ΕIΣΑΓΩΓΙΚΑ

Όταν οι εκδόσεις Επίκεντρο με ενημέρωσαν ότι είχαν προγραμματίσει
παρουσίαση του βιβλίου μου Προσωρινώς διαμένοντες… Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας (1948-1982)1
στην Αλεξανδρούπολη, αποδέχθηκα ευχαρίστως την πρόταση. Ανταποκρίθηκα μάλιστα με μεγάλη μου χαρά, καθώς, όπως είχα διαπιστώσει από την έρευνά μου, από το νομό Έβρου κυρίως ήταν η πλειονότητα των ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη Βουλγαρία. Έτσι θεώρησα
ότι θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να συνομιλήσω με κάποιους
από τους επαναπατρισθέντες από τη Βουλγαρία έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες που θα έδειχναν ενδεχομένως ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.2
Στην εκδήλωση, με το τέλος των ομιλιών, ως είθισται, δόθηκε χρόνος ώστε να υποβληθούν τυχόν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Είχαν ήδη υποβληθεί ορισμένες ερωτήσεις – σχόλια προς τους
κύριους ομιλητές, όταν το λόγο πήρε κάποιος από το ακροατήριο, ζητώντας να υποβάλει ερώτηση προσωπικά σε μένα. Επρόκειτο, κρίνοντας απ’ ό,τι έβλεπα και άκουγα, για ένα άτομο μέσης ηλικίας, καλής

1

Κατερίνα Τσέκου, Προσωρινώς διαμένοντες… Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας (1948-1982), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010.
2
Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 στις 8:00 μ.μ,
στον πολυχώρο του Μουσείου το βιβλίο παρουσίασαν οι: Βασίλης Δαλκαβούκης, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Ειρήνη Λαγάνη, Αν. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Κώνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. και η Κατερίνα
Τσέκου, Δρ. Ιστορικός.
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εμφάνισης με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα του
θρακιώτικου ιδιώματος. Η ελαφρώς βαριά προφορά κι ένας αμυδρός
ιδιαίτερος τονισμός με παρέπεμπε σε γνώστη και της βουλγαρικής
γλώσσας. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν, λοιπόν, ότι πιθανόν επρόκειτο
για έναν επαναπατρισθέντα μορφωμένο έλληνα πολιτικό πρόσφυγα,
γεννημένο στη Βουλγαρία (δηλαδή δεύτερης γενιάς) από γονείς Θρακιώτες, πολιτικούς πρόσφυγες. Ο άγνωστός μου κύριος με ένταση στη
φωνή του, αφού επισήμανε ότι ένα κεφάλαιο του βιβλίου μου αφορά τα
γεγονότα της 7ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,3
ζήτησε να μάθει πού βασίσθηκα για να γράψω αυτό το κεφάλαιο, πού
απευθύνθηκα, τι πηγές χρησιμοποίησα.
Υπέθεσα ότι ο συνομιλητής μου ήταν οπωσδήποτε γνώστης των
γεγονότων που διαδραματίσθηκαν στην 7η Μεραρχία του Δ.Σ.Ε.4 (είτε
είχε κάποια σχέση με εμπλεκόμενο στην υπόθεση συγγενικό/φιλικό του
πρόσωπο είτε είχε ασχοληθεί με αυτήν από προσωπικό του ιστορικό
ενδιαφέρον), διότι τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας δεν είναι γνωστά,
ακόμη και σε μελετητές του Εμφυλίου. Ελάχιστες είναι οι αναφορές σε

