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Η ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ

EDITORIAL

Περιοδική έκδοση της ΕΚ Πράγας

Στο τεύχος αυτό θα διαβάσετε για την Κύπρο και συγκεκριμένα για την πόλη της
Λεμεσού και τους καλούς ανθρώπους της. Επίσης, θα διαβάσετε τη συνέντευξη του
Εκδότης / Vydavatel:
κύπριου συγγραφέα, ιστορικού ερευνητή, Αλέξη Αλέκου, το βιβλίο του οποίου για
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha
πρώτη φορά αναλύει επιστημονικά τη σχέση της Κύπρου με τον ελληνικό εμφύλιο
πόλεμο. Από το Ριζοσπάστη αναδημοσιεύουμε το κείμενο και φωτογραφίες από
Σύνταξη / Redakční rada:
την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΚΕ του ΚΚΕ στο Σουργκούτ, με επικεφαλής
Tassula Zissaki-Healey, K. Bošková, Alexandra
την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Pexova
Ομάδας του Κόμματος και την αποκάλυψη της πλάκας στη μνήμη του ΓΓ Γραμματέα
Αλληλογραφία / Korespondence:
του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη από το γιο του, Σήφη. Θα διαβάσετε και για την επέτειο
Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
της 28ης Οκτωβρίου. Επίσης, θα μάθετε και για άλλα πουλιά της Ελλάδας.
Τηλ. Επικοινωνίας / Telefonní spojení:
+420 776 012 065
+420 603 148 006

Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας:

Λογαριασμός ΕΚ Πράγας
Česká spořitelna, Praha 1,
č.ú.: 1928830399/0800

6 Δεκεμβρίου – Προβολή ντοκιμαντέρ για τον ερχομό των παιδιών του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου στην Τσεχοσλοβακία. Το ντοκιμαντέρ αυτό γυρίστηκε από τις
αρχές της Τσεχοσλοβακίας. Το αγόρασε η Λέσχη Φιλελλήνων και σε συνεργασία με
τη Λέσχη Φιλελλήνων θα το προβάλλουμε στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2, στις 16:00 η ώρα.
11 Ιανουαρίου 2015 – Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κοπή της Πίτας,
ώρα 16:00 στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, στη Vocelova 3, Praha 2. Περιμένουμε
όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Άτομα που θέλουν να γίνουν μέλη
της Κοινότητάς μας, μπορούν να συμμετάσχουν αφού πριν αρχίσει η Συνέλευση
προσφέρουν την ετήσια συνδρομή των 200 κορωνών.

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

Για εκδηλώσεις, κλπ της ΕΚ Πράγας θα μας βρείτε www.ropraha, facebook.com
ελληνική κοινότητα στην πράγα

E-mail:
mail@ropraha.eu (ΕΚ Πράγας)
akropolis@ropraha.eu (χορευτικό)
Web:
h`p://www.ropraha.eu

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

Καλή ανάγνωση
Τασούλα

Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC: GIBACZP
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ
Ευχαριστούμε για τις προσφορές στο περιοδικό μας τους:
1.

Νικήτα Χονδρούδη από το Τρίλοφο Θεσσαλονίκης – 30 ευρώ

2.

Μαρία Τσαουσίδου από τη Θεσσαλονίκη – 20 ευρώ

3.

Τασούλα Ζησάκη-Healey, από την Πράγα – 100 ευρώ στη μνήμη της φίλης της Βάσως Μαυρίκου

4.

Νίκο Καλόγερο για το υλικό που μας έστειλε, 12 CD με εξαιρετικά ελληνικά τραγούδια, το περιοδικό Εθνική
Αντίσταση και το ημερολόγιο του 2015 της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Η ΕΚ Πράγας ευχαριστεί όλες τις ελληνικές εταιρίες που συμβάλλανε στην πλούσια λαχειοφόρο αγορά στον εορτασμό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το Μεγάλο ΟΧΙ του ελληνικού λαού στο φασισμό. Συγκεκριμένα:

Πρώτο δώρο (εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη, δύο γεύματα (Gyros Menu) και δύο μπουκάλια
Commandaria από το ελληνικό εστιατόριο Old Athens. Σ’ ευχαριστούμε Δημήτρη Λάμπρου!

δύο γεύματα (1000 κορωνών το κάθε ένα). Ευχαριστούμε την οικογένεια Νεδέλκου!

δύο κουπόνια (500 κορωνών το κάθε ένα) για ελληνικά προϊόντα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη
Δρόσο!

γεύμα 1000 κορωνών, ευχαριστούμε Γιάννη Ασαρλίδη!

δύο εισιτήρια για τη συναυλία του Πλιάτσικα. Ευχαριστούμε την οικογένεια Πανάτση!

Ελευθερία ΓιώσηΠετελίκοβα

2 βραχιόλια που η ίδια τα έφτιαξε, αξίας 1000 κορωνών.

κομμωτήριο για δύο άτομο. Ευχαριστούμε την Άνους Ματαράγγα!

(και τώρα και γεύματα!) – ένα κουπόνι για 2 άτομα για ρομαντικό πρόγευμα των 500 κορωνών.
Ευχαριστούμε Γιάννη Τσιρίμπαση!

τρία μπλουζάκια. Ευχαριστούμε, Γιάννη Τσιρίμπαση!

πακέτο με διάφορα προϊόντα υγείας. Ευχαριστούμε, Αλέξη Κοράνη!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ
31 Οκτωβρίου

Τ

ο ελληνικό μαγαζί «Greek Corner» του Παναγιώτη Δρόσου είχε
μία εξαιρετική εκδήλωση στην οποία δοκιμάσαμε τα υπέροχα
κρασιά Ραψάνι και Σαντορίνη Ασσυρτίκ με πλούσιους μεζέδες.
Ο Παναγιώτης μας μίλησε για την ποιότητα των κρασιών και όλη
είχαμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε.
Στη φωτογραφία ο Παναγιώτης μας μιλάει για τα κρασιά με
πάθος.
(βλ. φωτογραφίες από την εκδήλωση στη σελίδα 32)

E$ρτασμός της επετείου του ΟΧΙ (φωτογραφίες στη σελίδα 2)
9 Νοεμβρίου
Τη μεγάλη γιορτή του λαού μας τη γιορτάσαμε με αξιοπρέπεια.
Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey, αναφέρθηκε
στο ηρωικό έπος του αλβανικού πολέμου 1940, στους ηρωικούς
αγώνες της Εθνικής Αντίστασης του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ
και στα σημερινά ΟΧΙ του λαού μας. Τη γιορτή μας χαιρέτησε
ο διευθυντής του 12ου Σχολείου Ηλιούπολης Αθήνας, κύριος
Δημήτρης Παπαϊωάννου και οι δύο καθηγήτριες Μανουέλα και
Αριάδνη, καλεσμένοι στη γιορτή μας. Τους ευχαριστούμε για
τα πολύτιμα δώρα που μας προσφέρανε για τη βιβλιοθήκη της
Κοινότητας. Στη γιορτή μας καλεσμένοι ήταν και η Πρεσβεία της
Ελληνικής Δημοκρατίας στην Τσεχία, την οποία αντιπροσώπευσαν
η πρώτη Σύμβουλος Δήμητρα Γεωργάντζογλου και ο οικονομικός
σύμβουλος Ιωάννης Παππάς. Στον Πρέσβη της Ελλάδας, κύριο
Σαρρή ευχηθήκαμε γρήγορη ανάρρωση! Ακόμα μία φορά
ευχαριστούμε την Εύα Λιόλιου, υπεύθυνη του Λυκείου Ελληνίδων
και τους χορευτές και μουσικούς του Λυκείου για την εξαιρετική
ρεμπέτικη παράσταση στο καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος.
Η ορχήστρα της ΕΚ Πράγας, ενισχυμένη με δύο ακόμα μουσικούς,
βιολί και κανονάκι, όπως πάντα μας ψυχαγώγησε μέχρι τις πρωινές
ώρες. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Στη γιορτή μας συμμετείχαν πάνω
από 250 άτομα. (φωτογραφίες πάνω η ορχήστρα ‘Ακρόπολις’,
κάτω από δεξιά η Δήμητρα Γεωργάντζογλου και τρίτος ο Ιωάννης
Παππάς).

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με τη Μανουέλα και Αριάδνη

Η Τασούλα με τα δώρα του 12ου Σχολείου
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Σ ΥΝ ΕΝ ΤΕΥΞΗ Μ Ε ΤΗ Ν

ΕΥΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
υπεύθυνη του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας
(στάλθηκε γραπτή)

Κ: Εύα, πες μας κάτι για τον εαυτό σου,
για την οικογένεια σου…
Narodila jsem se ve městě, kterému se
říká moravské Athény. Věřím, že místo mého narození Moravská Třebová
předurčilo, že jsem se ve svých 22 letech
provdala za Řeka, který má také athénskou adresu. Poznali jsme se v Brně, kde
jsem studovala Sociálně právní akademii
a kam můj muž Vangelis přišel pracovat,
ale také se věnovat sportu – karate. I
když můj manžel je legendou brněnského
bojového umění v našem manželství
mezi sebou nebojujeme! Prvních 15 let
společného života z celkových 35 bylo
spojeno budováním domova a rodiny,
kterou Tvoříme s dcerou Janou a synem
Vangelisem. Posledních 20 let našeho
rodinného života je úzce spjato se zakládáním řeckých neziskových organizací
a dobrovolnou prací a péčí o uchování
a rozvoj kultury řecké minority v České
republice. Už v roce 1994 jsem se stala
jedním ze šes( zakládajících členů nadace Hellenika, která je nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii
České republiky a také jediným nadačním
právním subjektem na území českého
státu, který sehrává prvořadou úlohu
při vytváření, spolupořádání a ﬁnanční
podpoře celé řady kulturních ak(vit a
projektů. Celých 20 let v jejím čele stojí
můj manžel Vangelis. V roce 1996 jsem
byla jednou ze tří zakládajících členů
Asociace řeckých obcí v ČR a v roce 2000
jsem byla ve skupině 20 žen, známých v
České republice svou činnos* pro udržení
a rozvoj helénismu, které požádaly
Správní radu Ústředního Lycea v Aténách
o založení nové zahraniční pobočky. Ve
všech organizacích jsem uplatnila své
organizační schopnos( a právní znalos(, ale především lásku k tradičním
tancům. Lidovému tanečnímu umění se
ak(vně věnuji od svých 12 let, nejdříve
jako tanečnice brněnských folklorních
souborů, potom 10 let jako umělecká
vedoucí Pištělákova dětského souboru
písní a tanců. Své předchozí zkušenos(
a znalos( využívám ve prospěch celé
řecké diaspory především organizováním
seminářů řeckých tanců a písní s lektorem z Lycea Řekyň Kalamaty panem
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Nikosem Petrouliasem. Příš* rok to
bude už 20 let, kdy poprvé vedl seminář
tanců v Brně, který prvních pět let za sebou organizovala nadace Hellenika a po
vzniku Lycea Řekyň v České republice
tuto štafetu převzalo. (στη φωτογραφία
η Εύα με το σύζυγό της Βαγγέλη Λιόλιο)
Κ: Και για το Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας
Lyceum Řekyň je známé v celém helénském světě svým nesmírným přínosem
pro udržení a šíření řeckého kulturního
dědictví již od roku 1911, kdy bylo
založeno v Athénách. Česká pobočka
Lycea byla založena v roce 2000 jako
občanské sdružení, které uchovává řecké
zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění; podporuje ženy, matky a
dě(. Konkrétním cílem Lycea je studium
a uchovávání národních krojů, jejich
prezentace pomocí přehlídek, studium
lidových tanců a písní, jejich zapisování,
přesné dodržování a prezentace formou tanečních vystoupení a hudebních představení, dále pak organizování
výstav řeckého lidového umění a péče o
jeho uchování, organizování vzdělávacích
programů, organizování seminářů a
přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a audiovizuálních nosičů.
Oddělení Lycea Národních tradic;
Národních krojů; Národních tanců; Rytmické výchovy; Problémů ženy a dítěte;
Umělecké a hudební; Svátků a recepcí;
Knihovnu a archív vedou ženy známé

svou činnos* pro udržení a rozvoj helénismu v České republice. Pro členy Lycea,
jejich rodinné příslušníky, přátele a další
veřejnost připravuje Lyceum rozmanité a
zajímavé akce:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Taneční vystoupení a hudební
představení
Přehlídky řeckých krojů
Výuku řeckých tanců a hudební
výchovu
Semináře a kurzy řeckých tanců
Krájení novoročního koláče Vasilopity
Masopustní odpoledne a karnevalovou zábavu
Oslavu velikonočních svátků a
prvního dne měsíce máje dle řecké
tradice
Výstavy řeckého lidového umění
SlavnosB Lycea

Taneční soubor Lycea Řekyň v České republice je reprezentantem tradičního
tanečního umění uchovávaného v
diaspoře Řeků na území České republiky.
Vznikl v roce 2001 s podporou nadačního
fondu Hellenika a je unikátní složením ze
dvou desítek vynikajících tanečníků ve
věku od 15 let, pocházejících z mnoha
měst a obcí. V repertoáru souboru jsou
tance z národopisných regionů celého
Řecka, kterým odpovídá i krojové vybavení. Od roku 2009 při přípravě vystoupení spolupracuje s Hudebním

souborem Lycea Řekyň v ČR v nástrojovém obsazení kanonaki, housle, bendir,
darbuka a dauli.
V roce 2015 bude Lyceum Řekyň v České
republice oslavovat 15. výročí od svého
založení. Za patnáct let své činnos% má za
sebou celou řadu úspěšných prezentací
tradiční lidové kultury na mnoha mezinárodních i domácích folklórních fes%valech, zejména již 4x na MFF Strážnice.
K výjimečným představením patří
prezentace tanců a písní velikonočního
a vánočního období. Navždy nezapomenutelné zůstává vystoupení na Pražském
hradě a slavnostní setkání s prezidentem České republiky a s olympijskými
reprezentanty Her XXVIII. Olympiády v
Athénách v roce 2004 a první vystoupení
v řecké domovině i setkání s prezidentem
Řecké republiky v roce 2005. Největší akcí
byla třídenní Řecká zámecká slavnost v
Blatné s účas) členů z řecké Kalamaty a
britského Londýna.

Řeckou obcí Brno a s dalšími brněnskými
organizacemi připravujeme celodenní
kulturní a historický program na Státním
hradě Veveří s mo+em: Významní Řekové
na Moravě a v podunajské monarchii.
Členky správní rady Lycea pocházejí z
Brna, Karviné, Krnova, Ostravy, Prahy a
Třince jsou připraveny k navázání spolupráce i s dalšími řeckými obcemi v ČR,
zejména při výuce řeckých tanců a písní,
ale i hudební výchově nebo realizaci programu se zaměřením na řecké kulturní
dědictví.
Κ: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου και των
μελών του Λυκείου για το μέλλον;
Mým velkým přáním je uchování řecké
taneční a hudební tradice i pro další generace potomků Řeků v ČR. Nejbližším

cílem je příprava a realizace tanečního
a hudebního slavnostního představení
na téma tradiční řecká svatba s účas)
ak%vních i bývalých členů Lycea Řekyň
v ČR i hostů z celé České republiky u
příležitos% 20. výročí prvního semináře
řeckých tanců s lektorem z Lycea Řekyň
z Kalamaty a 15. výročí založení české
pobočky Lycea. Rodina je pro mne, stejně
jako pro Vás Řeky nedotknutelnou hodnotou a tradiční řecké svatby by se měla
zúčastnit celá rodina řecké diaspory v
České republice. S velikou rados) oznamujeme, že tradiční řecká svatba se bude
konat 26. září 2015 v Brně.
(στη φωτογραφία τα «παιδιά» της
Εύας στην ρεμπέτικη παράσταση
στον εορτασμό της επετείου της 28ης
Οκτωβρίου της ΕΚ Πράγας)

Κ: Για τη συνεργασία με τις Ελληνικές
Κοινότητες στην Τσεχία…
Česká pobočka Lycea při přípravě a realizaci představení spolupracuje i s Asociací
řeckých obcí v ČR, zejména při příležitos%
jubilejních oslav výročí příchodu Řeků
do ČR. S jednotlivými řeckými obcemi
v Bohumíně, Karviné, Krnově, Ostravě
a v Praze při realizaci programu ke státním svátkům. U příležitos% Řeckých dnů
v Krnově uspořádalo Lyceum výstavu
v krnovském muzeu s názvem „Řecké
umění a etnograﬁe ve sbírce knih Lycea
Řekyň v ČR“. Zde byly mimo jiné vystavovány i knihy, které věnovalo Lyceu muzeum Benáki v Athénách. Ve spolupráci s
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η 28η Οκτώβρη είναι διπλή επέτειος για το λαϊκό
κίνηµα

Η

28η του Οκτώβρη είναι η επέτειος
που σύσσωμος ο ελληνικός λαός
όρθωσε το ανάστημά του ενάντια στην
ιμπεριαλιστική εισβολή του ιταλικού
φασισμού στα 1940 και ενώ μαινόταν
ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το ΟΧΙ του
λαού εκφράστηκε και μετά την εισβολή
και κατοχή από τους Γερμανούς

ιμπεριαλιστές, με την παλλαϊκή ένοπλη
Αντίσταση.
Αμέσως μετά την έναρξη της Κατοχής, με
πρωτοβουλία του ΚΚΕ, δημιουργήθηκαν
το Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο (ΕΕΑΜ) στις 16 Αυγούστου
1941 και το ΕΑΜ στις 27 Σεπτέμβρη
1941. Στο ΕΑΜ και στις οργανώσεις του
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(ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, Εθνική Αλληλεγγύη, ΕΤΑ,
ΟΠΛΑ, ΕΛΑΝ) συσπειρώθηκε η μεγάλη
πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων.
Είχε προηγηθεί, κατά την έναρξη του
ελληνοϊταλικού πολέμου, το πρώτο
ανοιχτό γράμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Νίκου Ζαχαριάδη, γραμμένο μέσα από
τα μπουντρούμια της Γενικής Ασφάλειας
στις 31 Οκτώβρη, το οποίο δημοσιεύτηκε
στις 2 Νοέμβρη 1940 και που καλούσε
στην οργάνωση της αντίστασης ενάντια
στην εισβολή.
Το ΚΚΕ μπροστάρης στις πιο αντίξοες
για το ίδιο συνθήκες
Η έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου
βρήκε το ΚΚΕ αποδεκατισμένο, την
ηγεσία και τα στελέχη του στις φυλακές
και τις εξορίες, τις Οργανώσεις του
σμπαραλιασμένες, και όσες υπήρχαν
ακόμη, υπό το καθεστώς του άγριου
διωγμού. Η μεταξική δικτατορία είχε
καταφέρει ισχυρότατο πλήγμα στο σώμα
του Κόμματος, αφού στο πρόσωπό του
έβλεπε τον κύριο και ανυποχώρητο
εχθρό της.
Την περίοδο της δικτατορίας, πάνω
από 80.000 άτομα βασανίστηκαν στα
κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων,
στις φυλακές και τις εξορίες. Τους 45.000
φτάνουν οι κομμουνιστές, μέλη και
οπαδοί του ΚΚΕ, που πιάστηκαν, και σε
2.000 περίπου οι μόνιμοι κρατούμενοι
και εξόριστοι.
Την 28η Οκτώβρη 1940, περίπου
2.000
κομμουνιστές,
πρωτοπόρα
μέλη και στελέχη του ΚΚΕ βρίσκονταν
κρατούμενοι
σε
22
φυλακές,
στρατόπεδα και τόπους εξορίας. Για
παράδειγμα, στην Ακροναυπλία (μαζί
με την Πύλο) ήταν 625, στον Αϊ - Στράτη
230, στην Ανάφη 220, στην Αίγινα 170,
στην Τρίπολη και άλλες φυλακές 500,
στη Φολέγανδρο 140, στην Κίμωλο
36, στην Κέρκυρα και στα νησιά Ίο,
Σίφνο, Αμοργό κ.λπ. περίπου 50, στα
σανατόρια (φυματικοί) γύρω στους 40
κ.ο.κ.
Βεβαίως, με την εισβολή των Ιταλών,
την πρωτοβουλία για τον παλλαϊκό
ξεσηκωμό την πήρε το ΚΚΕ, με πλέον
χαρακτηριστικό το ιστορικό ανοιχτό
γράμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Ν.
Ζαχαριάδη, που ήδη προαναφέραμε.
Αμέσως μόλις εκδηλώθηκε η στρατιωτική
επιδρομή της Ιταλίας, η ηγεσία του
ΚΚΕ, τα μέλη και τα στελέχη του από
τις φυλακές και τις εξορίες στάθηκαν
αποφασιστικά στο πλευρό του λαού.
Οσοι μπόρεσαν να δραπετεύσουν,
άρχισαν να αναδιοργανώνουν το Κόμμα,
συγκροτώντας
Κεντρική
Επιτροπή
και ανασυγκροτώντας τις Κομματικές
Οργανώσεις. Ταυτόχρονα άρχισαν να
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οργανώνουν την αντίσταση του λαού
στον κατακτητή.
Ολοι οι φυλακισμένοι και εξόριστοι
κομμουνιστές, από την πρώτη στιγμή
ζήτησαν να σταλούν στο πολεμικό
μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Οι
Ακροναυπλιώτες, για παράδειγμα,
έστειλαν στην κυβέρνηση Μεταξά
γράμμα για να σταλούν στο μέτωπο
αλλά αυτή τους ζήτησε δηλώσεις
μετανοίας για να τους επιτρέψει
να πάνε να πολεμήσουν. Αλλά οι
Ακροναυπλιώτες κομμουνιστές έδωσαν
περήφανη απάντηση με υπόμνημά τους
στις 13/11/1940: «Οι ιδέες μας είναι
πάντοτε και έχουν για κίνητρο, αφετηρία
και σκοπό την εξύψωση και την ευημερία
του ελληνικού λαού και του έθνους,
ολόκληρο δε το παρελθόν μας είναι μια
συνεπής και συνεχής προσπάθεια για την
επίτευξη αυτών των σκοπών. Στον αγώνα
αυτόν δώσαμε ό,τι πολύτιμο είχαμε,
υποστήκαμε αγόγγυστα επί σειρά ετών
όλα τα μαρτύρια και τις στερήσεις της
εξορίας και της φυλακής και πολλοί από
μας έχουν θυσιάσει και τη ζωή τους,
χωρίς κανέναν υπολογισμό προσωπικών
μας ωφελημάτων. Και σήμερα, ακριβώς
διότι μένουμε πιστοί στις αρχές μας και
διότι έχουμε για έμβλημά μας “Πάνω απ’
όλα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού”
τασσόμεθα ανεπιφύλακτα στο πλευρό
της κυβέρνησης, που διευθύνει την
αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια
στον επιδρομέα»
(«Ριζοσπάστης», 28/10/1945).
Η άρχουσα τάξη της Ελλάδας έθετε το δικό
της ταξικό ζήτημα πάνω απ’ όλα. Ετσι, η
δικτατορία του Μεταξά αρνήθηκε να
απελευθερώσει τους κρατούμενους στις
φυλακές και τις εξορίες κομμουνιστές
και άλλους αγωνιστές προκειμένου,
όπως ζητούσαν, να σταλούν εθελοντικά
στο πολεμικό μέτωπο. Και όσοι
δεσμώτες κομμουνιστές δεν κατάφεραν
να αποδράσουν παραδόθηκαν στους
Γερμανούς κατακτητές, πολλοί από
τους οποίους βεβαίως πέρασαν τη
φρικιαστική εμπειρία των στρατοπέδων
του Νταχάου, του Αουσβιτς, του
Ματχάουζεν και αλλού, ανάμεσα στους
οποίους και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος
Ζαχαριάδης.
Το ΕΑΜ έσωσε το λαό από την
πείνα. Δημιούργησε φύτρα εξουσίας
στις
απελευθερωμένες
περιοχές
(Αυτοδιοίκηση, Λαϊκή Δικαιοσύνη).
Τροφοδότησε τη λαϊκή πολιτιστική
ανάταση. Στις 10 Μάρτη 1944
ορκίστηκε
η
Πολιτική
Επιτροπή
Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), το
κεντρικό πολιτικό όργανο διοίκησης

των απελευθερωμένων περιοχών. Στον
ηρωικό λαϊκό αγώνα για την εθνική
απελευθέρωση ηγήθηκε η εργατική
τάξη, με επικεφαλής το κόμμα της, το
ΚΚΕ. Ο αστικός πολιτικός κόσμος δεν
είχε στο ελάχιστο λαϊκό έρεισμα στην
Ελλάδα.
Οταν επέστρεψε στη χώρα η αστική
κυβέρνηση του Καΐρου, που είχε
χαρακτηριστεί κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας, τον Οκτώβρη του 1944,
επικρατούσαν συνθήκες επαναστατικής
κατάστασης, δηλαδή ο ένοπλος λαός
μαζικά οργανωμένος στις ΕΑΜικές
οργανώσεις έκανε πρακτικά κουμάντο
στη χώρα ενώ τα ερείσματα της αστικής
τάξης ήταν πολύ περιορισμένα. Παρ’
όλα αυτά το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να
προσανατολίσει το εργατικό - λαϊκό
κίνημα στο στόχο της πάλης για την
εξουσία, με αποτέλεσμα να δοθεί χρόνος
στην αστική εξουσία να αναδιοργανωθεί
και να περάσει στην επίθεση ενάντια στο
λαό.

