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Στο τελευταίο τεύχο̋ Νο. 6 του 2013, θα διαβάσετε για τι̋ εκδηλώσει̋ μα̋
και φυσικά για την παράσταση του Λυκείου των Ελληνίδων στην Τσεχία στον
εορτασμό τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου, όπω̋ και μερικά στοιχεία για τη δράση του
Λυκείου. Θα διαβάσετε για την επίσκεψή μα̋ στο Μοναστήρι τη̋ Μεταμόρφωση̋.
Η Λιάνα Κανέλη και ο Γιώργο̋ Κακουλίδη̋ γράφουνε για την επέτειο τη̋ 17η̋
Νοεμβρίου και τη σημασία τη̋ επετείου αυτή̋ για το σήμερα. Συνεχίζουμε με
την συνέντευξη του Πανίκου Παιονίδη, του δημοσιογράφου, ο οποίο̋ έγραψε
το 1948 αυτά που είδε στον εμφύλιο πόλεμο στον Έβρο, παρουσιάζοντα̋ και
αποσπάσματα από ένα από τα 18 βιβλία του. Στη στήλη Πολιτισμό, βλέπουμε
έργα του ζωγράφου Γιώργου Βαρλάμου και διαβάζουμε τα ανέντακτα ποιήματα
του Νίκου Καββαδία. Σα̋ παρουσιάζουμε και τέσσερα βιβλία: το βιβλίο τη̋
Τασούλα̋ Ζησάκη-Healey, μετάφραση στα τσέχικα «Řecký polický exil a národnostní menšina v českých zemích», ΕΚ Πράγα̋ 2013, εκδόθηκε με την οικονομική
υποστήριξη του Δημαρχείου τη̋ Πράγα̋, το βιβλίο του Γιώργου Ευγενιάδη «Τη̋
γη̋ οι κολασμένοι» (ο Γιώργο̋, αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ και μαχητή̋ του ΔΣΕ, έζησε
στην Τσεχοσλοβακία μέχρι το 1965) και το δεύτερο τόμο του βιβλίου «Γαρέφω»
τη̋ Φρεγγίδου-Μητρολιού Ελπίδα̋, η οποία έζησε στην Τσεχοσλοβακία μέχρι
τον επαναπατρισμό τη̋ στην Ελλάδα. Επίση̋, σα̋ παρουσιάζουμε και το
βραβευμένο βιβλίο «Θολό̋ Βυθό̋», του Γιάννη Ατζάκα, στο οποίο μα̋ μιλάει για
τη ζωή του στι̋ παιδουπόλει̋ τη̋ Φρειδερίκη̋. Στη στήλη Ιστορία, αφιερώνουμε
δύο κείμενα στον Γιάννη Δρουσιώτη, και συγκεκριμένα στον αδερφό του Ανδρέα
Δρουσιώτη, Κύπριο̋ αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ τη̋ Ελλάδα̋, ο οποίο̋
έπεσε για τη λευτεριά και ανεξαρτησία τη̋ πατρίδα̋ μα̋. Και όπω̋ πάντα
τιμούμε του̋ συμπατριώτε̋ μα̋ που φεύγουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Γενική Συνέλευση τη̋ ΕΚ Πράγα̋ και Κόψιμο τη̋
Πίτα̋, στι̋ 19 Ιανουαρίου 2014, ώρα 16:00 στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2.
Εορτασμό̋ τη̋ ΕΠΟΝ και συναυλία, 22 Φεβρουαρίου 2014, ώρα
14:00 στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
Αναζητείται ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΟΣ, από το χωριό Εμμανουήλ Παππά,
Σερρών, θείο̋ του Χάρη Κάρτσιου. Όποιο̋ γνωρίζει κάτι, παρακαλούμε να
επικοινωνήσει με τον Χάρη Κάρτσιο, στο email: harriskartsios@gmail.com είτε
με το περιοδικό μα̋, τηλέφωνο 00420 776012065, email: mail@ropraha.eu
Καλή ανάγνωση!
Tassula Zissaki - Healey
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Τον Θεμιστοκλή (Θέμη) Μιχαηλίδη από την
Πράγα για το όμορφο ξύλινο γλυπτικό έργο
του, το οποίο δώρισε στην Κοινότητά μα̋.
Συμβολίζει τη Διασπορά, το μικρότερο κομμάτι
και την Ελλάδα το μεγαλύτερο. Στολίζει τα
γραφεία μα̋ αυτό το πολύ ακριβό δώρο για
μα̋. (Ο Θεμιστοκλή̋ είναι απόφοιτο̋ τη̋
Μηχανολογική̋ Σχολή̋ του Πολυτεχνείου τη̋
Πράγα̋, παιδί πολιτικών προσφύγων, δύο από
τα αδέρφια του σκοτώθηκαν στον εμφύλιο
πόλεμο ω̋ μαχητέ̋ του ΔΣΕ.)
Ευχαριστούμε το Λύκειο των Ελληνίδων Τσεχία̋, και την υπεύθυνη του Λυκείου, Εύα Λιόλου για το εξαιρετικό
πρόγραμμα που δώσανε στη γιορτή τη̋ επετείου τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου.
Ευχαριστούμε την Άννα Καλέλη από τη Θέρμη, Θεσσαλονίκη για την οικονομική υποστήριξη του περιοδικού μα̋, 50
Ευρώ.
Ευχαριστούμε όλου̋ του̋ καλού̋ ανθρώπου̋ και ελληνικέ̋ εταιρίε̋ για τα δώρα που μα̋ δώσανε για την λαχειοφόρο
αγορά:
Greece Tour (οικογένεια Πανάτση και συγκεκριμένα τo γιο του̋ Νίκο Πανάτση), Korona Travel – Ιωάννη̋ Σιάμο̋,
(Opletalova 27), Greek-Corner – Παναγιώτη Δρόσο, Βασίλη Γιαλαουζή, Ταβέρνα Όλυμπο – οικ. Νεδέλκου, Θωμά
Ιωαννίδη, GTL – Αλέξη Κοράνη, Κυρία Χαλούποβα, Ρόμπιν Healey (για το χορευτικό συγκρότημα)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ό

πω̋ κάθε χρόνο, έτσι και φέτο̋
γιορτάσαμε την επέτειο τη̋ 28η̋
Οκτωβρίου. Καλωσορίσαμε τον νέο
Πρέσβη τη̋ Ελληνική̋ Δημοκρατία̋,
όπω̋ και τα καινούργια μέλη τη̋
Πρεσβεία̋. Με μεγάλη χαρά και
χειροκροτήματα καλωσορίσαμε την Εύα
Λιόλιου, υπεύθυνη του Λυκείου των
Ελληνίδων στην Τσεχία και τον Διευθυντή
του Ιδρύματο̋ HELLENIKA, Βαγγέλη
Λιόλιο. Με μεγάλο ενθουσιασμό και
θερμά χειροκροτήματα καλωσορίσαμε
το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου
των Ελληνίδων, το οποίο παρουσίασε
ελληνικού̋ δημοτικού̋ χορού̋ σε πολύ
υψηλό επίπεδο. Μπράβο στην Εύα και
μπράβο στα παιδιά μα̋, καταπληκτικοί
χορευταράδε̋! Ευχαριστούμε την ΕΚ
Πράγα̋ και τον Ρόμπιν Healey για την
οικονομική υποστήριξη, όπω̋ και τα
παιδιά τη̋ ΕΚ Πράγα̋ και του χορευτικού
συγκροτήματο̋ «Ακρόπολι̋» για την

Στο κέντρο η Εύα Λιόλιου με το σύζυγό τη̋ Βαγγέλη, ο κ. Σαρρή̋, Πρέσβη̋ τη̋ Ελλάδα̋ (2ο̋
από δεξιά), και τα νέα μέλη τη̋ Ελληνική̋ Πρεσβεία̋. Ο εμπορικό̋ σύμβουλο̋, Ι. Παππά̋
(1ο̋ από τα δεξιά και καλό̋ φίλο̋ τη̋ ΕΚ Πράγα̋).

φιλοξενία που προσφέρανε στα μέλη
του Λυκείου των Ελληνίδων στην Πράγα.
Και πιο πολύ ευχαριστούμε το Λύκειο
των Ελληνίδων και την Εύα για την

συμβολή του̋ ώστε ο εορτασμό̋ αυτό̋
να αξιολογηθεί από όλου̋ μα̋ ω̋ ο πιο
πετυχημένο̋! Ευχαριστούμε Εύα!

Τα παιδιά, πρώην χορευτέ̋, 1η και 2η γενιά τη̋ ΕΚ Πράγα̋ στη γιορτή και σε μαυρόασπρη φωτογραφία στη δεκαετία του ’60, η χορωδία
και χορευτικό τη̋ Πράγα̋, βλ. τι̋ δύο φωτογραφίε̋ και βρε̋ τα κοριτσάκια που μεγάλωσαν…)

Το Λύκειο των Ελληνίδων στην Τσεχική Δημοκρατία
(στη φωτογραφία η Εύα Λιόλιου, υπεύθυνη του Λυκείου των Ελληνίδων Τσεχία̋)

Ι

δρύθηκε το 2000 με έδρα την πόλη
Μπρνο, συνεργάζεται με το Ίδρυμα
HELLENIKA και τι̋ Ελληνικέ̋ Κοινότητε̋
στην Τσεχική Δημοκρατία
Αποτελείται από διάφορα τμήματα:
Το Τμήμα παραδόσεων μαζί με
το Τμήμα εορτών και δεξιώσεων
προετοιμάζει για τα μέλη του Λυκείου,
τα μέλη των οικογενειών του̋ και του̋
φίλου̋ του, διάφορε̋ ενδιαφέρουσε̋
εκδηλώσει̋ με τι̋ οποίε̋ συνδέονται
τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Έτσι
καθιερώθηκε τον Ιανουάριο κάθε
χρόνο «το κόψιμο τη̋ βασιλόπιτα̋», το
Φεβρουάριο ετοιμάζονται αποκριάτικα
κουστούμια
και
οργανώνονται
αποκριάτικα απογεύματα με γιορτή
του Καρναβαλιού, ο εορτασμό̋ των

ανοιξιάτικων και πασχαλινών εορτών και
τη̋ Πρωτομαγιά̋ γίνεται σύμφωνα με
τι̋ ελληνικέ̋ παραδόσει̋. Το Δεκέμβριο
οι γυναίκε̋ ετοιμάζουν πατροπαράδοτα
ελληνικά γλυκά και στη διάρκεια όλου

του χρόνου κατασκευάζουν χειροποίητα
αντικείμενα.
Το Τμήμα εθνικών χορών και το Εικαστικό
και Μουσικό Τμήμα αντιπροσωπεύει
ήδη από την ίδρυσή του το Χορευτικό
Συγκρότημα του Λυκείου των Ελληνίδων
στην Τσεχική Δημοκρατία που είναι και ο
αντιπρόσωπο̋ των ελληνικών δημοτικών
χορών των Ελλήνων τη̋ διασπορά̋
στην Τσεχική Δημοκρατία. Ιδρύθηκε το
2001 με την υποστήριξη του Ιδρύματο̋
HELLENIKA και αποτελείται από τρει̋
δεκάδε̋ εξαίρετων χορευτών ηλικία̋ 15
έω̋ 30 χρονών από διάφορε̋ τσεχικέ̋
πόλει̋ και χωριά*. Στο ρεπερτόριο του
συγκροτήματο̋ περιλαμβάνονται χοροί
από όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ τη̋ Ελλάδα̋ που
συνοδεύονται και από τι̋ αντίστοιχε̋
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εθνικέ̋ ενδυμασίε̋. Το συγκρότημα
στι̋ εκδηλώσει̋ του συνεργάζεται
με ελληνικά μουσικά συγκροτήματα,
ιδιαίτερα με το μουσικό συγκρότημα
Νήσο̋.
Από την ίδρυσή του το χορευτικό
συγκρότημα
παρουσίασε
του̋
ελληνικού̋ δημοτικού̋ χορού̋ σε πολλά
διεθνή και τοπικά φεστιβάλ, ιδιαίτερα
στο Διεθνέ̋ Λαογραφικό Φεστιβάλ
Στράζνιτσε 2001, 2003, 2005 και 2007
στο πρόγραμμα Domovina. Ήρθαν
καλεσμένοι από κοντινά και μακρινά μέρη
και χόρεψαν στα Στάδια Μπλούτνικ και
Ζάμεκ και έλαβαν μέρο̋ στο πρόγραμμα
«Με το κρασί μπροστά στι̋ πύλε̋».
Στην Πράγα οι χορευτέ̋ χόρεψαν στο
Διεθνέ̋ Φεστιβάλ «Πράγα η καρδιά των
εθνών» και στο φεστιβάλ «Ανοχή», στο
Εθνικό Μουσείο Πράγα̋ και στο Ζόφιν
στο χορό των Ολυμπιονικών. Στο Μπρνο
στα πλαίσια των προγραμμάτων «Ζούμε
στην ίδια πόλη», «Επιστροφή στι̋ ρίζε̋
μα̋», «Αρμονία Ευρώπη̋», «Φ. σκηνή»,
«Γέφυρε̋ ανάμεσά μα̋». Επίση̋ στην
3η παρέλαση των εθνών στο Πόντυι στο
Μίκουλοφ και στο 4ο και 10ο Διεθνέ̋
Λαογραφικό Φεστιβάλ Γιανοσίκουβ
Ντούκατ στο Ρόζνοφ ποντ Ραντχόστεμ,
στο 12ο στο Σούμπερκ, στα λουτρά
Λουχατσοβίτσε 17ο, στη συνάντηση
λαογραφικών ομάδων στο Βόντυ Μλυν
στο Σλούπι για τη «Γιορτή του Ψωμιού»
στο φεστιβάλ «Ανάμειξη πολιτισμών,
Αλληλογνωριζόμαστε» στην Κάρβινα και
στο Ευρωκέντρο στο Γιάμπλονετ̋ ναντ
Νίσου.
Με θερμά χειροκροτήματα η χορευτική
ομάδα του Λυκείου έγινε δεκτή σε

διάφορε̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋
που προετοίμασε σε συνεργασία
με τι̋ ελληνικέ̋ κοινότητε̋ στην
Τσεχική Δημοκρατία όπω̋ στο 7ο

Φεστιβάλ του Κρνοφ, στι̋ επετείου̋
των εθνικών εορτών στο Μπρνο,
Κρνοφ, Οστράβα και Μπόχουμιν, στι̋
Ελληνικέ̋ Ημέρε̋ στο Κρνοφ και στο
Φεστιβάλ ελληνικού πολιτισμού στην
Κάρβινα, στι̋ Ελληνικέ̋ Βραδιέ̋ τη̋
Μάρθα̋ και Τένα̋ Ελευθεριάδου στην
Πράγα και στο Μπρνο στα πλαίσια του
προγράμματο̋ «Περιοχέ̋ τη̋ Ελλάδα̋»
και στην Οστράβα στο πρόγραμμα του
εορτασμού των 60 χρόνων από την άφιξη
των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία**.
Στι̋ ιδιαίτερα επιτυχημένε̋ παραστάσει̋
τη̋ Χ.Ο. του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχία̋
ανήκουν και οι παρουσιάσει̋ χορών
και τραγουδιών τη̋ πασχαλινή̋ και
χριστουγεννιάτικη̋ περιόδου.
Οι χορευτέ̋ του Λυκείου για το
υψηλό του̋ επίπεδο προτάθηκαν από
το Εθνικό Ινστιτούτο Λαογραφικού
Πολιτισμού στο Στράζνιτσε και στη
συνέχεια από το τσέχικο τμήμα τη̋
CIOFF για αντιπροσώπευση των

εθνικών μειονοτήτων στο 4ο Διεθνέ̋
Λαογραφικό Φεστιβάλ στο Λούζιτσε τη̋
Ομοσπονδιακή̋ Γερμανία̋ (2001), στι̋
Ελληνικέ̋ Ημέρε̋ στην Μπρατισλάβα
(2002), στο 5ο Διεθνέ̋ Λαογραφικό
Φεστιβάλ στην Ποβάζσκα Μπυστρίτσα
(2003), στο Λέγκνιτσε Πολωνία̋ στη
συνάντηση εθνικών μειονοτήτων (2003),
στην Καρδίτσα στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ
με τη συμμετοχή Ελλήνων που ζουν στο
εξωτερικό (2005) και στο Γκμούντεν
Αυστρία̋ (2005) και Μίστελμπαχ (2006)
και στι̋ Ευρωπαϊκέ̋ Ημέρε̋ στην
Πελοπόννησο (2007).
(…) Από το 2002 το Λύκειο είναι
εγγυητή̋ των ελληνικών δημοτικών
χορών με την οικονομική βοήθεια
του Υπουργείου Παιδεία̋, Νεολαία̋
και Σωματική̋ Αγωγή̋ στην Τσεχική
Δημοκρατία για παιδιά και νέου̋ στην
Πράγα, Μπρνο, Κρνοφ, Μπόχουμιν,
Τρίνετ̋, Κάρβινα και Οστράβα. Μέρο̋
τη̋ διδασκαλία̋ αποτελούν τα διήμερα
Σαββατοκυριακάτικα Σεμινάρια και
οι συναντήσει̋ των χορευτών σε
ομάδε̋ για παιδιά μέχρι 15 ετών και
για προχωρημένου̋ καθώ̋ επίση̋
και τα σεμινάρια για διδασκάλου̋ και
βοηθού̋. Υπεύθυνο̋ διδασκαλία̋ για
τα περισσότερα από αυτά είναι ο Νίκο̋
Πετρούλια̋ του Λυκείου των Ελληνίδων
Καλαμάτα̋. Από το 2006 το Λύκειο
οργανώνει και μαθήματα ελληνικών
δημοτικών χορών για του ευρύτερο
κοινό. (αποσπάσματα από το τεύχο̋ 3,
Λύκειον των Ελληνίδων στην Τσεχική
Δημοκρατία, Μπρνο 2008)

*Σημ. Καλημέρα: Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματο̋ του Λυκείου ήταν και είναι μέλη των χορευτικών
συγκροτημάτων των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική Δημοκρατία, τα οποία συνεχίζουν πιστά την παράδοση καλλιτεχνικών
μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων των πολιτικών προσφύγων ακόμα από τα πρώτα χρόνια (1948/1949) από τον ερχομό
του̋ στην Τσεχοσλοβακία. Είναι συγκινητικό όταν σε όλε̋ τι̋ εθνικέ̋ γιορτέ̋ μα̋, οι γονεί̋ και οι γιαγιάδε̋ και παππούδε̋
καμαρώνουν τα παιδιά του̋ και τα εγγόνια του̋ (και σύντομα και τα δισέγγονά του̋) όταν τα βλέπουν να χορεύουν του̋
δημοτικού̋ χορού̋ μα̋, διότι κρατήσανε την παράδοση των τότε πολιτικών προσφύγων από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Τα
χορευτικά συγκροτήματα των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα Δημαρχεία τη̋ πόλει̋ στι̋
οποίε̋ βρίσκεται η κάθε κοινότητα. Συγχαρητήρια στο Λύκειο που με τη δράση του συνεχίζει αυτή την παράδοση στην Τσεχία.
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**Σημ. Καλημέρα: Σημειώνουμε ότι είναι καιρό̋ τα Φεστιβάλ των επετείων τη̋ άφιξη̋ των «Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία» να
ονομάζονται με πιο ακριβού̋ όρου̋. Οι Έλληνε̋ που φύγανε αναγκαστικά από την Πατρίδα του̋ μέχρι το 1975 είχαν το στάτου̋
του «πολιτικού πρόσφυγα από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο» από το Δεκέμβρη του 1948 και ήταν πολιτικοί πρόσφυγε̋! (δεν
ήταν ούτε απόδημοι, ούτε τη̋ διασπορά̋, ούτε φυγάδε̋, μα ούτε και οικονομικοί μετανάστε̋.). Έτσι, για να μην ξεχνάμε από
πού κρατάει η σκούφια μα̋.
Τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων Τσεχία̋ στον εορτασμό τη̋ επετείου τη̋ 28η̋ Οκτώβρη με την ΕΚ Πράγα̋

Στο Μοναστήρι τη̋ Μεταμόρφωση̋ – 10 Νοεμβρίου 2013

Π

αραβρεθήκαμε στα εγκαίνια των
θεμέλιων των χωρών φιλοξενία̋
του Μοναστηριού Μεταμόρφωσι̋, το
οποίο βρίσκεται μεταξύ των πόλεων
Κάρλοβυ Βάρυ και Μαριάνσκε Λάζνυ.
Τα θεμέλια αγίασε ο Μακαριώτατο̋
Χριστόφορο̋ μετά τη Θεία Λειτουργία.
Ο Μακαριώτατο̋ με υπομονή και
επιμονή και πολύ λίγα οικονομικά χτίζει
το μοναστήρι με τη βοήθεια καλών
ανθρώπων. Στο μοναστήρι αυτό χτίζονται
χώροι φιλοξενία̋ και επισκευάζονται
όλοι οι χώροι του μοναστηριού. Μετά
τα εγκαίνια, ο Μακαριώτατο̋ μα̋
φιλοξένησε μαζί με πολλού̋ πιστού̋
που είχανε έρθει για αυτό το λόγο και

όλοι γευματίσαμε μαζί. Μετά το νόστιμο
γεύμα (νηστίσιμο) είχαμε μία συνάντηση
με τον Μακαριώτατο Χριστόφορο.
Μιλήσαμε με τον Μακαριώτατο για
το τι θα γίνει με του̋ Έλληνε̋ πιστού̋

Ο ξύλινο̋ σταυρό̋ του Μοναστηριού τη̋ Μεταμόρφωσι̋

στην Πράγα τώρα που υποχώρησε στο
μοναστήρι. Διότι όπω̋ όλοι ξέρουμε
ο Μακαριώτατο̋ Χριστόφορο̋ είναι ο
μόνο̋ τη̋ Ορθόδοξη̋ Εκκλησία̋ τη̋
Τσεχία̋, ο οποίο̋ μιλάει ελληνικά και
γνωρίζει τι̋ διαδικασίε̋ τη̋ Ελληνική̋
Ορθόδοξη̋
Εκκλησία̋.
Αρκετοί
αναγνώστε̋ του περιοδικού μα̋ και νέα
μέλη τη̋ ΕΚ Πράγα̋ ανησυχούν διότι δεν
υπάρχουν πια οι Θείε̋ Λειτουργίε̋ το
πρώτο Σάββατο του μηνό̋, δεν μπορούν
να βαφτίσουν τα παιδιά του̋ «στα
ελληνικά», κ.ά. Θα σα̋ ενημερώσουμε
μόλι̋ μάθουμε πια λύση θα βρεθεί.
Ευχαριστούμε τον Μακαριώτατο για την
θερμή φιλοξενία.

ο εσωτερικό̋ χώρο̋ τη̋ εκκλησία̋
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Τα θεμέλια των χωρών φιλοξενία̋ του Μοναστηριού τη̋ Μεταμόρφωσι̋

22 Νοεμβρίου 2014
Ο Δημήτρη̋ Νεδέλκο̋ (ιδιοκτήτη̋
τη̋ ελληνική̋ ταβέρνα̋ «Όλυμπο̋»
γιόρτασε τα .... γενέθλια του μαζί με όλη
την οικογένεια του, φίλου̋ και πολλά
μέλη τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋ Πράγα̋.
Δεν έλειπε τίποτα από τα γιορτινά
τραπέζια, από ελληνικό ούζο και κρασί,

8

νόστιμού̋ ελληνικού̋ μεζέδε̋ και
ελληνικά κύρια πιάτα μέχρι και ζωντανή̋
ελληνική μουσική με το σχήμα Ιορδάνη
και Βαγγέλη, και στα διαλείμματα με DJ,
λατινοαμερικάνικη και «αγγλοσαξονική»
μουσική. Ένα̋ συμπατριώτη̋ μα̋ που
ήταν εκεί μου έκανε το παράπονο
του «Έφυγα εχθέ̋ από την Ελλάδα
και σήμερα πάλι στην Ελλάδα είμαι!»

Έχει δίκιο ο άνθρωπο̋. Η ταβέρνα
«Όλυμπο̋» όπω̋ πάντα μα̋ φέρνει
την Ελλάδα κοντά μα̋… Χορέψαμε,
τραγουδήσαμε μέχρι τι̋ μικρέ̋ πρωινέ̋
ώρε̋… Δημήτρη, σου ευχόμαστε
χρόνια πολλά, πολλή υγεία και να τα
εκατοστίσει̋!!!! (στη φωτογραφία,
πρώτη σέρνει το χωρό η Ελένη, σύζυγο̋
και δεύτερο̋ ο Δημήτρη̋)

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άξιον Εστί
(από το Ριζοσπάστη)
Τη̋ Λιάνα̋ Κανέλη

Σ

ατανικοί»
στίχοι,
«σατανικοί»
στόχοι... Ένα τόσο δα μικρό, μέγα
φωνήεν κι αλλάζει όχι μόνον όψη
αλλά και ρουν η Ιστορία. Βαριά μέρα
η σημερινή. Ασήκωτη από βολεμένου̋
όπω̋ κι η ενοχή. Σαράντα χρόνια μετά
την εξέγερση του Πολυτεχνείου και
ατιμώρητα, μια δυστυχώ̋ μεγάλη
μάζα πολιτών παρελκόμενων από το
φαίνεσθαι κι όχι το είναι τη̋ κρίση̋,
λε̋ κι ετοιμάζεται να τη̋ κάμει και
τα σαράντα. Η ανατέλλουσα, για
να κυβερνήσει πάση θυσία ντόπια
ευρωαριστερά, προαναγγέλλει πω̋ θα
δύσει έτσι κι αλλιώ̋ δεξιά, ανεξαρτήτω̋
Ελλήνων. Άμα η πολιτική τρέχουσα
πρακτική αρχίζει από την ανέξοδη μομφή
και καταλήγει στον εξανδραποδισμό τη̋
γελοιογραφία̋, τότε ανάμεσα στο Δήμο
και το Κράτο̋, εμφιλοχωρεί ύπουλα
ο μεγαλύτερο̋ εχθρό̋, η συγγνωστή
αμέλεια τη̋ ουσιαστικά λαϊκή̋ Παιδεία̋.
Η 17 Νοέμβρη ήταν πράξη σπουδαία
και τελεία. Κάθε μίμησή τη̋ μπορεί
κι οφείλει να ενδυθεί πολιτισμικά
ακόμη και τη θεατρική μορφή. Αλλά
για να διδάξει. Να άγει την ψυχή των
νεότερων ένα σκαλοπάτι κοντύτερα
στο φω̋. Οι θεατρινισμοί δεν πρέπουν
σε τέτοια πράξη παρεκτό̋ κι αν
εξοικειωθήκαμε τόσο άθλια με την
τράπεζα. Τράπεζα χρήματο̋, αίματο̋,
βλαστοκυττάρων... Τράπεζα μνήμη̋
δεν υπάρχει που να τοκοφορεί και να
παράγει κέρδο̋. Αποθετήριο μνήμη̋
είναι το Πολυτεχνείο. Και δεν το
βλάπτουν τα σουβλάκια και οι πάγκοι
των μικροπωλητών στα παράπλευρα

πανηγύρια τόσο, όσο το βλάπτουν
σφετεριστέ̋ ενό̋ προσαρμοσμένου
κι αγοραίου προοδευτισμού που του̋
επιτρέπει να διατηρούν τη σημαία ω̋
λάφυρο κι όχι ω̋ ιδέα.
Είναι
πικρό,
σκέτη
χολή
να
εικονογραφείται η Εξέγερση του
Πολυτεχνείου με ό,τι άλλο εκτό̋ από
την αντίσταση, την πάνδημη τη̋ εποχή̋,
σε μια ξενοκίνητη χούντα. Ήταν η
ακριβότερη, η πιο πολύτιμη για την
ψυχή του λαού, τα νιάτα του, απόπειρα
ξεριζωμού εκείνου του φιδιού που
σήμερα με σβάστικε̋ και ένοπλου̋
φοίνικε̋ ξεμυτάει από τι̋ τρύπε̋ που
άφησαν οι μεταπολιτευτικέ̋ πληγέ̋.
Το Πολυτεχνείο είναι ζητούμενο και
διδακτήριο κάθε επερχόμενη̋ γενιά̋.
Δείχνει πω̋ Άξιον Εστί είναι οι νέοι που
του̋ έλεγαν αλήτε̋ κι όχι οι νέοι γενικώ̋.

