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Έφυγε κι αυτό το καλοκαίρι. Ήρθε το φθινόπωρο και μ’ αυτό ξεκινήσαμε 
και πάλι την καθημερινή μας ρουτίνα.  Καλή δύναμη σε όλους και όλες και 
στους μαθητές και μαθήτριες!
Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε για τη συμμετοχή της Εκκλησίας, μητροπολίτες 
και κληρικοί στο ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, φέτος γιορτάζουμε 
τα 74 χρόνια από την ίδρυση του στις 27 Σεπτεμβρίου 1941) και τον αγώνα 
τους για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας από τους κατακτητές. 
Κάναμε κι ένα αφιέρωμα στους συμπατριώτες μας πολιτικούς πρόσφυγες 
στην Τασκένδη διότι ξέρουμε ότι είχατε και έχετε ακόμη συγγενείς σ’ αυτή 
τη μακρινή πόλη του Ουζμπεκιστάν. Οι πιο μεγάλοι από μας θα θυμούνται 
το καλλιτεχνικό συγκρότημα «Μπουζούκι» της Τασκένδης διότι το 1972 
είχε παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ στην Οστράβα. Εξάλλου, κάποιοι από 
σας είχατε επισκεφθεί τους συγγενείς σας στην Τασκένδη στη διάρκεια της 
πολιτικής προσφυγιάς μας. Θα διαβάσετε, επίσης, για μία παρέα Ελληνίδων 
της Πράγας που μαζεύονται σε φιλικά σπίτια και δημιουργούν το δικό τους 
ελληνικό περιβάλλον γεμάτο με αναμνήσεις από τα χαρούμενα παιδικά 
χρόνια τους στην Τσεχοσλοβακία. 
Στη στήλη «Βιβλιοπαρουσίαση» σας παρουσιάζουμε ένα από τα πολλά 
βιβλία του Γιώργου Φαρσακίδη και μερικά από τα εικαστικά έργα του. 

Ευχαριστούμε:
Τον Νικήτα Χονδρούδη από την Αθήνα για τη συνδρομή των 30 ευρών 
στο περιοδικό μας «με χίλια ευχαριστώ που μου το στέλνετε και μου κρατάει 
συντροφιά». 
Τον Θεόδωρο Παράσχο από την Αθήνα για τη συνδρομή των 30 ευρών 
στο περιοδικό μας «στη μνήμη του πατέρα μου, των συγχωριανών μου και 
τους Έλληνες πεσόντες στο ΔΣΕ. Συγχαρητήρια για το υπέροχο περιοδικό 
σας!»

Επίσης ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλου, μέλος του 
καλλιτεχνικού συγκροτήματος «Μπουζούκι», από τη Θεσσαλονίκη, 
ο οποίος συνέβαλε στην αφιέρωση μας με αρχειακό υλικό και δύο 
σπάνιες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε και την Άννα Κεφαλέλη από τη 
Θεσσαλονίκη για το υλικό και τα βιβλία του Γιώργου Φαρσακίδη που μας 
έστειλε. 

Καλή ανάγνωση!
Τασούλα
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74 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ 

(1941-2015) 
ΟΙ ΕΑΜΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

Στα χρόνια της κατοχής μια 
σημαντική μερίδα ιεραρχών 

εντάχθηκε ή συνεργάστηκε με τις 
αντιστασιακές οργανώσεις της 
Αριστεράς. (Στη φωτογραφία ο 
μητροπολίτης Ιωακείμ Κοζάνης, ο 
μητροπολίτης Ηλείας Αντώνιος και ο 

Παππά-Στάθης Κτενάς)
Το 1942 εντάσσεται στο ΕΑΜ ο 
μητροπολίτης της Κοζάνης 
Ιωακείμ. Ιεράρχης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, καταδικασμένος σε 
θάνατο από τις τουρκικές αρχές, 
κατέφυγε στην Ελλάδα το 1923 
και εξελέγη μητροπολίτης Κοζάνης. 
Ο Ιωακείμ που διώχθηκε από τις 
δικτατορίες του Πάγκαλου και 
του Μεταξά πρωτοστάτησε στις 
διαβουλεύσεις για τη σύνταξη 
«Πρωτοκόλλου Τιμής» μεταξύ 
του ΕΑΜ και 40 αξιωματικών του 
τακτικού στρατού που υπεγράφη 
μέσα στη μητρόπολη Κοζάνης. 
Όταν η δράση του έγινε γνωστή 
στους κατακτητές και κινδύνευε να 
συλληφθεί πέρασε στις ελεγχόμενες 
από το ΕΑΜ περιοχές. Πήρε μέρος στο 
Εθνικό Συμβούλιο των Κορυσχάδων 
τον Μάιο του 1944 και συνέβαλε στη 
συγκρότηση της ΠΕΕΑ.
Εκρηκτικός χαρακτήρας ο Ιωακείμ, 
τον οποίο πολλοί αποκαλούσαν ο 
«κόκκινος δεσπότης», ξεπερνούσε 

συχνά στις ομιλίες του «από τ’ 
αριστερά» ακόμη και τις θέσεις των 
εκπροσώπων του ΚΚΕ.
Τον Ιούλιου του 1943 στην 
Καστανιά Καλαμπάκας έγινε η 
Α’ Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψη 
Ανταρτών του ΕΛΑΣ, στην οποία 

πήραν μέρος και εκπρόσωποι της 
βρετανικής στρατιωτικής αποστολής 
και των Γιουγκοσλάβων και Αλβανών 
ανταρτών. Ο Χάγκεν Φλάισερ 
αναφέρει ότι ο μητροπολίτης Κοζάνης 
εκφώνησε ένα «εμπρηστικό λόγο», 
με τον οποίο «υποστηρίζει τη 
συγχώνευση του κομμουνισμού και 
του χριστιανισμού, ενώ είναι ο μόνος 
που εξαίρει ρητά το ΚΚΕ ως βάση του 
ΕΑΜ». Και προσθέτει ότι «ο Τζήμας 
(σ.σ.: στέλεχος του ΚΚΕ, «πολιτικός» 
του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ) 
αμήχανος εναντιώνεται δημόσια στις 
απόψεις αυτές και αργότερα εξηγεί 
στον Μάυερς (σ.σ.: αρχηγός της 
βρετανικής στρατιωτικής αποστολής) 
ότι ο δεσπότης επεδίωκε με τον 
τρόπο αυτό να προβάλει τον εαυτό 
του». Μαρτυρίες για τον εκρηκτικό 
χαρακτήρα και τις «σκληρές» θέσεις 
του Ιωακείμ υπάρχουν και από 
στελέχη της Αριστεράς. 
Ο δικηγόρος Γιώργος Καφταντζής, 
στέλεχος της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης 
γράφει για την Α’ Παμμακεδονική 

Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ που 
έγινε στο Καταφύγι Πιερίων στις 
20-21 Οκτωβρίου 1943: «Το 
Συνέδριο χαιρέτισαν και πολλοί 
προσκαλεσμένοι ΕΑΜίτες, πρώτος 
ο μητροπολίτης Ιωακείμ, που αφού 
χαρακτήρισε τον αγώνα του λαού 
ενάντια στις δυνάμεις του σκότους 
«αγγελικόν», πρόσθεσε: «Οι λόρδοι 
του Λονδίνου και οι χρηματιστές της 
Γουόλ Στριτ άπλωσαν το χέρι τους 
και έσφιξαν το ροζιασμένο χέρι του 
Στάλιν. Και εμείς οι ψωριαραίοι δεν το 
δίνουμε. Δεν είμαι κομμουνιστής. Μα 
θεωρώ τιμή μου να συνεργάζομαι με 
κομμουνιστές. Στη Μόσχα μπορεί να 
μην έχει πολλά καμπαναριά, δεν έχει 
όμως και κόκκινα φανάρια» (…) Όπως 
βλέπουμε ο Ιωακείμ χαρακτηρίζει 
την ΕΠΟΝ κομμουνιστική. Ήταν 
εξτρεμιστής στους λόγους του και γι’ 
αυτό πολλές φορές όταν μιλούσε στα 
συνέδρια αναγκάζονταν οι πρόεδροι 
να τον τραβούν με τρόπο από το 
ράσο.
Ο Απόστολος Στρογγύλης, στέλεχος 
τότε του ΕΑΜ Καρδίτσας, περιγράφει 
μια συζήτηση που είχαν στελέχη της 
περιοχής με τον Άρη Βελουχιώτη και 
τον μητροπολίτη Ιωακείμ για την 
απελευθέρωση της πόλης τον Μάρτιο 
του 1943, την εγκατάσταση Λαϊκής 
Επιτροπής που ανέλαβε τη διοίκηση 
της «πρώτης ελεύθερης πόλης στην 
Ευρώπη» και την απόφαση της 
ηγεσίας της Αριστεράς ν’ αποσυρθεί η 
επιτροπή και να παραδοθεί η εξουσία 
στης παλιές αρχές.

«… Λέει ο Άρης απευθυνόμενος στον 
Γιάννη Κοσπεντάρη (σ.σ.: πρόεδρος 
της Λαϊκής Επιτροπής):
- Κύριε πρόεδρε, δεν τα 
καταφέρατε καλά που πήγατε και 
παραιτηθήκατε στον εισαγγελέα. 
Άλλοι κυνηγούν την εξουσία κι 
εσείς, που σας την έδωσε ο λαός, την 
γυρίσατε στον εισαγγελέα;
Ο Ιωακείμ, που τώρα πληροφορούνταν 
τα γεγονότα, λέει:
- Αμαρτία κάνατε τέκνα μου…
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Το 1943 εντάχθηκε στο ΕΑΜ και ο 
μητροπολίτης Ηλείας Αντώνιος. 
Πήρε κι αυτός μέρος στο Εθνικό 
Συμβούλιο των Κορυσχάδων και 
η Πελοποννησιακή Επιτροπή του 
ΕΑΜ τον ανακήρυξε αρχηγό της 
«εκτιμώντας τις αφοσιωμένες 
υπηρεσίες προς την πατρίδα, 
την αγάπη προς το λαό και τον 
σεβασμό του προς τα κυριαρχικά του 
δικαιώματα». Ο ίδιος ο Αντώνιος σ’ 
ένα κείμενό του για την ένταξή του 
στις αντιστασιακές οργανώσεις της 
Αριστεράς αναφέρει:
«Ο ηρωικός, ο θρυλικό μας αντάρτικος 
στρατός, κατόρθωσε να αυτοεξελιχθεί, 
να οργανωθεί, να πολεμήσει, να 
θριαμβεύσει, να δημιουργήσει 
θρύλους, να εμπνεύσει την ποίηση 
και να παρουσιάσει στο τέλος την 
πατρίδα μας ελεύθερη και τιμημένη 
στο πλευρό των μεγάλων συμμάχων 
μας. Δεν ενεδύθη από τον εχθρόν, 
δεν οπλίσθη από τον εχθρόν, δεν 
συνειργάσθη με τον εχθρόν εναντίον 

της πατρίδος και των συμμάχων 
μας, όπως έπραξαν τα Τάγματα της 
Ασφαλείας, τα οποία αφού επί ένα 
έτος ολόκληρον συνειργάσθησαν με 
τον εχθρόν εναντίον του λαού και 
των συμμάχων, ενεθυμήθησαν την 
τελευταίαν στιγμή, οπότε επεβάλλετο 
να παραδοθούν ως οπισθοφυλακή 
του εχθρού στον ηρωικό ΕΛΑΣ, 
ότι ήσαν Έλληνες και ήρχισαν να 
ψάλλουν του αητού τον γυιό». 
Στο ΕΑΜ οργανώθηκε και ο 
μητροπολίτης Χίου Ιωακείμ. 

Κληρικό του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου έδρασε στη δεκαετία 
1910-1920 στην υπόδουλη και 
σπαρασσόμενη Μακεδονία εναντίον 
των Βουλγάρων κομιτατζήδων και 
του νεοτουρκικού κομιτάτου, το 
οποίο τον καταδίκασε σε θάνατο. Το 
1920 μετά την πτώση του Ελευθερίου 
Βενιζέλου υποχρεώθηκε να καταφύγει 
στην Κωνσταντινούπολη κοντά 
στον Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη. 
Όμως, μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή εγκατέλειψε την Πόλη. 
Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής ο 
Ιωακείμ οργάνωσε δίκτυο διαφυγής 
Βρετανών στρατιωτικών και ήρθε σε 
επαφή με παράγοντες του νησιού 
για τη δημιουργία αντιστασιακού 
κινήματος.
Το ΕΑΜ βοήθησε και ο μητροπολίτης 
Σάμου Ειρηναίος. Βρισκόταν σε 
συνεχή επαφή με το Αρχηγείο του 
ΕΛΑΣ στο νησί και έστελνε τρόφιμα 
και άλλα είδη στους αντάρτες. Μετά 
την συνθηκολόγηση της Ιταλίας όταν 
η Σάμος ελευθερώθηκε, για σύντομο 
χρονικό διάστημα έγινε πρόεδρος 
της Επιτροπής Απελευθέρωσης του 
νησιού. 
Φιλική προς το ΕΑΜ ήταν και η 
στάση που τήρησε ο μητροπολίτης 
Χαλκίδος Γρηγόριος. Λόγω 
αυτής ακριβώς της στάσης του ο 
αρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας 
στο νησί, υποστράτηγος Χ. 
Παπαθανασόπουλος και οι Γερμανοί 
τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει 
τη Χαλκίδα και να καταφύγει στην 
Αθήνα. Επέστρεψε στην έδρα του 

λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση 
της Χαλκίδας μαζί με αγγλικό τμήμα, 
που αφόπλισε τους τσολιάδες των 
Ταγμάτων Ασφαλείας και τους 
φυλάκισε. 
Στο Βόλο ο μητροπολίτης 
Δημητριάδος Ιωακείμ έδωσε τη 
συγκατάθεσή του για την οργάνωση 
όλων των κληρικών των ενοριών 
του Βόλου και της Νέας Ιωνίας στο 
ΕΑΜ. Μάλιστα γι’ αυτό τον σκοπό 
έθεσε στη διάθεση του ΕΑΜικού 
υπευθύνου για τον κλήρο, δικηγόρου 
Αρίσταρχου Ψιάρη, την γραμματεία 
της Μητρόπολης. 
Ακόμη, με τις οργανώσεις του ΕΑΜ 
συνεργάστηκαν οι μητροπολίτες 
Αττικής Ιάκωβος, Δριυνουπόλεως 
Δημήτριος, Μηθύμνης Διονύσιος 
και Ελασσόνος Καλλίνικος, ο οποίος 
υποχρεώθηκε να καταφύγει στην 
Αθήνα. (Στη φωτογραφία από δεξιά 
Παπαχολεύας και ο ιερομόναχος 
Ανυπόμονος)
(…) Τις τελευταίες ημέρες της Κατοχής 
το ΕΑΜ επηρέαζε 3.000 κατώτερους 
κληρικούς και αυτό το πέτυχε 
χάρις σ’ ένα πλατύ πρόγραμμα 
από το οποίο απουσίαζε κάθε ίχνος 
αντικληρισμού σε συνδυασμό με μια 
ευέλικτη πολιτική, κύριο στοιχείο 
της οποίας ήταν η μη αμφισβήτηση 
του εσωτερικού εκκλησιαστικού 
καθεστώτος. (από το βιβλίο «Η 
Εκκλησία από την Κατοχή στον 
Εμφύλιο», Γιώργος Ν. Καραγιάννης, 
2001, εκδ. Προσκήνιο) 
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Εθνικό Συμβούλιο Κορυσχάδων: 
Έναρξη των εργασιών, 
Ορκωμοσία και ενός λεπτού 
σιγή για τους πεσόντες για 
τη Λευτεριά, Ανεξαρτησία, 
Λαοκρατία της Πατρίδας

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας Οκτώβρη 1944
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ταξίδι

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ...

Κοί� ξε ! νω $%  κα( $) ωμα 
% υς αδελφούς μ1  2 υ γέρασαν
σε μια νύχ� . 
Μ1  εί; ν < ς δεν $% χά$> καν > ν ; ρακμή.
Δεν $% χά$> καν ένα A Bος 
μέσα σε C Bαγος αD  βάσανα. 
ΓιαG  μέσα $> ν 2 λιH ία
είχαν %  κρεβάI  > ς ξεJ οιαK L ,
γιαG  μέσα $%  φως %  N ωινό 
έ$P ρναν >  φQ ρά και > ν αγωνία. 
‘Oσοι δεν έχουν κρεβάI  να κοιμηQ ύν 
ξαγρυT ούν και $% χάζον� ι.
‘Oσοι δεν έχουν ψωμί 
έχουν όνειρα. 
‘Oσοι δεν έχουν φωI ά να ζε$� Q ύν έχουν ελW δες.
Όσοι δεν έχουν ελW δες και $% χασμούς 
P Y ίνουν αD  έκπληξη 
γιατ’ είναι \ ληρό %  κακό 2 υ σε βρί\ ει

αN οε% ίμα$%  
και δυο φορές \ ληρός είναι ο ] να% ς 
2 υ δεν βρί\ ει ανG $�  ̂
ο ερχομός % υ.
(Κρί  ̀ ν ΑY νασό2 υλος)

Οι μαχητές και οι μαχήτριες του ΔΣΕ

Στη Σοβιετική Ένωση έφθασαν 11.997 μαχητές και μαχήτριες του ηρωικού ΔΣΕ, από τους οποίους 8.571 άνδρες, 3.401 
γυναίκες και 25 παιδιά. Αργότερα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε με την ένωση των οικογενειών που πραγματοποιήθηκε 
στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, με τον ερχομό, δηλαδή πολλών συζύγων, κυρίως γυναικών και παιδιών 
από τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Με τη βιολογική αύξηση – παιδιά, εγγόνια, που γεννήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, 
η Παροικία έφθασε να έχει 21.000 περίπου μέλη, μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά από μικτούς γάμους. 
Σχετικά με τις γραμματικές γνώσεις αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Ανώτατη μόρφωση        78 άτομα (0,659%)
Ανώτερη Τεχνική-Μέση     819 άτομα (6,840%)
Δημοτικό Σχολείο     9.356 άτομα (78,143%)
Αγράμματοι       1.719 άτομα (14,358%)
Σύνολο      11.972 (100%)    

Η κοινωνική σύνθεση:
Αγρότες              90%
Εργάτες             5%
Διανοούμενοι    5%

Πάνω από 90% των μαχητών του 
ΔΣΕ προέρχονταν από τα χωριά. 
Αυτή ήταν η αριθμητική δύναμη και 

η σύνθεση της Ελληνικής Παροικίας 
της Τασκέντης από την αρχή της 
δημιουργίας της (τέλη του 1949) ως 

το 1974, που, κάπως μαζικά, άρχισε 
ο επαναπατρισμός με το γκρέμισμα 
της νεοφασιστικής δικτατορίας. 

… Οι κύριες δυνάμεις του ΔΣΕ, τέλη 
Αυγούστου του 1949, στην περιοχή 
Ηπείρου (περιφέρεια Κόνιτσας), 
πέρασαν τα αλβανικά σύνορα και 
σταμάτησε ο ένοπλος αγώνας. Ύστερα 
από δίμηνη και πλέον ανάπαυση 

στο Ελβασάν και το Μπουρέλι, οι 
δυνάμεις αυτές επιβιβάστηκαν στο 
Δυρράχιο σε σοβιετικά εμπορικά 
σκάφη, κατάλληλα διαρρυθμισμένα 
με ξυλεία, με κατεύθυνση της 
ΕΣΣΔ. Μεγάλο και αποφασιστικό 

εγχείρημα! Έγινε ο γύρος της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή, το 
πέρασμα από το Ιόνιο στο Αιγαίο 
και μπήκαν στη «γραμμή πλεύσης», 
που ακολούθησαν οι Αργοναύτες 
με τη μυθική «Αργώ», με κατάληξη 

Το μεγάλο ταξίδι
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τις ακτές της ΕΣΣΔ της Γεωργίας 
(Κολχίδας). Στο Πότι, γεωργιανό 
λιμάνι, αποβιβάστηκαν στη Μεγάλη 

Γη των Σοβιέτ για να συνεχισθεί το 
ταξίδι, μέσω Κασπίας, στην Κεντρική 
Ασία. (Τα στοιχεία είναι από το 

βιβλίο «Η ζωή μας στην πολιτική 
προσφυγιά», Αθήνα 2002, εκδ. 
ΠΕΕΠΠ) 

Εμείς, οι μαχητές του ΔΣΕ στη μακρινή Τασκένδη....
της Μαίρης ΖΙΩΓΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Κ: Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο του Ανδρέα Παπαδόπουλου. Στις φωτογραφίες είναι οι μαχητές 
και μαχήτριες του ΔΣΕ αμέσως μετά το μεγάλο ταξίδι τους όταν έφτασαν στην Τασκένδη, τον Οκτώβρη 1949. 
Ευχαριστούμε τον Ανδρέα για τις φωτογραφίες αυτές και για την άδεια του να δημοσιευτούν στο περιοδικό μας.)

