως και τα μέσα
Οκτωβρίου.

Ποταµοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Σ

τον
ελλαδικό
χώρο
ο
Ποταμοσφυριχτής απαντάται και
με τις ονομασίες Ποταμοχαραδριός ή
Σφυριχτής.
Είναι ένα από τα μικρότερα παρυδάτια
πουλιά με μέγεθος 14-15 εκατοστά. Το
πάνω μέρος του φτερώματος έχει γκρίζοκαστανό χρωματισμό, ενώ το στήθος και
η κοιλιά είναι λευκά. Λευκός είναι και ο
λαιμός, ο οποίος όμως περιβάλλεται από
μαύρο κολάρο. Στο κεφάλι υπάρχει μία
μαύρη ζώνη στην περιοχή του μετώπου
και έχει κοντό μαύρο ράμφος. Είναι
διαβατικό είδος. Εμφανίζεται σε μικρούς
σχετικά αριθμούς την άνοιξη και μετά
από λίγες μέρες συνεχίζει την πορεία
του για τους τόπους αναπαραγωγής

(Ευρώπη και Ασία). Παρατηρείται στα
υγρολίβαδα των λιμνών και στις κοίτες
των ρεμάτων. Η Ελλάδα είναι ενδιάμεσος
μεταναστευτικός σταθμός για το είδος
αυτό. Τρέφεται με έντομα και υδρόβια
ασπόνδυλα. Ο ποταμοσφυριχτής είναι,
σχεδόν αποκλειστικά, σαρκοβόρο πτηνό,
με τη διατροφή του να αποτελείται
κυρίως από έντομα όπως σκαθάρια,
μύγες (κυρίως προνύμφες και νύμφες),
μυρμήγκια, κοριούς, προνύμφες από
λιβελούλες, γρύλους και προνύμφες
λεπιδοπτέρων, καθώς και αράχνες,
γαρίδες του γλυκού νερού και άλλα
μικρά καρκινοειδή, μύδια, σκώληκες και
σαλιγκάρια.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΑΡΧΕΙΟ
“ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ”
Χαρίλαου Φλωράκη 6 (πρώην Πυθίας)
Χαλάνδρι - 152 32
τηλ. 2106851129, fax 2106899566
e-mail: ekxf@mail.otenet.gr, www.ekxf.gr
Χαλάνδρυ, 10/7/2014
Προς τη Συντακτική Επιτροπή
Του Περιοδικού «Καλημέρα»
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας

Α

ξιότιμες κυρίες
Με μεγάλη χαρά λάβαμε το
ταχυδρομικό σας δέμα, με τα τεύχη του
περιοδικού σας (τ. 1-6/2013 και 1-3/2014)
καθώς και με την τσέχική και ελληνική
έκδοση του βιβλίου “Ο Ελληνισμός της
Τσεχίας” για το οποίο και ευχαριστούμε
διπλά την Τασούλα Ζησάκη – Healey.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή
συνέχεια στη δύσκολη αλλά εξίσου
σημαντική εκδοτική σας προσπάθεια.
Mε εκτίμηση
Νίκος Παπαγεωργάκης

ΥΓ: Ανέφερα αναλυτικά το τι λάβαμε επειδή
το δέμα σας δυστυχώς, το παραλάβαμε
από
τα
Ελληνικά
Ταχυδρομεία
μισοκατεστραμμένο και δεν ξέρουμε αν
περιείχε και κάτι άλλο. Τις ευχαριστίες μου
και για το τελευταίο τεύχος του περιοδικού
σας, που μου εστάλη προσωπικώς στο
σπίτι μου. Ν.Π.

