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Γιατί επιλέξαμε το θέμα μας
Το θέμα «Ιστορίες από το Παρελθόν: Η ζωή των παιδιών στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο» επιλέχθηκε από κοινού με ένα Γαλλικό, ένα Τσέχικο και ένα
Πολωνικό σχολείο για να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να
γνωρίσουν την ιστορία, όχι μόνο των χωρών τους αλλά και άλλων χωρών της
της ευρύτερης γειτονιάς μας, της Ευρώπης Είμαστε πεπεισμένοι ότι αξίζει να
ασχολούμαστε με τη μελέτη του παρελθόντος όχι επειδή η Ιστορία διδάσκει
αλλά επειδή η γνώση της Ιστορίας και ο προβληματισμός πάνω σε αυτή μας
καθιστά ανθρώπους με γνώση και γνώμη τεκμηριωμένη για όσα συμβαίνουν
γύρω μας. Κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις δύσκολες κοινωνικές και
οικονομικές συγκυρίες των ημερών μας.. Ήταν ευτυχής συγκυρία το ότι η
υλοποίηση του προγράμματος μας συνέπεσε με τον εορτασμό των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση της πόλης μας, γεγονός που αποτέλεσε αφόρμηση
ευαισθητοποίησης και αναζήτησης ιστοριών από το παρελθόν.
Μέσα από την ενεργή εμπλοκή μας στη διαδικασία μάθησης μας δόθηκε η
ευκαιρία να συνθέσουμε τη δική μας άποψη για τα γεγονότα που μελετούμε και
να εξωτερικεύσουμε τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς αλλά και τα
συμπεράσματα για το θέμα μας μέσα από ένα φάσμα ποικίλων δραστηριοτήτων
με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις μας. Εν τέλει το διαθεματικό
αυτό σχέδιο εργασίας συνδύασε στοιχεία ιστορίας, λογοτεχνίας και ξένης
γλώσσας.

Η ομάδα μας
Η ομάδα μας αποτελείται από το σύνολο των μαθητών της γ’ τάξης (21
παιδιά) και συγκεκριμένα 10 αγόρια και 11 κορίτσια. Όλοι οι μαθητές
συμμετείχαν και μοιράστηκαν το βάρος των επιμέρους δραστηριοτήτων
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
Ταυτόχρονα το σχολείο μας συνεργάστηκε με τρία ευρωπαϊκά σχολεία μέσω
ενός e-twinning προγράμματος πάνω στο θέμα αυτό. Οπότε το εν λόγω
αντικείμενο εξερευνήθηκε συνεργατικά μέσα από την αλληλεπίδραση με τις
ομάδες των σχολείων αυτών και συγκεκριμένα:



Collège Jean Giono, LE BEAUSSET, Γαλλία
Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi nr3
w Słupsku, Słupsk, Πολωνία
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Gymnázium Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, Δημοκρατία της Τσεχίας

Γλώσσα εργασίας

Ελληνικά και Aγγλικά

Σκοπός και στόχοι
Ο κύριος σκοπός που επιδιώξαμε να πετύχουμε είναι η ανάπτυξη της
ιστορικής σκέψης και μάλιστα της κριτικής ιστορικής σκέψης. Η ανάπτυξη της
ιστορικής συνείδησης, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να γίνουν οι
μαθητές συνειδητοί και ενεργοί πολίτες. Επιπλέον η ενίσχυση της
πολιτισμικής ταυτότητας και παράλληλα η κατανόηση και ο σεβασμός των
άλλων πολιτισμών καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να
αλλάξουν τα προϊόντα της έρευνας και μελέτης με άλλους συνομηλίκους από
σχολεία της Γαλλίας, Πολωνίας και Τσεχίας.
Είναι κοινά αποδεκτό πως η συνεργασία με τους συντονιστές αλλά και με
τους συμμαθητές στην προσπάθεια επίτευξης του κοινού στόχου αλλά και ο
καταμερισμός των υποχρεώσεων ανάλογα με τις ικανότητες και τις
προτιμήσεις των μαθητών αποτελούν διαδικασίες που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και στην αποδοχή και εκτίμηση του άλλου. Μέσα
από τη μελέτη των γεγονότων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και ιδιαίτερα της
Βουλγαρικής κατοχής στην περιοχή μας (Νέο Σούλι - Σέρρες) οι μαθητές
ευαισθητοποιήθηκαν και σχημάτισαν μια νέα εικόνα, περισσότερο κατανοητή,
για τον κόσμο στον οποίο ζουν, αλλά και τη στάση τους απέναντι στο παρόν.
Η βιωματική προσέγγιση του αντικειμένου μέσα από διαφορετικές πτυχές
και κυρίως από την πλευρά της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, της Ξένης
Γλώσσας (αγγλικών) έχει ποικίλα οφέλη. Ο μαθητής μέσα από την έρευνα και
τη μελέτη αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες και διαμορφώνει στάσεις
με απώτερο σκοπό να σφυρηλατήσει τους δεσμούς του με τον τόπο στον
οποίο ζει. Οι διαθεματικές προσεγγίσεις της ομάδας υπαγορεύουν στους
μαθητές να λειτουργήσουν συνθετικά και συνεργατικά.
Συγκεκριμένα οι Επιμέρους Στόχοι αναπτύχθηκαν ως προς 3 άξονες
Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης
Την καλλιέργεια της συνεργατικότητας
Την ενεργή ‘πολιτειότητα’
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Γνώσεις: Οι μαθητές
να

Δεξιότητες: Οι
μαθητές να

Στάσεις : Οι μαθητές
να

Αναγνωρίζουν το
ιστορικό πλαίσιο όπου
αναπτύχθηκε ο
δεύτερος παγκόσμιος
πόλεμος, εντός και
εκτός Ελλάδος

Καταστούν ικανοί, μέσα
από τη γνώση του
παρελθόντος, να
κατανοήσουν το παρόν,
να στοχαστούν για τα
προβλήματά του και να
προγραμματίσουν
υπεύθυνα το μέλλον
τους

Διερωτώνται ως προς
την ιστορική αλήθεια
μέσω πολύπλευρης
προσέγγισης του
θέματος.

Να ανακαλέσουν
προηγούμενη γνώση και
να τη συνδέσουν με τη
νέα

Οργανώνουν τις
πληροφορίες που
αποκομίζουν από
ιστοσελίδες σε
κατηγορίες ανάλογα με
τη θεματική της ομάδας
τους

Να υιοθετούν ή να
απορρίπτουν την γνώση
που τους παρέχεται

Προσδιορίζουν
σημαντικές ηγετικές
μορφές της εποχής των
συμμαχικών δυνάμεων
και του άξονα

Επιδεικνύουν μέσω
παρουσίασης τις
πληροφορίες αυτές στην
ολομέλεια της τάξης και
στις άλλες δύο
συνεργαζόμενες χώρες

Να εκτιμούν την επαφή
με τους μεγαλύτερους
σε ηλικία και

Περιγράφουν τις
συνθήκες της ζωής των
παιδιών σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες,
μεταξύ των οποίων
Αγγλία, Γαλλία,
Πολωνία και Ελλάδα,
κατά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο

Συντάσσουν ένα
ερωτηματολόγιο και να
διεξάγουν μια
συνέντευξη

απολαμβάνουν τη
λογοτεχνία και
κινητοποιείται η σκέψη
και η φαντασίας των
μαθητών

Να συνοψίζουν το
πρωτογενές υλικό που
λαμβάνουν σε ένα
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περιεκτικό κείμενο
Τη σύνθεση κειμένου
ενταγμένου σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο
που θα εξυπηρετεί
συγκεκριμένους
στόχους (ημερολόγιο)
στην ξένη γλώσσα.

εκτιμούν την
επικοινωνία με άλλους
λαούς, να σέβονται την
ιστορία και τις
παραδόσεις τους, να
αποκτήσουν στάση
ανεκτικότητας ως προς
το ‘άλλο’.

Την παραγωγή και
κατανόηση γραπτού και
προφορικού και γραπτού
λόγου στην αγγλική
γλώσσα.

Υλικά










Φωτογραφικό υλικό
Βιβλιογραφία
Η/Υ
WEB 2.0 εργαλεία (glogster, lino, storybird)
Movie maker
Βίντεο
Παρουσιάσεις Powerpoint
Λογοτεχνικά κείμενα
Ταινίες (O Μεγάλος Δικτάτορας, Η ζωή είναι ωραία, το ημερολόγιο
της Άννα Φράνκ)
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Θεματικές ενότητες
 Γνωριμία με τα άλλα σχολεία
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Hello Everybody!!!

We live in Greece, a country in southern Europe.
It has many beaches with clean blue waters.
Our country is ideal for summer holidays so we are expecting you to
visit Greece
We live in Neo Souli, a village near the city of Serres.
It has got 2.539 residents
We are going to the Junior High School of Neo Souli.
It has 64 students and 13 teachers.
The building is old but it is very well preserved.
It is consisted from 3 classes and all of them is equipped with
computers for better and funnier teaching.
We are looking forward to knowing and chatting with you!!!

Ένα βίντεο για την πόλη μας..Time Lapse Serres

http://www.youtube.com/watch?v=Nvrp11rCqt4
Το τσέχικο σχολείο (The Czech School)
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The French School
http://www.youtube.com/watch?v=jKUs2ExHCs4&feature=player_embedded

Το πολωνικό σχολείο (The Polish school)
“Gabriela´s presentation”
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14 παρουσιάσεις των μαθητών σε μορφή ppt, prezi, doc,Διαθέσιμες στο χώρο του
έργου στο twinspace.

 Οι εξέχουσες προσωπικότητες – ηγέτες της εποχής
Οι μαθητές των τεσσάρων σχολείων ασχολήθηκαν με μία εξέχουσα
προσωπικότητα της εποχής. Μετά από σχετική έρευνα παρήγαγαν υλικό
σχετικά με τον κάθε ηγέτη και το παρουσίασαν στην πλατφόρμα του
twinspace. Τα υπόλοιπα σχολεία διάβασαν, κατανόησαν και απάντησαν σε
σχετικές ερωτήσεις στα Αγγλικά. Ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο
των παρουσιάσεων. Το Γυμνάσιο Νέου Σουλίου ασχολήθηκε με τον Winston
Churchill. O μαθητής Χρήστος Μάντσος ετοίμασε δύο αφίσες με τη μορφή
Glog (διαδραστικό poster) όπου επέλεξε σημαντικές πληροφορίες για τον
μεγάλο πολιτικό μετά το σχετικό μάθημα στην τάξη και το υλικό που είχαμε
διαθέσιμο
από
την
ιστοσελίδα
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/winston_chu
rchill/
και
το
σχετικό
διαδραστικό
παιχνίδι
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/winston_chu
rchill/
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Ο Αδόλφος Χίτλερ από το Γαλλικό σχολείο (4σέλιδο φυλλάδιο δημοσιευμένο
στο www.calameo.com)

1. When and where was Adolf Hitler born?
2. When did he dream of when he was at school?
3. Did his father agree with his son’s plans for his future?
4. Did he pass or did he fail his exams to enter the Academy of Arts?
5. So what did he do next in 1914?
6. What was the state of Germany by the end of WWI?
7. What’s the name of the party that Hitler joined in 1920?
8. How did he succeed to become the leader of this party?
9. Give the name of the army that Hitler organized for this party?
10. What’s the name of the book he wrote in prison?
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11. When President Hindenbourg died, Hitler proclaimed himself “the
Führer”. What does that mean?
12. What did Hitler dream of creating?
13. Explain the “Final Solution”
14. When did WWII begin? Where? Consequences on the Jewish people?
15. When and how did he die?
Οι μαθητές του Πολωνικού σχολείο παρουσίασαν μια γραμμή του χρόνου
(timeline) για τη ζωή και το έργο του στρατηγού DeGaulle

http://www.timetoast.com/
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Charles de Gaulle
1890 ‐ Charles de Gaulle was born
at Lille. His family had a tradition of
being teachers and administrators
1916 – he fought in World War One
and was wounded and taken
prisoner at Verdun

1919 ‐1920 ‐ he was with a French
military mission based in Poland
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1944
1944

now a national hero, de
1944 (October 23rd)
Gaulle returned to
he became prime
Paris; his return was
minister in the French
greeted by tens of
he was officially
Provisional Government
thousands of Parisians
recognized by the Allies
as the head of the
French government and
his administration
received a similar
endorsement

1946
he resigned
because of
political conflicts

1947 (April )
he founded his
own political
party, the Rally
of the French
People (RFP)

1953
he retired from
politics after the
RPF's failure to
win power

1958 ‐ he founded the French Fifth
Republic and served as its first
President from 1959 to 1969

1968 (May) ‐ violent
demonstrations by university
students shook de Gaulle's
government; general strike
followed, paralysing France and
jeopardising the Fifth Republic;
De Gaulle held elections and the
country rallied to him, ending
the crisis
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1969 (April)
1970

• De Gaulle resigned the
presidency after losing a
referendum on a reform
proposal

• he retired to his estate at
Colombey‐les‐Deux‐Eglises
and died of a heart attack

 Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής στην Ευρώπη
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Το κάθε σχολείο έκανε μια σύντομη παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου της
εποχής από την οπτική της χώρας του. Εδώ παρουσιάζονται οι πρώτες
διαφάνειες από τις παρουσιάσεις των μαθητών, λόγω μεγάλου όγκου. Όλα τα
αρχεία είναι προσβάσιμα στη σελίδα του έργου στο twinspace.
Το Τσέχικο σχολείο παρουσίασε υλικό σχετικό με την αντίσταση και την
καθημερινή ζωή στη χώρα τους

Czechoslovak Resistance
(1939-1945)

http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/valka-a-protektorat/

Life in the Protectorate
of Bohemia and Moravia
PART 1

(1939 – 1941)

Το γαλλικό σχολείο παρουσίασε υλικό σχετικό με τη ζωή των παιδιών στην
Ευρώπη, τα συσσίτια και τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης.
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The children in the Second World War.
For many of them, it was a period of
family separation. For some of them,
it was a time of deep loss. Nearly
two million children were evacuated
from their homes at the beginning of
the Second World War. They were
evacuated to the countryside to
escape the bombings. Children
experienced a restricted diet
because of rationing.

Rationing in
WWII
The women replaced their husbands,
gone for to War, for their work.

In the War, the role of the women was very important. Don’t mind if they had a hard
work , like agriculture. They had to perform their duties as housewives too. They
needed to take care of their children. they had to do everything at home and outside
home . So their lifes were hard but they did it. That’s why nowadays , our generation is
grateful.
If they hadn’t been there the story would not have been like that and maybe more
traumatizing .
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Το Γυμνάσιο Νέου Σουλίου έκανε τις ακόλουθες παρουσιάσεις

World War 2
Historical Events

(από τις μαθήτριες
Άρτεμις Ανανιάδου,
Άντζελα Σαγιάκου,
Εσμεράλντα Τσάνι,
Ελένη Λαζάρου,
Μαρία Αβραμπάκη)

CHILDREN AT WAR

BRITISH
In 1936 few many British
children traveled
Outside Britain.
Από τους μαθητές
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•
•
•
•

Χρήστος Μάντσος
Κατερίνα Μπάρμπα
Παναγιώτα Αλβανούδη
Αθανασία Δεδούση

WW2:Food and Shopping.
There were no supermarkets. You went to
different shops for different items. Other
shops sold clothes, shoes, medicines,
newspapers and all the other things people
needed to buy. Many shops were small family
businesses. Most big towns had department
stores.

Κατερίνα Μπάρμπα
Παναγιώτα Αλβανούδη

 Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής στην Ελλάδα και στις Σέρρες

Στο στάδιο της περαιτέρω εξοικείωσης με το θέμα οι μαθητές συνέθεσαν
4 ομάδες εργασίας-ανάλογα με τις προτιμήσεις τους-και με τις παρακάτω
θεματικές ενότητες διερευνώντας το θέμα αναφορικά με την περιοχή μας,
το νομό Σερρών.
1η ομάδα: Η Βουλγαρική Κατοχή στη Μακεδονία (1941-1944).
2η ομάδα: Το Οχυρό Ρούπελ.
3η ομάδα: Τα Ντουρντουβάκια.
4η ομάδα: Η εβραϊκή Κοινότητα των Σερρών κατά το Παγκόσμιο Πόλεμο.

27

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
Άρτεμις Ανανιάδου
Άντζελα Σαγιάκου
Εσμεράλντα Τσάνι
Στις 22 Απριλίου 1941 ο βουλγαρικός στρατός πέρασε τη συνοριακή
γέφυρα της Κούλας και την ίδια μέρα έφτασε στο Σιδηρόκαστρο. Εκεί οι
Βούλγαροι στρατιώτες ξεκίνησαν τις πρώτες καταστροφές αρχίζοντας από το
τηλεγραφείο όπου έκοψαν τηλεφωνικά και τηλεγραφικά σύρματα, λεηλάτησαν
γραφεία και χρηματοκιβώτια, και κατέστρεψαν όλα τα αρχεία.
Στις 23 Απριλίου 1941 τα βουλγαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη
των Σερρών. Εφάρμοσαν μεθόδους καταπίεσης με μεγάλο μίσος και πάθος
όπως τρομοκρατία, βία, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και γενικά χρήση κάθε
μέσου, με σκοπό τον αφελληνισμό της περιοχής.
Mέχρι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους δεν εκδηλώθηκε καμία
αντιστασιακή ενέργεια από την πλευρά των Σερραίων. Επίσης ήταν γνωστό
ότι σε δύο σημεία του ποταμού Στρυμόνα λειτουργούσε σύστημα διαφυγής
προς τον γερμανικό τομέα. Παρ’όλ’ αυτά σημειώθηκαν επεισόδια σε βάρος
των Σερραίων, τα οποία όμως ο Βούλγαρος δήμαρχος Ποπώφ τα
αποδοκίμασε και επέβαλε κυρώσεις στους Βούλγαρους υπεύθυνους.
Σύντομα οι περιορισμοί, οι εκβιασμοί, οι αρπαγές και γενικά η
βουλγαρική θηριωδία εκδηλώθηκαν ανοιχτά. Όπως σε όλη τη
βουλγαροκρατούμενη ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έτσι και στις Σέρρες,
οι Βούλγαροι έθεσαν ως προτεραιότητά τους την αλλοίωση της σύνθεσης του
πληθυσμού. Σκοπός τους να καταδείξουν αργότερα, στον καιρό της ειρήνης
που θα ερχόταν σύντομα ότι τα ελληνικά εδάφη ήταν βουλγαρικά και πως σε
αυτά οι Βούλγαροι αποτελούσαν την πλειονότητα ενώ οι Έλληνες τη
μειονότητα.
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Το όνειρο της Βουλγαρίας
Επέβαλλαν την οικιοθελή αποχώρηση του ελληνικού πληθυσμού προς
την γερμανοκρατούμενη Ελλάδα με μόνη περιουσία ένα μικρό δέμα ρούχων και
300 λέβα, τους υποχρέωσαν μάλιστα να υπογράψουν και σχετική δήλωση.
Κάποιοι Σερραίοι κυρίως πλούσιοι έφυγαν ενώ οι περισσότεροι παρέμειναν
στην πόλη.
Υποχρέωσαν το κλείσιμο και του τελευταίου ελληνικού σχολείου και τον
εκτοπισμό των δασκάλων και καθηγητών. Όμως συνέχισαν με την
καταστροφή των ελληνικών βιβλίων και επέβαλλαν από τη Σόφια τη
μεταφορά μαθητών γυμνασίου και καθηγητών για την παρουσίαση της
παιδείας εκ παραδόσεως βουλγαρική. Υποχρέωσαν επίσης τις δημοτικές και
κοινοτικές αρχές να χτίσουν κατοικίες για τον εποικισμό των Βουλγάρων.
Απαγορεύτηκε η άσκηση κάθε ελεύθερου επαγγέλματος στους Έλληνες
εάν προηγουμένως δεν απαρνούνταν την ελληνική καταγωγή και υπηκοότητα
και δεν αποδέχονταν τη βουλγαρική ταυτότητα. Όσοι την αποδέχονταν
εξομοιώνονταν με Βούλγαρους πολίτες και ευνοούνταν από τις βουλγαρικές
αρχές.
Δάσκαλοι, καθηγητές και ιερείς πέρασαν στο περιθώριο ενώ η θεία
λειτουργία και τα υπόλοιπα θεία μυστήρια ιερουργούνταν στη βουλγαρική
γλώσσα από Βούλγαρους ιερείς. Ανατέθηκε η αγροτική ασφάλεια
αποκλειστικά σε Βουλγάρους προερχόμενους από τη Βουλγαρία. Οι
βουλγαρικές αρχές εισήγαγαν τη βουλγαρική γλώσσα στα δικαστήρια, στις
εκκλησίες, στα σχολεία και γενικά σε κάθε μορφή της δημόσιας ζωής αλλά και
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της ιδιωτικής. Οι εκδιωκόμενοι Έλληνες υποχρεώθηκαν δια της βίας να
παραδώσουν στις βουλγαρικές αρχές, κατά την αποχώρησή τους, έγγραφη
δήλωση ότι αναχωρούν οικιοθελώς, ότι παραιτούνται από το δικαίωμα
επανεγκατάστασης και ότι χαρίζουν στο βουλγαρικό κράτος την ιδιοκτησία
τους. Επιβλήθηκαν στους Έλληνες βαρύτατοι φόροι και τους απαγορεύτηκε
να
προμηθεύονται
τρόφιμα
από
τα
βουλγαρικά
πρατήρια
με
κουπόνια. Επιβλήθηκε μάλιστα και ένα είδος κεφαλικού φόρου σε όλους τους
Σερραίους από ηλικία 15 ετών και άνω ενώ παράλληλα τα αγόρια από ηλικία
13 ετών και άνω υποχρεώθηκαν να καθαρίζουν την πόλη.