Καθώς ξεφύλλιζα το προσωπικό 
μου ημερολόγιο του ΔΣΕ, άθελα 

στάθηκα κάπως συγκινημένη στη 
μέρα της 29ης Αυγούστου 1949, 
Ύψωμα ‘Μπάτρα’, το μέρος απ’ όπου 
πέρασε η κυρίως δύναμη του ΔΣΕ τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, αφήνοντας 
πίσω τα πάτρια χώματα, ποτισμένα 
με το αίμα των καλύτερων παιδιών 
και τα προσφιλή οικεία πρόσωπα 
να καταδυναστεύονται.
Στις 2 Σεπτέμβρη με αυτοκίνητα 
φτάσαμε στο Μπουρέλι Αλβανίας 
και καταυλιστήκαμε σε στρατώνες, 
κάποτε ιταλικές. Εκεί παραμείναμε 
μέχρι τις 23 Οκτώβρη, όπου το 
βράδυ εκείνο επιβιβαστήκαμε σε 
αυτοκίνητα με προορισμό το λιμάνι 
Δυρραχίου. Εκεί επιβιβαστήκαμε σε 
μεγάλο σοβιετικό πλοίο «Ερυχώνα» 
με κατεύθυνση τα Δαρδανέλια. 
Κίνδυνοι πολλοί να γίνουμε 
αντιληπτοί. Διασχίσαμε το Αιγαίο, 
περάσαμε τα Δαρδανέλια, την 
Προποντίδα, μπήκαμε στη Μαύρη 
Θάλασσα και όταν πια ήμασταν 
στα χωρικά ύδατα της Σοβιετικής 
Ένωσης (ΣΕ), μας ανακοινώθηκε ότι 
ο προορισμός μας είναι η χώρα του 

Μεγάλου Οκτώβρη. 
Στις 31 Οκτώβρη φτάσαμε στο 
πρώτο λιμάνι της Σοβιετικής 
Ένωσης, στο Πότι, την επομένη με 
τραίνο φτάσαμε στο Μπακού. Με 
πλοία διαπλεύσαμε την Κασπία 
και βγήκαμε στο Κρασνοβίτσκ και 
ύστερα από μια μεγάλη και κοπιώδη 
διαδρομή με τραίνο φτάσαμε στην 
Τασκένδη. 
Διασχίζοντας τη στέπα με το τραίνο 
που μας πάει στην πρωτεύουσα 
του Ουζμπεκιστάν βλέπαμε 
ανθρώπους διαφόρων εθνοτήτων 
απ’ όπου περνούσαμε. Στο μυαλό 
μου ερχότανε μια σειρά αναμνήσεις 
ιστορικές γι’ αυτή τη μακρινή γη, 
για τον Ταμερλάνο και τον Μέγα 
Αλέξανδρο, που έφτασε σε τούτη 
δω τη γη, που φτάναμε και εμείς, 
άγνωστο για πόσο θα ήταν η 
παραμονή μας. (Στη φωτογραφία 
μαχήτριες του ΔΣΕ στην Τασκένδη, 
1949)
Φτάνοντας στην Τασκένδη είδαμε 
έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο 
αισιόδοξο, χαρούμενο και γεμάτο 
παλμό δημιουργίας. Έναν λαό, που 
αποτίναξε το ζυγό της φεουδαρχίας, 
απόχτησε με τον αγώνα του τη 
γη του και τα μέσα παραγωγής, 
έγινε νοικοκύρης στον τόπο του. 
Είδαμε έναν κόσμο να εργάζεται 
αδερφωμένος να χτίζει μια κοινωνία, 
χωρίς εκμετάλλευση και εθνικές 
διακρίσεις. Είδαμε ανθρώπους κάθε 
ηλικίας και φυλής να διαβάζουν, 
όπου στέκονταν περιμένοντας το 
τραμ, το τρόλεϊ, στα πάρκα. Μια 
θέα ενός καλόκαρδου, ευγενικού 
λαού, χωρίς άγχος και υποκρισία, 
πρόθυμος να εξυπηρετήσει. Αυτή 
εικόνα ήταν αντανάκλαση της 
αντικειμενικής πραγματικότητας, 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 
Η Τασκένδη, η πόλη που έμελλε 
να μας φιλοξενήσει στα χρόνια 
της σοβιετικής εξουσίας, υπήρξε 

σύμβολο φιλίας και πολιτιστικό, 
πνευματικό κέντρο της Κεντρικής 
Σοβιετικής Ασίας. Μια πόλη με 
όμορφες πλατείες, πάρκα, αλέες, 
χώροι γεμάτοι από δέντρα και 
λουλούδια. Μια πόλη, που στα 
χρόνια του σοσιαλισμού έγινε 
βιομηχανικό κέντρο κατασκευής 
γεωργικών μηχανημάτων, 
αεροπλάνων και ηλεκτρικών ειδών 
και με αναπτυγμένη υφαντουργία. 
Η σοβιετική εξουσία έκανε το παν 
για να εκπολιτίσει το λαό του 
Ουζμπεκιστάν, που βγήκε απ’ το 
φεουδαρχισμό και τη σκλαβιά του 
τσαρισμού. Έκανε υποχρεωτική 
τη μέση εκπαίδευση. Η γυναίκα 
Ουζμπέκα χειραφετήθηκε, πέταξε 
το φερετζέ και καθιέρωσε τη 
μονογαμία και τη διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας. 
Με πρόταση του Λένιν ιδρύθηκε 
Πανεπιστήμιο (Τασγκού) με 14 
σχολές, 107 έδρες και 16.000 
φοιτητές, που στις αίθουσές του 
σπούδαζαν πολλές εθνότητες 
και μεταξύ αυτών και Έλληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες. Υπήρχε και 
Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Ιατρικής, 
Παιδαγωγικής, Ινστιτούτο Ρουσικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας κ.ά. 
Στα χρόνια της σοβιετικής εξουσίας 
δημιουργήθηκαν μια σειρά από 
Μουσεία με πλήθος τεκμήρια της 
ζωής του ουζμπέκικου λαού, θέατρα 
όπως τα «Γκόρκι», «Μουκιμί», 
«Χαμζά», η Όπερα «Αλισέρ Ναβοΐ, 
τσίρκο και κουκλοθέατρο για 
τα παιδιά. Μέσα σ’ αυτά έτυχε 
πολλές φορές να μπούνε και να 
παρακολουθήσουν τις παραστάσεις 
πολιτικοί πρόσφυγες, που στην 
πλειοψηφία τους δρασκέλισαν για 
πρώτη φορά το κατώφλι τους.
Υπήρχαν μεγάλα, σύγχρονα 
γήπεδα, όπου αθλούνταν η νεολαία 
και οι αθλητές χάριζαν ευχάριστες 
στιγμές στους φιλάθλους, το 
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αντίθετο απ’ ότι γίνεται εδώ στις 
μέρες μας, που ο αθλητισμός 
κατάντησε πηγή θησαυρίσματος 
και τόπος κανιβαλισμού.
Στα πρόσωπα των ανθρώπων 
έβλεπες τη χαρά, την ξενοιασιά, 
τη σιγουριά, αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση, νέους χαρούμενους 
με όνειρα για το μέλλον τους.
Σε αυτήν τη Δημοκρατία, στην 
Τασκένδη, το Τσιρτσίκ και στη 
Μόσχα βρήκαμε εμείς και τα 
παιδιά μας, κυνηγημένοι από τους 
υποτακτικούς των Τσόρτσιλ και 
Τρούμαν, στοργή και φροντίδα. 
Ζούσαμε όμως πάντα με το νου 
και την καρδιά στην πατρίδα. 
Σύνθημά μας ήταν: «Μόρφωση, 
επαγγελματική κατάρτιση, αγάπη 
προς το λαό και την πατρίδα», ενώ το 
αντίθετο γινόταν στην Ελλάδα από 
τους κυβερνώντες: καλλιεργούνταν 
το μίσος και ο αντικομμουνισμός, 
διατηρούσαν το πνεύμα της 
μισαλλοδοξίας απέναντί μας, που 
το μεγαλύτερο «αμάρτημα» ήταν η 
αγάπη μας προς την πατρίδα.
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Πολλή 
μελάνη χύθηκε για το λεγόμενο 
«παιδομάζωμα» που συχνά-πυκνά 
ακούμε να λέγεται και στις μέρες 
μας. Είμαι μια μάνα και εγώ που 
έστειλα την 2.5χρονή κορούλα μου 
Ηλέκτρα στη ΛΔ Τσεχοσλοβακίας, για 
να γλιτώσει, όπως και άλλα παιδιά, 
από τη λαίλαπα της μισαλλοδοξίας. 
Και όχι μόνο δε χάθηκε, αλλά 
μεγάλωσε μακριά από τον τρόμο, 
σπούδασε Ιατρική στη Σοβιετική 
Ένωση και σήμερα προσφέρει τις 
υπηρεσίες της στον παιδόκοσμο. 
Αντίθετα, παιδομάζωμα ήταν αυτό 
της καταραμένης Φρειδερίκης, 
που πουλούσαν τα παιδιά των 
αγωνιστών, πλουτίζοντας και 
ικανοποιώντας τα κτηνώδη ένστικτά 
τους. 
Από την τραγωδία 1946-1949 
ηττημένη βγήκε η πατρίδα. Και 
είναι αυτοί που στάθηκαν πάντα, 
όπως και σήμερα, ο κακός δαίμονας 
της Ελλάδας: οι ξένοι και οι ντόπιοι 
υποτακτικοί τους...
Με τον ερχομό μας στην Τασκένδη 
αρχίσαμε να δουλεύουμε στα 
εργοστάσια. Άνοιγε μια νέα σελίδα 
για μας στη ζωή μας. Υπήρξαν 
δυσκολίες προσαρμογής μας – 
αλλαγή κλίματος, συνήθειες, 

γλώσσα. Ήμασταν παιδιά της 
αγροτιάς. Ξωμάχοι της γης, 
της στάνης και του σπιτιού και 
καλούμασταν τώρα να γίνουμε 
βιομηχανικοί εργάτες. Για τους 
πρώην παρτιζάνους στη βιομηχανία 
ήταν μια πρόκληση. Κι όμως, τα 
καταφέραμε καλά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ξεπεράσαμε τους 

ντόπιους. 
Τα καταφέραμε και στη μόρφωση. 
Με τις φιλότιμες προσπάθειές μας 
κα την αμέριστη ηθική και πρακτική 
βοήθεια των Σοβιετικών καθηγητών, 
δημιουργήθηκε ένα δυναμικό 
υψηλής τεχνικής ειδίκευσης και 
επιστημονικής κατάρτισης από 
τους πρώην μαχητές του ΔΣΕ και 
τα παιδιά μας, που γύρισαν στην 
πατρίδα διπλωματούχοι Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών, 
πτυχιούχοι Επαγγελματικών 
Σχολών, ειδικευμένοι εργάτες. 
Αρκετοί αναδείχτηκαν διδάκτορες 
της επιστήμης τους και δόκτορες, 
καθηγητές Πανεπιστημίων 
και Ινστιτούτων με αξιόλογο 
έργο και εργασίες με θέματα, 
βασικά, ελληνικά. Αναδείχτηκαν 
καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, γλύπτες, 
ζωγράφοι, ηθοποιοί, με άριστη 
επίδοση.
Και δεν ήταν μόνο η ειδίκευση 
και η μόρφωση που αποκτήσαμε, 
αλλά ανέβηκε και το βιοτικό μας 
επίπεδο. Αρχίσαμε τη ζωή μας από 
το τίποτα, ένα νοικοκυριό απ’ το 
βελόνι. Υπήρχαν δυσκολίες ακόμα 

και στον ίδιο το λαό που μας 
φιλοξενούσε, γιατί μόλις είχε βγει 
απ’ τη δοκιμασία του πολέμου. 
Μέσα όμως σε λίγα χρόνια είχαν 
επουλωθεί οι πληγές. Η γενική 
άνοδος της Σοβιετικής Ένωσης είχε 
την επίδραση και στη δική μας ζωή. 
Ταχτοποιηθήκαμε σε καινούριες 
κατοικίες και δουλειές έχοντας ήδη 

ειδικευτεί. Τα λεφτά μας, για τα 
μέτρα της σοσιαλιστικής χώρας, 
φτάνανε, γιατί η διατροφή, το 
ντύσιμο δε στοίχιζαν πολλά, και όλα 
τα άλλα ήταν πάμφθηνα. Το νοίκι 
του σπιτιού (εφιάλτης του Έλληνα 
εργαζόμενου, εδώ σήμερα στην 
Ελλάδα) υπήρξε ένα μικρό μέρος 
του μηνιάτικου. Η θέρμανση, το 
ηλεκτρικό, πετρογκάζ (αέριο), νερό 
κρύο και ζεστό, τηλέφωνο και όμως 
απίστευτα φτηνά. Η συγκοινωνία 
– καλύτερη από εδώ- πάμφθηνη. Η 
παιδεία, που για τη σοσιαλιστική 
κοινωνία σήμαινε ιστορική μνήμη, 
εθνική συνείδηση, διαμόρφωση 
της ποιότητας του ανθρώπου, 
ποιότητα πνευματική, ανθρώπους 
εκπαιδευμένους τεχνολογικά, 
επιστημονικά, ήταν μέλημα του 
κράτους – ήταν δωρεάν. 
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
απολύτως δωρεάν.
Η εκπολιτιστική, καλλιτεχνική 
μόρφωση ήταν ευθύνη του κράτους, 
γι’ αυτό και ο κινηματογράφος, το 
θέατρο ήταν προσιτά τα εισιτήριά 
τους, ώστε όλοι να μπορούν να 
πάνε.
Όσο για τους απόμαχους της 

ΔΣΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
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δουλειάς ήταν για το σοβιετικό 
κράτος πραγματικά τιμημένα 
γηρατειά – σύνταξη στα 60 
άνδρες και στα 55 γυναίκες, στις 
δε πολύτεκνες μητέρες τιμητική 
διάκριση και βοήθεια.
Η Τασκένδη, πόλη πολλών 
εθνοτήτων, πόλη αναπτυγμένη 
πολύπλευρα, και ήταν ταιριαστή η 
ονομασία, που της είχαν δώσει επί 
σοβιετικής εξουσίας, «Αστέρι της 
Ανατολής». Όμως σήμερα, με την 
ανατροπή του πρώην καθεστώτος δεν 
μπορεί να μιλάει κανείς για «Αστέρι 
της Ανατολής». Σήμερα, ο λαός 
αυτός έχει περιπέσει σε τυραννία 
από τους ντόπιους και ξένους 
άρπαγες, που εμείς οι πολιτικοί 
πρόσφυγες νιώθουμε θλίψη για την 
τραγωδία που βιώνουν οι λαοί της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι λαοί 
που ζήσανε 73 χρόνια ξέγνοιαστη 
ζωή. Τα προνόμια του σοσιαλισμού 
τα απολαμβάναμε και εμείς οι 
Έλληνες χωρίς καμιά εξαίρεση. 
Η ζωή μας κυλούσε αρμονικά. 
Όμως, δεν πάψαμε ούτε στιγμή να 
αισθανόμαστε αξεχώριστο τμήμα του 
λαού μας. Ζούσαμε, σκεφτόμασταν 
και  ενεργούσαμε στην ξενιτιά ως 
Έλληνες πατριώτες, δε νιώθαμε 
σαν «απόδημοι Έλληνες» - γιατί δε 
βρεθήκαμε εκεί με τη θέλησή μας. 
Ήμασταν άνθρωποι ενός ρωμαλέου 
πατριωτικού κινήματος. Στάθηκαν 
όρθιες οι ψυχές μας, ευαίσθητοι 
στα όσα διαδραματίζονταν στην 
πατρίδα μας. Ανταποκριθήκαμε 
στα μηνύματα και τις εκκλήσεις 
των δημοκρατικών δυνάμεων 
και προσφέραμε ηθική και υλική 
βοήθεια. 
Το να μείνουμε Έλληνες εμείς και 
τα παιδιά μας, αποφασιστικός 
παράγοντας υπήρξε η πατριωτική 
δουλειά του ΚΚΕ.
Ήταν ένα επίτευγμα και αυτό 
μπορεί να αξιολογηθεί σωστά, μόνο 
όταν δούμε πως ο άλλος, ο απόδημος 
Ελληνισμός, αβοήθητος από την 
ελληνική πολιτεία, αφομοιώνεται 
από το ξένο περιβάλλον, αποβάλλει 
την ελληνικότητά του, χάνεται για 
το έθνος. 
Πέρασαν από τότε 49 χρόνια που 
βρεθήκαμε στη Σοβιετική Ένωση 
και 24 από τη μεταπολίτευση. 
Οι περισσότεροι επιστρέψαμε 
στην πατρίδα. Νιώθουμε από 

την αναλγησία των κυβερνήσεων 
σαν ξένοι στην ίδια πατρίδα μας, 
βλέπουμε να εξαιρούμαστε από 
ευεργετήματα, να τιμωρούμαστε, 
γιατί είχαμε την ευαισθησία να 
αντισταθούμε στους κατακτητές 
και στους Αγγλοαμερικάνους 
νεοκατακτητές, ενώ σε καμιά 
χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει 
μια τέτοια άδικη και απάνθρωπη 
συμπεριφορά. 
Δυστυχώς, οι διακρίσεις 
συνεχίζονται παρά την ψήφιση του 
νόμου για την «Άρση των συνεπειών 
του Εμφυλίου» από την κυβέρνηση 
του Τζαννετάκη.
Θέλησα να αφήσω να τρέξει ο 
λογισμός μου στα χρόνια εκείνα 
της παραμονής των συναγωνιστών/
στριών μου στη χώρα των Σοβιέτ 
και των άλλων Λαϊκών Δημοκρατιών 
και με όσες δυνάμεις μάς έχουν 
μείνει, συσπειρωμένοι γύρω από 
το ηρωικό ΚΚΕ και την ΠΕΑΕΑ-
ΔΣΕ, να σταθούμε μπροστάρηδες 
στον αγώνα ενάντια στην «νέα 
τάξη πραγμάτων», για να φωτίσει 
ξανά το αστέρι του Βορρά, για να 
μη ζήσουμε άλλα πέτρινα χρόνια 
και να στείλουμε ένα: Σαλάμ 
αλέικουμ Τασκένδη μας/πόλη 
της ωριμότητάς μας/πόλη-
καταφύγιο/της ξενιτιάς μας. 
(Αναδημοσίευση από το Αρχείο 
ΚΜΙΕΑ, περιοδικό Εθνική Αντίσταση, 
τεύχος 163, 2014, σελίδες 61-63)

Τα παιδιά του ΔΣΕ

Αφήγηση του Γιάννη 
Καλδερεμίδη
 
Μέσα Ιουνίου του 1949. Σ’ ένα 
πλάτωμα του δρόμου, στο έμπα της 
Σαμαρίνας, γίνεται μία συγκέντρωση 
μονάδων της 1ης Μεραρχίας του 
ΔΣΕ. Σκοπός της σύναξης ήταν να 
συγκεντρωθεί μία φάλαγγα από 
γυναικόπαιδα και τραυματίες και 
να προωθηθεί προς το Γράμμο. 
Οργανώνεται αυτή και διορίζονται 
εμπροσθοφυλακή, πλαγιοφυλακή, 
οπισθοφυλακή από διάφορες 
μονάδες. Οι «μικροαντάρτες» 
διορίζονται συνοδοί τραυματιών 
και γυναικών με μικρά παιδιά. 
Μεταξύ των συνοδών γνώρισα 
τον Χειρίδη Χαράλαμπο, τη Σοφία 
Αναστασιάδου κι άλλους, που τώρα 

δε θυμάμαι τα ονόματά τους.
Οι συνοδευόμενοι ήταν 120 έως 
130 άτομα: γυναίκες, παιδιά και 
τραυματίες ιππεύοντες. Με το 
σούρουπο η φάλαγγα ξεκινά την 
πορεία προς το Γράμμο. Ολονύχτια 
πορεία. Τα χαράματα βρεθήκαμε 
στη θέση Οξιά του Γράμμου. Μετά 
από πολύ καιρό φάγαμε της 
προκοπής και ξεκουραστήκαμε. 
Στην πρωινή αναφορά, είδα για 
πρώτη φορά το διοικητή της 
1ης Μεραρχίας του ΔΣΕ, τον 
Χαρίλαο Φλωράκη, που με άλλους 
αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ο 
Επιτελάρχης Αλέκος Παπαγεωργίου, 
επιλέγανε τους νεότερους από τους 
αφιχθέντες και συγκροτούσαν μία 
άλλη ομάδα-μονάδα, συντάσσοντάς 
τους σε χωριστή γραμμή. Σ’ αυτή 
τη γραμμή οδήγησαν κι εμένα 
αφού πρώτα παρέδωσα το όπλο 
μου. Σε άλλη θέση οργανώθηκαν 
τα γυναικόπαιδα. Σε λίγο, μας 
ανακοινώθηκε ότι «μπαίνουμε» στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας. Το 
μεσημεράκι ξεκινήσαμε περίπου 45-
50 παιδιά, καταγόμενα κυρίως από 
το Νομό Κοζάνης, την πορεία του 
ξενιτεμού. Μετά από λίγα χιλιόμετρα 
φτάσαμε σ’ ένα σημείο, όπου μας 
περίμεναν δυο-τρία φορτηγά. 
Επιβιβαστήκαμε, καθίσαμε στους 
πάγκους και φύγαμε για «μέσα».

