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1. Τα πριν από τη Δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή γεγονότα

Ο Αʹ Παγκοσμιοσ Πολεμοσ ξεσπασε, ως γνωστόν, τον Αύγουστο του 
1914. Ήταν μια σύρραξη ανάμεσα στις χώρες της Αντάντ (Αγγλία, 

Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία κτλ.) και τις λεγόμενες Κεντρικές Αυτοκρατορίες 
(Γερμανία, Αυστρία, Τουρκία και Βουλγαρία).

Η Ελλάδα ακολούθησε αρχικά πολιτική ουδετερότητας, που υιοθετή-
θηκε από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και υποστηρίχτηκε από τη Γερμανία 
του Κάιζερ Γουλιέλμου, ο οποίος ήταν γυναικάδερφος του Κωνσταντίνου. 
Αντίθετα, ο Βενιζέλος, ευθύς εξαρχής, επιδίωκε την έξοδο της χώρας στον 
πόλεμο με τις δυνάμεις της Αντάντ. Η διάσταση Βασιλιά και Πρωθυπουρ-
γού σε ένα θέμα τόσο σοβαρό ήταν η βασική αιτία που οδήγησε την Ελ-
λάδα στον εσωτερικό διχασμό και επέτρεψε στις εμπόλεμες δυνάμεις να 
προβούν σε ενέργειες, που συνιστούσαν κατάφωρη παραβίαση της ουδε-
τερότητάς της1.

Η Βουλγαρία τον πρώτο χρόνο του πολέμου κράτησε και αυτή στάση ου-
δετερότητας. Η Αντάντ, για να τη δελεάσει, της υποσχέθηκε την παραχώρη-
ση της Ανατολικής Μακεδονίας αν έβγαινε στον πόλεμο ως σύμμαχός της.

Η Δράμα είχε απελευθερωθεί και ενσωματωθεί στην Ελλάδα δύο μόλις 
χρόνια νωρίτερα, την 01.07.1913. Αντιδρώντας στην παραπάνω υπόσχε-
ση της Αντάντ προς τη Βουλγαρία, οι Έλληνες της Δράμας πραγματοποί-
ησαν στις 26.07.1915 «πάνδημον συλλαλητήριον διαμαρτυρίας». Σ’ αυτό 
πήρε μέρος και η φιλαρμονική του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Τσα-
τάλτζας (νυν Χωριστής) με την επωνυμία « Ἡ Ἀναγεννηθεῖσα Μακεδονία» 
ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Δράμας προς τον Σύλλογο. Η ιστορική 
αυτή πρόσκληση σώζεται στα αρχεία του Συλλόγου και αποτελεί σημαντι-
κό ιστορικό τεκμήριο:

1 Α. Τούντα-Φεργάδη, «Η Καβάλα στα χρόνια του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου (1916-18)», 
Βαλκανικά Σύμμεικτα 4 (1992) 224.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1916-1918)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Η πρόσκληση του Δημάρχου Δράμας προς τον 
Μουσικοδραματικό Σύλλογο Τσατάλτζας (Χωρι-
στής) να συμμετάσχει με τη φιλαρμονική του στο 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας της 26.07.1915.
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 Βασιλειον τησ Ελλαδοσ
 Ο Δημαρχοσ Δραμασ

Ἀριθ. πρωτ.
Διεκπ.

Ἐν Δράμᾳ τῇ 25ῃ Ἰουλίου 1915

Πρὸς τὸν Σύλλογον « Ἡ Ἀναγεννηθεῖσα Μακεδονία» Τσιατάλτζιας.

Προκειμένου αὔριον Κυριακὴν 26ην τρέχοντος καὶ ὥραν 4 μ.μ. νὰ συγκροτηθῇ ἐνταῦθα 
πάνδημον συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατὰ τῶν μελετωμένων ἔκ τινων Εὐρωπαϊκῶν 
Δυνάμεων παραχωρήσεως τῆς Ἀν(ατολικῆς) Μακεδονίας εἰς τοὺς Βουλγάρους, παρακα-
λοῦμεν ὑμᾶς ὅπως θέσητε εἰς τὴν διάθεσίν μας τὴν φιλαρμονικὴν μουσικὴν τῆς Κοινό-
τητός σας αὔριον ἀπὸ τῆς 9ης π.μ. ἧς τὰ ἔξοδα διατροφῆς κατὰ τὴν ἐν τῇ πόλει ἡμῶν 
διαμονὴν αὐτῆς ἀναλαμβάνομεν νὰ ὑποστῶμεν.

 Ὁ
 Δημαρχῶν Δημ(οτικὸς) Σύμβουλος
 Τ.Σ. Υπογραφή, Ἀλέξ(ανδρος) Θεολόγου.

Τελικά η Βουλγαρία, ύστερα από πολλά παζαρέματα, βγήκε στον πόλεμο ως σύμμαχος 
των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Η επιλογή της αυτή καθόρισε την τύχη της Ανατολικής 
Μακεδονίας, η οποία θα ήταν βέβαια πολύ διαφορετική, αν η Βουλγαρία είχε συνταχθεί 
εξαρχής με τους νικητές Αγγλογάλλους. Τα γεγονότα που ακολούθησαν έχουν ως εξής.

Τον Σεπτέμβριο του 1915 γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Σερβία και 
η Βουλγαρία κατέλαβε την περιοχή των Σκοπίων, η οποία, στη διάρκεια του πολέμου, 
έγινε ο τάφος χιλιάδων Ανατολικομακεδόνων και Σέρβων που μετήχθησαν εκεί ως ερ-
γάτες καταναγκαστικών έργων.

Η Ελλάδα και η Σερβία είχαν συνάψει μυστική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία, 
αν κάποια από τις δύο χώρες δεχόταν εχθρική επίθεση, η άλλη ήταν υποχρεωμένη να 
τη βοηθήσει. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος υπενθύμισε στον βασιλιά Κωνσταντίνο την 
υποχρέωση της Ελλάδας να βοηθήσει τη Σερβία που δεχόταν επίθεση από τους Γερ-
μανοβουλγάρους αλλά ο Κωνσταντίνος επέμεινε στην ουδετερότητα παραβιάζοντας τη 
συμφωνία1.

Στις 05.10.1915 αγγλογαλλικά στρατεύματα, με την ανοχή του Βενιζέλου και χωρίς την 
έγκριση του Βασιλιά, αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα ο Κωνσταντίνος 

1 «Η έναρξη του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου» στον ι/τ Χείλων, https://chilonas.com/2014/07/02/httpwp-me-
p1op6y-1tr/ (ανάκτ. 27.06.2017).

(Γεν. 1936, Χωριστή Δράμας). 
Δάσκαλος, τ. Σχολικός Σύμβου-
λος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, ερευνητής και συγγραφέ-
ας ιστορικών βιβλίων. Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών (2004) για το 
έργο του Τα γεγονότα της Δρά-
μας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
1941). Εξέγερση ή προβοκάτσια;, 
Δράμα 2003.

Βραχυγραφίες:

α.α.κ. ἄνευ ἀριθμοῦ κατα-
τάξεως

ανάκτ. ανάκτηση
Εεθσπθ Επιστημονική Επε-

τηρίδα Θεολογικής 
Σχολής Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης

Επε  Ἔκθεσις Πανεπιστημι-
ακῆς Ἐπιτροπῆς

Ιμχα Ίδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του 
Αίμου

ι/τ Ιστότοπος 
Πεσδ Πρακτικά Επιστημο-

νικής Συνάντησης 
Δράμας (2ης και 5ης)

Πλμ Πάπυρος - Λαρούς -  
 Μπριτάνικα
Σ.Σ. Σώμα Στρατού
Τ.Σ. Τίθεται σφραγίς
τχ τεύχος
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διέλυσε τη Βουλή και έπαυσε τον Βενιζέλο1. Από την ημέρα εκείνη επισημοποιήθηκε ο 
Διχασμός. Τον διχασμό αυτό μεταξύ βασιλοφρόνων και βενιζελικών τον πλήρωσε πολύ 
ακριβά ο ελληνισμός, και ιδιαίτερα οι Ανατολικομακεδόνες.

Στο μεταξύ οι Αγγλογάλλοι με τη βοήθεια του Βενιζέλου κατέλαβαν την Κεντρική Μα-
κεδονία μέχρι τη δυτική όχθη του Στρυμόνα, καθώς και πολλά νησιά, μεταξύ των οποί-
ων και τη Θάσο. Σε αντιστάθμισμα όλων αυτών τον Μάιο του 1916 γερμανοβουλγαρικά 
στρατεύματα υπό τον στρατάρχη Μάκενσεν κατέλαβαν το ελληνικό οχυρό Ρούπελ με τη 
συναίνεση του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Σκουλούδη2.