Το φωτογραφικό υλικό είναι από την ιστοσελίδα του Επιμορφωτικού Κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ «Χαρίλαος Φλωράκης» - www.ekxf.gr

Από τον καθηγητή Ίβαν Ντορόφσκι, Μπρνο, για το βιβλίο

ŘECKÝ POLITICKÝ EXIL A NÁRODNOSTNÍ MENŠINA V ČESKÝCH ZEMÍCH (Praha 2013)
μετάφραση στα τσέχικα του βιβλίου «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας» της Τασούλας Ζησάκη-Healey

CENNÁ PRÁCE O ŘECKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ U NÁS

O

dětech a dospělých, kteří v době
občanské války v Řecku (19461949) i po jejím neslavném konci byli
evakuovány, uprchli, nuceně opus…li
svou zemi, odešli do exilu, vyšlo v posledním dvace…le‡, kdy se přestalo mlčet
o jednom z velmi důležitých období
řeckých a evropských dějin, řecky, česky
i v jiných jazycích několik knih. Zmiňme
zde především česky psané práce I. Dorovského Makedonci žijí mezi námi (1998)
a Makedonci žijí mezi námi II (2008),
dále rozsáhlou a značně dokumentárně
doloženou monograﬁi Řeč# uprchlíci:
kronika řeckého lidu v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku 1948-1989 (2005)
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autorů A. Botu a M. Konečného, sborník K.
Králové a Tsivose Vyschly nám slzy… Řeč#
uprchlíci v Československu (2012), několik
nesporně hodnotných a užitečných prací,
psaných řecky a anglicky, jejichž autorkou je Tassula Zissaki(ová), autorka
také této recenzované monograﬁe. K
nim nyní autorka připojila český překlad
(z řeč…ny) své dokumentární monograﬁe ŘECKÝ POLITICKÝ EXIL A NÁRODNOSTNÍ MENŠINA V ČESKÝCH ZEMÍCH
(Praha 2013). Vypráví příběh poli'ckých
exulantů a jejich dě#, kteří žili v České
socialis'cké republice v letech 1948 až
1975, kdy se v pak v následujících letech
vrá…lo do Řecka. Jednalo se o asi 12.000

dospělých a téměř 4000 dě#. Dodejme
hned, že asi polovinu z nich tvořili dě… a
dospělí makedonské národnos….
Hned v úvodu musím poznamenat,
že je to práce, která se od všech uvedených knih liší. Autorka to…ž jako
málokterý z uvedených autorů pochopila duch doby a logiku času. Její práce
je zvláštní také svou dokumentárnos‡.
A na rozdíl od všech dosavadních autorů
důsledně a jako první užívá označení
exil, exulant a nikoli emigrant nebo uprchlík. Autorka nechává čtyři desítky
respondentů – poli…ckých exulantů a jejich potomků - vyprávět o svém osudu,
o klíčových momentech života v Řecku,
o své mnohdy složité, trnité cestě „do
neznámého světa“, o svém pobytu v

novém prostředí, i o své lásce k vlas" a
stesku po ní, o životě svých nejbližších
příbuzných. Tato vyprávění prostých
lidí z chudých rolnických rodin, mezi
nimiž jsou také ženy, analyzuje, komentuje, zasazuje do širších historických,
dobových souvislos$ zasvěceně, věcně,
výs"žně a přesvědčivě. Pouze někdy
některé otázky, o nichž se ještě zmíním,
zevšeobecňuje i tam, kde to nelze
dostatečně doložit. Jsou to lidé, kteří snili
o prostých věcech – naučit se číst, žít v
míru, žít důstojně. Jedná se převážně o
obyvatele hor severního Řecka - píše
autorka v předmluvě o svých respondentech.
Někdy se v literární teorii tvrdí, že vzpomínky jsou největší literární ﬁkcí.
Sama autorka je si dobře vědoma, že osobní vzpomínky jsou výrazně subjek"vní.
A lidská paměť není neomylná. Autorka
proto z nich čerpá jen nejdůležitější informace a přistupuje k nim v širším
kontextu. Většina vyprávění, na která
Tassula Zissaki(ová) odkazuje, z nichž
cituje a která komentuje, byla poprvé uveřejněná v časopise Kalimera,
orgánu řecké národnostní menšiny u
nás, který vychází řecky v Praze a jemuž
T. Zissaki(ová) šéfuje. Velkou přednos$
knihy je, že publikuje poprvé a v úplnos", bez úprav, česky archivní materiál
lidí, kteří ak"vně působili při usídlení,
výchově a vzdělávání dě$ z Řecka u nás
i v některých dalších tehdejších lidově
demokra"ckých zemích. Dokonce mnohé
z nich nebyly dosud publikovány nikde
ani v řeckém originále. Vyprávění, k nimž
autorka přistupuje kri"cky, hodno$ podle toho, nakolik odpovídají skutečnos".
Je si dobře vědoma, že je nesnadné
ověřit si to, o čem vypráví. S jistotou
však můžeme respondentům uvěřit jejich vyprávění o bombardování, určitě
si dobře pamatují obraz mrtvého rodiče,
krutost uniformovaných osob, které
udělaly z našeho domu kůlničku na dříví,
boles!vé puchýře na nohou po hodinách
pochodu v horách zapadaných sněhem
apod. Sama T. Zissaki(ová) píše, že údiv
vyvolává často používaný výraz: pamatuji si každé slovo, jako by se to stalo teď.
Při jejich pročítání si povšimneme, že
vyprávění se vzájemně velmi podobají,
mají podobné, ba téměř stejné schéma,
a proto také podobný obsah. To patrně
proto, že v rozhovorech, které byly s nimi
vedené, jim byly kladeny podobné otázky a responden" odpovídali na podobné,
ne-li stejné otázky. Nejprve popsali svůj
život v rodné vsi, pak popsali kalvárii
příchodu do Československa nebo také
do dalších východoevropských zemí,
život v nové (druhé) vlas" apod. Co

