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Προλογικό σημείωμα

Φέτος, συμπληρώνονται εβδομήντα χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου 
πολέμου. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συμμετάσχουμε στην «αποκάλυ-
ψη» της θλιβερής αυτής περιόδου με την πρόθεση να συμβάλλουμε στην 
ενημέρωση των νέων μας, ώστε να αποφύγουν τα λάθη των προγόνων τους. 
Η εικόνα για την κρίσιμη αυτή περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας, ιδιαί-
τερα γι’ αυτούς που δεν έχουν ζωντανές παραστάσεις, είναι συγκεχυμένη. 
Επικρατεί άγνοια ή -στην καλύτερη περίπτωση- ελλιπής γνώση.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θεωρεί ακόμη τον εμφύλιο ως «πρόσφα-
τη ιστορία» και τον αναφέρει ακροθιγώς. Οι γνώσεις μας για την περίοδο 
αυτή βασιζόταν μέχρι πρόσφατα σε σκόρπιες συζητήσεις αυτών που είχαν 
ζήσει σ’ εκείνη την εποχή. Εκδόθηκαν λίγα απομνημονεύματα πρωταγωνι-
στών του Eμφυλίου, τα οποία όμως κατά το πλείστον χαρακτηρίζονται από 
υποκειμενισμό στην ανάλυση των γεγονότων και εκλεκτισμό στην επιλογή 
του υλικού. Η έλλειψη πρωτογενών πηγών είναι εμφανής, διότι τα σχετικά 
αρχεία μέχρι πρότινος παρέμειναν απρόσιτα στους ερευνητές.

Με την έκδοση αυτή δίδεται μια δημοσιογραφική εικόνα της σκληρής 
και επώδυνης εποχής των ετών 1945-1951. Η απόσταση του χρόνου σίγου-
ρα αφαιρεί από τα γεγονότα την ένταση, κάνει όμως την κρίση μας πιο 
ψύχραιμη και αντικειμενική.

Ο Σερραίος δημοσιογράφος Αθανάσιος Π. Αραμπατζής με τη συστη-
ματική του έρευνα στις εφημερίδες εκείνης της περιόδου και στα «Αρ-
χεία Εμφυλίου Πολέμου, 1944-1949» του Γενικού Επιτελείου του Στρατού 
εντόπισε τα δημοσιεύματα που σχετίζονται άμεσα με τις πολεμικές επι-
χειρήσεις και μάς δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσουμε μια εικόνα για τα 
γεγονότα, κυρίως στην περιοχή μας. Φυσικά, δεν πρόκειται για επιστημο-
νική έρευνα, αλλά για μια συγκέντρωση και κατάταξη δημοσιευμάτων της 
εποχής.

Η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών έκρινε σκό-
πιμο να εντάξει την αξιόλογη αυτήν προσπάθεια στη σειρά των εκδόσεών 
της για την ιστορία των Σερρών. Με την καταγραφή των τοπικών γεγονό-



των στην περίοδο του Εμφυλίου και του κλίματος που επικράτησε στόχος 
είναι να αναδειχθεί η δύσκολη και ζοφερή, ιστορική περίοδος που διήλθε 
ο τόπος μας.

Δημήτριος Δημούδης
Πρόεδρος

Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.
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Εισαγωγικό σημείωμα

Εκ των ημετέρων δυνάμεων… Το αφήγημα των νικητών

Ο παρών τόμος αποσκοπεί να διαπραγματευτεί σε τοπικό επίπεδο το 
περιεχόμενο της μαζικής πληροφόρησης των πολιτών σε σχέση με τον ελ-
ληνικό Εμφύλιο* πόλεμο στην περιοχή των Σερρών. Η προσέγγιση γίνε-
ται αποκλειστικά μέσα από τα δημοσιογραφικά άρθρα των καθεστωτικών 
εφημερίδων των «ημέτερων» των Αθηνών: «Εμπρός» και «Ελευθερία» 
καθώς και των έτερων «ημέτερων» τοπικών: «Η Πρόοδος», «Άρτεμις», 
«Εθνική Αναγέννησις», «Η Φιλελευθέρα», «Πρωία», «Σερραϊκόν Βήμα», 
«Νέοι Καιροί», «Νέος Αγών» και «Εθνική Αναγέννησις». 

Η επισκόπηση των εφημερίδων ξεκινά τον Μάρτιο του 1945, ως «εισα-
γωγή», και φτάνει, υπό τύπου «επιλόγου», στο Νοέμβριο του 1951. Βασικό 
κορμό αποτελούν τα έτη 1946 ως τη «λήξη» του Εμφυλίου, το καλοκαίρι 
του 1949. Ενδιάμεσα παρατίθενται ημερολογιακά τα πολεμικά ανακοινω-
θέντα του Εθνικού Στρατού. Τα στοιχεία προέρχονται από την 16τομη έκ-
δοση της ΔΙΣ (Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού) του ΓΕΣ (Γενικού Επιτελείου 
Στρατού) Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-1949, Αθήνα 1998. 

Η παράθεση Χρονολόγιου ανά έτος (από την εφημερίδα Ελευθεροτυ-
πία της 4ης Απριλίου 2009, Φάκελος: Εμφύλιος πόλεμος) κρίθηκε αναγκαία 
για την όσο το δυνατό καλύτερη ανάγνωση των γεγονότων της εποχής. 
Επίσης, παρατίθενται σποραδικά γεγονότα της περιόδου εκείνης τα οποία 
δεν σχετίζονται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, ωστόσο, δίνουν τη 
δυνατότητα στον αναγνώστη να αποκτήσει μια κάποια εικόνα για το κοι-
νωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε το δράμα του Εμφυλίου. 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης 
και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών για την ένταξη του βιβλίου στην 
σειρά εκδόσεων της Εταιρείας. 

Επίσης για τη δημοσίευση των φωτογραφιών εκφράζω τις ευχαριστίες 
μου προς την υπηρεσία των Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Σερρών και στον προϊστά-
μενο αυτής φιλόλογο Γιάννη Τσαρούχα. 

Στις σελίδες που ακολουθούν η ιστορική προσέγγιση απουσιάζει. Πρό-
κειται για απλή συγκέντρωση και κατάταξη δημοσιευμάτων της τότε επο-
χής. Η μεταφορά τους στο μεγαλύτερο μέρος έγινε αυτούσια, όσον αφορά 
τη σύνταξη και εν μέρει την ορθογραφία, προκειμένου να διατηρηθεί το 
γλωσσικό «άρωμα» της εποχής. Το τονικό σύστημα που ακολουθείται εί-
ναι το μονοτονικό. Παρέμβαση έγινε μόνο στα ονόματα ιδιωτών τα οποία 
αναγράφονται στις «Δηλώσεις μετανοίας» και τα οποία έχουν αντικατα-
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σταθεί από τα αρχικά για λόγους ευνόητους. Η μεγάλη και ίσως αξεπέρα-
στη δυσκολία είχε να κάνει με τη διασταύρωση της ορθότητας των ονομά-
των προσώπων, τόπων αλλά και την ακρίβεια των αριθμητικών στοιχείων. 

Διαπίστωση: Ο τύπος, ως γνωστόν, ένα από το βασικότερα ιδεολογικά 
εργαλεία του συστήματος, και στην περίπτωση του Ελληνικού Εμφυλίου, 
διαμόρφωσε μια δημοσιογραφική γλώσσα, υιοθετώντας στο έπακρο την 
ψυχροπολεμική ρητορική, εκφράζοντας περισσότερο πεποιθήσεις, παρά ει-
δήσεις. Η «αντικειμενική» προσέγγιση είναι στοιχείο που δεν χρειάζεται 
να αναζητηθεί γιατί απλά δεν υπάρχει. Η γλώσσα είναι απόλυτα διαπο-
τισμένη από προπαγανδιστικά κλισέ και έτοιμα εννοιολογικά σύνολα. Ο 
δημοσιογράφος της εποχής γράφει με έτοιμες φόρμουλες, στοχεύοντας να 
αφηγηθεί τα γεγονότα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μέσου που υπη-
ρετεί. Οι πληροφορίες και τα γεγονότα πλαισιώνονται από λέξεις φορτι-
σμένες με κοινωνικές και συναισθηματικές σημασίες, που αποσκοπούν στο 
να διαμορφώσουν ιδεολογικές απόψεις στο αναγνωστικό κοινό. Ο λόγος 
των εφημερίδων δεν ήταν τίποτα άλλο, πέρα από εξόφθαλμη προπαγάνδα. 
Η διχοτομία ανάμεσα στον «κακό» Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και τον 
«καλό» Εθνικό Στρατό είναι απόλυτη και κάθετη. Ας μην λησμονούμε πως 
η σύγκρουση ήταν μετωπική και πως ο νικητής της πολεμικής έκβασης θα 
ήταν αυτός που θα επιζούσε και θα έγραφε την Ιστορία προφανώς κατά 
πως τον συνέφερε. Ο ηττημένος θα τα έχανε όλα, ακόμη και τη φυσική του 
ύπαρξη μαζί με τη «δική» του αλήθεια. 

Σάκης Π. Αραμπατζής

* Με βάση ψηφίσματα του ΟΗΕ, ο Εμφύλιος ονομάστηκε επισήμως 
«Συμμοριτοπόλεμος». Αυτή η ονομασία διατηρήθηκε επί πολλές δεκαετί-
ες από τους νικητές της ένοπλης σύρραξης. Το 1989, με τη συγκυβέρνη-
ση Νέας Δημοκρατίας - Ενιαίου Συνασπισμού κομμάτων της Αριστεράς 
(ΚΚΕ-ΕΑΡ) καθιερώθηκε και επισήμως η ονομασία «Εμφύλιος» η οποία 
ήταν ήδη σε κοινή χρήση.



Ανάγνωση στο παρασκήνιο

Βιβλία γράφτηκαν από πολλούς γύρω απ’ αυτό το θέμα και συνεχίζουν 
να γράφονται. Ο Εμφύλιος έχει γίνει αντικείμενο ιστορικής και πολιτικής 
μελέτης, ενώ κάποιοι προτίμησαν να τον προσεγγίσουν μυθιστορηματικά. 
Έτσι ή αλλιώς, ο Εμφύλιος δεν παύει να στοιχειώνει τις καρδιές μας μέσα 
απ’ την απόλυτη παράνοια, το σπαραγμό και τη δυστυχία. Είναι μια απ’ 
τις πιο παράλογες και πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας μας και αυτός θα 
πρέπει να είναι ο λόγος που τόσο συχνά ανατρέχουμε σε κείνες τις μέρες, 
είτε με βιβλία είτε με μνήμες –σχεδόν όλες οι οικογένειες έχουν κάτι φρι-
χτό να θυμούνται. 

Ο Σάκης Αραμπατζής είχε τη δαιμονική, θα έλεγα, ιδέα να παρουσιάσει 
την ιστορία του Εμφύλιου στις Σέρρες σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τα 
δημοσιεύματα του Τύπου κείνης της εποχής. Ο πετυχημένος τίτλος του 
βιβλίου, «Εκ των ημετέρων δυνάμεων», καθώς και οι διευκρινήσεις που δί-
νονται στο εισαγωγικό του σημείωμα, μας κάνουν να αναρωτηθούμε κατά 
πόσο μπορεί να είναι αντικειμενική μια τέτοια προσέγγιση της ιστορίας. 
Αν κατάλαβα καλά, ωστόσο, ο σκοπός του βιβλίου είναι ιστορικός με την 
έννοια κυρίως ότι μεταφέρει το κλίμα της εποχής, την καθημερινότητα, τη 
ρουτίνα ίσως, αλλά και κάποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και περι-
γραφές που μας συγκλονίζουν, ανεξάρτητα σε ποια γλώσσα λέγονται και 
από ποια μεριά. 

Όπως επισημαίνεται, το βιβλίο αποτελεί προσπάθεια να ξαναδιαβαστεί 
το αφήγημα των νικητών μέσα από τις «ημέτερες», κυρίως, εφημερίδες. 
Στο αφήγημα των νικητών, δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, οι ηττημένοι 
είναι οι κακοί, εκείνοι που αδικούν, που σκοτώνουν, που βιαιοπραγούν, 
ενώ οι νικητές είναι οι εκλεκτοί, οι γενναίοι, οι άφοβοι, οι φιλοπάτριδες 
που σώζουν την πατρίδα. Παρότι μπορεί να ξαφνιαστεί κανείς διαβάζο-
ντας τη λέξη αφήγημα, αφού ο χαρακτήρας των δημοσιευμάτων θα πρέπει 
να θεωρείται καθαρά ιστορικός, στην πορεία διαπιστώνει πως το βιβλίο 
διαβάζεται πράγματι σαν αφήγημα, σαν μυθιστόρημα συγκεκριμένα, με 
μια απρόσμενη και έντονη δραματοποίηση που κορυφώνεται όταν φτάνου-
με στο κεφάλαιο των υπεύθυνων δηλώσεων.

Σε πολύ μικρή ηλικία, όταν είχα γενικά μεσάνυχτα και άκουγα ότι ο άλ-
λος προτιμούσε τη φυλακή, την εξορία, τα βασανιστήρια, αντί να βάλει μια 
υπογραφή ότι αποκηρύχνει τον κομμουνισμό, μου φαινόταν αδιανόητο και 
κάπως φαιδρό, τη στιγμή μάλιστα που, όντας οικογενειάρχης, άφηνε την 
οικογένειά του να υποφέρει τα πάνδεινα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τότε 
ότι αυτή η υπογραφή συνοδευόταν από την προδοσία, τη διαπόμπευση, 
την πλήρη εξαφάνιση του ατόμου σαν κοινωνική μονάδα, σαν συντρόφου, 
φίλου, συζύγου, πατέρα. 
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[…] Τον Μάρτιον του 1947 ο σύζυγος εξηφανίσθη, ενταχθείς εις τας 
συμμορίας τας κομμουνιστικάς. Από της πρώτης στιγμής απεκήρυξα 
τούτον διότι είναι προδότης της πατρίδος. Πληροφορούμαι εκ μαρτύρων 
παραδοθέντων συμμοριτών ότι εφονεύθη. Και μετά τον θάνατόν του τον 
αποκηρύσσω διότι το έγκλημά του κατά της πατρίδος είναι βαρύτατον 
και ασυγχώρητον […] 

Υπάρχουν πολλές δηλώσεις μετανοίας μέσα στο βιβλίο, και είναι όλες 
γραμμένες με το ίδιο πνεύμα, την ίδια αγωνία, την ίδια υπερβολή, το ίδιο 
πάθος, ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες… «των ημετέρων δυνάμεων». 
Στις περισσότερες απ’ αυτές, οι δηλούντες αποκηρύσσουν τον σύζυγο, τον 
αδελφό, τον πατέρα ή καταδίδουν τους συντρόφους τους, ενώ παρακαλούν 
να δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις τους μέσω του Τύπου ή να διαβαστούν 
στην εκκλησία του χωριού. Και μόνο αυτή η παράκληση είναι ενδεικτική 
για το κάτω από ποιες συνθήκες έμπαιναν οι υπογραφές. Ωστόσο, τουλά-
χιστον από άποψη θερμίδων, όπως μας πληροφορεί το «Σερραϊκόν βήμα» 
(31/8/1947) –επικαλούμενο ανταπόκριση του απεσταλμένου των «Τάιμς» 
στην Ικαρία–, οι εξόριστοι τα πήγαιναν καλά:

[…] Ο απεσταλμένος των «Τάιμς» υπογραμμίζει ότι ο Ερ. Σταυρός 
παρέχει εις τους εξορίστους δύο χιλιάδες θερμίδας ημερησίως, «ενώ οι 
μόνιμοι κάτοικοι της Ικαρίας μόλις κερδίζουν διά της σκληράς καθημερι-
νής εργασίας των χιλίας πεντακοσίας θερμίδας». 

 

Από άλλη εφημερίδα, αθηναϊκή αυτή τη φορά, «Εμπρός» (31/7/1946), 
πληροφορούμαστε ότι «κατά την δίκην των συμμοριτών Νέας Ζίχνης, οι 
κατηγορούμενοι απεκήρυξαν το Κομμουνιστικό κόμμα, ο δε αρχηγός των 
καπετάν Νάκος ωμολόγησεν ότι είναι Βούλγαρος και ότι έλαβεν εντο-
λήν από το ΚΚΕ και ΕΑΜ όπως καταρτίση συμμορίας». Την άλλη μέρα, 
1/8/1946, στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε ότι το Στρατοδικείο Σερρών 
καταδίκασε τον Ιωάννη Παπαεπαμεινώνδα ή καπετάν Νάκο σε θάνατο. 
Πιθανόν οι στρατοδίκες να θεώρησαν χλεύη το γεγονός ότι ο κατηγορού-
μενος δήλωνε Βούλγαρος ενώ είχε καθαρά ελληνικό όνομα. Το ότι απο-
κήρυξε το κομμουνιστικό κόμμα δεν τους συγκίνησε στο ελάχιστο, επειδή 
μάλλον γνώριζαν ότι η αποκήρυξη δεν είχε να κάνει με τη συνείδηση του 
κατηγορουμένου αλλά με τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητα των 
ανακριτικών αρχών. Αυτή η «αποτελεσματικότητα» διατρέχει τις σελίδες 
του βιβλίου, φέρνει στο μυαλό τη Σταλινική Ρωσία, δημιουργεί δέος στον 
αναγνώστη καθώς αντιλαμβάνεται ότι, πέρα απ’ το χαμό των δικών τους 
ανθρώπων, οι συγγενείς βίωναν το διασυρμό, μέσα από απίστευτα δημο-
σιεύματα, που συνήθως είχαν εκδικητικό χαρακτήρα και τις περισσότερες 
φορές έμοιαζαν ειρωνικά. 

Αίσθησιν επροξένησεν εις την κοινωνίαν της πόλεώς μας η εν Δράμα 
εκτέλεσις του Β. Μερκουρίου και Αριστοτ. Μπούρα καταδικασθέντων 



13

υπό του αυτόθι Εκτάκτου Στρατοδικείου, διότι αμφότεροι οι εκτελε-
σθέντες προήρχοντο από οικογενείας εγνωσμένων πατριωτικών αισθη-
μάτων. Αν οι ίδιοι εξ επιπολαιότητος ή παραπλανήσεως ή πολιτικής 
μυωπίας εξέκλιναν προς τον ολισθηρόν κατήφορον και συνεργάσθησαν 
με τους εχθρούς της πατρίδος ελθόντες αντιμέτωποι προς την ολότητα 
του έθνους, ο επελθών θάνατος είναι ικανός να αποπλύνει το στίγμα 
της πράξεώς των. Η κοινωνία των Σερρών η οποία ησθάνθη τον θλιβερόν 
αντίκτυπον εκ της παρεκτροπής των, ανακουφίζεται εν μέρει εκ του 
γεγονότος ότι οι θανατωθέντες ανεγνώρισαν, έστω και την τελευταίαν 
στιγμήν την πλάνην των, απεκήρυξαν την προδοτικήν δράσιν των συμμο-
ριτών, διεκήρυξαν την δικαίαν απόφασιν του δικαστηρίου και εξέφρασαν 
τον πόθον των να ταχθούν εις την εξυπηρέτησιν της προσβαλλομένης 
Πατρίδος. Τα στοιχεία τούτα της ομολογηθείσης ψυχικής των συντρι-
βής ας αποτελέσουν ανακουφιστικήν επίδρασιν επί του παραπτώματός 
των και ας χρησιμεύσουν ως μάθημα και παράδειγμα εις τους άλλους 
ατάκτους και παραστρατημένους έλληνας. Και αυτό είναι κάτι που θα 
ελαφρύνει το βάρος της ψυχής των. 

Παρότι προέρχονταν από οικογένειες «εγνωσμένων πατριωτικών αι-
σθημάτων» και έκαναν την αποκήρυξη που όφειλαν να κάνουν, το Έκτα-
κτο Στρατοδικείο δεν έδειξε έλεος. Φαίνεται ότι η αποκήρυξη δεν έπιανε 
πάντα τόπο. Και δεν ήταν μια απλή αποκήρυξη, «διεκήρυξαν την δικαίαν 
απόφασιν του δικαστηρίου και εξέφρασον τον πόθο των να ταχθούν εις την 
εξυπηρέτησιν της προσβαλλομένης πατρίδος». Ο καθένας καταλαβαίνει ότι 
τις διακηρύξεις, αν τις έκαναν, θα τις έκαναν πριν βγει η απόφαση, ευελ-
πιστώντας να τους δοθεί χάρη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αποδέχτηκαν 
να «εξυπηρετήσουν» την πατρίδα με το θάνατό τους, μάλλον έπαιξαν το 
τελευταίο χαρτί τους και έχασαν. Ευτυχώς, τουλάχιστον, η κοινωνία των 
Σερρών ένιωσε ανακούφιση αφού οι εκτελεσθέντες αναγνώρισαν την πλά-
νη τους με ψυχική συντριβή. 

Ποια ακριβώς κοινωνία ένιωσε ανακούφιση, είναι ένα ερώτημα δύσκο-
λο. Οι Σερραίοι «εγνωσμένων πατριωτικών αισθημάτων» θα πρέπει κα-
νονικά να ένιωσαν οδύνη για τους ανθρώπους τους που παραπλανήθηκαν 
και «εξέκλιναν προς τον ολισθηρόν κατήφορον». Οδύνη θα ένιωσαν και οι 
συγγενείς των σκοτωμένων, οι φίλοι, οι σύντροφοι. Τέτοια δύσκολα ερωτή-
ματα τίθενται συχνά στις σελίδες του βιβλίου. Το «λογοτεχνικό» ύφος των 
δημοσιευμάτων (θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, το ίδιο 
και η γλώσσα), η μυθοποίηση και η υμνολογία των «ημετέρων δυνάμεων», 
στην ουσία τα αφήνει αναπάντητα. Ο αναγνώστης θα πρέπει να ψάξει την 
αλήθεια όχι μέσα στις λέξεις αλλά πίσω τους. Το μεγάλο προτέρημα του 
βιβλίου είναι ότι σε παρασέρνει σε μια ανάγνωση παρασκηνιακή, θα μπο-
ρούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. 

Γιώργος Καρτέρης
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Αρτικόλεξα 

ΑΑΜΘ: Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
ΔΣΕ: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας
ΔΕΠΙΧΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων Σερρών
ΕΣ: Εθνικός Στρατός
ΕΛΑΣ: Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
ΕΑΜ: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
ΕΦ: Εθνοφρουρά 
ΕΒΧ: Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή 
Ε.Σ.Α.: Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία
ΚΜΕΑ: Κινητές Μονάδες Εθνικής Αμύνης
Κ/Σ: Κομμουνιστοσυμμορίτης
ΛΟΚ: Λόχος Ορεινών Καταδρομών
ΜΑΥ: Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου
ΕΠΟΝ: Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων
ΑΚΕ: Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας
ΚΚΕ: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
ΕΤΑ: Επιμελητεία του Αντάρτη
ΟΠΛΑ: Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών
ΕΑ: Εθνική Αλληλεγγύη
ΕΠ: Εθνική Πολιτοφυλακή
ΜΕΑ: Μονάδες Εθνικής Αμύνης
ΣΣ: Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΣΧ: Σταθμός Χωροφυλακής
ΤΑΓΣ: Τάγμα Ασφαλείας Γραμμών Συγκοινωνιών
ΣΤΓ: Στρατολογικό Γραφείο
ΝΟΦ: SNOF Σλαβομακεδονικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
ΑΕΤΟ: Α. Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Μακρονήσου)

(;): Αδιευκρίνιστο ή ανερμήνευτο νόημα κατά την αποδελτίωση 
σ.σ.: Σημείωση συγγραφέα 



Μετά τη Βάρκιζα

3.1.1945 Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας ορκίζεται πρωθυπουργός της 
Ελλάδας σε αντικατάσταση του Γεωργίου Παπανδρέου.
7.1.1945 Η Κ.Ε. του ΕΛΑΣ ζητά με σημείωμά της προς τον Βρετανό στρα-
τηγό Σκόμπι την «κατάπαυση των εχθροπραξιών» της ένοπλης σύγκρου-
σης του Δεκέμβρη.
11.1.1945 Υπογράφεται ανακωχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες δυνάμεις. 
Οι εχθροπραξίες θα κατέπαυαν από το πρώτο λεπτό της 14ης Ιανουαρίου.
12.1.1945 Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας που διασφαλίζει το 
κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα για τη μεταπολεμική Ελλάδα και 
αμνηστεύει «τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από της 3ης Δεκεμ-
βρίου μέχρι της υπογραφής του παρόντος». Εξαιρεί όμως από την αμνη-
στία «τα συναφή κοινά αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας 
που δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία δια την επιτυχίαν του πολιτικού 
αδικήματος».
25.1.1945 Πραγματοποιείται μεγάλο συλλαλητήριο του λαού της Θεσσα-
λονίκης ενάντια στην αγγλική επέμβαση στη Αθήνα.
4/11.2.1945 Πραγματοποιείται η Διάσκεψη της Γιάλτας μεταξύ των αρχη-
γών των τριών μεγάλων Συμμάχων (Αγγλίας, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ).
8.4.1945 Ορκίζεται η κυβέρνηση του ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη, αφού οι 
Βρετανοί επιθυμούν ν’ απαλλαγούν από τον Πλαστήρα ύστερα από τρίμη-
νη παραμονή του στην πρωθυπουργία.
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23.4.1945 Ιδρύεται στη Γιουγκοσλαβία το Ν.Ο.Φ. (Λαϊκό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο), που αρχίζει να δρα στην Ελλάδα καταγγέλλοντας τη Συμφωνία 
της Βάρκιζας.
24.4.1945 Το Ε.Α.Μ. μετατρέπεται σε συνασπισμό πολιτικών κομμάτων.
9.5.1945 Λήγει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στο Ευρωπαϊκό θέατρο 
των εχθροπραξιών.
29.5.1945 Φτάνει στην Ελλάδα ο αρχηγός του Κ.Κ.Ε. Νίκος Ζαχαριάδης. 
Από το 1941 κρατούνταν στο γερμανικό στρατόπεδο του Νταχάου.
16.6.1945 Σκοτώνεται ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης.
26.7.1945 Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα των βρετανικών εκλογών. Περι-
φανής νίκη του Εργατικού Κόμματος υποχρεώνει τον Τσώρτσιλ να εγκατα-
λείψει την πρωθυπουργία και ν’ αποσυρθεί από τη διάσκεψη του Πότσδαμ, 
όπου τον διαδέχεται ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Κλίμεντ Άτζι. Η νίκη 
των Εργατικών χαιρετίζεται από την ΕΣΣΔ όπως και από την εφημερίδα 
«Ριζοσπάστης».
6.8.1945 Με τη ρίψη της πρώτης ατομικής Βόμβας από τους Αμερικανούς 
στη Χιροσίμα, η ανθρωπότητα εισέρχεται για πρώτη φορά σε μια νέα επο-
χή, την εποχή του «ατομικού τρόμου».
26.9.1945 Με τον Α.Ν.565/26.9.1945 η Χωροφυλακή αναλαμβάνει σε όλη 
την επικράτεια την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας. 
Οκτώβριος 1945 Παραιτείται η κυβέρνηση Βούλγαρη.
1.11.1945 Ορκίζεται η κυβέρνηση του Π. Κανελλόπουλου.
22.11.1945 Με παρέμβαση των Άγγλων αντικαθίσταται η κυβέρνηση Κα-
νελλόπουλου και ορκίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.
Τέλη 1945 Ο ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών), η μυστική οργά-
νωση των συντηρητικών, βασιλοφρόνων αξιωματικών, φαίνεται να ελέγχει 
τις περισσότερες μάχιμες μονάδες του ελληνικού στρατού. Ανησυχεί από 
την άνοδο του Φιλελεύθερου Σοφούλη στην πρωθυπουργία και κάνει σκέ-
ψεις για δυναμική επέμβαση. Ο Βρετανός και ο Αμερικανός πρέσβης τάσ-
σονται εναντίον ενός πραξικοπήματος που μπορεί να εκθέσει την Ελλάδα 
διεθνώς, λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση της Ευρώπης.
Ο γραμματέας του ΕΑΜ Δ. Παρτσαλίδης και μέλος της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. 
ετοιμάζεται ν’ αναχωρήσει για ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – ανάμεσά τους 
και η Μόσχα. Παίρνει εντολή να ρωτήσει τη σοβιετική ηγεσία ποια θα είναι 
η στάση της σε περίπτωση που το Κ.Κ.Ε. θ’ αρχίσει ένα νέο ένοπλο αγώνα.
31.12.1945 Το ΕΑΜ πραγματοποιεί μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά στην επαρχία έχει αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση, με διώξεις των οπαδών του από τους δεξιούς βασιλόφρονες.



ΜΑΡΤΙΟΣ

ΟΡΚΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΟΜΑΡΧΑΙ
ΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ενώπιον του κ. Πρωθυπουργού ως υπουργού των Εσωτερικών ωρκίσθη-
καν χθες οι νέοι Νομάρχαι… Σερρών: Σ. Νίκογλου. 

Εμπρός, 7.3.1945

ΤΟ «ΕΜΠΡΟΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΟΒΕΡΗ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ1 

ΜΙΑ ΑΝΗΛΕΗΣ ΣΦΑΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Του συνεργάτου μας κ. Χρ. Εμ. Αγγελομάτη

Θεσσαλονίκη – Μάρτιος… 
Αυτό μόνο μπορώ να φαντασθώ όταν άκουα ένα σερραίο έμπορο που 

έφθασε προχθές από την πολιτεία αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας να 
μου ιστορεί την εκτέλεση 357 σερραίων στις φυλακές της πόλεως.

- Είμαστε εν συνόλω 384 στις φυλακές μου λέγει, με την κατηγορία ότι 
συμπαθούσαμε την Ελλάδα, σαν να μην ήμαστε Έλληνες και περιμέναμε 
από ημέρα σε ημέρα την εκτέλεσή μας. Νηστικοί, ριγμένοι ο ένας απάνω 
στον άλλο σ’ ανήλια υπόγεια, περιμέναμε το θάνατο σαν λύτρωση… όταν 
μια μέρα έφθασε εις τα μπουδρούμια μας η είδηση πως οι Βούλγαροι συν-
θηκολογούν. Με φωνή που μόλις μπορέσαμε ν’ αναδώσουμε ρωτούσαμε ο 
ένας τον άλλο: είναι δυνατόν; Λυπήθηκε ο μεγάλος Θεός τα μαρτύριά μας; 
Την είδηση αυτή την βεβαίωσαν και οι ίδιοι οι Βούλγαροι δεσμοφύλακες 
και η ελπίδα ζωντάνεψε στα άναιμα κορμιά μας. Αλλ’ οι μέρες περνού-
σαν έγιναν εβδομάδες και κανείς δεν ήρθε να μας ανοίξη την πόρτα των 
κελλιών μας και να μας πή: «αδέλφια, ανοίξτε τα μάτια στο φώς, ήρθε 
η ώρα της λευτεριάς». Αντίθετα και άλλα περίεργα πρόσωπα άρχισαν 
να μπαίνουν στα κελλιά μας να μας αγριοκοιτάζουν και να χειρονομούν, 
απειλητικά. Σε λίγο ακόμη μαθαίναμε ότι προτού προλάβουν να φθάσουν 
οι ελληνικές Αρχές στην Ανατολική Μακεδονία, στας Αθήνας άρχισε μια 

1. Το δημοσίευμα αναφέρεται στο θάνατο τριακοσίων περίπου εθνικιστών στις φυλακές 
της πόλης των Σερρών. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1944 ομάδα εθνικιστών (ΠΑΟ) προερχόμενη 
από τη Θεσσαλονίκη με τον φόβο των αντιποίνων από τον ΕΛΑΣ μετά την απομάκρυνση 
των Γερμανών κατευθύνονταν στη Δράμα. Έξω από το χωριό Δήμητρα (επαρχία Ν. Ζίχνης) 
ανάμεσα στις δύο γέφυρες του ποταμού Αγγίτη έπεσε πάνω στη βουλγαρική φρουρά. Οι 
εθνικιστές δίχως να προβάλουν αντίσταση παρέδωσαν τα όπλα και ζήτησαν να αφεθούν ελεύ-
θεροι. Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό. Αντιθέτως, οι Βούλγαροι τους παρέδωσαν σε άνδρες 
του ΕΛΑΣ. Με ευθύνη του καπετάνιου του 21ου συντάγματος καπετάν Γιώργη μεταφέρθηκαν 
αρχικά στη Νέα Ζίχνη και από κει με στρατιωτικά οχήματα στις στρατιωτικές φυλακές των 
Σερρών. Πάνω από 300 εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από ομάδες πολιτοφυλά-
κων. Λίγοι ήταν αυτοί που παρέμειναν ζωντανοί και που μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας 
απελευθερώθηκαν. Αναλυτικότερα στο βιβλίο του Κώστα Πασχάλη «Βασίλης Ραφτούδης 
1914-1948» Εκδ. Φιλίστωρ 2006.
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φοβερή μάχη μεταξύ των ίδιων των Ελλήνων. Το πράγμα μας το εβεβαί-
ωσε το ξαφνικό θάρρος που πήραν οι Βούλγαροι, οι απειλές τους να μη 
βιαζώμαστε και δεν πρόκειται να φύγουν από τη Μακεδονία, οι σαρκασμοί 
τους και στο τέλος η απόφασίς τους να μας θανατώσουν όλους. Γιατί εβάλ-
θηκαν να πραγματοποιήσουν στις ημέρες του εμφύλιου πολέμου ό,τι δεν 
επραγματοποίησαν προτού υπογράψουν την ανακωχή, δεν ξέρω. Εκείνο 
που ξέρω είναι ότι ήρθαν μιαν ημέρα βδελυροί, απαίσιοι και σήκωσαν μιαν 
ομάδα από δέκα κρατουμένους, τους μάζεψαν στην αυλή και κεί μέσα στο 
καταμεσήμερο στα μάτια των άλλων κρατουμένων που είχαν γίνει πελιδ-
νοί από τη φρίκη, οι Βούλγαροι δεσμοφύλακες άρχισαν με σιδηροσωλήνες, 
λοστούς και άλλα σιδερικά να θανατώνουν τους Έλληνας πατριώτες. Κάθε 
διαφυγή ήταν αδύνατη, όπως και κάθε άμυνα, από μέρους ανθρώπων που 
δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους από την εξάντληση και την αδυ-
ναμία. Μέσα σε λίγα λεπτά ένας σωρός κορμιά εκάλυπτε το επίστρωμα 
της αυλής των φυλακών, με τσακισμένα πόδια και κεφάλια και αυλάκια 
το αίμα εκυλούσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης δεν ξεύρω γιατί δεν 
εχρησιμοποίησαν όπλα. Οι εκτελέσεις συνεχίσθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο 
επί ημέρες. Τα πτώματα, αφού έμεναν όλη την ημέρα στην αυλή τα μετέ-
φεραν τη νύχτα με αυτοκίνητα και τα πετούσαν κοντά στο 26ο χιλιόμετρο 
της οδού Σερρών – Κάτω Βροντούς, άλλα δε στο λιγνιτωρυχείο Παπακων-
σταντίνου. Εκείνο που ξέρω ακόμη είναι ότι τον πρώτο ρόλο στις εκτελέ-
σεις είχαν Βούλγαροι στρατιωτικοί και ένας Βούλγαρος παπάς, ο οποίος 
μόνος, και να με πιστεύστε, εξετέλεσε 135 άτομα. Μόνο που ο μέγας αυτός 
εγκληματίας έσπευσε μόλις σταμάτησε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 
να καταφύγη στη Βουλγαρία. Από τους 384 που είμασταν στις φυλακές 
των Σερρών, δεν εγλυτώσαμε παρά μόνο 27 και όλοι απομακρυνθήκαμε 
αμέσως από τας Σέρρας, φεύγοντας άλλος στη Θεσσαλονίκη, άλλος αλλού 
και στα χάλια που βλέπετε εμένα. Ως αυτή τη στιγμή έχω στ’ αυτιά μου 
κραυγές και οιμωγές και μου φαίνεται πως βλέπω ακόμη να σπαρταρούν 
κορμιά… Μου φαίνεται πως όλη μου η ζωή θα περάση μέσα σε τρομα-
κτικούς εφιάλτες. Αλλ’ είμαι βέβαιος πως ο Θεός βλέπει, τα βουλγαρικά 
εγκλήματα δεν μπορεί να μείνουν ατιμώρητα». Η ιστορία αυτή του Σερ-
ραίου δεν είναι μιά μόνο, είναι η ιστορία κάθε χωριού και κάθε πολιτείας 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, κάτω από το ζυγό των Βουλγάρων. 

 Εμπρός, 9.3.1945 

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
...Είς τας Σέρρας ανευρέθησαν υπό της Εθνοφυλακής και κατασχέθη-

σαν 500 όπλα και τινα κιβώτια χειροβομβίδων, μη παραδοθέντα υπό των 
ελασιτών.

Εμπρός, 25.3.1945 

ΝΕΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Υπεγράφη απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου δια της οποίας διορί-

ζονται δήμαρχοι […] Σερρών: ο κ. Β. Χατζηϊακώβου.
 Εμπρός, 28.3.1945
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ2 ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΝ

Καβάλα, Απρίλιος (του ανταποκριτού μας) –
Καταταχθήκαμε όλοι εις Αθήνας και προορισθήκαμε δια τους σχηματι-

σμούς, οι οποίοι επρόκειτο να προωθηθούν εις την Καβάλαν, την πολύπαθη 
πόλη, που τόσα δεινά υπέφερε κάτω από τον βουλγαρικό ζυγό και τον 
αφόρητο εαμικό δυνάστη, φθάσαμε εις την Θεσσαλονίκη, από όπου, έπειτα 
από ολιγοήμερη διαμονή, ξεκινήσαμε για την πόλη που θα ελευθερώναμε 
και θα εγκαθιστούσαμε το Κράτος του νόμου. Σαράντα συμμαχικά αυ-
τοκίνητα με τους άνδρας και τας αποσκευάς της μονάδος μας, της 16ης 
ταξιαρχίας Εθνοφυλακής, ξεχύθηκαν προς τον Σερραϊκό κάμπο, όπου μας 
υπεδέχθησαν οι κάτοικοι των χωριών που ευρίσκοντο στον δρόμο μας, μ’ 
ένα ενθουσιασμό απερίγραπτο. Έβλεπαν τον εθνικό στρατό και τον χαιρε-
τούσαν σαν ελευθερωτή! μας φιλούσαν τα χέρια, στεφάνωναν τα αυτοκί-
νητά μας, μας πετούσαν λουλούδια, μας ζητωκραύγαζαν, μας χειροκροτού-
σαν. Ήταν οι τόποι, στους οποίους οι Βούλγαροι έσπειραν την καταστροφή 
και τον θάνατο. Εις τας Σέρρας διενυκτερεύσαμεν. Είναι η πόλις που είχε 
πολύ υποφέρει από τους Βουλγάρους και τους διαδόχους των. Είχαμε 
εγκαίρως πληροφορηθή οτι η εαμική τρομοκρατία, εξακολουθούσε εις τας 
Σέρρας και ότι οι εαμίτες είχαν προειδοποιήσει ότι θα «καθάριζαν» όποιον 
θα χειροκροτούσε την άφιξη της Εθνοφυλακής. Μα, παρά την τρομοκρατία, 
παρά τας απειλάς, ο Λαός των Σερρών ξεχύθηκε στους δρόμους και μας 
υποδέχθηκε με αληθινό παραλήρημα ενθουσιασμού. Η πόλις παρουσιάζει 
την όψη ενός τόπου που ελεηλατήθηκε χωρίς οίκτο. Οι Βούλγαροι πήραν 
το πάν. Δεν άφησαν παρά μόνον τους αραμπάδες. Πολιτικαί αρχαί δεν 
υπάρχουν. Μόνον ο Νομάρχης έφθασε την προηγουμένην. Αι συναλλαγαί 
γίνονται με τα βουλγαρικά «λέβια», μερικά από τα οποία σπεύδουμε, έτσι 
για ενθύμιο, να τα ανταλλάξουμε με πέντε στη δραχμή! Είναι ένας πρώτος, 
συμβολικός εξευτελισμός, που κάνουμε εις τους «φίλους» μας τους Βουλ-
γάρους. Εις τας Σέρρας οι Βούλγαροι, έβαναν σε κάθε κατάστημα υποχρε-
ωτικά κι’ ενα δικό τους «συνεταίρο», ο οποίος είχε δικαίωμα να καθορίζει 
μόνος του το ποσοστό το οποίον θα εισέπρατε από τα κέρδη. Μπορούσε 
να το ανεβάση και εις το 100% και δικός του λογαριασμός ήτο να βάλη, 
αν ήθελε, χέρι και στο κεφάλαιο! Ο εαμίτης, μετά την βουλγαρική φυγή, 
υποκατεστάθη εις την θέσιν του Βουλγάρου «συνεταίρου». Θα χρειασθή 
αρκετή εργασία δια να μπούν τα πράγματα στη θέση τους... 

Εμπρός, 4.4.1945 

2. Αρχές Μαρτίου 1945 έρχεται στις Σέρρες ο πρώτος πυρήνας των αξιωματικών και 
οπλιτών που θα στελεχώσει το 145ο Τάγμα Εθνοφυλακής. Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού 
καλούνται για στράτευση οι άνδρες των κλάσεων 1938-39. 
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ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Σήμερον την πρωΐαν και εις τον ναόν του Αγίου Γεωργίου τελείται 

υπέρ της Ενώσεως Ομήρων της εαμικής ανταρσίας3 θεία λειτουργία επί 
τη διασώσει πολλών εκ των μελών της. Εις την λειτουργίαν εκλήθησαν να 
παραστούν και αι Αρχαί.

ΑΦΙΞΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ
Την παρελθούσαν Δευτέρα αφίκοντο εις την πόλιν μας και ανέλαβον 

τα καθήκοντά των οι κ.κ. Ροδόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών και 
Αντώνιος Κατσαντώνης Πρωτοδίκης. Ωσαύτως αφίκετο και ανέλαβε τα 
καθήκοντά του ο Εισαγγελεύς κ. Χαρίλαος Λαμπρακόπουλος.

ΕΝΩΣΙΣ ΟΜΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Προσκαλούνται άπαντες οι όμηροι και τα θύματα της ελασικής ανταρ-
σίας όπως προσέρχωνται καθ’ εκάστην εις τα γραφεία της Ενώσεως (οδός 
Ερμού οικοδομή Γκόγκα) προς εγγραφήν.

Εκ των Γραφείων της Ενώσεως

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕΝ
ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

Σιδηρόκαστρον, (του ανταποκριτού μας). Ο λαός του Σιδ/στρου επεφύ-
λαξε προχθές ενθουσιώδη υποδοχήν εις τον αφιχθέντα υπο τον ταγματάρ-
χην κ. Καλαϊτζήν Εθνικόν στρατόν …

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ
Ο ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΛΑΟΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ 

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ

Η ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΙ.
ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ – ΑΙ ΕΓΕΡΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ. 

ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[…]

 Πρωία, 8.4.1945

Τον διορισμένο Δήμαρχο Σερρών Αθανάσιο Μητακίδη (23/3/-5/4/1945) 
διαδέχεται ο Βασίλειος Χατζηιακώβου, ο οποίος ορκίστηκε δήμαρχος Σερ-

3. Οι εφημερίδες αποκαλούν «ανταρσία» το χρονικό διάστημα της Εαμοκρατίας από τον 
Σεπτέμβριο 1944 έως τον Μάρτιο 1945.
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ραίων… στη Δράμα. Η σχετική απόφαση του διορισμού του υπεγράφη από 
τον τότε υπουργό και Γενικό διοικητή Ν. Κωνσταντόπουλο. 

13.4.1945

ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΡΧΙΣΑΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
...Επίσης ο νομάρχης Σερρών, ο Άγγλος στρατιωτικός διοικητής, ο Μη-

τροπολίτης και αι αρμόδιαι αρχαί μετέβησαν εις διαφόρους χαράδρας της 
οδού Σερρών - Βροντούς και διεπίστωσαν την ύπαρξιν ομαδικών τάφων.

 Εμπρός, 15.4.1945

ΑΝΕΥΛΑΒΙΑ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Το δημοσιογραφικόν όργανον του Κ.Κ.Ε. της πόλεώς μας επετέθη χθες 

από των στηλών του κατά του ιερού προσώπου του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Κωνσταντίνου. Φαίνεται ότι λησμονούν ό,τι κοινοτικόν και 
κοινωφελές υπάρχει εν τω Νομώ φέρει την σφραγίδα της προσωπικότητος 
του σεβαστού ιεράρχου μας και ότι η Σεβασμιότης του επί μίαν ολόκληρον 
εικοσαετίαν αφιέρωνε την ζωήν του δια την εξυπηρέτησιν των κοινών. Δεν 
το πιστεύουμεν αλλά… Η συνάδελφος «Αγών» από την στήλην της σκοπιάς 
της έφερε τον βιομήχανον της πόλεώς μας κ. Νάσιουτζικ ως εγγεγραμμένον 
εις τα δημοτολόγια του Δήμου Βούλγαρον. Δεν θέλομεν να το πιστεύσωμεν 
διότι το πράγμα είναι καταπληκτικόν. Αλλα εάν πράγματι η είδησις είναι 
αληθής τότε πρέπει αι αρμόδιαι αρχαί να εφαρμόσουν τον Νόμον περί κι-
νήσεως αλλοδαπών και έτσι δικαιολογείται το γεγονός διατί αμφότεροι οι 
υιοί του κ. Νάσιουτζικ ήσαν πρωτοπόροι της εξαμήνου ανταρσίας.

ΟΡΚΙΣΘΕΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ

ΑΝΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ
Μεταβάς προχθές εις Δράμαν ο λαοφιλής Δήμαρχος κ. Βασίλειος Χα-

τζηιακώβου έδωκε τον νενομισμένον όρκον ενώπιον του Γενικού Διοικητού 
Ανατολικής Μακεδονίας κ. Ν. Κωνσταντοπούλου και του Νομάρχου κ. Νί-
κογλου […]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Την πρωΐαν της περασμένης Πέμπτης εξέδραμον εις την ιστορικήν Μο-

νήν του Τιμίου Προδρόμου ο Νομάρχης μας κ. Νίκογλου, ο σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος, ο Δημαρχών κ. Μητακίδης, ο στρατιωτικός 
Διοικητής κ. Σταυρίδης, ο Διοικητής του Αγγλικού Τάγματος Αν/ρχης κ. 
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Νόμελ, ο υποδιοικητής κ. Τόμψον και άπαντες οι Άγγλοι επιτελείς αξιω-
ματικοί, ίνα παρακολουθήσουν την τελεσθείσαν δοξολογίαν επι τη απολυ-
τρώσσει της Μονής εκ του βουλγαρικού ζυγού.

 
ΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΠΗΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑΙ ΣΑΡΚΑΙ ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ4

Συνεχίζονται αι έρευναι από τα καταρτισθέντα συνεργεία δια την ανεύ-
ρευσιν των πτωμάτων των υπο της απελευθερωτικής ανταρσίας θυμάτων. 
Ούτω την περασμένη εβδομάδα ευρέθησαν εις το χωρίον Προμαχών εντός 
χαράδρας και όπισθεν του Σχολείου άπαντα με δεμένας τας χείρας 270 
πτώματα φέροντα καταφανή τα ίχνη των προ της εκτελέσεως κακώσεων 
δια σκληρών οργάνων. Τα ανωτέρω πτώματα ανήκουν εις ανθρώπους οί-
τινες παρεδόθησαν υπο Βουλγάρων παρτιζάνων εις την μανίαν των απε-
λευθερωτών και εξετελέσθησαν κατά τον πλέον απάνθρωπον τρόπον. Οι 
παρακολουθούντες τας έρευνας Άγγλοι εξέφρασαν τον αποτροπιασμόν 
τους δια τον τρόπον της εκτελέσεως. Επίσης εις το χωρίον Τριάς κατόπιν 
ερευνών ανευρέθησαν έτερα 70 πτώματα απηνθρακωμένα και τα οποία 
εκάησαν από τους απελευθερωτάς ίνα μη γνωσθούν αι ταυτότητες των 
θυμάτων. Ωσαύτως μεταξύ Κούλας και Σιδηροκάστρου και εις διαφόρους 
χάνδακας ανευρέθησαν έτερα 30 πτώματα ανθρώπων μεταξύ των οποίων 
και μερικά άνευ ποδών, χειρών και κεφαλής. Προς ανεύρεσιν και άλλων 
ομαδικών τάφων συνεχίζονται αι έρευναι.

Πρωία, 22.4.1945

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝ ΕΞΑΛΛΩ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΩ
ΑΠΕΘΕΩΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ κ. ΝΙΚΟΓΛΟΥ:

«ΣΑΣ ΦΕΡΝΩ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
Χθες την πρωίαν ο λαοφιλής Νομάρχης μας κ. Νίκογλου συνοδευόμενος 

υπο του διευθυντού μας κ. Κ. Παπαδοπούλου μετέβη εις την γείτονα πόλιν 
Σιδηροκάστρου, όπου έτυχε θερμοτάτης υποδοχής […]

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Υπό του εγκρίτου δικηγόρου της πόλεως μας κ. Ευριπίδου Μπουκου-

βάλα διαμένοντος ήδη εν Θεσ/νίκη εξεδόθη περισπούδαστος μελέτη υπο 
τον τίτλο «Το Κ.Κ.Ε. και οι επιδιωκόμενοι σκοποί του». Το νέον βιβλίον 

4. Με την απομάκρυνση των Γερμανών από την περιοχή ομάδες εθνικιστικών τμημάτων 
κατέφευγαν στο χωριό Τριάδα, λόγω της φυσικής του οχύρωσης που εξασφάλιζε η γεωγρα-
φική του θέση. Με τον φόβο επίθεσης από τον ΕΛΑΣ ένα μέρος των ομάδων αυτών διέφυγε 
στη Θεσσαλονίκη και ένα άλλο περίπου 250 ανδρών πέρασε τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
και παραδόθηκε στους Βούλγαρους στρατιώτες. Οι τελευταίοι έπειτα από ολιγοήμερη κρά-
τηση τους παρέδωσαν σε τμήμα του ΕΛΑΣ στην περιοχή του Προμαχώνα που με συνοπτικές 
διαδικασίες προχώρησε στην εκτέλεσή τους. Αναλυτικότερα στο βιβλίο του Κώστα Πασχάλη 
«Βασίλης Ραφτούδης 1914-1948». Εκδ. Φιλίστωρ, 2006. 
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του διαπρεπούς επιστήμονος είναι αποκαλυπτικώτατον και συνιστάται εις 
όλους όπως το μελετήσουν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΕΙΣ Ν. ΖΙΧΝΗΝ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΙΧΝΗΣ ΑΠΕΘΕΩΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΓΛΟΥ
Κατά την μετάβασίν του εις Καβάλαν, ένθα μετέβη δια ζητήματα του 

Νομού, ο Νομάρχης μας κ. Στέφ. Νίκογλου επεσκέφθη και την Νέαν Ζίχνην 
όπου έτυχε ενθέρμου υποδοχής.

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΘΛΟΣ
Η απόδοσις της υπαίθρου μας εις το νόμιμον κράτος δια του διορισμού 

εκατόν και πλέον Κοινοτικών Συμβουλίων εντός μόνον μηνός αποτελεί τε-
ράστιον άθλον του λαοφιλούς Νομάρχου μας κ. Στεφ. Νίκογλου. […]

Πρωία, 29.4.1945

ΜΑΪΟΣ

Η ΕΜΠΕΔΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προ πεντήκοντα και τριών ημερών η Εθνοφυλακή με επικεφαλής τον 

Ταγματάρχην κ. Γεώργιον Καλαϊτζήν εισήρχετο εις την πόλιν μας μεταφέ-
ρουσα την έννοιαν του νομίμου Κράτους και το κράτος του Νόμου.

Η γενομένη τότε υποδοχή εις τον Εθνικόν Στρατόν υπο του νομιμόφρο-
νος Σερραϊκού λαού δεν ήτο απλούς αυθορμητισμός. Η υποδοχή εκείνη 
υπήρξε μια διαμαρτυρία κατά της ανταρσίας, κατά της βίας και ταυτοχρό-
νως ένα ξέσπασμα ενθουσιασμού και υπερηφανείας διότι επανέκτα ο λαός 
μετά μία τετραετή δουλείαν την ελευθερίαν του και ετίθετο ούτω υπο την 
προστασίαν των Νόμων. Ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι εξέφρασαν φόβους 
διά την τήρησιν ή μάλλον την συγκράτησιν της τάξεως με την μικράν δύνα-
μιν της φρουράς, τοσούτω δε μάλλον καθόσον υπήρχον και οι θερμόαιμοι 
οι οποίοι ηπείλουν το σύμπαν, ότι θα έσφαζαν, θα σκότωναν και άλλοι ότι, 
δεν θα επέτρεπον την διάλυσιν της Αυτοδιοίκησης. Και όμως το θαύμα 
συνετελέσθη. Και όμως όχι μόνον η τάξις δεν διεσαλεύθη αλλά τουναντίον 
συνεκρατήθη και εμπεδώθη εις βαθμόν ιδανικόν και η περίφημος Αυτοδι-
οίκηση κατηργήθη χωρίς καν να το αντιληφθή κανείς. Ο συνετός στρατιω-
τικός διοικητής κ. Γ. Καλαϊτζής υπήρξεν εγγύησις ότι και με μικροτέραν 
ακόμη δύναμιν θα διετηρείτο η τάξις και το απέδειξε περιτράνως. Και όχι 
μόνον εις την πόλιν επεβλήθη η τάξις, αλλά και εις την ύπαιθρον δεν διεσα-
λεύθη. Βοηθούμενος ο κ. Καλαϊτζής από τον υπασπιστήν του κ. Νικολαΐδην 
και από επιτελείον εκλεκτών και εξ ίσου συνετών αξιωματικών επεβλήθη 
όχι μόνον ως υπεύθυνος στρατιωτικός διοικητής αλλά και ως άνθρωπος 
δυνάμενος ν’ αποδίδη το δίκαιον εκεί όπου υπάρχει. Η Ανωτέρα Στρατιω-
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τική Διοίκησις Μακεδονίας δύναται να καυχάται ότι απέστειλεν εις άλλοτε 
πολυτάραχον Νομόν μας Διοικητήν με προσόντα και του κύρους του κ. 
Καλαϊτζή. Ιδού ο αναίμακτος απολογισμός των πεντήκοντα τριών ημερών. 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Προ ημερών αφίκετο εις την πόλιν μας και ανέλαβε τα καθήκοντά του ο 

διευθυντής του Στρατολογικού Γραφείου αντισυνταγματάρχης κ. Ν. Παυ-
λέτσης. Ο κ. Παυλέτσης ως γνωστόν κατόρθωσε να διαφυλάξη ανέπαφα τα 
αρχεία του Στρατολογικού Γραφείου ούτως ώστε να διευκολυνθή μελλο-
ντικώς, απρόσκοπτος η εργασία της υπηρεσίας και ενδεχομένη στρατολο-
γία ηλικιών. Ο κ. Παυλέτσης υπηρετών από εικοσαετίας εις την πόλιν μας 
εξυπηρέτησε στρατολογικώς τον Νομόν και το κράτος, απολαύων ούτω της 
γενικής εκτιμήσεως.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΥΠΟΔΟΧΗΝ 

ΕΞΗΤΑΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΕΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΔΙ’ ΑΜΕΣΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣ

[…]
Πρωία, αριθ. φ. 8, 6.5.1945

Τελέσθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό δοξολογία «επί ευκαιρία της μεγά-
λης νίκης των συμμάχων και της άνευ όρων υπόταξης της Γερμανίας του 
Γ΄ Ράιχ». Παρέστησαν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος Μερεντίτης, ο Νομάρ-
χης Νίκογλου, ο Δήμαρχος Χατζηιακώβου καθώς και Άγγλοι αξιωματικοί. 

9.5.1945

Έφθασε στην πόλη των Σερρών ο Υπουργός Στρατιωτικών Π. Κανελλό-
πουλος και μίλησε από τον εξώστη της Εμπορικής Λέσχης. 

11.5.1945

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΟΝ
Η αναμενομένη στρατιωτική δύναμις της 7ης Ταξιαρχίας αφίκετο από 

προχθές εις την πόλιν μας με διοικητήν αυτής τον παλαίμαχον συνταγμα-
τάρχην κ. Παπαγεωργίου. Τα γραφεία της ταξιαρχίας εγκαταστάθησαν εις 
το μέγαρον της πρώην κλινικής Αργυριάδου. Η «Πρωΐα» χαιρετίζουσα την 
άφιξιν της Ταξιαρχίας απευθύνει προς τον Διοικητήν, τους αξιωματικούς 
και τους άνδρας της το ως εύ παρέστησαν.

Πρωία, αριθ. φ. 9, 13.5.1945
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Συλλαμβάνεται και κλείνεται στις φυλακές Σερρών ο Στέργιος Λεβέ-
ντης5, στέλεχος του ΚΚΕ ο οποίος εξελέγη Δήμαρχος Σιδηροκάστρου ύστε-
ρα από την απελευθέρωση της πόλης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 1945.

28.5.1945

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Η εφημερίδα «Ριζοσπάστης» έγραφε: «Αν η κατάσταση δεν αλλάξει 
γρήγορα και δραστικά για μια ομαλή δημοκρατική εξέλιξη, θα απαντή-
σουμε στο μοναρχοφασισμό με τα ίδια μέσα στις πόλεις, στα βουνά, 
στα χωριά… Και αν το απαιτήση το υπέρτατο συμφέρον του Λαού, 
θα ξανακουστή και πάλι στις κορφές και στα λαγκάδια το δοξασμένο 
«Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα». Αυτά έλεγε μεταξύ των άλλων ο Γραμ-
ματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης σε συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων 
ανθρώπων που κατέκλυσαν το στάδιο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη στις 
24.8.1945. Σόλων Νεοκλ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 
1941-1947, (Γράμμος Βίτσι: Τα βουνά του εφιάλτη), Εκδ. Καπόπουλος, 
1973. 

 25.8.1945

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Γιορτάστηκαν τα τετράχρονα του ΕΑΜ με συγκεντρώσεις στα κινη-
ματοθέατρα «Κρόνιον» και «Πάνθεον». Συγκεντρώθηκαν περί τα 7.000 
άτομα και μίλησαν οι Πατσόπουλος (δικηγόρος), Ζάκας και Παπαργυρίου, 
Πασαλίδης του Εργατικού Κόμματος και ο Δαμιανίδης του ΚΚΕ. Οι εκ-
δηλώσεις αυτές συνεχίστηκαν αργά το απόγευμα στο εξοχικό κέντρο του 
«Τσέλιου» όπου δόθηκε και ο ανάλογος χορός.

27.9.1945

5. Στέργιος Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1908 στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Το 1928 συμ-
μετείχε στον Κομμουνιστικό Όμιλο Σιδηροκάστρου, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τη δράση του 
μέσα στο φοιτητικό κίνημα και έλαβε μέρος στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις, το Μάιο 
του 1936. Μετά τον πόλεμο και την κατοχή μαζί με τον Σταμάτη Χιώτη άρχισαν να τυπώνουν 
και να κυκλοφορούν το πολυγραφημένο δελτίο ειδήσεων «Ελεύθερος Λαός» και λίγο αργό-
τερα οργάνωσαν μια αντάρτικη ομάδα, με έδρα τον Λαϊλιά Σερρών, που έφθασε να αριθμεί 
περί τους 100 άνδρες. Ύστερα από την απελευθέρωση (την εποχή της Εαμοκρατίας) ο λαός 
του Σιδηροκάστρου τον ανέδειξε δήμαρχο της πόλης, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 1945. Στις 
28 Μαΐου 1945 συνελήφθη και κλείστηκε στις φυλακές Σερρών αλλά στο τέλος περίπου της 
ίδιας χρονιάς αφέθηκε ελεύθερος. Το Φεβρουάριο του 1947 μετέβη στη Θεσσαλονίκη και την 
άνοιξη του 1948 συνελήφθη από την Ασφάλεια και βασανίστηκε απάνθρωπα. Τον Ιούνιο του 
ιδίου έτους και μέχρι το 1951 εκτοπίστηκε στον Αη Στράτη και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. 
Υπήρξε επανειλημμένα υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΑ. Στα χρόνια της δικτατορίας συνελή-
φθη δύο φορές, εκτοπίστηκε ή φυλακίστηκε στο κάτεργο του Γεντί Κουλέ. Απεβίωσε το 1988.
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Η Δ/ση Χωρ/κής ζήτησε από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηλιό-
πουλο να παραδώσει τη διοίκηση του Κέντρου στον Μακρή. Ο Ηλιόπουλος 
αρνήθηκε και τότε οι χωρ/κες με βία τον έδιωξαν από τη νόμιμη διοίκηση 
του Εργατικού Κέντρου και εγκατέστησαν τον διορισμένο.

28.9.1945

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Η... ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΑΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΛΥΝΤΣΑΡΙΣΜΑ

...Εις τας Σέρρας ο στρατηγός Γρηγοριάδης μόλις διέφυγε το λυντσά-
ρισμα. Ήτο τόση η αγανάκτησις του πλήθους κατά του ΕΑΜ ώστε οι εκ-
πρόσωποί του δεν ηδυνήθησαν να ομιλήσουν εις πολλάς πόλεις και χωριά. 

Εμπρός, 2.10.1945

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΑΠΟΘΡΑΣΥΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΊΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΑ ΝΑ 
ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ

Οι κομμουνισταί της πόλεώς μας ακολουθούντες το παράδειγμα των 
Αθηνών συνεχίζουν από 20 ημερών τον παράνομον έρανον βάσει διπλοτύ-
πων αποδείξεων με την δικαιολογίαν ότι τα μέλλοντα να συγκεντρωθούν 
μεγάλα χρηματικά ποσά θα διατεθούν δήθεν υπέρ των οικογενειών των 
υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων αγωνιστών κατά το διάστημα της 
Σλαβικής κατοχής των Σερρών. Έχομεν θετικά πληροφορίας ότι κύριος 
σκοπός του διενεργούμενου εράνου είναι η αγορά πιεστηρίου και τυπο-
γραφικών μηχανών δια τας προπαγανδιστικάς ανάγκας των, διότι αντι-
λαμβάνονται ότι λίαν συντόμως θα καταστή προβληματική η έκδοσις εν 
Σέρραις κομμουνιστικής εφημερίδος, ήτις καλύπτει όλας τας παρανόμους 
ενεργείας των εαμοκομμουνιστών και δικαιολογεί ολόκληρον στρατιάν 
πρακτόρων των, οίτινες υπό το πρόσχημα του συντάκτου ή του εισπρά-
κτορος και υπαλλήλων των εφημερίδων των παρακολουθούν τας κινήσεις 
των αρχών και συλλέγουν τας αιτουμένας υπό της Διεθνούς οργανώσε-
ως πληροφορίας εμπιστευτικής φύσεως. Πληροφορηθέντες οι εν Σέρραις 
εαμοκομμουνισταί ότι εις την Καβάλαν και εις πλείστας άλλας πόλεις 
συνελήφθησαν και κατεδικάσθησαν αυστηρώς οι ενεργούντες υπο οιαδή-
ποτε δικαιολογίαν εράνους ως και εκείνοι οίτινες έδωσαν τα ποσά άνευ 
αδείας της αρμοδίας αρχής και ότι τα συλλεγέντα χρήματα κατεσχέθη-
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σαν υπέρ του Δημοσίου, προέβησαν εις δήλωσιν ότι δεν κάνουν «έρανον… 
αλλά απλώς προσφέρονται (!) να δέχονται τα ποσά, που αυτοπροαιρέτως 
θέλει να καταβάλει κάθε δημοκρατικός πολίτης σαν εισφορά τιμής για τα 
θύματα της εθνικής αντίστασης». Εννοείται ότι η παιδαριώδης αύτη δι-
καιλογία δεν πρόκειται να παραπλανήση τας Δημοσίας αρχάς της πόλεώς 
μας, οίτινες κατά τας πληροφορίας μας, ευρίσκονται επί τα ίχνη και γνω-
ρίζουν τα πρόσωπα άτινα περιτρέχουν την αγοράν και δια διαφόρων μέ-
σων συλλέγουν χρήματα. Οι ηγέται της εαμοκομμουνιστικής οργανώσεως 
δια των πρακτόρων των οίτινες δυστυχώς ευρίσκονται ακόμη εις πλείστας 
κρατικάς υπηρεσίας γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται αι παράνομοι ενέρ-
γειαί των. Δια τον λόγον τούτον επιτίθενται δια του τύπου κατ’ αυτών των 
Δικαστών με πρωτοφανείς ύβρεις και απειλάς, με την αποτέραν σκέψιν να 
τους απογοητεύσουν ή και να τρομοκρατήσουν ακόμη τας Αρχάς δια να 
συνεχίσουν ανενοχλήτως οι καθαρόαιμοι αυτοί συνειδητοί και ασυνείδητοι 
εθνοπροδότες το έργον της κατασκοπείας υπέρ των προαιωνίων εχθρών 
της Ελλάδος. Νομίζομεν ότι είναι καιρός να δείξουν αι αρμόδιαι αρχαί ότι 
το κράτος αγρυπνεί και δεν θα επιτρέψη την παράβασιν των Νόμων παρ’ 
ουδενός.

ΟΚΤΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΛΑΣΙΤΩΝ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ 
ΤΕΡΠΝΗΝ. ΟΙ ΕΑΜΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Ο κ. 

ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ 
ΗΜΙΤΕΛΕΣ… ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ!

Νιγρίτα. (Του ανταποκριτού μας). Κατ’ ειδήσεις εκ Τερπνής περιφέ-
ρεια Νιγρίτης την παρελθούσαν Δευτέρα ενεφανίσθη εις την ορεινήν περι-
οχήν της οκταμελής συμμορία ελασιτών ωπλισμένη με πολεμικά όπλα και 
επεχείρησε να συλλάβη τον Γεώργιον Αγ. Παπουτσήν, όστις είχεν εξέλθη 
του χωρίου του προς ξύλευσιν. Ο φιλήσυχος γεωργός μόλις είδε τους ελα-
σίτας μεταξύ των οποίων ανεγνώρισε και ηγετικά στοιχεία του Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Τερπνής εναντίον των οποίων υπάρχουν πλείσται 
καταγγελίαι δια ληστείας, φόνους κ.λ.π. εγκλήματα επεχείρησε να απο-
φύγη την μετά των συμμοριτών του συνάντησιν. Η συμμορία όμως των 
εαμοκομμουνιστών αντιληφθείσα τούτον ήρχισε να πυροβολή εναντίον του 
και τον ετραυμάτισε. Ο Παπουτσής προσεποιήθη τον θανασίμως βληθέντα 
και επέτυχε να εξαπατήση τους «αόπλους (!) δημοκρατικούς πολίτας» της 
Τερπνής και δια των χαραδρών έφθασε εις το χωρίον του, όπου αι τοπικαί 
αρχαί του παρέσχον τας πρώτας βοηθείας. Η Υποδιοίκησις Χωροφυλακής 
Νιγρίτης ετέθη αμέσως εις καταδίωξιν των ληστών. Ούτοι φαίνεται πλη-
ροφορηθέντες ότι ο κ. Σοφούλης με τον κ. Σοφιανόπουλον εσχημάτισαν 
διευθεντήριον εν Αθήναις απεφάσισαν να κατέλθουν επιδεικτικώς εις τα 
χωρία των δια να αποτελειώσουν το ημιτελές «απελευθερωτικόν» έργον 
του περυσινού Δεκεμβρίου. Διεδόθη μάλιστα εις την Τερπνήν ότι οι εκεί 
εαμοκομμουνισταί εόρτασαν την κατάληψιν της εξουσίας υπο του γηραιού 
ηγέτου των Φιλελευθέρων, καθότι τον θεωρούν παλαιόν σύμμαχόν των εκ 
της γνωστής συμφωνίας Σκλάβαινα – Σοφούλη και πιστεύουν ότι ασφαλώς 
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θα δυνηθή να παίξη τον ρόλο του δημοκρατικού Ρώσου πολιτικού ηγέτου 
Κερένσκυ. 

Η Πρόοδος, αριθ. φ. 769, 24.11.1945

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 1940

Σερρών: 214.226 […]
 Εμπρός, 23.12.1945

Στο «Πάνθεον» μία διάλεξη συγκέντρωσε πυκνό και ενθουσιώδες ακρο-
ατήριο. Διοργανώτρια ήταν η Π.Ε. Σερρών του Κ.Κ.Ε., που την αφιέρωσε 
στη μνήμη «του πρωτοπόρου διανοουμένου και αγωνιστή» Δημήτρη Γλη-
νού, με ομιλητή τον Κ. Παπανικολάου.

28.12.1945
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Ο Εμφύλιος στις Σέρρες

13.1.1946 Πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο της ΕΠΟΝ.
16/20.1.1946 Μια μεγάλη ακροδεξιά ομάδα υπό τον Μαγγανά καταλύει 
τις αρχές της Καλαμάτας, καταλαμβάνει τις φυλακές, απάγει και εκτελεί 
αριστερούς κρατουμένους.
Φεβρουάριος 1946 Η σοβιετική ηγεσία διαμηνύει στον Παρτσαλίδη, στη 
Μόσχα, το ΚΚΕ να πάρει μέρος στις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές 
στην Ελλάδα αλλά παράλληλα ν’ αναπτύξει μια περιορισμένη ένοπλη αντί-
σταση.
12/15.2.1946 Η δεύτερη ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ αποφασίζει μια προ-
οδευτική ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα ως μέσο πίεσης προς τον αντίπαλο 
για «την ειρηνική δημοκρατική εξέλιξη».
17.2.1946 Επιστροφή Παρτσαλίδη από τη Μόσχα και μεταβίβαση στον 
Ζαχαριάδη των υποδείξεων της σοβιετικής ηγεσίας.
5.3.1946 Ο Τσόρτσιλ στο Φούλτον του Μισούρι μιλάει για το «σιδηρούν 
παραπέτασμα» που βρίσκεται «υπό τον έλεγχο της Μόσχας» η διεθνής 
ατμόσφαιρα μοιάζει να επιδεινώνεται.
10.3.1946 Μεγάλη συγκέντρωση του ΕΑΜ στο «Παναθηναϊκό» στάδιο για 
ελεύθερες εκλογές. 
28/31.3.1946 Ο Ζαχαριάδης συμμετέχει στο συνέδριο του Κ.Κ. Τσεχοσλο-

1946
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βακίας. Με την ευκαιρία περνάει από το Βελιγράδι, τα Τίρανα, τη Σόφια 
και τη Μόσχα. Οι Γιουγκοσλάβοι και οι Αλβανοί υποστηρίζουν απερίφρα-
στα την προσφυγή στον ένοπλο αγώνα. Ο Στάλιν ζητάει μια περιορισμένη 
κατ’ αρχάς ανάπτυξη της ένοπλης πάλης, με κατεύθυνση «έναν συμβιβα-
σμό».
30/31.3.1946 Μια ένοπλη ανταρτική ομάδα υπό τον Ρόσιο χτυπάει το 
σταθμό Χωροφυλακής στο Λιτόχωρο. Μοιάζει να είναι η απάντηση του 
ΚΚΕ στις εκλογές της 31ης Μαρτίου, που αναδεικνύουν νικητή το δεξιό 
φιλοβασιλικό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η κύρια συνιστώσα της «Ηνωμένης 
Παράταξης Εθνικοφρόνων».
31.3.1946 Διενέργεια Βουλευτικών εκλογών. Απέχει η Αριστερά και η 
Κεντροαριστερά. Πρώτο κόμμα εκλέγεται η Ενωμένη Παράταξη Εθνικο-
φρόνων (ΗΠΕ) με 206 βουλευτές με δεύτερο την Εθνική Πολιτική Ένωση 
(ΕΠΕ) και τρίτο το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Καλοκαίρι 1946 Και οι δύο πλευρές σκληραίνουν τη στάση τους. Με 
διαταγή του υπουργού Άμυνας Π. Μαυρομιχάλη, οι κατηγορούμενοι αξιω-
ματικοί των ταγμάτων Ασφαλείας εντάσσονται ουσιαστικά στον ελληνικό 
στρατό.
Συστηματική κάθοδος ανταρτικών ομάδων από το Μπούλκες της Γιουγκο-
σλαβίας, που αρχίζουν ένοπλη δράση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
16.6.1946 Έναρξη λειτουργίας του ραδιοσταθμού του Δ.Σ.Ε. της «Ελεύθε-
ρης Ελλάδας» που το 1958 ονομάστηκε «Φωνή της αλήθειας».
18.6.1946 Η Βουλή θέσπισε το Γ΄ ψήφισμα «περί εκτάκτων μέτρων κατά 
των επιβουλευομένων την δημόσιαν τάξιν και την ακεραιότητα του κρά-
τους». Το ψήφισμα υπήρξε ο θεμέλιος λίθος των δραστικών νομοθετη-
μάτων που εφάρμοσε το καθεστώς στη διάρκεια της πολεμικής τριετίας 
1946-1949. 
5.7.1946 Πρώτη επίθεση ανταρτών εναντίον του Εθνικού Στρατού στην 
Ποντοκερασιά Κιλκίς.
14.8.1946 Δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη» Κώστας Βι-
δάλης στη Θεσσαλία.
1.9.1946 Διενεργήθηκε το δημοψήφισμα για την επαναφορά της Βασιλείας.
Μέσα Σεπτεμβρίου οργανωμένες αντάρτικες ομάδες πραγματοποίησαν 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο (Πυρσόγιαννη) και στη Δ. Μακε-
δονία (Δεσκάτη) θέτοντας υπό τον έλεγχο τους μια ευρύτερη περιοχή στη 
βορειοδυτική Ελλάδα.
19.9.1946 Εκτοπίζεται στους Φούρνους Ικαρίας το στρατηγείο του ΕΛΑΣ 
δηλ. ο Σαράφης με άλλους 4 στρατηγούς και 28 αξιωματικούς. 
30.9.1946 Ανταρτικές ομάδες επιτίθενται στη Νάουσα.
28.10.1946 Συγκροτήθηκε το Γενικό Επιτελείο Ανταρτών το οποίο στις 27 
Δεκεμβρίου μετεξελίχθηκε σε Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διοικητής Στρατιωτικής Διοίκησης Σερρών Υποστράτηγος Δέδες Χρή-
στος. Επιτελάρχης Στρατιωτικής Διοίκησης Σερρών Αντ/ρχης Πεζικού Σα-
λής Γεώργιος. Το 145 Τάγμα Εθνοφυλακής με έδρα τις Σέρρες μετωνο-
μάσθη εις 561 Τ.Π. και υπήχθη υπό την 35ην Ταξιαρχία. Το 158 Τάγμα 
Εθνοφυλακής με έδρα το Σιδηρόκαστρο μετωνομάσθη εις 562 Τ.Π. και 
υπήχθη υπό την 35ην Ταξιαρχία.

«Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακόν Αγώνα 1946-1949» 
«Το πρώτο έτος του Αντισυμμοριακού Αγώνος 1946» Έκδοσις Διευθύνσε-
ως Ιστορίας Στρατού Αθήνα 1971. Στο εξής ΑΝΤ.ΑΓ.1946 Δ.Ι.Σ.

1.1.1946 

Στις Σέρρες στην αίθουσα του «Συσσιτίου» δόθηκε ο χορός του συλλό-
γου «αγωνιστών εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1941-45 ΕΛΑΣ».

6.1.1946 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικηρύσσονται επίσης εκ του νομού Σερρών οι αρχηγοί συμμοριών: 
Ιωαν. ή Νάκος Αλεξανδρής ή καπετάν Βαγγελάρας, Αθ. Ντάλιος, Χ. Τζου-
βαντζής, Κ. Κόγκογλου, Θ. Ανανιάδης ή «καπετάν Μαύρος». Οι συμμορί-
ται Χρ. Τσακωλίνας ή Τσακίρης, Θεολ. Χαριζάνης και Β. Κλειδαράς.

 Εμπρός, 10.2.1946

ΜΑΡΤΙΟΣ

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΑΙ

...Εις την «Μαύρην Βίβλον» περιλαμβάνεται και η έκθεσις του διακε-
κριμένου ιατρού κ. Νικ. Τσίμπα περί της υγιεινής καταστάσεως εις τας υπό 
των Βουλγάρων καταληφθείσας επαρχίας, τας οποίας επεσκέφθη ούτος 
κατά Φεβρουάριον 1945. «Η πρώτη εντύπωσίς μας - λέγει ο κ. Τσίμπας - 
εκ της πόλεως των Σερρών είναι πραγματικώς θλιβερά. Η ωραία μακεδονι-
κή πόλις παρείχε το θέαμα νεκρουπόλεως. Αλλ’ ιδού τα στοιχεία, τα οποία 
παραθέτει ο κ. Τσίμπας δια την υγιεινήν κατάστασιν του Νομού: Η ελο-
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νοσία υπολογίζεται εις 60% επί του πληθυσμού. Πάμπολλαι περιπτώσεις 
πνευμονικής φυματιώσεως εις ενηλίκους και αδενοπάθεια εις τα παιδιά εις 
αναλογίαν τουλάχιστον 10%. Εξανθηματικός τύφος, κρούσματα βεβαιωθέ-
ντα κλινικώς: 463. Περιπτώσεις επιδημικής μηνιγγίτιδος: 34. Ο τυφοειδής, 
ενδημικός εις την περιοχήν. Η ιλαρά εις ποσοστόν 80% επι της παιδικής 
ηλικίας και η ψώρα εις αναλογίαν 70%. Τα αφροδίσια νοσήματα επίσης 
έχουν μεγάλην ανάπτυξιν. Μόνον εις την πόλιν των Σερρών υπολογίζονται 
500 περιπτώσεις συφιλιδικών, μη υποβληθέντων εις ουδεμίαν θεραπείαν».

 Εμπρός, 17.3.1946

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΪΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΤΙΤΟ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ

ΕΝΩ ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ κ. ΣΤ. ΖΩΤΟΥ
...Πίσω από το συρματόπλεγμα τρείς - τέσσερις Σέρβοι σκοποί, με αυ-

τόματα ρωσικού τύπου, φρουρούν τα σύνορα της πατρίδας των. Όλοι όμως 
δεν είναι Σέρβοι. Κάποιος από την Θεσσαλονίκη ανεγνώρισεν εις απόστα-
σιν ολίγων μέτρων ένα ελασίτην, καθοδηγητήν του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος των Σερρών, ο οποίος φορεί γιουγκοσλαϊκήν στολή...

Εμπρός, 19.3.1946

Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες συγκεντρώσεις. Η μία 
το πρωί, που ήταν οργανωμένη από τα εθνικόφρονα κόμματα και η άλλη 
της Ενωμένης Δημοκρατικής Αριστεράς, που έγινε το απόγευμα σε δύο 
ταυτόχρονα εξοχικούς κινηματογράφους, τον «Έσπερο» και το «Ρεξ», στη 
διάρκεια των οποίων μίλησαν στο μεν «Ρεξ» οι Τριανταφυλλίδης, Τσίτου-
ρας, Μανούσης, και Ευρ. Αθανασιάδης ενώ στον «Έσπερο» οι Σοφίτσης, 
Σιγανός και Κώστας Σοφιδιώτης.

24.3.1946

ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΞΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Εντυπώσεις δια τας εκλογάς της απεσταλμένης του Ρώϊτερ
...Ο διοικητής όμως της περιφερείας των Σερρών Ι. Θεοφανόπουλος, ο 

οποίος ανήκει εις το Κόμμα των Φιλελευθέρων, είπεν ότι αι εκλογαί θα 
διεξαχθούν «υπο τρομοκρατίαν» και προσέθεσεν ότι δεν του εδόθη καιρός 
να μεταβάλη την στάσιν της χωροφυλακής, η οποία ως λέγεται, αποτελεί-
ται κυρίως εκ στοιχείων της δεξιάς. Ο Θεοφανόπουλος είπεν εν συνεχεία 
ότι, εάν αι εκλογαί δεν αναβληθούν, θα σημειωθεί μεγάλη νίκη των βασι-
λοφρόνων. 

 Εμπρός, 30.3.1946
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Στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την ημέρα αυτή στις Σέρρες εκλέ-
χθηκαν οι: Κοσμάς Αλεξανδρίδης (Κόμμα Φιλελευθέρων), Σοφοκλής Βε-
νιζέλος (Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων), Ιωάννης Δούμπας (Κόμμα 
Φιλελευθέρων) και από την νεοσυσταθείσα «Ηνωμένη Παράταξη Εθνικο-
φρόνων» οι: Πέτρος Ιακώβου, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ισαάκ Λαυρε-
ντίδης, Γ. Μόσχος, Κωνσταντίνος Μουρατίδης, Αθανάσιος Μπουκουβάλας, 
Δημήτριος Νικολαΐδης και ο Παντελής Παπαδάκης τη θέση του οποίου 
μετά την έκπτωση από το αξίωμα λόγω καταδίκης καταλαμβάνει ο Γεώρ-
γιος Σγουραμάνης.

31.3.1946

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ
Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι κατόπιν συντόνων ενεργειών των οργάνων 

Χωροφυλακής ανεκαλύφθησαν οι δράσται των επισυμβάντων προ ημερών 
δυο φόνων εις την περιοχήν Θερμών, συνελήφθησαν δε πέντε εξ αυτών. 
Επίσης συνελήφθησαν έτεροι τέσσαρες δια παράνομον κατοχήν όπλων. 
Ανευρέθησαν ωσαύτως και κατεσχέθησαν πέντε αυτόματα βαρέα και ελα-
φρά πέντε τυφέκια και 747 φυσίγγια. Αι έρευναι συνεχίζονται. 

 Εμπρός, 23.4.1946

ΜΑΪΟΣ

 «Μικροσυμπλοκαί επίσης μεταξύ Κ/συμμοριτών και Αποσπασμάτων 
Χωροφυλακής κατά μήνα Μάιο 1946 με ελαφράς εκατέρωθεν απωλείας ή 
και άνευ απωλειών έλαβον χώραν, την 6ην Μαΐου εις Καρά Μπουνάρ της 
Νιγρίτης…» 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 6.5.1946

Η Στρατιωτική Διοίκησης Σερρών στις 20.5.1946 μετωνομάσθη εις 35η 
Ταξιαρχία. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 20.5.1946
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ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ
Περιφέρειαι       Αριθμός εις χωρία      Άστεγοι
Σέρραι                         17                 15.520 

 Εμπρός, 8.6.1946

Ο Βούλγαρος Νικόλαος Μίτωφ Αργύρωφ συνελήφθη επί του όρους 
Μπέλες. 

Στα μέσα του 1946 «η περιοχή Νιγρίτης - Κερδυλλίων - Χαλκιδικής με 
ιδίαν ζώνην ευθύνης εκαλύπτετο δια 5.000 ανδρών της Χωροφυλακής». 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 16.6.1946

ΑΙ ΕΔΡΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

Αι αποφάσεις θα είναι τελεσίδικοι-Ουδέν ένδικον μέσον χωρεί.
Εκοινοποιήθη διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών δια της οποίας, 

βάσει του ψηφίσματος «περί μέτρων τάξεως» συνιστώνται τα κάτωθι 
έκτακτα Στρατοδικεία

... εις Σέρρας6 δια τον ομώνυμον νομόν...

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο υπουργός της Δημοσίας Τάξεως κ. Θεοτόκης εδήλωσεν χθες οτι η 

απαγόρευσις της κυκλοφορίας των πολιτών εις τας περιοχάς όπου συνε-
κροτήθησαν τα στρατοδικεία, θα γίνεται υπό των κατά τόπους αστυνομι-
κών αρχών, εφ’ όσον θα υφίσταται δικαιολογημέναι αιτίαι. 

 Εμπρός, 22.6.1946

6. Έκτακτο Στρατοδικείο Σερρών: Από τα βιβλία αποφάσεων που βρέθηκαν, την κατα-
γραφή των αποφάσεων των επιβληθεισών ποινών αρχίζει το 1ο – 2ο βιβλίο από την ημερομη-
νία της 13/1/49 – 22/10/49, το 3ο επόμενο βιβλίο αρχίζει από τη 2/11/49 έως τις 15/12/49 και 
το 4ο από 11/1/1950 – 19/7/1950 οπότε και καταργήθηκε. Οι κατηγορίες των προσαγόμενων 
κατηγορουμένων διέφεραν από τις κατηγορίες των άλλων γεωγραφικών περιοχών. Ενώ το 
κύριο στοιχείο των κατηγοριών των άλλων περιοχών ήταν παράβαση του Γ΄ ψηφίσματος, 509 
ΑΝ, εδώ είχε σαν κυρίαρχο στοιχείο τη συμμετοχή σε προδοτικές οργανώσεις, απόσπαση, 
όλου ή μέρους της Μακεδονίας, εσχάτη προδοσία κ.λπ. Και αυτό υπήρχε σ’ όλες τις δίκες 
μέχρι τις 22/10/49. Από δε τη 2/11/49 επανέρχεται στο Γ΄ ψήφισμα, ανατροπή του κοινωνικού 
καθεστώτος κ.λπ. κατηγορίες. Νίκος Στ. Μιχιώτης «Τα έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 
1946-1960 εν ονόματι του Βασιλέως…», ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, Αθήνα 2007. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της 35ης Ταξιαρχίας στην περιοχή του 
όρους Μπέλες. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 7-8.7.1946

ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΡΡΟΪΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 26 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΣΑΝ

Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Θεσσαλονίκης τα κινούμενα προς 
δίωξιν της συμμορίας της Ποντοκερασιάς Κιλκίς7 αποσπάσματα ενεκλώβι-
σαν τμήματά της εις τας προσβάσεις του Μπέλες8, καθ’ ην στιγμήν επεχεί-
ρουν να εισέλθουν εις το βουλγαρικόν έδαφος. Η συμμορία, υποχωρούσα 
προσέβαλε το φυλάκιον Θεοδωρίτσι με τον σκοπόν όπως διαφύγη εις Βουλ-
γαρίαν. Οι άνδρες του φυλακίου ημύνθησαν ηρωϊκώς, μέχρις αφίξεως του 
καταδιώκοντος ταύτην αποσπάσματος, το οποίον και επλευροκόπησε τους 
συμμορίτας. Κατά την διάρκειαν της συμπλοκής, εκ των ογδόντα απαχθέ-
ντων υπό της συμμορίας στρατιωτών του λόχου Ποντοκερασιάς απελευ-
θερωθέντες, επετέθησαν κατά των συμμοριτών. Είκοσι έξ άνδρες, εκ των 
οποίων είς λοχίας και εις δεκανεύς, κατώρθωσαν να ενωθούν μετά των 
εθνικών δυνάμεων. Οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι μη δυνηθέντες να διαφύγουν, 
κατεκρεουργήθησαν υπό των συμμοριτών. Η συμμορία, με την επέλευσιν 
του σκότους, διασκορπισθείσα εις μικράς ομάδας, ετράπη προς Κρούσιαν. 
Άλλο τμήμα της συμμορίας ετράπη, φαίνεται προς τα Πορρόϊα9. Εις το 
πεδίον της μάχης ευρέθησαν δεκαπέντε συμμορίται νεκροί. Συνελήφθησαν 
δέκα οκτώ συμμορίται, μεταξύ των οποίων και μερικοί Βούλγαροι. Ανευ-
ρέθη το αυτοκίνητον του λόχου με όλον το μεταγωγικόν υλικόν, το οποίον 
είχον λεηλατήσει οι συμμορίται. Ο απαχθείς ανθυπίατρος κατώρθωσε να 
δραπετεύση και να επιστρέψη εις τον λόχον του. Μετά της συμμορίας πα-
ραμένουν ήδη δέκα εννέα κομμουνισταί στρατιώται. Νεώτεραι νυκτεριναί 

7. Ξημερώματα 3.30 της 5ης Ιουλίου 1946 στην Ποντοκερασιά, ένα χωριό Ποντίων κοντά 
στα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας και σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το Κιλκίς, ο καταυλι-
σμός ενός λόχου του στρατού δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες που είχαν μαζί τους ολό-
κληρο το χωριό. Η επίθεση των ανταρτών εκδηλώθηκε και εκ των έσω μιας που ο επιλοχεύων 
ήταν ο γραμματέας της ΕΑΜικής οργάνωσης του λόχου. Ο διοικητής του λόχου μόλις που 
κατάφερε να διαφύγει τραυματισμένος μαζί με δέκα στρατιώτες στο Κιλκίς. Επτά στρατιώ-
τες σκοτώθηκαν ενώ άλλοι σαράντα με τον ανθυπίατρο ακολούθησαν τους αντάρτες. Ήταν η 
πρώτη ένοπλη επίθεση των ανταρτών εναντίον μονάδας του στρατού και κατέληξε στην πλή-
ρη καταστροφή του λόχου. Η αντίδραση υπήρξε κεραυνοβόλα με στρατιωτικά τμήματα και 
ανδρών της χωροφυλακής να εξορμούν από το Κιλκίς για τον εντοπισμό των ανταρτών και 
των στρατιωτών του λόχου της Ποντοκερασιάς που τους ακολουθούσαν. Έπειτα από σκληρές 
μάχες που δόθηκαν ο κύριος όγκος των ανταρτών τελικά κατάφερε να διαφύγει. 

8. Το όρος Μπέλες εμφανίζεται στα αποδελτιωμένα κείμενα πότε με ένα και πότε με 
δύο λ (Μπέλλες). 

9. Το χωριό Πορόϊα εμφανίζεται στα αποδελτιωμένα κείμενα πότε με ένα και πότε με 
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πληροφορίαι βεβαιούν ότι την 8.30 πρωϊνήν η συμμορία εκυκλώθη μεταξύ 
Πορροΐων και Θεοδωρίτσι, υπό μιάς διλοχίας και μιας μηχανοκινήτου φά-
λαγγος. Η μηχανοκίνητος φάλαγξ, η οποία αφίχθη εκ Σερρών εις Πορρό-
ϊα έλαβε θέσιν μάχης και ήρχισε βάλλουσα δι’ όπλων και πολυβόλων με 
κατεύθυνσιν ανατολικώς των Πορροΐων. Σφοδρά μάχη διεξάγεται μεταξύ 
του χωρίου Τσεπόλαβον (;) και Σιδηροδρομικού Σταθμού Πορροΐων. Οι 
συμμορίται εκυκλώθησαν πανταχόθεν υπό των τριών ταγμάτων του Κιλ-
κίς και των Σερρών. Η μάχη συνεχίζεται και κατά τας νυκτερινάς ώρας. 
Άλλαι πληροφορίαι ελλείπουν. Υπό την προεδρίαν του εις Θεσσαλονίκην 
ευρισκομένου αρχηγού της Χωροφυλακής κ. Μιχαλοπούλου συνεκροτήθη 
σύσκεψις κατά την οποίαν εξετάσθη το ζήτημα της διώξεως της συμμορίας 
αυτής. Ο κ. Μιχαλόπουλος εδήλωσεν ότι είναι βέβαιος ότι δια των μέτρων 
τα οποία η Κυβέρνησις θα θέση κατ’ αυτάς εις εφαρμογήν η δημοσία τάξις 
θα αποκατασταθή πλήρως.

