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80 ΧΡΟΝΙΑ από το Έπος του ‘40

«Ï ðáôÝñáò ìïõ Þôáí
óôçí ðñþôç ãñáììÞ»
Ïé áíáìíÞóåéò ôïõ åîÜ÷ñïíïõ ôüôå ÃéÜííç Ðáðáäüðïõëïõ ðïõ
åßäå ôïí ðáôÝñá ôïõ íá öåýãåé ãéá ôï ÌÝôùðï

ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Στο μεταξύ, στη Φλώρινα οι
Ιταλοί έκαναν επιθέσεις από
αέρος. Είχαμε καταφύγια
αλλά η γιαγιά μου με πήρε
και με πήγε στο βουνό, στον
Άγιο Παντελεήμονα για να
προστατευτούμε. Όμως, οι
Ιταλοί πετούσαν ψηλά για να
αποφύγουν τα δικά μας αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να
μην βρίσκουν την πόλη και οι
βόμβες να πέφτουν στο βουνό.
Έτσι, την άλλη μέρα, είπα
της γιαγιάς: «εγώ δεν έρχομαι
πάλι στο βουνό, θα πάω με
τους άλλους στο καταφύγιο».
Κάθε πρωί, παίρναμε το
ψωμοτύρι και πηγαίναμε στα
καταφύγια. Αυτή ήταν πλέον
η καθημερινότητά μας. Ήταν
τρομακτικό να βλέπεις τα
ιταλικά αεροπλάνα να πετάνε
ψηλά και να πετούν βόμβες. Η Φλώρινα ήταν στόχος
γιατί ήταν η πρώτη πολιτεία μετά από τα σύνορα.
Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Αργότερα, επί γερμανικής
κατοχής, η Φλώρινα υπήρξε τόπος ανάρρωσης για
τους τραυματίες του γερμανικού στρατού από Αφρική
και από όλα τα μέρη. Έμεναν ένα - δυο μήνες μέχρι να
φύγουν για τη Γερμανία.
Θυμάμαι πως τους άρεσαν πολύ οι χελώνες κι εμείς
τους πηγαίναμε και τις ψή-

νανε και μας έδιναν σοκολάτες. Ήταν πάντα καλοί με τα
παιδιά, ποτέ δεν μας πείραξαν. Μας αγαπούσαν.
Ο παππούς μου είχε το ξενοδοχείο «Διεθνές» στη Φλώρινα και φιλοξενούσε τραυματίες Γερμανούς στρατιώτες. Κάποιο άλλοι έμεναν
στα γειτονικά μας σπίτια.
Σε ένα από τα πλούσια σπίτια
έμενε ο Διοικητής των Γερμανών. Ήταν μεγάλος γιατρός, χειρούργος. Μια φορά
πήγαμε τη μητέρα μου εκεί
γιατί είχε κάποιο πρόβλημα
με τη χολή της. Αυτός κάτι της
έκοψε και δεν ξανά είχε ποτέ
πρόβλημα η μητέρα μου.
Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ
Στο μεταξύ, το μισό Τάγμα του
πατέρα χάθηκε. Τα χιόνια και
η πείνα τους αποδεκάτισαν
και τους υπόλοιπους, ανάμεσα σε αυτούς και τον πατέρα
μου, τους έστειλαν πίσω στην
Κορυτσά για ανάρρωση, καθώς όλοι σχεδόν είχαν τραυματιστεί. Από κει, ο πατέρας
μάς έγραψε κι άλλο γράμμα και μας έλεγε ότι βρίσκεται στη ζωή και είναι καλά.
Όταν ανάρρωσε επέστρεψε
στο Μέτωπο. Πήγε σε άλλο
τάγμα και όταν μπήκαν οι
Γερμανοί αυτός βρισκόταν
κάπου στην Ήπειρο. Όμως,
από ό,τι μάθαμε το τάγμα του
διαλύθηκε μετά από επίθεση που δέχτηκε από τους
Γερμανούς και οι στρατιώτες σκόρπισαν στα βουνά.
Θυμάμαι τους Γερμανούς να
περνούν μέσα από τη Φλώ-