Στην Αλβανία

Πρώτος μας σταθμός ένα 
ορφανοτροφείο στο Πρένες της 
Αλβανίας, όπου βρήκαμε κι άλλα 
παιδιά, τα οποία είχαν έρθει 
νωρίτερα από τη Ρουμανία και 
λίγοι από τη Γιουγκοσλαβία. Παιδιά 
κυρίως από τα χωριά της Καστοριάς 
και της Φλώρινας, μεταξύ των 
οποίων οι αργότερα συμμαθητές 
μου Παύλος Φουλίδης, Θεόδωρος 
Κυβεντίδης, Ευθυμίου Τράικος, 
Τσατσάνης Αλέκος, Γιάννου Ηλίας 
κ.ά. Συνολικά γίναμε, περίπου 200 
άτομα. Τα παιδιά που βρήκαμε 
εκεί ήταν περιποιημένα και 
καλοθρεμμένα. Οι νεοαφιχθέντες 
ήμασταν ταλαιπωρημένοι, 
αδύνατοι και κακοντυμένοι. Μας 
υποδέχθηκαν με συμπάθεια, μας 
έντυσαν στοιχειωδώς, σε μερικούς 
δώσανε κάποια υποδήματα (ήταν 
ξυπόλητοι), μας τάισαν αρκετά 
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καλά. 
Από τη δεύτερη-τρίτη μέρα 
αρχίσαμε κάποια μαθήματα. Το 
πρωί σουηδική γυμναστική, τσάι 
με βούτυρο, μαρμελάδα. Μετά 
μαθήματα, ελληνικά (γλώσσα), 
σλαβομακεδόνικα (γλώσσα). Το 
μεσημέρι – ψωμί, μαρμελάδα, καμιά 
ώρα μάθημα, παιχνίδι. Το βράδυ 
συσσίτιο ελαφρό. Ύπνος. 
Έτσι φτάσαμε στο Σεπτέμβριο του 
1949. Λίγες μέρες πριν είδαμε να 
περνά μια φάλαγγα μαχητών του 
ΔΣΕ από το δημόσιο δρόμο. Ήταν η 
υποχώρηση του ΔΣΕ. Στα μέσα του 
Σεπτέμβρη, μας επιλέξανε, περίπου 
60 άτομα, να φύγουμε για τη Λ.Δ. 
Γερμανίας. Την άλλη μέρα ήμασταν 
στα Τίρανα, στο αεροδρόμιο. 
Περιμέναμε ώρες. Μας βάλανε να 
ξεκουραστούμε σε κάτι κοιτώνες. Η 
πτήση δεν πραγματοποιείται λόγω 
των «γεγονότων του Βερολίνου».
Ξανά στα φορτηγά και βρεθήκαμε 
στη Σκόδρα σε άλλο ορφανοτροφείο. 
Πρόγραμμα παρόμοιο με το 
προηγούμενο. Εδώ ήρθαν και 
άλλα παιδιά, που ως τότε ήταν σε 
μονάδες του ΔΣΕ στο Ελμπασάν. 
Από αυτά θυμάμαι αυτή τη στιγμή 
τον Κίνα Αναστάση, την Καραλή 
Ανθούλα, τη Γράβου Σωτηρία, τη 
Μεντή Ευτυχία, την Κατίνα Ζιάκα 
κ.ά. Εν τω μεταξύ, σε λίγες μέρες 
ήρθαν και τα υπόλοιπα παιδιά από 
το Πρένες. Τώρα ήμασταν γύρω στα 
230 άτομα. 
Μία μέρα επισκεφθήκαμε ένα 
στρατόπεδο προσφύγων στην άκρη 
μιας λίμνης. Ήταν γυναικόπαιδα 
από την πατρίδα. Οι γυναίκες μας 
αγκάλιαζαν και μας παρηγορούσαν 
(τα ορφανά). Συνθήκες 
στρατοπέδου, δύσκολες για τον 
κόσμο. Είχαν, βέβαια, τα αναγκαία 
προς το ζην. 
Τέλη Οκτώβρη, ξανά στα φορτηγά. 
Αυτή τη φορά για το λιμάνι του 
Δυρραχίου, όπου υπήρχαν μονάδες 
του ΔΣΕ. 
Σε μια-δυο μέρες επιβιβαζόμασταν 
σε ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό 
πλοίο, μαζί με τμήματα του ΔΣΕ και 
αποπλέαμε για το «άγνωστο», προς 
το παρόν, «τακτοποιημένοι» στα 
αμπάρια του πλοίου σε πατάρια. 
Όταν χτύπαγε το κύμα στα πλαϊνά, 
έσκαγε σα βόμβα. Συνθήκες 
ασυνήθιστες για τα αγροτόπαιδα 

και γι’ αυτό δύσκολες. Το πόσιμο 
νερό λιγοστό. Με λίγα λόγια μια 
ξεχωριστή περιπέτεια και εμπειρία. 
«Κρυμμένοι» έτσι, αφού κάναμε το 
γύρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιόνιο 
– Αιγαίο περάσαμε τα Δαρδανέλια. 
Στο μέσο περίπου της Μαύρης 
Θάλασσας μας ανακοίνωσαν: 
«Σύντροφοι, πηγαίνουμε στη 
Μεγάλη Σοβιετική Ένωση!». 
Χειροκροτήματα, ενθουσιασμός. 
Ήξερα Ρωσία. Σοβιετική Ένωση… 
δεν κατάλαβα.

Στη Σοβιετική Ένωση – 
Μπεγκοβάτ

(φωτογραφία, 1950, οι νέοι στο 
Μπεγκοβάτ, από το προσωπικό 

αρχείο της Ευδοκίας Μαντζούφα)
Άρχισα όμως να καταλαβαίνω όταν 
αποβιβαστήκαμε στο πρώτο λιμάνι, 
Πότι. Μια θερμή υποδοχή: μπάνιο, 
καλό φαγητό, κλιβανισμένα ρούχα. 
Συνεχίζουμε σιδηροδρομικά προς 
Μπακού και μέσω Κασπίας στη 
Μέση Ασία. 
Φτάσαμε στο Ουζμπεκιστάν. Τα 
βαγόνια τα δικά μας, συνέχισαν το 
ταξίδι πέρα από την Τασκένδη. Μας 
πήγαν στην πόλη Μπεγκοβάτ. Μια 
πόλη μέσα στη στέπα, με απέραντες 
εκτάσεις βαμβακοκαλλιέργειες, αλλά 
και με μεταλλουργικό εργοστάσιο 
και μεγάλο υδροηλεκτρικό σταθμό, 
στον ποταμό Σιρνταριά.
Ένα-δυο χιλιόμετρα έξω από 
την πόλη ήταν ένα στρατόπεδο 
με 12-15 κτίρια ανακαινισμένα, 

φρεσκοβαμμένα και καθαρά. 
Ένα κτίριο διοικητηρίου με λίγα 
γραφεία, ένα μεγάλο κτίριο λέσχη-
εστιατόριο και μαγειρεία, ένα 
κτίριο, αναρρωτήριο και ιατρείο, ένα 
μαγαζάκι με διάφορα φαγώσιμα και 
ζαχαρωτά. 
Σε αυτό το συγκρότημα κτιρίων 
τακτοποιηθήκαμε 450-500 άτομα 
περίπου. Κοιτώνες φροντισμένοι, 
καθαροί. Κρεβάτια με σομιέ. 
Καθαρά σεντόνια και κουβέρτες. 
Ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 
Πρώτα απ’ όλα μπάνιο στα λουτρά 
(χαμάμ), που ήταν σε απόσταση 150-
200 μετρών, κοντά σε μια λιμνούλα. 
Μετά, πήραμε καινούργια ρούχα. 
Μεσημεριανό φαγητό στο εστιατόριο 
που φάνταζε πολυτελέστατο. 

Ακολούθησε τακτοποίηση στους 
κοιτώνες και ανάπαυση. Δύο-
τρεις μέρες αφιερώθηκαν για να 
τακτοποιηθούμε στους κοιτώνες 
και να τακτοποιήσουμε τα ατομικά 
μας είδη. Όλη η διαδικασία 
πραγματοποιούνταν με την 
επίβλεψη της διοίκησης και κάποιου 
προσωπικού. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνανε στους νέους. Μας οργανώνανε 
σε ομάδες και κατά ομάδες 10-
12 ατόμων, μας οδηγούσαν στους 
θαλάμους των κοιτώνων.
Το συγκρότημα αυτών των κτιρίων 
ονομάστηκε 10η Πολιτεία και 
εγκατασταθήκαμε σε αυτή 450-500 
άτομα. 
Ήταν αρχές Νοέμβρη 1949. Σε 
λίγες μέρες είχαμε μπει στο νόημα 
της νέας μας πραγματικότητας. 
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Μια ζωή «ημι-στρατιωτική»: 
γυμναστική, πρωινό, καθαριότητα 
περιβάλλοντος, κάποια διάλεξη 
ή ενημέρωση (επικαιρότητα), 
μεσημεριανό, ανάπαυση, κάποια 
παιχνίδια (ποδόσφαιρο) στη μεγάλη 
αλάνα, ελεύθερος χρόνος κλπ.
Σήμερα, μας δώσανε από 500 
ρούβλια. Είναι τα πρώτα χρήματα 
που πιάναμε στα χέρια μας οι 
περισσότεροι. Εγώ με την παρέα 
μου, τον Χαράλαμπο Οκουτσίδη από 
τα Κοίλα Κοζάνης, τον Χαράλαμπο 
Χειρίδη και τον Νίκο Παπαδόπουλο 
από την Παλουριά Δεσκάτης και 
άλλους πήγαμε στο μαγαζάκι κι 
αγοράσαμε μπισκότα και ζαχαρωτά 
τα οποία και «περιποιηθήκαμε» 
καταλλήλως. Ήταν μια γιορτή για 
μας. 
Απόψε έχουμε γιορτή. Οι δρόμοι είναι 
καθαροί και στολισμένοι με σημαίες. 
Από τα μεγάφωνα ακούγεται 
μουσική και εμβατήρια. Το 
εστιατόριο είναι κι αυτό στολισμένο 
και τα τραπέζια στρωμένα. Σήμερα 
είναι η επέτειος της Οκτωβριανής 
Επανάστασης! Το βραδάκι, μετά 
από μία περιεκτική ομιλία για την 
Οκτωβριανή Επανάσταση και τα 
επιτεύγματα του σοβιετικού λαού 
στη μετεπαναστατική περίοδο, 
αρχίζει η διασκέδαση, τραγούδια, 
χορός με τους ήχους του ακορντεόν 
του Αργύρη Χριστίδη. Χοροί 
δημοτικοί και ευρωπαϊκοί. Η 
πραγματική χαρά των ανθρώπων, 
που μέχρι χθες ήταν στη δίνη του 
πολέμου, είναι ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπά τους. Τα νιάτα σφύζουν 
από ζωντάνια. Αισθάνονται την 
ανατολή μιας νέας εποχής.
Το επόμενο διάστημα κυλά με τον 
συνηθισμένο πλέον νέο τρόπο ζωής. 
Γνωρίζουμε σιγά-σιγά τη Διοίκηση 
της Πολιτείας μας. Διοικητής της 
Πολιτείας είναι ο σ. Παπαγεωργίου 
Αλέκος. Στελέχη που πλαισιώνουν 
τη Διοίκηση – τουλάχιστον αυτούς 
που θυμάμαι- είναι: Πλαΐνης Ηλίας, 
Μενιδιάτης Παναγιώτης, Καρυάς 
Αλέκος, Χρήστος Μπάκος, Χρήστος 
Γιουβρής, Λακαρέας κ.ά. Από τα 
μεγάφωνα του ραδιοφωνικού 
σταθμού ακουγόταν, κυρίως τα 
πρωινά, η φωνή του σ. Αμάραντου 
(Παναγιώτη Ράφτη), ο οποίος 
«έβλεπε» τους πάντες και μας 
παρακινούσε να σηκωθούμε, 

άλλος να πάει στη δουλειά, στο 
εργοστάσιο, άλλοι στην εξόρμηση 
για τη συλλογή βαμβακιού, του 
«λευκού χρυσού» όπως το λένε οι 
Μεσοασιάτες ή «κάθε γραμμάριό 
του κι ένα βόλι στον ιμπεριαλισμό» 
όπως το ‘λεγε ο σ. Αμάραντος κ.ο.κ. 
Στο αναρρωτήριο θυμάμαι το γιατρό 
Χουζούρη Στέφανο (το γιατρό τριών 
πολέμων, νομίζω) πλαισιωμένο με 
νοσοκόμες. Οι νεότεροι (τα παιδιά) 
εντάσσονται στο Τάγμα Νεολαίας, 
με διοικητή τον σ. Χρήστο Μπάκο. 
Περίπου 230-240 άτομα. Ένας 
λόχος αγόρια με λοχαγό τον Αλέκο 
Παπαδημητρίου και Επίτροπο τον 
Δημήτρη Αλαβάκη. Ο άλλος λόχος 
των κοριτσιών με λοχαγό την 
Ευδοκία Μαντζούφα και Επίτροπο 
την Γαλάτεια Αργυριάδου.
Το «Τάγμα Νεολαίας» από τις 
πρώτες μέρες της σύστασής του 
έθετε ως πρώτιστο στόχο του 
τη μόρφωση και κυρίως την 
αυτομόρφωση των ΕΠΟΝιτών. 
Ως τάγμα, φαινόταν μόνο στην 
πρωινή γυμναστική και σε κάποιες 
επίσημε εκδηλώσεις. Κατά τα άλλα, 
ασχολούμασταν πολλές ώρες με την 
εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας. 
Ευαγγέλιο μας οι «διάλογοι» της 
Νίνας Ποτάποβα και τα ελληνο-
ρωσικά και ρωσο-ελληνικά λεξικά 
του Ιωαννίδη. Κάποιες ώρες κάναμε 
μαθήματα ρωσικής γλώσσας με 
δασκάλους. Λίγες ώρες πολιτικό 
μάθημα: Τι είναι καπιταλισμός, 
τι είναι σοσιαλισμός, τι σημαίνει 
προλετάριος-προλεταριάτο, υπό 
μορφή διάλεξης. Από τα πρώτα 
μαθήματα που αγάπησα και 
παρακολούθησα ήταν το σκάκι, 
που μας δίδασκαν σκακιστές από 
τον Σκακιστικό Όμιλο της πόλης. Οι 
μεγαλύτεροι κάποια στιγμή άρχισαν 
να εργάζονται στο μεταλλουργικό 
εργοστάσιο της πόλης. Άλλοι 
δούλευαν κανονικά στην κουζίνα 
του εστιατορίου, στην αποθήκη και 
σε άλλες υπηρεσίες. 
Από το Φλεβάρη-Μάρτη του 
1950 αρχίζουμε κανονικά 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας με 
επαγγελματίες δασκάλους τους 
σ. Λαμπράκη Γιάννη και Γιουβρή 
Χρήστο. Συγκροτούνται τάξεις. Στην 
αρχή, κατά δήλωση του καθενός τι 
τάξη είναι. Σιγά-σιγά διαφαίνονται 
οι πραγματικές γραμματικές 

γνώσεις και διαμορφώνονται τάξεις 
με κάποιες ανακατατάξεις. Τα 
μαθήματα Ανάγνωση, Γραμματική, 
Αριθμητική συνεχίζονται 
απρόσκοπτα όλη τη σχολική χρονιά 
1950-51. Προς τα τέλη του 1950, 
προστίθενται στο «Τάγμα» νέα 
παιδιά από την Τασκένδη. Μεταξύ 
αυτών θυμάμαι τον Χριστόδουλο 
Παπαδημητρίου, τον Στεφανίδη 
Γαβριήλ, τον Χρ. Σμαραγδά, τον Νίκο 
Αρχιτεκτονίδη, τον Κοκκινίδη Νίκο, 
τον Χρήστο Βενέτη, τον Νικολαΐδη 
Θύμιο, Καραφυλούδη Καραφύλη, 
την Κωστίκου Παναγιώτα, τη Σέρρα 
Γαρυφαλιά, τη Δάλα Βασιλική 
κ.ά. Κάποια μεγαλύτερα σε ηλικία 
παιδιά φεύγουν από το «Τάγμα». 
Έτσι αρχίζει να διαφαίνεται ο 
στόχος συγκρότησης σχολής. 
Στο παραπάνω περιγραφόμενο 
διάστημα, μας δώσανε καινούργια 
ρούχα, παπούτσια κλπ. Συχνά 
παρακολουθούσαμε προβολή 
ταινιών κινηματογράφου. Το 
φθινόπωρο, από τα μέσα Οκτώβρη 
έως τα μέσα Νοέμβρη, παίρναμε 
μέρος στη συλλογή βαμβακιού. 
Αλησμόνητη μένει η χιονοθύελλα της 
στέπας, που μανιωδώς τρυπώνει 
όπου βγει γυμνό από τη «σάπκα» 
σημείο του προσώπου ή τα χέρια. 
Όπου στοιβάζεται το χιόνι, τις κρύες 
χρονιές, διατηρείται μέχρι και το 
Μάιο (το παγωμένο χιόνι ανάμεικτο 
με την άμμο της στέπας). 
Κατά την άνοιξη του 1951, 
ακούγεται ότι θα πάμε για σπουδές. 
Αρκετοί από τους ενήλικες της 10ης 
Πολιτείας του Μπεγκοβάτ έχουν 
φύγει από εδώ. Μαθαίνουμε ότι 
ονομάστηκε 10η ένα συγκρότημα 
στην πόλη Γιάνγι-Γιουλ. Σύντροφοι 
από αυτή την πολιτεία μαζί με 
σοβιετικούς τεχνικούς ανακαινίζουν 
κάποια παλαιά κτίρια, που θα 
γίνουν σχολή για τα ελληνόπουλα. 
Το «Τάγμα Νεολαίας» ολοκληρώνει 
το στόχο του: Μεταξύ των 251 
παιδιών δεν υπάρχει ούτε ένας 
αγράμματος, όλοι γνωρίζουν γραφή 
και ανάγνωση σε επίπεδο Β’ και Γ’ 
τάξης και στέλνει τους ΕΠΟΝίτες του 
στον σύγχρονο κόσμο, στο Γιάνγκι-
Γιουλ (Νέος Δρόμος). 
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΣΕ ⁞ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Απόσπασμα από το βιβλίο «Το ταξίδι της ζωής μου» της Ευδοκίας 
Μαντζούφα, Αθήνα 2002

Στο Γιάνγκι-Γιουλ

Μετά από πέντε μήνες (σημ. Κ: Η 
Ευδοκία ήταν στο νοσοκομείο όπου 
έκανε πολλές εγχειρίσεις) πήγα στο 
Γιάνγκι-Γιούλ, όπου βρήκα τους 
συντρόφους μου. Το κτίριο της σχολής 
μας ήταν τεράστιο. Στον πρώτο 
όροφο ήταν οι τάξεις, στο ισόγειο τα 
μηχανήματα (τόρνοι, φρέζες κτλ.), 
και στο δεύτερο όροφο τα δωμάτια 
που μέναμε. Στην αριστερή πλευρά 
μέναμε τα κορίτσια και στη δεξιά 
τα αγόρια. Το προσωπικό έμενε σε 
διπλανά σπίτια. Είχαμε δέκα τάξεις. 
Στις 10, 8, 6, 4 και 2 ήταν τα αγόρια 
και στις 9, 7, 5, 3, 1 ήταν τα κορίτσια.
Είχαμε Έλληνες δασκάλους και 
παιδαγωγούς. Ήταν ο Παύλος 
Κούφης, που μας μάθαινε γεωγραφία 
της Σοβιετικής Ένωσης και της 
Ελλάδας. Οι Πολιτόπουλος Γεώργιος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Λαμπράκης 
Γιάννης, Δούπης Άγγελος, Πάτσιος 
Θωμάς και Αλεξίου Σωτήριος που μας 
μάθαιναν ελληνικά. Οι Γεωργιάνου 
Ζαφειρώ, Ιωαννίδου Παρθένα, 
Γουδέλα Σοφία, Βέντσιος και Σύρος 
ήταν παιδαγωγοί. Ο Κυριακός από 
την Κύπρο μας μάθαινε αγγλικά. 
Η Στέλλα Ταϊγανίδου και η Γιόκα 
Αικατερίνα δούλευαν στο μαγειρείο. 
Ο μπαρμπα-Ξενοφών μας έκανε το 
διερμηνέα κι ο μπαρμπα-Μήτσος 
ήταν αποθηκάριος. 

Είχαμε και τους μαστόρους που μάς 
μάθαιναν την τέχνη. Ο Ντβόρνικ 
μάς έκανε γυμναστική κι είχε 
δημιουργήσει μια ωραία ορχήστρα. 
Κάθε βράδυ, αφού τελειώναμε τα 
μαθήματα, η ορχήστρα μας έπαιζε 
κι εμείς χορεύαμε. Το βράδυ πριν 
κοιμηθούμε έπρεπε, όλοι στη σειρά, 
να κάνουμε τρεις φορές τον κύκλο 
του κτιρίου. Μετά σταματούσαμε 
μπροστά στο κτίριο. Λέγαμε τον ύμνο 
της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, 
αφού πλενόμασταν, πηγαίναμε στο 
κρεβάτι. 
Είχαμε και τους Ρώσους δασκάλους 
που μας μάθαιναν τα ρωσικά. Το 
δάσκαλο Παύλο Κούφη, μετά από 
λίγο καιρό τον έστειλαν στη Ρουμανία 
και στη θέση του έφεραν ένα δάσκαλο 
Γεωργιανό. 
Δουλεύαμε σκληρά, όμως δεν 
κουραζόμασταν ποτέ γιατί ήμασταν 
νέοι. Θυμάμαι κάναμε τούβλα μόνοι 
μας από χώμα, τσιμέντο και άχυρο. 
Τα ανεβοκατεβάζαμε όλα μαζί και 
μετά τα βάζαμε σε καλούπια όπου 
γίνονταν ωραία τούβλα. Με αυτά 
χτίσαμε μια ωραία μεγάλη λέσχη. 
Κάθε μέρα, ύστερα από τα μαθήματα, 
μια ομάδα πήγαινε και βοηθούσε. 
Έτσι, σιγά-σιγά, έγινε η λέσχη μας. 
Εκεί γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις. 
(…) Μετά από τρία χρόνια πήγαμε 
στην Τασκένδη για σπουδές. Όμως τα 
τρία χρόνια που ήμασταν στη σχολή 

μείνανε αξέχαστα. Ήμασταν σαν 
μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια, 
ζούσαμε σαν αδέρφια κι ο ένας 
νοιαζόταν για τον άλλο. 
Όταν φτάσαμε στην Τασκένδη, 
σκορπίσαμε σε διάφορες 
πολιτείες. Μερικές κοπέλες, όπως 
η Θωμαή Καραφιλούδη, η Κούλα 
Σουκαλοπούλου κι άλλες, πήγαν για 
νοσοκόμες. Η Γεύση Κασιμίδου πήγε 
στο ωδείο. Οι Τράικο Ευτιμόφσκι, 
Ντίνα Γερασοπούλου, Χρήστος 
Παπαδημούλης, Φάνης Πετσίνης και 
άλλοι πήγαν στη Δραματική Σχολή. Η 
Σωτηρία Τσαρτσίδου, η Γερμανία και 
η Ασπασία Ρόμπουλα στην μεσαία 
τεχνική σχολή πολιτικών μηχανικών. 
Εγώ, η Γαλάτεια Παπίου, η Σούλα 
Παρασκευοπούλου, η Πασχαλίνα 
Βακιστίδου, η Αθηνά Φλώρου πήγαμε 
στο ΤΕΙ Βαμβακοεπεξεργασίας. Εκεί 
κάναμε άλλα τέσσερα χρόνια. Μέναμε 
στη Δέκατη πολιτεία. Στην Τασκένδη 
όλοι οι Έλληνες είχαν σκορπίσει σε 
δεκατέσσερις συνοικίες, που τις είχαμε 
ονομάσει πολιτείες των Ελλήνων. Στη 
Δέκατη πολιτεία ήμασταν αρκετά 
παιδιά από το Γιάνγκι-Γιούλ. Μας 
έβαλαν σε διάφορα διαμερίσματα…. 
(Η φωτογραφία είναι στο Γιάνγκι-
Γιουλ, 1953, η Ένατη Τάξη με τους 
δασκάλους, από το προσωπικό αρχείο 
της Ε. Μαντζούφα, την ευχαριστούμε 
για την άδεια να τη δημοσιεύσουμε.) 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Το διάσημο συγκρότημα της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς στην 
Τασκένδη «Μπουζούκι»

Του Ανδρέα Παπαδόπουλου

Κ: Η πρώτη φωτογραφία στο κείμενο είναι μία από τις δύο σπάνιες φωτογραφίες του συγκροτήματος. Ευχαριστούμε 
τον Ανδρέα Παπαδόπουλου, μέλος του συγκροτήματος για τις υπέροχες φωτογραφίες από το Φεστιβάλ στην Οστράβα, 
Τσεχοσλοβακία το 1972.