3

Μέρος Δεύτερο. Κεφ. 8 - «Αυτοί που μείναν»: τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας του
ΔΣΕ. βλ. Κατερίνα Τσέκου, Προσωρινώς διαμένοντες…, ό.π., σ. 182-203.
4
Σε σύσκεψη στην έδρα του Γενικού Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε., στις 18 Μαρτίου 1949,
μετονομάσθηκε το Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 7η Μεραρχία του
Δ.Σ.Ε. και αποφασίσθηκε η Θράκη τυπικά μόνο να υπάγεται στο εξής στην 7η Μεραρχία. Διοικητικά, δηλαδή, χωρίσθηκε η Θράκη από την Ανατολική Μακεδονία, και μόνο
όταν το απαιτούσε κάποια επιχείρηση, θα ένωναν οι δύο Διοικήσεις τις ένοπλες δυνάμεις τους, ενώ το πρόσταγμα, τη διεύθυνση και την ευθύνη του αποτελέσματος μιας
από κοινού επιχείρησης θα είχε η Διοίκηση της περιοχής όπου θα διεξαγόταν η επιχείρηση. Αυτή η απόφαση, κατά τον Κρίτωνα (Β. Κασάπη), τον ένα από τους δύο νέους
Διοικητές Θράκης, υπαγορεύθηκε από τη δυσκολία διεύθυνσης και συντονισμού των
επιχειρήσεων, λόγω της φυσιολογίας της εκτεταμένης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (είχε μεγάλο μήκος, αλλά μικρό βάθος), αλλά και από την ανάγκη εκτέλεσης της εντολής για όσο το δυνατόν αποδοτικότερη στρατολόγηση ανταρτών. Στο έργο αυτό, ισχυρίζεται ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Λάμπρος (Ν. Κανακαρίδης),
ο δεύτερος νέος Διοικητής Θράκης, θα ήταν αποτελεσματικότεροι στις περιοχές Ροδόπης και Έβρου, γιατί σε αυτές ήταν γνωστοί στον πληθυσμό από την προηγούμενη
δράση τους στην Κατοχή. Βαγγέλης Κασάπης (Κρίτωνας), Ο Εμφύλιος πόλεμος στον
Έβρο (1946 – 1949), Αλεξανδρούπολη 1999, σ. 345 – 346.
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αυτά, ακόμη και σε πολύ νέες ιστοριογραφικές μελέτες. Προσωπικά
ασχολήθηκα με την υπόθεση αυτή, καθώς η 7η Μεραρχία του Δ.Σ.Ε. με
περιοχή δράσης της την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όταν
διατάχθηκε καθυστερημένα να αποχωρήσει από την ελληνική επικράτεια, Οκτώβριο του 1949 (η διοίκησή της το Μάιο του 1950),5 υποχώρησε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, το αντικείμενο της έρευνάς μου.
Σε αυτήν την, κατ’ όνομα μόνο, Μεραρχία (η δύναμή της φαίνεται ότι δεν ξεπερνούσε τους 450 μαχητές στα τέλη του 1949),6 η οποία ήταν το μοναδικό μάχιμο τμήμα του Δ.Σ.Ε. εντός της ελληνικής
επικράτειας μέχρι το τέλος του 1949, είχε προκύψει δυσάρεστη κατάσταση λόγω των συνθηκών που υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει (ενισχυμένο κυβερνητικό στρατό, δριμύ ψύχος, έλλειψη τροφίμων και
κατάλληλης ένδυσης κ.λπ.). Η καθυστερημένη αποχώρησή της από
την οροσειρά της Ροδόπης, η οποία ερμηνεύεται ως προσπάθεια της
ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. να διατηρήσει ένα προγεφύρωμα για πιθανές μελλοντικές ενέργειες, είχε προκαλέσει ανησυχία, δυσαρέσκεια, σχόλια
και νέες λιποταξίες ανάμεσα στους μαχητές της. Η Διοίκησή της απέδωσε την όλη κατάσταση, αλλά και τις αποτυχημένες επιχειρήσεις

5

Διοικητής της 7ης Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε. ήταν τότε ο Βασίλης Γκανάτσιος (Χείμαρρος), Επιτελάρχης ο Γεράσιμος Μαλτέζος (Τζουμερκιώτης) και υπεύθυνος των Πολιτικών Επιτρόπων ο Νίκος Γεωργαλής (Δάφνης).
6
Η δύναμη της 7ης Μεραρχίας μειώθηκε δραματικά μετά τη μάχη των Μεταξάδων,
κωμόπολης του δήμου Διδυμοτείχου στο νομό Έβρου. Σε σύσκεψη των Διοικητών και
των Πολιτικών Επιτρόπων των τμημάτων της στο παραμεθόριο πομακοχώρι Χατζή
Βεράν στις 6/5/1949, επιλέχθηκε ως στόχος το χωριό Μεταξάδες, αντί του αρχικά προταθέντος στόχου, του χωριού Νέα Βύσσα (Αχυροχώρι). Ο νέος στόχος αποφασίσθηκε,
παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στο «ακτίβ», υπό την άσκηση/επιβολή του βέτο του Στρατιωτικού Διοικητή της Μεραρχίας Βασίλη Γκανάτσιου
(Χείμαρρου). Μετά τη μάχη (15/5/1949), από 1.378 μαχητές και στελέχη της 7ης Μεραρχίας επέζησαν περίπου 420 – 450, από τους οποίους πολλοί μεταφέρονταν τραυματίες στα νοσοκομεία της Βουλγαρίας. Μάλιστα, με την επιστροφή της Μεραρχίας
στην έδρα της, τη Χαϊντού, στη Θράκη έμεινε δύναμη μόνο 280 ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών. Δηλαδή, οι μάχιμοί της δεν ξεπερνούσαν τους 150
αντάρτες. Βλ. Κασάπης ό.π., σ. 361 – 393.
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της Μεραρχίας, στη δράση πρακτόρων του εχθρού, κατά το σύνηθες
στην τελευταία φάση του Εμφυλίου πολέμου,7 και προχώρησε, δοθείσης ευκαιρίας, σε συλλήψεις και ανακρίσεις γυναικών και ανδρών μαχητών της, προκειμένου να αποκαλυφθεί το υποτιθέμενο «οργανωμένο δίκτυο πρακτόρων του εχθρού», σύμφωνα και με το γενικότερο πολιτικο – ιστορικό πλαίσιο.8 Έτσι, βέβαια, απέφευγε και την πιθανή
μελλοντική απόδοση ευθυνών σε βάρος της.9 Η υπόθεση, ωστόσο,
7