Διατάχτηκαν όλοι οι εγκατασταθέντες παλαιοελλαδίτες στην πόλη από
το έτος 1913 και εδώ να εγκαταλείψουν την πόλη μέχρι και την 24η Ιουνίου
1941 όπως και έγινε. Οι αρχές κατάρτησαν επίσης κατάλογο με όλους τους
μετά το 1922 εγκατασταθέντες πρόσφυγες του Πόντου, της Θράκης και Μ.
Ασίας με σκοπό την εκδίωξή τους. Στα φυλάκια του ποταμού Στρυμόνα, οι
διερχόμενοι Έλληνες υπέστησαν εξονυχιστικό έλεγχο και τους αφαιρέθηκαν
τιμαλφή, χρήματα και εμπορεύματα.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 1941, παρατηρήθηκαν μέσα στην πόλη κάποιες
περίεργες κινήσεις και ασυνήθιστη νευρικότητα. Κλήθηκαν στο διοικητήριο
όπου σήμερα στεγάζεται η Νομαρχία Σερρών, Βούλγαροι και κομιτατζήδες για
ενημέρωση και δράση. Επίσης στη λεωφόρο Μεραρχίας η οποία τότε είχε
μετονομαστεί σε λεωφόρο Βόριδος του Α΄, ο Βούλγαρος νομάρχης
συναντήθηκε με σημαντικούς Βούλγαρους πολίτες και τους είπε εμμέσως το
σκοπό του. Οι περιπολίες πύκνωναν και οι κομιτατζήδες κυκλοφορούσαν
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οπλισμένοι. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, με άκρα μυστικότητα όλες οι
βουλγαρικές οικογένειες εξοπλίζονται. Κάποιοι από τους Βουλγάρους που
ανέπτυξαν φιλίες με Έλληνες πολίτες, τους ειδοποιούσαν εμμέσως να φύγουν
για να αποφύγουν τα επακόλουθα.
Από το μεσημέρι της ίδιας μέρας η χωροφυλακή με βοήθεια των
κομιτατζήδων και κάποιων εξοπλισμένων Βουλγάρων που σχημάτισαν
πολιτοφυλακή αναχώρησε για τη Δράμα. Κάποια στιγμή βόμβος βουλγαρικού
αεροπλάνου ανησύχησε τους πολίτες ρίχνοντας φακέλους για τις βουλγαρικές
αρχές.
Το
απόγευμα
της
ίδιας
μέρας
όλοι οι κάτοικοι της πόλης κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με μόνη
κίνηση στους δρόμους τους οπλισμένους Βουλγάρους που πυροβολούσαν
άσκοπα. Τη νύχτα της 29ης προς 30η Σεπτεμβρίου 1941 διεξάγονται
εξονυχιστικοί έλεγχοι σ’ όλη την πόλη και ρίπτονται πυροβολισμοί. Την
επόμενη
μέρα
η
πόλη
επιστρέφει
στη
συνηθισμένη της κίνηση. Όμως στρατός, αστυνομία και κομιτατζήδες
προβαίνουν σε συλλήψεις. Συνολικά 800 Σερραίοι συνελήφθησαν οι οποίοι
υπέστησαν εξευτελισμός
και ταπεινώσεις, βασανιστήρια και αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων και
χρηματικών ποσών και τέλος οδηγήθηκαν στους στάβλους του ιππικού.

Βούλγαροι στρατιώτες στο σιδηροδρομικό σταθμό Σερρών
Εκεί συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια ενώ οι συνθήκες κράτησης ήταν
άθλιες. 18 επώνυμοι την επόμενη μέρα μετά από ξυλοκόπημα μεταφέρθηκαν
στα κρατητήρια της αστυνομίας. Εκεί τους εξήγησαν το λόγο της κράτησής
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τους, ο οποίος ήταν αντιστασιακές ενέργειες εναντίον των Βουλγάρων. Στη
συνέχεια υπέγραψαν σχετική δήλωση για ανάληψη της ευθύνης και αφέθηκαν
ελεύθεροι. Το απόγευμα της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου 1941 και ενώ
συνεχίζονταν οι συλλήψεις, φημολογήθηκε ότι οι κρατούμενοι θα οδηγούνταν
σε στρατόπεδα εργασίας στη Βουλγαρία. Η φήμη αυτή όμως διαψεύστηκε.
Εντωμεταξύ στο στάβλο όπου βρίσκονταν οι κρατούμενοι οι συνθήκες
ήταν άθλιες ιδιαίτερα τις τρεις πρώτες μέρες ενώ από την Τέταρτη και μετά
τους δόθηκε η ευκαιρία να προμηθευτούν τρόφιμα αγοράζοντάς τα από τους
σκοπούς. Την έκτη μέρα τους επιτράπηκε η επαφή με τους συγγενείς τους. Η
κράτηση για κάποιους διήρκεσε μέχρι και δύο μήνες μέχρι την απελευθέρωσή
τους. Αποτέλεσμα των βασανιστηρίων ήταν και ο θάνατος πολλών
κρατουμένων.
Μετά από αυτά τα γεγονότα επιβλήθηκαν στους Έλληνες βαρύτατοι
φόροι και τους απαγορεύτηκε να προμηθεύονται τρόφιμα από τα βουλγαρικά
πρατήρια με κουπόνια. Ο δήμαρχος Ποπώφ εξαιτίας των παρεμβάσεων του
που έδειχναν υποστήριξη προς τους Σερραίους γρήγορα αντικαταστάθηκε και
οδηγήθηκε ενώπιον του στρατοδικείου με την κατηγορία του φιλελληνισμού.
Παρόλ’ αυτά ως πολιτικός ο Ποπώφ ήταν φυσικό να έχει σχέδια περί
συμφιλιώσεως με τους Έλληνες χωρίς να είναι φιλέλληνας.
Τα χρόνια της κατοχής στις Σέρρες υπήρξαν σκληρά κι ανελέητα για τη
ζωή των ανθρώπων. Η πείνα, ο κίνδυνος, ο εξευτελισμός και ο θάνατος
κυριάρχησαν σε καθημερινή βάση, φέρνοντας τα πάνω κάτω. Ο υπέρτατος
φόβος κλόνισε τις καρδιές των ανθρώπων και τα παιδιά είδαν τα λιγνά κορμιά
τους να ψηλώνουν και να ωριμάζουν μέσα σε λίγες νύχτες. Ο χαρακτήρας της
βουλγαρικής κατοχής ήταν απάνθρωπος και ασφυκτικός. Από τις πηγές
αναφέρονται πολλές περιπτώσεις Σερραίων κατοίκων που έχασαν τη ζωή
τους λόγω απαγχονισμού ή ανηλεούς ξυλοδαρμού από τους Βουλγάρους από
το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο του 1944.
Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 δυνάμεις του ΕΛΑΣ που μάχονταν στα
γύρω βουνά εισέρχονται στις Σέρρες με τους επικεφαλής τους κρατώντας
την ελληνική σημαία. Σε δεκαπέντε μέρες και ο τελευταίος Βούλγαρος
στρατιώτης είχε αποχωρήσει από τα ελληνικά εδάφη. Από τις Σέρρες οι
Βούλγαροι έφυγαν το Φεβρουάριο του 1945 με τη Συμφωνία της Βάρκιζας.
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Είσοδος των στρατευμάτων του Ε.Λ.Α.Σ. στην πόλη των Σερρών
ΡΟΥΠΕΛ
Το οχυρό Ρούπελ ήταν το μεγαλύτερο από τα 21 συγκροτήματα οχυρών που
κατεσκευάστηκαν σε όλη τη γραμμή Μεταξά .Ήταν ένα συγκρότημα έργων
που εκτείνοταν σε μέτωπο 2.500 μέτρων και περιελάμβανε 123 ενεργητικά
σκέπαστρα. Το ανάπτυγμα των υπόγειων χώρων ήταν 1.849 τ.μ. , ενώ οι
υπόγειες στοές συγκοινωνίας ανέρχονταν σε 4.251 μέτρα. Η συνολική έκταση
των υπόγειων έργων ήταν 6.100 μέτρα. Το σύνολο της προβλεπόμενης
φρουράς ήταν 1.397 άνδρες (44 αξιωματικοί και 1.454 οπλίτες) αλλά στη
διάρκεια του αγώνα η φρουρά του οχυρού ήταν 27 αξιωματικοί και 950
άνδρες .Από τα προβλεπόμενα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί 13 νωτιαίας
άμυνας.Το κόστος κατασκευής του ανήλθε σε 111.540.000 δρχ.
Θαυμασμό και έκπληξη προκάλεσε η ύπαρξη των κρυφών εξόδων που οι
Γερμανοί δεν είχαν συναντήσει σε καμία άλλη οχύρωση .Επιπλέον, εντύπωση
προξένησε το χαμηλό, σχετικά κόστος και το μικρό χρονικό διάστημα
κατασκευής των οχυρών .Η τεχνική απόκρυψη και παραλλαγή (οι Γερμανοί
δεν κατόρθωσαν να
εντοπίσουν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων τα
φαντώματα των ελληνικών οχυρών), η άριστη ποιότητα σκυροδέματος, η
έλλειψη ειδικού οπλισμού οχύρωσης και η τέλεια προσαρμογή του οπλισμού
του στρατού εκστρατείας ήταν μερικά ακόμα από τα στοιχεία που
ενυπωσίασαν τους Γερμανούς.
Την 05:15 ώρα της 6ης Απριλίου 1941 άρχισε η επίθεση των Γερμανών κατά
του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ με σφοδρό βομβαρδισμό πυροβολικού διαφόρων
διαμετρημάτων και από την 06:00 ώρα με αεροπλάνα κάθετης εφόρμησης
(Στούκας), τα οποία, ανεπτυγμένα σε σχηματισμούς, έριχναν βόμβες υπό το
τρομερό σφύριγμα των σειρήνων τους.
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Με την έναρξη της επίθεσης των Στούκας, τα γερμανικά τμήματα επιτίθενται
από διάφορες κατευθύνσεις για την κατάληψη του οχυρού.
Παρά τις επίμονες προσπάθειες, οι Γερμανοί δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν
το οχυρό ,υπέστησαν σοβαρές απώλειες και τις εσπερινές ώρες μετέπεσαν σε
κατάσταση άμυνας.
Έτσι έληξε η πρώτη ημέρα της επίθεσης εναντίον του ΡΟΥΠΕΛ.
Την 7η Απριλίου 1941 συνεχίστηκε η επίθεση κατά του οχυρού, ενώ
παράλληλα η γερμανική διοίκηση έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο παράκαμψης
των οχυρών της Μακεδονίας μέσω της κοιλάδας του ΣΤΡΟΥΜΝΙΤΣΑ
ποταμού.
Την 8η Απριλίου 1941, παρά τη σφοδρή επιθετική προσπάθεια σε όλο το
μέτωπο, το οχυρό έμεινε ανέπαφο. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν
τρομακτικές.
Την 9η Απριλίου οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν. Την 17:00
ώρα οι Γερμανοί κήρυκες γνωρίζοντας ότι είχε υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη η
συνθηκολόγηση, προσήλθαν στο ΡΟΥΠΕΛ και ζήτησαν την παράδοση του
οχυρού.
Ο Διοικητής του οχυρού Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος απάντησε ότι τα
οχυρά δεν παραδίδονται.
Τελικά η παράδοση του ΡΟΥΠΕΛ έγινε την επόμενη, 10η Απριλίου 1941 την
06:00 ώρα, αφού ο Διοικητής του οχυρού έλαβε διαταγή κατάπαυσης του
πυρός.
Ο Γερμανός Συνταγματάρχης, που παρέλαβε το οχυρό ΡΟΥΠΕΛ, έδωσε
συγχαρητήρια στο διοικητή και τη φρουρά και εξέφρασε το θαυμασμό του για
την αντίσταση και τον ηρωισμό των στρατιωτών.
Έτσι έληξε η μάχη τού οχυρού ΡΟΥΠΕΛ, αλλά ο ηρωικός πόλεμος της
Ελλάδας εναντίον του φασισμού συνεχίστηκε μέχρι την απελευθέρωση της
χώρας.
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Ρούπελ, το οχυρό της Ιστορίας και της Μνήμης (Η ελληνική εποποιϊα του
1941 εναντίον των Γερμανών)
Β.Νικόλτσιος-Α.Χαδιά, Αθήνα 2002.
Το οχυρό Ρούπελ,ενημερωτικό φυλλάδιο (Νομαρχ. Αυτοδιήκιση ΣερρώνΤομέας Τουρισμού).
Ομάδα εργασίας
Μπάρμπα Αργυρή
Μπεντούλη Κατερίνα
Δάνογλου Γιώργος
Στέργιος Τζεμάλας
Νίκος Αναστασιάδης

ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΚΙΑ

Ντουρντουβάκια λέγονταν οι εκατοντάδες Έλληνες από την Θράκη και
την Ανατολική Μακεδονία που χάθηκαν στα αζήτητα της ιστορίας.
Επιστρατεύτηκαν και ακολούθησαν, καταναγκαστικά, τα τάγματα εργασίας του
βουλγαρικού στρατού κατοχής. Κρατήθηκαν παράνομα ως όμηροι και, κάποιοι,
πέθαναν σε βουλγαρικό έδαφος. Ήταν αγνά παιδιά της Θράκης και της
Μακεδονίας και εργάστηκαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στην διάνοιξη
δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών στο εσωτερικό της Βουλγαρίας. Όσοι
γύρισαν δεν τιμήθηκαν ως ήρωες από την επίσημη εθνική ιστοριογραφία
Σήμερα, το όνομα τους, ντουρντουβάκια, έμεινε για να δηλώνει τον ‘’αφελή’’
και τον ‘’ευήθη’’ στις περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας.
Εκεί που περίμεναν το στεφάνι της δόξας βρήκαν την ειρωνεία των
απογόνων.
Για τους υπόλοιπους ομοεθνείς από τότε πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια.
70 χρόνια λήθης και μέθης. Δίχως ποτέ να ρίξουμε μια ματιά στα πόδια μας
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που, είτε το θέλαμε, είτε όχι ήταν δεμένα στα ντουρντουβάκια και σε όλες τις
κτηνωδίες που υπέστησαν οι πρόγονοι και, ακόμα, δεν έχουν βρει Δικαίωση.
Έτσι, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο πως μέχρι και σήμερα η λέξη στην Θράκη
χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που χωρίς αντίρρησή και κρίση
κάνει όσα του επιβάλλονται Υπό αυτές τις συνθήκες μια λέξη που θα
περίμενε κανείς να αποτελεί τιμητικό τίτλο (κάτι που γίνεται μια απόπειρα τα
τελευταία χρόνια σε επίπεδο τοπικών πολιτικών και πολιτιστικών αρχών και
φορέων να γίνει) έχει μια καθαρά υποτιμητική σημασία.
Συνέντευξη από τον κ. Κυριακόπουλο Γεώργιο,κάτοικο του Ν. Σουλίου.
Έχουμε ακούσει από τους παππούδες μας αρκετές φορές τη λέξη
Ντουρντουβάκια. Και μάλιστα ότι και εσείς ήσασταν ένας από αυτούς που
ονομάζονται ντουρντουβάκια. Τι σημαίνει ντουρντουβάκια;
- Χάρις συντομίας λέγεται ντουρντουβάκια, κανονικά στη Βουλγαρική λέγεται
ντρούντουβα βοϊνίκ, δηλαδή στρατιώτες σκαπανέων, είναι τα τάγματα
σκαπανέων.
Πότε έγιναν αυτά τα γεγονότα;
- Στις 2 Μαΐου 1942 μας ειδοποίησαν να κατέβουμε κάτω στην Κοινότητα.
Μας ζητούσε ο πρόεδρος ο οποίος ονομαζόταν Βοροσήλωφ. Πήγαμε εκεί και
μας ανακοίνωσε ότι στις 5 Μαΐου το πρωί πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
Μας διάβασε τα ονόματα ποιοι να είμαστε, πόσοι να είμαστε και είμαστε
συγκεντρωμένοι κάτω στη γέφυρα του Αγίου Δημητρίου. Να έχουμε μαζί μας
ένα κουτάλι, ένα πιάτο ή καραβάνα εάν έχουμε, εσώρουχα και ένα σκέπασμα
και για τέσσερις μέρες φαγητό, ψωμί και φαγητό.
Πώς σας συγκέντρωσαν, πόσους από το χωριό και ποιους, αν θυμάστε;
- Στις 5 Μαΐου κατεβήκαμε κάτω στην γέφυρα εκεί. Ήρθε ο πρόεδρος, μας
διάβασε τα ονόματα και ήμασταν έτοιμοι για δρόμο, να πάρουμε το δρόμο για
το σιδηρόδρομο. Εγώ δεν ήμουν μαζί με τους άλλους από την πρώτη ώρα. Η
μητέρα μου με παρακίνησε να περάσω πρώτα από την εκκλησία να ανάψω ένα
κερί στην Παναγιά, γιατί οι Βούλγαροι με το παλιό εορτολόγιο γιόρταζαν τον
Άγιο Γιώργη και επειδή είχα την ονομαστική μου γιορτή πέρασα από την
εκκλησία, άναψα ένα κερί και αποχαιρέτισα τους δύο παπάδες, τους ιερείς,
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τον παπά Κων/ντίνο, Κων/νο Οικονόμου και τον παπά Νικόλα, Καρύδας το
επίθετό του, ο οποίος με είχε βαπτίσει. Όταν έφευγα από την εκκλησία, πριν
βγω, ο παπα-Κωνσταντίνος με φώναξε και γύρισα να δω τι μου ζητάει και
αυτός μου έδειξε την Παναγιά και μου είπε «η Παναγιά μαζί σου». Έφυγα και
πήγα κάτω για να βρω και τους άλλους. Πριν φτάσω κοντά στα άλλα τα
παιδιά, καμιά 10 μέτρα μακριά, ρώτησε ο Βοροσήλωφ ο πρόεδρος γιατί κλαίνε
οι γυναίκες. Οι άντρες δεν ήταν εκεί. Οι άντρες ήταν πιο κάτω προς την
κατηφόρα και μέχρι τα αποχωρητήρια του Δημοτικού Σχολείου, παραταγμένοι
στο ανατολικό μέρος του δρόμου. Και εκείνη την ερώτηση που έκανε ο
πρόεδρος, ανέλαβε ο πατέρας μου Θεολόγης Κυριακόπουλος να τον εξηγήσει
γιατί κλαίνε οι γυναίκες. Και άρχισε να του λέει, στα βουλγαρικά βέβαια που
τα γνώριζε αρκετά καλά, επειδή έπαιρνε εργάτες από τα βουλγαροχώρια. Και
όταν άκουσαν οι γυναίκες, γιατί δεν γνώριζαν βουλγαρικά, όταν άκουσαν τη
λέξη Κάρναμπατ, άρχισαν να μαζεύονται κοντά στον πατέρα μου και τότε οι
χωροφύλακες τράβηξαν τα περίστροφα, μη τυχών γίνει κανένα επεισόδιο.
Βλέποντας