 Εμπρός, 9.7.1946

Κατόπιν των καταπληκτικών αποκαλύψεων εις τας οποίας προέβησαν 
ο συλληφθείς αρχηγός της κομμουνιστικής συμμορίας Ζίχνης Ι. Παπαε-
παμεινώνδας ή καπετάν Νάκος και ο επίσης συλληφθείς συμμορίτης Μ. 
Μπεκίρης εχύθη πλήρες φως εις την όλην οργάνωσιν και την δράσιν των 
κομμουνιστικών συμμοριών. Ήδη εις τας Σέρρας συνελήφθησαν επτά συμ-
μορίται βαρυνόμενοι με πλείστας εγκληματικάς πράξεις.

Εμπρός, 17.7.1946

Η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» έγραφε: «Ασφαλείς πληροφορίαι 
αναφέρουν ότι εις το χωρίον Ηράκλεια ανεκαλύφθη σπείρα αυτονομι-
στών οπλοφορούντων. Συνελήφθησαν παραπεμφθέντες εις το Στρατο-
δικείον οι Στ. Μαχλιάνης, Γρ. Σάμκας, Νικ. Τούσκας, Νικ. Ασλάνης και 
Νικ. Ναλμπάντης. Αι ανακρίσεις συνεχίζονται». 

24.7.1946

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

Θεσσαλονίκη, 23 (του ανταποκριτού μας) – Επείγοντα τηλεγραφήματα 
εκ Σερρών αναφέρουν οτι εις το χωρίον Ηράκλεια ανεκαλύφθη βουλγα-
ροκομμουνιστική οργάνωσις, η οποία ευρίσκεται εις επαφήν με τους εις 
Βουλγαρίαν ευρισκόμενους Έλληνας κομμουνιστάς. Συνελήφθη ο σύνδε-
σμος της οργανώσεως Στυλ. Μαχλιάνης, ο οποίος προέβη αμέσως εις απο-
καλύψεις καταδώσας ολόκληρον την οργάνωσιν. Η οργάνωσις τελεί υπό 
την αρχηγίαν του Δημ. Αραμπατζή, μέλους της περιφερειακής επιτροπής 
του Κ.Κ.Ε. της Ανατολικής Μακεδονίας. Εις την οικίαν του συλληφθέντος 
συνδέσμου ευρέθησαν και κατασχέθησαν όπλα μάνλιχερ. Επίσης ευρέθη τη 

δύο ρ (Πορρόϊα). 
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υποδείξει του συλληφθέντος αποθήκη όπλων, τα οποία και κατεσχέθησαν. 
Τέλος ο Μαχλιάνης ωμολόγησεν, οτι η οργάνωσις εισήγαγεν όπλα εκ Βουλ-
γαρίας, τα οποία διένειμεν εις τας κομμουνιστικάς συμμορίας. Πολλά μέλη 
της οργανώσεως συνελήφθησαν.

Εμπρός, 24.7.1946

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 30 (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγράφημα εκ Σερρών 

αναφέρει ότι κατά την δίκην των συμμοριτών Νέας Ζίχνης, οι κατηγορού-
μενοι απεκήρυξαν το Κομμουνιστικό κόμμα, ο δε αρχηγός των καπετάν 
Νάκος ωμολόγησεν ότι είναι Βούλγαρος και ότι έλαβεν εντολήν από το 
ΚΚΕ και ΕΑΜ όπως καταρτίση συμμορίας.

 Εμπρός, 31.7.1946

Σέρραι, 30 (Ιδ. τηλ.) – Εις την περιφέρειαν Στρυμονικού ενεφανίσθη 
δωδεκαμελής συμμορία, η οποία ετραυμάτισε τον Αθ. Τριανταφύλλου και 
απήγαγε τους Ηλ. Τσιότσιον και Αλ. Σιαμτιαλίδην κατευθυνθείσα προς 
περιφέρειαν Κιλκίς.

Εμπρός, 31.7.1946

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΤΗΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

Θεσσαλονίκη, 31 (του ανταποκριτού μας) – Υπό του Στρατοδικείου 
Σερρών κατεδικάσθησαν εις θάνατον οι Ιωάν. Παπαεπαμεινώνδας ή καπε-
τάν Νάκος, Π. Μενέξης και Ν. Βότσης, εις ισόβια δεσμά οι Ν. Τσόντικας, Γ. 
Θεολόγου, Σ. Σακαλίδης, Ν. Πετρίδης, Σ. Ματζόγλου και Δ. Τζαμτζής, εις 
πρόσκαιρα δεσμά 10 ετών ο Σ. Βασιλειάδης, εις τριετή φυλάκισιν ο Γ. Σα-
χανάς και ο Σ. Παπαλαζάρου εις ενός έτους φυλάκισιν. Ούτοι αποτέλουν 
συμμορίαν, η οποία έδρασεν εις την περιοχήν της Ζίχνης. 

 Εμπρός, 1.8.1946

- Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι πολυμελής συμμορία με στρατιωτικάς 
και πολιτικάς στολάς και οπλισμόν εις αυτόματα πολυβόλα και ταχυβόλα, 
εισελθούσα εις χωρίον Αγγίστα της Φυλλίδας, εφόνευσεν 7 οπαδούς της 
δεξιάς και ετραυμάτισεν ετέρους 4, αφού εξ επικαίρων σημείων επυροβό-
λει προς εκφοβισμόν. Οι κάτοικοι πανικοβληθέντες εκρύβησαν εις διάφορα 
σημεία.

Ελευθερία, 18.8.1946
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ

Η «Δημοκρατία» σήμερον αποτελεί το απατηλόν σύνθημα των κομ-
μουνιστών, την οικτράν λεοντήν όπισθεν της οποίας οι αποθρασυνθέντες 
σφαγείς της Ελασιτοκρατίας αποκρύπτουν τους μισαρούς ανθελληνικούς 
των σκοπούς. Είναι η παλαιά τακτική των κομμουνιστών που συνδυάζουν 
τα πλέον αιμοβόρα ένστικτα με την πλέον έντεχνον και σατανικήν απάτην. 
Προπολεμικώς, το τέχνασμά των, δια του οποίου επεδίωκον να επιφέρουν 
το πρώτο πλήγμα εις το κοινωνικόν καθεστώς ήτο το περίφημον «Λαϊκόν 
Μέτωπον». Σήμερον είναι η «Δημοκρατία» εν ονόματι της οποίας διέπρα-
ξαν τα μεγαλύτερα αίσχη. Δια μέσου αυτής ελπίζουν να κλονίσουν και να 
διαλύσουν την εθνικήν ενότητα δια να επιβάλουν κατόπιν τον τρελόν χο-
ρόν του «Ησαΐα» τον ελεεινόν ερυθρόν φασισμόν. Ο κομμουνισμός εις την 
Ελλάδα δεν αποτελεί κίνδυνον μόνον δια το κοινωνικόν καθεστώς είναι το 
μίσθαρνον όργανον των ασπονδοτέρων εχθρών της Ελλάδος. Επικράτησις 
του κομμουνισμού σημαίνει εξάλειψιν της Ελλάδος από προσώπου της γης. 
Σημαίνει παράδοσιν της Μακεδονίας εις τον Τίτο και της Δυτικής Θράκης 
εις τον Γεωργίεφ. Κάθοδον του σλαυϊσμού μέχρι Ταινάρου και ολοκληρω-
τικήν εξόντωσιν της ελληνικής φυλής.

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΑΣΙΤΟΥ
Κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως υπο των αρχών συνελήφθη ο πρώην 

ταγματάρχης του ΕΛΑΣ Ηλίας Καμερίδης εκ Νέου Πετριτσίου. Ούτος υπη-
ρέτει εις το 50ον Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, βαρύνεται δε με πλείστας εγκλη-
ματικάς πράξεις. Μετά την Βάρκιζα κατέφυγεν εις Βουλγαρίαν τεθείς υπο 
τας διαταγάς του αρχηγού της «Μιλίτσια».

 Νέος Αγών, 25.8.1946

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Για τη δύναμη του ΔΣΕ το καλοκαίρι του ’46, την προοπτική του και 
τις ανάγκες του, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική η έκθεση που παρέδωσαν οι 
Γ. Ιωαννίδης και Π. Ρούσος στον Δημητρόφ τον Σεπτέμβρη. Στο σχετικό 
παράρτημα της εκθέσεως «ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»: 
μεταξύ των άλλων περιοχών αναφέρει: Νιγρίτα - Σέρρες 150 (μαχητές). 
Ολόκληρη η έκθεση: «Αρχείο ΚΚΕ – ΑΣΚΙ», Κ383/Φ:20/33/1.

Πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα για την επάνοδο του Βασιλιά Γεωρ-
γίου. Στο νομό Σερρών -όπως και σε όλη σχεδόν την Ελλάδα- τα αποτε-
λέσματα ήταν ευνοϊκά γι’ αυτόν και τους οπαδούς του. Σε σύνολο 45.673 
ψηφισάντων, υπέρ της επανόδου του βασιλιά ψήφισαν 28.266, λευκά ψη-
φοδέλτια βρέθηκαν 11.444 και Δημοκρατικά 5.794. Όμως τα αποτελέσματα 
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μέσα στην πόλη των Σερρών υπήρξαν απογοητευτικά για τους βασιλικούς 
αφού από τα εννέα εκλογικά τμήματα συγκέντρωσαν συνολικά μόνο 3.589 
ψήφους έναντι 3.828 των αντιβασιλικών.

1.9.1946

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΕΑΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣ ΤΗΝ 2αν

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΟΝ ΛΕΥΚΟΝ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝ
ΩΣ ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ - ΕΜΕΤΡΗΘΗΣΑΝ ΕΝ ΟΛΩ ΔΩΔΕΚΑ

 Θεσσαλονίκη, 5 (του ανταποκριτού μας) – Από του παρελθόντος Σαβ-
βάτου εις ύψος των 2.000 μέτρων ενεφανίσθησαν μυστηριώδεις πύραυλοι, 
ομοιάζοντες προς φωτοβολίδας, οι οποίοι έχοντες κατ’ αρχάς και επ’ ολί-
γα λεπτά έντονον λευκόν φως με ουράν ως διάττοντες αστέρες αφήνουν 
ακολούθως καθ’ όλην την διαδρομήν αυτήν μίαν λεπτήν γραμμήν καπνού. 
Τοιαύτοι πύραυλοι παρετηρήθησαν εις ολόκληρον την περιοχήν Μακεδο-
νίας από Σταυρουπόλεως μέχρι Καστοριάς, 12 εν όλω, οι οποίοι διαρρη-
γνυόμενοι, δεν προκαλούν αισθητόν κρότον. Υπεράνω της Θεσσαλονίκης 
ενεφανίσθη παρόμοιος πύραυλος την 7.15 εσπερινήν της παρελθούσης Κυ-
ριακής εις μέγα ύψος και με κατεύθυνσιν από Βορρειοανατολών προς Δυ-
σμάς, χωρίς να ακουσθή με την εξαφάνισίν του κρότος εκρήξεως. Επίσης 
με την αυτήν περίπου κατεύθυνσιν ενεφανίσθησαν υπεράνω των Σερρών 
ανάλογοι πύραυλοι με εντονότερον όμως φως. Πάντως δεν δύναται να 
υποστηριχθή ότι άπαντες οι πύραυλοι προέρχονται εκ της αυτής εκ βορρά 
κατευθύνσεως, δοθέντος ότι εις εξ αυτών είχε κατεύθυνσιν από Κατερίνης 
προς Γιαννιτσά, δηλαδή από Νότου προς Βορράν.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Στεφανόπουλος ερωτηθείς σχετικώς 

επιβεβαίωσε το γεγονός παρασχών την πληροφορίαν οτι την διέλευσιν των 
πυραύλων επιστοποίησαν αι εν Θεσσαλονίκη αγγλικαί αρχαί και οι Έλ-
ληνες Μέραρχοι, οι οποίοι και ανέφεραν σχετικώς προς την Κυβέρνησιν. 
«Συμφώνως προς τας εκθέσεις ταύτας - προσέθεσεν ο κ. υπουργός - η εμ-
φάνισις των εν λόγω πυραύλων υπεράνω της Θεσσαλονίκης και των πόλε-
ως Σερρών και Δράμας, εσημειώθη την νύκτα της 1ης Σεπτεμβρίου. Η κυ-
βέρνησις διέταξε τας Αρχάς να προβούν εις ερεύνας. Δέον να σημειωθή ότι 
δεν εσημειώθη επανάληψις της εμφανίσεως κατά τας μετέπειτα νύκτας». 

Εμπρός, 6.9.1946

ΕΠΙΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ 
ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΩΫΤΕΡ
Λονδίνον, 6 (Αθ. Πρ.) – Ο εν Αθήναις ανταποκριτής μεταδίδει λεπτο-

μερείας των μυστηριωδών πυραύλων, οι οποίοι ενεφανίσθησαν εις την Βό-
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ρειον Ελλάδα.
Το μυστήριον επιτείνεται, λέγει ο ανταποκριτής του Ρώυτερ, από ανα-

κοίνωσιν δημοσιευθείσαν χθές εις τας εφημερίδας Θεσσαλονίκης και προ-
ερχομένην εκ της ελληνικής αεροπορίας καθ’ ήν ελληνικόν αεροπλάνον 
έβαλε κατα πυραύλου υπεράνω των Σερρών την εσπέραν της 1ης Σεπτεμ-
βρίου. Η ανακοίνωσις αυτή ήλθε κατόπιν προηγουμένης διαψεύσεως από 
την ίδιαν πηγήν, ότι ουδέν ελληνικόν αεροπλάνον ευρίσκετο εις την ως άνω 
περιοχήν κατά την νύκτα της 1ης Σεπτεμβρίου. Η διάψευση αυτή είχε δοθή, 
διότι πληροφορίαι του Τύπου ανέφερον ότι ξένα αεροπλάνα, κρυπτόμε-
να όπισθεν προπετάσματος καπνού είχον παρατηρηθεί ιπτάμενα εις μέγα 
ύψος υπεράνω της περιοχής και κατευθυνόμενα από Βορρά προς Νότον. Ο 
ανταποκριτής του Ρώυτερ λέγει εν συνεχεία ότι την διάβασιν του πυραύ-
λου υπεράνω της Μακεδονίας λέγεται ότι είδον και τρεις υπεύθυνοι Άγγλοι 
παρατηρηταί υπεράνω της περιοχής των Σερρών. Ο σμηναγός Μαργαρίτης 
της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, ο οποίος, ως λέγεται είχε προβεί εις 
την ανακοίνωσιν ότι ελληνικόν αεροπλάνον έβαλε κατά πυραύλου, ηρνή-
θη να προβή εις οιονδήποτε σχόλιον ειπών ότι δεν έχει την δικαιοδοσίαν 
να πράξη τούτο. Αι ελληνικαί επίσημοι πηγαί αρνούνται να εκφράσουν 
γνώμην περί της πιθανής προελεύσεως των πυραύλων. Ανωτέρα αγγλική 
επίσημος πηγή εν Μακεδονία είπε χθες οτι «αν οι πύραυλοι δεν είναι ελ-
ληνικοί, δεν υπάρχει αμφιβολία από ποίαν διεύθυνσιν προήλθον». 

Εμπρός, 7.9.1946

ΕΥΡΥΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Θεσσαλονίκη, 11 (του ανταποκριτού μας) – 
Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας, οι ελασίται του «Μπούλκες»10 των οποίων 

το στρατόπεδον διελύθη εις Γιουγκοσλαϋίαν, συγκεντρούνται εις Γευγελήν. 
Η κυβέρνησις του Τίτο έθεσεν εις διάθεσίν των τα απαιτούμενα μεταφορι-
κά μέσα και τους εφοδίασε με άφθονο πολεμικό υλικό. Από το ελληνικόν 
φυλάκιον «Ευζώνων» ακούονται ευκρινώς ελληνικά τραγούδια και ζητω-
κραυγαί. Αι πληροφορίαι προσθέτουν οτι ελασίται συνεκρότησαν ομάδας 
και είναι έτοιμοι να εισβάλουν εις το ελληνικόν έδαφος. Κατά τηλεγράφη-

10. Μπούλκες. Ήταν ένα πλούσιο χωριό γερμανόφωνων, πιο ψηλά από το Βελιγράδι, στα 
σύνορα με την Ουγγαρία. Οι κάτοικοί του συνεργάστηκαν (έτσι λένε τουλάχιστον οι Γιου-
γκοσλαβικές πηγές της εποχής) με τον Χίτλερ. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι άντρες εκτελέστηκαν 
και οι γυναίκες στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, μακριά από τα σπίτια τους, στα οποία 
δεν επέστρεψαν ποτέ. Το χωριό έμεινε έρημο για λίγο, ώσπου οι Γιουγκοσλάβοι το υπέδει-
ξαν στον Τζήμα (Σαμαρινιώτη) μέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. ο οποίος έψαχνε έναν κατάλληλο 
χώρο για να στεγαστούν οι καταδιωκόμενοι του Κόμματος (εν μέρει και του ΕΛΑΣ) μετά 
τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Το Μπούλκες λειτούργησε από το 1945 και ως το τέλος του 
Εμφυλίου. Εκεί έμειναν για λίγους ή πολλούς μήνες μερικές χιλιάδες μαχητές (περί τους 
5.000). Στην τελευταία φάση, στο χωριό ήρθαν και κάμποσα γυναικόπαιδα. Τέλη του 1949 
το χωριό άδειασε από τους κατοίκους του που πήγαν σε άλλες περιοχές και καταστράφηκε. 
Το Μπούλκες ήταν μια μικρή περιοχή, όπου η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. είχε απόλυτη εξουσία, από 
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μα εκ Σερρών, εις την περιοχήν της Νιγρίτης ήρχισαν από σήμερον εκκα-
θαριστικαί επιχειρήσεις εις ευρυτάτην κλίμακα. Κατεπείγον τηλεγράφημα 
αγγέλει οτι επήλθεν επαφή συμμοριτών και αποσπάσματος, επι κεφαλής 
του οποίου είναι ο διοικητής χωροφυλακής κ. Κίτσος.

Εμπρός, 12.9.1946

ΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Εις το κινηματοθέατρον των Σερρών «Κρόνος» (σ.σ. ίσως να εννοεί το 

«Κρόνιον») εδόθη σήμερον μουσικόν απόγευμα υπέρ της ψυχαγωγίας του 
στρατιώτου, με σολίστ τραγουδιού τον υποφαρμακοποιόν του στρατού κ. 
Κρ. Ζέγαν. Η αίθουσα ήτο ασφυκτικώς γεμάτη από τους φρουρούς των 
συνόρων μας. Παρέστησαν ο διοικητής της 35ης ταξιαρχίας κ. Κοντόσης11, 
ο επιτελάρχης κ. Σαλής, ο αντισυνταγματάρχης κ. Πέτρου, οι ταγματάρχαι 
κ.κ. Σάβας και Παυλής, ο Β. Επίτροπος κ. Παπαγιαννόπουλος, οι μοίραχοι 
κ.κ. Χωμενίδης και Σακκελίων. Επίσης αι κ.κ. Κοντόση, Παυλή, Χωμενίδου 
και Οικονόμου. Εις το τέλος της εορτής ανεκρούσθησαν οι εθνικοί ύμνοι 
Ελλάδος και Αγγλίας.

Εμπρός, 14.9.1946

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΞΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΥΠΕΡΕΠΤΗΣΑΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σέρραι, 14 (του ανταποκριτού μας) – Σήμερον την 10.45 πρωϊνήν στρα-
τιωτικόν αεροπλάνον αγνώστου εθνικότητος προερχόμενον εκ του βουλγα-
ρικού εδάφους υπερέπτη των ελληνικών συνόρων εις ύψος 3.000 μέτρων 
εις την περιοχήν Κούλας - Πετριτσίου - Κρουσίων ορέων με κατεύθυνσιν 

την αρχή ως το τέλος. Η ζωή οργανώθηκε, ως ένα ιδιότυπο ελληνικό κομμουνιστικό πείραμα: 
δουλειά, εκπαίδευση (κλασσική και στρατιωτική, χωρίς όπλα), κομματική διαφώτιση, συλ-
λογικές δραστηριότητες. Πέρασε στην ιστορία ως ένας τόπος γεμάτος από υπερβάσεις και 
εγκλήματα. Το Κ.Κ.Ε. έκανε προσπάθειες να ξεκαθαρίσει το θέμα και να αποδοθούν ευθύνες. 
Συγκεκριμένα η 3η Συνδιάσκεψη του Κ.Κ.Ε. το 1950 έβγαλε επιτροπή για να εξετάσει την 
υπόθεση Μπούλκες. Με βάση τη δουλειά της επιτροπής αυτής το Π.Γ. (Πολιτικό Γραφείο) του 
Κ.Κ.Ε στις 25 Απριλίου 1951 πήρε σχετική απόφαση. Η απόφαση ανάμεσα σε άλλα ανέφερε: 
«Το Μπούλκες δεν έγινε φυτώριο δημιουργίας στελεχών του αγώνα, αλλά εστία αντικομ-
ματικής μόλυνσης και διαφθοράς. Η κομματική καθοδήγηση του Μπούλκες, με επικεφαλής 
το Μ. Πεχτασίδη, εφάρμοζαν στρατοκρατικές τραμπούκικες – αντικομματικές μεθόδους 
καθοδήγησης, μέθοδες αστυνομικές, χαφιέδικες. Στο Μπούλκες επιβλήθηκε ένα καθεστώς 
φόβου, τρομοκρατίας, χαφιεδισμού και φαυλοκρατίας. Δημιούργησαν στον κόσμο το αί-
σθημα της επιφυλακτικότητας, καχυποψίας και χαφιεδοφοβίας. Καλλιέργησαν το πνεύμα 
της δουλικότητας, της υποταγής και κολακείας. Κάθε προσπάθεια ελέγχου και κριτικής 
χαρακτηρίζονταν εχθρική ενέργεια και επακολουθούσαν μέτρα απομόνωσης, φτάνοντας 
μέχρι εγκλήματα σε βάρος αγωνιστών. Για αυτές τους τις πράξεις οι υπεύθυνοι έχουν 
κομματικές – πολιτικές και ποινικές ευθύνες». Η απόφαση τέλος καταλογίζει την πρώτη 
ευθύνη στο Π.Γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. και στους Γ. Ιωαννίδη και Π. Ρούσσο που σαν κλιμάκιο 
του Π.Γ. είχαν ευθύνη για το Μπούλκες. 

11. Στα μέσα του 1946 στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του στρατού το 145ο Τάγμα 
Εθνοφυλακής μετεξελίχθηκε στο 561 Τάγμα Πεζικού, το οποίο περιήλθε στη διοίκηση της 35ης 
Ταξιαρχίας. Τη διοίκηση της Ταξιαρχίας ανέλαβε ο συνταγματάρχης Κοντόσης με επιτελάρχη 
τον αντισυνταγματάρχη Σαλή και τη διοίκηση του Τάγματος ο αντισυνταγματάρχης Λασιάς.
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προς την Θεσσαλονίκην. Την 12.15 μεσημβρινήν επίσης έτερον αεροπλάνον 
αγνώστου εθνικότητος υπερέπτη εις ύψος 3.000 μέτρων της πόλεως των 
Σερρών. Η Διοίκησις Χωροφυλακής Σερρών επανέφερεν τα έκτακτα μέτρα, 
δια των οποίων πλήν των άλλων απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών 
καθ’ ωρισμένας ώρας. Ούτω απηγόρευσε την κυκλοφορίαν εις τας Σέρρας 
από της 1ης μέχρι της 5ης πρωϊνής, εις το Σιδηρόκαστρον από της 11ης νυ-
κτερινής μέχρι της 5ης πρωϊνής, εις την Νιγρίταν από της 10ης νυκτερινής 
μέχρι της 5ης πρωϊνής και εις τας λοιπάς μικροτέρας πόλεις και κοινότη-
τας από της 9ης νυκτερινής μέχρι της 5ης πρωϊνής.

Εμπρός, 15.9.1946

Σέρραι, 17 (του ανταποκριτού μας) – Μεθαύριον Πέμπτην ενώπιον του 
εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών, θα εκδικασθεί η υπόθεσις των αυτο-
νομιστών της Ηράκλειας. Ως συνεργός θα δικασθεί ο γεν. γραμματεύς 
του αγροτικού κόμματος Πασσαλίδης. Δυνάμει αποφάσεως της επιτροπής 
ασφαλείας Σερρών εξετοπίσθησαν εις διαφόρους νήσους ως επικίνδυνα εις 
την δημοσίαν ασφάλειαν 16 άτομα εκ του χωρίου Χουμνικού, μέλη οικο-
γενειών ληστοσυμμοριών. Εξετοπίσθη επίσης η οικογένεια του Καπετάν 
Σγουρού. 

 Εμπρός, 18.9.1946

Σέρραι, 19 (του ανταποκριτού μας) – Αφίκετο σήμερον ο αρχηγός της 
αγγλικής στρατιωτικής αποστολής Κεντρικής Μακεδονίας, συνοδευόμενος 
υπό του συναδέλφου του της Ανατολικής Μακεδονίας. Ούτος επεθεώρησε 
την Διοίκησιν Χωροφυλακής Σερρών και τας υποδιοικήσεις του νομού.

- Εις το στρατοδικείον της πόλεώς μας εξεδικάσθη χθές η υπόθεσις των 
αυτονομιστών της Ηρακλείας, οι οποίοι είχαν καταρτίσει ομάδα και διέ-
νειμον όπλα, έκρυπταν Βουλγάρους εις τας οικίας των και ειργάζοντο από 
του Μαρτίου μέχρι του Ιουνίου 1946 δια την απόσπασιν μέρους της ελ-
ληνικής επικρατείας. Αργά την νύκτα εξεδόθη η απόφασις δια της οποίας 
κατεδικάσθησαν εις θάνατον οι Στέργιος Μαχλιάνης και Δημήτριος Αρα-
μπατζής, εις ισόβια δεσμά οι Νικόλαος Ατλέκας και Γρηγόριος Σάμκας, εις 
12 ετών πρόσκαιρα δεσμά ο Δημήτριος Τσοπάνης, εις 8 ετών ειρκτήν οι 
Βασίλειος Κιούσης, Νικόλαος Τούσκας και Χαράλαμπος Πασαλίδης, γενι-
κός γραμματέας του Αγροτικού Κόμματος Σερρών και εις 6 ετών ειρκτήν 
ο Νικόλαος Αλμπάντης.

- Σήμερον θα εκδικασθή υπο του Στρατοδικείου η υπόθεσις του Ηλία 
Καμαρίδου εκ Νέου Πετριτσίου, κατηγορουμένου επι κατασκοπεία.

 Εμπρός, 20.9.1946

 «Τμήματα στρατού και χωροφυλακής ενεργούντα εκκαθαριστικώς εις 
περιοχήν του όρους Μπέλες συνεπλάκησαν επί τετράωρον μετά πολυμε-
λούς συμμορίας». 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ.20.9.1946
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ
[...] γ) Την αυτήν ώραν (σ.σ. 9.45΄) έτερον (σ.σ. αεροπλάνον) εξετέλε-

σε την διαδρομήν υπεράνω Μπέλες - Σιδηρόκαστρον- Αγγίστρου - Σερρών 
προς Ανατολάς. 

Εμπρός, 22.9.1946

ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΥΠΕΡΕΠΤΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
Εξ αρμοδίας πηγής ανεκοινώθη ότι καθ’ α τηλεγράφημα εκ Σερρών 

αναφέρει στρατιωτικόν αεροπλάνον αγνώστου εθνικότητος υπερέπτη την 
3.30 απογευματινήν ώραν της χθες της κωμοπόλεως Βυρωνείας, εις ύψος 
2.500 μέτρων εξαφανισθέν ακολούθως προς Βουλγαρίαν.

 Ελευθερία, 26.9.1946

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Παρά των 35ης και 37ης Ταξιαρχίας υπό την προσωπικήν διεύθυνσιν του 
Διοικητού της 37ης Ταξιαρχίας την 1ην Οκτωβρίου δια πέντε αποσπασμάτων 
εκ δύο λόχων του 569 Τάγματος Πεζικού πλέον 5 διμοιριών Κυνηγών12, 
τμημάτων του 567 Τάγματος Πεζικού, τμημάτων του 515 Τ.Π. τμημάτων 
του 568 Τ.Π. και διλοχίας της 35ης Ταξιαρχίας μετά δύο διμοιριών Κυ-
νηγών εις την περιοχήν Ορτά Καράν –Κρούσια (υψ.1161) – υψ.768 προς 
εκκαθάρισιν ταύτης. Η επιχείρησις διήρκησε μέχρι της 4ης Οκτωβρίου με 
αρνητικά αποτελέσματα. Οι κ/συμμμορίται καίτοι αιφνιδιασθέντες, επεζή-
τησαν να διαφύγωσι του δημιουργηθέντος κλοιού, όπερ τελικώς επέτυχον. 
Αι απώλειαι ανήλθον δια τα τμήματα του στρατού εις 1 νεκρόν οπλίτην και 
δια τους Κ/Σ εις 3 νεκρούς και 1 συλληφθέντα. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 1.10.1946

Θεσσαλονίκη, 2 (Ιδ.τηλ.) – Νεώτεραι πληροφορίαι σχετικώς με τον 
τραυματισθέντα και συλληφθέντα κατά την νυκτερινήν συμπλοκήν μετα 
περιπόλου χωροφυλάκων φοιτητήν της Νομικής Δημήτριον Νικολαΐδην 
ετών 27 εκ Σερρών, αναφέρουν ότι ούτος υπήρξεν κομμουνιστής από της 

12. Από του μηνός Σεπτεμβρίου (1946) διετάχθη και ήρξατο η συγκρότησις της ασφαλεί-
ας της υπαίθρου χώρας. Διετάχθη και ήρξατο η συγκρότησις υπό της Χωροφυλακής λόχων 
κυνηγών, οίτινες αποτέλεσαν μονάδες κρούσεως και διώξεως των Κ/συμμοριτών. Οι λόχοι κυ-
νηγών εδημιουργήθησαν εκ των διαθεσίμων δυνάμεων Χωροφυλακής, αίτινες προήλθον εκ της 
δυνάμεως των συμπτυσσομένων ή εξουδετερουμένων Σταθμών Χωροφυλακής της υπαίθρου, 
ιδία της Βορείου Ελλάδος και εξ εθελουσίας επιστρατεύσεως ιδιωτών εφέδρων ως χωροφυλά-
κων κατά περιοχάς οίτινες ωνομάζοντο «άνευ θητείας χωροφύλακες». Η δύναμις των λόχων 
κυνηγών εκυμαίνετο από 60-80 άνδρας, η δε οργάνωσις τούτων εγένετο κατά διμοιρίας. Ο 
εξοπλισμός των ήτο ανάλογος με τον διατιθέμενον υπό της Χωροφυλακής οπλισμόν. ΑΝΤΙ-
ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1946 Δ.Ι.Σ. Μία από τις κύριες δράσεις των «διμοιριών ή λόχων 
κυνηγών» ήταν ο αποκεφαλισμός των πτωμάτων των ανταρτών του Δ.Σ.Ε. και η επίδειξή 
τους σε κοινή θέα προς παραδειγματισμό.
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εποχής της κατοχής και είχε αδελφόν δημοδιδάσκαλον, όστις υπήρξε κα-
πετάνιος του ΕΛΑΣ.

Εμπρός, 3.10.1946

«Πολυμελής συμμορία επετέθη κατά των εις Λαγγάδι της περιοχής Νι-
γρίτης δυνάμεων χωροφυλακής και μετά 2ωρον συμπλοκή η χωροφυλακή 
ηναγκάσθη να συμπτυχθή. Επηκολούθησεν είσοδος των Κ/Σ εις το χωρίον 
οίτινες προέβησαν εις λεηλασίας και κατά την αποχώρησίν των πλήν των 
συναποκομισθέντων προϊόντων της λεηλασίας απήγαγον 1 χωροφύλακα 
και 2 ιδιώτας. Κατά την εμπλοκή ετραυματίσθη 1 χωροφύλαξ.

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 4.10.1946

Κατά τηλεγράφημα εκ Σερρών εις το χωρίον Ίσιωμα αναρχικοί επυρπό-
λησαν τον αστυνομικόν σταθμόν και έκαυσαν οικίας εθνικοφρόνων. 

Εμπρός, 5.10.1946

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΡΟΛΛΙΓΚΣ13 ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 7 (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγράφημα εκ Σερρών 

αναφέρει οτι τας απογευματινάς ώρας της χθες έφθασεν εκεί ο Άγγλος 
στρατηγός Ρόλλιγκς μετά της ακολουθίας του. Ο Στρατηγός επιθεώρησε 
τας εκεί αγγλικάς στρατιωτικάς μονάδας καθώς και τας μονάδας της 35ης 
ελληνικής ταξιαρχίας.

Εμπρός, 8.10.1946

Υπό των αρμοδίων αγγλικών Αρχών διαψεύδεται κατηγορηματικώς η 
δημοσιευθείσα είδησις καθ’ ην εις το 60ον χιλιόμετρον της οδού Θεσσαλο-
νίκης-Σερρών είχε συλληφθή υπό συμμοριτών Άγγλος ταξίαρχος και αφού 
αφωπλίσθη η ακολουθία του, αφέθη μετά ταύτα ελεύθερος. 

Εμπρός, 16.10.1946

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΜΝΩΤΑΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ 
ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την παρελθ. Κυριακήν εν τη αιθούση του Εθνικοθρησκευτικού Συλλό-
γου η «Αναγέννησις» (Αγ. Παρασκευής) παρουσία των Διοικητικών και 
Στρατιωτικών Αρχών της πόλεως και προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Κων/τίνου ετελέσθησαν τα εγκαίνια της ενάρξεως 
των Κατηχητικών Σχολείων […] Είτα ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σάββας 
Ιωακειμίδης ευχαρίστησεν τον Σεβασμιώτατον δια τους καλούς του λόγους 
και πάντας τους παριστάντας […] Εν τέλει δε επεκαλέσθη προς πραγ-

13. S.W. Rowllings. Αρχηγός της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής η οποία είχε όλη 
την ευθύνη και όλες τις δικαιοδοσίες για την πολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Και ο 
αρχηγός της εννοούσε να διοικεί και να ελέγχει τα πάντα. Κατά μείζονα λόγο η αυταρχικό-
τητα του Βρετανού στρατηγού υφίστατο την εποχή της κυβέρνησης Βούλγαρη. Σόλων Νεοκλ. 
Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1947, Εκδ. Καπόπουλος, Αθήνα 1973. 
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ματοποίησιν του σκοπού του Συλλόγου την συνδρομήν και συνεργασίαν 
οικογενείας, σχολείου, εκκλησίας και πολιτείας […]

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ.φ. 49, 27.10.1946

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δηλώ υπευθύνως η κάτωθι υπογεγραμμένη Ε. Ζ. κάτοικος Χειμάρρου 
ότι από το 1943 εργάσθηκα εις το ΕΑΜ ως σύνδεσμος και μόνον συμπα-
θούσα εις αυτό, επειδή όμως είδα ότι όλαι αι ενέργειαι ήσαν αντεθνικαί 
και έσφαζαν όλους τους καλούς πολίτας και να εκτελούν τας διαταγάς 
εχθρών της Πατρίδος δηλ. συνεργαζόμεθα μαζί με Ρώσους, Βουλγάρους 
και Σέρβους δια ταύτα αποκηρύσσω τον κομμουνισμόν ως αντεθνικώς 
δρώντα και τάσσομαι υπέρ του νομίμου κράτους και του Βασιλέως – Εν 
Χειμάρρω τη 29η Οκτωβρίου 1946

Η υπευθύνως δηλώσασα Ε. Ζ.
 Σερραϊκόν Βήμα, 10.11.1946

Την 12ην Νοεμβρίου τμήματα στρατού και χωροφυλακής προσέβαλον εις 
το επί των Κερδυλλίων ορέων κρησφύγετον της 100μελούς συμμορίας, ήτις 
μετά βραχείας διαρκείας άμυναν, ετράπη εις φυγήν. Ανευρέθησαν μεγάλαι 
ποσότητες πυρομαχικών και τρείς αποθήκαι πλήρεις εφοδίων, ναρκών, δυ-
ναμίτιδος και άλλων εκρηκτικών υλών. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 12.11.1946

ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
ΤΟΥ Κ.Κ. ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ14 ΕΚΤΟΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΕΝΥΧΤΑΣ15

Αρμοδίως ανεκοινώθη ότι κατά τηλεγράφημα εκ Σερρών συνελήφθησαν 
κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Δημοσίας Ασφαλείας οι κομμουνισταί 
ηγέται Δ. Μενύχτας, γενικός γραμματέας της επιτροπής πόλεως Σερρών 

14. Διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά το θέμα της λανθασμένης αναγραφής των ονο-
μάτων καθώς και των ιδιοτήτων που κατά πάσα πιθανότητα είναι αν όχι λάθος τουλάχιστον 
ελλιπή. Για το ίδιο θέμα αρκετά ονόματα εμφανίζονται διαφορετικά στα φύλλα των εφημε-
ρίδων «Η Καθημερινή» (17/11/1946) και «Εμπρός» (18/11/1946). 

15. Διονύσης Μενύχτας. Δήμαρχος Σερρών το 1934. Στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 
1936 εκλέχτηκε βουλευτής. Είχε γεννηθεί στα Φιλιατρά της Πελοποννήσου και ασκούσε το 
επάγγελμα του λογιστή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής ήταν «…μετρίου αναστήμα-
τος, πολύ μελαχρινός, με ψαλιδισμένο μουστάκι, καλοντυμένος, με φιογκάκι στο κολάρο 
του και φρεσκοσιδερωμένα ρούχα. Φαίνεται άνθρωπος έξυπνος και σκεπτόμενος πολλά. 
Είναι τελειόφοιτος γυμνασίου και παρακολούθησε μαθήματα φιλολογίας στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι έγγαμος και πατήρ ενός τέκνου. Δεν φαίνεται από τους έξαλλους ή επηρ-
μένους κομμουνιστικούς τύπους. Εις το κομμουνιστικόν κόμμα έχει μόλις τέσσερα χρόνια 
και δεν αναγνωρίζει τους παλαιούς του συντρόφους τους οποίους χαρακτηρίζει ως σκου-
ριασμένους» έγραφε η Λαϊκή εφημερίδα «Το Φως» της Θεσσαλονίκης.
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και πρώην κομμουνιστής δήμαρχος, Κ. Παπανικολάου εκπαιδευτικός, μέ-
λος της νομαρχιακής επιτροπής του ΚΚΕ, Κ. Σοφιδώτης δικηγόρος, Στ. 
Σταυριανίδης γενικός γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕ, Γ. 
Μαυρίδης διευθυντής της κομμουνιστικής εφημερίδος «Νίκη» Σερρών και 
Ι. Φαρμάκης πρόεδρος του Συλλόγου αγωνιστών του ΕΛΑΣ ως επικίνδυνοι 
δια την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν. Ούτοι εκτοπίζονται δι’ εν έτος εις 
διαφόρους νήσους του Αιγαίου. Επίσης κατά την ιδίαν ανακοίνωση συνε-
λήφθη ο Δ. Βουβαλίδης μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του ΚΚΕ διότι 
κατ’ αυτού προέκυψαν αδιάσειστα στοιχεία ηθικής αυτουργίας διαρπαγής 
και δολοφονιών εθνικοφρόνων πολιτών.

 Ελευθερία, 18.11.1946

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΑΣΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΕΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ ΥΠΟ ΞΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΦΥΓΑΔΟΣ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 19 (ιδ. τηλ.) – Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Σερ-

ρών, εις τας στρατιωτικάς μεθοριακάς Αρχάς παρεδόθησαν χθες οι Κ. 
Στεφανόπουλος εξ Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Ζαφειρίου 
εξ Ηπείρου και Π. Τσακαλίδης εκ Ξάνθης, ελασίται καταφυγόντες εις το 
Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Οι ανωτέρω κατέθεσαν ότι μετά την υπο-
γραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας μετέβησαν μετά 5.000 άλλων ομοϊ-
δεατών εις το Μπούλκες ακολουθήσαντες τους κομμουνιστάς ηγέτας των. 
Εκεί τους παραχωρήθησαν 26 χιλιάδες στρέμματα γής εις τα οποία εργά-
ζοντο δια λογαριασμόν του κομμουνιστικού κόμματος ενώ οι ίδιοι διετρέ-
φοντο λιτότατα λαμβάνοντας 3 τσιγάρα μόνον ημερησίως. Οι εμπνέοντες 
εμπιστοσύνην εις το κομμουνιστικό κόμμα εκπαιδεύονται στρατιωτικώς 
εις ειδικήν σχολήν με ξένους εκπαιδευτάς κατόπιν αποστέλλονται εις την 
Ελλάδα αποτελούντες τα στελέχη των ληστανταρτικών συμμοριών.

ΑΓΡΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καθ’ όλον το μήκος των συνόρων μας από της Αλβανίας μέχρι του 

Έβρου υπάρχουν οι «γιάφκες» σκοπός των οποίων είναι η διαπίστωσις 
κάθε εισερχομένου εξ Ελλάδος ως και εξερχομένου εξ Ελλάδος ως και της 
πραγματικής του θέσεως εις το κομμουνιστικόν κόμμα. Κατόπιν τούτου ο 
εισερχόμενος αποστέλλεται εις το Μπούλκες αφού προηγουμένως εγγραφή 
εις τα τηρούμενα μητρώα λαμβάνων ψευδώνυμον, μη επιτρεπομένης της 
χρησιμοποιήσεως του πραγματικού ονόματός του, του τόπου καταγωγής, 
ως και της αποκαλύψεως ονομάτων άλλων συντρόφων.

Οι τρείς παραδοθέντες τονίζουν ότι η κατάστασις εις το Μπούλκες είναι 
τόσον απελπιστικήν, ώστε τα 75% των παραμεινάντων θέλουν να φύγουν 
λόγω της ασκουμένης αφαντάστου τρομοκρατίας. Οι εκ του στρατεύματος 
προερχόμενοι έχουν παραγκωνισθή, καθ’ ολοκληρίαν την δε διοίκησιν εν 
γένει ανέλαβαν δεδοκιμασμένοι αυτονομισταί. Εκ των 5.000 εισελθόντων 
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εις το Μπούλκες οι 2.200 εισήλθον εις την Ελλάδα ως αρχηγοί και ως 
στελέχη των συμμοριών. Εν συνεχεία οι παραδοθέντες εδήλωσαν κατη-
γορηματικώς οτι παρεκλήθησαν υπό των δυσαρεστημένων του Μπούλκες 
όπως γνωρίσουσιν εις την Κυβέρνησιν την επικρατούσαν εκεί κατάστασιν, 
ζητήσουν δε την αποστολήν διεθνούς επιτροπής προς τον σκοπόν αυτόν. 
Ούτοι απεστάλησαν εκ της μεθορίου συνοδεία εις τας Αστυνομικάς Αρχάς 
Θεσσαλονίκης. 

Εμπρός, 20.11.1946

ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Το Πλημμελειοδικείον της πόλεώς μας εξεδίκασε δυο μηνύσεις του Δι-

οικητού Χωροφυλακής κ. Κίτσου κατά των κομμουνιστών δημοσιογράφων 
των εφημερίδων «Λαϊκή Φωνή» Θεσσαλονίκης Αγγελίδου και Μαυρομάτη 
και «Νίκης» Σερρών Καρύδη. Άπαντες καταδικάσθηκαν εις 9μηνον φυλά-
κισιν επί δυσφημήσει του στρατεύματος και εξυβρίσει του συνταγματάρ-
χου, Διοικητού Χωροφυλακής.

Εμπρός, 30.11.1946

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο κ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
Προερχόμενος εκ Θεσσαλονίκης αφίκετο σιδηροδρομικός την παρελθού-

σαν Πέμπτην εις την πόλιν μας ο Αρχηγός του Κόμματος των Βενιζελικών 
Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος. Εις τον Σιδ. Σταθμόν τον υποδέχθη-
σαν οι πολιτευταί και φίλοι του Κόμματος και αι Στρατιωτικαί Αρχαί. […] 
Συνέστησεν όπως δι’ εντατικής διδασκαλίας επιδιωχθή ο κατευνασμός των 
ενδοελληνικών παθών και η συνεργασία όλων των εθνικοφρόνων ελλήνων 
ανεξαρτήτως κομματικής αποχρώσεως προς σωτηρίαν της Ελλάδος, συ-
νεργασίας τεινούσης εις την εθνικήν ενότητα της οποίας πρωτοπόρος και 
συμαιοφόρος είναι ο ίδιος. […]

Σερραϊκόν Βήμα, 1.12.1946 

Ανατολικώς των Σερρών και εις την περιοχήν του Δορίσκου στρατιωτι-
καί δυνάμεις προσέβαλον επιτυχώς πολυμελή κομμουνιστικήν συμμορίαν. 
Αποτελέσματα επί της εκβάσεως της επιθέσεως ελλείπουν.

 Εμπρός, 4.12.1946

Κατόπιν ενεργειών του Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας κ. 
Βασ. Βασιλικού το υπουργείον Εφοδιασμού ενέκρινε την χορήγησιν εις 28 
χωριά της παραμεθορίου περιοχής των Σερρών πλήρους μερίδος σιτηρών 
επί τετράμηνον χρονικόν διάστημα.
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-Επίσης τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι εγένετο και άλλη απόπειρα εναντί-
ον του υπογραμματέως του Ειρηνοδικείου Ηλία Αναστασιάδου δια λόγους 
εκδικήσεως καθ’ όσον ούτος από έτους περίπου εγκατέλειψε τας τάξεις 
του κομμουνιστικού κόμματος μετατεθείς εκ Νιγρίτης εις τας Σέρρας. Ο 
Αναστασιάδης φέρει τρία τραύματα εις την κεφαλήν δια πελέκεως, η δε 
κατάστασίς του είναι κρίσιμος. Σχετικών ανακρίσεων επελήφθησαν αι 
αστυνομικαί αρχαί και Εισαγγελεύς Σερρών.

 Εμπρός, 5.12.1946

Εις την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής παρουσιάσθησαν και παρε-
δόθησαν αυθορμήτως οι συμμορίται Πολ. Παπαδόπουλος ή Θαλασσινός 
κινηματίας Μέσης Ανατολής, Κατσαντώνης ή Κεραυνός, Γ. Τσιακτσίρας ή 
Νικοτσάρας, Λ. Γεωργιάδης ή Υψηλάντης και Χρήστος Τσορμπατζόγλου 
άπαντες μέλη της συμμορίας του καπετάν Νικήτα. Οι συμμορίται ανακρι-
νόμενοι υπο του διοικητού μοιράρχου Ε. Γουλατζή, κατέθεσαν οτι λόγω 
των αντεθνικών ενεργειών και ειδικώς κατόπιν της τελευταίας συνεδρι-
άσεως, ήτις επραγματοποιήθη προ ημερών και κατα την οποίαν εγένετο 
πρότασις υπό του καπετάν Νικήτα να εισέλθουν εις την Βουλγαρίαν δια να 
μετεκπαιδευθούν και ανασυγκροτηθούν στρατιωτικώς ηρνήθησαν να τον 
ακολουθήσουν. Οι ανωτέρω αποτελούντες μέλη 25μελούς συμμορίας κα-
τώρθωσαν να διαφύγουν, ετόνισαν δε οτι η συμμορία των είχε παραλάβει 
ολόκληρον τον οπλισμόν της εκ της Βουλγαρίας. Επίσης κατέθεσαν οτι ο 
αρχηγός της συμμορίας καπετάν Νικήτας και οι καπεταναίοι Μπαΐρας και 
Κολοκοτρώνης εξεπαιδεύθησαν εις την Νοτιοσλαυίαν μέχρι του Δεκεμβρί-
ου 1945. Ακολούθως εισήλθον εις την Ελλάδα καταρτίσαντες την ανωτέρω 
συμμορίαν, ήτις έδρα εις την περιοχήν του Παγγαίου διεπράξασα και το 
αποτρόπαιον ομαδικόν έγκλημα της Αγγίστης.

Εμπρός, 7.12.1946

Μεταξύ 8ης μέχρι 10ης Δεκεμβρίου έλαβε χώραν ετέρα εκκαθαριστική 
επιχείρησις εις την περιοχήν Κρουσίων, εις την οποίαν έλαβον μέρος 6 λό-
χοι της 37ης Ταξιαρχίας πεδινή πυροβολαρχία και επικουρικώς διλοχία της 
35ης Ταξιαρχίας, καθώς και δύο λόχοι Κυνηγών. Σκοπός της επιχειρήσεως, 
ήτο η προσβολή εκ πολλών κατευθύνσεων, η δίωξις και εξόντωσις των επί 
των Κρουσίων και κυρίως εις την περιοχή του Ορτά Καράν (τραπεζοειδές 
ύψωμα) εγκαταστημένων 200 περίπου κ/συμμοριτών. Τα τμήματα τελού-
ντα υπό τας αμέσους διαταγάς του διοικητού της ταξιαρχίας κινηθέντα 
της 8ην Δεκεμβρίου, βάσει σχεδίου, προς τους αντικειμενικούς των σκοπούς, 
έλαβον την επαφήν μετά των κ/συμμοριτών πλήν άνευ αποτελέσματος, 
καθ’ όσον οι κ/συμμορίται επωφελούμενοι του διακεκομμένου εδάφους 
ετράπησαν προς τα υψώματα της Κρούσιας. Η επιχείρησις εσυνεχίσθη και 
κατά την 9ην Δεκεμβρίου, καθ’ ην τα τμήματα εκινήθησαν προς Κρούσια 
και προέβησαν εις εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της περιοχής και την 10ην 
Δεκεμβρίου επέστρεψαν εις τας βάσεις των. Συνελήφθησαν τρείς ιδιώ-
ται συνεργάται των κ/συμμοριτών και παρεδόθησαν δυο εκ των εσχάτως 
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στρατολογηθέντων. Ανευρέθησαν και κατεστράφησαν εγκαταστάσεις των 
συμμοριών ως και διάφορα είδη. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 8-10.12.1946

Δόθηκε χοροεσπερίδα, στην αίθουσα του συσσιτίου της Φιλόπτωχης 
Αδελφότητας «Εμμέλεια», του ενταύθα εδρεύοντος αγγλικού στρατιωτι-
κού τάγματος. 

11.12.1946

Το εκκλησιαστικόν φροντιστήριον «Αγία Αναστασία» Χαλκιδικής μετε-
φέρθη εις Σέρρας, λόγω της δράσεως των συμμοριτών. 

Εμπρός, 13.12.1946

40μελής συμμορία προσέβαλε το φυλάκιον χωροφυλακής μονής Προ-
δρόμου, όπου το υδροηλεκτρικόν εργοστάσιον Σερρών και απήγαγε την 
εκ 4 χωροφυλάκων δύναμιν αυτού. Οι συμμορίται απήγαγον επίσης τον 
ιδιώτην φύλακα του εργοστασίου και εφήρπασαν τα τρόφιμα της μονής. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 17.12.1946

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΠΡΟΣΕΓΕΙΩΘΗ ΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Το πλήρωμα ωδηγήθη εις τας Σέρρας

Λονδίνον, 13 (Ιδ. υπ.) – Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Θεσσαλονίκης, ότι 
την 2αν απογευματινήν, σοβιετικόν αναγνωριστικόν αεροπλάνον προσγειώ-
θη παρά το Σιδηρόκαστρον, πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Τα 
δυο μέλη του πληρώματος οδηγήθησαν εις Σέρρας. Φέρονται δηλώσαντα 
ότι απώλεσαν τον προσανατολισμόν των ηναγκάσθησαν να προσγειωθούν. 

 Ελευθερία, 20.12.1946

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΕΙΩΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΔΥΟ ΡΩΣΣΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
ΩΔΗΓΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ

Έχασε τον προσανατολισμόν του;
Θεσσαλονίκη, 19 (του ανταποκριτού μας) –
Σήμερον, τας απογευματινάς ώρας παρά την Ηράκλειαν ή Τζουμαγιάν 

της περιοχής Σιδηροκάστρου, σοβιετικόν αεροπλάνον, αναγνωρίσεως προ-
σεγειώθη εις το ελληνικόν έδαφος. Οι δυο Ρώσσοι αεροπόροι συλληφθέντες 
οδηγήθησαν εις τας Σέρρας. Εξεταζόμενοι ισχυρίσθησαν οτι ηναγκάσθησαν 
να προσγειωθούν λόγω ελλείψεως προσανατολισμού. Εν τούτοις δημοσι-
ογραφικαί πληροφορίαι αναφέρουν ότι το αεροπλάνον περιΐπτατο κατά 
μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου επί τρίωρον, λαβών ακολούθως κα-
τεύθυνσιν προς το εσωτερικόν της χώρας. 
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- Τηλεγράφημα εκ Σερρών αναφέρει ότι συμμορία αναρχικών16 υπό την 
αρχηγίαν του καπετάν Νικήτα προσέβαλε το φυλάκιον χωροφυλακής της 
μονής Προδρόμου, απέχον 7 χιλιόμετρα βορείως της πόλεως και όπου ευρί-
σκεται το εργοστάσιον ηλεκτροπαραγωγής της πόλεως Σερρών. Οι συμμο-
ρίται απήγαγον την εκ 3 χωροφυλάκων φρουράν του φυλακίου ως και ιδι-
ώτην φύλακα του εργοστασίου, των οποίων αγνοείται η τύχη. Ακολούθως 
οι συμμορίται διήρπασαν τα τρόφιμα τα προοριζόμενα δια τους εργάτας 
και απήλθον. Η Διοίκησις Χωροφυλακής Σερρών ειδοποιηθείσα απέστειλεν 
ισχυρά τμήματα χωροφυλακής προς καταδίωξιν των συμμοριτών οίτινες 
κατηυθύνθησαν προς τον Λαϊλιάν. Μεταμεσονύκτιαι πληροφορίαι αναφέ-
ρουν οτι τα εν λόγω τμήματα χωροφυλακής ήλθον εις επαφήν μετά των 
ληστοσυμμοριτών παρά την Βροντούν. 

Εμπρός, 20.12.1946

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΥΤΟΨΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ

Επιτροπή εις τας Σέρρας
Κατά διαταγή του Γ΄ Σώματος Στρατού απεστάλη εις τον τόπον της 

αναγκαστικής προσγειώσεως του σοβιετικού αεροπλάνου παρά την ελ-
ληνογιουγκουσλαβικήν μεθόριον, διμελής Επιτροπή αξιωματικών προς 
διενέργειαν αυτοψίας, προς εξακρίβωσιν των συνθηκών υπό τας οποίας 
εγένετο η προσγείωσις του αεροπλάνου. Εν τω μεταξύ οι δυο Ρώσσοι 
αξιωματικοί μετεφέρθησαν εις τας Σέρρας. Αι Αρχαί διετάχθησαν όπως 
τηρήσουν έναντι αυτών άψογον στάσιν. Σχετικώς με την προσγείωσιν το 
Υπουργείον Εξωτερικών ειδοποίησε την ενταύθα Σοβιετικήν Πρεσβείαν, ο 
στρατιωτικός ακόλουθος της οποίας αναχωρεί αύριον την πρωίαν δια Θεσ-
σαλονίκην και εκείθεν εις τον τόπον της προσγειώσεως, δια να παρακο-
λουθήσει, προφανώς την ενεργηθησομένην υπό της Επιτροπής αυτοψίαν.

Εμπρός, 21.12.1946

ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Δεν ευρίσκουμεν λόγους να εξάρωμεν την εμπνευσμένην απόφασιν της 

Κυβερνήσεως όπως προαγάγη κατά βαθμόν τους αξιωματικούς και οπλί-
τας της χωροφυλακής, τους επιδείξαντες ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν εν τη 
εκτελέσει της υψυλής αποστολής των προς υπεράσπισιν της πατρίδος κατά 
των επιβουλευομένων αυτήν ατάκτων. Το σώμα της χωροφυλακής προσέ-
φερε και προσφέρει τους περισσότερους μάρτυρας του καθήκοντος, δια 
των οποίων επλούτισε το ελληνικόν πάνθεον των ηρώων.

16. Στα χρόνια που ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά του 1944 στον αστικό τύπο ως «απει-
λή» προβάλλεται όχι τόσο ο υποτιθέμενος «κομμουνιστικός χαρακτήρας» του ΕΑΜ η πρόθε-
σή του δηλαδή ν’ αντιγράψει το σοβιετικό μοντέλο, αλλά ο «εξτρεμισμός» και η «υπόκλιση» 
του στις αναρχικές ροπές των πληβειακών μαζών» Αναλυτικά: Ορολογία και Επανάσταση 
– Οι «αναρχικοί» του 1944. Εφημερίδα των Συντακτών – Ιός 6-7 Δεκεμβρίου 2014. 
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Εξίσου αξία ιδιαιτέρας εξάρσεως είνε η απόφασις της Κυβερνήσεως 
όπως χορηγήση ηυξημένας συντάξεις εις τας οικογενείας των πεσόντων 
επί του πεδίου της τιμής ανδρών της εθνικής χωροφυλακής. Η εθνική ψυχή 
κλίνει ευλαβές γόνυ προ των νωπών τάφων των ενδόξων αυτών ηρώων. 

 Σερραϊκόν Βήμα, 22.12.1946

Την 24ην Δεκεμβρίου δυο αποσπάσματα Χωροφυλακής, ενισχυμένα υπό 
ιδιωτών και κοινούμενα εις την περιοχήν του χωριού Νεράϊδα των Σερρών 
ενέπεσαν εις ενέδρα κ/συμμοριτών, εγκατεστημένων εις επικαίρους θέσεις. 
Κατά την επακολουθήσασαν συμπλοκήν εφονεύθησαν αμφότεροι οι διοι-
κηταί των αποσπασμάτων 2 ενωμοτάρχαι και 4 χωροφύλακες, ετραυματί-
σθησαν δε 5 χωροφύλακες και ιδιώτες τινές.

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ. 24.12.1946

ΝΕΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Αφιχθείς προ ημερών εις την πόλιν μας ανέλαβε τα καθήκοντά του ο 

νέος εισηγητής του Στρατοδικείου κ. Σακελλαρίδης. Ο διαπρεπής νομικός 
καταγόμενος εκ Βερροίας τυγχάνει εις των αρίστων δικηγόρων της Θεσα-
λονίκης, επιστρατευθείς τελευταίως δια την εξυπηρέτησιν της στρατιωτι-
κής δικαιοσύνης. 

 Πρωία, αριθ. φ. 76, 24.12.1946

ΞΕΝΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΧΘΕΣ
ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 23 (του ανταποκριτή μας) – Περί την 1.30΄μ.μ. αεροπλά-
νον αγνώστου εθνικότητος ενεφανίσθη εις την περιοχήν Σερρών και διέγρα-
ψε κύκλους υπεράνω της πόλεως. Ακολούθως κατευθύνθη εις Παγγαίον.

ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ

Εξεδόθη το πόρισμα
Θεσσαλονίκη, 23 (του ανταποκριτού μας) – Η επιτροπή, η οποία εξή-

τασε το ρωσσικόν αεροπλάνον, επέστρεψε σήμερον. Καθ’ ά ανεκοινώθη εκ 
της αυτοψίας εξήχθη το συμπέρασμα ότι η προσγείωσις υπήρξε πράγματι 
αναγκαστική και ότι το αεροπλάνο εστερείτο οπλισμού και φωτογραφικών 
μηχανών. Οι Ρώσσοι αεροπόροι κρατούνται εις τας Σέρρας μέχρι νεωτέ-
ρων διαταγών. Εγνώσθη οτι ο Ρώσσος υπολοχαγός κατάγεται εξ Όμσκ της 
Σιβηρίας, ενώ ο ταγματάρχης φαίνεται ότι είναι Βούλγαρος απεσπασμένος 
εις ρωσσικόν στρατόν.

 Εμπρός, 24.12.1946
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ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Ρώσσος επιτετραμένος επέδωσε χθες ρηματικήν διακοίνωσιν
Ανεκοινώθη χθες αρμοδίως ότι εκ της διαξαχθείσης υπό αξιωματικών 

του Γενικού Επιτελείου ερεύνης απεδείχθη ότι το προσγειωθέν προ τινών 
ημερών εις Ηράκλειαν του Σιδηροκάστρου σοβιετικόν αεροπλάνον είχε χά-
σει πράγματι, λόγω της κακοκαιρίας, τον προσανατολισμό του και ηναγκά-
σθη να προσγειωθή ανωμάλως. Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Στεφανό-
πουλος ομιλών σχετικώς χθες την εσπέραν ανεκοίνωσεν οτι το σοβιετικόν 
αεροπλάνον πρόκειται να αναχωρήση σήμερον, εγκαταλείπον το ελληνικόν 
έδαφος, εφ’ όσον έχουν ήδη επισκευασθή αι βλάβαι του, και εφοδιασθή δια 
της απαραιτήτου καυσίμου ύλης. Ο κ. υπουργός προσέθεσεν ότι οι Ρώσσοι 
αεροπόροι καθ’ όλον το διάστημα της παραμονής των εις Σέρρας ήσαν 
εντελώς ελεύθεροι και τους παρασχέθησαν όλαι αι ενδεδειγμέναι ευκολίαι.

Εμπρός, 27.12.1946

Σέρραι, 28 (του ανταποκριτού μας) – Αφίκετο σήμερον ο επιτετραμ-
μένος της εν Αθήναις Σοβιετικής Πρεσβείας, όστις επισκέφθη τους δια-
μένοντας εις το ξενοδοχείον «Μητρόπολις» Ρώσσους αεροπόρους, μετά 
των οποίων ακολούθως εξήλθεν εις περίπατον ανά την πόλιν. Οι Ρώσσοι 
αεροπόροι αναχωρούν αύριον με το αεροπλάνον των, το οποίο εφωδιάσθη 
με την ανάλογον βενζίνην μερίμνη των στρατιωτικών αρχών.

 Εμπρός, 29.12.1946

ΔΕΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
Θεσσαλονίκη, 30 – Νυκτερινόν τηλεγράφημα προς το Γ΄ Σώμα Στρα-

τού αναφέρει ότι το παρά την Ηράκλειαν - Σιδηροκάστρου αναγκαστικώς 
προσγειωθέν ρωσσικόν αεροπλάνον δεν απεγειώθη ούτε και χθες και τούτο 
κατόπιν παρακλήσεως των αεροπόρων, δεδομένου ότι η καιρική κατάστα-
σις δεν εβελτιώθη εισέτι. Εις τους Ρώσσους αεροπόρους, διαμένοντας ήδη 
εις Σέρρας, εδηλώθη οτι δύνανται να παραμείνουν μέχρις ότου κρίνουν κα-
τάλληλον τον καιρόν προς απογείωσιν. Αργά τη νύχτα υπήρχον εν τούτοις 
πληροφορίαι, τας οποίας δεν ηδυνήθημεν να επιβεβαιώσωμεν, καθ’ ας οι 
δυο αεροπόροι ανεχώρησαν χθές επιστρέφοντες εις την βάσιν των. 

 Εμπρός, 31.12.1946

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: Εις την περιοχήν ευθύνης της Χ Μεραρχίας 
ανεπτυγμένης εις την περιοχήν Σερρών – Σιδηροκάστρου – Λαχανά Νι-
γρίτης και την τοιαύτην της προκαλύψεως, ανελήφθησαν κατά το δίμηνον 
Νοέμβριος – Δεκέμβριος διά την 35ης Ταξιαρχίας συνεχείς εξερευνήσεις 
παρά την κατά τόπους τμημάτων με αποτέλεσμα την ασφάλειαν της περι-
οχής εις ικανοποιητικόν σημείον και την ματαίωσιν πολλάκις των σχεδίων 
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των κ/συμμοριτών, από απόψεως εγκαταστάσεως και οργανώσεως τούτων. 
ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ.

Η δύναμις και διάταξη των κ/συμμοριτών κατά διαμερίσματα της χώ-
ρας, με τέλος 1946 ήτο περίπου η κατωτέρω.

- Εις Κεντρικήν και Ανατολικήν Μακεδονίαν
Κρούσια – Μπέλες 400-500
Κερδύλλια – Βερτίσκος – Χαλκιδική 500-600
Σέρραι – Παγγαίον 150-200

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ.
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«Μάχη στήθος προς στήθος»

25.1.1947 Για να αντιμετωπισθεί η δράση των ανταρτών σχηματίζεται κυ-
βέρνηση «Εθνικής συνεργασίας» με τη συμμετοχή επτά αρχηγών κομμά-
των και με πρωθυπουργό τον Μάξιμο.
13.2.1947 Δυνάμεις του Δ.Σ.Ε. κατέλαβαν τη Σπάρτη και ελευθέρωσαν 176 
φυλακισμένους αγωνιστές.
12.3.1947 Εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν για την ενίσχυση της Ελλάδας 
και της Τουρκίας ως απάντηση στην «επεκτατική εφόρμηση της κομμου-
νιστικής κυριαρχίας».
20.3.1947 Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γ. Ζέβγος μέλος του Π.Γ. του 
Κ.Κ.Ε. από παρακρατικούς.
27.3.1947 Αρχίζει συντονισμένη δράση εναντίον των κομμουνιστών σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Η πρώτη μεγάλη εκκαθαριστική επιχείρηση του εθνικού 
στρατού φέρει την επωνυμία «Τέρμινους».
16.4.1947 Ο Δ.Σ.Ε. σε κίνηση αντιπερισπασμού ανατινάζει το ηλεκτρικό 
εργοστάσιο Βέροιας.
9.5.1947 Βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του στο στρατόπεδο στους Φούρ-
νους Ικαρίας όπου κρατούνταν ο στρατηγός του ΕΛΑΣ Ευρ. Μπακιρτζης17.

17. Ευριπίδης Μπακιρτζής. Γεννήθηκε στην Άνω Βροντού Σερρών και μεγάλωσε στις Σέρ-
ρες. Το 1911, σε ηλικία δεκαεφτά χρόνων μπήκε στη σχολή Ευελπίδων στην Αθήνα. Πριν αρ-
χίσουν τα μαθήματα της δεύτερης τάξης φεύγει μαζί με το Σοφοκλή Βενιζέλο για τα μέτωπα 
των Βαλκανικών Πολέμων με τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Το 1916 ως υπολοχαγός υπηρετεί 

1947
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27.5.1947 Εγκαινιάστηκε στη Μακρόνησο το στρατόπεδο «αναμόρφω-
σης» των αγωνιστών πολιτών και φαντάρων.
27.6.1947 Σε ομιλία του ο Μ. Πορφυρογέννης σε συνέδριο του Κ.Κ. Γαλλί-
ας ανακοινώνει την απόφαση του Κ.Κ.Ε. να προχωρήσει στη «δημιουργία 
μιας Λεύτερης Δημοκρατικής Ελλάδας».
9.7.1947 Κύμα συλλήψεων κομμουνιστών σε Αθήνα Πειραιά και Θεσσαλο-
νίκη. Εξορίζονται όλοι στην Ικαρία.
20.7.1947 Υπογράφεται η ελληνοαμερικανική συμφωνία οικονομικής βοη-
θείας (σχέδιο Μάρσαλ).
25.7.1947 Επίθεση του Δ.Σ.Ε. εναντίον των Γρεβενών.
20.8.1947 Εξοπλίζονται 10.000 άνδρες των Μονάδων Ασφαλείας Υπαίθρου 
(ΜΑΥ) για την ενίσχυση του Εθνικού Στρατού.
6.9.1947 Σχηματίζεται συμμαχική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυ-
πουργό τον Θ. Σοφούλη η οποία θέτει προθεσμία ενός μηνός στους αντάρ-
τες να καταθέσουν τα όπλα αμνηστευόμενοι.
12.9.1947 Η τρίτη ολομέλεια του Κ.Κ.Ε αποφασίζει να στραφεί ολοκληρω-
τικά προς την ένοπλη αναμέτρηση. 
17.10.1947 Εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη 52 μέλη της Ο.Π.Λ.Α. που είχαν 
καταδικαστεί σε θάνατο με απόφαση του Στρατοδικείου.
20.10.1947 Ιδρύθηκε το Γεν. Στρατ. του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. 
12.11.1947 Στεγάζονται προσωρινά ανταρτόπληκτοι στις μεγάλες πόλεις.
24.12.1947 Παραμονή Χριστουγέννων ο ραδιοφωνικός σταθμός του «Δη-
μοκρατικού Στρατού» ανακοινώνει «χθες 23/12/47 σχηματίσθηκε στην 
περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδας, η πρώτη Προσωρινή Δημοκρατική Κυ-
βέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας».
25.12.1947 Αρχίζει η μεγάλη μάχη της Κόνιτσας όπου έλαβαν μέρος 12.000 
άνδρες από τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. 
27.12.1947 Η κυβέρνηση Σοφούλη με το Α.Ν. 509/1947 θέτει εκτός νόμου 
Κ.Κ.Ε, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ. Ο κομμουνισμός θεωρούνταν κολάσιμο αδίκημα. 
28.12.1947 Η Δημοκρατική Κυβέρνηση προχωρά στη στελέχωση της ηγεσί-
ας του Δημοκρατικού Στρατού. Στρατηγός ορίζεται ο Μάρκος Βαφειάδης.

στην Καβάλα όπου και αντιδρά με άλλους εννέα αξιωματικούς στην παράδοση στρατιωτι-
κής μονάδας στους εισβολείς Γερμανούς, που τελικά την οδήγησαν ως «φιλοξενούμενη» στο 
Γκέρλιτς της Γερμανίας. Αργότερα πρωτοστατεί στο κίνημα του Πάγκαλου και τον Απρίλιο 
του 1926 προσπαθεί να τον ανατρέψει, για να καταδικασθεί σε θάνατο και στη συνέχεια να 
αμνηστευθεί και να επανέλθει στο στρατό. Στις παραμονές του κινήματος του 1935 υπηρετεί 
στο Δ΄ Σώμα Στρατού στην Καβάλα και πρωτοστατεί σε μια ομάδα συνωμοτών που έχει 
«σοσιαλιστικές τάσεις». Όταν το κίνημα αποτυχαίνει, φεύγει στο Βουκουρέστι και επανέρ-
χεται στην Ελλάδα με την αμνήστευση που έδωσε ο βασιλιάς Γεώργιος δηλώνοντας τώρα 
όμως παντού τις σοσιαλιστικές του αντιλήψεις. Κατά την διάρκεια της κατοχής αναλαμβάνει 
πρόεδρος της κυβερνητικής επιτροπής (ΠΕΕΑ). Ύστερα από τον θάνατο του Ψαρρού, απογο-
ητεύεται και φεύγει για τη Μακεδονία ως διοικητής της Ο.Μ.Μ. του ΕΛΑΣ (Ομάς Μεραρχιών 
Μακεδονίας), όπου και τον βρίσκει η Απελευθέρωση. Τον Αύγουστο του 1946 εκτοπίζεται με 
άλλους αξιωματικούς του ΕΛΑΣ στην Ικαρία και από τις αρχές του 1947 στο νησάκι Φούρνοι, 
όπου τον βρίσκουν νεκρό με μια σφαίρα στην καρδιά, από το περίστροφο που είχε δανειστεί 
φεύγοντας, από τον συνεκτοπισμένο συνταγματάρχη Παπαδογιάννη. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΕΛΑΣΙΤΟΥ ΚΛΕΟΝΟΣ ΤΟΛΙΟΥ18 
Ο από μηνός περίπου συλληφθείς ενταύθα και κρατούμενος εις το Τμή-

μα Ασφαλείας Σερραίος Κλέων Τόλιος φερόμενος ως υπαρχηγός του Κα-
πετάν Ραφτούδη, παρέδωκεν εις την δημοσιότητα την κάτωθι επιστολή:

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
Ένα ερώτημα που βασανίζει τον Ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τους οπα-

δούς της αριστεράς και πολύ περισσότερο τους Ελασίτες είναι εάν οι ένο-
πλες δυνάμεις ενισχύονται από τους προς Βορράν γείτονάς μας. Με την 
ανοικτή αυτήν επιστολήν μου θέλω να κατατοπίσω τον ελληνικόν λαόν και 
πιο πολύ τους Ελασίτας εκείνους που κατά την περίοδο της σκλαβιάς της 
Πατρίδος μας ανέβηκαν στο βουνό, δίνοντας και τη ζωή των για την ελευ-
θερίαν που στην πορεία του αγώνα μας ρίξανε σε πάλη ταξική. Μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας με σκοπό να μας κρατήση κοντά της, η ηγεσία του 
ΚΚΕ μας κολνάει τη ρετσινιά για τα εγκλήματα που έγιναν, ενώ υπεύθυνη 
για όλα είναι μόνο αυτή και κανείς άλλος. Και το σατανικό της σχέδιο προ-
χωρεί στέλνοντάς μας 4.500 Ελασίτες στο Μπούλκες και άλλους τόσους 
της Δυτικής Μακεδονίας στα Σκόπια. Εκεί μας εξεπαίδευσαν στρατιωτικά 
και πολιτικά, μας εφανάτισαν και πάλι στον υπέρτατο βαθμό αναμένοντας 
την δεδομένη στιγμή να μας ρίψουν να εγκληματήσωμεν εναντίον της Πα-
τρίδος μας, εκπληρώνοντας τα σχέδια των Σλαύων για τη «Μακεδονία του 
Αιγαίου». Και το σατανικό των σχέδιο μπήκε σε ενέργεια με συνεργασία 
των κυβερνήσεων Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαυΐας και Αλβανίας.

Τον Μάιο του 1946 ήρχισαν να στέλνονται αποστολές για ένοπλη δράση 
στην Ελλάδα από το Μπούλκες και τα Σκόπια. Οι ανωτέρω Κυβερνήσεις 
θέτουν εις την διάθεσιν των αποστολών σιδηροδρομικούς, αυτοκίνητα και 
ενδυμασίας. Εις τα σύνορα τα φυλάκια και τους προωθούν ασφαλώς εις το 
Ελληνικόν έδαφος. Και ο αριστερός τύπος ομιλεί κατόπιν για «αυτοάμυ-
να» του ελληνικού λαού. Όχι. Όλες οι ένοπλες ομάδες που δρούν σήμερον 
στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως εις την Μακεδονίαν προωθούνται και ενισχύ-
ονται από τους Βουλγάρους και Γιουγκοσλαύους. Όσα γράφω τα έζησα 
και τα είδα με τα μάτια μου. Είμαι και εγώ ένας από εκείνους που προω-
θήθηκαν από το Μπούλκες για ένοπλη δράση στην Ελλάδα. Είμαι και εγώ 
ένας από εκείνους τους Ελασίτες που πάλεψα στις πρώτες γραμμές για 
την απελευθέρωση της Πατρίδος, μα που σήμερα δεν εγκρίνουν τον αγώνα 

18. Τόλιος Κλέων: Στρατωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ, καπετάνιος του 1ου τάγματος του 
19ου συντάγματος του ΕΛΑΣ και επιστήθιος φίλος του Βασίλη Ραφτούδη. Έπεσε στα χέρια 
της Ασφάλειας κατά τη διάρκεια αποστολής στην πόλη των Σερρών. Στη συνέχεια συνεργά-
στηκε με τις κυβερνητικές αρχές καταδικάζοντας δημόσια το Κ.Κ.Ε. και τη δράση του Δ.Σ.Ε., 
ενώ το Μάρτιο του 1947 κατέθεσε στην επιτροπή του Ο.Η.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Κατέφυγε 
στην Αργεντινή όπου και διέμεινε ως το τέλος της ζωής του. Για τον Κλέωνα Τόλιο αναλυτι-
κότερα στο βιβλίο του Κώστα Πασχάλη, «Βασίλης Ραφτούδης 1914-1948», Εκδ. Φιλίστωρ, 
2006. 
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αυτόν διότι γίνεται για τα συμφέροντα των εχθρών της πατρίδας μας και 
στρέφεται εναντίον του ελληνικού λαού. 

Η επιστολή μου αυτή ας γίνει αντικείμενο μελέτης από τους παρασυρ-
μένους και τους Ελασίτες κι’ ας φροντίσουν να βγάλουν τα συμπεράσματα 
που είμαι βέβαιος πως θα είναι προς όφελος και για τη σωτηρία της βα-
σανισμένης μας Πατρίδος.

ΤΟΛΙΟΣ ΚΛΕΩΝ
Καπετάνιος του 1/19 Συντάγματος ΕΛΑΣ 

Σερραϊκόν Βήμα, 19.1.1947

ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΒΡΟΝ

Θεσσαλονίκη, 25 (του ανταποκριτού μας) – Τμήματα στρατού συνεπλά-
κησαν μετά πολυμελούς συμμορίας παρά την θέσιν Σαλίγκα Σερρών. Η 
συμπλοκή υπήρξε σφοδρότατη με αποτέλεσμα να διασκορπισθή η συμμο-
ρία και να αφίση επί τόπου εξ νεκρούς και δέκα τραυματίας συμμορίτας. 
Εις στρατιώτης εφονεύθη.

Εμπρός, 26.1.1947

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Τα γυμνάσια Σερρών δεν απήργησαν
Αξία ιδιαιτέρας εξάρσεως τυγχάνει η βαθεία φρόνησις και η υψηλή 

επίγνωσις της ανωτέρας αποστολής της εκπαιδεύσεως, υπό το φως των 
οποίων αι διευθύνσεις των γυμνασίων Αρρένων και Θηλέων εστάθησαν 
εις το ύψος του προορισμού των μη μετασχούσαι εις την κηρυχθείσαν 
απεργίαν19 των δημοσίων υπαλλήλων, εν αντιθέσει προς τους λειτουργούς 
της δημοτικής εκπαιδεύσεως, οι οποίοι δεν ηδυνήθησαν ν’ αντισταθούν εις 
τον πειρασμόν της απεργίας και έκλεισαν τα δημοτικά διδακτήρια προς 
βλάβην των αθώων μαθητών. Η κοινωνία μας απονέμει τον οφειλόμενον 
σεβασμόν της προς τους κ.κ. Γυμνασιάρχας και εκφράζει την πικρίαν της 
δια την στάσιν των δημοδιδασκάλων.

ΒΑΡΥΤΑΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ
Θρηνεί και οδύρεται το Πανελλήνιον δια την αδόκητον και απεριγρά-

πτως τραγικήν απώλειαν εκατοντάδων συνελλήνων κατά το δραματικόν 
ατύχημα της προσκρούσεως εις νάρκην του επιβατικού ατμοπλοίου «Χει-
μάρρα» της γραμμής Θεσσαλονίκης Πειραιώς κατά τον όρθρον της παρελ-
θούσης Κυριακής 19ην τρέχοντος. Η ψυχή παντός Έλληνος επόνεσε, εθλίβη 
και εξακολουθεί να συνέχεται από βαθείαν οδύνην διά τον χαμόν τόσων 
εθνικών υπάρξεων πολυτίμων εις τους οικείους των, χρησίμων εις την κοι-

19. Λίγους μήνες μετά στις, 8 Δεκεμβρίου 1947, το δικαίωμα στην απεργία απαγορεύεται 
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νωνίαν και ωφελίμων εις την πατρίδα. Σύμπας ο ελληνικός λαός μετέχει 
ειλικρινώς του βαρέος αυτού εθνικού πένθους, συμμερίζεται τους θρήνους 
των απαρηγορήτων οικείων των θυμάτων και εκδηλώνει βαθυτάτην συ-
μπάθειαν προς τους απορφανισθείσας οικογενειών των. Ίση με το μέγεθος 
της εθνικής αυτής συμφοράς είναι και η θλίψις και οδύνη ενός εκάστου 
Έλληνος και του ελληνικού συνόλου. 

ΣΑΚΗΣ Π. ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Κλαίει ολόκληρη η κοινωνία των Σερρών τον αναπάντεχο και τραγικό 

χαμό ενός αξιαγάπητου παιδιού, ενός φιλοτίμου υποψήφιου επιστήμονος, 
του Σάκη Αδαμίδου, υιού του προσφάτως αποθανόντος συμπολίτου μας 
επιστήμονος φαρμακοποιού Παναγιώτου Αδαμίδου. Έτσι θέλησεν η μοίρα 
του αποχωριζόμενο απ’ τη ζεστή αγκάλη φιλόστοργης μητέρας να βρή τον 
υγρό τάφο ανάμεσα στην Εύβοια και Στερεά, αγκαλιασμένο σε αλλόφρονη 
περίπτυξη με τόσους άλλους μάρτυρας της αφάνταστης σε φρίκη τραγωδί-
ας του ναυαγίου Χειμάρρας. Στο πρόσωπο του Σάκη χάνει η πόλη μας ένα 
χρυσόκαρδο παλληκάρι, ένα καλοαναθρεμμένο παιδί εκλεκτών γονέων, ένα 
μέλλοντα επιστήμονα χρηστόν πολίτην και φλογερόν Έλληνα. Η δε άτυχη 
μητέρα του: Ας αποκαλυφθώμεν με θερμά δάκρυα προ του μεγάλου και 
αγιάτρευτου πόνου της συνοδεύοντες τον γοερόν θρήνον με τα σιωπηλά 
μας δάκρυα. 

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 508, 26.1.1947

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη, 8 (του ανταπικριτού μας) – Εκατονταμελής συμμορία εις 
την οποίαν μετείχον και τριάκοντα συμμορίτισσαι, υπό τον Καραφωτιάν, 
ενεδρεύουσα μεταξύ του 56ου και 57ου χιλιομέτρου της δημόσιας οδού Θεσ-
σαλονίκης – Σερρών, ελεηλάτησαν τέσσερα αυτοκίνητα πλήρη τροφίμων. 
Ταύτα, αφού εφόρτωσαν επί υποζυγίων μετέφεραν εις Κρούσια.

 Εμπρός, 9.2.1947
ΛΑΪΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Από της παρελ. Τρίτης ήρχισαν λειτουργούντα εις την πόλιν μας τα 
λαϊκά συσσίτια. Ιδρύθησαν τρείς εστίαι, εις τας οποίας θα στεγάζονται 
περί τους 1000 άποροι δημόται. Τα συσσίτια ενισχύθησαν αρχικώς υπό της 
Γεν. Διοικήσεως Αν. Μακεδονίας δια ποσού 20 εκατομ. δραχ. Και υπό του 
Δήμου Σερρών δια 10 εκατομμυρίων.

 Σερραϊκόν Βήμα, 9.2.1947 

με ψήφισμα. Οι παραβάτες παραπέμπονταν στα έκτακτα στρατοδικεία και οι ποινές ήταν 
συντριπτικές. 
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Υπό πολλών ανταρτών, οίτινες έδρασαν εντός των εθνικών πλαισίων 
κατά το διάστημα 1941-1945 εις την περιοχήν Στρυμόνος από Νιγρίτης μέ-
χρι Δράμας, ιδρύθη εις τας Σέρρας εθνικόφρων οργάνωσις. Υπό του Πρω-
τοδικείου της πόλεως ενεκρίθη το καταστατικόν του σωματείου υπό την 
επωνυμίαν «Ένωσις συμπολεμιστών εθνικού αγώνος περιοχής Στρυμώ-
νος». Μέλη της οργανώσεως εγγράφονται όλοι οι εθνικόφρονες αντάρται, οι 
οποίοι έλαβον μέρος εις την εθνικήν αντίστασιν της ανωτέρω περιοχής. Επί-
σης και τα θύματα των Γερμανών, Βουλγάρων, Ιταλών και κομμουνιστών. 

Εμπρός, 12.2.1947 

ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΓΡΙΤΑΝ
ΕΞΕΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΙΑΤΡΟΥ
Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι φρικιαστικόν έγκλημα διεπράχθη χθες την 

νύχτα υπό των κομμουνιστών εις την Νιγρίταν. Εξ συμμορίται πλαισιούμε-
νοι υπό υπερπεντήκοντα άλλων ομοφρόνων των, εισήλθον εις το Δημοτικόν 
Νοσοκομείον Νιγρίτης και εξετέλεσαν δια πυροβόλου όπλου τον διευθυ-
ντήν αυτού ιατρόν της εθνικής αντιστάσεως έφεδρον ανθυπίατρον Μιχά-
λη Μπελίρην εκ Καλύμνου, σκυλεύσαντες ακολούθως το πτώμα του. Ο 
εκτελεσθείς κατά το διάστημα της κατοχής υπηρέτησεν υπό τας διαταγάς 
του Άγγλου ταγματάρχου Μύλλερ εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν, υπήρξε 
δε ο παραστάτης των πτωχών χωρικών της περιοχής Νιγρίτης. Μετά το 
έγκλημα οι συμμορίται ελεηλάτησαν το φαρμακευτικό υλικό του Νοσοκο-
μείου και απήγαγον την νοσοκόμον Βικτωρίαν Σούλη, την οποίαν αφήκαν 
ελευθέραν την πρωΐαν.

 Εμπρός, 14.2.1947 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ή ΠΕΜΠΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ20

Εγένετο αποδεκτόν το σχέδιον Έθριτζ
ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΑΚΟΥΣΘΟΥΝ ΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
[…]Το δεύτερον θέμα της ημερησίας διατάξεως της μυστικής συνεδρι-

20. «…Το Συμβούλιον Ασφαλείας κατά την συνεδρίασιν της 19ης Δεκεμβρίου 1946, εκλήθη 
να αποφασίση επί του θέματος (σ.σ. Προσφυγή της Ελλάδος εις τον Ο.Η.Ε.) και επί τη 
βάσει υποβληθείσης προτάσεως παρά του Αμερικανού αντιπροσώπου, εις την οποίαν υπεβλή-
θησαν διάφοροι τροπολογίαι, έλαβον ομοφώνως την απόφασιν, όπως συγκροτηθεί Επιτροπή 
Ερεύνης, ήτις μεταβαίνουσα εις την Ελλάδα και τας γειτονικάς χώρας προβή εις τας δεούσας 
διαδικασίας και υποβάλη εις το Συμβούλιον Ασφαλείας έκθεσιν επί των διαπιστόσεων δια 
τας ευρεύνας της. Τοιουτοτρόπως, από της στιγμής εκείνης, ήρχιζε νέα περίοδος της εξελίξεως 
του ελληνικού προβλήματος, χαρακτηριζομένη από την βαθμιαίαν διαπίστωσιν της εναντίον 
της Ελλάδος επιβουλής των βορείων γειτόνων της και των προθέσεων του διεθνούς κομμουνι-
σμού γενικότερων. (ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ.)
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άσεως της επιτροπής, αφορά αίτησιν των δικηγόρων Αθαν. Τρίνγκου και 
Δημοσθένους Μέρκου, αμφοτέρων καταδικασθέντων εις θάνατον υπό του 
Στρατοδικείου Σερρών. Εις την αίτησιν αναφέρεται ότι οι ανωτέρω δυο 
διαθέτουν πολυτίμους πληροφορίας εις την διάθεσιν της επιτροπής[…]

 Εμπρός, 16.2.1947 

ΛΗΣΤΡΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΕΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Παρά το 60ο χιλιόμετρον της δημόσιας οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών 

αναρχοκομμουνιστική συμμορία επετέθη κατά διερχομένων τεσσάρων αυ-
τοκινήτων εκ των οποίων τα δυο στρατιωτικά. Εκ τούτων τον εν διέφυγε, 
το δε έτερον εσταμάτησαν οι συμμορίται και αφήρεσαν τον οπλισμόν των 
5 επιβαινόντων οπλιτών, τους οποίους όμως αφήκαν ελευθέρους, αφού 
επυρπόλησαν το αυτοκίνητον.

Εμπρός, 18.2.1947

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Τσαλδάρης ανεκοίνωσε χθες την 

εσπέραν ότι εδόθη διαταγή όπως ανασταλή η εκτέλεσις των καταδικασθέ-
ντων εις θάνατον υπό του στρατοδικείου Σερρών Μάρκου και Φράγκου. 
Την αναστολήν της εκτελέσεως των εν λόγω δύο καταδίκων εζήτησεν η 
Επιτροπή Ερεύνης, προκειμένου να τους εξετάση ως μάρτυρας.

 Ελευθερία, 20.2.1947 

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΩΝ
Πληροφορούμεθα ότι η Κυβέρνησις ανέστειλε την εκτέλεσιν δυο στελε-

χών του ΕΑΜ Σερρών καταδικασθέντων υπό του εκεί εκτάκτου Στρατοδι-
κείου εις θάνατον. Τα δυο ταύτα στελέχη, Φράγκου και Μάρκου, κατεδικά-
σθηκαν εις θάνατον, διότι είχαν αναμειχθή εις την κίνησιν των συμμοριών.

Εμπρός, 20.2.1947 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΙΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Θεσσαλονίκη, 20 (ιδ. τηλ.) – Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι εις γνώσιν 
των αρμοδίων Αρχών περιήλθον πλείστα ενοχοποιητικά στοιχεία εις βά-
ρος των ιθυνόντων του ΚΚΕ της πόλεως Σερρών δια την νέαν δράσιν των 
συμμοριών.

Συμφώνως με παρασχεθείσας πληροφορίας η επίθεσις εναντίον του νο-
σοκομείου Νιγρίτης και η δολοφονία του αρχιάτρου των εθνικών τμημά-
των αντιστάσεως Ανατολικής Μακεδονίας Μπελίρη, πρέπει να θεωρηθή 
ως δοκιμαστική κρούσις δια την νέαν εξόρμησιν. Αφ’ ετέρου η ενταθείσα 
προσπάθεια προς στρατολογίαν συμμοριτών εις Παλαιόκαστρον και αυτήν 
ταύτην την πόλιν των Σερρών είναι ενδεικτική της διαθέσεως δράσεως. 
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Αι αρμόδιοι αρχαί είναι ενήμεραι όλων των κινήσεων των ηγουμένων της 
κομμουνιστικής κινήσεως οίτινες εις πρώτην εκδήλωσιν θα δώσουν λόγον 
δια τας αντεθνικάς των ενεργείας.