Η ίδρυση του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας
Την 28η Οκτώβρη τιμάμε, εκτός από
την αντίσταση στην ιταλική φασιστική
εισβολή, και τον αγώνα της ΕΑΜικής
αντίστασης της περιόδου της Κατοχής,
και την απόφαση ίδρυσης του Γενικού
Αρχηγείου Ανταρτών στις 28 Οκτώβρη
1946, που θεωρείται και μέρα ίδρυσης
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ).
Ο αγώνας του ΔΣΕ υπήρξε συνέχεια
των αγώνων του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ
την περίοδο της Κατοχής, της ηρωικής
μάχης της Αθήνας του Δεκέμβρη του
1944, όταν ο αστικός κόσμος μαζί με
τους Αγγλους ιμπεριαλιστές συμμάχους
του χτύπησαν ένοπλα το λαό για να
τον αφοπλίσουν και για να αλλάξουν
υπέρ τους το συσχετισμό δύναμης. Ο
Δεκέμβρης έληξε με ήττα του λαϊκού
κινήματος και με την υπογραφή της
απαράδεκτης Συμφωνίας της Βάρκιζας.
Δεκατρείς μήνες μετά τη Συμφωνία της
Βάρκιζας η κατάσταση είχε διαμορφωθεί
ως εξής, σε βάρος του ΕΑΜικού
κινήματος: 1.289 δολοφονίες, 6.671
τραυματισμοί, 31.632 βασανισμοί,
18.767 λεηλασίες και φυλακίσεις, 84.931
συλλήψεις, 509 απόπειρες φόνου, 265
βιασμοί γυναικών.
Το λαϊκό κίνημα μετά την απελευθέρωση
βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα: Υποταγή
ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση;
Αν και με καθυστέρηση, επέλεξε το
δεύτερο δρόμο, όπως κάθε λαός που
αρνείται να δεχτεί την ταπείνωση και τον
εξανδραποδισμό.

Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
άρχισαν
να
παίρνουν
μέτρα
αυτοπροστασίας. Ετσι, συγκρότησαν
ένοπλες ομάδες για να αντιμετωπίσουν
τη δολοφονική - εγκληματική δράση
των διαφόρων ένοπλων συμμοριών που
συνεπικουρούσαν τις αστικές δυνάμεις
κόντρα στο λαϊκό κίνημα. Οι ομάδες
αυτές ήταν γνωστές με τα ονόματα
ΟΚΔΑ
(Ομάδες
Καταδιωκόμενων
Δημοκρατικών Αγωνιστών) ή ΟΔΕΚΑ
(Ομάδες
Δημοκρατικών
Ενόπλων
Καταδιωκόμενων Αγωνιστών).
Οι ΟΚΔΑ ή ΟΔΕΚΑ άρχισαν να
καθοδηγούνται από το ΚΚΕ. Η 2η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Φλεβάρης
1946) προσανατόλισε το Κόμμα και
το κίνημα και στον ένοπλο αγώνα, σε
συνδυασμό με ειρηνικές μορφές πάλης.
Από το καλοκαίρι του 1946 εντάθηκαν οι
προσπάθειες του ΚΚΕ για την ενοποίηση
των αντάρτικων ομάδων, αφού δεν
υπήρχε άλλη διέξοδος.
Στις 26 - 28 Οκτώβρη 1946 σε σύσκεψη
που πραγματοποιείται στην Τσούκα
Αντιχασίων, στην οποία παίρνουν
μέρος οι καπετάνιοι Μάρκος, Κίσσαβος
(Μπλάνας, ο καπετάνιος της θεσσαλικής
I μεραρχίας του ΕΛΑΣ στο τέλος
της Κατοχής), Κικίτσας (καπετάνιος
Πιερίων από την αρχή του κατοχικού
αντάρτικου) και Λασσάνης (Πολιτικός

Επίτροπος της 10ης μεραρχίας του
ΕΛΑΣ), αποφασίστηκε η ενοποίηση των
αντάρτικων ομάδων κάτω από ενιαία
στρατιωτική καθοδήγηση.

Τότε εκδόθηκε η ιστορική υπ’ αριθ. 1
διαταγή για τη συγκρότηση του Γενικού
Αρχηγείου των ανταρτών, η οποία έχει
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1
Η στυγνή δίωξη των αγωνιστών και του δημοκρατικού λαού
από τον αγγλόδουλο μοναρχοφασισμό και τα όργανά του, που
ανάγκασαν χιλιάδες δημοκράτες να βγούνε στα βουνά για να
υπερασπίσουν τη ζωή τους, οδήγησε στη σημερινή ανάπτυξη
του αντάρτικου κινήματος.
Εχοντας υπόψη ότι είναι ώριμη πια η ανάγκη της δημιουργίας
συντονιστικού οργάνου για το συντονισμό και την καθοδήγηση
του όλου αντάρτικου αγώνα,
Αποφασίζουμε
τη δημιουργία του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών, στο οποίο θα
υπάγονται τα αρχηγεία Ανταρτών Μακεδονίας, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Ρούμελης.
Σταθμός Διοίκησης Γενικού Αρχηγείου
28 Οκτώβρη 1946».
Ο αντάρτικος στρατός με τη διαταγή αριθμός 19 της 27/12/1946 ονομάστηκε
«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας».
Ο αγώνας του ΔΣΕ ξεχωρίζει γιατί αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης
στην Ελλάδα, αγώνας που απείλησε την εξουσία της αστικής τάξης στη χώρα μας.
Παρ’ όλη την ήττα του αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το λαϊκό κίνημα στη
χώρα μας. (αναδημοσίευση από το «Ριζοσπάστη»)

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ

ΚΥΠΡΟ

Σ

’ αυτό τον εξαιρετικό όμορφο χώρο
στην πόλη Λεμεσό της Κύπρου είχαμε
την τύχη να παρακολουθήσουμε πολλές
εκδηλώσεις - έκθεση φωτογραφίας,
εκδήλωση ποίησης και μουσικής
αφιερωμένη στη θάλασσας. Όλες
οι εκδηλώσεις ήταν στη θάλασσα
και τη Λεμεσό. Αξίζει τον κόπο όταν
επισκέπτεστε την Κύπρο σαν τουρίστες,
να επιμένετε να δείτε και την πόλη της
Λεμεσού με όλα τα αξιοθέατα της διότι
από το ότι έχω καταλάβει για κάποιον
ανεξήγητο λόγο για μένα, οι ομάδες
τουριστών ποτέ δεν μένουν περισσότερο
από μισή ώρα για να μπορέσουν να
απολαύσουν αυτή την όμορφη πόλη με
την πιο όμορφη παραλία στην Κύπρο, με
τη μοναδική μαρίνα με την παραδοσιακή
της αρχιτεκτονική και ολόκληρο το
συγκρότημα γύρω της – το μεσαιωνικό
Κάστρο, τη Λαϊκή Γειτονιά και την
ζωντάνια που έχει ολόκληρη η περιοχή
αυτή στο κέντρο της πόλης, με πολλές

ΤΡΑΚΑΣΟΛ - από αποθήκη χαρουπιών σε
πολιτιστικό κέντρο της πόλης
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο καινούργιο
πολιτιστικό της Κέντρο.
Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις τριών
μερών αφιερωμένη στη θάλασσα,
είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε
ποίηση κύπριων ποιητών από όλη
την Κύπρο, μουσική, να δούμε τις
εξαιρετικές φωτογραφίες στην έκθεση
αφιερωμένη στη θάλασσα της Λεμεσού,
κ.ά. Το Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ
έχει τη δική του ιστορία όπως μας λέει ο
Μ. Σοφοκλέους:
«Η Λεμεσός έχει την τύχη να διαθέτει
ένα σημαντικό απόθεμα βιομηχανικών
μνημείων και μπορεί πλέον να
παρουσιάσει ένα σημαντικό απολογισμό
εμπειριών και εφαρμογών στους
τομείς της μελέτης αποκατάστασης
και επανένταξης πολλών κτηριακών
συγκροτημάτων
της
βιομηχανικής
κληρονομιάς της πόλης. Ένα τέτοιο
μνημείο είναι η αποθήκη Τρακασόλ
που σήμερα αποτελεί ενός από τα
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πιο αναπτυγμένα τμήματα της «Νέας
Λεμεσού» στην ευρύτερη περιοχή
του Αγίου Αντωνίου, της Μαρίνας
Λεμεσού, του Κάστρου, γενικά των
δυτικών προαστίων που κάποτε ένεκα
της βιομηχανικής τους υπόσταση, ήταν
υποβαθμισμένα. Για πολλούς κατοίκους
της πόλης που έχουν ζήση στη φάση
που η Τρακασόλ ήταν εργοστάσιο
και αποθήκη χαρουπιών από το 1913
μέχρι το 1950, και αργότερα αποθήκη
του τελωνείου από το 1954 μέχρι
τη δεκαετία του 1980, δεν παύει να
αποτελεί μέρος των αναμνήσεων τους,
ή μέρος της εμπορικής και οικονομικής
τους δραστηριότητας.
Η Τρακασόλ λοιπόν, έχει τη δική της
ιστορία η οποία ξεκινά με την έλευση
των Άγγλων αποικιοκρατών στην Κύπρο
το 1878 και τη δημιουργία αγγλικών
εταιριών για την εκμετάλλευση των
κυπριακών γεωργικών και άλλων
βιομηχανικών προϊόντων. Ένα από τα
προϊόντα που οι Άγγλοι κατάφεραν
να αξιοποιήσουν ήταν τα χαρούπια.
«Ο μαύρος χρυσός της Κύπρου»
όπως επικράτησε να λέγεται. Στην
καρδιά αυτής της αλυσίδας – συλλογή
χαρουπιών, αποθήκευση, εξαγωγή με
διάφορες μορφές – βρέθηκε ιστορικά
μια εταιρία, η TRAGASOL COMPANY Ltd.,
η οποία ιδρύθηκε το 1891 στη Λεμεσό
όταν ο πληθυσμός της αριθμούσε 7.388
ψυχές. Η Τρακασόλ δικαιωματικά έχει
κερδίσει ένα μεγάλο μέρος από τη
βιομηχανική ιστορία της πόλης. TRAGASOL είναι μία ουσία που υπάρχει
στα χαρούπια και χρησιμοποιείται στη
βιομηχανία σε διάφορες χρήσεις και
μορφές.
Το πολιτιστικό κέντρο «Τρακασόλ»
σημαίνει για πολλούς διαφορετικά

πράγματα. Οι περισσότεροι Λεμεσιανοί
την γνωρίζουν ως ένα τοπόσημο
της πόλης στην άκρη του ποταμού
Γαρύλλη. Για όσους έχουν εργαστεί στο
παλιό λιμάνι, ήταν η βασική αποθήκη
εμπορευμάτων του τελωνείου Λεμεσού.
Για πολλούς καλλιτέχνες όταν είχε
αδειάσει υπήρχε το μήλο της έριδος ώστε
να μετατραπεί σε ένα χώρο πολιτισμού.
Σήμερα η «Μαρίνα Λεμεσού» ελπίζει
ότι θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το
όραμα αναδεικνύοντας την Τρακασόλ

όχι μόνο ως ένα αρχιτεκτονικό αξιοθέατο
αλλά και ως ένα ζωντανό μνημείο
σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας
και αισθητικής καλλιέργειας που θα
συνδέει την ιστορία, τη θάλασσα και τις
τέχνες με τους ανθρώπους της πόλης και
τους ξένους επισκέπτες.»
(Μ.Α.
Σοφοκλέους,
επιστημονικός
διευθυντής του Παττίχειου Δημοτικού
Μουσείου-Ιστορικού Κέντρου Μελετών
Λεμεσού)

Η Μαρίνα της Λεμεσού

Κουβέντα µε τον Ανδρέα Λέφα, στέλεχος του ΑΚΕΛ, και αναγνώστης/
συνδροµητής του περιοδικού µας
Οι αναγνώστες θα ξέρουν το όνομα του Ανδρέα από τις τακτικές του συνδρομές στο περιοδικό μας. Ο Ανδρέας είναι από αυτούς
τους αναγνώστες μας που διαβάζει το περιοδικό μας με μεγάλο ενθουσιασμό και προσοχή. Με την Τσεχία τον συνδέει ο γιος του
Γιάννης, ο οποίος είναι γιατρός και μένει στο Γέσενικ. Εκεί, στο σπίτι του γιου του είδε το περιοδικό «Καλημέρα» για πρώτη φορά
πριν μερικά χρόνια και όπως μας λέει ο ίδιος «βλέποντας το περιεχόμενο του με συγκίνησε ο ιδεολογικός προσανατολισμός
του περιοδικού, οι διάφορες ιστορίες από την Ελλάδα, ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλες αυτές οι
αφηγήσεις και συνεντεύξεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό με συγκίνησαν και είναι αυτός ο κύριος και μοναδικός λόγος
που έγινα αναγνώστης αυτού του πολύ αγαπημένου για μένα περιοδικό».
Στην Τσεχία έρχεται δύο φορές το χρόνο, το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα. Του αρέσει πολύ όπως μας είπε, αυτή η όμορφη
χώρα, αλλά τον λυπεί «το ότι το προοδευτικό κίνημα στην Τσεχία δεν έχει πάρει τη μαζική έκταση που απαιτούν οι συνθήκες.
Βιώνουμε μια παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, θα πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος και δυστυχώς όπως βλέπω εκεί δεν
υπάρχει αυτό το μαζικό κίνημα αντίστασης σ’ όλες αυτές τις υπερβολές των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά σα χώρα τη θαυμάζω και μ’ αρέσει ο κόσμος της, είναι φιλικοί άνθρωποι στο Γέσενικ, καλός είναι ο κόσμος εκεί».
Με τον Ανδρέα συναντηθήκαμε τυχαίως σε μία έκθεση φωτογραφίας οργανωμένη από απόφοιτους των πανεπιστήμιων της
Σοβιετικής Ένωσης και Ρωσίας και αφιερωμένη στα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία. Αμέσως μετά τη γνωριμία μας παρακάλεσα
τον Ανδρέα να μας μιλήσει για την Κύπρο. Συναντηθήκαμε στο Σύλλογο «Αναγέννηση» που βρίσκεται στην τουρκοκυπριακή
συνοικία της Λεμεσού όπου σήμερα τα τουρκοκυπριακά σπίτια κατοικούνται από Ελληνοκύπριους πρόσφυγες από την
κατεχόμενη Κύπρο.
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Κ: Ανδρέα, πρώτα να σε ευχαριστήσω
για την τακτική σου συνδρομή στο
περιοδικό μας, την οποία σήμερα
βλέπω ότι ως συνταξιούχος αυτή η
προσφορά σου είναι από το υστέρημα
σου. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με
αρκετά μέλη του Συλλόγου σας, του
οποίου είσαι Πρόεδρος εδώ και τριάντα
χρόνια. Πες μας κάτι για το Σύλλογο
αυτό.
Α: Ο Σύλλογος προσφύγων Λεμεσού
«Αναγέννηση» ιδρύθηκε το 1975,
ένα χρόνο περίπου μετά τη μεγάλη
τραγωδία που βρήκε την Κύπρο με το
προδοτικό πραξικόπημα της χούντας της
Ελλάδας και της ΕΟΚΑ Β’ και την τουρκική
εισβολή που ακολούθησε, ένα διπλό
έγκλημα όπως το αποκαλούμε εμείς οι
προοδευτικοί άνθρωποι, οργανωμένο
και καθοδηγημένο από ΝΑΤΟϊκά κέντρα.
Με τη προσφυγιά που δημιουργήθηκε
εδώ στην περιοχή που αγκαλιάζει ο
Σύλλογος των προσφύγων και με τη
βίαιη μεταφορά των Τουρκοκυπρίων
στις κατεχόμενες περιοχές στα σπίτια
των Ελλήνων προσφύγων, κατοίκησαν
οι πρόσφυγες που δεν είχαν που να
μείνουν. Είναι άνθρωποι από διάφορα
χωριά της κατεχόμενης περιοχής της
Κύπρου κι έτσι σ’ αυτή την συνοικία, την
τουρκοκυπριακή της Λεμεσού, διάφοροι
πρωτοπόροι άνθρωποι με προοδευτικά
μυαλά, έβαλαν στόχο να φτιάξουν
ένα στέκι, στο οποίο να μαζεύονται
όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι και να
πραγματοποιούν διάφορες πολιτικές,
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Ναι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που
με τη σκληρή και ανθρωπιστική
δουλειά τους κατάφεραν να ιδρύσουν
αυτό το σωματείο που ονομάζεται
«Αναγέννηση». Ο Σύλλογος αναπτύσσει
από τότε μια πλούσια δραστηριότητα
συμμετέχοντας στους πολιτικούς και

κοινωνικούς αγώνες του τόπου, αλλά
και στα πολιτιστικά δρώμενα της
Κύπρου. Για αρκετά χρόνια ο Σύλλογος
διατηρούσε χορευτικά συγκροτήματα,
ποδοσφαιρική ομάδα που παίρνει
μέρος στο αγροτικό ποδόσφαιρο,
συμμετείχαμε και στην τέταρτη
κατηγορία της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, ΚΟΠ, αλλά και τα έξοδα
ήταν μεγάλα και δεν ξανατολμήσαμε
να συμμετέχουμε άλλο στην ΚΟΠ. Τα
μέλη του Συλλόγου κατάγονται από τα
κατεχόμενα, από την Κερύνεια, Μόρφου
και από διάφορα χωριά της κατεχόμενης
περιοχής. Μια σημαντική μερίδα όμως
είναι από την περιοχή της Αμμοχώστου,
από την πόλη και την επαρχία.
Κ: Τώρα καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι
άνθρωποι στην συνάντηση μας είναι
τόσο αγωνιστικοί και με τόσο μεγάλο
επαναστατικό πνεύμα. Μου έκανε
εντύπωση η εθελοντική προσφορά
των γιατρών που επισκέπτονται το
Σύλλογο τακτικά και εξετάζουν τα μέλη
του, προπαντός τους συνταξιούχους.
Αξιέπαινη δράση! Ανδρέα, ακούμε εδώ
και πολλά χρόνια, 40 χρόνια, για την
προσπάθεια να λυθεί το Κυπριακό. Ως
πρόσφυγες, πώς βλέπετε εσείς τη λύση
αυτή;
Α: Το όραμά μας και για να μπορέσει
η Κύπρος μας να ξαναβρεί τα πόδια
της που λέμε, αυτή η διχοτόμηση δεν
μπορεί να είναι το μέλλον. Είναι γι’ αυτό
που πιστεύουμε ότι με τα δεδομένα
που έχουν δημιουργήσει το μεγάλο
έγκλημα, το πραξικόπημα και η εισβολή,
θέλουμε μια ενιαία ομοσπονδιακή,
διζωνική, δικοινοτική Κύπρος. Με τους
Τουρκοκύπριους δεν μας χωρίζει τίποτα.
Για πολλά χρόνια οι Τουρκοκύπριοι και
οι Ελληνοκύπριοι ζούσαν ανάμικτοι,
χωρίς να υπάρχουν προστριβές – αυτοί
ερχότανε στους γάμους των παιδιών
μας, εμείς πηγαίναμε στους δικούς
τους γάμους, διασκεδάζαμε μαζί χωρίς
να έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνεπώς,
ο διαχωρισμός δεν είναι λύση, λύση
είναι η επανένωση του νησιού. Εγώ
πιστεύω ότι μια μερίδα Τουρκοκυπρίων
προσδοκεί και ευνοεί τη λύση του
Κυπριακού. Υπάρχει μια άλλη μερίδα
που μπορεί να στοχεύει σε δύο κράτη,
ή χαλαρή συνομοσπονδία. Υπάρχει ένα
σημαντικό ρεύμα Τουρκοκυπρίων που
συμμετέχει σε διάφορες κινητοποιήσεις
επαναπροσέγγισης με στόχο να δοθεί
το μήνυμα ότι το μέλλον του τόπου
είναι μέσω της επαναπροσέγγισης των
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων,
η οποία θα δώσει την ώθηση για την
επανένωση.