εμένα

που

πλησίασα,

μου

φωνάζει,

έλα

ρε

Γιώργο

να

αποχαιρετιστούμε και να φύγειs, χωρίς να γνωρίζει και αυτός ότι με τη λέξη
που είπε «να αποχαιρετιστούμε» θα τον πήγαιναν στη Δράμα, στιs φυλακές
γιατί έδωσε την εξήγηση και είπε στον πρόεδρο ότι κάτω από εκείνη την
άσπρη την πέτρα, που είναι πεσμένη, έχει 170 άτομα που πέθαναν στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο στο Κάρναμπατ και στο Κίτσεβο και γι΄ αυτό κλαίνε οι
γυναίκες. Αφού τον αποχαιρέτισα τον πατέρα μου και τράβηξα να φύγω,
τελευταία στην άκρη της γέφυρας στεκόταν η γριά η κουμπάρα μου Αικατερίνη
Λιόλιου και η σύζυγος του Μακεδονομάχου Μπεντούλη Γιώργη, η οποία ήταν
θεία της μάνας μου, του Μιχαλούση η αδερφή. Με αγκάλιασαν, με φίλησαν και
η θεία η Βαγγελή, του Μιχαλούση η αδελφή, άρχισε να κλαίει. Έφυγα από εκεί
και κάτω από 20 μέτρα άρχιζε η παράταξη των ανδρών. Όλοι οι χωριανοί
άντρες μας αποχαιρετούσαν. Και όταν φτάσαμε κάτω στο Δημοτικό Σχολείο,
στο τέρμα της αυλής τελείωσε η παράταξη και φύγαμε από κει και φτάσαμε
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Σερρών στις 11.00. Στις 11.30 θα ερχόταν
το τρένο. Μαζί μας ήταν τα παιδιά από το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε το τρένο και
μπήκαμε μέσα. Μας βάλανε μέσα στα βαγόνια ανά 45-50 άτομα. Από το χωριό
μας ήμασταν 24 άτομα, καθ΄ αυτού Νεοσουλιώτες και ένα παιδί είχαμε από
τα Γρεβενά, το οποίο ήταν τσοπάνος στο Δημήτριο Δαβίτη. Και κλείστηκε και
εκείνος εδώ και τον πήραν και εκείνον ντουρντουβάκι. Τώρα ποιοι ήμασταν.
Θα ξεκινήσω από πάνω, από τον Μπατσιανάδκο :
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1. (Εγώ) Γιώργος Κυριακόπουλος (το 42 κλάση)
2. Νιζάμης Αντώνιος
3. Μίνος Στέργιος
4. Φασούλας Νίκος (αυτοί οι τρεις είναι της κλάσεως του 41)
5. Σπλήνας Βασίλειος
6. Δεδούσης Μιχάλης (του 42)
7. Πελτέκης Βασίλειος (του 41)
8. Αδριανός Στέργιος
9. Σμηλιάνης Αθανάσιος
10. Πατραμάνης Νικόλαος
11. Καραγκιόζης Θεοφάνης (του 42)
12. Δεδούσης Κων/ντίνος (κλάσεως του 38) – από την άλλη μεριά του χωριού
ήταν :
13. Παπαδόπουλος Σάββας
14. Νίκας (Ζήσης) Ζήκας
15. Τσακίρης Κων/ντίνος (της κλάσεως 42)
16. Γκαρίπης Βασίλειος (της κλάσεως 40)
17. Βρέττας Χρήστος
18. Παντζάρης Γεώργιος
19. Αβραμπάκης Βασίλειος (της κλάσεως 29 ο Αβραμπάκης, οι άλλοι είναι
του 41)
20. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
21. Κυριακόπουλος Χρήστος (του 41)
22. Δάνογλου Κων/ντίνος
23. Φιλέντας Αθανάσιος (του 42)
24. Λιούσας Θεμιστοκλής του Ζαχαρίου (κλάσεως του 41).
25. Και ο Ζήσης, το επίθετό του δεν γνωρίζω, από τα Γρεβενά. Όλοι αυτοί
είναι 25 άτομα.
Πού και πώς σας μετέφεραν; Ποιες οι συνθήκες πορείας;
- Τώρα για το σταθμό, που μας κατέβαζαν, είχαμε τρεις χωροφύλακες μαζί
μας που μας φύλαγαν. Από το σταθμό που φύγαμε με το τρένο μας πήγαν στο
Σιδηρόκαστρο στους στρατώνες του πεζικού και μας έκλεισαν μέσα στους
θαλάμους. Εκεί μείναμε 5 μέρες. Στις 10 Μαΐου το πρωί μας έβγαλαν έξω,
μας συγκέντρωσαν, μας έβαλαν σε γραμμές και μας ξεκίνησαν για τον Παλιό
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Σταθμό Σιδηροκάστρου, που σήμερα λέγεται Χορτερό. Εκεί φτάσαμε κατά τις
12.00, πεζοί πάντοτε. Ήρθε το μικρό το τρενάκι, που το ονόμαζαν Ντεκοβίλ.
Ανεβήκαμε στα βαγόνια τα οποία δεν ήταν κλειστά αλλά ανοιχτά και
ξεκινήσαμε για τη Βουλγαρία. Όλη μέρα ταξιδεύαμε για τη Βουλγαρία. Όταν
φτάσαμε στο σταθμό της Κρέσνας, εκεί στάθηκε το Ντεκοβίλ να βάλει νερό
στη

μηχανή

και

κάρβουνο,

οπότε

άρχισε

να

σουρουπιάζει.

Μόλις

εφοδιάστηκαν το νερό και τα κάρβουνα, οι στρατιώτες έβαλαν εφ΄όπλου
λόγχη, μέχρι τότε δεν είχαν εφ΄ όπλου λόγχη, και μας είπαν να πλαγιάσουμε
όλοι κάτω και να μην είναι κανένας όρθιος και ένας στρατιώτης καθόταν
μπροστά και ο άλλος πίσω.
Πότε φτάσατε στη Βουλγαρία και πού σας πήγαν εκεί; Πώς ήταν ο
χώρος εκεί που μένατε;
- Φτάσαμε κοντά κατά τις 12.00 στο Σιμιτλί. Εκεί μας κατέβασαν από το
Ντεκοβίλ για να μας βάλουν στο μεγάλο τρένο που θα μας πήγαινε στην
Πάνω Τζουμαγιά. Στις 12.30 με 1.00 η ώρα ξεκίνησε το τρένο και φτάσαμε
στις 2.30 με 3.00 στην Πάνω Τζουμαγιά. Μας κατέβασαν και μας πήγαν
πεζοί σε κάτι παράγκες νεόκτιστες βέβαια. Πλαγιάσαμε εκεί και το πρωί 11
Μαΐου σηκωθήκαμε, πλυθήκαμε, φάγαμε λίγο πρωινό και μας είπαν τα
μπαγάζια μας να τα φορτώσουμε επάνω σε δυο φορτηγά αυτοκίνητα και να
κρατήσουμε μαζί μας φαγητό για όλη την ημέρα. Τα ρίξαμε τα μπαγάζια μας
πάνω στα φορτηγά και αυτά έφυγαν. Εμείς πεζοί από εκεί τραβήξαμε δυτικά
30 χλμ. από εκεί πεζοί μέχρι το Τσάροβο Τσέρο. Τσάροβο Τσέρο σήμερα
ονομάζεται Καμποχώρι. (Τσάροβο = καλαμπόκι, (Τσέρο = χωριό) έπρεπε να
ονομάζεται Καλαμποκοχώρι. Φτάσαμε σουρούπιασμα. 12 χιλιόμετρα είναι το
χωριό αυτό μέσα από τα Βουλγαρικά σύνορα προς τα Σκόπια. Εκεί βρήκαμε
τα μπαγάζια μας ξεφορτωμένα όλα και ανέλαβαν δύο παιδιά να τα παίρνουν τα
μπαγάζια, να φωνάζουν τα ονόματα που είχαμε γραμμένα επάνω σε ένα χαρτί
και να τα παραλαμβάνουμε. Είχε σκοτεινιάσει καλά και μας έβαλαν αμέσως,
δίπλα ήταν το σχολείο το δημοτικό και μας έβαλαν μέσα στις κάμαρες να
πλαγιάσουμε. Το πρωί σηκωθήκαμε και μας πήγαν στο Τσάροβο Τσέρο στις
παλιές στρατώνες τις Σερβικές. Μας έδωσαν ρόφημα τσάι και ένα κομματάκι
τυρί, το οποίο είχε πάχος μισό πόντο, 5 χιλιοστά, πλάτος 2 πόντους και
μήκος 4 πόντους. Αυτό ήταν το συμπλήρωμα και ψωμί μία κουραμάνα 400
γραμμάρια για μας τα Ντουρντουβάκια. Για τους στρατιώτες τους Βουλγάρους
που μας φρουρούσαν, τους έδιναν και αυτούς ένα τέτοιο ψωμάκι αλλά το
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βράδυ τους έδιναν άλλο ένα, δηλαδή 1,5 ψωμί το 24ωρο, 600 γραμμάριααυτοί,
400 εμείς. Από κει μας γύρισαν πίσω, μας πήγαν στο σχολείο που κάτω από
το σχολείο 20 μέτραήταν το έργο το οποίο θα αναλαμβάναμε. Ήταν να
κάνουμε επιχωμάτωση τον σιδηροδρομικό σταθμό. Θα ερχότανε γραμμή από
τα Κότσανα. Διότι στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι μπαμπάδες μας, οι θείοι μας
έφεραν τη γραμμή από την Οχρίδα μέχρι τα Κότσανα και ύστερα έγινε η
ανακωχή το Σεπτέμβριο του 1918

και τότε σταμάτησε εκεί η γραμμή και

πήραν το 42 το Μάιο εμάς, ύστερα από 24 χρόνια, να συμπληρώσουμε τα
άλλα 86 χιλιόμετρα μέχρι την Πάνω Τζουμαγιά.
Ποιες οι συνθήκες διαμονής (διατροφή, υγειονομική περίθαλψη);
- Η διατροφή μας, όπως είπαμε, ήταν 400 γραμμάρια το 24ωρο κουραμάνα,
το πρωινό το ρόφημα είπαμε πώς γινόταν, το μεσημέρι πότε φασολάδα και
πότε λαχανικά και το βράδυ βέβαια τα ίδια. Ανά χωριό, όπως ήμασταν τα
άτομα, τόσες μερίδες έβαζαν στις χύτρες οι μάγειροι και πήγαιναν τα
έπαιρναν από εμάς ορισμένοι που τους στέλναμε να πάρουν τη χύτρα, οι
οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν τη διανομή αλλά και να πλύνουν μετά τη
χύτρα. Το είχαμε με τη σειρά. Όταν έφτασε η σειρά μου για να πάω να πάρω
το φαγητό και να κάνω διανομή, το φαγητό το έφερα αλλά αρνήθηκα να κάνω
διανομή και πλησίασα τον ξάδερφό μου τον Χρήστο Κυριακόπουλο και του λέω
ότι εγώ δεν θα κάνω διανομή, θα βάλω στη θέση μου τον Μιχάλη τον
Δεδούση, γιατί; Διότι στο τέλος της διανομής περίσσευε περίπου μισή
κουταλιά την οποία την έπαιρνε αυτός που έκανε τη διανομή, γιατί έπλενε τη
χύτρα Ο Μιχάλης ο Δεδούσης ήταν ορφανός από πατέρα, ήταν 5 αδέλφια, 4
αγόρια και μια αδελφή, και δεν είχε μοίρα στον ήλιο, ένα λεβ, μπορώ να πω,
δεν είχε στην τσέπη του, τουλάχιστο τη μισή κουταλιά να την παίρνει αυτός.
Και εισηγήθηκα βέβαια στον ξάδερφό μου να τον βάλουμε μόνιμο διανομέα για
να παίρνει τη μισή κουταλιά. Συμφώνησε ο ξάδερφός μου και αυτός
εισηγήθηκε σε όλους τους συγχωριανούς μου, σε όλα τα παιδιά. Τον αφήσαμε
μόνιμο για να πλύνει και τη χύτρα. Συμφώνησαν όλοι.
Εκεί που δουλεύαμε στο σχολείο πιο μπροστά, μια Κυριακή, κατά τις 20
Μαΐου θα ήταν, ήρθε ένα παιδί μικρό 9-10 χρονών, το οποίο ήταν Πομάκος.
Έφερε 4 αυγά βρασμένα για να τα πουλήσει. Εγώ με τον ξάδερφό μου τον
Κυριακόπουλο τα πήραμε τα αυγά και του λέμε το παιδί αν μπορεί να μας
προμηθεύει κάθε Κυριακή από 42 αυγά, δηλαδή κάθε μέρα να τρώμε εμείς
από 3 αυγά, γιατί δεν επαρκούσε το πρωινό το ρόφημα με το συμπλήρωμα που
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μας έδιναν. Κατά τις 10 η ώρα με 10.30 τα είχαμε τα αυγά στην τσέπη μας στη
δουλειά παραβρασμένα, όπως ήταν και τα τρώγαμε, χωρίς ψωμί βέβαια, το
ψωμί δεν υπήρχε. Και μας τα έφερνε. Συνάμα έμαθαν οι ζαχαροπλάστες, τώρα
από το παιδί, από πού έμαθαν, δεν το ξέρω αυτό, και μας έφερναν κι αυτοί το
πρωί γλυκό γάλα. Τώρα αν ήταν καθαρό το γάλα ή αν δεν ήταν, αυτό δεν το
ξέρω. Εμείς βλέπαμε ότι ήταν άσπρο. Αν ήταν νερό στο γάλα ή γάλα στο νερό,
αυτό το ήξεραν αυτοί. Το μεσημέρι άρχισαν αν μας φέρνουν και γιαούρτι. Εγώ
με τον ξάδερφό μου παίρναμε το πρωί ένα κιλό γάλα γλυκό, το τρώγαμε από
μισό και το μεσημέρι πάλι το γιαούρτι τα ίδια. Αυτούς που τους πήραν από
τους συγχωριανούς, τους πήραν πέρα στους Αλβανούς, που πήγαμε και εμείς
ύστερα να δουλέψουμε, τους αγόραζαν μονάχα το μεσημέρι γιαούρτι και το
τρώγανε το βράδυ αυτοί. Το γλυκό το γάλα το παίρνανε το πρωί.
Η υγειονομική περίθαλψη σχεδόν δεν υπήρχε. Ένα νοσοκόμο είχαμε, ο οποίος
μας εξέταζε άμα είχαμε πυρετό και μας έδινε από ένα χάπι, σουλφαμιλίνη τη
λέγανε.
Ποιες εργασίες εκτελούσατε και σε ποια μέρη;
- Η εργασία μας ήταν, όπως είπαμε, κάτω από το σχολείο σε 20 μέτρα. Εκεί
ήταν ένας λοφίσκος γύρω στα 5 μέτρα, πλάτος στα 70 μέτρα και μήκος στα
120 μέτρα ύψος. Αυτόν το λόφο τον ισοπεδώσαμε και τα χώματα τα ρίξαμε
πιο δυτικά για να κάνουμε την επιχωμάτωση της διαπλάτυνσης του σταθμού.
Εκεί μείναμε 96 άτομα Έλληνες και είχαμε 24 βαγονάκια, των οποίων
έπαιρνε η κουπάνα τους, δηλαδή η λεκάνη τους ένα κυβικό χώμα. Την ημέρα
ρίχναμε γύρω στα 600 κυβικά χώμα. Το σκάβαμε, το φορτώναμε και άρχιζε
από τα 50 μέτρα μέχρι τα 400 μέτρα που έγινε η επιχωμάτωση. Από κάτω
πλευρά, προς Νότον, υψώθηκε η επιχωμάτωση γύρω στα 8 μέτρα. Από πάνω
ήταν μόλις 3 μέτρα.
Εκεί δουλέψαμε και κάπου 45.000 κυβικά χώμα σκάψαμε και μετακινήσαμε
μέχρι τις 15 Ιουνίου. Από εκεί μας μετέφεραν σε ένα μέρος όπου μπροστά
εργάζονταν Σερβοαλβανοί. Παρέλειψα να πω ότι εκεί που εργαζόμασταν τα
96 άτομα στα βαγονάκια, μια μέρα ήρθε ο Διοικητής εκεί στο λόχο και όπως
μας είχαν στη γραμμή, πήρε ένα ζυγό, δηλαδή 24 άτομα για να τα πάει εκεί
που δούλευαν οι Αλβανοί, γιατί εκεί έσερνε το βουνό και πλάκωσε 6 άτομα
Αλβανούς, από τους οποίους 2 πέθαναν στον τόπο. Και τα πήγαινε εκεί πέρα
τα 24 άτομα ο Διοικητής του λόχου ο Βούλγαρος, σε κάθε βαγόνι να έχει από
ένα για να διευθύνει την κίνηση του βαγονιού.
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Στις 15 Ιουνίου μας πήγαν όλους εμάς εκεί πέρα το βράδυ. Την ημέρα
δουλεύαμε, σκάβαμε, φορτώναμε, και το βράδυ αφήναμε τα βαγονάκια. Εκεί
έσερνε το βουνό από πάνω και τη γραμμή και τα βαγονάκια τα έκανε μαστίχα
όλα και το πρωί μας πήγαιναν πριν την ώρα εργασίας, δηλαδή πριν τις 7 για
να διορθώσουμε πρώτα τη γραμμή και μετά να αρχίσουμε το ωράριο. Το
ωράριο δεν είχε άκρη. Πάντοτε το μεσημέρι στις 1 η ώρα αλλά το απόγευμα
στο ηλιοβασίλεμα κοντά, κατά τις 7 η ώρα. Εκεί το χώμα δεν έβγαινε εύκολα,
αν και ήταν μαλακό. Χτυπούσαμε τη σκαπάνη και μόλις βγάζαμε 3-4 δάχτυλα
χώμα. Μη θέλοντας όμως, για να μη μπερδευόμαστε ο ένας με τον άλλο,
αφήκαμε ραχούλες στη μέση, οπότε ύστερα από 3 ώρες πήγαμε κοντά στις
ραχούλες να τις σκάψουμε, να τις πάρουμε και είδαμε ότι με το χτύπημα που
κάναμε με το γκασμά σκορπούσε και γινόταν σαν χοντρό χαλίκι. Μόλις είδαμε
αυτό, αρχίσαμε την άλλη μέρα να κάνουμε αυλάκια και να αφήνουμε ραχούλες,
οπότε οι ραχούλες μας ευκόλυναν για να βγάζουμε πιο εύκολα το χώμα, για
να έχουμε λίγη ξεκούραση. Εκεί γίναμε και γιατροί χειρούργοι, γιατί είχαμε
πετροζουλήγματα στις φτέρνες. Τα παπούτσια που μας έδωσαν ήταν
λαστιχένια, τα οποία στη δουλειά δεν μας άφηναν να τα φοράμε. Μονάχα
ξυπόλυτοι τρέχαμε πίσω από τα βαγονάκια, επάνω στο αμμοχάλικο και
πάθαμε πετροζουλήγματα. Για το πετροζούληγμα δεν υπήρχε ελεύθερος
υπηρεσίας ή στο αναρρωτήριο να πάμε. Στραβός, κουτσός έπρεπε να πας στη
δουλειά. Ο πόνος δεν υποφέρονταν. Βρήκαμε μια θεραπεία που μας βοήθησε
πολύ. Αγοράζαμε ντομάτες που μας έφερναν κάποιοι χωρικοί από εκεί κοντά,
τις βάζαμε στον ήλιο να παρωριμάσουν και το βράδυ όσοι είχαν
πετροζούληγμα τις σκίζαμε, βάζαμε μια κουταλιά ζάχαρη. Ζάχαρη υπήρχε στα
ζαχαροπλαστεία, που οι ζαχαροπλάστες μας έφερναν και την αγοράζαμε.
Μετά θα πω για τους ζαχαροπλάστες τι έκαναν. Τη βάζαμε την ντομάτα από
πάνω από το πετροζούληγμα και με ένα πανί τη δέναμε και το πρωί άνοιγε η
πληγή και έβγαινε το πύο. Οπότε όποιος είχε το πετροζούληγμα και πήγαινε
στο νοσοκόμο τον έκανε κάποια πλύση εκεί πέρα, τον έδενε με τον επίδεσμο
αλλά από τη δουλειά δεν απαγόρευε. Ερχόταν πάλι στη δουλειά.
Από τις 15 Ιουνίου, που πήγαμε εκεί πέρα, δουλέψαμε γύρω στις 15-20
μέρες. Τελείωσε εκείνο το έργο εκεί, οπότε ο Ανθυπολοχαγός έφεδρος
Βούλγαρος, μας έλεγε ότι τέτοιο μέρος, που κατέβασε το βουνό από πάνω,
υπάρχει στη Σιούμεν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που κατά καιρούς τη
γραμμή την μετακινάει. Από αρχές Ιουλίου μας προχώρησαν πιο πέρα, εκεί
όπου έχουμε και μια φωτογραφία. Τη γραμμή αυτή τελειώσαμε μέχρι τέλη
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Οκτωβρίου, μάλλον αρχές Οκτωβρίου που μας έδωσαν χειμωνιάτικα ρούχα.
Με χειμωνιάτικα ρούχα είμαστε βγασμένοι φωτογραφία στην πλαγιά που
τελείωσε εκείνο το έργο. Στη δουλειά αν έβρισκαν το παραμικρό σφάλμα, που
δεν είχε, δεν υπήρχε σφάλμα, αλλά αιτία, αν υπήρχε κανένα σφάλμα, πόσες
ξυλιές

