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Η έκδοση αυτή τυπώθηκε καί βιβλιοδετήθηκε

στο τυπογραφείο Αφοι Χαραλαμπίδη Ο.Ε.

στις Σέρρες τον Δεκέμβριο 2010

με έξοδα του συγγραφέα

καί δεν διατίθεται στο εμπόριο.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για την έκδοση αυτή παρακινήθηκα από την διαπίστωση ότι πολλοί Σερραίοι παλιοί και νέοι αλλά και διάφοροι άλλοι που επισκέ-

πτονται την πόλη μας - αλλά και την περιοχή του Νομού μας - βλέποντας τα αγάλματα, προτομές και μνημεία δεν γνωρίζουν τον

σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκαν, ποια ήταν η προσφορά των ατόμων που απεικονίζουν καθώς και τη σημασία των διαφόρων

Μνημείων.

Στην έκδοση αυτή αναφέρονται κυρίως τα αγάλματα, οι προτομές και τα Μνημεία της πόλεως των Σερρών και ορισμένα σε περιορισμένο

αριθμό που υπάρχουν σε διάφορους χώρους εκτός της πόλεως των Σερρών.

Παραπλεύρως κάθε φωτογραφίας αναγράφω ένα σύντομο σημείωμα για τον εικονιζόμενο και των σχετικών γεγονότων συνέπεια

των οποίων ανεγέρθησαν.

Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσα να ασχοληθώ με όλα τα υπάρχοντα Μνημεία της περιοχής μας τα οποία ένεκα σημαντικών γε-

γονότων έχουν τοποθετηθεί, αλλά αυτό δεν κατέστει δυνατό παρά τη θέληση μου για διάφορους λόγους, χωρίς να υποτιμηθεί ο λόγος

για τον οποίο ανεγέρθησαν.

Νομίζω ότι με την έκδοση αυτή ζωντανεύει η μνήμη πολλών κατοίκων της περιοχής μας που έζησαν τα γεγονότα και τις δράσεις

των εικονιζόμενων, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να τα γνωρίσουν.

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή δεν είναι τέλεια, αλλά ελπίζω να δοθεί το έναυσμα σε άλλους να ασχοληθούν περισσότερο.

Για τυχόν παραλείψεις και σφάλματα που άθελα μου θα υπάρξουν ζητώ προκαταβολικά συγνώμη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιό μου Χρήστο για τον κόπο που κατέβαλε για την φωτογράφιση και συγκέντρωση των φωτογρα-

φιών, καθώς και τους Γιαννάκο Κατσαντώνη, Κώστα Κομητούδη, Νίκο Μπαλάνο και Γιούλη Σπυρίδου για τις πληροφορίες που μου

έδωσαν.

Σέρρες Δεκέμβριος 2010                                                                            Νικόλαος Χρ. Χρηστίδης 



ΑΓΑΛΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΟΜΕΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ



ΤΟ ΗΡΩΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Η πρώτη στήλη που υπήρχε στο βάθρο τοποθετήθηκε από την 6η

Μεραρχία η οποία ανατινάχθηκε κατά τους πολέμους 1912 – 1913 από

τους Βουλγάρους. Εν συνεχεία την δεκαετία 1919 – 1929 τοποθετήθηκε

το σημερινό υπάρχον μνημείο το οποίο είναι έργο του γλύπτη Γεωρ-

γίου Δημητριάδη το οποίο ανατινάχτηκε στις 3 Ιανουαρίου 1943 από

τους Βουλγάρους και το οποίο αναστηλώθηκε το 1973 μερίμνη του

Δήμου Σερρών. Στο βάθρο του μνημείου υπάρχει η ακόλουθη επι-

γραφή:

¨ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΟΙΣ ΣΠΕΥΣΑΣΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΘΕΙΝΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΑΦΘΙΤΟΝ

ΕΥΓΝΟΜΟΝΩΣ ΤΟΔΕ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΝΑΤΙΘΕΑΣΙΝ¨.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

Ο Σερραίος μεγαλέμπορος Εμμανουήλ Παπάς είναι εκείνος που

πρώτος υψώνει τη σημαία της επανάστασης στον Ελληνικό Βορρά.

Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε στη Ντοβίστα, που αργότερα

πήρε το όνομά του, στα 1773 και σπούδασε στα Σέρρας, όπου

εγκαταστάθηκε μετά το γάμο του, κάμνοντας τον τραπεζίτη και

τον έμπορο.

Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν μυημένος στη Φιλική Εταιρία από το

1818 και κινδύνεψε τον ίδιο χρόνο να δολοφονηθεί για αυτό και

έφυγε στην Κωνσταντινούπολη.

Ενώ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη πληροφορήθηκε την

έναρξη της Επανάστασης. Αμέσως ο Εμμανουήλ Παπάς εγκατέ-

λειψε τις επιχειρήσεις του και αφού προμηθεύτηκε αρκετά όπλα

και πυρομαχικά, τα φορτώνει στο καράβι του Χατζηβισβίκη, από

τόν Αίνο της Θράκης και μαζί με μερικά παλικάρια του από τα

Σέρρας ξεκινά στα τέλη Μαρτίου και πηγαίνει στο Άγιο Όρος.

Οι Μοναχοί του Αγίου Όρους οι οποίοι ήδη ήταν μυημένοι στο

κίνημα τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, οι δε Ηγούμενοι των

Μοναστηριών τον ευλόγησαν και τον ανακήρυξαν Αρχηγό και

προστάτη της Μακεδονίας. ->
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Σε λίγο ο Εμμανουήλ Παπάς από τη Μονή Εσφιγμένου που είχε το αρχηγείο του μαζί με Σερραίους, Δραμινούς, Παγγαιοχωρίτες,

Χαλκιδικιώτες και Μοναχούς του Αγίου Όρους κήρυξε την Επανάσταση στο Άγιο Όρος και συγχρόνως προετοίμασε και τα

Σέρρας να επαναστατήσουν με τη συμμετοχή του Νικολάου Κοσομούλη και του Μητροπολίτου Σερρών Χρύσανθου.