ρινα σαν αέρας με τις μοτοσυκλέτες τους. Η μητέρα με
πήρε και πήγαμε στο σπίτι του
παππού μου στο Μεσονύχι,
πέντε χιλιόμετρα έξω από τη
Φλώρινα. Ήταν πολύ όμορφα
εκεί και οι Γερμανοί δεν το πείραξαν καθόλου αυτό το μέρος.
Ένα πρωί ήμουν έξω κι έπαιζα. Είχαμε ποτάμι κι έπιανα
ψαράκια. Ξάφνου ακούστηκε ένα γνώριμο σφύριγμα
από μακριά. Σήκωσα τα μάτια
και διέκρινα τη φιγούρα του
πατέρα να πλησιάζει ζωηρά. Φορούσε πολιτικά ρούχα
και δεν κρατούσε όπλο.
Επιτέλους γύριζε σπίτι. Από ό,τι μας είπε μετά,
ήθελε να ακολουθήσει τους
άλλους στην Αίγυπτο αλλά
τον κράτησε η αγάπη του
για την οικογένειά του.
Η μέρα της επιστροφής του ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μου…

Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, μικρός στην αγκαλιά των γονιών
του. Φώτο: Supplied
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Ο Γιώργος Ζάχος, έπεσε ηρωικά πολεμώντας στο μέτωπο κι έμεινε θαμμένος κάπου στα αλβανικά σύνορα. Φώτο: Pixabay

ο καλοκαίρι του 1940
το σπίτι του Νικολού
Ζάχου σε ένα χωριό έξω από την Καρδίτσα
έσφυζε από χαρά, θυμάται
ο τετράχρονος τότε ομογενής, Θωμάς Κούρτης,
εγγονός του Νικολού, από
την κόρη του τη Λαμπρινή. Γύρισε το ξενιτεμένο
πουλί της οικογένειας, ο
Γιώργος, για να παντρευτεί την όμορφη Γλυκερία και να την πάρει πίσω
μαζί του στην Αμερική.
Ο γάμος έγινε και το ζευγάρι πήρε τα χαρμόσυνα νέα ότι θα αποκτούσαν
και το πρώτο τους παιδάκι. Τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Όμως,
όπως λέει ο σοφός λαός μας,
«όταν οι άνθρωποι κάνουν
σχέδια, ο Θεός γελάει».
Έτσι, ενώ οι νεόνυμφοι
ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για την Αμερική όπου
γεμάτοι αδημονία ετοιμάζονταν να στήσουν μια όμορφη
ζωή γι' αυτούς και το παιδί
τους, η Ελλάδα μπήκε στον
πόλεμο. Έγινε επιστράτευση
και ο Γιώργος, αντί για την
Αμερική, βρέθηκε στα αλβανικά σύνορα να πολεμάει
για την πατρίδα του, αφήνοντας πίσω την έγκυο γυναίκα του και τα όνειρά τους.
Η ζωή κυλούσε με τον πόλεμο να μαίνεται και την
οικογένεια Ζάχου να αγωνιά για τον Γιώργο. Τα παιδιά αθώα κι έχοντας άγνοια
κινδύνου απολάμβαναν την
καθημερινότητα του χωριού και τη ζεστασιά της
οικογένειας μοιράζοντας τις
μέρες τους πότε στο πατρικό και πότε λίγο παρακάτω