θα έτρωγε εκείνος που έκανε το σφάλμα, δεν μπορούσαμε να το

υπολογίσουμε. Αλλά το μεσημέρι, μετά από το συσσίτιο, τον τιμωρούμενο τον
έβγαζαν στον ήλιο 1,5 ώρα. Είχε λουστάρια σιδερένια να τα κρατάει πάνω
στις πλάτες με τα χέρια ή ένα καρότσι σιδερένιο. Οπότε σκεφτείτε τι αντοχή
είχε ο τιμωρούμενος.
Πόσο καιρό μείνατε στη Βουλγαρία; Σας δίνανε ποτέ άδεια;
- Τον πρώτο χρόνο του 42 μας κράτησαν από 11 Μαΐου που μας έβαλαν στη
δουλειά, στις 12 μάλλον, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Στο ενδιάμεσο μας έδωσαν
άδειες, από είκοσι μέρες αλλά κατά ομάδες. Από το χωριό μας έδωσαν σε
πρώτη βάρδια πέντε άτομα. Πρώτον έδωσαν το Βασίλη Αβραμπάκη, επειδή
ήταν οικογενειάρχης αυτός. Δεύτερον έδωσαν τον Βασίλειο Γκαρίπη. Ήταν
ένα πολύ άξιο παλικάρι και στη δουλειά επάνω αναδείχτηκε παλικάρι. Τρίτον
έδωσαν τον Γεώργιο Παντζάρη που κατάφερε να ξεγελάσει τον υποδεκανέα,
ονομαζόμενο Στάνιος από το Ντόμπροτζαν. Τον ξεγέλασε με 500 ελληνικές
δραχμές. Θα τον έφερνε ένα πεντακοσιάρικο, άμα τον έβαζε στην πρώτη
άδεια. Τέταρτος ο Στέργιος Μίνος. Και αυτός ένας άξιος ήταν στη δουλειά
επάνω και πέμπτον έδωκαν εμένα. Συνάμα προτού πάρουμε τις άδειες κατά
20 ημέρες, τέλη Ιουλίου, ο Πατραμάνης ο Νικόλας είχε κρυολογήσει και τον
έπιασε μαλάρια. Επάνω στο κρυολόγημα τον έπιασε η επιδημία της μαλάριας,
γιατί κρυολόγησε. Ήταν ιδρωμένος και πήγε και έκανε μπάνιο μέσα στο
ποτάμι. Το ποτάμι ήταν ο Αξιός, ο Βαρδάρης ο λεγόμενος. Εκεί μας πήγαιναν
τις Κυριακές για να πλυθούμε. Και αφού κρυολόγησε τον έπιασε πυρετός,
έφτασε μέχρι 40-41 πυρετό. Άρχισε να εξαντλείται. Τον έβλεπες το φαγητό
του δεν το έτρωγε. Τον έπιασε ανορεξία. Είχαμε ένα παιδί, φοιτητής ιατρικής
από την Αγγίστα, ονομαζόμενος Αθανάσιος Γκατζούλης. Είχα γνωριστεί με
αυτόν πολύ καλά, γιατί ήταν συμμαθητής με τον Στέργιο Γκιουζέλη και
γνωριστήκαμε καλά και τον ρώτησα ένα βράδυ που πηγαίναμε για τις
παράγκες «τι μπορούμε να κάνουμε για το Νικόλα τον Πατραμάνη, που τον
βλέπεις μπροστά σου που μόλις λίγο κουνιέται». «Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν
μπορούμε να τον βοηθήσουμε καθόλου. Αν δεν τον πάνε σε μια εβδομάδα στο
Νοσοκομείο δεν πιστεύω να ζήσει περισσότερο». Εγώ τότε τον είπα ότι «αν
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θα τον πάρουμε βεντούζες, αν τον κάνουμε εντριβή με ένα άλειμμα που έχω
και το πρωί τον βάλουμε ιώδιο για τη δουλειά που θα πάει, θα φέρουμε
κανένα αποτέλεσμα»; Λέει «πού θα τα βρεις αυτά; Δεν υπάρχουν». Λέω «τα
έχω εγώ. Μου τα έδωσε η μάνα μου, δυο βεντούζες, ένα άλειμμα». Αυτό το
άλειμμα ήταν μείγμα κάμφουρας, υγρή αμμωνία, καθαρό πετρέλαιο και
οινόπνευμα. 100 δράμια μαζεύονταν όλα αυτά σε ένα μισοκάρικο μπουκάλι.
Από εκεί και πάνω τα άλλα εκατό δράμια ήταν λάδι. Λέει ο Γκατζούλης, «άμα
τα έχεις αυτά, κάνε μια δοκιμή, ίσως και κάτι θα κάνουμε». Το βράδυ τον
βάλαμε κάτω εγώ και ο Χρήστος ο ξάδερφός μου ο Κυριακόπουλος, τον
πήραμε βεντούζες, τον τρίψαμε με το άλειμμα και τον σκεπάσαμε με το
σκέπασμά του, την κάπα που είχε μαζί, του έριξα εγώ τη δικιά μου την κάπα
από πάνω που είχα και εγώ κοιμήθηκα αγκαλιά με τον ξάδερφό μου με την
δικιά του τη κάπα. Κατά τις 12 η ώρα ίδρωσε αυτός, ο Νικόλας, και μας
φώναξε να σηκωθούμε γιατί ήταν μούσκεμα. Τον ρώτησα εγώ αν είναι ζεστός
ακόμα ή κρύος. Μου είπε ότι είναι ζεστός. Μετά από μισή ώρα που κρύωσε,
σηκωθήκαμε, ξυπνήσαμε και τον Παντζάρη και οι τρεις από μια πετσέτα, τον
ξεγυμνώσαμε, τον σκουπίσαμε καλά. Τον πέρασα λαφριά λίγο οινόπνευμα και
το πρωί που ξυπνήσαμε τον έβαλα ιώδιο σε όλο το πίσω μέρος και πήγε στο
γιατρό για να πάρει αντιπιρίνη. Αντιπιρίνη για να πάρει θα πήγαινε εκεί κοντά
στο γιατρό αλλά φοβόμασταν τη μυρουδιά του κάμφουρα

και της υγρής

αμμωνίας. Γι΄ αυτό βάλαμε τον Παντζάρη να πάρει το θερμόμετρο από τον
γιατρό και να τον βάλει. Ο Παντζάρης πήγε πήρε την αντιπιρίνη και του την
έδωσε. Συνάμα δεν μας άφηναν από την αρχή να γράφουμε γράμματα στους
συγγενείς μας ελληνικά. Τα γράφαμε βουλγαρικά. Ποιος ήξερε να γράφει
βουλγαρικά; Και έτσι δίναμε την κόλλα στον στρατιώτη τον Βούλγαρο, κι
αυτός έλεγε «τι να γράψω»; Ό,τι ήθελε. Έγραφε μέσα ψωμί, φαΐ έχουμε,
είμαστε καλά, η δουλειά πηγαίνει καλά, αυτά. Εμείς δεν μας έφτανε το ψωμί.
Α, ζητήσαμε να υπογράφουμε ελληνικά εμείς από κάτω για να ξέρουν ότι είναι
δικό μας το γράμμα. Και γράφαμε από κάτω. Στείλτε παξιμάδια. Εδώ δεν
καταλάβαιναν οι συγγενείς μας για την υπογραφή που λέγαμε, στείλτε μας
παξιμάδια. Εμένα μου είχε δώσει ο πατέρας μου από εδώ που έφυγα ένα
μπουκαλάκι ζουμό από λεμόνι, ένα κονδυλοφόρο, ο οποίος από μια μεριά ήταν
από μολύβι, από την άλλη μεριά με πένα. Το ζωμό μου τον έδωσε για μελάνι
τόπο. Δηλαδή με την πένα έγραφα στο κενό μέρος όλα τα συμβάντα, το οποίον
ήταν διαφανές, για να το διαβάσουν μπορούσαν να το βάλουν στο γυαλί της
λάμπας το βράδι ή το μεσημέρι στον ήλιο να βάλουν ένα γυαλί και να το
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βάλουν από πάνω και άλλο γυαλί από πάνω να ζεσταθεί πολύ για να
κοκκινίσουν τα γράμματα και να τα διαβάσουν. Στην υπογραφή που έπρεπε να
βάλω εγώ από κάτω, έγραφα διάβασέ μου παρακάτω. Δεν γνώριζα ότι ο
πατέρας μου ήταν φυλακή στη Δράμα. Αυτός μονάχα ήξερε το μυστικό. Οι
αδελφές μου έπαιρναν το γράμμα και το πήγαιναν στο Ζαχαρόπουλο τον
Αναστάση, τον Τασάκο. Αυτός ήξερε βουλγαρικά να διαβάζει. Διάβαζε αυτά
που έγραφε ο στρατιώτης ο Βούλγαρος. Το παρακάτω δεν το ήξερε πώς να το
διαβάσει. Όταν πήρα την άδεια και ήρθα κάτω, βρήκα τον πατέρα μου στη
φυλακή, τον έφεραν από τη Δράμα. Εκείνες τις μέρες η μάνα μου κατέβασε
ένα γράμμα στη φυλακή και το έδωσε στον πατέρα μου και του λέει, «ο
Γιώργος στα γράμματα που στέλνει από πάνω γράφει διάβασε παρακάτω, τι
να διαβάσω εγώ παρακάτω». Λέει, «άσε το γράμμα αυτό εδώ και εγώ θα το
κανονίσω». Το βράδυ ο πατέρας μου στην ηλεκτρική λάμπα, που ήταν μέσα
στο θάλαμο, το έβαλε και διάβασε και έμαθε τα μυστικά Σε πέντε μέρες
ήρθαμε εμείς κάτω και τα διηγηθήκαμε όλα. Του είπα ότι εγώ θα φύγω, θα
περάσω κάτω μεριά από το Στρυμόνα. Και μου λέει «Πού θα πας; Ποιον θα
βρεις γνωστό εκεί πέρα; Ξένος στον ξένο τόπο θα είσαι. Δεν θα φύγεις, γιατί
αν θα φύγεις, ξέρεις καλά ότι η οικογένεια που θα αφήσεις πίσω θα υποφέρει.
Όπως τότε που μας πήγαν με τη προδοσιά που μας έγινε για τα όπλα που μας
πήγαν στο σταθμό της χωροφυλακής, τι σου είπα στο δρόμο, εάν θα ανοίξεις
το στόμα σου γιος μου δεν θα είσαι. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν θα γυρίσουμε
πίσω και στον τοίχο να σε στήσουν, είμαστε τα κουρμπάνια πλέον, να
σκεφθείς τι άφησες πίσω, δυο αδελφές, τον αδελφό σου ανήλικο, τη μάνα σου
και τη γιαγιά σου 80 χρονών. Αυτοί πρώτα θα είναι τα θύματα και μετά
μπορεί και όλο το χωριό. Και να σκεφτείς και τώρα αν θα φύγεις τι θα συμβεί
στην οικογένεια και μπορεί να συνεχίσει και σ΄ όλο το χωριό». Έτσι έδωσα το
λόγο μου ότι θα γυρίσω πίσω.
Ποιες σχέσεις δημιουργήσατε μεταξύ σας οι Έλληνες που ήσασταν εκεί
αλλά και με τους Βουλγάρους;
- Αλλά μεταξύ μας οι Έλληνες, όσοι ήμασταν, δεν εξαιρούσαμε από ποιο
χωριό ήταν και ποιος ήταν. Γίναμε ένα σώμα, όχι δυο αδέλφια, αλλά ένα σώμα
μια ψυχή. Δεν εξαιρούσαμε τίποτα. Το τι μπορούσαμε να προσφέρουμε ο ένας
στον άλλο ήταν άλλο πράγμα.
Οι Βούλγαροι τους πρώτους μήνες δεν μας μεταχειρίζονταν καθόλου καλά.
Πολύ σκληρά και μετά βέβαια δεν μας καλομεταχειρίζονταν αλλά μετά από
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την άδεια που άρχισαν να μας δίνουν και γυρίσαμε πίσω κάπως είχαν
μαλακώσει οι πιέσεις.
Θυμάστε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα να μας αφηγηθείτε από τη διαμονή
σας εκεί;
- Όταν γύρισα πίσω στις 10 Σεπτεμβρίου και δουλέψαμε μέχρι τις 20 που
είπα στο τελευταίο μέρος εκεί που μας έβγαλαν τις φωτογραφίες τον
Οκτώβριο μήνα, σηκώσαμε τις γραμμές και τις πήγαμε πιο ανατολικά σ΄ ένα
μέρος να κατεβάσουμε ένα λόφο με 75% κλίση και ύστερα να ανεβάσουμε τα
βαγόνια πιο πάνω, να κάνουμε επιχωμάτωση γύρω στις 35 μοίρες. Εκεί θα
γινόταν επιχωμάτωση για να γίνει και η γέφυρα του ξηροποτάμου. Εκεί που
κατεβάζαμε από πάνω με 75 μοίρες γωνία, ανά 6 βαγονάκια ήταν πάντοτε,
το πρώτο και το τελευταίο, δηλαδή το πρώτο και το έκτο, είχαν σιδερένια
φρένα που τα έσφιγγαν όταν ξεκινούσαμε και τα άλλα τα τέσσερα, από δυο
άτομα βέβαια πάντοτε, είχαμε ξύλινα λοστάρια, τα βάζαμε στις ρόδες και τα
σφίγγαμε. Μόλις κοντεύαμε να φτάσουμε κάτω στην κοιλάδα, βγάζαμε τα
φρένα, λύνονταν τα σιδερένια πιο μπροστά για να πάρουν την ορμή και
τρέχαμε από πίσω να τα σπρώξουμε, να τα ανεβάσουμε στις 40 μοίρες γωνία.
Μια μέρα ο διοικητής του λόχου ο Βούλγαρος στεκόταν εκεί στην
επιχωμάτωση, κάτω όμως στη βάση. Ήταν 1,5 μέτρο με 2 μακριά από τη
γραμμή που κατέβαιναν τα βαγονάκια. Δεν πρόλαβαν από το πρώτο βαγονάκι
και από το δεύτερο να σπρώξουν προς τα πάνω προς τις 40 μοίρες γωνία και
τα άλλα βαγονάκια χτύπησαν και το τελευταίο βαγονάκι σηκώθηκε γύρω στα
4 μέτρα και έπεσε μπροστά στο Διοικητή, τον αξιωματικό του λόχου μας.
Τώρα το πόσο ξύλο έφαγαν οι δύο πρώτοι που δεν πρόλαβαν να σπρώξουν τα
βαγονάκια ήταν άγνωστο. Εάν τον πλάκωνε το χώμα, το βαγονάκι τον
αξιωματικό, το τι θα συνέβαινε μονάχα ο θεός ξέρει. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε.
Σηκώθηκε ο Διοικητής και έφυγε αμέσως. Δεν είπε κουβέντα.
Εκεί κάτω που δουλεύαμε στο σχολείο, ε βέβαια καλά, όσοι είχαν λίγα
χρήματα κάτι βρίσκανε, όπως βρήκαμε το γάλα, τα αυγά, το γιαούρτι, κάτι
γινότανε. Οι άλλοι που δεν είχαν τι θα γινόταν; Για πρώτη φορά στη ζωή μου
είδα ένα τέτοιο μεγαλόσωμο δέντρο το οποίο ήταν μηλιά, σαν πλάτανος,
μπορεί να είχε πάνω από 200 κιλά μήλα. Μέχρι τον Άι-Απόστολο δεν τα
πείραζαν γιατί ήταν τελείως άγουρα αλλά σε μια εβδομάδα μετά τον ΆιΑπόστολο την είχαμε εξαντλήσει. Τι γινόταν. Τα πρώτα 10-12 βαγόνια που
έτρεχαν φορτωμένα προς τα κάτω, έριχναν πέτρες, σβόλους, χώμα να
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πέσουν τα μήλα. Τα άλλα δέκα βαγονάκια που πήγαιναν από πίσω τα μάζευαν.
Και όταν τα αδειάζαμε κάτω, συνάμα και γυρνούσαν πίσω, τα έβαζαν ανά 2-3
για να πάρουν και οι προηγούμενοι που τα έριξαν. Αυτό ήταν το συμπλήρωμα
της ημέρας. Τώρα ένα ξινό, ήταν βέβαια ξινά τα μήλα, ένα ξινό μήλο και
αγουρωπό τι όφελος θα έφερνε. Αλλά φούσκωνε το στομάχι. Αυτό ήταν το
καλό.
Πόσο καιρό καθίσατε στη Βουλγαρία;
- Είπαμε στις 10 Νοεμβρίου το πρωί στις 9 η ώρα στάθηκε η δουλειά. Στις 10
η ώρα το πρωί μας συγκέντρωσαν, μας έβγαλαν στο κεντρικό δρόμο από ένα
μονοπάτι και επιστρέψαμε και οι 25 στο χωριό μας. Αλλά μας ξαναπήραν την
άλλη χρονιά

από 1 Απριλίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου, παραμονή της Αγίας

Βαρβάρας, αλλά σε διαφορετικό μέρος. Τη δεύτερη χρονιά μας μάζεψαν στο
Σφετιβράτς, το σημερινό Σαντάνσκι. Εκεί δεν μας άφησαν να είμαστε όλοι
μαζεμένοι οι χωριανοί αλλά σε κάθε λόχο από 4-5 άτομα. Ήμασταν 6 λόχοι,
οπότε από 4 άτομα έπρεπε να είμαστε, αλλού ήταν 3, αλλού ήταν 5 και αλλού
4. Εγώ ήμουν στον 5ο λόχο μαζί με το Βασίλειο Αβραμπάκη, τον Στέργιο
Μίνο, τον Αντώνιο Νιζάμη, τον Φασούλα Νικόλαο και εγώ, 5 άτομα. Εμάς μας
έβαλαν δεύτερη χρονιά σε ένα ξηροποτάμι να κοσκινίζουμε το αμμοχάλικο, να
βάζουμε ξεχωριστά την άμμο και ξεχωριστά το χαλίκι. Και ονομαζόμασταν
λόχος γεφυροποιών, κάναμε τα μικρά γεφυράκια στη σιδηροδρομική γραμμή
από Σιδηρόκαστρο μέχρι το Σιμικλή, διότι από το Σιδηρόκαστρο μέχρι το
Σιμικλή είπαμε ήταν το Ντεκοβίλ, το μικρό τρενάκι. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, δυο
μήνες και κάτι δουλέψαμε εκεί. Σ΄ αυτούς τους δυο μήνες τη δεύτερη χρονιά
κάπως πιο ελαφρυντικά ήταν τα μέτρα ασφαλείας. Έδωσαν άδειες στις
μητέρες μας, όσες ήθελαν να έρθουν να δουν τα παιδιά τους επάνω.
Η θεια μου η Μαγδαληνή, του Χρήστου η μάνα, και του Φασούλα του Νίκου η
μάνα, η Αναστασία και του Παντζάρη του Γιώργου η μάνα, ήρθαν πρώτες
επάνω. Ένα πρωί, εκεί που βγήκαμε και ετοιμαζόμασταν για τη δουλειά πάνω
από το λόχο, τις είδαμε να περνάν αυτές τρεις γυναίκες και εγώ γνώρισα τη
μητέρα του Φασούλα, και του λέω του Φασούλα, «βρε Νίκο, η μάνα σου δεν
είναι αυτή;» Και γύρισε και την είδε. Φωνάξαμε, σταθήκαν. Τότε πήγαμε εκεί,
πίσω ερχόταν και ο Νιζάμης ο Κωνσταντίνος

για να δει το γιο του τον

Αντώνη μαζί με τη γυναίκα του τη Φωτεινή. Αλλά πριν φωνάξουμε, εκείνη η
Αναστασία παραπονέθηκε στη νύφη της τη Μαγδαληνή, γιατί ήταν νύφη και
κουνιάδα, και λέει, έβλεπαν τα μέρη που δουλεύαμε και έλεγαν πώς
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τυραννούν οι βούλγαροι. Η Μαγδαληνή του Χρήστου η μάνα γυρνάει και λέει
στη κουνιάδα της, «Εσύ Τασιά, να μην στεναχωριέσαι, να μην κλαις, γιατί ο
γιος σου είναι μαζί με το Γιώργο. Εγώ τι να πω που ο γιος μου είναι μακριά
από το Γιώργο». Τώρα τι ήξερε η Μαγδαληνή για μένα, και πώς με
φαντάζονταν, για βασιλιά, για στρατηγό, δεν το ξέρω. Αυτή τα ξέρει, γιατί
ήθελε να είναι ο γιος της μαζί με μένα. Τέλος ήρθαν. Μάλλον μας άφησαν οι
Βούλγαροι 2 ώρες το πρωί από τη δουλειά να δούμε τους συγγενείς μας και
του Παντζάρη η μάνα και του Χρήστου η μάνα τράβηξαν πιο πάνω που ήταν ο
4ος λόχος και του Φιλέντα του Θανάση η μάνα, ήταν τρεις γυναίκες αυτές, και
πήγαν και βρήκαν τα παιδιά τους.
Από τον Απρίλιο, 1 Απριλίου που μας πήραν, του Άι-Γιώργη την ημέρα ήρθε
και η δικιά μου η μητέρα μαζί ξανά με το Κωνσταντίνο του Νιζάμη και τη
σύζυγό του τη Φωτεινή και την κόρη του Βασίλη του Αβραμπάκη, που τότε τα
υποχρέωσαν και πήγαν σε βουλγαρικό σχολείο για ένα χρόνο και γνώριζε τα
βουλγαρικά και την πήραν για διερμηνέα. Ήρθανε εκεί πέρα του Αγίου
Γεωργίου την ημέρα, 5 Μαΐου. Κοιταχτήκαμε, μας έφεραν τρόφιμα, ψωμί
βέβαια το κυριότερο, το είχανε σε παξιμάδια για να μη χαλάσουν και έφυγαν.
Στις 5 Ιουνίου άρχισαν να έρχονται φάλαγγες αναπήρων Γερμανοί,
Αυστριακοί, περνούσαν από εκεί που δουλεύαμε εμείς. Και στις 5 Ιουνίου μας
κατέβασαν στο Σιδηρόκαστρο, στον Παλιό Σταθμό που λέμε, που είναι
σήμερα το Χορτερό, πάνω στα λατομεία και βγάζαμε την πέτρα, τη σπάζαμε
για χαλίκι. Εκεί ήταν κάπως δύσκολα τα πράγματα, διότι το χαλίκι που
σπάζαμε και το συγκεντρώναμε σε σωρούς εκεί πέρα το μετρούσαν πόσα
κυβικά σπάζαμε κατά πέντε ομάδες που ήμασταν. Τρεις έσπαζαν και δυο
κουβαλούσαν
χρειάζονταν

