ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ
Κατά την αποχώρηση των Βουλγάρων από την περιοχή των Σερρών Βούλγαροι Στρατιώτες και άνδρες του ΕΛΑΣ συνέλαβαν
στην περιοχή Μυρκίνου Μυρίνης και Παλαιάς Ζίχνης 350 άτομα άνδρες της οργανώσεως ΠΑΟ με τον επικεφαλής αξιωματικό
τους τον Συνταγματάρχη Παπαγεωργίου οι οποίοι οι περισσότεροι ήσαν αξιωματικοί και στρατιώτες και αφού τους συγκέντρωσαν στην Ν. Ζίχνη τους μετέφεραν εν συνεχεία στις τότε φυλακές των Σερρών και αφού επί μέρες τους βασάνισαν τους
μετέφεραν καθ’ ομάδας σε μια χαράδρα του δρόμου προς Άνω Βροντού και τους εξετέλεσαν.
Εις ανάμνηση του γεγονότος αυτού και για να τιμηθούν οι εκτελεσθέντες ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ανήγειρε το
μνημείο αυτό το 1964 στο οποίο σε μαρμάρινη πλάκα είναι γραμμένα τα ονόματα όλων των εκτελεσθέντων.
Στο μνημείο κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο τυο Νοεμβρίου πραγματοποιείται μνημόσυνο εις μνήμη των εκτελεστέντων.

Μνημεία Ν. Σερρών

51

ΜΝΗΜΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

Κατά το 1014 μ.Χ. βρίσκονταν στον Νομό Σερρών ο Αυτοκράτορας
Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος επικεφαλής Βυζαντινού εκστρατευτικού Σώματος βαδίζοντας προς το σημερινό Πετρίτσι και με σκοπό
να περάσει την πάροδο του Κλειδίου και να εισβάλλει στο εσωτερικό της Βουλγαρίας.
Ο Βούλγαρος όμως ηγεμόνας είχε προλάβει να οχυρώσει τα στενά
για να αναχαιτίσει την προέλαση του Βυζαντινού στρατού.
Ο Βουλγαροκτόνος χάρις σε ένα ευφυές σχέδιο κατόρθωσε να
βρεθεί στα νώτα του Βουλγάρικου στρατού αφού πέρασε το όρος
Μπέλες στις 29 Ιουλίου 1014.
Τότε ο Βουλγάρικος στρατός καταλήφθηκε από πραγματικό πανικό και τράπηκε σε φυγή ενώ ο Βυζαντινός στρατός τον κατεδίωκε.
Ο Τσάρος Σαμουήλ κατόρθωσε να διαφύγει προς την Στρώμνιτσα.
Ανάμεσα στους 15.000 Βουλγάρους Αξιωματικούς και στρατιώτες
που αιχμαλωτίστηκαν ήταν και πολλοί Στρατηγοί και προσωπικότητες της Βουλγαρίας που οδηγήθηκαν στα Σέρρας και όπου τους
περίμενε σκληρή τιμωρία.
Προς τιμή του Βουλγαροκτόνου το μνημείο του βρίσκεται επί της
Μνημεία Ν. Σερρών
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οδού Σερρών Προμαχώνα περίπου στην διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Κλειδί.
Εις το βάθρο του εις το έμπροσθεν τμήμα αναγράφεται:
¨ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΤΩ ΒΥΖ / ΝΩ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ
ΜΝΗΜΟΝΕΣ ΔΕΙΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΣ ΤΟΔΕ ΛΑΪΝΟΝ
ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΣΤΗΣΑΝ ΔΟΞΗΣ ΑΪΔΙΟΝ¨.
Εις δε το όπισθεν τμήμα αναγράφεται:
¨ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962
ΥΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑ ΗΛ. ΓΥΜΝ. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘ. ΓΥΜΝ. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
2. ΓΟΥΛΓΟΥΝΤΖΗΣ Γ. ΥΠΟΣ/ΓΟΣ Δ' ΚΤΗΣ Χ' ΜΕΡ.¨
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1871 και πέθανε στην Αθήνα το 1941.
Ήταν Στρατιωτικός Αρχηγός του Γ.Ε.Σ. Το 1915 παραιτήθηκε από
το Στράτευμα λόγω διαφωνιών του με τον Βενιζέλο. Το 1918 εξορίστηκε και το 1920 αποστρατεύτηκε. Διετέλεσε Υπουργός των
Στρατιωτικών τον Μάρτιο του 1936 και τον Απρίλιο του ίδιου
έτους έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας και στις 4 Αυγούστου
κήρυξε δικτατορία επιβάλλοντας το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στις Αρχές του Βου Παγκοσμίου Πολέμου προσπάθησε να
τηρήσει ουδετερότητα αλλά μετά το ταπεινωτικό τελεσίγραφο
των Ιταλών εισήλθε στον πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου 1940 στο
πλευρό των συμμάχων. Είναι ο δημιουργός των οχυρών της Βορείου Ελλάδας μεταξύ των οποίων και το κυριότερο ήταν το
οχυρό Ρούπελ. Η προτομή του βρίσκεται στην διασταύρωση της
οδού Σερρών - Προμαχώνα με το οχυρό Ρούπελ.
Εις το βάθρο της προτομής του αναγράφεται: Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
1871 – 1941
ΟΧΙ
Μνημεία Ν. Σερρών
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Στα τέσσερα σημεία της βάσης της προτομής του υπάρχουν 4 μαρμάρινες πλάκες που αναγράφουν:
1η
Η ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ
6 – 10 Απριλίου 1941
2η
- ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΚΥΡΙΕΥΘΩΣΙΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
- Ο ΑΓΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ
ΠΑΣΑ ΔΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΟΧΥΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ
Τ / ΧΗΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΥΠΕΛ
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3η
ΜΑΛΙΑΓΚΑ
ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΠΑΡΤΑΛΟΥΣΚΑ
ΝΤΑΣΑΒΛΗ
ΛΙΣΣΕ
ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΕΣ
ΚΑΣΤΙΛΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ
ΕΧΙΝΟΣ
ΝΥΜΦΑΙΑ