Στις δύσκολες εμφυλιακές συνθήκες, η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. αποδίδει τις επιτυχίες του
«Εθνικού Στρατού» στη δράση πρακτόρων του και αναζητά με ασίγαστη εμμονή, την
οποία υποδαυλίζουν οι αυξανόμενες καθημερινά λιποταξίες μαχητών, «εχθρούς με
κόκκινο βιβλιάριο» στις γραμμές του Δ.Σ.Ε. Βλ. αναλυτικότερα Νίκος Μαραντζίδης –
Κατερίνα Τσέκου, «“Ψάξε τον εχθρό με κόκκινο βιβλιάριο”: η πολιτική καταλογισμού
ευθυνών στο ΔΣΕ» Κλειώ 3 (2006) 215-246.
8
Την ίδια ώρα τα κομμουνιστικά κόμματα εφάρμοζαν αντιτιτοϊκές εκκαθαρίσεις με
εξοντώσεις πιθανών συνεργατών του Τίτο, «τιτοϊκών». Η πολιτική της βίαιης καταστολής κάθε αμφισβήτησης του «αλάθητου» της ηγεσίας, κάθε κριτικής της πολιτικής
γραμμής της και κάθε διαφορετικής ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης, ακόμα
και με την τακτική της φυσικής εξόντωσης των αβάσιμα κατηγορουμένων, «προγεγραμμένων», είναι γεγονός στις «ανατολικές χώρες». Στόχος των εκτεταμένων διώξεων, οι οποίες υποκινήθηκαν από τον Ι. Στάλιν και σημειώθηκαν αυτή την περίοδο σε
όλες τις κομμουνιστικές χώρες, ήταν η παγίωση του σοβιετικού ελέγχου στις χώρες του
«ανατολικού συνασπισμού», με φίμωση οιασδήποτε διάθεσης κριτικής μέσα στα κομμουνιστικά κόμματα και με απομάκρυνση όσων δεν ήταν «υπάκουοι» στις προσταγές
της Μόσχας.
9
Η μάχη στους Μεταξάδες Έβρου είχε καταλήξει σε πανωλεθρία. Στην κριτική της
επιχείρησης αποδόθηκε στη Διοίκηση της Μεραρχίας η «αδικοσφαγή», γιατί ο συγκεκριμένος στόχος ήταν δική της επιλογή, παρά τις αντιρρήσεις που είχαν εκφρασθεί από
στελέχη του Έβρου που γνώριζαν την περιοχή και το στόχο. Βλ. Κασάπης, ό.π., σ. 387 –
388. Επιπλέον, ήδη στο παρελθόν, 3/9/1948, η δράση του Αρχηγείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε απασχολήσει το «Πολιτικό Γραφείο» (Π.Γ.) της «Κεντρικής
Επιτροπής» (Κ.Ε.) του Κ.Κ.Ε., καθώς έκρινε πως δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του «Γενικού Αρχηγείου» του Δ.Σ.Ε. για ανάπτυξη αξιόλογης πολεμικής
δράσης και αντιπερισπασμών, κατά τη διάρκεια της μάχης στο Γράμμο, και για τη δημιουργία εφεδρειών με στρατολόγηση νέων ανταρτών. Η αυστηρού ύφους σχετική με
αυτό ειδική απόφαση του Π.Γ., εκτός των άλλων, απαίτησε τότε τη στρατολόγηση
5.000 νέων μαχητών σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ώστε να δημιουργηθεί 8η Μεραρχία
του Δ.Σ.Ε. στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Παρ’ ότι ένας τέτοιος στόχος ήταν
ανεδαφικός, το Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατηγορήθηκε για αδύνατη πολιτική δουλειά και έλλειψη επαγρύπνησης, οι οποίες οδηγούσαν σε λιποτα-
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πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο αριθμός των «υπόπτων» διαρκώς
μεγάλωνε, αφού οι περισσότεροι συλληφθέντες υπέκυπταν σταδιακά
στα βασανιστήρια και οδηγούσαν με τις «ομολογίες» τους σε νέες
συλλήψεις, ανακρίσεις και βασανιστήρια των υποτιθέμενων (υποδεικνυόμενων) συνεργών τους σε όλα τα τμήματα της Μεραρχίας. Επειδή οι ανακρίσεις θεωρήθηκαν ημιτελείς και οι συνθήκες στο βουνό
ακατάλληλες για την ολοκλήρωσή τους, προτάθηκε από τη Διοίκηση
της Μεραρχίας και εγκρίθηκε από το «Πολιτικό Γραφείο» (Π.Γ.) η
μεταφορά των «υπόπτων» στη Βουλγαρία (Νοέμβριο του 1949). Έτσι,
από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια
της βουλγαρικής Κρατικής Ασφάλειας στη Σόφια, όπου συνεχίσθηκαν οι «ανακριτικές διαδικασίες». Πολλοί, όμως, τώρα αναιρούσαν τις
«ομολογίες» και διέψευδαν τις «καταθέσεις» τους από τις ανακρίσεις
στο βουνό, με την ελπίδα στραμμένη στους εκπροσώπους των βουλγαρικών Αρχών, οι οποίοι, παρευρισκόμενοι στην «ανακριτική διαδικασία», ήταν μάρτυρες των φρικτών βασανιστηρίων και της επιμονής
των βασανιστών τους. Πράγματι οι βουλγαρικές Αρχές αποφάσισαν
να παρέμβουν, καθώς διαπίστωναν το αδιέξοδο, και να αναλάβουν οι
ίδιες τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τελικά, εκτοπίσθηκαν μόλις 6 –
8 «ύποπτοι» και απελευθερώθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι,
παρά τις αρχικές τους ομολογίες και καταθέσεις στο βουνό, ελλείψει
αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων εναντίον τους.
Τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας μπορούν να αποτελέσουν σημείο
σοβαρής αντιπαράθεσης, επειδή αποδείχθηκε η κατασκευασμένη εμπλοκή και ο διασυρμός πολλών αθώων μαχητών με τραγικά αποτελέσματα (βασανισμό, εξευτελισμό, θάνατο, σωματικές βλάβες, μόνιμο
κλονισμό της υγείας). Κι ακόμη περισσότερο, επειδή τα θύματα έμειναν με την αίσθηση πως δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε. Παρά τα Πορίσματα και τις προτάσεις και των δύο Εξεταστικών Επιτροπών της υπόθεσης μετέπειτα, δηλαδή και της «Ζαχαραδιακής» και της «Κολιγιαν-

