
Όλοι γνωρίζουμε ότι σαν σήμερα κηρύχτηκε ο  Ελληνοïταλικός πόλεμος. Όλοι γνωρίζουμε για την 
αθρόα προσέλευση των Ελλήνων να πολεμήσουν για την ελευθερία της πατρίδας μας.  
Ελάχιστοι ίσως από εμάς γνωρίζουμε την άρνηση της κυβέρνησης να επιτρέψει σε Έλληνες να 
πολεμήσουν. 
Δεν αναφέρομαι στους 600 κομμουνιστές έγκλειστους στην Ακροναυπλία που έστειλαν υπόμνημα στην 
κυβέρνηση με το οποίο καταδίκαζαν την φασιστική εισβολή και ζητούσαν να σταλούν στο μέτωπο για 
να πολεμήσουν. Οι μεταξικές αρχές όχι μόνο αρνήθηκαν αλλά τους  παρέδωσαν αργότερα 
κρατούμενους στις δυνάμεις κατοχής .Η παράδοση των πολιτικών κρατούμενων στους Γερμανούς είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα. 
Αναφέρομαι στους «ανάξιους» Έλληνες αξιωματικούς, στους οποίους η Μεταξική δικτατορία αρνήθηκε 
το ιερό καθήκον να πολεμήσουν. 
Πεθαίνοντας ο Μεταξάς στις 29/1/1941 , άφησε τα «άξια» θλιβερά φερέφωνα του να συνεχίσουν το 
έργο του. 
Λένε πως η ιστορία γράφεται  από τους ζωντανούς. Κρατώ ζώντανή την μνήμη των «ανάξιων» και ίσως 
με αυτό το ανάγνωσμα βοηθήσω να ξεπλυθεί λίγη από τη σκόνη της λήθης. 
 
 
 
         Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 
  



Το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου της Δημοκρατίας 
 

Ελληνικές βουλευτικές εκλογές  25/9/1932 

 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» 15/9/1932 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=39712&seg (μετάβαση στη σελίδα 347)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=39712&seg


5 Μαρτίου 1933, η μέρα που κατέστρεψε τον κόσμο 
 
5 Μαρτίου 1933, ΟΙ ΝΑΖΙ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (REICHSTAG) 
Παρά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που κηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 1933 και τις έκτακτες εξουσίες που 
ανέλαβε ο Χίτλερ, οι Ναζί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κυβερνητική πλειοψηφία στις κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Οι Ναζί συγκέντρωσαν το 45% περίπου των ψήφων. Αργότερα μέσα στο Μάρτιο του 1933, ο Χίτλερ 
παρουσίασε νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνησή του αποκτούσε δικαίωμα να θεσπίζει νόμους χωρίς να πρέπει 
να περάσουν από ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο αυτό υπερψηφίστηκε, εν μέρει εξαιτίας 
των συλλήψεων πολλών κομμουνιστών και σοσιαλιστών αντιπάλων πριν τη σχετική ψηφοφορία. 
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933/Ο ΙΩΣΗΦ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
ΤΟΥ ΡΑΙΧ 
Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του Χίτλερ, διορίζεται επικεφαλής του 
Υπουργείου Λαϊκής Διαφώτισης και Προπαγάνδας του Ράιχ. Αυτή η οργάνωση ήλεγχε ό,τι γραφόταν, τις εκπομπές 
όλων των μέσων (εφημερίδες, ραδιοφωνικά προγράμματα και κινηματογραφικές ταινίες) καθώς και τη δημόσια 
ψυχαγωγία και τα πολιτιστικά προγράμματα (θέατρο, τέχνες και μουσική). Ο Γκέμπελς εμφύσησε ναζιστικές ιδέες 
και ρατσισμό στα μέσα. 
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933 /ΤΟ REICHSTAG (ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ) ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑ/ 
Μετά την αποτυχία του ναζιστικού κόμματος να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο Χίτλερ παρουσίασε 
ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνησή του θα αποκτούσε νομοθετική εξουσία. Οι Ναζί, οι συντηρητικοί και το 
Κεντρώο Καθολικό Κόμμα στήριξαν τη λεγόμενη «Επιτρεπτική Νομοθετική Πράξη», με την οποία η κυβέρνηση του 
Χίτλερ έμελε να αποκτήσει νομοθετική εξουσία χωρίς τα νομοσχέδια να ψηφίζονται στο κοινοβούλιο για μια 
περίοδο τεσσάρων ετών. Οι κομμουνιστές και σοσιαλιστές αντίπαλοι συλλήφθηκαν πριν την ψηφοφορία. Τελικά, 
μόνο οι εναπομείναντες σοσιαλιστές αντιτέθηκαν στο μέτρο. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε. Μετά από λίγο ο 
Χίτλερ έθεσε εκτός νόμου όλα τα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία – με την εξαίρεση του ναζιστικού κόμματος. 
Πηγή:UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 
https://www.ushmm.org/outreach/el/article.php?ModuleId=10007669 
https://www.ushmm.org/outreach/el/article.php?ModuleId=10007677 

 
Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 5 Μαρτίου 1933 
Οι εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 διενεργήθησαν από την Κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου , 
εφαρμόζοντας το πλειοψηφικό σύστημα με στενή περιφέρεια (98 περιφέρειες). 
Έναντι του Βενιζέλου αντιτασσόταν μια συμπαγής αντιβενιζελική παράταξη των Παναγή Τσαλδάρη, 
Ιωάννη Μεταξά, Πετρου και Ιωάννη Ράλλη, οι Μερκουραίοι,  ο Γεώργιος Κονδύλης και ο Αλέξανδρος. 
Χατζηκυριάκος . 
Η φημολογία έλεγε ότι ο Βενιζέλος δεν θα παρέδιδε την εξουσία και ότι θα χυνόταν αίμα και θα γίνονταν 
νοθείες. Τελικά στις εκλογές αυτές ο Εθνικός Συνασπισμός των Βενιζέλου, Μυλωνά, Καφαντάρη, 
Παπαναστασίου πήρε 46,32 % και 110 έδρες ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευση των Τσαλδάρη, Κονδύλη, 
Μεταξά πήρε 46,19% και 136 έδρες. Δύο έδρες και 2,01% πήρε το Αγροτικό κόμμα Ελλάδος του 
Σοφιανόπουλου το οποίο κατέβηκε στις εκλογές σαν Αγροτικοί Συμπράξοντες και οι διαφωνούντες του 
κόμματος σαν Αγροτικό Κόμμα. 
Υπήρχε ένονη φημολογία ότι ο Γ.Κονδύλης ο οποίος ευρίσκετο στη Λάρισα συγκέντρωνε στρατό προς 
κατάληψη της Αθήνας. Το γεγόνος αυτό επιβεβαιώνει και ο Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας στο βιβλίο του  
«Αυτοί που έγραψαν Ιστορία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ :Ο στρατιώτης, ο πολιτικός», Αθήναι 1977/ 
σελίδες 122 και 147.(όσο αξιόπιστη μπορεί να κριθεί η μαρτυρία του μεγαλοδοσίλογου , καθοδηγητή, των 
ταγμάτων ασφαλείας που ακολούθησε γερμανοντυμένος την αποχώρηση των γερμανών , αναγνωρίσθηκε 
συνελήφθει, δικάστηκε από Ειδικό Δικαστήριο δοσιλόγων και απαλλάγηκε «λόγω βλακείας», για να εκλεγεί 
βουλευτής τον 1946 ,  ΜΗΤΡΩΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Α/Α 968) 

Την επομένη των εκλογών στις 6 Μαρτίου, εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα με πρωταγωνιστή τον 
Νικόλαο Πλαστήρα το οποίο απέτυχε και επέφερε σοβαρότατο πλήγμα στη  βενιζελική παράταξη και 
τον κοινοβουλευτικό θεσμό της αβασίλευτης δημοκρατίας, για τη σωτηρία της οποίας επιχειρήθηκε. 
Μετά την αποτυχία του κινήματος, ο Πλαστήρας κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό.  

https://www.ushmm.org/outreach/el/article.php?ModuleId=10007669
https://www.ushmm.org/outreach/el/article.php?ModuleId=10007677


ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κατατεθείσα εις την Βουλήν την 11 Μαίου 1933 