Εμπρός, 21.2.1947 

ΜΑΡΤΙΟΣ

Η ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΪΚΟΣ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

Την παρελθούσαν Δευτέραν 24ην τρέχοντος και ώραν 11ην π.μ. εγένετο 
πάνδημος η κηδεία του εξ Ηρακλείου Κρήτης ηρωϊκού ανθυπολοχαγού 
Σταύρου Καραβιώτη πεσόντος εν τη εκτελέσει του υπέρ της πατρίδος κα-
θήκοντος κατά την εις τα Κρούσια μάχην εναντίον των συμμοριτών. Της 
νεκρωσίμου ακολουθίας και εκφοράς του ηρωϊκού και τετιμημένου νεκρού 
επρωτοστάτησεν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών κ. Κωνσταντίνος 
παρηκολούθησαν δε ταύτην πάσαι αι ανώτεραι στρατιωτικαί, διοικητικαί, 
δημοτικαί, δικαστικαί αρχαί οι βουλευταί του Νομού μας, τα προεδρεία 
των διαφόρων οργανώσεων της πόλεως, η Κρητική Αδελφότης και ολόκλη-
ρος η κοινωνία της πόλεως. Συγκινητικόν επικήδειον λόγον εξεφώνησεν 
ο ταξίαρχος κ. Κοντόσης και ανθ/γός Λαμπιδάκης αποχαιρετώντες τον 
νεκρόν εις την τελευταίαν του κατοικίαν. Κατετέθησαν στέφανοι. Συνάδελ-
φοι του ήρωος απετέλεσαν την τιμητικήν φρουράν του.

Σερραϊκόν Βήμα, 2.3.1947

- Τηλεγράφημα εκ Σερρών αναφέρει ότι βορειοανατολικώς της Αγρια-
νής απόσπασμα Χωροφυλακής συνεπλάκη με τας υπό του καπετάν Κλε-
άρχου συμμορίας. Κατόπιν πολυώρου μάχης οι συμμορίται ετράπησαν εις 
φυγήν. Κατά την μάχην εφονεύθησαν εις χωροφύλαξ και οκτώ συμμορίται. 
Υπάρχουν πολλοί συμμορίται τραυματίαι.

Εμπρός, 6.3.1947 

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Οι μάρτυρες αποδεικνύουν με σαφείς καταθέσεις την συγκρότησιν των 
συμμοριών εις Γιουγκοσλαυΐαν […]

ΤΖΕΡΤΖΑ: Γνωρίζεις να μας πης ονόματα καθηγητών εις τας σχολάς 
του Μπούλκες;

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα. Τζουμερκιώτης, που τώρα είναι αρχηγός συμμο-
ριών Ηπείρου. Γ. Δημητριάδης αρχηγός σήμερα συμμοριών της Ρούμελης. 
Εκπαιδευταί ακόμη ήσαν οι Άγρας και Αρκούδης, που σήμερα διευθύνει 
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τις συμμορίες περιοχής Σερρών.
Εμπρός, 8.3.1947 

Συμμορία εισελθούσα εις το χωρίον Βάθη Σερρών ενέπρησεν οικίας 
εθνικοφρόνων χωρικών. Εις την περιφέρειαν Ρέματα Σερρών συνελήφθη-
σαν 3 συμμορίται και εφονεύθη ο αρχηγός Θεοτόκης.

Εμπρός, 16.3.1947

ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 

 Τηλεγράφημα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΡΟΥΜΑΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Εσώσατε τιμήν και μέλλον ανθρωπότητος. 
Ευγνωμονούμεν ότι εις ιερόν αγώνα δεν μένομεν αβοήθητοι.

ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Παράρτημα Σερρών 

Ιπ. Μακρής
Ν. Βέλλιος

16.3.1947

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΝ ΤΩΝ ΗΡΧΙΣΕΝ Η 
ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΩΣΙΣ. Ο Ι. ΖΕΥΓΟΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΠΟ ΔΡΑΠΕΤΗΝ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛΚΕΣ
ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ 

ΗΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ. Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΠΩΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ
[…]
«Περί ώρας 13ην σήμερον (χθες) εις την ενταύθα οδόν Αγίας Σοφίας, ο 

εκ Μπούλκες δραπέτης Χρ. Βλάχος21 κρεοπώλης, ετών 32, εκ Σερρών κα-
ταγόμενος, πυροβολήσας διά πιστολιού εφόνευσε τον Ιωάννην Ζεύγον μέ-
λος της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. Ο δράστης συνελήφθη παρά των 
αστυνομικών οργάνων. Ως αιτίαν δια την πράξιν του επικαλείται ούτος 
την αγανάκτησίν του δι’ όσα υπέφερεν εις το στρατόπεδον του Μπούλκες, 
εγκάθειρκτος ων επί εξάμηνον ως και δια την τακτικήν του κομμουνιστι-
κού κόματος έναντι της πατρίδος». 

Εμπρός, 21.3.1947 

21. Χρ. Βλάχος: Επρόκειτο για παλιό ΕΛΑΣίτη, που είχε σταλεί από το Μπούλκες στην 
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ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
Τηλεγραφήματα εκ Νιγρίτης μεταδίδουν ότι δύναμις χωροφυλακής 

εμπλακείσα εις σκληρόν αγώνα μετά συμμοριών εξόντωσε κυριολεκτικώς 
αυτάς. Εξακριβωθείσαι απώλειαι των συμμοριτών ανέρχονται εις 27 φο-
νευθέντας και αρκετούς αιχμαλώτους. Άπαντες ούτοι ήσαν μαθηταί της 
Σχολής στελεχών της εδρευούσης παρά το αρχηγείον των Κερδυλλίων. Με-
ταξύ των φονευθέντων συγκαταλέγεται και ο καπετάν Κοκκινοσκούφης. 
Ο εκ των αρχηγών του συγκροτήματος καπετάν Ηρακλής ετραυματίσθη 
βαρέως, κατώρθωσεν όμως να διαφύγη.

 Εμπρός, 25.3.1947 

Περικοπαί εκ του Δελτίου Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού της 31.3.47 αποδεικνύουσα την υποκίνησιν, προπαρασκευήν και ενί-
σχυσιν των κ/συμμοριτών παρά των βαλκανικών κομμουνιστικών κρατών. 
Περίληψις μαρτυρικών καταθέσεων συλληφθέντων ή παραδοθέντων κ/συμ-
μοριτών εκ των οποίων αποδεικνύεται η παρασχεθείσα βοήθεια υπό των 
ομόρων Βαλκανικών Κρατών εις τους κ/συμμορίτας: (…)

14. Κατάθεσις συμμορίτου Τόλιου Κλέονος, περί εισόδου του μετά την 
Βάρκιζαν εις Βουλγαρίαν και εκείθεν διά βουλγαρικών και γιουγκοσλαυϊ-
κών μεταφορικών μέσων και τη συνδρομή των αρχών μεταβάσεώς του εις 
Τέτοβον και Μπούλκες Γιουγκοσλαυίας. Περί του Τζίμα ως αντιπροσώπου 
του Κ.Κ.Ε. παρά την γιουγκοσλαυική κυβερνήσει. Περί της διαφυγής του 
και κατόπιν πιέσεως υπό του Κ.Κ.Ε. επανόδου εις Γιουγκοσλαυίαν. Ανα-
φέρει την επίσκεψιν του Ζαχαριάδη είς Μπούλκες και ομιλίαν του. Περί 
εκπαιδεύσεως και οργανώσεως ομάδων και κ/συμμοριακών μονάδων εις 
Μπούλκες δια την αποστολήν των εντός της Ελλάδος, την διάθεσιν γιου-
γκουσλαυικών μεταφορικών μέσων και την παρεχομένην συνδρομήν παρά 
των παραμεθορίων γιουγκοσλαυικών οργάνων. 

ΑΝΤ. ΑΓ. 1946 Δ.Ι.Σ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τα στοιχεία προέρχονται από την 16τομη έκδοση της ΔΙΣ (Διεύθυνσης 
Ιστορίας Στρατού) του ΓΕΣ (Γενικού Επιτελείου Στρατού) Αρχεία Εμφυ-
λίου Πολέμου 1944-1949, Αθήνα 1998. Στο εξής (ΔΙΣ – ΓΕΣ)22.

Ελλάδα, και παραδόθηκε στις Αρχές οι οποίες τον άφησαν ελεύθερο, άγνωστο με ποιο αντάλ-
λαγμα. Κατά την επίσημη άποψη, ελατήρια της πράξης του ήταν το όψιμο μίσος κατά του 
ΚΚΕ. (…) κατά την Αριστερά ενέργησε κατ’ εντολή παρακρατικών ή και κρατικών παραγό-
ντων. (…) κατά τον Ζαχαριάδη, ηθικός αυτουργός ήταν ο ίδιος ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Ν. Ζέρβας. Σόλων Νεοκλ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941 – 1947, Εκδ. 
Καπόπουλος, Αθήνα 1973. 

22. Νικόλαος Καραγιαννακίδης - Χρήστος Καλιντζόγλου, «Στοιχεία για τη δράση των 
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Οι δυνάμεις που παρέτασσαν οι αντίπαλοι στο νομό Σερρών την άνοιξη 
του 1947, ήταν (τον Απρίλιο) οι εξής: Ο ΔΣΕ είχε 250 μαχητές, ενώ οι δι-
αθέσιμες μονάδες του ΕΣ ήταν η 35η Ταξιαρχία. Στο πλευρό του Στρατού 
μάχονταν 5 λόχοι της «Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής». Οι μαχητές 
του αντικομμουνιστικού στρατοπέδου ήταν περίπου 1.000 στρατιώτες (των 
561, 562 και 563 Ταγμάτων Πεζικού) και 500 χωροφύλακες. Την ευθύνη 
διοίκησης των ανταρτικών δυνάμεων είχε το Κλιμάκιο του Γενικού Αρχη-
γείου Ανατολικής Μακεδονίας του ΔΣΕ υπό τον Αλέκο Παπαγεωργίου, στο 
οποίο ανήκαν τα Αρχηγεία Μποζ-Νταγ και Νιγρίτας. Ένα μήνα αργότερα 
συστάθηκε –υπό τη διοίκηση του καταγόμενου από την Ηράκλεια Σερρών 
δάσκαλου Θανάση Γκένιου (Λασσάνη) – Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονί-
ας – Θράκης, στο οποίο υπήχθη μεταξύ άλλων μονάδων του ΔΣΕ και το 
προαναφερθέν Κλιμάκιο. Σ’ αυτό όμως δεν ανήκε το Αρχηγείο Νιγρίτας, το 
οποίο υπαγόταν στο νεοσυσταθέν Κλιμάκιο Γενικού Αρχηγείου Κεντρικής 
Μακεδονίας: το τελευταίο διοικούνταν από τον καταγόμενο από την Ανατ. 
Θράκη, πρώην κοινοτικό γραμματέα Δασοχωρίου Ηράκλειας, κάτοικο της 
Κοίμησης Σερρών Περικλή Σταματόπουλο (Καραγιώργη).

ΔΙΣ – ΓΕΣ: Άνδρες του ΕΣ συνεπλάκησαν με αντάρτες κατά τη δι-
άρκεια επιθετικής αναγνώρισης. Απώλειες: ΔΣΕ 1 νεκρός και σημαντικά 
λάφυρα για τον ΕΣ.

3.4.1947

ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ
Χθες παρά τη θέση Μαμούνι Αϊλιά μικτά αποσπάσματα υπο τον απο-

σπασματάρχην κ. Παρίση ήλθον εις συμπλοκήν μετα εξηκονταμελούς συμ-
μορίας ανταρτών υπό του καπετάν Χαραλάμπη εκ Κιλκίς. Κατόπιν πολυώ-
ρου μάχης οι σλαυοκομμουνισταί ετράπησαν εις άτακτον φυγήν αφήσαντες 
επι τόπου δυο πολυβόλα ένα πιάτ και 62 κλινοσκεπάσματα. Κατά την συ-
μπλοκήν εφονεύθη εις και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι δύο. Κατά τας αφη-
γήσεις των αιχμαλώτων εφονεύθησαν περισσότεροι των δεκαπέντε. Επίσης 
χθες Παρασκευήν εις την θέσιν Τάσου μάνδρα της οροσειράς Μπόζ-νταγ 
μικτά αποσπάσματα διευθυνόμενα αυτοπροσώπως υπό του ταξιάρχου κ. 
Κοντόση ακολουθουμένου υπο του επιτελάρχου του συν/χου κ. Σαλή και 
του μοιράρχου χωρ/κής κ. Γουλαντή κατόπιν διημέρου μάχης κατεσυνέτρι-
ψαν την πείσμονα αντίστασιν των ληστοσυμμοριτών φονεύσαντα περί τους 
25 σλαυοκομμουνιστάς και συνέλαβον εξ αιχμαλώτους. Επίσης περιήλθον 
εις χείρας του Στρατού μας άφθονον πολεμικόν υλικόν και τροφίμων (;). 
Εις την ως άνω μάχην ο γενναίος ανθ/γός Λάζος Αριστείδης ήλθε εις χείρας 
μετα του αρχηγού της συμμορίας Καμήλαλη κατά την πάλην μετ’ αυτού 
εφονεύθη εκ των όπισθεν αφού προηγουμένως είχεν καταπονήση τον άναν-

αντιπάλων στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου στο Νομό Σερρών από αρχειακές πηγές του 
“Εθνικού Στρατού”, 1946-1949» Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι 
Σέρρες και η Περιοχή τους Από την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή», Α΄ 
Τόμος, Σέρρες 2013. 
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δρον Καπετάνιον τον οποίον συνέλαβον αιχμάλωτον οι άνδρες του λόχου. Η 
κηδεία του εθνικού τούτου ήρωός μας θέλει γίνη αύριον δημοσία δαπάνη.

-Αλιστράτη (του ανταποκριτού μας) – Το εσπέρας της π. Τετάρτης 
ομάς ληστοσυμμοριτών απεπειράθη να εισέλθη εντός της κομωπόλεως μας 
αλλά αύτη ενέπεσεν εις ενέδραν των ανδρών του αποσπασματάρχου Κ. 
Γάκου και τους δόθηκε καλό μάθημα και διδαχτήκαν να προσέχουν που 
εμβαίνουν και που τρέχουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΑΝΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ

Η Πατρίς μας μετά την μακράν δοκιμασίαν της πολεμικής εποχής δεν 
κατέστη δυστυχώς να ησυχάση και ασχοληθή με την επούλωσιν των πληγών 
της. Είναι αύτη και ήδη υποχρεωμένη να διεξάγη σκληρόν αγώνα εναντίον 
εχθρικών συμμοριών αι οποίαι προσπαθούν να προλειάνουν το έδαφος δια 
των μερών μας εις τους Σλαύους. Οι στρατιώται μας διεξάγουν και πάλιν 
ηρωϊκήν και επίπονον αγώνα διά να σώσουν το κινδυνεύον έθνος μας. Οι 
στρατιώται μας όμως ούτοι έχουν οικογενείας, συζύγους, τέκνα, αδελφάς, 
γέροντας γονείς οι οποίοι μένουν απροστάτευτοι και τους οποίους έχουμε 
υποχρέωσιν να προστατεύσωμεν ημείς ή μη στρατευόμενοι και ιδίως ως 
ευπορώτεροι. Καθ’ ον χρόνον οι στρατευόμενοι χύνουν το αίμα των και 
θυσιάζουν την ζωήν των, ημείς έχομεν υποχρέωσιν να θυσιάσωμεν μέρος 
των αγαθών μας δια να ανακουφίσωμεν τας πτωχούσας οικογενείας των. 
Καλούμεν όθεν πάντας και ιδίως τους δυναμένους εκ των συμπολιτών μας 
και της υπαίθρου όπως συνεισφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα, διά 
τον ανωτέρω ιερόν σκοπόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εθνική Αναγέννησις, αριθ. φ. 293, 5.4.1947 

Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ Κου ΒΑΛΒΗ
ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝ23 

Ο ΕΞΑΛΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΟΣ 
ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν εις την αίθουσαν του Κινηματοθεάτρου 

23. Η Οργάνωση «Χ» ήταν η μετονομασία της Στρατιωτικής Οργανώσεως Γρίβα που 
ιδρύθηκε την περίοδο της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1941 στην Αθήνα από τον αντι-
συνταγματάρχη Πεζικού Γεώργιο Γρίβα. Η μετονομασία έγινε το Μάρτιο του 1943. Τα μέλη 
της οργάνωσης ήταν γνωστά ως Χίτες. Η οργάνωση αυτή είχε εθνικιστικό, αντικομουνιστικό 
και φιλοβασιλικό προσανατολισμό. Με το τέλος των Δεκεμβριανών και την ήττα του ΕΑΜ–
ΕΛΑΣ, πολλοί πολίτες της υπαίθρου και ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, διωχθέντες από το 
ΕΑΜ, εντάχθηκαν στην Οργάνωση «Χ» για να συγκροτήσουν ομάδες προκειμένου να εκδικη-
θούν το ΕΑΜ. Σύμφωνα με την αντίθετη άποψη, ενεργούσαν είτε για να καρπωθούν ίδια οφέ-
λη, όπως περιουσιακά στοιχεία των δολοφονημένων κομμουνιστών, είτε κρατικά αξιώματα.
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«Κρόνιον» εις τάς 11 π.μ. εκλήθη ο λαός των Σερρών αδιακρίτως πολιτι-
κών και κοινωνικών φρονημάτων να παραστεί είς δημόσιαν ομιλίαν του 
περιοδεύοντος την Βόρειον Ελλάδα υπαρχηγού της εθνικιστικής οργανώ-
σεως των Χιτών κ. Βάλβη. Η επικαιρότης της διαλέξεως και το ενδιαφέ-
ρον περιεχόμενον αυτής ηλέκτρισε την κοινωνίαν της πόλεώς μας και η 
ευρύχωρος αίθουσα του κέντρου, τα θεωρεία της, η γαλαρία και όλοι οι 
διάδρομοί της επληρώθησαν ασφυκτικώς κόσμου πάσης τάξεως κοινωνικής 
και πάσης πολιτικής ιδεολογίας. Ο κ. Βάλβης με εξαιρετικήν ρητορείαν, 
θερμόν παλμόν και πατριωτικήν έξαρξιν ανέπτυξε πρό του πυκνοτάτου 
ακροατηρίου του το ιστορικόν της οργανώσεως των Χιτών, την αφετηρίαν 
και τον επιδιωκόμενον σκοπό της. Ετόνισεν ότι η πατριωτική αυτή οργά-
νωσις, κινουμένη και δρώσα μέσα σε πλαίσια καθαρώς εθνικιστικά και 
πατριωτικά, μίαν και μόνην ιεράν προσπάθειαν έθεσεν είς εαυτήν, την εξυ-
πηρέτησιν της Ελλάδος και των νομίμων δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, 
την διαφώτισιν των παραπλανωμένων υπό μισελληνικής προπαγάνδας ελ-
ληνοπαίδων, την προσπάθειαν προς επίτευξιν κατανοήσεως και ενώσεως 
όλων των ελλήνων για την ελευθερία και ευδαιμονία της κοινής πατρίδος 
και την κατάπαυσιν του καταστροφικού διχασμού. – Ο ρήτωρ σχεδόν είς 
κάθε φράσιν του διεκόπτετο υπό των χειροκροτημάτων και επευφημιών 
του φρενητιώντος ακροατηρίου, το οποίον εσείετο από ασυγκράτητον εν-
θουσιασμόν. Η ομιλία αυτή του κ. Βάλβη θ’ αφήσει αλησμόνητον ανάμνη-
σιν εις την ιστορίαν των συγκεντρώσεων της πόλεώς μας. 

Σερραϊκόν Βήμα, 6.4.1947 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΜΕΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΟΠΛΩΝ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΩΝ
Το περασμένο Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα ομάς αγνώστων ενόπλων 

μπήκε στας τυπογραφικάς εγκαταστάσεις της κομμουνιστικής εφημερί-
δας «Αγωνιστής» και με ριπάς αυτομάτων εσκότωσε και πλήγωσε δέκα 
ανυπεράσπιστους πτωχούς εργάτας σκυμμένους όλη τη νύχτα επάνω στην 
άχαρη δουλειά τους για να βγάλουν το ψωμί της οικογενείας των. Μπράβο 
στο κατόρθωμα!!! Μπράβο στους γενναίους ήρωάς του!!! Είναι πασίγνω-
στον ότι η εφημερίς μας ανήκει εις την συμπολίτευσιν και ειδικώς εις το 
κόμμα των Εθνικών φιλελευθέρων. Επίσης είναι γνωστόν ότι ανέκαθεν 
έχομεν λάβη θέσιν κατά των μεθόδων ενεργείας και δράσεως του Κ.Κ.Ε. 
Διότι έχομεν πεισθή ακραδάντως ότι δεν είναι κόμμα ιδεολογικόν ή ταξι-
κόν αλλά οργάνωσις ξενική τείνουσα δια της τρομοκρατικής ανταρσίας εις 
την διάλυσιν της Ελλάδας και την υποδούλωσιν του ελληνικού λαού μας εις 
τους σλαύους. Δεν αμφιβάλλομεν ότι οι εργάται-θύματα ήσαν κομμουνι-
σταί. Όπως κομμουνισταί είναι πολλοί ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων 
και ελληνίδων οι οποίοι ως τόσο δεν κατεδικάσθησαν εις θάνατον από 
τους νόμους του κράτους και ζούν και βασιλεύουν ανενόχλητοι εφ’ όσον 
δεν βγαίνουν από το πλαίσιο της νομιμοφροσύνης και δεν συνεργάζονται ή 
ενισχύουν τους επαναστάτας. Το να σκοτώνωνται επομένως νομιμόφρονες 
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βιοπαλαισταί μόνον διότι ανήκουν εις το κομμουνιστικό κόμμα δεν είνε 
πράξις που περιποιεί τιμήν. Άλλωστε οι νόμοι του κράτους καταδικάζουν 
την δράσιν τοιούτων ατόμων, τα οποία αντιποιούνται κρατικήν εξουσί-
αν. Εδώ είμεθα εξήμισυ εκατομμύρια εθνικόφρων ελληνικός λαός, έχουμε 
φτιαγμένο ένα κράτος, έχουμε Κυβέρνησι, έχουμε νόμους, έχουμε χωροφυ-
λακή, έχουμε στρατό για να τιμωρή τους κακοποιούς, όπως εν προκειμένω 
είναι οι αντινομούντες κομμουνισταί. Δεν επιτρέπεται συνεπώς στον τυχό-
ντα Έλληνα να γράφη το κράτος στα παληά του τα παπούτσια και παρι-
στάνων αυτός το κράτος με την κουμπούρα ή την χαντζιάρα να σκοτώνη 
δεξιά και αριστερά τον κάθε ανυπεράσπιστο και αδρανή αντίπαλόν του. 
Τότε καταλύουμε το Κράτος και τα κάνουμε «γης Μαδιάμ». Και στο τέλος 
με αυτό το δρόμο σβυνόμαστε από προσώπου της γης. Η εφημερίς μας που 
πονεί την Ελλάδα και αγωνίζεται για την τιμήν της και το μεγαλείον της, 
καταδικάζει το έγκλημα της Θεσσαλονίκης ως εστερημένον οιουδήποτε δι-
καιολογητικού ή ελαφρυντικού κατά τοσούτον μάλλον καθόσον διεπράχθη 
παρ’ ενόπλων κατά αόπλων και μη ενόχων πτωχών χειρωνακτών. 

 Σερραϊκόν Βήμα, 6.4.1947 

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άμα τη αναγγελία του αιφνιδίου θανάτω της Α.Μ. του Βασιλέως Γε-
ωργίου, ο κ. Δήμαρχος Σερρών συνεκάλεσεν εις έκτακτον συνεδρίασιν το 
Δημοτικό Συμβούλιον, καθ’ ην ενεκρίθη η άμεσος αποστολή προς τον Α.Μ. 
τον Βασιλέα Παύλον τον Α΄ συλλυπητήριον τηλεγράφημα εκ μέρους του 
Δήμου Σερρών ως εκπροσώπου ολοκλήρου του πληθυσμού της πόλεως επί 
τω απροσδοκήτω θανάτω του αειμνήστου πρώην Βασιλέως Γεωργίου Β΄. 

Κατά την αυτήν συνεδρίασιν και εν συνεχεία της ανωτέρω αποφάσεως, 
το Δημοτικόν Συμβούλιον προήλθεν εις την απόφασιν όπως αναθέση εις 
τον βουλευτήν Σερρών κ. Κ. Καραμανλήν ίνα εκ μέρους της πόλεως Σερ-
ρών, αντί νεκροστεφάνου, καταβάλη εις το Ταμείον ενισχύσεως θυμάτων 
πολέμου το ποσόν 300.000 δραχμών το οποίον και απεστάλη εις τον κ. 
Καραμανλήν. 

Σερραϊκόν Βήμα, 6.4.1947 

ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΣΕΡΡΑΣ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΜΕΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ
Θεσσαλονίκη, 9 (ιδ. τηλ.) – Αι ληφθείσαι νεώτεραι πληροφορίαι σχετι-

κώς με τας εκαθαριστικές επιχειρήσεις του Μενοικίου όρους της περιοχής 
Σερρών αναφέρουν ότι η δύναμις των συμμοριτών απετελείτο από δυο 
συγκροτήματα του «αρχηγείου Μπαΐρα» ανερχόμενα εις 160 συμμορίτας 
και υπό τας διαταγάς των Σερραίου και Πέτρου. Επίσης οι συμμορίται 
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προφανώς ειδοποιηθέντες είχον διάταξιν αμύνης, αι δε θέσεις των ήσαν 
επιμελώς οργανωμέναι με τέλειον σχέδιον πυρός. Η δύναμις της διλοχίας 
ήτο μειωμένη δια να είναι ευκίνητος και απετελείτο από 100 άνδρας. Δι-
εξήχθη σφοδρά μάχη εκ του συστάδην, η οποία διήρκεσε μέχρι της 22ας 
ώρας της ιδίας ημέρας. Οι αξιωματικοί και στρατιώται επέδειξαν άφθα-
στον ηρωισμόν. Ο δόκιμος αξιωματικός Λάζος Αριστείδης και οι στρατιώ-
ται Σωκράτης Μιχαήλ και Κίρκας Δημήτριος24 έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι. 
Αι απώλειαι των συμμοριτών εις νεκρούς τραυματίας και αιχμαλώτους 
υπερβαίνουν τους πεντήκοντα. Ανεγνωρίσθησαν τα πτώματα του συγκρο-
τήματος Σερραίου των ομαδαρχών Μητρούση, Στάθη, Καραϊσκάκη, Μαλ-
τέζου και των συμμοριτών Μερτζενίδου, Πασχάλη, Αρχόντη, Ζαμπουνίδη 
και Αγγελίδη Δημητρίου. Μεταξύ των αιχμαλωτισθέντων συγκαταλέγονται 
οι Ι. Καμηλάρης, Γ. Νεδέλκος, Κ. Λιολιοσίδης, Π. Κιοσές, Μ. Σπυρίδης, Σ. 
Λιδώρης, Δ. Τουφεξής και Γ. Σακαλής. Η εκ Σερρών Διονυσία Τσουκαλά, η 
αποσταλείσα παρά του Κ.Κ.Ε. ως παλλακίς του Μπαΐρα, βαρέως τραυμα-
τισμένη ωρύετο καθ’ όλην την νύκτα και ασφαλώς εξεύπνεσε. Ολόκληρον 
το αρχείον της συμμορίας, ένα μυδραλιοβόλον, πολλά όπλα και πυρομαχι-
κά περιήλθον εις χείρας του Στρατού. 

 Εμπρός, 10.4.1947 

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών κατέθε-

σεν εις τον Νομάρχην κ. Σιμόπουλον αντί στεφάνου το ποσόν, των πεντή-
κοντα χιλιάδων (50.000) δραχμών εις μνήμην των κατά την συμπλοκήν του 
Μποζ-Νταγ πεσόντων ηρώων Στρατιωτικών Λάζου Αριστείδου, Σπυράκη 
Μιχαήλ και Κίρκα Δημητρίου, υπέρ των οικογενειών των μαχομένων.

ΕΜΠΟΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗ ΚΗΔΕΙΑ 
ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΗΡΩΪΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΛΑΖΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΕΠΙΛΟΧΙΟΥ ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΠΙΛΟΧΙΟΥ ΛΥΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την παρελθούσαν Κυριακήν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν των Μεγά-
λων Ταξιαρχών εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθία της κηδείας των επικεφα-
λίδι φονευθέντων εις συμπλοκήν προς συμμορίτας επί του όρους Μποζ-
Δαγ εν τη εκτελέσει του υπερτάτου προς την πατρίδα καθήκοντός των. 
Τμήμα στρατού είχε παραταχθή τιμητικώς εις την προ του ναού πλατείαν 

24. Ο φονευθείς από άνδρες του Δ.Σ.Ε. στη συμπλοκή του όρους Μποζ-νταγ επιλοχίας 
στην μεν εφημερίδα «Εμπρός» 10.4.1947 αναφέρεται ως Κίρκας Δημήτριος, ενώ παρακάτω 
στην τοπική «Σερραϊκόν Βήμα» 13.4.1947 ως Λύρκας Δημήτριος. 
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και ομάδες προσκόπων μετείχον της παρατάξεως. Οι ένδοξοι και ηρωϊκοί 
νεκροί διεκομίσθησαν μέχρι του ναού επί στρατιωτικών αυτοκινήτων εντός 
τριών φερέτρων κεκαλυμμένων δια σημαιών και ετοποθετήθησαν εις το 
κέντρον του ναού. Η στιγμή ήτο ως άκραν συγκινητική και τα ασφυκτικώς 
πληρώσαντα τον ναόν πλήθη συνείχε βαθυτάτη κατάνυξις και θλίψις εθνική 
ανάμικτος με αγανάκτησιν και οργήν κατά των κακούργων χειρών αι οποί-
αι απετόλμησαν τοιούτον ανοσιούργημα. Κατά την νεκρώσιμον ακολου-
θίαν παρίστατο ολόκληρος η στρατιωτική δύναμις της πόλεως εν σώματι, 
όλαι αι επίσημαι αρχαί, οι παρεπιδημούντες βουλευταί, αι οργανώσεις της 
πόλεως και απειροπληθές εκκλησίασμα πάσης τάξεως, ηλικίας και φύλου. 
Της νεκρωσίμου ακολουθίας προΐσταντο ο Μητροπολίτης Σερρών και Νι-
γρίτης κ. Κωνσταντίνος μεθ’ άπαντος του κλήρου. Εις δεδομένην στιγμήν 
ηκούσθη ο επικήδειος λόγος εκφωνηθείς υπό του αντισυνταγματάρχου κ. 
Λασπιά. «Για δες καιρόν που διάλεξε ο χάρος να με πάρη, τώρα που αν-
θίζουν τα κλαργιά και βγάν’ η γη χορτάρι». Το αθάνατο δίστιχο του ήρωος 
του ’21 Αθανασίου Διάκου. Μ’ αυτό έκανε την εισαγωγή του επικηδείου 
του ο κ. Λασπιάς και προχώρησε με τη βαρειά φωνή του να συνταράξει 
τις ψυχές των συγκεκινημένων ακροατών του ως τα τρίσβαθά των. Αυτό 
δεν ήτο «λόγος» ήτο θρήνος επιτάφιος, ήτο ελεγείον, ήτο ύμνος προς την 
παλληκαριά, εγκώμιον προς φιλοπατρίαν. Δεν έμεινε μάτι αδάκρυτο μέσα 
στην εκκλησία – Είδαμε δ’ επιπλέον και ακούσαμε συμπολεμιστάς των 
νεκρών να κλαίνε με φωνή. 

Σερραϊκόν Βήμα, 13.4.1947 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΑΝ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Λονδίνον, 23 (ιδ. τηλ.) – Κατά πληροφορίας εκ Σόφιας, ανακοινωθέν 
εκδοθέν εκεί χθές την εσπέραν, ανήγγειλε δια πρώτην φοράν επισήμως 
ότι Έλληνες αντάρται διέβησαν τα σύνορα και εισήλθον εις Βουλγαρίαν. 
Το ανακοινωθέν ανέφερεν ότι 160 Έλληνες αντάρται διέβησαν την 18ην 
Απριλίου τον νοτιοδυτικόν τομέα των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων εις το 
χωρίον Πέτροβον, της περιοχής Πετριτσίου. Τα στρατεύματα της ελληνικής 
κυβερνήσεως κατεδίωξαν τους αντάρτας αυτούς επί δύο ημέρας εις την 
περιοχήν των Σερρών. Το βουλγαρικόν ανακοινωθέν λέγει ότι οι αντάρται 
ούτοι συνελήφθησαν εν τέλει από τας βουλγαρικάς μεθοριακάς φρουράς 
και ετέθησαν υπό περιορισμόν εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας.

Εμπρός, 24.4.1947 

Ομάδα έντεκα ανδρών Χωροφυλακής πέφτει σε ενέδρα ανταρτών. 
Απώλειες: 4 νεκροί Χωροφύλακες και τρεις «αγνοούμενοι».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 25.4.1947 



71

Άνδρες του ΕΣ συνεπλάκησαν με αντάρτες κατά τη διάρκεια επιθετικής 
αναγνώρισης στην περιοχή του Αγκίστρου. Απώλειες: ΔΣΕ 2 νεκροί και 1 
αιχμάλωτος.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 28.4.1947 

Άνδρες του ΕΣ συνεπλάκησαν με αντάρτες κατά τη διάρκεια επιθετικής 
αναγνώρισης 12 χλμ. Β.Α. του Σιδηροκάστρου. Απώλειες: ΔΣΕ 4 νεκροί 
και 1 αιχμάλωτος.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 29.4.1947 

ΜΑΪΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ ΕΒΑΛΕΝ ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν από τας 10.30 νυκτερινής ώρας μέχρι του 
μεσονυκτίου συμμορία έβαλε δια πυροβολικού με βλήματα βουλγαρικής 
προελεύσεως κατά της πόλεως, ρίψασα υπέρ εκατόν βλήματα. Το πυροβο-
λικόν των συμμοριτών ήτο εγκατεστημένον, ως εξηκριβώθη, εις την θέσιν 
Ραχοβίτσα Βερού της περιοχής Μονής Προδρόμου. Καθ’ όλην την διάρ-
κειαν του βομβαρδισμού επεκράτησεν εις την πόλιν απόλυτος τάξις, διότι 
ενομίσθη ότι αι βολαί πυροβολικού προήρχοντο εκ πυροβόλων του στρατού 
μας άτινα έβαλον κατά συμμοριτών. Εκ του βομβαρδισμού επροξενήθησαν 
ελάχισται ζημίαι εις τινάς οικίας ιδία των γύρω συνοικισμών και ετραυ-
ματίσθησαν εκ θραυσμάτων οβίδων εις γέρων και εν παιδίον. […] Αμέσως 
εκινητοποιήθηκαν άπασαι αι στρατιωτικαί δυνάμεις προς την κατεύθυνσιν 
του πυροβόλου, μετά δε την επέμβασιν του πυροβολικού μας δι’ ευστόχων 
βολών εσίγησε το συμμοριακόν πυροβόλον και η πόλις επανέκτησε την 
ηρεμίαν. […]

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 574, 2.5.1947 

Εις την περιφέρειαν Σιδηροκάστρου τμήμα στρατού προσέβαλε συμ-
μορίαν. Εφονεύθησαν 4 συμμορίται και συνελήφθη εις. Επίσης εις την πε-
ριφέρειαν Σερρών ολιγομελής συμμορία αφού απώλεσε 3 άνδρες εις συ-
μπλοκήν ετράπη προς το βουλγαρικό έδαφος.

Εμπρός, 2.5.1947

Ισχυρή δύναμη ανταρτών μπήκε στην Καστανούσα.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 3.5.1947 
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ΠΟΛΥΩΡΟΣ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΟΡΜΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΔΙΑ 
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΟΛΛΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Και επυρπολήθησαν η εκκλησία και το σχολείον
Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) –
Πολυμελής συμμορία εισελθούσα εις το ημέτερον έδαφος εκ Γιουγκο-

σλαυΐας παρά την Δοϊράνην επετέθη κατά του παραμεθορίου χωρίου Κα-
στανούσα, αντιμετωπισθείσα υπό ενόπλων χωρικών. Ταυτοχρόνως άλλαι 
ομάδες συμμοριτών προσέβαλαν τα στρατιωτικά τμήματα Μουριών, Σουρ-
μένων και Μικροβρύσης προς αντιπερισπασμόν. Μετά δεκάωρον μάχην οι 
υπερασπισταί της Καστανούσης προ του μεγίστου όγκου των συμμορι-
τών υπέκυψαν φονευθέντων 15 χωρικών, μεταξύ των οποίων ο ήρωας της 
εθνικής αντιστάσεως κατά την κατοχήν Ιωσήφ. Οι συμμορίται έκαυσαν το 
σχολείον και την εκκλησίαν τας περισσοτέρας οικίας του χωριού και εφό-
νευσαν και ετραυμάτισαν 20 χωρικούς, εκ των οποίων πολλαί γυναίκες και 
βρέφη. Τους περισσότερους εξ αυτών εφόνευσαν δια μαχαίρας. Το από-
γευμα διεκομίσθησαν εις Θεσσαλονίκην οι εξής τραυματίαι: Κυριακούλα 
Φιλιππίδου πολλαπλά τραύματα δια μαχαίρας, Γεώργιος Φούντογλου ετών 
3, του οποίου την μητέρα εξετέλεσαν οι συμμορίται, τραύματα εις το στή-
θος και τον λαιμό δια μαχαίρας, Άννα Σουμελίδου ετών 17, τραύματα δια 
μαχαίρας. Έξωθι της Μικροβρύσης ανευρέθησαν 4 πτώματα συμμοριτών.

 Εμπρός 4.5.1947 

Κατά την λήξασαν εβδομάδα το Στρατοδικείον Σερρών υπό την προ-
εδρίαν του αντισυνταγματάρχου κ. Λασπιά ησχολήθη με την εκδίκασιν 
δεκατριών ατόμων κατηγορουμένων επί συμπράξει και συνεργασία μετά 
συμμοριτών. Δια των εκδοθεισών αποφάσεων κατεδικάσθησαν εις θάνατον 
οι Άγγελος Καλογραίας και Νικόλαος Μάτος εκ Σερρών, Καρυοφύλλης 
Λιολιοσίδης και Πασχάλης Κιοσσές εκ Παραλιμνίου και Γεώργιος Νεδέλ-
κος εκ Στρυμονικού. Εις πρόσκαιρα δεκαπενταετή δεσμά κατεδικάσθησαν 
οι Ιωάν. Καμήλαλης εκ Σερρών και Γεωργ. Σανδάλης εξ Εμμ. Παππά. Ο 
αρτοποιός Σίμος Νάστος κατεδικάσθη εις τριετή φυλάκισιν και ο Γεώργ. 
Στάγκος ενός έτους, αμφότεροι εκ Σερρών. Το Στρατοδικείον εκήρυξεν 
αθώους τους υπολοίπους τέσσαρας εκ των κατηγορουμένων. 

ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ
ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

Την πρωΐαν της Παρασκευής οι πέντε κακούργοι Άγγελος Καλογραι-
άς και Νικόλας Νάκος εκ Σερρών, Καρυοφύλ. Λιολιοσίδης και Πασχάλης 
Κιοσσές εκ Παραλιμνίου και Γεώργιος Νεδέλκος εκ Βαρυκού Στρυμονικού, 
οίτινες ύψωσαν τα όπλα έναντι της ελληνικής Πατρίδος επλήρωσαν με το 
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αίμα των το ανόσιον έγκλημά των. 
Και οι μητραλοίαι (σ.σ. αυτοί που φονεύουν τη μητέρα τους) ούτοι 

είναι τέκνα της ηρωϊκής, της εθνικής πόλεώς μας ήτις μέχρι σήμερον τρις 
εδηώθη υπό των Βουλγάρων. Και οι κακούργοι λησταντάρται συντετριμ-
μένοι υπό το βάρος της εγκληματικής των πράξεως, αναγνωρίζουν την δι-
καίαν τιμωρίαν των και την τελευταίαν των στιγμήν ζητωκραυγάζουν υπέρ 
των ελληνικών όπλων, του εθνικού μας στρατού και του Βασιλέως. 

Πολύ πρό της ανατολής του ηλίου ο αρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Σοφτάς 
(;) ευρίσκεται εις τα κελιά των μελλοθανάτων. Όλοι δέχονται της μεταλή-
ψεως των Αχράντων μυστηρίων, ζητώντας την θείαν συγχώρησιν εκεί που 
δεν ηδύνατο να δοθεί η ανθρώπινη. Και ευθύς μετά το αυτοκίνητον που 
φέρει τους μελλοθανάτους ταράττει την πρωϊνήν γαλήνην της νέας ημέρας.

Το εκτελεστικόν απόσπασμα ευρίσκεται ήδη εις τον συνήθη τόπον των 
εκτελέσεων25. Οι μελλοθάνατοι κατέρχονται και δέχονται την νεκρώσιμον 
ακολουθίαν. Ο βασιλικός επίτροπος του εκτάκτου στρατοδικείου κ. Λυ-
κούργος Παπαγιαννόπουλος ζητεί να εκφράσουν την τελευταίαν των θέ-
λησιν. Δεν έχουν τίποτε να είπουν. Όλοι σκύβουν το κεφάλι του μεγέθους 
της εγκληματικής πράξεώς των να υψώσουν τα όπλα εναντίον των ελλήνων 
αδελφών των. Συνειδητά ή ασυνείδητα όργανα των εχθρών της ελληνικής 
πατρίδος, των Βουλγάρων των Σλαύων οίτινες ζητούν να θίξουν την ακε-
ραιότητα της χώρας μας. Και τη στιγμή που ο επικεφαλής του αποσπά-
σματος δίδει το παράγγελμα «επί σκοπόν» μία φωνή της συνειδήσεώς των 
υψούται. «Ζήτω ο Βασιλεύς. Ζήτω ο Ελληνικός στρατός». Το δεύτερον 
παράγγελμα «πυρ!» τερματίζει την ζωήν του εγκλήματος ενώ η πρώτη 
ακτίς του ηλίου, διαρκές σύμβολον της Ελλάδος, χρυσώνει ως στέφανος τα 
τίμια ελληνικά όπλα. 

Σερραϊκόν Βήμα, 11.5.1947 

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΑΠΕΔΟΘΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

Την παρελθούσαν εβδομάδα διεξήχθη ενώπιον του έκτακτου Στρατοδι-
κείου της πόλεώς μας η δίκη των Γεωργίου Παπαδοπούλου εξ Άνω Αμπέ-
λων κατηγορουμένου ως στρατολόγου και Ανέστη Παραστατίδου εκ Κάτω 
Αμπέλων ως συνδέσμου των συμμοριών Λαϊλιά. Συνήγορος των κατηγο-
ρουμένων παρέστη ο πρώην φιλελεύθερος βουλευτής κ. Αβραάμ Πολυχρο-
νιάδης. Μετά την εξονυχιστικήν διαδικασίαν το Στρατοδικείον απήλλαξεν 
αμφοτέρους τους κατηγορουμένους.

Πρωία, αριθ. φ . 89, 13.5.1947 

25. Ο «συνήθης» τόπος των εκτελέσεων ήταν κοντά στο 2ο Νεκροταφείο, στη δυτική άκρη 
της πόλης των Σερρών.
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Ομάδα ανταρτών μπαίνει στο χωριό Χείμαρρος, καίει το Σταθμό Χωρο-
φυλακής και δέκα σπίτια.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 14.5.1947 

Ομάδα ανταρτών χτυπά το χωριό Εμμανουήλ Παππάς. Απώλειες: 1 
χωροφύλακας. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.5.1947 

Αριθ. 293
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ 
Δια ταύτα
Δικάζον κατ’ αντιμωλίαν του κατηγορουμένου Στεφάνου Καρύδα του 

Γεωργίου ετών 29 δημοσιογράφου και κατοίκου Σερρών. Κηρύσσει ένο-
χον τον κατηγορούμενον του ότι, ανταποκριτής τυγχάνων της εν Θεσ/νίκης 
εκδιδομένης εφημερίδος «Λαϊκή Φωνή» συνέγραψε κι’ εδημοσίευσε διά 
διανομής πωλήσεως και εκθέσεως του άνω φύλλου, την 24ην Ιανουρίου 
1946 (υπ΄αριθ. 431) εν Θεσ/νίκη Σέρρες και αλλαχού, δημοσίευμα υπό 
τον τίτλον «Σύσκεψη αξιωματικών στη Σέρρες» δι’ ου ισχυρίσθη ενώπιον 
τρίτων και διέδωκε περί του μηνυτού Χρήστου Κίτσου, διοικητού Χωρ/
κής Σερρών, ωρισμένον γεγονός, το οποίον δύναται να βλάψη την τιμήν 
και την υπόληψιν αυτού, ήτοι ότι «χθες το βράδυ (21.1.46) έγινε σύσκεψη 
στην οποίαν πήραν μέρος περί τα 50 μέλη του μαύρου μετώπου. Μεταξύ 
τους ήταν περί τους 20 αξιωματικοί, άλλοι τόσοι στρατιώτες καθώς και 
3 μέλη της ΕΣΑ. Επίσης στην σύσκεψιν πήραν μέρος ο Αστυνομικός Διοι-
κητής Ασφαλείας και άλλοι. Θέμα της σύσκεψης αυτής ήταν ν’ αρχίσουν 
αμέσως δράσιν, για να δικαιολογήσουν μηχανεύονταν να βρούν και να 
σκηνοθετήσουν καμιά πρόκληση». Καταδικάζει τον κηρυχθέντα ένοχον εις 
φυλάκισιν είκοσι πέντε (25) ημερών και χρηματικήν ποινήν δέκα πέντε 
χιλιάδων 15.000 δραχμών. Διατάσει την δημοσίευσιν της παρούσης απο-
φάσεως εις τας ενταύθα εκδιδομένας εφημερίδας «Πρόοδος», «Σερραϊκόν 
Βήμα», «Πρωΐα» και «Φιλελευθέρα» δαπάναις του κατηγορουμένου και 
εις τα της δίκης έξοδα και τέλη εισπρακτέα παρ’ αυτού, δια προσωπικής 
κρατήσεως. 

Ο Προεδρεύων Ιωάννης Αγγελόπουλος
Οι Δικασταί Αντώνιος Πρόκος, Αναστάσιος Βαγδάτης
Ο Γραμματέας Νικ. Καλλίας
Ακριβές απόσπασμα υπηρεσιακόν.
Σέρραι τη 10 Μαΐου 1947
Ο Γραμματέας 
Νικ. Καλλίας 
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ΜΙΑ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Την παρελθούσαν Δευτέραν υπό του Εκτάκτου Στρατοδικείου της πό-
λεώς μας εξεδόθη αργά την νύκτα η απόφασις εναντίον του καπετάν Κα-
τσώνη ή Χρήστου Πινελάκη εκ Νεοχωρίου, όστις επικεφαλής συμμοριών 
μετέσχεν εις όλας τας μάχας των συγκροτημάτων Αλή Μπαμπά και Μποζ 
Νταγ μετά των εθνικών δυνάμεων. Εις τούτον επεβλήθη η ποινή του θα-
νάτου. Επίσης το Στρατοδικείον κατεδίκασεν την Θούλαν Κούσκουρα εις 
ισόβια δεσμά, τον Γεώργιον Τοπαλίδην εις 5 ετών ειρκτήν και τον Χρυσά-
φην Χρυσάφην εις 8 ετών. Πάντες είναι κάτοικοι Σερρών. 

Σερραϊκόν Βήμα, 18.5.1947 

Εκκαθαριστική επιχείρηση του ΕΣ με τον κωδικό «Πολυθρόνα». Έλα-
βαν μέρος η 35η Ταξιαρχία επικουρουμένη από δυνάμεις της 25ης Ταξιαρ-
χίας, της Χωροφυλακής και με τη συνδρομή αεροσκαφών και δυνάμεων 
Πυροβολικού. Απώλειες: ΔΣΕ 13 νεκροί (οι 11 από πυρά Αεροπορίας και 
Πυροβολικού) και αρκετά κρυμμένα εφόδια που εντόπισαν οι δυνάμεις 
του ΕΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.5-2.6.1947 

ΙΟΥΝΙΟΣ

Εις τας συνεχιζομένας επιχειρήσεις του Δρανόβου Σερρών επενέβη σή-
μερον και η αεροπορία κατά την πρώτην εξόρμησιν της οποίας εφονεύθη-
σαν 10 συμμορίται των πτωμάτων ανευρεθέντων υπό των προελαυνόντων 
τμημάτων.

 Εμπρός, 1.6.1947

Από της πρωΐας της προχθές μικταί δυνάμεις στρατού - χωροφυλακής 
συνεπλάκησαν εις την ορεινήν περιφέρειαν των Σερρών με πολυμελή συμ-
μορίαν υπο τους Κοσμίδην και Μπαΐραν την οποίαν και εξόντωσαν. Μέχρι 
της στιγμής εμετρήθησαν εις τον τόπον της μάχης 15 πτώματα συμμοριτών. 
Εκ των εθνικών δυνάμεων ουδεμία απώλεια εσημειώθη.

Εμπρός, 3.6.1947 

Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) – Τμήμα εθνικών δυνάμεων 
συνεπλάκη επι του όρους Μποζ – Νταγ των Σερρών μετά 150 μελούς συμ-
μορίας υπό τον αρχισυμμορίτην Ραφτούδην26. Κατά την μάχην έλαβε μέρος 

26. Βασίλης Ραφτούδης: Έφεδρος αξιωματικός, καπετάνιος του 19ου συντάγματος του 
ΕΛΑΣ, καπετάνιος του τμήματος Σερρών του Δ.Σ.Ε. Για τον Βασίλη Ραφτούδη βλ. Κώστας 
Πασχάλης, «Βασίλης Ραφτούδης 1914-1948», Εκδ. Φιλίστωρ, 2006. 
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πυροβολικό ως και αεροπορία, πολυβολήσασα συγκέντρωσιν συμμοριτών 
εις λόφον επί υψομέτρου 1261 μέτρων. Εξηκριβώθησαν 12 νεκροί. Επίσης 
εφονεύθησαν 3 στρατιώται.

 Εμπρός, 4.6.1947 

Θεσσαλονίκη, 5 (του ανταποκριτού μας) – Υπό της αεροπορίας ενερ-
γήθη σήμερον αναγνωριστική δράσις εις Καϊμακτσαλάν προσβληθέντων 
όλων των σημείων αποκρύψεως των συμμοριτών. Επίσης εγένετο τοιαύτη 
βορειοανατολικώς των Σερρών προσβληθέντος του σημείου της τοποθεσίας 
του Μεγάλου Σπηλαίου.

-Πολυμελής συμμορία προσέβαλε το χωρίον Εμμανουήλ Παππάς Σερ-
ρών. Μικρά δύναμις Χωροφυλακής ενεδρεύουσα έξω του χωρίου συνεπλά-
κη με τους συμμορίτας οι οποίοι λόγω της υπεροχής των κατώρθωσαν να 
εισέλθουν εις το χωρίον, λεηλατήσαντες δύο κατασκηνώσεις και το κοινο-
τικόν γραφείον, εκ του οποίου αφήρεσαν το τηλέφωνον. Εις τον τόπον της 
συμπλοκής ανευρέθη οπλοπολυβόλον «μπρεντ». Εκ της συμμορίας ταύτης 
παρουσιάσθη εις τας Αρχάς Σερρών εις συμμορίτης όστις κατέθεσεν ότι 
εισήλθεν εκ Βουλγαρίας μετ’ άλλων συμμοριτών εις την Ελλάδα της 18ην 
Μαΐου.

- Συμμορία εισελθούσα εις το χωρίον Άμπελοι Σερρών ενέπρησεν 7 
οικίας χωρικών και ελεηλάτησεν 15, φονεύουσα τον χωρικόν Χρ. Δόρκαν.

Εμπρός, 6.6.1947 

Απόσπασμα Χωροφυλακής συνεπλάκη δυτικά της Νιγρίτας με ομάδα 
ανταρτών. Απώλειες: ΔΣΕ 12 νεκροί (9 την πρώτη μέρα και 3 τη δεύτερη). 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8-9.6.1947 

Άνδρες της ΕΒΧ σε ενέδρα που έστησαν φόνευσαν 5 αντάρτες και συ-
νέλαβαν 1. Οι χωροφύλακες είχαν 2 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 12-13.6.1947 

- Εις τας Σέρρας παρεδόθησαν οι συμμορίται Ε. Νταλιάνης, Ν. Λατίδης 
και Κ. Γαβριηλίδης, οι οποίοι είχον μετάσχει εις τας μάχας του Αγκίστρου 
και Λίπας, εισελθόντες εις Βουλγαρίαν απ’ όπου επανήλθον εις την Ελλά-
δα προ μηνός. 

- Εις το Σιτοχώριον της Νιγρίτης ενέπεσεν εις ενέδραν της Χωροφυ-
λακής συμμορία, υποστάσα σοβαράς απωλείας. Μεταξύ των νεκρών είναι 
και ο διαβόητος Τσαγκόλης Στεργίου, ο οποίος έφερεν οπλισμόν «Στεν». 

 Εμπρός, 14.6.1947 
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ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΣ ΔΡΕΝΟΒΟΝ

Το εσπέρας της παρελθούσης Τετάρτης 11ης τρέχοντος εις την θέσιν Δρι-
άνοβα του Μποζ-Νταγ και εις απόστασιν 15 χιλιομέτρων εκ Σερρών έλαβε 
χώραν συμπλοκή μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και πολυμελούς ληστο-
συμμορίας αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν ο φόνος εξ συμμοριτών και ο 
τραυματισμός ετέρων τεσσάρων τους οποίους οι συμμορίται παρέλαβον 
μεθ’ εαυτών κατά την φυγήν των δύο φονευθέντων.

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙΣ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΝ
Την παρελθούσαν Πέμπτη 12ην τρέχοντος έξωθεν του Σιτοχωρίου ομάς 

συμμοριτών εκ 40 μελών συνεκρούσθη μετ’ ενόπλου αποσπάσματος αφή-
σασα επι τόπου της συμπλοκής νεκρόν τον συμμορίτην Τακπόλην (σ.σ. ή 
Τσιαπκώλην).

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
— Εις τας ενταύθα Αστυνομικάς Αρχάς παρεδόθη την παρελθούσαν Πα-

ρασκευήν 13ην τρέχοντος ο εκ του χωρίου Προβατά ληστοσυμμορίτης 
Σπαθάρης Θεόδωρος μετά του οπλισμού του διαφυγών εκ της ληστο-
συμμορίας του Καπετάν Ραφτούδη, εις την δύναμιν της οποίας ητο 
ενταγμένος.

— Την παρελθούσαν Πέμπτην 12ην τρέχοντος εις την ενταύθα Ασφάλει-
αν παρουσιάσθησαν αυθορμήτως και παρεδόθησαν μετά του οπλισμού 
των οι κάτωθι συμμορίται: Ευάγγελος Τολιάνης, Νικόλαος Λαζίδης και 
Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης άπαντες καταγόμενοι εκ Σερρών.

— Εις τας Αρχάς Σιδηροκάστρου την παρελθούσαν Πέμπτην παρεδόθη 
μετά του οπλισμού του ο συμμορίτης Γαρίπης Παναγιώτης εξ Ιάσμου 
Ξάνθης.

— Εις το χωρίον Χουμνικόν της Νιγρίτης συνελήφθη ο ληστοσυμμορίτης 
Αλέξανδρος Λιόλιος.

— Την παρελθούσαν τετάρτην 11ην τρέχοντος παρεδόθη εκ Σιτοχωρίου της 
Νιγρίτης συμμορίτισσα Δέσποινα Γκαγκάνη δρώσα με το ψευδώνυμον 
Καπετάνισσα Φλάβα.

— Απόσπασμα Χωροφυλακής αντιληφθέν έξωθι της Νιγρίτης κρυπτόμενον 
τον συμμορίτην Δερβένην Νικόλαον εκάλεσεν αυτόν προς παράδοσιν 
και μη υπακούσαντα τον επυροβόλησε θανασίμως. Ο φονευθείς εβα-
ρύνετο με την διάπραξιν πολλών φόνων φιλησύχων και νομοταγών πο-
λιτών. Επ’ αυτού εκτός του οπλισμού του ευρέθη και χάρτης σχεδίου 
πόλεως της Νιγρίτης. 

 Σερραϊκόν Βήμα, 15.6.1947 
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Τμήμα ΕΒΧ στην περιοχή της Νιγρίτας συγκρούστηκε με ομάδα του 
ΔΣΕ. Απώλειες: ΔΣΕ 1 νεκρός, 2 συνελήφθησαν. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.6.1947

 ΠΡΟΣ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Απευθύνομεν θερμήν παράκλησιν προς Διοίκησιν του Γ.Σ.Σ. όπως μερι-

μνήση δια την σύντομον επιδιόρθωσιν του προχείρου αεροδρομίου Σερρών, 
το οποίον χρησιμεύει δια την προσγείωσιν του αεροπλάνου του ενεργού-
ντος τον ανθελονοσιακόν ραντισμόν του Νομού μας δια του εντομοκτόνου 
D.D.T. διότι κατά τας πληροφορίας μας είναι αδύνατος η άφιξις προς 
τον άνω σκοπόν του ραντιστικού αεροπλάνου με την κατάστασιν εις την 
οποίαν ευρίσκεται το αεροδρόμιον. Ήδη ήρχισαν σημειούμενα κρούσματα 
ελονοσίας μεταξύ των κατοίκων επαπειλείται δε ταχεία εξάπλωσις της 
νόσου εάν δεν ενεργηθή εγκαίρως η από αέρος απολύμανσις της περιοχής. 
Το ζήτημα δεν στερείται σοβαρότητος και αξίζει να κινήση το αρμόδιον 
ενδιαφέρον. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Γ. Α. του Α. και της Κ. το γένος Ι. Π. δηλώ 

ότι κατά την διάρκειαν της κατοχής και δη μετά τον θάνατον του πατρός 
μου επισυμβάντα συνεπεία κακουχιών εις ας υπεβλήθη υπό των Ιταλών 
ότε εκρατείτο ως όμηρος, ενετάχθην εις την οργάνωσιν ΕΠΟΝ μετέπειτα 
δε εις τον ΕΛΑΣ πιστεύοντας ότι προσφέρω και εγώ μεταξύ τόσων άλλων 
τας υπηρεσίας μου εις την δοκιμαζομένην φιλτάτην μας Πατρίδα. Μετά την 
απελευθέρωσιν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι με ηνάγκασαν να έλθω εις τας 
Σέρρας πλησίον συγγενών μου, από της εποχής δε αυτής και μέχρι σήμερον 
δηλώ υπευθύνως ότι αποκηρύττω τας παραφιάδας του Ε.Π.Ο.Ν. Ε.Τ.Δ. 
Ε.Α.Μ. κ.λ.π. δεδομένου ότι ουδέποτε συνεπάθησα την βίαν ήτοι του συμ-
μοριακού αγώνα όν αναφανδόν πατρονάρουν. Ήδη αισθάνομαι τον εαυτόν 
μου υποχρεωμένον και δημοσία να αποκηρύξω τας εγκληματικάς αυτάς 
οργανώσεις αίτινες όλεθρον και καταστροφήν μόνον επί της φιλτάτης μας 
πατρίδος επισωρεύουν και ότι θα εργασθώ με όλας μου τας δυνάμεις κο-
ντά στους υγιείς Έλληνας δια το Μεγαλείον της.

Εν Σέρραις τη 15η Ιουνίου 1947
Ο ΔΗΛΩΝ 

Α. Γ.

Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΡΓΑΝΩΤΟΥ ΓΟΥΣΙΔΟΥ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΤΥΧΟΝ

ΑΣ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ

Το έκτακτον Στρατοδικείον Σερρών καταδίκασε την 14ην Ιουνίου ε.ε. 
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εις θάνατον τον Παναγ. Γουσίδην27 ηγετικόν στέλεχος του Κ.Κ.Ε. και ορ-
γανωτήν των συμμοριακών συγκροτημάτων Ανατολ. Μακεδονίας – Θρά-
κης. Η απόφασις αύτη ανεκούφισεν ολόκληρον τον πληθυσμόν των βορείων 
τούτων επαρχιών της Ελλάδος διότι ο καταδικασθείς αυτός διώριζε τους 
διαφόρους καπεταναίους οι οποίοι θα ανελάμβανον την Διοίκησιν των δια-
φόρων συμμοριακών συγκροτημάτων, αυτός διηύθυνε και καθοδηγούσε τον 
συμμοριακόν αγώνα και εν γένει ήτο η ψυχή των Σλαυοδούλων καθαρμά-
των. Δια τον λόγον τούτον ευθύς ως εγνώσθη η απόφασις του Στρατοδι-
κείου ολόκληρος ο κομμουνιστικός τύπος της Ελλάδος ωρύετο και εζήτη 
την αναστολήν της εκτελέσεως, το παν εκινήθη ίνα αποφευχθή η εκτέλε-
σίς του, τεράστια μέσα και υπέρογκα ποσά χρυσών λιρών διετέθησαν, εις 
τους συνηγόρους, πράκτορας εξωτερικού και εις τηλεγραφήματα μερικοί 
Άγκλοι Βουλευταί ετηλεγράφησαν ζητούντες την αναστολήν εκτελέσεως. 
Και η Κυβέρνησις δια του υπουργού της Δικαιοσύνης δια τηλεγραφήματός 
του διέταξε την αναστολήν της εκτελέσεως της ποινής. Ενώ τελευταίως 
το αυτό Στρατοδικείον κατεδίκασεν εις θάνατον και εξετέλεσεν ετέρους 
συνεργάτας των συμμοριών βαρυνόμενους με την αυτήν κατηγορίαν αλλά 
ολιγότερον επικινδύνους από τον Γουσίδην όστις από τα σχολικά του θρα-
νία ακόμη προοιωνίζετο το λαμπρόν μέλλον του. Αλλά πρέπει να πάρουν 
μαθήματα και τα απερίσκεπτα παιδιά που σαν κουτορνίθια υπακούουν 
και ακολουθούν τέτοιους επιτηδείους αρχηγούς και αφήνοντας τα σπίτια 
τους ανεβαίνουν στα βουνά για να θυσιάσουν άδικα τα νειάτα τους. Οι 
τρανοί διοργανωταί και καπεταναίοι τους έχουν στη διάθεσί τους ξένα 
άφθονα μέσα, με τα οποία κατορθώνουν να γλυτώνουν τα κεφάλια τους 
γελώντας σαρκαστικά με τα κορόϊδα ελληνόπουλα που παραπλανώμενα 
εκθέτουν άδικα σε κίνδυνον τη ζωή τους. Ας τα βλέπουν και ας συνετι-
σθούν να μετανοήσουν και εγκαταλείψουν τους άνανδρους αρχηγούς των. 

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Δευτέρα – 16 Ιουνίου
Συμμορία δυνάμεως 30 ανδρών την 1ην πρωϊνήν ώραν εισέβαλεν εις το 

βορείως των Σερρών Ξηρότοπον αφαιρέσασα παρα των κατοίκων διάφορα 
τρόφιμα. 

Αυθημερόν παρουσιάσθη αυθορμήτως εις την Ασφάλειαν Σερρών και 
παρεδόθη μετά του οπλισμού του ο εκ του χωρίου Προβατά συμμορίτης 
Κωνστ. Νίδος. Εις τας αρχάς Σιδηροκάστρου παρουσιάσθη ο εκ Φαιάς 
Πέτρας βιαίως απαχθείς την 14ην τρέχοντος Κωνστ. Γραμματικός. 

27. Παντελής Γουσίδης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τελειόφοιτος Ανώτατης Σχολής Οι-
κονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Μέλος του ΚΚΕ από το 1934. Η 4η Αυγούστου τον 
εξόρισε στη Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίφνο, Ακροναυπλία, Άη Στράτη και στις φυλακές της Μυ-
τιλήνης. Καπετάνιος Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Γραμματέας ΕΠ Σερρών του ΚΚΕ. Μέλος της 
επιτροπής του ΕΑΜ Περιοχής Μακεδονίας. Εκτελέστηκε στις Σέρρες στις 29/7/47. (Ήρωες 
και μάρτυρες, «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 1954).
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Τρίτη – 17 Ιουνίου
Εκατονταμελής ομάς ανταρτών ανήκοντα εις τα συμμοριακά συγκρο-

τήματα του Μποζ-Δαγ υπό τον καπετάνιον Τσιαντζήν εισέβαλεν εις το 
χωρίον Κάτω Δαφνούδι της επαρχίας Φυλλίδος, ελεηλάτησε τα αρχεία της 
Κοινότητος και αφήρεσε το τηλέφωνον. Τα διαρπαγέντα εφορτώθησαν επί 
15 υποζυγίων και μεταφέρθησαν εις τα ορεινά κρησφύγετα των συμμο-
ριών. Αυθημερόν ετέρα συμμορία εισελθούσα περί την 23ην ώραν εις την 
Κοινότητα Εμμ. Παππά αφήρεσεν ολίγους άρτους και ανεχώρησεν. Εις την 
Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής Νιγρίτης παρεδόθη μετά του οπλισμού του ο 
συμμορίτης Αθ. Κουβούσογλου εξ Ιβήρων ανήκων εις την ανταρτικήν ομά-
δα του Κατσώνη. 

Τετάρτη – 18 Ιουνίου
Είς τον Σταθμόν Χωροφυλακής Πενταπόλεως παρεδόθη οικειοθελώς 

μετά του οπλισμού του συμμορίτης Τσιτσάκης Δημήτριος.
Πέμπτη – 19 Ιουνίου
Υπό οργάνων της Χωροφυλακής Νιγρίτης κατά τας απογευματινάς ώρας 

συνελήφθη παρά την θέσιν Ραχωνούδια ο συμμορίτης Χρήστος Πανάγος εκ 
Χουμνικού άοπλος διαφυγών από το εις ο ανήκε συμμοριακόν συγκρότημα 
Κατσώνη. Περί ώραν 21ην η συμμορία του Καπετάν – Διάκου δυνάμεως 150 
ανδρών εισέβαλεν εις το χωρίον Καρυδοχώριον της επαρχίας Σιντικής λε-
ηλατήσασα πλείστας οικίας του Προέδρου της Κοινότητος Ιωαν. Γερμανί-
δου. Το εις τρόφιμα και ήδη ρουχισμού προϊόν της λεηλασίας εφορτώθη εις 
τα κρησφύγετα του ορεινού συγκροτήματος. Ετέρα συμμορία εισελθούσα 
εις το χωρίον Βροντού διένειμε χειρογράφους προκηρύξεις και απήγαγεν 
εκείθεν κατά την αποχώρησιν της τους Σιώπην Ηλίαν και Δάδην Πέτρου. 
Πεντηκονταμελής συμμορία υπό την ηγεσίαν του Κοσμίδη περί ώραν 21.30 
εισέβαλεν εις το χωρίον Περιχώρα της Φυλλίδος και προέβη εις αρπαγάς 
τροφίμων εκ των οικιών και παντοπωλείων επι 10 υποζυγίων και τα με-
τήγαγον περί το μεσονύκτιον προς τα υψώματα της Καλλιθέας. Κατά τον 
ίδιον χρόνον ετέρα πεντηκονταμελής συμμορία εισεχώρησεν εις το χωρίον 
Σκοπιά της Φυλλίδος και αφαιρέσασα τρόφιμα παρά των κατοίκων ετρά-
πη προς το Μενοίκιον όρος. Εις την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής Νιγρίτης 
παρεδόθησαν μετά του οπλισμού των οι συμμορίται Μήτας Κων/τινος και 
Φώτιος Λιμνιώτης εκ του συγκροτήματος Σπύρου. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
Δυστυχώς από πολλού επεβλήθη εις την κοινωνίαν μας εις άχαρος αγών, 

σκληρότατος, διεξαγόμενος εν μέσω αμετρήτων δυσχερειών, διότι πρόκει-
ται περί συμμοριών, αι οποίαι ελησμόνησαν κάθε ελληνικόν αίσθημα, κάθε 
ελληνικήν συγκίνησιν, κάθε ελληνικόν ιδεώδες. Εξηπατήθησαν οικτρώς οι 
εγείραντες τα όπλα, μας ηρνήθησαν και τους αδελφούς των κατά το γνω-
στόν μαρτυρικόν τρόπον φονεύουσι. Αν ήτο δυνατόν να αποτοξινωθώσι 
από το πάθος των, να ανανήψουν και να μετανοήσουν, θα δοκιμάσουν 
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πόσον εν τούτοις τους αγαπώμεν. Είμαι πρόθυμος προσωπικώς να τους το 
αποδείξω και ό,τι πρέπει υπέρ αυτών να πράξω. Εις μάτην όμως επιζητώ 
να τους ίδω προς τούτο. 

Αλλ’ είναι ανάγκη να τον κερδίση η ελληνική κοινωνία τον αγώνα τού-
τον. Το ελληνικόν αίμα αφθόνως ρέει προς χαράν των βορείων γειτόνων 
μας. Εν τω μεταξύ όμως αι οικογένειαι των πολεμιστών μας πεινούν και 
πρέπει δια της προθύμου συνδρομής όλων πτωχών και πλουσίων να βοη-
θήσωμεν αυτάς, δια να ενθαρρύνωμεν ούτω τους πολεμιστάς μας εις τον 
σκληρόν και πλήρη αυτοθυσίας αγώνα των. Η συμμετοχή των πτωχών έχει 
κυρίως ηθικήν σημασίαν, διότι δια του οβολού των του εκουσίου αφαιρεί-
ται από τους συμμορίτας το επιχείρημα να φλυαρούν ότι πολεμούν δια τον 
λαόν, ότι είναι ο λαός. Αλλ’ οι πλουσιώτεροι πρέπει να προσφέρουν όχι 
κέρδη και περισσεύματα, αλλά και μέρος της περιουσίας των και τούτο, 
ίνα μίαν ώραν ενωρίτερον παραδοθούν οι εγείραντες τα όπλα κατά της πα-
τρίδος, ο λαός ησυχάση και η πατρίς σωθή από τον βραχνάν των γειτόνων 
της, ελευθερωθή και δοξασθή.

18-6-1947
+ Ο Σερρών και Νιγρίτης Κωνσταντίνος. 

 Σερραϊκόν Βήμα, 22.6.1947 

Συμμορίται υπό τον Ραφτούδην απεπειράθησαν προχθές την νύκτα να 
εισβάλουν εις το χωρίον Εμμανουήλ Παππά των Σερρών. Μετά 2ωρον μά-
χην τα τμήματα Κυνηγών, άτινα υπεράσπιζον το χωρίον, εξεδίωξαν τους 
συμμορίτας. Εφονεύθη εις συμμορίτης και ετραυματίσθησαν πέντε.

Εμπρός, 27.6.1947 

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΒΑΣ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Την παρελθούσαν Τετάρτην 25 τρέχοντος συνελήφθη εις την περιοχήν 

των ελληνοβουλγαρικών συνόρων παρά τω Γκολετζίκι Δράμας ο συμπολί-
της μας Βασίλειος Μερκουρίου28 καθ’ ην στιγμήν απεπειράτο να διέλθη τα 
σύνορα και να εισέλθη εις το βουλγαρικόν έδαφος. Ο φρουρός του φυλα-
κίου αντιληφθείς τον φυγάδα, τον εκάλεσε να παραδοθεί, αλλ’ αυτός δεν 

28. Βασίλειος Μερκουρίου. Σερραίος στην καταγωγή, φανατικός φιλοβενιζελικός με πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα του ’35. Μετά τη συντριβή του αυτοεξορίστηκε για να αποφύ-
γει τη σύλληψη. Με την παραχώρηση αμνηστίας επέστρεψε στην πόλη των Σερρών και ασχο-
λήθηκε με το εμπόριο. Μετά την κατάληψη της πόλης από τους Βουλγάρους κατέφυγε στη 
γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη και δημιούργησε την ένοπλη αντιστασιακή ομάδα «Ελευ-
θερία». Συνελήφθη και στάλθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στη Γερμανία. 
Με τη λήξη του πολέμου επέστρεψε στην Ελλάδα. Τέλη Μαΐου του ’47 επέλεξε το δρόμο 
του ένοπλου αγώνα. Κατευθυνόμενος στο Αρχηγείο του Αλή Μπουτούς, λίγο έξω από το 
Βαθύλακο Δράμας έπεσε σε ενέδρα του Εθνικού Στρατού όπου και τραυματίστηκε στο πόδι. 
Φτάνοντας μέχρι το Νευροκόπι συνελήφθη από τις δυνάμεις Ασφαλείας και μεταφέρθηκε στις 
φυλακές Δράμας. Στα μέσα Αυγούστου του ’47 το Στρατοδικείο Δράμας του ανήγγειλε την 
ποινή του θανάτου. 
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υπήκουσε εις το πρόσταγμα και ο φρουρός ηναγκάσθη να πυροβολήση και 
τον ετραυμάτισε ελαφρώς. Ο τραυματισθείς προσεπάθησε και πάλιν να δι-
αφύγει αλλά συνελήφθη από των προσδραμόντων ανδρών του φυλακείου. 

ΦΟΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ
Την παρελθούσαν Τετάρτην και ώραν 9.30 εσπερινήν ο εκ Σερρών 

καταγόμενος Δημητ. Εσκυζόπουλος29 κάτοικος της συνοικίας Καμενίκια 
χρησιμεύων ως σύνδεσμος και στρατολόγος των συμμοριών με απατηλήν 
στολήν Έλληνος χωροφύλακος ενέπεσεν εις ενέδραν της ενταύθα χωροφυ-
λακής Σερρών. Εις πρόσκλησιν της δυνάμεως απεπειράθη να απαλλαγή 
της ενέδρας δια της φυγής, οπότε πυροβοληθείς εφονεύθη. Το πτώμα του 
εξετέθη εις κοινήν θέαν εις τον περίβολον του Τμήματος Ασφαλείας. Ο 
φονευθείς συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών στελεχών του ενταύθα 
κέντρου του Κ.Κ.Ε. και είχεν επιδείξει εξαιρετικήν δράσιν ως στρατολόγος 
και μεταβιβαστής εμπιστευτικών οδηγιών μεταξύ των συμμοριών και των 
ενταύθα δρώντων κομμουνιστικών στοιχείων. 

Σερραϊκόν Βήμα, 29.6.1947

ΙΟΥΛΙΟΣ

2ο δεκαήμερο Ιουλίου: Τρεις επιθέσεις ανταρτών στα Άνω Πορρόια και 
Πλατανάκια από 500 άντρες του ΔΣΕ που εφόρμησαν από το Μπέλες και 
τα εδάφη του νομού Κιλκίς. Απώλειες: ΔΣΕ: 2 νεκροί, ΕΣ: 1 νεκρός αξιω-
ματικός και 2 στρατιώτες καθώς και απώλεια οπλισμού.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1-15.7.1947 

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ
Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ημερησία διαταγή του Σωματάρχου
Θεσσαλονίκη, 5 (του ανταποκριτού μας) – Ο διοικητής του Γ΄ Σώμα-

τος Στρατού στρατηγός Παπαγεωργίου εις μακράν ημερησίαν διαταγήν 

29. Δημήτρης Εσκιτζόπουλος. Γενννήθηκε στις Σέρρες το 1917. Στέλεχος της ΕΠ Σερρών 
του ΚΚΕ. Είχε αντιστασιακή δράση στα χρόνια της Βουλγαρικής κατοχής. Στο υπόγειο του 
σπιτιού του στην περιοχή Κάτω Καμενίκια διατηρούσε παράνομο τυπογραφείο όπου και 
τυπώνονταν προκηρύξεις του ΕΑΜ. Κατάφερε να διαφύγει τη σύλληψη από τις δυνάμεις 
κατοχής, όσο και από τις δυνάμεις Ασφαλείας μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Με τη δημι-
ουργία του ΔΣΕ ανέλαβε την ευθύνη της διασύνδεσης του Αρχηγείου του Μποζ νταγ με την 
παράνομη κομματική οργάνωση του Κ.Κ.Ε. Σερρών. Μετά από συλλήψεις «περιφερειακών» 
μελών της οργάνωσης η Ασφάλεια οδηγήθηκε στα ίχνη του. Έπεσε σε ενέδρα στην περιοχή 
Τσερκέζικα στα νότια της πόλης. Το πτώμα του εκτέθηκε σε δημόσια θέα δεμένο στα κάγκε-
λα του προαυλίου της Ασφάλειας Σερρών. Αναλυτικότερα στο βιβλίο του Κώστα Πασχάλη 
«Βασίλης Ραφτούδης 1914-1948», Εκδ. Φιλίστωρ, 2006.
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του προς τα υπ’ αυτών τμήματα αναφέρει ότι κατά τον μήνα Ιούνιο […] 
την ανακάλυψιν των συμμοριακών οργανώσεων Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, 
Κομοτηνής, Βεροίας, Εδέσσης, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης…

Εμπρός, 6.7.1947

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
29-6-47 Είς το χωρίον Κάτω Δαφνούδι εισέβαλε 50μελής συμμορία υπό 

τον Καπετάν Κοσμίδην. Ημετέραν δύναμις ενεδρεύουσα συνεπλάκη μετ’ 
αυτής. Οι συμμορίται εγκατέλειψαν τα λεηλατηθέντα και ετράπησαν εις 
φυγήν. –

Δύναμις οπλιτών τμήματος Νιγρίτης συνεπλάκη εις θέσιν Μαυρούδια 
έξωθι της Νιγρίτης. Κατά την συμπλοκήν εφονεύθη ο συμμορίτης Μητρά-
κας Ξακουστός του Ευαγγέλου εκ Ξυλουπόλεως Θεσ/νίκης, ο δε έτερος 
συμμορίτης διέφυγεν.

3-7-47 Εις την Υ.Χ. Νιγρίτης παρουσιάσθησαν οι συμμορίται 1) Σίσκος 
Ιωάννης του Χρήστου εξ Αηδονοχωρίου ετών 22 άνευ οπλισμού 2) Βογια-
τζής Χρήστος του Δημητρίου ετών 19 εξ Αμπέλων Στρυμονικού μετά του 
οπλισμού του.

Συμμορία εισελθούσα εις Σχιστόλιθον Σιντικής διήρπασε 30 άρτους και 
διάφορα τρόφιμα τραπείσα είτα προς βορράν.

2-7-47 Συμμορία εισελθούσα εις το χωρίον Κάτω Δαφνούδι προέβη εις 
γενικήν λεηλασίαν του χωριού τραπείσα είτα προς φυγήν.
— Παρεδόθη ο συμμορίτης Ριζώτης Γεώργιος του Νικολάου ετών 38 εκ 

Σερρών της συμμορίας Ραφτούδη εις το Τμήμα Ασφαλείας.
— Εις Υ.Χ. Νιγρίτης παρεδόθησαν οι συμμορίται 1) Κεσσίδης Γεώργιος 

του Νικολάου ετών 32 κάτοικος Αχινού 2) Μιχαηλίδης Ηρακλής του 
Παναγιώτου ετών 38 κάτοικος Αχινού άνευ οπλισμού.

3-7-47 Ογδονταμελής συμμορία εισελθούσα εις το χωρίον Αναστασιά 
αφήρεσεν από τους κατοίκους τρόφιμα και είδη ρουχισμού.
— Εις Υ.Χ. Νιγρίτης παρουσιάσθη ο συμμορίτης Ευθύμιος Σταυρακάκης 

του Ιωάννου ετών 30 κάτοικος Πατρικίου μετά του οπλισμού του.

4-7-47 Εις Υ.Χ. Νιγρίτης παρουσιάσθη ο συμμορίτης Χαρίσσης Νικόλα-
ος του Χαρίσση ετών 22 κάτοικος Αηδονοχωρίου μετά του οπλισμού του. 

Σερραϊκόν Βήμα, 6.7.1947 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΤΗΣ 7ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ

Παρέστη και ο Αμερικανός Εργατικός ακόλουθος κ. ΣΙΜΨΩΝ.
Προερχόμενος εκ Θεσσαλονίκης αφίχθη εις την πόλιν μας την παρελ-

θούσα Δευτέραν, 7ην τρέχοντος, ο εργατικός ακόλουθος της Αμερικανικής 
Πρεσβίας κος. Σίμψων συνοδευόμενος από τον Γενικόν Γραμματέα της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών κ. Πατσατζήν. 

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

7-7-47 Σήμερον ώραν 8ην πρωϊνήν 25μελής συμμορία υπό καπετάν Ζαρ-
κάδαν προσέβαλαν 6ο χιλιόμετρον Σερρών – Θεσσαλονίκης δυο αυτοκίνητα 
ΣΠΑ πλήρη ξυλανθράκων και εν ιδιωτικόν. Δύο ενεπρήσθησαν παντελώς, 
τρίτον αφέθη ελεύθερον, επιβαίνων τρίτου στρατιώτης απήχθη.

11-7-47 Παρελθούσαν νύκτα 21ην ώραν 30μελής συμμορία εισήλθεν χω-
ρίον Ζευγολατιό. Προέβη εις λεηλασίαν 24 οικιών αφαιρέσασα τρόφιμα και 
είδη ρουχισμού.

7-7-47 Χθες παρουσιάσθησαν εις Υ.Χ. Νιγρίτης συμμορίται Κώστας 
Χαλπαντίδης Βασ. ετών 17 μετά οπλισμού. Χρήστος Θεωρίδης Κοσμά ετών 
39 μετά του οπλισμού και Χριστοφορίδης Νικόλαος του Αδάμ ετών 19 
άνευ οπλισμού οι ανωτέρω τυγχάνουσι κάτοικοι Αχινού.

Χθες ώραν 22, 15 ένοπλοι συμμορίται αφήρεσαν εκ Φαιάς Πέτρας 45 
πρόβατα και τρόφιμα.

8-7-47 Χθες παρουσιάσθη Υπ/σιν Χωρ/κής Σερρών ένοπλος συμμορίτης 
Τσιγκάνης Ιωάννης εξ Εμμανουήλ Παππά.

10-7-47 Χθες ώραν 23, 15 ένοπλοι προερχόμενοι της περιοχής Νιγρίτης 
μετέβησαν Αγ. Ελένην και εστρατολόγησαν βιαίως δύο άτομα αριστερών 
φρονημάτων, δύο ετέρων τραπέντων φυγήν. Προς εκφοβισμόν οικοδεσπό-
του αρνηθέντος ανοίξη θύραν έθεσαν πυρ οικίαν και πυροβόλησαν δις φο-
νεύσαντες ευρισκομένην οικίας Βασιλικήν Υστεροπούλου.

Χθες ώραν 23.30 συμμορία δυνάμεως υπερεκατόν ανδρών ενέπρησε 
οίκημα Σιδηροδρομικού Σταθμού Δήμητρας Φυλλίδος μία μπατόζαν και 
3.500 δέματα σίτου. Ταυτοχρόνως συμμορία επεδόθη λεηλασίαν και διαρ-
παγήν οικιών εθνικοφρόνων Δήμητρας στρατολογήσαντες βιαίως τέσσαρες 
ιδιώτας. Ωσαύτως ετέρα ομάς επετέθη κατά σιδ. Σταθμού Μυρίνης και 
επυρπόλησαν οίκημα αφαιρέσασα χρήματα και είδη ανήκοντα σταθμόν 
και προσωπικόν. Μεσονύκτιον αποχωρούσασα προς υψώματα Αναστασιάς 
διήρπασε εξ αγέλης Σφελινού 4 ταύρους.

Σερραϊκόν Βήμα, 13.7.1947 
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Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΚΗΔΕΥΣΕΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡ. ΤΡΙΤΗΝ

ΤΟΝ ΠΕΡΡΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΝ ΤΟΥ 563 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ένα ακόμη υπεράξιο παλληκάρι θύμα του εχθρού έπεσεν ηρωϊκά εις 
συμπλοκήν μετά ληστανταρτών εις τα Πλατανάκια Σιδηροκάστρου την πα-
ρελθούσαν Δευτέραν και διεκομίσθη εις την έδραν του 563 Τάγματος εις 
την δύναμιν του οποίου ανήκεν. Ο ηρωϊκός Πέρρος Δημητρίου εκ Σάμου 
ανθυπολοχαγός έπεσεν εις το πεδίον της τιμής προασπίζων την ελευθερίαν 
και ακεραιτότητα της πατρίδος μας και η ωραία του ψυχή φτερούγησε και 
πέταξε προς το κατάφωτον Πάνθεον των τόσων και τόσων εθνικών ηρώων 
[…]

Σερραϊκόν Βήμα, 20.7.1947 

Δύναμη 400 ανταρτών του ΔΣΕ προσέβαλε τη Νιγρίτα με αποτέλεσμα 
το θάνατο 30 αμάχων, τον τραυματισμό άλλων 9 και 2 ανδρών της ΕΒΧ 
και τον εμπρησμό 15 σπιτιών. Απώλειες ΔΣΕ 1 νεκρός. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 21.7.1947 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ ΕΑΜΟΣΛΑΥΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 25 ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΑΓΡΙΩΣ30 

Αντικειμενικοί σκοποί των συμμοριτών: Το Ταχυδρομείον, το Εργοστά-
σιον Ηλεκτροφωτισμού, τα οικήματα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής και 
οι στρατώνες και απελευθέρωσις των κρατουμένων κομμουνιστών. Όλοι 
των οι σκοποί απέτυχον. Οι κρατούμενοι κομμουνισταί ηρνήθησαν να τους 
ακολουθήσουν. Οι συμμορίται λυσσώντες τους επυροβόλησαν φονεύσαντες 
4 και τραυματίσαντες σοβαρώς ετέρους 4. Συνεννοούντο δι’ ασυρμάτου εις 
την βουλγαρικήν γλώσσαν. 

ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΕΤΡΑΩΡΟΝ
ΛΕΗΛΑΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΟΥΝΤΕΣ ΟΙΚΙΑΣ

Εξεδιώχθησαν επεμβάσει του πυροβολικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΕΒΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΝΙΓΡΙΤΑ 22. (Του επί τόπου μεταβάντος ανταποκριτού μας Σερρών). 
Η ησυχία των τελευταίων ημερών η οποία ανέβαλεν εις τόσας υπονοίας 

30. Για την άγρια δολοφονία των 32 γυναικοπαίδων και αριστερών αγωνιστών αναλυτι-
κότερα στο βιβλίο του Παύλου Ν. Τσακιρίδη, Όταν ο Χρόνος αφηγείται… Έντεκα ιστορίες 
από το παρελθόν, σελ. 101, Σέρρες 2015.
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αρχάς και λαόν, ελύθη την 15ην νυχτερινήν της χθες δια της ανάνδρου δολο-
φονικής επιθέσεως κατά της μαρτυρικής πόλεως της Νιγρίτης, της πόλεως 
εκείνης εις τα πρόθυρα της οποίας εθραύσθησαν προ 35 ετών αι ορδαί των 
Σλάβων. Οι ίδιοι πάλιν εαμοσλαύοι σήμερον Βούλγαροι και με σλαυικόν 
αίμα Έλληνες επετέθησαν χθες την νύχτα από τα διάφορα σημεία της πό-
λεως κατά πυκνάς ομάδας εναντίον της Νιγρίτης διά να την μεταβάλλουν 
εις απέραντον σφαγείον και να βυθίσουν τον ελληνοπρεπή και εθνικόφρονα 
πληθυσμό της εις αλησμόνητον πένθος. Η επίθεσις εξεδηλώθη από τέσσερα 
σημεία κυρίως όμως από την μικράν υπόνομον ήτις κείται εις το ανατο-
λικόν μέρος της πόλεως. Αι υπάρχουσαι ενέδραι του λόχου χωροφυλακής 
απέκρουσαν κατ’ επανάληψιν τας λυσσώδεις επιθέσεις των ανταρτών οίτι-
νες υπερέβαινον τους 300 πλην όμως ούτοι κατόρθωσαν από άλλα σημεία 
να εισέλθουν εις διάφορους τομείς της πόλεως.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
Μετά την αποτυχούσαν απόπειραν των δολοφόνων όπως ανατινάξουν 

το εργοστάσιο του ηλεκτροφωτισμού το οποίον υπερίσπησεν με το πολυ-
βόλον ανά χείρας εις στρατιώτης εθελοντής εκ Χουμνικού, οι επιδρομείς 
κατηυθύνθησαν εις την καπναποθήκην Ρούντου όπου κρατούνται διάφο-
ροι ομοϊδεάται αυτών και τους οποίους εκάλεσαν όπως διαρρήξουν την 
θύραν και συνενωθούν μετ’ αυτών. Εις άρνησην πολλών κρατουμένων να 
εξέλθουν, οι συμμορίται πιεζόμενοι και υπό του πλησίον ευρισκομένου 
πολυβολείου, έρριψαν εκρηκτικήν βόμβαν εις την σιδηράν εξώθυραν ίνα 
εξέλθουν οι κρατούμενοι, εκ της εκρύξεως της οποίας εφονεύθησαν δύο, 
αναγκασθέντες τελικώς να υποχωρήσουν. 

ΜΑΧΗ ΣΤΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗΘΟΣ
Η φρουρά όμως κοινητοποιηθείσα εγκαίρως, ανέλαβεν αντεπίθεσιν συ-

ναφθείσης ηρωικής μάχης στήθος προς στήθος, οπότε και εξεδιώχθησαν εκ 
του κέντρου της πόλεως αφήσαντες αρκετούς συμμορίτας νεκρούς.

ΣΦΑΖΟΥΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ
Και ενώ ταύτα συνέβαινον εις το κέντρον της πόλεως, οι δολοφόνοι φεύ-

γοντες και διαρκώς καταδιωκόμενοι επεδόθησαν εις την σφαγήν. Εισελ-
θόντες εις την οικίαν του δημοκρατικού ιατρού Σιούλα, κατεκρεούργησαν 
αυτόν, την σύζυγόν του, τα δύο τέκνα του, το εν ήτο βρέφος, και την υπη-
ρέτριάν του. Άλλη ομάς εισελθούσα εις την οικίαν Φράγκου, απέκοψεν την 
δεξιάν του χείρα, κατακρεουργήσασα τας τρεις θυγατέρας και την σύζυγόν 
του. Σημειωτέον, ότι ο εις υιός του ατυχούς Φράγκου ευρίσκεται εις τας εν 
Σέρραις φυλακάς, καταδικασθείς υπό του Στρατοδικείου εις την εσχάτην 
των ποινών, ήτις και ανεστάλη προσωρινώς, ο έτερος υιός εις την εξορίαν 
ως και η μικροτέρα θυγάτηρ του. Ο Φράγκου διετέλεσεν άλλοτε τακτικός 
εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος. 

