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 Σαβανωμένος μὲ τὸ Ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας

Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη
ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ 

μὲ αὐτοθυσία
τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη*

 † 27η Ἀπριλίου 1941

Στὶς 8.25’ τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς 
 27ης Ἀπριλίου 1941, τὰ Χιτλερο-Γερ-

μανικὰ στρατεύματα εἰσῆλθαν καὶ κα-
τέλαβαν τὴν Ἀθήνα. 

Στὶς 10.00’ ἡ ὥρα, στὸ καφενεῖο «Παρ-
θενὼν» τῶν Ἀμπελοκήπων, ἐπὶ τῆς συμ-
βολῆς τῶν λεωφόρων Ἀλεξάνδρας καὶ 
Κηφισίας, ὁ στρατηγὸς Καβράκος καὶ 
ὁ δήμαρχος Ἀμβρόσιος Πλυτᾶς παρέ-
δωσαν τὴν Ἀθήνα σὲ Γερμανὸ συνταγ-
ματάρχη. 

Τὴν ἴδια ὥρα μία ἴλη μοτοσικλετιστῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
ἴλαρχο Γιακόμπυ καὶ τὸν ἀνθυπολοχαγὸ Ἔλσνιτς ἀνέβηκαν 
στὸν Ἱερὸ Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως γιὰ νὰ κατεβάσουν τὴν 
Ἑλληνικὴ Σημαία ἀπὸ τὸν ἱστὸ καὶ νὰ ὑψώσουν στὴν θέση 
της τὴν Γερμανικὴ σβάστικα, πράξη ποὺ ὑποδήλωνε συμβο-
λικὰ τὴν ὑποδούλωση τῆς χώρας στὸν Γερμανὸ κατακτητή.

Τὴν ἡμέρα αὐτή, Φρουρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας 
τῆς Ἀκροπόλεως, ἦταν ὁ νεαρὸς Εὔζωνας τῆς Βασιλικῆς 
Φρουρᾶς, Κωνσταντῖνος Κουκίδης, Ποντιακῆς καταγωγῆς, 
γεννημένος στὴν Νίκαια. 

Ὅταν ἔφθασαν οἱ πάνοπλοι Γερμανοὶ στρατιῶτες μπρο-
στὰ στὸν Εὔζωνα Φρουρὸ τῆς Σημαίας, ὁ ἴλαρχος Γιακόμπυ 



2

τὸν διέταξε νὰ κατεβάσει τὴν Σημαία. 
Αὐτὸς στάθηκε ἀκίνητος, ἀμίλητος 

καὶ ἀρνήθηκε νὰ κατεβάσει τὴν Ση-
μαία, γνωρίζοντας, βέβαια, τὶς συν-
έπειες τῆς ἄρνησής του. 

Τότε, μὲ διαταγὴ τοῦ ἴλαρχου, Γερ-
μανοὶ στρατιῶτες τὸν γράπωσαν καὶ 
τὸν ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὴν θέση του, 
καὶ διατάχθηκε ἕνας Γερμανὸς στρα-
τιώτης νὰ κατεβάσει τὴν Ἑλληνικὴ 
Σημαία, καὶ ἕνας ἄλλος ὑπαξιωμα-

τικὸς νὰ ὑψώσει τὴν Γερμανικὴ σβάστικα. 
Ὅμως, ὅταν ὁ Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τὴν Σημαία 

καὶ τὴν κρατοῦσε μαζεμένη στὰ χέρια του (ἡ Σημαία ἦταν 
μεγάλη), ὁ νεαρὸς Εὔζωνας Κωνσταντῖνος Κουκίδης, ἀπαγ-
κιστρώθηκε ἀπὸ τοὺς φρουρούς-φύλακές του, ὥρμησε, τὴν 
ἅρπαξε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Γερμανοῦ, τυλίχτηκε μ᾿ αὐτὴν καὶ 
ἔπεσε μαζί της στὸν Ἱερὸ Βράχο, σαβανωμένος μὲ τὸ Ἱερὸ 
Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας, ἐμπρὸς 
στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν Γερμανῶν.

Αὐτὸ εἶναι μοναδικὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς τῆς ἡρωϊκῆς 
αὐτοθυσίας τοῦ διαχρονικοῦ Ἕλληνα Εὔζωνα-Στρατιώτη-
Φρουροῦ τῶν αἰωνίων Ἑλληνοχριστιανικῶν Ἰδανικῶν. 

Τὴν πρώτη ἐπίσημη, βαρυσήμαντη μαρτυρία τοῦ συγ-
κλονιστικοῦ γεγονότος, αὐθημερὸν χάραξε στὴν ἀθάνατη 
Ἑλληνικὴ Ἱστορία ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσαν-
θος (ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος). 