Δυστυχώς όμως, τα δρακόντεια μέτρα που πήρε ο Μουστάμπεης, γιος του πρώην Βαλή Γιουσούφ Μπέη, προσωπικού

εχθρού του Εμμανουήλ Παπά εμπόδισαν κάθε εκδήλωση, ενώ ένα σύνταγμα Τούρκων περικύκλωσε τα Σέρρας και γενίτσαροι

και μποσιμποζούκοι έσφαζαν τον άμαχο πληθυσμό και συνελήφθησαν 150 επιφανείς Σερραίοι και ο Μητροπολίτης Χρύσαν-

θος.

Δυστυχώς η Επανάσταση στη Χαλκιδική απέτυχε και ο Εμμανουήλ Παπάς κατόρθωσε να φύγει με το καράβι του Χατζηβισβίκη

για την Ύδρα, αλλά καθώς ήταν εξαντλημένος και από την πολλή συγκίνηση πέθανε μέσα στο πλοίο κατά τη στιγμή που πε-

ριέπλεε τον Καφηρέα. Ο Εμμανουήλ Παπάς κηδεύτηκε στην Ύδρα με τιμές Στρατηγού.

Τα οστά του Εμμανουήλ Παπά πολλά χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στα Σέρρας και είναι τοποθετημένα στη βάση του

αγάλματός του, που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης μας.

Ο Εμμανουήλ Παπάς υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες του απελευθερωτικού αγώνα για το μεγαλείο της πα-

τριωτικής του ψυχής, την πολιτικότητά του, τη φρόνηση, τις υλικές του θυσίες και τη σωματική του ανδρεία.

Έκαμε το παν για τον συντονισμό της εξεγέρσεως των Μακεδόνων και διέθεσε όλη την περιουσία του για τον αγώνα, αλλά

δυστυχώς δεν μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς του γιατί συνάντησε πολλές δυσκολίες ανυπέρβλητες και έμεινε μόνος,

χωρίς καμιά βοήθεια και υποστήριξη, αποκλεισμένος στο Άγιο Όρος.

Το άγαλμά του βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας (Πλατεία Ελευθερίας) το οποίο ανεγέρθη κατά το έτος 1965

με την πρωτοβουλία του επιθεωρητή της Β΄ Εκπ. Περιφέρειας Σερρών Βασιλείου Παπαστεφάνου και τη φροντίδα και δραστη-

ριότητα των δασκάλων της ίδιας Περιφέρειας και με έρανο που έγινε μεταξύ των κατοίκων του Νομού Σερρών και των σχολείων

της Δ΄ Γενική Επιθεωρήσεως στοιχ. εκπαίδευσης 

ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1821

¨ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΣΕΡΡΑΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΙΝΑ ΣΩΣΗ ΕΝΔΟΞΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΟΞΑΝ, ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΩΣ ΤΟ

ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΡΑΤΗΣΕΝ Η ΥΔΡΑ

ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΧΗ ΤΟΥ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

1821 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5¨

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:

¨ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΣΑΝ

ΕΞ ΥΔΡΑΣ ΤΑ ΟΣΤΑ

ΤΟΥ  ΗΡΩΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971¨
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ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στο χωριό Χομόνδος των Σερρών που σήμερα φέρει το

ένδοξο όνομά του.

Οι Βούλγαροι ξεχωρίζουν στο Χομόνδος την επιβλητική και ατρόμητη

φυσιογνωμία του Μητρούση τον πλησιάζουν και με διάφορες δελεα-

στικές προτάσεις προσπαθούν να γίνει δικός τους.

Ο Μητρούσης όμως βροντοφωνάζει δεν γίνομαι Βούλγαρος Έλληνας

γεννήθηκα και Έλληνας θα πεθάνω. Οι Βούλγαροι σφάζουν την γυ-

ναίκα του. Ο Μητρούσης εξαγριωμένος σκοτώνει μερικούς συγχωρια-

νούς του που είχαν προσχωρισθεί στους Βουλγάρους και εντάσσεται

στο σώμα του Γιαγλή και σφάζουν όσους Βουλγάρους συναντούν. Το

1907 ο Μητρούσης οργανώνει δικό του Σώμα και εγκαθίσταται στα

Σέρρας σε ένα σπιτάκι δίπλα στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Οι

Τούρκοι θέλοντας να τον εξοντώσουν περικυκλώνουν το σπίτι του και

τον καλούν να παραδοθεί. Ο Μητρούσης με πρόσχημα ότι θα παρα-

δοθεί παρασύρει τον Τούρκο Διοικητή χωροφυλακής μέχρι την πόρτα

του σπιτιού του και τον αποκεφαλίζει.

Αμέσως οι Τούρκοι αρχίζουν να πυροβολούν και το σπίτι του παίρ-

νει φωτιά. Ένα από τα παλικάρια του ο Τουρλεντές τραυματίζεται

βαριά και καίγεται μέσα στο σπίτι, οι άλλοι πηδούν στην αυλή της εκ-
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κλησίας και ο Μητρούσης με τον ανεψιό του Ουζούνη ανεβαίνουν στο καμπαναριό.

Πολεμούν για επτά ολόκληρες ώρες οι σφαίρες τους όμως τελειώνουν. Δύο από τα παλικάρια του σοβαρά τραυματισμένα

συλλαμβάνονται, Ούρδας και Παναγιώτου.

Ο Μητρούσης με την τελευταία σφαίρα του σκοτώνει τον ανεψιό του Ουζούνη για να μην συλληφθεί και αυτός βγάζει το

μαχαίρι του και σχίζει την κοιλιά του και ξεψυχάει ψιθυρίζοντας Ελλάδα. Είναι 14 Ιουλίου 1907.