Δεν είναι σφραγίδα σε προκήρυξη
κλειστή̋ ομάδα̋. Είναι ανοιχτή
διακήρυξη αντιφασιστική̋ Παιδεία̋ σε
σκυτάλη γενεών περασμένη. Το καθήκον
παραμένει σ’ όλη τη διαδρομή ω̋
μέλλον αυτό καθαυτό, ακόμη κι όταν η
σκυτάλη πέφτει ή ξεπέφτει σε ανίερε̋
εξομοιώσει̋ και αμφισβητήσει̋.
Στίχο̋ το Πολυτεχνείο. Στο ποίημα του
λαού μα̋ ανήκει. Και στόχο̋ του οιονεί
φασισμού που κοκορεύεται πω̋ λήγει
την πάλη των τάξεων με τη πολτοποίηση
ανθρώπων κι ιδεών, φορέα̋ σκότου̋ με
μοναδική πηγή τη λάμπα του βασανιστή
- ανακριτή. Διαρκή̋ υπενθύμιση
του εφικτού τη̋ αντίσταση̋ και τη̋
ανατροπή̋ με τη νιότη άγγελο εξάγγελο
να απαντά στου̋ “σατανικού̋” ορατού̋
τε και αοράτου̋ μαύρου̋ δαίμονε̋ των
καιρών.
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Πολυτεχνείο τώρα
(από το Ριζοσπάστη, 17/11/2013)
Του Γιώργου Κακουλίδη
1. Ο πολιτικό̋ παρασιτισμό̋ των αστικών
κομμάτων δεν μπόρεσε ν’ ακυρώσει
το μήνυμα τη̋ εξέγερση̋ του ‘73.
Αντιθέτω̋, η δεκάτη εβδόμη προκαλεί
αναστάτωση στα σημερινά δεδομένα,
αφού δεν υποτάσσεται στη λογική του
ναυαγίου την οποία καλλιεργούν οι
γνωστοί επιτήδειοι και προσθέτει στην
αργόσυρτη περιπέτεια του κινήματο̋
μια νέα ματιά εφ’ όλη̋ τη̋ ύλη̋. Είμαστε
μπροστά σε μια ακόμη έξοδο του λαού
μα̋, που θα μα̋ σύρει μακριά από το
τετριμμένο, το οποίο τείνει να γίνει
πεπρωμένο μα̋.
2. Η υποδαύλιση του ταξικού μίσου̋,
η περιφρόνηση απέναντι στου̋
δικτάτορε̋ μπορούν και οφείλουν
τώρα να γίνουν σημεία καθημερινή̋
αναφορά̋. Ο θεσμό̋ τη̋ Ευρώπη̋
μεταλλάχθηκε σε μεγάλη προβοκάτσια
ενάντια στην ελληνική κοινωνία.
Καθημερινά ο πολίτη̋ γίνεται έρμαιο,
μαραζώνει και, ενώ αναζητά επίμονα τη
ζωή του, δεν συναντά παρά την καταδίκη
τη̋. Το Πολυτεχνείο απέδειξε πω̋ η
σιωπή δεν είναι χρυσό̋ παρά αέναο̋
συμβιβασμό̋. Η σιωπή στι̋ μέρε̋ μα̋
τείνει να γίνει δουλική μανία.
3. Η κατάρρευση τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ένωση̋ δεν φτάνει ποτέ στι̋ βιτρίνε̋

τη̋ εγχώρια̋ τηλεόραση̋. Σ’ αυτέ̋ τι̋
δύσκολε̋ περιστάσει̋ οι τραπεζίτε̋
προσπαθούν όσο μπορούν να επινοούν
καταστάσει̋
ελπίζοντα̋
ότι
θα
κερδίσουν χρόνο, αλλά ανακαλύπτουν
πω̋ ο κόσμο̋ του̋ κοιτάζει από μεγάλη
απόσταση. Μέσα σ’ αυτή την απρόσωπη
ζωή, το μόνο που ακούγεται είναι η
φλυαρία των δημοσιογράφων. Τι̋
μέρε̋ του Πολυτεχνείου δεν υπήρξε
κάποιο̋ από μηχανή̋ θεό̋ που οδήγησε
τα γεγονότα. Ήταν η ανάγκη που, με
την ικανότητα που τη διακρίνει, μα̋
οδήγησε εκεί που έπρεπε, όπω̋ το κάνει
σήμερα η κρίση. Το ωμό συνονθύλευμα
τη̋ κυβέρνηση̋ δεν θ’ αργήσει να
παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του,
πληρώνοντα̋ έτσι την αποσιώπησή του
στα εγκλήματα που συντελούνται στην
καθημερινή ζωή. Κυρίω̋ ο Σαμαρά̋,
τον οποίο καταδίκασε, χωρί̋ ευτυχώ̋
ποτέ να τον γνωρίζει ο γερο-Καντ,
ότι «ψεύδεται προ εξομολογητού όχι
μόνο ψεύδο̋ ασυνεπέστατο αλλά και
αναιδέστατο, διότι υπονομεύει το
υπόβαθρο κάθε ενάρετη̋ πρόθεση̋, την
ειλικρίνεια».
4. Δεν πρόκειται για ανωριμότητα ούτε
για τυφλότητα όσων υποστηρίζουν
την πορεία μα̋ μέσα στην Ευρώπη.
Ερμηνεύοντα̋ κάθε μορφή καταπίεση̋
σε βάρο̋ μα̋ από του̋ Ευρωπαίου̋
ω̋ λανθασμένε̋ που «οφείλουν»
να διορθωθούν, νομιμοποιούν την
τυραννία με διάλογο, σχηματίζοντα̋
έτσι μια ακόμη γέφυρα με την τρόικα.

5. Οι απολογητέ̋ του συστήματο̋
τύπου Χρήστου Γιανναρά εγκατέλειψαν
πρώτα απ’ όλα κάθε σεβασμό για τον
εαυτό του̋ προκειμένου να στηρίξουν
το καθεστώ̋, γεμίζοντα̋ παράλληλα
με αμφιβολία όσου̋ πολίτε̋ θα
επιχειρούσαν να πολεμήσουν εναντίον
του. Ναρκωμένοι μέσα στα βιβλία του̋,
ξέπεσαν σε ποιμαντορικά κηρύγματα
προ̋ όλου̋ και αναδείχθηκαν αυθεντίε̋
τη̋ κρατική̋ μηχανή̋, η οποία του̋
κατέστησε, για ευνόητου̋ λόγου̋,
μόνιμου̋ συνηγόρου̋ κάθε ευτέλεια̋
και χαμέρπεια̋ που εκπορεύεται από τα
κανάλια.
6. Το Πολυτεχνείο τώρα πρέπει να πετάξει
στα σκουπίδια όλε̋ τι̋ δύσπεπτε̋
αναλύσει̋ για το χρονικό του. Να
πετάξει τη νοσταλγία που δηλητηριάζει
το παρόν του και να αγνοήσει τα
συγχωρεμένα αν και ζωντανά μέλη τη̋
απανταχού Αριστερά̋ που, αφού έχουν
εκπληρώσει το επίγειο καθήκον του̋
να ανήκουμε στην Ευρώπη, τώρα με τη
μέθοδο τη̋ προσομοίωση̋ προσπαθούν
να εξασκηθούν για την επανάσταση που
θα κάνουν. Ο τραπεζικό̋ κανιβαλισμό̋
που φτηνά αξιοποιεί τη δυστυχία μα̋
θα βρει το φάκελό του στα επεισόδια
του ‘73. Δεν είναι μυστικό πω̋ εκείνο το
τριήμερο ήταν εναντίον κάθε στημένη̋
απάτη̋ και, όπω̋ και σήμερα, εναντίον
των τραπεζών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Πανίκο̋ Παιονίδη̋ στο Καλημέρα
(συνέχεια τη̋ κουβέντα̋ μα̋ από το τεύχο̋ 5, 2013, στο σπίτι του Πανίκου και τη̋ Έλλη̋, το οποίο στολίζουν πολλά έργα
Ελλήνων και Κύπριων ζωγράφων)

Ο

Πανίκο̋
Παιονίδη̋
ήταν
αποσταλμένο̋ στο ΔΣΕ το 1948 για
να γράψει για τα γεγονότα στον Έβρο.
Την ίδια χρονιά αποφασίζει να μείνει
στη Βουλγαρία όπου σπουδάζει στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιο τη̋
Σόφια̋, «Κλίμεντ Οχριντσκι». Εργάζεται
στο ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣΣ και στην εφημερίδα
«Ναρόντνα Μλαντέζ» ω̋ συντάκτη̋
μέχρι το 1958, όταν επιστρέφει στην
πατρίδα του την Κύπρο.
Στην Κύπρο ιδρύει την οργάνωση
τη̋ κυπριακή̋ νεολαία̋, ΕΔΟΝ,
(1959) τη̋ οποία̋ εκλέγεται Γενικό̋
Γραμματέα̋, εργάζεται στην εφημερίδα
«Χαραυγή», ω̋ συντάκτη̋, το 1960
είναι ο Αρχισυντάκτη̋ του περιοδικού
«Νέα Εποχή» και από το 1960 μέχρι
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το 1990 είναι Γενικό̋ Γραμματέα̋ του
Πανγκύπριου Συμβούλιου Ειρήνη̋,
οργανώνει πολλέ̋ πορείε̋ Ειρήνη̋. Επί
τη̋ Προεδρία̋ του Γιώργου Βασιλείου,
εκλέγεται Πρόεδρο̋ του Συμβουλίου του
Θεατρικού Ομίλου τη̋ Κύπρου (ΘΟΚ).
Ο Πρόεδρο̋ τον στέλνει στη Νέα Υόρκη
δύο χρόνια, όπου είναι στην Κυπριακή

αποστολή των ΟΗΕ ω̋ υπεύθυνο̋ Τύπου
και Διαφώτιση̋. Εντωμεταξύ είναι μέλο̋
τη̋ ΚΕ του ΑΚΕΛ μέχρι το 1990 όταν και
συνταξιοδοτήθηκε. Από το 1990, γράφει
και έχει εκδώσει 16 βιβλία στην Κύπρο
και δυο στη Βουλγαρία.
Η εισβολή των Τούρκων το 1974, βρίσκει
τον Πανίκο και την συντρόφισσα του
Έλλη στην Ουγγαρία, όπου είχαν πάει
για διακοπέ̋ στη λίμνη Μπαλάτον.
Ο Πανίκο̋ και η Έλλη θυμούνται αυτέ̋
τι̋ τραγικέ̋ μέρε̋ όταν και πάλι αλλάζει
η πορεία τη̋ ζωή̋ του̋:
Βουδαπέστη-Ελσίνκι-Αθήνα-Κύπρο̋
(στη φωτογραφία η Έλλη Παιονίδου,
δημοσιογράφο̋, συγγραφέα̋, συνέβαλε
στην κουβέντα μα̋)

«Φύγαμε Κυριακή πρωί. Δευτέρα έγινε
το πραξικόπημα στην Κύπρο. Εμεί̋
κατεβήκαμε για πρόγευμα, και να,
έρχεται μια αυστριακή και μου λέει
«Μακάριο̋ καπούτ!» Και ξεκίνησε μια
μεγάλη διαδικασία, κι έτσι μάθαμε το
τι μεταδίνεται από το ραδιοφωνικό
σταθμό τη̋ Κύπρου. Μα̋ μετέφεραν
στη Βουδαπέστη. Εκεί πήγα στα
γραφεία τη̋ Παγκόσμια̋ Οργάνωση̋
τη̋ Δημοκρατική̋ Νεολαία̋ (ΠΟΔΝ),
τα κεντρικά του̋ γραφεία ήταν στη
Βουδαπέστη. Έδωσα δημοσιογραφική
διάσκεψη.
Έγινε
συνεδρία.
Στη
Βουδαπέστη έτυχε να βρίσκεται ο
Πρόεδρο̋ του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνη̋, (ΠΣΕ) ο Ρομέ̋ Σιάντρα. Μαζί
ετοιμάσαμε μία επιστολή προ̋ τη
Γραμματεία του ΠΣΕ, η οποία είχε την
έδρα τη̋ στο Ελσίνκι. Σε λίγε̋ βδομάδε̋
είχα βρεθεί στο Ελσίνκι από όπου και
ξεκίνησε η εκστρατεία μα̋ για τη σωστή
ενημέρωση το τι γινότανε στην Κύπρο.
Ναι, εκείνη την ημέρα στη Βουδαπέστη
τη θυμάμαι πολύ καλά. Την πέρασα
στο σπίτι του Μέμου Μακρή, πάνω
από το Δούναβη με όλα τα έργα τη̋
συντρόφισσα του Ζιζή στου̋ τοίχου̋,
με το Μέμο παθιασμένο ενάντια στην
χούντα. Εκεί γεννήθηκε τότε και η ιδέα
του Μέμου να κάνει ένα ανδριάντα του
Μακάριου (αργότερα του έστειλα και
φωτογραφίε̋, ήρθε και ο ίδιο̋ στην
Κύπρο και γνώρισε προσωπικά τον
Μακάριο.). Ο Μακρή̋ διακρίθηκε ω̋
γλύπτη̋ διεθνώ̋. Πήρε πολλά βραβεία,
παράσημα, μετάλλια. Έργα του μπήκαν
σε δημόσιου̋ χώρου̋, όπω̋ είναι αυτό
στο Άουσβιτ̋.
Έπρεπε να φύγω για την Ελσίνκι,
όπου έμεινα μία βδομάδα. Από εκεί
κατευθύνθηκα στο Λονδίνο, όπου υπήρχε
ένα̋ μεγάλο̋ όγκο̋ Κυπρίων, χιλιάδε̋
Κύπριοι. Έπρεπε να οργανώσουμε την
εκστρατεία μα̋ ενάντια τη̋ εισβολή̋. Οι
οδηγίε̋ μου ήταν να μείνω στο Λονδίνο
μερικού̋ μήνε̋.
Από το Λονδίνο πήγα στην Αθήνα, (1974)
όπου πάλι σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋
που είχα, έπρεπε να μείνω για ένα
διάστημα. Την περίοδο μετά τη χούντα,
η Αθήνα ήταν ένα̋ παθιασμένο̋ χώρο̋,
ήταν γεμάτη ζωντάνια. Το ΚΚΕ μα̋
παραχώρησε γραφείο στο Ριζοσπάστη

για να εργάζομαι. Σε λίγο χρονικό
διάστημα ήρθε και η Έλλη στην Αθήνα. Η
Έλλη ανάλαβε να γράφει κριτική βιβλίου
στο Ριζοσπάστη. Έγραφε κείμενα που
παρέμειναν, μιλούσε με συγγραφεί̋.
Είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μαρία Δούκα
διότι είχε εμφανιστεί το πρώτο τη̋
βιβλίο και είχε έρθει μια μέρα η Δούκα
να ευχαριστήσει την Έλλη για το άρθρο
που είχε γράψει για το βιβλίο τη̋. Εγώ
από την Αθήνα έκανα εξορμήσει̋ προ̋
διάφορε̋ χώρε̋. Πάντα για τα γεγονότα
στην Κύπρο, την εισβολή των Τούρκων.
Πήγα με αντιπροσωπεία στο ΠΣΕ στην
Νέα Υόρκη. Ήταν η πρώτη επαφή του
ΠΣΕ με τα ΟΗΕ. Πήγαινα στο Ελσίνκι
πολύ συχνά. Και πάντα για θέματα που
αφορούσαν την Κύπρο, ενημέρωση για

το τι είχε γίνει. Στο Ριζοσπάστη έμεινα
δύο χρόνια, από το 1974 μέχρι το 1976.
Δεν εργαζόμουνα στο Ριζοσπάστη. Εκεί
ήμουνα ω̋ Κύπριο̋ αγωνιστή̋ που
κατά κάποιο τρόπο του προσφέρανε
φιλοξενία στα γραφεία του Ρίζου.
Εκείνο το διάστημα ασχολούμουνα με
τη διαφώτιση για θέματα τη̋ Κύπρου,
έγραφα ομιλίε̋ για τι̋ επαφέ̋ μου, τα
κινήματα σε άλλε̋ χώρε̋. Με μερικού̋
συντρόφου̋ του ΚΚΕ είχα γνωριστεί στι̋
τότε ανατολικέ̋ χώρε̋, με δύο-τρει̋,
στη Μόσχα, στη Σόφια. Με το Χαρίλαο
Φλωράκη συναντήθηκα πολλέ̋ φορέ̋.
Εκείνη την περίοδο, μετά την πτώση
τη̋ χούντα̋, γίνονταν βουλευτικέ̋
εκλογέ̋. Ο Μίκη̋ Θεοδωράκη̋ ήταν
υποψήφιο̋ βουλευτή̋. Όταν βγήκαν
τα αποτελέσματα ο Μίκη̋ δεν βγαίνει
βουλευτή̋. Ο Μίκη̋ εξαγριώθηκε
διότι είχε στοιχεία ότι ομάδε̋ ΚΝιτών
δρούσανε ενάντια του. Οπότε για να
βοηθήσω την κατάσταση, οργάνωσα μία
επαφή μεταξύ του Μίκη και του Φλωράκη
σ’ ένα εστιατόριο. Εκεί ήμασταν εγώ και
η Έλλη, ο Φλωράκη̋ και η συντρόφισσα

του και ο Μίκη̋. Μέχρι το τέλο̋ του
δείπνου, βελτιώθηκαν οι σχέσει̋
μεταξύ του Μίκη και του ΚΚΕ. Ναι, με
το Φλωράκη είχα συχνέ̋ επαφέ̋. Αλλά
οι περισσότερε̋ μου επαφέ̋ ήταν με
ανθρώπου̋ του καλλιτεχνικού κόσμου.
Το 1976, μετά από την Αθήνα
επιστρέψαμε στην Κύπρο. Αναλαμβάνω
Επαρχιακό̋ Οργανωτικό̋ Γραμματέα̋
του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Στην Κύπρο
αναλαμβάνω και σημαντική δράση ω̋
Γενικό̋ Γραμματέα̋ του Συμβουλίου
Ειρήνη̋ (αυτό όταν φεύγω από την
ΕΔΟΝ). Με το Συμβούλιο Ειρήνη̋ είχα
πάρα πολλέ̋ αποστολέ̋. Είχα και
πρόταση να μεταφερθώ στον κεντρικό
μηχανισμό στο Ελσίνκι. Ευτυχώ̋ δεν
πραγματοποιήθηκε διότι για φαντάσου
να βρισκόμουνα στο Ελσίνκι όταν έγινε
η κρίση και κατεβάσανε τα σοσιαλιστικά
συστήματα μαζί και τι̋ μαζικέ̋
οργανώσει̋. Θα έμεινα ξεχαρβάλωτο̋.
Ναι, εγώ ήμουνα πάντα έμμισθο̋ του
Κόμματο̋, του ΑΚΕΛ από την αρχή
μέχρι το 1990, δηλαδή από τα 17 μου
μέχρι τα 65 μου χρόνια. Αποσύρθηκα
από την πολιτική δραστηριότητα με
την συνταξιοδότηση μου και μπαίνω
δυναμικά στον πνευματικό τομέα,
γράφω βιβλία. Στην ηλικία που
βρίσκομαι τώρα, όλα περιορίζονται στη
σκέψη μου…
Ένα άλλο οδοιπορικό, Παν. Παιονίδη,
Λεμεσό̋ 1995
Μακέτα
Ο Πανίκο̋ Παιονίδη̋ γεννήθηκε στη
Λεμεσό το 1925, είναι διπλωματούχο̋
Φιλοσοφία̋ του Πανεπιστημίου τη̋
Σόφια̋, θήτευσε για χρόνια στην
δημοσιογραφία και την κριτική τη̋
τέχνη̋ και ανάπτυξε, μέσα από το
χώρο τη̋ αριστερά̋, έντονη κοινωνική
δραστηριότητα.
Η αφήγηση στο «Ένα άλλο οδοιπορικό»
ξεκινά από τραυματικά βιώματα του
συγγραφέα και περνά μ’ ένα αβίαστο
τρόπο στου̋ πλατιού̋ ορίζοντε̋ και
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τι̋ δραματικέ̋ ανακατατάξει̋, που
σημαδεύουν την εποχή μα̋. Στι̋ σελίδε̋
του βιβλίου ζωντανεύουν με υλικά
βγαλμένα από αυθεντικέ̋ εμπειρίε̋,
μορφέ̋ σημαντικών προσώπων από την
Κύπρο, την Ελλάδα και ευρύτερα.
Κυρίαρχο στοιχείο του βιβλίου είναι το
πάθο̋ του για τον Άνθρωπο και για τα
νήματα που δένουν του̋ ανθρώπου̋
πέρα από σύνορα και άλλε̋ διαφορέ̋.
Το
«Ένα
άλλο
οδοιπορικό»
πρωτοκυκλοφόρησε το φθινόπωρο του
1994 με τη μορφή τη̋ προέκδοση̋ σε
περιορισμένο αριθμό φωτοτυπημένων
αντιτύπων, που εστάλησαν σε στενό
κύκλο προσώπων. Προσθήκη είναι και
οι φωτογραφίε̋ όπω̋ και τα σχέδια
ζωγράφων φίλων του συγγραφέα.
Αποσπάσματα από το βιβλίο (σελ. 111)
…Αρχίζω να κατανοώ την προσκόλληση
μοναχικών ανθρώπων στα κατοικίδια
ζώα. Θυμάμαι τον πατέρα μου στα
87 του χρόνια, όταν είχε φύγει πια η
μητέρα, πόσο είχε δεθεί με το μικρό,
γκρίζο γατάκι, που μπήκε μια μέρα έτσι
αναπάντεχα στο σπίτι. Ξαπλωμένο̋ στο
κρεβάτι ο πατέρα̋ με τα δυο μαξιλάρια
τραβηγμένα απάνω στο προσκέφαλο και
το γατί να κάθεται ψηλά στο στήθο̋ του
με τι̋ ώρε̋ και εκείνο̋ να το χαϊδεύει.
-Είναι σαν άνθρωπο̋ – μού’ λεγε όταν
πήγαινα να τον δω, να κάνουμε κάποια
ψιλοκουβέντα και ν’ ανακαλύψω, έστω
και αργά κάποιε̋ διόδου̋ προ̋ την
ψυχή του. Είναι γεγονό̋ πω̋ η επαφή
μα̋ ήταν λειψή. Εκπαιδευτικό̋ το
επάγγελμα, άνθρωπο̋ τη̋ απόλυτη̋
τάξη̋, περήφανο̋ για εκείνο που έκανε,
βαθειά βυθισμένο̋ στα τη̋ θρησκεία̋
και τη̋ εκκλησία̋, ακολουθούσε ένα
απόλυτα δικό του δρόμο από τον οποίο
δεν εννοούσε ν’ αποκλίνει. Εγώ από τη̋
πλευρά̋ μου αντιδρούσα σ’ αυτό το
κλίμα μ’ ένα δικό μου τρόπο. Χωρί̋ καν
να τον ρωτήσω και να τον συμβουλευτώ,
προτού καλά-καλά αποφοιτήσω από την
Αγγλική Σχολή, όπου φοιτούσα, πήγα
και κατατάχτηκα στον στρατό. Ήταν
Οχτώβρη̋ του ’42. Αργότερα με την
αποστράτευση μου, τον Ιούνιο του ’45,
πήρα και πάλι ένα κατάδικο μου δρόμο,
που δεν τον κατανοούσε. Με ήθελε
σώνει και καλά να γίνω υπάλληλο̋ σε
Τράπεζα και τόχε διευθετήσει μέσω
κάποιου θείου. Εγώ όμω̋ είχα πάρει
τι̋ δικέ̋ μου αποφάσει̋ κι ούτε καν
συζητούσα τι̋ δικέ̋ του επιλογέ̋.
Ήταν, όσο το σκέφτομαι, ένα̋ πολύ
αυστηρό̋ πατέρα̋. Βρήκα σ’ ένα
τετράδιο των μαθητικών μου χρόνων
ολόκληρε̋ σελίδε̋, όπου διατύπωνα
μ’ ένα ωμό μάλιστα τρόπο τι̋ σκέψει̋
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μου. Εκεί βρήκα καταγραμμένο κι ένα
επεισόδιο. Μαθητή̋ δημοτικού, πολύ
μικρή̋ τάξη̋, δέχτηκα την τιμωρία
του πατέρα με τον χάρακα, όπω̋
συνηθιζόταν τότε και κατάβρεξα το κοντό
μου παντελονάκι. Η μητέρα μου η Μαρία
και κυρίω̋ η θεία μου η Χρυστάλλα τον
κατσάδιασαν όταν τόμαθαν. Εκείνο̋
όμω̋ επέμενε, ότι έκανε το σωστό «για
παραδειγματισμό» των άλλων!
Όταν ύστερα από δώδεκα χρόνια ξενιτιά̋
επέστρεψα τον Φεβράρη του ’58 με
σύζυγο και δυο παιδιά δεν ήρθε καν στο
λιμάνι να μα̋ προϋπαντήσει. Εκεί ήταν
μονάχα ο αδερφό̋ μου ο Λάκη̋.
-Ποτέ δεν απουσίασα από το μάθημα! –
ήταν η εξήγηση που έδωσε.
Η αλήθεια είναι πω̋ με το πέρασμα του
χρόνου έβλεπα τον πατέρα να μαλακώνει,
να επιδιώκει μια κάποια επαφή. Η
πολιτική αντιπαράθεση, εκείνο̋ δεξιό̋,
εγώ αριστερό̋, αμβλυνόταν. Δεθήκαμε
όμω̋ περισσότερο όταν η μητέρα μου, η
Μαρία, ένα̋ άγιο̋ άνθρωπο̋, έφυγε και
τον άφησε μόνο με την θετή αδερφή μου
την Κούλα, μια γλυκύτατη, όλο καλοσύνη
κοπέλα και την οικογένεια τη̋. Τόβλεπα
ότι χαιρόταν όταν πήγαινα. Καθόμουν
πλάι του στο κρεβάτι, με ρωτούσε ένα
σωρό πράγματα για την κατάσταση,
για τα παιδιά και άκουγε με προσοχή.
Κάπου, τώρα, ανακάλυπτα πολλά κοινά
σημεία. Είχε αναπτυγμένο μέσα του
το αίσθημα τη̋ δικαιοσύνη̋. Και στα
νεανικά του χρόνια υπήρξε Βενιζελικό̋.
… Πώ̋ και δεν είχαμε καταφέρει, όσο
ήταν καιρό̋, να συναντηθούμε με τον
πατέρα, έστω στα μισά τη̋ απόσταση̋;
Έφταιγαν άραγε κι εδώ οι καιροί
των ακροτήτων, που δεν επέτρεπαν
συμβιβασμού̋ ούτε καν στο επίπεδο
των ανθρωπίνων σχέσεων;
Καμιά φορά παρομοιάζω τον εαυτό
μου με δρομέα που δρασκέλισε την ζωή
με αγκομαχητό. Ξεκινώ από τα χρόνια
τα μαθητικά, περνώ στην κατάταξη
μου στον στρατό, στην συνέχεια στην
στράτευση μου στο Κόμμα, στο ολόψυχο
δόσιμο μου για δεκαετίε̋ σ’ ένα τρόπο
δουλειά̋ και σκέψη̋ και προσπαθώ να
βρω εκείνο που μ’ έσπρωχνε την κάθε
φορά στην επόμενη κίνηση.
Ο αδερφό̋ μου ο Λάκη̋ είχε καταταγεί
στον στρατό δυο χρόνια πιο μπροστά
από μένα. Συναντηθήκαμε στην Αθήνα
τη̋ Απελευθέρωση̋, τον Οχτώβρη του
’44. Εγώ είχα πάει εκεί μαζί με το πρώτο
εκστρατευτικό σώμα των Άγγλων ω̋
διερμηνέα̋ κι ο Λάκη̋ ήρθε λίγε̋ μέρε̋
πιο ύστερα. Έμενα στο «Ακταίο» στο
Νέο Φάληρο όπου ο αδερφό̋ μου είχε
αρκετέ̋ διασυνδέσει̋. Είχε πάει στην
Ελλάδα και το ’40 σαν στρατιώτη̋, στην
υποχώρηση μετά την γερμανική εισβολή

