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Κουκίδης Κων/νος : Τέτοια παλληκάρια βγάζει µέχρι και σήµερα η Ελλάδα!

Όταν µπήκαν οι Γερµανοί στην Αθήνα ...

"Όταν µπήκαν οι Γερµανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασµα
υπό τον λοχαγό  Γιάκοµπι  και  τον υπολοχαγό  Έλσνιτς  για  να  κατεβάσει  τη  Γαλανόλευκη  από τον Ιερό  Βράχο  της
Ακρόπολης και να...υψώσει τη σβάστικα.
∆εξιά ο Παρθενώνας, αριστερά οι Καρυάτιδες. Από τήν εληά τής Αθηνάς οι Γερµανοί αντικρύζουν στό ακραίο σηµείο
τού βράχου τής Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, τήν γαλανόλευκη σηµαία πού θ' αντικατασταθή από τόν αγκυλωτό
σταυρό.
Η εθνική Σηµαία µε το µεγάλο σταυρό στην µέση λάµπει και τα χρώµατά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα
που στέκει αγέρωχος και όµορφος όπως πάντα.
Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σηµείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσµατος ζήτησε από τον
εύζωνο που φρουρούσε τη σηµαία µας να την κατεβάσει και να την παραδώσει.

Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωϊ έφθασαν µπροστά του οι κατακτητές της χώρας µας και µε το δάκτυλο
στην  σκανδάλη  των  πολυβόλων  τους,  τον  διέταξαν  να  κατεβάσει  το  Εθνικό  µας  σύµβολο,  δεν  έδειξε  κανένα
συναίσθηµα. ∆εν πρόδωσε την τρικυµία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισµένος.. απλά αρνήθηκε! Οι
ώρες της περισυλλογής, που µόνος του είχε περάσει δίπλα στην σηµαία, τον είχαν οδηγήσει στη µεγάλη απόφαση.
"ΟΧΙ"! Αυτό µονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, µε πόση όµως τεράστια σηµασία και αξία. Η Ελληνική
µεγαλοσύνη σε όλη την απλή µεγαλοπρέπειά της κλεισµένη µέσα σε δύο συλλαβές! Ξέρουν απ' αυτά οι Έλληνες..
Ο λοχαγός Γιάκοµπι διέταξε έναν Γερµανό στρατιώτη να το πράξει. Ο στρατιώτης την κατέβασε κι αφού µε τη βοήθεια
ενός συναδέλφου του την δίπλωσε πολύ προσεκτικά,  την παρέδωσε στα χέρια  του Έλληνα φρουρού.  Ο εύζωνας
κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα µε κατεβασµένο κεφάλι το διπλωµένο γαλανόλευκο πανί πάνω στα χέρια του. Κι ύστερα
τυλίχτηκε µε τη σηµαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και µπρος στα µάτια των εµβρόντητων Γερµανών ρίχτηκε
µ' ένα σάλτο στον γκρεµό, βάφοντας το εθνικό µας σύµβολο µε το τίµιο αίµα του.

Οι  Γερµανοί  σκύβουν  πάνω  από  τό  κενό:  60  µέτρα  πιό  κάτω,  κείτεται  ο  Εύζωνας,  νεκρός  πάνω  στόν  βράχο,
σκεπασµένος µέ τό σάβανο πού διάλεξε.

Οι δύο Γερµανοί αξιωµατικοί, πού είναι επί κεφαλής τών εµπροσθοφυλακών, ο αρχηγός ιππικού Γιάκοµπι καί ο λοχαγός
Έλσνιτς τής 6ης ορεινής µεραρχίας, χρησιµοποιούν τόν ραδιοφωνικό σταθµόν Αθηνών γιά νά στείλουν µήνυµα στόν
Χίτλερ:

«Μάϊν Φύρερ,  στίς  27  Απριλίου,  στίς  8  καί  10,  εισήλθαµε εις  τάς Αθήνας,  επί  κεφαλής τών πρώτων γερµανικών
τµηµάτων στρατού, καί στίς 8 καί 45, υψώσαµε τήν σηµαία τού Ράϊχ πάνω στήν Ακρόπολη καί στό ∆ηµαρχείο. Χάϊλ,
µάϊν Φύρερ».
Η γερµανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δηµοσιεύσει στον
Τύπο ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία ο φρουρός της σηµαίας µας, υπέστη έµφραγµα από την συγκίνηση όταν του
ζητήθηκε να την παραδώσει. Όµως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερµανικού αποσπάσµατος είχαν συγκλονιστεί
απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόµα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δηµοσιεύθηκε στην DAILY MAIL µε
τίτλο: "A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σηµαία του έως τον θάνατο).

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερµανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική
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σηµαία δίπλα στη γερµανική. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν
ακόµα αυτόπτες µάρτυρες, που είδαν το παλληκάρι να γκρεµοτσακίζεται µπροστά στα µάτια τους τυλιγµένο µε την
Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο µνηµόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη µνήµη
του. Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την µαρτυρία τους.

