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ΙΙαφαρζκαΥ

Πρόεδρον Νομαρχιακί)ς *Ετϊΐτροπί(ς
Νέας Δημοκρατίας 'ΐοϋαννΟνωυ
'lojdvvkva

'Αγαπητέ κ. ijacpapCKa,

Ό Π(36ε6ρος του Κόμματος, Πρωθυπουργός κ. Κων.Καραμανλίίς

μέ έπεφδρτιοε νά σδίς διαβιβάσω tCq εύχαριστϋες του γιά τήν
στάση τήυ δποΐα έτηρ4|σατε μετά τήυ άνακοίνιϋση τδν. άποτελεσμάτων τ^ΐς έκλογης τΟυ μεΧών τής Διοικούσης 'Βπιτροπίίς τοΟ Κόμ
ματος,

'Αποδείξατε κατ'αύτό τόν τρόπο δφηλό κομματικό ϊίθος καί
άναμφισβήτητίί προσωπικές άρετές,

'Υπό την Ιδιότητά σας τοΟ πρώτου άναπληρωματ ικοΰ μέλους
της Δ.Κ. θά καλεΐσΟε είς τάς συνεδριάσεις αύτί|ς μέ δικαίωμα

συμμέτοχης είς τίς συζητήσεις πάντοτε, καί" φί^φου είς περίπτω
σιν άπουσίας έστω καί 6νός τακτικού μέλους μή έχοντος τήν
βουλευτική ίδιότητα.
υ7ΐ>ν·ν

Μέ φιλίαν

ίΐτ.

ΓΤΚΤ>

ΠΟΥΑΟΣ

(*0 κ. Ea'papdwac Ιοοφήψισε ώς γνωστόν σιό Ευνέδριο τοΟ Κόμματος στήν ΧαλκιδικΛ,σχήν έκλογό γιά τήν ΔιοικοΟσα 'ΕηιΓροκή.μέ τόν κ.Τ.Λούη καί παρεχώρησε
εύγενώς τήν θέσιν του) .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκέφτηκα πολύ πριν πάρω την απόφαση να γράψω για το πέρασμά μου
από τη ζωή. Η διαπίστωση της αποστροφής προς το βιβλίο της σημ€ρινής γβνιάς,
τ€λικά ήταν ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας. Στα 84 μου το αποφάσι
σα, γιατί €π€κράτησ€ μέσα μου η άποψη ότι έστω και λίγοι να διαβάσουν τις
€μπ€ΐρί€ς μου από τα τρομερά γεγονότα του εικοστού αιώνα και τον αγώνα επι
βίωσης της γενιάς μου, θα μπορέσουν ασφαλώς να βγάλουν τα ανάλογα συμπε
ράσματα για τον δικό τους αγώνα στη ζωή.*

Ακόμη δεν θα ήθελα να πιστέψω πως «άδικα τόπο έπιασα επάνω σε τούτο
τον ντουνιά» όπως αναφέρει Σμυρναίικο τραγούδι.

Με την προσπάθειά μου αυτή, θα ήθελα να ταράξω λίγο τα νερά και στην
πλύση εγκεφάλου των νεωτέρων γενεών που επιχειρείται από πολλές κατευ
θύνσεις, για σχετική ανάσχεση του κακού.

Αναγνώστη, στο πόνημά μου αυτό, αφηγούμαι τα όσα έζησα, ακόμη και
γιατί η Ιστορία πολλές φορές παραμελεί γεγονότα η τα αποσιωπά η τα δια

στρεβλώνει μέσω καλοθελητών που στοχεύουν στις παντός είδους προπαγάν
δες, πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα η και συχνά γιατί δεν τα γνωρίζει.
Ως προς την αλήθεια των γραφομένων, παραθέτω τα λόγια του Δημοσθένη στη
δημηγορία περί Στεφάνου, μέσα στα οποία βλέπω σε μικρογραφία τον εαυτό μου:
«Υπήρξα εκείνος τον οποίο ούτε η ευκαιρία, ούτε η σαγήνη, ούτε το μέγε

θος των υποσχέσεων, ούτε η ελπίς, ούτε η εύνοια, ούτε άλλο τι, είχε την δύνα
μη να με φέρει προς την προδοσία των αρχών μου και των συμφερόντων της
Πατρίδος μου».

■Km

*0 απόστολος Παύλος βχε μια παρόρμηση να μιλήσ& για την «μ€τάνοια» μέσα σε ένα
δάσος όπου Sev υπήρχαν άνθρωποι. Έκανβ την ομιλία του και ω του θαύματος, βγήκ€
ένας φυγόδικος από ένα κούφιο δένδρο και ζήτησε συγχώρηση.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

απο τα αόελφια μου Φώτη, Παρθένια, Παναγιώτη , Πλαίσια, Α δημοτικού
_ ,

.
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(προτελευταίος στη δεύτερη σειρά

και Βελισσαρη. Δ€ν γνώρισα ουο ακόμη κορίτσια
ΐτού πέθαναν πολύ μικρά. Η φτώχβια φαίνεται, δεν ήταν εμπόδιο, για να έλθου
με στον κόσμο τόσες ψυχές.
Γρήγορα κατάλαβα πως ζούσαμε κυρίως από ελεημοσύνες συγγενών και

φίλων, με κορυφαία τη γιαγιά Πανάγιω που είχε μια καλή σύνταξη από τον θείο

μου αξιωματικό I. Σαφαρίκα. [Έπεσε το Ί912-13 σε ύψωμα της Β. Ηπείρου τη

Ο μικρότερος στην οικογένεια

(λείπει μόνο ο αδελφός μου Παναγιώτης)

χρονών στην Αθήνα, έμαθα ότι ο πατέρας μου

πούλησε.

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ο θείος
μου αρχοντοδάσκαλος Νικόλαος Σαφαρίκας, μας ενθουσίαζε με το παίξιμο του
βιολιού του και με τα ωραία του παραμύθια.
Το σχολείο ήταν τότε κολλητό με την εκκλησία της Αγίας Σωτήρας. Για
βιβλία και εποπτικά μέσα, κανένας λόγος. Χαλικάκια για την αριθμητική και φωνα
χτή προπαίδεια. Για τα υπόλοιπα μαθήματα, ότι ακούαμε από τον δάσκαλό μας
και σαν μονοθέσιο σχολείο τα ακούγαμε πολλές φορές. Αυτό ήταν το μεγάλο
προτέρημα των μονοθέσιων σχολείων.

Ένα μεγάλο πρόβλημα μου στην ηλικία αυτή, ήταν η ακράτεια των ούρων.
Έτσι πήγαινα πρώτα στον ήλιο να στεγνώσω το βρεγμένο παντελόνι μου και
έπειτα πήγαινα στο σχολείο.

Με τα παιχνίδια (σκλαβάκια, σκλέντζα, πεντόβολα, πάνινο τόπι, μούκα
πενήντα, μπουρδοκαβάλλα κ.λ.π.) δέθηκα με τα παιδιά του χωριού μου που τα
περισσότερα ήταν στην ίδια κατάσταση τη δική μου και πολύ λίγα είχαν το κάτι
παραπάνω.

Η εκκλησία της Παναγίας ήταν ο ιερός χώρος επαφής για μικρούς και μεγά-

Στο ποτάμι της ζωής μου

λους. Προσευχές, χαρές και λύπες
κάτω από τις επιβλητικές Βυζαντινές

Ρ αγιογραφίες, έδεναν τη μικρή κοινωχωριού μου. Η είσοδος του
ναού μικρή με σκαλοπάτια κάτω από
την επιφάνεια, εμπόδιζαν τούς
Τούρκους να μπαίνουν στο ναό
καβάλα στα άλογά τους. Εδώ στην

WMWBWBI^M είσοδο κρέμασαν οι Τούρκοι τον

Η εκκλησιά της Παναγιάς με το κυπαρίσί

όπου μίλησε ο Πατροκοσμάς .Θρησκεία, γλυκέ,ά
μαννα, ΤΙ άμορφη δίνεις εσυ λαλια και στην καμπανα»

(Κ. Κρυστάλλης)

Παπαδιαμάντη. Στον περίβολο στέ-

αιωνόβιο κυπαρίσσι

,

,

κατω απο το οποίο μίλησε Ο
ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ.

Γρήγορα η εξερεύνηση του χωριού μου μετά την πλατεία με τον μεγάλο
πλάτανο, επεκτάθηκε στο Μοναστήρι του Αηγιάνη, τα ωραία εξωκλήσια, τον
ξηροπόταμο Μπισδένη, Κουκολάγκαδο και τις πηγές της Κλίφκης στον Άραχθο
ποταμό.
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

Το χωριό μου Πλαίσια Κατσανοχωρίων, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα Ν.Α. των
Ιωαννίνων στην άκρη μικρού κάμπου που αποδίδει μόνο όταν βρέχει. Τριγύρω
δεσπόζουν τα βουνά Ξηροβούνι, Αηθανάσης και η λοφοσειρά της ιστορικής Αετο
ράχης. Μόνο ανατολικά ένα άνοιγμα προς τη χαράδρα του Αράχθου αφήνει να
φαίνονται τα επιβλητικά Τζουμέρκα.
Τριγύρω, κυκλικά απλώνονται τα χωριά: Πηγάδια, Κορύτιανη, Αετοράχη,
Αάζαινα, Ελληνικό, Πάτερο, Φορτόσι, Κωστήτσι και Καλέντζι, τα λεγόμενα
Κατσανοχώρια. Η επαφή με τα Γιάννενα και την Πρέβεζα τότε γίνονταν με τα
πόδια, το γάιδαρο η άλογο και διαρκούσε 8 ώρες για τα Γιάννενα και 5 ώρες
για τη θέση Ροβίλιοστο, απ' όπου περνούσαν ταλίκες και αυτοκίνητα για την Πρέ
βεζα.

Το χωριό είναι αμφιθεατρικά χτισμένο και έχει
μπροστά του την ωραία πλατεία με τον αγέραστο
πλάτανο όπου συχνά βρίσκαμε τα μικρά φαρμακερά φίδια «κονακάκια», αλλά και στα χαμηλά κλαδιά τις φωλιές από τις καρδερίνες που μας συγκινούσαν με το παρακλητικό πέταγμα τους κοντά
μας και τα κλαψιάρικα τιτιβίσματα τους, να μη πειράξουμε τη φωλιά με τα πουλάκια τους.
Πεντακόσια μέτρα πιο κάτω, βρίσκεται η επι-

βλητική παλαιά εκκλησία της Παναγίας και πιο κάτω
το άλλοτε ωραίο πηγάδι με τα πλατάνια απ' όπου

οι νοικοκυρές και οι κοπέλες του χωριού κουβαλούσαν το νερό με τις βαρέλες. (Τώρα η άσφαλτος, η
ΔΕΗ , ο ΟΤΕ και το νερό στο σπίτι, μετέτρεψαν το

Το όμορφο πηγάδι της Πλαίσιας

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

χωριό σ€ παραθ€ριστικ6 κέντρο τους θ€ρινούς μήν€ς). Στην πλατεία η προτομή
του ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ θυμζει τις ρίζες του.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ

Ο πατέρας μου Ευάγγελος Σσφαρίκας, ήταν ένας f

^

δυνατός, επιβλητικός και περήφανος άνδρας, αλλά χωρίς L

]

μόρφωση^και κύριο επάγγελμα. Λίγα χωράφια ξερικά πού Η
(φόλες), το εξασκούσε επιτυχημένα. Τσουβάλια γεμάτα Η
έφερνε στο κατώγι για γδάρσιμο. Εκείνο όμως πού του

απέδιδε, ήταν το «πρακτικό ευνούχισμα» των ζώων. Δεν
θυμάμαι να μου ανέφερε ποτέ ποιος του έμαθε την
τέχνη. Είχε μεγάλη επιτυχία στις επεμβάσεις του αυτές
και έγινε γνωστός μέχρι και την Αιτωλοακαρνανία.
Έτσι κάθε άνοιξη, γέμιζε ο κήπος μας με τετράπο-

δα βαρβάτα για την «επέμβαση», με πολλούς θεατές

''

Η

Β «Εγώ ήρθα μπάρμπα Βαγέλη και τ θα πει ο κόσμος
από το χωριό. Έκανε περιοδείες για τη δουλειά αυτή και

τότε έπαιρνε οικονομική ανάσα και η πολυμελής οικογέ- I

νεια. Δεν μαρτυρούσε σε κανένα τη συνταγή των φαρ- ^ ττατέρας μου σε μεγάλη ηλικία
μάκων πού χρησιμοποιούσε και μόνο στα βαθιά γεράματα εκπαίδευσε ένα χωρια
νό μας πού τον βοηθούσε.

Έβγαζε και δόντια, αλλά δεν θυμάμαι να έπαιρνε χρήματα. Οι γυναίκες, όταν
πονούσε το δόντι τους ... σκέπτονταν να τον επισκεφθούν. Κάποτε μια άσχημη
γειτόνισσα από τον πολύ πόνο του δοντιού της, αποφάσισε να τον επισκεφθεί
και μόλις μπήκε στο σπίτι του είπε:

δεν ξέρω». Η απάντηση ήταν, <(άκου μωρή, 40 να κρέμο

νταν στο ζωνάρι μου δε θα σου χαράμιζα ούτε μια».

Αν και πολλές φορές έπεφταν στα χέρια του αρκετά
χρήματα, η οικογένεια δυσκολεύονταν γιατί τα σκορπούσε
εύκολα και γίνονταν βάρος στον αδελφό του Νίκο, τον
ευκατάστατο δάσκαλο με τον οποίο μας χώριζε μια μεσο-

Έπιανε εύκολα φιλίες ο πατέρας μου και επιβάλλονταν
σε όλους με την βροντερή φωνή του. Ανακατεύτηκε στο
"Κομιτάτο" και εκτελούσε εντολές του Μητροπολίτη Ιωαν
νίνων Σπυρίδωνα. Ο οπλαρχηγός του κομιτάτου I. Πουτέτσης, έδρασε στην περιοχή μας από το 1908 έως το 1913.
Μάλιστα για την εκπόρθηση του Μπιζανίου ο πατέρας
Ο θείος
ς μου ο δάσκαλος Νικ. μου οδήγησε νύχτα από το χωριό μας τούς στρατιώτες μας
Σαφαρίκας με τη θεία μου
την Πολυξένη οι οποίοι
συμπαραστάθηκαν
ιαραστάθηκαν πολύ
πολύ
στην
ην οικογένειά μας

ΠολυξέΙηνοπο^οι"

Μοναστήρι της Τσούκας. Στην περίπτωση αυτή, όπως

Μου διηγήθηκε, για να πετύχει ο αντιπερισπασμός, κρέμα-

σαν τενεκέδες άδειους στα μεταγωγικά και από τον θόρυ-
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βο που γινόταν, οι Τούρκοι πίστεψαν ότι ήταν μεγάλη όύναμη και αναόιέταξαν
τις δυνάμεις τους, πράγμα πού διευκόλυνε την επίθεση του στρατού μας από την
Μανωλιάσα για την κατάληψη του Μπιζανίου.
Με την απελευθέρωση της Ηπείρου και ενώ το Κράτος ήταν απασχολημέ
νο με το κλείσιμο των πληγών του, στην ύπαιθρο και ιδίως στην περιοχή μας,
βρήκαν ευκαιρία οι ληστές να δημιουργήσουν κράτος εν κράτει. Έτσι, στην περιο
χή μας εμφανίστηκαν οι Ρετζαίοι, ο Σιοντόρης, ο Θύμιος Κοντογιώργος και άλλοι
που απέκτησαν συνεργάτες και στο χωριό μας που τους παρείχαν καταφύγιο
(γιατάκια) και τους υποδείκνυαν τα υποψήφια θύματα.
Όταν άρχισαν να στέλνουν εκβιαστικές επιστολές για χρήματα και ο πατέ
ρας μου ήταν πρόεδρος του χωριού, τούς ειδοποίησε να μη πειράξουν κανέναν

από το χωριό μας και αυτός δεν θα τους κυνηγούσε. Τη συμφωνία παρέβηκε ο
λήσταρχος Σιοντόρης που λήστεψε ανάμεσα από την Κορύτιανη και τα Ραβένια,
τον ανεψιό του πατέρα μου Βασίλη Σιαφαρίκα που έρχονταν από την Πρέβεζα

όπου είχε τσαρουχάδικο. Του πήρε 5 μετζίτια και τα τσαρούχια του. Ο πατέρας
μου κάλεσε την έφιππη Χωροφυλακή και άρχισε να καταδιώκει τους ληστές (ιδε
επιστολές ληστών).

Οι ληστές βέβαια δεν ήταν εύκολο να εξοντωθούν και συνέχιζαν το έργο
τους. Απήγαγαν τον Στέφανο Τσελίκη, κουνιάδο του πατέρα μου, που παρά την
κινητοποίηση δεν σώθηκε. Τον σκότωσαν. Ο πατέρας μου κινδύνευε άμεσα. Του
έστηναν ενέδρες να τον σκοτώσουν, αλλά ο πατέρας μου τις απέφευγε. Είχε μια
πολύ περίεργη διαίσθηση. Στο σπίτι είχαμε μια εικόνα του αγίου Ελευθερίου και
όλη η οικογένεια προσευχόμαστε μπροστά της στις πάρα πολλές δύσκολες στιγ
μές πού μας τύχαιναν. Ο πατέρας μου που ήταν πάντα σε συναγερμό, πίστευε
πάρα πολύ στη βοήθεια του Αγίου.
Όταν την άλλη μέρα επρόκειτο να παει σε διπλανό χωριό η στα Γιάννενα,

έβλεπε στον ύπνο του τον Αγιο πού του έλεγε... να αλλάξει δρόμο γιατί του
είχαν στρατοκαρτερία οι ληστές. Μάλιστα όχι μόνο άλλαζε δρόμο αλλά και με
προφυλάξεις διαπίστωνε την ενέδρα. Είχε πολλά περιστατικά τέτοια. Ένα από
αυτά μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το αναφέρω.
Σε κάποιο χωριό στην Αιτωλοακαρνανία, ευνούχισε αρκετά ζώα και πήρε
κάμποσα χρήματα. Ήταν μεσημέρι όταν περνούσε ένα δάσος πηγαίνοντας σε
διπλανό χωριό και ζήτησε από μια γριά πού συνάντησε σε μια καλύβα να του
δώσει λίγο ξυνόγαλο να πιει, για να δροσιστεί.
Αφού το ήπιε και ευχαρίστησε τη γιαγιά, αντί να προχωρήσει προς το διά
σελο, έστριψε μέσα στο δάσος και ξάπλωσε κάτω από ένα δένδρο όπου τον
πήρε ο ύπνος.

Βλέπει στο όνειρο του ένα δασοφύλακα να του δίνει ένα σφραγισμένο
έγγραφο και να φεύγει. Το άνοιξε και διαβάζει «μη προχωράς, γύρνα πίσω».
Ξύπνησε από την αγωνία του, συνήλθε και προσπάθησε να κοιμηθεί για να ...τον
δη ξανά και να τον ρωτήσει γιατί. Αλλά δεν τα κατάφερε. Γυρίζοντας προς την
καλύβα για να πάρει το δρόμο, του φωνάζει η γιαγιά; «Μπάρμπα σε χάλευαν
κάνα-δυο, σε βρήκανε;». «Με βρήκαν» της απάντησε και γύρισε πίσω με γρήγο
ρα βήματα. Του είχαν στήσει ενέδρα στο διάσελο για να τον ληστέψουν. Ευτυ-
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χώς που η γιαγιά τους erne ότι πήγ€ προς τα €πανω και Ι
Όταν ο μζγαλύτερος αδελφός μου ο Φώτης τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο, ο πατέρας πήγε στα Γιάννενα
στον μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Έβγαλε τα λερωμένα

,. ^

παπούτσια του στην πόρτα και φιλώντας το χέρι του
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Δεσπότη διέκρινε στο σεβάσμιο πρόσωπό του χαρά για
την συνάντηση με ένα αγωνιστή του "Κομιτάτου". Η
συμπαράσταση του Δεσπότη στην οικογένεια μας ήταν
διαρκής. Πρώτα ο Φώτης τελείωσε δάσκαλος από το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς και διορίστηκε στο χωριό Μουκοβίνα
της Λάκκας Σουλίου, την περίοδο που διαδραματίστηκε
σοβαρό γεγονός στην οικογένειά μας. Όλοι από την οικογένεια μας τύχαμε της συμπαράστασης του αείμνηστου

Δεσπότη Σπυρίδωνα.

°

°

Μετά την τουρκοκρατία, οι οργανωμένες ληστοσυμμορίες είχαν δημιουργή
σει μεγάλο πρόβλημα στο Κράτος. Απαγωγές όπως του Μαραμένου και Παπαγιαννόπουλου και η ληστεία της Πέτρας Φιλιππιάδσς των Ρετζαίων το 1928 (χτύ
πησαν τη χρηματική αποστολή της Τράπεζας, σκότωσαν όλη τη φρουρά της χρη
ματικής αποστολής υπό τον καπετάν Μπόλα και πήραν τα χρήματα. Διασώθηκε
μόνο ένας, ο Βλαδίμηρος Λαζαρίδης που έκανε τον πεθαμένο). Όλα αυτά ανά
γκασαν το Κράτος να λάβει μέτρα. Με συνεχή καταδίωξη των αποσπασμάτων
Χωροφυλακής, τον νόμο περί ληστείας της 8/5/1923 ληστές εναντίον ληστών
και τις επικηρύξεις του 1924, κατορθώθηκε η εξόντωσή τους.
Η νέα γενιά ληστοσυμμοριών που εμφανίστηκε στη διάρκεια της Κατοχής
(1941-1944) των Γρατσουναίων, Τσακαίων κ.λ.π. γρήγορα εξοντώθηκαν από τις
Οργανώσεις Εθνικής Αντιστάσεως.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ TON ΠΡΟΕΔΡΟ
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Ανώ; τη 5 Μαίου 1922
Κύρΐ€ Πρ06όρ€, χέροι. Έψθοσβ η ώρα σκέψου και
πράξ€. Θα πάθβις βκβίνα το οποία δβν βάνας μ€ το νου σου.
Εαν Sev μου μβτρήσας τα λ€πτά οποίων σου έχω γράψ€ΐ, €γώ μ€ την παρέα μου θα σου γαμήσω όλο το σπίτι
σου και το σόι θα σε ξ€μπ€ρδέψω δεν θα αφήσω ούτε
σπορά άτιμβ κ€ρατά ρουφιάνα πούστη λωποδύτη, πρόστυ-

χ€ Εν ή π€ριπτώσ€ΐ δεν θσ πράξας όπως σου γράφουμξ θα
σου βάλουμζ το κβφάλι ας τον κόλον ή θα σταλώ τα παλι
κάρια μια βραδιά να σου κάψουν το μαγαζί να στο κάνω
στάχτη.

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Η κυβέρνηση Βενιζέλου έκανε το Μικρασιατικό πόλεμο με αποτέλεσμα η
Ελλάδα των πέντε εκατομμυρίων το 1920 έ(ϋς 1922 να δεχθεί ένα εκατομμύριΟ'^ ·
τριακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες

• Ο Πλαστήρας εκτελεί τους έξι στο Γουδί, μεσολαβούν δικτατορία Πάγκαλου,
εκλογές και πραξικοπήματα που τελικά το 1928 στις εκλογές κερδίζει ο Βενιζέλος.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η καημένη η μάννα μου, μικρόσωμη και καχεκτική,
ήταν αδύνατο να αντιμετωπίζει ένα δύσκολο άνδρα. Οι
επτά γέννες, την αποδυνάμωσαν πλήρως και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε σε μικροδουλειες σε μερικά
χωράφια μας. Έμεινε παροιμιώδης η φράση της «καλότυ-

.

χεια που καλύπτονταν μερικώς από προσφορές. Η αγάπη

,
,
,
i
ΛΛ
της ομως
προς εμας
ηταν
πραγματικό' ο'
βαλσαμο.
Με

Η μονα μου η Βασιλιπ

το γένος Τσελίκη

μεγάλο κίνδυνο να ξυλοφορτωθεί από τον πατέρα, μας
τηγάνιζε κρυφά κανένα αυγό.
Όταν τελικά παντρεύτηκε η αδελφή μου Παρθενία και η οικογένεια σχεδόν
διαλύθηκε από τη διάσταση πατέρα και μάνας, πήγε και έμεινε μέχρι τέλους της

ζωής της στην οικογένεια του αδελφού μου Φώτη, όπου η νύφη μας Βασιλική
Σιώτα τη φρόντισε πάρα πολύ μέχρι το θάνατο της.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Ήμουν 8 ετών όταν κρυμμένος πίσω από ένα τοίχο στον κήπο μας, παρα

κολουθούσα την κηδεία

ι που την σκότωσε ο

πατέρας μου. Το φοβερό αυτό πΐ:μ.ο.«..Γ.υ οπως το έμαθα αργότερα, συνέβη ως
εξής:
"^ταν μια ζωηρή γυναίκα και ο άνδρας

της, ανεψιοε του πατέρα μου που απουσίαζε
·

' '"

είχε αναθέσει στον πατέρα μου

Ρ να την προσεχει. υι συστάσεις του πατέρα μου προς αυτήν
L<

i απέβαιναν άκαρπες και όταν έπεσαν στα χέρια του σχετι-

^ κά «ραβασάκια», κάλεσε τον ανεψιό του
k

'
: '

a

για να τον ενημερώσει.

Αφού ήπιαν και αρκετά ούζα στο σπίτι μας, πήγαν να

ζητήσουν εξηγήσεις από την ίδια. Εκεί στην αυλή του σττιτιού της, τη στιγμή που ο πατέρας μου έδειχνε σχετικό

ερωτικό γράμμα, αυτή εκμεταλλευόμενη το σκοτάδι, με ένα
ξύλο προσπάθησε να τον χτυπήσει στο κεφάλι.
Κάποια κίνηση του πατέρα μου στην καρέκλα, τον
έσωσε μια και το χτύπημα έγινε στον ώμο. Στη δεύτερη
προσπάθειά της, δέχθηκε μια σφαίρα από το πιστόλι του

ζίμνηστος παπάς του

πατέρα μου και έπεσε αιμόφυρτη. Τότε ο πατέρας μου
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βγήκ€ έξω από το χωριό και πάνω από ένα πουρνάρι παρακολουθούσε μόλις
ξημέρωσε την κίνηση, για να όη τι απέγινε. Μόλις άκουσε την καμπάνα να χτυ
πάει λυπητερά, πήγε στα Γιάννενα και παραδόθηκε.
Στη φυλακή καθώς μου διηγήθηκε, είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει, αλλά
επηρεάστηκε από ένα όνειρο που είδε. Παρουσιάστηκε ο Άγιος φύλακας προ
στάτης του και του είπε. «Μη κάνεις αυτό που σκέπτεσαι. Θα δικαστείς 8 χρό
νια, αλλά σε 4 θα πας στην οικογένειά σου που σε χρειάζεται». Το όνειρο βγήκε
πράγματι προφητικό.
Στη δίκη του στην Κέρκυρα πήγε σαν μάρτυρας υπεράσπισης ο Μητροπο
λίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων που τόνισε τις Εθνικές υπηρεσίες του πατέρα μου.
Δικάστηκε 8 χρόνια, υπηρέτησε στις αγροτικές φυλακές στο νησάκι Βίδος της
Κέρκυρας και σε τέσσερα χρόνια γύρισε στο σπίτι όπου πρώτη του ενέργεια ήταν
να καλέσει τον παππαχρυσόστομο για ένα ευχέλαιο.
ΣΤΗ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑ
Το πρώτο μου ταξίδι μακριά από το χωριό μου το έκανα, όταν ο αδελφός
μου Φώτης διορίστηκε δάσκαλος σε ένα μακρινό Χωριό της Λάκκας Σουλίου την
Μουκοβίνα και ανέλαβε τη φροντίδα της οικογένειας.

Ξεκινήσαμε χαράματα αφού φορτώθηκαν τα πράγματα στα δυο άλογα του
αγωγιάτη Γ. Κολοκούρη (Μπακάλη) και ανέβασαν και μένα στο ένα. Διαδρομή
μεγάλη προς Κορύτιανη, Ραβένια, Ροβίλιοστο, όπου για πρώτη φορά είδα δημό
σιο δρόμο και αυτοκίνητο να περνάει.
Προχωρήσαμε προς το Χάνι Φτελιά, Θεριακίσι, Κοπάνη, Βοριάδες και φθά
σαμε στον αυχένα του προφήτη Ηλία. Από εδώ, μπροστά μας χαμηλά απλώνε
ται η καταπράσινη Λάκκα Σουλίου, γεμάτη λόφους που ανάμεσά τους διακρίνο
νται μικρά χωριά. Απέναντι επιβλητική η οροσειρά του Σουλίου που στους πρό
ποδες της διακρίνονται τα χωριά Αλποχώρι Μπότσαρη, Ρωμανό, Σιστρούνι, όπου
01 πηγές του Αχέροντα, Ζωτικό και άλλα.
Περνάμε το Τόσκεσι και αρχι'ζουμε μια πολύ ωραία διαδρομή ανάμεσα σε
λόφους με σχοίνα και φανταχτερές Κουμαριές πού έβλεπα για πρώτη φορά.
Τελικά στο ψηλότερο σημείο της λοφοσειράς, ξεπεζέψαμε στο Δημοτικό
Σχολείο της Μουκοβίνας που συμπεριλάμβανε και κατοικία για τον Δάσκαλο. Εδώ

επί δύο χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 1931 μέχρι τον Ιούνιο του 1933, έζησα
ωραίες στιγμές, φοιτώντας στην τρίτη και τετάρτη δημοτικού. Τα παιδιά έρχονταν
με τα πόδια από μακρινούς οικισμούς, πάντα ταλαιπωρημένα.
Ο χειμώνας ήταν δύσκολος μια και το χιόνι έφθανε μέχρι το παράθυρο και

01 λύκοι ούρλιαζαν έξω από την πόρτα μας. Ο καημένος ο ταχυδρόμος Ιάσονας
από τα Δερβίζιανα, κάποτε βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση όταν συνάντησε
αγέλη λύκων. Πρόλαβε και ανέβηκε σε δένδρο και μέχρι το βράδυ οι λύκοι
δάγκωναν το δένδρο παρά τους πυροβολισμούς πού έριξε με το πιστόλι του.
Μάλιστα μας είπε ότι κράτησε μια σφαίρα για τον εαυτό του. Τελικά μάλλον τούς
τρόμαξε με την ταχυδρομική του τρουμπέτα.
Το τηλέφωνο της τότε εποχής (το καβουρδιστήρι) ήταν μεγάλη παρηγοριά
για τον αδελφό μου μια και με αυτό, όταν βέβαια λειτουργούσε, κουβέντιαζε με

Στο ποτάμι της ζωής μου
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τους δασκάλους των γ€ΐτονικών χωριών και κανονίζονταν εκδρομές και συνα
ντήσεις για γεύματα. Κάποτε με πήρε και μένα μαζί του στο Χωριό Έλαφος, άπου
μαγειρεύτηκε ένας μεγάλος κόκορας. Ήταν εκεί ο δάσκαλος της Αρδωσης Μεγαλειώνης και ο Νίκος Γκάνιος δάσκαλος στην Έλαφο.
Στην πολιτική συζήτηση πού ακολούθησε μεταξύ τους, άκουσα μια φράση
τού Νίκου Γκάνιου που μου έκανε εντύπωση. Είπε «ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΡΧΙΑΣ

ΓΙΑ

ΝΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». Ήταν ο «ινστρούχτορας» της τότε εποχής πού δυστυχώς παρέ
συρε ττλήθος μαθητών του που υπέφεραν τα πάντα στα μετέπειτα γεγονότα
1942 - 1949 (εξορίες, εμφύλιες συγκρούσεις, Τασκένδη κ.λ.π.).

Σε αυτή την πολιτική συζήτηση άκουσα άτι ο Ζαχαριάδης του Κ.Κ.Ε. τάχθη
κε υπέρ ανεξάρτητης Μακεδονίας και έτσι το κόμμα αυτό εθεωρείτο κόμμα προ
δοσίας και διαμελισμού της Πατρίδας.
ΜΙΑ ΠΡΑΞΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Όταν ήμουν στη Μουκοβίνα και φοιτούσα στην Δ' Δημοτικού, το έτος 1933,
αρρώστησα βαριά. Είχα συνέχεια μεγάλο πυρετό. Δίαιτα και κομπρέσες συνεχώς
για κατέβασμα τού πυρετού με είχαν κυριολεκτικά εξαντλήσει. Γιατρός έπρεπε να
έλθει από τα Γιάννενα η από την Παραμυθιά πράγμα αδύνατο για την εποχή
εκείνη. Θδηγίες από τηλεφώνου και πρακτικά φάρμακα δεν απέδιδαν και ένα
βράδυ πού δεχόμουν τις περιποιήσεις του αδελφού μου και του προέδρου τής Κοι
νότητος που λεγόταν Παπανδρέου, μου συνέβη κάτι παράξενο:
Κάποια στιγμή αισθάνθηκα άτι βγήκα από το σώμα μου και ανέβαινα προς
το ταβάνι. Εκεί σταμάτησε το ανέβασμά μου και έβλεπα κάτω το σώμα μου στο
κρεβάτι και τον αδελφό μου με τον Παπανδρέου να στέκονται από πάνω μου με
θλιμμένο ύφος.
«Πάει...» είπε ο αδελφός μου. Τότε ένοιωσα να κατεβαίνω προς το σώμα
μου και να γίνομαι ένα με αυτά και ανοίγοντας τα μάτια μου είδα τα δυο πρό
σωπα να γίνονται χαρωπά.
Ήμουνα μικρός και την εμπειρία μου αυτή την φύλαξα για τον εαυτό μου
γιατί πίστευα άτι μάλλον δεν θα έπειθα κανέναν. (Μεγάλος πλέον, διάβασα
πολλά σχετικά με την ψυχή και το σώμα και έβγαλα τα δικά μου συμπεράσμα
τα).

ΣΤΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τον Σεπτέμβρη του 1933 ο αδελφός μου Φώτης μετατέθηκε στην περιοχή

της Πρέβεζας, στο χωριό Νεμίτσα ή Βουβοπάταμο της περιοχής Φαναρίου. Το
ταξίδι τώρα ήταν διαφορετικό. Στο Ροβίλιοστο μπήκαμε με τον πατέρα και τον

αδελφό μου σε αυτοκίνητο της συγκοινωνίας και κατεβήκαμε στο Χωριά Λούρος.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διαδρομή με το αυτοκίνητο που ήταν πρωτόγνωρη
για μένα. Από το Λούρο με αγωγιάτη και δυο άλογα, προχωρούσαμε τώρα σε
εντελώς διαφορετικά μέρη από τα της Λάκας Σουλίου. Κάμποι και βουναλάκια με
Ψηλές βελανιδιές, μας χάριζαν μια ήρεμη διαδρομή.
Ξαφνικά το πόδι του αλόγου που ήταν καβάλα ο αδελφός μου, πιάστηκε
σε μια τρύπα πέτρας. Το άλογο τινάζεται και ο αδελφός μου βρίσκεται κάτω από
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το άλογο προφυλαγμένος από το σαμάρι που τον ei'xe σκ€πάσ€ΐ. Μου μένβι
ακόμα στα αυτιά μου η σπαρακτική κραυγή του πατέρα μου «ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...». Ευτυ
χώς μ€ κανένα πρόβλημα, προχωρήσαμβ.
Όταν φθάσαμ€ στο χωριό Βελανιδιά, απλώθηκε μπροστά μας ο κάμπος του
Φαναριού που τον διέσχιζε φιδωτά ο Αχέροντας ποταμός. Όταν σουρούπωσε,
φάνηκαν στο βάθος μακριά, φώτα από την Κέρκυρα. Ξεπεζέψαμε νύχτα στο
Σχολείο του Βουβοποτάμου και την άλλη μέρα μας φιλοξένησε ένας θαυμάσιος
άνθρωπος, ο Παπαγιάννης.

Το Φανάρι ήταν πλούσιο σε παραγωγή μια και ο Αχέροντας φρόντιζε για
το πότισμα και τη λίπανση με τις υπερχειλίσεις του. Καλαμπόκια, ρύζι, κηπευτικά,
εσπεριδοειδή (τώρα και βαμβάκι) σε αφθονία, στην άλλοτε Αχερουσία λίμνη.
Μεγάλη και η παραγωγή του λαδιού από τούς ελαιώνες γύρω από την πεδιάδα.
Όλα τα γύρω ορεινά Χωριά, εδώ εύρισκαν δουλειά και εξοικονομούσαν τα τρό
φιμα της χρονιάς τους. Η δουλειά εδώ γίνονταν μέσα στα λασπωμένα νερά με
το μαρτύριο των κουνουπιών και της βδέλλας.
Όλοι 01 κάτοικοι από την ελονοσία ήταν με πρησμένες κοιλιές και ο χάρος
θέριζε συχνά. Δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη το DDT. Εδώ το πλασμώδιο του
Λαβεράν χτύπησε και μένα. Ρίγος με ψηλό πυρετό κάθε 4 ημέρες ήταν ένας
πραγματικός εφιάλτης. Το κινίνο σε ημερήσια διάταξη και κάποια περιοδική ανα
κούφιση με την αλλαγή κλίματος το Καλοκαίρι που πήγαινα στο χωριό μου, με
κρατούσαν στη Ζωή. Το μαρτύριο κράτησε 4 χρόνια και μόνο όταν πήγα και έμει
να στην Αθήνα απαλλάχθηκα από την ελονοσία.
Στο Σχολείο απέκτησα πολλούς φίλους και γνώρισα το θεσμό του ΒΛΑΜΗ.
Έγινα αδελφοποιτός με τον Χρήστο Σιώμο, γιο του παπαγιάννη, τον Βασίλη
Κίτσιο και τον Σπύρο Τριάντη. Στην εκκλησία της

από το Ευαγγέλιο και εμείς σκυμμένοι κάτω από
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^^τος απο την ελονοσία, η περιοχή μαστί

ζονταν και από μια εκφυλιστική κληρονομική
σύφιλη από την εποχή των Ενετών. Ενώ έβλεπες τον έφηβο γεμάτο ζωή, σε
κάποια ηλικία παρουσίαζε τα τραγικά συμπτώματα της ασθένειας. Ένα συμμαθη
τή και φίλο μου τον Σ. Καλόνη, θέλησα να επισκεφθώ μετά από δύο δεκαετίες
στο σπίτι του και κατατρόμαξα από το θέαμα πού είδα. Το κεφάλι του έβγαινε
από το πίσω μέρος αφού περνούσε ανάμεσα από τα πόδια του.
Κάποτε ήλθε ένας επιθεωρητής. Ήταν καβάλα στο άλογο και ο αγωγιάτης
κρατούσε τα γκέμισ. Είπε στον αδελφό μου ότι θα τον δη σύριο και όταν ο αδελ
φός μου τον ρώτησε πού θα πάει να κοιμηθεί, απάντησε «όπου πάει το άλογο».

Στο ποτάμι της ζωής μου

Το άλογο πήγαινε πάντα σε μια Βάσιω. Κάτι του ψιθύρισε ο αδελφός μου, αλλά
το άλογο συνέχισε την πορεία του.

Την άλλη μέρα ήλθε στο Σχολείο μια χονδρή γυναίκα πού άρχισε τον καυγά
με τον αδελφό μου λέγοντας: Και ποιος σου είπε εσένα κυρ δάσκαλε πως έχω

σ^ετ ^

"σκουλαμέντρο";. Ήταν η περίφημη Βάσιω.

Μια μέρα ήλθε ένα σημείωμα από τον δάσκαλο ποιητή Σπύρο Μουσελίμη
φίλο του αδελφού μου που υπηρετούσε στο ορεινό χωριό Τσαγγάρι Σουλίου και
του έγραφε: «Του κάμπου οι σβαροφούστανες, του κάμπου οι μπρισκοκοίλες,
ακόμα δεν σε χτίκιασαν; και πώς φθοράς με δαύτες;»
Ο Σπύρος Μουσελίμης ήταν δάσκαλος με ταλέντο στην ποίηση και τη Λαο-

αγάπης και υπακοής επικρατούσε

Η Σκάλα Τζαβέλαινας ζπ-ον Αχέροντα ποταμό

στην οικογένεια.

Στο Περεχάτι, στο σπίτι του Τσιλ Μάνθου, μια μέρα με έστειλαν στο κατώ
γι να πάρω αυγά από τη φωλιά που γεννούσαν οι κότες. Όταν άπλωσα το χέρι
μου ψηλά μέσα στη φωλιά, τυλίχτηκε στο χέρι μου ένα φίδι «η δενδρογαλιά» και
λαχτάρησα. Ευτυχώς που το φίδι αυτό δεν είναι δηλητηριώδες.
Στο Περεχάτι μια μέρα πού παζαμε σε ένα ξέφωτο, μια προβατίνα γεννού
σε και πριν ακόμα το αρνάκι πέσει στη γη, πετάχτηκε από τους θάμνους μια γου

ρούνα ημιάγρια και το άρπαξε. Μάταια τρέξαμε να το γλυτώσουμε. Όλα τα παι
διά στενοχωρηθήκαμε πολύ. Μας συγκίνησε πολύ που βλέπαμε την προβατίνα να
χτυπάει με το κεφάλι της τη γουρούνα πού έτρωγε το αρνάκι της.

Μέσα στο χωριό, το σπίτι του Παπαγιάννη είχε γίνει δεύτερη κατοικία μου.
Με είχαν σαν παιδί τους και έβλεπαν με χαρά πόσο αγαπιόμαστε με το παιδί
τους τον συμμαθητή και βλάμη μου Χρήστο. Η οικογένεια του παπά ήταν φιλό
ξενη για όλο τον περαστικό κόσμο. Η παπαδιά με την κόρη της Ελευθερία, ακού
ραστες για περιποίηση όλων.

Θυμάμαι την επίσκεψη του Δεσπότη πού έμεινε στο σπίτι του παπά. Λου-

κούλειο δείπνο προσφέρθηκε στον Δεσπότη. Στο τέλος η παπαδιά παρουσιά
στηκε με ένα δίσκο με αφράτες φέτες μεγάλου καρπουζιού. Σε κάποια διστακτι
κή στάση του Δεσπότη, η παπαδιά είπε δυνατά: «Φάε δέσποτά μου, για τα γου-
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^ ρούνια τά'χουμε»^ και όλοι |ec7naaav ae γέλια.
μα του Τριωδίου, σφάζουν το γουρούνι τους και pe
μια ολονύκτια διαδικασία γ€μι'ζουν τ€ν€κέδ€ς μ€ το

και μ6 το μαχαίρι στο λαιμό όιέσχισ€ όλο το χωριό

Η γέφυρα Ντάλα στον Αχέροντα ποταμό ακορπίζοντας τον τρόμο σε μικρούς και μεγάλους
μέχρις ότου έπεσε από την αιμορραγία.

Μέσα στον ελαιώνα του Αγίου Δημητρίου κοντά στο Σχολείο, σε κάποιο

χώρο της εκκλησίας, λειτουργούσε το ελαιοτριβείο. Εκεί με έστελνε συχνά ο
αδελφός μου να πάρω το ωραίο φρέσκο λάδι.
Η διαδικασία για το λάδι: Τα σακιά με τις ελιές αδειάζονταν σε ειδικούς
ψαθωτούς σάκους που βρίσκονταν κάτω από ένα παλαιό σύστημα πιεστηρίου
που τρεις γεροδεμένοι άνδρες το γύριζαν και το όλο σύστημα με τις μυλόπετρες
έστελνε το ζουμί στη στέρνα όπου επέπλεε το λάδι και το αποθήκευαν. Μου
άρεσε πολύ αυτό το λάδι και από τότε σε όλη μου τη ζωή προτιμώ αυτό το λάδι
από τους διάφορους τύπους ραφιναρισμένων.

Αξέχαστη μου μένει μια εκδρομή του Σχολείου μας στις «ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΔΗ».
Για να φθάσει κανείς στο σημείο αυτό, τότε ήταν πολύ δύσκολο. Το μονοπάτι
στενό και επικίνδυνο γιατί με το παραμικρό γλίστρημα σε περίμενε ο Χάρος στο
βάθος βαθιάς χαράδρας όπου κυλούσε με απόκοσμη βοή ο Αχέροντας ποταμός.
Εδώ στην αρχή της χαράδρας, φύλαγε ο Κέρβερος και ο Χάρος περνούσε
τις ψυχές για την Αχερουσία λίμνη και τον Άδη, παίρνοντας τον οβολό. Ένας
λαϊκός συγγραφέας από το Πόποβο, ο Δήμος Ζαρκάδης, σε ένα βιβλίο του απο
δίδει τον ηρωισμό και τη λατρεία προς την ελευθερία των Σουλιωτών, στις αδού
λωτες ψυχές που ...δραπέτευαν από τη βάρκα του χάρου και εγκαθίσταντο στα
βουνά του ηρωικού Σουλίου.
Ο αδελφός μου πολύ τολμηρά αποφάσισε να πάμε εκδρομή με όλα τα παι
διά και μας έδωσε τις σχετικές οδηγίες. Σήμερα η διαδρομή αυτή είναι άνετη και
αποτελεί πόλο έλξεως για όλους τούς τουρίστες. Πρόκειται για τον δρόμο που

χρησιμοποιούσαν οι Σουλιώτες κατεβαίνοντας προς το Φανάρι και λέγεται Σκάλα
της Τζαβέλλαινας.
ΣΤΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
Στην επαρχία, λειτουργούσαν τότε τα λεγόμενα Ημιγυμνάσια. Έτσι τα
χωριατόπουλα που τελείωναν το Δημοτικό Σχολείο είχαν την ευχέρεια να παρα
κολουθήσουν τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (στο Ημιγυμνάσιο) που λει
τουργούσε σε χωριό της περιφερείας τους. Σωτήριος ο θεσμός γιατί κανένας

γονιός δ6ν έστελνε το παιδί του 12 ετών μακριά στην πόλη που λειτουργούσαν
Γυμνάσια με τους ανάλογους κινδύνους και τις δαπάνες.

Στο Καλέντζι λοιπόν, χίλια μέτρα από το χωριό μου, παρακολούθησα και
εγώ τις δύο τάξεις του Γυμνασίου. Η φτώχεια και το αβέβαιο μέλλον, μας έκανε
να κρεμόμαστε από τα χείλη των καθηγητών μας, χωρίς βιβλία. Οι καθηγητές μας

πολύ ευσυνείδητοι, κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια. Ο θεολόγος π.χ. μας
έκανε και μαθηματικά και ο γυμναστής γεωγραφία, αφού δεν υπήρχαν καθηγη
τές.

Κρατούσα σημειώσεις στην παράδοση των μαθημάτων και με το φως της
λάμπας πετρελαίου που είχαμε στο σπίτι απομνημόνευα ότι ήταν δυνατόν. Κατα
λάβαινα καλά πως η μόνη διέξοδος για μένα ήταν να συνεχίσω σπουδές. Το ίδιο
σκέπτονταν και όλοι οι συμμαθητές μου. Μάλιστα μερικοί περπατούσαν μιάμιση
ώρα για να έλθουν από το χωριό τους στο Σχολείο και άλλο τόσο να γυρίσουν
στα σπίτια τους. όπως ο Γιάννης Κιτσαράς και ο Θεοχάρης Τσιάπας από το χωριό
Κρυφοβός (ο 1. Κιτσαράς έφθασε να γίνει εκπαιδευτικός Σύμβουλος στο Υπουρ
γείο Παιδείας).
Εγώ ήμουν ένας μέσος μαθητής σε σχέση με συμμαθητές μου που ήταν
πραγματικές κορυφές. Με τον ξάδελφο μου Στέφανο Τσελίκη ανεβαίναμε στην
καρυδιά του κήπου μου και εκεί μαθαίναμε να κλίνουμε τα ανώμαλα ρήματα,
φωνάζοντας δυνατά.

Το σοβαρότερο γεγονός πού επέδρασε σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξή
μου, ήταν μια σχολική εκδρομή στα Γιάννενα. Με ένα τροβά στην πλάτη με
καλαμποκίσιο ψωμί, ελιές και κρομμύδια, ξεκίνησα μαζί με τα άλλα παιδιά με επι
κεφαλής τούς καθηγητές μας Π. Ματζαβίνο από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς και
τον γυμναστή Σωτηρίου από την Κέρκυρα, για την μεγάλη πεζοπορία 9 ωρών
προς τα Γιάννενα.

\ -- \^

Στο ημιγυμνάσιο Καλεντζίου, εγώ (4ος στην άνω σεφά με σταυρωμένα χέρια - διακρίνεται
ο διευθυντής Π. Μαντζαβίνος και ο γυμναστής Σωτηρίου)
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Πρώτη φορά αντικρύζαμβ μια μβγάλη πόλη. Τα Γιάννενα ήταν μια πραγμα

τική κηπούπολη με ένα επιβλητικό κάστρο, τα τούρκικα τζαμιά και το θαυμάσιο
Νησάκι πού το περιλούζει η όμορφη Λίμνη Παμβώτιδα, της Κυρα Φροσύνης. Μας
εντυπωσίασε το Κάστρο όπου επισκεφθήκαμε όλους τούς χώρους. Βγαίνοντας
από την εσωτερική πύλη του Κάστρου, μας πήγαν κάτω από ένα πλάτανο πού
όπως μας εξήγησε ο καθηγητής, οι Τούρκοι έσπαγαν τα κόκαλα του Κατσαντώ
νη, ενώ αυτός τούς έλεγε: «Χτυπάτε, πελεκάτε με σκυλιά. Τον Κατσαντώνη, δεν
τον φοβίζει Αλή Πασιάς, φωτιά σφυρί και αμόνι».
Το τετράστιχο αυτό έμεινε βαθιά χαραγμένο στο μυαλό μου και όπως θα
διηγηθώ πιο κάτω, μου χάρισε την περαιτέρω μόρφωσή μου με μια υποτροφία στη
Ριζάρειο Σχολή.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το 1933 ο Χίτλερ κατακτά την εξουσία στη Γερμανία.
• Ο Βενιζέλος το 1933 χάνει τις εκλογές και τον Μάρτιο του 1935 κάνει απο
τυχημένο πραξικόπημα και πεθαίνει στη Γαλλία το 1936.
• Ακολουθούν: Κονδύλης, επιστροφή του βασιλέως Γεωργίου Β' με δημοψή
φισμα, αποπομπή Κονδύλη, αδιέξοδες εκλογές του 1936 και η κυβέρνηση Δεμερτζή,
με υπουργό Εθνικής Αμύνης τον Ιωάννη Μεταξά. Αναστέλλονται ακολούθως
άρθρα του Συντάγματος, λόγω κινδύνου από το Κομουνιστικό Κόμμα, το οποίο
πήρε ξανά αντεθνική θέση στο θέμα της Μακεδονίας.
• Στις 13/4/1936 ο Μεταξάς γίνεται πραοθυπουργός της Ελλάδας.
• Το 1936 ο Χίτλερ καταλαμβάνει την Ρηνανία.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥ
Το έτος 1937 ήταν καθοριστικό για τη ζωή μου. Η αδελφή μου Παρθενία
επρόκειτο να παντρευτεί τον Σεπτέμβριο και τα πάντα παίχτηκαν για την προί
κα. Χωράφια πουλήθηκαν και το σπίτι μας μεταβιβάστηκε στην γυναίκα του αδελ
φού μου Φώτη η οποία διέθεσε την δική της προίκα για την αδελφή μου. Όταν
τελείωσα τον Ιούνιο την Β' Τάξη του Γυμνασίου, τίποτα δεν προέβλεπε την συνέ
χιση των σπουδών μου.
Έτσι αρχάς Σεπτεμβρίου έγινε οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίστηκε με
την ευκαιρία του γάμου της αδελφής μου στον Πειραιά, να πάω και εγώ και κατά
την επικρατέστερη άποψη του πατέρα μου, να βρουν κανένα σπίτι να κάνω
θελήματα και να πηγαίνω σε νυκτερινό Σχολείο.
[Ο πατέρας μου, μου έλεγε συχνά ότι του είπα: «σε μένα κουράστηκες;» γιατί
όλοι 01 άλλοι σπούδασαν]

Στο ταξίδι αυτό με τον πατέρα μου και την αδελφή μου, γνώρισα και το
πλοίο ΠΥΛΑΡΟΣ που επιβιβαστήκαμε στην Πρέβεζα και φθάσαμε στον Πειραιά
περνώντας το δίαυλο της Λευκάδας, όπου έμεινε η αδελφή μου στην πεθερά της
και εγώ με τον πατέρα μου εγκατασταθήκαμε στο καφενείο ενός καλού πατριώ
τη του Γιάννη Νιαβή από το Καλέντζι Ιωαννίνων, στην οδό Βερανζέρου ΒΟ,στην
Αθήνα.

Στο ποτάμι της ζωής μου

Εκ6! αργά το βράδυ όταν €κλ€ΐν€ το Καφ€ν€ίο, στρώναμβ κουβέρτες και κοι
μόμαστε επάνω σε τραπέζια. Το πρωί βάζαμε τα πράγματα σε μια γωνία και
άρχιζε το ψάξιμο με επισκέψεις σε λίγους γνωστούς συμπατριώτες μας, όπως π.χ.
στον Κώστα Τσακούμη από το χωριό μας.
Μια μέρα περπατούσαμε με τον πατέρα μου στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας
ακριβώς απέναντι από τον Ευαγγελισμό, στην είσοδο της Ριζαρείου Σχολής. Εκεί
στο πεζοδρόμιο, ένα πλήθος μαθητών περίμεναν να μπουν για να διαγωνισθούν
καθώς μας είπαν, για 4 θέσεις υποτροφίας ελευθέρας Ελλάδος. Οι θέσεις αυτές
ήταν για την τρίτη τάξη του Γυμνασίου. Άστραψε το μυαλό μου. Η σανίδα σωτη
ρίας ήταν μπροστά μου. Πήγαινε και ρώτα μου λεει ο πατέρας μου.
Στο γραφείο ένας καλοσυνάτος ευπαρουσίαστος κύριος (Βέργος το επώνυμό του, από την Ήπειρο) και στον καναπέ ένας σεβάσμιος καθηγητής ο φιλό
λογος Ανδρεόπουλος.
Επιστράτευσα όλες τις δυνάμεις μου και την σχετική τόλμη να ρωτήσω αν
μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό. Με συμπάθεια με κοίταξε, ρώτησε από
πού είμαι και αν έχω μαζί μου το ενδεικτικό της Β Γυμνασίου. Απάντησα ότι είμαι
από ένα χωριό της Ηπείρου αλλά δεν έχω μαζί μου το χαρτί πού ζητούσε. Πολύ
λυπημένος μου είπε: «Δυστυχώς παιδί μου, δεν μπορείς να μετάσχεις». Πάνω στη
στιγμή πού σωριάστηκαν οι ελπίδες μου, επεμβαίνει ο φιλόλογος και του λέει:
«άστο το παιδάκι να δώσει και κάνε τηλεγράφημα στο ημιγυμνάσιο που τελείω
σε για τον τίτλο».

Ήταν 9 η ώρα και χτύπησαν τα κουδούνια να μπουν στις τάξεις οι διαγω
νιζόμενοι, όταν ο κ. Βέργας μου είπε: «Άντε παιδί μου πήγαινε και εσύ». Πέταξα
από τη χαρά μου όταν βρέθηκα ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους.
Έκθεση ιδεών το πρώτο γραπτό με θέμα Ή τελευταία εκδρομή του Σχο
λείου σας". Το θέμα μου άρεσε πολύ μια και είχα φρέσκια την εκδρομή στα Γιάν
νενα. Έκανα μια ωραία περιγραφή της πεζοπορίας των 9 ωρών, στάθηκα στην
περιγραφή της ιστορικής πόλης με τα μνημεία της και κατέληξα με το τετράστι
χο του Κατσαντώνη πού ανέφερα πιο πάνω.
Παρέδωσα από τούς πρώτους την κόλλα ·
μου και βγήκα να ενημερώσω τον πατέρα μου
'
που καταχάρηκε. Στις 11 η ώρα χτύπησαν τα

κουδούνια για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα
τα Μαθηματικά. Πήραμε θέση σε άλλη αίθουσα
και με επιτηρητή τον καθηγητή των μαθηματικών

κ. Σπηλιόπουλο μας δόθηκαν τα θέματα. Έπρεπε να λύσουμε δύο προβλήματα από τα τρία
τής Αριθμητικής και ένα από τα δύο της Γεωμε-

jpi'Qq

,
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Ο καθηγητής Μαθηματικών Σπηλιόττου-

Με κάποια ευχέρεια έλυσα τα προβλήματα
της Αριθμητικής αλλά στη Γεωμετρία κόλλησα με τον όγκο της πυραμίδας. Έκανα

στην 4η σελίδα του γραπτού μου την πυραμίδα, πολλαπλασίαζα μήκος επί πλά
τος επί ύψος αλλά δεν μου έβγαινε. Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι καταπληκτικό.
Μπήκε φουριόζος στην αίθουσα ο φιλόλογος Ανδρεόπουλος και έλεγε δυνατά

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

στον μαθηματικό: «Βρήκαμε ένα φωστήρα, βρήκαμε ένα φωστήρα!» και του έδει
χνε γραπτό από την έκθεση.
Κάποια στιγμή ακούω «ποιος είναι ο Σαφαρίκας;» φοβισμένα σήκωσα το χέρι
μου γιατί υπέθεσα ότι πρόκειται για την υπόθεση του ενδεικτικού μου. Βλέπω τον
φιλόλογο να έρχεται με γρήγορα βήματα προς εμένα, κρατώντας το γραπτό μου

της έκθεσης, με αγκαλιάζει λέγοντας «μπράβο παιδί μου έγραψες την καλύτερη
έκθεση!)) και απεχώρησε από την αίθουσα.
Έκανα άλλη μια προσπάθεια για να βρω τον όγκο της πυραμίδας, αλλά δεν
τα κατάφερα και συλλογιζόμουν τις συνέπειες. Ο καθηγητής των μαθηματικών,

μάλλον διέκρινε την αμηχανία μου, κατέβηκε από την έδρα και άρχισε να περ
νάει στο πλάι των διαγωνιζομένων. Με αργά βήματα έφθασε και σε μένα πού

κοίταζα το σχέδιο της πυραμίδας και ω Θεέ μου, ακούω: «δια τρία παιδί μου!!» και
απομακρύνεται.
Την άλλη μέρα με αγωνία πήγα να δω τα τοιχοκολλημένα αποτελέσματα.

Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα το όνομά μου δεύτερο στη σειρά επιτυ
χίας. Επρόκειτο για μια σπουδαία υποτροφία γιατί πέραν των γυμνασιακών σπου

δών στη Ριζάρειο, ίσχυε για το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και της Γερμανίας.
ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ

———

1 Προσαρμόστηκα αμέσως στην οικοτροφειακή ζωή της σχολής. Το
ράσο, επίσημο ένδυμα για όλους τούς μαθητές. Διατροφή για
πρώτη φορά έβλεπα στη ζωή μου: Πρωινό, κολατσιό στις 10,
και βραδινό. Πάντα με ανάλογη προσευχή και άκουσμα

ι
/

καμένων την ώρα του φαγητού. Ύπνος σε θαλάμους με την επίβλέψη παιδονόμου. Μαθήματα από εξαιρετικούς καθηγητές (οι
περισσότεροι ΠανεπιστημιακοΟ.

^
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Ψυχή της όλης ζωής μας στο οικοτροφείο, ο υποδιευθυ-

αρχιμανδρίτης Μελέτιος Γαλανόπουλος (μετέπειτα Μητρο

πολίτης Κυθήρων) ο οποίος γνώριζε με την στενή επαφή του
μαζί μας, όλα τα προβλήματά μας. Επρόκειτο για πολύ αξιόλογο άτομο που επέ
δρασε στον χαρακτήρα όλων μας. Τον Γενικό Διευθυντή καθηγητή Πανεπιστημί
ου κ. Παπαμιχαήλ τον βλέπαμε μόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή που λειτουργεί στην Αθήνα, ιδρύθηκε τον
Μάϊο του 1844 από τους αδελφούς Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη μεγαλεμπόρους
Ηπειρώτες, από το Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

Ήταν καλοί πατριώτες, μέλη της Φιλικής Εταιρίας και βοήθησαν τον Υψη
λάντη. Πρώτος Διευθυντής της ήταν ο Νεόφυτος Δούκας. Η σχολή με την συνε
χή λειτουργία της και πάντοτε με εκλεκτό διδακτικό προσωπικό, έδωσε αποφοί
τους που ανήλθαν σε ανώτατα αξιώματα της Εκκλησίας, της Παιδείας και της
Πολιτικής.

Ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί Ηπειρώτες χάρις στις υποτροφίες κυρίως για
τους καταγόμενους από τα Ζαγοροχώρια. Στο Μονοδένδρι Ζαγορίου λειτουργεί
σήμερα η Ριζάρειος οικοκυρική σχολή (το παλαιό παρθεναγωγείο) και το Ριζάρειο
Ίδρυμα, με μεγάλη πολιτιστική προσφορά.

Στο ποτάμι της ζωής μου

Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ

01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Μικέλης Χρήστος από τη Β.Ήπειρο
Κανελόπουλος από Αθήνα

Ανδρεόπουλος, Φιλόλογος
Σπηλιόπουλος, Μαθηματικός
Χατζηϊωάννου, Μαθηματικός
Παπαδημητρίου, Μουσικός
Κούίμητσόπουλος, Θρησκευτικά
Πιέτριτς, Φυσικός
Κοζάκος, Τεχνικά

Καλογράνης Γεώργιος από το Μενίδι
Κονταράτος Νικόλαος από Αθήνα
Ζούκος Αντώνης από Ναυπακτία

Κριεζής Παναγιώτης από την Ύδρα

Τσιώνης Λουκάς από χωριό της Αειβαδιάς
Παπασωτηρίου Γ. από το Ναύπλιο
Συνοδινός από Αγιάσο Μυτηλήνης

Χάϊμαν, Γεωπόνος

Θεοδωρίκας Β. από Γρεβενίτι Ιωαννίνων
Κουκουλάρης Κ. από Πογωνισνή Ιωαννίνων

Παπαμιχαήλ, Θεολόγος Απολογητική
Δυοβουνιώτης, Θεολόγος Δογματική

Παπανώτης Αχιλ. από περιοχή Κόνιτσας

Καψής, Γαλλικά

Αλιβιζάτος, Θεολόγος Καν. δίκαιο

Καβαζαράκης Ιωνάς Διάκονος

^
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Η ζωή στο οικοτροφείο κυλούσε ήσυχα. Μαθήματα, παιχνίδι, απα-

σχολήσεις στον μεγάλο κήπο κ.λ.π. Μελανό σημείο στη μαθητική μας
κοινωνία ήταν η μεγάλη διάρκεια του εκκλησιασμού, ιδίως τα Χριστούγέννα και το Πάσχα. Παρ όλη την καλή μας διάθεση η κούραση επιδρούσε αρνητικά. Στην εκκλησία μας τον Άγιο Γεώργιο εκκλησιάζονταν
και πολύς κόσμος από το Κολωνάκι καθώς και υψηλές προσωπικότητες. Θυμάμαι την χαρακτηριστική φυσιογνωμία του Εθνικού μας ποιητή
Κωστή Παλαμά, του Πρωθυπουργού Κοριζή, πρέσβεων και πολλών
άλλων.

ειο Σχολή,
) 1936

Έτσι δια του εκκλησιασμού μας, είχαμε κάποια επαφή με τον έξω
κόσμο με τον οποίο μας χώριζε ένας ψηλός μανδρότοιχος. Μεγάλη
ανακούφιση αισθανόμαστε με τις εκδρομές, τους περιπάτους και τις
επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις. Σε μια από τις επισκέψεις αυτές

στο Νοσοκομείο Συγγρού υποστήκαμε

νια^ για ν^α μ^ ^ περά^ της '

πραγματικό σοκ στο τμήμα σφροδι- |
σίων νοσημάτων. Τόση ήταν η επί- i
όραση, πού χρειάστηκαν αρκετά χρό-

Όσοι είχαμε συγγενείς στην

g

■

, ^
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Στον κοιτώνα της Σχολής

πόλη μπορούσαμε να πάρουμε άδεια

εξόδου με διανυκτέρευση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι παιδάκια εμείς ντυμένοι
με τα ράσα, προκαλούσαμε τα ειρωνικά σχόλια του κόσμου με τα ανάλογα πει
ράγματα και αυτό μάς ενοχλούσε πάρα πολύ. Νοιώθαμε πολύ άσχημα και έτσι

Φρόντιζαν^ να φορούν

: \^ ^
Με auyyaenrcqyou^ovcmr^^^^ της εκκλησίας

φο,αζί τοΤφαρούκ" Γύ^
όλοι και τον

κοίταζαν στην

πολυσύχναστη λεωφόρο της Βασιλίσσης Σοφίας και γελούσαν χωρίς να καταλα
βαίνει ο ίόιος το γιατί. Τη στιγμή που βάόιζε μπροστά από την είσοδο του Βασι
λικού κήπου, περνούσε το τραμ μεσα στο οποίο ήταν ο συμμαθητής μας Μικέλης, Του φώναξε «Γιώργο... το καπέλο!». Τότε άρπαξε το καπέλο νευριασμένος
και το τσαλάκωσε βρι'ζοντας ανάλογα.

Εγώ δεν είχα πολιτικά ρούχα και όταν έβγαινα να πάω στα Άνω Λιόσια

όπου ήταν παντρεμένος ο αδελφός μου Παναγιώτης, με έβλεπαν σαν παράξενο
ον και έλεγαν κοροϊδευτικά «ένα παπαδάκι για τα κονάκια». Τόλμησα κάποτε να
πάω να δω την αδελφή μου στον Πειραιά, αλλά μόλις έφθασα μου είπε να φύγω
αμέσως να μη με βρει εκεί ο γαμπρός μας που ήταν πολύ θυμωμένος για ένα

κατέβηκα τη ^σκάλα συναντήθηκα με τον υποδιευθυντή Αρχιμανδρ^τ^ ^
υπόλοιπο της προίκας χιλίων δραχμών.

Είχα πάρει άδεια με διανυκτέρευση αλλά γύρισα πάλι στη Σχολή. Μόλις

δραχμές τότε ήταν ο

^ σχολή σε εκδρομή στο κτήμα της, στο Μαρούσι

Στο ποτάμι της ζωής μου

^

μισθός €νός μηνός και τις €δωσ€ από όικά του χρήματα. Πραγματικός κληρικός,
από τους σπάνιους στον χώρο αυτόν.

Μόλις τ€λ€ίωναν τα μαθήματα τον Ιούνιο, έφευγαν όλοι και μέναμε μόνο
μερικοί στην κατάσταση τη δική μου που δεν βίχαμε τα εισιτήρια για να πάμε στα
χωριά μας. Τότε και πάλι ο Μελέτιος Γαλανόπουλος όχι μόνο φρόντιζε γι αυτό,
αλλά κρατούσε επαφή μαζί μας με αλληλογραφία.

Αχόρταγα έπεσα με τα μούτρα στη μελέτη και με την μεγάλη προσοχή που
έδινα στις παραδόσεις των καθηγητών μου, έπαιρνα άριστα σε όλα τα μαθήμα
τα. Λυτό μαζί με την συμπεριφορά μου προς όλους, με έφερε σε ένα επίπεδο
μεγάλης εκτιμήσεως από όλο το προσωπικό και ιδίως από τους καθηγητές και την
Διεύθυνση.

Βέβαια σε αυτή την ηλικία είναι φυσικό να δημιουργούνται ζήλιες μεταξύ συμ
μαθητών. Κάποτε στενοχωρήθηκα πολύ όταν σε μια έκθεση ζωγραφικής βρα
βεύτηκε το δικό μου έργο. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση στην τάξη μου σε
βαθμό πού με κλάματα ζήτησα από την Διεύθυνση να μη μου δοθεί το βραβείο.
Ο υποδιευθυντής όμως, επέμεινε στο ότι η κρίση της επιτροπής δεν επιτρε
πόταν να αμφισβητηθεί από αντιπαράθεση των μαθητών και τότε ήπια ένα πολύ
πικρό ποτήρι. Την ώρα που ενώπιον των καθηγητών και όλων των μαθητών, μου
απονεμόταν ως βραβείο μια μέθοδος εκμαθήσεως της Γαλλικής γλώσσας, η τάξη
μου δεν συμμετείχε στο χειροκρότημα.

Σε πείσμα αυτής τής συμπεριφοράς εγώ στο τέλος της χρονιάς κατάφερα
να μιλώ τη Γαλλική γλώσσα με το δώρο πού μου δόθηκε. Ο υποδιευθυντής μου
είπε και κάτι πού γρήγορα επαληθεύτηκε. Οι παιδιάστικες αντιδράσεις ξεχνιούνται
εύκολα και η εκτίμηση στερεώνεται πιο πολύ.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το 1938 ο XίτL·p αφού ετοίμασε τη φοβερή πολεμική μηχανή του, απειλεί
με λόγο του στις 26/9/1938 τους πάντες και προσαρτά την Αυστρία. Ο Τσάμπερλαιν
τον συναντά 2 φορές για να τον κατευνάσει και τελικά Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία
στις 29/9/1938, του παραχωρούν τη Σουδητία και υπογράφεται η Συμφωνία του
Μονάχου.

• Το Μάρτιο του 1939, ο Χίτλερ καταλαμβάνει την Τσεχοσλοβακία, ενώ οι
Ιταλοί στις 7 Απριλίου καταλαμβάνουν την Αλβανία. Στις 12/5/1939 οι Ιταλοί συμ
μαχούν με τους Γερμανούς. Στις 22/8/1939 τα ιταλικά στρατεύματα έρχονται στα
σύνορα μας. Στις 24/8/1939 υπογράφεται σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ Γφμανίας
και Ροχήας.

• Την 1/9/1939 η Γερμανία επιτίθεται στην Πωλωνία. Στις 17/9/1939 ακολου
θεί ο διαμοιρασμός της Πολωνίας και των κάτω χωρών μεταξύ Ρωσίας- Γερμανίας.
• Στις 2/9/1939 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία και την επομέ
νη μέρα (3/9/1939) κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία και η Αγγλία. Αρχίζει ο 2ος
Παγκόσμιος Πόλεμος.

• Στις 17/9/1939 στην Ελλάδα γίνεται επιστράτευση, δίδονται εξηγήσεις από
τους Ιταλούς και ακολουθεί αποστράτευση.

^Κωνσταντίνου Σαφαρίκα
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Εφημβρίόες 0€ν διαβάζαμΕ στο Σχολείο. Για τα γεγονότα πού εκτυλίσσονταν
στην Ευρώπη, μαθαίναμε απο τους δικούς μας όταν είχαμε έξοδο. Οι αντιπαρα
θέσεις στην τάξη μου όπως και στις άλλες τάξεις, έπαιρναν τη μορφή ομηρικών
καυγάδων μεταξύ Αγγλόφιλων και Γερμανόφιλων. Ο τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ από
Ιταλικό υποβρύχιο και τα επεισόδια στα σύνορά μας με την Λλβανία που την
κατέλαβαν οι Ιταλοί, μας έκαναν να νοιώσουμε τον κίνδυνο και όπως όλοι οι
Έλληνες σταματήσαμε τις αντιπαραθέσεις.

Το Καλοκαίρι του 1939 ήμουνα στο Χωριό μου τα Πλαίσια στην Ήπειρο. Η
κατάσταση στα Αλβανικά σύνορα επιδεινώθηκε και στις αρχές Σεπτεμβρίου κηρύ
χθηκε γενική επιστράτευση. Τον τόνο της πατριωτικής έξαρσης στην πλατεία του
χωριού, έδωσε ένας πρώην σαλπιγκτής του στρατού ο Γιώργος Κοτζής, που σάλ
πιζε το προχωρείτε, προχωρείτε.

Εκτυλίχτηκαν συγκινητικές σκηνές μεταξύ των επιστρατευομένων και των
συγγενών. Φωνές πολλές «ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ! ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ!» από γέρους, γυναίκες και
παιδιά. «ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑ-ΟΥΜΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!», απαντούσαν οι επιστρατευόμενοι. Δάκρυα στα μάτια όλων με το ξεκίνημα για τα Γιάννενα. Ακολούθησα και
εγώ τα επιστρατευμένα αδέλφια μου με στόχο να επιστρέψω στο σχολείο μου
στην Αθήνα.

Στη μονάδα επιστρατεύσεως της 8ης Μεραρχίας, έζησα από κοντά τον

ενθουσιασμό των στρατευμένων παιδιών της Ηπείρου, που με το χαμόγελο στα
χείλη ντύνονταν στο χακί και με το όπλο στο χέρι συντάσσονταν και αναχω
ρούσαν κατευθείαν για τα σύνορα. Αποχαιρέτησα τα αδέλφια μου και με πολ
λές δυσκολίες, έφθασα στην Αθήνα και παρουσιάστηκα στη Σχολή όπου άρχι
σαν τα μαθήματα. Κάποιες διευκρινίσεις δόθηκαν από τους Ιταλούς και η κατά
σταση εκτονώθηκε προσωρινά. Συνεχίσθηκαν ομαλά τα μαθήματα και τον Ιούνιο
του 1940 με άριστα προήχθην στην ΣΤ Τάξη του Γυμνασίου.

Το καλοκαίρι αυτό εργάστηκα ως αναπληρωτής γραμματέας της Κοινότητος
Ανω Λιοσίων επειδή ο αδελφός μου Παναγιώτης που ήταν γραμματέας, είχε επι
στρατευθεί. Από το περιεχόμενο των εγγράφων που έρχονταν, έβλεπε κανείς
την συστηματική προετοιμασία της Πατρίδας μας για τον επερχόμενο πόλεμο.
Επιστράτευση ειδικοτήτων με ατομικές προσκλήσεις, καταγραφή μέσων μεταφο
ράς, καταστάσεις αλόγων, μέτρα αεραμύνης κ.λ.π.

Το ηθικό του κόσμου πολύ ανεβασμένο και χωρίς δυσανασχετισμό εκτε

λούσε όλες τις Κυβερνητικές εντολές. Προς το τέλος Σεπτεμβρίου αρχίσαμε τα
μαθήματα στη Σχολή κανονικά. Όλοι μας όμως, καθηγητές, μαθητές και προσω
πικό, από την όλη ροή των γεγονότων περιμέναμε την εμπλοκή και της χώρας
μας στη δίνη του πολέμου.

Ηταν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 όταν η Ιταλία μας κήρυξε τον
πόλεμο. Ούρλιαξαν οι σειρήνες στην Αθήνα. Στο θάλαμο που κοιμόμαστε, ξεπε
τάχτηκε από το μικρό δωμάτιό του ο παιδονόμος μας Μάνθος Κουκουλάρης, έφε
δρος ανθυπολοχαγός από την Πωγωνιανή της Ηπείρου, ντυμένος με τη στολή
του αξιωματικού.

Μας χαιρέτησε στρατιωτικά και έφυγε χειροκροτούμενος από όλους μας για

Στο ποτάμι της ζωής μου

^

τη μονάόα του. Σβ λίγ€ς εβδομάδες, τον €πισκ€φθήκαμ€ τραυματία στο νοσοκο
μείο. Από το Ραδιόφωνο μεταδίδονταν τα διαγγέλματα και τα πολεμικά ανακοι
νωθέντα του Γεωργίου Β', του Ι. Μεταξά και του Παπάγου που κατέληγαν ...ΝΥΝ
ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ, ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ

ΝΙΚΗΣ, συνοδευόμενα με πολεμικά εμβατήρια.

Από το δεύτερο πάτωμα του κτιρίου βλέπαμε να περνάνε τα τραμ γεμάτα
κόσμο πού πήγαινε να καταταγεί στις στρατιωτικές μονάδες. Στο βάθος προς το
Σύνταγμα μεγάλο πλήθος διαδήλωνε και όπως μάθαμε κατεστράφησαν τα γρα

φεία της Ιταλικής αεροπορικής εταιρίας Αλα Λιτόρια. Το πρωί στις 9.ΊΟ χτυπούν
ξανά 01 σειρήνες. Βομβαρδίζονται ο Πειραιάς, το Τατόϊ, η Κηφισιά και η Πάτρα με
τους πρώτους νεκρούς.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και η Ριζάρειος κατακλύστηκε από τους μαθη
τές του Ορφανοτροφείου της Πογωνιανής και του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, λόγω
της προωθήσεως των Ιταλών μέχρι το Καλπάκι στον ποταμό Καλαμά.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Οι Γερμανοί τον Απρίλιο τον 1940 καταλαμβάνουν Δανία, Νορβηγία και
στη συνέχεια Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και επιτίθενται στη Γαλλία.
• Στις 10/5/1940 οι Γερμανοί επιτίθενται στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη
Γαλλία.

• Στις 14/5/1940 πέφτει η Ολλανδία.
• Στις 19/5/1940 παραδίδεται το Βέλγιο.

• Στις 26 Μαίου του 1940 γίνεται η δραματική απόσυρση Αγγλων και Γάλ
λων από τη Δουνκέρκη. Ο Τσώρτσιλ δηλώνει: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ». ΗΔοννκέρκη καταλαμβάνεται στις 3/6/1940.

• Χτις 10/6/1940 η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο και εισβάλλει στη Γαλλία.
Στις 14/6/1940 πέφτει το Παρίσι. Στις 22/6/Γ940 η Γαλλία υπογράφει ανακωχή. Τα
2/3 της χώρας παραχωρούνται στους Γερμανούς.
• Στις 8/8/1940 αρχίζουν οι άγριοι βομβαρδισμοί της Αγγλίας από τους Γερ

μανούς, οι o;roioi διαρκούν μέχρι και 12/10/1940, χωρίς αποτέλεσμα. Ο φον Ες, δεξί
χέρι του Χίτλερ, πέφτει με αλεξίπτωτο για. διαπραγματεύσεις, αλλά οι Άγγλοι τον
φυλακίζουν.

• Οι Ιταλοί μας προκαλούν συνεχώς με βομβαρδισμούς πολεμικών πλοίων ,
μας και στις 15/8/1940 μας βυθίζουν στην Τήνο τα καταδρομικό ΕΑΑΗ.
• Τον Οκτώβριο ο Χίτλερ καταλαμβάνει τη Ρουμανία.

• Ο Παπάγος αναλαμβάνει αρχιστράτηγος και στις 26 Οκτωβρίου του 1940
κορυφώνονται οι προκλήσεις των Ιταλών, με συνοριακά επεισόδια, κ.λ.π.
• Στις 28-29 Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι επιδίδει το τελε
σίγραφο στο Μεταξά και οι μάχες στα σύνορα αρχίζουν, με επιβραδυντικό αγώνα
μέχρι το Καλπάκι. Άνισος αγώνας στον αέρα, πέφτουν οι πρώτοι αεροπόροι μας,
Σακελλαρίου και Παπαδόπουλος.

• Το Νοέμβριο αρχίζει η αντεπίθεση του στρατού μας: Μάχη της Πίνδου, η
8η Μεραρχία στις δόξες της και μέσα σε 50 μέρες ο στρατός μας προωθείται 80 χλμ.
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απελευθερώνοντας τη Βόρειο Ήπειρο. Οι Ιταλοί δεν άντεξαν παρά το ότι διέθεταν
250.000 στρατό. 1 μεραρχία με 250 άρματα μάχης, 73 τάγματα πεζικού, 200 πυρο

βολαρχίες με 556 πυροβόλα, υπεροχή στην αεροπορία και στο στόλο. Οι Ελληνικές
δυνάμεις αποτελούνταν από 3 συντάγματα πεζικού, 60 πυροβόλα και λίγα αερο
πλάνα.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Τα μαθήματα σταμάτησαν, η Σχολή €κλ€ΐσ€ και €γώ μαζί μ€ τον Βσρειοηπ€ΐρώτη συμμαθητή μου Χρήστο Μικέλη, βρισκόμαστ€ pe τα προσφυγόπουλα από
την Ήπ€ΐρο στη Γ€ρμανική συνοικία στο τφμα της οόού Σίνα. Εκ€ί στο σχολικό

συγκρότημα, όημιουργήθηκ€ evo τάγμα της EON pe διοικητή evo αξιόλογο άτομο,
τον Αντώνη Φόκαρο. Οργάνωση στρατιωτική χωρίς όπλα, pe aupooPeoTiK0 τμή
ματα και oμόόeς αεροπορικού συναγερμού.

Εδώ ζήσαμε συγκινητικές στιγμές με τις νίκες του στρατού μας Πίνδος, Καλ
πάκι, Κορυτσά, Άγιοι Σαράντα κ.λ.π., ώσπου έφθασαν οι μαύρες μερες της Γερ
μανικής επίθεσης. Ένα βράδυ που ήμουν σκοπός σε παρατηρητήριο αεραμύνης
στο Λυκαβητό, τα Γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν το λιμάνι του Πειραιά. Προ
βολείς έψαχναν στον ουρανό τα αεροπλάνα, τα αντιαεροπορικά χτυπούσαν
αδιάκοπα και σε κάποια στιγμή φωτίστηκε ολόκληρος ο Πειραιάς και ακούστηκε
ισχυρή έκρηξη. Τα Γερμανικά αεροπλάνα πέτυχαν ενα φορτηγό πλοίο γεμάτο
Πυρομαχικά. Μεγάλη καταστροφή στο λιμάνι.

Τον Απρίλη του 1941 δίνονταν η τελευταία μάχη από συμμαχικά στρατεύ
ματα στις Θερμοπύλες, ενώ χάος επικρατούσε στον Στρατό μας και την Κυβέρ
νηση. Ο πρωθυπουργός Κορυζής αυτοκτονεί, ο Βασιλιάς φεύγει για την Κρήτη και
ο Τσολάκογλου υπογράφει ανακωχή στο Βοτονόσι Μετσόβου.
Ο διοικητής μας Φάκαρος σε συγκέντρωση μας ανακοίνωσε ότι το τάγμα
μας διαλύεται και ο ίδιος φεύγει για την Κρήτη να συνεχίσει τον αγώνα.
[Μετά τον πόλεμο, στο βιβλίο «Φλογισμένα πέλαγα» διάβασα την περιπέ
τεια του Αντώνη Φάκαρου. Έφθασε στην Κρήτη, πάλεψε με τους Γερμανούς,
κατέφυγε στα βουνά της Κρήτης όπου επιβίωσε τρώγοντας σαλιγκάρια, βολβούς
και ρζες. Με μια βάρκα ανοίχτηκε στο πέλαγος κάνοντας τα ρούχα του πανιά.

Βρέθηκε από αγγλικό πολεμικό πλοίο λιπόθυμος στη βάρκα και μεταφέρθηκε στην
Αλεξάνδρεια. Τον συνάντησα μετά την απελευθέρωση στην Αθήνα σε μια προ
σκοπική συγκέντρωση που πήγα για να δω το γιο μου πρόσκοπο. Η χαρά μου
ήταν μεγάλη που είδα ζωντανό τον θαυμάσιο αυτόν πατριώτη].
Είχα υποβάλλει αίτηση να πάω στο μέτωπο ως εθελοντής, αλλά λόγω ορίου
ηλικίας δεν έγινε δεκτή. Με τη διάλυση τσυ τάγματος με πήραν στη χωροφυλα
κή για λίγες μέρες, αλλά μεσολάβησε η κατάρρευση και ακολούθησα την οδηγία
του Αντώνη Φάκαρου.

Όσοι από μας θέλουν να φύγουν για την Κρήτη, να περάσουν από το γρα
φείο του. Πήγα και εγώ με τον φίλο μου το Μικέλη. Μας είπαν να πάμε στον
Πειραιά, απόψε και να επιβιβαστούμε στο φορτηγό πλοίο ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ.

Πηγαίνοντας προς τον Πειραιά είδαμε στον ουρανό μια απέλπιδα αερομαχία που
έδιναν μερικά Αγγλικά αεροπλάνα με μεγάλο αριθμό Γερμανικών.

Στο ποτάμι της ζωής μου

Κατά τις 5 η ώρα βρεθήκαμβ στο αμπάρι του πλοίου που ήταν ασφυκτικά
γεμάτο από στρατιώτες και μερικούς πολίτες. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι σει
ρήνες σήμαναν συναγερμό. Πριν καλά καλά να σκεφτούμε τι έπρεπε να κάνου
με, κατέφθασαν τα στούκας και με κάθετες εφορμήσεις έριχναν τις βόμβες τους.
Πλάι από μας στα 25 μέτρα ήταν αγκυροβολημένο το υπερωκεάνιο ΕΛΛΑΣ. Σε
αυτό είχαν μεταφερθεί Άγγλοι τραυματίες από τη μάχη των Θερμοπυλών. Φόβος
και τρόμος μέσα στο αμπάρι. Βλέπαμε τις βόμβες από πάνω μας και περιμέναμε
τη μοιραία στιγμή.

Το ανατριχιαστικό σφύριγμά (με ειδική σειρήνα) των αεροπλάνων στούκας
(Junkers 87), προξενούσε το τρξιμο των δοντιών από τον φόβο. Οταν τελικά
έληξε ο συναγερμός, μας διέταξαν να βγούμε από το πλοίο και να επανέλθου
με το άλλο βράδυ. Μόλις ανέβηκα στο κατάστρωμα, είδα το υπερωκεάνιο ΕΛΛΑΣ
να φλέγεται και στρατιώτες να κουβαλούν στην προκυμαία τους τραυματίες. Εκεί
στην προκυμαία κατάλαβα τι σημαίνει πόλεμος.
Ένας ψηλός Νεοζηλανδός στρατιώτης κρατούσε με τα δυο του χέρια τα
σπλάχνα του, περιμένοντας τις πρώτες βοήθειες. Φαίνεται πως η Γερμανική κατα
σκοπεία ενημέρωσε για το φόρτωμα των Άγγλων και χτύπησαν μόνο αυτό το
πλοίο. Δεν βύθιζαν όλα τα πλοία γιατί ήθελαν να περιέλθουν στην κυριότητά
τους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την κατάληψη της Κρήτης. Γυρίσα
με προβληματισμένοι με τον Μικελη στην Αθήνα, αλλά τελικά αποφασίσαμε να
παμε ξανά το άλλο βράδυ στο πλοίο.
Όταν βρέθηκα την άλλη μέρα πάλι στο αμπάρι του πλοίου, δεν είδα που
θενά τον φίλο μου το Χρήστο. Στενοχωρήθηκα αλλά η απόφασή μου ήταν ορι
στική και έμεινα μεταξύ αγνώστων που εύκολα γίνονταν φίλοι μπροστά στον
κοινό κίνδυνο. Το πλοίο λόγω της ανωμαλίας που υπήρχε στο λιμάνι από τον

βομβαρδισμό, αντί να φύγει στις 8 η ώρα, έφυγε από τον Πειραιά στις 11.
Έτσι, ξημερώσαμε στο μεγάλο λιμάνι Αδάμαντα της Μήλου. Η εντολή από
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τον καπ€τάνιο ήταν να μείνουμε στο αμπάρι μέχρι το βράδυ που θα φεύγαμε και

να μη ανέβουμε στο κατάστρωμα, για να μη μας δουν τα Γερμανικά αεροπλάνα
και μας βουλιάξουν. Το παράξενο ήταν, ότι το πλήρωμα όλο έφυγε και πήγε στη
στεριά. Με την εμπειρία του προηγούμενου βομβαρδισμού στον Πειραιά, ανησύ
χησα και από μια ανεμόσκαλα ανέβηκα στο κατάστρωμα .Από εκεί είδα τριγύ
ρω μας ένα πραγματικό νεκροταφείο πλοίων. Αλλα με την πρύμνη χωμένη στο
βυθό, άλλα ήταν εντελώς βουλιαγμένα και μόνο τα κατάρτια τους μαρτυρούσαν
την παρουσία τους. Ένα αρκετά μεγάλο ήταν ριγμένο στην ξηρά.
Αμέσως αναμέτρησα τον κίνδυνο. Οι Γερμανοί από εδώ και κάτω δεν άφη
ναν κουνούπι να περάσει. Το πλησιέστερο σημείο ξηράς, περίπου 500 μέτρα. Τα
σωσιΐβια βρίσκονταν στην αποθήκη του πλοίου, δεν μας τα είχαν μοιράσει. Ώσπου

να σκεφθώ πώς θα αποκτούσα σωσι]βιο, κατέφθασαν τρία Γιούγκερς 87, τα
περίφημα Στούκας. Από τις δυο βόμβες πού έριξε το πρώτο, η μία έπεσε στη
θάλασσα και σήκωσε πίδακα νερού πού έλουσε όλο το πλοίο και ή άλλη τρύ
πησε το αμπάρι.

Στο κατάστρωμα είμαστε μόνο 5-10 άτομα. Η εικόνα πού είδα όταν κοί

ταξα στο αμπάρι ,δεν περιγράφεται. Εξακόσια περίπου άτομα αναδεύονταν με
φωνές και κλάματα και προσπαθούσαν από τις ανεμόσκαλες να ανέβουν, ενώ
το πλοίο έπαιρνε κλίση από τα νερά που έμπαιναν. Δεν γνώριζε κανένας μας να
ρίξει τις σωσβιες λέμβους στη θάλασσα. Μια προσπάθεια που έγινε, απέτυχε και
η βάρκα έμεινε κρεμασμένη κάθετα.

Τα αεροπλάνα άρχισαν τώρα να πολυβολούν στο κατάστρωμα. Τότε πήρα
τη μεγάλη απόφαση να πέσω στη θάλασσα από ύψος 5 μέτρων και πλέον.
Πέταξα τη χλαίνη, έβγαλα τα παπούτσια και επειδή είδα να κάνει βουτιά το αερο
πλάνο, έπεσα με τα υπόλοιπα ρούχα μου, κρατώντας με το δεξί χέρι τη μύτη μου.
Κόντεψα να πνιγώ ώσπου να βγω στην επιφάνεια από το μεγάλο βάθος που

έφθασα. Ευτυχώς αναδύθηκα κοντά στο πλοίο και πιάστηκα από ένα παλαμάρι.
Εκεί έδωσα τη μάχη να γδυθώ και να ελευθερώσω τα πόδια μου από τις στρα
τιωτικές γκέτες που μου τα είχαν περιτυλι'ξει. Οι γκέτες του στρατού τότε, ήταν
περίπου σαν στερεός επίδεσμος που τυλίγονταν στο κάθε πόδι.
Όλα αυτά με περιοδικούς πολυβολισμούς από τα αεροπλάνα που πετούσαν

σαν τα κοράκια από πάνω μας. Στους ξερόλακους του χωριού μου κρυφά από
τούς γονείς μου, είχα μάθει στοιχειωδώς να επιπλέω. Επειδή τα αεροπλάνα πολυβολούσαν κυρίως το πλοίο, πολύς κόσμος έπεσε στη θάλασσα και κατευθύνο
νταν προς το πλησιέστερο σημείο της ακτής. Αυτό το ανθρώπινο ρεύμα αποφά
σισα να ακολουθήσω και εγώ. Ευτυχώς δεν είχε κύμα.
Όταν απομακρύνθηκα 200 περίπου μέτρα από το πλοίο και με χαρά έβλε
πα να πλησιάζω στην ξηρά, ήλθαν άλλα αεροπλάνα τύπου Μέσερσμιθ τα οποία
άρχισαν να μας πολυβολούν μέσα στη θάλασσα. Πλάι μου τελείωσε μια ριπή που
σκότωσε ένα Κρητικό παλικάρι τον Γιάννη, που γνωρισθήκαμε κολυμβώντας να

σωθούμε. Μερικοί από την ξηρά με αυτοθυσία πήραν βάρκες και ήλθαν να μας
σώσουν.

Κάποια στιγμή είδα το χάρο με τα μάτια μου. Πίσω μου βρίσκονταν το πλη
γωμένο πλοίο. Μπροστά μου σε απόσταση περίπου 50 μέτρων ήταν μια βάρκα
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πού μάζ€υ€ ναυαγούς. Αυτή τη βάρκα έβαλα στόχο να φθάσω γιατί 0€ν έβλ€πα
να καταφέρω να φθάνω στην ακτή. Τότ€, 6ίδα ψηλά ένα Μέσβρσμιθ να αφήν€ΐ
δύο βόμβες. Me τη γωνία προσπτώσεως πού είχαν, υπολόγισα πως η πρώτη θα
έπεφτε κοντά μου. Την κοίταζα με πικρό χαμόγελο περιμένοντάς την. Έπεσε
κοντά στο πλοίο.

Σε μια βάρκα που περνούσε κοντά μου γεμάτη ναυαγούς, άκουσα κάποιον
να λέει «πάρτε και αυτό το παιδί». Με έσυραν ημιαναίσθητο μέσα στη βάρκα, με
εναπόθεσαν στην παραλία και συνέχισαν το έργο τους. Μόλις συνήλθα περπά
τησα γυμνός στην παραλία αποφεύγοντας να είμαι με άλλους, γιατί τα αερο
πλάνα τριγύριζαν και πολυβολούσαν. Δεν πήγα κάτω από τις ελιές όπου καλύ
πτονταν και άλλοι, ούτε σε μια σπηλιά που είχε γεμίσει από ναυαγούς. Στα 500
μέτρα ήταν μια αποθήκη θειαφιού, με ανοιχτή την πόρτα. Μόλις μπήκα μέσα, μια
ομάδα Άγγλων στρατιωτών αμέσως με έντυσαν με αγγλικά στρατιωτικά ρούχα
και μου έδωσαν να πιω ρούμι που πραγματικά με συνέφερε. Ζεστάθηκα και στα
μάτησαν να τρέμουν τα σαγόνια μου. Τα Γαλλικά που έμαθα με τη Γαλλική μέθο
δο (το μη χειροκροτημένο βραβείο μου), μου φάνηκαν πολύ χρήσιμα τώρα στη
συνεννόηση με Άγγλους και Πολωνούς στρατιώτες.
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Οι Άγγλοι στρατιώτες που με περιποιήθηκαν, μου διηγήθηκαν τη δική τους
περιπέτεια. Επιβιβάστηκαν 2.500 στρατιώτες κάπου στο ακρωτήριο Ταίναρο αλλά
ξημέρωσαν και αυτοί κοντά στη Μήλο, όπου και δέχτηκαν επίθεση από τα Γερ
μανικά αεροπλάνα. Ξάπλωσαν όλοι πάνω στο κατάστρωμα και έριχναν ομοβροντίες με τα όπλα τους ΕΜΦΙΑ, ενώ ο καπετάνιος του φορτηγού πλοίου μπήκε
στο λιμάνι και έριξε το πλοίο στην αμμουδιά. Ένα αεροπλάνο χτυπήθηκε και
έπεσε. Οι στρατιώτες βγήκαν με όλα τα εφόδιά τους στην ξηρά και έπιασαν το
Γερμανό πιλότο που έπεσε με το αλεξίπτωτό του.
Ενώ ήμαστε στην αποθήκη, ακούστηκε δυνατή έκρηξη. Ήλθε ένας στρατιώ
της, κάτι τούς είπε και άρπαξαν κασμάδες και φτυάρια και πήγαν μαζί του. Ακο
λούθησα και εγώ από φιλότιμο και φθάσαμε στον ελαιώνα όπου ήταν και η σπη
λιά. Στις ελιές κρέμονταν κομμάτια από σκοτωμένους και ο βράχος πού ήταν στην
είσοδο της σπηλιάς έπεσε και την έφραξε.
Μέσα στη σπηλιά, κοντά στα θειωρυχεία, ήσαν πολλά άτομα και ακούγο
νταν ένα ανατριχιαστικό βογκητό. Με τούς κασμάδες και τα φτυάρια, κάναμε
κάποια προσπάθεια αλλά τα αεροπλάνα έρχονταν συνεχώς και μάς πολυβολού
σαν. Καημένοι ναυαγοί, γλίτωσαν από τη θάλασσα και θάφτηκαν στη στεριά.
Την άλλη μέρα ήρθε ένας παπάς από τον Αδάμαντα και έκανε τρισάγιο έξω από
τη σπηλιά. Θάψαμε και τον Γιάννη τον Κρητικό που σκοτώθηκε πλάι μου, στη
θάλασσα. Άπό τους 600 επιβάτες του πλοίου, είναι ζήτημα αν επιβίωσαν 60.
Κάθε μέρα έρχονταν και άλλοι με καΐκια. Άγγλοι και Έλληνες. Ο μεγάλος
αριθμός των ναυαγών, περίπου 3.000, εξάντλησε γρήγορα τα αποθέματα τρο
φίμων και δημιούργησε πρόβλημα στεγάσεως και τροφίμων. Ευτυχώς ένας ενωματάρχης της Χωροφυλακής, κοντοχωριανός μου από το Καλέντζι Ιωαννίνων, ο
Κατσής, με έβαλε στη δύναμη του συσσιτίου των εξορίστων και με συστέγασε
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μ€ έναν Εξόριστο από την Κρανιά ΠρΕβέζης.

Οι Εξόριστοι στη Μήλο ήταν αρκΕτοί και άρχισαν να το σκανΕ μΕ διάφο
ρους τρόπους. Ο συγκάτοικός μου μΕ Εΐ'χΕ βάλΕΐ στο μάτι για να μου πάρΕί ένα
πιστόλι και ένα ζΕυγάρι κιάλια που Είχα βρΕί πΕταμένα σΕ ένα λόφο. Ευτυχώς
όμως την προηγούμΕνη μέρα τα Είχα ανταλλάξΕί μΕ ένα Πολωνό λοχία του αγγλι
κού στρατού για ένα ζΕυγάρι άρβυλα και έτσι ξέφυγα από σοβαρό κίνδυνο.
Ένα βράδυ ακούστηκΕ μΕγάλος θόρυβος στο Λιμάνι και κατΕβήκαμΕ πολύς
κόσμος στην παραλία του Αδάμαντα. Ήταν δύο αγγλικά αντιτορπιλικά που ήλθαν
να πάρουν μόνο τους Άγγλους στρατιώτΕς. ΚάναμΕ μια απόπΕίρα και πλησιάσαμΕ μΕ βάρκα το αντιτορπιλικό Η53 αλλά δΕν μας ΕπέτρΕψαν να ανΕβούμΕ. Έπαιρ
ναν μόνο τούς μΕ πλήρη πολΕμική Εξάρτηση Άγγλους στρατιώτΕς.
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

ΕλπίζαμΕ και οι 3.000 έλληνΕς ναυαγοί ότι κάποια νύχτα θα έρχονταν οι
σύμμαχοι να μας πάρουν. Aev γνωρίζαμΕ την τραγωδία των αγγλικών πολΕμικών σκαφών που ΕκτΕλούσαν αποστολές χωρίς ΟΕροπορική υποστήριξη, μόνο τις
νύχτΕς και μΕ κυριαρχία στον αέρα της γΕρμανικής αΕροπορίας. Στις νότιΕς ακτές
της Μήλου συχνά φροντίζαμΕ να θάβουμΕ πτώματα ναυτών και αξιωματικών του
αγγλικού στόλου, που ΕξέβραζΕ η θάλασσα.

Μια μέρα αισθάνθηκα μΕγάλη χαρά όταν συνάντησα ξανά τον φίλο μου
Μικέλη, που έφθαοΕ και αυτός μΕ Καίκι στη Μήλο. ΟργανώσαμΕ το θέμα της δια
τροφής μας που άρχισΕ να γίνΕται πολύ δύσκολο. Με τόσο κόσμο στο νησί τα
τρόφιμα άρχισαν να Εξαφανίζονται.

Στις βόρΕίΕς ακτές της Μήλου που βρΕθήκαμΕ κάποια μέρα, παρακολουθήσαμΕ τον πολυβολισμό από αγγλικό αΕροπλάνο Ενός καϊκιού γΕμάτου μΕ γΕρμανούς στρατιώτΕς. Το Καίκι χτύπηοΕ οε ξέρα 200 μέτρα από την ακτή και οι ΓΕρμανοί έπΕσαν όλοι στη θάλασσα. ΜΕΐ'ναμΕ μΕ ανοιχτό το στόμα όταν τούς Εΐ'δαμΕ να έρχονται κρατώντας τα όπλα τους έξω από το vEp0 και μόλις βγήκαν στη
στΕριά, μας διέταξαν να σηκώσουμΕ τα χέρια. (ΕμΕίς βουτηγμένοι στη θάλασσα
δΕν ξέρουμΕ κολύμπι).

Τις ΕπόμΕνΕς μέρΕς ήλθΕ αρμάδα καϊκιών μΕ γΕρμανικό στρατό και κατέλα
βαν τη Μήλο. ΟύτΕ κατά διάνοια για αντίσταση, αφού ήμαστΕ όλοι άοπλοι. Με
την άφιξη των ΓΕρμανών Εξαφανίσθηκαν ΕντΕλώς όλα τα τρόφιμα. Πολύ δύσκο

λη η θέση μας. Οι γΕρμανοί διέταξαν να συγκΕντρωθούμΕ και ο διοικητής τους
ένας Επιβλητικός και αυστηρός αξιωματικός μΕ κοφτά λόγια, μας δήλωσΕ ότι όσοι
δουλέψουν για την κατασκΕυή αΕροδρομίου Επί δύο ΕβδομάδΕς, θα έχουν συσ
σίτιο και θα μΕταφΕρθούν έπΕίτα στον ΠΕίραιά.