στο σπίτι των παππούδων.
Ο μικρός Θωμάς, θυμάται
πως ήταν μια με δυο βδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα του '40 όταν βρισκόταν
στο σπίτι του παππού και
της γιαγιάς όπου έμενε και η
θεία του η Γλυκερία και όλοι
μαζί κάθονταν γύρω από τη
φωτιά κι έψηναν κάστανα.
Ήταν λίγο πριν από το μεσημέρι όταν έξαφνα χτύπησε η πόρτα. Οι απρόσμενοι
επισκέπτες ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ο παπάς
και ο δάσκαλος. «Εκείνη
την εποχή ήταν εκείνοι που
έφερναν τα καλά ή τα κακά
νέα στους κατοίκους του
χωριού», λέει ο κ. Θωμάς.
«Μόλις τους αντίκρυσε ο
παππούς αναστατώθηκε
και σα να κατάλαβε ότι δεν
είχαν έρθει για καλό απευθυνόμενος στον πρόεδρο
τον ρώτησε: 'Μολόγα μου,
πρόεδρε, τι κακά μαντάτα
φέρνεις;', θυμάται ο κ. Θωμάς.
Η κουστωδία των τριών
έκατσε αμίλητη κι έπιασε
άσχετη κουβέντα ίσως σε μια
προσπάθεια να απαλύνουν
την ατμόσφαιρα ή απλά μην
ξέροντας πώς να ανακοινώσουν ένα τόσο τραγικό νέο.
Ο Νικολός, όμως, με πρόσωπο αλλοιωμένο από την
αγωνία που τον έκανε να
μοιάζει ότι είχε γεράσει
εκατό χρόνια στα μάτια του
τετράχρονου Θωμά, διέκοψε την κουβέντα, κάρφωσε
τα μάτια του στα μάτια του
προέδρου και σχεδόν τον διέταξε: «Μολόγα με, πρόεδρε,
τι κακά μαντάτα φέρνεις;»
Παραιτημένος, θαρρείς,
ο πρόεδρος, σιώπησε,
πήρε μια βαθιά ανάσα και

με θλίψη, όπως απαιτούσε μια τέτοια περίσταση,
ψέλλισε: «Πράγματι, έχουμε κακά μαντάτα, Νικολό,
ο Γιώργος σκοτώθηκε».
«Ο παππούς αντέδρασε πιο ψύχραιμα, αλλά στο
άκουσμα του μαντάτου η
γιαγιά και η θεία λιποθύμησαν», θυμάται ο κ. Θωμάς.
«Έτρεξα σαν τρελός στη
μητέρα μου, όρμηξα μέσα
στο σπίτι ουρλιάζοντας τα
νέα. Εκείνη πετάχτηκε λες και
την είχε χτυπήσει ηλεκτρικό
ρεύμα, άρπαξε τη μαντήλα
της κι αρχίσαμε να τρέχουμε μαζί πίσω στο σπίτι του
παππού. Ξωπίσω μας και ο
πατέρας μου. Θυμάμαι που
προσπαθούσαν να συνεφέρουν τη γιαγιά και τη θεία,
ενώ σε λίγο ολόκληρο το
χωριό άρχισε να μαζεύεται
στο σπίτι για να συλλυπηθούν
και να προσφέρουν βοήθεια,
όπως συνηθιζόταν τότε».
Ο καιρός περνούσε και μέρα
με την ημέρα η κατάσταση
κάπως καλυτέρευε αλλά το
κακό είχε γίνει. Κι όπως λένε,
ενός κακού, μύρια έπονται…
Έτσι έφτασαν τα Χριστούγεννα του 1940 και ο κ. Θωμάς, θυμάται: «εκείνον τον
καιρό κάθε σπίτι μεγάλωνε
ένα γουρούνι για τα Χριστούγεννα. Δεν ήταν μόνο
για τις γιορτές ήταν πια και
θέμα επιβίωσης των οικογενειών. Ο παππούς δεν
ήθελε να το σφάξει, λόγω
του Γιώργου. Τελικά, ανέλαβε ο πατέρας μου για να
έχουν λίγο κρέας να φάνε».
Η χήρα του Γιώργου, η
Γλυκερία, είχε πάρει πολύ
βαριά το χαμό του συζύγου
της. Δεν έτρωγε, δεν έπινε κι