«Ἔνδακρυς», ἀναφέρει ἡ Ἱστορία, στὸ γραφεῖο του, τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐγγὺς τοῦ Ἱεροῦ Βράχου, λίγο πρὶν ἀπομα-
κρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ὅταν ἀρνήθηκε ὡς ἀντάξιος 
Ἐθνάρχης νὰ παραδώσει σὲ αὐτοὺς τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, 
τὴν Μητέρα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ, ἔγραψε στὸ 
«Ἡμερολόγιό του» (ἐπιμέλεια - ἔκδοση Γ.Ν. Τασούδη, Ἀθήνα 1972).

«27 Ἀπριλίου 1941... Ὁ Ἕλλην φρουρὸς τῆς Ἑλλη-
νικῆς Σημαίας ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως, μὴ θελήσας νὰ 
παρουσιασθῆ μάρτυς τοῦ θλιβεροῦ θεάματος τῆς 
ἀναρτήσεως τῆς ἐχθρικῆς σημαίας, ὥρμησεν ἐκ τῆς 
Ἀκροπόλεως καὶ ἐκρημνίσθη φονευθείς. Ἐκάθησα 
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εἰς τὸ γραφεῖον περίλυπος μέχρι θανάτου καὶ δα-
κρύων. Ὅλος ὁ κόσμος περιωρισμένος εἰς τὴν οἰκίαν 
του καὶ ἡ σιωπὴ γίνεται ἀκόμη στυγνωτέρα...». 

Ὁ Ἀθηνῶν Χρύσανθος.

* * *
Τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ γεγονὸς τοῦ πρώτου Εὔζωνα 

Ἀντιστασιακοῦ Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου Κουκίδη, εἶχε 
συγκλονίσει τοὺς Γερμανούς, «ἀποσιωπήθηκε» ὅμως, ἢ δὲν 
προβλήθηκε στὴν Ἑλλάδα, στὴν τότε σκλαβωμένη, στὴν με-
τέπειτα ἐλεύθερη, καίτοι εἶναι μία ἡρωϊκὴ αὐτο-θυσία ποὺ 
καθιστᾶ ἀληθινὸ Ἥρωα, τὸν πρωταγωνιστὴ τῆς πράξης αὐτῆς.

Ἡ ἱστορία ἀγνόησε τὸν νεαρὸ αὐτὸ Ἥρωα καὶ τὴν γεν-
ναία πράξη αὐτοθυσίας του, καὶ ἡ Πολιτεία, ἀκόμη καὶ οἱ 
Ποντιακὲς Ὀργανώσεις καὶ οἱ Δῆμοι τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς 
γέννησης καὶ κατοικίας του (Νίκαια), στάθηκαν στενόκαρ-
δοι καὶ ἄδικοι στὴν ἡρωϊκὴ αὐτὴ Μορφή, ἀφοῦ δὲν τὸν εἶχαν 
τιμήσει μέχρι τὸ 1994 καὶ 2000 μὲ μία ἀναθηματικὴ πλάκα ἢ 
μὲ ὀνοματοδοσία μίας ὁδοῦ ἢ μίας πλατείας. 

Μόλις τὸ 1994, τοποθετήθηκε μία μαρμάρινη πλάκα στὶς 
ἐγκαταστάσεις τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, ποὺ γράφει: 

Πλατεία Εὔζωνα Κουκίδη Κωνσταντίνου.
«Ἔπεσε ὑπὲρ Πατρίδος τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 

κατακρημνισθεὶς ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο τῆς Ἀκροπό-
λεως τυλιγμένος μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαίαν. Ὑπερα-
σπιζόμενος Ταύτην μέχρι Τελευταίας Ρανίδος τοῦ 
Αἵματός του. Ἀρνούμενος νὰ τὴν παραδώση εἰς τὸν 
Γερμανὸν Κατακτητήν.

27 Ἀπριλίου 1994
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἄξιου Τέκνου τῆς Ἑλλάδος Εὔζω-

να Κουκίδη Κωνσταντίνου».

Ἀποτελεῖ ἐθνικὸ χρέος ἡ ἡρω-
ϊκὴ αὐτὴ πράξη τοῦ Κωνσταντίνου 
Κουκίδη, νὰ γίνει εὐρύτερα γνω-
στή, νὰ συμπεριληφθεῖ στὰ σχο-
λικὰ βιβλία, ὥστε νὰ προκληθεῖ 
ἐθνικὴ ἀνάταση στὶς ψυχὲς τῶν 
μαθητῶν καὶ νὰ ἀποδοθοῦν, ἔστω 
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καὶ καθυστερημένα, οἱ δέουσες τιμὲς ἀπὸ τὸ Ἔθνος, τὴν Πολι-
τεία καὶ τὰ πάσης φύσεως Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα.

Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ Ἱστορικὴ καὶ Ἐθνικὴ αὐτὴ ἀδι-
κία γιὰ τὸν νεαρὸ Εὔζωνα, γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο: 

Μίας ἄλλης διάστασης καὶ σημασίας ἡρωϊκὴ πράξη (κα-
τάβαση τῆς Γερμανικῆς σημαίας ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ἀπὸ 
τὸν ἴδιο ἱστὸ ποὺ ἦταν ἡ Σημαία, μὲ τὴν ὁποία σαβανώθηκε 
ὁ Κωνσταντῖνος Κουκίδης), τῶν Γλέζου-Σάντα προβλήθηκε 
καὶ τιμήθηκε, οἱ δὲ Μανώλης Γλέζος καὶ Λάκης Σάντας ὡδη-
γήθηκαν σὲ διαχρονικὴ καὶ ἐπιτεινόμενη ἡμιθέωση καὶ σὲ 
μόνιμη ἔνταξη στὸ πάνθεο τῶν νεώτερων ἡρώων.