Το 1968 στην Τασκένδη, 
πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, 

με τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), ιδρύεται από μια 
ομάδα νέων Ελλήνων καλλιτεχνών - 
τον Γιάννη Τσελεπίδη, τον Παναγιώτη 
Μιχαηλίδη και άλλων ταλαντούχων 
μουσικών, το μουσικοχορευτικό 
συγκρότημα «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ». Ο 
λόγος για την ίδρυση αυτού του 
συγκροτήματος ήταν πρωτίστως 
πολιτικός: Συγκροτήθηκε την 
περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα 
(1967-1974), μόλις ένα χρόνο μετά 
από το στρατιωτικό πραξικόπημα 
των χουντικών, με κύριο στόχο 
τη συγκέντρωση χρημάτων για 
τον αντιδικτατορικό αγώνα. Ήταν 
όμως και συναισθηματικός ο λόγος 
αυτός διότι αποτέλεσε ένα ζωντανό 
πνεύμονα από τον οποίο οι πολιτικοί 
πρόσφυγες από την Ελλάδα στη 
Τασκένδη αντλούσαν δύναμη και 
ελπίδα για να συνεχίσουν τη ζωή 
τους. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
μια σκληρή πραγματικότητα ότι 

το άσβεστο κρυφό όνειρο για την 
επιστροφή στην πατρίδα «μια 
μέρα» γινότανε ακόμα πιο μακρινό. 
Το καλλιτεχνικό συγκρότημα 
«ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ» συνέχισε να κρατάει 
αυτό τον πόθο ζωντανό και να 
εμψυχώνει τους Έλληνες πολιτικούς 
πρόσφυγες με την ελληνική μουσική, 
με τα τραγούδια μας, με τους 
χορούς μας σε στάδια, θέατρα, στα 
εργοστάσια, σε ανοιχτούς χώρους 
μπροστά σ’ ένα κοινό που πολλές 
φορές  έφτανε και τους 40.000 θεατές. 
Η Ελλάδα αποτελούσε τότε για τους 
κατοίκους της Σοβιετικής Ένωσης 
σχεδόν terra incognita, μια άγνωστη 
χώρα, της οποίας το ρόλο του οδηγού 
ανέλαβε το «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ». Στα 
πρόσωπα των χορευτών μας, του 
Φάνη Πετσίνη, του Χρήστου Μαυρίδη, 
της Ελπίδας Παπακυπαρίου, της 
Ηλέκτρας Μπαμπάνη, του Τόλη 
Γαύρη, του Νίκου Ιωαννίδη, του Ζήση 
Λιόλιου, της Ελένης Φωτιάδου, της 
Ελένης Σαρίδου και πολλών άλλων 
καλλιτεχνών, οι οποίοι κατά καιρούς 
περάσανε από το συγκρότημα, οι 

Ρώσοι είδαν το ζωντανό ελληνικό 
κάλλος, που τους έμαθε να χορεύουνε 
συρτάκι και άλλους παραδοσιακούς 
χορούς. 
Το συγκρότημα  απέκτησε τόσο 
μεγάλη φήμη, που έδινε πάνω από 
200 συναυλίες το χρόνο. Πριν από 
κάθε συναυλία ο Γιάννης Τσελεπίδης 
έπαιρνε το μικρόφωνο και ενημέρωνε 
το κοινό για την πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα. Το «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ» 
δεν ήταν απλά μόνο ένα ελληνικό 
συγκρότημα, αλλά και ένα από 
τα πέντε καλύτερα της Σοβιετικής 
Ένωσης. Με την πάροδο του 
χρόνου και την τεράστια επιτυχία, 
αναγκάστηκε να δίνει συναυλίες σε 
χώρους των 5 έως 7 χιλιάδων θεατών! 
Η δραστηριότητα αυτή άρχισε να 
εντείνεται ακόμα πιο πολύ με αφορμή 
της χούντας στην Πατρίδα μας. 
Ήταν μία ανάγκη συμπαράστασης 
στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό και 
διεθνούς αφύπνισης ενάντια στο 
χουντικό καθεστώς.
Το συγκρότημα θα εκπροσωπήσει τους 
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που 
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διαμένανε στη ΣΣΔ του Ουζμπεκιστάν 
στα ΙΧ και ΧΙΙ Παγκόσμια Φεστιβάλ 

Νεολαίας και Φοιτητών στη Σόφια 
(1968) και στο Βερολίνο (1973). 
Συντέλεσε ουσιαστικά στη γνωριμία 
του ξένου κοινού με τη μουσική του 
Θεοδωράκη, του Χατζιδάκι και άλλων 
Ελλήνων συνθετών.
Μετά τον επαναπατρισμό μας, πολλά 
μέλη του συγκροτήματος συνέχισαν 
την καλλιτεχνική τους καριέρα στην 
Ελλάδα. Ο Γιάννης Τσελεπίδης και ο 
Λάκης Τσελεπίδης, τα δύο αδέρφια,  
στη Λυρική Σκηνή Αθηνών, ο Δημήτρης 
Χριστοδούλου στην ορχήστρα του 
Μίκη Θεοδωράκη είναι κάποια από 
τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
Τον Μάιο του 1981 στην Καστοριά 
δημιουργείται ένα μουσικό σχήμα 
από κάποια μέλη του συγκροτήματος 
ενώ το 1985 στην πόλη της Βέροιας 
με τη συμμετοχή και άλλων 
καλλιτεχνών του συγκροτήματος, 
αποκτούν ένα δικό τους χώρο, όπου 

για τα επόμενα δέκα χρόνια γίνεται 
το στέκι χιλιάδων θαυμαστών τους. 
Η διάλυση του συγκροτήματος ήρθε 
δέκα χρόνια μετά. Όμως η φλόγα 
της αγάπης και της νοσταλγίας 
για το «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ» παρέμεινε 
ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Μετά 
από δεκαεννιά χρόνια απουσίας, 
γίνεται μια νέα αρχή με μια μεγάλη 
συναυλία στην πόλη της Λάρισας και 
μία συναυλία-κοντσέρτο αφιερωμένη 
στο συγκρότημα «Μπουζούκι» στις 
7-3-2015 στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα 
το «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ» συνεχίζει με τον 
ίδιο ζήλο και το ίδιο πάθος...
Με τιμή, Ανδρέας Παπαδόπουλος
(Στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ στην 
Οστράβα 1972, βλ. σελ. 2) 
Κ: Για περισσότερες πληροφορίες, 
αρχεία και βίντεο βλ. στο facebook 
Musical group Buzuki. 

 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ⁞ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα «Μπουζούκι»

(αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ζωή μας στην πολιτική προσφυγιά – Με τη σκέψη σε σένα πατρίδα Ελλάδα», Αθήνα 
2002, εκδ. Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων, σελ. 58, 59, 60)

Από την αρχή του ερχομού μας 
δόθηκε από την οργάνωσή μας 

ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιτεχνική 
κίνηση. Οι πιο ταλαντούχοι και 
δραστήριοι στον τομέα αυτόν 
στάλθηκα για σπουδές στη μουσική 
σχολή, στο Ωδείο, στο θεατρικό 
ινστιτούτο. Αυτοί ήταν οι Βασίλης 
Μαϊδάτσης (Ακταίος), Θανάσης 

Ρακιντζής, Ρίζος Αγγελής, Δημήτρης 
Τζόλας, Αντώνης Περγαντής, 
Καραλίβανος, Γιάννης Τοκμακίδης, 
Κώστας Σκούλτσος, Γιάννης και 
Λάκης Τσελεπίδης, Ηλίας Μόρας, 
Φάνης Πετσίνης. (στη φωτογραφία 
ο Γιάννης Τσελεπίδης, σολίστας του 
«Μπουζούκι»)
Αυτοί και αποτέλεσαν τη βάση για 

την καλλιτεχνική ανάπτυξη της 
καλλιτεχνικής κίνησης στις πολιτείες, 
όπου δημιουργήθηκαν χορωδίες, 
όμιλοι χορού, μουσικών οργάνων, 
άρχισαν οι πρώτες εμφανίσεις τους 
σε συναντήσεις με τους εργαζόμενους 
της Τασκέντης. Οι επιτεύξεις τους 
φάνηκαν ιδιαίτερα στο Α’ Φεστιβάλ 
στην Βουδαπέστη. 
Στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 με 
τη δημιουργία του Συλλόγου, άρχισε 
να λειτουργεί κεντρικό καλλιτεχνικό 
συγκρότημα παρά του Κεντρικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου με την 
πρωτοβουλία και συμμετοχή του 
Θανάση Ρακιντζή, Γιάννη Τσελεπίδη, 
Φάνη Πετσίνη, Ηλέκτρας Μπαμπάνη, 
Χρυσούλας Κωνσταντινίδου, Γιάννη 
Τραπεζανίδη, Γκόνας Νολέφσκας, 
Αντιγόνης Παναγιώτου, Αντώνη 
Σδούκου, Παναγιώτη Παπαδωμίδη, 
Δήμητρα Χριστοδούλου κ.ά.
Το 1964 για την καλλιτεχνική του 
επίδοση και μεγάλη κοινωνική δουλειά 
στο συγκρότημα απονεμήθηκε ο 
τίτλος «Λαϊκό Ελληνικό Συγκρότημα».
Στα 1960 εισάχθηκαν στη 
Μουσική Σχολή και στο Ωδείο οι 
νέοι: Παναγιώτης Μιχαηλίδης, 
Γιάννης Τσελεπίδης, Κωνσταντίνος 
Αρουτσίνης, Θανάσης Τσάτας, 
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Χαράλαμπος Παυλίδης, Χρήστος 
Ευαγγέλου, Τάκης Ρακιντζής κ.ά.
Ύστερα από το στρατιωτικό 
πραξικόπημα στην Ελλάδα το 1967 με 
απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου και με την υποστήριξη 
της ΚΕ του ΚΚΣΕ δημιουργείται 
το επαγγελματικό καλλιτεχνικό 
συγκρότημα με σκοπό να εκλαϊκεύει 
και προπαγανδίζει το πολιτικό 
τραγούδι, την αντιδικτατορική πάλη 
του ελληνικού λαού και τα έσοδα 
από τις συναυλίες να τα διαθέτει 
για τη βοήθεια των φυλακισμένων 
και εξόριστων από την Χούντα στην 
Ελλάδα.
Καθοδηγητής του συγκροτήματος 
ήταν ο Γιάννης Τσελεπίδης, μουσικός 
καθοδηγητής ο Παναγιώτης 
Μιχαηλίδης, χορογράφος ο Φάνης 
Πετσίνης. 
Το καλλιτεχνικό συγκρότημα πήρε 
μέρος στο Φεστιβάλ της Νεολαίας και 
των Φοιτητών στη Σόφια (1968) όπου 
ο Γιάννης Τσελεπίδης με την ορχήστρα 
πήρε το Βραβείο του Φεστιβάλ.
Με απόφαση των μελών του 
συγκροτήματος το συγκρότημα πήρε 
το όνομα «Μπουζούκι» από το λαϊκό 
μουσικό όργανο. 
Το συγκρότημα έκανε πολλές 
περιοδείες στη Σοβιετική Ένωση, 
στην Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, 
Λευκορωσία, στη ΡΣΟΣΔ, στις 
Δημοκρατίες της Βαλτικής και της 
Μέσης Ασίας σε πολλές πόλεις της 
Σοβιετικής χώρας. 
Επίσης έδωσε συναυλίες στην 
Τσεχοσλοβακία (Φεστιβάλ, Οστράβα 
1972), Πολωνία, πήρε μέρος στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου (1973) και 
πήρε και το Βραβείο του Φεστιβάλ.
Καλυτέρεψε την τέχνη του και έδωσε 
συναυλίες σε μεγάλα κέντρα, καθώς 
επίσης σε εργατικές κολεχτίβες. 
Τελευταία στο «Μπουζούκι» 
έπαιζαν οι Νίκος Μπέκος, Γιώργος 
Παπαδόπουλος, στην κιθάρα, ο 
Θανάσης Τσάτας, Στ. Τζαβέλας. 

Σολίστες ήταν οι Γιάννης Τσελεπίδης, 
Λάκης Τσελεπίδης, Χρυσούλα 
Ταϊγανίδου, Κούλα Λιώτσικα, 
Χαράλαμπος Παυλίδης. 
Χορευτές ήταν η Ελπίδα 
Παπακηπαρίου, ο Φάνης Πετσίνης, 
που έγινε ο προπαγανδιστής του 
ελληνικού λαϊκού χορού. 
Με το γκρέμισμα της χούντας 
και την αλλαγή της πολιτικής 
κατάστασης στην Ελλάδα άρχισε 
ο επαναπατρισμός των πολιτικών 
προσφύγων και βέβαια και μελών του 
συγκροτήματος. Επαναπατρίσθηκαν 
οι αδελφοί Τσελεπίδη, ο Παναγιώτης 
Μιχαηλίδης, η Σούλα Ταϊγανίδου και 
άλλοι τραγουδιστές και χορευτές. 
Όμως το συγκρότημα συνέχισε 
τη λειτουργία του. Στις γραμμές 
του ήλθαν νέοι τραγουδιστές, 
εκτελεστές στα όργανα, χορευτές. 
Καθοδηγητής του είναι ο Χαράλαμπος 
Παυλίδης, μουσικός καθοδηγητής 
ο Νίκος Μπέκος. Την κολεκτίβα 
του συγκροτήματος πλαισίωσαν 
οι: Ανδρέας Παπαδόπουλος, η 
Τζουλιέτα Παπαδοπούλου, ο Ηλίας 
Γκουλέτσας, Δημήτρης Μπακόλας, 
Νίκος Τζάτζαρης, Ελένη Παναγιώτου 

και άλλοι.
Παρόλες τις δυσκολίες που συναντά 
λόγω της διαρροής του προσωπικού 
με τον επαναπατρισμό, το 
συγκρότημα συνεχίζει με επιτυχία τη 
λειτουργία του. Έκανε με επιτυχία 
την τελευταία δίμηνη περιοδεία στη 
Μόσχα, Λένινγκραντ, Κίεβο, Μινσκ 
και άλλες πόλεις.
Πάνω από 10 εκατομμύρια σοβιετικοί 
θεατές παρακολούθησαν τις 
συναυλίες αυτές.
Παράλληλα πλουτίζει τις επετειακές 
γιορτές της παροικίας μας όπως 
τη γιορτή του ΕΑΜ και της 
απελευθέρωσης της Ελλάδας στο 
Πάρκο Ταίλμαν με τα επαναστατικά 
και λαϊκά τραγούδια, την επέτειο 
των 60 χρόνων της Δημοκρατίας και 
του Κόμματος του Ουζμπεκιστάν και 
των 35 χρόνων της παραμονής των 
πολιτικών προσφύγων στην ΕΣΣΔ. 
Το καλλιτεχνικό συγκρότημα 
«Μπουζούκι» είναι βραβευμένο με 
πολλά διπλώματα και τιμητικά 
γράμματα της Κομσομόλ, των 
Κομματικών Επιτροπών και των 
τμημάτων πολιτισμού πολλών 
πόλεων της Σοβιετικής Ένωσης.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Γιάννης Τσελεπίδης, ιδρυτής του μουσικού συγκροτήματος «Μπουζούκι» 
(1937-2007)

Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 25 
Μάρτη 1937, στο χωριό 

Λαγκαδιά Νομού Πέλλας, από γονείς 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 
και του ΔΣΕ. Αναδείχτηκε από τη 

γενιά των παιδιών του Εμφυλίου 
και της πολιτικής προσφυγιάς σε 
διάσημο καλλιτέχνη. Μικρός ακόμα, 
οκτώ μόλις ετών, βρέθηκε στην 
ξενιτιά, στις φιλόξενες χώρες της 

Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 
και αργότερα στη Σοβιετική Ένωση. 
Εδώ αρχίζει η πρώτη γνωριμία με 
την τέχνη των ήχων. 
Ο Γιάννης ποτέ δεν ξέχασε το δύσκολο 
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‘ταξίδι’ για την ξενιτιά. «Το πρωινό 
εκείνης της μοιραίας μέρας, στο 
χωριό μας άρχισε μια σκληρή μάχη 
ανάμεσα στον κυβερνητικό στρατό 
και τους αντάρτες. Η αεροπορία 
βομβαρδίζει ανελέητα, τριγύρω 
πυροβολούν… Και τώρα φανταστείτε 
ένα εφτάχρονο αγοράκι, το οποίο, 
ξυπνώντας το πρωί, βρέθηκε σ’ αυτό 
το χάος. Βλέπω γυναίκες και παιδιά, 
να τρέχουν προς την κατεύθυνση 
των γιουγκοσλάβικων συνόρων, 
και στα γρήγορα, πιάνοντας τον 
μικρότερο αδελφό μου από το 
χέρι, τρέχω κοντά τους. Η μητέρα 
μου κείνο τον καιρό ήταν έγκυος 
στην αδελφή μου. Τρέχει κι αυτή 
πίσω μας και φωνάζει: «Πού μ’ 
αφήνεις μόνη;» επειδή, εγώ ήμουν ο 
μεγαλύτερος γιος στην οικογένεια… 
Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αφού 
εκείνη τη στιγμή, τίποτε δεν άκουγα 
και τίποτε δεν καταλάβαινα. Έτρεχα 
πίσω απ’ αυτούς που έφευγαν έξω 
από τα ελληνικά σύνορα. Έτσι, 
εγώ βρέθηκα στη Γιουγκοσλαβία. 
Κατά πόσο αυτό είναι παιδομάζωμα 
και έργο των κομμουνιστών, όπως 
επιμένουν μερικοί πολιτικοί σήμερα, 
ας το κρίνει ο αναγνώστης…» 
Τα πρώτα μαθήματα πιάνου τα 
έκανε στην Τσεχοσλοβακία, όπου 
συμμετείχε και στην παιδική χορωδία 
με την οποία έκανε το γύρο όλης της 
Ανατολικής Ευρώπης. Με τους γονείς 
και τα αδέρφια του συναντήθηκε στα 
17 του, στην ΕΣΣΔ. Στην Τασκένδη 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
Κρατικό Ωδείο και μετά συνέχισε 
στη Μόσχα, στη Μουσική Ακαδημία. 
Σχεδόν από τα φοιτητικά του χρόνια, 
άρχισε να δίνει συναυλίες τόσο στην 
ΕΣΣΔ όσο και σε άλλες σοσιαλιστικές 
χώρες.. 
Ο Γιάννης ιδρύει στην ΕΣΣΔ 
το συγκρότημα «Μπουζούκι». 
Τίμησε και δόξασε το ελληνικό 
τραγούδι, τόσο στην προσφυγιά, 
όσο και στην Ελλάδα, μετά τον 
επαναπατρισμό του, κι έγινε 
πρέσβης και προπαγανδιστής 
του ελληνικού πολιτισμού στο 
εξωτερικό. Δικαιολογημένα, η 
παροικία των πολιτικών προσφύγων 
στη Σοβιετική Ένωση αισθανόταν 
ιδιαίτερη περηφάνια και χαρά για 
την πρόοδο του. Έγινε γνωστός 
στη Σοβιετική Ένωση και σε 
άλλες χώρες, με τη συμμετοχή 

του σε διεθνείς διαγωνισμούς 
τραγουδιού. Τραγούδησε στις 
πόλεις Μόσχα, Λένινγκραντ, 
Κίεβο, Μινσκ, Τασκένδη, Βερολίνο, 
Βιέννη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, 
Βελιγράδι, Βαρσοβία, Σόφια, σε 
πόλεις στην Τσεχοσλοβακία, Νέα 
Υόρκη και τιμήθηκε με πολλά 
βραβεία και διακρίσεις. Τιμήθηκε με 
το χρυσό μετάλλιο στο Βερολίνο και 
με το αργυρό στη Σόφια. Το 1973 του 
απονεμήθηκε ο υψηλότερος τίτλους 
του «Διακεκριμένου Καλλιτέχνη της 
Σοβιετικής Ένωσης».
Με τον επαναπατρισμό του 
εργάστηκε στη Λυρική Σκηνή 
Αθηνών και διετέλεσε καθηγητής 
φωνητικής και διευθυντής χορωδίας. 
Επιστρέφοντας στην πατρίδα 
έφερε μαζί του και τραγούδησε, 
μαζί με τα ελληνικά και τραγούδια 
από τις φιλόξενες χώρες, ρωσικά, 
ουζμπέκικα, ουκρανικά, τσέχικα 
κ.ά., που ερμήνευε στις συναυλίες 
και προκαλούσε τον ενθουσιασμό 
στους ακροατές και ιδιαίτερα στους 
πολιτικούς πρόσφυγες και τους 
μετανάστες.
Οι επαναπατρισθέντες πολιτικοί 
πρόσφυγες παρακολουθούσαν με 
χαρά και περηφάνια την καλλιτεχνική 
δραστηριότητα του Γιάννη στην 
Ελλάδα μετά τον επαναπατρισμό 
του. Και ο ίδιος ανταπέδιδε αυτή 
την εκτίμηση με ειδικές προσκλήσεις 
στις συναυλίες και τις καλλιτεχνικές 
βραδιές που πραγματοποιούσε 
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και 
σε άλλες πόλεις, ενώ συμμετείχε με 
τα τραγούδια του στις συνεστιάσεις 
της ΠΕΕΠΠ. Ωστόσο, ο γνωστός και 
διάσημος καλλιτέχνης στο εξωτερικό 
δεν εκτιμήθηκε όπως έπρεπε 
στην πατρίδα του παρ’ όλο που 
χάρισε στην Ελλάδα το βραβείου 
«Σούμπερτ», στην Αυστρία το 1982, 
μόλις επαναπατρίσθηκε. Με πικρία 
θυμόταν ότι ακόμη κι εκεί πήγε με 
δικά του έξοδα, σε αντίθεση με τη 
μεγάλη βοήθεια που έλαβε από το 
σοβιετικό κράτος στην καλλιτεχνική 
του πορεία. Με συγκίνηση μιλούσε 
για τα αγαθά της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας και δεν έκρυβε τη 
λύπη του για την ανατροπή των 
σοσιαλιστικών καθεστώτων και τη 
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 
Έμεινε πάντα πιστός στις ιδέες της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής 

προόδου στη χώρα μας. Στις 6 
Απριλίου 2007, έφυγε από τη ζωή, 
ο νεαρός αγωνιστής, αξιόλογος 
επιστήμονας και καλλιτέχνης, 
διακεκριμένος τραγουδιστής, 
καθηγητής της Λυρικής Σκηνής, 
Γιάννης Τσελεπίδης.
Ο αιφνίδιος και πρόωρος θάνατός 
του βύθισε σε μεγάλο πένθος, θλίψη 
και οδύνη την οικογένειά του, τους 
φίλους και συναγωνιστές του, τους 
συναδέλφους του και όλους τους 
πολιτικούς πρόσφυγες που τον 
γνώρισαν στην πολύχρονη ξενιτιά.
Τον ύστατο χαιρετισμό στον 
αγαπητό φίλο και δραστήριο 
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Επαναπατρισθέντων Πολιτικών 
Προσφύγων, απηύθυνε ο καθηγητής 
Γιώργος Σύρος, από μέρους του 
Κεντρικού Συμβουλίου και της 
Συντακτικής Επιτροπής του 
Ενημερωτικού Δελτίου, αναγνώστης 
του οποίου ήταν ο Γιάννης. 
Εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήρια 
στη οικογένειά του και τις ευχές 
για υγεία, δυνάμεις και κουράγιο 
να ξεπεράσουν το βαρύ πένθος που 
τους έτυχε.
Εντυπωσιακά και συγκινητικά ήταν 
τα τραγούδια που τους είχε διδάξει 
ο Γιάννης και τα οποία τραγούδησαν 
τιμώντας τη μνήμη του. 

