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Κ α λ η μ έ ρ α

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944



Βάλια̋ Σεμερτζίδη̋ (1911-1983)

Ζωγράφο̋ του ΕΑΜ

Αυτοπροσωπογραφία 1939 Αντάρτη̋ 1946

Διαδήλωση κατοχή̋ Ο χορό̋ του Σουκατζίδη

Εκτέλεση, Πρωτομαγιά 1944 Απελευθέρωση



3

editorial

Πρόγραμμα τη̋ ΕΚ Πράγα̋ 

Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη 2013

Ø Μαθήματα/εγγραφή μεγάλοι – 2 με 5 Σεπτέμβρη, 17:00-19:00 η ώρα 
Ø Μαθήματα/εγγραφή μικροί – 2 με 13 Σεπτέμβρη, 18:00-19:00 κάθε 

Τρίτη
Ø Εορτασμό̋ τη̋ επετείου του ΟΧΙ – 9 Νοέμβρη, Belvedere, έναρξη 18:00 

η ώρα
Ø Συναυλία ελληνικού τραγουδιού – Δεκέμβρη̋
Ø Μηνιαίο σεμινάριο ελληνική̋ κουζίνα̋
Ø Μηνιαία μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα για τα παιδιά
Ø Πρόβε̋ χορευτικών συγκροτημάτων: 
Ø Κάθε Πέμπτη: 

§  προχωρημένοι 18:00-19:00 στο Σπίτι Εθνικών Μειο-
νοτήτων

§ Αρχάριοι 19:00-20:00 στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Ø Κάθε Παρασκευή: – «Ακρόπολι̋», 18:30 – 20:00 στο Σπίτι Εθνικών 

Μειονοτήτων
Ø Πρόγραμμα παιδιών – θα ανακοινωθεί μετά από την εγγραφή των 

παιδιών

Το τεύχο̋ αυτό αφιερώνεται στην Εθνική Αντίσταση του λαού μα̋ και 
συγκεκριμένα στα 69 χρόνια από τη ματωμένη Κυριακή 3 Δεκέμβρη του 1944. 
Στα εξώφυλλα σα̋ παρουσιάζουμε έργα τη̋ Αντίσταση̋, στι̋ σελίδε̋ 2 και 
31 έργα του μεγάλου ζωγράφου Βάλια Σεμερτζίδη και στη σελίδα 32 έργα και 
άλλων εικαστικών τη̋ Αντίσταση̋. Επίση̋ θα διαβάσετε μία αληθινή ιστορία 
από τη Μεταμόρφωση, Κιλκί̋. Σα̋ παρουσιάζουμε μερικέ̋ πληροφορίε̋ για το 
ποντιακό τραγούδι, τα ποντιακά μουσικά όργανα και την ποντιακή κουζίνα. Από 
τον Πόντο πάμε στη Λέσβο και μαθαίνουμε για τι̋ παραδοσιακέ̋ ενδυμασίε̋ 
του νησιού αυτού.  Σα̋ παρουσιάζουμε και δύο βιβλία: του Απόστολου 
Μπαχτσεβάνη «Αναμνήσει̋ από τη ζωή και του̋ αγώνε̋» και το βιβλίο «Η 
ιστορία του Γκεντί Κουλέ». Όπω̋ πάντα είχαμε και δύο επιστολέ̋. Σα̋ θυμίζουμε 
ότι το περιοδικό μα̋ δεν εκφράζει τι̋ απόψει̋ των αρθογράφων και δημοσιεύει 
όλε̋ τι̋ επιστολέ̋ που φτάνουν στην σύνταξή μα̋. 

Καλή ανάγνωση!
Tassula Zissaki - Healey

Περιοδική έκδοση τη̋ ΕΚ Πράγα̋
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
9 Ιουλίου

Συνεδρίαση του ΔΣ τη̋ 

ΕΚ Πράγα̋

Αυτή τη μέρα και πριν τι̋ διακοπέ̋ 

συνεδρίασε το ΔΣ τη̋ ΕΚ Πράγα̋. 

Στη συνεδρίαση η Πρόεδρο̋ τη̋ ΕΚ 

Πράγα̋, Τασούλα Ζησάκη-Healey έκανε 

τον απολογισμό για τι̋ δραστηριότητε̋ 

του ΔΣ και τη̋ ΕΚ Πράγα̋ για το πρώτο 

εξάμηνο του 2013. Τα μέλη του ΔΣ 

διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα για 

το πρώτο εξάμηνο εκπληρώθηκε με 

εξαίρεση του σεμιναρίου για την 

ελληνική μαγειρική, μία πολύ καλή 

ιδέα, την οποία πιστεύουμε ότι θα 

πραγματοποιήσουμε στο δεύτερο 

εξάμηνο του 2013. 

Επίση̋, τα μέλη συζητήσανε κάποια 

θέματα, στα οποία θα πρέπει να 

δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Αυτά 

είναι:  

1. Η ανανέωση και βελτίωση τη̋ 

ιστοσελίδα̋ τη̋ ΕΚ Πράγα̋ www.ropra-

ha.eu

Χρειάζεται να βελτιωθεί το περιεχόμενο 

τη̋. Είναι αλήθεια ότι η ιστοσελίδα μα̋ 

έχει αρκετού̋ επισκέπτε̋ από όλο τον 

κόσμο και όπω̋ έχουμε διαπιστώσει 

δίνει τι̋ πληροφορίε̋ σε επισκέπτε̋ που 

θέλουν να μάθουν για την Κοινότητά 

μα̋, θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί 

μα̋. Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι 

επισκέπτε̋ από την Ελλάδα διαβάζουν το 

περιοδικό «Καλημέρα» στην ιστοσελίδα. 

Τη βελτίωση τη̋ ιστοσελίδα̋ για το 

περιεχόμενο αναλαμβάνει η Τασούλα 

(για τα ελληνικά) και η Κατερίνα 

Σπάλα (για τα τσέχικα). O Δημήτρη̋ 

Κανσίζογλου θα βελτιώσει την τεχνική 

πλευρά τη̋ ιστοσελίδα̋.

2. Βελτίωση του Facebook – 

αναλαμβάνει η Χριστίνα Πατουλιά μαζί 

με μέλη τη̋ Κοινότητα̋ και μέλη του ΔΣ.

3. Το περιοδικό «Καλημέρα» 

– Για το 2013 και μέχρι τώρα έχουν 

βγει 2 τεύχη, το τρίτο είναι ήδη έτοιμο 

και το τέταρτο θα είναι έτοιμο αρχέ̋ 

Αυγούστου. Μένουν άλλα 2 τεύχη για 

το 2013, του Οκτώβρη και Δεκέμβρη. 

Χρειαζόμαστε ακόμα 70.000 κορώνε̋ 

οικονομική̋ υποστήριξη̋ για τα έξοδα 

του περιοδικού. Όπω̋ σα̋ είχαμε 

ανακοινώσει το Υπουργείο Πολιτισμού 

τη̋ Τσεχία̋ το επιδότησε με 210,000 

κορώνε̋, ενώ το περιοδικό κοστίζει 

300.000, δηλαδή τα ταχυδρομικά και η 

πληρωμή των γραφιστών του περιοδικού 

και τη̋ ιστοσελίδα̋, όπω̋ και φακέλου̋, 

χαρτί και άλλα μικρότερα έξοδα. Μέχρι 

τώρα  συμβάλλανε αρκετοί αναγνώστε̋ 

μα̋ με την οικονομική υποστήριξη του̋ 

(σύνολο 12.000) και παρακαλούμε του̋ 

αναγνώστε̋ μα̋ που ταχτικά παίρνουν 

το περιοδικό  να συμβάλλουν κι αυτοί 

οικονομικά για να μπορέσουμε να 

καλύψουμε τα έξοδα μέχρι το τέλο̋ του 

2013. Ακόμα μία φορά σα̋ υπενθυμίζω 

ότι οι Συντάκτε̋, δημοσιογράφοι, 

αρθρογράφοι, φωτογράφοι και άλλοι 

συμβάλλουνε στο περιοδικό χωρί̋ να 

αμείβονται.

4. Συνδρομέ̋ των μελών τη̋ ΕΚ 

Πράγα̋ – Διαπιστώσαμε ότι το ένα 

τρίτο των μελών μα̋ ακόμα δεν έχει 

προσφέρει τη συνδρομή του̋ για το 

2013. Υπάρχουν μέλη που δεν έχουνε 

πληρώσει τη συνδρομή του̋ και για το 

2012. Σα̋ υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα 

με το Καταστατικό τη̋ ΕΚ Πράγα̋, μέλη 

που δεν έχουνε πληρώσει για δύο χρόνια 

τη συνδρομή του̋, παύουν να είναι 

μέλη τη̋ Κοινότητα̋. Παρακαλούμε 

όλα τα μέλη που έχουν «ξεχάσει» να 

πληρώσουν τη συνδρομή των 200 

κορωνών το χρόνο, να φροντίσουν να 

την πληρώσουν στο λογαριασμό τη̋ 

Κοινότητα̋. Όπω̋ καταλαβαίνεται τα 

μέλη του ΔΣ όπω̋ και πολλά μέλη τη̋ 

Κοινότητα̋ δουλεύουν ακούραστα 

για τη διοργάνωση και λειτουργία τη̋ 

Κοινότητά̋ μα̋ χωρί̋ να αμείβονται και 

πολλέ̋ φορέ̋ οι ίδιοι πληρώνουν για 

πολλέ̋ εκδηλώσει̋ από την τσέπη του̋. 

Άντε, μην τσιγκουνεύεστε και βοηθείστε 

κι εσεί̋…

5. Η διδασκαλία τη̋ ελληνική̋ 

γλώσσα̋ και πολιτισμό και φέτο̋ 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

και συμμετοχή των μαθητών, μικρών 

και μεγάλων, Τσέχων και Ελλήνων τη̋ 

δεύτερη̋ και τρίτη̋ γενιά̋. Η εγγραφή 

για το δεύτερο εξάμηνο θα ξεκινήσει 

στι̋ 2 Σεπτέμβρη. 

6. Τα τρία χορευτικά τη̋ ΕΚ 

Πράγα̋ βελτιώθηκαν και φέτο̋ χάρη 

των χοροδιδασκάλων μα̋, του Μιχάλη 

Σπάλα-Λάσο και τη̋ Κατερίνα̋ Σπάλα. 

Με συγκίνηση παρακολουθούμε το 

«μεγάλο» χορευτικό να συμπληρώνεται 

από νέου̋ χορευτέ̋ προερχόμενοι από 

το χορευτικό για αρχάριου̋ και τώρα 

προχωρημένοι. Από το Σεπτέμβρη 

θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα 

για αρχάριου̋. Έτσι θα έχουμε τρία 

χορευτικά για μεγάλου̋ – ένα για 

αρχάριου̋, ένα για προχωρημένου̋ 

και το χορευτικό «Ακρόπολι̋» με 

χοροδιδάσκαλο τον Μιχάλη Σπάλα-

Λάσο κι ένα για τα μικρά παιδιά με 

χοροδιδάσκαλο την Κατερίνα Σπάλα. Και 

οι χοροδιδάσκαλοι μα̋ προσφέρουν τι̋ 

γνώσει̋ του̋ χωρί̋ να αμείβονται.

7. Οι εκδηλώσει̋ για τα μικρά 

παιδιά ήταν πολύ επιτυχημένε̋ με τη 

δουλειά που κάνουν η Ιβάνα Αβουκάτου 

και η Χριστίνα Πατουλιά. Φαίνεται ότι 

και οι γονεί̋ συμμετάσχουν με πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρουν σ’ αυτέ̋ τι̋ 

εκδηλώσει̋. Η Ιβάνα θα δημοσιεύσει το 

πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα παιδιά 

μόλι̋ γίνει η εγγραφή των παιδιών το 

Σεπτέμβρη (όταν θα ξέρουμε πόσα 

παιδιά θα εγγραφούν).  Όπω̋ η Ιβάνα, 

έτσι και η Χριστίνα δεν αμείβονται για τη 

δουλειά του̋ στην Κοινότητα. 

8. Το ΔΣ συζήτησε και το 

Πρόγραμμα για το δεύτερο εξάμηνο 

του 2013. Συζητήθηκαν θέματα όπω̋ 

στι̋ γιορτέ̋ να προσφέρονται ελληνικά 

μεζεδάκια και ποτά και η γιορτέ̋ μα̋ να 

κλείνουν πιο αργά. Τα θέματα αυτά θα 

συζητηθούν με το ξενοδοχείο Belveder 

για να βρούμε κάποια λύση. Επίση̋ το ΔΣ 

συζήτηση την ταξινόμηση των βιβλίων 

τη̋ Κοινότητα̋ και τη λειτουργία τη̋ 

βιβλιοθήκη̋. 

10 Ιουλίου 

Μέλη του ΔΣ τη̋ ΕΚ Πράγα̋ 

επισκέφτηκαν την Πρεσβεία τη̋ 

Ελληνική̋ Δημοκρατία̋. Συναντήθηκαν 

με τον νέο Πρέσβη τη̋ Ελλάδα̋ στην 

Πράγα, κύριο Σαρρή. Τα μέλη του ΔΣ 

ενημέρωσαν τον κ. Σαρρή για τη δράση 

και τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ Κοινότητα̋ 

και συζητήσανε διάφορα θέματα για μία 

καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. 

Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαρρή, 

Πρέσβη τη̋ Ελληνική̋ Δημοκρατία̋ στην 

Πράγα!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 69 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ 
ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944

Του Άρη Καρρέρ

Εξήντα εννέα χρόνια κλείνουν φέτο̋ 

από την επίθεση των δυνάμεων του 

φασισμού στο λαϊκό κίνημα στι̋ 3 

Δεκεμβρίου του 1944 –η ματωμένη 

Κυριακή.

Α̋ δούμε όμω̋ τι έγινε πριν 69 χρόνια:

Δεκέμβρη̋ 1944

Τα προδεκεμβριανά 

χαρακτηριζόντουσαν από δύο 

γραμμέ̋: Την ιδεολογική, πολιτική 

και οργανωτική και δεύτερον από 

την στρατιωτική προετοιμασία τη̋ 

επίθεση̋ ενάντια στο λαϊκό κίνημα και 

τη δικαιολόγηση τη̋, την παρουσίαση 

δηλαδή του επιτιθεμένου ω̋ 

αμυνόμενου. Η προετοιμασία αυτή 

σήμαινε την κατάργηση κάθε ηθικού 

φραγμού και την αντεθνική ερμηνεία 

των στοιχείων τη̋ ζωή̋ τη̋ χώρα̋ μα̋. 

Μια αντιστροφή  των ηθικών κριτηρίων, 

μία λογική ζούγκλα̋ ή αγγλική̋ 

αποικιοκρατία̋. Οι αγωνιστέ̋ τη̋ 

ελευθερίε̋ ονομάστηκαν προδότε̋ και 

οι προδότε̋ Έλληνε̋. Η διαστροφή πίεζε 

τι̋ συνειδήσει̋ και δημιουργούσε την 

ψυχολογία μια̋ θανάσιμη̋ σύγκρουση̋. 

Ήταν η τραγικότερη στιγμή τη̋ χώρα̋ 

μα̋. Οι εγκληματίε̋ εξωθήθηκαν 

στη συνέχεια των κατοχικών του̋ 

εγκλημάτων, σε μεγαλύτερα ακόμα 

εγκλήματα.

Στην Αθήνα, την πόλη των 

πολυάνθρωπων διαδηλώσεων, την πόλη 

που στα πεζοδρόμια τη̋ ηττήθηκε πολλέ̋ 

φορέ̋ ο κατακτητή̋, όπου η πρακτική 

τη̋ άοπλη̋ μαχητική̋ διαδήλωση̋ 

κατατάχθηκε με αίμα, δεν μπόρεσε να 

καταργηθεί αυτό το δικαίωμα. Σύσσωμο̋ 

ο λαό̋ τη̋ Αθήνα̋ ήταν συνηθισμένο̋ 

στην κατοχή να διαδηλώνει, να κάνει 

έντονη διαμαρτυρία για οποιοδήποτε 

ζήτημα. Σε παρόμοια εκδήλωση, 

κλήθηκε από το ΕΑΜ και αυτή τη μέρα, 3 

Δεκέμβρη 1944, ένα μόνο μήνα μετά την 

απελευθέρωση και απάντησε πάνδημα: 

600.000 λαό̋ συγκεντρώθηκε στην 

πλατεία Συντάγματο̋.

Την ίδια μέρα παρόμοιε̋ εκδηλώσει̋ 

έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα 

οι διαδηλώσει̋ είχαν μία καθιερωμένη 

πια πορεία, ένα αναγκαστικό σημείο 

διέλευση̋, το μνημείο του άγνωστου 

Στρατιώτη. Εκεί η βία των Άγγλων και των 

υποτελών του̋ έστησε την ενέδρα τη̋. 

Οι διαδηλώσει̋ που οργανώνονταν στην 

κατοχή φρουρούνταν βέβαια από τον 

ΕΛΑΣ. Αυτό το γεγονό̋ το παραλάβανε 

οι συκοφάντε̋ του λαού για να πλέξουν 

τον μύθο τη̋ απρόκλητη̋ επίθεση̋ 

εναντίον τη̋ αστυνομία̋. Αλλά η ηγεσία 

του ΕΑΜ και του ΚΚΕ είχαν διατάξει 

εκείνη τη μέρα αυστηρή επιφυλακή 

των δυνάμεων του ΕΛΑΣ και τη̋ 

Εθνική̋ Πολιτοφυλακή̋ στου̋ τόπου̋ 

στρατωνισμού του̋. Αυτό σήμαινε ότι 

στη διαδήλωση τη̋ 3 Δεκέμβρη δεν 

παραβρίσκονταν ούτε ένα̋ ελασίτη̋, 

ούτε ένα̋ ένοπλο̋. Οι διαδηλωτέ̋ ήταν 

άοπλοι και η διαδήλωση αφρούρητη, 

πειθαρχημένη και ειρηνική. 

Έτσι άρχισε ο Δεκέμβρη̋

Η μουντή δεκεμβριανή μέρα φώτισε 

την πρωτεύουσα. Η πλατεία 

Συντάγματο̋ ήταν έτοιμο πολεμικό 

στρατόπεδο. Εγγλέζικα τανκ στο κέντρο 

και στι̋ παρόδου̋. Μεγάλε̋ δυνάμει̋ 

αστυνομικών έφραζαν τι̋ εισόδου̋ στην 

πλατεία. Και περίμεναν τον εχθρό.

Ξαφνικά, στι̋ 8.30 φάνηκε ο εχθρό̋. 

Ακούστηκε πρώτα η βουή του, μια 

βουή ανταριασμένη̋ θάλασσα̋ που 

όλο ερχόταν, ερχόταν, δυνάμωνε 

με το σάλαγό τη̋ πάντα. Αμέτρητε̋ 

χιλιάδε̋ λαού ανέβαιναν αργά, ποταμό̋ 

ακράτητο̋, μέσα σ’ ένα αποθεωτικό 

σύννεφο από κραυγέ̋, σημαίε̋, 

τραγούδια, γροθιέ̋ υψωμένε̋, σα να 

προχωρούσαν σε αλλόκοτη γιορτή. Η 

βουβή ησυχία τη̋ πλατεία̋ έσπασε. Όλα 

γέμισαν ταραχή κι αντάρα. 

Από την οδό Μητροπόλεω̋ και 

από την οδό Καραγιώργη Σερβία̋ η 

λαοθάλασσα μπουκάρισε στη πλατεία 

σπάζοντα̋ στο λεπτό σαν αγεράκια, 

τι̋ ζώνε̋ των αστυφυλάκων. Έτσι 

όπω̋ ξεχύνονταν οι μεγάλοι ποταμοί 

τη̋ γη̋ στου̋ ωκεανού̋. Εκεί, όπω̋ 

ξεχύνονταν ο λαό̋ στην πλατεία, ήρθε 

το μεγάλο κακό. Από τα Αετώματα των 

Ανακτόρων και το απέναντι μέγαρο τη̋ 

Αστυνομία̋ ακούστηκε ξερό κροτάλισμα 

πολυβόλων. Κρυμμένοι χωροφύλακε̋ 

και μπουραντάδε̋ χτυπούσαν, 

χτυπούσαν κατάστηθα  το απέραντο 

κύμα του «εχθρού», έναν πατέρα, μια 

μάνα, μια αδελφή, κάποιο αγοράκι. Η 

λαοθάλασσα σείστηκε, ανταριάστηκε, 

υποχώρησε πίσω στου̋ δρόμου̋. Χάμω 

στην άσφαλτο έμειναν κορμιά των 

σκοτωμένων και των λαβωμένων…

Την ίδια ώρα, ψηλά στην πλατεία 

Ρηγίλλη̋, άλλο κροτάλισμα πολυβόλων 

από το σπίτι του Παπανδρέου πάνω 

σε άλλο κύμα λαού που κατέβαινε, 

ξάπλωσε χάμω άλλου̋ νεκρού̋ και 

λαβωμένου̋. Το αίμα είχε κοκκινίσει 

την άσφαλτο. Ο αέρα̋ πύκνωσε από 

καπνού̋, μπαρούτι, αχνιστό αίμα κι 

αλαλαγμού̋.

Η λαοθάλασσα και πάλι ορμάει 

στην πλατεία. Βλέπει τι̋ κάννε̋ των 

πολυβόλων πάνω στο παλάτι. Έτοιμε̋ να 

ξεράσουν για δεύτερη φορά τη σφαίρα 

69 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944
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και το χάρο. Τι̋ βλέπει και τι̋ αψηφάει. 

Με τι̋ σημαίε̋ μπροστά, προτεταμένε̋ 

σαν κοντάρια, χιμούν στην πλατεία. Νέο 

κροτάλισμα, νέοι νεκροί και λαβωμένοι. 

Η πλατεία γέμισε με πτώματα. Όσοι 

πρόλαβαν ταμπουρώθηκαν κιόλα̋ στα 

σκαλιά, στα περίπτερα, στι̋ κολώνε̋. Οι 

κραυγέ̋ πόνου των λαβωμένων έσκιζαν 

τον αέρα. Οι μυριόστομε̋ κατάρε̋ τον 

είχαν στομώσει. Η πλατεία άδειασε. 

Και τότε έγινε η μεγάλη εξόρμηση. Απ’ 

όλου̋ του̋ δρόμου̋ πια, αψηφώντα̋ το 

χάρο, ξεχύθηκαν ακράτητοι, ορμητικοί, 

φουρτουνιασμένοι οι λαϊκοί χείμαρροι 

και κατακλύσανε την πλατεία. Το 

κροτάλισμα εξακολουθούσε. ΚΑΙ 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΙΑ ΔΕΝ ΚΟΥΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

Μυριόστομη η κραυγή του 

ανταριασμένου λαού σηκώθηκε 

καμπανιστή, βουερή, ω̋ το παλάτι των 

δολοφόνων κι ω̋ τα μεσούρανα:

--- Δολοφόνοι! Δολοφόνε Παπανδρέου! 

Κατάρα! Κατάρα στου̋ δολοφόνου̋ του 

λαού! Κατάρα! Κατάρα!...

Αυτοκίνητα ήρθαν γοργά και πήραν 

του̋ νεκρού̋ και του̋ λαβωμένου̋ για 

τα νοσοκομεία. Ο λαό̋ τρομερό̋ στην 

απόφασή του, ήταν πια κυρίαρχο̋ στην 

πόλη του. Αστυνομικοί , παιδιά του λαού, 

αηδιασμένοι από το φοβερό θέαμα 

τη̋ δολοφονία̋, παρέδωσαν τα όπλα 

στον κόσμο. Εγγλέζικα θωρακισμένα 

αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανάμεσα 

στη λαοθάλασσα μήπω̋ τη φοβίσουν!

Στι̋ 11 η ώρα το πρωί, από τον εξώστη 

των γραφείων του ΚΚΕ μίλησαν στο 

λαό τη̋ Αθήνα̋ οι ηγέτε̋ του ΕΑΜ σ. 

Παρτσαλίδη̋, Ζέβγο̋, Γαβριηλίδη̋, 

Κανελλόπουλο̋, Κρητικό̋, καθηγητή̋ 

Γεωργαλά̋ και Καρασεβδά̋.

Η καρδιά τη̋ Αθήνα̋ αντιλάλησε:

«Κάτω ο δολοφόνο̋ Παπανδρέου! Κάτω 

η δολοφονική ψευτοκυβέρνηση! Να 

πιαστούν οι προδότε̋! Λευτεριά στο 

λαό! Όχι άλλη κατοχή! Ανεξαρτησία!»

Το κροτάλισμα είχε πια σταματήσει. 

Οι μικροί δολοφόνοι είχαν λουφάξει. 

Εγγλέζοι κοκκινοσκούφηδε̋ 

κυκλοφορούσαν για να κρατήσουν 

την τάξη όχι πριν αλλά ύστερ’ από 

τι̋ δολοφονίε̋. Λίγο πιο πάνω 

κρυβόντουσαν οι δολοφόνοι και οι 

προστάτε̋ του̋. Δεν πήγαν εκεί. Εύρισκαν 

προτιμότερο να παρακολουθούν τα 

θύματα. Αμερικανοί δημοσιογράφοι, 

είχαν προτάξει θαρραλέα τα στήθια του̋ 

μπροστά στι̋ μπούκε̋ των πολυβόλων 

για να σταματήσουν το μακελειό και ν’ 

αφήσουν ελεύθερο το λαό να περάσει. 

Και οι ίδιοι ζήτησαν να μπουν μάρτυρε̋. 

Ο Εβερτ του̋ το αρνήθηκε.

Ο απολογισμό̋ ήρθε το βράδυ: 24 νεκροί 

και 160 τραυματίε̋. Η σελίδα έκλεισε. Το 

αίμα χώρισε για πάντα το λαό από του̋ 

δολοφόνου̋ του. Ίσαμε χτε̋ ακόμα, του 

μιλούσαν για το καλό του. Οι δολοφόνοι 

έτσι μιλούσαν πάντα. Η μάσκα έπεσε. 

Σκληρά, ανελέητα, τραγικά. Δεν υπήρχαν 

πια κυβερνήτε̋ παρά μόνο δολοφόνοι.

Μια σελίδα τη̋ ελληνική̋ ιστορία̋ 

έκλεισε. Μια άλλη, καινούργια, άνοιγε. 

Το διαλάλησε ο ίδιο̋ ο λαό̋, εκείνε̋ 

τι̋ ώρε̋, μέσ’ από τα αίματά του και τα 

πένθη του: όταν μα̋ απειλεί ο κίνδυνο̋ 

τη̋ τυραννία̋, έχουμε να διαλέξουμε τη 

σκλαβιά ή τα όπλα.

Διάλεξε τα όπλα. Και τα γεγονότα 

ακολούθησαν ύστερα μόνα του̋. Έτσι 

άρχισε ο Δεκέμβρη̋.   

Οι φωτογραφίε̋ είναι του Ρώσου 

Αμερικανού δημοσιογράφου Dimitri 

Kessel, ο οποίο̋ τι̋ έβγαλε το 1944 στην 

Αθήνα. 

 «… Και όταν ήλθαμεν ει̋ την Ελλάδα, 

είχομεν πλήρη επίγνωσιν ότι σοβεί 

αγών. Ει̋ τον λόγον μα̋ τη̋ σημερινή̋ 

επετείου δεν κατεχόμεθα από καμμίαν 

παραίσθησιν ότι τάχα η Ελλά̋ – η 

ωργανωμένη Ελλά̋ – μα̋ ανήκεν. 

Εγνωρίζαμεν ότι ημεί̋ είμεθα η ιδεά τη̋ 

Ελλάδο̋ και εκείνοι η υλική δύναμι̋. Η 

κυβέρνησι̋ τότε ήτο η ‘περικεφαλαία 

του εαμικού κράτου̋’… Ο στρατό̋, 

ο ΕΛΑΣ, ήτο ιδικό̋ των, η Εαμική 

Πολιτοφυλακή ιδική των και επίση̋ 

ιδική των η επαναστατική οργάνωσι̋ 

του ΕΑΜ…» (Γεώργιο̋ Παπανδρέου: 

«Η απελευθέρωσι̋ τη̋ Ελλάδα̋», 

β’ εκδ. σελ. 241-245). Αυτά είπε ο Γ. 

Παπανδρέου στην πρώτη επέτειο τη̋ 

απελευθέρωση̋ (Οχτώβρη̋ 1945), που 

τότε ήταν πρωθυπουργό̋. 