με τα καρότσια. Εάν δεν συμπληρώναμε τα κυβικά που
μέχρι

το

μεσημέρι,

μετά

το

φαγητό

μας

έβαζαν

να

συμπληρώσουμε τα κυβικά. Το ίδιο γινόταν και το απόγευμα. Τρώγαμε και
πηγαίναμε να συμπληρώσουμε τα κυβικά. Ύστερα, όταν τελείωσε το σπάσιμο
τα κυβικά που ήθελαν αυτοί, έφεραν φορτηγά, τα φορτώναμε, και τα φορτηγά
τα κατέβαζαν στον Παλιό Σταθμό Σιδηροκάστρου. Στη γραμμή του Ντεκοβίλ
είχε ανοιχτά βαγονάκια, τα αδειάζαμε εκεί και από εκεί τα μετέφεραν προς
τα πάνω στα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά και πιο πάνω στο βουλγαρικό
έδαφος. Εκεί πάλι με τα καρότσια εμείς τα αδειάζαμε σε σωρούς, πάλι με τα
καρότσια τα απλώναμε στη γραμμή που είχαμε χαράξει και έβαλαν σε μερικά
μέρη που είχε βράχο να χτυπάμε μακάπ, δηλαδή με τις βελόνες, αυτοί τα
έλεγαν μακάπια, και έβαζαν τα φουρνέλα για να ανατινάξουν, να ισοπεδώσουν.
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Μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα τη σιδηροδρομική, μέχρι εκεί δουλέψαμε με
τα μακάπια. Ισοπεδώσαμε το μέρος, στρώσαμε το χαλίκι, στρώσαμε τις
τραβέρσες. Οι τραβέρσες ήταν εκεί η αιτία για να μας ξυλιάζουν. Τι γινόταν.
Δεν μας άφηναν να βοηθήσουμε έναν που έπιανε την τραβέρσα επάνω στον
ώμο για να τη μεταφέρει στη θέση που χρειάζονταν. Δεν μας άφηναν να τον
βοηθήσουμε αλλά έπρεπε να την παίρνει μόνος τους την τραβέρσα 60-70
κιλά, να την ρίχνει στον ώμο του και να την πηγαίνει μέχρι τα 150 μέτρα, από
το ένα μέτρο μέχρι τα 150 μέτρα και από εκεί και πέρα άρχιζε άλλος σωρός
άλλα παιδιά να την μεταφέρουν. Εάν έβλεπαν ότι βοηθούσε ο ένας τον άλλο
έτρωγαν και οι τρεις από 10-15 ξυλιές μέχρι 20. Στη στροφή εκεί, στη
γέφυρα του Στρυμόνα, μας σταμάτησαν και μας έβαλαν, - ήρθε μια μέρα μια
επιτροπή γερμανική εκεί πέρα, αξιωματικοί που ήθελαν, συζήτησαν βέβαια
με τους βουλγάρους αξιωματικούς, και ζητούσαν να γίνει πρώτα ο οδικός
δρόμος, η στροφή εκεί πέρα και ύστερα να στρώσουμε χαλίκι για τη
σιδηροδρομική γραμμή από εκεί και πάνω.
Εκεί τον Αύγουστο μήνα, από την Παναγιά, τον Δεκαπενταύγουστο μέχρι 15
Σεπτεμβρίου, ένα μήνα δουλεύαμε με βάρδιες, 24 ώρες το 24ωρο, τρεις
βάρδιες. Αυτοί που δούλευαν παραμίνα για τα φουρνέλα, έπρεπε στο οκτάωρό
τους να χτυπήσουν 5 παραμίνες, δηλαδή 20 τρύπες έπρεπε να κάνουν για να
τα βάλουν τα φουρνέλα στο οκτάωρο. Το άλλο οκτάωρο ύστερα έπρεπε να
μετακινήσουν τις πέτρες και τα χώματα με τα βαγονέτα και το τρίτο οκτάωρο
πάλι τα ίδια ό,τι έκανε το πρώτο οκτάωρο.
Το πρωί όμως έπρεπε ο παλιός ο δρόμος, ο οδικός, να καθαριστεί, γιατί
περνούσε η φάλαγγα η γερμανική που κατέβαζε πετρέλαια για την Καβάλα και
για το σταθμό του Σιδηροκάστρου. Περνούσε και η φάλαγγα με τους
τραυματίες. Τότε είδαμε τους Γερμανούς να έχουν στρατιώτες Ιταλούς
αιχμαλώτους που τους κατέβαζαν και αυτούς να δουλέψουν, να καθαρίσουν
το δρόμο για να περνάνε τα γερμανικά αυτοκίνητα. Σ΄ αυτό το διάστημα, που
είδαμε

τους

Ιταλούς,

οι

βουλγαρικές

εφημερίδες

έγραψαν

ότι

παρουσιάστηκαν Έλληνες αντάρτες στο Μιλάνο και μας έβριζαν οι Βούλγαροι.
Συνάμα παρουσιάστηκαν και σε μας αντάρτες. Αυτόν που είχαμε από το
Χρυσό, Πασχάλης Τράκας, τον είχαμε να μας κουβαλάει νερό, για μας και για
το μαγειρείο, το βράδυ που έβοσκε το άλογο κάτω στο λιβάδι, τον
παρουσιάστηκαν οι αντάρτες και τον ενημέρωσαν για να φύγουμε, να πάμε
μαζί τους. Αλλά αυτό δεν μας το ανακοίνωσε. Αλλά μονάχα ένα παιδί από τα
Μικρό Σούλι, αυτό πώς έτυχε το βράδυ να πάει εκεί πέρα να πάρει νερό από
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την πηγή και το πήραν μαζί τους οι αντάρτες. Αφού τελείωσε η στροφή αυτή
που λέμε, αρχίσαμε να συνεχίζουμε μέχρι τα σύνορα τα ελληνικά, επάνω στην
Κούλα. Στρώσαμε το χαλίκι, τις τραβέρσες και μετά τις ράγες. Τις ράγες τις
ξήλωσαν οι Βούλγαροι από το σταθμό του Χρυσού που πήγαινε μια γραμμή για
το Τσάγεζλι (=Αμφίπολη). Και τις έφεραν εκεί πέρα εκείνες τις ράγες να τις
βάλουμε. 16 μέτρων η ράγια ζύγιζε 720 κιλά, τα οποία έπρεπε να τα
σηκώνουν, στην αρχή μας είχαν 12 άτομα, ύστερα μας έκαναν 8 άτομα. Εκεί
την πλήρωσαν αυτοί που ήταν ψηλοί, οι κοντοί

κάπως ελαφρά.

Και

συνεννοηθήκαμε εμείς οι Έλληνες να χωριστούμε οι κοντοί και οι ψηλοί, για
να μη πάθουν καμιά ζημιά οι ψηλοί, διότι σε ένα υψωματάκι π.χ. 50 πόντους
αυτοί θα σήκωναν το βάρος, οπότε ήταν επόμενο να σακατευτούν στη μέση
τους. Και μέχρι 15 Νοεμβρίου στρώσαμε τη γραμμή από τον Παλιό Σταθμό
Σιδηροκάστρου μέχρι τη γέφυρα της Κούλας. Μετά μας πήραν και μας πήγαν
ξανά πίσω για 20 μέρες περίπου στην έδρα που παρουσιαστήκαμε στην αρχή,
στις παράγκες εκεί να παραδώσουμε τα υλικά που είχαμε χρεωθεί τα
φτυάρια, τους κασμάδες, αυτά.
Πότε γυρίσατε τελικά από τη Βουλγαρίας και πώς;
- Στις 3 Δεκεμβρίου, το απόγευμα μας κατέβασαν κάτω στη σιδηροδρομική
γραμμή του Ντεκοβίλ, γιατί δεν εργάζονταν η μεγάλη γραμμή. Μας έφεραν στο
σιδηροδρομικό σταθμό του Χορτερού σουρούπωμα, και μέχρι τις 2 η ώρα
φυσούσε και ένας βοριάς και καθόμασταν απέξω στο σταθμό. Δεν είχε τρένο
για τα Σέρρας. Στις 2 η ώρα ήρθε ένας Βούλγαρος αξιωματικός και τι έκανε
με το σταθμάρχη, δεν ξέρουμε, τον υποχρέωσε και έβαλε τη βοηθητική
μηχανή του σταθμού από εκεί πέρα και καμιά δεκαπενταριά βαγόνια, τα
στοίχισε, ανεβήκαμε επάνω και μας έφεραν στους σταθμούς, όπου
μπορούσαμε να κατεβούμε ο καθένας. Πρώτη στάση ήταν στο Μπρόσνικ, η
δεύτερη στάση ήταν τα Σέρρας, ύστερα το Χρυσό, ο Γάζωρος, και από εκεί
και πέρα μέχρι τη Δράμα. Γιατί από τη Θράκη δεν είχαμε παιδιά μαζί μας.
Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλα αυτά που είπατε;
- Ένα λησμόνησα για την πρώτη χρονιά που πήραν μετά από μας τα 25 άτομα
πήραν και μεγάλους, όπως λέει και το τραγούδι καλούν το 14 μέχρι το 21.
Από τους μεγάλους δεν θυμάμαι πολλούς, λίγους, όπως είναι ο Βαγενάς ο
Γιώργης, ο Αναστάσιος Μπάρμπας, ο Μαρούδας Θεόδωρος, ο Ζαχαρίας
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Παπαδόπουλος ή Παπαστεργίου, τους άλλους δεν τους θυμούμαι, και τον
Πατραμάνη τον Δούκα, ύστερα που έγινε παπάς.
Αυτά που συνέβησαν στο χωριό μας, έγιναν τα ίδια και στα άλλα χωριά;
- Από τα άλλα τα χωριά μεγάλες ηλικίες δεν πήραν. Γιατί από το χωριό μας;
Γιατί ο πρόεδρος ο Βούλγαρος που είχαμε, ήθελε να εκδικηθεί το χωριό μας,
γιατί το χωριό μας και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Μακεδονικό
Αγώνα ήταν το προπύργιο. Δεν μπόρεσε να πατήσει βουλγαρικό τσαρούχι στο
χωριό μας. Όπως το 1913 κατέβηκε ο Πανίτσας αρχικομιτατζής με τους
άνδρες του τους Κομιτατζήδες να το κάψει το χωριό, παραμονές των Αγίων
Αποστόλων του 1913. Κατέβηκε από πάνω από το Χιονοχώρι, όχι μέσα από
το Χιονοχώρι, από το μονοπάτι, ερχόταν από πάνω από την Κάρα Μάνδρα.
Στο δρόμο αντάμωσε ένα μαντρί βλάχικο, πήραν τον τσόμπανο τον Βλάχο να
τους οδηγήσει να έρθουν στο Νέο Σούλι, γιατί δεν ήξεραν το δρόμο. Μόλις
έφτασαν εκεί που είναι τώρα το υδραγωγείο, στο Ντρεβινίκο, εκείνη την ώρα
σε ένα σπίτι κυκλοφόρησε ένα άτομο με λάμπα που ήταν απαγορευμένα και
τους λέει ο βλάχος στον Μπανίτσα, «να εκεί που είναι το φως, εκεί είναι το
χωριό». Και του λένε αυτοί «προχώρα». Πήραν την κατηφόρα, γιατί ο βλάχος
τους είπε από την αρχή ακόμα, δεν μπορώ να σας πάω, γιατί το χωριό είναι
οπλισμένο, φυλάγεται. Με τι φυλάγεται; Με τα λίγα όπλα που είχαν από το
Μακεδονικό Αγώνα, ήταν λιγοστά βέβαια. Αλλά ο Ακίρμπεης ο Τούρκος, που
τον έλεγαν και Γκιαούρ, γιατί ήταν λίγο φιλέλληνας, το σπίτι του ήταν εκεί
που είναι η διακλάδωση Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου στη γωνία εκεί, στο
σπίτι του γύρω γύρω στην αυλή, στον περίγυρο είχε διάφορες κρυψώνες,
μπουντρούμια, στα οποία είχε οπλισμό τουρκικό και επειδή ήταν λίγο
Φιλέλληνας -τόσα χρόνια έζησαν οι Τούρκοι με τους Έλληνες - και μισούσε
τους Βουλγάρους, ειδοποίησε στο χωριό μας να κατεβούν να πάρουν όπλα,
όπως κατέβηκαν καμιά δεκαπενταριά. Και ο παππούς μου ο Γεώργιος
Κυριακόπουλος που είχε την αποθήκη του Μακεδονικού Αγώνα όλα τα όπλα
μέσα στο σπίτι που κάθομαι εγώ, κι ακόμα την έχουμε τώρα, τη
μεταχειριζόμαστε για τα κρασιά που έχουμε, έστειλε το γιο του, τον πατέρα
μου, δηλαδή το Θεολόγη, μοναχογιό. Και γυρίζοντας από του Ακίρμπεη το
σπίτι, άτομα από τα βουλγαρόφωνα χωριά, από τη Ραχωβίτσα, από το
Λάκκος, που ονομάζεται πλατεία του Φλωριά, ένα τέταρτο πάνω από το
Μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου, από τη Μπάνιτσα, από την Ορεινή είχαν
πιάσει την κορυφή του Αγιάννη, εκεί που είναι σήμερα ο σταθμός του ΟΤΕ και
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ήλεγχαν το δρόμο Σερρών – Δράμας, από τη Γαρδένια εκεί που στεγάζεται
σήμερα μέχρι εδώ τα Αμμούδια, που είναι τώρα τα 13 Φεγγάρια μέχρι εκεί
ελέγχονταν ο δρόμος από αυτούς. Στον Αγιάννη το ποταμάκι για να περάσουν
ήταν γέφυρα πέτρινη. Δεν μπορούσαν να περάσουν, γιατί η γέφυρα συνεχώς
βάλλονταν και πέρασαν μέσα από το νερό. Φοβήθηκαν να κατέβουν πιο κάτω,
από τον κάτω δρόμο να έρθουν, που το λένε Μπίμπαση, γιατί ήταν του
Μπίμπαση το τσιφλίκι τότε, είχε Βουλγαρικό στρατό, και γι΄ αυτό πέρασαν
από εκεί. Η γιαγιά μου άρχισε να μαλώνει τον παππού μου, γιατί ο παππούς
μου βέβαια ήταν σώγαμπρος στη γιαγιά μου, που έστειλε το γιο της μέσα στη
φωτιά να σκοτωθεί. Τέλος αφού μπόρεσαν και ήρθαν σώοι, το χωριό το είχαν
οχυρωμένο καλά.
Τώρα για τον Μπανίτσα που λέγαμε, μόλις από το υδραγωγείο άρχισαν και
κατέβαιναν προς τα κάτω, εκείνη τη στιγμή ένα γαϊδουράκι, που το έστειλε η
Παναγιά που λέω εγώ, στα χαρακώματα που ήταν στα μνήματα του Αγ.
Γεωργίου, έξω από το σπίτι που κάθομαι εγώ και μέχρι επάνω στις
αχυρώνες, εκεί στον Αη Γιώργη, βγήκε να βοσκήσει ένα γαϊδουράκι που
έμεινε από νωρίς, βέβαια Ιούνιος μήνας, τέλη Ιουνίου κοντά Ιούλιος, τα
χόρτα έχουν ξηραθεί, ήταν ζόρικο και ένας από το χαράκωμα φοβήθηκε και
πυροβόλησε. Αφού πυροβόλησε ένας, το χαράκωμα άναψε όλο. Άρχισαν να
πυροβολούν. Εκεί που είναι, τώρα βέβαια είναι καινούργια σπίτια εκεί πάνω,
τότε ήταν του Φιλέντα του Κώστα η αχυρώνα, είχε δυο πλατάνια και δέντρα.
Ένα βόλι χτύπησε ένα κλωνάρι και το κλωνάρι κρεμάστηκε. Συνάμα είχε λίγο
φεγγαράκι, φυσούσε και λίγος αέρας και έβλεπαν αυτοί που κουνιούνταν το
κλωνάρι και έλεγαν «Α! πηγαίνουν στον αχυρώνα να κρυφτούν» και έριχναν.
Συνάμα με τους πυροβολισμούς που άρχισαν ο Μπανίτσας λέει το Βλάχο
«από τόσο μακριά μας ανακάλυψαν και πυροβολούν». Ο Βλάχος για να τον
ξεφορτωθεί, γυρνάει και του λέει : «Και πού ξέρουμε αν δεν έχει καμιά ομάδα
εδώ κοντά και έδωσε το σύνθημα προς τα κάτω και άρχισαν να πυροβολούν
αυτοί;» Κι έτσι γύρισαν πίσω και το χωριό γλίτωσε. Μετά 2-3 μέρες στέλνεται
μια άλλη ομάδα στρατιώτες από εκεί που ήταν στρατοπεδευμένο το πεδινό
πυροβολικό το βουλγαρικό στον Εμ. Παππά, μια πυροβολαρχία εκεί πέρα.
Στάλθηκαν 8 άτομα Βούλγαροι στρατιώτες ως ελεγκταί, ως παρατηρηταί
μάλλον για να δουν αν εδώ υπάρχει πραγματικά ελληνικός στρατός. Γιατί πριν
από τον Απόστολο, όπως άρχισε η οπισθοχώρηση των Βουλγάρων από το
Λαχανά μαζεύτηκαν οι προύχοντες του χωριού και προτού οπλιστεί βέβαια το
χωριό έβγαλαν μια απόφαση «τα γεννήματα που ήταν γινωμένα, τα σπαρτά να
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τα μαζέψουν για να μη τα βρουν ο Βουλγαρικός στρατός στον κάμπο και τα
κάψει». Τα μάζεψαν στ΄ αλώνια στην Αγράνστα, στις Βρύσες, εκεί ήταν οι
αχυρώνες, εκεί τα μάζεψαν ο καθένας τα δικά του και έπαιξαν μια
σκηνοθεσία. Ο δάσκαλος ο Κυριακόπουλος, που ήταν και δάσκαλος βέβαια και
ήξερε και γράμματα περισσότερα, έκανε την πρόταση να ρίξουν επάνω στις
θυμωνιές τα καπνόπανα για να δείχνουν για στρατιωτικά αντίσκηνα.
Συμφώνησαν όλοι και έκαναν αυτό. Εφόσον τα μάζεψαν τα δεμάτια όλα αυτά,
έκαναν τη δουλειά αυτή. Έβγαλαν και την απόφαση «δεν θα βγει κανένας από
το χωριό να πάει ούτε στη δουλειά ούτε για την πόλη των Σερρών αλλά ούτε
και να περάσει μέσα κανένας ξένος. Έτσι για να μη ξέρουν τι γίνεται στο
χωριό».
Ο Βουλγαρικός στρατός περνούσε από το δρόμο Σερρών – Δράμας από κάτω
και έβλεπε τις σκηνές και γι΄ αυτό έστειλε από τη Ντουβίστα ο αξιωματικός
αυτός στρατιώτες να ανιχνεύσουν αν πράγματι υπάρχει στρατός. Οι 8
Βούλγαροι κατά τις 10 η ώρα μια μέρα, 11 η ώρα, πόσο ήταν, κατά κεφαλή
ερχόταν από τη Ντουβίστα και έφτασαν στον Προφήτη Ηλία το ύψωμα. Εκεί
που είναι τώρα τα 3 νεόκτιστα σπίτια, του πρώην Δημάρχου και 2 άλλοι που
έχουν. Μόλις έφτασαν εκεί πέρα τους είδαν από την Αγριάνστα που ήταν επί
24ωρου βάσεως το φυλάκιο εκείνο, μέρα νύχτα. Εκείνη την ώρα ήταν ο
Ιατρού

