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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση απονομής της τιμητικής διάκρισης «ΜΕΤΑΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΟΙΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ» στον δημότη, Ιωάννη Κοζάρτση, για
τη συμμετοχή του στην ηρωική αντίσταση και υπεράσπιση του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ
τον Απρίλιο του 1941

Ο Δημότης Βέροιας,Ιωάννης Κοζάρτσης, του Μιχαήλ και της Μαρίας, γεννήθηκε
στις 29 Ιουλίου 1917 και κατάγεται από την Άνω Πορόια Σερρών. Το 1952
παντρεύτηκε την Αιμιλία Ιωαννίδου από τους Γεωργιανούς. Μετά τη
συνταξιοδότησή του το 1967 κατοικεί στο σπίτι που έκτισε στη Βέροια ενώ τα
καλοκαίρια διαμένει στους Γεωργιανούς.

Ο Γιάννης Κοζάρτσης υπήρξε εθελοντής υπερασπιστής των οχυρών του Ρούπελ
τον Απρίλιο του 1941 που ως γνωστόν ήταν το τελευταίο σημείο της ηρωικής
αντίστασης των Ελλήνων κατά του ναζισμού και του φασισμού μετά την
κατάρρευση του μετώπου της Αλβανίας.

Όπως αναφέρεται σε ιστορικές πηγές κατά την 4η ημέρα (9 Απριλίου 1941), οι
βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν κυρίως εναντίον των οχυρών Ρούπελ
και Παλιουριώνες. Στις 17:00, Γερμανοί κήρυκες, γνωρίζοντας ότι είχε υπογραφεί
στη Θεσσαλονίκη η συνθηκολόγηση, ήρθαν στο Ρούπελ και ζήτησαν την παράδοση
του οχυρού. Ο Διοικητής του, Ταγματάρχης, Γεώργιος Δουράτσος, απάντησε ότι «τα
οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται». Τελικά, η παράδοση του Ρούπελ έγινε
την επομένη 10 Απριλίου, στις 06:00, αφού ο διοικητής έλαβε διαταγή κατάπαυσης
του πυρός από το Γενικό Στρατηγείο.

Ο Γερμανός συνταγματάρχης που παρέλαβε το οχυρό Ρούπελ, έδωσε συγχαρητήρια
στον διοικητή και εξέφρασε τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για την αντίσταση
και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών.

Κάποια πολυβολεία συνέχισαν να μάχονται παρά την συνθηκολόγηση που έγινε,
όπως στο πολυβολείο Π8 με τον επικεφαλής Δημήτριο Ίτσιο, γράφοντας ιστορία με
τον απαράμιλλο ηρωισμό τους.

Οι Γερμανοί στην αναμέτρηση με το πυροβολείο Π8στην Ομορφοπλαγιά του Μπέλες

mailto:presver@otenet.gr
http://www.veria.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%8A%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%8A%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%8A%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82


μέτρησαν τεράστιες απώλειες, καθώς ο Ίτσιος δεν σταματούσε να πυροβολεί
εναντίον τους και μαζί με πέντε φαντάρους κάλυπτε την αποχώρηση των Ελλήνων
στρατιωτών. Έριξε συνολικά 38.000 σφαίρες και σκότωσε περισσότερους από 250
Γερμανούς φαντάρους, ανάμεσα τους και έναν αντισυνταγματάρχη. Αρνήθηκε να
παραδοθεί και σταμάτησε να ρίχνει μόνο όταν του τελείωσαν τα πυρομαχικά.

Όταν το πυροβολείο σίγησε, οι Γερμανοί πλησίασαν και ζήτησαν από τους Έλληνες
στρατιώτες να παραδοθούν. Ο Ίτσιος βγήκε έξω μαζί με δύο φαντάρους, που είχαν
αρνηθεί να εγκαταλείψουν το πυροβολείο και έμειναν στο πλευρό του μέχρι το
τέλος.Ο λοχίας Ίτσιος είπε στον Γερμανό αξιωματικό «Εγώ έπραξα τον καθήκον
μου».Όταν ο Γερμανός στρατηγός Σόρνερ έμαθε ότι ήταν ο επικεφαλής, τον
συνεχάρη για την ανδρεία του και διέταξε την εκτέλεση του ενώ οι δυο στρατιώτες
που τον συνόδευαν αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η ηρωική αντίσταση του Ίτσιου διαδόθηκε από τους δύο στρατιώτες που έμειναν στο
πλευρό του μέχρι τέλους. Ένας εκ των δυο ήταν ο Γιάννης Κοζάρτσης, δημότης
σήμερα του Δήμου Βέροιας.

Ο Γιάννης Κοζάρτσης, 103 ετών σήμερα, είναι από τους ελάχιστους πλέον επιζώντες
του έπους του «ΟΧΙ» και ίσως ο μοναδικός εν ζωή δημότης της Βέροιας που
συμμετείχε στην ηρωική αντίσταση και υπεράσπιση του οχυρού Ρούπελ, γεγονός
που αποτελεί μεγάλη τιμή για την πόλη μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η απονομή της τιμητικής διάκρισης
«ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ» για τη
συμμετοχή του στην ηρωική αντίσταση και υπεράσπιση του οχυρού Ρούπελ.

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Τιμών και Διακρίσεων του Δήμου
Βέροιας ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 317/2003 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου: «Το ΜΕΤΑΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ είναι η ανώτερη τιμητική διάκριση του Δήμου Βέροιας. Απονέμεται μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε πρόσωπα τα οποίαπροσέφεραν στην πόλη
και στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες καθώς και σεδιακεκριμένους πολιτικούς,
ιεράρχες, επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος, τουπολιτισμού και του αθλητισμού
και καλλιτέχνες. Το μετάλλιο τιμής και ευποιίας της πόλης είναι σχήματος στρογγυλού
χρώματοςχρυσού με κορδέλα χρώματος μπλε και άσπρου, αναπαριστά στην μεν πρώτη
όψη του, τη Χρυσή Λάρνακα του Φιλίππου από το Ανάκτορο της Βεργίνας, φέρει
δεχαραγμένο περιφερειακά τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», στη δεύτερη όψη τουφέρει
το κεφάλι του Φιλίππου και αναγράφει το όνομα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»… Τοποθετείται σε
πολυτελές βελούδινο κουτί μπλε με επένδυση σατέν, όπου αναγράφεται η επιγραφή
«ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:



Να εγκρίνει ή μη την απονομή της τιμητικής διάκρισης «ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ» στον δημότη Ιωάννη
Κοζάρτση, για τη συμμετοχή του στην ηρωική αντίσταση και υπεράσπιση του
οχυρού ΡΟΥΠΕΛ τον Απρίλιο του 1941.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης


