Ο ήρωας που αρνήθηκε να παραδώσει τη σημαία στους Γερμανούς

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. Oι Γερμανοί αντικρίζουν στο
ακραίο σημείο τού βράχου της Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, την
γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό. Η
εθνικ ή Σημαία με το μεγ άλ ο σταυρό στην μέση λ άμπει κ αι τα χρώματά της
τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα.
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 πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της
χώρας μας κ αι με το δάκτυλ ο στην σκ ανδάλ η των πολ υβόλ ων τους, τον
διέταξαν να κ ταεβάσει το Εθνικ ό μας σύμβολ ,ο δεν έδειξε κανένα
συναίσθημα.
Δεν πρόδωσε την τρικ υμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγ κτος κ αι αποφασισμένος.. απλ ά 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 άλλ ο. Μια απλ ή λ έξη, με πόση όμως τεράστια σημασία κ αι αξία. Η Ελλ ηνικ ή
μεγ αλ οσύνη. Ο εύζωνας τυλίχτηκ ε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου κ αι μπρος στα μάτια των
εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα.
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 σημαία δίπλα στη γερμανική. Μέχρι πριν από λ ίγ α χρόνια, εκ εί στα Αναφιώτικ α κ άτω 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 Ε.Ο.Ν. «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας»). Κωνσταντίνος Κουκίδης
είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας.
Κλ είστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κ οντά στους άλλ ους. Απαιτείστε να γ ραφτεί τ' όνομά του στα
σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε 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. Άραγε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτού του παλικαριού και των
σύγ χρονων εφιαλ τών που κ αίνε την σημαία μας, αλλ ά κ αι αυτών που το επιτρέπουν; Το μνημείο του Ήρωα
Κωνσταντίνου Κουκίδη στο σημείο που βρήκε ηρωικό θάνατο.