 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ⁞ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

«ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»
Της Ελευθερίας Γιώση-Πέτελικ
(Στη φωτογραφία από αριστερά η Αννούλα, η Μαρία, η Νίκη, η Νατάσα και η Αθηνά. Η Ελευθερία λείπει, είναι η 
φωτογράφος! )

Μια παρέα από Ελληνίδες στην 
Πράγα, από Έλληνες γονείς 

πολιτικούς πρόσφυγες του ελληνικού 
εμφυλίου πολέμου που γεννηθήκαμε, 
μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε και κάναμε 
οικογένειες στην Τσεχοσλοβακία, 
αποφασίσαμε να μαζευτούμε σ’ ένα 
σπίτι, να μαγειρέψουμε ελληνικά 
φαγητά, να πιούμε ελληνικό κρασί 
και να θυμηθούμε παλιές ιστορίες 
από τα παιδικά μας χρόνια. Να 
σημειώσω ότι όλες ήμασταν μαζί στο 
ελληνικό σχολείο, στο καλλιτεχνικό 
συγκρότημα και σ’ ένα πολύ ελληνικό 
περιβάλλον που μας προσφέρανε οι 
γονείς μας. Με την πάροδο του χρόνου 
καταλάβαμε ότι και τα δικά μας 
παιδιά μεγαλώσανε, παντρευτήκανε 
και κάνανε οικογένειες κι εμείς γίναμε 
γιαγιάδες. Όσο περνάνε τα χρόνια 
τόσο πιο πολύ νιώθουμε την ανάγκη 
να είμαστε κοντά σ’ ένα ελληνικό 
περιβάλλον, με τους συμπατριώτες 
μας Έλληνες, να συνεχίσουμε την 
καλή παράδοση των γονιών μας να 
μείνουμε Έλληνες διατηρώντας τη 
μητρική μας γλώσσα, τα ήθη και 
έθιμα της πατρίδας μας και να τα 
λέμε μεταξύ μας στη μητρική μας 
γλώσσα. 
Έτσι, αυτή τη μέρα μαγειρέψαμε μόνο 

ελληνικά φαγητά, ήπιαμε ρετσίνα και 
θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια, 
τα νιάτα μας, τους γονείς, τους 
Έλληνες γείτονές μας. Ήμασταν εγώ 
(Ελευθερία Γιώση), η Νίκη Ζήκου, 
η Νατάσα Κασμερίδου, η Αννούλα 
Τσορακίδου, η Αθηνά Χαρατσίδου 
και η Μαρίκα Αγγελάρα. Η Νίκη μας 
πρόσφερε τη ζεστή φιλοξενία της στο 
πανέμορφο σπίτι της. Τελικά, ήταν πιο 
εύκολο η κάθε μία να μαγειρέψει στο 
σπίτι της για να έχουμε χρόνο για τις 

ωραίες νεανικές αναμνήσεις, ιστορίες 
και φωτογραφίες. Ετοιμάσαμε ένα 
ελληνικότατο τραπέζι! Και τι δεν 
είχε – πιπεριές τηγανιτές με κόκκινη 
σάλτσα, τηγανιτές μελιτζάνες, δεν 
έλειπε ούτε το τζατζίκι, ούτε η 
νόστιμη πίτα, φασόλια γίγαντες 
στο φούρνο, φέτα, ελιές, κεφτέδες, 
μελιτζανοσαλάτα, χωριάτικη σαλάτα 
και βέβαια και η ρετσίνα. Για μας 
ήταν μία αξέχαστη μέρα. 

Το ελληνικότατο τραπέζι με φαγητά που μαγειρέψανε ….γιάμιιιιι….
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Μιλάνε οι Ελληνίδες φίλες στο περιοδικό μας:

Ελευθερία Γιώση

Γεννήθηκα το 1959 στην Πράγα 
από γονείς Έλληνες – ο πατέρας 

μου είναι ο Χρυσόστομος Γιώσης και 
η μητέρα μου η Πηνελόπη Γιώση. Με 
τον αδερφό μου Θανάση μεγαλώσαμε 
στην Πράγα. Τα παιδικά μας χρόνια 
ήταν σαν ένα παραμύθι, παράδεισος. 
Οι γονείς μας, μάς μεγάλωσαν με 
τόση αγάπη και φροντίδα που μου 
είναι δύσκολο να το περιγράψω.
Αλλά είχαμε και τους παππούδες και 
γιαγιάδες μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσω 
τις διακοπές μας στο όμορφο Γέσενικ 
και τα βουνά γύρω όπου μαζεύαμε 
μανιτάρια, φουντούκια, βατόμουρα 
με τη  γιαγιά Κοντήλο και τον 
παππού Κώστα από την πλευρά του 
πατέρα μας. Αλλά πώς να ξεχάσω 
και τη γιαγιά Βασιλική, ένας ήσυχος, 
λεπτός και σεμνός χαρακτήρας, 
σοφή και έξυπνη, η οποία ξεχώριζε 
από όλους τους άλλους, με τα 
ωραία παραμύθια, διηγήματα από 
την ιστορία της Ελλάδας, παροιμίες 
και τόσα και τόσα ενδιαφέροντα 
πράγματα που μας έλεγε.
Δεν είχαμε προβλήματα ούτε και 
κάποια εμπόδια – είχαμε διάφορα 
παιχνίδια, παίζαμε και ζούσαμε 
χαρούμενα σ’ ένα πολύ ελληνικό 
περιβάλλον. Δεν μας έλλειπε τίποτα… 
εκτός από την Πατρίδα μας Ελλάδα. 
Το 1983 οι γονείς μου με τον αδερφό 
μου επαναπατρίσθηκαν μετά από 

πάνω από 30 χρόνια αναγκαστικής 
πολιτικής προσφυγιάς. Και στην 
Ελλάδα ο πατέρας μου συνέχισε να 
δουλεύει ως παθολόγος. Δυστυχώς 
το 2010 πέθανε. Η μητέρα μου, η 
οποία σπούδασε βιολογία και ήταν 
παρασιτολόγος στην Τσεχοσλοβακία 
και για πολλά χρόνια δίδασκε 
ελληνικά στην ελληνική παροικία 
της Πράγας, σήμερα ζει στη 
Θεσσαλονίκη με τον αδερφό μου. 
Εγώ έμεινα στην Πράγα με τον Τσέχο 
σύζυγό μου. Την Ελλάδα, όμως, την 
επισκεπτόμαστε πολύ συχνά με το 
σύζυγό μου, το γιο και τη νύφη μου, 
και το αγαπημένο εγγονάκι μου.
Όπως γνωρίζουμε, σήμερα η 
κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ 
δύσκολη και ο κόσμος υποφέρει. 

Αλλά η μάνα μου δεν το βάζει κάτω 
ανεξάρτητα από την προχωρημένη 
ηλικία της. Βοηθά όσο μπορεί και με 
τον τρόπο που μπορεί ενάντια στην 
κοινωνική αδικία. Έτσι μεγάλωσε, 
έτσι διαπαιδαγωγήθηκε και έτσι 
συνεχίζει τον αγώνα για τα πιστεύω 
της στις γραμμές του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ). Προσπαθεί 
πάντα να μεταδώσει τις γνώσεις και 
την πείρα της και στις νέες γενιές. 
Είμαι υπερήφανη για τους γονείς 
μου και μέσω αυτής της σελίδας 
θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα 
που κάνανε για μένα και που έχω 
την τιμή να είμαι η κόρη τους. Σας 
ευχαριστώ πατέρα και μάνα! 

1973, Πράγα, διαμαρτυρία των Ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων ενάντια στην δικτατορία  

Η μικρή Ελευθερία με το καπέλο

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ 

Αθηνά Χαρατσίδου – Krusova 

Γεννήθηκα το 1955 στην Πράγα. 
Έχω 5 αδέλφια – τον Γιώργο, τον 

Λάμπρο, τη Λαοκρατία, την Έλλη και 
την Ανθούλα. Τα παιδικά μου χρόνια 
ήτανε καλά. Οι γονείς μου δούλευαν 
πάρα πολύ και σε βάρδιες, γι’ αυτό 
με πήγαιναν σε εβδομαδιαίο παιδικό 
σταθμό και μόνο τις Κυριακές ήμουνα 
με τους γονείς και τα αδέλφια μου 
στο σπίτι μας. Πολύ βοηθούσαν 
και τα μεγαλύτερα αδέλφια μου. Η 
μαμά μου, Σουλτάνα Χαρατσίδου 
ήταν πολύ εργατική, ήξερε όλες 
τις χειρωνακτικές εργασίες και 
μαγείρευε πολύ καλά. Καθημερινά 
μαγείρευε σε μεγάλες κατσαρόλες 
γιατί ήμασταν μεγάλη οικογένεια. 
Η οικογένεια μας μαγείρευε μόνο 
ελληνικά φαγητά. Κάναμε και πολλά 
τουρσιά. Πηγαίναμε και με τον 
μπαμπά να μαζέψουμε ραδίκια και 
ο κόσμος μας ρωτούσε εάν έχουμε 
στο σπίτι κουνέλια! Όταν αγοράζαμε 
λάχανα, πιπεριές και μελιτζάνες για 
τουρσιά, οι Τσέχοι μας κοιτούσαν 
περίεργα και ρωτούσαν τι τα 
κάνουμε τόσα λαχανικά γιατί εκείνα 
τα χρόνια οι Τσέχοι δεν τρώγανε 
πολλά λαχανικά. Εμείς γελούσαμε 
και το απολαμβάναμε. 
Ο πατέρας μου Πολυχρόνης 
Χαρατσίδης αφιέρωσε όλη τη ζωή 
του στην πολιτική και δεν είχε 

πολύ χρόνο για την οικογένεια του. 
Ήτανε ο μεγαλύτερος γιος από τα 5 
αγόρια της οικογένειας του από το 
χωριό Αμάραντα του νομού Κιλκίς. 
Το όνειρο του ήταν να σπουδάσει. Ο 
πατέρας του όμως δεν ήθελε ούτε να 
ακούσει για σπουδές, γιατί ήθελε ο 
γιος του να δουλέψει στα αμπέλια. 
Ο ίδιος όμως κρυφά ταξίδευε στη 
Θεσσαλονίκη όπου παρά την 
απαγόρευση του πατέρα του τελικά 
σπούδασε και πήρε το πτυχίο 
της Νομικής. Στην Τσεχοσλοβακία 
εργάστηκε αρχικά στην εφημερία 
«Αγωνιστής» ως αρχισυντάκτης για 
πολλά χρόνια, περίπου από το 1953 
μέχρι το 1968, και στη συνέχεια ως 
την συνταξιοδότηση του δούλεψε 
στο εργοστάσιο Elektrosignal.
Όταν ήμασταν μικρά παιδιά κάναμε 
και μαθήματα ελληνικής γλώσσας με 
τον δάσκαλο Δούμα. Τα μαθήματα 
γίνονταν τις απογευματινές ώρες 
μετά το τσέχικο σχολείο και εμείς δεν 
είχαμε όρεξη για άλλα μαθήματα. 
Παρακαλούσαμε τον δάσκαλο να 
μας διηγείται για την Ελλάδα κι έτσι 
με τις ιστορίες τελείωνε το μάθημα. 
Στο σπίτι που κατοικούσε η οικογένεια 
μας στην Πράγα 7 ήταν κι άλλες 7 
ελληνικές οικογένειες. Οι μανάδες 
μας συχνά επισκεπτόντουσαν και 
αλληλοβοηθιούνταν. 

Από τα παιδικά μου χρόνια 
συμμετείχα στο χορευτικό 
συγκρότημα της Πράγας. 
Ταξιδεύαμε στα διάφορα φεστιβάλ 
στη Μοραβία όπου συναντιόμασταν 
όλη η ελληνική νεολαία από την 
Τσεχοσλοβακία. Αυτά τα χρόνια 
για μένα ήταν τα καλύτερα. 
Χορεύαμε όλο το βράδυ και ήμασταν 
ευτυχισμένοι ότι ήμαστε όλοι μαζί. 
Διηγούμασταν όλα τα αστεία που 
ζούσαν οι ελληνικές οικογένειες 
στο περιβάλλον των Τσέχων διότι 
οι γονείς μας που δεν ξέρανε καλά 
την τσεχική γλώσσα δημιουργούσαν 
αστείες καταστάσεις. Στις διακοπές 
πηγαίναμε στο Κρνοβ όπου ζούσαν 
άλλες συγγενικές οικογένειες κι 
εκεί περνούσαμε πάντα χαρούμενα 
και ευχάριστα. Στο Κρνοβ ζούσαν 
οι περισσότεροι Έλληνες και όταν 
έβγαινες στο δρόμο συναντούσες 
παντού Έλληνες. 
Τα μεγαλύτερα μου 3 αδέρφια και οι 
γονείς μου επαναπατρίσθηκαν στην 
Ελλάδα. Οι γονείς μου δεν ζουν πια. 
Τα αδέλφια μας τα επισκεπτόμαστε 
κάθε χρόνο. Πάντα είμαι χαρούμενη  
όταν είμαι με την οικογένεια μου στη 
θάλασσα, χαίρομε τον ήλιο και τα 
ωραία και νόστιμα ελληνικά φαγητά. 
Έχω δύο παιδιά, τον Γιάννη και τη 
Σοφία, και τώρα έγινα και γιαγιά.  
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Αναστασία Κασμερίδου - Πέξοβα

Ονομάζομαι Αναστασία, αλλά 
ακόμα από τα μικρά μου χρόνια 

όλοι με λέγανε Νατάσα. Γεννήθηκα 
το 1956 στο Γέσενικ όπου ζούσαν 
ο παππούς με τη γιαγιά από την 
πλευρά του πατέρα μου, αλλά εμείς 
ζούσαμε στην Πράγα. Οι γονείς μου 
είναι ο Ανδρέας και η Παναγιώτα 
Κασμερίδου. Τα παιδικά μου χρόνια 
ήταν πανέμορφα, γεμάτα αγάπη και 
χαρά. Κάθε καλοκαίρι περνούσαμε 
τις διακοπές μας στο Γέσενικ όπου 
ζούσαν και τα δύο αδέρφια μου. Το 
Γέσενικ μου έμεινε βαθιά στη μνήμη 
διότι δεν ήταν μόνο τα αδέρφια και η 
γιαγιά και ο παππούς εκεί, αλλά εκεί 
γνώρισα και πολλά ελληνόπουλα και 
είχα και πολλές φιλενάδες. 
Με τον παππού Γιώργο και τη γιαγιά 
Αλεξάνδρα μιλούσαμε μόνο ελληνικά. 
Και από τους δύο νιώθαμε πολλή 
αγάπη. Η γιαγιά μου ήταν εξαιρετική 
μαγείρισσα. Ο παππούς μου πάντα 
έλεγε: ‘Κοίταζε πως μαγειρεύει η 
γιαγιά για να μαθαίνεις κι εσύ’. 
Και καλά μας έλεγε. Μέχρι σήμερα 
όταν μαγειρεύω πάντα θυμάμαι τη 
γιαγιά μου και όταν δεν ξέρω κάποια 
συνταγή, την ψάχνω στο ελληνικό 
διαδίχτυο όπου μπορείς να βρεις τα 
πάντα…
Η αδερφή μου Θεοδώρα, η οποία 
ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερη μου, 
δυστυχώς πέθανε όταν ήταν δέκα 
χρόνων. Ο αδελφός μου, ο Γιώργος 
ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος μου 
και δυστυχώς κι αυτός πέθανε στα 
23… Όταν ήμουν 10 χρόνων έχασα 
τραγικά και τον πατέρα μου. 
Μετά όταν παντρεύτηκα Τσέχο, 
γεννήθηκε η κόρη μου Αλεξάνδρα, 
η οποία πήρε το όνομα της γιαγιάς 
μου. Είμαι υπερήφανη ότι η κόρη μου 
Αλεξάνδρα συνεχίζει το έργο μας. 
Είναι μέλος του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, 
μέλος του χορευτικού συγκροτήματος 
«Ακρόπολις». Η μαμά μου από την 
άλλη πλευρά, αφού είχε χάσει όλα τα 
αγαπημένα πρόσωπα της, κλείστηκε 
μέσα στον εαυτό της και ζούσε μόνο 
για μένα και την κόρη μου, την 
εγγονή της. 
Την Ελλάδα για πρώτη φορά την 
επισκέφτηκα το 1978 μαζί με 
τον αδερφό μου. Στη συνέχεια 
πήγαινα κάθε χρόνο στη γιαγιά 
και στον παππού, οι οποίοι είχαν 

επαναπατρισθεί στο χωριό τους 
Αμάραντα Κιλκίς. Δυστυχώς, ο 
παππούς μου δεν μπόρεσε να χαρεί 
την πατρίδα του μετά από τόσα 
χρόνια πολιτικής προσφυγιάς και 
πέθανε ένα χρόνο μετά από τον 
επαναπατρισμό του. Η αγαπημένη 
μου γιαγιά πέθανε το 1997. 
Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν 
τη δεκαετία του ’70, όταν ήμουν 
περίπου 20 χρόνων. Ήμουν μέλος της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας 
(ΚΝΕ) και οι γονείς μου ήταν μέλη 
του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (ΚΚΕ). Οι γονείς μας, μας 
διαπαιδαγωγούσαν να αγαπάμε την 
Ελλάδα, να μην χάνουμε ποτέ την 
ελπίδα ότι μια μέρα θα γυρίσουμε 
στην Πατρίδα μας. 
Ήμουν κι εγώ μέλος του 
καλλιτεχνικού συγκροτήματος της 
Πράγας (χορευτικό και χορωδία), 

για το οποίο στην αρχή υπεύθυνη 
ήταν η Πηνελόπη Γιώση. Και μετά 
όταν αρρώστησε, είχαμε την τύχη να 
βρεθεί εγκαταστάτη της και συνέχισε 
μαζί μας ως υπεύθυνη η Μαλάμω 
Φουλίδου. Θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά και τις δύο δασκάλες μας 
οι οποίες με μεγάλη υπομονή και 
αγάπη μας μάθαιναν τους ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς και ελληνικά 
τραγούδια και πάντα να έχουμε 
θετική και στενή σχέση με την 
ελληνική μουσική, τα ήθη και έθιμα 
της πατρίδας μας. Είμαι ευγνώμον 
στην Μαλάμω Φουλίδου που στη 
συνέχεια, μάθαινε τους χορούς και 
τα τραγούδια και στα παιδιά μας. 
Με το συγκρότημα πηγαίναμε σε 
συναντήσεις με τις άλλες ελληνικές 
κοινότητες σε διάφορα φεστιβάλ, 
εκδηλώσεις, γιορτές, οι περισσότερες 
από τις οποίες πραγματοποιούνταν 
στη Μοραβία, Οστράβα, Γέσενικ, 
Κρνοβ, Μπρνο διότι εκεί ζούσε η 
πλειοψηφία των συμπατριωτών 
μας. Εγώ λάτρευα όλες αυτές τις 
συναντήσεις όταν μαζευόμασταν 
τόσο πολλοί Έλληνες που όλοι είχαμε 
την ευκαιρία να συμμετέχουμε ο 
ένας δίπλα στον άλλο. Ναι, ήταν μια 
ζωή στην οποία δεν γνωρίζαμε ούτε 
στεναχώρια, ούτε άγχος. Μήπως αυτή 
η ευτυχισμένη ζωή ήταν η αιτία για 
να μου μείνουν όλα στη μνήμη μου 
σαν τα πιο ευχάριστα και χαρούμενα 
χρόνια της ζωής μου;
Τώρα μετά από τόσα χρόνια μου 
λείπει πάρα πολύ αυτό το συντροφικό 
και αγαπημένο περιβάλλον. Και γι’ 
αυτό προσπαθώ να συναντούμε  με 
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τις φίλες μου Ελληνίδες όσο συχνά 
μπορώ. Η κάθε μία από αυτές τις 
συναντήσεις μάς δίνει την ευκαιρία να 
θυμόμαστε και να συμπληρώνουμε τις 
αναμνήσεις και εμπειρίες μας εκείνων 
των ευτυχισμένων χρόνων. Σ’ αυτές 
τις συναντήσεις ξαναγυρίζει εκείνο 
το όμορφο συναίσθημα που κάποτε 
ένιωθα διότι λίγο ή πολύ όλες έχουμε 
παρόμοιες αναμνήσεις, αισθήματα 
και συναισθήματα από τα παιδικά 
μας χρόνια όταν μοιραζόμασταν τις 