4η
ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ
ΙΣΤΙΜΠΕΗ
ΚΕΛΚΑΓΙΑ
ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ
ΠΑΛΗΟΥΡΙΩΝΕΣ
ΡΟΥΠΕΛ
ΚΑΡΑΤΑΣ
ΚΑΛΗ
ΠΕΡΣΕΚ
ΜΠΑΜΠΑΖΩΡΑ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ
Μετά την αναταραχή που επικρατούσε τα χρόνια προ της κηρύξεως του Βου Παγκοσμίου Πολέμου η τότε κυβέρνηση του Ιωάννη
Μεταξά απεφάσισε την κατασκευή οχυρωματικών έργων τα οποία
θα κάλυπταν όλη την μεθόριό μας με την Βουλγαρία από τη λίμνη
Δοϊράνη έως τον Έβρο. Η κατασκευή όλων των έργων αυτών άρχισε
το 1936 και σταμάτησε το 1940.
Η κατασκευή των οχυρωματικών έργων τα οποία οι ξένοι ονόμασαν ¨Γραμμή Μεταξά¨ κάλυπταν 165 km από το όρος Κερκίνη
μέχρι τη Νυμφαία Κομοτηνής και κόστισαν την εποχή εκείνη
1.119.800.600 δραχμές.
Δεν αποτελούσαν συνεχόμενη γραμμή έργων αλλά 21 αυτόνομα
οχυρά που κάλυπταν κυρίως διαβάσεις και εισόδους στην Ελλάδα.
Μεταξύ αυτών των οχυρών ήταν και το οχυρό ΡΟΥΠΕΛ, το οποίο
ήταν το ισχυρότερο που βρίσκεται προς τη βόρεια έξοδό της στενωπού που σχηματίζεται μεταξύ του όρους Αγκίστρου και των
ανατολικών προσβάσεων του Μπέλες. Το 1941 οι Γερμανοί στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στην Ελλάδα έστρεψαν την προσοχή
τους στο οχυρό Ρούπελ. Στις 6 Απριλίου 1941 στις 6 το πρωί επεΜνημεία Ν. Σερρών
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τέθησαν στο οχυρό Ρούπελ όπου και έριξαν όλο το βάρος των στρατευμάτων τους. Η αντίσταση όμως των Ελλήνων μαχητών
του οχυρού ήταν αποτελεσματική.
Οι επιθέσεις των Γερμανικών Στρατευμάτων που γινόταν με ανεξάντλητο πείσμα απομακρύνονταν συνεχώς από την πρώτη
στιγμή της επιθέσεως των μέχρι το πρωί της 10ης Απριλίου οπότε έπαψαν οι εχθροπραξίες και το οχυρό παραδόθηκε λόγω
της εισβολής των Γερμανικών Στρατευμάτων στην Ελλάδα, αφού πρώτα ο Διοικητής του οχυρού ο γενναίος Συνταγματάρχης
Γεώργιος Δουράτσος συναντήθηκε με τον επικεφαλής των Γερμανικών δυνάμεων όπου συζητήθηκαν οι όροι παράδοσης που
έγιναν δεκτοί.
Μετά τη συνθηκολόγηση και την ώρα που οι Έλληνες μαχητές έβγαιναν από το οχυρό 7 Γερμανοί αξιωματικοί περίμεναν και
ενώ περνούσαν από μπροστά τους οι Έλληνες τους χαιρετούσαν και τους έσφιγγαν το χέρι.
Στο οχυρό του οποίου οι στοές και τα άλλα μέρη είναι επισκέψιμα, υπάρχει το Μνημείο Ρούπελ καθώς και στον Προμαχώνα
υπάρχει το Μνημείο – Μαυσωλείο του Ρούπελ.
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ΜΝΗΜΕΙΟ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
Εις το βάθρο του Μνημείου υπάρχουν οι κατωτέρω επιγραφές:
¨ΦΡΟΥΡΟΙ ΙΔΕΩΔΩΝ ΥΠΕΡΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΑΜΥΝΑΝ ΗΡΩΙΚΗΝ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΝΘΑΔΕ
ΘΑΝΑΤΟΝ ΥΠΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΟΝ
ΕΝ ΕΤΕΙ
1944¨
¨ΑΝΗΓΕΡΘΗ