πιάστηκε αιχμάλωτο̋, δραπέτευσε και
εκεί στο Νέο Φάληρο τον έκρυβαν φίλοι.
Είχε μείνει κάπου έξη μήνε̋ εκεί και μετά
τα κατάφερε, πέρασε στα νησιά, στην
Τουρκία κι απ’ εκεί κατευθύνθηκε στην
Αίγυπτο. Όλου̋ εκείνου̋ του̋ μήνε̋ τον
θεωρούσαμε νεκρό είχε έρθει κι επίσημη
ειδοποίηση, ο πατέρα̋ όμω̋ δεν ήθελε
να το πιστέψει. Διατηρούσε βαθειά
μέσα του μια ακτίνα ελπίδα̋. Και νάσου
μια επιστολή από την Αλεξάνδρεια, που
μα̋ έλεγε, ότι ο Λάκη̋ δραπέτευσε,
είναι υγιή̋ και να μην ανησυχούμε. Ήταν
μεγάλη εκείνη η δοκιμασία για όλου̋
μα̋ κι όταν ήρθε η επιστολή ο πατέρα̋
μα̋ είπε πω̋ ήταν η μεγάλη πίστη που
έσωσε τον μεγάλο μου αδερφό. Είχε
γίνει κυριολεκτικά ράκο̋ και η μητέρα, η
Μαρία, που αν και μητρυιά – πραγματική
μου μητέρα, η Χαριθέα, είχε πεθάνει
όταν ήμουν έξη μηνών – μα̋ αγαπούσε
σαν δικά τη̋ παιδιά. Ήμασταν και οι δυο
τόσο δεμένοι μαζί τη̋ που όταν γίναμε
έφηβοι όλα μα̋ τα προβλήματα και τι̋
σκέψει̋ τι̋ παίρναμε πρώτα κοντά τη̋.
Ήταν μορφωμένη γυναίκα, διάβαζε πολύ
και είχε μια έμφυτη καλλιέργεια και
πνευματικότητα. Κάποτε είχε εργαστεί
και σαν δασκάλα. Η σκιά φυσικά του
πατέρα ήταν πάντα πολύ βαριά κι έμενε
έτσι αναγκαστικά στο περιθώριο σαν μια
γλυκιά, ζεστή παρουσία, που αρκούσε
να την κοιτάξει̋ για να νιώσει̋ καλά.
Από μητέρα Μαρία άκουσα για πρώτη
φορά, μαθητή̋ ακόμα, τ’ όνομα του
Μάξιμ Γκόργκι, πού ‘γραφε για του̋
φτωχού̋ και του̋ αδικημένου̋. Είχε
διαβάσει την «Μάνα» κι ήξερε πω̋ ήταν
απαγορευμένο. Πολύ αργότερα όταν τη̋
μιλούσα κι εγώ για του̋ φτωχού̋ και
του̋ αδικημένου̋ και τον Κομμουνισμό
μούλεγε πω̋ αυτό μοιάζει πολύ με την
διδασκαλία του Χριστού. Η εκκλησία και
η θρησκεία ήταν γι αυτή, όπω̋ και για
τον πατέρα, το άλφα και το ωμέγα τη̋
ζωή̋ του̋.
Στην Αθήνα τη̋ Απελευθέρωση̋
μπήκαμε με τον Λάκη σε πολλά
σπίτια συντρόφων, σε σπίτια ωραίων
ανθρώπων, πούχαν περάσει στην
κατοχή δια πυρό̋ και σιδήρου και τώρα
ελεύθεροι οραματίζονταν με πάθο̋ το
νέο κόσμο, που βρισκόταν στη στροφή
του δρόμου.
Πώ̋ μπορώ να ξεχάσω το σπίτι τη̋
Κορίννα̋ Τριανταφύλλου, αδερφή̋ του
Αττίκ και του Νίκου και την εντύπωση
που μου έκανε όταν πήγαμε με κάμποσα
κουτιά μπόλυ-μπιφ κι εκείνοι είπαν
«πρέπει να τα φυλάξουμε για του̋
φίλου̋ μα̋»! Ήταν μεγάλη ακόμα η
πείνα στην Αθήνα, τα καταστήματα
ήταν άδεια και τα χαρτονομίσματα, που
κυκλοφορούσαν ήταν τη̋ τάξη̋ των

εκατομμυρίων δραχμών.
Χωρί̋ αμφιβολία εκείνο που αποφάσισε
όλα τα κατοπινά μου βήματα ήταν η
Αθήνα τη̋ Απελευθέρωση̋. Για τα
σοσιαλιστικά ιδεώδη είχα πρωτακούσει,
όντα̋ μαθητή̋ ακόμα, από τον Χαρίλαο
Γιαπανά, στέλεχο̋ του τότε παράνομου
Κομμουνιστικού
Κόμματο̋.
Έμενα
τότε στου θείου μου, του Ευστάθιου
Παιονίδη, αδερφού του πατέρα μου
κι ο Χαρίλαο̋ ήταν κουνιάδο̋ του
θείου. Ο Χαρίλαο̋ στα χρόνια του
Εμφυλίου θα πήγαινε στη Ρουμανία
για να διδάξει τα παιδιά των Ελλήνων
Πολιτικών Προσφύγων, θα’ φτιαχνε εκεί
οικογένεια κι όταν μετά από χρόνια θα
επέστρεφε θα έδινε την εικόνα ενό̋
τσακισμένου και απογοητευμένου
ανθρώπου. Θα ξανασμίγαμε κι οι δυο
πια δημοσιογράφοι στην «Χαραυγή»,
μετά την Ανεξαρτησία, ο Χαρίλαο̋
όμω̋, ο πρώτο̋ διδάξα̋ δεν ήταν πια ο
ίδιο̋. Το όραμα, που το είχε ζήσει πλάι
στην ελληνική πολιτική προσφυγιά είχε
ξεθωριάσει.
Τώρα όμω̋ βρισκόμαστε ακόμα στην
Αθήνα τη̋ Απελευθέρωση̋. Κι όλα όσα
βίωνα ήταν τόσο ωραία. Ένιωθα πω̋
με είχε κεραυνοβολήσει ένα̋ έρωτα̋
από πρώτη μάλιστα ματιά. Υπήρχε ένα
σφίγγο̋ και μια λεβεντιά στον αέρα.
… Στι̋ 3 του Δεκέμβρη του ’44 είχα
πάει, θυμάμαι, εκδρομή στο Σούνιο κι
όταν γυρίσαμε στο «Ακταίο» αργά το
απόγευμα μα̋ είπαν πω̋ στην Αθηνά
είχαν γίνει αιματηρά επεισόδια. Την
επομένη ενωρί̋ το πρωί μα̋ μάζεψαν
όλου̋ στην μεγάλη αίθουσα του
παλιού κινηματογράφου για να μιλήσει
ανώτερο̋ αξιωματικό̋ από το Αρχηγείο.
Υπήρχαν εκεί Άγγλοι, Νοτιοαφρικανοί,
Αυστραλοί κι εγώ ο μόνο̋ Κύπριο̋ με
τον βαθμό του λοχία. Βγαίνει στο βήμα ο
αξιωματικό̋ και μα̋ λέει, ούτε λίγο ούτε
πολύ πω̋ μια ομάδα κομμουνιστέ̋, που’
ναι μια απειροελάχιστή μειοψηφία,
θέλησε να επιβάλει με την βία των
όπλων την εξουσία τη̋ στην πλειοψηφία
του Ελληνικού λαού. Κι ότι μάλιστα
αυτή η ομάδα είχε συνεργαστεί και
με του̋ Γερμανού̋!!! Απόλυτη σιγή
στην αίθουσα. Κι εγώ να νιώθω την
καρδιά μου να κτυπά σαν καμπάνα.
Παίρνω τον λόγο κι αρχίζω να μιλώ σαν
υπνωτισμένο̋. Του̋ μίλησα για τον ΕΛΑΣ,
που πολέμησε του̋ Γερμανού̋, του̋
μίλησα για του̋ δοσίλογου̋, και του̋
ταγματασφαλίτε̋, που φιλοξενούνταν
και στο «Ακταίο». Είπα κι άλλα κι όσο
προχωρούσα ένιωθα πω̋ η φωνή δεν
ήταν δική μου. Κάποιο χέρι με τράβηξε,
ακολούθησα, με ανάκριναν, τέθηκα υπό
αυστηρό περιορισμό. Η ζωή μου είχε
αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.

Σε δυο-τρει̋ μέρε̋ με κάλεσε
ο αξιωματικό̋. Είχε στηθεί ήδη
οδόφραγμα λίγο πιο πέρα προ̋ την
πλατεία. Δυο πρόσωπα με λευκή
σημαία στέκονταν πάνω ψηλά κι έκαναν
νοήματα πω̋ ήθελαν να πλησιάσουν.
Ο αξιωματικό̋ μου είπε να τον
ακολουθήσω. Κατεβήκαμε τα σκαλιά και
περιμέναμε. Οι δυο έρχονταν τώρα προ̋
την κατεύθυνση μα̋. Την λευκή σημαία
την κρατούσε η Αθηνά.
-Ρώτησε τι θέλουν! – μου λέει ο Άγγλο̋.
Προχώρησα λίγο πιο πέρα. Κι η Αθηνά
να βιάζει το βήμα, με το κεφάλι ριγμένο
πίσω, με μπερέ στα μαύρα, χυτά μαλλιά.
Ήταν μια εικόνα που δεν την έσβησε ο
χρόνο̋.
Δυο μονάχα λόγια μου είπε.
Να μη χτυπήσουν οι Άγγλοι!
Αντίκρυ βρίσκεται ολόκληρο̋ ο λαό̋.
Ούτε και βρήκα λέξει̋ για μια απάντηση.
Την ίδια νύχτα έγινε μάχη εκεί, μέρα
Χριστουγέννων με μπάρκαραν σε πλοίο
και μ’ έστειλαν στην Αίγυπτο. Κι απ’
εκεί στην Κύπρο. Ήξερα πια ότι ένα̋
μονάχα δρόμο̋ υπήρχε για μένα. Είχε
αποφασιστεί ολόκληρη η κατοπινή μου
ζωή. Είχα γίνει στο μεταξύ μέλο̋ των
παράνομων Ακελικών ομάδων, που
λειτουργούσαν στον στρατό. Με την
αποστράτευση, μου ζητήθηκε από τον
Παύλο Γεωργίου, στρατιώτη̋ κι εκείνο̋,
παλιό̋ υποδηματεργάτη̋ και ανώτατο
στέλεχο̋ του Κόμματο̋ να αναλάβω
γραμματέα̋ τη̋ νεοσύστατη̋ Ένωση̋
Κυπρίων αποστράτων. Με γοήτευε η
σκέψη ότι θα γινόμουν ‘επαγγελματία̋
επαναστάτη̋’. Σε λίγο θα έρχονταν και
δεύτερο̋ έμμισθο̋, ο Αντρέα̋ Έλληνα̋.
Η οργάνωση μεγάλωνε, οι απόστρατοι
επέστρεψαν από τον πόλεμο κι ήταν όλο
μαχητικότητα, όλο όνειρα. Έβλεπε̋ στο
λαό μια διάθεση να βγει στου̋ δρόμου̋,
να διεκδικήσει τα δίκαια του. Είναι τόσο
ζωντανή μπροστά μου η κινητοποίηση
που οργανώσαμε στο Τράνσιτ Καμπ
τη̋ Αμμοχώστου με αίτημα την
αποστράτευση. Είχαν μαζευτεί απ’ όλη
την Κύπρο μητέρε̋, σύζυγοι, αδερφέ̋.
Είναι εκεί όπου σκότωσαν το Τάκη
Κυθραιώτη. Την επομένη μεταφέραμε
την διαδήλωση στην Λευκωσία. Υπήρχαν
πια στην ατμόσφαιρα ηλεκτρικοί
σπινθήρε̋, έτοιμοι να πυροδοτήσουν
μια έκρηξη. Το λαϊκό κίνημα φούσκωνε
την κάθε μέρα, έμπαινε σε παράταξη
μάχη̋, έβλεπε̋ στα μάτια των ανθρώπων
μια φλόγα να σιγοκαίει.
Συγκατοικούσαμε τότε με τον Έλληνα.
Ήμασταν οικότροφοι στο σπίτι των
γονιών του Αντρέα Ζιαρτίδη, που ήταν
ήδη μια ισχυρή προσωπικότητα στην
Αριστερά. Ήταν ο γραμματέα̋ του
συνδικαλιστικού κινήματο̋, που η

ηγεσία του θα σερνόταν σε λίγο σε δίκε̋
από του̋ βρετανού̋ αποικιοκράτε̋ κι ο
ίδιο̋ θα ριχνόταν στην φυλακή.
Η κομματική ηγεσία εκείνων των χρόνων
είχε μια πολύ ανθρώπινη όψη. Γενικό̋
Γραμματέα̋ ήταν ο Φιφή̋ Ιωάννου.
Νευρώδη̋, όλο̋ παλμό, μπορούσε να
μιλά με τι̋ ώρε̋ για τα πιστεύω του.
Ταυτόχρονα ήταν και άνθρωπο̋ με
χιούμορ, που του άρεσε η έξυπνη, η
σπιρτόζικη κουβέντα. Συναντιόμασταν
συχνά αργά το απόγευμα και δεν ήταν
σπάνιε̋ οι φορέ̋ που ο Φιφή̋ θα
έριχνε την ιδέα για μια νυχτερινή έξοδο
προ̋ την Κερύνεια. Ήταν κι ο Χριστάκη̋
Κατσαμπά̋ μέσα στον στενό κύκλο των
φίλων του Φιφή, που μπορούσαν να
κουβεντιάζουν μέχρι πρωία̋.
Τον Φιφή Ιωάννου θα τον έβλεπα και
στο Λονδίνο, όπου πήγα το Νιόβρη του
’46 για να σπουδάσω, όπω̋ υπολόγιζα,
δουλεύοντα̋ ταυτόχρονα και βγάζοντα̋
τα προ̋ το ζην στο ‘Βήμα’. Πρώτη εικόνα
που ξεπηδά από το κέντρο τη̋ τότε
κραταιά̋ Βρετανική̋ Αυτοκρατορία̋
μια στιχομυθία με τον οδηγό ταξί που
με είχε πάρει από τον σταθμό τραίνου
του Γιούστον για να με πάρει στην οδό
Πέρσι 31. Εκεί ήταν τα γραφεία του
ΑΚΕΛ, τη̋ μόνη̋ διεύθυνση̋ που είχα
μαζί μου. Ήταν τρει̋ μετά τα μεσάνυχτα
τη̋ 9 Νιόβρη κι είχα φτάσει με το τραίνο
από το Λίβερπουλ, όπου μα̋ άφησε
το πλοίο. Κάποιου̋ Κύπριου̋ που είχα
γνωρίσει τι̋ μέρε̋ του ταξιδιού του̋
έχασα στο λιμάνι κι έτσι στο Λονδίνο
έρημο̋, βαρύ̋ και μόνο̋ με έξη λίρε̋
στην τσέπη και δυο βαλίτσε̋. Πήρα ένα
ταξί και του έδωσα την διεύθυνση, που
αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ κοντά.
-Δυόμιση σελίνια – μου λέει.
Βγάζω και του δίνω δυόμιση σελίνια.
-Φαίνεται πω̋ στην χώρα σου ο κόσμο̋
πεινά – μουρμουρά εκείνο̋.
-Φυσικά πεινά, του απαντώ εγώ, μια και
είναι αποικία σα̋!
Ένιωσα να με πλημμυρίζει ένα παράπονο
ανάμικτο με οργή που με βοήθησε όμω̋
τελικά να αντέξω πέντε ολόκληρε̋
ώρε̋
μέσα
στην
βαρυχειμωνιά
του Λονδίνου. Είχα καθίσει σ’ ένα
σκαλοπάτι, τυλιγμένο̋ στο παλτό, με τι̋
βαλίτσε̋ σαν προσκέφαλο και περίμενα
τουρτουρίζοντα̋ να έρθει κάποιο̋
να ανοίξει. Πρώτο̋ παρουσιάστηκε ο
Γιώργο̋ Εξαδάκτυλο̋, υπεύθυνο̋ τότε
του παραρτήματο̋ που μου πρόσφερε
και στέγη στο σπίτι του για μερικέ̋
μέρε̋. Λίγο πιο ύστερα ήρθε ο Εύδωρα̋
Ιωαννίδη̋, υπεύθυνο̋ τη̋ εφημερίδα̋,
ένα̋
ικανότατο̋,
πολυμαθή̋
δημοσιογράφο̋ και συγγραφέα̋ που
με έμπασε στα μυστικά τη̋ αγγλική̋
πολιτική̋. Αργά το απόγευμα ήρθε και
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ο συμπαθέστατο̋ Γεώργιο̋ Πεύκο̋,
ράφτη̋ στο επάγγελμα, βασικότατο
όμω̋ στέλεχο̋ του παραρτήματο̋ που
μου συμπαραστάθηκε σ’ όλη τη διάρκεια
τη̋ παραμονή̋ μου στο Λονδίνο με
πολλή διακριτικότητα.
Τότε ήρθε στο Λονδίνο και ο Φιφή̋ Ιωάννου
για την Διάσκεψη των Κομμουνιστικών
και Εργατικών Κομμάτων τη̋ Βρετανική̋
Αυτοκρατορία̋.
Θα
σεργιανίζαμε
μαζί στο Ουέστ Εντ, θα βγάζαμε και
φωτογραφία στο Τραφάλγκαρ Σκουέαρ
με τα περιστέρια, θ’ αποτολμούσαμε
και είσοδο σε νυχτερινό κέντρο για να το
σκάσουμε μόλι̋ είδαμε τι̋ τιμέ̋. Ήταν
ονειροπόλο̋ ο Φιφή̋, μιλούσε για όλα
τα θέματα με την ίδια ευχέρεια, η σκέψη
του γεννούσε, παρήγαγε ιδέε̋.
Ξανασυνάντησα τον Φιφή το ’58, όταν
επέστρεψα μετά από 12 χρόνια στην
Κύπρο. Είχε μεσολαβήσει η καθαίρεση
του. Υπήρχε ψυχρότητα στι̋ σχέσει̋
με το ΑΚΕΛ όχι όμω̋ και αθεράπευτο
μίσο̋. Δεν αντιμετωπιζόταν ο Φιφή̋
σαν ‘ταξικό̋ εχθρό̋’ όπω̋ περίπου θα
ήταν η περίπτωση 40 χρόνια πιο ύστερα,
στην κρίση του ’90! Ζούσε τότε στον
δρόμο προ̋ το Κυβερνείο, αργότερα το
Προεδρικό. Πήγα να τον δω. Δεν είχε
αλλάξει. Τον βρήκα με το ίδιο σπιρτόζικο
πνεύμα, έτοιμο την κάθε στιγμή να κάνει
την δική του διαλεκτική ανάλυση τη̋
κατάσταση̋. Εργαστήκαμε τότε μαζί
σε μια απογευματινή εφημερίδα που
εξέδωσε το ΑΚΕΛ, τον ‘Τηλέγραφο’.
Από εκεί και το πιο κάτω επεισόδιο.
Στο γραφείο τη̋ εφημερίδα̋ μα̋, που
ήταν αντίκρυ στο τυπογραφείο του
Ζαβαλλή, έγινα μαρτύρα̋ μια μέρα μια̋
έντονη̋ συζήτηση̋ μεταξύ του Φιφή
Ιωάννου και του Γιάννη Κατσουρίδη,
που παρακολουθούσε τον ‘Τηλέγραφο’
από μέρο̋ του Κόμματο̋. Ήταν μου
φαίνεται, μια περίοδο̋ κέρφιου. Που
επέβαλαν οι Άγγλοι κι έμπαινε θέμα
γραμμή̋ τη̋ εφημερίδα̋. Εκείνο που
με εντυπωσίασε ύστερα από εκείνο
το επεισόδιο ήταν η απροθυμία του
Φιφή να συνεχίσει την κουβέντα όταν
έφυγε ο Κατσουρίδη̋. Δεν θέλησε να με
επηρεάσει, να με στρέψει ενάντια στο
Κόμμα, να εκμεταλλευτεί το ότι μόλι̋
είχα επιστρέψει στην Κύπρο από το
εξωτερικό και πολλά παρασκήνια μου
ήταν άγνωστα.
Δουλέψαμε και πιο ύστερα, το ’70, με
τον Φιφή και πάλι σε απογευματινή
εφημερίδα του Κόμματο̋, στην
‘Δημοκρατία’. Μαζί μα̋ ήταν τότε κι
ο Αντώνη̋ Φαρμακίδη̋, βετεράνο̋
δημοσιογράφο̋. Τον είχα πρωτογνωρίσει
στον ‘Κυπριακό Τύπο’ με τον Θαλή
Παπαδόπουλο το ’45, ύστερα έβγαλε την
‘Αλήθεια’ του. Ατσίδα̋ δημοσιογράφο̋,
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αθυρόστομο̋, ευθύ̋, σταράτο̋, έλεγε
τα σύκα σύκα και την σκάφη-σκάφη
και δεν φοβόταν κανένα. Τον έπαιρνα
πρωί-πρωί στι̋ 4 π.μ. από το σπίτι του
και πηγαίναμε στην Παλλουριώτισσα,
στα τυπογραφεία του ‘Πρίντκο’. Κι είχε
ο Φαρμακίδη̋ πάντα μια είδηση έτοιμη,
κάτω από το μανίκι του…
Υπήρξε, πιστεύω ο Φιφή̋ Ιωάννου
ένα̋ ακόμη διανοούμενο̋, ιδεολόγο̋
Μαρξιστή̋ στην ευρύτερη έννοια, που
η οργανωμένη Αριστερά απέρριψε
απερίσκεπτα από τι̋ γραμμέ̋ τη̋.
Και να σκεφτεί κανεί̋ πω̋ όλη αυτή
η αλόγιστη σπατάλη συνεχίστηκε με
επιταχυνόμενου̋ ρυθμού̋ σ’ όλα τα
κατοπινά χρόνια.
Εγώ κυνηγούσα ακόμα το μεγάλο
όνειρο. Όταν το ’48 ηχούσαν οι
σάλπιγγε̋ του Δημοκρατικού Στρατού
στα βουνά τη̋ Ελλάδα̋ εγκατέλειψα το
Λονδίνο και κατευθύνθηκα στα βουνά.
Στο Λονδίνο ήμουν ήδη δραστήριο
μέλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ για την Δημοκρατία
στην Ελλάδα, μιλούσα σε ανοιχτέ̋ και
κλειστέ̋ συγκεντρώσει̋, οργανώναμε
εράνου̋. Του βουνού μόλι̋ και πήρα
μια γεύση περιοδεύοντα̋ στην περιοχή̋
Κομοτηνή̋,
Ξάνθη̋,
Διδυμότειχο.
Ύστερα αποσπάστηκα στο Πρακτορείο
Ειδήσεων ΕΛΛΑΣ-ΠΡΕΣ στη Σόφια, έγινα
οργανικό μέλο̋ του Ελληνικού κινήματο̋
και ακολούθησα την πικρή του μοίρα.
Η συνέχεια θα ήταν οι σπουδέ̋ στο
Πανεπιστήμιο, η δουλειά πια σε
βουλγαρική εφημερίδα, στο ραδιόφωνο,
το ξάνοιγμα μου στην δημοσιογραφία,
στην
λογοτεχνία,
η
δημιουργία
οικογένεια̋, η επιστροφή το ’58 στην
Κύπρο.
Ένα ερώτημα ορθώνεται όλο και
πιο συχνά μπροστά μου. Πώ̋ και
δεν εξατμίστηκε μέσα στην δίνη των
ελληνικών περιπετειών , τη̋ πικρή̋
προσφυγιά̋ το όραμα με το οποίο είχα
ντύσει τον Δεκέμβρη; Κι ύστερα πώ̋
και άντεξαν τα ιδανικά στην άμεση του̋
επαφή με την πραγματικότητα που
είχα βιώσει στην Λαϊκή Δημοκρατία
τη̋ Βουλγαρία̋; Κατ’ αρχή πρέπει να
διαχωρίσω το ένα από το άλλο, το
ελληνικό κίνημα από την Βουλγαρία.
Η εικόνα τη̋ Βουλγαρία̋ όσο γκρίζα
και μίζερη και να ήταν τότε στην
καθημερινότητα τη̋ εξακολουθούσε
πάντα να είναι η χώρα που μα̋
φιλοξενούσε. Και κάτι ακόμα. Η Λαϊκή
Βουλγαρία έκανε στον πνευματικό στίβο
ανοίγματα που έσπαζαν τα καλούπια. Το
ερώτημα φυσικά παραμένει κι αδυνατώ,
είναι η αλήθεια, να δώσω απάντηση
που να ικανοποιεί πλήρω̋. Ένα είναι
το γεγονό̋, ότι όσε̋ διαψεύσει̋ κι αν
είχα γευτεί στην άμεση μου επαφή με