Εν συνεχεία και διαρκώς καταδιωκόμενοι εισήλθον εις διαφόρους οικίας 
κατασφάξαντες γυναίκας, παιδιά και γέροντας, ταυτοχρόνως δε ενέπρη-
σαν τας οικίας του ιατρού Σιούλα και περί τας ένδεκα ετέρας. Οι σφαγέ-
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ντες φθάνουν τους 32 δεν αποκλείεται δε να υπάρχουν και άλλοι. Η κηδεία 
των θυμάτων εγένετο σήμερον πάνδημος και ομαδική υπό τους θρήνους 
και κοπετούς συγγενών, φίλων, γνωστών, τέκνων, γονέων και αδελφών. Εκ 
της φρουράς υπάρχει εις μόνον τραυματίας χωροφύλαξ. Τα περισσότερα 
εκ των πτωμάτων των ανταρτών παρελήφθησαν υπό των συμμοριτών, εκ 
των αιμάτων όμως των ευρεθέντων εις τους τόπους της συμπλοκής συνά-
γεται το συμπέρασμα ότι οι συμμορίται απώλεσαν άνω των πεντήκοντα 
εις νεκρούς και τραυματίας. Πάντως ο ηρωισμός της φρουράς απέτρεψε 
περισσότερα θύματα και καταστροφάς.

ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
Ευθύς μόλις εξεδηλώθη η επίθεσις απεστάλησαν εκ Σερρών δυνάμεις 

και άπασαι αι αρχαί εκινητοποιήθησαν. Αι συμμορίαι διώκονται κατά πό-
δας και ελπίζεται η εξόντωσίς των.

Ο κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑΝ
ΝΙΓΡΙΤΑΝ 22 (Ώρα 4 μ.μ. του εκτάκτου απεσταλμένου μας) Προερχό-

μενος εκ Σερρών όπου είχε αφηχθή την μεσημβρίαν αεροπορικώς, εγκαι-
νιάσας επί τη ευκαιρία και το αεροδρόμιον της πόλεως, έφθασαν εδώ το 
απόγευμα ο Υπουργός Βορ. Ελλάδος κ. Ροδόπουλος. Αργότερον αφίκε-
το και ο Διοικητής της Μεραρχίας Στρατηγός κ. Γρηγορόπουλος. Αμέσως 
μετά την άφιξιν των ανωτέρω συνεκροτήθη σύσκεψις υπό την προεδρίαν 
του κ. υπουργού εις την οποίαν μετέσχον ο Μέραρχος Ταξίαρχος κ. Κο-
ντόσης. Ο Νομάρχης κ. Σιμόπουλος και ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Χρ. 
Κίτσος. Κατά την σύσκεψιν ετέθησαν αι βάσεις συντονισμού των προσπα-
θειών διά την δίωξιν των συμμοριών και την αντιμετώπισιν ενδεχομένης 
νέας απόπειρας εναντίον άλλων κέντρων της περιφέρειας. Ο κ. υπουργός 
έδωσεν εντολάς διά την περίθαλψιν των θυμάτων και την στέγασιν των 
πυροπαθών. Αι γενικότεραι εντολαί του κ. Υπουργού δεν κατέστησαν γνω-
σταί δια λόγους ευνόητους. Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Παπαπαναγιώτου, μετ’ 
αντιπροσωπείας εκ Δημοτικών Συμβούλων υπέβαλε τα συλλυπητήρια της 
πόλεως Σερρών προς τον Δήμαρχον Νιγρίτης κ. Μπάκαν διά την ανήκου-
στον τραγωδίαν της πόλεως.

Η ΠΟΛΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ
Τα φέροντα τους επισήμους αυτοκίνητα εστάθμευσαν την 4ην απογευ-

ματινήν προ του δημοτικού καταστήματος της πόλεως. Νέκρα και σιγή 
παντού. Περιπολείαι διασχίζουν τας οδούς, ενώ οι ήρωες υπερασπισταί 
της πόλεως, οι ηρωικοί χωροφύλακες με μισό μάτι του ύπνου αναπαύονται 
εις τα κελιά του στρατωνισμού των. Ο υπομοίραρχος κ. Τσιάντης Πέτρος 
ένας αφανής υπερασπιστής του Μακεδονικού Μεσολογγίου ανήσυχος δίδει 
συνεχώς διαταγάς και οδηγίας. Τι να κάνει όμως περισσότερον από το 
πράγματι υπεράνθρωπον καθήκον του το οποίον έπραξε αυτός μαζί με 
τους άνδρες του; Έσωσε την Νιγρίταν και οι κάτοικοι θα τον ευγνωμονούν.
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ΑΚΜΑΙΟΝ ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ
Ομάδες πολιτών διασχίζουν την πόλιν ορκιζόμενοι εκδίκησιν. Γενικώς 

διαπίστωσα ότι το ηθικόν των κατοίκων είναι ακμαιότατον παρά το βαρύ-
τατον πλήγμα που υπέστη η μαρτιρική πόλις της Νιγρίτης.

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ
Κων. Σιούλας, Στυλιανή Σιούλα, Αλεξ. Σιούλας, Μπέμπα Σιούλα, Ανα-

στασία Δημητρίου, Χρυσάνθη Ματζιούνη, Ευδοκία Ματζιούνη, Ελένη Φακή, 
Αργύριος Φακής, Μάριος Φακής, Ιουλία Φράγκου, Ευφροσύνη Φράγκου, 
Μαρούλα Φράγκου, Λεωνίδας Στέκας, Κων/νος Σταματιάδης, Δημ. Κισσάς, 
Γεωργ. Καραμπάσης, Δημήτριος Μαρχαβίλας, Μαρία Μαρχαβίλα, Ελένη 
Μαρχαβίλα, Ελένη Ματζιούνη, Κων/νος Ματζιούνης και Χρυσούλα Ματζι-
ούνη άπαντες φονευθέντες δια μαχαιρών ως και η Ευτέρπη Καδρή.

Πυρποληθείσαι οικίαι. Βασιλείου Σωτηρούδα, Χρ. Σωτηρούδα, Σωτηρ. 
Δούζη, Αναστασίου Δούζη, Παντ. Σαραφείδη, Θεοδ. Κοκκίνη, Μάρκου Κου-
φοκώτσιου, Αθαν. Γκατζένη, Αρ. Κοκκίνη, Αφων Καρακόλιου. Κι Ολ. Κου-
φογιάγκου, Κων. Σιούλα, Ανασ. Καντύλα και Σταύρου Σέρπη. Σημειωτέον 
ότι οι περισσότεροι των σφαγιασθέντων είναι αριστεροί. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο κ. υπουργός επιστρέψας αργά το εσπέρας εις Θεσσαλονίκην και ερω-

τηθείς σχετικώς υπό δημοσιογράφων ανεκοίνωσεν ότι πρόκειται περί κομ-
μουνιστικής θηριωδίας πρωτοφανούς. Η εναντίον της Νιγρίτας επίθεσις και 
τα επακολουθήσαντα τραγικά γεγονότα δεν είχον το χαρακτήρα ενεργεί-
ας εναντίον του στρατού ή της χωροφυλακής. Ο σκοπός των επιδρομέων 
οίτινες εξεκίνησαν από τα βουνά και διέβησαν χαράδρας ήτο καθαρώς 
εκδικητικός. Διότι μεταξύ των αγρίως σφαγέντων υπό των κομμουνιστών 
υπάρχουν και κομμουνισταί οίτινες είχον αρνηθεί να γίνουν συμμορίται. 
Η οικογένεια του ιατρού Σιούλα είπεν ο κ. Υπουργός εσφάγη ολόκληρος, 
μαζί με τα μέλη της οικογενείας εσφάγη εν βρέφος μόλις έξι μηνών και 
μία μικρά υπηρέτρια. Ο σαδισμός των κακούργων έφθασεν εις το σημείον 
ώστε να τοποθετήσουν το σφαγμένον βρέφος εις τον μαστόν της επίσης 
σφαγμένης μητρός του. Το αποτρόπαιον αυτό θέαμα εφωτογραφήθη υπό 
φωτογράφου κομμουνιστικών φρονημάτων ων και θέλω να ελπίζω ότι το 
γεγονός αυτό και μόνον θα συντελέση εις το να ανανήψουν οι εν τω εξω-
τερικώ κακοί Έλληνες, καθώς και οι τυχόν συμπαθούντες τους κακούργους 
αυτούς ξένοι. Επίσης εξηκολούθησε ο κ. Ροδόπουλος εσφάγησαν αγρίως η 
Ευφροσύνη Φράγκου και αι τρεις θυγατέρες της Αθανασία, Μαρούλα και 
Ευανθία ηλικίας από 15-20 ετών. Αι τρεις αυταί αδελφαί ήσαν κομμου-
νίστριαι αλλά και αδελφαί του παραδοθέντος συμμορίτου Φράγκου όστις 
εξετάσθη ενώπιον της Υποεπιτροπής ΟΗΕ και απεκάλυψε τα της οργα-
νώσεων των συμμοριών και τα της πλήρους συμπράξεως αυτών μετά των 
Σέρβων και Βουλάρων. Προς τιμωρίαν εσφάγη η μήτηρ του και αι αδελφαί 
του μολονότι αύται ήσαν κομμουνίστριαι. Ομοίως εσφάγη η Ελένη Φακή 
και τα τέκνα της Αργύριος και Μάριος διότι ο σύζυγός της υπεύθυνος 
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γραμματεύς του ΕΑΜ Νιγρίτης, κληθείς να ανέλθη εις τα βουνά επροτί-
μησε να κατέλθη εις Θεσσαλονίκην. Καταλήγων ο κ. Υπουργός ετόνισεν, 
ότι όταν τοιαύτας θηριωδίας διαπράττουν αι κομμουνισταί εναντίον των 
ομοφρόνων των, τυγχάνει αυτονόητον, ότι ουδέν έλεος δύναται να υπάρξη 
διά τους εθνικιστάς. 

ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αι συγκεντρωθείσαι μέχρι χθες την εσπέραν πληροφορίαι εις τας στρα-

τιωτικάς αρχάς της πόλεώς μας περί της επιθέσεως των συμμοριτών ενα-
ντίον της πόλεως Νιγρίτης παρέχουν τας εξής λεπτομερείας διά το συ-
νταρακτικόν αυτό γεγονός. Τριακόσιοι και πλέον συμμορίται, μεταξύ των 
οποίων αρκετοί ξενόγλωσσοι, ορμώμενοι εκ του όρους Φλαμούρι των Κερ-
δυλλίων και οπλισμένοι ισχυρότατα και διαθέτοντες ανεξαντλήτους ποσό-
τητας πυρομαχικών επιτέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά της πόλεως Νιγρίτης 
την 10.20 μ.μ. της προχθές. Οι συμμορίται εμφανισθέντες εις τα κράσπεδα 
της πόλεως και προσβάλλοντες αυτήν εξ όλων των σημείων κατώρθωσαν 
να ανατρέψουν το ανατολικόν φυλάκιον των ΜΑΥ και να εισέλθουν αλλα-
λάζοντες εις το κέντρον της πόλεως. Δέον να σημειωθεί ότι η πόλις ολόκλη-
ρος εφρουρείτο μόνον υπό τριάκοντα περίπου χωροφυλάκων και δυνάμεως 
ανδρών των ΜΑΥ, οι οποίοι από της πρώτης στιγμής της επιθέσεως δεν 
ηδυνήθησαν να επικοινωνήσουν με τα Σέρρας ή με άλλην πόλιν, διότι οι 
συμμορίται είχον αποκόψει τα τηλεφωνικά και τηλεγραφικά καλώδια.

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΘΕΝΤΩΝ
Οι ολίγοι πάντως αυτοί άνδρες διεξήγαγον πραγματική γιγαντομαχίαν 

κατορθώσαντες να διασώσουν από την καταστροφική μανίαν των συμ-
μοριτών το εργοστάσιον ηλεκτροφωτισμού. Εν τω μεταξύ άλλαι ομάδες 
συμμοριτών επετέθησαν κατά του κτιρίου της υποδιοικήσεως χωροφυλα-
κής με αντικειμενικόν σκοπόν την άλωσίν του. Αλλ’ οι ολίγοι χωροφύλακες 
ηδυνήθησαν να τους αποκρούσουν, όπως και εις το γειτονικόν οίκημα, το 
οποίον εχρησίμευεν ως υπνωτήριον των ηρωικών ανδρών. Οι συμμορίται 
επιτεθέντες κατά του κτιρίου του Ταχυδρομείου, επέφεραν εις αυτό διά 
τριών βολών σοβαράς καταστροφάς, χωρίς ευτυχώς να προξενήσουν θύμα-
τα. Άλλη εστία ηρωικής αμύνης εδημιουργήθη προ των φυλακών, εντός των 
οποίων εκρατούντο κομμουνισταί. Όταν κάποιαν στιγμήν οι συμμορίται 
επλησίασαν εις ολίγων μέτρων απόστασιν από την πύλην των φυλακών 
εκάλεσαν ομοϊδεάτας των να εξέλθουν και να ενωθούν μαζί των. Οι κομ-
μουνισταί όμως κρατούμενοι ηρνήθησαν. Τότε οι συμμορίται έβαλαν κατά 
των ομοϊδεατών κρατουμένων φονεύσαντες τέσσαρας και τραυματίσαντες 
ετέρους τέσσαρας. Εν τω μεταξύ όμως οι συμμορίται εις άλλα σημεία της 
πόλεως έσφαξαν αδιακρίτως φύλου και ηλικίας τριάντα περίπου άτομα 
καύσαντες δεκατρείς οικίας και λεηλατήσαντες πλείστας άλλας.

ΑΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Τας πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας εκινήθη προς την δοκιμαζόμενην 

πόλιν μικρά δύναμις χωρ/κής του Σιτοχωρίου και σοβαρότεραι ενισχύσεις 
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με πυροβολικόν εκ Σερρών. Με τας πρώτας βολάς του προσδράμοντος 
πυροβολικού οι συμμορίται εκλονίσθησαν και ήρχισαν να εκκενώνουν την 
πόλιν, ενώ ο ασύρματος με τον οποίον ήσαν εφοδιασμένοι ήρχισε να εκ-
πέμπη εις βουλγαρικήν γλώσσαν σήματα με τα οποία προφανώς ειδοποι-
ούντο άλλαι συμμοριακαί δυνάμεις περί της αρξαμένης αντεπιθέσεως των 
εθνικών μας δυνάμεων

ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά τας διαξαχθείσας οδομαχίας και συμπλοκάς από οικίας εις οικίαν 

ετραυματίσθησαν δύο χωροφύλακες, ενώ έτεροι δύο αγνοούνται, πιθανώς 
αιχμαλωτισθέντες και εκτελεσθέντες αργότερα. Εκ των συμμοριτών εφο-
νεύθησαν δώδεκα, εκ των οποίων οι δύο εγκαταλείφθησαν εντός της πόλε-
ως. Κατά τας ίδιας πληροφορίας επικεφαλής των συμμοριτών ευρίσκοντο 
οι αρχιλησταί Λεωνίδας Μαύρος και Αθανασάρας. 

«Ελληνικός Βορράς» 22.7.1947 

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
Σέρραι, 24 (του ανταποκριτού μας) – Εις τας μεθοριακάς αρχάς παρε-

δόθησαν χθες οι Βούλγαροι στρατιώται Ιβάν Ντοντόροφ, Αντών Νικόλωφ 
και Γιώρκ Ιλίεφ οι οποίοι και μετήχθησαν εις Σέρρας. Ούτοι εξεταζόμενοι 
περιγράφουν με τα μελανώτερα χρώματα την επικρατούσαν κατάστασιν 
εις την Βουλγαρίαν.

Εμπρός, 25.7.1947 

Αντάρτες επιτέθηκαν στα χωριά Φιλύρα και Θεοδωρίτσι της περιοχής 
Ροδόπολης και άρπαξαν περίπου 100 ζώα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 27.7.1947 

Την νύκτα της Δευτέρας (28/7) ένοπλοι συμμορίται εισελθόντες εις την 
Μονήν Βύσιαννης Σερρών συγκέντρωσαν τους κτηνοτρόφους της περιφε-
ρείας και ηξίωσαν παρ’ αυτών την καταβολή φόρου συνολικού ποσού 6 
εκατομμυρίων δραχμών. Εις άρνησιν των κτηνοτρόφων να καταβάλουν το 
ζητηθέν ποσόν, οι συμμορίται απήγαγον αυτούς. Ακολούθως και ενώ οι 
συμμορίται απεχώρουν μετά των απαχθέντων συνεπλάκησαν με δύναμιν 
Χωροφυλακής. Κατά την συμπλοκήν ταύτην εφονεύθη εις συμμορίτης και 
απηλευθερώθησαν οι συλληφθέντες κτηνοτρόφοι. 

Εμπρός, 30.7.1947

Μεγάλη δύναμη του ΕΣ ανέλαβε να εκκαθαρίσει από τους 800 περί-
που άνδρες του ΔΣΕ την παραμεθόριο ορεινή περιοχή Μποζ νταγ – Με-
νοικίου – Αλή Μπαμπά που βρίσκεται βορειοανατολικά των Σερρών. Το 
σχέδιο έφερε την ονομασία «Αλιάκμων». Η επιχείρηση διήρκησε 5 μέρες, 
αλλά ο στόχος του ΕΣ δεν επιτεύχθηκε. 500 αντάρτες του ΔΣΕ αποφεύ-
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γοντας την κατά μέτωπο αντιπαράθεση διέφυγαν στη Βουλγαρία, ενώ οι 
υπόλοιποι αντάρτες διεσπαρμένοι σε ολιγομελείς ομάδες ενεπλάκησαν σε 
μικροσυγκρούσεις. Απώλειες: ΔΣΕ 15 νεκροί, 2 συλληφθέντες. Από τον ΕΣ 
2 νεκροί, 3 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.7.1947 

ΕΠΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΛΗΣΤΗΝ
Ο ΑΡΧΙΣΥΜΜΟΡΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ31

Αμοιβή 20 εκατομ. δια τον φόνον του
Εδημοσιεύθη εις την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απόφασις του 

υπουργού της Δημοσίας Τάξεως, δια της οποίας επικηρύσσεται εις ληστήν 
ο φερόμενος ως γενικός αρχηγός του λεγομένου «Δημοκρατικού στρατού» 
«στρατάρχης» Μάρκος.

Συμφώνως προς την απόφασιν αυτήν «επικυρύσσεται» εις ληστήν ως 
λίαν επικίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν ο Βαφειάδης ή Μαρκόπουλος 
Μάρκος καπετάν Μάρκος ετών 41 εκ Πορροΐων Σερρών ή Θεσσαλονίκης 
διότι φέρων παρανόμως πολεμικά όπλα και πυρομαχικά ετράπη εις τα όρη 
και συγκρότησε πολυμελείς παρανόμως οπλοφορούσας ληστοσυμμορίας 
δρώσας εγκληματικώς γενόμενος δε γενικός αρχηγός των εν Ελλάδι ενό-
πλων συμμοριών, δρά εγκληματικώς εις βάρος του κράτους και εις όφελος 
ξένων επικρατειών. Δια της ιδίας αποφάσεως προκηρύσσεται χρηματική 
αμοιβή 20 εκατομμυρίων δια τον φόνον ή σύλληψιν και 15 εκατομμυρίων 
δια την αποτελεσματικήν κατάδειξιν εις τας αρχάς του μέρους αποκρύψε-
ώς του. 

 Εμπρός, 31.7.1947 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΚΑΙ 4 ΑΛΛΟΙ
Την παρελθούσαν Τετάρτην 30 Ιουλίου εξετελέσθησαν εις τον συνήθη 

τόπον των εκτελέσεων οι υπό του Εκτάκτου Στρατοδικείου της πόλεώς 
μας καταδικασθέντες εις θάνατον και τυχόντες προσωρινής αναστολής 
Παντελής Γουσίδης γενικός γραμματέας του ΕΑΜ Θεσσαλονίκης και κα-
θοδηγητής των συμμοριακών συγκροτημάτων του Μποζ-Νταγ και Λαϊλιά, 

31. Μάρκος Βαφειάδης. Γενικός Αρχηγός Δ.Σ.Ε. Καπνεργάτης που στην κατοχή είχε ανα-
δειχτεί σε καπετάνιο της Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ και μετά τη Βάρκιζα 
ήταν Β΄ γραμματέας του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ. Βγήκε στο βουνό με απόφαση του 
Ζαχαριάδη τη στιγμή που αντιμετώπιζε τη σύλληψή του κατόπιν απόφασης της Επιτροπής 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Σόλων Νεοκλ. Γρηγοριάδης Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 
1941-1947, Εκδ. Καπόπουλος, Αθήνα 1973. 



92

σύνδεσμος των Ελλήνων συμμοριτών μετά των Βουλγάρων κομμουνιστών, 
εκ Θεσσαλονίκης, Κων. Πακί(;)νης εκ Κορμίστης Σερρών, Λ. Μαστορίδης 
εκ Νιγρίτης, Τρ. Σαραντίδης και Δ. Μίτσογλου εκ Σερρών. Η κοινή γνώμη 
της πόλεώς μας ησθάνθη σήμερον πλήρη ικανοποίησιν εκ της επιβολής του 
νόμου δικαίου εις τους αντεθνικώς εργαζομένους σλαβόφιλους. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Εργάζεται ή αδρανεί

Συνεστήθη προ καιρού μια πολυπληθής και μεγαλόψυχος επιτροπή συλ-
λογής εθνικού εράνου υπέρ των οικογενειών των επιστράτων, εις την οποί-
αν κληθέντες μετέσχομεν και ημείς συνηγορήσαντες θερμώς απευθύναντες 
δημοσία θερμοτάτας εκκλύσεις προς τους συμπολίτας μας υπέρ γενναιο-
δώρου ενισχύσεως του υψηλού της έργου. Εν τούτοις δεν αντελήφθημεν 
σχετικήν δράσιν της μεγαλωνύμου αυτής επιτροπής και φοβούμεθα μήπως 
περιέπεσεν εις λήθαργον. Ευχόμεθα να διαψευσθώμεν και επιθυμούμεν να 
την ίδωμεν γοργώς κινουμένην προς τον ιερόν προορισμόν της. 

Σερραϊκόν Βήμα, 3.8.1947

ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
Σέρραι, 5 (του ανταποκριτού μας) – Αι επιχειρήσεις του Μποζ-Ταγ 

έληξαν σήμερον. Αι απώλιαι των συμμοριτών ανέρχονται εις 20 νεκρούς 
μεταξύ των οποίων και ο αρχισυμμορίτης Περικλής και 25 αιχμάλωτοι με-
ταξύ των οποίων και ο Βούλγαρος στρατιώτης Τουρακίεφ όστις κατέθεσεν 
ότι και άλλοι Βούλγαροι στρατιώται εισήλθον εις το ελληνικόν έδαφος και 
υπηρετούν εις τας συμμορίας.

Εμπρός, 6.8.1947 

ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ημείς παρασυρμένα ελληνόπουλα της πόλεώς μας κληθέντα να υπηρε-

τήσωμεν την Πατρίδα ευρισκόμεθα υπό δοκιμασίαν στο Γ΄ Τάγμα Σκαπα-
νέων32 σας αποστέλλομεν την παρούσα επιστολήν με την θερμήν μας πα-
ράκλησιν, όπως η παρούσα δη το φως της δημοσιότητας κατά το δυνατόν 
εις όλην την νεολαίαν και τον λαόν των Σερρών. 

Η ιστορία μας είναι γνωστή. Κατά την κατοχήν παρασυρθέντες τινές 
εξ ημών από τα γνωστά δήθεν πατριωτικά και δήθεν σωτήρια για τον 
λοιμοκτονούντα σκλαβωμένο λαό μας συνθήματα παρεσύρθημεν από τους 
δημαγωγούς του προδοτικού κομμουνιστικού κόμματος και άθελά μας 
απέβημεν εχθροί της αγαπημένης μας μητρός Ελλάδος. Από καιρού ήδη 

32. Από τον Απρίλιο του 1947 και στη διάρκεια του Εμφυλίου η Μακρόνησος ή «Μακρο-
νήσι» χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο συγκέντρωσης «εθνικής αναμόρφωσης» για χιλιάδες 
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ενοχλούμεθα από τας τύψεις της εθνικής μας συνειδήσεως και το ελληνι-
κόν αίμα που έρρεε πάντοτε στις φλέβες μας είχε αρχίσει να μας ανησυχή, 
ανησυχία εκδηλουμένη εις συχνάς με τους καθαρόαιμους πράκτορας του 
σλαβισμού των Σερρών και εντοπιζόμενη κυρίως εις την σφαίραν των εθνι-
κών διεκδικήσεων και εν γένει του εθνικού ζητήματος. 

Αλλά δυστυχώς ένας μικροπρεπής νεανικός εγωισμός δεν μας επέτρεπε 
να τεθούμε σαφώς αντιμέτωποι παραμείναντες ουδέτεροι από της απελευ-
θερώσεως και εντεύθεν, αν επιτρέπεται εις Έλληνα καταγόμενον εξ Ανα-
τολικής Μακεδονίας η φράσις αύτη όταν κυρίως πρόκειται περί ζητήματος 
τόσον Εθνικόν, όσον η ύπαρξις της Μακεδονίας εις την αγκαλιά της Ελλά-
δος. Σήμερα ευρισκόμεθα μακράν εχθρών και φίλων οι οποίοι οπωσδήποτε 
επιρρέαζον την στάσιν μας ομιλούμεν από το σωτήριον αυτό τάγμα μετα-
νοιωμένοι πλέον προς όλους τους νέους της ηρωϊκής και ιστορικής πόλεως, 
απευθυνόμεθα ημείς οι πλείστοι των οποίων τυγχάνομεν μέλλοντες επιστή-
μονες στους νέους εις εκείνους οι οποίοι ακόμη διστάζουν να πάρουν ενερ-
γόν μέρος στο πλευρόν της Ελλάδος. Νέοι των Σερρών, το κομμουνιστικόν 
κόμμα και οι μισθοφόροι του αγκαλιασμένοι με τους προαιωνίους μας 
εχθρούς Βουλγάρους κτυπούν αλύπητα την Πατρίδα με φανερό σκοπό τους 
το σκλάβωμα της Μακεδονίας και επομένως της ιστορικής μας Πατρίδος. 
Νέοι των Σερρών, είδατε κατά την απελευθέρωσιν των Σερρών τους ηρω-
ϊκούς συμμορίτας του ΕΛΑΣ αγκαλιασμένους με τους Βουλγάρους πρώην 
φασίστας και ως εκ θαύματος κομμουνιστάς να παρελαύνουν στην πόλιν 
μας και να εμποδίζουν την εκδήλωσιν της δικαίας αγανακτήσεως του Σερ-
ραϊκού λαού εναντίον των σφαγέων Βουλγάρων κατακτητών. Είδατε την 
λευτεριά, δημοκρατία και δικαιοσύνη που φέρανε. Είδατε τους σκοτωμούς 
αθώων πολιτών με την απλή αιτία ότι όχι αντιδρούσαν αλλά ήσαν μακρυά 
απ’ αυτούς, με την απλή και τιμητική δικαιολογία ότι ήσαν Έλληνες. Εί-
δατε τις κλεψιές, τους εράνους και τας επιτάξεις της ληστρικής Ε.Τ.Α. με 
τα κασόνια βερμούτ και τας αποθήκας κασεριών όταν ο λαός των Σερρών 
πεινούσε και όταν τα μεροκάματα λιγνιτωρύχων ήσαν δύο ψωμιά, αλλά 
αυτά ήσαν η πραγματοποίησις ενός προγράμματος που υπέσχετο τον επί-
γειον παράδεισον της Λαοκρατίας. Βλέπετε τώρα την ανοικτή συνεργασία 
με τους Βουλγάρους που τρεις φορές πάτησαν την Πατρίδα μας και την 
κατέστρεψαν. Διαβάστε τας αποκαλύψεις του πατριώτη μας Τόλιου στην 
Επιτροπή του ΟΗΕ που κατακεραύνωσε τους κομμουνιστάς συνεργάτας 
των Σλάβων εξηγώντας την αποστολή των αθώων του Μπούλκες.

Η κατάσταση μιλά μόνη της· από την μια μεριά στέκεται η Ελλάδα, η 

κομμουνιστές, πολιτικούς κρατούμενους και λιποτάκτες στρατιώτες. Η πειθαρχία ήταν σκλη-
ρή και επιδιωκόταν από όσους υπηρετούσαν να μεταχθούν στην εθνικόφρονα παράταξη. Το 
1947 εξορίζονται εκεί όλοι οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες με «ύποπτα φρονήματα», επανδρώνο-
ντας τα τρία ειδικά τάγματα οπλιτών (Α΄ ΕΤΟ, Β΄ ΕΤΟ, Γ΄ ΕΤΟ). Το 1948 δημιουργείται το 4ο 
τάγμα στο οποίο μεταφέρονται οι πολιτικοί εξόριστοι. «Κολυμπήθρα του Σιλωάμ» ονόμαζαν 
το Μακρονήσι. Ο τρόμος και τα βασανιστήρια ήταν η μέθοδος για ιδεολογική αναβάπτιση η 
οποία θα δηλωνόταν με τη δήλωση μετάνοιας. Όσοι δεν υπέγραφαν μεταφέρονταν στην χα-
ράδρα του Α΄ ΕΤΟ κι από εκεί περνούσαν στρατοδικείο.
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μαρτυρική μάνα μας, αγωνιζομένη με τα ράκη του πολέμου και τας αδι-
κίας του μεταπολέμου μα και με το δάφνινο στεφάνι της νίκης και από 
την άλλη μεριά οι εχθροί μας· αυτοί που πούλησαν την Μακεδονία και την 
Θράκη παζαρεύοντας την με την κατάληψιν της εξουσίας, με τον πιο αντι-
δημοκρατικό τρόπο, με το μαχαίρι και τον κνούτο.

Νέοι των Σερρών, οι προδότες μας κτυπούν, οι Βούλγαροι καραδοκούν, 
οι Έλληνες όμως πολεμούν, όπως πολέμησαν πάντα για την λευτεριά και 
την ανεξαρτησία της Πατρίδος των. Τα κόκκαλα των Μακεδονομάχων που 
έπεσαν δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας μας πρέπει να αναπαύο-
νται ήσυχα με την βεβαιότητα ότι τα παιδιά της ακολουθούν τον δρόμο που 
χάραξαν αυτοί. Τελειώνοντας θα σας παρακαλέσωμεν και πάλιν κ. Δήμαρ-
χε όπως η παρούσα επιστολή γίνη όσον το δυνατόν πιο γνωστή σ’ όλους 
τους νέους της πόλεώς μας με τον τύπο και με κάθε μέσον κοινοποιήσεως, 
καλούμεν όλους τους νέους παρασυρμένους να μιμηθούν το παράδειγμά 
μας και αναφωνούμε:

Ζήτω η Αθάνατη Ελλάς
Ζήτω η Ελληνική Μακεδονία
Ζήτω η Ηρωϊκή Πόλις των Σερρών
1) Β. Μ. Ιατρικής
2) Μ. Κ. Νομικής
3) Τ. Φ. Φιλολογικής
4) Μ. Σ.
5) Κ. Γ.
6) Π. Δ. 
7) Θ. Γ. 

 Σερραϊκόν Βήμα, 7.8.1947 

Συμπλοκή ανδρών της ΕΒΧ εναντίον της Ομάδας Διοίκησης του Αρχη-
γείου Νιγρίτας του ΔΣΕ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 10.8.1947 

ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝΤΑΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ

Το παρελθόν Σάββατον ήρχισεν ενώπιον του Εκτάκτου Στρατοδικείου 
της πόλεώς μας η δίκη των Κων. Μανάβη, Ανδρ. Παναγιώτου, Γ. Κατσάνη, 
Αργ. Τοπούζη, Λ. Θωμαΐδου, Π. Αραμπατζή, Θ. Κρικώνη, Α. Βισόκαλη, Ν. 
Γεωργιάδου, Β. Δανιηλίδου, Αν. Θεοχαρίδου, Γ. Μουρατίδου, Α. Τέγουτζικ, 
Γ. Εμμανουηλίδου και του Σταύρου Γεωργιάδου, δικαζομένου ερήμην. Ού-
τοι κατηγορούνται επι στρατολογία και εντάξει εις συμμορίαν Λασσάνη, 
παρανόμω συγκεντρώσει, συνεργεία εις οργάνωσιν συμμοριακών ομάδων 
και επί στρατολογία και μεταδόσει ανησυχαστικών πληροφοριών.

Εκ της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία διήρκεσεν επι διήμερον, προ-
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έκυψαν στοιχεία ενοχής εις βάρος όλων των κατηγορουμένων. Οι κατηγο-
ρούμενοι όμως μεταμεληθέντες απεκήρυξαν και κατεδίκασαν ως προδοτι-
κήν την στάσιν και τας ενεργείας του Κ.Κ.Ε. Μετά την απολογίαν των, ο 
Βασιλικός Επίτροπος κ. Μπούτος δι’ ενός πατριωτικωτάτου λόγου, που 
προκάλεσε τα αυθόρμητα χειροκροτήματα του ακροατηρίου εζήτησε την 
επιείκειαν του δικαστηρίου.

Το δικαστήριον, αποσυρθέν εις διάσκεψιν, εκήρυξε μεν ενόχους τους κα-
τηγορουμένους, απήλλαξεν όμως ούτους λόγω πλήρους συγχύσεως. Μετά 
την απαγγελίαν της αποφάσεως ο πρόεδρος του Στρατοδικείου ταγματάρ-
χης κ. Πέτρου απηυθύνθη προς τους κατηγορουμένους δια του κατωτέρου 
εμπνευσμένου λόγου: «Τα άγια δισκοπότηρα που οραματίσθη ο Βασιλικός 
Επίτροπος πέρασαν. Εύχομαι το άγιον της Ελλάδος πνεύμα να φωτίσει 
τις εσκοτισμένες διάνοιες ίνα το ταχύτερον η ναυς Αργώ ενδόξως αγκυρο-
βολήση εις λιμένα υπήνεμον». Οι κατηγορούμενοι με όλον το ακροατήριον 
εχειροκρότησαν ζωηρότατα την απόφασιν του δικαστηρίου.

ΑΘΡΟΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Την παρελθούσαν Τετάρτην 6ην τρέχοντοντος έληξεν η από ημερών δι-
εξαγομένη ενώπιον του εκτάκτου στρατοδικείου της πόλεώς μας δίκη 22 
ατόμων εκ Νιγρίτης, κατηγορουμένων επί συμμετοχή εις συμμοριακάς 
ομάδας, διενεργεία παρανόμου εράνου, μεταδόσει πληροφοριών, παρανό-
μω κατοχή όπλων κ.λπ. Δια της εκδοθείσης αποφάσεως του στρατοδικείου 
οι 10 εκ των κατηγορουμένων κατεδικάσθησαν εις την ποινήν του θανάτου. 
Ούτοι είναι οι κάτωθοι: Γρηγ. Κωνσταντίνου ή Βολιώτης, Θεοδ. Ρακιντζής, 
Γεώργ. Σαπουντζής ή Τόλιος, Κωνστ. Χατζηθωμάς, Γεώργ. Μπουγιώτας, 
Κυρ. Χατζηδάκης, Γεωργ. Σοφτάς, Αθ. Σανίδας, Αθαν. Μητρούδης και 
Χρ. Καλαλιός. Έτεροι 4 κατεδικάσθησαν εις ισόβια δεσμά, εις εις 20 ετών 
πρόσκαιρα, εις εις 10 ετών, 3 εις μικροτέρας ποινάς και 3 απηλλάγησαν. 

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 536, 10.8.1947 

Δυνάμεις της 35ης Ταξιαρχίας ενισχυμένες από άνδρες της 25ης Ταξιαρ-
χίας εξαπέλυσαν εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή Λιασκόβου - Λα-
ϊλιά στα βόρεια του νομού Σερρών. Απώλειες: ΔΣΕ 18 νεκροί, 2 συλληφθέ-
ντες καθώς και εντοπισμός αποθήκης τροφίμων και ιματισμού και ναρκών. 
ΕΣ 4 νεκροί και 2 τραυματίες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17-20.8.1947 

9-8-47 Χθές πρωίαν ανευρέθη νεκρός πλησίον Ποταμοχωρίου Σιντικής 
200, μέτρα από βουλγαρικής μεθορίου, ποιμήν Αντώνιος Στράντζαλης, εκ 
Καπεταναδίου Σερρών, με τραύμα εις κοιλίαν, πιθανώς δια ξιφολόγχης.

2) Χθες παρουσιάσθη αυθορμήτως άοπλος χωρ/κην Ζίχνης εις συμμορί-
της εκ Σφελινού.
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3) Σήμερον παρουσιάσθη χωρ/κήν Ζίχνης ένοπλος συμμορίτης Σωκρά-
της Αγατσιώτης, εκ Δήμητρας.

10-8-47 22αν ώραν χθες 20μελής συμμορία εισήλθεν χωρίον Αγριανής 
Φυλλίδος. Αφήρεσε ποσότητα τροφίμων.

11-8-47 Χθες ώραν 21ην 50μελής συμμορία εισβαλούσα χωρίον Φαιά 
Πέτρα Σιντικής αφήρεσε τρόφιμα και επυρπόλησε τρείς οικίας.

2) Σήμερον ώραν 1ην 15μελής συμμορία μεταβούσα χωρίον Θεοδώρο-
βον Πορροΐων επληροφορήθη παρά γυναικών απουσίαν δυνάμεως οικείου 
Σταθμού Μ.Α.Υ.33 εισήλθεν χωρίον και αφήρεσεν τρόφιμα.

3) Σήμερον παρουσιάσθη χωρ/κήν Πορροΐων άοπλος συμμορίτης Ταντα-
μάς Γεώργιος, εκ Δάφνης-Νιγρίτης.

12-8-47 Τρέχοντος και ώραν 23ην συμμορία εισελθούσα χωρίον Άνω-Ο-
ρεινή Σερρών αφήρεσεν τρόφιμα και επυρπόλησεν Σχολείον χωρίου.

2) Σήμερον ώραν 1.30 συμμορία αγνώστου αριθμού ανετίναξε δια δυ-
ναμίτιδος τμήμα οδού Σερρών-Βροντού.

13-8-47 Χθες ώραν 21ην 30μελής συμμορία εισελθούσα χωρίον Σφελινόν 
αφήρεσε τρόφιμα, συνέλαβε κρυπτομένους έξωθι χωρίου, αντιπρόεδρον 
χωρίου Ιωάννη Λιούμπαν και Αγροφύλακα Κων/νου Ράδου, ούς εξετέλεσεν.

2) Σήμερον ωραν 15ην εις 2 ½ χιλιόμετρον, οδού Σερρών-Νιγρίτης ευ-
ρέθη νεκρός Μαμίας Αντώνιος, εκ Σησαμιάς Νιγρίτης και τραυματισμένη 
σοβαρώς, εν αφασία, σύζυγος αυτού Δήμητρα, αμφότεροι δια πυροβόλου 
όπλου. Αγνοούνται αίτια.

10ην Τρέχοντος παρεδόθη αυθορμήτως στρατιωτικάς αρχάς Σιδηροκά-
στρου ένοπλος συμμορίτης Ζνάκκας Γεώργιος, εκ Νέου Πετριτσίου.

14-8-47 Χθες ώραν 21ην 100μελής συμμορία επετέθη κατά Καπνοφύτου 
Σιδηροκάστρου αποκρουσθείσα από ανδρών Μ.Α.Υ., κατόπιν διώρου μά-
χης, συμμορίας μη δυνηθέντες εισέλθουν χωρίου.

15-8-47 Χθες και σήμερον παρουσιάσθησαν εις Σ.Χ. Αχλαδοχωρίου 3 
συμμορίται άνευ οπλισμού· ούτοι είναι οι 1) Οφθαλμίδης Σωτήριος του 
Αλεξάνδρου 2) Λαζαράκης Λάζαρος του Λάμπρου 3) Φάνογλου Αναστά-
σιος του Ιωάννου στρατολογηθέντες υπό των συμμοριτών, κατά την τελευ-
ταίαν συμπλοκήν εις Καρυδοχώριον.

21ην Ώραν χθές πολυμελής συμμορία εισελθούσα χωρίον Κάτω-Δαφνού-
δι αφήρεσεν τρόφιμα και είδη ιματισμού διαφόρους κατοίκους και κατα-
στήματα. 

Σερραϊκόν Βήμα, 17.8.1947 

33. Από του μηνός Οκτωβρίου (1946) διετάχθη και ήρξατο εις τας υπό του στρατού εκκα-
θαριζομένας περιοχάς και τας περιοχάς όπου ο Κ/συμμοριτισμός δεν είχεν εισέτι εξαπλωθή η 
οργάνωσις εξ ιδιωτών στατικών τοπικών μονάδων υπό την επωνυμίαν «Μονάδες Ασφαλείας 
Υπαίθρου» (Μ.Α.Υ.) με αποστολήν την εξασφάλισιν και εδραίωσιν της τάξεως εις τας περιο-
χάς των. Αι ΜΑΥ συνεκροτήθησαν στοιχειωδώς καθ’ ομάδας εξ αριθμού ιδιωτών κατά χωρίον, 
αίτινες μετ’ άλλων εκ γειτονικών χωρίων, αποτέλουν την μονάδα της περιοχής. Επί κεφαλής 
των μονάδων τούτων ωρίζετο ιδιώτης, συνήθως παλαιός υπαξιωματικός θεωρούμενος κατάλ-
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Θεσσαλονίκη, 20 – Επίσης εις Σέρρας εξετελέσθησαν σήμερον οι δέκα 
συμμορίται, των οποίων η εκτέλεσις είχεν ανασταλεί προσωρινώς. Κατά 
τηλεγράφημα προς το υπουργείον Στρατιωτικών οι εκτελεσθέντες εις Σέρ-
ρας είναι οι εξής: Κ. Βολιώτης, Θ. Ρακιντζής, Σ. Σαπουντζής, Κ. Χατζηδά-
κης, Κ. Χατζηθωμάς, Γ. Πολέντας, Γ. Σέρτος, Λ. Μαστρούδας, Κ. Κακα-
γιάς και Σ. Σανίδης.

Ελευθερία, 21.8.1947 

Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Θεσσαλονίκη, 22 (του ανταποκριτού μας) – Νεώτεραι επίσημοι πληρο-

φορίαι σχετικώς με τα αιματηρά γεγονότα της Νιγρίτης αναφέρουν, ότι η 
επίθεσις εξεδηλώθη την 11ην νυκτερινήν της Πέμπτης (21/8) μετέσχον δε 
αυτής 200 περίπου συμμορίται βαρέως εξοπλισμένοι. Η εν τη πόλει δύ-
ναμις της χωροφυλακής αντιμετώπισε τους επιδρομείς μετα σθένους και 
επιτυχίας εξαναγκάσασα τούτους να τραπούν προ του μεσονυκτίου εις 
άτακτον φυγήν, αφού εγκατέλειψαν επι τόπου δυο νεκρούς και πολλούς 
τραυματίας. Οι συμμορίται εις τα ακραία σημεία της πόλεως επυρπόλησαν 
33 οικίας.

Εκ του αμάχου πληθυσμού εφονεύθησαν οι Αθαν. Ναβαλής 11 ετών, 
Μαγδαλινή Ναβαλή 38 ετών, Δημ. Μοίθας 18 ετών, Αθανάσιος Ανεστίδης, 
η σύζυγός του και τα τέκνα του Κωνσταντίνα 10 ετών και Σταματούλα 4 
ετών, Θεανώ Κακαρίκα 32 ετών, και Ελισσάβετ Παπαγεωργίου 18 ετών. 
Επίσης ετραυματίσθησαν 5 πολίται και 2 χωροφύλακες. Δυνάμεις χωρο-
φυλακής και Στρατού αίτινες έφθασαν κατά την ώραν της μάχης ανέλαβον 
την δίωξιν των τραπέντων εις φυγήν συμμοριτών.

- Δυνάμεις Στρατού συνεπλάκησαν εις την περιφέρειαν των Σερρών, 
μετά συμμοριτών υπό τους αρχισυμμορίτας Πέτρον και Διάκον. Κατά την 
επακολουθήσασαν σκληρήν μάχην, οι συμμορίται εγκατέλειψαν επί τόπου 
18 νεκρούς. Συνελήφθησαν τρεις. Επίσης ανευρέθη αποθήκη πλήρης ιμα-
τισμού, σιγαρέττων, εκρηκτικών υλών βουλγαρικής προελεύσεως, τέλος δε 
εν πολυβόλον και όπλα. 

 Εμπρός, 23.8.1947 

ληλος, εκ των κατοίκων επικέντρου χωρίου της περιοχής και επί κεφαλής των ομάδων κατά 
χωρίον ωρίζετο εις εξ εκάστου χωρίου. Μεταξύ των ομάδων των διαφόρων χωρίων, κατά μο-
νάδα υφίστατο στοιχειώδης οργάνωσις και σύνδεσμος. Οι αποτελούντες τας ομάδας ιδιώται 
εξωπλίζοντο δι’ ατομικών όπλων και αυτομάτων άτινα διετίθεντο υπό της υπηρεσίας ή ηγο-
ράζοντο εκ του λαθρεμπορίου τη πρωτοβουλία των κατοίκων και εξ ιδίων των. (ΑΝΤΙΣ. ΑΓ. 
1946 Δ.Ι.Σ.) Ο στρατηγός ε.α. Δ. Ζαφειρόπουλος στο βιβλίο του «Ο αντισυμμοριακός αγών 
1945-1949», αναφέρει χαρακτηριστικά για την ψυχολογία των ΜΑΥ «...Με όσην απροθυμίαν 
εδέχθησαν τα όπλα, με τόσην ευκολίαν και τα παρέδιδαν εις τους αντάρτας... Και απετέλε-
σαν την καλυτέραν πηγήν εξοπλισμού των συμμοριακών ομάδων...». 
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ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 

ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΜΑΧΑΙ 
ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΗΡΩΪΚΩΣ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 24. 1η πρωϊνή. (του ανταποκριτού μας) –
Την 1ην νυχτερινή της χθες ήρχισε νέα επίθεσις των συμμοριτών εναντί-

ον της Νιγρίτης. Η επιτεθείσα δύναμις υπερβαίνει τους 400 συμμορίτας. Αι 
εθνικαί δυνάμεις αντιμετωπίζουν τους επιδρομείς ηρωϊκώς. Εν τω μεταξύ 
κατέφθασαν δυνάμεις στρατού εκ Σερρών. Τηλεγράφημα εκ Σερρών ανα-
φέρει ότι διακρίνονται εκεί φλόγες εκ Νιγρίτης. Η τηλεφωνική επικοινωνία 
διεκόπη την 11ην νυκτερινήν. Πληροφορίαι μη επιβεβαιωθείσαι αναφέρουν 
ότι η μάχη συνάπτεται εντός της πόλεως.

Εμπρός, 24.8.1947 

Ο ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΕΣΤΙΓΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝ

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
 Ο Μερκουρίου απολογούμενος ανεγνώρισεν ότι ενήργησε με επιπο-

λαιότητα διά των προς Λασάνην γνωστών επιστολών και της μεταβάσεώς 
του εις το αρχηγείον των ανταρτών. Δεν παρέλειψεν όμως να τονίσει ότι 
ως στρατιωτικός και πατριώτης τεθείς από τα μαθητικά του χρόνια εις 
την υπηρεσίαν της πατρίδος, διαπιστώσας την συνεργασίαν Σλαύων και 
ανταρτών, απέστρεψε το πρόσωπον απ’ αυτούς και εκαραδόκει ευκαιρίαν 
να διαφύγει πράγμα το οποίον και έγινε χάρις εις την ενέδραν που έπεσε 
με τους συνοδεύοντας αυτόν συμμορίτας, οι οποίοι τον οδήγουν πλησίον 
του Λασάνη. Παρεκάλεσεν η δήλωσίς του αυτή περί συνεργασίας των συμ-
μοριτών μετά των Βουλγάρων να διακηρυχθή δια του Τύπου προς όλον 
τον κόσμον εν τέλει δε ετόνισεν ότι είναι πρόθυμος συνεχίζων την τριακο-
νταετή εθνικήν ιστορίαν του να ενταχθήν εις τον εθνικόν στρατόν και να 
πολεμήση τους συμμορίτας. Απαντών εις ερώτησιν δια τας συνθήκας υπό 
τας οποίας ευρέθη εις το αρχηγείον των ανταρτών εξιστόρησε τας συχνάς 
πιέσεις, τας οποίας είχεν από μέρους συνδέσμων ανταρτών δια να τους 
ακολουθήσει εις το βουνό, πράγμα το οποίον και κατόρθωνε ν’ αποφύγη 
παραπλανών τον Λασάνην δια των γνωστών προς αυτόν επιστολών μέχρι 
της εσπέρας 17ης Ιουνίου ότε αντάρται μεταμφιεσμένοι εις χωροφύλακας 
τον διέταξαν να τους ακολουθήση ενώ μετέβαινεν εις την οικίαν του και 
τον απήγαγον εις το βουνό. Εις άλλην ερώτησιν ποια ήσαν τα πρόσωπα 
τα οποία, όπως ανέφερεν εις μίαν των προς Λασάνην επιστολών θα έδιδον 
χρήματα, είπεν ότι επρόκειτο περί των βιομηχάνων Σερρών Πετράκογλου 
και Νάσιουτζικ, αλλά ότι ουδέν είπεν εις αυτούς και έγραψε ψευδώς εις 
τον Λασάνην ίνα τον αποκοιμήση.
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Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Ο βασιλικός επίτροπος κ. Γκάπης λαβών τον λόγον, είπε περίπου τα 

εξής: - Η Ελλάς τύποις έπαυσε να υπάρχη και τύποις έπαυσε να υφίσταται 
όταν τα βάρβαρα στίφη των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων 
κατέλαβον αυτήν. Η διάθεσις όμως να εξυπηρετεθή το έθνος ήτο διάχυτος 
εις τας ψυχάς των Ελλήνων, οι οποίοι έτρεχον άλλοι εις την Μέσην Ανα-
τολήν και άλλοι εις τα βουνά δια να θυσιασθούν δια την ελευθερίαν της 
πατρίδος και του κόσμου ολοκλήρου. Εξιστορών δε την δράσιν του ΕΑΜ 
και του ΕΛΑΣ, ετόνισεν ότι οι δόλιοι και αντεθνικοί σκοποί των απεκαλύ-
φθησαν με την δολοφονίαν του ήρωος συνταγματάρχου Ψαρού. Και τα μι-
κρά παιδιά γνωρίζουν ακόμη μετά τα Δεκεμβριανά ότι ο αγών του βουνού 
του ΕΑΜ ήτο αντεθνικός. Συνέχεια του αγώνος εκείνου είναι ο σημερινός 
συμμοριακός και σλαβικός αγών. Δεν είναι Έλληνες αυτοί που σφάζουν 
νήπια, σταυρώνουν ιερείς και κατακρεουργούν γέροντας διότι Έλληνες δεν 
ημπορεί να μπήξουν ποτέ το μαχαίρι σε σάρκες ελληνικές. Επί του σημεί-
ου αυτού ο βασιλικός επίτροπος αναγιγνώσκει απόσπασμα εφημερίδων 
και ποίημα προς την βουλγαρικήν νεολαίαν δια του οποίου προτρέπεται 
να σφάζη, να κρεουργή και να καταστρέφη κάθε τι το ελληνικόν. Ο κατη-
γορούμενος Μερκουρίου ως ηρωικός και πολεμικός αξιωματικός δεν θα 
έπρεπε να κατέχη το ειδώλιον του κατηγορουμένου, αλλά να εβρίσκεται 
εκεί όπου το έθνος αγωνίζεται τον υπέρ πάντων αγώνα. Ούτως όμως προ-
τίμησε να καταφύγη στον Λασάνην και να προδώση λαθραίως τα ελληνικά 
ιδανικά στους εχθρούς της Ελλάδος. Τέλος εζήτησε να κηρυχθή ένοχος με 
μετρίαν σύγχυσιν, εφ’ όσον ο κατηγορούμενος αποκαλύπτει την συνερ-
γασίαν Σλαύων και συμμοριτών. Η ιστορία της Ελλάδος, κατέληξεν ένας 
διαρκής αγών δια την δικαιοσύνην. Η πατρίς διέρχεται κρισίμους στιγμάς, 
αλλά η ελληνική νεολαία που είπε δυο όχι, είναι έτοιμος να είπη και το 
τρίτον, διότι η Ελλάς δεν είναι γεωγραφική έννοια αλλά ιδέα. 

ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΝ
ΟΙ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΑΣ

Την 5.30 πρωϊνήν της παρελθούσης Τετάρτης 20ης τρέχοντος εξετελέ-
σθησαν εις τον συνήθη τόπον των εκτελέσεων οι εις θάνατον καταδικασθέ-
ντες προχθές υπό του εκτάκτου στρατοδικείου Δράμας ταγματάρχης ε.α. 
Β. Μερκουρίου και Αρ. Μπούρας υπεύθυνος του Κ.Κ.Ε. Μακεδονίας. Ο 
Μερκουρίου αντιμετώπισε τον θάνατον μετά παραδειγματικής ψυχραιμί-
ας, συχνά δε επανελάμβανεν ότι η θέσις του έπρεπε να είναι αλλού, επι 
των εθνικών επάλξεων. Ο Μερκουρίου δεν παρεπονέθη δια την απόφασιν 
του στρατοδικείου, ειπών ότι αύτη ήτο δικαία, διότι ο ίδιος ήτο επιπόλαιος.

Ως τελευταίαν του θέλησιν υπέβαλεν εις τον βασιλικόν επίτροπον την 
παράκλησιν να ενδιαφερθή δια την οικογένειάν του. Ο έτερος των εκτελε-
σθέντων Μπούρας ολίγον προ του θανάτου του είπεν ότι από τριμήνου είχε 
διαφωνήσει προς το ΚΚΕ δια τα διαπραττόμενα εκ μέρους των οπαδών 
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των κακουργήματα· εις περίπτωσιν δε κατά την οποίαν θα του ανεστέλ-
λετο η ποινή, θα ανελάμβανε να διαφωτίση τους παραπλανηθέντας, ότι το 
κίνημα δεν είναι εθνικόν και δεν έχει καμμίαν σχέσιν με αγώνα υπέρ της 
ελευθερίας. Πάντως, προσέθεσεν ο Μπούρας, ως σημαίνον στέλεχος του 
ΚΚΕ, δεν ηδύνατο να προβή εις ευρείας αποκαλύψεις, επειδή είχε δια-
φωνήσει προς την ακολουθουμένην τακτικήν. Αμφότεροι οι μελλοθάνατοι 
εδέχθησαν να εξομολογηθούν και μετά ήρεμοι μετέλαβον των Αχράντων 
Μυστηρίων.

ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΔΕΔΙΚΑΙΩΤΑΙ
Αίσθησιν επροξένησεν εις την κοινωνίαν της πόλεώς μας η εν Δράμα 

εκτέλεσις του Β. Μερκουρίου και Αριστοτ. Μπούρα καταδικασθέντων υπό 
του αυτόθι Εκτάκτου Στρατοδικείου, διότι αμφότεροι οι εκτελεσθέντες 
προήρχοντο από οικογενείας εγνωσμένων πατριωτικών αισθημάτων. Αν οι 
ίδιοι εξ επιπολαιότητος ή παραπλανήσεως ή πολιτικής μυωπίας εξέκλιναν 
προς τον ολισθηρόν κατήφορον και συνεργάσθησαν με τους εχθρούς της 
πατρίδος ελθόντες αντιμέτωποι προς την ολότητα του έθνους, ο επελθών 
θάνατος είναι ικανός να αποπλύνει το στίγμα της πράξεώς των. Η κοινωνία 
των Σερρών η οποία ησθάνθη τον θλιβερόν αντίκτυπον εκ της παρεκτροπής 
των, ανακουφίζεται εν μέρει εκ του γεγονότος ότι οι θανατωθέντες ανεγνώ-
ρισαν, έστω και την τελευταίαν στιγμήν την πλάνην των, απεκήρυξαν την 
προδοτικήν δράσιν των συμμοριτών, διεκήρυξαν την δικαίαν απόφασιν του 
δικαστηρίου και εξέφρασαν τον πόθον των να ταχθούν εις την εξυπηρέτη-
σιν της προσβαλλομένης Πατρίδος. Τα στοιχεία τούτα της ομολογηθείσης 
ψυχικής των συντριβής ας αποτελέσουν ανακουφιστικήν επίδρασιν επι του 
παραπτώματός των και ας χρησιμεύσουν ως μάθημα και παράδειγμα εις 
τους άλλους ατάκτους και παραστρατημένους έλληνας. Και αυτό είναι 
κάτι που θα ελαφρύνει το βάρος της ψυχής των. 

ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Αι από της 17ης Αυγούστου αρξάμεναι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις 
την περιοχήν Λαϊλιά Σερρών έληξαν χθες με πλήρη πανωλεθρίαν των συμ-
μοριτών. Αι επιχειρήσεις αύται διεξήχθησαν υπό της 10ης Μεραρχίας και 
έλαβον μέρος ως τμήματα της 35ης ταξιαρχίας ως και τοιαύται της 25ης τα 
οποία έσπευσαν προς ενίσχυσιν. Μετά τας επιχειρήσεις του Αλή Μπαμπά, 
Μποζ Νταγ και Μενοικίου, αι εις τας περιοχάς αυτάς δρώσαι συμμορίαι, 
υπό την αρχηγίαν των αρχισυμμοριτών Ραφτούδη και Βλαχογιώργη, κατέ-
φυγον εις την Βουλγαρίαν όπου και παρέμειναν μέχρι της 5 Αυγούστου. 
Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα υπέρ τους 400 συμμορίται εξοπλισθέ-
ντες και ανεφοδιασθέντες υπό των Βουλγάρων επανήλθον και πάλιν εις την 
περιοχήν του Λαϊλιά ίνα συνεχίσουν το προδοτικόν και εγκληματικόν έργον 
των. Ευθύς ως εγνώσθη η είσοδος των συμμοριτών εις το ελληνικόν έδαφος 
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εκινήθησαν αμέσως τα τμήματά μας τα οποία ετέθησαν εις καταδίωξιν των 
συμμοριτών, επέτυχον δε να εξαναγκάσουν τους συμμορίτας να δώσουν 
μάχην κατά την οποίαν ως ανεκοινώθη εκ μέρους των στρατιωτικών μας 
αρχών, υπέστησαν πραγματικήν πανωλεθρίαν. 

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Εις τον τόπον της μάχης ευρέθησαν 20 πτώματα συμμοριτών, άλλοι δε 6 

συμμορίται συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Οι συμμορίται θα υφίσταντο τελεί-
αν καταστροφήν αν δεν κατώρθωναν να κατατμηθούν εις μικράς ομάδας 
και δια δασωδών περιοχών και των χαραδρών, βοηθούμενοι και υπό της 
ομίχλης, να καταφύγουν εις Βουλγαρίαν. Οι συλληφθέντες συμμορίται κα-
ταθέτουν ότι αι απώλειαι των συμμοριτών είναι πολύ μεγαλύτεραι. Πολλοί 
δε νεκροί και τραυματίαι διεκομίσθησαν εις Βουλγαρίαν. Εκ των εθνικών 
δυνάμεων εφονεύθησαν 4 στρατιώται και ετραυματίσθησαν ελαφρώς 2. 
Κατά την εξερεύνησιν η οποία επηκολούθησε εις την περιοχήν ευρέθησαν 
διάφορα είδη των συμμοριτών ως φανέλλαι, σκελέαι, ζεύγη ποδείων, προ-
σόψια εις μεγάλας ποσότητας ως και διάφορα τρόφιμα, γεώμηλα, φασόλια, 
κρέας νωπόν, τυρός, κυτία γάλακτος εις μεγάλας ποσότητας. Επί πλέον 
τούτων ευρέθησαν εγκαταλελειμμένα διάφορα είδη οπλισμού, πυρομαχι-
κών, μέγας αριθμός ναρκών ως και σιγαρέττων βουλγαρικής προελεύσεως. 

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

Μικτή συμμορία Ελλήνων και Βουλγάρων προερχομένη εκ Λαϊλιά, κα-
τηυθύνετο προς το βουλγαρικόν έδαφος, οπότε πλησίον των συνόρων συ-
νεπλάκησαν μεταξύ των οι Βούλγαροι συμμορίται με τους Έλληνας συ-
ντρόφους τους, διότι οι τελευταίοι δεν ήθελαν να παραλάβουν μεθ’ εαυτών 
τα αρπαγέντα τρόφιμα εις το βουλγαρικόν έδαφος. Κατά την συμπλοκήν 
εφονεύθησαν 7 Βούλγαροι συμμορίται και 3 Έλληνες.

ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΕΞΟΝΤΩΘΗΣΑΝ 21 ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΕΩΝΙΔΑ
Τα τμήματα Χωρ/κής της Α.Δ.Χ.Μ. έσχον μία εξαιρετικήν επιτυχίαν και 

κατώρθωσαν να εξοντώσουν ολόκληρον το τμήμα ασφαλείας του συμμο-
ριακού συγκροτήματος Κερδυλλίων, κατόπιν πολυώρου σκληράς μάχης. 
Τα τμήματα Χωροφυλακής υπό τον μοίραρχον κ. Λουρωτόν από πρωΐας 
της προχθές ήρχισαν κινούμενα υπό βροχήν εις την περιοχήν Κερδυλλίων, 
όπου η έδρα του αρχηγείου του αρχισυμμορίτου Λεωνίδα. Εις την δασώδη 
περιοχήν Ανάθεμα Παπαράχης – Δίρεμμα διέκριναν τα αποσπάσματα της 
Χωρ/κής, ίχνη βημάτων ανθρώπων, τα οποία λόγω της βροχής ήσαν έντο-
να. Αι δυνάμεις Χωρ/κής ηκολούθησαν τα ίχνη των βημάτων και έφθασαν 
εις σημείον, όπου συνηντώντο πολλαί χαράδραι. Αμέσως ήρχισεν η εξε-
ρεύνησις της περιοχής και τα τμήματα της χωροφυλακής ευρέθησαν προ 
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ενός καμουφλαρισμένου σπηλαίου, όπου εδέχθησαν αμέσως ομοβροντίαν 
πυροβολισμών. Οι άνδρες της Χωροφυλακής κατέλαβον αμέσως θέσεις και 
ήρχισε σκληρά μάχη, κατά την οποίαν ο ηρωϊσμός των χωροφυλάκων ήτο 
απαράμιλλος. Οι εντός του σπηλαίου συμμορίται επεχείρησαν επανειλημ-
μένας εξόδους δια να διασπάσουν τον κλοιόν, χωρίς να το κατορθώσουν. 
Τας πρωϊνάς ώρας της προχθές η μάχη ετερματίσθη με πλήρη εξόντωσιν 
των εις το σπήλαιον ευρεθέντων συμμοριτών. Δώδεκα άνδρες και 9 γυ-
ναίκες, που απετέλουν το τμήμα ασφαλείας του αρχισυμμορίτου Λεωνίδα 
εξοντώθησαν, αι κεφαλαί των δε μεταφέρθησαν εις Νιγρίταν προς ανα-
γνώρισιν. Μεταξύ των φονευθέντων είναι η σύζυγος του καπετάν Λεωνίδα 
ονόματι Σόνια και η συνοδός της Όλγα. 

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

18-8-47 Χθες ώραν 20.30 20μελής συμμορία εισελθούσα χωρίον Κάτω 
Δαφνούδι αφήρεσε τρόφιμα εξ οικιών και καταστημάτων. Σήμερον παρου-
σιάσθη αυθορμήτως άοπλος Χωρ/κήν Ζίχνης συμμορίτης Κων/νος Φούρνα-
ρης εκ Λουκαθέας (σ.σ. μάλλον εννοεί Λευκοθέας). 

Ώραν 21 15ης τρέχοντος ένοπλος συμμορία απήγαγον εκ θέσεως Συκιές 
περιοχής Καπνοφύτου Σιντικής ποιμένα Στέργιον Κιοσέν. 

Σήμερον κατόπιν ενεργειών Χωρ/κής Σιδηροκάστρου ανεκαλύφθη εντός 
αγρού αδελφών Καλτσίδη, συμμοριτών, αποθήκη περιέχουσα 1) 59 βλήμα-
τα πυροβόλου 2) 10 κιβώτια πλήρη φυσιγγίων 3) τρία κιβώτια βλημάτων 
ατομικού όλμου 4) εξ κιβώτια βλημάτων ομαδικού όλμου 5) 20 διάφορα 
τουφέκια 6) δέκα χειροβομβίδες Γερμανικές.

21-8-47 Από 16ης τρέχοντος επιχειρήσεις εναντίον μεγάλου συγκροτήμα-
τος Λαϊλιά έληξεν προχθές. Τμήματά μας συνεπλάκησαν μετά 200 περίπου 
συμμοριακών υπό αρχηγούς Πέτρου και Διάκου. Απώλειαι συμμοριτών 18 
νεκροί καταμετρηθέντες και 3 αιχμάλωτοι, εξ ημετέρων 4 στρατιώται φο-
νευθέντες και δυο τραυματισθέντες.

22-8-47 Ώραν 20ην παρελθούσης Πέμπτης 200μελής περίπου αναρχο-
κομμουνιστική συμμορία επετέθη εξ όλων των σημείων κατά Νιγρίτης. 
Μάχη διήρκησε μέχρι 24ην ώραν οπότε καταφθάσασαι δυνάμεις στρατού 
εκ Σερρών συμμορίται ηναγκάσθησαν τραπώσι φυγήν προς ορεινά συ-
γκροτήματα Νιγρίτης. Κατά διάρκειαν μάχης κατά αναχώρησίν των ούτοι 
ενέπρησαν 33 οικίας κειμένας ακραία σημεία εξετέλεσαν 9 εξ αμάχων 
πληθυσμού και ετραυματίσθησαν 5. Απώλειαι συμμοριτών εξακριβωμέναι 
2 νεκροί παραληφθέντες υπ’ αυτών και ανεξακρίβωτος αριθμός τραυμα-
τιών. Ημέτεραι 7 χωρ/κες ελαφρώς τραυματισμένοι.

Χθές ώραν 24ην 60 συμμορίται επετέθησαν Καρυδοχώριον Σιντικής. 
Άνδρες Μ.Α.Υ. ημύνθησαν επί ώραν συμπτυχθέντες τελικώς. Συμμορίται 
εισελθόντες χωρίου αφήρεσαν τρόφιμα.

Συμμορία εισελθούσα χωρίον Μικρό Σούλι αφήρεσαν τρόφιμα. Συμμο-
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ρία εισελθούσα χωρίον Δήμητρα-Φυλλίδος ενέπρησαν 6 οικίας εθνικοφρό-
νων κατοίκων και απήγαγον δύο κατοίκους.-

Ιδίαν νύκτα 100μελής συμμορία υπό Μπαΐρα αφήρεσεν τρόφιμα εκ 
χωρίου Κάτω Δαφνούδι. 

Σήμερον παρουσιάσθη ένοπλος συμμορίτης Τμήμα Ασφαλείας μετά 
οπλισμού του, Βογιατζής Γεώργιος, εκ Μανδηλίου-Φυλλίδος.

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 538, 24.8.1947 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
Πληροφορίαι προς την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Μακεδονίας 

αναφέρουν ότι τα γεγονότα της Νιγρίτης εξελίχθησαν ως εξής: Την νύκτα 
της Κυριακής (24/8) εγένετο τετάρτη επίθεσις κατά της Νιγρίτης. Ισχυρά 
συμμορία επετέθη με προφανή σκοπόν την διαρπαγήν των εις αποθήκας 
τροφίμων ως και την διευκόλυνσιν της δραπετεύσεως των κρυβέντων εντός 
της πόλεως συνεργατών των.

Οι συμμορίται απέτυχον εις την απόπειραν ταύτην καθ’ όσον αι εκεί 
ευρισκόμεναι δυνάμεις χωροφυλακής και των ΜΑΥ είχον απομακρυνθή 
εκ της πόλεως, ως επίστευον οι συμμορίται, και υπεδέχθησαν αυτούς δια 
καταιγιστικών πυρών εις απόστασιν τινά έξω της πόλεως. Η συμπλοκή 
διήρκεσε μέχρι της 12.15 νυκτερινής οπότε οι συμμορίται ανετράπησαν συ-
χρόνως δε κατέφθανον στρατιωτικαί μηχανοκίνητοι ενισχύσεις εκ Σερρών. 
Οι συμμορίται ετράπησαν εις φυγήν, κατατμηθέντες εις μικράς ομάδας, 
κατευθυνόμενοι προς την ορεινήν περιοχήν.

Εκ των ριφθέντων μακρόθεν υπο των συμμοριτών βλημάτων όλμων 
υπέστησαν ζημίας 7 οικίαι και δυο περίπτερα της πόλεως. Εγένεντο πολ-
λές συλλήψεις υπόπτων ξένων προσώπων, αγνώστων εις την περιοχήν Νι-
γρίτης. Ετέρα συμμορία επετέθη κατά της γέφυρας Γοργόπης της ιδίας 
περιοχής, αποκρουσθείσα. Συγχρόνως επετέθη κατά του χωρίου Γοργόπη, 
όπου επυρπόλησε 45 οικίας και εφόνευσε τους Ιω. Γεωργίου, 6 ετών, Δημ. 
Δούκαν, 6 ετών, Ελένη Δούκα, 70 ετών, Δημ. Λυρίδην, 19 ετών και απήγαγε 
τον Αν. Πανίδην μετά της 14έτιδος θυγατρός του, δύο άλλους κατοίκους ως 
και τους κομμουνιστάς Αθ. Δογραματζήν και Μαρίαν Πόπτοκ, αρνηθέντες 
να ακολουθήσουν την συμμορίαν. Άλλη πολυμελής συμμορία μετά πεντάω-
ρον σφοδράν επίθεσιν κατώρθωσε να εισέλθη εις την Νέαν Ζίχνην Σερρών 
και επυρπόλησε 10 οικίας και 30 καταστήματα, απήγαγε δε 7 κατοίκους, 
μεταξύ των οποίων τρείς πρώην συμμορίτας. Εκ των ημετέρων εφονεύθη-
σαν εις χωροφύλαξ, τρεις εκ των ομάδων ΜΑΥ και μια γραία.

 Εμπρός, 26.8.1947

Συμπλοκή μεταξύ ισχυρής δύναμης της ΕΒΧ με τη συνδρομή της Αερο-
πορίας και πολυμελούς ομάδας ανταρτών δυτικά της Νιγρίτας. Απώλειες: 
ΔΣΕ 36 νεκροί και 3 συλληφθέντες ΕΒΧ 3 νεκροί και 2 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 28.8.1947 
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Κατά τηλεγραφήματα προς το υπουργείον των στρατιωτικών εξετελέ-
σθησαν οι κάτωθι καταδικασθέντες εις θάνατον υπο των εκτάκτων στρα-
τοδικείων […] Σερρών: Β. Κυριακίδης, Δ. Μωϋσίδης, Γ. Λουμπράκης ή 
Πολίτης, Χ. Μπέζης.

Εμπρός, 29.8.1947 

ΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ
Ελάβομεν χθες εκ Σερρών το κάτωθι τηλεγράφημα: «Κατόπιν επικρε-

μαμένων μεγίστων κινδύνων, κατόπιν ολοκαυτώματος Νιγρίτης – Ζίχνης, 
εξορκίζομεν, ίνα αποσταλή τάχιστα Βόρειον Ελλάδα πάσα διαθέσιμος 
στρατιωτική δύναμις και οπλισμός, ίνα επιστρατευθώμεν πάντες. Ανάγκη 
κατανοηθή από πρώτου μέχρι τελευταίου Έλληνος ότι ουδέποτε η Πατρίς 
διέτρεξε μεγαλύτερον κίνδυνον. Εντολή υπερεκατόν Συλλόγων Σωματείων 
και Οργανώσεων Σερρών. Οι Πρόεδροι: Εμπορικού Συλλόγου Απ. Καζα-
μίας, Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Δ. Τράντος, Εργατικού 
Κέντρου Χρ. Νικολάου.

 Εμπρός, 30.8.1947 

Η 35η Ταξιαρχία εξαπέλυσε νέα εκκαθαριστική επιχείρηση με την ονο-
μασία «Νέστος» στην περιοχή βορείως των Σερρών. Οι κυβερνητικές δυνά-
μεις επιτέθηκαν με μεγάλη δύναμη πυρός κατά σχηματισμού ανδρών του 
ΔΣΕ κοντά στο ύψωμα Καπακλί πετυχαίνοντας να τον διασκορπίσουν, όχι 
όμως και να τον εξοντώσουν. Οι αντάρτες επιχείρησαν αντιπερισπασμό και 
επιτέθηκαν κατά του χωριού Μελενικίτσι. Σύμφωνα με πηγές του ΕΣ οι 
αντάρτες έχασαν 19 άτομα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.8.1947 

Θεσσαλονίκη, 30 (του ανταποκριτού μας) […] Εις τα όρη των Κρουσίων 
ανεκαλύφθη σπήλαιον πλήρες τροφίμων των συμμοριτών. Επίσης εις την 
περιοχήν Σερρών ανεκαλύφθη αποθήκη όπλων.

Ελευθρία, 31.8.1947

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΒΡΟΝΤΟΥΝ
Θεσσαλονίκη, 30 (του ανταποκριτού μας) – Καταδιωκτικόν αεροπλάνον 

τύπου Χάρβατ βληθέν υπό των συμμοριτών, άνωθεν της Βροντούς Σερρών, 
κατέπεσεν φονευθέντων των επιβαινόντων, σμηναγού Λάμπρου και υπο-
σμηναγού Δημητριάδη. 

Εμπρός, 31.8.1947 

ΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΗΣ & ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Μετά την μαρτυρικήν Νιγρίταν με την ατελείωτη αλυσσίδα των επι-

θέσεων των συμμοριτών, ήλθεν η σειρά της Νέας Ζίχνης, έδρας της Υπο-
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διοικήσεως Φυλλίδος, της οποίας είναι ζεστά τα ερείπια και αχνίζουν τα 
αίματα των σφαγμένων τέκνων της. Ερήμωσις και φρίκη επλάκωσε την 
εκτεταμένην ύπαιθρον. Οι κάτοικοι αλλόφρονες εγκαταλείπουν τα πάντα 
και συσσωρεύονται εις την πόλιν μας. Ερωτώμεν δια μυριοστήν φοράν τους 
Άρχοντας (!) της Πρωτευούσης αν θελήσουν ή θα μπορέσουν να λάβουν μέ-
τρα ασφαλείας του ατυχούς αυτού πληθυσμού. Να μας απαντήσουν ΝΑΙ 
ή ΟΧΙ για να σκεφτούμε και ημείς τι θα πράξουμε. Επί εν έτος κρούομεν 
συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου και τώρα πλέον αναμένομεν να ιδούμε 
τι θα πράξουν για να κανονίσουμε και ημείς την περαιτέρω θέσιν μας. 

Η ΦΡΙΚΑΛΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Την παρελθούσα Κυριακήν (25-8-1947) ο εαμοβουλγαρισμός επεφύ-
λαξε μιαν νύκτα του Βαρθολομαίου δια την εξ ίσου με την Νιγρίταν πο-
λυπαθή κωμόπολιν της Ζίχνης, την οποίαν παρέδωσεν εις τας φλόγας δια 
να κορέση την μανίαν της καταστροφής. Την 9.30 ακριβώς πολλαί ομάδες 
ληστανταρτών ανερχόμεναι εις 350 άνδρες εισχώρησαν εκ διαφόρων ση-
μείων εις την κωμόπολιν αφού προηγουμένως εφρόντισαν ν’ απομονώσουν 
αυτήν αποκόψασαι τα τηλεφωνικά καλώδια και τοποθετήσασαι νάρκας εις 
τας διαβάσεις από τας οποίας θα κατέφθανον ενισχύσεις.

Αφού, μετά απεγνωσμένην άμυναν των Μ.Α.Υ., κατώρθωσαν να εισδύ-
σουν εντός του κέντρου της πόλεως, ήρχισαν το έργον ανοικοδομήσεως δια 
του εμπρησμού της αγοράς και των οικιών.

ΚΑΙΟΜΕΘΑ, ΣΩΣΤΕ ΜΑΣ
Απεγνωσμέναι κραυγαί των καιομένων δεν συνεκίνησαν τα κτήνη. Του-

ναντίον τότε ήρχισε το έργον της σφαγής. Πρώτος πίπτει ο πρόεδρος της 
Κοινότητος, αείμνηστος Γάκης, διοικών ομάδα Μ.Α.Υ. και μετ’ αυτού τρείς 
σύντροφοί του ενώ έτεροι τρείς τραυματίζονται. Αλλά η μανία δεν σταμα-
τά. Τίθεται πυρ μετά εις την αγοράν και εις τας οικίας με αντικειμενικόν 
σκοπόν την κατάληψιν του διοικητηρίου, το οποίον υπεράσπισεν ηρωϊκώ-
τατα ο υπομοίραρχος διοικητής κ. Ζήσιμος με τους δέκα μόνον άνδρας του 
διότι η άλλη δύναμις εμάχετο εντός της πόλεως. Μετά δίωρον κατέφθασαν 
ενισχύσεις αίτινες και απώθησαν τους επιδρομείς. Η υδραντλία της γειτο-
νικής Κοινότητος Πενταπόλεως σπεύσασα δια την κατάσβεσιν του πυρός 
προσέκρουσε καθ’ οδόν εις νάρκην αχρηστευθείσα τραυματισθέντος ενός 
χωροφύλακος και τριών ενόπλων πολιτών. Επίσης, έτερον δίτροχον μετα-
βαίνον εις Ζίχνην προσέκρουσεν εις νάρκην τραυματισθέντος του οδηγού 
και φονευθέντων των δύο τέκνων του.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μέχρι της στιγμής εγνώσθησαν οι εξής καταστροφαί. Πυρπόλησις της 

Αγροτικής Τραπέζης απαχθέντος ως ομήρου του διευθυντού της κ. Πολί-
τη. Πυρπόλησις της αποθήκης Εφοδιασμού φονευθέντος του φύλακός της. 
Πυρπόλησις 30 καταστημάτων και δώδεκα οικιών. 
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ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
Εις χωροφύλαξ, 4 ιδιώται μεταξύ των οποίων μια γραία, 3 νεκροί ΜΑΥ, 

3 τραυματίαι και άγνωστον εισέτι τι θα προκύψει εκ της ερεύνης. Επί τό-
που μετέβησαν ο νομάρχης κ. Σιμόπουλος, ο Διοικητής Χωρ/κής κ. Κίτσιος 
και αι λοιπαί αρχαί. Οι συμμορίται διώκονται κατά πόδας. Ταύτην την 
στιγμήν εγνώσθη ότι εφονεύθη κρεουργηθείς ο υπάλληλος του Εφοδιασμού 
Δημ. Μούζας.

ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Επυρπολήθησαν το κοινοτ. κατάστημα, η Αγροτική Τράπεζα, η κεντρική 

αποθήκη της Ούνρρα και το παράρτημα αυτής, με πλήρη ιματισμόν και 
τρόφιμα εντός αυτής. Επίσης, αι οικίαι των Θωμά Γκαλάπη, Νικ. Μα-
ρίνου, Σωτηρ. Μαρφούδη, Μαριγούδας Τασούλη, Γεωρ. Ωρολογά, Κων. 
Γάκη, Ιωάν. Παρούση, Κων. Κωνσταντίνου, Αθαν. Ουζούνη, Γεωργ. Νικο-
λαΐδη, Διαμαντή Γιώτα, Γ. Κατσαούνη, Παύλου Καλαϊτζίδη, Χρήστου Μου-
ζά, Αναστ. Τσιάμη, Εμμ. Τριανταφυλλίδου, Γεωργ. Νικολαΐδου. Επίσης το 
ξενοδοχείον του Αλεξ. Τσιάμη και τα καταστήματα του Γεωργ. Νικολαΐ 
δου, Α. Τσιάμη, Χρ. Χατζηνικολάου, Νικ. Κιτσάτα, Νικ. Βότσαρη, Βασ. Σε-
ρέα, Πολυχρόνη Κυριακής, Σπ. Κυριακοτζίδη, Γεωργ. Βότση, Παντ. Υψηλά-
ντη, Αθαν. Κανακλή, Προδρ. Χατζηϊωάννου, Αχιλ. Ψαθοπούλου, Π. Βότση, 
Αλεξ. Νάνου, Κων. Κωνσταντινίδη, Ιωαν. Κατάκη, Θωμά Βότσαρη, Χρ. 
Τομά, Βασ. Δεμίρη και Σωτηρίου Μαργούδη. Επίσης ελεηλατήθησαν περί 
τα 22 καταστήματα. Το Διοικητήριον της πόλεως υπέστη μεγάλας ζημίας. 
Αι συνολικαί ζημίαι υπολογίζονται εις πολλά δισεκατομμύρια. 

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
Την παρελθούσαν Τετάρτην (27/8/1947) πρωίαν εξετελέσθησαν οι 

Γεώργιος Λουμπρούνης ή Πολίτης, εξ Ευκαρπίας Νιγρίτης, και Χρήστος 
Μπεγιάζης εκ Χιλής Μ. Ασίας, κάτοικος Σερρών και στέλεχος του Κ.Κ.Ε., 
οίτινες είχαν καταδικασθεί εις θάνατον υπό του ενταύθα εκτάκτου στρα-
τοδικείου. 

Ο ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΜΥΝΑN ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Τα αλλεπάληλλα και σοβαρά κρούσματα της ανταρτικής δράσεως εις 
τον Νομόν μας και οι δημιουργηθείσαι εκ τούτων δραματικά συνθήκαι εις 
τους πληθυσμούς της υπαίθρου ήγαγον τας οργανώσεις της πόλεώς μας 
εις την αυθόρμητον σκέψιν να συνέλθουν εις πανσερραϊκήν σύσκεψιν δια 
να ανταλλάξουν γνώμας και λάβουν αποφάσεις περιστολής του κακού και 
οργανώσεως ισχυράς και συστηματικής αμύνης κατά των εχθρικών επιθέ-
σεων. 

Το εσπέρας της παρελθούσης Τρίτης 26ης τρέχοντος εις την αίθουσαν 
των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου συνήλθον αυθόρμητοι και 
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αυτόκλητοι όλαι αι επαγγελματικαί, επιστημονικαί, εμπορικαί, βιοτεχνικαί, 
εργατικαί οργανώσεις και σωματεία της πόλεως ως και ο κ. Δήμαρχος Σερ-
ρών και κατόπιν επισταμένης εξετάσεως της καταστάσεως κατέληξαν ομο-
φώνως εις την οργάνωσιν Μονάδων Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) από όλους 
τους άρρενας κατοίκους τους δυναμένους να φέρουν όπλα από ηλικίας 20 
μέχρι 50 ετών. Αι ένοπλοι αυτοί εθελοντικαί μονάδες θα αναλάβουν την 
κατά τας νύκτας φρούρησιν της πόλεως και της περιοχής της διά συστη-
ματικής οργανώσεως, ούτως ώστε αι κρατικαί ένοπλοι δυνάμεις απαλλα-
σόμεναι των καθηκόντων της φρουρήσεως της πόλεως να κατανεμηθούν 
εις την ύπαιθρον του Νομού προς έντονον καταδίωξιν των συμμοριών και 
ενίσχυσιν των τοπικών φρουρών της υπαίθρου. Προς τούτο απεφασίσθη η 
σύστασις ειδικού γραφείου προς εγγραφήν εθελοντών την οποίαν ανέλαβε 
να διεξάγη ο βουλευτής Σερρών κ. Γ. Μόσχου.

Την σπουδαίαν τούτην απόφασιν η ολομέλεια της συγκεντρώσεως εγνώ-
ρισε τελεγραφικώς προς Α.Μ. τον Βασιλέα Παύλον και τους Αρχηγούς των 
κομμάτων δια του κάτωθι τηλεγραφήματος […] 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Αξίζει να εξαρθή η αυθόρμητος έμπνευσις της οργανωμένης Σερραϊκής 

κοινωνίας προς εθελουσίαν οργάνωσιν της αμύνης της πόλεως. Νομίζομεν 
όμως ότι επεβάλλετο να γίνη η συγκέντρωσις και σύσκεψις εν στενώ τρό-
πον τινά κύκλω και με κάποιαν προσεκτικήν επιλογήν των μετασχόντων εις 
αυτήν. Διότι δεν αποκλείεται να έχουν παρεισφρύσει εις την συγκέντρωσιν 
και στοιχεία ρευστών φρονημάτων, τα οποία ενδέχεται, αν όχι άλλο τίποτα, 
να διευκολύνουν την μετάδοσιν των διαμειφθέντων και αποφασισθέντων 
εις τους ενόπολους των βουνών. Η εποχή είναι τόσον λεπτή ώστε πρέπει 
να φοβάται κανείς και τον ίσκιο του ακόμην. 

ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ
Εις την εφημερίδα «Τάϊμς» δημοσιεύεται η πρώτη ανταπόκρισις του εις 

Ικαρίαν μεταβάντος απεσταλμένου των, επί των συνθηκών διαβιώσεως των 
εκεί εξορίστων. Ούτος τονίζει ότι αι κατηγορίαι ότι η Ικαρία έχει μεταβλη-
θεί εις «Νήσον του Διαβόλου» είναι ψευδείς, προσθέτει δε ότι το κράτος 
επιδοτεί έκαστον εξόριστον με δυο χιλιάδες δραχμάς ημερησίως. Το ποσόν 
τούτο παραδίδεται εις τον Διεθνήν Ερυθρόν Σταυρόν, όστις παρακρατεί εν 
ποσοστόν εξ αυτού ως αντιτίμου των παρεχομένων υπ’ αυτού τροφίμων 
εις τους εξορίστους και το υπόλοιπον το παραδίδει εις επιτροπάς αυτών 
προς διανομήν. Ο απεσταλμένος των «Τάϊμς» υπογραμμίζει, ότι ο Ερ. 
Σταυρός παρέχει εις τους εξορίστους δυο χιλιάδες θερμίδας ημερησίως, 
«ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι της Ικαρίας μόλις κερδίζουν δια της σκληράς 
καθημερινής εργασίας των χιλίας πεντακοσίας θερμίδας». 
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ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
23-8-47 Προχθές ώραν 19ην 70μελής συμμορία υπό Λαγκουράνην εισέ-

βαλε Μονήν – Προδρόμου και αφήρεσαν τρόφιμα άτινα εφόρτωσαν επί 9 
ημιόνων και ανεχώρησεν. Χθες ανευρέθησαν υπό 16ης Διμοιρίας Χωρ/κής 
εις υψώματα Φαιάς Πέτρας 4 μπουζούκια εις αρίστην κατάστασιν.

Χθες παρουσιάσθη Χωρ/κήν Ηρακλείας ένοπλος συμμορίτης, Ιωάννης 
Καραγιώργης, εκ Βαλτερού Σιντικής.

Σήμερον παρουσιάσθη χωρ/κήν Πενταπόλεως ένοπλος συμμορίτης, 
Στέργιος Δεληολάνης, εκ Πενταπόλεως.

24-8-1947 Χθες ώραν 22 συμμορία εισελθούσα χωρίον Σχιστόλιθος 
αφήρεσεν παρά κατοίκων τρόφιμα και είδη ιματισμού.

Χθες ώραν 22ην συμμορία εισελθούσα χωρίον Αναστασιά Φυλλίδος 
αφαίρεσεν παρά κατοίκων τρόφιμα και είδη ιματισμού.

Χθες ώραν 20ην συμμορία εισελθούσα χωρίον Αγριανήν αφήρεσε τρόφι-
μα και ιματισμόν.

27-8-47 Συμμορία 300 ανδρών μεταβάσα περιοχήν Μπουμπουτλίβι-
τσα Ν. Πετρισίου εστρατολόγησεν 160 εργάτας ξυλοκόπους, ηλικίας 16-40 
ετών, αφήρεσεν άπαντα εργαλεία τρόφιμα και 200 ημίονους αυτών και 
επυρπόλησεν 3 (σ.σ. ή 8) φορτηγά αυτοκίνητα. 

 Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 539, 31.8.1947 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη, 1 …Τριακόσιοι βαρέως οπλισμένοι συμμορίται επετέθη-
σαν κατά του Μελενικιτσίου κειμένου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικώς των 
Σερρών. Η μικρά φρουρά αμύνθη κατά την διάρκειαν δε της συμπλοκής οι 
αντάρται είσχον βαρείας απωλείας. Βραδύτερον απεστάλησαν ενισχύσεις 
και οι συμμορίται εξεδιώχθησαν. 

Ελευθερία, 2.9.1947

Θεσσαλονίκη, 1 (του ανταποκριτού μας) – Αι αρξάμεναι επιχειρήσεις 
εις την περιφέρειαν Σερρών από της πρωΐας της Κυριακής, (31/8) έληξαν 
με πλήρη συντριβήν των συμμοριτών. Αι διεξαχθείσαι μάχαι 12 χιλιόμετρα 
έξωθι των Σερρών εις τα υψώματα του Αηλιά, μεταξύ τμημάτων της 36 
Ταξιαρχίας και 250μελούς συμμορίας, είχον ως αποτέλεσμα την πλήρη 
συντριβήν των συμμοριτών, οίτινες εγκατέλειψαν επί του πεδίου της μάχης 
52 νεκρούς. Μεταξύ των φονευθέντων συγκαταλέγεται και ο αρχισυμμορί-
της Άλκης Κολοκοτρώνης και ο αρχηγός ομάδος Μακρής. Εκυριεύθη άφθο-
νον πολεμικόν υλικόν μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται και πολυβόλα 
τσεχοσλαβικής κατασκευής. Την μάχην διεύθυνεν αυτοπροσώπως ο ταξί-
αρχος Κοντόσης, βοηθούμενος υπό του επιτελάρχου του κ. Παυλοπούλου. 
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Επίσης, εις την θέσιν Λουλ – Σερρών, 15 χιλιόμετρα βορείως της πόλεως, 
στρατιωτικόν απόσπασμα συνεκρούσθη με συμμορίαν η οποία τραπείσα 
εις φυγήν εγκατέλειψεν επι τόπου 18 νεκρούς. Εκ του αποσπάσματος εφο-
νεύθη εις υπενωματάρχης.

 Εμπρός, 2.9.1947 

Οι Συμμορίται πυρποληταί του Μελενικιτσίου συνετρίβησαν. Το συμ-
μοριακόν συγκρότημα του αρχισυμμορίτου Ραφτούδη επλήρωσε την φοράν 
αυτήν πολύ ακριβά τα κακουργήματα, τους φόνους, τας σφαγάς και τας 
πυρπολήσεις που διέπραξε εις την περιοχήν των Σερρών.

