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Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας 2016:
17 Ιανουαρίου, 16:00 ώρα έναρξης -Ετήσια Γενική Συνέλευση και Κόψιμο
της Πίτας, Vocelova 3, Praha 2
20 Φεβρουαρίου, 14:00 ώρα έναρξης – Εορτασμός της επετείου της
ίδρυσης της ΕΠΟΝ (1943-2015), συναυλία με το μουσικό συγκροτήματα
«Ακρόπολις», Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
1 Απριλίου – Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, έναρξη
19:00 η ώρα, F&B Catering, Nadrazni 84, Praha 5
Απριλίου – Παρουσίαση ελληνικής κουζίνας και διαγωνισμός (θα σας
ανακοινώσουμε την ημερομηνία)
7 Μαΐου, έναρξη 14:00 η ώρα – Συναυλία αφιερωμένη στο έντεχνο
τραγούδι, με την ορχήστρα «Η Παρέα», στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων,
Vocelova 3, Praha 2
Ιούνιος – Γιορτή αφιερωμένη στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Ιούνιος – Εκδρομή στους πρώην παιδικούς σταθμούς για τα «παιδιά από
την Ελλάδα» (1948)
Αρχές Σεπτεμβρίου – Εγγραφή και ξεκίνημα των μαθημάτων ελληνικής
γλώσσας, Vocelova 3, Praha 2
22 Οκτωβρίου, έναρξη 19:00 η ώρα – Εορτασμός της εθνικής επετείου του
ιστορικού ΟΧΙ, F&B, Catering, Nadrazni 84, Praha 5
Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μαθητές του ελληνικού
σχολείου
Ευχαριστούμε για τη συνδρομή στο περιοδικό τους αναγνώστες
μας από την Κύπρο:
Σταύρο Μπέρο –10 ευρώ, Γιώργο Μπέρο –50 ευρώ και Ανδρέα Λέφα -50 ευρώ.
Ευχαριστούμε για την προσφορά στη λαχειοφόρο αγορά τους
γενναιόδωρους χορηγούς της ΕΚ Πράγας:
Greece Tour και ΕΚ Πράγας – εισιτήριο για Θεσσαλονίκη
Θεμιστοκλή Μιχαηλίδη – κηροπήγιο, έργο τέχνης του ίδιου
Ταβέρνα-εστιατόριο «Όλυμπος» - κουπόνια για 2 γεύματα των 1000
κορόνων το καθένα
Beauty Salon «Vasiliki» – 2 κουπόνια των 500 κορόνων το καθένα
ΕΚ Πράγας – Κρητικό λάδι των 5λ
Greek Corner – 5 κουπόνια των 200 κορόνων το καθένα
VTT – 5 μπουκάλια ελληνικό κρασί
DA CAPO – 2 προγεύματα
Janis Moda – 3 γυναικεία μπλουζάκια
Βασίλη Γιαλαουζίδης – 3 πακέτα Flashdent με είδη οδοντικής υγείας
Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ – βραχιόλι, έργο τέχνης της ίδιας
Bakaliko.cz – 3 δώρα με κρητικά προϊόντα το καθένα
Τασούλα Ζησάκη- 2 βιβλία (στα τσέχικα, «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας») της ίδιας
Καλή Ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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Αρχές Σεπτεμβρίου

μ

ετά την εγγραφή ξεκινήσανε τα
μαθήματα ελληνικής γλώσσας
με τις καθηγήτριες Έφη Μανιάτη
(για μεγαλύτερα παιδιά, κάθε
Παρασκευή, από 16:00 η ώρα, στο
Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2)) και Κατερίνα Σπάλα
(για Τσέχους σε όλα τα επίπεδα,

στην ίδια διεύθυνση).
Προσοχή: Γίνεται προσπάθεια (για
πολλοστή φορά) να οργανώσουμε
μαθήματα ελληνικής γλώσσας και
ελληνικών παραδοσιακών χορών
για παιδάκια ηλικίας 4 – 8 χρόνων.
Υπεύθυνη: Άλενα Οσλαντίλοβα (τηλ.
776892200, email: osladilova@gmail.

com), δασκάλα: Κατερίνα Σπάλα
(τηλ: 608973697, email: katkaspalas@seznam.cz)
Τα μαθήματα ξεκινήσανε στις
14 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, ώρα
15:00 μέχρι 16:30 στο Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova
3, Praha 2.

Μιχάλης Σπάλα-Λάσο, υπεύθυνος
και χοροδιδάσκαλος του χορευτικού
συγκροτήματος
«Ακρόπολις».
Επίσης, ο ραδιοφωνικός σταθμός
επισκέφτηκε την Ταβέρνα-Εστιατόριο
«Όλυμπος» και παρουσίασε την
ελληνική κουζίνα σχετικά με τις

γιορτές των Χριστουγέννων. Οι
ραδιοφωνικές
παρουσιάσεις
για
τον Ελληνισμό στην Τσεχία και των
Ελληνικών Κοινοτήτων, όπως και για
τις άλλες μειονότητες στην Τσεχία, θα
συνεχιστούν από τον ραδιοφωνικό
σταθμό PLUS.

14 Νοεμβρίου

Ε

ορτασμός της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου, του ιστορικού ΟΧΙ
του λαού μας ενάντια στο φασισμό.
Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση με
παρουσίαση παραδοσιακών χορών
από το χορευτικό συγκρότημα
της Κοινότητάς μας, με πλούσια
λαχειοφόρο αγορά (ευχαριστούμε
όλους τους χορηγούς για την
γενναιοδωρία τους) και με ψυχαγωγία
μέχρι τις πρωινές ώρες με το
μουσικό συγκρότημα της Κοινότητας
«Ακρόπολις». Την εκδήλωσή μας την
κάλυψε ο τσέχικος ραδιοφωνικός
σταθμός PLUS, ο οποίος ξεκίνησε
το πρόγραμμα για τις μειονότητες
στην Τσεχία με την Ελληνική
Κοινότητα Πράγας. Συνεντεύξεις
στο σταθμό έδωσαν η Πρόεδρος
της ΕΚ Πράγας, Τασούλα ΖησάκηHealey, η Αντιπρόεδρος και Ταμίας,
Ανδρονίκη Σπάλα-Podlahova, ο Ντίνος
Οβαδίας, υπεύθυνος του μουσικού
συγκροτήματος
«Ακρόπολις»,
ο

21 Νοεμβρίου

Τ

ο περιοδικό «Καλημέρα» στην ΕΚ
Μπόχουμιν. Είχαμε την ευκαιρία
να παραβρεθούμε στον εορτασμό
της ΕΚ Μπόχουμιν. Όπως ξέρετε το
Μπόχουμιν
είχε
πολλούς
συμπατριώτες μας. Τώρα η ΕΚ
Μπόχουμιν αριθμεί 50 μέλη. Αλλά με
τον δραστήριο Πρόεδρο της, Μιχάλη
Σδούκο, αυτή η μικρή Κοινότητας
κοντά,
σχεδόν
πάνω
στα
τσεχοπολωνικά σύνορα, οργανώνει
αρκετές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν
την υποστήριξη και των γειτονικών
ελληνικών κοινοτήτων (Οστράβα,
Κάρβινα). Η εκδήλωση είχε πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είχαμε
την ευκαιρία να απολαύσουμε την
παράσταση του Ελληνικού Γάμου
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από το Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας.
Μπράβο στα παιδιά, και μπράβο
στην Πρόεδρο Εύα Λιόλιο. Ο χορός
ξεκίνησε χωρίς καμία καθυστέρηση
με το πιο δημοφιλής μουσικό

συγκρότημα «Η Παρέα» από το
Μπρνο – Έλληνες και Τσέχοι φίλοι,
μικρά και μεγάλα παιδιά, όλοι ήταν
στην πίστα. Ευχαριστούμε τους
διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής,

αφιερωμένη στην επέτειο του
ιστορικού ΟΧΙ του ελληνικού λαού
ενάντια στο φασισμό και τις τριπλής
κατοχής.

για επιδοτήσεις στο Υπουργείο
Πολιτισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας
(για το περιοδικό «Καλημέρα») και

στο Δημαρχείο της Πράγας (για τις
εκδηλώσεις).

Δεκέμβρη

Η

Αντιπρόεδρος και Ταμίας της ΕΚ
Πράγας,
Ανδρονίκη
Σπάλα
ετοίμασε και παρέδωσε της αιτήσεις
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ΙΣΤΟΡΙΑ ⁞ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
…το πραγματικό μέγεθος των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ξεπερνά σε σημερινές τιμές τα 162 δις. χωρίς
τους τόκους...

Οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα
Του Χρήστου Τσιντζιλώνη
Προέδρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Αντιπρόεδρος της FIR,
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Τ

ο μέγα θέμα των οφειλών της
Γερμανίας προς την Ελλάδα έχει
απασχολήσει το λαϊκό δημοκρατικό
κίνημα εδώ και πολλές δεκαετίες. Το
ΚΚΕ από τις αρχές του 1946, πρόβαλε
το θέμα των Γερμανικών οφειλών
προς την Ελλάδα. Η εφημερίδα
«Ελεύθερη
Ελλάδα»,
κεντρικό
δημοσιογραφικό όργανο του ΕΑΜ,
αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου
άρχιζε να παρουσιάζει μια μεγάλη
έρευνα για τις καταστροφές, τις
αρπαγές, τις ομαδικές εκτελέσεις, τα
ολοκαυτώματα, τους χιλιάδες νεκρούς
από την πείνα και για τις τεράστιες
θυσίες που είχε υποστεί η χώρα μας
στα χρόνια της φασιστικής κατοχής.
Η έρευνα εκείνη, με όσα στοιχεία
είχαν συγκεντρωθεί, γράφτηκε από
τον αξέχαστο κομμουνιστή ήρωα
Κώστα Βιδάλη, έναν από τους πιο
έμπειρους δημοσιογράφους που είχε
παρακολουθήσει τη λεηλασία που είχε
γίνει από τους κατακτητές και τους
‘Έλληνες’ συνεργάτες τους.
(…) Η ΠΕΑΕΑ από την ίδρυση της το
1964 και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να
παλεύει, ώστε να υλοποιηθεί το δίκαιο
αίτημα των θυμάτων του ναζισμού,
αλλά και η πλήρης αποκατάσταση
αποζημίωση
των
τρομακτικών
καταστροφών που υπέστη η χώρα
μας από τους χιτλεροφασίστες.
Το 1990, επί πρωθυπουργίας
Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη,
που εγκαινιάστηκε η «ώρα του
πρωθυπουργού», ο τότε ΓΓ του ΚΚΕ,
Χαρίλαος Φλωράκης στην τοποθέτησή
του στη Βουλή για το θέμα των
γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα,
μεταξύ άλλων είπε ότι «δεν μπορεί στο
όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας να
παραπέμπεται ένα τόσο μεγάλο θέμα
εθνικής σημασίας στις «καλένδες»
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όπως είναι οι επανορθώσεις και
να μένει με διάφορες δικαιολογίες
ερμητικά κλειστό για 40 χρόνια…».
Σε κείνη την ομιλία του στη Βουλή,
ο Χαρίλαος Φλωράκης τόνισε ότι η
Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, έγινε:
«όχι για να κλείσουμε αλλά για να
ανοίξουμε το μεγάλο αυτό θέμα
που με διάφορες δικαιολογίες μένει
κλειστό».
(…) Η στάση που τήρησαν και τηρούν
τα κόμματα που εναλλάσσονται
στην εξουσία στη χώρα μας, είναι
στάση δουλικότητας και ραγιαδισμού
μπροστά στη Γερμανία και αποτελεί
ύβρη κι εμπαιγμό στη μνήμη των
εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του
αντιφασιστικού αγώνα του λαού μας,
αλλά και πρόκληση σε όλους αυτούς
που έχασαν τους δικούς τους. Που
σακατεύτηκαν στα στρατόπεδα και τις
φυλακές, που πέθαναν από την πείνα,
που υπέφεραν από την θηριωδία των
Ναζί καταχτητών.
Οι οφειλές της Γερμανίας απέναντι
στην Ελλάδα και στον Ελληνικό Λαό για
όλες αυτές τις καταστροφές, αρπαγές,
λεηλασίες και ανθρωποκτονίες τις
οποίες καμία ελληνική κυβέρνηση δεν
είχε και δεν έχει το θάρρος και την
πολιτική βούληση να τις απαιτήσει
προβάλλοντας το γελοίο επιχείρημα
ότι δεν θέλει να διαταραχθούν οι
ελληνο-γερμανικές σχέσεις φιλίας
και συνεργασίας ή ότι οι φάκελοι
της υποθέσεις των γερμανικών
αποζημιώσεων «έχει χαθεί» κι ότι
τους «ψάχνουν», αλλά «δεν τους
βρίσκουν» είναι τεράστιες.
Όπως επανειλημμένα, σε δεκάδες
Υπομνήματα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων,
προς τα πολιτικά κόμματα και προς
την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής

Δημοκρατίας της Γερμανίας μέσω της
Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα,
το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης
των Οφειλών της Γερμανίας προς την
Ελλάδα, έχει υπολογίσει η Γερμανία
οφείλει:
1.
Το δάνειο ύψους 3.5 δις.
Δολαρίων που πήρε το Γ’ Ράιχ από
την Ελλάδα στις 14 Μαρτίου 1942
και θα το επέστρεφε με το τέλος του
πολέμου, και το οποίο, βέβαια, δεν το
επέτρεψε ποτέ.
2.
Τις πολεμικές επανορθώσεις
που επιδίκασε υπέρ της Ελλάδας
η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των
Παρισίων το 1946 για τις επιτάξεις,
τις αρπαγές και καταστροφές
που προξένησαν τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής στον υλικό και
τεχνικό πλούτο της χώρας ύψους 7.1
δις, δολαρίων και για τις οποίες δεν
έχει δώσει ούτε ένα μάρκο.
Στο ποσό αυτό δεν υπολογίστηκαν
ούτε η ληστεία με το πλαστό
γερμανικό μάρκο, ούτε το 1.5 τόνο
ασήμι και οι 3.3 τόνοι νικέλιο από το
λιώσιμο των κερμάτων, ούτε ο χρυσός
της Τράπεζας της Ελλάδας.
3.
Τις αποζημιώσεις προς τους
Έλληνες πολίτες για την αφαίρεση
ή καταστροφή της περιουσίας τους
και την αφαίρεση της ανεκτίμητης
ανθρώπινης ζωής. Σε 89 ανέρχονται
τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών
πόλεων
(Καλάβρυτα,
Δίστομο,
Χορτιάτης,
Βιάννος,
Νίκαια,
Κομμένο,
Λυγκιάδες,
Κάντανος
κ.τ.λ.). Σε εκατοντάδες των θυσιών
στα σκοπευτήρια του θανάτου
(Καισαριανή, Χαϊδάρι, Γουδή, κ.α.)
και στα στρατόπεδα της φρίκης στην
Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αυστρία
και στην Πολωνία.
Οι Γερμανικές Κυβερνήσεις θεωρούν
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ότι εξόφλησαν, δήθεν, το χρέος τους
απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες
θύματα με το αστείο ποσό των 110
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων
που έδωσαν το 1960, σε μια επαίσχυντη
συναλλαγή με την κυβέρνηση της ΕΡΕ
για την αποφυλάκιση του εγκληματία
πολέμου Μέρτεν και την παραπομπή
των εγκληματιών πολέμου στη
Γερμανία για να δικαστού από
τα Γερμανικά Δικαστήρια, που ως
γνωστόν, δε δικάστηκε ούτε ένας.
4.
Τους
αρχαιολογικούς
θησαυρούς που άρπαξαν από τα
μουσεία και από τους αρχαιολογικούς
χώρους. Κατάλογοί τους έχουν
δημοσιευθεί και υπάρχουν στην
Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι οφειλές της Γερμανίας προς την
Ελλάδα, όσον αφορά στις καταστροφές
στην οικονομική υποδομή της χώρας
και το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο,
έχουν υπολογιστεί με αγοραστική αξία
δολαρίου του 1938, που σημαίνει ότι
το πραγματικό μέγεθος των οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα,
ξεπερνά σε σημερινές τιμές τα 162 δις.
χωρίς τους τόκους.
Αν οι οφειλές αυτές υπολογιστούν με
το κατώτατο επιτόκιο 3%, που ορίζουν
τα Διεθνή Δικαστήρια, τότε το μέγεθος
της οφειλής ανέρχεται στο ύψος 1.5
τρις. ευρώ.
Η Γερμανική Κυβέρνηση κατόρθωσε,
στη Συμμαχική Διάσκεψη του Λονδίνου
το 1953, να πετύχει την αναστολή
της καταβολής των αποζημιώσεων
προς τις κατεχόμενες χώρες μέχρι την
υπογραφή της οριστικής Συνθήκης
Ειρήνης, η οποία, όπως είναι γνωστό,
καθυστέρησε
πάρα
πολύ
και
υπογράφτηκε το 1990 στη Μόσχα,
γνωστή ως Συνθήκη 2+4.
Με τη συνθήκη αυτή δόθηκε στη

Γερμανία μια ακόμα πενταετής
αναστολή για την καταβολή των
οφειλόμενων από αυτή αποζημιώσεων,
δηλαδή μέχρι το 1995. Άρα, οι προς
την Ελλάδα οφειλές της Γερμανίας
είναι απαιτητές από την 1η Γενάρη
1996.
Δυστυχώς, από την ημερομηνία αυτή
μέχρι σήμερα η μεν Γερμανία αρνείται
να πληρώσει τις υποχρεώσεις της
έναντι της Ελλάδας, οι δε ελληνικές
κυβερνήσεις όχι μόνο δεν επιδίωξαν την
είσπραξη των γερμανικών οφειλών,
αλλά ματαίωσαν την εκτέλεση της
Απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου, που υποχρεώνει την Γερμανία
να καταβάλει στους κατοίκους του
Διστόμου 60.000.000 δολάρια ΗΠΑ.
Μεθόδευσαν μάλιστα την ανατροπή
της παραπάνω Απόφασης της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με
την υπ’ αριθ.6/2002, Απόφαση του
Ανωτάτου
Ειδικού
Δικαστηρίου,
(Ματίας, με εντολή Σημίτη), το οποίο
όχι μόνο δέχτηκε την περί Ετεροδικίας
Ένσταση του Γερμανικού Δημοσίου,
αλλά και ότι τα θύματα της γερμανικής
κατοχής δεν έχουν δικαίωμα ατομικής
αγωγής και αποζημίωσή τους είναι
θέμα διακρατικών διαπραγματεύσεων
τις οποίες καμιά ελληνική κυβέρνηση
δεν επιχείρησε, ενώ όλες οι κυβερνήσεις
των άλλων κατεχόμενων χωρών
αξίωσαν και πέτυχαν με διάφορους
τρόπους (ειδικές συμβάσεις), την
είσπραξη των αξιώσεών τους.
Η
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
σε
πρόσφατη
Ανακοίνωσή της στις 31-3-2015 για
τις γερμανικές αποζημιώσεις που
οφείλει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας
της Γερμανίας στην Ελλάδα, μεταξύ
άλλων αναφέρει: «Εβδομήντα χρόνια
μετά την αντιφασιστική Νίκη των
Λαών κατά του ναζιστικού φασιστικού
θηρίου, παραμένουν ανεκπλήρωτες

οι
δίκαιες
και
τεκμηριωμένες
αξιώσεις του Ελληνικού λαού για το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις
πολεμικές επανορθώσεις που οφείλει
η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας για τις καταστροφές που
προξένησαν στην Ελλάδα οι ναζιστικές
δυνάμεις κατοχής στη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τα
πρωτοφανή σε θηριωδία εγκλήματά
τους σε βάρος αμάχων, γυναικών,
γερόντων, παιδιών ακόμα και βρεφών
για να κάμψουν την ηρωική και
μεγαλειώδη αντίσταση του ελληνικού
λαού, που συσπειρωμένος στο ΕΑΜΕΛΑΣ- αιμοδότης και ψυχή του
οποίου στάθηκε το ΚΚΕ – αντιπάλεψε
νικηφόρα με το όπλο στο χέρι της
φασιστικές ορδές».
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, με κάθε ευκαιρία και
στα πλαίσια της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αντιστασιακών-Αντιφασιστών (FIR),
τονίζει ότι τα εγκλήματα του ναζισμού
δεν παραγράφονται. Η πληρωμή των
αποζημιώσεων του αναγκαστικού
κατοχικού δανείου και η επιστροφή
των αρχαιοτήτων που άρπαξαν είναι
διεκδίκηση εθνική και δεν έχει δικαίωμα
καμιά κυβέρνηση να αντιμετωπίζει το
σοβαρό αυτό ζήτημα κάτω από το
βάρος μιας ρουτίνας, που επιφέρει η
μεγάλη χρονική απόσταση.
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ θα συνεχίσει και θα
εντατικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις
προσπάθειές της για διεκδίκηση των
γερμανικών οφειλών προς τη χώρα μας,
με βάση και την κοινή Διακήρυξή της
με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε
όλα τα επίπεδα και όλους τους διεθνείς
οργανισμούς. (Αναδημοσίευση από
το περιοδικό Εθνική Αντίσταση, τεύχος
166, σελ. 4-6)

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΓΙΩΤΗΣ
Του Αναστάση Γκίκα, Συνεργάτη του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ

Ο

Άρης
Βελουχιώτης
όντας
περικυκλωμένος με την ομάδα του
στο Φαράγγι του Φάγγου (Μεσούντα
Άρτας) από το κυβερνητικό 118 Τάγμα
Εθνοφυλακής. Είχε προηγηθεί η
διαγραφή του από την 11η Ολομέλεια
της ΚΕ του ΚΚΕ τον Απρίλη του 1945
λόγω της απειθαρχίας του ως προς
την Συμφωνία της Βάρκιζας, η οποία,
όπως είναι γνωστό προέβλεπε τον
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αφοπλισμό του ΕΛΑΣ. Συμπτωματικά,
η απόφαση της διαγραφής του
Άρη δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη
ανήμερα της αυτοκτονίας του.
Ο Άρης Βελουχιώτης (Θανάσης
Κλάρας) υπήρξε ένα από τα ιστορικά
πρόσωπα που ταυτίστηκαν με τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του
λαού μας ενάντια στην γερμανοϊταλική
κατοχή. Ωστόσο, οι περισσότερες
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καταγραφές του ζητήματος μέχρι
τώρα συνόρευαν με τη μυθοπλασία.
Στη βάση αυτή, ο Βελουχιώτης
μετατράπηκε σε σύμβολο το οποίο
εμπεριείχε απόλυτα και διαμετρικά
αντίθετα μεταξύ τους χαρακτηριστικά)
είτε του απόλυτου καλού είτε του
απόλυτου κακού, είτε του ηρωισμού
είτε της βαρβαρότητας), ανάλογα με
τις πολιτικές και ηθικές επιδιώξεις του
κάθε μελετητή.
Ένα πρόσθετο στοιχείο πολλών
ιστορικοπολιτικών
προσεγγίσεων
αποτελεί η ιδιαίτερη προβολή του
Άρη από αστούς και οπορτουνιστές
ιστοριογράφους μέσα από μια
πληθώρα
αρθρογραφίας
και
βιβλιογραφίας. Μέσα από αυτή την
προβολή επιχειρείται μια αποθέωση
του Άρη σε αντιπαράθεση με το
ΚΚΕ, με στόχο την συκοφάντηση και
υποβάθμιση του ρόλου του Κόμματος
σε μια από τις πιο σημαντικές
και ένδοξες περιόδους του λαϊκού
κινήματος. Αποκτά λοιπόν, ιδιαίτερη
σημασία για την αξιολόγηση των
διαφόρων αναλύσεων το θέμα από
ποιους προβάλλεται και από ποια
πλευρά. Διότι, όταν ένας συγγραφέας
διαρρηγνύει τα ιμάτιά του γιατί το ΚΚΕ
δεν συμφώνησε με τον Άρη το 1945
για τη συνέχιση του ένοπλου αγώνα,
τη στιγμή που ο ίδιος θεωρεί ότι καλώς
έγινε η Συμφωνία της Βάρκιζας, είναι
αρκετό για να θέσει σε προβληματισμό
τον κάθε καλοπροαίρετο παρατηρητή.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο
Βελουχιώτης δεν αποτελεί μοναδική
περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε
μια σειρά από στελέχη του ΚΚΕ που
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο
τρόπο (όπως για παράδειγμα ο Νίκος
Πλουμπίδης, ο Νίκος Μπελογιάννης
κ.α.) και με τον ίδιο στόχο: να
κτυπηθεί το ΚΚΕ σήμερα, να κτυπηθεί
η πολιτική του, που ενοχλεί…
Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού
πολέμου
ο
Θανάσης
Κλάρας
στρατεύθηκε
σε
μονάδα
αντιαεροπορικού πυροβολικού, ενώ
με την κατάρρευση του μετώπου
επέστρεψε στην Αθήνα. Μετά την
ίδρυση του ΕΑΜ (27 Σεπτεμβρίου
1941) και στο πλαίσιο των νέων
καθηκόντων, ο Κλάρας ανέλαβε
με οδηγία της ΚΕ τη δημιουργία
αντάρτικου στρατού και τον Νοέμβρη
του 1941 στάλθηκε στη Λαμία για να
βολιδοσκοπήσει την κατάσταση και
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το έδαφος ανάπτυξης του ένοπλου
αγώνα. Στη Λαμία, από τις 14
του Μάη 1941, είχε ιδρυθεί ομάδα
«Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας», η
οποία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο
μετά την ένταξή τους σε αυτό των
κομμουνιστών εξόριστων που είχαν
αποδράσει, ιδιαίτερα με την δράση
του τσαγκάρη Γιαταγάνα, κομματικού
στελέχους με ευρύ κύρος στην περιοχή.
Σε εκείνη την οργάνωση στηρίχθηκε ο
Άρης για να ξεκινήσει το αντάρτικο
στη Φθιώτιδα. Και μπόρεσε, με τα
αδιαμφισβήτητα ηγετικά γνωρίσματα
που διέθετε, το οργανωτικό ταλέντο
στη διοίκηση στρατού διαφορετικού
από τον τακτικό, με την γνώση της
ψυχολογίας των χωρικών εκείνων των
περιοχών, αλλά και με την ανδρεία του,
να αναγνωριστεί και να αναδειχθεί
στη θέση του πρωτοκαπετάνιου.
Η προσφορά του Βελουχιώτη στη
δημιουργία των πρώτων ΕΛΑΣίτικων
ομάδων άλλα και στη σύσταση
αργότερα των αρχηγείων του ΕΛΑΣ
υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Σε
αυτόν αποδίδεται η έμπνευση και
αποκρυστάλλωση των οργανωτικών
δομών του ΕΛΑΣ καθώς και η
καθιέρωση μιας σειράς από ηθικούς και
στρατιωτικούς κανόνες λειτουργίας
του αντάρτικου. Δημιουργήθηκε έτσι
μια ηθική, πολιτική και οργανωτική
σχέση αλληλεγγύης και υπεράσπισης
του λαού από την αδικία μεταξύ
του
νεοϊδρυθέντος
λαϊκού
απελευθερωτικού στρατού με τις
φτωχές λαϊκές μάζες. Το γεγονός αυτό
θα αποβεί ιδιαίτερα επιτυχές στην
ενημέρωση και τόνωση του ηθικού των
δεύτερων, καθώς και την ανάπτυξη
των γραμμών και του κύρους των
πρώτων.
Οι στρατιωτικές επιτυχίες του ΕΛΑΣ
(όπως αυτή στον Γοργοπόταμο, κ.α.)
και η σταδιακή εκκαθάριση ευρύτερων
τμημάτων της επαρχιακής Ελλάδας
από τους τοπικούς αντιπροσώπους
της κατοχικής κυβέρνησης έδωσε
το έναυσμα και αποτέλεσε τη βάση
για την ανάδειξη των νέων μορφών
λαϊκής Αυτοδιοίκησης και κυριαρχίας.
Οι
αντικειμενικά
αυξανόμενες
ανάγκες συντονισμού του ραγδαία
αναπτυσσόμενου
αντάρτικου
οδήγησαν τον Μάη του 1943 στη
συγκρότηση του Γενιού Στρατηγείου
του ΕΛΑΣ. Ο Βελουχιώτης επωμίστηκε
την ευθύνη του καπετάνιου του ΓΣ

του ΕΛΑΣ, με στρατιωτικό αρχηγό τον
στρατηγό Στ. Σαράφη και πολιτικό
αντιπρόσωπο του ΕΑΜ τον Ανδρέα
Τζήμα (Σαμαρινιώτη).
Μετά την λήξη των μαχών του
Δεκέμβρη, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ
προσανατολίστηκαν
προς
την
επίτευξη ανακωχής με συμφωνία
ανάμεσά τους και στον αστικό πολιτικό
κόσμο (Κυβέρνηση Πλαστήρα), που
θα περιείχε και τις απαραίτητες
εγγυήσεις για το ΕΑΜικό κίνημα. Τι
κατά πόσο βέβαια θα μπορούσαν οι
οποιεσδήποτε εγγυήσεις των Βρετανών
και της εγχώριας αστικής τάξης να
περιέχουν έστω και την στοιχειώδη
φερεγγυότητα αποδείχτηκε σύντομα,
αν και θα έπρεπε να ήταν από πριν
σαφές.
Τον Φλεβάρη-Μάρτη του 1945 ο
Άρης ήρθε σε επαφή με στελέχη του
ΚΚΕ, προκειμένου να προωθήσει τη
συνέχιση του ένοπλου αγώνα. Το
Κόμμα θα επιχειρήσει επανειλημμένως
επαναπροσέγγιση με τον Άρη. Σε
συνάντηση στα Τρίκαλα με ηγετικό
στέλεχος του ΚΚΕ του προτάθηκε να
γυρίσει στην Αθήνα, προκειμένου
να αναλάβει επικεφαλής στην υπό
ίδρυση «Συνομοσπονδία Εθνικών
Αγωνιστών». Ο Άρης αρνήθηκε,
αποφεύγοντας όμως την ‘σύγκρουση’.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε μία
κομματική σύσκεψη στη Ρούμελη
όπου κατήγγειλε ανοιχτά την
πολιτική του ΚΚΕ, προτείνοντας την
δημιουργία του «Μετώπου Εθνικής
Ανεξαρτησίας» (ΜΕΑ).
Η
ηγεσία
του
Κόμματος,
επιδιώκοντας την επαναπροσέγγιση
με τον Βελουχιώτη, προχώρησε
σε αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις
κατά τις οποίες επετεύχθη τελικά
συμφωνία να αναστείλει ο Άρης
κάθε δραστηριότητα, έως ότου
να αποφασίσει το ΠΓ να δεχτεί
προηγούμενη πρόταση του να φύγει
στο εξωτερικό. Μια βδομάδα μετά,
ο Βελουχιώτης απηύθυνε επιστολή
‘προς τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ’, στην
οποία επαναλάμβανε για άλλη μια
φορά τις απόψεις και τις διαφωνίες
του. Η 11η Ολομέλεια της ΚΕ (5-10
Απρίλη) καταδίκασε την στάση του
και αποφάσισε την διαγραφή του.
Στις 29 Μαΐου επέστρεψε από
το Νταχάου στην Αθήνα ο Νίκος
Ζαχαριάδης, αναπτερώνοντας το
ηθικό του ΕΑΜικού κόσμου γενικότερα
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αλλά και του Άρη ειδικότερα, ο
οποίος επιδίωξε συνάντηση μαζί
του, προκειμένου να του εκθέσει
τις απόψεις του. Καθ’ οδόν προς
την Αθήνα η ομάδα του βρέθηκε
αντιμέτωπη με το 118 Τάγμα
Εθνοφυλακής και στις 15-16 Ιουνίου
περικυκλώθηκε από τις κυβερνητικές
δυνάμεις. Συνειδητοποιώντας πως
δεν υπήρχε διέξοδος διαφυγής πήρε
την απόφαση να αυτοκτονήσει.
Η ‘τελική πράξη του δράματος’
ολοκληρώθηκε με μια χαρακτηριστική
πράξη βαρβαρότητας: τα κεφάλια
των Άρη και Τζαβέλα κόπηκαν και
κρεμάστηκαν σε φανοστάτη της
πλατείας των Τρικάλων, σε δημόσια
θέα.
Ο Θανάσης Κλάρας έγινε ο Άρης
Βελουχιώτης στο πλαίσιο μιας
ιστορικής πραγματικότητας, όπως
αυτή διαμορφώθηκε μετά το 1940
και στο πλαίσιο μιας πολιτικής
συλλογικότητας, του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας. Αυτά τα δύο
αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην
οποία μπόρεσε να αναπτυχθεί

το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του
Βελουχιώτη
στην
οργάνωση
και διεξαγωγή του αντάρτικου
ένοπλου αγώνα. Ο διαχωρισμός
αυτών των διαλεκτικών μερών
είναι μεταφυσικός και σε πολλές
περιπτώσεις πραγματοποιείται υπό
το πρίσμα συγκεκριμένων πολιτικών
σκοπιμοτήτων.
Η διαγραφή του Βελουχιώτη δεν
αναιρεί την προσφορά του ως
κομμουνιστή. Ανεξάρτητα από το
περιεχόμενο και τη δικαιολόγησή
της, η οποία εμπεριείχε και άδικους,
υπερβολικούς
χαρακτηρισμούς,
δεν ήταν εντελώς αβάσιμη. Ο Άρης
εύλογα ανησυχούσε για την πορεία
του αγώνα καθώς και για την τύχη
των χιλιάδων πρώην συμπολεμιστών
του οι οποίοι μετά την Συμφωνία
της Βάρκιζας καταδιώκονταν από το
αστικό κράτος ενώ δικαιολογημένα
προβληματιζόταν από τις στρατηγικές
επιδιώξεις
του
κινήματος,
το
οποίο κρατούσε στάση αναμονής.
Λειτούργησε όμως μεμονωμένα και
σπασμωδικά, όχι συλλογικά και με

υπομονή. Φαίνεται από μαρτυρίες
συντρόφων και συμπολεμιστών του,
ότι ίσως αυτά να είχε αρχίσει να τα
συνειδητοποιεί προς το τέλος όμως
ήταν πλέον αργά.
Σε πιο βαθμό μπορεί να ισχύει ο
ισχυρισμός πως η τύχη της Ελλάδας θα
ήταν διαφορετική αν είχαν υιοθετηθεί
οι απόψεις του Άρη στη δεδομένη
χρονική στιγμή, είναι δύσκολο να το
πει κανείς. Μια τέτοια διατύπωση
είναι σαφώς υπεραπλουστευμένη
και αντιεπιστημονική, μια και κανείς
δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πως
θα μπορούσαν να εξελίσσονταν τα
πράγματα και να υποστηρίξει με
τόση βεβαιότητα το ένα ή το άλλο
αποτέλεσμα. Εξάλλου η ιστορία
δεν γράφεται με «αν». Αυτό που
μπορούμε όμως να πούμε με
βεβαιότητα είναι πως αν ο Άρης είχε
πειθαρχήσει και δεν οδηγούνταν στην
τραγική κατάληξη που οδηγήθηκε,
θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί
στον ένοπλο αγώνα 1946-1949.

Δυο μυστήρια του μεσαιωνικού Ελληνισμού: Υπήρχε επίσημα η Βυζαντινή
αυτοκρατορία; Πως μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες;
Του Πέτρου Τσιρώνη

Τ

ην ελληνική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
την έσβησαν δυο φορές. Μια το
1453, την δεύτερη όταν έσβησαν το
επίσημο όνομά της.
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν
ιστορικός κρατικός σχηματισμός που
υπήρχε στα χρόνια 395 (330)-1453.
Ήταν κληρονόμος της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας με την ορθόδοξη
εκκλησία σαν κρατική θρησκεία...
Αυτά μας λέει η Βικιπαίδια. Επίσης
εκεί σημειώνει μια σοβαρή αλήθεια,
που
ξεσκεπάστηκε
προπαντός
στα τελευταία χρόνια: «Βυζαντινή
αυτοκρατορία είναι η σύγχρονη
ονομασία η οποία ήταν άγνωστη στους
πρώην κατοίκους της. Για πρώτη φορά
αυτή την ονομασία την χρησιμοποίησε
το 1557, (δηλαδή έναν αιώνα μετά
την πτώση της Κωνσταντινούπολης),
ο Γερμανός ιστορικός Hieronymus Wolf
στην εργασία του Corpus Historiae
Byzantinae. Με αυτήν την χρήση ήθελε
να διακρίνει την ιστορία της αρχαίας
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την
μεσαιωνική που την κληρονόμησε.
Συνέχισαν και άλλες εργασίες,
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παράδειγμα τα βιβλία Byzantine du
Louvre (Corpus Scriptorum Historiae
Byzantinae, που τυπώθηκε το 1648
και του Du Cangeho Historia Byzantina,
που τυπώθηκε το 1680, κ.α., τα οποία
άνοιξαν το δρόμο για την επέκταση
αυτής της ονομασίας...»
Βυζαντινό κράτος, βυζαντινή
αυτοκρατορία,
βυζαντινός
πολιτισμός κλπ. - στον καιρό του
μεσαίωνα (4ος αιωνας μ.Χ. - ως την
άλωση
της
Κωνσταντινούπολης,
Κυριακή 29.5.1453) επίσημα δεν
υπήρχε κανένα τέτοιο κράτος, καμιά
αυτοκρατορία, κανένας πολιτισμός
αυτού του ονόματος. Από τους καιρούς
της κήρυξης της Ρωμαίο-ελληνικής
αυτοκρατορίας (330-ως τον 6ο αιώνα
μ.Χ.) και της ελληνικής μεσαιωνικής
αυτοκρατορίας (6ος αιώνας-1453),
που επίσημα λέγονταν Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία, ο αυτοκράτορας
ήταν αυτοκράτωρ των Ρωμαίων,
υπήρξε
μόνο
η
Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία. Το όνομα Βυζαντινή
αυτοκρατορία είναι καθαρά ψευδής,
τεχνητό και παραπλανητικό, με το

οποίο ήθελε η δυτική ιστορία να
πραγματοποιήσει και κωδικοποίηση
την ενότητα ύπαρξης της δυτικής
αυτοκρατορίας
των
ΓερμανώνΝορμανδών, την οποία δημιούργησε
ο Γάλλος αυτοκράτορας Κάρολος
ο Μέγας (Καρλομάγνος), με την
αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ο
Καρλομάγνος στις αρχές του 9ου
αιώνα ένωσε με το σπαθί και με
φωτιά τις δυτικές φυλές και κήρυξε
την ύπαρξη της δυτικής Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, θέτοντας έτσι την
βάση, ότι είναι κληρονόμος της
αρχαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
που υπήρχε εκατοντάδες χρόνια
πριν. Στην πραγματικότητα όμως
ο μόνιμος κληρονόμος της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας ήταν μόνο η Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία με πρωτεύουσα στην
Κωνσταντινούπολη.
Το αρχαίο Βυζάντιο: Από που
προέρχεται αυτή η ονομασία της
Κωνσταντινούπολης;
Στον καιρό της αρχαίας Ελλάδας
στο μέρος της σημερινής πόλης
Ιστανμπούλ (η τούρκικη ονομασία
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κατάγεται από το ελληνικό «Εις την
Πόλη») υπήρχε η ελληνική πόλη
Βυζάντιον, την οποία ίδρυσαν το
660 π.Χ. οι Μεγαρίτες. Το Βυζάντιο
είχε μεγάλη οικονομική-εμπορική και
στρατηγική τοποθεσία και σημασία,
αφού εκπροσωπούσε στρατηγικό
κλειδί στην είσοδο και έξοδο από την
Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινος Πόντος)
και προς την Κριμαία - Χερσόνησο και
Καύκασο, όπου άνθιζε το ελληνικό
στοιχείο.). Στα χρόνια του Πέρση
βασιλιά
Δαρείο
υποδουλώθηκε
και το 478 π.Χ. την πόλη την
απελευθέρωσε ο Παυσανίας. Το 330
μ.Χ. κηρύχτηκε από τον αυτοκράτορα
Μέγα Κωνσταντίνο πρωτεύουσα
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο
οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα
αυτής της αυτοκρατορίας ύστερα
από αλλεπάλληλες επιθέσεις των
βάρβαρων φυλών Γερμανών, Κελτών
κλπ., από την Ρώμη στο Βυζάντιο.
Έτσι λοιπόν μεταμορφώθηκε το αρχαίο
ελληνικό Βυζάντιο σε πρωτεύουσα
της
μεγαλύτερης
μεσαιωνικής
αυτοκρατορίας του γνωστού κόσμου,
η οποία βασίλευε πάνω από 1100
χρόνια.
Την ψευδή ονομασία της ελληνικής
μεσαιωνικής αυτοκρατορίας με τον
όρο Βυζαντινή αυτοκρατορία για
πρώτη φορά την επισήμαναν οι
δυτικοί χρονικογράφοι τον 16ο αιώνα
και αυτή η ονομασία διδάχτηκε σε όλη
την Ευρώπη και στον κόσμο και έγινε
επίσημος όρος για μια αυτοκρατορία
η οποία με αυτόν τον όρο καμιά φορά
επίσημα και ανεπίσημα δεν υπήρχε.
Αυτόν το όρο αναγκάστηκε να σεβαστεί
και ο νεοελληνισμός της Ελλάδας
και της διασποράς, που σήμερα
διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία ως
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έτσι
σήμερα οι μεσαιωνική Έλληνες και η
μεσαιωνική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
έγιναν Βυζαντινοί και η αυτοκρατορία
Βυζαντινή. Στην πραγματικότητα
δεν υπάρχει τίποτα το βυζαντινό,
ούτε κάτοικοι, ούτε βυζαντινή
γλώσσα, ούτε βυζαντινά γράμματα,
λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμός,
ούτε φιλοσοφία, ούτε αυτοκράτορες,
ούτε καράβια, ούτε βυζαντινός
στρατός κλπ. Οι δυτικοί όταν η Ελλάδα
έδινε τον τελευταίο ηρωικό αγώνα για
την ύπαρξή της, την πρόδωσαν και
τη παρέδωσαν για τα συμφέροντά
τους στους βάρβαρους Τούρκους.
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Και ύστερα από έναν αιώνα από την
άλωση της Κωνσταντινούπολης μας
κλέψανε και το ιστορικό όνομα της
ελληνικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
που βασίλευε πάνω από 1100 χρόνια.
Αλλά όχι μόνο αυτό! Στον 16ο αιώνα
με την απόφαση των μεσαιωνικών
διανοούμενων της Δύσης με επικεφαλής
του Έρασμου Ροτερδάμιο (Erasmus
Roter-damský) μας «χαλάρωσαν»
και την ελληνική γλώσσα, που την
απλοποίησαν τόσο, ώστε οι σημερινοί
ξένοι και Έλληνες γνώστες της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας να μην μπορούν
να συνεννοηθούν με τους αρχαίους
αλλά και με τους σημερινούς Έλληνες.
(Για το γλωσσικό θα απασχοληθώ σε
άλλο άρθρο).
Με την ιστορική εγκατάσταση του όρου
Βυζαντινή αυτοκρατορία προσπάθησε
η Δύση να ρίξει μεγάλο χάσμα
ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και την
Ελλάδα του μεσαίωνα, αναγέννησης
και την απελευθερωμένη Ελλάδα
σβήνοντας έτσι 1100 χρόνια ύπαρξης
και ακμαζούσης του μεσαιωνικού
ελληνικού κράτους και πολιτισμού
και αφήνοντας τους νεοέλληνες χωρίς
παρελθών και χωρίς άμεση συναίνεση
με τους αρχαίους Έλληνες. Η Δύση
με τον όρο Βυζαντινή αυτοκρατορία
προσπάθησε να καταρρεύσει της
γέφυρες και το νήμα μιας δοξασμένης
Ελλάδας από τα αρχαιότερα χρόνια
ως σήμερα. Αυτές οι ρίζες όμως είναι
πολύ βαθιές και εμείς σήμερα σε μια
δύσκολη εποχή του πλανήτη της
Γης πρέπει να το έχουμε πάντα στο
νου μας, πως είμαστε Έλληνες με το
όνομα, με την καρδιά και με την ψυχή.
Έλληνες με τα καλά και με τα κακά,
που κουβαλούμε πάνω μας, πάνω
από τέσσερις χιλιάδες χρόνια, πάντα
σεμνοί, φτωχοί στα πλούτη, πλούσιοι
στο παρελθόν και στον πολιτισμό μας,
ταπεινοί μα και περήφανοι για την
καταγωγή μας. (Στη φωτογραφία:
Ο τελευταίος αυτοκράτορας της
Ελληνικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
που
ηρωικά πολέμησε τους Τούρκους
πολιορκητές τον Μάη του 1453 και
με τον αγώνα και θάνατό του έγινε
θρύλος του ελληνισμού.)
Resumé v češtině
Existovala vůbec nějaká Byzantská říše?
Tuto otázku si dnes klade málokdo, i
když od obecné školy přes gymnasia a

universitu se o Byzantské říši hojně mluví. Dokonce se v určitých vyšších kruzích
mluví i o tzv. byzantinismu, což je hanlivé slovo pro všechno, co je špatné. Říše
zvaná Byzantská však v historii lidstva
nikdy neexistovala. Pod tímto názvem
se skrývá skutečně středověká helénská
říše existující po celých 1100 let (3301453) pod názvem Římská říše, založená
římským císařem Konstantinem Velikým
(prvním křesťanským císa-řem vůbec),
který r. 330 přenesl sídlo své říše z Říma
do starověkého řeckého města Byzantionu založeného r. 660 př.n.l. Megarskými, které přejmenoval na Konstantinopolis. Tato říše s celým císařským
dvorem přenesená do středu tehdejšího
helénského světa měla zpočátku latinský ráz a úředním jazykem byla latina.
Postupně se však prosazovala ve všech
oblastech života - i na císařském dvoře
- nejen řečtina, ale i řecká kultura a
způsob života, takže v 6.-7. stol. n.l. již
Říše římská měla zcela helénský ráz, i
když v ní žily četné jiné cizí kmeny. Tato
středověká řecká říše byla dědičkou jak
starověké Helady, tak i starověké Římské
říše. Po přestěhování sídla Římské říše
do Byzantionu vládl v západní Evropě
chaos vyvolávaný častými válkami
a vpády barbarů (Germá-nů aj.). Až
teprve kolem r. 800 sjednotil západní
kmeny ohněm a mečem franský král
Karel Veliký a vyhlásil v západní Evropě
Římskou říši jako protiváhu Římské říše
se sídlem v Konstantinopoli. Tento stav
trval do pádu východní Římské říše (pád
Konstantinopole 29. května 1453), jejíž
slavný císař Konstantinos Palaiologos
hrdin-ně padl při obraně svého hlavního
města. De facto pak zůstala jen západní
Římská říše, v níž převládal franko-germánský živel. Aby však tato říše legalizovala své postavení dědičky starověké
Římské říše, potřebovala vy-mazat z tisícileté historie oﬁciální název a existenci
řecké Římské říše. O to se v pozdním
středověku postarali západní kronikáři,
kteří ve svých kronikách přišli s nápadem přejmenovat řeckou Římskou říši
na říši Byzant-skou. Poprvé název „Byzantská říše“ použil r. 1557 německý
kronikář Hieronymus Wolf ve své práci
Corpus Historiae Byzantinae. Po něm
následovali další západní historikové
v pracích Byzantine du Louvre (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
1648), dále Du Cangeho Historia Byzantina (1680). Cílem tohoto zásahu bylo
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zřejmě legalizovat západní Římskou říši
jako pokračovatelku starověké Římské

říše, a posílit mo-censké ambice vládců
západní Evropy a katolické církve oproti

pravoslaví.