Ἐν τούτοις, ἡ μείζονος ἐθνικῆς σημασίας αὐτοθυσία τοῦ 
Κωνσταντίνου Κουκίδη παραμένει ὡς ἀνύπαρκτη στὸ σκο-
τάδι τῆς Ἱστορίας, σὰν πράξη ποὺ δὲν ἔγινε ποτέ.

Μόλις τὸ 2000, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων τοποθέτησε στοὺς πρό-
ποδες τῆς Ἀκροπόλεως μία ἀφιερωματικὴ πλάκα γιὰ τὸ 
πρόσωπο τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη. 

* * *

Τιμὴ στὴν Ἑλληνικὴ Σημαία...! **
Ὁ Νεο-εθνομάρτυρας Φρουρὸς 

τῆς Σημαίας στὴν Ἀκρόπολη 
Κωνσταντῖνος Κουκίδης

Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος ἦταν ποντιακῆς καταγωγῆς 
καὶ γεννήθηκε μᾶλλον τὸ 1920. 

Τὸ 1940 πολέμησε στὸν ἑλληνοϊταλικὸ 
πόλεμο. Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ με-
τώπου, παρουσιάσθηκε στὴν Προεδρικὴ
Φρουρὰ καὶ ζήτησε νὰ καταταγεῖ σὲ αὐτὴν 
ὡς Εὔζωνος, ἀλλὰ καὶ Φρουρὸς τῆς Ἑλλη-
νικῆς Σημαίας τῆς Ἀκροπόλεως.

Ὅταν οἱ Γερμανοὶ κατέλαβαν τὴν 
Ἀθήνα, 27η Ἀπριλίου 1941, μία ὁμάδα 
μοτοσυκλετιστῶν κατευθύνθηκε πρὸς 

τὴν Ἀκρόπολη, γιὰ  νὰ κατεβάσει τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ 
νὰ ὑψώσει στὴν θέση της τὴν γερμανικὴ σβάστικα. 
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Φρουρὸς στὴν Ἀκρόπολη ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Κουκίδης. 
Δὲν εἶναι βέβαιο ἂν οἱ Γερμανοὶ διέταξαν 
τὸν γενναῖο Φρουρὸ νὰ κατεβάσει ἐκεῖνος 
τὴν Σημαία ἢ τὴν κατέβασαν ἐκεῖνοι, 
ἀλλὰ πάντως ἐκεῖνος τὴν ἅρπαξε στὰ 
χέρια του, τυλίχθηκε μὲ αὐτὴν καὶ ἔπεσε 
μαζί της ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο, σαβανωμέ-
νος μὲ τὸ ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθο-
δόξου Ἔθνους μας. 

Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἡρωϊκῆς αὐτοθυ-
σίας τοῦ Ἕλληνος Στρατιώτου-Εὐζώνου 
εἶναι μοναδικὸ στὸν κόσμο καὶ ἄξιο τιμῆς 
καὶ προβολῆς.

* * *
Πῶς νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὴν βαθύτα-

τη θλίψη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγανάκτησή μας 
γιὰ τὶς ὕβρεις καὶ ἀτιμώσεις τοῦ Ἱεροῦ 

Συμβόλου τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ὄχι μόνο ἀπὸ κάποιους 
«ἀναρχικούς», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποιους δῆθεν προοδευτικούς, 
ποὺ δυστυχῶς κατέχουν ὑψηλὲς θέσεις. 

Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ὑπάρχουν καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν 
ἀξιοθαύμαστα καὶ ἀξιο-μίμητα παραδείγματα, ὅπως τοῦ 
Κωνσταντίνου Κουκίδη.

Αἰωνία σου ἡ Μνήμη, ἀθάνατε Νεο-εθνομάρτυρα! 

Ἀφιερωματικὴ πλάκα 
τοῦ Δήμου Ἀθηναίων 
γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ 

Κωνσταντίνου Κουκίδη. 
Τοποθετήθηκε τὸ 2000 

στοὺς πρόποδες τῆς 
Ἀκρόπολης.

(*) Περιοδ. «Σύνδεσμος», ἀριθμ. τεύχους 512 / Ὀκτώβριος 2016. Τοῦ Μιχαὴλ 
Νικ. Μαρτσέκη. ● Ἐπιμέλ., ὑπέρτιτλ., παράγρ., ἔντονα ἡμέτ. 

(**) Περιοδ. «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀριθμ. τεύχους 149/
Μάρτιος 2016, σελ. 22. ● Ἐπιμέλ., ὑπέρτιτλ., παράγρ., ἔντονα ἡμέτ. 