Για μια στιγμή, δΕίχνοντας Εμένα, είπε στον δίΕρμηνέα να μΕ πάΕι κοντά του.
ΕπΕιδή φαίνΕται φορούσα αγγλικά ρούχα. Με ρώτησΕ από που Είμαι και γιατί Είμαι
Εδώ. Απάντησα ότι Είμαι από τα ΓιάννΕνα και θέλω να συνΕχίσω τον αγώνα για
την πατρίδα μου. Καλά που ακούστηκΕ μΕτά την απάντησή μου μόνο ένα ηχηρό
άγριο ΡΆΟΥΣ (φύγΕ). Ο δίΕρμηνέας μΕ ανήσυχη κίνηση μΕ ώθησΕ προς το πλή
θος των άλλων αιχμαλώτων.

ΆρχίσαμΕ δουλΕιά στο ΟΕροδρόμιο, γιατί διαφορΕτικά πέθαινΕς από την
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π&'να. Στο σημείο αυτό κοντά στα θειωρυχεία. μόλις έφυγαν οι άγγλοι και πριν
έρθουν 01 γερμανοί με τα καΐκια, προσγειώθηκε ένα γερμανικό αεροπλάνο το
οποίο φύλαγαν εναλλάξ οι όύο αεροπόροι. Δεν γνώριζε κανείς το γιατί και ούτε
ενοχλήθηκαν από κανέναν. Εκεί με τον πρώτο χωμάτινο όιάόρομο άρχισαν να
προσγειώνονται τα στούκας που περιπολούσαν στη Μεσόγειο. Μια μέρα ένα από
αυτά βάλτωσε και μας φώναξαν να το σηκώσουμε. Μια προσεγμένη προσπάθειά
μας να το βουτήξουμε περισσότερο έγινε αντιληπτή και μόνο που όεν μας γάζω
σαν με τα αυτόματα.
Μου έκανε εντύπωση όταν ένας λοχαγός φώναξε τους στρατιώτες του και
τούς εξηγούσε για ένα φίόι που είχε καταπιεί 3 μεγάλα ποντίκια. Τούς έκανε ολό

κληρη όιάλεξη και μάλιστα άνοιξε την κοιλιά του φιδιού και έβγαλε τα ποντίκια.
Εκτιμώντας αυτό που έκανε, όεν μπορούσα να εξηγήσω το πολυβόλισμα ναυα
γών από πολίτες αυτού του επιπέδου. Πού να φαντασθώ τότε το τι χειρότερα
εγκλήματα θα επακολουθούσαν.
Είχε αρχίσει η μάχη της Κρήτης όταν ο ουρανός πάνω από τη Μήλο γέμιζε
αεροπλάνα που άλλα πήγαιναν και άλλα γύριζαν. Εκατοντάδες σμήνη πετούσαν
άλλα πολύ ψηλά, άλλα σε χαμηλότερο ύψος και άλλα λίγα μέτρα πάνω από τη
θάλασσα. Δεν μαθαίναμε καθόλου τι γινότανε και περιμέναμε με αγωνία μετά τις
δυο εβδομάδες που δουλέψαμε να μας μεταφέρουν στον Πειραιά.
Ήλθε αυτή η στιγμή και φθάνοντας νύχτα στον Πειραιά, αγγλικά αεροπλά
να βομβάρδιζαν την ακτή Φαλήρου όπου υπήρχε στοι'βα πυρομαχικών. Ετοιμά
στηκα άλλη μια φορά για τη θάλασσα, αλλά ευτυχώς αποβιβαστήκαμε στο λιμά
νι. Γερμανοί στρατιώτες μας παρέλαβαν, κάναμε σχηματισμό σε τριάδες και αντί
να μας αφήσουν ελεύθερους όπως μας είχαν υποσχεθεί, μας οδηγούσαν στον
σιδηροδρομικό σταθμό των ΣΠΑΠ με προορισμό τα εργοστάσια της Γερμανίας
καθώς μας είπαν. Τότε με τον Μικέλη που γνωρίζαμε καλά το χώρο, εκμεταλ
λευθήκαμε το σκοτάδι και την σχετικά χαλαρή φρούρηση, το σκάσαμε στο ύψος

του ηλεκτρικού σταθμού και με χίλιες προφυλάξεις φθάσαμε στην Αθήνα και
εγκατασταθήκαμε σε ένα υπόγειο πολυκατοικίας του πατέρα του που ήταν στην
Αμερική, στην οδό Σωκράτους.

Η γερμανική ενέργεια για κατάληψη της Κρήτης ήταν παράτολμη. Με μόνη
την υπεροχή στον αέρα και τη χρησιμοποίηση αλεξιπτωτιστών, κατάφεραν με
σοβαρές όμως απώλειες, να καταλάβουν την Κρήτη που δεν ήταν έτοιμη να
αμυνθεί. Η ηρωική άμυνα από λίγο στρατό και τους πολίτες κάτω από την πίεση
των αεροπορικών επιθέσεων, λύγισε μπροστά στην επίμονη και αιματηρή προ
σπάθεια του εχθρού. Για τη μάχη της Κρήτης γράφτηκαν πολλά βιβλία.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Μετά την κατάληψη της Κλεισούρας στις 10/1/1941, στις 29 του μηνός
πεθαίνει ο Μεταξάς. Η Βουλγαρία προσχωρεί στον άξονα και ο Μουσολίνι προσω
πικά με 10 μεραρχίες κάνει την εαρινή επίθεση, αποτυγχάνει και τον Μάρτιο απο
σύρεται στην Ιταλία.
• Στις 6/4/1941 οι Γερμανοί επιτίθενται στη Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα,
καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη στις 9/4, ενώ αμύνονται ακόμη τα οχυρά. Στις
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12/4, τα στρατεύματα μας συμπτύσσονται και στο Βοτονόσι Μετσόβου ο Τσολάκογλου υπογράφει ανακωχή. Ο πρωθυπουργός Κορυζής αυτοκτονεί και ορκίζεται
κυβέρνηση Τσουδερού η οποία φεύγει για την Κρήτη, μαζί με τον Βασιλέα, στις
23/4/1941. Οι Άγγλοι δίνουν επταήμερη μάχη στις Θερμοπύλες και αποχωρούν για
την Κρήτη.
• Στις 25/4/1941 ορκίζεται η κυβέρνηση Τσολάκογλου στην Αθήνα.
• Στις 20/5/1941 πέφτει το Μάλεμε, οι Γερμανοί στα Χανιά, εκκενώνεται η
Κρήτη.

• Τον Ιούνιο οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Ρωσία. Οι Ιταλοί ιδρύουν βλάχικο
κράτος στην Πίνδο και εμφανίζονται οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις Ε.Δ.Ε.Σ.
- Ε.Λ.Μ. Ε.Α.Α.Α.Σ.

• Στις 7/12/1941 οι Ιάπωνες επιτίθενται στο Περλ Χάρμπορ και η Αμερική
μπαίνει στον πόλεμο.
Σημείωση: Η Ελλάόο με τον πόλεμο των επτά μηνών που έκανε καθυστέ
ρησε την επίθεση των Γερμανών κατά της Ρωσίας και έτσι τους βρήκε ο βαρύς
ρωσικός χειμώνας προ της Μόσχας.
Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Ηταν αρχές Ιουνίου του 1941 όταν γυρίσαμε στη Γερμανοκρατούμενη πια
Αθήνα. Τρόφιμα μόνο στη μαύρη αγορά. Αγώνας για επιβίωση με τον φίλο μου
Μικέλη που ζούσαμε μαζί στο άθλιο υπόγειο στην οόό Σωκράτους. Λίγο λάόι και
λίγο ψωμί από τον αόελφό μου στα Ανω Λιόσια μας έόωσε χρόνο να ασχολη
θούμε με ψιλοεμπόριο.
Παίρναμε σταφίόα, την κάναμε χωνάκια και πάνω σε πρόχειρο τραπεζάκι
στεκόμαστε στην Ομόνοια, έξω από τον κινηματογράφο Κοτοπούλη και πουλού
σαμε. Όμως, ομάόες από πεινασμένα παιόιά ορμούσαν και μας άρπαζαν το εμπό
ρευμα. Ένα βράόυ, αργά που τελείωνε η παράσταση, 3 ιταλοί στρατιώτες που
έβγαιναν από τον κινηματογράφο, μας άρπαξαν πολλά χωνάκια με τις σταφίδες
και μας πέταξαν το τραπεζάκι. Σταματήσαμε τις σταφίδες και παίρναμε ξημερώ
ματα από τη Βαρβάκειο αγορά ντομάτες και κρεμμύδια και πηγαίναμε σε συνοι
κίες και πουλούσαμε. Όμως, ώσπου να τις πουλήσουμε, οι τιμές πετούσαν στα
ύψη και δεν μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το εμπόρευμα.
Η κατάσταση στην Αθήνα ήταν απερίγραπτη ιδίως όταν τους πρώτους
μήνες του χειμώνα 1941-42 ο κόσμος της Αθήνας ρίχτηκε στον αγώνα της επι

βίωσης. Αταφοι στους δρόμους, πρησμένοι άνθρωποι, αναζήτηση τροφίμων με
περιπλάνηση, με αρπαγές και κλοπές, σκυλιά και γάτες στο τραπέζι, πολύτιμα
αντικείμενα και ολόκληρες περιουσίες αλλάζουν χέρια αντί πινακίου φακής, ασθέ
νειες, εκτελέσεις από τους γερμανούς - 300.000 οι νεκροί το διάστημα αυτό των
πρώτων μηνών του χειμώνα 1941-42.

Τότε αρχίσαμε να επισκεπτόμαστε τα συσσίτια που άρχισαν να λειτουρ
γούν με τη μέριμνα του Ε. Ε. Σταυρού. Ο Μικέλης έπαιρνε διπλή μερίδα από το
συσσίτιο των Βορειοηπειρωτών. Ψωμί παίρναμε με το δελτίο 30 δράμια την ημέρα

ο καθένας (96,15 γραμμάρια). Μερικές φορές όμως το περίφημο τουρκικό πλοίο
ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥΣ που μετέφερε τα εφόδια του Ερυθρού Σταυρού, αργούσε να
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έλθβι και ο χάρος θέριζε κυριολεκτικά τον κόσμο. Κάθε πρωί, το κάρο της Δημαρ
χίας μάζευε πεθαμένους και οι όρόμοι ήταν γεμάτοι από πεινασμένους που έψα
χναν στα σκουπίδια να βρουν κάτι φαγώσιμο.
Τότε πουλήθηκαν πολυκατοικίες για ένα τενεκέ λάδι. Σωστή κόλαση η
Αθήνα. Τα πάντα εκινούντο στη μαύρη αγορά, το χρήμα κάθε ώρα κατρακυλού
σε, η κατοχική κυβέρνηση εκλιπαρούσε τον κατακτητή και μόνη ελπίδα επιβιώσε
ως για τον πολύ κόσμο ήταν τα συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού, που είχε εξα
σφαλίσει 20.000 τόνους τρόφιμα το μήνα από το 1941 μέχρι το 1944.
Παρηγοριά όλων μας ήταν η πίστη μας για την οριστική νίκη των συμμάχων
μας. Στις 22 Ιουνίου είδαμε Γερμανούς να γιορτάζουν την επίθεσή τους στο Ρωσι

κό μέτωπο όπου και προχωρούσαν ακάθεκτοι, μειώνοντας τις ελπίδες μας για
γρήγορη απελευθέρωση.
Τον Σεπτέμβρη άνοιξαν τα Σχολεία και παρουσιαστήκαμε με τον Μικέλη στη

Ριζάρειο Σχολή για να τελειώσουμε την ΣΤ τάξη του Γυμνασίου. Μια μέρα, πριν
αρχίσουν καλά καλά τα μαθήματα, ήλθε στη Σχολή από το Υπουργείο Παιδείας
κάποιος Τράκλας με ένα Ιταλό αξιωματικό.
Μας συγκέντρωσαν και μας ξεχώρισαν εμάς τους Ηπειρώτες. Είμαστε περί
που 20 υπότροφοι. Μας ανακοίνωσαν ότι εμείς θα συνεχίσουμε τις σπουδές μας
στην Ιταλία. Είχαμε ερεθιστεί αρκετά με την παρουσία του Ιταλού αξιωματικού και
αυτομάτως μόλις μας έγινε αυτή η πρόταση αντιδράσαμε έντονα εγώ με τον
Μικέλη και κανείς δεν δέχτηκε την πρόταση.
Γνωρίζαμε καλά εμείς οι Ηπειρώτες τα σχέδια των Ιταλών για τον εξιταλισμό της Ηπείρου. Τότε μας έβαλαν και υπογράψαμε δήλωση ότι δεν δεχόμαστε.
Αυτή τη δήλωση τη βρήκαμε μπροστά μας μετά την απελευθέρωση, όπως θα
περιγράψω στη συνέχεια. Έτσι φύγαμε από τη Ριζάρειο και με τον Μικέλη γρα
φτήκαμε στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατίου.
Ακολούθησε βαρύς χειμώνας. Συνθήκες επιβίωσης τρομερές. Κάναμε υπομο

νή να πάρουμε το απολυτήριο και έπειτα να φύγουμε για τα χωριά μας. Με χιό
νια πήγα με τα πόδια στα Άνω Λιόσια στον αδελφό μου για λίγο ψωμί και λάδι.
Θυμάμαι πώς όταν γύριζα στην Αθήνα με τα πόδια, κάθε τόσο κατάπινα και μια
γουλιά λάδι. Είχαμε γίνει σκελετοί. Μας κυριαρχούσε το αίσθημα της πείνας (λίμα
τη λέγαμε).

Δηλαδή και αν τύχαινε να γεμίσεις το στομάχι σου, δεν σταματούσες να
πεινάς. Παρόλο που υποφέραμε πολύ από τη βαρυχειμωνιά, χαμογελούσαμε με τη
σκέψη του πόσο δυσκολεύονται τα Γερμανικά στρατεύματα στο Ρωσικό μέτωπο.
Από τον Γυμνασιάρχη μας Κυριαζή, ακούγαμε πατριωτικές κουβέντες και ο καθη-

γητής της Γυμναστικής Μπεζαντές μας εκπαίδευε στα όπλα, θεωρητικά βέβαια και
με τα μάτια του στην πόρτα. Αρχισαν και στο Γυμνάσιό μας να εμφανζονται
προκηρύξεις κατά των κατακτητών.

Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας προφανώς λόγω των συνθηκών και επειδή
είχαμε φοιτήσει και δύο μήνες του 1940, τον Δεκέμβριο του 1941, η Τάξη μας
πήρε το απολυτήριο Γυμνασίου.

Ελεύθεροι πλέον, αμέσως πήγαμε με τον Μικέλη στα γραφεία του Ερυθρού
Σταυρού όπου μας εφοδίασαν με σχετικά έγγραφα και με μικρό χρηματικό βοή-
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θημα για τα έξοόα της επιστροφής μας στην Ήπειρο. Πετούσαμε κυριολεκτικά από
τη χαρά μας που αφήναμε την κόλαση της Αθήνας και πλάθαμε όνειρα για τη
ζωή στο χωριό μας.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Φορτωμένοι σε ένα καμιόνι φθάσαμε στην Πάτρα και από εκεί επιβιβαστή

καμε σε ένα πλοιαρόκι που το έλεγαν Καλυδώνα που μας αποβίβασε στην απέ
ναντι ακτή, στο λιμανάκι της Καλυδώνας. Από εκεί φθάσαμε σιδηροδρομικώς στο
Αγρίνιο (λειτουργούσε τότε η σιδηροδρομική γραμμή). Περπατήσαμε με τον Μικέλη και βγήκαμε έξω από την πόλη στη βόρεια είσοδο της, όπου λειτουργούσε το
Ιταλικό πόστο μπλόκο. Κοιμηθήκαμε στρωματσόδα σε ένα σπίτι όπου αποκτήσα
με συντροφιά από χιλιάδες ψείρες.
Το πρωί περιμέναμε την ιταλική φάλαγγα αυτοκινήτων που εξυπηρετούσε τα

στρατεύματα κατοχής της Αθήνας και κατευθύνονταν άδεια προς Γιάννενα Αλβανία. Είμαστε αρκετοί έλληνες και Ιταλοί στρατιώτες αδειούχοι. Τη στιγμή που
προσπαθούσα να ανεβώ στην Καρότσα του στρατιωτικού αυτοκινήτου, δυσκό
λεψα κάποιον ιταλό στρατιώτη και μου έδωσε μια υποκοπανιό με το όπλο στην
πλάτη μου, βρίζοντός με «...πόρκα μιζέρια».
Έβρεχε καταρρακτωδώς σε όλη τη διαδρομή. Στην καρότσα μας επισκέ

φθηκε ο Ιταλός βοηθός του οδηγού και εισέπραξε από τούς έλληνες το «μπαξίσι». Στη Φιλιππιόδα που έγινε κάποια στάση, μπήκα σε ένα σπίτι και ζήτησα λίγο
ψωμί. Μια καλή γυναίκα μου έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι καλαμποκίσιο ψωμί και
δεν δέχθηκε χρήματα. Μόνο ένας πολύ πεινασμένος μπορεί να καταλάβει το τι
αισθάνθηκα. Πολλές φορές μετά τον πόλεμο προσπάθησα να εντοπίσω αυτό το
σπίτι, αλλά δεν τα κατάφερα.

Στα Γιάννενα φθάσαμε αργό το απόγευμα. Αποχαιρέτησα τον επιστήθιο
φίλο μου Χρήστο Μικέλη που θα συνέχιζε για το χωριό του Ανω Αεσινίτσα της
Βορείου Ηπείρου και ξεκίνησα με τα πόδια για το χωριό μου που απέχει 30 χιλιό
μετρα. Παρά τις καταβεβλημένες δυνάμεις μου, πετούσα κυριολεκτικό.

Ένοιωθα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ μια και ο κατακτητής κυριαρχούσε μόνο σε πόλεις,
στο οδικό δίκτυο και σε ορισμένες στρατηγικές θέσεις. Βάδιζα επίσης προς τον
παράδεισο της διατροφής μια και η κόλαση της πείνας δεν είχε αγγξει ακόμη τα
χωριό. Βαδίζοντας πάνω σε χιόνι, γλίστρησα και έπεσα μερικές φορές.
Στη διαδρομή, στις Αετοράχες κοντό στην εκκλησία της Φανερωμένης, μου
επιφυλάσσονταν μια λαχτάρα. Καθώς περπατούσα με γοργό βήμα, τυχαία σκε
πτόμουνα τον Αποστόλη Καρκαμπούνα από το χωριό μου που έπνιξε, όπως είχα
ακούσει, με μια τριχιά τη γυναίκα του και τι περίεργη σύμπτωση, ένα σύρμα τύλι
ξε το λαιμό μου. Οι τρίχες του κεφαλιού μου σηκώθηκαν όρθιες. Απλό η τηλε
φωνική γραμμή είχε χαμηλώσει από την κακοκαιρία στο ύψος του λαιμού μου. Με
έκοψε κρύος ιδρώτας αλλά συνήλθα γρήγορα και έφθασα μεσάνυχτα και κάτι
στο χωριό Νίστορα όπου έμενε ο αδελφός μου Φώτης με την οικογένειό του
(ήταν δάσκαλος στο Φορτόσι, εκεί κοντό). Με υποδέχθηκαν με πολύ χαρά και
έτυχα μεγάλης περιποιήσεως από την νύφη μου Βασιλική.
Διηγήθηκα τις τραγικές συνθήκες των Αθηνών και συμβούλεψα να διαφυ-
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λάξουν τρόφιμα γιατί γρήγορα το κακό θα eneKToGei. Aev μ€ άκουσαν και αγό
ραζαν έπιπλα μ€ καλαμπόκι και σιτάρι, μ€ τη όικαιολογία ότι έρχεται η νέα παρα
γωγή. Όμως λόγω καιρικών συνθηκών δεν υπήρξε πλούσια παραγωγή και η πείνα
επεκτάθηκε και στα χωριά μας.

Τότε αποφασίσαμε να πάμε στο Φανάρι, στο Βουβοπόταμο, να ζητήσουμε
βοήθεια από τους κουμπάρους και φίλους που είχε ο αδελφός μου Φώτης όταν
ήταν δάσκαλος εκεί. Πράγματι ήταν συγκινητική η προσφορά τους. Πολύ βοήθη
σε ο παπαγιάννης. Στην επιστροφή με τρία άλογα φορτωμένα, περάσαμε μια επι
κίνδυνη διαδρομή μέσω Λάκας Σουλίου. Κάναμε σταθμό στο υπόγειο του σχο
λείου στο Αλποχώρι Μπότσαρη. Δεν μας πείραξαν οι ληστές, γιατί ο άλλος
αδελφός μου ο Βελισσάρης ήταν δάσκαλος εκεί και τελικά φθάσαμε στο χωριό
μας.

Αστυνόμευση δεν υπήρχε και άρχισαν οι πρώτες ληστείες. Τον Γιαννάκη του
Κολιογιώργου στο Ξηροβούνι τον έδεσαν και του πήραν το κοπάδι. Τον μπακά
λη Λογοθέτη από το Καλέντζι κοντά στον Αηγιώργη τον σκότωσαν και του
πήραν τα φορτωμένα με τρόφιμα άλογα. Έτσι στα χωριά οργανώθηκαν ομάδες
περιφρούρησης πού όλη τη νύχτα τριγύριζαν για να φοβούνται οι κλέφτες. Στις
ομάδες αυτές μερικοί κρατούσαμε και όπλα.
Ο πατέρας μου για πρώτη φορά μου εμπιστεύτηκε το ιστορικό μάουζερ που
το ξετρύπωσε από μια ειδική κρυψώνα. Μια μέρα κατέφθασε ένας λόχος Ιταλών
που κατέλυσε στο σπίτι του προέδρου Δημ. Τσελίκη. Πήγαιναν προς τα Τζου
μέρκα, στο χωριό Ραφταναίοι, για να τιμωρήσουν τους κατοίκους επειδή εκτελέ
στηκε (από τον Τζαβέλλα του Ε.Α.Α.Σ.), ο συνεργάτης τους I. Χριστογιώργος.
Το χωριό φέρθηκε φιλικά για να μη υπάρξουν συνέπειες. Μαζεύτηκε καλαμποκίσιο αλεύρι και παρακολούθησα πως οι Ιταλοί έφτιαξαν τη λεγόμενη
ΠΟΥΑΕΝΤΑ που μόλις έπηξε την έκοβαν με ένα λεπτό σχοινί σε τεμάχια για δια
νομή. Δεν θυμάμαι να έκανε κανείς τον διερμηνέα. Την άλλη μέρα έφυγαν από
το χωριό μας.

Το μίσος για τον κατακτητή υπέβοσκε αλλά ήταν νωρίς ακόμη για προβο
λή αντίστασης. Οι Γερμανοί κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και προσπαθούσαν να
διαλύσουν τη Ρωσία, ενώ ο Ρόμελ είχε ριζώσει στη Βόρεια Αφρική. Αυτά τα νέα
μαθαίναμε από στόμα σε στόμα και όλοι ελπζαμε στην αντιστροφή των γεγο
νότων.

Η ελπίδα μας αυτή επισφραγίστηκε με το όνομα Νικηφόρος που δώσαμε
στον νεογέννητο γιο του αδελφού μου Φώτη, παρά την ονομασία του Νονού
που τον είπε Βαγγέλη. Πολύ αργότερα σε μια επίσκεψή μου στο Αλποχώρι Μπό
τσαρη όπου ήταν δάσκαλος ο άλλος αδελφός μου Βελισσάρης, συνάντησα
ομάδα ανταρτών του Ζέρβα υπό τον δικηγόρο Χαρίλαο Τσόγκα.
Ενθουσιάστηκα και ζήτησα να καταταγώ. Η απάντηση του οπλαρχηγού στον
αδελφό μου ήταν «Τι να το κάνω ορέ αυτό το μαξούμ;». Εκτιμήθηκε ότι ήμουν
μικρός ακόμα για αντάρτης.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το Ε.ΛΜ. αποφασίζει στις 2/2/1942 την ίδρυση του Ε.Λ.Λ.Σ. Στην περιοχή
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μας ο Αλέκος Παπαδόπουλος φτιάχνει στη Σκλίβανη ομάδα εθνικής αντίστασης,
στις 13/2/1942.

• Το 1942 ο Άρης Βελουχιώτης εμφανίζεται στα Άγραφα με ένοπλη ομάδα
• Ο Ρόμελ στις 30/6/1942 φθάνει στο Ελ Αλαμέιν, 60 χλμ. από την Αλεξάν
δρεια της Αιγύπτου.
• Στις 23/7/1942 ο Ζέρβας φθάνει στο Βάλτο με Μυριδάκη, Παπαδάκη,

Κωτσάκη, (ος Νίκος Σουλιώτης, με οδηγό τον Δ. Ίσκο και στις 28/7/1942 ιδρύει
ομάδα ανταρτών με την ονομασία Ε.Δ.Ε.Σ.
• Τον Αύγουστο του 1942 φθάνει στην Αθήνα ο Τσιγάντεςμε αποστολή του
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής (Σ.Μ.Α.).
• Στις 28/8/1942 γίνεται η πρώτη ρίψη εφοδίων από αέρος στον Ζέρβα.
• Ο Ζέρβας από τη Σβάρνα Πιατόπουλου, κηρύσσει τον Αγώνα και μετα
σταθμεύει στα Κανάλια Μεγαλόχαρης.
• Ο Κ. Περίκος της Π.Ε.Α.Ν. ανατινάσσει στην Αθήνα την Ε.Σ.Π.Ο. που
στρατολογούσε πολίτες για το Ανατολικό Μέτωπο, ενίσχυση των Γερμανικών
στρατευμάτων.
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τον ΐΕπτέμβρη του 1942 πληροφορήθηκα ότι άνοιξαν τα Σχολεία στα Γιάν
νενα και με τον φίλο και βλάμη μου από το Βουβοπόταμο Χρήστο Σιώμο, γρα
φτήκαμε στο πρώτο έτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Νοικιάσαμε δωμάτιο στο
σπίτι μιας χήρας (Σοφία Βλάχου) στην οδό Χαόνων και αρχίσαμε την παρακο
λούθηση των μαθημάτων. Βιβλία δεν υπήρχαν και ειδικεύτηκα στο να κρατώ
σημειώσεις κατά την παράδοση. Γράφοντας με ταχύτητα, χάλασα για όλη μου τη
ζωή τον γραφικό μου χαρακτήρα.
Η ζωή στην πόλη κυλούσε ομαλά. Η λίμνη τροφοδοτούσε την αγορά με

άφθονα ψάρια τα λεγόμενα κυπρίνια και οι κάτοικοι είχαν διασύνδεση με τα χωριά
τους για τρόφιμα. Τη δική μας τροφοδοσία σε ρύζι, λάδι αλεύρι κ.λ.π. την είχαν
αναλάβει οι γονείς του Χρήστου.

Την πόλη την κατείχαν Ιταλικά στρατεύματα που όλοι τα μισούσαμε. Αγα
νάκτηση νοιώθαμε όταν με παράτες στην πλατεία έκαναν την καθημερινή έπαρ
ση της σημαίας τους και είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε προσοχή. Με
δάκρυα αναπολούσαμε την υποστολή της δικής μας σημαίας (αλήθεια, πόσο αμε
λούμε σήμερα την συμπεριφορά μας προς τη σημαία μας!).
Αγριο βλέμμα έριχναν οι καραμπινιέροι επάνω μας όταν περπατούσαμε εμείς
01 σπουδαστές κατά ομάδες. Τα ακούσματα για αντίσταση και οργανώσεις άρχι
σαν να γίνονται συχνότερα και να, κάποια μέρα, πηγαίνοντας προς την Ακαδη
μία, είδαμε μεγάλες αφίσες επικηρύξεως του Ζέρβα σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά,
Ιταλικά και Γερμανικά για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, αντί
εκατό εκατομμυρίων δραχμών.

Η ομάδα των Αγγλων σαμποτέρ που έπεσε στη Γκιώνα, μετά από ταλαι
πωρία, ήλθε σε επαφή με τον Ζέρβα και με συμμετοχή του Αρη Βελουχιώτη, ανα
τίναξαν τη Γέφυρα του Γοργοποτάμου, το Νοέμβριο του 1942. Ήταν το μεγαλύ
τερο σαμποτάζ στην Ευρώπη, πρώτο και τελευταίο με κοινή δράση Ε.Δ.Ε.Σ. -
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Ε.Λ.Α.Σ., μ€ το οποίο όιακόπηκ€ μέχρι 15/1/1943 η τροφοδοσία του Ρόμ€λ στην
Αφρική.

Στο κτίριο της Ακαδημίας (σημερινό λαογραφικό Μουσείο Κ. Φρόντζου),
αρχίσαμε να νοιώθουμε το σφίξιμο του κατακτητή. Στη μάνδρα που περιέκλειε το
χώρο, άρχισαν να ξεφυτρώνουν πολυβολεία με στραμμένα τα πολυβόλα προς τις
αίθουσές μας. Τα βλέπαμε και καταλαβαίναμε ότι το καζάνι της αντίστασης άρχι
σε να βράζει. Πράγματι, όταν τα Χριστούγεννα πήγαμε στα χωριά μας μάθαμε
για το Ζέρβα, το Ε.Α.Μ. και άλλες οργανώσεις αντιστασιακές.
Γυρίσαμε με άλλον αέρα στα μαθήματα. Κυκλοφορούσαμε τα νέα μεταξύ
μας και οι καθηγητές μας Ζέρβας, Κοντοπάνος, Πουλημέντης, Γεωργίου, Μαργα
ρίτης και άλλοι, με τα υπονοούμενά τους, μας άφηναν να καταλάβουμε ότι αρχί
ζει αγώνας και από μας τους νέους περιμένουν πολλά.
Το Φεβρουάριο του 1943 οι συμμορίες Κολιοδημητραίων, Γρατσουναίων και
άλλων ελευθέρωσαν 350 κρατουμένους στις φυλακές Κατσικά και λήστευαν
αυτοκίνητα στην Κανέτα. Επίσης, λήστεψαν τη μονή Δουρούτης και το Γεωργικό
Σταθμό Ιωαννίνων. Αυτά πριν εμφανισθούν οι οργανωμένες μονάδες της Εθνικής
Αντιστάσεως.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 30/9/1942 πέφτει στη Γκιώνα η αποστολή Χάρλινγκ, ομάδα των
Άγγλων σαμποτέρ.

• Στις 23/10/1942 νίκη στο Ελ Αλαμέιν - Οι Αμερικανοί στο Μαρόκο και την
Τυνησία - Παραδίδονται 300.000 Γερμανοί. Η 1η Ελληνική Ταξιαρχία και ο Ιερός
Αόχος έλαβαν μέρος στη μάχη του Ελ Αλαμέιν.
• Στις 23-26/10/1942, γίνονται μάχες του Ζέρβα με Ιταλούς στο Γάβρογο Σκουληκαριά - Κλειδί, όπου πέφτει και ο πρώτος νεκρός (Αντωνίου).
• Στις 27/10/1942 οι Ιταλοί καίνε στη Μεγαλόχαρη τα σπίτια των Παπαχρήστου και Κοσσυφάκη.

• Στις 6/11/1942 γίνονται νέες μάχες Ζέρβα κατά Ιταλών οι οποίες λήγουν με
οπισθοχώρηση των Ιταλών και ο Ζέρβας γίνεται θρύλος.
• Στις 10/11/1942 ο Κρίς συναντά τον Ζέρβα στο Αργύρι Βάλτου και ο Ζέρ
βας με 60 αντάρτες πάει για το μαύρο λιθάρι.
• Στις 25-26/11/1942 ανατινάσσεται η γέφυρα Γοργοποτάμου. Ο Ζέρβας έπει
σε τον Άρη Βελουχιώτη να συμμετάσχει, χωρίς την έγκριση του Κ.Κ.Ε.
• Από 2/12/1942 αναπτύσσονται ραγδαία στην Ήπειρο αντιστασιακές δυνά
μεις του Ε.Δ.Ε.Σ. και του Ε.Α.Α.Σ.

• Στις 28/12/1942 ο Άρης Βελουχιώτης με δύναμη 400 ανδρών, απειλεί στη
Μεγαλόχαρη να διαλύσει το Ζέρβα. Όμως, στη μονή Ροβέλιστας επετεύχθη συμ
φωνία με μεσολάβηση των Άγγλων.

• Τον Ιανουάριο του 1943 αναστέλλεται η αναχώρηση της Αγγλικής απο

στολής και επιστρέφει από τη Σπλάντζα στη Μεγαλόχαρη, κοντά στο Ζέρβα.
• Στις 4/1/1943 στην Αθήνα, πέφτει μαχόμενος στο κρυσφύγετό του ο Τσιγάντες του Σ.Μ.Ά.
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• Τον Ιανουάριο του 1943 η ένοπλη ομάδα Αλ. Παπαδόπουλου στα Κατσα-

νοχώρια, φτιάχνει επιτροπές εθνικού αγώνα.
• Τον Ιανουάριο του 1943 ανατινάσσεται η γέφυρα Ασωπού από τολμηρούς
Άγγλους σαμποτέρ.
• Από τον Ιανουάριο του 1943 μέχρι και 30/4/1943 γίνονται ρίψεις εφοδίων,
.30 τόνοι για τον Ε.Δ.Ε.Σ. και 15 τόνοι για τον Ε.Λ.Α.Σ.
• Τον Ιανουάριο του 1943 γίνεται περιοδεία του Πυρομάγλου με τον Αλ.
Ζέρβα στη Αάκκα Σουλίου.

• Στις 31/1/1943 παραδίδεται η Στρατιά του Φον Πάουλους στο Στάλινγκραντ.
• Στις 2/2/1943 παραδίδονται στους Ρώσους 32 Γερμανικές μεραρχίες.
• Στις 5/2/1943 ο Ζέρβας με τον Σαράφη ιδρύουν τα αρχηγεία Ηπείρου,- Θεσ
σαλίας και Ρούμελης.

• Στις 20/2/1943 ο Ζέρβας επισκέπτεται τα Τζουμέρκα - Καίγεται από τους
Ιταλούς το χωριό Μεγαλόχαρη.
• Στις 21/2/1943 πέφτει με αλεξίπταπο στην περιοχή Δωδώνης ο λοχαγός Αγα
θοκλής Κωνσταντινίδης.
• Στις 24/2/1943 ιδρύεται αρχηγείο του Ελλάς στους Μελισσουργούς Τζουμέρκων, υπό τον Γεράσιμο Μαλτέζο (Τζουμερκιώτης).

• Στις 28/2/1943 οι αξιωματικοί: Απόστολος Κωνσταντινίδης ταγματάρχης,
Χαλιμάς, Μαραγκός, Μούργελας, Παπακωνσταντίνου και Παπαδάτος, μεταπη
δούν στον Ε.Δ.Ε.Σ. στο Ρωμανό Αάκκας Σουλίου και προετοιμάζουν το αρχηγείο
Ηπείρου του Ε.Δ.Ε.Σ.
Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Η μυστική αστυνομία των Ιταλών άπλωσε τα όίχτυα της και παρακολου

θούσε κάθε κίνηση μεσα στην Ακαδημία. Αρχίσαμε να παίρνουμε μέτρα. Συζητή
σεις. συναντήσεις μόνο με φπιστους, ώσπου ήρθε η στιγμή της έκρηξης. Ήταν
Ιούνιος, τελευταία ημέρα των μαθημάτων. Την ώρα της προσευχής μόλις ο διευ

θυντής Ζέρβας μας ευχήθηκε καλό Καλοκαίρι, με όλη τη δύναμή μου φώναξα
«ΖΗΤΩ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΖΗΤΩ Ο ΖΕΡΒΑΣ».

Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Γενικός ξεσηκωμός, χειροκροτήματα, ζητω
κραυγές μέχρι πού μπούκαραν οι Ιταλοί και άρχισαν τις συλλήψεις. Περίπου 20

βρεθήκαμε κρατούμενοι στην καραμπινιερία. ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσε
ων. Διερμηνέας μια πονηρή αλεπού, ένας κουτσόβλαχος. Φορφώλιας λεγόταν, αν
θυμάμαι καλά. που υπηρετούσε πιστά τους Ιταλούς μια και αυτοί ανακήρυξαν σε
κράτος τους κουτσόβλαχους της Πίνδου, τον Ιούνιο του 1941 υπό κάποιον Αποστολίναν.

Μόλις βρεθήκαμε σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο της καραμπινιερίας, ακούγαμε
τις έντονες διαταγές και οδηγίες που δίδονταν. Αμέσως μας απομόνωσαν και εγώ
βρέθηκα στον τοίχο του γραφείου του Τενέντε (λοχαγού καραμπινιέρων), όρθιος
και με το ένα πόδι σηκωμένο σαν πελαργός. Εκεί κάθε μία ώρα δεχόμουνα καται

γισμό ερωτήσεων για τη ζωή μου. για την αντίσταση, κ.λ.π. Αυτό κράτησε μέχρι
το βράδυ στις 10 η ώρα με εναλλαγές, πότε σε φιλικό και πότε σε απειλητικό
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τονο.

Μου €καν€ €ντύπωση το ότι 0€ν ήξ€ραν ποιος ξ€σήκωσ€ πρώτος τους
σπουδαστές μ€ τα ζήτω και ένοιωσα περήφανος που κανένας από τους άλλους
δεν με πρόδωσε. Κράτησα την ψυχραιμία μου, απαντούσα ήρεμα και ομοιόμορφα
στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις παρά την εξουθένωση μου από τη στάση του

πελαργού επί τόσες ώρες. Κάποια στιγμή μετά την ενδεκάωρη ανάκριση, ο λοχα
γός με κάλεσε μπροστά στο Γραφείο του, σηκώθηκε όρθιος, με κοίταξε στα μάτια
μερικά δευτερόλεπτα με ένα ερευνητικό βλέμμα και μου λέει «Τσιάο μπαμπίνο»
κουνώντας την παλάμη του ανάλογα.

Έκανα πως δεν κατάλαβα τι εννοούσε και σε ένα νόημά του, ο κουτσόβλαχος διερμηνέας, μου είπε να φύγω. Ήταν 10 η ώρα και είχε νυχτώσει όταν
έφθασα στο σπίτι που μέναμε. Εκεί βρήκα ένα σπίτι αναστατωμένο. Οι καραμπινιέροι τα είχαν κάνει όλα άνω κάτω. Η κατατρομαγμένη σπιτονοικοκυρά η κυρά
Σοφία, μόλις με είδε μου είπε: «Φύγε αμέσως παιδί μου. Οι Ιταλοί ψάχνουν να σε
πιάσουν. Δυο ώρες εδώ με ανέκριναν, με ρωτούσαν για σένα και έψαχναν για
προκηρύξεις».

Της είπα τα διατρέξαντα και ετοίμασα γρήγορα μερικά πράγματά μου και
απομακρύνθηκα από το σπίτι γιατί από στιγμή σε στιγμή μπορεί να είχαν νεώ
τερες πληροφορίες για την ενοχή μου στα γεγονότα της Ακαδημίας. Ήξερα καλά
την πόλη και με προφύλαξη απέφυγα τις περιπολίες και τα φυλάκια τους γύρω
από την πόλη.

Μόλις πέρασα τον κάμπο προς το Κουτσελιό ένοιωσα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και από
τα γνωστά μου μονοπάτια βρέθηκα χαράματα στο σπίτι, στο Χωριό μου Πλαί
σια, στην ελεύθερη ορεινή Ελλάδα. Το ίδιο έκαναν πολλοί σπουδαστές της Ακα
δημίας, άλλοι πήγαν στο Ζέρβα και άλλοι στον Ε.Λ.Α.Σ. Ήταν το αρχικό πνεύμα
ομοψυχίας.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το Μάρτιο του 1943 ο Κόζιακας (κατιετάνιος του Ε.ΛΑ.Σ.) αφοπλίζει με
δόλο στο Βούνεσι Καρδίτσας τους Σαράφη - Κωστόπουλο και εκτελεί τον Γκέκα
(αεροπόρος Κωσταρίζοφ, το μοίραρχο Βιλαέτη και άλλους.
• Το Μάρτιο του 1943 ο Σαράφης ρεζιλεύεται πρώτα και έπειτα του αναθέ
τουν την αρχηγία στρατιωτικού υπευθύνου του Ε.Λ.Λ.Σ.
• Στις 6/3/1943 δημιουργείται «Κυβέρνηση του Βουνού» από το Ε.Λ.Λ.Σ.
• Στις 10/3/1943 συγκροτείται το αρχηγείο Ηπείρου Ε.Δ.Ε.Σ.

•
•
•
•
•

Στις 17/3/1943 προσχωρούν στο αρχηγείο Ηπείρου οι Παπαδάτος και Ζώτος
Στις 18/3/1943 αφοπλίζεται ο Τζαβέλλας από τον Παπαδόπουλο
Στις 19/3/1943 ενέδρα στον Παπαδόπουλο στη θέση Καλτσώνα Ράμιας
Στις 22/3/1943 ορίζεται αρχηγός Βάλτου ο Κούτας
Σης 25/3/1943 ο Ψαρρός συγκροτεί το 5/42 τμήμα στο Κλίμα Λωρίδος. Ο

Ζέρβας στέλνει χαιρετιστήριο μήνυμα προς τον Βασιλέα και την κυβέρνηση εξο>·
τερικού.

• Στις 29/3/1943 στα Κουκούλια Τζουμέρκων ο Ζέρβας παραδίδει πολεμική
σημαία στο σύνταγμα ξηροβουνίου.
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ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΕΙΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ

<<Ασ' των φρονίμων τις βουλές
και το ντουφέκι πιόσε,

κι' αν 0€ ματώσεις κάτεχε,
πως πάντα σκλάβος θα 'σαι.»

Η Ηττ€ΐρος €ίχ€ παραχωρηθεί από τούς Γβρμανούς πλήρως στα Ιταλικά
στρατεύματα. Οι Ιταλοί €ίχαν στρατό στις πόλβις, σ€ μερικές κωμοπόλθς και
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φυλάκια στο οδικό δίκτυο. Σπάνια έκαναν
€μφάνιση στην ύπαιθρο. Έτσι ένοιωθβ κανείς
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ελεύθερος στο χώρο της υπαίθρου. Οι κάτοικοι

ασχολούνταν κυρίως με την εξεύρεση τροφίμων

^

1942 άρχισαν να εμφανίζονται οι αντιστασιακές οργανώσεις. Στα χωριά μας εμφανίστηκαν

το Ε.Α.Μ., ο Ε.Δ.Ε.Σ. του Ζέρβα και η Ε.Ε. (Ελλάς Η
Ο κόσμος υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τις

Α**.··'·. .

οργανώσεις και άρχισαν να κατατάσσονται

,,

στρατιωτικά στις ένοπλες ομάδες και στις πολι- |
οργανώσεων αυτών ήταν η απαλλαγή των

®
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ορκίζομα,
αντάρτης στο μονάσω
Ορκίζομαι αντάρτης στο μοναστήρι

κατοίκων από τις ληστοσυμμοριες που καταδυνάστευαν τα χωριά. Βέβαια με τον ανταγωνι

του Αϊ Γιάννη στα Πλαίσια

σμό τους, άρχισαν να ξεσκεπάζουν τούς κρυφούς στόχους και δημιουργήθηκε
στην αρχή μια απλή αντιπαλότητα, που βαθμηδόν εξελίχθηκε σε αλληλοσπα-

1 ραγμό, που τον πλήρωσε ακριβά ο λαός.
Οι οικσγένειες μοίραζαν τα παιδιά τους στις δύο
μεγάλες οργανώσεις για να έχουν πρόσβαση. Όμως

Α
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αυτό εξελίχθηκε αργότερα σε τραγωδία, όταν κατά τις

συγκρούσεις, αδελφός έβριζε
και πυροβολούσε τον αδελφό
του και ο πατέρας τον γιο

,, .

j Μαρξισμό δεν είχα αγαθές
—

Στην Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα,
στο αρχηγείο Ηπείρου

σχέσεις. Έτσι μια μέρα που

yg πλησίασε στην πλατεία
-

ο

,

του Χωρίου ο ανθυπολοχα

γός του Ε.Λ.Α.Σ. Κατσάρης από το χωριό Καλέντζι και
μου πρότεινε να με παρουσιάσει στο Αρχηγείο Τζουμέρκων, στο χωριό Μελισσουργοί, αρνήθηκα ευγενικά.
Γνώριζα πως πολλοί κομμουνιστές ήταν αρχηγοί, τόσο
στην πολιτική οργάνωση του Ε.Α.Μ., όσο και στον
Ε.Λ.Α.Σ., όλοι με ψευδώνυμα για λόγους ευνόητους. Με
την πρώτη ευκαιρία που στρατοπέδευσε στο μονα
στήρι του Αηγιάνη ένας λόχος του Ε.Δ.Ε.Σ. υπό τον
Αοχαγό Λεβέντη, παρουσιάστηκα και πάνω στο
Γυναικωνίτη του Ναού στις 12/6/Ί943, έδωσα τον

Στον ηλιογράφο με τον υπολοχαγό
Αντώνη Τσεκούρα

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

για το Αρχηγείο Ηπείρου που βρίσκονταν στο γνω-

ί? T ci'f

" CfTO σε μενα χωριό Έλαφος της Λάκκος Σουλίου.

*3ΗΙ®Ι^

Ένοιωθα
μια παράξενη ευτυχία που ανέπνεα τον
ελεύθερο αέρα, μακριά από τον κατακτητή. Η
φαντασία μου έτρεχε στα ηρωικά χρόνια των προΜας. Πετούσα κυριολεκτικά, χωρίς να νοιώθω
,^ούραση στους δύσκολους δρόμους ταυ βουνού.
Ανέβηκα προς την Παναγοπούλα, πέρασα τη Βαλ-

τσιώρα, το διάσελα του Μπριάσκοβου και κατέβηκα
στο χωριό Πεστά όπου με φιλοξένησε η εξαδέλφη

^

^

Έπρεπε να νυχτώσει για να περάσω το δημόσιο δρόμο, όπου υπήρχαν φυλάκια των Ιταλών και
περνούσαν στρατιωτικά αυτοκίνητα. Χωρίς κανένα

επεισόδιο έφθασα στο Αρχηγείο Ηπείρου του Ε.Δ.Ε.Σ.
Αρχηγός ήταν ο ταγματάρχης Κωνσταντινίδης, υπα^ Μούργελας, διοικητής φρουράς ήταν

τo^/Γί^iSl:'π^ικ^μfl^^

Ο Παποδάτος και άλλοι αξιωματικοί του στρατού,
όλοι ντυμένοι στρατιωτικά.

Εκεί συναντήθηκα και με άλλους συσπουδαστές μου της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας που βγήκαν στο βουνό. Τα ξαδέλφια μου I. Γιανούλας και Στέφος Τσελίκης, 01 Ρέμος, Μπουροβίλης και άλλοι που δεν τους θυμάμαι. Εμάς τούς μορφω
μένους, μας ανέλαβε ένας Λοχίας του Στρατού της Μέσης Ανατολής, πού έπεσε
μαζί με Άγγλους με αλεξίπτωτο. Λέγονταν Τάμπας και όλως παραδόξως για μας,
προπαγάνδιζε υπέρ του Ε.Α.Μ.

Αυτός μας εκπαίδευσε στον οπτικό και ηλιογράφο. Στις εξετάσεις ήλθα
πρώτος με λήψη 115 γράμματα στο λεπτό και με έβαλαν επικεφαλής οπτικού
σταθμού που εγκαταστήσαμε στην Ολύτσικα στα δυο βουνά. Κάποια μέρα Γερ
μανικά αεροπλάνα περνούσαν από πάνω μας και βομβάρδισαν το χωριό Τόσκεσι. Ο πολυβολητής που φύλαγε το σταθμό μας, ένα αψύ παλικάρι, σήκωσε το
βαρύ πολυβόλο Μπρέντα στα χέρια του και πρόλαβε να ρι^ει μία ριπή. Απέναντί
μας μακριά στο χωριό Χίνκσ βγήκαν Γερμανοί και ο αχός της μάχης τους με
δυνάμεις μας, ακούγονταν μέχρις εμάς.

Το βράδυ πήραμε τηλεγράφημα από τον εκεί οπτικό σταθμό που έλεγε:
«Μάχη συνεχίζεται αιφνιδίως αρξαμένη. ΣΤΟΠ, Πυρομαχικών ΔΕΝ έχουμε ανά
γκην». Προσπάθησα να επικοινωνήσω για το αν ήταν ΔΕΝ ή ΔΕ αλλά δεν το
κατάφφα και το διαβίβασα αυτούσιο στο Αρχηγείο.
Έγινε μεγάλη φασαρία, γιατί υποψιάστηκαν ότι σκόπιμα μπήκε το Ν από
μένα. Αμύνθηκα όσο μπορούσα καλύτερα. Υπήρχε πάντα μια καχυποψία στους
μορφωμένους αντάρτες για σαμποτάζ υπέρ του Ε,Α,Μ. Πράγματι το Κ.Κ, με πυρή
νες από το 1920 είχε πάρει με το μέρος του πολλούς εκπαιδευτικούς και στην
κατοχή με το Ε.Α.Μ. αλώνιζε κυριολεκτικά τους χώρους των μορφωμένων (ΙΔΕ και

Στο ποτάμι της ζωής μου
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ΤΟ 24ωρο της οργανωμένης αναρχίας του δάσκαλου Γκάνιου).
Ανακληθήκαμ€ στη βάση όταν μια φάλαγγα Γερμανών άρχισε την εκκαθά
ριση της περιοχής μας. Στο αρχηγείο υπήρχε μεγάλη κίνηση από αξιωματικούς, και
αντάρτες. Η Αγγλική αποστολή από αξιωματικούς με ωραίες στολές και παρά
στημα (Μίλερ, Σπάϊκ, Ντόν, Χάρρυ και άλλοι), έδιναν ωραίο τόνο στην κινητο
ποίηση, όπως και η Κική Παπαδάτου, καβάλα στο άλογο.
Όταν 01 Γερμανοί έφθασαν σε απόσταση αναπνοής από το Αρχηγείο, δια
τάχθηκα να στήσω φυλάκιο στο δρόμο από όπου έρχονταν οι Γερμανοί, ενώ οι
δυνάμεις ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν τη νύχτα για αποχώρηση από την Έλαφο,

μια και τα αεροπλάνα όλη την ημέρα μας επιτηρούσαν. Η περιοχή με τα δάση της
μας κάλυπτε απολύτως.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 2/6/1943 ο Στάλιν καταργεί τη Γ Διεθνή.

• Στις 5/6/1943 βομβαρδίζονται τα Θεοδώριανα - 4 νεκροί, 6 τραυματίες πέφτει ένα αεροπλάνο στο Μυρόφυλλο και αιχμαλωτίζονται οι δύο Γερμανοί αερο
πόροι.

• Στις20/6/1943 αρχίζει η επιχείρηση Animals' (επικείμενης αποβάσεως στη
Σικελία).

• Στις 26/6/1943 οι Αγγλοι εγκαθίστανται στην Κρυόβρνση Βουργαρελίου.
• Στις 29/6/1943 δεύτερη διάλυση του Ψαρρού από τονΕ.Λ.Α.Σ.
• Στις 30/6/1943 ιδρύεται η σχολή εφέδρων αξιωματικών του Ζέρβα στο
Σακαρέτσι (Περδικάκι).
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Η ΣΥΜΠτΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣ τΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Στο Φυλάκιο με ορατότητα 50 μέτρων λόγω του
δάσους, περιμέναμε 5 άνδρες να καθυστερήσουμε

m
να αναχωρήσει. Τότε από την αγωνία μου κάπνισα BMb
τους Γερμανούς και να δώσουμε χρόνο στο Αρχηγείο

το πρώτο τσιγάρο της ζωής μου. Με έπνιξε κυριολε-

κτικά και επί αρκετές ημέρες το στομάχι και το μυαλό

Άγγλοι στα
στα ελληνικά
ελληνικά βουνά:
pouvc
Άγγλοι

μου ήταν τόσο αναστατωμένα που μόνο στα 33 μου

(Στην Ελλάδα,
«Στην
Ελλάδα, όλο
όλο ανήφορο
ανήφορο -· ανήφορο,
αν

χρόνια ξαναδοκίμασα

κατήφορο δεν έχει» - Λοχαγός Σττάικ

·<^Ψοροδενεχ„..-Λοχα,ο<;.

τσιγάρο.
Οι Γερμανοί άργησαν να φανούν και μόλις
. σκοτείνιασε συμπτυχθήκαμε μαζί με το Αρχηγείο

.,.-=1 προς το Μοναστήρι των Δερβιζιάνων. Καθώς
Γ

|a|||9|H

'

περνούσαμε από το πεδίο ρίψεως, στη θέση
Κουπάκια κάτω από τα Δερβι^ιανα, φορτωθήκα-

με όλοι το υλικό που είχαν ρίξει τα Αγγλικά
αεροπλάνα για να μη πέσει στα χέρια

πεδίο ρίψεων ma Κουπάκ,αΔερβζ,άνων ^χθρού. Σε μένα ο Άγγλος ΧΑΡΙ, έδωσε ένα

μικρό αλλά βαρύ δέμα που μου λύγιζε πραγματι-
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κά την πλάτη. Πριν φθάσουμε στο Μοναστήρι παρακάλεσα τον σαλπιγκτή Παππά

να με βοηθήσει και το πήρε. Όταν φθάσαμε στο Μοναστήρι, έψαξε και με βρήκε
ο Άγγλος για το όέμα. Ο σαλπιγκτής που τον παρέπεμψα, είχε μοιράσει σε
αντάρτες τα πιστόλια που περιείχε το δέμα και δεν βρέθηκαν.
Τα Γερμανικά αεροπλάνα μας έψαχναν με φωτοβολίδες. Το δάσος μας
κάλυπτε και με ολονύκτια πορεία τα χαράματα περάσαμε όλη η δύναμη το δημό-

ΓΓ—

σιο δρόμο στη Βούλστα Παναγιά. Στάθηκα στη

άσφαλτο,^ δεν νοιώθαμε α(|φαλείς, γιατί

το μονοπάτι για τον Γοργόμυλο. Όταν πατού-

έβαζαν συνεχώς. Πήραμε θέσεις μάχης υπό τον

φοβήθηκαν τα άγρια βουνά και δεν προχώρη-

Στα Κουκούλια Τζουμέρκωνμε την

υποχώρηση του αρχηγείου Ηπείρου

πορεία προς τα Τζουμέρκα. Περάσαμε τη

χαράδρα Μαυροδράκου στις 25 Ιουλίου 1943
Χ'^Ρ'ό Δαφνωτή έμεινε σαν οπισθοφυ

λακή ο Ιωάννης Παπακοσμόπουλος. Το τμήμα

αυτό στο Μακρύκαμπο Φανερωμένης έδωσε διήμερη μάχη με τους Γερμανούς. Το
αρχηγείο προχώρησε προς Νισίστα - Πλατανούσα και κατέληξε στα Κουκούλια
Τζουμφκων.

Στο Χωριό Νισίστα θέλησα να απαλλαγώ από την βαριά στρατιωτική κου
βέρτα και έκανα κουβέντα με ένα μπακάλη να την ανταλλάξω με τρόφιμα. Ευτυ
χώς δεν το έκανα τελικά, γιατί μόλις γύρισα στο χαγιάτι της εκκλησίας στη μονά
δα μου, με συνέλαβε ο ανθυπολοχαγός του Α2 Κολβάτσιος και με έθεσε υπό
περιορισμό. Ένοιωσα πολύ άσχημα αυτά τα 30 λεπτά του περιορισμού μου. Αφέ
θηκα ελεύθερος μια και είχα την στρατιωτική κουβέρτα και δεν έγινε η αγορα
πωλησία. Πήρα ένα καλό μάθημα.

Συνεχίσαμε την πορεία προς τα Τζουμέρκα. Περάσαμε το περίφημο γεφύρι
της Πλάκας και στρατοπεδεύσαμε στο χωριό Κουκούλια.

Πολύς κόσμος κατέφυγε εδώ για να αποφύγει τον κατακτητή που έκανε
επίθεση στο Ξηροβούνι, όπου ο Αλέκος Παπαδόπουλος έδινε σκληρή μάχη ενα
ντίον Γερμανικών και Ιταλικών δυνάμεων. Ο λόχος μηχανημάτων που με απέ
σπασαν, διατάχθηκε να ενισχύσει τον Παπαδόπουλο και ανεβήκαμε στο Ξηρο
βούνι υπό τον ταγματάρχη Λάνην. Υπηρετούσα ως γεμιστής βαρέως Ιταλικού
πολυβόλου Μπρέντα με διμοιρίτη τον νεαρό ανθυπολοχαγό Τσοκιά και πολυβο
λητή τον Μιλτιάδη Αριγιάννην (μετέπειτα αρχηγό της Χωροφυλακής).

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Mg γρήγορη πορεία και καυτερό ήλιο ανεβήκαμε
στο Ξηροβούνι και κατευθυνθήκαμε προς τη θεση
Σταυρός. Πεντακόσια μέτρα από τη θέση αυτή δεχθήκαμε βροχή από οβίδες πυροβολικού που σήμαινε άτι

—

"

όρθιος και ζήτησε εθελοντικά να τον ακολουθήσουμε.
Στήσαμε το βαρύ μας πολυβόλο ανάμεσα στα τσογκάρια και αρχίσαμε να βάζουμε κατά της φάλαγγας
που προσπαθούσε να ανέβει. Μουλάρια και στρατιώτες Ιταλοί, έπεφταν στο γκρεμό και εμείς σναπηδούσαμε από τη χαρά μας. Ο Τσοκιάς, μας έδινε και τα
κιάλια του για να δούμε πιο καλά και να το ευχαριστηθούμε. Μεθύσαμε από την επιτυχία μας και δεν
λογαριάζαμε τις οβίδες που συνέχεια έσκαγαν γύρω
Στο αριστερά μας προς το Ανώγι γινόταν χαλα-

σμός Κυρίου. Και να η διαταγή, να σπεύσουμε προς τα

Με πίστη στον αγώνα.

εκεί. Με μεγάλη λύπη αφήσαμε την οχυρή θέση που
κατείχαμε και θα την έπαιρνε αμαχητί ο εχθρός.

Ζωσπγμέςτου2ΐ

Καταμεσήμερα η φάλαγγά μας προχωρούσε προς το Ανώγι, ανάμεσα σε γυμνότοπους και λακκιές, σκέτες παγίδες αν ο εχθρός είχε πάρει θέσεις νωρίτερα από
μας.

Το κακό δεν άργησε να γίνει. Κάποια στιγμή σφύριξε στάση ο ταγματάρ
χης σε μία στενόμακρη λακκιά με γήλοφους που κλείνονταν από Δυτικά και Ανα
τολικά με λοφοσειρές. Σε σύσκεψη με τους επιτελείς του, διέταξε να στηθούν οι
όλμοι στους γήλοφους και τα πολυβόλα να αναπτυχθούμε προς την πλευρά του
εχθρού στην απέναντι λοφοσειρά.
Με τον Τσοκιά και τον Αριγιάννη και με το βαρύ πολυβόλο Μπρέντα φορ

τωμένο στο μουλάρι, προχωρούσαμε να καλύψουμε τα 700 μέτρα για τη θέση
που μας προσδιορίστηκε. Στην κορυφογραμμή που θα πηγαίναμε, παρατήρησα
πολλούς που έρχονταν από την άλλη πλευρά και αμέσως έπεφταν και έπαιρναν
θέσεις μάχης.

Ενημερώνω τον ανθυπολοχαγό, κοντοστεκόμαστε για λίγο, ερευνά με τα
κιάλια του ο Τσοκιάς και κάτι φωνάζει στον ταγματάρχη, που μας αποδοκιμάζει

λέγοντας «α τα παιδιά... τα παιδιά...» Δεν πρόλαβε να τελειώσει και να, η πρώτη
σφαίρα χτυπάει την Αγγλική κάσκα ερήμου που φόραγε ο Αριγιάννης και οι Ιτα
λοί τον πέρασαν για Άγγλο. «Βαλόμεθα», φωνάζει ο Τσοκιάς στον ταγματάρχη.

Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Καμιά δεκαριά πολυβόλα άρχισαν να θερί
ζουν τις θέσεις μας. Οι Ιταλοί ροβολούσαν προς τις θέσεις μας, ο ταγματάρχης
διατάζει οπισθοχώρηση.

Σαν λόχος μηχανημάτων δεν είχαμε αρκετή φρουρά για άμυνα. Μας πήραν
πολλά 01 Ιταλοί με τον πετυχημένο αιφνιδιασμό τους και θα μας έπιαναν όλους
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αιχμαλώτους αν ένα γβνναίο παλικάρι (Λεοντίτσης λβγότανε) pe ένα γερμανικό
μυόράλιο (τουρτούρα το λέγαμε από το φοβερό όιπλό πλατόγισμα) όεν σκόρπι
ζε το φόβο και τον τρόμο στους Ιταλούς. Μας έσωσε πραγματικό. Διαλυθήκαμε
και σκορπίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγώ ακολούθησα ένα ρέμα που με
έβγαλε στην όκρη του χωριού Ανώγι.
Στο όρόμο που περπατούσα μόνος μου, προβληματίστηκα με τη λαχτάρα
που πήρα. Ναι, είχα περάσει και άλλη μπόρα με τους Γερμανούς στη Μήλο. Αλλά

εδώ ήταν κάτι διαφορετικό, το πρόσωπο με πρόσωπο με τον εχθρό. Φοβήθηκα.
Πέρασαν σκέψεις από το μυαλό μου να εγκαταλείψω τον αγώνα και σκεπτόμουν
την ήσυχη ζωή των άλλων στο χωριό μου.
Αντίδραση της νιότης μου; (ήμουν 18 ετών) Ναι. Δείλιασα. Όμως ένα επει
σόδιο στη συνέχεια με έκανε να απορρίψω αυτές τις σκέψεις μου.
Βρέθηκα λοιπόν σε ένα εκκλησάκι στην όκρη του χωριού Ανώγι, όπου ήταν
αρκετοί αντάρτες του Αλέκου Παπαδόπουλου. Βλέπω για μια στιγμή να κατα
φθάνει ένας τραυματισμένος στο κεφάλι που από τον επίδεσμο του έτρεχε αίμα.
Με βλέμμα αστραφτερό και με βροντερή φωνή λέει με κοφτό λόγια στους
αντάρτες. «Το μισό χωριό που κρατάμε ελεύθερο, δεν θα αφήσουμε να μας το
πάρουν. Θα το υπερασπιστούμε μέχρις ενός όλη τη νύχτα και το πρωί θα τους
πάρουμε φαλάγγι μέχρι το δημόσιο δρόμο και θα τους κόψουμε και τα αυτοκίνη

τα». Έπειτα έδινε οδηγίες που να στηθούν τα πολυβόλα, για προμήθεια πυρομα
χικών κ.λ.π. και τελείωσε με το «ούτε μια σπιθαμή πίσω».

Ρώτησα δειλό δειλό έναν αντάρτη, ποιος είναι αυτός. Με κοίταξε απορημέ
νος και μου είπε «Καλό ορέ, δεν ξέρς το παλληκόρ' μας τον Αλέκο;». Ναι, ο Αλέ
κος ο Παπαδόπουλος με έκανε πολεμιστή. Με παράδειγμα τον τραυματισμένο
καπετάνιο, αναθεώρησα τη στάση μου, ντράπηκα για τον εαυτό μου και έδιωξα
το φόβο.
Μόλις ξημέρωσε, 4 σάλπιγγες χτυπούσαν το προχωρείτε - προχωρείτε.
Βούιξαν 01 λαγκαδιές από τις κραυγές «ΑΕΡΑ» των ανταρτών και ο €χθρός όπου
φύγει φύγει. Ξέσπασαν μόνο στον άμαχο πληθυσμό με εκτελέσεις στα Πέντε
Πηγάδια. Εδώ ο Αλέκος Παπαδόπουλος έγινε πραγματικό θηρίο, όταν ζήτησε από

δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ. της περιοχής να τον βοηθήσει και αρνήθηκαν τη συμμετοχή.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Από 7/7/1943 άρχισαν τα παραπλανητικά σαμποτάζ, από το Μακρυνόρος
μέχρι το Χάνι Ροβίλιοστο Ιωαννίνων. Χτυπήθηκε γερά η Μεραρχία Μπρένερο των
Ιταλών.

• Στις 9/7/1943 γίνεται η απόβαση των συμμάχων στη Σικελία, ενώ στη
Ήπειρο καταφθάνουν δύο γερμανικές Μεραρχίες. Η Μεραρχία «Εντελβόας» ήλθε
από το ανατολικό μέτωπο και άρχισε τη μεγάλη αντεκδίκηση. Στο Κεφαλόβρυσο
καίνε 22 κατοίκους ζωντανούς και στη συνέχεια έκαψαν 80χωριά. Οι δυνάμεις του
Ε.Δ.Ε.Σ. μάχονται στα Ραβένια, σταΣερβιανά, στο Τέροβο (18 νεκροί αντάρτες).
• Τον Ιούλιο του 1943 πήγαν αντιπρόσωποι στη Μέση Ανατολή για το θέμα
του Βασιλέ(ος Γεωργίου Β'.
• Τον Ιούλιο του 1943 στο Περτούλι της Θεσσαλίας υπογράφεται η υπαγο)-
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γή όλων των ανταρτικών δυνάμεων στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και αποφα
σίζεται η ίδρυση κοινού αρχηγείου και υπαρχηγείων, καθώς και η διενέργεια ελευ
θέρων εκλογών. Το σύμφωνο αυτό υπογράφτηκε οριστικά στις 29/7/1943.
• Στις 22-26/7/1943 ο Γερμανός συνταγματάρχης Γιόζεφ Ζάλμινγκερ της
«Εντελβάΐς» καίει 20 χωριά της Αάκκας Σουλίου, το. Τέροβο και τη Μουσκοτίτσα
όπου εκτελεί και 152 κατοίκους. Το αρχηγείο Ηπείρου συμπτύσσεται στα Τζου
μέρκα.

• Στις 25/7/1943 οι Γερμανοί καίνε τη Σκλίβανη και προχωρούν προς Ανώγι
- Τραυματίζεται ο Παπαδόπουλος.

• Στις 27/7/1943 γίνεται 2η ετήθεση Γερμανών και Ιταλών στο Ξηροβούνι. Το
Ε.Α.Μ. αδρανεί και αποκρούονται 2 ιταλικά τάγματα.

• Στις 28/7/1943 οι Γερμανοί καίνε το μκτό Ανώγι και την εκκλησία Αγίου.
Νικολάου.

• Τον Ιούλιο του 1943 έρχονται πολλοί αξιωματικοί στο αντάρτικο του
Ζέρβα καθώς και η μπάντα Φρουράς Ααρίσης.
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Γύρισα στη μονάδα μου στο Αρχηγείο Ηπείρου που είχε μεταφερθεί από τα
Κουκούλια στην Πλατσνούσα. Οι οργανώσεις άρχισαν να κινούνται εντατικά και
συγκέντρωναν πολύ κόσμο, τόσο στα πολιτικά
τους παρακλάδια, όσο και στα ένοπλα τμήματα.

Η αντιπαλότητα μέχρι στιγμής παρέμενε στο
στάδιο πολιτικών επιχειρημάτων, με εξαπόλυση
εκατέρωθεν κατηγοριών (οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των θα έρχονταν αργότερα).
νούσα ο Αλέκος Παπαδόπουλος και ανοίχτηκε

συζήτηση στην πλατεία με τον υπεύθυνο περι- jrij

φερειακό του Ε.Α.Μ. τον ποιητή Γκοτζούλα.
Αναπτύχθηκαν

επιχειρήματα

εκατέρωθεν

'

"3ΒΗ

για

τους στόχους των οργανώσεων και ο Παπαδό-

\

πουλος έθεσε με έντονο ύφος και αγανάκτηση
το ερώτημα γιατί το τμήμα του ΕΛΑΣ δεν βοήθησε για την απόκρουση των Γερμανοϊταλών
στο Ξηροβούνι, όταν ζήτησε βοήθεια γιατί κινΗ απάντηση του Γκοτζούλα ήταν ότι δεν
είχε διαταγή από την Κεντρική Επιτροπή του

Ε.Α.Μ. Η απάντηση δεν ήταν καθόλου πειστική

γ,α τον κόσμο που άκουγε, γιατί ο πολίτης ένοι-

Στη σχολή εφέδρων του Ζέρβα

<2°?

ωθε στο πετσί του τον κατακτητή και δεν
καταλάβαινε πως ένοπλοι αντάρτες που τους τάζει και τους ποτζει, δεν πολε
μούν τον κατακτητή άμεσα και όπου τον βρουν.
Αντίθετα, στην Πλατανούσα οι Επονίτισες του ΕΑΜ ξεμυάλισαν ένα αντάρ-
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τη του Ζέρβα (Μπέλλος λ6γόταν€) και οργάνωσαν «βύθυμη βραόιά» προς τιμήν
του και τον πήραν στις τάξεις τους, πράγμα ανέντιμο. Αξζει να σημειωθεί ότι

κάθε αντάρτης του Ζέρβα που προσήρχετο εθελοντικά, όεν είχε καμιά συνέπεια
αν αποχωρούσε. Αντίθετα στον ΕΛΑΣ μπορούσε και να εκτελεσθεί. Πάντως το
ΚΚΕ μέσω των ποικίλων οργανώσεων που δημιούργησε και με την πολυετή εμπει
ρία του κομματικού του μηχανισμού, κατάφερε να εμπλέξει στα δίχτυα του μεγά
λο αριθμό αγνών πολιτών.
Με την αύξηση του αριθμού των ενόπλων ανταρτών, χρειάζονταν περισ
σότεροι αξιωματικοί. Ο θεσμός των οπλαρχηγών, φάνηκε πολύ χρήσιμος στην
αρχή του αγώνα, αλλά το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής πίεζε για τη δημι
ουργία στρατού. Η άνοδος στο βουνό αξιωματικών του στρατού, δεν είχε πάρει
ακόμη μεγάλη φόρα και ο Ζέρβας αποφάσισε στις 30/6/1943 να λειτουργήσει
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στο Περδικάκι Βάλτου (Σακαρέτσι).
Δεν αποκλείεται να ήθελε να δημιουργήσει δικούς του αξιωματικούς γιατί είχε
προβλήματα με τους παλαιούς αξιωματικούς, που μόλις εμφανίζονταν στο βουνό
απαιτούσαν διοίκηση μονάδων.
Ανάμεσα στους επιλεγέντες από το Αρχηγείο Ηπείρου ήμουν και εγώ. Μας
κάλεσε ο επιτελάρχης Παπαδάτος, μας ανακοίνωσε την απόφαση και μας έδωσε
τις ανάλογες οδηγίες - συμβουλές. Τόνισε ιδιαίτερα το ότι μπαίνουμε στο σώμα

των αξιωματικών και πρέπει να πειθαρχούμε στους ανωτέρους και να έχουμε
πάντα «χέρια καθαρά» (ο καημένος ο Καρακάσης από τα Γιάννενα δεν έπιασε
το νόημα και κοίταξε τα χέρια του...).
Οι επιλεγέντες, ξεκινήσαμε χαρούμενοι και τραγουδώντας περάσαμε τα
ωραία Τζουμερκοχώρια με τα εντυπωσιακά ελατοδάση: Ράμια, Σκιαδάδες, Βουρ-

γαρέλι, Λειψώ. Μετά ακολουθήσαμε τη γεμάτη έλατα κορυφογραμμή προς
Μεσούντα -Τετράκωμο.

Εδώ συναντήσαμε το λόχο που διοικούσε ένα παλικάρι, ο ανθυπολοχαγός
Πετροπουλάκης, υπαρχηγός διοικητής του τάγματος Τετρακώμου. Ήταν της Σχο
λής Ευελπίδων. Τον αγαπούσαν πολύ οι αντάρτες του. (Έκλαψαν πολύ όταν
αργότερα έπεσε ηρωικά σε μάχη με Γερμανούς στο Πέτα Αρτας. Μέχρι και τρα
γούδι του βγάλανε που τραγουδιέται ακόμη και σήμερα).
Από το Τετράκωμο προχωρήσαμε προς τη Μεγαλόχαρη, ανεβήκαμε στο
γεμάτο από έλατα βουνό Γαύρογο, περάσαμε από το πεδίο ρίψεως των Άγγλων
στη θέση Μελιγόστι και καταλήξαμε στο μικρό ορεινό χωριό Περδικάκι (Σακαρέ
τσι), στην έδρα της Σχολής. Εδώ μας περίμενε μια σκληρή ζωή. Μεγάλος αριθμός
μονίμων αξιωματικών του στρατού ανέλαβε την εκπαίδευσή μας.
Αυστηρή πειθαρχία, εντατική εκπαίδευση, ασκήσεις μάχης, πεζοπορίες, σκο
πιές κ.λ.π. και όλα αυτά κάτω από ένα καυτερό καλοκαιρινό ήλιο και με λιτή δια
τροφή. Το χειρότερο από όλα ήταν η δίψα. Παίρναμε νερό από πηγάδια με λιγο
στό νερό, γεμάτο με κάτι μικρά κόκκινα σκουληκάκια, πού από τη δίψα μας δεν
τους δίναμε και τόση σημασία. Η περιοχή λεγόταν και Βρωμοπήγαδα.
Ο Διοικητής της Σχολής συνταγματάρχης Κωνσταντόπουλος, ήταν πολύ
αυστηρός. Επέπλητε μπροστά μας αξιωματικούς με τρόπο που μας προβλημάτιζε.
Είχε ορντινάντσα του κάποια Μαρία για την οποία λέγονταν τόσα πολλά, που
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τ€λικά η Σχολή μας πήρε το παρατσούκλι «Σχολή Μαρίας».
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Από 1/8/1943 ως 30/9/1943 έγινε η μεγαλύτερη ανάπτυξη του Ε.Δ.Ε.Σ. με
άφιξη πλήθους αξιωματικών του στρατού.
• Την Αγγλική αποστολή για την Ήπειρο ανέλαβε ο ταγματάρχης Τομ
Μπάρνες.
• Από 1/8/1943 ως 30/9/1943 το αρχηγείο του Ζέρβα στο χωριό Σκιαδάδες.
• Με πίεση του Σ.Μ.Α., ο Ε.Α.Α.Σ. ελευθερώνει τους ομήρους και ενεργοποι
είται το Κοινό Γενικό Στρατηγείο.
• Στις 6/8/1943 ο Άρης με μεγάλη δύναμη επισκέπτεται τον Ζέρβα στους
Σκιαδάδες, κάνουν κοινή περιοδεία, συνομιλίες κ.λ.π. (σκέτη λυκοφιλία)
• Στις 16/8/1943 οι Γερμανοί καίνε το χωριό Κομμένο Άρτας και εκτελούν 317
κατοίκους.
• Στις 16/8/1943 γίνεται η πρώτη σύσκεψη κοινού Στρατηγείου στα Άγναντα.
• Στις 17/8/1943 κοινή αντιπροσωπεία πηγαίνει στο Κάιρο, για το θέμα του
Βασιλέως.
• Στις 25/8/1943 εκτελείται ο διπλός πράκτορας Λώρενς από τον Σπάϊκ στην
Ααγκιώνστα Εμίν Αγά. Ο Άγγλος αξιωματικός Αώρενς έπεσε με αλεξίπτωτο στο
Αλποχώρι Δωδώνης και εκτελούσε εντολές του Σ.Μ.Α. Όμως, πολιτικοποιήθηκε
κατά κάποιον τρόπο και ήταν εναντίον του Ζέρβα. Ήρθε σε αντιπαράθεση με τον
Άγγλο ταγματάρχη Μίλερ, συνελήφθη ως διπλός πράκτορας και τελικά εξετελέσθη
από τον Σπάϊκ - Μόραν με διαταγή της Intelligence Service.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αφ' ότου 01 κατακτητές Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι και Αλβανοτσάμηόες

κατέλυσαν το Ελληνικό κράτος, στην ύπαιθρο που η παρουσία τους ήταν μόνο
περιοδική, δημιουργήθηκαν από το 1942 κυρίως, επιτροπές αυτοδιοικήσεως για
επίλυση προβλημάτων. Οι επιτροπές αυτές σιγά - σιγά πήραν πολιτική διάσταση
με την ανάπτυξη των αντιστασιακών οργανώσεων.
Όταν 01 οργανώσεις αντίστασης πήραν το επάνω χέρι και άρχισαν διαμά
χες, προς αποφυγή συγκρούσεων, αποφασίστηκε με κοινή συμφωνία να γίνουν
ελεύθερες εκλογές στην Ήπειρο - Θεσσαλία και Ρούμελη, με το Σύμφωνο του
Περτουλίου.
Το φθινόπωρο του 1943 που έγιναν οι εκλογές, οι επιτροπές του Ε.Δ.Ε.Σ.
κυριάρχησαν ακόμη και στις περιοχές που επικρατούσε στρατιωτικά πλήρως το
Ε.Α.Μ. Αυτό σκλήρυνε τη στάση του Ε.Α.Μ. και άρχισε να εφαρμόζει την τρομο

κρατία. Μεσολάβησαν «ξύλινες» συμφωνίες που επέτρεπαν μια ημιελεύθερη κατά
σταση και ο Αρης τον Αύγουστο του 1943 με μεγάλη δύναμη έκανε κοινή περιο

δεία με το Ζέρβα και εκδηλώσεις που απεδείχθησαν σκέτη προπαγάνδα.
Τελικά, από τον Οκτώβριο του 1943, άρχισαν οι εμφύλιες συγκρούσεις, που
διήρκεσαν κατά περιόδους, μέχρι το 1945 οπότε υπογράφτηκε η συμφωνία της
Βάρκιζας.
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Ενώ €μ€ίς συν€χι'ζαμ€ την €κπαί0€υση, η προπαγάνδα των οργανώσ€ων
οργίαζε σε όλη την ελεύθερη Ελλάδα που δεν την ήλεγχε ο κατακτητής. Η Ήπει
ρος, η Θεσσαλία και η Αιτωλοακαρνανία κατακλύστηκαν από επιτροπές, κυρίως
του Ε.Λ.Μ. και του Ε.Δ.Ε.Σ.

Μετά τη συμφωνία για τις ελεύθερες εκλογές, μας δόθηκε άδεια να πάμε
στα χωριά μας να ψηφίσουμε. Γευθήκαμε πραγματική Δημοκρατία με την ελεύθε
ρη ψήφο μας, γιατί υπέβοσκε πάντα η τρομοκρατία του Ε.Λ.Μ.
Στην επιστροφή από τα χωριά μας, οι αδειούχοι συγκεντρωθήκαμε στην
Πλατανούσα και ξεκινήσαμε για την επιστροφή στη σχολή μας. Μαζί μας τυχαί
ως περπατούσε και ο γενικός υπεύθυνος του Ε.Λ.Μ. Ηπείρου, ο ποιητής Γκοτζούλας, ο οποίος έπιασε κουβέντα με έναν από την ομάδα μας τον Χ. Φ. από τα

. Άθελά μου, άκουγα τα διαμειβόμενα και όταν ο συνάδελφος άρχισε να
καταφέρεται κατά της Σχολής μας, όσον αφορά την συμπεριφορά των αξιωμα
τικών μας κ.λ.π., επενέβην και σε αυστηρό τόνο είπα ότι αυτό που κάνει δεν είναι

σωστό και αν δεν του αρέσει ο Ε.Δ.Ε.Σ., να παραδώσει το όπλο και τη στολή
του και να κάνει άτι νομίζει.

Θύμωσε, κατέβασε το όπλο του, το γέμισε και με σκόπευσε. Ήταν ακριβώς
πίσω μου. Δεν αντέδρασα και προχώρησα λέγοντάς του: «βάρα ρε, πισώπλατα,
για να το ευχαριστηθείς».
Άμεση ήταν η επέμβαση του Γκοτζούλα που τον απέτρεψε. Άκουσα όμως
την απειλή του «σου χρωστάω μια σφαίρα». Του απάντησα «όποτε θέλεις» και
συνεχίσαμε την πορεία. Ο Γκοτζούλας ήταν με πολιτικά ρούχα και έφερε πιστό
λι στη ζώνη του. Μας αποχαιρέτησε φιλικά κοντά στο Βουργαρέλι, ενώ εμείς
πήγαμε στη Σχολή.

Εκεί παρά τις προτροπές συγχωριανού του να τον αναφέρουμε στη διοίκη
ση, δεν το ενέκρινα γιατί θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και αυτό δεν το ήθελα για
ένα συντοπίτη μου.*

* Θ Χ.Φ. απεδείχθη γενναίο παλικάρι στις μάχες που επακολούθησαν. Μετά
την απελευθέρωση, φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων. Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς του στην Ευελπίδων, έτυχε να συναντηθώ με συσπουδαστές του σε κάποιο
πάρτι στο Φάληρο. Γενομένης συζητήσεως, είπα τα καλύτερα λόγια για την
ανδρεία του στις μάχες που έλαβε μέρος. Μετά από αρκετά χρόνια, στην οδό
Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ένας ταγματάρχης σταμάτησε μπροστά μου και σε
στάση προσοχής με χαιρέτησε στρατιωτικά, λέγοντάς μου «είσαι ανώτερος
άνθρωπος». Ήταν ο Χ.Φ. που μου χρωστούσε μια σφαίρα.
01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΕΣΣΟ
Μια μέρα χτύπησε συναγερμός γιατί ήλθε πληροφορία ότι γερμανική φάλαγ
γα έκανε εκκαθαρίσεις στην περιοχή του Βάλτου και είχαν κατεύθυνση προς το
χωριό Εμπεσσός. Ο δεύτερος λόχος υπό τον υπολοχαγό Λαλαγιάννην, αναπτυ

χθήκαμε στο αντέρεισμα της μεγάλης χαράδρας πάνω από το χωριό και πήρα
με θέσεις μάχης. Η Σχολή πλέον είχε μεταβληθεί σε ένα αξιόμαχο τμήμα, με μόνι
μους αξιωματικούς, πειθαρχημένους και εκπαιδευμένους υποψήφιους αξιωματικούς
και με αρκετά καλό εξοπλισμό.
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Νοιώθαμ€ αρκ€τή σιγουριά για να δώσουμε μια
γερή μάχη στο σημείο αυτό που μας παρείχε σοβα-

ρά πλεονεκτήματα. Βλέπαμε καπνούς στο βάθος που
σήμαινε πως οι Γερμανοί έκαιγαν χωριά. Εθελοντικά
εγώ και ο Βασίλης Πιάνος από το χωριό Πεστά

κατεβήκαμε με μεγάλες προφυλάξεις μέσα από
αγριοπρίναρα, προς το χωριό Εμπεσσός. Οι γέρμα-

.

νοί είχαν βάλει φωτιά στο χωριό και σταθήκαμε στο

καιόμενο σπίτι του προέδρου της επιτροπής του

^

^

Οι Γερμανοί είχαν αποχωρήσει προς την Αμφι- Κ
^
Λυπηθήκαμε πολύ όταν αντικρύσαμε τον σπι- gA _

τονοικοκύρη με την κόρη του να κλαίνε μπροστά ΒρΛ
στο καιόμενο ακόμη σπίτι τους. Γυρίσαμε στο λόχο
μας με τον Βασίλη να έχει στην πλάτη του ένα
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ζυγούρι σφαγμένο. Δώσαμε τη σχετική αναφορά και

αργά τη νύχτα διαταχθήκαμε να επιστρέψουμε στη

Στις 8/9/1943 οι Ιταλοί συνθηκολογούν.

Φωτογραφ^ωτΌ Στρατηγό Ζέρβα

Είχε συμφωνηθεί να παραδοθεί σε μας η

μεραρχία Καζάλε του Αγρινίου, αλλά οι Γερμανοί με κεραυνοβόλα ενέργεια, την
αφόπλισαν και μόνο 250 ξέφυγαν και ήλθαν σε μας. Το ίδιο έγινε σε όλη την
Ήπειρο. Μόνο στη Θεσσαλία η μεραρχία Πινερόλο και το σύνταγμα ιππικού
Αόστιας κατόπιν συνεννοήσεως των Άγγλων με το διοικητή Ινφάντε, προσχώ
ρησαν με όλο τον οπλισμό τους στον Ε.Λ.Α.Σ.
Στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα που οι Ιταλοί προσπάθησαν να αμυνθούν,
δοκίμασαν την τρομερή εκδίκηση των Γερμανών. Τελικά, οκτώ ιταλικές μεραρχίες
παραδόθηκαν στους Γερμανούς και μόνο τρεις στους αντάρτες.
Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την είδηση πως ένα τάγμα Ιταλικό επρόκειτο
να παραδοθεί κοντά στη γέφυρα του Αχελώου. Ήταν η φρουρά της γέφυρας.
Κατεβήκαμε όλο το τάγμα της Σχολής στον Εμπεσσό, όπου μας επιθεώρησε ο
Στρατηγός Ζέρβας πού ήλθε και με δύναμη του Στρατηγείου.
Διανυκτερεύσαμε κάτω από τα πλατάνια και το πρωί ξυπνήσαμε με ένα
γαλλικό εγερτήριο που έπαιζε η μπάντα του Στρατηγείου. Φθάσαμε μέχρι το
Χωριό Μπαμπελιό, όπου παραλάβαμε περίπου διακόσιους πενήντα Ιταλούς, με
πλήρη εξάρτηση. Ήταν ανήσυχοι για την μεταβολή των συνθηκών της ζωής τους
και 01 περισσότεροι ήταν ενθουσιασμένοι πού γλίτωσαν από τους Γερμανούς.
Ο Στρατηγός, επιβλητικός, έδινε οδηγίες σε φιλικό στυλ και διέταξε να μη
πειράξει κανείς τους Ιταλούς και τα πράγματά τους. Μάλιστα πέρασε σε έκτακτο
Στρατοδικείο έναν αντάρτη που έκλεψε πράγματα από ένα γυλιό Ιταλού. Τον
έσωσε ο αντάρτης δικηγόρος Κοτζιάς από την Αθήνα, με μια πολύ επιτυχημένη
αγόρευση, από καταδίκη σε εκτέλεση. Δεν ξέρω αν ήταν ο μετέπειτα συγγρα
φέας Κοτζιάς. Το ωραίο ήταν ότι στη διαδρομή μας, γερμανικά αεροπλάνα πετού-
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σαν προκηρύξ€ΐς να παραδοθούμ€ και 0€ν θα €ίχαμ€ auveneieq.
Ο Σ€πτ€μβρης ήταν ο μήνας που οι κατά τόπους διοικητές των Ιταλικών τμη
μάτων έρχονταν oe μυστική €παφή μ€ τις ανταρτικές δυνάμ€ΐς, για να €ξασφαΛίσουν παράδοση μβ βυνοϊκούς όρους. Οι ορνανώσ€ΐς του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ

προσπαθούσαν να αποκτήσουν το peyaAuTepo μ€ρίδιο από τα ιταλικά στρατ6ύματα γιατί αυτό σήμαινε κυρίως όπλα και πυρομαχικά.

Οι Ιταλοί που παραδόθηκαν σε μας, μας ακολουθούσαν στη διαδρομή σαν
τακτικός στρατός και τους χρησιμοποιούσαμε σε βοηθητικές υπηρεσίες. Το τι τους
περίμενε αργότερα με τις εκκαθαρίσεις των Γερμανών και τον εμφύλιο, δεν μπο
ρούσαν να το φανταστούν ούτε αυτοί ούτε εμείς.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 8/9/1943 συνΘηκολογούν οι Ιταλοί.
• Στις 18/9/1943 επιστρέφουν οι αντιπρόσωποι από τα Κάιρο και μαζί τους οι
πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες κομάντος.
• Στις 25/9/1943 ο Ε.Α.Α.Σ. διαλύει τον Ε.Δ.Ε.Σ. στην Πελοπόννησο, στα

Ζαγόρια, στην Κόνιτσα. Γίνεται επιχείρηση του Ε.Δ.Ε.Σ. κατά του αεροδρομίου
Παραμυθιάς.

• Στις 29/9/1943 γίνεται εκτεταμένο σαμποτάζ από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι και
το Κεράσοβο και σε άλλα τεχνικά έργα στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Σκλη
ρή μάχη στο Πέτα Αρτας και στο Μακρυνόρος.

• Στις 29/9/1943 φονεύεται ο Γερμανός συνταγματάρχης Γιόζεφ Ζάλμινγκερ,
γενικός επιτελάρχης επακτίου άμυνας Βορειοδυτικής Ελλάδος, ανεψιός του Στρα
τάρχου Γκέρινγκ.

• Η Βρετανική αποστολή μετονομάζεται σε Συμμαχική Στρατιωτική Απο
στολή.

• Στις 29/9/1943 εκτελούνται οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς από τους Γερμανοτσάμηδες.
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡίΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑ
Μέχρι τα μέσα φθινοπώρου του 1943, υπήρχε μια συνύπαρξη, με καταδο-

λιευόμενες συνεχώς επιμέρους συμφωνίες. Όλα έδειχναν ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. επιέζετο
από τα γεγονότα και το Ε.Α.Μ. αποφάσισε να διαλύσει τον Ε.Δ.Ε.Σ.

Είμαστε στο Σακαρέτσι, όταν ήλθε διαταγή να μετακομίσει η σχολή μας στο
Χωριό Μεσούντα, προς την κατεύθυνση του Βουργαρελίου. Όπως απεδείχθη εκ
των υστέρων, γίνονταν προσπάθεια να παραδοθεί στις δυνάμεις του Ζέρβα η
περίφημη ιταλική Μεραρχία Πινερόλο που είχε βαρύτατο οπλισμό και η δύναμη της
Σχολής έπρεπε να είναι κοντά στο Στρατηγείο.

Μεταφερθήκαμε εκεί και συνεχίζαμε εντατική εκπαίδευση. Παίρναμε σοβαρά
μέτρα αμυντικά, γιατί τα πράγματα έδειχναν πως γρήγορα θα συγκρουστούμε με
τον Ε.Λ.Α.Σ. Φαίνεται ότι από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, χάσαμε αποθήκες τρο
φίμων και γινόταν αισθητή η πίεση των Γερμανών. Πεινάσαμε μερικές φορές και
μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που μια μέρα σκότωσα ένα μεγάλο κόρακα που στε
κόταν στην κορυφή από ένα έλατο, τον ψήσαμε με τούς Πιάνο, Νητσίδη και
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Μητροκώστα. Μας κάλυψ€ την neiva το υπόξινο κρέας του. (αργότβρα στην πολι
τική μας ζωή, όταν συναντιώμαστ6 φωνάζαμβ ο ένας τον άλλον ...ΚΟΡΑΚΑ)
Η κατάσταση 0€ν πήγαιν€ καθόλου καλά. Η ένταση μ€ταξύ Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ.
και Ε.Δ.Ε.Σ. πήρβ διαστάσεις και άρχισαν τα πρώτα επεισόδια. Ο σκληρός αρχη
γός του ΕΛΑΣ Αρης Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας, παλαιό στέλεχος του Κ.Κ),
επέβαλε τις απόψεις του και μια νύχτα, 9 με 10 Οκτωβρίου, κήρυξε τη "Δικτατο
ρία του Προλεταριάτου" και άρχισαν να αφοπλι'ζουν στη Θεσσαλία τα τμήματα
του Ε.Δ.Ε.Σ., Βλάχο, Κωστόπουλο, τον Γκέκα και άλλους. Τον αρχηγό του κοινού
αρχηγείου των ανταρτικών δυνάμεων Σαράφη που είχε δημιουργηθεί με παρέμ
βαση του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, τον προσεταιρίστηκαν και τον έκαναν
Διοικητή του ΕΛΑΣ, αφού επί εικοσαήμερο τον εξευτέλισαν περιφέροντας τον
πάνω σε γάιδαρο, από χωριό σε χωριό.
Με ημερησία διαταγή, στις 10 Οκτωβρίου, ονομαζόμαστε έφεδροι ανθυπο
λοχαγοί και η σχολή μετατρέπεται σε μάχιμο τμήμα.
Αρχισε η εμφύλια σύγκρουση. Το τάγμα μας κινήθηκε προς Μυρόφυλλο,
Κοθώνι, Βαλκάνι με στόχο τη Μεσοχώρα για να είμαστε πιο κοντά προς την
μεραρχία Πινερόλο. Μέχρις ότου όμως να φθάσουμε εμείς εκεί, ο Ε.Α.Α.Σ. την
αφόπλισε και πήρε πολύτιμο υλικό, όπως, κανόνια, όλμους, πολυβόλα κ.λ.π.
Πριν μπούμε στη Μεσοχώρα, ο τρίτος λόχος μας, ενεπλάκη σε μάχη με

δύναμη του Κόλακα. Η μάχη στη θέση Κορομηλιά διήρκησε επί τρίωρο, με απώ
λειες ένα νεκρό, επτά τραυματίες και δύο αγνοούμενους. Ο λόχος οπισθοχωρεί
προς το Βαλκάνι. Στη Νεράιδα είχαν υποχωρήσει και οι Χονδρός και Σαλούρος.
Στο δρόμο συναντήσαμε και τον πρώτο τραυματία μας.

Για μια στιγμή μπροστά μας σε ένα γήλοφο μέσα στη χαράδρα πού προ
χωρούσαμε σε φάλαγγα, παρατηρήθηκε κάποια κίνηση σαν μετακίνηση θέσεως
πολυβόλου. Ο ταγματάρχης Χατζηϊωάννου, σταμάτησε τη φάλαγγα και διέταξε
δυο στρατιώτες να κάνουν αναγνώριση. Πάγωσε το αίμα μας για την τύχη τους
(σκέτη πορεία προς τον θάνατο, ενώ θα μπορούσε να αναπτυχθεί πλαγιοφυλακή). Ευτυχώς ήταν μια χωριάτισσα που μετακινούσε ξύλα. Αντί να προχωρήσου
με πέρα από τη Μεσοχώρα όπου έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους οι χωρικοί,
πορευτήκαμε αριστερά προς το χώρο της μάχης στη θέση Στουρνάρι.
Η μάχη είχε σταματήσει και ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού όπου μας
οδήγησε σε ένα διάσελο - αυχένα ντόπιος οδηγός, επάνω από το χωριό Βαλ
κάνι. Νύχτωσε. Έκανε πολύ κρύο και ανάψαμε φωτιά. Διαταγή, η διμοιρία μας να
φυλάξει τον αυχένα. Τόπος γυμνός σε μεγάλο υψόμετρο όπου μερικά ποντικάκια
πολύ μικρά είδαμε να κυκλοφορούν.

Ο οδηγός μας έμεινε μαζί μας. Ήταν ένας μικρόσωμος Θεσσαλός με στριμ
μένο μουστάκι και σκούφο. Τα μάτια του πέταγαν σπίθες. Αφού έφερε από χαμη
λότερα μερικά ξύλα, ζήτησε την άδεια να μας φέρει και ένα "απαλλοτριωμένο
σφαχτό", να το ψήσει να φαμε. Δεν έφερε κανείς αντίρρηση και σε μία ώρα
εμφανίστηκε με το πρόβατο στην πλάτη. Έβλεπε κανείς μια ικανοποίηση στο
πρόσωπο του όταν με το μαχαίρι, με γρήγορες κινήσεις το έγδαρε, το σούβλισε
και το έβαλε για ψήσιμο.

Μεσάνυχτα και κάτι μια φωνή από τη χαράδρα μας έδωσε εντολή για

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

58

άμ€ση, ταχβία υποχώρηση. Φοβηθήκαμ€ π€ρικύκλωση και κατρακυλήσαμε προς το
χωριό Βαλκάνι στη μονάόα μας, που ήόη έπαιρνε το όρόμο της επιστροφής.
Μου μένει αξέχαστη η σκηνή του Θεσσαλού ζωοκλέφτη όταν τον αφήσα
με μόνο του με το αρνί να ψήνεται. Σήκωσε τα χέρια ψηλά και φώναξε «που με
αφήνετε;» Τι είχε συμβεί; Γερμανική φάλαγγα βγήκε ξαφνικά από την Άρτα και
κατευθύνονταν προς το Στρατηγείο μας στο Βουργαρέλι. Η όιαταγή προς το
τάγμα μας ήταν να βρεθούμε το πρωί στα υψώματα του Τετρακώμου να χτυπή
σουμε τους Γερμανούς.

Στο λόχο που συγκρούστηκε με τον Κόζιακα, υπηρετούσε ένας ανθυπολσ-

χαγός που τον λέγανε Τσιαβαλιά. Αυτός εφάρμοσε επιτυχημένα ένα παράτολμο
σχέόιο. Πήγε στα μετόπισθεν του Κόζιακα με μικρή δύναμη και έφερε σε μας
αρκετά μουλάρια φορτωμένα με πυρομαχικά. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αιτία να μη
μας επιτεθεί ο Κόζιακας. Λλογοσούρτη τον λέγαμε μετά.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 3/10/1943 οι Γερμανοί καίνε το χωριό Λυγγιάδες και εκτελούν τους
κατοίκους. Στους Σκιαδάδες παρουσιάζεται ετατροπή από τα Γιάννενα, υπό τον
δήμαρχο Βλαχλείδη. με εντολή
του Γερμανού Λάνς για το θέμα
Ζάλμινγκερ και για πρόταση ανα
κωχής με διακοπή των αντιποί
νων. Το Σ.Μ.Λ. απορρίπτει την
πρόταση. Ο Ζάλμινγκερ είναι
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ματιές). Από τον κλοιό των Γερμανών διέφυγαν 80 αντάρτες του τάγματος Κόνιτσας
υπό τον Ντενίση.

• Στις 10/10/1943 δυνάμεις του Ζέρβα διαλύουν σχηματισμούς του Ε.Α.Α.Σ.
στην Ήπειρο.

• Στις 10-11/10/1943 αφοπλίζεται το αρχηγείο Ηπείρου του Ε.Δ.Ε.Σ. στη Σιταριά Ποτγωνίου από τον Ε.Α.Α.Σ. και την Τσέτα.
• Στις 11/10/1943 γενική επίθεση του Ε.Α.Α.Σ. εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ.
• Στις 13/10/1943 η Ιταλία προσχωρεί στους συμμάχους εναντίον των Γερμα
νών.

• Στις 13/10/1943 διαλύονται οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. Τριχωνίδας (Παπαϊωάννου) και Ξηρομέρου (Καραμπέκιος), από τον Ε.Α.Α.Σ. Σκοτώνεται από τον
Ε.Α.Α.Σ. ο Αγγλος αξιωματικός Χούμπερτ του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής (ο
Τσώρτσιλ στο αγγλικό κοινοβούλιο καυτηριάζει την πράξη).
• Στις 13-14/10/1943 μεγάλη επιδρομή Γερμανικών δυνάμεων από Άρτα Ιωάννινα - Τρίκαλα - Αγρίνιο.

• Στις 15/10/1943 ο Ε.Α.Α.Σ. αφοπλίζει τη μεραρχία Πινερόλο και το τάγμα
της Αόστης - Ο Άρης Βελουχιώτης επιτίθεται στο Βάλτο και διαλύει το Κούτα. Κρί
σιμη κατάσταση για τον Ε.Δ.Ε.Σ. από εισβολή του Ε.Α.Α.Σ. βορειοανατολικά των
Αγνάντων.

• Στις 16/10/1943 δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. υπό τον Ιατρίδη διαλύουν το 3/40 του
Μαλτέζου και τη Σχολή Εφέδρων του Ε.Α.Α.Σ.

ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ΑΡΤΑΣ
Κατ€βαίνοντας από τον αυχένα, 6νωθήκαμ€ μ€ τη φάλαγγα στο Βαλκάνι.

Βρήκαμβ το λόχο μας και αρχίσαμ€ τη νυχτερινή πορεία, με γρήγορο βήμα. Φορ
τωμένος και με ένα οπλοπολυβόλο Μπρέντ, κατάκοπος ακολουθούσα τον προηγούμενό μου και για πρώτη φορά κοιμόμουνα όρθιος περπατώντας. Περάσαμε τη
γέφυρα του Μυρόφυλλου και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε πρός τα υψώματα του
Τετρακώμου.

Σε κάποιο διάλειμμα αναπαύσεως, έδωσα το οπλοπολυβόλο σε άλλον και
αντί να καθίσω στη μέση του δρόμου για να με ξυπνήσουν με το νέο ξεκίνημα,

ακούμπησα δίπλα σε ένα γέρικο έλατο που η βάση του ήταν πραγματικός θρό
νος. Είμαστε σε πυκνό δάσος και οι σκιές των δένδρων από το φεγγάρι εμφά
νιζαν παράξενες εικόνες. Όταν ξύπνησα, η φάλαγγα είχε φύγει και το φεγγάρι
ήταν πολύ ψηλότερα από τη θέση που ήταν όταν αποκοιμήθηκα. Τρόμαξα μόνος
μέσα στο δάσος και με έπιασε μεγάλη αγωνία μήπως θεωρηθεί η απουσία μου
σαν δειλία για τη μάχη. Έτσι άρχισα σχεδόν να τρέχω για να προλάβω την
φάλαγγα.