ίδιες χαρές και προβλήματα στη ζωή 
μας. 
Τι να συμβουλέψω την Ελληνική 
Κοινότητα της Πράγας σήμερα; Εγώ 
προσωπικά νομίζω ότι κάνει τα 
πάντα για να είμαστε μαζί και 
αγαπημένοι. Αλλά κατά τη γνώμη 
μου, σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει 
και μαζί τους έχουμε αλλάξει κι εμείς. 
Ειλικρινά,  πρέπει να το παραδεχτούμε 
ότι έχουμε γίνει πολύ εγωιστές. 
Απλώς ακολουθούμε κι εμείς τα 

δεδομένα και γεγονότα της σημερινής 
εποχής. Οι περισσότεροι από μας 
σκέφτονται μόνο τον εαυτούλη τους 
και τους κοντινούς τους. Όσο αφορά 
τους υπόλοιπους δείχνουν πλήρη 
αδιαφορία. Ή μήπως κάνω λάθος 
εγώ; Ο χρόνος βαδίζει μπροστά, όλα 
κινούνται, όλα αλλάζουν. Κι εμείς 
έχουμε αλλάξει και αλλάζουμε… 
Δυστυχώς, όχι πάντα προς το 
καλύτερο… 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ 

Μαρίκα Αγγελάρα- Μότσκοβα

Ονομάζομαι Μαρίκα Αγγελάρα-
Μότσκοβα. Μέχρι πέντε 

χρόνων ζούσα στο Μπέροουν. Μετά 
μετακομίσαμε όλη η οικογένεια 
μαζί με τον παππού και τη γιαγιά 
στο Πρίμπραμ όπου οι γονείς μου 
εργαζότανε στα ορυχεία ουράνιου. 
Εκεί στο Πρίμπραμ ήμασταν 
μόνο 7 ελληνικές οικογένειες και 
όλοι ήμασταν στενά ενωμένοι με 
καθημερινή επικοινωνία βοηθώντας 
ο ένας τον άλλον. Η αδερφή μου 
ακόμα ζει εκεί. Τα παιδικά μου χρόνια 
ήταν ωραία. Πάντα διατηρούσαμε 
τις ελληνικές συνήθειες και στο 
σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Με 
τους γονείς μας συχνά πηγαίναμε 
εκδρομές και επισκέψεις στο 
Μπέροουν και στην Πράγα. Στην 
Πράγα πηγαίναμε στις ελληνικές 
γιορτές. Όταν τελείωσα το Λύκειο, 
μετακόμισα στην Πράγα όπου 

σπούδασα, παντρεύτηκα και έμεινα 
στην Πράγα. Εδώ γεννήθηκε ο γιος 
μου Γίρκα. Εγώ πάντα προσπαθούσα 
ο γιος μου να ξέρει την καταγωγή 
του, δηλαδή τις ελληνικές ρίζες του. 

Έτσι ο γιος μου είχε άριστες σχέσεις 
με την Ελληνίδα γιαγιά του με την 
οποία μιλούσε ελληνικά. Από τη 
γιαγιά του πήρε ο γιος μου τη βάση 
για να ξέρει τη γλώσσα μας. 

Νίκη Ζίκου

Γεννήθηκα το 1954 στο Κρνοβ. 
Οι γονείς μου είναι η μάνα μου 

Μελπομένη Μιχαλάκη και ο πατέρας 
μου ο Λεωνίδας Ζίκος. Από τη μαμά 

μου έχω δύο αδέρφια, τον Γιάννη 
και την Μαρία και από τον πατέρα 
μου τρία αδέλφια, την Φανή, τον 
Μιλτιάδη και την Ιωάννα. Όταν 

ήμουν μικρή ζούσα με την γιαγιά 
μου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. 
Θυμάμαι έντονα την μεγάλη αγάπη 
της, την τρυφερή αγκαλιά της, 
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τα παραμύθια που μας έλεγε, τα 
νόστιμα φαγητά της, εκείνες τις 
ωραίες πίτες που φτιάχναμε μαζί, τη 
φασολάδα…

Το 1961 μετακομίσαμε στην Πράγα 
όπου σπούδασα ψυχολογία και 
μέχρι τώρα ακόμα δουλεύω ως 
παιδοψυχολόγος και συγχρόνως και 
ως ξεναγός των Ελλήνων τουριστών 
στην Πράγα. Είμαι ευγνώμον στην 
Πηνελόπη Γιώση και την Μαλάμω 
Φουλίδου οι οποίες μας μαθαίνανε 
ελληνικά τραγούδια και χορούς όταν 
ήμασταν στο ελληνικό σχολείο, και 
γενικά από αυτές μάθαμε και πολλά 
ήθη και έθιμα της πατρίδας μας. Στο 
καλλιτεχνικό συγκρότημα γνώρισα 
και την πρώτη μεγάλη αγάπη μου 
αλλά δυστυχώς… 

Έχω τρία παιδιά, την Ελένη, τον 
Πέρο και την Άννα. Πάντα 
προσπαθούσα να μεγαλώσω τα 
παιδιά μου σε ελληνικό πνεύμα και 
να γνωρίζουν ότι έχουν δύο πατρίδες 
την Ελλάδα και την Τσεχία (διότι ο 
πατέρας τους είναι Τσέχος). Πιστεύω 
ότι τα κατάφεραν – έμαθαν ελληνικά 
και όταν μπορούν ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα. Είμαι ευτυχισμένη που δεν 
έχασα τις φιλενάδες μου από το 
καλλιτεχνικό συγκρότημα και ότι 
μέχρι σήμερα έχουμε επαφές.  

Αννούλα Τσορακίδου - Ρύσοβα

Γεννήθηκα το 1956 στο Κρνοβ. 
Οι γονείς μου είναι ο Γιώργος 

και η Κική Τσορακίδου. Έχω έναν 
αδελφό, Αριστείδη. Ζούσαμε στην 
πόλη Μέστο Αλμπρέχτιτσε μαζί με 
την γιαγιά Αναστασία. Όπως όλοι 
σίγουρα γνωρίζουν, στην πόλη μας 
ζούσαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες. Όλα τα ελληνόπουλα 
πηγαίναμε υποχρεωτικά και σε 
ελληνικό σχολείο. Ο δάσκαλος μας ο 
Κολοβός, ο αξέχαστος, μας μάθαινε τα 
ελληνικά. Παρ’ όλο που μεγάλωσα σε 
τσέχικο περιβάλλον είχα πολύ στενές 
σχέσεις με τους Έλληνες φίλους μου. 
Στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά 
και διατηρούσαμε τα ελληνικά 
ήθη και έθιμα. Όταν γνώρισα τον 
Τσέχο σύζυγό μου, μετακόμισα 
στην Πράγα όπου και σπούδασα 
μαιευτική. Έχω δύο παιδιά, τον 
Βλαδίμηρο και την Αννούλα. Οι 
γονείς μου επαναπατρίσθηκαν το 
1986 στην Ελλάδα. Εγώ συχνά τους 

επισκεπτόμουν κι έτσι γνώρισα και 
αγάπησα την πατρίδα μου Ελλάδα. 
Στην Πράγα είχαμε γείτονες τον 
Πολυχρόνη Χαρατσίδη κι έτσι 
γνώρισα όλη την οικογένεια, τους 
επισκεπτόμουν πολύ συχνά και τους 
αγάπησα πάρα πολύ. Ο Πολυχρόνης 
μου έλεγε πολλές ιστορίες από τον 
εμφύλιο πόλεμο και πόσο δύσκολη 
ζωή περάσανε στην διάρκεια του 
εμφυλίου πόλεμου. 
Έμαθα να μαγειρεύω ελληνικά 
φαγητά από την μαμά μου, για μας 
είναι η καλύτερη μαγείρισσα στον 
κόσμο, και έτσι κι εγώ συνέχισα να 
μαγειρεύω φαγητά της δικής μας 
κουζίνας στην οικογένεια μου. Σ’ 
ευχαριστώ, μανούλα μου, πάρα 
πάρα πολύ. 
Είμαι υπερήφανη για τα παιδιά μου. 
Αγαπήσανε την Ελλάδα τόσο πολύ 
που η κόρη μου σπούδασε στην 
Αθήνα. Στην αρχή ήταν δύσκολο 
διότι τα ελληνικά της ήταν ελάχιστα. 

Αλλά με σκληρή δουλειά, υπομονή, 
επιμονή και μελέτη κατάφερε να 
μάθει τη γλώσσα, να συνεχίσει στο 
Πανεπιστήμιο, και μετά σπούδασε 
και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
στην Αμερική. Είμαι υπερήφανη και 
για το γιο μου Βλαδίμηρο ο οποίος 
σπούδασε στην Πράγα, ζει στην 
Αθήνα, εργάζεται σ’ όλο τον κόσμο 
ως φωτορεπόρτερ και έγινε αρκετά 
διάσημος και γνωστός, και έχει 
βραβευτεί  πολλές φορές για το έργο 
του.
Αν και η «μοίρα» μου είναι να ζω 
στην Τσεχία, η καρδιά μου, όμως, 
είναι στην Ελλάδα όπου έχω όλη την 
οικογένεια μου. Με βοηθάει σ’ αυτό 
ότι στην Πράγα έχουμε Ελληνική 
Κοινότητα η οποία οργανώνει 
διάφορες εκδηλώσεις, συναντήσεις, 
ελληνικές εθνικές γιορτές κ.ά., οι 
οποίες μας φέρνουν κοντά στην 
πατρίδα μας. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ⁞ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ – 1944

Η στήλη αυτή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Φαρσακίδη, από τον οποίο μαθαίνουμε μέσα από τα βιβλία και εικαστικά 
έργα του για την αληθινή αξιοπρέπεια, περηφάνια και ανθρωπιά του ανθρώπου. Ο Γιώργος πίστεψε και πιστεύει 

στα μεγάλα όνειρα και στον αγώνα για μια δίκαια ζωή! Γιώργο, σ’ ευχόμαστε πολλή υγεία και δύναμη. Έχεις ακόμα 
πολλά να μας πεις.

«Ημερολόγιο του βουνού – 1944» του Γιώργου Φαρσακίδη, Αθήνα 2014,
αφιερωμένο ‘στους ΕΠΟΝίτες συμπολεμιστές μου της Υποδειγματικής Διμοιρίας του 231 Τάγματος του ΕΛΑΣ 
Χαλκιδικής’. (Στη φωτογραφία ο Γ. Φαρσακίδης)

Ο Γιώργος Φαρσακίδης γεννήθηκε 
στην Οδησσό της Σοβιετικής 

Ένωσης. Ανταρτοεπονίτης, δεκαοχτώ 
χρονών, τραυματίστηκε δύο φορές σε 
μάχη με Γερμανούς και Βούλγαρους 
και έμεινε ανάπηρος στα δύο του 
χέρια. Κατά διαστήματα έχει κάνει 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης – 
Μακρόνησος, Αϊ-Στράτη, Γυάρο, 
Λέρος – δεκαεξίμισι χρόνια.
Αυτοδίδακτος, στους τόπους της 
κράτησής του, ζωγραφίζει θέματα 
με περιεχόμενο από τη ζωή των 
συγκρατούμενων συναγωνιστών 
του κι αργότερα από τους αγώνες 
του ελληνικού λαού. 
Μετά την πτώση της χούντας, ο Γ. 
Φαρσακίδης δημοσιεύει εργασίες του 
σ’ εφημερίδες, εκθέτει, τυπώνει και 
κυκλοφορεί τη δουλειά του. Το 1984, 
το βιβλίο του η «Πρώτη Πατρίδα» 
παίρνει το πρώτο «Βραβείο 
Λουντέμη» της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. 
Η εικαστική και η λογοτεχνική 
του δουλειά γίνεται γνωστή  στη 

Σοβιετική Ένωση κι άλλες χώρες. 
Κριτικά σχόλια και παρουσίαση 
δημοσιεύονται στην Πράβντα, 
στην Ισβέστια, στη Σοβιέτσκαγια 
Κουλτούρα και άλλα έντυπα, και 
μέρος της εργασίας του προβάλλεται 
από τη σοβιετική τηλεόραση. 
Καλεσμένος από την εφημερίδα 
Πράβντα στο γιορτασμό για τα 
30χρονα της Αντιφασιστικής Νίκης, 
ο Γ. Φαρσακίδης τιμήθηκε, για την 

αγωνιστική και καλλιτεχνική του 
δραστηριότητα με το Ανώτατο Χρυσό 
Μετάλλιο της Σοβιετικής Επιτροπής 
Ειρήνης.
Ο Γ. Φαρσακίδης είναι μέλος 
του Εικαστικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας και της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. 
Έργα του συγγραφέα – τυπωμένα 
βιβλία και λευκώματα: Μακρόνησος, 
Τόποι εξορίας, Εδώ Πολυτεχνείο, 
Οκτώ σχέδια, Ευχετήριες κάρτες, 
Έξι λαϊκές Ζωγραφιές, Για τη Ζωή, 
για το Παιδί για την Ειρήνη, Δέκα 
Χαρακτικά, Αθήνα, Πρώτη Πατρίδα, 
Ποτέ τους δεν έγιναν είκοσι, Ιαματικά 
ψεύδη και Βέβηλες προσεγγίσεις, 
Έντεκα ημέρες και τρεις Χρονιές 
του Εμφυλίου, Της πρώιμης νιότης, 
Του Έρωτα και της Μοναξιάς, Ο 
Φιλόσοφος, ΙΛΙΑΔΑ 24 Λιθογραφίες 
του Χένρυ Μότε, Μια επαίσχυντη 
συμφωνία και το ολοκαύτωμα 
του Χορτιάτη, Το ημερολόγιο του 
βουνού, Πολιτιστικά και ευτράπελα 
και πολλά άλλα.

Πρόλογος του Γιώργου Λεοντιάδη στο βιβλίο «Ημερολόγιο του βουνού – 1944»

«Μη λυπάσαι τον εαυτό σου – αυτή 
είναι η πιο περήφανη, η πιο ευγενική 
σοφία πάνω στη γη. Ζήτω ο άνθρωπος 
που δε φροντίζει να προφυλάσσει 
τον εαυτούλη του! Υπάρχουν μόνο 
δύο στάσεις ζωής: η σήψη και η 
ανάφλεξη. Οι δειλοί και οι άπληστοι 
επιλέγουν την πρώτη, οι γενναίοι 
και γενναιόδωροι τη δεύτερη. Για 
τον καθένα που αγαπά την ομορφιά 
είναι ξεκάθαρο πού βρίσκεται το 
μεγαλείο… Ζήτω ο άνθρωπος που 
δεν φροντίζει να προφυλάσσει τον 
εαυτούλη του» (Μαξίμ Γκόρκι)

«Τι νομίζετε, λοιπόν, εμάς δε μας 
φώτιζε ο ήλιος; Η ζωή δε μας 
φαινόταν υπέροχη; Για μας δεν 
υπήρχαν ελκυστικές κοπέλες, όταν 
στεκόμασταν στο μέτωπο και βιώναμε 
τις θύελλες των μαχών; Σ’ αυτό 

ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Η ζωή μας 
καλούσε και ίσως εμείς, περισσότερο 
από κάποιους άλλους, νιώθαμε τη 
γοητεία της. Όμως γνωρίζαμε με 
βεβαιότητα ότι το βασικότερο για 
την ώρα ήταν να τσακίσουμε τον 
εχθρό, να περιφρουρήσουμε την 
επανάσταση» (Νικολάι Οστρόφσκι)

Ο Γιώργος Φαρσακίδης ανήκει σε 
μια γενιά αγωνιστών για την οποία 
κείμενα σαν τα παραπάνω δεν 
αποτελούν μια τυπική λογοτεχνική 
εκδήλωση ‘σοσιαλιστικού ρεαλισμού». 
Όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν 
τον Φαρσακίδη ή να διαβάσουν 
αυτοβιογραφικά του κείμενα 
θα διακρίνουν στα παραπάνω 
αποσπάσματα εκπληκτικές αναλογίες 
με τη στάση ζωής του και το λόγο του. 
Δεν πρόκειται για αντιγραφή, ούτε 

όμως για σύμπτωση. Ο Φαρσακίδης 
πρόσφερε τον εαυτό του ανιδιοτελώς 
στον αγώνα «για ν’ ανθρωπέψει ο 
άνθρωπος», όπως τον πρόσφεραν 
και χιλιάδες άλλοι «γενναίοι και 
γενναιόδωροι», σ’ όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της γης. 
Οι εμπειρίες, οι αγωνίες, οι σκέψεις 
και τα συναισθήματα όλων όσοι 
ακολούθησαν το δύσβατο δρόμο του 
αγώνα έχουν έναν κοινό παρονομαστή 
– την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός 
ο κοινός παρονομαστής ενώνει όλους 
τους αγωνιστές, σε όλους τους τόπους 
και όλους τους χρόνους. 
Στη θέση του αριθμητή βρίσκονται 
οι ξεχωριστοί χαρακτήρες, η 
προσωπικότητα του καθένα, και ως 
γνωστό, σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
μέγεθος του αριθμητή καθορίζει το 
μέγεθος του κλάσματος.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ – 1944 ⁞ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τον Φαρσακίδη, χωρίς ίσως να 
το αντιλαμβάνεται κι ο ίδιος, τον 
σφραγίζουν δύο μεγάλες παραδόσεις, 
η ρωσική και η ελληνική. Το «Ρωσάκι», 
από την πλευρά της μητέρας του, 
κουβαλάει το πνεύμα της αυτοθυσίας 
και ανιδιοτέλειας που χαρακτηρίζει 
τους ναρόντνικους και κατόπιν τους 
Ρώσους σοσιαλδημοκράτες. Η φυσική 
του ευγένεια και κουλτούρα μας 
φέρνουν στο νου χαρακτήρες της 
ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. 
Το χιούμορ, το πείσμα, ο ατίθασος 
χαρακτήρας, η διαλεκτική σκέψη 
και η διαλλακτική στάση, ακόμη και 
η χαριτωμένη του γκρίνια, έχουν 
ελληνικές, μικρασιάτικες ρίζες. Όλο 
αυτό το αμάλγαμα, μπολιασμένο 
με την κομμουνιστική ιδεολογία, 
μας δίνει την προσωπικότητα του 
Γιώργου Φαρσακίδη.
Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε 

να διαβάσουμε τον Φαρσακίδη και 
να εκτιμήσουμε σωστά κείμενα 
όπως το ημερολόγιο που κρατάμε 
στα χέρια μας. Αυτό ίσως μας 
επιτρέψει να αποφύγουμε την 
άχαρη, σ’ αυτή την περίπτωση, 
συζήτηση για το αν το ημερολόγιο 
του αποτελεί αυθεντική ιστορική 
πηγή ή έχει υποστεί μεταγενέστερη 
επεξεργασία. Άλλωστε ο Φαρσακίδης, 
σε αντίθεση με κάποιους άλλους, 
δεν άλλαξε στάση ζωής, παρέμεινε 
ο ίδιος «ξεροκέφαλος», όπως 
τον αποκαλούσε η μητέρα του, 
και συνεπώς δεν έχει ανάγκη να 
καταφύγει σε λαθροχειρίες για να 
δικαιολογήσει όψιμες μεταλλάξεις. 
Αυτό που εντυπωσιάζει τον 
αναγνώστη του ημερολογίου είναι 
ο τρόπος που βιώνει ο Φαρσακίδης 
την πελώρια αντίθεση ανάμεσα στην 
ιδιαίτερα σκληρή πραγματικότητα 

και τη βαθιά ευαισθησία του. Ίσως 
κάποιοι θεωρούν ότι η ευαισθησία 
είναι αταίριαστη με την επαναστατική 
δράση ή ότι η πρώιμη ευαισθησία 
μετατρέπεται νομοτελειακά σε 
σκληρότητα όταν οι συνθήκες μέσα 
στις οποίες δρα ο αγωνιστής είναι 
ιδιαίτερα σκληρές. Ο Φαρσακίδης 
μας αποδεικνύει το άτοπο τέτοιων 
συλλογισμών. Υπήρξε ευαίσθητος 
μέχρι σήμερα, χωρίς να απωλέσει την 
επαναστατικότητά του. Ο τρόπος που 
το πετυχαίνει μας αποκαλύπτεται 
μέσα από το ημερολόγιο και τα άλλα 
κείμενά του. Το μυστικό του είναι το 
χιούμορ και οι στενές ανθρώπινες 
σχέσεις που αναπτύσσει με τους 
συναγωνιστές του. Συνεπικουρεί 
βέβαια και η ικανότητά του να 
εκφράζει την ευαισθησία του μέσα 
από το εικαστικό του έργο. 
Ο σύντροφος Γιώργος Φαρσακίδης 
είναι ένας από τους τελευταίους 
της γενιάς που σφράγισε με τους 
αγώνες της το επαναστατικό κίνημα 
του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Από 
μια άλλη όμως άποψη μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι είναι και ένας από 
τους πρώτους της γενιάς που θα 
σφραγίσει με τους αγώνες της τον 
21ο αιώνα. Αυτό το εξασφαλίζει η 
φυσική του παρουσία και κυρίως τα 
κείμενα που αφήνει παρακαταθήκη.
Σύντροφε Γιώργο, μπορείς να 
συνεχίσεις να κοροϊδεύεις τη «λάμια 
ζωή» για πολλά χρόνια ακόμη. Έχεις 
πολλά ακόμη να γράψεις. 

ΑΣΠΡΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

(Το χαρακτικό είναι του Γ. Φαρσακίδη, διήγημα από το «Ημερολόγιο του βουνού – 1944», σελ. 141)

«Ανοιξιάτικα, είχαν αρχίσει τις 
εκκαθαρίσεις στον Χολομώντα οι 
Βούλγαροι», μας λέει ο καπετάνιος. 
«Κατέβασαν χιλιάδες στρατό και 
προεξοφλούσαν το τέλος μας. Την 
ένατη μέρα μας είχαν στριμώξει 
στον Αρκουδόλακκο, άγριο μέρος, 
το λέει και τ’ όνομα. Το καλό ήταν 
που πέσαμε σε μαντρί. Δικός μας, 
οργανωμένος ο τσέλιγκας. Έσφαξε 
κάτι τραγιά, ανάψαμε τις φωτιές 
και τα περάσαμε στη σούβλα να 
ψήνονται. 
- Από δω, μας είπε, έχουν περάσει οι 
Βούλγαροι, ξέρουν ότι ανάβω φωτιά 
να βράσω το γάλα, μονάχα που 

παραείναι το ντουμάνι μεγάλο και 
φοβάμαι μην μπούνε σε υποψίες.

- Κι εγώ το φοβάμαι, μας λέει 
ο Κίτσος, μη μας φέρει η τσίκνα 
απρόσκλητους μουσαφίρηδες. Άντε, 
πάμε, παιδιά, να ρίξουμε μια ματιά, 
γιατί δε μας βλέπω καθόλου καλά σε 
τούτο το διαβολότοπο.
Βγήκαμε εγώ κι άλλος ένας μαζί 
μου, ελέγξαμε τις σκοπιές κι είπαμε 
να κοιτάξουμε κι απ’ το ψήλωμα. 
Μόλις, το λοιπόν, ξεμυτίσαμε, 
πέσαμε σε περίπολο. Δυο φαντάροι 
με κατεβασμένα τα όπλα τους κι 
ένας αξιωματικός με κάτι άσπρα 
λουλούδια στο χέρι. Δε μας είχανε 
δει κι ήταν σαν να πήγαιναν σε 
γάμο. Τους ρίξαμε με τ’ αυτόματο, κι 
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ακούμε τον ένα να φωνάζει ελληνικά. 
- Όχι, αδέρφια, μη μας σκοτώνετε, 
ήρθαμε να σας σώσουμε.
Σταματήσαμε, μα ήταν αργά. Ο 
αξιωματικός κι ο ένας φαντάρος 
ήταν νεκροί. Ο τρίτος, που μίλησε, με 
θρυμματισμένο το γόνατο σύρθηκε κι 
είχε αγκαλιάσει το κορμί του νεκρού 
ανθυπολοχαγού. Μείναμε άφωνοι να 
τον κοιτάμε που σφάδαζε. 
- Σκοτώσατε τους καλύτερους, έλεγε 
μέσα απ’ τα αναφιλητά του. Ήταν 
αντιφασίστες, δικοί σας…
Δε θέλαμε να πιστέψουμε το κακό 
που ‘χε γίνει. Ακόμα κι ο Κίτσος, 
που είναι πάντοτε ψύχραιμος, τα ‘χε 
χαμένα.
- Μας υποψιάζονταν. Μας είχε βάλει 
στο μάτι ο φασίστας ο ταγματάρχης, 
συνέχισε ο φαντάρος. Βασίλη 

τον λέγανε. Άλλωστε, για να μας 
δοκιμάσει μας έστειλε και τους τρεις. 
- Μα γιατί, βρε παιδί μου, δε βγάζατε 
ένα άσπρο μαντίλι, να καταλάβουμε;
- Θα το βγάζαμε, αλλά ξέραμε πως 
μας παρακολουθούν με τα κιάλια. 
Αντί για μαντίλι, ο υπολοχαγός μας 
είχε μαζέψει και κράταγε άσπρα 
λουλούδια.
Βούρκωσαν τα μάτια μου που 
τους έβλεπα έτσι θερισμένους σα 
στάχια. Νέα παιδιά κι οι δυο τους, 
αμούστακα. Ο υπολοχαγός να 
κοιτάει τον ουρανό μ’ ορθάνοιχτα 
μάτια και στα μισάνοιχτα δάχτυλα τ’ 
απλωμένου χεριού του, πιτσιλισμένο 
με αίμα, το ματσάκι με τ’ άσπρα 
λουλούδια. Έσκυψα, έτσι αυθόρμητα 
πάνω του, να ‘παίρνα ένα…
- Μην τα παίρνεις, με σταμάτησε ο 

Βασίλης. Θα τα βάλω μαζί του. Λέω 
πως ταιριάζουν άσπρα λουλούδια 
για το γάμο του με τη γη!
Τον Βασίλη τον επιδέσαμε πρόχειρα…
- Θα ‘ρθεις μαζί μας; Τον ρώτησε ο 
Κίτσος.
- Όχι, μπρατίμια, αφήστε με εδώ. Σε 
λίγο θα ‘ρθουν να με πάρουν. Μόνο 
βιαστείτε να φύγετε απ’ το διάσελο 
που δεν έχει ενέδρα. Στα μαγέρικα 
που θα βρείτε στο πέρασμα είναι 
όλοι τους μιλημένοι. 
Πραγματικά, περάσαμε όλοι μας 
πλάι στις άμαξες κι οι φαντάροι 
ξεμάκρυναν επίτηδες, κάνοντας πως 
δεν μας είχανε δει.
Την επόμενη μέρα τα μάζεψαν. 
Έφυγε άπρακτος ο στρατός και 
τελείωσαν προς ώρας και τα δικά 
μας βάσανα». 

Η ΑΓΑΠΗ ΘΕΛΕΙ ΦΙΛΗΜΑ… 
(Το χαρακτικό είναι του Γ. Φαρσακίδη, από το ίδιο, σελ. 143)

Κι άλλες ώρες πορείας, με τον ήλιο 
να ζεματάει στις ξερές ρεματιές. 
Καταμεσήμερο κουρνιάσαμε σ’ ένα 
φαράγγι να περάσει η μέρα, να 
πορευτούμε νύχτα για το Ανταλί. 
Ξημερώματα αράξαμε σε μαντρί 
κοντά στο χωριό, στείλαμε σύνδεσμο 
και τ’ απόγευμα ήρθαν να μας 
καλωσορίσουν οι χωριανοί. Φέραν 
μαζί τους κεράσματα κι άναψε 
γλέντι τρικούβερτο. Κοπελιά ντυμένη 
τα γιορτινά της, με χαμηλωμένο 
το βλέμμα, προσφέρει σύκα, 
καρύδια, ρακί. Φευγαλέες οι ματιές 
κρυφαγκαλιάζουν τα λιοκαμένα, 
σφιχτοδεμένα της μπράτσα, 
γλιστράνε ένοχες στο λαιμό και τον 
κόρφο. 
Ήρθε κοντά, κοντανασαίνεις τη ζεστή, 
μεθυστική ευωδιά του γυναικείου 
κορμιού, ύστερα ένα σφίξιμο μέσα 
σου και δεν ξέρεις τι είναι. Κάτι σα 
χαρά και λύπη μαζί.

Η Ελλάς προστάζει Μάνα πατρίδα
 και τα παιδιά της τα προσκαλεί…

Μερακλωμένος ο Νικολίταγας μ’ 
άλλους καλλίφωνους πιάσανε τ’ 
αντάρτικα. Κι ύστερα εκείνο το 
«Λευτεριά, πανώρια κόρη…», που 
τόσο αρέσει σ’ όλους μας. Από 
κοντά σμίξανε κι οι μεγαλύτεροι να 
τραγουδάνε μαζί μας και αντιβούιξε 
η ρεματιά:
Η αγάπη θέλει φίλημα κι ο πόλεμος 

τραγούδια,

 

στην κεφαλή λουλούδια και φλόγα
στην καρδιά…

Κι ας έρθει ο χάρος για να δει με τι
κορμιά θα μπλέξει,

ας έρθει κι ας διαλέξει κι ας μπω στη 
μαύρη γη…

Ασυνήθιστοι στίχοι για το στερημένο 
τον έρωτα, ασκητικό μας αντάρτικο. 
Λόγια για λεβεντιά, γι’ αγάπη, 
θάνατο, βάλσαμο και μαχαίρι, 
αναταράζουνε κάποιους κρυφούς 
λογισμούς. Τ’ ακούς και στοχάζεσαι 
τι είναι αυτό που στέκει πάνω κι 
απ’ τη ζωή μας ακόμα. Αναμετράς 
τον εαυτό σου, αν μπορέσεις, σαν 
έρθει η ώρα, ν’ απλώσεις αντρίκια 
το χέρι, να χαιρετήσεις τον χάρο, 
να σύρεις μαζί του την τελευταία 
στροφή. Δεν γνωρίζεις ακόμα πως 

στο μονοπάτι της ζωής ο Χάρος κι 
ο Έρωτας βαδίζουν αντάμα. Πως 
τούτη η διαλεκτική, όλο αντιφάσεις, 
μπολιάζει και συντηρεί τη ζωή.
Ο καταπιεσμένος ερωτισμός των 
είκοσι χρόνων φόρεσε πανοπλία 
πολέμου. Το νιώθει μα δεν το ξέρει 
πως πίσω απ’ την πολεμική ιαχή, 
την πολεμική αντρίκια μας σχέση, 
φοβισμένη φωλιάζει στα τρίσβαθα η 
ανάγκη ν’ αγαπηθείς!
«Μάνα πατρίδα», «Λευτεριά, 
πανώρια κόρη». Ιδανικά και ιδέες, 
σύμβολα της ομάδας. Πάντα 
αχόρταγα για θυσίες και προσφορές. 
Και μέσα μας ενδόμυχη η προσδοκία 
μιας αναγνώρισης, «…να σου 
μαδούν οι κορασιές λουλούδια στα 
μαλλάκια»!
Τι είναι, αν όχι λόγος ερωτικός, 
τούτες οι αρχέγονες καταβολές 
για θυσία; Αυτές οι δυνάμεις που 
οδηγούν κάποια έντομα να πέσουν 
νεκρά μαζί με τον τελευταίο ερωτικό 
τους σπασμό για να επιβιώσει το 
είδος! Και ίσαμε εμάς, τα λογικά 
όντα, που ενεργούμε ενάντια στη 
«σώφρονα λογική», όπως του ποιητή 
που διακηρύττει πως «η ευτυχία 
βρίσκεται στο δόσιμο χωρίς μισθό»…
Μη δεν είναι βαθιά ερωτικό ο 
θρύλος του Ντάνκο που ξεριζώνει 
και καίει την καρδιά του; Και κείνος 
του Άδωνη; Και για τον Ιησού, με 
όλες τις υστερικές παρακρούσεις 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ⁞ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ – 1944
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των γυναικών για τον Σταυρωμένο 
Νυμφίο; Τον άντρα μπροστάρη που 
θυσιάζεται για τη «σωτηρία ημών».

- Στην υγεία, καπετάνιο. Καλή 
λευτεριά!
- Ζήτω το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ηρωική μας 
ΕΠΟΝ!
«Επάνω στα ψηλά βουνά αντάρτες 
ΕΠΟΝίτες…»
- Στον Αγώνα, στη νίκη!
Ο καπετάνιος σέρνει το χορό.
- Να ζήσει η λεβεντιά!
Κι άξαφνα σείστηκε ο τόπος. Δέκα 
τεράστια Γιούγκερς, σκιάζοντας τον 

ήλιο, πέρασαν πάνω μας.
- Κρύφτε τα όπλα, τα δίκοχα.
Χάλασε ο χορός, σκιάχτηκε ο κόσμος, 
ζαρώσανε όλοι στον ίσκιο της 
μάντρας. 
- Τι να μας κάνουν, έχουν τα δικά 
τους τα ζόρια, λέει ο καπετάνιος.
- Τράβηξαν γραμμή για το Σέδες.
- Τώρα που τους τα ρίχνουν οι 
σύμμαχοι, πετούν χαμηλά μη 
δώσουνε στόχο.
Σκόλασε το γλέντι. Μας χαιρέτησαν 
κι έφυγαν για το χωριό οι 
πανηγυριώτες. Τα σακίδια μας 
γεμάτα. Πίτα, ντομάτες, ελιές. Το 

κοφινάκι με τα σύκα κρεμασμένο 
στη μάντρα. «Και το δίπλα αμπέλι 
δικό σας», μας είχε πει φεύγοντας 
ο πρόεδρος του χωριού. Έτσι, να τα 
χορτάσουνε στομάχι και μάτι!
Το χωριό Μεσημέρι, μισή ώρα μακριά. 
Στο χωριό φρουρά καμιά δεκαριά 
Γερμανοί. Ο πρώτος μας στόχος.
- Καλά το γλεντήσαμε, καπετάνιο, 
αλλά τι θα γίνει με δαύτους;
- Αύριο θα μας φέρουν πληροφορίες, 
απαντάει εκείνος. Ίσως την επόμενη 
νύχτα. Όρεξη να ‘χετε. 

Το αντάμωμα με τον Γιώργο  Φαρσακίδη
(στη φωτογραφία η Άννα Κεφαλέλη με τον Γιώργο Φαρσακίδη στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη)

Κ:Ευχαριστούμε την Άννα 
Κεφαλέλη από τη Θεσσαλονίκη, 

που πάντα ‘μοιράζεται’ τη χαρά 
της όταν συναντά αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης και μαχητές του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με 
το περιοδικό μας. Άννα και Γιώργο, 
σας ευχαριστώ  για όλα τα βιβλία 
του Γιώργου που μου στείλατε. Τα 
διαβάζω με μεγάλη προσοχή και 
σεβασμό. Γιώργο, σου ευχόμαστε 
καλή υγεία! (Τασούλα)
Βρεθήκαμε για πρώτη φορά σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη. Στιγμές που 
δεν ξέρεις που σε πάνε και που σε 
φέρνουν. Άκουσα από μικρή το όνομά 
του. Εγώ στην ξενιτιά. Εκείνος στην 
Πατρίδα, στα μονοπάτια της Ιστορίας. 
Εγώ περπατούσα παράλληλα 
ακούγοντας αληθινές ιστορίες από 
τους γονείς μου, από τους αγώνες 
αυτού του πονεμένου λαού.
Ακούσματα πολλά και ερωτήματα 
πολλαπλά. Βιβλία ατελείωτα. Και 
πάλι ερωτήματα. Το πώς και το 
γιατί το έψαχνα από μικρή. Είχα 
πατέρα ανάπηρο του Εμφυλίου 
και μάνα μαχήτρια κι αυτή στο 
ΔΣΕ. Ακούσματα πολλά και χωρίς 
τελειωμό. Πότε η μητέρα μου μιλούσε 
για την πορεία της από τον Έβρο στο 
Γράμμο- Βίτσι και πότε ο πατέρας 
μου για την παρανομία και τον 
αγώνα στα βουνά της Θεσσαλονίκης 
και Χαλκιδικής. Η μάνα μου από τον 
Έβρο και ο πατέρας μου από το χωριό 
Ταγαράδες  Θεσσαλονίκης.
Ο ένας μιλούσε για τα βουνά του 
Έβρου, Ροδόπης, Δράμας… κι ο άλλος 
για τα βουνά της Χαλκιδικής… και μαζί 

μέχρι το Γράμμο- Βίτσι. Ονομασίες 
πολλές, αμέτρητες τοποθεσίες 
και ονόματα συναγωνιστών. Με 
σημάδεψαν πολύ. Χωριά και 
βουνά που δεν είχα  δει ποτέ λόγω 
αναγκαστικής προσφυγιάς. Ονόματα 
ηρώων που τελειωμό δεν έχουν. 
Και σήμερα, στο ίδιο μονοπάτι της 
αναζήτησης είμαι. Εκεί που ακόμη 
ελπίζω πως κάτι παραπάνω θα βρω 
- να, κάτι ακόμη να συμπληρώσω τις 
γνώσεις μου, να βρω έστω κι έναν 
μαχητή από τούτη την περιοχή. Το 
ψάχνω κι ας πέρασαν 70 χρόνια 
από τότε. Ξέρω πως τίποτα δεν πάει 
χαμένο. Ξέρω πως θα βρω απαντήσεις 
και θα γνωρίσω ανθρώπους 
της εποχής… ίσως, γιατί όχι και 
συναγωνιστές του πατέρα μου. Θα 
μάθω κάτι ακόμη… Το ελπίζω. Και να 
που δικαιώνομαι.
Σε μια εκδήλωση πλησιάζω την 
είσοδο. Εκεί κοντά και ο πάγκος με 
βιβλία αραδιασμένα. Τα βλέπω ένα, 
ένα κι όλα μαζί. Καινούργια που δεν 
τα προλαβαίνω. Με ιντριγκάρουν 

τα βιβλία του Γ. Φαρσακίδη. Έτος 
έκδοσης 2014. Είναι τα βιβλία με τίτλο 
«Ημερολόγιο του βουνού- 1944» και 
«Πολιτιστικά και ευτράπελα- από τα 
στρατόπεδα εξόριστων». Να γιατί 
κοντοστέκομε. Τα αρπάζω… έτοιμη 
να τα ρουφήξω. Διαβάζω χωρίς 
καθυστέρηση ένα, ένα τα βιβλία. 
Αρχίζω το «Ημερολόγιο του βουνού» 
και όπου με βγάλει. Κρυφή ελπίδα 
με κυνηγάει. Γνωστές τοποθεσίες, 
γνωστά παιδικά ακούσματα κι εγώ 
δακρύζω και ταυτόχρονα ελπίζω… 
Λες να βρω κάτι; Αυτό ακολουθώ 
τόσα χρόνια… Αυτό μέσα στις 
αράδες της ιστορίας ψάχνω και πάλι 
ψάχνω. Δε μπορεί… Περπατώ σελίδα, 
σελίδα το βιβλίο, παρακολουθώ 
τα δρομολόγια… Κοιτώ μια, μια τις 
φωτογραφίες και ιδρώνω με την 
λαχτάρα μου. Κι όμως, η έκπληξη δεν 
αργεί.
Είναι η σελίδα 103 του βιβλίου 
με φωτογραφία τον Κώστα 
Παπαργύρη και ψευδώνυμο 
Φιλώτας… ο πρωτοκαπετάνιος του 
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Τάγματος του Χορτιάτη, απόφοιτος 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 
φοιτητής της Νομικής Σχολής της 
εποχής. Τίποτα δε με κρατά. Μου 
είναι γνωστό το όνομά του. Ήταν 
μαζί και με τον πατέρα μου. Ήταν 
καπετάνιος του Κώστα Κεφαλέλη 
και του Γ. Φαρσακίδη. Το ξέρω. Είμαι 
σίγουρη. Σάστισα για λίγο. Η ταραχή 
μου μεγάλη. Σκαλίζω τη μνήμη 
μου. Σκαλίζω το χτες. Το μυαλό μου 
τρέχει παντού. Ανοίγω το βιβλίο της 
μητέρας μου με τίτλο «Μια πεζοπορία 
της ζωής και του πολέμου». Αν και το 
επιμελήθηκα, θέλω να το σιγουρέψω.
Αγωνία μεγάλη και τρέμουλο γερό. 
Αρχίζω και ξεφυλλίζω… Δεν αργώ. 
Φτάνω στο παράρτημα του βιβλίου. 
Λίγες σελίδες με αναφορές του 
πατέρα μου για την ομάδα του, για 
τους συναγωνιστές του εδώ στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. ΝΑΙ, ΝΑΙ, 
ΝΑΙ. Αυτός είναι… ο Παπαργύρης 
που ήταν και με τον πατέρα μου… 
ο Παπαργύρης που ήταν και με τον 
Γ. Φαρσακίδη. Ήταν όλοι μαζί στα 
χρόνια της παρανομίας και μετά 
στα βουνά της Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής. Πέφτει ο στυλός από τα 
χέρια μου. Δάκρυα που με γεμίζουν 
με χαρά και συγκίνηση. Στιγμές 
που ο χρόνος γυρνάει. Στιγμές που 
έστω και μια κουβέντα για κείνη την 
εποχή σε γεμίζει με περηφάνια και 
αγάπη για κείνους τους γίγαντες της 
ιστορίας. Ναι, σίγουρα ήταν πολύ 
κοντά. Ήταν σίγουρα τα χνότα τους 
πολύ κοντά και με καπετάνιο τον 
Παπαργύρη.
Να τη διαβάζουμε στο βιβλίο της 
μητέρας μου… Είναι αυτά που 
άκουγε από της περιγραφές του 
πατέρα μου στις ατελείωτες αναφορές 
στα γεγονότα και στους ήρωες της 
εποχής:
«Δεν έμειναν άλλα περιθώρια για το 
χωριό και τη ζωή του. Αποφάσισε κι 
έφυγε. Λίγο έμεινε στη Θεσσαλονίκη 
και μετά έφυγε για το βουνό. Αρχηγό 
είχαν τον Παπαργύρη, ένα νέο 
παλικάρι. Ήταν γύρο στα τριάντα 
δύο και δάσκαλος… Ο Παπαργύρης 
σκοτώθηκε σε χωριό της Χαλκιδικής, 
όπως θυμάμαι, χωρίς να είμαι και 
πολύ σίγουρη. Τον χτύπησαν έλεγε 
ο Κώστας, από το καμπαναριό 
κι έπεσε μπρούμυτα κάτω. Ήταν 
πολύ τολμηρός και δεν έσκυβε 
ποτέ. Πήγαινε στητός στο θάνατο… 

Οι σφαίρες όμως δεν χαρίζονται σε 
κανέναν. Ήταν όπως μας έλεγε στην 
παρέα και πολύ καλαμπουρτζής. 
Κάποια μέρα, σε στιγμές χαλάρωσης 
είπε στον μπάρμπα Καζήλη, τον 
Θόδωρα κάτι που το άκουσε να το 
λένε οι πατριώτες του. Μετά την 
απελευθέρωση, ο μπάρμπα Καζήλης 
ήταν φρούραρχος κι έπρεπε να 
μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση. 
Αφού είπε ότι είχε να πει, άρχισε 
τις ζητωκραυγές: «το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, 
η ΕΠΟΝ…» και στο τέλος είπε ο 
άνθρωπος «… Ζήτω ο Μεταξάς…» 
Αμέσως το διόρθωσε φωνάζοντας 
«όχι, όχι, όχι». Τότε ο καπετάν 
Παπαργύρης του είπε για να τον 
πειράξει… Κι αρχίζει ο Παπαργύρης: 
Μπάρμπα Θόδωρε, πες ότι είμαστε 
το κοινό και πες ότι ήρθε η Λευτεριά. 
Εσύ, τι θα μας έλεγες;
Ο μπάρμπα Θόδωρος, έχοντας το 
θάρρος και το σεβασμό στον αρχηγό 
του, είπε καλόκαρδα: «Αμ, ξέρω 
αρχηγέ μου ότι σε τρώει η γλώσσα. 
Καταλαβαίνω ότι σου το σφύριξαν, 
αλλά θα το πω. Άντε όλοι κοντά μου». 
Και άρχισε ο μπάρμπα Θόδωρος 
τις ζητωκραυγές. Ο Παπαργύρης 
γελούσε με όλη τη δύναμή του κι 
έλεγε… «Ε, ρε παιδιά, τι χαρές και 
τι γέλια έχει ο αγώνας… Θα έχουμε 
πολλά να γράψουμε και να πούμε… 
κι όποιος μείνει παιδιά ζωντανός, ας 
γράψει κάτι και για μας, για την 
ιστορία του αγώνα…»
Αυτά διάβασα στα χειρόγραφα της 
μητέρας μου και τα επιμελήθηκα 
ως το τέλος. Αυτές οι λίγες αράδες 
τυπώθηκαν βαθιά στη μνήμη μου. 
Αυτά θυμόμουν για τον καπετάνιο 
Παπαργύρη, και σήμερα, διαβάζοντας 
στο βιβλίο του συν. Φαρσακίδη 
την αναφορά στον καπετάνιο του, 
κόντεψα να πάθω.
Δεν αργώ. Νοητά ο νους τρέχει πέρα 
δώθε. Τώρα πια είμαι βέβαιη πως ο 
Κώστας Κεφαλέλης, με ψευδώνυμο 
Χολομώντας, ήταν μαζί και με τον 
αγωνιστή Γ. Φαρσακίδη σε κάποιες 
τουλάχιστον επιχειρήσεις. 
Τώρα, έστω και αργά, ήρθε η ώρα. 
Πρέπει να γνωρίσω τον Αγωνιστή 
και συναγωνιστή του πατέρα μου. 
Επιθυμώ να τον δω από κοντά, να του 
σφίξω το χέρι, να ακούσω έστω και το 
ελάχιστο για τους συναγωνιστές του. 
Ίσως εκεί κοντά να βρίσκονταν και ο 
δικός μου πατέρας.