2. Η δήθεν «φιλική» κατοχή (Αύγουστος 1916 - Ιούνιος 1917)

Στις 04.08.1916 ο Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα Μίρμπαχ (Wilhelm Graf von Mir-
bach-Harff) παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό Ζαΐμη και του ανακοίνωσε ότι, επειδή 
τα στρατεύματα της Αντάντ ετοιμάζονταν για πολεμικές επιχειρήσεις στη Μακεδονία, οι 
γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις ήταν αναγκασμένες να αμυνθούν εισερχόμενες στο ου-
δέτερο ελληνικό έδαφος. Το ίδιο διάβημα έκανε και ο Βούλγαρος πρεσβευτής Γκεόργκι 
Πασάροβ (Георги Пасаров). Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η κυβέρνησή του συναίνεσαν 
στην απαίτηση αυτή ύστερα από εγγυήσεις που έλαβαν από τους πρεσβευτές της Γερ-
μανίας και της Βουλγαρίας ότι τα ξένα στρατεύματα δεν θα κατέλυαν την ελληνική κυρι-
αρχία, θα σέβονταν τον ελληνικό πληθυσμό και δεν θα εισέρχονταν στις πόλεις Σέρρες, 
Δράμα και Καβάλα. Μετά την είσοδό τους όμως στο ελληνικό έδαφος, ο κύριος όγκος 
των βουλγαρικών δυνάμεων, αντί να παραμείνει στην ανατολική πλευρά του Στρυμόνα, 
για να αντιπαραταχτεί στις δυνάμεις της Αντάντ, κατευθύνθηκε προς την περιοχή Σερ-
ρών-Δράμας με τελικό στόχο την Καβάλα3. Στις 06.08.1916 η 10η Βουλγαρική Μεραρχία 
έφτασε στην περιοχή της Δράμας ανενόχλητη. Παρέκαμψε την πόλη και κατέλαβε τα 
γύρω χωριά4.

Ο Ιωάννης Χατζόπουλος, συνταγματάρχης πυροβολικού, ο οποίος αναπλήρωνε στη 
διοίκηση του Δʹ Σ.Σ., που έδρευε στην Καβάλα, τον σωματάρχη αντιστράτηγο Στέφανο 
Γεννάδη, τηλεγραφούσε στην Αθήνα περιγράφοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, 

1 Α. Τούντα-Φεργάδη, «Η Καβάλα», ό.π., σ. 224.
2 Γεώργιος Βεντήρης, Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1910-1920, Αθήνα 1970, τ. 2, σσ. 106-131.
3 Στο ίδιο ό.π., σ. 174· πρβ. Δ. Πασχαλίδης Η Χωριστή Δράμας κατά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατο-

λικής Μακεδονίας (1916-1918), Χωριστή 1998, ανάτυπο από Πεσδ(2), σ. 646.
4 Ν. Καπετανάκης-Ακρίτας, Ὁ Μαχμοὺτ Πασὰς Δράμαλης (μετ’ ἐπιτόμου ἱστορίας τῆς πόλεως Δράμας), Δράμα 

1937, σ. 45.

Σε πρώτο πλάνο ο Στρατάρχης 
Αύγουστος φον Μάκενσεν (Anton 
Ludwig August von Mackensen).

Πηγή: (Wikipedia)
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και η Αθήνα του συνιστούσε ψυχραιμία1. Ο νεοδιορισμένος νομάρχης Δράμας –τότε και 
Καβάλας– Νικόλαος Μπακόπουλος2 έφτασε στην Καβάλα ατμοπλοϊκώς δύο μέρες μετά 
την εισβολή των Γερμανοβουλγάρων έχοντας πλήρη άγνοια της κατάστασης. Και ενώ 
περίμενε επίσημη υποδοχή κατά την αποβίβασή του, βρήκε στην παραλία ένα αλαφια-
σμένο πλήθος που προσπαθούσε να φύγει με όποιο θαλάσσιο μέσο μπορούσε, προτού 
μπουν οι Βούλγαροι στην Καβάλα. Ο Μπακόπουλος επισκέφτηκε αμέσως τον εκτελού-
ντα χρέη σωματάρχη Χατζόπουλο, ο οποίος του κοινοποίησε το παρακάτω τηλεγράφη-
μα που μόλις είχε λάβει από το Υπουργείο των Εσωτερικών:

Νομάρχην καὶ Ἀστυνομικοὺς Διευθυντὰς Νομοῦ Δρά-
μας. Συνιστῶμεν ἵνα δίδοντες τὸ παράδειγμα τοῦ πρὸς 
τὴν πατρίδα καθήκοντος παραμείνετε εἰς τὰς θέσεις 
σας προτρέποντες καὶ πᾶσας τὰς λοιπὰς Ἀρχάς, ἐνι-
σχύοντες καὶ ἐνθαρρύνοντες τοὺς κατοίκους. Ἐστὲ 
βέβαιοι ὅτι ἡ Κυβέρνησις θέλει ἐκτιμήσει τὰς εἰς το-
σοῦτον κρισίμους περιστάσεις παρεχομένας ὑπηρεσί-
ας ὑμών. Ὑπουργός Ἐσωτερικών. (Τ.Σ.) Ἀ.(ναστάσιος) 
Χαραλάμπης.

Το παραπάνω τηλεγράφημα εμπεριέχεται στην απολο-
γητική Έκθεση που υπέβαλε μετά τον πόλεμο ο Μπα-
κόπουλος «πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τὸ 
Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν» και επιγράφεται: « Ἔκθε-
σις τοῦ κατὰ τὴν Βουλγαρικὴν κατοχὴν τῆς Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας Νομάρχου Δράμας Νικολάου Μπακοπού-
λου περὶ τῆς ἐν τῷ Νομῷ Δράμας δημιουργηθείσης κα-
ταστάσεως ἀπὸ 8ης Αὐγούστου 1916 καὶ ἐντεῦθεν. Ἐν 
Ἀθήναις τῇ 7ῃ Ν(οεμ)βρίου 1918». Η έκθεση αυτή από-
κειται στα Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών, από 
όπου και την έλαβα σε φωτοτυπία. Αποτελείται από 74 

δακτυλογραφημένες σελίδες, οι οποίες μας δίνουν πολλά χρήσιμα και άγνωστα στοιχεία 
για την παραμελημένη από την ελληνική ιστοριογραφία δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή 

1 Γ. Βεντήρης, Ἡ Ἑλλάς, ό.π., σσ. 176-178.
2 Νικόλαος Μπακόπουλος (1886-1969). Πολιτευτής από την Αρκαδία. Υπουργός Εσωτερικών (1932, 

1950), Δικαιοσύνης (1950, 1951) και Παιδείας (1951)· βλ. Πλμ, λ. «Μπακόπουλος», αρ. 3 (τ. 43, σ. 114).

Ιωάννης Χατζόπουλος, συνταγματάρ-
χης πυροβολικού, αναπληρωτής του 
αδειούχου σωματάρχη του Δʹ Σ.Σ.
Πηγή: Γ. Βεντήρης, Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1910-
1920, τ. 2, σσ. 216-217.

Ο νεοδιορισμένος νομάρχης 
Δράμας –τότε και Καβάλας– 
Νικόλαος Μπακόπουλος. Εδώ 
ως αξιωματικός στους Βαλκα-
νικούς  Πολέμους.
Πηγή: Αρχείο Θεοδώρου Β. Σεχιώ-
τη, Τρίπολη
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της Ανατολικής Μακεδονίας1.
Ο Μπακόπουλος αναχώρησε για τη Δράμα αυθημε-

ρόν. Φτάνοντας γράφει ότι τη βρήκε περικυκλωμένη 
από τον βουλγαρικό στρατό και αποκομμένη από τα 
γύρω χωριά, που και αυτά δεν είχαν καμία επικοινω-
νία μεταξύ τους.

Επί έναν μήνα ο ελληνικός στρατός ήταν εγκλωβι-
σμένος κυρίως στη Δράμα και την Καβάλα και ανέμενε 
οδηγίες από την Αθήνα, η οποία επέμενε στην πολιτι-
κή της ουδετερότητας. Σ’ αυτό το διάστημα ο βουλγαρι-
κός στρατός κατέλαβε τις τρεις πόλεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας, παρά τις γερμανοβουλγαρικές διαβεβαιώ-
σεις περί του αντιθέτου. Ο ρόλος των Γερμανών υπήρ-
ξε παραπλανητικός και υποκριτικός. Αποσύρθηκαν δι-
ακριτικά και εγκατέλειψαν ολοσχερώς την Ανατολική 
Μακεδονία στα χέρια των Βουλγάρων2.

Το ίδιο περίπου διάστημα ο Βενιζέλος με τον ναύαρ-
χο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή ανέβηκαν 
από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και με τη βοήθεια των 
εκεί φίλων του Βενιζέλου και της Αντάντ οργάνωσαν 
το Κίνημα της Εθνικής Αμύνης και σχημάτισαν την 
κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Έτσι η μικρή Ελλάδα 
χωρίστηκε σε δύο αντιμαχόμενα κράτη, των Αθηνών 
με ηγέτη τον βασιλιά, που υποστηριζόταν από τις Κε-
ντρικές Αυτοκρατορίες, και της Θεσσαλονίκης με ηγέ-
τη τον Βενιζέλο, που είχε την υποστήριξη της Αντάντ. 