Η προτομή του βρίσκεται στο προαύλιο της εκκλησίας Ευαγγελίστριας στα Καμενίκια εκεί όπου πολέμησε και πέθανε.
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ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Ήταν οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα με το ψευδώνυμο

Καπετάν Ανδρούτσος. Το όνομά του ήταν Παπαπασχάλης Α.

Τσιάγκας και γεννήθηκε στο Λειβαδοχώρι Σερρών όπου και υπη-

ρέτησε ως Ιερέας.

Το 1915 ήλθε στα Σέρρας ως Ιερέας στην εκκλησία του Αγίου

Παντελεήμονα. Στις 4–10–1906 οι Βούλγαροι σκότωσαν τον πατέρα

του, τραυμάτισαν σοβαρά την μητέρα του και έκαψαν το σπίτι

του.

Αμέσως οργάνωσε ένοπλη ομάδα και άρχισε την δράση του

κατά των Βουλγάρων, δυστυχώς όμως η δράση του είχε σύντομο

και τραγικό τέλος γιατί στις 24–2–1907 προδόθηκε στους Τούρ-

κους που περικύκλωσαν την ομάδα του στη Νικοσλάβη και ζήτη-

σαν την παράδοσή του.

Ο Παπαπασχάλης όμως αρνείται να παραδοθεί και αν και

τραυματισμένος σοβαρά μάχεται ως την τελευταία του σφαίρα,

διευκολύνοντας τα 3 παλικάρια του που δεν είχαν σκοτωθεί από

τα 6 της ομάδας του να διαφύγουν.

Τον συλλαμβάνουν οι Τούρκοι ζωντανό και τον κομματιάζουν,

17
Μνημεία Ν. Σερρών



κτυπώντας τον με πέτρες και μαχαίρια τον διαπόμπεψαν, του έβγαλαν τα μάτια, του ξερίζωσαν τα γένια και τελικά τον πέ-

ταξαν σε ένα λάκκο για να τον φάνε τα σκυλιά. Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος Ιερέας που έπεσε ως Αρχηγός Ανταρτικής Ομάδας

στον Μακεδονικό Αγώνα.

Η προτομή του βρίσκεται σε πάρκο στον Συνοικισμό Καλκάνι.
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ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ

Σερραίος οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα (Καπετάν Ζέρ-

βας), Γενικός Αρχηγός των Ανταρτών της Ανατολικής Μακεδονίας.

Από το 1900 ενώ ήταν ακόμη έφηβος ήταν πράκτορας του Ελλη-

νικού Προξενείου Σερρών.

Μετά από μια απόπειρά του να σκοτώσει τον Καπετάν Στο-

γιάν, όργανο των Βουλγάρων συνελήφθη από τις Τουρκικές Αρχές,

δραπέτευσε όμως και έφυγε στην Αθήνα το 1903 όπου εκπαιδεύ-

τηκε στις πολεμικές τέχνες.

Μετά την εκπαίδευσή του ως οπλίτης στην ομάδα του Καπετάν

Βάρδα πολέμησε στην Δυτική Μακεδονία και αργότερα ως υπαρ-

χηγός του Καπετάν Ρούβα.

Το 1905 με σώμα 20 ανδρών το οποίο οργάνωσε, καλά οπλι-

σμένο ανέλαβε δράση στην περιοχή Φυλλίδας Σερρών.

Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους Αρχηγούς του Μακεδονικού

Αγώνα, προστάτευε τους συνεργάτες του και είχε το σώμα του

τις λιγότερες απώλειες.

Στάθηκε ως τέλειος Έλληνας πραγματικός ιππότης που προτίμησε

την ειρηνική προπαγάνδα από τον πειθαναγκασμό των όπλων.

Το άγαλμά του ευρίσκεται στο πάρκο απέναντι από το Ι.Κ.Α.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ

Στις 4/17 Αυγούστου 1916 μονάδες της 7ης Βουλγαρικής Μεραρχίας

κατέλαβαν τα Σέρρας, καθώς και άλλες πόλεις της Ανατολικής Μα-

κεδονίας. Η κατοχή αυτή τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 1918. Η ει-

σβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνουν 3.000 περίπου άτομα

λόγω των κακουχιών της πείνας και γενικά της κακομεταχείρισης

του Ελληνικού πληθυσμού.

Βασάνιζαν φυλάκιζαν και γενικά κακοποιούσαν τόσο τους κατοί-

κους της πόλης αλλά και των χωριών. Όσους συλλάμβαναν και τους

φυλάκιζαν τους άφηναν νηστικούς τους υπέβαλαν σε διάφορα βα-

σανιστήρια, άγριους ξυλοδαρμούς συνεπεία των οποίων πολλοί πέ-

θαναν.

Γενικά απαγορευόταν η κυκλοφορία των Ελλήνων από ένα χωριό

στο άλλο.

Απαγορευόταν ο παραμικρός φωτισμός και γενικά η κυκλοφορία

το βράδυ, ενώ οι έφοδοι στα σπίτια και οι συλλήψεις χωρίς λόγο,

οι λεηλασίες καθώς και ο βιασμός των γυναικών ήταν σύνηθες φαι-

νόμενο.

Γενικά ο Ελληνικός πληθυσμός υπέστη τα πάνδεινα. Μετά τον Ιού-
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νιο του 1917 συνελήφθησαν 3.000 περίπου άνδρες τόσο από την πόλη όσο και από τα χωριά και εκτοπίστηκαν σε διάφορα

μέρη της Βουλγαρίας ως όμηροι για καταναγκαστική εργασία και το καλοκαίρι του 1918 τρεις μήνες περίπου προ της ανακωχής

συνελήφθησαν άλλοι 5.000 περίπου άνδρες και εκτοπίστηκαν στη Βουλγαρία και αυτοί ως όμηροι Ντουρτουβάκια. Οι εκτοπι-

σθέντες όμηροι τα λεγόμενα Ντουρτουβάκια κατά τη διάρκεια της εξορίας τους, αναγκάζονταν να εργάζονται σε διάφορες

εξευτελιστικές εργασίες κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες με βροχή χιόνια και καύσωνα χωρίς καμιά διάκριση, Ιερείς, δά-

σκαλοι, γιατροί, γενικά επιστήμονες, έμποροι και άλλοι στην κατασκευή κυρίως δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, με ξυ-

λοδαρμούς και άλλα βασανιστήρια ξυπόλυτοι, ρακένδυτοι, πεινασμένοι.