 
…… 
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι βουλευταί υποβάλλομεν πρότασιν περί καταδιώξεως του Ελευθερίου 
Βενιζέλου , τέως πρωθυπουργού . επί τω τέλει όπως η Βουλή ενασκήση την κατ΄ αυτού ποινικήν 
αγωγήν δια τας εκτεθείσας παραβάσεις του ποινικού νόμου. 
    Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1933 
    Οι αιτούντες Βουλευταί 
 
Ιωάν.Μεταξάς 
Αντ.Λιβιεράτος 
Σ.Μανωλάτος 
Γρηγ.Ευστρατιάδης 
Ανδρ.Στράτος 
Ι.Τσόντος-Βάρδας 
Α.Γραμματικός 
Α.Νταλίπης 

Κ.Καλκάνης 
Γ.Τουρκοβασίλης 
Α.Πρωτοπαπαδάκης 
Περ.Μπούμπουλης 
Βρ.Αλεξάτος 
Θ.Λιναρδάτος 
Σ.Μπινόπουλος 

 
 

 
 
 
Πηγή: Ιωάννης Μεταξάς/ http://www.ioannismetaxas.gr/Koinovouleo.html 

  

http://www.ioannismetaxas.gr/Koinovouleo.html


6 Ιουνίου 1933, η δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου  
 
Ένα χαλάζι από σφαίρες έμοιαζε να πέφτει απ’ όλες τις πλευρές. Η φρικτή αυτή καταδίωξη μέσα στη νύχτα 
κράτησε καμιά εικοσαριά λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων θα νόμιζε κανείς ότι ολόκληρη συστοιχία από 
πυροβόλα μας είχε βάλει για στόχο. Τα τζάμια θρυμματίστηκαν και μας σκέπασαν με σωρούς από γυαλιά. Χάσαμε 
ένα λάστιχο που βρέθηκε αργότερα ξεσκισμένο σαν μανιασμένο κεφάλι. Παρ’ όλο που είχε τραυματιστεί στο 
μπράτσο, ο οδηγός μας ανέπτυξε ταχύτητα. Ο δρόμος ευτυχώς ήταν ίσιος. Μερικές σφαίρες με βρήκαν στον 
αριστερό γοφό και κάτω από την καρδιά. Βρέθηκαν και μέσα στο παλτό μου. Έπρεπε να πάμε το γρηγορότερο στο 
νοσοκομείο. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο οδηγός, αποφεύγοντας τον Ερυθρό Σταυρό επειδή το κακόμοιρο 
αυτοκίνητό μας, που έμοιαζε και εκινείτο σαν πληγωμένο ζώο, δεν ήταν σε θέση να πάρει τις πολλές στροφές του 
δρόμου που οδηγούσε ως εκεί! Η απόφασή του να μας οδηγήσει στον Ευαγγελισμό ήταν πιο καίρια απ’ ό,τι κι ο 
ίδιος θα μπορούσε να υποψιαστεί, γιατί από φόβο μην ξεφύγουμε, μια άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων μας 
περίμενε κοντά στον Ερυθρό Σταυρό για να μας δώσει την χαριστική βολή. 
    ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ 
Μέσα στο αυτοκίνητο ρωτούσε η Έλενα τον άντρα της: 
-Είσαι πληγωμένος; 
-Όχι, της αποκρίθηκε, εσύ; 
-Με πήρε μια σφαίρα. 
-Μαζέψου όσο μπορείς πιο χαμηλά, της έλεγε ο Βενιζέλος σφίγγοντας το κεφάλι της ανάμεσα στα πόδια του, 
ακούγοντας τους πυροβολισμούς που εξακολουθούσαν αδιάκοπα, στο κυνήγημα αυτό το δαιμονισμένο. 
Ψύχραιμα έλεγε κάθε λίγο η Έλενα: 
-Με πήρε άλλη μια σφαίρα… Και άλλη μια… Και ακόμα μια… 
   ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Εκδόσεις ΕΡΜΗΣ 

Δύο υπουργοί Εσωτερικών υποχρεώθηκαν διαδοχικά σε παραίτηση. Τα στοιχεία της ανάκρισης άγγιξαν 
τον βουλευτή Οιτύλου Π. Μαυρομιχάλη αλλά και τον πρώην υπουργό Ιωάννη Ράλλη. 

 
     Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξέρχεται από το Νοσοκομείο μετά  
     την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας 
Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος / 
 http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=21258  και http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41456  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=21258
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41456


1934 . Χρονολόγιο γεγονότων σε τίτλους ειδήσεων 
 
 26 Φεβρουαρίου 1934, σύσκεψη πολιτικών αρχηγών 

 

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 26/2/1934, http://srv-
web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg=4225 (μετάβαση στη σελίδα 233) 

 
 Αι Γερμανίδαι φοιτήτριαι αι οποίαι θα λάβουν μέρος εις την παράστασιν των «Περσών» , προ του 

μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου 

 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΠΡΩÏΑ» 14/5/1934,σελ.2 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38195&seg (μετάβαση στη σελίδα 176)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg=4225
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg=4225
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38195&seg


 ΟΙ κ.κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΡΕΠΠΑΣ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΕΟΙ. 

 Ο κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΘΗ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ. Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΙΜΩΝ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ. 

 ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ  ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ 
 Ο κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΧΑΡΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ 
 ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ.ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΔΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΟΥΤΑΙ «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ»ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΙΝ. 

(πρόκειται για τον δήμαρχο Μήτσο Παρτσαλίδη , που είχε εκλεγεί βουλευτής το 1932 . Μετά την καθαίρεση του 
εξορίστηκε στον Αη Στράτη.) 
 Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 17 και 18/5/1934, http://srv-
web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40481&seg (μετάβαση στις σελίδες 78 και  82) 
 
 Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ . ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΚΑΙΡΙΓΚ-ΤΣΑΛΔΑΡΗ  

 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 19/5/1934, σελ.3 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43363&seg (μετάβαση στη σελίδα 81 
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 ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΙΝ .ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΗ 
ΕΚΛΟΓΑΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΝ.ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΕΡΙ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ.ΑΛ. ΖΑÏΜΗ. ΒΑΡΥΣΥΜΑΝΤΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ 
Κατ΄ ανακοίνωσιν του υπουργού της Δικαιοσύνης κ.Ταλιαδούρου, αι φυλακαι Ακροναυπλίας , εις τας οποίας θα 
συγκεντρωθούν οι κομμουνισται κατάδικοι, ευρίσκονται εν τω περατούσθαι. Ηδη εγένοντο αι υδραυλικαί 
εγκαταστάσεις και αι ηλεκτρικαί τοιαύται, η δε κατασκευή «σκοπιών», αι οποίαι είχον λησμονηθή υπό του 
μηχανικού . ήρχισεν. 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 19/5/1934, σελ.4  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36902&seg (μετάβαση στη σελίδα 76) 
 
 Εκδιώκονται οι ολίγοι Εβραίοι οι οποίοι είχον απομείνη εις το Ράιχ. Η Γερμανία απολυμαίνεται 

οριστικώς. 
 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ 
 ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΟΙ 'ΑΔΙΑΛΑΚΤΟΙ' ΚΟΝΔΥΛΗΣ- ΜΑΞΙΜΟΣ. ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΣ ΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕ 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΝΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 19/5/1934,σελ.1 και 4 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=44657&seg (μετάβαση στις σελίδες 609και 612) 
 
 ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  
 Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Εν πανηγυρική τελετή, εγένετο η επίδοσις της σημαίας εις την ενταύθα Γερμανικήν Χιτλερικήν νεολέαν. 
Κατά την τελετήν παρέστη ο Πρώσος πρωθυπουργός κ.Γκαίρινγκ , ο οποίος . επ΄ι τη ευκαιρία . εξεφώνησε μακρόν 
λόγον, ομιλήσας περί της προπολεμικής  και περί της σημερινής Γερμανίας και τονίσας ότι το σημερινόν καθεστώς 
επιδιώκει την ανάκτησιν της εθνικής τιμής και ελευθερίας.Εξήρεν επίσης τας φιλικάς σχέσεις, αι οποίαι υφίστανται 
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος. 
Ο κ.υπουργός των Εξωτερικών παρέθεσε χθες την εσπέραν γεύμα προς τιμήν του κ. Γκαίρινγκ και των λοιπών 
Γερμανών επισήμων. 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΠΡΩÏΑ» 21/5/1934,σελ.4 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38195&seg (μετάβαση στη σελίδα 208) 
 
 Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΙΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. 