Τα παραπάνω ανατρέπουν όλου̋ 

του̋ ισχυρισμού̋ τη̋ αντίδραση̋ και 

του ίδιου του κ. Παπανδρέου, ότι το 

Δεκέμβρη τον οργάνωσε το ΕΑΜ. Για 

ποιο λόγο θα οργάνωνε το ΕΑΜ το 

Δεκέμβρη, αφού το ΕΑΜ κυριαρχούσε σ’ 

όλη την Ελλάδα;

(…) Ακόμα από την άνοιξη του 1943, 

άγγλοι ιμπεριαλιστέ̋, σε στενή 

συνεργασία με την αντιδραστική Δεξιά, 

άρχισαν να οργανώνουν τον εμφύλιο 

πόλεμο. Ο αρχηγό̋ τη̋ βρετανική̋ 

στρατιωτική̋ αποστολή̋ ταξίαρχο̋ 

Έντυ Μάγιερ̋, σχολιάζοντα̋ τι̋ οδηγίε̋ 

που πήρε από την κυβέρνησή του τον 

Απρίλη του 1943 γράφει σχετικά: «Οι 

αρχέ̋ του Καΐρου κρίνουν ότι μετά την 

απελευθέρωση τη̋ Ελλάδα̋ ο εμφύλιο̋ 

πόλεμο̋ είναι σχεδόν αναπόφευχτο̋». 

Και για να πραγματοποιήσουν αυτή 

την εγκληματική αποστολή, οι άγγλοι 

πράκτορε̋ που έπεσαν στα βουνά τη̋ 

Ελλάδα̋, κάνουν ότι περνάει από το 

χέρι του̋. Ιδιαίτερη προσπάθεια προ̋ 

αυτοή την κατεύθυνση καταβάλλουν 

ο Γουντχάου̋ (Κρι̋), ο Μύλλερ, ο 

Τομ Μπάρνε̋ και άλλοι. Έτσι με 

τι̋ δολοπλοκίε̋ του̋ και με του̋ 

ανθρώπου̋ του̋ που διαθέτουν σε 

διάφορε̋ οργανώσει̋ (ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, κλπ.) 

οδηγούν πολλέ̋ φορέ̋ τι̋ οργανώσει̋ 

αυτέ̋ σε αιματηρέ̋ συγκρούσει̋ με 

τον ΕΛΑΣ. Παράλληλα ενθαρρύνουν 

και ενισχύουν, μαζί με πολλού̋ ηγέτε̋ 

των παλιών αστικών κομμάτων, το 

σχηματισμό των ταγμάτων ασφαλεία̋, 

που τα εξοπλίζουν οι καταχτητέ̋ 

και τα κατευθύνουν με παράλληλε̋ 

ενέργειε̋, προ̋ τον κοινό στόχο: 

Το χτύπημα του εαμικού κινήματο̋ 

Αντίσταση̋. Τα τάγματα Ασφαλεία̋, 

αμέσω̋ μετά την απελευθέρωση τη̋ 

χώρα̋ και την άφιξη τη̋ λεγόμενη̋ 

κυβέρνηση̋ «εθνική̋ ενότητα̋» του 

κ. Παπανδρέου, μεταμορφώνονται σε 

«εθνικέ̋ δυνάμει̋». Και μαζί με την 

ταξιαρχία «Ρίμινι», - που οι άνδρε̋ 

τη̋ είχαν διαλεχτεί από την αντίδραση 

– αποτελούν τα πρώτα τμήματα 

κρούση̋ τη̋ αντίδραση̋ ενάντια στι̋ 

εθνικέ̋ απελευθερωτικέ̋ δυνάμει̋. 

Όλα όμω̋ αυτά ήταν ανεπαρκή ν’ 

αντιπαραταχθούν στον πολυάριθμο και 

εμπειροπόλεμο στρατό του ΕΛΑΣ, που 

γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στη 

φωτιά των σκληρών συγκρούσεων με 

τον καταχτητή και γαλουχήθηκε με τα 

πιο υψηλά πατριωτικά και φιλολαϊκά 

ιδανικά. Γι αυτό και ο πρωθυπουργό̋ 

τη̋ κυβέρνηση̋ «εθνική̋ ενότητα̋» κ. 

Παπανδρέου τηλεγραφούσε στον άγγλο 

πρωθυπουργό Τσώρτσιλ, και ζητούσε 

«την παρουσία επιβλητικών βρετανικών 

δυνάμεων» για να συντρίψει τον ΕΛΑΣ. 

Μετά το Δεκέμβρη η ελληνική 

αντίδραση, με την άμεση καθοδήγηση 

και την ένοπλη υποστήριξη των άγγλων 
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ιμπεριαλιστών, εξαπόλυσε μονόπλευρο 

εμφύλιο πόλεμο, με σκοπό να συντρίψει 

ολοκληρωτικά το κίνημα τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋. 

Οι πολιτικοί αρχηγοί του Κέντρου – 

Σοφούλη̋, Καφαντάρη̋, Τσουδερό̋, 

Πλαστήρα̋ και Μυλωνά̋ – σε υπόμνημά 

του̋ που έστειλαν στι̋ 5.6.1945 προ̋ την 

τότε κυβέρνηση Βούλγαρη έγραφαν: «Αι 

τρομοκρατικαί οργανώσει̋ τη̋ άκρα̋ 

Δεξιά̋, των οποίων αι κυριώτεραι είχον 

οπλισθεί εν μέρει υπό των γερμανών 

και παντιοτρόπω̋ συνηργάσθησαν μετ’ 

αυτών, όχι μόνον δεν αφοπλίσθησαν, όχι 

μόνο δεν διώκονται, αλλά αναφανδόν 

συμπράττουν με τα όργανα τη̋ τάξεω̋ 

προ̋ τελείαν κάθε δημοκρατική̋ 

πνοή̋ κατάπνιξιν». Τα γεγονότα του 

Δεκέμβρη, καθώ̋ και τα γεγονότα τη̋ 

μεταδεκεμβριανή̋ περιόδου, η λαϊκή 

μούσα τα τραγούδησε με πλήθο̋ 

τραγούδια. (Τάκη Αδάμου, «Το λαϊκό 

τραγούδι τη̋ Αντίσταση̋, μελέτη, 1964, 

Πολιτικέ̋ και Λογοτεχνικέ̋ Εκδόσει̋, 

τυπώθηκε τον Αύγουστο του 1964 σε 

2000 αντίτυπα, τυπογρ. Φύλλα 14, 

σχήμα βιβλίου 16/54Χ84). 

Μεταπελευθερωτικά Λαϊκά Τραγούδια τη̋ Αντίσταση̋ (από το ίδιο βιβλίο)

Μα̋ πήραν την Αθήνα

Μα̋ πήραν την Αθήνα

μόνο για ένα μήνα.

Του Σκόμπυ τα κανόνια γκρεμίσαν τα Κουπόνια.

Μπόμπε̋ βροχή στου Γκύζη

κι εμεί̋ στο μετερίζι.

Κι η τελευταία ελπίδα

τ’ οδόφραγμα, Πατρίδα!

Μαύροι πατούν τη γη μα̋

βάστα, Καισαριανή μα̋.

Μάχονται σα λιοντάρια

στα Εξάρχεια παλικάρια

του Πανεπιστημίου

και του Πολυτεχνείου.

Τρέξτε καπεταναίοι

απ’ τα βουνά, γενναίοι.

Μα̋ πήραν την Αθήνα

μόνο για ένα μήνα.

Οι άγγλοι θα νικήσουν

όταν οι μαύροι ασπρίσουν 

(τραγούδι τη̋ Αθήνα̋)

      

ΛΟΧΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ω! Γεια χαρά σπουδάζουσα γενιά!    

Που ρίχτηκε̋ στον αγώνα για τη λευτεριά!

Βουνά και λόγγοι και τη̋ Αθήνα̋

όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν:

«Λόρδο̋ Μπάυρον – Λόχο̋ ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ»

«Λόρδο̋ Μπάυρον – Λόχο̋ των σπουδαστών»

Φλογάτα νιάτα σπουδαστών εμπρό̋!

Στο πέρασμά σα̋ γονατίζει ο καθ’ εχθρό̋

του φασισμού είστε σει̋ φοβέρα

σαν ακουστεί μεσ’ στον αγέρα:

«Λόρδο̋ Μπάυρον – Λόχο̋ ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ»

«Λόρδο̋ Μπάυρον – Λόχο̋ των σπουδαστών».

(Ο λόχο̋ των σπουδαστών «Λόρδο̋ Μπάυρον» ήταν ένα από τα πιο ηρωικά 

τμήματα τη̋ Αντίσταση̋ του λαού τη̋ Αθήνα̋ στη μάχη του Δεκέμβρη. Η 

άμυνα που αντέταξαν οι άνδρε̋ του στι̋ ορδέ̋ των άγγλων ιμπεριαλιστών 

στο φυλάκιο τη̋ οδού Διδότου και η ηρωική του̋ έξοδο, αποτελούν μια από 

τι̋ πιο λαμπρέ̋ σελίδε̋ τη̋ απελευθερωτική̋ πάλη̋ του λαού τη̋ Αθήνα̋. 

Μέσα στη φωτιά τη̋ μάχη̋ φτιάχθηκε και τραγουδήθηκε το τραγούδι αυτό 

για το Λόχο των σπουδαστών.)
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Θα σα̋ πω μιαν ιστορία   

Από την αιχμαλωσιά.

Κάποια μέρα του πολέμου 

-δεν το πίστευα ποτέ μου-

Οι Εγλλέζοι μα̋ κυκλώσαν

Με τα τανκ̋ και μα̋ τσακώσαν.

Μα̋ επήραν τα ρολόγια

Με το ξύλο, με τα λόγια,

Στ’ αυτοκίνητα μα̋ βάλαν

Και την πίστη μα̋ εβγάλαν.

Στο Γουδί και στο Χασάνι

Κι από κει για το λιμάνι.

Μα̋ εβάλαν στο βαπόρι

Και για το Πόρτ-Σάιντ πλώρη.

Μα̋ εφέραν στην Ελ-Ντάμπα

Και στην πλάτη μα̋ μια στάμπα. 

Μα̋ εδίναν τη βδομάδα

Δυο κουτάλια μαρμελάδα

Μα̋ εδίναν και φιστίκια

Που ‘τανε για τα κατσίκια

Μα̋ εδίναν και μια στάλα

Συμπεπυκνωμένο γάλα.

Δεν ξεχνούσαν οι Εγγλέζοι

Το ελληνικό τραπέζι

Και μα̋ δίναν ταχτικά

Και μπιζέλια αρακά.

Δεν το θέλουμε το γάλα,

Ούτε και τη μαρμελάδα,

Μόνο θέλουμε να πάμε

Πίσω στη γλυκιά Ελλάδα.

(Tραγούδι τη̋ Αθήνα̋. Στη διάρκεια τη̋ μάχη̋ του Δεκέμβρη, οι Άγγλοι έπιασαν πολλού̋ 

έλληνε̋ πολίτε̋ και του̋ έστειλαν σαν όμηρου̋ στο στρατόπεδο που είχαν στην Ελ-

Ντάμπα τη̋ Αφρική̋. Το τραγούδι αυτό, εξιστορεί την περιπέτεια των ομήρων που το 

τραγουδούσαν στο καράβι κατά την επιστροφή του̋ από την Αλεξάνδρεια στον Πειραιά.)

(Κ:Ευχαριστούμε τον Άρη Καρρέρ από την Αθήνα για το υλικό που μα̋ έστειλε)

ΣΤΗΝ ΕΛ-ΝΤΑΜΠΑ

(στη φωτογραφία 1945, κρατούμενοι στην Ελ-Ντάμπα, μετά την επιστροφή του̋ στην 

Ελλάδα)

Και ΣΗΜΕΡΑ……. Χτύπησαν πάλι την προτομή του Πέτρου Κόκκαλη στο Γράμμο (902.gr)

Ξαναχτύπησαν και πάλι κάποια 

φασιστοειδή, καταστρέφοντα̋ την 

προτομή του Πέτρου Κόκκαλη που 

βρίσκεται στη θέση Βέρτενικ στο Γράμμο 

(εκεί που ήταν το νοσοκομείο του ΔΣΕ).

Η προτομή αρχικά τοποθετήθηκε στι̋ 5 

Οκτώβρη του 2008 σε ειδική εκδήλωση 

από την ΚΕ του ΚΚΕ. Στι̋ 12 Νοέμβρη 

του 2008 τα ίδια ή άλλα φασιστοειδή 

έκλεψαν την προτομή και βεβήλωσαν το 

μνημείο. Παρ’ όλα αυτά, η προτομή του 

αγωνιστή κομμουνιστή και ξεχωριστού 

επιστήμονα επανατοποθετήθηκε 

από το ΚΚΕ, στι̋ 21 Ιούνη του 2009. 

Υπενθυμίζεται ότι το Γενάρη του 2010 

η προτομή παραμορφώθηκε καθώ̋ 

πυροβολήθηκε από τα φασιστοειδή.

Πρόσφατα, στι̋ 9 Ιουνίου 2013, η 

Οργάνωση Δυτική̋ Μακεδονία̋ τη̋ 

ΚΝΕ διοργάνωσε εκδήλωση για να 

τιμήσει την τρίχρονη εποποιία του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ στην 

οποία συμπεριλαμβάνονταν και η 

επανατοποθέτηση τη̋ προτομή̋ του 

Πέτρου Κόκκαλη, στη θέση Βέρτενικ στο 

Γράμμο.

Τα εν λόγω θρασύτατα φασιστοειδή 

έχουν γνωστό στόχο. Η ενέργειά του̋ 

δε στρέφεται μόνο κατά του ΚΚΕ, 

προσβάλλει του̋ αγωνιστέ̋ τη̋ ΕΑΜική̋ 

Εθνική̋ Αντίσταση̋ και του ΔΣΕ, 

καταφέρεται σε βάρο̋ των επιστημόνων 

που στρατεύτηκαν με το λαϊκό - εργατικό 

κίνημα και το υπηρέτησαν μέχρι το 

τέλο̋ τη̋ ζωή̋ του̋. Είναι φανερό̋ ο 

φόβο̋ του̋. Ο,τι δεν κατάφεραν με 

του̋ Γερμανού̋ ναζί πάτρωνέ̋ του̋, 

να καθυποτάξουν δηλαδή το λαϊκό 

επαναστατικό κίνημα και το προχώρημα 

τη̋ ιστορία̋, το προσπάθησαν με του̋ 

Αγγλοαμερικανού̋ ιμπεριαλιστέ̋, 

αναλαμβάνοντα̋ και πάλι να γίνουν 

τα πιο υποτελή τσιράκια και να 

...καταπιαστούν με τα πιο φρικτά 

εγκλήματα.

Α̋ γνωρίζουν όσοι προχωρούν σε τέτοιε̋ 

ενέργειε̋ ότι αυτή η πρόκληση και τούτη 

τη φορά δε θα μείνει αναπάντητη. Το 

ΚΚΕ θα εντείνει τη δράση του στο λαό και 

τη νεολαία για να γνωρίσει τη σύγχρονη 

ιστορία, τι̋ θυσίε̋ και την προσφορά 

του κομμουνιστικού και εργατικού 

κινήματο̋, τη δράση αγωνιστών όπω̋ 

ο Π. Κόκκαλη̋, που διώχτηκαν γιατί 

υπηρέτησαν με τη δράση και την 

επιστήμη του̋ το δίκιο του λαού, που δε 

συμβιβάστηκαν με την αστική τάξη.

Ο Π. Κόκκαλη̋, κορυφαίο̋ εκπρόσωπο̋ 

του Υγειονομικού του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδα̋, έθεσε την επιστήμη και 

τη ζωή του στον αγώνα για την κοινωνική 

απελευθέρωση του ανθρώπου. Ο Π. 

Κόκκαλη̋ έγινε μέλο̋ του ΚΚΕ το 1944 

και από τον Απρίλη έω̋ τον Οκτώβρη του 

1944 διατέλεσε γραμματέα̋ (υπουργό̋) 

Υγεία̋ και Πρόνοια̋ τη̋ ΠΕΕΑ 

(Κυβέρνηση του Βουνού). Στον εμφύλιο 

πόλεμο συμμετείχε στην Προσωρινή 

Δημοκρατική Κυβέρνηση, σ’ όλη τη 

διάρκεια τη̋ ζωή̋ τη̋, από τη θέση του 

υπουργού Υγιεινή̋ και Παιδεία̋. Ο Π. 

Κόκκαλη̋ τήρησε στο ακέραιο τι̋ αρχέ̋ 

που διακήρυττε, αφιερώνοντα̋ όλε̋ 

του τι̋ δυνάμει̋, στην υπηρεσία του 

εργαζόμενου λαού.
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ, 67 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕ (28 ΟΚΤΩΒΡΗ 1946)

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τη̋ Τασούλα̋ Ζησάκη-Healey

(στη φωτογραφία, τη μοναδική που έχει 

η κόρη του, είναι ο Κώστα̋ Μωυσίδη̋)

Γεννήθηκε το 1912 στον Καύκασο 

Ρωσία̋. Κάτοικο̋ Μεταμόρφωση̋ 

Κιλκί̋. Κουρέα̋. Αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋. Στι̋ 3-2-48 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Μαχητή̋ τη̋ 103η̋ Ταξιαρχία̋ 

του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ 13 Γενάρη 

1949 στο Βίτσι.

(Κ: Αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ βρήκαμε στο 

βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή», τόμο̋ 7δ, 

Έκδοση τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2011, 

για τον πατέρα τη̋ συμπατριώτισσα̋ 

μα̋ Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα και μετά 

από συζήτηση μαζί τη̋ αποφασίσαμε 

να βρούμε κι άλλε̋ πληροφορίε̋ από 

διάφορε̋ δημοσιεύσει̋, βιβλία και 

περιοδικά.)

Η κόρη του Μωυσίδη Κώστα, τα 

εγγόνια και δισέγγονα του ζούνε 

στην Τσεχία. Η κόρη του, Ερμιόνη ήρθε 

στην Τσεχοσλοβακία το 1948 με τι̋ 

αποστολέ̋ του παιδοσώσιμου από το 

Μπούλκε̋. Τα παιδιά τη̋ γεννηθήκανε 

στην Τσεχοσλοβακία, ενώ δύο από 

τα εγγόνια τη̋ στην Ελλάδα. Ο γιο̋ 

τη̋ και η ίδια με τον άνδρα τη̋ είχαν 

επαναπατρισθεί στην πατρίδα του̋ μετά 

από πάνω από 30 χρόνια αναγκαστική̋ 

πολιτική̋ προσφυγιά̋. Στη δεκαετία 

του 1990 επιστρέψανε και πάλι στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία. 

Αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρή 

έρευνα για να μάθουμε περισσότερε̋ 

λεπτομέρειε̋ για τον ήρωα του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋ (ΔΣΕ), ο 

οποίο̋ έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά, 

ανεξαρτησία και μια δίκαιη κοινωνία 

στην πατρίδα του Ελλάδα. Αφορμή 

ήταν και το βιβλίο «Βίτσι, Αύγουστο̋-

Νοέμβρη̋ 1948» του Τριαντάφυλλου 

Α. Γεροζήση, (του ευχόμαστε γρήγορη 

ανάρρωση), έκδοση τη̋ Σύγχρονη̋ 

Εποχή̋, Αθήνα 2012. Στο εξώφυλλο η 

κόρη του Μωυσίδη, Ερμιόνη Μωυσίδου-

Σπάλα, αναγνώρισε τον πατέρα 

τη̋, πρώτο̋ δεξιά. Είναι μία αρκετά 

συγκινητική περίπτωση διότι η Ερμιόνη 

δεν είχε την τύχη να βλέπει τον πατέρα 

τη̋ συχνά (όπω̋ και πολλά άλλα παιδιά 

των αγωνιστών τη̋ ΕΑ και του ΔΣΕ) διότι 

ο πατέρα̋ τη̋ ω̋ αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋, μετά τη Συμφωνία τη̋ 

Βάρκιζα̋ (1945) ήταν καταδιωκόμενο̋ 

και μπήκε στην παρανομία. Με την 

έναρξη του εμφυλίου πολέμου και με τη 

μεταφορά των παιδιών των ανταρτών 

και κομμουνιστών, η Ερμιόνη μαζί με 

τα άλλα αδέρφια τη̋ μεταφέρεται στο 

Μπούλκε̋ τη̋ Γιουγκοσλαβία̋, στο 

ελληνικό χωριό, όπου συναντά τον 

πατέρα τη̋ πολύ σύντομα. Η Ερμιόνη, 

σήμερα 80 χρονών,  έχει μόνο μία 

φωτογραφία του πατέρα τη̋, την 

οποία φυλάει μαζί με τι̋ πολλέ̋ άλλε̋ 

αναμνήσει̋ τη̋ πλούσια̋ ζωή̋ τη̋ 

σε μία μικρή βαλίτσα, «ήταν η πρώτη 

βαλίτσα που αγόρασα όταν ήρθαμε 

στην Τσεχοσλοβακία το 1948…». 

Συναντηθήκαμε με την Ερμιόνη 

για να ακούσουμε αυτή την πολύ 

αληθινή ιστορία για να μπορέσουμε 

να φτιάξουμε ένα πιο ολοκληρωμένο 

προφίλ αυτού του ήρωα του ΔΣΕ.

Να τι μα̋ είπε η Ερμιόνη:

Η οικογένεια του πατέρα μου, δηλαδή 

οι γονεί̋ του και τα παιδιά του̋ 

φύγανε από τον Πόντο με πλοία με τη 

Μικρασιάτικη Καταστροφή. Ήταν ένα 

πολύ δύσκολο ταξίδι γεμάτο θύματα 

και πόνο. Ο άνδρα̋ τη̋ γιαγιά̋ μου 

Μάρθα̋ πεθαίνει, όπω̋ και τα τρία 

τη̋ παιδιά, στο πλοίο καθοδόν προ̋ 

το λιμάνι τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Με το 

νόμο τη̋ θάλασσα̋ του̋ νεκρού̋ του̋ 

πετάγανε στη θάλασσα. Μετά από αυτό 

το πολύ δύσκολο ταξίδι φτάσανε στη 

Θεσσαλονίκη και του̋ ταχτοποιήσανε 

σε καταυλισμού̋ στην Καλαμαριά. Η 

γιαγιά μου είχε κάνει 13 παιδιά, όμω̋ 

(φωτογραφία, 1948, Σούμσκι Μιρ, Μπούλκε̋. Εκεί πηγαίνανε εκδρομέ̋. Με το 

βέλο̋ η Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα. Από το αρχείο τη̋ Ερμιόνη̋.)
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στην Ελλάδα έφτασε μόνο με τέσσερα 

παιδιά, (ο μεγαλύτερο̋ ο Γιώργο̋, είχε 

σκοτωθεί αργότερα στον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, μετά ο μπαμπά̋ μου ο Κώστα̋, 

η θεία μου η Αλεξάνδρα και ο πιο μικρό̋, 

ο οποίο̋ πέθανε καθοδόν προ̋ το χωριό 

Μεταμόρφωση. Ήταν άρρωστο̋.

Μετά από πολλέ̋ ταλαιπωρίε̋, 

όλο το χωριό από τον Καύκασο 

εγκαταστάθηκε στο χ. Μεταμόρφωση 

στο Κιλκί̋. Οι περισσότερε̋ οικογένειε̋ 

ήταν και συγγενεί̋. Κι εκεί, κάπω̋ 

ταχτοποιήθηκαν ανάλογα με τι̋ 

δυνατότητε̋ που είχε ο καθένα̋. Το 

χωριό αυτό ήταν τούρκικο χωριό και οι 

Τούρκοι αναγκάστηκαν να φύγουν με 

την ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε 

μετά το 1922. Όταν μπήκαν οι δικοί μα̋ 

στο χωριό, το χωριό αυτό ήταν άδειο. 

Έτσι, ο κόσμο̋ αυτό̋ άρχισε  σιγά-

σιγά να ταχτοποιείται. Κάποιοι χτίσανε 

καινούργια σπίτια, άλλοι μπήκανε στα 

τούρκικα σπίτια και τα επιδιορθώσανε. 

Δούλευαν στα χωράφια εάν και η γη 

είναι πολύ άγονη εκεί. Πολύ δύσκολο 

ήταν για γυναίκε̋ που είχαν χάσει 

του̋ άνδρε̋ του̋, διότι τώρα αυτέ̋ 

ήταν «ο οικογενειάρχη̋» και έπρεπε 

να φροντίσουν τα πάντα για να ζήσουν 

την οικογένειά του̋. Έτσι ήταν και η 

γιαγιά μου, μόνη τη̋ με τρία παιδιά. 

Για να ζήσει την οικογένειά τη̋, μάζευε 

ξύλα, τα φόρτωνε στην πλάτη τη̋, σαν 

σελέκ (δέμα, φορτίο στα τούρκικα) και 

τα αντάλλαζε για μαλλί, γάλα, τυρί από 

του̋ Βλάχου̋. Εάν και αγράμματη η 

γιαγιά μου ήξερε να κάνει συμφωνίε̋… 

Βέβαια, στι̋ οικογένειε̋ που υπήρχε 

άνδρα̋, η ζωή ήταν πολύ καλύτερη. 

Η μάνα μου εάν και χείρα, μπόρεσε να 

ταχτοποιήσει τα παιδιά τη̋ – πάντρεψε 

τον Κώστα, τον μπαμπά μου δηλαδή, 

και την κόρη τη̋ με παιδιά από άλλε̋ 

προσφυγικέ̋ οικογένειε̋. Έτσι γινότανε, 

πρόσφυγε̋ με πρόσφυγε̋ παντρευόταν, 

διότι οι ντόπιοι δεν βλέπανε με καλό 

μάτι του̋ πρόσφυγε̋ οι οποίοι παρά 

τι̋ μεγάλε̋ δυσκολίε̋ που είχανε 

περάσει, σιγά-σιγά είχαν αρχίσει να 

ορθοποδούν. Όπω̋ και η γιαγιά μου, η 

οποία ήταν πολύ εργατική και δίκαια. Ο 

πατέρα̋ μου παντρεύτηκε με τη μαμά 

μου που ήταν κι αυτή από προσφυγική 

οικογένεια, από του̋ Σιδηροπουλαίου̋. 

Ο μπαμπά̋ μου έμαθε την τέχνη του 

κουρέα και σύντομα όταν έστησε το 

δικό του κουρείο, άρχισε να τραβάει τη 

μεγαλύτερη πελατεία του χωριού. Το 

χωριό μα̋ είχε τρία κουρεία. Όπω̋ έλεγε 

η γιαγιά μου, ο μπαμπά̋ μου είχε πολλή 

ανθρωπιά μέσα του – όταν έβλεπε ότι 

ο πελάτη̋ του ήταν φτωχό̋ δεν έπαιρνε 

τίποτα. Η γιαγιά μου πάντα του έλεγε 

– ‘Παιδιμ’ όλη την μέρα ξυρίζει̋ και 

δεκάρα δεν παίρνει̋, με βερεσέ δεν 

θα ζήσει̋ την οικογένειά σου…’. Και 

ο μπαμπά̋ μου τη̋ απαντούσε – ‘Δε 

βαριέσαι, μάνα, κάτι θα κάνουμε. Κι 

αυτοί φτωχοί είναι’. 