Πως μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες;
Παράδοξα μεγάλη ζημιά έφερε
η προσπάθεια των μεσαιωνικών
Ευρωπαίων της Αναγέννησης, που
προσπαθούσανε
να
πλησιάσουν
την αρχαία Ελλάδα στον κόσμο του
φεουδαρχισμού, ο οποίος προσπαθούσε
να ξυπνήσει από τον φαρμακερό
ύπνο,
στον
οποίο
κοιμούνταν
σχεδόν χίλια χρόνια ύστερα από την
εξάπλωση του χριστιανισμού. Ήταν
το γλωσσικό πρόβλημα και η ερώτηση
είναι: Πώς μιλούσαν φωνητικά οι
αρχαίοι Έλληνες; Με αφορμή την
απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα και
την προσπάθεια της επέκτασης της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα λίγα
μεσαιωνικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,
απλοποίησαν τα αρχαία ελληνικά
με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην τα
καταλαβαίνουν όχι μόνο οι σημερινοί
Έλληνες αλλά και οι ίδιοι οι αρχαίοι
Έλληνες.
Όταν στην φιλοσοφική σχολή του
Πανεπιστημίου του Καρόλου στη Πράγα
έκανα εξέταση στα αρχαία ελληνικά, δεν
πίστευα, ότι θα βρω σαν Έλληνας που
μιλάει ελληνικά, κάποιες δυσκολίες. Ο
Τσέχος υφηγητής μου έδωσε ένα κείμενο
από τον Αριστοφάνη να το διαβάσω
και να το μεταφράσω στα τσέχικα.
Ευχαρίστως, είπα, και μάλιστα κύριε
υφηγητή. Το κείμενο χωρίς τρεμούλα
το διάβασα, διότι ήταν ελληνικό και
τον κοίταξα με ικανοποίηση. Αυτός
όμως με αυστηρό βλέμμα μου έκανε
παρατήρηση, ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν
είχαν την ίδια προφορά με την οποία
διάβασα το κείμενο. Παραξενεύτηκα
και προσπάθησα να φέρω αντίρρηση
πιστεύοντας αληθινά, ότι οι αρχαίοι
Έλληνες μιλούσαν όπως εμείς σήμερα.
Μπήκαμε σε λογομαχία, εγώ να επιμένω
στην δικιά μου άποψη, εκείνος στην
ερασμιακή άποψη ότι την λέξη «παιδί»
οι αρχαίοι Έλληνες την έκραζαν σαν παη-δ-ί (pajdi), την λέξη παιδεύομαι σαν
paj-de-bo-maj κλπ. Δεν υποχώρησα, ο
υφηγητής σαν παιδαγωγός και αυτός
δεν παρέδωσε τα όπλα του. Επειδή όμως
έκανα καλή εμφάνιση στην μετάφραση,
δεν με έκοψε σε αυτό το μάθημα...
Νομίζω ότι τον έπεισα, ότι η σημερινή
προφορά της ελληνικής γλώσσας είναι
ίδια με την προφορά των Αθηναίων του
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καιρού του Περικλή... Ήξερα, ότι στην
αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρχαν
λέξεις και ονόματα, που μεταχειριζόταν
το φωνήεντο γιώτα (ϊ) με δυο τελείες
στην κορυφή - παράδειγμα στο όνομα
Αγλαΐα (skvělost, krása, nádhera), Αϊδος,
Άδης (Hades), Φαϋλλος, Αρποξαϊς
(praotec skythských kmenů), στην λέξη
αγλαΐζω (zdobím) κ.α. Υπάρχουν και
λέξεις που ηχούν και σήμερα όπως στην
αρχαία γλώσσα – παράδειγμα Αιγαίο
Πέλαγος, Αιγαίε, Αίσωπος, Έτνη (sopka
Etna), αίμα (krev) κ.α.
Παρακάτω παραθέτω απόσπασμα
από ένα επιστημονικό άρθρο, το οποίο
σοβαρά και αντικειμενικά εξηγεί την
ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
από την αρχαία ως την σημερινή.
«(...) Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής
Γκαίτε είπε: «Άκουσα το ευαγγέλιο
στον Άγιο Πέτρο σε όλες τις γλώσσες.
Ή Ελληνική αντήχησε σαν άστρο που
εμφανίζεται μέσα στην νύχτα».
Πώς όμως μιλούσαν οι πρόγονοί μας;
Η Ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα
μουσική. Η φωνή ανεβοκατέβαινε
κυριολεκτικά την μουσική κλίμακα.
Όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν
στην Ρώμη τα Ελληνικά αρθρωμένα
από Έλληνες ρήτορες, «συνέρρεαν να
αποθαυμάσουν τους ανθρώπους που
ελάλουν ως αηδόνες». Ή Ελληνική
γλώσσα υπερείχε ως προς την αρμονία
και μελωδία επειδή ακριβώς είχε τα
φωνήεντα και τα σύμφωνά της
αρμονικά διαρρυθμισμένα «είς
μελίφθογγον κράσιν» ώστε να δίδουν
πάντοτε εύηχο μουσικό σύνολο. Τα
τραχέα με τα των λείων, τα σκληρά
μετά των μαλακών, τα κακόφωνα μετά
των ευφωνιών, τα δυσέκφορα μετά
των ευπροφόρων. Κατά τον Διονύσιο
Αλικαρνασσέα: «διότι και μέλος έχουσιν
αί λέξεις και ρυθμόν καί μεταβολήν...
ώστε ή ακοή να τέρπεται (takže zvuk
lahodí)»... Ό Δημόκριτος είχε αφιερώσει
ολόκληρη πραγματεία «περί ευφώνων
καί δυσφώνων γραμμάτων», ενώ ο
Αριστοφάνης ομιλεί δια της αρμονίας «ήν
οι πατέρες παρέδωκαν». Ό Πτολεμαίος
στο έργο του Μουσικά γράφει: «τρία τα
ρυθμιζόμενα: μέλος, κίνησις σωματική
και λέξις». Ό Πυθαγόρας προτιμούσε
την δωρικήν διάλεκτον δια τον ιδιάζοντα

αρμονικόν της ήχο και αυτό το απέδιδε
στην αρχαιότητά της. Τόσον ο Αρχίλοχος
όσο και ό Βακχυλίδης και ό Αριστόξενος
συνοψίζουν: «οι Έλληνες δια του λόγου
τραγουδούσαν και δια του τραγουδιού
μιλούσαν». Το ίδιο και ό αυστηρός
Κικέρων παρατηρεί στο βιβλίο του Περί
Ρήτορος: «Οι Έλληνες λίγο έλειπε
να κάνουν στίχους και τον πεζό
λόγο, τόσο πολύ τους άρεσε ό
αρμονικός ήχος».
Ό Επτανήσιος ευπατρίδης Διον. Ρώμας
καταλήγοντας σέ ένα μελαγχολικό
συμπέρασμα λέει: «Τέτοια γλώσσα
καμωμένη να ομιλιέται από Θεούς
εκακόπαθε στο στόμα των ανθρώπων».
Αυτόν λοιπόν τον φυσικό και
γνήσιο κυματισμό φιλοδόξησε να
αποκαταστήσει με λίγο πολύ γνωστές
επινοήσεις ο ολλανδός φιλόλογος
Έρασμος, ο οποίος γεννήθηκε στο
Ρότερνταμ το 1466 και πέθανε στην
Ελβετία 70 χρόνια μετά. Στην αρχαία
ελληνική γλώσσα και προπαντός από
την κλασική εποχή όλα τα φωνήεντα
η, ει, οι, ι, υ εκφράζονταν σαν ι,
το αι και ε σαν ε, το ου σαν ου. Η
μεταρρύθμιση στην ελληνική γλώσσα
που επέβαλε ο Έρασμος ήταν χαοτική.
«Το ήτα (η) το προφέρει ως έψιλον
μακρό (ε - Homéros αντί Όμηρος,
Αριστοτέλες αντί Αριστοτέλης), τα β, γ,
δ, τα θέλει σκληρά και κοφτά όπως
τα λατινικά b, d, g, το ζ ως dz και το
θήτα το ορίζει ως ταύ δασύ. Επίσης
το φ το δασύνει με την προσθήκη
του (η) κάνοντάς το κάτι σαν
πφ, ενώ το (χ) το μεταφράζει ως
ασθενές κάππα...»
Ας υπογραμμίσουμε ακόμα, ότι στο
ελληνικό αλφάβητο απουσιάζει το
δίφθογγο «τς» - λατινικά „ts-c“. Στην
αρχαία Ελλάδα με τόσο υψηλά
εξελιγμένη
και
πολιτισμένη
γλώσσα δεν βρίσκουμε ούτε μία
λέξη, που να περιέχει αυτό το
παράξενο (για τους πρόγονούς μας
αρχαίους Έλληνες) δίφθογγο. Απλά
το «τσ» η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν
το γνώριζε. Στον μεσαίωνα όμως, όταν
ο ελληνισμός για πάνω από εφτακόσια
- οχτακόσια χρόνια συμβίωσης με
τους Λατίνους της Δύσης παρέλαβε
από αυτούς το «τς» σαν απαραίτητο
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γραμματικό όργανο της ελληνικής
γλώσσας, το οποίο όμως δεν βρήκε
μέρος στο ελληνικό αλφάβητο. Κάμποσα
ονόματα και ελάχιστες λατινικές λέξεις
που περιείχαν το «τς», και που ήταν
αναγκαίες για την επικοινωνία με την
Δύση, αφομοιώθηκαν και εμπλούτισαν
την μεσαιωνική ελληνική γλώσσα.
«Έχοντας διαλύσει το ου σέ ο-ου,
αφήνει την γλώσσα μας χωρίς ου και
μεταχειρίζεται το ύψιλον ως ου. Η
κακοποίηση αυτή του Έρασμου δεν είναι
τυχαία. Αν κάποιος διαβάσει ένα αρχαίο
κείμενο με την ερασμιακή και κατόπιν
με την νεοελληνική, φαίνεται ωσάν να
μην υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ
της αρχαίας και της νεοελληνικής. Αυτό
δεν είναι τυχαίο, αλλά δικαιολογεί
διώξεις, αρπαγές και αδικίες προς τον
ελληνισμό που ξεκινούν από την εποχή
των σταυροφόρων έως σήμερα...»
Γενικότερα οι ελληνικές λέξεις οι οποίες
προφέρονται ερασμιακά παρουσιάζουν
ακατανόητα σχήματα ώστε ένας
αληθινός γνώστης της Ελληνικής,
εύκολα αντιλαμβάνεται του λόγου
το αληθές: ερασμιακά το ευδοκιμείν
γίνεται ε-ου-ντο-κι-μέ-ιν, το έποικοι
μεταφράζεται σέ έ-πο-ι-κο-ι, το καιροί
σέ κα-ι-ρό-ι κλπ. Ο Γιόχαν Ρόϋχλιν,
ο μεγαλύτερος Γερμανός φιλόλογος
της
Αναγεννήσεως
εργάσθηκε
απαλλαγμένος από προκαταλήψεις
και φανατισμούς για να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι: ορθή προφορά είναι
μόνον αυτή που διατηρήθηκε στα χείλη
(των σημερινών, σημ, συγγρ.) Ελλήνων
και όχι εκείνη που κατασκευάσθηκε
βάσει υποθέσεων. Ο Άγγλος Επίσκοπος
Στέφανος Βιντονιένσις απαγόρευσε την
ερασμιακή απειλώντας με αφορισμό
όποιον θα την δίδασκε. Την ερασμιακή
την αποκήρυξαν ο Γάλλος Ελληνιστής
Ντ’ Αρτώ, η Ιταλική εγκυκλοπαίδεια
ΤREKANI, η Γαλλική και Ουγγρική
Ακαδημία, καθώς και άλλοι Ελληνιστές,
ακόμα και οι Ρώσοι, αλλά μόλις τον
19ο αιώνα. Το 1892 ό Ολλανδός
Mueller σε ομιλία του, λέει πως η
Ερασμιακή προφορά είναι γελοία. Για
την αντικατάσταση μάλιστα αυτής
της προφοράς ίδρυσε στην Ολλανδία
φιλελληνικό σύλλογο κατά της
Ερασμιακής.
Ο Ζάκ Λακαρριέρ λέει: «Ξέρω ότι
σ’ αυτόν τον τομέα, τα λύκεια και
πανεπιστήμια επιμένουν να διδάσκουν
αυτήν την γελοία προφορά που λέγεται
ερασμιακή, πού κακομεταχειρίζεται,
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παραμορφώνει, κολοβώνει και σχίζει
τούς γλυκούς σαν του αυλού ήχους της
αρχαίας Ελληνικής.»
(Πυγή: Literatura: P. Cironis: Česko-řecké vztahy
v 15.-16. století (Οι τσεχo-ελληνικές σχέσεις στον
15ο και 16ο αιώνα), 120 stran 1997, od téhož autora Řekové, Byzantinci nebo Helénové? - Γραικοί,
Βυζαντινοί ή Έλληνες;(česky a řecky), 37 stran,
Státní okresní archiv v Rokycany 2001, Ottův slovník
naučný, písm. R-Ř (Řekové, Řecko) aj.
http://maiandros.blog spot.gr)

Resumé v češtině
Mnozí čeští přátelé se mě ptají, jaký je
rozdíl mezi starořečtinou a novořečtinou.
Protože jsem víc jak čtyřicet let působil
jako ředitel v jednom českém státním archivu a měl jsem bohatou možnost luštit
i četné staročeské texty a převádět je do
novočeštiny, odpovídám asi v tom smyslu,
že mezi starořečtinou a novořečtinou je
podstatnější rozdíl než mezi staročeštinou
a novočeštinou. Tento rozdíl je způsoben
čtyřtisíciletým vývojem starořečtiny od
dob Homérových, tedy starobylostí řečtiny
jako nejstaršího kulturního a civilizačního
jazyka Evropy.
V podstatě však staří Helénové vyslovovali řečtinu tak jako jejich nynější potomci. Již staří Helénové měli pět i, tedy
η (ητα), ι (γιώτα), υ (ύψιλον), dále ει,
οι. A všechna přinejmenším od 4. století
př.n.l. vyslovovali jako i – v pravopise pak
hrálo roli, že se jimi vyjadřovalo množné
číslo, odlišný význam jednoho slova, např.
mylos (mlýn), milo (jablko), fílos (přítel),
fýlo (list), ﬁlí (polibek), ﬁlágo (hlídám)
atd. K vyjádření některých slov, kde bylo
třeba vyslovovat jak aj, ej, měla řečtina
u samohlásky i (jota) dvojtečku nad ním,
tedy (ϊ), např. Αγλαϊα. Rovněž měla dvě
e, totiž ε a αι, ale i zde se vyslovovalo
jako e, např. Εγαίον Πέλαγος - Egejské
moře, Αίσοπος jako Εzop atd., samohlásky ου jako u. Ypsilon (υ) uprostřed slova se často vyslovovalo jako „v“ nebo „f“
– a vyjadřovalo kladný vztah slova, např.
ευγενής (od ef – genís, šlechetný), evangeleion (od ev – angellos, tedy přinášející
dobré zprávy).Podle Erasma Roterdamského se vyslovovaly všechny samohlásky
ai, ei, oi, samostatně. Řecká slova vyslovovaná erasmovským způsobem nedávají
význam, takže skutečný znalec řečtiny
nepochopí význam slov; například slovo
ευδοκιμείν podle Erasma se vyslovuje
ε-ου-ντο-κι-μέ-ιν, slovo έποικοι se vyslovuje jako έ-πο-ι-κο-ι atd.
Starořečtina neznala vůbec písmeno c – ts,

protože v starořečtině i s tak obrovským
slovním bohatstvím nenajdeme ani jedno
slovo, začínající touto souhláskou nebo
uprostřed mělo slovo s dvojhláskou „ts“.
Tato dvojhláska přešla do řečtiny až ve
středověku, kdy Helada byla těsně spjata
s Římskou říší a s latinou a přejala některá
slova z latiny i z jiných západních jazyků,
kde se to souhláskou “c“ hemžilo, nebo
vytvořila nová řecká slova s touto souhláskou.
V době renesance, kdy se západní feudální Evropa a její vzdělanci probudili z
hluboké negramotnosti a objevili obrovskou vzdělanost a kulturu starověké Helady a Říma, začali překládat starořecké a
římské autory, ﬁlosofy, historiky a vědce
významných jmen. Začali na evropských
universitách učit kromě latiny, která byla
nutná, i starořečtinu. Jelikož však měli
problémy s výslovností pěti i, dvou e a o
(omikron, omega – tedy o malé, o velké),
starořečtinu důkladně oškubali a výslovnost zjednodušili tak dalece, že by jim
vůbec nerozuměli jak staří Helénové, tak
Helénové současní. Holandský renesanční
vzdělanec Erasmus Rotterdamský totiž
zrušil všechna „i“ a zanechal jenom
samohlásku η (ήτα), kterou prosadil vyslovovat ve všech slovech jako eta, tedy
jako e. A tak se slova používající η vyslovovala a v evropských universitách i dnes
vyslovují jako ε, tedy správně Aristotelis se
vyslovovalo jako Aristoteles, Sokratis jako
Sokrates, Alkiviadis jako Alkibiades atd. A
to nejen u jmen, ale u všech slov, kde se
nacházela samohláska ita.
Erasmus rovněž hrubě zkazil i výslovnost
měkkých řeckých souhlásek β (βήτα),
γ (γάμα), δ (δέλτα), ζ (ζίτα) a prosadil jejich tvrdou výslovnost jako b, g,
d, dz, a posléze i výslovnost souhlásky θ
(anglické th) na latinské s – tedy místo
Αθήνα, θάλασσα na Asina, salassa atd.
Starořečtina i novořečtina k vyjadřování
tvrdé výslovnosti u některých slov měla a
má graﬁku v podobě μπ (b) - Ολυμπος,
γγ – (g) αγγαρία, ντ (d) – αντι (předložka
vyjadřující protiklad) atd. Mnohém horší
je doporučovaná výslovnost souhlásky
měkkého d jako dz, - např. δεν jako dzen,
což u Helénů vyvolává jednoznačný odpor.
Doporučujeme proto i dnešním znalcům
starořečtiny, kteří navštěvují Heladu, aby
se vystříhali barbarské výslovnost erasmovské řečtiny, zavedené ve středověku,
a pokusili se mluvit jako Athéňané doby
Perikleovy a jako Athéňané současní.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ/ΔΣΕ ⁞ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΣΕ
Γιώργος Δ. Μπλιγούρας, Θεσσαλονίκη 2011
(Κ: Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη για το υπέροχο βιβλίο που μας έστειλε.)
Λίγα για τον συγγραφέα:
Από αγράμματος βοσκός σε υψηλόβαθμο επιστήμονα με πανεπιστημιακές σπουδές και με διδακτορικό και
εφευρέσεις…

Ο

Γιώργος
Δ.
Μπλιγούρας
γεννήθηκε το 1929 στο Σουφλί
Έβρου. Από μικρός γνώρισε τη
φτώχια και την ανέχεια και στα
11 του χρόνια άρχισε να εργάζεται
ως βοσκός. Το 1947, στα 18 του
χρόνια, φεύγει στο βουνό (όπου ήδη
έχει δύο αδέρφια) στο Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και στην
αρχή κατατάχτηκε στην διμοιρία
σαμποτέρ,
όπου
εκπαιδεύεται
στην αρχή στο χειρισμό των όπλων
(σκοποβολή,
αποσυναρμολόγηση
και συναρμολόγηση των όπλων με
κλειστά μάτια, κλπ.). Στη συνέχεια
μέχρι την υποχώρηση του ΔΣΕ,
1949, είναι σύνδεσμος πρώτα στην
Ταξιαρχία του Λιάκου (η Ταξιαρχία
από μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ
του Έβρου) και μετά την άφιξη της
Ταξιαρχίας στο Βίτσι, συνεχίζει ως
σύνδεσμος στην 18η Ταξιαρχία
(Βαϊνά), στην οποία μπήκε και η
Ταξιαρχία του Λιάκου. Όπως ο ίδιος
γράφει: «… περπάτησα όλα τα βουνά
της βόρειας Ελλάδας από τον Έβρο
μέχρι το Γράμμο πολεμώντας για τα
δίκαια του ελληνικού λαού, για την
αξιοπρέπεια και την ελευθερία».
Με την υποχώρηση του ΔΣΕ, η 18η
Ταξιαρχία μέσω Αλβανίας και με
εμπορικό σοβιετικό πλοίο ειδικά
διαμορφωμένο για τους μαχητές
και μαχήτριες του ΔΣΕ, φτάνει στην
μακρινή Τασκένδη, όπου όλοι αυτή
Ταξιαρχία ανήκει στην 5η Πολιτεία,
στο Τσιρτσίκ. Από το 1949 μέχρι
το 1979 όταν επαναπατρίζεται ζει,
εργάζεται, σπουδάσει ως πολιτικός
πρόσφυγας στην Σοβιετική Ένωση.
Ο αγράμματος βοσκός και ο
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πεπειραμένος μαχητής του ΔΣΕ,
ξεκινάει μια νέα πορεία στη ζωή
του – να κατακτήσει τα κάστρα της
μόρφωσης και τεχνολογίας. Το 1952,
στα 23 του χρόνια τελειώνει την 4η
τάξη του 10τάξιο σχολείο, το 19531954 παρακολουθεί μαθήματα στην
Τεχνική Σχολή Μεταλλειολόγων,
συνεχίζει στη Σχολή αυτή και το
1956 την τελειώνει με άριστους
βαθμούς. Από το 1957 και μέχρι
το 1962 είναι φοιτητής στο
Πολυτεχνείο
Μεταλλουργίας
της
Μόσχας,
στο
τμήμα
Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων.
Το
1962, και πάλι άριστα αποφοίτησε
με
την
ειδικότητα
Μηχανικό
Μεταλλείων-Ηλεκτρομηχανικός
Αυτοματοποιήσεως.
Το
1970
εισηγήθηκε
με
επιτυχία
τη
διδακτορική του εργασία και παίρνει
το δίπλωμα του διδάκτορα των
τεχνικών επιστημών.
Επαναπατρίσθηκε το 1979, πρώτα
μόνος του και μετά τον ακολούθησε
και η οικογένεια του. Μετά από τις
γνωστές δυσκολίες (νομιμοποίηση
των
διπλωμάτων,
αναγνώριση
της ειδικότητα του, ψάξιμο για
εργασία), εργάζεται ως καθηγητής
στο ΤΕΙΘ και στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου
και πάλι διαπρέπει όχι μόνο ως
καθηγητής αλλά και ως ερευνητής
και εφευρέτης. Όπως γράφει ο
ίδιος: «Έζησα 30 ολόκληρα χρόνια
ως πολιτικός πρόσφυγας στη
Σοβιετική Ένωση που χάρη στις
τιτανικές προσπάθειες μου και
της βοήθειας της οργάνωσης του
ΚΚΕ (Κομμουνιστικού Κόμματος