την Ελληνική Αριστερά δεν ένιωθα όταν
επέστρεφα στην Κύπρο κόπωση. Εξ’
άλλου οι σπουδέ̋ μου στον χώρο τη̋
φιλοσοφία̋ κι η σοβαρή επαγγελματική
πια ενασχόληση με τα πνευματικάκαλλιτεχνικά θέματα μου είχαν δώσει,
πίστευα, ένα εργαλείο με το οποίο θα
μπορούσα να ξεδιαλύνω σ’ ένα άλλο
επίπεδο πια τα μικρά και τα μεγάλα.
Τώρα βλέπω ότι ζούσα τυλιγμένο̋ σ’
ένα σύγνεφο, αδύναμο̋ να ξεγλιστρήσω
έξω από τα όρια του. Η δυνατότητα
τη̋ πλήρου̋ και ολοκληρωτική̋
αμφισβήτηση̋ ήρθε τριάντα τόσα
χρόνια πιο ύστερα όταν ο Γκορμπατσόφ
μίλησε από την κορυφή τη̋ πυραμίδα̋
με φωνή που δεχτήκαμε αμέσω̋ σαν
δική μα̋ καταδίκη.
… Έτσι κεφάτοι φτάσαμε στη Βουδαπέστη
κι από εκεί ευθεία με το αυτοκίνητο στην
λίμνη Μπάλατον.
Στο ξενοδοχείο πληροφορήθηκα ότι
βρισκόταν εκεί και ο Ρόμε̋ Σιάντρα,
Γενικό̋ Γραμματέα̋ και αργότερα
Πρόεδρο̋ του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνη̋. Με τον Ρόμε̋ συνδεόμασταν
πολύ λόγω τη̋ ιδιότητα̋ μου σαν Γενικού
Γραμματέα του Παγκυπρίου Συμβουλίου
Ειρήνη̋ και ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η
χαρά μου γιατί θα είχα με ποιον να τα
λέω τι̋ μέρε̋ τη̋ άδεια̋. Είχε ήδη βγει
στα ανοιχτά η σύγκρουση του Μακαρίου
με την Χούντα και τα προμηνύματα για
κάτι το φοβερό υπήρχαν στον αέρα.
Και ο Ρόμε̋ αγαπούσε πολύ την Κύπρο.
Την επόμενη, Δευτέρα, 15 του Ιούλη
(1974) κατεβήκαμε στην τραπεζαρία
γύρω στι̋ 10. Στο βάθο̋, σε μια
γωνιά προγευμάτιζε ακόμα μια παρέα
Αυστριακών. Παραγγείλαμε, προτού
όμω̋ μα̋ σερβίρουν μπήκε τρεχάτη στην
τραπεζαρία μια ηλικιωμένη γυναίκα,
κοίταξε δεξιά, αριστερά, κατευθύνθηκε
στην ομάδα, που βρισκόταν στην γωνιά,
κάτι του̋ είπε, κοίταξαν όλοι προ̋ την
κατεύθυνση μα̋ και ύστερα ήρθε κοντά
μα̋.
-Μακάριο̋ καπούτ! – μα̋ λέει και
επαναλαμβάνει – Μακάριο̋ καπούτ!
… ο Ρόμε̋ Σιάντα μου ζήτησε να
ετοιμάσω αμέσω̋ μια επιστολή προ̋ το
Παγκόσμιο Κίνημα Ειρήνη̋, μια επιστολή
που ενημερώνει για το έγκλημα που
έγινε και να καλεί σε κινητοποίηση
αλληλεγγύη̋. Την έγραψα, την έδωσα
στον Ρόμε̋ και εκείνο̋ την έστειλε
σε όλε̋ τι̋ Εθνικέ̋ Επιτροπέ̋. Εκεί
χωρίσαμε. Εμεί̋ κατευθυνθήκαμε προ̋
την Βουδαπέστη, ήρθα σε επαφή με
τον Αντρεά Φάντη, Βοηθό Γ. Γραμματέα
του Κόμματο̋ που βρισκόταν επίση̋
εκτό̋ Κύπρου και ύστερα από εντολή
πήραμε το αεροπλάνο για το Λονδίνο.
Θα διέκοπτε και ο Ρόμε̋ την άδεια

του και θα πήγαινε στο Ελσίνκι όπου
θα συναντιόμασταν σε λίγε̋ μέρε̋ σε
έκτακτη συνεδρία του γραφείου του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνη̋, όπου
τέθηκαν και οι θεμέλιοι τη̋ διεθνού̋
Επιτροπή̋ Αλληλεγγύη̋ προ̋ την Κύπρο.
… Κυριακή πρωί. Η Ελλη κοιμάται
ακόμα. Ανοίγω την τηλεόραση στο
‘Γιούρονιου̋’. Μόσχα. Συγκρούσει̋ στην
πρωτομαγιάτική παρέλαση. Η κάμερα
σταματά σ’ ένα ηλικιωμένο άντρα με
σειρέ̋ ολόκληρε̋ παράσημα στο στήθο̋
του και αίμα να τρέχει στο πρόσωπο.
Νιώθω ένα σφίξιμο στην καρδιά. Η
εικόνα στην μικρή οθόνη ξυπνά μέσα
μου το Λένινγκραντ, το Στάλινγκραντ,
τον Μερέσιεφ, με τα κομμένα πόδια,
τον Κορσάγκιν στην ‘Νέα Φρουρά»,
την Ζώγια, όλη εκείνη την πλειάδα των
Σοβιετικών ανθρώπων, που έδωσαν
τα πάντα στα χρόνια του μεγάλου
αντιφασιστικού πολέμου.
Τι έγινε; Τι γίνεται επιτέλου̋; Πώ̋
ανατράπηκαν τα πάντα; Υπάρχει άραγε
τρόπο̋ να αφήσω την καρδιά και τι̋
μνήμε̋ εκτό̋ και απλώ̋ να πω ωμά και
κρύα, δίκαιο έχει και ο ήρωα̋ βετεράνο̋,
που είναι και τώρα έτοιμο̋ να θυσιάσει
την ζωή του για τα ιδανικά του, δίκαιο
έχουν και οι δυνάμει̋ εκείνε̋, που είδαν
πω̋ πουθενά δεν οδηγούσαν οι δρόμοι,
πω̋ όλα ήταν μια αυταπάτη, ένα̋
αντικατοπτρισμό̋;
-----------------------------------------------------Σελ. 59
Αθήνα τη̋ μεταπολίτευση, Σεπτέμβρη̋
και στην Σταδίου βλέπω άξαφνα αντίκρυ
μου τον παλιό μου φίλο Σπύρο Μονδάνο.
Είχαν περάσει 25 χρόνια από τότε, όταν
πρωτοανταμώσαμε στην Μπερκόβιτσα
τη̋ Βουλγαρία̋, πολιτικοί πρόσφυγε̋

και οι δυο. Ζούσαμε σε μπαράκε̋
των πενήντα προσώπων ίσω̋ και
περισσότερα και η ζωή μα̋ δεν διέφερε
και πολύ από εκείνη του στρατώνα.
Απαγορευόταν η οποιαδήποτε έξοδο̋
κι έτσι όπω̋ ήμασταν στοιβαγμένοι
ασφυκτιούσαμε. Είχαμε την δική μα̋
εφημερίδα και τι̋ εγκαταστάσει̋ για την
μετάδοση ειδήσεων, ανακοινώσεων και
μουσική̋ από μεγαφώνου. Μια μέρα
ήρθε και εγκαταστάθηκε στο πλαϊνό
κρεβάτι ένα̋ ψηλό̋ νευρώδη̋ άντρα̋,
με μακρύ ξανθό μουστάκι, που έπεφτε
και στι̋ δυο άκρε̋. Μου συστήθηκε.
Ήταν επαγγελματία̋ δημοσιογράφο̋ και
ξεχώριζε μέσα στο όλο σκηνικό με όλου̋
εκείνου̋ του̋ μπαρουτοκαπνισμένου̋
αντάρτε̋, που είχαν περάσει τα
σύνορα και ήταν η καρδιά του̋ ένα
ασήκωτο φορτίο. Μπορούσαμε να
κουβεντιάσουμε μαζί και να πούμε
πράγματα που δεν είχαν την θέση του̋
στην εφημερίδα που εκδίδαμε. Την
‘Λευτεριά’ από ότι θυμάμαι. Εκεί η
γραμμή που περνούσε ήταν ότι τίποτα
δεν άλλαξε, απλώ̋ έγινε μια τακτική
υποχώρηση, ένα̋ ελιγμό̋ και το όπλο το
είχαμε ‘παρά πόδα’. Μιλάμε τώρα για το
’49!
Ένα πρωινό πρόσεξα πω̋ ο Σπύρο̋
απουσίαζε. Δεν είχε κοιμηθεί τη νύχτα
στο κρεβάτι του. Ρώτησα με προσοχή
αλλά κανένα̋ δεν γνώριζε οτιδήποτε.
Την επομένη κάποιο̋ μου ψιθύρισε στο
αυτί ότι ο Σπύρο̋ είναι σε κρατητήριο.
Είχε πάει στην Σόφια χωρί̋ άδεια
και τον συνέλαβαν. Την τρίτη μέρα
επανεμφανίστηκε. Μου έσφιξε απλώ̋
το χέρι κάπω̋ πιο δυνατά, έστριψε με
ένα ελαφρό μειδίαμα το μουστάκι του
και μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων.
Υπήρχαν εκείνου̋ του̋ καιρού̋ θέματα

που από μόνοι μα̋ τα θέταμε εκτό̋
ημερήσια̋ διάταξη̋. Σε λίγο χαθήκαμε.
Πήραμε ο καθένα̋ κι ένα δρόμο. Εκείνο̋
πήγε στη Ρουμανία.
Και νάσου τώρα, μετά από 25 ακριβώ̋
χρόνια, να συναντιόμαστε σε μια Αθήνα
που είχε κατορθώσει να περάσει κι από
μια δεύτερη φουρτούνα. Ο Σπύρο̋ ο
ίδιο̋, με τον αρειμάνιο μουστάκι μόνο
που τα μαλλιά είχαν χαθεί και τα έκρυβε
με ένα κασκέτο. Φιληθήκαμε, επέμενε
να συναντηθούμε και μάλιστα σύντομα.
Σε λίγε̋ μέρε̋ με πήρε και μου έδωσε
μια διεύθυνση κάπου κοντά στο Πεδίο
του Άρεω̋. Πήγαμε κι εκεί γνωρίσαμε
και την Έλλη Παππά, την συντρόφισσα
του ανθρώπου με το γαρύφαλλο, του
Νίκου Μπελογιάννη. Δεν είπαμε πολλά
εκείνο το βράδυ με την Έλλη Παππά.
Εξάλλου μα̋ είχαν απορροφήσει οι
μνήμε̋ τη̋ Μπερκόβιτσα̋, τη̋ ήττα̋,
τη̋ προσφυγιά̋ των τότε χρόνων, που
δεν είχαν τελειωμό. Όλα τα κατοπινά
χρόνια τον Σπύρο τον έβλεπα έτσι
τυχαία, είτε στον δρόμο, είτε στο
γραφείο του όταν βρισκόμουνα στην
Αθήνα. Ήρθε κάποτε και στην Κύπρο με
μια αποστολή. Δεν μπορέσαμε όμω̋ να
βρούμε ή να αναπλάσουμε τα σημεία
που μα̋ είχαν δέσει στο στρατόπεδο τη̋
Μπερκοβίτσα̋. Οι συνεχεί̋ περιπέτειε̋
και τα συνεχή χτυπήματα λε̋ κι
έσπρωχναν του̋ ανθρώπου̋ σε μια πιο
πεζή ζωή, σε μια ζωή μέρα με την μέρα.
Το παρελθόν είχε θαφτεί και δεν υπήρχε
καμιά διάθεση να νεκραναστηθεί.
Δεν πέρασε πολύ̋ καιρό̋ και μια μέρα
φυλλομετρώντα̋ αθηναϊκή εφημερίδα
έπεσε το μάτι μου σε είδηση για τον
θάνατο του Σπύρου Μονδάνου. Μαζί
κι ένα εγκώμιο για τον Άνθρωπο και τον
δημοσιογράφο.

Μερικά από τα βραβεία για τη λογοτεχνική, πολιτιστική και πολιτική δράση του
Πανίκου Παιονίδη
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η διαθήκη του Γιώργη Βαρλάμου (από το Ριζοσπάστη, 17 Νοεμβρίου)
«Στην Αθήνα σήμερα 30 Μάρτη 2012 στην κατοικία μου που βρίσκεται στην οδό Λεάγρου 23 (Δήμο̋ Αθηναίων) εγώ, ο
Γεώργιο̋ Βαρλάμο̋ του Δημητρίου και τη̋ Μαργαρίτα̋, που υπογράφω παρακάτω... »

Ο

ι λέξει̋ αυτέ̋ γράφτηκαν από τον
κομμουνιστή, μέλο̋ του ΚΚΕ, Γιώργη
Βαρλάμο, περίπου 1,5 χρόνο πριν το
θάνατό του.
Είναι το ξεκίνημα τη̋ διαθήκη̋ του που
έγραψε με το χέρι του. Διαθήκη με την
οποία δηλώνει πω̋ αφήνει την κινητή
και ακίνητη περιουσία του στο Κόμμα
του, στο ΚΚΕ.

«...Με τον τρόπο αυτό επιθυμώ να
στηρίξω το Κόμμα μου, του οποίου είμαι
μέλο̋ σχεδόν εβδομήντα χρόνια (70),
στο δύσκολο και ηρωικό αγώνα που δίνει
για την υπεράσπιση των συμφερόντων
του λαού, για την κατάργηση τη̋
εκμετάλλευση̋
ανθρώπου
από
άνθρωπο.
Το
ΚΚΕ
εκπροσωπεί
και ενσαρκώνει τη φιλοσοφία και
κοσμοθεωρία που και ο ίδιο̋ επέλεξα
να στηρίξω και να υπηρετήσω με όλε̋
μου τι̋ δυνάμει̋ και με τον τρόπο ζωή̋
μου μέσα από τη συλλογική δράση. Έτσι
θεωρώ -λέει ο ίδιο̋ στη διαθήκη τουότι ολοκληρώνω κι εγώ την προσφορά
μου στο μεγάλο και δίκαιο αγώνα για
την απελευθέρωση τη̋ εργατική̋ τάξη̋
και όλου του εργαζόμενου λαού από
τα δεσμά τη̋ ταξική̋ σκλαβιά̋, αγώνα
που με διήγειρε και με συνεπήρε από τα
νεανικά μου χρόνια και εξακολουθεί να

φλογίζει την καρδιά μου μέχρι σήμερα».
Αυτά είναι τα λόγια του Γιώργη
Βαρλάμου, το ύστατο χρέο̋ -που σαν
τέτοιο το ένιωθε ο ίδιο̋- απέναντι στο
Κόμμα του, στο Κόμμα τη̋ εργατική̋
Τάξη̋.
Ο Γ. Βαρλάμο̋ έφυγε από τη ζωή στι̋ 13
Σεπτέμβρη 2013. Μέλο̋ του ΚΚΕ ω̋ το
τέλο̋ τη̋ ζωή̋ του. Γεννήθηκε το 1922
στην Πάρο. Τα χρόνια τη̋ Κατοχή̋ ω̋
φοιτητή̋ στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών οργανώθηκε στο ΚΚΕ και
ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Υπήρξε
μαθητή̋ και συνεργάτη̋ του περίφημου
χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού. Μαζί
του και με ομάδα συμφοιτητών του
εργάστηκε για την πραγματοποίηση του
μνημειώδου̋ και πρωτοπόρου για την
παγκόσμια χαρακτική λευκώματο̋ «Δέκα
λευκέ̋ λήκυθοι» του Αρχαιολογικού
Μουσείου τη̋ Αθήνα̋.
Αφιέρωσε όλη τη ζωή και την τέχνη
του στον αγώνα για να γίνει ο κόσμο̋
καλύτερο̋. Με το έργο του βρέθηκε
στο πλευρό των αδικημένων και
καταπιεσμένων σε κάθε κρίσιμη
στιγμή τη̋ ταξική̋ πάλη̋. Εκτό̋ από
τα εντυπωσιακά σε όγκο και νοηματικό
βάθο̋ ζωγραφικά και χαρακτικά έργα
του διέπρεψε στην καλλιτεχνική
επιμέλεια και εικονογράφηση βιβλίων,
καθώ̋ και στην τέχνη τη̋ αφίσα̋,
ειδικά τη̋ πολιτική̋, όπω̋ η διεθνώ̋
αναγνωρισμένη αφίσα που φιλοτέχνησε
το 1981 για λογαριασμό του ΚΚΕ ενάντια
στην ένταξη τη̋ χώρα̋ μα̋ στην ΕΟΚ.
Από το 1992 και μετά, είχε αποφασιστική
συμβολή με την ακούραστη δουλειά του
στι̋ εκδόσει̋ τη̋ «Σύγχρονη̋ Εποχή̋».
Ο
Γιώργη̋
Βαρλάμο̋
«έφυγε»

αφήνοντα̋ πίσω του μια τεράστια
παρακαταθήκη
στην
ελληνική
χαρακτική και ζωγραφική. Ένα βαρύτιμο
καλλιτεχνικό έργο, προϊόν του βαθιού
κομμουνιστικού ανθρωπισμού του και
τη̋ πάντα νεανική̋ και διεισδυτική̋ του
ματιά̋.
Συνειδητά
και
αποφασιστικά
υπερασπίστηκε
τον
επαναστατικό
χαρακτήρα του ΚΚΕ. Σε όλη του τη ζωή
δεν έκανε καμιά παραχώρηση στον
αντίπαλο. Η συνεπή̋ πολιτική του στάση
του κόστισε την απόρριψη -τρει̋ φορέ̋τη̋ εκλογή̋ του ω̋ καθηγητή χαρακτική̋
στη Σχολή Καλών Τεχνών...
Με το έργο του βρέθηκε στο πλευρό
των αδικημένων και καταπιεσμένων σε
κάθε κρίσιμη στιγμή τη̋ ταξική̋ πάλη̋...
Εργάσθηκε για «έξοδο» τη̋ Τέχνη̋ από
τα σαλόνια τη̋ αστική̋ τάξη̋ και με την
ακούραστη δουλειά του πάλεψε για τη
συμπόρευση τη̋ Τέχνη̋ με τι̋ ανάγκε̋,
τα δικαιώματα, του̋ κοινωνικού̋ και
απελευθερωτικού̋ αγώνε̋ του λαού.

Αριστερά στο κολάζ το εξώφυλλο τη̋ διαθήκη̋ του Γιώργη Βαρλάμου σχεδιασμένο από τον ίδιο. Δεξιά απόσπασμα από τη χειρόγραφη
διαθήκη του.
“Στο εργοτάξιο”. Ακριλικό σε πανί.
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«Η Ακρόπολη», λιθογραφία

«Χειμώνα̋», έγχρωμη ξυλογραφία

Η διεθνώ̋ αναγνωρισμένη
αφίσα που φιλοτέχνησε ο
Γιώργη̋ Βαρλάμο̋ το 1981 για
λογαριασμό του ΚΚΕ

κατοικεί στου̋ ωκεανού̋ και τι̋
θάλασσε̋. Είναι οι Έλληνε̋… οι Έλληνε̋
ναυτικοί, ένα άλλο είδο̋ τολμηρών
ανθρώπων που από την αρχαιότητα
οργώνουν τι̋ θάλασσε̋ του κόσμου,
υπερήφανα και σεμνά κυματίζοντα̋

την Ελληνική σημαία στα πέρατα τη̋
οικουμένη̋, όχι για να σφάξουν και
να κατακτήσουν λαού̋ στι̋ ξένε̋
ακτέ̋, αλλά να μεταφέρουν τα αγαθά
τη̋ ειρήνη̋ και του πολιτισμού. Να
μεταφέρουν κουλτούρα, ήθη και έθιμα,
αλλά συνάμα να παρατηρήσουν και να
μελετήσουν του̋ άλλου̋ ανθρώπου̋,
να μάθουν και να διδαχθούν για τα
καλά και τα κακά κάθε γωνιά̋ αυτού του
πλανήτη».
Αυτό̋ ο ναυτικό̋ λαό̋ σκιαγραφήθηκε
και υμνήθηκε με τον γλαφυρότερο
τρόπο από την πένα ενό̋ ποιητή που
ήταν κομμάτι από την σάρκα του. Τον
ποιητή Νίκο Καββαδία. Ο ποιητή̋ που
όντα̋ ναυτικό̋ από παιδί και ο ίδιο̋,
βίωσε όπω̋ όλοι οι ναυτικοί, έντονα την
ζωή στη θάλασσα και την «λαμαρίνα»
και την απέδωσε με έναν μοναδικό και
συμπαγή ποιητικό λόγο.
Το «Καλημέρα» έχει ασχοληθεί και στο
παρελθόν με τον «Θαλασσινό» μα̋ ποιητή
και το έργο του, και επί του παρόντο̋
δεν θα επεκταθούμε σε περαιτέρω
αναλύσει̋ τη̋ ποίησή̋ του. Σήμερα
απλά θα γνωρίσουμε μια άγνωστη για
πολλού̋ πτυχή του ποιητικού έργου
του Καββαδία, μια̋ και τα ποιήματα
αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στι̋
ποιητικέ̋ συλλογέ̋ που κυκλοφόρησαν,

ούτε μελοποιήθηκαν όπω̋ στην
περίπτωση του πολύ γνωστού πλέον
έργου «Σταυρό̋ του Νότου» του Θάνου
Μικρούτσικου.
Τα παρακάτω ποιήματα του Νίκου
Καββαδία δημοσιεύθηκαν σε διάφορα
έντυπα, κάθε φορά με άλλο ψευδώνυμο
του ποιητή. Το ποίημα «Αθήνα 1943»
δημοσιεύτηκε στο παράνομο περιοδικό
«Πρωτοπόροι», τον Δεκέμβριο του 1943
με το ψευδώνυμο «Α. Ταπεινό̋». Το
ποίημα «Αντίσταση» δημοσιεύτηκε
στα «Ελεύθερα Γράμματα» στι̋ 10
Αυγούστου 1945 στο φύλλο υπ᾿αριθμόν
14.
Το
ποίημα
«Σπουδαστέ̋»,
αφιερωμένο στου̋ Μάκη Ρηγάτο και
Γιάννη Καούνη, μέλη τη̋ Δημοκρατική̋
Νεολαία̋ Λαμπράκη. Δημοσιεύτηκε
στην «Πανσπουδαστικὴ» λίγο πριν από
το πραξικόπημα του 1967. Τελευταίο
σε αυτή την παρουσίαση ακολουθεί
το ποιο συγκλονιστικό, κατά την κρίση
μου, ποίημα, «Στο τάφο του ΕΠΟΝίτη»,
χαρακτηριστικό δείγμα τη̋ ποίηση̋
του Καββαδία που πάντα συνηθίζει
με του̋ δύο τελευταίου̋ στοίχου̋
του να συγκινεί και να «λυγίζει»
συναισθηματικά
τον
αναγνώστη!
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νέα
Γενιά» χρόνο̋ 3ο̋, αρ. φύλλου 51, 15
Ιουνίου 1945.

Αθήνα 1943
Οι δρόμοι κόκκινε̋ γιομάτοι επιγραφέ̋
τρανά την ώρα διαλαλούν την ορισμένη.
Αγέρα̋ πνέει βορεινό̋ απ τι̋ κορφέ̋
κι αργοσαλεύουμε στα πάρκα οι
κρεμασμένοι.
Με̋ στην Αθήνα όλα τα πρόσωπα βουβά
και περπατάν αργά στου̋ δρόμου̋ «εν

κινδύνω» ω̋ τι̋ εφτά που θ᾿ακουστεί
«Σιστά̋ Μοσκβά»και στι̋ οχτώ (βαλ᾿το
σιγά) «Εδώ Λονδίνο».
Φύσα ταχιά σπιλιάδα, φύσα βορεινή.
Γραίγο μου κατρακύλα απ᾿την Κριμαία.
Κατά τετράδα̋ πάν στο δρόμο οι
γερμανοὶ κάτου από μαύρη, κακορίζικη

σημαία.
Μήνα το μήνα και πληθαίνουν οι πιστοί,
ώρα την ώρα και φουντώνει το μελίσσι
ω̋ τη στιγμή που με̋ στου̋ δρόμου̋
θ᾿ακουστεί
η μουσική που κάθε στόμα θα λαλήσει.

Νίκο̋ Καββαδία̋ – Ανέντακτα
(Παρουσίαση του Γιάννη Βλάχου, Brno)

Α

ν κάποιο̋, κάποτε ρωτούσε με
«τολμηρή» αφέλεια: Οι ωκεανοί
και
οι
θάλασσε̋
κατοικούνται
από
ανθρώπου̋;
Ίσω̋
κάποιο̋
ανοιχτόμυαλο̋ του απαντούσε…
«Ναι εδώ και χιλιάδε̋ χρόνια
ένα̋ λαό̋ έχει αφήσει την αγαπημένη
του πατρίδα, την γη των Θεών και
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Αντίσταση
Στο παιδικό μα̋ βλέμμα πνίγονται οι
στεριέ̋.
Πρώτη σου αγάπη τα λιμάνια σβυούν
και εκείνα.
Θάλασσα τρώει το βράχο απ᾿όλε̋ τι̋
μεριέ̋.
Μάτια λοξά και τ᾿αγαπά̋: Κόκκινη Κίνα.
Γιομάτα πάν τα ιταλικά στην Ερυθρά.
Πουλιά σε αντικατοπτρισμό - Μαύρη
Μανία.

Δόρατα μέσα στη νυχτιά παίζουν νωθρά.
Λάμπει αρραβώνα στο δεξί σου:
Αβησσυνία.
Σε κρεμεζί, Νύφη λεβέντρα Ιβηρική.
Ανάβουνε του Barriochino τα φανάρια.
Σπανιόλοι μου θαλασσοβάτε̋ και
Γραικοί.
Γκρέκο και Λόρκα -Ισπανία και
Πασιονάρια.
Κύμα θανάτου ξαπολιούνται οι Γερμανοί.

Τ᾿άρματα ζώνεσαι μ᾿αρχαία κραυγή
πολέμου.
Κυνήγι παίζουνε μαχαίρι και σκοινί, Οι
κρεμασμένοι στα δέντρα, μπαίγνιο του
ανέμου.
Κι απὲ Δεκέμβρη, στην Αθήνα και Φωτιά.
Τούτο τη̋ Γη̋ το θαλασσόδαρτο
αγκωνάρι,
Λικνίζει κάτου απὸ το Δρυ και την Ιτιά
το Διάκο, τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη.

Σπουδαστέ̋
Σα̋ είδα κάτου απὸ την πύρινη βροχή
με τα πλακάτ και τα σκουτιά τα ματωμένα
εσά̋ που κάματε τη δύσκολην αρχή

κείνα τα χρόνια τα βαριά τα κολασμένα.
Σήμερα βλέπω τα δικά σα̋ τα παιδιά
σμάρι πηχτό με̋ στου πελάγου τη

σπιλιάδα.
Πάντα κατάντικρα στην κάθε αναποδιά

Στον τάφο του Επονίτη
Επέταξα τη σάκα μου και τρέχω με
τουφέκια
Μικρούλη̋ φαίνομαι αδερφέ, το μάτι
δεν με πιάνει.
Στη μάχη όμω̋ κουβάλησα χιλιάδε̋ τα
φουσέκια
κι ακόμα μ᾿είδαν Γερμανού̋ να στρώνω
στο ρουμάνι.