Κάποια στιγμή έχασα το δρόμο και βρέθηκα στην άκρη του γκρεμού προς

τον Αχελώο. Διόρθωσα την πορεία μου και σε μια στροφή μέσα στο δάσος ειδα
φάλαγγα στα 30 μέτρα με διαφορετική στολή. Μου σηκώθηκε η τρίχα νομίζο
ντας πως έπεσα πάνω σε Γερμανούς. Ευτυχώς επρόκειτο για τούς Ιταλούς που
είχαμε μαζί μας. Προχώρησα γρήγορα στην αρχή της φάλαγγας στη διμοιρία μου
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που 06V ei'xe πάρ6ΐ μυρωδιά για την απουσία μου. Χαράματα στις 21/10/1943,
ο 2ος λόχος υπό τον Λαλαγιάνην, φθάσαμε στα υψώματα πάνω από το Τετράκωμο και πήραμε θέσεις μάχης.

Ο 3ος λόχος υπό τον λοχαγό Στεφανίόην προωθήθηκε στη θέση Κουπόκια
μπροστά από το χωριό Τετρόκωμο. Εθελοντικό ανέλαβα να μεταφέρω διαταγή
στον 3ο Λόχο. Άφησα το γυλιό μου στον φίλο, σύντροφο μάχης, Αχιλλέα Λιανό,
κατέβηκα από το ύψωμα, πέρασα μέσα από το έρημο χωριό και προχώρησα σε
ένα γήλοφο, γεμάτο από κουμαριές, όπου συνάντησα τον λοχαγό Στεφανίδη
ξαπλωμένο δίπλα από ένα οπλοπολυβόλο, να κοιτάζει με τα κιάλια του προς την
κατεύθυνση των Γερμανών. Η αμυντική μας γραμμή άρχιζε από το Παλαιοκότουνο προς Νευρόπολη, Ρετσιανό και κατέληγε στα υψώματα Τετρακώμου.
Χαιρέτησα το λοχαγό, παρέδωσα το έγγραφο και αφού του έριξε μία ματιά,
μου είπε «Πες να στείλουν τσιγάρα για τους στρατιώτες». Μόλις ξαναπήρε τα
κιάλια είδε ένα Γερμανό αξιωματικό που από ένα ξέφωτο παρατηρούσε με τα
κιάλια του τις θέσεις μας. Μέχρι στιγμής δεν είχε πέσει τουφεκιά. Μόνο από τις
9.00 η ώρα τα κανόνια έβαζαν συνεχώς και στις 11.30 καιγόταν το Παλαιοκότουνο. Στις 1.30 νέες δυνάμεις επιτίθενται κατά του λόχου Στεφανίδη.
Οι γερμανοί στην αρχή με κρεμασμένα τα όπλα τους στα μουλάρια προ
χωρούσαν αμέριμνοι στο χώρο της ενέδρας. Ρι'ξε είπε ο λοχαγός στον οπλοπολυβολητή. Μόλις έπεσε ο πρώτος Γερμανός, πετάχτηκε άλλος και εντόπιζε τις
θέσεις μας που άρχισαν να ξερνούν φωτιά. Οι Γερμανοί άρχισαν να ανταποδί
δουν τα πυρά και μια σφαίρα βρήκε στο κεφάλι τον λοχαγό Στεφανίδη που εξέ
πνευσε αμέσως.

Έσπευσα να γυρίσω στη μονάδα μου. Κατά την επιστροφή μου συνάντη
σα το λοχαγό Βασιλάκη που προωθούσε κάποιο τμήμα του λόχου του. Πέρασα
μέσα από το χωριό. Βρήκα την εκκλησία ανοιχτή και πήρα την εικόνα της Πανα
γίας μαζί μου για να μη καεί. Γνώριζα το σχέδιο άμυνας. Η κύρια μάχη θα δίνο
νταν στα υψώματα μετά το χωριό, οπότε το χωριό ήταν καταδικασμένο να καεί.
Οι Γερμανοί ανασυντάχθηκαν και άρχισαν να προετοιμάζουν την επίθεσή
τους με βολές πυροβολικού και όλμων προς τα υψώματα που κατείχαμε. Ανέβη
κα γρήγορα ανάμεσα από εκρήξεις και όταν έφθασα στις θέσεις μας, οι Γερμα
νοί άρχισαν την επίθεσή τους. Από το πλατόγισμα των πολυβόλων τους με τον
χαρακτηριστικό ήχο, αντιλαμβανόμαστε τις θέσεις τους. Την εικόνα την έβαλα σε
μία κουφάλα ενός έλατου και περιμέναμε να πλησιάσουν οι Γερμανοί στο ύψωμα.
Από τις 9 το πρωί άναψε για καλό η μάχη και κρατούσαν γερό τα τμήματα.
Με την αποχώρηση των τμημάτων μας από τις θέσεις ενέδρας, οι Γερμα
νοί μπήκαν στο Χωριό από όπου έβγαιναν πλέον πυκνοί καπνοί. Μόλις στο
βάθος μιας ρεματιάς εμφανίσθηκε ο €χθρός, ο διοικητής Κωνσταντόπουλος έδωσε
μια παράτολμη διαταγή στον Λαλαγιόννη του λόχου μας να κάνει αντεπίθεση
μέσα στο χωριό με μια διμοιρία. Είδα τον μορφασμό που έκανε ο λοχαγός Λαλαγιόννης, σαν να έλεγε, «που με στέλνεις».
Κατέβαινε με την 1η διμοιρία από μια ρεματιά, όταν από απέναντι ο ανθυ

πολοχαγός Γαλιατσότος σηκώθηκε όρθιος και του φώναξε «πρόσεχε Γιώργο,
δίπλα σου στο ρέμα οι Γερμανοί». Πλήρωσε με τη ζωή του αυτή την προειδοποί-
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ηση ο Γαλιατσάτος. Οι Γβρμανοί τον θέρισαν με μια ριπή. Η διμοιρία μας δέχθη
κε κυρίως πυρά πυροβολικού και όλμων. Μόνο μιά σφαίρα τρύπησε τον μπερέ του
ανθυπολοχαγού Γιάπρου.

Αργά το απόγευμα, κρατούσαμε ακόμα γερά τις θέσεις μας, αλλά από τη
στιγμή που οι Γερμανοί μας υπερκέρασαν από δεξιά και από αριστερά, έγινε
εσπευσμένη υποχώρηση προς Λειψώ και Κάψαλα. Οι μονάδες κατακερματίστηκαν
και έχασαν την επαφή μεταξύ τους. Μερικοί από τη διμοιρία μου βρεθήκαμε προς
στιγμήν στα Οεοδώριανα όπου νομζαμε ότι θα βρούμε και τούς άλλους. Γυρίσα

με αμέσως στη Λειψώ όπου ο αξιωματικός της σχολής Μπουτουνάκης, σχεδόν
έφτιαχνε δικό του τμήμα. Σύγχυση μεγάλη επικρατούσε γιατί άλλη δύναμη γερ
μανική ερχόταν προς το Βουργαρέλι από Άγναντα. Γενική παράλυση επεκράτη
σε και το πνεύμα ο σώζων εαυτόν σωθήτω έγινε κανόνας.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 16/10/1943 ο Αλέκος Παπαδόπουλος με τον υπαρχηγό του Ε.Δ.Ε.Σ.
Πυρομάγλου καταλαμβάνουν το Συρράκο - Καλαρύτες. Ο Αγόρος φθάνει στους
Μελισσουργούς. Οι Χονδρός και Σαλούρος οπισθοχωρούν προς τη Νεράιδα.
• Στις 18/10/1943 Γίνονται τολμηρές διεισδύσεις από 25 έως 30 χιλιάδες Γερ
μανούς προς Πίνδο - Ήπειρο και στις20/10/1943 χτυπούν τα Πράμαντα από το Προ
σήλιο.

• Στις 19/10/1943 ο Βελουχιώτηςμε τον Κόζιακα με δύναμη 800 ανδρών και
με κανόνια της Πινερόλο εμφανίζεται στο Ματσούκι. Εδώ διμέτωπος ο αγώνας για
τον Ε.Δ.Ε.Σ.

• Στις 20/10/1943 εμφανίζονται Γερμανοί από την Ανεμοράχη προς Σκιαδάδες - Βουργαρέλι. λεηλατούν και πυρπολούν. Ο Ζέρβας ελευθερώνει το 3/40 του
Ε.Α.Α.Σ. Ο Ε.Α.Α.Σ. απορρίπτει τη συνεργασία για κοινή αντιμετώπιση των Γερμα
νών.

• Στις 21/10/1943 φάλαγγα Γερμανών από Αμφιλοχία προς Βουργαρέλι και
από Μέτσοβο προς Συρράκο. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος με τους Ζορμπαλά. Θ. Ζήκο,
Αεβέντη και Γιωτόπουλο μάχονται σκληρά στην περιοχή Πραμάντων. Ο υπαρχη
γός του Ε.Δ.Ε.Σ. Πυρομάγλου επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Κόζιακα - Άρη για
κοινή αντιμετώπιση των Γερμανών. Η απάντηση Κόζιακα: «Εχθρός για μας είναι
μόνον ο Ζέρβας».

• Στις 21-22/10/1943 γίνεται σκληρή μάχη στο Τετράκωμο. από τη Σχολή
Εφέδρων και λοιπών τμημάτων κατά των Γερμανών. Στη Θεσσαλία διαλύθηκε ο
Πετζόπουλος και ο Κούτας με 60 άνδρες περνάει δυτικά του Αράχθου.
• Στις 23/10/1943 αφοπλίζεται από τονΕ.Α.Α.Σ. ο Π.Α.Ο. της Μακεδονίας.
• Στις 24-25/10/1943 με πίεση των Γερμανών, ο Αρης βαδίζει προς Νεράιδα, ο
Ζέρβας βρίσκεται στο Βουργαρέλι και ο Παπαδόπουλος οπισθοχωρεί προς Κου
κούλια - Δαφνωτή όπου και διαλύεται σε ομάδες για μελλοντική ανασυγκρότηση
στη Σκλίβανη.

• Στις 25-30/10/1943 ο Ζέρβας δίνει μάχη στο Σταυρό Θεοδωριάνων όπου και
σκοτώνεται ο ταγματάρχης Χατζηιωάννου.
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• Στις 27/10/1943, η περιοχή Βουργαρελίου στις φλόγες. Ο Ζέρβας βαδίζει
προς Θεοδώριανα - Νεράιδα. Εκεί η δύναμη του Χονδρού δέχεται επίθεση από τον

Ε.Λ.Α.Σ. και δημιουργείται πάλι διμέτωπος αγώνας εναντίον Ε.Λ.Α.Σ. και Γερμα
νών.

• Στις 29-31/10/1943 ο Ζέρβας με τρεις χιλιάδες πρόσφυγες και μεμικρή δύνα
μη ανταρτών πορεύεται προς Αυτί - Μελισσουργούς - Πράμαντα. Οι Γερμανοί βαδί
ζουν προς Μεσοχώρα και στην Αγία Κυριακή καίνε ζωντανούς 19 τραυματίες του
Ε.Δ.Ε.Σ. και 2 νοσοκόμες.

• Στις 30/10/1943 ο Ζέρβας δίνει παρόν στην Άγναντα, ενώ οι Άγγλοι με εντο
λή του Σ.Μ.Α. από τη Νεράιδα βάδισαν προς το Περτούλι όπου συνελήφθησαν από
τον Ε.Λ.Α.Σ. και ταλαιπωρήθηκαν.

ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Η πολύπλ€υρη εμφάνιση των Γερμανών και Ελασιτών, δημιούργησε πανικό.
Έτσι τα τμήματα κατευθύνονταν στις περιοχές τους, χωρίς διαταγές. Το ίδιο έκα
ναν και ομάδες ανταρτών που αποκόπηκαν από τα τμήματό τους. Μέσα στο

κομφούζιο αυτό συναντηθήκαμε εγώ, ο Βασίλης Γιαννούλας, ο Μήτσιος Σαφαρίκας και ο Αχιλλέας Λιανός και αποφασίσαμε να γυρίσουμε στα χωριό μας. Στο
Νοσοκομείο στο Μυρόφυλλο ήταν ασθενής ο αδελφός μου Βελισσόρης. Ήταν
αδύνατο να κάνω κάτι γΓ αυτόν. Περάσαμε από το νοσοκομείο Βουργαρελίου να
πάρουμε τον Γιάννη Γιαννούλα, αδελφό του Βασίλη, αλλά δεν μπορούσε να περ
πατήσει.

Ξεκινήσαμε λοιπόν μέσα από δόση παρακάμπτοντας τους δρόμους, με
κατεύθυνση το Ξηροβούνι. Κρυβόμαστε, γιατί γύρω μας ακούγαμε γερμανικό
πολυβόλα και με χίλιες προφυλάξεις μέσα από τα ελατοδόση, φθάσαμε κατ
αρχήν στον Άραχθο. Η ικανότητα προσανατολισμού που είχα, διέσωσε την
ομάδα μας που κινούνταν μέσα σε πυκνό δάσος, χωρίς ορατότητα. Είδαμε από
μακριό γερμανικό αεροπλάνα να βομβαρδίζουν το τμήμα του Αλέκου Παπαδό
πουλου που αποχωρούσε και αυτός προς τα λημέρια του στο Ξηροβούνι. Μαζί
του διακρίναμε από τη λευκή στολή του, τον υπαρχηγό του ΕΔΕΣ Κομνηνό Πυρομόγλου. Αυτό μαλάκωσε κάπως την €νοχή μας που φύγαμε από τον επικίνδυνο
χώρο των Τζουμέρκων μια και ο πολέμαρχος Αλέκος Παπαδόπουλος με το τμήμα
του έκαμνε το ίδιο.

Περάσαμε νύχτα το ποτάμι και ανεβήκαμε στο Μονολίθι. Ο καπνός που φαί
νονταν προς το Χωριό Καλέντζι μας έδειχνε πως οι Γερμανοί ήσαν εκεί. Έτσι

ανεβαίναμε κάθετα προς το Ξηροβούνι στην απότομη βραχώδη πλαγιά του
Μονολιθίου, όταν αποφασίσαμε να κοιμηθούμε αγκαλιάζοντας βρόχια για να μη
κατρακυλήσουμε. Το πρωί είχαμε γίνει περισπωμένες. Είδαμε και πάθαμε να βγού
με στην κορυφή όπου σε μια στάνη μας έφτιαξαν τραχανά.

Το πυροβολικό των Γερμανών από το χωριό Κουκούλια, άρχισε να βάζει
στην κορυφογραμμή μας και σπεύσαμε προς την άλλη πλευρό στη θέση Γρε-

ντζελιό. Εκεί είχε το κοπάδι του ο κουμπάρος μου και γιος του Νονού μου Κώστας
Τόσης. Μας ειπε ότι στο Καλέντζι ήταν πολλοί Γερμανοί και ενώ συζητούσαμε
για το τι έπρεπε να κάνουμε, άρχισαν να πέφτουν οβίδες από κανόνια που ήταν
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στη ΦανΕρωμένη Φορτωσίου. Ο Βασίλης Γιαννούλας κατέβαινΕ προς τα Πηγάόια
και ο Μήτσιος Σαφαρίκας προς τα Πλαίσια. Εγώ μ€ τον Αχιλλέα Λιανό, μόλις
€ίόαμ€ φωτιά στα Πηγάδια και ακούσαμε πυροβολισμό στην Αγία Μαρίνα κοντά
μας, αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω προς το Μονολίθι, γιατί βλέπαμε πως οι
Γερμανοί χτενίζουν το Ξηροβούνι.
Με γρήγορα βήματα και από ρεματιές για να μη δίνουμε στόχο, φθάσαμε
με τον Αιανό στην κορυφογραμμή πάνω από το Μονολίθι. Κοκαλώσαμε όταν
είδαμε να διασχίζει το χωριό τεράστια Γερμανική φάλαγγα που βάδιζε προς την
Πλατανούσα. Το Γερμανικό πυροβολικό έβαζε από το χωριό Κουκούλια, δεξιά μας

προς τις στάνες (Ζαρκαδέίκα), απ' όπου ακούγαμε κλάματα. Γερμανοί μπροστά
μας, γερμανοί πίσω μας, δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής μας. Ήταν 26 Οκτωβρίου
του Αγίου Δημητρίου. Κάναμε το σταυρό μας και κρυφτήκαμε ανάμεσα σε κάτι
βράχια μέχρι το βράδυ που άρχισε να σκοτεινιάζει.
Με λαγοπερπάτημα κατεβήκαμε στη θέση Πηγαδούλια, κρύψαμε τα όπλα σε
ένα τοίχο και μέχρι το πρωί δεν βγήκαμε από τα πουρνάρια γιατί ακούγαμε να
περνούν Γερμανοί στα 200 μέτρα από τη θέση μας, που κατευθύνονταν προς
Πηγάδια - Σκλι'βανη. Το Πρωί πλησιάσαμε τη στάνη του Μήτσου Γιώτη που κατα

τρόμαξε μόλις μας είδε. Όταν με γνώρισε τελικά, μας πήρε στη στάνη και φάγα
με τρίψια ψωμί σε ζεστό γάλα. Από αυτόν μάθαμε ότι η φάλαγγα των Γερμα
νών που έκαψε το Καλέντζι προχώρησε προς το Μονολίθι και η άλλη που έκαψε
τα Πηγάδια ανέβηκε στο Ξηροβούνι προς την Αγία Μαρίνα και από εκεί προς
Σκλι'βανη.

Στο χωριό μας τα Πλαίσια δεν έκαψαν τα σπίτια γιατί ο διερμηνέας τους
στα Γιάννενα Νίκος Κυριακός, τούς έπεισε ότι δεν υπήρχαν αντάρτες. Στο χωριό
έμειναν 50 Γερμανοί. Έτσι ο Μήτσος σε συνεννόηση με τον πατέρα μου, μου
έφερε πολιτικά ρούχα και νύχτα με προφύλαξη, μπήκα και κλείστηκα στο σπίτι
μου, ενώ ο Λιανός πήγε προς το χωριό του, την Αετορράχη.
Οι Γερμανοί έκαναν με την Μεραρχία Εντελβάίς μεγάλες εκκαθαριστικές επι

χειρήσεις, έκαψαν χωριά, εκτέλεσαν ανθρώπους και δημιούργησαν μεγάλη σύγ
χυση στις ανταρτικές ομάδες τόσο του Ε.Δ.Ε.Σ. όσο και του Ε.Α.Α.Σ. Το μίσος του
Ε.Α.Α.Σ. εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ. ήταν τόσο μεγάλο που αδιαφόρησαν στις εκκλή
σεις για κοινό μέτωπο εναντίον του εχθρού.
Ο Βασίλης Γιαννούλας μου διηγήθηκε ότι όταν κατέβαινε προς τα Πηγάδια,

είδε μπροστά του τη γερμανική φάλαγγα και κρύφτηκε σε μια πουρναρότουφα
πλάι στο δρόμο. Χτυποκάρδισε όταν ένας γερμανός πλησίασε την τούφα και
κατούρησε. Κάτι ανάλογο έπαθε και ο Μήτσος Σαφαρίκας.
Όταν 01 Αυστριακοί στρατιώτες πήγαν να κάψουν το σπίτι της Νονάς μου

στα Πηγάδια, βγήκε στην πόρτα η καημένη η νονά μου με την ποδιά της γεμά
τη καρύδια (Ευγενούλα Τάση) και τους έλεγε «μωρέ χσάμ' μη μ' καιτε το σπίτ' μ',
που να σας χαίρεται η μανούλα σας». Φαίνεται ότι υπήρχαν και μερικοί άνθρω
ποι... Έκαψαν μια καλύβα κοντά στο σπίτι για να δικαιολογηθούν και δεν έριξαν
εμπρηστική σκόνη στο σπίτι.

Αντίθετα στο Καλέντζι που έμενε ο αδελφός μου Φώτης με την οικογένειά

του, έκαψαν το σπίτι με όλα τα πράγματα και τρόφιμα που ήταν κρυμμένα στο
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υπόγειο σε μια κρυφή αποθήκη {Μπίμτσα}, του πήρε το ρολόι ένας γερμανός και
του φόρτωσε το γυλιό του στη όιαόρομή προς τα Τζουμέρκα.
Μπήκα στο καμένο υπόγειο με την νύφη μου την Κούλα του Σιώτα ή οποία

με δάκρυα στα μάτια ανασκάλιζε τις ζεστές ακόμα στάχτες και μάζευε βολάκια
ασήμι και χρυσάφι από τα κοσμήματά της που είχαν λιώσει. Όταν οι γερμανοί
αποσύρθηκαν από την περιοχή, έκανε την εμφάνιση της στο χωριό ομάδα του
Ε.Λ.Α.Σ. με επικεφαλής το Γάκη Σπύρο από τα Πεστά.

Πήγαινα να φέρω νερό από το πηγάδι όταν βρέθηκα μπροστά στην ακρο
βολισμένη ομάδα. Δεν μου έδωσαν σημασία παρόλο που φορούσα Αγγλικά
άρβυλα. Δεν πείραξαν κανέναν στο Χωριό.

Η διάσωση του Ζέρβα

Οταν τον Οκτΰφριο του 1943 οι δυνάρ&ς Αλ. Παπαδόπουλου στο Συρρόκο - Καλαρυτβς Πράμαντα αντιμΕτώπιζαν διμέτωπο αγώνα με τον Ε.Λ.Α.Σ. και τους Γερμανούς
που έκαναν διείσδυση, εμφανίζονται Γερμανοί και από Ανεμορόχη - Σκιαδόδες Βουργαρέλι, όπου ο Ζέρβας δίνει μόχη στο Σταυρό Θεοδωριόνων. Εκεί σκοτώνεται ο
διοικητής της Σχολής Εφέδρων, ταγματάρχης Χατζηϊωόννου. Η περιοχή Βουργαρελίου
Φλέγεται, ο Ζέρβας φθάνει στα Θεοδώριανα - Νεράιδα όπου ξανά διμέτωπος ο αγώ
νας με Ε.Α.Α.Σ. και Γερμανούς. Ο Ζέρβας με λίγους ενόπλους και 3000 πρόσφυγες,
διαφεύγει προς το Αυτί Νεράιδας και τους Μελισσουργούς. Βοήθεια από τον Αλέκο
Παπαδόπουλο και λοιπούς δεν έρχεται, γιατί έγινε προσωρινή διάλυση στο ΞηροβούVI. Οι Γερμανοί καίνε ζωντανούς 19 τραυματίες του Ε.Δ.Ε.Σ. και 2 νοσοκόμες στο ορει
νό χειρουργείο, στην Αγία Κυριακή και στην εκκλησία της Νεράιδας. Από εκεί κατευ
θύνονται προς Μεσοχώρα. Η Αγγλική αποστολή πηγαίνει στο Περτούλι όπου συλ
λαμβάνεται από τον Ε.Α.Α.Σ. Ο Ζέρβας με την έξοδο του από τον κλοιό, περνάει στα
Πράμαντα, φθάνει στα Αγναντα με 140 αντάρτες και χιλιάδες πολίτες και δηλώνει:
«Συνεχίζω τον Αγώνα». Ο Τζόν Μόραν της Αγγλικής αποστολής δυτικής Ηπείρου
σώζει την κατάσταση με τηλεγράφημα του στο Σ.Μ.Α. και πέφτουν στο χωριό καταρ
ράκτης εφόδια και 10000 χρυσές λίρες για το Ζέρβα. Τα τμήματα ανασυντάσσονται,
ο Παπαδόπουλος έρχεται στο Γοαικικό με τη δύναμη του και γίνεται μάχη με τον

Κόζιακα του Ε.Α.Α.Σ. στη Δρακότρυπα. Στη συνέχεια, ακολουθεί μάχη στο Σταυρό
Θεοδωριόνων, σε υψόμετρο 1.250 μέτρα, με φοβερό κρύο. Ο Ζέρβας κινδυνεύει από
επίθεση του Βελουχιώτη με 6000 άνδρες και διατάσσεται η σύμπτυξη. Η νέα γραμμή
αμύνης κατά μήκος του Αράχθου πλέον και ο Ζέρβας στις 17/11/1943 καταφθάνει
στα Πλαίσια, με σύνθημα: «Οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τα Γιάννενα». Οι Άγγλοι που
συνελήφθησαν στο Περτούλι και στα θεοδώριανα, κακοποιήθηκαν βάναυσα από τον
Βελουχιώτη (περιγραφή του Οέμη Μαρίνου, έλληνα ταγματάρχη της αγγλικής απο
στολής).

Ο ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Έχουν γραφεί πολλά για την περιπέτεια του Ζέρβα στα Τζουμέρκα αυτή την
περίοδο. Οι φάλαγγες των Γερμανών επέφεραν σύγχυση και διάλυση πολλών
αξιόμαχων τμημάτων και ο Ζέρβας χάρις στην ψυχραιμία του σώθηκε ως εκ θαύ-
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ματος στο διμέτωπο αγώνα που αντιμ€τώπισ€ μ€ Γ€ρμανούς και Ελασίτβς. Το
ν€νονός €ίναι ότι πιέσθηκβ πάρα πολύ και αναγκάσθηκΕ να αποσυρθΕί Δυτικά τού
Αράχθου. Έτσι €γκατ€στησ€ το Στρατηγείο του στο χωριό μου Πλαίσια στο σπίτι
του Πάνου Ράφτη.
Τα Αγγλικά αεροπλάνα άρχισαν να ρίχνουν εφόδια στον κάμπο μας, όπου
δημιουργήθηκε πεδίο ρίψεως. Καταλάβαινε κανείς πως οι Άγγλοι ήθελαν πάση
θυσία να τον στηρίξουν γιατί αμέσως έριξαν άφθονο υλικό, με αυτόματα όπλα
και άλλα εφόδια. Με το στρατηγείο εμφανίστηκε και ένα τμήμα της σχολής εφέ
δρων με τους αξιωματικούς Βασιλάκην, Λαλαγιάνην, Καραβασίλην, Παπαχρήστον
και Σεμετέκολον. Αμέσως κατατάχτηκα ξανά και εγώ και ο λόχος μας εγκατα
στάθηκε στο χωριό Λάζαινα Αετοράχης. Από τους της σχολής θυμάμαι τον Νίκο
Ζέρβα, τον Αχιλλέα Λαγοπάτη και τον Μάριο Λαλάκο, όλοι συγγενείς του Ζέρβα.
Εγώ γνώριζα πολύ καλά την περιοχή και μια μέρα που έγινε συναγερμός
από την εμφάνιση Γερμανών, αναπτυχθήκαμε στο ύψωμα Αετοράχη όπου ο
Μάριος Λαλάκος ανεψιός του Ζέρβα φοβισμένος, με παρεκάλεσε να τον πάω
στο Στρατηγείο στα Πλαίσια. Η Γερμανική περίπολος απεχώρησε χωρίς να έλθει
σε επαφή μαζί μας. Μόλις πήγα στο Στρατηγείο τον ανεψιό του Ζέρβα, γύρισα
αμέσως στη μονάδα μου και εξήγησα το τι συνέβη. Βέβαια δεν αισθάνθηκα άνετα
στην περίπτωση αυτή. Οι αξιωματικοί μου, ήξεραν πόσο θαρραλέος ήμουνα και
δέχτηκαν τις εξηγήσεις μου.
Λόγω χαρακτήρος και επειδή ήμουν γνωστός στην περιοχή, επενέβαινα στις
αταξίες ανταρτών προς τους πολίτες. Μια μέρα στην Αετορράχη, κάποια γυναί
κα ήταν άρρωστη και ένας από τη διμοιρία έκανε τον γιατρό για να πάρει αμοι
βή δυο κότες. Έκανα ολόκληρο επεισόδιο και έγιναν ανάλογες συστάσεις.
Αλλο ένα βράδυ με επικεφαλής τον υπολοχαγό Καραβασίλη πήγαμε στο
χωριό Ελληνικό για να συγκεντρώσουμε όπλα από καταδομένους. Σε ένα σπίτι,
ο λοχαγός ζητούσε από τον νοικοκύρη ένα όπλο Λεμπέν. Αρνιότανε επιμόνως

ότι έχει όπλο και τότε άρχισε να πέφτει ξύλο. Στενοχωρήθηκα πολύ και αποφά
σισα να επέμβω. Όταν πλησίασα, βλέπω να βγάζει από ένα μεσότοιχο το κρυμ
μένο όπλο. Ευτυχώς που δεν πρόλαβα να επέμβω γιατί οι συνέπειες καραδοκού
σαν.

αιφνιδιασμός ΕΛΑΣΙΤΩΝ

Πέρα από τον Αραχθο είχαν συγκεντρωθεί αρκετές δυνάμεις του ΕΛΑΣ και
μια νύχτα πέρασαν από κρυφές διαβάσεις το ποτάμι (από την Πλάκα, την Κλίφκη, το Κωστήτσι) και αιφνιδίασαν τις δυνάμεις του Στρατηγείου στα Πλαίσια οι
οποίες απεχώρησαν προς Κορύτιανη. Εμείς αναπτυχθήκαμε στις Αετοράχες και
ειδικά εγώ με ένα στοιχείο οπλοπολυβόλου εγκαταστάθηκα στον αυχένα της
Φανερωμένης και περιμέναμε τούς Ελασίτες πού είχαν βγει απέναντί μας στο
Κωστήτσι και τους βλέπαμε να κινούνται στο δάσος μπροστά μας. Ο θόρυβος
της μάχης ακούγονταν προς την Κορύτιανη. Σε μας μόνο μια σφαίρα σφύριξε πλάι
στο κεφάλι μου τη στιγμή πού σηκώθηκα όρθιος γιατί σύνδεσμος μας φώναξε να
συμπτυχθούμε.

Όταν εμείς φθάσαμε στη Ράχη, οι δικοί μας είχαν γίνει άφαντοι. Φθάσαμε
κοντά στην Κορύτιανη όπου δεχθήκαμε βροχή όλμων (οι δικοί μας του Στρατή-
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γείου μας πέρασαν για Ελασίτ€ς). Σκορπίσαμε προς Κρυφοβό. Εγώ έμεινα μόνος
και πέρασα στο χωριό Δωόώνη, πιστεύοντας ότι θα ήταν εκεί το τμήμα μου.
Εόώ πληροφορήθηκα ότι ο επιτελάρχης Πέτρος Νικολόπουλος έκανε έξυπνο
ελιγμό προς το Ξηροβούνι, πράγμα που φόβισε τους Ελασίτες μήπως αποκλει
στούν και έφυγαν εσπευσμένως πέραν του Αράχθου, αφού πήραν μαζί τους και
το υλικό που έριξαν τα όύο Αγγλικά αεροπλάνα εκείνο το βράόυ. Ο Ζέρβας έλει
πε στη Λάκκα Σούλι. Ο πατέρας μου χάρηκε πού με είόε μια και είχα κηρυχθεί
αγνοούμενος. Τώρα πάρθηκαν μέτρα και υπό τον ανθυπολοχαγό Ανόρέα Σεμιτόκολο συμμετείχα στο Φυλάκιο στο Πάτερο, σε ένα εξωκλήσι απ' όπου ελέγ
χαμε τη χαράόρα της Κλίφκης.
Στον αιφνιδιασμό αυτό, κοντά στο ποτάμι, στη Νισίστα, ο Ε.Λ.Α.Σ. απο
κρούστηκε και πνίγηκε ο οπλαρχηγός του Ε.Λ.Α.Σ. Γάκης Σπύρος από τα Πεστά,
μαζί με 11 αντάρτες.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Την 1/11/1943 ο Ζέρβας φθάνει στα Άγναντα με 140 αντάρτες και δηλώνει:
«Συνεχίζω τον αγώνα». Εδώ εμφανίζεται ο Τζόν Μόραν του αρχηγείου δυτικής
Ηπείρου και ενισχύει το Ζέρβα με ρίψεις στο χωριό Καταρράκτης και 10.000 χρυ
σές λίρες.
• Στις 4/11/1943 ο Αλέκος Παπαδόπουλος συναντά το Ζέρβα στο Γραικικό
όπου γίνεται χορός και ακολουθεί πορεία προς Δρακότρυπα με στόχο τη γραμμή
Αχελώου.
• Στις 10/11/1943 μάχη με Κόζιακα στη Δρακότρυπα και ακολουθεί μάχη
στο Σταυρό Θεοδωριάνων, σε υψόμετρο 1250μέτρα όπου κινδυνεύει πραγματικά ο
Ζέρβας. Ο Άρης Βελουχιώτης επιτίθεται με 6.000 άνδρες.
• Στις 12/11/1943 νέα επίθεση του Ζέρβα, ο αγώνας αμφίβολος και διατάσσε
ται σύμπτυξη στον Άραχθο.
• Στις 13/11/1943 ο Ζέρβας ενημερώνεται στο χωριό Ράμια ότι οι Γερμανοί
προτίθενται να εγκαταλείψουν τα Γιάννενα.
• Στις 16/11/1943 όλες οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. σε γραμμή άμυνας από το
γεφύρι της Πλάκας μέχρι Βλαχέρνα, κατά μήκος του Αράχθου.
• Στις 17/11/1943 ο Ζέρβας στα Πλαίσια με σύνθημα: «Η απελευθέρωση πλη
σιάζει». Οι Αγγλοι επιδιώκουν πίστωση χρόνου για ανασύνταξη του Ζέρβα τον
οποίο και ενισχύουν με ρίψεις.

• Στις 18/11/1943 καταρτίζεται σχέδιο καταλήψεως των Ιωαννίνων (σκηνο
θεσία παραπλάνησης απεδείχθη το σχέδιο αυτό).
• Στις 18-19/11/1943 στα Θεοδώριανα συλλαμβάνεται από τον Ε.Α.Α.Σ. ο

Θέμης Μαρίνος, Έλλην λοχαγός της Αγγλικής αποστολής και κακοποιείται
βάναυσα από τον Βελουχιώτη.
• Στις 23/11/1943 ο Ζέρβας με προσωπική φρουρά πηγαίνει στη Λάκκα Σου
λίου.

• Στις 3-4/12/1943 ο Τόμ Μπάρνες, αρχηγός της Αγγλικής αποστολής Ηπεί
ρου, επιστρέφει στο Ζέρβα.
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• Στις 7-8/12/1943 αιφνιδιασμός από τον Ε.ΛΑ.Σ. στα Πλαίσια και λαφυραγώγηση ρίψεως.
• Στις 7-11/12/1943 γίνονται 25 ρίψεις εφοδίων και ο Ζέρβας από τη Λάκκα
Σουλίου στέλνει δυνάμεις.
• Στις 8-9/12/1943 χάνονται δύο κιβώτια με λίρες στα Πλαίσια που τελικά
ανευρίσκονται κρυμμένα.
• Στις 10/12/1943 ονομάζομαι μόνιμος Ανθυπολοχαγός - Απόπειρα δηλητηριάσεως του Ζέρβα στα Πλαίσια.
• Στις 21/12/1943 ο Χούτας περνάει στη Φλωριάδα. Εμφανίζονται Σλαβομα
κεδόνες στα Τζουμέρκα.

• Στις 31/12/1943 ο Ζέρβας επιστρέφει από Αάκκα Σουλίου και αποφασίζεται
η ανακατάληψη των Τζουμέρκων. Δημιουργείται το συγκρότημα του επίλαρχου
Ζορμπαλά, από το λόχο σχολής υπό τον Βασιλάκην, το τμήμα Μίκροβα, το λόχο
Παπακωνσταντίνου και το λόχο Τσόγκα με πρόβλεψη να συναντηθεί με τις δυνά
μεις Χούτα και Παπαδάτου στο Βάλτο.
ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Επί όύο μήνες συνεχιζόταν ο ανεφοδιασμός του Ζέρβα από τούς Άγγλους
και έγινε πλήρης ανασύνταξη των δυνάμεων, με εντατική επέκταση προς τη
Λάκκα Σουλίου, με κέντρο τα Δερβζιανα όπου και μεταφέρθηκε το Γενικό Στρα
τηγείο. Προφανώς με ανοχή των Άγγλων, σχεδιάσθηκε η ανακατάληψη των
Τζουμέρκων για να διευκολυνθούν τα σαμποτάζ στο χώρο της Ηπείρου, μια και
01 δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. πειθαρχούσαν απολύτως στο Στρατηγείο της Μέσης Ανα
τολής.

Ο Λόχος Σχολής, όπως ονομαζόταν το τμήμα μας υπό τον λοχαγό Βασι
λάκη, υπαχθήκαμε στο συγκρότημα Γ. Ζορμπαλά, το οποίο δημιουργήθηκε εν όψει
επιθέσεως ανατολικά του Άράχθου. Αρχάς Ιανουαρίου του 1944 μετακινηθήκαμε
προς το Μονολίθι, Πλατανούοα, Νιοίοτα. Κατά την πορεία, μας ακολουθούσε και
ο Νεοζηλανδός Ταγματάρχης Τόμ Μπάρνες που εξεφράζετο φανερά εναντίον
των κομμουνιστών του ΕΛΆΣ(ελέγετο ότι τον είχε χαοτουκίοει ο Άρης Βελουχιώτης). Αυτό μας έκανε εντύπωση γιατί όλοι της Αγγλικής Αποστολής ήταν
σφίγγες στα πολιτικά θέματα.

Μόλις εγκατασταθήκαμε, αναπτύξαμε ενισχυμένα φυλάκια σε διαβάσεις του
ποταμού. Ένα βράδυ που μετείχα σε ένα τέτοιο υπαίθριο φυλάκιο, κάθε μισή ώρα
ανεβοκατεβαίναμε ένα ανήφορο για να μη ξυλιάσουμε από το πολύ κρύο. Είδα
με και κάτι παράξενο. Αγγλικά αεροπλάνα έκαναν ρίψεις απέναντι στην περιοχή
του Ε.Λ.Ά.Σ. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την τακτική των Άγγλων.
Ήμουν φρουρός στην Πλατανούσα, όταν στη ρεματιά που χωρίζει τον οικι
σμό ακούστηκαν ριπές. Φώναξα «στα όπλα» και σ ανθυπολοχαγός Ανδρέας
Σεμετέκολος με ομάδα κατέβηκε στη χαράδρα για αναγνώριση.
Ξημερώνοντας 4 Γενάρη διαταχθήκαμε να περάσουμε το ποτάμι στη θέση
Μπρένστα, γυμνοί, κρατώντας τα ρούχα και τα όπλα πάνω από το νερό. Μεγά
λη δοκιμασία το πέρασμα του ποταμιού. Σέρνοντας με προσοχή τα πόδια στο
ποτάμι, νόμιζες πως περνούσαν μαχαίρια το κορμί σου. Στη μέση του ποταμιού
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παρ' ολίγο να pe πάρει το ρεύμα. Ευτυχώς με κράτησε ένας αντάρτης (Ζαρκάδα
τον λέγανε). Όταν βγήκαμε απέναντι δεν αισθανόμουνα καθόλου τον εαυτό μου.
Δεν μπορούσα να περπατήσω. Τότε με έσωσε ένα παγούρι τσίπουρο που κου

βαλούσα και ήπια τόσο πολύ που όταν ζεστάθηκα ήμουν μεθυσμένος. Φανήκα
με πολύ τυχεροί που η διάβαση ήταν αφύλακτη. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς
την Ανεμοράχη όπου και διανυκτερεύσαμε.
Την άλλη μέρα το πρωί έγινε επίθεση από τμήμα μας για να καταληφθεί το
ύψωμα Τραπεζίτσα που το κατείχαν οι Ελασίτες. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν και
η διμοιρία μου να λάβει μέρος σε νέα επίθεση, ήλθε ένας καβαλάρης (ο ανθυπα
σπιστής Χρήστος Θεοδώρου) και ζήτησε από τον λοχαγό μου να με πάρει στο

Σταθμό Διοικήσεως για να μου παραδώσει κατ' εντολή του Στρατηγείου, οπτικό
τηλέγραφο και ηλιογράφο, για να συνδέω το συγκρότημα Ζορμπαλά με το Στρα
τηγείο. εν όψει των επιχειρήσεων.

Δεν ξεχνώ το βλέμμα των συναδέλφων μου για την τύχη που είχα μόλις
λίγα λεπτά προ της μάχης, να οδηγηθώ στα μετόπισθεν. Εγκαταστάθηκα στην
οικία Καλτσογιάννη στις 5/1/1944.

Έγινε η επίθεση, το ύψωμα δεν έπεσε και εγώ έδωσα το πρώτο τηλεγρά
φημα για ένα νεκρό και τραυματίες. Ο νεκρός ήταν από τη διμοιρία μου, ο Κώστας

Μαργώνης που είχε τρεις αδελφές και τον ψιλοφυλλάγαμε όλοι. Ο καημένος ενώ

01 άλλοι όρθιοι έτρεχαν προς το ύψωμα, αυτός έπεσε πρηνηδόν σε μια πέτρα
όπου μια σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι.
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Φωτη στο Στρατηγείο, του Λοχα
γού Μένιου Ανάγνου αξιωματικού

διαβιβάσεων, με έφερε στην προνομιακή θέση του αξιωματικού Διαβιβάσεων στο
σταθμό διοικήσεως του Συγκροτήματος Ζορμπαλά. Το συγκρότημα αυτό 300ων
και πλέον στρατιωτών, ήταν καλά στελεχωμένο με αξιωματικούς και αρκετά καλά
εξοπλισμένο. Κάτω από τη Διοίκηση του γεμάτου από σφρίγος δράσεως Συνταγ
ματάρχη Ζορμπαλά, αποτελούσε μια αποτελεσματική δύναμη στα χέρια του
Ζέρβα.

Τώρα παρακολουθούσα από κοντά σχέδια, αποφάσεις και διαταγές, μια και
ήμουνα πάντα στο πλευρό του Διοικητή Ζορμπαλά.

Εγκρίνει τον νυκτερινό αιφνιδιασμό του Μάνου ο Διοικητής και με αγωνία
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ΠΕριμέναμβ να δούμε στο ύψωμα την πράσινη φωτοβολίδα. Πράγματι ο Μάνος
εφάρμοσε την αντάρτικη τακτική, στέλνοντας μια ομάδα στα μετόπισθεν των
Ελασιτών, με πολλά αυτόματα όπλα. Ο αντίπαλος φοβήθηκε κύκλωση και το
ύψωμα κατελήφθη αμαχητί. Μας γέμισε χαρά η πράσινη φωτοβολίδα και χαρά
ματα βρεθήκαμε στη θέση Αβαρίτσα, προσπερνώντας το ύψωμα της Πουλιάνας,
τους Ναζαίους, τη Χώσεψη και τους Σκιαδάδες, όπου αναμέναμε νέα διαταγή και
πυρομαχικά. Στο Σκιαδά σήκωσα το όπλο μου σε μερικούς αντάρτες μας που
αναποδογύριζαν κυψέλες για να πάρουν μέλι.
Σε όλο το μέτωπο οι δυνάμεις με μάχες προωθήθηκαν κατά το σχέδιο που
τελικό σκοπό είχε να απωθηθούν οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. πέραν του Αχελώου.
Το συγκρότημά μας «τα σαΐνια του Ζορμπαλά» διατάχθηκε να κατευθυνθούμε

προς τη Γέφυρα του Κοράκου στο άκρο δεξιό του μετώπου.
Αρχίσαμε την πορεία στο δασωμένο λεκανοπέδιο του Κάτω Αθαμανίου,
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μάχη, μια και βρισκόμαστε στην περιοχή του Ε.Λ.Α.Σ.
Κοντά στο διοικητή που πεζοπορούσε μαζί μας και που ποτέ δεν ανέβηκε σε

άλογο, προχωρούσαμε σε μια δασωμένη περιοχή σε φάλαγγα, όταν έφεραν
μπροστά μας τον Καπετάν Αρκούδα του Ε.Λ.Α.Σ. Ήταν κρυμμένος στα άχυρα σε
μια καλύβα. Στον υποκόπανο του όπλου του ήταν χαραγμένο το Κ.Κ.Ε.
Ο διοικητής φοβήθηκε ενέδρα και με ανάλογο ύφος τον ρωτούσε «πού είναι
01 άλλοι». Ανάμεσα στους αντάρτες μας που περνούσαν, ήταν και δύο πρώην
Ελασίτες χωροφύλακες που μετεπήδησαν στον Ε.Δ.Ε.Σ. Αυτοί ενημέρωσαν τον
Διοικητή ότι ήταν ο καπετάν Αρκούδας του Ε.Λ.Α.Σ.
Ο διοικητής έβγαλε το μαχαίρι του και τον απείλησε για να πληροφορηθεί
αν ήταν και άλλη δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ. κοντά μας. Τότε ο καπετάν Αρκούδας με
ένα ξαφνικό σάλτο βρέθηκε μέσα στο δάσος. «Πιάστε τον» διέταξε ο Διοικητής.
Δεν τον πυροβολήσαμε και αυτός σαν αστραπή απομακρύνθηκε, αλλά ήταν άτυ
χος γιατί σε λίγο έπεσε πάνω στην εμπροσθοφυλακή της φάλαγγας και όταν
τον είδαν οι δύο χωροφύλακες, φοβήθηκαν για τις οικογένειές τους και τον
γάζωσαν με τα αυτόματα. Πήγα αμέσως κοντά του. Είχε χτυπηθεί άσχημα στην
κοιλιά και έπνεε τα λοίσθια. Ο διοικητής με διέταξε να απομακρύνω τους περίερ
γους αντάρτες μας.

Έμεινα εκεί όταν ο οπλαρχηγός Χ.Τ. του έδωσε χαριστική βολή για να τον
απαλλάξει. Μόλις τελείωσε η φάλαγγα και ήμουν έτοιμος να φύγω, πλησίασαν
μερικές γυναίκες που με τα ζώα τους κουβαλούσαν εφόδια. Τότε έζησα μια τρα
γική στιγμή αξέχαστη σε όλη μου τη Ζωή. Μία από αυτές τις γυναίκες έπεσε πάνω
στο πτώμα αγκαλιάζοντάς το και με γοερή κραυγή φώναξε «ΠΑΙΔΙ ΜΟΥΟΥ......
Ήταν η μάνα του...

Συνεχίσαμε την πορεία προς την Σκουληκαριά που ακουμπάει στον ορεινό
όγκο του Γάβρογου, χωρίς κανένα άλλο επεισόδιο. Προχωρήσαμε προς το Βελεντσικό όπου και διανυκτερεύσαμε. Εκεί συνενωθήκαμε με τα τμήματα των Γαλά
νη, Χούτα, Βόϊδαρου και Σπ. Καλονίκη.
Διατάχθηκα να εγκαταστήσω φυλάκιο σε ένα ύψωμα "Κερασιά" που το
πήραν δυνάμεις μας εκδιώκοντας δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ. Έκανε πολύ κρύο και ανά

ψαμε δυνατή φωτιά. Πριν καλά καλά νυχτώσει, έβαλα σκοπό προς τον δρόμο

ν

•
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της πβριοχής του Ε.Λ.Α.Σ. το παιόί €νός αντάρτη που

'

' * σκοτώθηκε και που το όπλο του ήταν μεγαλύτερο

σω». Φθάνοντας στη φωτιά και βλέποντας τους
αντάρτες που κρυφογελούσαν, μονολόγησε «...Έχει
γούστο να είμαι στα χέρια τίποτε Ζερβικών...» Του
μίλησα φιλικά και του είπα ότι είναι τυχερός που γι' αυτόν τελειώνουν οι μάχες.

Θα πάει σε στρατόπεδο και κάποτε θα αφεθεί ελεύθερος (πράγμα που γινόταν
συχνά από τον Ζέρβα).

Την άλλη μέρα, ήλθε
τη σχολή εφέδρων και μας
ελασίτη για το Στρατηγείο.
προστασία του υψώματος,

από τη Διοίκηση κάποιος Στάμος, γνωστός μου από
έφερε με ένα μουλάρι εφόδια. Του παρέδωσα και τον
Όταν κάποια στιγμή έκανα αναγνώριση εδάφους για
βλέπω σε μια ρεματιά τον Στάμο, έτοιμο να εκτελέ

σει τον αιχμάλωτο. Γύρισα το αυτόματο προς αυτόν και του έβαλα τις φωνές.

Φοβήθηκε πολύ μη τον πυροβολήσω και υποσχέθηκε να τον παραδώσει σώο στη
Διοίκηση (πράγμα που έγινε). Δεν ανεχόμουνα καμιά παρανομία προς καμία
κατεύθυνση, πράγμα που διακινδύνευσα ακόμη και τη ζωή μου όπως θα ανα
φερθώ στη συνέχεια, σε άλλα επεισόδια.

Όταν αντικαταστάθηκα στο ύψωμα, συνόδευσα τον Διοικητή μας Ζορμπα
λά, σε μια γενικότερη αναγνώριση εδάφους, μέσα σε πυκνό δάσος. Σε μια στιγ
μή που ο ανθυπολοχαγός Σφήκας εγκαθιστούσε τους όλμους σε μια προωθημέ
νη θέση κοντά μας, ακούστηκαν φωνές συνοδευόμενες με ριπές πολυβόλων,
πολύ κοντά μας, μέσα σε μια ρεματιά; «Παραδοθείτε, εδώ το τάγμα του Μπελή».
Έριξα μερικές ριπές για να καλύψω την αποχώρηση του Διοικητή και των
όλμων, χωρίς ακόμη να έχουμε επαφή με τον εχθρό. Απεχώρησα και εγώ σε λίγα
λεπτά αλλά έχασα τον Διοικητή. Βρίσκω στο δρόμο τον οπλαρχηγό Χαρίλαο
Τσόγκα, που με διαβεβαίωσε ότι ο Ζορμπαλάς δεν γύρισε πίσω στη Διοίκηση.
Ανησυχήσαμε και συμφωνήσαμε να μη πούμε τίποτα και γίνει αναταραχή στο
συγκρότημα. Ευτυχώς το Τάγμα του Μπελή δεν προωθήθηκε προς τις θέσεις μας
αλλά αποχώρησε προς Γάβρογο - Αχελώο. Το πρωί εμφανίσθηκε μέσα από το
δάσος ο Διοικητής σώος. Με συγχάρηκε για το θάρρος μου και με είχε πάντα
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κοντά του.

Στο διάστημα αυτό, ανακουφίσαμε τις δυνάμεις του Βάλτου από την επίθε
ση Κόζιακα, Γεωργιάδη κ.λ.π., καταλάβαμε την Καταβόθρα και τη Μεγαλόχαρη.
Πορευόμενοι προς τα Μελιανά, ο οπλαρχηγός Παπαζαφείρης συμπλέκεται με τον
Ε.Λ.Α.Σ. και σκοτώνεται. Στην πορεία αυτή, άλλαξα το μακρύκανο όπλο μου και
πήρα από τον αντάρτη Καραγγέλη, το γερμανικό αυτόματο Στόγιερ του μακαρί
τη Χατζηϊωόννου που σκοτώθηκε στο Σταυρό Θεοδωριόνων.
Στα Μελιανά όπου εγκαταστάθηκε ο διοικητής μας, πήραμε έγγραφη διατα
γή από το στρατηγείο του Ζέρβα να επιτεθούμε εκ των νότων στο χωριό
Μεσούντα, όπου ένα γερό προγεφύρωμα του Ε.Λ.Α.Σ. δεν μπορούσαν οι δυνά
μεις μας να το απωθήσουν πέρα από τον Αχελώο.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 3/1/1944 τα τμήματα έτοιμα στα περάσματα προς Τζουμέρκα. Δύναμη
6.500 με όλμους και πολυβόλα.

• Στις 4/1/1944 στο κέντρο (γέφυρα Πλάκας), το σύνταγμα Ξηροβουνίου προ
χωρεί προς Άγναντα αλλά οπισθοχωρεί στην αφετηρία λόγω δυνάμεων του Ε.Α.Α.Σ.
στο αριστερό του. Επιτίθεται ξανά και ο Ε.Α.Α.Σ. οπισθοχωρεί προς Πράμαντα.
• Στις 8/1/1944 ο Άρης Βελουχιώτης σταματά την υποχώρηση του Ε.Α.Α.Σ.
στο Μυρόφυλλο και κρατεί σταθερά το προγεφύρωμα της Μεσούντας.
• Στις 9/1/1944 φαινομενικά σταθεροποιήθηκε η γραμμή από Θεοδώριανα
μέχρι Τετράκωμο και ο Ζέρβας έρχεται από τα Πλαίσια στο Γραικικό.

• Στις 13/1/1944 ο Ε.Α.Α.Σ. καταλαμβάνει τον Προφήτη Ηλία Νεράιδας. Ο
Ζέρβας μετασταθμεύει στη Χώσεψη, ο Κρίς επεμβαίνει για παύση πυρός και ο Ζέρ
βας μέσω του Τόμ ζητεί πυρομαχικά και χρήματα από τον Ουίλσονα (αρχιστράτη
γος Μέσης Ανατολής). Μέσα σε 10 μέρες ο Ζέρβας έμεινε χωρίς πυρομαχικά και οι
Άγγλοι τον εξεβίαζαν. Ο Ουίλσον έστειλε πυρομαχικά με ρίψη πέντε αεροπλάνων,
με 30.000 φυσίγγια και 8.000 χρυσές λίρες, με τη διαταγή να χρησιμοποιηθούν μόνο
εναντίον των Γερμανών και όχι πέραν του Αχελώου. Πνεται προσπάθεια από τον
Ε.Δ.Ε.Σ. να ανακαταλάβει τους Αγίους Αποστόλους Νεράιδας, αλλά αποτυγχάνει
και σκοτώνεται ο υπολοχαγός Σταύρος Πωτόπουλος από τα Πεστά.
• Στις 14/1/1944 γίνεται ατιμωτική συμφωνία Ε.Α.Α.Σ. - Σ.Ν.Ο.Φ. για ίδρυση
Μακεδονικού κράτους. Άγγλος αξιωματικός με 2 Ελασίτες και λευκή σημαία,
παρουσιάζεται στον Ζέρβα για ανακωχή (απεδείχθη εκ' των υστέρων ότι ήθελαν να
κερδίσουν χρόνο γιατί περίμεναν δύο χιλιάδες ελασίτες για ενίσχυση από τη Θεσ
σαλία, υπό τον Δολιώτην).

• Σης 15-16/1/1944 σημειώνεται γενική επίθεση υπό τον Βελουχιώτη, ο
Ε.Δ.Ε.Σ. υποχωρεί προς Αειψό - Δρακότρυπα.

• Στις 20/1/1944 φοβερές μάχες στα υψώματα Ταμπούρια - Γράμματα Κοντροσέρα - Αειψώ, υπό πολικό ψύχος.

• Στις 26/1/1944 ετήθεση του Ε.Α.Α.Σ. σε όλο το μέτωπο, με μεγάλες δυνάμεις.
• Στις 27/1/1944 φοβερή μάχη στη Δρακότρυπα. Ο Ε.Δ.Ε.Σ. συμπτύσσεται
προς την Πλάκα.
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• Στις 28/1/1944 αποστέλλεται το τηλεγράφημα προς Ζορμπαλά για υποχώ
ρηση.

• Στις 29/1/1944 όλες οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. δυτικά του Αράχθου - οριστι
κά σύνορα.

• Στις 30/1/1944 ξανά ρίψεις στα Πλαίσια, 15 αεροπλάνα με πυρομαχικά και
5.400 χρυσές λίρες. Απόπειρες εκατέρωθεν για προγεφυρώματα, απέτυχαν.
Το μήνα αυτό, στην Επιχβίρηση της Μουργκάνας ο Ε.Δ.Ε.Σ. πιέστηκΕ, το
Ε.ΑΜ «χαντακώνει» το ΒορειοηπΕίρωτικό με τη συνεργασία του με την Αλβανι
κή Τσέτα και όλοι του Ε.Δ.Ε.Σ. παίρνουν θεσεις πίσω από τον Καλαμά. Οι Αγγλοι
ενισχύουν την Τσετα, αγνοούν τη ΜΑΒ.Η. (οργάνωση των βορειοηπειρωτών) και
η Αλβανία ενισχύεται ως συνεμπόλεμη.
ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
Από το Βελεντσικό προχωρήσαμε με προφυλάξεις προς τον Ξηρόκαμπο,

αφήσαμε όεξιά μας την Μεγαλόχαρη, φθάσαμε στον αυχένα της Ελάτης και
κατεβήκαμε στα Μελιανά όπου και εγκαταστάθηκε η Διοίκηση. Με χιόνια και πότε
με βροχή, τα τμήματα προχώρησαν προς τις θέσεις τους στον Αχελώο. Τα τμή
ματα ταλαιπωρήθηκαν πολύ με τις συχνές αλλαγές των στόχων, που σήμαιναν
πορείες με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Μόλις εγκατασταθήκαμε στα Μελιανά, ο Διοικητής μου εγχείρισε σημείωμα
του αξιωματικού Διαβιβάσεων του Στρατηγείου Χρήστου Θεωδώρου, ο οποίος μας
εφιστούσε την προσοχή για τα ανοικτά χωρίς κρυπτογράφηση μηνύματα με τον
οπτικό τηλέγραφο που χειριζόμουνα εγώ. Έλεγε μάλιστα πως κατέλαβαν οι δικοί
μας ένα ύψωμα δίνοντας ψεύτικο τηλεγράφημα ότι κατευθύνονταν προς το
ύψωμα μεγάλες δυνάμεις μας και ο εχθρός το εγκατέλειψε αμαχητί.
Επί αρκετές ημέρες, δεν είχαμε κανένα νεώτερο από το μέτωπο Βουργαρελίου - Μεσούντας - Καστανιάς, όπου διεξάγονταν σφοδρές μάχες. Μας χώριζε
οπτικά ένα χιονισμένο βουνό της Ελάτης και δεν ήταν δυνατή η επαφή μου με
τον οπτικό τηλέγραφο. Όλα τα τμήματά μας ήταν χωμένα βαθιά προς τον Αχε
λώο και στη Διοίκηση είχαμε μείνει μόνο μερικοί αξιωματικοί και άνδρες γύρω στα
15 άτομα.

Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος γιατί αν κλείνονταν ο αυχένας του Ελατοχωρίου,
θα διατρέχαμε μεγάλο κίνδυνο να αποκλεισθούμε και να εξοντωθούμε μέσα στη
χούνη που βρισκόμαστε. Αυτό ήταν πολύ πιθανό, αν οι δυνάμεις μας του Στρα
τηγείου δεν κατελάμβαναν τη γέφυρα του Μυροφύλλου. Δεν είχαμε καμία είδη
ση. Εδώ από την αγωνία μου, έπαιξα πόκερ με μία παλιοπαρέα αξιωματικών που
μου πήραν τις 3 χρυσές λίρες από την μισθοδοσία μου 6 μηνών (από τότε δεν
ξανάπαιξα χαρτιά).

Σαν αξιωματικός διαβιβάσεων, έπρεπε να βρω μια λύση για επαφή με το
Στρατηγείο και πήρα την απόφαση να ανέβω στο χιονισμένο βουνό με τον οπτι
κό. «Πού να πας παιδί μου με τόσο χιόνι;» μου είπε ο Διοικητής, που ενέκρινε
τελικά μπροστά στην επιμονή μου και τον κίνδυνο που διατρέχαμε. Πήρα τρεις
χωρικούς που ήξεραν το μέρος, τους εξήγησα τι ήθελα και εξηγήθηκα μαζί τους
για καλό και για κακό πως αν πάθαινα κάτι θα το πλήρωναν οι οικογένειές τους
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(το τι πίστ€υ€ ο καθένας τους δ€ν ήταν δυνατό να το ξέρω).
Πράγματι pe μ€νάλη δυσκολία και ιδίως στα TeAeuTaia 500 μέτρα μ€ το χιόνι
πάνω από το γόνατο, φθάσαμ€ oe θέση που ήθελα. Ανεβαίνοντας κουβαλήσα
με και ξύλα και ανάψαμε φωτιά. Με παγωμένα χέρια μεσάνυχτα και κάτι έστελ

να με τον οπτικό το γράμμα Α (.- .-), σήμα αναζητήσεως.
Επί αρκετή ώρα, κάλυψα όλο το χώρο του μετώπου μέχρι και της αρχικής
μας αφετηρίας εκκινήσεως. Νέκρα παντού. Κανένα σημείο Ζωής. Πιεζόμενος και
από το αβάσταχτο κρύο, αποφάσισα να επιστρέψουμε στη βάση. Ανατρίχιαζα
στην ιδέα ότι οι δικοί μας συμπτύχθηκαν πέρα από τον Αραχθο.
Ανέφερα στον Διοικητή τα σχετικά και την απόφασή μου να ξανανεβώ πάλι
το βράδυ στο βουνό. Ήμουν κατάκοπος όταν ξαναβρέθηκα στην ίδια θέση στο
Βουνό αναζητώντας επαφή. Μάλιστα ο διοικητής μου έδωσε να διαβιβάσω επεί
γον τηλεγράφημά του προς το Στρατηγείο από την προηγούμενη βραδιά.
Και ω του θαύματος, ενώ έκανα την αναζήτηση, βλέπω βαθιά πίσω από το
υποτιθέμενο μέτωπο ανταπόκριση. Στην επίκληση μου Β.Ο.Π. (που σήμαινε ότι έχω
τηλεγράφημα απολύτου προτεραιότητας), δεν έδωσε καμιά σημασία και μου δίνει
ανοιχτό το κάτωθι τηλεγράφημα του στρατηγού Ζέρβα:
«ΑΜΑ ΛΗΨΕΙ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΥΧΘΗΤΕ ΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΒΑΡΙΤΣΑΝ ΣΤΟΠ. ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΑΤΕ
ΕΧΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ. ΖΕΡΒΑΣ».

Αναστατώθηκα κυριολεκτικά για την μη χρησιμοποίηση του κώδικα ασφα
λείας και επέμενα να μεταδίδω Δ.Δ. Δ.Δ. που σήμαινε δώσε τα διακριτικά σου.
Μου απαντάει ένα σκέτο «ΜΑΛΙΟΣ» και εξαφανίζεται.

Όπως έμαθα αργότερα ο Μάλιος ήταν οπτιστής στο Στρατηγείο, το οποίο
εκείνη τη στιγμή υποχωρούσε στο δάσος της Χώσεψης. Είδαν την αναζήτησή μου
και ανέβηκε σε ένα έλατο για να μου δώσει τσ τηλεγράφημα.
Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση ως προς το τι έπρεπε να κάνω. Η προει
δοποίηση για τα ανοιχτά τηλεγραφήματα και το άγνωστο για μένα όνομα
Μάλιος, οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως ένας φιλόδοξος διοικητής σαν τον
Ζορμπαλά που περίμενε να δρέψει δάφνες με το αξιόμαχο τμήμα του, θα απέρ
ριπτε την είδηση αυτή και θα διακινδύνευε ολόκληρο το συγκρότημα.
Πήρα την απόφαση να σωθεί το τμήμα και ας εκτελούσε εμένα ο διοικητής
αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στέλνω από το βουνό το τηλεγράφημα στο
Διοικητή και προσπαθούσα να έχω μια καινούργια επαφή. Τσιμπούσα τον εαυτό
μου για να διαπιστώσω ότι ήμουν ξυπνητός και δεν έβλεπα όνειρο.
Μετά από αρκετή ώρα άκουσα να φωνάζει ο άνθρωπος που έστειλα το
τηλεγράφημα να λεει: «κατέβα κάτω, σε θέλει ο Διοικητής». Ήταν περίπου 2 ώρες
πριν ξημερώσει. Τον βρήκα όρθιο συνοφρυωμένο και με αυστηρή στρατιωτική
γλώσσα με ρώτησε «κύριε ανθυπολσχαγέ, το σήμα που πήρατε πληρούσε τούς
όρους ασφαλείας;». Απάντησα καταφατικά και κάθισα μαζί του και γράψαμε δια
ταγές συμπτύξεως στα τμήματά μας, στην έδρα.
Ξημέρωνε, όταν με χιονόνερο κατέφθαναν τα αγανακτισμένα τμήματα από
τις αλλεπάλληλες διαταγές. Χαρακτηριστική ήταν η βροντώδης φωνή του οπλαρ
χηγού Χαρίλαου Τσόγγα που έβριζε τους πάντες. Τότε άκουσα τον Διοικητή να
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λ€€ΐ, πως ο Σαφαρίκας πήρε το τηλεγράφημα συμπτύξεως. Η θέση μου γινόταν
πιο δύσκολη, γιατί δεν το αποκρύπτω πως οι μορφωμένοι αντάρτες πάντα ήταν
ύποπτοι για δολιοφθορά.

[Αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1944, όταν ο γενικός επιτελάρχης Πέτρος
Νικολόπουλος με κάλεσε για μια επείγουσα αποστολή (να πάω στο Στρατηγό
Ζέρβα που βρισκόταν σε πολεμικό πλοίο στην Πρέβεζα απόρρητα έγγραφα), ο
συνταγματάρχης Ζορμπαλάς που ήταν εκεί είπε: «Ιδού ο σωτήρας του Συγκροτή
ματος» και ανέφερε το επεισόδιο και το τηλεγράφημα. Εκεί μου δόθηκε η ευκαι
ρία να εξηγήσω τι πραγματικά συνέβη με το τηλεγράφημα. Ο Ζορμπαλάς έμεινε
εμβρόντητος.]
Η ΣΥΜΠΤΥΞΗ

Όλο το βάρος έπεφτε επάνω μου και το στρατοδικείο ήταν εν όψει, αν δεν
ήταν πραγματικό το τηλεγράφημα. Μπήκα στην κορυφή της φάλαγγας που άρχι
σε την οπισθοχώρηση προς τον επικίνδυνο αυχένα, για να ακούσω πρώτος που
και αν γινόταν μάχη. Εκεί στον ανήφορο σκέφτηκα να μοιράσω την αγωνία μου
με κάποιον που να ξέρει την αλήθεια για την ιστορία αν τυχόν με εκτελούσαν.
Διάλεξα ένα γιατρό (φοιτητή ιατρικής) από το Μαζαράκι της Θεσσαλίας που
λεγόταν Μάνθος Λιάβας, ο οποίος ήξερα ότι έτρεμε μη πέσει στα χέρια του
Ε.Λ.Α.Σ. και δεν θα έλεγε σε κανέναν το μυστικό, αφού ήταν για τη διάσωση
του Συγκροτήματος και τη δική του. Πράγματι έμεινε πιστός. Δεν έβγαλε άχνα,
και μάλιστα ήλθε μαζί μου μέχρι τον αυχένα για να διαπιστώσουμε τι γίνεται στο
χώρο. Η αγωνία έφθασε στο κατακόρυφο και όταν σχεδόν τροχάδην ανέβηκα
στον επίμαχο αυχένα, ήλθε η καρδιά μου στη θέση της σαν άκουσα να γίνεται
μεγάλη μάχη πίσω από το Βουργαρέλι. Αυτό σήμαινε ότι το τηλεγράφημα ήταν
γνήσιο.

Εκεί στον αυχένα, πιάστηκε ένας πολίτης πού τον περικύκλωσαν οι αντάρ
τες και τον ρωτούσαν αν ήταν με το Ε.Α.Μ. ή τον Ζέρβα. Με το Ε.Α.Μ. έλεγε
με δυνατή φωνή. Κάποιοι θερμόαιμοι σήκωσαν χέρι επάνω του και όταν κατά
λαβε ότι είμαστε αντάρτες του Ζέρβα αποκάλυψε ότι ήταν ο πεθερός του Βόϊδαρου, οπλαρχηγού του Ζέρβα. Μόλις απομακρυνθήκαμε από το διάσελο, ο
Ε.Λ.Α.Σ. κατέλαβε τον αυχένα με μεγάλη δύναμη ανταλλάσσοντας πυρά με την
οπισθοφυλακή μας.

Είχα την τιμητική μου πλέον, μια και θεωρήθηκα ο σωτήρας του συγκροτή
ματος. Στο χωριό Καστανιά, το ύψωμα Αγία Παρασκευή, θελήσαμε να το κατα

λάβουμε γι αυτό στάλθηκαν δυο γυναίκες τάχα για ξύλα, με σκοπό να εξακρι
βώσουν τι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. υπήρχαν. Δυστυχώς, μαθεύτηκε ότι τις σκότω
σαν και η επίθεετη έγινε στα τυφλά υπό χιονοθύελλα και τσουχτερό κρύο τέτοιο,
που τα όπλα πάγωναν και οι αντίπαλοι αντάρτες κάθε τόσο πήγαιναν και τα
ζέσταιναν στις φωτιές. Στη μάχη μέσα στο ελατοδάσος, οι δυνάμεις ανακατεύ
θηκαν.

Μάλιστα ένας αντάρτης μας πού λεγόταν Πιταλάς, καλυμμένος πίσω από

ένα έλατο, όταν τον ρωτούσε άλλος αντάρτης τι είσαι απαντούσε: «Πιτ - αλάς»,
ώστε αν ο αντίπαλος ήταν του Ε.Λ.Α.Σ. να τον θεωρήσει του Ε.Λ.Α.Σ., και αν
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ήταν του Ε.Δ.Ε.Σ., γνώριζε το επώνυμο του. Το κόλπο έπιασε και γλίτωσε. Όμως
είχαμε τη σοβαρότερη απώλεια. Ο μικρόσωμος αλλά γενναίος λοχαγός μας Βασι
λάκης που στις μάχες ήταν πάντα όρθιος, τραυματίστηκε σοβαρά στην αρτηρία
του ποόιού και ο καημένος ο γιατρός Λιάβας όεν μπόρεσε να σταματήσει το αίμα
και πέθανε. Δεν είχα πλέον επαφή με τον οπτικό και όεν μετέδωσα την είόηση.
Μετά την παρενόχληση αυτή του εχθρού που κάναμε, συμπτυχθήκαμε προς
την κάτω Καλεντίνη όπου και στρατοπεδεύσαμε. Εγώ ανέβηκα σε ένα λόφο όπου
είχε καταλύσει το τμήμα του Χαρίλαου Τσόγκα. Από το μικρό παράθυρο του
χαμόσπιτου που μείναμε τη νύχτα, προσπάθησα να πάρω επαφή με αναζήτηση
στους χώρους που υποθέταμε να βρίσκονται δυνάμεις μας. Όμως, καμία αντα
πόκριση.

Τότε εξέφρασα τη γνώμη, ότι οι δικοί μας οπισθοχώρησαν και πέρασαν το
ποτάμι (τον Άραχθο). Αντάρτες που άκουσαν τι είπα, μετέδωσαν αστραπιαία ότι:
ο Σαφαρίκας πήρε τηλεγράφημα για οπισθοχώρηση και δημιουργήθηκε πανικός. Το
τμήμα κατέβηκε στην έδρα του Συντάγματος και ο πανικός απλώθηκε. Ο Διοικη
τής επέμενε να περιμένουμε την επιστροφή συνδέσμων που στάλθηκαν προς
Βουργαρέλι και εγώ μάταια διέψευδα ότι υπάρχει τηλεγράφημα.
Το Σύνταγμα στο πόδι ζητούσε να φύγουμε πριν εγκλωβιστούμε. Υπεχώ
ρησε και ο Διοικητής και η φάλαγγα υποχώρησε νοτιότερα προς το Μοναστήρι
των Μελατών και έπειτα κατευθυνθήκαμε προς Βορρά, παράλληλα προς το

ποτάμι με κατεύθυνση την Ανεμοράχη.
Φθάνοντας κοντά στο χωριό, είχε ήδη νυχτώσει. Έκανα μια απόπειρα με

τον οπτικό ψάχνοντας το χώρο για τυχόν ανταπόκριση. Βλέπω για μια στιγμή
κάποιον να μπαίνει μπροστά στον προβολέα μου και να φωνάζει. «Σβήσε!».
Κάποιος από το χωριό πληροφόρησε τον Διοικητή ότι μέσα στην Ανεμοράχη
κατέφθασε μεγάλη δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ. και έτσι ο Διοικητής αποφάσισε να περά
σουμε το ποτάμι μια και βοηθούσε το σκοτάδι αφού διαπιστώθηκε ότι πλέον στην
περιοχή των Τζουμέρκων επεκράτησε ο Ε.Λ.Α.Σ.
Περάσαμε το ποτάμι με το γνωστό καρούλι και στήσαμε φυλάκια κατά
μήκος του ποταμού, στην περιοχή που ελέγχαμε (Νισίστας). Έτσι έληξε άδοξα η
προσπάθεια να κρατήσουμε την περιοχή των Τζουμέρκων, γιατί συγκεντρώθηκαν
υπέρτερες δυνάμεις του ΕΛΑΣ από Θεσσαλία με επικεφαλής τον σκληρό Αρη και
01 Αγγλοι μας στέρησαν τα πυρομαχικά. Από την επιχείρηση αυτή υπέφεραν τρο
μερά τα καημένα τα χωριά των Τζουμέρκων (λεηλασίες, πυρπολήσεις, εκτελέσεις,
πείνα, ξυλοδαρμοί...).
αψιμαχίες

Το συγκρότημά μας διατάχθηκε να εγκατασταθεί στη Νισίστα και να επι
τηρεί τον τομέα του ποταμού Αραχθου στην περιοχή αυτή, που ήταν πλέον
σύνορο με τον Ε.Λ.Α.Σ. Εμένα με εγκατέστησαν στο σπίτι του υπευθύνου του
Ε.Α.Μ. Κ. Αράπη που είχαν ένα κοριτσάκι 4 ετών και η σύζυγος ήταν σε ενδια
φέρουσα. Το φρουραρχείο είχε ανατεθεί σε τμήμα που ήταν από την περιοχή.
Από την περιοχή αυτή έναν ιερέα, τον Παπαζώη, οι Ελασίτες τον πέταξαν από
μια γέφυρα στο ποτάμι και υπήρχε μεγάλος φανατισμός, εκδικητικός.
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Κάποια μφα διατάχθηκε ένα τμήμα μας να περάσει το ποτάμι για αντιπε
ρισπασμό. Πράγματι πλησίασαν νύχτα την Ανεμοράχη χωρίς να γίνουν αντιλη
πτοί και είδαν μέσα στο χωριό πολλά άλογα. Ένας χωρικός τους είπε ότι υπάρ
χει μεγάλη δύναμη Σλαβομακεδόνων υπό τον Καπετάν Χείμαρρο. Μετά από μικρή
αψιμαχία, η μικρή δύναμη επέστρεψε στο σταθμό διοίκησης που ήμαστε 50 μέτρα
από το ποτάμι σε ένα σπίτι μοναχικό. Ο διοικητής διέταξε, η δύναμη αυτή να
κατανεμηθεί σε φυλάκια προς το ποτάμι και το βράδυ μαζεύτηκαν πολλοί αξιω
ματικοί στήν έδρα για διανυκτέρευση.
Εγώ συνήθιζα να έχω μαζί μου για τα μηχανήματα πάντα ένα στρατιώτη
από την περιοχή, για να κατέχει καλά τα μονοπάτια. Κρατούσα πάντα το αυτόματό μου έτοιμο για δράση (Στάγιερ Γερμανικό), τρεις χειροβομβίδες Μίλς και ένα
πιστόλι Ναγκάν με μόνο πέντε σφαίρες. Κοιμόμουνα με τη χλαίνη και με λυμένα
τα κορδόνια από τα άρβυλα που φορούσα. Έτσι πάντα ήμουν ετοιμοπόλεμος.
Στο σταθμό είχε κατέβει και ο αξιωματικός Μπιτσόλας που είχε εγκαταστήσει 300
μέτρα πίσω μας σε δασωμένο ύψωμα, τα πολυβόλα και τους όλμους. Αφού συζη
τήθηκαν πολλά μεταξύ μας, ξαπλώσαμε για ύπνο. Είμαστε στο δωμάτιο που

έβλεπε προς το ποτάμι, ενώ στο δυτικό δωμάτιο έμενε μια οικογένεια. Ένα
παράθυρο έβλεπε προς το ποτάμι, άλλο ένα μικρότερο έβλεπε προς ένα βορινό
ρέμα δασωμένο και νότια, υπήρχε η πόρτα επικοινωνίας.
Χαράματα με ξυπνάει ο αντάρτης μου Δρακόπουλος, ένα ντόπιο τσοπανό

πουλο που είχε σηκωθεί νωρίς και ψιθυριστά μου λέει: «Κύριε ανθυπολοχαγέ, περ
νούν το ποτάμι...» Πετάχτηκα όρθιος με το αυτόματο στο χέρι και βγήκα στο
προαύλιο. Είδα πράγματι τους Ελασίτες να περνούν τρεις τρεις το ποτάμι και να
ακροβολίζονται. Φωνάζω αμέσως «στα όπλα» και ρίχνω ριπές προς το ποτάμι
που δεν έφθαναν οι σφαίρες μου, λόγω της αποστάσεως, αλλά για συναγερμό.
=ύπνησαν τα φυλάκιά μας και άρχισαν να απαντούν στα πυκνά πυρά υποστηρι'ξεως από την απέναντι πλευρά. Ξαφνικά δέχομαι πυρά από δεξιά μου από
διεισδύσαντες Ελασίτες και μπήκα μέσα στη διοίκηση. Εκεί γινόταν το έλα να δείς.
Ο λοχαγός Μπιτσόλας ικέτευε να τον πάει κάποιος στους όλμους του, άλλοι ντύ
νονταν και κανένας δεν είχε όπλο πέρα από τα άχρηστα για τη στιγμή πιστο
λάκια. Αντιμετωπζω μόνος μου από το παράθυρο τους επιτιθέμενους με άλματα
Ελασιτες. Όταν όμως ένα πολυβόλο μας έβαλε στο στόχαστρο από απέναντι,
μας έριχνε ριπές από το παράθυρο που έβλεπε προς το ποτάμι, βρεθήκαμε σε
δύσκολη θέση.

Δεν δεχθήκαμε πυρά από την βορινή πλευρά και ο διοικητής διέταξε να
πηδήσουμε από το παράθυρο στο ρέμα. Γλίστρησα μαζί με τους άλλους στο ρέμα.
Εκεί παίχτηκε ένα από τα σπάνια παιχνίδια εμφυλίου πολέμου. Ανακατευθήκαμε
με προωθημένους Ελασίτες και φωνάζαμε και εμείς «από 'δω συναγωνιστή, από
κει συναγωνιστή». Με νοήματα προχωρήσαμε μπροστά από αυτούς. Τα πολυβό
λα μας από το ύψωμα, παρακολουθούσαν τη σκηνή και μόλις τους δόθηκε η
ευκαιρία, έβαλαν καταιγιστικά πυρά εναντίον τους.
Τρομερή ήταν η στιγμή που τους ακούγαμε να αλαλάζουν λέγοντας: «Φασί

στες είναι, βαράτε τους». Δεν είχαμε καμιά απώλεια. Έχασα την επαφή μου με
τον διοικητή και προχώρησα προς την εκκλησία του χωριού όπου είχαμε απαθή-
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κη υλικού και τηλέφωνο. Από €Κ€ί ξ€κίνησ€ κάποια αντΕπίθεση ο Κώστας Μάνος,
όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο ίόιος ο Ζέρβας που με ρωτούσε με αγωνία
τι συμβαίνει. Τον ενημέρωσα σχετικά, αλλά στο μεταξύ οι Ελασίτες εμφανίστη
καν στο χωριό και συμπτυχθήκαμε προς το χωριό Φανερωμένη στο Ξηροβούνι.
Εκεί, ο επιτελάρχης Πέτρος Νικολόπουλος, ο Ζορμπαλάς και ο Αλέκος
Παπαδόπουλος, συζητούσαν για την κατάσταση και έλεγαν ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. έχει

μεγάλη δύναμη και υπήρχε φόβος να μας διώξουν και από το Ξηροβούνι και ότι
πρέπει να βρεθεί λύση. Ο Παπαδόπουλος είπε «εγώ δεν φεύγω από το Ξηρο
βούνι. Κλεφτοπόλεμο θα τους κάνω εξοντώνοντας τα φυλάκιά τους».
Χειμώνας με χιόνι και κρύο, περιμέναμε ενισχύσεις για να γίνει αντεπίθεση.
Έστειλα ένα αντάρτη μου για μπαταρίες στο χωριό Ανώγι για τον οπτικό μου,
που αργά το απόγευμα γύρισε χωρίς όπλο και χλαίνη, τρέμοντας. Μου διηγήθη
κε πως μόλις έφθασε στο Ανώγι, μπήκε σε ένα σπίτι για να ζεσταθεί και να
ζητήσει πληροφορίες. Τον καλοδέχτηκαν, κάτι έφαγε και όταν πήγε να φορέσει
τη χλαίνη του, ο σπιτονοικοκύρης με ανάλογο ύφος του είπε «Ασ' την αυτή. Θα
σου δώσουν άλλη εσένα». Το ίδιο και για το όπλο...!
Την άλλη μέρα καταφθάνει ένα τμήμα του Αλέκου Παπαδόπουλου υπό τον
τραχύ πολεμιστή Καραμπάτσο που μας έβριζε για την υποχώρηση πού κάναμε και

με κραυγές προς τα παλικάρια του φώναζε «Επίθεση αμέσως να τους διώξουμε
από τη Νισίστα». Πράγματι η ορμή της επιθέσεως ήταν τέτοια που οι Ελασίτες
έφυγαν πέρα από το ποτάμι. Βοήθησε πολύ το ότι έμαθαν ότι τούς επιτίθενταν
ο Παπαδόπουλος. Τρόμαζαν ακούγοντας το όνομά του.

Εγκατασταθήκαμε ξανά στο χωριό και μαθαίναμε ότι γίνονται διαπραγμα
τεύσεις για ανακωχή, με επέμβαση του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Πράγματι,
στις 4/2/1944 έγινε ανακωχή που οριστικοποιήθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου, με
την υπογραφή της συμφωνίας της Πλάκας, στις 29/2/1944. Έτσι εξηγούνται οι
εκατέρωθεν επιθέσεις προς κατάκτηση εδαφών για το «μακάριοι οι κατέχοντες»,
ενόψει ανακωχής.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Την 1/2/1944 παρουσιάζεται απεσταλμένος του Ε.Α.Μ. στα Πλαίσια για
διαπραγματεύσεις.

• Στις 3/2/1944 ο Ε.Α.Α.Σ. επιτυγχάνει διήμερο προγεφύρωμα στη Νισίστα Σκούπα.

• Στις 3-4/2/1944 κατάπαυση εχθροπραξιών με επέμβαση του Σ.Μ.Α.
• Στις 15/2/1944 γίνονται διαπραγματεύσεις στο Μυρόφυλλο (Άγγλοι, Αμερι
κανοί, Ε.Α.Α.Σ., Ε.Δ.Ε.Σ.).

• Στις 27/2/1944 συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην Πλάκα, με συμμε
τοχή του Ζέρβα και στις 29/2/1944 υπογράφεται η συμφωνία της Πλάκας στην
οικία Κωστούλα. στο συνοικισμό ΠλάκαςΡαφταναίων.

• Από 29/2/1944 άρχισαν παρασπονδίες του Ε.Α.Α.Σ. (διεισδύσεις δυνάμεων
στη Αάκκα Σούλι, στην περιοχή Άρτας, κ.λ.π.).
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Πλάκας), οι Άγγλοι βνίσχυσαν αμέΕ.Δ.Ε.Σ. μ€ πολλά αυτόματα,

μπ€ρ6τ6ς και τόμιγκαν, καθώς και μ€

•ii-i.j €λαφριά και βαριά πολυβόλα. Έτσι η
ΥΡ<=ΐΜΜή του Αράχθου ισχυροποιήθηκε
αρκετά
και με τη
της
Πλάκας, την
των

01

άρχισαν να προσανατολίζονται για

Η Λάκκα Σουλίου, η δυναμική περιοχή του Ζέρβα

σαμποτάζ και επιθεσεις κατά του

κατακτητή.
Διατηρήθηκε βέβαια
αρκετό
καιρό ή καχυποψία και αρκετές δυνάμεις ήταν καθηλωμένες στα σύνορα του
Αράχθου. Μερικές μέρες, έμεινα με δυο άλλους αξιωματικούς στο σπίτι του

δάσκαλου Γεωργίου που ήταν ταγματάρχης του Ε.Λ.Α.Σ. και υπηρετούσε σε μονά
δα απέναντί μας. Η γυναίκα του με τους γονείς του και με ένα κοριτσάκι 5 ετών

(αν θυμάμαι καλά), έμεναν στον επάνω όροφο. Τα βράδια κλειδώναμε την πόρτα
του δωματίου μας για κάθε ενδεχόμενο και τα όπλα μας ήταν πάντα έτοιμα.
Αργά ένα βράδυ που τυχαία ήμουν ξάγρυπνος, άκουσα τρίξιμο στη σκάλα.

Άνοιξα με προσοχή την πόρτα κρατώντας το αυτόματο. Στην κορυφή της σκά
λας στεκόταν η κυρία Γεωργίου που μόλις με είδε έπιασε τη σκάλα απλώνοντας

τα δυο της χέρια και με κοίταξε με ένα παρακλητικό βλέμμα, σαν να μου έλεγε
«μη προχωράς». Κατάλαβα ότι ο άνδρας της ήταν επάνω. Την ρώτησα αν της
συμβαίνει τίποτε. Μου απάντησε όχι και μπήκα στο δωμάτιο χωρίς να πω τίπο
τε στους άλλους. Έκρινα ότι έπρεπε να φανώ ανώτερος των περιστάσεων,
πράγμα πού έκανα συχνά πολλές φορές και με κίνδυνο της ζωής μου, όπως περι
γράφω στο επόμενο επεισόδιο. Κρατήθηκα παρά τις δύσκολες περιστάσεις μακριά
από μίση και αντεκδικήσεις, διατηρώντας τον ανθρωπισμό μου. Έμεινα ξύπνιος
μέχρις ότου τον άκουσα να φεύγει από το
σπίτι του, όπου επισκέφθηκε με παράτολμη
ενέργεια την οικογένειά του. Δεν μπόρεσα
να ξαναβρώ αυτή την οικογένεια για πλήρη
επαλήθευση των αναφερομένων. Μου ήταν

ηθικά απαράδεκτο να σκοτωθεί ο άνθρωπος
σπίτι του.

Στη Νισίστα, είχα άλλο ένα σοβαρό
επεισόδιο που παρ ολίγο να μου στοιχίσει τη
ζωή μου. Με έστειλαν να μένω στο σπίτι του
Κώστα Αράπη υπεύθυνου του ΕΑΜ. Η γυναί
κα του ήταν σε ενδιαφέρουσα και είχαν και

Η Λάκκα Σουλίου, η κύρια βάση του Ζέ^
προ της απελευθέρωσης
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eva κοριτσάκι 4-5 €τών. Οι άνθρωποι φέρονταν €υγ€νικά και φιλικά. Πότ6 μ€ ένα
πιάτο τραχανά κ.λ.π. διατηρούσα μια σωστή ανθρώπινη €παφή μαζί τους, άσχε

τα με ιδεολογικά πιστεύω. Βέβαια τα βράδια κλείδωνα την πόρτα του δωματίου
μου γιατί αρκετοί αντάρτες αφοπλίσθηκαν από τις οικογένειες που τους φιλοξε
νούσαν.

Οι καιροί ήταν πονηροί και το αυτόματό μου πάντα στο προσκέφαλο. Ένα

βράδυ, τα μεσάνυχτα, ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην μεγάλη αυλόπορτα
και φωνές δυνατές «Ανοι'ξτε! Ανοιζτε!». Χτύπησε την πόρτα του δωματίου μου η
σπιτονοικοκυρά και κλαίγοντας μου λέει: «Σώσε μας, ήρθαν να μας σκοτώσουν».
Την διαβεβαίωσα ότι όσο ήμουν εγώ εκεί δεν πρόκειται να πάθουν τίποτε. Κατέ
βηκα μαζί της στην αυλή, της είπα να βγάλει τη βουζίλα της εξώπορτας και γρή
γορα να πάει στο δωμάτιό της. Εγώ συγχρόνως πήρα θέση πίσω από ένα σοφά
με το αυτόματο έτοιμο και μόλις μπήκε μέσα μια ομάδα ανταρτών φώναξα δυνα
τά «ΑΛΤ, τις ει;» Η απάντηση ήταν «Φρουραρχείο».

Ρώτησα τι θέλουν και ο διάλογος οξύνθηκε όταν μου είπαν ότι δεν θα μου
δώσουν λογαριασμό. Όπλισα το αυτόματο και το ακούμπησα δυνατά στο πεζού
λι σκοπεύοντάς τους. Ξαναρωτώ «τι θέλετε» και να μη κάνουν βήμα μπροστά.
Μάλλον δείλιασαν γιατί με μια χειροβομβίδα θα με εξόντωναν και απάντησαν
«θέλουμε να πάρουμε κότες». Τούς είπα να έλθουν αύριο να τούς τις δώσω εγώ.
Ευτυχώς απεχώρησαν για την ώρα. Την άλλη μέρα, πολύ πρωί, χτύπησε
ξανά η πόρτα και μπήκαν δύο αξιωματικοί του Φρουραρχείου, ένας υπολοχαγός
και ένας ανθυπολοχαγός, οι οποίοι με διέταξαν να τους παραδώσω το όπλο και
να τους ακολουθήσω στο Φρουραρχείο. Είχαν μόνο πιστόλια. Στρέφω το αυτό
ματο εναντίον τους και είπα «Όπλο δεν παραδίδει ο Σαφαρίκας. Μπροστά εσείς
και σας ακολουθώ για το Φρουραρχείο».
Αντίσταση κατά τής αρχής η κατηγορία και θα έπεφτε αρκετό ξύλο συν
στρατοδικείο. Σκέφθηκα γρήγορα πως δεν έπρεπε να πέσω στα χέρια τους (είχαν
κακό όνομα σαν Φρουραρχείο) και σε μια δασωμένη διασταύρωση έτρεξα χωρίς
να με προλάβουν προς το διοικητήριο και ξύπνησα τον Διοικητή μου Ζορμπαλά,
που με τις μπιτζάμες του με ρώτησε τι συμβαίνει. Του εξήγησα τι έγινε και δήλω
σα ότι εγώ δεν ανέβηκα στο Βουνό για να κλέβω κότες. Με κοίταξε με ένα
περήφανο βλέμμα και μου είπε ήρεμα «να φύγεις παιδί μου από εδώ γιατί αυτοί
θα σε σκοτώσουν» (τούς ήξερε καλά) και κόβει από το παράθυρο ένα κομμάτι
στρατσόχαρτο και μου γράφει μετάθεση για το Στρατηγείο που βρίσκονταν στα
Δερβζιανα της Λάκκας Σουλίου.

Χαιρέτησα στρατιωτικά και έφυγα αμέσως για το Στρατηγείο.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 3/3/1944 ο Κρίς Γουντχάους παρασημοφορεί το Ζέρβα στα Πλαίσια
για την ανατίναξη της Γέφυρας Γοργοποτάμου.
• Στις 9/3/1944 ο Ζέρβας στα Λερβίζιανα.
• Στις 10/3/1944 ιδρύεται η ΠΕΕΑ, κυβέρνηση βουνού, από το Ε.Α.Μ. υπό τον
Σβώλο, χωρίς έγκριση τουΣ.Μ.Α. και της κυβερνήσεως εξωτερικού.

• Στις 13/3/1944 η ΠΕΕΑ ζητεί την παραίτηση της κυβερνήσεως του εξωτερι-
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• Από 20/3/1944 έως 17/10/1944 το στρατηγείο τον Ζέρβα εγκατεστημένο στην
οικία Κονδώρου στα Δερβίζιανα.
• Στις 29/3/1944 μάχη με τους Γερμανούς στο Νικολίτσι Πρέβεζας.
• Στις 30/3/1944 τα αρχηγεία ανταρτών μετατρέ

πονται σε στρατιωτικές μονάδες. Εκδηλώνεται κίνημα

στη Μέση Ανατολή και ζητούν την παραίτηση της

κυβέρνησης Τσουδερού.

^
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αυτή την π€ριοχή που μου έδωσε τόσες συγκινήσεις και

εμπειρίες. Με αρκετή πεζοπορία έφθασα στα ωραία
Δερβζιανα και παρουσιάστηκα στο Λόχο Διαβιβάσεων
κάτω από τις διαταγές του λοχαγού Μένιου Ανάγνου
και του υπολοχαγού Αντώνη Τσεκούρα.
Εγκαταστάθηκα στο σπίτι του Χρήστου Αιόντου

και ανέλαβα το τηλεφωνικό κέντρο από όπου περ- Im-- |
νούσαν οι περισσότερες διαταγές, τηλεγραφήματα It
κ,λ.π. και έτσι λάβαινα γνώση για πολλά θέματα, πολύ
ενδιαφέροντα. Συσσίτιο στη Λέσχη Αξιωματικών και
επαφή με πολύ κόσμο, πράγμα που με γέμιζε χαρά. Τα

τμήματα πλέον έγιναν στρατιωτικοί σχηματισμοί και
χαίρονταν να βλέπβ κανείς
τους πρώην

ανταρτες,

Μνημείο πεσόντων ΕΔΕΣ,
εδε.
στο Μοναστήρι Δερβιζιάνων

να

μεταβάλλονται σε τακτικό στρατό με πειθαρχία κάτω
από αξιωματικούς του τακτικού στρατού.
Τα Αγγλικά αεροπλάνα συνέχιζαν τον τακτικό

ανεφοδιασμό ρίχνοντας κάθε τόσο στο πεδίο ρίψεως
στα Κουπάκια, εφόδια παντός είδους, μέχρι και ορει
βατικό πυροβολικό. Ο Θέμις Μαρίνος με τον ασύρματό του εξασφάλιζε την επικοινωνία με το Στρατηγείο
Μέσης Ανατολής. Εξοπλισμός, γυμνάσια και προετοι

μασίες, προοιώνιζαν δράση κατά του κατακτητή, μια
και με τη συμφωνία της Πλάκας οι μεγάλες συγκρού
σεις με τον Ε.Λ.Α.Σ. περιορίστηκαν σε επεισόδια

μικρής σημασίας, σε αμφισβητούμενες περιοχές.

Πορεία στη Λάκκα Σουλίου με
το Στρατηγό Ζέρβα

Κάθε μήνα τα αεροπλάνα έριχναν και την
μισθοδοσία σε λίρες κατόπιν συνεννοήσεως και λαμ
βάνονταν αυστηρά μέτρα περιφρούρησης στο πεδίο
ρίψεως. Κάποια φορά το αλεξίπτωτο με τις λίρες δεν
άνοιξε και δεν επισημάνθηκε που έπεσε το κιβώτιο.
Πάρθηκαν τρομερά μέτρα ασφαλείας σε μεγάλη ακτί-
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να και το πρωί βρέθηκαν οι λίρες. Από τις γ α .
9000 λίρες εκείνης της βραδιάς, μετά από

μισθοτροφοόοσία για όλους τους αντάρ- ^
τες τόσο του ΕΛΑΣ, όσο και του ΕΔΕΣ και

άλλων οργανώσεων. Ο Ζέρβας χορηγούσε μηνιαία για κάθε αντάρτη επίδομα

!
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οικογενείας μισής λίρας και μια λίρα για
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κάθε αξιωματικό. Το Ε.Α.Μ. κράτησε για
τον κομματικό του μηχανισμό το μεγάλο
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ποσό λιρών που διαχειρίστηκε και έλεγε

εμάς «μίσθαρνα όργανα» - Αν θυμάμαι καλά, γράφτηκαν μετά την απελευθέ
ρωση τα εξής ποσά; Ε.Λ.Ε.Σ. 600.000 λίρες, Ε.Λ.Α.Σ. 900.000 λίρες).
Το πεδίο ρίψεως είχε και τους κινδύνους του. Ένα βράδυ μόλις άναψαν οι
συνθηματικές φωτιές, αντί για αλεξίπτωτα έπεσαν γερμανικές βόμβες. Άλλη φορά
ένα τσουβάλι με τρόφιμα που τα έριχναν χωρίς αλεξίπτωτο, σκότωσε ένα
αντάρτη Κρητικό.
Επεισόδιο σοβαρό με το θέμα λιρών έγινε και στο χωριό μου τα Πλαίσια
όπου είχε έδρα η τρίτη Μεραρχία. Χάθηκαν τα κιβώτια με τις λίρες κατά τη ρίψη
και έγινε χαλασμός κυρίου. Επιστρατεύτηκε όλο το χωριό και άρχισε λεπτομερές
ψάξιμο σπιθαμή προς σπιθαμή ακόμη και μέσα σε πηγάδια. Τοιχοκολλήθηκε και
προκήρυξη ότι θα εκτελεσθεί όποιος τυχόν ενέχεται. Έτσι, την δεύτερη ημέρα
βρέθηκαν μέσα σε βάτα τα κιβώτια με τις λίρες.
Δεν εγγυώμαι για την αξιοπιστία της παρακάτω αναφερομένης εκδοχής:
Μετά την απελευθέρωση συνάντησα στην Αθήνα τον Στάμο από την Άρτα,

συμμαθητή μου στη Σχολή Εφέδρων του Ζέρβα, που μου διηγήθηκε τα εξής για
τις λίρες της Πλαίσιας:

Υπηρ€τούσ€ στο Συγκρότημα Ζορμπαλά στη Νισίστα και στάλθηκβ για
παραλαβή υλικού από την 3η μβραρχία στο Πλαίσια. Έφθασα μόλις νύχτωσ€ μ€
τα τρίο μουλάρια και τους δύο άλλους οντάρτ€ς στη θέση Αγιώργης στον κάμπο
της Πλαίσιος και άραξαν 6Κ€ί για να αρπάξουν κανένα ύφασμα αλεξιπτώτου κατά
τη ρίψη των εφοδίων στο πεδίο ρίψεως.

Πράγματι έπεσε κοντά τους ένα δέμα που είχε πάνω στο κιβώτιο το ειδικό
σήμα των λιρών. Συσκέφθηκαν και συναποφάσισαν να το πάρουν και να το κρύ
ψουν. Πράγματι το φόρτωσαν σε ένα μουλάρι πού λύγιζε η μέση του από το
βάρος, καθώς έλεγε και ανέβηκαν στη θέση Γρεντζελιά στο Ξηροβούνι, όπου και

το έκρυψαν. Στη συνέχεια πήγαν στη Μεραρχία και περίμεναν να τούς δοθεί
υλικό. Είδαν την μεγάλη αναταραχή, αλλά εκείνη η προκήρυξη περί εκτελέσεως
λύγισε τον ένα οπό τους τρεις. Λυτός τούς δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμετέχει
και ότι δεν πρόκειται να μαρτυρήσει. Χάλασε η συμφωνία τους και την νύχτα
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μ€Τ€φ€ρον στον κάμπο το κιβώτιο που κσι βρέθηκβ την άλλη μέρα. Τόνισο κλοίνοντας πως μβτάνιωσβ γι' αυτό που έκανβ και θα προτιμούσο κολύτ€ρο να έφταv€ μέχρι Στρατοδικ€ίο αν αποκαλύπτονταν.
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Μ€ρσρχία που είχε εόρα στα Πλαίσια, κάλυΜεγαλύτερο κομμάτι των συνόρων μας με τον
Ε.Λ.Α.Σ. που ήταν και το πλέον επικίνδυνο. Έτσι ήταν
ανάγκη να έχουμε άμεση επαφή μαζί της με οπτικό
σταθμό. Ανέλαβα υπεύθυνα το θέμα αυτό και μαζί με
Λαναρά εγκατασταθήκαμε σε μια καλύβα του
Λάμπρου Μπούση πάνω στο Βουνό και με τον οπτικό
και ηλιογράφο είχαμε άμεση επαφή προς το Ξηροβούνι
με το σύνταγμα του Αλέκου Παπαδόπουλου, που διαβί-

βαζε ακολούθως τηλεφωνικά όλα τα μηνύματα στη Γ'
Μεραρχία. Αργότερα αποκτήσαμε και ασύρματο για τη
Από τη θέση αυτή, παρακολουθούσαμε τις Γερμα-

Μπού^σηζπννΠ^εν^α^^

συντροφιά με το Λάκη Λαναρά

\/"<ές φάλαγγες που περνούσαν από την Κανέτα, καθώς

και τα φυλάκια που είχαν εγκαταστήσει κατά διαστήμα

τα στο δρόμο οι Γερμανοί. Ήταν χειμώνας και υποφέ
ραμε από το κρύο και το χιόνι. Μια μέρα πήρα
εντολή να κατέβω με προσοχή κοντά στη

Γέφυρα του Ζήτα, να παραλάβω ένα αξιωμστι-

^
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κό που ερχόταν από την Αθήνα για το Ζέρβα,

Q

Διάλεξα το καλύτερο δρομολόγιο και κρύφτηκα

.
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μεσημέρι όταν σταμάτησε ένα λεωφορείο γκα-

((ΖΕΡΒΑΣ» και με χίλιες προφυλάξεις τον οδήγη-

σα στο Στρατηγείο. [Αυτό το ((ΑΛΤ)» με έσωσε
μετά την απελευθέρωση στο επεισόδιο του

^συρματΙτ%ίφΖΙΐ'(κ^^^

Μόλις μας έρριξαν τα αεροπλάνα
ασυρματοτηλέφωνα (κάτω δεξιά)

στρατοδικείου Αθηνών που περιγράφεται παρακάτω]. Το πρόσωπο του έλαμπε
από χαρά, που πατούσε στην ελεύθερη ορεινή Ελλάδα. Τον γνώρισα αργότερα
σε μάχες όπου διακρίνονταν για τις φωνές που έβαζε.
Μια μέρα έπεσε πολύ χιόνι και η καλύβα μας δεν άντεξε. Μας πλάκωσε,

ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτε και μετά από διαταγή μετακινηθήκαμε στον Πεντόλακκο (Ζώρστα) στο σύνταγμα των Κολιοδημητραίων.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 3/4/1944 ο Ε.Δ.Ε.Σ. καταλαμβάνει την Πάργα που στη συνέχεια ανα-
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καταλαμβάνεται από Γερμανούς και Τσάμηδες.