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»Δευτέρα 21/5/1934,σελ.4 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43363&seg (μετάβαση στη σελίδα 92) 
… 

Όλοι οι τίτλοι ειδήσεων των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων εξυμνούν πλέον το Χίτλερ και τον ναζισμό. 
 
 ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΙΛΤΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 
 Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ. ΑΙ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΑΙ ΤΟΥ Οι Άγγλοι φασίσται σέβονται τας ελευθερίας 

και το Κοινοβούλιον.Θα επιβληθούν δια της πειθούς 
 Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ… Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΕΙ! Πως εκπαιδεύει τους νέους.- Το 

σύστημα των «ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΦΌΔΟΥ».-Κατώρθωσε να αποσπάση τα παιδιά από την 
οικογένειαν.ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΓΙΝΕ «ΠΑΡΑΜΑΝΑ» 
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Απόσπασμα από το λόγο του Ελ.Βενιζέλου στο Ρέθυμνο Κυριακή 20/1/1935 
«Εάν οι κυβερνώντες την Ελλάδα εξακολουθούν να πιστεύουν όπως κηρύττουν, ότι είνε ΚΑΘΕΣΤΩΣ το 
οποίον δεν επιτρέπεται ν’ ανατραπή δια συνταγματικών μέσων, η βιαία ανατροπή των θ’ αποβή μοιραία 
ανάγκη, και τότε ο στρατηγός Πλαστήρας θ’ αναγνωρισθή από όλους ως μοιραίος εκδικητής. 
Γνωρίζω ότι πλείστοι εκ των ανηκόντων εις τα κόμματα του εθνικού συνασπισμού πιστεύουν ότι η μέχρι 
τούδε πορεία των κυβερνώντων κατέστησε μοιραίαν ήδη ανάγκην την παρέμβασιν του στρατηγού 
Πλαστήρα. Αλλ’ εγώ εξακολουθώ να ελπίζω, μολονότι η ελπίς μου αποβαίνει καθημέραν ισχνοτέρα, ότι 
η ανάγκη εκδικητού ειμπορεί ακόμη ν’ αποφευχθή» 
Ο κ. Πρωθυπουργός, λαβών γνώσιν της απαντήσεως μου ταύτης, αντί δια να καθησυχάση τας 
γεννηθείσας ανησυχίας να σπεύση ν’ αποκηρύξη τα δημοσιεύματα του φιλικού του Τύπου και να 
δηλώση με τον κατηγορηματικώτερον τρόπον ότι η κυβέρνησις του είνε κυβέρνησις κοινοβουλευτική, 
ετοίμη να καταλείπη την αρχήν, ευθύς ως αποδειχθή ότι έχασε την εμπιστοσύνην της Βουλής ή του λαού 
εξηγριώθη από την απάντησίν μου και εδήλωσεν ότι «έπαυσα ν’ αποτελώ δι΄ αυτόν πολιτικόν 
πρόσωπον πολιτευόμενον εντός των ορίων του κοινοβουλευτισμού». 
Ο μοιραίος Πρωθυπουργός της Ελλάδος φαίνεται ότι έχει τας πλέον διεστραμμένας αντιλήψεις 
περί κοινοβουλευτισμού. 
1)Το να εξαναγκάζει τον αρχηγόν του ετέρου μεγάλου κόμματος να μη προσέρχεται εις την Βουλήν από 
της 15 Μαΐου 1933, αρνούμενος να του δώση την οφειλομένην στοιχειώδη ικανοποίησιν διότι 
κατεβιβάσθη, αυτού του ιδίου συμπράττοντος, από το βήμα της Βουλής όπου ευρίσκετο διά ν΄απαντήση 
εις την διατυπωθείσαν κατ’ αυτού κατηγορίαν ότι ήτο ηθικός αυτουργός του κινήματος Πλαστήρα. 
2) Το να παρελκύση την συζήτησιν της κατηγορίας εναντίον μου επί 6 ολόκληρους μήνας και αντί εις το 
τέλος να ζητήση την απόριψιν της. ή την παραπομπήν μου ενώπιον του Ειδικού δικαστηρίου όπως 
ακρτιβώς εξακριβωθή αν η κατηγορία ήτο βάσιμος, ή απετέλει ελεεινήν συκοφαντίαν, να προβαίνη εις 
χορήγησιν αμνηστείας, δια την οποίαν έχει το θράσσος και να καυχάται ενώ απετέλει την πλέον ελεεινήν 
δολοφονικήν απόπειραν κατά της πολιτικής τιμής του αντιπάλου του. 
3) Το ν΄αρνείται επί 18 ήδη μήνας , καίτοι πολλάκις επροκλήθη προς τούτο, να στιγματίση τα 
δολοφονικά εναντίον μου κηρύγματα του φιλικού του τύπου, καταστήσας ούτω αδύνατον την παραμονήν 
μου εις Αθήνας , όπου ο οργανωτής του εγκλήματος της 6 Ιουνίου έχει όλα τα μέσα και όλην την 
αναγκαίαν υποστήριξιν, όπως μου αφαιρέση την ζωήν. 
4) Το να ψηφίση ανόσιον νόμον προγραφής, δυνάμει του οποίου αθετήσας την υπόσχεσιν την οποίαν 
έδωσεν ότι, αν ο στρατηγός Πλαστήρας παρητείτο του κινήματος, ουδε’ις θα κατεδιώκετο ούτε δι΄αυτό 
ούτε δια παρελθούσας αντιθέσεις του προς το λαïκόν κόμμα, απεμάκρυνεν εκ του στρατού 
δι΄ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΟΥ αποφάσεως του υπουργικού συμβουλίου τεσσαράκοντα των αριστέων του 
Ελληνικού στρατού, ακυρώσας προς τούτο τας νομίμως εκδοθείσας περί αυτών αποφάσεις των 
αρμοδίων κατά νόμον στρατιωτικών συμβουλίων, τα οποία εν τούτοις είχε καταρτίση ο ίδιος υπουργός 
των Στρατιωτικών.  
5) Το ν ψηφίση άλλον ανόσιον νόμον , δια του οποίου ήλθε μετά 16 όλα έτη ν΄αφαιρέση τα 
πλεονεκτήματα τα οποία οι ισχύοντες νόμοι ησφάλιζαν εις τους ανδραγαθήσαντας κατά τον πόλεμον , με 
σκοπόν να ισοπεδώση τους ήρωας του πολέμου, ακυρώσας πάλιν επί τη βάσει νόμου , ψηφισθέντος 
εισηγήσει του ιδίου υπουργού των Στρατιωτικών , ληφθείσαν προηγουμένως αντίθετον απόφασιν, υπό 
του αρμοδίου προς τούτο ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποτελουμένου από τους φυσικούς 
ηγήτορας του στρατεύματος.  
6)Το ν΄απειλή εις κάθε ευκαιρίαν το δεύτερον νομοθετικόν σώμα με κατάργησιν, εν η περιπτώσει 
επιμένη εις εκτέλεσιν των καθηκόντων του που του ανετέθει το πολίτευμα.  
7) Το να καταργή ουσιαστικώς κάθε ελευθερίαν συζητήσεως εντός της βουλής την οποίαν μετέβαλεν εις 
στίβον ταυρομαχιών. 
8) Το να διασύρη την δικαιοσύνην της χώρας, δια να κατορθώση να σώση τους ενόχους του βδελυρού 
εγκλήμετος, τους οποίους , αφού δεν θέλει ν΄αφήση να τιμωρηθούν δεν έχει το ανδρικόν τουλάχιστον 
θάρρος ν΄αμνηστεύση, αναλαμβάνων τας ευθύνας και της προσθέτου αυτής παραβιάσεως του 
Συντάγματος , και εγκαταλείπων τας διηνεκείς κατά της δικαιοσύνης επιθέσεις του.  