Κ: Ανδρέα, έχεις πάει στην Αμμόχωστο,
στο χωριό σου;
Α: Ναι, πήγα μερικές φορές στην
Αμμόχωστο και μία φορά και με
τον γιο μου και την οικογένειά του.
Συγκινηθήκαμε όταν πήγαμε εκεί,
ιδιαίτερα στην Έγκωμη Αμμοχώστου,
όπου είναι το σπίτι μας, αλλά και
σ’ άλλες περιοχές όπως είναι για
παράδειγμα η Χρυσή Ακτή. Είναι μια
συγκίνηση… Από την άλλη, όμως,
παράλληλα διαπιστώνεις ότι όσο περνά
ο καιρός αλλάζει η μορφή του τοπίου. Οι
Τουρκοκύπριοι και οι κατοχικές δυνάμεις
χτίζουν, χαλούν με αποτέλεσμα
να
διαμορφώνεται
στο
έδαφος
τετελεσμένα, τα οποία μπορεί με το
χρόνο να δυσκολεύουν και τη λύση του
Κυπριακού. Γι’ αυτό η λύση επιβάλλεται
να γίνει όσο μπορεί πιο γρήγορα.
Στο σπίτι μου στην Έγκωμη μένουν
Τουρκοκύπριοι. Τους συναντήσαμε,
ήπιαμε και καφέ με μια ηλικιωμένη
Τουρκοκύπρια που μένει εκεί. Όλα
αυτά τα αισθήματά τους αποδεικνύουν
ότι δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει.
Για τους έποικους εκεί, του Τούρκους,
υπάρχει μια αντίδραση. Βέβαια με την
πάροδο του χρόνου, μια μερίδα εποίκων
παντρεύονται με Τουρκοκύπριες και
σ’ ένα μικρό βαθμό θα έλεγα, υπάρχει
μια μικρή αφομοίωση εποίκων από
τους Τουρκοκύπριους. Αλλά η τάση που
επικρατεί είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι
δεν συμφωνούν με την παρουσία των
εποίκων στις πόλεις και τα χωριά της
κατεχόμενης Κύπρου. Η γεννητικότητα
ανάμεσα στου Τουρκοκύπριους δεν
διαφέρει από αυτή των Ελληνοκύπριων.
Στους έποικους, ναι, υπάρχει αυτή
η τάση για περισσότερα παιδιά και
είναι αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει
εάν δεν βρεθεί η λύση – να υπάρχει το
ρίσκο μιας δημογραφικής αλλαγής του
νησιού. Τους έποικους οι οποίοι έχουν
παντρευτεί και κάνανε οικογένειες με
Τουρκοκύπριες πρέπει να τους δεχτούμε
– και σ’ όλα τα σχέδια για τη λύση του
Κυπριακού, ακόμα και σ’ αυτά του
Τάσου Παπαδόπουλου (τέως Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας), δεχόμαστε
γύρω στους χίλιους έποικους να μείνουν
με τις οικογένειές τους στο νησί. Αλλά
οι υπόλοιποι πρέπει να αποχωρήσουν
για να μην υπάρχει αλλοίωση του
χαρακτήρα πληθυσμού της Κύπρου.
Οι Τουρκοκύπριοι σήμερα λεν ότι
αποτελούν μειοψηφία. Άρα, μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες έποικοι υπάρχουν
στην Κύπρο. Σήμερα οι Τουρκοκύπριοι
έχουν τα διαβατήρια της λεγόμενης
Τουρκικής
Δημοκρατίας
Βορείου
Κύπρου, το λεγόμενο Ψευδοκράτος, το
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οποίο δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο
εκτός από την Τουρκία, είναι παράνομο
κράτος.
Μια
σημαντική
μερίδα
Τουρκοκύπριων έχουν και διαβατήρια
και
ταυτότητες
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας. Πριν την οικονομική κρίση
στην Κύπρο, αρκετοί Τουρκοκύπριοι
εργάζονταν στις οικοδομές στις περιοχές
που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στις τελευταίες ευρωεκλογές αρκετοί
Τουρκοκύπριοι είχαν το δικαίωμα να
ψηφίσουν. Κάποιοι ψήφισαν, αλλά όχι
τόσοι όσο αναμένονταν εάν και είχαν
στηθεί και ειδικά εκλογικά κέντρα όπου
ψήφιζαν οι Τουρκοκύπριοι προερχόμενοι
από τις κατεχόμενες περιοχές. Θέλω
να επαναλάβω ότι η επανένωση του
νησιού πρέπει να γίνει μέσω της
επαναπροσέγγισης και της συμφιλίωσης
των δύο κοινοτήτων. Πρέπει να
αφήσουμε μακριά τα εγκλήματα και
τα λάθη που έγιναν και από τις δύο
πλευρές, και από τις κατοχικές δυνάμεις,
αλλά και από την ΕΟΚΑ Β’. Πρέπει να
ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα για
τις δύο κοινότητες και να κάνουμε την
Κύπρο σαν έθνος, μία Κύπρος ελεύθερη,
ανεξάρτητη, μακριά από διάφορους
συσχετισμούς, όπως γίνεται σήμερα
λόγος από την σημερινή κυβέρνηση
για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κτλ. Μακριά από
αυτούς που συνέβαλαν οριστικά στην
τραγωδία της Κύπρου, για να χτίσουμε
την νέα Κύπρο την επανενωμένη.
Κ: Και ποιες είναι οι εκδηλώσεις σας για
την επαναπροσέγγιση;
Α: Για παράδειγμα, η ΕΔΟΝ, η νεολαία
της Αριστεράς, οργανώνει κάθε χρόνο
«Το δεκαήμερο της επαναπροσέγγισης»
των Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων.
Ξεκινά τον Απρίλη. Επίσης, το
μνημόσυνο για τους δύο ήρωες, τον
Καβάζογλου, ο οποίος ήταν μέλος της ΚΕ
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του ΑΚΕΛ, και ο οποίος δολοφονήθηκε
μαζί με τον Κώστα Μισιαούδη,
επίσης στέλεχος του ΑΚΕΛ από τους
τουρκοκύπριους εξτρεμιστές. Αυτή η
εκδήλωση παίρνει μαζικό χαρακτήρα
για την επαναπροσέγγιση. Υπάρχουν και
επίσημες επαφές μεταξύ των κομμάτων,
του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα (των
Τουρκοκύπριων) και του ΑΚΕΛ, και
άλλων κομμάτων, που στοχεύουν στην
επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων.
Και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (του
πρώην Προέδρου της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, του Ταλάτ) έχει την νεολαία
του. Υπάρχει κι ένα μικρότερο κόμμα
«Ενωμένη Κύπρος» που επίσης έχει την
νεολαία του και που παίζει ένα ρόλο στις
κινητοποίηση για την επαναπροσέγγιση.
Πρέπει να πούμε και για τα ταξικά
συνδικάτα από τις δυο πλευρές που
κι αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
όπως είναι η ΠΕΟ και η Ντεβίζ, τα οποία
πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις
που στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση.
Έχουμε
κοινές
Πρωτομαγιάτικες
γιορτές. Η ΕΔΟΝ οργανώνει κάθε Μάρτη
χιονοδρομίες στο Τρόοδος στις οποίες
συμμετέχουν και τουρκοκυπριακές
οργανώσεις.
Πιστεύω ότι η πολιτική της
επαναπροσέγγισης
είναι
ορθότατη
πολιτική
και
γι’ αυτό κερδίζει έδαφος.
Θυμάμαι όταν η ΕΔΟΝ και η
Αριστερά έριξε το σύνθημα
ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι
οι εχθροί μας, είναι αδέρφια
μας, κάποιοι εξτρεμιστές
εθνικιστικές στην κυπριακή
κοινωνία μας χλεύαζαν.
Σήμερα αυτό το σύνθημα έχει
κερδίσει έδαφος. Βέβαια όσο περνούν
τα χρόνια χωρίς να υπάρξει λύση στο
Κυπριακό, αυτό δεν θα βοηθήσει στην
παραπέρα πορεία. Αυτό που πρέπει να

τονίσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει
λύση στο Κυπριακό, μια λύση που να
βοηθά την Κύπρο να ξεπεράσει τα
προβλήματα της και όχι μια λύση που
να παγιώνει τη διχοτόμηση, δηλαδή να
οδηγηθούμε σε μια δίκαιη βιώσιμη λύση
του Κυπριακού, με βάση τις αποφάσεις
του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών
και βεβαίως έτσι όπως προτείνουν
τα κόμματά μας, με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια, μια προσωπικότητα,
χωρίς εγγυητές και προστάτες, χωρίς
ξένες βάσεις και στρατεύματα, με τον
λαό κυρίαρχο να ζει ειρηνικά, τόσο
η ελληνοκυπριακή κοινότητα, όσο
και η τουρκοκυπριακή κοινότητα».
(στη φωτογραφία στους χώρους της
«Αναγέννησης», με στελέχη του ΑΚΕΛ)
Κ: Ανδρέα, διάβασα το βιβλίο με τις
αναμνήσεις σου, πες μας κάτι και για
τον εαυτό σου…
Α: Όταν ήμουν 12 χρονών, στα χρόνια
του αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-1959, ήμουν
μέλος της ΑΝΕ (Νεολαία της ΕΟΚΑ). Ο
Τάσος Παπαδόπουλος μου έδωσε και
μένα ένα τιμητικό για τη συμμετοχή μου
στην ΑΝΕ. Ο πατέρας μου ήταν μέλος

της ΕΟΚΑ. Όμως όταν άρχισα να μπαίνω
στην εφηβεία, άρχισα να διακρίνω το
σωστό. Από νωρίς εντάχτηκα στο λαϊκό
κίνημα, στα 18 μου ήμουν Γραμματέας
της Επαρχιακής Οργάνωσης της ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου. Τότε η ΕΔΟΝ είχε μαζικές
οργανώσεις στις ενορίες και στα χωριά.
Αργότερα, μέσα από τη δράση μου στις
τοπικές κομματικές οργανώσεις, έγινα
πρώτα μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ και από το 2000 μέχρι το
2010, για δέκα χρόνια, ήμουν μέλος
της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Είμαι περήφανος γι’
αυτό το Κόμμα, ένα κόμμα που είναι
αφοσιωμένο στο καλό του εργαζόμενου
κυπριακού λαού.
Στο συνδικαλιστικό κίνημα ήμουν
χρεωμένος στις τοπικές επιτροπές
και σε κάποια φάση μου ζήτησε η
ΠΕΟ να υπηρετήσω στον έμμισθο
μηχανισμό της και από το 1990 μέχρι
το 2009 υπηρετούσα στον έμμισθο
μηχανισμό της συντεχνίας. Μετά το

2010 αφυπηρέτησα και αποφάσισα
ότι θα πρέπει να δώσω τη θέση μου σε
νέους (τότε ήμουν 65 χρονών) να μπουν
στην ΚΕ του ΑΚΕΛ και σ’ άλλα πόστα
του κόμματός μας. Εξακολουθώ να
είμαι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ. Είναι η σειρά τη σκυτάλη να
πάρουν οι νέοι. Εδώ και 30 χρόνια, από
το 1983 είμαι Γραμματέας της Τοπικής
Κομματικής Οργάνωσης εδώ, και έχω
πει ότι είναι η ώρα ο Λέφας να δώσει την

ευκαιρία στις νεότερες γενιές.
Κ: Ευχαριστώ τον Ανδρέα Λέφα για την
‘ξενάγηση’ σε διάφορες εκδηλώσεις και
την υπέροχη ξενάγηση στο συνοικισμό
των
προσφύγων
της
Λεμεσού
μοιράζοντας μαζί του την εφημερίδα
του ΑΚΕΛ «Χαραυγή», το οποίο μου
έδωσε την ευκαιρία να συναντήσω
καλούς και φιλόξενους ανθρώπους.
Επίσης τον ευχαριστώ για την επίσημη

πρόσκληση ως Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας να παραβρεθώ
στην εκδήλωση, στην οποία μίλησε
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού
για την επέτειο των 54 χρονών από
την ανεξαρτησία της Κύπρου (19602014)και μετά την εκδήλωση είχα την
ευκαιρία να συναντήσω βουλευτές του
ΑΚΕΛ όπως και απόφοιτους από την
Τσεχοσλοβακία και Τσεχία, Βουλγαρία,
Ουκρανία, Ρωσία, κ.ά.

«Η αλήθεια για τα γεγονότα στην Ουκρανία»
Έκθεση φωτογραφίας, φώτο ντοκουµέντα, από τα δεινά που περνάει
σήµερα ο ουκρανικός λαός υπό τον τίτλο «Η αλήθεια για τα γεγονότα στην
Ουκρανία»

Η

συγκινητική αυτή έκθεση με ομιλητές από την Ουκρανία, οργανώθηκε από ομάδα αποφοίτων Σοβιετικών και Ρωσικών
Πανεπιστημίων. Το περιοδικό μας θα αφήσει τον Ευγένιο Γιεφτουσένκο να εκφράσει καλύτερα την ατμόσφαιρα και τις σκέψεις
που κάναμε μπροστά στην απελπισία ενός υπερήφανου λαού που τα διάφορα συμφέροντα προσπαθούν να τον γονατίσουν. Ο
διάσημος Ρώσος ποιητής Γεβγκένη Γεφτουσένκο έστειλε αυτό το ποίημα στους φίλους του Έλλη και Πανίκο Παιονίδη οι οποίοι
το διαβίβασαν στη «Νέα Εποχή». Για όσους θυμούνται, ο Γεφτουσένκο ήταν ο πρώτος ξένος ποιητής που είχε έρθει στην Κύπρο
μετά την εισβολή, τον Ιούνιο του 1977, και εμπνεύστηκε το περίφημο ποίημα του «Περιστερώνα» στο οποίο αφηγείται με το
μοναδικό του ταλέντο τα πάθη της Κύπρου την φοβερή εκείνη εποχή.
Αυτή τη στιγμή ο ποιητής, ο τελευταίος από τα τρομερά παιδιά της δεκαετίας του ‘60 της τότε Σοβιετικής Ένωσης, μοιράζει τον
χρόνο του μεταξύ του Πανεπιστημίου της Τούλσα, στην Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και της Μόσχας.

ΣΧΕΔΟΝ ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ
Ήταν σχεδόν σαν όνειρο, αλλά σφραγίστηκε
για πάντα.
Το δείξαν στην τηλεόραση.
Μια φάλαγγα στρατιωτών στις στέπες
προχωρούσε
άοπλη, δίνοντας την εικόνα κάποιας
σύγκρουσης.
Ποια αισθήματα ώθησαν τους φαντάρους
σε τέτοιο κίνδυνο αντιμέτωπους;
Τα λάβαρα στα χέρια τους μια σπιθαμή απ’ το
χώμα
μοιράζονταν ιστορίες μυστικές, από καιρό πια
ξεχασμένες.
Στις επικλήσεις των πουλιών από ψηλά
κι οι δυο, κι αυτοί που προχωρούσαν κι όσοι
φύλαγαν
κοίταξαν ο ένας του αλλουνού τα οικεία μάτια
για πρώτη, λες, φορά.
Και τα παιδιά χαμήλωσαν τα όπλα τους σιγά
σιγά
χωρίς να περιμένουνε τους διπλωμάτες
δίνοντας ένα μάθημα αγωγής

τα χέρια τους υπάκουσαν σε κάτι
πιο πάνω απ’ τις διαταγές. Σταμάτησαν
τα δάχτυλα λίγο προτού πατήσουν την
σκανδάλη.
Ω, Ιστορία, σταμάτα μια στιγμή!
Θεέ, σ’ ευχαριστώ που άκουσες τη φωνή
των μαχητών της Σεβαστούπολης
κι ο Λέων Τολστόι ανάμεσά τους:
Παύσατε πυρ! [Αλλήλους μην πυροβολείτε!]
Πιο ακριβή η ζωή ενός παιδιού από την
πολιτική
πότε θα μάθουμε να ζούμε
Χωρίς να πουλούμε όπλα, χωρίς να πουλούμε
θάνατο, χωρίς να ξεπουλιόμαστε;
Θα ακούσουμε ποτέ μέσα απ’ τα δάκρυά μας
το ειρηνικό τραγούδι της σιωπής
απ’ όλους τους πολέμους που δεν άρχισαν
κι απ’ όλα τα όπλα που δεν πυροβόλησαν;
(Mάρτιος 2014, Ευγένιος Γεφτουσένκο,
απόδοση στα ελληνικά από την Έλλη
Παιονίδου)

Συνέντευξή µε τον Αλέξη Αλέκου, συγγραφέα του βιβλίου «1948: ο
ελληνικός εµφύλιος και η Κύπρος» (Power Publishing Ltd. 2012) και
παρουσίαση του βιβλίου στη Λεµεσό

Ο

Αλέξης Αλέκου γεννήθηκε το 1979 στη Λάρνακα Κύπρο. Είναι αριστούχος διδάκτωρ Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών.
Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το London School of Economics (με υποτροφία
για έξι μήνες). Η διδακτορική του διατριβή «Οι πολιτικές εξελίξεις της Κύπρου 1945-1955 και η επιρροή του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου», είναι η βάση του βιβλίου του: «1948: Ο Ελληνικός Εμφύλιος και η Κύπρος», ένα βιβλίο που για
πρώτη φορά παρουσιάζει επιστημονικά την επιρροή του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα γεγονότα της Κύπρου αυτής
της περιόδου.
Ο ίδιος ο συγγραφέας μας μίλησε για την πολύχρονη έρευνα του η οποία βασίζεται στη μελέτη εγγράφων και αρχειακών
πηγών του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας (Foreign Office), αδημοσίευτων αρχειακών πηγών του
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Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών (ΔΙΑΥΕ), Αθήνα, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής
Ιστορίας (ΑΣΚΙ), Αθήνα, και συγκεκριμένα του Αρχείου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), κιβώτιο 371, όπως και
η μελέτη διάφορων εφημερίδων της εποχής.
Κ: Αλέξη, η εργασία σου είναι πολύτιμη
και μοναδική. Κανείς μέχρι σήμερα δεν
έχει ερευνήσει αυτό το τόσο ευαίσθητο
θέμα και με τόσο νηφάλια, χωρίς
προκαταλήψεις και διαστρεβλώσεις.
Εσύ, ένας νέος άνθρωπος πώς
προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον σου για
τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα και
μάλιστα τη σχέση του με την Κύπρο;
Α: Είναι πολύ συγκινητικό να μελετά
κανείς την ιστορία της Εθνικής
Αντίστασης, της τριπλής κατοχής, και
του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στην
αστική ιστοριογραφία η δεκαετία του
’40 ονομάστηκε ΕΠΟΣ. Στα 20 μου
(1999) πήγα στην Ελλάδα, μπήκα στις
οργανώσεις του ΑΚΕΛ στην Ελλάδα και
πολύ σύντομα άρχισα να συνδέομαι με
στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας (ΚΚΕ). Έτσι επιδίωκα να μάθω
την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό να αναλογιστεί κανείς ότι
το ΚΚΕ έδωσε τα παιδιά του για την
ελευθερία αυτής της χώρας, της Ελλάδας.
Αυτό το Κόμμα έχει μια ηρωική ιστορία
και πρέπει να το τιμούν παγκοσμίως
κατά τη γνώμη μου. Αφού λοιπόν με
εντυπωσίασε αυτό, σκέφτηκα, καλά
εγώ είμαι Κύπριος, πρέπει να γράψω
κάτι για τον τόπου μου, έλα όμως που η
ιστορία του ΚΚΕ με συγκίνησε τόσο πολύ
που προσπάθησα να βρω εάν υπάρχει
κάποια σχέση μεταξύ της Εθνικής
Αντίστασης και κυρίως του εμφυλίου
πολέμου και της Κύπρου. Σχετίζονται
όλα αυτά; Ψάχνοντας διαπίστωσα ότι
σχετίζονται και μάλιστα πολύ, μόνο
που δεν υπάρχει καμιά βιβλιογραφία.
Βασική προϋπόθεση κάθε διατριβής
είναι να είναι καινοτόμο το θέμα. Σαφώς
η ιστορική έρευνα δεν σταματάει ποτέ,
ένα βιβλίο είναι μια παρένθεση, είναι
τα ευρήματα μιας περιόδου. Αυτό το
βιβλίο είναι τα ευρήματα της περιόδου
που ερεύνησα, δηλαδή από το 2005
μέχρι το 2014, και συνεχίζω. Σε κάποια
στιγμή θα το ήθελα πολύ να βρω τη
δύναμη και το χρόνο να το ξαναγράψω.
Έχει πράγματα τα οποία θα ήθελα να
αλλάξω, όχι τόσο για πολιτικούς λόγους
όσο διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία
πρέπει να εμπλουτιστούν. Επίσης, θέλω
να αλλάξω τη βαρύτητα που έδωσα σε
κάποια γεγονότα και να τη δώσω σε
κάποια άλλα.
Κ: Η βιβλιογραφία σου στο τέλος του
βιβλίου είναι πάρα πολύ πλούσια και
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το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται
από αρχειακές πηγές και έγγραφα,
όπως και εφημερίδες της περιόδου
που εξετάζεις. Πες μας για το ρόλο που
παίζουν τα αρχεία…
Α: Θα δεις ότι στη δική μου βιβλιογραφία
αναφέρουμε στον καθηγητή Γιώργο
Μαργαρίτη, ο οποίος είναι κατεξοχήν
μελετητής εκείνης της περιόδου. Όταν
είχα την τύχη να τον συναντήσω εδώ
στην Κύπρο και να συζητήσω μαζί του,
μου έκανε εντύπωση η ευρυμάθεια του,
είναι τρομερός, γνωρίζει λεπτομέρειες
όπως π.χ., φαντάσου, για τη
στρατιωτική οικονομία της Ταϊβάν. Πολύ
εντυπωσιακός ο καθηγητής Μαργαρίτης.
Έχω και αναφορές στο Νίκου Ζαχαριάδη
και περισσότερο για τη συμβουλή του
ΚΚΕ στο ΑΚΕΛ, το 1952 όπου λέει ο
Ζαχαριάδης «βοηθήσαμε το ΑΚΕΛ να
βρει το σωστό δρόμο» σχετικά με το
Κυπριακό που το ΑΚΕΛ είχε πάρει λάθος
θέση.
Όσο για το βιβλίο του Γιώργου Βασιλείου,
όπου έχει το ημερολόγιο του πατέρα του,
Βάσου Βασιλείου, ο οποίος ήταν γιατρός
στο βουνό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι
όταν μιλάμε για αρχεία, δεν σημαίνει
αυτό ότι αυτά περιλαμβάνουν την
αλήθεια. Τίποτα περισσότερο και τίποτα
το λιγότερο. Δηλαδή εάν πάρουμε το
ημερολόγιο κάποιου, αυτά που γράφει
το ημερολόγιο είναι η άποψη αυτού
που το γράφει και τη στιγμή που τα
έγραψε. Αυτό το είπα και το λέω σε
πολλές συνεντεύξεις που δίνω στα
ΜΜΕ, προπαντός όταν με ρωτάνε, μα
ο Μακαρίτης Δρουσιώτης είπε για το
Κυπριακό ότι φταίει η Σοβιετική Ένωση
και βασίζεται στα αρχεία. Ναι, βασίζεται
σε έγγραφο κάποιου κυβερνητικού

υπάλληλου της Αμερικής, που έγραψε
ένα σημείωμα το 1974, είτε το 1963,
το 1967, προς τον προϊστάμενο του.
Δεν είναι όμως η αλήθεια. Εγώ κάθε
έξι βδομάδες είμαι στα αρχεία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης
Βρετανίας και βγάζω υλικό, 1.200
φωτογραφίες εγγράφων την ημέρα.
Αυτά τα έγγραφα δεν σου προσφέρουν
την αλήθεια, σου προσφέρουν, όμως,
μία πηγή με την οποία μπορείς να
διασταυρώνεις με κάτι που το έχεις δει
αλλού, και να το τριπλοδιασταυρώνεις
για να κάνεις τη δική σου ανάλυση,
ερμηνεία. Τα αρχεία δεν είναι κατ’
ανάγκη η πραγματικότητα, πόσο
μάλλον όταν εμπλέκεται το προσωπικό.
Στην περίπτωση του Γ. Βασιλείου
παραδείγματος χάρη, ενδεχομένως να
εμπλέκεται το προσωπικό, η προσωπική
πικρία.
Όσο για τον Φιφή Ιωάννου, για την
αντιπροσωπία που το ΑΚΕΛ έστειλε στο
βουνό, στο Νίκο Ζαχαριάδη, για άποψη,
(πήγε μαζί με τον Ανδρέα Ζιαρτίδη στο
βουνό τον Οκτώβρη του 1948, και για
αυτή τη συνάντηση αναφέρεται στο
βιβλίο του «Έτσι άρχισε το Κυπριακό»),
εδώ πρέπει να κάνω μία διευκρίνιση –
αρκεί μόνο να δούμε τις ημερομηνίες
για να διαπιστώσουμε ότι κάτι τέτοιο
δεν ισχύει. Δηλαδή το ΑΚΕΛ έφυγε από
τη Διασκεπτική (συνομιλίες με τους
Άγγλους για την πορεία του εθνικού
θέματος τον Αύγουστο 1948 και μετά
πήγε στο βουνό να κουβεντιάσει με
τον Ζαχαριάδη, τον Οκτώβρη 1948). Το
ΑΚΕΛ είχε φύγει από τη Διασκεπτική,
είχε απορρίψει τη συζήτησε με τους
Εγγλέζους και μετά πήγε στο βουνό. Εκεί
ο Ζαχαριάδης δεν τους λέει φύγετε από
τη Διασκεπτική διότι οι διάφοροι ‘φίλοι’
του ΚΚΕ εδώ στην Κύπρο και αλλού, που
αρέσκονται να βλέπουν τον μπαμπούλα
πίσω από τα δεινά της Κύπρου, λεν
για την κακή συμβουλή του ΚΚΕ κι όλα
αυτά. Το χρησιμοποίησαν λέγοντας
ότι ο Ζαχαριάδης φταίει για την πρώτη
χαμένη ευκαιρία για τη λύση του
Κυπριακού, δηλαδή ότι η Διασκεπτική
ναυάγησε, κλπ, πέρα από το γεγονός ότι
αυτή δεν ήταν καν μια ευκαιρία. Κι έτσι
οι ίδιες οι ημερομηνίες δείχνουν ότι το
ΑΚΕΛ έκανε συνειδητή επιλογή να φύγει
από τη Διασκεπτική και πήγε στο βουνό
να κουβεντιάσει για θέματα γενικότερα.
Δεν είναι αληθινά τα συμπεράσματα
που έμειναν στην ιστορία που θέλει να
μας πείσει ότι ο Ζαχαριάδης επέβαλε τη
θέση που πήρε το ΑΚΕΛ. Και εδώ πρέπει

να τονίσω ότι από τις μαρτυρίες του
Ζιαρτίδη και του Ιωάννου, δε φαίνεται
ούτε καν να ρώτησαν για τη Διασκεπτική
όταν συναντήθηκαν με τον Ζαχαριάδη
στο βουνό το 1948. Επίσης, η εκτίμηση
ότι ο Ζαχαριάδης τους είπε ότι σε δύο
μήνες ο ΔΣΕ θα είναι στην Αθήνα δεν
είναι αλήθεια. Και κάτι άλλο, τα έγγραφα
τα οποία έψαξα δεν επιβεβαιώνουν
ότι ο Ζαχαριάδης τους είπε Ένωση και
μόνο Ένωση. Αυτό που επιβεβαιώνεται
είναι ότι ο Ζαχαριάδης τους είπε εάν
δεν συμφωνάτε μαζί μας, με το ΚΚΕ,
ρωτήστε την Κομιντέρν, αφού εμείς
το εθνικό κόμμα έχουμε διαφορετική
θέση από το μητροπολιτικό, το Αγγλικό
Κομμουνιστικό Κόμμα. Όπως ξέρουμε
πήγαν να ζητήσουν άποψη, η οποία δεν
έρχεται ποτέ.
Όσο αφορά τις αρχειακές πηγές, αυτών
των Ελλήνων Προξένων στην Κύπρο, τα
αρχεία των Άγγλων και του ΚΚΕ, πρέπει
να πω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι
η αλληλογραφία του ΑΚΕΛ με το ΚΚΕ, η
οποία βρίσκεται στο λεγόμενο κλεμμένο
αρχείο το 1968, που στεγάστηκε
στα γραφεία του Συνασπισμού στην
Κουμουνδούρου, τα οποία πρέπει να το
τονίσουμε είναι ιδιοκτησία του ΑΚΕΛ και
του ΚΚΕ, που ούτε το ΑΚΕΛ μα ούτε και
το ΚΚΕ τα έχουν.
Κ: Το βιβλίο άργησε να βγει, δηλαδή
περάσανε αρκετά χρόνια μετά που
τελείωσες τη διδακτορική σου εργασία.
Γιατί;
Α: Ναι, άργησε να βγει διότι πέρα από
την ψυχοφθόρα και μοναχική εργασία,
πρέπει να διασταυρώνεις, να δεις
τι ισχύει, κλπ. Παραδείγματος χάρη,
είχα εγώ ένα ερώτημα που ακόμα δεν
είμαι σε θέση να απαντήσω. Υπάρχει η
εντύπωση ότι η 3η Διεθνή έδωσε εντολή
το ΚΚΕ να επηρεάζει, να καθοδηγεί το
ΑΚΕΛ, είτε καλύτερα, το ΑΚΕΛ να είναι
υπό την ευθύνη του ΚΚΕ. Σ’ ένα άρθρο