και

ο

Δοντάκης,

Μακεδονομάχοι

αυτοί,

και

ο

Μαναζής

Κωνσταντινίδης και ο πατέρας μου. Ήταν και ο Χουλιούμης Δημήτριος, που
υπηρέτησε στο Τουρκικό στρατό, βάση το Τουρκικό Σύνταγμα του 1908 που
έγινε. Έφερε όμως μαζί του και το όπλο με την ξιφολόγχη και τους έκανε
ασκήσεις. Εκεί πέρα μόλις είδαν τους Βουλγάρους που ερχόταν προς τα κάτω,
προς το χωριό τους φώναξαν να σταματήσουν. Οι Βούλγαροι γύρισαν να δουν
από πού προέρχεται η φωνή. Εκείνη την ώρα γυάλισε η ξιφολόγχη του
Χουλιούμη στον ήλιο, είδαν αυτοί που γυάλισε και υποψιάστηκαν πράγματι ότι
υπάρχει στρατός και γύρισαν να φύγουν. Τους κυνήγησαν αυτοί. Εκείνη την
ώρα βέβαια ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί. Είχε πάει ο Βασίλης Ντίμτσιος ή
Φίτσιος να τον αντικαταστήσει για να έρθει στο σπίτι για κάποια δουλειά που
τον ζητούσε το σπίτι. Είχε φτάσει εκεί που είναι τώρα τα σπίτια του Ρεσίτη
και του Βούλκου, τότε άρχισαν οι πυροβολισμοί και το τροχάδην προς τα
πέρα. Μέχρι το Ζουρλή, το δρόμο Χρυσού – Αγ. Πνεύματος μέχρι εκεί βρήκαν
τους 6 σκοτωμένους, 2 μάλλον εκεί στη Βρύση πήγαν να πιουν νερό και εκεί
απέθαναν. Οι άλλοι 2 πρόλαβαν, έφυγαν και φτάσαν στη Ντουβίστα. Τους
είπαν τα καθέκαστα. Αμέσως ο Ταγματάρχης διέταξε να ζέψουν τα κανόνια,
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τα άλογα και να φύγουν. Ούτε το συσσίτιο πήραν, άδειασαν τα καζάνια και
έφυγαν από το δρόμο από το Δαφνούδι επάνω για την Ντοπρούπολη και
πέρασαν στη Βουλγαρία μέσα. Αυτά τώρα για την πυροβολαρχία τα κατέθεσε
ένας Βούλγαρος στρατιώτης που πρώτος τραυματίστηκε πίσω στη χαράδρα
της Ασημίνας αλλά στο λόφο τον άλλο που λέγεται Γορίλας. Εκεί τον
πρόλαβαν μισοπεθαμένο. Τον πήραν για να τον φέρουν πίσω και τον
ρωτούσαν πώς και τι ερχόταν. Είπε τα καθέκαστα αλλά μέχρι του Σίκαλου
τον αχυρώνα τον έφεραν κοντά στο χωριό, εκεί ξεψύχησε και τελείωσε. Τι
άλλο να πω; Για τα Ντουρντουβάκια είναι αυτά και μπήκαν και λίγα από τον
Μακεδονικό Αγώνα, το 1913 μάλλον.
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ΠΗΓΕΣ: http://www.enkripto.com/bllog-post
http://yaunatakabara.blogspot.gr/
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/

Μπάρμπα Κατερίνα
Λαζάρου Ελένη
Αβραμπάκη Μαρία
Αλβανούδη Παναγιώτα
Δεδούση Αθανασία
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Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
« NON

VELAT UMBRA DIEM »

ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΔΕ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗ ΜΕΡΑ
Η αρχή της εγκατάστασης Εβραϊκού πληθυσμού στην περιοχή των Σερρών
μας είναι άγνωστη. Η ιστορική όμως διαδρομή της κοινότητας τους, με βάσει
κάποια ψήγματα ιστορικών στοιχείων, μπορεί να χαραχτεί. Η προσφορά τους
στον πολιτισμό και στην οικονομία της πόλης των Σερρών, πριν η πόλη αυτή
στερηθεί για πάντα τη ζωντανή και πρωτότυπα δημιουργική παρουσία τους,
είναι δυνατό, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ιστορικές
μαρτυρίες, να ανιχνευτεί.
Οι Εβραίοι των Σερρών είναι μια δυναμική κοινότητα που στα χρόνια της
βουλγαρικής κατοχής αριθμεί 596 άτομα. Στο Μεσοπόλεμο ήταν μερικές
δεκάδες και ίσως κι εκατοντάδες παραπάνω αλλά με το πέρασμα των χρόνων
οι νέοι Εβραίοι θα έφευγαν, προτιμώντας να ζήσουν στη Θεσσαλονίκη ή στην
Αθήνα .Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,
άγνωστο πόσο, μερικοί από αυτούς θα κατοικήσουν στην τοποθεσία « 40
οντάδες» δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Όσοι ανήκουν στην
ψηλότερη κοινωνικά και οικονομικά τάξη θα μένουν σε σπίτια διάσπαρτα στην
ελληνική συνοικία και τα καταστήματά τους θα είναι πλέον από τα κεντρικά
της αγοράς. Η Συναγωγή τους θα είναι στην αρχή κάπου ανάμεσα στην
εκκλησία της αγίας Φωτεινής και σε εκείνη του Αγίου Αντωνίου και οι ίδιοι θα
τη επισκέπτονται κάθε Σάββατο μαζί με τις οικογένειές τους. Ύστερα από
την καταστροφική πυρκαγιά της πόλης και τα σκληρά χρόνια που την
ακολούθησαν, πολλοί από αυτούς θα κατοικήσουν στη σημερινή οδό
Αθανασίου Αργυρού όπου θα έχουν το δικό τους δημοτικό σχολείο. Στην αυλή
του οποίου θα χτίσουν και την
καινούρια τους Συναγωγή.
Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων, της
Χριστιανικής και της Εβραϊκής, ήταν
άριστες πριν τους Βαλκανικούς
Πολέμους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία
της Άννας Τριανταφυλλίδου, την
πρώτη μέρα της γιορτής της
σκηνοπηγίας,
οι
Χριστιανοί
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επισκέπτονταν τους φίλους τους στις εβραϊκές συνοικίες με δώρα. Στις
αυλές των εβραϊκών σπιτιών στήνονταν κιόσκια( καμίσια), κατασκευασμένα με
χλωρά καλάμια, στα οποία έμεναν οικογενειακώς οι Εβραίοι σε όλη τη
διάρκεια της γιορτής της σκηνοπηγίας και σε αυτούς τους χώρους γίνονταν η
υποδοχή και το κέρασμα των καλεσμένων. Όταν έσμιγαν για παιχνίδι
Χριστιανόπουλα με παιδιά από τη εβραϊκή συνοικία, ένα από τα αγαπημένα
τους παιχνίδια ήταν να αναπαραστήσουν, υποδυόμενα ρόλους σπουδαίων
προσώπων, τη Μεγάλη Έξοδο των Εβραίων .Έτσι, πρόσωπα πολύ γνωστά για
τα παιδιά, όπως ο Ιησούς του Ναυή, ο Μωυσής, ο Ααρών, η προφήτισσα
Μαρία έπαιρναν σάρκα και οστά, καθώς τα υποδυόταν τα μικρά
Χριστιανόπουλα και Εβραιόπουλα στα παιχνίδια τους.
Την άνοιξη του 1941, οι Βούλγαροι , μπαίνουν στην πόλη των Σερρών. Η
εβραϊκή κοινότητα καλείται από τους κατακτητές να αλλάξει εθνικότητα. «
Στην Ελλάδα γεννηθήκαμε. Η Ελλάδα είναι η γη των πατέρων μας. Δεν
αλλάζουμε την εθνικότητά μας για κανένα λόγο, με καμία αμοιβή» ήταν η
απάντηση, κατά μαρτυρία Σερραίων που είχαν σχέσεις με το εβραϊκό
συμβούλιο. Μετά την περήφανη αυτή άρνηση, οι Εβραίοι των Σερρών
υποχρεώνονται σε γενική πληθυσμιακή απογραφή προσκομίζοντας την
ταυτότητά τους και φωτογραφία στις
βουλγαρικές αρχές.
Οι
εβραϊκής
καταγωγής
Σερραίοι,
υποχρεώνονται να φοράνε την πεντάλφα
και να φέρουν μαζί τους πάντα, την
ταυτότητά τους, που γι’ αυτούς είχε χρώμα
κίτρινο κι έγραφε, με Ελληνικά και
Βουλγαρικά γράμματα ότι ήταν Εβραίοι.
Στην εξώθυρα των σπιτιών τους, είχε
αναρτηθεί ειδική ένδειξη με τη φράση «
Εβραϊκό σπίτι».
Η παρακολούθηση της ζωής τους κράτησε
έως τη φοβερή νύχτα της 3ης προς την 4η
Σεπτεμβρίου του 1943.Αυτή τη νύχτα και
σε εφαρμογή της συμφωνίας της 22
Φεβρουαρίου του 1943 που υπέγραψαν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι « …… για
εκτοπισμό των πρώτων 20.000 Εβραίων από τις νεοαποκτηθείσες χώρες
της Θράκης και της Μακεδονίας» στις Σέρρες, τη Δράμα την Καβάλα, την
Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη δόθηκε η διαταγή της
παράνομης σύλληψης των Ελληνοεβραίων. Από νωρίς το βράδυ της 3ης
Μαρτίου, στάθηκε μπροστά σε κάθε πόρτα με την ένδειξη « εβραϊκό σπίτι»
ένας Βούλγαρος στρατιώτης. Οι δρόμοι της πόλης είχαν φωταγωγηθεί για να
μην μπορεί κανείς να κινείται στο σκοτάδι και δραπετέψει, ενώ πολυβόλα
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είχαν στηθεί στις πλατείες της συνοικίας .Ο φόβος μαζί με τη νύχτα
σκέπασαν την πόλη .Τα μεσάνυχτα,
άγριες φωνές ξύπνησαν τους
κοιμούμενους τον ύπνο του δικαίου Εβραίους και τους διέταζαν να
ετοιμαστούν. Ο χρόνος που τους δινόταν για την ετοιμασία τους ήταν δέκα
πέντε λεπτά. « πετνάσι μινούτ» ήταν η κραυγή που τρυπούσε τα αυτιά τους.
Κάτω από το κράτος του τρόμου, της σύγχυσης και της απελπισίας, 476
δημότες της πόλης των Σερρών, εβραϊκής καταγωγής, συγκεντρώθηκαν, με
τη γνωστή στους Σερραίους βουλγαρική βία, στους δρόμους της πόλης.
Παιδιά, γυναίκες, γέροι και άντρες, ντυμένοι με ό,τι πρόχειρα μπόρεσαν να
βρουν εκείνη τη φοβερή ώρα που η προσβολή της ανθρώπινης ύπαρξης ήταν
απόλυτη ,έσυραν τα βήματά τους προς το άγνωστο. Το χάραμα τους βρήκε
στοιβαγμένους και απελπισμένους στις αίθουσες του καπνομάγαζου, που είναι
πίσω από το σπίτι του Μαρούλη και απέναντι από την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου του Κρυονερίτη. Το πρωί Οι Σερραίοι έμαθαν τι είχε γίνει τη
φοβερή νύχτα που πέρασε. Προσπάθησαν να πλησιάσουν τα χώρο όπου ήταν
φυλακισμένοι οι συμπολίτες τους. Οι διαταγές ήταν αυστηρές. Δεν πλησιάζει
κανείς! Με μυστικότητα, μετά από μια εβδομάδα κράτηση μέσα στο
καπνομάγαζο, νηστικούς και διψασμένους τους μεταφέρουν στο σιδηροδρομικό
σταθμό. Η είδηση πως μέσα από τους κήπους οι Βούλγαροι πηγαίνουν τους
εβραίους στο σταθμό των τρένων, διαδόθηκε με ταχύτητα αστραπής στην
πόλη. Οι Σερραίοι, διωγμένοι από τις λόγχες των στρατιωτών, ακολουθούσαν
από μακριά τη φάλαγγα, που τη συγκροτούσαν τώρα, άνθρωποι απελπισμένοι,
άνθρωποι που λίγες ώρες πριν ήταν γελαστοί και αισιόδοξοι για το αύριο,
αγαπημένοι τους φίλοι και γείτονες.
Πετούσαν από μακριά ψωμί και ρούχα. Στο
σταθμό φορτώθηκα σε βαγόνια ντεκωβίλ
μαζί με 19 ομόθρησκους από τη Ζίχνη 495
ψυχές που ανήκαν σε 116 οικογένειες για το
μεγάλο και χωρίς επιστροφή ταξίδι τους
προς
τα
γερμανικά
στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Φορτωμένοι σαν κτήνη
έφτασαν
μαζί
με
όλους
τους
Ελληνοεβραίους της Θράκης και της
Μακεδονίας στα στρατόπεδα Γκόρνα
Τζουμαγιά , Ντούμπιτσα, Σιμιτλί και στις
18-19 Μαρτίου έφτασαν στη σόφια για την
τελευταία καταμέτρηση .Από τη Σόφια
ταξίδεψαν προς το παραδουνάβιο βουλγαρικό λιμάνι της πόλης Λομ. Η
μεταφορά τους προς τη Βιέννη με ποταμόπλοια είχε προαποφασιστεί στη
σύσκεψη Βουλγάρων και Γερμανών στις 22 Φεβρουαρίου του 1943. Μετά από
παραμονή 24 ωρών σε πρόχειρους καταυλισμούς, στο λιμάνι Λομ,
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φορτώθηκαν σε τέσσερα πλοία και αναχώρησαν, σε διαφορετικές
ημερομηνίες, για τη Βιέννη. Στις 20 Μαρτίου αναχώρησαν τα πλοία « kara G’
orgi» και « voivoda Mishich » ενώ την επόμενη ημέρα απέπλευσαν τα πλοία
«Saturnus » και “Tsar Dushan”.Τι τελικά απέγιναν οι εβραϊκής καταγωγής
Σερραίοι δημότες; Έφτασαν στο τέλος του ταξιδιού που τους προόριζαν οι
Γερμανοί ή ποντίστηκαν στα παγωμένα νερά του Δούναβη, όπως θέλει η
ισχυρή γενική πεποίθηση που επικρατεί στις Σέρρες; Η ιστορικός Vicky
Τamir δέχεται τον πνιγμό ως την αιτία που κανείς Εβραίος από τη
Μακεδονία και τη Θράκη δεν σώθηκε από τη φοβερή αυτή δοκιμασία. Την
άποψη αυτή στηρίζουν και οι ιστορικοί Hagen Fleischer και ο martin Cilbert
στα βιβλία τους « Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της
Αντίστασης» και « Atlas of the holocaust» αντίστοιχα. Η περί πνιγμού
ισχυρή πεποίθηση διασκεδάζεται από τον Β.Ριτζαλέο που υποστηρίζει
τεκμηριωμένα πως ενδεχομένως η βύθιση ενός πλοίου, κατά τον ιστορικό
Gilbert ασφαλώς μικρότερου από αυτά που μετέφεραν τον κύριο όγκο τω
Εβραίων στη Βιέννη, να ευθύνεται για την εδραίωση της περί πνιγμού άποψης
όλων των Ελληνοεβραίων της Μακεδονίας και της Θράκης στο Δούναβη
.Όμως η αλήθεια πως οι εβραϊκής καταγωγής Σερραίοι, μαζί με όλους τιυς
εβραίους της ανατολικής Μακεδονίας, φτάνουν στις 31 Μαρτίου του 1943 στη
Βιέννη με το πλοίο « Tsar Dushan». Από εκεί με τρένα μεταφέρονται στο
κάτοβιτς της πΠολωνίας και εκεί 1096 οικογένειες, στο πλαίσιο εφαρμογής
του προγράμματος των Ναζί που αποφασίστηκε στη διάσκεψη της wannsee
τον Ιανουάριο του 1942, για την οριστική λύση του εβραϊκού ζητήματος στην
Ευρώπη εξοντώνονται.
Από το σύνολο της ακμαίας κάποτε εβραϊκής κοινότητας των Σερρών δε
γλίτωσαν παρά τρεις μόνο άνθρωποι που απουσίαζαν, για διάφορους λόγους,
εκείνη τη νύχτα από την πόλη. Με ιστορική παρουσία επτακοσίων χρόνων, μια
δημιουργικά πολιτιστική, οικονομικά ακμαία και φιλάνθρωπη κοινότητα, η
Σερραϊκή
εβραϊκή κοινότητα, έπαψε να υπάρχει
από
τη
νύχτα της 4ης Μαρτίου του 1943.

60

ΠΗΓΕΣ
1) Εικονογραφημένη Ιστορία των Σερρών, Βασίλη Ι.Τζανακάρη, Σέρρες.
2) http/holocaust 2013 blogspot.gr/ (Blog Χοντολίδου)
3) www.6gymnasio.gr/ebraioi ser
4) Φωτογραφικό υλικό από την Εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων (στο δημοτικό
εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων στο τζαμί του Ασλάν Πασά -μαθητική εκδρομή)
Ομάδα εργασίας
Αβατάγγελος Χρήστος
Μάντσος Χρήστος

 Η ζωή των παιδιών κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο: Οι
συνεντεύξεις
Μετά από κατάρτιση σχετικού Ερωτηματολογίου οι ομάδες εργασίας ήρθαν
σε επαφή με συγχωριανούς τους οι οποίοι πρόθυμα εξέθεσαν με μορφή
συνέντευξης τα βιώματα και τις εμπειρίες τους από την περίοδο εκείνη .Μας
απασχόλησε ιδιαίτερα η καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής ,οι
δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και κυρίως ό,τι αφορούσε τα
παιδιά. Μετά από επεξεργασία και επιλογή προχωρήσαμε στη σύνθεση του
υλικού σε συνεχή γραπτό λόγο.
Στη συνέχεια καταγράφηκαν όλα τα
παραπάνω ψηφιακά, έγινε επιλογή των σημαντικότερων στοιχείων που ήταν
κοινά και αφού τα κατηγοριοποιήσαμε σε θεματικές ενότητες ομάδα μαθητών
και μαθητριών ανέλαβε την ηχογράφησή τους για να προκύψει το τελικό
προϊόν. Επιπλέον προστέθηκαν φωτογραφίες των συνεντευξιαστών.
Μας απασχόλησε το ιστορικό πλαίσιο, τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της
εποχής ,σημαντικές προσωπικότητες της εποχής (Ου.Τσώρτσιλ).Μαθητές
σχεδίασαν και παρουσίασαν σε μορφή Power Point την προσωπικότητα και τη
δράση του Τσώρτσιλ.
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Παράλληλα μελετήθηκε το θέμα-σύμφωνα με τη φιλοσοφία της
διαθεματικής προσέγγισης-μέσα από το χώρο της Λογοτεχνίας και
συγκεκριμένα μέσα από το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ( σε αγγλική
γλώσσα).

(1) «Τα χρόνια αυτά ήταν δύσκολα. Δύσκολα θα ξεχαστούν από τη μνήμη
μου.»
Ονομάζομαι Μαρία Βενέτη. Το 1940 ήμουν 14 χρονών. Με το που
ακούσαμε την κήρυξη του πολέμου, τρομοκρατηθήκαμε. Μαζευτήκαμε στις
βρύσες για να πά-ρουμε νερό να έχουμε και για να συζητήσουμε τι θα συμβεί
από εδώ και πέρα. Στη συνέχεια, όλοι γύρισαν στα σπίτια τους και περίμεναν
τις εξελίξεις. Οι καμπάνες χτυ-πούσαν και η νεολαία άρχισε να βγαίνει για να
πάει στο στρατό.
Όταν πρωτοήρθαν οι Βούλγαροι, δεν ήταν ιδιαίτερα σκληροί, γι’ αυτό και
εμείς δεν τους φοβόμασταν και προσπαθούσαμε να τους καλοπιάσουμε. Όσο
όμως περνού-σαν τα χρόνια, γίνονταν πιο σκληροί και καταπιεστικοί. Κάθε
μέρα έκαναν περιπολί-ες και εμείς μόλις τους βλέπαμε κρυβόμασταν.
Έμπαιναν στα σπίτια και κλέβανε τα τρόφιμα και τις προίκες των κοριτσιών.
Επέβαλαν συσκότιση το βράδυ και ήμασταν αναγκασμένοι να τοποθετούμε ένα
σκούρο πανί στο παράθυρο και να έχουμε αναμ-μένο ένα μόνο κερί.
Είχαμε και Βούλγαρο πρόεδρο στο χωριό, τον Βάλτσιο Σεκρεντάρη, ο
οποίος ή-ταν πολύ σκληρός και αυστηρός. Απαιτούσε να του παραδίδουμε τις
σοδειές, αλλά ε-πειδή κανείς δεν τις έδινε, οι Βούλγαροι τις έκλεβαν. Ο
πατέρας μου πήγαινε στο χω-ράφι που ήταν σπαρμένο με σιτάρι και με ένα
ειδικό ξύλο, τον κόπανο, το χτυπούσε, το μάζευε, το έβαζε σε τσουβάλια και
το έφερνε κρυφά στο σπίτι. Η μητέρα μου, για να μην μας πάρουν το σιτάρι οι
Βούλγαροι, το έβαζε έξω στην αυλή μέσα σε γκαζο-τενεκέδες, το σκέπαζε
καλά με ένα ύφασμα και από πάνω έβαζε κοπριά και ένα λουλούδι, ώστε να
φαίνεται σαν γλάστρα και να μην υποψιαστούν τίποτα οι Βούλγα-ροι.
Στο χωριό λειτουργούσε βουλγαρικό σχολείο. Υπήρχε Βούλγαρος
δάσκαλος στο χωριό που ζούσε με την οικογένεια του. Όμως, λίγα παιδιά
πήγαιναν στο βουλγα-ρικό σχολείο. Τα περισσότερα κρύβονταν και δεν
πήγαιναν, γιατί δεν ήθελαν να μά-θουν Βουλγαρικά.
Υπήρχαν οικογένειες που είχαν τρόφιμα, αλλά αρκετός κόσμος πεινούσε,
γιατί οι Βούλγαροι έμπαιναν μέσα στα σπίτια και έπαιρναν τα τρόφιμα. Για να
επιβιώσου-με λοιπόν, έπρεπε να κρύβουμε πολύ καλά τα τρόφιμα. Υπήρχαν
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όμως και κάποιοι που έκλεβαν προκειμένου να ζήσουν. Χαρακτηριστικά
θυμάμαι κάποιον, ο οποίος έ-κλεψε μερικά σταφύλια, γιατί πεινούσε. Όμως,
τον έπιασαν και ο Βούλγαρος πρόε-δρος διέταξε να τον περιφέρουν στο
χωριό με τα σταφύλια κρεμασμένα στο λαιμό, λέγοντας πως έτσι τιμωρούσαν
αυτούς που έκλεβαν.
Ο κόσμος πεινούσε πάρα πολύ, όμως οι Βούλγαροι καλοπερνούσαν. Για
παρά-δειγμα, η κόρη του Βουλγάρου δασκάλου έβγαινε κάθε μέρα στη γειτονιά
κρατώντας στο χέρι ένα κομμάτι ψωμί. Τα παιδιά της γειτονιάς, που δεν είχαν
να φάνε, το έβλε-παν και τους έτρεχαν τα σάλια. Γι’ αυτό, κάθε φορά που την
έβλεπαν, προσπαθούσαν να της το αρπάξουν. Από εκεί έμεινε και η φράση
«Σα χτάζω Λίτσκου ίμα χλιάπ», δη-λαδή «Όταν βλέπω τη Λίτσα έχει ψωμί».
Η κατοχή έγινε πιο έντονη και καταπιεστική τα τελευταία χρόνια, όταν
ήρθε στο χωριό το «Τάγμα του Θανάτου», δηλαδή μια ομάδα στρατιωτών.
Ήταν ο φόβος και ο τρόμος του χωριού. Μόλις του βλέπαμε να περνάνε,
μπαίναμε αμέσως μέσα στα σπίτια και δεν βγαίναμε έξω μέχρι να φύγουν. Το
τάγμα αυτό έκανε πολλά τρομερά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν ότι έκαψαν
μια ολόκληρη οικογένεια μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Μας επέβαλαν επίσης να
μιλάμε Βουλγαρικά, αλλά εμείς προσπαθούσα-με να αποφεύγουμε τους
Βουλγάρους για να μη χρειάζεται να μιλάμε Βουλγαρικά.
Την περίοδο της Βουλγαρικής Κατοχής, τρώγαμε μπομπότα (ψωμί με
αλεύρι καλαμποκιού), ψιρούκι (στρογγυλές μπιλίτσες που γίνονταν
προστέθοντας λίγο νερό μέσα σε αλεύρι) και μπουλάμασι (καμμένο αλεύρι που
γινόταν σαν κρέμα). Για γλυ-κό τρώγαμε κατσαμάκα (πίτα με πετιμέζι).
Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι,
αλλά υ-πήρχαν και άλλα επαγγέλματα, αφού οι υπόλοιποι συνέχισαν τα
επαγγέλματα που έ-καναν πριν τη Βουλγαρική Κατοχή.
Τα χρόνια αυτά ήταν δύσκολα και σκληρά. Δύσκολα θα ξεχαστούν από τη
μνή-μη μου.

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Βενέτη
Ετών: 86
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Επιμέλεια συνέντευξης: Άρτεμις Ανανιάδου

(2)
«Εύχομαι αυτά να μην επαναληφθούν ποτέ »
Το 1941 ήμουν 14 ετών και θυμάμαι αρκετά πράγματα για την περίοδο
εκείνη. Οι Βούλγαροι την εποχή εκείνη ζούσαν στο χωριό μας για πάνω από 3
χρόνια. Η εδώ παρουσία τους δεν ήταν καθόλου επιθυμητή, γιατί μας
βασάνιζαν πάρα πολύ, μας έδερναν στους δρόμους όταν μας έβλεπαν, μας
έπαιρναν τα σπίτια και ό,τι άλλο ήθελαν όπως τρόφιμα, έπιπλα, μέχρι και τις
προίκες των κοριτσιών. Τα βράδια μας απαγόρευαν να έχουμε φως, γι΄αυτό
το λόγο οι περισσότερες οικογένειες έβαζαν στο παράθυρα σκούρα πανιά και
άναβαν μόνο ένα κερί, ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Εμείς δεν αντιδρούσαμε,
γιατί όποιος δεν τους σέβονταν τιμωρούνταν αυστηρά με ξυλοδαρμό ή και
χειρότερα. Σε γενικές γραμμές στο χωριό επικρατούσε μια φρικτή και
ανησυχητική κατάσταση και πως άλλωστε να μην επικρατούσε, εφόσον οι
Βούλγαροι μας συμπεριφέρονταν απάνθρωπα . Έφτασαν μάλιστα στο σημείο
να μας ορίσουν πρόγραμμα με το οποίο μας επέβαλαν ποιες ώρες είχαμε
δικαίωμα να βγαίνουμε από το σπίτι. Στις 8.00π.μ χτυπούσε η καμπάνα της
εκκλησίας κι αυτό σήμαινε ότι μπορούσαμε να πάμε στα χωράφια μας . Στις
8.00μ.μ ξαναχτυπούσε για να μας ενημερώσει πως πρέπει να επιστρέψουμε
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όλοι στα σπίτια μας. Μετά τις 8.00μ.μ δεν συναντούσες κανέναν Νεοσουλιώτη
στους δρόμους, παρά μόνο Βούλγαρους.
Τα σχολεία επίσης κατά την περίοδο 1941-44 δεν λειτουργούσαν
κανονικά. Τα ελληνικά σχολεία μετατράπηκαν σε βουλγαρικά με βούλγαρους
μαθητές και δασκάλους. Οι Νεοσουλιώτες είχαν το ρόλο των σκλάβων, ενώ
οποιαδήποτε ανώτερη θέση ανήκε στους Βούλγαρους. Μέχρι και ιερέα έφεραν
από τη Βουλγαρία. Ευτυχώς δεν μας επέβαλαν να μιλάμε βουλγαρικά, γιατί
τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Μια άλλη ανάμνηση από την
βουλγαρική κατοχή ήταν ο καθημερινός βραδινός έλεγχος. Οι Βούλγαροι
επειδή ανησυχούσαν
μήπως ξεσηκωθούν οι κάτοικοι του χωριού και
οργανώσουν κάποιο συνωμοτικό σχέδιο εναντίον τους μηχανεύτηκαν το έξης
σχέδιο. Περνούσαν κάθε βράδυ από τα σπίτια του χωριού, ιδίως των
πλούσιων οικογενειών και πετούσαν μια πέτρα μέσα από το παράθυρο. Αυτό
το έκαναν για να δουν αν
σηκωθούμε να την πάρουμε, αν δηλαδή
απαντήσουμε στην πρόκληση τους. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο αμέσως
έμπαιναν στο σπίτι για έλεγχο, ενώ εάν προσποιούμασταν ότι κοιμόμασταν
αυτοί συνέχιζαν ανενόχλητοι παρακάτω. Αυτό ήταν πολύ ενοχλητικό, γιατί
επαναλαμβάνονταν κάθε βράδυ και δεν ήταν στο χέρι μας να το αλλάξουμε.
Όσον αφόρα το φαγητό η οικογένεια μου, επειδή ήταν κάπως
πλούσια δεν αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα. Δεν συνέβαινε όμως το
ίδιο σε όλα τα σπίτια. Τα τρόφιμα τα παράγαμε μόνοι μας , ωστόσο αυτά
που μας έμενε ήταν μόνο το ¼. Ήμασταν πολλά παιδιά, μεγάλη πολύτεκνη
οικογένεια και όλοι δουλεύαμε. Καλλιεργούσαμε πολλά πράγματα, όμως
δυστυχώς οι Βούλγαροι γνώριζαν τι ακριβώς έχει ο καθένας μας και
καθημερινά αποσπούσαν άδικα το μερίδιο τους, δεν χάριζαν τίποτε. Η
διατροφή μας στις περισσότερες οικογένειες την εποχή εκείνη περιλάμβανε
μπομπότα, κατσαμάκι, ψιρούκι, αρμούδα κ.τ.λ. Τυρί μας έφερναν καμία φορά
κρυφά και με μεγάλη προφύλαξη ένας συγχωριανός μας που είχε αγελάδες,
γιατί εάν τον καταλάβαιναν όχι απλώς θα του το έπαιρναν αλλά θα το
χτυπούσαν επιπλέον.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν περισσότερο με τη γεωργία. Με
την
κτηνοτροφία μόνο 2-3 οικογένειες. Δύσκολα εκείνα τα χρονιά από όλες τις
απόψεις. Η κατοχή έγινε πιο έντονη στο χωριό μας το 1943, όταν κάηκε το
σπίτι του Δεδούση. Επικρατούσε σε όλα τα σπίτι φόβος και πανικός. Όλοι
ήθελαν να μάθουν την αιτία, αλλά κανείς δεν
τα κατάφερε. Είχαμε
πανικοβληθεί και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε πως κάηκε έτσι μία
ολόκληρο οικογένεια. Παρόλο που όλοι μας λυπηθήκαμε, κανείς δεν τόλμησε
βοηθήσει. Τρομερά και μόνο να το θυμάται κανείς. Εύχομαι αυτά τα χρόνια να
μην επαναληφθούν ποτέ ξανά για κανέναν μας και για τον τόπο μας.
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Νικόλαος Πανταζής
Ετων:85
Επιμέλεια Συνέντευξης: Σαγιάκου Άντζελα

(3)
«ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ…»
Ονομάζομαι Αθανάσιος Τσιάγκας και το 1940 ήμουν 14 χρονών ,οπότε
θυμάμαι πολλά από εκείνη την εποχή.
Από ένα ραδιόφωνο που υπήρχε στο καφενείο του χωριού
πληροφορηθήκαμε μαζί με τους συγχωριανούς μου ότι οι Έλληνες αγωνιστές
ετοιμάζονταν να πολεμήσουν εναντίον των Ιταλών. Ήταν τότε που η Ιταλία
ζήτησε να περάσει με τα στρατεύματα της μέσα από την Ελλάδα και ο
πρωθυπουργούς Ι .Μεταξάς είπε το θρυλικό «όχι». Οι γυναίκες του χωριού
έπλεκαν ρούχα και ετοίμαζαν προμήθειες για τον ελληνικό στρατό που
πολεμούσε στα αλβανικά βουνά .Ο πατέρας μου αν και συμμετείχε στον
προηγούμενο πόλεμο ξαναπήγε, διότι υπηρετούσε ως νοσοκόμος.
Η κατάσταση στο σπίτι ήταν πολύ κακή και επικρατούσε φόβος. Από το
χωριό μας δεν κρύφτηκε κανείς αφού όλοι ήθελαν να υπερασπιστούν την
χώρα μας. Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά είναι η βουλγαρική κατοχή κατά την
οποία όλοι τρέμαμε και φοβόμασταν . Οι καμπάνες που χτυπούσαν οι
Βούλγαροι για να μάς συγκεντρώσουν μάς έκαναν να κλεινόμαστε στα σπίτια
μας. Τα παλιά στρατιωτικά ρούχα καθώς και οι προμήθειες ( σε σιτάρι,
κριθάρι) άλλαζαν ευθύς χέρια. Το μονό θετικό ήταν το ότι οι Βούλγαροι μάς
έδιναν ένα κουπόνι το όποιο αντιστοιχούσε με 100γρ. καλαμποκίσιο αλεύρι
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και που φυσικά δεν επαρκούσε για να επιβιώσει κανείς. Όταν μάς
συναντούσαν στους δρόμους , μάς χτυπούσαν με 25 βουρδουλιές στη ράχη.
Τους σιχαθήκαμε για την απάνθρωπη συμπεριφορά τους. Εμένα προσωπικά
με κυνήγησε 2-3 φορές ένας Βούλγαρος και την τελευταία φορά που με
έπιασε με έδειρε πολύ.
Όλο το χωριό είχε γεμίσει ψείρες, διότι δεν είχαμε νερό και σαπούνι να
πλυθούμε. Μας πήραν τα χωράφια και επιπλέον σε 40 καινούρια σπίτια
Νεοσουλιωτών οι όποιοι εκτοπίστηκαν στη Βουλγαρία , ήρθαν αντίστοιχα 40
οικογένειες από τη Βουλγαρία για να εγκατασταθούν. Μόλις ήρθαν οι
Βούλγαροι τα σκολειά μας έκλεισαν. Οι ίδιοι έφεραν για αυτόν το λόγο
δασκάλους από τη Βουλγαρία για να διδάξουν βουλγαρικά αλλά κανείς δεν
πήγαινε. Μας επέβαλλαν να μιλούμε τη βουλγαρική γλώσσα, κάτι που εμείς
δεν κάναμε. Δεν τους χωνέψαμε από την πρώτη στιγμή. Η πείνα, ο λοιμός, οι
αρρώστιες και το κρύο βασάνιζαν τον λαό μας, ο οποίος δεν είχε τα
απαραίτητα (ρούχα, τροφή, φάρμακα) για να τα αντιμετωπίσει. Η αδελφή μου
πέθανε από την πείνα και την αρρώστια, εφόσον ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί
για να τη βοηθήσει.
Μάς έπαιρναν ό,τι είχαμε :ρούχα ,λιγοστά τρόφιμα, φάρμακα. Ακόμη και τις
προίκες των κοριτσιών συγκέντρωναν σε κάρα και τις μετέφεραν στην
πατρίδα τους. Η παρουσία τους εδώ στο χωριό ήταν πάντοτε έντονη και
καταπιεστική.
Η καθημερινή διατροφή μας περιελάμβανε τα έξης: Μπομπότα, κατσαμάκι,
ψιρούκι, αρμούδα. Το κατσαμάκι φτιάχνονταν από καλαμποκίσιο αλεύρι που το
βράζαμε και το τρώγαμε στη συνέχεια στο ταψί. Το ψιρούκι γινόταν από
αλεύρι που το τρίβαμε με σταγόνες νερού, ώστε να γίνει σαν χοντροκομμένος
τραχανάς και στο τέλος το βράζαμε σα χυλό. Η αρμούδα παρείχε σπασμένο
σκόρδο με αλάτι, ξύδι, νερό και λάδι, μόνο εάν υπήρχε. Τρώγαμε επίσης
άγρια χόρτα σαν κύριο φαγητό. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω πως όταν
βρίσκαμε κρέας σκαντζόχοιρου το καθαρίζαμε, το ψήναμε και το τρώγαμε.
Πεινούσαμε και η κοιλιά μας φούσκωνε πολλές φορές από το νερό και μόνο.
Οι καθημερινές μας ασχολίες ήταν τα καπνά, αλλά και η καλλιέργεια
σιταριού και καλαμποκιού, κριθαριού, σίκαλης. Ωστόσο ο κόπος ήταν
άσκοπος, διότι όλα τα έπαιρναν οι Βούλγαροι. Ο παππούς μου ο Αθανάσιος
Γρέδης ο όποιος ήταν δάσκαλος σκοτώθηκε όμηρος στη Βουλγαρία. Το ίδιο
πήραν όμηρο στη Βουλγαρία το γιατρό Ζαχαρόπουλο
Ιωάννη. Στην
βουλγαρική κατοχή πέρασα πολλά και θα τα θυμάμαι για πάντα. Δεν θα
ξεχάσω ποτέ ότι οι Βούλγαροι με έδειραν και εξαιτίας τους έχασε τη ζωή της
η αδελφή μου. Και το χειρότερο έκαψαν ένα σπίτι με όλη την οικογένεια
μέσα(οικ. Δεδούση ).Ό,τι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν το έκαναν.
Αδυνατεί να περιγράψει ο ανθρώπινος νους ό,τι βίαιο και απάνθρωπο
μηχανεύονταν και εκτελούσαν σε βάρος αθώων ανθρώπων.
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Μάς απαγόρευαν να έχουμε ανοιχτό φως τα βράδια . Εμείς βάζαμε στο
παράθυρο ένα σκούρο πανί για να μην προκαλούμε και είχαμε αναμμένο μόνο
ένα μικρό κερί. Μια μέρα πλέναμε τα ρούχα μας μαζί με την ξαδέλφη μου σε
μια βρύση. Όταν μάς αντιλήφθηκε ένας Βούλγαρος μάς κυνήγησε. Εμείς
βρήκαμε κρυψώνα σε μια ντουλάπα του σπιτιού, ενώ η γιαγιά μου μάς έψαχνε
απεγνωσμένα. Σκοτεινά εκείνα τα χρόνια. Οι Βούλγαροι έφυγαν από το χωριό
μας το Σεπτέμβρη του 1944.
Αθανάσιος και Χρυσούλα Τσιάγκας
(85 και 78 ετών αντίστοιχα)

Επιμέλεια Συνέντευξης :Εσμεράλντα Τσάνι

(4)

«……... Ήταν κατακτητές»

Το 1940 ήμουν 14 ετών. Στις 6 Απριλίου, πρωί της Κυριακής ξυπνήσαμε από
βομβαρδισμούς. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής επικρατούσε
φόβος και τρόμος. Οι Βούλγαροι έμπαιναν στα σπίτια και μάς έπαιρναν τα
τρόφιμα, μάς χτυπούσαν, μάς μιλούσαν άσχημα. Ήταν σαν άγρια θηρία, μια
που συμπεριφέρονταν με τον αέρα του κατακτητή. Τα σχολεία λειτουργούσαν
κανονικά, αλλά βούλγαροι ιερείς μάς μάθαιναν τη γλώσσα τους.

68

Φόβος κυριαρχούσε παντού. Οι Βούλγαροι το 1942-43 έγιναν ακόμη πιο
καταπιεστικοί, δεν υπολόγιζαν τίποτα και ΄΄τρώγαμε ξύλο΄΄ με το
παραμικρό. Στα σπίτια μας δεν υπήρχε τίποτα, μάς τα έπαιρναν όλα με
αποτέλεσμα να μένουμε νηστικοί. Τα ρούχα μας γίνανε κουρέλια, γιατί δεν
είχαμε χρήματα να πάρουμε καινούργια. Μας επέβαλαν να μιλούμε βουλγάρικα
και όσοι ήξεραν τη γλώσσα περνούσαν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ένα
συνηθισμένο φαγητό που τρώγαμε ήταν το κουσκούς (κάτι σαν τραχανάς) που
τον φτιάχναμε μόνοι μας, αλλά ούτε κι αυτά μάς άφηναν οι Βούλγαροι.
Σχεδόν όλοι οι συγχωριανοί μου καλλιεργούσαν τον καπνό.
Κάτι που δε θα ξεχάσω ποτέ από την βουλγαρική κατοχή ήταν όταν οι
Βούλγαροι έκαψαν το σπίτι της οικογένειας Δεδούση. Κάηκε μέσα ο πατέρας
με την κόρη, χωρίς να προλάβουν να βγουν. Ήταν τραγικό, να βλέπεις τις
φλόγες να ζώνουν το σπίτι και μέσα να καίγονται ζωντανοί άνθρωποι.