• Στις 4/4/1944 στο κίνημα της Μέσης Ανατολής προσχωρούν με στάση 4
πολεμικά μας πλοία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
• Στις 5/4/1944 γίνεται στάση στο στρατό μας στην Αίγυπτο, πλην του Ιερού
Λόχου. Παραιτείται ο Τσουδερός και αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο Σοφοκλής
Βενιζέλος.
• Στις 10/4/1944 η ΠΕΕΑ ιδρύει την εθνική πολιτοφυλακή.
• Στις 12/4/1944 ο Βασιλεύς στο Κάιρο αναγγέλλει αποδοχή δημοψηφίσμα
τος.

• Στις 16/4/1944 σφαγή Ψαρρού στο Κλίμα Δωρίδας από τον Άρη. Το 5/42
σύνταγμα ευζώνων του συνταγματάρχη Δημητρίου Ψαρρού, διαλύεται οριστικά
με την αποτρόπαια εκτέλεση του Ψαρρού και πολλών ανταρτών του. Η κυβέρνηση

εξωτερικού και οι Άγγλοι κατήγγειλαν έντονα το Ε.Α.Μ. για την πράξη του αυτή.
Αποτέλεσμα της πιέσεως αυτής ήταν να υποχρεωθεί το Ε.Α.Μ. να υπογράψει τη

συμφωνία της Καζέρτας και αργότερα της Βάρκιζας.
• Στις 23/4/1944 ο ναύαρχος Βούλγαρης με τη βοήθεια των Άγγλων, κατα
λαμβάνει τα στασιάσαντα πλοία και καταστέλλει το κίνημα {2 νεκροί, 30 τραυμα
τίες και 10.000 στρατιώτες στα συρματοπλέγματα στην έρημο). Μετά την καταστο
λή του κινήματος συγκροτήθηκαν 4 ταξιαρχίες υπό τον Θρασύβουλο Τσακαλώτο
και τον Παυσανία Κατσώτα που έλαβαν μέρος στη μεγάλη μάχη του Ρίμινι στην
Ιταλία. Ο Άρης Βελουχιώτης με μεγάλη δύναμη πηγαίνει στην Πελοπόννησο όπου
κατέσφαξε πολύ κόσμο (στην τραγική Πηγάδα του Μελιγαλά).
• Στις 27/4/1944 αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, στη

θέση του Σοφοκλή Βενιζέλου.
• Στις 28/4/1944 γίνεται το Συνέδριο του
Αιβάνου που καταλήγει σε κυβέρνηση υπό τον

Γεώργιο Παπανδρέου με συμμετοχή 3 υπουρ-
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γών της ΠΕΕΑ και ενός της ΕΚΚΑ.
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στο σπίτι του Δημητράκη Ζήκου, Διοικητού του
Συντάγματος, που ήταν €πικ€φαλής της

ππτηιηπνιΐίήΓ οικογ€ν€ΐας
niknvA/einr και
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Ο Δ.του
Ζήκος
(στο μέσον)
με καπεταναίους
Συντάγματος
Κολιοδημητραιων

καριά αδ€λφοξαδφφια, διέθεταν μια αξιόλογη
δύναμη από αντάρτες της περιοχής, πολύ γενναία παλικάρια. Ήταν όμως ένα
πραγματικό καπετανάτο που ο Ζέρβας προσπαθούσε με αρκετές υποχωρήσεις και
παραχωρήσεις να τους κρατάει μέσα στα όρια της υπακοής, πότε με χρυσές λίρες,
πότε με άφθονα εφόδια και πάντα με φιλικές συμβουλές. Και το κατάφερε, γιατί
το τμήμα αυτό έδωσε σκληρές μάχες κατά των Γερμανών στα διάφορα σαμπο
τάζ. Μάλιστα στο μεγάλο σαμποτάζ της Κανέτας έπιασαν και 70 Γερμανούς αιχ
μαλώτους που τούς στείλανε στο Στρατηγό, χωρίς να τους πάρουν ούτε τα

■ ρολόγιατους.Meτηδμιουργία υτού υσντάγ
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ματος, σταμάτησε και η ζωοκλοπή στην περιοχή.

πεζός του Διοικητή που με'τιμούσε με τη φιλία του,
μια και μου ζητούσε και τη γνώμη μου σε κάποια

Σύνταγμα ένα νεαρό αντάρτη από την Κομζιάδα και
τον έδερνε με ένα βούνευρο. Πλησίασα και άκουσα

αντάρτη και τράβηξε το πιστόλι και του έλεγε θα σε

7λιοδρμήτρης που έπιασε 70

Ο Κολιοδημήτρης που έπιασε 70

Γερμανούς
Ιανούς και τους παρέδωσε...
με τα ρολογια
ρολόγια τους στο Ζέρβα

σκοτώσυ, θα σε σκοτώσω) Παρέβη έτσι τον κανό—

να: Άμα το φοράς το τραβάς και άμα το τραβήξεις
. r.
, ,
ρίχνεις, γιατι δίνεις το δικαίωμα στον άλλον να σε

'
^
προλάβει.
Τρώγαμε κάποτε στο σπίτι των καπεταναίων με μερικούς από τους διοικη
τές του συντάγματος, όταν σε κάποια διαφωνία τους, ο Διοικητής Δημητράκης
Ζήκος έβγαλε το μαχαίρι του και με μια αστραπιαία κίνηση, έκανε μια ελαφριά
τομή στην κοιλιά του. Δεν μπορώ ακόμα να ι
]
εξηγήσω αυτό το φαινόμενο αντιδράσεως.

κρατούμενο στον Πεντόλακκο (Ζώρστα) και

ο Ζέρβας
Ζέρβας στο
ατο Σύνταγμα
Σύνταγμα Κολιοδημητραίων
Κολιοδημητρ
Ο

μάλιστα του ξύρισαν την ευτραφή γενειάδα.

Κηρύχθηκε συναγερμός στο σύνταγμα Ξηροβουνίου και σχεδίαζαν να επι
τεθούν στο Σύνταγμα Κολιοδημητραίων. Τότε επενέβην στον Δημητράκη και μετά
από πολύωρη συζήτηση, πείσθηκε ότι δεν ήταν σωστό και αποφάσισε να τον
αφήσει ελεύθερο. Ενημέρωσα το Στρατηγό Ζέρβα και ήλθε στο Σύνταγμα ο Αλέ
κος Ζέρβας ο οποίος παρέλαβε τον Ντάουλα. Ευτυχώς, αποφεύχθηκε εμφύλια
διαμάχη. Ανάλογο επεισόδιο έγινε και σε γιορτή στο Μοναστήρι Δερβιζιάνων και
η σύγκρουση απεφεύχθη με επέμβαση του Στρατηγού. Η αντιπαλότητα αυτή έπαι-
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ξ€ ρόλο στην τ€λική καταστροφή των Κολιοδημη-

τραίων αργότερα.

Εκεί στο σύνταγμα των Κολιοόημητραίων γνώ-

ρισα και τα όύο αδέρφια Θύμιο και Κώστα Κήτα που

βοηθούσαν στον ανεφοδιασμό του Ε.Δ.Ε.Σ. με τρό-

JT

^

||

^

λαγούς και είμαστε αχώριστοι φίλοι. Μεγάλη εκτίμη-

Άννα και μου εκμυστηρεύτηκε τα' παρακάτω.' Ήλθε
από τα Γιάννενα μια πολύ όμορφη ψηλή κοπέλα που

φιλοξενήθηκε στο σπίτι και απέκτησε ιδιαίτερες σχέ- |||[|||||Η
σεις με τον Διοικητή αδελφό της. Η Άννα κάτι είχε

ακούσει από τις ιδιαίτερες συζητήσεις και μου ζήτησε ^

να επέμβω στον Δημητράκη (Διοικητή του Συντάγμα-

]φυλάκιο''^ον'^

τος) να πάρει τα μέτρα του, γιατί όπως μου είπε
Πεντόλακκο, πρώτος από δεξιά
«αυτή θα μας πάρει στο λαιμό της».
Γνώριζα ότι ο Δημητράκης είχε σπουδάσει στη Ρουμανία. Γνώριζα επίσης ότι

στο τμήμα του υπηρετούσαν μερικοί ΕΆΜίτες και στο επιτελείο του είχε συμβουλάτορά του έναν υπολοχαγό που ήταν δάσκαλος και γνωστός Κομμουνιστής. Οι

πληροφορίες ήταν ότι του δόθηκε εγγύηση από το ΕΆΜ, ότι σε περίπτωση
συγκρούσεως δεν επρόκειτο να διαλύσουν το τμήμα του.
Έκρινα σκόπιμο να μη επέμβω άμεσα, αλλά σε συζητήσεις που είχαμε

συχνά, του τόνιζα την αφερεγγυότητα των κομμουνιστών του Ε.Ά.Μ. και ότι το
συμφέρον του είναι να είναι πιστός στην παράταξη του Ζέρβα. Βέβαια τελικά φαί

νεται ότι τους πίστεψε και πήρε στο λαιμό του όλη την οικογένειά του και πολύ
κόσμο από το σύνταγμά του.

Γλίτωσαν ο μικρότερος ο Γιαννάκης Ζήκος που βρισκόταν στα Γιάννενα
όταν συνελήφθησαν στο χωριό οι άλλοι και ο Αποστόλης Ζήκος γιατί δεν εμπι
στευόταν τους ΕΛΑΣίτες και κρύβονταν συνέχεια. Μάλιστα στις πουρναρότουφες
που ξενυχτούσε έβαζε την κάπα του με το κεφάλι προς τα πόδια.

Στις 25 Ιανουαρίου του 1945 στο Νταλαμάνι Δερβιζιάνων, όταν οι δυνάμεις
του Ζέρβα ήταν στην Κέρκυρα, ο καπετάν Τζουμερκιώτης κατέλαβε την περιοχή
και συνέλαβε περίπου 200 κατοίκους (ιερείς, προέδρους, δασκάλους, γυναίκες,
παιδιά) και μετά από πολλά βασανιστήρια τους εκτέλεσε αγρίως στη θέση Ντα
λαμάνι, με τα πιο φρικτά και απάνθρωπα μέσα. Μεταξύ αυτών και όλη την οικο
γένεια των καπεταναίων.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

Φ Σης 17-20/5/1944 έγινε συνέδριο στο Λίβανο με αντιπροσώπους από όλο το
φάσμα, με στόχο την εξομάλυνσΐ] της καταστάσεως στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουρ-
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γός Παπανδρέου κατήγγειλε το Ε.ΑΜ. για βιαιότητες (εκτέλεση Ψαρρού, κ.λ.π.)
και πρότεινε Εθνικό Συμβούλιο που να καταλήξει σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότη
τας, ανασύνταξη των δυνάμεων Μέσης Ανατολής και υπαγοτγή όλων των αντιστα
σιακών οργανώσεων στην κυβέρνηση. Πράγματι, το Ε.Α.Μ. - Ε.Α.Α.Σ. δεσμεύτηκε
και στις 20/5/1944 ο πρωθυπουργός Παπανδρέου προέβη σε διάγγελμα προς τον
Ελληνικό λαό.
• Στις 25/5/1944 γίνεται μάχη κατά Γερμανών στη Στεφάνη Πρέβεζας.
• Στις 28-29/5/1944 πραγματοποιήθηκε συνέδριο του Ε.Δ.Ε.Σ. στη μονή Αγίου
Ιίοάννου Προδρόμου στην Πλαίσια και έγινε παρέλαση ανταρτών ενώπιον του
Ζέρβα.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

Me συμφωνία των Άγγλων, δημιουργήθηκε γραφείο πρόνοιας στα Δερβίζιανα με Διευθυντή κάποιον Δεϊμεζη. Στόχος του γραφείου αυτού ήταν να δίδεται
ανά ορισμένα άτομα σε κάθε οικογένεια των χωριών της Λάκκας Σουλίου, μια
λίρα Αγγλίας σαν βοήθημα. Στο γραφείο αυτά υπηρετούσαν και δύο αδέλφια μου
01 Φώτης και Βελισσάρης, που είχαν υπηρετήσει ως δάσκαλοι σε χωριά της Λάκ
κας και γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα.
Κάποια μερα, διαδόθηκε απόπειρα δηλητηριάσεως του Στρατηγού Ζέρβα και
έγιναν συλλήψεις. Εξεπλάγην όταν πληροφορήθηκα ότι συνελήφθησαν και τα δύο
αδέλφια μου και εκρατούντο στο Στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ήμουν στον
Πεντόλακκο και λοχαγός (γνωστός κομμουνιστής), μου πρότεινε να ζητήσω
ακρόαση από τον Ζέρβα και να τον γαζώσω με το αυτόματό μου. Νόμιζε ότι
βρήκε πρόσφορο έδαφος.
Κατέβηκα στα Δερβζιανα και είδα πρώτα τον αδελφό μου Βελισσάρη ο
οποίος και μου εξήγησε τα συμβάντα. Στο γραφείο πρόνοιας, κυκλοφορούσαν
πλαστές καταστάσεις χωρικών για το επίδομα, μη ανταποκρινόμενες στην πραγ
ματικότητα, που σήμαινε κατάχρηση λιρών. Λυτό υπέπεσε στην αντίληψη του
Φώτη που το διέδωσε και χάλασε τα σχέδια. Έτσι εξηγούνταν οι συλλήψεις, για
να κλείσουν τα στόματα. Δεν ξέρω ούτε φαντάζομαι να ήταν σχέδιο για από
κτηση χρημάτων για το κόμμα, εν γνώσει του Στρατηγού Ζέρβα.
Πήγα κατ ευθείαν στο Στρατηγείο και ζήτησα από τον Υπασπιστή Μυριδάκη να δω τον Στρατηγό. Επέμενε να πω σε αυτόν τι θέλω και απάντησα; «Καθώς
γνωρίζετε, ως αξιωματικός Διαβιβάσεων περνάνε από τα χέρια μου πλείστα
απόρρητα έγγραφα. Συνεπώς σε περίπτωση συνωμοσίας, έπρεπε να συλληφθώ
πρώτα εγώ, πράγμα που δεν έγινε» και εξήγησα γιατί συνελήφθησαν τα αδέλ
φια μου.

Με κοίταξε κατάματα, προφανώς με πίστεψε και μου δήλωσε ότι σε τρεις

μέρες τα αδέλφια μου θα ελευθερωθούν. Πράγμα που έγινε. Δεν τόλμησαν να
συλλάβουν και εμένα γιατί γνώριζαν πολύ καλά την προσφορά μου στον αγώνα
και την εμπιστοσύνη του Στρατηγού στο πρόσωπό μου. Βέβαια τα αδέλφια μου,
δεν ξαναπήγαν στο Γραφείο Πρόνοιας. Ρόλο έπαιξαν και οι δύο γραφιάδες του
γραφείου, που προφανώς για μαύρο χρήμα υπέγραφαν τις παράνομες καταστά
σεις.

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Στα Δερβίζιανα τον Ιούνιο του 1944, eyive η όίκη του Λάμπρου Γρατσούνα,
της ληστοσυμμορίας των Γρατσουναίων. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος με σοβαρά
επιχειρήματα και σε έντονο ύφος, απαίτησε και πέτυχε την καταδίκη από το
στρατοδικείο σε θάνατο του ληστού. Την άλλη μέρα, πηγαίνοντας προς το
σύνταγμα στον Πεντόλακκο, πάνω από το στρατόπεδο των Γεωργάνων, άκου

σα τις ριπές εκτελέσεως του Γρατσούνα. Δυο μαυροφόρες γυναίκες που βάδιζαν
μπροστά μου, άρχισαν να ουρλιάζουν και να τραβούν τα μαλλιά τους. Ήταν από
την οικογένεια του Λάμπρου Γρατσούνα που μόλις τον είχαν επισκεφθεί στο
στρατόπεδο.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 5/6/1944 οι σύμμαχοι καταλαμβάνουν τη Ρώμη.
• Στις 6/6/1944 ακούω στον ασύρματο από το BBC ότι γίνεται η απόβαση στη
Νορμανδία και την μεταδίδω αμέσως στο στρατηγείο όπου έγινε πανζουρλισμός.
• Στις 20-30/6/1944 το Ε.Λ.Μ. παραβιάζει τη συμφωνία της Πλάκας. Εκδιώ
κεται το 24ο σύνταγμα Ε.Λ.Λ.Σ. από την περιοχή Πρέβεζας.
• Σης 27/6/1944 ο Ε.Δ.Ε.Σ. καταλαμβόίνει την Παραμυθιά και τους Αγίους
Θεοδώρους.

• Στις 29/6/1944 έως 13/7/1944 συνεχείς μάχες κατάΤερμανών.
• Στις 29/9/1944 ο Ε.Δ.Ε.Σ. ανακαταλαμβάνει την Πάργα. ^
• Στις 30/6/1944 νικηφόρος μάχη κατά Γέρμα- ■ ■
. ■ ·■ ' ·■· ·■ ·
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
Η ανάπαυλα των εμφυλίων συγκρούσεων μετά

.

τη συμφωνία της Πλάκας, έδωσε την ευκαιρία να ,
αναδιοργανωθούν οι δυνάμεις και να μεταβληθούν

^ΟΈ πραγματικό στρατό. Η δύναμη του Ε.Δ.Ε.Σ. έφθαΠαρακολούθησα

την

Λημέρι στο Ζάλογγο

σύνταγμα των Κολιοδημητραίων στην Κανετα εναντίον

Γερμανικής φάλαγγας. Μετά τον αιφνιδιασμό που κάηκαν
αρκετά αυτοκίνητα, οι Γερμανοί έπιασαν θέσεις μάχης και

βΙβΙΙΚ

έγινε μάχη εκ του συστάδην. Ένα μυδράλιο γερμανικά δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε μερικά αυτοκίνητα.
Τότε έστειλαν ένα Γερμανό αιχμάλωτο να του πει να

Χμερικανός κομάντο

στην Ηττειρο

παραδοθεί και εκείνος τον σκότωσε. Πείσμωσαν οι δικοί

αντάρτης μικρόσωμος, ο Μήτσο Κούτσκος,
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I πέταξε το αμπέχονο του και τρέχοντας Ζικ
Ζάκ προς το πολυβόλο, το εξουδετέρωσε με
μια χειροβομβίδα. Κάηκαν τα αυτοκίνητα της
φάλαγγας και συνελήφθησαν και 70 περίπου

ί

... ...
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W

ν

αιχμάλωτοι. Είναι αλήθεια πως οι αντάρτες του
Συντάγματος είχαν ψυχή.

^ αρχαιολόγο, φίλο της Ηπείρου, που έγραψε την
J συγκεντρώσεως του Ε.Λ.Α.Σ. στον Πεντάλοφο.
^ φιλέλληνας αυτός Χάμοντ, έσπευδε προς τη

^ Θεσσαλία καθώς μου είπε, για να εξακριβώσει
Επιχειρήσεις Σαμποτάζ με
η
ν τη διμοιρία μου διαβιβάσεων
ΤΟ σκοπο της Ρωσικής αποστολής που εγκα-

(με τον λοχαγό μου Μ. Ανάγνου)

ταστάθηκε στο Περτούλι, στην περιοχή του
Ε.Λ.Α.Σ.. υπό τον Ρώσο αξιωματικό Γκριγκόρι

Ποπώφ.

Από το Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, δόθηκαν εντολές για ένα γενικό
σαμποτάζ που προέβλεπε και την κατάληψη της Πρέβεζας. Μάλιστα μοιράστηκαν
και σήματα για να μας διακρίνουν τα αεροπλάνα που θα μας βοηθούσαν βομ

βαρδίζοντας και πολυβολώντας τον εχθρό. Δόθηκαν οι κατάλληλες διαταγές στα
τμήματα και εγώ με το λόχο διαβιβάσεων του Στρατηγείου πορευθήκαμε στο
ύψωμα του Ζαλόγγου όπου και εγκαταστήσαμε τους ασυρμάτους για επαφή με

τα τμήματα και το Στρατηγείο που είχε και αυτό προωθηθεί στη γραμμή του
Μετώπου.

Ο πρώτος αιφνιδιασμός πέτυχε και εξουδετερώθηκαν μερικές φρουρές στα

χωριά του Κάμπου. Μάταια περιμέναμε αεροπορική συνδρομή. Αντίθετα οι γερ
μανοί έστρεψαν τα επάκτια πυροβόλα τους προς τις δυνάμεις μας. Βροχή από
οβίδες γύρω μας. Η πρώτη είδηση που μεταβιβάσαμε, ήταν ότι σκοτώθηκε ο
λοχαγός Ιατρίδης και ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Κατά το από

γευμα διατάχθηκε η σύμπτυξη των τμημάτων και σε φάλαγγα, επιστρέψαμε στο

στην'επιτυχημένη απόβαση' των συμ άχων
ι >,
στην ΐταΛία.

Στο λίβανι Αλωνακι Σπλαντζαα,
περιμένοντας το αγγλικό πλοίο
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Επανήλθα πάλι μόνιμα στο Στρατηγείο, όπου επί ένα μήνα και πλέον κιν
δύνεψα από δυσεντερία. Είχα γίνει πετσί και κόκαλο. Με έσωσε μια κοπέλα από
την περιοχή της Πάργας πού έρχονταν στο Νοσοκομείο για τον τραυματία αδελ
φό της και μου έφερε ένα καλάθι λεμόνια (Αιμιλία Ζούλα τη λέγανε). Σε πίεση
των Γερμανών μεταφέρθηκα με μουλάρι στο Συστρούνι στις πηγές του Αχέρο
ντα. Όταν 01 σύμμαχοι εδραιώθηκαν στη Νότια Ιταλία άρχισαν να μας φέρνουν
εφόδια με ελαφρά αποβατικά σκάφη. Έτσι στην πρώτη αποστολή, κλιμάκιο 6ια-

Στην ' επιστροφή δεχθήκαμε

ένα ΑΛΤ. Σταμάτησε η ομάδα,

Φώτο από Γερμανό νεκρό στην Κανετα

ενώ εγώ γλίστρησα πίσω από τον καλαμιώνα και έθεσα υπό τον έλεγχο του
αυτομάτου μου μια ομάδα με κάπες. Ήμουν έτοιμος να πατήσω τη σκανδάλη,
όταν ευτυχώς άκουσα ότι ήταν εφεδρική ομάδα του Ε.Δ.Ε.Σ. που είχε βγει πσγανιά για τον Κιάμο. Το άλλο απόγευμα ξανά στο Αλωνάκι με τον Αντώνη Τσε-

κούρα, όπου τη νύχτα θα δίναμε σήμα αναγνωρίσεως προς το πλοίο που θα
έρχονταν. Το λιμανάκι αυτό είχε χρησιμοποιηθεί μερικές φορές από υποβρύχια για
να φέρουν Άγγλους και υλικά. Τώρα για πρώτη φορά θα έρχονταν πλοίο επι
φανείας.

Σε λίγο κατέφθασαν οι αιχμάλωτοι Γερμανοί από τη μάχη της Μενίνας. Τούς
βάλαμε στην αμμουδιά του κολπίσκου. Πολλοί ήσαν τραυματισμένοι, αλλά δεν
άκουγες καμιά φωνή πόνου. Κάποια γυναίκα πέρναγε στο μονοπάτι φορτωμένη
λεμόνια. Πήρα αρκετά και πλησίασα τους τραυματίες και τα μοίρασα. Έπιασα κου

βέντα με ένα υπολοχαγό γιατρό στα Γαλλικά και μου μίλησε για τη σκληρή μάχη
πού δόθηκε στη Μενίνα και ότι αυτός μεσολάβησε να παραδοθούν. Όταν του

είπα ότι 10 λεπτά μετά την παράδοση φάλαγγα γερμανική διέσπασε τον κλοιό
και κατευθύνονταν προς ενίσχυσή τους, με παρακάλεσε να μη το πω στους

στρατιώτες, γιατί θα τον σκοτώσουν. Στη φιλική κουβέντα που κάναμε με ρώτη
σε αν θα τους εκτελέσουμε εδώ που τους φέρανε. Τον διαβεβαίωσα ότι δεν

πρόκειται να πάθουν τίποτε και ότι στις 11 η ώρα θα του εξηγήσω τι θα γίνει.
Το πλοίο θα έρχονταν στις 12 και δεν ήθελα να διακινδυνεύσω να μεταδοθεί η
πληροφορία από κανέναν που θα το έσκαγε.

Στο μεταξύ ήλθαν Αγγλοι που θα έφευγαν με το πλοίο καθώς και αρκετοί
αντάρτες μας τραυματίες που θα πήγαιναν σε Νοσοκομεία της Ιταλίας. Στις 11 η
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ώρα, ανακοίνωσα στον Γ€ρμανό Αξιωματικό ότι τους στέλνουμβ στην Ιταλία. Εξεπλάγη λέγοντας πως αυτό eivai αδύνατο γιατί Γ€ρμανικά πλοία περιπολούν συνε
χώς. Πράγματι τα μεσάνυχτα απαντήσαμε στο σήμα του πλοίου και πλησίασε
στην ακτή. Ήταν ένα μικρό αποβατικό πολεμικό που έφθασε μέχρι την άμμο.
Βγήκαν από μέσα καμιά πενηνταριά Αμερικανοί πεζοναύτες και βοηθήσαμε όλοι

στο γρήγορο ξεφόρτωμα του πλοίου. Επιβιβάστηκαν οι τραυματίες και οι γερμα
νοί αιχμάλωτοι και το πλοίο εξαφανίστηκε στη Θάλασσα.
Ένας αντάρτης γνωστός μου, τραυματίας, μετά από καιρό μου διηγήθηκε το
εξής περιστατικό: Κάποιος από τους Γερμανούς που περπατούσαν επάνω στο
κατάστρωμα ανάμεσα από τους τραυματίες, έσπρωξε στο πόδι κατά λάθος ένα

δικό μας τραυματία που έβαλε τις φωνές από τον πόνο. Ο Αγγλος σκοπός που
το αντιλήφθηκε, φώναξε τον Γερμανό, τον πήγε πίσω στην άκρη του πλοίου και
σπρώχνοντάς τον απότομα τον έριξε στο Αδριατικό Πέλαγος, (αδικαιολόγητη
αγριότητα προς αιχμάλωτο που αντίθετα οι αντάρτες μας τον σεβάστηκαν μετά
τη μάχη).
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

•

Στις 3/7/1944 προκήρυξη Ζέρβα προς μουσουλμάνους για παράδοση

όπλων.

• Στις 5/7/1944 σαμποτάζ από το χάνι Ροβίλιοστο μέχρι τη Στεφάνη Πρεβέζης·

• Στις 6/7/1944 επίθεση για κατάληψη Πρέβεζας. Σκληρή μάχη με Γερμα
νούς. πολλοί ιερολοχίτες νεκροί. Νεκρός και ο λοχαγός Ιατρίδης.
• Στις 10/7/1944 μάχη στο Βραχώρι Παραμυθιάς.
• Στις 11/7/1944 μάχη στα Πεστά - Λαγάτορα με Γερμανούς.
• Στις 12/7/1944 συγχαρητήρια επιστολή προς Ζέρβα από την κυβέρνηση
εξοπερικού.
• Στις 20/7/1944 απόπειρα δηλητηριάσεως Ζέρβα στα Δερβίζιανα.
• Στις 24/7/1944 με συμμετοχή Άγγλων αποφασίζεται η εκκαθάριση της
περιοχής των Μουσουλμάνων.

• Στις 28/7/1944 το 2ο αποβατικό έφερε 2.000 στολές.
• Στις 30/7/1944 τη φρουρά του Ζέρβα αναλαμβάνουν άνδρες του Συντάγμα
τος Ξηροβουνίου.
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ

Του Αγίου Δονάτου, γιορτάζεται κάθε χρόνο η ανατίναξη του Κουγκίου από
τον Καλόγερο Σαμουήλ. Πάνω στη Σαμονι'βα, ο Στρατηγός κάλεσε πολύ κόσμο
για τη γιορτή. Πράγματι εκτός από τις μονάδες μας ήλθε πολύς κόσμος από τη
Λάκκα Σούλι και ιδίως από το Φανάρι που υπέφερε πάρα πολύ από τους Τουρ-

καλβανούς Τσάμηδες. Αυτοί συμμάχησαν με τον κατακτητή και έφτιαξαν στρα
τιωτικές μονάδες με όπλα και ρουχισμό, καταρχήν από τους Ιταλούς και αργότε
ρα από τους Γερμανούς.

Σκοτωμοί, κάψιμο σπιτιών και λεηλασίες, στην ημερησία διάταξη. Έγινε επί
σκεψη στο αρχοντικό των Ζερβαίων, έγιναν ομιλίες, ακούστηκαν ηρωικά τραγού-
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δια και γενικά αναπτερώθηκε το ηθικό του κόσμου, που πρόσβλεπε στη γρήγο
ρη απελευθέρωση. Ο Στρατηγός πληροφορήθηκε από πρώτο χέρι για τη συμπε

ριφορά των Τουρκαλβανών Τσόμηόων προς τους Χριστιανούς και προφανώς εκεί
πήρε την απόφαση για την μελλοντική εκκαθάριση της περιοχής.
Εδώ στο Σούλι, συνάντησα αρκετούς από το Βουβοπόταμο όπου είχα μεί
νει 2 χρόνια με τον αδελφό μου Φώτη, που ήταν δάσκαλος εκεί. Ανόμεσό τους
συναντήθηκα και με τον σεβάσμιο Παπαγιόννη, πατέρα του βλάμη μου Χρήστου.
Με τη λήξη του εορτασμού, ο Παπαγιόννης με παρακάλεσε να κατέβω μαζί του
στο Βουβοπόταμο, για να πείσω το βλάμη μου γιο του, να μη προσχωρήσει στην
ομάδα του Τσουκνίδα στον Ε.Λ.Λ.Σ. Δεν μπορούσα να αρνηθώ στον άγιο αυτό
άνθρωπο και ευεργέτη μου. Ήταν πολύ επικίνδυνο για μένα, γιατί θα κατέβαινα
ένοπλος και με στρατιωτική στολή σε μια περιοχή που διαφέντευαν οι Τσόμηδες
και απείθαρχες ομάδες του Ε.Λ.Α.Σ. Το διακινδύνευσα, γιατί γνώριζα καλό τα μέρη
και πολλούς ανθρώπους. Με νυχτερινή πορεία κατεβήκαμε με τον παπά από το
Σούλι στη γέφυρα του Ντόλλα, περάσαμε με προσοχή τη Σκάλα της Τζαβέλαινας και παρακάμπτοντας το Περιχάτι, βρεθήκαμε μεσάνυχτα στο σπίτι του Παππά.
Όχι, δεν ήταν το αρχοντικό που γνώριζα. Αυτό κείτονταν σε ερείπια, θύμα πυρ
καγιάς από τους Τουρκαλβανούς. Τώρα το σπίτι ήταν ένα κοτσέκι (καλύβα με
επίστρωση λάσπης). Η παπαδιά έσφαξε αμέσως ένα κόκορα και κατά το μαγεί
ρεμα συζητήσαμε με το βλάμη μου και το θέμα. Η αδελφή του Ελευθερία βοη
θούσε στις απόψεις μου. Δεν ξέρω τελικά αν πείσθηκε πάντως εγώ έκανα το
καθήκον μου.

Το πρωί ξυπνήσαμε από θόρυβο αυτοκινήτων που σταμάτησαν 50 μέτρα
κάτω από το σπίτι και κατέβαιναν Γερμανοί στρατιώτες και τσάμηδες που σχη

μάτιζαν Διμοιρίες. Η παπαδιά πήρε στην ποδιά της αυγά και προχώρησε για να
καθυστερήσει τυχόν άνοδο προς το σπίτι. Εγώ με το αυτόματο στο χέρι πήδη
ξα από το πίσω παράθυρο και μπήκα στον ελαιώνα. Η συμβουλή του Παππά ήταν
να προσέξω στο Τσεκουράτι, γιατί ήταν η συμμορία του Κιάμου.
Κατευθύνθηκα προς το Τσεκουράτι, αλλά μόλις βγήκα από τον ελαιώνα,
άρχισαν να πέφτουν ριπές πλάι μου και στην κορυφογραμμή έπεφταν όλμοι.
Γυμνάσια έκαναν οι Γερμανοί. Μόλις βρέθηκα στο απυρόβλητο, άφησα το δρόμο
και περπατούσα ανάμεσα από σχοίνα και αγριοπρίναρα. Στο Τσεκουράτι σε μια
αγριοβελανιδιά κρέμονταν κάπες και απέναντι σε καλύβα κινούνταν αντάρτες. Με
μεγάλη προφύλαξη από δένδρο σε δένδρο και από τούφα σε τούφα, πέρασα
προς την Ανω Σκαφιδωτή και πήρα το δρόμο για τα Αγόρανα της Λάκκας Σου
λίου.

Διασχίζοντας το μεγάλο δάσος με τις Βελανιδιές, μέσα σε μια ρεματιά ήλθα
αντιμέτωπος με πολίτη που μου πρότεινε το πιστόλι του. Διστάξαμε και οι δυο
να πατήσουμε τη σκανδάλη χωρίς κάποια αναγνώριση. Ευτυχώς, γιατί έρχονταν
από το Σούλι και ήταν του Ε.Δ.Ε.Σ. από το Καναλάκι. Χαιρετηθήκαμε και γύρισα

στη μονάδα μου στα Δερβίζιανα, απομακρυνόμενος από την επικίνδυνη περιοχή.
01 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ

Πρόκειται για απογόνους των σπαχήδων, χριστιανοί αλλαξοπιστήσαντες ή
βιαίως εξισλαμισθέντες για διάσωση των περιουσιών των το 1430 ως 1449.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα
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Επρόκ€ΐτο για μικρή μουσουλμανική μειονότητα στη Θεσπρωτία, που πέτυχε με
τον Πάγκαλο να γλιτώσει από την ανταλλαγή πληθυσμού του 1923 (τους γύρι
σαν από τα πλοία που μεταφέρονταν). Στην κατοχή, υπό τον Νουρή Ντίνο,
συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς και αργότερα με τους Γερμανούς. Δημιούργησαν
ένοπλα τμήματα και στράφηκαν κατά του χριστιανικού πληθυσμού σε μορφή
γενοκτονίας. Για τα τρομερά τους εγκλήματα, καταδικάστηκαν 16.000 από
αυτούς ερήμην εις θάνατον, με απόφαση ειδικού δικαστηρίου, ως εγκληματίες
πολέμου (αποφ. 344 της 23/5/1945). Κατέφυγαν στην Αλβανία για να αποφύ
γουν τις συνέπειες. Τα κτήματα τους διενεμήθησαν σε ακτήμονες.
Από τα εγκλήματα τους: Δολοφονήθηκαν 632 χριστιανοί, πάρθηκαν όμηροι
περίπου 500, έκαψαν 2.332 σπίτια χριστιανών, βίασαν 209 κορίτσια, λεηλάτη
σαν 33 χωριά. Επίσης, άρπαξαν 37.556 αιγοπρόβατα, 9.285 βοοειδή, 4.148
άλογα, 30.000 πουλερικά, 742 κυψέλες μελισσών.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Τον Αύγουστο 1944 αποτυγχάνει μεσο

λάβηση του Ααμπέρ του Ερυθρού Σταυρού και
του Δεσπότη Παραμυθιάς για την παράδοση
των όπλων από τους τουρκοτσάμηδες.
• Στις 4/8/1944 γίνεται μάχη στην Κρυσταλοπηγη κατά Γερμανοτσάμηδων.
• Στις 4-11/8/1944 οι Τσάμηδες εκδιώκο
νται πέραν του ποταμού Καλαμά.
• Στις 7/8/1944 ο Τόμ ειδοποιεί το Ζέρβα
ότι το Σ.Μ.Α. εγκρίνει με βάση τη συμφωνία της
Πλάκας να καταλάβει Αρτα, Πρέβεζα. Γιάννε
να.

• Στις 17-19/8/1944 μάχη της Μενίνας.
• Στις 30/8/1944 υποχωρούν οι Γερμανοί
προς βορρά.
• Στις 31/8/1944 σχέδιο σαμποτάζ: Ο
Ε.Δ.Ε.Σ. με μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις το

θέρος του 1944. βοήθησε στην επιτυχία της από
βασης στη Νορμανδία απασχολώντας πολλές
μεραρχίες του εχθρού, με την εφαρμογή του
σχεδίου του Σ.Μ.Α. 'Noah's ark".
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΕΝΙΝΑΣ:

Αφότου οι δυνάμεις του Ζέρβα πήραν τη
μορφή κανονικού πλέον στρατού, το Στρατη
γείο Μέσης Ανατολής ανέθετε ανάλογες
ενέργειες. Μία από αυτές ήταν να χτυπηθεί ο
κόμβος της Μενίνας. Η θέση ήταν οχυρή, με

Ομως νο δούμο και ιη δοαση τους οπωςτην περιγραφΕί οε κΕίυε. ΰ του ο
«ΚϊνηςΜολκιδης

«Την ImiAin rn^|
in];) ^ καΕοδηνηοη του J Dinn γομπρου του ολβογου
ΠρϋΒμηουργού S Veriatsi. οι Τσαμηδες συγκροτούν την ΚSILIA. (-Αλβανικό

Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως··) με 14 Ταγματα έχοντας ως κύριο στόχο τους την
εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή της Θεσπρωτίας Μπΰ τη συν
θηκολόγηση των Ιταλών το 1943 οι Τοομηδες πέροοαν στο στρατόπεδο των Γέρμα
νων Στα Ιωαννινα οργανώθηκε ενα ειδικό στρατιωτικό ιμιρτ των Τσαμηδων με γερ

μανικές στάλες Στη εφημερίδα των Τιράνων "Bashkimi ι Kombrt" σπς 14 3 1944 δημο

σιεύθηκαν 01 κοινές ενέργειες των Τσαμηδων με τους Ναζί το Φεβρουάριο του 1944
nw ειχσν ως τραγικό αποτέλεσμα την πυρπόληση 25 (XX) σπιτιών και τη δημιουργία
ΙΟΟ ίΧΧ) προσφυγών Μετο την αποχώρηση των Γερμανών, οι Τσόμιδες συνοιοθανΟμενοι ης ««επειες απο την ουμπεριφορο τους στη διαρκεια της κατοχής αναζήροσν προοτοοια στην Αλβανία, και 18 000 οτομα εγκατέλειψαν ιιιν Ελλάδα ενω με
βάση τα στοιχεία της απογραφής της 74/1951. είχαν παραμείνει στην Ελλαδα 123
Τοΰμηδες Στη συνεχεία οι Τοάμηδες κατηγορήθηκαν για αξιόποινες πράξεις και για
συνεργασία με ης κατοχικές δυνάμεις Το Ειδικό Δικαεπηριο Δωσίλογων των Ιωαν

νίνων, εκδίδει μέχρι το 1948 χίλιες επτακόσιες και πλέον «αταδικοστικές αποψαοεις
εις βάρος των Τσάμηδων με ποινή για παλλοϋς εξ' αυτών το θανατο

Στη συνεχεία πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση και διανομή των περιουσίων
των Τσαμηδων η οποία επεβλήθη απο την σναγκη εποικισμού των περιοχών ενω

υλοηιχήθτικε και η διαδικασία για ητν αφαίρεση πκ ιθαγενείας Κατά πι διάρκεια πκ
διακυβέρνησης της Αλβανίας απο τους Χότζα και Αλία το ζητημα των Τσαμηδων
Πέρασε ουσιοστικα στο περιθώριο Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό όη ο Χότζα αντιμε
τώπισε στην αρχη τους Τοόμηδες που κατέφυγαν στην Αλβανία με δυσπιστία, αφου

θεωρήθηκαν συνεργάτες των Ιταλών και γι αυτό ενα μέρος τους μετακινήθηκε προς
10 βόρειο ηις χώρας, στο Δυρράχιο, στο Φιερι και π]/ Αυλώνα- ,

Υπαρχου/ κοηοια κείμενα, γραμμένα και από έλληνες ιστορικούς, που αναφέρο

νται στο -τσάμικο- θεωρούν ηιν βίαια εκδίωξη των Τσάμηδων ως εθνοκάβαροη

αλλα δε·, αναφέρονται ουτε στα γεγονότα του πολέμου και πι δράση των -γενναί
ων του Ντίνο- Ουτε και σπι φυλετική τους προέλευση Ο Φάνης Μαλκίδης αναφέρε
ται οε σημαντικό στοιχεία Ο Μιχάλης Τρίτος συμπληρώνει αυτα τα στοιχεία και ανα
φέρεται και στην καταγωγή τους

Ο Μιχάλης Τρίτος Επίκουρος καθηγητης του ΑΠΟ, γράφει στην εφημεριδο

-ΤΥΠΟΣ 'ΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- στις 16/2/2003! -Με τον όρο Τσαμηδες εννοούμε μια
δή φοβήθηκαν ης ποινές της ελ^νικής Δικαιοσύνης για ης απαράδεκτες βιαιότητες
που διέπραξαν με ης ναζιστικές και φασιστικές δυνάμει κατοχής σε ^ρος των Ελλή
ομοδο Τουρκολβανων, οι οποίοι με τη θε)ηση τους εγκατέλειψαν τη Θεσπρωτία επει

νων της περιοχής Είναι απογονοι των Σπαχήδων. χριστιανών που αλληξοπιοτηοαν

το 1653 για να μην χαοουν τα κπίμοτσ τους καθώς και Θεσπρωτων, οι οποίοι εξι

σλομιιΛηκαν το 1611 βίαια, υστέρα απο το κίνημα του Επίσκοπου Τοίκκης Διονυσίου
του Φιλοσόφου, του ακωπηκά ονομαζομενου απο τους Τούρκους -ΣκυλοσόφουΓενικό οι μουσουλμάνοι Τσομηδες της Θεσπρωτίας προέρχονται αηο ντοηιους
χρισπονους Ελληνες, οι οποίοι για διάφορους λογούς και σε διάφορο χρονικά δια-

σ^τα εξισλαμίσθηκαν, α μουσουλμάνοι αυτός οι οποίοι το 1923 ανέρχονταν σε
20 319 κατοίκους, εξαιρέθηκαν σιωπηλά απο π) μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ανταλ
λαγή των πληθυσμών, η οποία ουμφωνήβηκε το 1923 σπι συνδιάσκεψη πκ Λοζάν

νης Αυπ) η εξαίρεση εγινε κατόπιν ισχυρών ιταλικών πιέσεων προς τον Ελευθέριο
Βενιζέλο-

Το 1926 ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος ειχε ιδιαίτερους προσωπικούς
δεομους με icv αλβανικό λαο εθεσε στους στόχους ηις ελληνικής εξωτερικής πολι
τικής και τη βελτίωση των σχεοεων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδος Η ελληνική κυβέρ
νηση OTO πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δεχτηχε να εξαιρέσει απο την ανταλλαγή
των πληθυσμών ολους τους Τσαμηδες και να διαλύσει τους βορειοηπειρωτικούς συλ
λόγους, η ύπαρξη των οποίων ενοχλούσε ιδιαίτερα τα Τίρανα,

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου οι μουοουλμόνοι Τσομηδες απολάμβαναν πλήρη
δικαιώματα ισοπολιτείας και θρησκευτικής ελευθερίας. Ασκούσαν ελεύθερα τπ θρη

σκευτικά τους καθήκοντα Είχαν δικά τους σχολεία, τα οποία χρηματοδοτούνταν από

ηιν ελληνικη κυβέρνηση. Είχαν ευνοϊκή μεταχείριση από πη/ Αγροτική Τράπεζα τις

φορολογικές υπηρεσίες, τα ελληνικό δικαστήρια-

Για ηιν οικονομία του κείμενου θα πρρσθεοουμε μόνο λίγες λέξεις. Αφορούν το
Σπυρομήλιο, που ως βουλευτής στην Ελληνική Βουλή προσπαθούσε να τους βοηθή
σει αναφερόμενος στους συγγενικούς τους δεσμούς, που ακόμα δεν είχαν σβήσει
Αλλα αυτό σε μια άλλη ευκαιρία, , ,

Για τους Τσάμηδες
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ναρκοπέδια και βθβωρβίτο απόρθητη. Φρουρά 250 Γeppavoi και 800 Τσάμηόβς
ένοπλοι. Στις 17-18/8/Ί944 ο Ε.Δ.Ε.Σ. μβ τη 10η μβραρχία και ο επίλαρχος Αγό-

ρος επιτίθενται. Στη διήμερη αυτή μάχη, έπεσαν 25 παλικάρια και ο Άγγλος ταγ
ματάρχης Δαυίδ Ουάλας. Τραυματίες 40. Οι Γερμανικές απώλειες ήταν 87 νεκροί,
57 τραυματίες, 109 αιχμάλωτοι. Οι 800 Τσάμηδες διέφυγαν προς Αλβανία λιποτακτήσαντες.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944
Από τις 30 Αυγούστου του 1944 οι Γερμανοί της βορειοδυτικής Ελλάδας
συμπτύσσονται προς την Αλβανία. Μία πρόταση του Γερμανού διοικητού Λάνς

για υπό όρους παράδοση προς τον Αγγλο αρχηγό της αποστολής Τόμ, απορρί
πτεται από το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Ο Ζέρβας εκδίδει τηλεγραφική δια
ταγή: «Χτυπάτε τους υποχωρούντες Γερμανούς». Έτσι, από την Αρτα μέχρι τα
Γιάννενα, σε διαδρομή 80 χλμ. χτυπιούνται αμείλικτα οι Γερμανοί.
Ο Ε.Λ.Α.Σ. έκανε πρόταση, κατά παράβαση της συμφωνίας της Πλάκας, να

μπουν από κοινού στις πόλεις της Ηπείρου ο Ε.Λ.Α.Σ. με τον Ε.Δ.Ε.Σ. και να γίνει
συνδιοίκηση αυτών. Το Σ.Μ.Α. όμως συμβουλεύει τον Ζέρβα να μη δεχθεί.
Βάσει της συμφωνίας της Πλάκας, ο Ε.Δ.Ε.Σ. είχε την έγκριση να καταλάβει
την Πρέβεζα. Όταν όμως έφθασε ο Γαλάνης, ήταν μέσα στην πόλη δύναμη του
Ε.Λ.Α.Σ. υπό τον καπετάνιο Αραχναίο. Στις 14/9/1944 ο κομματικός γραμματέ
ας του Ε.Α.Μ. Μήτσος ο Ηπειρώτης, δέχεται να μπει και ο Γαλάνης στην πόλη.
Το Ε.Α.Μ. τον καθαιρεί και αποφασίζεται συνδιοίκηση.
Στις 25-26/9/1944 πήγαν στην Καζέρτα οι Σαράφης, Ζέρβας, Νικολόπουλος και ο Γ. Παπανδρέου όπου υπεγράφη η «Συμφωνία της Καζέρτας». Κατά τη
συμφωνία αυτή, έγινε αποδοχή των κάτωθι όρων: Ο Σκόμπι κηρύσσεται αρχηγός
όλων των δυνάμεων. Επιτρέπεται η αποβίβαση Βρετανικών δυνάμεων στην Ελλά
δα. Η Ήπειρος και οι πόλεις Αρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα παραχωρούνται στο Ζέρβα
και η λοιπή Ελλάδα στο Σαράφη με έδρα το Μέτσοβο. Η Πελοπόννησος υπό τον
Π. Κανελλόπουλο, ή Μακεδονία υπό τον Μόδην και η Αττική υπό τον Σπηλιωτόπουλο με επιτελάρχη τον Παυσανία Κατσώτα.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Την 1/9/1944 ο καπετάν Κίτσος του Μάρκου Βαφειάδη υπογράφει συμφ(ονία με τον Έρικ φον Φένσκε περί μη παρενοχλήσεως, στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης.
• Στις 2/9/1944 σκληρή μάχη με τους Γερμανούς στις θέσεις Κανέτα, Ζήτα,
Εμίν Αγά. 97 Γερμανοί νεκροί, 68 αιχμάλωτοι και 25 κατεστραμμένα αυτοκίνητα.
• Στις 3-4/9/1944 οι Γερμανοί επιτίθενται αιφνιδιαστικά κατά του 3/40 Αγόρου, στη Δωδώνη.
• Στις 4/9/1944 το Σ.Μ.Α. εκθειάζει τη δράση του Ε.Δ.Ε.Σ.
• Στις 5-9/9/1944 μάχες στο Ζήτα, Χάνι Τερόβου.
• Στις 9/9/1944 επίθεση του Ε.Α.Α.Σ. κατά Ε.Δ.Ε.Σ. στο Γυμνότοπο Άρτας και
στην Πλακωτή Θεσπρωτίας. Ο Ζέρβας διαμαρτύρεται στην κυβέρνηση η οποία έχει
και 7 υπουργούς του Ε.Α.Μ.

• Στις 10/9/1944 ο Ε.Α.Α.Σ. επιτίθεται κατά Ε.Δ.Ε.Σ. στο Ανθοχώρι Μετσόβου.

94

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

Την ίδια μέρα ο Ζέρβας λαμβάνει συγχαρητήρια από το Σ.Μ.Α. και την κυβέρνηση
εξωτερικού.
• Στις 11/9/1944 αποκρούεται ο Ε.Α.Α.Σ. στον Καλαμά.
• Στις 14/9/1944 ο Αραχναίος του Ε.Α.Α.Σ. βρίσκεται στην Πρέβεζα, παρά τη
συμφωνία της Πλάκας. ΟΕ.Α.Ε.Σ. παραλαμβάνει τη Λευκάδα. Την ίδια μέρα οι Γερ
μανοί επιτίθενται στον αυχένα Μπαουσιών κατά του 3/40.
• Στις 16-19/9/1944 σκληρές επιθέσεις των Γερμανών για διευκόλυνση της

υποχώρησης τους. Στην Πρέβεζα ο Ε.Α.Α.Σ. αφοπλίζει 57 αξιωματικούς και χωρο
φύλακες και τους φυλακίζει στο Φρούριο. Αρχίζουν μάχες με τον Αραχναίο, με 17
νεκρούς του Ε.Δ.Ε.Σ. και 33 νεκρούς του Ε.Α.Α.Σ.
• Στις 17/9/1944 ο Αραχναίος ενισχύεται από το Ε.Α.Α.Ν. ενώ ο Μπαγλανέας
συγκρατεί Γερμανικές δυνάμεις στους Παπαδάτες. Ο Κρανιάς αμύνεται στην
Παραμυθιά - Μενίνα σε επίθεση των Γερμανοτσάμηδων.
• Στις 19/9/1944 η ρήξη στην Πρέβεζα διαρκεί 13 ημέρες και ο Γαλάνης εκτε
λεί 48 άτομα του Ε.A.M.
• Στις 20/9/1944 οι Γερμανοί παραδίδουν την Άρτα στον Ε.Δ.Ε.Σ.
• Από 21-30/9/1944 οι Τουρκοτσάμηδες εκδιώκονται από την περιοχή.
• Στις 25-26/9/1944 υπογράφεται η «Συμφωνία της Καζέρτας».
• Στις 27/9/1944 οι δυνάμεις του Ε.Α.Α.Σ. στην Πρέβεζα ειδοποιούνται να
φύγουν βάσει της Συμφωνίας της Καζέρτας. Την ίδια μέρα, μεταφέρω προσωπική
διαταγή του Ζέρβα προς Γαλάνη που κατέλαβε την Εθνική Τράπεζα και το Γυμνά
σιο, να σταματήσει τον βομβαρδισμό του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου.
• Στις 30/9/1944 ο Ε.Α.Α.Σ. αποχωρεί από την Πρέβεζα στο Άκτιο.
Στο διάστημα αυτό του Σ€πτ€μβρίου 1944, ο Ε.Λ.Α.Σ. 0ev κάνει καμιά ενέρ
γεια εναντίον των Γερμανών από τα Γιάννενα μέχρι την Κακαβιά. Ο πρωθυ
πουργός Γ. Παπανδρέου ζητά από τον Ουίλσονα προ πάσης συμφωνίας με τη
Βουλγαρία να αποχωρήσει πρώτα από την Ελλάδα.

01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
Μετά τα μεγάλα σαμποτάζ που έγιναν και τις μάχες που δόθηκαν, οι Γερ
μανοί προσπάθησαν να εκκαθαρίσουν τις περιοχές κατά μήκος κυρίως των δρό
μων αποχωρήσεώς των και ένας από αυτούς ήταν από Αγρίνιο προς Γιάννενα
- Αλβανία. Στο δρόμο αυτόν έγιναν σοβαρές συγκρούσεις και οι Γερμανοί διέ
θεσαν μεγάλες δυνάμεις για να μπορέσουν να αποχωρήσουν από τη Νότια Ελλά
δα δια πυρός και σιδήρου. Πρώτα εγκατέλειψαν την Πρέβεζα. Νέα προβλήματα
άρχισαν να δημιουργούνται με τον Ε.Α.Α.Σ. Είχε συμφωνηθεί η συγκυριαρχία
Ε.Δ.Ε.Σ. και Ε.Α.Α.Σ. στην Πρέβεζα. Όμως ξαφνικά στην φαινομενικά ήρεμη κατά
σταση 01 Ελασίτες δολοφόνησαν εν ψυχρώ αξιωματικούς του Ε.Δ.Ε.Σ. και κλεί
στηκαν με εφόδια στο Κάστρο.

Ο Κρητικός Διοικητής του Τάγματος Δ. Γαλάνης συνέλαβε τότε 48 πολίτες
με αξιώματα στο Ε.Α.Μ. και τους εξετέλεσε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σφάλμα
πολιτικό, γιατί έδωσε το δικαίωμα στην εαμική προπαγάνδα να εκμεταλλευθεί το
γεγονός αυτό, μέχρι και σήμερα ακόμη, άσχετα με τις προϋποθέσεις που τότε
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δημιουργήθηκαν.
Διατάχθηκα να μεταφέρω προσωπι
κές αυστηρές διαταγές από το Ζέρβα
προς τα τμήματα της Πρέβεζας που προ-

σπαθούσαν να εκπορθήσουν^ το Φρο
Πορεία προς το Γιάννενα

Πορεία προς τα Γιάννενα
(με λευκό σοκάκι
σακάκι ο Πυρομάγλου)

,

,

Γ Τζίαφά
rai σπς^\ 12^
τη'
^ ^
,

νύχτα ύψωσε τη σημαία στο τζάμι του

Κάστρου, στην περιοχή Δώδεκα, Στις 14/10/1944 δυνάμεις του συντάγματος
Ξηροβουνίου προωθήθηκαν στο Μπιζάνι και στις 15 του μηνός, το σύνταγμα
Παπαδόπουλου υψώνει στις 3 το πρωί τη σημαία στο κτίριο της 8ης Μεραρχίας.
Δόθηκε εντολή να μεταφερθούμε στα Γιάννενα και σε φάλαγγα, αφήσαμε
τα βουνά και κατεβήκαμε στον κάμπο των Ιωαννίνων. Σε μια βρύση που υπήρχε
τότε στο 9ο χιλιόμετρο, σχηματίστηκε ουρά για να πάρουμε νερό. Στην ουρά
μπήκε και ο υπαρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ. Κομνηνός Πυρομάγλου (για δημοκρατική κατα
νάλωση}.

Ο Κομνηνός έπαιζε ένα διπλό παιχνίδι στο αντάρτικο. Δημιουργούσε φίλους
για μελλοντικό προσωπικό του κόμμα. Ο Ζέρβας τα μάθαινε αυτά αλλά δεν αντι
δρούσε φανερά. Όταν κάποτε, ήμουν με τη συνοδεία του Στρατηγού και περ
νούσαμε ανάμεσα σε γαϊδουράγκαθα, τον άκουσα να λέει «αυτά για τον Κομνη
νό κάνουν».

Με επικεφαλής τον Ζέρβα καβάλα στο άλογο, μπήκαμε στα Γιάννενα.

Φωτογράφησα τον Στρατηγό κατά την είσοδο. Ήταν μια ενθουσιώδης υποδοχή
από πολύ κόσμο. Ο λόχος μας εγκαταστάθηκε στο κτίριο του σημερινού Ταχυ
δρομείου και το Στρατηγείο στο τότε ξενοδοχείο Ακροπόλ. Η οργάνωση του
Ε.Λ.Μ. ήταν αρκετά δυνατή και τα μέλη της δυσανασχέτησαν που μόνο δυνάμεις
μας ήταν στην Πόλη.
Έτσι την άλλη μέρα που ήμουνα στην

είσοδο του κτιρίου της 8ης Μεραρχίας όπου
είχε έδρα το σύνταγμα Αγόρου, η πλατεία
γέμισε από πολίτες με ένα σήμα στο πέτο και

^

θηση του πλήθους από το κτίριο, ευτυχώς ^
,

,

r-v 'C

χωρίς τραυματισμούς και θύματα. Ο ίδιος ο

Φωτογραφίζω την είσοδο του Ζέρβα

στα Γιάννενα

Παρέλαση ανταρτών του Ζεβα στα Γ,άννενα

ξέσπασμα

κατά την αποχώρηση. Μακρύτερα από μάς έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί και
τραυματίστηκε η Άννα Ζήκου, αδελφή των Κολιοδημητραίων. Τότε είδα τους εξα
γριωμένους καπεταναίους Κολιοδημητραίους να καλπάζουν έφιπποι στους δρό
μους.

Θέαμα που από τρίχα δεν μεταβλήθηκε σε αιματοχυσία...
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Την 1/10/1944 ελεύθερο το δυτικό τμήμα Θεσπροπίας πλην Ηγουμενίτσας
και Φιλιατών.

• Στις 3/10/1944 στην Κέρκυρα παραδίδονται 500 Γερμανοί στους Άγγλους.
• Στις 10-20/10/1944 ο Τσόρτσιλ στη Μόσχα μοιράζει με τον Στάλιν την

Ευρώπη (Ελλάδα, 90% Αγγλοι - Αμερικανοί).
• Στις 12/10/1944 η Αθήνα ελεύθερη, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου έρχεται
στην Αθήνα με το θωρηκτό Αβέρωφ.
• Στις 13/10/1944 το Σύνταγμα Ξηροβουνίου στο Μπιζάνι.
• Στις 15/10/1944 σΉς 3 και 10 μετά τα μεσάνυχτα, ο Παπαδόπουλος υψώνει
τη σημαία στην 8η Μεραρχία.
• Στις 16/10/1944 καταφθάνουν στον Πειραιά Βρετανικά και Ελληνικά
στρατεύματα.

• Στις 18/10/1944 ο πρωθυπουργός Παπανδρέου μιλάει σε λαοθάλασσα στο
Σύνταγμα. Τα Γιάννενα υποδέχονται το Ζέρβα. Ο Ζέρβας ετοιμάζει δύναμη για.τη

Βόρειο Ήπειρο. Αντιδρά το Ε.Α.Μ. και ο Σκόμτα διατάζει «Στοπ».
• Στις 25/10/1944 οι Γερμανοί πλέον πέραν των συνόρων της Αλβανίας.
• Στις 28/10/1944 για την επέτειο του «ΟΧΙ» γίνεται παρέλαση 4.000 ανταρ
τών προ του εφίππου. Ζέρβα στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων, όπου επικρατεί
παγερή ατμόσφαιρα.
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΑΣ
Από τις 14/10/1944 μέχρι τις 30/11/1944 στην Ήπειρο επικρατεί ηρεμία
και το μόνο αξιοσημείωτο είναι η συγκέντρωση πέριξ της περιοχής του Ζέρβα
δυνάμεως 18.000 Ελασιτών, υπό τους Άρη και Σαράφη. Στο διάστημα αυτό
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παρακολουθούσαμε τα γεγονότα που διαόραματίζονταν στην Αθήνα (κυβέρνηση
Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, Ριμινίτες, Τσόρτσιλ, διαδηλώσεις κ.λ.π.),
ελπίζοντας σε κάποια λύση.
Στις 25/11/1944 ο Ζέρβας καλείται στην Αθήνα και στις 28/11/1944 επι

στρέφει στα Γιάννενα, όπου ενημερώνει με ομιλία του από το Ακροπόλ το πλή
θος.

Τριγύρω μας στα σύνορα με τον Ε.Λ.Α.Σ. μαθαίναμε για συγκέντρωση μεγά
λων δυνάμεων που ασφαλώς αποσκοπούσαν να μας επιτεθούν. Τα Δεκεμβρια
νά εξελίσσονταν στην Αθήνα, ενώ εμείς με βάση τις διαταγές, αρχίσαμε να
παραδίδουμε τα όπλα στην Εθνοφυλακή. Από όσα γνωρίζω, απορρίφθηκε πρό
ταση του Ζέρβα να βαδίσουμε προς Θεσσαλία για να ανακουφίσουμε τις δυνά
μεις των Αθηνών.

Ένα βράδυ σε φυλάκιο στον κάμπο κοντά στο Πέραμα, πιάστηκε σύνδε
σμος του Ε.Λ.Α.Σ. με διαταγές προς το Ε.Α.Μ. και το Εφεδρικό Ε.Λ.Α.Σ. της πόλης
μας. Δίνονταν οδηγίες για ανατίναξη του Στρατηγείου και εσωτερικό αντιπερι
σπασμό μόλις θα επιτίθετο ο Ε.Λ.Α.Σ. εναντίον μας. Κηρύχτηκε γενική επιφυλακή.
Με κάλεσε ο επιτελάρχης Νικολόπουλος και παρουσία του Συνταγματάρχη
Ζορμπαλά, μου έδωσε απόρρητα έγγραφα να τα παραδώσω στον ίδιο τον
Στρατηγό που βρίσκονταν προσκεκλημένος από τον Κυβερνήτη του αντιτορπιλι
κού «Πάνθηρας» στην Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή ο Συνταγματάρχης Ζορμπαλάς
είπε στον Νικολόπουλο τη φράση: «Ιδού ο σωτήρ του συγκροτήματος μου».
Πήρα μαζί μου τον αντάρτη Ιατρίδη, πήγα στον άρχο αυτοκινήτων όπου ο
αξιωματικός Αύτης μου έδωσε ένα αυτοκίνητο τριών τετάρτων με οδηγό ένα
Ιταλό και ξεκινήσαμε κατά τις 10 η ώρα το βράδυ για την Πρέβεζα, πάντα με
προσοχή γιατί τα γεφυράκια ήταν όλα ανατιναγμένα. Στη γέφυρα του Ζήτα βρήκα
μεγάλο εμπόδιο. Το ποτάμι είχε αρκετό νερό και η γέφυρα ήταν ανατιναγμένη.
Έδωσα εντολή να προχωρήσουμε μέσα στο νερό. Σχεδόν στη μέση του ποτα
μού η μηχανή έσβησε και βγήκαμε μούσκεμα απέναντι.

Πλάι από την γκρεμισμένη γέφυρα ήταν ένα μεγάλο ιταλικό πολυβολείο και
είδα μέσα φώς. Προχώρησα προς τα εκεί και για μια στιγμή ανατρίχιασα όταν
είδα ταμπέλα με επιγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑΡΚΕΣ». Βάδιζα μέσα σε ναρκοπέδιο. Δεν
υπήρχε άλλη λύση και με άλματα βρέθηκα μέσα στο πολυβολείο όπου κοιμό
ντουσαν κάμποσοι Ιταλοί, που έφτιαχναν τη γέφυρα. Φώναξα δυνατά ζητώντας
τον υπεύθυνο και κάποιος αντάρτης απάντησε «δε μας παρατάς».
Με έντονη φωνή δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα βοήθεια να βγάλου
με το αυτοκίνητο από το νερό. Αντέδρασαν και για να γίνω πειστικός έριξα δύο
ριπές στο ταβάνι του πολυβολείου και πανικοβλήθηκαν. Τότε οι Ιταλοί, είπαν ότι

θα έλθουν να βοηθήσουν και βγάλαμε το αυτοκίνητο από το νερό, αλλά δεν
έπαιρνε μπροστά με κανένα τρόπο.
Αφησα εκεί τον οδηγό και τον Ιατρίδη και προχώρησα με τα πόδια προς τη
Φιλιππιάδα. Κάποια στιγμή πού είχε ξημερώσει για καλά ,ερχόταν ένα IX από

Φιλιππιάδα προς τα Γιάννενα. Στάθηκα στη μέση του δρόμου και με το αυτόμα
το προτεταμένο το σταμάτησα, τους εξήγησα την αποστολή μου και με πήγαν
μέχρι τη Φιλιππιάδα. Από εκεί έφθασα στην Πρέβεζα με φορτηγό.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

98

Μπήκα στο πολεμικό πλοίο Πάνθηρας και παρέδωσα τα έγγραφα στα χέρια

του Ζέρβα. Άνοιξε ήρεμα το φάκελο μπροστά μου και μου είπε «να διαταχθεί
αμέσως συναγερμός». Επέστρεψα στα Γιάννενα και παρακολουθούσα με τον
ασύρματο συνομιλίες των αντιπάλων γύρω μας. Κάποια μέρα άρχισαν να επιτί
θενται 01 Ελασίτες σε όλη τη Γραμμή του Μετώπου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 5/11/1944 διαταγή διαλύσεως Ε.Α.Ε.Σ. - Ε.Α.Α,Σ. μέχρι 10/12/1944 κοα
της πολιτοφυλακής μέχρι 30/11/1944.

• Στις 9/11/1944 καταφθάνει στην Αθήνα η ορεινή ταξιαρχία υπό τον Τσοτ
καλώτο (2.500 άνδρες) και ο ιερός λόχος (1.500 άνδρες).
• Στις 19/11/1944 οι Ζέρβας και Σαράφης υπογράφουν στην Αθήνα τη συμ
φωνία αφοπλισμού. Την ίδια μέρα το Ε. A.M. αρνείται τη διάλυση και παραιτούνται
οι 7 υπουργοί του.
• Στις 28/11/1944 ο Ε.Λ.Α.Σ. επιτίθεται στις δυνάμεις της «Χ» (σφαγιάσθηκαν
380 Χίτες). Στην Αθήνα μόνο η περιοχή του Συντάγματος είναι ελεύθερη.
Σημ.: Οι καπεταναίοι του Ε.Α.Α.Σ. σε συνεδρίαση στη Λαμία, αποφασίζουν τη διά

λυση του Ζέρβα και την κατάληψη της Αθήνας. Η Κυβέρνηση εθνικής ενότητας
υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου αποφασίζει την ίδρυση ταγμάτων Εθνοφυλακής για

την αντικατάσταση της πολιτοφυλοκής του Ε.Α.Μ. Οι δυνάμεις του Ζέρβα άρχι
σαν την παράδοση του οπλισμού στους Άγγλους. Σταματά η τροφοδοσία και η
αποστολή πυρομαχικών στις δυνάμεις του Ζέρβα.
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο Ε.Λ.Α.Σ. είχε την πρωτοβουλία και με τις υπέρτερες δυνάμεις που είχε
συγκεντρώσει, άσκησε μεγάλη πίεση σε όλο το μέτωπο και κυρίως από Καλαμά
με στόχο να αποκοπούν οι δυνάμεις των Ιωαννίνων
από το λιμάνι της Πρέβεζας. Στην αίτηση του Ζέρβα
για ενίσχυση σε πυρομαχικά κ.λ.π. η απάντηση ήταν:

1 «Άμεση αποχώρηση στην Κέρκυρα» μέσω Πρεβέζης,

φ

^ ' ^ 'δυνάμεων
^'-'^Πνάνε στπέραν
α βουνάτωνκαισυνόρων,
τυχόν αποχώρηση
θα ήταν μεγάλων
συνεχές
•

———

;

3/Ζπάνω^ηνπΐρίφ]ι^^^
το άλογό του

πρόβλημα για την ασφάλεια της Ελλάδας (πράγμα

—ώΙ που δεν αποφεύχθηκε αργότερα).

Στο Δρίσκο, δύναμη του Αλέκου Παπαδόπουλου

αντιμετώπισε την επίθεση του Ε.Λ.Ά.Σ. Ο διοικητής
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λόί' πολ^ ' Τα' τμή ατ ' ^υμπτύσ ο^

Ο οπλαρχηγός Βοϊδαρος

μαχόμ€να. Στην Γ' Μβραρχία κοντά στη Βούλ(ήρωας της μάχης στην Άρτα)
στα Παναγιά συνέβη σοβαρό €π€ΐσόδιο. Όπως
κατ€υθύνονταν σ€ Φάλαγγα προς Φιλιππιάόα, δέχθηκε πυρά από ύψωμα που
έφραζαν το δρόμο. Ο Μέραρχος Παπαθανασίου πανικοβλήθηκε και διέταξε υπο
χώρηση ρίχνοντας φωτοβολίδες. Τότε επενέβη ο Αλέκος Παπαδόπουλος και με
άγριες φωνές λέει στον Μέραρχο: «Τι υποχώρηση λες: ΕΠΙΘΕΣΗ να καταλάβου
με το ύψωμα!» και ηγείται τμήματός του, καταλαμβάνει το ύψωμα και απωθεί τους
Ελασίτες μέχρι τον Γοργόμυλο και έτσι η Μεραρχία συνέχισε προς Φιλιππιάδα.
Όταν ο Παπαδόπουλος επέστρεψε, καθώς μου είπαν, ο Μέραρχος του πρό
τεινε να αναλάβει τη διοίκηση της Μεραρχίας, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του.
Όμως ο Αλέκος εύσχημα απέρριψε την πρόταση.
Ήταν 11 η ώρα παραμονή Χριστουγέννων, όταν σήκωσα το τηλέφωνο του
Λόχου που χτυπούσε. Ήταν ο Στρατηγός Ζέρβας που ζητούσε το Λοχαγό μου
Ανάγνου. Τού είπα ότι απουσιάζει και γνωρίζω που είναι (έπαιζε χαρτιά σε ένα
σπίτι). «Να του πεις να πάρει το λόχο και να ξεκαθαρίσει την περιοχή στη Νικό
πολη, όπου δύναμη Ελασιτών προέβη σε σαμποτάζ, ΑΜΕΣΩΣ».
Συνάντησα το Λοχαγό και του μετέφερα επιλέξει τη διαταγή. Σκέφθηκε για
λίγο και με διατάσσει να πάρω το λόχο και να εκτελέσω εγώ τη διαταγή. Αυτός
συνέχισε τη χαρτοπαιξία του.
Γύρισα στο Λόχο, σήμανα συναγερμό και ανακοίνωσα τα σχετικά. Σημειώ
θηκε θορυβώδης άρνηση, γιατί ο λοχαγός είχε πάρει χλαίνες για το λόχο που
εξαφανίστηκαν και δίκαια οι στρατιώτες ήταν αγανακτισμένοι. Κρύωναν μέσα στο
δυνατό χειμώνα. Ήρεμα άνοιξα ένα μπουκάλι κονιάκ πού είχα, τους κέρασα και
τους ευχήθηκα χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα.
Οι αντάρτες είχαν δίκιο. Στις διαμαρτυρίες τους για χλαίνες, αποτάνθηκα
στον ανεφοδιασμό στον συνταγματάρχη Κανελάκην ο οποίος μου είπε ότι έδωσε
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20 τβμάχια στο λοχαγό μου και μάλιστα μ€ υπονοούμβνα ρώτησε cm τις έκανε;»

υπι^ρ Φαίν^αι^

Γύρισα στο Λόχο και ενώπιον του σιτιστή Φλούδα, είπα τι μου είπε ο συνταγ
ματάρχης.
Ο Φλούδας φαίνεται ενημέρωσε τον λοχαγό ο οποίος με κάλεσε ιδιαιτέρως
και μου είπε να πάω στη γυναίκα του Ζωή, να μου δώσει μια χλαίνη για μένα.

1 Εγώ είχα μια ταλαιπωρημένη μισοκαμμένη χλαί
νη. Τον ευχαρίστησα αλλά δεν δέχτηκα και
του είπα να φροντίσει τους στρατιώτες. Οι

Στην Κέρκυρα

Πήραμε 3 αυτοκίνητα από τον όρχο

αυτοκινήτων και έδωσα οδηγίες να τοποθετηθούν τα οπλοπολυβόλα στα κου
βούκλια, έτοιμα για μάχη και στους οδηγούς, είπα: «Όπου δεχθούμε πυρά, να
σταματήσουν 500 μέτρα μακρύτερα)>. Φθάσαμε στο χώρο της αρχαίας Νικόπο
λης και διαπιστώσαμε σαμποτάζ στους στύλους των τηλεφωνικών γραμμών. Οι
εχθρικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει. Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία και επι
στρέψαμε στη Βάση μας.
Πήραμε διαταγή να κάψουμε την κεντρική αποθήκη, ενώ στρατεύματα και

πρόσφυγες επιβιβάζονταν στα πλοία για την Κέρκυρα. Ο λόχος μου επιβιβάστη
κε στο πλοίο Κορινθία που μας αποβίβασε στην ωραία Κέρκυρα, απ' όπου χωρίς
κινδύνους παρακολουθήσαμε την εξέλιξη των γεγονότων στην Αθήνα με τα
Δεκεμβριανά, τη Βάρκιζα, τη δημιουργία Εθνοφυλακής και την παράδοση των
όπλων.

Στις 16/1/1945 γύρισε από την Αθήνα ο Ζέρβας, χωρίς πλέον τη γενειά
δα του και κατευθυνθήκαμε όλοι προς την πλατεία της πόλης για να ακούσουμε
τα νέα που μας έφερνε. Μας μίλησε για την ίδρυση του Εθνικού Κόμματος Ελλά
δος από τον ίδιο, για την παράδοση του οπλισμού κ.λ.π. Έτσι, στις 12/2/1945
ο οπλισμός του Ε.Δ.Ε.Σ. παρεδόθη στους Άγγλους, κατετάγησαν στην Εθνοφυ
λακή 01 υπόχρεοι θητείας και οι υπόλοιποι πήραμε απολυτήριο.
Αποφάσισα να μη καταταγώ μόνιμος στο στρατό, παρά την επιθυμία του
Ζέρβα και να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αθήνα. Λυπήθηκα πολύ που απο

χωρίστηκα το αγαπημένο μου όπλο Στάγιερ, που για να το κρατήσει ο λοχαγός
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μου για δικό του, μου €δωσ€ ένα ζ€ύγος άρβυλα. Όμως, έγραψε στο απολυτή
ριο που μου έδωσε τη λέξη «άοπλος». Ευτυχώς που είχα τη δυνατότητα να απο

στρατευθώ δια λόγους σπουδών. Ήμουν φοιτητής της Νομικής και ήθελα να
τελειώσω και το 2ο έτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, για να εργα
στώ ως δάσκαλος.

Επιβιβάστηκα με άλλους απολυόμενους στο Κορινθία που μας έβγαλε στην
Πάτρα και από εκεί με Αγγλικά αυτοκίνητα φθάσαμε στην Αθήνα, φορώντας τα
στρατιωτικά μας ρούχα χωρίς το καπέλο.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ:

•
•
•
•

Στις 2/12/1944 ο Ε.Λ.Λ.Σ. κινείται προς Ζαγόρι - Κόνιτσα και ορεινή Άρτα.
Στις 6/12/1944 γίνεται ετήθεση του Ε.Λ.Λ.Σ. στο Βοτονόσι.
Στις 7/12/1944 συγκεντρώσεις Ε.Λ.Λ.Σ. στο Μέτσοβο - Ζιτσα - Τζουμέρκα.
Στις 9/12/1944 σταματά η αποστράτευση του Ζέρβα και ο Σκόμπι διατάσ

σει αμυντική στάση.

• Στις 18/12/1944 γίνεται επίθεση του Ε.Λ.Λ.Σ. στην Άρτα.

• Στις 19/12/1944 μεγάλες εχθροπραξίες στο Δρίσκο, Γραμμενοχώρια, Βροσίνα^ Πέραμα, Μάρμαρα. Ο Ζέρβας συλλαμβάνει προληπτικά 500 ομήρους για ΓϊρΝ·^
• Στις 20-21/12/1944 σκληρή μάχη στην Άρτα, πέφτει ο Προφήτης Ηλίας, πνί
γεται ο ταγματάρχης Μίκροβας και γίνεται σύμπτυξη δυτικά του Λούρου.
• Το σύνταγμα Κολιοδημητραίων εγκαταλείπει τα Μάρμαρα, κινδυνεύουν
τα Γιάννενα.

• Στις 21/12/1944 δραματική πορεία προς Πρέβεζα. Μάχη στο Μτασδούνι,
Πέραμα, Γραμμενοχώρια. Διαλύεται ο Ζώτος, εκκενώνονται τα Ιωάννινα.

• Στις 22/12/1944 νέα γραμμή αμύνης Πετροβούνι - Αετοράχη - Ολύτσικα Χίνκα - Σουλόπουλο. Στις 4.00 μ.μ. ο Ζέρβας αναχωρεί από Ιοχχννινα και φθάνει
στΐ]ν Πρέβεζα.
• Στις25/12/1944 ο Παπαδόπουλος με την 3η μεραρχία πέφτει σε ενέδρα στην
Κλεισούρα. Νέα γραμμή αμύνης Σαμσούντα - Σινώτύη - Αρχάγγελος - Νικόπολη με
συνεχείς μάχες. Το πολεμικό πλοίο Πάνθηρας βοηθάει με φωτιστικά βλήματα.
• Στις 26/12/1944 συνεχίζεται η επιβίβαση στα πλοία από Πρέβεζα και Ηγου
μενίτσα προς Κέρκυρα.

• Στις 19/12/1944 τελευταία επιβίβαση του συντάγματος Ξηροβουνίου.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944

Πολύ παραστατικά περιγράφει την τότε περίοδο ο λαογράφος Σπύρος
Μελάς κατά την επιμνημόσυνη ομιλία του για τους πεσόντες στο Σύνταγμα
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. Απόσπασμα της ομιλίας του που δημοσιεύθηκε στον
τύπο της εποχής, έχει ως κάτωθι:
«Η Ελλάς είχε κατακλυσθεί. Η επαρχίες της στέναζαν κάτω από την πιο
στυγνή τυραννία. Η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών ήταν στη διάθεση
εγκληματικών τεράτων, που άρπαζαν, έκαιγαν και ήταν ικανά να σκοτώνουν για
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ένο ζβυγάρι παπούτσια. Αγ€ληδόν σέρνονταν οι πολίτ€ς στους τόπους των €κτ€λέσ^ων. Οι χοράδρ€ς και τα πηγάδια Εξβχβλιζαν οπό κρεουργημένα πτώματα, με

κομμένες μύτες, βγαλμένα μάτια, χυμένα σπλάχνα. Η φωτιά και το σίδερο δού
λευε ακατάπαυστα, το μαχαίρι ξέσκιζε κορμιά, το αίμα πάφλαζε οπό τη μία άκρη

της χώρος ως την άλλη. Στην πρωτεύουσα, το ίδια. Οι ορδές της αναρχίας τίνα
ζαν το σπίτια στον αέρα, άνοιγαν το μαγαζιά και άρπαζαν ότι βρίσκανε, σήκω
ναν άνδρες, γυναίκες οπό το κρεβάτια τους και τους σέρνανε μέσα στην άγρια
νύχτα στο Περιστέρι, στα Διυλιστήρια, στο Κρώρο, στους τόπους της τρομερός
ανθρωποσφαγής ή της μαρτυρικής ομηρίας. Από την Ελευθέρα Ελλάδα, δεν είχε
απομείνει παρά μονάχα η ασφυκτική περιοχή λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η

καρδιά της χώρας μετρούσε, μέσα σ' αυτήν την περιοχή τις τελευταίες στιγμές
της επιθανάτιας αγωνίας. Το στρατηγείο του Σκόμπι αντιμετώπιζε σοβαρά το
ενδεχόμενο να κατεβεί στο Φάληρο και να μπει στα καράβια... αν οι 395 άνδρες
της Βασιλικής Χωροφυλακής ελύγιζαν για μια στιγμή και άφηναν να πέσει αυτό
το τελευταίο προπύργιο, η Ελευθέρα Ελλάς θα ανήκε σήμερον στην ιστορία. Θα
ήτανε για κείνους που θα επιζούσαν, μακρινή ανάμνηση».
Πράγματι, στις 6-12/12/1944 στο σύνταγμα Μακρυγιάννη, ήταν κλθσμέ-

νη η φρουρά από 395 οπλίτ€ς της Χωροφυλακής και 85 αξιωματικούς. Η επίθε
ση από €χθρό εξαπλάσιο, ήταν τρομακτική. Ένα ένα έπεφταν τα επτά εξωτερι
κά φυλάκια και σφαγιάζονταν οι αμυνόμενοι χωροφύλακες. Διοικητής του
συντάγματος ήταν ο Σαμουήλ και υπεύθυνος άμυνας ο Αντισυνταγματάρχης Πεζι
κού Κωστόπουλος που εθελοντικά κλείστηκε στο στρατόπεδο και ανέλαβε την
άμυνα.

Τελικά, η φρενήρης επίθεση αποκρούστηκε και η περιοχή εκκαθαρίστηκε,
πράγμα που απέκλεισε την κατάληψη της πλατείας Συντάγματος από τον Ε.Λ.Α.Σ.
Απώλειες 40 πεσόντες χωροφύλακες και 120 εκτελεσθέντες.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 2/12/1944 οι παραιτηθέντες υπουργοί του Ε.Α.Μ. δεν μετέχουν στην
κυβέρνηση. Στην Αθήνα γίνεται πρώτη μεγάλη διαδήλωση του Ε.Δ.Ε.Σ.
• Στις 3/12/1944 μεγάλη διαδήλωση του Ε.Α.Μ., σύγκρουση στο Σύνταγμα με
28 νεκρούς. Γενικεύεται η σύγκρουση, με επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και
επιθέσεις κατά των Αγγλων.

• Στις 4/12/1944 ο Δαμασκηνός γίνεται αντιβασιλεύς, μέχρι 4/1/1945. Η Ορει
νή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος μετέχουν στην άμυνα και καταφθάνουν 2 μεραρ
χίες αγγλικού στρατού με τα άρματα Σέρμαν.
• Στις 12/12/1944 ο Σκόμπι αρχίζει την εκκαθάριση των Αθηνών.
• Στις 13/12/1944 τα 4/5 των Αθηνών και ο Πειραιάς υπό τον Ε.Λ.Α.Σ. Ο Πλα
στήρας γίνεται πρωθυπουργός.

• Στις 25/12/1944 ο Τσόρτσιλ με τους Ήντεν και Αλεξάντερ σε σύσκεψη στην
Αθήνα όπου συμφωνούνται προκαταρκτικά οι όροι για την υπογραφή της Συμφω

νίας της Βάρκιζας.

Στο ποτάμι της ζωής μου

103

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Ο Άρης Ββλουχιώτης (Θανάσης Κλάρας), πρώην όβκανέας του Ελληνικού
Στρατού, ήταν μέλος του Κ.Κ.Ε. και ανεδείχθη σε ηγετική φυσιογνωμία της Εθνι
κής Αντίστασης. Η ηγεσία του Κ.Κ. τον υπέβλεπε ως «όηλωσία» για τη στάση του
επί Μεταξά, στις φυλακές Κέρκυρας. Τον ηρωοποίησαν όμως για την αντιστα
σιακή του δράση.
Ο Γραμματέας του Κ.Κ. Ζαχαριάδης τον αποκήρυξε, γιατί δεν απεδέχθη τη
Συμφωνία της Βάρκιζας και προσπάθησε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, κατη
γορώντας την ηγεσία του Κ.Κ. Με τους Μαυροσκούφηδες του, εφάρμοσε την

τρομοκρατία με σαδιστικές εκτελέσεις και βασανισμούς, με συμμετοχή και του
ιδίου. Άγρια στάση τήρησε και προς του Άγγλους (μαστίγωμα του Άγγλου Πράτ,
χαστούκια στον Θέμη Μαρίνο), αλλά κατά τον βιογράφο του Χαριτόπουλο, ήταν
δύσπιστος και προς τους Ρώσους («όλα τα γουρούνια, την ίδια μύτη έχουνε»
έλεγε).
Τον Απρίλιο του 1945 διαγράφεται από το κόμμα, ενώ περιφέρεται με μικρό
ένοπλο τμήμα στην ύπαιθρο: «Ούτε ψωμί, ούτε νερό στο δηλωσία ΜΙΖΕΡΙΑ-ΆΡΗ»
ήταν η εντολή του κόμματος.
Τι πίστΕυβ και έλεγε ο Άρης:
• Τα φυσικά σύνορα της Ελλάδος είναι στον Όλυμπο.
• Πρώτος μας στόχος το σφάξιμο της άτιμης φάρας του αστικού στρατού.

• Να αφοπλισθούν όλοι οι άλλοι πλην του Ε.Λ.Ά.Σ.
• Είμαστε πιστοί σύμμαχοι μόνο της Ρωσίας.

Στην περίφημη έκθεση του προς το Γενικό Στρατηγείο για την εξόντωση του
Ζέρβα (επιχειρήσεις 17/10/1943 - 3/11/1943), αναφέρει ότι έγιναν κατ' εντο
λή του Σιάντου και ότι ο Ζέρβας ΔΕΝ συνεργάστηκε με τους Γερμανούς.
Τελικά, διαπίστωσε την εχθρότητα του κόμματος προς την ομάδα του και

στη θέση Γκορτσούλα Μυροφύλου δέχθηκε επίθεση από τα MAY, σκοτώνεται ο
Κόζιακας, διασπάται το τμήμα του με την άφιξη στρατού και στις 15/6/1945
αυτοκτονεί στο ύψωμα Μούλκες της Μεσούντας. Μαζί του αυτοκτονεί και ο Τζα
βέλας.
Στις 16/6/1945 αποκεφαλζονται και τα κεφάλια τους διαπομπεύονται στα
Τρίκαλα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ο Χίτλερ με τις ναζιστικές δυνάμεις που οργάνωσε, παρουσίασε πρωτό
γνωρη πολεμική μηχανή, έτοιμος για όλα. Τα ευρωπαϊκά κράτη, βρέθηκαν προ
εκπλήξεως και με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας υποχωρήσεων και υποταγής,
δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία εξάπλωση του ναζισμού. Εξαίρεση
η Αγγλία, που όρθωσε το ανάστημα της, με κορύφωμα τη δήλωση του Τσόρτσιλ: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Η Ελλάδα στάθηκε όρθια στον πόλεμο κατά Ιταλών και Γερμανών και όταν
κατακτήθηκε, στην τριπλή κατοχή γερμανών, ιταλών και βουλγάρων, συνέχισε
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τον αγώνα. Στην αρχή παθητική αντίσταση που γρήγορα μ€τατράπηκ6 oe ένο

πλη αντίσταση pe τις πολλές αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν.
Από αυτές, κυρίως ο Ε.Δ.Ε.Σ. και ο Ε.Λ.Α.Σ. με τη βοήθεια των Αγγλων, έπαιξαν
σπουδαίο ρόλο στην απασχόληση των εχθρικών στρατευμάτων. Δυστυχώς όμως,
εκτός από το σαμποτάζ στο Γοργοπόταμο, που έγινε με κοινή δράση, οι δυνά
μεις σπαταλήθηκαν κυρίως σε εμφύλιες συγκρούσεις.
Το Κ.Κ.Ε. με την παντοδυναμία των οργανώσεων του δεν θέλησε να προ
σαρμοσθεί στις παντοδύναμες σφαίρες επιρροής που δημιουργήθηκαν και με την
εφαρμογή της σκληρής κόκκινης τρομοκρατίας, θέλησε να κερδίσει τη μεταπολε
μική εξουσία, αντί πολιτικών μεθοδεύσεων που έκαναν τα Κ.Κ. της δυτικής Ευρώ
πης. Έτσι, ο λαός πλήρωσε ακριβά την τακτική αυτή του Κ.Κ. Ευτυχώς που στά
θηκε όρθιος ο Ζέρβας όλο αυτό το διάστημα και με τη βοήθεια των Αγγλων και
αργότερα των Αμερικανών, μείναμε στο χώρο των δημοκρατικών χωρών.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑ Ε.Δ.Ε.Σ. - Ε.Ο.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

• Συμβολή στην ανατίναξη της Γέφυρας Γοργοποτάμου, με πίεση και του
Αρη Βελουχιώτη για συμμετοχή.
• Δεν δέχθηκε να γίνει αρχηγός του Ε.Λ.Α.Σ.
• Δεν δέχθηκε το Υπουργείο Στρατιωτικών της Π.Ε.Ε.Α. το Μάρτιο του
1944.

• Με τη στάση του έγιναν οι συμφωνίες Λιβάνου, Καζέρτας, η οικουμενι
κή κυβέρνηση Παπανδρέου και η διάλυση της Π.Ε.Ε.Α.
• Κράτησε τα 2/3 της Ηπείρου σταθερά.
• Έδιωξε τους Τσάμηδες.
• Το Δεκέμβριο του 1944 απασχόλησε τις δυνάμεις των Αρη και Σαράφη
με αποτέλεσμα να μη συμμετάσχουν στη μάχη των Αθηνών.
• Εκτέλεσε όλα τα σαμποτάζ των διαταγών του Στρατηγείου Μέσης Ανα
τολής, διευκολύνοντας τις αποβάσεις στην Ιταλία και τη Νορμανδία.
• Με τη διάλυση των δυνάμεων του Ζέρβα, 800 εμπειροπόλεμοι αξιωμα
τικοί και χιλιάδες αντάρτες, στελέχωσαν τον μετέπειτα Εθνικό Στρατό που αντι
μετώπισε τον 3ο γύρο της αριστεράς.
ΠΑ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι η τρομοκρατία του Κ.Κ.Ε. (τρομβρά Εγκλήματα ρε σφαγές
κ.λ.π.) και σε κάποιο ποσοστό η πε/'νσ του λαού, έγιναν αντικβίμΕνο μιας έξυπνης
διχαστικής βκμΕτόλλβυσης από τους γΕρμανούς. Έτσι, ο αντικομουνισμός ακραί
ας μορφής, ρε έλληνες γερμανοτσολιάδες στα τάγματα ασφαλείας, ήταν εις
βάρος του Ελληνικού Ααού. Ο καθηγητής της Ιστορίας στο κολέγιο Bizberck του
Λονδίνου, Mark Mazauer, στο βιβλίο του ισχυρίζεται ότι το Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. χρη
σιμοποιούσε ακραία βία, για τον εκφοβισμό των αντιπάλων του και ότι ένας από
τους λόγους που Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ήταν το μίσος για
τις οργανώσεις Ε.Α.Μ. - Ε.Α.Α.Σ. και ο φόβος που προκαλούσαν οι οργανώσεις
αυτές.

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Πολεμικός

Σταυρός

Γ τάξεως

Ιμου) και από εκί καθημερινά ρχισα να πηγαίνω στην
Στο ποτάμι της ζωής μου

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Αθήνα μόλις άρχισ€ να νοικοκυρεύεται μετά τα Δεκεμβριανά. Εγκαταστά
θηκα στα Άνω Λιόσια, στο σπίτι της χήρας αόελφής μου Παρθενίας (θύμα πολεΑθήνα, πότε με τα πόδια και πότε
γαλατάδων. Είχα εγγραφεί στη Νομική
στηκα πολύ όταν το πρώτο μάθημα
ήταν «Οι κύκλοι παραγωγής του ΕΡΙΚ

με τις σούστες των
Σχολή και ενθουσιά
που παρακολούθησα
ΒΟΝ ΤΟΥΝΕΝ», από

Μετά από τις τόσες ταλαιπωρίες, για πρώτη φορά ένοι
ωσα το πνευματικό μου ξύπνημα και μια παράξενη ικανοποί

ηση, που παρά τις οικονομικές δυσκολίες, απέρριψα πρόταση
του Ζέρβα να μονιμοποιηθώ στο στράτευμα. «Σε χρειάζομαι
στο στράτευμα» μου είπε ο Στρατηγός. Η φοιτητική Λέσχη

μου εξασφάλιζε τροφή, από την ΟΥΝΡΑ προμηθεύτηκα πολι
Φοιτητής στην Αθήνα

τικά ρούχα και ζούσα την ελεύθερη φοιτητική ζωή έστω και
,

^

,

χωρίς Χρήματα.

Σκέφθηκα να περάσω από τη Ριζά-

ρειο Σχολή μήπως αναστήσω την υποτροφία μου. Η απάντη- Βση που πήρα ήταν πραγματικό βόλι στην καρδιά των ιδανι-

^ Ij
.® {,

κών μου. Μου θύμισαν την δήλωση παραίτησης από την
υποτροφία που υπέγραψα όταν ο Ιταλός αξιωματικός ζήτησε

να συνεχίσουμε τις σπουδές στην Ιταλία και δεν δεχτήκαμε.
Η δήλωση, που ούτε καν την είχαμε διαβάσει, ανέγραφε και
ότι παραιτούμεθα της υποτροφίας. Αντί να μας δώσουν βρα-

βείο, χρησιμοποίησαν τη δήλωση παραιτήσεως (βέβαια και η |Η—
Σχολή είχε τα οικονομικά της χάλια την περίοδο αυτή).

9·
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Για να λύσω το οικονομικό πρόβλημα, τον Σεπτέμβρη

γράφτηκα στο 2ο έτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακσδημίας, ώστε να πάρω το πτυχίο, να διοριστώ και παράλλη-

λα να αποκτήσω και το πτυχίο της Νομικής. Στην Ακαδημία
μοιράζουμε ψυλλάδ
αρίστευα σε όλα τα μαθήματα γιατί οι συσπουδαστές μου
το Βορειοηπεφω
ήταν όλοι απόφοιτοι της κατοχικής περιόδου και ήμουν σχε
δόν ο μόνος που έδινα αλάνθαστα γραπτά. Όλοι οι καθηγηταί με είχαν υπό
δειγμα σπουδαστή...
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 12/2/1945 υπογράφεται η συμφωνία

της Βάρκιζας. Μέχρι τις 22/3/1945 ο Ε.Α.Λ.Σ. παρέ
δωσε τον οπλισμό που κατείχε. Αργότερα ανακα

Στη Μαρσάλειο Παιδαγωγική Ακαδημία

λύφθηκαν σε κρύπτες, μη παραδοθέντα, 22.838
τυφέκια, 771 αυτόματα, 1.164 πολυβόλα, 362
βαρείς όλμοι, 96 ορειβατικά πυροβόλα και 6.632
νάρκες. Οι δυνάμεις του Ζέρβα στην Κέρκυρα

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

•• Σης9/
5/]945ΧήγειοΒ'παγκόσμ·ω^
Στις 29/5/1945 ο Ζαχαριάδης με Αγγλικό

Μαρα^σ1εΤ{ηΧοΊ;%%%%1^^^^^

αεροπλάνο μεταφέρεται από το Νταχάου στην
Αθήνα.

• Στις 16/6/1945 θάνατος τον Άρη Βελουχιώτη στη Μεσούντα Τζουμέρκων.
• Τον Αύγουστο του 1945 υπογράφεται η συμφωνία του Πότσδαμ - Η Χιρο
σίμα και το Ναγκασάκι δέχονται τις πρώτες ατομικές βόμβες.
• Στις 20/8/1945 η Ιαπωνία υπογράφει ανακωχή και παραδίδεται στις
2/9/1945.

• Τον Οκτώβριο του 1945: ΤοΚ.Κ.Ε. στο 7ο συνέδριο δίδει εντολή για ένοπλο
αγώνα (3ος γύρος). Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός γίνεται και πρωθυπουργός.
• Το Νοέμβριο του 1945 αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο Θεμιστοκλής Σοφού
λης, 85 ετών.

• Το Δεκέμβριο του 1945 ο Ελληνικός Στρατός είναι ακόμη στα σπάργανα.
Στο Μπούλκες της Σερβίας οργανώνεται η κάθοδος ενόπλων ανταρτών του Κ.Κ.Ε.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, σε στρατόπεδα στην Αλβανία και Σερβία,
κατέφυγαν χιλιάδες πρόσφυγες, αντάρτες και πολίτες. Το μεγαλύτερο από το
στρατόπεδο αυτά ήταν το Μπούλκες. Εκεί, κάτω οπό αυστηρή πειθαρχία, ο
φοβερός εκτελεστής της ΟΠΛΑ Πεκτοξίδης εξετέλεσε περίπου 400 πρόσφυγες. Ο
Παλιουρος έγινε υπαρχηγός της σχολής αξιωματικών του Μπούλκες και ο Μάρ
κος Βαφειάδης εδώ οργανώνει τα ένοπλο τμήματα για κάθοδο στην Ελλάδα.
ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ήταν Ιούνιος όταν τ€λ€ΐώσαμε τα μαθήματα στη Ι\/Ιαράσλ€ΐο Ακαδημία και
το Β2 τμήμα μου, οργάνων6 μια €κόρομή αποχαιρ€τιστήρια στη Βουλιαγμένη, Η
μικτή φοίτηση, μας γέμιζ€ μ€ μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο Γενικός Διευθυντής
Παλαιολόγος υπεστήριξε το θεσμό και πρωτοπόρησε στην εφαρμογή του. Θυμά-

Δάσκαλος στη Βουλιαγμένη

ύή ουτή αλλά χρειάζονταν 2 δίδραχμα πού

Στο ποτάμι της ζωής μου

συντροφιά μου, έβγαλαν και για μ^να Eim^

0€V υπήρχαν. Στην άρνηση συμμετοχής ^
μου, εγινε αντιληπτός ο λόγος και κάτι
ζωηρές

σπουδάστριες που

ήθελαν

•^·

την

προς τα εκεί και συνάντησα ένα μικρόσω-

μο κύριο με αριστοκρατική εμφάνιση.

Στο Λαιμό της Βουλιαγμένης

μαθητές μου

Έμαθα ότι βρισκόμουν στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μπροστά μου ήταν ο Διευθυντής του Χρυσόστομος
Νεαμονιτάκης.

Ρώτησα δειλά δειλά αν υπάρχει καμιά δουλειά να κάνω και αφού μου έκανε
μερικές ερωτήσεις... Θεέ μου ...μου είπε να αναλάβω από την Δευτέρα {ήταν Σάβ
βατο) παιδονόμος. Πέταξα από τη χαρά μου. Έτσι, μια εκδρομή με έφερε στον
επαγγελματισμό.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις αρχές του 1946 στην ύπαιθρο υπήρχε μεγάλη ανωμαλία από δράση

ομάδων της ακροδεξιάς και την είσοδο ενόπλων ομάδων από το εξωτερικό. Μάλι
στα, έγινε η πρώτη επίθεση κατά σταθμού χωροφυλακής στο Λιτόχωρο.

• Στις 31/3/1946 έγιναν εκλογές με ξένους παρατηρητές και με αποχή της αρι
στεράς. Στην κυβέρνηση, εναλλάσσονται συνεχώς πρωθυπουργοί.
• Τον Ιούνιο του 1946 ο Μάρκος Βαφειάδης γίνεται αρχηγός των ανταρτών
(Δ.Σ.) και αρχίζει επίσημα ο πόλεμος με τον κυβερνητικό στρατό.
• Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα (Γ ψήφισμα, δημοψήφισμα για το Βασιλιά,
συγκρότηση των Μ.Λ. Υ. και Μ.Α.Δ.).

• Το Σεπτέμβριο του 1946 πολλαπλασιάζονται οι επιθέσεις των Ανταρτών,
δημιουργείται κύμα συμμοριοπλήκτων, επανέρχεται ο Βασιλεύς μετά από δημοψή
φισμα.

• Στο στρατό ιδρύονται οι πρώτες μονάδες καταδρομών (Λ.Ο.Κ.). Οι αντάρ
τες διαπράττουν ωμότητες στην ύπαιθρο (σφαγιάζονται στο Φλαμπουράρι Ζαγορί
ου αιχμάλωτοι άνδρες της χωροφυλακής). Γενικά, διαπιστώνεται η αδυναμία του
στρατού να αντεπεξέλθει στο έργο τηςκαταστολής της ανταρσίας.
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Ανέλαβα υπηρεσία και φρόντιζα 170 περίπου παιδιά από το πρωινό εγερ
τήριο μέχρι την ώρα που πήγαιναν για ύπνο. Επρόκειτο για παιδιά που είχαν χάσει
γονείς εκ πάσης αιτίας, κατά τη διάρκεια της κατοχής και του πολέμου του 1940.
Πίσω από κάθε παιδί κρύβονταν και μια τραγική ιστορία. Μια μέρα που στο λόφο
της Βουλιαγμένης φτιάχναμε το ΟΧΙ με πέτρες, ένας μαθητής μου είπε πως ο

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

πατέρας του υπηρ€τούσ€ στο Καταδρομικό Έλλη που μας βούλιαξαν οι Ιταλοί
στην Τήνο και σκοτώθηκε (Γαβαλάς λεγόταν). Άλλος μαθητής (ο Καρακούσης)
από την Πελοπόννησο, μας είπε πως τον πατέρα του τον εκτέλεσαν οι Ελασί-

τες γιατί του ζήτησαν να σφάξει την μοναδική κατσίκα που είχαν για να δώσει
κρέας στην οργάνωση και αρνήθηκε. Άλλος ότι εκτελέστηκε ο πατέρας του από
τους Γερμανούς στην Καισαριανή ως αντιστασιακός. Ολόκληρο βιβλίο θα μπο
ρούσε να γραφεί, που θα παρουσίαζε την τραγική περίοδο που πέρασε η Πατρί

δα μας κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

^

Ο Χρυσόστομος Νεαμονιτάκης Διευθυντής του Ορφανοτροφείου θυσίασε τα διπλώματά του και τη Δικηγορία του

στην Αθήνα και έκανε τα αδύνατα δυνατά για να εξα-

'

σφαλζει τροφή, ενδυμασία και την εκπαίδευση των τροφί

μων. Είχε παρουσιάσει ένα αξιόλογο έργο δημιουργώντας

^

εργαστήρια για επαγγελματική αποκατάσταση, συνέχιση
σπουδών σε Γυμνάσιο για τους αποφοίτους του Δημοτικού
και προώθηση σε στρατιωτικές Σχολές όσων επιθυμούσαν,

fe
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Ήταν ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για το έργο αυτό.