μου επιστημονικό σε πανεπιστήμιο
στην Αγγλία, άφησα αυτή την άποψη να
εννοηθεί διότι αυτή η άποψη επικρατεί
μέχρι σήμερα. Και ο επιμελητής μου
απάντησε ότι δεν ισχύει καθόλου, αυτό
που ισχύει είναι ότι οι τάσεις μέσα
στο ΑΚΕΛ χρησιμοποιούσαν το ΚΚΕ για
νομιμοποίηση, μιλάμε για την περίοδο
του 1945-1955. Αλλά δεν ισχύει ούτε
αυτό, είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Το
δίνω αυτό σαν παράδειγμα για να σας
πω ότι η διαδικασία δεν είναι απλή –
απλά βρίσκεις έγγραφα, όλα τα γεγονότα
των εφημερίδων, τα καταγράφεις με τη
σειρά που έγιναν κλπ. Ανά πάσα στιγμή
μπορεί να βρεθεί άλλο στοιχείο, το
οποίο να είναι σημαντικό. Βέβαια, αυτό
ισχύει για οποιαδήποτε περίοδο στην
ιστορία και πόσο μάλλον την πρόσφατη.
Γι’ αυτό όταν κλιθώ να μιλήσω για το
βιβλίο, πάντα λέω ότι είναι μια πρώτη
απόπειρα καταγραφής τούτης της
περιόδου. Ευελπιστώ ότι σε κάποια
στιγμή θα κάνω μια δεύτερη έκδοση
που θα διορθώσω κάποια πράγματα.
Τώρα που βρήκα καινούργια στοιχεία,
συνεχίζεται η έρευνα μου, θα μπορέσω
να τα προσθέσω κι αυτά.
Κ: Και πώς επηρέασε τα γεγονότα
στην Κύπρο ο εμφύλιος στην Ελλάδα;
(στη φωτογραφία από αριστερά οι
Γιώργος Μπάρας, στέλεχος του ΑΚΕΛ,
Ανδρέας Λέφας, στέλεχος του ΑΚΕΛ,
Αλέξης Αλέκου, ο συγγραφέας, Πανίκος
Παιονίδης και η Έλλη Παιονίδου,
συγγραφείς)
Α: Η κύρια υπόθεση είναι το πώς οι
σχέσεις του ΑΚΕΛ από την μία πλευρά
και της αστικής τάξης από την άλλη,
ήταν συγκρουσιακές. Ο εμφύλιος στην
Ελλάδα όμως έτυχε να χρησιμοποιηθεί
στην Κύπρο ως ένα άλμα πριν να

φτάσουμε στον κυπριακό εμφύλιο.
Ένας από τους λόγους που δεν είχαμε
εμφύλιο στην Κύπρο ήταν ότι οι
Εγγλέζοι, η παντοδυναμία των Εγγλέζων
ήταν τέτοια που δεν θα επέτρεπε
εμφύλια σύρραξη στην Κύπρο εκτός
και εάν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα
τους. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο
δημιουργήθηκαν αριστερές και δεξιές
ομάδες. Σε όλα τα αθλητικά σωματεία.
Εισάγεται η εθνικόφρονη φρασεολογία
(κομμουνοσυμμορίτες, εθνικόφρονες,
εθνικά
λεπρούς,
εθνοκτόνους,
σφυροδρεπανιστές, Σλαύοι προδότες,
κόκκινοι
τρομοκράτες,
κλπ).
Ο
Μητροπολίτης της Πάφου, π.χ. δεν
αγίασε την ποδοσφαιρική ομάδα διότι
είχε αριστερούς παίχτες. Μέχρι πριν
έξι, εφτά χρόνια σ’ ένα γήπεδο υπήρχε
μια πινακίδα της δεκαετίας του ‘40
που έλεγε ‘απαγορεύετε η είσοδος των
κομμουνοσυμμοριτών». Η λέξη τούτη
δεν υπήρχε λόγος να χρησιμοποιείται
στην Κύπρο, αρά ήταν εισαγόμενη από
τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Ο κυριότερος
τρόπος επιρροής ήταν ιδεολογικός.
Δηλαδή ο κυβερνητικός στρατός δεξιά,
ο ΔΣΕ αριστερά. Ο ΔΣΕ επηρεάζει την
Αριστερά στην Κύπρο, όχι μόνο με τη
φρασεολογία, αλλά και ιδεολογικά. Και
η Δεξιά μέσω της ελληνικής κυβέρνησης
επηρεάζει την κυπριακή δεξιά. Η
εισαγωγή της εθνικοφροσύνης ως
έννοια εάν δεν ήταν ο εμφύλιος θα ήταν
κάτι άλλο, πάλι με ελληνικές σημαίες,
πάλι με το Γρίβα. Όλα αυτά έχουν
ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις.
Κάτι άλλο στο οποίο δεν έχω βρει την
απάντηση και το ψάχνω, ψάχνω να βρω
έστω κι ένα αποδειχτικό στοιχείο είτε
έγγραφο, είναι για την οργάνωση Χ στην
Κύπρο. Ο Γρίβας είναι ο ιδρυτής της «Χ»
στην Ελλάδα, αυτός ζει και δρα στην
Ελλάδα, όντος Κύπριος στην καταγωγή.
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Και όπως ήταν μεγαλομανής, φτιάχνει
τη «Χ παράρτημα Κύπρου» αφού δεν
πουλά πια στην Ελλάδα και την ονομάζει
«Χ 2». Πρόσφατα είδα μικρά τρικάκια
(φεϊγβολάν) του 1948 με το Χ και την
κορώνα. Το 1950 οι Χίτες εξαφανίζονται,
δηλαδή από τα μέσα του ’50 μέχρι το
τέλος δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες,
στα βιβλία τίποτα για την οργάνωση
Χ στην Κύπρο. Ξέρουμε ότι δεν τους
καθάρισε κανένας. Οι Χίτες συνεχίζουν
να υπάρχουν, απλά η οργάνωση τους δεν
υπάρχει, είτε δεν αναφέρεται πουθενά.
Τα ονόματά τους τα ξέρουμε, όπως και
τον αρχηγό τους, τον γιατρό Ευριπίδη

Γ. Μπάρας και A. Λέφας

Ζεμενίδη. Δεν έχει καμία δράση η Χ και
η εξήγηση είναι προφανώς, τα άτομα
που ήταν στη Χ να μπήκαν στην ΕΟΚΑ.
Ο Γρίβας ο ίδιος παραδέχεται ότι ο
πρώτος οπλισμός της ΕΟΚΑ είναι από
τις αποθήκες του οπλισμού της Χ. Αυτό
που απομένει να δούμε είναι εκείνη την
περίοδο όντος δεν έγινε τίποτε; Αυτό
είναι ένα σημαντικό ερωτηματικό διότι
ενισχύει την ήδη ιδεολογική κατεύθυνση
του αγώνα του 1955-59. Στην Αθήνα
όμως ξέρουμε ότι ιδρύεται η οργάνωση
ΚΑΡΗ – Κύπριοι Αγωνισταί Ριψοκίνδυναι
Ήρωες…

Κ: Σ’ ευχαριστώ, Αλέξη που έκανες τόσο
δρόμο να έρθεις από τη Λευκωσία. Για
μας ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες
συζητήσεις γιαfένα θέμα που ελπίζουμε
να έβαλε τέρμα στο «κουτσομπολιό»
μερικών γεγονότων από την αστική
ιστοριογραφία όπως είναι το θέμα για
την αντιπροσωπία του ΑΚΕΛ στο βουνό,
για το τι είπε και τη δεν είπε ο τότε ΓΓ
του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, για την
δράση της οργάνωσης Χ στην Κύπρο.
Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις την
έρευνα σου με μεγάλες επιτυχίες και
περιμένουμε το δεύτερο σου βιβλίο.

οι Χρ. Μαργαρίτης, Ρ. Τόκκας, Π. Παιονίδης και Ε. Παιονίδου

Απόσπασµα από το βιβλίο του Αλέξη Αλέκου «1948: ο ελληνικός εµφύλιος
και η Κύπρος», Power Publishing 2012, αναδηµοσιεύουµε µε την άδεια του
συγγραφέα:

Α

ναφορικά με το ζήτημα της
αποστολής έμψυχου υλικού, αρκετά
κατατοπιστική είναι επίσης η μαρτυρία
του Γιώργου Φωτίου, ο οποίος μαζί
με το Φ. Ιωάννου αντιπροσώπευσε
το ΑΚΕΛ στο 1ο Συνέδριο των
Κομμουνιστικών Κομμάτων της
βρετανικής κοινοπολιτείας που έγινε
στο Λονδίνο και στην επιστροφή είχε
συνάντηση με τον Πορφυρογένη,
στέλεχος του ΚΚΕ.
Ο Φωτίου αναφέρει:
Από το 1947, ύστερα από την επιστροφή
μας από το Λονδίνο, αφού είδαμε το
σ. Πορφυρογένη και μας απάντησε
στο ερώτημα μας, ποια στάση πρέπει
να κρατήσει ο κυπριακός λαός στον
ένοπλο αγώνα του ελληνικού λαού,
σχημάτισα την αντίληψη ότι η ενίσχυσή
μας σε έμψυχο υλικό ήτανε άμεσο
καθήκον για το κόμμα μας. Από τότε
και σε (κάθε) συνεδρία του ΠΓ και της
ΚΕ (του ΑΚΕΛ) εισηγούμουν να κάνουμε
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τη συμβολή μας μια νέα 16η Ιούνη του
1943 αντί ευχές και παχιά λόγια. Οι
χιλιάδες των απόστρατων μας και των
λαϊκών μαζών ήταν έτοιμες να δεχτούν
το σύνθημα, αρκούσε να βρούμε
πρακτικά τον τρόπο μεταφοράς τους
στο ΔΣΕ. Η αναβλητικότητα συνέχισε
για δυο ολόκληρα χρόνια με διάφορα
προσχήματα (αδιαφορία, ειρωνείες για
«θερμοκεφαλισμό» μου και παρόμοια).
Πολύ αργά και μετά
την επιστροφή της αντιπροσωπείας μας
που είδε το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (1949),
μπήκε ζήτημα αναχώρησης όσων είχανε
διαβατήρια. Η Προσωρινή κομματική
καθοδήγηση ενέκρινε και τη δική μου
κατάταξη στα τέλη Ιούνη του 1949. Στις
29 Ιούνη αναχωρούσα από την Κύπρο.
Ο Φωτίου επιρρίπτει την ευθύνη για
την αδράνεια στους Φ. Ιωάννου και
Πλ. Σέρβα, αφού, όπως ισχυρίζεται, ο
Νεόφυτος (Φιφής) Ιωάννου επέμενε στα
συλλογικά όργανα πως σε συνεννόηση

με τον Πορφυρογένη κατέληξαν πως
ήταν καλύτερα να περιοριζόταν η
συνεισφορά του ΑΚΕΛ σε άψυχο
υλικό. (ΑΣΚΙ, αρχείο ΚΚΕ, Γ. Φωτίου,
Βουδαπέστη, «Βιογραφική μου έκθεση»
1951).
Μια άλλη επιστολή, του Βάσου
Βασιλείου προς τον Παρτσαλίδη
για ενημέρωση της ΚΕ του ΚΚΕ
αποκαλύπτει ότι από το καλοκαίρι
του 1948 έγιναν συστηματικές
προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός
σώματος 350 περίπου εθελοντών,
στη συντριπτική πλειοψηφία μελών
του ΑΚΕΛ, απόστρατων του Β’
παγκοσμίου πολέμου, οι οποίοι, όπως
σημειώνεται στην επιστολή, δεν έχουν
οικογενειακές υποχρεώσεις στην Κύπρο.
Οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν
αφού το κόστος της μετάβασης από
τη μία, και η μη κατοχή ταξιδιωτικών
εγγράφων από την άλλη, έκαναν το
όλο εγχείρημα να μοιάζει ακατόρθωτο.

Εναλλακτική λύση θα μπορούσε να
αποτελέσει η μυστική μεταφορά των
εθελοντών με ρουμανικά ή πολωνικά
πλοία που περνούσαν από την Κύπρο,
ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να γίνει
χωρίς έγκριση από τις αντίστοιχες
κυβερνήσεις. Σε κάθε περίπτωση
όμως δίνονται λεπτομέρειες σχετικά
με τα σημεία προσέγγισης των
καραβιών στην περίπτωση θετικής
κατάληξης των προσπαθειών, καθώς
επίσης και τα στελέχη του ΑΚΕΛ που
θα αναλάμβαναν σε κάθε σημείο
την ευθύνη για την επιβίβαση των
ανταρτών στα καράβια. (ΑΣΚΙ, Επιστολή
Βάσου Βασιλείου προς Παρτσαλίδη,
χωρίς ημερομηνία. Επιπρόσθετα στην
επιστολή αναφέρεται και η προσπάθεια
των δύο κομμάτων να επικοινωνήσουν
μέσω ασυρμάτου, για διευκόλυνση
του συντονισμού των ενεργειών τους.)
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις
πιο πάνω λεπτομέρειες (αναφέρονται
μέχρι και οι συνθηματικές λέξεις που
θα χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση
που επιτευχθεί η προσέγγιση πλοίων),
καταδεικνύει ότι υπήρχε πραγματική
πρόθεση για αποστολή ανταρτών στον
ΔΣΕ και οι αιτίες αναβολής ήταν καθαρά
τεχνικές.
«Στις 22 Φεβρουαρίου 1949, το ΠΓ
της Κ.Ε. του ΚΚΕ σε ειδική συνεδρίασή
του ασχολήθηκε με το θέμα των
εφεδρειών. Στην απόφαση που
εκδόθηκε, αναφέρεται μεταξύ άλλων
και στην ενίσχυση του ΔΣΕ από
Κύπριους μαχητές, σε συνεννόηση
με τους Ιωάννου (Φιφή) και Ζιαρτίδη.
Η απόφαση θέτει τους στόχους για
το 1949 σχετικά με τη στρατολόγηση
εθελοντών, και αναφέρει:
«Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση το
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αποφασίζει:
1.
Μέσα στο 1949 να
στρατολογηθούν για τον ΔΣΕ από τις
πιο πάνω περιοχές 5000 Έλληνες με την
παρακάτω κατανομή:
α) Ναυτεργάτες 1500
β) Μέση Ανατολή 1500
γ) Κύπρος 500
δ) Αμερική 500 και
ε) Από τις άλλες περιοχές 1000
(…) η δουλειά θα γίνει από τους
παρακάτω:
1.
Στην Αμερική από τους
υπολοχαγούς Πολιτικούς Επιτρόπους
Κυριαζίδη και Καλούδη.
2.
Στην Αίγυπτο και Μέση
Ανατολή από το λοχαγό Πολιτικό
Επίτροπο σύντροφο Πάγκαλο.
3.
Στην Κύπρο από τους
συντρόφους Ιωάννου και Ζιαρτίδη»

(Ριζοσπάστης-Σύγχρονοι Εποχή.
Η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (1946-1949,. Αθήνα
2004, σσ. 418-419. Ο αριθμός αυτό
(των 500 εθελοντών) φυσικά δεν
τηρήθηκε, κυρίως για τους λόγους που
απέτυχε και η προγενέστερη απόπειρα
στην οποία αναφέρεται η πιο πάνω
επιστολή Βάσου Βασιλείου προς
Παρτσαλίδη.)
Οι επιλογές για την αποστολή
των εθελοντών ήταν δύο, είτε μ
ε «νόμιμο» τρόπο, δηλαδή μέσω
Γαλλίας, Λαϊκών Δημοκρατιών και
από εκεί στην Ελεύθερη Ελλάδα,
είτε με τον «παράνομο» τρόπο που
αναφέρεται πιο πάνω, με μεταφορά
δηλαδή των εθελοντών με ρουμανικά
ή πολωνικά πλοία. Οι δυσκολίες οι
οποίες αναφέρονται στην επιστολή
των Νεόφυτου (Φιφή) Ιωάννου και
Αντρέα Ζιαρτίδη προς την ηγεσία του
ΚΚΕ και για τις δυο επιλογές, ήταν για
την πρώτη το ζήτημα των ταξιδιωτικών
εγγράφων και του οικονομικού κόστους,
για τη δε δεύτερη η συχνότητα με την
οποία προσέγγιζαν την Κύπρο πλοία
από Λαϊκές Δημοκρατίες (ΑΣΚΙ, αρχείο
ΚΚΕ, κ. 371, Φ 20/21/13, Φ. Ιωάννου-Α.
Ζιαρτίδης, προς ΚΚΕ «Οι τεχνικές
δυσκολίες στο καθήκον για την ενίσχυση
του Δ.Σ.Ε., ό.π.)
Τελικά καμία από τις δύο επιλογές
δεν έγινε εφικτή και έτσι πέραν από
μερικούς γιατρούς και αρκετούς
Κύπριους φοιτητές που σπούδαζαν
τότε σε ευρωπαϊκές χώρες που
μετέβησαν στην Ελλάδα για να
συμπαρασταθούν στο Δ.Σ.Ε., το ΑΚΕΛ
επικεντρώθηκε στη διενέργεια εράνων
ενίσχυσης του Δημοκρατικού Στρατού.
(Για τους γιατρούς που αποτέλεσαν
την αποστολή του ΑΚΕΛ στο βουνό, βλ.
Εζεκίας Παπαϊωάννου, Ενθυμήσεις
από τη ζωή μου, Λευκωσία 1988, σ. 86,
και Συνέντευξη Θεορή Ζαμπά, περιοδικό
Καλημέρα της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας, Δεκέμβριος 2008, τ. 43.)
Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη του
κόμματος δήλωναν ότι «… το ΑΚΕΛ είναι
ΕΑΜ», καθώς επίσης και ότι
«…πολιτισμός της Ελλάδος είναι
σήμερον οι αντάρται της». Η Δεξιά,
βλέποντας τις εκδηλώσεις και τους
εράνους του ΑΚΕΛ υπέρ του ΔΣΕ,
δεν μπορούσε να μην αντιδράσει.
Η ΣΕΚ, (Κ: δεξιές συντεχνίες) από τα
μέσα του 1947 προειδοποιούσε με
ανακοίνωση της: Μακριά από τα σχέδια
των εθνοπροδοτών πουλημένων, των
οργάνων των εχθρών του Λάου μας
οι οποίοι εργάζονται με κάθε τρόπον
για να υποτάζουν την Ελλάδα στους
Σλαύους και στον κομμουνισμόν. Αύριον

την Κυριακή θα χυθούν στους δρόμους
για να κάνουν έρανο να μαζέψουν
χρήματα να στείλουν στην Ελλάδα,
στους πληρωμένους αντάρτες του
ΔΣΕ, στους προδότες εγκληματίες του
Έθνους, στους Βούλγαρους και στους
Αλβανούς οι οποίοι κατασφάζουν τους
αδελφούς μας Έλληνες. Μην δώσετε
δεκάρα στα κουτιά της προδοσίας.
Μην δώσετε δεκάρα για να κάμουν
όπλα οι Βούλγαροι να σφάξουν την
Ελλάδα. Μη δώσετε δεκάρα για να
αγοράσουν βόμβες οι Αλβανοί να
βομβαρδίσουν τον Παρθενώνα. Μην
τους κυττάξετε, μην τους πλησιάσετε,
μην τους χαιρετίσετε καν εφόσον σας
ζητούν χρήματα για τους ληστές και
τους δολοφόνους της Μητέρας μας
Ελλάδας. Δώστε τους ένα μάθημα
για να καταλάβουν ότι δεν είμαστε
πράσινο χαβιάρι, δεν είμαστε χάνοι για
τα άγκιστρα τους. Αλλά ξεχωρίζουμε
τους προδότες και τους φτύνουμε
κατάμουτρα. ΟΥΤΕ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ. ΖΗΤΩ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ.
(Παπαγεωργίου, ΑΚΕΛ το άλλο ΚΚΕ,
ό.π., σ. 123). Αργότερα η εφημερίδα
Εφημερίς θα παροτρύνει τους Κύπριους
να μείνουν μακριά από τους εράνους
του ΑΚΕΛ για τον «προδότη Μάρκο»,
απειλώντας τους πως αν ενισχύσουν
«τους ποδογλύφτες» του Στάλιν θα
σημαδευτούν και θα στιγματιστούν.
Το ΑΚΕΛ με άρθρα που πληθαίνουν
μέρα με τη μέρα στις εφημερίδες
της Αριστεράς, δηλώνει την αμέριστη
συμπαράσταση του προς τον ΔΣΕ
και την ηγεσία του.
(…) Η συμπαράσταση της Δεξιάς
στους Έλληνες εθνικόφρονες και τον
κυβερνητικό στρατό ήταν σημαντική,
αφού πέραν από τους Κύπριους
χίτες και την υποστήριξη προς τους
ομοϊδεάτες τους, εθνικόφρονα
σωματεία και οργανώσεις διεξήγαγαν
εράνους «προς ανακούφιση των
συμμοριοπλήκτων». Υπήρχε όμως
και έμψυχη υποστήριξη, αφού
Ελληνοκύπριοι εθνικόφρονες,
αξιωματικοί του ελληνικού στρατού,
πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων
ομοϊδεατών τους. Οι αξιωματικοί
Μενέλαος Παντελίδης, Λοΐζος
Χαραλάμπους, Σάββας Παπακυριάκου,
Χρίστος Χριστοδουλίδης, Γεώργιος
Αζίνας, είναι μερικοί από τους Κύπριους
εθνικόφρονες που μετείχαν ενεργά
στον εμφύλιο. (Περισσότερα για τους
Κύπριους εθνικόφρονες που μετείχαν
στον εμφύλιο βλ. Παπαγεωργίου ΑΚΕΛ
το άλλο ΑΚΕΛ, και Παπαδημήτρη,
Εγκυκλοπαίδεια).
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Η συµβολή των Κύπριων αγωνιστών στον Δηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας
(από το βιβλίο του Θεορή Ζαμπά «Ιστορική Διαδρομή ΚΚΚ-ΑΚΕΛ Αμμοχώστου 1920-1960, Λάρνακα 2009, σ. 226-236)
Καλημέρα: Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας εάν γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία για τους Κύπριους αγωνιστές στο ΔΣΕ,
να μας στείλουν τις αφηγήσεις, πληροφορίες, φωτογραφίες, κ.ά. για να τιμήσουμε τους Κύπριους μαχητές του ΔΣΕ που μέχρι
σήμερα είναι λίγοι που γνωρίζουν τη μεγάλη συμβολή τους στην Εθνική Αντίσταση και στον αγώνα του ΔΣΕ.