Αυτά στην αρχή. Και μετά από τον 

ιταλικό πόλεμο, από ότι θυμάμαι, ο 

μπαμπά̋ μου πάντα ‘φευγάτο̋’ ήτανε, 

πάντα στην παρανομία. Είχε γίνει μέλο̋ 

τη̋ ΟΚΝΕ πρώτα και μετά μέλο̋ του 

ΚΚΕ. Ήρθε και η Κατοχή, και έφυγε στον 

ΕΛΑΣ, μετά στον ΔΣΕ. Στην Κατοχή με τη 

γιαγιά μετακομίσαμε στη Βέροια, στο 

χωριό Άγιο Γεώργιο (Γιάντζιστα), στο 

σόι τη̋ γιαγιά̋ μου. Η γιαγιά μου ήξερε 

που ήταν ο πατέρα̋ μου, αλλά δεν μα̋ 

το έλεγε. Εγώ όμω̋ είχα καταλάβει 

κάτι διότι τα καλοκαίρια κοιμόμασταν 

στην αυλή και όταν ξυπνούσα τη νύχτα 

έβλεπα τη κάνανε η γιαγιά με τη μαμά 

μου. Άκουγα το ‘τσακ-τσακ’ όταν τίναζαν 

τα ρούχα των ΕΛΑΣίτων πάνω στη 

φωτιά, τι̋ ψείρε̋ δηλαδή και μετά τα 

πλένανε σ’ ένα μεγάλο καζάνι. Η μάνα 

μου με είχε μάθει να μην λέω τίποτα σε 

κανέναν από αυτά που έβλεπα. Ήταν ο 

πατέρα̋ μου που έρχονταν με άλλου̋ 

αντάρτε̋, αλλά εμεί̋ τα παιδιά δεν 

τον βλέπαμε. Εγώ τον είδα μόνο στην 

παρέλαση των ΕΛΑΣιτών στη Βέροια, 

πάνω σ’ ένα άλογο όταν περνούσε το 

ιππικό και φωνάζοντα̋ ‘μάμα, ο πάπα̋’ 

έκανα να τρέξω κοντά του, αλλά η 

μάνα μου με τράβηξε πίσω. Αυτό ήταν, 

μετά τον ξαναείδα όταν πήγαμε στο 

Μπούλκε̋ με τον εμφύλιο…

Εμεί̋ είχαμε φύγει από την Ελλάδα 

το 1947 και πρώτα μέναμε στο χωριό 

Ματέιτσα στην Γιουγκοσλαβία. Μετά 

με τραίνα μα̋ πήγαν στο Μπούλκε̋. 

Στο σταθμό είχανε έρθει με κάρα από το 

Μπούλκε̋ να μα̋ παραλάβουν, εμά̋ τα 

γυναικόπαιδα. Οι πιο μεγάλοι πήγαμε 

στο χωριό με τα πόδια, δεν ήταν πολύ 

μακριά από το σταθμό. Ο μπαμπά̋ 

μου ήταν σε μια επιτροπή για την 

υποδοχή των παιδιών. Για στο πρώτο 

κάρο έτυχε να μπει ο μικρότερο̋ μου 

αδερφό̋ ο Στέλιο̋. Ο μπαμπά̋ μου τον 

ρώτησε: ‘Παιδί μου, πώ̋ σε λένε;’ Και 

ο αδερφό̋ μου απάντησε Μωυσίδη̋ 

Στέλιο̋. ‘Από πού είσαι;’, κι ο αδερφό̋ 

μου ‘από την Μεταμόρφωση’. Πώ̋ τον 

λεν τον μπαμπά σου;’, κι ο αδερφό̋ 

μου ‘ Κώστα’. Και τη μαμά σου, ρωτάει 

ο μπαμπά̋ μου. ‘Ωραιοζήλη’, απάντησε 

ο αδερφό̋ μου. Και τότε ο Στέλιο̋ τον 

αγκάλιασε και αυτό ήταν.

Φτάσαμε στο Μπούλκε̋ όπου αμέσω̋ 

μα̋ πήγαν σ’ ένα εστιατόριο, το λέγανε 

«Ηλέκτρα». Εμεί̋ είχαμε συγκεντρώσει 

την προσοχή μα̋ στο φαγητό διότι 

πεινούσαμε πάρα πολύ. Δεν μα̋ είχανε 

δώσει ψωμί κι εγώ έλεγα στη μάνα μου 

να μου πάρει μια φέτα ψωμί. Που να 

απλώσουμε χέρι. Η μάνα μου στο δικό 

μου πεινάω, πεινάω, απάντησε: ‘Εσύ 

είσαι τρανέσα, μη τσαεί̋’. Μετά μα̋ 

πήγαν σε σπίτια – όλα ήταν καθαρά, 

έτοιμα για την υποδοχή μα̋. Θα ήταν 

φθινόπωρο διότι έκανε και κρύο. Στο 

Μπούλκε̋ είχαμε τα πάντα – σπίτια, 

εστιατόρια, σχολεία. Εμεί̋ τα πιο 

μεγάλα παιδιά αρχίσαμε να δουλεύουμε 

και να πηγαίνουμε και στο σχολείο. 

Εγώ δούλευα στο τυπογραφείο, στην 

εφημερίδα «Η φωνή του Μπούλκε̋». 

Μετά τη δουλειά πήγαινα σχολείο. 

Εμεί̋ σαν αετόπουλα δουλεύαμε έξι 

ώρε̋. Ο μικρό̋ μου αδερφό̋, ο Στέλιο̋ 

ήταν σε παιδικό σταθμό. Ο Γιώργο̋ σαν 

πιο μεγάλο̋ δούλευε στο χαμουράδικο, 

φτιάχνανε σπάγκου̋ για τα άλογα. Όλα 

ήταν για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα̋ 

και όλα τα φτιάχναμε με τα χέρια μα̋, 

ήταν χειροποίητα. Του Γιώργου τα χέρια 

είχανε γίνει σαν τσαρούχια αλλά αυτό 

δεν τον πείραζε. Έλεγε στη μάνα μου ότι 

δεν τον πονάνε. Ο Στέλιο̋ είχε δάσκαλο 

τον Φάνη Δούμα, μετά αυτό̋ ήταν και 

στην Τσεχοσλοβακία. Ο Φάνη̋ ήταν 

και χοροδιδάσκαλο̋, μα̋ μάθαινε να 

χορεύουμε παραδοσιακού̋ ελληνικού̋ 

χορού̋. Από αυτόν είχα μάθει να 

χορεύω το φυσούνι. Είχαμε και θέατρο, 

το λέγανε «Αθήνα». Εκεί είχε έρθει και 

ο Πορφυρογένη̋ να μιλήσει, μάλλον 

για στρατολόγηση των νέων από το 

Μπούλκε̋. Ο μπαμπά̋ μου και στο 

Μπούλκε̋ δούλευε στο κουρείο. Εγώ 

όταν επέστρεφα από το τυπογραφείο, 

πάντα προσπαθούσα να τον δω και 

μόνο τον έβλεπα κι έφευγα. Από τον 

ίδιο δρόμο περνούσα να δω και τη μάνα 

μου, η οποία δούλευε στον βρεφικό 

σταθμό. Χτυπούσα την πόρτα, έβγαινε 

η μάνα μου, τη̋ έδινα ‘αναφορά’ το ότι 

είδα το μπαμπά, και τώρα πηγαίνω στο 

σπίτι κι από κει στο σχολείο. Αυτή ήταν η 

καθημερινή μου ρουτίνα και αναφορά. 

Μετά πια δεν τον είδαμε τον μπαμπά. 

Έφυγε στην Ελλάδα, στο βουνό, στον 

ΔΣΕ. Και βέβαια μου έλειπε ο μπαμπά̋ 

εάν και δεν τον βλέπαμε και πολύ όλα 

αυτά τα χρόνια με του̋ πολέμου̋. Σε 

όλου̋ έλειπαν οι γονεί̋, είτε ο ένα̋, 

είτε ο άλλο̋ και πολλέ̋ φορέ̋ και οι 

δύο. Πόλεμο είχαμε. Υπήρχαν παιδιά 

στο Μπούλκε̋ που είχαν και του̋ δύο 

γονεί̋ στο βουνό. Σε λίγο χρονικό 

διάστημα κι εμεί̋ δεν είχαμε κανέναν. 

Έφυγε και η μάνα μου στο βουνό, 

εθελοντικά, στο ΔΣΕ. Δεν υπήρχε ζήλεια 

επειδή τα άλλα παιδιά είχαν του̋ 

γονεί̋ του̋, σαν κι εμά̋ ήταν πολλά 
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παιδιά. Όλοι είχαμε την ίδια μοίρα. Και 

εκείνα τα χρόνια εμεί̋ είχαμε άλλε̋ 

αξίε̋ – βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε 

κι εμεί̋ το ΔΣΕ. Εξάλλου, ήμασταν πάντα 

απασχολημένοι – δουλειά, σχολείο, 

γιορτέ̋, εκδηλώσει̋, εκδρομέ̋. Μα̋ 

φρόντιζαν – είχαμε εστιατόρια, θέατρα, 

κάναμε εκδρομέ̋. Όλοι είχαμε τα ίδια 

βάσανα, την ίδια χαρά. 

Όσο ήμουνα στο Μπούλκε̋ και πολύ 

καιρό μετά, δεν ήξερα ότι ο μπαμπά̋ 

μου σκοτώθηκε στο βουνό. Για πρώτη 

φορά το έμαθα όταν ήμασταν στην 

Τσεχοσλοβακία. Στην Τσεχοσλοβακία 

ήμασταν τα τρία αδέρφια – ο Γιώργο̋, 

εγώ και ο Στέλιο̋. Είχαμε και αρκετού̋ 

συγγενεί̋ που ήρθανε εδώ από το 

Μπούλκε̋. Η μάνα μου είχε φύγει στην 

Τασκένδη μαζί με του̋ άλλου̋ μαχητέ̋ 

του ΔΣΕ μετά από την υποχώρηση 

του ΔΣΕ. Στο Μπούλκε̋ παίρναμε 

γράμματα, πάνω έγραφε μόνο το όνομα 

του παραλήπτη. Εγώ όσο και συχνά 

να πήγαινα στην Κοινότητα, ποτέ δεν 

είχα πάρει γράμμα από τον πατέρα 

μου ούτε και από τη μάνα μου. Και 

όταν δεν έπαιρνα γράμματα, δεν μου 

περνούσε η σκέψη ότι οι γονεί̋ μου 

μπορεί και να είχαν σκοτωθεί. Απλώ̋, 

στενοχωριόμουνα και περίμενα. Κάθε 

δεύτερη μέρα πήγαινα να δω εάν είχα 

γράμμα κι εγώ. Ναι, όλα τα είχαμε, 

και τη νοσταλγία μα̋ να πάμε πίσω 

στην Ελλάδα. Αλά η κατάσταση ήταν 

μπρο̋ γκρεμό̋ και πίσω ρέμα. Όμω̋ ο 

άνθρωπο̋ όσα πιο πολλά περνάει, τόσο 

πιο πολύ σκληραίνει. 

Έμαθα το ότι σκοτώθηκε ο μπαμπά̋ 

μου από κάποιον γνωστό που ήταν στην 

ίδια μάχη. Άλλο̋ έλεγε στον Γιώργο τον 

αδερφό μου όταν ο ίδιο̋ είχε πάει στην 

Τασκένδη πια, ότι κι αυτό̋ ο ίδιο̋ ήταν 

στην ίδια μάχη με τον πατέρα μου και 

ότι ζει ο πατέρα̋ μου. Αλλά ο μαχητή̋ 

που ζούσε απλώ̋ είχε το ίδιο όνομα με 

τον μπαμπά μου. Θέλαμε να μάθουμε 

για τον μπαμπά μου. Εγώ πάντω̋ είχα 

αρχίσει να πιστεύω ότι εάν ζούσε ο 

μπαμπά̋ μου, θα μα̋ έστελνε κανένα 

γράμμα ακόμα όταν ήμασταν στο 

Μπούλκε̋. 

Πιο συγκεκριμένα έμαθα όταν εσύ 

βρήκε̋ το όνομα του στο βιβλίο «Έπεσαν 

για τη ζωή», στον τόμο 7δ. Και μετά όταν 

έλαβα το βιβλίο «Βίτσι» από το Νίκο 

Καλόγερο, και είδα τη φωτογραφία στο 

εξώφυλλο είπα, αυτό̋ είναι ο μπαμπά̋ 

μου. Το διάβασα πολύ προσεχτικά, 

διάβασα ονόματα, αλλά τον μπαμπά 

μου δεν τον βρήκα. Άλλη απογοήτευση…

(στη φωτογραφία η οικογένεια τη̋ 

Ερμιόνη̋, στην Τασκένδη, 1960, από 

αριστερά πρώτη σειρά, η μάνα τη̋ 

Ωραιζήλη, μαχήτρια του ΔΣΕ, η Νίκη 

Σπάλα, η οποία πήγε μαζί με την μαμά 

τη̋ στην Τασκένδη να συναντήσει τη 

γιαγιά τη̋ για πρώτη φορά, τριών ετών, 

ο πατριό̋ τη̋ Ερμιόνη̋, τα αδέρφια τη̋ 

Γιώργο̋, πρώτο̋ δεξιά, μια φίλη του 

Γιώργου, η Όλγα, αδερφή τη̋ Ερμιόνη̋, 

η Ερμιόνη και ο αδερφό̋ τη̋ Στέλιο̋.)

(Σελίδα 68-71, Εθνική Αντίσταση, τεύχο̋ 

141, Γενάρη̋-Μάρτη̋)

Το χωριό Κορώνα του Κιλκί̋, είναι 

ένα̋ μικρό̋ οικισμό̋, στα σύνορα 

με την πρώην Γιουγκοσλαβία, στου̋ 

πρόποδε̋ του Κρανγκορονέ, μετά τα 

χωριά Μεταμόρφωση και Ειρηνικό 

Κιλκί̋. Η τοποθεσία τη̋ Κορώνα̋ 

ήταν ευνοϊκή για όλη την περιοχή, 

ω̋ καταφύγιο, γιατί βρίσκεται κοντά 

στα σύνορα, ανάμεσα σε βουνά και 

δασώδει̋ εκτάσει̋. Οι κάτοικοί τη̋, 

όλοι Πόντιοι, κατάγονται από το χωριό 

Σούμπαταν, ενώ τη̋ Μεταμόρφωση̋ 

από το χωριό Γκιουλεπέρτ τη̋ ευρύτερη̋ 

περιοχή̋ του Καυκάσου. Αισιόδοξοι για 

το μέλλον, από το 1921 στην καινούργια 

πλέον πατρίδα, οργανώνουν τη νέα του̋ 

ζωή. Όλοι του̋ αγρότε̋, απασχολούνται 

με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 

ζώντα̋ αγαπημένοι, Κορωνιώτε̋ και 

Μεταμορφωσιώτε̋ μαζί.

Η δημιουργική του̋, όμω̋, ζωή 

διακόπτεται. Η φασιστική Ιταλία στι̋ 

20/10/1940, επιτίθεται στην Ελλάδα. Το 

απόγευμα τη̋ ίδια̋ ημέρα̋ κατεβαίνουν 

από το φυλάκιο Κρανγκορονέ, ο λοχία̋ 

με δυο στρατιώτε̋ και ανακοινώνουν τη 

γενική επιστράτευση.

Για το μέτωπο ξεκινάνε 13 Κορωνιώτε̋ 

(το χωριό είχε, περίπου, 152 κατοίκου̋). 

Θυμάμαι, ο Αϊνατσίδη̋ Σάββα̋ 

(κομμουνιστή̋), είπε: «Πατριώτε̋, η 

πατρίδα μα̋ καλεί! Εμπρό̋, για την 

υπεράσπιση τη̋ πατρίδα̋ μα̋, για 

τη λευτεριά του λαού μα̋». Από τη 

Μεταμόρφωση επιστρατεύτηκαν 60 

άτομα. Ο λαό̋ βροντολάλησε το ΟΧΙ 

στο φασισμό. Οι στρατευμένοι από 

την Κορώνα και τη Μεταμόρφωση 

συμμετέχουν στα αμυντικά οχυρώματα, 

στα ελληνοσερβικά σύνορα μεταξύ 

Κορώνα̋-Ακρίτα, στην περιοχή 

του καταργημένου φυλακίου 54, 

μεταφέροντα̋, με κάρα, πέτρε̋, άμμο 

και νερό. 

Στι̋ 5 Απριλίου 1941, η ναζιστική 

Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα. Την 

ίδια μέρα, βομβαρδίζονται τα εργοτάξια 

και τα οχυρά τη̋ περιοχή̋. Ευτυχώ̋ 

χωρί̋ ανθρώπινα θύματα. Καταρρέουν 

τα ελληνικά μέτωπα Αλβανία̋-

Βουλγαρία̋. Ο κόσμο̋ αγωνιά για τα 

στρατευμένα παιδιά του, τα οποία σ’ 

ένα μήνα περίπου επιστρέφουν. Απ’ την 

Κορώνα είχαμε μόνο ένα τραυματία, 

τον Παρασκευόπουλο Αγάπιο. Από 

τη Μεταμόρφωση 

σκοτώθηκαν 4 

άνδρε̋, ενώ 3 

αιχμαλωτίστηκαν. 

Με την αποχώρηση 

του στρατού από το μέτωπο των 

ελληνοβουλγαρικών συνόρων, 

τμήμα περνάει από το φυλάκιο 54, 

αφήνοντα̋ πίσω του οπλισμό. Οι 

Μεταμορφωσιώτε̋, μαζί και ο Ιωάννη̋ 

Αϊνατσίδη̋ (αδελφό̋ μου), από την 

Κορώνα, μάζεψαν όσο οπλισμό βρήκαν. 

Ο Ιωάννη̋ βρήκε δυο όπλα, με τα οποία 

Από την μικρή έρευνα που κάναμε:

Αγώνε̋ στην Κορώνα και Μεταμόρφωση
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οπλίστηκαν οι Παναγιωτίδη̋ Ηλία̋ 

και Στυλιανάκη̋ Κώστα̋, οι οποίοι το 

Γενάρη του 1943 κατατάχθηκαν στον 

ΕΛΑΣ.

Χαρούμενοι όλοι στο χωριό για 

την επιστροφή των στρατευμένων, 

προβληματισμένοι, όμω̋, λόγω τη̋ 

τριπλή̋ κατοχή̋, από τι̋ πρώτε̋ μέρε̋ 

τη̋ ναζιστική̋ κατοχή̋, αρχίζουν να 

οργανώνονται οι πρώτοι πυρήνε̋ 

αντίσταση̋, με πρωτοπόρου̋ του̋ 

κομμουνιστέ̋. Τα χωριά Κορώνα 

και Μεταμόρφωση συνεργάζονται 

πολύπλευρα και μεθοδικά στον 

αγώνα ενάντια στο φασισμό και του̋ 

συνεργάτε̋ του. Στενή συνεργασία 

μεταξύ των κομμουνιστών Κορώνα̋ και 

Μεταμόρφωση̋ υπήρξε και πριν την 

κατοχή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων 

τη̋ Κορώνα̋ και τη̋ Μεταμόρφωση̋ 

ήταν ενεργά μέλη του ΕΑΜ. Βοηθούσαν 

με όσα μέσα είχαν την Εθνική Αντίσταση 

και παρείχαν ιατρική περίθαλψη σε 

τραυματίε̋ (στο χωριό Κορώνα είχαν 

περιθάλψει και 3 Σέρβου̋ παρτιζάνου̋ 

το Δεκέμβρη του 1943).

Τον Ιούλη-Αύγουστο του 1941, 

δημιουργήθηκαν στην Κεντρική 

Μακεδονία οι πρώτε̋ ένοπλε̋ 

ανταρτοομάδε̋, με τι̋ ονομασίε̋ 

«Αθανάσιο̋ Διάκο̋» και «Οδυσσέα̋ 

Ανδρούτσο̋». Μετά τον εξοπλισμό 

του̋, με επικεφαλή̋ τον Χρήστο 

Μόσχο, η ομάδα «Αθανάσιο̋ Διάκο̋», 

στήνει ενέδρα στην περιοχή Λαχανά 

κατά των Γερμανών (22 Σεπτέμβρη 

1941). Σκοτώνονται 3 Γερμανοί και 

τραυματίζονται 2 Έλληνε̋ συνεργάτε̋ 

του̋, του̋ οποίου̋ περιέθαλψαν και 

άφησαν ελεύθερου̋, συμβουλεύοντά̋ 

του̋ να μη συνεργάζονται με του̋ 

κατακτητέ̋. Σύντομα συγχωνεύτηκαν 

οι δύο ομάδε̋, με συνολικό αριθμό 

35 άτομα και επικεφαλή̋ τον Μόσχο 

Χρήστο.

Στι̋ 17/1/1943, ξημερώματα, ένα 

γερμανικό απόσπασμα και μία 

ομάδα χωροφυλάκων, κυκλώνουν τη 

Μεταμόρφωση. Αναζητούν τα στελέχη 

τη̋ οργάνωση̋ του χωριού, Χριστόφορο 

Σιδηρόπουλο και Προκόπη Δουλκερίδη. 

Οι στημένε̋ σκοπιέ̋ ειδοποιούν την 

οργάνωση και ο Προκόπη̋ κρύβεται 

μέσα στο χωριό, ενώ ο Χριστόφορο̋ 

ξεφεύγει απ’ το γερμανικό κλοιό, με 

τραύμα στον ώμο. Όμω̋, δυο άλλα 

παλικάρια από τη Μεταμόρφωση, 

οι Βαγγέλη̋ Σιδηρόπουλο̋, του 

Ανέστη, και Σάββα̋ Σιδηρόπουλο̋, 

του Κωνσταντίνου, προσπαθώντα̋ να 

διαφύγουν, πέφτουν νεκροί απ’ τα 

βόλια των κατακτητών. Οι Γερμανοί 

δεν αρκέστηκαν στο θάνατο των νέων. 

Στόχο̋ του̋ ήταν να συλλάβουν του̋ 

Χριστόφορο και Προκόπη. Επειδή δεν 

το κατόρθωσαν, πυρπόλησαν τα σπίτια 

του̋ και συνέλαβαν τι̋ γυναίκε̋ του̋, 

Σοφία Σιδηροπούλου και Χριστίνα 

Δουλκερίδου, τι̋ οποίε̋ οδήγησαν 

στα κρατητήρια τη̋ Γκεστάπο, όπου 

παρέμειναν περίπου 3 μήνε̋.

Μετά το συμβάν στη Μεταμόρφωση, 

οι ΕΑΜικέ̋ οργανώσει̋ συντονίζουν τη 

δράση του̋ για την περιφρούρησή του̋.

Φθινόπωρο του 1942, γίνεται η 

πρώτη νομαρχιακή συνδιάσκεψη στη 

Μεταμόρφωση, με αντιπροσώπου̋ απ’ 

όλα τα χωριά και θέμα το συγχρονισμό 

και την ενίσχυση των δυνάμεων τη̋ 

Αντίσταση̋.

Η πολύπλευρη δράση του 13 Συντάγματο̋ 

του ΕΛΑΣ, με βάση τα Κρούσια και 

οι συνεχεί̋ επιτυχίε̋ του Κόκκινου 

Στρατού στο ανατολικό Μέτωπο, το 

1943, εξαγριώνουν του̋ Βούλγαρου̋ 

φασίστε̋ και του̋ ντόπιου̋ συνεργάτε̋ 

του̋, οι οποίοι επιτίθενται στον ΕΛΑΣ 

και αναγκάζουν ύστερα από σκληρέ̋ 

μάχε̋ σε ελιγμό το 13ο Σύνταγμα από 

τα λημέρια του, τα Κρούσια. Στα τέλη 

Φλεβάρη του 1944 το 13ο Σύνταγμα 

περνάει τον Αξιό ποταμό και βρίσκεται 

στο βουνό Πάικο. Την απουσία του 

συντάγματο̋ εκμεταλλεύονται κάθε 

λογή̋ συμμορίε̋ των ΠΑΟτζήδων, 

που με αρχηγό τον Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο, σκοτώνουν, λεηλατούν και 

βασανίζουν το λαό του Κιλκί̋. Ο ίδιο̋ 

ο Παπαδόπουλο̋, με τη συμμορία του 

σκότωσε μέσα στο σχολείο του χωριού 

Μεταλλικό, 9 αγωνιστέ̋. Ακόμη, στι̋ 

24/4/1944 κυκλώνουν τη Μεταμόρφωση 

και σκοτώνουν 3 κατοίκου̋.

Η Κορώνα υπαγόταν στην Κοινότητα 

Ακρίτα. Ο ΠΑΟτζή̋ Αποστολίδη̋ Παύλο̋, 

αγροφύλακα̋ για πολλά χρόνια στην 

Ακρίτα και στην Κορώνα, γνώριζε όλου̋ 

του̋ Κορωνιώτε̋ και τι̋ προοδευτικέ̋ 

πολιτικέ̋ του̋ πεποιθήσει̋. Όπλισε, 

λοιπόν, στην Κορώνα τον Παναγιωτίδη 

Δαβίδ, και μέσω αυτού του̋ ανάγκασε 

να πάνε για συγκομιδή και αλώνισμα των 

σιτηρών των οπλισμένων ΠΑΟτζήδων 

τη̋ Ακρίτα̋. Ο Αποστολίδη̋ για να 

τσακίσει τον απελευθερωτικό αγώνα 

των κατοίκων τη̋, κυκλώνει την Κορώνα 

(τέλη Ιούνη του 1944). Μαζί με τον 

Κελίδη Σάββα από το Δροσάτο, το πρωί 

μέσω του φρούραρχου Παναγιωτίδη, 

καλεί του̋ Κορωνιώτε̋ να μαζευτούν 

στο σχολείο, με την υπόσχεση ότι 

δεν θα συμβεί τίποτα το κακό αν 

παρουσιαστούν.

Οι Κορωνιώτε̋ για να αποφύγουν 

τα χειρότερα από όσα έγιναν στη 

Μεταμόρφωση, παρουσιάζονται. 

Οι Αϊνατσίδη̋ Σάββα̋, Αβραμίδη̋ 

Γεώργιο̋, Παρασκευόπουλο̋ Φίλιππο̋, 

Τσεϊρανίδη̋ Παναγιώτη̋ και άλλοι 

πηγαίνουν στο σχολείο. Αμέσω̋, τρει̋ 

ΠΑΟτζήδε̋ αρπάζουν του̋ πρώτου̋ τρει̋ 

και του̋ βασανίζουν μέχρι λιποθυμία̋. 

Ο Αϊνατσίδη̋, υποπτευόμενο̋ τι του̋ 

περίμενε, ντύθηκε με χοντρά ρούχα 

και κοντογούνι. Η ομάδα βλέποντά̋ 

τον να αντέχει, τον ξέντυσε και 

συνέχισε να τον χτυπάει, μέχρι που 

κουράστηκε και σταμάτησε. Έπειτα, οι 

ΠΑΟτζήδε̋ ξεκουράστηκαν και έφαγαν 

αρνιά ψημένα. Εγκαταλείποντα̋ το 

χωριό, παράγγειλαν στον φρούραρχο 

Παναγιωτίδη, να συνοδέψει την επόμενη 

μέρα του̋ παραπάνω κακοποιημένου̋ 

στο Δροσάτο (έδρα του αρχισυμμορίτη 

Κελίδη Σάββα), για να τον αναγκάσουν 

να του̋ εκτελέσει ο ίδιο̋, ώστε να 

βεβαιωθούν ότι είναι με το μέρο̋ του̋. 

Αφού έφυγαν οι ΠΑΟτζήδε̋, τυλίξαμε 

του̋ βασανισμένου̋ με ψιλοκομμένα 

κρεμμύδια στα φρέσκα δέρματα για να 

απαλύνουμε του̋ φριχτού̋ του̋ πόνου̋.

Την επόμενη μέρα πριν ξημερώσει, στο 

χωριό μπήκαν οι αντάρτε̋ του 13ου 

Συντάγματο̋ του ΕΛΑΣ. Εγώ, θερίζοντα̋ 

δίπλα στο σχολείο, ξαφνικά άκουσα 

έναν πυροβολισμό. Έτρεξα προ̋ το 

σπίτι μου. Στο δρόμο με σταμάτησαν 

οι αντάρτε̋. Του̋ ρώτησα για τον 

πυροβολισμό. Απάντησαν πω̋ ήταν το 

σύνθημα ότι πιάσανε τον φρούραρχο. 

Πηγαίνοντα̋ προ̋ το σχολείο, πρόσεξα 

το φρούραρχο δεμένο με τα χέρια πίσω, 

με την οικογένειά του να διαμαρτύρεται. 

Του̋ ρώτησα: «Χθε̋ που έδερναν του̋ 

άλλου̋ γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε, 

ενώ μπορούσατε;».

Φτάνοντα̋ στο σπίτι βλέπω να τυλίγουν, 

ξανά το Σάββα στα κρεμμύδια. Του̋ 

ενημέρωσα ότι ήρθαν αντάρτε̋ και ότι 

συνέλαβαν τον φρούραρχο. Σηκώνεται 

τότε ο Σάββα̋, παρά τη σωματική του 

κατάσταση και πηγαίνει στο σχολείο 

όπου κρατούσαν τον φρούραρχο. Μίλησε 

μαζί του̋ και του έλυσαν τα χέρια. Η 

σύλληψη του φρούραρχου Παναγιωτίδη 

Δαβίδ έγινε στην πλατεία του χωριού, 

την ώρα που ετοιμαζόταν να πάει στο 

Δροσάτο να αναφέρει στον Κελίδη 

Σάββα ότι είναι μόνο̋ και δεν μπορεί 

να μεταφέρει του̋ 3 κρατουμένου̋. 