Από τα βασανιστήρια και τις κακουχίες αλλά και από την πείνα πέθαναν 2.000 άτομα (Ντουρτουβάκια).

Είναι αδύνατο να περιγραφούν τα μαρτύρια που υπέστη ο Ελληνικός πληθυσμός και της πόλης των Σερρών και γενικά ολο-

κλήρου της περιοχής στα χρόνια της Βουλγαρικής κατοχής 1916 – 1918 καθώς και τα μαρτύρια που υπέστησαν τα Ντουρτουβάκια

στον τόπο της εξορίας τους.

Μετά την ήττα του Βουλγαρικού Στρατού και την γενόμενη ανακωχή οι όμηροι αφέθησαν ελεύθεροι όσοι επέζησαν από την

περιπέτεια αυτή και επέστρεψαν στα Σέρρας σε κακά χάλια και ύστερα από πολλές περιπέτειες.

Ο Δήμος Σερρών τιμώντας τους αποθανόντες στην εξορία ομήρους, αλλά και τους επιζήσαντες τοποθέτησε αναμνηστική

στήλη στο κηπάριο δίπλα στο ιστορικό κτήριο του Ομίλου ΟΡΦΕΑ Σερρών (μέλη του οποίου ήσαν Ντουρτουβάκια) με την επι-

γραφή:

¨ΔΥΣΙ ΜΥΡΙΑΣΙ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΜΗΡΟΙΣ ΦΡΙΚΤΑΙΣ ΠΑΝΤΟΙΑΣ ΑΙΚΙΑΙΣ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1917 – 1918 ΦΙΛΗΣ ΠΑΤΡΗΣ

ΞΕΝΟΚΤΟΝΩ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΝ ΓΑΙΗ ΠΟΤΜΟΝ

ΟΙΚΤΡΩΣ ΑΝΑΠΛΗΣΑΣΙ ΤΗΝΔΕ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

ΕΣ ΑΓΗΡΩ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΕΘΗΚΕ ΣΤΗΛΗΝ¨
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Γεννήθηκε στην Τρίγλια Προποντίδας το 1867 και το κοσμικό του

όνομα ήταν Καλαφάτης.

Μητροπολίτης Δράμας ήτο από το 1902 έως το 1907 και αγωνί-

στηκε εναντίον της Βουλγαρικής προπαγάνδας και συνέπεια του

αγώνα του αυτού χαρακτηρίστηκε από τις Οθωμανικές Αρχές επι-

κίνδυνος και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην Τρίγλια το 1907 και

το 1910 έγινε Μητροπολίτης Σμύρνης.

Κατά την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης της Σμύρνης 1910 – 1922

ήταν ο πνευματικός Ηγέτης του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ηγήθηκε

της Μικρασιατικής Άμυνας που είχε στόχο τη δημιουργία αυτόνομου

κράτους σε περίπτωση ήττας του Ελληνικού Στρατού.

Με την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου αρνήθηκε να

εγκαταλείψει τη Σμύρνη και υπέστη Μαρτυρικό θάνατο στα χέρια

του Τουρκικού όχλου.

Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης η Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού

Σερρών, η Εστία Ν. Σμύρνης και ο Δήμος Σερρών, τοποθέτησαν την

προτομή του στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πλατεία Ελευθερίας).

Στο βάθρο της προτομής αναγράφεται:
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¨ΖΗΤΩ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙΝ

ΚΑΘΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΤΕΡΟΝ ΤΙ

ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ

ΟΥΤΩΣ ΕΝΝΟΩ ΤΟ ΕΠ ΕΜΟΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΡΙΓΛΙΑ Μ. ΑΣΙΑΣ 1867

ΣΜΥΡΝΗ 1922¨.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

1866 – 1913

Η καταγωγή του ήταν από την Σάτιστα. Από το 1896 έως το   1899

υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γυμνασίου Σερρών, και  εν συνεχεία

έφυγε για την Λιψία για ανώτερες σπουδές.

Εργάστηκε εν συνεχεία για ένα χρόνο στο Μοναστήρι ως εκπαι-

δευτικός. Το 1900 γύρισε στα Σέρρας και υπηρέτησε ως Γυμνασιάρ-

χης. Κατά τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο οι       Βούλγαροι τον

φυλάκισαν και όταν φεύγοντας έκαψαν την πόλη των Σερρών μαζί

με άλλους 6 προκρίτους στις 29 Ιουνίου 1913 ενώ τους μετέφεραν

προς την Βουλγαρία στο δρόμο προς το Λιβούνιο τον έσφαξαν μαζί

με τους άλλους 6.

Ο Δήμος Σερρών τιμώντας τον του αφιέρωσε μια κεντρική οδό

της πόλης και τοποθέτησε την προτομή του στο παρκάκι απέναντι

από το Ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία. Τα αποκαλυπτήρια της οποίας

έγιναν στις 29 – 6 – 1954.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΣΙΡΛΗΣ

Γεννήθηκε το 1885 στα Σέρρας.

Απεφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών το 1909.