1 Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (στο εξής ΑΥΕ), φάκ. 1916-1918 
Αʹ, α.α.κ. 4, «Περὶ κατοχῆς Ἀνατολ(ικῆς) Μακεδονίας ἀπὸ βουλγα-
ρικὸ καὶ γερμανικὸ στρατό. Διάφορες ἐκθέσεις. 92 ἔγγραφα»· πρβλ. 
Δημήτριος Πασχαλίδης, «Η έκθεση του Νικόλαου Μπακόπουλου, 
νομάρχη Δράμας κατά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατο-
λικής Μακεδονίας (1916-1918)», Πεσδ(5), σσ. 772-811 (στο εξής Δ. 
Πασχαλίδης, «Η έκθεση»).

2 Γερμανική πρεσβεία προς Αλέξανδρο Ζαΐμη, Αθήνα 09/22.08. 
1916 στο Γ. Βεντήρης, Ἡ Ἑλλάς, ό.π., σ. 81· βλ. και ΑΥΕ, Ἔκθεσις 
Μπακοπούλου, σ. 7.

Και, παρότι τυπικά η Ελλάδα εξακολουθούσε να τηρεί 
στάση ουδετερότητας, τόσο οι αγγλογαλλικές δυνάμεις, 
όσο και οι γερμανοβουλγαρικές, με το πρόσχημα των 
στρατιωτικών διευκολύνσεων, είχαν αναπτύξει τέτοιες 
πολεμικές και πολιτικές δραστηριότητες επί ελληνικού 
εδάφους, που λίγο απείχαν από καθεστώς κατοχής3.

Οι επιπτώσεις του Διχασμού στην Ανατολική Μα-
κεδονία ήταν τραγικές. Καταρχάς, ο συνταγματάρχης 
Χατζόπουλος, για να αποφύγει πιθανή αιχμαλωσία του 
Δʹ Σ.Σ. από τους Βουλγάρους, προσπάθησε με τηλε-
γραφήματά του προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών 
στην Αθήνα να αποσπάσει εντολή για τη μεταφορά 
του στρατεύματος σε ασφαλές μέρος της Παλαιάς Ελ-
λάδας. Το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. Στο μεταξύ 
οι Αγγλογάλλοι απέστειλαν πλοία από τη Θάσο στην 
Καβάλα για να μεταφέρουν το στράτευμα στη Θεσσα-
λονίκη. Ο Χατζόπουλος αρνήθηκε την προσφορά λόγω 
της αφοσίωσής του στον βασιλιά Κωνσταντίνο. Μόνο 
ο συνταγματάρχης Νικόλαος Χριστοδούλου και 3.000 
στρατιώτες, που ήταν στην πλειονότητά τους βενιζελι-
κοί, μεταφέρθηκαν στη Θάσο και από εκεί στη Θεσσα-
λονίκη. Αργότερα θα αποτελούσαν την αξιόμαχη Με-
ραρχία των Σερρών, που θα συμμετείχε στις νικηφόρες 
μάχες του Σκρα και της Δοϊράνης.

Στις 09.09.1916 κόπηκε κάθε τηλεγραφική επικοινω-
νία του Χατζόπουλου με την Αθήνα. Τότε αυτός απευ-
θύνθηκε στον Γερμανό αρχιστράτηγο Χίντενμπουργκ 
(Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von 
Hindenburg) αναζητώντας διέξοδο. Ο Χίντεμπουργκ, 
σε συμφωνία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, απέστειλε 
τον ταγματάρχη Σβάινιτζ (von Schweinitz), ο οποίος 
επιμελήθηκε, μαζί με τον Χατζόπουλο, τη μεταφορά 
των αντρών του Δʹ Σ.Σ. και της Χωροφυλακής μαζί με 

3 Α. Τούντα-Φεργάδη, «Η Καβάλα», ό.π., σ. 224.
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τον οπλισμό τους στο Γκέρλιτς, μια πόλη που βρίσκεται 
σήμερα πάνω στα σύνορα Γερμανίας και Πολωνίας. Ο 
στρατός από τις Σέρρες και την Καβάλα έφτασε οδοι-
πορώντας στη Δράμα, από όπου αναχώρησε τμηματι-
κά σιδηροδρομικώς για το Γκέρλιτς1.

Σύμφωνα με την έκθεση του Χατζόπουλου μετακινή-
θηκαν συνολικά 6.100 οπλίτες και χωροφύλακες, 430 
αξιωματικοί, 93 γυναίκες αξιωματικών και 5 παιδιά. 

1 Για την παράδοση της Καβάλας και τη μεταφορά του Δʹ Σ.Σ. στο 
Γκέρλιτς βλ. ΑΥΕ, φάκ. 1916 Αʹ, «Ἀντίγραφα τηλεγραφημάτων καὶ 
ἐκθέσεις πρὸς πρεσβείαν Βερολίνου περὶ εἰσβολῆς βουλγαρικῶν 
στραευμάτων καὶ ἀναχωρήσεως ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπὸ Καβάλαν... 
κτλ. Ἔκθεσις τῶν γεγονότων ἅτινα ἐπέφερον τὴν μετάβασιν του Δʹ 
Σώματος Στρατού εἰς Γερμανίαν. Τὸ Δʹ Σῶμα Στρατοῦ (ὑπογραφὴ 
Χατζόπουλος) πρὸς τὴν Βασιλικὴν Πρεσβείαν Βερολίνου. Ἐν 
Γκαῖρλιτς τῇ 19 Δεκεμβρίου 1916»· πρβλ. Δ. Πασχαλίδης, Η Χωρι-
στή, ό.π., σ. 648· του ιδίου «Η έκθεση», ό.π., σ. 778· Ὑπόμνημα Ὑπο-
λοχαγοῦ Πυροβολικοῦ Βακκᾶ Δημητρίου ἐπὶ τῶν γεγονότων τῆς 
παραδόσεως τῆς Καβάλλας καὶ λοιπῆς Μακεδονίας εἰς τοὺς Γερ-
μανοβουλγάρους. Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 62/23.11.1916 Δια-
ταγῆς Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, σσ. 1-42 (Αρχείο Φώτη Μπέγγα).

Έφτασαν στον προορισμό τους ύστερα από ταξίδι δώ-
δεκα ημερονυκτίων περίπου, στα τέλη Σεπτεμβρίου 
1916. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός της «απαγωγής» 
από τους Γερμανούς μεγάλου μέρους του στρατού 
της ουδέτερης Ελλάδας και η κράτησή του σε καθε-
στώς «τιμητικής αιχμαλωσίας», χαρακτηρίστηκε από 
τον διεθνή τύπο ως «ασύλληπτο και εξωφρενικό». Οι 
Γερμανοί, για να διασκεδάσουν την κατακραυγή αυτή, 
ετοίμασαν μεγαλειώδη υποδοχή στην είσοδο του στρα-
τοπέδου του Γκέρλιτς για τους Έλληνες του Δʹ Σ.Σ., οι 
οποίοι θα έφταναν εκεί παρελαύνοντας με τον οπλισμό 
τους.

Μεταξύ αυτών που έζησαν στο Γκέρλιτς έως το τέλος 
του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν και ο υπαξιωματικός 
Βασίλειος Κωνσταντίνου Βοζίκης (1894-1944) από την 
Καλλιθέα της Δράμας 
(τότε Εγρί-Ντερέ). Αρ-
κετές από τις επιστο-
λές και τις φωτογραφί-
ες που είχε στείλει τότε 
στους δικούς του δεν 
χάθηκαν. Τις διέσωσε ο 
φιλίστορας κ. Χρήστος 
Γεωργίου Δασκάλου, 
συγγενής του Κωνστα-
ντίνου Βοζίκη. Ύστερα 
από παράκλησή μου, ο 
κ. Δασκάλου, ο οποίος 
διάγει σήμερα το 89ο 
έτος της ηλικίας του, 
επέτρεψε στον φίλο 
μου και λαμπρό φωτο-
γράφο Κώστα Βιδάκη 
να φωτογραφήσει με-

Οι Έλληνες του Δʹ Σ.Σ. παρελαύνουν στο Γκέρλιτς.  
Πηγή: http://www.koutipandoras.gr/article/oi-exasmenoi-ellhnes-sthn-saonia-
apo-ton-kairo-toy-a-pagkosmioy-polemoy-kai-toy-emfylioy

Ο Βασίλειος Κωνσταντίνου Βοζίκης
Αρχείο: Χρήστου Γ. Δασκάλου
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ρικά από τα ντοκουμέντα αυτά. Ανάμεσά τους και ένα μέρος από τα γραπτά απομνημο-
νεύματα του αιωνόβιου Γεωργίου Κ. Δασκάλου (1896-1996), πατέρα του Χρ. Δασκάλου, 
τα οποία έχουν σχέση και αυτά με την τραγωδία του 1916-18. Αναμένουν την παρου-
σίασή τους σε κάποιο μελλοντικό συνέδριο για την ιστορία της περιοχής μας, αν ποτέ 
πραγματοποιηθεί αυτό1.