Στη γειτονιά με ξέχασε το τόπι, το ξυλίκι.
Και μοναχά που πέρναγα με το χωνὶ στο
στόμα.
Παιδί! Μα με λογάριασαν οι
λυσσασμένοι λύκοι.
Τεράστιο το κουράγιο μου. Και που να
δει̋ ακόμα.
Μία μέρα μα̋ μπλοκάρανε. Δύο εμεί̋

και αυτοὶ σαράντα.
Σφαίρα τη βρήκε την καρδιά πού ῾μοιαζε
με γρανίτη.
Σε μία γωνιά με θάψανε χωρὶ̋ ανθού̋,
μα πάντα
σα ρόδο θα μοσκοβολάει ὁ τάφο̋ του
Επονίτη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Τη̋ γη̋ οι κολασμένοι» του Γιώργου Ευγενιάδη

Ο

Γιώργο̋ Ευγενιάδη̋ γεννήθηκε στη
Βεργίνα του νομού Ημαθία̋ στι̋ 20
Ιουλίου του 1930. Μαχητή̋ του ΔΣΕ, μετά
την ήττα πέρασε στην Τσεχοσλοβακία,
όπου σπούδασε και δούλεψε μέχρι

το 1965 που επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ο Γιώργο̋ Ευγενιάδη̋ έφυγε από τη
ζωή εδώ και τρία χρόνια. Σύζυγό̋ τη̋
Κυριακή̋ Ευγενιάδου (Μιχαηλίδου) που
επίση̋ έζησε ω̋ πολιτικό̋ πρόσφυγα̋
στην Τσεχοσλοβακία, η οποία επίση̋
έφυγε από τη ζωή. Ο αδερφό̋ τη̋,
Θεμιστοκλή̋ Μιχαηλίδη̋ σαν στερνό
αντίο είχε υποσχεθεί στον Γιώργο ότι
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θα γνωστοποιήσει το έργο του, το
βιβλίο του στου̋ συμπατριώτε̋ του
στην Τσεχία και γι’ αυτό μα̋ το έφερε
να το παρουσιάσουμε στο περιοδικό
μα̋. Και αξίζει. Είναι ένα πλούσιο βιβλίο
με πολλέ̋ αναμνήσει̋ από την Εθνική
Αντίσταση, το ΔΣΕ (ο Γιώργο̋ ήταν
μαχητή̋ του ΔΣΕ στα Πιέρια) και τη ζωή
του στην πολιτική προσφυγιά.
Ο Γιώργο̋ Ευγενιάδη̋ αποτελεί
χαρακτηριστική αλλά και τυπική
περίπτωση μια̋ ολόκληρη̋ γενιά̋ νέων
ανθρώπων, που η ζωή του̋ σημαδεύτηκε
από το μεγάλο αγώνα του λαού μα̋
για λευτεριά, ανεξαρτησία και για μια
κοινωνία ισότητα̋.
Στο αυτογραφικό κείμενό του, που
ολοκληρώθηκε στα 1982 και έκτοτε
περίμενε για πάνω από μια εικοσαετία
αδημοσίευτο, εξιστορεί με ζωντανό
τρόπο την προσωπική δοκιμασία του
και παρουσιάζει τι̋ γνώμε̋ του για το
μεγάλο Αγώνα, ιδιαίτερα για το δεύτερο
αντάρτικο και τι̋ κατοπινέ̋ εξελίξει̋
στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα.
Μέσα από την αυτογραφική καταγραφή
εξιστορεί τον αντικατοχικό σηκωμό
του λαού στην περιοχή τη̋ Ημαθία̋,
τη μεταβαρκιζιανή περίοδο τη̋ λευκή̋
τρομοκρατία̋, το ανέβασμα στο βουνό
το Νοέμβρη του 1946, τη συμμετοχή
σε μάχε̋ κυρίω̋ το 1947 μέσα από τι̋

γραμμέ̋ του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδα̋ στα Πιέρια, στο Βέρμιο και
στο Βίτσι ω̋ τον τραυματισμό του το
1948. Ενδιάμεσα, την πρώτη παραμονή
του στο Μπούλκε̋ για ανάρρωση και
ύστερα από την ήττα, την εγκατάστασή
του στην Τσεχοσλοβακία, τη συμμετοχή
του στην οργάνωση τη̋ προσφυγική̋
ζωή̋, τι̋ σπουδέ̋ και την εργασία
του, και κυρίω̋ τη στάση του και τη̋
συνακόλουθε̋ περιπέτειε̋ ύστερα
από την εσωκομματική κρίση στο
ΚΚΕ στα 1956 και τη διάσπαση. Τι̋
πρώτε̋ προσπάθειε̋ συγκρότηση̋
των οργανώσεων των προσφύγων που
αποχώρησαν ή διαγράφτηκαν μετά
την 6η Ολομέλεια, τι̋ διώξει̋ από τι̋
αστυνομικέ̋ αρχέ̋ και τη νέα ηγεσία
του κόμματο̋, τι̋ επαφέ̋ με του
Κινέζου̋ ύστερα από την κρίση και την
αντιπαράθεση με την ηγεσία του ΚΚΣΕ
και τη̋ Σοβιετική̋ Ένωση̋. Η εξιστόρηση
τελειώνει με την επιστροφή του στην
Ελλάδα το 1965 και την πρώτη επίσκεψη,
ύστερα από δεκαεννιά χρόνια, στο χωριό
του, τη Βεργίνα, και τι̋ συγκινητικέ̋
στιγμέ̋ τη̋ πρώτη̋ συνάντηση̋ με
συγγενεί̋ συγχωριανού̋ αλλά και με τι̋
οικογένειε̋ των σκοτωμένων μαχητών
του ΔΣΕ. (Έκδοση εκτό̋ των τειχών,
Αθήνα 2008, επιμέλεια Δημήτρη̋
Παυλίδη̋,
Στεφανο̋
Σκοδράνη̋,

Δακτυλογράφηση-διορθώσει̋ Χριστίνα
Καραδέδου, Σελιδοποίηση-σχεδιασμό̋
εξωφύλλου Κώστα̋ Μπεκιάρη̋)

Καλημέρα: Θέλουμε να συμπληρώσουμε
τα στοιχεία που μα̋ δίνει ο Γιώργο̋
Ευγενιάδη̋ στο βιβλίο του για του̋
ήρωε̋, μαχητέ̋ του ΔΣΕ και τη̋ ΕΑ τη̋
Βεργίνα̋. Ο Γιώργο̋ δεν είχε τα στοιχεία,
αλλά εμεί̋ τα βρήκαμε (όπω̋ πάντα)
στου̋ τόμου̋ του Έπεσαν για τη ζωή,
έκδοση τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ. Υπογραμμίζουμε
ότι οι συγγραφεί̋ που αναφέρουνε τα
ονόματα των πεσόντων μα̋, θα ήταν
σωστό να ψάχνουν για τα στοιχεία του̋,
πού και πότε σκοτωθήκανε σ’ αυτού̋
του̋ τόμου̋ διότι αυτά υπάρχουν για
του̋ περισσότερου̋ μα̋ πεσόντε̋.
Επίση̋, άτομα που γνωρίζουν για
του̋ πεσόντε̋ στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ,
μπορούνε να στέλνουν τα στοιχεία στην
ΚΕ του ΚΚΕ (Τάκη Ψημμένο).
1.
Αηδονίδη̋
Κωνσταντίνο̋,
(ψευδώνυμο
Γεροδήμο̋),
απών,
σκοτώθηκε στη μάχη τη̋ Φλώρινα̋,
σημείωση από το βιβλίο «Στέλεχο̋
του ΚΚΕ και εκ των υστέρων του ΑΚΕ
(Αγροτικό Κόμμα που συμμετείχε στο
ΕΑΜ) από τη Βεργίνα. Πρόσφυγα̋ απ’
τον Πόντο με σημαντική κοινωνική και
πολιτική δραστηριότητα από την πρώτη
μέρα εγκατάστασή̋ του στη Βεργίνα.
Το 1936 συνελήφθη απ’ τη δικτατορία
Μεταξά και πέρασε από τη Φολέγανδρο,
Ακροναυπλία, το στρατόπεδο Κατούνα̋
στην Κέρκυρα και απ’ το στρατόπεδο
τη̋ Βόνιτσα̋ απ’ όπου δραπέτευσε
το Σεπτέμβρη του 1943 μετά τη
συνθηκολόγηση των Ιταλών. Μέλο̋ του
Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ την
περίοδο του εμφυλίου και σκοτώθηκε
στη μάχη τη̋ Φλώρινα̋».
Στοιχεία από το «Έπεσαν για τη Ζωή»
- Αηδονίδη̋ Κώστα̋ του Μωυσή
(ψευδώνυμο Γεροδήμο̋). Γεννήθηκε
το 1898 στον Πόντο και το 1924,
πρόσφυγα̋,
εγκαταστάθηκε
στη
Βεργίνα Ημαθία̋. Δάσκαλο̋. Μέλο̋
του ΚΚΕ από το 1926. Με τη δικτατορία
Μεταξά πιάστηκε και εξορίστηκε
στη Φολέγανδρο, Ακροναυπλία και
Κέρκυρα. Το 1943 δραπέτευσε και
πήρε μέρο̋ στην Αντίσταση. Διώχτηκε
από το μεταβαρκιζιανό καθεστώ̋

και κατέφυγε στο ΔΣΕ. Κυβερνητικό̋
εκπρόσωπο̋
τη̋
Προσωρινή̋
Δημοκρατική̋ Κυβέρνηση̋. Το 1949
τραυματίστηκε βαριά. Πιάστηκε από
ΜΑΥδε̋ σε καταφύγιο τραυματιών
μαζί με άλλου̋ 11 συντρόφου̋ του
τραυματίε̋ και δολοφονήθηκαν όλοι
επί τόπου, στι̋ 28 Οκτώβρη 1949 κοντά
στο χωριό Ζάκα̋ Γρεβενών.
2.
Γυριχίδη̋ Ρήγα̋, σκοτώθηκε
κάπου στο βουνό (από το βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Γυριχίδη̋
Ρήγα̋ του Θεόφιλου, από τη Βεργίνα
Ημαθία̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋
Αντίσταση̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ στα
τμήματα τη̋ Ι Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε το
φθινόπωρο του 1948 στα Άγραφα. Από
τον ίδιο τόμο συμπληρώνουμε ακόμα
ένα άλλο μαχητή του ΔΣΕ: Γυριχίδη̋
Γιώργο̋, από τη Βεργίνα Ημαθία̋.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
3.
Γεωργιάδη̋ Ηρακλή̋, απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό (από το
βιβλίο)
Δεν βρήκαμε στοιχεία στο «Έπεσαν για
τη ζωή».
4.
Ιακωβίδη̋
Κωνσταντίνο̋,
απών, σκοτώθηκε κάπου στο βουνό (από
το βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Ιακωβίδη̋
Κώστα̋ του Μάνθου και τη̋ Ερμοφίλη̋,
από τη Βεργίνα Ημαθία̋. Αγωνιστή̋
τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Υπηρέτησε στο
ΔΣΕ στα τμήματα του Αρχηγείου Πιερία̋
και Γράμμου, με το βαθμό του λοχία.
Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό
στρατό στο Καλπάκι Κόνιτσα̋, στι̋ 9
Γενάρη 1948.
5.
Καραγιώργο̋
Γεώργιο̋
(Μπατσίλα̋), απών, σκοτώθηκε κάπου
στο βουνό (από το βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»:
Καραγιώργη̋ ή Καραγιώργο̋ Γιώργο̋
του Γιάννη και τη̋ Άννα̋, γεννήθηκε
στη Σκούλιαρη Κοζάνη̋. Κάτοικο̋
Βεργίνα̋ Ημαθία̋. Γεωργό̋-υλοτόμο̋.
Μέλο̋ του ΚΚΕ. Αγωνιστή̋ τη̋
Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στάλθηκε από
του̋ Γερμανού̋ σε στρατόπεδο τη̋
Γερμανία̋, απ’ όπου επέστρεψε μετά
το τέλο̋ του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 105-46. Σκοτώθηκε τον Ιούνη του 1949 στη
Συκιά Βέροια̋.
6.
Κοραΐδου Γαλάτια, απούσα,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό. (από το
βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Κοραΐδου
Γαλατεία του Αβραάμ και τη̋ Ελένη̋,
από τη Βεργίνα Ημαθία̋. ΕΠΟΝίτισσα.
Υπηρέτησε στη 16η Ταξιαρχία του ΔΣΕ.
Με την Ημερήσια Διαταγή τη̋ 16η̋

Ταξιαρχία̋ τη̋ 5-9-48 ονομάστηκε
Λοχία̋ για ανδραγαθία. Έπεσε στι̋
20 Σεπτέμβρη 1948 στον Αη-Γιώργη
Δενδροχωρίου
Καστοριά̋.
Και
προσθέτουμε ακόμα ένα όνομα από
το «Έπεσαν για τη ζωή»: Κοραΐδου
Χρυσούλα του Γιώργου και τη̋
Γιαννούλα̋, από τη Βεργίνα Ημαθία̋.
Μαχήτρια τη̋ 107η̋ Ταξιαρχία̋ του
ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 6 Σεπτέμβρη 1948
στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.
7.
Κούρο̋
Παναγιώτη̋
ή
Δημήτρη̋, απών, σκοτώθηκε κάπου στο
βουνό. (από το βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Κούρου̋
Δημήτρη̋ του Χαράλαμπου και τη̋
Θεοδώρα̋, γεννήθηκε το 1926 στο
χωριό Σκούλιαρη Κοζάνη̋. Κάτοικο̋
Βεργίνα̋ Ημαθία̋. Αγωνιστή̋ τη̋
Εθνική̋ Αντίσταση̋. Στι̋ 25-8-46
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαθητή̋ τη̋
Στ’ Σειρά̋ τη̋ ΣΑΓΑ. Σκοτώθηκε στι̋
30 Μάη 1949 στη μάχη στο ύψωμα
Πατώματα Γράμμου. Υπολοχαγό̋
πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 28-749).
8.
Κωστικίδη̋ Γεώργιο̋, απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό. (από το
βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Κωστικίδη̋
Γιώργο̋, από τη Βεργίνα Ημαθία̋.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
9.
Λαζαρίδη̋ Παντελή̋, απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό με
σημείωση «Λαζαρίδη̋ Παντελή̋ του
Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1912. Μέλο̋
του ΚΚΕ. Σκοτώθηκε στη μάχη τη̋
Φλώρινα̋. Με διάταγμα τη̋ Π.Δ.Κ. τον
προήγαγε σε υπολοχαγό Π.Ε. (τιμημένο
νεκρό). (Αλέξανδρο̋ Χατζηκώστα̋, ‘Η
Ημαθία στον εμφύλιο, Βέροια 2006, σελ.
86)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»: Λαζαρίδη̋
Παντελή̋ του Δημήτρη και τη̋ Ειρήνη̋,
γεννήθηκε το 1912 στη Βεργίνα
Ημαθία̋. Μέλο̋ του ΚΚΕ. Αγωνιστή̋
τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋. Την 1-8-46
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Διμοιρίτη̋ στο
538 Τάγμα τη̋ 105η̋ Ταξιαρχία̋. Στι̋
3-12-48 ονομάστηκε ανθυπολοχαγό̋
Π.Ε. (Πολιτικό̋ Επίτροπο̋). Έπεσε στο
ύψωμα 1033 στη μάχη τη̋ Φλώρινα̋
στι̋ 12 Φλεβάρη 1949. Με το από 23-349 Διάταγμα τη̋ η ΠΔΚ τον προήγαγε σε
υπολοχαγό ΠΕ τιμημένο νεκρό.
10.
Παγιανίδη̋ Αριστείδη̋, απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό (από το
βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»:
Παπαγιανίδη̋ Αριστείδη̋ από τη
Βεργίνα Ημαθία̋. Αγωνιστή̋ τη̋
Εθνική̋ Αντίσταση̋. Μαχητή̋ του
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ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα του
Αρχηγείου Πιερίων. Σκοτώθηκε στι̋ 14
Μάρτη 1948 στα Πιέρια.
11.
Παγιανίδη̋ Λύσσανδρο̋, απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό. (από το
βιβλίο)
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»:
Παγιαννίδη̋ Λύσανδρο̋ του Κώστα
και τη̋ Βαρβάρα̋, ψευδώνυμο
Αλυσίδα̋, γεννήθηκε το 1927 στη
Βεργίνα Ημαθία̋. Εργάτη̋. ΕΠΟΝίτη̋.
Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 20-8-46.
Υπηρετούσε στη 16η Ταξιαρχία με
το βαθμό του λοχία. Σκοτώθηκε στο
Καϊμακτσαλάν στι̋ 4 Σεπτέμβρη
του 1948. Προσθέτουμε από το ίδιο:
Παλιανίδη̋ Αριστείδη̋ από τη Βεργίνα
Ημαθία̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

12.
Σαλονικήδη̋
Θεμιστοκλή̋,
απών, σκοτώθηκε κάπου στο βουνό (από
το βιβλίο).
Από το «Έπεσαν για τη ζωή»:
Σαλονικίδη̋ Θεμιστοκλή̋ του Ευκλείδη
και τη̋ Ελπίδα̋ από τη Βεργίνα Ημαθία̋.
Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋.
Υπηρετούσε στα τμήματα του ΔΣΕ
του Αρχηγείου Πιερίων. Σκοτώθηκε
στι̋ 16 Οκτώβρη 1947 στη Μηλιά
Πιερίων. Προσθέτουμε από το ίδιο:
Σαλονικιώτη̋ Θύμιο̋ του Ευκλείδη,
γεννήθηκε το 1927 στη Βεργίνα
Ημαθία̋. Μαχητή̋ του Αρχηγείου
Πιερίων του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 28
Αυγούστου 1947 στην τοποθεσία Κόκκα
Καρυά̋ Ολύμπου.
13.
*Χιονίδη̋
Ισαάκ,
απών,
σκοτώθηκε κάπου στο βουνό (από το

βιβλίο)
14.
*Χριστουδουλίδου Χρυσούλα,
απούσα, σκοτώθηκε κάπου στο βουνό
(από το βιβλίο)
15.
*Χαρατσίδη̋
Αλκιβιάδη̋,
απών, σκοτώθηκε κάπου στο βουνό με
σημείωση: «Χαρατσίδη̋ Αλκιβιάδη̋ του
Ιωάννη, γεν. 1927, αγρότη̋, κάτοικο̋
Καστανιά̋, σκοτώθηκε τον Αύγουστο του
1944 στο Μακροχώρι από Γερμανού̋».
(Αλέξανδρο̋ Χατζηκώστα̋, «Η Εθνική
Αντίσταση στο νομό Ημαθία̋, Βέροια
2003, σελ. 107)
Σημείωση* «Καλημέρα»: Για το 13
και 14 δεν βγήκε ακόμα ο τόμο̋ με
το γράμμα «Χ». Όσο για το 15, θα
ψάξουμε στου̋ τόμου̋ για την Εθνική
Αντίσταση αργότερα.

Řecký poli_cký exil a národnostní menšina v českých zemích
Publikace byla ﬁnancována hlavním městem Praha z „Celoměstských programů podpory ak_vit národnostních menšin na území
hl. m. Prahy pro rok 2013
Το βιβλίο διανέμεται από την ΕΚ Πράγα̋,
κόστο̋ 250 κορώνε̋, τηλέφωνο:
776012065
Γράφει ο Mgr. Jiří Boháček, Dr. για το
βιβλίο:

Κ: Το βιβλίο τη̋ Τασούλα̋ ΖησάκηHealey, Ο Ελληνισμό̋ τη̋ Τσεχία̋,
ΑΡΙΣΤΟΣ, Αθήνα 2009, δημοσιεύτηκε
σε μετάφραση στα τσέχικα, 2013,
μεταφράστρια Βέρα Κλώντζα-Γιακλόβα,
επιμέλεια Κατερίνα Μπόσκοβα, μακέτα
Σοφία Προύσαλη με την οικονομική
υποστήριξη του Δημαρχίου τη̋ Πράγα̋
στα πλαίσια του προγράμματο̋
υποστήριξη̋ των δράσεων των εθνικών
μειονοτήτων στην Πράγα για το 2013.
Ευχαριστούμε το Δημαρχείο τη̋ Πράγα̋
για την οικονομική υποστήριξη.
Vydavatel Řecká obec Praha, 2013
Copyright © Tassula Zissaki-Healey
Překlad © Věra Klontza-Jaklová
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ, ARISTOS
2009, Athens
První vydání
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«Řekové v Čechách osloví čtenáře svou
bezprostřednos a syrovos_ vyprávění
životních příběhu poválečných řeckých
emigrantů, které připomínají tragické
událos_ historie. Autorka Tassula Zissaki-Healey si vybrala téma, které bylo
historiky mnohokráte zpracované, ale
na rozdíl od ucelených vědeckých studií
plných historických dat a odkazů, zde
máme co do činění s přístupem ústní historie. Místy velmi suges_vní vyprávění
útěku z rodné země očima malých dě_ a
mladých lidí, kteří že dne na den ztra_li
své domovy a prchali před jistou smr,
vtáhne čtenáře do děje, v němž ožívají
zažloutlé fotograﬁe doby z dnešního
pohledu tak vzdálené. Barvité vyprávění
přímých svědků historických událos
bez literární stylizace, které připomíná
materiál etnograﬁckých studií, tuto
“dávnou” historii přibližuje dnešku. Vždyť
ty příběhy vypráví lidé, kteří žijí mezi
námi. Vypráví nám své vzpomínky, které
jsou pro ně bolestné, ale velmi důležité
nejen pro ně, ale především pro nás ostatní, abychom měli stále na pamě_, jaké
jsou osudy různých etnik žijících s námi v
České republice.
Autorka s pomocí příběhu dokumentuje život Řeků na našem území od
konce čtyřicátých let do současnos_.
Vypravěči vesměs vyjadřují vděčnost
Československu, že se jich ujalo a dalo jim
možnost dosáhnout vzdělání a mnohdy i

velmi dobrého společenského postavení
v této zemí. Ačkoliv situace po druhé
světové válce nebyla ani v Československu
nikterak k cizincům příznivá. Válkou
rozjitřené emoce způsobily mnoha
neštěs jako krvavé excesy při vysidlování
Němců z pohraničí, le_tá nevraživost
vůči Romům a xenofobní nálady posledních dese_le způsobené přílivem
mnohdy kriminálních struktur cizích etnik na naše území, určitě neusnadňovaly
cizincům integraci do české společnos_.
Na druhou stranu Řekové patřili a patří
u Čechů mezi nejoblíbenější cizince.
Zástupci řeckého etnika se vyznamenali v
mnoha sférách života české společnos_,
kdo by neznal slavné duo sester Marty a
Teny Eleeriadu, které nemohlo chybět
v žádné televizní estrádě sedmdesátých
let. Podle sociologického výzkumu z
roku 1999 uskutečněného společnos_
OPW-Research Interna_onal v České republice na reprezenta_vním vzorku české
populace, se Řekové ocitli mezi třemi
nejoblíbenějšími národy.
V posledních letech byla bohužel image
řeckého národa v Čechách poškozena
ekonomickou krizi Řecka, která byla
mediálně využita jako “strašák” mající za
úkol vyděsit českého voliče před minulými volbami do sněmovny a ovlivnit jejich
volební rozhodnu.
Kniha nikterak neskrývá levicovou poli_ckou orientaci autorky, což lze ocenit
jednoznačně kladně. Čtenář je zřetelně
informován o rámci, v němž je dílo psáno
a může si udělat svobodné vlastní úsudek
o jeho obsahu. Osobně nemám příliš
velkou důvěru ve fungování poli_ckých
kategorii pravice a levice v současné

poli ce. Podle mne se toto dělení v
současné poli ce, která spíš připomíná
poli cký management, nadobro vyprázdnilo. Ovšem v době, kdy Řekové u&kali ze
své vlas , byl boj mezi levici a pravici velmi reálný. Proto je dobré, že je toto dílo
podáno z pozice jasné poli cké orientace

a poskytuje mu tak odpovídající rámec.
Jsem přesvědčen, že tato kniha o osudech
řeckých uprchlíků, oboha& nás knižní trh
o novou zkušenost s tématem, které
není tak často zmiňováno, ale v kontextu
současného světa, kde je bohužel stále
poli cká emigrace krutou realitou, je

toto téma velice aktuální“.
Mgr. Jiří Boháček, Dr.
absolvent FF UK Praha, obor sociologie,
Zabývá se teore ckou sociologií a politologickými studiemi ideologii, textovou
lingvis kou a strategickým marke ngem.

Γαρέφω, Β’ τόμο̋
«Από τη ζωή των πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στην Τσεχοσλοβακία»
Στο Β’ τόμο «Γαρέφω, Ταξίδι στι̋ αναμνήσει̋ μια̋ ζωή̋», η Γαρέφω (Ελπίδα Φρεγγίδου-Μητρολιού) θυμάται τι̋ μεγάλε̋
μάχε̋ στο Σινιάτσικο και Μπίκοβικ. Μετά, ω̋ βαριά τραυματία̋ φτάνει στην Γιουγκοσλαβία για θεραπεία. Με την υποχώρηση
του ΔΣΕ στα τέλη του Αυγούστου 1949, φτάνει στο Μίκουλοφ τη̋ Τσεχοσλοβακία̋. Από κει αρχίζει μια νέα ζωή για του̋
αντάρτε̋ του ΔΣΕ.
Προσφυγιά (σελ. 156)

Φ

τάσαμε στην Τσεχοσλοβακία, μα̋
πήγαν στο Μίκουλοφ σε άδειου̋
στρατώνε̋ με όλα τα κομφόρ. Μα̋ είχαν
σε καραντίνα. Αφού κάναμε μπάνιο, μα̋
απολύμαναν τον καθέναν ξεχωριστά,
μα̋ έδωσαν καθαρά ρούχα, πέρασαν τα
δικά μα̋ από κλίβανο. Μείναμε περίπου

ένα μήνα. Από εκεί μα̋ έστειλαν σε
διάφορα χωριά και πόλει̋ τη̋ Μοραβία̋
και Τσεχία̋.
Η ξενιτιά είναι συνηθισμένη στου̋
Έλληνε̋. Ταξιδεύουν και ταξίδευαν
πάντα. Εδώ εμεί̋ φύγαμε γιατί ήμασταν
αναγκασμένοι να το κάνουμε, με
ανάμνηση και αγάπη για την πατρίδα
μα̋ Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα
αξιόλογα τραγούδια για την ξενιτιά, μαζί
και των Ποντίων. Η ξενιτιά είναι πικρή,
βαριά και ασήκωτη. Η μόνη ελπίδα ήταν
ότι πηγαίναμε σε Λαϊκέ̋ Δημοκρατίε̋.
Και σώθηκαν οι κύριε̋ δυνάμει̋ του
Δημοκρατικού Στρατού.
Φτάνοντα̋ στο Μίκουλοφ, το πρώτο
μέλημα τη̋ οργάνωση̋ ήταν να
οργανωθεί ο κόσμο̋. Διευθυντή̋ των
ανταρτών και Μπουλκιωτών ήταν ο
Τριαντάφυλλου Κώστα̋, ταγματάρχη̋
του ΔΣΕ και οι Κοσμίδη̋ Χρήστο̋

ταξίαρχο̋, Χατζή̋ πολιτικό̋ επίτροπο̋
ταξιαρχία̋, Νίκο̋ Βαλαγιάννη̋ και
Σούστα̋ Μιχάλη̋ από του̋ Μπουλκιώτε̋
στο γραφείο. Εκλέχτηκαν γραφεία
ΚΟΒ, όλε̋ οι γυναίκε̋ μαχήτριε̋ και
Μπουλκιώτισσε̋ μέναμε μαζί σε μια
μεγάλη παράγκα.
Ήμουν γραμματέα̋ τη̋ ΚΟΒ (Κομματική
Οργάνωση Βάση̋) των γυναικών. Στο
γραφείο ήταν η Αρετή Παπαπέτρου από
τη Θεσσαλία και Χαραλαμπίδου Λίζα του
Κλήμη από τα χωριά τη̋ Φλώρινα̋.
Στο δωμάτιο έμενα με την Ελένη Κόττα,
τραυματία στο χέρι, από τη Νάουσα.
Άρρωστη ήταν η Μάρθα Βακαλιού.
Εξαιρετικέ̋ κοπέλε̋.
Μετά από ένα μήνα μα̋ σκόρπισαν με
λεωφορεία σε πόλει̋ και χωριά. Εμά̋ μα̋
πήγαν στο χωριό Χολεσόβιτσε του Κρνοφ
κοντά στα πολωνικά σύνορα. Μέναμε με
την Ελένη Κόττα στο ίδιο δωμάτιο. Στο
διπλανό δωμάτιο ήταν αντρόγυνο από
τα χωριά Φλωρίνη̋. Μεγάλη̋ ηλικία̋.
Το πρωί είχαμε ρόφημα, μεσημέρι
και βράδυ μαγειρεμένο φαγητό με
τσεχοσλοβάκικη κουζίνα.
Όταν φτάσαμε στο χωριό είχε πολύ
χιόνι και πολύ κρύο. Το χωριό είχε
χαμηλά βουναλάκια παντού κάτασπρα.
Από τα σπίτια που μέναμε βλέπαμε
ομάδε̋-ομάδε̋ ελάφια να κυκλοφορούν
ελεύθερα. Ήταν εξοικειωμένα με την
παρουσία των ανθρώπων.
Οι φίλοι μα̋ Τσέχοι τα φρόντιζαν. Είχαν
υπόστεγο, τα έδιναν χόρτο, γιαρμά,
αλάτι και νερό. Αν πάγωνε το νερό το
έσπαζαν με λοστό. Μα̋ εντυπωσίασε,
ζούσαμε με την παρουσία των ελαφιών
και το συζητούσαμε. Ορισμένοι μαχητέ̋
σφύριζαν και φώναζαν όταν τα έβλεπαν.
Έγινε παρατήρηση για να μην αγριέψουν
τα ζώα. Τα περιποιούνταν, τα φρόντιζαν
ο σύλλογο̋ κυνηγών τη̋ περιοχή̋.
Οργανωθήκαμε σε σύλλογο πολιτικών
προσφύγων, γραφείο ΚΟΒ με γραμματέα
εμένα, τον Πρασσά, Δημελή Δημήτριο
(Δημοκράτη), Ελένη Κόττα, Γρηγόρη̋
και Νίκο από την Καρατζιόβα. Υπεύθυνη
γυναικών η Ελένη Κόττα. Όλα κυλούσαν