Ελλάδας) και της ΕΠΟΝ, από
αγράμματος βοσκός αναδείχτηκα
σε υψηλόβαθμο επιστήμονα με
πανεπιστημιακές σπουδές και με
δικτατορικό».
Η αξία του βιβλίου του Γιώργου
Μπλιγούρα βασίζεται όχι μόνο στις
αναμνήσεις ενός απλού μαχητή του
ΔΣΕ αλλά και στην αντικειμενική
ανάλυση και περιγραφή των
γεγονότων εκείνων των ταραγμένων
χρόνων της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας. Η λεπτομερειακή και
αντικειμενική
περιγραφή
της
πορείας της Ταξιαρχίας του Λιάκου
από τον Έβρο και μέχρι το Γράμμο,
(ξεκινάει στις 4 Γενάρη του 1948 και
φτάνει στον προορισμό της στα μέσα
Αυγούστου του 1948), έχει ιστορική
αξία. Οι μαχητές και μαχήτριες
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(οι γυναίκες αποτελούσαν το 5%
σ’ αυτή την πορεία) πολεμούσαν
στις μάχες με ηρωισμό, πείσμα
και αφοσίωση περιφρονώντας την
πείνα, τις ψείρες, το κρύο. Ξεκινάνε
από την περιοχή του Σουφλίου,
φτάνουνε στην Ξάνθη, μετά στη
Δράμα, Σέρρες, ανεβαίνουν στο
ύψωμα Αλή Μποτούς, παίρνουν την
κατηφόρα, φτάνουν στο χωριό Άνω
Βροντού, το Μπέλες, ξεκουράζονται
μία μέρα στη λίμνη Δοϊράνη, δίνουν
πολλές μάχες, αρχές πια Ιουλίου
1948 φτάνει και η Ταξιαρχία του
Σοφιανού για να περάσουν τον Αξιό
και μετά να εγκατασταθούν πάνω
από τη Φλώρινα και να συνδεθούν
με την 18η Ταξιαρχία (Ταξίαρχος
Παντελής
Βαϊνας,
διοικητές
ταγμάτων Πέτσος, Γαρέφης και
Τζαβέλας), περνάν από το Βίτσι
στο Γράμμο μέχρι τις τελευταίες
μάχες και την οπισθοχώρηση του
ΔΣΕ στα τέλη του Αύγουστου 1949.
Σε όλη αυτή τη διάρκεια ο Γιώργος
Μπλιγούρας είναι σύνδεσμος και
γι’ αυτό ξέρει τι θα πει να είσαι
σύνδεσμος στο ΔΣΕ. Στη σελίδα 82
γράφει:
«Η θέση του συνδέσμου από τάγμα
και άνω δεν ήταν τόσο επικίνδυνη
όσο του μαχητή στην ομάδα και του
συνδέσμου της διμοιρίας και του
λόχου, οι οποίοι έπαιρναν άμεσα
μέρος στις επιθέσεις. Ο σύνδεσμος
έπρεπε να είναι της απόλυτης
εμπιστοσύνης του προσώπου στο
οποίο θα είναι ενταγμένος, να είναι
τολμηρός και σβέλτος, να βάζει την
εκπλήρωση της αποστολής που
του αναθέτουν πάνω και από τη
ζωή του και να υπερασπίζει μέχρι
θανάτου το πρόσωπο στο οποίο
είναι ενταγμένος».
Πολλές φορές όταν ξεκουράζονταν
για λίγα λεπτά οι μαχητές και οι
μαχήτριες άφηναν τις σκέψεις τους
να τρέχουν σε μια άλλη καλύτερη
ζωή. Η Ταξιαρχία του Λιάκου για να
φτάσει στον προορισμό της πέρασε
όχι μόνο όλα τα βουνά της βόρειας
Ελλάδας αλλά και τρία μεγάλα
ποτάμια κι αυτό τον χειμώνα – το
Νέστο, το Στριμώνα και τον Αξιό.
«Τη δεύτερη μέρα της παραμονής
μας στο Κρασνοχώρι ξεκινήσαμε με
τον Αλέκο να πάμε στις θέσεις των
ταγμάτων. Σε κάποιο σημείο του
Δρόμου ο Αλέκος με πρότεινε να
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καθίσουμε για να ξεκουραστούμε.
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και έκανε
αρκετή ζέστη. Από το σημείο
που καθίσαμε φαίνονταν πολύ
καλά η καταπράσινη κοιλάδα του
Στριμώνα. Ο Αλέκος, όπως κοίταξε
την πανέμορφη κοιλάδα, μου λέει:
‘Βλέπεις πόσο όμορφο είναι αυτό
το μέρος εκεί κάτω; Λες και έχουν
στρώσει ένα καταπράσινο χαλί.
Αυτές τις ομορφιές πρέπει να
χαίρονται οι άνθρωποι και όχι να
σκοτώνονται. Δυστυχώς όμως εμάς
μας ανάγκασαν οι αντιδραστικές,
αντιλαϊκές δυνάμεις να πάρουμε
τα όπλα και να πολεμάμε για να
υπερασπίσουμε τα δίκαια και την
αξιοπρέπεια του λαού μας’. Εγώ
συμφώνησα με όλα αυτά που
μου ‘λέγε ο Αλέκος. Με ρώτησε τι
σκέπτομαι να κάνω όταν πάρουν την
εξουσία οι προοδευτικές δυνάμεις
και κυρίαρχος στη χώρα θα είναι ο
Ελληνικός λαός. Εγώ του απάντησα
ότι μέχρι να βγω αντάρτης το
επάγγελμά μου ήταν βοσκός. Αυτό
ξέρω να κάνω, αλλά είμαι και
αγράμματος. Αυτός μου είπε: Όταν
πάρουμε την εξουσία, θ’ ανοίξουμε
σχολεία για όλα τα παιδιά του λαού,
ξέρεις πόσα ταλέντα κρύβονται
μέσα στις μάζες του λαού και δεν
αξιοποιούνται; Σ’ αυτά τα σχολεία
θα πρέπει να πας κι εσύ για να
μορφωθείς, χωρίς μόρφωση είναι
δύσκολα να προχωρήσεις στη ζωή’.
‘Φαντάσου’, μου λέει, τι όμορφη
που θα ‘ναι η ζωή, όταν πάρουμε
την εξουσία και αποκαταστήσουμε
τη δικαιοσύνη, το σεβασμό και
την ισότητα όλων των ανθρώπων,
την ελευθερία, την τιμή και την
αξιοπρέπεια.
Θα
εξαλείψουμε
την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, ο καθένας θ’ αμείβεται
ανάλογα με την προσφορά του
στην κοινωνία. Οι άνθρωποι θα
ζούνε με αλληλοσεβασμό, χωρίς
μίση και πολέμους. Τα χρήματα που
ξοδεύονται για τους εξοπλισμούς
και τους πολέμους θα πηγαίνουν
για ειρηνικούς σκοπούς. Οι λαοί
όλου του κόσμου πρέπει να ζουν
ειρηνικά και φιλικά. Γι’ αυτά τα
ιδανικά αξίζει ν’ αγωνίζεται κανείς
και να δίνει ακόμα και τη ζωή του, αν
χρειαστεί’. Ο Αλέκος μου μιλούσε με
τέτοιο πάθος και ενθουσιασμό, λες
και ήθελε να ξεσκάσει, προφανώς,

είχε καρό να μιλήσει έτσι. Εμένα
όλ’ αυτά μου φαίνονταν παράξενα,
αλλά ελκυστικά…»
Αυτό το όνειρο ο Γιώργος έχει την
ευκαιρία να το πραγματοποιήσει
όταν μετά την υποχώρηση του
ΔΣΕ φτάνει στην Τασκένδη και με
πείσμα, υπομονή, κόπο και υψηλούς
στόχους
γίνεται
υψηλόβαθμος
επιστήμονας και επιστημονικός
ερευνητής και εφευρέτης. Γι’ αυτό
και το βιβλίο τελειώνει με τις
συμβουλές του γενικά στη νεολαία
και συγκεκριμένα στην ελληνική
νεολαία, την οποία γνώρισε μέσα
και έξω από τους πανεπιστημιακούς
χώρους και αίθουσες της Ελλάδας. Με
τον επαναπατρισμό του συνέβαλε
στη μόρφωση της πατρίδας του
Ελλάδα.
«Η ζωή είναι τόσο σύντομη που
για να πετύχει κανείς υψηλούς
στόχους πρέπει με σοβαρότητα και
αφοσίωση να εργάζεται από τα
νεανικά του χρόνια, ώστε σε σχετικά
μικρή ηλικία να αποκτήσει γνώσεις
και πείρα. Χωρίς την τήρηση αυτών
των όρων όσες προσπάθειες και
να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί
να πετύχει υψηλούς στόχους. Όλα
αυτά βέβαια είναι συνυφασμένα
με θυσίες και κόπους, όμως αξίζει
κανείς να εργάζεται προς αυτή
την κατεύθυνση, γιατί η επίτευξη
υψηλών στόχων στη ζωή δίνει
μεγάλη ικανοποίηση και χαρά στον
άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να
προσφέρει στην κοινωνία αυτό που
του επιτρέπουν οι ικανότητές του
και οι δυνατότητές του, ώστε να είναι
περήφανος για τη ζωή που έκανε
μέσα σ’ αυτήν. Οι δραστηριότητες
του ανθρώπου πρέπει πάντα να
εναρμονίζονται με το όφελος της
κοινωνίας και η ευτυχία του θα
πρέπει να συνυπάρχει με την
ευτυχία του συνόλου αυτής.
Μόνο έτσι μια κοινωνία μπορεί να
προοδέψει και να μεγαλουργήσει.
Όλες οι πράξεις και τα έργα του
ανθρώπου θα πρέπει να έχουν
ως στόχο το καλό του λαού, της
πατρίδας και της κοινωνίας γενικά».
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Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ο
Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος
μήνας και τελευταίος του
Γρηγοριανού Ημερολογίου, με
διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία
του ετυμολογείται από τη λατινική
λέξη December, η οποία προέρχεται
από το αριθμητικό decem (δέκα),
επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο
ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Δεκέμβριος
ήταν ο δέκατος κατά σειρά μήνας.
Στη συνέχεια, με την προσθήκη
του
Ιανουαρίου
και
του
Φεβρουαρίου,
το
ρωμαϊκό
ημερολόγιο έγινε δωδεκάμηνο.
Ο Δεκέμβριος μετακινήθηκε στη
δωδέκατη θέση, αλλά διατήρησε
την παλιά του ονομασία, παρότι
τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο Ρωμαίος
αυτοκράτορας Κόμμοδος θέλησε να
τη μετονομάσει σε Αμαζόνιο, προς
τιμήν της σύζυγού του Βρουτίας,
που ήταν όμορφη σαν Αμαζόνα.
Στην αρχαία Αθήνα ο Δεκέμβριος
ισοδυναμούσε με το δεύτερο
δεκαπενθήμερο
του
μήνα
Μαιμακτηριώνα και το πρώτο
δεκαπενθήμερο
του
μήνα
Ποσειδεώνα,
ο
οποίος
ήταν
αφιερωμένος στον θεό Ποσε ιδώνα.
Στο λαϊκό καλεντάρι ο Δεκέμβριος
ονομάζεται
Ασπρομηνάς
και
Χιονιάς για το πυκνό του χιόνι.
Οι Ρωμαίοι είχαν δύο σημαντικές
γιορτές τον Δεκέμβριο:
•
Τα Σατουρνάλια, προς τιμή
του θεού Σατούρνους (ο Κρόνος
των Ελλήνων), ήταν γιορτή χαράς
και ξενοιασιάς, όπου εκτός από
τις καθιερωμένες θυσίες, κυρίαρχη
θέση είχαν η ανταλλαγή δώρων και
τα τυχερά παιγνίδια. Διαρκούσαν
από τις 17 έως τις 23 Δεκεμβρίου.
•
Ακολουθούσαν στις 25
Δεκεμβρίου τα Βρουμάλια, γιορτή
του χειμερινού ηλιοστασίου, όπου
τιμούσαν τον Ήλιο, που ως θεότητα
του φωτός ταυτιζόταν με τον Μίθρα
των Περσών. Και στις δύο γιορτές
θυσίαζαν χοίρους, τους οποίους
στη συνέχεια κατανάλωναν.

Οι παγανιστικές αυτές γιορτές
ήταν αρκετά δημοφιλείς και
επέζησαν έως το 12ο αιώνα, παρά
τις απαγορεύσεις, κληροδοτώντας
σε μας τις δοξασίες και τους
θρύλους για τους καλικάντζαρους
και
τα
άλλα
δαιμόνια.
Η
Χριστιανική Εκκλησία προσπάθησε
να επωφεληθεί από τη δημοφιλία
των δύο αυτών εορτών και να τις
καταπολεμήσει ως ειδωλολατρικές,
τοποθετώντας τα Χριστούγεννα
στις 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα
με μία θεωρία. Η άλλη θεωρία
στηρίζεται σε ημερολογιακούς
υπολογισμούς για να απαντήσει
στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε η 25η
Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού
των Χριστουγέννων.
Εκτός από τα Χριστούγεννα, που
κυριαρχούν τον Δεκέμβριο, με τα
θρησκευτικά και κοσμικά τους
συμφραζόμενα, ξεχωριστή θέση
έχουν από θρησκευτικής πλευράς
και τα λεγόμενα Νικολοβάρβαρα,
που περιλαμβάνουν τις εορτές της
Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου),
Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου) και
Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).

Παροιμίες για το Δεκέμβρη
Άγια Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας
αποκρίθη: «Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα
και σύρτε και στο μύλο, γιατί
ο Αι-Νικόλας έρχεται με χιόνια
φορτωμένος».
Αν πρωιμίσει η μυγδαλιά κι ανθίσει
το Δεκέμβρη, βαρύς χειμώνας κι
όψιμος θε νάρθει να μας εύρει.
Δεκέμβρη με τα κρύα σου και πώς
θα ξεκρυώσω;
Δεκέμβρη μου, με πάγωσες και πώς
να ξεπαγώσω;
Μήνα μου σαρακοστιανέ καλέ,
Χριστουγεννιάτη!
Δεκέμβρης και δεν έσπειρες, λίγο
σιτάρι θάχεις.
Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο
μας φαρμάκωσε.
Δεκέμβρης
με
γιορτές,
Χριστουγέννων διακοπές.
Δεκέμβρης Χριστού γέννηση κι ο
καλός μας χρόνος.
Το τραγούδι με τον τρύγο το
Δεκέμβρη παραμύθι.
Χιόνι του Δεκεμβρίου, χρυσάφι του
καλοκαιριού.
(ή Χρυσάφι τ’ Αλωνάρη)
Ως τ’ Αγίου Νικόλαου οι τοίχοι
βράζουνε κι ύστερα ξυλιάζουνε.
(ΠΗΓΗ:

http://www.sansimera.gr/proverbs/

categories/)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Περιγραφή

Α

ρχικά, να πούμε ότι οι σαρδέλες είναι ένα πολύ-πολύ χρήσιμο ψαράκι (όσο μπόι της λείπει, τόση η αξία της!!),
με όλα αυτά τα ω-3 λιπαρά, τα υψηλά ποσοστά βιταμινών και τα μεταλλικά στοιχεία που το κάνουν ένα τέλειο
πιάτο, ιδιαίτερα για παιδιά και ηλικιωμένους. Αν δεν το γνωρίζετε, έχουν τόσες πρωτεΐνες, που να πλησιάζουν εκείνες
του κρέατος (!!!). Όλο αυτό το «οπλοστάσιο» τις κάνει μία πολύ-πολύ θρεπτική τροφή. Η δε σφικτή και νόστιμη σάρκα
τους, προσφέρεται για ένα σωρό είδη μαγειρέματος, το ένα καλλίτερο από το άλλο.

Σαρδέλες στο φούρνο
Τι χρειαζόμαστε:
1 κιλό σαρδέλες, χοντρό αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλάκια
του γλυκού θυμάρι, μισό ποτήρι του κρασιού λάδι,
ξύσμα από ένα λεμόνι
Πώς το κάνουμε:
Πλένουμε τις σαρδέλες και τις τοποθετούμε με την
σειρά στο ταψάκι μας. Αλατοπιπερώνουμε από την
μια πλευρά, ρίχνουμε το θυμάρι και τρίβουμε να πάει
παντού το ξύσμα από το λεμόνι. Ρίχνουμε το λάδι εδώ και
εκεί και προσθέτουμε ελάχιστο νεράκι...2 σφηνοπότηρα.
Ψήνουμε για μισή με 3 τέταρτα ώρα στους 220 βαθμούς
κελσίου και έτοιμα.

Σαρδέλες φιλέτο
Τι χρειαζόμαστε:
700 γρ. Σαρδέλες φιλέτο, 2 κρεμμύδια, 10 ντοματάκια
τύπου κοκτέιλ, 1 μεγάλη πιπεριά, λίγο αλάτι, λίγη
ρίγανη, λίγο ελαιόλαδο, λίγο μαυροπίπερο για τρίψιμο
Πώς το κάνουμε:
Τοποθετώ σε ταψί τις σαρδέλες ανοιγμένες σαν
πεταλούδα με το ψαχνό προς τα πάνω. Από πάνω βάζω
τα κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές ροδέλες. Από πάνω
απλώνω τα ντοματάκια κομμένα σε ροδέλες. Ανάμεσα
στις ντομάτες απλώνω σε κομματάκια την πιπεριά.
Ρίχνω λίγο αλατάκι, ρίγανη και λίγο λάδι. Ψήνω 30
λεπτά στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο
και άλλα 15 λεπτά στους 220. Βγάζω το ταψί από το
φούρνο και τρίβω το πιπέρι.

Σαρδέλες πλακί στο φούρνο
Τι χρειαζόμαστε:
500 γρ. σαρδέλες. (Φρεσ-κό-τα-τες!!), 100 γρ. αλεύρι, 2
ποτήρια ξύδι, λίγο παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι, ανάλογα
με τις προτιμήσεις
Για τη μαρινάδα: (προαιρετικά)
3 κρεμμύδια, 1 ποτήρι χυμό λεμόνι, ένα κουτάλι σούπας
(φουσκωτή) ζάχαρη, παρθένο ελαιόλαδο, καυτερή
πιπερίτσα, αλάτι, λίγο νερό
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Σαρδέλες μαριναρισμένες με μουστάρδα και ούζο
(sintagespareas.gr)
Τι χρειαζόμαστε: 1/2 κιλό φρέσκες σαρδέλες, Για την μαρινάδα: 1/2 κούπα ελαιόλαδο, 1 σφηνάκι ούζο, 2 κ.σ.
μουστάρδα (καυτερή), 2 κ.γ. πολτός σκόρδου (βρασμένο πολτοποιημένο σκόρδο σε ελαιόλαδο) ή 2 σκελίδες πολύ
ψιλοκομμένες, 1 κ.γ. καπνιστή, πάπρικα, ανθό αλατιού ή τριμμένο αλάτι χοντρό, λίγο μπούκοβο, θυμάρι, δεντρολίβανο
Πώς τις φτιάχνουμε: Καθαρίζουμε πολύ καλά τις σαρδελίτσες μας από τα εντόσθια και τις ξεπλένουμε πάρα πολύ
καλά. Αν θέλουμε βγάζουμε το κεφάλι....εγώ το αφήνω γιατί έχει περισσότερη νοστιμιά και επειδή ξεροψήνονται,
είναι πολύ νόστιμα. Τις στραγγίζουμε πολύ καλά και
τις βάζουμε σε ένα μπολ! Προσθέτουμε σε ένα μπολάκι
όλα τα υλικά της μαρινάδας μας και τα ανακατεύουμε
πολύ καλά να ενωθούν όλα τα υλικά. Σκεπάζουμε με
την μαρινάδα τις σαρδελίτσες μας και τις σκεπάζουμε
με μεμβράνη! Τοποθετούμε στο ψυγείο για 2 ώρες
να μαριναριστούν με τα υπέροχα μυρωδικά μας!
Προθερμαίνουμε τον φούρνο σε κάτω αντίσταση και
αέρα στους 180. Μεταφέρουμε τις σαρδελίτσες μας
στην λαδόκολλα και τις ψήνουμε για 30 λεπτά όπου
θα γίνουν τραγανές εξωτερικά και πολύ μαλακές και
ζουμερές εσωτερικά.
Λίγα μυστικά ακόμα
Σερβίρετε με μια πράσινη σαλάτα και παγωμένη μπύρα
lager. Εάν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να ρίξετε λίγο
λεμόνι όταν τις σερβίρετε αλλά ακόμα και αν δεν το
κάνετε πιστέψτε με τα αρώματα της μουστάρδας και
του ούζου είναι υπεραρκετά για να απογειώσει τον
ουρανίσκο σας!

Πώς το κάνουμε:
1.
Ανοίγουμε τις σαρδέλες «σαν
...βιβλίο», έτσι που να πάρουμε μία
ωραία «γλώσσα». Από εκεί και το
όνομα της συνταγής…
2.
Ξεπλένουμε
και
τοποθετούμε τις σαρδέλες σε ένα
μπολ, πασπαλίζουμε με αλάτι, και
σκεπάζουμε με το ξύδι. Αφήνουμε
έτσι τις σαρδέλες για δύο ώρες. Εάν
τις θέλετε πιο αρωματικές, στο ξύδι
που θα τις αφήσετε προσθέστε 2
σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες,
δύο φύλλα δάφνης κομμένα στα δύο
ή τρία και ένα μείγμα αρωματικών,
φτιαγμένο από ένα κουταλάκι
δενδρολίβανο, θυμάρι, μαντζουράνα,
ρίγανη, κ.α.
3.
Σε αυτό το σημείο τις
αλευρώνουμε καλά. Βάζουμε σε
ένα ταψάκι το αλεύρι (όχι όλο μαζί,
για να μη βραχεί, βάζουμε λίγο τη
φορά και συμπληρώνουμε κάθε
που εξαντλείται) και αλευρώνουμε
τις σαρδέλες, περνώντας τες μίαμία μέσα από το αλεύρι. Τινάζουμε
ελαφρά να ξαναπέσει στο ταψάκι το
αλεύρι που περισσεύει.
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4.
Στρώνουμε ένα χαμηλό
ταψί φούρνου με λαδόκολλα
και απλώνουμε τα αλευρωμένα
ψαράκια. Από πάνω τους ρίχνουμε
λίγο ελαιόλαδο (σε λεπτή ροή, σαν
τρίχα) και ψήνουμε στο γκριλ,
στους 200 βαθμούς, για 6-7 λεπτά
από κάθε πλευρά. Είναι αρκετά.
(Εάν και είναι θέμα φούρνου αλλά
και μεγέθους ψαριών, όπως και
προσωπικού γούστου– διαπιστώσετε
ότι δεν έχουν γίνει τραγανές (φάτε
και καμιά, δεν κάνει κακό…), αφήστε
τες για κανένα λεπτό ακόμη. Θα
ροδίσουν, θα το καταλάβετε…
5.
Τραβούμε το ταψί από τον
φούρνο. Εδώ, εάν θέλετε, σερβίρετε
τες όπως είναι. Θα τις βρείτε τραγανές
και πολύ-πολύ νόστιμες. Εάν, πάλι,
θέλετε ετοιμάστε τη μαρινάδα που
σας έχω και δοκιμάστε τες και έτσι.
6.
Η ΜΑΡΙΝΑΔΑ : Χωρίς τύψεις,
αλλά με στυλ: Κόβουμε τα κρεμμύδια
σε πολύ λεπτές ροδέλες.
Σε ένα τηγανάκι με λίγο ελαιόλαδο
και με καυτερή πιπερίτσα όση
αντέχουμε, σοτάρουμε τις ροδέλες
του κρεμμυδιού. Μόλις δούμε να
μαλακώνουν οι ροδέλες, κατεβάζουμε

την ένταση σε χαμηλή, προσθέτουμε
λίγο αλατάκι, το χυμό του λεμονιού
και τη ζάχαρη και συνεχίζουμε
το
τηγάνισμα,
προσθέτοντας
κάθε που θα χρειάζεται και λίγο
νεράκι, μέχρι να μαγειρευτούν
τα κρεμμύδια. Σε αυτό το σημείο,
περιχύνουμε τις σαρδέλες στο ταψί
με τα μαριναρισμένα κρεμμύδια,
τις ξαναβάζουμε στο φούρνο και
ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά, τις
βγάζουμε από το φούρνο και
σερβίρουμε.
Λίγα μυστικά ακόμα: Μπορούμε,
φυσικά, να κάνουμε τις σαρδέλες και
στο τηγάνι. Σε αυτή τη περίπτωση,
καλό είναι να αποφύγουμε το αλεύρι
του αλευρώματος να «λερώσει»
το λάδι τηγανίσματος. Για να
το πετύχουμε αυτό, αφήνουμε
τις σαρδέλες αλευρωμένες για
τουλάχιστον μία ώρα. Με τον τρόπο
αυτό θα σιγουρευτούμε ότι το
αλεύρι θα κολλήσει καλά πάνω στις
σαρδέλες, έτσι ώστε όταν τις ρίξουμε
στο τηγάνι με το καυτό λάδι να μη
ξεκολλάει το αλεύρι, «λερώνοντάς»
το.
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Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει ο Στάθης Φωτιάδης
ΕΚΛΕΙΣΑΝ 54 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΟ ΧΛΟΥΜΠΙΤΑ ΤΗΣ
ΟΣΤΡΑΒΑΣ