έμενε ώρες ξαπλωμένη κλαίγοντας γοερά. «Τότε», όπως
μας λέει ο κ. Θωμάς, «ήταν
δύσκολο να έρθει γιατρός.
Έπρεπε να πάει κάποιος να
τον φέρει με το άλογο γιατί
δεν διέθετε μέσο μεταφοράς κι αυτό σήμαινε τουλάχιστον 6 ώρες πήγαινε – έλα».
Τελικά ήρθε ο γιατρός, εξέτασε τη Γλυκερία, της έδωσε
κάποια φάρμακα, αλλά ο
πόνος ήταν πιο δυνατός από
κάθε γιατρικό κι έτσι η όμορφη νεόνυμφη χήρα (τι οξύμωρο), λίγο πριν το Πάσχα,
έσβησε παίρνοντας και το
αγέννητο μωρό της μαζί της.
Ο χαροκαμένος πατέρας,
ο Νικολός, προσπάθησε να
φέρει το σώμα του αδικοχαμένου γιου του στο χωριό
για να το θάψει πλάι στη
γυναίκα του και το παιδί
του, αλλά εν μέσω πολέμου αυτό ήταν αδύνατο.
«Τα χρόνια πέρασαν, έφυγε
ο παππούς, ύστερα η γιαγιά
και ο Γιώργος δεν γύρισε
ποτέ. Έμεινε στα αλβανικά
σύνορα, εκεί που έσβησε
πολεμώντας για την πατρίδα του» λέει ο κ. Θωμάς.
Όμως, τα βράδια, αν κανείς
κοιτάξει ψηλά στον ουρανό του μικρού χωριού της
ιστορίας μας, θα διακρίνει
τις φιγούρες του Γιώργου,
της Γλυκερίας και του μωρού
τους που ανεξάρτητα από του
πού βρίσκονται θαμμένοι,
είναι μαζί στον κόσμο των
ονείρων τους και του Θεού.
Επιτέλους ενωμένοι κι ευτυχισμένοι απολαμβάνοντας στο
θάνατο αυτό που τους στέρησε η ζωή. Μια ζωή λερωμένη
από το μίσος του πολέμου και
της ανθρώπινης αλαζονείας.
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Ʃ ƧǌǌǈǎǊǋƿ ƱǒǉǝǅǐǏǈ ƬǐǊǎǝǕǈǕǂ Ǖǐǖ BOX HILL
ǋǂǊ ǑǆǒǊǘǟǒǚǎ, ǆǀǎǂǊ ǑǂǒǐǞǔǂ ǔǆ ǋƽǉǆ ǆǋǅƿǌǚǔǈ
ǕǈǓ ǑǂǒǐǊǋǀǂǓ ǍǂǓ ǋǂǊ ǔǖǍǍǆǕƾǘǆǊ ǔǆ ǋƽǉǆ
ǋǀǎǈǔǈ, ǋǐǊǎǚǎǊǋǐǞ, ǆǉǎǊǋǐǞ, ǉǒǈǔǋǆǖǕǊǋǐǞ
ǋǂǊ ǗǊǌǂǎǉǒǚǑǊǋǐǞ ǑǆǒǊǆǘǐǍƾǎǐǖ.
ƴǕǊǓ 28 ƱǋǕǚǃǒǀǐǖ, ǝǌǐǊ ǐǊ ƜǌǌǈǎǆǓ ǝǑǐǖ ǋǊ ǂǎ
ǃǒǀǔǋǐǎǕǂǊ ǕǊǍǐǞǎ Ǖǈǎ ǈǍƾǒǂ ǋǂǊ ǝǌǐǖǓ ǆǋǆǀǎǐǖǓ
Ǒǐǖ ǑǐǌƾǍǈǔǂǎ ǔǕǂ ǃǐǖǎƽ ǕǈǓ ƣǌǃǂǎǀǂǓ ǋǂǊ
ƾǅǚǔǂǎ ǝ,ǕǊ ǑǐǌǞǕǊǍǐ ǆǀǘǂǎ ǄǊǂ Ǖǈǎ Ƨǌǆǖǉǆǒǀǂ.
ƜǕǔǊ ǋǂǊ ǆǗƾǕǐǓ- Ʊ ǑǒǝǆǅǒǐǓ ǋǂǊ Ǖǐ ƦǊǐǊǋǈǕǊǋǝ
ƴǖǍǃǐǞǌǊǐ, ǈ ƬǈǅǆǍǐǎǀǂ, ǐ ǊǆǒǂǕǊǋǟǓ ƲǒǐǛǔǕƽǍǆǎǐǓ
ǑǂǕƿǒ ƦǊǐǎǞǔǊǐǓ, Ǖǂ ǕǍƿǍǂǕǂ, ǐ ƦǊǆǖǉǖǎǕƿǓ ǋǂǊ Ǖǐ
ǅǊǅǂǋǕǊǋǝ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝ Ǖǐǖ ǔǘǐǌǆǀǐǖ ǋǂǊ Ǖǂ Ʈƾǌǈ
ǕǈǓ ƬǐǊǎǝǕǈǕƽǓ ǍǂǓ, ǔǖǍǍǆǕƾǘǐǖǎ ǔǕǐǎ ǆǐǒǕǂǔǍǝ
ǕǈǓ ǍǆǄƽǌǈǓ ǂǖǕƿǓ ǈǍƾǒǂǓ ǋǂǊ ǂǎǂǗǚǎǐǞǎ