Η αναχώρηση του ελληνικού στρατού και της χωροφυλακής είχε δυσμενή απήχηση 
στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής. Ο Χρυσόστομος Μαυρομάτης, κάτοικος Χωρι-
στής, θυμάται με τον δικό του τρόπο την περίεργη αυτή αναχώρηση. «Δουλεύαμε στα 
καπνοχώραφα και βλέπαμε τους στρατιώτες να περνούν πεζοί από μπροστά μας για τη 
Δράμα με το όπλο υπό μάλης. Ήταν σαν να κήδευαν τον τόπο μας. Την επαύριο ήταν η 
γιορτή του Σταυρού και για μας άρχιζε η σταύρωση»2.

1 Δ. Πασχαλίδης, «Μαρτυρίες του αιωνόβιου Γεωργίου Κ. Δασκάλου (1896-1996)», Δίοδος66100 τχ 8 (Ιούλ. 
2015) 152-159.

2 Χρυσόστομος Μαυρομάτης (1902-1996), απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη (Χωριστή 1985). Αρχείο Δ. 

Ο αιωνόβιος Γεώργιος Κ. 
Δασκάλου (1896-1996) σε 

ηλικία 77 ετών.
Αρχείο Χρήστου Γ. Δασκάλου

Η φιλαρμονική της 50ής Τουρκικής Μεραρχίας.  Αρχείο Αθ. Κάζη
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Αντίθετα, οι Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής πανη-
γύριζαν για την ουσιαστική κατάλυση της ελληνικής 
κυριαρχίας, αφού τώρα η Τουρκία ήταν σύμμαχος με 
τη Βουλγαρία και τη Γερμανία. Μάλιστα, στις αρχές 
Οκτωβρίου 1916 κατέφτασε η 50ή Τουρκική Μεραρ-
χία, η οποία κατευθύνθηκε στην περιοχή του Παγγαί-
ου, αφού πρώτα έκανε την εμφάνισή της με τη φιλαρ-
μονική της μέσα στη Δράμα παιανίζοντας μπροστά 
στο κτίριο της βουλγαρικής ταξιαρχίας στην οδό Βε-
νιζέλου, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώην 
Αγροτική Τράπεζα.

Μετά την αναχώρηση του στρατού και της χωροφυ-
λακής, ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία έμεινε στο 
έλεος των Βουλγάρων. Οι υπηρεσίες ωστόσο της Νο-
μαρχίας και του Δήμου της Δράμας εξακολούθησαν 
τυπικά να λειτουργούν. Διατηρήθηκαν για τα προσχή-
ματα, ώστε να φαίνεται ότι η γερμανοβουλγαρική πα-
ρουσία ήταν δήθεν «φιλική». Πάντως, η ελληνική ση-
μαία κυμάτιζε στα δύο κτίρια και, κατά την έκφραση 
του νομάρχη Μπακόπουλου, «ἦτο ἡ μόνη παρηγορία 
ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων». Ωστόσο, ο ίδιος αδυνατούσε να 
επικοινωνήσει με τις κοινότητες του νομού του, αφού, 
όπως γράφει, «οὐδ’ εἰς ἐμὲ ἐπετρέπετο ἡ ἔξοδος πέραν 
τῆς τελευταίας οἰκίας τῆς Δράμας»1.

Από τα χωριά εκδιώχθηκε κάθε ελληνική αρχή. Οι 
δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν, 
είχαν πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους, αφού το δη-
μόσιο ταμείο δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει και 
η Αθήνα αδυνατούσε να στείλει εμβάσματα, αφού η 
Ανατολική Μακεδονία ήταν ήδη αποκλεισμένη από 
τις δυνάμεις της Αντάντ, τόσο από τη θάλασσα λόγω 

Πασχαλίδη.
1 Αυε, Ἔκθεσις Μπακοπούλου, σ. 13· πρβλ. Δ. Πασχαλίδης, «Η 

έκθεση», σ. 779.

της κατοχής των νησιών του Βορείου Αιγαίου, όσο και 
από την ξηρά λόγω της ανάπτυξης των αγγλογαλλικών 
δυνάμεων στη δυτική όχθη του Στρυμόνα.

Τον Ιούλιο του 1916 οι Άγγλοι κατασκεύασαν αερο-
δρόμιο στον Πρίνο της Θάσου. Τον επόμενο μήνα, με 
την εισβολή των Γερμανοβουλγάρων στην Ανατολική 
Μακεδονία, τα αγγλογαλλικά αεροπλάνα άρχισαν τους 
βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους δεκάδες άμαχοι Ανατολικομακεδόνες και να κα-
ούν χιλιάδες στρέμματα σιτηρών. Οι Γερμανοί σε αντι-
περισπασμό κατασκεύασαν αεροδρόμιο στην περιοχή 
του σημερινού Αρκαδικού της Δράμας και οι αερομα-
χίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. 
Μάλιστα, σχετικό άρθρο του συλλέκτη και συναδέλφου 
στην έρευνα Θανάση Κάζη, το ποίο δημοσιεύτηκε στο 
4ο τεύχος (Σεπτέμβριος 2012) του περιοδικού Δίο-
δος66100 με τίτλο «Το αεροδρόμιο της Δράμας 1916-
1942», μεταξύ άλλων αναφέρεται και στη δράση του 
παράτολμου εικοσιδυάχρονου Γερμανού αεροπόρου 
Ρούντολφ φον Έσβεγκε (Rudolf von Eschwege).

Τον διάδρομο του παλιού αεροδρομίου του Πρίνου, 

Δράμα. Επιμνημόσυνη τελετή στο κενοτάφιο του Ρούντολφ φον Έσβεγκε.
Πηγή: www.buddecke.de/eschwege-grab.htm
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αν και καλυμμένο με πυκνά χαμόκλαδα, είχα εντοπίσει 
ήδη από τη δεκαετία του 1980 σε απόσταση δύο πε-
ρίπου χιλιομέτρων από το Δασύλλιο της Θάσου, όπου 
παραθέριζα κάθε χρόνο.

Στον Πρίνο υπήρχε από το 1957 αναμνηστική στή-
λη με δώδεκα ονόματα Ελλήνων αεροπόρων και αερο-
ναυτών που σκοτώθηκαν σε αερομαχίες κατά τον Αʹ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν μετατεθεί στο αεροδρόμιο 
της Θάσου από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκπαιδεύτηκαν 
ως πιλότοι, και ουσιαστικά αυτοί αποτέλεσαν τα πρώ-
τα μέλη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Από 
το 2011 η παραπάνω στήλη, αναμορφωμένη και συ-
μπληρωμένη και με ονόματα αεροπόρων από χώρες 
της Αντάντ που έπεσαν στη Θάσο, βρίσκεται σε περί-
οπτη θέση στην προβλήτα του λιμανιού του Πρίνου. 
Το καλοκαίρι του 2016, με τη συμπλήρωση εκατό χρό-
νων από τους αγώνες των συμμαχικών δυνάμεων της 
Αντάντ, τιμήθηκε η συμβολή της Θάσου και του πολε-
μικού αεροδρομίου της με εορταστικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στην προβλήτα του Πρί-

νου ενώπιον του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρεσβευ-
τών ξένων χωρών, λοιπών αρχών και πλήθους κόσμου. 
Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν η επαναλει-
τουργία του άγνωστου αεροδρομίου της Θάσου ύστερα 
από εκατό χρόνια, έστω και για μια μέρα. Αυτό συνέβη 
χάρη σε δύο αδέρφια από τη Βρετανία, τους Ντέιβιντ 
και Ρικ Μπρέμνερ (David και Rick Bremner), οι οποίοι 
ανακατασκεύασαν, στη μνήμη του παππού τους, ιπτά-
μενου υπολοχαγού Ντόναλτ Μπρέμνερ (Flight Sub 
Lieutenant Donald Bremner) το αεροσκάφος Bristol 
Scout Type-C, με το οποίο είχε πολεμήσει τότε ο παπ-
πούς τους στη Θάσο.

Τα δύο αδέλφια υπέβαλαν αίτηση προς το ελληνικό 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρουν το αερο-
σκάφος στο ιστορικό αεροδρόμιο του Πρίνου, να το 
συναρμολογήσουν και να το πιλοτάρουν πάνω από 
την περιοχή. Η αίτησή τους έγινε δεκτή και η δια-
μόρφωση μέρους του αεροδρομίου, κοντά στο παλιό, 
πραγματοποιήθηκε από συνεργεία του στρατού. Έτσι, 
στις 24.06.2016, μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις στην 
προβλήτα του λιμανιού, εμφανίστηκε στον ουρανό το 
αεροπλάνο και, ύστερα από πολλές περιφορές, προ-
σγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου πλήθος κόσμου το 
περιεργάστηκε από κοντά.