Ήταν δεινός ρήτωρ και στην ευγένειά του προς όλους μας

(Τα κοράκια της θεσιθηρίας τον αντικατέστησαν μετά
από λίγα χρόνια με ένα συνταξιούχο αξιωματικό, τελείως

gs'
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ακατάλληλο για ένα τέτοιο Ίδρυμα. Χαρακτηριστική ήταν η L——:—
φράση του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα σε ερώτηση; «Πήγαμε
να βάλουμε φρύδια και βγάλαμε τα μάτια» είπε).

και Βασίλειο Φλώ/

Προσωπικά, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και η

(πρώτος απο δεξι

αγάπη μου προς τα παιδιά, μου έδινε τη δύναμη να αντεπεξέρχομαι εππυχώς στο
έργο μου. Με εξασφαλισμένη τροφή και κατοικία, με χαρά αντιμετώπιζα όλες τις
εργασίες που προέκυπταν. Σωτήρια ήταν η βοήθεια από δύο άλλους παιδονόμους
που μοιραζόμαστε τη Δουλειά.
Το Σεπτέμβριο που άνοιξε το Σχολείο, ο διευθυντής του Ορφανοτροφείου
έκανε έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας να διορισθώ δάσκαλος στο Δημοτικό
Σχολείο του Ορφανοτροφείου, βάσει του Νόμου 2180 περί ευαγών ιδρυμάτων

. . ^ MfW—TLT" *?tLC

f] (δικαίωμα επιλογής προσωπικού).
Άρχισα να διδάσκω μέχρις ότου έλθει ο
διορισμός μου. Τώρα πήρα δωμάτιο στο χώρο
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ιδρύματος με τον συνάδελφο μου Άντώ-

νη Βελισσάρη και είχαμε Διευθυντή του σχο^ λείου τον κ. Φλώρο. Στο Ορφανοτροφείο

βοηθούσαμε ως επιτηρητές μελέτης και τις

Κυριακές συνοδεύαμε τα παιδιά σε περιπάτους και συνήθως για μπάνιο στη θάλασσα.

τογράφ,σα τον τότε δ,ά^χο Παύχο

Φωτογράφισα τον τότε διάδοχο Παύλο
που
)υ πεζοπορούσε στη Βουλιαγμένη

διοριστέων ο Γενικός Γραμματέας του

Υπουργείου Παιδείας Γιαννακόπουλος. Απο-
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φάσισα να τον 6ω προσωπικά και μία Παρασκευή που δεχόταν ακροάσεις, βρέ
θηκα σε μία μεγάλη ουρά περιμένοντας τη σειρά μου. Όταν με ρώτησε τι θέλω,
του ανέφερα την περίπτωση μου και σε έντονο ύφος μου λέει να υπηρετήσω
πρώτα στην Επαρχία και έπειτα να ζητάω Αθήνα.
Απάντησα με ανάλογο ύφος «κύριε Γενικέ, την πατρίδα εγώ την υπηρέτη
σα με αίμα» και σήκωσα το παντελόνι μου, όπου φάνηκαν οι ματωμένες γάζες
από αφορμισμένο τραύμα μου και «προστατεύω την οικογένεια της χήρας αδελ
φής μου, θύματος πολέμου».
Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Πήγαινε».
Πιστεύω πως μεγάλο ρόλο στην απόφασή του, έπαιξε η στάση των ανθρώ
πων της ουράς, που με τον τρόπο τους έδειξαν τη μεγάλη συμπάθεια προς εμένα
εκείνη τη στιγμή. Ήταν Δεκέμβριος που θα δημοσιεύονταν οι τελευταίοι διορισμοί
Δασκάλων. Τη Δευτέρα 21/12/1946, στα σκαλοπάτια του Ορφανοτροφείου,
συνάντησα το Διευθυντή που ερχόταν από την Αθήνα και μου έδωσε την εφη
μερίδα Καθημερινή, όπου στην κατάσταση των διοριζομένων αναφέρονταν και το
όνομά μου.
Τώρα πλέον ελεύθερος από αγωνίες, έριξα όλο το βάρος στο διδακτικό μου
έργο που αγαπούσα πάρα πολύ γιατί το είχα ζήσει με τα δύο αδέρφια μου
δασκάλους. Ήμουν τελειομανής. Οργάνωσα τη διδασκαλία μου με την τελευταία
λέξη της παιδαγωγικής και γρήγορα, με την συνεργασία κυρίως του Αντώνη
Βελισσάρη, ανεβάσαμε το επίπεδο του Σχολείου μας πάρα πολύ, με εκδηλώσεις
πρωτότυπες, γυμναστικές επιδείξεις κ.λ.π., σε περίοδο που τα σχολεία των Αθη
νών συνέχιζαν τη ράθυμη τακτική της μετακατοχικής περιόδου.
ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ ΜΑΘΗΤΗΣ

Μια Κυριακή ο συνάδελφός μου κ. Βελισσάρης, πήρε τα παιδιά του Ορφα
νοτροφείου και τα πήγε για μπάνιο σε ένα ωραίο λιμανάκι πίσω από το Ορφα
νοτροφείο. Εγώ ήμουν εκτός υπηρεσίας και χαιρόμουνα το καινούργιο μου παντε
λόνι, το πουκάμισο και προπαντός το ρολόι, που τα αγόρασα με τούς πρώτους
μισθούς μου από το Δημόσιο. Ανέβαινα το λόφο, όταν είδα βαθιά στα 200 μέτρα
στη θάλασσα να κουνιούνται δύο χεράκια, ενώ τα άλλα παιδιά παίζανε με το
νερό και βούίζε ο τόπος από τις χαρούμενες φωνές τους. Έκρινα πως δεν υπήρ
χε περιθώριο για γδύσιμο και αστραπή πέφτω με τα ρούχα στη θάλασσα. Με
την ψυχή στο στόμα το έσυρα έξω, όπου το παρέλαβαν παραθεριστές και προ
σπαθούσαν να το συνεφέρουν. Στεκόμουν όρθιος όταν μια κυρία βλέποντας με
φώναξε «Τον κύριο βοηθήστε». Καθώς μου είπαν ήμουν κατακίτρινος, σαν πεθα
μένος, από την υπερένταση. Το ορφανό παιδί που λεγόταν Παπαγεωργίου, το
στείλανε στο Νοσοκομείο. Είχε πιει πολύ νερό. Σώθηκε, αλλά ο γιατρός είπε ότι
01 πνεύμονες είχαν πολύ νερό και ότι στην εφηβεία του θα πέθαινε. Πράγμα πού

έγινε. Με συγκίνηση θυμάμαι που προσπαθούσε να μου φιλήσει το χέρι όταν το
συναντούσα. Πέθανε σε ηλικία 17 ετών ως ναυτόπαις στον Πόρο.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ
Ο αδελφός μου Βελισσάρης, υπηρετούσε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στο
23ο Λ.Ο.Κ. της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, κοντά στην Κόνιτσα, όταν δυνάμεις

Kωvc5ταvτίvou Σαφαρίκα

ανταρτών από το Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας υπό τους Σόράβο και Σκεύη,
πέρασαν τα σύνορα και μπήκαν στα υψώματα της Γκαμήλας.
Κάθε μέρα μόλις φθάναμε το πρωί στο σχολείο, διαβάζαμε τα σχετικά ανα
κοινωθέντα για τις επιχειρήσεις στις εφημερίδες. Ένα βράδυ, είδα στον ύπνο μου
να καίγεται το σπίτι μου στο χωριό μου Πλαίσια και ανάμεσα από τις φλόγες
είδα τον αδελφό μου με την στρατιωτική του στολή. Φαίνεται πως έβγαλα κραυ
γές, γιατί ξύπνησε ο συνάδελφός μου Αντώνης Βελισσάρης και μου είπε ότι
κάποιον εφιάλτη θα έβλεπα. Αυθόρμητα απάντησα: «Σκοτώθηκε ο αδελφός μου».
Το πρωί που πήγαμε στο σχολείο, απέφυγα να περάσω από το γραφείο,
για να μη διαβάσω τις εφημερίδες. Όταν άρχισα το μάθημα, βλέπω στην αυλή
του Σχολείου να έρχεται ο μεγάλος αδελφός μου ο Φώτης. Άνοιξα το παράθυ
ρο και τον ρώτησα: «Πάει;» και η απάντηση ήταν «Πάει». Οι εφημερίδες έγραφαν
για τη σύγκρουση με τις συμμορίες Σδράβου - Σκεύη και για την απώλεια του
αδελφού μου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΑΝΑΓΡΑ

Ο Τανάγρας ήταν πρόεδρος της εταιρίας Ψυχικών Ερευνών, πρώην αξιωμα
τικός του Πολεμικού Ναυτικού, ιατρός. Είχε μια αδελφή που έμενε πλάι μας στο
Λαιμό της Βουλιαγμένης και έρχονταν συχνά τα Σαβ- m
βατοκύριακα. Μάλιστα είχε εντοπίσει στο Λαιμό της

Βουλιαγμένης τον περίφημο Αρχαίο Ναό του Ζωστήρα. Εύρισκα την ευκαιρία και συζητούσα μαζί του διάφορα θέματα γύρω από τα ψυχικά φαινόμενα. Για την
ΑΚΑΙΑ των αναστενάρηδων είχε αναπτύξει την
περίφημη θεωρία της «ΨΥΧΟΒΟΛΙΑΣ», η οποία μάλιστα καθιερώθηκε σε ξένα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα αρνήθηκαν την καθιέρωση έδρας γιατί δεν ήθελαν τον Τανάγρα.
_
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Για το σχετικό ονειρο που ειδα με τον θανατο
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Ο αδελφός μου Βελισσαρ

με τη γυναίκα του Αθην.

του αδελφού μου, μου έδωσε την εξήγηση ότι οι δικοί
μου στο χωριό, που έμαθαν νωρίτερα από μένα την είδηση, σκέπτονταν και

εμένα. Εγώ στην ηρεμία του ύπνου μου, δέχτηκα τη σκέψη τους. Η Ψυχή όμως,
για να προστατεύσει το σώμα μου, μετέτρεψε την πληροφορία σε συμβολικό
όνειρο, για να με προετοιμάσει να δεχθώ το άσχημο γεγονός.
Για περισσότερα, με προσκάλεσε να επισκεφθώ στην Αθήνα την Εταιρία
Ψυχικών Ερευνών. Εκεί έτυχε να παρακολουθήσω ένα πείραμα «ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΘ
ΥΠΟΒΟΛΗΝ» που γίνονταν για την Σχολή Υπαστυνόμων που ήταν παρούσα.
Υπνώτισε τη Δάφνη, ένα από τα καλύτερα μέντιουμ που είχε, της έδωσε ένα
λαστιχένιο μαχαίρι και τράβηξε μπροστά της έναν υπαστυνόμο λέγοντας «Αυτός
είναι ο φονιάς του αδελφού σου. Πάρε εκδίκηση, σκότωσέ τον». Το μέντιουμ με
πραγματική οργή και ορμή, έδωσε αλλεπάλληλες μαχαιριές στον υπαστυνόμο.
Σημειωτέον ότι δεν είχε καν αδελφό η Δάφνη.
Στην Εταιρία γίνονταν διάφορα πειράματα μεταβίβασης σκέψεως και μάλι
στα μεγάλων αποστάσεων, όπως με την Αμερική, τηλεκίνησης, ακαΐας και πολλά
άλλα, πολύ ενδιαφέροντα.

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Είναι ν€γονός ότι μ€ρικά άτομα efvai προικισμένα μ€
€νδιαφέρουσ€ς ικανότητ€ς, που συνήθως τις €κμ€ταλλ€ύονται
διάφορους τρόπους για χρηματισμό, Εξαπατώντας τον
κόσμο (καφΕμαντΕΐ'α, χ€ΐρομαντ€ία, αστρολογία κ.λ.π.).
Κατοχή, έτυχα σ€ ένα ανάλογο πΕριστατικό. Στην

^9^1 πλατΕΐα Κοτζιά, €ίχ€ σχηματισθΕί ένας κύκλος περιέργων

ί γύρω από μια γυναίκα με δεμένα τα μάτια που κάθονταν σε
μία καρέκλα. Ο σύντροφός της, ρωτούσε ποιος θέλει να μάθει
για δικούς του, πού βρίσκονται (ήταν η εποχή των αγνοουμένων), αντί μικρής αμοιβής στο μέντιουμ.
Πλάι μου, σήκωσε κάποιος το χέρι του και αμέσως τον
ο κύριος που του έκανε μερικές ερωτήσεις: Πώς
λεγόταν ο αγνοούμενος, πότε τον είδε τελευταία φορά κ.λ.π.

^κρή Βε^σσαρία'^

Έπειτα αποτεινόμενος προς το μέντιουμ της έλεγε να πλη

ροφορήσει τον κύριο για το πρόσωπο που αναζητούσε. Το
υποτιθέμενο μέντιουμ, μετά από μερικές ακαθόριστες κινήσεις, άρχισε να λέει: «Να
βλέπω σε ένα καράβι ένα στρατιώτη να περνάει μεγάλη θάλασσα και φθάνει σε
ένα λιμάνι που γύρω είναι μεγάλη έρημος. Τον φωνάζουν Χρήστο και θα πάρεις
γράμμα από τον Ερυθρό Σταυρό». Το όλο παραμύθι πλέχτηκε και μεταβιβάστηκε
από τον "ΠΟΜΠΟ" άνδρα στον "ΔΕΚΤΗ" γυναίκα, με βάση τις ερωτήσεις που
έκανε στον ενδιαφερόμενο... και ο λαουτζίκος πλήρωνε το φαινόμενο της μετα
βίβασης σκέψεως...
Μια πολυσύνθετη τέτοια προσωπικότητα γνώρισα στην κατοχή, στο Γραικικό Τζουμέρκων. Λεγόταν Τριαντάφυλλος και είχε τρομερές δυνατότητες: Πομπός
και δέκτης σκέψεων ευρέως φάσματος και δύναμη υποβολής. Τα χρησιμοποιούσε
σε μεγάλο βαθμό στην Αθήνα και το Παρίσι, όπου εδιώκετο ως μεγαλοαπατεώνας.

Πληροφόρησε κάποιον, ποιοι του έκλεψαν τα ζώα και πήγε και τα ζήτησε
λέγοντάς τους ποιος τούς πρόδωσε. Οι ζωοκλέφτες πήγαν τότε νύχτα να τον
σκοτώσουν, αλλά ο Τριαντάφυλλος τους είδε να πηδούν τη μάνδρα του. Κατέ
βηκε, τους καλοδέχτηκε στην πόρτα, τούς φίλεψε και τσίπουρα και έφυγαν απο
ρημένοι που δεν τον σκότωσαν.

Το βρήκε όμως από αλλού. Στο χωριό που χρησιμοποίησε σαν καταφύγιο
στην κατοχή, παρέσυρε πάνω από 10 κορίτσια, κάτω των 15 ετών και κανένας
δεν τον πείραξε. Ανάμεσα στα κορίτσια, ήταν και η αδελφή του συμπολεμιστή
μου Κ.Α., ο οποίος μου έλεγε ότι όταν τον συναντούσε, δεν μπορούσε να τρα
βήξει το πιστόλι του. Βρήκε όμως τη λύση. Στα Γιάννενα, στο Φρουραρχείο του
Ζέρβα (οικία Τσαμαντά), ερχόταν συχνά ο αναφερόμενος, πουλώντας πληροφο
ρίες για τον Ε.Λ.Α.Σ., αντί χρυσών λιρών. Ελέγετο ότι πουλούσε τα πάντα σε
όλους. Εκεί λοιπόν μια μέρα κρύφτηκε κάτω από τη Σκάλα ο Κ.Α. και τον πυρο
βόλησε εκ των όπισθεν αφαιρώντας του τη ζωή.
ΤΈΓΟΝΟΤΆ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:
•

Το 1947 ανακοινώνεται το

Δόγμα Τρούμαν- Σχέδιο Μάρσαλ. Στη Θεσσα-

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

λονίκη δολοφονείται ο Ζεύγος που ανήκε στο Κ.Κ.Ε.
• Στις 2/2/1947 εκχωρούνται τα Δο)δεκάνησα στην Ελλάδα.

• Στις 10/2/1947 ιδρύεται το κόμματων προοδευτικών, υπό τον Μαρκεζίνη.
Από ανανήψαντες στρατιώτες του στρατοπέδου της Μακρονήσου δημιουργούνται
τα τάγματα ΕΤΑΞ και λαμβάνουν μέρος στον αγώνα.
• Την 1/4/1947 πεθαίνει ο Γεώργιος ο Β' και ανακηρύσσεται βασιλεύς ο Παύ
λος.

• Στις 20/5/1947 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα από τη Βασίλισσα Φρειδερίκη Πεθαίνει ο Σιάντος (γραμματέας του Κ.Κ.Ε.)
•

Στις 16/6/1947 ο 23ος λόχος Λ.Ο.Κ. υπό τον Βελισσάριο Σαφαρίκα,

συγκρούεται με τις συμμορίες Σδράβου - Σκεύη με αποτέλεσμα να φονευθεί ο Β.
Σαφαρίκας.

• Στις 25/6/1947 ανακοινώνεται «κυβέρνηση του βουνού».
• Στις 12/7/1947 σημειώνεται πανικός στα Γιάννενα από διείσδυση ανταρτών
- Αφικνείται ο Ζέρβας, Υπουργός Δημοσίας Τάξειυς.
• Στις 25/7/1947 γίνεται επίθεση 4.000 ανταρτών στα Γρεβενά η οποία απο
κρούεται επιτυχώς.

• Τον Ιούλιο του 1947 ενεργοποιείται η Αμερικανική Βοήθεια.
• Στις 7-8/9/1947 η κυβέρνηση Σοφούλη δίνει αμνηστία στους αντάρτες, η

οποία δεν απέδωσε. Οι αντάρτες εμφανίζονται στην Πάρνηθα - Ο στρατός αδειάζει
την ύπαιθρο.

• Στις 30/9/1947 οι Άγγλοι δηλώνουν αποχώρηση από την Ελλάδα.
• Τον Οκτώβριο του 1947 ιδρύεται από τον Τίτο η Κομινφόρμ - Παύονται οι
εφημερίδες του Κ.Κ.
• Στις 18/10/1947 επίθεση ανταρτών στο Μέτσοβο, αυτοκτονεί ο Δήμαρχος
Μετσόβου, κρατά το ύψωμα Καρακόλι ο Παλαντάς.
• Το Νοέμβριο του 1947 ο Ζαχαριάδης εγκαθίσταται στο Γενικό Αρχηγείο

του Δ.Σ.Ε. Η Βασίλισσα εξασφαλίζει ορειβατικά πυροβόλα από τον Μάρσαλ.
• Στις 25/12/1947 οι αντάρτες με μεγάλες δυνάμεις υπό τους Μάρκο και Υψη

λάντη ετή τριήμερο, προσπαθούν να καταλάβουν την Κόνιτσα για να την κατα
στήσουν πρωτεύουσα του κράτους που ήθελαν να ανακηρύξουν.
• Στις 27/12/1947 νέος νόμος μέτρων ασφαλείας, κηρύσσονται παράνομα το
Κ.Κ.Ε. και το Ε.Α.Μ.

• Στις 31/12/1947 ο στρατός καταλαμβάνει τη Βίγλα. Αμύνονται ηρωικά οι
2.000 στρατιώτες στην Κόνιτσα όπου βρίσκονται και 10.000 άμαχοι. Ο λοχαγός
Περίδης με ανυπέρβλητο ηρωισμό, κρατά τα υψώματα Προφήτη Ηλία και Πανα• Στις 4/1/1948 γίνεται η αντεπίθεση του στρατού (Λ.Ο,Κ. και τάγμα χωρο
φυλακής Παπαδόπουλου), και στις 6/1/1948 ελευθερώνεται η Κόνιτσα. Μετά από
μερικές μέρες η Βασίλισσα Φρειδερίκη εισέρχεται στην πόλη, με επικίνδυνη δια
δρομή.

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΜΑΙ
Στις €φημ€ρίό€ς διάβασα ότι 6πιστρατ6ύ€ται η κλάση μου
και enpene να παρουσιαστώ στο Κέντρο Εκπαιδ€ύσ€ως Πατρών.

Παρέδωσα υπηρ€σία στους συναδέλφους μου και αποχαιρέτησα Ι iS.

^

Καματβρό Αθηνών και στα Άνω Λιόσια, όπου αποχαιρέτησα τις

V

τα παιδιά και το προσωπικό του Ορφανοτροφ€ίου. Πήγα στο &*· .ί5Ρ ^
οικονέν€ΐ6ς των αδελφών μου Φώτη και Παναγιώτη. Πήγα κατό-

πιν στο Χωριό μου Πλαίσια, στο μνημόσυνο του αδ€λφού μου ^5'
Β€λισσάρη και βρέθηκα στα Πάνν€να ae μια κρίσιμη στιγμή. Ι

,

Δυνάμεις των συμμοριτών εκινούντο προς τα απροστάτευτα

από δυνάμεις Γιάννενα και στη Μεραρχία από στιγμή σε στιγ- IMft

a»

μή ήσαν έτοιμοι να βάλλουν φωτιά σε έγγραφα και αποθήκες.

Ευτυχώς η επικίνδυνη φάλαγγα των ανταρτών εστράφη μετά το

Φωτόμου

Καλπάκι προς το Ζαγόρι. Πέρασα στην Πρέβεζα όπου με φιλο
ξένησαν τα ξαδέρφια μου Τσελικέοι.
Περιδιαβάζοντας την αγορά, στον κεντρικό Ναό είχε συγκεντρωθεί πολύς
κόσμος. Έφεραν νεκρούς στρατιώτες από μάχη που γίνονταν έξω από την Άρτα
και τους είχαν μέσα στην εκκλησία προκειμένου να τελεσθεί η νεκρώσιμη ακο
λουθία. Μπήκα να προσκυνήσω και έμεινα εκεί Υπήρχαν πολλοί αξιωματικοί με
επικεφαλής τον διοικητή Κωνσταντόπουλο, που τον γνώριζα από τη Σχολή Εφέ
δρων του Ζέρβα.
Από ψιθύρους πού άκουσα, δεν ανελάμβανε κανείς να πει δυο λόγια για
τους πεσόντες. Η Εκκλησία ήταν γεμάτη από πολίτες και μάλιστα καθηγητές,
δασκάλους, δικηγόρους κ.λ.π,, αλλά όλα τα έσκιαζε η φοβέρα, μια και ακούονταν
ο θόρυβος της μάχης στην Άρτα, που κανένας δεν ήξερε πως θα καταλήξει και
για την πόλη της Πρέβεζας.
Πήρα πρωτοβουλία και ζήτησα ως επίστρατος να μιλήσω. Έδωσα λύση στο
πρόβλημα. Ξεπέρασα τον εαυτό μου με τα συγκινητικά λόγια προς τους πεσό
ντες αρχι'ζοντας με το «Ποια καρδιά δεν σπαράζει... ποιος νους δεν σταματά...
ποια μάτια δεν δακρύζουν... ποια γόνατα δεν λυγζουν... μπρος στο χαμό σας
παλικάρια;
».

a Όλο το εκ λησίασμα έβαλε τα κλάματ . Στη συνέχεια έκαν

στροφή να διώξω την φοβία που επικρατούσε και να διαβεβαιώ
σω πως εμείς οι επίστρατοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη
βεβαία νίκη του στρατού μας.
Χειροκροτήματα, συγχαρητήρια από πολίτες και Στρατιωτι
κούς. Ένας Γυμνασιάρχης ζήτησε συγνώμη από μένα γιατί αρνή
θηκε να μιλήσει και με επαίνεσε για το θάρρος και την από στή
θους ομιλία μου. Κάθε φορά επί αρκετά χρόνια όταν περνούσα
από την Πρέβεζα μου θύμιζαν την ομιλία μου.
Ακολούθησε η σκληρή βασική εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαι-

τκέπτομαι τον

J του αδελφού

δεύσεως Πατρών και από εκεί μετατέθηκα στο ΚΕ.Β.ΟΠ. και ακο-

λούθως στο Κέντρο Διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το έτος 1948 χαρακτηρίζεται (ος έτος δεινών και αδιεξόδων. Οι αντάρτες
επιστρατεύουν βιαίως χωρικούς, άνδρες και γυναίκες, ελλείψει εθελοντών.
% Ηβη μεραρχία κάνει την εκκαθάριση στο όροςΜουργκάνα. Εδώ οι αντάρ
τες εκτελούν 120 αιχμαλώτους στρατιώτες του 611 τάγματος πεζικού.
• Στις 10/2/1948 καταδιώκονται συμμορίτες στην Πάρνηθα και τον Κιθαι
ρώνα: Πέφτουν οβίδες μέσα στη Θεσσαλονίκη και ο Στρατός αιχμαλωτίζει τους 111
αντάρτες, μαζί με το πυροβόλο.

• Έρχεται στην Αθήνα ο Βαν Φλιτ, αρχηγός της Αμερικανικής Αποστολής.
• Εκκαθαρίζεται η Ρούμελη με την επιχείρηση «Αετός».

• Στις 13/3/1948, ανακαλύπτεται η γιάφκα Πρίντζου* στα Γιάννενα, με
ασύρματο.
• Την 1/5/1948 δολοφονείται στην Αθήνα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χρήστος
Ααδάς από τον Κομμουνιστή Μουτσογιάννη.
• Δολοφονείται από αγνώστους ο Αμερικανός δημοσιογράφος του CBS στη

Θεσσαλονίκη, Τζορτζ Πολκ που προσπαθούσε να πάρει συνέντευξη από το αρχη-

• 82/'61948 ο Τίτο διώχνεται από την

Κομινφόρμ και μέχρι 31/7/1949 σημειώνεται πλή
ρης διακοπή βοήθειας προς το Δ.Σ.Ε. από τον Τίτο.

• Στις 8/7/1948 το Κ.Κ.Ε. καταγγέλλει τον Τίτο.
• Στις 20/8/1948 πέφτει το ύψωμα 2520 στο Γράμμο, αλλά ο 8.000 αντάρτες

του Δ.Σ.Ε. καταφεύγουν με ελιγμό προς το όρος Βίτσι. Καταδικάζεται στα Γιάννε
να εις θάνατον η Πρίντζου.

• Στις 21/8/1948 ο Μάρκος Βαφειάδης και ο Κίκιτσας αντικαθίστανται - Επι- κρατεί ο Ζαχαριάδης.

• Στις 14/9/1948 καταλαμβάνεται η Μουργκάνα - Αποτυχία του στρατού στη
μάχη της Ραμπατίνας στο Βίτσι.
• Στις 18/12/1948 ο Πατακός σώζει την Καρδίτσα.
"Στις 13 Μορη'ου του 1948 ανακαλύπτ€ται στα Γidvveva η γιάφκα («στενή αυτοά
μυνα»), της δασκάλας Πρίντζου, που έστελνε με ασύρματο από το σπίτι του πατέρα της,
αρχιάτρου Πρίντζη πληροφορίες στο Δ.Σ.Ε. για τις κινήσεις του στρατού, διενεργούσε
στρατολογία νέων μελών για το Δ.Σ.Ε. και απέστελνε φάρμακα στους αντάρτες. Στις

20/8/1948 καταδικάστηκε εις θάνατο. Δεν δέχθηκε να αποκηρύξει το Δ.Σ. με αντάλ
λαγμα την ελευθέρωση της. με υψωμένη γροθιά εντός του δικαστηρίου. Ο Μητροπολίτης
Σπυρίδων, διέσωσε με παρέμβαση του αρκετούς από την ομάδα Πρίντζου.

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΣΤΟ ΚΕΔ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Όταν παρουσιάστηκα στο Χαϊδάρι, στρατιώτης τώρα €γώ από πρώην
ανθυπολοχαγός, είχαμε επιθ€ώρηση από τον υπολοχαγό Λάμπρου που τον €ίχα
υπό τας διαταγάς μου στην Κέρκυρα, με το βαθμό του λοχία. Μόλις έδωσα ανα
φορά, με ρωτάει τι τον είχα τον ανθυπολοχαγό Σαφαρίκα που υπηρετούσε στην
Κέρκυρα. Όταν απάντησα ότι είμαι εγώ, διέταξε το λοχία που τον συνόδευε να
μου κάνει έπειτα καψόνι, επειδή στην Κέρκυρα του είπα να κουβαλήσει στην
πλάτη του τα εφόδια του λόχου.

Βέβαια, δεν εξετελέσθη η διαταγή από τον λοχία. Εδώ
πήρα τον Βαθμό του υποδεκανέα και επειδή δεν φόρεσα το
διακριτικό σήμα, τιμωρήθηκα με στέρηση εξόδου. Η εκπαίδευση
στους ασυρμάτους αργότερα στο ΚΕΔ πήγε πολύ καλά και
επειδή πρώτευα στη λήψη των σημάτων Μορς με κράτησαν ως

ΒΕ^ΒΒ|^Η εκπαιδευτή και διαδοχικά πήρα το βαθμό του Λοχία.
Στη διμοιρία μου ήλθε από την Αμερική να υπηρετήσει και
ο εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο Λευτέρης Βενιζέλος.
Μικρόσωμος και αδύνατος δεν μπορούσε να ελέγξει τον βημα-

|^BpB||||p^ τισμό του και ο σκληρός λοχίας εκπαιδευτής του έκανε καψόνι
·'

το οποίο και εκτελούσε πειθαρχικά. Σε μερικές εβδομάδες τον
' 1 πήραν για μεταφραστή στην Αγγλική αποστολή. Το Καψόνι

ον ασύρματο σε

τκησεις μάχης

ή-ραγ κανόνας στο κέντρο, προφανώς για να προτιμούν το

μέτωπο οι στρατιώτες.

Μία φορά την Εβδομάδα στο ΚΨΜ ενώπιον όλων των
αξιωματικών και εκπαιδευομένων, γίνονταν ομιλίες Εθνικού περιεχομένου από
αξιωματικούς και δόκιμους αξιωματικούς. Κάτι με παρακινούσε να ζητήσω να μιλή
σω και εγώ.
ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Είχα κατασταλάξει στο Θέμα της ομιλίας που θα ζητούσα να κάνω. Ήταν
«Η δράση του Ε.Λ.Α.Σ. από τη σκοπιά της Εθνικής Αντιστάσεως». Παρουσιάστη
κα στον υπολοχαγό Νικολάου στο Α2 Γραφείο και συζητήσαμε το θέμα. Γνώρι
ζε ότι υπηρέτησα στο Ζέρβα και μου έβαλε δύο όρους: Πρώτον, να του δώσω
γραπτή την ομιλία μου και δεύτερον, να μη αναφέρω τον Ζέρβα. Του απάντησα
ότι εγώ μιλώ από στήθους και δεν μπορώ να εγγυηθώ την τήρηση γραπτού κει
μένου. Ως προς το δεύτερο, θεωρώ αδύνατο να μη αναφερθεί ο Ζέρβας, λόγω
της υφής του θέματος, οπότε και ανακάλεσα την επιθυμία μου για ομιλία (ο Ζφβας ήταν αρχηγός Κόμματος τώρα, εξ' ου και η αντίρρηση).
Πήγα στη Μονάδα μου στον 4ο Λόχο στενοχωρημένος, γιατί πίστευα ότι
κάτι καλύτερο θα προσέφερα με την ομιλία μου από την ξηρή ανάγνωση κειμέ
νων με τη γνωστή στρατιωτική γλώσσα.

Την άλλη μέρα, χτύπησε το τηλέφωνο και ζήτησαν να παρουσιαστώ στον
κ. Νικολάου. Μου ανακοίνωσε το ΝΑΙ για την ομιλία και στο ανήσυχο βλέμμα του,
τον διαβεβαίωσα ότι θα ικανοποιηθεί πλήρως από τον τρόπο πού θα μιλήσω.
Είχα μεγάλη ευχέρεια λόγου και μπορούσα να μεταδώσω αυτά που πίστευα

στους ακροατές μου κοιτάζοντας τους στα μάτια, μ€ταδίδοντας συγκίνηση, ενθουσιασμό και ότι άλλο προέκυπτε
από την ομιλία μου. Τις δυνατότητες μου αυτές τις δοκίμασα στο Σχολείο και τις επισφράγισα στην ομιλία μου

στην Πρέβεζα και σε μερικές κηδείες και μνημόσυνα στρατιωτών που σκοτώθηκαν. Έκανα σε ένα χαρτί το σκελε-

Κ
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· yr

.·

τό της ομιλίας με τα θέματα που θα ανέφερα και μίλησα [\·^1 ίΛΒί
στο δωμάτιό μου 3 φορές, με ακροατές τούς τοίχους.

μ^

«IVS·

Έφθασε η μεγάλη στιγμή που ανεβασμένος στο

βάθρο της σκηνής στο Κ.Ψ.Μ. είχα μπροστά μου τον διοι-

S- ,

κητή ταξίαρχο Κοκάλα, τον υποδιοικητή συνταγματάρχη '-Ί· Ι Wii/nKSM

Παϊζάνο, τρεις σειρές αξιωματικούς διαφόρων βαθμών και

1 \ Γί

'

\

πίσω τους ένα πλήθος εκπαιδευομένων στρατιωτών που

υπερέβαινε τον αριθμό των 600. Ανάμεσα στους αξίωμα-

τικούς ο λοχαγός Νικολάου με κοίταζε ανήσυχος.

Γρήγορα έδιωξα κάποιο δέος που με κατέλαβε και

1^-

ΜΙΛ

Με το φίλο μου Γ. Kapc

κατ' αρχήν τίμησα τον λαό μας για τους αγώνες του κατά
του κατακτητή και ειδικότερα όσους αντιστάθηκαν στον
κατακτητή, από οποιονδήποτε χώρο και αν το έκαναν. Ακολούθως, εξέθεσα με

δραματικό τρόπο τα διάφορα επεισόδια από προσωπική μου εμπειρία, σχετικά με
την μέθοδο που εφήρμοσε ο Ε.Λ.Α.Σ. για να κυριαρχήσει και να μονοπωλήσει τον
αγώνα.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ δια μαχαίρας ενός δήθεν προδότη, ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΕΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ στο ποτάμι από μια γέφυρα, Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ οικογενειάρχη γιατί δεν έδωσε
κρέας στην ΕΤΑ και το Κορυφαίο επεισόδιο Η ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ της Άννας
Ζήκου από τον Πεντόλακκο Ιωαννίνων, για να μαρτυρήσει που κρύβονταν ο
αδελφός της αξιωματικός. Την Άννα Ζήκου την κρέμασαν ανάποδα μέσα σε
εκκλησία, στην ωραία πύλη, της πέρναγαν στο στήθος καμένα σίδερα. Μια γυναί
κα πού επενέβη, τη σκότωσαν ενώ η Άννα Ζήκου ξεψυχώντας είπε; «Ο αδελφός
μου θα ζήσει και θα απαλλάξει τον τόπο από σας». Όλα αυτά, τα διηγήθηκα με
ονόματα και τόπους.

Δεν μπορώ να περιγράψω την ανταπόκριση από το ακροατήριο. Σε κάθε
επεισόδιο πού ανέφερα, πετάζονταν στρατιώτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας
και έλεγαν «αυτό έγινε και στο χωριό μου», «...έτσι σκότωσαν το θείο μου», κ.λ.π.
Αυτό επιβεβαίωνε απολύτως αυτό που ήθελα να επισφραγίσω με την ομι
λία μου. "Τη σκοπιμότητα των ενεργειών τους, για να τρομοκρατήσουν το Λαό".
Πολλές φορές διακόπηκε η ομιλία μου από τα έντονα χειροκροτήματα. Η
μετάδοση της δικής μου συγκινήσεως συνοδεύτηκε με κλάματα και λυγμούς, ακόμη
και από τους σκληροτράχηλους αξιωματικούς, που με αγκάλιαζαν και με φιλού
σαν (όπως ο ταξίαρχος Κοκάλας, διοικητής του Στρατοπέδου και ο υποδιοικητής,
συνταγματάρχης Παΐζάνος).

Μετά από αρκετά χρόνια, συνάντησα στην πλατεία Συντάγματος έναν από
τους ακροατές μου αξιωματικούς που θυμότανε την ομιλία μου και με ρώτησε αν
είχα αποφοιτήσει τη Δραματική Σχολή. Η ομιλία μου αυτή στάθηκε ασπίδα μου σε

μ€τ€,ττ€ΐτα γ€γονότα που αναφέρω στη συνέχασ.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 21/1/1949 αναλαμβάνει αρχιστράτηγος ο Παπάγος με απόφαση τον

Σοφούλη. Γίνεται επίθεση του Δ.Σ.Ε. κατά της Νάουσας - Αποκρούεται επίθεση
κατά της Φλώρινας από τον υποστράτηγο Ν. Παπαδόπουλο.
• Στις 21/3/1949 απειλείται η Άρτα.

• Στις 31/3/1949 εκκαθαρίζεται η Πελοπόννησος από την 9η μεραρχία τον
στρατού.

• Τον Ιούνιο τον 1949 πεθαίνει ο Σοφούλης και αναλαμβάνει πρωθυπουργός/
ο Διομήδης.

• Στις 4/6/1949 ο Σπυρίδων γίνεται αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος.
• Τον Ιούλιο του 1949 διακόπτεται πλήρως η βοήθεια του Τίτο προς τους
αντάρτες του Δ.Σ.Ε.

• Στις 30/7/1949 δύναμη Πετρίτη κινείται από το Γράμμο προς Τζουμέρκα Κατσανοχώρια - Πεστά - Λάκκα Σουλίου.

• Στις 24-30/8/1949 απώλειες στο Γράμμο - Βίτσι 2.500 στρατιώτες.
• Στις 29/8/1949 οι αντάρτες στην Αλβανία. Λήξη του 3ου γύρου.
• Στις 18/10/1949 ο Παπάγος ανακηρύσσεται στρατάρχης.

:

01 ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
Εκτός από την Εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων, παίρναμε μέρος ως υπαξιω

ματικοί σε διάφορες υπηρεσίες στο μεγάλο μας στρατόπεδο. Μία από αυτές ήταν
η επίβλεψη συσσιτίου... Να πέφτει η κανονική ζάχαρη στο Τσάι κ.λ.π. Όταν ανέ
λαβα για μια εβδομάδα το θέμα αυτό, οι φαντάροι μου ψιθύρισαν ότι πολλές
φορές το τσάι είναι πικρό και ο καφές αραιός πολύ. Υπήρχε υποψία ότι οι μάγει
ροι που ήταν παλαιοί στρατιώτες, την ώρα του γενικού απογευματινού προσκλη
τηρίου, έφευγαν από την Ανατολική πύλη μη υπακούοντας στο φρουρό που ήταν
από τους νεοσύλλεκτους.

—^—

1

Έτσι, ένα απόγευμα κρύφτηκα στο πλησιέστερο κτίριο
και μόλις πήγαν να φύγουν δύο από τούς μαγείρους, τους
ερεύνησα και είχαν γεμάτα τα παντελόνια τους μέχρι τις

" [.
ri

αρβύλες τσάι, που πουλιόταν τότε ακριβά στην αγορά. Τούς
παρέδωσα στον αξιωματικό υπηρεσίας που τους έκλεισε αμέσως στο κρατητήριο. Λυτό έγινε αφορμή να με πάρουν από
την εκπαίδευση στο Γραφείο Α2 μαζί με τον Λοχία Πρίγκουρη υπό τας διαταγάς του υπολοχαγού Σάλτα.
Παραμονή 28ης Οκτωβρίου σταματήσαμε λίγο έξω από
το Στρατόπεδο το αυτοκίνητο της Λέσχης Αξιωματικών που
'Α.

το συνόδευε ένας ανθυπολοχαγός. Δυσανασχέτησε που

κάναμε έρευνα λόγω του βαθμού μας, αλλά το αποτέλεσμα

Γο λ^ιαΠρακουρη

μας δικαίωσε. Στο τριών τετάρτων αυτοκίνητο κάτω από την

πρώτη σειρά κιβωτίων με άδεια μπουκάλια μπύρας, βρέθηκαν

άλλες σειρές με τα μπουκάλια γεμάτα καφέ, τσάι και ζάχα-
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Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

ρη·

Καλ€σαμ€ την αστυνομία μονάόος και τους παρ€λαβ€ για τα κρατητήρια στο
κτίριο 15, όπου €πικ€φαλής ήταν ένας πολύ σκληρός προς τους κρατούμενους,

που λεγόταν Μαυρογένης. Όταν μετά από μερικές μέρες θέλησα να όω τσυς
συγκεκριμένους κατηγορούμενους, ο Μαυρογένης πήρε ένα κουβά νερό και το
έχυσε στο πάτωμα του κρατητηρίου. Τότε είόα κάτι τραγικό: Οι κρατούμενοι έπε
σαν στο πάτωμα και έγλειφαν το νερό. Ιούς είχε χωρίς νερό αρκετές μέρες για
να μαρτυρήσουν ποιοι άλλοι ενέχονταν στην κλοπή. Μετάνιωσα πραγματικά που
τούς συλλάβαμε και διαμαρτυρήθηκα για την κατάσταση αυτή.
Άλλη μια μέρα σταματήσαμε την κούρσα του Διοικητού και παρά τις δια

μαρτυρίες του οδηγού, ερευνήσαμε και βρήκαμε στο πορτ μπαγκάζ ένα ολόκλη
ρο αρνί έτοιμο για σούβλα. Τηλεφωνήσαμε στο Διοικητή (θράσος που το είχα
με), μας είπε να στείλουμε τον οδηγό στο κρατητήριο.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Υπηρετούσαμε με τον Πρίγκουρη στο Γραφείο υποδοχής αξιωματικών και
οπλιτών που ουσιαστικά ήταν τσ Γραφείο Α2. Πέραν της κοπιώδους γραφικής
εργασίας (είχα αναλάβει την γραφομηχανή), μας όρισαν επικεφαλής της ομάδας
ασφαλείας του στρατοπέδου, με μοτοσικλέτες και τζιπ στη διάθεσή μας.
Ένα βράδυ που περιπολούσαμε έξω από το Στρατόπεδο με σβησμένα
φώτα, παρακολουθήσαμε δύο φαντάρους που χώθηκαν σε μια χαμοκέλα. Ο Πρίγκουρης πλησίασε και είδε μαζί με τσυς φαντάρους πολίτες σε κύκλο που κάπνι
ζαν χασίσι. Ειδοποιήσαμε το 16ο Αστυνομικό Τμήμα και μας έστειλαν δύσ Αστυ

φύλακες. Ο Πρίγκουρης έκανε έφοδο και βρήκε μόνο δύο. Οι άλλοι 4 ξετρυπώ
θηκαν από ένα περιστερεώνα που είχαν χωθεί. Τους παραδώσαμε στο τμήμα και
καταθέσαμε τις μαρτυρίες μας.
Όταν αργότερα επρόκειτσ να γίνει η δίκη, μας πλησίασαν στην Πλατεία

Κουμουνδούρου δύο χονδροί τύποι, οι οποίοι στα ίσια μας είπαν να αλλάξσυμε
τις καταθέσεις μας, γιατί αλλιώς θα μας μεταθέσουν στη Θράκη. Τους απαντή
σαμε ανάλογα.

Σε λίγες μέρες ήλθε έγγραφο από το 16ο Αστυνομικό τμήμα που συμβού
λευε να μη περνάμε εγώ και ο Πρίγκουρης μόνοι μας από την περιοχή του Χαϊ

δαρίου. Τελικά, στο Αρσάκειο την ημέρα της δίκης, πλησίασαν τον Πρίγκουρη με
ένα μάτσο χρήματα, για να τα ...μασήσει στη δίκη. Αναφέρθηκε στο δικαστήριο
η απόπειρα χρηματισμού και έπεσε μεγάλη καμπάνα.

Πλάι από το Κ.Ε.Δ. λειτουργούσε η μεγάλη Μονάδα του Κ.Ε.Β.ΟΠ., όπου είχε
διαπιστωθεί ότι κάποιος Λοχαγός, αξιωματικός Εφοδιασμού, εκινείτο με πολλά
χρήματα. Μας κάλεσαν ως ...έμπειρσυς να τούς βοηθήσουμε (είχαμε αποκτήσει
όνομα).

Πράγματι, με παρακολούθηση συστηματική, διαπιστώσαμε πως αυτοκίνητο
που παρελάμβανε από αποθήκες του Στρατού ενδυμασίες, πέρναγε στο Γιουσουρούμ (Μοναστηράκι), άφηνε τσ καινούργιο υλικό και το αντικαθιστούσε με
παλαιό μεταχειρισμένο. Σε μια άλλη περίπτωση αγοράς τροφίμων στην αγορά, ο
Πρίγκουρης βρέθηκε με πολιτικά στη συναλλαγή, που ο αξιωματικός έπαιρνε τη
μζα του και αμέσως συνελήφθη από αξιωματικό του ΚΕΒΟΠ.
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Στην οόό Ακαδημίας, στον αριθμό 24, στεγάζονταν το Έκτακτο Στρατοδι

κείο στο οποίο διοικητής ήταν ένας πολύ αυστηρός Συνταγματάρχης. Μετά τη
δολοφονία του υπουργού της κυβέρνησης Χ. Λαδά, το έκτακτο Στρατοδικείο,
έβγαζε πολύ εύκολα καταδικαστικές αποφάσεις εις θάνατον. Ο συνταγματάρχης
φημίζονταν για την μεγάλη αυστηρότητα.
Όταν ο γιος μεγαλοεπιχειρηματία που είχε μεγάλα καταστήματα στην οδό
Σταδίου, καταδικάστηκε σε θάνατο από το Στρατοδικείο, έπεσαν όλοι επάνω
στον συνταγματάρχη για να μη εκτελεστεί. Μέχρι και ο Βασιλιάς ελέγετο ότι επε

νέβη. Ο συνταγματάρχης δεν υπεχώρησε και η εκτέλεση έγινε. Ο γιος του επι
χειρηματία για να μη πάει στο μέτωπο, χρησιμοποίησε την ακτινογραφία ενός
φυματικού, πράγμα που αποκαλύφθηκε και καταδικάσθηκε.
Στο στρατοδικείο αυτό, πηγαίναμε φρουρά κάθε βράδυ από το ΚΕΔ μια
ομάδα από 11 άνδρες, με επικεφαλής ένα Λοχία. Μόλις αποχωρούσαν οι αξιω
ματικοί του Στρατοδικείου, έμενε ο Αξιωματικός Υπηρεσίας σε ειδικό χώρο με
τηλέφωνο, από το οποίο γίνονταν τηλεφωνικά νυκτερινή έφοδος από την
ΛΣΔΕΝ. Όμως, το βρήκαν εύκολο, να αφήνουν στη θέση τους τον εκάστοτε
Λοχία της φρουράς μας, στον οποίον του έδιδαν τα στοιχεία εφόδου και το
παρασύνθημα, για να κοιμηθούν εκείνοι αναπαυτικά στα σπίτια τους. Έτσι, στη
λέσχη υπαξιωματικών στο ΚΕΔ, γελούσαμε στη συνηθισμένη ερώτηση; «Τι ήσουν
εσύ χθες;» - «Λοχαγός Κακαράς, κλάσεως τάδε κ.λ.π...».
Προσωπικά, δεν μου άρεσε αυτή η κατάσταση γιατί ελοιδορείτο το σώμα
των Αξιωματικών που υπηρέτησα και είχα και αδελφό αξιωματικό που έπεσε στη
μάχη. Έτσι ένα απόγευμα πού ήταν η σειρά μου να πάω, δήλωσα στους άλλους
υπαξιωματικούς ότι εγώ θα την σταματήσω τη συνήθεια αυτή και αν θέλουν, να
το κάνουν και αυτοί. Δέχτηκαν να βγάλω εγώ πρώτος το φίδι από την τρύπα.
Πράγματι, έφθασα στο Στρατοδικείο, εγκατέστησα το οπλοπολυβόλο στην
ταράτσα, το σκοπό στην είσοδο, το θαλαμοφύλακα στο διάδρομο του πατώμα
τος όπου άφηναν οι στρατιώτες τα πράγματά τους (εκεί κοιμόμαστε στρώματσάδα) και άφησα τους στρατιώτες να πάνε απέναντι από το Στρατοδικείο για
ένα καφέ ή γλυκό. Πριν ακόμη αποχωρήσει το προσωπικό τσυ Στρατοδικείου, με
πλησίασε ο αξιωματικός που θα διανυκτέρευε και μου λέει: «Λοχία, απόψε θα δια
νυκτερεύσεις εδώ» και μου έδειξε το δωμάτιο που έγραφε "Αξιωματικός Υπηρε
σίας" «και αν δεχθείς τηλεφωνική έφοδο...» Τον διέκοψα και με στρατιωτικό χαι
ρετισμό απήντησα «Όχι», δείχνοντάς του τι γράφει η ταμπέλα. Σε αυστηρό ύφος,
μου λέει: «Αρνείσαι διαταγήν ανωτέρου;» απαντώ ότι «Τη διαταγή τη θεωρώ
παράνομη» και κατέβηκα στην είσοδο στο σκοπό. Σκέφθηκα σε τι μπορεί να με
βρει σκάρτο για να με εκδικηθεί.
Έστειλα και φώναξα τους στρατιώτες από το ζαχαροπλαστείο. Μόλις είχαν
συγκεντρωθεί οι στρατιώτες μου, κατέβαιναν δύο αξιωματικοί να με συλλάβουν
αφοπλίζοντάς με. Πρόλαβα και πρότεινα το αυτόματο τόμιγκαν πού κρατούσα και
τους δήλωσα πως δεν έχουν δικαίωμα να με αφοπλίσουν γιατί ανήκα σε άλλη
μονάδα. Τούς ρώτησα «τι θέλετε;» και μου είπαν να τους ακολουθήσω στο Διοι
κητή.
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Μόλις μπήκα στο τεράστιο γραφείο του συνταγματάρχη, με αραδιασμένα
πολλά τηλέφωνα, μου έβαλε τις φωνές βρίζοντάς με και λέγοντας «Κλείστε τον
τον αναρχικό στο Κρατητήριο και τηλεφωνήστε να στείλουν αντικαταστάτη».
Ωρύονταν κυριολεκτικά, όρθιος, χειρονομώντας, ο συνταγματάρχης. Καθώς πλη
ροφορήθηκα, ο αξιωματικός υπηρεσίας στη διαταγή του οποίου δεν υπήκουσα,
ανέφερε στο συνταγματάρχη ότι έδωσα άδεια σε όλους τους στρατιώτες και το
Στρατοδικείο κινδύνευε από τυχόν επίθεση κομμουνιστών. Έτσι εξηγείται η ...υπο
δοχή που μου έκανε ο συνταγματάρχης.

Στην μισάνοιχτη πόρτα του γραφείου του, μαζεύτηκαν αρκετοί αξιωματικοί
που άκουσαν τις φωνές. Πήρε το μάτι μου και τον αξιωματικό Μπαγλανέα που
του είπα το πρώτο «ΑΛΤ» στην Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα. Στις άγριες φωνές του
συνταγματάρχη, σε στάση προσοχής και με στρατιωτικό χαιρετισμό επαναλάμ
βανα: «Επιτρέπετε κύριε συνταγματάρχα; ...επιτρέπετε κύριε συνταγματάρχα;»
τρεις με τέσσερις φορές, οπότε για μια στιγμή ακούω ένα αυστηρό «...ΛΕΓΕ».
Το ευτύχημα ήταν ότι κράτησα την ψυχραιμία μου και διετύπωσα τα εξής:
«Δεν δέχομαι από κανέναν τον χαρακτηρισμό του αναρχικού. Δεν δέχομαι
την αμφισβήτηση των εθνικών μου ιδεωδών και παρακαλώ να ρωτήσετε τον κ.
Μπαγλανέα δείχνοντας τον στην πόρτα, ποιος τον υποδέχθηκε στην Ελεύθερη
Ορεινή Ελλάδα του Στρατηγού Ζέρβα».
Λποτάνθηκε προς τον λοχαγό Μπαγλανέα που επιβεβαίωσε τα λεχθέντα...
με την προσθήκη ότι «το παιδί είναι λίγο...» και έκανε κίνηση του χεριού του, αυτή
που δείχνει ότι είναι λίγο τρελός.
Τσαντίστηκα περισσότερο και ρωτώ ξανά: «Επιτρέπετε κύριε Συνταγματάρ

χα;». Τώρα μου έδωσε αμέσως τον λόγο και μπήκα στη φάση πού ήθελα. Είπα:
«Τώρα που οι κ.κ. αξιωματικοί είναι παρόντες και δεν θεωρείται συκοφαντία, σας
ανακοινώνω ότι...» και αφηγούμαι τα σχετικά.
Τότε στρέφεται προς τους αξιωματικούς και λέει: «Γίνονται αυτά εδώ μέσα;
Να χαθείτε, δώσατε το δικαίωμα στο Λοχία να σας εξευτελίσει, φύγετε από
μπροστά μου...» και τους έκλεισε την πόρτα. Στράφηκε έπειτα προς εμένα και μου
λέει: «Κάθισε παιδί μου».
Εκεί του είπα περισσότερα, ότι θέλησα να προστατεύσω το σώμα των
Αξιωματικών γιατί υπηρέτησα και εγώ ως αξιωματικός και έχω αδελφό αξιωματι
κό πεσόντα στο μέτωπο. Πρόσθεσα ακόμη ότι κρατώ στο γραφείο μου έγγρα
φο προς την ΛΣΔΕΝ για το θέμα αυτό, ακριβώς για να μη εκτεθεί ο ίδιος προς
τους ανωτέρους του. Δεν είχε που να με βάλει. Σε πατρικό ύφος μου διηγήθηκε
πως και αυτός στην κατοχή κοιμότανε με τη στολή του Αξιωματικού (δεν κατά
λαβα το γιατί). Τελικά, έβγαλε μια κάρτα του και μου την έδωσε, λέγοντας να
τον ενοχλήσω για ότι χρειασθώ. Κλείνοντας την πόρτα πρόσθεσε: «...εκείνο το
έγγραφο, φρόντισε παιδί μου να μη φύγει» (δεν έφυγε, γιατί δεν υπήρχε).
ΕΝΑΣ ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Γενικά, ο μεγαλύτερος αριθμός στην τάξη των Αξιωματικών διακρίνεται για
την συμπεριφορά του και τον ηθικό χαρακτήρα και ειδικά όσων πέρασαν από την
Σχολή Ευελπίδων. Εγώ θα μιλήσω για μια εξαίρεση. Ο αδελφός μου Αξιωματικός,
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€π€σ€ υπφ Πατρίδος, αφήνοντας πίσω του την νεαρή γυναίκα του και την κόρη
του μόνο λίγων μηνών. Συνάόελφός του, δεν άργησε να αποκτήσει δεσμό με την
χήρα νύφη μου και εως εδώ, ουδείς ψόγος.

Όμως, κατασπαταλούσε τη σύνταξη της οικογενείας του αδελφού μου για
μεγάλο διάστημα, συζώντας μαζί της χωρίς να προχωρεί σε νομιμοποίηση, παρά
τις πιέσεις που του εγίνοντο. Σε επιστολές μου, έδειχνε πλήρη αδιαφορία και η
αγανάκτησή μου είχε μετατραπεί σε θυμό ανεξέλεγκτο.
Έτσι, όταν ο εν λόγω αξιωματικός μετατέθηκε στο Κ.Ε.Δ. και παρουσιάστηκε
στο Γραφείο Υποδοχής, τράβηξα το πιστόλι από το συρτάρι μου να τον σκοτώ
σω. Τον έσωσε η αστραπιαία παρέμβαση του Λοχαγού μου Σάλτα, που ήταν
ακριβώς πλάι μου και μου άλλαξε την κατεύθυνση του χεριού μου. Αυτός μεν εξα

φανίστηκε αστραπιαία και εγώ συνελήφθην. Έλαβε γνώση ο υποδιοικητής Παϊζάνος και πριν με οδηγήσουν στο κρατητήριο, ζήτησε να με πάνε στο Γραφείο
του.

Με όλη την ψυχραιμία μου, όταν αυστηρά ο Παϊζάνος με ρώτησε γιατί το

έκανα, του ανέφερα τα σχετικά και του δήλωσα ότι θα επιμείνω, συμπληρώνο
ντας πώς πολεμάμε για Πατρίδα, Θρησκεία και οικογένεια. Προσπάθησε να με
ηρεμήσει και κατέληξε στην ερώτηση τι θα με ικανοποιούσε. Μόνο η νομιμοποί
ηση ή η διακοπή της σχέσεως, απάντησα. Μου υποσχέθηκε ότι θα το τακτοποι
ήσει αυτός το θέμα και να μη κάνω τίποτε μέχρι νεωτέρας. Ακολούθως, με διέ
ταξε να πάω στο γραφείο μου, αντί στο κρατητήριο. Πράγματι σε μερικές ημέ
ρες την στεφανώθηκε γιατί ο Παίζάνος του είπε θα αφήσω τον Λοχία να σε
σκοτώσει.

Βέβαια, μετά από μικρό διάστημα, αφού την εκμεταλλεύτηκε δεόντως την,
ανάγκασε να πάρει διαζύγιο ολοκληρώνοντας την βρώμικη πράξη του.
Πίστευα πάντα πως οι κακές πράξεις πολλαπλασιάζονται, όταν οι νουνεχείς
δεν αντιδρούν. Αυτό όμως το πλήρωσα ακριβά σε άλλες περιπτώσεις που θα
αναφέρω. Η γροθιά στο μαχαίρι, πάντα τραυματίζει. Ευτυχώς που στην προκει
μένη περίπτωση δεν άλλαξε ο ρους της ζωής μου, χάρις στον υποδιοικητή Παϊζάνο, που είδε προφανώς το θέμα και κάτω από την επιτυχή πατριωτική ομιλία
μου στο στρατόπεδο και τα ευγενικά μου ιδεώδη.
Ο ΜΕΝΤΖΩΡ

Μία μέρα μας έφεραν στο Γραφείο έναν Παπαγεωργίου (προφανώς ψευ
δώνυμο), ταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού, που παραδόθηκε στο στρατό
κάπου στην Ήπειρο. Ανάστημα μέτριο, βλογιοκομμένος, με μισοστρεβλωμένα
μάτια. Ήταν μια ανήσυχη φυσιογνωμία που αφού πρόδωσε τον Δημοκρατικό
Στρατό, δήλωνε πρόθυμος για χαφιεδισμό μέσα στο στράτευμα, για εξάρθρωση
τάχα πυρήνων του Κ.Κ. στις μονάδες μας. Δεν μου ενέπνεε καμιά εμπιστοσύνη
και παρά την εντολή του Λοχαγού μου Σάλτα, δεν του έδωσα ΠΟΤΕ φάκελο
Αξιωματικού να τον μελετήσει (είχα αρμοδιότητα στην κίνηση των Αξιωματικών).
Τον φωνάζαμε κοροϊδευτικά Μέντζορα (ταγματάρχη). Δεν νομζω να προσέφε
ρε τίποτε αξιόλογο αυτό το άτομο. Μάλλον τον προφύλασσε ο στρατός, να μη
τον σκοτώσουν οι κομμουνιστές για την προδοσία του.
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΦΩΤΗ

Όταν υπηρ€τούσα στο Χαϊδάρι, επισκεπτόμουνα την οικογένεια του αδελ
φού μου Φώτη, στο Καματερό Αθηνών όπου υπηρετούσε ως δάσκαλος. Ο πρό
εδρος του χωριού (Σκόμπι τον αποκαλούσαν περιπαιχτικό), τον χρησιμοποιούσε
σαν γραμματέα της Κοινότητος. Το γραφείο ήταν στη διόθεσή του και με τον
πρόεδρο τα πήγαιναν πολύ καλό. Κάθε χρόνο ο αδελφός μου έβγαζε και μια
βεβαίωση για την χήρα αδελφή μας θύματος πολέμου, ότι είναι εν ζωή και δεν
ξαναπαντρεύτηκε, για να συνεχίζεται η σύνταξή της. Την έφτιαχνε, τη σφράγιζε
και την έδινε στον πρόεδρο για υπογραφή.
Κάποτε όμως που δημιουργήθηκαν σύννεφα στις σχέσεις τους (υποστήριξη
άλλου υποψηφίου για την προεδρία από τον αδελφό μου), αντί να του υπογρά
ψει τη βεβαίωση, ο πρόεδρος την κράτησε, λέγοντας «να έλθει η αδελφή σου
να την πάρει». Έπειτα, του υποβάλλει μήνυση, ότι διέρρηξε το Κοινοτικό Γραφείο,
έγραψε, σφράγισε και υπέγραψε τη βεβαίωση (θέμα πλαστογραφίας από Δημό
σιο υπάλληλο). Παρά τις συστάσεις μου, έβαλε ένα δικηγόρο ...της γειτονιάς και
δικάστηκε πρωτόδικα 7 μήνες φυλακή.

Στο εφετείο, του επέλεξα ως δικηγόρο τον Μπαμπόκο, πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης και παρακολούθησα τη δίκη. Η μόνη προεργασία που κάναμε ήταν
να αντικατασταθεί από πρόεδρος ο μηνυτής, πράγμα που το πετύχαμε προ της
δίκης.

Κατά την διαδικασία, ο Μπαμπάκας κάθισε πλάι από τον κατηγορούμενο
αδελφό μου και έκανε μια μόνο ερώτηση στον μηνυτή, αν είναι τώρα πρόεδρος.
Ανησύχησα ότι πήρα στο λαιμό μου τον αδελφό μου (χώρια η μεγάλη δικηγορι
κή δαπάνη). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούω τον Πρόεδρο του Δικα
στηρίου να λέει κοιτάζοντας τον Μπαμπόκο:

«Αμφιβάλλει ο κ. Μπαμπάκας, αμφιβάλλει το δικαστήριο και κηρύσσει αθώον
τον κατηγορούμενο».
Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του...

Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 8η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Βασική αυστηρή διαταγή του επιτελείου ήταν να φεύγουν αμέσως για το
Μέτωπο όσοι τελείωναν την βασική εκπαίδευση. Τρεις φορές ανανεώθηκαν αυτές
οι διαταγές αλλά η Διοίκηση εμένα με κρατούσε. Τελικό, τον Αύγουστο του 1949
μετατέθηκα στο Λόχο Διαβιβάσεων της 8ης Μεραρχίας στα Γιόννενα. Μαίνονταν
01 μάχες στα πέριξ και ιδίως προς την κατεύθυνση του Γράμμου.
Μια φορά την εβδομάδα γίνονταν και εδώ οι σχετικές ομιλίες εθνικού περιε
χομένου, κυρίως από χαμηλόβαθμους αξιωματικούς, πάντα με ανάγνωση γραπτού
κειμένου. Μετά την ομιλία μπορούσαν να γίνουν ερωτήσεις. Στις μη μάχιμες μονά
δες υπηρετούσαν συνήθως και ...διαφωτιστές του Κ.Κ.Ε. οι οποίοι έφερναν σε
δύσκολη θέση τους καημένους τους αξιωματικούς, που δεν ήταν σε θέση να απα
ντούν σε πολιτικά θέματα στα οποία συνήθως έτρεπαν τη συζήτηση οι ερωτώ
ντες αριστεροί.

Έτσι, σε μια ομιλία που ακούγαμε καθισμένοι στο Δάπεδο και ενώ μάλιστα
ακούονταν βολές πυροβολικού προς τον Δρίσκο, πήρε το λόγο μετά την ομιλία
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€νός αξιωματικού, ένας δικηγόρος που τον γνώριζα από το Παν€πιστήμιο. Γρήγο
ρα €ξ6τρ€ψ€ τη συζήτηση στο πολιτικό π€δίο, μιλώντας για το οκτάωρο, την
€κμ€τάλλ€υση κ.λ.π. με την γνωστή ξύλινη γλώσσα των αριστερών. Έμειναν
άναυδοι οι αξιωματικοί και ο ομιλητής αξιωματικός δεν άρθρωνε λέξη.
Δεν άντεξα.

Γνώριζα καλά τον Κύριο αυτόν, που είχε δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά,
με αρκετά «αμαρτήματα» που του έφεραν πλούτο. Πήρα το λόγο και τον ξεσκέ
πασα, εξουδετερώνοντας όλα τα επιχειρήματά του σχετικά με το οκτάωρο κ.λ.π.
και αναφέροντας πως ο ίδιος είναι ένας κακός εργοδότης, που αντί να μάχεται
στην πρώτη γραμμή, προσπαθεί να κάμψει το ηθικό του στρατού μας.
Αγαλλίασαν όλοι, αξιωματικοί και στρατιώτες και με χειροκρότησαν με

ενθουσιασμό. Χαρακτηριστικά ο παριστάμενος Διοικητής του Λόχου Καστάνης,
πήρε το λόγο και είπε: «Εμείς οι αξιωματικοί, δεν κατέχουμε τα της πολιτικής. Να
είδατε ο Λοχίας που τα γνωρίζει, απάντησε δεόντως γύρω από τα θέματα». Δεν
γνωρζω αν μετά από πρότασή μου με επιστολή στο γραφείο του Αρχιστρατή
γου, σταμάτησαν οι ερωτήσεις στις επόμενες ομιλίες.
Είχα συμπληρώσει 48 μήνες στρατιωτική θητεία, μετά την αναγνώριση του
χρόνου που υπηρέτησα στην Εθνική Αντίσταση, και δεν έβλεπα κανένα φως για
απόλυση από το στράτευμα.
Έτσι μετά από μια επιστολή της μητέρας μου προς το Γενικό Επιτελείο που
ανέφερε τα δέοντα, μου ήλθε ένας φάκελος από το γραφείο του Αρχιστρατή
γου Παπάγου, με κοινοποίηση της διαταγής απολύσεώς μου.
Ήταν Αύγουστος του 1949 που ο Γράμμος κατελήφθη οριστικά από τον
Στρατό μας. Ακριβώς την επομένη της καταλήψεως του υψώματος 2520 βρέθη

κα στο ύψωμα, όπου αντίκρισα το θλιβερό θέαμα: Αίματα στα βράχια, τραυμα
τίες που μετακομίζονταν, κορμιά που φορτώνονταν και στρατιώτες που δόξαζαν
το Θεό για το διώξιμο των αντιπάλων πέραν των Συνόρων.
Ο Λοχαγός Καστάνης προσπάθησε να με κρατήσει ακόμη στο στρατό,
αλλά η απόφασή μου ήταν οριστική να επιστρέψω αμέσως στα ειρηνικά μου έργα.
Έτσι πήρα το απολυτήριο στρατού και γύρισα στη Βουλιαγμένη.
ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 1946-1949

Είναι γεγονός ότι το Κ.Κ.Ε. ήθελε σώνει και καλά να εντάξει την Ελλάδα
στη σφαίρα του σιδηρούν παραπετάσματος και σε αυτό βοηθήθηκε από τα γει
τονικά κράτη και με ανοχή της Ρωσίας δημιούργησε σοβαρή κατάσταση στην
Ελλάδα που δεν είχε συνέλθει ακόμη από την τετράχρονη κατοχή. Με τη βοή
θεια των Άγγλων και αργότερα των Αμερικανών αλλά και με θυσία χιλιάδων
ανδρών του στρατού και της χωροφυλακής και των πολιτών της υπαίθρου, μεί
ναμε στο χώρο των δημοκρατικών κρατών.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, 700.000 οι συμμοριόπληκτοι που κατέβηκαν
στις πόλεις. Η αποχώρηση των συμμοριτών του Δημοκρατικού Στρατού στις γει
τονικές χώρες, συνοδεύτηκε και από το σκληρό παιδομάζωμα και με τις απαγω
γές πολιτών δημιουργήθηκε η πολιτική προσφυγιά στις χώρες του παραπετάσμα
τος. Αυτή η προσφυγιά υπέφερε τα πάντα κάτω από τον έλεγχο του αλληλο-

σπαρασσομένου Κ.Κ. (κολχόζ, Σιβηρία, εκτελέσεις).
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Τ€λικά, η μάνα Ελλάδα, χωρίς να απαιτήσει ούτε ένα συγνώμη, τους επα
νέφερε στην πατρίδα. Το 1974 ο Κ. Καραμανλής νομιμοποίησε το Κ.Κ. και έκανε
πράξη την Εθνική Συμφιλίωση.
ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

Νεκροί στρατιώτες και πολίτες: 120.000
Παιδομάζωμα: 28.000
Απαχθέντες πολίτες: 20.000
Αιχμάλωτοι στρατιωτικοί: 3.050
Πολίτες ανάπηροι: 34.666
Πρόσφυγες άστεγοι: 750.000

Δαπάνες και Ζημίες πάσης φύσεως: 14.870.000.000 δραχμές της εποχής
Ανάλογες ήταν οι απώλειες και από την πλευρά των ηττημένων.
01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ

Για το λαό μας, που τριγυρι^εται από διεκδικητές εδαφών μας, επιβάλλεται
να έχουμε ομοψυχία. Ορθώς λοιπόν το κράτος, έριξε τον λίθο της λήθης για ότι
έγινε. Η αναγκαιότητα αυτή, επέβαλλε τις εκδηλώσεις μνήμης από κοινού, για
όλους όσους θυσιάστηκαν. Πολλές φορές όμως, παρουσιάζεται το φαινόμενο της
μεροληπτικής στάσεως στις διάφορες εκδηλώσεις, χάρις κυρίως σε πολιτικές σκο
πιμότητες. Δεν είναι κατανοητό να αντιπροσωπεύεται ενίοτε το κράτος στις
εκδηλώσεις της Αριστεράς και να αγνοεί τους πεσόντες στο Γράμμο, Βίτσι,
Μουργκάνα, καθώς και τους εκτελεσθέντες στο Νταλαμάνι, Φλαμπουράρι, Καρ
πενήσι, Μελιγαλά, Μυρόφυλλο, Μουργκάνα, Κλίμα Δωρίδας κ.λ.π.
Κοινά μνημεία με κοινές εκδηλώσεις, θα κάλυπταν πράγματι το πνεύμα της
ομοψυχίας. Όμως, η αριστερά, με τη νοσταλγία του παρελθόντος της, τις αντί
θετες εκδηλώσεις τις αποκαλεί «γιορτές μίσους και ρατσισμού».
ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Αποχαιρέτησα το χακί και γύρισα ξανά στην ωραία Βουλιαγμένη, στα ειρη
νικά μου έργα. Είχα μια πολύ καλή υποδοχή, τόσο από την πλευρά του Ορφα
νοτροφείου όσο και από το Σχολείο στο οποίο φοιτούσαν εκτός από τα Ορφα
νά και τα παιδιά της Κοινότητας Βουλιαγμένης. Με μεγάλη όρεξη ξεκίνησα το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε παρακείμενη παράγκα - Γερμανικό κατάλοιπο. Με
ζήλο εφάρμοσα την Μέθοδο Ντεκρολή στην διδασκαλία μου στην Α τάξη του
Δημοτικού, προετοιμαζόμενος επί πολλές ώρες, κυρίως τη νύκτα. Παράλληλα,
μετέτρεψα την διδακτική ύλη του Δημοτικού Σχολείου σε ωριαίες διδασκαλίες σε
φακέλους, με περιεχόμενο για το κάθε θέμα διδασκαλίας (κείμενα, εποπτικά μέσα,
άρθρα κ.λ.π.). Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορούσα να διδάξω σε όποια τάξη, για
οποιοδήποτε θέμα, ανασύροντας τον ανάλογο φάκελο προετοιμασίας.
Με τον εκλεκτό συνάδελφο Αντώνη Βελισσάρη που μέναμε μαζί στην ίδια
παράγκα του Ορφανοτροφείου, είχαμε οργανώσει τη ζωή μας έτσι που πλέον
των καθηκόντων μας εξοικονομούσαμε ώρες κυρίως εις βάρος του ύπνου μας, για
μελέτη των πανεπιστημιακών μας μαθημάτων (νομικά για μένα και ΑΣΟΕ γι
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αυτόν).

Λόγω του επαγγέλματός μας και της αποστάσ€ως από την Αθήνα, ήταν
αόύνατο να παρακολουθήσουμβ παραδόσβις καθηγητών, ακόμη και φροντιστη
ρίων όπου καταφ€ύγαμ6 στα πιο δύσκολα μαθήματα. Αυτό σήμαινε πολύ περισ
σότερο διάβασμα και απομόνωση από κοινωνικές επαφές. Σαν νέοι στερηθήκα
με τις χαρούμενες συντροφιές της νιότης και δεν το αποκρύπτω πως αρκετές
φορές επαναστατούσα μέσα μου για το σκληρό πρόγραμμα της ζωής μας. Η μόνη
απόλαυσή μας ήταν τα μπάνια στη Θάλασσα.
Κάποια χρονιά, στο τέλος των μαθημάτων, οργανώσαμε με τον Βελισσάρη
τις γυμναστικές επιδει'ξεις του σχολείου. Εφαρμόσαμε πρωτοτυπίες για την εποχή
εκείνη, όπως: τσουβαλοδρομίες, πηδήματα φωτιάς στο τρέξιμο, κροτίδες φόβου
και πολλά άλλα που έκαναν μεγάλη εντύπωση στους γονείς και κηδεμόνες. Ανέ
βηκε πολύ το κασέ μας, μια και η Αθήνα με τα σχολεία της, περνούσε ακόμη την
μετακατοχική περίοδο της αδιαφορίας.
ΜΙΑ ΤΥΧΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τον Ιούνιο του 1952 είχαν τελειώσει τα μαθήματα και έπαιρνα το μπάνιο
μου κατά τις 11 η ώρα στην παραλία, όταν ένας κύριος κρατώντας δύο παιδιά,
σταμάτησε κοντά μου και δείχνοντάς μου το σχολείο, με ρώτησε τι κτίριο είναι
αυτό (επρόκειτο για μια μεγάλη Γερμανική παράγκα - στρατώνας, όπου εστεγάζετο το σχολείο του Ορφανοτροφείου). Απάντησα ότι πρόκειται για το Σχολείο
και ζήτησε να το δει. Είπα, μια στιγμή να φέρω τα κλειδιά. Και σε ερώτησή του,
του απάντησα ότι διδάσκω στο σχολείο αυτό.

Έμεινε έκπληκτος όταν άνοιξα την αίθουσα μου της Α' Δημοτικού. Με το
άνοιγμα της πόρτας ένας βαλσαμωμένος κόρακας που κρατούσε κρεμασμένη
στην τσιμπίδα του τη λέξη «ΚΡΑ» υποδέχεται τους επισκέπτες. Πλήθος από κορ
δέλες με λέξεις και φράσεις, έδειχναν την εφαρμογή της ιδεοπτικής μεθόδου Ντεκρολή.

Απόρησε πως σε ένα σχολείο στη Βουλιαγμένη, εφαρμόζεται η πολύ κου
ραστική για τον διδάσκοντα μέθοδος αυτή. Δεν άργησα να ανοξω και το Μου
σείο Φυσικής Ιστορίας (αποκλειστικό μου έργο), που τον έκανε να βγάλει από την
τσέπη του το πακέτο με τα τσιγάρα και να γράψει τα στοιχεία μου.
Ήταν ο Γρηγόριος Καρύδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παι
δείας.

Μου ζήτησε να επισκεφθώ τον Ναύαρχο Σακελαρίου και ένα σχολείο στην
Κηφισιά, το Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων και να τον ξαναδώ. Πράγματι είδα τον
Ναύαρχο στο σπίτι του. Μου έκανε εντύπωση η αριστοκρατική μορφή του και η
λεοντή που ήταν στρωμένη στα πόδια του. Μου έκανε μερικές ερωτήσεις και με
σεβασμό τον αποχαιρέτησα. Ακόμη δεν είχα καταλάβει γιατί αυτή η διαδικασία.
Η απορία μου λύθηκε, όταν τον Ιούλιο πήγα να επισκεφθώ το άγνωστο για
μένα Εκπαιδευτήριο στην Κηφισιά, όπου στην είσοδο με σταμάτησε ένας χωρο
φύλακας. Από αυτόν έμαθα ότι εδώ σπουδάζει ο Διάδοχος Κωνσταντίνος. Με
εντυπωσίασαν οι εγκαταστάσεις μέσα στο ωραίο Δάσος του Συγγρού και άρχι
σα να κάνω όνειρα για τη μελλοντική μου εργασία.

Πέρασα από το σπίτι του κ. Καρύδη να τον ευχαριστήσω για την τιμή που
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μου έκανβ και τόνισα πόσο τυχ€ρός ήμουνα μ€ την συνάντηση του, μια και eni
τόσα χρόνια δεν πάτησε καν Επιθεωρητής στο Σχολείο μας. Μου εδωσε τότε την
εξής απάντηση: «Άκου παιδί μου, ο εργατικός άνθρωπος είναι σαν ενα χρυσό

δακτυλίδι, σκεπασμένο στην άμμο, που όταν φυσήξει ο άνεμος το ξεσκεπάζει
...γυαλίζει και σκύβουμε και το παίρνουμε».
Ήταν 2 Οκτωβρίου όταν στην αυλή του Σχολείου σταμάτησε μια πολυτε

λής λιμουζίνα και με ζήτησε. Ήταν ο Πέτρος Δασκαλέας, καθηγητής στα Ανά
βρυτα και γνωστός μου από τη Ριζάρειο Σχολή, που μου παρέδωσε το έγγραφο
της μεταθέσεως μου στα Ανάβρυτα και με εντολή να παρουσιαστώ αμέσως εκεί
γιατί θα άρχιζαν τα μαθήματα.

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
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Πριν παρουσιαστώ για να αναλάβω υπηρεσία στα Ανά- g
βρυτα, πέρασα από τον επιθεωρητή μου να τον αποχαιρετή-

σω και στην παρατήρηση του ότι «δεν ζήτησα ιεραρχικώς την

ML

απόσπασή μου», απάντησα αναλόγως, ότι «εγώ δεν ζήτησα
ρΡρ·ΐίί··|
να μετατεθώ και ευτυχώς πού άλλοι εκτίμησαν την εργασία 8^^-' ^
μου, ενώ εσείς κ. επιθεωρητά επί 5 χρόνια δεν πατήσατε το Β··,,,
πόδι σας για να έχω και μια έκθεση στο φάκελό μου». Τότε
τα γύρισε και δικαιολογήθηκε ότι λόγω της γραφειοκρατίας

δεν του είναι εύκολη η μετακίνηση.
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Πέρασα και από τον κ. Καρύδη να τον ευχαριστήσω

Μ

ξανά και μου είπε: «Εκεί που θα πάς παιδί μου, άκου, βλέπε,
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σώπα και λίγη δουλειά». Αυτό το τελευταίο δεν το καταλά-

Φώτο μου - Δάσκα

βαινα, αλλά ούτε ζήτησα επεξήγηση. Το κατάλαβα αργότερα

οταΑναβρυτα

όταν ανέλαβα υπηρεσία, στις 2/10/1952.

Στο πρώτο Συμβούλιο των Καθηγητών υπό τον Διευθυντή Σπουδών Θεό
δωρο Αντωνόπουλο, συμμετείχε και ο Άγγλος Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάνκ. Σε

αυτό το Συμβούλιο διέκρινα απροθυμία αναλήψεως καθηκόντων, πέραν της διδα
σκαλίας των μαθημάτων. Έτσι με την έμφυτη εργατικότητά μου και την προθυμία αναλήψεως ευθυνών, βρέθηκα φορτωμένος με
πολλές άλλες ασχολίες. Ανέλαβα γραμματέας του
Συμβουλίου, πράγμα που με έφερε πολύ κοντά, τόσο
προς τον Διευθυντή Σπουδών όσο και προς τον

ijBj· διασκόπιο που διαθέταμε, τον πολύγραφο, τα τεστ
συμμετοχή
στη ζωήκαιτου
υπό αθλοπαιδιές,
τον κ. Νέρη
Ι* τ|||β IS» "ς:^ιη9
inSI λοντική
Οικοτροφείου
(χόκεϊ,μουμπάσκετ
λοιπές
lij P I I Έ^Γ
Οι αίθουσες διδασκαλίας

στο Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων

θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές κ,λ.π.). Όλα αυτά,

παρά το «λίγη δουλειά» που μου είχε συσταθεί.

Εκτός από τη διδασκαλία μου στις τάξεις του
Δημοτικού σχολείου, και τη συμμετοχή μου στη ζωή
των μαθητών στο οικοτροφείο, ασχολήθηκα πολύ και
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μ€ την Επιτήρηση των τάξΕων του Γυμνασίου στο ^
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θέμα της μελέτης των. Έτσι γνώρισα από κοντά όλη S||^

τη ζωή των μαθητών μεταξύ των οποίων και του

πιάτσα των άλλων συναδέλφων, αλλά φρόντιζα να

J

γηση απουσίας με^ προσωπική αντικατάσταση στην
θα ήθελα να πω δυο λόγια για το ιστορικό της ιδρύΟ Γερμανός παιδαγωγός Χσν, εξαιρετικός μελε-

τητής του Πλάτωνα, απομονωμένος στο δωμάτιό του

Ο «Πύργος», κτίριο του

οικοτροφείου της Σχολής

λόγω αλλεργίας προς το ηλιακό φως, ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός συστή
ματος εκπαιδεύσεως με προδιαγραφές: Κοινοβιακή ζωή των μαθητών που να
καταλήγει στην αυτοδιοίκηση, όσες ώρες διδασκαλίας άλλες τόσες ώρες αθλο

παιδιές, δημιουργία ηθικών χαρακτήρων, οι μαθητές να επιλέγονται από όλες τις
κοινωνικές τάξεις ούτως ώστε η διόρθωση των κακώς κειμένων της κοινωνίας να

γίνεται τόσο εκ των κάτω προς τα άνω όσο και αντιθέτως, εκ των φύσει και
θέσει διοικούντων.

^Ρ'

σχολείο αυτού του τύπου, όπου φοιτούσε και ο ΦίλιπΗ

της Βασιλικής οικογενείας της Αγγλίας. Όταν το
χιτλερικό καθεστώς απαίτησε την εγγραφή των μαθητών στη χιτλερική νεολαία, ο Χαν αντέδρασε και
φυλακίστηκε. Οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες τον απή-
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γαγαν και η βασίλισσα της Αγγλίας του ανέθεσε την
ίδρυση του Gordeston School, όπου φοίτησαν και οι
πρίγκιπες της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Ήταν

imiiHIIllil
Το κτίριο «Ανατολικό»,

οικοτροφεισ - εστιατόριο κ.λπ.

Όταν ο Διάδοχος Κωνσταντίνος άρχισε να φοιτά
στο δημοτικό σχολείο, το 1949 εκλήθη από την Ελλη-

Βασιλική Οικογένεια ο παιδαγωγός Χαν, για την

ένα τέταρτο με μειωμένα τροφεία (παιδιά μεσαί-

ο γενικός διευθυντής Γιάνγκ
αττονεμει βραβεία

ας αστικής τάξης) και οι υπόλοιποι από τη μ€γαλοαστική τάξη (παιδιά βιομηχάνων, έμπόρων, υπουργών

κ.λ.π.), που πλήρωναν ακριβά τροφεία.
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ανάμεσα στα σχολεία της πατρίδος μας, τα οποία

iSfelliEri

για πολλούς λόγους, ήταν σχολεία πιεστικής μεταδό-

σεως γνώσεων και μόνον. Με την Ελληνοχριστιανική αγωγή των μαθητών, αντιμετωπίζονταν κατά

JIM
^

κάποιον τρόπο, η αγωγή που παρείχετο στα Ελλη-

JH

νόπουλα από άλλα σχολεία ξένων συμφερόντων και
Προσωπικά, έγινα υπέρμαχος θιασώτης του
συστήματος αυτού, που επεκτεινόμενο σε αρκετά
. ,

,

Λ

.

,

-

Ο διευθυντής του οικοτροφείου

σχολεία της χωράς μας, θα μπορούσε γρήγορα να

ι. Νέρης

διορθώσει πολλά κακώς κείμενα. Δυστυχώς αντιπα
λότητες από το Υπουργείο Παιδείας και πολιτικές σκοπιμότητες αργότερα, είχαν
σαν αποτέλεσμα να ενταφιασθεί τελικά το σύστημα Χαν
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές φορούσαν ομοιόμορφες στολές,
παρακολουθούσαν τα μαθήματα, έκαναν τη μελέτη
τους με επιτηρητές τους καθηγητές και ζούσαν την
οικοτροφειακή τους ζωή υπό την επιτήρηση ειδικευμέ
νου υπαλληλικού προσωπικού υπό τον κ. I. Νέρη
(Ξένος, Μουτσόπουλος, Τσικλητήρας κ.σ.). Σερβίριζαν
το φαγητό στην τραπεζαρία και έμεναν ανά δύο σε

δωμάτια

που υπήρχαν ,

Με αυ^έλφους στα Ανάβ^τΤ^
™" ««"ΤΡΟφείοϋ. Είχαν στη διάθεσή
ο διευθυντή^^ουδών^Θ^^^
^ο^ς γήπεδα όλων των

(πρώτος από αριστερά). Στο μέσον

κατηγοριών και αίθουσες
αναψυχής. Μετείχαν σε εκδρομές, σε σπορ, σε αγώ
νες και έσπευδαν σε βοήθεια σε σεισμοπαθείς κ.λ.π.
Με όλες αυτές τις δραστηριότητες, προέκυπτε
-ί;,,
,,.ι μια αξιολόγηση - δια-

βάθμιση από τούς ίδιους
Q

,

τους μαΰητες προς τους
ικανότερους,

οι

--

^

Με τους Π. Δασκαλεα,

θ. Αντωνόπουλο, Τόμψον και Σουκάκο

οποίοι

άρχιζαν να αντικαθιστούν τους επιτηρητές τους και ο
στόχος ήταν να αναλάβουν μόνοι τους την οργά

νωση της μαθητικής κοινωνίας τους, με σταδιακή

Μας σέρβιραν εκ περιτροπής

οι μαθητές το γεύμα, με συμμετοχή
και του διαδόχου

αποχώρηση της επιβλέψεως από το προσωπικό. Γενι
κός κατευθύνων νους, ο γενικός Διευθυντής κ. Γιάνκ,
πιστός εφαρμοστής του συστήματος Χαν.
Συχνά γίνονταν αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και

Στο ποτάμι της ζωής μου

χόκ€ϊ, μ€ταξύ προσωπικού και μαθητών και μ€ ομάδες άλλων Σχολείων. Με πολύ
κόσμο προσκεκλημένο, δόθηκαν επιτυχημένες Θεατρικές παραστάσεις όπως «το
όνειρο θερινής νυκτός», «Ιούλιος Καίσαρ» κ,λ.π.

Την Αγγλική γλώσσα δίδασκαν Άγγλοι καθηγητές, όπως οι κ.κ. Τζέφρυ,
Κλέλαντ, Τόμσον κ.α.
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, συμμετείχε δραστήρια στη
μαθητική αυτή κοινωνία. Η μόνη διάκριση ήταν ότι απεκα-

λείτο «υψηλότατος». Επιθυμία του Βασιλικού ζεύγους ήταν C

μ ^ / . jj

όχι μόνο να μη γίνεται καμία διάκριση, αλλά να είμαστε και

αυστηρότεροι απέναντί του. Με την ομοιόμορφη στολή, S4
ήταν απλώς ένας από τούς μαθητές πού έπαιρνε μέρος σε ® ΐ'

όλα τα καθήκοντα και ανάλογα με τις επιδόσεις του εκρί-

νετο αυστηρά από τους ίδιους τους μαθητές. Μάλιστα στα

f '

παιχνίδια, αν ατυχούσε σε ενέργειες, άκουγες τον αρχηγό

της ομάδας να φωνάζει «έξω ρε υψηλότατε».

W'Wi f fWi
Έτοιμος για το χόκεύ

Ο διάδοχος με το

ακόντιο σε αγώνες

Θέατρο: Όνειρο θερινήι^ νυκτός

του Σαίξπηρ (συγχαρητήρια από
τη βασίλισσα Φρειδερίκη)

Ο διάδοχος σε
εκδρομή

Ο διάδο;^ος από τη Λίνδο
της Ρόδου παρατηρεί
τα τουρικά παράλια

Τύχαινε αρκετές φορές, να είμαι μπροστά όταν ερχόταν η μητέρα του και
ρωτούσε «πώς πάμε;». Κοκκίνιζε ολόκληρο το προσωπάκι του. Πρόβλημα είχαμε
με ποιόν συμμαθητή του να κοιμάται. Μετά από συζήτηση στο συμβούλιο των
διδασκόντων, γινόταν η καλύτερη επιλογή. Πάνω στο θέμα αυτό διατύπωσα τις
αντιρρήσεις μου. Είπα δηλαδή ότι ετοιμάζουμε ένα μαθητή που πρόκειται να διοι
κήσει μεθαύριο και πρέπει να γνωρζει το ποιόν του κάθε μαθητού. Τον καλό, τον
κόλακα, τον ψεύτη κ.λ.π. Με το να βάζουμε συνέχεια π.χ. τον Σουκάκο να μένει
μαζί του στο ίδιο δωμάτιο, δεν θα είναι προετοιμασμένος για τα «κοράκια» που
θα θελήσουν μελλοντικά να τον κατασπαράξουν.
Ο Διευθυντής Σπουδών κ. Αντωνόπουλος, αντείπε «Κώστα, εμείς πρέπει να
κάνουμε το σωστό». Μετά από χρόνια, συναντήθηκα στην οδό Πανεπιστημίου με
τον κ. Αντωνόπουλο ο οποίος με τον χαιρετισμό, αμέσως μου είπε: «Κώστα,
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πόσο προφητικός ήσουν τότ€, στο θέμα

φήμες αντιπαραθέσεις με τις^ επιστολές του

τού Διαδόχου» (είχαν μεσολαβήσ€ΐ 01 περί-

1?^

I ||

|ΙβΙ:

σε την επέμβασή τους για να χαριστούν οι

τιμωρημένος με στέρηση εξόδου) και ο ^
μακαρίτης Βασιλεύς Παύλος απάντησε: «Α!
Αυτό είναι θέμα σχολείου».
Οι Αγγλοι καθηγητές, ήσαν πολύ εργατικοί. Έμεναν σε δωμάτια του οικο
τροφείου. Μόλις έρχονταν στο σχολείο, τούς έκανα μαθήματα για την Ελληνική
γλώσσα και μου τα ανταπέδιδαν στην Αγγλική. Έτσι διατηρούσα μια φιλική
^^^«φή μαζί τους και γνώριζα αρκετά από τα προβλήματά τους. Εντύπωση μου έκανε, το ότι μόλις έρχονταν
στην Ελλάδα, αμέσως επισκέπτονταν αρχαιολογικούς

χώρους και έφθαναν στο^^ σημείο να γνωρίζουν πολύ

Νικάμε τους μαθητές

Νικάμε τους μαθητές
στο
ττο μπάσκετ (πλακάτ

διαμαρτυρίας
φτυρίας από το διάδοχο)

πόννησο,
πού δεν τους είχα επισκε—
Φθεί)
^

-

r

Εκει ομως που δεν τα πήγαιναν

·
d

^

καλά, ήταν με μαθητές που τους έγραφαν συνθήματα υπέρ της
Κύπρου στα Δωμάτιά τους. Όταν παρέδιδα μαθήματα στον
Τόμσον, τον ρώτησα μια μέρα αν γνώριζε έναν γνωστό μου
στα αντάρτικα του Ζέρβα Άγγλο αξιωματικό, που τον έλεγαν

1

Άλλαξε χρώμα και κουβέντα. Γνώριζα ότι ο Μόραν ήταν

Ο καθηγητής Αγγ.

δελ^ό^ ^ Βασίλη^ Παν ου^ σ^ε μι^

της ίντέλινζενς Σέρβις και είχε υπό τις διαταγές του τον εξά-

Άφιξη βασιλέων
(γυμναστικές
υμναστικές επιδείξεις)
επιδείξεις)

Φαίνεται πως μερικοί από τους Άγγλους, εκτός από τη
διδασκαλία ...είχαν και άλλη αποστολή.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

ΤΑ ΤΕΣΤ ευφυίας ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

Προκειμένου να διενεργήσουμε εισαγωγικές εξετάσεις, ανέλαβα να επεξερ

γασθώ τα διάφορα τεστ. Ήταν μια κοπιώδης εργασία που δεν την άγγιζε κανείς
και με την εποπτεία του Διευθυντού Σπουδών, καταλήξαμε σε αξιόλογα τεστ για
εξετάσεις τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Κρατούσα προσωπικά το απόρρητο
του περιεχομένου των, για να αποφευχθούν διαρροές προς υποψηφίους κατά τις
εξετάσεις.
Τα περιζήτητα αυτά τεστ, προσπαθούσαν να αποκτήσουν τόσο συνάδελ
φοι (για εξυπηρετήσεις), όσο και γονείς υποψηφίων που εύρισκαν τον τρόπο να
με πλησιάσουν και μάλιστα με προκλητικές προσφορές. Τις περιπτώσεις αυτές τις
ανέφερα στη Γενική Διεύθυνση, στον κ. Γιάνκ, ο οποίος είχε και την τελευταία
λέξη στις προσλήψεις. Δεν μπορούσα να φαντασθώ πόσο χρήσιμα θα μου ήταν
αυτά τα τεστ σε δύσκολες περιστάσεις μετά την αναχώρησή μου από τα Ανά
βρυτα (περιγραφή πιο κάτω).
Η ακεραιότητα του χαρακτήρας μου, εκτιμήθηκε πολύ από τους κυρίους Γιάνκ
και Νέρη και μετά από λίγα χρόνια, μου πρότειναν να αναλάβω τον γιο του Αρι
στοτέλη Ωνάση, Αλέξανδρο, πράγμα που μου ήταν αδύνατο να κάνω γιατί δημι
ούργησα τη Σχολή Α. Σαφαρίκα και ήμουν σε πλήρη απασχόληση.
Δεν είχα καμιά δυσκολία με τους μαθητές μου, που τους παρελάμβσνα από
την Γ' Δημοτικού και τούς παρέδιδα στην Α' Γυμνασίου. Με την εφαρμογή των
τεστ στα διάφορα μαθήματα και με τις εργασίες που τούς ανέθετα, εξαντλούσα
όλα τα περιθώρια σποδόσεώς τους. Πολλά από τα παιδιά των Αθηνών δεν είχαν
παραστάσεις από τη ζωή στην ύπαιθρο και χρειάστηκε να κουβαλήσω στην τάξη
διάφορα ζώα όπως ένα αρνί για να καταλάβουν τη λέξη «δίχειλα», ακόμη και

ξενα σκευάσματα που τους παρουσίαζα.
Στους διαγωνισμούς, επέλεγα πρωτότυπα
θέματα. Σε ένα διαγωνισμό παγκόσμιας γεωγραφίας το θέμα που έβαλα ήταν:
"Σας χαρζω ένα αεροπορικό εισιτήριο, να επισκεφθείτε την Ιαπωνία. Περιγράψτε
μου το Ταξίδι σας". Ένας πανέξυπνος μαθητής, ο Περικλής Πεταλάς, αφού έκανε
μία πολύ ωραία εισαγωγή με ευχαριστίες για το δώρο και περιέγραψε τη διαδρο
μή μέχρι πάνω από την Τουρκία, έγραψε ότι: «Δυστυχώς μέχρι την Ιαπωνία είχε
σύννεφα και δεν μπόρεσα να διακρίνω τίποτε άλλο...». Βαθμολογήθηκε με άρι
στα. Σε άλλη περίπτωση για το θέμα «Απόσταξη του Νερού» στο διαγώνισμα
έβαλα σαν θέμα: «Πλοίο ακυβέρνητο στον ωκεανό έμεινε από νερό. Δώστε του
λύση στο πρόβλημα». Κρατώ μέχρι σήμερα στο αρχείο μου τις έξυπνες αυτές επι
στολές των μαθητών μου.
Ο καθηγητής των μαθηματικών Αρκουδέας, σε συμβούλιο των καθηγητών,
εξέφρασε την απορία του πώς οι μαθητές της τάξεως του κ. Σαφαρίκα στην Α'
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Γυμνασίου, αριστ€ύουν όλοι στα Μαθηματικά.

Μου δόθηκ€ η Ευκαιρία να μιλήσω για την Εμπέδωση της ύλης μέσω των
τΕστ και στην άσκηση των μαθητών, να βρίσκουν τι κρύβΕΐ η κάθΕ άσκηση πρόβλημα και να δημιουργούν οι ίδιοι προβλήματα προς λύση. Αυτά βέβαια πρέπΕί να προηγούνται από την από έδρας διδασκαλία των κ.κ. Καθηγητών. Την ίδια
απορία Εΐ'χΕ και ο καθηγητής των Φυσικών...
Έτσι απλά, κάνοντας σωστά τη δουλΕιά μου μΕ τις άριστΕς προϋποθέοΕίς

διδασκαλίας, πήρα πολύ καλό όνομα και όταν από την Αθήνα ζητούσαν κάποι
ον καλό δάσκαλο, όλοι πρότΕΐναν Εμένα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι γνωριμίΕς μου ΕπΕκτάθηκαν οε μΕγάλο κύκλο Ευπό

ρων οικογΕνΕιών, όπου μΕ ιδιωτικά μαθήματα συμπλήρωνα τον μισθό των 1.200
δραχμών μηνιαίως, για να αντιμΕτωπίζω τα έξοδα της οικογΕνΕίας μου, πού μόνο
για Ενοίκιο κατοικίας πλήρωνα 1.000 δραχμές στην Κηφισιά. Οι γονΕίς των μαθη
τών μου, ήταν κατΕνθουσιασμένοι μαζί μου και μΕ μΕρικές από τις οικογένΕίΕς
αυτές απέκτησα φιλικό δΕσμό. Ο μαθητής μου ΠαντΕλής ΠΕχλιβανίδης βάπτιΟΕ τον
γιο μου ΑριστΕΐ'δη και η οικογένΕΐα του Δικηγόρου ΑγγΕλέτου, μου έκανΕ ιδιαίτΕρη πρόταση που θα αναπτύξω στη συνέχΕία.

Πολλούς πόντους πήρα από μαθήματα πού έκανα στην οικογένΕΐα Δ. ΑγγΕλοπούλου, στα παιδιά τους θΕόδωρο και Κώστα. Φοιτούσαν στο ΑμΕρικανικό
Κολέγιο και υστΕρούσαν στα μαθηματικά. Μάλιστα ο Θόδωρος, δΕν έδΕίχνΕ
Ενδιαφέρον στο μάθημα αυτό και οι γονΕίς του ανησυχούσαν. Αφού διαπίστωσα
τις ΕλλΕίψΕίς που Είχαν, μΕ έξυπνα τΕστ, τους Εισήγαγα μΕ τον τρόπο μου στην
έρΕυνα της δημιουργίας των προβλημάτων - ασκήοΕων και τους μΕτέτρΕψα σΕ
δημιουργούς αναλόγων ασκήοΕων, πράγμα που τους άρΕσΕ πολύ.
Μια μέρα, χτύπηοΕ την πόρτα η σΕβαστή μητέρα τους, γιατί ήταν ώρα για
φαγητό και έμΕΐνΕ έκπληκτη όταν ο Θόδωρος είπε: «Σε λίγο μαμά, θέλω να λύσω
ένα πρόβλημα». Όταν αποχωρούσα, η κα ΑγγΕλοπούλου μΕ συνόδΕυσΕ μέχρι την
έξοδο και μΕ ρωτούσΕ πώς κατάφΕρα να αγαπήσουν τα παιδιά της, το μάθημα
και κατέληξΕ στο ότι Θέλουν να συνΕχίοΕί ο Θόδωρος τις σπουδές του μαζί μου
στη Σχολή Αναβρύτων, πράγμα που τΕλικά και έγινΕ. Θα πΕριγράψω ακόμη μία
πΕρίπτωση που μΕ ΕδραίωοΕ σαν ΕκπαιδΕυτικό στην μΕγάλη κοινωνία των Αθη
νών, πράγμα πολύ χρήσιμο για μένα, για τις μΕτέπΕίτα δυσκολίΕς που συνάντη
σα.

Το παιδί Ενός μΕγαλοΕπιχΕίρηματία των Αθηνών σπούδαζΕ στο ΑμΕρικανι
κό Κολέγιο και οι γονΕΐ'ς του πήραν Ειδοποίηση από το σχολΕΐ'ο, πως αν δΕν βΕλτιώοΕί την Επίδοσή του, να μΕριμνήσουν να το πάνΕ οε άλλο σχολΕίο. Είχα μια
ιδιαίτΕρη συνάντηση μαζί τους και μΕ μΕγάλη ανησυχία μου έθΕσαν το πρόβλημα.
Φοβήθηκα πως το παιδί από κάτι θα έπασχΕ. Όταν φιλικά μπήκα στο ΓραφΕΐ'ο
του παιδιού. Είδα ένα πίνακα - πρόγραμμα που πέραν των σχολικών μαθημάτων
ΕβαρύνΕτο μΕ πιάνο, ξένη γλώσσα, γυμναστική... Μέχρι και ο οδηγός του πατέ
ρα του, του έκανΕ ασκήοΕίς ορθογραφίας.
Κουβέντιασα μΕ το χαριτωμένο αγόρι και σαν παιχνίδι του ζήτησα να
συμπληρώσΕί τΕστ Γ, Δ και Ε Δημοτικού (φοιτούοΕ στην Δ' Δημοτικού). Το συμπέ
ρασμα που έβγαινΕ από τα τΕστ ήταν ότι φοιτούοΕ σβ Τάξη κατά ένα έτος μΕγα-
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λύτ€ρη από την ηλικία του. Όταν βγήκα από το δωμάτιο, €ίπα μ6 σιγουριά πώς
το παιδί δ€ν πάσχει από τίποτε, αλλά απλώς φοιτά σε τάξη μεγαλύτερη από την
ηλικία του.