Η Νιγρίτα, η Νέα Ζίχνη και το παρελθόν Σάββατον το ήσυχον και όμορ-
φο χωριό Μελενικίτσιον, το οποίο απέχει 10 χιλιόμετρα από τας Σέρρας, 
εδοκιμάσθησαν σκληρώς από την θηριωδίαν των απανθρώπων αυτών τε-
ράτων […]

Την νύχτα του Σαββάτου, 250 συμμορίται υπό τον αιμοσταγή υπαρχη-
γόν του Ραφτούδη, αρχισισυμμορίτη Βλαχογιώργην, επετέθησαν κατά του 
Μελενικιτσίου […]

Οι επιδρομείς άδοντες βουλγαρικά τραγούδια και χορεύοντες εισήλθον 
εις το χωρίον και επεδόθηκαν εις την λεηλασίαν, ενώ άλλαι ομάδες έρρι-
πτον βενζίνην εις τας οικίας και παρέδιδον εις τας φλόγας. […]

Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Η συμμορία, μετά τα κακουργήματά της, εστράφη προς τα υψώματα 

του Λαϊλιά προσπαθούσα να διαφύγη την επαφήν μετά τμημάτων της 35ης 
Ταξιαρχίας και των μηχανοκίνητων τα οποία διά μιας κυκλωτικής κινήσε-
ως, προσεπάθουν ν’ αποκόψουν την οδόν υποχωρήσεως των συμμοριτών. 
Περί τας πρωινάς ώρας εις απόστασιν 13 χιλιομέτρων εκ Σερρών και με-
ταξύ των χωρίων Φρασταίνη και Μερτάτη, αι εθνικές δυνάμεις – στρατός 
και χωροφυλακή – ήλθον εις επαφήν μετά των συμμοριτών, ενώ το πυρο-
βολικόν έβαλεν επιτυχώς εναντίων των.[…]

Περί τας απογευματινάς ώρας οι συμμορίται εκάμφθησαν και ετρά-
πησαν εις φυγήν καταδιωκόμενοι υπο συνεχή ραγδαία βροχήν. Επί τόπου 
ευρέθησαν 20 πτώματα συμμοριτών· το απόγευμα μετεφέρθησαν ενταύθα 
προς αναγνώρισίν των. […]

Σερραϊκόν Βήμα,αριθ. φ. 540, 7.9.1947 

[…] Εις Σέρρας επίσης εξετελέσθησαν οι Στυλ. Χατζηαναστασιάδης, 
Βηθλεέμ Χατζηαναστασιάδου και Κ. Σιβρής.

 Εμπρός, 7.9.1947

31.7.47 Χθες, περί ώραν 20.30, υπερεκατονταμελής συμμορία προσέβα-
λε χωρίον Μελενικίτσι. Προασπισταί ΜΑΥ, μετά ηρωϊκήν άμυναν 1 ½ ώρας, 
εξαντλήσαντες πυρομαχικά συνεπτύχθησαν. Συμμορίται εισελθόντες χω-
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ρίον επυρπόλησαν 34 οικίας, 14 αχυρώνας, 15 σταύλους, φονεύσαντες και 
μια γυναίκα. Δύναμις 12ης Διμοιρίας καταφθάσασα κατεδίωξεν τούτους, 
αποχωρήσαντες ώραν 22.30. Συμμορίται, ως προκύπτει εξ ιχνών αιμάτων, 
έσχον νεκρούς και τραυματίας παραληφθέντες. Ομοίως, κατά φυγήν των, 
συναπεκόμισαν ποσότητα τροφίμων, ιματισμού προερχόμενα εκ λεηλασίας 
οικιών χωρίου. Συμμορίται διελθόντες κατά φυγήν των εκ χωρίου Παλαιο-
κάστρου επυρπόλησαν ετέρας 6 οικίας και 3 αχυρώνας.

1-9-47 Σήμερον παρουσιάσθη αυθορμήτως Χωρ/κήν Ηρακλείας ένοπλος 
συμμορίτης Γεώργιος Μανιόλογλου, εκ Ψαροτόπου Σιντικής. 

2-9-47 Χθες, ώραν 22.30, συμμορία δυνάμεως 130 ανδρών προσέβα-
λεν Αλιστράτην Φυλλίδος. Μικρά δύναμις Χωρ/κής και ΜΑΥ ημύνθη μέχρι 
αφίξεως ενισχύσεων. 30 συμμορίται εισχωρήσαντες δια δραστικού πυρός 
μέχρι Αστυνομικού Καταστήματος ενέπρησαν τούτο, το τηλεγραφείον και 
τρείς οικίας ιδιωτών· εφονεύθη εις οπλίτης ΜΑΥ.

4-9-47 Παρελθούσαν νύκτα 40μελής συμμορία εισελθούσα χωρίον Νέα 
Φυλλίς Μουσόπολης Φυλλίδος εστρατολόγησε 9 άτομα και αφήρεσαν τρό-
φιμα. 

Τρίτην πρωϊνήν σήμερον ομάς συμμοριτών διήρπασε εξ υψωμάτων Ν. 
Φυλλίδος ποίμνιον 150 προβάτων. 

Η ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΧΙΟΥ ΝΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ 561 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Πριν ακόμη στεγνώσουν τα δάκρυα που έχυσεν η πόλη μας για τον 
χαμόν του Υπον/χου κ. Παπαγιαννοπούλου, άλλη εκφορά άλλου νεκρού 
ήρωος συνεκίνησε κατάβαθα την πονεμένην μας ψυχή. Ο επικός επιλοχίας 
του 561ου Τάγματος Ντερής Νικόλαος εκ Βοβόας (;) Αιγίου έπεσε νεκρός 
εις το πεδίον της τιμής προτάσσων τα γενναία στήθη του κατά των εχθρών 
της πατρίδος εις την μάχην του Λιθοτόπου. […] 

Σερραϊκόν Βήμα, 7. 9.1947

Θεσσαλονίκη, 11 …Κατά τηλεγράφημα εκ Σερρών εκατονταμελής συμ-
μορία επέδραμε κατά των χωρίων Αναστασιά και Σφελινός οπόθεν αφήρε-
σε τρόφιμα και ιματισμόν.

 Ελευθερία, 12.9.1947 

ΘΑΝΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
Θεσσαλονίκη, 11 (του ανταποκριτού μας) – Υπό του εκτάκτου στρα-

τοδικείου Σερρών κατεδικάσθησαν εις θάνατον η Χριστίνα Καλουτά, Γ. 
Γιακατσίδης, Γ. Καρανικόλας ή Μούλακας δια κατάρτισιν συμμοριών και 
διάπραξιν φόνων.

Εμπρός, 12.9.1947 
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ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Η παρελθούσα Δευτέρα υπήρξε μια ημέρα θλιβεράς καταπλήξεως διά 

την πόλιν μας, μεγάλου θριάμβου δια τον συμμοριτισμόν. Την 10ην ώραν 
π.μ. κατήλθον εις ανθρακωρυχεία «Χριστός» του Γεωργίου Δουρκοφύκη 
και απήγαγον τους απασχολούμενους εκεί 9 εργάτας και 2 παρευρεθέντας 
χωρικούς. Το μεσονύκτιον της αυτής Δευτέρας προς την Τρίτην συγκρότη-
μα συμμοριτών εκύκλωσε τα ανθρακωρυχεία Περδικάρη και ηχμαλώτισε 
τους εις αυτά εργαζομένους 91 εργάτας καθ’ όν χρόνον ετέρα ομάς επι-
δραμούσα εις τα ανθρακωρυχεία «Βερό» αδελφών Χατζηδήμου και εις 
το παρακείμενον εργοστάσιον της Υδροηλεκτρικής Εταιρείας εν τη Μονή 
Ιωάννου Προδρόμου, απήγαγεν εκ του μεν πρώτου 8 εργάτας εκ δε του 
δευτέρου 3.

Απολογισμός: Σύνολον απαχθέντων ανδρών 113.
Και διερετώμεθα:
Που είναι τα μέτρα προς εξόντωσιν της ανταρσίας και γαλήνευσιν του 

τόπου μας; Διότι βλέπομεν να αντιστρέφωνται οι όροι και η ανταρσία να 
εγείρει θρασυτέραν κεφαλήν δια να ολοκληρώσει το εξολοθρευτικόν της 
έργον. Τα σφάλματά μας είναι ασυγχώρητα. Η απόγνωσις και αγανάκτη-
σις του πάσχοντος λαού ογκούται επικινδύνως. Οι αρμόδιοι πρέπει να 
προσέξουν πολύ και να σκεφτούν καλά στο σημείον αυτό. […]

ΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ
Ολόκληρον το έθνος θα κληθή εις συναγερμόν δια να πατάξη όχι μόνον 

την αμετανόητον ένοπλον ανταρσίαν αλλά και τους ακολουθούντες και 
«βοηθούντες» αυτήν. Εις την τελευταίαν κατηγορίαν υπάγονται οι παρέ-
χοντες προς την ανταρσίαν όχι μόνον υλικήν υποστήριξιν αλλά και οι αδι-
άφοροι, ή διφορούμενοι ή επιφυλακτικοί απέναντί της. Διότι η στάσις των 
αυτή ισοδυναμεί προς παροχήν βοηθίας.

ΘΑΝΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Το έκτακτον Στρατοδικείον της πόλεώς μας εξέδωκε την παρελελθούσαν 
Τετάρτην την απόφασίν του επί της υποθέσεως 6 ατόμων εκ του χωρίου 
Ευκαρπίας, κατηγορουμένων επί συνεργασία και συμμετοχή εις συμμορι-
ακάς ομάδας. Δια ταύτης καταδικάσθησαν εις θάνατον οι Αγγ. Αναγνώ-
στου και το ζεύγος Μαργαρίτη και Χρυσάνθη Στεργίου. Εις ισόβια δεσμά 
κατεδικάσθη ο Σωτ. Καραγάγκης, απηλλάγη δε ο Χριστόδ. Αναγνώστου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
Το έκτακτον Στρατοδικείον της πόλεώς μας εξέδωκεν την παρελθούσαν 

Πέμπτην 11ην τρεχ. την απόφασίν του επί της υποθέσεως 17 ατόμων εκ του 
χωρίου Ευκαρπίας Νιγρίτης κατηγορουμένων δια κατάρτισιν συμμοριών, 
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φόνους, ένταξιν και παράνομον κατοχήν όπλων. Δια ταύτης κατεδικάσθη-
σαν εις θάνατον οι Χριστίνα Καλούτα, Κων. Πλακατσίδας, Γεωργ. Καρανι-
κόλας και Μιχ. Μουλάκης. Έτεροι 2 καταδικάσθησαν εις ισόβια δεσμά και 
οι λοιποί απηλλάγησαν. 

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6-9-47 Χθες 20 ώραν 20μελής συμμορία εισελθούσα Κορμίσταν Φυλλί-

δος αφήρεσεν τρόφιμα.
2) Ιδία συμμορία μεσονύκτιον ιδίας εισέβαλεν Βιτάσταν Φυλλίδος λεη-

λατήσασα καταστήματα.
3) Χθες παρουσιάσθησαν αυθορμήτως άοπλοι χωρ/κήν Ποροΐων δυο 

συμμορίται.
8-9-47 Χθες 22.45 ώραν 40μελής συμμορία προσέβαλεν κωμόπολην 

Πρώτης Φυλλίδος, ηνάγκασε μικράν δύναμιν χωρ/κής ομωνύμου σταθμού 
συμπτυχθή και ελεηλάτησεν δυο παντοπωλεία, αφήρεσεν γραφομηχανήν 
και ακουστικόν τηλεφώνου Κοινότητος. Δύναμις λόχου χωρ/κής Ροδολίβους 
κινητοποιηθείσα εγκαίρως ηνάγκασε συμμορίαν τραπή φυγήν εγκαταλεί-
ψασα διαρπαγέντα.

Μεσημβρίαν σήμερον λεοφορείον μεταβαίνον εκ Σιδηροκάστρου εις 
Ηράκλειαν προσέκρουσεν εις νάρκην έξωθι χωρίου Χορτερό και ανετινάχθη 
φονευθέντων 2 πολιτών τραυματισθέντων 2 σοβαρώς και ενός ελαφρώς.

Χθες ώραν 19.30 συμμορίται αφήρεσαν εκ ποιμνιοστασίου πλησίον Μο-
νής Προδρόμου 130 αίγας.

9-9-47 Ώραν 6ην πρωϊνήν κάρον προσέκρουσε επί νάρκης δημοσίαν 
οδόν Θεσ/νίκης Σερρών τραυματισθέντων ελαφρώς τριών επιβατών έξωθι 
Άνω-Καμήλας-Σερρών. 

10-9-47 Χθες συμμορίται αφήρεσαν έξωθι Λιθοτόπου Στρυμονικού 150 
πρόβατα παρά κτηνοτρόφων. 

Χθες συμμορία εισελθούσα χωρίον Αγριανή Φυλλίδος αφήρεσαν τρόφι-
μα παρά κατοίκων.

11-9-47 Παρελθούσαν νύκτα 100μελής συμμορία εισελθούσα χωρίον 
Αναστασιά Φυλλίδος ελεηλάτησε πλείστας οικίας αφαιρέσασα τρόφιμα 
και ιματισμόν.

Ιδίαν νύκτα ετέρα 100μελής συμμορία εισελθούσα χωρίον Σφελινόν 
αφήρεσεν τρόφιμα και ρουχισμόν.

Σήμερον 9ην πρωϊνήν ώραν αυτοκίνητον μεταβαίνον εξ Αχλαδοχωρίου 
Σιδηροκάστρου προσέκρουσε εις νάρκην πλησίον Φαιάς-Πέτρας. Εφονεύθη 
αδειούχος στρατιώτης Καβασλίδης Μιχαήλ, εξ Αχλαδοχωρίου, ετραυματί-
σθη ελαφρώς οδηγός καταστραφέντος αυτοκινήτου. 

Σερραϊκόν Βήμα,αριθ. φ. 541, 14.9.1947 
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Τριακοσιομελής συμμορία επετέθη την νύκτα της 13 τρέχοντος (Σάβ-
βατο) κατά του χωρίου Καλοχώριον των Ποροΐων Σερρών, το οποίο υπε-
ράσπιζαν δυνάμεις 40 οπλιτών και άνδρες Μ.Α.Υ. Μετά πολύωρον σκλη-
ράν μάχην η υπερασπίζουσα το χωρίον δύναμις ηναγκάσθη να συμπτυχθή 
οπότε οι συμμορίται εισήλθον εις το χωρίον, το οποίον ελεηλάτησαν και 
επυρπόλησαν, 18 οικίας και 4 καταστήματα. Εφόνευσαν επίσης μία γυ-
ναίκα, την οποίαν προηγουμένως εβασάνισαν. Καθ’ ον χρόνον διεξήγετο 
η ανωτέρω συμπλοκή έτερα τμήματα της αυτής συμμορίας απησχόλουν 
γειτονικά στρατιωτικά τμήματα τα οποία εν τούτοις έφθασαν εις ενίσχυσιν 
της συμπτυχθείσης δυνάμεως ανέτρεψαν τους συμμορίτας, τους εξεδίωξαν 
εκ του χωρίου και τους καταδιώκουν.

Εμπρός, 16.9.1947 

Την νύκτα της 17ης τρέχοντος πολυμελής κομμουνιστική συμμορία εκύ-
κλωσε το παρά την ελληνοβουλγαρικήν μεθόρων χωρίον Κρασοχώρι Σερ-
ρών και τη συνδρομή Βουλγάρων συνέλαβε άπαντες τους κατοίκους μετά 
των κινητών περιουσιών, την οδήγησεν εντός του βουλγαρικού εδάφους. Εκ 
των κυκλωθέντων κατοίκων του χωριού διέφυγον δέκα περίπου οικογένει-
αι αι οποίαι κατέφυγον εις Άγγιστρον Σερρών.

 Εμπρός, 21.9.1947 

Πράγματι, προκαλεί αλγεινήν εντύπωσιν το γεγονός ότι το εσπέρας της 
16ης Σεπτεμβρίου και περί ώραν 10ην νυκτερινήν καθ’ ην στιγμήν μετέβαι-
νεν εις την οικία του επυροβολήθη δι’ αυτομάτου όπλου ο κάτοικος Σερ-
ρών Αντώνιος Σταμπουλής, υπάλληλος της Εν. Γεωργικών Συν/σμών, παρ’ 
αγνώστων. Η αρμοδία αστυνομική αρχή αναμένομεν να ανεύρη τον δρά-
στην, διότι δεν είναι νοητόν να συμβαίνουν τόσα θλιβερά γεγονότα εν μέσω 
των Σερρών και τα εντεταλμένα όργανα να μη δύνανται να συλλάβουν τους 
δράστας. Οφείλει να γίνη κατανοητόν, ότι όλοι οι επιθυμούντες την γαλή-
νευσιν της χώρας, έχουν υποχρέωσιν να πατάξουν πάσαν έκνομον ενέρ-
γειαν διότι άλλως συμμαχούν προς τους συμμορίτας, των οποίων είναι οι 
καλλίτεροι ενισχυταί. Η σύλληψις και παραπομπή εις την δικαιοσύνην των 
υπευθύνων αποτελεί ζήτημα τιμής και γοήτρου του αστυνομικού σώματος.

Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Την νύκτα της παρελθούσης Δευτέρας εισέβαλον 180 περίπου συμμο-

ρίται εις την κωμόπολιν Ροδολίβος. Η ελαχίστη δύναμις χωροφυλακής και 
ανδρών της Μ.Α.Υ. προέβαλεν, ηρωϊκήν αντίστασιν, αλλά τελικώς ευρεθεί-
σα προ αφαντάστως υπερτέρων δυνάμεων και υπεροχής πυρός των συμ-
μοριτών ηναγκάσθησαν να συμπτυχθούν. Οι συμμορίται μόλις κατέστησαν 
κύριοι της κωμοπόλεως, ήρξαντο λεηλατούντες τα καταστήματα και τας 
οικίας. Καθ’ ον χρόνον ελεηλάτουν το κατάστημα του Στεργίου Δαμά-
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σκου αφού προηγουμένως του αφήρεσαν ότι εις χρήμα και εμπορεύματα 
είχεν, τον αφόνευσαν δια πολυβόλου. Μετά την λεηλασίαν επεδόθησαν με 
καταστροφικήν μανίαν εις εμπρησμούς οικιών και καταστημάτων. Νύκτα 
τρόμου και αφαντάστου φρίκης διήλθον οι φιλήσυχοι κάτοικοι της ωραί-
ας κωμοπόλεως του Παγγαίου. Η κατάστασις αυτή παρετάθη μέχρι των 
πρωϊνών σχεδόν ωρών, οπότε οι συμμορίται παραλαβόντες τα λεηλατη-
θέντα, καθώς και περί τα 50 μεγάλα ζώα, έμφορτα εγκατέλειψαν εις τας 
φλόγας την κωμόπολιν. Δυστυχώς, την πρωΐαν, μετά την φυγήν των ανταρ-
τών, έλαβον χώραν από ανευθύνους κατοίκους των οποίων αι οικίαι είχον 
εμπρησθή άτοποι νέοι εμπρησμοί οικιών αριστερών και ούτω το κακόν 
εκ της καταστροφής έγινε μεγαλύτερον. Καθ’ α έχομεν πληροφορίας αι 
γενόμεναι καταστροφαί είναι αι ακόλουθοι: Οικίαι καμμέναι. Αστυνομι-
κός Σταθμός, Στέφανος Δαμάσκος, Αθ. Κιορπές, Λεωνίδας Αργύρογλου, 
Μαργαρίτης Χότζας, Ελένη Δημοτζίκη, Γεωργ. Βασιλειάδης, Ευρυβιάδης 
Παπαβασιλείου, Βασ. Γραμματικός, Γεωργ. Καϊχτσής, Ελένη Π. Καϊχτσή, 
Ευριπίδης Νανούνης, Λάμπρος Μπούμπας, Φωτεινή Εξίογλου, Χρ. Θεοδο-
σίου, Πλουμής Χατζηαγγέλου, Μιλτιάδης Μλαδένης, Ιωάννης Ναλμπάντης, 
Νικόλ. Κατσάρας, Μιλτιάδης Χαρίσης. Καταστήματα καμμένα. Στέφανος 
Δαμάσκος, Μαργαρίτης Χότζας, Λεωνίδας Αργύρογλου, Στάθης Γιαννάκης, 
Γ. Τζιούρας, Κώστας Παπαδανίκης. Λεηλατημένα. Οδυσσεύς Παπαβασι-
λείου, Αδάμ Μαυρουδής, Χρήστος Αριτζίδης, Πασχάλης Μανάφης, Γεώργ. 
Χατζηπαπίδης, Γεώργιος Δόστος, Παναγ. Παπαδανιήλ, Αγαμέμνων Σαμα-
ράς, Χρήστος Τσιρογιάννης (φαρμακείον) Αγγ. Πολυχρόνης, Ανδρέας Κιου-
τσούκης και Γ. Αργυρόπουλος. […]

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο κάτωθι Ν. Β. του Α. γεννηθείς εις Σόμα Μ. Ασίας κατοικών εις 

Σέρρας ετών 51 έμπορος δηλώ υπευθύνως ότι ουδέποτε ανήκον εις το 
κομμουνιστικόν κόμμα του οποίου αι αρχαί είναι αντεθνικαί και αποβλέ-
πουσιν εις την υποδούλωσιν της Πατρίδας μας. Αναγνωρίζω απολύτως 
ότι οι συμμορίται συνεργάζονται στενώς μετά των βορείων γειτόνων μας 
παρά των οποίων εκπαιδεύονται και εφοδιάζονται πολεμικόν υλικόν, η δε 
συνεργασία των αύτη αποβλέπει εις την αυτονόμησιν της Μακεδονίας και 
απόσπασιν Ελληνικών εδαφών προς όφελος τούτων34. Ως γνήσιος δε Έλλην 
δηλώ ότι και δι’ έργων μου και δια λόγων θέλω πολεμήση τας αντεθνικάς 
αυτάς ενεργείας.

Εν Αγίω Ευστρατίω, 14/8/47

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ

34. Είναι χαρακτηριστική η φράση αυτή στις Υπεύθυνες Δηλώσεις μετά το Γ΄ ψήφισμα 
της Βουλής της 18ης Ιουνίου 1946 «περί εκτάκτων μέτρων κατά των επιβουλευομένων την 
δημοσίαν τάξιν και την ακεραιότητα του κράτους» όπου η κυριότερη διάταξή του ήταν: 
«Όστις θέλων να αποσπάσει εν μέρος της Επικρατείας ή να ευκολύνει τα προς το τέλος 
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Προχθές την Παρασκευήν εισήχθησαν ενώπιον του εκτάκτου Στρα-
τοδικείου Σερρών οι παραδοθέντες συμμορίται Ιωάν. Κιουμουρτζής, Κ. 
Λεϊλεκτσόγλου, Αλ. Ιωαννίδης, Γ. Βογιατζής, Δ. Κοτζονίτης, Στέργιος Δε-
ληογλάνης, Γ. Μανώλογλου, Φίλιππος Μουρατίδης, Χρ. Μπακαλίδης, Ηρ. 
Μπάσιος, Γρηγ. Βούτζιος, Γ. Ζιάκας, Αθ. Μαληχετούδης, Αθ. Αποστολα-
κούδης, Μεχμέτ Ογλού Σουνητάς, οθωμανός, Γκαλούπης Ι. Πρόεδρος του 
Στρατοδικείου ήτο ο Ταγ/ρχης κ. Πέτρου και Β. Επίτροπος ο Λοχαγός κ. 
Νικ. Μπούτος. Η διαδικασία υπήρξεν αποκαλυπτικωτάτη της αντεθνικής 
δράσεως των συμμοριτών, ιδία όσον αφορά την συνεργασίαν των με τους 
Βουλγάρους. Καθ’ όλην την διάρκειαν των δικών, τόσον ο Πρόεδρος του 
Στρατοδικείου κ. Πέτρου όσον και ο κ. Β. Επίτροπος ανέλυσαν πλήρως το 
έργον των συμμοριτών βάσει αυτών των στοιχείων των καταθέσεων των 
κατηγορουμένων, οίτινες ομολόγησαν ειλικρινώς την πλάνην των και διε-
τράνωσαν την απόφασίν των να ζήσωσιν ως πραγματικοί Έλληνες, μέσα εις 
τους κόλπους της Πατρίδος. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο κ. Επίτρο-
πος δια αγορεύσεώς του, πράγματι εμπνευσμένης και συγκινητικής, εζήτη-
σε από το Στρατοδικείον ίνα κρίνον με επιείκειαν τους κατηγορουμένους 
αποδώση αυτούς μετανοήσαντας εις την μεγαλόψυχον μητέρα Ελλάδα. Το 
Στρατοδικείον απήλλαξεν άπαντας τους κατηγορουμένους της κατηγορίας.

 Η Φιλελευθέρα, αριθ. φ. 24, 21.9.1947 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κατόπιν των ενεργειών του Νομάρχου Σερρών κ. Ι. Σιμόπουλου προς 
τον αρμόδιον υπουργείον επετεύχθη η έγκρισις όπως διανεμηθώσι 600 
κλινοσκεπάσματα εις τους πυροπαθείς των ακριτοχωρίων και άτινα διετέ-
θησαν εις τούτους μερίμνη του επάρχου Σιδηροκάστρου κ. Ηλ. Τσεκενίδου.

- Γενομένου εράνου μεταξύ των κατοίκων του Σιδηροκάστρου υπέρ των 
ανταρτόπληκτων συνελέγη το ποσόν των 20.000.000 δραχμών.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Επερατώθη η διανομή εις 400 οικογενείας συμμοριοπλήκτων της περι-

φερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών – Νιγρίτης του αποσταλέντος υπό 
του σουηδικού λαού μεταχειρισμένου ιματισμού. Η διανομή εγένετο υπό 
επιτροπής και βάσει τριπλοτύπων καταστάσεων οίτινες συνετάχθησαν υπό 
της επιτροπής εις ην παρίστατο και υπάλληλος της υπηρεσίας Κοινωνικής 
Προνοίας. Εις τας εν λόγω οικογενείας διανεμήθησαν εξωτερικά και εσω-
τερικά ενδύματα, κάλτσες και κουβέρτες.

τείνοντα σχέδια, συνώμοσεν εντός του κράτους ή συνεννοήθη με ξένους, ή διήγειρε στάσιν, 
ή κατήρτισεν ενόπλους ομάδας, ή μετέσχεν εις αυτάς, τιμωρείται με θάνατον…». 
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ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΜ
Όπως τα φίδια ναρκώνονται στο κρύο και ζωντανεύουν στην πρώτη θαλ-

πωρή του ανοιξιάτικου ηλίου, έτσι και το ΕΑΜ με την πρώτη θερμή πνοή 
της κατευναστικής πολιτικής της νέας Κυβερνήσεως35 ξεκουλουργιάστηκε 
και σηκώνοντας το κεφάλι άρχισε να σέρνεται κινούμενον και να αμολή 
τη συριστική φωνή του. Κόπτεται, διαμαρτύρεται, χαλά τον κόσμο για να 
ελευθερώση τους υπόπτους συνενόχους της ανταρσίας, τους συνωμότας 
και σαμποτέρ κατά της ασφαλείας του κράτους διαρηγνύοντα τα ιμάτιά 
του δια την εκτόπισιν και τον περιορισμόν των αθώων δημοκρατικών πο-
λιτών(!). Αλλά στα άδικα κουράζεται. Ο Γέρος (σ.σ. Θ. Σοφούλης) είναι 
αρκετά πονηρός και δεν γελιέται. Τα γεράματα έχουν ορισμένα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα. Καλοσύνην, πονηριάν και πείσμα. Θα προηγηθή ο 
Σταυρός με το Ευαγγέλιο –τα σύμβολα της αγάπης και της ειρήνης- και 
πίσω ακολουθή ο τροχισμένος πέλεκυς, ο τιμωρός των αμετανοήτων κακο-
ποιών. Το ΕΑΜ θα έκαμνε την καλύτερη δουλειά αν συμβούλευε τα ξαδέρ-
φια του να φρονιμέψουν και να παραιτηθούν πλέον απ’ το άχαρί των έργον.

Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ
Την παρελθούσαν Δευτέραν 10 και 30 νυκτερινήν 100μελής συμμορία 

επιτέθη εναντίον του Ροδολείβους εκ πολλών σημείων δια βαρέων όπλων. 
Η εκεί μικρά δύναμις χωροφυλακής ευρεθείσα προ υπερτέρων δυνάμεων 
ηναγκάσθη να συμπτυχθή εις τας παρυφάς της κωμοπόλεως. Κατόπιν τού-
του συμμορίται οδηγούμενοι υπό των εντοπίων κομμουνιστών, εισήλθον 
εις αυτήν, ενέπρησαν το αστυνομικόν κατάστημα, 22 οικίας και 10 κα-
ταστήματα, αφού προηγουμένως τα ελεηλάτησαν. Επίσης εφόνευσαν τον 
Στεργ. Δαμάσκον ηλικίας 73 ετών, αφού τον ελήστευσαν και τον εβασά-
νισαν. Αριθμός γυναικών και ανδρών ηκολούθησαν τους συμμορίτας. Την 
αυτήν ώραν 20 μελής συμμορία εισήλθεν εις το χωρίον Δαφνούδι Σερρών 
δια να στρατολογήση άνδρας εξ αυτού. Επειδή όμως ουδείς ευρέθη εις 
το χωρίον διήρπασαν τρόφιμα. Ταυτοχρόνως μικραί ομάδες συμμοριτών 
εισήλθον εις τα χωριά Αγ. Χριστόφορος, Αναστασιά, Αγριανή, Σφελινός, 
Μανδήλι, Κρυοπηγή, Λευκοθέα, Μεσορράχη και Δήμητρα και αφήρεσαν 
τρόφιμα. Εστρατολόγησαν δε και 44 ιδιώτας.

- Παρελθούσαν Δευτέραν νύκτα άγνωστοι εφόνευσαν δια πυροβόλου 
όπλου έξωθι του χωρίου Κάτω Καμήλα τον 17ετή ποιμένα Αντώνιον Του-
ρούσην.

35. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1947 η κυβέρνηση με πρόεδρο τον Θ. Σοφούλη αποσπούσε την 
εμπιστοσύνη της Βουλής και την επομένη εγκρινόταν ψήφισμα περί αμνηστίας που έληξε στις 
15 Νοεμβρίου. Ο απολογισμός ήταν πενιχρός: μόνο 1.142 ένοπλοι παρουσιάστηκαν στο δίμηνο 
διάστημα, από τους οποίους ελάχιστοι ανήκαν στις μάχιμες δυνάμεις των ανταρτών.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΣΕΡΡΩΝ
Β΄ Σ.Τ. 902                                                              2/9/47

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΣΕΡΡΩΝ
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, λυπούμαι που δεν ξεύρω γράμματα να διατυ-

πώσω αυτό που αισθάνεται η ψυχή μου. Αλλά ένα άλλο χέρι γράφει αυτά 
που μιλάει η ψυχή μου εξωτερικεύοντας τον εθνικόν παλμόν μου και τα 
πατριωτικά μου αισθήματα. Πατριώτες, η Πατρίδα μας διέρχεται τις πιο 
κρίσιμες καμπές της ιστορίας μας. Το ξενόδουλο Κ.Κ.Ε. υπονομεύει την 
ελληνικήν μας φυλή, πηγαίνει να παραδώση το Πάτριον έδαφός μας και 
δη την ελληνικήν μας Μακεδονίαν και Θράκην στους Σλαυο-Βουλγάρους, 
προδίδει το έθνος μας στα κόκκινα νύχια του φασισμού, προσέχετε Πατρι-
ώτες συνεχίσητε το εθνικόν έργον όπως πάντα ακούραστα το συνεχίζαμε 
για την ξεκαθάρισιν από το μίασμα του κομμουνισμού από την αγαπη-
μένην μας Πατρίδα. Και σις, παρασυρμένα ελληνόπουλα, πάψτε να είσθε 
τυφλά όργανα της Σόφιας και της Μόσχας μη προχωρείτε στον γκρεμό, 
μην προχωρείτε, σταθήτε και μην προχωρείτε στην καταστροφήν, συνέλ-
θητε, σταθήτε και μην προχωρείτε στην προδοσία της Πατρίδας μας. Αλλά 
φανείτε αντάξιοι των προγόνων μας. Αλλά φανείτε αντάξιοι των προγόνων 
μας και σταθήτε συνεχισταί της προόδου και της ελευθερίας της πατρίδος 
μας. Πατριώται, τις αισχρότητες και τις βαρβαρότητες των κομμουνιστών 
τις είδα με τα μάτια μου που τους πολέμησα, είδα να σφάζουν γυναικό-
παιδα και αθώους Έλληνας που αγωνίζονται για την ελληνικήν μας Πατρί-
δα. Έπειτα από σκληρούς αγώνες που έκαμα εναντίον των προδοτών της 
Πατρίδος μας, γυρνώντας από τις επιχειρήσεις έτυχα και εγώ της ατυχίας 
μου να μην μου βασισθή η Πατρίδα το τιμημένο όπλο και μου έφερε στο 
Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων. Αλλά εδώ στο Τάγμα γνώρισα ποιο πολύ τι πάνε να 
κάνουν αυτοί οι απάτριδες και τι μαγειρεύουν για μας. Εδώ σε αυτό το 
εθνικό σχολείο ότι σάπιο είχα το πέταξα και μετανοημένος για την κλίσιν 
που είχα κάποτε προς αυτούς, ζητώ συγχώρησι από την Μητέρα Ελλάδα, 
επανέρχομαι στην αγκαλιά της πατρίδας και δίνω τον λόγον μου πως θα 
αγωνισθώ για την Πατρίδα θυσιάζοντας και την ζωήν μου ακόμη. Πατρι-
ώτες αποκηρύξτε τους, χτυπάτε τους με όλες τις δυνάμεις κάθε ύπουλη 
κίνηση, γρηγορείτε στο εθνικόν σάλπισμα διότι αύριον θα είναι βαρύ το 
στίγμα της προδοσίας σε σας και στα παιδιά σας. Εμπρός όλοι μαζί για 
την δημιουργίαν μιας μεγάλης και ένδοξης Ελλάδας.

ΖΗΤΩ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ. Σας παρακαλώ Κύριε Δήμαρχε όπως την επι-
στολήν δημοσιεύσατε εις τον εθνικόφρονα Τύπον της πόλης μας να αντιλη-
φθούν όλοι παρασυρμένοι νέοι. 

Με εκτίμηση το εξαγνισμένο ελληνόπουλο Στρατιώτης Τ. Θ. 
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Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΧΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Το 561ον Τάγμα Σερρών μαζί με τον ομαδικόν και ειλικρινήν πόνον της 

κοινωνίας μας εκήδευσε την παρελθούσαν Δευτέραν τον επιλοχία Καλύβα 
Θεόδωρο.

Σερραϊκόν Βήμα, 21.9.1947 

Τέλη Σεπτεμβρίου ΔΙΣ – ΓΕΣ: Ο ΔΣΕ προχώρησε στη σύσταση Αρχη-
γείου Μενοικίου ή Αλή Μπαμπά με συνολική δύναμη 650 ανδρών. Απαρ-
τίστηκε από τα συγκροτήματα α) Μενοικίου με επικεφαλής τον Βασίλη 
Ραφτούδη και β) Αλή Μπαμπά με επικεφαλής τον Βλαχογιώργη. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΔΗΓΩΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΕΤΕΒΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ

ΠΛΗΘΗ ΛΑΟΥ ΤΟΝ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ

Θεσσαλονίκη, 3 (ιδ. τηλ.) – Ο Βασιλεύς Παύλος συνοδευόμενος υπό 
του στρατηγού Παπάγου, του υπουργού Βορείου Ελλάδος κ. Μπασιάκου, 
του διοικητού του Γ΄ Σώματος Στρατού υποστρατήγου Παπαγεωργίου, του 
υποστρατήγου Γρηγορόπουλου, του Αμερικανού συνταγματάρχου Νίτσιβς 
και των υπασπιστών των ανεχώρησεν την 8ην πρωϊνήν, επιβαίνων αυτοκινή-
του εις Σέρρας, ίνα συνεχίση την ανά την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θρά-
κην περιοδείαν του, προπεμφθείς ενθουσιωδώς υπο χιλιάδων λαού. Καθ’ 
όλην την διαδρομήν από Θεσσαλονίκης μέχρι Σερρών ο Βασιλεύς ωδήγει ο 
ίδιος το αυτοκίνητον Του και εστάθμευσεν εις τα χωρία Άσσηρον, Ξυλού-
πολιν, Λαχανά, Καλόκαστρον, Στρυμονικόν, Προβατά και Λευκώνα χαιρε-
τών τα επευφημούντα Αυτόν πλήθη. Εις Λαχανά ο Βασιλεύς επιθεώρησε 
στρατιωτικόν τμήμα και μετέβη εις τα γραφεία της ταξιαρχίας, όπου πα-
ρέμεινεν επ’ ολίγον. Περί την 12.30΄ μεσημβρινήν ο Βασιλεύς έφθασε εντος 
της πόλεως των Σερρών όπου τον ανέμενον εκεί όλαι αι τοπικαί αρχαί και 
πλήθος κόσμου. Εκεί, ο Βασιλεύς μετά της συνοδείας του, κατευθύνθη εις 
τα γραφεία της ταξιαρχίας, όπου προήδρευσε συσκέψεως, παραταθείσης 
επί ημίωρον, εν συνεχεία δε, αφού προηγουμένως επιθεώρησε μονάδας, 
παρηκολούθησεν από ειδικής εξέδρας την παρέλασιν των τμημάτων όλων 
των όπλων. Εκ των στρατώνων ο Βασιλεύς μετέβη πεζή εις την πόλιν κα-
τευθυνθείς εις την στρατιωτικήν λέσχην, όπου παρετέθη προς τιμήν Του 
γεύμα. Η υποδοχή των Σερραίων θεωρείται ως η πλέον ενθουσιωδεστέρα 
ης έτυχεν ο Βασιλεύς μέχρι σήμερον κατά την ανά την Βόρειον Ελλάδα 
περιοδείαν Του. Την 4ην απογευματινήν ώραν ο Βασιλεύς μετέβη εις το 
Σιδηρόκαστρον, όπου προήδρευσεν ολιγοώρου συσκέψεως και επιθεώρησε 
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τα εκεί στρατιωτικά τμήματα. Την 5.30΄μ.μ. ώραν ο Βασιλεύς ανεχώρησεν 
εκ Σιδηροκάστρου. Αφίχθη εις Σέρρες την 7ην μ.μ. ώραν. Την εσπέραν πα-
ρετέθη εις την αίθουσαν «Εμμέλεια» γεύμα υπό του Δήμου προς τιμήν του 
Βασιλέως. Ο Βασιλεύς κατέλυσεν εις το μέγαρον της Εθνικής Τραπέζης. 

 Εμπρός, 4.10.1947

Δύναμη ανταρτών του Αρχηγείου Μπέλες επιτέθηκε στο Νέο Πετρίτσι, 
αλλά αποκρούστηκε από ισχυρές δυνάμεις του ΕΣ. Απώλειες: ΔΣΕ 5 νε-
κροί και 22 συλληφθέντες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 4.10.1947 

Θεσσαλονίκη, 4 (ιδ. τηλ.) – Η Α. Μ. Βασιλεύς αναχωρίσας εκ Σερρών 
σήμερον την πρωΐαν αφίκετο εις Δράμαν […]

Εμπρός, 5.10.1947
 

ΣΥΜΠΑΣ Ο ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΛΑΟΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ

ΤΗΝ Α.Μ. ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΥΛΟΝ
Ο ΑΝΑΞ ΔΙΕΣΧΙΖΕ ΠΕΖΗ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΖΗΤΟΚΡΑΥΓΑΖΟΝΤΑ ΠΛΗΘΗ
Ο ΛΑΟΣ ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΤΗΣ 

ΝΙΚΗΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΓΟΝ
[…]

Η Πρόοδος, 5.10.1947 

Άνδρες του ΔΣΕ χτύπησαν τα χωριά Βυρώνεια, Μανδράκι και Μακρινί-
τσα, πήραν τρόφιμα και 5 ομήρους τραυματίζοντας 14 χωροφύλακες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 7.10.1947 

Θεσσαλονίκη, 10 […] Εκ του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ανεκοινώθη-
σαν τα εξής: Εις το χωρίον Αγριανή της Φυλλίδος Σερρών 30 συμμορίται 
αφήρεσαν τρόφιμα και εστρατολόγησαν 5 πολίτας. Άλλη συμμορία ελεη-
λάτησεν οικίας του χωρίου Αναστασιά.

Ελευθερία, 11.10.1947 

Άνδρες του ΔΣΕ χτύπησαν το χωριό Βαμβακόφυτο νότια του Σιδηρο-
κάστρου. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 20.10.1947 
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Θεσσαλονίκη, 20 […] Επίσης εις Σέρρας εγένετο η εκτέλεσις 9 καταδι-
κασθέντων εις θάνατον.

 Ελευθερία, 21.10.1947 

Θεσσαλονίκη, 21 […] Άλλο τηλεγράφημα εκ Σερρών αναφέρει ότι 
200μελής συμμορία επετέθη εναντίον του Βαμβακοφύτου της περιοχής Σι-
ντικής επί πολλών σημείων δια βαρέων όπλων. Κατά την διάρκειαν της συ-
μπλοκής ομάς συμμοριτών εισήλθεν εις το χωρίον και ενέπρησε 19 οικίας, 
αφήρεσε τρόφιμα και 26 μεγάλα ζώα.

Ελευθερία, 22.10.1947 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Επιχείρηση με την ονομασία «Αχελώος». Χώρος ενέργειας περιοχή της 
Βροντούς με σκοπό την μεταφορά της παραγόμενης πατάτας καθώς και η 
εκκένωση του χωριού από τον πληθυσμό36. Η επιχείρηση πραγματοποιήθη-
κε με κινητοποίηση ισχυρής δύναμης του Στρατού και της Χωροφυλακής 
και αποσκοπούσε στο να στερηθούν οι αντάρτες τη δυνατότητα τροφοδο-
σίας και πληροφοριών. Συνολικά μεταφέρθηκαν 280.000 οκάδες πατάτας 
και 89.600 κιλά δημητριακών και λαχανικών. Κατά τη διάρκεια της επιχεί-
ρησης δεν σημειώθηκε κάποια σύγκρουση μεταξύ ΕΣ και ΔΣΕ. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1-7.11.1947 

Σέρραι, 5 (του ανταποκριτού μας) – Συμμορία επετέθη κατά του χω-
ρίου Πεντάλοφος Σερρών εισελθούσα εις αυτό κατόπιν της συμπτύξεως 
της ευρισκομένης εκεί μικράς δυνάμεως. Οι επιτεθέντες ελεηλάτησαν το 
χωρίον και απήγαγον 16 κατοίκους. 

Εμπρός, 6.11.1947 

Επιχείρηση του ΕΣ με την ονομασία «Εύηνος». Αφορούσε το Μενοίκιο 
όρος. Οι δυνάμεις του Στρατού περιελάμβαναν Πεζικό, Πυροβολικό και 
Έφιππη Ίλη ανδρών με τη συνδρομή της Αεροπορίας. Απώλειες: ΔΣΕ 40 
νεκροί (4 γυναίκες) 16 συλληφθέντες (2 γυναίκες) και πλούσια λάφυρα. 
ΕΣ 6 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 10.11.1947 

Ελαφρύ Πυροβολικό του ΔΣΕ έριξε βολές κατά του Σιδηροκάστρου. Ο 
ΕΣ απάντησε με πυρά Πυροβολικού.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 15.11.1947 

36. Ένα από τα οξύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η χώρα με το τέλος του 
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Επιθέσεις του ΔΣΕ στα χωριά Γεφυρούδι, Νέα Τυρολόη και Σκοτούσα 
όπου πυρπολήθηκε ο Σιδηροδρομικός Σταθμός. Φεύγοντας από το χωριό 
οι αντάρτες πήραν μαζί τους 22 ομήρους. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 19.11.1947 

Επισκέφθηκε την πόλη των Σερρών και μίλησε στον κινηματογράφο 
«Κρόνιον» ο αρχηγός των «Χιτών» Γ. Γρίβας.

23.11.1947

Επιδρομή των ανταρτών σε διάφορα λιγνιτωρυχεία της περιοχής των 
Σερρών. Απαγωγή 120 ανδρών οι οποίοι ενίσχυσαν σημαντικά τη δύναμη 
του ΔΣΕ. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 24.11.1947 

Επίθεση ΔΣΕ στο χωριό Νέος Σκοπός. Πυρπολήθηκε ο σταθμός Χωρο-
φυλακής και απήχθησαν όμηροι. Αντεπίθεση δυνάμεων του ΕΣ με δύναμη 
Πεζικού και Τεθωρακισμένων. Απώλειες: ΔΣΕ 3 νεκροί, αδιευκρίνιστος 
αριθμός συλληφθέντων και απελευθέρωση των απαχθέντων.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 29.11.1947 

Θεσσαλονίκη, 29 (του ανταποκριτού μας) – Πολυμελής συμμορία επε-
τέθη κατά του χωρίου Νέος Σκοπός, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς των 
Σερρών. Η μικρά δύναμις χωροφυλακής του χωριού, κατόπιν σκληράς μά-
χης, συνεπτύχθη και οι συμμορίται εισήλθον εις το χωρίον επυρπόλησαν 
τον αστυνομικόν σταθμόν και διήρπασαν τρόφιμα. Εν τω μεταξύ τμήματα 
της 35ης ταξιαρχίας σπεύσαντα προς ενίσχυσιν συνεπλάκησαν μετά των 
συμμοριτών κατά τας πρωϊνάς ώρας, έξωθι του χωρίου. Οι συμμορίται 
ετράπησαν εις φυγήν εγκαταλείψαντες επί του πεδίου της μάχης 5 νεκρούς 
μεταξύ των οποίων είναι εις αρχισυμμορίτης και μια αρχισυμμορίτισα. 
Επίσης ηχμαλωτίσθησαν 22 συμμορίται και παρεδόθησαν έτεροι 4. Εις 
χείρας του στρατού περιήλθεν άφθονον πολεμικόν υλικόν και απηλευθερώ-
θησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες απαχθέντες υπ’ αυτών.

Εμπρός, 30.11.1947 

Εμφυλίου πολέμου ήταν το θέμα των προσφύγων. Στην αρχή ήταν το κύμα φυγής από την 
ύπαιθρο προς τις μεγάλες πόλεις για να αποφύγουν τα δεινά του πολέμου και των διώξε-
ων. Ύστερα άρχισε η υποχρεωτική συγκέντρωσή τους στα αστικά κέντρα για να αφαιρεθεί 
η στρατολογική βάση και τροφοδοσία των ανταρτών. Η δημιουργία «νεκρών ζωνών» όπου 
ο μεν Στρατός θα μπορούσε να κινείται άνετα σε αντίθεση με τον ΔΣΕ που δεν θα έβρισκε 
καμία και κανενός είδους υποστήριξη. Στο νομό Σερρών οι πρόσφυγες ήταν 25.000 δηλ. το 
12% του συνολικού πληθυσμού.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Επίθεση ανταρτών σε μονάδες του ΕΣ στο χωριό Εμμανουήλ Παππάς. 
Άμεση άφιξη δυνάμεων Πυροβολικού και Τεθωρακισμένων. Απώλειες: ΔΣΕ 
1 νεκρός και 22 συλληφθέντες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1.12.1947 

Επίθεση ανταρτών στο χωριό Σχιστόλιθος. Πέτυχαν την αρπαγή 500 
προβάτων.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 2.12.1947 

- Εκατοπενταμελής συμμορία κατευθυνόμενη προς χωρίον Εμμανουήλ 
Παππά των Σερρών προς διαρπαγήν τροφίμων ενέπεσεν εις ενέδραν τμή-
ματος στρατού φονευθέντος ενός εκ των συμμοριτών. Διμοιρία Κυνηγών 
κινηθείσα καταλλήλως ενεπλάκη μετά των ιδίων συμμοριτών, τους οποίους 
και διεσκόρπισε. Εκ τούτων διέφυγον 18 οι οποίοι και παρουσιάσθηκαν εις 
τας στρατωτικάς αρχάς.

- Επιβατικόν αυτοκίνητον κινούμενον επί της οδού Σερρών – Ζίχνης 
προσέκρουσε επί νάρκης και ανετινάχθη. Εκ των επιβαινόντων εφονεύθη-
σαν 5, ετραυματίσθησαν σοβαρώς 2 και 12 εμωλωπίσθησαν. 

Εμπρός, 4.12.1947

Επίθεση ανταρτών στο χωριό Βαθύτοπος. Άμεση απόκρουσή τους. 
ΔΙΣ – ΓΕΣ 9.12.1947 

Εις την ταξιαρχίαν Σερρών παρεδόθησαν 17 ένοπλοι συμμορίται.
Εμπρός, 10.12.1947 

Επίθεση 100 ανταρτών στα χωριά: Στρυμονικό, Καλόκαστρο και Λειβα-
δοχώρι. Παρά την αντίσταση από άνδρες ΜΑΥ και χωρικών αποχώρησαν 
παίρνοντας τρόφιμα και άλλα εφόδια. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 12.12.1947 

Επίθεση ανταρτών σε μονάδα του ΕΣ στο χωριό Εμμανουήλ Παππάς 
και νυχτερινή επίθεση στην Τερπνή με 5 κατοίκους να εντάσσονται στον 
ΔΣΕ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 13.12.1947 

ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΑΝΕΤΙΝΑΞΑΝ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 15 (του ανταποκριτή μας) – Συμμορίται ανετίναξαν εκ 
θεμελίων την νύκτα της Κυριακής προς Δευτέραν (14 προς 15/12) το ερ-
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γοστάσιον ηλεκτροφωτισμού των Σερρών, ευρισκόμενον 3 χιλιόμετρα έξω 
της πόλεως.

Εμπρός, 16.12.1947 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
Συνεχίζουσα το έργο της καταστροφής και της ερημώσεως αι σλαυ-

οκκομουνιστικαί συμμορίαι ανατίναξαν προχθές (15/12) εκ θεμελίων το 
εργοστάσιον του ηλεκτροφωτισμού των Σερρών. Το γεγονός όσον και αν 
προκαλή την οργήν και την αγανάκτησιν του ελληνικού λαού δεν πρόκειται 
να εκπλήξη κανένα. Απλώς έρχεται ως μια ακόμη απόδειξις του προγράμ-
ματος που εφαρμόζει ο σλαυοκομουνισμός και ως μια επί πλέον υπόμνησις 
προς όλους μας περί του χρέους μας. Ο συμμοριτισμός είναι ο κόκκινος 
σατανάς, τον οποίον οφείλομεν να εξορκίσωμεν και να τον καταστήσωμεν 
ανίκανον να συνεχίσει την κακοτοποίαν του. Και προς τούτο ένα μόνο 
υπάρχει: Η δύναμις.

 Εμπρός, 17.12.1947 

Εις την περιοχήν Εμμανουήλ Παππά των Σερρών τμήμα στρατού συ-
νεκρούσθη με συμμορίτας εκ των οποίων εφονεύθη εις και ηχμαλωτίσθη 
έτερος. Εκ των ημετέρων εφονεύθη εις στρατιώτης. 

 Εμπρός, 17.12.1947 

Συμμορίται ανετίναξαν την σιδηροδρομικήν γέφυραν παρά το χωρίον 
Γάζωρον Σερρών.

 Εμπρός, 21.12.1947 

Επιδρομή ανταρτών στη Νέα Ζίχνη, Νέα Πέτρα και Δήμητρα. Οι αντάρ-
τες απέσπασαν σημαντικές ποσότητες τροφίμων και ομήρων. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 22.12.1947 

Ο 813 μικτός Λόχος Μεταφορών που στάθμευε στις παρυφές της πόλης 
των Σερρών έγινε στόχος πυρών του ΔΣΕ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 23.12.1947 

Θεσσαλονίκη, 23 (του ανταποκριτού μας) – Πολυμελής συμμορία επε-
τέθη κατά της Νέας Ζίχνης των Σερρών. Η υπερασπίζουσα την κωμόπολιν 
μικρά δύναμης Χωροφυλακής μετά 4ωρον μάχην απέκρουσε τους συμμο-
ρίτας, οι οποίοι εν τούτοις επέτυχον την απαγωγήν 14 πολιτών, μεταξύ των 
οποίων είναι και δύο επανελθόντες εσχάτως εκ της εξορίας. Εκ των εθνι-
κών δυνάμεων εφονεύθησαν τρεις ως και δύο πολίται. Οι συμμορίται είχον 
4 νεκρούς. Ταυτοχρόνως, άλλη συμμορία ενέπρησεν τον αστυνομικόν σταθ-
μόν Γαζώρου και επετέθη κατά του χωρίου Νέα Πέτρα αποκρουσθείσα. 

 Εμπρός, 24.12.1947 
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Θεσσαλονίκη, 26 (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι 
χθές την νύκτα 15μελής συμμορία ενήργησε εντυπωσιακήν κρούσιν εναντί-
ον των ακραίων οικιών του συνοικισμού Σαργκέτ Μαχαλά. Οι συμμορίται 
έβαλον δια «μπαζουκίων» (αντιαρματικών όπλων). Τελικώς, καταδιωχθέ-
ντες ετράπησαν εις φυγήν. Εφονεύθη ο ιδιώτης Θ. Τερζής. Την αυτήν νύ-
κτα πολυμελής συμμορία προσέβαλε τα βορειοανατολικά φυλάκια του Σι-
δηροκάστρου. Επικολούθησε σφοδρά συμπλοκή διαρκέσασα επί τρίωρον. 
Τελικώς, η συμμορία απεχώρησε. Τμήμα της ιδίας συμμορίας ενέπεσεν εις 
ενέδραν του στρατού. Επηκολούθησε σφοδρά συμπλοκή καθ’ ην οι συμμο-
ρίται έσχον νεκρούς και τραυματίας. […] Άλλαι πληροφορίαι αναφέρουν 
ότι ηκούσθησαν βολαί πυροβολικού εις τα πέριξ του Γαζώρου. Τηλεγρα-
φούν εκ Σιδηροκάστρου ότι αφίκετο εκεί ο υπουργός Βορ. Ελλάδος κ. 
Μπασιάκος, εις τον οποίον παρουσιάσθη συμμορίτης και κατέθεσεν ότι 
μετείχε τμήματος συμμορίας το οποίον συνόδευε διανοουμένους της Θεσ-
σαλονίκης οι οποίοι προφανώς μετέβαιναν όπως πλαισιώσουν την κυβέρνη-
σιν των βουνών. Μεταξύ αυτών ανεγνώρισε και ένα δικηγόρον εκ Σερρών.

Ελευθερία, 27.12.1947 

Επίθεση ΔΣΕ στη Νιγρίτα. Δυνάμεις από Σέρρες ενισχυμένες από ΜΑΥ 
και άνδρες της ΕΒΧ απέκρουσαν αρχικά την επίθεση. Απώλειες: ΔΣΕ 2 
νεκροί. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 31.12.1947 
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«Ο στρατός μας προχωρεί»

4.1.1948 Λήγει η κρίσιμη μάχη της Κόνιτσας με αποχώρηση του επιτιθεμέ-
νου Δημοκρατικού Στρατού. Συνολικά, σκοτώθηκαν 700 μαχητές και από 
τις δύο πλευρές.
27.2.1948 Ταραχές ξέσπασαν στο στρατόπεδο της Μακρονήσου. Σκοτώθη-
καν 17, τραυματίστηκαν 61, παραπέμφθηκαν σε στρατοδικεία 250.
16.3.1948 Πραγματοποιείται η οχύρωση του Γράμμου από τις δυνάμεις 
του Δημοκρατικού Στρατού αναμένοντας επίθεση του Εθνικού Στρατού.
9.4.1948 Αλλάζει η πολεμική τακτική του Δ.Σ.Ε. Χρησιμοποιεί νάρκες 
εναντίον τροχοφόρων, οργανώνει ναρκοπέδια και οχυρωμένες τοποθεσίες 
με σκέπαστρα και θέσεις αυτομάτων όπλων.
16.4.1948 Αρχίζουν συνδυασμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού ενα-
ντίον της Ρούμελης, της Όθρυος και των Αγράφων.
3.5.1948 Συντριβή υπέστησαν δυνάμεις του Δ.Σ.Ε. κατά τις επιχειρήσεις 
της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Σκοτώθηκαν 1.043 αγωνιστές. 
17.6.1948 Άρχισε σφοδρή δράση πυροβολικού και αεροπορίας εναντίον 
του Δ.Σ.Ε. που έχει οχυρωθεί στο Γράμμο.
29.7.1948 Η 4η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. διαπιστώ-
νει ότι «το τέλος του μοναρχοφασισμού είναι πιο κοντά από κάθε άλλη 
φορά».
1.8.1948 Καταλαμβάνεται από τον Εθνικό Στρατό η κορυφή «Κλέφτης» 
στο Γράμμο.
18.8.1948 Η ηγεσία του Δ.Σ.Ε. παίρνει την απόφαση για την εγκατάλειψη 

1948
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του Γράμμου και το πέρασμα του μεγαλύτερου μέρους των δυνάμεων στον 
ορεινό όγκο του Βίτσι.
27.8.1948 Απομακρύνεται από τη θέση του αρχιστρατήγου του Δ.Σ.Ε. ο 
Μάρκος Βαφειάδης. Νέος αρχιστράτηγος αναλαμβάνει ο Γούσιας και ως 
υποστράτηγοι προάγονται οι Μπαρτζιώτας, Βλαντάς, Υψηλάντης και Πα-
λαιολόγος.
16.9.1948 Πέφτει η θέση «Μουργκάνα» έπειτα από πολιορκία των δυνά-
μεων του Εθνικού Στρατού.
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1948 Ο Εθνικός Στρατός συγκεντρώνει τις 
δυνάμεις του σε επιχειρήσεις στο Βίτσι, χωρίς επιτυχία.
20.9.1948 Επίθεση του Δ.Σ.Ε. στην πόλη της Καστοριάς η οποία επιφέρει 
τραγικές απώλειες ανταρτών.
29.9.1948 Επίθεση του Δ.Σ.Ε. στην πόλη της Λάρισας.
1.11.1948 Άρχισε σε όλη την Ελλάδα ο έρανος για τη «φανέλα του στρα-
τιώτη».
18.11.1948 Νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό πάλι τον Θ. Σοφούλη.
12.12.1948 Πραγματοποιείται με επιτυχία η επίθεση του Δ.Σ.Ε. με επικε-
φαλής τον καπετάν Γιώτη εναντίον της Καρδίτσας.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Οι δυνάμεις των δυο αντιπάλων που δρούσαν στο έδαφος του νομού 
Σερρών ήταν οι εξής: Ο ΔΣΕ διέθετε 840 μαχητές και μαχήτριες, ενώ ο ΕΣ 
αντιπαρέτασσε την 35η Ταξιαρχία, οκτώ λόχους της ΕΒΧ και έξι λόχους 
της Εθνοφρουράς.

ΔΙΣ – ΓΕΣ

Πυρά αντιπερισπασμού ανταρτών κατά της φρουράς της Νέας Ζίχνης 
και επίθεση στο Γάζωρο.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 3.1.1948 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ,
ΔΡΑΜΑΝ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΝ

Επιθεώρησις των μεθοριακών τμημάτων
Θεσσαλονίκη, 5 (του ανταποκριτού μας) – Ο υπουργός Στρατιωτικών 

κ. Στράτος συνοδευόμενος υπό των υποστρατήγων Παπαγεωργίου επιθε-
ωρητού της εθνοφρουράς και Γρηγοροπούλου διοικητού του Γ΄ Σώματος 
Στρατού μετέβη χθες (Δευτέρα 5/1) εις Σέρρας […]

Εμπρός, 6.1.1948 

Επιχείρηση «Μόρνος» της 35ης Ταξιαρχίας στο Μενοίκιο όρος. Στόχος 
η εξουδετέρωση περίπου 300 ανδρών του ΔΣΕ. Μετά από σκληρές συ-
γκρούσεις στις οποίες έλαβε μέρος και η Αεροπορία οι δυνάμεις του ΕΣ 
επανήλθαν στις θέσεις τους. Απώλειες: ΔΣΕ 23 νεκροί 3 συλληφθέντες, ΕΣ 
3 νεκροί 5 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.1.1948 

Εις το χωρίον Αναγέννησις των Σερρών τμήματα στρατού ανεύρον κρυ-
πτόμενον εις τον αχυρώνα της Σοφίας Τουρατζίδου τον σαμποτέρ Ιωάννην 
Δαγκαλίδην. Επηκολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα να αναφλεγή ο αχυ-
ρών εντός του οποίου απηνθρακώθησαν ο σαμποτέρ και η Τουρατζίδου.

 Εμπρός, 14.1.1948 

Επιδρομή ανταρτών κατά της Νιγρίτας.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 14.1.1948 

Επιδρομή ανταρτών κατά του χωριού Νέος Σκοπός. Αρπαγή τροφίμων 
και απαγωγή 23 κατοίκων.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 18.1.1948 

Επιδρομή του ΔΣΕ στο χωριό Κερκίνη. Αρπαγή τροφίμων και ιματι-
σμού. Η αντίσταση από την ΕΒΧ και τις ΜΑΥ δεν ήταν αποτελεσματική.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 19.1.1948 
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Εις τας Αρχάς χωροφυλακής Ζαγκλιβερίου Σερρών και Δράμας παρου-
σιάσθηκαν αυθορμήτως 9 συμμορίται.

 Εμπρός, 22.1.1948 

Επιδρομή ανδρών του ΔΣΕ στην Πεντάπολη. Έφυγαν με 26 ζώα φορ-
τωμένα με τρόφιμα και εφόδια.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 25.1.1948 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ
ΦΟΝΟΙ, ΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΑΠΑΙΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Την 20-12-1947 πολυμελής συμμορία υπό Χάρην ενεδρεύουσα εις περι-
οχήν Σιδηροκάστρου (Σερρών) απήγαγεν 40 χωρικούς (άνδρας και γυναί-
κας). Μετά συμπλοκήν μετά ημετέρων τμημάτων διέφυγον άπαντες πλην 
6 (3 γέροντας, 2 γυναίκας και 1 παιδίον).

 Εμπρός, 27.1.1948

ΠΟΛΥΩΡΟΣ ΜΑΧΗ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Τετρακοσιομελής συμμορία συνεπλάκη προχθές (Δευτέρα 26) την νύ-

κτα μετά δυνάμεων της φρουράς Πενταπόλεως των Σερρών. Η συμπλοκή 
διήρκεσεν επι 8ωρον αποκρουσθέντων και διασκορπισθέντων τελικώς των 
συμμοριτών τη επεμβάσει ενισχύσεων.

 Εμπρός, 28.1.1948 

300 αντάρτες επιτέθηκαν κατά της Έφιππης Ίλης στη Νέα Ζίχνη. Μπή-
καν στο χωριό και επιδόθηκαν σε λεηλασίες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.1.1948 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Επίθεση ΔΣΕ με βαρέα όπλα στο Σιδηρόκαστρο.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 2.2.1948 

Μεταξύ Φωτολείβους και Αγγίστης των Σερρών ανετινάχθη η εμπορική 
αμαξοστοιχία Δράμας – Σιδηροκάστρου. Η ατμάμαξα και εν φορτηγόν 
όχημα υπέστησαν ελαφράς ζημίας.

 Εμπρός, 4.2.1948 
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[…] Επίσης εξετελέσθησαν εις Σέρρας οι συμμορίται Α. Κιουσίδης, Ι. 
Χριστοδούλου, Χ. Σαρίδης, Ι. Κουτσούρης.

Εμπρός, 5.2.1948 

Υπό του υπουργείου της Δημοσίας Τάξεως ανακοινώθησαν χθές τα κά-
τωθι […] Άλλοι συμμορίται εις Μαυρόλοφον Φυλλίδος Σερρών στρατολό-
γησαν 15 ιδιώτας.

Ελευθερία, 6.2.1948 

[…] Άλλοι συμμορίται εις το χωρίον Αγγίστα Σερρών εστρατολόγησαν 4 
ιδιώτας και ανετίναξαν το στόμιον σιδηροδρομικής σήραγγος. 

Εις την περιφέρειαν χωροφυλακής Σερρών παρουσιάσθησαν 6 συμμο-
ρίται.

Εμπρός, 10.2.1948 

Δύναμη του ΔΣΕ εξαπέλυσε επίθεση κατά διμοιρίας ΕΒΧ στο Άγιο 
Πνεύμα. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 12.2.1948 

Αντάρτες χτύπησαν την Τερπνή αλλά εκδιώχθηκαν από ουλαμό ΤΘ από 
τη Νιγρίτα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 15.2.1948 

Επίθεση 150 ανδρών του ΔΣΕ στην Κερκίνη. Απωθήθηκαν από ισχυρές 
δυνάμεις του Εθνικού Στρατού, Χωροφυλακής και ΜΑΥ. Απώλειες: ΔΣΕ 
8 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 23.2.1948 

ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
Πολυμελής συμμορία εισήλθεν εις το χωρίον Μετόχι Σερρών και προ-

έβη εις λεηλασίας. Τμήματα στρατού κινηθέντα, συνεπλάκησαν μετά των 
κομμουνιστών, οι οποίοι κατέλαβαν οχυράς θέσεις και κατόπιν σκληρού 
αγώνος οι συμμορίται ανετράπησαν και αι θέσεις των κατελήφθησαν υπό 
του στρατού. Άπαντα τα διαρπαγέντα εκ του χωρίου οι συμμορίται εγκα-
τέλειψαν κατά την φυγήν των. Συνελήφθησαν 3 συμμορίται, οι οποίοι κα-
τέθεσαν ότι έσχον σοβαράς απωλείας.

Εμπρός, 26.2.1948 

Ο ΔΣΕ προσέβαλε φυλάκια του 622 Τάγματος Ασφαλείας Γραμμών 
Συγκοινωνιών (ΤΑΓΣ) στην περιοχή Ροδόπολης και ανατίναξε μια γέφυρα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 26.2.1948 
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Θεσσαλονίκη, 27 – Είς την περιοχήν των Σερρών κατά το διαρεύσαν 
24ον παρατηρείται έντονος συμμοριακή δράσις. Κατ’ αυτήν ελεηλατήθησαν 
υπέρ τα 10 χωριά και ενηργήθησαν διάφορα σαμποτάζ. Ούτω, συμμορίται 
ανετίναξαν την οδικήν γέφυραν της Μεσοράχης- Αγγίστης. Τμήματα των 
εθνικών δυνάμεων τεθέντα εις καταδίωξιν της συμμορίας ενέπεσαν πλησί-
ον της γεφύρας εις ναρκοπέδιον φονευθέντων 2 χωροφυλάκων και 1 Μάϋ. 
Υπάρχουν και τραυματίαι.

Άλλη ομάς σαμποτέρ ανετίναξε σιδηροδρομικήν γραμμήν παρά το 
Γάζωρον. Τρίτη ομάς ανετίναξε πλησίον του Καλοχωρίου σιδηροδρομι-
κήν γραμμήν μήκους εκατόν μέτρων. Τα φυλάκια συνεπλάκησαν μετά των 
συμμοριτών, της μάχης συνεχιζομένης μέχρι της στιγμής. Υπάρχουν δύο 
συλληφθέντες συμμορίται και εις νεκρός. Εκ των ημετέρων δυνάμεων δύο 
στρατιώται ετραυματίσθησαν ελαφρώς. 

Ελευθερία, 28.2.1948 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Επίθεση ΔΣΕ στην περιοχή της Κερκίνης. Απώλειες: ΔΣΕ 3 νεκροί.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 7.3.1948 

Επίθεση ΔΣΕ εναντίον στρατιωτών ΒΑ του Σιδηροκάστρου. Αποκρού-
στηκαν από τον ΕΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.3.1948 

Θεσσαλονίκη, 8 […] Συμμορία επιτεθείσα εναντίον της Κερκίνης Σερ-
ρών απεκρούσθη εγκαταλείψασα 5 νεκρούς.

 Ελευθερία, 9.3.1948 

Παραδοθείς συμμορίτης κατέθεσεν ότι αι υπό της αεροπορίας επανε-
χθείσαι απώλειαι εις τους συμμορίτες εις την περιοχήν Άνω Βροντούς Σερ-
ρών υπήρξαν βαρύταται. Χαρακτηριστικώς κατέθεσεν ότι οι επι κεφαλής 
των συμμοριτών απηγόρευσαν την κυκλοφορίαν εντός του χώρου της σταθ-
μεύσεως του τμήματός των, ανακοινώσαντες ότι έσχον μόνον 15 νεκρούς. 
Εν τούτοις τούτο εις ουδένα εγένετο πιστευτόν.

Εμπρός, 9.3.1948 

Αντάρτες χτυπούνε με επιτυχία περίπολα του Εθνικού Στρατού ΒΔ του 
Σιδηροκάστρου.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 11.3.1948 
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ΠΩΣ ΕΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΟ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
Η ΣΠΕΙΡΑ ΕΞΗΓΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΩΝ
ΛΙΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ

[…]
13) Στυλ. Ι. Δαμιανίδης ετών 52, εκ Πόντου, κάτοικος Σερρών, όπου 

ήτο γεωργός και από διετίας δημοσιογράφος του ΕΑΜ. Το 1935 ήτο υπο-
ψήφιος βουλευτής Σερρών του κομμουνιστικού κόμματος, εξετοπίσθη κατ’ 
επανάληψιν και θεωρείται επικίνδυνος κομμουνιστής. 

 Εμπρός, 14.3.1948 

Εκκαθαριστική επιχείρηση του ΕΣ με κωδική ονομασία «Λαίλαψ». Χώ-
ρος ενέργειας η περιοχή ΒΔ των Σερρών (σύνορα με το νομό Δράμας). 
Έλαβαν μέρος η 35η Ταξιαρχία ενισχυμένη από μονάδες της 25ης και από 
άνδρες του «Αποσπάσματος Φωστερίδη» (Τσαούς Αντών). Στην εξέλιξη 
των επιχειρήσεων ενεπλάκη το Πυροβολικό και η Αεροπορία. Ο ΕΣ ει-
σέρχεται στην άδεια Άνω Βροντού αιφνιδιάζοντας τους αντάρτες. Είχε 
προηγηθεί, μετά από σκληρή μάχη η κατάληψη του υψώματος Κουντερά-
σιουβι Σκάλε. Οι αντάρτες διέφυγαν προς το Μενοίκιο. Απώλειες: ΔΣΕ 140 
νεκροί, 99 συλληφθέντες και 29 παραδοθέντες ΕΣ 7 νεκροί, 21 τραυματίες. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17-21.3.1948 

Από της πρωΐας διεξάγονται εις την περιοχήν Βροντούς – Σερρών – 
Δράμας σκληραί μάχαι μεταξύ τμημάτων στρατού και συμμοριτών. Τας 
εσπερινάς ώρας οι συμμορίται ανετράπησαν. Αι πρώται ληφθείσαι πλη-
ροφορίαι αναφέρουν ότι αι απώλειαι των συμμοριτών είναι 12 νεκροί, 12 
συλληφθέντες και 16 παραδοθέντες.

Εμπρός, 19.3.1948 

[…] κατά συμπλοκήν εις την περιοχήν των Σερρών οι συμμορίται έσχον 
τας απωλείας: νεκροί 28, συλληφθέντες 17, παραδοθέντες 24. Εκ των ημε-
τέρων έπεσαν μαχόμενοι 7 οπλίται, ετραυματίσθησαν 18 εκ των οποίων εις 
αξιωματικός. Η καταδίωξις των συμμοριτών συνεχίζεται.

Εμπρός, 20.3.1948 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΖ – ΝΤΑΓ (Β.Α. ΣΕΡΡΩΝ)
Ετέρα αξιοσημείωτος και πολύ αποτελεσματική ενέργεια του στρα-

τού η οποία έλαβε χώραν τελευταίως, είναι η τοιαύτη της Χ΄ Μεραρχίας 
εις την περιοχήν Β.Α. Σερρών. Βάσει πληροφοριών από πρωΐας 18/3/1948 
εξεπέμφθησαν τμήματα στρατού προς τας ορεινάς περιοχάς Β.Α. Σερρών 
(Βροντούς και Μποζ – Νταγ).
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Τα τμήματα αυτά επέτυχον τον πλήρη αιφνισδιασμόν των συμμοριτών 
τους οποίους επι τετραήμερον προσέβαλον επιτυχώς. Η αεροπορία μετέ-
σχε του αγώνος δι’ αλλεπαλλήλων προσβολών. Συνολικαί απώλειαι μέχρι 
21 Μαρτίου 1948: Ημετέρων: Νεκροί 7 και τραυματίαι 17. Συμμοριτών: 
Νεκροί ευρεθέντες 140. Συλληφθέντες 95 και παραδοθέντες 31, άφθονον 
δε πολεμικόν υλικόν περισυνελέγη υπο του στρατού.

Εμπρός, 23.3.1948 

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Δια μίαν ακόμη φοράν αι προστατεύουσαι τον Νομόν μας Εθνικαί δυνά-
μεις προσέφερον ανεκτιμήτους υπηρεσίας εις τον βωμόν του καθήκοντος.

Με την ακάθεκτον ορμητικότητά των, με την ακλόνητον πίστιν εις τον 
αγώνα, καθοδηγούμενοι υπό εξ ίσου ανδρείων διοικητών και αξιωματικών, 
συνέτριψαν προχθές την κεφαλήν του ιοβόλου όφεως, του δημοκρατικού 
λεγόμενου στρατού. Άτακτα στίφη, ανθρωπόμορφα κτήνη, άνθρωποι του 
πλέον ευτελούς ψυχικού επιπέδου μετεφέρθησαν από την ακραίαν γωνίαν 
της χώρας εις τα υπερκείμενα της πόλεώς μας όρη ίνα πλήξουν αυτήν και 
ενσπείρουν τον όλεθρον. Η Ελληνική όμως ξιφολόγχη ευτυχώς δεν αστε-
ΐζεται. Τα φανταράκια μας αναρριχηθέντα εις τας απροσίτους κορυφάς 
του Μποζ – Νταγ κατώρθωσαν μετά επίπονον αγώνα να εξοντώσουν τους 
συμμορίτας, τα χάλια των οποίων διέκρινε με γυμνόν οφθαλμόν την παρ. 
Κυριακήν η κοινωνία μας. Και δια τον λόγον τούτον και δια τας απειρα-
ρίθμους θυσίας των μαχομένων ο Δήμος πρέπει να μετονομάση μίαν οδόν 
εις οδόν 35ης Ταξιαρχίας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΖ – ΝΤΑΓ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ κ. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ

35ης ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Υπό της 35ης Ταξιαρχίας εξεδόθη η κατωτέρω επίσημος ανακοίνωσις επι 

των αποτελεσμάτων των τριημέρων επιχειρήσεων:
Αποτελέσματα επιχειρήσεων εις περιοχήν Άνω και Κάτω Βροντούς 18 

έως 20 Μαρτίου ε.ε. Απώλειαι ημετέρων 7 οπλίται νεκροί, 18 τραυματίαι, 
εξ ων εις ανθυπολοχαγός Κούγιας Ευάγγελος. Απώλειαι συμμοριτών νε-
κροί καταμετρηθέντες 140, συλληφθέντες 95, παραδοθέντες 31, τραυματίαι 
εξηκριβωμένοι 50. Σύνολον απωλειών συμμοριτών 316. Μεταξύ των πτω-
μάτων έν έφερεν βουλγαρικήν στρατιωτικήν στολήν. Ανευρέθη ομαδικός 
τάφος 25 περίπου ετέρων συμμοριτών.

ΤΟ ΚΥΡΙΕΥΘΕΝ ΥΛΙΚΟΝ
Ανευρέθησαν αι κάτωθι ποσότητες οπλισμού: Μυδράλια 14, στάγερ 44, 

ατομικός όλμος 1, ομαδικός όλμος 1, τόμιγκαν 11, μπρεν 4, ατομικά τυφέ-
κια 165, γεμιστήρες στάγερ 30, ταινίαι μυδραλλίου 110, βλήματα όλμων 
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190 και ποσότητες χειροβομβίδων, φυσιγγίων και εκρηκτικών υλών. Εις 
τας ανωτέρω ποσότητας δεν συμπεριλαμβάνονται αι ανευρεθείσαι ποσό-
τητες υπό τμήματος 35ης Ταξιαρχίας. Ανευρέθησαν σταθμοί διοικήσεως 
ταξιαρχίας και τάγματος συμμοριτών, αρχεία σπουδαίου περιεχομένου, 
τηλεφωνικαί γραμμαί, εν ραδιόφωνον μετά συσσωρευτού, δύο φορτία υγει-
ονομικού υλικού, βιβλία βουλγαρικά, πλάκες γραμμοφώνου βουλγαρικαί, 
καρέκλες τραπέζια. Βυτία 8, λέβητες συσσιτίου, ποίμνιον αιγών, 29 κτήνη, 
δέρματα ζώων, πτυοσκαπάναι, ποσότητες τροφίμων, εικόνες του Μάρκου 
και η Σημαία της κοινότητος Πενταπόλεως Σερρών, εσχισμένη. Ανευρέθη-
σαν και κατεστράφησαν καλύβαι με στέγην εκ λαμαρίνων.

Ο Επιτελάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΗΣ

Αντ/χης Πεζικού.

Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΛΟΧΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΤΑΣ
ΕΠΕΣΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Το Δαφνούδι – το υπερήφανο αυτό χωριό της νομαρχιακής περιοχής 
μας, ήτο φαίνεται γραφτό του να χάσει πολύ προώρως ένα από τα αγνό-
τερα παλληκάρια του: τον λοχίαν Αθανάσιον Ευρ. Μήτταν. Υπηρετώντας 
από δύο και πλέον ετών εις το 515 Τάγμα Πεζικού και μαχόμενος κατά 
των εαμοσλαύων συνεχώς έπεσε επί του πεδίου της τιμής την 4.3.48, αγω-
νιζόμενος υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ο πρόωρος θάνατος του 
αλησμόνητου λοχίου Μήττα Αθαν. εστέρησε την Πατρίδα ενός πραγματι-
κού ήρωος και την βαρυπενθούσαν οικογένειαν του, ενός τιμίου συζύγου 
και αφοσιωμένου τέκνου και αδελφού. Οι άνθρωποι όμως είναι ανίκανοι 
να αντιδράσωσι εις τας αμεταβλήτους θελήσεις του Θεού. Ο δημιουργός 
του σύμπαντος φαίνεται ηθέλησε ίνα ο σεμνός νέος από το Δαφνούδι – ο 
λοχίας Αθανάσιος Ευρ. Μήττας – αποθάνη προώρως μεν, αλλ’ ως ήρως.

ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ

Μετά την διατρανωθείσαν και από των στηλών των εφημερίδων δια-
μαρτυρίαν των εργαζομένων τάξεων της πόλεώς μας δια το ανήκουστον 
γενιτσαρικόν παιδομάζωμα, νέον κύμα διαμαρτυριών εξέσπασε δια την 
άτιμον και προδοτικήν σπείραν του Μάρκοβιτς εις την οποίαν ατυχώς ενε-
τάχθησαν και μερικά καθάρματα της διανοήσεως. Δημοσιεύομεν κατωτέρω 
ψήφισμα αποδοκιμασίας της ληστανταρτικής και ξενοδούλου μαφίας των 
δούλων του Βόλγα, υπογραφόμενον από όλας τας νομίμους οργανώσεις 
της πόλεώς μας:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Εθνικόν Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Σερρών και τα κάτωθι Σωμα-

τεία αποτελούντα την δύναμιν αυτού, αποκηρύσσομεν μετά βδελυγμίας 
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την ψευδοκυβέρνησιν του Μάρκου.
Σέρραι τη 17η.3.48

Δια το Εθνικόν Εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Σερρών ο Πρόεδρος Ιωάν-
νης Μαυρίδης, ο Γεν. Γραμματεύς Στέργιος Ανδρεάδης, δια το Σωματεί-
ον Καπνεργατών η «Αναγέννησις» ο Πρόεδρος Αντώνιος Καραγκιουλές, ο 
Γεν. Γραμ. Χρ. Απαλίδης, δια το Σωματείον Λιγνιτωρύχων η «Αγία Βαρ-
βάρα» ο Πρόεδρος Ιωάννης Μαυρίδης, ο Γεν. Γραμ. Βασίλειος Κωνστα-
ντινίδης, δια την Εθνικήν Ένωσιν Ιδιωτικών Υπαλλήλων ο Πρόεδρος Γεώρ. 
Γεωργιάδης, ο Γεν. Γραμ. Στέργιος Ανδρεάδης, δια το Σωματείον Βοηθών 
Αυτοκινήτων ο Πρόεδρος Κ. Καραγεωργίου, ο Γ. Γρ. Ευάγ. Γκιουζέλος, 
δια το Σωματείον Οικοδόμων ο «Προφήτης Ηλίας» ο Πρόεδρος Σαμψών 
Αναστασιάδης, ο Γ. Γρ. Δ. Πετρινός, δια το Σωματείον Φορτοεκφορτωτών 
ο «Άτλας» ο Πρόεδρος Ευσέβιος Ιντζίδης, ο Γ. Γραμ. Κ. Γεωργιάδης, δια 
το Σωματείον Επισιτιστών ο «Άγιος Χαράλαμπος» ο Πρόεδρος Κ. Θε-
οδωράκης, ο Γραμ. Δ. Βλάχος, δια το Σωματείον Ελαιοχρωματιστών ο 
«Άγιος Παύλος» ο Πρόεδρος Μενέλαος Βητούλης, ο Γραμ. Παν. Κίσκηρας, 
δια το Σωματείον Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών ο «Αρχιμήδης» 
ο Πρόεδρ. Δ. Παπάζογλου, ο Γραμ. Ηλίας Τριανταφύλλου, δια το Σωμα-
τείον Φοροτεχνικών Υπαλλήλων ο Πρόεδος Γ. Λάππας, ο Γραμ. Σταμάτης 
Βιζιώτης, δια το Σωματείον Αρτεργατών «Η Αναγέννησις» ο Πρόεδρος Δ. 
Γούσης, ο Γραμ. Γεώρ. Γεωργόπουλος, δια την Ένωσιν Μυλεργατών ο Πρό-
εδρος Νικόλ. Μακίνατζης, ο Γενικός Γραμματεύς Νικόλαος Παπανικολάου, 
δια το Σωματείον Υπαλλήλων Οδηγών Αυτοκινήτων ο «Άγιος Γεώργιος» 
ο Πρόεδρος Νικόλαος Προφέρτης, ο Γραμματεύς Γεώργιος Γεωργόπουλος, 
δια το Σωματείον Καθαριστριών ο «Άγιος Βασίλειος» η Πρόεδρος Πάτρα 
Ακριβοπούλου, η Γεν. Γραμματεύς Βασιλική Χατζηλάμπογλου.

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Προς την εφημερίδα «Πρωία»
Κύριε Διευθυντά,
Επειδή έλαβε χώραν εις βάρος μου μία καταφανής αδικία την οποίαν 

αισθάνομαι την ανάγκην να εξωτερικεύσω, σας παρακαλώ όπως δημοσιεύ-
σητε εις την έγκριτον εφημερίδα σας τα κάτωθι: Ο Πρόεδρος της Πεπονιάς 
Π. Δ. όστις και επί εαμοκρατίας – μέχρι του Απριλίου 1945 – διετέλεσε 
τοιούτος, καθ’ ο τότε φανατικός εαμίτης και νυν υπερεθνικόφρων, υπέ-
βαλε προς την Νομαρχίαν Σερρών την υπ’ αριθμ. 111 της 29ης Ιανουαρίου 
ε.ε. απόφασιν του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεπονιάς υπογεγραμμένην υπό 
τεσσάρων μόνον εκ του εννεαμελούς Συμβουλίου δι’ ης με απέλυεν εκ της 
θέσεως του κοινοτικού γραμματέως επί τω λόγω ότι δήθεν είμαι κομμου-
νιστής και ότι συνεδριάζω εντός του κοινοτικού καταστήματος (στεγαζο-
μένου υπό την αυτήν στέγην και έχοντος κοινήν είσοδον με το αστυνομικόν 
κατάστημα !!!) μετ’ αναρχικών στοιχείων και λαμβάνω αποφάσεις κατά 
του κράτους. Η απόφαση αύτη ούτε ενεκρίθη ούτε απερρίφθη υπό της 
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Νομαρχίας. Εν τω μεταξύ επειδή οι εν τη αποφάσει ταύτη αναφερόμενοι 
λόγοι ήσαν συκοφαντικοί εις βάρος μου, υπέβαλα κατά των υπογραψάντων 
ταύτην την από 31/1/48 μήνυσιν μου ήτις εκκρεμεί εισέτι. Ο κ. Νομάρχης 
προς τον οποίον παρεπονέθην δια την συκοφαντικήν εις βάρος μου εκστρα-
τείαν, εδήλωσεν απεριφράστως τόσον προς εμέ όσον και εις διαφόρους 
φίλους μου ενδιαφερθέντας, ότι δεν αποδέχεται την εις βάρος μου κατηγο-
ρίαν διότι πιστεύει ότι δεν είμαι κομμουνιστής. Εν τούτοις η Νομαρχία δια 
της υπ’ αριθμ. 3202/9.3.46 αποφάσεώς της ενέκρινε ετέραν απόφασιν του 
Κοινοτικού Συμβουλίου περί απολύσεώς μου δια τους εν αυτή αναφερο-
μένους λόγους, εν οις και η κομμουνιστοποίησις μου. Ανεξαρτήτως του ότι 
θεωρώ περιττόν ν’ ασχοληθώ περί του βασίμου ή μη της αποδιδομένης μοι 
κατηγορίας εφόσον άλλωστε η υπόθεσις έχει παραπεμφθή εις τα ποινικά 
δικαστήρια, τα οποία και θ’ αποφανθώσιν εντός ολίγου, αισθάνομαι την 
αυθόρμητον υποχρέωσιν να δηλώσω ότι όχι μόνον δεν είμαι κομμουνιστής 
αλλά και θεωρώ τους ελληνόγλωσσους κομμουνιστάς ως Βουλγάρους επι-
βουλευομένους την ακεραιότητα της Πατρίδος μας δια το μεγαλείον της 
οποίας, κάτι και εγώ εν τω μέτρω των δυνάμεών μου, προσέφερα.

Μεθ’ υπολήψεως
Α. Γ., Πεπονιά 17/3/48

Πρωία,αριθ. φ. 99, 24.3.1948 

Πολλά μικρά χτυπήματα από το ΔΣΕ σε αμαξοστοιχίες και παρυφές 
χωριών.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 25.3.1948 

Υπό του Γεν. Επιτελείου εξεδόθη χθες το κάτωθι ανακοινωθέν: 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Προσπάθεια συμμοριτών δι’ ανατινάξεις σιδηρο-

δρομικών γραμμών εις περιοχήν Σερρών και Δράμας απέτυχον […]
 Εμπρός, 26.3.1948 

Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Σοφούλης προέβη χθές την εσπέραν εις 
τας ακολούθους ανακοινώσεις επί της στρατιωτικής καταστάσεως κατά 
τας τελευταίας 5 εβδομάδας […] Έτερον γεγονός είναι ο αιφνιδιασμός του 
Μπος – Νταγ. Ισχυρά συμμοριακά συγκροτήματα από περιοχής Ξάνθης 
δια του βουλγαρικού εδάφους επανεισήλθον εις το ελληνικόν έδαφος εις 
περιοχήν Άνω Βροντούς Μπος Νταγ (Β.Α. Σερρών). Αι δυνάμεις του στρα-
τού περιοχής Σερρών ενήργησαν αιφνιδιαστικώς κατ’ αυτών από 18 – 21 
Μαρτίου. Ο αιφνιδιασμός επέτυχε πλήρως και οι υπολειφθέντες συμμο-
ρίται έσπευσαν να εύρουν καταφύγιον. Απώλειαι: Ημετέρων νεκροί 7 και 
τραυματίαι 17. Συμμοριτών: νεκροί ευρεθέντες 140, συλληφθέντες 95 και 
παραδοθέντες 31.