Από αυτό το αεροδρόμιο, λοιπόν, εφορμούσε τότε 
σμήνος αεροπλάνων με κατεύθυνση τις βουλγαροκρα-
τούμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας με 
στόχους συγκεκριμένους. Σύμφωνα με μαρτυρία του 
αείμνηστου παιδίατρου Ανέστη Καμπούρη, τα ξημερώ-
ματα της 31.03.1917, ένα σμήνος αεροπλάνων έφτασε 
από τη Θάσο στη Δράμα με στόχο τον βομβαρδισμό και 
την καταστροφή του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η μία 
βόμβα έπεφτε πίσω από την άλλη καταστρέφοντας ρά-
γες της γραμμής, αποθήκες του Σταθμού, σπίτια και το 

Το Bristol Scout Type-C  των αδερφών Μπρέμνερ στην έναρξη του 
Kavala AirSea Show 2016 στη Θάσο. 
Πηγή: http://www.kavalapost.gr/173594/
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μισό ξενοδοχείο του Ηπειρώτη Μιλτιάδη Σιμόπουλου. 
Θα κατέστρεφαν και το κυρίως κτίριο του Σταθμού, 
που ήταν και είναι ένα κομψοτέχνημα, αν δεν προλά-
βαιναν να απογειωθούν γερμανικά καταδιωκτικά από 
το αεροδρόμιο της Δράμας, να εμπλακούν σε αερομα-
χίες και να καταδιώξουν τα αγγλογαλλικά αεροπλάνα 
προς τη Θάσο1.

Και σ’ αυτή την περίπτωση τη διαμάχη των δύο 
εμπολέμων την πλήρωσε ο αμέτοχος δραμινός λαός με 
δεκαπέντε (15) νεκρούς, είκοσι (20) τραυματίες, τριά-
ντα (30) νεκρά ζώα και δέκα (10) σπίτια βομβαρδισμέ-
να, σύμφωνα πάντα με μαρτυρία του Ανέστη Καμπού-
ρη στον γράφοντα στις 20.06.1986.

1 Στον τύπο της εποχής διασώζονται ενδιαφέρουσες πληροφορί-
ες σχετικά με το γεγονός αυτό· βλ. Αθανάσιος Κάζης - Δημήτρης 
Σφακιανάκης, «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Βʹ Βουλγαρική 
Κατοχή στη Δράμα. Μια φωτογραφική περιήγηση. Μέρος αʹ», Δίο-
δος66100 τχ 11 (Φεβρ. 2017) 91.

Στο μεταξύ, η πείνα άρχισε να εμφανίζεται από τους 
πρώτους μήνες του χειμώνα του 1916. Προκλήθηκε 
από ένα καλά οργανωμένο σχέδιο των Βουλγάρων. Είχε 
προηγηθεί γενική επίταξη των δημητριακών και των 
τροφίμων από τις αποθήκες του δημοσίου και πολλών 
ζώων από τους γεωργοκτηνοτρόφους για τις ανάγκες 
του βουλγαρικού στρατού. Επιτάχτηκαν επίσης όσα τρό-
φιμα παρέμεναν ακόμα στις αποθήκες του 4ου Σ.Σ. μετά 
την αναχώρησή του για το Γκέρλιτς.

Η βουλγαρική επιμελητεία, που δήθεν ανέλαβε τον 

Ο Δημήτρης Πασχαλίδης ανάμεσα στον γιο του Απόστολο και τον πολύ 
καλό του φίλο Χρήστο Πασαχίδη με φόντο τον ανακατασκευασμένο δι-
άδρομο του αεροδρομίου Πρίνου.  Αρχείο Δ. Πασχαλίδη

Δράμα 31.03.1917. Βούλγαροι αξιωματικοί της ενισχυμένης φρουράς 
του Σιδηροδρομικού Σταθμού μπροστά στη νότια πλευρά του. 

Αρχείο Αθ. Κάζη
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εφοδιασμό των κατοίκων σε τρόφιμα, μείωνε προο-
δευτικά τη μερίδα, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 
1916 να περιοριστεί σε 30 δράμια καλαμποκιού την 
ημέρα. Αντί ψωμιού, οι κάτοικοι τρέφονταν με άγρια 
χόρτα και ρίζες δέντρων,  που τις έψηναν και τις άλε-
θαν κάνοντας μια ζύμη που την ονόμαζαν «ἄρτον». 
Την κατάσταση επιδείνωνε το γεγονός ότι οι Βούλγα-
ροι, από φόβο ενδεχόμενης κατασκοπείας, συνέχιζαν 
να απαγορεύουν την επικοινωνία των κατοίκων με-
ταξύ πόλεων και χωριών, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα οι 
κάτοικοι της Καβάλας και της Δράμας, να πεθαίνουν 
στους δρόμους από πείνα. Στην Έκθεσή του ο νομάρ-
χης Μπακόπουλος αναφέρει1:

Ἀπέθνησκον οἱ ἄνθρωποι εἰς τὰς ὁδούς, ὁ δὲ τοιοῦτος 
θάνατος ἐθεωρεῖτο πλέον ὑπὸ πάντων τόσον φυσικὸς 
καὶ ὡς κάτι τὸ τόσον ἀναπότρεπτον […]. Ἔβλεπέ τις εἰς 
τὰς ὁδοὺς ἄνδρας καὶ γυναῖκας ἐξησθενημένους καὶ 
ἐπαιτοῦντας, ἀποκρούοντας δὲ πᾶσαν χρηματικὴν 
συνδρομὴν καὶ ζητοῦντ(α)ς μετὰ δακρύων ἄρτον καὶ 
μόνον ἄρτον. Πόσαι δὲ γυναῖκες καὶ παρθένοι ἐπώλη-
σαν τὴν τιμήν δι’ ἕνα ἄρτον καὶ ἓν τεμάχιον κρέατος! 
Ἡ πεῖνα εἶναι πάντοτε κακὸς σύμβουλος.

Ειδικά στην Καβάλα πέθαιναν από πείνα περίπου 50 
με 70 άνθρωποι την ημέρα. Προ πολλών ετών γνώρι-
σα μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μου διη-
γήθηκε μια τραγική ιστορία. Ο πατέρας της Ιωάννης 
Μανίκας γεννήθηκε στη βουλγαροκρατούμενη Καβάλα 
τον Ιανουάριο του 1917 κοιλάρφανος. Ο πατέρας του 
είχε πεθάνει έναν μήνα νωρίτερα –μάλλον από εξαν-
θηματικό τύφο– και η μητέρα του τον γέννησε μέσα 
στη βαρυχειμωνιά χωρίς την αντρική παρουσία, χω-

1 Αυε, Ἔκθεσις Μπακοπούλου, σ. 55· πρβλ. Δ. Πασχαλίδης, «Η 
έκθεση», σ. 790.

ρίς θέρμανση και τροφή, με αποτέλεσμα, μετά από 
λίγο καιρό, το μητρικό της γάλα να στερέψει τελείως. 
Το μωρό έκλαιγε γοερά και αδιάκοπα. Έτυχε να περνά 
έξω από το ανοιχτό σπίτι το ζεύγος Μανίκα, άκουσε 
τα κλάματα και μπαίνοντας μέσα αντίκρισε τη μάνα 
νεκρή και το μωρό κρεμασμένο από τη θηλή της να 
προσπαθεί να βυζάξει. Το ζεύγος διέσωσε το μωρό, το 
υιοθέτησε, και μόνο σε ώριμη ηλικία τού αποκάλυψε 
την τραγική αλήθεια2.

Η πείνα έφερε την αναγκαστική μετανάστευση στη 
Βουλγαρία. Μετανάστευση που την επιδίωκαν και την 
προπαγάνδιζαν οι Βούλγαροι για δύο κυρίως λόγους: 
πρώτον, για την εθνολογική αλλοίωση της περιοχής 
και, δεύτερον, για τον εφοδιασμό της Βουλγαρίας με 
φτηνά εργατικά χέρια. Ο νομάρχης Μπακόπουλος ανα-
φέρει σχετικώς3:

Ὄντως δὲ χιλιάδες πτωχῶν Ἑλλήνων μετηνάστευσαν 
τότε εἰς Βουλγαρίαν φεύγοντες τὴν κόλασιν τῆς Ἀνα-
τολικῆς Μακεδονίας καὶ τὸ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν των 
ἐμφανιζόμενον καθημερινῶς φάσμα τοῦ θανάτου. Ἦτο 
ὀδυνηρόν νὰ βλέπωμεν… τοὺς δυστυχεῖς ὁμοεθνεῖς 
μας νὰ μεταναστεύουν εἰς Βουλγαρίαν. Ἦτο ὅμως καὶ 
ἀπολύτως ἀδύνατον νὰ ἀντενεργήσω εἰς τοῦτο...

Εκτός όλων των παραπάνω, οι φυλακίσεις, οι βα-
σανισμοί και οι εκτελέσεις Ελλήνων ήταν ιδιαίτερα 
σκληρές από τους κομιτατζήδες που στελέχωναν την 
παραστρατιωτική μυστική υπηρεσία ασφαλείας. Αρ-
χηγός της ήταν ο διαβόητος Τόντορ Πανίτσα (Тодор 
Николов Паница), που έδρασε στην περιοχή κατά τον 
Μακεδονικό Αγώνα και κατά την Πρώτη Βουλγαρική 

2 Ευαγγελία Ιωάννου Μανίκα, μαρτυρία στον Δ. Πασχαλίδη, Θεσ-
σαλονίκη (10.07.1980).