Θεοφάνης Βρέττας
Ετών 87

Επιμέλεια Συνέντευξης: Δεδούση Αθανασία

(5) « ……………. Αυτό ήταν ένα γεγονός που με σημαδεύσε»
Το 1940 ήμουν 14 χρονών. Με την κήρυξη του πολέμου ένιωσα φόβο. Οι
γονείς μας έφευγαν και γι’ αυτό το λόγο μας πάντρευαν σε μικρή ηλικία, γιατί
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ήθελαν να είναι σίγουροι πως θα μας αφήσουν σε καλά χέρια πριν φύγουν
για τον πόλεμο. Την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής υπήρχε παντού
φτώχεια, αφού ότι βγάζαμε από τα χωράφια τα έπαιρναν οι Βούλγαροι .Τα
περισσότερα τρόφιμα τα κρύβαμε σε πιθάρια για να έχουμε φαγητό να φάμε. Η
καμπάνα του εσπερινού σήμαινε την απαγόρευση της κυκλοφορίας και έτσι
κλεινόμασταν στα σπίτια μας. Στα παράθυρα βάζαμε σκουρόχρωμα πανιά για
να μη φαίνεται τα φως από τη λάμπα που ανάβαμε. Φοβόμασταν να μην φάνε
ξύλο και γι’ αυτό δεν αντιδρούσαμε. Τα σχολεία λειτουργούσαν με λιγοστά
παιδιά. Η γλώσσα που μιλούσαμε ήταν τα ελληνικά. Στερούμασταν τα
απαραίτητα κατά την περίοδο της βουλγαρικής εποχής αφού ότι βγάζαμε
από τα χωράφια τα έκρυβαν οι γονείς μας για να φάμε τουλάχιστον εμείς.
Δεν υπήρχαν αρκετά τρόφιμα. τα ρούχα τα φτιάχναμε μόνοι μας με μαλλί
όπως φούστες, φανέλες και μπλούζες. Άντρες και γυναίκες φορούσαν
μάλλινα ρούχα. Από τα στιγμή που ήρθαν οι Βούλγαροι η κατάσταση ήταν
καταπιεστική. Επέβαλαν στον κόσμο να μιλάει βουλγαρικά. Μαθαίναμε
απλώς κάποια πράγματα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Τα φαγητά
που υπήρχαν ήταν τα εξής : μπομπότα : γινόταν από καλαμποκίσιο αλεύρι.
Πλιγούρι : γινόταν από σπασμένο σιτάρι. Μερικοί που δεν είχαν τίποτα να
φάνε έσπαζαν τα φασόλια και τα έκαναν αλεύρι για να φάνε. Γλυκά δεν
υπήρχαν τότε .εμείς τρώγαμε σουρμπέτι η αλλιώς ζαχαρονέρι με νερό,
ζάχαρη και λίγο ξύδι .Κατά τη βουλγαρική κατοχή τα επαγγέλματα που
ασκούνταν ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι κάτοικοι δεν γνώριζαν
άλλες δουλειές. Οι άνδρες ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και οι γυναίκες
έπλεκαν και ύφαιναν στον αργαλειό. Την στιγμή που ήμουν στο βουνό με τα
ζώα ήρθαν οι Βούλγαροι και με ρωτούσαν πού είναι τα υπόλοιπα γίδια. Εγώ
απάντησα πως δεν έχω αλλά και εκείνοι για να με κάνουν να μιλήσω με
φοβέρισαν βάζοντας μου ένα πιστόλι στο κεφάλι. Αυτό ήταν ένα γεγονός που
με σημάδεψε.
Ιωάννης και Κυριακούλα Γαλάνη
Ετών 87
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Επιμέλεια συνέντευξης: Ελένη Λαζάρου

« Αναγκαστήκαμε να γίνουμε κλέφτες στο ίδιο μας το βιος»
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6) Ονομάζομαι Κυριακόπουλος Γεώργιος και το 1940 ήμουν 19 ετών. Ο
πατέρας μου από πληροφορίες που μάθαινε άρχισε να συγκεντρώνει εφόδια
για το ενδεχόμενο της κύρηξης του πολέμου.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 πράγματι κυρήχτηκε ο πόλεμος. Τότε έγινε
επίταξη στα ζώα. Κρύβαμε τα εφόδιά μας καλά, γιατί εάν τα έβρισκαν μας
έδερναν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως κάποια φορά ένας χωροφύλακας
πάτησε πάνω στην καταπακτή που κρύβαμε τα τρόφιμα. Ευτυχώς όμως δεν
αντιλήφθηκε τίποτε και έτσι γλιτώσαμε το ξύλο. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα
και συγκεκριμένα στις 15 Μα'ί'ου έφτασε στο χωριό μας η πρώτη πολιτική
διοίκηση των Βουλγάρων. Ήμασταν πλέον αιχμάλωτοι και έπρεπε να βρούμε
τρόπο να φυλάξουμε το χωριό.

Μας υποχρέωσαν να συγκεντρώσουμε τα σπαρτά και έτσι
αναγκαστήκαμε να γίνουμε κλέφτες στο ίδιο μας το εισόδημα και να λέμε
ψέματα για να δικαιολογηθούμε. Μας χορηγούσαν 100 οκάδες σπόρους ενώ
χρειαζόμασταν 250 οκάδες. Οι οικογένειες στερούνταν και τα πιο βασικά
αγαθά .Οι γυναίκες μάζευαν σπόρους από τις παπαρούνες, πρόσθεταν
καλαμποκάλευρο και λάδι, αν υπήρχε, και το έψηναν στο φούρνο. Ακόμη
τρώγαμε μπομπότα και ψιρούκι. Κρέας δεν υπήρχε και έτρωγαν μόνο όσοι
μπορούσαν να θρέψουν ζώα. Ο πατέρας μου είχε φέρει σπόρους από τη
Βουλγαρία, όπου υπήρχε μεγάλη παραγωγή, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι ήταν
ναρκωτικό. Το καταλάβαμε αργότερα από τα ζώα.

Στο χωριό υπήρχαν αγρότες και λίγοι κτηνοτρόφοι. Κατά την περίοδο
της Κατοχής λειτουργούσαν σχολεία με Βούλγαρους δασκάλους, ώστε να
μαθαίνουν στα παιδιά βουλγαρικά. Ακόμη και ο ιερέας ήταν Βούλγαρος. Αν
αρρωσταίναμε βρίσκαμε με δυσκολία φάρμακα, γιατί δεν υπήρχαν ελληνικά
φαρμακεία .Κάτι ενδεικτικό που θα μου μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη
είναι ότι κάποιος μας πρόδωσε για τρόφιμα που κρύβαμε και ήρθαν
χωροφύλακες στο σπίτι μας να κάνουν επιτόπια έρευνα .Εμένα και τον πατέρα
μου μας έκαναν σωματικό έλεγχο .Τον πατέρα μου που ήξερε να μιλά τη
γλώσσα τους τον πήραν κάπου αλλού .Εμένα με έδεσαν, με κρέμασαν στην
οροφή και άρχισαν να με χτυπούν με μία βίτσα και ένα βρεγμένο σκοινί από
ατσάλι .Δεν φώναζα παρά μόνο μούγκριζα σύμφωνα με τη συμβουλή του
πατέρα μου, γιατί διαφορετικά θα με έδερναν περισσότερο.
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Μετά από λίγο καιρό η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο .Στις
29 Σεπτεμβρίου 1941 οι Βούλγαροι μας επιστράτευσαν ως «ντουρντουβάκια»
σε καταναγκαστικά έργα .Περίπου 100 άτομα από το χωριό, μας μετέφεραν
στη Δράμα και μας έβαλαν να κατασκευάζουμε σιδηροδρομικές γραμμές .Το
πρωί μας έδιναν μια λεπτή φέτα τυρί και το μεσημέρι γιαούρτι και 400γρ.
ψωμί, το οποίο θα έπρεπε να μας φτάσει και για την επόμενη ημέρα .Οι ψείρες
πάνω μας ήταν ζωντανές .Τα γράμματα που στέλνανε στους δικούς μας στο
χωριό έπρεπε να γράφονται στα βουλγάρικα .Γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι
αντί για το ονοματεπώνυμό τους ως υπογραφή στα Ελληνικά έγραφαν το
κρυπτογραφημένο μήνυμά τους. Π.χ. αντί Κυριακόπουλος Γιώργος έγραφαν
Είμαι καλά.

Κυριακόπουλος Γεώργιος
Ετών 92

Επιμέλεια Συνέντευξης : Μπάρμπα Κατερίνα - Μπάρμπα Αργυρή

 Το φωτογραφικό υλικό
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Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από τη συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο από προσωπικά αρχεία του οικογενειακού ή συγγενικού
περιβάλλοντος των μαθητών αλλά και από την ιστοσελίδα του Γυμνασίου
μας ή άλλες διαδικτυακές πηγές. Καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών
ελεύθερα (ζωγραφική, κολλάζ κ.τ.λ.) με επίκεντρο το δίπτυχο ΕΙΡΗΝΗΠΟΛΕΜΟΣ. Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία οι μαθητές κλήθηκαν σε
ελεύθερη έκφραση και προσωπική δημιουργία ποιημάτων με μορφή
ακροστιχίδας με τις ίδιες λέξεις: ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ.

 Επαγγέλματα της εποχής

ΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΛΦΑΔΕΣ

ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
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ΧΑΣΛΑΜΑΔΕΣ (ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΟ)

ΚΑΠΝΑ

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΠΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΗΣΑΜΙΟΥ

ΤΣΑΠΙΣΜΑ ΣΕ ΑΜΠΕΛΙ
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ΘΕΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΩΜΑ
(Υλικό από την ιστοσελίδα του ν. Σουλίου
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/)

 Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
Αφού διαβάσαμε αποσπάσματα από το Ημερολόγιο της Άννα Φράνκ, με το
οποίο τα παιδιά είναι εξοικειωμένα λόγω του ότι συμπεριλαμβάνεται στα
κείμενα της Β’ Γυμνασίου, και είδαμε αποσπάσματα από την ομώνυμη ταινία οι
μαθητές μας εμπνεύστηκαν και έγραψαν το δικό τους ημερολόγιο στα Αγγλικά.
Παρατίθενται ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα.
My dear Diary
I am so sad. The war is getting worse..We are all scared and we have no food to eat,
we are starving! I want so much to go to school but I can’t. I have only one friend
but we rarely meet each other. I wish the war stopped but this seems too difficult. I
want to make new friends, find more food and live normally my life..

My dear Diary
These days are very difficult. We can’t do out and we stay at home all day.
All mothers protect their children and they don’t allow them to go to
school. My parents can’t go to work and all shops are closed..
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My dear diary
I haven’t written for a long time, I’m sorry..as you know we are at war. Me
and my family have a hard time. I am hungry but I don’t tell my parents
because the food is very little. I’ m scared, the enemy is everywhere. Some
nights I cry because I am afraid of losing a relative or even my life. We
must hide otherwise they may take us to a camp. It may be the last time I
am writing and I want to make sure that I have revealed all my secrets.
I love you..goodnight!!

My dear diary
Another day has ended..Our houses are often bombarded. Food is
not enough because most of our supplies are stolen by the
soldiers. We are not allowed to go wherever we want and if
someone is caught out late at night, he or she might get killed. I
am terrified!! Everyday I see people dying out on the streets
because of starvation or because they resisted. It is a nightmare.
I hope it is over soon..

The Greek students March 2013
Τα μηνύματα συμπαράστασης στην Άννα Φρανκ, από τους μαθητές όλων των
σχολείων .
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Το δωμάτιο της Α. Φρανκ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Οργανώσαμε επίσκεψη της ομάδας με τις συντονίστριες καθηγήτριες στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών για να περιηγηθούμε στην
έκθεση που φιλοξενούνταν εκεί για τους βαλκανικούς Πολέμους με
αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης.
Παράλληλα ενημερωθήκαμε για το ιστορικό πλαίσιο και στο τέλος
καταγράψαμε τις εντυπώσεις μας.
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
( 1913……2013)
Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση των
Σερρών κατά τους Βαλκανικούς πολέμους η Γ ’τάξη του Γυμνασίου Ν
.Σουλίου επισκέφτηκε την έκθεση Βαλκανικών πολέμων που διοργάνωσε
η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών στη
δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη στις Σέρρες. Με τίτλο της Έκθεσης « Οι
Βαλκανικοί Πόλεμοι βήμα-βήμα » περιηγηθήκαμε το χώρο όπου ζήσαμε από
κοντά και κυριολεκτικά βήμα-βήμα τις νικηφόρες προελάσεις του ελληνικού
στρατού μας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. Εκεί μάθαμε
πως μέσα σε έναν περίπου χρόνο η χώρα μας διπλασίασε την έκτασή της,
υπερδιπλασίασε τον πληθυσμό της και πολλαπλασίασε τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Η έκθεση ήταν καλά δομημένη με πολλές
φωτογραφίες, λιθογραφίες, καθώς και αρκετούς ενδιαφέροντες πίνακες του
Τούρκου ζωγράφου Κενάν Μεσαρέ ( γιου του αρχιστράτηγου Ταχσίν Πασά
). Στην αρχή είδαμε τους αρχηγούς της Βαλκανικής Συμμαχίας κατά τον
πρώτο βαλκανικό πόλεμο (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου).
Στη συνέχεια την προσοχή μας τράβηξαν πίνακες με τις επικές μάχες των
Ελλήνων όπως τη μάχη των Γιαννιτσών, την ανατίναξη της τουρκικής
ναυαρχίδας στο θερμαϊκό κόλπο, την παράδοση της Θεσσαλονίκης από τον
Χασάν Τασχίν πασά, τη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α’ κ.τ.λ. Οι
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φωτογραφίες ήταν εξαιρετικές, αυθεντικές. Έδειχναν κυρίως πυροβολικά,
ιππείς και παρελάσεις στρατιωτών, κυρίως Ελλήνων. Ευχαριστούμε πολύ
τις καθηγήτριές μας για αυτήν την τόσο διδακτική και εποικοδομητική
αναδρομή στην τοπική ιστορία αλλά και στο παρελθόν και την ιστορία του
τόπου μας.

Μπούζιος Δημήτριος

THE MESSAGE OF HISTORY
THE BALCAN WARS
(1913...2013)
On the 4th of February, on the occasion of 100 years since the
liberation of our home town, Serres, and within the scope of the project
« Stories in History », the third class of the Junior High School of Neo
Souli visited a photo exhibition in the library of Serres. We toured in the
building where we learned historical facts about the Balcan Wars. We
also saw photos of the leaders of the Balcan Alliance. The fotographs
were exceptional, ''original''. Then, we saw photographs with marches of
Greek soldiers and cannons. The exhibition was very interesting and
enriched with many photographs and lithographs.
Katerina Barba

Επιπλέον η φιλόλογος κα Αβραμίδου Χαρά παρακολούθησε Εκπαιδευτικό
σεμινάριο-Διημερίδα για τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ν.
Σερρών σε συνεργασία με τον Κ.Ε.ΔΗ.Σ του Δήμου Σερρών στις 1-2
Μαρτίου 2013( στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων
απελευθέρωσης των Σερρών ) και παρουσίασε στην τάξη την ενότητα για
τα παιδιά στο γκέτο της Βαρσοβίας καθώς και την ιστορία και την τύχη
της Εβραϊκής Κοινότητας των Σερρών.
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ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
Τέλος προγραμματίσαμε την παρακολούθηση της ταινίας «Η ζωή είναι
ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι εκτός ωρολογίου προγράμματος.
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Επίσης παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από την ταινία «Ο μεγάλος
δικτάτορας» και απαντήσαμε στο ερωτηματολόγιο που είχαν ετοιμάσει
ψηφιακά για εμάς οι μαθητές του Πολωνικού σχολείου.

The dictator starring Chaplin (1940)
Go to Youtube : Chaplin the dictator
Scene: The scene of the globe

1. Where does the scene take place?
2. What does Hynkel dream of?
3. What is he planning to do to make his dream come true?
4. What does Hynkel do with the globe? Describe the scene
5. What is the meaning of the balloon which bursts?
6. What does Chaplin aim at showing in the last scene?
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και το έργο «The diary of Anne Frank» μετά από την παρακολούθηση του
οποίου οι μαθητές δημιούργησαν μια γραμμή του χρόνου (timeline) κατά το
πρότυπο που τους δόθηκε από την ιστοσελίδα

http://www.bbc.co.uk/annefrank/timeline.shtml
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε με το Β’ παγκόσμιο
Πόλεμο , τη βουλγαρική Κατοχή στο Νέο Σούλι και τη ζωή των
κατοίκων εκείνη την εποχή σε συνεργασία με τις καθηγήτριες κα
Αβραμίδου

και

την

κα

Γκένιου.

Πήραμε

συνεντεύξεις

από

ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού που ήταν παιδιά και έφηβοι
εκείνη

την

περίοδο

και

πληροφορίες για την εργασία.
Συγκινηθήκαμε

καθώς

συγκεντρώσαμε

πολλές

ακούγαμε

μας

τους

να

χρήσιμες
εξιστορούν

προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες. Εμένα προσωπικά το
πρόγραμμα αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρον και μου άρεσε πολύ
.Έμαθα πολλά πράγματα για την περίοδο της βουλγαρικής Κατοχής
στο χωριό μας αλλά και για το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο γενικότερα και
νιώθω πραγματικά πως έγινα κι εγώ μέρος όσων άκουσα και
κατέγραψα.
Άρτεμις Ανανιάδου.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς μαζί με την κα Αβραμίδου και
την κα Γκένιου αποφασίσαμε να
Πρόγραμμα Αγωγής

πραγματοποιήσουμε ένα

Σταδιοδρομίας και e-Twinning

με θέμα»

«Ιστορίες από το παρελθόν: Η ζωή των παιδιών κατά το Β
παγκόσμιο Πόλεμο.»
Πήραμε συνεντεύξεις από κατοίκους του χωριού μας, οι οποίοι
ζούσαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής του 1940.Ξαναβίωσαν
εκείνες τις στιγμές και εμείς μαζί τους , αφού αρκετές από τις
συνεντεύξεις ήταν πολύ συγκινητικές .Αποκομίσαμε πολλά
πράγματα, μαθαίνοντας τόσο από τους κατοίκους του χωριού
μας όσο και σε συνεργασία με τις καθηγήτριές μας, την
κατάσταση

που

επικρατούσε

τότε,

τις

δυσκολίες

και

τις

στερήσεις που αντιμετώπιζαν οι συγχωριανοί μας εδώ στο
χωριό αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες . Ήταν μια ωραία εμπειρία
και είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
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Κατερίνα

Μπάρμπα

Τη φετινή σχολική χρονιά 2012-2013 σε συνεργασία με τις καθηγήτριές μας
κα Γκένιου (καθηγήτρια Αγγλικών) και την κα Αβραμίδου ( φιλόλογο)
δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα στο οποίο καταγράφαμε μεταξύ άλλων την
ιστορία του χωριού μας κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής Κατοχής. Για να
πετύχουμε το στόχο μας, πήραμε και συνεντεύξεις από γηραιότερα άτομα του
χωριού τα οποία έζησαν τα γεγονότα από κοντά. Μέσα από το πρόγραμμα μάς
δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τις προσωπικές τους μαρτυρίες που με
προθυμία δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μας. Ήταν κάτι που όπως διαπίστωσα
τους προκαλούσε πόνο, γιατί οι αναμνήσεις ήταν άσχημες ( θάνατοι,
ξυλοδαρμοί, ολοκαυτώματα ).Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι ενώ η
ιστορία γράφεται στα βιβλία και εμείς τη διδασκόμαστε στα σχολεία, είχαμε
την ευκαιρία να την ακούσουμε από τους ίδιους τους ανθρώπους που την
έγραψαν. Είναι άξιο θαυμασμού πώς αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν και σήμερα
βρίσκονται ανάμεσά μας .
Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν τις συνεντεύξεις,
θερμά συγχαρητήρια επίσης στις καθηγήτριές μας οι οποίες μας
«
ταξίδεψαν» σ’ αυτή την τόσο ωραία εμπειρία. Πραγματικά άξιζε τον κόπο και
εύχομαι να έχουμε και άλλες παρόμοιες εμπειρίες στο μέλλον.
Εσμεράλντα Τσάνι
Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε συνεργασία με τις καθηγήτριές μας
κα Γκένιου
(Καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας) και κα Αβραμίδου (
Φιλόλογο) , εμείς οι μαθητές δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό πρόγραμμα για
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο οποίο προσθέταμε συνεχώς καινούριες
πληροφορίες. Στα
πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας
ασχοληθήκαμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Μεταξύ αυτών ήταν η επίσκεψή μας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των
Σερρών για να δούμε την έκθεση φωτογραφίας με αφορμή την συμπλήρωση
100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Επιπλέον πήραμε
συνεντεύξεις από ενήλικους συγχωριανούς μας τις οποίες καταγράψαμε και
στη συνέχεια ηχογραφήσαμε.
Καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ όμορφο που με τα εκπαιδευτικά
βιβλία δεν θα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε. Γι’ αυτό ευχαριστούμε
θερμά τις καθηγήτριές μας για την καθοδήγηση και την βοήθεια που μας
πρόσφεραν.
Άντζελα Σαγιάκου
Φέτος στα πλαίσια της Αγωγής Σταδιοδρομίας ασχοληθήκαμε με τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Προσεγγίσαμε το θέμα τόσο από την σκοπιά της Ιστορίας όσο και της Λογοτεχνίας και
χρησιμοποιώντας τη μητρική μας γλώσσα ,αλλά και τα Αγγλικά και τις γνώσεις μας στους
H/Y πραγματοποιήσαμε πλήθος δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό πήραμε συνεντεύξεις από
ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού και μάθαμε πολλά για τη ζωή τους την περίοδο εκείνη
88

.Πραγματικά μάθαμε πολλά μέσα από αυτό και ήρθαμε πιο κοντά με τα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν τότε .Συγκινηθήκαμε και λυπηθήκαμε για τα τόσο σκληρά χρόνια.
Αξιολογώντας το τελικό προϊόν που παράγαμε μετά από ομαδική εργασία και προσπάθεια,
μπορώ με σιγουριά να πω, πως αυτή η συνεργασία με τους συμμαθητές και τις καθηγήτριές
μας θα μου μείνει αξέχαστη για τον τρόπο που δουλέψαμε αλλά και για τα πράγματα που
μάθαμε .
Αργυρή Μπάρμπα
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/winston_churchill/
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Αντί επιλόγου….
Το νόημα της ενασχόλησης μας με αυτές τις ιστορίες αποδίδει ιδανικά ο
Γερμανός συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ στον πρόλογο του
αριστουργήματος του για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο «Ουδέν
Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»:

Αυτό το βιβλίο δεν είναι ούτε κατηγορητήριο, ούτε εξομολόγηση. Είναι κάτι
περισσότερο: μια προσπάθεια να μιλήσουμε για μια γενιά, που καταστράφηκε
μέσα στη δίνη του πολέμου. Κι ας γλίτωσε τελικά από τις οβίδες.
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