Και σήμερα τα καταφέραμε. Τα 
είπαμε από κοντά και κάθε τόσο 
έλεγε και το όνομα του πατέρα μου. 
Περάσανε πολλά, πολλά χρόνια. 
Δεν ανταμώσανε από τότε. Είναι τα 
70 χρόνια από τότε και δύσκολα να 
θυμηθεί τη φυσιογνωμία του νεαρού 
αυτού… Επαναλαμβάνει το όνομα 
και με κοιτάει, με κοιτάει γι’ αυτό 
που σήμερα μας συμβαίνει… Μια 
γνωριμία ενός αγωνιστή με χρόνια 
φυλακές και εξορίες και μια κόρη ενός 
συναγωνιστή του. Είναι στιγμές πολύ 
δυνατές. Εκείνος με ευχαριστεί για το 
ενδιαφέρον μου για τον αγώνα τους. 
Εγώ, τον ευχαριστώ για τον αγώνα 
τους, για το ήθος και την παλληκαριά 
τους, για την ανεμελιά που μου 
δώσανε στα παιδικά μου χρόνια, για 
την ξεγνοιασιά, εκεί στις χώρες του 
Σοσιαλισμού. Θέλουμε λίγο χρόνο 
ακόμη. Τα δάκρυα δεν αργούνε. 
Είναι μέρος των συναισθημάτων. 
Κοιτάμε ο ένας τον άλλο και μιλιά 
δε βγαίνει. Λίγο ακόμη και πάμε 
στο παρακάτω. Λίγο πιο πέρα, στην 
άκρη του τραπεζιού περιμένουν 
στοιβαγμένα αμέτρητα βιβλία. Και 
που να φανταστώ. Έτοιμα να έρθουν 
στην αγκαλιά μου. Είναι τα βιβλία 
που έγραψε ο Γ. Φαρσακίδης με 
σημειώσεις και σχέδια ζωγραφικής 
και χαρακτικά από κείνα τα χρόνια. 
Με σημειώσεις από την ζωή τον 
εξόριστων, εκεί στα 16 χρόνια 
παραμονής του… με σημειώσεις από 
τις γειτονιές του στα παιδικά του 
χρόνια. Με ζωντανές αναμνήσεις 
που κρατάνε αναλλοίωτες εδώ και 
70 χρόνια. Γραμμένα στη μνήμη τον 
συναγωνιστών του που έπεσαν σ’ 
αυτόν τον αγώνα, για τους νέους 
που θέλουν να μάθουν την αλήθεια 
για την ιστορία του τόπου. Μ’ 
ευχαριστεί για την γνωριμία μας ο 
αγωνιστής που σήμερα είναι στα 90 
του χρόνια. Κι εγώ τι να κάνω; Πώς 
να ευχαριστήσω γι’ αυτά που μας 
πρόσφεραν; Πώς να ξεχάσω αυτό το 
ζεστό χαμόγελό του σήμερα; Πώς να 
πω αυτό το μεγάλο ευχαριστώ που 
με γέμισε μια αγκαλιά βιβλία; Τόσο 
απλόχερα όσο και στον αγώνα για 
να ζούμε εμείς, οι επόμενες γενιές τα 
αγαθά των αγώνων τους. Για να μην 
σταματάμε τα όνειρα και τον αγώνα… 
Για να τιμήσουμε τους νεκρούς ήρωες 
αυτού του τόπου.  
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Από την Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη

«Κατοχή στην Φλώρινα» του 
Νίκου Φρυτζαλά
Ένα τυχαίο γεγονός μας έφερε 
κοντά. Ήταν το πρώτο βιβλίο του 
Νίκου Φρυτζαλά με τίτλο «Ο Ηλίας 
Φρυτζαλάς- Στην κόλαση των 
πολέμων», εντός και εκτός Ελλάδας. 
Ακολούθησε και το δεύτερο βιβλίο 
«Κατοχή στην Φλώρινα». Ναι, μου 
άφησε πολλά συναισθήματα αλλά 
και πολλές εικόνες στο μυαλό μου. 
Είναι το πέρασμά του από τούτα τα 
πέτρινα χρόνια της Κατοχής. Είναι το 
πέρασμά του από τούτη την Ιστορία 
Πολέμου κι ας ήταν παιδί των 6-8 
ετών.
Είναι τα πολλά ΓΙΑΤΙ ενός παιδιού 
που κρατούσε σφιχτά το χέρι της 
μάνας του παίρνοντας ξαφνικά τα 
μονοπάτια της σωτηρίας. Εκεί, μέσα 
στα βουνά που αντάμωναν τους 
λαχανιασμένους και φοβισμένους 
συγχωριανούς τους. Εκεί που δεν 
τους έφτανε η ανάσα των Γερμανών 
κατακτητών. Είναι τα βουητά των 
αεροπλάνων και οι βολές τους 
έτοιμες να τους σημαδέψουν. Είναι 
τα ΓΙΑΤΙ του παιδιού που βλέπει 
να τρέχουν ποτάμια ανθρώπων από 
κορυφή σε κορυφή και δεν ήξερε το 
ΓΙΑΤΙ. Είναι οι στιγμές που ο μικρός 
Νίκος βλέπει στο χωριό του να 
σκοτώνουν οι Γερμανοί τα νιάτα και 
δεν ξέρει ΓΙΑΤΙ.
Είναι το κλάμα του μωρού  μες το 
φευγιό τους, εκεί στα βουνά. Και 
ο τρόμος των ανθρώπων.  Πώς 
να καταλάβει ο μικρός Νίκος πως 
κινδυνεύουν από τούτο το κλάμα. 
Πώς να καταλάβει ο μικρός Νίκος πως 
τούτο το κλάμα μπορεί να σταθεί 
ΜΟΙΡΑΙΟ; Πώς να ξεχάσει ο μικρός 
Νίκος εκείνη την μάνα που κρατά 
σφιχτά το μωρό της κλείνοντας 
με την παλάμη της το στόμα του 
παιδιού και τρέχοντας να προλάβει 
τους τρομαγμένους συγχωριανούς…
Είναι στιγμές που η λαχτάρα αφήνει 
μια χαραμάδα ελπίδας για τον 
μικρό Νίκο. Είναι εκείνες οι στιγμές 
τρυφερότητας του πατέρα του, 
τα χάδια και το παιχνίδι τους που 
σταμάτησε απότομα…
Είναι εκείνο το βλέμμα του 
αποχωρισμού που καβάλα στη ράχη 
του μουλαριού, πάει μπροστά μα 
το βλέμμα του μικρού παιδιού είναι 

καρφωμένο πίσω, εκεί, 
εκεί που χάνεται η 
σιλουέτα του πατέρα 
του, εκεί που δε θα τον 
ξαναδεί ποτέ. Και μετά 
από τόσα και τόσα που 
βλέπουν τα ματάκια 
του Νίκου κάπως έτσι 
και τον σημαδεύουν 
και με λίγες αράδες 
ο Νίκος στο βιβλίο 
του τα λέει όλα με 
λίγες μόνο αράδες 
στη σελίδα 78: «Θα 
πρέπει να ήταν η πρώτη φορά 
που ένιωσα την κατοχή, γιατί 
μέχρι τώρα όλα τα έβλεπα με 
μια παιδική περιέργεια. Εκείνη 
την ημέρα κάτι κόπηκε μέσα 
μου και οι σκέψεις μου άρχισαν 
να αναθεωρούνται με κάποιο 
φόβο, προσοχή και εκδίκηση. 
Τα συναισθήματά μου άλλαξαν. 
Άρχισα να συνειδητοποιώ πως 
κάτι απάνθρωπο γίνεται». Και 
στην 112 σελίδα του βιβλίου 
διαβάζουμε: «Μια άλλη μέρα 
θυμάμαι να μ’ έχει από το χέρι 
και να πάμε στο μαγειρείο κι εγώ 
να καμαρώνω δίπλα του. Ίσως 
να χαιρόμουν, περισσότερο απ’ 
ότι θα έπρεπε, γιατί οι στιγμές 
που ζήσαμε μαζί δεν ήταν 
αρκετές, όπως αναλογεί σε γιο 
και πατέρα».
Ήταν ο Ηλίας Φρυτζαλάς, ο 
μπάρμπα-Θόδωρος, ο μπαμπάς, 
ο γνώριμος των βουνών και των 
αγώνων. Ήταν η λεβεντιά της μάνας 
που κρατούσε σφιχτά το χεράκι του 
Νικολάκη. Ήταν η θεία Εύα που 
γνώριζε τις πολλαπλές εξορίες και 
κυνηγητά. Ήταν η μάνα του, που 
παρακαλούσε από την φυλακή της 
Φλώρινας να την αφήσουν πρώτα 
να γεννήσει και μετά να πάρει τον 
δρόμο της φυλακής η της εξορίας…
Ο Νίκος όπως τόσα άλλα παιδιά της 
εποχής προσπαθούσε να συμμαζέψει 
τα ΓΙΑΤΙ για πολλά, πολλά χρόνια. 
Μεγάλωσε και ωρίμασε. Άρχισε να 
ψάχνει. Άρχισε να ρωτά παλιούς 
συναγωνιστές του πατέρα του και 
της μητέρας του. Άρχισε το μεγάλο 
ταξίδι της έρευνας και αναζήτησης της 
αλήθειας. Περπάτησε τα μονοπάτια 
των γονιών κι ας ήταν δύσκολα. 

Περπάτησε και τα μονοπάτια των 
ιστορικών βιβλίων για να βγάλει 
τα σωστά συμπεράσματα, για να 
αρχίσει και να απαντά τεκμηριωμένα 
πια στα πολλά ΓΙΑΤΙ των παιδικών 
του χρόνων. 
Έτσι, που σήμερα με το βιβλίο του 
απαντά με στοιχεία κι αντιστέκεται 
σ’ αυτούς που ακόμη και σήμερα 
δε γνωρίζουν για τα ιστορικά 
γεγονότα της Φλώρινας και της 
Ελλάδας γενικά, σε αυτούς που 
ακόμη και σήμερα επιμένουν στη 
διαστρέβλωση. Με το βιβλίο του 
αυτό απαντά σε αυτούς που 
επιλογή τους ήταν η συνεργασία με 
τους κατακτητές. Επίσης προσθέτει 
εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν 
εργαλείο για τους αυριανούς 
ερευνητές, ιστορικούς και νέους που 
δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για 
τα χρόνια της Κατοχής.
Εδώ κλείνοντας θέλω να συγχαρώ 
τον φίλο μου Νίκο γιατί μου έδωσε 
την γνώση, γιατί και εγώ στα 
ίδια μονοπάτια της αναζήτησης 
βρίσκομαι, ψάχνοντας να μάθω τα 
αίτια και τις συνθήκες του Εμφυλίου, 
εκεί που και οι δικοί μου γονείς 
βρήκαν το μονοπάτι του Αγώνα για 
το δίκαιο.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο Νίκο 
Φρυτζαλά που γνώρισα και πολλά, 
πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά 
που έκανε.
Τέλος, ο Νίκος έκανε το καθήκον του. 
Ήταν το παιδί που έψαχνε για πολλά 
χρόνια να απαντήσει στα πολλά 
ΓΙΑΤΙ που κουβαλούσε. Με τη 
δουλειά του αυτή τίμησε τους γονείς 
του, τον τόπο του και τους Ήρωες 
του. Συγχαρητήρια και πάλι. 



30 Καλημέρα 5

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Αγαπητή Σύνταξη του Καλημέρα

Αγαπητοί αναγνώστες από την 
Ελλάδα και συγκεκριμένα από 

την Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκης, σας 
στέλνω εγκάρδιους και συντροφικούς 
χαιρετισμούς. Ιδιαιτέρως χαιρετώ 
την ακούραστη και υπεύθυνη του 
περιοδικού Τασούλα Ζησάκη. Όταν 
συναντιόμαστε με τον πατριώτη της, 
το Νικηφόρο σ’ ένα μικρό παρκάκι της 
Κ. Τούμπας και οι δύο διαβάζουμε το 
Καλημέρα, λέει στους άλλους με σθένος 
και περηφάνια: «Η πατριώτισσα μου, η 
Τασούλα, σας έβαλε όλους κάτω. Μόνο 
η Τσεχία αξίζει που βγάζουν αυτό το 
υπέροχο περιοδικό». Διότι στο παρκάκι 
μαζεύονται πολιτικοί πρόσφυγες και 
από τις άλλες πρώην σοσιαλιστικές 
χώρες.
Ο φίλος μας Φιλάκος (Νικηφόρος) 
Καραφυλλούδης, είναι ένας άνθρωπος 
δυναμικός, φιλότιμος και πονεμένος. 
Δεν ξεχνάει την δράση του στον ηρωικό 
ΔΣΕ, το ίδιο και στη ζωή του στη 
προσφυγιά, στην Τασκένδη. 
Ο Νικηφόρος από το ηρωικό χωριό 
Λάβαρα, Έβρου, πήγε εθελοντής 
αντάρτης στα 15 του χρόνια. Όταν 
αποφάσισε να φύγει, ο πατέρας του, 
Αποστόλης και η μάνα του Τριάδα του 
φωνάζανε να γυρίσει πίσω: «Φιλάκο, 
είσαι μικρός ακόμα!». Τρέχει ο πατέρας 
του να το πιάσει, μα που να πιάσει 

το ζαρκάδι! ΄Όταν γύρισε στο χωριό 
του τα Λάβαρα ύστερα από πολλά 
χρόνια από την Τασκένδη της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, άντρας πια με 
την γυναίκα και τα παιδιά του, λέει 
στον πατέρα του: «Πιάσε με τώρα...». 
Συγκινητικές στιγμές. ...
Ο πονεμένος Νικηφόρος μετά το 
χαμό της κόρης του από αεροπορικό 
δυστύχημα στα Πιέρια, ανυπομονεί να 
γίνει γρήγορα το μνημόνιο στη Φλώρινα 
για τη μάχη που έγινε εκεί και τους 
μαχητές και μαχήτριες που δώσανε τη 
ζωή τους για τα ιδανικά τους. Ανάμεσα 
στους πεσόντες ήρωες αντάρτες ήταν 
και ο αδερφός του, Παναγιώτης, μόλις 
19 ετών. Το τι έγινε εκεί, το γνωρίζει 
από πρώτο χέρι – ενώ ο αδερφός του 
ήταν τραυματίας, τον έριξαν μέσα στη 
γούρνα με άλλους αντάρτες που ήταν 
αυτοί τραυματισμένοι. Αυτά τα έχει 
γράψει και ο αντάρτης ταγματάρχης 
Δημήτρης Σιουμάδης στο βιβλίο του. 
Ήταν ένα απάνθρωπο έγκλημα 
που κάνανε οι ‘καλοί’ χριστιανοί του 
λεγόμενου εθνικού στρατού! 
Αγαπητή Τασούλα,
Βρεθήκαμε με τον Νικηφόρο πριν 
τρία χρόνια, 19 Ιουλίου 2011, στην 
κηδεία του βουλευτή Θεσσαλονίκης 
Άγγελου Τζέκη, που τον πρόδωσε 
η καρδιά του στα 60 του χρόνια. Σ’ 
αυτή την κηδεία όπου παραβρέθηκε 

πολύς κόσμος, πέφτουμε πάνω στη 
βουλευτίνα του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη. 
Μετά τα συλλυπητήρια, ο Νικηφόρος 
αυθόρμητα αρχίζει να της λέει: 
«Συντρόφισσα, Κανέλλη, μικρό παιδί 
ξεκίνησα από τα Λάβαρα του Έβρου 
με το όπλο στον ώμο και έφτασα στα 
ηρωικά βουνά του Γράμμου και Βίτσι. 
Πολεμήσαμε τρία χρόνια ηρωικά τους 
φασίστες. Μετά τον ελιγμό βρέθηκα στη 
μακρινή Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν 
της τότε ΕΣΣΔ». Και η Κανέλλη του 
απαντά: «Αν εσύ, σύντροφε, δεν 
έκανες αυτή την ηρωική πορεία, δεν θα 
βρισκόμουν και εγώ σήμερα εδώ!» 
Αγαπητή Τασούλα και Σύνταξη, 
σας παρακαλώ αν δημοσιευτούν τα 
γραπτά του Νικηφόρου, όπως και 
οι φωτογραφίες από τη Φλώρινα. 
Επίσης να δημοσιευτούν και οι δύο 
φωτογραφίες. Στη μία είμαι εγώ ο 
Καλόγερος Νίκος, από αριστερά και 
δεξιά ο Νικηφόρος στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της 
φετινής (2015) πρωτομαγιάτικης 
συγκέντρωσης. Στην άλλη φωτογραφία 
είναι ο Νικηφόρος με το γιο του ΓΓ 
Ν. Ζαχαριάδη, τον Ιωσήφ (Σήφη).  Η 
φωτογραφία έγινε στην Θεσσαλονίκη 
το Γενάρη του 2015. Ο Νικηφόρος είχε 
φιλίες μαζί του από παλιά. Σας στέλνω 
εγκάρδιος χαιρετισμούς, με εκτίμηση 
Νίκος Καλόγερος.

Από την Αφροδίτη Αλεξανδρίδου, 
Πρόεδρος της ΕΚ Μπρνο και εγγονή της Αφροδίτης Αλεξανδρίδου, η οποία έγραφε ποιήματα και δυστυχώς μόνο 
αυτό μπόρεσε η εγγονή της να βρει. (Στη φωτογραφία η γιαγιά Αφροδίτη)

Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο Νίκος Καλόγερος

ΤΟ ΡΗΜΑΓΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
Σε καρτερώ να μπεις, να βγεις νοικοκυρά σαν πρώτα,
η κλειδωνιά μου σκούριασε, σαράκωσε η πόρτα.
Και οι γρεντές σαπίσανε, δεν μείναν κεραμίδια
κι έγινα περνοδιάβαση στης γειτονιάς τα γίδια.

Αχ πως σε καρτερώ ναρθείς, πολυαγαπημένη,
για να μου δώσεις τη ζωή, άλλο δεν απομένει.
Να μάσεις τις πετρίτσες μου, τα σάπια μου σανίδια,
να βάλεις πόρτα όμορφη, να βάλεις παραθύρια.

Να βάλεις τα σκαλάκια μου, και κει δίπλα σκαμνί,
να κάτσεις να ξεκουραστείς γριούλα πια καλή.
Να βάλεις και βασιλικό, γαρούφαλλα  και κρίνα,
κι άρχισε το συγύρισμα πρώτα από την κουζίνα.
Και τότε βαλ’ τα χέρια σου στη μέση να με δεις,
πως ήμουν και πως μ’ έφτιαξες νοικοκυρά χρυσή.
Κοίτα τα σκαλοπάτια μου τα φρεσκασβεστωμένα,
λησμόνησέ τα πια κι αυτά τα μακρινά τα ξένα.



Το “Μπουζούκι” στην 
Οστράβα 1972



Η χαρακτική του 
Γιώργου Φαρσακίδη
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