3 Αυε, Ἔκθεσις Μπακοπούλου, σ. 58.
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Κατοχή (1912-1913). Έτσι γνώριζε όλους τους παλιούς Μακεδονομάχους και πολλούς 
πλούσιους εμπόρους, τους οποίους συνελάμβανε και τους φυλάκιζε στα υπόγεια του 
νεόδμητου τότε κτιρίου των «Εκπαιδευτηρίων της Δράμας». Στην Έκθεση της Πανεπι-
στημιακής Επιτροπής «περὶ τῶν ἐν τῇ Ανατολικῇ Μακεδονίᾳ διαπραχθεισῶν ὑπὸ τῶν 
Βουλγάρων ὠμοτήτων καὶ καταστροφῶν», που συντάχτηκε το 1918, υπάρχουν 56 κατα-
θέσεις ανθρώπων, οι οποίοι περιγράφουν τη φρίκη της Δεύτερης Βουλγαρικής Κατοχής, 
όπως την έζησε ο καθένας τους. Ο Λάμπρος Γ. Καραμερτζάνης, φαρμακοποιός τότε στη 
Δράμα, κατέθεσε εγγράφως μεταξύ άλλων ότι στα Εκπαιδευτήρια διαπράχτηκαν τρο-
μερά βασανιστήρια και δολοφονίες. Είδε με τα μάτια του την κακοποίηση που υπέστη 
εκεί μέσα ο ηθοποιός Βασιλειάδης από την Αθήνα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια επί 
μία εβδομάδα με την κατηγορία μάλλον της κατασκοπείας. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος 
με την εντολή να μην αναφέρει πουθενά ό,τι έπαθε. Πήγε αμέσως στο φαρμακείο του 
Καραμερτζάνη, για να του παρασχεθεί κάποια βοήθεια. Όταν αυτός τον γύμνωσε, δι-
απίστωσε ότι τα εσώρουχά του είχαν εισχωρήσει βαθιά μέσα στο αυλακωμένο από τα 
φριχτά βασανιστήρια σώμα του.. Μετά από τρεις μέρες υπέκυψε1.

Όσοι κρατούμενοι πέθαιναν από τα βασανιστήρια τους έθαβαν στην αυλή του σχο-
λείου ή τους έριχναν σε διάφορα πηγάδια. Ο ίδιος φαρμακοποιός κατέθεσε ότι γνώριζε 
τουλάχιστον 48 περιπτώσεις θανόντων, γιατί οι δολοφόνοι τού ζητούσαν κάθε φορά 
απολυμαντικά φάρμακα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στα πηγάδια και σε διά-
φορα άλλα μέρη όπου τους έριχναν. Έπαιρναν δήθεν προφυλάξεις οι Βούλγαροι μήπως 
φτάσουν πληροφορίες για δολοφονίες και άλλα έκτροπα στον νομάρχη Δράμας, επίση-
μο, υποτίθεται, ακόμη αντιπρόσωπο της φιλικής ελληνικής κυβέρνησης, την οποία θα 
μπορούσε ίσως να ενημερώσει σχετικά. Αυτό όμως ήταν αδύνατον, αφού, όπως γράφει 
ο Μπακόπουλος στην Έκθεσή του, από τις 22.08.1916 είχε λάβει από την Ελληνική 
Πρεσβεία της Σόφιας τηλεγράφημα και επιστολή της 10ης Βουλγαρικής Μεραρχίας, με 
τα οποία του γινόταν γνωστό ότι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων Αθη-
νών και Σόφιας θα μπορούσε ο Νομάρχης να συνεννοείται με την ελληνική κυβέρνηση 
«διὰ τηλεγραφημάτων ἀνοικτῶν γαλλιστὶ συντεταγμένων καὶ παραδιδομένων εἰς τὰς 
Βουλγαρικὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς πρὸς περαιτέρω διαβίβασιν. Ἀλλ’ εἶναι εὐνόητον –
συνεχίζει ο Μπακόπουλος– ὅτι κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον δὲν ἦτο δυνατὸν ν’ ἀναφέρω 
εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τὰς ὑπερβασίας τῶν Βουλγαρικῶν στρατευμάτων…»2.

Τον Μάρτιο του 1917 η βουλγαρική «Στρατιωτική Επιθεώρησις» εγκατέστησε με από-

1 Επε, σσ. 50-55 (κατάθεση αρ. 20 Λάμπρου Καραμερτζάνη) και ιδιαίτερα σ. 52.
2 Αυε, Ἔκθεσις Μπακοπούλου, σσ. 6 και 15.

Ο Τόντορ Πανίτσα (δεξιά) με τους 
Γιάνε Σαντάνσκι (στη μέση) και 
Πάβελ Ντελιντάρεβ (αριστερά) στο 
Μπάνσκο το 1908. 
Πηγή: wikimedia
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φασή της βουλγαρικό στρατοδικείο 
στη Δράμα, στο οποίο εκδικάζονταν 
όλες οι υποθέσεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας. Έτσι πλέον νομότυπα 
μπορούσαν να δικαστούν και να κα-
ταδικαστούν «εἰς θάνατον δι’ ἀγχό-
νης» όλοι όσοι συλλαμβάνονταν με 
την κατηγορία της κατασκοπείας 
υπέρ της Αντάντ. Ένας από αυτούς 
που καταδικάστηκε και απαγχο-
νίστηκε στην πλατεία της Δράμας 
ήταν και ο Ηπειρώτης Χριστόδου-
λος Σαχίνης, προξενικός υπάλλη-
λος στην Ξάνθη. Φωτογραφίες από 
την εκτέλεσή του δημοσιεύτηκαν 
στην εφημερίδα Θάρρος της Δράμας 
στις 28.09.1930 και αναδημοσιεύτηκαν στον Πρωινό Τύπο ύστερα από 83 χρόνια, στις 
28.09.2013. Στο ικρίωμα της αγχόνης· ανήλθαν κατά την περίοδο 1917-18 και πολλοί 
άλλοι άγνωστοι και λησμονημένοι εθνομάρτυρες, όπως ο Καβαλιώτης Ιωάννης Κοφτε-
ρός, ο Πραβινός Τσιολάκης με τους συνεργάτες του και με δύο λιποτάκτες του 4ου Σ.Σ. 
–ο ένας από τον Βόλο και ο άλλος από τα Γιάννενα– που κατάφεραν να διαφύγουν την 
«αἰχμαλωσίαν τοῦ Γκαῖρλιτς» αλλά κατηγορήθηκαν ότι διέπραξαν ληστεία μετά φόνου, ο 
Σερραίος δάσκαλος Δημοσθένης Τιμοθέου και δεκάδες άλλοι γνωστοί Μακεδονομάχοι1.

Από τις ειρκτές των Εκπαιδευτηρίων της Δράμας κατόρθωσε να δραπετεύσει τη νύχτα, 
ενώ το πρωί προοριζόταν για εκτέλεση, ο Περικλής Σιμιτσής σπουδαίος Μακεδονομά-
χος από τη Χωριστή. Ήταν Ιούλιος του 1917. Μετά την απόδρασή του κρυβόταν επί τρία 
μερόνυχτα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας. Τελικά, η συγχωριανή του Βασιλική Τσιρώνα, 
που είχε έρθει στον μύλο να αλέσει λίγο σιτάρι, τον βοήθησε να φτάσει στη Χωριστή, 
όπου και τον έκρυψε στο σπίτι της. Από εκεί, ύστερα από μήνες, όταν κουράστηκαν πια 
οι Βούλγαροι να τον ψάχνουν, πήγε και κρύφτηκε στο σπίτι του, όπου και πέθανε λίγο 
πριν από την απελευθέρωση από εξανθηματικό τύφο που ενδημούσε τότε στο χωριό. 
Ενταφιάστηκε κρυφά στο υπόγειο του σπιτιού του. Μετά την απελευθέρωση κηδεύτηκε 

1 Ν. Καπετανάκης-Ακρίτας, Ὁ Μαχμοὺτ Πασὰς, ό.π., σ. 48· Ανώνυμος, «Δραματικά χρονικά από τη ζωή της 
Καβάλας», εφημ. Ταχυδρόμος [Καβάλα] (02.09.1980-14.09.1980).

Ο Σαχίνης, λίγο πριν απαγχονιστεί, κοινωνεί των αχράντων μυ-
στηρίων. 
Πηγή: εφημερίδα Πρωινός Τύπος (28.09.2013) αναδημοσίευση από την 
εφημερίδα Θάρρος (28.09.1930).