ξίες «που σχεδόν φτάνουν τις λιποταξίες όλων μαζί των άλλων μονάδων του Δ.Σ.Ε.».
Κατερίνα Τσέκου, Προσωρινώς διαμένοντες, ό.π., σ. 182 και 487 – 488 (Παράρτημα).
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νικής» ηγεσίας του Κ.Κ.Ε., τα θύματα θεωρούσαν/θεωρούν ότι φαινομενική ήταν η αποκατάστασή τους στην «αναγκαστική υπερορία». Οι
υπεύθυνοι/οι θύτες εργάσθηκαν σε καλύτερες εργασίες από αυτούς,
προωθήθηκαν σε κομματικές θέσεις αυτοί και τα παιδιά τους, ενώ οι
«ύποπτοι»/τα θύματα αντιμετώπισαν διακρίσεις και αποκλεισμούς
στην πολιτική προσφυγιά. Μάλιστα οι ατομικοί τους φάκελοι με την
ενημέρωση πως υπήρξαν στο παρελθόν «ύποπτοι» ως «πράκτορες του
εχθρού», εξακολούθησαν να τους ακολουθούν στην «προσωρινή διαμονή» τους στη «Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας».10
Ως εκ τούτου αισθάνθηκα προς στιγμήν ότι δέχομαι κάποιου είδους επίθεση, χωρίς να μπορώ να εστιάσω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
Μήπως ο συγκεκριμένος κύριος θεωρούσε ότι δεν είχα αρκετά στοιχεία; Μήπως είχα λανθασμένες πληροφορίες; Μήπως οι προεκτάσεις ή οι
ερμηνείες των γεγονότων που επιχείρησα θεωρούσε ότι ήταν έωλες;
Εξήγησα στο ακροατήριο πώς και γιατί γράφτηκε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, επισημαίνοντας παράλληλα και τη σπανιότητα των πηγών,11
αλλά και των πρόθυμων πληροφορητών – μαρτύρων για την υπόθεση.
Ωστόσο διέβλεψα ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος. Όταν ξαναπήρε το
λόγο, παρατήρησε ότι, παρ’ ότι δεν διάβασε το βιβλίο μου (τότε πρόσεξα ότι κρατούσε το βιβλίο μου ανοικτό στα Περιεχόμενα), έχει τη
γνώμη ότι δεν έχει ειπωθεί μέχρι στιγμής όλη η αλήθεια για την τραγική υπόθεση, δεν έχουν αποδοθεί οι πρέπουσες ευθύνες στους υπεύθυνους γι’ αυτήν, δεν έχουν δικαιωθεί τα θύματά της.
Μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να έχω μια κατ’ ιδίαν συνομιλία με
τον άγνωστό μου κύριο, με την πρόθεση να του αποσπάσω ορισμένες
διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτησή του αυτή. Από πού ορμώμενος κατέληγε σ’ αυτές τις διαπιστώσεις; Τι γνώριζε για την υπόθεση;
Ποια η δική του σχέση με τα γεγονότα; Φαίνεται ότι και ο ίδιος επιθυ-

10

Γιώργος Δ. Γκαγκούλιας, Η αθέατη πλευρά του Εμφυλίου. Τα τραγικά γεγονότα της
7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ, Ιωλκός, Αθήνα 2001, σ. 224 – 225.
11
Βλ. σχετικά Κασάπης, ό.π., Γκαγκούλιας, ό.π., και Κώστας Σιαπέρας, Μυστικοί Δρόμοι του Δημοκρατικού Στρατού. Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες, Γλάρος, Αθήνα 1990.
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μούσε μια συνομιλία μαζί μου, γιατί στο τέλος της εκδήλωσης με πλησίασε και μου συστήθηκε.
Πληροφορήθηκα, λοιπόν, από τον ίδιο ότι ήταν δεύτερης γενιάς
έλληνας πολιτικός πρόσφυγας επαναπατρισθείς από τη Βουλγαρία
στην Κομοτηνή. Είχε ενημερωθεί για την παρουσίαση του βιβλίου μου
από την Αγγελική Γιαννακίδου, υπεύθυνη και δημιουργό του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, και είχε έρθει από την Κομοτηνή για να την
παρακολουθήσει. Παρ’ ότι και η ίδια είμαι γέννημα – θρέμμα της Κομοτηνής, το ονοματεπώνυμό του, Ηλίας Ιωαννάκης, δεν με βοηθούσε
ιδιαίτερα. Το επίθετό του όχι μόνο δεν μου ήταν γνωστό, αλλά και, κατά την έρευνά μου για την πολιτική προσφυγιά στη Βουλγαρία, δεν είχε
υποπέσει στην αντίληψή μου κάποια πληροφορία σχετική με το οικογενειακό του επίθετο.
Το άκρως ενδιαφέρον προέκυψε αμέσως μετά. Αφού έκανα την
παρατήρηση πως φαίνεται να γνωρίζει για τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας, τον ρώτησα ευγενικά από πού πληροφορήθηκε γι’ αυτά. Η
απάντησή του ήταν μια ερώτηση: –Τασούλα Μουτάκη, σας λέει τίποτε το όνομα; Το βρήκατε πουθενά, όταν διαβάζατε για την 7η Μεραρχία; Αιφνιδιάσθηκα από την αμεσότητα του λόγου του, αλλά και από
την ίδια την ερώτηση. –Η ασυρματίστρια της 7ης; Αυτή που συνελήφθη από τους πρώτους; τον ρώτησα με απορία. –Αυτή. Είναι η μάνα μου, μου απάντησε ευθαρσώς και με μια δόση υποβόσκουσας υπερηφάνειας.
Όπως εύλογα συμπεραίνει κανείς, δεν θα άφηνα τη μοναδική αυτή
ευκαιρία χωρίς συνέχεια.