ovšem již při prvním čtení silně zaujme,
je bezprostřednost vyprávění, subjek"vnost, bohatství fakt, dokumentárnost,
sdílnost, upřímnost, často barvitost a
citové zauje$ vypravěče, které silně dojímá. V některých z nich je však zřejmá
jistá tendence, snad strach, především v
národnostní problema"ce. Aby nenarazili a nedostali se do rozporu s dosavadní
řeckou oﬁciální poli"kou, někde uvádějí
současnou Makedonii jako Srbsko. A
také podle našeho názoru nesprávně
zevšeobecňují údajně téměř nepřátelský
vztah mezi řeckými a makedonskými
dětmi v některých domovech. Vyprávění
je jinak klidné, snad upřímné, vypravěči
nic nedrama"zují a nepřikrašlují. A
ovšem také autorčino soucítění s respondenty je klidné, zasvěcené, výs"žné,
trefné a silné.
Recenzovaná práce je v porovnání téměř
se všemi dosud česky vydanými pracemi o této tema"ce výjimečná také $m,
že poprvé pojednává o národnostní
problema"ce v Řecku a otevřeně píše o
rozporech (ideových a jiných) v Komunis"cké straně Řecka. A to je její nesporný
přínos. Konkrétněji, že se otevřeně
dotýká otázky Makedonců, podle řecké
terminologie Slavomakedonců (takové
označení se v Řecku používalo a dodnes
používá údajně proto, aby nedošlo snad k
omylu, že na území tzv. egejské Makedonie žijí také příslušníci řecké národnos"),
kteří pocházejí většinou právě ze severního Řecka a byli součás$ řeckého poli"ckého exilu. V porovnání s počty v ostatních východoevropských zemích bylo
v Československu více příslušníků (dě$
a dospělých) makedonské národnos"
než v ostatních zemích. I v dokumentech G. Nutsose, které T. Zissaki(sová)
uveřejňuje poprvé, se uvádí, že dě!
mluvící slovansky, tedy Slavomakedonci,
tvořily zhruba polovinu všech dě", které
přijely do Československa z válečných zón
v Řecku (s. 115).
Tassula Zissaki(sová) v knize sice
upřímně, ale poněkud opatrně a jakoby
s ostychem píše: Slavomakedonský a
makedonský problém poli!ckého exilu
je tématem, které zaměstnává jak historiky, tak poli!ky v Řecku. Zaměstnává
také Asociaci repatriovaných poli!ckých
exulantů Řecka a společně s KSŘ jsou to
jediné dvě organizace, které se zabývají
touto problema!kou v současném Řecku.
Hlavním prak!ckým problémem je
uznání národnos! tzv. Slavomakedonců
(nebo tzv. slavofonních Řeků), jež jim
byla odňata poté, co byli nuceni odejít
z vlas! – z Řecka (str. 115). Je tu ovšem
určitá nepřesnost v užívání národnost
a státní příslušnost. Makedoncům bylo