Περικλής Σιμιτσής (1880-1918). 
Μακεδονομάχος από τη Χωριστή, 

θύμα της Βʹ Βουλγαρικής Κατοχής.
Αρχείο Δ. Πασχαλίδη
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με τιμές ήρωα1.
Στις 27.03.1917 το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας έπεσε θύμα λεηλα-

σίας από μια οπλισμένη συμμορία καθοδηγούμενη από τον βουλγαρόφι-
λο Τσέχο «αρχαιολόγο»2 Βλαντιμίρ Σις (Владимир Сис), ο οποίος στάλ-
θηκε από τη βουλγαρική κυβέρνηση στην Ανατολική Μακεδονία, για να 
προβεί σε αρχαιολογικές μελέτες και ανασκαφές. Την καταλήστευση της 
μονής κατήγγειλε ο νομάρχης Δράμας στις βουλγαρικές, γερμανικές και 
ελληνικές αρχές υποβάλλοντας και λεπτομερή πίνακα των κλαπέντων. 
Έκτοτε τα περισσότερα από τα κλαπέντα βρίσκονται, ως γνωστόν, στο 
«Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Καθηγητής Ιβάν Ντούιτσεβ»» στη 
Σόφια, ενώ αρκετά από αυτά πουλήθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε ιδι-
ωτικές συλλογές και βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών και θρησκευτικών ιδρυ-
μάτων της Αμερικής και της Ευρώπης. Φέτος –καθώς  συμπληρώνεται 
ένας αιώνας από τη σύληση των κειμηλίων από τα μοναστήρια της Εκοσιφοίνισσας 
Παγγαίου και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών– θα αποτελούσε εκδήλωση ευαισθησίας 
να κηρυχτεί αρμοδίως το 2017 έτος δυναμικής διεκδίκησης των λεηλατημένων κειμηλί-
ων που παρακρατεί ακόμα η Βουλγαρία3. Γεγονός ευοίωνο ήταν ο επαναπατρισμός από 
την Αμερική στις 03.12.2016 του «Κώδικα 1424», ενός σπάνιου χειρογράφου της Καινής 
Διαθήκης 674 σελίδων του 9ου αιώνα· είχε πουληθεί εκεί από τους Βουλγάρους το 1920.

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιμένοντας στην πολιτική της ουδετερότητας δεν ήθελε ή 
ίσως δεν μπορούσε να αντιληφθεί την τραγική εξέλιξη της δήθεν «φιλικής» Βουλγαρικής 
Κατοχής που επιβλήθηκε με τη συγκατάθεσή του. Τον Ιούνιο του 1917 ο Κωνσταντίνος 
υποχρεώθηκε σε εξορία από την Αντάντ. Ο Βενιζέλος κατέβηκε στην Αθήνα, ένωσε τα 
δύο κράτη, Θεσσαλονίκης και Αθηνών, και ανέλαβε τη διακυβέρνηση ολόκληρης της 
χώρας, πλην της Ανατολικής Μακεδονίας, που στέναζε κάτω από τον βουλγαρικό ζυγό. 
Τότε πρωτακούστηκε και το τραγούδι: «Της Αμύνης τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά, της 
Αμύνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο».

Στις 22.06.1917 η Ελλάδα του Βενιζέλου εισήλθε στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευ-
ρό της Αντάντ εναντίον των Γερμανοβουλγάρων4.

1 Φωτίκα Λαζόγλου-Σιμιτσή, απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη (Χωριστή 23.12.1990). Αρχείο Δ. Πασχαλίδη.
2 Δεν αποπεράτωσε ποτέ τις αρχαιολογικές του σπουδές που είχε αρχίσει στη Γερμανία.

3 Αye, Ἔκθεσις Μπακοπούλου, σσ. 63-64· Α. Α. Γλαβίνας, «Το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας (ιστορία, 
έγγραφα, βιβλιογραφία)», Εeθσπθ, Νέα σειρά, 2 (1994) 79-93.

4 Α. Τούντα-Φεργάδη, «Η Καβάλα», ό.π., σσ. 231-232· πρβλ. Δ. Πασχαλίδης, Η Χωριστή, ό.π., σ. 652.

Ο Κώδικας 1424 σε φωτογρα-
φία Θανάση Πολυμένη. 
Πηγή: Εφημερίδα Συλλόγου Προ-
σοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», 
αρ. φυλ 96, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 
2016, σ.5.
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3. Η δεύτερη και σκληρότερη περίοδος της Βουλγαρικής Κατοχής (22.06.1917 
- 29.09.1918).

Η περίοδος αυτή σηματοδοτήθηκε κυρίως με τον εκτοπισμό 42.000 Ανατολικομακεδό-
νων Ελλήνων στη Βουλγαρία, από τους οποίους πέθαναν περίπου 15.000. Η μέθοδος 
της ομηρίας αποτέλεσε για τους Βουλγάρους όπλο πίεσης κατά της εμπόλεμης ελλη-
νικής κυβέρνησης και μέσο εξόντωσης του ελληνισμού της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Άντρες ηλικίας 17 έως 55 ετών συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν τμηματικά σιδηροδρο-
μικώς στη Βουλγαρία.

Από την εξορία δεν γλίτωσαν ούτε οι ιερείς και μοναχοί ούτε οι νομάρχες Δράμας 
και Σερρών ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν παραμείνει στην 
Ανατολική Μακεδονία. Όταν πριν από τριάντα πέντε περίπου χρόνια άρχισα να ερευνώ 
συστηματικά την περίοδο αυτή, ξεκίνησα την έρευνα από τη γενέτειρά μου Χωριστή. Τη 
δεκαετία του 1980 ζούσαν ακόμη μερικοί γέροντες που είχαν επιστρέψει από τα κολα-
στήρια της Βουλγαρίας και κάποιες γερόντισσες που είχαν χάσει τους άντρες τους εκεί. 
Τους άκουσα με δέος να μου διηγούνται ότι οι περισσότεροι από τους Τσιαταλτζιανούς, 
που οδηγήθηκαν ως όμηροι στο «καταραμένο» Κίτσεβο της Σερβίας, πέθαναν από την 
πολύωρη και σκληρή εργασία, το ελάχιστο φαγητό, τον εξανθηματικό τύφο, την παντελή 
απουσία ιατρικής βοήθειας, την έλλειψη ενδυμασίας και στέγης και τις συχνές, μέχρι 
θανάτου, βιαιοπραγίες από μέρους των απάνθρωπων φρουρών του στρατοπέδου. Αυτά 
τα φοβερά και πολύ περισσότερα διαπίστωσα και αργότερα, όταν αναζητώντας στοιχεία 
όχι μόνο για τη Χωριστή αλλά και για όλους τους οικισμούς του νομού Δράμας και της 
Ανατολικής Μακεδονίας γενικότερα, επεξέτεινα την έρευνά μου στο Αρχείο του Υπουρ-
γείου των Εξωτερικών στην Αθήνα (Αυε), όπου βρήκα ονομαστικούς καταλόγους εκπα-
τρισθέντων που πέθαναν στη Βουλγαρία ή επέστρεψαν από αυτήν.

Στην πρώτη σελίδα του καταλόγου των εξορισθέντων από τη Δράμα βλέπουμε κάποια 
γνωστά ονόματα της τότε δραμινής κοινωνίας όπως οι Χριστόδουλος Στολίγκας, Θεόφι-
λος Αθανασιάδης, ο γνωστός συγγραφέας και δήμαρχος Δράμας που τελικά εκτελέστηκε 
το 1941, Ιωάννης Πεντζίκης, πατέρας του αείμνηστου φιλολόγου Γρηγόρη Πεντζίκη, 
Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, πατέρας των αδελφών Μαίρης και Σταματίας Ζαχαροπούλου 
που εκτελέστηκαν το 1941 και το μνημείο τους υπάρχει στο δρόμο προς Μοναστηρά-
κι· επίσης ο Δημήτρης Λιάμης και τρία μέλη της γνωστής οικογένειας Καναρά. Στους 
καταλόγους της Δράμας υπάρχουν 1939 εκπατρισθέντες, χωρίς να υπολογίζονται οι 
δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που δεν ήταν Δραμινοί.

Πολύ λίγες φωτογραφίες ομήρων της περιοχής μας διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Μία 

Όμηροι στο Κίτσεβο της π.Γ.Δ.Μ. 
από την Καλλιθέα της Δράμας. 
Καθήμενος ο Γεώργιος Κ. Δα-
σκάλου, αριστερά ο Θεόδωρος 
Νάνου και δεξιά ο Απόστολος 
Κομβόκης, γόνος της μαρτυρι-
κής οικογένειας Κομβόκη.

Αρχείο Χρήστου Γ. Δασκάλου
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από αυτές προέρχεται από το αρχείο του Χρήστου Γ. 
Δασκάλου και απεικονίζει τον πατέρα του όμηρο στο 
Κίτσεβο.