Τιμής ένεκεν…
…Ένα μέρος των Κυπρίων πήγε απ’
ευθείας στο βουνό μέσω Αγγλίας ή και
Τσεχοσλοβακίας, κάποιοι άλλοι πέρασαν
από τον Αγγλικό Στρατό στο αντάρτικο.
Οι πιο πολλοί που δεν τα κατάφεραν
να βγουν στα βουνά, παρέμειναν
σε διάφορες Λαϊκές Δημοκρατίες
και ιδιαίτερα στην Τσεχοσλοβακία.
Δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη στοιχεία
για όσους πολέμησαν στα βουνά της
Ελλάδας και θα αδικήσουμε αρκετούς,
επειδή δεν κατέστη δυνατό να κάμουμε
μια έστω μικρή περιγραφή για τη μεγάλη
τους θυσία να πάνε δηλαδή στο μέτωπο
παρά τους όσους κινδύνους.
Θα είναι μεγάλη τιμή γι’ αυτούς, αν ένας
ιστορικός ασχοληθεί μ’ αυτό το θέμα,
προσφέροντας τουλάχιστο μια ηθική
ικανοποίηση για τους δικούς τους που
ζουν ακόμα αλλά και για την ιστορία.
Ακολουθεί πιο κάτω μια σύντομη
αναφορά σε εκείνους τους πατριώτες
για τους οποίους μπορέσαμε να
συλλέξουμε στοιχεία και κύρια αυτούς
που προέρχονται από την Επαρχία
Αμμοχώστου όπου σύμφωνα με το
Ζαχαρία Χατζηλάμπρου εντάχθηκαν στο
Δημοκρατικού Στρατό Ελλάδας
Στάθης Παππουλλής
Γεννήθηκε στην Αγία Νάπα στις 22
Οκτωβρίου 1919. Ο Στάθης ήταν
το δεύτερο παιδί μιας πολυμελούς
οικογένειας από επτά παιδιά. Η
οικογένειά του ήταν φτωχοαγροτική.
Κατατάγηκε στον Αγγλικό Στρατό στις
1 Νοεμβρίου 1940. Πολέμησε στην
Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Ελλάδα.
Σε κάποια μάχη συνελήφθηκε από
τους Γερμανούς και κρατήθηκε στις
φυλακές του Παύλου Μελά. Μετά
απεφάσισαν να τους μεταφέρουν σε
άγνωστη κατεύθυνση. Σε μια στάση
στη Σίνδο κατάφερε να δραπετεύσει.
Κρύφτηκε μέσα στο καλαμπόκι στα
χωράφια του Κώστα Παπαδημητρίου. Ο
Παπαδημητρίου τον προστάτεψε για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα και ακολούθως
μετακόμισε στο μεγαλογαιοκτήμονα
Κράβα. Αφού εργάστηκε μαζί του για
ένα διάστημα πέρασε στις δυνάμεις
του ΕΛΑΣ και μετά στο ΔΣΕ. Με το
ψευδώνυμο ‘Παπαδημητρίου’ ο Στάθης
φαινόταν σαν Έλληνας αντάρτης. Στις
μάχες στο βουνό και συγκεκριμένα
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στον Όλυμπο χρησιμοποιήθηκε ως
διερμηνέας. Πήρε μέρος σε πολλές
μάχες όπου σε μια απ’ αυτές στον Άγιο
Δημήτριο τραυματίστηκε στο πόδι.
Μετά τη δραπέτευση του από τους
Γερμανούς, ο Στάθης πήρε το όνομα
Παναγιώτης
Παπαδημητρίου,
για
να φαίνεται σαν παιδί του Κώστα
Παπαδημητρίου. Στην Κύπρο ο Στάθης
θεωρείτο αγνοούμενος και για 4 χρόνια
οι δικοί του τον μνημόνευαν. Οι συγγενείς
του στην Αγία Νάπα αντιλήφτηκαν ότι
είναι στη ζωή ύστερα από ένα σημείωμα
το οποίο έστειλε προς την οικογένειά
του ανακοινώνοντάς τους πως σύντομα
θα επιστρέψει στον τόπο του. Ο Στάθης
ήταν από τους πρώτους κομμουνιστές
στην Αγία Νάπα και ανέπτυξε πλούσια
δράση για τα τοπικά προβλήματα,
κερδίζοντας την αγάπη και την εκτίμηση
των κατοίκων της περιοχής. Γύρω στα
1973-1974 ο Στάθης ένοιωσε την ανάγκη
να συνδεθεί ξανά με αυτούς που τους
όφειλε τη ζωή του με αποτέλεσμα να
αναπτυχθεί στενή και συχνή επαφή
με τις οικογένειες Παπαδημητρίου και
Κράβα. Ο Στάθης Παππουλλής πέθανε
στις 25 Ιουλίου 1987 και τάφηκε στην
Αγία Νάπα.
Η ΕΡΤ επισκέφθηκε τους δικούς του
Στάθη στην Αγία Νάπα και γύρισε ένα
ντοκιμαντέρ για το Στάθη, το οποίο
υπάρχει στο Αρχείο της ΕΡΤ στην Αθήνα.
Παύλος Α. Φλούρου (Ππακλαβατζιής
Ο Παύλος γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο
το 1922. Είναι πατέρας 8 παιδιών.
Μερικά από αυτά μετανάστευσαν
στην Ελλάδα, μερικά στην Αυστραλία
και κάποια είναι πρόσφυγες στην
Κύπρο. Ο Παύλος πέθανε το 1996 και
τάφηκε στον Προσφυγικό Συνοικισμό
Μενεού στη Λάρνακα. Σύμφωνα με
τον Θεορή Ζαμπά, που μέχρι το 1974
ήταν Γραμματέας του ΑΚΕΛ Υπαίθρου,
ο Παύλος Ππακλαβατζιής, ήταν για
μεγάλο χρονικό διάστημα τοπικός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ στο Ριζοκάρπασο
και η δραστηριότητα του εκτιμάτο
πολύ από την ΕΕ ΑΚΕΛ Αμμοχώστου
και την Κοινότητα Ριζοκαρπάσου. Μετά
το πραξικόπημα και την εισβολή το
1974 ο Παύλος έμεινε για 3 χρόνια
εγκλωβισμένος και μετά έφυγε για την
Αυστραλία. Εκεί έζησε για 10 χρόνια μαζί

με την οικογένειά του και ακολούθως
επέστρεψε στην Κύπρο και κατοίκησε
στο συνοικισμό Μενεού.
Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Παύλος
κατατάγηκε στον Αγγλικό Στρατό και
πολέμησε στην Ελλάδα. Πιάστηκε
αιχμάλωτος από τους Γερμανούς
και φυλακίστηκε σε στρατόπεδο.
Από το στρατόπεδο δραπέτευσε με
ακόμη ένα Κύπριο που δυστυχώς δεν
έχουμε το όνομά του. Ο σύντροφος
του, που δραπέτευσαν μαζί είναι
αγνοούμενος
διότι
οι
Γερμανοί
τους αντιλήφτηκαν την ώρα που
δραπέτευσαν και τους πυροβόλησαν.
Ο Παύλος εκμεταλλεύθηκε το σκοτάδι,
σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και
κατάφερε να επιζήσει. Στη συνέχεια ο
Παύλος συνδέθηκε με τις δυνάμεις του
ΕΛΑΣ και του δόθηκε το ψευδώνυμο
«Παντελής».
Ο Παύλος ήταν ένας από τους 32
μαυροσκούφιδες της ομάδας του Άρη
Βελουχιώτη. Ο Παύλος φύλαγε με πολύ
καμάρι το μαύρο μπερέ του, το οποίο
κράτησαν τα παιδιά του στην Αυστραλία.
Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε μια
από τις μάχες στο βουνό τραυματίστηκε
με 2 σφαίρες τις οποίες πήρε μαζί του
στον τάφο, λόγω του ότι ήταν αδύνατο
να αφαιρεθούν. Σύμφωνα με την
αφήγηση της γυναίκας του, η ΕΡΤ έχει
μαγνητοφωνήσει την συνέντευξη που
πήρε από τον ίδιο πριν πεθάνει και την
έχει στο αρχείο της.
Κυριάκος Κακούδης
Γεννήθηκε στην Άχνα στις 5 Ιανουαρίου
1925. Κατετάγη στον Αγγλικό Στρατό το
1943 με το σύνθημα της 16 Ιουνίου 1943
της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Από το Λονδίνο έφυγε
για το Δημοκρατικό Στρατό το 1949
μαζί με άλλους 8 Κύπριους. Οι Κύπριοι
πολέμησαν γενναία και τίμησαν με την
παλληκαριά τους την Κύπρο. Με την
υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού
τον Αύγουστο 1949, οι Κύπριοι μαζί με
χιλιάδες άλλους εθελοντές κατέφυγαν
στην Τασκένδη. Εκεί οι πιο πολλοί
Κύπριοι σπούδασαν και συνέβαλαν
σε μεγάλο βαθμό στην οργάνωση
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
του Κυριάκου Κακούδη, ο οποίος
έγινε παιδαγωγός. Η προσπάθεια να

μαζευτούν τα παιδιά όλων των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων που βρίσκονταν
στις διάφορες Λαϊκές Δημοκρατίες ήταν
πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η κυβέρνηση
του Ουζμπεκιστάν προχώρησε στην
ίδρυση Τεχνικής Σχολής του ‘ΓιάγκιΓιουλ’ έξω από την Τασκένδη.
Εκτός από τη διδασκαλία τέχνης, οι
μαθητές διδάσκονταν και μαθήματα
Μέσης Εκπαίδευσης. Το μάθημα
της
διαπαιδαγώγησης
ανατέθηκε
στον Κυριάκο Κακούδη, ο οποίος
διορίστηκε υπεύθυνος οργανωτής και
παιδαγωγός. Από το υψηλό πόστο που
του ανατέθηκε ο Κυριάκος επιτέλεσε ένα
θαυμάσιο έργο. Οργάνωσε αθλητικές
ομάδες, καλλιτεχνικά συγκροτήματα,
φιλολογικούς και άλλους κύκλους.
Σύντομα η Σχολή αυτή έχαιρε της
μεγάλης εκτίμησης και εμπιστοσύνης της
ελληνικής παροικίας της Τασκένδης που
αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες.
Ο Κυριάκος έφυγε από την Τασκένδη
ύστερα από 16 χρόνια και εγκαταστάθηκε
με την οικογένειά του στο Λονδίνο
όπου ανέπτυξε πλούσια δράση στο
Παράρτημα του ΑΚΕΛ Λονδίνου από
τη θέση του μέλους της Γραμματείας
του Παραρτήματος. Στην Κύπρο
επέστρεψε το 1978 και εγκαταστάθηκε
στη Λάρνακα, όπου συνέχισε τη
δραστηριότητά του στις γραμμές του
ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. Εκλέχτηκε μέλος της
ΕΕ του ΑΚΕΛ και το 1985 μέλος της ΚΕ
του ΑΚΕΛ. Για ένα διάστημα διετέλεσε
Γραμματέας της Νέας Σαλαμίνας. Ο
Κυριάκος πέθανε στο Λονδίνο στις 5
Ιανουαρίου 2002 ημέρα των γενεθλίων
του και τάφηκε στη Λάρνακα. Προς
τιμή του δόθηκε το όνομά του στην
Κομματική του Ομάδα στο Τσιακκιλερό.
Ο Κυριάκος ήταν νυμφευμένος με την
Κούλα από το Βόλο που βγήκε στο
βουνό και πολέμησε στης γραμμές του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η
Κούλα τραυματίστηκε δυο φορές στο
μέτωπο. Ήταν μέλος της Κομματικής
Ομάδας των Γυναικών Αμμοχώστου στη
Λάρνακα. (βλ. συνέντευξη με την Κούλα
στο «Καλημέρα»)
Ζαχαρίας Χατζηλάμπρου
Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο στις 17
Νοεμβρίου 1924. Τέλειωσε το Λύκειο
Αμμοχώστου, Σχολή Σιακαλλή. Δούλεψε
στο Δασονομείο και μετά στο Δημαρχείο
Αμμοχώστου στο πρατήριο πώλησης
ειδών ένδυσης που δημιουργήθηκε
στα χρόνια του πολέμου του 19461948. Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας
της ΚΕ του ΑΚΕΛ. Το 1944 ήταν μέλλος
της 7μελούς Παγκύπριας Οργανωτικής
Επιτροπής που ίδρυσε την ΑΟΝ. Οι άλλοι
6 ήταν: Γεώργιος Σαββίδης, Χριστάκης

Κατσαμπάς,
Μιχαήλ
Σκουφίδης,
Γιαννούλα Φραγκοφίνου, Θεόδωρος
Οικονόμου, Γιαννάκης Γεωργιάδης, ο
οποίος αργότερα διετέλεσε Βοηθός ΓΓ
της ΑΟΝ (οργάνωση της νεολαίας του
ΑΚΕΛ).
Το Δεκέμβρη του 1948 στάλθηκε στην
Πράγα για σπουδές. Από εκεί, το Μάρτιο
του 1949, έφυγε για το Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας. Στις μάχες του Βίτσι
ήταν επιτελής Τάγματος. Κατά την
υποχώρηση τραυματίστηκε στο πόδι
και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην
Αλβανία. Μετά πήγε στην Τασκένδη
όπου τέλειωσε το Πολυτεχνείο με
άριστα. Εργάστηκε στο Πολυτεχνείο σαν
επίκουρος καθηγητής. Το 1949 μετοίκησε
στη Μόσχα για ανώτερες σπουδές.
Μετά τη διατριβή του, του απονεμήθηκε
ο τίτλος του διδάκτορα τεχνικών
επιστημών. Εργάστηκε για χρόνια στο
Πανενωσιακό Ινστιτούτο Επιστημονικών
και Τεχνικών Πληροφοριών της
Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ. Ήταν
προϊστάμενος του τομέα τεχνολογίας
μηχανοκατασκευών.
Δημοσίευσε
αρκετές
επιστημονικές
εργασίες,
ανάμεσα στις οποίες είναι οι εργασίες
οι οποίες ενίσχυαν την παγκόσμια πείρα
στην εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων.
Το 1993 επαναπατρίστηκε και διέμενε
στη Λευκωσία μαζί με την Ντίνα
(Κωνσταντίνα) που κατάγεται από χωρίο
της Ηπείρου. Ήταν στο Δημοκρατικό
Στρατό της Ελλάδας από τα δεκαέξι της
χρόνια όπου υπηρέτησε ως σύνδεσμος
σε μονάδα πυροβολικού. Ο Ζαχαρίας
πέθανε στη Λευκωσία το 2005.
Νίκος
Θεοδωρίδης
(ψευδώνυμο
Κώστας Σκερλάτος)
γεννήθηκε στο Καϊμακλή το 1924. Μετά
την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο
πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε
γλύπτης. Στη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου συνελήφθηκε στην Αθήνα και
εξορίστηκε στην Κύπρο. Το 1948 πήγε
στην Πράγα για να συνεχίσει τις σπουδές
του και από εκεί, το Μάρτη του 1949
πήγε στην Ελλάδα στο Δημοκρατικό
Στρατό. Πολέμησε στο Βίτσι και στο
Γράμμο. Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ
πήγε από την Ελλάδα στην Τασκένδη.
Εκεί τέλειωσε τις σπουδές του στη
Σχολή Καλλών Τεχνών και στη συνέχεια
πήγε στη Μόσχα και εργαζόταν ως
γλύπτης. Το ατελιέ του ήταν μόλις έξω
από την Κόκκινη Πλατεία. Δημιούργησε
αρκετά αγάλματα. Τα κυριότερα είναι ο
ανδριάντας του Ουζμπέκου διαφωτιστή
Χαζμά, που βρίσκεται σε μία από τις
κεντρικές πλατείες της Τασκένδης και
αρκετά αγάλματα στο κεντρικό πάρκο
της Σαμαρκάνδης. Επίσης δημιούργησε

αρκετά έργα τέχνης, τα κυριότερα των
οποίων είναι «Η Μάνα» και «Μακάριος
Γ’». Στα τέλη του 1980 γύρισε στην
Ελλάδα, όπου πέθανε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Ο Νίκος έτυχε
διεθνούς αναγνώρισης και φωτογραφίες
έργων του δημοσιεύτηκαν σε άλμπουμ
που κάθε χρόνο εκδιδόταν στην Ελβετία
και δημοσίευε φωτογραφίες των
καλύτερων έργων της χρονιάς.
Γλαύκος Φελλάς
Γεννήθηκε στην Πέτρα της Σολέας το
1927. Στην Πράγα πήγε για σπουδές το
1948. Το Μάρτη του 1949 πήγε στο ΔΣΕ.
Εκεί υπηρέτησε ως επιλοχίας λόχου και
πήρε μέρος στις μάχες του Βίτσι. Μετά
την υποχώρηση του ΔΣΕ πήγε στην
Τασκένδη και σπούδασε οικονομολόγος
στη Μόσχα. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1961 γύρισε στην Κύπρο μαζί με
τη γυναίκα του Ανθούλα και το γιο του.
Δούλεψε ως καθηγητής στο Αγγλικό
Σχολείο. Η γυναίκα του, Σλαβομακεδόνα
στην καταγωγή, από το Νεστόριο
Καστοριάς, ήταν αξιωματικός του ΔΣΕ,
διοικητής διμοιρίας. Ο Φελλάς πέθανε
το 2006 και τάφηκε στη Λευκωσία. (Κ:
Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Ιακωβίδη,
ανιψιός του Γ. Φελλά για τις διορθώσεις
που έκανε.)
Κυριάκος Τσαγγαρίδης Χατζηπαναή
Γεννήθηκε στη Μακράσυκα. Πήγε στο
βουνό από το Λονδίνο και πολέμησε
στο Βίτσι και στο Γράμμο. Μετά την
υποχώρηση του ΔΣΕ βρέθηκε και
αυτός μαζί με όλους τους άλλους στην
Τασκένδη όπου βρήκε δουλειά σε
εργοστάσιο.
Το 1976 πήγε στην Ελλάδα μαζί με το γιο
του Βασίλη, γνωστό ποδοσφαιριστή στη
Θεσσαλονίκη. Συγγενείς του διαμένουν
στον Προσφυγικό Συνοικισμό Ορόκλινης
στη Λάρνακα. Ο Βασίλης, γνωστός ως
Βάσια, αγωνίστηκε στην Εθνική Νέων
της Σοβιετικής Ένωσης.
Νίκος Νικολάου Ματσούκας
Γεννήθηκε στο Ξυλοφάγου και στο
ΔΣΕ πήγε από την Αγγλία μαζί με τους
Κακούδη, Τσαγγαρίδη και Ευαγγέλου.
Πολέμησε στο Βίτσι και στο Γράμμο και
μετά πήγε στην Τασκένδη. Δυστυχώς το
1950 πέθανε από ατύχημα (ασφυξία από
αναμμένα κάρβουνα σε κλειστό χώρο).
Βάσος Βασιλείου
Διετέλεσε μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ.
Υπηρέτησε στον Αγγλικό Στρατό. Στο
βουνό έφθασε το 1949 μετά από
απόφαση της ΚΕ του ΑΚΕΛ για να
σταλούν γιατροί τους οποίους είχε
ανάγκη ο Δημοκρατικός Στρατός. Οι
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άλλοι δύο γιατροί Μάρκος Μαρκουλλής
και Νίκος Σαββίδης δεν πρόλαβαν να
πάν στο μέτωπο του ΔΣΕ. Ο Μαρκουλλής
έμεινε στην Πράγα, ενώ ο Σαββίδης
ο οποίος αναφέρεται και σε άλλο
κεφάλαιο έμεινε στην Ουγγαρία και το
Σεπτέμβριο του 1951 βρέθηκε νεκρός
κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.
Στην Τασκένδη ο Βασιλείου διέπρεπε
ως οφθαλμίατρος. Γύρισε στην Κύπρο
αρχές της δεκαετίας του 1960 και
εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό. Ο Βάσος
Βασιλείου ήταν ο πατέρας του πρώην
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γιώργου Βασιλείου.

Ανδρέας Ευαγγέλου (Αντρούσιας)
Γεννήθηκε στο Ξυλοφάγου στις 29
Δεκεμβρίου 1919. Το 1940 έφυγε για
τη Γαλλία. Έμεινε εκεί 6 μήνες και
μετά πήγε στην Αγγλία και κατετάγη
στον Αγγλικό Στρατό και πολέμησε σε
διάφορες χώρες. Το 1947 επέστρεψε
στην Αγγλία και στη συνέχεια το 1948
πήγε στο ΔΣΕ όπου υπηρέτησε για
μερικούς μήνες. Πολέμησε όπως και
οι άλλοι Κύπριοι στο Βίτσι και στο
Γράμμο. Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ
έφυγε μέσω Αλβανίας στην Τασκένδη
όπου έζησε περίπου 10 χρόνια. Το 1965
επέστρεψε στην Κύπρο και κατοίκησε

στην Αμμόχωστο όπου εργαζόταν στο Α’
Συνεργατικό Παντοπωλείο Αμμοχώστου
(ΑΣΠΑ). Ο Αντρέας μιλούσε αρκετές
γλώσσες (αγγλικά, ρωσικά, βουλγάρικα,
γαλλικά και αραβικά). Η σύζυγός του
Μυριάνθη κατάγεται από το χωριό
Μακρύ της Βόρειας Ελλάδας. Στο βουνό
βγήκε ολόκληρη η οικογένειά της εκτός
από τον πατέρα της που είχε οδηγίες να
μείνει στο χωριό για ειδική αποστολή.
Από τα 4 αδέλφια της που πολέμησαν
σε διάφορα μέτωπα χάθηκε ο ένας, ο
Χρήστος που «δε μάθαμε ποτέ νέα του»
λέει η Μυριάνθη. Ο Αντρούσιας πέθανε
το 2006 στη Ξυλοφάγου.

ΑΚΕΛιστές στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας:
Φοιτητές που φύγανε από την Τσεχοσλοβακία:
Ζαχαρίας Χατζηλάμπρου, Γλαύκος Φελλάς, Νίκος Θεοδωρίδης και Ανδρέας Γάβρης.
Από την Αγγλία:
Κυριάκος Κακούδης, Κυριάκος Τσαγκαρίδης Χατζηπαναής, Ανδρέας Ευαγγέλου, Νίκος Νικολάου Ματσούκας, Βάσος
Βασιλείου.
Πολλοί άλλοι ξεκίνησαν όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην Ελλάδα:
Μάρκος Μαρκουλλής, γιατρός, έμεινε στην Τσεχοσλοβακία
Νίκος Σαββίδης, γιατρός, έμεινε στη Βουδαπέστη
Νικής Γεωργίου, αθλητής, έμεινε στην Τσεχοσλοβακία
Αντώνης Τότσης, αθλητής, έμεινε στην Τσεχοσλοβακία
Γιωργάκης Σαββίδης, κρατήθηκε στην Τσεχοσλοβακία για να οργανώσει την εκπαίδευση των παιδιών των πολιτικών
προσφύγων που ζούσαν στη χώρα αυτή.
Φιλόθεος Ορφανίδης, έμεινε στην Τσεχοσλοβακία
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ
ΣΟΥΡΓΚΟΥΤ ΤΙΜΑ ΤΟΝ

ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ
ΚΚΕ (1931-1956)
(στη φωτογραφία ο γιος του Νίκου Ζαχαριάδη, Σήφης, αποκαλύπτει την αναμνηστική πλάκα)
“Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κόμμα μου και κανένας δεν μπορεί να το χτυπήσει και να το λερώσει χρησιμοποιώντας το
όνομά μου. [...] Το ΚΚΕ πέρασε πολλές αντάρες και μπόρες, όμως να το ξεριζώσει κανένας δεν μπόρεσε γιατί αφτό θα σήμαινε
να ξεριζώσει τον ίδιο το λαό. [...] Το γράμμα αυτό το γράφω για να βουλώσω το στόμα σ’ όλους αφτούς που θα βάλουν τώρα
τις φωνές”.
Μέσα σ’ ένα κλίμα εξαιρετικής
συγκίνησης έγινε την Κυριακή 7
Σεπτέμβρη 2014 στο κτίριο της
Διεύθυνσης Δασών του Σουργκούτ η
αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας
που θυμίζει ότι εκεί τη δεκαετία του ‘60
ήταν διευθυντής ο Νίκος Ζαχαριάδης,
Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ
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την περίοδο 1931-1956. Την εκδήλωση
οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση
Δασών της αυτόνομης περιοχής ΧαντίΜανσίνσκ στη Σιβηρία, στην επικράτεια
της οποίας ανήκει το Σουργκούτ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε -μετά
από πρόσκληση των οργανωτώναντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής

την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Κόμματος, και τους
Ελισσαίο Βαγενά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
και υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων της ΚΕ, και Θανάση Λεκάτη,
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του
«Ριζοσπάστη».