Έμειναν άναυδοι και κοιτούσε ο σύζυγος τη σύζυγο και αντιθέτως. Με
ρωτάει ο σύζυγος: «Ποιος σας μαρτύρησε το μεγάλο μας μυστικό;». Του παρου
σίασα τα τεστ και του εξήγησα σχετικά. Τότε μου ομολόγησε ότι πήρε πιστο
ποιητικό από κάποιο χωριό, ότι γεννήθηκε κατά ένα χρόνο νωρίτερα για να πάρει
καλή σειρά η αίτηση του για εισαγωγή στο κολέγιο και με ρώτησε τι πρέπει να
κάνει.

Απάντησα πως, αν ήταν δικό μου παιδί, θα τού άλλαζα σχολείο και τάξη,
όπου αντί να καταπιέζεται από πνευματικά προηγμένα παιδιά, θα καμαρώνει με
το να πρωτεύει. Μου εξήγησε ότι πρέπει να βρεθεί άλλη λύση, γιατί ο ίδιος χρω
στά τη σταδιοδρομία του στις γνωριμίες που απέκτησε στο Κολέγιο. Ήταν ανέν
δοτος και πρότεινα να απαλλαγή το παιδί από κάθε πρόσθετη εργασία πέραν
της σχολικής για να εξοικονομηθούν δυνάμεις. Στις υποτονικές αντιδράσεις τους
ήμουν ανένδοτος και τελικά μου ανέθεσαν να βοηθήσω εγώ στην εφαρμογή

μόνο του σχολικού προγράμματος, πράγμα πού έγινε και το παιδάκι αγάπησε
ξανά τη σχολική του εργασία και προβιβάστηκε χωρίς βέβαια μεγάλους βαθμούς,
γιατί το παιδί δεν διέφερε μόνο ως προς την ηλικία αλλά είχε να παλέψει και με
προηγμένα παιδιά της ηλικίας του πού επιλέγει το κολέγιο με τα τεστ.
Με τη ζωή μου στα Ανάβρυτα και με την επαφή μου με την μεγαλοκοινωνία των Αθηνών άρχισα να νοιώθω σε μειονεκτική θέση. Το πνεύμα δεν συμ
βάδιζε με το πορτοφόλι και αυτό μου το υπενθύμιζε έντονα και η συμπεριφορά
από μερικούς πλούσιους μαθητές του Γυμνασίου.
Ένα Σάββατο, μετά την συνεδρίαση που είχαμε, βαδζαμε από το κτίριο
προς τη Λεωφόρο όλοι οι διδάσκοντες, με επικεφαλής τον Διευθυντή Σπουδών
Αντωνόπουλο. Κάθε τόσο κάναμε στην άκρη να περάσουν οι κούρσες των αδει
ούχων μαθητών και κάποια στιγμή από μια κούρσα βγήκε ένα κεφάλι και μας λέει:
«Δεν ήλθε η κούρσα σας να σάς πάρει;». Κανένας από μας δεν διέθετε αυτοκί
νητο. Τότε είπα στον κ. Αντωνόπουλο: «Να πως μας βλέπουν από την πυραμί
δα του πλούτου τους οι μαθηταί μας».

Για να βελτιώσω τη θέση μου, άρχισα να δίνω τη μάχη για το πτυχίο μου
της Νομικής.

Παράλληλα με τις εργασίες πού έκανα, εξοικονομούσα χρόνο για μελέτη των
μαθημάτων των επί πτυχίω εξετάσεων στη Νομική Σχολή.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

Πολλά έχουν γραφεί για τη βασίλισσα Φρειδερίκη. Τα περισσότερα, επικρι
τικά για το έργο της και την επέμβαση της στα πολιτικά πράγματα. Προσωπικά,
έζησα από κοντά την περίοδο αυτή, που ένα κράτος αδύναμο από κατοχή και
εμφυλίους πολέμους, προσπαθούσε να βρει το δρόμο του. Σ' αυτό το κράτος χάος, η Φρειδερίκη έριξε το βάρος της για διόρθωση πολλών κακώς κειμένων, με
υπομονή, επιμονή και δραστηριότητα άνευ προηγουμένου.

Έτσι, κάλυψε αρκετές πληγές που το κράτος δεν μπορούσε να γιατρέψει.
Δημιούργησε το Εθνικό Ίδρυμα και για ανακούφιση του λαού, έφτιαξε παιδοπό-
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λ€ΐς όπου 33.000 παιόιά φρισκαν τροφή, στέγη και Εκπαίδευση. Επίσης, δημιούρ
γησε πρακτικά γεωργικά σχολεία, σχολεία μηχανικής καλλιέργειας, επαγγελματι
κές σχολές, οικοκυρικές σχολές, φανέλα του στρατιώτη, σχολές επαγγελματικού
προσανατολισμού, ναυτική σχολή, σπίτια του παιδιού, αγροτολέσχες, σταθμούς
κοινωνικών βοηθειών, γραφεία αποδήμου ελληνισμού, ξενώνες, και επισφράγισε
το έργο της με το κέντρο βρεφών Μητέρα, το εκπαιδευτήριο Αναβρύτων, την
Εθνική Εστία και την προικοδότηση απόρων κοριτσιών.
Η αντίδραση βουλευτών, υπουργών κ.λ.π. κατά την ταπεινή μου γνώμη,
δημιουργήθηκε αφ' ότου το κράτος άρχισε να ανασαίνει και έβλεπε την πολυ
σχιδή δράση της βασίλισσας σαν φαλκίδευση του έργου τους. Έλυνε όλα τα
προβλήματα του λαού και δεν άφηνε περιθώρια στο βουλευτή, υπουργό κ.λ.π. Για
την πολιτική της δραστηριότητα το θέμα είναι για πιο ειδικούς και το αφήνω στους
ιστορικούς.
01 «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ»

Στη βορειοδυτική Ελλάδα ακούει κανείς συχνά τη φράση «οι κάτω από το
αυλάκι», προκειμένου να χαρακτηρίσει τους κατοίκους που ζουν στην Πελοπόν

νησο, δηλαδή κάτω από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Οι Πελοποννήσι01 διοικούν ανέκαθεν το Ελληνικό Κράτος και φημίζονται για την αλληλοϋποστή
ριξη τους και για την επιμονή τους προς τους πολιτικούς τους, προκειμένου να
ικανοποιηθούν απαιτήσεις τους.
Στο ΚΕΔ στο Χαϊδάρι κοιμόμαστε στο χώρο του οπλονομείου με τον φίλο
μου Λοχία Γ.Κ. με τον οποίο διαβάζαμε πανεπιστημιακά μαθήματα της Νομικής
Σχολής που φοιτούσαμε. Μαζί στις εξόδους στην Αθήνα για κινηματογράφο, για
κοριτσόπουλα κ.λ.π. που έκανε τη φιλία μας πιο στενή. Μια μέρα τον συνέλαβα
...να συναλλάσσεται με στρατιώτη για την άδεια που θα του χορηγούσε. Τον
ρωτούσε αν έχει πολιτικά ρούχα και αν ναι, του έδινε την άδεια με τον όρο να
πάει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού να χειροκροτήσει Πελοποννήσιο Υπουργό που
θα επέστρεφε από την Αμερική. Τόλμησε να το προτείνει και σε μένα ...αλλά
πήρε την ανάλογη απάντηση. Διαχειριζόταν τις άδειες του Λόχου και το κόλπο
του ήταν αποδοτικό.
Βλεπόμαστε αργότερα και ως πολίτες και μάλιστα έπεισα και μια κοπέλα
που αγαπούσε να τον παντρευτεί. Ο φίλος μου ο Γιώργος, μόλις πήρε το πτυχίο
της Νομικής διορίστηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διευθυντής του Γρα
φείου Συντάξεων και μάλιστα διόρισε και την γυναίκα του στο ίδιο γραφείο (ο
πατέρας του με τη μαγκούρα πήγε τρεις φορές στο γραφείο του Υπουργού και
με φωνές πήρε το διορισμό).
Με κάποιο νόμο, η αδελφή μου θύμα πολέμου, δικαιούταν να πάρει μια αύξη
ση της συντάξεώς της κατά 500 δραχμές. Με χαρά πήρα τα χαρτιά που είχε ετοι
μάσει και πήγα στον φίλο μου τον Γιώργο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Με υποδέχτηκαν με τη γυναίκα του με χαρά, είπαμε πολλά και όταν του
έδωσα τα χαρτιά της αδελφής μου, έκανε μια κίνηση με το χέρι του και μου έδει

ξε μια στοίβα από ανάλογες αιτήσεις, ρωτώντας με: «Τα χαρτιά σου να τα βάλω
από πάνω ή από κάτω;». Από πάνω σήμαινε άμεση ενέργεια. «Από πάνω» του

απαντώ μειδιώντας. Τότε μου λέει θα μου φέρεις το βιβλιάριο της αδελφής σου
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για 6 μήνβς €0ώ. Aev ξφω πώς θα εισέπραττε αυτός το ποσό για το διάστημα
αυτό. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα ...και επέστρεψα τα χαρτιά στην αδελφή μου
να τα υποβάλλει αρμοδίως.

Σε άλλη περίπτωση, στον Ευαγγελισμό, χειρουργημένος από αμυγδαλιές,
είχα πλάι μου ασκούμενο γιατρό με κάταγμα στο πόδι του. Ο Βασίλης από την
Καλαμάτα δεχόταν τις περιποιήσεις από μια προϊστάμενη αδελφή που κάθε εβδο
μάδα του έβαζε κάτω από το μαξιλάρι του, φάκελο με χρήματα.
«Βρε Βασίλη, ...Ντροπή...» τόλμησα να του πω. Η απάντηση εντελώς φυσιο
λογική: «Άκου να σου πω Κώστα: Οι γυναίκες είναι για να μας τα φέρνουν».
Ντράπηκα για λογαριασμό του. Μετά από χρόνια συναντήθηκα με την νοσοκό
μα η οποία μου διηγήθηκε ότι ο Βασίλης μόλις σταδιοδρόμησε την εγκατέλειψε.
Έμεινε ανύπαντρη χωρίς ...κομπόδεμα.

Όταν κάποτε επέμενα στον Υπουργό Αβέρωφ να απαλλάξει την Ήπειρο
από το Ρίο - Αντίρριο, ανοίγοντας το δρόμο Αλεποχώρι Μεγάρων προς Ιτέα, η
απάντηση ήταν: «Δεν αφήνουν οι της Πελοποννήσου».

Ένα Καλοκαίρι όταν υπηρετούσα στα Ανάβρυτα, αποφάσισα να επισκεφθώ
τους Αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Επί 20 ημέρες τριγύρισα την
Πελοπόννησο. Στο Διάστημα αυτό γνώρισα πιο στενά περίπου 20 άτομα, δια
φόρων επαγγελμάτων, στα οποία ανέφερα και την ιδιότητά μου (ήταν μαθητής
στα Ανάβρυτα ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος). Όταν επέστρεψα στο σπίτι μου
στην Κηφισιά βρήκα πολλές επιστολές εξυπηρετήσεων από τους φίλους μου τους
«κάτω από το Αυλάκι».

Που να φανταστεί ένας Ηπειρώτης να εκμεταλλευθεί την προσφορά ενός
καφέ ή να ενοχλήσει για 2η φορά βουλευτή ή υπουργό για υπόθεση του.
Γεγονός όμως είναι πως χωρίς το Μωριά: ούτε Αγία Λαύρα θα χαμε, ούτε '21.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 27/6/1950 εισβολή βορειοκορεατών στη Νότια Κορέα. Αναχωρεί Ελλη
νική ταξιαρχία για την Κορέα
• Το 1950 οι Αγγλοι εξορίζουν το Μακάριο στις Σεϋχέλλες.
• Το 1951 γίνεται μεγάλη υποδοχή του Μακαρίου στο στάδιο.
• Το 1952 θρίαμβος του Παπάγου στις εκλογές του Νοεμβρίου - ο Κ. Καρα
μανλής γίνεται υπουργός Δημοσίων Έργων.
• Το 1953 ο Μαρκεζίνης υποτιμά το νόμισμα.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Σε μένα εφαρμόστηκε πλήρως το λεχθέν «Παιδεία και κόπου πολλού και

χρόνου μακρού και τύχης δείσθε λαμπρός και δαπάνης ου μικρός». Από το 1946
που γράφτηκα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, χρειάσθηκε να
φοιτώ και στη Μαράσλειο Ακαδημία για να εξασφαλίσω τα προς το ζην ως
δάσκαλος. Έτσι σπάνια βρισκόμουνα στο αμφιθέατρο και τις τμηματικές εξετά
σεις της Νομικής Σχολής.

Όταν βρέθηκα στη Βουλιαγμένη με πλήρη απασχόληση, θυσίασα πολλές
ώρες από τη νεανική μου ζωή και από τον ύπνο, για να αντεπεξέρχομαι στις
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τμηματικές €ξ€τάσ€ΐς. Η απόσταση ήταν ένα €μπόόιο, αλλά και η δυσκολία για

άόβια από τη διεύθυνση του σχολείου, μου δημιούργησαν πολύ δύσκολη κατά
σταση. Την ίδια κατάσταση αντιμετώπιζε και ο συνάδελφός μου Βελισσάρης, που
παρακολουθούσε την ΑΣΟΕ.

Στο στρατό έπειτα, με ανώμαλες καταστάσεις και δύσκολες συνθήκες, προ
σπαθούσα πάντοτε να μη χάσω την επαφή μου με τα νομικά βιβλία. Στα Ανά
βρυτα πλέον, έπρεπε να προσέλθω στις επί πτυχίω εξετάσεις και με τον όγκο
της δουλειάς, όλα οδηγούσαν στην εγκατάλειψη της προσπάθειας. Και όμως,
επαναστατούσα και περνούσα αραιά τα μαθήματα. Στα πολύ δύσκολα μαθήμα
τα παρακολουθούσα φροντιστηριακά μαθήματα, αργά στις νυχτερινές ώρες.
Είχα και οικογένεια όταν βρέθηκα να οφείλω 4 σοβαρά μαθήματα εκ των
οποίων τα τρία ήταν δυνατόν να συμψηφισθούν με την καλή βαθμολογία που
πετύχαινα. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσω το Εμπορικό Δίκαιο και εδώ δυστυ
χώς χτύπησα γροθιά στο μαχαίρι.
Το εμπορικό δίκαιο εξήταζε ο πρύτανης τότε αείμνηστος Τσιριντάνης και ο

βοηθός υφηγητής του, ο οποίος προηγουμένως είχε φροντιστήρια και κατέκρινε
τους καθηγητάς για τη σκληρότητά τους στις εξετάσεις προς τους φοιτητές. Αφ'
ότου όμως πήρε την έδρα, έγινε ο πιο μισητός εξεταστής στον κύκλο των φοι
τητών. Πρώτα λοιπόν εξεταζόμαστε από τον υφηγητή και έπειτα από τον Τσιριντάνη. Προστίθενταν οι δύο βαθμοί, διαιρούνταν δια δύο και έβγαινε ο μέσος
όρος που έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5 για να περάσεις το μάθημα.
Προσωπικά, υπερείχα από τούς συμφοιτητές μου, λόγω επαγγέλματος και
ηλικίας, στη διατύπωση και στην κρίση. Οι εξετάσεις ήταν προφορικές. Ήμουν τρί
τος στη σειρά εξεταζόμενης πεντάδας από τον υφηγητή και κατά τύχη ερωτή
σεις αναπάντητες από τους προηγούμενους δεν προχωρούσαν πέρα από μένα.
Διαπίστωσα κάποια επιθετικότητα προς εμένα, όταν μου έθεσε την ερώτη
ση «Ποία η ισχύς της συναλλαγματικής, επί φορτωτικής πλοίου». Ήταν ευτύχημα
που ακριβώς την προηγούμενη βραδιά στο φροντιστήριο ανεπτύχθη το θέμα αυτό.
Άνετα λοιπόν απάντησα. Τότε συνοφρυωμένος με ρωτά; «κ. φοιτητά, με διαβά
σατε ή με ακούσατε;». Σκέφτηκα για λίγο (στο μάθημα του κρατούσε παρουσίες,
σύγγραμμα δεν είχε γράψει) και ήρεμα απαντώ: «Κύριε καθηγητά, το πόθεν αρύομαι τις γνώσεις μου, δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης εξετάσεως».
Ο κ. υφηγητής εξαγριώθηκε, χτύπησε το χέρι του γροθιά στο τραπέζι και μας
πέταξε όλους έξω. Οι συμφοιτητές μου, παραπονέθηκαν που όξυνα την κατά
σταση ενώ είχα απαντήσει πολύ καλά στις ερωτήσεις. Τους απάντησα ότι εγώ
σαν εκπαιδευτικός, κρίνω ότι θα σας περάσει όλους πλην από μένα. «Πράγματι
σε μηδένισε», μου απαντά ο πρώτος της πεντάδας.
Μετά από λίγες ημέρες, η ίδια πεντάδα, εξεταζόμαστε από τον Πρύτανη κ.
Τσιριντάνη. Η ερώτηση ποια η επίδραση του Β' παγκοσμίου πολέμου στην οικο
νομία της Τουρκίας, έφθασε αναπάντητη σε μένα. Η απάντηση έβγαινε από γενι
κή κρίση και δεν αναφέρονταν σε κανένα σύγγραμα και για μένα ήταν πολύ
εύκολη. Τότε ο κ. Πρύτανης αφού κουνήθηκε λίγο στην πολυθρόνα του, άρχισε
να λέει: «Βρε παιδιά, πρέπει να διαβάζετε για να αποκτάτε γνώσεις και όχι με το
σύστημα των ερωτήσεων - απαντήσεων των φροντιστηρίων. Να, ο κ. Σαφαρί-

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

140

κας πως αντ€π€ξήλθ€ στο θέμα».

Ζήτησα το λόγο και είπα ότι «ο τρόπος των εξετάσεων μας οόηγεί πράγ
ματι στα φροντιστήρια, όπου μας ενημερώνουν για τις ιδιαιτερότητες του κάθε
καθηγητού στο θέμα των εξετάσεων». «Τι προτείνετε;» με ρωτά ο Πρύτανης.
«Προσωπικά, θα προτιμούσα το Γαλλικό σύστημα της καρτέλας ερωτήσεων, που
ο φοιτητής επιλέγει τη σειρά των απαντήσεων από τα γνωστά εύκολα προς τα
δύσκολα άγνωστα κ.λ.π.».

Στην ερώτηση «τι επαγγέλλεστε;» απάντησα «Δάσκαλος». «Πού εργάζεσθε;»
«Στο Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων». «Α, είμαστε και συνάδελφοι!», είπε. «Για πείτε

μου, πως τα βλέπετε εσείς τα πράγματα που ζείτε με τους φοιτητάς;». Μου δόθη
κε η ευκαιρία να πω δυο λόγια για ερωτήσεις παγίδες, για τις διαφορετικές απα
ντήσεις πάνω στο ίδιο θέμα, ανάλογα με τον εξεταστή καθηγητή κ.λ.π. Τότε, μου
λέει: «Σε μένα αριστεύσατε. Πως πήγατε με τον υφηγητή μου;». «Κύριε πρύτανη»,
απάντησα «δεν είχα πρόθεση να σας αναφέρω το επεισόδιο. Εφόσον όμως με
ερωτάτε οφείλω να σας απαντήσω» και διηγήθηκα το επεισόδιο και τον μηδενι
σμό μου.
Αμέσως, αυθόρμητα η πεντάδα επιβεβαίωσε το γεγονός και πως μας πέτα
ξε έξω. Ο Πρύτανης έδειχνε ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και αφού κουνή
θηκε για λίγο στην πολυθρόνα του λέει: «Τα είπαμε οικογενειακά. Για πείτε μου

τι διαβάσατε;» λέει στον πρώτο, «να σας εξετάσω». Τότε εγώ σηκώθηκα όρθιος
και είπα ότι, ως μηδενισμένος θα επανέλθω στην άλλη εξεταστική περίοδο. Ο κ.
Πρύτανης σηκώθηκε όρθιος και μου έδωσε την κάρτα του, λέγοντάς μου ότι ήθελε
να με δει και να τον επισκεφθώ.
Δυστυχώς το επεισόδιο με τον κ. υφηγητή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι συμ
φοιτητές μου της εξεταστικής πεντάδας έκαναν βούκινο το θέμα σε φροντιστή
ρια και αμφιθέατρα, όπου βρήκαν ευμενή ανταπόκριση στους αγανακτισμένους
από τον υφηγητή φοιτητές. Μέχρι και στη Βουλή έγινε θέμα. Μια μέρα, συνάντη
σα το συγγενή μου πανεπιστημιακό Καθηγητή Βασίλη Έξαρχο, ο οποίος με επετίμησε που τα βάζω με τους καθηγητάς και με πληροφόρησε πως ο Πρύτανης σε
συνεδρίαση τους μίλησε για θέματα συμπεριφοράς προς τους φοιτητάς και όταν
κάποιος είπε ότι οι επαγγελματίες φοιτητές τα λέγουν αυτά, ο κ. Τσιριντάνης χρη
σιμοποίησε το όνομά μου λέγοντας ότι πιστεύει απόλυτα στην ενημέρωση που
του έκανα. Ο κ. Έξαρχος κατέληξε με τη φράση: «ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ...». Γνώριζε καλά αυτός τη δύναμη - ασυδοσία των καθηγητών.
Επαγγελματικά αποκατεστημένος και στην ηλικία πού ήμουνα, το πτυχίο για
μένα θα ήταν μια επιβεβαίωση του πνευματικού μου επιπέδου και όχι για επαγ
γελματισμό. Έτσι άρχισα να προσανατολίζομαι στην δημιουργημένη κατάσταση.
Δεν πήγα να δω τον κ. Πρύτανη και ήταν λάθος μου. Ήθελα με το σπαθί μου
να αντιμετωπίσω το θέμα και μετά από ένα χρόνο ήμουν ξανά στην εξεταζόμε
νη πεντάδα από τον κ. υφηγητή, 2ος στη σειρά.
Τότε έκανα ένα μικρό τρυκ. Αντί να καθίσω δεύτερος, πήρα την πέμπτη
θέση. Φυσιογνωμικά ο κ. υφηγητής δεν με αναγνώρισε και μόλις καθίσαμε, στρέ
φεται στον δεύτερο της σειράς και με οργισμένο ύφος του λέει: «Εσύ είσαι ο
Σαφαρίκας;» Σηκώθηκα όρθιος και είπα «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ κ. Καθηγητά. Καλημέρα σας»

Στο ποτάμι της ζωής μου

και απεχώρησα, εγκαταλείποντας έτσι μια προσπάθεια πολλών ετών, ως τελει
όφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απέκτησα βέβαια γνώσεις σοβαρές, απαραίτητες για την επαφή μου με τον
πνευματικό κόσμο. Όμως, μου έλειψε η τυπική επιβεβαίωση, η οποία και μου χρει
άστηκε πολύ όπως θα αναφέρω στη συνέχεια στην πολιτική μου ανάμειξη.
Μετά από μερικά χρόνια, ως επιχειρηματίας στα Γιάννενα, δέχθηκα την επί
σκεψη δύο κυρίων στο γραφείο μου. Ήταν Κυριακή και έκανα αλληλογραφία εξω
τερικού. Κατά παραχώρηση τους επέτρεψα να μπουν στο Κεντρικό μου κατά
στημα, για κάποιο δώρο που ήθελαν τώρα που επέστρεφαν στην Αθήνα.
Ενώ έγραφα, μου έκαναν διάφορες ερωτήσεις και στο τέλος με ευγένεια ο
ένας εκ των δύο με ρώτησε: «Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως συμβαδι'ζει το
πνευματικό σας επίπεδο με το επάγγελμα που κάνετε;» Ρώτησα «Με ποιους έχω
την τιμή να ομιλώ» και μου απάντησαν ότι ήταν καθηγηταί του Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Ήταν ο ερωτών υφηγητής Εμπορικού
Δικαίου, που αντικατέστησε τον τότε υφηγητή. «Καθίστε» είπα. «Έχουμε κάποιο
λογαριασμό μαζί» και διηγήθηκα την περίπτωσή μου με όλες τις λεπτομέρειες.
Με άκουσε με πολύ ενδιαφέρον και κατέληξε στην πρόταση: «Κύριε Σαφαρίκα, ρζτε μια ματιά στα βιβλία και ελάτε να πάρετε το πτυχίο σας».
Η απάντησή μου βέβαια ήταν: «Ευχαριστώ, ΟΥΚ ΕΤΙ ΚΑΙΡΟΣ».

Στα εγγόνια μου που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια και διαμαρτύρονται για
άδικες συμπεριφορές καθηγητών, η συμβουλή που δίνω είναι: Μη χτυπάτε τη γρο

θιά στο μαχαίρι. Να θυμάστε πάντα αυτά που πρέπει να διορθωθούν και να μη
υποπέσετε εσείς στα ίδια λάθη κατά την σταδιοδρομία σας. Δυστυχώς δεν διορ

θώνονται εύκολα αρκετά πράγματα στην κοινωνία που ζούμε.
ΘΕΜΑ ΓΑΜΟΥ
Με την επαγγελματική αποκατάσταση και την υπη- κ
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ρεσία μου στα Ανάβρυτα, δημιουργούνταν οι προϋποθέ- Η·

σεις για μόνιμο σύντροφο. Ήμουν πλέον 32 ετών και Κ. ■% ^
δεν χωρούσε επιπόλαια επιλογή. Καταστάλαξα στο κριt
τήριο, ότι κοινά ήθη και έθιμα, κοινοί γνωστοί κ.λ.π. κρα-
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τούν πιο άνετα μια συμβίωση, όπως την εννοούμε εμείς BfcBBl | Β U
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από την ύπαιθρο. Γνώριζα πολλά ζευγάρια που χώριζαν Αρραβωνιασμένος στα Γιάννενα.
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Αποκριές με την οικογένεια

εύκολα με την παραμικρή διαφωνία.
Παπανικολάου
Στον οικονομικό τομέα, όταν η
γυναίκα προσφέρει περισσότερα, υπεροψίες και καυγάδες συνήθως
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οδηγούν
πάντα σε δύσκολη συμβίωση. Άλλο σημείο που κατά την
κοινή λογική θα πρέπει να προσέχει κανείς, είναι το ότι, δεν πρέ''

^ ττ® να υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πνευματικό επίπεδο των συζύ-
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Μ Κυρία Παπαδοπούλου π.χ. να έρχεται να επισκεφθεί τον μαθητή
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ιαλεξα τη

ναίκαμου

1 γων. Πολλοί μαθητές από πλούσιες οικογένειες στο Σχολείο μας
I είχαν διαζευγμένους γονείς και παρουσιαζόταν το φαινόμενο η
Διαμαντόπουλο.
„.

Με αυτες τις σκεψεις και πεποιθήσεις, απέκρουσα αρκετες

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

προτάσας μ€ ττολύφ€ρν€ς νύφ6ς που θα μου εξασφάλιζαν μια
άνετη ζωή, αλλά μόνο ως προς τα αγαθά, με το πάνω χέρι
δικό τους. Επειδή πάντα καιροφυλακτούσε και το θέμα «ξαφ-

'

νικάς έρωτας» που παραμερι'ζει κάθε λογική σκέψη γύρω από
το θέμα, ήμουν πολύ συγκρατημένος και επιφυλακτικός στις
,
επαφές μου με το ωραίο φύλλο.
Ήταν καλοκαίρι όταν περνούσα ένα
Νιόπαντροι
κρίσιμο τέτοιο προβληματισμό και έρριψα
τον κύβο. Τον Αύγουστο του 1953 βρέθηκα στο χωριό μου

και στο Πανηγύρι όταν χόρευαν, ένας Εύελπις έβγαλε το

^1^
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πιστόλι του και έριξε σφαίρες στον αέρα, προς τιμή μιας κοπέλας που έσερνε το χορό. Μου άρεσε και ήταν από μια πολύ
καλή οικογένεια του χωριού μας, του Γ. Παπανικολάου.
Την άλλη μέρα, περπατούσα με τη μητέρα της Ελένη
γυρίζοντας από το χωριό Κορύτιανη που πανηγύριζε. Στο
δρόμο λοιπόν, έτσι απλά με σκοτάδι γιατί είχε νυχτώσει, της
ζήτησα να μου δώσει ένα κορίτσι για την Αθήνα. <(Ξέρω ποια
θέλεις εσύ παιδί μου» μου είπε, «αλλά έχω άλλη μπροστά». Της

i

απάντησα «Θα βρούμε λύση και για την άλλη».

%. ^

Β μα για τον άνδρα της, που είχ κατάστημα στα Γιάν ενα. Πήγα
Την άλλη μέρα που έφευγα για την Αθήνα, περνώντας

κάτω από το σπίτι της, με φώναξε και μου έδωσε ένα γράμ-

,.

Το πρώτο μας μωρό,

^

την επιστολή και γρήγορα βρέθηκα αρραβωνιασμένος με συχνά
ταξίδια στα Γιάννενα όπου περνούσα τις πιο ευχάριστες στιγμές
της ζωής μου. Κατενθουσιασμένος ήταν και ο γεροπατέρας μου,
που πήρα κορίτσι από το χωριό μας. Βρέθηκε στο μεταξύ λύση
και για την κουνιάδα μου Ιφιγένεια και το Καλοκαίρι του 1954 έγι
ναν τα στέφανα και των δύο ζευγαριών την ίδια ώρα.
Κάναμε ένα πολύ ωραίο γαμήλιο ταξίδι στην Καστοριά και
εγκατασταθήκαμε στο νεόκτιστο σπίτι μας, στη Ζωφριά Άνω
Λιοσίων, που είχε ακόμη σοβαρές ελλείψεις. Η αμοιβαία αγάπη

ανεψιάjjou

ψειδερικη,

Μ^ς, παραμέριζε όλες τις δυσκολίες που συναντούσαμε στο ξεκίνημά μας. Για το σπίτι αυτό πέρα- |

°^γε^ε%^μας ^α πολλές λαχτάρες γιατί χτίστη- ^

^

σε πολύ σαν^^ εργολάβος OT χτίσιμο του σπιτιού,
λο δώρο, το παιδί μας, τον Αριστείδη. Πηγαινοερ- L

χόμουνα
στην
Κηφισιά
μέχρι
τέλους3 Ιουνίου και τον
^
ι
If
Γ- ΛΓ-

:

^όαγο cnn Ζωφριά,
με τα αδέλφια μου
μητέρα μου

Στο ποτάμι της ζωής μου

Σ€πτ€μβριο μετακομίσαμε στην οδό Αναβρύτων στην Κηφισιά.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 11/5/1956 βαπτίζουμε τον Αριστείδη στην Κηφισιά.
• Εκτέλεση τωνΚαραολή & Δημητρίου στην Κύπρο.
Θ. Αγγελόπουλος

ίη^υψηλήΓκοινω^

Αποχαιρετώ τους μαθητές μου τη ς Σχολής Αναβρύτων

σύγκριση με τον αγώνα επιβίωσης που έκανα εγώ, που με τον υπαλληλικό μισθό
και το συνεχές τρέξιμο για ιδιωτικά μαθήματα, προσπαθούσα να εξασφαλίσω
fcTTT'rKf
cjjqv οικογενειά μου ένα ανεκτό επίπεδο ζωής. Υπήρχαν

Υ'.
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στιγμές μεγάλου προβληματισμού, όπως όταν χρειάσθηκε
γιατρός για τα παιδί μου και δεν έφθαναν τα χρήματα, η
που μερικές φορές ο συνάδελφος και φίλος μου Πέτρος
. Δασκαλέας με δάνειζε μέχρι να πληρωθώ.

■πιχείρηση «Σχολή Σαψαρίκα»
πα^έρος^ '
σοβαρή' πρόταση. Διέθετε το κεφάλαιο να ανοί-

Επιχείρηση «Σχολή Σαψαρίκα»

ξουμε ένα Ιδιωτικό Σχολείο. Η πρόταση ήταν

σοβαρή και προϋπέθετε παραίτηση μου από τη
Δημόσια υπηρεσία. Έκανα μια πρώτη έρευνα στην

περιοχή που ήταν το σπίτι μου και είδα ότι πλη

Η σχολή Α. Σαψαρίκα

ρούσε τις προϋποθέσεις για ένα εξοχικό σχολείο. Η ιδιότητά μου ως διδάσκαλος
του Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων, ήταν και απεδείχθη εχέγγυο για την συγκέ
ντρωση μαθητών. Έτσι η ιδέα προχώρησε, το κτίριο συμπληρώθηκε με μηχανικό
- εργολάβο τον κουμπάρο μου Π. Πεχλιβανίδη, η άδεια

βγήκε στο όνομα της γυναίκας μου και στο τέλος Ιουνίου

^ ·.

τελικά υπέβαλα την παραίτησή μου στο Υπουργείο ΠαιδείΒέβαια, δεν ήταν καθόλου εύκολο το βήμα αυτό. Με

Το πρώτο προσωπικό
στο Δημοτικό μας σχολείο

(εξαιρετικές δασκαλες)

^-^λ^^όλληλες πιέσεις και συμβουλές να μη παραιτηθώ,
τρεις φορές ανεβοκατέβηκα τη σκάλα του Υπουργείου με
πρόθεση να ανακαλέσω την παραίτηση, πράγμα που

τελικά δεν ένινε

Όλο το καλοκαίρι γύρισα σπίτι το σπίτι σε ολόκλη-

Κωνστανα·ίνου Σαφαρίκα

^ Π ρη την π€ριοχή και τον Σεπτέμβρη η "ΣΧΟΛΗ ΣΑΦΑΡΙΚΑ"
ξεκίνησε τη λειτουργία της σαν Νηπιαγωγείο και Δημοτικό,
με 160 μαθητές. Όταν άνοιξα το σχολείο, μου ήρθε η
πρόταση να πάω διδάσκαλος του Αλέξανδρου Ωνάση,
πράγμα που πλέον ήταν αδύνατο.

\ ,
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Η γυναίκα μου και εγώ, πέσαμε με τα μούτρα στη
δουλειά. Μέναμε υπό δύσκολες συνθήκες κοντά στο σχο-

Η φίλη μας Αμερικανίδα

λείο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βοηθούσαμε στα πάντα.
Προσωπικά ως Διευθυντής του σχολείου, είχα πλήρες πρό-

Τραυλο, ορφανά από το

γραμμσ διδασκαλίας στις μεγάλες τάξεις, βοηθούσα στη

σεισμό της Κεφαλονιάς

μεταφορά των μαθητών και έτσι από πολύ νωρίς το πρωί

μέχρι^^ αργά το βράδυ ήμουν ^ σε συναγερμό. Η

φροντίδα στην οικογένεια μας που απέκτησε και

σωπικό που επέλεξα, ήταν πραγματικά άριστο και

με πολύ καλό όνομα. Έμειναν εμβρόντητοι στο
Υπουργείο Παιδείας, όταν τους έστειλα την σε
στυλ βαθμολογίας γραφική παράσταση που

^

Σε ψορτή·. Έτοιμα τα λουλούδια
για τους γονείς

I έστελνα στους γονείς, που απεικόνιζε την πρόοδο, το
ήθος και τις απουσίες του παιδιού τους. Νέες αίθουσες για
στέγαση του Γυμνασίου χτίστηκαν, ο αριθμός των αυτοσυνεχώς μεγάλωνε, το προσωπικό έφθασε τα 24
άτομα και όλα πήγαιναν θαυμάσια από απόψεως λειτουρΣχολείου. Μέχρι και περιοδικό κυκλοφορήσαμε «Η

^
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, γυμναστικές επιδείξεις

Από τις γυμναστικές επιδείξεις

2;το τέταρτο έτος λειτουργίας του σχολείου, προέκυ-

μεγάλο θέμα: Ο κ. Αγγελέτος για δικούς του

λόγους, άγνωστους σε μένα, ζήτησε αποχώρηση από την επιχείρηση. Το θέμα
ήταν πολύ σοβαρό, γιατί η επιχείρηση αναπτύσσονταν συνεχώς και οι υποχρε
ώσεις (νέες αίθουσες κάθε χρόνο, αυτοκίνητα κ.λ.π.), δεν μπορούσαν να αντιμε

τωπισθούν μόνο από τα έσοδα των διδάκτρων.
Συναλλαγματικές κυκλοφορούσαν σαν δαμό-

κλειος σπάθη. Ένοιωσα ξεκρέμαστος. Αυτός είχε

,

βάλει ένα ποσό προκαταβολής για το πρώτο , ^ ^
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και κάποια μικροποσά ενδιάμεσα. Ήταν ανένδοτος

ενθαρρύνει, δίνοντας λύση για τα χρήματα που
έβαλε να του γράψω υποθήκη στο ακίνητο. Δεν
μπορούσα να κάνω και διαφορετικά.

Από τις γυμναστικές επιδείξεις

Στο ποτάμι της ζωής μου

^

Μ€τά από ένα χρόνο, ζητάει το ποσό της υποθήκης (150.000 δρχ.) και ο λογιστής που είχα βρήκε
αντικαταστάτη την πεθερά ενός Εφοριακού υπαλλή-

Έτσι προστέθηκε ένα βάρος ακόμη τόκων ετη>—

σίως, όχι βέβαια σε τραπεζικό επίπεδο. Σε κάθε έκτακτη οικονομική δυσκολία προστίθενταν και άλλα

IftfllL.

τοκογλυφικά χρήματα.

Πάμε εκδρομή

Η προσπάθεια μου μέσω τοκογλύφων να θερα-

πεύσω την κατάσταση με έφερε σε πολύ δύσκολη

θέση. Μια μέρα που έληξε ένα γραμμάτιο ενός τοκογλύφου δικηγόρου και δεν
είχα χρήματα να το πληρώσω, δέχθηκα στο γραφείο του στην Πλατεία Κάνιγ
γος, τρομερές απειλές από μπράβους του. Ευτυχώς που απέφυγα με επιχειρήμα

τα την βιαιοπραγία πάνω μου, ανεχθείς μόνο ακατονόμαστες ύβρεις.
Στο 7ο έτος λειτουργίας, η επιχείρησε χρωστούσε περίπου 200.000 δρχ. και

είχε λαμβάνειν από ανείσπρακτα δίδακτρα πάνω
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από 300,000 δρχ. Έγραψα σε εφημερίδες για
συνεταιρισμό, αλλά δύο περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν δεν προχώρησαν. Η αλήθεια είναι ότι με

σχολείου, δεν φρόντισα να εξοικονομήσω χρόνο

\ή

για προσωπικές επαφές στο κύκλωμα των γνωριμιών μου και έτσι άρχισαν να έρχονται εκείνα τα μ·'·'·¥

"κίτρινα χαρτιά των κλητήρων", που αντιμετώπιζα

Έ
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Βραβείο σε δασκάλα

Βραβείο σε δασκάλα

σπασμωδικά.
Όμως, η χαριστική βολή ήλθε από αλλού...

Στο 7ο σχολικό έτος λειτουργίας, αρχάς Οκτωβρίου, που είχαν περατωθεί οι
εγγραφές, ανακοινώθηκε η ίδρυση και λειτουργία στην περιοχή μου, σχολείων του
Δημοσίου: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο. Τα μαθήματα είχαν αρχίσει και
άρχισαν σωρηδόν να μου ζητούνται αποδεικτικά μετεγγραφής. Βάσει του νόμου
όταν ιδρύεται για πρώτη φορά Δημόσιο Σχολείο στην περιοχή ιδιωτικού, το ιδιω
τικό υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετεγγραφής.
Εκείνη τη στιγμή εγώ λειτουργούσα με Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και 4 τάξεις
Γυμνασίου. Η διαρροή ήταν κάθετη, από όλες τις τάξεις στο μισό περίπου της
ανα-

Ο αδελφός μου Φώτης με μαθητές

καλοκαίρι να αντικαταστήσω τους μαθητές πού
μετεγράφησαν και μάλιστα από την Αθήνα, που είχα ήδη αρκετά παιδιά σαν
ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Για να το πετύχω όμως αυτό, έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

χρηματικό ποσό για το οποίο το σχολείο έβγαινε σε

θα μπορούσε να βρει κάποια λύση με τα περιουσιακά

jBKvi£·^" .im
ολλά δεν έγινε τίποτε. Ο άλλος
jSMW^Iinip^^
τουργία του σχολείου, μόλις είδε τις δυσκολίες φοβήθηER>S4BK5r· Ju^SI αδελφός μου ο Φώτης που με βοήθησε αρκετά στη λει-

ζητήσω χρήματα από το εφάπαξ που είχε
πάρει πρόσφατα και απομακρύνθηκε από κοντά μου.
ακόμη προσπάθεια να κάνω. Ήμουν το πρώτο
ιδιωτικό σχολείο που πλήρωνε στο ακέραιο τους

μισθούς των διδασκόντων μέσω τραπέζης, με επι-

1

ταγές. Κάλεσα όλο το προσωπικό σε μια αίθουσα

την τελευταία ημέρα διακοπής των μαθημάτων

λόγω Χριστουγέννων. Τους εξέθεσα την κατά-

-Bm·

^

. ^^Η|Η

στάση και τους διαβεβαίωσα ότι αν με βοηθήσουν

με την αναβολή της καταβολής του Δώρου των

Χριστουγέννων για το καλοκαίρι, θα αντιμετωπί-

Βαφτίζουμε τη Γωγω

σω το χρέος του πλειστηριασμού και για το επόμενο έτος θα συμπληρώσουμε

Γπ-τψ
■·

-η ξανά τον αριθμό των μαθητών και όλα θα πάνε καλά.
ti ^ Μετά την εισήγησή μου αυτή τους τόνισα ότι σε αρνητική απόφασή τους, το σχολείο θα κλείσει.
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Αποσύρθηκα στο γραφείο μου και περίμενα. Η όλη

^τυζήτηση μεταξύ τους έγινε υπό την προεδρία της

Γυμνασιάρχου κας Φιλιππάκου, η οποία μου προσκόμισε

μανιφέστο υπογεγραμμένο από όλο το προσωπικό,
πλην της θεολόγου καθηγήτριας Πιπερίδου.

-

Τα
σ παιδιά μας σε μικρή ηλικία,

Άρης
Βασιλική,
Αρης και
και Βασιλική,
μπροστά στη Σχολή

1

Σημειώνω ότι η συμπεριφορά μου προς το προσωη ' \
ε '
i
'
ι '
^ικο, καθ ολη τη διαρκεια που λειτούργησε το σχολείο
'

μπροστά στη Σχολή
ήταν ΑΨΟΓΟΣ. Ποτέ δεν |~ί
αισθάνθηκαν ότι διδάσκουν κάτω από πίεση επιχειρηματία. |

i

Γ
'

Με υπόδειγμα την εργατικότητά μου, έδιναν όλη τη δυνα- | '
τή απόδοση τους στο έργο του Σχολείου. Ήξεραν άλλωστε το πως λειτουργούσαν τα περισσότερα Ιδιωτικά Σχο-

j
_

λεία, με φαλκίδευση μισθών κ.λ.π. Δεν θέλησα να τους ^

.

αποκρύψω τίποτε και δεν χρησιμοποίησα δόλια μέσα να Β λ

εκμαιεύσω θετική απόφασή τους π.χ. να πληρώσω κρυφά | j

"

Μετά από μία ώρα διαβουλεύσεων, η κυρία Φιλιππά- I

^

^.

κου μου έφερε το μανιφέστο το οποίο μου ανέπτυξε και β

προφορικά. Μου είπε ότι το προσωπικό εργάζεται για τις
αποδοχές του και όπως δεν μετέχει στα κέρδη της επιχει-

|

ρήσεως έτσι δεν δέχεται να μετέχει και στα προβλήματα. ^ ^^^Τα^ρ^(^ίαμπίδου'^'^'^^°
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Διάβασα το γραπτό κείμενο και την παρεκάλεσα να περάσουν ένας ένας
να παραλάβουν τις επιταγές τους για πλήρη εξόφληση μισθού και όώρου. Είχαν
όίκιο 01 εργαζόμενοι και προφανώς πίστεψαν ότι είχα τη δυνατότητα να βρω άλλη
λύση για τη διάσωση του σχολείου. Στην κα Φιλιππάκου τόνισα ότι «όσον αφορά
εμένα, δεν θέλω να με λυπηθείτε. Και στην κορυφή βουνού να κλεισθώ, θα
θρέψω αλεπούδες και θα επιβιώσω». (Μετά από πολλά χρόνια συναντηθήκαμε
στα Γιάννενα όπου εγώ είχα δημιουργήσει εργοστάσιο και αλυσίδα καταστημά
των και μου υπενθύμισε τη φράση αυτή, θαυμάζοντας με).
Δεν κράτησα καμιά κακία. Ήταν δικαίωμά τους. Τούς ευχήθηκα καλές γιορ

τές και τους ενημέρωσα, ότι μετά τις γιορτές το σχολείο θα ήταν κλειστό. Ήταν
κρίμα που για δύο χρόνια δεν θα μπορούσαν να βρουν δουλειά σε άλλα ιδιωτι
κά σχολεία, διότι ίσχυαν τριετείς συμβάσεις.
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Δεκέμβριο του 1962 μία φιλική μας οικογένεια, που είχαμε τα παιδιά τους
στο σχολείο μας, του Δ. Πατζόγλου, μας νοίκιασε ένα σπίτι στην οδό Επιδάμνου

στην Αθήνα, όπου και εγκατασταθήκαμε. Φρόντισα και παρέδωσα μερικά πράγ
ματα όπως αυτοκίνητο που δεν είχε εξοφληθεί στον πωλητή, τα θρανία για
Το ταμείο μου στην οδό Επιδάμνου ήταν 1.200

δραχμές. Η γυναίκα μου και εγώ ανακουφιστήκαμε με

i8^L\|

μας κρατούσε σε συνεχή εγρήγορση και αγωνία. Εγώ αΙ

.

την απαλλαγή μας από τη λειτουργία του σχολείου που ^

ίΙ
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κοιμήθηκα μέρα νύχτα επί 10 ημέρες. Ένοιωθα πολύ
δυνατός για να αντιμετωπίσω τα περαιτέρω. Έτσι μόλις
σηκώθηκα, δημοσίευσα στην εφημερίδα «τα Νέα», στις

μικρές Αγγελίες, ότι προετοιμάζω μαθητές για εισάγω-

Η Στέλλα Πατζόγλου

γικές εξετάσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο και στο Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων.
Ανέφερα την ειδικότητά μου στα τεστ και ότι υπηρέτησα στα Ανάβρυτα.
Μέσα σε ένα δεκαπενθήμενο έκλεισα πρόγραμμα με 10 ώρες την ημέρα και με
διπλάσια αμοιβή από την τρέχουσα στην αγορά. Πολύ βοήθησαν και οι παλιές
μου γνωριμίες, που με διαφήμιζαν ανάλογα.
Άρχισα να πληρώνω χρέη μικροποσών για επιταγές και συναλλαγματικές
που κυκλοφορούσαν.
Μου στοίχισε πολύ η συμπεριφορά ενός κουμπάρου μου, που του βάφτισα
την κοπέλα του όταν ήμουν στις δόξες μου. Όταν έκλεισα το σχολείο, του χρω

στούσα υπόλοιπο 500 δραχμές, από δουλειά στον τόρνο που είχε. Αντί να
σπεύσει εις βοήθεια μου, απαιτούσε τις 500 δραχμές, τις οποίες και κατέβαλλα
μέσω του αδελφού μου.*
'Μετά από πολλά χρόνια, ήρθ€ και pe βρήκο στα Πσννενα, η βαπτιστήρα μου και
μ€ ρώτησε «Νουνέ μου, γιατί μο βγκατόλεψζς:». Της οξήγησα την αιτία. Ο πατέρας της,
άρρωστος βαρεά, ζήτησβ να τον πάρω τηλέφωνο προφανώς για κάποια συγνώμη. Δβν
πρόλαβα όμως γιατί πέθανε
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Ένας φίλος δικηγόρος μου, που του έδινα χρήματα για να πληρών€ΐ οφει
λές μου, απεδείχθη ότι κατακρατούσε για τον εαυτό του τα χρήματα και άφηνε
να ενεργοποιούνται οι αγωγές εναντίον μου. Δυστυχώς, υπάρχουν αρπακτικά και
στον κλάδο αυτόν.

Οι μόνοι που μου συμπαραστάθηκαν πολύ ζεστά στις δύσκολες στιγμές μου,
ήταν τα πεθερικά μου.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

•
αρχίζει
•
•

Το έτος 1955 ο Γρίβας στην Κύπρο οργανώνει την ΕΟΚΛ και την 1/4/1955
τον αγώνα με βόμβες.
Στις 5/10/1955 πεθαίνει ο Παπάγος.
Στις 7/9/1955 πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους κατά

των Ελλήνων.

• Στις 11/10/1956 έγινε αποδοχή από το υπουργείο Παιδείας της παραιτήσε
ως μου.

•
•
έρχεται
•

Στις 3/3/1957 πέφτει ο ήρωας Αυξεντίου.
Στις 8/4/1957 επιστρέφει ο Μακάριος από τις Σεϋχέλλες και στις 14/4/1957.
στην Αθήνα.
Στις 10/12/1957 πεθαίνει ο Ν. Ζέρβας.

ΜΕΤΑΠΗΔΩ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τα ιδιωτικά μαθήματα, μου απέδιδαν αρκετά χρήματα με τα οποία πλήρω
σα και χρέη που προέκυπταν από το κλείσιμο του σχολείου. Κάτι που με στενο
χώρησε πολύ ήταν μία επιταγή που είχα υπογράψει στον Αγγελέτο, πρώην συνε
ταίρο μου, η οποία διαμαρτυρήθηκε, και ο κύριος αυτός με ψυχρή δικηγορική
συμπεριφορά, με οδήγησε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πήρα δικηγόρο τον
Πουλέα.

Προ της δίκης, του υπέγραψα συναλλαγματικές τριτεγγυημένες από τον
αδελφό μου Παναγιώτη, αλλά το αδίκημα ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόμενο. Βοή
θησε πάρα πολύ ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος χειρίσθηκε το θέμα, ότι
επρόκειτο για τοκογλυφία. Εγώ υπεστήριξα ότι εκ παραδρομής το λογιστήριο δεν
πρόλαβε την διαμαρτύρηση της επιταγής η οποία και έχει εξοφληθεί. Ήταν η
πρώτη φορά που ήμουν κατηγορούμενος και μου στοίχισε ηθικά αυτή η υπόθε
ση... Ευτυχώς το δικαστήριο με αθώωσε.
Συνέχισα την παράδοση μαθημάτων και είχα μεγάλη επιτυχία στους μαθη

τές που προετοίμαζα κυρίως για το Αμερικανικό Κολέγιο. Έμπαιναν ΟΛΟΙ οι υπο
ψήφιοι που προετοίμαζα και επειδή είχα μεγάλη προσφορά και δεν προλάβαινα
χρονικά, σκεπτόμουνα να ανοίξω φροντιστήριο. Είχα όλες τις προϋποθέσεις. Η

προθυμία μου στα Ανάβρυτα να αναλάβω τα τεστ, τώρα ήταν σωτηρία για μένα.
Με τα τεστ επέλεγα τούς υποψηφίους και ανελάμβανα μόνο τους ικανούς να
αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις του Κολεγίου. Έτσι, η επιτυχία ήταν 100% και έγινα
περιζήτητος.
Όλα αυτά όμως ήταν μια προσωπική παροχή υπηρεσιών, με προϋπόθεση την
υγεία, γι' αυτό προσανατολιζόμουνα προς τον επαγγελματισμό και η ευκαιρία

παρουσιάστηκε από άλλη πλευρά και όχι την φροντιστήριακή που σκεπτόμουνα...
Η γυναίκα μου συχνά βοηθούσε στην παράδοση δεμά-

"

TUJV, σε καταστήματα λαϊκής τέχνης που έστελνε ο πατέ-

■

ρας της από τα Γιάννενα, ο οποίος διατηρούσε μικρή βιο-

V

τεχνία. Μια μέρα που έτυχε να είμαι στο σπίτι, μου τηλε-

προσ^ ^ι ^ ^

ιγταν ότι σε

φώνησε ότι κάποιος Άγγλος τη ρωτούσε για τα είδη που

παρέδιδε στο κατάστημα Καλοκαιρινού στο Σύνταγμα και
7'
ί
'
μου ζητησε
να κανω
τον διερμηνέα.
Πήγα αμέσως με ταξί και σε ένα καφενείο στην οδό
Μητροπόλεως πήρα μια παραγγελία για τον πεθερό μου,

'
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προς το εμπόριο, που έδιδε εύκολα χρήματα. Στο μεταξύ

σταθούμε στα Γιάννενα και να μείνουμε μαζί τους. Ο κουνιάδος μου Κωστάκης Παπανικολάου με μια συγκινητική επι-

στολή, μας καλούσε και αυτός να μείνουμε όλοι μαζί στα ΙΙΙ||·ιγ·γτι^

οργάνωσα πλήρως την απασχόλησή μου με το εμπόριο,'με
εκθέσεις στην Ρόδο και στην Κρήτη, όπου οι παραγγελίες

υπερέβαιναν τις δυνατότητες των Γιαννιώτικων βιοτεχνιών. ^
Χαλκογραφία
^ΜυΐίίΙΙϋΙ Γ Ί Ί··ΪΤΤΐ^ιΐϊ'ΐΓ""'ΐ ιΊ Ι~Ρήγορα έκανα δικό μου εργο-

στάσιο και αλυσίδα καταστημάτων στην οδό Αβέρωφ,

ΙϋΐΜ
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με παράλληλη τροφοδοσία^ πολλών τουριστικών επι-

βιοτεχνίες. Εφάρμοσα την γσλβανοπλσστική φέρνοντας μηχανήματα από το εξωτερικό, επεξέτεινα την
Με τα παιδιά μας Άρη και Βασιλική

Με την αλληλογραφία εξωτερικού έκανα εξαγωγές και

Σ1^1τίΐ,Ζην''^^Ίβϊρωψ
στα Γιάννενα

^^0
σ€ μια πενταετία ήμουν πλέον επιτυχημένος στη
δουλειά μου. Το προσωπικό μου έφθανε τα 17 άτομα.

Κωνσταντίνου ΣαφαρΙκα

που για πρώτη φορά γνώριζαν μισθοδοσία με επιτα-
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καταδυνάστευαν τα μικρά εργαστήρια της οικοτεχνίας
(τους κρατούσαν πάντα χρηματικά ποσά και με αυτόν
τον τρόπο τους απαγόρευαν να δίνουν σε άλλους
εμπορεύματα). Αυτοί μου κήρυξαν τον πόλεμο, αλλά
στις χαμηλές τιμές που πλήριυναν στα εργαστήρια
ανέβασα πολύ τις τιμές εγώ, προς όφελος των εργαστηρίων και έλυσα το πρό
βλημα.
Στα πωλούμενα είδη των καταστημάτων ΣΜΑΑΤΕΞ δεν μπορούσαν να με
συναγωνισθούν γιατί με την γαλβανοπλαστική που εφήρμοζα παρουσίαζα πρω
τότυπα πράγματα. Π.χ. σε συνηθισμένη Κασετίνα κοσμημάτων, προσέθετα 3
βελανίδια με φύλλα, που με το σύστημα της γαλβανοπλαστικής γίνονταν μετά
από επαργύρωση, πραγματικά έργα τέχνης που πέρναγαν σαν χειροποίητα.
Στις εξαγωγές, είχα βέβαια μια μεγάλη επιτυχία όταν εξήγαγα στο Ιράν
χιλιάδες κουδούνια. Έβαλα όλα τα εργαστήρια της Κοζάνης να δουλεύουν για τη
ΣΜΑΑΤΕΞ. Είχα όμως και καταδολίευση μιας μεγάλης παραγγελίας κοσμημάτων
από Ελληνοαμερικανό και έχασα πολλά λεφτά. Ο κύριος αυτός, με ξεγέλασε πλη
ρώνοντας κατ αρχήν ένα δειγματολόγιο από ασημένια κοσμήματα και ακολού
θως δεν παρέλαβε την μεγάλη παραγγελία που του εστάλη έναντι φορτωτικών
εγγράφων, προφανώς για να τα πάρει σε ντοκ πλειστηριασμού. Επενέβη το Προ
ξενείο μέσω του φίλου μου Χ. Μικέλη στον αγοραστή που υπηρετούσε εκεί, και
τα παρέλαβε δίνοντας συναλλαγματικές για τις οποίες πλήρωσα και ...Αμερικάνι
κα διαμαρτυρικά.
Βέβαια είχε κακό τέλος, γιατί η Μαφία του έκαψε δυο φορές το μαγαζί. Δεν
ξέρω πόσο ρόλο έπαιξε και μια δήλωση που υπέγραψα σε Ελληνοαμερικανό
πελάτη, ότι εξοφλήθηκα και τον εξουσιοδοτούσα να πάρει τα χρήματα. Διψούσα
για εκδίκηση, γιατί ήταν πολλά τα δολάρια και εκτός αυτού, γίνονταν ανακρίσεις
από την κυβέρνηση για το θέμα του συναλλάγματος. Είδα και έπαθα να ξεμπλέ
ξω επιδεικνύοντας τις διαμαρτυρημένες Αμερικάνικες συναλλαγματικές.
Άλλη μια υπόθεση εξαγωγής στην Ελβετία, δεν είχε καλό τέλος. Μου επε
στράφησαν τα κοσμήματα γιατί δεν ήταν ακριβώς 800 βαθμών το ασήμι, αλλά
870 και κατά την εκεί νομοθεσία, θεωρείται αρμπιτράζ νομίσματος. Σημειώνω ότι
κανένα εργαστήριο των Ιωαννίνων τότε δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ακριβή
εκτέλεση.

Μία άλλη εργασία μου πρωτότυπη, καταδολιεύτηκε από Ιάπωνες. Ερευνώ
ντας πάντα για πρωτότυπα πράγματα, ασχολήθηκα με την επιδιακόσμηση κερα
μικών με ανάγλυφο σμάλτο, για να απασχολώ το προσωπικό όλο το έτος. Στη
Ρόδο όπου εγίνετο αυτή η εργασία, τα στόματα ήταν κλειστά. Έδιναν σε σχε
διαστές που με ειδικό σμάλτο έκαναν τα σχέδια και έπειτα περνούσαν το σμάλ-

Στο ποτάμι της ζωής μου

151

ΤΟ στα Εργαστήριά τους και ακολουθούσε το ψήσιμο. Το μυστικό κρυβόταν στον
τρόπο ψησίματος για να επιτευχθεί η ανάγλυφη παράσταση. Ζήτησα τα φώτα
μέσω του Οργανισμού χειροτεχνίας στην Αθήνα από Ιταλό ειδικό, αλλά δεν
έβγαινε το αποτέλεσμα πού ήθελα.
Στο υπόγειο του σπιτιού μας, είχα ένα μικρό φουρνάκι όπου έκανα τα πει
ράματα. Σημείωνα τις προϋποθέσεις του κάθε πειράματος για να πετύχω το ανά
γλυφο σμάλτο (θερμοκρασία, χρόνος κ.λ.π.). Ήμουνα στο ΙΟΟστό πείραμα, όταν
με φώναξε η πεθερά μου για καφέ. Έριξα μια ματιά στο αντικείμενο που είχα στο
φούρνο και γύρισα το πορτάκι του φούρνου με δύναμη να κλείσει. Όταν γύρισα
στο υπόγειο, η πόρτα του φούρνου ήταν φυρή. Με έκπληξη είδα ότι το σμάλτο
ήταν ανάγλυφο. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Δοκιμάζω άλλο αντικείμενο και μόλις
έφθασε η θερμοκρασία στους 900 βαθμούς ανοίγω λίγο την πόρτα του φούρνο
και η επιτυχία ήταν πλήρης. Κατάλαβα ότι χρειάζονταν ρεύμα αέρος την κατάλ
ληλη στιγμή.

(Ήταν μία ανορθόδοξη μέθοδος, που δεν γράφονταν σε κανένα βιβλίο και
ήταν το μεγάλο μυστικό των βιοτεχνών της Ρόδου. Αργότερα έμαθα και για τον
κινέζο αρχιμάστορα που έκανε την ίδια δουλειά και επί 30 ολόκληρα χρόνια
έβγαζε έξω από το εργαστήριο τον υπάλληλό του για λίγα λεπτά. Όταν τελικά
αποφάσισε να του μαρτυρήσει την τέχνη, τον κάλεσε κοντά του, πήρε από μια
κρύπτη ένα καλάμι και από την τρύπα του φούρνου έκανε ένα φύσημα στο εσω
τερικό του φούρνου. Έκπληκτος ο υπάλληλος του λέει: «Ε αφεντικό! 30 χρόνια
για ένα ΦΟΥ;».)
Παρήγγειλα αμέσως μεγάλους φούρνους στην Ιταλία και σμάλτα για κερα
μικά. Προμηθεύτηκα βάζα ωραία υαλωμένα, καθώς και πλακάκια, έφτιαξα μεταξο
τυπικά σχέδια για το πέρασμα των σχεδίων στα κεραμικά και άρχισε στα Γιάν
νενα η παραγωγή κεραμικών με ανάγλυφο σμάλτο. Η Αθήνα στράφηκε προς τη
ΣΜΑΛΤΕΞ, 01 παραγγελίες ήταν μεγάλες και δύσκολα να εκτελεσθούν με τις
δυνατότητες πού είχα. Χιλιάδες πλακάκια επισμαλτωμένα έφευγαν καθημερινά.
Τότε 01 δύο πλασιέ μου των Αθηνών, βλέποντας τη ζήτηση ασχολήθηκαν μόνοι
τους αφού τούς άφησα να δουν τον τρόπο και οι Κατσιδονώτης και Μιχαλέλης
έφτιαξαν δικά τους εργοστάσια στην Αθήνα.
Κράτησα μόνο μυστικό, τον σχεδιασμό των βάζων. Στις επίπεδες επιφάνει
ες το πρόβλημα λύνονταν με τη Μεταξοτυπία. Στις άλλες έπρεπε να μεσολαβή
σει ο σχεδιαστής. Στη Ρόδο υπήρχαν λίγοι σχεδιαστές και η εκτέλεση παραγγε
λίας κρατούσε μήνες κυρίως σε μεγάλα βάζα. Στα Γιάννενα δεν υπήρχαν σχε
διαστές και έπρεπε να βρω λύση. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα τυχαίως σε ένα
υφαντουργείο στο πέρασμα σχεδίων σε ύφασμα, μέσω ενός ειδικού χαρτιού σαν
φιλμ, όπου επάνω ήταν μεταξοτυπημένο το σχέδιο.
Μια καλή κυρία, μου έδωσε μερικά φύλλα και τον προμηθευτή. Από κει και
πέρα μετά το τύπωμα έκοβα με το ψαλίδι τα σχέδια, τα κολλούσα με νερό πάνω
σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με ένα προψήσιμο 300 βαθμών αποκτούσα στα
θερά σχέδια για το σμαλτάρισμα. Αυτή την εφεύρεση μου, τη ζητούσαν για πολλά
λεφτά στη Ρόδο αλλά την κρατούσα για τον γιο μου που σπούδαζε ακόμη.
Ένα ωραίο δειγματολόγιο με βάζα αυτής της τεχνικής, έδωσα και στο εκθε-
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τήριο του Οργανισμού Χζίροτςχνίας στην Αθήνα. Όταν μου ζήτησαν μ€τά από
λίγο καιρό άλλη μια σ€ΐρά για την Ιαπωνία, τούς είπα να μη δώσουν. Την έδω
σαν όμως και μέσα σε 6 μήνες γέμισε η Αμερικάνικη αγορά από τα είδη μου, με
τη σφραγίδα "Made in Japan". Πούλησα αρκετά κομμάτια με ωραία σχέδια, που
μου επεξεργάστηκε ειδικός σχεδιαστής στην Αθήνα.
Όλη η οικογένεια είμαστε στο πόδι. Εγώ έτρεχα σε όλη την Ελλάδα για
τους διακανονισμούς των εμπορευμάτων, ενώ η οικογένεια βοηθούσε στα τρία
καταστήματα και το εργοστάσιο με επικεφαλής την ακούραστη γυναίκα μου. Τα
παιδιά μου Άρης και Βασιλική βοηθούσαν πολύ. Από την κούραση ...παρακαλού
σαν πότε να ανοξουν τα σχολεία, για να απαλλαγούν. Επειδή μέρα νύχτα ταξί
δευα, απεφάσισα να βάλω αντιπροσώπους κατά περιοχές και στάθηκα στο
κεντρικό μου κατάστημα όπου με τις ξένες γλώσσες και την συμπεριφορά μου,
καθήλωνα τους τουρίστες. Σημειώνω ότι στην οδό Αβέρωφ των Ιωαννίνων όπου
τα καταστήματα μου, δεν μίλαγε κανείς ξένη γλώσσα τότε.
Τα τρία καταστήματα τα είχα συνδεδεμένα με
εσωτερικό κύκλωμα με μόνιτορ και ήλεγχα τα πάντα.
Ένας δραστήριος πλασιέ ο Γ. Σαρηδάκης, μου εξασφάλιζε κάθε χρόνο μεγάλες παραγγελίες που ήταν όλες με
συναλλαγματικές. Πολλά χρήματα χάνονονταν με το

σύστημα αυτό, αλλά δεν κλόνιζαν την κατάσταση.

Ένας πλασιέ στη Ρόδο με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση ftόταν μου έκανε μια μεγάλη παραγγελία και πήγε νωρί- Ρ

τερα από μένα και χωρίς να δικαιούται, εισέπραξε τα |ρ
χρήματα και πλήρωσε δικές του άλλες υποχρεώσεις.
Παραλίγο να τον ρι'ξω στη θάλασσα όταν εσπευσμένα

πήγα στη Ρόδο. Κατάφερα όμως, σιγά σιγά να μειώσω eMaOlffl
κάπως το ποσο.

^

Σμάλτο σε κεραμικό

01 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Την όλη επιχείρηση της ΣΜΑΛΤΕΞ, ξεκίνησα με συμπαράσταση των δικών
μου και με 10.000 δρχ. που μου δάνεισε ο μπατζανάκης μου ο Φάνης ο Πέτσιος,
που μου έλυνε και όλα τα τεχνικά προβλήματα που προέκυπταν εκάστοτε στο
εργοστάσιο. Με τον Φάνη και την γυναίκα του συνδεόμαστε πάρα πολύ όλα τα
χρόνια, με αδελφική αγάπη και μόνο μια φορά δημιουργήθηκαν σύννεφα σε μια
σοβαρή περίπτωση που θα αναφέρω στη συνέχεια.
Με την Εμπορική Τράπεζα, άρχισα να έχω λογαριασμούς από τότε που

έδινα συναλλαγματικές προς είσπραξη. Ο διευθυντής της ήταν ένας τολμηρός
Κρητικός και όταν χρειαζόμουνα χρήματα για μηχανήματα κ.λ.π. δεν έφερε αντίρ
ρηση, παρ όλο που ακόμη κανένα ακίνητο δεν είχα στο όνομά μου. Όλες οι τρά

πεζες προσπαθούσαν να με κάνουν πελάτη τους, αλλά ήμουν πιστός στην τράπεζά μου. Σε κάποια περίπτωση που ήθελα να κάνω μια μεγάλη εισαγωγή σμάλ
των από Αγγλία και ζήτησα από τον διευθυντή να την αναλάβει, ήταν διστακτι
κός και την έκανα μέσω της Ιονικής τράπεζας, που μάλιστα και με χρηματοδό
τησε.

Τότε μόλις το έμαθε ο κ. Διευθυντής της Εμπορικής, με κάλεσε ένα πρωινό
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στην ΤράπΕζα και μου kee: «Από αυτή τη στιγμή, κλΕίνω τον λογαριασμό σας

και Επί Εκόοθησών Επιταγών, απαντώ αρνητικώς». Τα χρΕιάστηκα προς στιγμήν,
αλλά τον Ευχαρίστησα για την μέχρι τούόΕ συνΕργασία και του τόνισα ότι Είναι

άόικος απέναντί μου, γιατί πρώτα οε αυτόν αποτάνθηκα για την Εισαγωγή.
Η τράπΕζα ΠίστΕως, μου άνοιξΕ αμέσως ανοικτό λογαριασμό για όσα χρή
ματα ήθΕλα και μΕ ΕφοόίασΕ και μΕ μπλοκ Επιταγών. Το ίόιο έγινΕ και μΕ την
Εθνική και την Ιονική τράπΕζα. Από τον δίΕυθυντή της Εμπορικής Είχα ζητήσΕί να
μου κρατάΕι τα βιβλία μου δικός τους υπάλληλος, ο κ. Λαδόπουλος. Αυτό το
έκανα σκόπιμα για να πληροφορΕί'ται άμΕσα η τράπΕζα για τις δραστηριότητές
μου. Μόλις Εΐ'δΕ ο Λαδόπουλος τα μπλοκ των άλλων τραπΕζών ΕνημέρωοΕ δΕ0ντως τον δίΕυθυντή.
Είχαν αγριέψΕι τα πράγματα όταν πήγα να καταθέσω χρήματα για Επιταγή
μου μΕταχρονολογημένη που έληγΕ και δΕν δέχονταν τα χρήματα ο αρμόδιος
υπάλληλος και φίλος μου Τσακαλογιάνης, δΕί'χνοντάς μου τον ΔίΕυθυντή. Έβαλα
τις φωνές. Ενώπιον πΕλατών και δήλωσα ότι κατΕυθύνομαι στον ΕίσαγγΕλέα.
ΤότΕ μΕ ένα νΕύμα του δίΕυθυντού, δέχτηκαν τα χρήματα. ΣημΕιώνω ότι μΕγάλο
ποσό από πληρωμένΕς συναλλαγματικές ει'χε συγκΕντρωθΕί και δΕν γνώριζα μΕ
ποιο δικαιολογητικό δΕν μου ΕπέτρΕπαν ανάληψη.
Ήμουν άνΕτος από χρήματα και μΕτά από καιρό που συνταξιδΕύαμΕ μΕ τον
δίΕυθυντή στο ίδιο κάθισμα του λΕωφορΕί'ου προς Αθήνα, συζητήσαμΕ για διάφο

ρα άλλα θέματα καθ' οδόν. Του έκανα και το τραπέζι και όταν γύρισα στα ΓιάνvEva μΕ κάλΕσαν μΕ κάποια αφορμή στην ΤράπΕζα όπου ήπια καφέ μΕ τον κ.
ΔίΕυθυντή. Όταν σηκώθηκα να φύγω του Είπα: «ΔΕν έχΕΤΕ αντίρρηση να συνΕχίσουμΕ τον λογαριασμό». «Καμία!» απάντησΕ και σηκώθηκΕ όρθιος.
Με τα χρήματα που Είχαν ΕίσπραχθΕί αγόρασα ένα μΕγάλο αγρόκτημα. Το
χΕιρίστηκα έτσι για να τον απαλλάξω από τον Κρητικό του Εγωισμό. Για την
συμπΕριφορά του αυτή απέναντί μου, μΕ πληροφόρησαν πως κάποιος κοινός
φίλος, του άναψΕ τα λαμπάκια μΕ το θέμα της Εισαγωγής από την Αγγλία. Μου
βγήκΕ ΟΕ καλό η όλη ιστορία, γιατί άνοιξΕ ο δρόμος προς τις άλλΕς τράπΕζΕς και
μΕ την αναγκαστική αποταμίευση αγόρασα το κτήμα.
Η ΕΦΟΡΙΑ

Οι δηλώσεις μου στην Εφορία ήταν αρκετά μεγάλων ποσών και διέφεραν
κατά πολύ από άλλα καταστήματα που πουλούσαν χρυσά και διαμάντια. Πλή
ρωνα κανονικά τους φόρους μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Σε μία περί
πτωση που ήλθε για έλεγχο ένας σημαδιακός εφοριακός υπάλληλος, άρχισε να
υπαγάγει διάφορα αντικείμενα στο φόρο πολυτελείας, ειδικά στα κεραμικά και τα
πιάτα σμάλτου. Τού είπα να φορολογήσει ότι θεωρεί νόμιμο, χωρίς κανένα ενδοι
ασμό. Έβγαλε ένα σεβαστό ποσό το οποίο μου κοινοποιήθηκε και εξόφλησα.
Σε ένα ταξίδι μου στο Μαρούσι των Αθηνών που πήγα για προμήθεια πρώ

της ύλης κεραμικών, ρώτησα σχετικά για το φόρο πολυτελείας και μου είπαν ότι
δεν υπάγονται τα κεραμικά. Ήλθα στα Γιάννενα, ενημέρωσα τον αρμόδιο υπάλ
ληλο και τον ρώτησα αν θα τον πείραζε να αναφέρω το θέμα στον διευθυντή.
Μου έδωσε το O.K.

Ο διευθυντής τον κάλεσε μπροστά μου και στην ανταλλαγή των επιχειρη-
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μάτων, ο Διευθυντής μου είπε να μεταφέρω προσωπικά το πρόβλημα, στην Εφο

ρεία Αμαρουσίου εκ μέρους της Εφορίας Ιωαννίνων. Πράγματι παρουσιάστηκα
στην Εφορία Αμαρουσίου και τους έθεσα το ερώτημα εκ μέρους της Εφορίας
Ιωαννίνων. Μου απάντησαν; «κ. Συνάδελφε, εμείς δεν εφαρμόζουμε κανένα τέτοιο
νόμο». Όταν τους διευκρίνισα ότι δεν είμαι συνάδελφος, θυμωμένα μου είπαν:
«Υποχρεούσθε, υποχρεούσθε!» και με απέπεμψαν.

Διηγήθηκα το επεισόδιο στον Διευθυντή Ιωαννίνων, ο οποίος συνέστησε
ανώτερη Επιτροπή Ελέγχου, που εγκαταστάθηκε για μέρες στην επιχείρηση και
ζητούσαν πολλές λεπτομέρειες.
Μας κούρασε αυτή η κατάσταση και με τον μπατζανάκη μου τον Φάνη
Πέτσιο, πήγαμε και βρήκαμε τον εφοριακό που είχε βάλει τους φόρους, ο οποί

ος εν τω μεταξύ είχε μετατεθεί στην Αθήνα. Με άλλα άρθρα, νόμους και διατά
ξεις (ήταν τέρας γνώσεων στους περί φορολογίας νόμους), ακύρωνε αυτά που ο
ίδιος είχε βάλει και έτσι διευκόλυνα την επιτροπή, παραιτούμενος όμως από την
επιστροφή των καταβληθέντων.

Σε άλλη περίπτωση, στο κλείσιμο βιβλίων πενταετίας, ήλθε ο αρμόδιος
υπάλληλος στο γραφείο μου, όπου με την σχετική διαδικασία υπεγράφη ο προ
βλεπόμενος μετά από έλεγχο διακανονισμός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μετά από
μερικές μέρες που εν τω μεταξύ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέλαβε την εξουσία, με πήρε τηλέ
φωνο πρωί στο σπίτι μου και μου είπε ότι στις 9 η ώρα θα έλθει στο γραφείο
μου να ακυρώσουμε τον συμβιβασμό.
Ανησύχησα πολύ και πέρασα πρώτα από το γραφείο του δικηγόρου Πύρρου Γιαννόκου, ειδικού περί τα φορολογικό. Μου είπε να μη δεχθώ για κανένα
λόγο την ακύρωση, η οποία προβλέπεται μόνο αν προέκυψαν νέα σοβαρό στοι

χεία. Αν επιμείνει να του πω ότι κατευθύνομαι στον εισαγγελέα και θα βάλω να
γίνει επερώτηση στη Βουλή. Έτσι και έγινε. Σαν βρεγμένη γάτα έκανε τάχα πως
τηλεφώνησε για οδηγίες και μου είπε: «Εντάξει, παραμένει ως έχει η υπόθεση».
(Πολλές φορές είναι άγνωστες οι προθέσεις μερικών εφοριακών υπαλλήλων). Δεν
τον ρώτησα ποτέ γιατί το έκανε, και μάλιστα τον βοήθησα πολιτικό μια και ανή
καμε στην ίδια παράταξη.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το Σεπτέμβριο του 1958 γεννιέται η κόρη μου Βασιλική.
• Στις 14/12/1959 ο Μακάριος γίνεται πρόεδρος της Κύπρου.
• Το 1960 ο διάδοχος Κωνσταντίνος ανακηρύσσεται Ολυμπιονίκης στη
Ρώμη στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.
• Το 1961 ο Ανδρέας Παπανδρέου έρχεται από τις Η.Π.Α. και αναλαμβάνει
το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών.
• Το 1962 αναταράσσεται ο κόσμος από την υπόθεση της Κούβας, η οποία

παρ' ολίγο να καταλήξει σε σύγκρουση Η.Π.Α. - Ρωσίας.
• Στις 22/11/1963 δολοφονείται ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζόν Κένεντυ. ο Κ.
Καραμανλής αναχωρεί για το Παρίσι (ως Τριανταφυλλίδης).
• Το 1964 πεθαίνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος.
• Στις 10/2/1964 ορκίζεται κυβέρνηση Παπανδρέου.
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• Στις 6/3/1964 πεθαίνει ο Βασιλεύς Παύλος και τον διαδέχεται ο Κωνστα
ντίνος.
• Το έτος 1965 πεθαίνει ο Τσόρτσιλ.

• Το έτος 1965 σύγκρουση του Βασιλέως με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέ
ου για το θέμα του ΑΣΠΙΛΑ.

• Στις 15/7/1965 παραιτείται ο Παπανδρέου και αναλαμβάνει ο Νόβας. Μετά
το Νόβα. στις 29/8/1965 αναλαμβάνει ο Τσιριμώκος. Μετά από διαδοχικές αλλαγές
κυβερνήσεων, στις 3/4/1967 αναλαμβάνει η κυβέρνηση Κανελλόπουλου με ανοχή
Παπανδρέου, με στόχο τη διενέργεια εκλογών στις 28/5/1967.
• Στις 21/2/1966 ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος με τη Βασίλισσα και τις αδελφές
του. επισκέπτεται τα Γιάννενα.

• Στις 21/4/1967 έγινε πραξικόπημα από τους αξιωματικούς.
• Στις 13/12/1967 έγινε το Βασιλικό κίνημα εναντίον της χούντας.
• Το έτος 1968 γίνεται κίνημα Ναυτικού, το αντιτορτηλικό Βέλος στην Ιτα
λία.

•
•
•
•
•

Στις 27/7/1968 ο Γ. Παπαδόπουλος επισκέπτεται τα Ιωάννινα.
Στις 13/8/1968 απόπειρα Παναγούλη κατά Παπαδόπουλου.
Στις 29/9/1968 δημοψι]φισμα για νέο Σύνταγμα.
Στις 3/11/1968 γίνεται η κηδεία του Γ. Παπανδρέου.
Στις 17/11/1968 ο Παναγούλης δικάζεται σε δις ισόβια.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
Είναι γνωστό πως άστοχες ενέργειες πολιτικών, έφεραν το Λαό σε τέτοιο
σημείο αγανάκτησης που άκουγε κανείς τη φράση «Δεν θα βρεθεί ένας Λοχίας...».
Εόώ στην Ήπειρο όεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι με ανακούφιση σε πρώτη
φάση δέχτηκε ο λαός τη μεταβολή. Με την πάροδο όμως του χρόνου άρχισε να
νοιώθει τη διαφορά μεταξύ Δημοκρατίας και Δικτατορίας.
Προσκληθήκαμε κάποτε οι επαγγελματοβιοτέχνες στην αίθουσα του Επιμε
λητηρίου μας, όπου ο Νομάρχης μίλησε παρουσία του Περιφερειάρχη Πέτρου
Κωτσέλη και των Αρχών, για θέματα του κλάδου μας. Μετά την εισήγηση αυτή,
πήρε το λόγο και ο Κωτσέλης, είπε μερικά λόγια και κλείνοντας κοίταξε προς τη
γεμάτη αίθουσα και είπε: «Καλά τα λέμε εμείς, αλλά για να δούμε τι λέει και ο
κόσμος». Ρώτησε τότε, αν θέλει κάποιος να μιλήσει. Κανένας δεν σήκωσε το χέρι
του ενώ είχαμε τόσα προβλήματα στον κλάδο.

Ζήτησα τον λόγο και ανέβηκα στο βήμα λέγοντας: «κ. Υπουργέ να σας
πούμε την πραγματική κατάσταση, ή να τα σκεπάσουμε εδώ και να τα ψιθυρί
ζουμε στους δρόμους;» (μας έλεγαν τότε ψιθυριστές). «Την αλήθεια θέλω» απα
ντά ο υπουργός με ένα ύφος διαβεβαιώσεως ότι δεν πρόκειται να ...παρεξηγη
θούμε ως αντικαθεστωτικοί. Μίλησα τότε για τον φόρο πολυτελείας του Μεταξά
στα είδη μας, που επανέφερε η κυβέρνηση η στρατιωτική. Μίλησα για το κλείσι
μο των οικοτεχνιών, λόγω εφορίας και ΙΚΛ. Μίλησα για την πολυνομία που δεν
επιτρέπει τη σιγουριά για την τοποθέτηση χρημάτων για ανάπτυξη...
Τα καθολικά ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους επαγγελματοβιοτέχνες
συναδέλφους μου, ανησύχησαν τα μέγιστα τον Νομάρχη και τον πρόεδρο του
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Επιμ€λητηρίου, οι οποίοι πήραν τον λόγο και μου €ψ€λναν τον αναβαλλόμενο.
Δεν κρατήθηκα όταν ο Νομάρχης Λιοτόπουλος είπε ότι προτείνω στον κόσμο να
μη πληρώνει φόρους και ότι πρέπει να σκεπτόμαστε ΕΘΝΙΚΑ.
Ζητώντας το λόγο επί προσωπικού θέματος, προχωρούσα προς το βήμα και
χρειάστηκε επέμβαση του Υπουργού, να μου δώσουν το μικρόφωνο. Τότε είπα:
«κ. Υπουργέ, ανέφερα πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενδιαφέρουν και δεν
επιτρέπω σε κανέναν να μου αμφισβητήσει τον πατριωτισμό μου». Συμπλήρωσα
μερικά ακόμη επιχειρήματα όπως για την Αγγλίδα έμπορο που ήλθε στο Γραφείο
μου και μου διηγήθηκε ότι πέρασε από μερικά κράτη της Ευρώπης και ενημερώ
θηκε για τις εισαγωγές που ενδιαφέρονταν. Εδώ στην Ελλάδα είπε, αλλάζουν
κάθε τόσο οι νόμοι και δεν μπορώ να δουλέψω («Ε, ...φιλενάδα της Μερκούρη θα
ήτανε» λέει ο Υπουργός). Γεγονός ήταν, ότι τους χάλασα τα σχέδια σε αυτή τη
συγκέντρωση και οι άγριες διαθέσεις των υπηρεσιών δεν θα αργούσαν να εκδη
λωθούν.

Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας μπαίνει στο κεντρικό κατάστημά μου στην
οδό Αβέρωφ όπου και το γραφείο μου, ο υπουργός Κωτσέλης λέγοντας: «...Για
να δούμε εδώ τον μεγάλο λαοπλάνο...»
Σηκώθηκα όρθιος και είπα «κ. Υπουργέ είστε στο σπίτι μου και δεν μπορώ
να σας πω να περάσετε έξω. Σχετικά με την ομιλία μου, σας ζήτησα την άδεια
και σας ενημέρωσα σωστά. Αν θέλετε, πάμε αύριο ινκόγκνιτο να επισκεφθούμε
τα εργαστήρια στην πόλη, για να σχηματίσετε προσωπική αντίληψη» και επανέ
λαβα τα σοβαρότερα από τα προβλήματα.

Την άλλη μέρα γιόρταζα και με επισκέφθηκε γνωστό μέλος της τότε Συμ
βουλευτικής Επιτροπής και μου είπε «Πως τόλμησες να πεις αυτά τα πράγματα;
Ήδη διενεργούνται ανακρίσεις εις βάρος σου». Όταν του είπα ότι είχα την επί
σκεψη Κωτσέλη, πήρε τηλέφωνα να σταματήσει κάθε ενέργεια εναντίον μου.
Ο Κωτσέλης, έξυπνος άνθρωπος, είδε ότι στο πρόσωπό μου μπορούσε να
βρει στήριγμα μια και οι επαγγελματοβιοτέχνες, πίστευαν σε μένα. Έτσι, μια μέρα
με ζήτησε να πάω στο γραφείο του, όπου και μου ανακοίνωσε ότι έχει στη διάθεσή μου 50 εκατομμύρια να φτιάξω εργοστάσιο μεγάλο να απασχολείται
κόσμος και να μη φεύγει για το εξωτερικό. Τον ευχαρίστησα για την τιμή που μου
έκανε και επιφυλάχτηκα να απαντήσω μετά από έρευνα. Πράγματι, μελέτησα το
θέμα και είδα ότι στον τομέα μου των ειδών Ααϊκής Τέχνης, δεν θα μπορούσα
να διαθέσω την παραγωγή, δεδομένου ότι οι Ιταλοί είχαν από καιρό κατακτήσει
την αγορά τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης.
Η απάντησή μου λοιπόν ήταν πως «Αν ήμουν ...κάτω από το Αυλάκι, θα τα
έπαιρνα τα χρήματα ...και θα μου χρειαζόταν κάποια Ελβετική Τράπεζα. Όμως,
σαν Ηπειρώτης, θέλω να περπατάω με το κεφάλι ψηλά» και πρότεινα να δοθούν
σε άλλο παραγωγικό κλάδο τα χρήματα.
Ήταν τυχερός ένας χοιροτρόφος, που βρέθηκε αργότερα με πολυκατοικία.
Με θυμήθηκε ξανά ο Κωτσέλης, όταν ήλθε σε μεγάλη σύγκρουση με τον Δήμαρ
χο Φιλίππου και ήθελε να τον αλλάξει. Τηλεφωνικά μου διεμήνυσε να ετοιμασθώ
για Δήμαρχος. Πολύ προκλητική η πρόταση, αλλά δεν ήμουν διατεθειμένος να
γίνω υποστηρικτής του συστήματος και το απέφυγα λέγοντάς του ότι: «Ο δήμαρ-
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χος Φιλίππου είναι συγγενής του Ιωαννίόη και θα τον εξέθετε στον Παπαδόπου

λο ότι τον έβγαλε, από δήμαρχο και στη θέση του έβαλε, τον Σαφαρίκα, πρώην
δάσκαλο του Βασιλιά Κωνσταντίνου που τον διώξαμε».
Γνώριζε ο Κωτσέλης την ιδιότητά μου αυτή και εξέφρασε την απορία του με
το ότι θέλω να τον προστατεύσω. Απάντησα ότι είναι χρέος μου, εφόσον με
τιμά με την πρότασή του. Τελικά μου ζήτησε να του προτείνω Δήμαρχο και αφού

συνεννοήθηκα με ένα φίλο και συγγενή μου, δέχθηκε με την προϋπόθεση να
αναλάβω και εγώ πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται πως ο νομάρ
χης δεν με ήθελε με κανένα τρόπο και όταν ο φίλος μου παρουσιάστηκε και
πρότεινε να έχω εγώ την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νομάρχης αντέ
δρασε. Ο φίλος μου δεν μου έδωσε ποτέ μια εξήγηση για το θέμα που ο ίδιος
πρότεινε και υποχώρησε εκθέτοντας με και ορκίστηκε Δήμαρχος,
Το τηλεφώνημα Κωτσέλη προς εμένα ήταν: «Σε πρόδωσε ο δικός σου ρε;;».
Ευτυχώς γιατί δεν πήρα τη ρετσινιά του χουντικού, πράγμα που πλήρωσε ακριβά
ο φίλος και συγγενής μου, με τον αποκλεισμό του μετέπειτα από την πολιτική
ζωή που μπορούσε να προσφέρει πολλά με τις σοβαρές πράγματι ικανότητες που
τον διακρίνουν.

Τον Κωτσέλη τον εκμεταλλεύτηκα
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Για το θέμα της χούντας, με ενημέρωνε συχνά ο Μαρκεζινικός βουλευτής και
πολύ φίλος μου Αλέκος Παπαδόπουλος, ο

\

οποίος κατά τα λεγόμενά του, προέβλεπε
κυβέρνηση Μαρκεζίνη και τον εαυτό του ■
Περιφερειάρχη Ηπείρου. Μάλιστα, με προό-

ριζε για Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας ΙΙΒΒ
και μου είπε να προετοιμασθώ αναλόγως,
Πράγματι, βγήκαν αληθινά τα λεγόμενά του
και εγώ έγινα με δύο νέα ...κοστούμια και

με πολύ κόσμο υποδεχθήκαμε τον νέο

-ς: .

q ττεριψερειάρχΓ]ς

Περιφερειάρχη στη Γέφυρα Καλογήρου.
Αλ. Παπαδόπουλος
Ήταν Παρασκευή όταν δέχτηκα τηλεφώνημά του «Τη Δευτέρα να παρου
σιασθώ και να αναλάβω υπηρεσία στην Περιφέρεια...». Λυπόμουνα την καημένη
τη γυναίκα μου που φορτωνότανε τα τρία καταστήματα και τη βιοτεχνία μας με
17 ανθρώπους προσωπικό, αλλά είχα δώσει το λόγο μου.
Το Σάββατο, δέχθηκα τηλεφώνημα από έναν που έπαιζε τάβλι με τον Περι
φερειάρχη, που μου είπε να μη πάω στην Περιφέρεια τη Δευτέρα. Απάντησα ότι
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την εντολή αυτή την ήθελα μόνο από
τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και για να
τον

ντροπιάσω,

παρουσιάστηκα

τη

Δευτέρα στην Περιφέρεια όπου όλοι
με υποδέχονταν με το κ. Γενικέ.
Άφησα την κάρτα μου στο γρα

φείο του κ. Περιφερειάρχη που δεν
ήταν εκεί, και απεχώρησα. Το πρόβλημά μου ήταν, ότι δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες ότι αναλαμβάνω Γενικός
Διευθυντής Περιφέρειας. Από την
οικογένεια του κ. Περιφερειάρχη μάλι
στα μου είχε παρατεθεί και τιμητικό
Παραλαμβάνω τη Ροταριανή Χάρτα

δείπνο.

Αυτά στους πολιτικούς και στην πολιτική είναι ...μικροπταίσματα. Αυτά θα τα
γνώριζα πολύ καλά αργότερα, όταν κλήθηκα να προσφέρω υπηρεσίες στο Κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η πλήρης απασχόληση με το εμπόριο για κάμποσα χρόνια, με γέμισε μεν
εμπειρίες και με κάλυψε στον οικονομικό τομέα, αλλά μου στέρησε την πνευμα
τική μου επαφή με την Κοινωνία. Έτσι, άρχισα να αναπτύσσω διάφορες δρα
στηριότητες προς τον τομέα αυτόν.

Ίδρυσα το Σύλλόγο Τουριστικών Καταστημάτων και πέτυχα ελεύθερο ωρά
ριο λειτουργίας, πράγμα που ευχαρίστησε πολύ τους συναδέλφους μου γιατί ανοί
γαμε και τις Κυριακές που η τουριστική κίνηση ήταν αυξημένη. Ακολούθησε η ανάμειξή μου στην αδελφότητα του χωριού μου και στο Σύλλογο Κατσανοχωριτών.
Όταν κάποτε βρέθηκα τυχαία στον Πειραιά, σε μια δεξίωση που έδινε ο
Ροταριανός όμιλος Νικαίας σε 70 περίπου Αμερικανούς Ροταριανούς, σκέφτηκα ότι
τα απομονωμένα Γιάννενα θα είχαν να ωφεληθούν από την ίδρυση αναλόγου
ομίλου. Έτσι, χωρίς να εμβαθύνω έρευνες για την οργάνωση αυτή, μόλις επέ-
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Κ. Τσακαλογιάννη της Εμπορικής Τράπεζας
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σύνθημα Μασονικό όπως έμαθα πολύ
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Κύριε ΣαφαρΙκοτ,
"Εχομεν την τιμήν ν& γνωριοωμεν »μϊν τ& κ&τωθι:

'η τόσον εΟγενής δσον κοί πατριωτική κοί γενναιόδωρος χειρο
νομία σας νό διαθέσητε τ6 όπερ διαθέσατε χρηματικόν ποσόν

διό τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν τοΰ Συνδέσμου ημων, μας συνεκίνησε βοθί>*ατα.
Κατόπιν τούτου τδ Διοικητικόν ΣυμβοΟλιον κατά τήν συνε-

δρίασιν της 22-10-76 ^^εκηρυξεν ύμας είς ένδειΕιν τιυήσ καί
εύγνωμοσύνης, συμφώνως τ(5 8ρθρω 9 τοΟ καταστατικού τοΟ Συν
δέσμου, μεγαν δω^ητήν και MttC ενέγ^αΦεν ως τοιούτον είς πίνακ« τ^Ρούμενον εν τω Γραφείω το5 Σονδέσαου.

Εόχδμεθβ Οπως τό παράδειγμα ύμίίν εΰρη καί ίΚλους μιμη
τός ίνα δυνηθή b Σύνδεσμος καί εχπληρώρη άπροσχόπτως τόν προ-*
ορισμόν του ιδία από τάς σημερινός όντιζόους διό την Πατρί
δα μας περιστάσεις.
Σας εύχαριΟτοΟμε θερμω§.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
^ Έντολη Διοικητικοί Συμβουλίου
°

Πρόεδρος

^βείτβϊϊρος
ιός

Γςομματ)^^

\ψ
στας

Επιστολή από την Εθνική Αντίσταση
(Ε.Δ.Ε.Σ.)
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αργότ€ρα). Σύντομα, κυρίως με τις γνωριμίες μου, συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος
αριθμός, έγινε το Καταστατικό, και με νονό τον όμιλο Νικαίας του Πειραιώς, αρχί
σαμε τη όράση μας.

Το Διεθνές Ρόταρι, μας εφοδίαζε με σχετικό υλικό και η δραστηριότητά μας
πήρε διαστάσεις, με τιμητικές διακρίσεις κ.λ.π. Σιγά σιγά έφθαναν στα αυτιά μου
διάφορες ενημερώσεις σχετικά με την εξάρτηση των Ρόταρι από τον Μασονισμό,
ότι στο παρελθόν απέτυχαν τέτοιες προσπάθειες στα Γιάννενα με την αντίδρα
ση του Μητροπολίτη Σπυρίδωνα κ.λ.π. Προσωπικά δεν έβλεπα κάτι ανησυχητικό,
από την υπό την προεδρία μου δράση του Συλλόγου. Σε προειδοποίηση του
Μητροπολίτη Σεραφείμ «Σαφαρίκα, τι κάνεις εδώ;» απάντησα ότι μόλις αντιληφθώ
το παραμικρό αμέσως θα παραιτηθώ.
Μέσα στην πρώτη διετία, είχα τα παρακάτω επεισόδια: Από την πρώτη
δυάδα γραμματέας είχε αναλάβει ένας ιατρός, φημισμένος ορθοπεδικός, πολύ
μορφωμένος. Μου ζήτησε να παραστώ σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και πήγα
μαζί του. Στο χώρο της ομιλίας, γινόταν υποδοχή από σπαθοφόρους με ταινίες
αξιωμάτων. Κατάλαβα ότι βρίσκομαι σε Μασονική Στοά. Όσοι δεν είμαστε μασό
νοι, τοποθετηθήκαμε στην αίθουσα των «κατηχουμένων» και οι "αδελφοΓ' μασό
νοι συνεδρίασαν στο "Ναό" τους. Κάποια στιγμή, μας κάλεσαν στην αίθουσα του
Ναού, για την ομιλία. Στο τέλος της ομιλίας ο προεδρεύων κάλεσε τους "αδελ

φούς" να ψάλλουν τον ύμνο τους όρθιοι, ενώ εμείς οι κατηχούμενοι μέναμε καθι
στοί.

Πήρα μια γεύση... και μετάνιωσα που παραβρέθηκα εκεί. Όμως σεβόμενος τις
πεποιθήσεις του καθενός, κατά την επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη δεν ανα
φέρθηκα καθόλου στο θέμα. Το συμπέρασμα το δικό μου, ήταν να προφυλάξω
τον Όμιλο από ανάλογες επιδράσεις.

Η δυάδα που πήρε τα βασικά αξιώματα στον Όμιλο, μόλις θεώρησε ότι
εδραιώθηκε στον Όμιλο, άρχισε μερικές κινήσεις που δεν μου άρεσαν καθόλου.
Μια 28η Θκτωβρίου ετοίμασα την αίθουσα του Άλσους, με σημαιοστολισμό εορ
ταστικό και με ομιλητή τον δικηγόρο Σωκράτη Σιαφαρίκα. Η δυάδα πριν αρχίσει η
ομιλία και η προσέλευση κόσμου, άρχισε να διαμαρτύρεται για την εορταστική
εμφάνιση και σε επιτιμητικό ύφος εξεστόμισαν τη φράση; «Εμείς δεν τα δεχόμε
θα αυτά».

Ζήτησα αμέσως να μου εξηγήσουν ποιοι είναι «αυτοί», αλλά δεν απήντησαν.
Μπήκα στο νόημα και ενημέρωσα τους δικούς μου στον όμιλο να αντιδρούν σε
κάθε ανάλογη προσπάθεια, για να κρατήσουμε τον Όμιλο μακριά από Μασονι
κή επίδραση. Πλέον, άρχισε ακήρυκτος πόλεμος. Είχα όμως την πλειοψηφία και
δεν τους φοβόμουνα.
Μια μέρα, ήλθε ο Γραμματέας του Ρ. Θμίλου (ήταν ο ορθοπεδικός γιατρός
που με κάλεσε στη Θεσσαλονίκη) και μου ζήτησε να υπογράψω μια αίτηση για
να γίνω μέλος της υπό ίδρυση Μασονικής στοάς στα Γιάννενα. Ευσχήμως αρνή
θηκα. Αυτό επαναλήφθηκε δύο φορές ακόμη, με μεγάλη επιμονή και πίεση, αλλά
και πάλι αρνήθηκα. Τότε, εξεμάνη γιατί με θεώρησε ώριμο φρούτο μετά την ομι
λία του στη Θεσσαλονίκη και είχε εκτεθεί στους ανωτέρους του (έμαθα μάλιστα
ότι του επεβλήθη και κάποια ποινή). Έτσι μου κήρυξε τον πόλεμο.
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Ήμουν Ιδρυτικός Πρόεδρος του Ομίλου και είχα το δικαίωμα να βάλω υπο
ψηφιότητα στις εκλογές που προετοιμάζαμε. Οι δυο "φίλοι" υπεστήριζαν ότι δεν
είχα δικαίωμα, αλλά με βάση το καταστατικό, δεν υπήρχε εμπόδιο. Έτσι μια
Μεγάλη Παρασκευή, ο Γραμματέας, κάλεσε ολομέλεια με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ». Στην πρόσκληση απάντησα πως «Μεγάλη Παρασκευή που
ο κόσμος πηγαίνει στις Εκκλησίες, δεν δέχομαι να τρώγω και να πίνω στο
Ξενία...» και δεν πήγα.
Τότε, ένας από τους συμβούλους, με ενημέρωσε για τις τροποποιήσεις πού

έγιναν με τις οποίες αχρήστευαν τον Πρόεδρο μεταφέροντας όλες τις εξουσίες
του προέδρου στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο είχα την πλειοψηφία με 4 - 3. Διά

βασα πολύ καλά το Διεθνές Καταστατικό του Ρόταρι και στην επομένη Συνε
δρίαση στο σπίτι ενός δικού μου Συμβούλου, που πρόσφατα πήρε μια μεγάλη
αντιπροσωπεία με μεσολάβηση προφανώς της τριάδας, τους αντιμετώπισα με το
Διεθνές Καταστατικό ότι παρανόμως αφήρεσαν τις εξουσίες από τον πρόεδρο
και τις μεταβίβασαν στο Συμβούλιο.

Τότε ο Γραμματέας, σε ύφος διδασκάλου αυστηρού, μου είπε ότι: «Πρέπει
να σέβομαι τις αποφάσεις του Συμβουλίου». Η συγκατάνευση του οικοδεσπότη μου
έδωσε να καταλάβω ότι είχαν πλέον πάρει την πλειοψηφία. Αποφασισμένος για
όλα, απάντησα ότι «εσείς δεν θέλετε Πρόεδρο, αλλά πρόεδρο όργανό σας».
Τους παρέδωσα με μια κίνηση το Ντοσιέ που κρατούσα και τους είπα
«ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από Πρόεδρος και από τον Όμιλο...» και αποχώρησα αφήνοντάς
τους σύξυλους. Την άλλη μέρα οι εφημερίδες έγραφαν τα της παραιτήσεώς μου.
Την δημοσίευσα για να μη έχω περιθώρια ανακλήσεως από τις πιέσεις που θα
δεχόμουνα.