Κωνσταντίνος  Κουκίδης  είναι  τ'  όνοµα  του  ευζώνου  (κατά  µια  άλλη  άποψη  ήταν  17χρονος  νέος  της  Εθνικής
Οργανώσεως Νέων αλλά τι σηµασία έχει. Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνοµα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η
Σηµαία µας. Μας τον έχουν κρύψει, µας τον έχουν κλέψει. Κλείστε κι αυτόν τον εθνοµάρτυρα στην ψυχή σας κοντά
στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνοµά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, µέσα
σας,  κάθε φορά που αντικρύζετε  τη  σηµαία µας.  Πείτε στα  παιδιά  σας ότι  αυτή η  σηµαία,  έχει  βυζάξει  ποταµούς
ελληνικού αίµατος, για να µπορεί αγέρωχη να κυµατίζει την τιµή και την αξιοπρέπειά µας"

ANAΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΗΓΗ Τroktiko blogspot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Η παράδοση διέσωσε ότι την 27ην Απριλίου 1941, ο Έλληνας φρουρός της Σηµαίας στην Ακρόπολη, µε την
είσοδο των Γερµανών στην Αθήνα, για να µην την παραδώσει, τυλίχθηκε µε αυτήν και ρίχθηκε στο κενό από
ύψος 200 µέτρων. Ο αυτόχειρας ήταν ο στρατιώτης Κωνσταντίνος Κουκίδης.

Το παραπάνω γεγονός µνηµονεύθηκε:

Σε ανταπόκριση από το Κάιρο την 9ην Ιουνίου 1941 της αγγλικής εφηµερίδος "Daily Mail".

 Από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στο ηµερολόγιό του.

 Από τον λογοτέχνη µας Μενέλαο Λουντέµη στο έργο του "Αυτοί που φέρανε την καταχνιά".

 Στο λεύκωµα "Έπεσαν για τη ζωή", έκδοση της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

 Σε πολλές επιστολές αναγνωστών του ηµερήσιου αθηναϊκού Τύπου.

 

Ι∆ΡΥΜΑΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΞΙΩΝ

 

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

                                                                                                                                      

6 Μαΐου 2011

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙ∆ΗΣ

Ο Α∆ΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

 

1.  Τὴν 27ην  Ἀπριλίου 1941  ὁ  µεγάλος αὐτὸς ἥρωας καὶ  πατριώτης Κων/νος Κουκίδης,  Εὔζωνας,  φρουρὸς τῆς
Ἑλληνικῆς σηµαίας στὴν Ἀκρόπολι, συνταράχθηκε πάρα πολὺ µὲ τὴν εἴσοδο τῶν Γερµανῶν κατακτητῶν στὴν Ἀθῆνα
τὴν 8ην τὸ  πρωὶ  τῆς  ἰδίας  ἡµέρας.  Οἱ  Γερµανοί  ἀξιωµατικοί  τῆς  ἐµπροσθοφυλακῆς τῆς  6ης ὀρεινῆς Μεραρχίας ,
ταγµατάρχης Peter Jacoby, και ὁ λοχαγός Georg Elsnits) ἔσπευσαν νὰ ἀποστείλουν µήνυµα στόν «Φύρερ», ὅτι στὶς
8.10 εἰσῆλθον στὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν καὶ στὶς 8.45 ὑπέστειλαν τὴν Ἑλληνικὴ σηµαία καὶ ὕψωσαν την σβάστικα στὴν
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Ἀκρόπολι.

2. Γιὰ νὰ µὴ πέσῃ στὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὸ ἱερὸ σύµβολο µας, τυλίχθηκε ὁ ἥρωας ἐθνοµάρτυς Κων/νος Κουκίδης
µὲ τὴν γαλανόλευκη  καὶ  ἀπεφάσισε νὰ  αὐτοθυσιασθῇ  ἀπὸ τὴν θέσι  Καλλιθέα  Ἀκροπόλεως,  ὅπου φρουροῦσε τὴν
ἑλληνικὴ σηµαία πέφτοντας κάτω στὰ βράχια τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ ὕψος 60 µέτρων, πρὸς ἔκπληξι τῶν Γερµανῶν,
βάφοντας τὸ ἐθνικό µας σύµβολο µὲ τὲ τίµιο αἷµα του.

3. Ὅµως οἱ στρατιῶτες καὶ οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ γερµανικοῦ ἀποσπάσµατος εἶχαν συγκλονισθῆ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶδαν καὶ δὲν
ἐκράτησαν τὸ στόµα τους κλειστό.
Στὶς 9  Ἰουνίου ἡ εἴδησις δηµοσιεύθηκε στὴν DAILY MAIL µὲ τίτλο:  «A Greek carries his flag to the death» (Ἕνας
Ἕλληνας φέρει τὴν σηµαία του ἕως τ[ον θάνατο).