Αφού έφτασε ο Αϊνατσίδη̋ Σάββα̋ στο 

σχολείο, πήγε μαζί με τον κρατούμενο 

φρούραρχο στην έδρα του συντάγματο̋ 

στη Μεταμόρφωση. Την άλλη μέρα 

τον άφησαν ελεύθερο και έκτοτε δεν 

ξαναέπιασε όπλο στα χέρια του με τη 

δικαιολογία ότι του πονάει το κεφάλι 

από το ξύλο που έφαγε από του̋ 
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αντάρτε̋.

Μετά την επιστροφή του συντάγματο̋ 

στα Κρούσια, οι ΠΑΟτζήδε̋ 

περιορίστηκαν στι̋ έδρε̋ του̋. Ο 

λαό̋ του Κιλκί̋ άρχισε να ανασαίνει. 

Αναπτύσσεται η δράση των 

οργανώσεων. Τα Κρούσια ήταν αρκετά 

μακριά από τα χωριά μα̋ κι έπρεπε οι 

οργανώσει̋ και τα στελέχη να «λάβουν 

τα μέτρα του̋». Η έδρα του οπλάρχη 

τη̋ Ακρίτα̋, Αποστολίδη Παύλου απείχε 

μόνο 8 χιλιόμετρα.

Στι̋ αρχέ̋ Αυγούστου 1944 βρίσκονται 

στο βουνό, στα σύνορα με τα σημερινά 

Σκόπια (κατεχόμενα εδάφη τη̋ 

Βουλγαρία̋, όπω̋ και η Αν. Μακεδονία 

μέχρι το Στρυμόνα), 8-9 φυγάδε̋ από 

τα γύρω χωριά μα̋. Μαζί του̋ ήταν και 

οι Αϊνατσίδη̋ Σάββα̋ και Τσεϊρανίδη̋ 

Παναγιώτη̋.

Κάποια στιγμή, ενώ μετέφερα τα 

τρόφιμα με προφυλάξει̋, ακούω τον 

Σάββα να φωνάζει στον Παναγιώτη: 

«Παναγιώτη έλα! Μα̋ πιάσανε οι 

Βούλγαροι στρατιώτε̋!». Ο Παναγιώτη̋ 

παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στου̋ 

Βούλγαρου̋ σκεπτόμενο̋ ότι μπορούσε 

να βοηθήσει στην απελευθέρωσή του̋, 

καθώ̋ μιλούσε τα βουλγαρικά. Του̋ 

οδήγησαν στη Δοϊράνη, έδρα του λόχου. 

Ο Βούλγαρο̋ λοχαγό̋ είχε σύζυγο 

Ελληνίδα, από τη Φιλιππούπολη, η 

οποία επενέβη δυναμικά και έτσι του̋ 

οδήγησαν πίσω, στα σύνορα του χωριού 

μα̋, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι αντί να 

του̋ παραδώσουν στου̋ ΠΑΟτζήδε̋ 

του Παπαδόπουλου Κ. (Αυτό̋ ο 

εθνοπροδότη̋ εκλέχτηκε βουλευτή̋ 

στο νομό Κιλκί̋ στι̋ 31/3/1946, 

ενώ οι απελευθερωτέ̋ τη̋ Ελλάδα̋ 

οδηγήθηκαν στα βασανιστήρια, στι̋ 

φυλακέ̋ τη̋ Λαοπροβλήτια̋.)

Στι̋ αρχέ̋ του Σεπτέμβρη, 

απελευθερώνονται τα Βαλκάνια από τον 

Κόκκινο Στρατό, όχι όμω̋ και η Ελλάδα. 

Στι̋ 9/9/1944 η Βουλγαρία υπογράφει 

συνθηκολόγηση και ο στρατό̋ τη̋ 

υποχωρεί από τη Σερβία και τα ελληνικά 

κατοχικά εδάφη, με αποτέλεσμα οι 

ΠΑΟτζήδε̋, καταδιωκόμενοι από τον 

ΕΛΑΣ να συγκεντρωθούν στο Κιλκί̋, όπου 

δόθηκε η τελευταία και σκληρότερη 

μάχη. Στι̋ 4/11/1944 το Κιλκί̋ 

απελευθερώνεται. Ο Παπαδόπουλο̋, 

όμω̋, κατάφερε να γλιτώσει.

Ο λαό̋ από όλα τα χωριά του νομού 

Κιλκί̋ κατέβηκε στην πόλη (6/11/1944) 

να γιορτάσει την απελευθέρωσή τη̋. 

Ήταν πραγματική λαοθάλασσα. Από το 

χωριό μα̋ περίπου τριάντα άτομα, οι 

περισσότεροι ΕΠΟΝίτε̋-ΕΠΟΝίτισσε̋, 

τραγουδώντα̋ αντάρτικα τραγούδια, 

διέσχισαν όλα τα χωριά.

Μετά την απελευθέρωση συγκροτήθηκε 

Εθνική Πολιτοφυλακή στον τομέα των 

Ευζώνων στην οποία υπηρέτησαν οι 

αδελφό̋ μου Αϊνατσίδη̋ Ιωάννη̋ και 

ο Παρασκευόπουλο̋ Φώτη̋, οι οποίοι 

σκοτώθηκαν στο ΔΣΕ.

Στο μόνιμο ΕΛΑΣ πολέμησαν 40 κάτοικοι 

τη̋ Μεταμόρφωση̋ και άλλοι τόσοι 

στον εφεδρικό ΕΛΑΣ. Από την Κορώνα 

πολέμησαν 3 στο μόνιμο και 10 στο 

εφεδρικό ΕΛΑΣ.

Τιμή και δόξα στου̋ αγωνιστέ̋ τη̋ 

Εθνική̋ Αντίσταση̋!

Χαράλαμπο̋ Αϊνατσίδη̋, Θεσσαλονίκη

Ο Κώστα̋ Μωυσίδη̋ από το 
Γράμμο στο Βίτσι

Πριν τον μεγάλο ελιγμό από το Γράμμο 

στο Βίτσι η 103η Ταξιαρχία (στην 

οποία ήταν ο Κώστα̋ Μωυσίδη̋) ήταν 

εφεδρεία του Γενικού Αρχηγείου, κοντά 

στο χώρο βόρεια από τη Στρατσάνη, 

προσανατολισμένη προ̋ Κάμενικ, 

Πύργο (15.6.1948), ω̋ 670 Μονάδα, 

η οποία καταργήθηκε αργότερα. 

Διοικητή̋ ήταν ο Γούσια̋ (Βοντίσιο̋ 

Γιώργο̋), υποδιοικητή̋ αργότερα ο 

Νίκο̋ Θεοχαρόπουλο̋ (Σκοτίδα̋). Στην 

670 Μονάδα υπάγονταν οι 102η, 103η 

και 105η Ταξιαρχίε̋

Στο Βίτσι σχηματιστήκαν οι ΙΧ, Χ και ΧΙ 

Μεραρχίε̋

Στη Χ Μεραρχία υπάγονταν οι 14η, 103η, 

και 105η  Ταξιαρχίε̋

Διάταξη στη γραμμή Κούτσουρο-Αηλιά-

Εφταχωρίου (2 Ιούλη 1948)

Η 103η Ταξιαρχία τη̋ Χ Μεραρχία̋ ή 

Μεραρχία του Βίτσι όπω̋ ονομάστηκε 

αργότερα στην οποία ήταν μαχητή̋ ο 

Κώστα̋ Μωυσίδη̋:

19.8 προ̋ 20.8.1948 -Ήταν στο Γράμμο 

και μετά τον μεγάλο ελιγμό πέρασε στο 

Βίτσι μαζί με την 103η Ταξιαρχία, με την 

18η και την 601 (τη̋ νεολαία̋).

22.8.1948 – η 103η Ταξιαρχία ξεκινάει τα 

οχυρώματα του Βίτσι.

10.9.1948 – 20.9.1948 – μάχε̋ για την 

κατάληψη τη̋ Καστοριά̋

10.10.1948 – μάχε̋ στο Μάλι-Μάδι, 

Βίγλα, Λούντζερ

9.11.1948 – 14.11.1948 – μάχε̋ για το 

Μπίκοβικ, ο εφεδρικό̋ λόχο̋ τη̋ 103η̋ 

Ταξιαρχία̋ ανακαταλαμβάνει το ύψωμα 

Μπίκοβικ με πάλη σώμα με σώμα

Δεκέμβρη̋ 1948 – οι μάχε̋ κατά 

κατοικημένου̋ χώρου̋ – Έδεσσα, Αρδέα

22.12.1948 – ενάντια στην Έδεσσα μαζί 

με την 14η Ταξιαρχία

28.12.1948 προ̋ 29.12 και 30.12.1948 

προ̋ 31.12.1948 – μάχη για την Αρδέα.

14 Ιανουαρίου με 15 Ιανουαρίου – η 

Μεγάλη μάχη για την κατάληψη τη̋ 

Νάουσα̋. Στι̋ 13 Ιανουαρίου 1949, 

σχεδόν ένα χρόνο από την ημέρα που 

κατατάχτηκε στον ΔΣΕ, ο πατέρα̋ τη̋ 

Ερμιόνη̋ σκοτώνεται στη μάχη τη̋ 

Νάουσα̋.

Από το βιβλίο του Γιώργου Μαργαρίτη 

«Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου 1946-1949», τόμο̋ 2, 

Βιβλιόραμα Αθήνα 2011.

Η μάχη τη̋ Νάουσα̋

Στόχο̋ – να χαλαρώσει τον κλοιό 

γύρω από το Βίτσι, προσβολή 

των κυβερνητικών δυνάμεων τη̋ 

περιοχή̋, τα δυτικά κέντρα Έδεσσα, 

Αρδέα και Νάουσα. Επίση̋, να λύσει 

τα προβλήματα στρατολογία̋ και 

ανεφοδιασμό.

Στη μάχη τη̋ Νάουσα̋ πήραν μέρο̋ 3 

Ταξιαρχίε̋ – η 14η, η 18η και η 103η με 

συνολική δύναμη του ΔΣΕ 7 διλοχίε̋, 

σύνολο 2.069 μαχητέ̋ και μαχήτριε̋

3 λόχοι σαμποτέρ δύναμη̋ 170

Μισό ουλαμό ορειβατική̋ δύναμη̋ 25

1 λόχο του Βερμίου δύναμη̋ 55

Σχηματισμοί τη̋ Χ Μεραρχία̋ – 92

Σύνολο 2.441

Η επίθεση ξεκινά στι̋ 11 Ιανουαρίου 

και στι̋ 13 Ιανουαρίου το στρατηγείο 

τη̋ ταξιαρχία̋ του εχθρού πέφτει και η 

Νάουσα είναι στα χέρια του ΔΣΕ.

Απώλειε̋ του ΔΣΕ:

58 νεκροί, οι περισσότεροι από την 103η 

Ταξιαρχία

174 τραυματίε̋

36 αγνοούμενοι

4 λιποτάκτε̋

Σύνολο εκτό̋ μάχη̋: 272
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Η τελική έφοδο̋ του Νίκου Κυτόπουλο, Η μάχη τη̋ Νάουσα̋
(σ. 81-82, απόσπασμα από το βιβλίο Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, τόμο̋ 2ο̋, σ. 180-182, Γιώργη Μαργαρίτη)

Ο χειμωνιάτικο̋ ήλιο̋ ξεμύτησε 

τ’ απομεσήμερο από τα σκούρα 

σταχτιά σύννεφα, σαν η ψιλή βροχή είχε 

πάψει. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν 

πάνω από το τετράγωνο των εργοστασίων 

του Λαναρά. Μια ομάδα σαμποτέρ, 

ύστερα από ολοήμερε̋ προσπάθειε̋ 

ενό̋ τάγματο̋, κατάφερε να φτάσει σε 

ένα κτίριο και να βάλει φωτιά. Μα τα 

υπόλοιπα κρατούσαν. Πέρασε η πρώτη 

μέρα, πέρασε και όλο το πρωινό τη̋ 

δεύτερη̋, και ακόμα κρατούσαν.

Εκεί είχε την έδρα του κι ο ταξίαρχο̋ 

Κατσουρίδη̋. Εκεί είχε και τα πιο μεγάλα 

και τα πιο πολλά οχυρά. Εκεί ήταν σχεδόν 

όλα τα τανκ̋ και τ’ αυτοκίνητα. Όλα είχαν 

ετοιμαστεί έτσι, για να δώσει ο εχθρό̋ 

εκεί την τελευταία μάχη. Οι καμινάδε̋ 

που ψήλωσαν και στοίχειωσαν με 

τον κλεμμένο ανθρώπινο μόχθο ήταν 

διαταγή να φυλαχτούνε με κάθε θυσία. 

Τ’ αεροπλάνα βομβάρδιζαν ασταμάτητα, 

ανασχετικά του̋ γύρω συνοικισμού̋. 

Σπίτια ξεκόβονταν και κατέρρεαν κάθε 

τόσο. Ανθρώπινα μυαλά κολλούσαν 

στα ντουβάρια. Στριγκιέ̋ κραυγέ̋ 

παιδιών πνίγονταν με̋ στα ερείπια. 

Μα α̋ καίγονταν τα πάντα. Α̋ χανόταν 

η πολιτεία και οι άνθρωποι μαζί. Τα 

εργοστάσια να μέναν γερά.

Η τελευταία τούτη μάχη ήταν τόσο 

συμβολική. Τα εργοστάσια Λαναρά 

προσπαθούσαν να κρατηθούν με τόσο 

πείσμα, μ’ όση λύσσα παλεύει να 

κρατηθεί στη ζωή ο κόσμο̋ τη̋ αδικία̋, 

που καταρρέει.

Η μεγάλη έφοδο̋ άρχισε στι̋ 3 η ώρα. 

Όπω̋ ορμούν τα φουρτουνιασμένα 

κύματα και καβαλάν τα βράχια, έτσι 

ξεχύθηκε ο λαϊκό̋ στρατό̋ κείνο το 

δειλινό. Τίποτε δεν συγκρατεί την ορμή 

του μαχητή.

Ο εχθρό̋ λυγάει. Ο Κατσουρίδη̋ με το 

επιτελείο του φεύγει κρυφά. Ούτε ο 

ασυρματιστή̋ του κατάλαβε πότε του̋ 

τόχε σκάσει. Σκυφτό̋ επάνω σ’ ένα 

χαρτί. Έπαιρνε την τελευταία διαταγή 

τη̋ μεραρχία̋ του, όταν η πόρτα άνοιξε 

μ’ ορμή κι η μπούκα ενό̋ στάγερ τον 

υποχρέωσε να σηκώσει τα χέρια. Η 

διαταγή έμεινε μισογραμμένη, μα η 

βραχνή φωνή συνέχισε να μιλάει στο 

δέκτη του ασύρματου τηλεφώνου.

- Κρατήστε! Κρατήστε ακόμα! 

Έρχονται ενισχύσει̋! Έρχονται! Κρατήστε! 

Κρατήστε!

(…) Κάπου κάπου μερικά λιανοντούφεκα 

και αραιέ̋ κοφτέ̋ ριπέ̋ ακούγονται 

ακόμα. Είναι οι ομάδε̋ που 

εκκαθαρίζουν το έδαφο̋ και φέρνουν 

του̋ τελευταίου̋ αιχμαλώτου̋. Τ’ 

αεροπλάνα βομβαρδίζουν ασταμάτητα 

τα γυναικόπαιδα, του̋ δρόμου̋, τι̋ 

συνοικίε̋. Το κανονίδι μουγκρίζει φοβερά 

στα γύρω υψώματα. Ο εχθρό̋ κάνει τι̋ 

τελευταίε̋ προσπάθειε̋ να μπει στην 

πόλη. Μα εκεί θα μείνει καρφωμένο̋ 

κι απόψε κι αύριο. Πυκνοί καπνοί 

υψώνονται και τυλίγουν τι̋ καμινάδε̋, 

όλο εκείνο το τετράγωνο.

Καίγονται τα εργοστάσια του Λαναρά!

Η είδηση τρέχει σαν αστραπή πάνω στην 

προλεταριακή πόλη. Στα παράθυρα, 

στι̋ αυλέ̋, στι̋ πόρτε̋, ξεπροβάλλουν 

κεφάλια που αγναντεύουν του̋ καπνού̋.

Σελίδε̋ 175-184, αποσπάσματα Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου,
(2ο̋ τόμο̋, του Γιώργη Μαργαρίτη)

Στι̋ έντεκα τη νύχτα, στι̋ 11 

Ιανουαρίου, ειδικέ̋ ομάδε̋ πλησίασαν 

απαρατήρητε̋ όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στα οχυρά, με σκοπό να τα πλήξουν με 

αντιαρματικέ̋ γροθιέ̋, ενώ ταυτόχρονα 

με «σταυρού̋» θα άνοιγαν διόδου̋ 

μέσα από τα συρματοπλέγματα και τι̋ 

παγιδεύσει̋.  (σημ. συγγραφέα – οι 

αντιαρματικέ̋ γροθιέ̋, ΠΑΝΤΖΕΡΦΑΟΥΣΤ 

ή ΠΑΝΤΖΕΡ, ήταν γερμανικά αντιαρματικά 

όπλα, ένα είδο̋ εκτοξευτών που πετούσαν 

σε κοντινέ̋ αποστάσει̋ μια κεφαλή με 

υψηλή διατρητική και εκρηκτική δύναμη. 

Οι «σταυροί» ήταν αυτοσχέδιε̋ ξύλινε̋ 

κατασκευέ̋ σε σχήμα σταυρού, το πάνω 

μέρο̋ των οποίων ήταν επενδεδυμένο 

με εκρηκτικά. Λειτουργούσαν όπω̋ οι 

λεγόμενε̋ «τορπίλε̋» του μηχανικού και 

με την εκτόνωση των αερίων τη̋ έκρηξη̋ 

κατέστρεφαν τα συρματοπλέγματα ενώ 

ταυτόχρονα προκαλούσαν και έκρηξη 

των παγιδευμένων χειροβομβίδων ή και 

ναρκών. Την τεχνική αυτή την έμαθε ο 

ΔΣΕ το 1948.) 

Στον Προφήτη Ηλία ο αιφνιδιασμό̋ δεν 

πέτυχε. Στον Θεολόγο, όμω̋, οι είκοσι 

ένα̋ επίλεκτοι μαχητέ̋ εκτόξευσαν 

ταυτόχρονα τα αντιαρματικά του̋ 

προκαλώντα̋ καταστροφέ̋ και πανικό 

στου̋ υπερασπιστέ̋ του οχυρού. Μέσα 

σε ελάχιστα λεπτά η θέση έπεσε και 

άνοιξε η είσοδο̋ τη̋ πόλη̋. Από άλλη 

κατεύθυνση, οι δυνάμει̋ του ΔΣΕ που 

πλησίασαν το φυλάκιο Κουκούλι το 

βρήκαν εγκαταλειμμένο, εξασφαλίζοντα̋ 

από εκεί μια δεύτερη δίοδο. Ο Προφήτη̋ 

Ηλία̋ έπεσε αργότερα, μετά από μάχη. Η 

γρήγορη είσοδο̋ των τμημάτων εφόδου 

του ΔΣΕ στην πόλη και το χτύπημα των 

πολυβολείων από τα νώτα εξάρθρωσε όλη 

την αμυντική διάταξη των αμυνομένων. 

Τα τμήματα των ΜΑΥ δεν πρόλαβαν να 

συγκροτηθούν σε σώμα, αν υποθέσουμε 

ότι είχαν τέτοια διάθεση. Η Χωροφυλακή 

κλείστηκε στα κτίρια τη̋, τα στρατηγεία 

των διαφόρων μονάδων επίση̋ και ο 

συντονισμό̋ τη̋ άμυνα̋ αφέθηκε στα 

τεθωρακισμένα, τα οποία, όμω̋, χωρί̋ 

ισχυρή συνοδεία πεζικού, ήταν ευάλωτα 

στι̋ ενέδρε̋ των τμημάτων του ΔΣΕ και 

στου̋ αντιαρματικού̋ εκτοξευτέ̋. Ω̋ το 

μεσημέρι τη̋ επομένη̋, 12 Ιανουαρίου, 

η αντίσταση είχε περιοριστεί κυρίω̋ σε 

δύο σημεία, στο κτίριο τη̋ Υποδιοίκηση̋ 

Χωροφυλακή̋ στο κέντρο τη̋ πόλη̋ και 

στο στρατηγείο τη̋ 33η̋ ταξιαρχία̋. Κάθε 

απόπειρα εξόδου των πολιορκημένων 

από αυτά κατέληγε σε συμφορά. Οι 

μαχητέ̋ του ΔΣΕ έδειξαν αξιοσημείωτη 

εφευρετικότητα στη διάρκεια των 

οδομαχιών και των επιθέσεων σε 

οχυρωμένα κτίρια. Εκτό̋ από την παλαιά 

τακτική του τρυπήματο̋ ενδιάμεσων 

τοίχων, ώστε να διεισδύουν μέσα στα 

κατεχόμενα από τον εχθρό τετράγωνα, 

χρησιμοποίησαν – προ̋ μεγάλη έκπληξη 

φίλων και εχθρών- τα τεθωρακισμένα που 

έπεσαν στα χέρια του̋. (σημ. συγγραφέα 

– Επρόκειτο για μια από τι̋ ελάχιστε̋ 

περιπτώσει̋ στη διάρκεια του Εμφυλίου 

που ο ΔΣΕ χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα 

οχήματα ενάντια στου̋ αντιπάλου̋ του̋.). 

Την τρίτη ημέρα, στι̋ 13 Ιανουαρίου, 

το τελευταίο σημείο αντίσταση̋, το 

στρατηγείο τη̋ ταξιαρχία̋, έπεσε στα 

χέρια του ΔΣΕ. Όλη η Νάουσα βρισκόταν 

πλέον στη δικαιοδοσία του. 

Βιβλιογραφία:

Γ. Μαργαρίτη, Ιστορία του ελληνικού 

εμφυλίου πολέμου, 2ο̋ τόμο̋, Βιβλιόραμα, 

Αθήνα 2001

Τ. Α. Γεροζήση̋, Βίτσι, Αύγουστο̋-Νοέμβρη̋ 

1948, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2012

Δ. Σιωμάδη̋, Μαζί με το ΕΑΜ (στου̋ δρόμου̋ 

τη̋ ζωή̋ και του αγώνα), Θεσσαλονίκη 2004

ΚΕ του ΚΚΕ, Έπεσαν για τη ζωή, Αθήνα 2011

Μηνιαίο Περιοδικό Δημοκρατικό̋ Στρατό̋. 

Μηνιάτικο Στρατιωτικο-πολιτικό Όργανο του 

Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδα̋, τεύχο̋ 10/1948, τεύχο̋ 12/1948.

Περιοδικό Εθνική Αντίσταση, τεύχο̋ 141, 

Γενάρη̋-Μαρτη̋ 2009
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Το ταξίδι τη̋ Ερμιόνη̋ Μωυσίδου-Σπάλα στο χωριό τη̋
Η Μεταμόρφωση είναι χωριό του δήμου Πολυκάστρου, τη̋ επαρχία̋ Κιλκί̋, του νομού Κιλκί̋, κείμενο στα σύνορα Ελλάδο̋- 

ΠΓΔΜ.

Οι κάτοικοί τη̋ είναι στην πλειοψηφία 

του̋ πρόσφυγε̋ από τον Πόντο, και 

συγκεκριμένα από το Τσαμλίτσατακ. Η 

παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν 

Τσιδεμλί. Η σημερινή ονομασία δόθηκε 

από την εκκλησία τη̋ Μεταμορφώσεω̋ 

του Σωτήρο̋ που χτίστηκε το 1930. 

Πριν το 1912 στο χωριό κατοικούσαν 

μουσουλμάνοι Τούρκοι, οι οποίοι 

προσέφυγαν στην Τουρκία μετά τη 

συνθήκη τη̋ Λωζάννη̋. Κατά την 

Τουρκοκρατία, αναφέρεται η ισχυρή 

Ελληνική κοινότητα του Τσιδεμλίου, 

που όμω̋ αποτελούνταν από Έλληνε̋ 

των γειτονικών Καλυβιών Γιαννελαίων 

(σημερινό Ειρηνικό Κιλκί̋). Το χωριό 

ερήμωσε πληθυσμιακά κατά τον 

Εμφύλιο Πόλεμο και έκτοτε ο πληθυσμό̋ 

του είναι σε στασιμότητα. (Βικιπαίδια) 

Τα παιδιά και εγγόνια τη̋ Ερμιόνη̋ 

αποφασίσανε να τη̋ κάνουν ένα 

ωραίο δώρο – ένα ταξίδι στην Ελλάδα, 

στα μέρη που ζούσε, στο χωριό που 

γεννήθηκε, στη Μεταμόρφωση, Κιλκί̋ 

και στο χωριό Άγιο Γεώργιο όπου 

μετακόμισε η Ερμιόνη με του̋ γονεί̋ 

και αδέρφια τη̋ στην Κατοχή. (Οι 

φωτογραφίε̋ είναι τη̋ εγγονή̋ τη̋ 

Κατερίνα̋ Σπάλα, η οποία συνόδεψε τη 

γιαγιά τη̋ στο ταξίδι αυτό.)

Η Ερμιόνη μαζί με την εγγονή τη̋ 

την Κατερίνα φτάσανε στην Αθήνα 

αεροπορικώ̋. Από την Αθήνα με 

τραίνο στην Θεσσαλονίκη και από εκεί 

με τον αδερφό τη̋ Ερμιόνη̋, Στέλιο 

και η Κατερίνα στο τιμόνι, ξεκινήσανε 

για τη Μεταμόρφωση, Κιλκί̋. Όπω̋ 

πάντα στην πλατεία, στο καφενείο 

στη Μεταμόρφωση συναντήσανε 

του̋ συγχωριανού̋ τη̋. Συγκινητική 

συνάντηση με άτομα που γνώριζε̋ 

και σε γνωρίζανε, με άτομα που του̋ 

ξέχασε̋ και σε ξέχασαν μετά από 

σχεδόν 50 χρόνια επιστροφή̋… το 

σπιτάκι που τόσα χρόνια περιμένει του̋ 

νοικοκυραίου̋ του, ο κήπο̋ γεμάτο̋ 
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αγριάδα και που και που κανένα 

λουλούδι να σε καλωσορίσει. Και όλο το 

χωριό, αυτοί που μείνανε, με ανοιχτέ̋ 

αγκάλε̋ να καλωσορίσουν το ‘κοριτσάκι’, 

σήμερα 80 ετών, από τη Μεταμόρφωση, 

το κοριτσάκι του Κώστα Μωυσίδη 

από τον Καύκασο και τη̋ Ωραιζήλη̋ 

Σιδηροπούλου επίση̋ από τον Καύκασο. 

Και η Κατερίνα με την κάμερα και με 

όλη την ψυχή τη̋ να προσπαθεί να 

αποθεώσει αυτέ̋ τι̋ σπάνιε̋ στιγμέ̋ 

μια̋ γεμάτη̋ χαρά̋ και αναμνήσεων 

αντάμωση… να αποθεώσει τη μεγάλη 

ευτυχία και χαρά που μαζί με όλη την 

οικογένεια, τη δική τη̋ και τη̋ θεία̋ τη̋, 

τη̋ Νίκη̋, μπόρεσε και πρόσφερε στην 

καλή του̋ μάνα και γιαγιά. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ;

Οι πρόσφυγε̋ που μετανάστευσαν 

από τα παράλια του Καυκάσου στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο τέλη Απριλίου 

1920-Φεβρουάριο̋ 1921 δόμησαν μια 

ιδιαίτερη προσφυγική ομάδα, την ομάδα 

των Καυκασίων. Αποτελούνταν κυρίω̋ 

από Έλληνε̋ κατοίκου̋ του Κυβερνείου 

Καρ̋-Ρωσία̋ (που μετά τη συνθήκη 

Μπρεστ Λιτόφσκ προσαρτίστηκε στην 

Τουρκία), δευτερευόντω̋ από Έλληνε̋ 

κατοίκου̋ τη̋ Τσάλκα̋, του Σοχούμ, του 

Βατούμ και τέλο̋ από Έλληνε̋ Πόντιου̋ 

του Μικρασιατικού Πόντου που 

μετοίκησαν στον Καύκασο κατά το τέλο̋ 

κυρίω̋ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με τον Τηλικίδη Γ., Πρόεδρο 

του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων 

του Αντικαυκάσου και Επιθεωρητή των 

Σχολείων τη̋ Ελληνική̋ μειονότητα̋ του 

Καυκάσου, μεταφέρθηκαν από Βατούμ 

σε Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1920-

1921, 52.878 άνθρωποι και 7.737 ζώα. 