Σε μια πόλη 330.000 ανθρώπων, πάνω
στο δρόμο των αγωγών του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου, όπου σχεδόν
τίποτα πλέον δεν θυμίζει το μικρό χωριό
των ψαράδων του ποταμού Ομπ και
των ξυλοκόπων των απέραντων δασών,
που ήταν πριν το 1960, η είδηση για
την οργάνωση της σχετικής εκδήλωσης
πήρε ευρεία δημοσιότητα, όχι μόνο με
τηλεοπτικές αναφορές, αλλά ακόμα και
με ολοσέλιδο αφιέρωμα στον «Αλύγιστο
Νίκο Ζαχαριάδη», όπως ήταν ο τίτλος σε
τοπική εφημερίδα. Ο Νίκος Ζαχαριάδης
μνημονεύτηκε ιδιαίτερα ως ο ηγέτης του
ΚΚΕ, που μέσα από τη φυλακή κάλεσε
στην αντίσταση ενάντια στους φασίστες
κατακτητές.
Την
αντιπροσωπεία
του
ΚΚΕ
υποδέχτηκαν ο Μιζγκούλιν Ντμίτρι,
βουλευτής της αυτόνομης περιοχής
του Χαντί-Μανσίνσκ, ο Πελέβιν
Αλεξάντρ, αναπληρωτής επικεφαλής
της Διεύθυνσης της πόλης και ο
Βασίλι Τουλενκόφ, υποδιευθυντής,
επικεφαλής του τμήματος Δασικής
Οικονομίας και δασικο-βιομηχανικού
συγκροτήματος της αυτόνομης περιοχής
του Χαντί-Μανσίνσκ, ενώ παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι
του
Κομμουνιστικού
Εργατικού Κόμματος Ρωσίας (ΚΕΚΡ) και
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής
Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ).
Παρόντες επίσης ήταν μέλη της
οικογένειας του Νίκου Ζαχαριάδη, ο γιος
του Σήφης με την κόρη του Ρούλα και
τον Αντουάν, γιο του Κύρου.
Η εκδήλωση έγινε στο δασαρχείο της
πόλης, όπου ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν
διευθυντής από το 1962 ως και το 1964.
Πριν την αποκάλυψη της αναμνηστικής
πλάκας, μίλησαν με έκδηλη τη συγκίνησή
τους τα σημερινά διευθυντικά στελέχη
της
υπηρεσίας,
χρησιμοποιώντας
φράσεις όπως «τιμάμε τον Νίκο

Ζαχαριάδη που όρθωσε αντίσταση στη
φαιά πανούκλα του φασισμού, τιμάμε
αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο που
ήταν και διευθυντής στην υπηρεσία
μας». Σημείωσαν, επίσης, τη συμβολή
του Νίκου Ζαχαριάδη -κατά την περίοδο
που ήταν στο Σουργκούτ- στην ανάπτυξη
της Υπηρεσίας Δασών.
Με εξαιρετικά φορτισμένη την έκφρασή
του πήρε το λόγο ο γιος του Νίκου
Ζαχαριάδη, Σήφης, που συνοδευόταν
από τα εγγόνια του Νίκου, την Ρούλα
και τον Αντουάν. Μίλησε για τα δύσκολα
χρόνια της εξορίας στο Σουργκούτ, αλλά
και την ύστερη δικαίωση.
Μια ξεχωριστή νότα με προσωπικές
αναμνήσεις έδωσε στην εκδήλωση η
Φιοντόροβα Ταμάρα Μιχάλοβνα, που
ήταν γραμματέας του Νίκου Ζαχαριάδη
κατά την περίοδο που ήταν διευθυντής
στην Υπηρεσία Δασών.
Την κεντρική ομιλία έκανε η Αλέκα
Παπαρήγα. (Διαβάστε παρακάτω όλη
την ομιλία)

Την αποκάλυψη της πλάκας έκανε
ο Σήφης Ζαχαριάδης, αφού πρώτα
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στην
πλάκα αναφέρονται οι ημερομηνίες που
ο Ν. Ζαχαριάδης ήταν Γραμματέας του
Κόμματος και αυτές που διεύθυνε τη
Δασική Υπηρεσία. Στη βάση της υπάρχει
η φράση από το τελευταίο γράμμα του
Ν. Ζαχαριάδη: «Την τιμή κανένας δεν
μπορεί να σου την αφαιρέσει. Την τιμή
μπορείς μονάχα να τη χάσεις».
Στη
συνέχεια,
έγινε
ξενάγηση
της αντιπροσωπείας σε χώρο της
Διεύθυνσης Δασών όπου έχει στηθεί
μία μικρή έκθεση με υλικά από τη ζωή
του Νίκου Ζαχαριάδη, όχι μόνο από την
περίοδο που ήταν στη Σιβηρία, αλλά και
από την επαναστατική του δράση την
προηγούμενη περίοδο.
Στη διάρκεια της επίσκεψης η
αντιπροσωπεία του ΚΚΕ επισκέφθηκε το
σπίτι όπου έζησε ο Νίκος Ζαχαριάδης,
πήρε μέρος στη φύτευση μιας
δενδροστοιχίας που πήρε το όνομά
του, στο πάρκο όπου είναι το άγαλμα
του Δημητρόφ. Επισκέφθηκε επίσης
τμήμα της δασικής έκτασης που
καλύπτει το Σουργκούτ και παρακάθισε
σε δείπνο που παρέθεσε η διεύθυνση
της πόλης (αντίστοιχο του δικού μας
δήμου), ενώ το βράδυ του Σαββάτου
παρατέθηκε προς τιμήν της γεύμα στο
σπίτι οικογένειας Ποντίων που μένουν
στην πόλη. Στο σύνολο των εκδηλώσεων
παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία φίλων
και μελών του ΚΚΕ που ταξίδεψαν από
την Ελλάδα στο Σουργκούτ ειδικά γι’
αυτήν την εκδήλωση.

Η ομιλία της Αλ. Παπαρήγα
«Με
σεβασμό
και
συγκίνηση
βρισκόμαστε εδώ που ο Νίκος
Ζαχαριάδης έζησε για πολλά χρόνια,
ως εξόριστος και διαγραμμένος από το
ΚΚΕ, με βαριές κατηγορίες για κάποιον
που διετέλεσε για 25 χρόνια Γενικός
Γραμματέας της ΚΕ. Εδώ που τέλειωσε
οδυνηρά η μακρόχρονη, γεμάτη
ιστορικούς αγώνες ζωή του, αφοσιωμένη
αταλάντευτα στα δικαιώματα της
εργατικής τάξης, του εργαζόμενου λαού,
την 1 Αυγούστου του 1973. Ομως από
το 2011 δεν τον συνοδεύει καμία ποινή,
καμία καθαίρεση και υποψία, καθώς
το 2011 αποκαταστάθηκε όχι μόνο ως
μέλος του Κόμματος, αλλά και στη θέση
του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, απαλλαγμένος
από συκοφαντικές και ανυπόστατες
κατηγορίες.
Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι
πριν από 3 χρόνια η Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, ύστερα από
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συζήτηση στην οποία πήραν μέρος
τα μέλη του Κόμματος, ακούσαμε
τη γνώμη φίλων και οπαδών σε
δημόσιες εκδηλώσεις, καταλήξαμε,
με συντριπτική πλειοψηφία ψήφων,
σε μια απόφαση που πολλοί την
περίμεναν και την περιμέναμε μαζί εδώ
και χρόνια. Πρόκειται για την απόφαση
αποκατάστασης του Νίκου Ζαχαριάδη
όπως ήδη σημειώσαμε.
Αυτή η απόφαση, που είναι καρπός
συλλογικής και μακρόχρονης ιστορικής
έρευνας, με μελέτη όλων των ιστορικών
αρχείων που είχαμε στη διάθεσή μας,
χωρίς βεβαίως να εξαλείφει, όμως
απαλύνει, τη στενοχώρια μας για
το γεγονός ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης
έμεινε εξόριστος, για πολλά χρόνια,
εδώ στο Σουργκούτ, μακριά από τους
συντρόφους,
χωρίς
καταμερισμό
δουλειάς, συμβολής στο ΚΚΕ.
Εδώ σ’ αυτό το έδαφος, θυμόμαστε
ακόμα πιο έντονα, πόσο επέμενε
ότι οι κατηγορίες ήταν άδικες, και
πολιτικά λαθεμένες, εδώ μπορούμε να
αναλογιστούμε το βαθύ του πόνο, τον
πιο ανυπόφορο πόνο που μπορεί να
νιώσει ένας κομμουνιστής. Ο ταξικός
αντίπαλος σε πεισμώνει, σε θυμώνει,
σε ατσαλώνει και όταν πονάς από τα
αφόρητα βασανιστήριά του. Αλλά ο
ψυχικός πόνος, όταν σε αδικεί το κόμμα
που αγάπησες, σε τίμησε και το τίμησες,
αυτός ο πόνος δε συγκρίνεται με κανένα
σωματικό.
Ομως, ο Νίκος Ζαχαριάδης είχε
και συνείδηση και θάρρος, ως την
τελευταία του στιγμή να πιστεύει στο
ΚΚΕ, στον επιστημονικό σοσιαλισμό,
στη σοσιαλιστική πατρίδα, η εντολή
του ήταν μια: ποτέ, καμία ενέργεια και
από την πλευρά αυτού που αδικήθηκε,
δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια να
κτυπηθεί το Κόμμα, ο κομμουνισμός, ο
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αγώνας για το σοσιαλισμό.
Τα παρακάτω τελευταία λόγια του
αποδείχνονται εξαιρετικά επίκαιρα:
“Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το
κόμμα μου και κανένας δεν μπορεί
να το χτυπήσει και να το λερώσει
χρησιμοποιώντας το όνομά μου. [...]
Το ΚΚΕ πέρασε πολλές αντάρες και
μπόρες, όμως να το ξεριζώσει κανένας
δεν μπόρεσε γιατί αφτό θα σήμαινε να
ξεριζώσει τον ίδιο το λαό. [...] Το γράμμα
αυτό το γράφω για να βουλώσω το
στόμα σ’ όλους αφτούς που θα βάλουν
τώρα τις φωνές”.

Η ιστορική έρευνα
Ολοι και όλες ξέρουμε τη διαδρομή
ζωής του Νίκου Ζαχαριάδη. Σεβόμενη
το χρόνο αλλά και τον κυρίως λόγο
που βρισκόμαστε εδώ, θέλω εκ μέρους
της ΚΕ να περιοριστώ σε ορισμένα
ζητήματα από τα πολλά και σημαντικά
που υπάρχουν, να εξηγήσουμε γιατί
άργησε η αποκατάστασή του, γιατί
αποκαταστάθηκε. Το πιο σημαντικό
είναι να μην ξεχάσουμε τα συλλογικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από
αυτό το ιστορικό κομματικό δράμα.
Σίγουρα άργησε η αποκατάστασή του,
ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια ιδιαίτερα
από το 1973 και 1974 και μετά είχαν
αλλάξει ορισμένα πράγματα στο Κόμμα,
η στάση απέναντι στον Ζαχαριάδη
ήταν στην πράξη διαφορετική από την
καθοδήγηση του Κόμματος και από
πολλά μέλη του Κόμματος και όχι μόνο.
Η καθοδήγηση του Κόμματος, από το
1973 και μετά, είχε μια διαφορετική
στάση απέναντι στον Νίκο Ζαχαριάδη,
κατανοούσε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η
διαδικασία αποκατάστασης, μέσα από
τη συλλογική εξέταση της ιστορικής
περιόδου που τον αφορούσε, και όχι

ως ένα μεμονωμένο πρόσωπο αλλά ως
Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ.
Από το 1974 και μετά που το Κόμμα
κατάκτησε τη νόμιμη δράση του,
προβάλλονταν ορισμένες σημαντικές
στιγμές από τη δράση του Νίκου
Ζαχαριάδη, κυρίως κατά τη διάρκεια της
Κατοχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας
που έκανε το Κόμμα, ύστερα από 27
χρόνια παρανομίας, να απαιτήσει την
απόδοση τιμής στην Εθνική Αντίσταση
που διώχθηκε μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα. Να
εκτιμηθεί η προσφορά των επώνυμων και
ανώνυμων αγωνιστών που συνέβαλαν,
να καταξιωθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος
του Κόμματος, που ήταν και ο βασικός
αιμοδότης των ελληνικών θυσιών του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Θυμίζουμε ότι σε μια δύσκολη για
το Κόμμα περίοδο και το διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα, το 1991, όταν οι
πάντες κατηγορούσαν το σοσιαλισμό
- κομμουνισμό, όταν Κομμουνιστικά
Κόμματα αναγορεύονταν με συνοπτικές
διαδικασίες εκτός νόμου, όταν άλλα
αυτοδιαλύονταν, το ΚΚΕ πήρε την
πρωτοβουλία να μεταφερθεί η σορός
του στην Ελλάδα, από το Σουργκούτ σε
μόνιμο τάφο στην Αθήνα.
Βεβαίως, εκκρεμούσαν αναπάντητα
ερωτήματα και απορίες, υπήρχαν
άγνωστες, ευρύτερα, σελίδες γύρω
από την υπόθεση του Νίκου Ζαχαριάδη
που οδήγησαν στη διαγραφή του, στην
πολιτική του εξορία.
Μετά το 1991, ξεκινήσαμε αυτήν
την προσπάθεια. Από την πρώτη
στιγμή, ξεκαθαρίσαμε ότι η εξέταση
της υπόθεσης Ζαχαριάδη θα γινόταν
με τρόπο που δε θα μπορούσε να
αμφισβητηθεί ιστορικά, δε θα ήταν
μια συναισθηματική τοποθέτηση ούτε
κάτω από σκοπιμότητες. Δε θα ήταν
μια αποκατάσταση απλώς γιατί αρκετοί
πίεζαν για κάτι τέτοιο, θα ήταν μια
αποκατάσταση απόλυτα δεμένη με την
Ιστορία του Κόμματος, όπως απόλυτα
δεμένη ήταν η ζωή του Ζαχαριάδη με
το ΚΚΕ και το Διεθνές Κομμουνιστικό
Κίνημα.
Tο Δοκίμιο Ιστορίας του ΚKE Β΄ τόμος,
που αφορά στην περίοδο 1949 - 1968
αναφέρει:
“Η ιστορική έρευνα οφείλει να εξετάζει
την ηγετική προσωπικότητα του Ν.
Ζαχαριάδη και τη διαμόρφωση της
στρατηγικής και της λειτουργίας του
ΚΚΕ στις συνθήκες της εποχής του.
Είναι αντιεπιστημονικό να αφαιρούνται
από την έρευνα οι ιστορικές συνθήκες
ανάπτυξης και ωρίμανσης του ΚΚΕ, οι
συνθήκες ανάπτυξης και ωρίμανσης του
Ν. Ζαχαριάδη ως κομμουνιστή ηγέτη”.

Θετική συνεισφορά

Εξετάζοντας την περίπτωση του Νίκου
Ζαχαριάδη ξέραμε από την αρχή ότι
είχαμε απέναντί μας να αντιμετωπίσουμε
ένα πρόβλημα: Το διαχωρισμό αρκετών
κομμουνιστών ή πρώην κομμουνιστών,
ανάμεσα σε εκείνους που τον λάτρεψαν
και σε εκείνους που τον μίσησαν, ή εν
πάση περιπτώσει έλεγαν ότι ο ρόλος
του ήταν επιζήμιος. Απορρίψαμε
αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί δεν
ήταν επιστημονικός, αντικειμενικός,
έκρυβε πολλά ουσιαστικά πράγματα,
ήταν επιφανειακός πάνω από όλα.
Ακόμα και σήμερα, ο διαχωρισμός
επιζεί, και κυρίως αναπαράγεται από
νεότερους ιστορικούς που στηρίζουν
το καπιταλιστικό σύστημα και μέσα
από την Ιστορία. Επίσης, από άλλους
που παραβλέπουν τα συγκεκριμένα
ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένες
καταστάσεις, λειτουργούν μεταφυσικά,
δεν παίρνουν υπόψη ούτε τις σύγχρονες
εξελίξεις που έχουν ρίζα και πηγή το
παρελθόν.
Το
κυριότερο,
όμως,
υπάρχουν
υποκριτές λάτρεις του Ζαχαριάδη που
σκόπιμα
προσεγγίζουν
επιλεκτικά
την προσφορά του, διαλέγουν μια
φράση, ένα κομμάτι από ομιλίες του,
προκειμένου να δικαιολογήσουν το
συμβιβασμό τους, προβάλλοντας ως
επιλογές του Νίκου Ζαχαριάδη που στο
κάτω - κάτω δεν ήταν προσωπικές, ήταν
συλλογικές και μάλιστα συνδέονταν
και με τις στρατηγικές επιλογές του
Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος.
Αλλοι χρησιμοποιούν την τραγική
περίπτωση του Νίκου Ζαχαριάδη για
να χτυπήσουν το σοσιαλισμό, για να
υποστηρίξουν ότι ο αγώνας αυτός είναι
μάταιος και άγονος, είναι προτιμότερο
να είσαι ερασιτέχνης κομμουνιστής στον
καπιταλισμό.

Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν, άλλοι
ηθελημένα, συνειδητά και άλλοι γιατί
δεν ψάχνουν και δε βαθαίνουν στα
ιστορικά γεγονότα, ότι ο Ζαχαριάδης
διαγράφηκε από ανταγωνιστές στο
αξίωμα του Γραμματέα, θέλοντας να
υποστηρίξουν ότι σε όλα τα κόμματα,
τάχα, συμβαίνουν τα ίδια, η διαμάχη
είναι για την “καρέκλα”.
Ξεχνάνε όμως ότι η “καρέκλα” στο
ΚΚΕ είναι γεμάτη καρφιά, ο αντίπαλος
προσπαθεί να την πριονίζει, η ιδιότητα
του στελέχους του ΚΚΕ δεν είναι μια
ζωή δημόσιων σχέσεων, ψηφοθηρίας,
είναι εκτός από ωραία και αφάνταστα
δύσκολη, όχι μόνο σε δύσκολες
περιόδους αλλά και σε αυτές που
θεωρούνται σχετικά πιο ήρεμες.
Δεν ακολουθήσαμε ούτε το δρόμο του
μηδενισμού του Ζαχαριάδη, που έγινε
στο παρελθόν και τον αδίκησε τόσο,
μέχρι τον τραγικό θάνατό του, αλλά
ούτε και το δρόμο της εξιδανίκευσης.
Αλλωστε, δεν έχουμε το δικαίωμα
να εξιδανικεύουμε ούτε την ιστορική
πορεία του ΚΚΕ, ανεξάρτητα του ότι
ουδέποτε πρόδωσε, ουδέποτε λύγισε,
ανεξάρτητα αν έδωσε εκατοντάδες
χιλιάδες θύματα στον εργατικό - λαϊκό
αγώνα και θα συνεχίσει να δίνει, όσο
χρειάζεται και όταν χρειάζεται.
Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ
εκτιμά θετικά τη συνεισφορά του Ν.
Ζαχαριάδη ως κομμουνιστή ηγέτη και
τον αποκαθιστά από τη συκοφαντική
κατηγορία που συνόδεψε για πολλά
χρόνια τη δεξιά οπορτουνιστική
επιχειρηματολογία της 6ης Πλατιάς
Ολομέλειας
(1956)
και
άλλων
Ολομελειών της ΚΕ, καθώς και των
Πορισμάτων του 1964 και του 1967.

Μεγάλης αξίας επαναστατικές
παρακαταθήκες
Η πιο μεγάλη προσφορά του Ν.
Ζαχαριάδη
συνίσταται
ακριβώς
σε εκείνο που μέχρι σήμερα του
αμφισβητούν εχθροί και ανειλικρινείς
φίλοι, οι οπορτουνιστές: Στη δημιουργία
και δράση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ), του κορυφαίου γεγονότος
στην Ιστορία της ταξικής πάλης στην
Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα.
Η επιλογή αυτή δεν ήταν αυθαίρετη,
ήταν αναγκαία, ο αντίπαλος επέβαλε
αυτήν την επιλογή από τη στιγμή που
είχε αποφασίσει να μη ζήσει ούτε ένας
κομμουνιστής στην Ελλάδα, από τη
στιγμή που οι νικήτριες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις απέναντι στο γερμανικό
φασιστικό άξονα, οργάνωναν την
αντεπίθεση ψυχρού και θερμού πολέμου
στην Ευρώπη και παγκόσμια. Μετά τον

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε ανοδική
πορεία σε δεκάδες τοπικούς πολέμους
μέχρι σήμερα, για τους οποίος ο ένοχος
είναι ένας: Ο ιμπεριαλισμός.
Ο αγώνας του ΔΣΕ δεν αφορούσε μόνο τις
οξυμένες αντιθέσεις μέσα στην Ελλάδα,
αλλά δεν ήταν εισαγόμενος, από αυτές
προέκυπτε, αλλά ήταν ταυτόχρονα και
διεθνιστικός καθώς αφορούσε εκτός
από την αστική τάξη της χώρας και το
νέο ιμπεριαλιστή σύμμαχό της τις ΗΠΑ.
Ηταν και παραμένει ένας αγώνας που
άφησε μεγάλης αξίας επαναστατικές
παρακαταθήκες.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έκανε σοβαρή
προσπάθεια, ο αγώνας αυτός να πάρει
υπόψη το σοσιαλιστικό χαρακτήρα
της επανάστασης στην Ελλάδα. Στην
προσφορά του Ν. Ζαχαριάδη, επίσης,
ανήκει η αταλάντευτη στάση του
στη δημιουργία και ανάπτυξη των
Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ στην
Ελλάδα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Αυτή η προσήλωσή του δεν υποχώρησε,
παρά τα φοβερά μέτρα καταστολής
του αστικού κράτους. Την κομματική
οικοδόμηση δεν την έβλεπε βέβαια ως
αυτοσκοπό, αλλά ως παράγοντα που μαζί
με την επαναστατική επαγρύπνηση, την
περιφρούρηση του ΚΚΕ, θα βοηθούσε να
αναπτύσσεται κάθε δυνατότητα, και η
πιο αδύναμη, να ανοίγει μια μικρή έστω,
στην αρχή, χαραμάδα για τη νόμιμη
δράση του ΚΚΕ, για τη δράση του γύρω
από τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα.
Στο Δοκίμιο κατέχει ξεχωριστή θέση
η προσφορά του στην οικοδόμηση
Κομματικών
Οργανώσεων
σε
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ιδιαίτερα γίνεται μνεία για την 3η
Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ στις 10-14
Οκτώβρη του 1950.
Δυστυχώς,
η
προσπάθεια
των
στελεχών του Κόμματος με επικεφαλής
τον Ζαχαριάδη για τη συσπείρωση
των γραμμών του, για τη μέγιστη
μαχητικότητα και όχι την υποταγή στις
πιέσεις του αντίπαλου, αποκλήθηκε
τότε από μερίδα στελεχών ως “ανώμαλο
εσωκομματικό καθεστώς” για το οποίο
ευθυνόταν, όπως ισχυρίστηκαν, ο Ν.
Ζαχαριάδης. Αποτέλεσε μια κρίσιμη
στιγμή μέσα από την οποία προέκυψε το
πρόβλημα των γνωστών γεγονότων της
Τασκένδης, στην 6η και 7η Ολομέλεια
του 1956 και ‘57, αντίστοιχα, όπου
ο Ν. Ζαχαριάδης επικρίθηκε για
αντισοβιετισμό, κατηγορία που ήταν
100% ανυπόστατη. Αυτή η κατηγορία,
δίπλα στις άλλες ανυπόστατες, βόλευε
τους οπορτουνιστές, που εμφανίζονταν
ως αντιζαχαριαδικοί και μόνο, έφερναν
σε δύσκολη θέση τον Νίκο Ζαχαριάδη
πώς να χειριστεί ζητήματα σε σοβιετικό
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έδαφος, που αφορούσαν πριν απ’ όλα
το ΚΚΕ, το ελληνικό κίνημα, την ίδια
ώρα που χιλιάδες μέλη και στελέχη
του Κόμματος, μικρά παιδιά ακόμα
απολάμβαναν τη φιλοξενία και την
εγκάρδια αλληλεγγύη του σοβιετικού
λαού, έπαιρναν και αυτοί μέρος στη
σοσιαλιστική οικοδόμηση.
Εμείς οι Ελληνες κομμουνιστές και
κομμουνίστριες, έχουμε χρόνια τώρα
διαπαιδαγωγηθεί από το Κόμμα μας να
μη χαριζόμαστε πουθενά, να κάνουμε
κριτική και σε άλλα Κομμουνιστικά
Κόμματα, όμως έχουμε μάθει να
βλέπουμε τις δικές μας ευθύνες πρώτα
από όλα και μετά να κρίνουμε τους
διεθνείς αρνητικούς παράγοντες που
οπωσδήποτε έπαιξαν και αυτοί το ρόλο
τους.