Η συνάντηση και η γνωριμία με τον Ηλία
Έκανα την πρόταση να συναντηθούμε μελλοντικά, στην Κομοτηνή πια,
για να συζητήσουμε με άνεση σε έναν άλλο πιο κατάλληλο χώρο. Συμφώνησε χωρίς ίχνος δισταγμού ή καχυποψίας, και μου έδωσε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Έσπευσα να του τηλεφωνήσω μία από
τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς η υπόθεση της 7ης Μεραρχίας του
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Δ.Σ.Ε. παρουσιάζει ομολογουμένως εξαιρετικό ενδιαφέρον και σπανιότητα πηγών και πληροφορητών – μαρτύρων.
Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία ο Ηλίας ζήτησε η συνάντησή
μας να γίνει στο σπίτι του. Προείχε για μένα ο ίδιος να αισθάνεται άνεση και ασφάλεια, οπότε δεν προέβαλα αντιρρήσεις. Με ενημέρωσε ότι
μένει εκτός Κομοτηνής και μου έδωσε οδηγίες, προκειμένου να εντοπίσω το σπίτι του στον επαρχιακό δρόμο από το χωριό Καρυδιά προς
τους πρόποδες της Ροδόπης και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Τον
ενημέρωσα ότι θα συνοδευόμουν από την κόρη μου, που συνήθως με
βοηθάει στις μαγνητοφωνήσεις προφορικών μαρτυριών, και από τον
πατέρα μου για να μου υποδείξει το δρόμο προς το χωριό Καρυδιά.
Συνοδευόμενη από δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, ήθελα να αποφύγω
την ενδεχόμενη αρχική αμηχανία απέναντι στον ερευνητή/παρατηρητή
και μάλιστα ενός τραυματικού παρελθόντος. Θεωρούσα την επίσκεψή
μου στο σπίτι του μια πρώτη επαφή μαζί του και απέβλεπα στην αρχή
μιας στενότερης γνωριμίας μας και μιας πιθανής μελλοντικής γνωριμίας με τη μητέρα του, εφ’ όσον και η ίδια συμφωνούσε να με συναντήσει.
Ο Ηλίας Ιωαννάκης μας υποδέχθηκε ο ίδιος στην απομονωμένη
σύγχρονη μονοκατοικία του εκτός Κομοτηνής. Σε έναν ιδιαίτερα ζεστό
χώρο του ευρύχωρου σπιτιού, όπου και μια συλλογή παραδοσιακών
έγχορδων μουσικών οργάνων, στον οποίο μας οδήγησε, μας σύστησε
τη σύζυγό του, γεννημένη στην Ανατολική Γερμανία, και έναν γείτονα
και φίλο που τους είχε επισκεφτεί. Με την πρώτη ευκαιρία ο Ηλίας με
σιγανή φωνή με ενημέρωσε, καθώς καθόμουν δίπλα του, ότι επρόκειτο
για τυπική επίσκεψη ρουτίνας του φίλου του και ότι αυτή δεν θα διαρκούσε πολύ. Κατάλαβα ότι η παρουσία του οικογενειακού τους φίλου
μας υποχρέωνε σε γενικότητες. Πράγματι μετά την αποχώρησή του, ο
Ηλίας μας αφηγήθηκε την ιστορία της οικογενείας του και τελικά την
ιστορία της ζωής του.
Η ιστορία της οικογενείας του, των γεννητόρων του, καθορίσθηκε
από τα ιστορικά γεγονότα της Αντίστασης κατά της βουλγαρικής Κατοχής της Θράκης το διάστημα 1941 – 1944 και του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου στη Θράκη το 1946 – 1949, αλλά και από την αναγκα-
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στική πολύχρονη πολιτική προσφυγιά στη Βουλγαρία κατά τα μετεμφυλιακά χρόνια. Στην προσωπική ιστορία της μητέρας του, κομβικό
συμβάν υπήρξε η υπόθεση της 7ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (Δ.Σ.Ε.) το 1949 – 1950.
Σύντομα η συζήτησή μας στράφηκε και επικεντρώθηκε σ’ αυτή την
υπόθεση, αφού κι ο ίδιος γι’ αυτήν επιθυμούσε διακαώς να μιλήσει.
Μας πληροφόρησε ότι τα σχετικά με την 7η Μεραρχία γεγονότα ο ίδιος (ο Ηλίας) παντελώς τα αγνοούσε μέχρι σχετικά πρόσφατα. Άλλωστε
κανείς δεν αναφερόταν σε αυτά στην υπερορία στη Λαϊκή Δημοκρατία
της Βουλγαρίας, όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε. Πόσο μάλλον στην
εμπλοκή της μητέρας του σε αυτή την υπόθεση της υποτιθέμενης κατασκοπείας και προδοσίας του αγώνα του Δ.Σ.Ε. Εντελώς συμπτωματικά, ενήλικος ων, πληροφορήθηκε τα πάντα μετά τον επαναπατρισμό
του στην Ελλάδα.
Η αποκάλυψη αυτή ανέτρεψε όλη του τη ζωή. Άλλαξε τις ενδοοικογενειακές του σχέσεις και επηρέασε τις κοινωνικές του συναναστροφές. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η περιπέτεια της μητέρας του τον
στιγμάτισε βαθειά έστω με μεγάλη χρονική καθυστέρηση (ίσως και γι’
αυτό το λόγο), καθώς, από τη στιγμή που την πληροφορήθηκε, επανακαθόρισε τα πιστεύω του και χάραξε εκ νέου την πορεία του για το
μέλλον του.
Αφού πληροφορήθηκα τα γενικά στοιχεία για τον ίδιο και την οικογένειά του, συζήτησα μαζί του το ενδεχόμενο να συναντήσω την ίδια
τη μητέρα του. Χωρίς δισταγμό επικοινώνησε μπροστά μου τηλεφωνικά μαζί της και την ενημέρωσε για το ενδιαφέρον μου. Κατάλαβα ότι
δεν χρειάσθηκε να επιμείνει ιδιαίτερα. Η μητέρα του, αφού ζήτησε τη
γνώμη του, συμφώνησε να με συναντήσει, αρκεί να με συνόδευε ο ίδιος.
Ο ίδιος ο Ηλίας όχι απλώς δεν είχε καμία αντίρρηση ή επιφυλακτικότητα, αλλά αντιθέτως φαινόταν πως αδημονούσε να με φέρει σε επαφή
μαζί της. Ένιωθα ότι ήθελε να ακούσω την ιστορία «από πρώτο χέρι»,
ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια των λόγων του, των λόγων της. Είχα την
ίδια με αυτόν μεγάλη επιθυμία να συναντήσω την Τασούλα Μουτάκη
αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη αγωνία.
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Θα συναντούσα άραγε μια πρόθυμη συνομιλήτρια; Από τα θύματα
άλλα αρνήθηκαν επίμονα να μου μιλήσουν, άλλα μίλησαν με αποσιωπήσεις και υπεκφυγές, άλλα με επιφυλάξεις… Πόσο ανεξίτηλα ήταν τα
σημάδια της εμπλοκής της στην υπόθεση; Θα ήταν η συνάντηση/η συνομιλία της μαζί μου μια επώδυνη διαδικασία για την ίδια; Πόσο θα
άλλαζε τη γνώση μου και τη γνώμη μου για τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας η προφορική κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα και παθόντα;
Θα βοηθούσε ίσως στην ανασύσταση μόνο των συμβάντων ή θα μου
πρόσφερε και κάτι περισσότερο;
Με αυτές τις σκέψεις και τις αγωνίες προγραμμάτισα την πρώτη
συνάντηση με την μητέρα του Ηλία, την Τασούλα Μουτάκη, στο δικό
της σπίτι στην Κομοτηνή.