Εργάστηκε ως Δάσκαλος στο Σιδηρόκαστρο το 1902 έως 1904,

μετά ως καθηγητής στο Ημιγυμνάσιο Ηρακλείας το 1909 έως το 1910

και τον επόμενο χρόνο στο Γυμνάσιο Σερρών μέχρι το 1920 με μια

διακοπή το 1916 έως το 1918 που συνελήφθη και εστάλη ως όμηρος

(Ντουρτουβάκι) στη Βουλγαρία.

Όταν γύρισε από την Βουλγαρία εργάστηκε στην Έδεσσα από όπου

το 1924 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Σερρών όπου στις 18 – 7 – 1926

έβαλε τα θεμέλια του μικτού Γυμνασίου Σερρών το οποίο εγκαι-

νιάστηκε το 1930.

Εγκαινίασε επίσης τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών που ιδρύθηκε

με δικές του ενέργειες.

Στις 5 – 7 – 1941 φυλακίστηκε από τους Γερμανούς γιατί αντι-

δρούσε στην ίδρυση Βουλγαρικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών.

Διετέλεσε επιθεωρητής μέσης εκπαίδευσης και μέλος του Ανωτά-

του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
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Κληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στο Δήμο Σερρών.

Ο Δήμος Σερρών σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τοποθέτησε την προτομή του σε παρκάκι των Σερρών απέναντι από το Ι.Κ.Α.

Τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν στις 28 – 10 – 58.

Στο βάθρο της προτομής του αναγράφεται:

¨ΚΑΛΙ ΤΟΥ ΑΡΕΤΗΣ

ΜΝΗΜΕΛΙΠΕΣ ΦΟΙΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΔΑΞΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΔΡΩΝ¨
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΚΙΤΖΗΣ

Γεννήθηκε στα Σέρρας στις 12 Αυγούστου 1834 και πέθανε στην

Πάτρα το 1906 και τάφηκε στα Σέρρας. Από μικρή ηλικία άρχισε να

εργάζεται ως υπάλληλος αρτοποιείου και εν συνεχεία ασχολήθηκε

με το εμπόριο οινοπνευματωδών ποτών, και έγινε προμηθευτής

οινοπνεύματος και ποτών κυρίως της Βουλγαρίας. Ήταν ένας από

τους μεγαλύτερους εμπόρους των Σερρών και οι εμπορικές του

δραστηριότητες επεκτάθηκαν και σε άλλα προϊόντα όπως στον

καπνό, βαμβάκι και γλυκάνισο.

Η μεγάλη του αγάπη για τα γράμματα τον ώθησε να διαθέσει

ολόκληρη την περιουσία του για την μόρφωση της νεολαίας Σερ-

ρών.

Διέθεσε 10.000 λίρες για την ανέγερση Παρθεναγωγείου που ονο-

μάστηκε Γρηγοριάς ανήγειρε το Δούμπειο Νηπιαγωγείο, το Εθνικό

Ορφανοτροφείο και συνέβαλε στην ανακαίνιση των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου και Ταξιαρχών.

Προικοδότησε άπορα κορίτσια, κατασκεύασε καπναποθήκες όπου αποθηκεύονταν τα δικά του καπνά, αλλά και άπορων

καπνοπαραγωγών.

Για αυτή την μεγάλη του κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Κοινότητα των Σερρών

Μέγας Ευεργέτης και τον θάνατό του θρήνησε ολόκληρος ο Σερραϊκός λαός.
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Η προτομή του βρίσκεται στην είσοδο του Α' Νεκροταφείου των Σερρών με την επιγραφή: ΑΓΗΡΩΣ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ και

παραπλεύρως ευρίσκεται και η προτομή της συζύγου του Δέσποινας Γρ. Κωνσταντίνου το γένος Κοκινά. Στην πόλη των

Σερρών ονομάστηκε με το όνομά του μια οδός κεντρική.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

Γεννήθηκε το 1802 στο Μελένικο και πέθανε στην Αθήνα το 1873.

Σπούδασε στη Γοττίγγη τέσσερα χρόνια. Το 1821 κατέβηκε από το

εξωτερικό στο Μεσολόγγι κι έγινε οπαδός και γενικός γραμματέας

του Μαυροκορδάτου.

Εξέδωσε στην Ύδρα την εφημερίδα «Απόλλων». Έγραψε και πολλά

συγγράμματα. Ήταν δικαστής, πολιτικός και λόγιος με μεγάλη πνευ-

ματική ικανότητα, γι’ αυτό στη σταδιοδρομία του απέκτησε αξιό-

λογες και υψηλές θέσεις (Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου,

Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Σύμβουλος της Επικρατείας,

Υπουργός Παιδείας, Εσωτερικών). Υπήρξε επίσης ο κύριος συντάκτης

του Συντάγματος της Α' Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου και άλλα

πολλά. Αλλά εκείνο που τον ανέβασε στα ύψη και τον άφησε αθά-

νατο, είναι η δικαστική του ευσυνειδησία. Σαν Πρόεδρος του Έκτα-

κτου Δικαστηρίου για τη δίκη του Κολοκοτρώνη και των άλλων

οπλαρχηγών, έπρεπε να υπογράψει την καταδικαστική απόφαση,

για τον ελευθερωτή της Ελλάδας τον Κολοκοτρώνη.

Αλλά παρά τη μεγάλη βία που του άσκησαν οι στρατιωτικοί,

ύψωσε το ηθικό του ανάστημα και μαζί με το συνάδελφό του Τερ-

τσέτη (μέλος του έκτακτου δικαστηρίου) δεν υπέγραψαν.

Η προτομή του βρίσκεται στο παρκάκι δίπλα στο Δικαστικό Μέ-

γαρο.
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Προύσα της Μικράς Ασίας το 1888 και πέθανε

στην Αθήνα το 1959 όπου είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια.

Οι φόνοι του πατέρα του και του αδελφού του από τους Τούρ-

κους τον ανάγκασαν το 1912 να έλθει στην Ελεύθερη Ελλάδα και εγ-

καταστάθηκε στα Σέρρας.