Πράγματι την άλλη μέρα η τριάδα ήλθε στο γραφείο μου και προσπάθησαν
να με μεταπείσουν αλλά απέτυχαν. Έγινε μεγάλος ντόρος, τόσο τοπικά όσο και

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Μου ασκήθηκε μεγάλη πίεση τηλεφωνικά και στο
επιχείρημά μου ότι έχω σοβαρές ασχολίες με την επιχείρηση μου, απαντούσαν ότι
τα του Ρόταρι αναλαμβάνουν να τα διεκπεραιώνουν οι άλλοι.
Τελικά, δέχτηκα τηλεφώνημα από Σύμβουλο της Επικρατείας, ο ποίος ήλθε
ως ομιλητής του Ρόταρι στα Γιάννενα. Με κάλεσε σε γεύμα. Αντέστρεψα τους
όρους λόγω «Ξενίου Διός» και πήγα να τον πάρω με το επαγγελματικό αυτοκίνητό μου ΟΠΕΛ ΚΑΡΑΒΑΝ από το Ξενοδοχείο Παλλάδιο. Εκεί είδα να στέκονται
προσοχή μπροστά του, ανώτεροι δικαστικοί και άλλοι, που με έκαναν να συνει

δητοποιήσω με ποιόν είχα να κάνω. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο στη Δραμπάτοβα, όπου φάγαμε και με φοβερή δικανική ικανότητα, μου απέρριπτε όλα τα επιχειρήματά μου και με πίεζε να επανέλθω στην Προεδρία και όλοι θα πειθαρχούν...
κ.λ.π.

Οπότε απάντησα ως εξής: «Φίλε Κύριε, με τα επιχειρήματά σας με πείσατε
από εδώ και επάνω», δείχνοντας από το λαιμό μου προς το κεφάλι. «ΟΜΩΣ δεν
με πείσατε από εδώ και κάτω», δείχνοντας το χώρο της καρδιάς. Εξεπλάγη από
την απάντηση μου, σκέφτηκε για λίγο και μου λέει: «Τότε θα σε παρακαλέσω να
έλθεις απόψε στην ομιλία μου στο Ξενία, ως προσκεκλημένος μου». Είπα «πολύ
ευχαρίστως» και τον έφερα ξανά στο ξενοδοχείο, χωρίς καμιά άλλη συζήτηση.
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Το βράόυ, πήγα στην ομιλία του στο Ροταριανό Όμιλο, στο τότε ξενοδο
χείο Ξενία. Η αίθουσα γεμάτη από κόσμο υψηλού επίπεδου. Ο ομιλητής με τον
διαβήτη και γνώμονα στα χέρια του, διεξήλθε με μεγάλη ικανότητα και ευφρά
δεια το θέμα «Καλός Αρχηγός Κακός Λαός και αντιθέτως». Χειροκροτήθηκε δεό
ντως και στο τέλος δέχτηκε ερωτήσεις. Δεν σήκωσε κανείς το χέρι του και τόλ
μησα μόνο εγώ να θέσω την ερώτηση «ΚΑΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ, ΚΑΛΟΣ ΛΑΟΣ. Μέχρι
ποίου σημείου δικαιούται να αντιδράσει ο Λαός;»
Το ερώτημα έκανε αίσθηση γιατί διοικούσε τότε η χούντα.

Μετά από μικρή αναμονή, ο ομιλητής λέει; «Ο κ. Σαφαρίκας παρακαλώ να
μας ορίσει ΤΟΠΟΝ και ΧΡΟΝΟΝ». Η απάντησή μου ήταν «Ευχαριστώ, πήρα την

απάντηση». Την άλλη μέρα, μόλις πήγα στο Γραφείο μου, μου τηλεφωνεί εξα
γριωμένος ο ομιλητής και μου λέει: «Αυτό που μου έκανες, θα μου το πληρώσεις»
και μου έκλεισε το τηλέφωνο.

Τα Ρόταρι και οι ...Μασόνοι, λειτουργούν νόμιμα και δεν είχα καμιά διάθεση
να αντιπαρατεθώ εγώ στο έργο τους. Δεν αποκρύπτω ότι η απειλή έπαιξε κάποιο
ρόλο γιατί δεν ήθελα να εκθέσω την οικογένειά μου σε περιπέτειες. Ο κάθε πολί
της στη Δημοκρατία είναι ελεύθερος να επιλέγει την δράση του μέσα στην κοι
νωνία, κατά τις προτιμήσεις του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Για τις οργα
νώσεις αυτές, διάβασα αρκετά βιβλία και έβγαλα τα συμπεράσματα μου.
ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Είχε έλθει στα Γιάννενα ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και είχε καταλύσει στο

Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Είδα να παίρνονται μέτρα προκειμένου να μεταβεί στη
Λέσχη Αξιωματικών όπου εδίδετο Δείπνο. Με την γυναίκα μου σταθήκαμε στο
δρόμο να τον δούμε, έπειτα από τόσα χρόνια που υπηρετούσα στα Ανάβρυτα.
Τα αυτοκίνητα δεν έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και τη στιγμή που χειροκροτού
σαμε όταν περνούσε μπροστά μας, έγινε κάτι που δεν το περίμενα.
Μόλις με είδε, σταμάτησε την κούρσα που επέβαινε, κατέβασε το τζάμι και

με φώναξε. Πήγα κοντά του, με χαιρέτησε και γυρζοντας προς τις αδελφές του
Σοφία και Ειρήνη που τον συνόδευαν είπε: «Ο δάσκαλος μου, ο κ. Σαφαρίκας» και

πρόσθεσε μερικά τιμητικά λόγια για ^
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Σταμάτησε όλη η φάλαγγα και
να δουν τι συμβαίνει πολΛόγω της θέσεώς του, δεν περί-

μενα τέτοια συμπεριφορά, δεδομένου
ότι είχα εμπειρία από την συμπεριφο-

ρά άλλων προνομιούχων μαθητών
μου, που δεν σε χαιρετούσαν καν ή
ντρέπονταν να πουν ότι σε είχαν
δάσκαλο. Βέβαια, είχαμε και μαθητές

πού κοκκίνιζαν με την παραμικρή

Μ

παρατήρηση, όπως ο Σουκάκος, ο
Βάβας από τα Δερβίζιανα, ο Κεφάλι-

δης από την Καβάλλα και πολλά

^ βασιλεύς Κωνσταντίνος

Στο ποτάμι της ζωής μου

άλλα παιόιά που δ€ν σ€ φλ^παν από την
πυραμίδα του πλούτου τους ή της Κοινωνι

κής τους θόσβως. Στην κατηγορία αυτή υπα
γόταν και ο τότ6 διάδοχος Κωνσταντίνος
που το απέδ€ΐξ€ Εμπράκτως στην π€ρίπτωση αυτή.

Μεγάλη χαρά μας έδωσε ο γιος μας
Αριστείδης, που πρώτευσε στις εισαγωγικές

στην ΑΣΟΕ.|Όλη η οικογένεια πήγαμε στην
Αθήνα και παρασταθήκαμε στην ορκωμοσία
Το βασιλικό ζεύγος. Δυστυχώς δεν έφθσσε
στα Γιάννενα η πρόσκληση που μου έκαναν

για το γάμο τους, λόγω μετακομίσεως

όπου ήταν σημαιοφόρος και δέχθηκε τα
συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό
Ανδρουτσόπουλο.

από την Αθήνα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις3/9/1971 ο στρατηγός Γρίβας ξανά στην Κύπρο, οργανώνει την ΕΟΚΑ
Β' για αποσταθεροποίησί] του Μακαρίου.

• Την 1/2/1973 ο Μακάριος επανεκλέγεται πρόεδρος της Κύπρου.
• Στις 25/5/1973 εκδηλώνεται το κίνημα Ναυτικού - Το Βέλος υπό τον Ν.
Παττπά στην Ιταλία. Συλλαμβάνονται οι Αβέρωφ και Γαρουφαλιάς.
• Την 1/6/1973 καταργείται η βασιλευομένη δημοκρατία, πρόεδρος και προ>
θυπουργός ο Γ. Παπαδόπουλος.
• Στις 27/7/1973 σε δημοψήφισμα για το πολίτευμα (υπέρ δημοκρατίας το
78%).

• Την ίδια μέρα, στροφή για πολιτικοποίηση της επαναστάσεως με υποψή
φιο πρωθυπουργό το Μαρκεζίνη.

• Την 1/10/1973 ορκίζεται πρωθυπουργός οΣπ. Μαρκεζίνης.
• Στις 8/10/1973 ορκίζεται κυβέρνηση Μαρκεζίνη με υφυπουργό Ηπείρου τον
Αλ. Παπαδόπουλο, για εκλογές εντός τριμήνου.
• Στις 12/10/1973 υποδοχή του Αλ. Παπαδόπουλου στα Γιάννενα.

• Από 15/10/1973 εξέγερση στο πολυτεχνείο - ανοχή - στρατιωτικός νόμος.
• Στις 25/10/1973 ανατρέπεται ο Γ. Παπαδόπουλος από τονΙωαννίδη και ανα

λαμβάνει πρόεδρος δημοκρατίας ο Γκυζίκης. Κυβέρνηση υπό τον Αδ. Ανδρουτσό
πουλο.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Στις 15/7/1974 στην Κύπρο γίνεται το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου
από την ΕΛ.ΔΥ.Κ, και τα γεγονότα συνταράζουν την πατρίδα μας. Ο Σαμψών
γίνεται πρόεδρος της Κύπρου, ενώ ο Μακάριος καταφεύγει στον Ο.Η.Ε. στις
20/7/1974, 01 Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο και η Ελλάδα επιστρατεύεται. Στη
συνέχεια παύει να υπάρχει κυβέρνηση και ο Φ. Γκυζίκης καλεί τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων να αναλάβουν τη λύση του προβλήματος. Καλείται ο Καρα-
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μανλής από το Παρίσι, γίν€ται κυβέρνηση €θνικής ενότητας και λαμβάνονται
μέτρα. Φυλακι'ζονται οι πραξικοπηματίες και νομιμοποιείται το Κ.Κ,Ε.
Τον Αύγουστο ο Αττίλας 2 επεκτείνεται στο 40% του Κυπριακού εόάφους.
Η Ελλάδα αποχωρεί από το στρατιωτικό σκέλος του NATO και πρόεδρος της
Κύπρου αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Στις 4/10/1974 ιδρύεται το κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας και στις 17/11/1974 γίνονται εκλογές και αναλαμβάνει
κυβέρνηση Κ. Καραμανλή με 220 βουλευτές και με υπουργό εθνικής αμύνης τον
Ευάγγελο Αβέρωφ.
ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Στις 8/12/1974 προκηρύχθηκε δημοψήφισμα με θέμα "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή
ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με επάνοδο του Βασιλέως Κωνσταντίνου". Όταν

ο Κ. Καραμανλής εκλήθη να αναλάβει την εξουσία με την πτώση της δικτατο
ρίας, απέτρεψε τον Βασιλέα να επανέλθει στην Ελλάδα που ασφαλώς το εδικαιούτο μετά το κίνημα που έκανε στις 13/12/1973 κατά της χούντας.
Στον αγώνα υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας πρωτοστάτησα, γιατί
μεγάλη μερίδα του λαού πίστευε στη βασιλευομένη δημοκρατία και προσωπικά
έβλεπα την αδικία που έγινε στον Βασιλέα. Στον άνισο αυτό αγώνα, που ο Βασι
λεύς μόνο από τηλεοράσεως απευθύνθηκε στο λαό, περιόδευσα στα χωριά και
τελικά έκανα μεγάλη συγκέντρωση σε κινηματογράφο στα Γιάννενα, όπου μίλη
σε προσκεκλημένος από εμένα, ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος, πρώην διευθυντής
σπουδών στο εκπαιδευτήριο Αναβρύτων.
Όλοι μας αποδεχθήκαμε την απόφαση του Ελληνικού Λαού υπέρ της δημο

κρατίας, με ποσοστό 69% και έτσι ελύθη ένα πρόβλημα που δίχαζε τον κόσμο.
Στις 28/7/1975 γίνεται η δίκη των Απριλιανών και στις 21/8/1975 δικά
ζονται 01 αξιωματικοί του «πραξικοπήματος της πιτζάμας».
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 15/7/1974 πραξικόπημα κατά Μακαρίου από την ΕΑ.Δ Υ.Κ. - Ο Σαμψών
πρόεδρος της Κύπρου.
• Στις 19/7/1974 ο Μακάριος στον Ο.Η.Ε.

• Στις 20/7/1974 εισβολή στην Κύπρο. «Αττίλας 1».
• Στις 23/7/1974 επιστρέφει στη χώρα ο Καραμανλής από το Παρίσι.
• Στις 24/7/1974 κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας από τον Καραμανλή.
• Από 14-16/8/1974 ο «Αττίλας 2» στο 40% του εδάφους της Κύπρου. - Απο
χώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του Ν.Α.Τ.Ο.
• Στις 4/10/1974 ιδρύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
• Στις 17/11/1974 διενεργούνται εκλογές - Θρίαμβος του Καραμανλή με 54%.
• Στις 8/12/1974 δημοψήφισμα - 69%? υπέρ της Δημοκρατίας, πρόεδρος Μ.
Στασινόπουλος και μετά ο Κων/νος Τσάτσος.
• Στις 28/7/1975 γίνεται η δίκη των Απριλιανών.
• Στις 21/8/1975 δίκη στο Ρούφ των αξιωματικών «πραξικοπήματος της
πιτζάμας».
• Στις 24/12/1975 εμφανίζεται η «17 Νοέμβρη» που δολοφονεί τον Wels.

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η όλη μου παιδεία, η μβγάλη εμπορία που
απέκτησα στη ζωή μου και η οικονομική μου ανε

ξαρτησία που απέκτησα, γρήγορα με οδήγησαν
στην προσφορά υπηρεσιών, για «διόρθωση κακώς
κειμένων» στην κοινωνία μας. Αυτή η έμφυτη επι

θυμία θέριευε μέσα μου και δεν εύρισκε διέξοδο
μόνο στις στενές ατομικές πρωτοβουλίες που με

έφεραν όπως ανέφερα σε προηγούμενα κεφάλαια,
σε μερικές περιπτώσεις σε πολύ δύσκολη θέση.
Έτσι με μεγάλη χαρά και προθυμία, δέχθηκα τον

διορισμό μου στην πρώτη Νομαρχιακή Επιτροπή της
Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ιωαννίνων και βγήκα
επίσημα πλέον από το χώρο της «σιωπηρής πλει

Στη δράση για κόμμα Αρχών

οψηφίας».

Μετά τη μεταπολίτευση του
1974 με την αναγνώριση του Κ.Κ.Ε.,

πολλοί από το χώρο μας δεν μπο
ρούν να καταλάβουν τα μέτρα για
την εφαρμογή της Δημοκρατίας. Δεν
εξηγεί κανένας στο Λαό τους

λόγους για την εκδημοκρατικοποίηση
και θεωρούν ότι απεμπολίσθηκαν οι
φοβερές θυσίες που μας κράτησαν

έξω από το Παραπέτασμα. Πράγμα
τι ήταν πολύ νωπές ακόμη οι θυσίες
αυτές με τις χιλιάδες νεκρούς, το
κάψιμο των σπιτιών, το παιδομάζωμα, την προσφυγιά κ.λ.π. Οι αντίπα
Υποδοχή Αβέρωφ από τον

πρόεδρο κ. Μιχάλη Παντελή

λοι κυριαρχούσαν με την οργανωμε-

νη προπαγάνδα τους. Προσωπικά, προ
βληματίστηκα, όταν την πρωτομαγιά του
1975 συνάντησα στο δρόμο 200 μπαϊ
ράκια, που κατευθύνονταν προς το
εργατικό κέντρο Ιωαννίνων, χωρίς να
υπάρχει ούτε μια Ελληνική Σημαία.
Μετά την ίδρυση του κόμματος της
Νέας Δημοκρατίας, το Δεκέμβριο του
1976, διάβασα στις τοπικές εφημερίδες
τα 27 ονόματα της διορισμένης πρώτης
επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στο
Νομό Ιωαννίνων όπου αναφέρονταν και

το όνομά μου. Δεν γνωρίζω τον προ-

Από επίσκεψη κ. Στεφανόπουλου
στα Γιάννενα

εΥΜΒΟΪΛΙΑ

ΟΪΦΪΕΔ.

KarodwcsQ 'Ίύώ\Ντ\ε, Μπαλωμένος Βοοίλειος, Ντιναλέ

fnc 'Απόστολος^,Μήτσης Ιϊο/τελίΙς, Πππεΐήσης Βασΰ-.λει,ος,ΓιοϊΚϊκης Πέτρος,

Γ£όε£ρος rMndpunag 'ΙκάΛίης, Άντιπ. ίΚλώδας 'Iiaiy
νης, Γραμ.ϊ&3μπί3ράζος Πέτρος,'ϊπ.Σποΐ)63στι.κοΟ:έασκαλόπουλος Βααέλειος, "Υπ. 'Οργονώσεως Ki-vnTO-e
ιπ3νή(3εϊι:ς: Ρέλλας Τΰκης, "Υπ. ΜαβητνκοΟ: Ίϋώντκ '
*Λ0ανόσ(.ος,'Υη. 'Εργατι-κοΟ ΆγροτικοΟ: Γι.ο£0Μπς
θεοφοΛ/πς.
ΓΚΔΑΙΑ ΝΟΜΑΚΟΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΙΙΙ.

Παπαοτοώρου "Ανασταοιος,Κύρκος Τηλέικχος,Μήτσης

'Ηλίας,Ιύούτοουυος ·ΐωάύ>Λΐς,»κιοάτσας 'Α^ξνος,

Δεξιά: Κομματικά συμβούλια,
προ του 1975

Κάτω: Ο διορισμός μου

Ίύουκανέλης Πανο,γιώτης,Χρήστου Γεώργιος,'Εμμα νουηλίδης Άχιλλεύς,Σακελλαρίδης Άλ£6αυβρος,Κι
λανταρίδης Νικόλαος, Κωνσκιντόπαυλος Γεώργιος ,
ΚιριαζΠς Κίιγαν, ΓΚατζιάνης Χρήστος, ΤΟατιάρας ΊΐίόΛΛηις,ΊΟάλλας Εύρ.

στη Νομαρχιακή Επιτροπή

Ν.Δ. Ιωαννίνων

^ΓΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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*Επιτροηϊΐ5 σας.

Στο ποτάμι της ζωής μου

οργάνωση του κόμματος, Σε μια από τις ομιλίες

Ο Αβέρωφ στα γραφεία μας

μου, στο μνημόσυνο των πεσόντων στρατιωτών στη μάχη της Κόνιτσας, ο

υπουργός Εθνικής Αμύνης Ευάγγελος Αβέρωφ εντυπωσιάστηκε από τα λόγια μου.
με συνεχάρη ιδιαιτέρως λέγοντας: «Που βρήκες τα τόσα ωραία λόγια που μας
συνεκίνησαν όλους;». Ήταν η πρώτη μου γνωριμία - επαφή με τον υπουργό
Ευάγγελο Αβέρωφ.

δυλίών σε'σχέση με άλ ες'περιοχές. Του τόνισα

τον υπουργό Αβέρωφ ο οποίος
πάντως ότι το κέντρο, μας οφείλει τους τόκους
ζητα να με γνωρίσει
ζητά
^ \ ■
■
^
των κεφαλαίων
των ιΗπειρωτών
ευεργετών της
Ελλάδος. Δεν έδειξε διάθεση να μας επισκεφθεί στα γραφεία μας. Ήταν ...νωρίς
ακόμη για τέτοια απαίτηση μας.

Σε μια επίσκεψη μας στο Νομάρχη, διαπιστώσαμε τις δυσκολίες της κρατι
κής μηχανής. Παρουσία μας. πολίτης που μετεγκαταστάθηκε από τη Γερμανία,
παρακαλούσε κλαίοντας να του δοθεί η άδεια κινήσεως του φορτηγού αυτοκινή
του του. Ο Νομάρχης κάλεσε τον αρμόδιο, ο οποίος με κάποια διστακτικότητα
έλεγε ότι δεν το επιτρέπει ο Νόμος. Το υπουργείο

η επίσκεψη μας στην Αθήνα για το θέμα ιδρύσε-

Άφιξη Αχιλλέα Καραμανλή στα Γιάννενα

Κων(7Γαντίνου Σσφαρίκα

^

Ί ως της Ιατρικής Σχολής του Πανεττιστημίου Ιωαννίνων.

Επισκ€φθήκαμ€ τον Κύριο Αβέρωφ και μας κανόνισε διάφορα ραντεβού μεταξύ των οποίων και με τον Κύριο
Ράλλη, υπουργό Εθνικής Παιδείας. Για το θέμα αυτό,

μετα(1^ρω το παρακάτω τμήμα δημοσιεύματος:
Εκδήλωση στη Φούρκα

ΖοΖγό ΡάλΛη''Ιίπ€: ΖΙ

^

6χ€Τ€ €σ€ίς διοφωνί€ς μβ τον Αβέρωφ, ο τόπος

. |k^.

μος 6ev βπιτρέπβτοι νο υποφέρβι. Εξ' άλλου μος

υποσχέθηκ€ την ιατρική σχολή τόσο ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας, όσο και ο Πρωθυπουργός Κύριος
Κωνσταντίνος Καραμανλής". Παρ€μβοίν€ΐ ο Κύριος
τ- ^

^

^

r ,

r,

d

p^JiAia μου στο Γράμμα
(ο προεδρος κ. Σαφαρίκας με τις

Σαφαρικσς ρε evTovo υφος και αξιωνβι αυτοδυνα-

ομιλίες του στα χωρία και τις εθνικές

μη ιατρική σχολή, όπως την υποσχέθηκαν οι αρμό-

οπαδών μας - Ευάγγελος Αβέρωφ

εορτές, ανύψωσε το φρόνημα των

διοι υπουργοί Ζέπος και Ταλιαδούρος. Ο κύριος Καλογιάννης κλθ'νβι τη συζήτηση...
"ότι η κυβέρνηση €μφανίζ6τοι ανακόλουθη, παλινωδθ και όεν βναρμονίζθ τα λόγια
της ρε τα έργα. Πέραν αυτού, τα Γιάννβνο πληρούν τις προϋποθέσεις που απαι
τούν οι Σχολές". Ο Κύριος Γεώργιος Ράλλης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον υπουρ
γό συντονισμού Κύριο Παπαληγούρα και μος κλείνει ραντεβού για την επομένη,
οπότε συναντήσαμε τον Κύριο Παπαληγούρα στο γραφείο του ο οποίος με τη
μεγαλοψυχία και τη γενναιότητα του, αλλά και με το πλατύ χαμόγελο και τη
σιγουριά που τον διέκρινε, μας διαβεβαιώνει ότι σε λίγες μέρες θα εισηγηθεί στον
πρωθυπουργό ότι καλύτερο για τον Ηπειρωτικό Λαό. Επιστρέψαμε στον αείμνη
στο Ευάγγελο Αβέρωφ, εις τον οποίον ανακοινώσαμε τα διαμειφθέντα. Μετά οπό
λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ανακοινώνει στον £ Αβέρωφ την
ίδρυση της αυτόνομης Ιατρικής Σχολής στο Ιωάννινα...»

γράφτηκες πα καπηλ ^

να^ έχουμε 245 εγνεγραμ έν μέ^η^ αποφα-

ίνω: ψηφίζω στις εσωκομματί· να'κάνουμε^ εκλογές,'αλλά

Επάνω: Ψηφίζω στις εσωκομματι
κές εκλογές του 1977
Κάτω:
τω: Η πρώτη τοπική επιτροπή

Δωδωνης
Δωδώνης

Γενάρη του 19/7 και με

Άφιξη Κ. Καραμανλή στα Γιάννενα,
στις20/2/1979

Στο ποτάμι της ζωής μου

μ€γαλύτ€ρη άν€ση προχωρήσαμβ στο έργο μας.
Χαρακτηριστική ήταν η φοβία του κόσμου αττό την
πίεση της αριστεράς, ώστε ψήφισαν μόνο 169 μέλη
του κόμματος και μερικοί από αυτούς ήλθαν κρυφά να
ψηφίσουν.
Ανάμεσα στους υποψηφίους δεν μετείχε ο πρό
εδρος Μ. Παντελής. Είχε λόγους προσωπικούς. Το έργο
Με τον πρόεδρο του κόμματος,
στις 20/2/1979 στα Γ^αννενα

Κ. Καραμανλής: "Μαθαίνω ότι εδώ

"Αρχηγέ, εφαρμόσαμε τη δική σας

''"'''"Ά'οκρατ""

όμως που επετέλεσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπήρξε
καταπληκτικό. Οι πιο δύσκολες
ώρες που περάσαμε ήταν κατά τη
θπτβα TOU ως προέδρου. Δ^ν
έπαυσε να αγωνι'ζεται και να

βοηθά ev€pY0 καθ- όλο το δ,ά- -W (Z/WA

νωση κόμματος αρχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε εμένα δίδα-

--

Τα αποτελέσματα με έφεραν πρώτο με 139 σταυρούς,
και 01 συνάδελφοι μου με εξέλεξαν πρόεδρο. Αφοσιώθηκα
πλήρως στο δύσκολο έργο να φτιάξουμε το κόμμα της Νέας

^ Χ^Ρ'
αίίίίΒΙΒ

δυσκόλευαν στο έργο

Υποδέχομαι τον
Κ. Καραμανλή

κ. Κα^αμανλι

πολιτικά γραφεία ήταν αδύνατο να αντεπεξέλ-

θουν στην τρομερή προπαγάνδα των αντιπάλων μας

μια επιχείρηση. Επαφές προς τα άνω για λύση προβλη-

Κ. Τσάτσο

Ο Αβέρωφ στα γραφεία
γραφ^^^ μας: «Το έργο

ΜΑΚΙ - ΤΜ^

Ι^ΒΙ

Mr

Ρ||·Γ

Ο κ. Μισαηλίδης, γενικός διευθυντης του κομματος, στα γραφεία

μας. Μας μετέδωσε τη φλόγα

για δημιουργία κόμματος αρχών
στην πιο δύσκολη στιγμή των

προσπαθειών μας

ΓγΜΔ ικ ηΜ

^

της
^1*? Νομαρχιακής
Νομαρχιακής Επιτροπής,
Επιτροπής, ξεφεύγει
ξεφεύγει από

'

τα στενά ΕΘΝΙΚΟ»
κομματικά■ κριτήρια.
Είναι ε/:
Ε. Αβέρωφ

τα στενά κομματικά κριτήρια. Είναι έργο

ρίδας μας, οργάνωση συνδικαλισμού, πυρήνες και κομματικές επιτροπές σε όλο το Νομό, παρουσία και ομι-

χ,-ςς

^

Εθνικές εορτές... Επίσης με τη μάχη του καφε^

,

ι γ-λι

t-

νειου δόθηκε υπόσταση του Κομματος στο νομο μας,

αναγνωρίσθηκε τόσο από τη Βάση, όσο και από
,

την κορυφή.

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

IVIe τις αρχαιρεσίες αυτές, οι αιρετή πλέον Νομαρχιακή Επιτροπή, έγινε ένα
δυνατό όργανο με μεγάλη διάθεση για προσφορά. Με πλήρη συμπαράσταση του
Υπουργού Αβέρωφ ριχτήκαμε στη δουλειά. Με οργάνωση γραμματείας από 6
κορίτσια με απασχόληση σε μόνιμη βάση, έβγαινε η πολλή δουλειά, χωρίς να επι
βαρύνονται τα μέλη της ΝΟΔΕ.

Τα μέλη της 1ης αιρετής νομαρχιακής επιτροπής, στις 31/1/1977:
Κ. Σαφαρίκας, Πρόεδρος
Α. Γκατζόγιας, Αντιπρόεδρος
Θ. Κολοβός, Γεν. Γραμματέας
Π. Ζωίδης, Οργ. Γραμματέας

Κ. Καλτσής, Δημ. Σχέσεις
Λ. Καραμπάς, Ταμίας
Αλ. Πάμπανος, Εκτελεστική επιτροπή

Κ. Σκανδάλης, Αναπληρωματικός
Γ. Σίκλας, Αναπληρωματικός
Γ. Χρήστου, Αναπληρωματικός
Σ. Κεφαλονίτης, Αναπληρωματικός
I. Γιαννάκης, Αναπληρωματικός
Χ. Λαζάνης, Αναπληρωματικός

Ο,Ν.ΝΕ.Δ. - Δ.Α.Π. - Μ.Α.ΚΙ.

Με τους νέους (ΔΑΠ - ΟΝΝΕΔ),
φανταστικοί αγώνες

Με τη ΜΑΚΙ στον αγώνα

Με τον δραστήριο
της ΟΝΝΕΔ, Αν.

πρόεδρο
πρόε
Κώτση
Κώτε

Οι οργανώσεις των νέων μας, αποτελούσαν ξεχωριστό τμήμα, και διοικού
νταν από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στην Αθήνα. Όλα αυτά τα παιδιά,
ήταν γεμάτα σφρίγος και διψούσαν για διορθώσεις στα κακώς κείμενα. Στο πανε
πιστήμιο, τα μέλη της Δ.Α.Π., έδιναν σκληρό αγώνα για επιβίωση, μέσα στο ισχυ
ρό κατεστημένο των αντιπάλων, με κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή τους. Η
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. είχε τα ίδια προβλήματα με την αριστερή νεολαία που διεκδικούσε το
χώρο μόνο για τον εαυτό της. Το ίδιο και η Μ.Α.ΚΙ. στο χώρο των σχολείων.
Η νομαρχιακή επιτροπή, είχαμε μια υψηλή επίβλε
ψη στο χώρο των νέων και στεκόμαστε στο πλάι τους,
με όλες μας τις δυνάμεις. Με τη συμπαράσταση μας
αυτή, πετυχαίναμε την αρμονική συνεργασία και την
ενθουσιώδη συμμετοχή των νέων, στις κομματικές δρα
στηριότητες (αφισοκόλληση, εκδηλώσεις κ.λ.π.}.
Οι τοπικοί ηγέτες των οργανώσεων αυτών είχαν
πλήρη επίγνωση του έργου που επιτελούσε η νομαρ
χιακή επιτροπή και συνεργάστηκαν αρμονικά μαζί μας.

ο Αβέρωφ με τον πρόεδρο
της ΟΝΝΕΔ, Αν. Κώτση

"""α προβλήματα τους που έφθαναν στη Ν.Ε, από τις

ίδιες τις οργανώσεις, τα αντιμετωπίζαμε με μεγάλη

Στο ποτάμι της ζωής μου

ξ€ «Σκασμός» ^(jya παιδιά. Τον τράβηξα^ από το

Τα

συμπεράσματα

που

βγάλαμε

σαν

Εκδήλωση στην Κόνιτσα

Νομαρχιακή Επιτροπή, ήταν ότι πρέπει; Να καθιερωθεί η δισταυρία και να αυξηθεί
στα ψηφοδέλτια ο αριθμός των υποψηφίων και να έχουν λόγο στην επιλογή τους
τα κομματικά όργανα, να μελετηθεί το θέμα της μονοσταυρίας που δημιουργεί
διαμάχες και να γίνονται σεμινάρια επιμορφώσεως των εκλογικών αντιπροσώ
πων. Επίσης να αντιμετωπισθεί το θέμα των αφισοκολλήσεων που οι αντίπαλοι
με μαχητικές ομάδες διεκδικούν το μονοπώλιο.

ι

.^

\

^

Μου είναι αξέχαστη η σκηνή που είδα μια νύχτα όταν
ύ^λη της Ν.Ε., δέχθηκαν άγρια επίθεση από αντιπάλους την

"""Πζ αφισοκολλήσεως και προστάτευαν μαχητικά το

χώρο των αφισών. Ο Κ. Καλτσής μέλος της Ν.Ε., αρχισυ-

ντάκτης του Πρωινού Λόγου με δυνατά καυστικά άρθρα
της δυνατής πέννας του και την άφθαστη μαχητικότητά
του, απετέλεσε καρφί στα μάτια των αντιπάλων, που

'Ε£51"Ζ.;«

άνανδρα και ύπουλα τον χτύπησαν την ώρα που έβγαινε

- """ ' -—^ I από το γραφείο του.

Αποτελέσματα
τελεσματα πολιτικών
εκλογών
ογων 1974 και 1977,

για καθε
καθε εκλογικό τμήμα.
Ο υπουργός
ιπουργός Λάσκαρης
επέδειξε
δείξε αντίγραφο της
δουλειάς
't0<j fjQ(!
μας cTov
στον πρόεδρο
Κωνσταντίνο
■σταντίνο Καραμανλή

Λυπηθήκαμε πολύ που σε αυτές τις εκλονές νια
w

, ,

r

,

,

,,

λίγους ψήφους δεν πηρε εδρα ο αγαπητός σε ολους μας
Λευτέρης Καλογιάννης, ο οποίος συμπαραστάθηκε πάντα
,
λ
^^0 έργο ροζ, Γ|θικο KQI υλικό. Διοκρινοντον γιο το οτι
έλεγε πάντα τα πράγματα με το όνομά τους.
Συγχαρητήρια παίρναμε από παντού. Ένας πίνακας αποτελεσμάτων κατά

Ανεβασμένοι πια στο νομό, ριχτήκαμε με τα
μούτρα ξανά στη δουλειά και εκτός από τις ομιλίες

ζυγ.<ε^ρώσε,ς προεκλογικές, με
φροντίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

στα χωριά, ρι'ξαμβ το βάρος στον συνόικαλισμό
και τους συλλόγους όπου χόρευαν κυριολεκτικά οι
αντίπαλοι μας. Το ΠΑΣΟΚ αντεπιτίθεται με το
άπλωμα της οργανώσεως του στην ύπαιθρο και
προετοιμάζει μέτωπα για τις επερχόμενες Δημο
τικές και Κοινοτικές εκλογές του 1978. Τα γρα
φεία μας σφύζουν από κόσμο που πιστεύει στο
έργο μας και ο αριθμός των μελών ξεπέρασε
σιγά - σιγά τις 6.000 με καταβολή συνδρομής,
που σχεδόν μας απάλλαξε από τη «ζητιανιά» και
Συγκεντρώσεις προεκλογικές

πολλαπλασίασε τις δραστηριότητές μας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Κατά το έτος 1976, η Νομαρχιακή Ετητροπή ασχολήθηκε κυρίως με το
θέμα της εγγραφής νέων μελών. Το αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός μελών από 245 που
ξεκίνησε η αιρετή Ν.Ε. να φθάσει περίπου τις 6.000 στο νομό Ιωαννίνων.
• Στις 21/31977 ομιλία μου στην οργανωτική'] επιτροπή του Συνεδρίου του
κόμματος.

• Στις 15/4/1977 αποστέλλεται το πόρισμα του προσυνεδρίου προς τον κ.
■Μισαηλίδη.

• Στις26/5/1977 σύγκρουση με το Γεν. Διευθυντή του κόμματος, κ. Μισαηλίδηργιατο θέμαΚαλτσή κ.λ.π.

• Στις 8/6/1977 αποστέλλονται τα συμπεράσματα της Ν. Επιτροπιίς για το
προσυνέδριο του κόμματος.

• Στις 26/6/1977 επιστολή Καλτσή προς Μισαηλίδη και Κεντρική Διοίκηση
του Κόμματος.

• Στις 4/7/1977 νομοσχέδιο στη Βουλή περί ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής Ιωαν
νίνων.

• Στις 17/8/1977 επιστολή Αβέρωφ προς Μισαηλίδη.
• Στις 29/8/1977 ομιλία μου στο Γράμμο.
• Στις 20/11/1977 Βουλευτικές Εκλογές- Θάνατος του Μακαρίου.
01 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1978
Με πείρα πια και με μια αξιοζήλευτη οργάνωση στο νομό που είχε φθάσει
στο σημείο να έχει περίπου 6000 μέλη, πάνω από 300 πυρήνες, τοπικές και κλα
δικές οργανώσεις, δυναμικό τμήμα γυναικών και ένα αρχείο φίλων με πάνω από
30.000 διευθύνσεις, δεν υπολείπονταν πλέον παρά μόνο η σωστή οργάνωση του
προγράμματος δράσεως. Κινητοποίηση όλων. Βουλευτές, πολιτευτές, πολιτικά
γραφεία και κομματικός μηχανισμός, μπήκαμε στη μάχη για να ματαιώσουμε τα
σχέδια του μετώπου που οργάνωναν οι αντίπαλοι.
Συσκέψεις, ομιλίες, ενημερώσεις, προσωπικές επαφές, επιστολές, επαφές,
κινήθηκαν με τέτοιο σύστημα και ρυθμό για πρώτη φορά σε Δημοτικές και Κοι
νοτικές εκλογές. Ο πολίτης πια δεν εύρισκε μόνο τα έντυπα του μετώπου κάτω

Στο ποτάμι της ζωής μου

από την πόρτα του. Καταλυτική ήταν και η Ι

ιτην τuniDil: ι

παρουσία του υπουργού Αβέρωφ που έδινε

και άμεσες λύσεις σε κοινοτικά προβλήματα.

»ι

Τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά. Επιβληθήκαμε στο χώρο μας για μη συμμετοχή

ΛΟΙΙΙΙΙΙ
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πολιτών του χώρου μας στα Μέτωπα των

ssee

αντιπάλων και αυτό με επίπονη επαφή και

συνεντεύξεις πάνω από τριακόσιες. Ελάχι-
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στοι ήταν αυτοί που δεν υπάκουσαν και _ : ;
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τον Διευθυντή του κόμματος).
Η επιτυχία αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί στο νομό μας που από το 1919
λειτουργούσε
κομμουνιστικός
πυρήνας

(Βελλά - Μπούντας), φτωχή περιοχή, πνευ-

μαρτιοχ ι·*· - γ·αι·μ·να

ματικό προλεταριάτο και αγώνες για να μεί

νουμε έξω από το παραπέτασμα, εδραίω-

αοιπον ΑΓΩΝΙΣΟΥ
αγωνίσου
ΛΟΙΠΟΝ

σαν ένα αριστερό υπόβαθρο στο νομό, το

Το πρώτο κομματικό βιβλίο
που
ττου κυκλοφόρησε
κυκλοφόρησε mo
mo συνέδριο
συνέδριο

οποίο
πολύ, δύσκολα αντιμετωπίζεται,
με
τις3
_
r·
ί
r
ρίζες που εχει.

της Ν.Δ. mη
™ Χαλκιδική

Στις συγκεκριμένες εκλογές, το μέτωπο έδωσε τη μεγάλη μάχη και κυρίως
για να μειώσει την δύναμη του υπουργού Αβέρωφ, αλλά απέτυχε οικτρά και μάλι
στα το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις εκλογές, αντικατέστησε όλη τη Νομαρχιακή του
Επιτροπή.

Αναθαρρήσαμε με τα αποτελέσματα και με τα συγχαρητήρια που εισπράτ
ταμε από παντού, εδραιωμένοι πια γερά στο Νομό, αποφασίσαμε να συνεχίσου
με το έργο μας και να αντιμετωπίσουμε την αναμενόμενη αντεπίθεση του μετώ
που. Σε αυτό μας βοήθησε και το ότι αναθάρρησε ο κόσμος μας και αντιστέκο
νταν πλέον και με λόγια και με έργα στις επιθέσεις των αντιπάλων.

Στην ομιλία μου στο Συνέδριο του κόμματος στη Χαλκιδική, το θέμα που
διάλεξα ήταν «Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές στο Νομό μας». Καταχειρο
κροτήθηκαν 01 διάφορες ενέργειες που ανέφερα και ειδικά η πρωτότυπη οργά
νωση του κόμματος που έκανα στο νομό. Μεταξύ άλλων, αίσθηση προκάλεσε η
δημιουργία του «100 του κόμματος» το οποίο έσπευδε και αντιμετώπιζε τις παρά
νομες επιθέσεις των αντιπάλων στους κτηνοτρόφους που δεν πειθαρχούσαν στα
κελεύσματα της αριστεράς. Εκείνο που εξεθείσσαν όλοι, ήταν η επίτευξη των
αποτελεσμάτων, με σοβαρή μείωση της δύναμης των αντιπάλων.

Η παρουσία αυτή στο Συνέδριο, επέδρασε πάρα πολύ στην εκλογή μου ως
μέλους της Κεντρικής Διοικήσεως του κόμματος. Ο Πρόεδρος του Κόμματος Κ.
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Η γραμματεία της Ν.Ε. στις βουλευτικές εκλογές
(750.000 επιστολές και διαφημιστικά έντυπα στάλθηκαν
συνολικά στους οπαδούς και φίλους στο νομό μας)

Ουρά των ψηφοφόρων στην εκλογή
Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων το
1979. Το BBC με τον Mario Modiano

Καραμανλής erne στην κα Πετραλιά ότι ήταν μια
από τις καλύτερες ομιλίες στο Συνέδριο η ομιλία
μου.

που βρισκόταν στα Γιάννενα μετέδωσε
σκηνές από την αθρόα προσέλευση
ψηφοφόρων για την ίδρυση του
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας

Β ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ Ν.Ε ΙΩΑΝ ΙΝΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Σης 15/4/1978 ο κ. Μισαηλίδης, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, σε συνε
δρίαση της Ν.Ε. θέτει υπό συζήτηση τα παράπονα του Βουλευτού κ. Πανούρη.
• Στις 19/4/1978 γίνεται κοινή σύσκεψη τηςΝ.Ε. με τον υπουργό Αβέρωφ, τον
κ. Μισαηλίδη και τους βουλευτές του νομού.

χιακών Επιτροπών. Είχαμε μόνο 16 ημέρες για να τις
οργανώσουμε και ριχτήκαμε αμέσως στην προετοιμα
σία. Το σύνολο των μελών του κόμματος στο νομό

Ο βουλευτής Ιωάννου ψηφίζει κών' επιτροπών που είχαν δημιουργηθεί στα
ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΚΟΝΙΤΣΑ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ. Καταρ-

^li^P

Ο βουλευτής
Καλογιάννης
ψηφίζει
ψηφίζει

(μας
(μος συμπα
συμπά-

ραστεκόταν
ροΛεκοΓον
πάντα μαχημαχη

ν%: ...

.jj τικα
τικά και

τίσαμε εκλογικούς καταλόγους με ταμειακή ενημέρωση και τους στείλαμε στις εκεί Τοπικές Επιτροπές.

Ενημερώσαμε με ...ατομικές
επιστολές- όλα τα
μέληο ως
τ
τ
προς το που ψηφζουν. Τις επιτροπές αυτές τις βοηθήσαμε στο δύσκολο έργο τους με επί τόπου επι-

οικονομικά.

σκεψεις και συσκέψεις.

έ^ω^'ιωι

Χούνδρα και Λιάτα που προσέφεραν σοβαρές υπη-

Έλεγε την
αλήθεια,
έστω και

πικρή)

Το κόμμα έστειλε ως εκπροσώπους τους κ.κ.

Στο ποτάμι της ζωής μου

ρ€σί€ς. Me την άφιξή τους, έγινε μεγάλη σύσκεψη με
συμμετοχή Βουλευτών. Πολιτευτών. Πολιτικών Γραφείων, ΔΑΠ. ΟΝΝΕΔ, ΜΑΚΙ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, συνόικα-

Από το κόμμα ήλθαν ακόμη η κα Σισκοπούλου και ο κ.
Πίττας που βοήθησαν και αυτοί για την ομαλή όιεξα-

ήταν ο μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων του όιαμερίσμα-

τος Ιωαννίνων που ανέρχονταν στον αριθμό 4.059

μέλη. Δεν φαντασθήκαμε ότι θα υπάρξει μεγάλη προ-

Με τα αποτελέσι^ατα της εκλογής

ομαρχιακης Επιτροπής

σέλευση και αρκεσθήκαμε στη δημιουργία ενός μόνο εκλογικού τμήματος στα
γραφεία του κόμματος. Στις 7.35 το πρωί ανοίξαμε την πόρτα και άρχισε μια
καταπληκτική προσέλευση που δημιούργησε μεγάλη ουρά μέχρι και έξω από τα
γραφεία στο πεζοδρόμιο. Τα μέλη του κόμματος μας, με ενθουσιασμό περίμεναν
στην ουρά για να ψηφίσουν. Η ουρά κράτησε όλη την ημέρα, μέχρι τις 6.30 μ.μ.
που έκλεισαν οι κάλπες.

Κατάφεραν να ψηφίσουν 1.562 μέλη του Κόμματος. Η μεγάλη ουρά στο
πεζοδρόμιο της Πλατείας, έκανε εντύπωση και στον ανταποκριτή του BBC ΜΑΡΙΟ
ΜΟΝΤΙΑΝΟ, που το ίδιο βράδυ μετέδωσε ευμενέστατα σχόλια για το δημοκρα
τικό τρόπο και την αθρόα συμμετοχή στην ψηφοφορία, για μετατροπή του αρχη
γικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, σε κόμμα αρχών, ευρωπαϊκού τύπου. Τις
εκλογές σε όλα τα Διαμερίσματα επέβλεψαν δικηγόροι που διορίστηκαν από το

^ Υπερψηφίστηκα κ(]ΐ σ^ αυτ^

κόμμα και ανέφεραν την ομαλή διεξαγωγή των.

Η
Η Νομαρχιακή
Νομαρχιακή Επιτροπή
Επιτροπή

Αϋτή η Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια
απετέλεσε μια γροθιά για διόρθωση κακώς κειμέ

νων, με επεμβάσεις της προς πολιτικά γραφεία, βουλευτές, υπουργούς και ήταν
ανένδοτη σε πιέσεις εκ των άνω σε διάφορα θέματα.
Δώσαμε το παρόν προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδίως στο καταλυτικό

Συνέδριο του Κόμματος στη Χαλκιδική, όπου οι προτάσεις μας ήταν ευπρόσδε
κτες και αποτελεσματικές. Λόγω του όγκου της δουλειάς που παρουσιάσαμε, το
αποτέλεσμα ήταν να είμαστε η πιο μεγάλη και οργανωμένη Επιτροπή στην Ελλά
δα, με κομματική δύναμη άνω των 6.000 μελών.
Στις αρχαιρεσίες της Τοπικής Επιτροπής Δωδώνης του 1979 ψήφισαν 1562
μέλη και εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας:

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα
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ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κ. Σαφαρίκας, 962 ψήφοι
Α. Γκατζόγιας, 752 ψήφοι
Κ. Καλτσής, 739 ψήφοι
Σπ. Μπαλντογιάννης, 611 ψήφοι
Αχ. Φλώρος, 571 ψήφοι

Γ. Παππάς, 517 ψήφοι
0. Κολοβός, 484 ψήφοι
Π. Ζωίόης, 473 ψήφοι
1. Ζυγούρης, 427 ψήφοι

Επιτροπές 6ξ€λέγησαν και στις τοπικές οργανώσβις στο Δελβινάκι, στο
Μέτσοβο, στην Κόνιτσα.
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΙΣ 14/2/1979. ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ
2.091 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σαφαρίκας Κ., Πρόεδρος (1525 ψήφοι)
Γκατζόγιας Α., Αντιπρόεδρος
Παππάς Γ, Γενικός Γραμματεύς
Ζωίδης Π., Ταμίας
Καλτσής Κ., Υπεύθυνος Τύπου
Κολοβός 0., Οργανωτικός Γραμματεύς
Πάμπανος Α., Δημόσιες Σχέσεις

orrAHicMOt ixamraN ακαλιιιβν

Μέλη:
Ζυγούρης I.
Μπαλντογιάννης Σ.
Φλώρος Α.
Καρακατσάνης Α.
Μίσσιος I.
Πότσης Η.
Μακρής Λ.
Φάης Β.
Παπάσης Γ.
Χρηστίδης Κ.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Η Νομαρχιακή Επιτροπή
Ν. Ιωαννίνων του 1979
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Η αναγνώριση του έργου μας από
την Εκτελεστική Επιτροπή
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Ο Υπουργός Προεδρίας γιο
το «Λοιπόν Αγωνίσου»

Επιστολή I. Βαρβιτσιώτη,
Υπουργού Παιδείας

Επιστολή Γ. Σουφλιά,
Υφυπουργού Εσωτερικών

Επιστολή υπουργού Προεδρίας
Κ. Στεφανόπουλου για τη σωστή οργάνωση
του κόμματος στο νομό μας

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Οι αρχαιρ€σί€ς βίχαν σαν στόχο να παρου

σιασθούν στο Συνέδριο αιρ€Τ€ς Νομαρχιακές Επι- Ι
τροπές, προκ€ΐμένοϋ να γίνουν προτάσ€ΐς για το

^

^

~

Καταστατικό του Κόμματος και να δώσει Πάνελ-

λήνιο παρόν η Νέα Δημοκρατία στην μετατροπή
του αρχηγικού Κόμματος σε Κόμμα άρχών Ευρω-

παϊκού τύπου. Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, καταλήξαμε στις προτάσεις που θα κάναμε και έγινε η

·.'■ '^3 .Ά

κατανομή στα μέλη για περαιτέρω επεξεργασία. ^
όριο δεν ήταν δυνατόν να μας δοθεί αρκετός χρό-

νος για να παρουσιάσουμε την επιτυχημένη δράση

(στην 4η σειρά, το προεδρείο μας)

μας, σκέφθηκα και ετοίμασα ένα βιβλίο, με τον
τίτλο ((ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΩΝΙΣΟΥ». Ο τίτλος ήταν πολύ επιτυχημένος γιατί την περίοδο

εκείνη μόνο με αγώνα όλων μας, μπορούσε να αντιμετωπιστεί ή πολυσχιδής

^
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ι μαχητική προπαγάνδα των αντιπάλων μας, που δεν
επιθυμούσαν να έχουν αντίπαλο ένα οργανωμένο
"

Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Πράγματι, μόλις φθάσαμε στη Χαλκιδική, έγινε

(ΐ^ωιισοιι
(^ωιιβοιι

ανάρπαστο. Ήταν το πρώτο κομματικό βιβλίο που

®

κυκλοφόρησε στο Συνέδριο. Έγινε περιζήτητο κυρίως

·«
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^
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τις κομματικές επιτροπές που ήθελαν να ακολου-

g ίΙ«J
ΙΒΗ θήσουν τα χνάρια μας, μια και τόσος λόγος γίνονταν
Τι Ι i
δραστηριότητά μας. Μοιράστηκαν και τα 1.000
Τ I 8 |ΡΒ| αντίτυπα (όταν επέστρεψα έκανα Β' Έκδοση).
» I 1
^ Ελλάδα ήταν εδώ. Άρχισαν οι εργασίες.
Στις επαφές πού είχα με Υπουργούς και κομματικά

ΙΙΙιΙ^^Η^^ΗΒΒΒ στελέχη, διαπίστωσα ευνοϊκό κλίμα για το πρόσωπό

μου και έβαλα υποψηφιότητα για μέλος της Διοικούσης
Επιτροπής του Κόμματος. Σε αυτό με βοήθησε πάρα
πολύ η ομιλία μου στο Συνέδριο «Οργανωμένο Κόμμα
και Δημοτικές Εκλογές του 1978 στο Νομό Ιωαννί-

ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΩΝΙΣΟΥ
«Ετσι αποδεικνύεται οτι οπου

λειτουργεί το κόμμα μπορούμε να

Έμειναν έκπληκτοι όλοι από τον τρόπο που δράκ

ι

κ

h'

σαμε και απο τα αποτελέσματα που είχαμε. Μίλησα με
ζι^^τάνια κα, πάθος. Συχνή ήταν η διακοπή από τα
ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Σημειώνω ότι από όλη την

σε όλη την Ελλάδα». Γεώργιος
Μισαηλιδης,^Γενικός^Δ^ευθυντής
Εχχ55α μόνο στο Νομό Ιωαννίνων το μέτωπο έχασε

όλους τούς Δήμους και πολλές Κοινότητες που είχε
στις προηγούμενες εκλογές.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η αρχή της μη πολιτικοποιήσ€ως των Δημοτικών - Κοινοτικών ζκλογών efvai
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τικών αντιθέσεων. Οι πολίτες πρέπει απε-
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ι

rtClAYi^

H||||[g^^^ ,

ρίσπαστο! να μπορούν να αναδεικνύουν
ικανούς ηγέτες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

εκλογές όμως του 1975 και του

" U ι C 1978, βρεθήκαμε μπροστά σε μια φοβερή

προσπάθεια των αντιπάλων μας για δημι-

ουργία Πολιτικών Μετώπων.^ Έτσι χρεήΔεν μείναμε λοιπόν με σταυρωμένο
χέρια μπροστά στη μαρξιστική λαίλαπα

Η ομιλία μου στο συνέδριο

cmg εκλογές του 1978. Μελετήσαμε τα

αποτελέσματα των εκλογών του 1975 και με το στοιχείο αυτά φτιάξαμε ένα
ειδικό χάρτη των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού μας. Με την μελέτη των
στοιχείων (ψήφοι, συνδυασμοί κ.λ.π.), παρατηρήσαμε μια απαράδεκτη κατάσταση:
Ενώ πλειοψηφούμε π.χ. σε μια Κοινότητα στις πολιτικές εκλογές, στις κοινοτικές
το Συμβούλιο το παίρνουν οι αντίπαλοι. Αυτό cnJvέβη στους 3 οπό τους 4 δήμους
μας και στις 106 από τις 309 Κοινότητες του Νομού μας.

Κανονικά 01 αντίπαλοι έπρεπε να πάρουν μόνο 25 Κοινοτικά Συμβούλια γιατί
μόνο σε 25 Κοινότητες πλειοψηφούν στις πολιτικές εκλογές. Το συμπέρασμα είναι
εύκολο. Τα οργανωμένα κόμματα του Μετώπου, κάνουν καλά τη δουλειά τους:
Μεθοδική προπαγάνδα κατά της Κυβερνήσεως (τίποτε δεν γίνεται σωστό...), επί
θεση κατά παντός υποψηφίου μας συστηματική (...Φασίστες, ...Βασιλοχουντικοί
κ.λ.π.), δημαγωγία σε υπάρχοντα προβλήματα, προσέλκυση ανθρώπων μας στους
συνδυασμούς τους, κουβάλημα ψηφοφόρων τους από όλη την Ελλάδα, ψυχολο
γική πίεση σε ηλικιωμένα άτομα, έντεχνη δημιουργία πολλών συνδυασμών στο
χώρο μας, κατευθυνόμενη ψηφοφορία γιο το στελέχη τους. Και όλα αυτά με ένα
χείμαρρο εντύπου υλικού και επισκέψεων κλιμακίων με επαγγελματίες και μη δια
φωτιστές, επί 24ώρου βάσεως.
Όμως με λίγο μεράκι, περισσότερο πάθος και πολλή αποστολικότητα μια
τρίχρονη προσπάθεια οργανώσεως του κόμματος στο νομό μας, ήταν ένα γερό
όπλο στο χέρια μας γιο τις Κοινοτικές εκλογές του 1978. Εξηγήσαμε με ατομι
κές επιστολές σε 30.000 φίλους μας στο νομό τον κίνδυνο από τα Μέτωπα,
καταγγείλαμε τη δημαγωγία του ΠΑΣΟΚ, δώσαμε οδηγίες γιο την αντιμετώπιση
των Μετώπων, ενημερώσαμε τον κόσμο μας.
Το ίδιο κάναμε με άρθρο και ανακοινώσεις μας στον τοπικό τύπο και την
εφημερίδα μας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που την στείλαμε δωρεάν σε όλους τους
αποδέκτες μας στο Νομό. Έτσι ο πολίτης, δεν εύρισκε πια μόνο το έντυπα του
Μετώπου κάτω από την πόρτα του. Με 80 ομιλίες σε κεφαλοχώρια που κάνα
με, εξηγήσαμε τις προσπάθειες του Κράτους γιο την ανάπτυξη των Κοινοτήτων
(προγράμματα αναπτυξιακά διάφορο), για επίλυση προβλημάτων κ.λ.π. και με ειδι
κά σχεδιαγράμματα κατατοπίσαμε τον κόσμο μας πως να αντιδράσει στο Μέτω-
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πο. Όχι πολλοί συνδυασμοί, όχι συνεργασία με τα μέτωπα, καταπολέμηση της
φοβίας κ.λ.π. Παράλληλα ενημερώναμε συνεχώς το Κόμμα μας για τις μεθόδους
που χρησιμοποιούσαν οι αντίπαλοί μας.
Όταν πια οι εκλογές πλησίασαν ΘΕΣΑΜΕ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΌ τα μέλη του Κόμ
ματος που είχαμε εκείνη τη στιγμή, τους 78 κοινοτικούς πυρήνες και τις 47 κλα

δικές μας οργανώσεις. Σε προσωπικές επαφές ενθαρρύναμε τους δικούς μας για
δημιουργία συνδυασμών όπου δεν είχαν γίνει, συμβιβάσαμε αντιμαχόμενους δικούς
μας και συμπτύξαμε πολλούς συνδυασμούς σε έναν (μόνο 8 κοινότητες δεν υπήκουσαν και τις χάσαμε γι' αυτό το λόγο) και δώσαμε επιτυχέστατατα μια μάχη
με όσους από τον χώρο μας κλήθηκαν να μπουν σε μετωπικούς συνδυασμούς.
Ειδοποιηθήκαμε για 450 περιπτώσεις. Τους καλέσαμε και είχαμε προσωπική
επαφή με 385. Μαζί τους είχαμε ένα απλό Δημοκρατικό διάλογο: «Ανήκετε στο
χώρο μας και σας ενημερώνουμε υπεύθυνα ότι ο συνδυασμός που θέλετε να
λάβετε μέρος, ανήκει στους αντιπάλους μας. Εμείς δεν θα θέλαμε να μπείτε σε
αυτούς τους συνδυασμούς. Δικαίωμά σας όμως να πάτε όπου θέλετε».

Από τους 385 μόνο δύο δεν συμμορφώθηκαν. Και να τα αποτελέσματα.
Κανένας από τους 4 Δήμους μας στα Μέτωπα (είχαν 3 στις προηγούμενες εκλο
γές). Μόνο 76 κοινότητες πήραν από τις 309 (στις προηγούμενες εκλογές είχαν
106).

Με άλλα λόγια τα μέτωπα στις εκλογές του 1978 στο νομό μας έπαθαν
πανωλεθρία...

Η ύπαρξη οργανωμένου Κόμματος στο Νομό μας, έδωσε την ευχέρεια στη
Νομαρχιακή Επιτροπή:

φ Να τονίσει συστηματικά την προσπάθεια της Κυβερνήσεως
φ Να αξιοποιήσει την προσφορά των Κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων
δια των πολιτικών γραφείων
φ Να αξιοποιήσει τις επισκέψεις των βουλευτών μας
νΝα χρησιμοποιήσει τις φοβερές πράγματι ικανότητες του Υπουργού μας κ.
ΕΥ. ΑΒΕΡΩΦ για αποδυνάμωση της προπαγάνδας των αντιπάλων μας.
φ Και να επιτύχει μαζί με την προσπάθεια των υποψηφίων αυτό το ωραίο
αποτέλεσμα

Γενικά για πρώτη φορά στο νομό μας καταστρώθηκε και εφαρμόστηκε με
επιτυχία ένα τέτοιο πρόγραμμα που εξέπληξε τους αντιπάλους μας. Πανικοβλή
θηκαν κυριολεκτικά. Αντικαταστάθηκε για ανικανότητα όλη η Νομαρχιακή Επιτρο
πή του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν μετεκλογικά με κλιμάκια που οργώνουν κυριολε
κτικά το Νομό μας και δημαγωγούν ασύστολα, να ανακτήσουν έδαφος.
Αβίαστα λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι όπου λειτουργεί Κόμμα είναι δυνα
τόν να έχουμε τέτοια αποτελέσματα και ορθώνεται όπως τονίσθηκε από τον
Αρχηγό μας ,η αναγκαιότης της δημιουργίας του Κόμματός μας.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομού Ιωαννίνων αισθάνεται την υποχρέωση να
ευχαριστήσει την Κεντρική Διοίκηση του Κόμματος, τον Γεν. Διευθυντή κ. Γ.
Μισαηλίδην και τους φίλους των Γοαφείων του Κόμματος, γιατί κάτω από τη
συνεχή καθοδήγηση και ενεργό συμπαράστασή τους, κατορθώσαμε να παρου
σιάσουμε ένα βαθμό οργανώσεως του Κόμματος στο Νομό μας που αντιμετώπι-
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σβ μ€ Επιτυχία τους αντιπάλους μας στις Εκλογές του 1978, κρατώντας τους
μακριά από τους Δήμους και τις ΚοινότητΕς, μακριά από το σκαλοπάτι αυτό που
οδηγΕί προς την Εξουσία.

Η πΕραιτέρω προσπάθΕΐα οργανώσΕως του Κόμματος Είναι αναγκαία για μια
συνΕχή Επαγρύπνηση και Είμαι Ευτυχής γιατί το παρόν Συνέδριο του Κόμματος μας
αποτΕλΕί την καλύτΕρη Εγγύηση για την Εξασφάλιση του Δημοκρατικού μας ΠολιτΕύματος και την διατήρηση της ΞλΕυθΕρίας μας μέσω μιας ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ δια του
Κόμματός μας Δημοκρατίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Η ομιλία μου αυτή έκανε μεγάλη αίσθηση γιατί καμιά άλλη Επιτροπή δεν
παρουσίασε έργο και μόνο το κυβερνητικό έργο αναπτύσσονταν από το κυβερ
νητικά κλιμάκιο. Οι Νομαρχιακές επιτροπές συνήθως εστρέφοντο στις ελλείψεις
στο νομό τους και κυρίως κατά των Βουλευτών τους και των Πολιτικών Γραφεί
ων. Δεν είχαν αντιληφθεί ακόμη ότι για να πειθαρχήσουν οι βουλευτές στον κομ
ματικό μηχανισμό έπρεπε να προηγηθεί ανάλογη προετοιμασία και δράση.
Η ομιλία μου έκανε μεγάλη εντύπωση και στον Πρόεδρο του Κόμματος που
παρακολουθούσε τις ομιλίες από κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως. Μάλιστα, κάλε
σε στο δωμάτιο του την κα ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΔΙΑ, την συγχάρηκε για την
ομιλία της και της είπε πολύ καλά λόγια και για την δική μου ομιλία.
Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της επιτροπής του Συνεδρίου,
ζήτησε από τους συνέδρους να εγκρίνουν να αποσταλεί συγχαρητήριο τηλεγρά
φημα στον δήμαρχο Ιωαννιτών για τον εξαίρετον πολίτην του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΑΦΑΡΙΚΑΝ (ενεκρίθη δια βοής).

Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος κ. Γ. Μισαηλίδης αντιμετώπιζε τα παρά
πονα των Ν. Επιτροπών λέγοντάς τους «να παρουσιάσουν πρώτα έργο ...σαν
του Σαφαρίκα».

Ο Υπουργός ΑΒΕΡΩΦ, καμάρωνε γιατί έπαιρνε πόντους στην εκτίμηση του
Καραμανλή θεωρώντας άτι είναι έργο δικό του η επιτυχία της Ν. Επιτροπής και
πράγματι, χωρίς τη συμπαράσταση του, δεν θα φθάναμε ποτέ στο σημείο αυτό.
Για τους υποψηφίους της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος, κυκλοφορού
σαν λίστες υποστηρι'ξεως από Υπουργούς, Βουλευτές κ.λ.π. Ο κ. ΦΟΥΦΑΣ Γενι
κός Γραμματέας Υπουργείου, μοίραζε τη λίστα προτιμήσεως υποψηφίων από

ΑΒΕΡΩΦ. Του ζήτησα λίστες για να βοηθήσω και εγώ, αλλά ΔΕΝ μου έδινε (γιατί
δεν συμπεριελόμβανε και την δική μου υποψηφιότητα!!!!!).
Δεν παραπονέθηκα καθόλου και κινήθηκα δραστήρια στις Ν. Επιτροπές που
όλοι πλέον με γνώριζαν τόσο από την ομιλία μου, όσο και από το βιβλίο μου
«ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΩΝΙΣΟΥ». Στα αποτελέσματα ισοψήφησα με τον πρώην Γενικό Διευ
θυντή του κόμματος κ. ΛΟΥΗΝ.
Δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κ. Λούης ήταν φυσιογνωμία στο
κόμμα και με προϋπηρεσία ετών στον Ο.Η.Ε. Σκέφθηκα πολύ ως προς το τι έπρε
πε να κάνω. Για να μη εξευτελιστεί ο κ. Λούης με τυχόν κλήρωση ή με νέα κατα
μέτρηση σταυρών, ενημέρωσα τον κ. Αβέρωφ ότι σκέπτομαι να παραιτηθώ υπέρ
του κ. Λούη. Μου απάντησε ότι θα ανεβώ πολύ με την κίνηση αυτή.
Πήγα στο Γραφείο όπου συνεδρίαζε υπό τον κ. Στεφανόπουλο η επιτροπή
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του Συν€δρίθϋ. Χτύπησα και άνοιξα αμέσως την πόρτα και στην αντίόρασή τους
για τη διακοπή, είπα ότι «επί του προσωπικού μου θέματος παραιτούμαι υπέρ του
κ. Λούη».

Επεκράτησε ικανοποίηση για τη λύση του προβλήματος και πάνω στα χαμο

γελά τους, πρόβαλλα τον όρο να ανακοινωθεί στη Συνέλευση. Ο πρόεδρος κ.
Στεφανόπουλος αρνήθηκε να το δεχθεί αλλά επενέβη ο κ. Μισαηλίδης, ο οποί
ος είπε ότι «το δικαιούται αυτό ο κ. Σαφαρίκας» και συμφώνησαν όλοι.
Στην αίθουσα γίνεται ξαφνικό από μεγαφώνου η ανακοίνωση της παραιτήσεώς μου υπέρ του κ. Λούη και ακολούθησε δυνατό χειροκρότημα. Μετά από λίγα
λεπτό, ακολουθεί ανακοίνωση του κ. Λούη που έλεγε ότι ευχαριστεί τον κ. Σαφα
ρίκα αλλά δεν αποδέχεται την προσφορά.
Μάχη μεγάλη στα παρασκήνια.

Καθώς πληροφορήθηκα, ο κ. Λούης θεώρησε ότι του έγινε σαμποτάζ από
το κόμμα και ήταν πολύ θυμωμένος. Αναχωρώντας από το Συνέδριο ρώτησα τον
κ. Μισαηλίδη για το θέμα και μου απάντησε ότι είμαι μέλος της Διοικούσης Επι
τροπής.

Όταν γυρίσαμε στα Γιάννενα, σε μερικές μέρες, πήρα την παρακάτω επι
στολή από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Κ. Στεφανόπουλον.
Τυχαία, βρισκόταν στα Γιάννενα ο Υπουργός κ. Αβέρωφ ο οποίος όταν τη διά
βασε μου είπε: «Είσαι ένας από τους λίγους που έχεις τέτοια επιστολή από τον
πρόεδρο Κ. Καραμανλή». Είναι ζήτημα αν έχουν άλλοι 1 έως 2 (αφήνοντας να
εννοηθεί ότι ο Καραμανλής δεν χαρζει εύκολα καλή κουβέντα).
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Από πρώτο αναπληρωματικό μέλος με τα ανάλογα δικαιώματα (επιστολή
κατ' εντολή Καραμανλή μετά το Συνέδριο), έγινα τακτικό μέλος μετά από απο-

βληθέν άλλο μέλος για πειθαρχικούς λόγους και τα ταξίδια μου στην Αθήνα έγι
ναν συχνό. Στην Επιτροπή της Διοικούσης σχετικό με την Περιφερειακή Οργάνω
ση του Κόμματος με πρόεδρο τον κ. I. Βαρβιτσιώτη, μου δόθηκε η ευκαιρία να
προσφέρω αρκετό στο θέμα της οργανώσεως του Κόμματος με επίλυση προ
βλημάτων όπως στη Λευκάδα, Κέρκυρα κ.λ.π. όπου με αστραπιαία ταξίδια επι
λαμβανόμουνα προσωπικό των υποθέσεων. Επί προεδρίας Αβέρωφ ανέλαβα και
Περιφερειάρχης του κόμματος Ηπείρου και Ιονίων νήσων.
Όταν ο Αβέρωφ πήγε στο Λονδίνο για επέμβαση καρδιάς, τον πήρα τηλέ
φωνο από τα γραφεία του κόμματος και τον πέτυχα τη στιγμή που μεταφερό
ταν στο Χειρουργείο. Βαθιά συγκινημένος μπόρεσα να του πω, σχεδόν κλαίγο
ντας, ότι είμαστε όλοι κοντό του. Η απόντησή του ήταν, ...να προσέξουμε τις
εκλογές των Γεωργικών Συνεταιρισμών που θα γίνονταν!!!!!
Στην επιστροφή του από το Λονδίνο, ήμουν στη Ρηγίλλης και με τον χαι
ρετισμό, μου μίλησε για το «συγκινητικό τηλεφώνημα που του έκανα στο Λον
δίνο». Ήταν σοβαρό καταβεβλημένος. Μου έκανε μια αδιευκρίνιστη πρόταση να
αναλάβω την Περιφερειακή Οργάνωση του Κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Έθεσα
όμως όρους για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στο μεγάλο αυτό έργο και η υπό
θεση δεν προχώρησε.
Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου στη Διοικούσα Επιτροπή ήταν ότι τα
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toouA.ui χόν κ.Τ.ΛοΟη KaC παρεχώρησε
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θέματα που εσυζητούντο, ήταν προαποφασισμένα από το στενό επιτελείο των
εκάστοτε προέδρων και οι συζητήσεις ήταν μόνο για το θεαθήναι. Οι πρόεδροι
δημιουργούσαν δικό τους κύκλωμα με συμβούλους και συνεργάτες έξω από τον
κομματικό μηχανισμό. Ενίοτε αυτά τα κυκλώματα, έβαζαν και κατά εκλεγμένων
υπουργών και έγραφαν στα παλαιά τους τα παπούτσια τον κομματικό μηχανι
σμό.
Έτσι σε επαναστατικές προτάσεις μου στα διάφορα θέματα, φίλοι μου με

συμβούλευαν να μη επιμένω γιατί όλα είναι προαποφασισμένα. Το «κόμμα
αρχών» για το οποίο αγωνιζόμενα επί τόσα χρόνια δεν μπορούσε να σπάσει τις
κοινοβουλευτικές αντιδράσεις και μέναμε στην επίφαση κόμματος για λαϊκή κατα
νάλωση. Κανένας δεν ήθελε να ακούσει για τον τρόπο επιλογής των Υποψη
φίων βουλευτών, για την κατάργηση της μονοσταυρίας, την αύξηση του αριθμού
των υποψηφίων, την οικογενειοκρατία κ.λ.π.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 20/2/1979 υποδοχή του Κ. Καραμανλή στα Γιάννενα.

• Το Μάιο τον 1979 το πρώτο συνέδριο του κόμματος στη Χαλκιδική.
ι το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ

Μ ' νεΑ^ΜΟΚΡΑΤΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στο Β' Περιφερειακό Συνέδριο της Πρέβεζας
Πρέβεζας που

έγινε στο ξενοδοχείο Πρέβεζα Μπήτς, είχα την τιμητική
μου, Έκανα την πιο εμπεριστατωμένη ομιλία μου για την

Οργάνωση του Κόμματος με προβολή σλαιντς κ.λ.π.

I

ϊ Προήδρευε ο κ. Στεφανόπουλος. Ήταν μεγάλη η απήχη-

,ηερ,ψ^ρ^,πΗύσυ'νέδρ,ο

Από το περιφερειακό συνέδριο
στο
■JTO Preveza
Preveza Beach
Beach

°Χ'

συνέδρους, αλλά και σε όλο το

υπουργικό κλιμάκιο. Τα χειροκροτήματα διέκοπταν συχνά
την ομιλία μου και επεκράτησε φρενίτιδα ενθουσιασμού
όταν αναφέρθηκα στη λειτουργία του <(100 του Κόμματος».
Πράγματι, όταν οι αντίπαλοι έχυναν το γάλα των Νεοδημοκρατών κτηνο
τρόφων, έστελνα αμέσως δύο με τρία αυτοκίνητα με μαχητική ομάδα για να προ
στατεύσουν τους αγρότες μας και αυτό γινόταν με μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν
πρωτόγνωρο για ένα κόμμα που δεν είχε βρει ακόμα
το δρόμο του στον οργανωτικό τομέα.
Ο υπουργός Αβέρωφ, κάθονταν στην πρώτη
σειρά των καθισμάτων και όταν τελείωσα την ομιλία

να πει δυο λόγια. Ανέβηκε στο βήμα και άρχισε να λέει;

jW

«Σαν έχει κανείς ένα Σαφαρίκα... Σαν έχει κανείς ένα

Σαφαρίκα... Σαν έχει κανείς ένα Σαφαρίκα...)>. Αυτή η

η ομιλία μου στο συνέδ

φράση ειπώθηκε 6 φορές με ανάλογο περιεχόμενο.
στο Preveza Beach
Χειροκροτήθηκε και κατεβαίνοντας από το βήμα,
ήλθε και κάθισε πλάι μου στην 3η σειρά καθισμάτων που βρισκόμουνα. Τον ευχα
ρίστησα για την υψηλή τιμή που μου έκανε, αλλά διαπίστωσα μια παγερότητα

Στο ποτάμι της ζωής μου

Οι φωτογράφοι έποσαν βπάνω μου και πολλοί
t\
/
ψιϋυροι μίλαγαν on γρήγορα θα έπαιρνα τουλάχιστον

Καλτσή σχετικά με δημοσιεύματα του' κατά υπουργ'ών

κ.λ.π. του χώρου μας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκρινε, ότι

δεν συμβιβάζονταν τα γραφόμενσ του με την ιδιότητα

^ΒβΙιΙβ^ JTwri» r · ο t i Γ i'ly^ ιλΥ'ίη

ο^

Στο περιφερειακό συνέ

Πρέβεζας

του μέλους της Ν.Ε. και αποφασίστηκε στις 14/2/1980 η απαλλαγή του από τα

καθήκοντα της Ν.Ε. Στερηθήκαμε βέβαια μιας δυνατής πένας, αλλά δεν μπόρεσε
να βρεθεί άλλη λύση. Η ιδιότητα του ως δημοσιογράφου, του έδιδε βέβαια το
δικαίωμα της κριτικής, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να πεισθεί το κόμμα. Παρά τη
σύγκρουση αυτή με τον Κώστα Καλτσή, που μεταβλήθηκε και σε προσωπική, τα
αισθήματα μου απέναντι του δεν έπαυσαν ποτέ να είναι πολύ φιλικά.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ

Σης 6/5/1980 όταν ήταν να γίνει η εκλογή νέου Προέδρου του Κόμματος,
έφυγα αμέσως για την Αθήνα να βοηθήσω την εκλογή Αβέρωφ, με τις γνωρι
μίες που είχα ως μέλος της Κεντρικής Διοικήσεως του Κόμματος. Πήγα κατ ευθεί
αν και είδα τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος Μισαηλίδη, ο οποίος αμέσως μου
δήλωσε ότι είναι υπέρ του Αβέρωφ.

Ο Καραμανλής σε κάποια φάση πήρε τηλέφωνο τον Αβέρωφ και του είπε:
«Βαγγέλη, θα βάλλει υποψηφιότητα και ο Ράλλης, για να φανούμε πιο δημοκρα

τικοί στην Ευρώπη. Εσύ βγαίνεις άνετα, από ότι εγώ αντιλαμβάνομαι». Ο Αβέρωφ
έπεσε στην παγίδα και δέχτηκε. Αυτή τη φράση, μου την εμπιστεύθηκε η κυρία
Αβέρωφ.

Ρώτησα λοιπόν τον Μισαηλίδη πως μπορεί να βοηθηθεί ο Αβέρωφ. Μου
έγραψε ένα κατάλογο 5 σημείων και πήγα στη Βουλή τη στιγμή που ο Καρα

μανλής είχε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Με είδε εξερχόμενος ο Αβέρωφ
και του έδειξα το χαρτί με τα 5 σημεία. Από αυτά έβαλε κύκλο μόνο σε ένα από
ότι θυμάμαι: Να γίνουν τηλεφωνήματα στις Νομαρχιακές Επιτροπές, να πιέσουν
τους Βουλευτές υπέρ του Αβέρωφ.

Επέστρεψα στον Μισαηλίδη, ο οποίος μου έδωσε τα δύο έμπιστα στελέχη
του Γ. Χούνδρα και Π. Διάτα και πήγαμε στο Δικηγορικό του Γραφείο στην οδό
Σοφοκλέους, από όπου αρχίσαμε να τηλεφωνούμε. Πέσαμε όμως γρήγορα πάνω
σε υποστηρικτή του Ράλλη που τηλεφώνησε στον Ράλλη ότι «το κόμμα κάνει

τηλεφωνήματα υπέρ Αβέρωφ» και έγινε μεγάλη φασαρία. Φύγαμε από το γρα
φείο Μισαηλίδη και πήγαμε στο πολιτικό γραφείο Αβέρωφ, στην αρχή της οδού
Πατησίων.

Κλειστήκαμε σε ένα Γραφείο και απομονωμένοι από τους λοιπούς, συνεχί
σαμε μέχρι που ο Μισαηλίδης ζήτησε να φύγουν αμέσως τα δύο στελέχη του και
να πάνε στα γραφεία του κόμματος. Προς τιμήν του, ο Χούνδρας φέρθηκε παλι-
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καρίσια. Εγώ, όήλωσΕ, δεν φεύγω. Θα υποστηρι'ξω φανερά τον Αβέρωφ. Τον
πήρα και πήγαμε στο Πεντάγωνο όπου μας παραχωρήθηκε ένα γραφείο. Με τους
γνωστούς που είχαμε, θέσαμε σε παρακολούθηση τα Γραφεία ΕΒΕΡΤ, ΡΑΛΛΗ και
ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

Ενώ περνούσαν όλοι από το υπουργείο και δήλωναν στον κ. Αβέρωφ τη
συμπαρόστασή τους, το Ραλλικό κύκλωμα δούλευε προφανώς με μεγάλη ανοχή
...Καραμανλή για τον Ράλλη. Μας τηλεφώνησαν πρώτα, ότι ο Έβερτ τάχθηκε με
τον Ράλλη. Ο Υπουργός δεν το πίστευε γιατί ο Έβερτ προ τριώρου παζάρευε και
συμφώνησε με τον Αβέρωφ.

Τα χρειαστήκαμε όμως, όταν μας ειδοποίησαν ότι και ο Αχιλλέας Καραμαν
λής έδινε γραμμή για Ράλλη. Έστειλα αμέσως ενημερωτικό σημείωμα στον υπουρ
γό που ήταν στο παρακείμενο γραφείο με τον ανεψιό του τον Γιάννη, το οποίο
μου επεστράφη από τον υπουργό με ιδιόγραφη προσθήκη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ. Τόσο
πολύ πίστευε στην υποστήριξη Καραμανλή.
Ακόμη και μέσα στη Βουλή που μπήκα την ώρα που θα γίνονταν η ψηφο
φορία, όσοι περνούσαν έξω από το Γραφείο του Αχιλλέα, έπαιρναν γραμμή.
Βέβαια ο Αβέρωφ ήταν δυνατός και το όλο παιχνίδι παίχτηκε με την μία ψήφο
του εξ Ιωαννίνων βουλευτή Παναγιώτη Πανούρη και ο Ράλλης εξελέγη πρόεδρος
του Κόμματος.

Με τη λήξη της ψηφοφορίας ο Αβέρωφ με μεγάλη ευγένεια απεδέχθη το
αποτέλεσμα και με εμπεριστατωμένο λόγο έδωσε οδηγίες προς τούς φίλους του
να μη αντιδρούν. Πολλά λέγονται γύρω από τη σκοπιμότητα του Καραμανλή να
τον διαδεχθεί ο Ράλλης.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 21/2/1980 οι Καραμανλής, Αβέρωφ. Τσαλδάρης και Αχ. Καραμανλής,
στα Γιάννενα.

• Στις 6/5/1980 ο Ράλλης εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος.
• Στις 10/5/1980 ο Καραμανλής γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας και ορκί
ζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γ. Ράλλη.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΣΤΙΣ 15/2/1981

Σαφαρίκας Κ., Πρόεδρος
Γκατζόγιας Α., Αντιπρόεδρος
Κολοβός Θ., Γενικός Γραμματεύς
Ζωίδης Π., Ταμίας
Πάμπανος Α., Οργανωτικός Γραμματεύς
Τσίλης Χ., Συνδικαλισμού
Σκανδάλης Κ., Κινητοποιήσεως

Μέλη:
Μπαλντογιάννης Σ.
Γιαννάκης I.
Γκανιάτσας Ε.
Καραούζας Νικόλαος
Λάμπρου Ε.
Λισγάρας Σπ.
Πάλλας Μ.

Στο ποτάμι της ζωής μου

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΑΛΛΗ
Me την μια ψήφο όιαφορά του 6ξ Ιωαννίνων
Βουλ€υτού Π. Πανούρη, στις 8 Μαίου του 1980,

ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος ο Γεώργιος Ράλ
λης. Μετά διήμερο, ορκίστηκε πρωθυπουργός. Δημι
ουργήθηκε μεγάλη αντίδραση από πολλές επιτροπές
του κόμματος, μεταξύ των οποίων και η υπό την
ηγεσία μου Επιτροπή του Νομού Ιωαννίνων που
αντέδρασε με τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας κ.λ.π.

Επισκέφθηκα μάλιστα προσωπικά τον Υπουργό
Προεδρίας κ. Στεφσνόπουλο και μετέφερα τα σχε-

Ο κ. Ράλλης στην Κόνιτσα

Ο Γ. Ράλλης εξελέγη αρχηγός του κόμματος στις 8/5/1980 από την κοι
νοβουλευτική ομάδα, και 2 μέρες αργότερα, στις 10/5/1980 ανέλαβε την πρω
θυπουργία, όταν ο Κ. Καραμανλής ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Η περίοδος Ράλλη ήταν μια συνεχής υποχωρητικότητα στις απαιτήσεις και
διεκδικήσεις των αντιπάλων, που έμοιαζε με προετοιμασία παραδόσεως της εξου
σίας στο ΠΑΣΟΚ. Υποστηρξονταν έντονα από πολλούς, ότι ο Καραμανλής αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα το πολιτικό ανεβά-

I

ζοντας το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία με Προεδρία Δημο-

ΜΗί·

κρατίας
στα χέρια του. Πίστευε ότι με αυτό τον
τρόπο θα κάμψει την επαναστατικότητα αυτού του

Ρ

με σε μια ακραία κατάσταση όπου ΠΑΣΟΚ και Κ.Κ.,

Ομιλία κ. Ράλλη στην Άρτα

κόσμος μας άρχισε να φοβάται και να κλονίζεται.

λόγια και έργα, πήρε τη μορφή χιονοστιβάδας και ο
Πέρασαν μια γραμμή στο Λαό, ότι θα είναι νικητές

στις εκλογές τού 1981. Στο Νομό Ιωαννίνων έζησα από κοντά την πίεση αυτή,
όταν με κίνδυνο ακόμα και της ζωής μου προσπα- ι
θούσα να μιλήσω στην ύπαιθρο.
Δεν μας άφηναν να ανοζουμε εκλογικά γρα-

φεία στα κεφαλοχώρια (απειλούσαν τους ιδιοκτήτες

με κίνηση κα|'δυνατό' μαρσάρισμα και φύγαμε.'Να^

φύγαμε, γιατί δεν λειτουργούσε κράτος να μας
προστατεύσει. Τέτοια επεισόδια έγιναν πολλά και

Η σημαία μας στο Ευρωκοινοβούλιο
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1 μια φοβία κυριάρχησε στην ύπαιθρο.
Θα αναφέρω ακόμη μια περίπτωση,

,

·";·)

από τις πολλές; Στα Δερβζιανα της Λόκκσς

Συγκεντρώσεις στα γραφεία της
Ν. Επιτροπής, συνεχίζουμε τον αγώνα

να κάνουμε τη δουλειά μας. Ασχετα με το
5τι το ρόλο αυτό τον ανέλαβα με επιχειρή-

" Στο '^λωσμα' αυτό,' μετείχε και

^ου ^ ^ίβγαλ ^ στο^ μει^

Συνεχίζουμε τον αγώνα (ομιλίες

στα γραφεία της Ν. Επιτροπής)
μεγάλος αριθμός από τους πυρήνες και τις
επιτροπές του κόμματος. Για να σταματήσω αυτό το κρυφτούλι που έπαιζαν τα
άτομα αυτό, λίγες μέρες προ των εκλογών, δημοσίευσα στον τοπικό τύπο τα
ονόματα όλων των Επιτροπών και Πυρήνων του κόμματος στο νομό μας, περί-

^

.

,

,

,

Ομιλια μου (εορτασμός εθνικής

αντίστασης στα Πλαίσια)

τέτοιες δυσκολίες, φαντάζεται κανείς τι γινό■\ \

^

τ

τανε σε άλλες περιοχες.

^

Μ τα αποτελέσματ . Η αίθουσα ήταν
Στο ποτάμι της ζωής μου

-τι^Γ-

. t|

Στα Γραφ€ία του Κόμματος, μετά

στίφη

απειλητικά

περνούσαν

κάτω

Οι απειλές συνεχίζονταν και με τον
Γιώργο Γιαννάκη αμπαρώσαμε την
πόρτα των Γραφείων και μείναμε
μέχρι το πρωί να προστατεύσουμε το
Γ,
ι-Γ την προεδρία
I · της Ν.Ε.
Α,,τ
Παραδίδω

στον Αλέκο Πάμπανο

πολύτιμο
αρχείο
μας.
_
,. .
,

Την αλλη μερα αποφασίσαμε

να κάψουμε στοιχεία που θα ήταν
πολύτιμα για το ΠΑΣΟΚ αν έπεφταν στα χέρια τους . Ανέλαβε ο Γιώργος Γιαν
νάκης το έργο αυτό, μετέφερε με τρίκυκλο έξω από τα Γιάννενα όλο το υλικό,
όπου και το έκαψε. Θελήσαμε με αυτό τον τρόπο, να προστατεύσουμε κυρίως
πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί μας. Βρέθηκαν παλικάρια υπάλληλοι, χωρο
φύλακες και ιδιώτες που αψήφησαν την τρομοκρατία του ΠΑΣΟΚ και βοήθησαν
με πολλούς τρόπους. Άξιζε συνεπώς να τους προστατεύσω και το έκανα γιατί

με την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου κυρίως ενήργησαν.
Ο Ράλλης παραιτήθηκε στις 19/10/1981, μία μέρα μέρα μετά τη νίκη του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές. Έδωσε εντολή να επιστρέψουμε το Φαξ και να πουλή
σουμε τις τηλεοράσεις και τα βίντεο που κυκλοφορούσαν στις επιτροπές του

νομού μας, δίδοντας έτσι το σύνθημα ...υποβαθμίσεως του κόμματος.
Με αυτά τα συναισθήματα, πραγματοποίησα ένα ταξίδι με την γυναίκα μου
μέσω Αγγλίας στο Βέλγιο, όπου μείναμε μερικές ημέρες στο σπίτι του γιου μου.
Εκεί γνώρισα και το πως λειτουργεί η κρατική μηχανή και οι νόμοι στην Ευρώπη.
Το παιδί μου είχε στείλει επιστολή στην Εφορεία του και διαμαρτύρονταν ότι
φορολογήθηκε αδίκως σε μερικά θέματα. Ήμουν εκεί όταν σε 10 ημέρες ήλθε
απάντηση που συνοδευόταν και με τσεκ επιστροφής αδικαιολογήτως καταβλη
θέντων φόρων. Και εγώ, ο σωβινιστής Έλληνας, τού είπα «να μη φύγει ποτέ από
Γυρι'ζοντας από την Ευρώπη μέσω Αθηνών, επισκέφθηκα τα Κεντρικά Γρα
φεία του Κόμματος στη Ρηγίλλης και ζήτησα να πω μια καλημέρα στον Πρόεδρο
κ. Ράλλη. Μου έφεραν δυσκολίες, αλλά με πήρε το μάτι του και με φώναξε στο
γραφείο του. Εκεί με την χαρακτηριστική τραγανή φωνή του μου είπε: «Ξέρω ότι
είσαι σκωταριά του Αβέρωφ και θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να πας να του
πεις να μην αντιδρά και αν θέλει να παραιτηθώ, να το κάνω, αλλά δεν θα με
ακολουθήσουν οι δικοί μου, οπότε θα έχουμε διάσπαση του κόμματος. Γνωρ^εις

κ. Σαφαρίκα ότι εγώ το πλήρωσα ακριβά σε ανάλογο επεισόδιο με τον τότε
πρωθυπουργό Καραμανλή. Τι τέλος πάντων θέλει από μένα ο κ. Αβέρωφ:».
Πήγα πράγματι στην Κηφισιά μετά από τηλεφώνημα και συνάντησα ένα

'ΛναΑοβών εύρύχ^ρες
άρροδιότητες; οχό Ηόρρα

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 1
ΤΟΥκΚΙΑΦΑΡΙΚΑ

Ό κ. Σαφορίκας παραιτήΟηκ^
άπό τή Ι\Ι.Ε. της "N.Q."

AJIO μέρε; θίλΐψε
γράψουμε γιά
παρσ1ττ|ση
ΤοΟ.κ, Κ,,
,ώιιό τ6 ^(ωμα τρο «ϊροίδρου.

# Νέος πρόεδρος ό κ. ΆΑ. Πάμπανος

Tfj^ ,Ν Κ·. ιϊ)ς Νέας Δημο-κροαίρς. Τό ίτι ή «Εΐ
ϊιΟφιοί'όοσο (χΐ- ί»ιονα μ^λκττα) μαζί του σε πολ
λά -θέμσ'α·· 5fi ιή" ίίΐσθ*δΙζιει ν'■·ό·νσγν<ϋΡ/σε, -.ί|

Άνακοίνωοη της Ν.Ε. ιης -N.JI." ΊωαννΙιιων
. ΤΤf ,
- 'ϊ_(·2 ϊ i
"Από trt . Νομ. "Επι
"Γάστατο ώς ηρός τον δγτροπή τής (Νέας Δη
κο τώγ ηροοφερθειοών
μοκρατίας»

Ίωαννί
νυν, ίκδΡβηκε ή έζής

ΰπηρεσιών κα( τον πλπ-

ανακοίνωση

βρέθηκαν

Κατά τήν συνεδρίαση
τής 16-12-82. 6 πρόε
δρος τής Ν.Ε. κ. Κ. Σα-

^αρίκας, ανακοίνωσε δ

ι Σάν μέλος τής Κεν4Βική<· Διοικήσεως
του
Κόμματος, τοΟ
άνετέ-

θησον σοβαρά καθήκον
τα νιά τήν περιφερεια
κή όργάνωση τοϋ Κόυμρτος στήν "Ηπειρο —

Λευκάδα

—
Κέρκυρα,
καθώς καΙ ατό τμήμα πε-

θ'φεο«7ΐοκπς

θωοιομό της δράοεώ του,
εκ των πραγμάτων

δεχθούν

στήν "Αθήνα.

Κατόπιν αΟτσΰ καΙ διά

λόγους τυπικούς κα( ούοιαστικούς, πρότεινε τήν
άντικατδδτασίν του άπό

τό ηοοεδρείο τής Ν Ε.

Τά_ μέλη τήρ Νομαρ
χιακής "Επιτροπής, μο

τήν

νά

πρότασή

του

"Ακολούθως,
άνέλαβε

τά

άμόφωνα
καθήκοντα

του προεδοου, ό Ιατρ·ός

κ. "Αλέζ. Πάμπανος κα!
ένιναν ομόφωνα δεκτές
οΙ κάτωθι προτάσεις ■
Ι) Νά άνοκηρυχθε
πίτιυοο

π

"

jil.E. ά κ. Κων^νοί- Σα,gfin*icnp—

όργσνώοε-

ως τής Διοικούσης "Επι
τροπής του Κόμματος

υποχρεωμένα

2)

τά

κής

Νά ένκαταπτπθοΟν

γραφεία περκρεοεια-

οου,

ήογανώοεως "ΗπεϊΚειοκύοσο

Λευκά

δος. ατά ν,οοφείο
τής
Νομαρχιακής
"Επιτρο πής.

3)

Αύεάν"ε·ι

Ρ· ιό τών

τον

ι,ΐέλών τής

"Επιτροπής οέ

ώρ .

Ν.

15,

ί'Εκ τοΓι νοπ/ΒεΙπ·ι
Tiinoii τής Ν Ε τήε

λονότι θεωροΟν τον κ.
Κ. Σοφαρίκα άνσντικα-

Ν

π, -^ορά του οιήι·· όρτίνωστι τόρ χ<^ματο;^_;^ί_

Β

τι'ι 6ιλπ»«εε ίνα πάθος πρω'ΑγήΰΡΟ. "Οτ»ν άνέ'ίχέι

-ή προεδρία Si 6ά"Όν όπΦδολιό "άποΟρε 8τ' ·)^τα< ·. '

^ άνι'-παρχιό; δ ΚομμτΓΠκΔΐ μητ/ατΊσμό;. άλΐ-ι'ι {ιπορ-

χτή (ύπεριροφ'.χά μ<ίλιστιχ ...J ή άσοίκ^ία τώ"

Ι ΰιιιιλετπΰ)* II .αρά, τ ά λάβη -Οΐ" (οϋ$ε<ς άν.άιΌτστοο
'* ■ Γίλλιοοιε) ^ϊΐϋΟε tiig νέα διάσταστ, ρτόν KQMM.VΙ ΤΙΚΟ Al'SNA χα' όε^ωνίστηχε γιά tiV £·ιπί8<·ι
ϊ?Ι χομμοττίχής συνί'5τ/στ): άνε£άρ":τ)τα «τ τό πέ'·-ι-

I 7ε f, δ/ΐ'χ· ·<"ίν τό εΙ·χε γ·Α 'νίχτέλεοτρ· τδ gouUfH- .
νό χ».{ χομματ.χό χατεσττμεέ'^ρ. 'Κχεώο ,τού 8ίλο·ί
"i f Εάρουμε -κυρ/ως," είναι, ή ^ε>»ιόιΠ)Τ^ ιή; ά-

, πογώΡτιοης· 'Απλά χαΐ "ήίΐΐα. "Από ιά ""εα »ημ»,λητερα ΐίαβήρεοκτά τοικ^Ιχει νά πΡ^φλρει πολλά Δ
"<όαη. 'Αρ·κε; vi Ολλει χσί τό χόμμα pt' άλήΐίεια,
^.,-.εγμχ ποϋ δέν t'oufctivcxi
Γι<χτ( ή Ν-Δ πα

ρ ο·,ι σάζε ι Ινεονα,πιά, τά στ/μ4δισ ·Π|ς άπσσύν^-

Δημοκρατίας)

ΤΑ «ΠΡΩ Ι ΝΑ NlSAnTIA

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΙΡΟΕΠΑΘΕΙΑ
ZtV

τήν «dXjiri
Nto» Ypdf nw?

τόι

•dCAMAtC

έτκάτης μΙ τοάς φή^ονς «οό

ηήρβ
ιτΜ^ςι ai κύθ« χ·>>
|4η«κλογική ρι& τόοο οτΙς
ίκΛβγές τοΟ

οτά γραγ«Ιο τής Νο- 1977 άαρ και ατ^ «ροιιγοάΙΚφχκΜής
·Βηηρβιιής
τί^ Η>ν«ς τοΜΟης τοΟ 1974. Πλή•Νέας Δημο<ορ«τδας». *Αξ«ζιΐ Α·νημέρι»αΐ|.
Βέβ««β. αένν

λήΟβΜ. γ»βτΙ ·ηαμκ πολλά 4νΜ Ηττάζη καΙ τά «1$«ογέροντα μτηκλογΜά πρά· Ήβ -Ηίς άνόάου ή ΜοβόΒου Tife
jngta ivT^c ΌύτΛν* *0 πράη» άννάμΜκ· Am) τους βουλβ«ά
Spy
Ν,Ε. Μ. Kajv. Zqygp4; «άτι|. ΜοκοΗΜπκή.
"ΕμΟς
, ιοας ιϊχη μΛ τηολή κχχλή
μάς lkw|· iunSnwuv) ή ^ivvcu*Av^frnOT χ3ρτη τοΟ Ηο|δοΟ |Α υη γιά τήν «Λήρη «Λτή «ΙκάXUfubi not τΑ Ικλογικά

τήν μτταηλογίηή ηοΙ γιά

τμήματα οΟττΔν "«οΓ τ&ν πά» τήν ApTKoCa «οά ylvum γιά
ΤίκΜν. kal
TtA
«άΗΜτος άηβν».

χάμτη Atrάρχουν a|iniii|iiy|H

Δημοσιεύματα μετά την παραίτηαή μου από τη
Ν.Ε. Ν.Δ. Ιωαννίνων

Στο ποτάμι της ζωής μου
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ψύχραιμο Αβφωφ. Του έθβσα το Θέμα Ράλλη, αλλά περιέστρεφε τη συζήτηση
σε άλλα θέματα και όεν απαντούσε. Στην έξοδο τόλμησα να του επαναλάβω.
«Ο Ράλλης περιμένει απάντηση. Τι να του πω;». Και τότε είπε: «Θα είμαι καλός
μόνο αν δεν πειράξει κανέναν από τους δικούς μου» και με έστειλε με το αυτο
κίνητο του να προλάβω τον Ράλλη. Μετέφερα τα ειπωθέντα στον Πρόεδρο κ.
Ράλλην που τα δέχθηκε ανέκφραστος. Ήταν άλλωστε πνιγμένος από τόσες
υποθέσεις μετεκλογικές που ήταν να τον λυπάται κανείς.
Γύρισα στα Γιάννενα και αμέσως οργάνωσα κλιμάκια επισκέψεων στα χωριά
να ενθαρρύνουμε τους νεοδημοκράτες της Περιοχής μας. Αρκετοί ήταν αυτοί που
εμήδισαν, αλλά η στελεχιακή βάση μας παρέμεινε σταθερή. Το ΠΑΣΘΚ, παίρνο
ντας την εξουσία, μείωσε την απειλητική του μαχητικότητα και τουλάχιστον κινού
μεθα με μεγαλύτερη άνεση μετά τις εκλογές.
Τώρα, σαν αντιπολίτευση οι δυσκολίες μεγάλωναν αλλά συνέχιζα τον
αγώνα. Στα γραφεία του κόμματος κάθε δεκαπενθήμερο έκανα ανοιχτές συνε
δριάσεις, όπου εκτονώνονταν οι διαμαρτυρόμενοι για τα λάθη που είχαν γίνει,
αλλά και προχωρούσαμε σε μια νέα φάση οργανώσεως σχετικά με τους τρό
πους αμύνης από τον τρόπο δράσεως των αντιπάλων μας. Σε μια από αυτές τις
συγκεντρώσεις χρειάσθηκε να βγάλω έξω με εύσχημο τρόπο ένα αστυνομικό που

εστάλη με πολιτικά ρούχα να παρακολουθήσει ποιοι συμμετείχαν στη συγκέ
ντρωση.

Πέρα από τα καθήκοντα μου ως Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής, είχα
καθήκοντα Περιφερειάρχη Ηπείρου και μέλους της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμ
ματος. Έτσι βρισκόμουνα σε συνεχή εξαντλητική κίνηση στην Ήπειρο και στην
Αθήνα. Στην Αθήνα ήμουν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Θργανώσεως στην
οποία προήδρευε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης που αρκετές φορές με έστελνε για να
λύσω προβλήματα στην Επαρχία όπως στη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τη Θεσπρω
τία κ.λ.π. Θ κ. Βαρβιτσιώτης ήταν από τα ικανότερα στελέχη με μεγάλη πείρα
στον οργανωτικό τομέα και η συνεργασία μου μαζί του ήταν απρόσκοπτη. Άλλω
στε δεν ήταν και πολλοί οι πρόθυμοι για εποικοδομητική εργασία.
Προσωπικά τήρησα αυστηρά την συμπεριφορά μου ως κομματικό στέλεχος

υπό οποιαδήποτε ηγεσία και η όλη προσπάθειά μου ήταν να μεταβληθεί η Παρά
ταξη της Ν. Δημοκρατίας σε κόμμα αρχών, παρ όλο που τριγύρω μου όλα έδει
χναν πως αυτό ήταν ένα άπιαστο όνειρο.

Κάτω από τη μεγάλη αυτή πίεση, σκέφθηκα ότι θα ήταν καλό να παραδώ
σω την Νομαρχιακή Επιτροπή σε άλλο ικανό στέλεχος και να κρατήσω τα άλλα
καθήκοντά μου. Πράγματι στις 16/12/1982 παρέθεσα δείπνο στη Νομαρχιακή
Επιτροπή και τους ανακοίνωσα την απόφασή μου.
Με μεγάλη συγκίνηση παρέδωσα στον Αλέκο Πάμπανο, ένα από τα εξαι
ρετικά στελέχη που η Γυναίκα του ήταν επικεφαλής του τμήματος Γυναικών με
εξαιρετική δραστηριότητα. Για να συνεχίσει το έργο ο αγαπητός μου Αλέκος που
ήταν και προσωπικός γιατρός μου, διέθεσα και ένα σεβαστό ποσό που είχα λαμ
βάνειν από το Κόμμα. Κράτησα τις δέουσες αποστάσεις από τη Ν.Ε. και βοηθού
σα σε ότι τυχόν μου ζητούσαν να κάνω.