Η συνάντηση και η γνωριμία με την Τασούλα Μουτάκη
Μετά από δυο μέρες, με συνοδούς τον Ηλία και την κόρη μου (συνήθως αυτή αναλαμβάνει τη διαδικασία της μαγνητοφώνησης των μαρτυριών, προκειμένου εγώ να μένω απερίσπαστη από τεχνικά ζητήματα)
επισκέφθηκα τη μητέρα του στο διαμέρισμα όπου διαμένει μόνη της,
υποβοηθούμενη από μια βουλγάρα οικιακή βοηθό.
Συναντήσαμε τον Ηλία στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Ντυμένος με φόρμες περιφερόταν και συζητούσε με κάποιον ένοικο. Σκέφθηκα ότι είχε έρθει πιο νωρίς από την προκαθορισμένη ώρα, για να προετοιμάσει την μητέρα του. Χτύπησε το κουδούνι της κεντρικής εισόδου
της πολυκατοικίας και ανεβήκαμε με το ασανσέρ. Στην εξώπορτα του
διαμερίσματος μας περίμενε η ίδια. Μια ηλικιωμένη καλοστεκούμενη
κυρία απροσδιορίστου ηλικίας, με φροντισμένο μοντέρνο ντύσιμο (καφέ παντελόνι και ίδιου χρώματος μπλούζα). Χαμογελαστή μας υποδέχθηκε εγκάρδια. Έγιναν από τον Ηλία οι απαραίτητες συστάσεις και
καθίσαμε όλοι στο καθιστικό δωμάτιο που χρησιμοποιείται και ως
τραπεζαρία. Δεν έχασε χρόνο. Με ρώτησε από πού είμαι, πού μένω,
πού δουλεύω, σε ποια συνοικία της Κομοτηνής μένουν οι γονείς μου,
πόσων χρόνων είναι η κόρη μου, αν σπουδάζει… Απάντησα πρόθυμα
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στις ερωτήσεις της, ώστε να νιώσει όσο το δυνατό πιο άνετα μαζί μου.
Ωστόσο καταλάβαινα ότι κυρίως η διαμεσολάβηση και η παρουσία του
Ηλία ήταν αυτή που την καθησύχαζε. Από καιρό σε καιρό αναζητούσε
τα μάτια του. Και τον κοιτούσε επίμονα μέσα στα μάτια το γιο της.
Έχασε προς στιγμήν το ενδιαφέρον της για μένα, όταν η βουλγάρα
βοηθός της ξεκίνησε να σερβίρει παραδοσιακό τσάι από τη χώρα της,
οπότε και είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω τότε πιο άνετα μάνα και
γιο. Είχα μπροστά μου μια καλοστεκούμενη ηλικιωμένη γυναίκα με
όμορφα λεπτά χαρακτηριστικά. Όχι μόνο φαινόταν υγιής, αλλά και
τίποτε απολύτως δεν πρόδιδε οποιαδήποτε ταλαιπωρία του παρελθόντος της. Μιλώντας ταυτόχρονα ελληνικά σε μένα και την κόρη μου
και βουλγαρικά στην οικιακή βοηθό ή στον Ηλία, ήταν ευγενική και
προσηνής. Ο Ηλίας υπομονετικά την παρακολουθούσε και παράλληλα
ρωτούσε στα βουλγαρικά τη βοηθό της για τη γενική της κατάσταση.
Τη συνέντευξη την ξεκίνησε ο Ηλίας. Τις ερωτήσεις του συμπλήρωνα κι εγώ με άλλες. Η μητέρα του απαντούσε άλλοτε πρόθυμα, άλλοτε απρόθυμα. Επιβεβαίωνε ενίοτε παρατηρήσεις ή σχόλια του Ηλία.
Του επισήμανε μια δυο φορές ότι καλύτερα να μην «τα σκαλίζει». Κάποιες φορές χρειάσθηκε να καταβάλει προσπάθεια για να θυμηθεί ημερομηνίες, ονόματα προσώπων ή τόπων. Τότε επενέβαινε ο Ηλίας με