Ε

πειδή πέρασαν αρκετά χρόνια
πολλοί
συμπατριώτες
μας
ίσως να μη θυμούνται ότι η
εξόρυξη του κάρβουνου (μαύρου
χρυσού), όπως λεγόταν τότε, μαζί
με τον χυτοσίδηρο και το ατσάλι
αποτελούσαν την βασική οικονομική
πηγή
της
Τσεχοσλοβάκικης
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Γι’
αυτό και η πόλη Οστράβα λεγόταν
«Η ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑ» της
Τσεχοσλοβακίας. Το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, η
Κυβέρνηση, όλα τα κόμματα και οι
οργανώσεις του Εθνικού Μετώπου,
τα
Τσεχοσλοβάκικα
συνδικάτα
και ολόκληρος ο Τσεχοσλοβακικός
λαός είχαν σε μεγάλη εκτίμηση το
επάγγελμα του ανθρακωρύχου. Γι’
αυτό το λόγο η Τσεχοσλοβάκικη
Βουλή είχε θεσπίσει ειδικούς νόμους
που εκτός των άλλων προέβλεπε μια
σειρά μέτρων για την ανακούφιση
της
ζωής
τους:
Οικονομικά,
στεγαστικά,
συνταξιοδοτικά,
θέματα υγείας και μια σειρά άλλα
π.χ. για τους Ανθρακωρύχους της
πόλης Οστράβας, Κάρβινας και
των χαλυβουργιών των μεγάλων
βιομηχανικών
συγκροτημάτων,
όπως: ΚΟΥΝΤΣΙΤΣΕ – VZKG και
άλλων επιχειρήσεων οικοδομήθηκαν
νέες σύγχρονες πόλεις και οικισμοί
όπως η ΠΟΡΟΥΜΠΑ, ΧΑΒΙΡΖΟΦ,
ΣΤΑΛIΓΚΡΑΝΤ,
ΧΡΑΜΠΟΥΦΚΑ,
ΚΑΡΒΙΝΑ και άλλες.
Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες
πήραν μέρος, όπως είναι γνωστό,
στο προτσές της παραγωγής,
οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη
φιλόξενη χώρα της Τσεχοσλοβακίας.
Ήταν επόμενο το επάγγελμα του
ανθρακωρύχου να μην αποτελεί
εξαίρεση. Έτσι το 1950 μια ομάδα
55 Ελληνόπουλων στάλθηκε στην
τρίχρονη επαγγελματική σχολή
ανθρακωρύχων στην Οστράβα.
Στη
συνέχεια
στην
ομάδα
αυτή προστέθηκαν και άλλοι
συμπατριώτες μας που είχαν
περάσει σεμινάρια και κατόπιν
υπέγραψαν συμβάσεις με τις
επιχειρήσεις των ανθρακωρυχείων
και εργάζονταν σαν εργάτες
Ανθρακωρύχοι.
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Ύστερα
από
2-3
χρόνια
διαμορφώθηκε
μια
ομάδα
ανθρακωρύχων που διακρίνονταν
στη δουλειά τους. Αυτοί αποτέλεσαν
τον κορμό της κολεκτίβας που
ονομάστηκε αργότερα η ομάδα
«ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ». Η ομάδα
αυτή συγκεντρώθηκε και δούλευε
στο Ανθρακωρυχείο «ΗLUΒΙΝΑ».
Επικεφαλής αυτής της ομάδας, ως
παραγωγικός υπεύθυνος, ήταν ο
γνωστός πια στο κοινό της Οστράβας
πρωτοπόρος
ανθρακωρύχος
Κώστας Παπαδόπουλος γεννηθείς
το 1926 στο χωριό Κάτω Ποταμιά
του Ν. Κιλκίς, μέλος του ΚΚΕ
και μαχητής του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.). Πολλές
φορές τιμηθείς με πολλά μετάλλια
και επαίνους. Ο σύντροφος Κ.
Παπαδόπουλος δούλεψε αργότερα
ως τεχνικό στέλεχος στο παρά πάνω
ανθρακωρυχείο. Δυστυχώς στις 2105-1962 (ανήμερα της ονομαστικής
του εορτής) βρέθηκε νεκρός από
δηλητηρίαση
λόγω
εισπνοής
μεγάλης ποσότητας μεθανίου, την
ώρα του καθήκοντος του.
Από
την
ομάδα
αυτή
των
ανθρακωρύχων είχαμε και άλλα δυο
θύματα συναδέλφων μας όπως: τον
σύντροφο Μπίκα Γιάννη, γεννηθείς
το 1931 στη Μεγάλη Κερσίλα του
Ν. Λάρισας, που σκοτώθηκε στις
09-01-1961 σε τροχαίο ατύχημα
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

τελειώνοντας τη βάρδια του έξω
από το ανθρακωρυχείο και του
συντρόφου Ποζίδη Κλίμη, γεννηθείς
το 1932 στο χωριό Μεγάλη Στέρνα
του Ν. Κιλκίς, που σκοτώθηκε σε
ατύχημα στην πόλη Οστράβα.
Στο ανθρακωρυχείο της Οστράβας
υπολογίζεται πως δούλεψαν γύρω
στους 400 Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες. Ορισμένοι απ’ αυτούς με
τρίμηνα, εξάμηνα, άλλοι χρονιάτικα
και άλλοι με δυο ή τρία χρόνια με
ατομικές συμβάσεις. Ήταν όμως
αρκετοί απ’ αυτούς που επέλεξαν
το επάγγελμα αυτό σαν μόνιμο.
Αυτοί αποτέλεσαν τον βασικό κορμό
της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης
(Κ.Ο.Β.) ανθρακωρύχων με έδρα
την ΠΟΡΟΥΜΠΑ.
Η Κ.Ο.Β. αυτή ήταν πάντα μεταξύ
των πρωτοπόρων ανάμεσα σε 60
και πλέον Κ.Ο.Β. της ΚΟ του ΚΚΕ
στη ΣΔ Τσεχοσλοβακία εκείνο το
διάστημα. Όσο για τα παραγωγικά
τους καθήκοντα τα στοιχεία που
κατά καιρούς στέλνονταν από τις
διευθύνσεις των ανθρακωρυχείων
(συνδικάτα κ.τ.λ.) στην οργάνωση
μας για τους εργαζόμενους και τις
παραγωγικές τους επιδόσεις, ήταν
άριστες. Πολλά μέλη μας, εκτός
από τις οικονομικές τους αμοιβές
τιμήθηκαν με διάφορα μετάλλια
και άλλες διακρίσεις. Όπως οι ποιο
κάτω:
6. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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Από αριστερά πάνω: Ξανθόπουλος
Δημήτριος, Καρανάσιος, Γεώργιος,
Φωτιάδης
Στάθης,
Μερζανίδης
Κώστας, Παπαδόπουλος Κώστας.
Από αριστερά κάτω: Παντσίδης
Διαμαντής,
Βότσης
Ιωσήφ,
Παπαδημητρίου
Γεώργιος,
Γκαϊτατζής Πέτρος, Κωνσταντινίδης
Κώστας

Δυστυχώς πολλοί από αυτούς
από την ΚΟΒ ανθρακωρύχων της
ΠΟΡΟΥΜΠΑ σήμερα έχουν φύγει
από την ζωή, δεν είναι πια μεταξύ

μας. Παρακάτω δίνω μια κατάσταση
ονομάτων, και αν παραλείψω
κάποιους ας με συγχωρήσουν οι
οικείοι τους και τα συγγενικά τους

πρόσωπα γιατί αυτό γίνεται παρά
τη θέληση μου. Οι συνάδελφοι μας
αυτοί είναι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
11. ΜΠΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
13. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
16. ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

όνομα του πέρα από τα σύνορα της
πατρίδας μας. Αφιερώνω τον παρακάτω
στίχο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΒΑΝΗ, ποιητή
της Εθνικής μας Αντίστασης, σε όλους
τους συναδέλφους και συντρόφους
πολιτικούς πρόσφυγες, που δεν είναι
πια μαζί μας σήμερα:
«Του αιώνα μας άξια σήκωσες τα

βάρη/Νίκο πώς να σε πω; /Ελιά;
Πλατάνι;/Ήρωα να σε πω; /Αητό;
Μπροστάρη; /Σε λέω Κουκουέ και
φτάνει, Μπελογιάννη!!!»
Στην άσβεστη μνήμη όλων των
αγαπητών
συναδέλφων
και
αγωνιστών ανθρακωρύχων, που
άφησαν την τελευταία τους πνοή,

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟ
ΓΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αγαπητοί αναγνώστες, κλείνοντας
αυτό το σημείωμα για τη ζωή και τη
δράση των αγαπητών μου συναδέλφων
και συντρόφων, αισθάνομαι την
ανάγκη να πω λίγα λόγια για την
συνεργασία μου μαζί τους. Αν και
το επάγγελμα μου ήταν διαφορετικό
από αυτό του ανθρακωρύχου
(πήρα δίπλωμα δίχρονης τεχνικής
σχολής τορναδόρου), τελικά το
1956 εντάχθηκα στην οικογένεια
των ανθρακωρύχων όπου δούλεψα
11 και πλέον χρόνια. Η συνεργασία
μου μαζί τους ήταν, πρέπει να πω,
συναδερφική και η βοήθεια τους
αμέριστη. Γι’ αυτό είμαι περήφανος
και ευγνώμων που με επέλεξαν
για πέντε χρόνια στο αξίωμα
του γραμματέα της ΚΟΒ. (Στη
φωτογραφία η επιχείρηση που φέρνει
το όνομα το σοβιετικού στρατηγού
Γερμένκο που απελευθέρωσε την
Οστράβα το 1945)
Η ομάδα των Ελλήνων ανθρακωρύχων
με επικεφαλής τον αείμνηστο Κ.
Παπαδόπουλο τίμησε με την δουλειά
της τον ήρωα του κόμματος μας Νίκο
Μπελογιάννη και έκανε γνωστό το
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ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΑΤΖΙΤΑΣΚΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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άλλοι στη φιλόξενη χώρα της Σ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας και άλλοι στη χώρα
μας, μετά τον επαναπατρισμό τους,

και προς τιμήν του μεγάλου ιστορικού
γεγονότος της συμπλήρωσης των 100
χρόνων του δοξασμένου Ηρωικού ΚΚΕ,

προσφέρω 50 ευρώ μέσω της ΚΟΒ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο
ΚΚΕ.

Ποζίδης Κλήμης του Μιχάλη
γεννηθείς το 1932 στην Μεγάλη
Στέρνα του Κιλκίς. Σκοτώθηκε σε
δυστύχημα στην Οστράβα

Κιλκίς, σκοτώθηκε 21-5-1962 στο
ανθρακωρυχείο Χλουμπίνα στην
Οστράβα.

πέθανε πολιτικός πρόσφυγας το
2012 στο ΜΠΡΝΟ της Τσεχίας.
1960, Από αριστερά πάνω:
Καρανάσιος Γεώργιος, Γκαλίμανης
Λάμπρος, Χατζητάσκος Παρμενίων,
Παπαδόπουλος Κώστας

Παπαδόπουλος Κώστας γεννηθείς
το 1926 στην Κάτω Ποταμιά του

Ποζίδης Κλήμης του Μιχάλη

Σιδερίδης Κώστας του Γεωργίου,
γεννηθείς το 1931 στη Μεγάλη
Στέρνα του Κιλκίς, μαχητής του ΔΣΕ,

Παπαδόπουλος Κώστας

Σιδερίδης Κώστας του Γεωργίου

Από την Αργυρώ Ησαϊάδυ, Θεσσαλονίκη
(Ευχαριστούμε την Αργυρώ για την συνδρομή 500 κορόνων στο περιοδικό μας.)

Ο

ΗΣΑΪΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γεννημένος
το
1920
στη
Θεσσαλονίκη, παιδί προσφύγων από
τη Μπάλια της Μ. Ασίας, από τα 11 του
χρόνια κομμάτι της εργατικής τάξης,
εντάχθηκε πολύ νωρίς στο εργατικό
κίνημα της πόλης. Η οικογένειά του
άλλωστε είχε στενό συγγενικό δεσμό
με το Σταμάτη Κόκκινο που υπήρξε
ένας από τους πρωτεργάτες στην
ίδρυση του ΣΕΚΕ το 1918.
Έζησε όλες τις κορυφαίες στιγμές των
ταξικών αγώνων στη Θεσσαλονίκη
από μικρός. Ως 16χρονος εργάτης
συμμετείχε στη μεγάλη απεργία του
Μάη του ‘36 και ήταν παρών στη
δολοφονική επίθεση της αστυνομίας
κατά των καπνεργατών, αργότερα
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης
ως μέλος του ΕΑΜ τριατατικών στη
μεγάλη απεργία του ‘42. Σε όλη
τη διάρκεια της κατοχής και του
εμφυλίου αταλάντευτα συνεπής
στον αγώνα για τα πανανθρώπινα
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ιδανικά της απελευθέρωσης και της
λαοκρατίας δούλεψε και μέσα από
το πόστο του σαν ηλεκτροτεχνίτης
εναερίτης στην τηλεφωνική εταιρεία
για τους σκοπούς του ΕΑΜ.
Απολύθηκε το 1948 από την Α.Ε.Τ.Ε. ως
«επικίνδυνος δια την ασφάλειαν των
εγκαταστάσεων αυτής» και πέρασε
χρόνια εξορίας και βασανισμών στη
Μακρόνησο και τον Αη Στράτη. Κατόπιν
έζησε χρόνια διωγμών και ανεργίας
γιατί αρνήθηκε να αποκηρύξει τις ιδέες
του και να υπογράψει «δήλωση» όπως
άλλωστε και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές
της Αντίστασης.
Αργότερα συμμετείχε στο κίνημα της
ΕΔΑ και ήταν αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη
Λαμπράκη.
Μέχρι το τέλος της ζωής του το 2005
από βαθιά γεράματα, στάθηκε
ασυμβίβαστος στα ιδανικά και τον
αγώνα για μια καλύτερη ζωή του
λαού, για τα δίκαια του σοσιαλισμού

και για το Kομμουνιστικό Κόμμα που
έλεγε πάντα πως είναι «τα νιάτα του
κόσμου».
Στο πλάι του ο αδερφός του, μικρότερος
γιος της οικογένειας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΣΑΪΑΔΗΣ.
Γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη
επίσης και σαν φοιτητής της Νομικής
Σχολής συνελήφθη και δικάστηκε στο
έκτακτο στρατοδικείο της περιβόητης
δίκης της ΟΠΛΑ τον Αύγουστο του
1947 με την κατηγορία συμμετοχής
στην οργάνωση.
Στα κρατητήρια, που ήταν τότε στο
κτήριο όπου σήμερα στεγάζεται
το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα,
βασανίστηκε άγρια γιατί αρνήθηκε να
υπογράψει «δήλωση».
Έτσι χωρίς να ομολογήσει ποτέ
τίποτα, καταδικάστηκε σε θάνατο κι
εκτελέστηκε με το σύνολο των 67 με
το τρίτο γκρουπ των 24 πίσω από
τις φυλακές του Γεντί Κουλέ στις 23
Οκτωβρίου 1947 στα 20 του χρόνια.
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Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο Καραφυλλούδης Νικηφόρος
Επίσκεψη στον ομαδικό τάφο των 772 μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ στη Φλώρινα

Με πρωτοβουλία των κομματικών
οργανώσεων
Καλαμαριά-Τούμπα
πραγματοποιήθηκε στις 1 Μαΐου
2015 εκδρομή με προορισμό για τον
ομαδικό τάφο των 772 μαχητών και
μαχητριών του ΔΣΕ στη Φλώρινα.

Με την άφιξη μας καταθέσαμε
στεφάνι
και
πολλά-πολλά
λουλούδια. Τραγουδήσαμε «Επέσατε
θύματα, αδέλφια εσείς», κρατήθηκε
ενός λεπτού σιγή. Αποχωρίσαμε για
να συνεχίσουμε την επίσκεψή μας
στο χωριό Βροντερό, οπού ήταν η
έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ
όπως και το Γενικό Νοσοκομείο που
δεχόταν τους τραυματίες μαχητές
και μαχήτριες του ΔΣΕ των περιοχών
Βίτσι, Μάλι-Μάδι.
Φτάνοντας στο χωριό Βροντερό,
αντικρίσαμε την προτομή του
μεγάλου καρδιοχειρουργού Πέτρου
Κόκκαλη. Καταθέσαμε τα λουλούδια
μας, βγάλαμε φωτογραφίες και
πήραμε το δρόμο της επιστροφής για
τη Θεσσαλονίκη.
Ιστορική αναδρομή αγοράς των 4
στρεμμάτων όπου είναι θαμμένοι με
μπουλντόζες νεκροί οι 772 μαχητές
και μαχήτριες του ΔΣΕ: στο σημερινό
χωράφι, η ΚΕ του ΚΚΕ, στις 16
Οκτωβρίου 2010 ανακοίνωσε ότι θα
αναγερθεί μνημείο και για το λόγο
αυτό συγκεντρώθηκαν και δόθηκαν
στο Κόμμα 40.000 ευρώ. Η ανέγερση
άρχισε και η διαμόρφωση του χώρου

άρχισε την άνοιξη του 2013 οπέρ και
σταμάτησε μέχρι σήμερα.
Απομένει στην σημερινή ηγεσία του
ΚΚΕ να ολοκληρώσει το συντομότερο
το μνημείο, για να γνωρίζουν η
σημερινή και η επόμενη γενιά για τις
θυσίες του λαού μας με μπροστάρηδες
τους κομμουνιστές για μια καλύτερη
ζωή του πολυβασανισμένου λαού
μας.
Φεύγοντας για τις μάχες, οι
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ
τραγουδούσαν:
Εχθρός απ’ το Βίτσι δεν θα περάσει/
αφέντες και δούλοι εδώ θα ταφούν/
εδώ της ειρήνης το φως θε να λάμψει/
εδώ τα κανόνια της νίκης βροντούν.
Ορκιζότανε: Γυρτός ΚΑΝΕΙΣ, δειλός
ΚΑΝΕΙΣ και με τον Θάνατο τον
θάνατο πατάμε!
Με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα
θα ολοκληρωθεί η περάτωση του
Μνημείου,
Ένας μαχητής του ΔΣΕ, 82 ετών,
Καραφυλλούδης Νικηφόρος, τηλ.
0030 2310 929462.
(Στην φωτογραφία ο Νικηφόρος
(αριστερά) με τον Σήφη Ζαχαριάδη
-γιος του Νίκου Ζαχαριάδη.)

Από την Ειρήνη Καλογέρου, Θεσσαλονίκη

Η

Ειρήνη είναι φοιτήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, η οποία παραβρέθηκε
στο προσκύνημα της Μακρονήσου.
Είναι εγγονή του συμπατριώτη μας
Νίκου Καλόγερου που μέχρι τον
επαναπατρισμό του ζούσε στην
Τσεχοσλοβακία. Ευχαριστούμε την
Ειρήνη για το κείμενο που μας έστειλε
και χαιρόμαστε που ενδιαφέρεται
για την ιστορία μας.
Προσκύνημα
Συλλόγων
Γυναικών της Βόρειας Ελλάδας
στη Μακρόνησο
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015
πραγματοποιήθηκε
προσκύνημα
στον ιστορικό τόπο της Μακρονήσου
από τους γυναικείους συλλόγους,
μελών
της
ΟΓΕ
(Ομοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας ) της Κεντρικής,
Δυτική, Ανατολικής Μακεδονίας και

Καλημέρα 6

Θράκης και της Θεσσαλίας.
Ω, εσύ γυναίκα, οπτασία
λησμονημένη…
Μικρή παιδούλα, μάνα, κόρη
αυριανή…
Μέσα στα σπλάχνα σου
βογγούνε οι σκοτωμένοι
Και τραγουδούν οι αυριανοί
μας ζωντανοί!
(Μενέλαος Λουντέμης)
(Η επιγραφή στο
Μακρονησιώτισσες)

Μνημείο

χωρίς δένδρα, χωρίς νερό, μόνο
αγριόθαμνοι, πέτρες πολλές και
φίδια.
Η Μακρόνησος άρχισε να λειτουργεί
σαν
Στρατόπεδο
Συγκέντρωσης

στις

Αλλά τι είναι η Μακρόνησος;
Η Μακρόνησος είναι ένα άγονο
και ακατοίκητο νησί έκτασης
15
τετραγωνικών
χιλιόμετρων
περίπου, σε απόσταση 5 χλμ. από
το Λαύριο, στην ανατολική ακτή της
Αττικής. Προβάλλει ως τεράστιος
μακρόστενος βράχος, εξ ου και το
όνομα Μακρόνησος. Άγρια ερημιά
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Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
από τα μέσα του 1947. Εδώ
συγκεντρώθηκαν πάνω από 100.000
αγωνιστές και αγωνίστριες κάθε
ηλικίας,
φαντάροι,
αξιωματικοί,
αντάρτες, καπεταναίοι, εργάτες,
αγρότες, άνθρωποι του πνεύματος
και του πολιτισμού, έφηβοι έως και
μικρά παιδιά.
Η Μακρόνησος λειτούργησε ως το
1958 με τρόπο που να «ντρέπεται η
γήλιος ως διαβαίνει απ’ το νησί, τόσο
σκυφτούς ανθρώπους ν’ αντικρίζει».
Η καθημερινή ζωή των κρατουμένων
ήταν αυστηρά στρατιωτική, με
βάρβαρη πειθαρχία. Προσκλητήρια,
αναφορές, καψόνια, εγκλεισμός στα
πειθαρχεία, ώρες στον ήλιο, στη βροχή
και το κρύο, άσκοπες πεζοπορίες με
πέτρα, βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί και
τέλος, απροσχημάτιστες δολοφονίες
με αποκορύφωμα τη μεγάλη σφαγή
το Φλεβάρη-Μάρτη του 1948. Το
συσσίτιο ήταν άθλιο, το νερό ελάχιστο
ή και σπάνιο, η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη ουσιαστικά ανύπαρκτη.
Ανατριχιαστικής σύλληψης τρόποι
βασανισμού
εφαρμόστηκαν:
το
κλείσιμο στο σακί με μια γάτα και το
πέταγμα στη θάλασσα, το θάψιμο
ζωντανών, το οδυνηρό σφίξιμο των
γεννητικών οργάνων.
Γεγονός είναι ότι η εφαρμογή
σκληρών βασανιστηρίων σε βάρος

κρατουμένων και κυρίως εκείνων που
δεν δέχονταν να υπογράψουν δήλωση
αποκήρυξης του κομμουνισμού, οι
απαράδεχτες για πολιτισμένο κράτος
συνθήκες διαβίωσης, η εξευτελιστική
για τους κρατούμενους συμπεριφορά
των φυλάκων, αξιωματικών και
υπαξιωματικών,
αναγνωρίστηκε
αργότερα από τους ίδιους τους
εμπνευστές
και
υμνητές
του
στρατοπέδου, ότι αποτελεί στίγμα
για την πολιτική και στρατιωτική
ιστορία της Ελλάδας.
Η Μακρόνησος δεν ήταν ένας ακόμη
τόπος εξορίας. Η σκληρότητα των
βασανιστηρίων που έλαβαν χώρα
εκεί κάνει φανερό ότι επρόκειτο
για ένα τόπο μαρτυρίου που είχε
σχεδιαστεί, ώστε να λειτουργήσει ως
οργανωμένο σύστημα εξόντωσης. Με
πρόσχημα την «αναμόρφωση» των
κρατουμένων, ασκούνταν σωματική
και ψυχολογική βία, ώστε να καμφθεί
η συνείδηση και το φρόνημά τους με
σκοπό να αποκηρύξουν με γραπτές
«δηλώσεις μετάνοιας» τα φρονήματα,
τις ιδέες και τα ιδανικά τους. Ο αστικός
πολιτικός κόσμος και η πνευματική
αστική διανόηση χαρακτήριζαν τη
Μακρόνησο «Εθνική κολυμβήθρα»
και
«σύγχρονο
Παρθενώνα».
Η Μακρόνησος όντως υπήρξε
Παρθενώνας. Ένας Παρθενώνας από
την ανάποδη. Γιατί, αν ο Παρθενώνας

είναι το κόσμημα του ανθρώπινου
πολιτισμού, η Μακρόνησος είναι η
ντροπή και η καταισχύνη του.
Οι Σύλλογοι γυναικών κατέθεσαν
στεφάνια
στο
μνημείο
του
Μακρονησιώτη. Επίσης έγιναν τα
αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένο
στις γυναίκες Μακρονησιώτισσες
που στήθηκε με πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας,
ενώ η θεατρική ομάδα των συλλόγων
συγκίνησε τους παρευρισκόμενους
με το θεατρικό έργο του Γιάννη
Ρίτσου «Πέρα από τον ίσκιο των
κυπαρισσιών».
Η
Μακρόνησος
με
υπουργική
απόφαση της 16/5/89 χαρακτηρίστηκε
«ιστορικός
τόπος».
Απαίτηση
όλων μας είναι η Μακρόνησος να
λειτουργήσει
σαν
πραγματικός
ιστορικός τόπος με συντήρηση όλων
των κτισμάτων που αφέθηκαν στη
φθορά του χρόνου, με κατασκευή
μνημείου και μουσείου για να την
επισκέπτονται οι νέοι από τα σχολεία
και τα πανεπιστήμια της χώρας μας
και να μαθαίνουν την ιστορία του
τόπου μας. Η πολιτεία το οφείλει
απέναντι σ’ εκείνους που μαρτύρησαν
και στους εκατοντάδες νεκρούς που
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ενός
απάνθρωπου καθεστώτος.