9) Το ν΄αναγνωρίζη το δημοκρατικόν πολίτευμα, και να προστατεύη συγχρόνως δια των δημοσίων 
οργανώσεων κάθε φιλομοναρχικήν εκδήλωσιν να διορίζη δε τον αρχηγόν της βασιλόφρονος κινήσεως 
εις την Ελλάδα, Πρόεδρον του Πατριωτικού Ιδρύματος , το οποίον διαθέτει εκατομμύρια εκ του δημοσίου 
Προϋπολογισμού και είνε φυσικόν να εξασκή δι’ αυτών επιζημίαν κατά της Δημοκρατίας προπαγάνδαν 
10) Το να παραβιάζη καταφώρως το Σύνταγμα, εμποδίζων και αυτάς τας εις κλειστόν χώρον 
συναθροίσεις των εργατών και των θυμάτων πολέμου και να επιτρέπη συγχρόνως να διασχίζουν τας 
οδούς της πρωτευούσης προκλητικαί διαδηλώσεις, ζητωκραυγάζουσαι τον έκπτωτον βασιλέα και τον 
Πολυχρονόπουλον και ζητούσαι τον θάνατόν μου. 
11) Το ν’ αφήνη, επί μήνας ήδη μακρούς, να γράφεται από όλα σχεδόν τα κυβερνητικά φύλλα ότι η 
κυβέρνησίς του δεν είνε κυβέρνησις κοινοβουλευτική, η οποία δίναται να καταβιβασθή της αρχής δια 
μέσων κοινοβουλευτικών, αλλ’ είνε «καθεστώς» το οποίον υπό οιασδήποτε περιστάσεις δεν έχει το 
δικαίωμα να εκπέση της αρχής, χωρίς να θεωρήση καθήκον του να διαμαρτυρηθή με τον εντονότερον 
τρόπον κατά τοιούτων επαναστατικών κηρυγμάτων. 
12) Το να έχη υπουργόν των Στρατιωτικών άνθρωπον, ο οποίος όχι άπαξ διεκήρυξε τας δικτατορικάς 
του προτιμήσεις, και μη αρκούμενος εις αυτό, να προσφέρη εις άλλον σύμμαχόν του, ακόμη σαφέστερον 
κηρύττοντα τας δικτατορικάς του επιδιώξεις, το υπουργείον των Εσωτερικών, το οποίον προίσταται της 
χωροφυλακής και της αστυνομίας. 
13) Το ν’ αποκρούση από αθεράπευτον αδιαλλαξίαν την συγκρότησιν κυβερνήσεως οικουμενικής ή 
ευρυτέρου συνασπισμού, την οποίαν είχα προτείνει και τον Μάρτιον και τον Μάιον του 1932, όταν 
ηγούμην μεγάλης πλειοψηφίας εις την Βουλήν, και τον Σ/βριον του ιδίου έτους, όταν το Φιλελεύθερον 
κόμμα είχεν εξέλθει από τας προσφάτους τότε εκλογάς ισχυρότερον του λαϊκού, την συγκρότησιν δε 
τοιαύτης κυβερνήσεως υπεστήριζαν και όλα τα άλλα κόμματα, προσφέροντα εις τον κ. Τσαλδάρην και 
την προεδρίαν τοις τοιαύτης κυβερνήσεως η οποία και μόνη ηδύνατο να συμπληρώση την επί δεκαετίαν 
καταβληθείσαν υπό του δημοκρατικού κόσμου συστηματικήν εργασίαν προς αποκατάστασιν ομαλού 
πολιτικού βίου, και να λύση τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και έπειτα να τολμά να 
καταγγέλλη τον Εθν. Συνασπισμόν ότι δεικνύει αδιαλλαξίαν, και παρεμποδίζει το έργον του, μόνον και 
μόνον διότι προσπαθεί - και τούτο εν τω μέσω τόσων δυσκολιών - ν’ ασκή το στοιχειώδες συνταγματικόν 
καθήκον του να ελέγχη τας κυβερνητικάς παρεκτροπάς. 
Το να διαπράττη όλα αυτά τα εγκλήματα κατά του ελευθέρου πολιτεύματος, ο πρωθυπουργός μας, 
θεωρεί ως το πλέον φυσικόν πράγμα. 
Αλλ΄ εκείνο που δεν είνε καθόλου φυσικόν πράγμα είνε ότι η Ελλάς καντήσησε να κυβερνάται από ένα 
τόσον μικρόν άνθρωπον, και ότι ένα μεγάλο κόμμα κατήντησε να έχη ένα τόσον μικρόν αρχηγόν προς 
άμεσον βέβαια δυστυχίαν της χώρας, αλλά και προς τελικήν βλάβην του ιδίου του κόμματός του. 
Διότι τυφλοί μόνον δεν βλέπουν ότι εματατώθη όλη αυτή η εργασία, η οποία κατεβλήθη επί μίαν όλην 
δεκαετίαν από τον παλαιοδημοκρατικόν κόσμον, διά να γεφυρωθή το χάσμα, που ήνοιξεν η πολιτική του 
παλαιοκοματισμού, ωθήσαντος κατά την διάρκειαν του Μεγάλου πολέμου τον βασιλέα Κωνσταντίνον εις 
εφαρμογήν προσωπικής πολιτικής, και ότι ολίγας ημέρας μετά την άνοδον εις την αρχήν της παρούσης 
κυβερνήσεως τα πάθη οξύνθησαν και πάλιν εις το σημείον που είχαν φθάσει κατά την διάρκειαν 
του Μεγάλου πολέμου. Και τυφλοί μόνον δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πρωθυπουργός διά της αφειδούς 
αυξήσεως των δαπανών του προϋπολογισμού, όχι μόνον συντελεί εις την πέραν του φυσικού μέτρου 
αύξησιν του τιμαρίθμου, αλλά και σπρώχνει την χώραν εις δημοσιονομικόν απροχώρητον, όταν τα 
εύφορα έτη διαδεχθούν, όπως είνε φυσικόν, έτη αφορίας, ενώ αφ’ ετέρου απογοητεύει κάθε 
συντηρητικόν στοιχείον του τόπου, εφόσον καταρρίπτει εις την συνείδησιν του πλήθους το ελεύθερον 
πολίτευμα, το οποίον πεπλανημένως πιστεύεται ότι είνε το σήμερον εφαρμοζόμενον, και συντελεί 
τοιουτοτρόπως όπως προμηθεύει προσηλύτους εις τους προπαγανδίζοντας τα δικτατορικά κηρύγματα. 
 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ» 15/1/1935 σελίδα 1 
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=41972 (μετάβαση στη σελίδα 151 του αρχείου) 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της  εφημερίδας , φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα  

http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=41972


Επιστολές προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο 

 
Επιστολή του Κ.Μ.Μανουσάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για τα 
ενδεχόμενα δικτατορικής εκτροπής και επιστροφής του βασιλιά και για τις απόψεις των 
αντιβενιζελικών αξιωματικών ως προς την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Μεταφέρει πληροφορίες από ανώτερο αξιωματικό, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να 
υπάρξει δικτατορία Τσαλδάρη - Μεταξά - Κονδύλη διότι δεν συμφωνεί ο Τσαλδάρη, αλλά ούτε κει ενός 
εκ των άλλων δύο διότι αντιδρά ο στρατός. Μόνη περίπτωση είναι να ανατεθεί η κυβέρνηση στον 
Κονδύλη ή στον Μεταξά και γι' αυτό οι μετριοπαθείς αντιβενιζελικοί ζητούν από τον Ε.Βενιζέλο να 
υποστηρίξει τον Τσαλδάρη αν κινδυνεύσει να πέσει κοινοβουλευτικώς. Ως προς την επαναφορά της 
βασιλείας αναφέρει ότι ο Τσαλδάρης είναι αντίθετος όχι όμως ο Μεταξάς, ενώ για την απόπειρα 
δολοφονίας του Ε.Βενιζέλου μεταφέρει την επιθυμία των περισσοτέρων αντιβενιζελικών αξιωματικών 
για την παραδειγματική και ταχεία τιμωρία των ενόχων, πράγμα που επιζητεί και ο Τσαλδάρης αλλά δεν 
τον αφήνουν οι αδιάλλακτοι φίλοι του. 

