
         Μοίρα κοινή 
   
Γκουέρνικα, πόλη των Βάσκων στην Ισπανία.  
 
Δομένικο, χωριό της επαρχίας Ελασσόνας. 
 

Δύο τόποι μίλια μακριά ο ένας από τον άλλον, μα με μοίρα κοινή. Δύο τόποι, θύματα 
ενός απάνθρωπου και άδικου εχθρού που προτίμησε να σκοτώσει αμάχους, αντί να 
πολεμήσει εκείνους που τον πολεμούσαν. Ο φασισμός όμως παντού ίδιος είναι. Το ίδιο 
αποτύπωμα αφήνει: θάνατο, ορφάνια, πόνο, φρίκη.  

Ο πασίγνωστος και εμβληματικός πίνακας του Πικάσο, αποτελεί το υπόβαθρο της 
έμπνευσης του εικαστικού Κατζουράκη και εκφράζει παγκόσμια και διαχρονικά κάθε λαό 
που ένιωσε την φρίκη του πολέμου. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, κανείς δεν άκουσε ή δεν 
κατάλαβε τη σημασία αυτής της διαμαρτυρίας αφού ακόμη και σήμερα, ογδόντα περίπου 
χρόνια μετά, οι ίδιες σκηνές φρίκης επαναλαμβάνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη.Αλλά και 
η χώρα μας έχει να θρηνήσει πολλές Γκουέρνικες γι’αυτό και ο πίνακας μπορεί κάλλιστα να 
μετονομαστεί σε «Δομένικο», «Δίστομο», «Καλάβρυτα» και όπου ο φασισμός έδειξε το 
σκληρό του πρόσωπο. 

16 Φεβρουαρίου 1943. Μία μελανή σελίδα, όχι μόνο στην ιστορία της Ελλάδας μα 
και της ανθρώπινης. Ένα φιλήσυχο χωριό αφιερωμένο στις ειρηνικές ασχολίες. Τίποτα δεν 
προμήνυε πως οι ανύποπτοι και αθώοι αυτοί άνθρωποι ζούσαν το τελευταίο 
εικοσιτετράωρο της ζωής τους. Άλλωστε δεν είχαν λόγους να ανησυχούν. Δεν πείραξαν 
κανένα. Μόνη τους έγνοια να εξασφαλίσουν τον επιούσιο για την φαμίλια τους. Όμως το 
κακό έγινε από άλλους. Μία ένοπλη αντιστασιακή ομάδα, ενεργώντας ανεύθυνα και 
αλόγιστα , ενοχοποίησε το χωριό, σκοτώνοντας έναν Ιταλό στην είσοδο του.  

Η αντίστροφη μέτρηση για το Δομένικοαρχίζει. Οι εχθροί, αργά και μεθοδικά, 
απλώνουν το δίχτυ του θανάτου πάνω από το ανυποψίαστο χωριό. Οι κάτοικοι είχαν 
πιστέψει τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν θα βλάψουν κανέναν εάν βέβαια κι εκείνοι δεν 
τους πειράξουν. Ήρθαν ντυμένοι «φίλοι», οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας … 

Κι ενώ η ημέρα τελείωνε ειρηνικά για ανθρώπους και ζώα, ξάφνου ένας καταιγισμός 
από πυροβολισμούς παγώνει το αίμα των ανθρώπων. Φρίκη! Από τον ουρανό ιταλικά 
αεροπλάνα ξερνούν φωτιά ενώ παράλληλα τα πρώτα σπίτια του χωριού παραδίδονται στις 
φλόγες από τις εμπρηστικές χειροβομβίδες, αφού πρώτα λεηλατούνται.  Σκηνές 
αποκάλυψης! Φωτιές, κλάματα παιδιών, μουγκανίσματα και βελάσματα ζώων, κραυγές 
απελπισίας ακούγονται παντού.  

Και όταν το θηρίο χόρτασε φωτιές – άραγε χορταίνει ποτέ; - περνάει στην δεύτερη 
φάση του σχεδίου του και την πιο τραγική. Οι άντρες από δεκατεσσάρων χρονών και πάνω 
συλλαμβάνονται, φορτώνονται σε αυτοκίνητα, ενώ τα  γυναικόπαιδα καταφεύγουν στο 
γειτονικό χωριό. Η πομπή θανάτου ξεκινά για την Λάρισα. Στη θέση Καυκάκι, όπου 
βρίσκεται σήμερα το μνημείο, σταματούν. Η διαταγή ρητή. «Να εκτελεστούν όλοι.» 
Αντρίκια στέκονται μπροστά στον θάνατο ζητωκραυγάζοντας για την πατρίδα. Οι δήμιοι 
ξαφνιάζονται και σαν λυσσασμένοι πέφτουν πάνω τους. Κατά επτάδες τους οδηγούν 
μπροστά στο εκτελεστικό. Μεσάνυχτα πια όλα έχουν τελειώσει. Νεκρική σιγή επικρατεί 
παντού. Απόψε 135 ψυχές συναντήθηκαν με την Αθανασία. Είναι τα εξιλαστήρια θύματα 
ενός παραλογισμού. Μοναδικός μάρτυρας το ολόγιομο φεγγάρι και κάποιοι ελάχιστοι 
επιζώντες. Αυτή όμως η νύχτα τους στοίχειωνε όλη τους τη ζωή.  



Και έγιναν όλα αυτά από έναν «πολιτισμένο» ευρωπαϊκό στρατό στο όνομα της 
ανθρώπινης δικαιοσύνης. Τις αρχαίες Χυρετίες που τις σεβάστηκαν οι Ρωμαίοι και τις 
χάρισαν προνόμια, δεν τις σεβάστηκαν οι απόγονοι τους. Το Καυκάκι, ο λόφος όπου 
σήμερα υψώνεται ένας τεράστιος σταυρός, ποτίστηκε με το αίμα αθώων· το χωριό από μια 
θάλασσα δάκρυα των γυναικών, των μανάδων, των παιδιών. Ειδικά τώρα που η υφήλιος 
χειμάζεται από έναν αόρατο εχθρό πρέπει οι ιθύνοντες, κυρίως, να αναθεωρήσουν την 
αξιακή κλίμακα. Τί έχει σημασία, ο άνθρωπος ή το χρήμα;  

 
Κάθε χρόνο, στην γιορτή μνήμης, είμαστε εκεί για να ανάψουμε ένα κερί, να 

προσευχηθούμε και να ευχηθούμε: ΠΟΤΈ, ΠΟΤΈ ΠΙΑ ΓΚΟΥΈΡΝΙΚΕΣ!!! 
 

 
Στην πεθερά μου, που ένιωσε την ορφάνια. 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑ – ΣΑΛΑΜΑΝΗ 

 
 
 