4.  Ἡ θυσία τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη ἔγινε αἰτία νὰ ἐκδοθῆ διαταγὴ ἀπὸ τὸν Γερµανὸ φρούραρχο νὰ ὑψώνεται στὴν
Ἀκρόπολι καὶ ἡ ἑλληνικὴ σηµαῖα δίπλα στὴ γερµανική.

5.  Γιὰ  τὴν  αὐτοθυσία  τοῦ  Κων/νου  Κουκίδη  ὑπάρχουν  πολλὲς  µαρτυρίες,  παραδείγµατος  χάριν  τοῦ  Κυριάκου
Γιαννακόπουλου,  11  ἐτῶν  παιδί,  ποὺ  πουλοῦσε  τσιγάρα  στην  Πλάκα,  καὶ  τὸν  εἶδε  νὰ  πέφτῃ,  καθὼς  καὶ  ἑνὸς
διερχόµενου παγοπώλη· αὐτὸς ἐνηµέρωσε τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χρύσανθο, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ
κατεχώρισε εἰς τὸ ἡµερολόγιό του τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941.

6. Παρ’ὅλες τὶς πολλὲς µαρτυρίες, ἐν τούτοις ὁ νεοεθνοµάρτυς Κουκίδης παρέµεινε µέχρι πρὸ ἐτῶν ὡς ἄσηµος καὶ
ἀφανής, διότι τὸ ἁµαρτωλὸ κατεστηµένο δὲν ἐπιθυµεῖ νὰ προβάλλωνται τέτοιοι ἀνιδιοτελεῖς Ἕλληνες πατριῶτες, ἀλλὰ
µόνον  φελλοί,  ἀνώµαλοι,  παλακῖδες,  «πατριάρχες»  τῆς  διαπλοκῆς  καὶ  ἀετονύχηδες  ὡς  δῆθεν  ἀντιστασιακοὶ  καὶ
ἀγωνιστές..

7. Εὐτυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ «Πανελλήνια Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων» µαζὶ µὲ «Πανελλήνια Ἕνωσι Ποντίων
Ἀξιωµατικῶν Ἀλεξανδρος Ὑψηλάντης» καὶ  πολλὰ ἄλλα ποντιακὰ σωµατεῖα,  ὁ  «Σύλλογος Ἐφέδρων Εὐζώνων» καὶ
λοιποὶ φορεῖς τιµοῦν τὴν µνήµη του καὶ ἀγωνίζονται νὰ δώσουν καὶ στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐθνικοὶ ἥρωες-
ἐθνοµάρτυρες ὅπως ὁ Κουκίδης πρέπει νὰ προβάλλωνται δεόντως ὡς πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόµενες γεννεές.

8.  ∆υστυχῶς,  ὅµως,  ἰδιοτελεῖς  ψευδοδιανοούµενοι  ἀπαξιοῦν  καὶ  κατατρέχουν  τέτοιες  προβολές,  διότι  εἶναι  τυφλὰ
ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάµεων.

9. Λόγῳ τῆς ∆ιακαινισήµου δὲν ἔγινε ἀνήµερα τῆς αὐτοθυσίας του τὸ µνηµόσυνο καὶ ἡ κατάθεσις στεφάνων εἰς µνήµη
τοῦ Κων/νου Κουκίδη.

Θὰ γίνουν αὔριο, Σάββατο 7.5.2011 µὲ πρωτοβουλία τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ραγκαβᾶ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολι καὶ θὰ κατατεθοῦν στεφάνια στὸν τόπο τῆς αὐτοθυσίας του.

10. Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σκεπτόµενοι Ἕλληνες ὀφείλοµε νὰ τιµήσουµε µὲ τὴν παρουσία
µας  τὸν  ἐν  λόγῳ  νέον  Ἐθνοµάρτυρα  καὶ  νὰ  τὸν  προβάλλωµε  παντοῦ  καὶ  παντοιοτρόπως  ὡς  πρότυπον  γιὰ  τὶς
ἐπερχόµενες γεννεές.

Αἰωνία ἡ µνήµη τοῦ ἀξιοµακάριστου εὐέλπιδος - ἐθνοµάρτυρος Κων/νου Κουκίδη.

11. Τὸ περιοδικό µας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ἔχει προβάλει τὸν ἐθνοµάρτυρα Κων/νο Κουκίδη στὸ τεῦχος 19 (σελ. 37 &
ἐξώφυλλο) καθὼς καὶ στὸ τεῦχος 27 (σελ. 32-33).

12. Ὅσοι ἐπιθυµοῦν νὰ ἔχουν τὰ τεύχη, ἄς µᾶς τηλεφωνήσουν στὰ τηλέφωνα 210-3254321 -2 νὰ τοὺς τὰ ἀποστείλωµε
δωρεάν, τιµῆς ἕνεκεν.

http://www.panellines.gr/ethnika/epos40/k_koukidis.htm 
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