Στα Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών βρήκα, 
εκτός από την Έκθεση του νομάρχη Μπακόπουλου, και 
πολλά άλλα σημαντικά έγγραφα. Στοιχεία βρήκα και 
στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ιαμ), καθώς και στο 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ιμχα), όπου 
ανακάλυψα έναν χαμένο θησαυρό: την « Έκθεση της 
Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής» για τις παρα-
βιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράχτηκαν από 

τα βουλγαρικά στρατεύματα (κατοχής). Στην επιτροπή 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων Γαλλίας, 
Μεγάλης Βρετανίας, Βελγίου και Σερβίας σε συνεργα-
σία με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Στις 
11.02.1919 η Επιτροπή συγκεντρώθηκε στην Καβάλα 
και την επομένη άρχισαν οι εργασίες της, οι οποίες 
συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή έως τις 21.04.1919. Τελι-
κά συγκεντρώθηκε ένα σπουδαίο πληροφοριακό υλικό 
620 σελίδων, το οποίο τυπώθηκε το 1919 σε γλώσσα 
γαλλική στο Παρίσι1. Τρία αντίτυπα αυτού του βιβλίου 

1 Rapports et enquêtes de la Commission interalliée sur les violations 

Το εξώφυλλο του φακέλου του Υπουργείου Εξωτερικών με περιεχόμενα «Πίνακες τῶν ἐκπατρισθέντων καὶ παλινοστησάντων [sic] ἢ ἀποθανόντων ἐν 
Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ» και η πρώτη σελίδα του καταλόγου των ομήρων της Δράμας. Αρχείο Αυε

Διευκρίνιση: Επειδή αμφισβητήθηκε εμμέσως η γνησιότητα των εγγράφων του Αυε που χρησιμοποιούμε, λόγω της έλλειψης σφραγίδας της υπηρεσίας σε κάθε φωτοτυ-
πημένη σελίδα προερχόμενη από το Αρχείο, οφείλουμε να πληροφορήσουμε τους αγνοούντες ότι παλαιότερα, επί διευθύνσεως της κ. Δόμνας Βισβίζη-Δοντά –δηλαδή 
κατά την περίοδο 1966-1994– δεν συνηθιζόταν να τίθεται σφραγίδα του Αυε σε κάθε φωτοτυπημένη σελίδα που έπαιρνε ένας ερευνητής από το Αρχείο.
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έλαβε και η τότε ελληνική κυβέρνηση, η οποία όφειλε να το μεταφράσει και να το απο-
στείλει σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας, ώστε να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τις βουλ-
γαρικές ωμότητες που υπέστη η Ανατολική Μακεδονία. Τελικά, όχι μόνο δεν μεταφρά-
στηκε ούτε εκδόθηκε ποτέ αλλά καταχωνιάστηκε στα κρατικά αρχεία με τη μορφή που 
στάλθηκε από τη Γαλλία.

Σ’ αυτή τη μορφή έτυχε να το βρω το 1992 στο Ιμχα, από όπου φωτοτύπησα το κομ-
μάτι που αφορούσε τον νομό Δράμας. Τέσσερις φίλοι μου καθηγητές των γαλλικών η 
Αθηνά Σεραφειμίδου-Τεκέογλου, ο Βασίλης Κουσοροπλής, η Ουρανία Αϊβάτογλου και η 
Σπυριδούλα Τριανταφυλλίδου το μετέφρασαν και τους ευχαριστώ θερμά. Αποσπάσματά 
του χρησιμοποίησα στην ανακοίνωσή μου με θέμα «Η Χωριστή Δράμας κατά τη Δεύτερη 
Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918)», η οποία πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της Βʹ Επιστημονικής Συνάντησης Δράμας (Μάιος 1994) και δημοσι-
εύτηκε στα σχετικά Πρακτικά το 1998. Από αυτήν προέκυψε και το ανάτυπο της εργασίας 
μου, που κυκλοφόρησε με αρκετές προσθήκες και βελτιώσεις σε τρίτη έκδοση το 2007.

Είναι τρομακτική η διαπίστωση ότι η Δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή είχε πάνω από 
45.000 θύματα. Ήταν δηλαδή, ως προς τον αριθμό των θυμάτων, πολύ χειρότερη της 
Πρώτης (1912-13) και της Τρίτης (1941-44), που τη μνήμη των θυμάτων της τιμούμε 
–και καλώς τιμούμε– κάθε χρόνο με μνημόσυνα και καταθέσεις στεφάνων. Ωστόσο κα-
μιά επίσημη τελετή δεν πραγματοποιείται μέχρι σήμερα, βάσει Π.Δ., για την τραγωδία 
του 1916-18. Καμία νύξη δεν γίνεται στα σχολικά βιβλία. Επί εκατό χρόνια τα γεγονότα 
παρέμειναν στη σκιά. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι ασφαλώς οι τότε ιθύνοντες, βενιζελικοί 
και βασιλόφρονες, που με τον Διχασμό τους προκάλεσαν τη βαριά εκείνη κατοχή και τις 
επώδυνες συνέπειές της. Έτσι, επέλεξαν –με μια συμφωνία συνενοχής– να αποσιωπή-
σουν την περίοδο της Δεύτερης Βουλγαρικής Κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία, η 
κάθε πλευρά για τους δικούς της λόγους. Σήμερα όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
τη συνέχιση αυτής της σιωπής...

Όσο όμως και αν η επίσημη ιστοριογραφία αποσιωπά την τραγική αυτή περίοδο, 
υπάρχει η αδιάψευστη λαϊκή μούσα, η οποία εξιστορεί τα γεγονότα με τον δικό της 
τρόπο. Ιδού ένα στιχούργημα που έγραψε ο Χριστόφορος Μερτζίδης, γιος γιατρού από 
την Τσατάλτζα, στις 13.01.1918, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στο καταραμένο 
Κίτσεβο1:

du droit des gens commises en Macédoine orientale par les armées bulgares, Imprimerié et librairé, Berger-Le-
vrault, Νανσί, Παρίσι, Στρασβούργο 1919.

1 Δ. Πασχαλίδης, Η Χωριστή, ό.π., σσ. 660-661.

Το εξώφυλλο της Έκθεσης της 
Διεθνούς Ανακριτικής Επιτροπής, στη 

γαλλική έκδοση. 
Αρχείο Ιμχα, Θεσσαλονίκη 1992
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Στου Κίτσοβου τα χιόνια

Μήνες πολλοί περάσανε από την μέρα εκείνη,
που μας αρπάξαν απ’ το χωριό οι βάρβαροι, τα κτήνη.
Σαν ζώα μας στιβάξανε μέσα εις τα βαγόνια,
μας φέρανε στο Κίτσοβο, στους πάγους και τα χιόνια.
Ξύλο, αρρώστια, ψείρα είναι η συντροφιά μας
αυτή είναι η αμοιβή για την πολλή δουλειά μας.
Έλιωσαν τα ρουχάκια μας μαζί με τα κορμιά μας
είμαστε ζωντανοί νεκροί πάει η λεβεντιά μας.
Απ’ την Τσατάλτζα ήρθανε περίπου τριακόσιοι
κι ως τώρα επεθάνανε πιο πάνω από διακόσιοι.
Εψές το βράδυ πέθανε ο Γιώργος του Ανέστη
τον έριξαν σαν το σκυλί σε λάκκο με ασβέστη.
Φέρτε την μπάντα του χωριού πένθιμα για να παίξη
το φεύγα του παλληκαριού γλυκά να συνοδέψη.
Και όσοι απομείναμε να παίξουμε μαζί της
ένα τραγούδι ελευθεριάς, ένα τραγούδι νίκης.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να τονίσω ότι σε μας τους Ανατολικομακεδόνες εναπό-
κειται η περαιτέρω προσπάθεια για την αναγνώριση, με Π.Δ., ημέρας μνήμης για τα 
αδικοχαμένα θύματα αυτής της κατοχής. Ήδη, η Μητρόπολη Δράμας αφιέρωσε το περ-
σινό ημερολόγιό της «εἰς τὴν ἱερὰν μνήμην τῶν θυμάτων τῆς Δεύτερης Βουλγαρικῆς 
Κατοχῆς…», το οποίο –νομίζω– τυπώθηκε σε 20.000 αντίτυπα. Πολλοί πιστοί –και ιδίως 
οι νεότεροι σε ηλικία– θα πληροφορήθηκαν, ίσως για πρώτη φορά, τι εστί Δεύτερη Βουλ-
γαρική Κατοχή. Σημαντική ήταν επίσης η εσπερίδα που διοργάνωσε στις 18.09.2016 η 
ομάδα Πολιτιστικών Συλλόγων Δράμας με συντονιστή τον κ. Γιάννη Παπουτσή, Πρό-
εδρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, και εισηγητές τους κκ. Σπυρί-
δωνα Σφέτα, αναπληρωτή καθηγητή του Απθ, Νικόλαο Θ. Γεωργιάδη, φιλόλογο και δι-
δάκτορα της ιστορίας, και πρόεδρο της εσπερίδας τον κ. Βασίλειο Μεσσή, φιλόλογο και 
διδάκτορα βυζαντινής αρχαιολογίας.

Ένα ακόμα βήμα για την ενημέρωση των Ελλήνων για τη Δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή 
και τα θύματα που άφησε πίσω της είναι και το παρόν αφιέρωμα που ξεκίνησε από το 
προηγούμενο τεύχος (Φεβρουάριος 2017) της Διόδου με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων 
από την τραγική εκείνη εποχή.

Το ανάτυπο της εργασίας του 
Δ. Πασχαλίδη