καλά με την ανησυχία τι θα γίνει με μα̋.
Στι̋ αρχέ̋ Νοέμβρη παίρνω σημείωμα
από το Μήτσο Μπανάση (τον είδαμε
διευθυντή στο νοσοκομείο στα Σκόπια)
με την γυναίκα του Μαρίκα μένανε στο
διπλανό χωριό Κρίζοβα.
Το σημείωμα έγραφε περίπου τούτο:
«Γαρέφω φεύγει̋ αύριο το πρωί για το
χωριό Πετρόβιτσε, Γέσενικ» και είχε την
υπογραφή του.
Είχαμε ένα παιδί Ελληνόπουλο για
διερμηνέα. Με τη συγκατάθεση του
γραφείου έφυγα την άλλη μέρα με το
λεωφορείο στο Κρνοφ. Το παιδί έγραψε
σε χαρτί με μεγάλα γράμματα στα
τσέχικα: «Βοηθήστε με, είμαι Ελληνίδα
αντάρτισσα, να φτάσω στο χωριό
Πετρόβιτσε του Γέσενικ».
Έκανε κρύο και είχα σοβαρά κινητικά
προβλήματα.
Αγόρασα εισιτήριο για το Γέσενικ. Λεφτά
είχα, μα̋ έδωσε το τσεχοσλοβάκικο
κράτο̋. Μα̋ έδωσε βοήθημα, ρούχα και
500 τσεχοσλοβάκικε̋ κορώνε̋ σε κάθε
πρόσφυγα. Άλλαξα τρένο στο Γέσενικ
και πήρα εισιτήριο για τη Ζούλοβα.
Στο ανεβοκατέβασμα του τρένο με
βοηθούσαν τσέχοι πολίτε̋. Ήταν
ευγενικοί, φιλάνθρωποι και πρόθυμοι
να με βοηθήσουν. Κάθε φορά έδειχνα το
χαρτί, βασικά στον εισπράκτορα, ήταν
όλοι πολύ εξυπηρετικοί.
Κατέβηκα στο σταθμό του τρένου
στη Ζούλοβα. Κοιτάζω γύρω μου.
Κανεί̋. «Πού θα πάω;, ρωτώ τον εαυτό
μου. Άξαφνα βγήκαν από το θάλαμο
αναμονή̋ οι γονεί̋ μου. Αγκαλιέ̋ και
φιλιά. Χωρίσαμε στα Κρούσα κάτω
από σκληρέ̋ συνθήκε̋ το 1947 στι̋
εκκαθαριστικέ̋ επιχειρήσει̋. Δίπλα ήταν
φωτογραφείο. Μα̋ πρότεινε η μάνα μου
να βγούμε φωτογραφία από την πρώτη
μα̋ συνάντηση. Την παραθέτω.
Με τη βοήθεια των γονιών μου πεζοί
φτάσαμε στο Πετρόβιτσε, δεν ήταν
μακριά. Η αδελφή μου Αλεξάνδρα
ήταν στο σανατόριο Προσετσνίτσε
στην Τσεχοσλοβακία. Πρωί-πρωί ήρθε
ένα̋ μαχητή̋ του ΔΣΕ στο σπίτι που
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έμεναν οι γονεί̋ μου. Δεν τον γνώριζα.
«Συντρόφισσα Γαρέφω, σε ζητούν στα
γραφεία», μου είπε. «Ποιο̋;, ρωτώ.
«Δεν γνωρίζω, μου απάντησε. Κούτσακούτσα έφτασα στα γραφεία. Άλλοι
έμπαιναν, άλλοι έβγαιναν. Μπήκα κι
εγώ. Ήταν όλοι άγνωστοι για μένα.
Πρώτο̋ αυτοσυστήθηκε ο Γιώργη̋
Κουτσομάρκο̋ από την Τσαριτσάνη
Θεσσαλία̋. Στη συνέχεια ο Μιλτιάδη̋
Πορφυρογένη̋, Γιώργη̋ Σαββίδη̋
του ΑΚΕ τη̋ Κεντρική̋ Επιτροπή̋,
Κρεμμύδα̋ και Γιώργη̋ Μίχα̋ (Γρίβα̋).
«Συντρόφισσα Γαρέφω, σε καλέσαμε
για να σε αναθέσουμε υπεύθυνη τη̋
ΕΠΟΝ στου̋ ανταρτοεπονίτε̋ που
δουλεύουν στα εργοστάσια.» Έφερα
όσε̋ αντιρρήσει̋ και δικαιολογίε̋
μπορούσα να του̋ πω για τα κινητικά
μου προβλήματα και ότι δεν είχα
τέτοιε̋ ικανότητε̋ για τέτοιο μεγάλο
πόστο. Δεν άκουγαν. «Από σήμερα
είσαι γραμματέα̋ τη̋ ΕΠΟΝ στου̋
ανταρτοεπονίτε̋ παιδικών σταθμών
και τεχνικών σχολών. Σου δίνουμε τι̋
συστάσει̋ των παραπάνω. Επίση̋ τη
σύσταση τη̋ Μπολζάνοβα̋, γραφεία
στην Πράγα. Δεν θα κοιμηθεί̋ σε
ξενοδοχεία, δεν θα ταξιδέψει̋ τη
νύχτα. Θα συνεργαστεί̋ με κομματικά
στελέχη, γραφεία συλλόγων πολιτικών
προσφύγων, θα εκλέξετε γραφείο τη̋
ΕΠΟΝ σε κάθε οργάνωση.»
Κατέβαλα
μεγάλε̋
προσπάθειε̋
να οργανωθεί η νεολαία σύμφωνα
με το σχηματισμό που είχαν οι
σύλλογοι των πολιτικών προσφύγων.
Εκλέχτηκαν γραφεία κατά περιοχέ̋ από
ανταρτοεπονίτε̋ ζωηρού̋, δραστήριου̋,
ενεργητικού̋ και με ικανότητε̋ που
διακρίθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό.
Πουλίδη̋ Θανάση̋ στο Γέσενικ,
Ευγενιάδη̋ Γιώργη̋ στο Zάμπεργκ,
Κοντσιώτη̋ Χρήστο̋ και Βούλγαρη̋
Μανόλη̋ στο Κρνοφ, Ανανιάδη̋ Μήτσο̋
και Παπαδόπουλο̋ Νίκο̋ (Πάικο̋) στο
Μπρνο, Τορνικίδη̋ Γιάννη̋ (Ρήγα̋) στο
Τρούτνοφ. Οι παραπάνω δούλεψαν
ακούραστα. Αλώνιζαν τι̋ ΕΠΟΝίτικε̋
οργανώσει̋ τα Σαββατοκύριακα γιατί
δούλευαν και οι ίδιοι στην παραγωγή.
Οι οργανώσει̋ έδωσαν τα καλύτερα
παιδιά. Αισθάνονταν την ευθύνη που
είχαν αναλάβει απέναντι στο Κόμμα και
στην ΕΠΟΝ.
Η Τσεχοσλοβακία εκπλήρωσε στο
ακέραιο το διεθνιστικό τη̋ καθήκον.
Μα̋ έδωσαν άσυλο, μα̋ δέχθηκαν
σα να ήμασταν δικοί του̋. Μα̋
εξασφάλισαν στέγη, μα̋ έβαλαν σε
δουλειέ̋. Βρεθήκαμε σε μια χώρα που
είχα βαριά βιομηχανία, ανοικοδομούταν
από τι̋ καταστροφέ̋ και ερείπια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υλικά
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και οικονομικά. Οι Τσεχοσλοβάκοι
αγωνίζονταν να επουλώσουν τι̋ δικέ̋
του̋ πληγέ̋, αλλά έδειξαν μητρική
αγάπη και φροντίδα στα χιλιάδε̋
παιδιά που γλίτωσαν από τον πόλεμο.
Εμά̋ του̋ μαχητέ̋ έδωσαν δωρεάν
περίθαλψη, μόρφωση, δουλειά σε
διάφορα εργοστάσια και κατοικίε̋.
Από τον πόλεμο, οι μαχητέ̋ μπήκαν
στα εργοστάσια να μάθουν τη δουλειά
γρήγορα και να ξεπεράσουν τη νόρμα,
το καθημερινό πλάνο, σε υφαντουργεία,
κλωστήρια, στη βαριά βιομηχανία,
χυτήρια, ανθρακωρυχεία, εφαρμοστέ̋,
τορναδόροι και άλλα επαγγέλματα.
Ήταν ψυχολογικό σοκ, δεν ήξεραν τη
γλώσσα και ήταν ασυνήθιστοι στι̋ εκεί
καιρικέ̋ συνθήκε̋. Δεν ήταν εργάτε̋, η
πλειοψηφία ήταν αγρότε̋.
Στην προσφυγιά λειτούργησαν οι
κομματικέ̋ οργανώσει̋, οι σύλλογοι
των
πολιτικών
προσφύγων,
οι
γυναικείε̋ οργανώσει̋ ΠΔΕΓ. Ήταν
όλα καλά οργανωμένα. Χάρη στην
βοήθεια τη̋ Λαϊκή̋ Δημοκρατία̋ τη̋
Τσεχοσλοβακία̋.
Οι πρόσφυγε̋ κατέβαλαν προσπάθειε̋
όπω̋ στο ΔΣΕ έτσι και εδώ για να
κατακτήσουν την τέχνη και τα μυστικά
τη̋ δουλειά̋. Και το πέτυχαν χάρη με τη
θέλησή του̋. Είχαν πολλά να μάθουν.
Τη γλώσσα, ν’ αποκτήσουν αγάπη για
δουλειά, τη συνήθεια, την πειθαρχία, τη
νοικοκυροσύνη και την τάξη, να γίνουν
καλοί επαγγελματίε̋, ειδικευμένοι
εργάτε̋ και ν’ αποκτήσουν εργατική
συνείδηση.
Σε μικρό χρονικό διάστημα σχεδόν όλα
τα κορίτσια και τα αγόρια παντρεύτηκαν,
ήταν όλοι ώριμοι για παντρειά.
Παντρεύτηκα και ευτύχησαν. Η κάθε
οικογένεια απέκτησε 1-6 παιδιά. Εμεί̋
οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ προσθέσαμε
ένα σημαντικό αριθμό στον ελληνικό
πληθυσμό. Μεγαλώσαμε τα παιδιά
μα̋ με αγάπη και στοργή. Με τη σκέψη
στην πατρίδα. Τα διαπαιδαγωγήσαμε να
αγαπούν την πατρίδα μα̋, την Ελλάδα
μα̋. Τα περισσότερα είναι μορφωμένα,
σε πανεπιστήμια, τεχνικέ̋ σχολέ̋.
Αντιπροσώπευσαν άξια την Ελλάδα εκεί
που έζησαν, διάβαζαν και εκλαΐκευαν
την ελληνική κουλτούρα.
Πίσω
στην
Ελλάδα,
με
τον
επαναπατρισμό του̋, οι κυβερνήσει̋ δε
βοήθησαν να τακτοποιηθούν ανάλογα
με τι̋ ειδικότητέ̋ του̋, να πιάσουν
δουλειά. Αντίθετα, υπήρχε ο ρατσισμό̋
γιατί μιλούσαν πολωνικά, τσέχικα,
ρώσικα, βουλγάρικα, κλπ. Έζησαν στην
Ευρώπη, είναι το μέλλον του τόπου μα̋.
Θα βοηθήσουν στην προώθηση του
πολιτισμού. Ο πολιτισμό̋, η κουλτούρα
και η αγάπη δεν έχουν σύνορα. Να, ένα̋

τρόπο̋ για να έρθουν οι λαοί πιο κοντά.
Μιλώ για τι̋ ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋, που είναι
διαβασμένοι για την αρχαία ιστορία τη̋
Ελλάδα̋, του̋ 12 θεού̋ του Ολύμπου.
Για την επανάσταση του 1821, για τον
ΕΛΑΣ, για τον Μανώλη Γλέζο, για τον
εμφύλιο πόλεμο. Σήμερα τ’ ακούν από
το ράδιο, το ιντερνέτ, τα βλέπουν στην
τηλεόραση, στα ΜΜΕ. Τα περισσότερα
παιδιά έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση,
είναι μηχανικοί, γιατροί, οικονομολόγοι,
χημικοί, κλπ. Η κυβέρνηση δεν
αξιοποίησε το έτοιμο και δωρεάν
υλικό, να προσφέρουν όλοι τι̋ γνώσει̋
και τι̋ ικανότητέ̋ του̋ στη χώρα που
γεννήθηκαν οι γονεί̋ του̋.
Οι πολιτικοί πρόσφυγε̋ ήταν οι
πρέσβει̋ που μιλούσαν στου̋ φίλου̋
Τσεχοσλοβάκου̋ για την πατρίδα του̋,
την Ελλάδα.
Αρχέ̋ Γενάρη του 1950, βρέθηκα
στην πόλη Γέσενικ Τσεχοσλοβακία̋
για κομματική δουλειά. Πήγα στα
γραφεία τη̋ ΕΠΠΕ (Επιτροπή Πολιτικών
Προσφύγων Ελλάδα̋), ήμουν μέλο̋
τη̋. Είδα του̋ συντρόφου̋ στημένου̋
πάνω στο τραπέζι και διάβαζαν ονόματα
από μια μεγάλη κόλλα χαρτί. Όταν με
είδαν, με φώναξαν να πάω κοντά του̋.
«Γαρέφω, είναι και το δικό σου όνομα.»
«Πού;», ρώτησα. «Το πολιτικό γραφείο
του ΚΚΕ μα̋ έστειλε 200 ονόματα»,
μου είπε ο Κουτσομάρκο̋ Γιώργη̋
από την Τσαριτσάνη Θεσσαλία̋.
«Σου πήρε η Ελληνική Κυβέρνηση την
ιθαγένεια», είπε. Ρωτώ πότε; «Εσένα
στι̋ 29 Αυγούστου 1949», απάντησε ο
Γυμνόπουλο̋ Γιάννη̋ από το Ν. Καύκασο
Φλωρίνη̋. ‘Πώ̋ ξέρει η Κυβέρνηση τα
στοιχεία μου; Είμαι από μικρό χωριό…».
Όλοι
γέλασαν.
Κουτσουμάρκο̋,
Γυμνόπουλο̋, Σιδηρόπουλο̋ Γιώργη̋
από
τη
Μεταμόρφωση
Κιλκί̋,
Δελιόπουλο̋ Ναούμ από την Καστοριά,
Μίχα̋ Γιώργη̋ (Γρίβα̋) κ.ά. Δεν ήξερα
τη λέξη ιθαγένεια. Δεν του̋ ρώτησα.
Όταν παντρεύτηκα, ρώτησα τον άντρα
μου Μήτσο Μητρολιό και μου εξήγησε.
Όταν επαναπατρίστηκα, ύστερα από
38 χρόνια αναγκαστική̋ προσφυγιά̋,
κατάλαβα την έννοια και τι̋ συνέπειε̋
τη̋ ιθαγένεια̋. Το έζησα στο πετσί μου,
τι θα πει να μην έχει̋ ιθαγένεια. Δεν
είχα ταυτότητα ούτε βιβλιάριο υγεία̋.
Είχα ανάγκη από ιατρική περίθαλψη,
είχα προβλήματα υγεία̋. Ύστερα από 9
χρόνια πήρα την ιθαγένεια μου. Κοντά
μου, δεν έπαιρναν τα παιδιά μου την
ιθαγένειά του̋, ενώ ο πατέρα̋ του̋ την
είχε αποκτήσει.
… Από τα 200 ονόματα, τα 198 ήταν
άντρε̋ και δύο γυναίκε̋. Μία από την
Ουγγαρία κι εγώ από την Τσεχοσλοβακία.
Στι̋ αρχέ̋ υπήρχαν πολλέ̋ δυσκολίε̋.

Η τακτοποίηση σε δουλειά, η
αποκατάσταση τη̋ αλληλογραφία̋
ήταν χρονοβόρε̋ διαδικασίε̋. Πολλά
γράμματα
γύριζαν
πίσω,
άλλοι
ρωτούσαν να μάθουν αν ζουν οι δικοί
του̋, κλπ.
Γι’ αυτό έγινε απογραφή όλων των
πολιτικών προσφύγων
στον τόπο
που βρίσκονταν – σε παιδικού̋
σταθμού̋, νοσοκομεία, τεχνικέ̋ σχολέ̋,
γηροκομεία, κλπ. Ήταν μια σοβαρή και
υπεύθυνη δουλειά τη̋ οργάνωση̋.
Στα
γραφεία
τη̋
ΕΠΠΕ
στην
Τσεχοσλοβακία υπήρχαν μητρώα όλων
των πολιτικών προσφύγων. Ξεχωριστά,
με παιδιά σχολική̋ ηλικία̋, τεχνικέ̋
σχολέ̋, κλπ. Στο αρχείο δούλευαν
συνειδητά και υπεύθυνα πρόσωπα,
ανάμεσα του̋ ο κοντοχωριανό̋ μα̋,
Αδαμίδη̋ Κόλλια̋, από την Κοκκινιά.
Ανάπηρο̋ του ΕΛΑΣ, με κομμένο πόδι,
μετά έφυγε για τη Ρουμανία. Αργότερα
τα μητρώα είχε ο Ερυθρό̋ Σταυρό̋ τη̋
Τσεχοσλοβακία̋ στη διάθεσή του.
Γονεί̋ που επέζησαν από τον πόλεμο,
ζητούσαν τα παιδιά του̋. Γίνονταν
επανενώσει̋ στα ανδρόγυνα. Γονεί̋
με τα παιδιά του̋, ακόμα και μαχητέ̋
ζητούσαν να φύγουν σε άλλη λαϊκή
δημοκρατία όπου είχαν συγγενή η
χωριανό. Ακόμα και μετακομίσει̋
από πόλη σε πόλη, από εργοστάσιο
σε εργοστάσιο. Ταξιδεύουν δίχω̋
να γνωρίζουν την γλώσσα, σε όλα τα
παραπάνω βοήθησαν οι οργανώσει̋
που άνηκαν, η ΚΟΒ και οι σύλλογοι των
πολιτικών προσφύγων.
Οι ανάπηροι δούλευαν σε ελαφριέ̋
δουλειέ̋, ανάλογα με τι̋ αναπηρίε̋
του̋. Στη Βίτναβα και Ζλάτε Χόρι του
Γέσενικ.
Πολλά παιδιά σχολική̋ ηλικία̋ έφυγαν
σε άλλε̋ λαϊκέ̋ δημοκρατίε̋.
Οι Τσεχοσλοβάκοι βοήθησαν την
οργάνωση του ΚΚ και την ΕΠΠΕ.
Πρόσφεραν
γραφεία,
πρόσφεραν
αυτοκίνητο με οδηγό τον Κουντουτρίδη
Βασίλη από το χωριό Φύσκα Κιλκί̋.
Είχαν διερμηνέα τον Μαλκότση Γιάννη
(Γεωργιάδη) στα ρωσικά, τον Κυρτόγλου
Κοσμά από την Νότια Αριδαία. Αργότερα
έφυγε με τη γυναίκα του Σοφία στην
Τασκένδη στη Σοβιετική Ένωση. Πήγαν
στα παιδιά του̋. Έβγαινε εβδομαδιαία
εφημερίδα «Αγωνιστή̋», με συντάκτε̋
τον Μητρολιό Δημήτρη (Μήτσο),
Περιστέρη Ελένη, Χαρατσίδη Πολυχρόνη
(Βράχο) και Καραλή Ζήση (έφυγε
στου̋ δικού̋ του στην Γιουγκοσλαβία),
αργότερα ήταν και ο Μήτσο̋ Βελάκη̋.
Στο
τυπογραφείο
δούλευαν
οι:
Γεωργιάδη̋
Ανέστη̋,
υπεύθυνο̋,
Νεοφυτίδη̋ Γεώργιο̋, Χατζησάββα
Μαρίκα, Ερμιόνη Σπάλα και Ηλιάδη̋

Γιάννη̋. Διορθωτή̋ ήταν Κώστα̋
Μαμβακάκη̋ από το Κιλκί̋.
Λειτούργησε για ένα χρονικό διάστημα
στην Πράγα εκπομπή στα ελληνικά
με του̋ Κρουζινάκη Ν., Εγνατιάδου
Ελένη, Ελένη Περιστέρη και άλλοι.
Δακτυλογράφο̋ ήταν ο Καραμάνο̋
Γαβριήλ με κομμένο πόδι. Στάλθηκε
στην Ανατολική Γερμανία για προτέζα
(ξύλινο πόδι), παντρεύτηκε και έμεινε
εκεί. Στη θέση του δούλευε η Αλεξάνδρα
Φρεγγίδου (αδελφή μου). Πάντα
πρόθυμη και χαμογελαστή. Σιγά-σιγά
ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα. Η
δουλειά είχε στρώσει. Οι εργαζόμενοι
δούλευαν, έμαθαν τη γλώσσα, είχαν
καλά αποτελέσματα στην παραγωγή.
Ξεπερνούσαν το καθημερινό του̋ πλάνο,
βγήκαν αμέτρητοι πρωτοπόροι εργάτε̋
μαζί με τσεχοσλοβάκου̋ εργαζόμενου̋.
Πέρασε από την Τσεχοσλοβακία ο
Φώκο̋ Βέτα̋, όταν η οργάνωση τη̋
ΕΠΟΝ ήταν στα σπάργανα. Μου
έδωσε κουράγιο, πρακτική βοήθεια,
συμβουλέ̋ και έφυγε. Πέρασε ο
Γρηγόρη̋ Φαράκο̋ και πρότεινε να
διοργανώσουμε συνδιάσκεψη τη̋ ΕΠΟΝ
στην Τσεχοσλοβακία. Πέρασε ο Μήτσο̋
Κηπουρό̋ και μα̋ είπε να διαλυθεί η
οργάνωση τη̋ ΕΠΟΝ και να πάνε τα μέλη
τη̋ στην αντίστοιχη τσεχοσλοβάκικη
οργάνωση
CSM,
Τσεχοσλοβάκικη
Σοσιαλιστική Νεολαία. Και οι τρει̋ οι
παραπάνω ήταν μέλη του Κεντρικού
Συμβούλιου τη̋ ΕΠΟΝ. Έμειναν
ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα
που είχαμε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Την παραμονή τη̋ συνδιάσκεψη̋
μα̋ έφεραν το Γιάννη Δόβα από την
Ουγγαρία. Φλογερό̋ ανταρτοεπονίτη̋,
δραστήριο̋ με ικανότητε̋. Τραυματία̋
του ΔΣΕ. Η συνδιάσκεψη έγινε στην πόλη
Κρνοφ. Εκλέχτηκε γραφείο. Πρότεινα
στο Γιάννη να είναι γραμματέα̋ και
δεύτερο̋ γραμματέα̋ εγώ, γιατί το
μεταξύ παντρεύτηκα. Δέχτηκε (πήρα
περισσότερε̋ ψήφου̋). Τα ταξίδια για
μένα ήταν κουραστικά με τα κινητικά
προβλήματα που είχα (Σημ. Κ. λόγω των
τραυμάτων τη̋ από τι̋ μάχε̋ στο ΔΣΕ).
Οι αποστάσει̋ Μοραβία-Τσεχία ήταν
μεγάλε̋.
Πέρασα από τη Μπολζάνοβα. Άνοιξε την
πόρτα ο Βάσο̋ Γεωργίου. Χαιρέτησα.
«Είμαι τη̋ ΕΠΟΝ», του είπα. Φώναξε
τη μαγείρισσα Ευτέρπη Μιχαηλίδου
από την Νότια Αριδαία. «Όσε̋ φορέ̋
περάσει η Γαρέφω θα τη̋ δώσει̋ φαγητό
να φάει και κρεβάτι να κοιμηθεί»,
τη̋ είπε κι έφυγε. Η θεία Ευτέρπη με
περιποιόταν σαν να ήμουν δικό τη̋
παιδί. Κοιμόμασταν μαζί κεφάλι-πόδια.
Κρατούσε τα τραυματισμένα κρύα πόδια
μου στην αγκαλιά τη̋ να ζεσταθούν.