Η συμβολή του στη στρατηγική
του ΚΚΕ
Ο Νίκος Ζαχαριάδης, όπως είναι γνωστό,
παραδόθηκε από τις ελληνικές αρχές
στους Γερμανούς και ήταν έγκλειστος
στο Νταχάου για 4 χρόνια. Επομένως, ο
ίδιος ήταν μακριά από τους χειρισμούς
και τη στρατηγική που ακολούθησε
το ΚΚΕ στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα και στην υποτίμηση της ανάγκης
να συνδεθεί αυτός με το πέρασμα στο
σοσιαλισμό. Ωστόσο, η κριτική που
ασκεί η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στον
Νίκο Ζαχαριάδη είναι ότι με τον επάνοδό
του στην Ελλάδα και ενώ είχε αυτή
απελευθερωθεί, θα έπρεπε να ξεκινήσει
συλλογική προσπάθεια αποτίμησης των
λαθών που είχαν γίνει. Δεν μπορείς να
συνεχίσεις μια πορεία ή να την αλλάξεις,
αν το βλέπεις αυτό αναγκαίο, χωρίς
να βγάλεις συμπεράσματα για το χτες
ακόμα και για το προχτές.
Δεν αμφισβητείται η εξήγηση που έδωσε
αργότερα ο ίδιος ο Νίκος Ζαχαριάδης
ότι δε μίλησε για τη λαθεμένη πολιτική
γραμμή του Κόμματος, όταν γύρισε
στην Ελλάδα, επειδή δεν ήθελε να
κάνει τον έξυπνο, αλλά κι επειδή μία

προσπάθεια απότομης αλλαγής στη
στρατηγική του ΚΚΕ μπορούσε να
οδηγήσει σε διάσπαση του ίδιου και του
ΕΑΜ, αφού το Κόμμα δεν ήταν έτοιμο να
δεχτεί τη συγκεκριμένη επανεκτίμηση
και αλλαγή γραμμής και μάλιστα όταν
ανάλογες επιλογές είχαν γίνει και από
άλλα κόμματα, με βάση τις συνθήκες
στη χώρα τους. Το συμπέρασμα που
βγαίνει είναι ότι ο Ν. Ζαχαριάδης ήταν
υποχρεωμένος να θέσει τις απόψεις του
και να τις υποστηρίξει, δίχως να σημαίνει
ότι σίγουρα θα έπειθε, με δεδομένο ότι
η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ περιείχε
όλες τις αντιφάσεις της στρατηγικής του
Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος.
Στο δισταγμό του έπαιξε επίσης ρόλο
και το γεγονός ότι η Σοβιετική Ενωση
είχε απέναντί της πρωτόγνωρες,
μεγάλες δυσκολίες στο εσωτερικό
της και στις διεθνείς σχέσεις της. Η
προσπάθειά του χρειαζότανε, άλλωστε
ήταν μια περίοδος που ο αντίπαλος
είχε ήδη βγάλει τα δόντια του, υπήρχαν
περισσότερες αποδείξεις και κυρίως
ορατές προειδοποιήσεις για το πώς θα
πήγαιναν τα πράγματα μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχισε να γίνεται
φανερό ότι ο ιμπεριαλισμός θα έκανε
αντεπίθεση και μέρος της αντεπίθεσης
θα ήταν η άσκηση πρωτοφανούς
ιδεολογικής πίεσης στα Κομμουνιστικά
Κόμματα,
στο
εργατικό
κίνημα,
προκειμένου να ενσωματωθεί, και να
ανακοπεί η επέκταση του σοσιαλισμού
στην Ευρώπη.
Το 1953, ο Νίκος Ζαχαριάδης συνέβαλε
στη
διαμόρφωση
της
σωστής
στρατηγικής του Κόμματος με το Σχέδιο
Προγράμματος που ενέκρινε η 4η Πλατιά
Ολομέλεια της ΚΕ (12-14 Δεκέμβρη
1953), τέθηκε αναλυτικά η στρατηγική
του ΚΚΕ. Το Σχέδιο καθόριζε το χαρακτήρα
της επανάστασης στην Ελλάδα ως
σοσιαλιστικό, ωστόσο αναπαρήγαγε
επιχειρήματα που δεν αντιστοιχούσαν
στο σωστό συμπέρασμα.
Δυστυχώς,
ταλαιπωρηθήκαμε
για
πάρα πολλά χρόνια από τη δυσκολία

να ερμηνεύσουμε ως Κόμμα γιατί στην
Ελλάδα καθυστέρησε η εκβιομηχάνιση
που είχε επιπτώσεις και στη θέση
της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό
σύστημα. Κοντά σ’ αυτήν την αδυναμία,
καλλιεργήθηκαν
και
άλλες,
με
αποκορύφωμα την απόφαση διάλυσης
των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ
στην Ελλάδα, πράγμα που έγινε μετά τη
διαγραφή του Ζαχαριάδη, μια απόφαση
που βάρυνε και βαραίνει ίσως ακόμα
στη δράση μας στην Ελλάδα.
Δεν θα επεκταθούμε σε άλλα
ζητήματα
παραπέρα.
Αναφέραμε
ενδεικτικά ζητήματα για τα οποία
άδικα κατηγορήθηκε ο Ζαχαριάδης, και
ζητήματα για τα οποία θα μπορούσε
ο ίδιος να συμβάλει, αν όχι στην
πρόληψη λαθών, στο βαθμό που αυτό
για διεθνείς και εσωτερικούς λόγους
ήταν δύσκολο, τουλάχιστον σε μια
διαπάλη που θα γλίτωνε αρκετούς
κομμουνιστές από τη “Λερναία Υδρα”
του οπορτουνισμού. Για το ίδιο το
Κόμμα και την ΚΕ του ήταν μια πολύ
δύσκολη πορεία έρευνας, προσπάθειας
αποκατάστασης του επαναστατικού
του χαρακτήρα που κράτησε πολλά
χρόνια. Να γιατί καθυστερήσαμε στο
να αποκατασταθεί ο Νίκος Ζαχαριάδης,
να γιατί η αποκατάστασή του έγινε με
αντικειμενικά κριτήρια.
Η Πανελλαδική Κομματική Συνδιάσκεψη,
που εξέτασε και σε ατομικό επίπεδο, στο
πλαίσιο της συλλογικής ευθύνης, την
υπόθεση του Νίκου Ζαχαριάδη, έχει όριο
το τέλος του 1968. Κατά τη συγγραφή του
τρίτου τόμου της Ιστορίας θα δώσουμε
συνέχεια και στην υπόθεση Ζαχαριάδη
μέχρι το θάνατό του, το 1973. Πάντα
στηριγμένοι στα κομματικά αλλά και όλα
τα μη κομματικά έγκυρα αρχεία, πάντα
με στοιχεία, χωρίς υποκειμενισμό. Είναι
βέβαιο πως ό,τι νέο και να προκύψει
για τα χρόνια έως το θάνατό του, δε
θα αλλάξει τη μεγάλη προσφορά του
Νίκου Ζαχαριάδη, τα διδάγματα που
προσφέρει η αποκατάστασή του».
(αναδημοσίευση από το 902.gr)

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Νώντα Σακελλαρίου «Το Υγειονοµικό του Δηµοκρατικού Στρατού
Ελλάδας» εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», 2014

Μ

όλις κυκλοφόρησε από τη
«Σύγχρονη Εποχή» μια έκδοση
που αποτελεί μια ξεχωριστή μαρτυρία
για πλευρές της δράσης του ΔΣΕ
και ιδιαίτερα για την πάλη μαχητών
και λιγοστών γιατρών «ενάντια
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στο θάνατο». Οπως αναφέρει το
εισαγωγικό σημείωμα της «Σύγχρονης
Εποχής» «αυτή η έκδοση εντάσσεται
στη σειρά εκδόσεων “από τα 95 στα
100 χρόνια ΚΚΕ”. Πιστεύουμε ότι
συμβάλλει στο να γνωρίσουν

οι νεότερες γενιές όχι μόνο την ηρωική
δράση του και τη λαϊκή στήριξη που
είχε, αλλά συμβάλλει και στο σύγχρονο
προβληματισμό για το ρόλο του
επιστήμονα -κάθε ειδικότητας- και τη
συμβολή του στην πάλη του λαού στις

σύγχρονες συνθήκες».
Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη και με
ορισμένα ντοκουμέντα από το αρχείο
της ΚΕ όπως: Φωτογραφίες από το
φωτογραφικό αρχείο του Απόστολου
Μουσούρη, που η οικογένειά του
πρόσφατα πρόσφερε στο ΚΚΕ, επίσης
περιλαμβάνονται και ορισμένα
εξώφυλλα υγειονομικών εκδόσεων
του ΔΣΕ, βοηθήματα για νοσοκόμους
και μαχητές. Επίσης, περιλαμβάνεται
απόσπασμα από το πρώτο φύλλο
της Εφημερίδας της προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης, όπου, μαζί
με τη δημοσίευση της Ιδρυτικής Πράξης
και άλλες διατάξεις, δημοσιεύεται
η ονομασία του Νώντα Σακελλαρίου
σε Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού.
Ο Δημοκρατικός Στρατός υπήρξε
ένας οργανωμένος λαϊκός στρατός,
στα πλαίσια των δυνατοτήτων και
των συνθηκών. Επίσης, ισχύει, αυτό
που και ο Νώντας Σακελλαρίου
επισημαίνει μέσα από την πείρα του
στην Υγειονομική Υπηρεσία, ότι «δεν
είχαμε ξεκαθαρισμένη, καθορισμένη
γραμμή ούτε για ειρηνική πάλη, ούτε
για ένοπλη», πράγμα που καθόρισε
όχι μόνο ελλείψεις στην Υγειονομική
Υπηρεσία αλλά και συνολικά στην
έγκαιρη ανάπτυξη της ένοπλης πάλης.
Πράγμα που αναδεικνύει και ο Β’ τόμος
του «Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ, 1949
- 1968».
Ανάμεσα στα πολλά βιβλία
αναμνήσεων για αυτήν την κορυφαία
ταξική σύγκρουση, το παρόν βιβλίο
έχει ξεχωριστή σημασία. Ο γιατρός
Νώντας Σακελλαρίου, αν και σε
ηλικία 45 ετών (αρκετά πάνω από
το μέσο όρο των μαχητών του ΔΣΕ),
άφησε το σπίτι του και το ιατρείο
του, εντάχθηκε στις γραμμές του

ΔΣΕ και ανέλαβε Διευθυντής της
Υγειονομικής Υπηρεσίας του Γενικού
Αρχηγείου. Εζησε όλη τη δράση του
ΔΣΕ, τη μεγάλη μάχη του Γράμμου
το καλοκαίρι του 1948, τον ελιγμό
προς το Βίτσι και την υποχώρηση στο
έδαφος της Αλβανίας τον Αύγουστο
- Σεπτέμβρη του 1949. Οπως γράφει
ο συγγραφέας: «Η περιγραφή θα
παρουσιάσει πολλές ελλείψεις, θα ‘ναι
γενική, άλλα θα ξεχάσω, άλλα θα τα
θεωρήσω επουσιώδη μέσα σε μια τόσο
πολυτάραχη αντάρτικη ζωή, που και
τα πιο μικρά είναι ωστόσο ουσιώδη.
Ακόμα δεν έχω και το πλεονέκτημα
του προικισμένου καλάμου. Ενα μόνο
πλεονέκτημα έχω: Να θυμάμαι όλη την
αντάρτικη Υγειονομική Υπηρεσία με
τις μικρολεπτομέρειες, από την αρχή
ως υπεύθυνος γιατρός και από τους
πρώτους που έτρεξαν στο βουνό».
Απ’ αυτή την σκοπιά γραμμένο,
το βιβλίο αποτυπώνει μέσα από
τα μάτια του γιατρού το μεγαλείο
της αντοχής των μαχητών του ΔΣΕ,
αντοχή που ξεπερνάει πολλές φορές
τα όρια και της ίδιας της φαντασίας.
Ταυτόχρονα, αποτυπώνει τον
ξεχωριστό ρόλο επιστημόνων που
έθεσαν τη ζωή τους στην υπόθεση της
λαϊκής πάλης, ανάμεσά τους και
ο Νώντας Σακελλαρίου.
Στο Γράμμο - Βίτσι και σε άλλες
περιοχές, παρά τις δυσκολίες,
στήθηκαν νοσοκομεία, αναρρωτήρια,
ακόμα και χειρουργεία, που είχαν
τη δυνατότητα για χιλιάδες κρεβάτια,
αυτήν την ανάπτυξη της Υγειονομικής
Υπηρεσίας παρουσιάζει ο συγγραφέας
όπως την έζησε και πήρε μέρος στην
οργάνωσή της. Παραθέτει σύντομα
βιογραφικά στοιχεία για άλλους
γιατρούς που πρόσφεραν στο ΔΣΕ

και κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους,
όπως ο γιατρός Κοκολιός Νίκος που
σφάχτηκε από τον αστικό στρατό
και το κεφάλι του εκτέθηκε στην
Καλαμπάκα. Ακόμα, υπήρξαν γιατροί
αστικού στρατού, όπως ο Δρόσος
Σκυλάς και ο Πάνος Πετρόπουλος,
που αιχμαλωτίστηκαν από το ΔΣΕ και
πρόσφεραν ευσυνείδητα τις υπηρεσίες
τους στους μαχητές του ΔΣΕ.
(εικόνα από νοσοκομείο, όπως σώζεται
σήμερα, σε σπηλιά στο Βροντερό των
Πρέσπων)
Χιλιάδες ήταν οι τραυματισμοί,
βαρύτεροι και ελαφρύτεροι, που
αντιμετώπισαν οι γιατροί και
νοσοκόμοι-μες του ΔΣΕ, ανάμεσά τους
και ο Νώντας Σακελλαρίου. Σε ένα από
τα περιστατικά που έζησε γράφει:
«Οι συγκρούσεις κάθε μέρα
μεγάλωναν, οι τραυματίες έρχονταν
καθημερινά. Δεν είχα ποτέ ασχοληθεί
με τη χειρουργική, ούτε και με τις
αλλαγές. Εδώ επάνω από τους πολλούς
τραυματίες που είδα, μερικοί μου
έκαναν μεγάλη εντύπωση.
Ενας μικρός ΕΠΟΝίτης μου ήρθε με
κοιλιακό τραύμα, είχε μια μικρή οπή
από την οποία ήταν βγαλμένο ένα
κομμάτι έντερο, ίσως πέντε πόντους,
με παγωμένο αίμα, ήτανε ήσυχος,
δεν παραπονιόταν, δεν πονούσε,
δεν καταλάβαινε τη σοβαρότητα του
τραύματος, τι να τον κάμω; Χειρουργείο
δεν είχαμε, εργαλεία δεν είχαμε μα
ούτε και γάζες αποστειρωμένες, είχα
στην τσέπη μου και το φύλαγα ένα
μπουκαλάκι πενικιλίνης με ιώδιο,
το έβγαλα, έβρεξα μια γάζα με ιώδιο,
τύλιξα το έντερο, έδεσα το τραύμα
και τον προώθησα για το χειρουργείο,
έφυγε ευχαριστημένος, ήσυχος με
το φορείο».

25

Νώντας Σακελλαρίου (βιογραφικά στοιχεία)

Ο

γιατρός Σακελλαρίου Επαμεινώνδας
του Γεωργίου, γεννήθηκε στα
Κανάλια Καρδίτσας το 1901. Τέλειωσε
γιατρός το 1924. Υπηρέτησε Εφεδρος
Ανθυπίατρος το 1925 και το 1926. Το
1927 διορίστηκε γιατρός στο Σανατόριο
Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης. Το 1939
ανέλαβε τη θέση Διευθυντή Κλινικής.
Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο δεν
έλαβε μέρος κατόπιν αποφάσεως του
Γενικού Επιτελείου και ανέλαβε τη
Διεύθυνση του Σανατορίου. Το 1943
κατατάχτηκε στον ΕΛΑΣ, ανέλαβε
τη Διεύθυνση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας της Χ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.
Το 1945 και το 1946, τέσσερις φορές

τα μεσάνυχτα, έκαναν έρευνα στο
σπίτι του. Το Σεπτέμβρη του 1946
έφυγε για το βουνό και ανέλαβε τη
Διεύθυνση της Υγειονομικής Υπηρεσίας
του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας και το 1947 τη Διεύθυνση
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του
Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Από το 1949 μέχρι
το 1975 εργάστηκε ως γιατρός στη
Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν. Το
Μάιο του 1975 επαναπατρίστηκε στην
Ελλάδα. Ο Νώντας Σακελλαρίου έφυγε
από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 1994.
(αναδημοσίευση από το «Ριζοσπάστη»)

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

ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τρία πουλιά που η ζωή τους είναι στενά συνδεδεµένη µε το νερό
(φωτογραφίες και κείμενο του Θεοδόση Μαμάη από τη Θεσσαλονίκη)

ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ (Phalacrocorax carbo)

Μ

εγαλόσωμο πουλί με άνοιγμα φτερών 1,20-1,50 μ. Το βρίσκουμε στη θάλασσα
αλλά και σε γλυκά νερά. Τρέφεται κυρίως με ψάρια που τα πιάνει κάνοντας
καταδύσεις. Μετά τις βουτιές, στέκεται σε κάποιο βράχο με ανοιχτά τα φτερά του
για να τα στεγνώσει. Φτιάχνει τη φωλιά του πάνω σε δέντρα δίπλα στο νερό, σε
αποικίες πολλών ζευγαριών. Γεννάει 3-4 αυγά την Άνοιξη, που τα κλωσάει για ένα
μήνα περίπου. Οι περισσότεροι κορμοράνοι που βλέπουμε το Χειμώνα στην Ελλάδα,
πολλές φορές σε μεγάλα κοπάδια, έχουν έρθει από βόρειες χώρες και την Άνοιξη
επιστρέφουν εκεί για να αναπαραχθούν.

ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ (Pelecanus crispus)

Κ

ι αυτός μεγαλόσωμος με άνοιγμα φτερών 2,70-3,20 μ. Τον συναντάμε κυρίως σε
λίμνες και πιο σπάνια στη θάλασσα. Τρέφεται κι αυτός με ψάρια αλλά δε βουτάει.
Ψαρεύει στην επιφάνεια. Χαρακτηριστική είναι η σακούλα που έχει στο κάτω μέρος
του ράμφους του και χρησιμεύει σαν πρόχειρη αποθήκη τροφής. Στην Ελλάδα
φωλιάζει σε αποικίες αρκετών ζευγαριών στη μικρή Πρέσπα, στην Κερκίνη και στον
Αμβρακικό κόλπο. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος νησίδων ή σε καλαμώνες.
Γεννάει συνήθως δυο αυγά προς το τέλος του Χειμώνα, που τα κλωσάει για ένα
μήνα. Είναι ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών και προστατεύεται από διεθνείς
συνθήκες.

ΝΕΡΟΚΟΤΑ (Gallinula chloropus)

Μ

ικρόσωμο πουλί με μήκος περίπου 30 εκ. Έχει σχεδόν παγκόσμια εξάπλωση.
Είναι χαρακτηριστική η σαρκώδης ασπίδα στο μέτωπό της που έχει κοκκινωπό
χρώμα. Ζει κυρίως σε γλυκό νερό και κρύβεται ανάμεσα στα υδρόβια φυτά. Θα
τη δούμε όμως και αρκετές φορές να βόσκει στην όχθη μιας λίμνης. Τρέφεται με
φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Φτιάχνει τη φωλιά ανάμεσα στα υδρόβια φυτά
και γεννάει 4-8 αυγά. Μπορεί να αναπαραχθεί δυο ή τρεις φορές το χρόνο από τον
Απρίλιο έως τον Αύγουστο.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Α

πό τη Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα (PhD συγχαρητήρια στη
Βέρα για τον τίτλο του δόκτορα φιλοσοφικών επιστημών),
καθηγήτρια ιστορίας και αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Μπρνο:
Ένα βραβείο για τους πολιτικούς πρόσφυγες του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου:
Κάθε χρόνο η Λέσχη των Κοινωνικών Επιστημών (Klub
společenských věd) καταγράφει έργα στην τσεχική γλώσσα,
τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και ιστορική έρευνα.
Τα μέλη της Λέσχης προτείνουν στην αρμόδια επιτροπή της
Λέσχης βιβλία, ταινίες ή ιστότοπους που κατά την άποψή τους
θα πρέπει να συμπεριληφθούν σαν υποψήφιοι για βράβευση.
Με αυτό τον τρόπο το 2013 συγκεντρωθήκανε πάνω από 100
έργα και η επιστημονική επιτροπή της Λέσχης επέλεξε περίπου
δέκα έργα για βράβευση. Ανάμεσά τους ήταν και το βιβλίο
της Τασούλας Ζησάκη-Healey «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας»,
και συγκεκριμένα η μετάφραση του στα τσέχικα «Řecký poliFcký exil a národnostní menšina v Čechách» (επιδοτήθηκε
από το Δημαρχείο της Πράγας). Η συγγραφέας και Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας βραβεύτηκε μαζί με τη
μεταφράστρια, τη Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα για τη συγγραφή
και μετάφραση του βιβλίου αυτού στα τσέχικα. Το βραβείο
παραδόθηκε στην τελετή απονομή του βραβείου το Μάρτη
2014 όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Λέσχης Κοινωνικών
Επιστημών Βάτσλαβ Βάτσεκ και ο Πρόεδρος του Κομουνιστικού
Κόμματος Τσεχίας και Μοραβίας, Βόϊτιεχ Φίλιπ, ο οποίος
προσωπικά παρέδωσε τα διπλώματα και βραβεία.
Το βιβλίο αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένα
στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, τα οποία έγιναν η αιτία για
να εγκατασταθούν στις τότε σοσιαλιστικές χώρες, όπως και
στην Τσεχοσλοβακία πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα.
Το βιβλίο βασίζεται στις ιστορικές πηγές των δημόσιων όπως
και προσωπικών αρχείων και προσωπικών μαρτυριών των
άμεσα συμμετεχόντων, των πρώην μαχητών και μαχητριών

της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας και πολιτικών προσφύγων και των παιδιών τους.
Το βιβλίο της Τασούλας Ζησάκη-Healey με ντοκουμέντα και
επιχειρήματα αποδεικνύει την προσπάθεια της ‘σύγχρονης
ιστοριογραφίας’ όπως στην Ελλάδα έτσι και στην σημερινή
Τσεχία, να αλλοιώσει, διαστρεβλώσει και παραχαράξει τα
ιστορικά γεγονότα σχετικά με τη μεγαλειώδη αντίσταση του
ελληνικού λαού κατά της ξενόφερτης μοναρχοφασιστικής
κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τους μαχητές και μαχήτριες της
Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
στην καλύτερη περίπτωση, ως αφελείς που δεν ξέρανε γιατί
πολεμάνε όπως και την βοήθεια των σοσιαλιστικών χωρών που
τους παρείχε πάνω από τριάντα χρόνια πολιτικής προσφυγιάς
ως ανεπαρκή. Το βιβλίο της Τασούλας Ζησάκη-Healey δίνει
μία τεκμηριωμένη απάντηση των μαχητών και μαχητριών του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που αναγκαστικά βρεθήκαν
στην πολιτική προσφυγιά: Το ότι ξέρανε για το τι πολεμήσανε
– για τη λευτεριά, ανεξαρτησία και για ένα καλλίτερο
μέλλον της πατρίδας τους, και ως πολιτικοί πρόσφυγες είναι
ευγνώμονες στο λαό της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας για την
πολύτιμη βοήθεια του να ζήσει μια ανθρώπινη, ευτυχισμένη
και αξιοπρεπή ζωή.

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

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Α

πό την Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη,
για το περιοδικό «Καλημέρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 έγινε
εκδήλωση τιμής των νεκρών αγωνιστών
στον τόπο της μάχης, εκεί που σήμερα
δεσπόζει το Μνημείο λίγο έξω από τη
Νιγρίτα, στην περιοχή ΤΑΣΟΛΟΥΚ όπως
είναι γνωστή.
Κόσμος πολύς και αμέτρητα στεφάνια.
Στην
εκδήλωση
παραβρέθηκαν
Καπετανίδης Παναγιώτης
Διαμαντής Ευάγγελος
Χατζηκύρου Αντώνιος
Λαζίκης Λάζαρος
Αγγελούδης Γεώργιος
Αγγελούδης Ευριπίδης
Γαλάνης Άγγελος

εκπρόσωποι
της
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
από
Διοικητικά
Συμβούλια
των
Παραρτημάτων: Νιγρίτας, Σερρών,
Παγγαίου, Θεσσαλονίκης και Κεντρικής
Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, ΣυκεώνΘεσσαλονίκης, Νεάπολης, Καλαμαριάς,
Αμπελοκήπων, Εύοσμου, Σταυρούπολης,
εκπρόσωποι του Αγροτοκτηνοτροφικού
Κόμματος, της ΚΝΕ και του ΚΚΕ του
νομού Σερρών.
Η εκδήλωση άρχισε με το Προσκλητήριο
των νεκρών:
Κουμαντάρης Δημήτριος
Κυριακούδης Αγαπιτός
Μποτσιάνης Βασίλειος
Τζιαμζής Θεολόγης
Τζιούλας Ζαχαρίας.
Αθάνατοι. Χειροκροτήματα.

