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η εξέγερση της ∆ράµας το 1941 
 
    Η Εξέγερση της ∆ράµας στις 29 του Σεπτέµβρη 1941, όταν οµάδες ανταρτών των 

κατοίκων της ∆ράµας και χωριών της περιοχής µας επιτέθηκαν σε κοινοτικά καταστήµατα 
και αστυνοµικούς σταθµούς των βουλγαρικών δυνάµεων κατοχής, ήταν το πρώτο στην 
Ελλάδα και το δεύτερο στην Ευρώπη οργανωµένο κίνηµα κατά του Άξονα, αλλά ο 
δραµινός λαός πλήρωσε µε το αίµα του τον ηρωισµό αυτών των πρωτοπόρων 
αντιστασιακών. 

 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
1) Τον Ιούνιο του 1941, γερµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση φτάνοντας σε 

λίγες εβδοµάδες στα περίχωρα του Λένινγκραντ (σηµερινή Αγία Πετρούπολη) και της πρωτεύουσας 
Μόσχας (Λούβη Ευ. – Ξιφαράς ∆.Χρ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 127). 

2) Στην Α. Μακεδονία, η πολιτική εκβουλγαρισµού που επιχείρησαν να εφαρµόσουν οι 
Βούλγαροι φασίστες προκάλεσε εξέγερση των Ελλήνων η οποία αντιµετωπίστηκε µε µαζικές 
εκτελέσεις (Λούβη – Ξιφαράς, ό.π., σ. 132). 

3) (Η γερµανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση) αντανακλούσε την αντίληψη για την 
ανάγκη εξασφάλισης «ζωτικού χώρου», εξυπηρετούσε όµως και τα προπαγανδιστικά συνθήµατα 
του ναζιστικού καθεστώτος κατά του διεθνούς κοµµουνισµού  [Κολιόπουλος Ι. – Σβολόπουλος Κ. 
– Χατζηβασιλείου Ευ. – Νηµάς Θ. – Χελιώτη-Σχολινάκη Χ., Ιστορία του Νεότερου και του 
Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου και ∆΄ Τάξη Εσπερινού 
Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 117]. 

4) Εξοντώνονται από τους Βουλγάρους 5.016 κάτοικοι της ∆ράµας, του ∆οξάτου και των 
χωριών της περιοχής (Κολιόπουλος – Σβολόπουλος – Χατζηβασιλείου – Νηµάς – Χελιώτη-
Σχολινάκη, ό.π., σ. 125). 

 
Παράλληλα κείµενα για την Εξέγερση της ∆ράµας 
α) Η Εξέγερση της ∆ράµας το Σεπτέµβρη του 1941 εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης -

στα τέλη του Ιούνη του 1941- του Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης (Μακεδονικό Γραφείο) του ΚΚΕ 
για αντίσταση στη Μακεδονία. Η απόφαση αυτή αποσκοπούσε στην οργάνωση αντίστασης κατά 
των ξένων κατακτητών -Γερµανών, Ιταλών και Βουλγάρων- αλλά και στην παροχή έµµεσης 
βοήθειας στη Σοβιετική Ένωση που είχε δεχτεί επίθεση από τη Γερµανία στις 22 του Ιούνη 1941 
[Γεωργιάδης Ν.Θ., Οι αγώνες της Αριστεράς στην περιοχή της ∆ράµας (1941-1949), ∆ράµα 2006, 
σσ. 19-20]. 

β) Το βράδυ της 28ης του Σεπτέµβρη 1941 η ανατίναξη του εργοστασίου ηλεκτροφωτισµού 
του Χατζόπουλου κοντά στον Αρκαδικό από τον Σαµψών Κανετίδη, ηλεκτροτεχνίτη του 
εργοστασίου, ήταν το σύνθηµα για την έναρξη των επιχειρήσεων των ανταρτών. Επίσης, οµάδα 
ανταρτών µε αρχηγό τον Πέτρο Παστουρµατζή (Κίτσο) επιτέθηκε σε αποθήκες του βουλγαρικού 
στρατού, στο στρατόπεδο του Σώµατος Εφοδιασµού Πολέµου, και στο Σιδηροδροµικό Σταθµό της 
∆ράµας. Οι επιθέσεις αυτές απέτυχαν λόγω της µικρής αριθµητικής δύναµης αλλά και της έλλειψης 
οργάνωσης των ανταρτών. Παράλληλα, στις 28 και 29 του Σεπτέµβρη αντάρτικες οµάδες 
επιτέθηκαν σε σταθµούς χωροφυλακής, κοινοτικά καταστήµατα και γέφυρες σκοτώνοντας 
Βούλγαρους χωροφύλακες, προέδρους κοινοτήτων αλλά και Έλληνες συνεργάτες τους σε χωριά 
του Νοµού ∆ράµας (Γεωργιάδης, ό.π., σ. 22). 

γ) Από την 29η του Σεπτέµβρη, οι Βούλγαροι προέβησαν σε µαζικές συλλήψεις και 
εκτελέσεις στη ∆ράµα και σε χωριά του Νοµού, όπως επίσης και στις πρωτεύουσες και σε χωριά 
των Νοµών Σερρών και Καβάλας. Συνολικά τα θύµατα από τις σφαγές των Βουλγάρων ήταν 
2.140, 1.547 θύµατα στο Νοµό ∆ράµας, 483 θύµατα στο Νοµό Σερρών και 110 θύµατα στο Νοµό 
Καβάλας [Γεωργιάδης, ό.π., σ. 23. –πρβλ. Πασχαλίδης ∆. – Χατζηαναστασίου Τ., Τα γεγονότα 
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της ∆ράµας (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1941). Εξέγερση ή προβοκάτσια; ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ∆ήµου 
∆ράµας, ∆ράµα 2003, σ. 308]. 

 
Ερωτήσεις  
1) Με ποιο γεγονός του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου συνδέεται άµεσα η Εξέγερση της 

∆ράµας και γιατί; (βλ. κείµενα 1, 3 και α) 
2) Να εντοπίσετε στο χάρτη της πόλης της ∆ράµας τα σηµεία κρούσης των Ελλήνων 

ανταρτών κατά τη διάρκεια της Εξέγερσης της ∆ράµας (τη νύχτα της 28ης προς την 29η 
Σεπτεµβρίου 1941). Γιατί νοµίζετε ότι επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι στην πόλη µας; (βλ. 
κείµενο β) 

3) Να συγκρίνετε τους αριθµούς των θυµάτων που παραδίδουν οι πηγές (βλ. κείµενα 2, 4 
και γ). Αφού ανατρέξετε στο βιβλίο των Πασχαλίδη ∆. και Χατζηαναστασίου Τ. σσ. 359-412 να 
προσδιορίσετε τον τόπο εκτέλεσης των θυµάτων της πόλης της ∆ράµας κατά τη διάρκεια των 
βουλγαρικών αντιποίνων. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 

 