ΥΠΟ ΡΕΝΤΙΝΑ Η. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ Π.
ΠΟΛΙΤΟΥ Κ. ΠΡΑΠΑ Κ. ΖΑΠΡΟΥΔΗ Δ.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Χ. ΠΟΛΙΤΗ ΣΤ.
ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΡΑΤ. ΛΑΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΠΟΛΑΡΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ¨
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΩΣ ΜΕ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
Το Μνημείο αφιερωμένο στο Έπος του 1940 ευρίσκεται σε μικρό
ύψωμα πλησίον της παλαιάς Σιδηροδρομικής σιδερένιας γέφυρας
του ΟΣΕ της οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης στην διασταύρωση
του δρόμου Σερρών -Προμαχώνα με το δρόμο προς Νέο Πετρίτσι.
Στο μνημείο είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή:
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΟΙ ΔΟΥΝΑΙ
ΟΥΚ ΕΜΟΝ ΕΣΤΙΝ
ΚΟΙΝΗ ΓΑΡ ΓΝΩΜΗ ΠΑΝΤΕΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ
ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
ΟΧΙ
28 ΟΚΤ 1940
Μνημεία Ν. Σερρών
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΧΥΡΟΥ ΙΣΤΙΜΠΕΗ
Ένα εκ των Οχυρών της Γραμμής Μεταξά ήταν και το Οχυρό Ιστίμπεη το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ποταμού Στρυμόνα
επί του Όρους Μπέλες.
Στις 6 Απριλίου 1941 συγρόνως με την επίθεση των Γερμανικών
Στρατευμάτων στο Οχυρό Ρούπελ, επιτέθηκαν και κατά του Οχυρού Ιστίμπεη.
Οι επιθέσεις των Γερμανικών Στρατευμάτων και στο Οχυρό αυτό
έγιναν με ανεξάντλητο πείσμα, αλλά όλες αποκρούστηκαν από τους
υπερασπιστές του Οχυρού.
Η γενναία φρουρά του Οχυρού, εξαιτίας των ασφυξιογόνων αεριών που είχαν διοχετευτεί στις υπόγειες στοές του και φλεγόμενης
βενζίνης που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί, υποχρεώθηκε να παραδοθεί στις 16:00 η ώρα της 7ης Απριλίου αφού προξένησαν φοβερές
απώλειες στα Γερμανικά Στρατεύματα.
Κατά την παράδοση ο Γερμανός Συνταγματάρχης παρέταξε έξω
από το Οχυρό Γερμανικό Τμήμα για απόδοση τιμών.
Ο Διοικητής του Οχυρού Ταγματάρχης Πεζικού Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και η φρουρά, βγήκαν από το Οχυρό πέρασαν ένοπλοι
Μνημεία Ν. Σερρών
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μπροστά από το Γερμανικό Τμήμα με δάκρυα στα μάτια αλλά υπερήφανοι γιατί έκαναν το καθήκον τους και στη συνέχεια
αφοπλίστηκαν και οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στο Βουλγαρικό έδαφος.
Σήμερα οι στοές και τα άλλα μέρη του Οχυρού είναι επισκέψιμα.
Υπάρχει το Μνημείο στο οποίο σε σχετική αναμνηστική πλάκα αναγράφεται:
ΕΔΩ Η ΥΠΕΡΟΨΙΑ
ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΕΚΑΜΦΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941
Σε κοντινή απόσταση από το Μνημείο υπάρχει Μουσείο, Παρατηρητήριο, Ξενώνας και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου.