odňato po roce 1948 státní občanství
(státní příslušnost), nikoli národnost. Tu
jim dosavadní vládní poli"ka dosud neuznává. Ještě dnes existují v Řecku kruhy
(obvykle nacionalis!cké), píše autorka,
které obecně popírají existenci národnostních menšin v Řecku a konkrétně
existenci slavomakedonské (slavofonní)
menšiny (s. 125). A uveďme, že bohužel
ještě dnes "síce Makedonců, nemohou
získat zpět státní příslušnost, které byli
zbaveni po roce 1948. Jako občané bez
státní příslušnos" nemohou ovšem získat
zpět rodinný majetek v Řecku. Přesto
však převážná většina Makedonců, např.
makedonských členů Společnos" přátel
jižních Slovanů považuje Řecko za svou
rodnou zemi, za svou vlast.
Autorčin výklad o národnostní problema"ce budí dojem, že nejednou tancuje na vejcích. Usuzuji tak mj. z toho,
že píše o makedonš"ně jako o makedonském dialektu. Podle ní snaha o zachování a rozvíjení mateřského jazyka a
pěstování národnos" u makedonských
dě$ v exilu bylo nesprávné a vytvořilo
mnoho problémů v průběhu celého pobytu poli!ckých exulantů v Československu
(s. 117). Ještě dnes prý existuje Obec
jižních Slovanů, která nemá žádný vztah
s Řeckou obcí v České republice…Ano, v
Česku působí občanské sdružení, které se
nazývá Společnost přátel jižních Slovanů.
Má dlouhou tradici. Jeho kořeny sahají
do let meziválečného Československa.
Nebudu se zde o tom více šířit. Pouze
dodám, že členy Společnos" jsou (a mohou být) příslušníci bulharské, charvátské, makedonské a srbské národnos",
kteří trvale žijí u nás. A nejvíce přirozeně
příslušníci české a slovenské národnos",
kteří milují jižní Slovany, jejich literaturu,
kulturu i přírodu. Pravdu má však autorka v tom, že makedonská sdružení v
Česku nekomunikují s Řeckou obcí. Nikoli
pouze vinou Makedonců.
Několik vyprávění příslušníků vlašského
původu vedlo autorku k tomu, že tzv.
řecké Vlachy a Makedonce klade do stejné roviny. Píše o nich jako o příslušnících
národnostních skupin. To ovšem podle
našeho názoru dost dobře nelze. Je to
označení matoucí, nepřesné, utvořené
na základě anglického na"onal group.
Makedonci jsou v Řecku národnostní
menšina, která žila a ještě částečně dosud žije kompaktně na určitém území
severního Řecka (egejské Makedonie).
Napro" tomu Vlaši jsou v Řecku (zejména v Thesálii a v Epiru), ale také v dnešní
Makedonské republice, etnickou skupinou, která žije dispersně na různých
místech řeckého území. Proto např.
nebyli nikdy na rozdíl od Makedonců
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předmětem jednání nejvyšších stranických orgánů. Sama autorka píše, že jsou
to Řekové vlašského původu.
Rozpory ve stranických řadách se týkaly
(a mnohdy dodnes týkají) mj. poli$ky
orgánů komunis$cké strany v makedonské národnostní otázce, vztahu ke
vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy
do Československa v roce 1968, vstupu Řecka do evropských struktur,
pádu socialis$ckého systému a jeho
následků aj. To jsou dvě nejdůležitější,
nejbolavější a nejvíce tabuizovaná témata řeckého poválečného exilu nejen v Československu, nýbrž ve všech
tehdejších
lidově
demokra$ckých
zemích a v Sovětském svazu. A jsou to témata, která současný řecký poli$cký exil
u nás, kde se dnes hlásí k řecké národnos$ asi 2600 osob, ještě dnes rozdělují
a vedou k tomu, že je značně rozštěpen.
Stručně shrnuji: kniha Tassuly
Zissaki(sové) je velmi aktuální. Je vysoce
dokumentární, snaží se být maximálně
objek$vní, je kri$cká a polemická.
Rozhojňuje dosavadní česky (ostatně
také řecky, protože je překladem z
řeč$ny) psané odborné práce o dané
problema$ce a vůbec o ne tak vzdáleném
období řeckých dějin (i česko-řeckých
styků). Práci bohužel velmi poškozuje a