 Ελευθερία, 27.3.1948 
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Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ
Η ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δράμα, 28 – Εις πολύ ολίγους είναι γνωστή η περίλαμπρος νίκη την 

οποίαν κατήγαγον τα τμήματα της 25ης Ταξιαρχίας Δράμας κατά των συμ-
μοριτών εις την περιοχήν Άνω Βροντού, από 18 – 21 Μαρτίου ε.ε., εν 
συνδυασμώ με τμήματα της 35ης Ταξιαρχίας Σερρών. Περίλαμπρος δε όχι 
μόνον δια τα επιτευχθέντα πλούσια αποτελέσματα της επιχειρήσεως ταύ-
της, αλλά κυρίως και δια το υπέροχον επιθετικόν πνεύμα των αξιωματικών 
και οπλιτών των τμημάτων τα οποία έλαβον μέρος εις την επιχείρησιν 
ταύτην. Το μεσονύκτιον της 17 Μαρτίου τα τμήματα εκκινούν από τους 
χώρους συγκεντρώσεώς των, κάπου κοντά στα βουλγαρικά, σύνορα δια να 
διατρέξουν νύκτωρ απόστασιν 18 χιλιομέτρων, υποκειμένην εις ενέδρας, 
ναρκοπέδια και αιφνιδιασμούς, προς τον σκοπόν όπως ταύτα φθάνοντα, ει 
δυνατόν αθέατα, μόλις ξημέρωνε εις τας μονίμους των συμμοριτών εγκα-
ταστάσεις, να εξορμήσουν αιφνιδιαστικώς κατ’ αυτών. Οι αξιωματικοί και 
οπλίται κινούνται αθορύβως υπό την προστασίαν περιπόλων και όντως 
πραγματοποπείται τούτο άνευ στάσεως και υπολογισμού των κινδύνων. 
Ευτυχώς, ο δρόμος βρέθηκε ελεύθερος. Οι συμμορίται έκπληκτοι, την 6.15΄ 
πρωϊνήν, της 18 Μαρτίου, βλέπουν τον Εθνικόν Στρατόν πλησίον των θέ-
σεών των. Τα φυλάκιά των, διότι εις όλα τα γύρω υψώματα υπήρχον φυ-
λάκια, δίδουσι το σύνθημα του συναγερμού. Καταλαμβάνουσι εν σπουδή 
τας θέσεις μάχης ενισχυμένας με χαρακώματα και με μονίμους θέσεις πο-
λυβολείων. Φυσικά υψώματα, θέσεις οχυραί, επιμελώς επιλεγείσαι, βράχοι 
απροσπέλαστοι, επαυξάνουν την αμυντικήν ισχύν των συμμοριτών, καθι-
στώντα τιτάνιον το έργον της Ταξιαρχίας. Από κάποιον ύψωμα το οποίον 
είναι κοντά στο οχυρό 1177 δίδεται η πρώτη απάντησις των συμμοριτών 
κατά των προσεγγιζόντων τμημάτων μας. Απόστασις μόλις 200 μ. 3 νεκροί 
και 3 τραυματίαι είναι το τίμημα του αίματος των ημετέρων δια την προ-
σέγγισιν αυτήν από όλμων των συμμοριτών. Και όμως η θέα των νεκρών 
και τραυματιών ηλεκτρίζει τους γενναίους μαχητάς μας και τους παρακινεί 
εις μίαν θυελλώδη εξόρμησιν κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας των συμ-
μοριτών. 1 μυδράλλιον, 8 όπλα, 6 νεκροί και 7 αιχμάλωτοι εις χείρας μας 
είναι αι πρώται απώλειαι των συμμοριτών. Μετ’ ολίγον, παραδίδεται και 
ένας νεαρός συμμορίτης καλοενδεδυμένος και καθαρός. Είναι ο υπηρέτης 
του επιτελάρχου της συμμοριακής Ταξιαρχίας «Ζαρκάδι», ως αποκαλείται 
αύτη. Εν τω μεταξύ έτερα τμήματα επιτίθενται τώρα κατά του οχυρού 
υψώματος 1177. Αγών πείσμων, γιατί διακυβεύεται η υπόστασις και η τιμή 
των καπεταναίων και η έδρα της Ταξιαρχίας «Ζαρκάδι». Παντού προ-
βάλλεται αντίστασις και παντού εξουδετερώνεται αύτη δια χειροβομβίδων 
διότι ο αγών διεξάγεται εκ του συστάδην. Οι περισσότεροι φονεύονται επί 
τόπου από το καταιγιστικόν πυρ των χειροβομβίδων, των όλμων και του 
πυροβολικού μας. Οι αξιωματικοί μας έχουσι γίνει ομαδάρχαι και Διοικη-
τής λόχου ετέθη επί κεφαλής 15 ανδρών. Οι μη φονευόμενοι συμμορίται 
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καταφεύγουσι από τσουγγάρι εις τσουγγάρι. Καταδιώκονται και φονεύο-
νται ή αιχμαλωτίζονται. Περί το τέλος της ημέρας το ύψωμα περιέρχεται 
εις χείρας μας. Αιχμάλωτοι επίσης πολλοί εις χείρας μας. Αθάνατοι Έλλη-
νες αξιωματικοί και στρατιώται πόσο ήρωες ανεδείχθητε κατά την ημέραν 
εκείνην; Την 19 Μαρτίου από πρωΐας διεξάγεται σφοδρός αγών εις υψώ-
ματα ΓΚΟΛΕΤΣ – ΓΚΟΡΑ ΜΠΑΧΙΝΑ και ΣΤΑΡΕ ΜΠΟΡΟΤΣΑ. Πτώματα 
συμμοριτών καλύπτουν το καταλαμβανόμενον έδαφος και οι συμμορίται 
θεώνται να κινούνται προς τα οπίσω. Οι καπεταναίοι στρέφουσι τα πυρά 
εναντίον των φυγάδων και τους αναγκάζουν εις επιστροφήν. Περί την με-
σημβρίαν καταφθάνουν εις την περιοχήν ταύτην εκ Δυσμών και τα τμή-
ματα της Ταξιαρχίας Σερρών· ούτως οι συμμορίται βάλλονται εκ πολλών 
κατευθύνσεων. Μικρόν τμήμα της Ταξιαρχίας Δράμας, συνάπτει σκληράν 
μάχην με ομάδα 40 περίπου συμμοριτών εκ της οποίας 22 φονεύονται και 
17 συλλαμβάνονται. Εκ τούτων οι πλείστοι με αυτόματα στάγερ. Η νύξ 
ευρίσκει τους συμμορίτας διασκορπισμένους εις διαφόρους χαράδρας και 
τα τμήματά μας κύρια των υψωμάτων. Στην αναφθείσαν πυράν καλείται 
η φερόμενη ως η πιο δυναμική αιχμάλωτος συμμορίτισσα (ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ 
καλουμένη) αρχινοσοκόμος του συγκροτήματος δια να συζητήση ελευθέ-
ρως επί των εκατέρωθεν απόψεων σχετικώς με τους σκοπούς και τα μέσα 
διεξαγωγής του συμμοριακού αγώνος. Η συμμορίτισσα υποστηρίζει την 
άποψιν της κεκαλυμμένως, καταφανώς όμως, με κακήν πίστιν. 20 Μαρτίου 
οι συμμορίται αποδεκατισθέντες και κατατμηθέντες, όσοι εσώθησαν, εις 
μικράς ομάδας διέρρευσαν κατά την νύκτα. Από πρωΐας αρχίζει η εξερεύ-
νησις. Ανευρίσκονται κατά δεκάδες αι καλύβαι των συμμοριτών ως και 
πολλά διεσπαρμένα υλικά και ζώα μεγάλα. Ανευρίσκονται και καταστρέ-
φονται αι μόνιμοι εγκαταστάσεις της Δ/σεως της Ταξιαρχίας (πέτρινη με 
κάλλυμμα λαμαρίνης, άνετος, ασφαλής, με έπιπλα και πολυθρόνας εκ κλο-
πής) διάφορα φάρμακα, προελεύσεως Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, 
ρύζι και μακαρόνια με μάρκα βουλγαρική, ραδιόφωνο, είδη εστιάσεως, 
υδροφόρα βυτία, σκαπανικά εργαλεία, δέρματα, εμπιστευτικά έγγραφα, 
τηλεφωνική γραμμή. Από την έρευναν αυτή διεπιστώθη ότι οι κοπτόμενοι 
υπέρ της ισότητος κομμουνισταί έχουσι δημιουργήσει τάξεις διακριτικάς 
μεταξύ των τοιαύτας οίας και η πλέον βάρβαρος πολιτεία δεν θα ηδύνατο 
ποτέ να καθιερώσει. Οι Καπεταναίοι διάγουν εν πάση ανέσει και ευμα-
ρεία, ουδενώς στερούμενοι, αλλά τουναντίον διάγοντες με ανατολίτικην 
πολυτέλειαν χαρεμιού. Ιδού τώρα ο απολογισμός της επιχειρίσεως ταύτης. 
Νεκροί καταμετρηθέντες επί τόπου 78. Εκ τούτων 1 καπετάνιος, 1 διμοι-
ρίτης. Ασφαλώς δέον να συμπεριλάβωμεν και ετέρους 50 παραληφθέντας 
ή κειμένους εις διαφόρους χαράδρας. Συλληφθέντες αιχμάλωτοι 65, εξ ων 
3 ομαδάρχαι, μια αρχινοσοκόμος, πολλοί εκ Μπούλκες, εξ ων 2 γυναίκες. 
Τραυματίαι παραληφθέντες υπό συμμοριτών, καθ’ ομολογίας αιχμαλώτων, 
54, ασφαλώς θα ήσαν πολύ περισσότεροι. Επίσης 5 πολυβόλα, 10 στάγερ, 
πολλά όπλα, οπλοβομβίδες, βλήματα όλμων. Δηλαδή 197 εξακριβωθέντες 
και επί πλέον 80 παραληφθέντες. Ήτοι σύνολον απωλειών 280 περίπου. 
Ο αυτός αριθμός απωλειών δια τους συμμορίτας κατεφέρθη και υπό των 



138

τμημάτων της 35 Ταξιαρχίας. 
Την 21 Μαρτίου τα τμήματα επανήρχοντο εις τας έδρας των. 

 Κ. Τζανετάκης
Εμπρός, 30.3.1948 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΑΝ ΦΛΗΤ37 ΔΙΔΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

(Φιλιάτες – Βέρμιον – Κρούσια – Ρούμελη)
ΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ 

ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΤΖΗ

[…] Εις το σημείον αυτό ο στρατηγός Βαν Φλητ επεξήγησεν επί του 
χάρτου τα της διεξαγωγής των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και συγκε-
κριμένως εις τας περιοχάς: Φιλιατών, Βερμίου, Κρουσίων Σερρών και Ρού-
μελης […]

Εμπρός, 1.4.1948 

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΩΝ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΟΛΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΟΛΑ

Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) – Υπό οργάνων της ασφαλείας 
Σερρών ανεκαλύφθη αποθήκη όπλων, πλησίον του σιδηροδρομικού σταθ-
μού, συλληφθέντος του αρχηγού της λεγομένης «Επιτροπής Αποκρύψεως 
Όπλων» Χαραλάμπους Μολοντζή ή καπετάν Βάρκιζα. Τα λοιπά μέλη της 
επιτροπής ευρίσκονται εις Μποζ – Νταγ. Εντός της αποθήκης ευρέθησαν 
200 όπλα, 3 μυδραλλιοβόλα, οπλοπολυβόλα, 3 αυτόματα, 3 κιβώτια χειρο-
βομβίδων, 1 όλμος, 10 κιβώτια φυσιγγίων, 2 κιβώτια οπλοβομβίδων και 10 
πιστόλια φωτοβολίδων. 

Εμπρός, 1.4.1948 

Επίθεση ανταρτών στο χωριό Εμμανουήλ Παππά, με στόχο τη «Διμοι-
ρία Κυνηγών», όπου και επιτεύχθηκε ο φόνος του διοικητή της.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 4.4.1948 

37. Τζέημς Βαν Φλητ. Αρχηγός της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα 
από τις 24.2.1948.
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ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ
ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ Κ.Κ.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΛΕΙΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
Θεσσαλονίκη, 6 (του ανταποκριτού μας) – Δημοσιογραφικαί πληροφο-

ρίαι εκ Σερρών αναφέρουν ότι υπό της εκεί Διοικήσεως Χωροφυλακής 
ανεκαλύφθη μεγάλη συνωμοτική και κατασκοπευτική οργάνωσις του Κ.Κ., 
η οποία είχε στενωτάτην συνεργασίαν με τους συμμορίτας και τας βουλ-
γαρικάς αρχάς. Η έδρα της συνομωτικής οργανώσεως ήτο ο Λευκών, με 
δίκτυον τον Προβατάν, την Μονοκκλησιάν, την Άνω Καμήλαν και το Άνω 
Μητρούσι. Επίσης ανεκαλύφθη ετέρα συνωμοτική οργάνωσις με έδρα το 
Σκούταρι και με δίκτυον τον Νέον Σκοπόν και τα Ψυχικά. Κατά τας αυτάς 
πληροφορίας συνελήφθησαν μέχρι στιγμής άνω των 35 συνωμοτών οίτινες 
απετέλουν και την Ο.Λ.Α. δηλ. «Ομάδα Λαϊκής Αυτοάμυνας» παραδοθέ-
ντες εις τον Βασιλικόν Επίτροπον του Εκτάκτου Στρατοδικείου της 35ης 
Ταξιαρχίας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι εκ Νέου Σκοπού: Εμάρλης, 
Συρμόπουλος, Μπακιρτζής, Καρακώστας, Καροκούτελος, Πεΐκογλου. Εκ 
Σκουτάρεως οι: Γιανίτσης, Μουταφτζής, Μπλουγούρας, Λαλκίτσης, Ναδού-
λης, Μισούλης, Καρίτης, Ιντούδης, Κακουλίδης, Στοΐδης, Πετρίδης, Χατζη-
γιάννης, Λατέντζος, Νικολούδης, Τσομπανούδης, Χαλβατζής, Καραγιάννης. 
Εκ Λευκώνος οι: Αδαμίδης, Παυλίδης, Σαββίδης, Αρχοντούδης, Χαραλα-
μπίδης. Εξ Άνω Καμήλας οι: Σφεγκομίτης, αδελφοί Αγγελίδου, Τσομπανί-
δης. Εκ Μονοκκλησιάς οι: Τσιριπίδης, Παπαμανώλης.

 Εμπρός, 7.4.1948 

Θεσσαλονίκη, 7 – Αυτοκίνητον της αμερικανικής υπηρεσίας προσέκρου-
σεν εις νάρκην επί της οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών φονευθέντος ενός 
εργάτου και τραυματισθέντων ετέρων δύο. Έξωθι του χωρίου Αχινός Σερ-
ρών ανεκαλύφθη το απόγευμα αυτοκίνητον πολυτελείας ανήκον εις τον 
αρχισυμμορίτην Λασάνην. Το αυτοκίνητον κατεσχέθη. Εξ άλλου, έξωθι του 
Σιτοχωρίου Σερρών ανετινάχθη αυτοκίνητον, φονευθέντων του ιερέως Πα-
πακωνσταντίνου και των τριών τέκνων του.

Ελευθερία, 8.4.1948 

Παρά το 102 χιλιόμετρον της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – 
Σερρών σαμποτέρ ανετίναξεν 26 σιδηροτροχιάς. 

 Εμπρός, 11.4.1948 

Θεσσαλονίκη, 13 […] Ομάς συμμοριτών πεσούσα εις ενέδραν εις την 
περιοχήν Καλοχωρίου Σερρών, εγκατέλειψε 30 νεκρούς.

 Ελευθερία, 14.4.1948 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Οι υπογεγραμμένοι στρατιώται Μ. Β., Μ. Δ., και Γ. Α. του Γ΄ Τάγματος 

Σκαπανέων κάτοικοι και ιδιώται Σερρών δηλούμεν υπευθύνως και εν γνώ-
σει των συνεπειών της αρνήσεώς μας, ότι αποκηρύσσομεν τον κομμουνι-
σμόν, όστις δεν είναι τίποτε άλλο από τον σλαυϊσμόν και ότι ως τίμιοι Έλλη-
νες και στρατιώται της Πατρίδος θα υπηρετήσωμεν αυτήν μέχρις εσχάτων.

οι Δηλούντες

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΟΠΛΟΙ ΛΗΣΤΑΝΤΑΡΤΑΙ
Κατά την διάρκειαν των τριών ημερών από της Κυριακής και εντεύθεν 

εσημειώθη και νέα παράδοσις ενόπλων ληστανταρτών εις τας κατά τό-
πους Αστυνομικάς Αρχάς. Οι περισσότεροι εξ αυτών παραδίδονται εις την 
αστυνομίαν Νιγρίτης όπου φαίνεται ο κλοιός περισφίγγει επικινδύνως τας 
συμμορίας. 

 Πρωία, 14.4.1948 

Συνέπειαι του πολέμου
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΝ

ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα ποσοστού επί τοις εκατόν των κατοί-
κων κατά νομούς, των οποίων το υπουργείον δέον να προβαίνη εις περίθαλ-
ψιν (άποροι, οικογένειαι στρατευσίμων, συμμοριόπληκτοι): ΣΕΡΡΩΝ: 30,3 

- Συλληφθέντες συμμορίται (σ.σ. μετά από συμπλοκή στην περιοχή 
Παπάδων Δράμας προς τη μεθόριο στην τοποθεσία Καλύβια της πε-
ριοχής Καρά – Ντερέ) κατέθεσαν ότι αντικειμενικός σκοπός των ήτο η 
ταυτόχρονη επίθεσις κατά των πόλεων Δράμας και Σερρών. Είχον δε προς 
τούτο εφοδιασθή υπό των Βουλγάρων δια βαρέως οπλισμού […]

 Εμπρός, 15.4.1948 

Άλλη ομάς συμμοριτών απήγαγε βιαίως εκ της περιοχής Αγίου Πνεύ-
ματος της περιφερείας Σερρών 20 κατοίκους, οι οποίοι είχον μεταβή εκεί 
προς ξύλευσιν. Δύναμις Χωροφυλακής κινηθείσα εγκαίρως επέτυχε την 
απελευθέρωσιν των απαχθέντων. Εις την περιοχήν Σερρών και εις συμπλο-
κήν τμήματος Χωροφυλακής μετά συμμοριτών εφονεύθησαν δύο συμμορί-
ται, εγκαταλειφθέντες επί τόπου. 

Εμπρός, 20.4.1948 

Ισχυρές δυνάμεις ανταρτών επέδραμαν κατά της Πεντάπολης και του 
Αχλαδοχωρίου. Οι επιθέσεις αποκρούστηκαν από δυνάμεις του ΕΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 22.4.1948 
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Θεσσαλονίκη, 24 (του ανταποκριτού μας) - Αυτοκίνητον μεταφέρον 
κρατουμένους από Σιδηρόκαστρον εις Σέρρας, προσέκρουσεν εις νάρκην 
και ανετινάχθη. Εφονεύθησαν 3 χωροφύλακες και 8 εκ των κρατουμένων, 
ετραυματίσθησαν δε θανασίμως έτεροι 2 χωροφύλακες.

 Ελευθερία, 25.4.1948 

40 βλήματα πυροβολικού του ΔΣΕ κατά της πόλης των Σερρών χωρίς 
θύματα και σοβαρές ζημιές.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 25.4.1948 

ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ ΚΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Θεσσαλονίκη, 26 (του ανταποκριτού μας) – Κατά νεωτέρας πληροφορί-

ας συμμοριακόν πυροβόλον πλαισιούμενον υπό διακοσίων συμμοριτών και 
τοποθετημένον ύπερθεν της Μονής Προδρόμου, απεχούσης 6 χιλιόμετρα 
από της πόλεως Σερρών, έβαλε χθες από της 10ης νυχτερινής εναντίον της 
πόλεως περί τα εκατόν βλήματα εις το κέντρον αυτής και τους στρατώνας. 
Εκ του βομβαρδισμού ο οποίος διήρκεσεν επι μίαν ώραν ετραυματίσθησαν 
δύο πολίται. Μια γυνή απεβίωσεν εκ συγκοπής. Αρκεταί οικίαι υπέστησαν 
ζημίας. Το συμμοριακόν πυροβόλον ηναγκάσθη να σιγήση βληθέν ευστόχως 
από ημέτερον πυροβόλον. Τμήματα στρατού εκινήθησαν προς καταδίωξιν 
των συμμοριτών. Ισχυραί περίπολοι στρατού κινηθείσαι επι των Κρουσίων, 
συνεπλάκησαν μετά συμμοριτών, τους οποίους εξηνάγκασαν να τραπούν 
εις φυγήν. Οι συμμορίται εγκατέλειψαν τα πτώματα εξ συντρόφων των, 
συνελήφθη δε εις αιχμάλωτος. Ανευρέθησαν 2 μυδραλλιοβόλα, άτρακτοι 
καλωδίων και άφθονα πυρομαχικά.

 Εμπρός,27.4.1948 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
[…] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Συνεχίζεται καταδίωξις των συμμορι-

τών, οι οποίοι έβαλον κατά Σερρών. Ανευρέθη θέσις πυροβόλου. Εξερεύ-
νησις συνεχίζεται.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Ο υπογεγραμμένος κληρωτός στρατιώτης Π. Κ. κάτοικος Ν. Τυρολόης 

αισθάνομαι την ενδόμυχον υποχρέωσιν ν’ αποκηρύξω τον κομμουνισμόν 
όστις είναι ο ασπονδότερος εχθρός της Πατρίδος μας Ελλάδος και να δια-
κηρύξω ότι είμαι έτοιμος να θυσιασθώ υπεραμυνόμενος των ιδανικών της 
φυλής μας.

Σέρραι 21 Απριλίου 1948
ο δηλών

 Εμπρός, αριθ. φ. 15, 28.4.1948 
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ΜΑΪΟΣ

Χθες το μεσονύκτιον ομάς συμμοριτών επετέθη εναντίον ημετέρου τμή-
ματος εις την περιοχήν Κάτω Ορεινή Σερρών. Οι συμμορίται απεκρού-
σθησαν μετά βαρυτάτων απωλειών εγκαταλείψαντες όπλα και παντοειδές 
πολεμικόν υλικόν.

Εμπρός, 6. 5.1948 

Επιθέσεις του ΔΣΕ κατά της Ροδόπολης, Άνω και Κάτω Πορροΐων.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 10-11.5.1948 

Από τινων ημερών ήρχισαν λειτουργούντα τα εσχάτως ιδρυθέντα μόνι-
μα ιατρεία του Ε.Ε.Σ. εις Νιγρίταν, Δράμαν και Σέρρας.

 Εμπρός, 14.5.1948 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΟΠΛΙΤΑΙ ΤΟΥ κ. Γ. ΜΟΔΗ

[…] Τον Απρίλιον ο Προβατάς των Σερρών απέκρουσεν συμμοριακήν 
επίθεσιν και επί πλέον έσπευσεν αργότερα εις ενίσχυσιν της Σκοτούσης 
και των Καλοδένδρων όπου οι συμμορίται αφήκαν δυο νεκρούς.

 Εμπρός, 19.5.1948 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εξεδόθη χθες την πρωΐαν το ακό-

λουθον ανακοινωθέν δια τας επιχειρήσεις: […] Την νύκτα της 19ης προς 20ην 
τρέχοντος συμμορίται προσέβαλον την Σκοτούσαν των Σερρών. Επεμβάσει 
ενισχύσεων, οι συμμορίται απεκρούσθησαν. Απώλειαι ημετέρων εις νεκρός 
και εις τραυματίας, των δε συμμοριτών 2 νεκροί, 3 συλληφθένετες και 4 
παραδοθέντες.

Εμπρός, 23.5.1948 

Θεσσαλονίκη, 24 (του ανταποκριτού μας) – Το πυροβολικόν των συμ-
μοριτών έρριψε χθες την νύκτα περί τα 90 βλήματα εναντίον του Αχλαδο-
χωρίου Σερρών. Εκ της εκρήξεως των βλημάτων εφονεύθη εις γέρων και 
ετραυματίσθη εις οπλίτης των Μ.Α.Υ. Επίσης υπέστησαν ζημίας και τινες 
οικίαι. Τμήμα στρατού κατεδίωξε τους συμμορίτας.

Εμπρός, 25.5.1948 

Υπό του Γεν. Επιτελείου στρατού εξεδόθη το κάτωθι ανακοινωθέν: […] 
Ανατ. Μακεδονία: Επιθετικαί αναγνωρίσεις ημετέρων επί Μποζ Νταγ και 
Αλή Μπαμπά (βορειοανατολικώς Σερρών), μετά μικροσυμπλοκών.

Ελευθερία, 29.5.1948 
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Επίθεση ανταρτών κατά της Νιγρίτας. Απωθήθηκαν από δυνάμεις του 
ΕΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.5.1948 

ΙΟΥΝΙΟΣ

Επίθεση ΔΣΕ με δύναμη 50 ανδρών στα χωριά Άνω Πορρόϊα. Απώλειες: 
ΔΣΕ 3 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 2.6.1948 

Επίθεση ΔΣΕ κατά του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Βυρώνειας.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 5.6.1948 

Επιδρομή του ΔΣΕ κατά του Σταθμού Χωροφυλακής Δάφνης, στα ΝΑ 
της Νιγρίτας.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 7.6.1948 

Εκτιμήσεις των δυνάμεων των συμμοριτών
[…] Μπέλες 1.000, Κρούσια 400, Σέρραι 600, Νιγρίτα 80 […]

 Ελευθερία, 13.6.1948 

Επίθεση ΔΣΕ σε φορτηγό που συνοδευόταν από άνδρες του 86ου Τάγ-
ματος Εθνοφρουράς στην περιοχή του Σιδηροκάστρου. Απώλειες: ΕΣ 2 
νεκροί και 3 στρατολογημένοι «βιαίως».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 15.6.1948 

Ενέδρα του ΔΣΕ σε Φάλαγγα Εφοδιασμού που συνοδευόταν από άν-
δρες του 60ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Απώλειες: ΕΣ 3 νεκροί οπλίτες και 
1 ιδιώτης 18 ζώα στα χέρια των ανταρτών.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 22.6.1948 

Εις το 72ον χιλιόμετρον της οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών παρά την 
γέφυραν του Στρυμόνος ανετινάχθη φορτηγόν αυτοκίνητον εκ νάρκης. 
Ετραυματίσθησαν 3. Εις το χωρίον Εμμανουήλ Παππάς συνελήφθησαν σα-
μποτέρ μεταφέροντες νάρκας και άλλας εκρηκτικάς ύλας.

 Εμπρός, 27.6.1948 
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ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγραφούν εκ 

Σερρών ότι η αμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης, συνεπεία υπονομεύσεως γε-
φύρας υπό συμμοριτών εξετροχιάσθη. Η ατμομηχανή και τρία βαγόνια 
κατεστράφησαν. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και τρείς επιβάται 
εφονεύθησαν, μερικοί δε άλλοι ετραυματίσθησαν. Την πρωΐαν στρατιωτι-
κόν τμήμα ενεργούν επιθετικήν αναγνώρισιν εις την περιοχήν Αλή Μπαμπά 
των Σερρών, συνεπλάκη μετά πολυμελούς συμμορίας. Κατόπιν σκληρού 
αγώνος, οι συμμορίται ανετράπησαν εγκαταλείψαντες 4 νεκρούς και πο-
λεμικόν υλικόν.

 Ελευθερία, 1.7.1948 

Οπλίτες της Εθνοφρουράς συγκρούονται τις επόμενες μέρες με τους 
αντάρτες στην προσπάθεια εντοπισμού 150 ανδρών του ΔΣΕ που βρισκό-
ταν στο Αλή Μπουτούς και Λίπα Βόρεια των Σερρών. Απώλειες: Εθνο-
φρουρά 4 νεκροί στις 6/7.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 3.7.1948 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Δράσις ημετέρων αναγνωρίσεων εις ολό-

κληρον την περιοχήν. Μικροσυμπλοκαί εις την περιοχήν βορειοανατολικώς 
των Σερρών. Ανατολικώς των Σερρών εξετροχιάσθη αμαξοστοιχία λόγω 
σαμποτάζ. Δεν υπάρχουν ζημίαι και θύματα. Η συγκοινωνία απεκαταστά-
θη.

 Εμπρός, 9.7.1948 

Υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εξεδόθη χθες το κάτωθι ανα-
κοινωθέν: Ανατολική Μακεδονία: Συμπλοκαί εις περιοχήν Αλή Μπουτούς 
(Β.Δ. Σερρών). Εις λοιπήν περιοχήν συνεχής δράσις ημετέρων αναγνωρίσε-
ων και περιπόλων.

Ελευθερία, 10.7.1948 

ΟΙ ΝΑΡΚΟΘΕΤΑΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Δεν παρέρχεται ημέρα χωρίς να θρηνήσωμεν θύματα μεταξύ των εθνι-

κών δυνάμεων και ιδιωτών και ανατινάξεις των πάσης φύσεως συγκοινω-
νιακών μέσων εκ των ναρκών. Τας νάρκας αυτάς κατά γενικήν πεποίθησην 
τοποθετούν όργανα του συμμοριτισμού εντελλόμενα προς τούτο και επιλε-
γόμενα μεταξύ του πληθυσμού των μετόπισθεν του φανατικώς προσηλω-
μένου εις την κομμουνιστική ιδεολογίαν. […]

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 584, 11.7.1948 
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ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία: Συμπλοκαί εις Μενοίκιον, Α. Σερρών και περι-

οχήν Νιγρίτης. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι δύο, συμμοριτών νεκροί 6, 
συλληφθέντες 2. 

Εμπρός, 15.7.1948 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 17 (του ανταποκριτού μας) – Τας πρωϊνάς ώρας εξερ-

ράγη εις Σέρρας πυρκαϊά εις το ξύλινον παράπηγμα όπου εστεγάζοντο 
τα γραφεία της Κοινωνικής Προνοίας εις τα υπόγεια του οποίου υπήρχον 
είδη ιματισμού προοριζόμενα δια τους ανταρτοπλήκτους αξίας τριακο-
σίων εκατομμυρίων, άτινα και απετεφρώθησαν. Ομοίως εκάησαν πολλά 
χαρτονομίσματα καθώς και τα δικαιολογητικά της πληρωμής των ανταρ-
τοπλήκτων εκ δύο δισεκατομμυρίων. Δεν αποκλείεται να πρόκειται περί 
σαμποτάζ αναρχικών δια να δυσχεράνουν το έργον της περιθάλψεως των 
ανταρτοπλήκτων. 

 Εμπρός, 18.7.1948 

Τηλεγραφήματα εκ Σιδηροκάστρου αναφέρουν ότι ομάς συμμοριτών 
απήγαγεν άπαντας τους επιβάτας λεωφορείου κατευθυνομένου προς Σέρ-
ρας ως και τον οδηγόν και τον βοηθόν αυτού. Του αυτοκινήτου επέβαιναν 
22 κάτοικοι Σιδηροκάστρου. Επίσης οι συμμορίται απήγαγον 10 κατοίκους 
του Αχλαδοχωρίου, κατευθυνομένους εις Σιδηρόκαστρον.

 Εμπρός, 21.7.1948 

40 βλήματα πυροβολικού του ΔΣΕ έπεσαν ΒΑ της πόλης των Σερρών. 
Απώλειες: 4 νεκροί πολίτες και μια γυναίκα τραυματίας. Η καταδίωξη από 
τμήματα του ΕΣ δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 23.7.1948 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία: Αναγνωρίσεις ημετέρων τμημάτων εις ολόκλη-

ρον την περιοχήν. Μικροσυμπλοκαί και ανταλλαγή πυρών πυροβολικού εις 
περιοχήν Β.Α. Σερρών.

Εμπρός, 29.7.1948 

Δύναμη του ΔΣΕ που διέθετε ορειβατικό πυροβόλο δυτικά του Νέου 
Πετριτσίου χτύπησε το φυλάκιο του 622 ΤΑΓΣ και με αντιαρματικούς 
πυροσωλήνες τύπου Bazooka κατά της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ακολού-
θησε σύγκρουση με τη φρουρά του συρμού.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.7.1948 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο ενωματάρχης της 4ης ομάδος Προσκόπων Σερρών Αθ. Βλαχάτσης μα-
χόμενος εναντίον των συμμοριτών ετραυματίσθη βαρύτατα απωλέσας το 
ένα των ποδών του.

Εμπρός, 1.8.1948 

Οι αντάρτες χτυπούνε εκ νέου το Νέο Πετρίτσι με σκοπό να ανατινά-
ξουν την σταθμευμένη ατμομηχανή. Άνδρες του 622 ΤΑΓΣ που ενέδρευαν 
απέτρεψαν τους επίδοξους δολιοφθορείς. Απώλειες: ΔΣΕ 4 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1.8.1948 

200 αντάρτες «υπό τον αρχισυμμορίτην Βράχον» προσέβαλαν τη σιδη-
ροδρομική γέφυρα του Στρυμόνα, κατέστρεψαν μέρος της και στη συνέ-
χεια κατέφυγαν στο Ανατολικό Μπέλες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 4.8.1948 

Έναρξη 10ήμερων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του ΕΣ στο Ανατο-
λικό Μπέλες. Έλαβε μέρος η 31η Ταξιαρχία με αρχηγείο της επιχείρησης 
το χωριό Λειβαδιά και με την επικουρία Βρετανών και Αμερικανών αξι-
ωματικών. Ο ΕΣ απέστειλε δυνάμεις προς Βορρά για να διαπιστώσει ότι 
οι αντάρτες είχαν «ταμπουρωθεί» σε οχυρά της «Γραμμής Μεταξά» και 
ότι συνεργάζονταν με τους Βουλγάρους. Απώλειες: ΕΣ 11 νεκροί και 35 
τραυματίες ΔΣΕ 3 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 5.8.1948 

ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΑΝΕΤΙΝΑΞΑΝ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ

Προεκλήθησαν σοβαραί ζημίαι
Θεσσαλονίκη, 4 (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγράφημα εκ Σερρών 

αναφέρει ότι σήμερον την πρωΐαν εγνώσθη αυτόθι ότι συμμορίται ανε-
τίναξαν κατά την διάρκειαν της νυκτός μέρος της μεγάλης γεφύρας του 
Στρυμόνος. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ολίγον μετά το μεσονύκτιον 
πολυμελής συμμορία προσέβαλε την μικράν φρουράν της γέφυρας. Η συ-
μπλοκή διήρκεσεν αρκετήν ώραν, αλλ’ ενώ το κύριον σώμα της συμμορίας 
εκρατείτο εις απόστασιν, ολιγάριθμοι σαμποτέρ διολισθήσαντες, κατώρθω-
σαν να πλησιάσουν το άκρον της γεφύρας και να το ανατινάξουν δι’ εκρη-
κτικών υλών. Αι πληροφορίαι προσθέτουν ότι προκλήθησαν αρκεταί ζημίαι 
εις την γέφυραν, την οποίαν εν τούτοις κατώρθωσε να σώση εις το σύνολον 
δια του ηρωϊσμού της η φρουρά. Η συμμορία μετά την άφιξιν ενισχύσε-
ων ετράπη εις φυγήν, καταδιωκόμενη. Σχετική ανακοίνωσις της αρμοδίας 
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υπηρεσίας αναφέρει ότι προκλήθησαν σοβαραί ζημίαι εις εν ακρόβαθρον 
της γεφύρας και ότι οι συμμορίται, καίτοι πολλαπλάσιοι αριθμητικώς, εξη-
ναγκάσθησαν να τραπούν εις φυγήν, χωρίς να επιτύχουν ολοσχερώς του 
σκοπού των. Εις τον τόπον της συμπλοκής εγκατελείφθη εις συμμορίτης 
νεκρός, διάφορα είδη οπλισμού, πυρομαχικά και εκρηκτικών υλών. Εκ των 
ημετέρων ετραυματίσθη ο ανθυπολοχαγός Βασίλειος Παπασταύρου. Συ-
νεργεία απεστάλησαν επί τόπου προς διαπίστωσιν ζημιών και επισκευήν 
του καταστραφέντος τμήματος της γεφύρας.

 Εμπρός, 5.8.1948 

ΦΟΝΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

Θεσσαλονίκη, 6 (του ανταποκριτού μας) – Τμήματα των ημετέρων δυ-
νάμεων καταδιώκοντα τους επί του Μπέλλες συμμορίτας κατέλαβον το 
ύψωμα 2031 επί της μεθορίου ανατρέψαντα διαδοχικάς αντιστάσεις του 
εχθρού. Οι συμμορίται εισήλθον φεύγοντες εις το Βουλγαρικό έδαφος. 
Έτερα τμήματα συνεπλάκησαν μετά των συμμοριτών επί της οροθετικής 
γραμμής. Η μάχη διήρκεσε καθ’ όλην την ημέραν και εξακολουθεί εισέτι, 
των συμμοριτών αμυνομένων μετά πείσματος. Ο αριθμός των απωλειών 
του εχθρού δεν ανεφέρθη, ούτος όμως δέον να είναι σημαντικός. Εκ των 
ημετέρων ετραυματίσθη ο έφεδρος αξιωματικός Τζιμερκάκης. Τα τμήματά 
μας υποστηρίζονται και υπό της αεροπορίας, όσον είναι δυνατόν, ένεκα της 
μικράς αποστάσεως του πεδίου της μάχης εκ του βουλγαρικού εδάφους. 
Τα ημέτερα τμήματα ανέπτυξαν χθες επιθετικήν δραστηριότητα εις τας 
περιοχάς Σερρών, Σιδηροκάστρου, Ζίχνης και Νιγρίτης.

 Εμπρός, 7.8.1948 

Θεσσαλονίκη, 9 – Χθες την πρωΐαν ανετινάχθη υπό νάρκης η αμαξο-
στοιχία Θεσσαλονίκης – Σερρών. Θύματα δεν υπάρχουν. Η γραμμή υπέστη 
ελαφράς ζημίας.

Δύναμις συμμοριτών επετέθη εναντίον του χωρίου Μαυρούδα Σερρών. 
Επηκολούθησε μάχη κατά την οποίαν οι συμμορίται έσχον 12 νεκρούς.

Ελευθερία, 10.8.1948 

Θεσσαλονίκη, 9 (του ανταποκριτού μας) – Εξαιρετική δραστηριότης 
των ημετέρων δυνάμεων παρατηρείται εις τας δυσβάτους ορεινάς περιο-
χάς Σερρών, Νιγρίτης και Ζίχνης, ένθα οι συμμορίται απέφυγον να έλθουν 
εις επαφήν μετά των Εθνικών δυνάμεων. Επίσης εβελτιώθη η διάταξις των 
ημετέρων τμημάτων επί του Μπέλες.

Εμπρός,10.8.1948 
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ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
Οι στρατιώται Γ΄ Τάγματος Σκαπανέων 1) Η. Ι. του Α. εκ κάτω Αμπέ-

λας Σιδηροκάστρου 2) Α. Κ. του Σ. Βυρώνειας Σιντικής 3) Κ. Δ. του Ι. εκ 
Ποντισμένου Σιντικής 4) Γ. Ξ. 6) Π. Σ. του Γ. εκ Σιδηροκάστρου Σιντικής 
7) Τ. Γ. του Σ. εκ Κοιμήσεως Σιντικής 8) Δ. Μ. εκ Γεφυρουδίου Σιντικής 
δι’ επιστολών των μας διαβεβαιούν ότι αποκηρύσσουν τον κομμουνισμόν 
και τας παραφυάδας αυτού και επανερχόμενοι εις τους κόλπους της Πα-
τρίδος είναι έτοιμοι να χύσουν και το αίμα των δια το μεγαλείον αυτής 
πολεμώντας μέχρις εξοντώσεως τους εχθρούς της εαμοσλαύους.

Εν Σιδ/τρω τη 26/7/1948
Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Πρωία, αριθ. φ. 119, 11.8.1948 

Κατά την χθεσινήν μετά των εκπροσώπων του ξένου και ελληνικού 
Τύπου συνομιλία του ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. 
Τζουβάρας, εξέθεσε λεπτομερώς την συμμοριακήν δράσιν, ως εμφανίζεται 
σήμερον, ως και τας δυνάμεις των διαφόρων συμμοριακών συγκροτημάτων 
εις τας διαφόρους περιφερείας της Ελλάδος. […] Εις την περιοχήν Δράμας 
και εις το ορεινόν συγκρότημα Μποζ – Νταγ είναι το συγκρότημα του 
Πολίτη, δυνάμεως 800 περίπου συμμοριτών. Τα τρία αυτά συγκροτήματα, 
δηλαδή του Μεσσηνέζη (Έβρος), του Ανανία (Ξάνθη – Κομοτηνή) και του 
Πολίτη είναι υπό τας διαταγάς του αρχισυμμορίτη Λασάνη. Εις την περιο-
χήν της μεθορίου και βορείως των Σερρών δρά το συγκρότημα του Αλέξη, 
δυνάμεως 250 συμμοριτών. Εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν και επί του 
Μπέλλες ευρίσκεται το συγκρότημα του Λογοθέτη δυνάμεως 350 περίπου 
συμμοριτών. Εις την περιοχήν Νιγρίτης Χαλκιδικής δρα το συγκρότημα του 
Διπλαράκου δυνάμεως 300 περίπου συμμοριτών.

 Εμπρός,13.8.1948 

Οπλίτες της Εθνοφρουράς συνεπλάκησαν με ομάδα 100 αντρών του 
ΔΣΕ και τους οδήγησαν σε σύμπτυξη κοντά στην ελληνοβουλγαρική μεθό-
ριο και ανακάλυψαν αποθήκη με οπλισμό στο κεντρικό τμήμα του όρους 
Μενοίκιο.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.8.1948 

Επανειλημμένες επιθέσεις ανταρτών κατά του οχυρού Ουσίτα κοντά 
στη μεθοριακή γέφυρα της Κούλας. Το οχυρό άλλαξε δυο φορές χέρια για 
να παραμείνει τελικά σε αυτά των ανδρών του 86ου Τάγματος της Εθνο-
φρουράς.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.8.1948 – 5.9.1948
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ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 26 (του ανταποκριτού μας) – Εξετελέσθησαν σήμερον εις 

Σέρρας οι καταδικασθέντες υπό του Εκτάκτου Στρατοδικείου συμμορίται 
Π. Ιασονίδης, Στ. Κετσετζής, Κατίνα Τοτολίδου και Βασιλική Παλαμά.

 Εμπρός, 27.8.1948 

Επίθεση ΔΣΕ εναντίον του χωριού Άνω Πορρόϊα. Απώλειες ΔΣΕ 2 νε-
κροί, ΕΣ 2 νεκροί. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 19.8.1948

Ομαδική λιποταξία της φρουράς φυλακίου Τάγματος Ασφαλείας Γραμ-
μών Συγκοινωνιών δυτικά του Νέου Πετριτσίου. Ακολούθησε καταστροφή 
των αμυντικών οχυρώσεων και τμημάτων της Σιδηροδρομικής Γραμμής.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.8.1948 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Οπλίτες της Εθνοφρουράς απελευθέρωσαν χωρικούς απαχθέντες από 
τον ΔΣΕ και καταδίωξαν τμήμα των ανταρτών δυνάμεως 100 ανδρών μέ-
χρι το όρος Φλαμούρι. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 4.9.1948

Άνδρες του ΔΣΕ μπήκαν τη νύχτα στην Ηράκλεια και προέβησαν σε 
καταστροφές και λεηλασίες. Απώλειες: ΔΣΕ 5 νεκροί (σε ενέδρα του ΕΣ 
στο Νέο Πετρίτσι).

ΔΙΣ – ΓΕΣ 7.9.1948 

Εις την χωροφυλακήν Κορμίστης Σερρών παρουσιάσθησαν 4 συμμορί-
ται και συνελήφθη 1 ένοπλος.

Εμπρός, 8.9.1948 

Πολυμελής συμμορία επετέθη εναντίον της Ηρακλείας Σερρών. Οι συμ-
μορίται εισελθόντες εντός της κωμοπόλεως ανετίναξαν το Δημαρχείον, το 
τηλεγραφείον, το εργοστάσιον ηλεκτροφωτισμού, τον αλευρόμυλον και την 
αποθήκην πετρελαίου. Επίσης επυρπόλησαν 11 οικίας και απήγαν 11 κα-
τοίκους.
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ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΕΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ
ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Από έγγραφα επίσημα, τα οποία περιήλθον εις χείρας των στρατιω-
τικών τμημάτων, προκύπτει ότι παρά την ασκουμένην τρομοκρατίαν υπό 
των πολιτικών καθοδηγητών και των φανατικών στελεχών του ΚΚΕ, μεγά-
λη διαρροή παρατηρείται και σημειώνεται εις τας τάξεις των συμμοριτών. 
Από τα έγγραφα ταύτα και ειδικώς του Αρχηγείου Κρουσίων, του οποίου 
αρχηγός τυγχάνει ο αρχισυμμορίτης Φοίβος, προκύπτει ότι εκ δυνάμεως 
543 ανδρών εντός μηνός ελιποτάκτησαν 151, εκ των οποίων τους 145 φέρει 
δήθεν ως αγνοουμένους. Εν συνεχεία το έγγραφον αναβιβάζει τους νεκρούς 
εις 39, τους ασθενείς εις 12, τους τραυματίας εις 44 και τους αιχμαλώτους 
εις 12, ήτοι επι δυνάμεως 543 ανδρών το αρχηγείον είχεν απωλέσει εντός 
μηνός τους 253. Εις άλλο έγγραφον της περιοχής Νιγρίτης σημειούται μι-
κροτέρα διαρροή συμμοριτών. Επί δυνάμεως 450 ανδρών το εν ένατον 
εγκατέλειψε τους συμμορίτας και ή προσήλθεν εις τας αρχάς ή εξηφανί-
σθη. Το εκεί αρχηγείον, εκτελούν εντολάς του γενικού λησταρχείου δια την 
αντικατάστασιν των απωλειών των συμμοριακών συγκροτημάτων προέβη 
εις βιαίαν στρατολογίαν και απήγε 32 άνδρας και 2 γυναίκας. Κατά την 
διάρκειαν της βιαίας απαγωγής των χωρικών το συμμοριακό απόσπασμα 
Κοσμίδη είχεν απωλέσει 27 νεκρούς, 26 τραυματίας, λιποτάκτας και αγνο-
ουμένους 65, ήτοι είχεν απωλείας 118 ανδρών. Οι αριθμοί ούτοι προστιθέ-
μενοι εις τας απωλείας του συμμοριακού συγκροτήματος Νιγρίτης δίδουν 
συνολικάς απωλείας 211 ανδρών επί δυνάμεως του συμμοριακού συγκρο-
τήματος 322. Είς άλλο έγγραφο του αρχηγείου φέρον αριθμόν Ε.Π. 66 
αναφέρεται ότι επί δυνάμεως 711 ανδρών αι απώλειαι ανέρχονται εις 19 
νεκρούς, 13 αγνοουμένους και 59 λιποτάκτας. Εις τας απωλείας ταύτας 
κατά το έγγραφον, δεν περιλαμβάνονται αι απώλειαι του 582 τάγματος. 
Το εν λόγω συμμοριακόν συγκρότημα κατά την αυτήν περίοδον εστρατο-
λόγησε βιαίως από την περιφέρειαν Σερρών 122 άνδρας. Εις την ανωτέρω 
δύναμιν περιλαμβάνονται και μικρά παιδιά τα οποία αναφέρονται ως «αε-
τόπουλα». Εκτός των ανωτέρω ανευρέθη και υπηρεσιακόν σημείωμα του 
σταθμού διοικήσεως του Αρχηγείου Κρουσίων με ημερομηνίαν 11-3-1948, 
το οποίον έχει ως εξής: 

«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος. 
Αρχηγείο Κρουσίων. 
Υπηρεσιακό Σημείωμα. 
Συν. ΦΛΩΡΙΑ. Βάσει του από 5-3-1948 υπηρεσιακού σημειώματός σας, 

σας γράφουμε τα παρακάτω. Η πραγματική μας δύναμη τέλη Δεκέμβρη 
είναι 838 όπως γράφομε και στη γενική μας έκθεση. Στην κατάσταση της 
αριθμητικής δύναμης του γράφομε 821 συμπεριλαμβάνονται τα Κ.Π. του 
αριθμού 17 που δεν ξέρουμε αν θα συμπεριληφθή στη γενική δύναμη ή όχι, 
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οπότε έχουμε πάλι συνολική δύναμη 838. 
Απώλειες μήνα Γενάρη 95 και 30 που σας στείλαμε, σύνολον 125. Στρα-

τολογήσαμε 60 και 48 που μας δώσατε κάνουν 108. Αν αφαιρέσουμε τα 2 
παραπάνω ποσά, έχουμε διαφορά 17. Άρα καταλήγουμε στο εξής συμπέ-
ρασμα: 856 –17= 839, οπότε εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. 

Απώλειες μήνα Γενάρη 113 και όχι 95 όπως λέτε εσείς, σας στείλαμε 
45, συμφωνούμε για διάφορες σχολές κάνουν 158 συν 35 νεοστρατολογου-
μένους που σας στείλαμε κάνουν 193, υπόλοιπον 3. Επομένως 838 συν 
3=841. Μας πήρατε 24 αετόπουλα, οπότε η δύναμή μας η πραγματική 
είναι 841-24=817. Η διαφορά που παρουσιάζεται κατά 3 είναι: Στείλαμε 
ένα στο Α.Κ.Κ. Κιλκίς και 2 στο συνεργείο του Χριστόφορου για ειδική 
αποστολή, οπότε 817-3=814. Σ.Δ. Αρχηγείου, 11-3-48».

Εκ του ανωτέρω σημειώματος προκύπτει ότι πλήρης αναρχία υφίσταται 
μεταξύ της διοικήσεως των διαφόρων ταγμάτων. Οι παρατεθέντες αριθμοί 
αποδεικνύουν ότι ο σταθμός του αρχηγείου δεν γνωρίζει ούτε την δύναμιν 
των ταγμάτων του τα οποία δια προσθαφαιρέσεων προσπαθούν να απο-
δείξουν ότι έχουν δίκαιον.

Εμπρός, 9.9.1948 

Μαχητές του ΔΣΕ επιτέθηκαν τη νύχτα στο Σφελινό ΒΑ της Νέας Ζί-
χνης. Παρά την αντίσταση των ανδρών της ΕΒΧ και ΜΑΥ οι αντάρτες έκα-
ψαν 20 οικήματα. Απώλειες: ΕΒΧ-ΜΑΥ 3 νεκροί, 2 τραυματίες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 11.9.1948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ
Εξηκονταμελής συμμορία εισελθούσα εις το χωρίον Σφελινός – Φυλ-

λίδος των Σερρών μετά συμπλοκών μετά δυνάμεων ΜΑΥ ενέπρησεν 21 
οικίας του χωριού τούτου και ήρπασεν 9 μεγάλα ζώα.

 Εμπρός, 15.9.1948 

Είσοδος ΔΣΕ στο Μελενικίτσι νότια του Σιδηροκάστρου. Μετά από κα-
ταδίωξη «Κυνηγών» από το χωριό Λευκώνας οι αντάρτες συμπτύχθηκαν 
χωρίς απώλειες προς Βορρά. Απώλειες: 1 νεκρός, ο αρχηγός των «Κυνη-
γών».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 16.9.1948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
[…] Εις την χωροφυλακήν Ζίχνης Σερρών παρουσιάσθησαν αυθορμήτως 

2 ένοπλοι συμμορίται.
 Ελευθερία, 17.9.1948  
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Θεσσαλονίκη, 17 – Ετέρα συμμορία προσέβαλε σήμερον το χωρίον Μελε-
νικίτσι επί της δημοσίας οδού Σερρών – Σιδηροκάστρου. Κατόπιν σκληράς 
μάχης οι συμμορίται απωθήθησαν εγκαταλείψαντες 20 νεκρούς. Κατά την 
μάχην εφονεύθη ο επί κεφαλής των ΜΑΥ έφεδρος ανθυπασπιστής Παρίσης 
Τζιότζιος ή καπετάν Παρίσης, το φόβητρον των συμμοριτών της περιοχής.

Εμπρός, 18.9.1948  

ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΟΣ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ

Περί το μεσονύκτιον 16 προς την 17 λήγοντος μηνός έπεσεν ηρωικώς μα-
χόμενος κατά των συμμοριτών, με το όπλον ανα χείρας και βάλλων εξ εγ-
γυτάτης αποστάσεως, ο οπλαρχηγός Παρίσσης Τζιότζος, αρχηγός συγκρο-
τήματος Μ.Α.Υ. Η κηδεία του ετελέσθη πάνδημος παρουσία των Αρχών 
της πόλεως. Εξεφωνήσθησαν επικήδειοι υπό ανθυπασπιστού κ. Πιά, του 
Βουλευτού κ. Πέτρου Ιακώβου, σημειώσαντος το ιστορικόν του ήρωος, ως 
υιού πεσόντος κατά των Βουλγάρων εν τη γεννετείρα του Παπάς – Τσαΐρ 
Νευροκοπίου, το 1913, ως και την δαφνοστεφή του τοιαύτην εις του κατά 
του συμμοριτισμού αγώνα. Ωμίλησεν επίσης και ο Πρόεδρος της Ενώσεως 
των Βορείων Ελλήνων ιατρός κ. Ιπποκράτης Μακρής. 

ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Την νύκτα της 16ης πολυμελής συμμορία επετέθη δια δευτέραν φοράν 
κατά της κωμοπόλεως Ηρακλείας. Η σθεναρά αντίστασις αυτήν την φοράν 
της εκεί μικράς στρατιωτικής δυνάμεως μετά των ολίγων ανδρών χωρ/
κής και Μ.Α.Υ. εξηνάγκασε τους συμμορίτας να μη δυνηθούν να πραγμα-
τοποιήσουν τους αντικειμενικούς των σκοπούς και να αποχωρήσουν περί 
την πρώτην πρωινήν ώραν εκ της κωμοπόλεως. Εγκαίρως προστρέξασαι 
ενισχύσεις επέφερον εις τους συμμορίτας σοβαροτάτας απωλείας. Πέντε 
συμμορίται ευρέθησαν νεκροί κατά τας πρωϊνάς ώρας της επομένης και 
πλείστοι τραυματίαι, τους οποίους συναπεκόμισαν μεθ’ εαυτών. Εν συνε-
χεία όμως οι συμμορίται ενέπεσαν και εις άλλας ενέδρας των εθνικών δυ-
νάμεων και κατόπιν συμπλοκής υπέστησαν πανωλεθρίαν φονευθέντων και 
ετέρων 15. Συνελήφθη εις σαμποτέρ φέρων μεθ’ εαυτού νάρκας και λοιπάς 
εκκρηκτικάς ύλας. Εκτός των ανωτέρω οι συμμορίται έσχον απωλείας και 
εις τραυματίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Καπετάν Μπα-
κιρτζής. Οι τέσσαρες απαχθέντες εξ Ηρακλείας ιδιώται επωφεληθέντες της 
συγχύσεως των συμμοριτών κατώρθωσαν να δραπετεύσουν και να επα-
νέλθουν εις τας εστίας των. Πληροφορούμεθα, ότι το ήμισυ και πλέον των 
συμμοριακών δυνάμεων των επιτεθέντων κατά της Ηρακλείας κατεστράφη 
χάρις εις τας συντονισμένας ενεργείας των Εθνικών δυνάμεων, ενώ εξ άλ-
λου ουδεμία απώλεια των ημετέρων υπάρχει εκτός μιας γυναικός η οποία 
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τραυματισθείσα βαρέως εξ όλμου υπέκυψε προχθές εις τα τραύματά της. 
Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 18, 19.9.1948 

Οι συμμορίται επετέθησαν κατά του χωρίου Μελενικίτσι βορειοδυτικώς 
των Σερρών. Η επίθεσης απεκρούσθη από Μ.Α.Υ. και διμοιρίας Χωροφυ-
λακής. Απώλειαι των ημετέρων νεκροί 2, εξ ων 1 αξιωματικός, τραυματίαι 
7, εξ ων 5 ΜΑΥ, των δε συμμοριτών νεκρός 1, συλληφθέντες 7.

 Εμπρός, 19.9.1948  

Ταυτόχρονη προσβολή του ΔΣΕ σε έξι χωριά που βρίσκονται όλα στις 
βόρειες πλαγιές του Κερδυλλίου όρους: Δάφνη, Παλιότρος, Ίβηρα, Τράγι-
λος, Μαυροθάλασσα και Σιτοχώρι. Οι αντάρτες αποκόμισαν σημαντικές 
ποσότητες εφοδίων και οπλισμού καθώς και 150 κατοίκους για στράτευση 
στο ΔΣΕ. Ο ΕΣ απάντησε με τεθωρακισμένα, αεροπορία και πυροβολικό. 
Απώλειες: ΕΣ 20 νεκροί και αρκετοί τραυματίες ΔΣΕ 48 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 28.9.1948  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Θεσσαλονίκη, 6 (του ανταποκριτού μας) […] Νυκτεριναί πληροφορίαι, 

παρασχεθείσαι υπό παραδοθέντων κατά την μάχην του Σταυρού συμμορι-
τών, αναφέρουν ότι η εναντίον του Σταυρού επίθεσις διεξήχθη, υπό τριών 
συγκροτημάτων τα οποία προ ημερών επετέθησαν εναντίον των χωρίων της 
Νιγρίτης ήτοι των συγκροτημάτων Κρουσίων υπό του Φοίβου, Σερρών υπό 
τον Κοσμίδην και Κερδυλλίων υπό τον Διπλαράκον. Μετά την αποτυχίαν 
των οι αρχισυμμορίται συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν 
του Διπλαράκου. Ταυτοχρόνως με την επίθεσιν κατά του Σταυρού, άλλη 
συμμορία επετέθη κατά του γειτονικού χωρίου Ασπροβάλτα, όπου είχε και 
αυτή την ιδίαν τύχην.

 Εμπρός, 7.10.1948

Επιδρομή του ΔΣΕ κατά λιγνιτωρυχείων στα βόρεια της πόλης των Σερ-
ρών είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή εγκαταστάσεων και την απαγω-
γή 11 εργατών.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.10.1948 
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Επίθεση του ΔΣΕ στο Σιτοχώρι και αιφνιδιασμός των ανδρών της Εθνο-
φρουράς. Απώλειες: ΕΣ 40 «αγνοούμενοι» στρατιώτες, 50 απαχθέντες άν-
δρες και 30 γυναίκες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 9.10.1948 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
[…] Συμμορίται προσέβαλον λιγνιτωρυχεία Σερρών αποκρουσθέντες.

Ελευθερία, 10.10.1948 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιθετικαί αναγνωρίσεις των ημετέρων εις Τσαλ – Νταγ. 
Συμμορίται προσέβαλον τα λιγνιτωρυχεία Σερρών, αποκρουσθέντες. 

Απώλειαι των ημετέρων νεκροί 2 εξ ων 1 Μ.Ε.Α. Τραυματίαι 2, των δε 
συμμοριτών παραδοθέντες 10.

 Εμπρός, 10.10.1948 

Θεσσαλονίκη, 15 […] Εις άλλο σημείον του Μπέλλες σημαίνον κομμου-
νιστικόν στέλεχος ενέπεσεν εις ναρκοπέδιον και εφονεύθη. Παρά το πτώμα 
του ευρέθη αρχείον περιέχον σημαντικά έγγραφα. Ανεκοινώθη αρμοδίως 
ότι τμήματα στρατού ενεργούν επιθετικάς αναγνωρίσεις εις τας περιοχάς 
Νιγρίτης, Νέας Ζίχνης, Πολυγύρου, Σιδηροκάστρου Σερρών […]

 Ελευθερία, 16.10.1948 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Κύριε Διευθυντά
Σας παρακαλώ δημοσιεύσατε την κάτωθι επιστολήν μου.
Ονομάζομαι Α. Γ. του Α., εγεννήθην εις το χωρίον Προβατά Σερρών 

είμαι 24 ετών, καροποιός, αγράμματος και γνώσεις δεν έχω· τελείωσα το 
Δημοτικόν σχολείον του χωριού μας. Κατά τους χρόνους της Βουλγαρικής 
κατοχής με ενέγραψαν και μένα, όπως και όλους σχεδόν τους νέους του 
χωριού μας, εις την Ε.Π.Ο.Ν. Μας έλεγαν ότι είχαν σκοπό δια την απελευ-
θέρωσίν μας και σαν παιδί και εγώ πίστεψα όπως και τάλλα παιδιά. Ευ-
θύς αμέσως άμα απελευθερωθήκαμεν εγώ έπαψα πλέον να ανήκω εις την 
ΕΠΟΝ και ούτε ανάμειξη καμμιά έκανα έκτοτε με κομμουνιστάς και ούτε 
έβλαψα ποτέ κανένα συγχωριανόν μου ή άλλον. Μάλιστα δε όταν είδα 
ότι πήραν τα όπλα στα χέρια τους και κηρύξανε τον πόλεμο εναντίον της 
πατρίδος μας εγώ και δημοσία τους έβριζα προδότες και όπως πράγματι 
είναι προδότες και σύμμαχοι των εχθρών Σλαύων που ανέβηκαν στο βουνό 
για να αφανίσουν την ελληνικήν φυλή. Δηλώνω δημοσία ότι τους μισώ και 
τους απεχθάνομαι τους αποκαλώ εθνοπροδότας και όσους ακόμη εξακο-
λουθούν. Αυτά έχω. Η δήλωσίς μου αυτή να δημοσιευθή και διαβαστή εις 
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την εκκλησία του χωριού μας.
Εν Σέρραις, τη 20 Οκτωβρίου 1948
Ο Δηλών

 Εθνική Αναγέννησις, αριθ. φ. 23, 23.10.1948 

Από τον ΔΣΕ τις νυχτερινές ώρες προσεβλήθη με βολές πυροβολικού 
και βαρέα όπλα η πόλη των Σερρών. Ταυτόχρονα εξαπολύθηκαν επιθέσεις 
κατά του Λευκώνα, της Αναγέννησης και της Σκοτούσσας. Σημειώθηκαν 
εμπρησμοί δημοσίων κτηρίων, λεηλασίες και οι αντάρτες στρατολόγησαν 
δεκάδες κατοίκους.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 24.10.1948 

ΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Θεσσαλονίκη, 25 (του ανταποκριτού μας) – Χθες την νύκτα συμμοριακή 

δύναμις προσέβαλε δια πυρών βαρέων όπλων τα χωριά Σκοτούσα και Λευ-
κώνα της περιοχής Σερρών. Αι εντός της πόλεως ευρισκόμεναι δυνάμεις 
των ΜΑΥ ημύνθησαν, ενισχυθείσαι δε δια των προσδραμώντων τμημάτων 
απέκρουσαν τους επιδρομείς. Εις μίαν φάσιν της συμπλοκής οι συμμορίται 
επυρπόλησαν τον σιδηροδρομικόν σταθμόν. Επίσης έβαλον κατά της πόλε-
ως των Σερρών σποραδικώς ρίψαντες τριάκοντα βλήματα πυροβόλου. Αι 
εθνικαί δυνάμεις ετέθησαν αμέσως εις καταδίωξιν των συμμοριτών, καθ’ 
όλην δε την σημερινήν ημέραν διεξήγοντο συμπλοκαί. Ελπίζεται δε βασί-
μως η εξόντωσίς των. Η επίθεση εναντίον των Σερρών εξεδηλώθη την 11.45΄ 
νυκτερινήν ώραν της χθες εκ διαφόρων σημείων. Οι συμμορίται έβαλλον 
δι’ όλμων κατά της πόλεως. Ερρίφθησαν 30 περίπου βλήματα, τα οποία 
εξερράγησαν εις τον συνοικισμόν Πισιδίας και εις την οδόν Στρατώνων 
ταυτοχρόνως δε οι συμμορίται επεχείρησαν να παρεμποδίσουν δια ριπών 
πάσαν κίνησιν των στρατιωτικών τμημάτων τα οποία με την συνδρομήν 
του πυροβολικού κατεδίωξαν τους συμμορίτας τας πρωϊνάς ώρας. Θύματα 
δεν υπάρχουν. Ασήμαντοι ζημίαι προεκλήθησαν εις συνοικισμόν της πό-
λεως. Συνελήφθη εις συμμορίτης και δύο συμμορίτισσαι. Την ιδίαν νύκτα 
εξεδηλώθη επίσης επίθεσις συμμοριτών εναντίων της πόλεως Σιδηροκά-
στρου κατά της οποίας ερρίφθησαν 20 βλήματα όλμων άνευ θυμάτων. 
Άλλη ομάς συμμοριτών επυρπόλησεν εξ ολοκλήρου το χωρίον Μελενικίτσι. 
Ουδεμία σύσκεψις στρατιωτικών ηγητόρων υπό την προεδρίαν του Βασι-
λέως έλαβε χώρα.

Εμπρός, 26.10.1948 

Θεσσαλονίκη 25 …Ανακοινούται αρμοδίως ότι οι συμμορίται κατά την 
επίθεσίν των κατά των Σερρών έρριψαν 30 βλήματα. Η ίδια συμμοριακή 
ομάς προσέβαλε τα χωριά Σκοτούσα και Λευκώνα, ένθα αι εκεί δυνάμεις 
ημύνθησαν. Αργότερον ενισχυθείσαι απέκρουσαν τους επιδρομείς. Κατά 
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μίαν φάσιν της συμπλοκής οι συμμορίται επυρπόλησαν τον σιδηροδρομι-
κόν σταθμόν Σκοτούσης, το κοινοτικόν κατάστημα Λευκώνος και οικίας 
τινάς. Απήγαγον επίσης μερικά άτομα. Στρατιωτικά τμήματα διεξήγαγον 
εναντίον των συμμοριτών μάχας καθ’ όλην την ημέραν. Δημοσιογραφικαί 
πληροφορίαι αναφέρουν ότι οι συμμορίται κατά την επίθεσιν εναντίον του 
Σιδηροκάστρου, επυρπόλησαν ολόκληρον το χωρίον Μελενικίτσι, το οποίον 
είχεν εγκαταλειφθεί υπό των κατοίκων.

 Ελευθερία, 26.10.1948

Θεσσαλονίκη, 28 – Εις συμπλοκήν παρά του Λευκώνα της περιφερείας 
Σερρών οι συμμορίται έσχον εξακριβωμένας απωλείας 10 νεκρούς και 14 
τραυματίας. Συμμορία επετέθη εναντίον του χωρίου και του σιδηροδρομι-
κού σταθμού Σκοτούσης των Σερρών. Επηκολούθησε συμπλοκή μέχρι της 
μεσημβρίας. Ένεκα τούτου η αμαξοστοιχία Δράμας – Θεσσαλονίκης δεν 
εξετέλεσε το δρομολόγιον της.

Εμπρός, 29.10.1948 

Επίθεση ΔΣΕ κατά του Αχλαδοχωρίου. Οι άνδρες του λόχου Εθνοφρου-
ράς και 50 άνδρες των Μονάδων Εθνικής Αμύνης (ΜΕΑ) εξολοθρεύτηκαν 
σχεδόν ολοκληρωτικά. Απώλειες: ΕΣ 121 στρατιώτες «αγνοούμενοι» κα-
θώς και 3 έφεδροι αξιωματικοί. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.10.1948 

Βολές πυροβολικού ΔΣΕ κατά Σιδηροκάστρου. Επίθεση κατά φυλασσό-
μενου στηρίγματος Ουσίτας. Απώλειες: ΕΣ 1 έφεδρος αξιωματικός και 60 
στρατιώτες «αγνοούμενοι». Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον 
κίνδυνο αποκοπής της επικοινωνίας μεταξύ Αν. Μακεδονίας και Θράκης ο 
ΕΣ προέβη σε μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων και εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις που διήρκησαν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 30.10.1948 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Επίθεση ΔΣΕ στα χωριά Δραβίσκος και Παλαιοκώμη. Επέφερε στο ΔΣΕ 
20 νέους μαχητές.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1.11.1948

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

Θεσσαλονίκη, 10 (του ανταποκριτού μας) – Αι εθνικαί δυνάμεις ανέλα-
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βον από διημέρου επιχειρήσεις κατά των βορείως των Σερρών συγκεντρω-
θέντων συμμοριτών οίτινες επανειλημμένως παρηνώχλησαν τας Σέρρας και 
το Σιδηρόκαστρον. Από της πρωΐας της χθες τμήματα πεζικού υποστη-
ριζόμενα υπό πυροβολικού, αρμάτων μάχης και αεροπορίας ήρχισαν να 
έρχονται εις επαφήν μετά των συμμοριτών οίτινες προ της ορμητικότητος 
του στρατού συμπτύσσονται. Αι δυνάμεις του πεζικού ανατρέπουσαι τας 
διαδοχικάς αντιστάσεις του εχθρού κατώρθωσαν να έλθουν εις επαφήν 
μετά του κυρίου όγκου των συμμοριτών εις την βορείως του Σιδηροκά-
στρου περιοχήν. Καθ’ όλην την ημέραν διεξήχθησαν σκληραί μάχαι, των 
συμμοριτών αμυνομένων επί οχυρών θέσεων αι οποίαι αποτελούν τμήματα 
της πρώην γραμμής Μεταξά καταλλήλως διευθετηθέντα. Η αεροπορία και 
το πυροβολικόν επενέβησαν επιτυχώς προπαρασκευάσαντα τας εκ διαφό-
ρων σημείων εξορμήσεις του πεζικού το οποίον κατώρθωσε να ανατρέψη 
εκ των οχυρωμένων θέσεων των τους συμμορίτας και να απωθήση αυτούς 
βορειότερον. Συλληφθέντες και παραδοθέντες συμμορίται ομιλούν μετά 
τρόμου δια την ορμητικότητα του πεζικού, την ευστοχίαν του πυροβολικού 
και την έξοχον συμβολήν των γενναίων Ικάρων μας οίτινες κατερχόμενοι 
εις μικρόν ύψος, επέφερον τον όλεθρον εις τους συμμορίτας ανασκάψαντες 
κυριολεκτικώς οχυρωμένας θέσεις των. Η μάχη συνεχίζεται εις τους περισ-
σοτέρους τομείς των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου ο ακριβής αριθμός των 
απωλειών των συμμοριτών δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί. Οπωσδή-
ποτε όμως οι νεκροί και τραυματίαι συμμορίται υπερβαίνουν τους 300. Οι 
συλληφθέντες μέχρι των μεσημβρινών ωρών ανήλθον εις 34, παραδοθέντες 
δε εις ένα μόνον τομέα του μετώπου εις 11. Εκ των ημετέρων εφονεύθη εις 
αξιωματικός και τέσσερες οπλίται και ετραυματίσθησαν έτεροι 17 οπλίται.

 Εμπρός, 11.11.1948 

200 άντρες του ΔΣΕ προσέβαλαν τα χωριά Νικόκλεια, Σησαμιά και 
Ξυλότρος. Απέφερε στο ΔΣΕ 19 νέους μαχητές. Οπλίτες της Εθνοφρουράς 
και τεθωρακισμένα απέκρουσαν την επίθεση.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 13.11.1948 

Επίθεση ΔΣΕ σε Δάφνη και Σιτοχώρι. Οι επιθέσεις αποκρούστηκαν 
αλλά οι αντάρτες παρέμειναν μέσα στη Δάφνη για 48 ώρες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 16.11.1948 

Θεσσαλονίκη, 17 (του ανταποκριτή μας) – Αι ενεργούσαι από της 8ης τρέ-
χοντος εθνικαί δυνάμεις εις την περιοχήν βορείως του Σιδηροκάστρου και 
των Σερρών, όπου οι συμμορίται είχαν συγκεντρώσει σημαντικού αριθμού 
δυνάμεων, ιδίως επι οχυρωμένων θέσεων της γραμμής Μεταξά, μετά σφο-
δρούς αγώνας τη συμμετοχή πυροβολικού και αεροπορίας ηνάγκασαν τους 
συμμορίτας να υποχωρήσουν εις την κορυφογραμμήν Τσάλ Καϊτσαμάρα, 
παρά τα σύνορα, απελευθερωθέντος του μεγαλυτέρου μέρους της οροσει-
ράς Άγκιστρον. Κατά τα μάχας έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι οι υπολοχαγοί 
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Π. Πλατύγιαννος και Εμμ. Μακρίδης, ο ανθυπολοχαγός Ν. Σταυρόπουλος 
και ετραυματίσθησαν οι ταγματάρχαι Τούμπος και Ν. Σεϊρλής, ο λοχαγός 
Α. Δημητριάδης, οι υπολοχαγοί Εμμ. Δημητρακάκης, Αθ. Πουλακάκης, οι 
ανθυπολοχαγοί Γ. Τζίνης, Α. Μαλάνης, Κ. Κυρούδης και Δημητρόπουλος. 
Επίσης εφονεύθησαν 21 οπλίται και ετραυματίσθησαν 62. Αι απώλειαι των 
συμμοριτών ανέρχονται εις 137 νεκρούς και 72 αιχμαλώτους. Παρεδόθησαν 
δε 92 τραυματίαι. Από καταθέσεις συμμοριτών προκύπτει ότι ούτοι είχαν 
ετέρους 62 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολλοί αρχισυμ-
μορίται. Οι συμμορίται ενήργησαν σήμερον σφοδράν αντεπίθεσιν ήτις όμως 
απεκρούσθη με βαρυτάτας δι’ αυτούς απωλείας. Άλλοι συμμορίται επε-
τέθησαν κατά του Καστανοχωρίου της Νιγρίτης καταδιωχθέντες υπό των 
εθνικών δυνάμεων. Επί του πεδίου της μάχης ανευρέθησαν τα πτώματα 
15 συμμοριτών.

 Εμπρός, 18.11.1948 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Θεσσαλονίκη, 18 (του ανταποκριτού μας) […] Συμμορίται απήγαγον 8 

χωρικούς εκ του χωρίου Παραλίμνιον Σερρών. Ένεκα της σφοδράς κακο-
καιρίας η δράσις των στρατιωτικών τμημάτων βορείως του Σιδηροκάστρου 
περιορίζεται εις δράσιν περιπόλων και αναγνωρίσεων.

Εμπρός, 19.11.1948 

Εις Ανατολικήν και Κεντρικήν Μακεδονίαν παρά το Αχλαδοχώρι, ΒΔ 
των Σερρών συνεχίζονται αι επιθετικαί αναγνωρίσεις, παρεμποδιζόμενοι 
από την κακοκαιρίαν.

Εμπρός, 26.11.1948 

Θεσσαλονίκη 29 Η κατευθυνομένη προς Σέρρες πρωϊνή αμαξοστοιχία 
προσέκρουσε επί νάρκης παρά τον σταθμόν Γαλλικού. Εκ της εκρήξεως 
κατεστράφησαν 2 οχήματα και εξετροχιάσθη η ατμομηχανή άνευ θυμάτων. 

Εμπρός, 30.11.1948 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο υπουργός Προνοίας συνεργάσθη χθες μετά του υφυπουργού των Δη-
μοσίων Έργων δια την ταχυτέραν έναρξιν εκτελέσεως έργων εις Σέρρας 
προς παροχήν εργασίας εις τους ανταρτοπλήκτους της περιοχής.
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ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ 700 ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 30 (του ανταποκριτού μας) – Το Γ΄ Σώμα Στρατού εξέ-
δωκεν ακανοινωθέν σχετικώς με τας τερματισθείσας επιχειρήσεις εις την 
βορείως του Σιδηροκάστρου περιοχήν. Εις το ανακοινωθέν αναφέρεται ότι 
οι συμμορίται, προκειμένου να ενεργήσουν στρατολογίαν και να προβούν 
εις λεηλασίας και διαρπαγάς εις την πεδιάδα του Σιδηροκάστρου – Σερ-
ρών διενήργησαν σφοδροτάτην επίθεσιν κατά του Αχλαδοχωρίου η φρουρά 
του οποίου, κατόπιν σκληρού αγώνος, ηναγκάσθη να υποκύψη. Επίσης εις 
χείρας των συμμοριτών περιήλθεν και το προασπίζον την πόλιν του Σιδη-
ροκάστρου χωρίον Τεπελάρ κατά του οποίου οι επιτιθέμενοι έβαλλον επί 
διήμερον δια πυροβολικού, όλμων και βαρέων όπλων. Η συμμοριακή επίθε-
σις διηυθύνετο υπο του αρχισυμμορίτου Λασάνη και του ψευδοϋπουργού 
Στρίγκου38. Προ της τοιαύτης καταστάσεως δυνάμεις τους εθνικού στρα-
τού διενήργησαν σφοδράν διμέτωπον αντεπίθεσιν εκ των θέσεων Βροντούς 
και Αλή Μπαμπά, απώθησαν δε τους συμμορίτας εις την περιοχήν του 
όρους Αγκίστριον. Αι απώλειαι των συμμοριτών υπήρξαν βαρύταται εξο-
ντωθείσης της ημισείας και πλέον δυνάμεως των. Ούτω υπάρχουν 183 νε-
κροί αξιωματικοί εξ ων οι 160 ήσαν ενταγμένοι εις τας συμμορίας από δι-
ετίας. Επίσης υπάρχουν 87 αιχμάλωτοι και 119 παραδοθέντες, μεταξύ των 
οποίων πολλοί αρχισυμμορίται και διμοιρίται, συμφώνως δε προς καταθέ-
σεις παραδοθέντων υπερδιακόσιοι νεκροί και τραυματίαι διεκομίσθησαν 
εντός του βουλγαρικού εδάφους. Τοιουτοτρόπως αι συνολικαί απώλειαι 
του εχθρού υπερβαίνουν τους 700 άνδρας. Εκ των ημετέρων εφονεύθησαν 
3 αξιωματικοί και 23 στρατιώται, ετραυματίσθησαν δε 9 αξιωματικοί και 
67 στρατιώται. Εις την ανωτέρω περιοχήν κατέπαυσαν πλέον αι επιχειρή-
σεις ήδη δε διεξάγονται εξερευνήσεις.

 Εμπρός, 1.12.1948

Επίθεση ΔΣΕ στο Λευκώνα. Μετά από τετραήμερες έντονες συγκρού-
σεις στην περιοχή, όσο και πολύ βορειότερα στο Αχλαδοχώρι, οι αντάρτες 
αποσύρθηκαν προς Βορρά και οι δυνάμεις του ΕΣ επέστρεψαν στη βάση 
τους. Στις μάχες ο ΕΣ χρησιμοποίησε άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχή-
ματα και αεροπορία. Απώλειες: ΔΣΕ 108 νεκροί, 26 αιχμάλωτοι, 36 «πα-
ραδοθέντες», ΕΣ 4 νεκροί και 27 τραυματίες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 2.12.1948 

ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 2 (του ανταποκριτού μας) – Την πρωΐαν σήμερον συμμο-

ρίται ενήργησαν επίθεσιν κατά του χωρίου Λεύκη (σ.σ. εννοεί το χωριό 

38. Λ. Στρίγκος. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην πρώτη Προσωρινή Δημοκρατική Κυ-
βέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας από τις 24 Δεκεμβρίου 1947.
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Λευκώνας), προαστείου των Σερρών απέχοντος 3 χιλιόμετρα από της πό-
λεως, όπου από της 5ης πρωϊνής διεξάγονται σφοδραί αγώνες. Οι επιτιθέ-
ντες συμμορίται είχον διαρρεύσει κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων 
βορείως του Σιδηροκάστρου. Δυνάμεις πεζικού και τεθωρακισμένων αγω-
νίζονται σκληρώς κατά των συμμοριτών. Η αεροπορία, από της 8ης πρωϊνής 
μέχρι της 6ης απογευματινής, περιΐπταται του πεδίου μάχης πολυβολούσα 
και βομβαρδίζουσα τους συμμορίτας. Δύο αεροπλάνα, το εν τύπου Χάρ-
βαρτ και το έτερον Σπίτφαϊρ, συνεκρούσθησαν ύπερθεν του πεδίου των 
επιχειρήσεων καθ’ ήν στιγμήν το Σπίτφαϊρ ανυψούτο μετά την δια καθέτου 
αφορμήσεως ρίψιν ρουκέττας. Αμφότερα τα αεροπλάνα ανεφλέγησαν και 
τρείς αεροπόροι απηνθρακώθησαν. Έτερον Σπίτφαϊρ, βληθέν υπό των συμ-
μοριτών, προσεγειώθη ανωμάλως έξωθι των Σερρών. Η επίθεσις αύτη των 
συμμοριτών είναι η πρώτη που διενεργείται ημέραν, δια λόγους εντυπω-
σιακούς. Τμήματα στρατού, εξ άλλων περιοχών απέκλεισαν απάσας τας 
διαβάσεις διαφυγής των συμμοριτών. Αι τελευταίαι πληροφορίαι αναφέ-
ρουν ότι εξοντώθησαν 200 συμμορίται και παρεδόθησαν ή συνελήφθησαν 
100. Εκ των ημετέρων υπάρχουν 3 νεκροί πολίται και 4 τραυματίαι. Οι 
συμμορίται είναι εγκλωβισμένοι μεταξύ Λευκώνος και λιγνιτωρυχείων Πα-
παντωνίου και υφίστανται συνεχώς απωλείας. Σαμποτέρ ανετίναξαν παρά 
την Λυγαριάν Νιγρίτης βυθοκόρον αξίας πέντε δισεκατομ. δρχ.

 Ελευθερία, 3.12.1948 

ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΝ ΔΥΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Θεσσαλονίκη, 2 (του ανταποκριτού μας) – Περί την 5ην πρωϊνήν σή-
μερον δύναμις 800 περίπου συμμοριτών υπό τον Λασάνη προσέβαλε τον 
Λευκώνα της περιοχής Σερρών. Αι ευρισκόμεναι εκεί εθνικαί δυνάμεις 
αντιμετώπισαν σθεναρώς τους επιδρομείς. Παραλλήλως τα καταφθάσαντα 
τμήματα στρατού καθώς και τεθωρακισμένα εκ γειτονικών περιοχών έλα-
βον από πρώτης ακόμη στιγμής επαφήν μετά των συμμοριτών, τους οποί-
ους ανέτρεψαν και έτρεψαν εις φυγήν μετά σφοδρόν αγώνα, διεξαχθέντα 
βορείως του Λευκώνος. Εις τον αγώνα έλαβεν μέρος και η αεροπορία μας, 
η οποία περιΐπταται συνεχώς του πεδίου μάχης. Αι προξενηθείσαι εις τους 
συμμορίτας απώλειαι εκ της συνδιασμένης δράσεως των τεθωρακισμένων 
των άλλων βαρέων όπλων και των αεροπλάνων είναι βαρείαι. Η δίωξις των 
συμμοριτών και η επαφή των τμημάτων μετ’ αυτών εξακολουθεί εισέτι. 
Αργά την νύκτα εξεδόθη ανακοινωθέν του Γ΄ Σώματος Στρατού εις το 
οποίον αναφέρεται ότι η παρά τα υψώματα του Λευκώνος μάχη συνεχίζε-
ται με τρομακτικάς απωλείας των συμμοριτών οίτινες έχουν κυκλωθή υπό 
των ημετέρων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής οι φονευθέντες συμμορίται υπερ-
βαίνουν τους 200. Εκ των ημετέρων υπάρχουν 3 νεκροί και 4 τραυματίαι. 
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Επίσης εκ βλημάτων όπλων κατεστράφησαν τινές των οικιών του Λευκώ-
νος. Κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού δύο αεροπλάνα συγκρουσθέντα 
εις τον αέρα κατέπεσαν φλεγόμενα. Απηνθρακώθησαν τρείς επιβαίνοντες 
αυτών αεροπόροι: Ο σμηναγός Μαραγκουδάκης, ο ανθυσμηναγός Ευστρ. 
Βερβερίδης και ο επισμηναγός Εμμ. Μανουσάκης. Οι πιλότοι των μετασχό-
ντων εις την επίθεσιν αεροπλάνων ανέφερον ότι το πεδίον της μάχης και αι 
πέριξ χαράδραι είναι πλήρεις πτωμάτων συμμοριτών. Ομάς σαμποτέρ ανε-
τίναξε βυθοκόρον αξίας 5 δισεκατομμυρίων ασχολουμένην εις έργα παρά 
το χωρίον Λυγαριά Νιγρίτης.

Εμπρός, 3.12.1948 

ΣΥΝΕΧΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΑΙ
Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) – Χωρίς να διακοπή η νυκτε-

ρινή επαφή του στρατού μετά των εγκλωβισμένων συμμοριτών εις την 
περιοχήν του Λευκώνος Σερρών, ήρχισαν από της πρωΐας νέαι μάχαι. Η 
συμμετέχουσα εις τας μάχας αεροπορία κατέφερε καθ’ όλην την ημέραν 
σήμερον, βοηθούντος του καιρού, βαρέα πλήγματα κατά των συμμοριτών, 
οι οποίοι φεύγοντες αλλόφρονες, εμπίπτουν εις ενέδρας των στρατιωτικών 
τμημάτων. Αι σημεριναί επιχειρήσεις διεξήχθησαν βορειοδυτικώς των Σερ-
ρών, εις την περιοχήν του Αγίου Γεωργίου και εντός βαθέων χαραδρών αι 
οποίαι οδηγούν προς Αλή Μπουντούς. Οι συλληφθέντες συμμορίται υπε-
ρέβησαν τους 100, αναφέρουν δε την πρωτοφανή πανωλεθρίαν την οποίαν 
υπέστησαν εις την περιοχήν ταύτην. Απεκάλυψαν επίσης την πρόθεσιν του 
συμμοριακού αρχηγείου να επιτεθούν κατά της πόλεως, πληροφορηθεί-
σαι έξωθι ταύτης την ύπαρξιν ισχυρών εθνικών δυνάμεων, αντεστράφησαν. 
Γενόμεναι αντιληπταί υπό των στρατιωτικών τμημάτων του χωριού Λευ-
κώνος συνεπλάκησαν μετ’ αυτών, ενώ έτεραι δυνάμεις, κινηθείσαι ταχέ-
ως εκ Σιδηροκάστρου και Σερρών, επετέθησαν κατά των συμμοριτών. Οι 
συλληφθέντες συμμορίται αποκαλύπτουν επίσης ότι πρό της εκκινήσεως 
εις την χαράδραν Σπανοβίτσα επί της μεθορίου όπου ωμίλησαν προς αυ-
τούς ο αρχισυμμορίτης Λασάνης και ο ψευδοϋπουργός Στρίγκος, ειπόντες 
προς αυτούς προς ενθάρρυνσιν ότι η ελληνική αεροπορία κατερρίφθη υπό 
των συμμοριτών και ότι οι στρατιώται άμα αντικρύσουν τους συμμορίτας, 
εγκαταλείπουν τα όπλα. Ούτω, ενθαρρυνθέντες, ούτοι, δεν εβιάσθησαν ν’ 
αποχωρήσουν εντός της νυκτός. Νεώτεραι πληροφορίαι εκ της περιοχής 
των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι τμήματα στρατού και χωροφυλακής κινη-
θέντα καταλλήλως προς την βουλγαρικήν μεθόριον, απέκοψαν την διαφυ-
γήν των συμμοριτών. Μέχρι του απογεύματος οι νεκροί ανήλθον συνολικώς 
εις 250, οι τραυματίαι και οι συλληφθέντες εις 150. Εκυριεύθη ωσαύτως 
άφθονον υλικόν. Ευρέθησαν δύο ακέφαλα πτώματα, προφανώς αρχισυμμο-
ριτών. Άλλαι πληροφορίαι αναφέρουν ότι βορείως των Σερρών και πλησίον 
του όρους Λαϊλιά ανευρέθη μεγάλος ομαδικός τάφος συμμοριτών, ο οποίος 
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δεν ηνοίχθη και εις άλλο σημείον ευρέθησαν 33 πτώματα συμμοριτών. Εκ 
των ημετέρων ετραυματίσθησαν σήμερον εις αξιωματικός και εξ οπλίται. 
Εις την περιοχήν του Γ΄ Σώματος Στρατού παρεδόθησαν 21 συμμορίται. 
Η κηδεία των φονευθέντων χθές αεροπόρων θα γίνει ενταύθα αύριον το 
απόγευμα. Σχετικώς με την τηλεγραφηθείσαν χθές εκ Θεσσαλονίκης είδη-
σιν περί επισυμβάσης συγκρούσεως δύο αεροπλάνων τύπου Χάρβαρτ και 
Σπίτφάϊρ υπεράνω των Σερρών και καταστροφής τούτων, διηυκρινίσθη 
αρμοδίως ότι δεν πρόκειται περί συγκρούσεως. Το μέν Χάρβαρ περιέπεσεν 
εις περιδύνησιν, κατέπεσεν και συνετρίβη, φονευθέντων των επιβαινόντων 
αυτού σμηναγού Μαραγκουδάκη και αρχισμηνίου Μανουσάκη, το δε Σπίτ-
φαϊρ δεν κατώρθωσε προφανώς λόγω βλάβης να επανέλθη εις την βάσιν 
του και ήδη αγνοείται η τύχη του.

 Ελευθερία, 4.12.1948 

ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΑΡΥΤΑΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΟΙ ΕΠΙΤΕΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ

250 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 100 ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Χθεσινά τηλεγραφήματα εκ Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι επανελήφθη-

σαν την πρωΐαν αι επιχειρήσεις κατά των εγκλωβισμένων βορειοδυτικώς 
των Σερρών συμμοριτών. Η αεροπορία επιφέρει μεγάλας απωλείας εις 
τους κατεχομένους υπο πανικού συμμορίτας. Μέχρι της στιγμής κατεμε-
τρήθησαν τα πτώματα 250 συμμοριτών. Οι τραυματίαι και συλληφθέντες 
ανέρχονται εις 150.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝΟΣ
Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) – Από την πρωΐας σήμερον, 

επανελήφθησαν αι επιχειρήσεις εναντίων των εγκλωβισμένων Β.Δ. των 
Σερρών, παρά τα υψώματα του Αγίου Γεωργίου, συμμοριτών οίτινες μα-
ταίως κατά την νύκτα κατέβαλον απεγνωσμένας προσπαθείας διαφυγής. 
Η αεροπορία μετέσχε και σήμερον δραστηρίως του αγώνος επιφέρουσα 
τρομακτικάς απωλείας εις τους κατεχομένους υπο πανικού συμμορίτας. 
Συλληφθέντες αιχμάλωτοι, οίτινες υπερβαίνουν τους εκατόν, καταθέτουν 
ότι προ της προηγουμένης μάχης επί του Μενοικίου όρους ωμίλησαν προς 
αυτούς ο αρχισυμμορίτης Λασάνης και ο ψευδοϋπουργός Στρίγκος οίτινες 
τους διαβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχει πλέον αεροπορία διότι όλα τα αερο-
πλάνα κατερρίφθησαν ο στρατός δε απορρίπτει τα υλικά προ του «δημο-
κρατικού στρατού». Σκοπός των συμμοριτών ήτο να επιτεθούν κατά του 
Σιδηροκάστρου πληροφορηθέντες όμως εκ της εκεί «γιάφκας» ότι εις Σι-
δηρόκαστρον υπήρχον ισχυραί στρατιωτικαί δυνάμεις ανεστράφησαν ακο-
λουθήσαντες την δημοσίαν οδόν. Παρα το χωρίον Λευκώνα οι συμμορίται 
εγένοντο αντιληπτοί υπό τμημάτων στρατού και χωροφυλακής άτινα κι-
νηθέντα εγκαίρως προς την μεθόριον απέκοψαν δι’ επιτυχούς ελιγμού τας 
προς Βουλγαρίαν διαβάσεις. Μέχρι στιγμής κατεμετρήθησαν τα πτώματα 



163

250 συμμοριτών οι δε τραυματίαι και συλληφθέντες ανήλθον εις 150. Εν 
τω μεταξύ συνεχιζομένης της εκκαθαρίσεως το πυροβολικόν, η αεροπορία 
και μονάδες αρμάτων μάχης ενσπείρουν τον όλεθρον εις τα εναπομείνοντα 
λείψανα της συμμοριακής δυνάμεως.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

VII Μεραρχία (Περιοχή Σερρών – Στρυμών): Υπό Λασάνην. 2 ταξιαρχί-
ας, τάγματα 6 δύναμις εκάστου 250.

 Εμπρός, 4.12.1948 

ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
Δίνω το δικαίωμα σε όποιον αντιληφθή ότι ένας άλλος στρατιώτης ή 

πολίτης του κάνει διαφώτισι κομμουνιστική ή ότι προσπαθεί να τον παρα-
σύρη σε πράξι αντεθνική να τον σκοτώνη επί τόπου.

Η Χ Μεραρχία
Άρτεμις, αριθ. φ. 26, 5.12.1948 

ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ
ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ Β. ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 7 (του ανταποκριτού μας) – Τα υπολείμματα των συμμο-
ριτών, οίτινες είχον κατέλθει εις την πεδιάδα των Σερρών και είχον επιτεθή 
εναντίον του Λευκώνος, προσεπάθησαν σήμερον να διαφύγουν προς το 
βουλγαρικόν έδαφος κατανεμόμενα εις μικράς ομάδας. Αι εθνικαί δυνά-
μεις όμως δι’ επιτυχούς ελιγμού κατέλαβον τα υψώματα Αλή Μπαμπά, 
1604 και προσέβαλον δια συγκεντρωτικών πυρών τα συμμοριακά υπο-
λείμματα εις την περιοχήν Λαϊλιά. Οι συμμορίται υπέστησαν συντριπτικάς 
απωλείας. Εις εν σημείον μόνον ανευρέθησαν 32 πτώματα συμμοριτών. Εις 
τον επιτυχή αγώνα μετέσχεν ενεργώς και η αεροπορία.