Από την Πράγα, γράφει ο Μιχάλης Θεοδώρου
Η Κοινότητα «Νοτίων Σλάβων»

Α

πό το «Καλημέρα», τεύχος
1/2015, μαθαίνω ότι στην πόλη
Μπρνο εδρεύει η Κοινότητα «Νοτίων
Σλάβων». Για μια στιγμή σκέφτηκα
να πάρω το χαρτί, όμως την ίδια
στιγμή νοερά βρέθηκα στη Βόρεια
Ελλάδα, στη Μακεδονία και στο
χωριό μου το Γλυκονέρι (Ντράνοβο)
Νεστορίου Καστοριάς.
Σύμφωνα με το περιοδικό «Καλημέρα»
αντικείμενο της Κοινότητας «Νοτίων
Σλάβων» είναι τα Ελληνόπουλα
του 1948 στην Τσεχοσλοβακία
και
συγκεκριμένα
τα
παιδιά
προερχόμενα από τις περιοχές Βίτσι
Καστοριάς, Φλώρινας και Πρεσπών
– παιδιά Σλαβομακεδονόπουλα. Ο
όρος ‘Σλαβομακεδόνας’ προσδιορίζει
το γένος και την υπηκοότητα των
Σλάβων της Βόρειας Ελλάδας,
της
Μακεδονίας.
Στα
χρόνια
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της δικτατορίας του Μεταξά οι
Σλαβομακεδόνες, τους οποίους τους
αποκαλούσαν «Βουλγάρους», όπως
και τους Έλληνες κομμουνιστές,
καταδιώκονταν
με
αγριότητα,
απάνθρωπα από την φασιστική
υπερεξουσία.
Μέχρι τις μέρες μας το αστικό
ελληνικό κράτος και η Εκκλησία
δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη
σλαβικού στοιχείου στην Ελλάδα.
Στις μεταβαρκιζιανές άχαρες μέρες
του 1945 και τον πατέρα μου στο
τμήμα χωροφυλακής Νεστορίου
«Βούλγαρε» τον φώναζαν: «Για μας,
πας κομμουνιστής και Βούλγαρος»,
ούρλιαζαν. Εμείς τα παιδιά του 1948
στην Τσεχοσλοβακία είχαμε πάρει τη
σειρά μας και περνούσαμε καλά. Η
γαλήνη διαταράχτηκε όταν στους
παιδικούς σταθμούς μας άρχισαν

να έρχονται διάφοροι οργανωτέςακτιβιστές.
Πλησιάζανε
τα
Σλαβομακεδονόπουλα μεταφέροντας
την εχθρότητα τους προς την
Ελλάδα και προς τα Ελληνόπουλα.
Με ανιστόρητες «αλήθειες» και
συγκεχυμένες υποσχέσεις στα παιδιά
των Σλάβων, κατάφεραν το χωρισμό
των παιδιών στους παιδικούς
σταθμούς. Τα Σλαβομακεδονόπουλα
δημιούργησαν
το
δικό
τους
περιβάλλον, το δικό τους χώρο.
Στο μεγάλο Παιδικό Σταθμό Κυσέλκα,
ένας αγνός τρυφερός έρωτας
άνθιζε μεταξύ του Άγγελου από τα
Πευκοχώρια και της Μάγδας από
τις Πρέσπες. Όμως τα πατριωτάκια
της Μάγδας επέμεναν, «Magdo,
ne so Grcite!». Το πράγμα χάλασε
και έμειναν για πάντα οι απαλές
αναμνήσεις του πρώτου έρωτα.
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Ακολούθησε η υποκινημένη αλλαγή
του ονόματος στα Σλαβομακεδόνικα
παιδιά. Και γιατί όχι όταν τα
ενήλικα παιδιά το θέλανε; Για τα
ανήλικα παιδιά θα χρειαζόταν η
συγκατάθεση των γονιών! Οργίασε
ο κ. Κώστας από τη Σλίμνιτσα
(Τρίλοφο) Καστοριάς, πολιτικός
πρόσφυγας στην Τσεχοσλοβακία,
όταν τα παιδιά του από τον Παιδικό
Σταθμό Ρουμανίας του έγραψαν:

«Μας λένε να αλλάξουμε το όνομά
μας!»
Καθώς ο καιρός περνούσε η
κατάσταση
ομαλοποιήθηκε.
Οι
πραγματικές φιλίες των παιδιών
άντεξαν και με την κατάληξη των
ονομάτων σε –οβσκι και –οβα. Η ΕΒΟΠ
με τις αρμόδιες τσεχοσλοβάκικες
υπηρεσίες φρόντιζαν για την
εγκυκλοπαιδική μας μόρφωση, την
εθνική μας συνείδηση και τη λαϊκή

μας κουλτούρα. Είχαμε τις μικτές
χορωδίες, τα μικτά χορευτικά και
μουσικά συγκροτήματα. Η μεγάλη
αίθουσα του κέντρου «Ζοφίν» της
Πράγας να σείεται από το συρτάκι
και το Ελένο, μόμε κι εμείς τα παιδιά
από την Ελλάδα, Ελληνόπουλα και
Σλαβομακεδονόπουλα, όλοι μαζί να
περνάμε πολύ καλά.

Από την Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη
ΦΑΝΟΥΛΑ, Η ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΑΡΤΙΣΑ

Μ

ικρή κουβέντα, μεγάλες στιγμές.
Δεν την γνώριζα. Η προσπάθειά
μου να γνωρίσω ανθρώπους κείνης
της γενιάς με πήγε στο μονοπάτι της
γνωριμίας μας.
Έκπληξη μεγάλη. Λες και με
ψάχνουν στιγμές γεμάτες συγκίνηση.
Συστήνομαι γρήγορα.
Ακούει
προσεκτικά.
Παιδί
αγωνιστών,
Ρουμανία, Έβρος η καταγωγή της
μητέρας μου. Αυτά άκουσε η Φανή,
σήμερα 83 χρονών, και άνοιξε την
ψυχή της. Η φωνή της τρέμει. Θέλει
να πει πολλά. Θέλει να αραδιάσει
στην κουβέντα πολλά γεγονότα,
οικογενειακά και ιστορικά. Πάλι
αρχίζουμε από τα πέτρινα χρόνια. Η
έκπληξη δεν αργεί. Το όνομά της Φανή
Γιαννακίδου, σήμερα Φανή Γκίτη, από
το χωριό Βύσσα του Έβρου. Να τα
μας… Πάλι στην περιοχή του Έβρου
πάμε… όχι μακριά από το χωριό της
μητέρας μου. Η αφήγησή της μοιάζει
με πολλές αφηγήσεις της περιοχής…
«Οι γονείς μου ήταν αγρότες από
την Αδριανούπολη. Διωγμένοι, πάλι
κυνηγημένοι. Ήμασταν πέντε παιδιά.
Πρώτος ο αδερφός μου και μετά
τέσσερα κορίτσια. Κι εγώ το τρίτο
κατά σειρά παιδί. Από μικρά μάθαμε
να σκάβουμε, να ξεβοτανίζουμε και
τη νύχτα στα γνωστά νυχτέρια,
ετοιμάζαμε το βαμβάκι για τον
αργαλειό.
Όμως, ακόμη και τότε, ο μπαμπούλας
χτύπαγε την πόρτα… Βλέπανε
φως και μπαίνανε. Ψάχνανε εδώ,
ψάχνανε εκεί. Κι εμείς … καρφωμένα
τα μάτια μας πάνω τους. Που να
καταλάβουμε; Τι είναι αυτό; Ποιον
θέλουν; Και γιατί;
Που να καταλάβουμε τη μάνα μας που
έφευγε για το χωράφι και κλείδωνε
την μεγάλη μας αδερφή στο σπίτι…
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για να μην πάνε οι τρομοκράτες
και την ατιμάσουν… Βλέπεις, ήταν
αρραβωνιασμένη κι έπρεπε να την
προστατέψει.
Εγώ, τα άκουγα αυτά και που να
καταλάβω; Μικρό παιδί ήμουν.
Έπρεπε όμως να φυλάγομαι. Τέρμα
τα παιχνίδια. Μαζί στα χωράφια και
για σιγουριά όπως έλεγε η μάνα μου.

τη Δεύτερη δημοτικού, στην Τρίτη
τάξη δεν είχαμε δάσκαλο και με
πήγαν στην Τετάρτη δημοτικού. Σε
λίγο το σχολείο μας έκλεισε. Χρόνια
φτώχιας και πολέμου.
Και δεν αργεί ο αδερφός μας να φύγει
στο βουνό… εκεί που ήταν και το
ραντεβού των κυνηγημένων. Άρχισα
τώρα να ακούω για αντάρτες, για

Παιδί αγροτών. Παιδί του πολέμου
κι εγώ. Θυμάμαι την βαρβαρότητα
και την τρομοκρατία στα χωριά
μας. Άκουγα πολλά. Μιλούσαν
χαμηλόφωνα στο σπίτι. Άκουγα
λέξεις που δεν γνώριζα. Άκουγα
γεγονότα και τρόμαζα. Άκουγα για
τον άγριο ξυλοδαρμό του θείου μου,
εκεί… στην πλατεία του χωριού.
Τον κάλεσαν οι παρακρατικοί και
έτοιμοι να ορμήσουν. Οργανωμένο
ξύλο… Τον άφησαν αναίσθητο
εκεί στην άκρη… σαν το σκυλί. Σε
λίγες μέρες ξεψύχησε. Άκουγα για
μαυροσκούφηδες και κρυβόμουν
όπου κι όπου… το ίδιο και οι χωριανοί
μου. Για σχολείο ούτε λόγος. Έκανα

κυνηγημένους του χωριού μας και το
μυαλό μου έτρεχε στον αδερφό μας.
Και τότε, όλα μπερδεμένα στο μυαλό
μου… Πότε για Στρατό και πότε
για αντάρτες ακούγαμε. Φασαρίες
πολλές. Οι αντάρτες στα βουνά
οργανώνονται.
Πότε
μπαίνουν,
πότε βγαίνουν από το χωριό. Κι
εμείς… παγωμένοι όλοι. Και τώρα,
περιμένουμε τη σειρά μας.
Ο αδερφός μου οργανώνει την ομάδα
τους. Τους λέει και το σπίτι μας και
τους μιλάει για την αρραβωνιασμένη
αδερφή μου. Και τότε, έρχονται
στα σίγουρα. Στο σπίτι ήμουν κι
εγώ. Έχουμε και τις μικρότερες
αδερφούλες μας. Να όμως που
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μόλις τους αντίκρισε η αδερφή μου,
η μεγαλύτερη… έπεσε λιπόθυμη.
Το μυαλό της τρέχει στον φαντάρο
αρραβωνιαστικό της.
Τότε, Σεπτέμβριος του 1948… έρχεται
η σειρά μου. Τους ακολούθησα κι ας
έλεγε ο πατέρας μου πως είμαι μικρή.
Ο χρόνος, μάς κυνηγούσε όλους. Το
θυμάμαι έντονα. Ο Στρατός ήταν σε
ετοιμότητα. Με φόβο ζούσαμε μέρα,
νύχτα. Εδώ σκοτώνανε, εκεί δέρνανε
και πάρα πέρα… τους στέλνανε
στις φυλακές και εξορίες. Άλλωστε
ζούσαμε το δράμα στο σπίτι μας, στο
σπίτι του θείου μου που σκότωσαν
και στο γιο του που δεν πρόλαβα
να γνωρίσω… από τις φυλακές και
εξορίες που τον ακολούθησαν. Δεν
άργησα.. Έτρεχε η μάνα μας να
μου δώσει καμιά φούστα, κανένα
παπούτσι… κι εκείνα… της αδερφής
μου ήταν.
Εγώ, δεν πρόλαβα να μεγαλώσω. Δεν
πρόλαβαν να μου κάνουν φούστα
στον αργαλειό. Αλλά, ούτε και τα
παπούτσια ήταν δικά μου. Βλέπεις,
δεν είχα μεγαλώσει. Προλάβαμε
και φύγαμε λίγοι και όπως, όπως.
Ήταν κι άλλες κοπέλες. Φτάνουμε
στον ποταμό Έβρο. Και τώρα, πώς
να τον περάσουμε; Βρήκαμε έναν
διάδρομο ρηχού νερού. Τρέχαμε
κυνηγημένοι. Εκεί έχασα και το
λαστιχένιο μου παπούτσι. Που να
το βρω; Ξυπόλητη ακολουθώ. Ποιος
σκέφτεται τα πόδια του; Η νύχτα δε
μας εμποδίζει. Ο δρόμος είναι μακρύς
και άγνωστος. Φτάσαμε στο λημέρι
μας. Μαζευτήκαμε πολλοί. Λέγαμε
με τη σειρά μας τα στοιχεία: Όνομα,
Επίθετο, χωριό, ηλικία… Εκεί είδα
και τον αδερφό μου. Με δήλωσε και
πιο μεγάλη. Αντί του 1932 έγινα
του 1930. Δύσκολα να το συνηθίσω.
Μπέρδεμα μεγάλο.
Ήταν η χρονολογία της αδερφής μου.
Ίσως το έκανε και σκόπιμα για να με
δεχτούνε. Κι εγώ, Άννα μου, έδειχνα
και πιο μικρή γιατί δεν πρόλαβα να
μεγαλώσω. Ακόμα και το μπόι μου
δεν βοηθούσε… Ήμουν κάτω του ένα
και σαράντα. Μικρή έδειχνα και στο
πρόσωπο…»
Τρομάζω. Προσέχω και δεν το
πιστεύω. Την κοιτώ, και το μυαλό
μου πάει στο χωριό της. Το ξέρω.
Δούλεψα γεωπόνος στην περιοχή
πριν 35 χρόνια. Τότε δεν έμαθα
ιστορία … και σήμερα ακούω, ακούω
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και πάλι ακούω. Σήμερα ανακαλύπτω
ήρωες. Πολλούς ήρωες. Κάποιους
τους πρόλαβα. Κάποιους όχι. Η Φανή
θαυμάζει αυτούς που ξεκίνησαν από
τον Έβρο και φτάσανε στο ΓράμμοΒίτσι. Σαν τη μάνα μου και άλλους
πολλούς. Γι’ αυτούς θέλει να μιλάει.
Κι εγώ πώς να το δεχτώ;
Την βλέπω ήρωα, όπως της αξίζει.
Έφυγε τόσο μικρή για τον αγώνα.
Δεν είχε ακούσει μέχρι τότε ούτε
για ΕΠΟΝ, ούτε για ΕΛΑΣ. Μόνο για
αντάρτες και στρατιώτες είχε ακούσει
λόγω του αδερφού της αντάρτη.
Την επαναφέρω στην κουβέντα μας.
Συνεχίζουμε νοητά την διαδρομή.
«Κι αφού περνάμε τον Έβρο,
σταματάμε σ’ ένα μικρό δασάκι.
Μας προστατεύει. Εκεί πήραμε λίγη
ανάσα. Άκουγα για Πεντάλοφο,
Δίλοφο… Άκουγα πως ο Στρατός
μας έστησε καρτέρι. Επιτέλους
φτάσαμε στο λημέρι των ανταρτών.
Εκεί είδα και τον αδερφό μου. Ήταν
χαρούμενος. Μου είπε πως τώρα
έχει και όπλο και νιώθει σιγουριά.
Μου έδωσε κουράγιο. Πως τώρα θα
βοηθάμε κι εμείς, εκεί, στα έμπεδα…
Μα που να ξέρω εγώ για έμπεδα;
Όλα ήταν καινούργια πράγματα,
άγνωστες λέξεις πολλές. Ήταν πολύ
έντονες στιγμές. Τις θυμάμαι ακόμη
κι ας πέρασαν πολλές δεκαετίες.
Μετράω τα 70 χρόνια… και σα να
ήταν χτες. Πολλές φορές ανοίγω
την κουβέντα για κείνα τα χρόνια.
Πολλές φορές, ακόμη και τώρα λέω
στα δυο μου παιδιά, οικογενειάρχες
πια, πως δε θέλω να μιλάω για μένα,
για τον αγώνα μου. Εξάλλου, εγώ
ήμουν μικρή και αγράμματη, αλλά
μεγάλωσα μέσα στα βουνά, μέσα σε
Διμοιρίες, δίπλα σε συναγωνιστές.
Μεγάλωσα μέσα στο Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας. Μεγάλωσα, Άννα
μου, μαζί με το Κόμμα».
Και θολώνουν τα μάτια μου. Δεν θέλω
να με δει. Όχι, δεν θέλω δάκρυα τώρα…
Προσπαθώ και τα καταφέρνω. Η
Φανή έχει άγχος. Συνεχίζει το μάθημα
ιστορίας. «Πρέπει να γράψουμε για
κείνα τα χρόνια παιδίμ, για κείνον
τον αγώνα… κάτι, να, πως να στο πω
παιδίμ, γιατί εγώ είμαι του δημοτικού
του πολέμου… Αυτά, πρέπει να τα
ξέρουν οι επόμενες γενιές. Εγώ από
τα χωράφια με σκόρδα στο χωριό
μου βρέθηκα στα εργοστάσια της
Βουλγαρίας, μετά τον πόλεμο…»

Την διακόπτω για να πάρει ανάσα.
Την ησυχάζω, θα τα πούμε και αυτά.
Τώρα θα συνεχίσουμε με τον αγώνα
στα βουνά… και μπαίνουμε για
τα καλά στην κουβέντα. Το πρώτο
βάφτισμα; Που; Που ήταν;
«Α… τώρα να δεις, που να το
ξεχάσω… Ακόμα ξυπνάω τη νύχτα
και ακούω φωνές. ΤΡΕΞΤΕ, ΤΡΕΞΤΕ…
Οργανωμένος αγώνας, σε Διμοιρία
και στο τάγμα του Γκαγκούλια. Για
πρώτη φορά χτύπησε η ομάδα μου.
Μάχη κανονική, εκεί, έξω από το χωριό
Μάντρα του Έβρου. Ξεκινήσαμε…
Θυμάμαι βράδυ ήτανε. Έπρεπε να
προλάβουμε το κομβόι αυτοκινήτων
που πήγαιναν τρόφιμα στο Στρατό.
Εκεί έπρεπε να τους προλάβουμε, να
τους σταματήσουμε και να πάρουμε
και τα λάφυρα… Κι όπως πηγαίναμε
νύχτα με το φεγγάρι, έσκυψα να
δέσω το τσαρούχι μου. Δίπλα μου
βρέθηκε ο Γκαγκούλιας, μου αγρίεψε
και φώναζε ουρλιάζοντας ΓΡΗΓΟΡΑ,
ΓΡΗΓΟΡΑ… Και δε θα φώναζε, όταν
κινδυνεύαμε να μας πιάσουν, να μας
κυκλώσουν;
Η ευθύνη του ήταν μεγάλη. Αλλά
κι εγώ… ένα παιδί μικρό σε χρόνια,
μικρό και στο μπόι… Το φαντάζεσαι;
Η ψυχούλα μου και η καρδιά μου
πήγαν να σπάσουν. Κι όμως, τα
καταφέραμε. Πήραμε τα λάφυρα και
επιστρέψαμε στο λημέρι μας. Στη
Διμοιρία αυτή ήταν και ο Άνθιμος και
η Ηλέκτρα. Εκεί ήταν και ο ξάδερφος
από το χωριό μου που δεν πρόλαβα
να τον γνωρίσω. Τότε, πήγαινε πότε
φυλακές και πότε εξορίες. Άκουγα
για τον σκοτωμένο πατέρα του στην
πλατεία… Και ο ξάδερφος άκουγα
πως είχε γυναίκα και παιδί στο
χωριό. Δεν πρόλαβε να το αντικρύσει,
ούτε να το αγκαλιάσει. Έφυγε για το
βουνό. Τώρα… αντάρτης και από τους
πρώτους κυνηγημένους του χωριού.
Εδώ, στο λημέρι , βλέπω κάποιον να
ρωτάει πότε εδώ και πότε εκεί για
το χωριό του, τη Βύσσα. Ρωτούσε να
μάθει για τη γυναίκα του και το παιδί
του, για την κατάσταση εκεί. Ακούω
να τον φωνάζουν Λαόφιλο. Κατάλαβα
πως είναι ψευδώνυμο. Έμαθε πως
είμαι από το χωριό του. Κι εκεί που
καθαρίζαμε τα όπλα μας, τον βλέπω
να μπαίνει στο αντίσκηνό μας. Μπήκε
να δει μήπως με τις γυναίκες ήταν
και η δική του γυναίκα. Λαχτάρα
μεγάλη. Μας πλησίασε ο Λαόφιλος.

Καλημέρα 6

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Εγώ, ανυποψίαστη ως τότε. Έρχεται
δίπλα μου. Με ρωτάει τίνος παιδί
είμαι. Εγώ απαντώ γρήγορα. Είμαι
του Μήντα, του Παναγιώτη, του
Γιαννακίδη. Έλα όμως που και
αυτός ήταν Γιαννακίδης… γιος του
σκοτωμένου θείου μου στην πλατεία
του χωριού. Με κοίταγε από πάνω ως
κάτω. Δεν είχα τα χρόνια, δεν είχα το
μπόι… και δεν άργησε να με ρωτά…
Εσύ, πως έμεινες εδώ; Πως δεν πήγες
πιο μέσα…; Εκεί, προς Βουλγαρία
μεριά… Να, λέω, έχω τον αδερφό
μου εδώ και ίσως γι’ αυτό με άφησαν
προς το παρόν. Αυτός ρωτούσε πότε
για το ένα και πότε για το άλλο. Εγώ
ξανοίχτηκα. Και τώρα, λέω και για
τον αδερφό του μπαμπά μου που
άγρια τον σκότωσαν από το ξύλο
στην πλατεία. Έλεγα, έλεγα, χωρίς
να πάρω ανάσα και χωρίς να ξέρω
πως τα έλεγα στον άγνωστο για
μένα ξάδερφο. Αυτός, ούτε κουβέντα
πως είναι ο ξάδερφος που δεν
γνώριζα… Απλά μου είπε πως ήταν
τρία αδέρφια. Και γρήγορα άλλαξε
κουβέντα.
Εγώ δε θα σε αφήσω εδώ. Θα πας να
μάθεις γράμματα. Το έβαλε το θέμα
και στην Διοίκηση. Όμως εκεί, έλεγαν
πως δεν μπορούν να με στείλουν. Εκεί
έξω, έστελναν μόνο τραυματίες, βαριά
αρρώστους και παιδιά. Μικρά παιδιά
βέβαια. Ήθελε να με προστατέψει.
Έτοιμος ήταν να αφήσει και την
θέση του αφού δεν μπόρεσε να λύσει
αυτό το αίτημά του. Αυτά τα έμαθα
αργότερα. Πώς να με στέλνανε, αφού
υπήρχαν κανόνες… εκεί, στο βουνό.
Και που να το στήριζαν, όταν
στα χαρτιά, ο αδερφός μου με
ταχτοποίησε… Με δήλωσε δύο χρόνια
πιο μεγάλη για να με δεχτούν
στο βουνό. Λες κι εκεί κουφέτα θα
μας μοίραζαν και όχι σφαίρες και
θάνατο… Μόνο μπόι δεν μπορούσε
να μου δώσει. Κι εκεί μπερδεύονταν
όλοι. Φανούλα εδώ, Φανούλα εκεί.
Φανίτσα εδώ, Φανίτσα εκεί. Με
προστάτευαν οι συναγωνιστές. Εγώ
όμως, ήθελα να είμαι αντάξια του
όρκου που δώσαμε. Δεν έκανα πίσω.
Η επόμενη αποστολή της ομάδας μας
ήταν να πάμε προς τα Φέρες. Λίγο
έξω από την Αλεξανδρούπολη. Εκεί,
στην Αλεξανδρούπολη αντάμωσα
και τον αδερφό μου. Ήταν στην
Πολιτοφυλακή. Στο χωριό, μας
περίμεναν για να μας ακολουθήσουν.
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Να όμως που δε μας βγήκε το σχέδιο.
Εκεί, διαπιστώσαμε πως κάποιος
έφυγε από κοντά μας. Και το κακό δεν
άργησε. Μας πρόδωσε. Βλέπεις, ούτε
πίσω μπορούσαμε να κάνουμε. Μας
περίμεναν έτοιμοι να μας αρπάξουν,
να μας τελειώσουν. Δεν προλάβαμε
να μπούμε στο χωριό και από τα
παράθυρα των σπιτιών, από παντού
άρχισαν να ρίχνουν. Ο στρατός
οργανώθηκε. Τα μπαμ και μπουμ
ασταμάτητα. Ήταν και πιο μέσα ο
στρατός, στον μεγάλο πλάτανο του
χωριού. Εκεί έβλεπα για πρώτη φορά
αμέτρητα τανκς του στρατού.
Ήμασταν αποφασισμένοι. Είχαμε
υψηλό ηθικό, είχαμε τη δύναμη του
γίγαντα. Κι όμως, εκεί, μέσα από τα
πυρά, μας περίμεναν νέοι και νέες,
έτοιμοι να μας ακολουθήσουν, έτοιμοι
να αγωνιστούν. Εδώ ξανά βλέπω τον
αδερφό μου αλλά και τον ξάδερφό
μου. Επιμένει να με στείλει έξω…
Όμως, τα νέα είναι άλλα.
Με στέλνουν στη Σχολή νοσοκόμων
μαζί με άλλες συναγωνίστριες.
Καλή απόφαση. Καλή σκέψη. Ο
αγώνας θέλει γνώσεις, ετοιμότητα
παντού. Το λημέρι μας ήταν στο
Μουκαντές, κοντά στα σύνορα. Στο
δρόμο, από μακριά, μας βλέπει ο
Γιάνναρος από τον Έβρο πάλι. Είδε
που ακολουθούσαμε ο ένας τον άλλο
και όρθιοι κοιμόμαστε. Και τρέχει και
μονολογεί…«ο αγώνας είναι σκληρός,
μεγάλος και τρανός… Έλα απάνω
στο άλογο, φωνάζει, να ξεκουραστείς
και λίγο. Κι εγώ έχω γυναίκα στο
βουνό και τρία κουρτσούδια μικρά».
Κατέβηκε εκείνος για να ανέβω εγώ.
Φοβόμουν κιόλα. Και όταν συνήθισα
πάνω στη ράχη, με πήρε ο ύπνος,
σκάλωσα σε δέντρο και πέφτω. Με
μαζεύανε από κάτω και δεν το ξεχνώ…
μα, ούτε και τον συναγωνιστή που
κατέβηκε για να με βάλει στη θέση
του. Εκεί, μέσα στο βάθος ήταν η
σχολή και ένα μικρό προσωρινό
αναρρωτήριο. Εδώ στέλνανε τα
ελαφριά τραύματα. Πρώτα, μας
βγάλανε τα ρούχα, μας ξεψείρισαν
με λίγα λόγια. Πώς να ξεχάσω την
μάνα που έχασε τον άντρα της στο
βουνό αλλά και το κορίτσι της, την
Ασημίνα. Κάτι έμαθε… και πώς να το
χωνέψει. Πότε ρωτούσε που είναι το
κορίτσι της και πότε μοίραζε τα ρούχα
της για να την θυμόμαστε. Εδώ, στη
σχολή γνωρίσαμε και τον Θωμά, τον