ΚΩΣΤΗΣ Μ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ       ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 8/1/1935 
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΛΕΟΥΣ 54 
ΤΗΛΕΦ.ΑΡ.21598 
 
Σεβαστέ μου κύρις Πρόεδρε, 
Ο ανώτερος αξιωματικός περί του οποίου σας ωμίλησα κατά την τελευταίαν επίσκεψιν μου μου 
μεταδίδει τας εξής πληροφορίας τας οποίας θεωρώ ασφαλείς και λόγω της θέσεώς του και λόγω του ότι 
υπό των αντιβενιζελικών θεωρείται έμπιστός των. 
1) Κίνδυνος δικτατορίας υπό Τσαλδάρη-Κονδύλη-Μεταξά δεν υπάρχει μη συμφωνούντος του 
Τσαλδάρη. 
2) Δικτατορία υπό Κονδύλη ή Μεταξά και αμφοτέρων ομού παρά τας συνεχείς προσπαθείας των ιδία 
του τελευταίου είναι αδύνατος λόγω της αντιδράσεως του Στρατού. 
3) Εάν δι΄οποιονδήποτε λόγον πέση ο Τσαλδάρης και ανατεθεή η Κυβέρνησις εις Κονδύλην ή Μεταξάν 
τότε είναι ασφαλής η εγκαθίδρυσις δικτατορίας θα γίνη δε κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη είναι 
δυνατόν να αντιδράση ο Στρατός. Οι μετριοπαθείς αντιβενιζελικοί αξιωματικοί φρονούν ότι αν 
κινδυνεύση να πέσει ο Τσαλδάρης κοινοβουλευτικώς ως προσπαθούν οι αδιάλακτοι πρέπει να τον 
υποστηρίξετε δια να αποδύγωμεν τα δεινά της δικτατορίας. 
4) Περί επαναφοράς της Βασιλείας οι αντίθετοι αξιωματικοί φρονούν ότι ο Τσαλδάρης δεν είναι 
σύμφωνος διότι θάπτεται πολιτικώς.Δικτατορία όμως υπό τον Μεταξάν σημαίνει βεβαίαν επαναφοράν 
της Βασιλείας. Τηνκίνησιν των Βασιλοφρόνων θεωτούν αναξίαν λόγου αν και γνωρίζουν ότι 
επιχορηγούνται έξωθεν. 
5) Δια την στυγερήν απόπειραν η πλειονότης των αντιβενιζελικών αξιωματικών επιθυμεί την 
παραδειγματικήν τιμωρίαν των ενόχων , τον Τσαλδάρην θεωρούν ως επιθυμούντα τον ταχύν 
τερματισμόν της δίκης αλλά αντιδρούν οι αδιάλακτοι φίλοι του.Βεβαίως δεν των κάνει καλήν εντύπωσιν 
η τακτική του Τσαλδάρη να μη ξεκαθαρίζη την θέσιν του και να αφήνη να σχολιάζεται ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδος ως υποστηρίζων τους δολοφόνους του ειδεχθούς εγκλήματος. 
Σας δίδω ακόμη και την πληροφορία ότι ο Χλωρός είπεν εις εξάδελφον του αντιβενιζελικόν ότι ο 
Τσαλδάρης επιθυμεί να τερματισθή η δίκη το ταχύτερον. Την πληροφορίαν ταύτην δύνασθε να 
θεωρήσετε ακριβή. 
Διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού και αφοσιώσεως 

 
Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/ 
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=66812  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=66812


Επιστολή του δικηγόρου Ν.Ξηρού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί περί 
ενδεχόμενης πτώσης της Κυβέρνησης Π.Τσαλδάρη και περί του καταρτισμού του συνδυασμού 
για τις γερουσιαστικές εκλογές στη Δωρίδα και τη Φθιώτιδα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Αναφέρεται στις θετικές πληροφορίες του περί της αποφασιστικότητας των βουλευτών (τα ονόματα των 
οποίων καταγράφει) που βρίσκονται στην ομάδα των Θεοτόκη, Μεταξά και Μοσχούλα να ρίξουν τον 
Π.Τσαλδάρη καθώς και στην συνεργασία που ζήτησε ο Γ.Κονδύλης από τον Μοσχούλα προκειμένου 
να ρίξουν την Κυβέρνηση, να κάνουν τον Π.Τσαλδάρη Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να σχηματίσουν 
κυβέρνηση με την στήριξη των Τσαλδαρικών. Τέλος αναφέρεται στην καθυστέρηση καταρτισμού του 
συνδυασμού των φιλελευθέρων για τις γερουσιαστικές εκλογές στη Δωρίδα αλλα και για τη δική του 
υποψηφιότητα στη Φθιώτιδα 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ     Εν Αθήναις 13 Ιανουαρίου 1935 
ΝΙΚΟΛ.Γ.ΞΗΡΟΣ      ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1Α 
ΓΕΩΡΓ.Ν.ΞΗΡΟΣ       ΑΡΙΘ.ΤΗΛ.23-266 
ΧΑΡΑΛ.Ν.ΞΗΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
       Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε 
Και πάλιν σας εύχομαι το νέον έτος ευτυχές και με υγείαν και απόλαυσιν παντος επιθυμητού. 
έχω ήδη να σας ματαδώσω θετικώτατς πληροφορίας απολύτου ακριβείας , ότι η περί τους Θεοτόκην 
Μεταξάν συγκεντρωθέντες Βουλευταί, αποφασισμένοι να τον ρίξον είναι οι εξής  
Ομάδος Θεοτόκη.8 ήτοι Θεοτόκης,Θεοτόκης, Δεσύλλας, Μοναστηριώτης, Μπούμπουλης, Βούλτσος και 
ένας ακόμη του οποίου το όνομα δεν μου είπον. 
Ομάδος Μοσχούλα. (Διά πρωτοκόλλου) Μοσχούλας, Κουμουνδούρος, Α.Σ.Στράτος, Γ.Στράτος, Ι. 
Ράλλης, Ευστρατιάδης, Μπακόπουλος και Τσερώνης. 
Ομάδος Μεταξά. Τρεις βουλευταί Κεφαλληνίας, Μανωλάτος, Τουρκοβασίλης, Πολυζογόπουλος και εις 
ακόμη ον δεν μου είπον. 
Την  παρελθούσαν Πέμπτην ο Κονδύλης , χωρίς κύριος, εζήτησεν τον κ.Μοσχούλαν εις ον επρότεινεν 
συνεργασίαν, υπό τον όρον να ρίξουν τον Τσαλδάρην, τον οποίον να κάμουν Πρόεδρον για να 
σχηματίσουν Κυβέρνησιν υπό τινα εξ αυτών συμμαχικήν , προσχωρούντων και των Τσαλδαρικών.Χθες 
τα βράδυ είχον σύσκεψιν η ομάς Μοσχούλα.Ελπίζω να μάθω τα κατ΄αυτήν εις ην θα ανεκοινούτο από 
τον Μοσχούλαν η πρότασις Κονδύλη. 
Τα καθ΄ημάς , ό,τι αφωρά τον καταρτισμόν του Συνδιασμού επί τη προβλέψει των Γερουσιαστικών 
εκλογών, και ότι δεν θα συμβή απρόοπτον τι, δεν κατωρθώθη εισέτι τίποτε να γίνει και χάνωμεν 
πολύτιμον χρόν, διότι δεν καθωρίσθη ατυχώς εισέτι το ζήτημα του Υποψηφίου εκ Δωρίδος, του 
κ.Καφαντάρη ως φαίνεται θέλοντος να αξιώση τον κ. Παπαϊωάννου , και ως μοι ανεκοίνωσεν ο Κος 
Σοφούλης θα καλέση εντός της εβδομάδος σύσκεψιν διά να ληφθή απόφασις, αφού προηγουμένως ίδη 
και τον κ.Καφαντάρην και συνενοηθή. 
Δια την Φθιώτιδα όλοι πλήν του κ. Μαλαμίδα προτείνουν και υπόστηρίζουν την υποψηφιότητά μου, και 
ελπίζω πολύ εις μίαν καλήν κατάρτησιν συνδιασμού, ώστε να διεκδικήσωμεν σοβαρώς την δευτέραν εκ 
των τριών θέσεων χάρις και εις την ιδικήν σας επιθυμίαν.- 
   Δεχθήτε παρακαλώ όλην την αφοσίωσίν μου 
    Ιδικός σας.  