«ƨƩƵƺ Ʃ 28Ʃ ƱƬƵƺƤƳƫƱƶ 1940»
Ʊ ƲƳƱƧƦƳƱƴ

NǀǋǐǓ ƷǂǒǌƾǋǂǓ
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λικού. Θυμάμαι ότι μας έγραφε
πως είχαν προχωρήσει και είχαν κατασκηνώσει σε ένα ερημοκλήσι έξω από την Κορυτσά.
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εννήθηκα στις
10/6/1934 στη Φλώρινα. Ήμουν 6 χρονών
όταν ο πατέρας μου έφυγε
για το Μέτωπο. Ο Στρατός
περνούσε επί μία εβδομάδα από την κεντρική οδό
Μεγάλου Αλεξάνδρου της
Φλώρινας πεζή καθώς δεν
υπήρχαν τότε αυτοκίνητα
ή καμιόνια για να μεταφέρουν τους στρατιώτες.
Λίγες ημέρες αφότου ο πατέρας μου είχε καταταχθεί, η μητέρα μου ενημερώθηκε ότι το
Τάγμα του, το Τάγμα των Φλωριναίων, θα περνούσε κάποια
στιγμή μετά τις 8 το βράδυ.
Τότε με πήρε από το χέρι και
πήγαμε κι εμείς στην Μεγάλου
Αλεξάνδρου και περιμέναμε.
Σε κάποια στιγμή, εμφανίστηκε το Τάγμα, ο πατέρας μαζί με
δυο τρεις άλλους ήταν εμπροσθοφυλακή γιατί ήταν γεννημένος στη Φλώρινα και ήξερε
από κακοκαιρία και κρύο.
«Να ο πατέρας, τον βλέπεις;»,
με ρώτησε η μητέρα μου. Σήκωσα τα μάτια και τον είδα
ροδοκόκκινο στο πρόσωπο
με το κράνος του και καταφορτωμένο με τα παλιά όπλα
που είχαν τότε. Μας είδε κι
εκείνος και μας χαιρέτησε.
Αυτή την εικόνα την έχω
στα μάτια μου ολοζώντανη
εδώ και 80 χρόνια. Ήταν πολύ
συγκινητική και όμορφη.
Δυο βδομάδες μετά και αφού
η Ελλάδα είχε μπει στον πόλεμο πλέον, μας έστειλε γράμμα
από την Κορυτσά όπου μας
περιέγραφε πώς ο ελληνικός
στρατός υπερτερούσε του ιτα-