Υπηρέτησε στην Χωροφυλακή και όταν αποστρατεύτηκε άνοιξε

ένα μικρό καφενείο.

Το 1920 παντρεύτηκε με την σύζυγό του Βασιλική.

Κατά την διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου συνελήφθει από

τους Βουλγάρους και εστάλη ως όμηρος στην Βουλγαρία από όπου

κατόπιν περιπετειών το 1920 επέστρεψε στα Σέρρας.

Ανέλαβε την εκμετάλλευση του λειτουργούντος τότε καφενείου

Κρόνιο και το 1925 αγόρασε από την υπηρεσία Ανταλλαξίμων με

δόσεις την έκταση που ευρίσκετο το καφενείο     Κρόνιο όπου εν

συνεχεία με δύο άλλους συνέταιρους ανήγειρε την κινηματογραφική

αίθουσα Το Κρόνιο η οποία υπάρχει και σήμερα.

Εν συνεχεία δημιούργησε τον θερινό κινηματογράφο Έσπερος.

Με την κήρυξη της Βουλγαρικής κατοχής το 1941 εγκατέλειψε τα
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Σέρρας και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από όπου επανήλθε μετά την απελευθέρωση των Σερρών και ανέλαβε την συνολική

διαχείριση των επιχειρήσεων. Αναγκάστηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων της υγείας του να μετακομίσει στην Αθήνα ύστερα

από λίγο.

Το 1957 συνέταξε την διαθήκη του με την οποία παραχωρούσε το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητών και

ακινήτων) στην γυναίκα του και την υψηλή κυριότητα αυτών στο Γηροκομείο Σερρών.

Μετά το θάνατο της γυναίκας του το 1967 όλη η περιουσία του περιήλθε στο Γηροκομείο Σερρών το οποίο προς τιμήν του

αργότερα μετονομάστηκε σε ¨Κωστοπούλειο Στέγη¨.

Η προτομή του βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Σερρών.
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ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Γεννήθηκε το 1887 στο χωριό Κηρ – Μπαγή του Νομού Σεβάστειας

του Πόντου. Ήταν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Εργάστηκε ως δάσκαλος σε διάφορα Ελληνικά σχολεία του Πόν-

του.

Εξορίστηκε από τους Τούρκους σε διάφορες περιοχές όπου εργά-

στηκε σε χειρονακτικές εργασίες κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Το 1922 αφέθη ελεύθερος υπό τον όρο να φύγει από την Τουρκία.

Κατόπιν πολλών περιπετειών ήλθε στην Κωνσταντινούπολη από

όπου μετά από 2 χρόνια μαζί με πολλούς Έλληνες ήλθε στην Ελλάδα

όπου πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του είχε έλθει και αυτή νωρίτερα

στην Ελλάδα και ευρίσκετο στην Κέρκυρα και με την οποία συναν-

τήθηκε στην Βυρώνεια και εγκαταστάθηκαν στη Νιγρίτα όπου διο-

ρίστηκε ως Διευθυντής του ιδρυθέντος ημιγυμνασίου.

Το 1929 εγκαταστάθηκε στα Σέρρας και δίδαξε στο τριτάξιο Παρ-

θεναγωγείο και εν συνεχεία μέχρι την Βουλγαρική κατοχή στο Α' Γυ-

μνάσιο θηλέων από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Η προσφορά του

στην κοινωνία των Σερρών ήταν μεγάλη.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών

35
Μνημεία Ν. Σερρών



Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ όπου επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα. Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την διδασκαλία κατηχητικών μαθη-

μάτων.

Πρωτοστάτησε στην Ίδρυση Συλλόγου Ποντίων και Καυκασίων Νομού Σερρών «οι Κομνηνοί» και αργότερα στην ίδρυση και

λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Σερρών ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ο οποίος λειτουργεί έως σήμερα. Κατά την Βουλγαρική κατοχή

δημιούργησε κρυφές ομάδες συντηρήσεως και διανομής χρημάτων και τροφίμων σε δεινοπαθούσες οικογένειες.

Πρωτοστάτησε στην Ίδρυση Γυμνασίου θηλέων καθώς και στην ανέγερση του νέου Μητροπολιτικού Ναού των Παμμεγίστων

Ταξιαρχών.

Επίσης εργάσθηκε και για την πραγματοποίηση πολλών κοινωφελών και εκκλησιαστικών έργων. Η μεγαλύτερη όμως προ-

σφορά του ήταν η απόφασή του να ανεγερθεί στην περιοχή Καλκάνι που κατοικούνταν από πρόσφυγες Ιερός Ναός αφιε-

ρωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου για την οποία και ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ο μεγαλοπρεπής αυτός

Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγούδα) κατόπιν πολλών περιπετειών ανεγέρθη στο Καλκάνι στη συμβολή των οδών

Θεσσαλονίκης – Κομνηνών και Κοσμά Αλεξανδρίδη σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας της Συντεχνίας Χασάπηδων – Κρεοπωλών, το

οποίο εδώρισαν για την ανέγερση του Ναού.

Σε όλες τις προσπάθειές του είχε συμπαραστάτη τη σύζυγό του Σοφία.

Το 1960 μετακόμισε οικογενειακώς στην Αθήνα όπου και συνέγραψε βιβλίο με τίτλο Συμβολή εις την Γενικήν Ιστορία του

Πόντου το οποίο βραβεύτηκε με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Πέθανε τον Αύγουστο του 1979.

Το Εκκλησιατικό Συμβούλιο της Εκκλησίας  Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών αναγνω-

ρίζοντας την μέγιστη Κοινωνική και Εκκλησιαστική προσφορά του μπροστά στον αύλιο χώρο της εκκλησίας της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου (Παναγούδα) σε διαμορφωμένο χώρο τοποθέτησε την προτομή του.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ

Γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών στις 22 Μαρτίου 1920.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1949 και δικηγόρησε στην

πόλη των Σερρών την αγαπημένη του πόλη που έζησε

μέχρι το θάνατό του το 1998.