Υ.Γ. Όγδοος της ομάδος Θεοτόκη είναι ο κ.Μουτζουρίδης πρώην υπουργός. 
Σας έγραψα και άλλην επιστολήν μου ήν ελπίζω να ελάβατε και θα ήθελα να μου εγνωρίζατε την λήψιν 
των επιστολών μου. 
Σημειώ επίσης ότι ο κ.Βασιλειάδης αποκλίνει να είναι υποψήφιος , παρά κάθε λογικήν και το συμφέρον 
του κόμματος. Διότι, ελπίδα να γίνη δεν έχει καμμίαν και ιδία λόγω του μικρού αριθμού των ψιφιζόντων  
εις την επαρχίαν του, και αν είναι , ως είναι πιθανόν , υποψήφιος ο κ. Παπαϊωάννου, η υποψηφιότης 
του ενισχύει τον κ. Παπαϊωάννου επί μειώσι της βεβαίας άλλως διά την πρώτην θέσιν ιδικής μου 
θέσεως. 
Εις την συνάντησίν μας ιδιαιτέραν εφάνη εννοήσας το πράγμα.Αν παρά πάσαν λογικήν δείξη σημεία 
επιμονής θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σας γράψω και να σας παρακαλέσω , αν 
ευρίσκεται ορθά όσα σας εκθέσω του συστήσετε να μην επιμείνη εις όχι ορθήν ενέργειαν. 
 
απαντήθη 18-1-1935 

 
Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/ 
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=66915 

 
Για την όσο το δυνατόν ακριβή αντιγραφή εκ των δακτυλογραφημένων πρωτοτύπων επιστολών, φέρω την πλήρη 
ευθύνη  ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα  
 

ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΠΑΠΟΥΛΑ 
Ο τέως Αρχιστράτηγος κ.Α.Παπούλας, πρόεδρος της Πανελληνίου Δημοκρατικής Αμύνης προέβη εις 
την κάτωθι ανακοίνωσιν,απαντών εις δύο άρθρα πρώην υπουργών της επαναστάσεως 1922 
δημοσιευθέντα  εις την εφημερίδα «Έθνος» «Εάν τα δημοσιευθέντα άρθρα αφορούν τον στρατηγόν 
Πλαστήραν, αποβαίνει ακατανόητον πως ο αρθρογραφήσας  ελησμόνησε τας ανιδιοτελείς και 
πατριωτικάς του στρατηγού Πλαστήρα υπηρεσίας προς της Πατρίδα και την Δημοκρατίαν.Ουδείς 
δημοκράτης δύναται να αποβλέπη εις απολυταρχικά πολιτεύματα. Αλλ΄ εις το σημείον τούτο φαίνεται ότι 
δημιουργείται σοβαρά τις παρεξήγησις, διότι ούτε εγώ , ούτε τα μέλη των Δημοκρατικών οργανώσεων 
των οποίων ηγούμαι,έσκεφθησαν ποτέ να δεσμεύσουν τας ελευθερίας του Ελληνικού Λαού. Τουναντίον, 
επιθυμούμεν, να ελπίζωμεν με την αυστηρά τιμωρίαν των υπονομευόντων τας λαïκάς ελευθερίας και την 
θεμελίωσιν μιας λαïκής Δημοκρατίας, με πραγματικόν ηθικόν και εξυπηρετικόν των συμφερόντων του 
Έθνους και του πολίτου προερχόμενον. 
Βεβαίως την Δημοκρατίαν του Λαïκού συγκροτήματος , με τας καθημερινάς φιλοβασιλικάς και 
εξοντωτικάς του αντιπάλου πολιτικού κόσμου διακηρύξεις, με καταπιέσεις και χρησιμοποίησιν 
ανελευθέρων οικτρών μεθόδων και με ασύστολον διασπάθισιν των χρημάτων του Δημοσίου, αυτήν την 
Δημοκρατίαν δεν την εννοούμεν και δια τούτο επιθυμούμεν και θέλομεν μίαν πραγματικήν λαïκήν 
Δημοκρατίαν η οποία να περιφρουρήση τας πραγματικάς ελευθερίας, μιαν Δημοκρατίαν εις την οποίαν 
δεν θα παρακυβερνούν οι δολοφόνοι και οι λήσταρχοι αυτήν την πραγματικήν Δημοκρατίαν ελπίζω να 
την αποκτήσωμεν πολύ γρήγορα.» 
 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ» 15/2/1935 σελίδα 1 
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=41972 (μετάβαση στη σελίδα 157 του αρχείου) 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της  εφημερίδας , φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 
  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=66915
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=41972


Το βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 
 
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙΣΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
η ζωή του οποίου συνεπώς,υφασμένη από θεοκατάρατα κύτταρα… 
Ω!!! μια τέτοια δηλητηριώδη έχιδνα όστις δεν μισεί είναι άτιμος ως άνθρωπος , μπασταρδος ως ΈΛΛΗΝ. 
Αυτή η επιφυλακτικότης που έχουν μερικοί, είναι κατάπτυστος, προερχομένη από υστερολογισμόν. Είνε 
το νόσημα του Νεοέλληνος. Να φροντίζη να τώχη δίπορτο. Αποτυγχανει ένα κίνημα: το κηρύσσει 
εθνοκτόνον. Επιτυγχάνει:το κηρύσσει εθνοσωτήριον. 

 
Πηγή: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών/Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ο Βενιζέλος αυτοκτονών μας εφιλοδώρησε το τελευταίον τέκνον του: την επανάστασιν της 1ης Μαρτίου 
αποπνέουσαν δυσωδίαν...αρχηγών της / Δ. Βουτετάκη 
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/f/0/metadata-3u2n9jq0dhv16mbj1pdmbs6vi7_1311930525.tkl 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 1και 11 φέρω τον πλήρη ευθύνη, Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/f/0/metadata-3u2n9jq0dhv16mbj1pdmbs6vi7_1311930525.tkl


Το κίνηµα του Μαρτίου του 1935 οργανώθηκε από δυο πολιτικοστρατιωτικούς φορείς που 
συνενώθηκαν με  την πρωτοβουλία βενιζελικών πολιτικών και κυρίως του Αλέξανδρου Ζάννα και 
αναπτύχτηκε µε την ενθάρρυνση της βενιζελικής ηγεσίας. 
Οι φορείς αυτοί που ιδρύθηκαν το 1933 ήταν:  
 «Ελληνική Στρατιωτική Οργάνωση» (ΕΣΟ), η οποία στελεχωνόταν από τους εν ενεργεία 

αξιωµατικούς και είχε σκοπό την αποτροπή της εγκαθίδρυσης δικτατορίας από τον Κονδύλη και τους 
φίλους του αξιωµατικούς στο στράτευµα και την εκκαθάριση του στρατεύµατος από τους ανίκανους 
αξιωµατικούς όλων των παρατάξεων. Ιδρυτικά µέλη της ΕΣΟ ήταν ο Στέφανος Σαράφης και οι 
αδελφοί Χριστόδουλος και Ιωάννης Τσιγάντες.,    

 «Δηµοκρατική Άµυνα», µέλη της οποίας ήταν επί το πλείστον απόστρατοι πλαστηρικοί αξιωµατικοί 
και στελέχη της βενιζελικής παράταξης που ζητούσαν να επανακτήσουν τη θέση τους στο 
στράτευµα. Πρόεδροι της οργάνωσης ήταν ο Αναστάσιος Παπούλας και ο Στυλιανός Γονατάς, 
ωστόσο στην ουσία αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος βρισκόταν 
εξόριστος στη Γαλλία. 

Το κυβερνών κόµµα είχε ανέλθει στην εξουσία µε τη στήριξη των φιλοµοναρχικών, έµενε δεσµευµένο 
απέναντί τους και επί οχτώ χρόνια  αρνιόταν να αναγνωρίσει την αβασίλευτη δηµοκρατία. 
Και ενώ τα φιλομοναρχικά συλλαλητήρια υπέρ του Γεωργίου του Β’ (13 Ιανουαρίου στην Αθήνα, µετά το 
µνηµόσυνο για τον βασιλιά Κωνσταντίνο και 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη) βρήκαν σύμφωνη την 
κυβέρνηση, απαγορεύθηκε να γίνουν αντιμοναρχικές εκδηλώσεις προφασιζόμενη ότι δεν κινδυνεύει η 
Δημοκρατία και ότι στο µέλλον θα απαγόρευε και τις φιλοµοναρχικές. 
Η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1933 δημιούργησε κύµα αγανάκτησης ιδιαίτερα 
από τη στιγμή του αποκαλύφθηκε ότι εναντίον της ζωής του Βενιζέλου είχαν κινηθεί στελέχη και µέλη 
της κυβέρνησης και των σωµάτων ασφαλείας που η συγκάλυψη τους επέφερε την αναβολή της δίκης. 
Τελικά οι ένοχοι δεν καταδικάστηκαν ποτέ επειδή  η δίκη διακόπηκε μετά την εις θάνατον καταδίκη του 
Ελ. Βενιζέλου στις 5/5/1935. 
Το βασικότερο αίτιο  του κινήματος υπήρξε ο αποδημοκρατισμος του στρατεύματος. Σκοπός του ήταν η 
απομάκρυνση των ανίκανων αξιωματικών όλων των παρατάξεων και  η καθιέρωση της αρχής ότι στις 
ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα γίνονταν δεκτοί αξιωματικοί δημοκρατικών 
πεποιθήσεων. Μια άλλη βασική αρχή ήταν η μεταρρύθμιση του πολιτεύματος και η εκλογή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό, και όχι έμμεσα από το Κοινοβούλιο. 
Η κυβέρνηση Τσαλδαρη είχε πληροφορίες για το κίνημα όμως δεν πήρε μέτρα για να το αποτρέψει γιατί 
επιζητούσε την εκδήλωσή του με σκοπό να εξαπολύσει αντεπανάσταση (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ τομ.ΙΕ, σελ.361) 

