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«Η Γερμανική κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου»

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30

Η Γερμανική κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου
Από τα αρχαία χρόνια σιτοβολώνας η Λήμνος, κατάφερε στα χρόνια της κατοχής
να μην πεινάσει και να κρατήσει τους κατοίκους της, την ίδια στιγμή που άλλα
γειτονικά νησιά ερήμωναν. Η δυνατότητα επιβίωσης ωστόσο δεν άμβλυνε στο
ελάχιστο την επιθυμία των Λημνίων να αντισταθούν στον κατακτητή. Έτσι η
Λήμνος διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην οργάνωση του απελευθερωτικού
αγώνα, αποτελώντας το ορμητήριο αποστολών διαφυγής στα μικρασιατικά
παράλια ή και υποδεχόμενη όσους έρχονταν από εκεί στο πλαίσιο «ειδικών
αποστολών». Η ίδρυση του ΕΑΜ, η χαρτογράφηση των Γερμανικών πολεμικών
εγκαταστάσεων και η αποστολή των χαρτών στους Συμμάχους, η αντιχιτλερική
έντυπη προπαγάνδα του ΕΑΜ στα στρατόπεδα της
Βέρμαχτ, οι λιποταξίες Γερμανών στρατιωτών προς τις
τάξεις του ΕΑΜ, που έφτασαν μέχρι και στη
δολοφονία ενός Γερμανού από συνάδελφό του,
προκειμένου να μην προδώσει την αντίσταση, η
αποσόβηση της σύγκρουσης ανάμεσα στον Ιερό Λόχο
και τον ΕΛΑΣ Μυτιλήνης με την τοποθέτηση ενός
στελέχους του ΕΑΜ Λήμνου, του Ανδρέα Νούλα, στη
θέση του Νομάρχη Λήμνου από τους Βρετανούς και
τον Χ. Τσιγάντε, είναι ορισμένες από τις άγνωστες
ψηφίδες του ηρωικού αγώνα της Λήμνου, έτσι όπως
αποτυπώνονται στο έργο του κ. Αριστείδη Ι.
Τσοτρούδη «Η Γερμανική κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου».

Αριστείδης Ι. Τσοτρούδης

Ο Αριστείδης Ι. Τσοτρούδης γεννήθηκε στη Λήμνο. Σπούδασε στο Οδοντιατρικό
Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1965 άσκησε
το λειτούργημα του οδοντιάτρου στη Μύρινα. Το 1973 έκανε Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην Κινητή Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
του Birmingham (Αγγλία) και το έτος 1975 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Από το
1985 παράλληλα με την Οδοντιατρική, ασχολήθηκε με τη Μουσική, σε Ωδείο των
Αθηνών, με σπουδές στο πιάνο και το ακορντεόν και το 1997 έλαβε πτυχίο
Ανωτέρων Θεωρητικών Μουσικής, στο Ειδικό Αρμονίας. Έχει συγγραφικό έργο
με δημοσιεύσεις κειμένων, άρθρων και συλλογικών επιστημονικών μελετημάτων
σε εφημερίδες και περιοδικά. Εξέδωσε τα έργα: Η μεγάλη συμφορά της Λήμνου
9/9/1939, Λήμνιοι ήρωες, Η Γερμανική κατοχή της Λήμνου 1941-1944, Λήμνος
1912-2012, Η εκστρατεία της Καλλίπολης, Λήμνος και Anzac, Η Γερμανική κατοχή
μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου, Η δράση των συμμαχικών υποβρυχίων στο
Β. Αιγαίο στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής.

___________________________________________________________________
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου, 210-8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέχρι την 13-12-2018 καθώς ο χωρος
είναι περιορισμένος.