Αθάνατοι. Χειροκροτήματα.
Ακολούθησε
ο
χαιρετισμός
του
συντρόφου
Σαπρανίδη
Κώστα
– Προέδρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ του
παραρτήματος
Θεσσαλονίκης
και
εκπρόσωπος Κεντρικής Μακεδονίας.
Ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία
του: «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε
αυτούς που δώσανε τη ζωή τους και
για την Λευτεριά τους και για την
Λευτεριά της Πατρίδας τους και για τα
ανώτερα ιδανικά για να γίνει η ζωή των
ανθρώπων πιο δίκαιη και όχι αυτή που
ζούμε σήμερα»…
Στο βήμα ακολούθησε ο εκπρόσωπος της
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ του Νομού Ξάνθης – Γιώργος
Κολλάρος κλείνοντας την ομιλία του με
«ΤΙΜΗ και ΔΩΞΑ σε αυτούς που πέσανε
και σε αυτούς που ανώνυμα έδωσαν και
δίνουν ακόμη τον αγώνα τους».
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Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο Γιώργος Ποιμενίδης, Πρόεδρος
του Παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Σερρών. Άρχισε με αναφορά στο
ιστορικό αυτό γεγονός: «Ήταν μια από
τις σημαντικότερες μάχες που έδωσε
ο ΕΛΑΣ σε αυτή την περιοχή και δίκαια
τιμούνται κάθε χρόνο εδώ οι νεκροί,
υπενθυμίζοντας πως η απόφαση των
λαών για ρήξη και ανατροπή είναι
τόσο δυνατή που δεν μπορεί να τη
σταματήσει ούτε η πιο αιμοβόρα μηχανή
που θα επινοήσει το εκμεταλλευτικό
της σύστημα. Τότε πάλευε ο λαός μας
με τον ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ ενάντια στον
κατακτητή. Ήταν το 1944. Εκείνες τις
στιγμές ο εχθρός ούτε που σκέφτηκε για
αντεπίθεση ή αντίποινα γιατί οι ώρες
τους στην περιοχή ήταν μετρημένες.
Ήδη ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει την πόλη
των Σερρών και την γύρω περιοχή την
ίδια μέρα με τούτη τη μάχη στις 14

Σεπτεμβρίου 1944. Η μάχη δόθηκε εδώ,
στον τόπο όπου σήμερα είναι αυτό το
Μνημείο, στην περιοχή του ΤΑΣΟΛΟΥΚ.
Οι Γερμανοί έφευγαν όπως, όπως
κυνηγημένοι από τον λαό και των γύρω
περιοχών…».
Και τελευταίος στο μικρόφωνο πλησιάζει
ο βετεράνος αυτής της μάχης και
σήμερα κάτοικός Νιγρίτας. Στα 90 του
χρόνια με το μπαστούνι εκεί μπροστά
μας λέει: «Εγώ είμαι ο Άγγελος Μέρκος
ο οποίος πολέμησα μαζί με τα παλικάρια
που σήμερα τιμούμε. Εδώ, που πατάμε
τώρα δώσαμε τη μάχη. Εδώ, σ’ αυτό
ακριβώς το σημείο τραυματίστηκα.
Δώσαμε σκληρή μάχη. Πιαστήκαμε στα
χέρια με τους Γερμανούς. Δεν είχαμε
όπλα… Θέλαμε να τους αφοπλίσουμε
και να πάρουμε τα όπλα τους. Πιάσαμε
αιχμαλώτους πολλούς Γερμανούς. Εδώ
σκοτώθηκαν και πολλοί Γερμανοί.
Εμείς
ήμασταν
αποφασισμένοι.

Καταστρέψαμε και διαλύσαμε έναν
ολόκληρο γερμανικό λόχο. Φεύγανε
από την πόλη των Σερρών που μόλις
απελευθερώθηκε
κυνηγημένοι…
Περνούσαν από εδώ με αυτοκίνητα
στο φευγιό τους. Και δεν περίμεναν το
δικό μας καρτέρι… Η μάχη κράτησε δύο
ώρες. Πιαστήκαμε στα χέρια, σώμα με
σώμα με τους Γερμανούς. Όχι, δεν τους
φοβηθήκαμε ούτε στιγμή. Εδώ, σε τούτο
το σημείο κι εμείς χάσαμε τα παλικάρια
μας. Κι αυτούς σήμερα τιμήσαμε.
Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα
πολύ που πήρατε μέρος σήμερα στη
μνήμη των παλικαριών. Σας ευχαριστώ
πολύ».
Η εκδήλωση στο ΤΑΣΟΛΟΥΚ της Νιγρίτας
έκλεισε με συνθήματα της νεολαίας της
ΚΝΕ, με το «Επέσατε θύματα αδέρφια
εσείς» και με το άκουσμα του Εθνικού
Ύμνου.

Εκδήλωση στη µνήµη των θυµάτων της Κατοχής
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, το µνηµείο

Τ

ην Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014
έγινε εκδήλωση στο Χορτιάτη της
Θεσσαλονίκης στη μνήμη των θυμάτων
της Κατοχής από τις θηριωδίες των
Γερμανών και Ελλήνων συνεργατών τους,
του φασισμού. Παραβρέθηκε μέλος του
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Δημοτικός Σύμβουλος
της Λαϊκής Συσπείρωσης στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ
και πολλοί αντιστασιακοί.
Το πρόγραμμα άρχισε με την προβολή
του ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ-3, με αφηγήσεις
αυτοπτών μαρτύρων του χωριού για το
ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού.
Να τι λέει μας είπε ένας μάρτυρας:
«Είχαμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα
χτυπήσουν. Εγώ ήμουν απ’ την περιοχή
και ήξερα καλά το μέρος, το ήξερα το
μέρος καλύτερα και είπα ότι τα πιθανά
σημεία που μπορούν να έρθουν οι
Γερμανοί είναι τρία. Ακούσαμε έρχονται.
Στάθηκαν στις καμάρες, λίγο έξω από
το χωριό, στο Υδραγωγείο. Αρχίσαμε να
στρώνουμε το σχέδιο. Βλέπουμε μακριά
πως έρχονται οι Γερμανοί με αυτοκίνητο
και στρώνουμε την ενέδρα. Σε λίγο ο
σύνδεσμος μας ενημερώνει πως έρχεται
αυτοκίνητο με τέντα. Εμείς όμως δεν
μπορούμε να διακρίνουμε τι έχουν εκεί
κάτω από την τέντα. Ετοιμαστήκαμε και
μόλις πλησίασαν φωνάξαμε σταματήστε.
Αυτοί, δεν σταμάτησαν. Αρχίσαμε να
φωνάζουμε πως είμαστε Έλληνες. Ναι,
αλλά Έλληνες υπήρχαν και σ’ αυτούς, και
ήταν οπλισμένοι. Είχαμε πληροφορίες ότι
και στο Ασβεστοχώρι πήγαν και υπήρχαν
Ταγματασφαλίτες. Σε λίγο βλέπουμε
καθαρά από το παρατηρητήριο πως είναι
αυτοκίνητα με Γερμανούς μέσα. Εμείς,
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παίρνουμε θέση και έγινε ανταλλαγή
πυρών. Έρχεται βλέπουμε και πιο μεγάλο
αυτοκίνητο. Βγαίνουμε από το χωριό.
Μπαίνουμε σε δάσος. Εμείς, πιστεύαμε
πως στο χωριό δεν έμεινε κανείς. Η
καμπάνα χτυπά δυνατά.
Άρχισε η
συγκέντρωση των κατοίκων, αυτών που
έμειναν και δεν έφυγαν. Τις γυναίκες τις
φώναζαν μη φοβάστε, Έλληνες είμαστε.
Τους μάζευαν, τους πυροβολούσαν και
τους καίγανε στο φούρνο. Πρώτα τον
Γκουραμάνη και μετά ομαδικά τους
κάψανε. Θάψανε και ζωντανούς. Στην
πόρτα του σπιτιού ήταν μάνα με μωρό
στην αγκαλιά και τους καρφώσανε την
ξιφολόγχη. Εγώ, λέω στη μάνα να φύγω.
Κι αυτή, μου λέει, φεύγα εσύ που είσαι
παιδί, κι εμάς τις γυναίκες δε θα μας
πειράξουν. Στο χωριό τους μαζεύανε και
τους σκοτώνανε επί τόπου. Το έβλεπα κι
άκουγα. Βίασαν κοπέλα και μετά γυμνή
την έστησαν σε πάσαλο για να την βλέπουν

στο χωριό και να γνωρίζουν τον πολιτισμό
τους. Ουρλιαχτά πολλά. Θρήνος, θρήνος,
θρήνος. Σκοτώνανε μάνες και παιδιά.
Δεν τους προλάβαιναν και στο τέλος τους
έριχναν στο φούρνο ζωντανούς».
Άλλη μάρτυρας του ντοκιμαντέρ λέει:
«Κόψανε τα δάχτυλα της μάνας μας και
της πήραν το δαχτυλίδι. Τα πετάξανε στην
αυλή και μετά εκεί και την σκότωσαν.
Μετά καταλάβαμε εμείς οι γυναίκες
και ρωτούσαμε τι σας κάναμε; Γιατί μας
σκοτώνεται; Απροστάτευτες όλες, με
άντρες στα βουνά. Αυτοί ήταν Έλληνες.
Όχι Γερμανοί. Θα μας πήγαιναν στο
νεκροταφείο να μας εκτελέσουν, αλλά
δεν τους βολεύει. Ο μαντρότοιχος είναι
χαμηλός. Κάποιοι θα τους ξεφύγουν. Και
μας βάζουν εδώ, έξω από τον φούρνο, έτσι,
στη σειρά του θανάτου, μπροστά στην
πόρτα κι άρχισαν να μας καίνε. Σκότωσαν
την μάνα μου και την αδερφή μου. Ήμουν
κριμένη. Νόμισαν πως τους κάψανε

όλους. Δεν άντεχα κριμένη πίσω από τον
φούρνο, ζέστη και μυρωδιά με πνίγανε
μαζί. Τελείωσε. Κατέβηκα τα σκαλιά και
τότε είδα καμένους και σκοτωμένους
μαζί. Πατούσα πάνω στα πτώματα για να
κατέβω. Έξω πια δεν ήταν κανείς…».

Με το « Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς»
σταματά η ανατριχιαστική αυτή αφήγηση
ανθρώπων που έζησαν αυτό το μαρτύριο.
Ακολούθησε η ομιλία του συντρόφου
Δελλή: «Τιμούμε την μνήμη των θυμάτων
ενός από τα αγριότερα εγκλήματα των

ναζιστών κατακτητών και των ντόπιων
συνεργατών της Πατρίδας μας. Η σημερινή
εκδήλωση είναι εκδήλωση μνήμης και
διδαγμάτων στην 70-κοστη επέτειο
του Ολοκαυτώματος του χωριού που
ξεκληρίστηκε από την άγρια φασιστική
βία των κατακτητών και των Ελλήνων
συνεργατών τους εκείνο το πικρό Σάββατο
στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944».
Στη συνέχεια ακολούθησαν τραγούδια με
τη συμμετοχή της Νεολαίας της ΚΝΕ.
Ποιός δεν ανατρίχιασε όταν άκουσε τα
τραγούδια: «Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε
στους δρόμους, Άπαρτα βουνά, ήρωες
με 12 ψυχές, Θάνατος μαύρος αδερφός,
Θάνατος θα μείνει Αθάνατος,» και με
θερμά και πολλά χειροκροτήματα έκλεισε
τραγουδώντας όλοι μαζί το « Παιδιά
σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους».
Ακολούθησε πορεία και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο. ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
(Κ: οι φωτογραφίες είναι της Άννας
Κεφαλέλη. Ευχαριστούμε την Άννα που
μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις αυτές.)

Στη µνήµη του αγωνιστή και κοµµουνιστή Γιάννη Γούλα 1924 – 2014
Ο Γιάννης Γούλας απεβίωσε στις 25 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, σε ηλικία 90
χρονών. Αντί για στεφάνια, η οικογένειά του παρακάλεσε τους συντρόφους του,
τα λεφτά να δοθούν στο ΚΚΕ, το κόμμα που υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή
της ζωής του.
Οι γονείς της συντρόφισσάς του Ελισάβετ Χαραλαμπίδου ζούσανε και αποβιώσανε
στην Τσεχοσλοβακία. Πιστεύουμε ότι ακόμα έχει συγγενείς στην Τσεχία.
Η περηφάνια των αγωνιστών
Της Άννας Κεφαλέλη
(Η Αννα στην προσπάθεια της να καταγράψει την ιστορία των αγωνιστών της ΕΑ
και του ΔΣΕ μας έστειλε αυτό το κείμενο με τη τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο
Γιάννης Γούλας)

Γ

υρνάω πολλά χρόνια πίσω. Ίσως
και 35 χρόνια. Ναι, είναι πολλά,
είναι τότε που ήμουν φοιτήτρια στη
Γεωπονική της πόλης Κραϊόβα της
Ρουμανίας, μια μεγάλη πόλη με πολλούς
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτός ο
Σύλλογος των Πολιτικών Προσφύγων
είναι η οικογένεια μου. Μέσα σ’ αυτή
την οικογένεια άκουσα πολλά, είδα
πολλά, μα πάνω απ’ όλα είχα την
ευκαιρία να μιλώ ελληνικά. Γιατί εκεί,
γνώρισα ανθρώπους που δεν ξέχασαν
την Πατρίδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό,
τον τόπο τους και πάνω απ’ όλα τον
Αγώνα τους.
Αυτή ήταν μια νέα σελίδα στη ζωή των

Ελλήνων με νέα καθήκοντα. Η νοσταλγία
της πατρίδας και της επιστροφής
γιγαντώνεται με το πέρας του χρόνου.
Όχι, δεν είναι το ρητό του «όπου γης
και η πατρίς» όπως συχνά το ακούω.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν διάλεξαν την
ξενιτιά. Τους την επέβαλαν και το ξέρουν
και οι ιστορικοί. Επιστρέφω στο μικρό
μας στέκι, στο σπίτι μας, τον Σύλλογο,
και θυμάμαι
τον Γραμματέα της
Οργάνωσης, τη δασκάλα της ελληνικής
γλώσσας, τον άνθρωπο που με τόση
αφοσίωση μάθαινε τα Ελληνόπουλα
για τον πολιτισμό μας με τραγούδια και
χορούς αλλά και τόσα άλλα. Όλοι τους
κουβαλούσαν την ιστορία, τη δική τους
σελίδα.
Μα αυτοί οι αγωνιστές δεν είχαν χρόνο
να μας πούνε για το κομμένο χέρι,
πόδι, μάτι, και βάλε, διότι το δικό τους
ΕΓΩ έμεινε πολύ πίσω. Μπροστά τους

είχαν μόνο τον Αγώνα. Μας μάθανε
τη γλώσσα της Πατρίδας. Αλλά όχι και
το εγώ μας. Αυτοί ήταν οι Άνθρωποι
που χάρισαν τα νιάτα τους για το λαό
και την πατρίδα. Και προτίμησαν την
αναγκαστική ξενιτιά να την κάνουν
Ελληνικό Σχολείο ζωής και αγώνων. Όχι,
ο Γιάννης δεν έχει καιρό. Εκεί, σοβαρός,
απαιτητικός, σεμνός και ταπεινός,
γεωπόνος στο επάγγελμα, στέκει δίπλα
στα παιδιά και τραγουδούνε μαζί τα
τραγούδια του βουνού, έτσι όπως τα
έμαθε στα ματωμένα χρόνια, τότε
που κι αυτός ήταν παιδί. Και τώρα, 35
χρόνια μετά, είμαστε μαζί στην Πατρίδα.
Μεγαλώσαμε. Και τώρα ήρθε ο καιρός
να πούμε και αυτά που δεν είπαμε.
Ξέρω, ο Γιάννης σήμερα μεγάλωσε. Μα
κι εγώ μεγάλωσα.
Το καθήκον του στην ξενιτιά το έκανε.
Καιρός να μάθω την Ιστορία και από
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αυτούς τους ζωντανούς ήρωες της
Αντίστασης και του Εμφυλίου, έτσι όπως
τα έζησαν με τα δικά τους μάτια, τη δική
τους καρδιά και ψυχή.
Ξέρω, δύσκολα θα μου μιλήσει για τη
δική του ιστορία. Γιατί είναι ο Γιάννης , ο
Γούλας που γνώρισα πριν 35 χρόνια.
Σήμερα επιτέλους το κλικ έγινε και
ο Γιάννης δε θα μου μιλήσει σαν
ιστορικός, με νούμερα και μελέτες. Μου
κάνει το χατίρι. Μιλάει για την πατρίδα
του την Σπερχειάδα, τους συναγωνιστές
του.
Κι εγώ, κρατώ ορθάνοιχτα μάτια και
αυτιά. Γιατί ο Γιάννης τα θυμάται καλά,
τα λέει γρήγορα, είναι καλά χαραγμένα
στο σημειωματάριο της ψυχής του
και των ιστορικών αναμνήσεών του.
Όχι, όχι, κρατώ την ανάσα , μην χάσω
κάτι, τρέχω, μα ο Γιάννης είναι πιο
γρήγορος κι ας είναι σήμερα 90 χρονών.
Κι εγώ σήμερα τρέχω να πιάσω τα
λόγια του, να ακούσω αυτά που πρέπει
από ιστορικούς και ζωντανούς για να
γλιτώσω την παραχάραξη πραγμάτων
και γεγονότων.
Και σήμερα, σκαλίζω, σκαλίζω γρήγορα
τα γράμματα και τα γεγονότα για να
προλάβω τον Γιάννη στο μάθημα της
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Και γράφω όπως τα ακούω
γιατί τα λόγια του δεν επιδέχονται ούτε
ένα πρόσθετο «και».
Έτσι αρχίζει ο Γιάννης την κουβέντα μαζί
μου:
Εγώ, δε θέλω να μιλήσω γι’ αυτά που
έζησα, για τον τραυματισμό μου και
να τα διηγηθώ. Εγώ θέλω να μιλήσω
για τις μάχες του ΕΛΑΣ. Είμαι ο Γούλας,
γεννημένος το 1924, από αγροτική
οικογένεια, στο χωριό Παλαιοβράχα,
Σπερχειάδας, Λαμίας. Ήταν το 1944, 6
Αυγούστου. Τότε οι Γερμανοί ξεκίνησαν
από τη Λαμία μια μεγάλη επιχείρηση
για να φτάσουν στο Στρατηγείο του
ΕΛΑΣ, στο Καρπενήσι , στην κοιλάδα
του Σπερχειού, ανάμεσα στην οροσειρά
Όθρυς, και την Οίτη, καίγοντας στη σειρά
τα χωριά της περιοχής. Θα πω μόνο
μερικά από αυτά όπως Μακρακώμη,

περιοχή Σπερχειάδας, Πλατύστομο,
Παλαιοβράχα, Καμπιά, Αγ. Γιώργης και
έφτασαν στον Τυμφρηστό ή Βελούχι
απ’ όπου προέρχεται και το όνομα του
Άρη Βελουχιώτη.
Δόθηκε μεγάλη μάχη από τα τμήματα
του ΕΛΑΣ και τους αξιωματικούς της
Ρεντίνας. Ξέρανε ότι το Καρπενήσι ήταν
Πολιτική και Στρατιωτική βάση. Ήταν το
όργανο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και
θέλανε πάση θυσία να το συντρίψουνε.
Εκεί ήσαν οι Κορυσχάδες όπου εκλέχτηκε
το Συμβούλιο της Εθνικής Αντίστασης,
η λεγόμενη και γνωστή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Εκεί, δίπλα, ήταν στη
Ρεντίνα, η Σχολή Αξιωματικών και στα
Μάρμαρα ήταν η Σχολή Νοσοκόμων του
ΕΛΑΣ. Επίσης στη Σπερχειάδα ήτανε και η
Σχολή των γεωργών γνωστή ως Γεωργική
Σχολή. Εδώ στη Σχολή στάλθηκε το 36ο
Σύνταγμα του ΕΛΑΣ με συνταγματάρχη
τον Θύμιο Ζούλα της 13ης Μεραρχίας
Στερεάς
με αρχηγό τον στρατηγό
Ματσούκα και καπετάνιο τον Αμάρμπεη.
Πριν ξεκινήσουν οι γερμανοί για την
επιχείρηση του Απρίλη του ’44, ήρθε ο
γραμματέας της ΕΠΟΝ – Στερεάς από
τη Λαμία, με το ψευδώνυμο Κλέαρχος
και πραγματικό Μαστραντώνης σε μένα
στο Σύνταγμα, και μου ζήτησε να γυρίσω
στα χωριά της περιοχής όπου είχαμε
μαζευτεί 38 μαθητές στη Γεωργική
Σχολή Σπερχειάδας.
Η Σχολή διήρκησε από τον Απρίλιο
μέχρι τον Αύγουστο του 1944 όταν
άρχισε η επιδρομή των Γερμανών. Όλοι
οι μαθητές της Σχολής έφυγαν στα χωριά
τους κι εγώ έφυγα για τα τμήματά μου,
σ’ έναν λόχο του 36ου Συντάγματος.
Είχαμε ταμπουρωθεί στις παρυφές
του Τυμφρηστού, στις παρυφές του
Καρπενησίου. Εκεί έγιναν οι πιο
σφοδρές μάχες. Οι Γερμανοί επιδίωκαν
να φτάσουν πάση θυσία στο Καρπενήσι
και να το κάψουν. Όπως κι έγινε. Το
πλήρωσαν όμως πολύ ακριβά. Η μάχη
κράτησε δύο μέρες. Μας χτυπούσαν με
το πυροβολικό τους. Τα αεροπλάνα όλη
τη μέρα δε φεύγανε πάνω από τα κεφάλια

μας. Αλλά, λόγω των υψωμάτων και
της φύσης που τα έντυνε με τα μεγάλα
έλατα, έτοιμα να μας αγκαλιάσουν, να
μας σώσουν, μπορέσαμε να αντέξουμε
στη λύσσα και την μανία των Γερμανών.
Έτσι, προκαλέσαμε στους Γερμανούς
μεγάλες απώλειες. Κατά τις δικές μας
εκτιμήσεις οι απώλειες των Γερμανών
ήταν πάνω από 55 άτομα και 14 τανκς
κατεστραμμένα. Και αυτό γιατί για
να ανέβουν εκεί στα 1100 μέτρα
υψόμετρο, τον Τυμφρηστό χρειάζονταν
να διανύσουν 19 στροφές… Σε αυτή
τη μάχη, για κάποια στιγμή είδαμε
μια δύναμη μεγάλη από Γερμανούς
που πλησιάζει όλο και πιο κοντά μας
αλλά που γύρισε σε κάποια στροφή και
ξαφνικά τους χάσαμε…
Ο λοχαγός μου, ο Ηρακλής, μου λέει να
ανέβω στο έλατο, μήπως και διακρίνω
κάτι. Ανεβαίνω γρήγορα στην κορυφή
του δέντρου και φωνάζω με όση
δύναμη είχα: «ΕΡΧΟΝΤΑΙ, είναι στην πιο
κάτω στροφή. Είναι οι Γερμανοί. Δεν
τελείωσα καλά καλά τα λόγια μου και
ένα αεροπλάνο που πετούσε επίμονα
πάνω από το κεφάλι μου έριξε μια
ρουκέτα και σημάδεψε το έλατο στο
οποίο ήμουν ανεβασμένος. Κατέβηκα με
λίγα γρατζουνίσματα. Τίποτα το σοβαρό.
Συνεχίσαμε τις μάχες. Η επίθεση των
Γερμανών ήταν ακόμα πιο σφοδρή.
Και
το πρωί, στις 9 Αυγούστου
αποσυρθήκαμε προς τα Άγραφα και
προς το χωριό Κρίκελλο. Οι Γερμανοί
μπήκαν στο Καρπενήσι όπου και το
κατέστρεψαν μαζί και με όλη τη γύρω
περιοχή…
Εδώ σταματάει το μάθημα της Ιστορίας.
Εδώ γνωρίζω τον Γιάννη που έχει τόσα
να πει. Εδώ γνωρίζω τον Γιάννη τον
Γούλα, τον ασυρματιστή και μαχητή
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
τον Άνθρωπο που μας μίλαγε για την
Πατρίδα, εκεί, στην προσφυγιά.
Και είναι ένας από τους πολλούς ήρωες,
λεβέντες της Ελλάδας.
Θα τα ξαναπούμε Γιάννη…
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

GREEK-CORNER, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΟΚΙΜΑ ΖΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚ Α ΚΡΑ ΣΙΑ