Κατά την άποψη μου το βασικό αίτιο καταστολής του κινήματος ήταν η απροθυμία των δημοκρατικών 
αξιωματικών να προκαλέσουν αιμοτοχυσία.Η άποψη μου, ενισχύεται και από την στιχομυθία μεταξύ 
του Ιωάννη Τσιγάντε και του κυβερνητικού εκπροσώπου Βαγενά. 
Ο Τσιγάντες , εγειρόμενος λέγει , ότι εντός του Προτύπου υπήρχον και βαρέα πυροβόλα και 
όλμοι εκρηκτικών υλών. Αν εγώ , ο Στεφανάκος και οι άλλοι ,με τόσα πυρομαχικά , που είχαμε, 
δεν διελύσαμεν όλην την κύκλωσιν, ημπορούσαμεν να συντρίψωμεν την πυροβολαρχίαν. 
Πρόεδρος:Γιατί δεν το εκάματε; 
Τσιγάντες:Θα το είπω εις την απολογίαν μου. 
Πρόεδρος: Από φιλανθρωπίαν ή από φιλελληνισμόν; (γέλωτες). 
Τσιγάντες: Κύριε πρόεδρε. Εγώ σας παρακαλώ να κάμετε διαπιστώσεις των όσων είπα. 
Ημπορούσα  να τους συντρίψω…. 
Προσθέτει εν εκνευρισμώ εις άλλην ερώτησιν του κ.Βαγενά: 
-Είμαι και είσθε αξιωματικός του πυροβολικού. Γνωρίζετε αν έβαζα εμπρός βαρύ πυροβολικόν, 
θα τους άκαμνα τον βίον αβίωτον το λιγώτερον.Ειχα όλην την ευχέρειαν να το πράξω. Αλλά δεν 
ήθελα να γίνη τόση αιματοχυσία. 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 20/3/1935 σελ 6  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/ (μετάβαση στη σελίδα 389 του αρχείου) 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 6 φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/


Η ανατροπή της επετηρίδας των στρατιωτικών 
Η βασική διαφωνια για την συγκυβέρνηση  δύο μεγάλων αστικών κομμάτων, του κόμματος 
Φιλελευθέρων του Ελ.Βενιζέλου και του Λαïκού κόμματος του Π.Τσαλδάρη ήταν η επετηρίδα των 
στρατιωτικών. Μετά το κίνημα της 6ης Μαρτίου του 1933, αποτάχθηκε μεγάλος αριθμός ανώτερων 
αξιωματικών . Οι αποσπασματικές αποτάξεις στις ένοπλες δυνάμεις, συνεχιστήκαν το 1934, κυρίως στο 
Ναυτικό. Οι προαγωγές στο στράτευμα, όπως για παράδειγμα των συνταγματαρχών  Τσολάκογλου, 
Μπακόπουλου κά., σε υποστρατήγους, τον Μάρτιο του 1934, .(http://srv-

web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg σελ.268),  ήταν επίσης αποσπασματικές. Ο Ελ.Βενιζέλος 
ποτέ δεν παρέλειπε να τονίζει στους συνεργάτες του τη συστηματική «αποδημοκρατικοποίηση» των 
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με την 
απομάκρυνση των βενιζελικών από το στράτευμα είχε εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Ανώτατο 
Στρατιωτικό Συμβούλιο.  
Οι προσπάθειες συνεννόησης των δύο κομμάτων προϋπέθεταν την απομάκρυνση του Κονδύλη και την 
διατήρηση της επετηρίδας των στρατιωτικών .  
Στις 18/5/1934 επισκέπτεται την Έλλάδα ο υπαρχηγός του Χίτλερ, Hermann Wilhelm Göring.  
(Ο Göring καταδικάστηκε στην Νυρεμβέργη σε θάνατο με απαγχονισμό και αυτοκτόνησε μια μέρα πριν την 
εκτέλεση. Η μεγαλύτερη καταδίκη , ήρθε  λίγα χρόνια αργότερα από τα ίδια του τα παιδιά. Η Μπετίνα Γκέρινγκ 
αναφέρει :«Την απόφαση για τη στείρωση την πήραμε τα αδέλφια μου κι εγώ έπειτα από πολλή σκέψη. Και 
χαίρομαι που όταν πεθάνουμε δεν θα έχει μείνει ούτε σταγόνα από το αίμα του Χέρμαν Γκέρινγκ». 

Την αμέσως επόμενη μέρα της επίσκεψης Göring , η προσπάθεια επαφής των μεγάλων κομμάτων 
έπαψε να υφίσταται .Η επετηρίδα των στρατιωτικών τροποποιήθηκε. 
Μετά το δημοκρατικό κίνημα του 1935, αποτάχθηκαν 1.500 αξιόμαχοι Έλληνες αξιωματικοί . Ενώ τα 
σύννεφα του πολέμου απλώνονονταν απειλητικά πάνω από την Ευρώπη ο αποδημοκρατισμός του 
στρατεύματος ολοκληρώθηκε και πρόωθηθηκαν φιλοναζιστικά στοιχεία στην ιεραρχία του 
στρατεύματος. 
Μετά τις εκλογές της 26 Ιανουαρίου 1936, η επιστροφή των απότακτων στο στράτευμα εξακολουθούσε 
να παραμένει εμπόδιο στη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας των Φιλελευθέρων και του Λαïκού 
κόμματος. Στις 13 Απριλίου 1936 , το κόμμα των Ελευθεροφρόνων του Μεταξα των 7 βουλευτών, 
εξασφάλησε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής με 241 ψήφους υπέρ, 4 αποχές κι 16 ψήφους κατά , 
των 15 βουλευτών του Παλλαϊκού  Μέτωπου (ΚΚΕ) και του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Μεταξάς .στις 4 
Αυγούστου 1936 ανέστειλε την ισχύ άρθρων του Συντάγματος, επιβάλλοντας έτσι δικτατορία. 
Με το ξέσπασμα του Ελληνοïταλικου πολέμου ,στην συντριπτική πλειοψηφία των αποτάκτων δεν 
επιτράπηκε να πολεμήσουν ακόμα και ως απλοί στρατιώτες. 
 