Εμπρός, 8.12.1948 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
[…] Η αεροπορία ενήργησε κατά το διαρεύσαν 24ωρον […] επιθετικάς 

εξορμήσεις κατά […] Αλή Μπαμπά, Β. Σερρών […]

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 8 (του ανταποκριτού μας) – Συνεχίσθησαν και σήμερον αι 
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εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την περιοχήν του Λαϊλιά Σερρών. Επί του 
καταληφθέντος τριγωνομετρικού σημείου 1605 ανευρέθη ομαδικός τάφος 
συμμοριτών, ασύρματος και άλλο υλικόν.

Ελευθερία, 9.12.1948 

ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝΟΣ
ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
Θεσσαλονίκη, 8 (του ανταποκριτού μας) – Τηλεγραφήματα προς τας 

ενταύθα στρατιωτικάς αρχάς αναφέρουν ότι οι συμμορίται της περιοχής 
Αλή Μπαμπά, βορείως των Σερρών, καταδιωκόμενοι υπό των εθνικών δυ-
νάμεων εισήλθον εις το Βουλγαρικόν έδαφος, αφού καθ’ όλον το απόγευμα 
επωφεληθέντες της μη δράσεως της αεροπορίας, διότι ο αγών διεξήγετο 
πλησίον της μεθορίου, μετέφερον υπέρ τους 100 τραυματίας των και 50 
νεκρούς εντός της Βουλγαρίας. Άλλα τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι τμή-
ματα στρατού συνεχίζοντα τας εξερευνήσεις των εις την περιοχήν Λαϊλιά, 
βορείως των Σερρών ανεύρον επί του υψώματος 1605 ομαδικόν τάφον, 
περιέχοντα τα πτώματα 6 συμμοριτών.

Εμπρός, 9.12.1948 

Θεσσαλονίκη, 9 (του ανταποκριτού μας) […] Συμμορίται ανετίναξαν την 
ξυλίνην γέφυραν της οδού Σερρών – Νιγρίτης.

Ελευθερία, 10.12.1948 

Σέρραι, 9 (του ανταποκριτή μας) – Εξετελέσθησαν σήμερον ενταύθα οι 
καταδικασθέντες υπό του Στρατοδικείου εις θάνατον συμμορίται Ι. Κου-
μιάλης, Αντ. Πάλης, Λάζ. Σαββίδης, Αθαν. Κερτσίδης και Αλ. Τσακιρίδης.

 Εμπρός,10.12.1948 

Υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εξεδόθη χθές το κάτωθι ανακοι-
νωνθέν: […] Συμμορίται προσέβαλον χωρίον Πεθελινόν περιοχής Σερρών.

 Ελευθερία,14.12.1948 

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΣ στο Μενοίκιο. Απώλειες: ΔΣΕ 200 
νεκροί (περίπου) 80 αιχμάλωτοι.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 16.12.1948 

Ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού κ. Γρηγορόπουλος μετέβη εις 
Σέρρας και επαρασημοφόρησεν 134 αξιωματικούς και οπλίτας διαφόρων 
όπλων καθώς και της Χωροφυλακής.
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ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

Πεινώντες και γυμνητεύοντες πρέπει να περιμένουν μέχρι του… 
Απριλίου!

Του κ. Στεφ. Ζώτου
Εις προηγούμενον σημείωμα είχομεν αναφέρει τας τραγικάς συνθήκας 

υπό τας οποίας διατελούν 700.000 πρόσφυγες, θύματα της κομμουνιστικής 
θηριωδίας […]

Σέρραι: 24.260
 Εμπρός, 21.12.1948 

Θεσσαλονίκη, 20 (του ανταποκριτού μας) – Εις την περιοχήν των Σερ-
ρών οι συμμορίται απεπειράθησαν προσφάτως να δημιουργήσουν αφ’ ενός 
μεν ισχυράν εστίαν αντιστάσεως εις την οχυρωματικήν παραμεθόριον πε-
ριοχήν του Σιδηροκάστρου, δια της μεγάλης επιθέσεως, την οποίαν προ 
ενός μηνός ενήργησαν, τη καθοδηγήσει του «στρατηγού» Λασάνη και του 
ψευδοϋπουργού Στρίγκου, αφ’ ετέρου δε ν’ αποκόψουν την επικοινωνίαν 
μεταξύ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διά της εξ ίσου σπουδαίας 
επιθέσεώς των δι’ όλου του συμμοριακού των όγκου, την οποίαν ενήργησαν 
εις την περιοχήν Θράκης μεταξύ Κομοτινής, Σαππών και Αλεξανδρουπό-
λεως.

Τας ανωτέρω επιθέσεις των επλήρωσαν πολύ ακριβά. Μόνον αι εις νε-
κρούς και τραυματίας εγκαταλειφθέντας εις τα παιδία των μαχών κατά 
το διάστημα του τελευταίου διμήνου απώλειαι των συμμοριτών ανήλθον 
εις 3.000. Εις τον αριθμόν αυτόν φυσικά πρέπει να προστεθεί ίσος ή και 
μεγαλύτερος εις νεκρούς και τραυματίας, τους οποίους έθαψαν εις ομαδι-
κούς τάφους ιδία εις την μεθοριακήν περιοχήν ή έσυραν εντός του βουλγα-
ρικού εδάφους, το οποίον πάντοτε προσφέρεται υπό του ομόρου κράτους 
λίαν φιλοφρόνως εις τους συμμορίτας του Μάρκου. Έναντι των απωλειών 
αυτών των συμμοριτών, αι εθνικαί δυνάμεις δεν είχον πλέον του 1/15, κατ’ 
επισήμους ανακοινώσεις, εις νεκρούς και τραυματίας, κυρίως από το ύπου-
λον όπλον της νάρκης, το οποίον ακόμη εις ευρείαν κλίμακα χρησιμοποιεί 
ο συμμοριτισμός. Αι μεγαλύτεραι απώλειαι των ημετέρων προξενήθησαν 
εις την περιοχήν Ουσίτσας Αχλαδοχωρίου και Αγκίστρου Σιδηροκάστρου, 
λόγω της αμέσου γειτνιάσεως των χωριών αυτών με την Βουλγαρίαν, εξ ής 
ορμήθησαν οι επιτεθέντες συμμορίται, χρησιμοποιήσαντες ούτω τα στοι-
χεία της ταχείας ενεργείας, μέχρις αφίξεως εις τους τόπους των μαχών ενι-
σχύσεων του στρατού και του αιφνιδιασμού εν μέρει λόγω της τεραστίας 
υπεροχής εις άνδρας και όπλα τα οποία εχρησιμοποίησαν.

Ελευθερία, 21.12.1948 
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ΔΙΕΛΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΝ 

ΜΕΘΟΡΙΟΝ
Θεσσαλονίκη, 21 (του ανταποκριτού μας) – Αι διεξαγόμεναι από ημε-

ρών εις την περιοχήν του όρους Μενοικίου επιθετικαί αναγνωρίσεις έληξαν 
σήμερον με πλήρη την διάλυσιν του συμμοριακού όγκου ο οποίος είχε 
κινηθή με την πρόθεσιν να προσβάλη κατωκημένα κέντρα και συγκοινω-
νιακάς αρτηρίας των πεδινών περιοχών Σερρών – Δράμας. Οι συμμορίται 
φεύγοντες πανικόβλητοι ετράπησαν προς την βουλγαρικήν μεθόριον, κατα-
διωκόμενοι υπό των στρατιωτικών τμημάτων. Απώλειαι των συμμοριτών 
οι οποίοι προσπαθούν κατατμηθέντες εις μικροομάδας να διαφύγουν προς 
την Βουλγαρίαν είναι μεγάλαι […] 

 Εμπρός, 22.12.1948 

ΕΛΗΞΑΝ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ
Θεσσαλονίκη, 21 (του ανταποκριτού μας) – Αι από ημερών διεξαγώ-

μεναι εις την περιοχήν του Μενοικίου όρους επιχειρήσεις επερατώθησαν 
με πλήρη διάλυσιν της συμμοριακής δυνάμεως εκ 250 ανδρών, η οποία 
εσκόπει να προσβάλη τα κατωκημένα κέντρα και τας συγκοινωνίας των 
πεδινών περιοχών Σερρών και Δράμας. Οι συμμορίται φεύγοντες εισήλθον 
σήμερον εις το βουλγαρικόν έδαφος. Αι απώλειαι των ανέρχονται εις 50 
νεκρούς και 39 συλληφθέντας. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και ο 
αρχισυμμορίτης Ανανίας, διοικητής συμμοριών της περιοχής Αλεξανδρου-
πόλεως.

Ελευθερία, 22.12.1948 

Επίθεση ΔΣΕ στο χωριό Βαλτερό.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 22.12.1948 

Επίθεση ΔΣΕ στο χωριό Γεφυρούδι. 
ΔΙΣ – ΓΕΣ 26.12.1948
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Το τέλος που δεν ήρθε

11.1.1949 Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος εισβάλει στη Νάουσα.
20.1.1949 Ορίζεται από τη νέα κυβέρνηση Θ. Σοφούλη αρχιστράτηγος του 
Στρατού με ευρείες αρμοδιότητες ο Αλέξανδρος Παπάγος.
20.1.1949 Άρχισε η μάχη για την κατάληψη του Καρπενησίου από τον 
Δ.Σ.Ε. η οποία στέφθηκε από επιτυχία. Ο Εθνικός Στρατός κατόρθωσε να 
επανακαταλάβει την πόλη στις 9/2.
14.2.1949 Άρχισε η μάχη για την κατάληψη της Φλώρινας από το Δ.Σ.Ε. 
η οποία απέτυχε.
Αρχές Απριλίου 1949 Ανακαταλαμβάνεται ο Γράμμος από τις δυνάμεις 
του Δ.Σ.Ε.
13.4.1949 Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Θ. Σοφούλη.
5.5.1949 Καθιερώνεται κοινός τύπος δηλώσεων μετανοίας των κομμουνι-
στών.
10.6.1949 Απολύθηκαν από τα στρατόπεδα που κρατούνταν 1.000 κομ-
μουνιστές μετά την υπογραφή δήλωσης μετανοίας.
8.7.1949 Εκτελέστηκε ο επονίτης Παύλος Παπαμερκουρίου.
13.7.1949 Ο Ζαχαριάδης μιλώντας στο ραδιοσταθμό Βουκουρεστίου κα-
ταφέρθηκε εναντίον του Τίτο ο οποίος διέκοψε την ενίσχυση του Δημοκρα-
τικού Στρατού.
2.8.1949 Ξεκίνησε η επιχείρηση «Πυρσός» των εθνικών δυνάμεων στο 
Βόρειο Γράμμο. 
3.8.1949 Επίθεση του Εθνικού Στρατού και στο Δυτικό Γράμμο.

1949
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10.8.1949 Εκδηλώνεται επίθεση του Εθνικού στρατού εναντίον θέσεων του 
Δ.Σ.Ε στο Βίτσι.
12.8.1949 Οι δυνάμεις του Δ.Σ.Ε. αρχίζουν να εγκαταλείπουν τις θέσεις 
τους στα υψώματα του Βίτσι από τις επιθέσεις των αντιπάλων.
27.8.1949 Καταρρέει ολόκληρη η αμυντική διάταξη των δυνάμεων του 
Δ.Σ.Ε. και ο εθνικός Στρατός καταλαμβάνει το Γράμμο. Οι ηττημένοι μα-
χητές αποχωρούν από το συνοριακό ελληνικό χώρο καταφεύγοντας στο 
έδαφος της Αλβανίας.
9.9.1949 Υπολείμματα των μεραρχιών Παλαιολόγου, Πετρίτη και Γιώτη 
διωκόμενα εισήλθαν στο αλβανικό έδαφος.
15.10.1949 Ο ραδιοσταθμός της «Ελεύθερης Ελλάδας» μετέδωσε ανα-
κοίνωση της «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» η οποία ανήγγειλε 
την εκ μέρους των ανταρτών κατάπαυση των επιχειρήσεων. «Ο ΔΣΕ δεν 
κατέθεσε τα όπλα, μονάχα τα έθεσε παρά πόδα…»
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Οι ηγέτες του ΕΣ υπολόγιζαν στις αρχές του 1949 ότι οι αντίπαλοί τους 
στο νομό Σερρών αριθμούσαν περί τους 1.140-1.200 άνδρες με τρία πυρο-
βόλα και ένα αντιαρματικό.

ΔΙΣ – ΓΕΣ

Η «ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ»
ΠΙΝΑΞ ΕΡΑΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Σέρραι 153.811.246 (δρχ.)
 Εμπρός, 1.1.1949

Άνδρες του ΔΣΕ επιτέθηκαν στο χωριό Χρυσό.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 2.1.1949 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
[…] Συμμορίται προσέβαλον χωρίον Χρυσόν περιοχής Σερρών αποκρου-

σθέντες.
Ελευθερία, 5.1.1949

 
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ

Ενώπιον του Έκτακτου Στρατοδικείου της πόλεώς μας εξεδικάσθη υπό-
θεσις μερικών ΜΑΥ της περιοχής Μαυροθαλάσσης οίτινες κατηγορήθησαν 
ότι κατά τας επιθέσεις του Τραγίλου ηρνήθησαν να υπακούσουν εις διατα-
γήν του ομαδάρχου των. Την έδραν του Προέδρου κατείχεν ο Πρόεδρος του 
Στρατοδικείου κ. Περ. Ψαρρός. Η δίκη διήρκησεν επί διήμερον. Εκ των κα-
τηγορουμένων 4 κατεδικάσθησαν εις 20ετή ειρκτήν. Οι λοιποί ηθωώθησαν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΟΥ 61 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ

Πας κάτοικος Σερρών προσκληθείς δι’ υπηρεσίαν Μ.Α.Υ. πόλεως Σερ-
ρών, και γνωρίζων ότι ορισμένα άτομα δυνάμενα να προσφέρουν υπηρε-
σίαν, δια διαφόρων ελιγμών κατόρθωσαν και ξέφυγον της προσκλήσεως, 
οφείλει να γνωρίση εις το Τάγμα τα ονοματεπώνυμα, διεύθυνσιν και επάγ-
γελμα, οπλιτών Μ.Α.Υ. και εις αντίστοιχον τομέα δι’ Υπηρεσίαν. Ουδενός 
καταγγέλοντος το ονοματεπώνυμον θα ανακοινούται εις ουδένα.

Σέρραι τη 24.12.48
ΓΕΩΡΓ. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ
Επίλαρχος – Διοικητής



170

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΕΡΑΝΟΣ
Φέρεται εις γνώσιν πάντων ότι απαγορεύεται αυστηρώς η διενέργεια 

παντός εράνου υπό οιονδήποτε πρόσχημα και υπό οιονδήποτε δια δήθεν 
ανάγκας Μ.Α.Υ. περιοχής Σερρών. Πας κάτοικος πιεζόμενος υπό οιον-
δήποτε δια την άνω αιτίαν θα καταγγέλη αμέσως εις το Τάγμα. Πάσαι 
αι ανάγκαι των Μ.Α.Υ. θα καλύπτονται κανονικώς υπό Ταμείου Αμύνης 
πόλεως Σερρών.

Σέρραι τη 24.12.48
ΓΕΩΡ. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ
Επίλαρχος Διοικητής.

Πρωία, αριθ. φ. 140, 5.1.1949 

Κατά τηλεγραφήματα εκ Σερρών προς το υπουργείον Δημοσίας Τάξε-
ως συμμορίται ανετίναξαν παρα το 86ον χιλιόμετρον την σιδηροδρομικήν 
γραμμήν εις μήκος 25 μέτρων.

Εμπρός, 5.1.1949 

Σημειώθηκε εμπλοκή στο Καπνόφυτο ΒΑ του Σιδηροκάστρου.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 5.1.1949 

Επίθεση ΔΣΕ κατά της φρουράς της γέφυρας της Αμφίπολης. Κινητο-
ποιήθηκαν δυνάμεις του ΕΣ από τους νομούς Καβάλας, Δράμας και από 
κοντινά σημεία του νομού Σερρών. Παρά τη χρήση πυροβολικού και αερο-
πορίας από τον ΕΣ η σύγκρουση διήρκησε μέχρι το βράδυ της 8ης Ιανουα-
ρίου δίχως θετικό αποτέλεσμα. Οι αντάρτες πέρασαν στα Κερδύλλια μαζί 
με 94 χωρικούς «απαχθέντες». Απώλειες: ΔΣΕ 24 νεκροί, 6 αιχμάλωτοι 
και 8 «παραδοθέντες».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 6.1.1949 

Από το ΔΣΕ προσεβλήθη η Νέα Ζίχνη έδρα του 60ου Τάγματος της Εθνο-
φρουράς. Η ισχυρή αντίσταση των Εθνικοφρόνων οδήγησε τους επιδρομείς 
σε αναδίπλωση.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.1.1949 

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ΕΣ κοντά στο Καστανοχώρι και το Αηδο-
νοχώρι. Απώλειες: ΔΣΕ 19 νεκροί, 14 αιχμάλωτοι και 8 «παραδοθέντες».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8-11.1.1949 

Επιδρομή ΔΣΕ κατά του χωριού Άγιο Πνεύμα. Η Εθνοφρουρά απώθησε 
τους αντάρτες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 14.1.1949 
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Βολές πυροβολικού (20 βλήματα) και πεζικού του ΔΣΕ κατά της Νιγρί-
τας. Σκοπός η κάλυψη επίθεσης στην κοντινή Βέργη. Δυνάμεις της Εθνο-
φρουράς και των ΜΕΑ από τη Νιγρίτα ανάγκασαν τους αντάρτες να συ-
μπτυχθούν και πάλι προς το όρος Φλαμούρι. Απώλειες: ΔΣΕ 14 νεκροί, 20 
«παραδοθέντες» ΕΣ 11 τραυματίες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 15.1.1949 

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ Μ.Α.Υ.

Την παρελθούσαν Τετάρτην και Πέμπτην συνήλθεν εις την αίθουσαν 
του Πρωτοδικείου μας το Έκτακτον Στρατοδικείον Σερρών υπό την προε-
δρείαν του Ταγματάρχου Εισαγγελέως κ. Περ. Ψαρρού και με τον Βασιλ. 
Επίτροπον τον Εφ. λοχαγόν του δικαστικού κ. Ευστάθιον Φραγκούλην και 
εξεδίκασε τας κατωτέρω υποθέσεις δι’ ας και εξέδωκε τας σχετικάς απο-
φάσεις του.

1. Επί της υποθέσεως των εκ Ξυλότρους Γ. Λασκαρίδου και Θεοδώ-
ρου Χρυσαφίδου κατηγορηθέντων επι μετοχή εις προδοτικήν συμμοριακήν 
οργάνωσιν και επί αναγγελία των καταδιωκτικών μέτρων των αρχών εις 
συμμορίτην, το δικαστήριον μετά πρότασιν του κ. Β. Επιτρόπου εκήρυ-
ξε αυτούς παμψηφεί αθώους της πρώτης κατηγορίας, ενόχους όμως της 
δευτέρας παραβάσεως και έβαλε, δεχθέν μετρίαν σύγχυσιν, εις μεν τον 
Λασκαρίδην φιλάκισιν 3 ετών, εις δε τον Χρυσαφίδην φυλάκισιν 1 έτους 
και 8 μηνών.

2. Εις τον εκ Κουβουκλίου Μόσχον Καραμανάβην επεβλήθη δια μεν 
την παράνομον κατοχήν όπλου φυλάκισις 3 ετών και 6 μηνών, δεχθέν το 
δικαστήριον μετρίαν σύγχυσιν, δια δε την εξ αμελείας ανθρωποκτονίαν 
φυλάκισιν 1 έτους και εξ μηνών.

3. Εις τον δεκανέα Αμάραντον Θουκυδίδην εκ Τριανταφυλλιάς επεβλή-
θη η ποινή της καθείρξεως 20 ετών μετά στρατιωτικής καθαιρέσεως δε-
χθέν το Στρατοδικείον ότι την πράξιν της λιποταξίας εξετέλεσεν εν μετρία 
συγχύσει.

4. Ο Κυριάκος Στασινός εκ Σφελινού κατηγορηθείς δια μετάδοσιν δια 
ζώσης ανακοινώσεων δυναμένων να εμβάλωσι τους πολίτας εις ανησυχίας 
κ.λ.π. μετά σύμφωνον γνώμην του κ. Επιτρόπου απηλλάγη παμψηφεί.

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΥ
1. Επί της υποθέσεως των εξ Επταμύλων Σερρών ΜΑΥ Παύλου Λα-

μπριανίδου και Παν. Συμεωνίδου κατηγορηθέντων ότι δεν προσήλθον μίαν 
ημέραν να αναλάβουν την ανατεθημένην αυτοίς υπηρεσίαν ως φρουρών 
Μ.Α.Υ. προσποιηθέντων ότι πάσχουν εκ νόσου, το Στρατοδικείον επέβαλε 
την ποινήν της φυλακίσεως 2 ετών εις τον πρώτον και 1 έτους εις τον δεύ-
τερον. Επειδή εκ της διαδικασίας απεδείχθη πλήρως ότι οι ανωτέρω κατη-
γορούμενοι προσέφερον επί δυο συνεχή έτη τας υπηρεσίας των εις Μ.Α.Υ. 
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και μόνον μίαν ημέραν δεν προσήλθον δια την ανάληψιν υπηρεσίας. Το 
δικαστήριον εδέχθη την αναστολήν της εκτίσεως της ως άνω επιβληθείσης 
ποινής επί μιαν τριετίαν λόγω ιδιαιτέρων περιστάσεων, υφ’ ας ετελέσθη η 
πράξις και του χαρακτήρος αυτών. 

Η Φιλελευθέρα, αριθ. φ. 92, 16.1.1949 

Επίθεση ΔΣΕ στην Τερπνή κοντά στη Νιγρίτα χωρίς θετικό αποτέλεσμα 
για τους αντάρτες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 18.1.1949 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΟΡΙΣΕ
ΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του Γ΄ Ψηφίσματος περί εκτάκτων μέ-
τρων αφορώντων την Δημοσίαν Τάξιν και Ασφάλειαν και τροποποιούντες 
την υπ’ αριθ. 49/3/67 νβ΄ από 2.3.48 απόφασιν ημών περί ελέγχου των 
εισερχομένων και εξερχομένων εις την πόλιν των Σερρών πολιτών αποφα-
σίζομεν και διατάσσομεν:

1 Πας προτιθέμενος να εξέλθη πεζή ή δια ζώου εκ της πόλεως Σερρών 
προς τα πέριξ χωρία ή αντιθέτως να εισέλθη εντός αυτής και καθ’ ας 
ώρας επιτρέπεται η κυκλοφορία θα χρησιμοποιή υποχρεωτικώς τας κάτω-
θι οδούς.

α) Την αμαξητήν οδόν Σερρών – Θεσσαλονίκης
β) Την αμαξητήν οδόν Σερρών – Δράμας
γ) Την αμαξητήν οδόν Σερρών – Νιγρίτης
δ) Την ημιονικήν οδόν προς Μετόχι δια του στρατιωτικού φυλακείου 

λιγνιτωρυχείων Παπαντωνίου.
ε) Την οδόν Σερρών Νεοχωρίου δια του φυλακίου χωρ/κής συνοικισμού 

Τζαμπάζικα.
στ) Την δια του συνοικισμού Ομονοίας οδόν προς Καμήλαν, Αδελφικόν 

και λοιπά χωρία διερχόμενοι εκ του φυλακείου δημοτικού φόρου (έμπρο-
σθεν Ταξιαρχίας).

Παρέκκλισις εκ των ανωτέρου οδών προς διαφόρου άλλας τοιαύτας 
αγούσας προς τα πέριξ χωρία επιτρέπεται μετά την έξοδον εκ της πόλεως 
και την απομάκρυνσιν εκ των στρατιωτικών φυλακίων κ.λ.π.

Η υποχρέωσις αύτη υφίσταται δια τους κατοίκους της πόλεως Σερρών 
και οσάκις εξέρχονται εκ της πόλεως προς τους αγρούς των δια γεωργικάς 
εργασίας.

Εφιστάται η προσοχή πάντων των πολιτών δια την ακριβή τήρησιν της 
παρούσης καθ’ όσον πας κινούμενος κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω δρο-
μολογίων θα θεωρείται ύποπτος και θα εκθέτη εις κίνδυνον την ζωήν του 
δεδομένου ότι τα φυλάκια και αι περίπολοι έλαβον εντολάς δια την αυστη-
ράν εφαρμογήν ταύτης και θα πυροβολούν πάντα μη συμμορφούμενον. Η 
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ισχύς της παρούσης άρχεται από της 5 Ιανουαρίου 1949 οι δε παραβάται 
θα παραπέμπονται εις το έκτακτον Στρατοδικείον επί παραβάσει του Γ΄ 
Ψηφίσματος.

Σέρραι τη 3 Ιανουαρίου 1949
ο Διοικητής Διοικήσεως
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡ. Αντ/ρχης

ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΕΡΑΝΤΖΗ

Προχθές εις τον Μητροπολιτικόν ναόν Ταξιαρχών ετελέσθη μνημόσυνον 
του ήρωος οπλαρχηγού της περιφερείας Νιγρίτης Νεραντζή Θεοχαράκη, 
όστις ως έφεδρος ανθυπασπιστής της Χωρ/κής και ηγούμενος της 17ης Δι-
μοιρίας Κυνηγών κατήγαγε επανειλημμένως νίκας κατά των συμμοριτών 
εν τη εν λόγω περιοχή.

Ο αλησμόνητος καπετάν Νεραντζής ήτο από τους σεμνούς αγωνιστάς 
και ελατρεύετο κυριολεκτικώς παρά των κατοίκων της υπαίθρου. Έπεσεν 
επί του πεδίου της τιμής την 22αν Ιουλίου 1948.

ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΤΣΙ
Επίσης προχθές εν Νέω Σουλίω ετελέσθη πάνδημον τεσσαρακονθήμε-

ρον μνημόσυνον του ήρωος εφέδρου ανθυπολοχαγού Στεργίου Δ. Γκιουζέ-
λη, πεσόντος κατά τας σκληράς μάχας των ελληνικών δυνάμεων κατά των 
βουλγαροεαμοσλαύων επιδρομέων. 

 Πρωία, αριθ. φ. 142, 19.1.1949 

Επίθεση ανδρών του ΔΣΕ στη Νέα Ζίχνη που απωθήθηκαν αμέσως.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 21.1.1949 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Συμμορίται προσέβαλον Ζίχνην Σερρών αποκρουσθέντες.

Ελευθερία, 25.1.1949 

Θεσσαλονίκη, 25 (του ανταποκριτού μας) – Τμήμα στρατού ενεργούν 
επιθετικήν αναγνώρισιν βορείως της θέσεως Άνω Μουτζούρα της περιοχής 
Σερρών συνεπλάκη μετά δυνάμεως συμμοριτών τους οποίους και έτρεψεν 
εις φυγήν. Εφονεύθησαν δύο συμμορίται και ετραυματίσθησαν εξ. Εκ των 
ημετέρων ουδείς έπαθε τι. Εις χείρας του στρατιωτικού τμήματος περιήλ-
θον άφθονος οπλισμός και πυρομαχικά. Εις τας αρχάς χωροφυλακής της 
υπαίθρου παρεδόθησαν σήμερον 16 συμμορίται.

Εμπρός, 26.1.1949 
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Υπό το Γενικών Επιτελείων Στρατού και Αεροπορίας εξεδόθησαν χθες 
τα κάτωθι ανακοινωθέντα:

Α΄ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ανατολική – Κεντρική Μακεδονία: Εις την περιοχήν Μυρρίνης – Σερρών 

αμαξοστοιχία προσέκρουσεν εις νάρκην και υπέστη ζημίας. Θύματα δεν 
υπάρχουν.

Ελευθρία, 27.1.1949

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Δύο προκηρύξεις του Στρατιωτικού Διοικητού Σερρών
ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ

ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ
Έχοντες υπόψη τα άρθρα 4, 9 και 10 του Νόμου ΔΕΘ/1912 «Περί κα-

ταστάσεως πολιορκίας» τειθέντος εις εφαρμογήν καθ’ άπασαν την Επι-
κράτειαν δια του από 30 Οκτωβρίου 1948 Β. Δ/τος «Περί κηρύξεως εις 
κατάστασιν πολιορκίας ολοκλήρου της επικρατείας δημοσιευθέντος εις το 
υπ’ αριθ. 281 τεύχος Α΄ της 30-10-1948 Φ.Ε.Κ. και την υπ’ αριθ. 157016 
της 31-10-1948 διαταγήν του Υπουργείου Στρατιωτικών, δι’ ης διωρίσθη-
μεν στρατιωτικός Διοικητής της περιφερείας του εκτάκτου Στρατοδικείου 
Σερρών.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ
Ι. Απαγορεύομεν την απομάκρυνσιν παντός ατόμου πέραν της αγροτι-

κής περιοχής του τόπου της μονίμου εγκαταστάσεώς του, άνευ αδείας των 
οικείων αστυνομικών αρχών εν η θα αναγράφηται ο ακριβής τόπος μεταβι-
βάσεως και η διάρκεια της απουσίας.

ΙΙ. Ομοίως απαγορεύομεν απολύτως την μετάβασιν γενικώς εν τη περι-
φερεία του Νομού Σερρών οιουδήποτε ατόμου προς υλοτομίαν, συλλογήν 
καυσοξύλων, κατασκευήν ξυλανθράκων, λατομείων κ.λπ. άνευ αδείας των 
ως άνω αστυνομικών αρχών.

ΙΙΙ. Αι άδειαι περί ων ανωτέρω παράγραφοι θα ώσιν προσωπικαί ισχύ-
ουσαι δι εν μόνον ταξείδιον.

ΙΥ. Αρμόδια διά την έκδοσιν των αδειών τούτων δια την πόλιν Σερρών 
τυγχάνωσι το Α΄ και Β΄ Αστυνομικά Τμήματα δια την περιφέρειάν του, το 
έκαστον.

Υ. Εις α χωρία δεν εδρεύει αστυνομική αρχή αι άδειαι ταξειδίου θα 
χορηγώνται παρά των οικείων προέδρων Κοινοτήτων.

ΥΙ. Οι παραβάται των ανωτέρω απαγορεύσεων θα παραπέμπωνται δι’ 
απ’ ευθείας κλήσεως ενώπιον του εκτάκτου στρατοδικείου Σερρών και θα 
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τιμωρούνται με τας υπό του άρθρου 10 του Νόμου ΔΕΘ/1912 προβλεπο-
μένας ποινάς.

Εν Σέρραις τη 24η Ιανουαρίου 1949
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Ο Υπογεγραμμένος Α. Α. του Σ. εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 

περί ψευδούς δηλώσεως αυτοβούλως και χωρίς ν’ ασκηθή βία τις 
Δηλώ

Ότι ονομάζομαι Α Α. του Σ. και κατοικών εν Σέρραις ετών 30, επαγγέλ-
ματος εργολάβος Δημοσίων Έργων απόφοιτος του εν Σέρραις εξαταξίου 
Γυμνασίου, άγαμος, προστάτης της χήρας μητρός μου και ότι το έτος 1943 
εις χωρίον Θερμά Νιγρίτης πιστεύσας και εγώ εις τα δήθεν εθνικοαπελευ-
θερωτικά συνθήματα του ΕΑΜ, ωργανώθην εις αυτό και παρέμεινον εις 
τας τάξεις του μέχρι του έτους 1945.

Από του έτους όμως 1945 οπότε εγένετο εμφανής πλέον ο σκοπός της 
οργανώσεως ταύτης, έπαυσα ν’ ανήκω εις αυτήν, αφοσιωθείς πλέον εις τας 
εργασίας μου και ήδη διά της παρούσης μου αποκηρύσσω την οργάνωσιν 
ταύτην και τας σχετικάς παραφυάδας και μετανοώ διότι έστω και κατά 
τον χρόνον εκείνον συμμετέσχον εις αυτήν.

Εν Σέρραις τη 31 Ιανουαρίου 1949
ο Δηλών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο υπογεγραμμένος Κ. Ε. του Χ. εν γνώσει των συνεπειών του νόμου 

περί ψευδούς δηλώσεως 
Δηλώ

Ότι ονομάζομαι Κ. Ε. του Χ. εγεννήθην εις Μ. Ασίαν και κατοικών εις 
Σέρρας ετών 56, περιπτεριούχος έγγαμος Έλλην και χριστιανός ορθόδοξος. 
Ωργανώθημεν εις το ΕΑΜ το έτος 1943 και επί εαμοκρατίας διετέλεσα δι-
αχειριστής της καπνοβιομηχανίας Τζίμου διορισθείς από την αυτοδιοίκησιν 
μέχρι της αποκαταστάσεως του νομίμου κράτους. Από της εποχής εκείνης 
διάγω νομιμοφρόνως απέχω κάθε ενεργείας ανατρεπτικής. Αποκηρύσσω 
το ΚΚΕ και όλας τας παρ’ αυτού εξαρτωμένας οργανώσεις ως εγκληματι-
κάς προδοτικάς και συνεργαζομένας μετά των Σλαύων προς υποδούλωσιν 
ελληνικών εδαφών και επιβολήν ερυθροφασιστικού καθεστώτος δια την 
προπομπήν των συμμοριτών του Μάρκου και τάσσομαι παρά το πλευρόν 
εκείνων των Ελλήνων οι οποίοι αγωνίζονται προς αποκατάστασιν τάξεως 
και ασφαλείας και ανόρθωσιν της δεινοπαθούσης πατρίδος μας Ελλάδος.

Εν Σέρραις τη 14 Νοεμβρίου 1948
ο Δηλών
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΗΡΩΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΘ/ΓΟΣ
ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΜΗΝΙΑΣ

Έπεσαν έξω των Σερρών μαχόμενοι κατά των εχθρών της αθανάτου 
Ελλάδος. Την προπαρελθούσα Κυριακήν ετελέσθησαν εις τους τόπους δι-
αμονής των οικογενειών των πάνδημα μνημόσυνα των κατά την επιδρομήν 
της 2 Δεκεμβρίου 1948 πεσόντων εις Λευκώνα έξω των Σερρών γενναίων 
Ικάρων […] 

Πρωία, αριθ. φ. 144, 2.2.1949 

Έναρξη εκκαθαριστικών επιχειρήσεων της ΔΕΠΙΧΣ εναντίον της 20ης 
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ με την ονομασία «Αχιλλεύς». Ζωτικός χώρος η περι-
οχή των χωριών: Αηδονοχώρι, Αμυγδαλοχώρι και Καστανοχώρι καθώς και 
τα γύρω υψώματα. Η 20η Ταξιαρχία κατάφερε να διαφύγει στη Χαλκιδική 
μέσω Ασπροβάλτας και Ρεντίνας.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 6.2.1949 

Επίθεση τμήματος περίπου 450 – 500 ανταρτών εναντίον της πόλης των 
Σερρών. Τα ευέλικτα αποσπάσματα υποστηριζόμενα και από το ορειβα-
τικό πυροβόλο εισέβαλαν στο συνοικισμό Καμενίκια απ’ όπου κατάφεραν 
να απαγάγουν 69 άτομα. Εθνοφρουροί με τεθωρακισμένα και άρματα 
μάχης κράτησαν τον βασικό όγκο των ανταρτών εκτός της πόλης που με 
την άφιξη ισχυρών δυνάμεων άρχισαν να συμπτύσσονται προς Βορρά. Την 
επόμενη μέρα οι αντάρτες εντοπίζονται σε μικρή απόσταση από τις Σέρρες 
και πλήττονται από πυροβολικό και αεροσκάφη. Στις 10/2 φτάνουν στο 
Μενοίκιο με βαριές απώλειες: ΔΣΕ 103 νεκροί ενώ διέφυγαν 10 όμηροι.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.2.1949 

ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Υπό των Γενικών Επιτελείων[…]
Την νύκτα της 8ης προς την 9ην τρέχοντος συμμορίται προσέβαλον τας 

Σέρρας αποκρουσθέντες. Κατά την αποχώρησίν των προσεβλήθησαν επι-
τυχώς υπό πυροβολικού και αεροπορίας. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 5, 
τραυματίαι 6.

Ελευθερία, 11.2.1949 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ
Θεσσαλονίκη, 11 (του ανταποκριτού μας) – Κατά τηλεγραφήματα εκ 

Σερρών την 11.30 χθες έφθασαν εις την πόλιν προερχόμενοι εκ Θεσσαλο-
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νίκης οι Βασιλείς. Καθ’ όλην την από Θεσσαλονίκης μέχρι των Σερρών δι-
αδρομήν οι κάτοικοι των ενδιαμέσων χωρίων Ευκαρπίας, Λιτής, Δορκάδος 
κλπ. επεφύλαξαν εις τους Βασιλείς θερμοτάτην και ενθουσιώδη υποδοχήν. 
Την 10.45 έφθασαν εις Λαχανά όπου ο Βασιλεύς επεθεώρησε το παρατε-
ταγμένον προς τιμήν του στρατιωτικόν τμήμα. Εκείθεν οι Βασιλείς κατηυ-
θύνθησαν εις Προβατά και Λευκώνα όπου ο λαός επεφύλαξεν ενθουσιώδη 
υποδοχήν. Την 11.30 ώραν το βασιλικό ζεύγος μετά του συνοδεύοντος αυτό 
υπουργού κ. Καρόζου και της ακολουθίας του έφθασεν εις την πόλιν των 
Σερρών. Εις την είσοδον της πόλεως υπεδέχθησαν τους Βασιλείς ο νομάρ-
χης Σερρών κ. Ι. Σιμόπουλος, οι βουλευταί κ.κ. Ιακώβου και Νικολαΐδης, 
ο δήμαρχος μετά του δημοτικού συμβουλίου, αι αρχαί της πόλεως και 
πλήθος κόσμου.

Οι Βασιλείς συνεχώς επευφημούμενοι κατηυθύνθησαν εις τα γραφεία 
της ταξιαρχίας. Εκείθεν οι Βασιλείς κατηυθύνθησαν πεζή εις την Νομαρ-
χίαν έξωθεν της οποίας ανέμενον χιλιάδες λαού, μαθηταί, πρόσκοποι, άλ-
κιμοι και οδηγοί, οίτινες επευφήμησαν ενθουσιωδώς το βασιλικόν ζεύγος. 
Ολόκληρος η πόλις των Σερρών έπλεε εις το κυανόλευκον. Άπαντα τα κα-
ταστήματα και αι οικίαι είχον σημαιοστολισθή και η πόλις είχε προσλάβει 
εορταστικόν όψιν. Εις την Νομαρχίαν οι Βασιλείς εδέχθησαν τας αρχάς, 
τα προεδρεία του επιστημονικού, εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου, 
εργατικάς επιτροπάς, τα προεδρία οργανώσεων «Φίλοι του Στρατού» και 
«Φανέλας του Στρατιώτου» καθώς και μεμονωμένα άτομα ακούσαντες 
μετ’ ενδιαφέροντος τα αιτήματά των. Περί την 2αν μεσημβρινήν ο Βασι-
λεύς κατηυθύνθη εις την Στρατιωτικήν Λέσχην η δε Βασίλισσα μετέβη εις 
το νοσκομείον όπου επεσκέφθη τους τραυματίας και νοσηλευομένους εις 
τους οποίους απένειμε αναμνηστικούς σταυρούς. Την 2.30 μ.μ. οι Βασι-
λείς παρεκάθησαν εις γεύμα δοθέν προς τιμήν των εις την Στρατιωτικήν 
Λέσχην. Την 6ην απογευματινήν οι Βασιλείς ανεχώρησαν επιστρέφοντες εις 
Θεσσαλονίκην.

[…]
Εμπρός, 12.2.1949 

Β΄ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
[…] Κατ’ αυτάς εις την περιοχήν Σερρών προσεβλήθησαν εγκαταστά-

σεις συμμοριτών δια ρουκετών.

ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Υπό των Γενικών Επιτελείων […]
Ανατολική – Κεντρική Μακεδονία: κατά συμπλοκήν ανατολικώς των 

Σερρών τμήματά μας συνεπλάκησαν με φάλαγγα συμμοριτών. Μέχρι τού-
δε απώλειαι συμμορίται νεκροί 10, συλληφθέντες και παραδοθέντες 30.

Ελευθερία, 12.2.1949 
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Α΄ ΣΤΡΑΤΟΥ
[…] Εις τόπον συμπλοκής μετά καταδιωχθέντων εκ Σερρών συμμοριτών 

ανευρέθησαν 26 νεκροί συμμορίται και ποσότης οπλισμού.
Ελευθερία, 13.2.1949 

ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 12 (του ανταποκριτού μας) – Αι εθνικαί δυνάμεις συνεχί-
ζουν την απηνή δίωξιν των επιτεθέντων εναντίον των Σερρών συμμοριτών. 
Εκ των διεξαχθεισών σήμερον επιχειρήσεων εις την περιοχήν ανατολικώς 
των Σερρών οι συμμορίται υφίστανται βαρέα πλήγματα εκ της αεροπορί-
ας. Συλληφθέντες συμμορίται κατέθεσαν ότι αι απώλειαι των επιδρομέων 
είναι τρομακτικαί. Μέχρι σήμερον την μεσημβρίαν αι απώλειαι των ανήρ-
χοντο εις 85 νεκρούς ανευρεθέντας, 54 συλληφθέντας και 45 εξακριβωμέ-
νους τραυματίας. Μεταξύ των νεκρών ανεγνωρίσθη το πτώμα του επιτε-
λάρχου της συμμοριακής ταξιαρχίας Αλέκου, δυο διοικητών λόχων και δυο 
πολιτικών επιτρόπων. Κατετέθη επίσης ότι πιθανώς ετραυματίσθη και ο 
διοικητής της συμμοριακής ταξιαρχίας και εις διοικητής τάγματος.

Εμπρός, 13.2.1949 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Οι πρώτοι αριθμοί καταδεικνύουν το μέγεθος της συμφοράς των 
σλαυοδούλων

Μετά την πανωλεθρίαν ήν υπέστη το συμμοριακόν συγκρότημα Κερδυ-
λίων το οποίο τελευταίως είχεν ενισχυθεί και υπό μικροομάδων άλλων πε-
ριοχών, οι εθνικαί δυνάμεις δεν εσταμάτησαν την καταδίωξιν, αλλά συνεχί-
ζοντας ταύτην προέβησαν εις πλήρη διάλυσιν τούτου και την καταστροφήν 
όλων των συμμοριακών εγκαταστάσεων εις την ανωτέρω περιοχήν.

Το συμμοριακόν λησταρχείον δια ν’ ανακουφίσει τους σκληρώς πληγέ-
ντες συμμορίτας Κερδυλίων ενήργησε αντιπερισπαστικώς και δι’ εντυπω-
σιακούς καθαρά λόγους προσβολήν κατά της πόλεως των Σερρών. Ούτω 
την νύκτα της Τρίτης συμμοριακαί δυνάμεις μεθ’ ενός πυροβόλου προω-
θήθησαν διά των ύπερθεν ορέων προς την πόλιν και έβαλλον κατ’ αυτής 
15 – 20 βλήματα πυροβολικού.

Ταυτοχρόνως μικροομάς σαμποτέρ διεισδύσασα εις την νοτιοδυτικήν 
άκρην της πόλεως προς τον συνοικισμόν Καμενίκια επιχείρησε να ενερ-
γήσει καταστροφάς. Λόγω όμως αμέσου προσβολής υπό στρατιωτικών 
τμημάτων απέτυχεν εις τους καταστροφικούς της σκοπούς και εξεδιώχθη 
πάραυτα. […]

Αι εθνικαί δυνάμεις αναλαβούσαι αμέσως την πρωτοβουλίαν, καταδί-
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ωξαν τους επιδρομείς προς τα βορείως των βουνών όρη, όπου από των 
πρωινών ωρών της Τετάρτης αεροπλάνα της βάσης του Σέδες διά συνεχών 
εξορμήσεων κατέφερον βαρύτατα πλήγματα εις αυτούς. Τα συμμοριακά 
συγκροτήματα τα οποία είχον προσβάλει την πόλιν μας εξακολουθούν κα-
ταδιωκόμενα υπό των εθνικών ενόπλων δυνάμεων υφιστάμενα ανυπολογί-
στους απώλειας. […] Μέχρι της στιγμής ανευρέθησαν 69 πτώματα συμμο-
ριτών και 41 συνελήφθησαν. […] Μεταξύ των πτωμάτων ανεγνωρίσθησαν 
και πολλά στελέχη επιτελικών συμμοριακών μονάδων. […] Εκτενώς σο-
βαραί είναι αι συμμοριακαί απώλειαι εκ της δράσεως της αεροπορίας, η 
οποία κυριολεκτικώς έχει συντρίψει τους συμμορίτας. […]

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 615, 13.2.1949 

Επιδρομή 200 ανδρών του ΔΣΕ κατά των χωριών Δραβίσκου και Μαυ-
ρόλοφου, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από δυνάμεις της ΕΒΧ και του ΕΣ 
με τεθωρακισμένα και τμήματα ΜΕΑ. Απώλειες: 25 αντάρτες αιχμάλωτοι. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 14.2.1949 

Υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού εξεδόθη χθες το κάτωθι ανακοι-
νωθέν […]

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Εις περιοχήν Ν. Σουλίου Σερρών ανευρέθησαν 56 εισέτι πτώματα συμ-

μοριτών.
Ελευθερία, 15.2.1949 

 «Η Διοίκηση Χωρ/κής Σερρών ανακοινεί είς το κοινόν της πόλεως, 
κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 977 ε΄ έτους διαταγής της Δ.Χ.Σ. τα κάτωθι. 
1) Απαγορεύεται απολύτως το άνοιγμα των θυρών των οικιών μετά την 
παύσιν της κυκλοφορίας εις οιονδήποτε άτομον. 2) Η μόνη περίπτωσις 
καθ’ ην θα ανοίγωνται αι θύραι είναι, όταν τούτο ζητείται από τας Στρα-
τιωτικάς ή Αρχάς Χωροφυλακής και ίνα διαπιστωθεί η ταυτότης τούτων ή 
θέλει σταθμεύση έξωθι της οικίας τεθωρακισμένον αυτοκίνητον ή άρμα ή 
αυτοκίνητον. Εκ της Δ/νσεως Χωρ/κής Σερρών». 

23.2.1949 

Επιδρομή ανταρτών στη Βαμβακιά και στο Νέο Σούλι. Με προσβολή 
από την αεροπορία επιτεύχθηκε γρήγορη απώθηση από τον ΕΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 24.2.1949 

Θεσσαλονίκη, (του ανταποκριτού μας) – Δυνάμεις συμμοριτών προσέ-
βαλαν το χωρίον Βαμβακιά της περιοχής Σερρών. Τμήματα στρατού κινη-
θέντα εγκαίρως ενέπλεξαν τους συμμορίτας τας πρωϊνάς ώρας εις μάχην 
και επέφεραν εις αυτούς σοβαράς απωλείας. Συνελήφθησαν 4 συμμορίται, 
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εκυριεύθη εις όλμος, ένα πολυβόλον και πυρομαχικά. Εξ άλλου τμήματα 
στρατού έτρεψαν εις φυγήν δυνάμεις συμμοριτών εις τα Κρούσια. Συνελή-
φθη εις συμμορίτης.

Εμπρός, 26.2.1949 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Κερδυλλίων από τον ΕΣ 
που έπληξε τους αντάρτες (20η Ταξιαρχία) από έξι διαφορετικές κατευ-
θύνσεις. Απώλειες: ΔΣΕ 420 νεκροί 388 συλληφθέντες και παραδοθέντες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1.3.1949 

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ
[…] Προσεβλήθη χωρίον Μεσάδα περιοχής Σερρών υπο 60μελούς συμ-

μορίας. Μ.Ε.Α. υπερασπίζοντες χωρίον, απέκρουσαν επιτυχώς συμμορίτας.
Ελευθερία, 2.3.1949 

ΟΙ ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΩΣ… ΣΥΜΜΟΡΊΤΑΙ

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
[…] Οι πραγματικοί αυτοί σκοποί των Σλαύων επιβεβαιούνται από 6 

παιδιά ηλικίας 16 – 18 ετών τα οποία παρεδόθησαν εις τας εθνικάς δυ-
νάμεις εις μιαν επιχείρησιν ανατολικώς των Σερρών την 10 Φεβρουαρίου.

 Εμπρός, 4.3.1949 

Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΥ ΑΓΕΛΗΣ
Την παρελ. Παρασκευήν μετήχθησαν εις την πόλιν μας οι κατά τας 

προσφάτους εν τη περιοχή των Κερδυλλίων μάχας αιχμαλωτισθέντες συμ-
μορίται και συμμορίτισσαι, ανερχόμενοι εις 200 περίπου.

Ως είναι γνωστόν […] οι συμμορίται υπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν 
απωλέσαντες 878 άνδρας. Η λαμπρά ούτη ενέργεια του στρατού μας 
υπήρξεν τοσούτον επιτυχής και αιφνιδιαστική, ώστε το αρχηγείον των συμ-
μοριτών ηναγκάσθη να διατάξη υποχώρησιν και κατάτμησιν των δυνάμεών 
του, προς διαφυγήν […]

Οι μεταχθέντες εις την πόλιν μας παρουσίασαν την αξιοθρήνητον εικόνα 
αβούλων ανθρώπων, των οποίων ο σλαυοκομμουνισμός χειραγωγεί επιτη-
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δείως τα κακούργα ένστικτα δι’ υπανθρώπους και εγκληματικάς κατά της 
πατρίδος πράξεις. Ρακένδυτοι, νήστεις, «οι ελευθερωταί» δεν απέκρυπτον 
την χαρά των διότι ηδυνήθησαν να διαφύγουν από τα ορεινά βασίλεια της 
ξενοκινήτου κομμουνιστικής κακουργίας. […]

Σερραϊκόν Βήμα, αριθ. φ. 619, 13.3.1949 

Απεχώρησε από τη θέση του Νομάρχη Σερρών ο Ιωάννης Σιμόπουλος ο 
οποίος είχε διοριστεί στη θέση αυτή από 9 Μαΐου 1945.

14.3.1949 

Θεσσαλονίκη, 15 (του ανταποκριτού μας) – Συνεχισθείσης της εξερευ-
νήσεως των Κερδυλλίων ανευρέθησαν εντός αποθήκης των συμμοριτών 292 
ζεύγη αρβυλών, 70 περισκελίδες χειμεριναί, 100 χιτώνια, 2.000 οκάδες 
σίτου, και ιερά σκεύη τα οποία είχον διαρπαγή από εκκλησίας των χωρίων 
της περιοχής. Διεπιστώθη επίσης η ταυτότης δυο νεκρών συμμοριτών οι 
οποίοι έφερον καινουργείς και αποστράπτουσες στολάς και ήσαν ο πολιτι-
κός επίτροπος της 6ης συμμοριακής μεραρχίας Χρ. Κοσμίδης και ο διαφω-
τιστής της αυτής μεραρχίας Σπ. Καλογεράς, υπάλληλος ΙΚΑ Θεσσαλονί-
κης. Ο πρώτος ως ταξίαρχος συμμορίας της περιοχής Σιδηροκάστρου των 
Σερρών εξετέλεσε πλείστα όσα εγκλήματα. Εις την περιοχήν του Μπέλες 
τμήμα στρατού εφόνευσε δυο και συνέλαβε τρίτον συμμορίτην. Υπό των 
εθνικών τμημάτων ανευρέθησαν επίσης άφθονος οπλισμός, πυρομαχικά και 
άλλα είδη των συμμοριτών και διεσκορπίσθησαν μικροομάδες.

 Εμπρός, 16.3.1949 

Επίθεση ανταρτών στο χωριό Στρυμονοχώρι.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.3.1949 

Επιχείρηση ΕΣ κατά ανταρτών με σκοπό την αποτροπή επιδρομών του 
ΔΣΕ κατά κατοικημένων τόπων. Οι αντάρτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους 
και αναδιπλώθηκαν προς ΒΑ. Απώλειες: ΔΣΕ 10 νεκροί.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 28-31.3.1949 

Επίθεση ανταρτών στα χωριά Χαρωπό και Θερμοπηγή αποκρούστηκε 
επιτυχώς.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 29.3.1949 

Στις 30 Μαρτίου 1949 έχουμε μια μεγάλη δίκη (σ.σ. στο Έκτακτο 
Στρατοδικείο Σερρών) στην οποία είχαν παραπεμφθεί 105 κάτοικοι δια-
φόρων χωριών και κωμοπόλεων απ’ όλο το νομό. Η παράβαση αφορούσε 
συγκεκριμένους χώρους, ανεξάρτητους από την κατοικία τους. Έτσι, λοι-
πόν, βλέπουμε ότι ο χώρος τέλεσης του αδικήματος να είναι η Ροδόπολη, 
τα Πλατανάκια, τα Άνω – Κάτω Πορόια, η Κερκίνη, το Θεοδωράκιο, το 
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Σιδηρόκαστρο, η Θεσσαλονίκη. Η κατοικία τους ήταν η Ορμύλια, η Νιγρίτα, 
η Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή των γυναικών ήταν σημαντική 35 τον αριθμό. 
Υπήρχαν επίσης εργαζόμενοι στους ΣΕΚ, μαθητές, αρτοποιός και στρατι-
ώτες, 27 τον αριθμό. Συνολικά καταδικάστηκαν σε ΘΑΝΑΤΟ 23, ΙΣΟΒΙΑ 
15, σε 5 χρόνια 35 και μέχρι 10 χρόνια 83, ήτοι σύνολο φυλάκισης 1.140 ή 
1 χιλιετία ή 110 αιώνες. 

Νίκος Στ. Μιχιώτης, «Τα έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 1946-
1960 εν ονόματι του Βασιλέως…», έκδ. Συγχρονη Εποχή, Αθήνα 2007.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Την 28-3-1949 εις την Χωροφυλακήν Σκο-

τούσης – Σερρών παραδόθησαν 2 κομμουνιστοσυμμορίται.
 Εμπρός, 1.4.1949 

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
ΔΗΛΩΣΙΣ

Αποκηρύξεως του κομμουνισμού
Οι κάτωθι αναγραφόμενοι στρατιώται των Ταγμάτων Σκαπανέων δι’ 

ανοικτής επιστολής των αποκηρύσσουν τον κομμουνισμόν και τας συνα-
φείς προς αυτόν οργανώσεις 1) Ν. Γ. του Θ. του Β΄ Τάγματος Σκαπανέων 
κάτοικος Σκουτάρεως, 2) Μ. Γ. του Μ., 3) Π. Γ. του Κ. και 4) Σ. Β. του Ν. 
κάτοικοι Βαλτοτοπίου Σερρών.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Ο υπογεγραμμέννος Κ. Ρ. του Ν. δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των 

συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι. Ονομάζομαι Κ. Ρ. του 
Ν. ετών 29 γεωργός, κάτοικος Αμμουδιάς, έγγαμος και ότι επειδή κατά το 
έτος 1942 αποβιώσας πατήρ μου βιασθείς υπό των Βουλγάρων εβουλγαρο-
γράφηκε, τούτου ένεκεν άπασα η οικογένειά του και εγώ εθεωρήθημεν ότι 
απεκτήσαμεν την Βουλγαρικήν υπηκοότητα και το έτος 1943 ομού μετ’ άλ-
λων συγχωριανών μου επεστρατεύθην και υπηρέτησα εις τον βουλγαρικόν 
στρατόν επί διετίαν οπότε το έτος 1944 εδραπέτευσα και επανήλθον εις το 
χωρίον μου. Ότε επεκράτησε το ΕΑΜ δις συνελήφθην εις το χωρίον μου και 
απεστάλην εις Σιδηρόκαστρον σκοπός δε των συλλήψεων τούτων ήτο να 
εξαναγκασθώ και εγγραφώ εις Κ.Κ. πράγμα όπερ εν τέλει εξαναγκάσθην 
να πράξω. Από της αποκαταστάσεως των νομίμων Αρχών εις ουδεμίαν 
αντεθνικήν οργάνωσιν ανεμίχθην, και ήδη αποκηρύσσω το Κ.Κ.Ε., Ε.Α.Μ. 
και λοιπάς αυτού παραφυάδας, οίτινες εργάζονται δια την υποδούλωσιν 
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της Πατρίδος εις τους Βουλγάρους και λοιπούς Σλαύους δηλώ ότι παρα 
τ’ ανωτέρω ουδέ επί στιγμήν έπαυσα να είμαι Έλλην και να αγαπώ την 
Ελλάδα δια την οποίαν είμαι πρόθυμος να προσφέρω και την ζωήν μου 
ακόμη.

Εν Αμμουδιά τη 5 Απριλίου 1949
ο υπευθύνως δηλών

ΔΗΛΩΣΙΣ

Αποκηρύξεως του κομμουνισμού
Ο υπογεγραμμένος Π. Ι. του Ι. διαμένων εν Λευκώνα Σερρών μετά των 

αδελφών μου, επάγγελμα γεωργός γραμματικάς γνώσεις ΣΤ Δημοτικού 
Δηλώ υπευθύνως

Και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και 
χωρίς να ασκηθή βία τις τα κάτωθι: Πρό του Ελληνοϊταλικού πολέμου 
ουδεμίαν σχέσιν είχον με το προδοτικόν και ξενόδουλον Κ.Κ.Ε. Κατά το 
διάστημα της κατοχής και μετά της απελευθερώσεως ουδαμού ανεμίχθην. 
Κατά την κατοχήν διέμενα εις Δημητρίτσι Νιγρίτης. Κομμουνισταί με δρά-
σιν εις το Δημητρίτσι ήσαν ο Ιωάννης Καμπούρης, ο Απόστολος Μπάρ-
μπας, ο Χριστόδουλος Καμπούρης. Μισώ το Κ.Κ.Ε. και τας παραφυάδας 
αυτού διότι δεν διστάζουν να διαπράττουν τα φοβερότερα εγκλήματα εις 
βάρος αθώων πολιτών προκειμένου να επιτύχουν του σκοπού των όστις 
συνίσταται εις την δια της βίας κατάληψιν της εξουσίας και την εγκαθίδρυ-
σιν της πλέον μισητής τυραννίας των και σήμερον συμμαχίσαντες με τους 
προαιωνίους εχθρούς της Ελλάδος Βουλγαροσλαύους και οπλιζόμενοι παρ’ 
αυτών πλήττουν την Πατρίδα μας με απώτερον σκοπόν την απόσπασιν της 
Μακεδονίας μας και Θράκης εις αυτούς. Αγανακτών προ της συντελούμε-
νης εις βάρος της Πατρίδος μας αισχράς προδοσίας και μετανοών κατα-
δικάζω και αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας και αποτροπιασμού πάσας τας 
σλαυοδούλους κομμουνιστικάς οργανώσεις ήτοι ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ, 
ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, ΕΤΑ, ΕΑ, ΕΠ, ΝΟΦ τας προδοτικάς εις Στρασβούργον δη-
λώσεις του Πορφυρογένη39 την σλαυόδουλον αναρχικήν κυβέρνησιν και το 
σύνταγμα αυτής της συμμορίας του αρχιληστού Μάρκου ως και πάσας τας 
εγκληματικάς των ενεργείας και δηλώ ότι θα τους καταπολεμήσω μέχρι 
πλήρους αυτών συντριβής επ’ αγαθώ της λατρευτής μας Πατρίδος την 
οποίαν υπεραγαπώ και δια την οποίαν είμαι έτοιμος να θυσιασθώ. Παρα-

39. Στις 27 Ιουνίου 1947 στο Στρασβούργο είχε συνέλθει το συνέδριο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Γαλλίας όπου παρίσταντο αντιπρόσωποι των κομμουνιστικών κομμάτων όλων 
σχεδόν του κόσμου. Το ΚΚΕ εκπροσωπούσε ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης πρόεδρος τότε της 
Επιτροπής Ελέγχου του κόμματος, επικεφαλής μεγάλης ομάδας στελεχών. Στην τοποθέτησή 
του μεταξύ των άλλων εξέφρασε την άποψη ότι «…υπάρχουν και σήμερα, ακόμα περισσό-
τερο, όλες οι απαραίτητες αντικειμενικές, στρατιωτικές, πολεμικές, υλικές, πολιτικές, ηθι-
κές, ψυχολογικές, μα και γεωγραφικές προϋποθέσεις […] για τη δημιουργία μιας λεύτερης 
Ελλάδας, με δική της κυβέρνηση και δική της κρατική υπόσταση». 
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καλώ όπως η δήλωσίς μου δημοσιευθή δια του τύπου και να αναγνωσθή 
εις την εκκλησίαν του χωριού μου. Σ.Τ.Γ. 902β 6/2/49

ο υπευθύνως δηλών.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος στρατιώτης Κ. Δ. του Χ. γεννηθείς εις Άνω 
Μητρούση Σερρών και διαμένων ομοίως επάγγελμα βοηθός μηχανικού 
γραμματικαί γνώσεις Στ΄ δημοτικού. Δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των 
συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς να ασκηθή βία 
τα κάτωθι. Προ του Ελληνοϊταλικού Πολέμου ουδεμίαν σχέσιν είχον με το 
ξενόδουλον και προδοτικόν Κ.Κ.Ε. Κατά την διάρκειαν της κατοχής δεν 
ανεμίχθην εις ουδεμίαν οργάνωσιν. Δραστήριους επονίτας γνωρίζω τους 
Κωνσταντίνον Μπράτσιον, Θεόφιλον Δημητριάδην, Δημοσθένην Παπαδό-
πουλον διαμένοντας εις Άνω Μητρούση. Υπεύθυνον του κομμουνιστικού 
κόμματος Ελλάδος Παναγιώτη Τζουμάκα. Άλλους κομμουνιστάς γνωρίζω 
τον Νικόλαον Καλογιαννίδην και Παναγιώτην Τσακίρην, άλλους δεν γνω-
ρίζω. Μισώ το Κ.Κ.Ε. και τας ποικιλλωνύμους παραφυάδας του διότι δεν 
διστάζουν να διαπράττουν τα φρικτότερα εγκλήματα προκειμένου να επι-
τύχουν του σκοπού των όστις συνίσταται εις την δια της βίας κατάληψιν 
της εξουσίας και την εγκαθίδρυσιν της πλέον μισητής και στυγνής τυραννί-
ας των. Γνωρίζω ακόμη κατά την διάρκειαν της κατοχής και εαμοκρατίας 
εσφαγίασαν πλείστους αθώους Έλληνας πολίτας με μόνην επαίσχυντον 
δικαιολογίαν ότι ήσαν αντιδραστικοί και σήμερον συνεργαζόμενοι με τους 
προαιωνίους εχθρούς Βουλγαροσλαύους και οπλιζόμενοι παρ’ αυτών πλή-
τουν ανηλεώς την δύστυχη Πατρίδα με απώτερο σκοπό την παράδοσιν της 
Μακεδονίας και Θράκης εις αυτούς. Αγανακτών προ της συντελουμένης 
προδοσίας και μετανοώ διότι κάποτε τους ηκολούθησα. Καταδικάζω και 
αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας και αποτροπιασμού πάσας τας αναρχοκομ-
μουνιστικάς οργανώσεις και κόμματα ήτοι Κ.Κ.Ε. ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ, 
ΕΑ, ΕΤΑ, ΟΠΛΑ, ΝΟΦ, ΣΚΟ και εν Στρασβούργω γενομένας δηλώσεις των, 
την συμμοριακήν αυτών δράσιν υπό του αρχιληστάρχου Πορφυρογένη ως 
και πάσας τας πράξεις και ενεργείας των και δηλώ ότι θα τους πολεμήσω 
μέχρι πλήρους συντριβής αυτών επ’ αγαθώ της λατρευτής μου Πατρίδος 
την οποίαν υπεραγαπώ και διά την οποίαν είμαι έτοιμος να θυσιασθώ. 
Παρακαλώ όπως η δήλωσίς μου δημοσιευθή εις τον τύπον και αναγνωσθή 
εις την Εκκλησίαν της ενορίας μου.

Σ.Τ.Γ. 902β 2/2/1949
Ο υπευθύνως δηλών
Β΄ Τάγμα Σκαπανέων 3ος Λόχος
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ΔΗΛΩΣΙΣ

Αποκηρύξεως του κομμουνισμού
Ο υπογεγραμμένος Σ. Ν. του Ι. εκ Προβατά Νομού Σερρών διαμένων 

ωσούτως γραμματικαί γνώσεις Στ΄ Δημοτικού υποδηματοποιός.

Δηλώ Υπευθύνως
και εν γνώσει των περί ψευδούς δηλώσεως συνεπειών του Νόμου και 

χωρίς να ασκηθή βία τις τα κάτωθι. Πρό του Ελληνοϊταλικού Πολέμου ου-
δεμίαν σχέσιν είχον με το ξενόδουλον Κ.Κ.Ε. Κατά την κατοχήν οργανώθην 
εις το Ε.Α.Μ. και μετέπειτα εις το ΕΛΑΣ παραμείνας μέχρι της συμφωνίας 
της Βάρκιζας. Κατόπιν δεν ανεμίχθην εις ουδεμίαν αναρχικήν οργάνωσιν. 
Υπεύθυνοι των διαφόρων Εαμοκομμουνιστικών οργανώσεων ήσαν οι κάτω-
θοι. 1) Υπεύθυνος της ΕΠΟΝ ο Γασπαρίδης Μιχαήλ, της ΕΤΑ ο Τσουλακί-
δης Μιλτιάδης, του Κ.Κ.Ε. ο Ιωάννης Τσετεσελίδης.

Παρακαλώ όπως η δήλωσίς μου […]
Σ.Τ.Γ. 902β τη 9/2/49
ο υπευθύνως δηλών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Διοικητήν Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Λευκώνος Σερρών.
Κύριε Διοικητά. Ως Έλλην νομίζων ότι εξυπηρετούσα τα συμφέρωντα 

της φιλτάτης Πατρίδος και συντελούσα εις την ταχείαν αυτής απελευθέ-
ρωσιν από την τριπλήν κατοχήν εις ήν περιέπεσε μετά τον εις Αλβανίαν 
ένδοξον αγώνα, ενεγράφην και υπηρετούσα εις το ΕΑΜ, και κατόπιν εις 
την Πολιτοφυλακήν αίτινες εθεωρούντο οργανώσεις πατριωτικαί και εθνι-
καί. Ηπατήθην όμως διότι ήσαν προδοτικαί. Δεν ηδυνάμην να αντιτεθώ εις 
τας πράξεις και τα έργα των φοβούμενος την εκ μέρους των κομμουνιστών 
σκληράν τιμωρίαν. Σήμερον που υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία περί ενο-
χής των κομμουνιστών οίτινες προσπαθούν να υποδουλώσουν την Πατρίδα 
μας είς τους Σλαύους μου δίδουν θάρρος δύναμιν και πίστιν να διακυρύξω 
Δημοσία την θέλησίν μου. Είμαι γνήσιος Έλλην και ως τοιούτος υπόσχομαι 
να θυσιάσω τα παν και αυτήν την ζωήν μου ακόμη εις τον βωμόν της τιμής 
και της ελευθερίας της Πατρίδος μου ίνα ούτω συμβάλλω και εγώ εις την 
επούλωσιν των πληγών τας οποίας άνοιξαν οι προδότες Έλληνες κομμου-
νισταί και οι σλαύοι επιδρομείς.

Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω ο εθνικός Στρατός. Ζήτω ο Βασιλεύς.
Εν Σ.Τ.Γ. 902β τη 6 Φεβρουαρίου 1949
Μετά τιμής
Ι. Ι.

 Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 45, 5.4.1949 
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163 ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ
ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ

Κατόπιν εντολής του υπουργού της Δημοσίας Τάξεως κ. Ρέντη ο διευθυ-
ντής Ασφαλείας παρ’ αυτώ συνταγματάρχης κ. Σωτόπουλος, μετέβη προ-
χθές εις Μακρόνησον, όπου εν συσκέψει μετά των αυτόθι αρμοδίων Αρχών 
ενέκρινε την απόλυσιν 163 εκ των εκεί εκτοπισμένων υπό των Επιτροπών 
Ασφαλείας πολιτών, οι οποίοι είχον υποβάλει δηλώσεις μετανοίας […] Α. 
Ζ. εκ Σερρών […] Δ. Α. εκ Σιδηροκάστρου […]

Εμπρός, 12.4.1949 

Δύναμη του ΔΣΕ μετακινήθηκε από το Άγκιστρο στην περιοχή Αλή 
Μπαμπά με σκοπό την προσβολή των Σερρών ή άλλων κατοικημένων τό-
πων. Μετά από επιχείρηση ισχυρών χερσαίων δυνάμεων του ΕΣ και αερο-
πορίας ο ΔΣΕ συμπτύχθηκε και μετακινήθηκε συντεταγμένα προς Βορρά 
με μικρές απώλειες.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 12-15.4.1949 

Θεσσαλονίκη, 12 (του ανταποκριτού μας) Η αεροπορία προσέβαλεν εις 
την περιοχήν Αγκίστρου δια ρουκετών και πολυβόλων συγκεντρώσεις και 
εγκαταστάσεις συμμοριτών λίαν επιτυχώς. Παρετηρήθησαν αλλεπάλληλοι 
εκρήξεις και καπνοί. Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίαι συμμορίται. 
Επίσης καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά αεροπλάνα επετέθησαν κατά κι-
νουμένων συμμοριτών μετά μεταγωγικών εις την περιοχήν Αλή – Μπαμπά 
των Σερρών, εις τους οποίους επέφεραν σοβαράς απωλείας.

Εμπρός, 13.4.1949 

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ Γ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Συμπλοκαί ημετέρων Β. Σερρών μετά 
κομμουνιστοσυμμοριτών κινηθέντων εκ περιοχής Αγκίστρου προς λεηλασί-
αν. Εις λοιπήν περιοχήν ουδέν το αξιοσημείωτον.

Εμπρός, 15.4.1949 

ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ ΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 14 (του ανταποκριτού μας) Πρό τριημέρου σοβαραί συμ-
μοριτικαί δυνάμεις ορμώμεναι εκ της παραμεθορίου περιοχής Αγκίστρου 
και Σιδηροκάστρου, επιχείρησαν να προσβάλουν τα κατωκημένα κέντρα 
της περιοχής Σερρών. Οι συμμορίται της περιοχής ταύτης ανεσυγκροτήθη-
σαν προσφάτως δι’ αναπληρώσεως των απωλειών των εξ άλλων συμμο-
ριτών εισελθόντων εκ Βουλγαρίας δι’ επανειλημμένων αποστολών εκ των 
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εκεί στρατοπέδων. Ούτω οι ανασυγκροτηθέντες συμμοριακοί σχηματισμοί 
κατήλθον νοτιώτερον. Αι στρατιωτικαί δυνάμεις προς αντιμετώπισιν πα-
ντός ενδεχομένου είχον λάβει κατάλληλον διάταξιν, όταν δε οι συμμορίται 
επεχείρησαν να εφαρμόσουν τα σχέδιά των, προσέκρουσαν προ ισχυρών 
τμημάτων στρατού, τα οποία ανακόψαντα την κομμουνιστικήν προσπάθει-
αν, ανέλαβον την καταδίωξίν των. Ούτω χθές και προχθές εις τα υψώματα 
βορείως των Σερρών, συνήφθησαν σκληραί μάχαι, με μεγάλας απωλείας 
των συμμοριτών, οι οποίοι καταδιώκονται προς Βορράν. Η αεροπορία δι’ 
αλλεπαλλήλων εξόδων βομβαρδίζει και πολυβολεί τους φεύγοντας προς 
την Βουλγαρίαν συμμορίτας. Μέχρι της στιγμής αι αναφερθείσαι απώλειαι 
των συμμοριτών είναι 29 νεκροί και 10 τραυματίαι εις την πραγματικότητα 
όμως είναι πολύ μεγαλύτεραι. Εκυριεύθη επίσης άφθονον υλικόν.

Ελευθερία, 15.4.1949 

Υπό του Γεν. Επιτελείου […]
Συνεχίζονται σκληροί αγώνες βορείως Σερρών. Κομμουνιστοσυμμορίται 

κατεδιώχθησαν προς Αλή Μπαμπά και ΒΑ. Αχλαδοχωρίου ένθα συνεχίζο-
νται οι αγώνες. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 4, τραυματίαι 15 κομμουνιστο-
συμμοριτών νεκροί 29 συλληφθέντες 17.

 Ελευθερία, 16.4.1949 

Θεσσαλονίκη, 15 (του ανταποκριτού μας) – Σοβαραί συμμοριακαί δυ-
νάμεις από τας δρώσας εις την παραμεθόριον περιοχήν επεχείρησαν να κα-
τέλθουν προς τα κατωκημένα κέντρα της περιοχής Σερρών. Προσέκρουσαν 
όμως εις την σθεναράν αντίστασιν στρατιωτικών τμημάτων μετά των οποί-
ων συνήφθησαν σκληραί μάχαι βορείως των Σερρών. Τελικώς οι συμμορί-
ται κατεδιώχθησαν προς Βορράν υποστάντες σοβαράς απωλείας. Εις τον 
αγώνα επενέβη και η αεροπορία, ήτις συνέτριψε τον εχθρόν δια βομβών, 
ρουκετών και συνεχών πολυβολισμών. Αι μέχρι στιγμής εξακριβωθείσαι 
απώλειαι των συμμοριτών είναι 25 νεκροί και 10 συλληφθέντες.

Εμπρός, 16.4.1949 

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
Οι κάτωθοι αναγραφόμενοι οπλίται διαπαιδαγωγούμενοι και εκπαι-

δευόμενοι εις τας αναμορφωτικάς μονάδας Μακρονήσου δι’ εκτενών επι-
στολών ας απέστειλον αποκηρύττουν μετά βδελυγμίας το Κ.Κ.Ε. τας πα-
ραφυάδας του και τον εγκληματικόν συμμοριτισμόν και διαδηλώνουν την 
θέλησίν των να πολεμήσουν παρά το πλευρόν του Εθνικού Στρατού προς 
πάταξιν των εχθρών της Πατρίδος.

1) Ζ. Η. του Β. εκ Σερρών
2) Σ. Γ. του Π. εκ Σερρών
3) Φ. Ε. του Μ. εκ Τερπνής Σερρών
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4) Τ. Ε. του Σ. εκ Σερρών
Πρωία, αριθ. φ. 155, 20.4.1949 

Οι αντάρτες μπήκαν στο χωριό Καλά Δέντρα, άρπαξαν τρόφιμα και 
αποχώρησαν. Το ίδιο βράδυ επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς μια ακόμη επίθεση 
πολύ βορειότερα στο Στρυμονοχώρι.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 27.4.1949 

ΜΑΪΟΣ

1300 αντάρτες (132η Ταξιαρχία) είναι διασκορπισμένοι στο έδαφος της 
περιοχής του νομού Σερρών.

ΔΙΣ – ΓΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΝΗΨΑΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ

Προς τον κ. Πρόεδρον του Εργατικού Κέντρου Σερρών απεστάλη η κά-
τωθι επιστολή στρατιώτου την οποίαν και δημοσιεύομεν ως έχει: Αξιότιμε 
κύριε Πρόεδρε δια της παρούσης μου ανοικτής επιστολής λαμβάνω την 
τιμήν να επικοινωνήσω δια ολίγα λεπτά μαζί σας και να σας εκφράσω τα 
αγνά και πατριωτικά μου αισθήματα που πλημμυρίζουν μέσα στην αγνήν 
και ελληνικήν ψυχή μου, διότι και εγώ κατά τα μαύρα χρόνια της μαύ-
ρης κατοχής φλεγόμενος από πατριωτισμό οργανώθηκα εις τας αντεθνικάς 
οργανώσεις χωρίς να γνωρίζω τους αντεθνικούς και σατανικούς σκοπούς 
του κομμουνισμού. Μόλις όμως με κάλεσε η πατρίδα πρόθυμος κατετά-
χθην εις το κέντρον Αλεξανδρουπόλεως να την υπερασπιστώ. Η πατρίς 
όμως έχοντας υπόψιν της το κακόν μου παρελθόν δεν μου ενεπιστεύθη το 
τίμιον όπλον της και μου έστειλε εδώ εις το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων όπου 
και υπηρετώ. Το ως άνω τάγμα είναι εθνικό πανεπιστήμιον εδώ με τα δι-
δάγματα του κ. Διοικητού και των κ.κ. Αξιωματικών οδηγηθήκαμε εις τον 
δρόμον της τιμής και του καθήκοντος. Εδώ σαν φως κατενοήσαμεν εις ποί-
ον βάραθρον οδηγούσαν την χώραν μας οι σλαυοκομμουνισταί. Ήθελον να 
πουλήσουν την Θράκην και αιματοβαμμένην Μακεδονίαν εις τους εχθρούς 
της πατρίδος μας ήθελον με την φωτιάν και το σίδερον να επιβάλουν το 
καθεστώς της βίας και του σκότους. Βλέποντας όλα αυτά τα αίσχη που 
κάνουν αποκηρύτω το Κ.Κ.Ε., Ε.Α.Μ. και όλες τις αντεθνικές οργανώσεις 
και τάσσομαι εις το πλευρόν του αγωνιζόμενου Έθνους. Καλώ δε όλους 
τους νέους και νέες να τους αποκηρύξουν και μιμηθούν το παράδειγμά 
μου και ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί

Ζήτω η ένδοξος Ελλάδα μας
Ζήτω ο Εθνικός μας Στρατός
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Ζήτω ο Βασιλεύς Παύλος Α
Μετά τιμής
Στρατιώτης Ζ. Α. του Κ. γεννηθείς εις Μεσορράχη Φυλλίδος Σερρών και 

διαμένω ομοίως. 
Πρωία, αριθ. φ. 156, 4.5.1949 

Άνδρες του ΔΣΕ (3 το πρωί) επιτέθηκαν και κατέλαβαν το Νέο Πετρί-
τσι.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 5.5.1949 

Ο ΕΣ ανακαταλαμβάνει το Νέο Πετρίτσι. Απώλειες: ΕΣ 29 νεκροί 156 
τραυματίες 35 αγνοούμενοι ΔΣΕ 135 νεκροί 61 τραυματίες και 55 αιχμά-
λωτοι. Ο ΔΣΕ εξασφάλισε δεκάδες ομήρους, δεκάδες βοοειδή, πολυάριθμα 
αιγοπρόβατα και πολλά τρόφιμα. 

ΔΙΣ – ΓΕΣ 6.5.1949 

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις του ΕΣ με την κωδική ονομασία «Άρης» 
Απώλειες: ΔΣΕ 16 νεκροί 32 συλληφθέντες και «παραδοθέντες».

ΔΙΣ – ΓΕΣ 9.5.1949 

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

επί των ελληνοβουλγαρικών συνόρων
ΥΛΙΚΟΝ 70 ΤΟΝΝΩΝ! - ΚΑΤΕΦΥΓΩΝ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ

Εκ της Διευθύνσεως Τύπου του Γεν. Επιτελείου Στρατού εδόθη χθες 
προς δημοσίευσιν η κατωτέρω έκτακτος ανακοίνωσις.

1. Από επταμήνου ισχυραί κομμουνιστοσυμμοριακαί δυνάμεις της ΧΙης 
Κ.Σ. Μεραρχίας κατώρθωσαν να εγκατασταθώσιν εις την παραμεθόριον 
περιοχήν Αγκίστρου – Αλή Μπουντούς χρησιμοποιήσασαι και τα κατε-
στραμμένα οχυρά της Αμύνης ημών του 1940-41 Καράτας, Τσάλ, Κωνοει-
δές, Τζαμάρα, Κάλλη, Δρεπανοειδές, Ουσίτα, Βόλακ και Λύπα, τα οποία 
συνεπλήρωσαν δι’ ενισχυμένων έργων εκστρατείας.

2. Την περιοχήν ταύτην, η οποία συνδέεται διά κυρίας αμαξιτής οδού 
μετά της Βουλγαρίας και προστατεύεται από Νότου δια της άνω γραμμής 
των οχυρών οι κομμουνισταί εχρησιμοποίησαν ως χώρον ανασυγκροτήσε-
ως, ανεφοδιασμού, αναπαύσεως και κυρίως ορμητήριον δια την δράσιν 
των. Εκ του χώρου τούτου εξώρμουν κομμουνιστοσυμμορίται και ενήργουν 
λεηλασίας, απαγωγάς, βιαίαν στρατολογίαν, σαμποτάζ κλπ. εις την πεδιά-
δα των Σερρών – Σιδηροκάστρου.

3. Προηγούμεναι προσπάθειαι του στρατού δια την εκκαθάρισιν της 
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περιοχής ταύτης απέτυχον εξ αιτίας της ισχύος των έργων.
4. Την νύκτα της 5-6 Μαΐου το πλείστον της εις την άνω περιοχήν κομ-

μουνιστοσυμμοριακής δυνάμεως διήλθεν Δυτ. Στρυμόνος και προσέβαλε 
το Νέο Πετρίτσι με τα γνωστά αποτελέσματα. Ημέτερα τμήματα μετά την 
απόκρουσιν της προσβολής ετέθησαν εις καταδίωξιν των κομμουνιστών. 
Μετά αλλεπαλλήλους συμπλοκάς το πλείστον των κομμουνιστών ηναγκά-
σθη να καταφύγη εις Βουλγαρίαν από του εδάφους της οποίας χθες έβαλε 
κατά των εις Μπέλες ημετέρων τμημάτων. Ο αγών συνεχίζεται.

5. Έτερα ημέτερα τμήματα εκμεταλλευθέντα την εκ της περιοχής Αγκί-
στρου μετακίνησιν του μεγαλυτέρου μέρους των κομμουνιστοσυμμοριακών 
δυνάμεων ενήργησαν αιφνιδιαστικώς κατά την νύκτα της 6-7 Μαΐου και 
κατέλαβον τας οχυρωμένας θέσεις της ανωτέρω περιοχής. Εξεκαθάρισαν 
ολόκληρον την περιοχήν Αγκίστρου και κατέλαβον όλας τας οχυράς θέσεις. 
Οι εκεί παραμείναντες ολίγοι συμμορίται ή εφονεύθησαν ή συνελήφθησαν, 
οι δε λοιποί διέφυγον εις Βουλγαρίαν. Το υλικό το οποίον ανευρέθη (οπλι-
σμός κ.λπ.) υπερβαίνει τους 70 τόννους.

Εκ της Δ/νσεως Τύπου Γ.Ε.Σ.
 Εμπρός, 10.5.1949 

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ
Σέρραι – Οι εργάται Σερρών δια ψηφίσματός των απεφάσισαν όπως 

συνεχίσουν τον αγώνα στο εργοστάσιον, στο γραφείον, τον κάμπο, αλλά 
και με το όπλο στις γραμμές του εθνικού μας στρατού με την ίδια αποφα-
σιστικότητα μέχρις οριστικής συντριβής των σλαυοκομμουνιστών. Εκφρά-
ζουν τας απείρους ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην των στα ηρωϊκά και 
μαχόμενα τέκνα του εθνικού στρατού μας, ως επίσης και εις τους ηρωϊκούς 
μαχητάς της Βασιλικής Χωροφυλακής, οίτινες δια του τιμίου αίματός των 
και της αυτοθυσίας των, εματαίωσαν και πάλιν τα εγκληματικά σχέδια των 
προδοτών κομμουνιστών και των συνεργατών των Σλαύων και Αλβανών.

Απευθύνουν έκκλησιν στην Κυβέρνησιν και ζητούν από αυτήν να προ-
χωρήση αποφασιστική δια την επίλυσιν των αιτημάτων της τάξεώς μας, 
σύμφωνα με τα υπομνήματα της Γεν. Συνομοσπονδίας των Εργατών. 
Απευθύνουν ωσαύτως υστάτην έκκλησιν στους μεγάλους και φίλους Συμ-
μάχους μας και ζητούν όπως σπεύσουν και λάβουν αποφασιστικά μέτρα 
δια το κλείσιμον των συνόρων μας, ως μόνου τρόπου πλέον να ειρηνεύση 
η χώρα μας.

Εμπρός, 15.5.1949 
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Ο ΑΓΩΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΣΙΝ ΝΙΚΗΣ

Η συντριβή και η άνευ όρων παράδοσις των συμμοριτών είναι η μόνη 
λύσις

ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Κ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΕΜΠΡΟΣ»
Θεσσαλονίκη, 16 (του ανταποκριτού μας) … ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Κανελόπουλος συνεχίζων την περιο-

δείαν του ανα την Α. Μακεδονίαν επισκέφθη χθές την πρωΐαν το Σιδηρόκα-
στρον προς τον λαόν του οποίου ομιλήσας εξέφρασε «τον θαυμασμόν και 
την ευγνωμοσύνην της Κυβερνήσεως και όλου του ελληνικού λαού δια την 
αξιοθαύμαστον συμβολήν του εις τον αγώνα κατά του συμμοριτισμού». Εν 
συνεχεία εδήλωσεν ότι «ουδείς συμβιβασμός είναι ανεκτός παρά μόνον η 
νίκη των όπλων». Κατόπιν ο κ. Κανελόπουλος μετέβη εις Νέον Πετρίτσιον, 
όπου ομίλησεν ενώπιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως και ακολούθως εις 
Σέρρας όπου έφθασε περί την 1ην μ.μ. Βραδύτερον από εξώστου της Εμπο-
ρικής Λέσχης εξεφώνησε μακρόν λόγον προς τα συγκεντρωθέντα πλήθη δια 
του οποίου εδήλωσεν ρητώς «ότι δεν υπάρχει άλλη λύσις εις τον διεξαγό-
μενον αγώνα από την λύσιν την οποίαν θα δώσουν τα όπλα»… «Δια πρώ-
την φοράν εις τον ορίζοντα ανεφάνη κατά τρόπον σαφή και διεγράφη κατά 
τρόπον ανέκκλητον το σημείον της Νίκης. Το γεγονός τούτο έκαμε τους 
εχθρούς μας να καταληφθούν από ηττοπάθειαν και χρησιμοποιούν δόλια 
μέσα και στήνουν παγίδας και ήρχισαν ομιλούντες περί συμβιβασμού. Η 
έννοια συμβιβασμού με βαρβάρους είναι έννοια ασυμβίβαστος με την ιδέαν 
της Ελλάδος. Ποτέ, εις καμμίαν περίπτωσιν δεν είναι νοητός συμβιβασμός. 
Μόνη λύσις εις τον αγώνα που διεξάγομεν η άνευ όρων παράδοσις του 
εχθρού. Και μόνη συζήτησις είναι η συζήτησις που διεξάγουν τα όπλα των 
Ελλήνων στρατιωτών. Ας το ακούσουν, ας το σκεφτούν και αν θέλουν να 
σώσουν τον εαυτό των ας παραδοθούν άνευ όρων. Αυτή είναι η οδός την 
οποίαν εχάραξε και ακολουθεί η Κυβέρνησις, ο Στρατός, ο Λαός. Αυτή εί-
ναι η οδός την οποίαν ο Θεός, θέλει η ελληνική ψυχή, θέλει η Ιστορία». Την 
1.30΄ μ.μ. της σήμερον ο κ. Κανελόπουλος επέστρεψεν ενταύθα, αύριον δε 
την πρωΐαν αναχωρεί αεροπορικώς δι’ Αθήνας». 

 Ν. Σήφακας 
Εμπρός, 17.5.1949 

ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Κι’ άλλος ένας κρυστάλλινος λεβέντης κι’ άλλο ένα ατρόμητο και γεν-

ναίο παλληκάρι, απ’ αυτά που μόνον η αθάνατη πατρίδα μας γεννά κι’ 
άλλο ένα Μακεδονόπουλο έδωκε προσφάτως το ολοζώντανο παράδειγμα 
του πατριωτισμού της αυτοθυσίας και της αγάπης προς την πατρίδα. Ο 
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17ετής εθελοντής εις τας τάξεις του στρατού αλησμόνητος Ιωακείμ ιερέως 
Ευστρατίου Παπαευστρατίου έδωκε πράγματι εις όλους μας το ανεκτί-
μητον μέτρον της προσπαθείας. Το γενναίο παλλικάρι, γεμάτο από πίστιν 
και αγάπην προς την πατρίδα, εζήτησεν να καταταγή ως εθελοντής εις τον 
μαχόμενον εθνικόν μας στρατόν δια να προσφέρη, όπως επόθει η νεάζουσα 
εθνική ψυχή του, τας υπηρεσίας του δια την σωτηρίαν της Ελλάδος, την 
οποίαν υπεραγαπούσε. Κατετάγη εις το συνεργείον της Ταξιαρχίας Σερ-
ρών. Αυτό όμως δεν τον ικανοποίει. Εζήτησεν να συνοδεύη τας φάλαγγας 
ίνα και καθ’ οδόν προσφέρη τυχόν υπηρεσίαν. Η παρουσία του «Γιακείμ» 
εις το μηχανοκίνητον στράτευμα προεκάλει απερίγραπτον χαράν και εν-
θουσιασμόν. Και καθώς το αυτοκίνητόν του προχωρεί από Σερρών εις 
Σιδηρόκαστρον, μετέχον της φάλαγγος της 7/5/49 μεταξύ Καμαρωτού και 
Σιδηροκάστρου το όχημά του προσέκρουσεν εις νάρκην40 ανετινάχθη με 
θύματα τον ατρόμητον «Γιακείμ» και άλλους δύο τραυματίας γενναίους 
υπερασπιστάς του έθνους μας. Θλίψιν απερίγραπτον εσκόρπισεν η είδησις 
του θανάτου του εις πάντας όσους τον εγνώριζον. Απαρηγόρητοι έμειναν 
οι οικείοι του. Με μεγάλας τιμάς εκηδεύθη την επομένην Κυριακήν εις τον 
μητροπολιτικόν ναό των Σερρών, ως πρώτος στρατιώτης.