66

Μνημεία Ν. Σερρών

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ

Ο Β' Βαλκανικός πόλεμος μαίνεται στο τέλος Ιουνίου 1913. Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της σημερινής Βυρώνειας. Στήθηκε το
Στρατηγείο των Επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού με τον Βασιλέα Κωνσταντίνο, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Βουλγαρικό Στρατό.
Στον σταθμό της Βυρώνειας οι Βούλγαροι ζήτησαν ανακωχή την 1η Ιουλίου 1913. Τους όρους της ανακωχής συζήτησαν κάτω
από ένα δέντρο έξω από το καφενείο του Σταθμού, ο Βασιλέας Κωνσταντίνος και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος
Βενιζέλος και εκεί υπογράφηκε η ανακωχή.
Σε ένδειξη του γεγονότος αυτού στο σημείο εκείνο έχει τοποθετηθεί σχετική αναμνηστική πλάκα η οποία αναγράφει:
¨ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΞ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 1913
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΘΕΝΤΕΣ
ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΚΩΧΗΝ. ΕΝΤΑΥΘΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΣΥΝΗΡΓΑΣΘΗΣΑΝ
ΕΠΙ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ¨.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΣΙΟΣ

Ανωπορογιώτης λοχίας του Ελληνικού Στρατού. Κατά την εισβολή
των Γερμανικών Στρατευμάτων στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 ήταν
επικεφαλής της Δυνάμεως του Πολυβολείου 8 στην περιοχή Ομορφοπλαγιάς Άνω Ποροΐων.
Πολέμησε γενναία και όταν εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά οι Γερμανοί
κατέλαβαν το Πολυβολείο.
Ο επικεφαλής του Γερμανικού Τμήματος αφού τον συνεχάρη για την
αυτοθυσία του τον εξετέλεσε.
Η προτομή του βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία των Άνω Ποροΐων.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Ασημιάδης, γεννήθηκε το 1872 στην Καλλίπολη
της Ανατολικής Θράκης και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1902. Πολύ γρήγορα ανήλθε την ιερατική ιεραρχία φθάνοντας στο βαθμό του πρωτοσυγγέλου.
Υπηρέτησε στην Μητρόπολη της Νικομηδείας παρά τον Μητροπολίτη
Φιλόθεο Βρυούνιο και μετά από μερικά χρόνια, γενόμενος γνωστός
για τα πνευματικά του προσόντα και την ευρυμάθειά του, προήχθη
το 1910 σε Μητροπολίτη με τον τίτλο Χαριουπόλεως, παραμείνας
στην Μητρόπολη Νικομηδείας έως το 1910. Όταν το 1911 εχήρευσε ο
Μητροπολιτικός θρόνος του Μελενίκου και συνήλθε η Ιερά Σύνοδος
της Κωνσταντινουπόλεως, και τον εξέλεξε ως Μητροπολίτη Μελενίκου. Όταν έφθασε στο Μελένικο εργάσθηκε με σθένος για το ποίμνιό του επί δύο περίπου χρόνια αναπτύσσοντας πλούσια Εθνική
δράση.
Για τη δράση του αυτή οι Τούρκοι τον μισούσαν και οι Βούλγαροι
τον κατέταξαν στον πίνακα των προγεγραμμένων για θάνατο.
Πράγματι το βράδυ της 25ης Ιουνίου 1913 τον συνέλαβαν και τον
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οδήγησαν σε μία μικρή πλατεία, έξω από την πόλη την εποχή εκείνη, που λέγονταν Καρά Αγάνη (Πλατεία Πολυζωΐδη), πλησίον
του χειμάρρου της Μαϊμούδας. Εκεί υπήρχε λάκκος καιόμενης ασβέστου, η οποία χρησιμοποιούνταν για το κτίσιμο της Βουλγαρικής σχολής, όπου στεγάζονταν μέχρι πρότινος επί των ημερών μας, το Κέντρο της Παιδικής Μέριμνας. Ο Ιεράρχης με λακτίσματα και τρυπήματα από τις ξιφολόγχες βάδιζε προς τον τόπο του μαρτυρίου.
Το Μητροπολίτη, ο οποίος σφάδαζε από τους πόνους, μετά τα δύο πρώτα πλήγματα, τον λόγχισαν όλοι οι στρατιώτες, ο
ένας μετά τον άλλον στα πλευρά και στο κεφάλι. Κατόπιν τον ποδοπατούσαν υβρίζοντας και τον ξερίζωσαν τις τρίχες από
το κεφάλι και το πηγούνι. Ακολούθως εσκύλευσαν τον νεκρόν, αφαιρέσαντες τα ελάχιστα χρήματα που είχε μαζί του, του
αφήρεσαν το ωρολόγιο και το εγκόλπιό του, ενώ του πήραν ακόμη και το εξωτερικό του ράσο. Όταν τον οδήγησαν προς το
λάκκο, ο ιεράρχης ούτε γένια είχε, ούτε μαλλιά. Δεν εκόρεσαν όμως το πάθος τους και κομμάτιασαν το πτώμα του, έβγαλαν
τους οφθαλμούς και τους πέταξαν στο λάκκο της καιόμενης ασβέστου.
Την επομένη, ημέρα Τετάρτη, όταν είχε συντελεσθεί και η σφαγή των άλλων θυμάτων, οι Βούλγαροι σύροντες από τα πόδια
τα πτώματα του Μητροπολίτη και των άλλων εκτελεσθέντων τα έριξαν στο λάκκο της ασβέστου.
Ο Δήμος Σιδηροκάστρου τιμώντας την μνήμη του τοποθέτησε την προτομή του στην κεντρική πλατεία Σιδηροκάστρου απέναντι από την Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στην Κεντρική Πλατεία Σιδηροκάστρου και απέναντι από την ~~1Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών ο Δήμος Σιδηροκάστρου
τοποθέτησε αναμνηστική στήλη εις μνήμη των υπό των Βουλγάρων εκτελεσθέντων στο Σιδηρόκαστρο άμαχων πολιτών την 27
Ιουνίου 1913.
Εις την οπίσθια πλευρά του βάθρου είναι αναγεγραμμένα όλα τα ονόματα των εκτελεσθέντων.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΤΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στο Μελένικο το 1800. Από μικρή ηλικία αποχωρίσθηκε