značně znehodnocuje nekvalitní překlad.
Rád bych se proto nejprve stručně zmínil
o překladu a překládání obecněji, neboť
špatný překlad může i výborný text
značně znehodno$t. Poté bych ukázal na
četné frapantní překladatelské nedostatky. Translatologie (překladatelství)
je obor, který se studuje na několika
českých vysokých školách. Bez získání
aspoň základních poznatků z oboru může
i výborný znalec jazyků, z nichž a do nichž
překládá, tzv. pohořet a dostat za nedobrý překlad „skřipec“, který uděluje Obec
překladatelů. Především překladatel by
měl mít výbornou znalost pravopisu jazyka, do něhož překládá. A mít pravidla
vždy pohotově po ruce. Dále musí mít
dostatečné obecné i konkrétní poznatky
z dějin, literatury, kultury a zeměpisu
jak země, do jejíhož jazyka překládá,
tak také země, z jejíhož jazyka překládá.
V případě překládání z řeč$ny by měl
překladatel mít dostatečné poznatky jak
z literatury a kultury starověku, tak také
z byzantského a novověkého historického a kulturního vývoje.
Jak ukazuje Poznámka překladatelky,
která se týká přepisu vlastních
jmen, právě přepis vlastních jmen a
zeměpisných názvů i názvů obecně, byl
(a bohužel zůstal) pro překladatelku
největším oříškem. Patrně má v tom
zmatek. Dosud sice neexistuje jednotný
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názor na přepis řeckých jmen do češ$ny,
ale překladatelka vnesla zmatek v tom,
že označuje (nikoli ovšem důsledně a
zcela zmatečně) délky, libovolně píše za
řeckou dvojhlásku ou buď u (ů!, Vovůsa,
Verdikůsia), nebo ponechává ou (Noutsos, dokonce Moumulos). Nebere v
úvahu princip transliterace. Zmatek má
překladatelka při tvoření nepřímých
pádů jmen, příjmení a zeměpisných
názvů. Některá skloňuje podle úzu
pro starověkou řeč$nu, jiná podle
současných pravidel, např.
Georgiose/Georgia,Papadopoulos/
Sidiropulos, Fortůnas/správně Fortunas nebo Fortounas, Karatzu/Karatzou, Volos/Volou, spr. Volosu a mnoho
dalších. Za nejhrůznější považují přepis
Papakonstantýnou,
Grigoriádysem,
Triandafylídys, Fostyrýdys apod. a
fone$cký přepis zeměpisných jmen obcí,
okresů a krajů (prefektur, viz např. s. 22
aj.) Nelze si ovšem počínat libovolně.
Nejlepší a nejsrozumitelnější je podle
našeho názoru přepis, který umožňuje
zpětnou rekonstrukci do řeč'ny. U
uvedených a jim podobných případů by
zpětná rekonstrukce nebyla možná nebo
by byla značně ob5žná.
Nevím, proč vidí překladatelka problém v tom, zda vlastní jména překládat,
či nikoliv. Jména (ať vlastní, zeměpisná
atd.) se zkrátka nepřekládají. Tím,
že překladatelka zeměpisná jména
přepisuje zcela fone$cky, způsobila
nesmírný zmatek. Jednak 5m, že se nelze
dobrat jejich podoby v řeč$ně, jednak
5m, že zavedla přízvuk (zcela chao$cky,
jednou ano, podruhé nikoliv!), který
se česky čte zpravidla jako délka (např.
Kyaný,…..). Je zcela nepochopitelné, nesprávné, nečeské, že mnohá toponyma
neuvádí v nepřímých pádech, ponechává
je tzv. v neúplné podobě, jiná přepisuje
snad podle pravidel pro an$ckou řeč$nu.
Nevidím důvod, proč např. ponechala
Bulkes nesklonné (Hlas Bulkes) a nepsala
Hlas Bulkesu (obdobně jako Hlas svobodného Řecka), do Bulkesu, bez Bulkesu,
do Tulkesu, v Belesu atd., přesunuta do
Bački Maglić (správně Bačkého Magliće),
proč důsledně píše u Gramma, do Gramma, nesklonné nechala pochodovali do
Kokkinochora, Evros (někde nesklonné,
např. narodila se v Kyaný v Evros), do
Evru, když se česky běžně v odborné
literatuře správně užívá
Grammos,
Grommosu, Evros, Evrosu atd. Podobných příkladů bych mohl uvést desítky,
ba stovky. Četné příklady ukazují na
překladatelčinu nedostatečnou znalost zeměpisu a reálií Řecka, Balkánu a
novějších obecných dějin. Jinak by nepsala např. v Nestorii, spr. v Nestoriu, do