Αναλυτικά - σύμφωνα με τον Τηλικίδη- 

οι μεταναστεύσαντε̋ πληθυσμοί 

κατανέμονταν –κατά περιφέρεια 

προέλευση̋ από τον Καύκασο- ω̋ εξή̋:

«1.40.000 περίπου από την περιφέρεια 

Καρ̋-Αρταχάν. Αρχικά ο πληθυσμό̋ 

αυτό̋ απαριθμούσε 54.000 άτομα από 

του̋ οποίου̋ 7-8 χιλιάδε̋ πέθαναν από 

τι̋ κακουχίε̋ καθοδόν για το Βατούμ 

ή κατά τη διαμονή στο Βατούμ και 6-7 

χιλιάδε̋ κατέφυγαν στο Κουμπάν. [Ένα 

μέρο̋ των τελευταίων θα έρθει στην 

Ελλάδα μετά το ’22 μέχρι το ’24 μαζί με 

άλλου̋ Έλληνε̋ του Καυκάσου, Πόντου 

και Νότια̋ Ρωσία̋ και θα απογραφούν 

και αυτοί ω̋ Καυκάσιοι εγκαθιστάμενοι 

σε περιοχέ̋ τη̋ Βόρεια̋ Ελλάδα̋ όπω̋ 

και οι προηγούμενοι.]

2. 15-20 χιλιάδε̋ από τι̋ περιοχέ̋ 

Σοχούμ, Βατούμ και Τσάλκα̋.

3. Από το σύνολο των 172.811 Ελλήνων 

του Καυκάσου θα παραμείνουν εκεί 

119.933

4. Από του̋ Καυκάσιου̋ που θα 

βρεθούν στην Ελλάδα θα πεθάνουν στην 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκη̋ 20-22.000».

Από τέλη Μαρτίου 1920 έω̋ και Νοέμβριο 

1921 μεταφέρθηκαν από το Βατούμ 

30.718 πρόσφυγε̋ με 16 ατμόπλοια και 

κατόπιν, μετά από ένα κενό διάστημα, 
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μεταφέρθηκαν το Φεβρουάριο του 1921 

20.610 πρόσφυγε̋ με 7 ατμόπλοια. 

Σύμφωνα με τον μελετητή τη̋ «εξόδου» 

των Καυκασίων κ. Καζταρίδη, 30.000 

από του̋ επιβάτε̋ πρόσφυγε̋ ήταν από 

το Καρ̋ και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνε̋ 

πρόσφυγε̋ από άλλε̋ περιοχέ̋ του 

Καυκάσου.

Τέλο̋, μια πρώτη γνώση τη̋ τύχη̋ 

των άνω των 50.000 Καυκασίων που 

ήρθαν κατά 1920-21, μπορούμε 

να αποκομίσουμε, βλέποντα̋ τα 

στοιχεία απογραφή̋ του 1928 

όπου απογράφονται ω̋ πρόσφυγε̋ 

μεταφερθέντε̋ από τον Καύκασο «πριν 

τη Μικρασιατική Καταστροφή» συνολικά 

32.421 άτομα.

Σύμφωνα με το Βλάση Αγτζίδη «[…] Τα 

πρώτα χρόνια με τον όρο «Πόντιο̋», 

ο λαό̋ περιέγραφε μόνον αυτόν 

που προερχόταν από τι̋ περιοχέ̋ 

του Μικρασιατικού Πόντου. Οι 

προερχόμενοι από τι̋ περιοχέ̋ του 

Καρ̋ του ρωσικού Καυκάσου, που 

παραχωρήθηκε στου̋ Τούρκου̋ απ’ 

του̋ μπολσεβίκου̋ με τη Συνθήκη του 

Μπρεστ Λιτόφσκ, χαρακτηρίζονταν 

ω̋ «Καυκάσιοι» ή «Ποντοκαυκάσιοι» 

και α̋ είχαν μεταναστεύσει από τον 

Πόντο μόλι̋ 40 χρόνια πριν. Οι κατά 

το πλείστον τουρκόφωνοι πρόσφυγε̋ 

από την καυκασιανή περιοχή τη̋ 

Τσάλκα̋ στην Κεντρική Γεωργία 

ονομάζονταν «Τσαλκαλήδε̋», οι οποίοι 

επίση̋ εντάσσονταν στην ομάδα των 

«Καυκασίων».[…]»

Στι̋ αρχέ̋ του 20ου αιώνα το Τσιδεμλί 

ήταν ένα χωριό μουσουλμάνων 

Τούρκων του Κιλκί̋. Το χωριό θα 

καταστραφεί και θα ερειπωθεί κατά τη 

διάρκεια των βαλκανικών πολέμων και 

του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. Στα 1920 

θα φτάσουν εκεί πρόσφυγε̋ από τον 

Καύκασο. Συγκεκριμένα από το χωριό 

Γκιουλεπέρτ ή Τσαμλίτσατακ Καρ̋ 

Ρωσία̋.

Στον Καύκασο είχαν ήδη ζήσει τα 

συνταρακτικά γεγονότα του Φλεβάρη 

του 1917 που ανέτρεψαν το τσαρικό 

καθεστώ̋ και εγκαθίδρυσαν τη 

Δημοκρατία και βίωσαν και το ξέσπασμα 

τη̋ Οκτωβριανή̋ επανάσταση̋.

Τα κοσμοϊστορικά αυτά γεγονότα 

άφησαν βαθιέ̋ ρίζε̋ στη συνείδηση των 

ανθρώπων που τα έζησαν. Σύμφωνα 

με το Γιώργη Σιδηρόπουλο –κάτοικο 

του χωριού και γραμματέα τη̋ τοπική̋ 

οργάνωση̋ ΚΚΕ κατά το μεσοπόλεμο: 

«Ένοιωσαν βαθειά μέσα στην ψυχή 

του̋ πω̋ για την κοινωνία δεν είναι 

απαραίτητα τα δεσποτικά καθεστώτα 

των Τσάρων και των Βασιλιάδων 

και ότι ένα δημοκρατικό καθεστώ̋ 

διακυβέρνηση̋ είναι εκείνο που 

χρειάζεται στην ανθρωπότητα». Μάλιστα 

«στι̋ εκλογέ̋ για το γκρέμισμα του 

Τσάρου», η καταπληκτική πλειοψηφία 

του χωριού Γκιουλεπέρτ και ιδιαίτερα 

οι νέοι ψήφισαν το ψηφοδέλτιο του 

Μπολσεβικικού κόμματο̋ «που έφερνε 

τον αριθμό 6».

Στο Καρ̋ είχαμε μαζική υπερψήφιση 

του κόμματο̋ των μπολσεβίκων, 

κατά τι̋ εκλογέ̋ για τη Δούμα, πριν 

την Οκτωβριανή επανάσταση, λόγω 

του αγροτικού του̋ προγράμματο̋. 

Βέβαια ευρύτερα στον Καύκασο 

υπήρξε κυριαρχία των μενσεβίκων 

(ρεφορμιστική πτέρυγα του ΕΣΚΡ) και οι 

Έλληνε̋ συντάσσονταν με αυτού̋.

Μετά την έξοδό του̋ από το Καρ̋, οι 

κάτοικοι του Γκιουλεπέρτ, θα φτάσουν 

στην Καλαμαριά και χτυπημένοι 

από τι̋ αρρώστιε̋, χωρί̋ σοβαρή 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

πανικόβλητοι από του̋ πολλού̋ 

θανάτου̋ θα κινηθούν προ̋ το Κιλκί̋ 

και θα εγκατασταθούν στο τουρκοχώρι 

Τσιδεμλί.

Η τελική ονομασία δόθηκε στο χωριό 

από την εκκλησία τη̋ Μεταμορφώσεω̋ 

του Σωτήρο̋ που χτίστηκε το 1930.

Αφού με κόπου̋ και ταλαιπωρίε̋ 

αποκατασταθούν λίγο θα αρχίσουν να 

προσανατολίζονται πολιτικά.

Μόλι̋ θα έρθουν σε επαφή με του̋ 

εκπροσώπου̋ των πολιτικών κομμάτων 

θα ταχθούν με το μέρο̋ «του πιο 

αριστερού δημοκρατικού κόμματο̋ του 

Παπαναστάση».

Πορεία προ̋ την αριστερά

Οι πρωτοπόροι πρόσφυγε̋ από το Καρ̋ 

έφεραν ήδη από το 1914 στο Κιλκί̋ 

τι̋ σοσιαλιστικέ̋ ιδέε̋. Τι̋ είδαν δε 

να ριζώνουν και να αγκαλιάζουν μετά 

το 1926 πλατύτερα λαϊκά στρώματα. 

Έτσι από το 1926 οι Καυκάσιοι του 

Κιλκί̋ ταυτίζονται πλέον με του̋ 

κομμουνιστέ̋. Είναι χαρακτηριστικό 

το απόσπασμα τη̋ απόφαση̋ (του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκί̋) τη̋ 

19/3/1926 στο οποίο αναφέρεται ότι 

«κατά τη διάρκεια φιλονικία̋ μεταξύ 

δύο κοινοτικών συμβούλων, ένα̋ εξ 

αυτών ενώπιον των αξιωματικών τη̋ 

χωροφυλακή̋ εχαρακτήρισεν του̋ 

Καυκασίου̋ γενικώ̋ ότι δεν σέβονται 

την ιδιοκτησίαν, εννοών προφανώ̋ ότι 

οι Καυκάσιοι είναι Κομμουνισταί». Η 

πρώτη οργάνωση του ΚΚΕ στο Νομό 

Κιλκί̋ στήθηκε στο Μεταλλικό το 1926 

και το 1927 δημιουργήθηκε ο πρώτο̋ 

κομματικό̋ πυρήνα̋ του Κιλκί̋.

Στι̋ εκλογέ̋ του 1926 οι κάτοικοι τη̋ 

Μεταμόρφωση̋ έρχονται σε επαφή με 

αντιπροσώπου̋ του ΚΚΕ και 6 άτομα 

του χωριού θα ψηφίσουν το συνδυασμό 

του Ενιαίου Μετώπου. Σύμφωνα με 

το γραμματέα τη̋ οργάνωση̋ την 

εποχή εκείνη Γιώργη Σιδηρόπουλο, 

στα 1927 θα οργανωθεί πυρήνα̋ 

του ΚΚΕ στη Μεταμόρφωση. Με την 

ίδρυσή του ο κομμουνιστικό̋ πυρήνα̋ 

Μεταμόρφωση̋ άρχισε να ασχολείται 

με τα προβλήματα των αγροτών του 

χωριού «και του̋ κινητοποιούσε για τη 

λύση του̋».

Έτσι θα κερδίσουν τη συμπάθεια των 

κατοίκων του χωριού ενώ ταυτόχρονα 

εξαπλώνονταν η επιρροή των 

κομμουνιστών και στα γύρω χωριά. 

Στρατολογήθηκαν και άλλα άτομα στο 

κόμμα και οργανώθηκε βάση τη̋ ΟΚΝΕ.

Παράλληλα οι κομμουνιστέ̋ 

επεκτάθηκαν και σε άλλε̋ 

δραστηριότητε̋, οργάνωσαν 

«ποδοσφαιρικό όμιλο, θεατρικό όμιλο, 

κέρδισαν τη διοίκηση του Συνεταιρισμού, 

οργάνωσαν πυρήνε̋ στα γύρω χωριά». 

Επίση̋ οργάνωσαν καταναλωτικό 

συνεταιρισμό, ΓΠΣ, για τη λύση των 

άμεσων προβλημάτων του̋ (ενισχύσει̋ 

σε γεωργικά εργαλεία, σε γεωργικέ̋ 

ενισχύσει̋, σπόρο, επιδόματα, δάνεια 

κλπ), οργάνωναν το γιορτασμό τη̋ 

Οκτωβριανή̋ επανάσταση̋, τη̋ 

Πρωτομαγιά̋, τη γιορτή ΛΛΛ, τη γιορτή 

τη̋ γυναίκα̋ κλπ.

Ο κομμουνισμό̋ στι̋ κοινότητε̋ αυτέ̋ 

των Καυκασίων ορίζεται ω̋ «μια 

δύναμη προόδου που θέλει να αλλάξει 

την κοινωνία και να οικοδομήσει μια 

καινούρια κοινωνία πιο δίκαιη αλλά και 

πιο μοντέρνα και αποτελεσματική».

Ο ρόλο̋ των δασκάλων

Ο Μαραντζίδη̋ είχε γράψει πω̋ 

«παντού στην Ελλάδα, οι δάσκαλοι 

άσκησαν ένα τεράστιο πολιτικό έργο 

και βοήθησαν το ΚΚΕ να αυξήσει τι̋ 

δυνάμει̋ του». Κατά τη γνώμη του κάθε 

«προσπάθεια κατανόηση̋ του αγροτικού 

κομμουνισμού που δε θα λάβει υπόψη 

τη̋ του̋ κόκκινου̋ δασκάλου̋ θα 

Μεταμόρφωση Κιλκί̋

Από Γκιουλεπέρτ Καρ̋ Καυκάσου Ρωσία̋ σε Μεταμόρφωση Κιλκί̋
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οδηγήσει σε λανθασμένου̋ δρόμου̋». 

Ήταν η κοινωνική θέση του δασκάλου 

στο εσωτερικό του χωριού : «ο δάσκαλο̋ 

είναι αυτό̋ που δίνει στο παιδί του 

αγρότη τι̋ δυνατότητε̋ να ξεφύγει από 

τη φτώχεια και να ανέλθει κοινωνικά».

Αν έτσι ήταν σε όλα τα μέρη τη̋ Ελλάδα̋, 

ειδικότερα στο Κιλκί̋, μεγάλο μέρο̋ των 

δασκάλων είχαν ένα επιπλέον προσόν. 

Είχαν έρθει από τη Ρωσία… όντε̋ 

δάσκαλοι.

Οι δάσκαλοι του Κιλκί̋ λοιπόν, «φερμένοι 

από τη Ρωσία, γαλουχημένοι με τι̋ 

καινούργιε̋ προοδευτικέ̋ ιδέε̋ και την 

προλεταριακή παράδοση, κουβάλησαν 

μαζί του̋ στην Ελλάδα την σοσιαλιστική 

αντίληψη και την μεταφύτεψαν στην 

καινούργια πατρίδα του̋ στο Κιλκί̋. 

Μετεκπαιδεύονται στην Αθήνα για 

ένα εξάμηνο στα 1928 και έρχονται σε 

άμεση επαφή με του̋ προοδευτικού̋ 

δασκάλου̋ και διανοητέ̋ τη̋ εποχή̋». 

Έτσι θα στήσουν τον πρώτο διδασκαλικό 

πυρήνα του κόμματο̋, θα κατεβάσουν 

δικό του̋ ψηφοδέλτιο στο Κιλκί̋ και θα 

κερδίσουν τι̋ εκλογέ̋.

Οι Αρχέ̋ ανησυχούν. «Ένα̋ 

εργάτη̋»[τίτλο̋ υπογραφή̋] από το 

Κιλκί̋ στέλνει επιστολή στο Ριζοσπάστη 

όπου αναφέρει ότι εκεί είχε φτάσει 

από προχτέ̋ (7/12/1928) ο διοικητή̋ 

Χωροφυλακή̋ Κόκη̋, ο οποίο̋, μετά από 

καταγγελίε̋ του «συνδέσμου εφέδρων» 

ότι οι δάσκαλοι του Κιλκί̋ ρέπουν στον 

κομμουνισμό, «άρχισε τι̋ ανακρίσει̋ 

για ν’ ανακαλύψει του̋ τρομερού̋ 

δασκάλου̋ κομμουνιστά̋ και παίδευε 

όλο το χωριό με τι̋ ανακρίσει̋».

Το κράτο̋ έχει πάρει τι̋ αποφάσει̋ 

του. Έτσι από του̋ αριστερού̋ αυτού̋ 

δασκάλου̋ άλλοι θα εξοριστούν και 

άλλοι θα απομακρυνθούν με δυσμενεί̋ 

μεταθέσει̋ σε περιοχέ̋ τη̋ βόρεια̋ 

Ελλάδα̋.

Και στη Μεταμόρφωση Κιλκί̋ οι 

δάσκαλοι του χωριού θα έχουν έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχηματισμό 

αριστερού πυρήνα.

Σύμφωνα με το Γιώργη Σιδηρόπουλο-

γραμματέα τη̋ ΚΟ ΚΚΕ Μεταμόρφωση̋- 

οι δάσκαλοι του χωριού Μεταμόρφωση̋ 

ήταν εκείνοι που είχαν βοηθήσει πολύ 

στη συγκρότηση του πυρήνα του χωριού. 

Ήταν μέλη του ΚΚΕ, ανήκαν δε στον 

πυρήνα των δασκάλων τη̋ επαρχία̋ 

Κιλκί̋. Το γιορτασμό τη̋ Εθνική̋ 

γιορτή̋ την οργάνωναν οι κομμουνιστέ̋ 

δάσκαλοι και βοηθούσαν και οι λοιποί 

κομμουνιστέ̋ του χωριού.

Σε ένα άλλο καυκάσιο χωριό του Κιλκί̋, 

στη Μεγάλη Στέρνα, θα συλληφθεί ο 

κομμουνιστή̋ δάσκαλο̋ του χωριού 

Κλήμη̋ Μουρατίδη̋. Κατηγορούνταν 

–σύμφωνα με την εφημερίδα «Σκριπ»- 

ότι «από πολλού χρόνου είχε επεκτείνει 

την προπαγάνδα του όχι μόνο ει̋ του̋ 

νέου̋ του χωριού αλλά και μεταξύ των 

μαθητών του του̋ οποίου̋ εφανάτιζε 

όπω̋ μη μεταβαίνουν ει̋ την εκκλησίαν 

κατά τα̋ εορταστικά̋ ημέρα̋». Μάλιστα 

ο δάσκαλο̋ αυτό̋, στι̋ 25 Μαρτίου, θα 

ανεβάσει θεατρική μαθητική παράσταση 

με «κομμουνιστικό έργο», το οποίο «οι 

απλοϊκοί και αμαθεί̋ χωρικοί υπέλαβον 

ω̋ πατριωτικόν και το εχειροκράτησαν». 

Κατά τη σύλληψη του δασκάλου θα 

βρεθούν έγγραφα στα οποία φέρονταν 

ω̋ μέλη του κομμουνιστικού πυρήνα 

του χωριού πολλοί κάτοικοί του. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολλοί 

από του̋ κάτοικου̋ αυτού̋ που 

φέρονταν στα ενοχοποιητικά έγγραφα, 

πήγαν στο λοχαγό του λόχου που 

έδρευε εκεί, και δήλωσαν ότι δεν είχαν 

ιδέα, εμπιστεύονταν το δάσκαλο και 

υπέγραφαν στα τυφλά έγγραφα, που 

νόμιζαν ότι ήταν «απλαί αναφοραί ει̋ το 

υπουργείον και την Γενικήν Διοίκησιν», 

και όχι «πρακτικά κομμουνιστικών 

συγκεντρώσεων».

h  ̂p://ka_ asios-pontokomi  ̀s.blogspot.

cz/2011/05/1930.html

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο σπουδαίο̋ ζωγράφο̋ τη̋ Αντίσταση̋ 

Βάλια̋ Σεμερτζίδη̋ (βλ. σ. 2 και 31 για τα έργα του)

Ο Βάλια̋ Σεμερτζίδη̋ γεννήθηκε, 

το 1911, στο Κρασνοντάρ του 

Καυκάσου. Ρωσίδα η μητέρα του (κόρη 

πλούσιου γαιοκτήμονα), Ελληνοπόντιο̋ 

ο πατέρα̋, φιλότεχνο̋ (στον Καύκασο 

δημιούργησε δικό του κινηματογράφο, 

μέχρι και Δημοτικό Θέατρο διηύθυνε), 

αγαπητό̋ και από πολλού̋ ανθρώπου̋ 

τη̋ Οκτωβριανή̋ Επανάσταση̋. 

Το 1924 η οικογένεια έρχεται στην 

Αθήνα. Κατοικεί στη Δραπετσώνα 

(μέχρι το 1941) και βιοπορίζεται με 

το χοροδιδασκαλείο που δημιουργεί 

ο πατέρα̋ στη Δραπετσώνα και 

στην Καλλιθέα. Ο Βάλια̋ βοηθά την 

οικογένεια πουλώντα̋ με ένα κασελάκι 

καραμέλε̋. Αγαπώντα̋ από παιδί τη 

ζωγραφική, «πρωτομυήθηκε» σ’ αυτήν 

από τον συμπατριώτη του ζωγράφο 

Πετρίδη, πορτρέτα του οποίου 

φιλοτέχνησε αργότερα.

Το «χρέο̋» του δημιουργού

Έχοντα̋ ζήσει μαζί με του̋ 

βασανισμένου̋ τη̋ προσφυγιά̋ και τη̋ 

φτωχολογιά̋ ο Σεμερτζίδη̋ θεωρούσε 

«αδιανόητο, ο διανοούμενο̋ ή ο 

καλλιτέχνη̋ να μην είναι με το μέρο̋ 

όλων εκείνων που υποφέρουνε 

οικονομικά», έλεγε στην πρώτη 

συνομιλία του με τον Χρ. Αλεξίου, 

τονίζοντα̋ παρακάτω: «Ο λαό̋ με 

τραβούσε (...). Η διαφοροποίηση του 

λαού με ενδιαφέρει».

Κάτοχο̋ τη̋ ρωσική̋ γλώσσα̋, αλλά 

αυτοδίδακτο̋ στα ελληνικά, το 1926 

εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Λόγω βιοποριστική̋ ανάγκη̋ την 

εγκαταλείπει, αλλά επιστρέφει το 
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1928 «οριστικά». Μετά το τρίχρονο 

προκαταρκτικό τμήμα μαθητεύει 

στο εργαστήρι του Κωνσταντίνου 

Παρθένη, ο οποίο̋, λόγω του κλειστού 

χαρακτήρα του και τη̋ ανυποχώρητη̋ 

απαιτητικότητά̋ του, από του̋ μαθητέ̋ 

του θεωρούνταν ο «εξαποδώ», 

ο «παλαβό̋» τη̋ Σχολή̋. Αν και 

αγαπητό̋ μαθητή̋ του «πρωτοπόρου 

επαναστάτη, μοναδικού δασκάλου», 

ο Σεμερτζίδη̋ δεν συμμερίζεται τον 

«προσκολλημένο στη μυθολογία και 

τη θρησκεία, ιδεαλιστή» Παρθένη. Τον 

Σεμερτζίδη απασχολούσε «το τι στάση 

παίρνει̋ απέναντι στη ζωή». Αυτό... 

«ξεκαθαρίστηκε στην Κατοχή, με την 

Αντίσταση. Γι’ αυτό ορόσημο μεγάλο 

στην ιστορία μου - όπω̋ θα έπρεπε να 

ήταν σ’ όλη τη νεοελληνική τέχνη και 

δυστυχώ̋ δεν είναι - είναι η Κατοχή 

(...). Αλλά κι όταν κάνω ένα τοπίο, αυτή 

η στάση υπάρχει απέναντι στη ζωή»...

Ο Σεμερτζίδη̋ έλεγε ότι δεν μπορεί̋ 

να επινοήσει̋ μια μορφή «παρά 

μόνο δουλεύει̋ βαθιά πιστεύοντα̋ 

στο περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο 

θα διαμορφωθεί και η μορφή». Και 

αναφέροντα̋ σαν παράδειγμα το έργο 

του «Ο χορό̋ του Ζαλόγγου» (1939), 

επισήμαινε: «Το ότι κυβίζεται η μορφή 

εδώ δεν τη̋ αφαιρεί τη ρεαλιστική 

υπόσταση. Η ιστορική διάσταση είναι 

τεράστια μέσα στο έργο. Σε έργα που 

πάνε να εκφράσουν τέτοιε̋ στιγμέ̋, 

δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν 

εκφράζει ακριβώ̋ το περιεχόμενο».

Η αλληλεξάρτηση και αρμονία 

περιεχομένου και μορφή̋ χαρακτηρίζει 

όλη τη ζωγραφική του Σεμερτζίδη, από 

τι̋ πρώτε̋ του συνθέσει̋ με κοινωνικό 

περιεχόμενο στα προπολεμικά χρόνια 

(όπω̋ ένα πεινασμένο παιδί τη̋ 

Δραπετσώνα̋). Αρμονία περιεχομένου 

- μορφή̋ στην πληθώρα έργων - 

προσχεδίων με διάφορε̋ παραλλαγέ̋ 

κατά την ιταλική κατοχή (όπω̋ οι 

πρώτε̋ διαδηλώσει̋). Στα έργα των 

χρόνων τη̋ Κατοχή̋ και τη̋ Αντίσταση̋ 

λ.χ. πορτρέτα ηγετών του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, 

κυρίω̋ ανώνυμων μαχητών του ΕΛΑΣ, 

τσοπάνων στα επιβλητικά βουνήσια 

τοπία και αγροτών τη̋ Θεσσαλία̋. 

Συνθέσει̋ λαϊκών συνελεύσεων και 

λαϊκών δικαστηρίων στα χωριά. Ο 

αγώνα̋ τη̋ αγροτιά̋ για την επιβίωση 

των μαχητών του λαού. Η Μάχη τη̋ 

Σοδειά̋. Η «Κυβέρνηση του Βουνού». 

Οι τοιχογραφίε̋ του στο Γυμνάσιο 

των Κορυσχάδων, για τη Σύνοδο 

τη̋ ΠΕΕΑ, έργα «εξαιρετικό δείγμα 

άμεση̋ πολιτική̋ παρέμβαση̋» τα 

χαρακτηρίζει ο Ν. Χατζηνικολάου, 

σημειώνοντα̋ μάλιστα ότι σκεπάστηκαν 

με ασβέστη «όταν το μίσο̋ των 

ανθρώπων που συνεργάστηκαν με 

τον κατακτητή θέλησε να σβήσει 

κάθε μνήμη, κάθε χνάρι τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋. Ακόμα και το όνομα 

των Κορυσχάδων προσπάθησαν να 

αλλάξουν σε “Κυψέλη”». Στα σχέδια 

για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών 

στο Σκοπευτήριο Καισαριανή̋, την 

Πρωτομαγιά του 1944, για τον πίνακα 

«Ο χορό̋ του Σουκατζίδη», έτσι «που 

να απεικονίζει κάθε εκτέλεση, στη 

διάρκεια τη̋ κατοχή̋ στην Ελλάδα 

και σε κάθε άλλη κατεχόμενη χώρα», 

όπω̋ έλεγε ο ζωγράφο̋. Στα σχέδια 

για τι̋ διαδηλώσει̋ - γιορτασμού̋ 

τη̋ απελευθέρωση̋ και για το 

αιματοκύλισμά του̋ στι̋ 3 Δεκέμβρη του 

1944. Η αρμονία περιεχομένου - μορφή̋ 

τελειοποιήθηκε όταν ο Σεμερτζίδη̋, 

κλεισμένο̋ στο απόμερο φτωχόσπιτό 

του, στα χρόνια του εμφυλίου και μετά 

τη λήξη του, μετέπλασε σε μεγάλε̋ 

διαστάσει̋ τα σχέδια στο μπλοκ του 

και τι̋ μικρέ̋ υδατογραφίε̋ που 

είχε φιλοτεχνήσει, υπό τι̋ δύσκολε̋, 

κρίσιμε̋, επικίνδυνε̋ συνθήκε̋ του 

απελευθερωτικού αγώνα.

Ο Σεμερτζίδη̋, πιστεύοντα̋ ότι 

«Κατοχή υπάρχει πάντοτε, γιατί 

υπάρχει κατεστημένο πάνω από 

το λαό», συγκλονισμένο̋ από τον 

απελευθερωτικό αγώνα απαθανάτισε 

την «αποφασιστικότητα του λαού να 

πάει μπροστά (...)». Απαθανάτισε - ω̋ 

ύμνο και διδαχή για το μέλλον - εκείνο 

τον επικό αγώνα του λαού «να ανοίξει 

δρόμο μέσ’ από το σκοτάδι»...