την ιδιαίτερή του πατρίδα, αλλά δεν έπαυσε ούτε στιγμή να εργάζεται και να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν. Δεν ξέχασε τις ρίζες του και
επεδίωκε όσο ζούσε να ενισχύει με κάθε τρόπο τα θεμέλια του Ελληνικού πολιτισμού στην μαρτυρική του πατρίδα.
Όταν κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος του, ασφαλώς δεν είχε
άλλο τρόπο να συνεχίσει να εκδηλώνει αυτή του την αγάπη, παρά
να διαθέσει την περιουσία του προς τη σπουδάζουσα νεολαία, παρέχοντας σ’ αυτήν τη δυνατότητα απόκτησης του πολυτιμότερου
αγαθού.
¨Η θέλησή μου είναι, έγραφε στην από 18 Ιανουαρίου 1848 διαθήκη του, ότι η περιουσία άπασα, ευρισκομένη εις την εξουσία μου,
συνισταμένη εις τα κάτωθι Τζιβαϊρικά, ειδίσματα και ομολογίας και
όλα τα κινητά πράγματά μου και τα όσα έχω να λάβω απ’ έξω,
όλα ως αγαθοεργόν κληροδότημα να πέσουν εις το εν Μελένικο της
Μακεδονίας Ελληνικόν Σχολείον, διότι με τούτο θέλω ν’ αποδείξω
εμπράκτως την ενδόμυχον ευγνωμοσύνην μου, δια την οποίαν απήλαυσα εκεί προκοπήν εν ταύτω με την επιθυμίαν ότι συνεισφέρω
κατά δύναμιν προς φωτισμό της νεολαίας¨.
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Με το κληροδότημά του ο Παλατίδης, βοήθησε όσο κανείς άλλος κατά την Τουρκοκρατία και τα χρόνια που ακολούθησαν
την ανάπτυξη της παιδείας στο Μελένικο. Παρά τις πολεμικές όμως περιπέτειες την πολιτική και νομισματική αστάθεια, που
την εξανέμισαν, συνεχίζει και σήμερα να παρέχει στο Γυμνάσιο του Σιδηροκάστρου, όπου φοιτούν τα παιδιά των Μελενικίων
ένα σοβαρό ετήσιο πόρο. Σήμερα όλοι οι κάτοικοι του Σιδηροκάστρου πολλοί των οποίων είναι Μελενίκιοι αναγνωρίζοντας
τον Αναστάσιο Παλατίδη ως μέγα ευεργέτη του Γυμνασίου της πόλης και με πρωταγωνιστή τον ιδρυθέντα από το 1906 Σύνδεσμο Ευελπίδων Μελενικίων τελούν κάθε δύο χρόνια θρησκευτικό και φιλολογικό μνημόσυνο την πρώτη Κυριακή μετά την
εορτή των Τριών Ιεραρχών και την προτομή του τοποθέτησαν στο προαύλιο του Γυμνασίου Σιδηροκάστρου το οποίο φέρει
το όνομά του.
Εις το βάθρο της προτομής του αναγράφεται:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΤΙΔΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΚ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ
1800 – 1848
ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΛΛΑΙ
ΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΝΥΝ ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΟΘΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΝΕΚΕΝ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΟΜΗ
ΕΣΤΗΘΗ ΙΝΑ ΤΟΙΣ ΤΕ ΝΥΝ ΚΑΙ
ΤΟΙΣ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ
ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΘΕΝ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΖΗΛΟΝ
ΔΙΑΘΕΡΜΑΙΝΗ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1963.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ
Γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο το 1934 και μετά την αποφοίτησή
του από το Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου εισήχθη στην Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων το 1952 και το 1956 κατατάσσεται στο Σώμα Καταδρομών.
Το 1974 έφερε τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχου Καταδρομών
και ήταν Διοικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών, η οποία το 1974
κατά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο είχε αποσταλεί στο
μαρτυρικό νησί, και σε μάχη κατά των Τουρκικών Στρατευμάτων την
21 Ιουλίου 1974 του υψώματος του Αγίου Ιλαρίωνα στο Πενταδάκτυλο, ηρωικά μαχόμενος σκοτώθηκε.
Κενοτάφιό του υπάρχει στην Κύπρο που τίμησε τον αγώνα του.
Ο Δήμος Σιδηροκάστρου τον τίμησε τοποθετώντας την προτομή
του στην Κεντρική πλατεία Σιδηροκάστρου απέναντι από την Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1913 στην τοποθεσία Πλατανούδια της
Κοινότητας της Τερπνής του Νομού Σερρών έγινε μια σφοδρή καθοριστική μάχη ανάμεσα στα Ελληνικά Στρατεύματα και στα Στρατεύματα των Βουλγάρων, όπου οι Τερπνιώτες πολεμώντας ηρωικά
και με αυταπάρνηση κατάφεραν να αποκρούσουν και να νικήσουν
τους εισβολείς Βουλγάρους.
Στη μάχη αυτή οι Βούλγαροι είχαν μεγάλες απώλειες περίπου 500
σκοτωμένους ενώ από τους Τερπνιώτες σκοτώθηκαν μόνο 17.
Η Κοινότητα Τερπνής τιμώντας τους φονευθέντας στη μάχη αυτή
αλλά και όλων των Τερπνιωτών που σκοτώθηκαν κατά το 1908 –
1922, τοποθέτησε αναμνηστική στήλη στην τοποθεσία Πλατανούδια
και στο προαύλιο του παρεκκλησίου της Ζωοδόχου Πηγής.
Στη μια πλάγια πλευρά της στήλης είναι γραμμένα τα ονόματα
των πεσόντων την 17 Φεβρουαρίου 1913 στη μάχη στα Πλατανούδια
και εις την άλλη τα ονόματα των πεσόντων κατά τις διάφορες μάχες
την περίοδο 1908 – 1922.
Μνημεία Ν. Σερρών
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Εις το κάτω μέρος του μνημείου αναγράφεται:
¨ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΟΙΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1953¨.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