Korytsy, spr. do Korči aj.
Kdyby si překladatelka uvedené názvy vyhledala v různých lexikonech,
nepsala by nesprávně UNRA místo
správného UNRRA, žádná Kominforma
neexistovala, bylo Informbyro komunis$ckých a dělnických stran, někdy se
nesprávně v literatuře užívá Kominform.
Tsaruchia (z nepochopitelných důvodů
píše tsarůchia) jsou obyčejné opánky.
Mohl bych uvést mnohé další příklady.
Nedodržuje transkripci, např. nepíše gg,
gk jako ng (Aggelos, místo správného
Angelos), nedůsledně píše mp=b (na
začátku slova), mb (uvnitř slova), např.
Tris Kampi, místo Kambi, Tumba aj.),
Kalabaka, spr. Kalambaka aj. Pohoří Vitsi
píše zřejmě tak, jak se jí zachtělo: jednou Vitsi, jindy Vitsy. Název města píše
jednou jako Monestery (odvedli dě%
do Monastery), jindy Monaster (odešla
z Monasteru) a zase jinde Monastera.
Je sice pravda, že do konce 19. stol. se
oﬁciálně užívalo také řeckého názvu Monas$ri pro dnešní město Bitola, ovšem
dnes je to oﬁciálně pouze Bitola.
Dos$ frekventované jméno Georgios
(Giorgos) jednou skloňuje správně podle českých pravidel Georgiose, jindy
podle úzu pro ohýbání, které pla5 pro
an$cké období (Georgia, Georgiovi).
Podobně Markos, ale s Markem, Ilias,
ale Iliovi apod. Překladatelka určitě zná,
ale nedodržela česká pravidla, že se cizí
ženská příjmení důsledně přechylují.
Píše je různě. Obdobně nemá zřejmě
jasno při psaní počátečních velkých
písmen (např. Česká Republika, slavomakedonec, řecká obec aj.). Podle
našeho názoru překladatelka chybně
užívá (nepochybně pod vlivem označení
v řeč$ně Tsechia) názvu Čechy pro pojmenování celé České republiky, jak zní její
oﬁciální název. Vedle toho se však může
užívat (a stále častěji užívá) označení
Česko. O nedostatečných znalostech interpunkce se nebudu zmiňovat. Zkrátka:
překlad trpí mnoha řeckými vazbami,
kalky, pravopisnými a věcnými chybami:
Prespské- Prespanské jezero, BogradecPogradec, Lešane-Lešany, SilcheřoviceŠilheřovice, Hodja-Hodža. Proč překládá
názvy nakladatelství a $skovin?
10. 9. 2014 Otaslavice
Ivan Dorovský

Ήρθε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι, θα έρθει και ο χειμώνας…
Φωτογραφίες από τη φύση της Ελλάδας του

Θεοδόση Μαμάη (Θεσσαλονίκη)

Το Καφέ-Κοκτέιλ- Μπαρ

«DA CAPO»

στο κέντρο της Πράγας