«Ο ρεαλισμό̋ ξεκινάει από το 

περιεχόμενο, δηλαδή από το τι και το πώ̋ 

αντικρίζουμε στη ζωή. Από το τι στάση 

κρατάμε απέναντι στα πραγματικά 

πράγματα και τι θέλουμε να πούμε γι’ 

αυτά. Ο ρεαλισμό̋ δεν είναι κάποια 

κλειστή φόρμουλα αντικρίσματο̋ τη̋ 

πραγματικότητα̋. Είναι μια πολύ πλατιά 

έννοια. Δεν είναι μια συγκεκριμένη, 

όπω̋ θέλουν να πουν οι αντίπαλοί του», 

υπογράμμιζε ο Σεμερτζίδη̋, συζητώντα̋ 

με τον Χρ. Αλεξίου. Και στήριζε την 

άποψή του, λέγοντα̋ ότι ανέβηκε στο 

βουνό για να ζωγραφίσει τον μαχόμενο 

αντάρτη, και εκεί είδε ότι «οι κατακτήσει̋ 

οι πολιτικέ̋ από τον ίδιο το λαό, ήταν 

πολύ σοβαρότερε̋» από τον ένοπλο 

αγώνα. «Όλα αυτά τα θέματα είναι 

πολύ δύσκολα. Για πρώτη φορά μπαίναν 

μπροστά μα̋ και ήταν επιτακτική 

ανάγκη να εκφραστώ μέσω αυτών». 

Και εκφράστηκε, μνημειώνοντα̋ όχι 

μόνο τον απελευθερωτικό αγώνα του 

ανώνυμου λαϊκού ανθρώπου, αλλά και 

τα οράματά του και το μόχθο του για να 

καρπίσει η γη και η Ζωή.

Μελετώντα̋ λεπτομερειακά όλο 

το έργο, το βίο, τι̋ συνομιλίε̋ με 

τον Χρ. Αλεξίου και όσα στοιχεία 

γνωρίζει από το αδημοσίευτο ακόμα 

ημερολόγιο του ζωγράφου, ο Νίκο̋ 

Χατζηνικολάου καταθέτει ένα εξαιρετικά 

τεκμηριωμένο, «φωτισμένο», τολμηρά 

κριτικό για όσου̋, συνειδητά, λόγω 

του περιεχομένου του, αποσιώπησαν, 

κατάχωσαν σε αποθήκε̋ (λ.χ. η 

Εθνική Πινακοθήκη), υποτίμησαν και 

κατηγόρησαν το έργο του Σεμερτζίδη, 

χαρακτηρίζοντά̋ το «σοσιαλιστικό 

ρεαλισμό». Αναλύοντα̋ θεματολογικά 

και μορφοπλαστικά όλα τα έργα του 

Σεμερτζίδη, αντικρούει παλιού̋ και 

Ζωή, Αγώνα̋, Τέχνη 

(πίνακα̋ «Μάιο̋ 1944»)
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σημερινού̋ απαξιωτέ̋ και επικριτέ̋ 

του, επισημαίνοντα̋ ότι ο νεοελληνικό̋ 

μοντερνισμό̋ δεν βρίσκεται μόνο στον 

Στέρη. Βρίσκεται και στον Σεμερτζίδη 

«σφριγηλό̋, απόλυτο̋, μαχητικό̋».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο̋ και 

ουσιαστικότερο̋ μοντερνισμό̋ από 

την τόλμη ενό̋ καταξιωμένου, όπω̋ 

ήταν ο Σεμερτζίδη̋ πριν τον πόλεμο 

(με διάκριση έργου του στο Παρίσι 

και εκθέσει̋ στην Αθήνα), από το να 

σταθεί στο πλευρό του βασανισμένου, 

πεινασμένου, δολοφονούμενου, αλλά 

περήφανου λαού, και διακινδυνεύοντα̋ 

να απαθανατίζει τον ηρωικό 

απελευθερωτικό αγώνα του. Τον 

ουσιωδέστερο αυτό μοντερνισμό του 

Σεμερτζίδη καταδεικνύει η μελέτη του 

Ν. Χατζηνικολάου, υπογραμμίζοντα̋ 

ότι ήταν πάντα «κοντά στον άνθρωπο» 

του λαού και ότι «πλησίασε τον πόνο, 

την πείνα, τον αγώνα» του, χωρί̋ 

μελοδραματισμό, με τη λιτότητα, το 

μέγεθο̋, το ήθο̋, το συναίσθημα που 

του άξιζε.

Ο μελετητή̋, μεταξύ άλλων τεκμηρίων, 

παραθέτει στο δοκίμιό του και 

απόσπασμα δημοσιευμένου στο 

«Ριζοσπάστη», μετά το θάνατο του 

καλλιτέχνη, κειμένου του Πέτρου 

Ρούσσου, που μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Συνεισέφερε στον ΕΑΜικό αγώνα 

όλο τον πλούτο τη̋ ψυχή̋ του και την 

προτίμησή του στο κόμμα του, το ΚΚΕ 

(...). Το φτωχικό σπιτάκι που νοίκιαζε 

στα Τουρκοβούνια, το πρόσφερε για 

δουλειέ̋ τη̋ Αντίσταση̋. Θυμάμαι, 

του̋ πρώτου̋ μήνε̋ του 1943, ένα 

μπουμπουνητό διέκοψε τη σύσκεψη 

μελών του τότε Πολιτικού Γραφείου 

του Κόμματό̋ μα̋ (...)». Επίση̋, 

αναφέρεται στο ρόλο του Σεμερτζίδη ω̋ 

μεταφραστή τη̋ Σοβιετική̋ Αποστολή̋. 

Στη σχέση των έργων του με τι̋ 

φωτογραφίε̋ του Σπύρου Μελετζή στο 

βουνό. Στο σπίτι του στα Τουρκοβούνια - 

«καταφύγιο γεμάτο σχέδια και σπουδέ̋ 

που είχε κάνει στο βουνό, γεμάτο 

“ντοκουμέντα”, όπω̋ τα χαρακτήριζε ο 

ίδιο̋, που περίμεναν να μετατραπούν 

σε έργα μεγάλων διαστάσεων». 

Στην «απεγνωσμένη προσπάθεια 

καλλιτεχνική̋ δημιουργία̋», με θέματα 

του απελευθερωτικού αγώνα, στα 

εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια, 

«σε κλίμα διώξεων, ψυχική̋ αγωνία̋» 

και μεγάλη̋ φτώχεια̋.

Υλιστική προσέγγιση του κόσμου 

(πίνακα̋ «Μπλόκο»)

Ο Σεμερτζίδη̋ δεν λύγισε. Ανέπλασε 

σε μεγάλε̋ διαστάσει̋, σχεδόν 

όλα όσα σχεδίασε στο βουνό, ενώ 

βιοποριζόταν με αγιογραφίε̋ και 

χαρακτικά. Το 1957 παρουσιάζεται μια 

περιορισμένη έκθεση έργων του στην 

Εθνική Πινακοθήκη. Οι τεχνοκριτικοί 

τη̋ εποχή̋ την αντιμετώπισαν λίγο 

ω̋ πολύ ψυχρά, ξεμπερδεύοντα̋ με 

τον απλουστευτικό χαρακτηρισμό 

«ρεαλισμό̋». Βρέθηκαν και κάποιοι, 

που χαρακτήρισαν «σοσιαλιστικό 

ρεαλισμό του» τη δημιουργία του - την 

οποία ο Ν. Χατζηνικολάου θεωρεί ότι 

είναι η «πεμπτουσία τη̋ υλιστική̋ του 

προσέγγιση̋ του κόσμου».

Απάντηση στι̋ απλουστευτικέ̋, 

προπάντων στι̋ αντιδραστικέ̋ 

αποτιμήσει̋ του έργου του, έδωσε ο 

ίδιο̋ ο καλλιτέχνη̋, στην τελευταία 

συνομιλία του με τον Χρ. Αλεξίου:

«Δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλιστικό̋ 

ρεαλισμό̋ έξω από τη Ρωσία, απ’ τι̋ 

σοσιαλιστικέ̋ χώρε̋. Εδώ δεν υπάρχει 

σοσιαλιστική πραγματικότητα. 

Ποια σοσιαλιστική πραγματικότητα 

εξέφρασα λοιπόν εγώ, αφού στην 

Ελλάδα δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει 

(...) 

Σε μένα το πνεύμα τη̋ Αντίσταση̋ 

ρίζωσε. Ήταν συνειδητό. Γιατί ο 

παραμερισμό̋ του λαού και η νίκη 

τη̋ αντίδραση̋ με ερέθισε ακόμα 

πιο πολύ. Εκείνοι που δεν ήρθαν 

στην εξουσία δεν έχασαν τον αγώνα. 

Ο αγώνα̋ συνεχίζεται. Ο λαό̋ έχει 

νικήσει. Ο εχθρό̋, απλώ̋, παλεύει να 

κρατήσει ό,τι έχει τώρα. Όχι πω̋ έχει 

μέλλον μπροστά του»...

Αριστούλα ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ 

(αναδημοσίευση από το «Ρ»)
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρική̋ 

Μακεδονία̋ τη̋ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ 

θεώρησε χρήσιμο να κάνει μια 

προσπάθεια για συγκέντρωση και 

καταγραφή, σε CD και ένθετο έντυπο, 

των ποντιακών αντάρτικων τραγουδιών, 

που τραγουδιόντουσαν από του̋ 

πόντιου̋ – και όχι μόνο- αγωνιστέ̋ του 

ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, Αετόπουλα, αλλά και 

από όλου̋ του̋ πατριώτε̋, καθώ̋ και 

από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα̋. 

Θεωρήθηκε σκόπιμο αυτό, κύρια για την 

ιστορική του σημασία, αλλά και επειδή 

πολλά γράφτηκαν για τη συμμετοχή των 

ποντίων στον παλλαϊκό ξεσηκωμό τη̋ 

Εθνική̋ Αντίσταση̋ και του Εμφυλίου, 

όπου, χωρί̋ να λείπουν οι εξαιρέσει̋, 

πολύ συχνά διατυπώνονται απόψει̋ 

ατεκμηρίωτε̋, διαστρεβλωτικέ̋, καθώ̋ 

και αντιεπιστημονικέ̋.

Η αλήθεια είναι ότι οι Πόντιοι στη 

μεγάλη του̋ πλειοψηφία πήραν μαζικά 

μέρο̋ στην Αντίσταση ενάντια στην 

τριπλή κατοχή Γερμανία̋-Ιταλία̋-

Βουλγαρία̋, καθώ̋ και ενάντια στην 

αγγλοαμερικάνικη επέμβαση, που 

επέβαλε τον εμφύλιο στην Ελλάδα 

με μοναδικό σκοπό να εγκαταστήσει 

και πάλι στην εξουσία την ντόπια 

ολιγαρχία. Την εξαίρεση στον κανόνα 

αποτέλεσε ένα σημαντικό ποσοστό 

τουρκόφωνων (μπάφραλιδων) ποντίων 

οι οποίοι συνεργάστηκαν ανοιχτά με 

τον κατακτητή. Το αντάρτικο δημοτικό 

τραγούδι των ποντίων είναι ίσω̋ η 

τελευταία ανώνυμη λαϊκή μουσική 

δημιουργία. Και αυτό γιατί κρατά τον 

καλλιτεχνικό τρόπο έκφραση̋ και τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

δημοτικών μα̋ τραγουδιών. 

Είναι εμφανέ̋ ότι τα «ανταρτοποντιακά» 

χρησιμοποιούν παλαιότερα στιχουργικά 

μοτίβα προσαρμοσμένα στι̋ χρονικέ̋ 

και τοπικέ̋ ιδιαιτερότητε̋, ενώ 

αυτούσιοι στίχοι από παλαιότερα 

δημοτικά κάνουν τα τραγούδια αυτά να 

φαίνονται, μερικέ̋ φορέ̋, ότι δεν έχουν 

συνοχή.

Συνεχίζουν πάντω̋ να διατηρούν τον 

επικό και ελεγειακό χαρακτήρα του 

δημώδου̋ άσματο̋, και όπω̋ αυτό, τι̋ 

περισσότερε̋ φορέ̋ δεν έχουν ακριβή 

ιστορική βάση, παρά μόνο εκφράζουν το 

προσωπικό συναίσθημα του δημιουργού 

του̋ με αφορμή τα ιστορικά γεγονότα.

Σε όλα αυτά τα τραγούδια η μουσική 

είναι παραδοσιακή, ποντιακή, ενώ ο 

στίχο̋ τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋ είναι στην 

ποντιακή διάλεκτο, αν και δε λείπουν οι 

περιπτώσει̋ που χρησιμοποιείται και 

νεοελληνικό̋ στίχο̋.

Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται 

στη μουσική αυτή είναι καταγραφή 

εκείνη̋ τη̋ εποχή̋ και δημιουργήθηκαν 

από το λαό. Εξαίρεση αποτελούν τα 

δύο τελευταία που οι στίχοι του̋ είναι 

κατοπινή δημιουργία. 

Η επιμέλεια και η φροντίδα είναι του 

Κώστα Σαπρανίδη, του Θανάση Στυλίδη 

και του Χρήστου Παπαδόπουλου. 

Τα 16 Τραγούδια είναι: Ανάθεμά 

τον Γερμανόν που χτίζ’ αεροπλάνα, 

Η Ρουσία πήρε φόρα, Τέρε με μάνα 

τέρε με, Ολοκαύτωμα «Μούζγαλη-

Μούρσαλη-Κοτσαλάρ, Ντο θα ‘φτάμε 

τα παράδα̋, Η κομμουνιστική διεθνή̋ 

στα ποντιακά, Σον Παύλον Μελάν, Θα 

τρώουμε γιαγλία, Αντάρτη̋ σα Πιέρια, 

Ο Μαύρον ασό Βερμιον, Σο Μπέλε̋, Το 

47, Ανάθεμά σε Φλώρινα, Τη Γαρέφη, 

Ο Κόλια̋ α σο Αρμουτσή, Σον άγνωστον 

αντάρτεν

Σον άγνωστον αντάρτεν (Ύμνο̋ στον 

άγνωστο αντάρτη)

Μουσική Παραδοσιακή, στίχοι Βασίλη̋ 

Μωυσιάδη̋

Αντάρτη ανεγνώριμε αιώνιον ο ύπνο̋ 

(Αντάρτη άγνωστε (είναι) αιώνιο̋ ο 

ύπνο̋ σου)

Με διάκρια και αμάραντα πλεκμένον 

εν ο ύμνο̋. (με δάκρυα και αμάραντα 

πλεγμένο̋ είν’ ο ύμνο̋ σου)

Εθέλεσε̋ ισότηταν να φερτ̋ κ’ 

ελευθερίαν (Θέλησε̋ ισότητα να φέρει̋ 

κι ελευθερία)

Και επλερώθε̋ παλικάρ με σφαίραν 

σην καρδίαν. (και πληρώθηκε̋ παλικάρι 

με σφαίρα στην καρδιά.)

Άταφο̋ και αμόναστο̋ που κε̋ 

επεκοιμέθε̋, (Άταφο̋ και αμόναστο̋ 

(άκλαυτο̋) κατά που κοιμήθηκε̋,)

Ηλε μ’ που εβασίλεψε̋, καμμίαν 

πω̋ κ’ ευρέθε̋.(ήλιε μου (εκεί) όπου 

βασίλεψε̋, ποτέ πω̋ δε βρέθηκε̋.)

Μ’ ατίμετον ηρωισμόν α’ σην ζωήν 

εδέβε̋, (Με ηρωισμό που δεν τιμήθηκε 

(ποτέ) από τη ζωή πέρασε̋)

Αντάρτη μ’ ανεγνώριμε, δικαίωσην κ’ 

επαίρε̋. (αντάρτη μου άγνωστε, (ποτέ) 

δικαίωση δεν πήρε̋.)

Αλήγορον πουλίν η ψυ̋ σα επουράνια 

επήεν (Γρήγορο πουλί η ψυχή σου στα 

επουράνια πήγε)

Κ’ είνα̋ μάνιτσα για τ’ εσέν σα μαύρα 

ετυλίεν. (και μια μανούλα για σένα στα 

μαύρα τυλίχτηκε)

Κουτούλα και μαυράχαρο̋ π’ επέρεν 

το καπάρι σ’, (Χαροκαμένη και μαύρη κι 

άχαρη που πήρε το νεκρικό μαντάτο,)

Κλαίει μαλλοχτουπίεται για τον χαμό σ’, 

σο γιάνι σ’. (κλαίει και μαλλιοτραβιέται 

για το χαμό, στο πλευρό σου (η 

αγαπημένη σου).

Που κεκά τα στουδόπα σου, απάν σ’ 

αετού φωλέαν (Που είναι τα κοκαλάκια 

σου, πάνω σε (ποια) αετοφωλιά)

Κείντανε και σκουντουλίζνε θύμπιρον 

παρουτέαν (κείτονται και ευωδιάζουν 

θυμάρι και μπαρούτι)

Ατσιάπα ποίο̋ κ’ έκλαψεν, τη Κωσταντά 

τον Στύλον, (Άραγε ποιο̋ δεν έκλαψε, 

του Κωσταντά τον Στέλιο)

Εντάμαν και τον φίλον ‘ατ, τον 

Κιολιαλήν τον Χρήστον (αντάμα και τον 

φίλο του τον Κιολιαλή τον Χρήστο. 

Ο Κόλια̋ α σο Αρμουτσή

Μουσική Παραδοσιακή τη̋ διασπορά̋ 

των ποντίων του Καρ̋

Στίχοι: Ανώνυμο̋

Κόλια όνταν ετσιάιζε̋, απάν’ ατούν 

16 αντάρτικα ΠΟΝΤΙΑΚΑ τραγούδια ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ – Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνική̋ 

Αντίσταση̋ και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα̋
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παιδία, (Κόλια όταν φώναζε̋, επάνω 

του̋ παιδιά,)

Οι μπουραντάδε̋ έφευαν, 

εκρύφκουσαν σ’ ορμία.

(οι Μπουραντάδε̋ έφευγαν, κρύβονταν 

στα ρέματα.)

Ρεφρέν

Τρανόν παλικάρ έχασεν ο Λαϊκό̋ 

Στρατόσι, (Τρανό παλικάρι έχασε ο 

Λαϊκό̋ Στρατό̋,)

Τον Κόλιαν α σο Αρμουτσή π’ εν τη λαού 

το φώσι. (τον Κόλια από το Αρμουτσί 

που είναι του λαού το φω̋.)

Κόλια τ’ εσόν τον θάνατον έκλαψεν ατό 

η μάν σ’. (Κόλια το δικό σου θάνατο τον 

έκλαψε Έκλαψεν όλεν το Κιλκί̋ κ’ όλια 

τα παλικάρια σ’. (Έκλαψε όλο το Κιλκί̋ 

κι όλα τα παλικάρια σου.)

Ρεφρέν

Τον Κόλιαν εφοούσανε φασίστε̋ 

μπουραντάδε̋. (Τον Κόλια τον 

φοβόντουσαν φασίστε̋ μπουραντάδε̋.)

Εντούνεν αναχάπαρα, εποίνενατ̋ 

μασκαράδε̋.(Χτυπούσε αιφνιδιαστικά, 

του̋ έκανε περίγελο.)

Ρεφρέν

Ο Κόλια̋ είναι ο Νίκο̋ Νικητίδη̋. 

Γεννήθηκε στον Καύκασο το 1915 και 

εγκαταστάθηκε στη Μεγάλη Βρύση 

το 1922. Ήταν μέλο̋ του ΚΚΕ από το 

1941. Στην κατοχή ήταν διοικητή̋ του 

εφεδρικού ΕΛΑΣ τη̋ περιοχή̋ Κιλκί̋. 

Έπεσε πολεμώντα̋ ω̋ διοικητή̋ τη̋ 

Σχολή̋ Αξιωματικών τη̋ ΣΑΓΑ (Σχολή 

Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου) 

του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδα̋) στι̋ 18/4/1949 στο Ταμπούρι 

του Γράμμου.

Ποντιακά μουσικά όργανα

Η Λύρα (ή κεμεντζέ̋ στα Ποντιακά) ήταν 

και είναι το κατ’ εξοχήν όργανο των 

Ποντίων. Ιδίω̋ τα περίφημα μουχαπέτια 

γίνονται μόνο με λύρα. Η λέξη κεμεντζέ 

προέρχεται από την τουρκική και 

σημαίνει λύρα. Οι καλύτερε̋ λύρε̋ 

κατασκευάζονται από ξύλο δαμασκηνιά̋ 

(κοκκύμελο) όπω̋ λέει και το σχετικό 

ποντιακό δίστιχο.

Ζουρνά̋. 

Εξέλιξη του αρχαίου οξυαύλου. 

Συναντάται σε πολλά σχήματα. Ήταν το 

ιδανικότερο όργανο σε συνδυασμό με το 

ταούλ, για υπαίθριε̋ εκδηλώσει̋ λόγω 

του διαπεραστικού του ήχου σε εποχέ̋ 

όπου δεν υπήρχαν ηχητικά συστήματα. 

Η λέξη προέρχεται από την τουρκική.

Καβάλ’(ιν) ή Γαβάλ’(ιν) ή χειλαύρ’(ιν), ή 

χειλαύλ’(ιν), ή φλογέρα. Η λέξη Καβάλ’ ή 

Γαβάλ’ προέρχεται από την τουρκική. Η 

λέξη χειλαύρ’ ή χειλαύλ’ προέρχται από 

την αρχαία χειλίαυλο̋. Η λέξη φλογέρα 

προέρχεται από την αλβανική.

Το ταούλ. 

Είναι το όργανο που δίνει το ρυθμό στο χορό. Η λέξη 

προέρχεται από την τουρκική και σημαίνει τύμπανο. Το δέρμα 

τη̋ μια̋ πλευρά̋ με το δέρμα τη̋ άλλη̋ διαφέρουν στο πάχο̋ 

για καλύτερο ήχο.

Το αγγείον ή τουλούμ. 

Ο αρχαίο̋ άσκαυλο̋.

Αναλυτικότατε̋ πληροφορίε̋ για τα μουσικά όργανα του Πόντου, θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί, σε μια θαυμάσια 

δουλειά που έκανε ο Σύλλογο̋ Ποντίων Μενεμένη̋ Θεσσαλονίκη̋.

h  ̀p://www.ponb oimenemenis.gr/index.php?opb on=com_content&view=arb cle&id=155&Itemid=177
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΥΛΕΣ
Τρίμα

Παραδοσιακή ποντιακή συνταγή με αλεύρι, ντομάτα και κρεμμύδι.

Συστατικά: 2 φλιτζάνια αλεύρι, 1 φλιτζάνι νερό.

Σε ένα πιάτο βάζουμε αλεύρι και το βρέχουμε με δυο κουταλάκια νερό. Τρίβουμε το αλεύρι και μετά το κοσκινίζουμε. Τα τρίματα 

που θα μείνουν στο κόσκινο, είναι αυτά που χρειαζόμαστε για το φαγητό. Τσιγαρίζουμε 1 κρεμμύδι σε λάδι, προσθέτουμε 

1,5 κούπα νερό, τρίβουμε μέσα την ντομάτα και τα αφήνουμε όλα μαζί να βράσουν. Έπειτα ρίχνουμε μέσα τα τρίματα και 

ανακατεύουμε. Προσοχή για να μη σβολιάσει. Μετά από 3 – 4 βράσει̋ το φαγητό είναι έτοιμο.

Κιντέα̋

Συστατικά: 1 κιλό τσουκνίδε̋, δυόσμο, σκόρδο (προαιρετικά)

Πλένουμε τι̋ τσουκνίδε̋, τι̋ βράζουμε και τι̋ στραγγίζουμε. Τι̋ ρίχνουμε σε μια 

κατσαρόλα, προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν οι τσουκνίδε̋ 

και να πάρουν μορφή κρέμα̋. Έπειτα το βράζουμε σε χαμηλή φωτιά με λίγο λάδι για 5 

λεπτά και ανακατεύουμε συνεχώ̋.

Πισία

Συστατικά για τη ζύμη: 2 ποτήρια νερό, αλάτι, αλεύρι όσο πάρει.

Συστατικά για τη γέμιση: 3-4 πατάτε̋ βρασμένε̋, 1 κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό 

200 γρ  τυρί, 1 αυγό

Ετοιμάζουμε τη γέμιση. Αν κάνουμε γέμιση με πατάτα, βράζουμε τι̋ πατάτε̋ και αφού 

τι̋ ξεφλουδίσουμε, τι̋ λιώνουμε. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε λάδι και ρίχνουμε τι̋ 

λιωμένε̋ πατάτε̋. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό και ανακατεύουμε. Αν κάνουμε 

γέμιση με τυρί, λιώνουμε το τυρί και το ανακατεύουμε με το αυγό. Ετοιμάζουμε τη 

ζύμη. Ανοίγουμε φύλλα με διάμετρο περίπου 15 εκατοστά. Προσθέτουμε τη γέμιση, τα 

ξανακλείνουμε και τα τηγανίζουμε σε ζεστό λάδι και μέτρια φωτιά μέχρι να κοκκινίσουν.  

Τσουμούρ

Συστατικά: 7-8 φέτε̋ μπαγιάτικο ψωμί, μισό φλιτζάνι λάδι, ζάχαρη.

Εκτέλεση: Τρίβουμε το ψωμί και βάζουμε το λάδι να κάψει. Ρίχνουμε το ψωμί να 

τσιγαριστεί μέχρι να κοκκινίσει. Αφού ψηθούν ρίχνουμε από πάνω ζάχαρη.

Ωτία 

Συστατικά: 5 αυγά, 1 φλιτζάνι γιαούρτι, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 μπέικον, 1 κουτάλι φαγητού λάδι, αλάτι, αλεύρι όσο σηκώσει 

η ζύμη.

Εκτέλεση: Ανακατεύουμε όλα τα συστατικά και προσθέτουμε αλεύρι όσο χρειάζεται για να γίνει μαλακή η ζύμη. Χωρίζουμε τη 

ζύμη σε κομμάτια και τα ανοίγουμε σε φύλλα (όχι πολύ λεπτά). Κόβουμε τα φύλλα σε λωρίδε̋ πλάτου̋ 2- 3 εκατοστά. Κόβουμε 

τι̋ άκρε̋ λοξά, κάνουμε μια τρύπα στη μέση και περνάμε τη μια άκρη σχηματίζοντα̋ φιογκάκι. Τηγανίζουμε σε  αρκετό λάδι που 

έχει ζεσταθεί καλά σε μέτρια φωτιά. Τα ωτία είναι έτοιμα μόλι̋ αρχίσουν να ροδίζουν.

Τσιριχτά

Συστατικά: 2 ποτήρια αλεύρι, 1 κουταλάκι μαγιά, 1 κουταλάκι λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση: Διαλύουμε τη μαγιά με χλιαρό νερό. Προσθέτουμε το αλεύρι και ρίχνουμε σιγά-σιγά χλιαρό νερό μέχρι να γίνει 

σφιχτό̋  χυλό̋. Βάζουμε λάδι να κάψει σε ένα τηγάνι και παίρνοντα̋ χυλό με ένα κουτάλι το ρίχνουμε στο λάδι. Το αφήνουμε να 

κοκκινίσει. Σερβίρονται πασπαλισμένα με ζάχαρη ή μέλι.

hY p://iek-sidir.ser.sch.gr/pontos/fagita.htm
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Τη̋ Μυρσίνη̋ Βαμβουκλή-Σκιαδέλλη

Λέσβο̋

(από το βιβλίο Πρόγραμμα «Θράκη-Αιγαίο-Κύπρο̋» με τον ίδιο τίτλο, σελ. 47, Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστική̋ Ανάπτυξη̋ 

Τριγώνου, Δίκαια 2006))

Η συμμετοχή μου σ’ αυτό το 

πρόγραμμα («Θράκη-Αιγαίο-

Κύπρο̋») προήλθε από τη μεγάλη 

αγάπη που είχα πάντα στην παράδοση 

του τόπου που γεννήθηκα. Έτσι με πολλή 

χαρά δέχτηκα την ανάθεση τη̋ έρευνα̋ 

από το ΔΣ τη̋ ΔΕΠΤΑΚ καλλονή̋ Λέσβου 

– δηλαδή τη συλλογή και καταγραφή του 

παραδοσιακού υλικού και στη συνέχεια 

την επεξεργασία του πρωτογενού̋ 

ερευνητικού υλικού.