Πήρε μέρος στη Μάχη της Κρήτης στην οποία αναφέρεται

το μυθιστόρημά του Δώδεκα μέρες και στην Εθνική Αντί-

σταση ως κορυφαίο στέλεχος της ΕΠΟΝ με το ψευδώνυμο

Μαλέας.

Πρωτοστάτησε στην έκδοση του περιοδικού Ξεκίνημα

του εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης, και αργότερα ίδρυσε περιοδεύοντα θίασο στο βουνό

(Δυτική Μακεδονία), επίσης πρωτοστάτησε και στην έκδοση του περιοδικού του ιστορικού Ομίλου ΟΡΦΕΑΣ Σερρών και άλλα.

Υπήρξε από τις εξέχουσες μορφές των εκτός Θεσσαλονίκης Βορειοελλαδιτών συγγραφέων.

Ήταν τακτικό μέλος της εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.

Τα ενδιαφέροντά του αναπτύχθηκαν σε αναπεπταμένο χώρο της πνευματικής ζωής του τόπου του, αλλά και της κοινωνικής

και πολιτιστικής ζωής του τόπου με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Η επιμονή και επίπονη ενασχόλησή του με την ιστορία και τα θησαυρίσματα από στοιχεία που τη συνέστησαν απεικονίζει την
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ασίγαστη μέριμνά του για τον χώρο και τους ανθρώπους, κάτι που απεικονίζεται και στη λογοτεχνία του.

Δημιούργησε τεράστιο συγγραφικό έργο, ιστορικό, ποιητικό, πεζογραφικό, θεατρικό και δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε πε-

ριοδικά και εφημερίδες. Εξέδωσε 52 βιβλία. Μέρος των ποιημάτων του μελοποιήθηκε και τα περισσότερα θεατρικά του έργα

παρουσιάστηκαν επί σκηνής.

Ασχολήθηκε και με την ζωγραφική.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος του Ιστορικού Ομίλου ΟΡΦΕΑΣ Σερρών με πλούσια δράση.

Ο Γιώργος Καφταντζής και το έργο του τιμήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Δήμος Σερρών για να τον τιμήσει έδωσε

το όνομά του σε κεντρική πλατεία όπου και τοποθέτησε το άγαλμά του.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Το Μνημείο είναι τοποθετημένο στο προαύλιο της Λέσχης της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας. Εις το βάθρο του Μνημείου αναγράφεται:

¨ΤΟΔΕ ΗΡΩΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΑΙΩΝ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ¨
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ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το Μνημείο ανηγέρθη από την ΠΕΑΕΑ Σερρών προς τιμή των πε-

σόντων κατά την Εθνική Αντίσταση 1941 – 1944. Κατά των Στρατευ-

μάτων κατοχής όπως αναγράφεται σε επιγραφή στο βάθρο του

Μνημείου.

Η Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα ήταν ο αγώνας του συνόλου των

διαφόρων οργανώσεων κατά των κατοχικών δυνάμεων στην διάρ-

κεια του Βου Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τις κορυφαίες στιγμές της Εθνικής Αντίστασης υπήρξε η ανα-

τίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στα Σέρρας. Ήταν Αντισμήναρχος καί κατά την εισβολή των Τουρκικών Στρατευμάτων στην Κύπρο ως χειριστής

Αεροσκάφους της 354 Μοίρας, μετέβαινε στην Κύπρο σε διατεταγμένη αποστολή. Κατα την προσγείωση του στο Αεροδρόμιο

της Λευκωσίας κατερίφθηκε το Αεροσκάφος και σκοτώθηκε, καθώς και όλοι οι επιβαίνοντες σ΄αυτό.

Το άγαλμά του εστήθη απέναντι από την Γέφυρα Αγίων Αναργύρων (Γέφυρα Τσέλιου) από την Κυπριακή Δημοκρατία, την
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Νομαρχία Σερρών, τον Δήμο Σερρών και την Ένωση Κυπρίων Νομού Σερρών.

Κάτωθι του αγάλματος αναγράφεται:

¨ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

ΚΥΠΡΟΣ 1974¨
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης καταγόμενος απο την Κρήτη ήταν Ταγ-

ματάρχης Π.Ζ. και ως Διοικητής του Τάγματος Κρητών το οποίο

έλαβε μέρος στον Βαλκανικό Πόλεμο του 1913, έπεσε ηρωικώς μα-

χόμενος στη μάχη της Τζουμαγιάς στις 12 Ιουλίου 1913.

Η προτομή του τοποθετήθηκε απο την Χ Μεραρχία Πεζικού, η

οποία απο τη δημιούργία της και για πολλά χρόνια έιχε έδρα τα

Σέρρας και στο προαύλιο του στρατοπέδου στο οποίο ήσαν οι εγ-

καταστάσεις της.

Σήμερα στο στρατόπεδο αυτό εδρεύει η Χ Ταξιαρχία κατόπιν

διαλύσεως της Χ Μεραρχίας.
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Γεννήθηκε στα Σέρρας το 1895 και πέθανε στους Φούρνους της Ικαρίας στις 9

Μαϊου 1947. Ήταν απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων και συμμετείχε στους Βαλ-

κανικούς Πολέμους το 1912-1913 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Αργότερα πο-

λέμησε στη Μικρά Ασία.

Το 1922 ενώ είχε φτάσει στο βαθμό του Ταγματάρχη, συμμετείχε στην Επανα-

στατική Επιτροπή του Πλαστήρα. Το 1926 όντας Συνταγματάρχης καταδικάστηκε

σε θάνατο γιατί ήταν από τους Πρωτεργάτες του κινήματος Τζαβέλα – Μπα-

κιρτζή αλλά δεν εκτελέστηκε. Το 1928 επανήλθε στο στράτευμα και το 1935 Συν-

ταγματάρχης πλέον πήρε μέρος σε νέο αποτυχημένο πραξικόπημα. Συνελήφθη

και καταδικάστηκε για δεύτερη φορά σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε

σε απόταξη από το στράτευμα και εξορία στον Άγιο Ευστράτιο.