γιατρό από το Σουφλί. Μας είπε πως
θα μας κάνει λίγη θεωρία. Κι άρχισε
το μάθημα… Όταν λένε πονάει η
κοιλιά… είναι κοιλιά και μας έδειχνε.
Όταν οι τραυματίες λένε πονάει η
καρδιά… μας έδειχνε την καρδιά και
μετά το συκώτι και βάλε… Κι εμείς
ακούμε. Μέχρι εδώ καλά. Αρχίσανε
να έρχονται σιγά, σιγά οι τραυματίες
και αρχίσαμε και τα πρακτικά… Εδώ
και η εφαρμογή της θεωρίας. Εγώ
όλο έπεφτα στα δύσκολα. Ζάλη
μεγάλη. Λιποθυμία σκέτη. Και πες
μου παρακαλώ, κοριτσάκι εγώ, με
ντουφέκι στο χέρι, να βλέπω και
αυτό… να, τα τραύματα… Γνωρίζω
τον τραυματία. Είναι ο Μουτουρούδης
από το χωριό μου. Τραύμα σοβαρό.
Τραύμα στο χέρι. Ο γιατρός ζητάει
λαβίδα και ο τραυματίας ουρλιάζει…
Για πες μου, εσύ Άννα τι κάνεις
εδώ; Εγώ, τα έχασα. Ομολογώ πως
λύγισα. Ήμουν λίγη γι’ αυτό που μου
ανέθεσαν. Που μου εμπιστεύτηκαν οι
συναγωνιστές μου. Και τότε ήρθε ο
γιατρός, ο Θωμάς και μας λέει : εσύ
Μερσίνα, εσύ Κούλα και Χρυσούλα
θα συνεχίστε για σχολή νοσοκόμων…
Εσύ Βαγγελίτσα και
Φανούλα
θα πάτε στα τμήματα… Και καλά
κάνανε, γιατί εμείς οι δυο δεν κάναμε
για νοσοκόμες όπως φάνηκε.
Γι’ αυτό Άννα μου εγώ βγάζω το
καπέλο μου που λένε, στις κοπέλες,
αγωνίστριες που ξεκίνησαν από
τον Έβρο ξυπόλητες και φτάσανε
στο Γράμμο- Βίτσι, με ατελείωτες
μάχες, ποδαράτα μέσα από βουνά,
χαράδρες, νερά. Και τα αεροπλάνα
να ακολουθούν πάνω απ’ τα κεφάλια
τους. Καλά τα γράφει η μάνα σου
στο βιβλίο της.
Τώρα, είμαστε στο χωριό Χλόη,
όπως το άκουγα. Εδώ έχουμε και
την Επιμελητεία. Εδώ ήταν και ο
Αποστόλης Βενετιάδης από την
Κυριακή του Έβρου. Φρόντιζε για
την προμήθεια τροφίμων, για τις
ανάγκες των ανταρτών. Μόλις έφυγε
κάποια βοηθός του και ο άνθρωπος
πελαγωμένος από δουλειές, με
βλέπει και με φωνάζει. Το ‘λεγε
δεξιά κι αριστερά να τον ακούσουν.
Αυτό το κουρτσούδ, θέλω εδώ. Θέλω
βοήθεια. Να… έλεγε ο Αποστόλης,
όταν τακτοποιώ τα τρόφιμα και το
κουβάλημά τους… και ταυτόχρονα
χτυπά και το τηλέφωνο, είναι πολύ
δύσκολα να τα προλάβω.
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Εγώ πάλι, πρώτη φορά έβλεπα
τηλέφωνο και τόσα πράγματα
γύρω μου. Εδώ σε θέλω Άννα μου
πάλι. Άρχισε να μου δείχνει τι να
πατάω και μου λέει αφοσιωμένος
στο μάθημα: «Εσύ, μόνο θα ακούς
και θα γράφεις». Ωχ, εκεί πάνω στην
ώρα χτυπά το τηλέφωνο. Κι εγώ δεν
το σηκώνω. Χτυπά και δεύτερη και
πάλι δεν το σηκώνω. Ήμουν και μόνη.
Και ποιος μας ζητούσε; Κι αν ήταν
πράκτορας;
Το λέω τώρα, μετά από τόσα χρόνια
και ντρέπομαι. Για δες όμως, λίγο
καιρό αργότερα πήρα και έπαινο
για τούτη την πράξη. Καμιά φορά
εμφανίζεται και ο Αποστόλης και
πάνω απ’ το κεφάλι μου αρχίζει και
εξηγεί. Και τότε ακούω μια αγριεμένη,
θυμωμένη φωνή στο τηλέφωνο. Ήταν
η δικιά μας Νίκη, όπως την φωνάζαμε.
Εσύ είσαι; Το 16, το 17… Ήμασταν
με νούμερα τώρα, με κωδικούς τα
λέγαμε. Εκείνη φώναζε ακόμη από
την άλλη άκρη κι εγώ αμήχανη έλεγα
μέσα μου, τι νούμερα, τι κωδικούς, τι
16 και 17… Εγώ είμαι η Φανούλα του
Έβρου. Δεν μου μίλησε κανείς για
τούτα τα πράγματα. Και φωνάζει ο
Αποστόλης από το βάθος: «Έλα ρε
Νίκη, μην το μαλώνεις, δεν πρόλαβα,
δεν της έδειξα ακόμη τίποτα».
Κι εγώ που δεν ήξερα από τέτοια
πράγματα, ούτε από τηλέφωνο, ούτε
είδα πως έχει κουμπιά και πρέπει λέει
να τα πατάω και το πιο σοβαρό να
ανταποκριθώ στο καθήκον μου.
Πάλι ο Αποστόλης σώζει την
κατάσταση.
Μονολογεί
και
σταματημό δεν έχει. Ένα μικρό
κουρτσούδ είναι. Δεν ξέρει. Και χρόνο
δεν έχουμε. Όλα γύρω μου τρέχουν…
Και τότε, ο καλός συναγωνιστής, ο
Αποστόλης, με παίρνει δίπλα του κι
αρχίζει πάλι απ’ την αρχή να μου
δείχνει. Να, αυτός είναι ο κωδικός.
Εσύ, θα σηκώνεις το τηλέφωνο. Ναι,
γι’ αυτό σε χρειάζομαι, γι’ αυτό δεν
πήγες στο βουνό.
Λοιπόν, ξέρεις λίγα γράμματα. Εγώ,
έλεγα πως ξέρω λίγα και η καρδιά
μου έσφιγγε ακόμη πιο πολύ. Πάρα
κάτω. Να, βλέπεις, το 16, το 17… θα
παίρνεις τον κωδικό και θα λες: τόσα
ψωμιά, τόσο καβουρμά και διάφορα
τρόφιμα, αλλά θα σημειώνεις και
πόσα άτομα. Εγώ, μετά από τόση
ψυχρολουσία άρχισα να συνηθίζω
στα καθήκοντά μου. Με πρόσεχε
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κιόλα ο παππούς Αποστόλης πότε
με το μέλι και πότε με το τσάι.
Κρέμασα και δίπλα το όπλο μου,
εκεί, στον τοίχο και ξαφνικά βλέπω
έναν άγνωστο να μπαίνει. Έμαθα
πως πήγαινε και έφερνε τραυματίες
στη Βουλγαρία. Έτσι μάθαμε πως ο
στρατός ετοιμάζεται να χτυπήσει και
το χωριό μας.
Οι ερωτήσεις πολλές. Τα πως και τα
γιατί δεν έχουν τελειωμό, αφού ο
Γράμμος και το Βίτσι έπεσαν. Έτσι
ακούγαμε τουλάχιστον. Εμείς τώρα τι
θέλαμε τους Μεταξάδες να πάρουμε;
Αυτή ήταν η εντολή των ανωτέρων.
Αυτοί ήξεραν και τα σχέδια. Περνάει
και ο επιτελάρχης και από κοντά και ο
παππούς Αποστόλης. Ίσως να έφερνε
και κάποια νέα. Και το όπλο μου
ήταν εκεί που το άφησα, σκονισμένο
στη γωνιά. Κα πέφτει εκεί το μάτι του
επισκέπτη. Να και η παρατήρηση.
Δεν αργεί. Και γρήγορα και κοφτά:
«Αυτό, να το προσέχεις. Σώζει ζωές».
Και πάλι, δες να το προσέχεις! Και
ο παππούς Αποστόλης από κοντά.
«Άστο κι αυτό το καημένο, κουρτσούδ
είναι, δεν ξέρει εδώ το όπλο. Δεν
βλέπεις είναι και πιο μεγάλο από
αυτό; Άστο»… Εγώ, ζεματίστηκα. Δεν
είπα τίποτα. Έφυγαν οι μεγάλοι και
δεν άργησαν τα μαύρα μαντάτα.
Πέφτει ο Γράμμος. Πέφτει και το
Βίτσι. Καλά τα λέει η μάνα σου στο
βιβλίο της. Κι ο παππούς Αποστόλης,
αφού με κοιτάζει καρτερικά, μού λέει:
«Κοίτα Φανούλα, εμείς φεύγουμε. Τα
μουλάρια τα φορτώσαμε με τρόφιμα.
Πάμε πάνω. Να, εκεί στις κορυφές.
Μας περιμένουν… Έχω την εντολή να
μείνεις στο τηλέφωνο. Θα σε παίρνει
το Κέντρο. Θα σε παίρνει η Κούλα.
Και από αυτή θα πάρεις την εντολή
να φύγεις…
Κι εγώ, μόνη τώρα περιμένω. Χτυπά
που και που το κέντρο. Έλεγε, το 16
έτοιμο… Δεν έχω τίποτα. Έχεις καμιά
εντολή; Όχι, δεν έχω. Άντε πάλι. Και
στο κέντρο δεν ήρθε κανείς. Έστω, ο
σύνδεσμος που περίμενα. Μα η Κούλα
μου είπε πως αν δεν έρθει ο σύνδεσμος,
τότε, θα πάω στη χαράδρα, νααα…
εκεί, στο Σακάρελε όπως το έλεγαν.
Να, αυτό το μονοπάτι θα πάρεις και
θα πας εκεί, στο ύψωμα.
Εγώ όμως μακριά είδα κινήσεις
περίεργες.
Ήμαστε
έξω
από
την Αλεξανδρούπολη. Τα βόλια
πυκνώνουν και το τηλεφωνικό κέντρο

έπαψε να χτυπά. Περνάνε οι ώρες κι
εγώ ακόμη περιμένω εντολή… που δεν
ήρθε ποτέ. Οι ώρες ατελείωτες. Μόνοι
και πάλι μόνη. Τις στιγμές που έζησα
δεν μπορώ να τις περιγράψω. Το
όπλο τώρα είναι δίπλα. Δεν το αφήνω
από τα χέρια μου. Περιμένει και αυτό
την στιγμή που δεν έρχεται… Άρχισε
να σουρουπώνει. Η νύχτα ακολουθεί
τη μέρα κι εγώ εκεί στο καθήκον
μου. Τώρα άρχισα να φοβάμαι.
Είναι στιγμές που ακόμη και τώρα
τις βλέπω στον ύπνο μου. Ούτε ο
σύνδεσμός μας φάνηκε. Ο φόβος μου
έφτασε στο αποκορύφωμα. Και για
να πάρω δύναμη και κουράγιο έλεγα
από μέσα μου: όταν φυλάς σκοπιά,
καμιά φορά δε φοβάσαι τόσο, αλλά
άμα σε πιάσουν και σε βασανίσουν
ξέρεις πως σε τυραννούν και σφίγγεις
τα δόντια. Η ώρα της απόφασης ήρθε.
Παίρνω το όπλο μου, παίρνω και τον
κωδικό. Τον βάζω καλά, μέσα στα
ρούχα μου και παίρνω το δρόμο, το
μονοπάτι που μου δείξανε. Και τώρα
η Φανούλα μόνη στα βουνά. Ακόμη
και τώρα που στα λέω, θυμάμαι
κι άλλες τέτοιες τρομάρες, τέτοιες
στιγμές… Που να ξεχάσω κάποτε
τον συναγωνιστή Ηρακλή και τις
τηλεφωνικές γραμμές. Κόβονταν κάθε
τόσο κι έτρεχα να τις επανασυνδέσω.
Λίγο
πιο
πέρα
ο
Ηρακλής
κουρασμένος από το πήγαινε- έλα με
την Βουλγαρία ξάπλωνε για λίγο. Κι
εγώ, κάθε τόσο τον ξυπνούσα.
Άρχιζα σιγά, σιγά και μετά όλο και
πιο δυνατά να φωνάζω: σύντροφε,
συναγωνιστή, σύντροφε, να… εκεί,
κάτι εκεί… και η φωνή μου κόβονταν.
Αυτός, για να με βάλει στη θέση μου,
άρχιζε τα δικά του: Αγωνίστρια, στο
Γράμμο και στο Βίτσι, οι αγωνίστριες
και οι τηλεφωνήτριες μόνες τους
πηγαίνουν μέσα στον βομβαρδισμό
που τους κάνουν, κι εσύ φοβάσαι να
πας εδώ πέρα;!!!!
Φοβάμαι όμως εγώ, του έλεγα και
πάλι. Και σηκωνόταν ο Ηρακλής. Και
τι να έκανε; Και ξαναπιάνουμε την
κουβέντα μας από την μοναξιά στο
βουνό.
Και προχωρούσα. Ατελείωτος ο
δρόμος. Ο σύνδεσμος που περίμενα
δεν μπορούσε να έρθει. Το ψευδώνυμό
του Σφίκας. Κι αυτός από τα δικά
μας τα μέρη. Τον συνάντησα στη
Βουλγαρία αργότερα. Επιτέλους ήρθε
να με πάρει. Εγώ, μόλις έφτασα στη
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χαράδρα, όπως πήγαινα σιγά, σιγά,
σταματώ λίγο και αφουγκράζομαι
όσο μπορώ και ξαφνικά ακούω κρατςκρούτς έναν θόρυβο. Σα να είναι
πατημασιές. Σταματώ και φωνάζω το
σύνθημα. Ακούω το παρασύνθημα.
Σταματώ πάλι, σταματάει και το
κρατς- κρουτς. Τώρα το σιγούρεψα.
Αυτός είναι. Τον ρωτώ γρήγορα,
γρήγορα που ήταν και γιατί δεν ήρθε
κι αυτός με κομμένες δυνάμεις λέει
πως ο στρατός είναι πολύ κοντά. Είναι
έτοιμοι να με αρπάξουν. Μας κάνανε
πολλές ζημιές και βάζανε φωτιές. Ο
φόβος των δικών μας ήταν μην με
πιάσουν και πάρουν τον κωδικό που
κουβαλούσα. Μετά πήραμε το δρόμο
της επιστροφής. Ξεκινήσαμε την
πορεία προς το χωριό Μεταξάδες, για
την πολιτοφυλακή μας, λίγο πιο έξω
από το χωριό.
Ήταν το 1949, λίγο μετά τον ελιγμό
στο Γράμμο. Έγινε το χτύπημα.
Ήμασταν τότε σε μικρές ομάδες.
Εκεί ήταν μια από της πιο σκληρές
μάχες που έχω δει. Και μετά,
μαζευτήκαμε όλοι. Κάναμε την
ανασυγκρότησή μας και ο καθένας
πήρε τον δρόμο του. Συνεχίσαμε τον
αγώνα μας. Εμένα, με βάλανε στην
7η Μεραρχία του Γκίτη, με διμοιρίτη
την Ηλέκτρα. Την είχα παλιότερα
ομαδάρχισσα. Και μας πετούσε
κάτι ξαφνικά, σε ώρες χαλάρωσης:
Α, ρε, μάς έλεγε, αν σκοτωθώ για
την Λευτεριά, γιατί κάποια στιγμή
μπορεί και να σκοτωθούμε για την
χιλιάκριβη Λευτεριά, να, εκεί να με
θάψετε, εκεί, στο Σακάρελε να με
θάψετε. Εκεί, ούτε αρκούδες πάνε,
ούτε και μας βρίσκουν. Και πάλι το
δρόμο μας παίρναμε. Βαδίζαμε στο
άγνωστο. Είμαστε κουρασμένοι,
είμαστε εξαντλημένοι. Δεν βλέπουμε
που πάμε. Μια πυκνή ομίχλη μας
σκέπασε. Και προχωράμε. Που πάμε;
Άλλοι έλεγαν για Δράμα κι άλλοι για
πιο κοντά. Στο δρόμο βρίσκουμε και
βατόμουρα με δροσερές σταγόνες
πάνω τους. Πλακώνουμε τα δροσερά
βατόμουρα και τελειωμό δεν έχουμε.
Νηστικοί και λαίμαργοι. Ότι έπρεπε!
Πιο κάτω μας περίμενε ο στρατός.
Σκυμμένοι οι στρατιώτες, ήταν
έτοιμοι να ορμήσουν. Πώς να τους
βλέπαμε μες στην πυκνή ομίχλη; Και
ξαφνικά, μας φτάνουν από πίσω ο
Γκίτης, ο Λευτέρης και ο Κανάκης.
Άκουσαν μακριά έναν περίεργο
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θόρυβο. Ήθελαν να προλάβουν το
κακό. Ο στρατός άρχισε να βάζει.
Μπροστά ήταν το άλογο φορτωμένο.
Μας φωνάζουν πίσωωω… και το
άλογο πρώτο γυρνάει. Κι αυτό μαζί
μας, στον αγώνα. Με το κεφάλι
κάτω, σαν να λυπόταν… Σαν να
ήξερε την γλώσσα μας. Σαν να ήξερε
τον εχθρό μας, τον κίνδυνο. Μας
ακολουθούσαν από πάνω, ψηλά και
τα αεροπλάνα. Οπισθοχωρούσαμε
εμείς κι αυτά από πίσω μας. Ώσπου
πιάσαμε τα υψώματα και τότε
μόνο σταμάτησαν και αυτά να μας
κυνηγάνε. Αυτό εμείς το ξέραμε. Και
τώρα ακίνητοι. Κοκαλώσαμε. Ησυχία
παντού. Έλα τώρα που ζορίζομαι.
Λέω στον συναγωνιστή πως θέλω
να πάω, θέλω να κατουρήσω. Ναι
Φανή, και γύρνα γρήγορα πίσω. Εγώ
τρέχω να προλάβω να κατεβάσω το
παντελόνι κι έτοιμη να ανακουφιστώ.
Και τότε ακούω κρατς και κρατς
τα φύλλα. Κι εγώ δεν πρόλαβα. Οι
μαυροσκούφηδες μια ανάσα από
μένα. Κι εγώ, με το βρακί στο ένα χέρι
και με το όπλο στο άλλο, τρέχω στην
Ηλέκτρα να της πω, να προλάβω να
την ενημερώσω πως από εδώ έρχεται
ο στρατός. Ώσπου να φτάσω άρχισαν
τα πυρά. Ακούει ο συναγωνιστής
Λετάκης, κάνει ένα σάλτο και
περνάει Βουλγαρία. Γιατί όπως σου
είπα, τα λημέρια μας πάντα ήταν
κοντά στα σύνορα. Με βλέπουν οι
φαντάροι και φωνάζουν, ουρλιάζουν:
Βουλγάρααα!!! και πυρ στον αέρα.
Εκεί, αν ήθελαν να με σκοτώσουν, θα
με σκότωναν. Ανεβαίνω την ανηφόρα
με όσες δυνάμεις μου απέμειναν.
Και η ψυχή μου πάει να βγει.
Ακούω φωνή γνωστή. Βάλτους και
βάλτους, Φανούλα. Κι εγώ απαντώ:
εμπλοκή, εμπλοκή έχω. Και πάρα
λίγο να με πιάσουν. Με γλύτωσε
ο Χρηστακούδης. Άννα μου, είναι
στιγμές που τώρα, μετά από τόσα
χρόνια είναι να κλαις και να γελάς.
Μου παίρνει το αυτόματο και την
ταινία που κουβαλούσα και την
αδειάζει όλη. Προχώρα, προχώρα
Φανή. Από μακριά βλέπω και τον Γκίτη
και τους συναγωνιστές να έρχονται.
Κοιτούσαν να δουν πόσοι έμειναν.
Μας πιάσανε πολλούς αιχμαλώτους.
Μετρούσαν τους ζωντανούς, τους
νεκρούς και αιχμαλώτους.
Εκεί κοντά βρήκα ένα κούφιο δέντρο
να χωθώ. Όπως το τραγούδι:

«Βρήκα ένα κούφιο δέντρο γεμάτο
κουκουβάγιες». Εκεί με βρήκε ο
Γκίτης και με συμβούλεψε να πάω
στην χαράδρα. Όλοι χάθηκαν όπου,
όπου στα βαθιά. Τους σκέπασαν τα
φύλλα, τους σκέπασε η φύση. Κι εκεί,
πάνω, ψηλά, στην κορυφή έγινε ένα
από τα τρομερά του πολέμου. Με
την περιπέτειά μου άργησε η ομάδα
μου να φτάσει πρώτη στην κορυφή
του βουνού. Μας πρόλαβε ο στρατός.
Πήραν το ύψωμα εκείνοι. Άρχισαν τα
αεροπλάνα τους να τους σημαδεύουν.
Νόμισαν πως εμάς σημαδεύουν.
Εκεί, στις κορυφές πέσανε πολλοί
στρατιώτες από τα φίλια πυρά τους.
Και φώναζαν από κάτω οι φαντάροι
κι εκείνοι από ψηλά τους στέλνανε
το χάρο. Που να σταματήσουν. Χαρά
μεγάλη, θα μας σκοτώσουνε! Και οι
στρατιώτες από κάτω ούρλιαζαν μπας
και τους ακούσουν. Ακόμη ακούω τις
φωνές τους. Αυτό το σταματήστε,
σταματήστε, είμαστε ασύρματοι,
είμαστε δικοί σας, με ακολουθεί
παντού. Εγώ πρόλαβα και γλύτωσα.
Πέρασα για λίγο στη Βουλγαρία.
Πρόλαβα, μα πως πρόλαβα. Μετά
από λίγες μέρες πήγαν οι δικοί μας
σύνδεσμοι, εκεί, εκεί απάνω στην
κορυφή. Εκεί που τα αεροπλάνα
σκορπούσαν τον θάνατο. Και τι
να δούνε; Κουφάρια, κράνη κι ένα
σημείωμα που έγραφε: «Ο στρατός
είχε μεγάλες απώλειες». Αργότερα
έμαθα πως το κουφάρι που κρύφτηκα
για λίγο από το χάρο, εξαφανίστηκε.
Δεν γλύτωσε, το χτύπησε αργότερα
το βόλι… το αεροπλάνο».
Κι εγώ την ακούω και προχωρώ
μαζί της, ακολουθώντας νοητά τα
μονοπάτια άλλων αγωνιστών, και
τότε, δεν αργώ να ρωτήσω εάν
φτάσανε στη Δράμα.
«Α, ναι, φτάσαμε, αλλά η ομάδα
μας δεν πήρε μέρος στο χτύπημα
της Δράμας. Το διάβασα, και η μαμά
σου πέρασε και από Παπάδες, και
από Δράμα. Λοιπόν, εκεί παθαίνω
ζημιά. Μπλόκαρε το πολυβόλο μου.
Δεν είχαμε θύματα. Πήγαμε για
να ενισχύσουμε. Εκεί ήρθαν και οι
υπεύθυνες γυναίκες για να δουν
μέχρι που έφτασε ο στρατός. Σε
εθελοντική βάση,
μας ρώτησαν
ποια ακόμη θέλει να ακολουθήσει…
Είμαστε εθελοντές. Κι εκεί έβλεπες
τις γυναίκες να φωνάζουν: κι εγώ, κι
εγώ. Κι όλες μαζί μια φωνή. ΠΑΜΕ,