Στις αρχές Οκτωβρίου 1944 στη θέση ΤΡΑΠΕΖΙΑ του χωριού Νικόκλειας Βισαλτίας των Σερρών, οι αντάρτες του ΕΑΜ και
του ΕΛΑΣ εκτέλεσαν έναν μεγάλο αριθμό ατόμων από την Νικόκλεια Βέργη και Σησαμία που τους θεωρούσαν συνεργάτες
των Γερμανών, μετά την εκτέλεσή των έκαψαν τα πτώματα.
Σε ανάμνηση αυτής της εκτέλεσης στήθηκε το Μνημείο και κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου οι συγγενείς των εκτελεσθέντων
τελούν μνημόσυνο.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ

Το μνημείο ανεγέρθει από την Κοινήτητα Τριάδας για να τιμήσει
την Μνήμη των φονευθέντων κατά την περίοδο 1944 - 1949 εκατοντάδων Ανδρών από διάφορα σημεία του Νομού Σερρών στην περιοχή Τριἀδας από άνδρες των Βουλγαρικών Στρατευμάτων και του
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.
Κάθε χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου τελείται μνημόσυνο στο Μνημείο από τους συγγενείς των φονευθέντων.
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ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

Είναι το πιο σημαντικό μνημείο της Αμφίπολης. Είναι μεγαλόπρεπο
και έχει ύψος 5,30μ. Κάθεται περήφανα στα πίσω πόδια του πάνω
στο ορθογώνιο μαρμάρινο Βάθρο του. Είναι τοποθετημένο έξω από
τα Νέα Κερδύλλια δίπλα στην παλιά σιδερένια γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα.
Το 1936 άρχισε σοβαρά η έρευνα με ανασκαφές και βρέθηκαν όλα
τα κομμάτια του και το 1939 αναστηλώθηκε με την συνεργασία του
Γάλλου αρχαιολόγου Ζακ Ροζέ της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
και του καθηγητή Όσκαρ Μπρονήρ της Αμερικανικής Σχολής κλασσικών Σπουδών Αθηνών.
Την συμπλήρωση, συγκόλληση και τοποθέτηση του μνημείου έκανε
ο Έλληνας γλύπτης Ανδρέας Παναγιωτάκης.
Πότε ακριβώς στήθηκε από ποιον κατασκευάστηκε και για ποια
αιτία δεν είναι εξακριβωμένο και υπάρχουν πολλές εκδοχές όπως
ότι στήθηκε από τον Στρατηγό Άγνωνα για να θυμίζει τους 10.000
Αθηναίους νεκρούς που έπεσαν στη μάχη του Δραβίσκου το 465
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π.Χ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι μνημείο προς τιμή του Βρασίδα που σκοτώθηκε το 424 π.Χ. στην Αμφίπολη στην σύγκρουση
Αθηναίων και Σπαρτιατών. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ταφικό έργο του τέλους του 4ου π.Χ. αιώνα και στήθηκε προς τιμή του
Ναυάρχου του Μ. Αλέξανδρου Λεωσθένη από την Μυτιλήνη και πολλές άλλες εκδοχές και τέλος ότι στήθηκε από τους Μακεδόνες για ανάμνηση μάχης ανάμεσα στους Αμφιπολίτες και στον Φίλιππο τον Β' το 356 π.Χ. όταν πολιορκούσε την Αμφίπολη
για να την καταλάβει.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΕΡΔΥΛΙΩΤΩΝ
Η οργανωμένη ένοπλη Εθνική Αντίσταση στη χώρα μας το διάστημα της Γερμανικής κατοχής 1941 – 1944 ξεκίνησε από το χωριό
Κερδύλλια του Νομού Σερρών. Στις 17 Οκτωβρίου 1941 οι Χιτλερικές
δυνάμεις πληροφορήθηκαν ότι το ένοπλο Ελληνικό αντάρτικο σώμα
Οδυσσέας Ανδρούτσος πέρασε από το Μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου κοντά στα χωριά Άνω και Κάτω Κερδύλλια.
Αμέσως κύκλωσαν ολόκληρη την περιοχή και συνέλαβαν όλους
σχεδόν τους άνδρες και τα αγόρια ηλικίας 15 μέχρι 60 ετών, τους
συγκέντρωσαν και τους εκτέλεσαν σε ύψωμα στο οποίο σήμερα
υπάρχει το Κοιμητήριο των πεσόντων. Κάτω από τις σφαίρες των
κατακτητών έπεσαν συνολικά 250 άτομα.
Στη συνέχεια έδιωξαν τα γυναικόπαιδα μακριά και έκαψαν και
τα δυο χωριά.
Σήμερα υπάρχουν μόνον τα ερείπια των σπιτιών και οι εκκλησίες
των δύο χωριών μετά από αναπαλαίωσή των και το Κοιμητήριο
των 250 πεσόντων Κερδυλλιωτών που ανεγέρθηκε αργότερα.
Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση αμάχου πληθυσμού στην Ελλάδα
Μνημεία Ν. Σερρών
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από τα Χιτλερικά στρατεύματα.
Το Μνημείο σύμβολο θυσίας των 250 Κερδυλλιωτών ανεγέρθηκε το 1980 στο σταυροδρόμι των δύο παλαιών Άνω και Κάτω
Κερδυλλίων.
Στο κάτω μέρος του Μνημείου αναγράφεται:
¨ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Τη 17 – 10 - 1941¨.