σχετικές με την ερώτηση διευκρινίσεις ή επισημάνσεις του στην ελληνική ή στη βουλγαρική γλώσσα, προκειμένου να τη βοηθήσει να θυμηθεί. Ήταν φανερό πως ο ίδιος είχε ακούσει ξανά και ξανά τη μαρτυρία
της, αλλά και ότι είχε ασχοληθεί επισταμένως με την όλη υπόθεση. Είχε
διαβάσει σχετικά με αυτήν, είχε αναζητήσει πρόσωπα που είχαν εμπλακεί σε αυτήν (ως θύματα και ως θύτες) στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη, είχε συζητήσει γι’ αυτήν με άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Η μαρτυρία της Τασούλας Μουτάκη, της μητέρας του Ηλία Ιωαννάκη, με συγκλόνισε παρά τις αδυναμίες της αφήγησης. Το προσωπικό
δράμα μιας αφανούς επιστρατευμένης μαχήτριας του Δ.Σ.Ε. και στη
συνέχεια η προσωπική της πορεία ως μέλους της «προσφυγικής κοινότητας» στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν θα μπορούσε να
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αφήσει βέβαια πολλούς ασυγκίνητους. Ωστόσο πέρα από το προσωπικό τραύμα, έστω και με τα κενά της μνήμης (συμπληρωμένα όμως από
τον Ηλία, ο οποίος είχε οπωσδήποτε ξανακούσει και ερευνήσει την
μαρτυρία της μητέρας του) αποκαλύφθηκαν και άλλες διαστάσεις των
γεγονότων στην 7η Μεραρχία του Δ.Σ.Ε. Μέσω της ανασύστασης της
βιωμένης εμπειρίας της Τασούλας Μουτάκη, ανιχνεύθηκαν συλλογικές
αναπαραστάσεις του συγκεκριμένου τραύματος. Ενός νέου ιδιαίτερου
τραύματος μέσα στο τραύμα της πολιτικής προσφυγιάς.12
Πότε τρύπωσε στο μυαλό του Ηλία η ιδέα να γίνει δημοσίως γνωστή η περιπέτεια της μητέρας του; Δεν το ξέρω, γιατί δεν τον ρώτησα
ποτέ. Πάντως στο τέλος αυτής της πρώτης μου συνάντησης με τη μητέρα του μου ζήτησε να γράψω την ιστορία της. Γιατί τον ενοχλεί, μου
δήλωσε, όχι μόνο το γεγονός πως δεν έγιναν ευρέως γνωστά τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας στο παρελθόν, αλλά κυρίως το γεγονός πως
δεν ασχολούνται με αυτά ακόμη και σήμερα. Δεν τα μνημονεύει κανείς.
Ο ίδιος θεωρεί ότι στο παρελθόν συγκαλύφθηκε η υπόθεση, καθώς δεν
αποδόθηκαν οι ανάλογες ευθύνες στους υπαιτίους και δεν δικαιώθηκαν τα θύματα, αφού παρέμειναν -παρ’ ότι αθώοι- ύποπτοι για την
κομματική ηγεσία. Θεωρεί μάλιστα ότι η συγκάλυψη συνεχίζεται επιμελώς και σήμερα, αφού δεν δημοσιοποιήθηκε σχετικό αρχειακό υλικό
και δεν γράφηκε καμιά επιστημονική εργασία σχετική με αυτή την υπόθεση. Η ιδέα/πρόταση του Ηλία μου φάνηκε εξ αρχής ενδιαφέρουσα. Θεώρησα την καταγραφή μιας τέτοιας μαρτυρίας ιδιαίτερα σημαντική και αποφάσισα με την πρώτη ευκαιρία να ασχοληθώ πιο συστηματικά με αυτό το ζήτημα.
Σε επόμενη ολιγοήμερη παρουσία μου στη γενέτειρά μου, θεώρησα υποχρέωσή μου για λόγους ευγένειας, πριν αναχωρήσω, να επισκεφθώ την Τασούλα Μουτάκη. Τηλεφώνησα πρώτα στον Ηλία και
του ζήτησα να την ενημερώσει ότι θα την επισκεπτόμουν. Λόγω της