Αν δεν περίσσευε φαγητό, έβραζε
μακαρόνια και ήταν πεντανόστιμα.
Μετά από λίγο καιρό ήρθε στη θέση
του ο Κοντογιώργη̋ Παύλο̋, ο Βασίλη̋
Ασίκη̋ και τελευταίο̋ ο Σουμελίδη̋
Στάθη̋, ταγματάρχη̋ του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδα̋ (ΔΣΕ).
Περνώντα̋ από τη Μπολζάνοβα
γνώρισα το Μήτσο Παρτσαλίδη. Με
κάλεσε στο γραφείο και ρώτησε αν
τακτοποιήθηκαν οι ανταρτοεπονίτε̋
στι̋ δουλειέ̋, αν συναντούν δυσκολίε̋
και ποιε̋. Έδινα απαντήσει̋ με όλο
το θάρρο̋ που με διέπει. Πέρασε ο
Μιλτιάδη̋ Πορφυρογένη̋ και ρώτησε
τα ίδια. Τα ίδια με ρώτησε και ο Βασίλη̋
Μπαρτζιώτα̋. Ξανασυναντήθηκα με
τον καθηγητή Πέτρο Κόκκαλη γιατρό̋χειρούργο̋. Μεγάλο όνομα και διεθνώ̋
αναγνωρισμένο̋. Μεγάλη φυσιογνωμία.
Μιλήσαμε για το Γράμμο, του̋
τραυματίε̋ και το ορεινό χειρουργείο
του Λούκα. Γνώριζε πω̋ ήμουν βοηθό̋
του. Μιλήσαμε για το Βίτσι, τι̋ μάχε̋ στο
Μάλι-Μάδι και του̋ τραυματίε̋. Ήταν
πλήρω̋ ενημερωμένο̋ για τη δουλειά
που έκανα σαν ελεγκτή̋, κλπ.
Μιλήσαμε για του̋ παιδικού̋ σταθμού̋,
τεχνικέ̋ σχολέ̋ αν έχουμε επαγγελματίε̋
δασκάλου̋ σε κάθε παιδικό σταθμό. Αν
φτάνουν τα σχολικά βιβλία εγκαίρω̋ στα
χέρια των δασκάλων, και αν διαβάζουν
τα διάφορα εγχειρίδια που στέλνει η
ΕΒΟΠ (Επιτροπή Βοήθεια̋ στο Παιδί)
στα προσφυγόπουλα ελληνόπουλα. Ο
Πέτρο̋ Κόκκαλη̋ ήταν ο πρόεδρο̋ τη̋
ΕΒΟΠ. «Γαρέφω, τα παιδιά να μάθουν
καλά τα ελληνικά και να αγαπάνε την
πατρίδα μα̋ την Ελλάδα», και άλλα
πολλά.
Όλοι οι παραπάνω σύντροφοι έδιναν
ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά σχολική̋
ηλικία̋ και τη διαπαιδαγώγηση τη̋
εργαζόμενη̋ νεολαία̋…
…Στο
3ο
Παγκόσμιο
Φεστιβάλ
Νεολαία̋ στο Βερολίνο τη̋ Ανατολική̋
Γερμανία̋, Αύγουστο 1951…
Από την Τσεχοσλοβακία πήραν μέρο̋ στο
φεστιβάλ 40 ΕΠΟΝίτε̋ και ΕΠΟΝίτισσε̋
πολιτικοί
πρόσφυγε̋
εργαζόμενοι
νέοι και φοιτητέ̋. Ο Λάκη̋ Χατζή̋,
πρόσφυγα̋ στην Ρουμανία ήρθε στην
Τσεχοσλοβακία. Δάσκαλο̋ μουσική̋,
συγκέντρωσε τα παιδιά τη̋ χορωδία̋ του
Μπούλκε̋. Τα περισσότερα παιδιά του
μουσικού συγκροτήματο̋ ήταν από την
Τσεχοσλοβακία. Στο Φεστιβάλ έδωσαν
διάφορα προγράμματα και απέσπασαν
χειροκροτήματα,
σκορπούσαν
τη
χαρά και τον ενθουσιασμό με το
ωραίο μπουκέτο τραγουδιών. Εκεί
στο Φεστιβάλ συνάντησα το χωριανό
μου Γιώργο Αθανασιάδη, φοιτητή
στην Πολωνία. Κατέθεσα στεφάνι με
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το γραμματέα τη̋ ιταλική̋ νεολαία̋
Ενρίκο Μπερλίνγουερ στο μνημείο του
αγνώστου στρατιώτη στο Βερολίνο.
(Αργότερα ανέλαβε γραμματέα̋ του
ΚΚ Ιταλία̋.). Γνώρισα στο Φεστιβάλ την
Ραϊμόν Νιτέν από τη Γαλλία. Κάθισε στη
σιδηροδρομική γραμμή να εμποδίσει
το τραίνο με πολεμικό υλικό που
προορίζονταν για την Κορέα, βάζοντα̋ σε
κίνδυνο τη ζωή τη̋ και αν χρειαζόταν να
θυσιαστεί. Με αντιπροσωπεία πήγαμε
στο χωριό Ravensbruck πέντε ώρε̋
μακριά από το Βερολίνο με λεωφορείο.
Είδαμε τα εγκλήματα του γερμανικού
φασισμού. 92 χιλιάδε̋ γυναίκε̋ από 18
έθνη ανάμεσα σ’ αυτέ̋ και Ελληνίδε̋.
Είδαμε γραμμένο με ελληνικά γράμματα
«Ζήτω το ΕΑΜ». Τρει̋ χιλιάδε̋
γυναίκε̋ απελευθερώθηκαν από τον
ένδοξο Κόκκινο Στρατό τη̋ Σοβιετική̋
Ένωση̋. Εκφώνησε λόγο η δασκάλα
Κοσμοντεμνιάσκαγια, μάνα τη̋ ηρωίδα̋
Ζώγια̋, παρτιζάνα̋ στα τμήματα του
Σμολένσκι. Πιάστηκε αιχμάλωτη από
του̋ Γερμανού̋ και την κρέμασαν. Μάνα
του Σιούρα, ήρωα τη̋ Σοβιετική̋ Ένωση̋,
οδηγό του τανκ̋. Σκοτώθηκε σε μάχη με
του̋ Γερμανού̋. Γνώρισα τον αεροπόρο
Μερέσιεβ μαζί με την γυναίκα του Όλια.
Ο Μερέσιεβ πολίτη̋ τη̋ Σοβιετική̋
Ένωση̋, πιλότο̋ σε βομβαρδιστικά
αεροπλάνα,
τραυματίστηκε
σε

αερομαχία με γερμανικά αεροπλάνα στο
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τραυματίστηκε
βαριά με κομμένα πόδια. Θεραπεύτηκε
και με ξύλινα πόδια, συνέχισε την
αερομαχία με του̋ Γερμανού̋.
Στο Φεστιβάλ δόθηκε συνέντευξη στο
ραδιοφωνικό σταθμό τη̋ Βουδαπέστη̋
στα ελληνικά. Άκουσε τη φωνή μου ο
γιατρό̋ Λουκίδη̋ Λουκά (υπεύθυνο̋
ΚΟΧ στο ΔΣΕ), την γνώρισε, από τη
Δρέσδη ήρθε στο Βερολίνο και με
βρήκε. Το πρώτο που με ρώτησε ήταν
«Σπουδάζει̋ στην ιατρική, παιδί μου;».
«Όχι», του απάντησα. Στεναχωρήθηκε
και απογοητεύτηκε, κόντεψε να βάλει
τα κλάματα. Του είπα: «Δουλεύω στην
ΕΠΟΝ. Εκεί με τοποθέτησε το Κόμμα.
Είμαστε στρατιώτε̋ του», του απάντησα
χαμογελώντα̋. Σηκώθηκε, με αγκάλιασε
ενώ τα δάκρυά του ξεχείλισαν και μου
είπε: «Ναι, παιδί μου.». Ρωτούσε να
μάθει λεπτομέρειε̋, αν επέζησαν οι
γονεί̋ μου, οι αδελφέ̋ μου από τον
πόλεμο και αν συναντήθηκα μαζί του̋.
Πω̋ είναι ο σύντροφό̋ μου, κλπ. Ο
χωρισμό̋ δύσκολο̋. Τον αγκάλιασα και
τον φίλησα. Ήταν η πρώτη και τελευταία
φορά. Στο Βερολίνο χωρίσαμε. Έφυγε
για τη Δρέσδη. Αργότερα έμαθα πω̋
έφυγε από τη ζωή. Λυπήθηκα και
στεναχωρήθηκα πολύ. Αιωνία του η
μνήμη.

Το 1955 ήρθε στην Πράγα ο γιατρό̋
Τζαμαλούκα̋ Γιώργο̋ να δει τον αδερφό
του Νικολή. Έμενε κι αυτό̋ στην Πράγα.
Ήρθαν στο σπίτι μα̋, του̋ φιλέψαμε,
χάρηκαν τα δυο κοριτσάκια μα̋ και
παρέμειναν μαζί μα̋ ω̋ αργά τη νύχτα.
Μου επέβαλλε ο Τζαμαλούκα̋ την ίδια
ερώτηση. Γιατί δεν πήγα να σπουδάσω
στην Ιατρική. Αυστηρά μου είπε «Να
τα παρατήσει̋ όλα και να κοιτάξει̋ το
μέλλον σου.» «Έχω δυο παιδιά», του
απάντησα.
Δεν γνωρίζω του̋ λόγου̋ αλλά
στην Τσεχοσλοβακία δε φοίτησαν
αντάρτισσε̋
σε
πανεπιστήμια.
Γνωρίζω μόνο τρει̋ που έβγαλαν το
πανεπιστήμιο, πολίτε̋, την ΠεριστέρηΠούπτη Ελένη, Αυγητίδου Παρθένα και
Μαρίκα Βαρελά. Αργότερα σπούδασαν
πολλέ̋. Μόνη μου δε ζήτησα να πάω να
σπουδάσω, αν και το ήθελα.
… Με τη δουλειά μου στην ΕΠΟΝ
παρακολουθούσα όλου̋ του̋ παιδικού̋
σταθμού̋ και τεχνικέ̋ σχολέ̋ στην
Τσεχία. Είχα γραπτή άδεια από το
Υπουργείο Παιδεία̋ για να επισκεφτώ
παιδικού̋ σταθμού̋, τεχνικέ̋ σχολέ̋
και ιδρύματα. Επίση̋ γραπτή άδεια από
το Υπουργείο Εργασία̋ όπου δούλευαν
έλληνε̋ εργάτε̋, βασικά ΕΠΟΝίτε̋.

Ένα̋ Τσέχο̋ ζωγράφο̋ στην Ελλάδα
«Κάρολο̋ Τσίζεκ/7 Δεκαετίε̋, Ιστορική Αναδρομή στο Έργο του», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη̋ Τέχνη̋, Δωρεά Κάρολου
Τσίζεκ, Μόνιμη Συλλογή)
Κ: Ευχαριστούμε το Κοινωφελέ̋ Ίδρυμα
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ για την
πολύτιμή αυτή έκδοση που μα̋ έστειλε.
Την έκδοση θα τη βρείτε στη βιβλιοθήκη
του Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων στη
Vocelova 3, Praha 2.

Ο

Κάρολο̋ Τσίζεκ γεννήθηκε το
1922 στην πόλη Μπρέσια τη̋
Ιταλία̋ από Τσέχου̋ γονεί̋ που
κατάγονταν από τη νότια Βοημία τη̋
Τσεχοσλοβακία̋. Το 1929 η οικογένεια
Τσίζεκ εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη,
όπου οι συνθήκε̋ εργασία̋ σε μια
καλτσοβιομηχανία ήταν καλύτερε̋. Εκεί
ο μικρό̋ Κάρολο̋ σπούδασε στο ιταλικό
λύκειο Θεσσαλονίκη̋ και αργότερα στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη̋, από όπου
πήρε πτυχίο ιστορία̋ κα αρχαιολογία̋
το 1950. Εργάστηκε ω̋ διερμηνέα̋ και
μεταφραστή̋ ξένων γλωσσών, κυρίω̋
τη̋ ιταλική̋. Το 1940 γνωρίστηκε με
τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη και υπήρξε
βασικό̋ συνεργάτη̋ του σημαντικού
περιοδικού τη̋ Θεσσαλονίκη̋ «Κοχλία̋»
(1945-1948). Το 1944 πήρε μέρο̋
σε ομαδική έκθεση, όπου εξέθεσαν
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Πεντζίκη̋, Σβορώνο̋, Τσίζεκ, Τάκη̋
Ιατρού, Ν. Σαχίνη̋, Γ. Παπαδόπουλο̋. Το
1967 βαπτίστηκε Χριστιανό̋ Ορθόδοξο̋
και παντρεύτηκε την Κορίνα Πίττα. Το
1968 πήρε πτυχίο τη̋ ιταλική̋ γλώσσα̋
και λογοτεχνία̋ του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη̋ (ΑΠΘ),
όπου από το 1961 ω̋ το 1988 δίδαξε
στο ιταλικό τμήμα του ΑΠΘ. Το 1987
πολιτογραφήθηκε Έλληνα̋ υπήκοο̋.
Το 1960 πήρε τιμητική διάκριση από

το ιταλικό υπουργείο εξωτερικών,
το 1975 επιχορήγηση του ιδρύματο̋
Ford, το 1981 βραβεία Ciza di Monselice για τη λογοτεχνική μετάφραση,
το 2004 έγινε επίτιμο̋ διδάκτωρ του
ιταλικού τμήματο̋ του ΑΠΘ και το 2002
πήρε βραβείο από τον υπουργό των
εξωτερικών τη̋ Τσεχία̋ για την προβολή
των λογοτεχνών τη̋ χώρα̋ αυτή̋.
(Κατερίνα Καμάρα)
… Ένα̋ κοσμοπολίτη̋ τη̋ Θεσσαλονίκη̋,
από τα χρόνια τη̋ κατοχή̋ μέχρι
σήμερα, με σπουδέ̋ στην ιστορία
και στην αρχαιολογία, καθώ̋ και
στην ιταλική γλώσσα και φιλολογία,
ζωγράφο̋, γραφίστα̋, λογοτέχνη̋ και
μεταφραστή̋, πολυβραβευμένο̋ από
ελληνικού̋ φορεί̋, αλλά και από το
ιταλικό κράτο̋, δωρίζει όλα τα έργα του
στη συλλογή του μουσείου μα̋.
Το έργο του Κάρολου Τσίζεκ είναι
πολυδιάστατο και απαιτεί πολλέ̋
προσεγγίσει̋.
Επηρεασμένο̋
από
τη
συντροφιά
συγγραφέων
και
καλλιτεχνών, μέλη του γνωστού
κύκλου του περιοδικού Κοχλία̋, όπω̋
ο Πεντζίκη̋ και ο Σβορώνο̋, από

πολύ νωρί̋ φαίνεται να επικεντρώνει
το ενδιαφέρον του σε καλλιτεχνικέ̋
δημιουργίε̋.
Στην πρώτη περίοδο, 1944-1966,
ζωγραφίζει και σχεδιάζει ελεύθερα
σχέδια με υλικά το μολύβι, το μελάνι,
τι̋ ξυλομπογιέ̋, το χαρτί. Στη δεύτερη
περίοδο, 1966-1985, με υλικά τα
χρώματα, τι̋ τέμπερε̋, τα λάδια,
επεκτείνεται στι̋ μονοτυπίε̋ και σε
κολάζ με δικέ̋ του μονοτυπίε̋, ενώ στην
Τρίτη περίοδο, που φτάνει μέχρι σήμερα,
μελετά και συνθέτει έργα γραμμικά και
μικτή̋ τεχνική̋ σε μια ολοκληρωμένη
διάσταση εφαρμογή̋.
Όλα τα ζωγραφικά έργα που φιλοτέχνησε,
όπω̋ και οι αφίσε̋ και τα εξώφυλλα των
βιβλίων, βρίσκονται σε αλλεπάλληλη

και αλληλοεξαρτώμενη διάσταση. Η
επεξεργασία του̋ χαρακτηρίζεται από
την επιμονή του στην τελειότητα και
από την ιδιαίτερη προσήλωσή του στη
λεπτομέρεια. Και δεν θα ήταν υπερβολή
να πει κανεί̋ ότι σε πολλέ̋ από τι̋
συνθέσει̋ του δίνει μια, ειδική, δική του
θεώρηση στον διπλό άξονα ζωγραφική̋
και γραφική̋ τέχνη̋, με τη σύζευξη
καμπυλόσχημων
και
γεωμετρικών
ενοτήτων. Τη σύζευξη αυτή, μπορεί
να ανιχνεύσει κανεί̋ ενδεικτικά, από
τη Στάμνα στο παράθυρο (1942) και το
Άλογο (1958), το Γεωμετρικό (1988), ω̋
το Γυναικείο κεφάλι (2000), όπου όλη
η καμπυλόσχημη κεφαλή εντάσσεται
σε
ένα
απόλυτα
σχεδιασμένο
τετραγωνισμένο υπόβαθρο, αρμονικά

διευθετημένο.
…Όλα τα μέλη του ΔΣ καθώ̋ και οι
φίλοι του Μουσείου τον ευχαριστούμε
θερμά για την απλόχερη δωρεά του.
Ευχαριστούμε επίση̋ και τη σύζυγό του,
ποιήτρια, κ. Μαριέττα Καραγιάννη η
οποία βοήθησε πάρα πολύ στη συλλογή
των έργων και των αρχείων. (Ξανρίππη
Σκαρπιά Χόιπελ, Πρόεδρο̋ του ΔΣ του
ΜΜΣΤ, Δρ. Αρχιτέκτων, ομ. Καθηγήτρια
ΑΠΘ)
(από το βιβλίο «Κάρολο̋ Τσίζεκ/7
Δεκαετίε̋, Ιστορική Αναδρομή στο Έργο
του», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη̋
Τέχνη̋, Δωρεά Κάρολου Τσίζεκ, Μόνιμη
Συλλογή)
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Απόσπασμα από το βιβλίο, ημερολόγιο του Σαράντη (Γιώργο) Πρωτόπαπα-Κικίτσα, Χη
Μεραρχία του ΕΛΑΣ
(αφιερώνουμε αυτή τη στήλη στον 95χρονο Κύπριο αγωνιστή του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΕΠΟΝ, Γιάννη Δρουσιώτη τιμώντα̋ τον αδερφό του
Ανδρέα Δρουσιώτη, ο οποίο̋ έχασε τη ζωή του στη μάχη του Κούκου. Ευχαριστούμε τον γιο του Σαράντη Γιώργου ΠρωτόπαπαΚικίτσα, τον Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα, ο οποίο̋ μα̋ δώρισε το βιβλίο του πατέρα του. )
Mάχε̋ – Κούκκο̋, Σεβαστή, Κίτρο̋

Σ

τι̋ 16 Οχτώβρη 1944 ένα τάγμα
Γερμανοί από Αιγίνιο, ένα̋ λόχο̋
από Κίτρο̋ και 800 περίπου Έλληνε̋
συνεργάτε̋ του̋ κινήθηκαν προ̋
Μηλιέ̋, Παλιόστανη και Τόχοβα για
να λεηλατήσουν τα χωριά που είχαν
οχυρωθεί στον Κούκκο. Τμήματα
του 50ου Συντάγματο̋ σε ολοήμερη
φονική μάχη του̋ ανάτρεψαν και του̋
ανάγκασαν ν’ αποσυρθούν στι̋ βάσει̋
του̋. Οι επιδρομεί̋ άφησαν 85 νεκρού̋.
Την ίδια μέρα στον κόλπο τη̋ Ιερισσού,
το ΕΛΑΝ χτύπησε κι αιχμαλώτισε 4

γερμανικά πλοιάρια. Σκοτώθηκαν 20
Γερμανοί.
Από το Σεπτέμβρη που τα τμήματά
μα̋ μέσα στα πλαίσια του σχεδίου
«Κιβωτό̋» είχαν αρχίσει τη γενική
επίθεση, η διοίκηση τη̋ Ο.Μ.Μ
(Ομάδε̋ Μεραρχιών Μακεδονία̋) είχε
ασχοληθεί ιδιαίτερα με τι̋ φωλιέ̋ των
εξοπλισμένων στον Κούκκο και Σεβαστή,
που εμπόδιζαν τι̋ κινήσει̋ μα̋ προ̋ τη
σιδηροδρομική γραμμή κα τι̋ αρτηρίε̋
απ’ όπου περνούσαν φεύγοντα̋ οι
Γερμανοί.
Στον Κούκκο, που ήταν και φυσικό οχυρό
σημείο, τι̋ τελευταίε̋ ημέρε̋ είχαν
φτάσει και 60 περίπου αξιωματικοί
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μ’ επικεφαλή̋ τον αντισ/ρχη πεζικού
Αγραφιώτη
που
ενίσχυσαν
και
στελέχωσαν την εκεί φρουρά.
Η διοίκηση τη̋ Ο.Μ.Μ. (Ομάδε̋
Μεραρχιών Μακεδονία̋) πριν από
κάθε ενέργεια προσπάθησε να πείσει
του̋ οχυρωμένου̋ να ξεκόψουν από
του̋ Γερμανού̋ και να παραδώσουν
τα όπλα του̋ στον ΕΛΑΣ. Για το σκοπό
αυτό έστειλε τον αντισ/ρχη πεζικού
Λάσκαρη που τελικά γύρισε άπραχτο̋.
Ο επιτελάρχη̋ τη̋ Ο.Μ.Μ. αντισ/ρχη̋
Λαγγουράνη̋ έστειλε στον Αγραφιώτη,
με τον οποίο είχε από παλιότερα
γνωριμία, προσωπική επιστολή. Επίση̋
από την Κατερίνη ο αντισ/ρχη̋ Κίτσο̋
έκανε προσωπική προσπάθεια προ̋
του̋ Κουκκιώτε̋ να σταματήσουν να
επιμένουν και να παραδώσουν τον
οπλισμό. Στον Κούκκο έστειλα κι εγώ
επιστολή. (Εκτό̋ από τον Κισά-Μπατζάκ
γνώριζα και αρκετού̋ συμπατριώτε̋
του̋.)
Ο Αγραφιώτη̋ μα̋ απάντησε ότι «…
οι ένοπλοι των οποίων ηγείται είναι
τμήματα του ΕΔΕΣ». (Ο Κισά-Μπατζάκ
έλειπε στη Θεσσαλονίκη).
Ο Αγραφιώτη̋ είχε βγει πολύ αργά
στο βουνό για να «υπερασπιστεί» την
Πατρίδα. Και για να κυνηγήσει του̋
Γερμανού̋ διάλεξε να ενταχθεί και να
ηγηθεί σε «αντάρτικα» τμήματα που τα
είχαν εξοπλίσει οι Γερμανοί.
Το «επιχείρημα» ότι οι εξοπλισμένοι στα
δυο χωριά ξαφνικά είχαν μεταμορφωθεί
σε «τμήματα του ΕΔΕΣ» είχε τη σημασία
του. Έμμεσα ήθελε να μα̋ πει ότι δεν
ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία.
Είχε την έγκριση (ποιών άλλων;) των
Άγγλων. Οι Άγγλοι που από μέρα σε μέρα
θ’ αποβιβάζονταν στη Θεσσαλονίκη θα
την … απελευθέρωναν και θα την έσωζαν
από την … απειλή του ΕΛΑΣ.
Απ’ όλ’ αυτά φαινόταν κατακάθαρα άλλη
μια φορά ότι οι Άγγλοι δεν είχαν αφήσει
κανένα περιθώριο για συνεννοήσει̋
ακόμα και με του̋ γερμανοντυμένου̋
που έστω και την τελευταία στιγμή θ’
αποφάσιζαν να παραδώσουν τα όπλα
του̋ στον ΕΛΑΣ. Αλλά οι αντάρτε̋ του
ΕΛΑΣ δεν είχαν βγει στα βουνά για να
μαζέψουν χόρτα!...
Γι’ αυτό η διοίκηση τη̋ Μεραρχία̋
κατάληξε στην απόφαση να χτυπήσει

τι̋ δυο φωλιέ̋ των οχυρωμένων στον
Κούκκο και στη Σεβαστή.
Στον Κούκκο είχαν οχυρωθεί 150
Γερμανοί, 60 Ιταλοί και 600 περίπου
Έλληνε̋ συνεργάτε̋ του̋.
Οπλισμό̋: 1 πυροβόλο των 6.5, όλμοι
και ολμίδια, 2 βαριά αντιαρματικά
πολυβόλα, αρκετά μυδράλια και
οπλοπολυβόλα, πολλά ημιαυτόματα.
Στη Σεβαστή ήταν οχυρωμένοι σε σπίτια,
και με καλό οπλισμό, περίπου 200.
Στο φρούριο Κίτρου̋ οι Γερμανοί αυτέ̋
τι̋ ημέρε̋ είχαν ενισχύσει τη μόνιμη
φρουρά του με ένα τάγμα πεζικού,
αρκετά θωρακισμένα και τανκ̋.
Από τον ΕΛΑΣ πήραν μέρο̋ στην επίθεση
τα τάγματα Ι/50, ΙΙΙ/50 και το ΙV/50
(έμπεδα του 50ου Συντάγματο̋), το
ΙΙΙ/16, ένα̋ λόχο̋ σαμποτέρ, δυο λόχοι
μηχανικού, δυο λόχοι του εφεδρικού
50ου Συντάγματο̋.
Η επίθεση άρχισε ταυτόχρονα στον
Κούκκο και στη Σεβαστή. Από τα γύρω
και μακρινότερα χωριά εκατοντάδε̋
άντρε̋, γυναίκε̋ και παιδιά έτρεχαν να
βοηθήσουν τα τμήματα του ΕΛΑΣ.
Ώρα 05’ πρωινή, το ΙΙΙ/50 τάγμα
κατέλαβε με έφοδο το δεσπόζον
οχυρωμένο ύψωμα στον Κούκκο.
Το ΙΙΙ/16 κατέλαβε την εκκλησία και
ορισμένα σπίτια στο κέντρο του χωριού.
Το ΙV/50 και λόχο̋ μηχανικού χτυπούσαν
του̋ οχυρωμένου̋ στη Σεβαστή.
Η απόσταση ανάμεσα στα δυο χωριά
ευθεία είναι περίπου 4 χιλιόμετρα,
αλλά τα χωρίζουν απότομε̋ και βαθιέ̋
χαραδρώσει̋.
Οι
αποκλεισμένοι
αντιστέκονται
μέσα στι̋ καλέ̋ οχυρώσει̋ και στα
οχυρωμένα σπίτια. Ο λόχο̋ Γερμανών,
που βρισκόταν στον Κούκκο, ζήτησε
ενίσχυση από το φρούριο Κίτρου̋, το
πυροβολικό του οποίου απ’ την πρώτη
στιγμή χτυπάει συνεχώ̋ με πυρά τα
γύρω του Κούκκου υψώματα.
Ώρα 11 πρωινή οι Γερμανοί κίνησαν
από Κίτρο̋ ένα τάγμα με ενίσχυση 12
θωρακισμένων και 6 τανκ̋ και έφτασε
στα υψώματα Σεβαστή̋-Κίτρου̋. Την
κίνηση αυτή την καθυστέρησαν στα
ενδιάμεσα υψώματα ομάδε̋ σαμποτέρ.
Οι Γερμανοί έφτασαν στο ύψωμα, που
δεσπόζει τη̋ Σεβαστή̋ και επιχειρούν
να προχωρήσουν προ̋ Κούκκο.

Μόλι̋ οι αμυνόμενοι τη̋ Σεβαστή̋
είδαν την ενίσχυση των Γερμανών τότε
ενήργησαν επίθεση με δύναμη 200
περίπου ενόπλων για να ανατρέψουν τα
τμήματά μα̋ και να ενωθούν μαζί του̋.
Ταυτόχρονα οι άλλοι στον Κούκκο μ’
ένα τμήμα περίπου 600 ενόπλων με το
λόχο των Γερμανών και του̋ Ιταλού̋,
ενήργησαν κίνηση προ̋ τα έξω για
να ενωθούν κι αυτοί με το τάγμα των
Γερμανών, που ήταν καθηλωμένο στα
υψώματα Σεβαστή̋. Το Ι/50 τάγμα, που
κρατούσε αυτή την κατεύθυνση, βρέθηκε
στο κέντρο και αντιμετωπίζοντα̋
τριμέτωπη επίθεση, έδινε άγρια
μάχη σώμα προ̋ σώμα. Με ταχύτητα
ενισχύσαμε την κατεύθυνση του Ι/50 με
ένα λόχο σαμποτέρ, το λόχο τη̋ ΕΠΟΝ,
μια διμοιρία πολυβόλων και δυο λόχου̋
εφεδρικού, που με ορμητική επίθεση
αναγκάζουν το τάγμα των Γερμανών και
εξοπλισμένων να υποχωρήσουν άτακτα
στο Κίτρο̋ κάτω από την προστασία του
φρουριακού πυροβολικού και των τανκ̋.
Στη Σεβαστή πάρθηκαν 120 όπλα,
18
οπλοπολυβόλα,
μυδράλια,
ημιαυτόματα, ποσότητε̋ πυρομαχικών
και άλλων υλικών. Παραδόθηκαν 80.
Οι απώλειε̋ των τμημάτων μα̋ ήταν

32 νεκροί και 96 τραυματίε̋. Ανάμεσα
στου̋ νεκρού̋ ήταν και οι παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τι̋ πρωινέ̋ ώρε̋ τα τμήματα του 50ου
Συντάγματο̋ μπήκαν στο Κίτρο̋. Οι

Νικοδέλη̋ Μίμη̋, εφ. Υπολ/γο̋, διοικητή̋ λόχου, Κατερίνη
Λυρόπουλο̋ Λύρα̋, καπετάνιο̋ λόχου, Μοσχοπόταμο̋ Κατερίνη̋
Βοριά̋ Δ., Διμοιρίτη̋, Βρωμερή Κατερίνη̋
Κατσώνη̋ Ιωάν., διμοιρίτη̋, Λεπτοκαρυά
Ζουμπά̋ Χαρίλαο̋, ομαδάρχη̋, Παλιοχώρι-Γιδά
Στεργιόπουλο̋ Γεώργιο̋, μαχητή̋, Σφηκιά Βέροια̋
Ζάχο̋ Γεώργιο̋, μαχητή̋, Νεόκαστρο Βέροια̋
Ποιμενίδη̋ Γεώργιο̋, μαχητή̋, Σφενδάμη Κατερίνη̋
Κουτσιμάνη̋ Νικόλαο̋ ή Λουκά̋, καπετάνιο̋ διμοιρία̋
Πολύζο̋ Μάρκο̋, Βελβεντό

Αργά το απόγευμα τη̋ ίδια̋ ημέρα̋,
οι Γερμανοί μετέφεραν με δυο μικρά
ατμόπλοια στην παραλία του Κίτρου̋
από τη Θεσσαλονίκη 600 περίπου
εξοπλισμένου̋ με επικεφαλή̋ τον
ίδιο τον Κισά-Μπατζάκ. Τα τμήματα
τη̋ Χ Μεραρχία̋ κινήθηκαν και του̋
ανάγκασαν να κλειστούν στο φρούριο
και την ίδια νύχτα γύρισαν στη
Θεσσαλονίκη.