Μαζί με τον Αντώνη Μαστρογιάννη 

απευθυνθήκαμε σε τρει̋ πολιτιστικού̋ 

συλλόγου̋ του Δήμου μα̋ τον 

Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παρακοίλων, τον 

Σύλλογο Μικρασιατών Καλλονή̋ και τον 

ΕΘΟΚ (Εκπολιτιστικό Θεατρικό Όμιλο 

Καλλονή̋).

Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν στο δυναμικό 

του̋ χορευτικού̋ ομίλου̋ και γνωρίζαμε 

ότι είχαν ασχοληθεί με τα χαρακτηριστικά 

ενδυματολογικά στοιχεία τη̋ περιοχή̋ 

μα̋, για να δημιουργήσουν τι̋ 

παραδοσιακέ̋ φορεσιέ̋ των χορευτικών 

του̋.

Με τη βοήθεια των μελών των συλλόγων 

έγινε η επιτόπια έρευνα και στη 

συνέχεια η συλλογή και καταγραφή 

ενδυματολογικού υλικού.

Στι̋ συνεντεύξει̋ και φωτογραφήσει̋, 

συμμετείχαν πάνω από πενήντα άτομα 

και των τριών συλλόγων από 3ων έω̋ 80 

ετών.

Ανακαλύψαμε λοιπόν την ύπαρξη 

πολλών παλιών ενδυμασιών και 

αντικειμένων που φυλάσσονται με 

προσοχή από του̋ συμπολίτε̋ μα̋ και 

προσπαθήσαμε να επισημάνουμε στου̋ 

κατόχου̋ του̋ την ανεκτίμητη αξία που 

έχουν για όλου̋ μα̋.

Σε μα̋ όλου̋, το πρόγραμμα έδωσε 

τη χαρά και την ευχαρίστηση να 

ασχοληθούμε με αντικείμενα που 

αγαπούμε, να πλουτίσουμε τι̋ γνώσει̋ 

μα̋ και να επικοινωνήσουμε με πολλού̋ 

ανθρώπου̋.

Συγχρόνω̋ ευαισθητοποιήθηκε η τοπική 

κοινωνία για την παράδοση και το 

αντικείμενο τη̋ έρευνα̋ μα̋.

Με τη συνεργασία τη̋ κα̋ Νίκη̋ 

Ταστάνη φιλολόγου-λαογράφου έγινε 

η επεξεργασία και η συγκριτική μελέτη, 

και επιλέχθηκε από το πλούσιο υλικό 

τη̋ συλλογή̋, αυτό που διαμορφώθηκε 

κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί στι̋ 

επόμενε̋ φάσει̋ του έργου.

Με το υλικό αυτό δημιουργήθηκε 

Λεύκωμα με χαρακτηριστικέ̋ 

φωτογραφίε̋ τη̋ πολιτιστική̋ 

ενδυματολογική̋ κληρονομιά̋ που 

αφορά την περιοχή του Δήμου Καλλονή̋ 

Λέσβου.

Πρόθεση και ευχή  μα̋ είναι να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε την 

έρευνα, να συντηρήσουμε κάποιε̋ απ’ 

αυτέ̋ τι̋ ενδυμασίε̋ που βρήκαμε και 

ίσω̋ μερικέ̋ απ’ αυτέ̋ να μπορέσουν 

να βρουν τη θέση του̋ σε ένα τοπικό 

μουσείο.

Μερικά συμπεράσματα τη̋ έρευνα̋ και τη̋ μελέτη̋ των ενδυμασιών στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Καλλονή̋ Λέσβου

Ο πλούτο̋ των υλικών, η ποικιλία των 

λύσεων στο κόψιμο και στη ραφή 

στα βασικά κομμάτια κάθε φορεσιά̋, 

ο στολισμό̋ με τα θέματα και του̋ 

χρωματισμού̋ δημιουργούσαν τη 

διαφορετικότητα τη̋ Καλλονιάτικη̋ 

ενδυμασία̋. Γιατί οι παλιοί πρόγονοί 

μα̋, γνώριζαν καλά ότι η μορφή τη̋ 

φορεσιά̋ είναι ο καθρέφτη̋ του 

ανθρώπου που τη φορεί.

Τα κομμάτια τη̋ φορεσιά̋ και τα 

κεντήματα που τη στολίζουν είναι 

σύμφωνα με την κοινωνική τάξη, με τι̋ 

μέρε̋ που φοριούνταν, καθώ̋ και με 

την ηλικία. Π.χ. οι γριέ̋ και τα κορίτσια 

στόλιζαν ελάχιστα τι̋ φορεσιέ̋ του̋.

Η φορεσιά διακρίνεται σε καθημερινή 

και γιορτινή. 

Η γιορτινή φούστα ήταν κομψή με 

περίεργα κοψίματα και πολλέ̋ φορέ̋ 

είχε και ουρά. Ο μπούστο̋ από το ίδιο 

ύφασμα πάντα έκλεινε με κόπσε̋ και 

είχε δαντέλε̋ και στολίδια στο λαιμό. Το 

στήθο̋ ήταν ελεύθερο χωρί̋ γιακάδε̋ 

για να μπαίνουν τα κοσμήματα. Ήταν 

πολύ εφαρμοστό όπω̋ και οι ζακέτε̋ 

που φορούσαν από πάνω για να 

αναδεικνύεται η λεπτή του̋ μέση.

Το ανδρικό ρούχο, καθημερινό ή 

γιορτινό, ήταν πιο απλό από το 

γυναικείο. Το πουκάμισο είναι συνήθω̋ 

κοντό. Η νησιωτική βράκα που δεν 

είχε πολύ μακριά σέλα εξαφανίζεται 

σταδιακά και αντικαθίσταται από την 

κιλότα.

Τα κεντήματα των ενδυμασιών γίνονται 

όλα στο χέρι και τα χαρακτηρίζει η 

αυστηρότητα των χρωματισμών και η 

προσήλωση στα σχέδια και την τεχνική 

τη̋ παράδοση̋.

Στο κεφάλι, καθημερινή και γιορτή, 

έδεναν οι γυναίκε̋ το τσεμπέρι. Τα 

μαλλιά του̋ τα έπλεκαν σε δύο κοτσίδε̋ 

που τι̋ άφηναν να πέφτουν σε στεφάνι 

πάνω από το κεφάλι και έβαζαν τη 

λουλουδάτη μπόλια.

Οι ποδιέ̋ ήταν μπαμπακερέ̋, 

κεντημένε̋ και φοριούνταν μόνο με την 

καθημερινή φορεσιά.

Οι κάλτσε̋ πλεγμένε̋ από στριμμένο 

βαμβάκι είχαν περίπλοκα σχέδια.

Ιδιαίτερα θα αναφερθώ – στην ασπρική. 

Πρόκειται για άσπρα υφάσματα, 

μπαμπακερά ή μεταξωτά, υφασμένα 

στον αργαλειό, τα οποία γίνονται 

συνήθω̋ πουκάμισα, μισοφόρια, 

εσώρουχα, παιδικά ρούχα κτλ.

Αυτά κεντιούνται σε μεγάλη έκταση 

με πολύχρωμα γεωμετρικά μοτίβα και 

λουλούδια. Ιδιαίτερα αγαπητό είναι 

το κόκκινο χρώμα ποικιλμένο κάπου 

κάπου με γαλάζιο. Τα κεντήματα στα 

μπαμπακερά ήταν σταυροβελονιά, 

στα ολομέταξα ήταν γραφτά δηλαδή, 

σχεδιασμένα πάνω στο ύφασμα. Σε 

αυτό το κομμάτι τη̋ ασπρική̋ ανήκουν 

και τα κατωμάνικα που ήταν απαραίτητο 

συμπλήρωμα κάθε φορεσιά̋. Ήταν 
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ανεξάρτητα πρόσθετα με πλούσια 

κεντήματα και όμορφε̋ δαντέλε̋.

Το βασικό ρούχο τη̋ Καλλονιάτικη̋ 

φορεσιά̋ είναι το πουκάμισο. Πολλέ̋ 

φορέ̋ θεωρείται εσώρουχο. Είναι 

μανικωτό, μπαμπακερό ή βλατένιο. 

Αποτελείται από ένα κεντρικό 

μονοκόμματο τμήμα (μπρο̋ και πίσω) με 

κατακόρυφο άνοιγμα για το λαιμό. Στα 

μέρη που φαίνονται υπάρχουν πλούσια 

κεντήματα. 

Το μισοφόρι είναι το εσωτερικό 

πουκάμισο από πιο λεπτό μπαμπακερό 

ύφασμα. Πιο συνηθισμένο ήταν από τη 

μέση και κάτω σε σχήμα φούστα̋. Με 

τη γιορτινή φορεσιά φορούσαν δύο και 

τρία μισοφόρια για να στέκει όμορφα η 

φαρδιά φούστα.

Όταν τέλειωνε ο τρύγο̋ στα ξακουστά 

αμπέλια του κάμπου τη̋ Καλλονή̋ 

τότε γίνονταν οι αρραβώνε̋ και οι 

γάμοι. Επειδή ο γάμο̋ αποτελεί το 

σημαντικότερο γεγονό̋ στη ζωή 

του ατόμου μια και σηματοδοτεί τη 

μετάβασή του στο χώρο των ενηλίκων, 

η νυφική φορεσιά, περισσότερο και από 

την προίκα καμιά φορά, συμβολίζει τη 

δύναμη και τον πλούτο των οικογενειών.

Δε διαφέρει από την τοπική γιορτινή 

φορεσιά αλλά είναι περίτεχνα 

στολισμένη με εκτεταμένα κεντήματα 

και δαντέλε̋ κα συνοδεύονται από 

πλήθο̋ κοσμήματα – μέρο̋ τη̋ προίκα̋ 

που ήταν τα «κρεμάσματα» των 

συγγενών. Τα κοσμήματα τα κρατούσε 

η γυναίκα. Αν ήταν πλούσια τα φορούσε 

πάντα τι̋ γιορτέ̋ μέχρι τα σαράντα τη̋ 

χρόνια. Ύστερα τα έκρυβε για να τα 

δώσει προίκα στην κόρη τη̋. Αν ήταν 

φτωχιά τα έδινε στην πρώτη ανάγκη τη̋ 

οικογένεια̋. Η νύφη οχτώ μέρε̋ μετά 

το γάμο – στον αντίγαμο- έβαζε μια 

φορεσιά γιορτινή αλλά κατώτερη̋ αξία̋ 

από τη νυφική και φορούσε όλα τη̋ τα 

κοσμήματα.

Ο ρουχισμό̋ τη̋ κόρη̋ ήταν πολύ 

πλούσιο̋. Όχι μόνο οι πλούσιε̋ 

νοικοκυράδε̋, αλλά και οι φτωχέ̋, 

προικίζονταν με ρούχα και σκεπάσματα 

που αρκούσαν για να περάσου όλη του̋ 

τη ζω ή και περίσσευαν αφόρετα για 

να τα δώσουν προίκα στι̋ κόρε̋ του̋. 

Κρατούσαν όμω̋ πάντα στο σεντούκι 

μια φορεσιά αφόρετη για το μεγάλο 

ταξίδι – τη νεκροφορεσιά. 

Μαζί τι τι̋ δωδεκάδε̋ τα κεντημένα 

πουκάμισα, μισοφόρια, μπόλιε̋, 

τσεμπέρια, ποδιέ̋, μαντήλια, έφτιαχναν 

και μια φορεσιά του γαμπρού μαζί τι τι̋ 

ολοκέντητε̋ παντόφλε̋ του. Όλα υατά 

ήταν γραμμένα στα προικοσύμφωνα 

μαζί με την υπόλοιπη προίκα.

Κεντρικό ρόλο στι̋ ενδυματολογικέ̋ 

εξελίξει̋ έπαιζαν οι φραγκοράφτε̋ και 

οι μοδίστρε̋. Τα «εργατικά» του̋ ήταν 

βασικά σχολέ̋ κοπτική̋ ραπτική̋ για τα 

περισσότερα νέα κορίτσια τη̋ περιοχή̋.

Σιγά σιγά με τη βιομηχανική επανάσταση 

η ενδυμασία ξέφυγε και στον τόπο μα̋ 

από το στενό πλαίσιο τη̋ οικοτεχνία̋. 

Το ευρωπαϊκό ένδυμα έγινε σύμβολο 

προόδου και μαζί με το νέο κοινωνικό 

ρόλο τη̋ γυναίκα̋ έπληξαν την 

αυτάρκεια τη̋ αγροτική̋ περιοχή̋ μα̋.

Έτσι η παραδοσιακή ενδυμασία, όπω̋ 

έγινε σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, 

δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στι̋ 

ανάγκε̋ τη̋ νέα̋ εποχή̋. 

Ζευγάρι από τα Παράκοιλα. Η φούστα 

είναι μεταξωτή με ουρά. Ανδρικό 

πουκάμισο βλατένιο.

Αγροτικέ̋ καθημερινέ̋ φορεσιέ̋. 

Σαλβάρια και πουκαμίσε̋ βαμβακερέ̋ 

υφασμένε̋  στον αργαλειό. Στο κεφάλι 

Φνίκα.

Νυφικέ̋ παντόφλε̋ ανδρικέ̋. 

Χειροποίητε̋ βαμβακερέ̋ κάλτσε̋ 

πλεγμένε̋ με βελόνε̋.

Τρουβά̋ υφασμένο̋ στον αργαλειό με 

διαφορετική όψη στι̋ δύο πλευρέ̋ του.

Γιλέκο ανδρικό νησιώτικο από τσόχα, 

λεπτομέρεια στο κούμπωμα.

Εσώρουχα (ασπρική). Μπουστάκι κοφτό 

κέντημα και δαντέλα. Βρακί κεντημένο 

με τέλειωμα δαντέλα που άνοιγε από 

μπρο̋ και πίσω. Παράκοιλα.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Στη λεπτομερέστατη τούτη 

αυτοβιογραφία του Εβρίτη αγωνιστή 

Μπαχτσεβάνη Απόστολου (Φλέσσα), 

ταιριάζουν τα παρακάτω δύο γνωμικά 

για το βιβλίο: «Τα βιβλία είναι τέκνα 

αθάνατα που θεοποιούνε του̋ πατέρε̋ 

του̋» (Πλατων). «Είναι άριστο βιβλίο 

εκείνο, που ανοίγουμε με λαχτάρα και 

κλείνουμε με κέρδο̋» (Αλκότ).

Την ιδέα και το πνεύμα των δύο γνωμικών 

εκφράζει τούτη η αυτοβιογραφία 

του «Φλέσσα» που είναι φορτωμένη 

με πάρα πολλά μικρά και μεγάλα 

περιστατικά από τη ζωή, το πολιτικό βίο 

και του̋ αγώνε̋ του ακριτικού χωριού 

Αλεποχώρι Έβρου και κυρίω̋ του ίδιου 

προσωπικά.

Στη καταγραφή λοιπόν των περιστατικών 

αυτών, βρίσκεται κατά τη γνώμη μου, η 

ιδιαίτερη αξία τη̋ αυτοβιογραφία̋ του 

Απόστολου Μπαχτσεβάνη (Φλέσσα).

Ο αναγνώστη̋ αρχίζοντα̋ να διαβάζει, 

συνεχίζει με λαχτάρα να δει παρακάτω 

τι έγινε κι έτσι από το ένα περιστατικό 

στο άλλο, φτάνει στο τέλο̋ πάρα πολύ 

κερδισμένο̋.

Έλαβε γνώση για μια συνολική εικόνα 

των δυσκολιών και τη σκληρή δουλειά 

και ζωή των ανθρώπων σε μια μάλιστα 

περιοχή πλούσια, όπω̋ είναι ο Έβρο̋.

Μαθαίνει τη πραγματική αλήθεια, για τι̋ 

αιτίε̋ που οδήγησαν του̋ ανθρώπου̋ 

στον αγώνα, για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών στη ζωή και κυρίω̋ 

ενάντια στου̋ ξένου̋ κατακτητέ̋ και 

του ντόπιου̋ συνεργάτε̋-λακέδε̋ του̋, 

τόσο στην περίοδο τη̋ κατοχή̋ απ’ του̋ 

Ιταλο-Γερμανού̋ φασίστε̋, όσο και μετά, 

στι̋ επεμβάσει̋ των Αγγλοαμερικανών 

ιμπεριαλιστών, που οδήγησαν στον 

εμφύλιο σπαραγμό και στήριξαν μ’ όλα 

τα μέσα το ντόπιο μοναρχοφασισμό ω̋ 

την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδα̋ (ΔΣΕ). Η συμπαράσταση αυτή 

συνεχίζεται ποικιλότροπα και σήμερα. 

Γι αυτού̋ και πολλού̋ άλλου̋ λόγου̋ 

η αυτοβιογραφία-ιστορία αυτή του 

«Φλέσσα», αξίζει να δει το φω̋ 

τη̋ δημοσιότητα̋ και να διαβαστεί 

απ’ όλου̋ και ιδιαίτερα του̋ νέου̋ 

ανθρώπου̋, που θέλουν και πρέπει να 

μάθουν την πραγματική αλήθεια, για τη 

ζωή και του̋ αγώνε̋, στα ζοφερά εκείνα 

χρόνια τη̋ δεκαετία̋ του ’40 που «όλα 

τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η 

σκλαβιά» μα που οι Έλληνε̋ πατριώτε̋, 

δεν δέχτηκαν ποτέ το «σφάξε με Αγά 

μου ν’ αγιάσω» και το πρόσταγμα του 

Κολοκοτρώνη «φωτιά και τσεκούρι 

στου̋ προσκυνημένου̋».

Η γνώση των νεότερων αγωνιστικών 

παραδόσεων τη̋ δεκαετία̋ του ’40 

αποτελεί βασικό δίδαγμα, για την 

υπεράσπιση του λαού και την Εθνική 

Ανεξαρτησία τη̋ Πατρίδα̋ μα̋. Θεωρώ 

ότι είναι αγωνιστικό χρέο̋ όλων 

εκείνων που πήραν προσωπικά μέρο̋ 

στου̋ αγώνε̋ τη̋ δεκαετία̋ του ’40 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Απόστολο̋ Σ. Μπαχτσεβάνη̋
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να καταγράψουν τα περιστατικά που 

έζησαν οι ίδιοι – οι μόνε̋ αληθινέ̋ 

πηγέ̋- για να μπορέσουν οι πατριώτε̋ 

ιστορικοί, να γράψουν τη πραγματική 

ιστορία του αγωνιζόμενου λαού και τη̋ 

Πατρίδα̋.

Το αγωνιστικό αυτό χρέο̋ αποτελεί 

και καθήκον – ελάχιστο φόρο τιμή̋ 

σ’ όλου̋ εκείνου̋ που έδωσαν 

αφειδώλευτα ότι  πιο ακριβό είχαν – 

τη ζωή του̋ – στα διάφορα μέτωπα 

και μετερίζια του αγώνα – φυλακέ̋ κι 

εξορίε̋, παρανομίε̋, στρατοδικεία κι 

εκτελεστικά αποσπάσματα, διωγμοί, και 

κατατρεγμοί, ένοπλοι στον ΕΛΑΣ και το 

Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα̋.

Ακόμη καθόλου μικρότερη̋ σημασία̋ 

είναι το χρέο̋ μα̋ απέναντι στι̋ 

νεότερε̋ γενιέ̋, που δεν έζησαν τα 

πραγματικά γεγονότα και εξελίξει̋ 

εκείνη̋ τη̋ περιόδου και στο βαθμό 

που γνωρίζουν κάτι απ’ τα σχολεία, 

είναι διαστρεβλωμένα, γυρισμένα 

ανάποδα από την προπαγάνδα και τον 

αντικομμουνισμό τη̋ άρχουσα̋ αστική̋ 

τάξη̋.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

το γεγονό̋ ότι, οι συνεργάτε̋ 

των Χιτλερικών φασιστών και των 

Αγγλοαμερικανών ιμπεριαλιστών 

είναι αμειβόμενοι «αγωνιστέ̋» τη̋ 

Εθνική̋ Αντίσταση̋ με συντάξει̋, ενώ 

οι πραγματικοί αγωνιστέ̋ τη̋ Εθνική̋ 

Αντίσταση̋ όχι μόνο δεν ικανοποιούνται 

ηθικά και υλικά, αλλά μαζί με του̋ 

εργαζόμενου̋ εργάτε̋, αγρότε̋, 

χαρακτηρίζονται από του̋ λεγόμενου̋ 

«εκσυγχρονιστέ̋» (Σημίτη και την 

παρέα του) «εσωτερικό̋ εχθρό̋»! 

Να «σοσιαλιστική κυβέρνηση», να 

μάλαμα!!!

Δε θα του̋ γίνει όμω̋ το χατίρι. Αυτό̋ ο 

«εσωτερικό̋ εχθρό̋» που τον τρέμουν, 

θα του̋ χαλάσει τα σχέδια. Θα’ ρθει  η 

μέρα τη̋ κοινωνική̋ απελευθέρωση̋ 

όπου ο Λαό̋ θα μπορεί να κουμαντάρει 

τη ζωή του και τον τόπο του, όπω̋ 

εκείνο̋ θέλει, χωρί̋ ξένου̋ «προστάτε̋» 

στον σβέρκο του.

Γι’ αυτό ακριβώ̋ μονόδρομο είναι 

ο αγώνα̋ ενάντια στου̋ ξένου̋ 

«προστάτε̋» και του̋ ντόπιου̋ 

υποτελεί̋ του̋, τύπου Σημίτη και 

ολόκληρη̋ τη̋ κυβέρνηση̋ του, που 

τσακίζονται με κάθε ευκαιρία να 

εκφράσουν τι̋ ευχαριστίε̋ του̋ στου̋ 

Αμερικανού̋, Γερμανού̋ και άλλου̋ 

ιμπεριαλιστέ̋ και συναγωνίζονται με 

του̋ Τούρκου̋ ομολόγου̋ του̋, πιο̋ 

θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα μεγάλα 

αφεντικά! 

(Στη φωτογραφία - πάνω αριστερά τρία 

μετάλλια απ’ την Εθνική Αντίσταση, 

πάνω δεξιά απ’ το ΔΣΕ. Κάτω τα πέντε 

παράσημα αστέρια για πολύ καλέ̋ 

επιτυχίε̋ στη δουλειά.).

Ευχαριστούμε την Άννα Καλέλη από 

τη Θεσσαλονίκη για τα βιβλία που μα̋ 

στέλνει και το υλικό σχετικά με την ΕΑ 

και ΔΣΕ του Έβρου. Η Αννα Κεφαλέλη 

είναι κόρη τη̋ Τασούλα̋ Κεφαλέλη, 

μαχήτρια του ΔΣΕ, η οποία έγραψε 

το βιβλίο με τι̋ αναμνήσει̋ τη̋ από 

το ΔΣΕ «Μία πεζοπορία τη̋ ζωή̋ μου 

και του πολέμου από το Τρίγωνο του 

Έβρου μέχρι το Γράμμο-Βίτσι». Η Αννα 

αφιερώνει το χρόνο τη̋ στην εξεύρεση 

των μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ 

από τον Έβρο που ακόμα είναι εν ζωή. 

Στη φωτογραφία η Άννα στο σπίτι τη̋ 

το Πάσχα 2012 με τον Απόστολο Σ. 

Μπαχτσεβάνη, (πρώτο̋ από τα δεξιά 

και δίπλα του η Άννα Κεφαλέλη) από το 

Αλεποχώρι του νομού Έβρου, γεννήθηκε 

το 1927, μαχητή̋ του ΔΣΕ. 

1. Αλμπάντη̋ Δημήτρη̋ του Αποστόλου, γεν. 1925, στο 

Αλεποχώρι, αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ, μαχητή̋ του ΔΣΕ, σκοτώθηκε το 

1947 στο χωριό Μελίβοια Ξάνθη̋.

2. Αλμπάντη̋ Κώστα̋ του Αποστόλου και τη̋ Χριστίνα̋, 

γεν. 1931, στο Αλεποχώρι, μαχητή̋ του ΔΣΕ, σκοτώθηκε τον 

Μάη του 1949 στην Ξάνθη.

3. Αραμπατζή̋ Γιώργο̋ του Ζήση, από το Αλεποχώρι 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

4. Βατσαλίδη̋ Δημοσθένη̋ του Γιάννη

(από το βιβλίο του ΑΜ)

5. Βατσαλίδου Αναστασία του Γιάννη 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

6. Γκουντίνα̋ Παναγιώτη̋ του Θανάση 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

7. Βουζίνα̋ Αντώνη̋, του Παναγιώτη και Βασιλική̋, 

γεν. 1913, στο Αλεποχώρι, μέλο̋ του ΚΚΕ, μαχητή̋ του ΔΣΕ, 

κατατάχτηκε στι̋ 24.1.47. Ομαδάρχη̋ στο 490 Τάγμα του 

Αρχηγείου Χαϊντού̋. Σκοτώθηκε στι̋ 23.2.48 στα Μελίβοια 

Ξάνθη̋.

8. Γιανκούδη̋ Γιάννη̋ του Χρήστου, γεννήθηκε 

στο Αλεποχώρι, αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ-ΕΛΑΣ. Μαχητή̋ του 

ΔΣΕ, κατατάχτηκε το 1947. Αιχμάλωτο̋, εκτελέστηκε στην 

Αλεξανδρούπολη το 1948.

9. Γκουντίνα̋ Δημήτρη̋ του Χρήστου, γεννήθηκε στο 

Αλεποχώρι, μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Παγγαίο.

10. Γουντινούδη̋ Δημήτρη̋, γεν. 1932, στο Αλεποχώρι, 

ΕΠΟΝίτη̋, μαχητή̋ του ΔΣΕ, κατατάχτηκε το 1947, στην 132 

Ταξιαρχία, τη̋ 6η̋ Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε τον Νοέμβρη του 

1948 στο Τεπελάρ –Παπάδε̋ Δράμα̋.

11. Δαουλτζή̋ (ή Νταουλτζή̋) Χρήστο̋ του Μποζίνη (η 

Χωριό Αλεποχώρι –Ονομαστική κατάσταση των θυμάτων του χωριού στο ΔΣΕ 1946-

1949 από του̋ τόμου̋ «Έπεσαν για τη ζωή», μέχρι το γράμμα Τ, και από το βιβλίο του 

Απόστολου Μπαχτσεβάνη.
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Βουζίνα) και Μαρία̋, από το Αλεποχώρι, γεν. το 1908, μέλο̋ 

του ΚΚΕ, αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ, μαχητή̋ του ΔΣΕ. Κατατάχτηκε 

στι̋ 26.10.46, ομαδάρχη̋ στην 132 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε 

στι̋ 20.6.1949 στη μάχη τη̋ Ογκραντίνα̋ Σερρών από βλήμα 

εχθρικού πυροβολικού. 

12. Δελίδου Αναστασία, του Γιάννη και Άννα̋, γεν. 

1927, στο Αλεποχώρι, μαχητή̋ τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε τον Αύγουστο 1948 στο Παρακκλήσι.

13. Καλαϊτζή̋ Άγγελο̋ (Αγγέλη̋) του Δημήτρη και Ζωή̋, 

γεν. 1909, από το Αλεποχώρι, μέλο̋ του ΚΚΕ, μαχητή̋ του ΔΣΕ. 

Κατατάχτηκε στο ΔΣΕ το Γενάρη 1947, στην 132 Ταξιαρχία, τη̋ 

6η̋ Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 5.5.1949 στο Νέο Πετρίτσι 

Σερρών.

14. Καμπουρίδη̋ Γιώργο̋ του Ζήση και Χρυσούλα̋, 

ψευδώνυμο Άρδα̋, γεν. 1909 στο Αλεποχώρι. Μέλο̋ του ΚΚΕ , 

αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ. ΕΛΑΣίτη̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 24.1.47. 

Διμοιρίτη̋ σαμποτέρ στο ΙΙ Τάγμα του Αρχηγείου Έβρου. Στι̋ 

13.9.47 έπεσε σε εχθρική ενέδρα έξω από  το χωριό Πούλια 

Διδυμοτείχου και σκοτώθηκε. Το πτώμα του το μετέφεραν οι 

μοναρχοφασίστε̋ στο Διδυμότειχο και το διαπόμπευσαν.