Στο πίσω μέρος του Μνημείου υπάρχουν δύο μεγάλες μαρμάρινες πλάκες στις οποίες αναγράφονται όλα τα ονόματα
των εκτελεσθέντων.
Στο Κενοτάφιο και Οστεοφυλάκιο των 250 εκτελεσθέντων Κερδυλλιωτών στα Άνω Κερδύλλια υπάρχει μαρμάρινη πλάκα
στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των εκτελεσθέντων. Μεταξύ των εκτελεσθέντων Κερδυλλιωτών υπάρχουν και ορισμένα άτομα τα οποία τυχαίως βρέθηκαν εκεί την ημέρα εκείνη.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Το Νοέμβριο του 1944 στην Ανατολική πλευρά της Βισαλτίας και
μεταξύ των χωριών Ίβηρα και Δάφνης έγινε μεγάλη μάχη μεταξύ
των ανταρτών του ΕΑΜ / ΕΛΑΣ και του Π.Α.Ο κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί και από τα δύο στρατόπεδα. Σε ανάμνηση των
φονευθέντων κατά τα έτη 1943 – 1945 στήθηκε το Μνημείο.
Γύρω από το Μνημείο υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες στις οποίες
αναγράφονται τα ονόματα όλων των φονευθέντων κατά κοινότητες
της περιοχής.
Εις το Μνημείο υπάρχει η εξής επιγραφή:
¨ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1943 - 1945¨.
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ΜΝΗΜΕΙΟ Κ.Κ.Ε

Το Μνημείο αυτό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Γέφυρα
της Μεσολακκιάς στο οποίο αναγράφεται στο έμπροσθεν μέρος:
¨ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ
ΣΤΙΣ 6 – 10 – 41¨
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΜΠΑΣ)
ΤΖΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Μνημεία Ν. Σερρών
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Ποιο κάτω υπάρχει πινακίδα με την εξής επιγραφή:
¨90 ΧΡΟΝΙΑ Κ.Κ.Ε.
ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΘΕΩΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΔΡΑΣΗ
4 – 10 – 2008 ΕΠ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ¨

92

Μνημεία Ν. Σερρών

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ

Στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Πρώτης υπάρχει Αναμνηστική Στήλη εις την οποία αναγράφεται:
¨Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΠΕΣΟΝΤΑΣ
1912 - 1950¨