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΙΒΙΤΜΜ ΜΙΚΜα: ηΠΜΜ It. AOWU131.THt» α 1Ι0-»Ι

'Αριθμ. 1Ιρ«ΙΤ. Α9
BETiiUXIIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ fPAUH/iTEA

'Αθήνα 17 ΙΑιρτίου 1981

Κίριο

Κωυ/νο Σαφαρΐκα
Πρδεθρα

ϋομαρχιακίίς 'ΠπιτροπΙ^ς "Η.ή."
Πλ. Γεωργίου Α'Ζβ
'Ιωάνν ι να

'Αγαηητέ μου κ. Σαφαρίκα,

Ευχαριστώ πάρα πολΟ γιά τά ϊγγραφο καί τά έντυπα
πού μου στείλατε καί σας συγχαίρω άκδμα μιά φορά γιά τή 6ρα-

στηριδτητα πού έπιδεικνΟετε πάντοτε!
';ί έλπίδα μου είναι ότι κι'άλλες Ηομαρχιακές 'Ππιτροπδς θά σας συναγωυισθαΟν.
Ιίέ πολλή ίκτίμηση

UOU*fxlAt(l^

,UL·
Ηιχά^ς Παπακωνοταντίνου

Επιστολή Μ. Παπακωνσταντίνου,
εκ μέρους της Εκτελεστικής
Εππροηής του κόμματος
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Κΰρ (. ου
Κωυ.Σαφορί kc
Αβέρωφ 17
I ΐυά υ υ ι υ α

Αθήυο,7-3-85
Αριθ.Πρωτ.259

Αγαπητέ κ.Σαφαρ(κα,
Ελαβα το γράμμα σας

της

! 1-2-85,

το c

διάβαού μΕ μΕγάλη

προσοχή.

Σας Ευχαριστώ, και'πρχήν, γιά τα καλά σας Λόγια,
Ε(μοι βέβαιος. 6τι η Νέα Δημοκρατία με τόσο άξια οτΕλεχη σου

εσάς, θα €ίυαι στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση της χώρας,με
απόλυτη πλειοψηφία.

Κ.Μ-ΓΓΣΟΤΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ά8ήυα, 26 ΙΙαμτίου 1932
Umnw MOeOl.nCVUHl ι·, AMMUl Olw Μκ. saoM-iif

ΕΓΕΤΚΑΙΟΣ

Άριθ, npwT.- 7/82

Επιστολή Μητσοτάκη

Ο ΓΈΗΙΚΟΣ άΐΚΤβΤΗΐΗΣ

Ιΐρός
"Ολες τίς Κομαρχ^αχές 'Επιρρεπές
τοί; Εδμματος
'Αγαχητεί φίλοι,

θε«ρ« {rttoxpiaxy^ μου νά cirrxapS και EnaiyfigB τή
'j*'·
τροττ, xsavvCvuv, τόσο γιά τέυ &μΕοη ένεογοκοίησ^, τηε μετά τή
λήφη xSv έγκυκλί^ν τοϋ Κόμματος, Zoo και γιά τή 6ραοτηρι6τητ^
Mai έφενρΓΤιχότητα μέ τήν cy.cta ftvripcTwgtCci χ& 6ιάφορ3 θέρο·:
>αΙ ΗΛταί'βοεις ηοΟ πρέπει vA άΐΒοχολΓΰν τίς 'Ξ-ίτροττές μας.
Ec ivoroiu τ' αντίγραφα έπιοτολίΖν γης, ποΟ Χοαο, ο5ς νοειαοΒονν
«ρί»,
/utiTvKgjf
ΐς naoSuoifr hilnvK.
γιά νά %άνε
ti άρμ66ια στελέχη της Κεντρικής Διοικήσεις, μέ τ:ερισ σότερες
έ&ηγίες.

*Η δραστηριοποίηση στην περιοχή σας είναι δική <κ.ς ι:ρο'ΐεβ:>υΛίτ:
και έργο, new πρίπει νά φτάνε*, ιπάντα σέ ζηλεντδ έττίπεδο, άφοΰ
μάλιστα είναι γνωοτδ δτι τδ ζητά έκίμονα ή βάοη.
ϊονς άν^τιπάλους μας ηού άοχολοΰνται μέ τή διάλυση του Κράτους,
ένοχλεΐ ή δργάντβση καί δραοτηριδτητά μας, γι' αίττό «ρ^οιιαθοΟν
νά μας β>.άφουν μέ τήν άναγροφή φαντασιώσεων στδν 7ύπο.
'Απαντήστε τους μέ τίς έχδηλώσεις σας.
σμούς

Συγχαρητήρια από τον Γενικό Διευθυντή
Π. Παπαθανασίαυ
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Επιστολή από τον Γενικό

Διευθυντή του κόμματος
Γ. Μστθαιουδάκη

Στο ποτάμι της ζωής μου

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Σης 21/9/1981 η Νομαρχιακή Ετατροπή κινητοποιεί τους οπαδούς μας για

την ομιλία τον κ. Ράλλη στην Άρτα.
• Στις 16/10/1981 ομιλία Αβέρωφ στα Γιάννενα
• Στις 18/10/1981 γίνονται οι εκλογές και η ΝΔ. λαμβάνει 36%.

• Το Δεκέμβριο του 1981 πρόεδρος του κόμματος ο Ε. Αβέρωφ.
9 Στις 26/3/1982 αναλαμβάνει Γένικός Διευθυντής του Κόμματος ο κ. Παπαθανασίου.

9 Στις 16/12/1982 με το πρακηκό αρ. 45 τηςΝ.Ε. παραιτούμαι της Προεδρίας
και αναλαμβάνει ο Α. Πάμπανος.
9 Το έτος 1982 έγινε ομαδικός επαναπατρισμός από τις (τότε) Ανατολικές
χώρες.

9 Το έτος 1982 στα Γιάννενα έγινε η πρώτη πορεία διαμαρτυρία οπαδών μας
προς τη Νομαρχία, μετά από ομιλία τον τέως υπουργού πολιτισμού Γ. Νιάναστον
κινηματογράφο Παλλάδιο.
Μια από τις ενέργειες μου ως μέλος της Κεντρικής Διοικήσεως του Κόμμα
τος, ήταν και η παρουσία μου στην Κόνιτσα, στη δίκη I. Γλυκού κατά Σδρόβου. Ο

Σδράβος σε επεισόδιο μαχαίρωσε τον I. Γλυκό, πρόεδρο τότε της τοπικής επι
τροπής Ν.Δ. στην Κόνιτσα.
Το 1981, ο πρωθυπουργός τότε Ράλλης, κάλεσε τη Διοικούσα Επιτροπή του
Κόμματος σε συνεστίαση στο Γκολφ Φαλήρου. Εκεί συνάντησα τον υπουργό
πολιτισμού κ. Νιάνια και είπα ότι επιθυμία του κ. Αβέρωφ, υπουργού Εθνικής Αμύ
νης, ήταν να εγκρίνει τη λειτουργία δημοτικού σχολείου στο χώρο του Κάστρου
Ιωαννίνων. Ο κ. Νιάνιας απήντησε: «Ο υπουργός με τα κανόνια του και εγώ με
τη δουλειά μου». Όταν ο Αβέρωφ σκόρπισε τη στάχτη της Μαρίας Κάλλας στο

Αιγαίο, πήρε μαζί του και τον Νιάνια, ως υπουργό πολιτισμού. Τηλεφωνικά μου
διηγήθηκε ο κ. Αβέρωφ την ...εκδίκηση που πήρε: «Του είπα, πόσο καλός και δει
νός χειριστής του λόγου είναι. Κατενθουσιασμένος με ρωτά, οπό που το βγάζω

το συμπέρασμα, και του απαντώ: Να. σον αυτό που είπες, ... ο Αβέρωφ με τα
κανόνια του ... Έχασε το χρώμα του και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα».

το^ πφΐ^άλλον τους"'

ο κ. Μητσοτάκης στα
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να ρυθμίζουν €κ των προτέρων τα θέματα. Έτσι, έπεφταν στο κενό προτάσεις
για εδραίωση Κόμματος Αρχών. Αυτό βέβαια εφαρμόζονταν και στο άλλο μεγά

λο κόμμα, ^ του ΠΑΣΟΚ, αν —
που

δεν

λαμβάνονταν

καθόλου υπ' όψιν.
Παραμονές των βουλευτικών
εκλογών
του
1985, μου ήλθε μια επιστοτο

.

Γραφείο

. WW
^

του

Προέδρου του Κόμματος κ.
Κ. Μητσοτάκη, που με
συνέχαιρε για την δράστη-

ριότητά μου κ.λ.π. Το ίδιο ^
διάστημα εστάλη εγκύκλιος

Στο
Στο σαλόν,
σαλόνι μας
μας με
με τον
τον Αβέρωφ
Αβέρωφ

στις Νομαρχιακές Επιτροπές,
να υποβάλλουν βιογραφικά όσοι τυχόν επιθυμούσαν να πολιτευθούν.
Πολλά στελέχη διαφόρων βαθμών από το νομό μας, έστειλαν τα βιογρα

φικά τους. Σκέφθηκα πολύ πριν αποφασίσω να στείλω και εγώ, δεδομένου ότι
δεν πήγαινε καθόλου στο χαρακτήρα μου ο τρόπος του πολιτεύεσθαι. Τελικά,
επεκράτησε μέσα μου η άποψη, ότι θα μπορούσα ίσως, από νέο μετερίζι να προ
ωθήσω τις απόψεις μου για διόρθωση των κακώς κειμένων.
Έτσι απέστειλα ένα ογκώδη φάκελο με τις δραστηριότητες μου, τις τιμητι

κές διακρίσεις κ,λ.π. και από ότι πληροφορήθηκα, ο πρόεδρος της επιτροπής που
επεξεργάστηκε τούς περίπου 3.000 φακέλους υποψηφίων, έκανε την καλύτερη
εισήγηση για την μεταπήδησή μου
στον κοινοβουλευτικό τομέα.

Πρόεδρος της επιτροπής αυτής

Με τον Αβέρωφ στο
οτο σπίτι μου

ματος στην Αθήνα. Επισκέφθηκα
τον κ. Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο

Στο ποτάμι της ζωής μου

τη στάση^του'σ^
ο Γιάννης Αβέρωφ

ΤΟ χώρο, προφανώς για το ανεψιό του
Γιάννη. Οχυρώθηκε κυρίως με το ότι δεν θα

μπορούσε να αποδεχθεί υποψηφιότητά μου ο Μητσοτάκης. Τότε του ανάφερα ότι
είχα σχετική τιμητική επιστολή από τον Πρόεδρο κ. Μητσοτάκη. Άστραψαν τα
μάτια του και μου ζήτησε την επιστολή. Κατάλαβα το λάθος μου, αλλά ήταν
πλέον αργά. Χαιρέτησα και έφυγα για τα Γιάννενα, πεπεισμένος πως δεν μπο
ρούσα να σπάσω την οικογενειοκρατία. Του έστειλα την επιστολή που έλαβα
από τον κ. Μητσοτάκη.

Όλως παραδόξως, από το γραφείο Μητσοτάκη, μου τηλεφώνησαν λίγες
μέρες προ των εκλογών αν δέχομαι την 5η Θέση στη λίστα των πολιτευτών.
Επρόκειτο για μη εκλόγιμη θέση αλλά το θεώρησα τιμητικό για μένα και δέχτητη

συμ-

μου στον
με τους

αγώνα
συνυποψηφί-

ους μου, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Γεωργιάδη. Σημειώνω ότι

στην

προηγούμενη

εκλογική

^

ΙΒΓ ·-

περίοδο, ο Αβέρωφ δεν ήθελε να
συμπεριλάβει στους υποψηφίους
τον κ. Γεωργιάδη και με προσωπική μου επέμβαση την τελευταία
στιγμή τον έπεισα. Μου έλεγε αντί
του Γεωργιάδη να προτείνω ως

πρόεδρος της ΝΟΔΕ τότε, μια

κυρία που δεν θα μας έφερνε ούτε

δείττνο

50 ψήφους (προφανώς έψαχνε για

γλάστρα). Τόλμησα λοιπόν να προτείνω στον Γεωργιάδη που εκλήθη στην Αθήνα
να παραλάβει τους φακέλους των υποψηφίων να μη δεχθεί να κάνει την παρα
λαβή, αν έλειπε ο δικός μου φάκελος. Αυτός όμως γύρισε χωρίς το φάκελο μου.
Πληροφορήθηκα αργότερα ότι επενέβη ο ίδιος ο Αβέρωφ, απέσυρε τον δικό
μου φάκελο και έκανε μικρή αλλαγή της σύνθεσης των υποψηφίων. Μετά από το
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γβγονός αυτό, συνέχισα τον προ€κλογικ6 αγώνα σαν να μη συνέβη τιποτ€ και
αμέσως μ€τά τις εκλογές, δημοσίευσα στον τοπικό τύπο ότι πλέον ΙΔΙΩΤΕΥΩ, με
τη σκέψη ότι «στη μέση του χειμάρρου δεν αλλάζεις εύκολα άλογο». Πολύς
κόσμος διαμαρτυρήθηκε στον Αβέρωφ, αλλά αυτός απαντούσε ότι με χρειάζεται
αλλού.

Αποσύρθηκα με μεγάλη πικρία στο αγρόκτημά μου και διέκοψα κάθε πολι
τική επαφή, μια και αρκετή ήταν η πολυετής προσφορά μου για το στέργιωμα της
Ν.Δ. στο Νομό μου και όχι μόνο. Διέκοψα κάθε επικοινωνία με τον Αβέρωφ παρά
τις προσπάθειες που έκανε για επανασύνδεση.
Αγαπητέ αναγνώστη, σαν άνθρωπος ένιωσα βαθειά την προσβολή. Οχι,
δεν δημοσίευσα τίποτε, δεν παραπονέθηκα σε κανέναν, ούτε για τον Αβέρωφ,
ούτε για το χώρο που υπηρέτησα σαν ιδεολόγος αγωνιστής.
Η ικανοποίηση ήλθε μόνη της σε ανάλογο επίπεδο. Όταν αποφάσισε να
βάλει υποψήφιο βουλευτή τον ανεψιό του στο Νομό μας στις επόμενες εκλογές,
τα πράγματα τα βρήκε δύσκολα και μετά από 4 χρόνια της διακοπής της επα
φής μας, χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού μου. «Αβέρωφ εδώ», είπε στη γυναί
κα μου. «Θέλω τον Κώστα». Κλάδευα τα δένδρα μου, όταν με φώναξε η γυναί
κα μου. Αυτή τη στιγμή την περίμενα 4 χρόνια για να διώξω το βάτραχο που
καθόταν στο στομάχι μου.

«Καλημέρα κ. Πρόεδρε... Είμαι καλά», «θέλω να σε δω» μου είπε. «Εφόσον
με ζητάτε, υποχρέωσή μου είναι. Πείτε μου πού είστε να έλθω». «Όχι, θέλω να
έλθω στο σπίτι σου να πιω ένα καφέ» - Ορίσαμε ραντεβού στις 12.00
Ήλθε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στο σπίτι μου, παρόλη την πολυετή πιστή συνερ

γασία (προφανώς για να μη παίρνω πόντους).
Περάσαμε στο σαλόνι μαζί με τον Διευθυντή του "Πρωινού Λόγου" τον κ.
Βασίλη Κουτσολιόντο, συζητήσαμε μερικά γενικά θέματα και επειδή δεν έμπαινε
στο θέμα, έκανα εγώ την αρχή και είπα:
«Κύρΐ€ Πρ06δρ€, οποφοσίσοτΕ νο βάλβτΕ υποψήφιο Βουλβυτή στο Νομό μος τον
Γ\οννάκη. Από όσα ακούω και διαβάζω στον τύπο, δβν βγαίνει εύκολα. Θα χρει
ασθεί να κάνετε τουλάχιστον 200 προσωπικές επαφές για ένα καλό αποτέλε
σμα».

ΑΒΕΡΩΦ: «Γέρασα δεν μπορώ», απαντά.

Κ.Σ.: «Το τραβήξατε το σπαθί... Θα πολεμήσετε. Όσον αφορά εμένα, ένα έχω να
σας πω: ΘΥΔΕΠΘΤΕ ΦΑΝΤΑΖΘΜΘΥΝΑ κ. ΠΡΘΕΔΡΕ ΘΤΙ ΗΓΕΤΕΣ ΘΑΚΗΣ
ΣΚΕΠΤΘΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΘΤΕΡΘ ΤΑ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΜΕΝΑ ΤΘΥΣ ΘΙΚΘΠΕΔΑ, ΑΠΘ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΑΘ».

Επεκράτησε σιωπή. Η γυναίκα μου μόνο με σκούντησε να μη συνεχίσω γιατί
έβλεπε ένα Αβέρωφ καταβεβλημένο πλήρως και μου ψιθύρισε: «Φθάνει... Οα
πεθάνει εδώ...».

Δεν αποκρύπτω ότι με αυτές τις φράσεις εκτονώθηκα κυριολεκτικά. Ένας
Αβέρωφ επιτυχημένος πολιτικός, συγγραφέας και ότι άλλο που τον ανέβασε
ψηλά στην ιεραρχία, έδωσε το δικαίωμα στον απλό πολίτη Σαφαρίκα να τον
προσβάλει τόσο βαριά. Δεν βρήκε μισή λέξη να μου απαντήσει πάνω στο θέμα.
Με κοίταξε με ένα αδιευκρίνιστο βλέμμα και με μισάνοιχτο το στόμα του, τον

. ό^^αιξε;

ΙοΜς «ι τΓροσ^ι>κες φίΛοοσςιες, tob^ νι iiMvr>vri»c.s

ανομόιόμοοφίες, η βλλει^Ρη πιότης στην μσναμόρφΜση της παρά
τάξης σε «κόμμα αρχών», ίσβος —και κυρίως συ ·
τό— η εξάρτηση από πρόσωπα και καταστονεις.

ΠΟΤΕ άλλοτε irp^fv είχαν σκουσδεί αυτές οι χυδαιστγ^τες για
το ανώτατο στο Ηομό κομματικό άργηνο; Πότε επστρόα<η πριτ
το 1963 {όταν συμμετείχαν στην υπό τον κ. Χα^ρικα Ν.Ε. οι
κ.χ. Αλ. Πάμπανος, Γ. Πβππάς, Απ. Γκατζόγιας, β, ΚολοΔος.

αΣαφαρίκειο
σύμπλεγμα»;

Π. Ζωΐ&ης, Μπαλτογιάιησις κλπ, και u^opi το 1980 που διεγρά
φη ο υπογράφων τις γραμμές αυτές) να βυσσοδομοΰν οι «ματ-

ριες, να οργιάζουν οι διαβολείς, να υπσνομβυοίΛΐ ττολιτευτές
και βουλητΓίς κομματικές προσπάθειες υπέρ των προσενιτικών

' ΤΕΣΣΕΡΑ
χρονν μετδ: την «ιτύλκια της κ^ουσίας, *.ι
Ν.Δ, πτζσχίζ« ϋκομη ·να 6pci τον &ρόμο της οτο ν«ο ποστβ.

τους συχνά Οαυλων επιδιώξεων;

της αντιποΧιΤΕοσης, wcy την
μης να το ηετνχ^κίν^ι.

δόσεις περί οικονομικών

έτα5« ο λσ6ς. x»pU μ^χρ· τηγ·

ηΟΊΤΞ λοιπέτν, δόβηκαν αφ^μες εκεννη την περίοδο Υ>σ δισ
ατασθαλιών, για ...«καλπουοβεΐες»,

Ο) ακροβατικές της ταλσντευστίς 7ττ.ρ{ τον i&toXoyi«ou της

στις εετωκομματικές διαδικεισίες, για τραμπονκίσμους, για ροηι

προσ-ανΕττολιομού κβι η έλλειφη στελεχών, ικανών να μττοοσιι^

φές που κατεβρροκώνουν όχι μόνο την κομμσττιιςή, αλλά κσι την
αξιοπρέπεια καθενός;

σουν σε ιτρόξεις τις δισκιιρνξςις irtpi δημιουργίας «κδμμςπος
αρχών», δον ςπτρεφςςν την συνςχ^οη μιας τιορεΐος ττρος τα
pw^.·
·«' ΤΟΠΙΚΑ, αν Εξηάαουμε τα τ^>οδλήρβτβ,

ττον β»<«υη»σν τα

ΠΟΙΟΣ δ<ν θιψάττσι έιναν Σςτφσρίκα

όλα τα τρωτά τον,

πσ^'αθένας άλλωστε έχει— να τρέχει στα χωριά κανοστας χι·
λιβ<^ ομιλίες, κι όχι μόνο προεκλογικά, να οργανώνει επιτρο

δυρ^^χλευτσία χρόνια, είναι εύκβλο να οδηγ«?δονμε at διβπιατώ

πές. να κάνει σεμινάρια, rva δραστηριοποιείται πανελλήνια uiio

σε.

από μια

σπωντας εγκωμιαοπικά σχόλια των εκάστοτε προέδρει>ν του κόμ

καχη · κάκιστη κοι.νοδουλευτΐΑη οεπροσώττηςτη ςτπό £ναν ov^pu
TTO με βρώμικο παρελδέν· (Καλογιάννης).

μςττος και άλλων ανωτάτων στελεχών, γεμίζοντας τη Κ.Ε. με
διακρίσεις και προττεαντός κόρας; Επι οχτώ χρ^ια έγραψε τπν
ιοτορια του στη Ν.Ε, και σαν ψυσική εξέλιξη ήρθε η αποχώρη

νχι τόσο ενχ^ιατες. Το κακό ααφαλώς ξεχινάμι

ΜΟΝΟ αυτά όμας; Όχι βέβαια. Η εκάατοτί Νορ«Βρχιοπ(ή
πιτροπή, 6(αμόρφ<ονε κι ανάλογο ντολιτικό «λίμα, τηρόαψορο ή
όχι για κομματικές κατακτήσεις κι εμπεδΜΟη μ<ας νέας crvri·
ληησις γύρα αττό το «ολνβρυλητο τηα κκόμμσ «φχών».

ΕΧΟΥΜΕ .>* ακούσουμε αυτόν τον βρβ από την εποχή (I) που

πρόεδρος της Ν.Ε. ήταν ο κ. Κ«ν)νος ΣαραρΙκας ί<μέλος και
ανίερα της Διοικούσας Εττιτροπής της Ν.Δ.) και όσο κι αν ^
ρισμονοι εδανίστςητησι, εμείς που συχνό δια^νήοΐψε Ιντονο μο
ζί του γιο κάποιες <νέρτ«*ές του (χ<^ίς διαφανία άλλοστε &ν

ση του σπ' αυτή, ανεξάρτητα επτό το ον για τη Ν.Δ, εξο»(θλουθεΐ να πορεφόνει βΛιεκμ ετάλλευτο κεψάλαιο!
εΠ^ΙΤΕΛΟΥΣ τα ζήσαμε όλο οντά (και περισσότερα που άβν
γραψογται ή δεν μπορούν να σποδωθούν σε λίγες γραμμές) και
γνωρΙζίσυμε ότι ο κ. Σαψαρίκας που οψι^ιως κάποιοι διςττεΐνονται (τώρα το θυμήθηκαν;) ότι τότε · > -ορνόμησε και τ ώρ ο δουλεύει από το παρασκήνιο( !) υπέρ κάποιων ανθρώπων
ο την παρούσα Ν.Ε. δον ήτο?ν μόνος κι ασνδοτσ-ς.

υπάρχει δημοκρατία), fis διακηρύξουμε ότι οτπό tow Γενάρη tbv
1983 τΓου ττεεραιτήδηκε από τη ΝβμεΕρχιβκη Βττιτροπή, το κομ
ματικό σντό όργανο πελαγοδρόμησε κι ο&ηγήβηκε από γκαψα
σε γχά^, από ταπείΛΚβση σε τςπτειναση μέχρι κβι στον χλβ/α-

Μαζί του ήταν και κάποιοι άλλοι άνθρωτνοι —«εττά τοφήριΡτ

σμόί

ΝΑ θυμίσουμε ότι τότε κλήθηκαν βουλευτές και πολιτευτές
σ' απολογία; Ότι κάποιες διβψωνίες γΐσ θέματσ κομματικής

- ΤΑ διάδρείμαηζόμενα στο διάστημα αυτό, «ΒροιώνβΜ» βυτή

Tijv τηπΓοΙβιηση, που eiwm γ*ν«κή σχεδόν διαπϊστίι»ση; οδυνηρή
. ipt^' αλλά TtogwBflTw»wtTo:,T»»tf πιρεπε ι. yg
. Τι

έντι^μοι και με δάναμη αντίστασης^— που τουλάχιστον καταλά-

βαινςεν τι τους γυνονταν. Συνεπώς οι κμρμψές» προς Σσψβζρίκα
ΐ'ίτε το θέλουν είτε όχι απευθύνονται και προς τους άλλους!

διτ^βλογίας έφταναν μέχρι τον τότε πρόεδρο του κάρ^κΒτος κβι
τΛΛτεβνίσχυρο τότε γενικό διευθυντή κ, Μιο«ηλί6η; Ότι το οικρ'Μομικό διαχειρίζονταν ολόκληρη επιτροπή χι όχι ένας
άνθρωπος; Όχι α πρόεδρος! Ότι τότε, τέβιρανν στο
μό τα θεμέλια γιο κόμ,μα και η οργάνωση έψτασε στο cnroKopw·
φωμσ της;

ΠΡΟΣ τι οι ψίθυροι και οι ανεε^νες και ατεκμηρίεντες κα·
τογγελίςς και καψρνβκουβέντες; Τίμια πράτγματα, Όποιος θέ
λει να κατηγορήσει κάπτοιαν. .να το κάνει επώνυμα, με σ τ ο ι

χεία

και

αποδείξεις.

Λλλοιώς ιμένει Εκτεθειμένος

στην Κοινή Γνώιμη,
ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ όμως, ότι το τφόβληιμα

«ιιναι απλούστ^

Ι απ* ά/τι φαίνεται: Κάποιοι στα Γιάννινα φοβούνται

I τον ΣαφάρΙκα! Και ιδιαίτερα χάηοιίοι που θ&θελεςν εσαεί Ϋα
I διατηρήσουν τηιν θέση στην «λίστα» και το «βουλευτιλίκι» που

I τους πέφτει λίγο β^ρυ για Τους σαθρούς τους ώμους. ΦΨβοόυτάι

λοιπόν, ότι είιναι διινατόν κάποτε ο Ζαφαρικας να πολιτίΐ.θχί!
(Κ'Μ ο (νΓ,'λη : ΰ'Τί,οκίται από «υρά σε . . .«διακριτική ιδιώ

J&n^}) Από κει ξεκινάει όλη η εκτσρατεία κστσσυκοφ^τη./ής του. (Ποιος όμως κοθοριζει τι θα κάνει c καθένας «ξ ημών
και υμών Ποιο θάναι το κακό στην προκειμένη περίπτωση: Εδώ
έχουμε τον Καλογιάννη στην Βουλή. . .). Τι του καταλογίζουν;
Όλα κσι . . .τίποτε!

ΕΝ πάση περιπτώσει όμως, ένα είναι γεγονός: Πολλοί από
τους μετέπειτα αναμιγινυαμονσυς με το κομματικά της Ν.Δ. 6ev
μπόρεσαν να ξεπεράσουν το . . .«εΣ-αψαρΙκείο σύμπλεγμα» οπτό.
το οποίο μαστίζαντχτν (το οποίο υποδαύλιζαν καν υποδαυλί

ζουν καμματαρχίσκοι και κάποιοι «εκπρόσωποι του λοΐού») εξ
αιτίας της ΟΑΤτάρκειάς τσυς να φτάσουν στο επίπεδα (τ^ς . . .
«Καισαρικής» σν θέλετε) διοίκησης του. Η «δύναμη» όμως, δεν

«πτοκτιέται με υποχωρήσεις στα κατεστημένο,

συμβιβασμούς,

έρπουσες φήμες και πισωγυρίσμοπα, αλλά με αγώνες και πάλη.

Δεν επιχειρούμε να εξιδανικεύσουμε εκεί'νβ τα χρόνια (τάχουμε
ξαναγράφει όταν παραιτήθηκε ο Σαψαρίκας, τπχρ' ότι κι εμείς

συντελέσαμε σ* αυτό γιατί τα κομματικά όργανα πρέπει να ονανεώνονται και ο χρόκος φθείρει . . .} κι εχεωκιυς τους ανθρώ

πους που οτάθηκαν οι

πρωτοπόροι —μ

τα λαβη

«σι τις αδυναμίες τους— αλλά απλά δύουμε ν' αποκσταστή-

σβυ|ί|ην αλήθεια, Ειετβς κι αν εμείς την αγνοούμε, οπότε πα

Δημοσίευι^α

Κ. Καλτσή κστά
συκοφαντών

ρα«υ^οόμε για την διόρθωση με στοιχεία. (Αλλά μήπως θα πρέ
τη< 01 ίδιοι ν' ανασκουμπωθούν και να δουλέψουν σωστά; Οι πα

ρελθοντολογίες ψτάνουν, τώρα τι γίνετεη και σύριο. Η σημερινη

Ν.Ε. της Ν,Δ. έχει όλες Τ4ς δυνστότιγης να το χάνει. Μπορεί
να προχωρήσει. Ακόμη και να πάρει θέση, επιβάλλεται).
Κ. ΚΑΛΤΣΗΣ

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

συνοδ€ύσαμ€ συγκρατώντας τον μ€ τη γυναίκα μου μέχρι το αυτοκίνητο του.
Ήταν η τβλβυταία φορά που τον έβλεπα γιατί όεν ξανασυναντηθήκαμε και
ούτε στην κηδεία του πήγα. Ήταν ένα ξέσπασμα μου, για το οποίο δεν μπορώ
να πω ότι μετάνιωσα μέχρι σήμερα.

Πίστευα πάντα ότι τα στελέχη σε κόμμα και σε διοίκηση, δεν πρέπει να επι
λέγονται από κρατικοδίαιτους, καρεκλοκένταυρους και αμοραλιστές της πολιτικής,
που έχουν σαν στόχο να αποκλείουν από τα κοινά ικανούς, ηθικούς και κατα
ξιωμένους πολίτες.

Είναι γνωστό το λεγόμενο ότι «το άλογο που καβαλάς σκέπτεται μόνο τον
εαυτό του». Αυτό εφαρμόζεται πλήρως στην πολιτική από τους πολιτικούς.
Στον 5ο π.χ. αιώνα ο φιλόσοφος Σωκράτης απευθυνόμενος στον Χαλκηδόνιο σοφιστή Θρασύμαχο, είπε: «Ουδείς εν ουδεμία αρχή καθ' όσον άρχων εστί,
το αυτώ συμφέρον σκοπεί, ουδ' επιτάττει αλλά το τω αρχομένω» ; Δηλαδή, «οι
άρχοντες εφόσον θέλουν να λέγονται άρχοντες, δεν πρέπει να αποσκοπούν
στην εξυπηρέτηση του δικού τους συμφέροντος, αλλά στην εξυπηρέτηση του
συμφέροντος των αρχομένων».
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Στις 3/2/1983 αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του κόμματος ο Γ Ματθαιουδάκης.

·. Στις 25/3/1983 δολοφονείται ο Γ Αθανασιάδης της εφημερίδας.
«ΒΡΑΔΥΝΕ» από την οργάνωση «17Νοέμβρη».
• Στις 17/10/1983 ομιλία Αβέρωφ στη Θεσσαλονίκη.
• Στις 17/6/1984 Ευρωεκλογές με τη ΝΔ. στο 38%.
• Στις 8/8/1984 τηλεφώνημα Αβέρωφ για αντικατάσταση της Νομαρχιακής
Ετατροπής.

• Το Σεπτέμβριο του 1984 παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος ο Ευάγ
γελος Αβέρωφ και αναλαμβάνει ο Κ. Μητσοτάκης.
• Τον Ιούνιο του 1985 στις εκλογές η ΝΔ. λαμβάνει το 41 %.
• Το Σεπτέμβριο του 1985 αποχωρεί ο Κ. Στεφανόπουλος από τΐ] ΝΔ. και
δημιουργεί το κόμμα ΔΗ.ΑΝΑ.

• Το 1986 γίνεται το Β' συνέδριο της ΝΔ. στη Θεσσαλονίκη.
'

3 στην ΙΔΙΩΤΕΥΣΗ
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Η απότομη αποκοπή από τις επαφές με πολύ

κόσμο τόσο σε επίπεδο νομού, όσο και Αθήνας δεν
ε'ναι εύκολο να το αντέξει κανείς, αν δεν βρει ανά-

λογη απασχόληση. Δήλωσα αυστηρή ιδιώτευση και

1^^...'-: '

Iff

τήρησα. Έτσι, σε πρώτο βήμα προχώρησα στην
.■ ■. ·■. - επαγγελματική μου συνταξιοδότηση κλείνοντας τις
επιχειρήσεις μου και εγκαταστάθηκα μόνιμα στο
αγρόκτημά μου όπου πραγματοποίησα όλα τα χόμπι

Στο σπ,τ, μου - αυστηρη ,δ,ωτευση

μου. Δένδρα πάνω από 200, άνθη, θερμοκήπιο.

^,^νικλοτροφθο, κυνήγι, κότες κ.λ.π. με κορύφωμα

Στο ποτάμι της ζωής μου

την Μελισσοκομία με την οποία ασχολήθηκα
σχεόόν επαγγελματικό. Βρήκα όιέξοόο αρκετά
καλή μετά την αποπολιτικοποίηση μου.
Αραιά, μου διαβιβάζονταν γνώμες διαφό
ρων για το πρόσωπο μου που επισκέπτονταν
τα Γιάννενα και με αναζητούσαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ, Πρόεδρος του κόμματος,
πρώην πρωθυπουργός: «Αν είχαμε 10 Σαφαρίκηδες, το κόμμα ...» - {μαρτυρία Γ. Βουκελάτου,

S'M'

Γεν. Διευθυντού).

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργός Εξωτερι
κών: «Σαφαρίκας... Πρόκειται για πολύ αξιόλογο
πρόσωπο».
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Τα σκυλάκια μας

1 Α. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ, Υφυπουργός: Στο σινέ Μπίτα, σε

συγκέντρωση κομματική, εξύμνησε την παρουσία
ΑΧ. ΓΕΡΟΚΟΣΤΩΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος του Α' Συνε-

δρίου της Ν.Δ.: Πήρε έγκριση από το Α' Συνέδριο για

ι

Ιωαννιτών για τον εξαίρετο πολίτη του, Κ.
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Υπουργός: Εξύμνησε το έργο του

Τα μελίσσια μας

Κ. Σαφαρίκα, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά

περιφερειακή οργάνωση του κόμματος. [Βέβαια

το σοβαρό αυτό στέλεχος της παρατάξεως μας, με στενοχώρησε πολύ, αργό
τερα, όταν έκανε την Επιτροπή Ιδρύματος Καραμανλή στα Γιάννενα και ανάμε
σα στα 14 άτομα δεν υπήρχε το όνομά μου. Αβυσσος η σκέψη των πολιτικών].
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Κ. Παπακωνσταντίνου (πρόεδρος
Βουλής), Κ. Στεφανόπουλος (υπουργός προε-

*^1

|Πν

ση, το κάλυψα με ομιλίες μου στην τηλεόραση
επί τρία συνεχή έτη. κυρίως με κοινωνικά θέμα-

Απόλαυα
τ ύσ
Απόλαυση της φύσης
της φύσης

τα. Ο Τύπος με τίμησε ιδιαιτέρως στο νομό μου, αλλά εκείνο που με συγκίνησε
πολύ ήταν όταν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ προσήρχε-

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

το ο Πρ0€δρος της Δημοκρα

τίας κ. Κ. Στ€φανόπουλος,
σταμάτησ€ μπροστά μου όλη
την κουστωδία και 6δ€ΐξ€
μ€γάλο ενδιαφέρον για το
πρόσωπο μου.
Μια από τις τηλεοπτικές
αυτές εκπομπές, ήταν και η
αντιμετώπιση των άδικων
Αντίσταση και προσωπικός δά-

σκάλος του τέως Βασιλιά Κων-

επιθέσεων

^

σταντίνου στα Ανάόριιτα. Σήμερα ιδιωτεύει αυστηρά στο
7ο χιλιόμετρο. Προτίμησε την αγνότητα της φύσης από
την πολυπλοκότητα της πόλεως και της πολιτικής ζωής.
Για μας ήταν ο "δάσκαλος" στα πολιτικά πράγματα. Τον

ευί^/^ούμε. Δεν ξέρω αν εκείνος είναι ικανοποιημένος
για Υσσς μαθητές του...

Γ.ΠΑΝΝ.
Δημοσίευμα - «Ο δάσκαλος»

δια

του

τύπου

εναντίον του τέως βασιλέως
Κωνσταντίνου. Στην εκπομπή
αυτή, ανέπτυξα την ελληνο
χριστιανική αγωγή που έτυχε
ως έλληνας μαθητής του
Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων
(σχετική επιστολή).
Πολύ μεγάλη ικανοποίη
ση αισθάνομαι, όταν συναντώ
παλαιά στελέχη και μέλη του

Κόμματος της Ν. Δημοκρατίας που μου επιβεβαιώνουν τους άδολους αγώνες που
κάναμε, στην προσπάθεια να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και για τη λειτουρ
γία του Κόμματος Αρχών. Η απλή αυτή γνώμη των πολιτών με κάνει να είμαι
υπερήφανος για την προσπάθεια που έκανα με τους εκλεκτούς συνεργάτες μου.
Σε αντίθεση με το σημερινό κατάντημα των κομμάτων που μας έφεραν στο
εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα της ασυδοσίας των άνω, χωρίς κανένα μηχανι
σμό ελέγχου των πράξεων των.

Σήμερα
αυτό και θα
παζει και θα
και κανόνων

βέβαιο που ανδρώθηκαν τα μέσα ενημέρωσης, ανέλαβαν το έργο
δούμε στο μέλλον τα αποτελέσματα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ρόλο
παίζει στη διόρθωση των κακώς κειμένων η εφαρμογή των οδηγιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία με μεγάλη σοφία ο Κ. Καρα

μανλής προώθησε την πατρίδα μας.

Από την όλη δράση μου, κλείνω με ένα συμπέρασμα, ότι «οι άνθρωποι που
βοήθησες, περισσότερο σου κρατούν κακία γιατί τους θυμίζεις την αδυναμία τους
που βρέθηκαν όταν ζήτησαν τη βοήθεια σου». Ένας Δήμαρχος Καλλιθέας Αθη
νών μου είπε χαρακτηριστικά ότι «όσο είχε τη σφραγίδα πλήθος κόσμου τον
περιέβαλλε με ... Τώρα λέει και στη γιορτή μου ούτε ένα τηλεφώνημα πλέον».
Από αυτόν τον κανόνα βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να εξαιρεθώ και εγώ.
Όσον αφορά τη δημιουργία Κομμάτων Αρχών, με βρίσκει απόλυτα σύμφω
νο το κάτωθι δημοσίευμα:

«Τα δύο μ€γάλα κόμματα, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, Sev σφάστηκαν τις 6σωκομματικ€ς δημοκρατικές διαδικασιές, τις αποφόσθς των οργάνων
τους και δ€ν βφάρμοσαν τις διακηρύξας τους. Δ€καοκτώ ολόκληρα χρόνιο, ο
πολίτης μέλος του κόμματος ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και μ€τα-

ΓΙΑ TON ΚΩΣΤΑ ΣΑΦΑΡΙΚΑ

∆εν θα μπορούσε να γίνει και αλλοιώς. Τ είδα στην TV"E" να μιλάς για
τον Γερμανό και πράγματι φάνηκε οτι έβγαινε εκείνη τη στιγμή,, εβγαινε
απο την ψυχή ενός γνήσιου Ελληνα πατριώτη, αγωνιστή. Δεν έχει σημα
σία απο ποιά μεριά ήσουν τότε. Σημασία έχει οτι, τότε πολέμησες για τα
Ιερά και οσια και φαντάζομαι ουτε μια στιγμή δεν πέρασε απο το νου

σου, ρτι σήμερα κάποιοι χάριν κάποιων σκοπιμοτήτων θα περιέφεραν
εναν τσαρλατάνο να σας αμφισβητήσει. Γερό τομάθημα εκείνη την εποχή,
γερό και το προχθεσινό. Με τέτοιον Δάσκαλο ήταν όυνατό;να βγουν δια
φορετικοί μαθητές;
Φιλάκια
ΤΟΑΜΠΡΟΣ

Δημοσίευμα

ΑΠΡΕΠΕΙΑ!...
Υσττρΰ ίλο μια •^μίηο Οιμιόοια rattrustniiioii rcuv .ττρί

taaviiea και toJi

ας

rxiKaiifdrijja. ιψ· σίΛ'φιυς ΓΫΟχλψική αήμιρα

για ro σ>ΰρ<ΰ.τηιι αιοβιμή^ια,

Λνηχοινώβηχί αιιές τιςμέμις η Ομικ/ιι, στα Γιάττιτα, Παι/αρτήματος

Όΐι-Ι^ίματοςΛημαχρατίαίΚωνσταντίνονΚηι/αμανλή·.
Τάαο αχά τις ojiAiv κριτςές ατακοιττάσιις ιον Κεντρικού Προέίραν

ταε Κρύμστος. κ. /'in.vij Βαρ^τσιώτη, όσο και αχό ύβοις τον χεριέβαίαν
τοχικά-ίσως εν αναμονή χάχοίξον αντιίράσεαιν- αςέβηκε να εννοηθεί όη
όεν είναι κάτι το οχονθαία, η ί&ρνοη τον Παραρτ^ατος αντον. Τα μόνο
χονέχεανα ιιχάγιαμία ttvoia άχοψη, είναι η ασέβεια χρος τη μνήμη τον
Μεγαλην Πολιτικοί'. Και εχειόή τέτοια ασέβεια οι'χεβλέχω, οιττε ίιαιαβά'

Λονδϋνον 4 Μαρτίου 1993

νομαι \α νχάρχει. nirr οίηγονμαι κατ' ειβείαν στη σωστή άχοψη ότι η
ίίρινη Γθι· Ιίαραρτήματος πηοΐ', α.χοτιλεί ένα σχονάαίο γεγονός για τα
Γ

Σε καμιά χερίχιαιση ότν .χροτΐβεμιιι vrf χρυβοί σε ...νροριοδότηση»
της Ιίόος ατομαν χον α.7οτί1οι·ν u AS. τον χροαναςερβένχος έίαραρτήματος. /Joti^ είμαι εγώ να το xdivj, όεύομένον άλλοις τε ότι τιμώ όσα αχό

TaxqiaaxaTOvASaov τνχαΐνει ναγννβίζα, αρχής γενογφης ψίύ τσα·
ΠροίΑ(>ο\'τιιχ',

ΥΐΓβίχεχ όμεοςμεγάλη όιαρορά αχό την εκτίμηση «υ τρέηοι.χρος τιιο
χρόαοιχα τον AS. και τηναχρέχεια χον ύισχιστώνπι ένεκα υρισμέιχσνχο'
;ΐ' σιμιαιηκιάν χαραλείψεων. Έκανα π, χβεαινή εξήγηση όιά κεαντόν
ακριβώς για να τον βγάλο αχό τιινοηοια6ή.τοτε χιβανότηταίιεχάιχήσηος
κα-Ίοιας θέσης, ym τοις λόγοις.τον χυλέ' λεχτομερηιική αναφέρθηκαν στο
σημείωμα μον ικεήτι. Υχάρχονν όμικς ιιΧλοι .τον χροσέφερπν.τάρα χσλλά
στη λημοκρατία. ηοχοιαιι.τοτελιι τηνχρομειωχίόα ιον Ιόριματος Λημοκρατίας Κωιτιταντίιον Καραμανλή και »ιν αιαφέρομαι μόνον στοιςκομματικοις αγώιτς roiv ατόμων αιτών, χον χροσέφεραν εαιτοίς σ' σιτού^
^ άάολα καιχωρίςκαμιά άιεκακι\σιια.ταλιιβιις.

Ό συμμαδητής μου Παναγι,ώτης Άοημακόπουλος
μέ έτιληροφάοΐσε διά τήν τηλεοπτιχ/ιν συυέυτευgiv ϊ^ν ώποίαν έδώσατε σχετιχΒς μέ τήν Έλλη-

υικήυ διαπαιδαγώγηοι,υ μου.
. θέλω .vfi.ijae .εΟχαοι.στί(δω ηάοΛ ηολΐ

τώ,,έυ-:

δι-οφέοον σας νά παραστϋτε οέ uCa τέτοι.α έ«-

Υ^ρχοιτ'άτομα τα οχοία χρο και μετα το 19SI. αχό θέσεις στις οχοίες βρέθηκαν εκλεγμένα αχό θημηκρατικές θιαθικααίες .τρύσφεραν χαρα
χολλά, τόσο στον αείμνηστα χολιτικό, όσο και στηΔιμιοκρατία. ίΐροσέιιε·
ραναντά τα χολλά, μηφειάόμενοιχόχιονκαι εαιιγγελμιιτικιάνΟνσιών, ορι

πομτιή άο'ένός καθ άφ'έτέρου vd τοποδετήσετε
τά πρά,γματα σύμοωνα μέ τήν άλήθεια μα£ τήν

οργιίνωση ·χομμάτων αρχών-, κι εκλέχτιμισν εχίσι/ς όημοκρατικοτατα

τέρως νά σας 60 μετά άπό τόσα χρόνια.

σμένοι Γ.τιακεφΟέντεςκαι γο κΊόρνμα

της Γερμανίας, για τιγν

σημΚ.Έ.τιιςΝκλ.

Έίνπι di'vard,' ,·λ μην είναι χικραμένος ο Κώστας Σαφηρίκας, χον
στοτελεί ένα αχ' πντά τα άτομα για την αχρε.τή παράλειψη τον α.τό το
AS. τιιιρ Παραρτήματος τον 16ρέ·μιιτας Λημοκρατίυς Κωνσταντίνον Κα
ραμανλή: Λεν θα μ.τω στη λογική τιις σναι/οράς ιιλλων χαραλειφΙΙέντων,
και είικι αρκετοί, οίτε είιτζι θννιιτόν να ίεχθώ τηνιίχοψψ Γι νακάνοαμε,
ο αριθμός γ(ι«· μελών τον ά.Σ. ήταν χεριιιριβμένος. Λεν ήταν ύννατόν να

ηραγματ ι-κύτητα.

Έάυ ποτέ έλθετε στώ Λονδίνο θά χο^ ιδιαι
"Η Βασ6λιοσα κα[ έγώ οάς στέλνουμε τούς θερ
μούς μας χαιρετισμούς.

χαιρέσοννόλιιι'Ό.τοιιιςέχειμάτια,βλέχιι.Κιιιιικ,ΓιύννιιςΙΙιιρβιταιώηίς,

μ.τορεί m por/jof I αντοές tiup riw στμχαραβτι'ιΟηκαν -χωρίς i/mvij- για
τις αχρεχί'ίςχσραλείψεις τις Β.τηΙις έκανε. Προς τα χαρόν, δεν βα ειπώ τίχοτε .τεριασάτερη για τα όσα ικτάρχει η νχόνοιιι άτι ίσχνσανκιιτά τιρ-σν·
γκρότησηιιιτού lOvdS.
Γι-Πας

Επιστολή από τον τ. βασιλέα
Κωνσταντίνο

τρόπηκζ σ€ κ€κράκτη αποιτήσ€ων, βτσιθβλισμού. σβ
λιθοβολιστή προς τα άνω και προς τα κάτω, pe τβλική κατάληξη να ξ€φύγ€ΐ από το στόχο που ξ€στρατήστηκβ στον Πολιτικαντισμό. Αυτή δυστυχώς την
θκόνα μας όβίχνουν το όργανο των κομμάτων που
μ€τοτράπηκον ae «Πολπικά Γοαφ&'ο».
Εδώ πλέον υπάρχ€ΐ η μ€γάλη θκόνο των πολι

Ταξίδια με τη γυναίκα μου

τικών ηγβτών που αντί να βοηθήσουν στην ολοκλή
ρωση της λβιτουργιάς των κομμάτων, μηχανβύονται
όλους τους τρόπους ποδηγζτήσβως τους, γιο να το
έχουν κάτω οπό προσωπικό έλβγχο.

Εξουθένωσαν τους κομματικούς μηχανισμούς
δίνοντας τους κόκαλο βξουσίας (διορισμοί, €ξυπηρ6τήσβις, κ,λ.π.), πβρνώντας το ρουσφέτι στις γραμμές
τους. Αυτό κυρίως eivai το μβγολύτζρο λάθος που
τους έφ€ρ€ στη σημερινή θέση ανυποληψίας.
Οι κομματικοί μηχανισμοί έπρ€π€ να σταθούν
στον κύριο στόχο τους: Πιέση προς το ΑΝΩ για αξιο
κρατία, ισονομία, ανανέωση, €φαρμογή προγραμμά
των και προπαντός απαλλαγή του πολίτη «ένοχη
Εξάρτηση», μέσω του ρουσφΕτιού γιο ψηφοθηρία.
ΒοήθησΕ στην ανυποληψία και η σύγχυση μΕτοξύ ΟΠΑΔΟΥ και ΜΕΛΟΥΣ του κόμματος γιατί 0Εν
μπορβί να Εδραιωθβί κομματική συνΕΐ'δηση στο πλή
θος των μΕλών. Με αυτή τους την τακτική, τα κόμ
ματο δημιούργησαν τις προϋποθέσΕίς και μΕ την
ΑΝΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, έπΕίσαν τον πολίτη για

Ταξίδια με τη γυναίκα μου

Στο εξωτερικό με τον Φάνη
και την Πηγή Πετσιού

δημιουργία του κόμματος ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ.
Έστω και τώρα έχουν την Ευκαιρία να ανσθΕωρήσουν τη στάση τους. Να δώσουν νέα πνοή στους
κομματικούς μηχανισμούς και όχι μόνο γιο Εκλογικούς
αγώνΕς. Αν 0Εν το κάνουν, τότΕ το φαινόμΕνο του
αλληλοσπαραγμού Εντός των κομμάτων και ιδιοίτΕρα στο κοινοβουλΕυτικό τους δυναμικό θα evtoBeC
Είς βάρος της λθτουργίας του Δημοκρατικού μας
ΠολιτΕύματος».

Το συμπφασμά μου πάντως eiVai ότι συμφωνώ

Στην Κεφαλονιά για την Αλφαστάρ

απολύτως με το λεχθεν: «Πολιτική άνευ αρετής,
πανουργία εστί».
Η ΟΜΙΛΙΑ ΡΙΧΤΕΡ

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μανχάϊμ της
Γερμανίας, κ. Ρίχτερ, με πρόσκληση από το Πανεπι
στήμιο Ιωαννίνων, ορίστηκε κάποτε ομιλητής στον

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Στην αίθουσα του

Βόλτα στα Γιάννενα

Στο ποτάμι της ζωής μου

Η Σοφούλα μας

Με τον Γιάννη Αβέρωφ

Με τον πρώην μαθητή μου,

καθηγητή Σουκάκο

Με τον Βύρωνα Πολύδωρα

Στο σπίτι του γιου μας στον
Αρίλλα Πέρδικας Θεσπρωτίας

Με την Ντόρα και τον φίλο μου
Βαλιανο Μέρμηγκα

Πν€υματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, βρέθηκα και €γώ ανάμβσα σ€ αραιό
ακροατήριο και αισθάνθηκα ντροπή για το πως ξ€χνάμ€ τόσο €ύκολα τις ρζ^ς
μας.

Me τη συναισθηματική αυτή φόρτιση, π€ρίμ€να σαν παρηγοριά τα λόγια του

κ. καθηγητή (μέσω διερμηνέως). Καλύτερα να με είχε καταπιεί η γη, παρά να φθά
σουν στα αυτιά μου οι απόψεις του κ. καθηγητή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε, ότι

είναι παραμύθι η δήθεν συμβολή του λαού μας για την καθυστέρηση της επιθέ
σεως των Γερμανών εναντίον της Ρωσίας και ότι ο πόλεμος που κάναμε, ήταν

μόνο τουφεκιές για την τιμή των όπλων. Επίσης, τόνισε ότι ήταν σκόπιμες όλες
01 δηλώσεις υπέρ των Ελλήνων των Τσόρτσιλ, Ήντεν, κ.λ.π.
Από ευγένεια υπομείναμε την προσβολή μέχρι να τελειώσει. Αμέσως ζήτη
σα το λόγο, ως μαχητής της περιόδου, και τον προκάλεσα να εκθέσει τα στοι
χεία βάσει των οποίων έβγαζε τα συμπεράσματα του. Όταν απάντησε ότι πρό
κειται για προσωπικές του απόψεις, σείστηκε η αίθουσα από τις διαμαρτυρίες των
ακροατών.

Του είπα: «Σας θυμζω κύριε καθηγητά, ότι η πατρίδα σας ζει εν δημοκρα
τία σήμερα και εσείς μιλάτε ελεύθερα χάρις και στον δικό μας αγώνα. Και αυτό
σίγουρα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!».

Ξεσηκώθηκαν όλοι εναντίον του ομιλητή, θέτοντας θέματα αποζημιώσεων
για τις αγριότητες που διέπραξαν στην Ελλάδα και με γενική αποδοκιμασία, έληξε
η ομιλία για την εθνική μας εορτή.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:

• Το 1989 - 1990 μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, η Ν.Δ. γίνεται

κυβέρνηση.

• Στις 2/1/1990 τιεθαίνει ο Ευάγγελος Αβέρωφ
• Το έτος 1991 ενώνονται οι δύο Γερμανίες ενώ στη Μόσχα υποστέλλεται το
σφυροδρέπανο.

• Το έτος 1992 πεθαίνει ο Μάρκος Βαφειάδης του «Δημοκρατικού Στρατού»
ως βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

• Τον Ιούνιο του 1993 αποχωρεί ο υπουργός εξωτερικών Α. Σαμαράς από την
κυβέρνηση.
• Το Σεπτέμβριο του 1993 πέφτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
• Τον Οκτώβριο του 1993 η Ν.Δ. χάνει τις εκλογές και ο Κ. Μητσοτάκης
παραιτείται. Αναλαμβόινει πρόεδρος της Ν.Δ. ο Μιλτιάδης Έβερτ.
• Το 1994 στη Χαλκιδική πραγματοποιείται το Γ Συνέδριο της Δ.Σ.
• Το Σεπτέμβριο του 1996 η Ν.Δ. χάνει τις εκλογές και ο Μ. Έβερτ παραιτεί
ται από πρόεδρος του κόμματος.

• Τον Οκτώβριο του 1996 ψηφίζεται εκ' νέου πρόεδρος του κόμματος ο κ.
Έβερτ.
• Το Μάρτιο του 1997 εκλέγεται πρόεδρος της ΝΔ. ο Κ. Καραμανλής, στο Δ'

Συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα, ανεψιός του ιδρυτή του κόμματος, Κωνστα
ντίνου Καραμανλή.
Ύ~~-
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Οικογενειακή

ανεψιό μου

ΨΆώΜίΛ*. «ν.

Στην Κωνσταντινούπολη

Δείπνο με φίλους

gj'gwtejjit/ 3i3iv:r^\=
ΠΡΟΣΒβΛΚ ΣΤΟ ΑΠΟ ΜΠΣ

Δημοσίευμα

Του κ. κ. ΣΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΛΛ9ΤνθΟia TV ptfA ρνΐ> tffY ΙΟχΟΤΤΤΤΌ fliffUtJ'' TVf rtC'
^Tfmniotportuif^ner.
Sue npM>Mi9nt cvtwffki πχ >oyv>vnTToc rwr evteyw^
ΓΡνς». Wv ιρϋ βγρ^ττιη gygSpyrprr r*^ gyg orpcfo cW^Atfou bou
Cl«p( ατοης vBMK
>o<
VTVr vACWvTV ιτχ ΝΛοο«/ Μή^Μ. ttCO
στρσηνττςί7ννίηη>0ί^αΐΛγνπτ^Κρη*Α,ρο^ί{ρΛλαβαν to crwestf, to ψαρίίττό π4ύ*9 f nw* r*wn^y©./WOTvc «τη ^σβνβ ·<ρ
my ffT**"/»'· aerr rc t^w^ot Γρ·ο eeporcAfve ΜίΑροριβ trati
(tlftiv μττβ rv ervurrec, μος fofwvr y«ve ^ fleJtfVee μέχρις
jKffV9vA7Ae0tBOt«oitC

«Γία το

θέμα της
ομιλίας Ρίχτερ»

H φνέΐηοη ητβτ: Γρτΐιτρο ^Sf/rrspifpc pc ολβ τα psoo γΌ

γρη fvpn βπ/ΟΐρΟφΑ

ηατριδα. yta οτώ^ΦΑ ΙΤΌ οοβαρης eiro-

ρτοΛης rajv βτρβττνμοΐν»' ρρς.

Ale Λ/τη 117
«ι
ecpvjiTovt vw mvnre^ re A«rv leu e. «vdnro·
Mi irov. eveviaJote eaAA &4ββΛ£/ ptc ηρμοηκό iwcfrrvrnuw

pv

·π|ν νίΛπίβη i^roptc της €00^··.

^Ai κατ rruernc ro< e<Un>i«'K< cet0oin»e vatPtrai ιη μητροιΑ
•i4fOOQitoilW^Uq9ev<aj βιςροη*<ο/ς.

^tlitiKOipaot, ΛαΑύ*ιοογθό*θιγ«ηνη rc μος ftrmiel nape

a ψιύβου» «τβ vuf'ffpen or Μββχπβυ oneorQpiiie e «, KvOnrn·

Αντα «. «<rffl7n»u βττν npwrV χ6ρι: Γοχυτης. ογρΌτη^. en<·
στρο^ ηα την ςηιχτίρηοτι ΜηορμποοςαοΛ
ηοΛιι βο ιου<9ια>ηλι/ταμ£ β* τους c wvtndyc βΜ<βς «rv η«>
ρΛοτο με ψρΛγορη εηΡτρΦφΑ.
Δεν στϋηΛΟΟμας μόνο στηνεμιτεφίΛ

Δήλνοα ηνς νο/ΐ/βω ΰοραα ηροα€εβΛηνένςς οαν ίΑληγβς
ftp to OTt εηιλεξστε ιόΟ itv tOtn ης. c3<j που διοΑριψαταθηΛοτ
rn rtyoMro. και μόΛιστβτη* niitpo πχ τβιικήςη< ουτης γιορ
τής, rnvtiVmc του »ΟΧΙ* τνττ £1 J/jvu·'.
Να ομψΌόπΤήρςττ γτγονοτο όι θυοκς r.au Οχι uOyo Sow αμριοβητήίςκιη. αλλό a/Ti9Pwpi ηνόθηκον επί 43 ολόκληρα χρύνιο
lupa ςτιΟ Αναταλ/} και Διίαι}, Τιςέρεντέςοος etrvfiiiM, κ κοΟηγΊτα, OTt? αυγγραφές οος, στους φαιτητΐς βνς ςν τ/ς όίχογΐβ·. γκ»
να οος τρΙηον οι ορμ^ύ'όι "Οΐ Οχι ο ιη χύρα του ίπτΑου ΟΧΙ
ΠόλύενδιοφίροισοΟοήτανηςρςυνασοςγιατιςαμ«'ητ6ς ηνν
QuotOwv οας tvpoo Καλόβρυτα, ΔΙσημα rror ci« frovro^o? στη

λ^'·σΐΊΐτσα. στα ΚομοίνοτηςΑρτας. Αλλό ρ'αστΟούηλςζησιη
i

«{r} οος. Μήιτως ttar auto ανήκουν ma ηοραμύθια»:
Αϋβφονο: "Ποιόν η έττας φυγεν έρκος oSCvriow η. ό(7γ)τγ)<
το on? ίβ Οβ,τυιβρΙου, οτο ΠνςυμαηκΟ Κέντρο τον Δ/vrotf
iwovviiw, στα Γίόνντνα. enjv ΒλλΡΰα.
Σας έι/μιξοι μΟ"^ trwi *θ ότι η ποτρίδο σος ζςι ev δημοβρονίο
Οήμςρρ έβ! ίαςιςυιλάτΐ ολεύθερα, xoxptKSrCnt κβ! οτον όικόμοκ
αγννα ηη αυιόβΙγουρα 'Δενονσι παηρόΟι-.

• Ο: ονμδίνΆκ ιου γο τττν ο^ναι σντκττοση δσν
*ο«ια<«vrvr fuPC'rovrnrK^Trtjte. γτΛίριζοίιμεκαλύιοΒευα
• 09υιλητ7Κπαρα6ίχ&τ:ι<χΔη66γ8ασΐζετοιικ ντοκουαεντη
• Αλίζρυν θερμό ουνχαοητηεΌ πε ολους τ«ς< ηοΛΟΤομίνους
Oix/ue ηοτοσητΛνκαι τις ερατηοειςτΛίς oftoSonujooav το λί
χθένΎΌβηό τανουιλητη

• NfDV ίνα μ/ντ *0;Ϋ)·
• ΑΑί)θςα6ενυττήρχίκαλι/τΐρα6ΕίΐθΐτΔτττν£ΡνΜιμοςγ!θοττ\:

• Κςτιροεΰρε τουίΤικνυοτυτόΡΚέ^προα. Δενμποροοοοτς νβ τν
ιΤ9ΐ μαλιστα ηερα που α \roi ajxaHe uoc "έμψόνοι//:
• rcTOO 'ΠόΤΌΐα· βΜ το ^wrtrt«>iac ΚίντροΝτροπή
(AMTTfr cnotmr^ ·Ειη·:β)Μ 9ί)«το·, rouicIC Za^cpUa
arOY vTv-ί-)

(^iv) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ £lAiKCU< ΠΡΟΓΡΑΗΚΑΤΟΜ ΥΠΑΙ ΘΡΟΥ

'ΑΦΑνα.10·3'·198$
Λ.η:»

ft .Οι S&SS"

Kuv/vov CapapCKttV

Κύρΐ4 Σοφαρίηα.

"Ελα^α τήν -έπιβτολή σας koC σ3< βύ)(αρισι3.1^ Ay<i$ft06u£va

Ykfi τ6 αρχεΤο οας βά ηρ^ηεν νί άζιοΓτΑηίΙβΟν άηβ "βήν N.S«iu£
τ^ν δπονο ^6η συνεργάζεσβε.

"οσον άφορΑ τδ

τΐ^ς ηςοηντέρ» ά^ιοηοίηακιβι; σας.6 κ»

Λ. Σιούφας ουνόδΓΛψδς οας στην Δ.£. ^hoC ύιιεύθϋνος τδν Ποογρομματρν Ύπαίβρσυ.βά σβς ένημέρ^αε βχβτςκβ.

ΚαΓ noAt σσγχορτ)ΐήρια για τ<)ν Α4ίδΑογπ Αραοΐπρ

"Συγχαρητήρια

αττό τον Γενικό Διευθυντή
του κόμματος Ναύαρχο

Βασιλειάδη

Ο roaiKor &x£y»wt»i£

λ

AvTtvcuNlpxoc β.α. ΒΛΕΙΑΕΙΑΔΗΓ ΙΟΑΚΝΚΕ
ΑντινσΜηος

Κωνσταντίνου Σαφαρίκα

Me την ιόιώτ€υσή μου. απομακρύνθηκα από την

Λ

έντονη πολπική ζωή για τους λόγους που προανέφβ- |

ρα. Η ουνταξιοδότησή μου μ€ στέρησε και από την |

επαγγελματική επαφή (υπάλληλοι, πελάτες κ.λπ.). Τα f·
fl
παιδιά μου Άρης και Βασιλική παντρεύτηκαν και έτσι ^
με την γυναίκα μου Αλεξάνδρα αποσυρθήκαμε στο D__»^^lliiHdBB^
κτήμα μας 6 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα να

Ο Άρης Σαφαρίκας

απολαύσουμε την ηρεμία μας, επιλέγοντας τις επαφές

μας με στενούς φίλους και τα παιδιά μας που μας χάρισαν και αρκετά εγγόνια.

Ήμουν 65 ετών όταν άρχισα να ασχολούμαι με το κτήμα μου. Ένοιωθα
ανεξάντλητες δυνάμεις και δημιούργησα μια πραγματική φάρμα. Δένδρα, λουλού-

i ijiiiiiiMi

θερμοκήπιο, πουλερικά, σκυλιά, μελίσσια, κυνήγι

Γ?||Ι]|| κ.λ.π. μου κάλυπταν σαν νέα ενδιαφέροντα ένα δια-

I βολάκι δημιουργίας που με συντρόφευε σε όλη μου τη

JSb ' Ανυπέρβλητη η χαρά μας όταν η αυλή μας γέμι-

^ J ■ h ijBlD ζε από τα εγγόνια. Και όμως κάποιο κενό αισθανό.r4
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μουνα. Ένοιωθα τη στέρηση της ευρύτερης επαφή με
τον κόσμο, με κάποια σχέση προσφοράς που με ικανοποιούσε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στα

Η Άλψασταρ
Άλψαοτταρ σε έκθεση

πολιτικά.

Η ευκαιρία δόθηκε με την πρόταση του παιδιού

μου Αρη να δημιουργήσει παράρτημα της εταιρίας του που είχε στο Βέλγιο με
έδρα τα Γιάννενα, σχετικά με υπηρεσίες πληροφορικής και ειδικότερα για την
προβολή στο Ιντερνετ των αξιοθεάτων και επιχειρήσεων της Βορειοδυτικής Ελλά
δος.

Ο Αριστείδης από μικρός αρίστευε στο σχολείο του και μας έδωσε μεγάλη

χαρά όταν ήλθε πρώτος στις εισαγωγικές της Α.Σ.Ο.Ε. Παρευρεθήκαμε όλη η οικο
γένεια κατά την ορκωμοσία του. Στον ελεύθερο χρόνο του βοηθούσε και στην
επιχείρηση. Τελικά βρέθηκε με υποτροφία Μποδοσάκη στο παράρτημα του
BOSTON UNIVERISTY στο Βέλγιο όπου βρήκε και την εκλεκτή της καρδιάς του.

Σταδιοδρόμησε επιτυχώς και σήμερα θεωρείται ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας
στο Βέλγιο.
Η πρόταση για παράρτημα στα Γιάννενα, με
ενθουσίασε και από τον Δεκέμβριο του 1997 είμαι

αφοσιωμένος στην εδραίωση της εταιρίας. Κοντά μου
πιστός συνεργάτης, και ικανότατος στην εργασία

βολή στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ των αξιοθεάτων της περιοχής. Με Β
επιμονή και υπομονή φωτογράφισα όλα τα ενδιαφέροντσ (άνω των 10.000 φωτογραφιών), που με κεί-

μενα περάστηκαν στο Ιντερνετ. Η προβολή αυτή με

Η Άλφασταρ σε έκθεση

Στο ποτάμι της ζωής μου

ικανοποιούσα πάρα πολύ, γιατί θαωρώ ότι συμβάλλω
στην προβολή της Πατρίδος μου παγκόσμια με ανά-

'οΒ^ iiil

Με τη γυναίκα μου

^σγη επίπτωση στον τουρισμό.

Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα με την δεύτερη
φάση της προβολής των επιχειρήσεων του χώρου στο
INTERNET. Λυτή ήταν και η πιο δύσκολη φάση γιατί
βπίπεδο του κόσμου σχετικά με το Ιντερνετ ήταν
πολύ χαμηλό και χρειάστηκε μια εξαντλητική εργασία
με εντελώς προσωπικές επαφές. Έτσι μέχρι σήμερα
πάρα πολλές επιχειρήσεις από την ΗΠΕΙΡΟ, τα ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ και την ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ προβάλλονται σε
όλο τον κόσμο.

Είμαι ευτυχής που οι προβαλλόμενοι, είναι ενθουσιασμένοι από την κίνηση
που έχουν μέσω του Ιντερνετ. Ιδίως τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες και τα ενοικιαζό
μενα δωμάτια, έλυσαν σχεδόν το οικονομικό πρόβλημά τους, καθώς μας διαβε
βαιώνουν πολλοί από αυτούς.

Πολλοί είναι αυτοί που με ευχαριστούν προσωπικά γιατί με την δική μου ενη
μέρωση μπήκαν στο Ιντερνετ. Φράση από αρκετούς σαν αυτή; «Ο Θεός σε έστει
λε κ. Σαφαρίκα;» ...τα λέει όλα.

Με όλη αυτή τη δραστηριότητα, γνώρισα πολύ καλά και την τελευταία γωνιά
της Ηπείρου, Κέρκυρας, Παξών, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς Ιθάκης και
Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων τους.
Είμαστε ευτυχείς εγώ και η γυναίκα μου γιατί με την συμβολή μας στην
εδραίωση της ΑΛΦΑΣΤΑΡ έχουμε τη χαρά να βλέπουμε και το παιδί μας που
έρχεται πλέον συχνά από το Βέλγιο και με το χτίσιμο σπιτιών του στην παρα
λία της Πέρδικας, βρίσκεται ξανά με το ένα πόδι στην Πατρίδα του, που επί 3
δεκαετίες την είχε στερηθεί.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μ

Μια σιδερένια υγεία, ήταν ο καλύτερος σύντροφος ΙΒΡ
της ζωής μου. Παιδί ακόμα πέρασα μια ελονοσία, στα 19

μου μια κρίση στα έντερα από φαγητό και στα 35 μου

_

gj

έβγαλα τις αμυγδαλιές μου. Αυτά όλα πέρασαν ανώδυ- ΗΒ|^3^ΒΜι|||0[·Β
να παρά την παροιμιώδη εργστικότητά μου και κάτω από

δυσμενείς συνθήκες. Ένα επεισόδιο που μου συνέβη στο
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μου έδωσε συντροφιά μια
ανώδυνη καρδιακή αρρυθμία που με μισό νεοκαρντόν την

'· '

ημέρα την κρατώ σε μη επικίνδυνη φάση, εδώ και πάρα ^
Μάχη για υγεία
πολλά χρόνια.
Μάχη γ,α υγεία
Όταν έκανα επέμβαση στις αμυγδαλιές μου, ο φημισμένος γιατρός παθο
λόγος Δοξιάδης που υπηρετούσε στον Ευαγγελισμό, θέλησε να με απαλλάξει από
αμοιβάδες που διαπιστώθηκαν στις γενικές εξετάσεις. Έκανε τότε πειραματική
θεραπεία με ενέσεις "εμετίνης". Μου έκανε μία σειρά κατά τη διάρκεια που ήμουν
στο Νοσοκομείο και μου συνέστησε βγαίνοντας από το Νοσοκομείο να κάνω
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άλλη μία σβιρά, €παν6ρχόμ6νος στη όουλ6ΐά μου. Δίδασκα τότε στα Ανάβρυτα
και μόλις στο αναρρωτήριο της Σχολής η νοσοκόμα μου έκανε την πρώτη ένεση,
η καρδιά μου έγινε καρμπυλατέρ. Έτσι και μέχρι σήμερα στα 84 μου συντροφεύομαι από τη φίλη μου αρρυθμία.

Ξαφνικό στα 70 μου χρόνια άρχισα να χάνω βάρος και να κατατρύχομαι
από ένα πολύ ελαφρό πυρέτιο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που
κατέληξα αφού πέρασα από αρκετό ιατρεία χωρίς αποτέλεσμα, μου έβγαλαν

δοκιμαστικό την ελαφρώς διογκωμένη χολή μου, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα. Επι
ένα έτος μπαινόβγαινα στο Νοσοκομείο στην κλινική του καθηγητή κ. Μουτσόπουλου.

Είχα εμπιστοσύνη στον κ. Καθηγητή. Είχα μάλιστα κάνει και μια τηλεοπτική
εκπομπή για το ερευνητικό του έργο και είχαμε γνωρισθεί καλό. Το επιτελείο του,
μου έκανε όλων των ειδών τις εξετάσεις μέχρι που μου πήραν και μεδούλι από
το κόκαλο της λεκάνης. Έψαχναν πλέον για κάποια μορφή καρκίνου.
Μια μέρα, ήλθε στο κρεβάτι μου η Κα Σκοπούλη επικεφαλής του Τιμ και μου
ανακοίνωσε ότι αποφάσισαν να μου αφαιρέσουν τον δεξιό μασχαλιαίο αδένα για
εξέταση. Εγώ μέσα στην αναμονή μου τόσο καιρό ,έγραφα ένα βιβλίο Μελισσο
κομίας. Απάντησα, «κάντε ότι λέει η επιστήμη...».
Την άλλη μέρα μαζί με το Τιμ ήλθε και ο Χειρουργός Γ. Μπαλντογιόννης, ο
οποίος τη στιγμή που με εξήταζε σκυμμένος επάνω μου, γυρζει το κεφάλι του

προς το τιμ και με την χαρακτηριστική Γιανιώτικη προφορά του, άκουσα να τούς
λέει: «Τι λετε ωρέ; Να χαλάσουμε τον άνθρωπο για ερευνητικούς λόγους; Ξέρε
τε τι γίνεται εδώ κάτω από τη μασχάλη; Ναι, υπάρχει ένας ερεθισμός ελαφρός
του αδένα. Να μείνει 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο και αν έχουμε επιδείνωση να τον

βγάλουμε». Την επομένη ήλθε μόνη της η κα Σκοπούλη και μου είπε ότι αποφά
σισαν να βγει ο αδένας. Εμένα ηχούσαν ακόμη στα αυτιά μου τα λόγια του
Μπαλντογιόννη και αρνήθηκα, υποστηρίζοντας να δω πρώτα τον κ. Καθηγητή
που έλειπε σε Συνέδριο στην Ιταλία.

Πράγματι την άλλη εβδομάδα ήλθε ο κ. Μουτσόπουλος επικεφαλής του
ιατρικού τιμ και στάθηκε στο κρεβάτι μου. «Τι γίνεται με τον κ. Σαφαρίκα;» ρωτά
ει. Ανέφεραν όλες τις εξετάσεις και ότι ήταν αρνητικές. Τότε η κα Σκοπούλη δειλό
δειλό, είπε ότι «αποφασίσαμε να βγάλουμε τον δεξιό μασχαλιαίο αδένα».
Ο γιατρός ύψωσε τη φωνή του λέγοντας «Τι λέτε... Αυτό δεν γίνονται ούτε
στο Αφγανιστάν» και γυρζοντας προς ένα Βορειοηπειρώτη γιατρό του τιμ του
λέει: «Στην Αλβανία γίνονται;». Αμέσως σκύβει επάνω μου και με εξετάζει ο ίδιος.
«Να φέρουμε γάντια» κάποιος είπε. «Δε θέλω τίποτα» απάντησε. Ψηλάφισε
τους αδένες μου και όταν σηκώθηκε είπε στους γιατρούς: «Μη πάει ο νους σας

μακριό. Τους αδένες χτύπησε κάποιο μικρόβιο και παρουσιάζουν την ελαφρό διό
γκωση». Γυρίζοντας προς εμένα μου είπε: «Θα σου δώσω μια θεραπεία που κρα
τάει 6 μήνες. Θα την εφαρμόσεις κ. Σαφαρίκα;» - ((Εξιτήριο μου δίνετε κ. Καθη
γητά;» απάντησα. Γυρίζει προς τους γιατρούς: «Δώστε αμέσως εξιτήριο στον κ.
Σαφαρίκα».

Κράτησα τη θεραπεία (μια ποικιλία από χάπια). Σε 20 ημέρες κόπηκε το
πυρέτιο και επανήλθα στη φυσική μου κατάσταση. Μέχρι και τους 6 μήνες τον

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Ενημέρωνα τον γιατρό. Στην ΤΕλζυταία μου συνάντηση μαζί του μου είπε: «ΈγινΕς καλά, να μη ασχοληθΕίς ξανά μΕ το θέμα». Ο ΧΕίρουργός Γ. Μπαλντογιάννης και ο κ. Καθηγητής με έσωσαν κυριολΕκτικά από τις ταλαιπωρίΕς που θα ακο

λουθούσαν. Συνιστώ πάντα: Καλούς γιατρούς και διασταύρωση γνωμών τους. Σε
αυτό το συμπέρασμα κατέληξα και από μια άλλη πΕριπέτΕΐα μΕ την καρδιά μου.
Μια μέρα ανΕβαινοντας στα βουνά του Σουλίου, ένοιωσα συμπτώματα στη
θάγχης. Μόλις καθόμουνα πΕρνούοΕ η πίΕση στο στήθος. Με προσοχή γύρισα
στο αυτοκίνητο και ήλθα στο σπίτι. Ο καρδιολόγος διαπίστωοΕ έμφραγμα και μου
ΕίπΕ να μΕΐ'νω 15 ημέρΕς στο κρΕβάτι μΕ ανάλογα χάπια που μΕ ζάλιζαν πολύ.
Το σπουδαιότΕρο ήταν το ότι μου είπε να ξΕχάσω πλέον την Εργασία (Είχα τότΕ
17 ανθρώπους προσωπικό στη βιοτΕχνία και τα 3 καταστήματα στην οδό Αβέ
ρωφ). Τα χρΕιάστηκα κυριολΕκτικά.

Έκανα υπομονή και όταν τηλΕφώνησα στο γιατρό την 16η μέρα, μου ΕίπΕ
να συνΕχίσω την κατάκλιση για άλλΕς 15 ημέρΕς μαζί μΕ την θΕραπΕία. Μια μέρα
από αυτές, διάβασα ένα άρθρο ΓΕρμανού καρδιολόγου που έλΕγΕ ότι κακώς αντιμΕτωπζΕται μΕ κατάκλιση το έμφραγμα.

Έφυγα για την Αθήνα και Επισκέφθηκα τον κ. Βορίδη φημισμένο καρδιολό
γο. ΓνωμάτΕυσή του μΕτά από καρδιογράφημα: «ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΙΠΟΤΕ. Aev πέραΟΕς έμφραγμα». Όταν έδΕιξα στον κ. Βορίδη τα φάρμακα που έπαιρνα, μου ΕίπΕ
να τα πΕτάξω. Τον ρώτησα αν μπορώ να κυνηγάω μπΕκάτοΕς, μου είπε να μου
φέρΕίς και Εμένα. Έφυγα αναθαρρημένος, αλλά πολύ ΕπηρΕοσμένος ακόμη, πήγα
στη θΕσσαλονίκη σΕ ένα καρδιολόγο που ήλθΕ πρόσφατα από το Τέξας. Μου
απέκλΕίΟΕ και αυτός ότι πέρασα έμφραγμα και να πΕτάξω τα φάρμακα. Γύρισα
στα ΓιάννΕνα και συνέχισα τη φυσική μου ζωή ΕγκαταλΕίποντας όλα τα σχΕτικά
προφυλακτικά μέτρα.

Με χιόνι μια μέρα συνάντησα τον καρδιολόγο μου που μου ΕξέφρασΕ την
απορία του που κυκλοφορούσα έξω. Του απάντησα ότι υπάρχουν και άλλΕς γνώμΕς. Η απορία μου λύθηκΕ αργότΕρα όταν ΕξΕτάστηκα από τον παθολόγο ιατρό
κ. I. Ναυρόζογλου ο οποίος γνωμάτΕυοΕ ότι το ΕπΕισόδιο της στηθάγχης δημιουργήθηκΕ από παροξυσμό χολής και όχι από έμφραγμα.
Επίσης, όταν μπήκα στο ΠανΕπιστημιακό ΝοσοκομΕΐ'ο και ανέφΕρα στο ιστο
ρικό μου ότι πέρασα έμφραγμα, ο καθηγητής Μουτσόπουλος είπε: «Όχι, 0ev
πέρασΕς έμφραγμα. ΕπρόκΕίτο για ένα "παροξυσμό χολής" που μΕ λάθος διά
γνωση απΕδόθη σΕ έμφραγμα». Κρίμα στην δίΕτή και πλέον ταλαιπωρία μου και
την απώλΕΐα ποιότητος ζωής.

Η καρδιά μου κρατάΕι γ€ρά και μαζί αντιμ€τωπι'ζουμΕ ήδη την μΕγάλη μάχη
μΕ τον καρκίνο του προστάτη που έκανΕ την Εμφάνισή του στα 79 μου χρόνια.
Σε μια από τις ΕτήσιΕς προληπτικές ΕξΕτάσΕίς, διΕπιστώθη κάποια αύξηση του
όγκου του προστάτη και μΕ την συνέχιση της έρΕυνας, διΕπιστώθη μικρού μΕγέθους καρκινικός όγκος στον προστάτη.
Οι γιατροί στα ΓιάννΕνα μΕ οδηγούσαν στο χΕίρουργικό κρΕβάτι που το απέ
φυγα από διαίσθηση και αθέτησα το ΡαντΕβού της ΕπΕμβάσΕως μΕ Επιμονή της
κόρης μου Βασιλικής. Ο γιος μου ΑριστΕΐ'δης, κατέβασΕ από το ΙντΕρνΕτ όλΕς τις
νΕώτΕρΕς πληροφορίΕς γύρω από το θέμα και τΕλικά ζήτηοΕ μΕ Επιστολή τη

Η γνώμη €νός Βέλγου καθηγητή ουρολογίας του κ.

Κωνσταντίνου ΣαφαρΙκα

Schuman, ο οποίος απάντησ€ συνιστώντας μόνο την

ορμονοθεραπΘ'α στην π€ρίπτωσή μου.
Ήδη 6πί €πτά έτη μία ένβση κάθ€ τρεις μήνες μου

: τον ττοώην υαθπτή υου,

καθηγητή Σουκάκο

τουλάχιστον καμία. Φαίνεται όμως πως με την εξαετή
ορμονοθεραπεία δημιουργήθηκαν πολλά ανευρύσματα
στις αρτηρίες μου, που δεν επιδέχονται επεμβάσεις γιατί
^

,

/

-

-

ΤΟ σπουδαιοτερο ανευρυσμό της ανιούσης αορτής,
απαιτεί επέμβαση "ανοικτής καρδιάς" στην οποία λόγω

ηλικίας, αποφάσισα να μην προχωρήσω. Συνεχι'ζω ήρεμα τη ζωή μου, αποδεχό
μενος τους κινδύνους ρήξεως των ανευρυσμάτων που διατρέχω και ο θεός βοη
θός.

Θα φύγω ευχαριστημένος από αυτή τη ζωή, γιατί θέλω να πιστεύω πως εξεπλήρωσα τον προορισμό μου, τόσο ως οικογενειάρχης, όσο και ως ενεργός πολί
της για διόρθωση κακώς κειμένων στην κοινωνία που ζούμε. Ασπάσθηκαν πολ
λοί την προσπάθεια μου και συνεχίζουν τον αγώνα, από τα μετερζια τους.
Ευχαριστώ όλους αυτούς που μου συμπαραστάθηκαν στη ζωή μου, με κορυ
φαία τη γυναίκα μου Αλεξάνδρα το γένος Γ. Παπανικολάου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Το ποίημα από τον εγγονό μου Δημήτρη Α. Σαφαρικα

/

Άμα γεράσει ο άνθρωπος και φεύγουν τα
Είναι απαραίτητο
Νάχει τη συντροφιά του.
Άμα φύγει ο ένας απ' τους δυο
Ο άλλος γίνεται κουρέλι
Ο ένας τον σπρώχνει από τη μια
Κι ο άλλος δεν τον θέλει.
Τη συμβουλή μου ανάλυσα
Και μην την εξεχάσεις
Να τη διαβάζεις πάντοτε

Άλλά προτού γεράσεις!

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
Δεν τονε συμπαθούνε
Το θάνατο παρακαλούν
Να τον ξεφορτωθούνε.

Γ Τ αυτό κράτα καημένε γέροντα
Τα περιουσιακά σου,
Γιατί μια μέρα θα βρεθείς
Στο δρόμο απ' τα παιδιά σου.

Ο μεγαλύτερος εχθρός στον άνθρωπο

Εί\

·ι σύνταξή του.

Κα^μ^καλύτερος ο φίλος του

Γίνεται το παιδί του

Σε μια γωνιά τον βάζουνε
Το φουκαρά το γέρο
Και για να τον κοιτάζουνε
Χρειάζεται συμφέρον!

Μια συμβουλή στον άνθρωπο
Γράφω προτού γεράσει
Να τη διαβάζει πάντοτε
να μη την εξεχάσει.

παιδιά του

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
Και δεν αυτοσυντηρείται
Καλύτερα ο θάνατος
παρά να τυραννείται.

Μια ιστορία θα σας πω
Που γνώρισα ένα γέρο,
εδρ^ί.υσαν τα μάτια μου
χα>, .ς να τονε ξέρω.
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καλύτερα να αλλάξει θέμο. Η ελευθερία, που την κοτέ
κτποΕ με τοοο ΚΟΠΟ, δεν είναι παρά μια μεταμφιε
σμένη εξορία.
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AN μπορείς...
Αν μπορείς να μένεις νηφάλιος όταν γύρω σου οι πάντες τύχουν χαμένα
και για φταίχτη παντού σε προσβάλλουν,

Αν μπορείς σε σέ να πιστεύεις όταν όλοι δυσπιστούνε σε σένα
και ν'ανέχεσαι για σε ν' αμφιβάλλουν,

Αν μπορείς να προσμένεις χωρίς ν'απαυδήσεις καρτερώντας τά ίσως
κι αν σε μπλέξσυνε ψεύτες, δεν μπλέξεις εσύ με το ψέμα.
Αν μπορείς μισημένος, να κρατάς την καρδιά σου μακριά από το μίσος
και του έμπειρου λόγου σου όλο να μη δίνεις το αίμα.

Αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως ποτέ των ονείρων σου σκλάβος να γίνεις
και να σκέπτεσαι, δίχως τη σκέψη να κάνεις σκοπό της ζωής σου.
Αν μπορείς ν'ανταμώνεις το θρίαμβο ή και την ήττα κι αδιάφορος μείνεις
και στους δύο αυτούς κατεργάρους εξίσου.

Αν μπορείς μιαν αλήθεια που είπες να τη δεις στρεβλωμένη απ'ασχήμια,
έτσι που να γίνεται φάκα στους βλάκες γελοία,
-Αν μπορείς της ζωής σου το έργο να βλέπεις συντρίμμια
και να σκύβεις απ'αρχή να το χτίζεις με φθαρμένα εργαλεία.

Αν μπορείς να μαζεύεις σε στίβες όσα κέρδη του βιού σου αξίζεις
και με μιά σου ζαριά να τα χάνεις μεμιάς μαζεμένα.
Αν μπορείς, και χαμένος και πάλι απ'το άλφα ν'αρχίζεις
δίχως λέξη να πεις για τα κέρδη σου που πήγαν χαμένα.

Αν μπορείς ν'αναγκάσεις τα νεύρα, τους μυς, την καρδιά να δουλεύουν ακόμη για σένα
κι όταν σπάσουν, κι όταν γείρουν στο χώμα.

Αν μπορείς κι έτοι ν'αντέχεις κι όταν μέσα σου στήριγμα πια δεν υπάρχει κανένα
παρά μόνσ η θέληση που προστάζει: «Βάστα ακόμα!».
Αν μπορείς, με τα πλήθη μιλώντας, να φυλάς την κάθε αρετή σου
και παρέα μ'αυστηρούς βασιλιάδες το νου σου να μη χάνεις.
Αν μπορείς, κι όταν φίλοι κι εχθροί δεν μπορούν να σε βλάψσυν, εξίσου
να λογαριάζεις τους πάντες και κανένα πιο πάνω να βάζεις.
Αν μπορείς να τρέχεις στο κάθε λεπτό που ποτέ πια δε γυρίζει
όλο το δρόμο που πρέπει να γίνει σε μιά ώρα, με τα βάρη του εντίμου,

τότε δική οου θε νάναι όλη η Γη κι ό,τι κρύβει κι ορίζει

ί

και κάτι περισσότερο: τότε, θάσαι άντρας, παιδί μου!
RADYARD KIPLING

.

Μετάφραση; Λεωνίδα Πολυδεύκη
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Από την Οικογενειακή Ζωή

Απόλαυση της φύσης

Ταξίδια με τη γυναίκα μου
Στο εξωτερικά με τον Φανη

και την Πηγή Πέτσιου

Βόλτα στα Γιαννενα

Στην Κεφαλονια για τηνΑλφαστάρ

Στην Κωνστανπνουπολη

Στο Βέλγιο με τους συμπεθέρους

(οικογένεια Jan Deblon)

Στο σπΓΠ του γιου μας

στονΑρίλλα Πέρδικας Θεσπρωτίας

Στο Παρίσι

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Δείπνο οικογενειακά

Ο Αρης αποφοπά το BOSTON UNIVERSITY

Δείπνο σε κέντρο

Σε δείπνο

Η κα. Πεχλιβανιδη με τον Άρη στη βάππση

Παντρεύουμε την κορη μας
Ο Νικηφόρας παντρεύεται

Το ζεύγος Κ. Κώτση

Ο Παντελής Πεχλιβανίδης
που στεφάνωσε τον Αριστείδη

Κωνσταντίνου ΣαφαρΙκα
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Οικογενειακή φωτογραφία με τον ανεψιό μου

Δείπνο με φίλους

Νικηφόρο Φ. Σαφαρικα

Οικογενειακά (στο μέσον η αείμνηστη
πεθερά μου Ελένη Γ. Παπανικολάου)

Ο γάμος του Άρη

Ο Φάνης ψήνει κοκορέτσι

Αρης - Σοφουλα

Η γυναίκα μου με τον
syyoi/d μας Αλέξη

Με τον εγγονό μας Αλέξη

ΙΜ
Με τον μπατζανάκη μου Φάνη Πέτσιο

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Αγώνες τένις με τα εγγόνια μας

Με το Αλεξανδρακι της κόρης μας
Βασιλικής Κώτση

Η Σοφουλα μας

Το Αλεξανδρακι μας

ο Φάνης πληρώνει τον εγγονο μου
«σερβπόρο» Δημητρη

«Επίθεση» απο τα εγγόνια μου στην παραλία

Πάσχα οικογενειακό

Οικογένεια Κ. Κώτση

Πληροφορίες για το επώνυμο ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ
Από έρευνα στο Internet
Το €πώνυμο Safarik ei'vai
€παγγ€λματικής ττροέλβυσης,
που προέρχεται από το εμπό
ριο ή το επάγγελμα που ακο

λουθείται από τον αρχικό
φορέα. Σε αυτήν την περίπτω
ση, το επώνυμο Safarik προέρ
χεται από τη γερμανική λέξη
'schaffen' (δημιουργώ) από την
παλαιά γερμανική λέξη 'scaffan'
που δηλώνει αυτόν που διαχει
ρίζεται, που διοικεί, και το Σλα

βικό επίρρημα "Ik" που είναι
ένας όρος υποκοριστικού που
δείχνει την αγάπη.
Επομένως
ο
πρώτος
φορέας του επωνύμου Safarik
ήταν κάποιος που ήταν από τα
μέλη της κοινότητάς του ως
διαχειριστής ή δικαστικός κλη
τήρας. Μεταξύ των παραλλα

γών του επωνύμου Safarik βρί
σκουμε Safaric, Saffaryth, Safar,
Schaffer, Scheffers, Schofer. Oi

αναφορές στο επώνυμο Safarik
ή στις παραλλαγές της, περι
λαμβάνουν ένα αρχείο ενός
ευγενούς Κροατικού επωνύμου
Safaric. Αυτή η οικογένεια διαι
ρέθηκε σε τρεις κλάδους. Τα
πιο πρόωρα αρχεία της αρχικής
οικογένειας
χρονολογούνται
από το XVI αιώνα, με μια σφραγίδα που ανήκει σε ένα Ladislaw Saffarich. Είχε
τη θέση του 'Judex Nobilium' (δικαστής της αριστοκρατίας) στην πολιτεία Agramer
το 1595.

Στο "Liber Amicorum" (βιβλίο των φίλων) στη βιβλιοθήκη "Lycaeums" της
Κροατίας υπάρχει μια ζωγραφική που απεικονίζει την κάλυψη των όπλων ένας
Michael Saffaryth που χρονολογείται από την 27η Οκτωβρίου, 1602.
Η πιο πρόσφατη αναφορά στον τρίτο κλάδο των οικογενειακών Safarich
είναι το 1648, μια ημερομηνία που εμφανίζεται σε μια σφραγίδα που ανήκει σε
έναν Georg Saffarich από το Cominate Warasdiner. Αυτή η οικογένεια ήταν αρι
στοκρατική με το δίπλωμα "de Sistrovich".

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται με αφετηρία τα Βλαχοχώρια της Δυτικής Μακε
δονίας Αβδέλλα και Σαμαρίνα. Από εκεί υπάρχει διασπορά προς τη λοιπή Μακε
δονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ρουμανία και Ήπειρο.

Στο επώνυμο Σαφαρίκας προστέθηκε το «ι» με τη βαριά προφορά των βλά
χων και έγινε «Σιαφαρίκας». Πολλοί όμως αργότερα το μετέτρεψαν σε καθαρό
«Σαφαρίκας». Ήδη το επώνυμο συναντάται και στη λοιπή Ελλάδα, Αθήνα, κ.λ.π.

Στο ποτάμι της ζωής μου
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Στην Τσ€χοσλοβακ!α οόός Sfaric και πσν€πιστήμιο Sfaric. Στον Καναδά ο
Αριστείδης Σαφαρίκας, ο οποίος κατοικεί στο Βέλγιο, βρήκε μέσω Internet οικο
γένεια Σαφαρίκα, απογόνους μετανάστη Σαφαρίκα από τη Ρουμανία.
Το οικογενειακό μας δένδρο στην Ήπειρο, αρχζει από τον έμπορο ζώων
Σιαφαρίκα της περιοχής Γρεβενών (Σαμαρίνα ή Αβδέλλα) που ήλθε στο χωριό
Πηγάδια (Βαλτσιώρα) των Κατσανοχωρίων για αγορά ζώων. Εκεί στο σπίτι που
φιλοξενήθηκε αγάπησε μια όμορφη κοπέλα. Στην άρνηση των γονέων της, δήλω

σε ότι δεν φεύγει από το χωριό αν δεν την παντρευτεί και έχτισε καλύβα κοντά
στο σπίτι της αγαπημένης του. Όταν τελικά ενέδωσαν οι γονείς της την πήρε και
εγκαταστάθηκε στο χωριό Πεστά Ιωαννίνων όπου μέχρι σήμερα μια θέση ονο

μάζεται «χωράφι του Σιαφαρίκα». Εκεί ανέθρεψε δύο παιδιά, εκ των οποίων το
ένα ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ παντρεύτηκε στην Πλαίσια Ιωαννίνων και το άλλο
μετοίκησε προς Ανώγι - Νισίστα - Πεστιανά Άρτης.
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0 KwvOTavTi'voq EuayYe^ou ZacpapiKaq:

FewfiBriKe oro x^pio nAaioia Icoavvlvcov to sioq 1923, \xtaa oe
(pTCOxn noAunsAfi oiKOYevsLQ.
l£ 5iaYcovia|i6 naipvei unoipocpia orn PiJ;apeio Ixo^H onou to
1940 TeAeiwvei Tip YupvaoioKep tou anou5ep.
Itov noAspo tou 1940, £0eAovTnp cpsuYSi Yia ttiv KpfiTn ii£ to
nAoio «MAP1A 2TA©AT0Y» to onolo puOi^oTai ano to roppaviKd
.QEponAdva oTOUKoq. AixpaAcoTi^OTOi ano Toup roppavoup crrn MiiAo

KQL 5panET£U£L oTov [lEipaLa, KQTd TT) pETQipopd. Z£i Ti^v KoAaor] Tpp
HEivaapevrip AOfivap pexpi to AekepPph tou 1941 kqi pETopaivEi oto
Xcopid TOU riAaiaia Icoavvivcov.

OoiTd OTiiv naiSoYWYiKfi AKoSripta Icdqwivcov to npcoTO ETop kgi
QKoAouOwp psTd TT] oijAAri4jri tou and Tip itqAikep apxep KOTOxnp Yia
avTioToaiaKf] Spdor), KOTacpEUYSi crrriv EOEA EAEI tou crrpaTriYOU

ZSppQ. flQ TT] dpdan TOU TipdTOl |iE Xpuod AplOTElO AvdpElGp, rioAEpiKO iTGUpd r'
Td^Eup, povipop GveunoAoxGYOp kgt' anovopn kgi anooTpaTeuETai pE Tq dqpioupYia
TOU TGKTIKOU OTpOTOU.

To 1945 cpoiTd OTpv A0f)VG aTq NopiKf] Zxo^0 kgi orq MapdoAsio riGiSGYCOYiKn Akg5riPLa, TTiv onoia oAoKAqpcovsi to stop 1946 kgi cpOdvEi OTip Eni nTUXico s^ETdoEip cmi
NopiKq Zxo^n. epYQ^opsvop.

AiopL^ETGi SdoKoAop OTO EKKAqoiGOTiKO OpcpovOTpocpEio BouAiGYPSvqp.
EniOTpaTEUSTGi TO 1948 kgi anoAusTGi to 1949.
To 1952 onoondTGi kgt' ekAoyh cjto E0\/ik6 EKnoiSEUTfipio Ava(3puTa)V dnou kgi
5i5daKEi sni nevTE STq.

To 1957 nopGiTSiTGi and Sqpdoiop undAAqAop. iTq ouvsxeia iSpusi kgi 5ieu0uvei Tq
IXoAq ZGcpaplKG, pEXpiTO 1963.

M£TGnq5d crro Epndpio to ETop 1963 kgi 5qpioupYEi otg ndvvsvG Tq piOTSXVia kgi
gAuglSg KGTGOTqpdTcov IMAATEH. Me to EpYOOTdoio siScbv AdiKqp Tsxvqp TpO(po5oTEI noAAd TOupiOTiKd KGTGcrrqpGTG OE dAq Tqv EAAdSo kgi napdAAqAa npGYPGTonoisi
oqpGVTiKEp E^GYWYsp OE x^pEp TOU E^wTEpiKou. Msxpi TO 1984 q Enixeipqoq q)0dv£i
VG GnGOXoAEi 17 dTopa.

AoXOAEITGI PE TG KOlVd KGI iSpUEl GpKSTOUp OUAAdYOUp OTOUp onoioup KGl npOESpEUSl.

And TO 1976 (nopdAAqAo pE Tq 5i£U0uvoq Tqp sraxsipqoqp IMAATEE), ocpispcbvETGi orqv iSpuoq KdppoTop opxwv Tqp Negp AqpoKpoTiap. EkAeyetgi flpdESpop Tqp
NopopxiOKfip EniTponqp, G^icopo oto onoio TGKTiKd EnavsKAEYSTGi Eni 12 ouvExq STq.
Me Tq SpooTqpidTqTG tou ekAsyetgi oto npiOTO ouvsSpio tou KdppoTop cop psAop Tqp
KEVTpiKqp AioiKqoEcop kgi nopapsvEi OTq 0soq auTq psxpi to STop 1985. H 5pdoq tou
OTO Kdppo Tqp Negp AqpoKpGTtap etuxe noAAwv TipqTiKcbv SiGKpioEcov, and dAo to

cpdopo Tcov unoupYcbv tcov Siacpdpcov KUpEpvqoEcov Tqp Ndop AqpoKpoTiop. Eivoi o
npwTop EKSdTqp KoppGTiKou pi(3Aiou Tqp Nsop AqpoKpoTiap pE to «AOinON

AfONIZOY" Yia to onoio eAgPe nATi0op ouYXapqTqpicov EniOToAcbv.

And TO 1985 pdxpi to 1997 iSicoteuei kgi anoAappdvEi Tqv oiKOYEVEiGKq pioq ps Tq
YUVGiKG TOU AAs^avSpo kgi tg 8 eyyovig Toup and tg 5uo naiSid Toup. To SidOTqpG
GUTO KGl sni 4 ETq nGpouoid2;£i TqAEonriKsp SKnopndp ps TdAo "sniKGipG 6£pGTa».
riGpdAAqAa, SqpooiEUEi otov ToniKO Tuno noAAd dp0pG yevikou EvSiGcpspovTop.
To 1997 pETEXEi OTqv iSpuoq Tqp ETGipsiGp internet AA(pG0Tdp EAAdp A.E. cop gvtinpdE5pop TOU A.I., 0UYGTpiKq enixsipqaq Tqp Alfastar Benelux S.A. tcov Bpu^eAAcbv
nou iSpuoE KGl 5ieu0uvEi o Yiop tou, ApiOTsiSqp iGcpapiKGp.

iTq dEKGETq _5ia5popft lou OTqv ETOipsia AAcpGOTdp EAAdp A.E. o K. lacpapiKOp
ouvepaAAs tg peyiotg OTrjv GvdnTu^q kgi Ka0iepcoaq Tqp cop q pEYGAuTSpq tou Topeo
Tqp OTq (3opeio5uTiKq EAAdSo. lopapd tou epyo stvai q npopoAq xiAiddcov a^io0£dTCOv
Tqp popEioSuTiKqp EAAdSop oto Internet, KG0cbp kgi q npoPoAq SKGTOVTdScov sniXEipqOECOv, PE GnoTsAsopa Tqv GU^qoq tou TOupiOTiKou pEupaTOp crro x^po pap.

IqpepG, EivGi npdeSpop tou AioiKqTiKOU Tqp luppouAiou kgi ouvexi^jei sniTUXcbp Tq
SpGOTqpiOTqTG, nopd Tqv npoxcopqpsvq tou qAiKio.