15. Καρυοφυλλίδη̋ Γιάννη̋ του Γιώργου και τη̋ 

Χρυσάνθη̋, ψευδώνυμο Τρομερό̋, από το Αλεποχώρι 

Διδυμοτείχου Έβρου. Γεννήθηκε το 1924. Εργάτη̋. Μέλο̋ 

του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτη̋ στην Κατοχή. Στι̋ 26.6.48 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Μαχητή̋ του Τάγματο̋ Πωγωνίου τη̋ 8η̋ Μεραρχία̋. 

Σκοτώθηκε στι̋ 31 Μάρτη 1949 στην τοποθεσία Χάνι 

Ζαραβίνα̋.

16. Καργιοφυλλίδη̋ Θεόφιλο̋ του Γιάννη 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

17. Κασαβέτη̋ ή Κατσαβετούδη̋ Γιώργο̋ του Πασχάλη, 

γεν. το 1924 στο Αλεποχώρι Έβρου. ΕΠΟΝίτη̋. Το Γενάρη του 

1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στο Σώστη 

Ροδόπη̋.

18. Μαντζαρίδη̋ Γιάννη̋ του Κωνσταντίνου 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

19. Μαντζιαρίδου ή Μαντζιάρη Βασιλική του Δημήτρη, 

από το Αλεποχώρι, 19 χρονών. Μαχήτρια τη̋ 132η̋ Ταξιαρχία̋ 

τη̋ 6η Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε τον Σεπτέμβρη 1948 στο 

Τεπελάρ.

20. Μιχαλακόπουλο̋ Στάθη̋ του Δημήτρη και 

Κυριακούλα̋, ψευδώνυμο Μαυρίδη̋, γεν. 1931, στο 

Αλεποχώρι. ΕΠΟΝίτη̋. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 20.7.1947, 

στο τμήμα σαμποτέρ του 490 Τάγματο̋ Αρχηγείου Χαϊντού̋. 

Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη 1948 από επίθεση αεροπορία̋ στη 

θέση Λυκόδρομο̋ Αχλαδοχωρίου Σερρών.

21. Μπαχτσεβανίδη̋ Θανάση̋ από το Αλεποχώρι. Στο 

ΔΣΕ κατατάχτηκε στι̋ 20.8.47, στο Αρχηγείο Τσαλ-Νταγ. 

Σκοτώθηκε στι̋ 19.12.47 στι̋ Καστανιέ̋ Τυχώτα̋.

22. Μπαχτσεβάνη̋ Θανάση̋ του Στέργιου από το 

Αλεποχώρι. ΕΛΑΣίτη̋. Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 

Δεκέμβρη 1947 σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο χ. 

Καστανιά Δράμα̋. 

23. Μπαχτσεβανίδη̋ Θανάση̋ του Στέργιου και τη̋ 

Χρυσή̋, ψευδώνυμο Λεονταρίδη̋ από το Αλεποχώρι. Γεν. 

το 1925. Μέλο̋ του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτη̋. Στι̋ 20.8.47 κατατάχτηκε 

στο Αρχηγείο Τσαλ-Νταγ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στι̋ Καστανιέ̋ 

Τυχώτα̋ στι̋ 19 Δεκέμβρη 1947.

24. Μποργιαζή̋ Θωμά̋, ψευδώνυμο Θεοφάνη̋ από το 

Αλεποχώρι. 35 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε το Μάρτη 1949 στο Τσαλ-Νταγ.

25. Μυλωνά̋ Γιώργο̋ από το Αλεποχώρι. Μαχητή̋ του 

817 Τάγματο̋ του Αρχηγείου Έβρου. Στι̋ 13 Σεπτέμβρη 1947 

έπεσε σε εχθρική ενέδρα στο χώρο μεταξύ Λάδη-Πουλιά 

Έβρου και σκοτώθηκε.

26. Νακούδη̋ Δημήτρη̋ του Κώστα, από το Αλεποχώρι. 

Μαχητή̋ του ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά σε μάχη. 

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο τη̋ Κορυτσά̋, όπου υπέκυψε 

στα τραύματά του στι̋ 2 Ιούνη του 1949.

27. Νακούδη̋ Νίκο̋ του Παναγιώτη και τη̋ Φωτεινή̋, 

από το Αλεποχώρι. 42 χρόνων. Το Γενάρη 1947 κατατάχτηκε 

στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το Μάρτη του 1947 από απροσεξία στο 

χωριό Σαύρα Έβρου.

28. Νακούδη̋ Πασχάλη̋, γεννήθηκε το 1910 στο 

Αλεποχώρι Διδυμοτείχου. Κάτοικο̋ του χωριού Λευκίμη 

Έβρου. Πήρε μέρο̋ στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 

1941-1944 από τι̋ γραμμέ̋ του ΕΛΑΣ. Δολοφονήθηκε από 

μοναρχοφασίστε̋ τον Οκτώβρη 1946 στο χωριό Νίψα Έβρου.

29. Πεταλώτη̋ Κώστα̋, ψευδώνυμο. Κώτσιο̋, μαχητή̋ 

τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋. Σκοτώθηκε στι̋ 2 Ιούνη 1949 στην 

Ηλιόπετρα Ξάνθη̋. (Αλεποχώρι????)

30. Νιζιλίδη̋ Δημήτρη̋ του Κώστα και τη̋ Χρυσή̋ από το 

Αλεποχώρι. 28 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 132 Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ. 

Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948 στο Καβακλί.

31. Νικολαΐδη̋ Δημήτρη̋ του Κωνσταντίνου 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

32. Νιότα̋ Παναγιώτη̋ (από το βιβλίο του ΑΜ)

33. Νταουλτζή̋ Κώστα̋ του Χρήστου και τη̋ Φροσύνη̋, 

από το Αλεποχώρι. Γεννήθηκε το 1924. ΕΠΟΝίτη̋. Μαχητή̋ 

στα τμήματα τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στο 

Τιουλιού-Τελέ Έβρου στι̋ 20 Νοέμβρη 1948. 

34. Νταουλτζή̋ Χρήστο̋ του Μπουζούνη, (Βουζίνα) 

γεννήθηκε το 1906 στο Αλεποχώρι. Αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ. Μαχητή̋ 

του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο Μουστάμ Σερρών.

35. Πελεκανούδη̋ Χρυσόστομο̋ του Θανάση και τη̋ 

Βαΐτσα̋, από το Αλεποχώρι. Γεννήθηκε το 1925. Αγωνιστή̋ 

τη̋ ΕΑ. Στι̋ 24.1.47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ονομάστηκε 

λοχία̋. Ομαδάρχη̋ στο ΙΙΙ Τάγμα τη̋ 14η̋ Ταξιαρχία̋. 

Σκοτώθηκε στι̋ 29 Απρίλη 1949 στη θέση Δόντι στο ύψωμα 

Αλεβίτσα του Γράμμου, κτυπημένο̋ από εχθρικό πυροβολικό. 

Ανθυπολοχαγό̋ πεζικού τιμημένο̋ νεκρό̋ (Δ/γμα 22.5.49).

36. Πεταλώτη̋ Δημήτρη̋ του Αποστόλου και τη̋ 

Χρυσή̋ από το Αλεποχώρι. Γεννήθηκε το 1926. Στι̋ 15.6.47 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητή̋-σαμποτέρ στην 132 Ταξιαρχία. 

Σκοτώθηκε στι̋ 7 Ιούνη 1948 στο Λυκοδρόμιο Ξάνθη̋.

37. Πεταλώτη̋ Κώστα̋ του Αποστόλου και τη̋ Χρυσή̋ 

από το Αλεποχώρι. 15 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋. 

Σκοτώθηκε στι̋ 2 Ιούνη 1949 στο Τσαλ-Νταγ.

38. Πλουμπίδη̋ Θανάση̋ του Δημοσθένη και τη̋ 

Ζουμπουλία̋, ψευδώνυμο Μίμη̋, από το Αλεποχώρι. 30 

χρόνων. Αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ. Μαχητή̋ του Αρχηγείου Έβρου. 

Εκτελέστηκε στι̋ 30 Ιούλη 1947 στην Αλεξανδρούπολη.

39. Πλουμπίδη̋ Θανάση̋ του Δημοσθένη από το 

Αλεποχώρι. ΕΛΑΣίτη̋ στην κατοχή. Το Γενάρη του 1947 

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στη μάχη έξω από το χωριό Λάδη το 1947 

τραυματίστηκε και πιάστηκε αιχμάλωτο̋ από τον κυβερνητικό 

στρατό. Εκτελέστηκε τον ίδιο χρόνο στην Αλεξανδρούπολη.

40. Πουρσατά̋ Στέργιο̋ (από το βιβλίο του ΑΜ)

41. Πουργιαζή̋ Θωμά̋ (από το βιβλίο του ΑΜ)

42. Σταμπουλίδη̋ Παναγιώτη̋ του Σταμπόλη 

(από το βιβλίο του ΑΜ)

43. Σταμπουλίδη̋ Απόστολο̋ του Σταμπολή και τη̋ 

Βαγγελιώ̋. Γεν. το 1933 στο Αλεποχώρι. ΕΠΟΝίτη̋. Στι̋ 

18.3.1949 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο Ι Τάγμα 

Μηχανικού του ΓΑ. Προσβλήθηκε από πλευρίτη. Μεταφέρθηκε 

στο Νοσοκομείο Κορυτσά̋, όπου πέθανε στι̋ 23 Σεπτέμβρη 

1949. Αριθμό̋ τάφου 12.
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Ιστορία του Γεντί Κουλέ, Ιστορία τη̋ τάξη̋ μα̋, ιστορία τη̋ πόλη̋ μα̋.

Σε ειδική έντυπη έκδοση στα πλαίσια 

του 4ου Εργατικού Φεστιβάλ το 

οποίο διεξάγεται το διήμερο Παρασκευή 

28 και Σάββατο 29 Ιουνίου στον χώρο 

του φρουρίου του Επταπυργίου (Γεντί 

Κουλέ) και διοργανώνουν οι κλαδικέ̋ 

οργανώσει̋ προχώρησε η Οργάνωση 

Περιοχή̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋ τη̋ 

ΚΝΕ. Η έκδοση την οποία θα μπορούν 

να προμηθευτούν στο χώρο του 

Εργατικού Φεστιβάλ οι επισκέπτε̋ των 

εκδηλώσεων, έχει τίτλο «Η Ιστορία του 

Γεντί Κουλέ, Ιστορία τη̋ τάξη̋ μα̋, 

Ιστορία τη̋ πόλη̋ μα̋».

Η έκδοση κάνει αναφορά στην ιστορία 

του φρουρίου του Επταπυργίου αλλά 

δίνει ιδιαίτερο βάρο̋, στην σημασία 

του Γεντί Κουλέ ω̋ φυλακέ̋ για τον 

20ο αιώνα, φυλακέ̋ στι̋ οποίε̋ 

κρατήθηκαν, βασανίστηκαν και έχασαν 

τη ζωή του̋ εκατοντάδε̋ κομμουνιστέ̋ 

και δημοκράτε̋ αγωνιστέ̋ επειδή 

πάλεψαν απέναντι στου̋ Γερμανού̋-

ναζί κατακτητέ̋ αλλά και την ντόπια 

πλουτοκρατία και το πολιτικό τη̋ 

προσωπικό. Τέλο̋, τονίζεται η 

παρακαταθήκη που αφήνει η θυσία των 

κομμουνιστών κρατουμένων αλλά και 

το χρέο̋ των κομμουνιστών σήμερα, 

δηλαδή η καθημερινή ακούραστη 

δράση με παράδειγμα του̋ αγωνιστέ̋ 

κομμουνιστέ̋ του παρελθόντο̋, η 

καθημερινή οξυμένη πάλη για την 

εργατική τάξη και τα δίκια του λαού 

μα̋, με στόχο την απελευθέρωση 

από την καπιταλιστική σκλαβιά, την 

οικοδόμηση μια̋ κοινωνία̋ χωρί̋ 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 

το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Το Επταπύργιο δεν ήταν ανέκαθεν 

φυλακή, ω̋ φυλακή την περίοδο τη̋ 

βυζαντινή̋ αυτοκρατορία̋ λειτουργούσε 

ο Λευκό̋ Πύργο̋. Το 1890 οι Τούρκοι 

έχτισαν επάνω στην Ακρόπολη (στα 

αρχαία κτίσματα) ω̋ επιπρόσθετα 

κτίσματα τι̋ ανδρικέ̋, γυναικείε̋ και 

στρατιωτικέ̋ φυλακέ̋. Από τότε λοιπό 

η τοποθεσία άρχισε να καλείται με την 

τουρκική τη̋ ονομασία, γι’ αυτό και το 

Επταπύργιο έχει μείνει ω̋ κάστρο ενώ 

το Γεντί Κουλέ ω̋ φυλακή παρόλα που 

πρόκειται για τι̋ ίδιε̋ λέξει̋.

Ο πρωταρχικό̋ του ρόλο̋ τώρα 

αντιστράφηκε: από την προστασία των 

κατοίκων από την εξωτερική απειλή, 

τώρα υπηρετούσε την απομόνωση 

κρατουμένων από τον έξω κόσμο.

Ο χώρο̋ για να φτάσει να διαμορφωθεί 

όπω̋ είναι σήμερα πέρασε από πολλέ̋ 

φάσει̋ μέσα στου̋ αιώνε̋, με την 

τελευταία (προσθήκη θαλάμων) να είναι 

αυτή που το κατέστησε μία φυλακή 

υψίστη̋ ασφαλεία̋. 

Νέα κτίρια χτίστηκαν κατά μήκο̋ 

των δύο πλευρών των τειχών, ώστε 

να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των 

φυλακών. Η εσωτερική αυλή ήταν 

χωρισμένη από φράχτε̋ σε πέντε 

ξεχωριστέ̋ μονάδε̋ και στο κέντρο του̋ 

στεγάστηκε το κεντρικό παρατηρητήριο. 

Η φυλακή διέθετε εκκλησάκι και άλλα 

παραρτήματα, ενώ το παράρτημα που 

βρισκόταν στο βόρειο-ανατολικό πύργο 

καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 

εξωτερικά κτίρια, στη νότια πλευρά 

του κάστρου, στεγαζόταν η διοίκηση, 

η φυλακή των γυναικών, και προ̋ τα 

δυτικά, τα κελιά απομόνωση̋.

Το 1989 οι φυλακέ̋ μεταφέρθηκαν 

και το Επταπύργιο αποδόθηκε 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Πολιτισμού.

Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να 

κατανοήσουμε, δεδομένη̋ τη̋ θέση̋ 

του̋, για ποιον λόγο η αστική τάξη τη̋ 

χώρα̋ μα̋ επέλεξε να μετατρέψει αυτό 

το κτίριο σε κολαστήριο απέναντι στο 

λαό και του̋ αγώνε̋ του.

Στι̋ φυλακέ̋ κρατούντα φυλακισμένοι 

ανεξαρτήτω̋ φύλου ή εγκλήματο̋, 

ποινικοί και πολιτικοί κρατούμενοι. Ήταν 

αυτό το μέρο̋ που επέλεξε η αστική 

τάξη τη̋ χώρα̋ μα̋ να το μετατρέψει 

σε ένα κολαστήριο ολόκληρο τον 20ο 

αιώνα (δικτατορία Μεταξά, Κατοχή, 

μεταπολεμική περίοδο από τον εμφύλιο 

μέχρι και τη Χούντα) φυλακίζοντα̋ και 

δολοφονώντα̋ χιλιάδε̋ κομμουνιστέ̋, 

δείχνοντα̋ το πραγματικό 

εκμεταλλευτικό τη̋ πρόσωπο αλλά και 

τον αληθινό τη̋ φόβο: τον οργανωμένο 

44. Σωτηρούδη̋ Νίκο̋ του Χρήστου ψευδώνυμο Βορά̋ 

από το Αλεποχώρι. 21 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋. 

Πέθανε στι̋ 23 Απρίλη 1949 από φυματίωση σε νοσοκομείο 

τη̋ Σόφια̋.

45. Τσακίρη̋ Χρυσάφη̋ του Θανάση̋ και τη̋ Μαρία̋ από 

το Αλεποχώρι. Γεν. το 1929. Μαχητή̋ του 350 Τάγματο̋ τη̋ 7η̋ 

Μεραρχία̋. Πέθανε στι̋ 21 Αυγούστου 1949 στο Νοσοκομείο 

Ορτάκιοϊ Βουλγαρία̋ από τραύμα στην σπονδυλική του στήλη. 

Θάφτηκε στο νεκροταφείο τη̋ Μαροκώσταινα̋.

46. Τσιμπρούδη Χρυσούλα του Γιώργου και τη̋ Μαρία̋ 

από το Αλεποχώρι. 22 χρόνων. Μαχήτρια τη̋ 132 Ταξιαρχία̋. 

Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη 1948 στο Καραντάγ Σερρών.

47. Τσιμπρούδη̋ Χρήστο̋ του Γιώργου και τη̋ Μαρία̋ 

από το Αλεποχώρι. 22 χρόνων. Μαχητή̋ τη̋ 132 Ταξιαρχία̋. 

Σκοτώθηκε το Νοέμβρη 1948 στο Καραντάγ Σερρών.

48. Τσιομπανίδη̋ Γιώργο̋ από το Αλεποχώρι. 30 χρόνων. 

Μαχητή̋ του Αρχηγείου Έβρου. Σκοτώθηκε το 1947 στο 

Διδυμότειχο.

49. Τσιομπανούδη̋ Κώστα̋ από το Αλεποχώρι. 

Αγωνιστή̋ τη̋ ΕΑ. Μαχητή̋ του ΙΙ Τάγματο̋ του Αρχηγείου 

Έβρου. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη 1946 στο χ. Λάδη Έβρου.

50. Τσιουτράδα Αθανασία του Γιώργου και τη̋ Ασημίνα̋ 

από το Αλεποχώρι. 19 χρόνων. Μαχήτρια τη̋ 132 Ταξιαρχία̋. 

Σκοτώθηκε το 1949 στο Μπέλε̋.

51. Τσουμπανούδη̋ Γιώργο̋ του Θανάση από το 

Αλεποχώρι. ΕΛΑΣίτη̋. Το Γενάρη του 1947 κατατάχτηκε στο 

ΔΣΕ. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον κυβερνητικό στρατό στο χωριό 

Λάδη Έβρου 1947.

52. Τζημπρούδη Βασιλική του Αποστόλου (από το 

βιβλίο του ΑΜ)

Κ: Παρακαλούμε του̋ αναγνώστε̋ μα̋ να μα̋ στείλουν 

τι̋ παρατηρήσει̋ του̋ για λάθη, συμπληρώσει̋ είτε άλλα 

στοιχεία  που δεν βρίσκουν στην ονομαστική κατάσταση.
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λαό που παλεύει ενάντια στη φτώχεια 

και την εκμετάλλευση…

Ο πρώτο̋ εκτελεσμένο̋ στο Γεντί Κουλέ 

στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργο̋ Πολυχρονάκη̋ ήταν ο 

πρώτο̋ Έλληνα̋ που εκτελέσθηκε στη 

Θεσσαλονίκη από του̋ Γερμανού̋. 

Ανήκε σε ένα από τα δύο υπάρχοντα 

δίκτυα απόκρυψη̋ και φυγάδευση̋ 

συμμάχων στρατιωτών που δρούσαν 

στη Θεσσαλονίκη.

Τη̋ ομάδα̋ Βαμβάτσου-Κυριακοπούλου 

(εκτελέστηκαν τον Οκτώβρη του 1941) 

και 

Τη̋ οικογένεια̋ Φρερ-Ιερέα Α. 

Κυριακίδη.

Η κατοχική φιλοναζιστική εφημερίδα 

«Νέα Ευρώπη» που κυκοφορούσε στη 

Θεσσαλονίκη αναφέρει: «Σήμερον, 

την 19.8.41 εκτελέστηκε ει̋ το χώρο 

του επταπυργίου υπό των γερμανικών 

δυνάμεων κατοχή̋ ο Γ. Πολυχρονάκη̋. 

Ούτω̋ συνελλήφθη και καταδικάσθη 

υπό του γερμανικού στρατοδικείου, 

διότι εβοήθησεν ει̋ την απόκρυψην 

και φυγάδευσιν Εγγλέζων στρατιωτών». 

Σε σχόλιο τη̋ η ίδια εφημερίδα 

σημειώνει: «Ποια τέρατα αποφώλια, 

ποια αποβράσματα τη̋ κοινωνία̋, ποιοι 

κτηνώδει̋ ανθέλληνε̋ απετόλμησαν να 

εγείρουν δολοφονικά όπλα κατά του 

γερμανικού στρατιωτικού αυτοκινήτου;»

Τα «αποφώλια τέρατα» ήταν οι άνδρε̋ 

τη̋ ανταρτοομάδα̋, «Αθανάσιο̋ 

Διάκο̋» υπό την ηγεσία του δασκάλου 

Χρ. Μόσχου (Καπετάν Πέτρου). 

Ίδιο το πρόσωπο του ναζισμού, τότε και 

τώρα ταγμένοι για πάντα με το μέρο̋ 

των εκμεταλλευτών, ορκισμένοι εχθροί 

του λαού και των αγώνων του. 

Γράμμα Μελλοθανάτου Κομμουνιστή

Είναι η δεύτερη επιστολή του Συκεώτη 

Μητσόπουλου Νίκου που απέστειλε 

όταν μετήχθη στι̋ φυλακέ̋ του Γεντί 

Κουλέ. Η πρώτη του επιστολή εστάλη 

από τη Λέρο, τόπο εξορία̋ του αλλά 

δυστυχώ̋ δε σώζεται ολόκληρη.

Εν Θεσσαλονίκη τη 14/11/1947

«Αγαπημένε μου αδερφέ Κώστα, γεια 

σου. Υγείαν έχω και αυτό ποθώ και γ 

και για σα̋. Κώστα, χθε̋ ήρθε η Κατίνα 

και μου είπε να σου γράψω δυο λέξει̋ 

για να πιστέψει̋ πω̋ είμαι καλά και 

μάλιστα μου έφερε και το γράμμα το 

οποίο έστειλε̋ και του̋ γράφει̋ να σου 

γράψω, όταν περάσω από το δικαστήριο 

για να μάθει̋, γιατί στεναχωριέσαι. 

Κωστή θα σου γράψω δύο λέξει̋ αλλά 

δε πρέπει να στεναχωρηθεί̋, διότι ο 

αγώνα έχει και πολλέ̋ θυσίε̋ και γιατί δε  

πρέπει να στενοχωριόμαστε καθόλου. 

Θάρρο̋ πρέπει να χουμε και μένα και αν 

σκοτώσουν οι φασίστε̋ δε θα πει πω̋ 

θα χαθεί ο κόσμο̋. Άλλα δεν έχω να σου 

γράψω. Γεια σου Ο αδερφό̋ σου.»

Ημερομηνία Αποστολή̋: 14/11/1947

Ημερομηνία Εκτέλεση̋: 12/12/1947

Τρόπο̋ εκτέλεση̋: 

Συνήθη̋, Τουφεκισμό̋

Το Γεντί Κουλέ μέσα από την τέχνη

Οι φυλακέ̋ που λειτούργησαν στο 

κτιριακό αυτό συγκρότημα έμειναν 

στην ιστορία σαν ένα̋ θρύλο̋ και 

τραγουδήθηκαν όσο καμία άλλη φυλακή 

στην Ελλάδα. Παράδειγμα το τραγούδι 

του «Αντιλαλούν οι φυλακέ̋» του 

Μάρκου Βαμβακάρη γραμμένο το 1936 

επί δικτατορία̋ Μεταξά.

Η ΕΑΜική Αντίσταση και ο Δημοκρατικό̋ Στρατό̋ Ελλάδα̋ στην περιοχή των Σερρών

1940-1949, Οδοιπορικό στη δεκάχρονη θύελλα μέσα από το αρχειακό υλικό τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋ 

του ΔΣΕ,  Βαγγέλη̋ Κωστούδη̋ (Αλέξη̋), Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 2000

Το βιβλίο του Βαγγέλη Κωστούδη μέσα 

από αναμνήσει̋ και την προσωπική 

του ματιά, δίνει στο σύγχρονο 

αναγνώστη γεγονότα και καταγραφέ̋ 

που εκτείνονται από το 1940 έω̋ το 1949, 

δηλαδή στα χρόνια των δύο ένοπλων 

αναμετρήσεων του λαϊκού κινήματο̋. 

Ιδιαίτερα στην περίοδο τη̋ τρίχρονη̋ 

δράση̋ του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδα̋ στι̋ Σέρρε̋ και την ευρύτερη 

περιοχή, η καταγραφή στηρίζεται σε 

αυθεντική πηγή τη̋ εποχή̋: το αρχείο 

του ΔΣΕ στην περιοχή των Σερρών, όπου 

ο συγγραφέα̋ έδρασε ω̋ Πολιτικό̋ 

Επίτροπο̋. Τηλεγραφήματα, διαταγέ̋, 

σημειώματα δίνουν  την πορεία τη̋ 7η̋ 

Μεραρχία̋ και στη συνέχεια τη̋ 132η̋ 

Ταξιαρχία̋ του ΔΣΕ, και αναδεικνύουν 

ότι ο ΔΣΕ υπήρξε ένα̋ οργανωμένο̋ 

λαϊκό̋ στρατό̋.

Ο αγώνα̋ του ΔΣΕ που οργανώθηκε από 

το ΚΚΕ, δέχτηκε και δέχεται τη λυσσαλέα 

επίθεση τη̋ αστική̋ τάξη̋ καθώ̋ και τη 

διαστρέβλωση και συκοφαντία από τη 

μεριά των οπορτουνιστών. 

Βιογραφικό Σημείωμα του Βαγγέλη 

Κωστούδη (Αλέξη̋)

Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1919. 

Με την ανταλλαγή των πληθυσμών 

εγκαταστάθηκε με την οικογένεια 

του στη Σκοτούσα. Σερρών. Στα 

παιδικά του χρόνια ήταν οικότροφο̋ 

στο ορφανοτροφείο Καβάλα̋ και 

Ελευθερούπολη̋. Τελείωσε την τρίχρονη 

Αγροτική Σχολή Κομοτηνή̋. Αργότερα 

στα χρόνια τη̋ προσφυγιά̋, φοίτησε 

στο νυχτερινό Πανεπιστήμιο Μαρξισμού 

–Λενινισμού τη̋ Βουδαπέστη̋ και πήρε 

το δίπλωμα των Κοινωνικών Επιστημών.

Έλαβε μέρο̋ στον πόλεμο του ’40 στην 

Αλβανία και την άνοιξη του ’41, ω̋ 

έφεδρο̋ αξιωματικό̋ μηχανικού, στο 

Μπέλλε̋ ενάντια στου̋ Γερμανού̋. 

Στο ΚΚΕ οργανώθηκε το 1941. Στην Εθνική 

Αντίσταση, συμμετείχε ω̋ καπετάνιο̋ 

του 19ου Συντάγματο̋ του ΕΛΑΣ. Στο 

ΔΣΕ διετέλεσε διοικητή̋ του αρχηγείου 

Σερρών και Πολιτικό̋ Επίτροπο̋ τη̋ 132 

Ταξιαρχία̋ και τη̋ 7η̋ Μεραρχία̋. Έζησε 

38 χρόνια στην Ουγγαρία σαν πολιτικό̋ 

πρόσφυγα̋. Την περίοδο 1954-56 

διετέλεσε γραμματέα̋ του εκλεγμένου 

γραφείου, έχοντα̋ τη φροντίδα και την 

ευθύνη για του̋ πολιτικού̋ πρόσφυγε̋ 

τη̋ Ουγγαρία̋. Για την κοινωνική του 

προσφορά στην περίοδο αυτή τιμήθηκε 

με τρία διαφορετικά μετάλλια από τη̋ 

κρατικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Ουγγαρία̋. 

«Αντιλαλούνε οι φυλακέ̋/Τ’ Άναπλι 

και Γεντί Κουλέ̋

Αντιλαλούνε τα σήμαντρα/Συγγρού και 

παραπήγματα

Αν είσαι μάνα και πονεί̋/έλα μια μέρα 

να με δει̋

Έλα πριν με δικάσουνε/κλάψε να μ’ 

απαλλάξουνε».



Βάλια̋ Σεμερτζίδη̋ (1911-1983)

Ζωγράφο̋ του ΕΑΜ

Λιομάζωμα Ψαράδε̋ στη Ραφίνα

Γυναίκε̋ σε πανηγύρι Εργάτε̋

Μάχη τη̋ σοδειά̋ Λιομαζώχτρα

Εργάτη̋ Οργωμα



Οι Εικαστικοί  τη̋ Αντίσταση̋
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