Μνημεία Ν. Σερρών
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Πρώτη Σερρών το 1907 και πέθανε στην Αθήνα το
1998. Ήταν δικηγόρος.
Εξελέγη βουλευτής του Λαϊκού κόμματος το 1935 και 1936 και επανεξελέγη το 1946. Ανέλαβε διάφορα υπουργεία.
Το 1952 προσχώρισε στον Ελληνικό Συναγερμό και ανέλαβε Υπουργός Δημοσίων Έργων το 1952 – 1955 και Υπουργός Συγκοινωνιών.
Μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου το
1955 του ανατέθηκε από τον βασιλιά Παύλο η εντολή σχηματισμού
Κυβέρνησης.
Τον Ιανουάριο του 1956 ίδρυσε το κόμμα της ΕΡΕ.
Παρέμεινε Πρωθυπουργός ως το 1963 οπότε παραιτήθηκε λόγω
διαφωνιών του με τα Ανάκτορα.
Έφυγε (αυτοεξόριστος) στο Παρίσι όπου έμεινε μέχρι το 1974.
Μετά την πτώση της Δικτατορίας τον Ιούλιο 1974 κλήθηκε και ανέλαβε Πρωθυπουργός και σχημάτισε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος.
Τον Οκτώβριο 1974 ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Μνημεία Ν. Σερρών
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Παρέμεινε Πρωθυπουργός ως το 1980. Προώθησε την εδραίωση των Δημοκρατικών θεσμών, την ένταξη της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του σοσιαλιστικού συνασπισμού και του τρίτου κόσμου.
Διετέλεσε κατόπιν δύο φορές Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1980 έως 1985 και το 1990 έως το 1995. Το άγαλμά του βρίσκεται
στην Κεντρική Πλατεία της γενέτειράς του Πρώτη Σερρών.
Στο κάτω μέρος υπάρχει η ιδιόχειρη υπογραφή του Εθνάρχου.
Στο βάθρο αναγράφεται:
¨ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
1907 - 1998¨
Στο πίσω μέρος του αγάλματος στον μαρμάρινο τοίχο που υπάρχει στο ένα μέρος είναι χαραγμένος ο χάρτης της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άλλο μέρος το κατωτέρω απόσπασμα:
¨ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1956¨
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE
2. Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφέρειας της, Τόμος Γ΄ Γεωργίου Καφτανζή
3. Εικονογραφημένη Ιστορία των Σερρών, Τόμος Β΄ Βασίλη Τσανακάρη.
4. Αρχείο Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού.
5. Τουριστικός Οδηγός Νομού Σερρών, Έκδοση Νομαρχίας Σερρών 1970.
6. Νομός Σερρών Πρόσκληση Γνωριμίας, Έκδοση Νομαρχίας Σερών 1993.
7. Το Ρούπελ 60 χρόνια Μετά, Ηλία Κοτρίδη Ταγματάρχης (ΠΖ).
8. Απομνημονεύματα Απόστολου Ζαπρούδη (Παπούλια) Έκδοση 1983.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χρηστίδης του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκα στα Σέρρας, όπου και διαμένω μονίμως (εκτός των ετών της
Βουλγαρικής κατοχής 1941 -1944) επί της οδού Νέστωρος Φωκά, Αριθμός 6.
Υπηρέτησα ως Δικαστικός Υπάλληλος επί 35 χρόνια στη Γραμματεία των Δικαστηρίων (Πρωτοδικείο Σερρών) από όπου και
συνταξιοδοτήθηκα το 1981 με το βαθμό Διευθυντού Α' (Γραμματέας Εφετών).
Είμαι παντρεμένος με την Άννα Στόγιου, σχεδιάστρια, υπάλληλο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών (Γραφείο Πολεοδομίας), με την οποία απέκτησα δύο παιδιά, την Αικατερίνη, που είναι καθηγήτρια Μουσικής και το Χρήστο που είναι Γεωπόνος.
Κοινωνική Δράση:
Διετέλεσα:
1.
Πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών.
2.
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Σερρών.
3.
Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Σταδίου Σερρών.
4.
Πρόεδρος του Ιστορικού Ομίλου ΟΡΦΕΑΣ Σερρών.
5.
Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Σερρών.
6.
Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» που εδρεύει στην Αθήνα.
7.
Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Σερρών.
8.
Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών Σωματείων της πόλης μας.
Διά την εν γένει κοινωνική μου προσφορά μου απενεμήθησαν κατά καιρούς διάφορες τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια,
μεταξύ των οποίων και ο πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως, το Παράσημο Αργυρού Φοίνικα (ανώτατη τιμητική διάκριση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων) και Χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Εξέδωσα διάφορα βιβλία:
1.
« Το Σερραϊκό Ύπαιθρο και Ορειβασία» το 1958.
2.
« Σύντομη Αναδρομή στην πορεία του Προσκοπισμού στο Νομό Σερρών και ιστορική δράση της Π.Ε, Σερρών κατά τα έτη 1946 -1949» του 1970.
3.
«1930-1980. 50 χρόνια ορειβατικής και χιονοδρομικής δραστηριότητας του Ε.ΟΧ Σερρών» το 1980.
4.
« Ροταριανός Ομιλος Σερρών 1952-1982, 30 χρόνια», το 1982.
5.
« Γνωρίστε τας Σέρρας» το 1985.
6.
« Ροταριανός Όμιλος Σερρών 1952-1992, 40 χρόνια», το 1992.
7.
« Ροταριανός Όμιλος Σερρών 1952-2002, 50 χρόνια το 2002
8.
« Ο προοικισμός στας Σέρρας - Ιστορική Αναδρομή 1910-1980» το 2002.
9.
« Σταχιολογήματα Δημοσιεύσεων Χρήστου Χρηστίδη, Ιατρού» το 2002.
10 .« Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών - Ιστορική Αναδρομή 1930-1994», το 2003.
11. « Ροταρ»ανά θέματα» το 2003.
12. «Θυμάμαι» το 2004.
13. « Επετηρίδα του Ροταριανού Ομίλου Σερρών 1952-2005», το 2005.
14. « Δραοτηριότητες τον Ομίλου «ΟΡΦΕΑΣ» Σερρών, 1991-2006." το 2005.
15. « Παραθεριστικός Οικισμός Χρυσοπηγής», το 2006
16. « Περειφερειακό Τμήμα Σερρών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το 2008.