Αθήνα 27/5/49
Παναγ. Μελετόπουλος 

Εμπρός, 27.5.1949 

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΑΝ ΤΗΝ 7ην 
ΜΑΙΟΥ ΟΧΥΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΛΕΓΕΙ Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπό της Βαλκανικής Επιτροπής εξεδόθη χθές το κάτωθι ανακοινωθέν: 

Εις ειδικήν έκθεσιν συνοδευομένην υπό φωτογραφιών η ομάς παρατηρη-
τών Καβάλας της Βαλκανικής Επιτροπής αναφέρει ότι κλιμάκιον της ομά-
δος παρατήρησε χαρακώματα και οχυρά των συμμοριτών εκτεινόμενα από 
της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου εις βάθος 500 μέτρων εντός του βουλ-
γαρικού εδάφους και ότι μονάδες ελληνικού στρατού καταδιώκουσαι τους 
συμμορίτας επί ελληνικού εδάφους εδέχθησαν πυρά εκ των οχυρών των. 
Η παρατήρησις αύτη εγένετο από τινος σημείου της μεθορίου απέχοντος 
1200 μέτρα από των εντός του βουλγαρικού εδάφους οχυρών των συμμο-
ριτών. Το επεισόδιον έλαβε χώραν την πρωΐαν της 7ης Μαΐου 1949 παρά το 
χωρίον Αλή Μπουντούς περίπου 33 χιλιόμετρα βορείως των Σερρών. Αφού 

40. Το πρώτο τετράμηνο του 1949 οι νάρκες στο νομό Σερρών κόστισαν στον ΕΣ και 
στις παραστρατιωτικές ομάδες 73 νεκρούς και 223 τραυματίες και στον άμαχο πληθυσμό 18 
νεκρούς και 79 τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών αμάχων ήταν ένα κοριτσάκι και μεταξύ των 
τραυματιών 4 παιδιά και 1 γυναίκα.
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αι ελληνικαί δυνάμεις επί αρκετάς ώρας ήσαν υπό τα πυρά των οχυρών 
τούτων και έσχον ως απωλείας ένα φονευθέντα, εισήλθον εις βουλγαρικόν 
έδαφος εις βάθος 1.000 μέτρων, κατέλαβον και εξουδετέρωσαν τα οχυρά 
ταύτα και αμέσως επανήλθον εις το ελληνικόν έδαφος. Το κλιμάκιον πα-
ρατήρησεν ότι ενώ τα χαρακώματα των συμμοριτών εξετείνοντο επί της 
ελληνοβουλγαρικής μεθορίου επί 100 μόνων μέτρων επεξετείνοντο εντός 
του βουλγαρικού εδάφους επί 500 μέτρα εν ορθή γωνία προς την μεθόριον. 
Τούτο εξηγεί κατά το κλιμάκιον το γεγονός ότι πολλά βλήματα εκπεμπό-
μενα από του ελληνικού εδάφους υπό του ελληνικού στρατού πίπτουσι επί 
βουλγαρικού εδάφους επί των οχυρών τούτων ή πλησίον τούτων. Ταύτα 
επίσης προσεβλήθησαν και υπό της ελληνικής Αεροπορίας. Όταν αι ελλη-
νικαί δυνάμεις επλησίασαν τα οχυρά ταύτα οι παρατηρηταί αντελήφθησαν 
6 συμμορίτας εξερχομένους αυτών και φεύγοντας ενδότερον επί του βουλ-
γαρικού εδάφους. Δι’ άλλων παρατηρήσεων των παρατηρητών διεπιστώθη 
ότι τηλεφωνικαί γραμμαί των συμμοριτών εισήρχοντο εντός του βουλγα-
ρικού εδάφους. Βουλγαρικά χαρτονομίσματα και νομίσματα ευρέθησαν.

Εμπρός, 4.6.1949 

Επιθέσεις ΔΣΕ εναντίον φυλακίων ασφαλείας σιδηροδρομικής γραμμής 
μεταξύ Βυρώνειας και Θρακικού. Επιτεύχθηκε η ανατίναξη του φυλακίου 
και της γέφυρας. Οι αντάρτες συμπτύχθηκαν προς Βορρά.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 12.6.1949 

Επιδρομή ομάδας ανταρτών στο χωριό Πλατανάκια.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 12.6.1949 

ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Θεσσαλονίκη (του ανταποκριτού μας) – Αφιχθείσης εξ Αθηνών της εκ-
προσώπου της αμερικανικής οργανώσεως «Περίθαλψις πολεμοπαθών παι-
δίων» κ. Κλάρκ, εγένετο μακρά σύσκεψις καθ’ ήν ετέθησαν παρά του 
Διευθυντού Κοινωνικής Προνοίας κ. Θεοδωρίδη και της κ. Κλάρκ αι κύρι-
αι γραμμαί λειτουργίας του θεσμού της περιθάλψεως των πολεμοπαθών 
παιδίων […] Χάρις εις το ζωηρόν ενδιαφέρον του Υπουργού Προνοίας κ. 
Καραμανλή, ετόνισεν ο κ. Θεοδωρίδης, μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός θ’ 
αρχίσει η ανοικοδόμησις των Εθνικών Παιδικών Σταθμών Σερρών, Νιγρί-
της και μέχρι τέλους Αυγούστου του Εθνικού Αγροτικού Νηπιαγωγείου 
Δοξάτου και Ροδολίβους.

Εμπρός, 15.6.1949 

Κατά την χθεσινήν συνομιλίαν του μετά των αντιπροσώπων του Τύπου 
ο εκπρόσωπος του Γεν. Επιτελείου Στρατού προέβη εις ανακοινώσεις επί 
της εξελίξεως του διεξαγομένου υπό των Εθνικών Δυνάμεων αγώνος κατά 
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των συμμοριτών […] Κατά διεξαχθείσας επιχειρήσεις εις την περιοχήν Σερ-
ρών συνελήφθησαν εξ συμμοριτόπαιδες εκ των βιαίως αρπαγέντων υπό 
των συμμοριτών ελληνοπαίδων. Ούτοι προήρχοντο εκ του στρατοπέδου 
Μπερκοβίτσης, όπερ ευρίσκεται περί τα 75 χιλιόμετρα βορείως της Σόφιας, 
και προωθήθησαν εις τας συμμορίας εν Ελλάδι περί τα τέλη Δεκεμβρίου 
του 1948. Το μεγαλύτερο των παιδίων τούτων είναι ηλικίας 15 ετών. Κατά 
το διάστημα της παραμονής των εις το στρατόπεδον Μπερκοβίτσης με-
τήχθησαν εκεί εκ Ρουμανίας και ογδοήκοντα ελληνόπαιδες εκ των βιαίως 
αρπαγέντων ηλικίας 14 έως 16 ετών. Εις το στρατόπεδον εφημολογείτο ότι 
αυτοί θα απετέλουν εφεδρικόν στρατόν των συμμοριτών.

 Εμπρός, 17.6.1949 

Επίθεση 400 περίπου ανδρών του ΔΣΕ στο σημείο στηρίγματος Ογκρα-
ντίνα (ύψωμα επανδρωμένο με φρουρά) στα Βόρεια του Νέου Πετριτσίου. 
Σε 50 λεπτά οι αντάρτες πέτυχαν την κατάληψή του και παρέμειναν εκεί 
δύο ημέρες. Στη συνέχεια οι αντάρτες αποσύρθηκαν έπειτα από επίθεση 
ισχυρότατων δυνάμεων του ΕΣ από εδάφους και αέρος.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 19.6.1949 

Επίθεση ΔΣΕ σε αμαξοστοιχία και σε φυλάκια ασφαλείας της σιδηρο-
δρομικής γραμμής στα δυτικά της Ροδόπολης.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 20.6.1949 

Επίθεση ΔΣΕ στο χωριό Θρακικό ανατολικά της Ροδόπολης σε σταθ-
μευμένη αμαξοστοιχία.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 25.6.1949 

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ τ. ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Ενώπιον του εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών εισάγεται μεθαύριον 

προς εκδίκασιν η υπόθεσις του τέως βουλευτού Σερρών κ. Παντελή Πα-
παδάκη. Ούτος κατηγορήθη ότι λαβών το 1947 11 εκατομμύρια δραχμάς 
προερχομένας εξ εράνων των κατοίκων Νομού Σερρών, ίνα προβή, ως εκ 
της ιδιότητός του εις την αγοράν όπλων κλπ δια τους άνδρας του συγκρο-
τηθησομένου εις την πόλιν τμήματος ΜΑΔ ιδιοποιήθη αυτάς. 

ΔΗΛΩΣΙΣ

Αποκηρύξεως του κομμουνισμού
Ο υπογεγραμμένος Μ. Δ. του Η., εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 

περί ψευδούς δηλώσεως, αυτοβούλως και χωρίς να ασκηθή βία τις

ΔΗΛΩ
Ότι ονομάζομαι Μ. Δ. του Η. και κατοικών εν Αμμουδιά επαγγελόμενος 
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τον γεωργόν, γραμματικών γνώσεων Α΄ τάξεως του εξαταξίου Δημοτικού 
Σχολείου Αμμουδιάς έγγαμος. Προσέτι ότι τόσον κατά την προπολεμικήν 
περίοδον όσον και κατά την κατοχήν και μετέπειτα και μέχρι σήμερον, εις 
ουδεμίαν ανατρεπτικήν οργάνωσιν ανεμίχθην. Το έτος 1942 όμως απει-
ληθείς από τας βουλγαρικάς αρχάς της κατοχής άκων και χωρίς να είμαι 
βουλγαρικής συνειδήσεως, ενεγράφην Βούλγαρος υπήκοος, εις ουδεμίαν 
όμως ανθελληνικήν πράξιν προβάς. Ήδη μετανοήσας ειλικρινώς διότι κατά 
τ’ ανωτέρω υποκύψας εις την βίαν των Βουλγάρων ενεγράφην Βούλγαρος 
υπήκοος ενώ εκ γενετής είμαι ΄Ελλην, ηγάπησα και αγαπώ την πατρίδα 
μου Ελλάδα, δια την οποίαν ήδη μάχεται ο υιός μου Η. όστις τραυματι-
σθείς εις κατά των συμμοριτών επιχειρήσεις νοσηλεύεται εις το Στρατιωτι-
κόν Νοσοκομείον Θεσσαλονίκης. Αποκηρύσσω το Κ.Κ.Ε., Ε.Α.Μ. και όλας 
τας παραφυάδας αίτινες απεργάζονται την καταστροφήν της Ελλάδος, 
προς δε τους Βουλγάρους και όλους τους Σλάβους οίτινες ομού με τους 
Έλληνας συμμορίτας επιδιώκουν την απόσπασιν της Μακεδονίας και την 
καταστροφήν της Ελλάδος.

Εν Σέρραις τη 24 Ιουνίου 1949
ο δηλών

Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 52, 26.6.1949 

Μαχητές του ΔΣΕ χτύπησαν για δεύτερη φορά με επιτυχία την Ογκρα-
ντίνα και αποσύρθηκαν τάχιστα.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 29.6.1949 

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Δηλώ υπευθύνως ότι ονομάζομαι Τ. Ν. του Α. κατοικών εις Καρπερήν 

Σερρών, ετών 22 γραμματικάς γνώσεις Στ΄ Δημοτικού, γεωργός.

ΔΗΛΩ
Ότι το έτος 1944 παρεσύρθην από τα απατηλά των συνθήματα της 

ΕΠΟΝ και ενεγράφην νομίζων ότι εγένετο απελευθερωτικός αγών. Μετά 
την απελευθέρωσιν και ως ήλθον τα εθνικά στρατεύματα έπαυσα να έχω 
σχέσιν μεταξύ των, εστάλην εξορία εις Άγιον Ευστράτιον 19 μήνας και δια 
δηλώσεως μετανοίας μου αφέθην ελεύθερος.

Ουδεμίαν δράσιν υπέρ του κομ/σμού εξεδήλωσα ούτε και ποτέ τους συ-
νεπάθησα και δημοσία τους αποκηρύττω και τους αποκαλώ εθνοπροδότας 
όλους Ε.Α.Μ., Ε.Π.Ο.Ν. και όλας τας παραφυάδας των, είναι οι χειρότεροι 
εχθροί της Πατρίδος και εξυπηρετούν τα σλαυϊκά συμφέροντα. Η παρούσα 
μου εγγράφη άνευ ασκήσεως ουδεμίας βίας ή άλλης ανάγκης.
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Εν Καρπερή τη 2 Ιουλίου 1949
ο Δηλών

Εθνική Αναγέννησις, αριθ. φ. 400, 2.7.1949 

Ο ΔΣΕ χτυπά το χωριό Άνω Πορρόϊα.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 8.7.1949 

Ο ΔΣΕ χτυπά σε περιοχή κοντά στο χωριό Βυρώνεια.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 9.7.1949 

Άνδρες του ΔΣΕ ανατινάζουν μικρές σιδηροδρομικές γέφυρες και παρε-
νοχλούν με πυρά πεζικού και πυροβολικού φυλάκια του 622 ΤΑΓΣ.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 9.7.1949 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον κον Σταθμάρχην Χωρ/κής Ηρακλείας
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν ότι ονομάζομαι Σ. Σ. του Γ. εγεν-

νήθην εν Κοιμήσει απόφοιτος Γυμνασίου ετών 19 και δηλώ υπευθύνως 
και άνευ ουδεμίας πιέσεως ότι μέχρι σήμερον φοιτών εις το Γυμνάσιον 
Σιδηροκάστρου και τελευταίως εις τοιούτον Θεσ/νίκης δεν ανεμίχθην εις 
ουδεμίαν οργάνωσιν του Κ.Κ.Ε. και τας παραφιάδας αυτού (ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, 
Ε.Α. κ.λπ.) τας οποίας θεωρώ αντεθνικάς και προδοτικάς και ότι αποδο-
κιμάζω τον κομμουνισμόν και την εγκληματικήν δράσιν αυτού, ιδιαιτέ-
ρως δε τον συμμοριτισμόν τον οποίον θεωρώ σλαυόδουλον και προδοτικόν 
υποσκάπτοντα την υπόστασιν της φιλτάτης Πατρίδος μας Ελλάδος υπέρ 
των προαιωνίων εχθρών μας Βουλγάρων. Επίσης αποδοκιμάζω και κατα-
δικάζω την εγκληματικήν πράξιν του αδελφού μου Δ. Σ. ετών 24, όστις 
ενετάχθη εις τα συμμοριακά συγκροτήματα από του Μαΐου περίπου το 
1947 απεργαζόμενος με ατιμωτικά μέσα την καταστροφήν της Πατρίδος 
μας. Τας ανωτέρω δηλώσεις μου κ. αστυνόμε παρακαλώ θερμότατα όπως 
θεωρήσητε ειλικρινείς, καθόσον πηγάζουν από τα βάθη της ψυχής γνησί-
ου ελληνοπούλου, το οποίον ανυπερέαστα επιθυμεί διαρκώς μέσα εις το 
πλαίσιον των επιστημονικώς μορφωμένων να εξυπηρετίση με όλας τας 
δυνάμεις του την δοκιμαζομένην Πατρίδα μας.

Εν Κοιμήσει τη 5 Ιουλίου 1949
Μετά τιμής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο υπογεγραμμένος Α. Μ. του Ε. κάτοικος Καρπερής έγγαμος δηλώ 

υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώ-
σεως οικειοθελώς και όλως αβιάστως, ότι κατά Δ/βριον 1943 διαμένων εις 
Άδενδρον Θεσσαλονίκης νομίσας ότι το Ε.Α.Μ. είχεν αποκλειστικόν σκο-
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πόν την απελευθέρωσιν της Πατρίδος μου Ελλάδος από τους κατακτητάς, 
ενεγράφην ως απλούν μέλος αυτού μη αναλαβών ουδέν υπεύθυνο πόστο. 
Τον Σ/βριον 1944 παλιννόστησα εις Καρπερήν και κατά Ν/βριον 1945 οι 
ιθύνοντες κομμουνισταί Καρπερής μου ανέθεσαν παρά την θέλησίν μου, την 
προεδρείαν του παραρτήματος Α.Κ.Ε. Καρπερής, εις ουδεμίαν ενέργειαν 
προέβην παραμείνας αδρανής μέχρι τον Φεβρουάριον 1946 οπότε απεσκίρ-
τησα τούτου, αντιληφθείς ότι και τούτο κατευθύνετο από το Κ.Κ.Ε. Κατά 
τας εκλογάς της 31 Μαρτίου 1946 δεν εψήφισα λόγω αμελείας μου. Απο-
κηρύττω ήδη το Κ.Κ.Ε. και τας παραφυάδας αυτού (Ε.Α.Μ. ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ, 
Ε.Α.Ε. ΕΤΑ, ΑΚΕ κ.λπ.) ως και την ψευδοκυβέρνησιν του βουνού ως ξενο-
δούλους αποσκοπούντας εις την υποδούλωσιν της φιλτάτης μου πατρίδος 
Ελλάδος εις τους προαιωνίους εχθρούς μας Σλαύους και τάσσομαι παρα 
το πλευρόν της Πατρίδος μου υποσχόμενος να συνδράμω ταύτην δι’ όλων 
των δυνάμεων μου εις το κατά τον σλαυοκομμουνιστοσυμμοριτών αγώνα.

Εν Καρπερή τη 7 Ιουλίου 1949
Ο υπευθύνως δηλών

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
Παρά κατοίκων του Νομού Σερρών των οποίων τα ονόματα δημοσιεύο-

μεν κατωτέρω ελάβομεν διαφόρους επιστολάς δια των οποίων ούτοι όλως 
αυθορμήτως και αβιάστως αποκηρύσσουν το Κ.Κ.Ε., τον συμμοριτισμόν 
και όλας τας παραφυάδας αυτών οργανώσεις αι οποίαι ως όργανα του 
ξενοδούλου σλαβισμού προσπαθούν να αποσπάσουν την ελληνικήν Μακε-
δονίαν και Θράκην δια να την προσαρτήσουν εις τας σλαβοκομμουνιστικάς 
χώρας. Τας θεωρούν ως αντεθνικάς και τάσσονται παρα το πλευρόν του 
νομίμου κράτους έτοιμοι να θυσιασθούν υπέρ των εθνικών ιδανικών. Ούτοι 
είναι: 1) Κ. Γ. του Σ. κάτοικος Σερρών, 2) Μ. Κ. του Ν. κάτοικος Σερρών 
ετών 43 3) Μ. Γ. του Δ. ετών 60 κάτοικος Ηλιοκώμης, 4) Κ. Τ. του Φ. κά-
τοικος Χορτερού Σιδηροκάστρου, 5) Κ. Α. του Κ. ετών 50 κάτοικος Αγίου 
Πνεύματος, 6) Κ. Π. του Α. κάτοικος Βαλτερού, 7) Κ. Σ. του Ν. κάτοικος 
Αλιστράτης, 8) Μ. Ε. του Ν. κάτοικος Σερρών 9) Μ. Θ. του Χ. ετών 48 
κάτοικος Αλιστράτης, 10) Μ. Γ. του Π. ετών 59 κάτοικος Σιδηροκάστρου 
(Συνοικισμός Σταθμού), 11) (;). Β. του Ι. ετών 51 κάτοικος Χριστού, 12) Μ. 
Α. του Χ. κάτοικος Βαλτερού, 13) Κ. Δ. του Κ. ετών 30 κάτοικος Αλιστρά-
της 14) Κ. Κ. του Γ. ετών 51 κάτοικος Λευκώνος 15) Κ. Σ. του Ι. κάτοικος 
Μανδηλίου, 16) Π. Σ. του Δ. κάτοικος Ν. Πετριτσίου ετών 40, 17) Κ. Ι. του 
Δ. ετών 52 κάτοικος Αλιστράτης, 18) Κ. Δ. του Κ. ετών 42, 19) Μ. Π. εκ 
Μικρού Σουλίου, 20) Β. Θ. του Α. ετών 24 κάτοικος Σερρών, 21) Α. Λ. του 
Η. ετών 39 κάτοικος Καρπερής, 22) Μ. Δ. του Χ. ετών 21 κάτοικος Χρι-
στού, 23) Α. Γ. του Μ. ετών 49 κάτοικος Σερρών, 24) Α. Μ. του Α. ετών 
41 κάτοικος Ν. Ζίχνης, 25) Α. Π. του Ν. κάτοικος Σερρών ετών 31, 26) Α. 
Λ. του Μ. κάτοικος Αγ. Πνεύματος.

Η Φιλελευθέρα, αριθ. φ. 117, 10.7.1949 
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[…] Εις την περιοχήν Κρουσίων – Κερδυλίων μετά την πανωλεθρίαν ην 
υπέστησαν οι Κ/Σ παραμένουν ελάχισται γιάφκαι συνολικής δυνάμεως 50 
Κ/Σ

Περιοχή βορείως Σερρών εξεκαθαρίσθη τελείως εδραιωθέντων εις ολό-
κληρον την παραμεθόριον περιοχήν ημετέρων τμημάτων.

 Εμπρός, 12.7.1949 

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πολε-
μήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δικνύει τους μέχρι χθές 
επιστολογράφους μας: […]

Γ. ΤΑΓΜΑ
Λόχος Εκπαιδεύσεως: Σ. Σ. του Τ., κλ. 1947, εξ Επταμύλων Σερρών.

Εμπρός, 13.7.1949 

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πο-
λεμήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δεικνύει τους μέχρι 
χθές επιστολογράφους μας: […]

Γ. Τάγμα
Μ. Τ., κλ. 1947, εκ Σερρών, Ν. Β. του Φ. κλ. 1943, εκ Σερρών.

Εμπρός, 23.7.1949 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 «Υπό του Υπουργείου Εσωτερικών ανεκοινώθησαν οι κάτωθοι 73 
δήμοι οι οποίοι κατά την απογραφήν του 1940 έχουν πληθυσμό άνω των 
10.000 κατοίκων[…] Σερρών 35.036, Σιδηροκάστρου 11.441»

6.8.1949 

Δυνάμεις πεζικού, Εθνοφρουράς, πεδινού πυροβολικού, τεθωρακισμέ-
νων και μηχανικού έτοιμες για το ξεκίνημα της επιχείρησης «Αρπαγή». 
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Στόχος ο αιφνιδιασμός του ΔΣΕ και η αποκοπή διαφυγής προς Βουλγαρία.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 17.8.1949 

Έναρξη της επιχείρησης του ΕΣ «Αρπαγή» και λήξη στις 23 με διαφυγή 
των ανταρτών στη Βουλγαρία και στο Δυτικό Μπέλες. Απώλειες: ΕΣ 25 
νεκροί και 67 τραυματίες καθώς και 55 «παγόπληκτοι» ΔΣΕ 40 νεκροί 17 
αιχμάλωτοι.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 18.8.1949  

Η 7η Μεραρχία του ΕΣ ανέλαβε να εκκαθαρίσει το Δυτικό Μπέλες.
ΔΙΣ – ΓΕΣ 23.8.1949  

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πο-
λεμήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δεικνύει τους μέχρι 
χθές επιστολογράφους μας: […]

Π. Κ. του Η., κλ. 1944, εκ Σερρών.
 Εμπρός, 25.8.1949  

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ

Προς τον Αρχιστράτηγον Παπάγον απέστειλαν συγχαρητήρια τηλεγρα-
φήματα δια τας νίκας του Στρατού μας τα εξής σωματεία, σύλλογοι, δήμοι 
και οργανώσεις […] Γέροντες Μακεδονομάχοι Νομού Σερρών […]

 Εμπρός, 27.8.1949  

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
Οι κάτωθοι αναγραφόμενοι οπλίται διαπαιδαγωγούμενοι και εκπαι-

δευόμενοι εις τας αναμορφωτικάς μονάδας Μακρονήσου δι’ εκτενών επι-
στολών ας απέστειλαν αποκηρύσσουν μετα βδελυγμίας το Κ.Κ.Ε. τας πα-
ραφυάδας του και τον εγκληματικόν συμμοριτισμόν και διαδηλώνουν την 
θέλησίν των να πολεμήσωσι παρά το πλευρόν του Εθνικού Στρατού προς 
πάταξιν των εχθρών της Πατρίδος.

1) Ε. Σ. του Ν. εκ Σερρών 
2) Π. Ι. του Γ. εκ Σερρών
3) Δ. Χ. του Ε. εκ Σερρών
4) Τ. Χ. του Ε. εκ Σερρών
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5) Δ. Α. του Ι. εκ Σερρών
Εν Σέρραις τη 24 Αυγούστου 1949

Πρωία, αριθ. φ. 172, 31.8.1949  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ότι απέμεινε από την 132η Ταξιαρχία των ΔΣΕ κατέφυγε στη Βουλγα-
ρία.

ΔΙΣ – ΓΕΣ 1.9.1949  

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ
Κατά την συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεώς μας την 

παρελθούσαν Τετάρτην, προτάση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παπαπανα-
γιώτου το Δημοτικόν Συμβούλιον ετήρησε ενός λεπτού σιγήν, προς τιμήν 
των ηρωϊκών νεκρών των τελευταίων νικηφόρων μαχών του στρατού μας 
εις τον Γράμμον, Βίτσι και Μπέλες. Επίσης προτάσει του κ. Δημάρχου 
ενεκρίθη η αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος προς τον κ. Πρωθυ-
πουργόν.

Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 6, 4.9.1949  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

Δολιοφθορείς ανετίναξαν γεφυρίδιον σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ 
Σερρών – Σιδηροκάστρου. Συγκοινωνία απεκαταστάθη αυθημερόν.

Εμπρός, 13.9.1949  

Θεσσαλονίκη, 13 (του ανταποκριτού μας) – Αύριον θα γίνη εν επισήμω 
τελετή η έπαρσις των σημαιών των δωροθεισών από τον Δήμον Σερρών εις 
τα μεθοριακά φυλάκια Μπέλλες και Εορτής. Εις την τελετήν θα μετάσχουν 
οι παραμεθόριοι πληθυσμοί.

Εμπρός, 14.9.1949  

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ
Θεσσαλονίκη, 14 (του ανταποκριτού μας) – Εις τα συνοριακά φυλάκια 

Κούλας, Ιστήμπεη και Τριεθνές εγένοντο σήμερον συγκινητικαί τελεταί 
επάρσεως σημαιών. Εις την τελετήν παρέστησαν αντιπροσωπείαι των ορ-
γανώσεων Σερρών, Σιδηροκάστρου και Νέου Πετριτσίου.

Εμπρός, 15.9.1949  
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ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Π. Α. του Γ., κατοικών εις το χωρίον Καρ-

περή του Ν. Σερρών έγγαμος. Το 1942 διότι ησθένησα κατόρθωσα και 
ήλθον εις Θεσ/νίκην και εκείσε εις χωρίον Απολλωνία Χαλκιδικής ένθα 
και παρέμεινα μέχρι του έτους 1944. Ως γνωστόν εις την περιφέρειαν της 
Χαλκιδικής το ΕΑΜ από το έτος 1942-43 είχεν εκεί επικρατήση αι αρχαί 
του. Κάτω δε από την φοβεράν τρομοκρατίαν την οποίαν ασκούσαν δεν 
ηδύνατο τις να έχει αντιθέτους σκέψεις και φρονήματα χωρίς να κινδυ-
νεύει. Το 1944 – 45 κατά την επαναστατικήν περίοδον εδοκίμασαν να με 
στρατολογήσουν και να με χρησιμοποιήσουν δια την επικράτησιν της επα-
ναστάσεως. Κατώρθωσα όμως να τους διαφύγω και να εγκατασταθώ εις 
το χωριόν μου Καρπερή. Αλλά και εκεί η ίδια τύχη με περίμενε διότι με 
ενέταξαν εις το σώμα Πολιτοφυλακής εις το οποίον υπηρέτησα ακουσίως 
περίπου είκοσι ημέρας. Από το χωριό μας Καρπερή δεν εβγήκα έξω καθ’ 
όλο το διάστημα της υπηρεσίας. Ούτε έβγαλα κανέναν συγχωριανόν μου. 
Δεν εψήφισα είναι γεγονός διότι με ηπείλησαν ότι θα μου κάψουν το σπίτι 
και θα με σκοτώσουν. Δηλώ δια της παρούσης μου ότι τους μισώ όπως και 
τους εμίσησα πάντοτε και το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ και όλες της παραφυά-
δες του ΚΚΕ και τους αποκαλώ προδότας διότι επήραν τα όπλα και χτυ-
πάν την Πατρίδα μας με σκοπό να παραδώσουν αυτήν εις τους σλαύους.

Εν Καρπερή τη 15/9/1949
Ο Δηλών

 Εθνική Αναγέννησις, αριθ. φ. 411, 17.9.1949  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο υπογεγραμμένος Α. Κ. του Γ. εξ Ηρακλείας Σερρών και διαμένων εις 

Ηράκλειαν.
ΔΗΛΩ

εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς 
ν’ ασκηθή βία τις ότι: ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και δεν ανεμείχθην 
εις αντεθνικάς οργανώσεις κατά το διάστημα της κατοχής. Μόνον κατά το 
τέλος της Εαμοκρατίας μοι επεβλήθη να λάβω θέσιν εις την Διοικητικήν 
Επιτροπήν ΕΑΜ Ηρακλείας. Κατά δε τας εκλογάς της 31ης Μαρτίου 1946 
δεν εψήφισα και δια την πράξιν μου ταύτην μετανοώ41. Ήδη αποκηρύσσω 
το Κ.Κ.Ε., Ε.Α.Μ. και λοιπάς αυτού παραφυάδας, αίτινες εργάζονται δια 
την υποδούλωσιν της Πατρίδος μας. Δηλώ ότι παρά τα ανωτέρω ουδ’ επί 
στιγμήν έπαυσα να είμαι Έλλην δια την οποίαν είμαι πρόθυμος να προσφέ-
ρω και την ζωή μου ακόμη.

Εν Ηρακλεία τη 15.9.1949
ο Δηλών

41. Στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 31.3.1946 απείχαν τα 
κόμματα της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς. Αυτό είχε σαν συνέπεια όσοι εκλο-
γείς δεν προσήλθαν στις κάλπες να θεωρηθούν κομμουνιστές. Η λευκή σελίδα στα εκλογικά 
βιβλιάρια αποτελούσε «ενοχοποιητικό» στοιχείο.
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ΔΗΛΩΣΙΣ
Αποκυρήξεως του κομμουνισμού

Ο υπογεγραμμένος Θ. Κ. του Α. εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 
περί ψευδούς δηλώσεως αυτοβούλως και χωρίς ν’ ασκηθή βία τις

Δηλώ
Ότι ονομάζομαι Θ. Κ. του Α. ότι εγεννήθην εν Ψυχικώ Σερρών και 

επαγγέλομαι τον γεωργόν, ότι κέκτημαι γραμματικάς γνώσεις Γ΄ τάξε-
ως δημοτικού σχολείου ότι είμαι έγγαμος. Δράσις: Μέχρι της κατοχής εις 
ουδεμίαν οργάνωσιν ανήκον ουδέ καν γνώσι είχον περί κομμουνισμού. 
Κατά την κατοχήν και συγκεκριμένως κατ’ Απρίλιον 1944 εκ πατριωτικών 
αισθημάτων κινούμενος, αγνοών καθ’ ολοκληρίαν τους κομμουνιστικούς 
σκοπούς του ΕΛΑΣ και παρασυρθείς εκ διαφόρων γεγονότων και ομιλιών 
επισήμων ραδιοφωνικών σταθμών ενετάχθην εις αυτόν και υπηρέτησα επί 
εννεάμηνον άνευ ουδενός υπευθύνου αξιώματος. Μετά την επικράτησιν 
και έλευσιν των εθνικών στρατευμάτων ουδαμώς ανεμίχθην εις οιανδήποτε 
ανατρεπτικήν οργάνωσιν. Κατά μήνα Ιανουάριον 1948 κατά την προσβο-
λήν των συμμοριτών του χωριού μας Ψυχικό, επεστρατεύθην βιαίως μετ’ 
άλλων και παρέμεινα εις τας συμμορίας μέχρι 20 Ιανουαρίου 1949 ότε 
παρεδόθην εις τα τμήματα του Εθνικού Στρατού. Κατά τον χρόνον τούτον 
της αναγκαστικής εντάξεώς μου εις τας συμμορίας ουδεμίαν υπεύθυνον 
θέσιν κατείχον απεναντίας μάλιστα, ελλείψει εμπιστοσύνης μοι ανετέθη 
η βοσκή ποιμνίων, ένεκα δε της υπηρεσίας μου ταύτης δεν μοι εδίδετο 
ευκαιρία παραδόσεως. Δηλώ ότι αποκηρύσσω το Κ.Κ.Ε. και πάσας τας 
παραφυάδας αυτού οργανώσεις, αίτινες κατέστησαν πλέον πασίδηλον ότι 
εργάζονται μετά των εχθρών της Ελλάδος εις βάρος της αγωνιζωμένης Πα-
τρίδος μου, πρόθυμος να προσφέρω πάσαν υπηρεσίαν διά την επικράτισιν 
του δικαίου αγώνος της.

Σέρραι τη 15 Σ/βρίου 1949
Ο δηλών

Η Φιλελευθέρα, αριθ. φ. 109, 18.9.1949  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πο-
λεμήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δεικνύει τους μέχρι 
χθές επιστολογράφους μας: […]
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Ι. Π. του Κ. κλ. 1947, εκ Ροδοπόλεως Σερρών.
Α. Κ., κλάσεως 1947 εκ Βαλτοτόπης Σερρών.

Εμπρός, 4.10.1949  

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πο-
λεμήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δεικνύει τους μέχρι 
χθές επιστολογράφους μας: 

Γ΄ ΤΑΓΜΑ
Κ. Κ., κλ. 1947, εκ Σερρών.

Εμπρός, 6.10.1949  

ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού εξέδωκε το ακόλουθον ανακοινωθέν: «Τμή-

ματα Στρατού, Χωροφυλακής και Μ.Ε.Α. συνεχίζουν την καταδίωξιν και 
εξόντωσιν υπολειμμάτων των κομ/συμμοριτών μετά τινων συμπλοκών με 
μικροομάδας τούτων. 

Μικρά δράσις μικροομάδων και σαμποτέρ εις περιοχήν Σερρών – Κο-
μοτηνής. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 4, τραυματίαι 7 εκ παλαιών κατά 
το πλείστον ναρκών, κομμουνιστοσυμμοριτών νεκροί 6, συλληφθέντες 11, 
παραδοθέντες 15. Ομοίως παρεδόθησαν 6 μέλη οικογενειών κομμουνιστο-
συμμοριτών.

Εμπρός, 9.10.1949  

ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Β. Θ. του Α. εν γνώσει των συνεπειών του 

νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, αυτοβούλως και χωρίς να ασκηθή βία τις
ΔΗΛΩ

Ότι ονομάζομαι Β. Θ. του Α. γεννηθείς εν Σέρραις και κατοικών εν Σέρ-
ραις, απόφοιτος εξαταξίου Γυμνασίου της πόλεως Σερρών, έγγαμος άνευ 
τέκνων. Ότι κατά το διάστημα της κατοχής και εαμοκρατίας μέχρι της 
αποκαταστάσεως της τάξεως υπό των εθνικών μας δυνάμεων ηργάσθην 
εις την αντεθνικήν οργάνωσιν Ε.Π.Ο.Ν. Έκτοτε ιδών τους προδοτικούς σκο-
πούς ταύτης έκοψα κάθε σχέσιν. Την 30/4/49 συλληφθείς υπό οργάνων 
Ασφαλείας Ν. Σερρών προληπτικώς, ως μη εμπνέων εμπιστοσύνην εις τας 
εθνικάς δυνάμεις δια τον διεξαγόμενον αγώνα εναντίον των σλαβοκομμου-
νιστών, εστάλην εις Μακρόνησον εις το ειδικόν σχολείον αναμορφώσεως 
ιδιωτών Α.Ε.Τ.Ο. / Ε.Σ.Α.Ι. Εκείθεν αποχρωματισθείς δείξας καλήν δια-
γωγήν αφέθην ελεύθερος την 19/9/49. Σήμερον αποκηρύσσω δια πολλοστήν 
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φοράν το Κ.Κ.Ε. και καταδικάζω τούτο ως εγκληματικόν και προδοτικόν, 
και όλας τας συναφθείσας μετ’ αυτού οργανώσεις καθ’ ότι αποβλέπουν 
εις τον διαμελισμόν της χώρας μας και την παράδοσιν ταύτης εις τους 
Σλάβους. Τάσομαι ολοψύχως εις την διάθεσιν της Πατρίδος μου με τα πιο 
αγνά εθνικά αισθήματα.

Εν Σέρραις τη 3/10/49
ο Δηλών

Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 66, 9.10.1949  

Ο ραδιοσταθμός της «Ελεύθερης Ελλάδας» μετέδωσε ανακοίνωση της 
«Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» η οποία ανήγγειλε την εκ μέρους 
των ανταρτών κατάπαυση των επιχειρήσεων. Τα κύρια σημεία έχουν ως 
εξής: «Ο ΔΣΕ δεν κατέθεσε τα όπλα, μονάχα τα έθεσε παρά πόδα. Υπο-
χώρησε μπροστά στην τεράστια υλική υπεροχή που συγκέντρωσαν οι ξένοι 
καταχτητές ενισχυμένοι απ’ την τιτοϊκή αποστασία και προδοσία που τον 
χτύπησε πισώπλατα. Μα ο ΔΣΕ δεν λύγισε και δεν συντρίφτηκε. Παραμέ-
νει ισχυρός με ακέραιες τις δυνάμεις του. Σταμάτησε την αιματοχυσία για 
να σώση την Ελλάδα από την ολοκληρωτική εκμηδένιση και τα συμφέρο-
ντα του τόπου τα έβαλε πάνω απ’ όλα. Οι δυνάμεις μας στο Βίτσι και το 
Γράμμο σταμάτησαν τον πόλεμο για να διευκολύνουν την ειρήνευση στην 
Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει συνθηκολόγηση. Σημαίνει απόλυτη προσήλωση 
στο συμφέρο της πατρίδας, που δε θέλαμε να δούμε ολοκληρωτικά κατε-
στραμμένη»42.

15.10.1949  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η υπογεγραμμένη Α. Μ. του Θ., εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 

«Περί ψευδούς δηλώσεως» αυτοβούλως και χωρίς να ασκηθεί βία τις.

Δηλώ
Ότι ονομάζομαι Α. Μ. του Θ, γεννηθείσα εν Σέρραις και κατοικούσα 

ομοίως, υπάλληλος του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Σερρών, β΄ τάξεως Δη-
μοτικού Σχολείου Σερρών, έγγαμος εν διαστάσει (διαζύγιον).

Δράσις
Κατά την διάρκειαν της εχθρικής κατοχής διέμεινα συνεχώς εις Σέρρας 

χωρίς να αναμιχθώ εις ουδεμίαν αντεθνικήν οργάνωσιν. Δυστυχώς είχα 
αδελφόν ονόματι Ν. Μ. όστις και ανεμίχθη εις τας αντεθνικάς οργανώσεις 
του Κ.Κ.Ε. ο οποίος καταδικασθείς παρά της Ελληνικής δικαιοσύνης εξε-
τελέσθη. Επειδή μοι εδόθη η μομφή της κομμουνιστρίας δηλώ δια της πα-

42. Η δήλωση αυτή δεν αποτελούσε σαφή, επίσημο τερματισμό του πολέμου, και επέτρε-
πε στο κράτος να διατηρήσει τα μέτρα ελέγχου κατά της Αριστεράς. Έτσι το ΚΚΕ διέπρατε 
ένα ακόμη σφάλμα. Σόλων Νεοκλ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941 – 
1947, (Γράμμος Βίτσι: Τα βουνά του εφιάλτη) Εκδ. Καπόπουλος 1973. 
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ρούσης μου ότι καταδικάζω και αποκηρύσσω το Κ.Κ.Ε. την ανταρσίαν και 
όλας τας παραφυάδας αυτών (Ε.Α.Μ. Ε.Λ.Α.Σ. Ε.Π.Ο.Ν.) ως προδοτικάς 
και αντεθνικάς και όλους αυτούς που συνεργάζονται με τους προαιωνίους 
εχθρούς μας δια την υποδούλωσιν της φιλτάτης μας Πατρίδος Ελλάδος εις 
τους σλάβους του Βορρά.

Εν Σέρραις τη 24 Οκτωβρίου 1949
Η Δηλούσα

ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΝΙΚΗ ΕΣΤΕΨΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ
ΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΥΣ43 

Είναι ένα απότομο βουνό, αρκετά ψηλό (2212 μ.) γεμάτο κατσάβραχα, 
με μυτερές κορφές, που λες και τρυπούν τον ουρανό, εκεί κατά τα βουλ-
γαρικά σύνορα. Οι συμμορίται είχαν οργανωθεί στα οχυρά της γραμμής 
Μεταξά, είχαν κάμει και άλλα δικά τους στο βουλγαρικό έδαφος και από 
κεί κάναν επιδρομές στην πεδιάδα κάτω. Από αυτού λοιπόν έπρεπε να 
διωχθούν, και στο δύσκολο έργο, μαζί με άλλα τμήματα, έλαβε μέρος και 
η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών.

Όπως είπα παρά πάνω, οι πλαγιές του βουνού είναι τόσο απότομες που 
το μουλάρι δεν μπορεί να ανέβη. Αναγκάστηκαν έτσι οι στρατιώτες μας να 
πάρουν όλα τους τα πυρομαχικά στην πλάτη, όσα περισσότερα μπορούσε 
καθένας τους, και με το πρώτο σούρουπο, με μια όμορφη αστροφεγγιά, με 
τον Αποσπερίτη να λάμπη καθάριος στο μαβί φόντο της κορυφογραμμής, 
αρχίσαμε σιγά- σιγά την μακριά κουραστική πορεία που θα κατέληγε σε 
μάχη σκληρή. Αργότερα βγήκε και το φεγγάρι. Ήταν σχεδόν πανσέληνος 
και η θωριά του σού ’δινε μια όμορφη γαλήνη. Τα αηδόνια μεσ’ τις πα-
τουλιές του λόγγου είχαν αρχίσει το τρελό τους χαρούμενο τραγούδι πα-
ραβγαίνοντας τους γρύλους. Το απόγειο αέρι γεμάτο από τις μυρουδιές 
των γάμων των αγριολούλουδων. Όμορφη αλήθεια βραδιά! Μα που τέτοιες 
ώρες για ρεμβασμούς και σκέψεις! Η σκοτούρα της επικείμενης μάχης, το 
καταθλιπτικό συναίσθημα της ευθύνης, η διαρκής φροντίδα για χίλιες δυό 
λεπτομέρειες, πού να σ’ αφήσουν να αφαιρεθής και για λίγο! Σε κάθε κο-
ρυφούλα δεν ξέρεις αν δεν παραφυλάη και ένα συμμοριτικό φυλάκιο. Σε 
κάθε στιγμή περιμένεις την πρώτη ριπή. Και ανήφορος κουραστικός, μα-
κρύς, επίπονος που σου κόβει τα γόνατα. Σάμπως φθάνουμε στη κορυφή. 
Αλλά μπά, λάθος. Είναι κι’ άλλη κι’ άλλη. Πότε θα φθάσωμε στην ψηλό-
τερη να πάψη και τούτος ο ανήφορος! Αρχίζομε και κουραζόμαστε. Είναι 
και το φορτίο. Τόσες σφαίρες! Κι’ είναι ασήκωτες και δαύτες. Σταματάμε 
να πάρουμε μιάν ανάσα. Και πάλι δρόμο και ανήφορο. Αχ να είχα λίγο 
νερό! Πως διψάω! Θάθελα να πιώ ένα κουβά. Έλα όμως που όλο κι’ όλο 

43. Αλή Μπουτούς. Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της κορυφογραμμής της οροσειράς 
του Ορβήλου και αποτελεί το φυσικό γεωγραφικό σύνορο με τη Βουλγαρία. Από τα τέλη 
Μαρτίου του ’47 όπου τη στρατιωτική διοίκηση του Αρχηγείου του Δ.Σ.Ε. στο Μποζ Νταγ 
Σερρών την αναλαμβάνει ο Λασάνης (Θανάσης Γκένιος) και την πολιτική ο Βαγγέλης Βασβα-
νάς η έδρα του Αρχηγείου θα στηθεί κοντά στο Αλή Μπουτούς.
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έχω ένα παγούρι και πρέπει να περάσω δύο μέρες. Ας βρέξω τουλάχιστον 
το στόμα μου. Τι πικρό που είναι! Λές και του ’ριξα κινίνο. Σαν ν’ άκουσα 
κάτι. Κάτι χαρβαλάει στο πλαϊνό αντέρεισμα. Στήνω τ’ αυτί. Μπά τίποτε. 
Κανένα αλαφιασμένο αγρίμι θάταν. Κάτι τέτοιο. Πάλι ανήφορο. Διάβολε, 
πως διψάω! Να πιω καμιά γουλιά; Καλύτερα όχι. Θα με κόψη με τούτη 
την κούραση που έχω. Σαν να βλέπω κάποια κίνηση στην κορυφή. Μήπως 
πρέπει να αναπτυχθούμε; Πρέπει να σταματήσωμε. Για να προσέξω κα-
λύτερα. Δεν ξανάειδα τίποτε. Ο αέρας θα κούνησε κανένα χαμόκλαδο. Ας 
συνεχίσωμε. Και δοσ’ του ανηφοριά. Τάχα θα επιτύχουμε τον αιφνιδιασμό; 
Μπας και μας δουν πρώτοι αυτοί μ’ αυτό το πανηγύρι του φεγγαρόφωτου; 
Θα πατήσωμε την κορυφογραμμή πριν ξημερώσει; Και άντε κουράγιο παι-
διά. Φθάνουμε. Ποιος διάβολος έβηξε πάλι. Κάποιου κτύπησε η ξιφολόγχη 
στη πέτρα. Μήπως ακουστήκαμε; Δεν θα τελειώσει και τούτος ο ανήφορος! 
Σαν ν’ αρχίζει να φέγγη. Εκεί κατά την ανατολή σαν να ροδίζουν οι κο-
ρυφές. Γρήγορα παιδιά πριν μας πάρει η ημέρα. Ξάφνου κρρρ!!! Η πρώτη 
ριπή. Φωνές, τρεξίματα, «αέρα», ανοίγουν οι ασύρματοι. Κι’ ώσπου να 
καταλάβης καλά – καλά τι τρέχει, οι πρώτοι καβαλίσανε στη κορυφή. Ένα 
συμμοριτικό φυλάκιο ήταν. Γρήγορα παιδιά καταδίωξη. Οι κατσαπλιάδες 
παραξενεμένοι τόχουν βάλει στα πόδια. Σε λίγο προσκρούουμε στην κυρία 
αμυντική γραμμή τους. Πολυβολεία γεροδεμένα με πέτρα και κορμούς 
δένδρων και από τα ανοιχτά στόματά τους 15 μυδράλλια ξερνούν φωτιά. 
Μπροστά τους ένα μεγάλο, ελεύθερο, ίσο πεδίο βολής. Έτσι κι’ έκαμες ένα 
βήμα από την πέτρα πούχεις για ταμπούρι, χάθηκες. Αρχίζει το πυροβολι-
κό να στέλνη μαζεμένες τις οβίδες του. Έρχονται και τα αεροπλάνα. Ρου-
κέτες, πολυβολισμοί, φασαρία, κακό. Μα οι συμμορίτες ταμπουρωμένοι 
καλά μέσα στα γερά πολυβολεία τους κρατάνε. Πού να τους βρη βλήμα 
εκεί μέσα! Είναι και κείνα τα μυδράλια από το βουλγαρικό έδαφος. Πως 
διάβολο να τα εξουδετερώσεις; Η διαταγή είναι να μη πέση βλήμα στη 
Βουλγαρία. Κι’ όμως το Αλή Μπουτούς πρέπει να πέση. Μόνη λύσις να 
τους βρούμε από ’κεί που δεν το περιμένουν. Το δύσκολο έργο αναλαμ-
βάνει το… Λ.Ο.Κ. Από την αριστερή πλευρά το βουνό πέφτει απότομο, 
κομμένο με το μαχαίρι. Άνθρωπος δεν μπορεί ν’ ανέβη. Γι’ αυτό είναι αφύ-
λαχτο. Οι άνδρες των Λ.Ο.Κ. χωρίς να φανούν κυλιούνται στη χαράδρα και 
σαν κατσίκια γαντζώνονται σιγά – σιγά στα βράχια. Σφίγγονται τα δόντια. 
Ο ιδρώτας ποτάμι. Μα το Αλή Μπουτούς πρέπει να πέση. Εν τω μεταξύ 
η κατά μέτωπον απασχόλησις εξακολουθεί. Κι οι λοκατζήδες ανεβαίνουν 
αθέατοι. Θεέ μου, πόσο μακριές είναι τούτες οι ώρες της αναμονής! Ακόμη 
δεν πάει μισή ώρα που ξεκίνησαν και μου φαίνεται αιώνας. Άξαφνα ριπές 
απανωτές ακούγονται από πίσω, κρότοι χειροβομβίδων, κραυγές, «αέρα». 
Ο λόχος τους βγήκε από τη πλάτη. Εκεί που μόνο τα κατσίκια θα το κατά-
φερναν. Οι συμμορίτες αλαφιασμένοι, αποσβολωμένοι από το αναπάντεχο, 
τα χάνουν για μια στιγμή και έπειτα κοιτάζουν να το βάλουν στα πόδια. 
Μα πολλά τους κουφάρια έσπειραν την άγρια γη. ΄Ολος ο οπλισμός τους 
ήταν η λεία μας. Έτσι πάρθηκε από τους λοκατζήδες το Αλή Μπουτούς.

Διονύσης
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η κάτωθι υπογεγραμμένη Μ. Π. του Ε., τέως κάτοικος Νιγρίτης και 

νυν Αθηνών, γεννηθείσα εν Σμύρνη το έτος 1922, δηλώ υπευθύνως και εν 
γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι τόσον κατά 
το διάστημα της κατοχής όσον και μετέπειτα ουδέποτε ανεμείχθην εις 
αντεθνικάς Οργανώσεις Κ.Κ.Ε., Ε.Α.Μ. και τας παραφυάδας αυτών, τας 
οποίας καταδικάζω ως προδοτικάς αίτινες απεργάζονται την καταστροφήν 
της Ελλάδος και ευρίσκομαι και τώρα όπως και πάντοτε παρά το πλευρόν 
της αγωνιζομένης Πατρίδος, γνησία Ελληνίς εμφορούμενη από τα πλέον 
αγνά πατριωτικά αισθήματα.

Η δηλούσα
Πρωία, αριθ. φ. 179, 26.10.1949  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο υπογεγραμμένος Ι. Φ. του Κ. γεννηθείς εν Μ. Ασία και κατοικών 

εν Σιδηροκάστρω Σερρών επάγγελμα υπάλληλος Ενώσεως Γεωργ. Συν/
σμών Σερρών βεβαιώ ότι υπήρξα μέλος του ΕΑΜ, επί κατοχής πιστεύ-
σας εις τας υπ’ αυτού διακηρυχθείσας αρχάς της εθνικής ακεραιότητος, 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας και της αποκαταστάσεως εν τη Χώρα μετά 
την απελευθέρωσιν, αληθών δημοκρατικών θεσμών. Πιστός εις τας αρχάς 
αυτάς αποδοκιμάζω απολύτως και θεωρώ προδοτικήν πάσαν, υπό οιον-
δήποτε πρόσχημα προσπάθεια αποσπάσεως ελληνικών εδαφών. Συνεπής 
προς τα ιδέας αυτάς ευρίσκω ότι η απόφασις της Ε΄ ολομελείας της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ44, αποτελεί προδοσίαν κατά της ελληνικής πατρίδος και θεωρώ 
τους λαβόντας την απόφασιν ταύτην και τους οπωσδήποτε εργαζομένους 
δια την πραγματοποίησιν των σκοπών αυτής ως προδότας. Η περίοδος της 
παραμονής μου εις το αναμορφωτικόν σχολείον της Μακρονήσου μου άνοι-
ξε τα μάτια και με έκαμε να καταλάβω ποιος είναι ο σωστός δρόμος, τον 
οποίον πρέπει ν’ ακολουθεί κάθε τίμιος Έλλην. Αυτονόητον είναι ότι είμαι 
νομιμόφρων πολίτης και πρόθυμος διά πάσαν θυσίαν την οποίαν θα απήτη 

44. Η απόφαση της 5ης ολομέλειας του ΚΚΕ θεωρείται ως ένα από τα «πελώρια λάθη» 
το οποίο έδωσε το δικαίωμα στους εθνικόφρονες και στο κράτος να καταγγείλουν τους 
Έλληνες κομμουνιστές ότι είναι προσκολλημένοι στον προσανατολισμό της ίδρυσης ανεξάρ-
τητου μακεδονικού κράτους. Στις περισσότερες «προκάτ» Δηλώσεις Μετανοίας περιέχεται 
η καταγγελία της απόφασης αυτής η οποία ανέφερε: «Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδονικός 
(σλαβομακεδονικός) λαός τάδωσε όλα για τον αγώνα με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και 
αυτοθυσίας που προκαλούν το θαυμασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν 
αποτέλεσμα της νίκης του ΔΣΕ και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδονικός λαός θα βρει 
την πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα 
το αίμα του για να την αποχτήσει». Σόλων Νεοκλ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας 1941 – 1947. 
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εκ μέρους μου η Ελληνική Πατρίς.
Εν Σέρραις τη 3/8/49
ο δηλών

 Πρωία, αριθ. φ. 180, 2.11.1949  

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

Η υπογεγραμμένη Δ. σύζ. Γ. Τ. δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των 
συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς ν’ ασκηθή βία. 
Ονομάζομαι Δ. συζ. Γ. Τ., κατοικούσα εν Παραλιμνίω, απόφοιτος Γ΄ τάξε-
ως του δημοτικού σχολείου Παραλιμνίου της οικογενείας μου συγκειμένης 
εξ εμού του συζύγου μου και του μοναδικού μου τέκνου. Τον Μάρτιον 
του 1947 ο συζυγός μου Γ. Τ. ενετάχθη εις τους συμμορίτας χωρίς μέχρι 
σήμερον να γνωρίζω τι απέγινε. Ούτω εις μίαν εποχήν καθ’ ήν η Ελλάς 
είχε ανάγκην της βοηθείας του αυτός την κατεπρόδωσε και συμμάχησε με 
τους εχθρούς της. Δι’ αυτό τον αποκηρύσσω και δεν θέλω να έχω καμμίαν 
σχέσιν με αυτόν. Εγώ προσωπικώς δεν υιοθέτησα ποτέ ούτε και υιοθετώ 
τας αντιλήψεις του τας αντικοινωνικάς. Αποδοκιμάζω το Κ.Κ.Ε., ΕΑΜ, 
ΕΛΑΣ και λοιπάς παραφυάδας των καθώς και τον συμμοριτισμόν, διότι 
συνεργάζονται με τους εχθρούς της Ελλάδος την οποίαν επιδιώκουν να 
σκλαβώσουν.

Σέρραι τη 15/11/49                                                      Η δηλούσα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η υπογεγραμμένη Ε. σύζηγος Α. Μ. δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει του 

Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς να ασκηθή βία τις ότι:
Ονομάζομαι Ε. σύζ. Α. Μ. κατοικούσα εν Παραλιμνίω, ετών 32, από-

φοιτος της Δ΄ τάξεως του δημοτικού σχολείου Παραλιμνίου της οικογενείας 
μου συγκειμένης εκ του συζύγου μου και του μοναδικού ανηλίκου τέκνου 
μου. Τον Μάρτιον του 1947 ο σύζυγός μου Α. Μ. εξηφανίσθη, ενταχθείς εις 
τας συμμορίας τας κομμουνιστικάς. Από της πρώτης στιγμής απεκήρυξα 
τούτον διότι είναι προδότης της πατρίδος. Πληροφορούμαι εκ μαρτύρων 
παραδοθέντων συμμοριτών ότι εφονεύθη. Και μετά τον θάνατόν του τον 
αποκηρύσσω διότι το έγκλημά του κατά της πατρίδος είναι βαρύτατον 
και ασυγχώρητον. Προσωπικώς ουδέποτε ανεμίχθην εις αντεθνικήν τινά 
οργάνωσιν όπως το ΕΑΜ, ΕΠΟΝ κ.λπ. Πάντως δηλώ ότι αποδοκιμάζω το 
Κ.Κ.Ε. και τας παραφυάδας του καθώς και τους κομμουνιστοσυμμορίτας 
διότι δρούν προδωτικώς κατά του Έθνους.

Σέρραι τη 15/11/49                                       Η υπευθύνως δηλούσα
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η υπογεγραμένη Ζ. Γ. Ι. δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπει-

ών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς να ασκηθεί βια τις ότι: 
Ονομάζομαι Ζ. συζ. Γ. Ι. γεννηθείσα εν τω χωρίω Εμμανουήλ Παππά, κα-
τοικούσα εν Παραλιμνίω, απόφοιτος της Γ΄ τάξεως του δημοτικού σχολείου 
Εμμανουήλ Παππά. Τον Μάρτιον του 1947 ο σύζυγός μου Γ. Ι. ενετάχθη εις 
τας συμμορίας, μη δώσας μέχρι σήμερον σημεία ζωής. Τούτον αποκηρύσσω 
ως προδότην της πατρίδος διότι επί τόσον χρόνον συνεργάζεται και δρά 
με τους συμμορίτας οι οποίοι ως όργανα του ξενοδούλου κομμουνισμού, 
επιδιώκουν να υποδουλώσουν την πατρίδα μας εις τους Σλάβους. Εγώ 
καίτοι ουδέποτε είχα κομμουνιστικάς ιδέας επί τη ευκαιρία εκφράζω την 
αποδοκιμασίαν μου και αποκηρύσω το ΚΚΕ και τας παραφυάδας του δι-
ότι είναι οργανώσεις προδοτικαί και αντεθνικαί.

Εν Σέρραις τη 15/11/49                                 Η υπευθύνως δηλούσα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η υπογεγραμμένη Ε. σύζ. Ν. Κ., δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των 

συνεπειών του Νόμου και χωρίς να ασκηθή βία τις. Ονομάζομαι Ε. σύζ. 
Ν. Κ. γεννηθείσα εν Παραλιμνίω και κατοικούσα ομοίως, ετών 24 μήτηρ 
ενός μόνον τέκνου του. Επί εαμοκρατίας υπήρξα επονίτισα χωρίς όμως να 
ασπασθώ τας κομμουνιστικάς θεωρίας και χωρίς να δράσω. Αποκηρύσσω 
τον κομμουνισμόν και τας παραφυάδας του, διότι είναι προδοτικόν και 
ξενόδουλον κόμμα και προσπαθεί να υποδουλώση την Πατρίδα μας είς 
τους Σλάβους. Αποκηρύσσω και τον υποθαλπτόμενον προς αυτόν συμμο-
ριτισμόν. Τον Μάρτιον του 1947 ο σύζυγός μου άνευ ειδοποιήσεως εξη-
φανίσθη ενταχθείς εις τας συμμορίας. Δια της παρούσης μου επιθυμώ να 
δηλώσω ότι τον αποκηρύσσω και αυτόν διότι δια της πράξεώς του ταύτης 
μετεβλήθη ως προδότην της Πατρίδος του και προδότην της ιεράς ιδέας 
της οικογενείας.

Εν Σέρραις τη 15 Νοεμβρίου                          Η υπευθύνως δηλούσα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Η υπογεγραμμένη Κ. σύζ. Φ. Α. δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των συ-

νεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς να ασκηθή βία τις. 
Ονομάζομαι Κ. σύζ. Φ. Α. γεννηθείσα εις το χωρίον Μήδεια της Ανατολικής 
Θράκης, κατοικούσα εν χωρίω Παραλίμνιον, αγράμματος, της οικογενείας 
μου συγκειμένης εξ εμού, του συζύγου και του ανηλίκου τέκνου. Τον Μάρ-
τιον του 1947 ο σύζυγός μου ενετάχθη εις τον συμμοριτισμόν χωρίς μέχρι 
σήμερον να έχω πληροφορίαν τινά περί της τύχης του. Δια της παρούσης 
μου επιθυμώ να δηλώσω ότι τον αποκηρύσσω ως προδότην της Πατρίδος 
[…]

Σέρραι τη 15/11/1949                                  Η Δηλούσα Αγράμματος
Οι Μάρτυρες
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ΔΗΛΩΣΙΣ 

Αποκηρύξεως του κομμουνισμού
Ο υπογεγραμμένος Μ. Δ. του Ι. εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 

περί ψευδούς δηλώσεως αυτοβούλως και χωρίς να ασκηθή βία τις.
ΔΗΛΩ

Ότι ονομάζομαι Μ. Δ. του Ι. γεννηθείς εις Σκοτείναν Αικατερίνης και 
κατοικών εν Σέρραις, Γραμματικάς γνώσεις Β΄ Γυμνασίου της εν Σμύρνη 
Ευαγγελικής Σχολής, έγγαμος της οικογενείας μου αποτελουμένης παρ’ 
εμού, της συζύγου μου και των τέκνων μου, μαθητών εις το ενταύθα Γυ-
μνάσιον. ΔΗΛΩ δε ότι κατά τον μήνα Αύγουστον το έτος 1944 εκλήθην 
παρά της οργανώσεως Ε.Α.Μ. όπως μεταβώ εις το βουνό και προσφέρω 
τας υπηρεσίας μου εις τον Αγώνα κατά του κατακτητού. Εγώ δε ως Έλλην 
εμφορούμενος υπο πατριωτικών αισθημάτων, ως Έλλην αγαπών την πα-
τρίδα μου μετέβην εις τον ΕΛΑΣ ίνα προσφέρω τας υπηρεσίας μου εις τον 
κατά των κατακτητών αγώνα. Παραμείνας μέχρι της 29ης Νοεμβρίου του 
1944 οπότε έλαβον εντολήν παρά της Α.Ε.Τ.Ε. ίνα μεταβώ εις Σέρρας και 
παραλάβω το Κέντρον. Δηλώ δε ότι με τας Οργανώσεις ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, 
δεν συνειργάσθην ούτε συνεργάζομαι και θα συνεργασθώ. Αποκηρύσσω 
μετά βδελυγμίας τας ενεργείας των δια τας εθνοκτόνους πράξεις των και 
τάσσομαι ολοψύχως εις το πλευρόν της Πατρίδος.

Εν Σέρραις, τη 17η Νοεμβρίου 1949
ο Δηλών

Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 72, 20.11.1949  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πολε-
μήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δικνύει τους μέχρι χθες 
επιστολογράφους μας: […] 

Α. Τ. του Ν. κλάσεως 1946 εκ χωρίου Νέας Φυλής Σερρών.
Εμπρός, 3.12.1949  

Θεσσαλονίκη, 3 (του ανταποκριτού μας) – Το Στρατοδικείον Σερρών 
κατεδίκασεν εις θάνατον την συμμορίτισαν Ανθούλαν Σταυροπούλου, ερω-
μένην του αρχισυμμορίτου Διπλαράκου, συλληφθείσαν εις τας επιχειρήσεις 
των Κερδυλίων. Η Σταυροπούλου κατά την διάρκειαν της εαμοκρατίας 
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εφόνευεν εις την περιοχήν Νιγρίτης μικρά παιδιά, τα οποία ακολούθως 
έκαιεν. Επίσης κατεδικάσθησαν εις θάνατον ο συμμορίτης Κ. Χατζημαύρος 
και η συμμορίτισα Σεβαστή Μπακιρτζίδου.

Εμπρός, 4.12.1949  

ΑΝΑΝΗΨΑΝΤΕΣ
Οι ως κατωτέρω στρατιώται και προληπτικώς ως επικίνδυνοι δια την 

Δημοσίαν ασφάλειαν συλληφθέντες και εκτοπισθέντες δια των επιστολών 
των προς τον κ. Δήμαρχον Σερρών αποσταλεισών, αποκηρύσσουν το Κ.Κ.Ε. 
ως προδοτικόν και πειθήνιον όργανον των Σλαύων και διαδηλούν ότι εφε-
ξής θα εργασθούν με όλην των την δύναμιν δια το Εθνικόν Μεγαλείον.

1) Σ. Σ., 2) Τ. Α., 3) Α. Α. εκ Σερρών 4) Τ. Α. εξ Εμμ. Παπά, 5) Τ. Ι, 6) 
Λ. Δ. εξ Αγ. Πνεύματος, 7) Δ. Ν. του Μ., 8) Τ. Γ. του Α., 9) Β. Β. του Α., 
10) Κ. Σ. του Θ, 11) Λ. Ν. του Α., 12) Κ. Κ. του Γ., 13) Α. Τ. του Κ., 14) Κ. 
Γ. του Ι., 15) Σ. Χ., 16) Λ. Ν. του Ι. και 17) Χ Β. του Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
Προς τον κ. Πρόεδρον της Κοινότητος Μαυροθαλάσσης. 
Ο υπογεγραμμένος Χ. Α. του Δ. ετών 33 γεννηθείς εν Α. Θράκης και 

κατοικών εν Μαυροθαλάσση Νιγρίτης Σερρών εκτοπισθείς υπό της Ε.Δ. 
Ασφαλείας Νομού Σερρών την 10ην-7-47 ως επικίνδυνος δια τον διεξαγό-
μενον αγώνα εναντίον των Κομμουνιστοσυμμοριτών και μεταφερθείς εις 
Α.Ε.Τ.Ο. Ε.Σ.Α.Ι. την 5-11-49 εκ 4ου Τάγματος. Σας γνωρίζω δια της πα-
ρούσης μου την οποίαν παρακαλώ να δημοσιευθή ευρύτατα ότι αν κατά το 
παρελθόν ανεμίχθην εις τας αντεθνικάς οργανώσεις Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ. κ.τ.λ. 
από το ’44 μέχρι την Βάρκιζα, σήμερον που αντελήφθην ότι σκοπός αυτών 
είναι η παράδοσις της Πατρίδος μας εις τους προαιωνίους μας εχθρούς 
τους σλάβους, αποκηρύσσω με όλην την δύναμιν της ψυχής μου μισώ τους 
σλαβοκομμουνιστάς που τόσες συμφορές επροξένησαν εις την Ελλάδα μας, 
καταδικάζω μετά βδελυγμίας τας αποφάσεις της Ε΄ Ολομελείας και είμαι 
έτοιμος ν’ αποδείξω εμπράκτως ότι διαπνέομαι από αγνά εθνικά αισθή-
ματα. Η περίοδος αυτή της εδώ διαμονής μου εις το αναμορφωτικόν αυτό 
σχολείον της Μακρονήσου με έκαμε να καταλάβω ποιος είναι σωστός δρό-
μος τον οποίον πρέπει να ακολουθήση κάθε τίμιος Έλλην και αυτός είναι 
ένας «όλοι και όλες για την Ελλάδα» τελειώνοντας αναφωνώ.

Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω ο Βασιλεύς. Ζήτω ο Εθνικός Στρατός.
Μετά τιμής

Νέοι Καιροί, αριθ. φ. 74, 4.12.1949  

Σέρραι, 15 (του ανταποκριτού μας) Αι γυναίκες συνελθούσαι ενέκριναν 
ψήφισμα δια του οποίου ποιούνται έκκλησιν α) προς τους ισχυρούς της 
γης ίνα επιβάλωσι την άμεσον απόδοσιν των απαχθέντων Ελληνοπαίδων 
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εις τας οικογενείας αυτών και λαβώσι τα δέοντα μέτρα κατά της απαισίας 
ταύτης γενοκτονίας β) προς τας απανταχού του πεπολιτισμένου κόσμου 
μητέρας και αδελφάς ίνα ενισχύσωσι το δικαιότατον τούτο αίτημα ημών 
των Ελληνίδων.

Εμπρός, 16.12.1949  

Υπό του Γ. Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη χθες το ακόλου-
θον ανακοινωθέν επί του αγώνος κατά των συμμοριτών κατά την διάρκειαν 
της εβδομάδος από 20 – 26 Δεκεμβρίου […] Παρενοχλήσεις υπό μικροο-
μάδων συμμοριτών χωρίων Φλάμπουρο – Σιτοχώρι και Πατρίκι Νιγρίτης. 
Άπασαι απεκρούσθησαν υπό των Μ.Ε.Α. Απόπειρα διαρπαγής ποιμνίων 
υπό μικροομάδων κομουνιστοσυμμοριτών εις περιοχήν Β. Σερρών και Β.Δ. 
Ξάνθης.

Εμπρός, 27.12.1949  

Ποινές του Έκτακτου Στρατοδικείου Σερρών 1949
Παραπομπές το 1949 άνδρες 343 γυναίκες 56, το 1950 άνδρες 25 και 

γυναίκες 1. Θανατικές καταδίκες το 1949 άνδρες 51 και γυναίκες 5, το 
1950 άνδρες 6 και καμία γυναίκα. Καταδίκες σε ισόβια το 1949 άνδρες 13, 
το 1950 άνδρες 3. Καταδίκες σε μέχρι 10 έτη φυλάκισης το 1947 άνδρες 5 
γυναίκες 1, το 1948 άνδρες 24 γυναίκες 5, το 1949 άνδρες 30 γυναίκες 1. 
Καταδίκες σε 10 έως 20 έτη φυλάκισης το 1949 άνδρες 80 γυναίκες 4, το 
1950 άνδρες 2. Οι δίκες στρατιωτικών αφορούσαν 5 εκ των οποίων ένας 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση έως 10 έτη, δύο σε φυλάκιση πάνω από 10 
έτη, ένας απαλλάχθηκε και ένας καταδικάστηκε σε θάνατο.

Νίκος Στ. Μιχιώτης, «Τα έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 1946-
1960 εν ονόματι του Βασιλέως…», Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2007. 



213



214

…Οι τελευταίοι, των τελευταίων…

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σύμφωνα με έγγραφο του Εθνικού Στρατού των πρώτων ημερών του 
1950 στο Μενοίκιο και στο Άγγιστρο παρέμεναν 15 «συμμορίται». 

Ο ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΕΤΕΣΧΕΝ ΟΛΟΨΥΧΩΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΡΥ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
Ο λαός των Σερρών την πρωΐαν της παρελθούσης Πέμπτης εξύπνησε 

με την καρδιά σφιγμένην. Μικροί και μεγάλοι ήσαν βυθισμένοι εις βαρύ-
τατον πένθος δια τας χιλιάδας των δυστυχισμένων παιδιών της Ελλάδος, 
τα οποία άρπαξαν οι εαμοσλαύοι από την αγκάλην της μάνας των και τα 
οδήγησαν εις τα στρατόπεδα της διαφθοράς, του αίσχους και του σκότους. 
Συμφώνως προς το καταρτισθέν πρόγραμμα, από της πρωΐας μέχρις εσπέ-
ρας τα καταστήματα με μεσιστίους τας σημαίας των ήσαν κλειστά και οι 
κώδωνες των εκκλησιών ήχουν πενθίμως. Τα Δημόσια καταστήματα επίσης 
έκλεισαν από της 10.30΄ μέχρι της 11.30΄ . Την 11ην π.μ. αι πολιτικαί, στρα-
τιωτικαί και λοιπαί αρχαί, αι οργανώσεις και τα σωματεία ως και άπειρον 
πλήθος κόσμου, προσήλθον εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, όπου, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Κωνσταντίνου, αναπέμ-
φθησαν δεήσεις υπέρ της ταχείας αποδόσεως των υπούλως αρπαγέντων 
28.000 Ελληνοπαίδων. Πρώτος ομίλησεν ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, καυτηριάσας τας ποταπάς, σατανικάς και καταλυτικάς του πολιτι-
σμού μεθόδους των εντοπίων και ξένων εχθρών της Ελλάδος. Είτα, εις μίαν 

1950
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ατμόσφαιραν οδύνης και βαθυτάτης συγκινήσεως ομίλησαν κατά σειράν οι 
μαθηταί: Κυριαζίδης, Αλίκη Τσουλ(;κ)αλά, Τζιμούρτας και Μ. Κοτοπούλη. 
Μεθ’ ο ενεκρίθη μήνυμα, το οποίον απεστάλη εις την Κυβέρνησιν και τους 
πρεσβευτάς των φίλων και συμμάχων κρατών. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Προς τον κον Εισαγγελέα, Σέρρας
Με την παρούσαν μου ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέσιν να σας εκ-

φράσω τα αγνά και πατριωτικά μου αισθήματα.
Δηλώ

Ότι κατά το διάστημα της κατοχής δεν ανεμίχθην εις καμμίαν αντεθνι-
κήν οργάνωσιν, διότι ήμην πολύ μικρός. Μόνον μετά την απελευθέρωσιν, 
παρασυρθείς, οργανώθην εις την ΕΠΟΝ. Επόμενον λοιπόν ήτο να συλλη-
φθώ και να φυλακισθώ. Προ μηνών μετεφέρθην εις Γ.Ε.Τ.Ο.Μ. Εδώ με τας 
καθημερινάς ομιλίας των κ.κ. αξιωματικών και συναδέλφων μου αντελή-
φθην τον προδοτικόν ρόλον του ΚΚΕ, και μετεμελήθην δια το σφάλμα μου. 
Ήδη με αποτροπιασμόν αποκηρύσσω τούτο και όλας τας παραφυάδας του 
και καλώ όλους τους παραπλανημένους, εκδηλωθέντας και μη, εξορίστους 
και κρατουμένους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου και όλοι μαζί να 
καταπολεμήσωμεν τον σλαυοκομμουνισμόν μέχρι της τελικής συντριβής 
του, δια το καλόν της μάνας μας Ελλάδος.

Ζήτω το Έθνος.
Ζήτω ο Στρατός.
Ζήτω ο Βασιλεύς.
Μετά τιμής
Θ. Δ.
Εκ Σκοτούσης Σερρών, Γ.Ε.Τ.Ο.Μ., 2ος Λόχος, Σ.Τ.Γ. 902 Β 

Πρωία, αριθ. φ. 188, 4.1.1950

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

Αθρόα ψηφίσματά των […] η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερ-
ρών […] Ωσαύτως έντονα ψηφίσματα διαμαρτυρίας υπέβαλον τα εργατοϋ-
παλληλικά κέντρα […] Σερρών […]

 Εμπρός, 13.1.1950

ΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟ Κ.Κ.Ε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ

Λαμβάνομεν αθρόας επιστολάς οπλιτών των εκπαιδευομένων εις Μα-
κρόνησον δια των οποίων οι επιστολογράφοι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, τας 
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παραφυάδας του και την ανταρσίαν, δηλούν δε ότι είναι έτοιμοι να πο-
λεμήσουν δια την μητέρα Ελλάδα. Ο κατωτέρω πίναξ δεικνύει τους μέχρι 
χθες επιστολογράφους μας: […]

Γ. ΤΑΓΜΑ
Κ. Π. του Θ. κλ. 1945 εκ Σερρών. 

 Εμπρός, 22.1.1950

ΜΑΡΤΙΟΣ

Στις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την ημέρα αυτή στις Σέρρες εκλέ-
χθηκαν οι: Κωνσταντίνος Καραμανλής (Λαϊκό Κόμμα - Κωνσταντίνος 
Τσαλδάρης), Αγγελούσης Άγγελος (Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Γε-
ωργίου Παπανδρέου), Αλεξανδρίδης Κοσμάς (Κόμμα Φιλελευθέρων), Γορ-
γίας Χριστόδουλος (Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα), Γρηγοριάδης Νε-
όκοσμος (Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων), Μαυρίδης Αθανάσιος (Κόμμα 
Προοδευτικών Φιλελευθέρων), Μπουκουβάλας Αθ. (Ανεξάρτητος) και Πέ-
τρος Πέννας (Λαϊκό Κόμμα).

5.3.1950

ΕΝΩ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΑΘΩΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΚΥΡΙΑΝ ΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Νεότερα στοιχεία εις φως εξ αποκαλυπτικών καταθέσεων 
τελευταίως συλληφθέντων κομμουνιστών

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Εκ των καταθέσεων συλληφθέντων κομμουνιστοσυμμοριτών, προκύ-

πτουν επι του προκειμένου τα ακόλουθα:
Ο Κ/Σ Δημήτριος Ξυλάγρας, (σ.σ. ο συντάκτης τον αναφέρει πότε 

ως Ξυλάγρα και πότε ως Ξυλαγρά) ετών 23, εξ Αγίας Τριάδος Σερρών, 
ανθυπολοχαγός και πολιτικός κομισσάριος, συλληφθείς την 19ην Ιανουα-
ρίου 1950, ανέφερεν ότι εις την περιοχήν Κερδυλλίων ευρίσκετο από του 
Μαρτίου του 1949. Μετά την ήττα των συμμοριτών και την είσοδον των 
υπολειμμάτων εις την Βουλγαρίαν, ούτος είχεν διαταχθή να παραμείνη 
μετ’ άλλων εντός του ελληνικού εδάφους με την αποστολήν να παρενο-
χλούν τον στρατόν και τα διάφορα χωριά, με τον απώτερον σκοπόν να μη 
φαίνεται ως διαλυθέν το συμμοριακόν κίνημα. Η εντολή αύτη τους εδόθη 
υπό του Μεράρχου Ζάχου, όστις επανήλθεν πάλιν εκεί μετά του Πετρή 
και 18 άλλων το μήνα Σεπτέμβριον του παρελθόντος έτους. Εν συνεχεία 
ο Ξυλαγράς αποκαλύπτει ότι οι τραυματίαι μετεφέροντο εις Κρούσια και 
από εκεί εις το βουλγαρικόν έδαφος, όπου παρελαμβάνοντο υπό Βουλ-
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γάρων. Η τελευταία φορά που μετεφέρθησαν ούτω τραυματίαι ήτο η 22α 
Δεκεμβρίου. Οι κομμουνιστοσυμμορίται είχον επαφήν με τους εν Βουλγα-
ρία συμμορίτας, δια του ασυρμάτου τρις της ημέρας, την 5.30΄ πρωϊνήν, 
την 12ην μεσημβρινήν και την 3ην απογευματινήν. Η συνεννόησις εγένετο 
δια χειριστηρίου και κώδικος, άλλοτε δε εκάλουν αυτοί τους εν Βουλγα-
ρία συμμορίτας και άλλοτε εκαλούντο υπ’ αυτών. Ο κώδιξ ήλασσεν κάθε 
φοράν που ήθελεν συλληφθή εις συμμορίτης. Ο Ξυλάγρας δεν γνωρίζει την 
έδραν του σταθμού ασυρμάτου εις Βουλγαρίαν. Πολλάκις όμως ήρχοντο 
εις επαφήν με τους εν Μπερκοβίτσα ευρισκομένους συμμορίτας. Εν τέλει 
ούτος απεκάλυψεν ότι οι ασύρματοι, τους οποίους εχρησιμοποίουν ήσαν 
ισχυρότατοι, πράγμα το οποίον τους επέτρεπεν όπως μεταδίδουν και εις 
απόστασιν 350 χιλιομέτρων…

Εμπρός, 19.3.1950

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Μικροομάδες κομμουνιστοσυμμοριτών επεχειρήσασαι να διαρπάσουν 
ζώα και τρόφιμα εκ χωρίου Ίβηρα – Α. Νιγρίτης, Δημητριτσίου – Ν.Δ. Σερ-
ρών κατεδιώχθησαν υπό Μ.Ε.Α.

Εμπρός, 18.4.1950

ΠΑΜΨΗΦΕΙ 74 ΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ!
ΘΗΡΙΩΔΕΙΣ ΕΛΑΣΙΤΑΙ

Θεσσαλονίκη, 26 (του ανταποκριτού μας) – Υπό του Κακουργιοδικεί-
ου Σερρών κατεδικάσθησαν παμψηφεί 74 φοράς εις θάνατον οι ελασίται 
Στρ. Καλταμπανίδης, Αντ. Λιμπούδης, Γεωργ. Παρκόλιας, Χρ. Μουτσού-
νης, Γεωργ. Σωτηρούδης και Γεώργ. Σαμαράς, διότι τον Νοέμβριον του 
1944 εξετέλεσαν δια μαχαιρών εις το χωρίον Τερπνήν της Νιγρίτας 74 
συγχωριανούς των εθνικόφρονας. Επίσης κατεδικάσθη εις θάνατον ο Φωτ. 
Μουρατίδης διότι εξετέλεσε εις το χωρίον Μέταλλον τον ξάδερφό του Κ. 
Μουρατίδην, εθνικόφρονα. Ομοίως κατεδικάσθησαν εις θάνατον οι Δημ. 
Σακαλής, Ευστ. Νάλτσας, και Ιω. Ανδρίσκος εκ Ζίχνης διότι εδολοφόνησαν 
τον Ιω. Τσάμην καπνέμπορον.

Εμπρός, 27.4.1950 
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ΜΑΪΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙ
Θεσσαλονίκη, 9 (του ανταποκριτού μας) – Πολυμελής συμμορία επέ-

δραμε κατά του χωρίου Ίβηρα Σερρών. Γενόμενη αντιληπτή κατεδιώχθη 
με αποτέλεσμα τον φόνον ενός συμμορίτου και τον τραυματισμό ετέρου 
συλληφθέντος. Άλλη συμμορία επετέθη κατά του χωρίου Δημητρίτσι της 
αυτής περιφερείας διαρπάσασα 5 μεγάλα ζώα, τα οποία εγκατέλειψε κα-
ταδιωκομένη. Ετέρα συμμορία επέδραμε κατά του χωρίου Τριανταφυλλιά 
Σερρών. Επηκολούθησε μάχη καθ’ ήν εφονεύθησαν 2 συμμορίται.

Εμπρός, 10.5.1950

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑΣ

Την Κυριακήν
Θεσσαλονίκη, 10 (του ανταποκριτού μας) – Κατόπιν των παρατηρηθέ-

ντων τελευταίως κρουσμάτων επιθέσεως συμμοριτών εναντίον διαφόρων 
χωρίων απέστειλαν τηλεγραφήματα προς την Κυβέρνησην ζητούσαι όπως 
μη χορηγήται αμνηστεία εις τους βαρυνομένους με εγκλήματα. Μεθαύριον 
Κυριακήν συγκροτείται συλλαλητήριον του λαού των Σερρών δια το ζήτη-
μα τούτο.

Εμπρός, 11.5.1950

ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
Θεσσαλονίκη, 12 (του ανταποκριτού μας) – Δωδεκαμελής συμμορία 

επέδραμε δια δευτέραν φοράν εναντίον του χωρίου Τριανταφυλλιά Σερ-
ρών αποκρουσθείσα. Οι συμμορίται κατώρθωσαν να απαγάγουν 3 μεγάλα 
ζώα. Έτερα 3μελής συμμορία επέδραμε κατά του χωρίου Καλόκαστρον 
Σερρών αποκρουσθείσα.

Εμπρός, 13.5.1950

ΕΞΟΝΤΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Το ανακοινωθέν Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων επι του κατά 

των κομ/συμμοριτών αγώνος από 9 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου 1950 έχει ως 
εξής: Μικροομάδες κομ/συμμοριτών επιχειρήσασαι αρπαγήν τροφίμων εκ 
των χωρίων Ίβηρα, Δημητρίτσιον, Τριανταφυλλιά (Σερρών) […]

Εμπρός, 16.5.1950
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ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΡΠΑΓΑΣ
ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεγραφήματα προς το υπουργείον Δημοσίας Τάξεως αναφέρουν ότι 
μικροομάδες συμμοριτών επιδίδονται εις ωρισμένας περιοχάς της Β. Ελ-
λάδος εις διαρπαγάς τροφίμων. Ούτω, εις την περιοχήν Σερρών συμμορίται 
διήρπασαν 50 πρόβατα. Καταδιωχθέντες υπό τμημάτων στρατού και χω-
ροφυλακής εγκατέλειψαν τα 30 πρόβατα.

Εμπρός, 20.5.1950

Ολιγομελής ομάς κομ/συμμοριτών απήγαγεν εκ περιοχής όρους Μορά-
βα (Σερρών) 50 πρόβατα μετά του ποιμένος των.

Εμπρός, 23.5.1950

ΟΠΛΙΤΑΙ ΤΩΝ Μ.Ε.Α. ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΒΙΑΙΩΣ ΜΙΑΝ 
ΔΕΚΑΕΞΑΕΤΙΔΑ

Θεσσαλονίκη, 30 (του ανταπ.) – Εις το χωρίον Μαυροθάλασσα Σερ-
ρών, οπλίται ΜΕΑ απήγαγον την 16έτιδα Χρυσούλαν Ζαχαριάδου. Εις τας 
κραυγάς της προσέτρεξαν χωροφύλακες και διεξήχθη συμπλοκή μετά των 
ΜΕΑ, η οποία είχεν ως αποτέλεσμα να τραυματισθή σοβαρώς εις χωρο-
φύλαξ.

 Ελευθερία, 31.5.1950

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΛΗΣΤΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Το Γ. Επιτελείον Στρατού εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν: Επί του 

κατά των κομ/συμμοριτών αγώνος από 18 μέχρι 24 Ιουλίου 1950 […] Με-
μονωμένοι κομ/συμμορίται αφήρεσαν μικράν ποσότητα τροφίμων εκ των 
χωρίων Βυρσίνη (Κομοτηνής) και Ξυλούπολις (Σερρών).

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ο υπογεγραμμένος Τ. Α. του Δ. εξ Ηλιοκώμης Σερρών δηλώ, ότι κατά 

το διάστημα της εαμοκρατίας παρασυρθείς λόγω της νεαράς μου ηλικίας 
ανεμίχθην εις την κομμουνιστικήν οργάνωσιν ΕΠΟΝ, την οποίαν αποκηρύτ-
τω ως οργάνωσιν προδοτικήν.

Ο δηλών 
Εμπρός, 25.7.1950
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υιοθεσία ακριτικού χωριού
Σέρραι – Πλησίον των βουλγαρικών συνόρων ήκμαζε το χωρίον Άνω 

Βροντού με τας 125 ακριτικάς οικογενείας του, αι οποίαι εκράτησαν ακ-
μαίον το εθνικόν φρόνημα και ετίμησαν την ελληνικήν σημαίαν. Γι’ αυτό 
και οι σλαυοκομμουνισταί του έκαψαν τας 110 οικίας και το σχολείον και 
κατέστρεψαν το υδραγωγείον. Οι κάτοικοί του ηναγκάσθησαν δια λόγους 
ασφαλείας να το εγκαταλείψουν τον Δεκέμβριον του 1947. Επανήλθον δε 
προ μικρού εις το ωραίον των χωρίον, με τον επαναπατρισμόν. Η δραστη-
ριότης και ο ενθουσιασμός των κατοίκων υπόσχονται ταχείαν αποκατά-
στασιν της οικονομίας των. Ήδη, επεσκέφθη την Άνω Βροντού κλιμάκιον 
του «Συνδέσμου φίλων του χωριού», προερχόμενον από την Θεσσαλονίκην 
και αποτελούμενον εκ των κ.κ. Αντ. Καμάρα, Ι. Μουστάκα και της δίδος 
Γεωργίτσας, και οι εκπρόσωποι του συνδικάτου ποτοποιών Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Πετρακάκης, Ζαρντινίδης και άλλοι. Κατόπιν συγκινητικής τελετής 
καθ’ ήν ομίλησαν ο νομάρχης Σερρών κ. Χαριτάντης και οι κ. Καμάρας 
και Ζαρντινίδης, το συνδικάτον υιοθέτησε το χωρίον και ως πρώτη δό-
σιν διέθεσε 150.000.000 δραχμών, ίνα κτισθή ένας αχυρών – σταύλος δια 
κάθε οικογένειαν και επισκευασθή το υδραγωγείον. Ο πρόεδρος της κοι-
νότητος κ. Αν. Τσακιρμπαλόγλου ηυχαρίστησε εκ μέρους των κατοίκων 
τους επισκέπτας. Η υπηρεσία Ανοικοδομήσεως μέχρις ότου ανεγερθούν τα 
κατεστραμένα οικήματα, στεγάζει τους κατοίκους εις παραπήγματα. Το 
σχολείον θα κτισθή υπό της Ανοικοδομήσεως, η δε Κοινότης θα ευπρεπήση 
την εκκλησίαν του Αγίου Δημητρίου, τύπου βασιλικής, κτισθείσα το 1835. 
Είναι το μόνον κτίριον, το οποίον απέμεινεν εις την Άνω Βροντού δια να 
χρησιμοποιηθή από τους συμμορίτας ως σταύλος καθ’ όλον το διάστημα 
της εγκληματικής δράσεώς των. Οι κάτοικοι του χωριού εζήτησαν την τα-
χείαν ανέγερσιν των οικημάτων, την χορήγησιν αροτριώντων ζώων, ζωοτρο-
φών και σπόρων, την επισκευήν της από Σερρών δημοσίας οδού μήκους 32 
χιλιομέτρων, ήτις είναι σχεδόν αδιάβατος, την αποστολήν διδασκάλου και 
ιερέως και την επάνδρωσιν του αστυνομικού σταθμού.

Εμπρός, 5.9.1950

[…] Ολιγομελείς ομάδες κομμουνιστοσυμμοριτών ενεφανίσθησαν εις 
χωριά Αναγέννησις (Σερρών), Ίσαλον (Κομοτηνής), Λυγαριά (Σερρών), 
Στρυμονικόν (Σερρών) και αφήρεσαν μικράς ποσότητας τροφίμων.

Εμπρός, 19.9.1950

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
Επί του αγώνος κατά των συμμοριτών από 19 –25 Σ/βρίου εξεδόθη 

το ακόλουθον ανακοινωθέν: […] Εις περιοχάς Όρθυος, Γράμμου, Βιτσίου, 
Κρουσίων, Σερρών, Δράμας και Έβρου ανευρέθη παντοειδές υλικόν κομ-
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μουνιστοσυμμοριτών.
Εμπρός, 26.9.1950

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

[…] Β. Σερρών ανευρέθη οπλισμός των κομ/συμμοριτών μεταξύ του 
οποίου 5 πυροβόλα.

 Εμπρός, 10.10.1950
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Πηγές - Βιβλιογραφία

Εφημερίδες
α. Πανελλαδικές:

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Ανεξάρτητος πρωινή εφημερίς/ Διευθυντής Πάνος Β. Κόκκας 
Περίοδος Α΄ (Κατοχής), 25 Αυγούστου 1944, Περίοδος Β΄ (14 Οκτ. 1944 – 20 
Απρ. 1967).

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Απογευματινή καθημερινή εφημερίδα. Αρχικοί ιδιοκτή-
τες Χρ. Τεγόπουλος, Χρ. Σιαμαντάς, Αλ. Σουδενός. 1975-2011 – Χρονολό-
γιο της 4 Απριλίου 2009, Φάκελος: Εμφύλιος πόλεμος.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» Hμερήσια εφημερίδα. Ιδρυτής Γ. Λεβαντής. 1936, 
1945-1986.

«ΕΜΠΡΟΣ» Ημερήσια εθνική εφημερίς / Ιδρυτής Δημ. Οικ. Καλαποθάκης – 10 
Νεοεμ. 1896-1930, 1945-1969 Αθήνα 1896-1969.

β. Τοπικές των Σερρών:
«ΑΡΤΕΜΙΣ» Εβδομαδιαία εφημερίς της Χ΄ Μεραρχίας.
«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» Όργανον της Β.Ε.Ν. Ν. Σερρών. 
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Δισεβδομαδιαία πολιτική εφημερίς.
«Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ» Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίς. 
«ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ» Εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίς εν Σέρραις.
«ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» Όργανον των Εθνικοφρόνων Νομού Σερρών.
«ΠΡΩΪΑ» Εβδομαδιαίον Πολιτικόν Βήμα του Λαού.
«ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΒΗΜΑ» Εβδομαδιαία Πολιτική Εφημερίς και των Ειδήσεων.
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