12

Κατερίνα Τσέκου «Η πολιτική προσφυγιά ως πολιτισμικό τραύμα: θύματα, θύτες και
συλλογικός πόνος», στο Ν. Δεμερτζής – Ε. Πασχαλούδη – Γ. Αντωνίου (επιμ), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, σ. 187 – 214.
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προχωρημένης ηλικίας της, ανησυχούσα για την υγεία της, αλλά και τη
μνήμη της, και αναρωτιόμουν αν θα με θυμηθεί, αν θα θυμηθεί με τι
ασχολούμαι και αν θα θυμηθεί την προηγούμενη συζήτησή μας.
Με υποδέχθηκε ένθερμα. Θυμήθηκε εμένα, τη δουλειά μου, την
πρώτη μας συνάντηση (ακόμη και την κόρη μου), και υπέθεσα ότι της
τα υπενθύμισε ο Ηλίας με το τηλεφώνημά του για την προπαρασκευή
της επίσκεψής μου. Ωστόσο παρ’ όλη την οικεία ατμόσφαιρα που αμέσως δημιουργήθηκε μεταξύ μας, επανέλαβε δυο τρεις φορές με απότομο τρόπο πως δεν θα μου μιλήσει, αν δεν έρθει πρώτα και ο Ηλίας. Έσπευσα να της εξηγήσω ότι δεν είχα την πρόθεση να την ρωτήσω για
την τραγική περιπέτειά της, αλλά μάταια. Ήταν εμφανής μια κάποια
νευρικότητα και ανησυχία της. Η εμφάνιση του Ηλία με έβγαλε από τη
δύσκολη θέση. Παράλληλα είχα την αίσθηση ότι η ίδια ήταν πια πιο
ήρεμη. Τι σηματοδοτούσε γι’ αυτήν ο γιος της; Τι ήταν γι’ αυτήν ο Ηλίας; (Ήταν ο άνδρας του σπιτικού; Ήταν ο προστάτης της; Ήταν ο δικός της άνθρωπος;). Με την εμφάνιση του Ηλία έγινε εξομολογητική.
Με ενημέρωσε ότι διαβάζει βιβλία σχετικά με την πολιτική προσφυγιά
που της τα στέλνουν οι συγγραφείς τους, φίλοι και γνωστοί της πολιτικοί πρόσφυγες. Μου έδειξε φωτογραφίες της από τη νιότη της και τη
ζωή της στη Βουλγαρία αλλά και βιβλία πολιτικών προσφύγων από τη
βιβλιοθήκη της. Μάλιστα μου χάρισε ένα.13 Έφθασε να διαμαρτύρεται
για τη βουλγάρα οικιακή βοηθό της στον Ηλία και να εξομολογείται
τους φόβους της γι’ αυτήν ενώπιόν μου.
Η δεύτερη αυτή συνάντησή μου με την Τασούλα Μουτάκη ήταν
καθοριστική για μένα. Η έντασή της, όταν διαπίστωσε ότι δεν με συνόδευε ο Ηλίας, η επίμονη επαναλαμβανόμενη τοποθέτησή της ότι, εάν
δεν έρθει πρώτα ο Ηλίας, αυτή δεν θα μου μιλήσει για τη ζωή της, η
έκδηλη ανησυχία της, παρ’ ότι προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι επρόκειτο για μια κοινωνική από μέρους μου επίσκεψη, μου αποκάλυψαν το μέγεθος του τραύματός της. Και ενέδωσα στην πρόταση του
Ηλία. Άλλωστε ποτέ δεν είχα εγκαταλείψει την ιδέα.

13

Αργύρης Κοβάτσης (ή Δημητρίου), Ο ατίθασος Ταγματάρχης, Καστοριά 2009.
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Τα πιο πολλά βασανιστήρια τα πέρασε μια Τασούλα

Ακολούθησαν πάρα πολλές συζητήσεις μου με φίλους ιστορικούς
και ερευνητές προφορικής ιστορίας, γιατί αισθανόμουν ως μια δελεαστική διπλή πρόκληση για μένα, επαγγελματική και προσωπική, το
εγχείρημα αυτό. Δηλαδή να επιχειρήσω/να αναλάβω τρόπον τινά το
ρόλο του ψυχολόγου/ψυχαναλυτή απέναντι στους πληροφορητές μου
(τον Ηλία και τη μητέρα του) και να καταφέρω να εξωτερικεύσουν
τους εσώτερους εαυτούς τους, ακόμη και τους πιο κρυφούς (κυρίως
στην περίπτωση της Τασούλας). Άλλωστε κάτι τέτοιο θεωρώ ότι απαιτεί μακροχρόνια και διαφορετική από τη δική μου κατάρτιση. Παρ’ ότι
έχω ασχοληθεί με συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας και αφηγήσεις
ζωής/βιο-αφηγήσεις, αισθανόμουν ότι τώρα πρέπει να επιδιώκονται
άλλοι διαφορετικοί στόχοι: να διεισδύσουν οι πληροφορητές στα βάθη
της ψυχής τους και να μου εκμυστηρευθούν μυστικά που δεν έχουν εμπιστευθεί σε κανένα ποτέ, ώστε από κοινού να φτάσουμε στην κρυμμένη αλήθεια τους.
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