Οι τελευταίε̋ οπισθοφύλακε̋ των
Γερμανών
19 Οκτώβρη 1944

Γερμανοί κρατούσαν το φρούριο και
τα υψώματα κοντά στο σταθμό και
ήταν οχυρωμένοι μέσα στο χτίριο του
σταθμού.
Τα τμήματα ενήργησαν επίθεση,
κατάστρεψαν ένα θωρακισμένο τραίνο
και ανατίναξαν το χτίριο. Σκοτώθηκαν
70 περίπου Γερμανοί. Η συγκοινωνία
διακόπηκε μέχρι την επόμενη.
Μια αμαξοστοιχία που κινήθηκε από
Κατερίνη προ̋ Κίτρο̋ ανατινάχτηκε
από άλλο τμήμα του 50ου Συντάγματο̋
κοντά στον Κορινό.

20 Οχτώβρη 1944
Τα τμήματα του 50ου Συντάγματο̋ με νυχτερινή έφοδο κατέλαβαν και το φρούριο. Όλε̋ οι αποθήκε̋ με
πυρομαχικά και άλλα υλικά, χιλιάδε̋ βλήματα πυροβολικού, βλήματα όλμου, νάρκε̋, αντιαρματικά βλήματα,
αποθήκε̋ ρουχισμού, τροφίμων έπεσαν ανέπαφα στα χέρια των τμημάτων μα̋. Στην προσπάθεια για την
κατάληψη του φρουρίου και στην αχρήστευση τη̋ εμπυρευμάτωση̋, πρώτοι κινήθηκαν, ο Δρουσιώτη̋ Ανδρέα̋,
καπετάνιο̋ του λόχου μηχανικού-σαμποτέρ, (από την Κύπρο) και ο Ψαλλίδα̋, ομαδάρχη̋ (από το Νεζερό). Τα
δυο παλληκάρια καταδιώκοντα̋ του̋ Γερμανού̋ προ̋ το σταθμό Αλική̋ χτυπήθηκαν κι έπεσαν.

Ομάδα του ανεξάρτητου Λόχου Σαμποτέρ τη̋ Χη̋ Μεραρχία̋ στο αεροδρόμιο Δεσκάτη̋. Δεύτερο̋ από δεξιά Βαγ. Μυλωνά̋ (Κωστάκη̋),
δ/τη̋ του λόχου. Τρίτο̋, ο Κ. Μαυροειδή̋. Τέταρτο̋ ο Αλέκο̋ Καρρέρ, υπολοχαγό̋ τη̋ αγγλική̋ αποστολή̋
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Από δεξιά: Κλεάνθη̋ Κουκουμηλικάκο̋ (Φρούραρχο̋ Δεσκάτη̋). Ο δ/τη̋ του λόχου Μυλωνά̋ και ο Κ. Μαυροειδή̋ (διμοιρίτη̋).

Συμβολή
τη̋
Κύπρου
αντιφασιστικό πόλεμο

στον

Κ: Πολλοί αναγνώστε̋, θέλουν να
μάθουν το πω̋ οι Κύπριοι μπήκαν στον
αγγλικό στρατό για να πολεμήσουν και
πω̋ βρέθηκαν μετά στον ΕΛΑΣ και στο
ΔΣΕ. Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα
από το άρθρο «Η συμβολή τη̋ Κύπρου
στον αντιφασιστικό πόλεμο» του Ανδρέα
Κουκούμα, στο Νεο̋ Δημοκράτη̋, τεύχο̋
84, Μάρτη̋/Απρίλη̋, 1985, σελ. 34-38.
(…) Πολιτικέ̋ παραχωρήσει̋ γίνονται και
στην Κύπρο από την αγγλική αποικιακή
κυβέρνηση με βάση την γενική πολιτική
τη̋ ‘μητρόπολη̋’. Χαλαρώνονται τα
αστυνομικά απαγορευτικά μέτρα τη̋
παλμεροκρατία̋,
επιτρέπονται
οι
δημοτικέ̋ εκλογέ̋, επιτρέπεται η ίδρυση
πολιτικών κομμάτων και η δημοσίευση
στι̋ εφημερίδε̋ πολιτικών κυπριακών
θεμάτων.
Εκμεταλλευόμενο, αυτή τη νέα πολιτική
κατάσταση στην Κύπρο, το παράνομο
Κομμουνιστικό Κόμμα (τη̋ Κύπρου, ΚΚΚ),
ιδρύουν το 1941 το ΑΚΕΛ, που ενισχύει,
μετά, αποφασιστικά τη συμβολή τη̋
Κύπρου στον αντιφασιστικό πόλεμο.
Η αγγλική αποικιακή κυβέρνηση αρχίζει
την εθελοντική επιστράτευση Κυπρίων
από το 1940 και καταφέρνει ω̋ το 1941,
να καταταχθούν στον αγγλικό στρατό
εκατοντάδε̋ κύπριοι νέοι.
Πολλοί κατατάχτηκαν πιστεύοντα̋
ότι η ενέργεια του̋ αυτή συμβάλλει
στον αγώνα τη̋ Ελλάδα̋ ενάντια στη
φασιστική Ιταλία και τη χιτλερική
Γερμανία. Άλλοι από ένα ενστικτώδικο
αντιφασιστικό, αντιτυρανικό πνεύμα.
Πολλοί πάλι είδαν την κατάταξη του̋ στο
στρατό σαν μια διέξοδο από την μάστιγα
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τη̋ ανεργία̋ μια και στου̋ εθελοντέ̋
η αποικιακή κυβέρνηση παραχωρούσε
επίδομα.
Η στροφή όμω̋ προ̋ τον συνειδητό
αντιφασιστικό αγώνα και η κατάταξη
στο στρατό για την εξυπηρέτηση των
σκοπών αυτού του αγώνα γίνεται μετά
την ίδρυση του ΑΚΕΛ.
-----------------------------------------------------Η συμβολή του ΑΚΕΛ στον αντιφασιστικό
αγώνα
Με την ίδρυση του, το 1941, το ΑΚΕΛ
αρχίζει να διαφωτίζει του̋ κυπρίου̋
εργαζομένου̋ για τον αντιφασιστικό
πόλεμο και να καλλιεργεί ανάμεσα του̋
αντιφασιστικό πνεύμα.
Εκτελώντα̋ τι̋ αποφάσει̋ του Α’
Συνεδρίου του κόμματο̋ του̋, που
πραγματοποιήθηκε στι̋ 5.10.1941,
οι ΑΚΕΛιστέ̋ διοργανώνουν δεκάδε̋
πλατειέ̋ συγκεντρώσει̋ στι̋ πόλει̋ και
σε χωριά με θέμα τον αντιφασιστικό
πόλεμο των ευρωπαϊκών λαών και
ιδιαίτερα για τον αντιφασιστικό
απελευθερωτικό πατριωτικό αγώνα
του σοβιετικού λαού που άρχισε στι̋
22 Ιουνίου 1941 με την εισβολή τη̋
φασιστική̋ Γερμανία̋ στη Σοβιετική
Ένωση.
Με την πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ
πραγματοποιούνται σ’ όλε̋ τη̋ πόλει̋
και σε πολλά χωριά έρανοι για βοήθεια
των ελλήνων αντιφασιστών. Το ΑΚΕΛ
επίση̋ καλεί όλου̋ του̋ Κυπρίου̋ σε
εθελοντική εργασία για κατασκευή
αμυντικών έργων στην Κύπρο.
Το κόμμα τη̋ εργατική̋ τάξη̋
πρωτοστατεί
στη
δημιουργία
αντιφασιστικών επιτροπών σ’ όλε̋ τι̋
πόλει̋. Τέτοιε̋ επιτροπέ̋ εκλέγονται σε

πλατειέ̋ αντιπροσωπευτικέ̋ συσκέψει̋
κομμάτων και οργανώσεων.
Συνεχίζοντα̋
την
αντιφασιστική
πατριωτική του δράση το ΑΚΕΛ στι̋
30 Αυγούστου 1941, καλεί όλο τον
κυπριακό λαό να προσφέρει μια μέρα
εθελοντική̋ εργασία̋ για την άμυνα
τη̋ Κύπρου που κινδύνευε από το
χιτλεροφασισμό. Οι αγγλικέ̋ μυστικέ̋
υπηρεσίε̋ πληροφορήθηκαν, ότι στα
κατακτητικά σχέδια των ναζί για τη Μέση
Ανατολή προνοείτο και η κατάληψη τη̋
Κύπρου, σαν σπουδαίου στρατηγικού
σημείου στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι’
αυτό η αποικιακή κυβέρνηση άρχισε να
οχυρώνει την Κύπρο.
Στην απόφαση του ΑΚΕΛ για εθελοντική
εργασία τονίζονταν ότι όλοι πρέπει να
προσφέρουν «τη δύναμη του̋ δια μιαν
ημέραν, ει̋ κυβερνητικήν ή στρατιωτική
εργασία και το προϊόν τη̋ εργασία̋ να
κατατεθεί δια την άμυνα τη̋ Κύπρου».
(…)
Αποκορύφωμα
τη̋
όλη̋
αντιφασιστική̋ δράση̋ του ΑΚΕΛ ήταν η
απόφαση τη̋ ΚΕ του Κόμματο̋, τη̋ 16η̋
Ιουνίου 1943, που καλούσε τα μέλη του
κόμματο̋ να καταταχθούν μαζικά στον
στρατό για να πολεμήσουν ενάντια στον
φασισμό.
(…) Και τα 17 μέλη τη̋ ΚΕ του Κόμματο̋
προσφέρθηκαν κι’ επέμεναν να
καταταχθούν στο στρατό. Η ΚΕ, όμω̋,
υποχρέωσε 6 μέλη τη̋ να παραμείνουν
στα πόστα του̋ για να ηγούνται
του κόμματο̋, του συνδικαλιστικού
κινήματο̋ και γενικά του λαϊκού
κινήματο̋.
Έτσι με το κάλεσμα του ΑΚΕΛ για
επιστράτευση κατατάχθηκαν 11 από
τα 17 μέλη τη̋ ΚΕ του, που ήταν οι πιο
κάτω:
1.
Κώστα̋ Παρτασίδη̋, βοηθό̋

Γενικό̋ Γραμματέα̋ τη̋ ΚΕ, μέλο̋ του ΔΣ
τη̋ Λεμεσού και μέλο̋ τη̋ Γραμματεία̋
τη̋ ΠΣΕ.
2.
Ανδρέα̋ Φάντη̋, ΓΓ τη̋ ΠΣΕ και
μέλο̋ τη̋ Γραμματεία̋ τη̋ ΚΕ ΑΚΕΛ
3.
Μάρκο̋ Μαρκουλλή̋, γιατρό̋,
μέλο̋ τη̋ Γραμματεία̋ τη̋ ΚΕ ΑΚΕΛ,
γραμματέα̋ τη̋ ΕΕ ΑΚΕΛ Λεμεσού
4.
Μίνω̋ Περδίο̋, μέλο̋ τη̋
Γραμματεία̋ τη̋ ΚΕ ΑΚΕΛ
5.
Γεώργιο̋ Λέρνη̋, ή Στάθη̋,
καθηγητή̋, Γραμματέα̋ τη̋ ΕΕ ΑΚΕΛ
Λευκωσία̋.
6.
Χρίστο̋ Σαββίδη̋, Δημοτικό̋
Σύμβουλο̋ Αμμοχώστου και Γραμματέα̋
Ενώσεω̋ Μικροκαταστηματαρχών.
7.
Πρόδρομο̋
Παπαβασιλείου,
Δημοτικό̋ Σύμβουλο̋ Αμμοχώστου,
μέλο̋ τη̋ Γραμματεία̋ τη̋ ΠΣΕ
και Γραμματέα̋ των Συντεχνιών
Αμμοχώστου.
8.
Γεώργιο̋
Λεβέντη̋,
Οργανωτικό̋ Γραμματέα̋ τη̋ ΕΕ ΑΚΕΛ
Λάρνακα̋.
9.
Κώστα̋ Σιακαλλή̋, δικηγόρο̋,
Γραμματέα̋ ΕΕ. ΑΚΕΛ Λάρνακα̋.
10.
Βάσο̋ Βασιλείου, γιατρό̋,
καθοδηγητικό στέλεχο̋ ΑΚΕΛ επαρχία̋
Πάφου
11.
Χρ. Κατσιαούνη̋, μέλο̋ τη̋
Γραμματεία̋ τη̋ ΕΕ ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.
Σημείωση
Καλημέρα:
Τσεχοσλοβακία ήταν:

Στην

Γεώργιο̋ Λέρνη̋, (ή Στάθη̋) – καθηγητή̋
φιλόλογο̋, εργάστηκε στην ΕΒΟΠ τα
πρώτα χρόνια
Γεώργιο̋
Σαββίδη̋,
καθηγητή̋
ελληνική̋ φιλολογία̋, εργάστηκε στην
ΕΒΟΠ

Ορφανίδη̋
Φιλόθεο̋,
σπούδασε
μαθηματικά
στην
Τσεχοσλοβακία,
δάσκαλο̋ στα ελληνόπουλα
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο̋, σπούδασε
οικονομικά
στην
Τσεχοσλοβακία,
δάσκαλο̋ στα ελληνόπουλα
Μαρκουλλή̋ Μάρκο̋, γιατρό̋, γενικό̋
επιθεωρητή̋ στου̋ παιδικού̋ σταθμού̋
Σαββίδη̋ Νίκο̋, γιατρό̋ στου̋ παιδικού̋
σταθμού̋
Συνολικά κατατάχθηκαν, εθελοντέ̋ στο
στρατό 731 μέλη του ΑΚΕΛ, του̋ οποίου̋
ακολούθησαν χιλιάδε̋ άλλοι κύπριοι
αντιφασίστε̋ – αγωνιστέ̋. Στη διάρκεια
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου οι Κύπριοι
που κατατάχθηκαν στο στρατό έφτασαν
τον αριθμό περίπου των 27.000 (Έλληνε̋
και Τούρκοι) αριθμό̋ πολύ μεγάλο̋ σε
σύγκριση με τον πληθυσμό τη̋ Κύπρου.
Οι 731 εθελοντέ̋, μέλη του ΑΚΕΛ
παρουσιάστηκαν
στο στρατόπεδο
Πολεμιδιών, ύστερα από μια μεγάλη
αντιφασιστική
εκδήλωση,
που
πραγματοποίησαν στην Λεμεσό, στην
οποίαν έλαβαν μέρο̋ χιλιάδε̋ μέλη και
οπαδοί του ΑΚΕΛ.
Οι ΑΚΕΛιστέ̋ μέσα στι̋ στρατιωτικέ̋
μονάδε̋ του̋ άρχισαν να κάνουν μεγάλη
διαφώτιση ανάμεσα στου̋ κύπριου̋
στρατιώτε̋, για τον αντιφασιστικό
πόλεμο, τον ρόλο τη̋ Σοβιετική̋
Ένωση̋ σ’ αυτόν τον πόλεμο, για τι̋
σοσιαλιστικέ̋ ιδέε̋ και για την πολιτική
του ΑΚΕΛ.
Κατόρθωσαν
να
δημιουργήσουν
στο στρατό κομματικέ̋ ομάδε̋,
που λειτουργούσαν παράνομα. Έτσι
ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό την επιρροή
του ΑΚΕΛ ανάμεσα στου̋ κύπριου̋
στρατιώτε̋, που όταν αποστρατεύτηκαν

το 1945-1946 πύκνωσαν τι̋ τάξει̋ του
ΑΚΕΛ, του Συνδικαλιστικού κινήματο̋,
τη̋ ΠΣΕ και μετά τη̋ ΠΕΟ και γενικά του
λαϊκού κινήματο̋ στην πατρίδα μα̋ κατά
το 1945-1948 και μετέπειτα.
Μετά το τέλο̋ του πολέμου, το Μάη
του 1945, οι ΑΚΕΛιστέ̋ πρωτοστάτησαν
στο στρατό για την αποστράτευση
των εθελοντών. Οι άγγλοι αποικιστέ̋
δεν ήθελαν ν’ αποστρατεύσουν του̋
κύπριου̋ εθελοντέ̋ από τι̋ αποικίε̋ του̋
για να του̋ χρησιμοποιήσουν για την
καταστολή των εθνικοαπελευθερωτικών
κινημάτων στι̋ αποικίε̋ του̋.
Οι κύπριοι εθελοντέ̋ μ’ επικεφαλή̋
του̋ ΑΚΕΛιστέ̋ διοργάνωσαν μαχητικέ̋
εκδηλώσει̋, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο,
που στρατοπέδευσαν οι μονάδε̋ του̋,
για αποστράτευση. Πολλοί απ’ αυτού̋
συνελήφθηκαν,
φυλακίστηκαν
και
ξυλοκοπήθηκαν από του̋ εγγλέζου̋ και
τα όργανα του̋. Τον Οχτώβρη του 1945,
στο Βαρώσι πυροβολήθηκε από όργανα
του̋ εγγλέζου̋ και φονεύθηκε ο Τάκη̋
Κυθραιώτη̋, λοχία̋, μέλο̋ του ΑΚΕΛ.
Ο Τάκη̋ Κυθραιώτη̋ μαζί μ’ άλλου̋
ΑΚΕΛιστέ̋ αρνήθηκαν να επιβιβαστούν
στρατιωτικού αυτοκινήτου για να του̋
πάρει στο λιμάνι να φύγουν με πλοίο,
γι’ άγνωστο προορισμό, ενώ ο πόλεμο̋
τέλειωσε στην Ευρώπη από τι̋ 8 του
Μάη 1945. Τότε κομάντο̋ από τι̋ Ινδίε̋,
με την διαταγή άγγλου αξιωματικού
του̋ άνοιξαν πυρ σκοτώνοντα̋ τον Τ.
Κυθραιώτη και τραυματίζοντα̋ πολλού̋
άλλου̋. Μετά από αυτό το γεγονό̋ το
ΑΚΕΛ διοργάνωσε σ’ όλε̋ τι̋ πόλει̋
διαδηλώσει̋ που πήραν αντιαποικιακό
χαρακτήρα με κύριο σύνθημα την
λευτεριά τη̋ Κύπρου και την γενική
αποστράτευση των εθελοντών…

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Από τη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, γράφει η Άννα Κεφαλέλη:
Τασούλα, σου στέλνω λίγε̋ αράδε̋ για
το Περιοδικό Καλημέρα.

Ε

υχαριστώ το «Καλημέρα» που μου
χτυπά την πόρτα. Ευχαριστώ που μου
θυμίζει την ξενιτιά και την προσφυγιά
όπω̋ την έζησα και εγώ- παιδί πολιτικών
προσφύγων στη Ρουμανία.
Αυτέ̋ τι̋ μέρε̋ φέρνω στη μνήμη μου
ένα γεγονό̋ που θέλω να το μοιραστώ
με του̋ αναγνώστε̋. Πήγα το 1974 στο
Νοσοκομείο, στο Βουκουρέστι, όπου
ήταν βαριά άρρωστο̋ ο πατέρα̋ μου
αφού πέρασα πρώτα από τα Γραφεία
των Πολιτικών Προσφύγων. Εκεί, ένα̋
σύντροφο̋ και φίλο̋ του πατέρα μου,
μου έδωσε να του πάω ένα δώρο. Μια

εφημερίδα. Ήταν ο Ριζοσπάστη̋, ο
πρώτο̋ νόμιμο̋ μετά την δικτατορία
και μετά από πολλά χρόνια παρανομία̋
και θυσία̋ στην Ελλάδα. Εγώ, φοιτήτρια
τότε, γεννημένη έξω, παιδί τότε- πήγαινα
για το Νοσοκομείο. Περπατούσα και
παραμιλούσα. Η απορία μεγάλη.
Η καρδιά μου χτυπά δυνατά. Οι
ερωτήσει̋ μέσα μου πολλέ̋. Μήπω̋
δεν άκουσα καλά, μήπω̋ εννοούσε κάτι
ο σύντροφο̋. Μήπω̋, μήπω̋... Έφτασα
στο Νοσοκομείο. Ούτε που το κατάλαβα.
Βλέπω τον πατέρα μου. Βγάζω από την
τσάντα μου αυτό το περίεργο για μένα
δώρο...τον Ριζοσπάστη. Δεν βρίσκω λέξη
για το δώρο. Και εκεί που σκεφτόμουν
πω̋ να του το πω, μου άρπαξε από τα

χέρια την Εφημερίδα, τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ,
την αγκάλιασε, την κράταγε σφιχτά στο
στήθο̋ και δάκρυζε για πολύ ώρα σαν
μικρό παιδί. Εγώ σάστισα. Ξέχασε να
με φιλήσει, να με αγκαλιάσει, να... να…
να... Εγώ πρώτη φορά το 1974 είδα
την Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Απορούσα
για πολύ ώρα... Δεν ήξερα τι έκανα
και τι ήταν αυτή η λαχτάρα. Επιτέλου̋
ήρθε η σειρά μου. Όταν ηρέμησε, μου
μίλησε για την Εφημερίδα τη̋ εργατιά̋,
του Κόμματο̋ και του λαού, για τον
δημοσιογράφο Κώστα Βιτάλη και άλλου̋
που δεν θυμάμαι. Τότε έμαθα και για την
αξία αυτού του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΔΩΡΟΥ
και συνέχισα να την κρατώ σφιχτά.
ΕΤΣΙ, όπω̋ αρμόζει σε μα̋ -τα παιδιά
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των Ελλήνων, των Αγωνιστών που μα̋
δώσανε την ανεμελιά, τα όνειρα και την
ελπίδα στι̋ χώρε̋ που μα̋ φιλοξένησαν.

Τώρα πιο ώριμα ξέρουμε από που
ήρθαμε και που πάμε... Ευχαριστώ για
την φιλοξενία σα̋. Άννα Κεφαλέλη,

Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΦΑΣΟΥΛΗ
(1933-2013)

Ο

Μιχάλη̋ γεννήθηκε το 1933 στη
Λυκόρραχη, σήμερα Κεφαλοχώρι,
Κόνιτσα̋ Ιωαννίνων. Είναι ο Μιχάλη̋
Φασούλη̋ που κρατάει την ελληνική
σημαία
στη
φωτογραφία
που
δημοσιεύει το ΚΑΛΗΜΕΡΑ τ. 66/2012
μαζί με άλλα 58 παιδιά του χωριού μα̋.
Φωτογραφίζονται στι̋ 12 Σεπτεμβρίου
1948 στο Χόμοτοβ Τσεχοσλοβακία̋. (Κ:
ξαναβάλαμε τη φωτογραφία… και σ’
αυτό το τεύχο̋ στη μνήμη του Μιχάλη.)
Είναι κι αυτό̋ όπω̋ όλα τα παιδιά
που κράτησαν για πάντα στην ψυχή
του̋ την ΠΑΤΡΙΔΑ και δεν ξέχασαν,
και σπουδάσανε και αναδείχτηκαν
επιστήμονε̋ στη νέα Πατρίδα που
του̋ υποδέχθηκε. Είχε σπουδάσει
υπομηχανικό̋ και εργαζόταν στην
Οστράβα.
Παντρεύτηκε την Κατίνα Μπουζίνη και
απέκτησαν δυο παιδιά, το Χρήστο και
το Γιώργο, ο Χρήστο̋ ηλεκτρολόγο̋μηχανολόγο̋. Επαναπατρίσθηκε στην
Ελλάδα κι αυτό̋ ικογενειακώ̋. Ο Γιώργο̋
έμεινε και εργάζεται στην Οστράβα.
Ο Μιχάλη̋ και η γυναίκα του
επαναπατρίσθηκαν το 1987 και αφού
εργάσθηκαν και στην Ελλάδα κάπου
15 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν. Τον
τελευταίο χρόνο ταλαιπωρήθηκε πολύ
με τη σοβαρή του ασθένεια.
Οι δική του κράτησαν την επιθυμία του
να ταφεί εκεί που γεννήθηκε και είδε το

πρώτο φω̋ του ήλιου, εκεί που έπαιξε
τα σκλαβάκια, τον κρυφτό, τον κουτσό
και τραγουδούσε: το κορόιδο Μουσολίνι
κανεί̋ δε θα σου μείνει, κι εσύ και η
πατρίδα’̋…», ένεκα τούτο τον φωνάζαμε
οι φίλοι του «Μουσολίνι» (και το είχε γι’
αυτό καμάρι και περηφάνια).
Στι̋ 28 Ιουλίου 2013 έγινε η νεκρώσιμη
ακολουθία και ταφή του στο χωριό.
Παραβρέθηκε όλο το χωριό να τον
χαιρετήσει και να του αφήσει ένα
αγριολούλουδο, από εκείνα που μικρό
παιδί κοιμότανε πάνω όταν βοσκούσε τ’

αρνιά και τα γελάδια.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΧΑΛΗ και εκεί που είσαι
τώρα θα συναντήσει̋ και του̋ άλλου̋
φίλου̋ μα̋ που φύγανε γρηγορότερα,
το Νάσιο, ο οποίο̋ σε είχε αδυναμία,
τον Τάκη, Αλκιβιάδη… Να του̋ δώσει̋
την αγάπη μα̋ και να είσθε βέβαιοι ότι
δεν θα σα̋ ξεχνάμε μέχρι που κάποτε θα
βρεθούμε όλοι μαζί και θα μολογάμε τι̋
ιστορίε̋ μα̋.
Να είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού,
Μιχάλη, που σε σκέπασε.
Σωτήρη̋ Φασούλη̋, Λυκόρραχη

12 Σεπτεμβρίου 1948, πενήντα οκτώ παιδιά τη̋ Λυκόρραχη̋ φωτογραφίζονται στην πόλη
Χόμοτοβ τη̋ Τσεχοσλοβακία̋. Τελευταίο̋ στο μέσο ο Μιχάλη̋ Γ. Φασούλη̋ κρατάει την
ελληνική σημαία. Αυτά τα παιδιά κράτησαν για πάντα στην ψυχή του̋ την Πατρίδα. (από
το Ημερολόγιο 2008, Λυκόρραχη̋.)

Ευαγγελία Καράσοβα
1094-2013, από το χ. Πρόσβορο, Γρεβενών

Μ

ε
μεγάλη
θλίψη
σα̋
ανακοινώνουμε ότι η Ευαγγελία
Καράσοβα, πρώην πολιτικό̋ πρόσφυγα̋
στην Λ.Δ. τη̋ Τσεχοσλοβακία̋ πέθανε
την Παρασκευή στι̋ 22 Νοεμβρίου 2013
σε νοσοκομείο τη̋ πόλη̋ Κρνοβ, σε
ηλικία 109 ετών. Η Ευαγγελία γεννήθηκε
στι̋ 15 Φεβρουαρίου του 1904 στο
χωριό Πρόσφορο Γρεβενών. Με τον
εμφύλιο πόλεμο έφυγε αναγκαστικά
από την Πατρίδα τη̋ και από το 1950
έζησε στο χωριό Ντίβτσι Χραντ, κοντά
στα πολωνικά σύνορα. Σε όλη τη̋
ζωή τη̋ δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα
τη̋ και τη μητρική τη̋ γλώσσα. Ήταν
εύθυμη και αγαπημένη από όλου̋ του̋
συμπατριώτε̋ τη̋ στην Τσεχοσλοβακία/
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Τσεχία. Ήταν η πιο γηραιά γυναίκα στην
Τσεχία. Η ΕΚ τη̋ Πράγα̋ στέλνει τα πιο

ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά
τη̋.

Η ΕΚ Πράγα̋ γιορτάζει την επέτειο τη̋
28η̋ Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά, Δημήτρη! Να τα εκατοστίσει̋ !!!