27

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΜΕ. Θα περνούσαμε κάτω από το
βουνό. Θέλαμε να δούμε το στρατό
που είναι ακροβολισμένος. Και μόλις
φτάσαμε, περάσαμε απέναντι να
κάνουμε κρούση και δεν μπορούμε
να τους βλέπουμε. Μένουμε πάλι
στη χαράδρα. Ήμασταν τυχεροί.
Προλάβαμε να περάσουμε το
μονοπάτι. Μας περίμεναν στη στροφή
όπως λέμε. Θα μας έπιαναν στα
σίγουρα. Φωνάζουν τον Νώντα που
ξέρει καλά τα μέρη και το μονοπάτι.
Πρέπει να πάει πίσω. Ξέρουν πως
ο στρατός είναι πολύ κοντά μας.
Πρέπει να προσέχει. Βρέχει κιόλα. Κι
ο Νώντας βάζει τη σάκα στο κεφάλι
και προχωράει. Μα δεν προλαβαίνει
και λίγα μέτρα, πιο κάτω είναι ο
στρατός. Πιάσανε το μονοπάτι. Μόλις
περάσαμε. Ακούμε το γνωστό ΑΛΤ και
ΑΛΤ. Τον βλέπαμε. Τον χτυπούσαν.
Αυτός δεν μας πρόδωσε. Και φώναζε
ο Νώντας, κι ακούγαμε εμείς: «Μόνο
χάθηκα, χάθηκα, κύριε έλεγε. Δε
βλέπεται που δεν έχω τίποτα; Ούτε
γυλιό έχω». Εκεί, τον πιστέψανε. Κι
εμείς ούτε να γυρίσουμε μπορούσαμε.
Εκεί να δεις, Άννα μου, τα βράχια. Εκεί
μας γαύγιζαν και τα σκυλιά. Έβλεπες
απότομα βράχια και ζαλιζόσουν.
Κι όμως, βρίσκαμε τρόπους να
ανέβουμε. Ο πρώτος σκαρφάλωνε.
Ένας μας έδινε το όπλο, πιανόμασταν
από αυτό και σιγά, σιγά ανεβαίναμε.
Όλοι τα καταφέραμε.
Μακριά ακούμε σάλπιγγες. Βγήκαν
οι φαντάροι να πάρουν το φαγητό
τους. Κουραμάνα μοιράζανε. Και
τότε, μόλις άρχισαν ένας, ένας να
παίρνουν το φαγητό τους, αρχίζουν
τα πυρά μας βροχή να πέφτουν.
Ομαδικά και όλα μαζί τα αυτόματά
μας να ρίχνουν. Που να δεις πως
κατεβήκαμε τροχάδην τον βράχο για
να πάμε και πάλι στη χαράδρα. Που
να έβλεπες, τα παντελόνια σκισμένα,
έγιναν κουρέλια. Χάσαμε και τα
μπατζάκια μας. Και η αεροπορία μας
έβαζε από παντού. Ήμασταν στόχος.
Μας έψαχνε ο χάρος. Εξαντληθήκαμε.
Έπρεπε και να ξεκουραστούμε. Και
δε θέλαμε και άλλα θύματα γιατί
θα ήταν η χαρά των αρκούδων που
κυκλοφορούσαν στα βουνά της
Δράμας. Και τώρα, την ημέρα είχαμε
δρόμο και πάλι δρόμο. Το ίδιο και
τη νύχτα. Ο στρατός δεν κατάλαβε
ότι εμείς είμαστε αντάρτες. Ήταν
ακροβολισμένοι οι φαντάροι. Δεν μας
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έβλεπαν. Πίστευαν όμως πως εμάς
σκοτώνανε τα αεροπλάνα και όχι
τα παιδιά τους. Γέμισαν οι κορυφές
ανθρώπινα
κορμιά.
Σκοτώνανε
τα παιδιά τους. Ήταν έτοιμοι να
μοιράσουν ακόμη και τσιγάρα
πάνω στη χαρά τους, όπως λέμε.
Όμως, κάποια στιγμή μάθανε τα
μαντάτα. Ήταν μαύρα, πολύ μαύρα
τα μαντάτα… Και δεν προλάβαμε
να ξεκουραστούμε. Φεύγουμε για
τη Χαϊντού. Τώρα, πως μαζεύεις
τις δυνάμεις σου; Εξαντλημένοι
και πεινασμένοι πήραμε από λίγο
ψωμί και τον μακρύ τον δρόμο.
Φορτωθήκαμε με πολλά. Το βάρος με
τραβούσε όλο και πιο προς τα κάτω.
Οι πλάτες μας άνοιξαν. Έπρεπε να τα
καταφέρουμε. Έπρεπε να πάρουμε
θέση εκεί κοντά στους συναγωνιστές
που δίνανε μάχες σκληρές. Μείναμε
στο βουνό. Δεν ξέραμε για πόσο.
Οι προβληματισμοί μεγάλοι. Άλλοι
έλεγαν τελείωσε ο πόλεμος.
Άλλοι μιλούσαν για ελιγμό κι εμείς
ακόμη περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι
για κρούση. Είμαστε έτοιμοι για τον
αγώνα. Εκεί μας έδωσαν και έπαθλο.
Μας σώσανε με λίγα λόγια. Αυτό
το έπαθλο δεν θα το ξεχάσω. Ήταν
κάλτσες, στολή, για δεύτερη φορά
τα πήραμε. Και, τι καμάρι! Τώρα
είχα χιτώνιο, δίκοχο, άρβυλα κι όλα
ήταν καινούργια. Εκεί, είχαμε και
λίγη γκρίνια. Μια συναγωνίστρια
παραπονιάρικα είπε πως αυτοί με
τσαρούχια δεν πήρανε τίποτα. Και
η υπεύθυνη γυναικών δεν αργεί
να της απαντήσει: «Καμάρι μας οι
μάχες αλλά και αυτές έτσι θα τις
έχουμε; Που σκίστηκαν τα ρούχα
τους, χάσανε τα μπατζάκια τους,
εκεί, πάνω στις μάχες;…». Βέβαια
αυτό δεν ήταν μετάλλιο, αλλά κι
εμείς μέσα από τα βόλια περάσαμε.
Κινδυνέψαμε πολύ. Προς Δεκέμβριο
του 1949 ο Γκίτης μας ανακοινώνει
επίσημα τη λήξη του πολέμου.
Εθελοντές θα είμαστε και πάλι. Κα
μείς θα φύγουμε. Όποιος θέλει να
φύγει, ας μας αφήσει τα άρβυλά του.
Ωχ, ακούω δίπλα μου, τρόμαξα να
τα πάρω και τώρα; Είμαστε κοντά
στα σύνορα της Βουλγαρίας. Εκεί οι
Βούλγαροι ετοίμασαν υποδοχή χαράς
με τραγούδια, χορούς και ακορντεόν
για να ξεχάσουμε τον πόλεμο και τον
πόνο. Και πώς να το ξεχάσω; Όλοι
ήμασταν με σωματικά και ψυχικά

τραύματα. Ήμασταν με βαθιά
τραύματα πολέμου.
Είμαστε στη Φιλιππούπολη και δεν
ξέρουμε τι θα γίνει. Άλλοι έλεγαν
πως πάμε για Σόφια κι άλλοι πάλι
πίστευαν πως θα γυρίσουν και θα
πολεμήσουν. Πολλοί πίστευαν πως
ο αγώνας δεν τελείωσε και πως θα
σκοτωθούν την επόμενη φορά. Πολλοί
νέοι αγωνιστές δεν έκλεισαν ούτε τα
είκοσι τους χρόνια. Δεν προλάβανε
να απολαύσουν τη χαρά της ζωής. Κι
εκεί που το μυαλό μας έτρεχε πότε
στην πατρίδα και πότε στην ξενιτιά,
να και πάλι τα αεροπλάνα πάνω
από τα κεφάλια μας. Τα βλέπαμε
πολεμικά κι εκείνα ήταν βουλγάρικα
επιβατικά. Από εκεί περνούσε η
αερογραμμή τους. Εκεί τα χάσαμε.
Τα βλέπαμε σαστισμένοι όλοι διότι
νομίσαμε πως είναι τα βομβαρδιστικά
που μας κυνηγούν από βουνό σε
βουνό, από κορυφή σε κορυφή,
από χαράδρα σε χαράδρα ενώ εμείς
σκαρφαλωμένοι από πέτρα σε πέτρα
περιμέναμε το ραντεβού μας με τον
χάρο.
Έτρεχαν πίσω μας οι Βούλγαροι.
Φώναζαν νας, νας… δικά μας, δικά
μας. Εδώ Βουλγαρία είναι και μη
φοβάστε. Η συναγωνίστρια τους
έλεγε και πώς να μην φοβόμαστε,
εκεί αεροπλάνα, εδώ αεροπλάνα. Θα
μας σκοτώσουν. Για μας είναι εδώ…
Και σε λίγες μέρες φεύγουμε για τη
Σόφια.
Εδώ τελειώνει για μένα η περιπέτεια
πολέμου και ζωής. Τίμησα των
αγώνα μας. Τίμησα και τιμώ τους
νεκρούς αυτού του πολέμου, τους
συναγωνιστές που δεν πρόλαβαν
να ζήσουν τα χρόνια της Ειρήνης και
του Σοσιαλισμού. Δύσκολος αγώνας,
πολύ σκληρός και μακρύς.
Έμαθα πολλά στα χρόνια του
Σοσιαλισμού. Εκεί έμαθα για το
δίκαιο του αγώνα και των λαών. Κι
αν δεν έκανα το μακρύ δρόμο της
ιστορίας, σήμερα θα ήμουν ακόμη
στις τρεις τάξεις του δημοτικού
του πολέμου, στα σκόρδα και στην
αγραμματοσύνη, στην εκμετάλλευση
που δεν γνώρισα στην ξενιτιά».
Εδώ τελείωσε η συναρπαστική
κουβέντα μας. Μηνύματα πολλά.
Γνώσεις
πολλές.
Στάση
ζωής.
Ευχαριστώ πολύ, Φανούλα.
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ (1933-2014)
από τη Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς
Του Στάθη Φωτιάδη, Περαία, Θεσσαλονίκη

Ο Χαρίλαος Παταρίδης του Ευσταθίου
και της Σοφίας γεννήθηκε το 1933,
στην ανταρτομάνα Μεγάλη Στέρνα
του Ν. Κιλκίς. Κατάγονταν από
δημοκρατική, πολυμελή αγροτική
οικογένεια. Η οικογένεια του πήρε
μέρος σε όλους τους δημοκρατικούς
αγώνες του λαού μας. Γι’ αυτό
κυνηγήθηκε από το μισαλλόδοξο
μεταβαρκιζιανό καθεστώς της χώρας.
Στη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης
ενάντια στους κατακτητές Γερμανούς
και ντόπιους συνεργάτες τους, η
οικογένεια Παταρίδη έχει θρηνήσει τον
17χρονο πρωτότοκο γιο της Σπύρο,
μόνιμο ΕΛΑΣίτη, τον οποίο έφεραν
βαριά τραυματισμένο και πέθανε
στην αγκαλιά της μάνας του στο
νοσοκομείο Κιλκίς.
Στα 1946-1947 ο πατέρας του
βρίσκονταν στην παρανομία εξαιτίας
της κομματικής του ιδιότητας, ήταν
υπεύθυνος του χωριού μας, γι’ αυτό
συνεχώς τον καταδίωκαν. Το 1947 και
κυρίως στις αρχές του 1948, στο χωριό
μας συνέβησαν τραγικά γεγονότα:
Ένα πρωινό εμφανίστηκε ένοπλη
κουστωδία με επικεφαλής έναν
λιποτάκτη του αγώνα, σύναξαν τους
συγχωριανούς μας, όπως συνήθως,
μπροστά στην αυλή του σχολείου
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και διέταξαν σ’ ένα «συνεργείο» από
άνδρες του χωριού να προμηθευτούν
κασμάδες και άλλα σύνεργα, τους
οδήγησαν στο σπίτι του Ευστάθιου
Παταρίδη, πατέρα του Χάρη. Ο
αρχηπροδότης διέταξε να γκρεμίσουν
τον τοίχο μέσα στο μαντρί για την
κρυψώνα των όπλων. Η μητέρα του
Χάρη, Σοφία Παταρίδου, συνελήφθη.
Η λεπτοκαμωμένη αυτή αγωνίστρια,
μάνα 5 παιδιών, που ήδη είχε χάση τον
πρωτότοκό της, Σπύρο, στον ΕΛΑΣ,
σε μάχη με τους κατακτητές και τους
συνεργάτες τους, έδειξε απαράμιλλη
αξιοπρέπεια, θάρρος και παλικαριά,
φτύνοντας κατάμουτρα τον προδότη
και τους όμοιους του. Εκτελέστηκε με
απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου
του Κιλκίς. Την ίδια περίοδο το
1948, στις μεγάλες μάχες στο Μάλι
Μάδι, σκοτώθηκε και ο πατέρας του
Ευστάθιος. Έτσι ο Χάρης και τα τρία
αδέλφια του έμειναν ορφανά, τα οποία
προστάτεψαν το ζεύγος Παναγιώτης
και Αικατερίνη Ιακωβίδη (το γένος
Καλτσίδου), που ήταν και θείοι τους.
Τον Απρίλη του 1948, μια
ομάδα κουκουλοφόρων
οργανωμένη από την
Αστυνομία
Χέρσου,
η οποία δρούσε στην
περιοχή μας, λεηλατούσε
και
καταδυνάστευε
τους φτωχούς χωρικούς,
σχεδόν σε όλα τα χωριά
του
Νομού
Κιλκίς,
«επισκέφτηκε»
το
χωριό μας. Προέβησαν
σε
ακατονόμαστες
θηριωδίες:
σκότωσαν,
έσφαξαν,
ατίμασαν.
Μεταξύ
των
σφαγιασμένων ήταν και
το ανδρόγυνο Ιακωβίδη
Παναγιώτη. Η βίαιη
απαγωγή έγινε μπροστά
στα μάτια των παιδιών.
Μετά από αυτά, ο Χάρης
μαζί με τα υπόλοιπα
αδέρφια του Αγγελική,
Τριανταφυλλιά
και
τον μικρότερο Γιάννη
και μαζί με άλλους

συγχωριανούς, πήραν τον δρόμο της
πολιτικής προσφυγιάς στην αρχή στην
Γιουγκοσλαβία και στη συνέχεια στην
Λ.Δ. Τσεχοσλοβακίας. Τα δυο αγόρια
Χάρης και Γιάννης (μικροί σε ηλικία)
πέρασαν τα σύνορα, ενώ οι αδερφές
τους Αγγελική και Τριανταφυλλιά
κατατάχθηκαν στο ΔΣΕ και πολέμησαν
μέχρι την υποχώρηση του ΔΣΕ στις
σοσιαλιστικές χώρες. Η Αγγελική
στη Λ.Δ. Τσεχοσλοβακίας και η
Τριανταφυλλιά στη Λ.Δ. Πολωνίας και
οι δυο έφεραν τραύματα πολέμου.
Εκεί παντρεύτηκαν και δημιούργησαν
οικογένειες. Ο Χάρης και ο Γιάννης
πήγαν σε παιδικό σταθμό στο
Μπούλκες. Από εκεί, στα τέλη του 1948
έφυγαν με παιδική αποστολή στη Λ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας, στον παιδικό σταθμό
Μαριανσκε Λάζνιε.
Ο Χάρης μετά το 9τάξιο σχολείο πήγε
στη δίχρονη Χαλυβουργική Τεχνική
Επαγγελματική Σχολή στην πόλη
Τρίνετς. Μαθητής ακόμα στην Τεχνική
Σχολή ήτα μέλος της Τσεχοσλοβάκικης
Νεολαίας, CSSM, ενώ το 1954 έγινε
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μέλος του ΚΚΕ.
Δούλεψε ένα διάστημα στην πόλη
Γέσενικ σε ξυλουργική επιχείρηση.
Στις αρχές του 1962 προσελήφθη στις
υπηρεσίες του κοινωνικού τμήματος του
Τσεχοσλοβάκικου Ερυθρού Σταυρού,
με έδρα την Πράγα ως υπεύθυνος
πολιτικών προσφύγων της περιοχής
Γέσενικ. Στη συνέχεια στάλθηκε από
την οργάνωση σε διάφορες σχολές
για το ανέβασμα του πολιτικού
και ιδεολογικού του επιπέδου.
Εκλέγονταν σε διάφορα όργανα από
τις κομματικές συνδιασκέψεις της ΚΟ
του ΚΚΕ στη Σ. Δ. Τσεχοσλοβακίας:
στην Κομματική Επιτροπή του ΚΚΕ
της ΚΟ Τσεχοσλοβακίας και αργότερα
αναπληρωματικό μέλος του γραφείου
της Κομματικής Επιτροπής. Δούλεψε
ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου
των Πολιτικών Προσφύγων στην Σ.
Δ. Τσεχοσλοβακίας. Μετά τη 12η
Ολομέλεια, δούλεψε ως οργανωτικός
γραμματέας της ΚΟ του ΚΚΕ
Τσεχοσλοβακίας. Πήρε μέρος ως
αντιπρόσωπος της ΚΟ ΚΚΕ της Σ.Δ.
Τσεχοσλοβακίας στην 12η Πλατιά
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς
και ως αντιπρόσωπος στις εργασίες
της 13ης Ευρείας Ολομέλειας της

ΚΕ του ΚΚΕ. Επίσης, πήρε μέρος ως
αντιπρόσωπος και στις εργασίες του
9ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, το τελευταίο
παράνομο. Συμμετείχε στο 10ο
Συνέδριο του ΚΚΕ ως αντιπρόσωπος
πια της Νομαρχιακής Κομματικής
Οργάνωσης Κιλκίς, καθώς και στο 13ο
Συνέδριο. Κράτησε σταθερή στάση
αρχών ενάντια στον οπορτουνισμόφραξιονισμό.
Το 1956 παντρεύτηκε με την συν.
Παταρίδου (το γένος Δαμιανίδου) στο
Γέσενικ και απέκτησαν δυο παιδιά,
το 1957 τον Σπύρο και το 1959 τη
Σοφία. Τα παιδιά του δημιούργησαν
οικογένειες και ζουν στη Θεσσαλονίκη.
Το 1976 επαναπατρίστηκε. Διετέλεσε
Γραμματέας
της
Νομαρχιακής
Επιτροπής Κιλκίς. Το 1982-84 ήταν
Γραμματέας της Αχτιδικής Επιτροπής
Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας Έβρου.
Το 1994 επαναπατρίστηκε και η
γυναίκα του, γύρισε στη Θεσσαλονίκη
και δούλεψε στο μηχανισμό στα
Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος.
Το 2000 ο Χάρης συνταξιοδοτήθηκε.
Ζούσε στον Εύοσμο, όπου εκλέχτηκε
Γραμματέας της ΚΟΒ, επί σειρά ετών
και μέλος της Αχτιδικής Επιτροπής
Δυτικών Συνοικιών.

Ήταν πάντα στην οργάνωση του
μεταξύ των πρώτων στην διανομή του
αγαπημένου του ‘Ριζοσπάστη’ και στις
οικονομικές εξορμήσεις.
«Έφυγε» από τη ζωή στις 11
Οκτωβρίου 2014. Το τελευταίο αντίο
του είπαν συγγενείς, σύντροφοι, φίλοι
και πολλοί συγχωριανοί. Η κηδεία
ήταν πολιτική και έγινε στη γενέτειρα
του Μεγάλη Στέρνα. Στην κηδεία
παρέστη αντιπροσωπεία του γραφείου
Περιοχής
Κεντρικής
Μακεδονίας
με επικεφαλής τον Γραμματέα,
Λυμπερίδη Ζήση, αντιπροσωπεία της
Αχτιδικής Επιτροπής Ευόσμου και της
ΚΟΒ Ευόσμου. Από μέρους της ΚΟ
Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ μίλησε
ο σ. Νίκος Χριστάνης, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και
στη δράση του εκλιπόντος. Το φέρετρο
του σκεπάστηκε από άνθη και αντί
στεφανιών τα χρήματα δόθηκαν στο
ΚΚΕ και έτσι εκπληρώθηκε η επιθυμία
του.
Στη μνήμη του συν. Παταρίδη Χάρη,
των
ανθρακωρύχων
Οστράβας
Τσεχοσλοβακίας Σιδερίδη Κώστα και
Ποζίδη Κλήμη, ο Στάθης Φωτιάδης
προσφέρει 10 ευρώ στο περιοδικό
«Εθνική Αντίσταση».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (1930-2015)
από το Βράχο Καστοριάς
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας
Σαμαράς στις 8 Οκτωβρίου 2015
στην πόλη Κρνοβ Τσεχία.
Ο Κώστας γεννήθηκε στο χωριό Βράχο
στην Ελλάδα. Μόλις στα 8 του χρόνια
αναγκάστηκε
να
εγκαταλείψει
την πατρίδα του με τις αποστολές
του παιδοσώσιμου του 1948. Μαζί
με πολλά άλλα παιδιά από την
περιοχή της Καστοριάς έφτασε στην
Τσεχοσλοβακία όπου ξαναβρήκε
την παιδική του ζωή καταρχήν
στους παιδικούς σταθμούς και
μετά στο Γέσενικ, όπου συνάντησε
και την συντρόφισσα στη ζωή του.
Μετακόμισε στην Οπάβα όπου και
σπούδασε οικονομικά. Αργότερα
μετακόμισε με όλη την οικογένεια
του στην πόλη Κρνοβ όπου δεν ήταν
μόνο ένας από τους μεγαλύτερους
επιχειρηματίες και ιδιοκτήτης του
γνωστού αναψυκτικού Kofola (την
οποία αγόρασε το 2002, μετά από τις
εταιρίες του VS Vrachos και Santa),
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αλλά και από τους πιο δραστήριους
Έλληνες στην Ελληνική Κοινότητα
Κρνοβ όπως και στην Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων. Με δική
του πρωτοβουλία και οικονομική
υποστήριξη
αναρτήθηκε
στους
κήπους Σμετάνα στο Κρνοβ, το
Μνημείο αφιερωμένο στους Έλληνες
στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.
Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια, στους συγγενείς και
φίλους! Χάσαμε έναν άνθρωπο με
μεγάλη καρδιά και ψυχή. Έφυγε
από τη ζωή ο Κώστας Σαμαράς, ο
πιο γενναιόδωρος Έλληνας στην
Τσεχία. Εάν και αναγκαστικά έφυγε
μικρό παιδί μαζί με πολλά άλλα
Ελληνόπουλα στη διάρκεια του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου, το
1948, ο Κώστας ποτέ δεν ξέχασε την
πατρίδα του Ελλάδα. Στήριξε ηθικά
και οικονομικά όλες τις εκδηλώσεις
των Ελλήνων στην Τσεχία που
προωθούσαν τον ελληνικό πολιτισμό

και ιστορία. Πίστευε ότι όπως η δική
του γενιά έτσι και οι επόμενες
γενιές Ελλήνων στην Τσεχία πρέπει
να μείνουμε Έλληνες και να είμαστε
πάντα στενά συνδεδεμένοι με την
Πατρίδα μας.

Καλημέρα 6

Για να είμαστε
όμορφοι και ωραίοι

Η ΕΚ Μποχούμιν
γιορτάζει το ιστορικό
ΟΧΙ