Το 1937 η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τον άφησε ελεύθερο υπότον όρο να

φύγει στο εξωτερικό και έφυγε στη Ρουμανία.

Με την κήρυξη του Ελληνοιταλικού πολέμου επέστρεψε στην Ελλάδα και ζήτησε

να λάβει μέρος στον πολέμο με τον βαθμό του απλού στρατιώτη, κάτι που δεν

έγινε δεκτό από την κυβέρνηση Μεταξά. Έκτοτε εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση,

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΚΚΑ, αργότερα προχώρησε στην οργάνωση ΑΑΑ
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(Αγών-Ανόρθωση-Ανεξαρτησία) και από εκεί στις τάξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ήταν διοικητής (Στρατηγός) της ομάδας Μεραρχιών

Μακεδονίας του ΕΛΑΣ.

Όταν ιδρύθηκε η ΠΕΕΑ στις 10 Μαρτίου 1944 ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος (Πρωθυπουργός).

Το Σεπτέμβριο του 1946 συνελήφθη ως Αριστερός και εξορίστηκε στον Αγ. Κήρυκο Ικαρίας και αργότερα στους Φούρνους

Ικαρίας. Το Φεβρουάριο του 1947 η Ελληνική Κυβέρνηση του επέτρεψε να καταθέσει στην επιτροπή του ΟΗΕ που ερευνούσε

στην Ελλάδα την κατάσταση στην εμφυλιοπολεμική περίοδο.

Αμέσως μετά την επίσκεψη που δέχθηκε βρέθηκε στο δωμάτιό του νεκρός με μία σφαίρα στην καρδιά.

Επισήμως ο θάνατός του καταγράφηκε ως αυτοκτονία.

Η προτομή του βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Π. Τσαλδάρη στα Σέρρας. Η σχετική πινακίδα στην πίσω

πλευρά της στήλης αναγράφει ότι η προτομή ετοποθετήθη

¨ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΔΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ – ΜΟΥΚΑΔΕΝΗ

ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΤΙΝΑΚΗ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΡΟΥΣ ΚΟΥΤΙΔΟΥ –ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010¨



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γεννήθηκε στις Μουρνιές Χανίων το 1864.

Είναι ο σημαντικότερος Έλληνας Πολιτικός του 20ου αιώνα ο οποίος

με την τόλμη και την αγωνιστικότητά του αλλά και την ευστροφία

και τον ρεαλισμό του στον τομέα της διπλωματίας διαμόρφωσε

την σύγχρονη Ελλάδα τόσο ως προς την εδαφική της έκταση όσο

και προς την κοινωνική της συγκρότηση. Ήταν δικηγόρος στην Κρήτη

όπου ανέπτυξε αγωνιστική δράση από το 1887. Το 1905 κήρυξε την

επανάσταση του Θερίσου.

Διετέλεσε πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας το 1910.

Κλήθηκε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και επικεφαλής του κόμ-

ματος των Φιλελευθέρων ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Ελλάδα

κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 1913 και πέτυχε την Εθνική

ολοκλήρωση.

Ως προς την στάση της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ήλθε

σε σύγκρουση με το Στέμμα και αποπέμφθηκε από την Πρωθυ-

πουργία. Αντέδρασε οργανώνοντας το κίνημα της Θεσσαλονίκης το

1916 που οδήγησε στην εκθρόνιση του Βασιλέα Κωνσταντίνου και

την συμπαράταξη της Ελλάδος με την Αντάντ.
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Υπέγραψε τις επωφελείς για την Ελλάδα συνθήκες του Νειγύ και των Σεβρών.

Στις 12 Αυγούστου 1920 στο σταθμό της Λυών επεχείρησαν να τον δολοφονήσουν δύο Έλληνες Βασιλόφρονες ανυπότακτοι

αξιωματικοί γεγονός που ενέτεινε το κλίμα του εθνικού διχασμού.

Η ήττα του στις εκλογές του 1920 οδήγησε στην επάνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου και στη συνέχεια της Μικρασιατικής

εκστρατείας με τα γνωστά καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Έπειτα από την καταστροφή διαπραγματεύτηκε την συνθήκη της Λωζάνης το 1923.

Κυβέρνησε ξανά τη χώρα από το 1928 έως το 1932. Τον Ιούνιο του 1933 εκδηλώθηκε εναντίον του μια δεύτερη απόπειρα δο-

λοφονίας.

Το 1935 αναμείχθηκε ενεργά στο αποτυχημένο κίνημα της 1ης Μαρτίου με επικεφαλής τον Πλαστήρα έπειτα από το οποίο

εγκαταστάθηκε στο Παρίσι όπου και πέθανε το 1936.

Ο Δήμος Σερρών τιμώντας τον τοποθέτησε την προτομή του στο παρκάκι δίπλα στην Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών. Εις

το βάθρο της προτομής του υπάρχει πινακίδα με το κατωτέρω αφιέρωμα του ποιητή και συγγραφέα Ευάγγελου Ασπιώτη:

¨Τ’ ΑΠΕΡΑΝΤΑ ΤΑ ΠΛΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤ’ ΟΥΡΑΝΟΥ

ΦΩΤΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΑΔΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΤΟ ΝΟΥ

ΤΗ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΝΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΤΡΑΝΟΣ ΛΑΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΥΨΩΣΕΙ

ΚΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΓΛΥΚΟΣ ΔΑΥΪΔΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

ΟΜΠΡΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ¨.

Ιούνιος 1992 Ευάγγελος Ασπιώτης
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