Σελίδα Πεσόντα - ΠΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 
15.9.1938 
«εν όψει των επερχομένων διεθνών γεγονότων ζητώ να ανακτήσω το δικαίωμα να πολεμήσω 
υπέρ της Ελλάδος, δικαίωμα ούτινος εστερήθην, διότι ευτυχώς δεν είχον και δεν απέκτησα 
αλλοίαν περί του στρατιωτικού όρκου και των καθηκόντων μου αντίληψιν. Διά την ανάκτησιν 
του πολυτίμου τούτου δικαιώματος θα ήρκει ως κάλλιστα γνωρίζετε η έγγραφη μου εις τα 
στελέχη της εφεδρείας».  
30.10.1940  
«Ως ήτο φυσικό την πρωΐαν της 28ης Οκτωβρίου παρουσιάσθην αυθορμήτως εις το αρμόδιο 
Γραφείο του καθ υμάς Υπουργείου και παρεκάλεσα όπως μου επιτραπεί να εκπληρώσω το 
ύψιστον προς την πατρίδα καθήκον μου. Ατυχώς μου εδόθη αόριστος απάντησις. Μετ αναμονήν 
δυο ημερών επανέρχομαι εγγράφως επί της αιτήσεώς μου ταύτης με την παράκλησην όπως 
γίνουν δεκταί αι υπηρεσίαι μου υφ οιανδήποτε ιδιότητα, νυν ότε και εις ξένους φιλέλληνας 
ενδέχεται να επιτραπή όπως αγωνισθούν υπέρ της Ελλάδος».  
(Ο Αντισμήναρχος Κωνσταντίνος Περρίκος γεννήθηκε το 1905 στην Καλιμάσια Χίου. και εκτελέστηκε στις 4 

Φεβρουαρίου 1943 στην Καισαριανή)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=36900&seg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4y_6O69_PAhWFtBQKHSnTDaAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pasoipa.org.gr%2Flefkoma%2Fpilot_details%2F%3Fid%3D277&usg=AFQjCNFSrYxFzmiVXIg8X1dsm4tgBlFJkw&sig2=kKrRo3svydFFn9Mnjnr35w&bvm=bv.135974163,d.bGg


Στις 2 Μαρτίου του 1935 η κυβέρνηση Τσαλδάρη επέτρεψε την πραγματοποίηση 
συλλαλητηρίου φανατικών αντιβενιζελικών , όπου οι διαδηλωτές κρατούσαν 
απαγχονισμένο ομοίωμα του Βενιζέλου. 
 

 
 
Πηγές:  

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τομ.ΙΕ, σελ.363 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/http://www.venizelosarchives.gr/res.asp  

http://www.venizelosarchives.gr/res.asp


 Ειδήσεις από τις λογοκριμένες σελίδες της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 
 
2/3/1935 
 ΕΞΕΡΑΓΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ .ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥΣ κ.κ.ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΝ 

ΚΑΙ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΝ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ 
ΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ. ΕΠΟΛΙΟΡΚΗΘΗ ΚΑΘ΄ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ 
ΕΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΗΘΗ. ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. 

 Ο κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑΣ ΠΡΩΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΟΤΙ ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑ.ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ.ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 ΦΟΝΙΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΣΥΝΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ. ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ. 

 ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΙ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ 
 Ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟΣ.-ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΡΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΥΨΩΜΑΤΑ 
 ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΑΙ Ο κ.ΚΑΤΣΩΤΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΟ 

ΑΘΡΟΑΙ ΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ. 

 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
Ο Πρωθυπουργός κ.Τσαλδαρης απηύθυνε τας πρωινάς ώρας το κάτωθι διάγγελμα προς τον Ελληνικόν Λαόν:  
«Ολίγοι παράφρονες επαναστατησαν εναντίον της νομίμου Κυβερνήσεως της Χώρας εις τον Ναύσταθμον, την 
Διλοχίαν Μακρυγιάννη και το Σχολείον των Ευελπίδων. 
Η Κυβέρνησις της Χώρας δια των ενόπλων δυνάμεων της, μετά πίστεως και αφοσιώσεως αγωνισθεισών, 
κατέστειλε την αντεθνικήν απόπειραν και είνε εξ ολοκλήρου κυρία της καταστάσεως.Ο Ελληνικός Λαός δύναται να 
είνε απολύτως ήσυχος. Η Ηυβέρνησις,καταβαλούσα κάθε προσπάθειαν δια συγκράτησιν της αντιδράσεως επί δύο 
έτη, ευρισκεται ηναγκασμένη να στρέψη τον γρόνθον του Νόμου κατά των ταραξιών και να αποκαταστήση εσαεί 
την τάξιν και την ησυχίαν των Ελλήνων πολιτών. 
Καθήκον έχομεν ν΄αποδώσωμεν τον δίκαιον έπαινον προς τους νεκρούς και τραυματίας του αγώνος αυτού, ως και 
προς απάσας τας ενόλους δυνάμεις της Χώρας. 
Η Εθνική ευγνωμοσύνη στρέφεται προς αυτούς αμέριστος. 
       Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ» 
(δίκη για την δολοφονική απόπειρα κατά του Ελ.Βενιζέλου)  
 ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ.ΖΩΗΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

κ.ΖΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ κ.ΚΛΑΠΕΑ. 
 ΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑΙ ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ ΟΜΑΣ ΛΑÏΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚΙΝΗΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΣΙΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ. 
3/3/1935 
 Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΩΝ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ .ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ 

ΤΟΝ «ΑΒΕΡΩΦ» ΚΑΙ ΤΟΝ «ΛΕΟΝΤΑ» .ΠΑΡΗΤΗΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
κ.ΑΛ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ. Ο κ.ΜΕΤΑΞΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.- ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ . 
ΟΛΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

 ΟΙκ.κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ,ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΕΝ ΣΥΣΚΕΨΕΙ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΡΙΖΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΚΣΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΘΑ 
ΚΗΡΥΧΘΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. 
ΑΥΡΙΟΝ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΙΩΝ. Η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ. 

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑΝ. ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ. ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΄΄ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ΄΄ ΕΚ ΤΟΥ 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ. 

 ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΑΙ 
 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Την πρωίαν της χθες συνελήφθησαν υπό των οργάνων του τμήματος ασφαλείας Πειραιώς οι Φιλελεύθεροι 
βουλευταί Ντεντιδάκης, Σαββίδης ,Χατζήμπεης..  



4/3/1935 
 Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΠΥΡΩΝ . ΑΥΡΙΟΝ 
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.-ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ . 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΕΒΟΜΒΑΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΑΛΕΠΑ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 
κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΤΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ. 

 Η ΠΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Θα μας επιτραπή να νομίζωμεν, ότι εφ΄όσον ασκείται εφ΄όλων των δημοσιευμάτων του Τύπου , μετά την κήρυξην 
του Στρατιωτικού Νόμου, αυστηρά λογοκρισία, δεν έχει λόγον η περαιτέρω ισχύς της απαγορεύσεως της 
εκδόσεως των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων της ανττικυβερνητικής παρατάξεως.,,, 
 ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ. Ο ΝΕΟΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΤΑ ΣΤΑΣΙΑΣΑΝΤΑ ΣΚΑΦΗ. 
…Την θαλασσίαν πολεμικήν επιχείρησιν θα διευθύνη αυτοπροσώπως ο νέος αρχηγός του Στόλου κ.Σακελλαρίου, 
λαβών ρητάς εντολάς από μέρους της Κυβερνήσεως όπως καταναυμαχήση τα πειρατικά σκάφη, και μη 
υπολογίζων ουδεμίαν θυσίαν έστω και μέχρι καταβυθίσεως αυτών… 
 Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ .ΘΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ ΠΕΖΙΚΟΝ,ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. 
5/3/1935 
 ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΜΕ ΤΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΙΚΑΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ.ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΛΟΧΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΤΟ ΥΠ΄ΑΥΤΟΝ ΤΜΗΜΑ 
 ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΝ ΟΙΚΤΡΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟΝ ΕΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΣΑΣ ΖΩΗΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΦΡΟΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΣ! 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΣ.- ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΑΒΕΡΩΦ» 
 ΤΑΡΑΧΩΔΕΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 200 ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΚ 

ΠΑΡΑΞΗΓΗΣΕΩΣ. 
Περί την 3

ην
 μ.μ. όργανα της Ειδικής Ασφαλείας , επιβαίνοντα δύο αυτοκινήτων , μετέβησαν και περικύκλωσαν το 

μαιευτήριον Έλενας Βενιζέλου, προτιθέμενα να προβούν εις έρευναν εντός αυτού, καθόσον υπήρχον 
πληροφορίαι, ότι εκρύπτοντο εκεί Βενιζελικοί παράγοντες. 
Εκείνην όμως την στιγμήν εδέχθησαν πυροβολισμούς , προερχομένους εκ παρακειμένων οικιών. Εκ των 
πυροβολισμών αυτών ετραυματίσθη εις αξιωματικός και εις αστυφύλαξ.Επειδή όμως ενομίσθη , ότι τα όργανα της 
τάξεως επυροβολήθησαν από το μαιευτήριον , εκλήθησαν τότε αμέσως περίπου διακόσιοι άνδρες του Σχολείου 
Χωροφυλακής , καθώς και δύναμις στρατιωτών , οι οποίοι περικυκλώσαντες πανταχόθεν το μαιευτήριον, ήρχισαν 
βάλλοντες κατά του άνω ορόφου του κτιρίου προς την ανατολικήν και βορείαν πλευράν , όπου υπετίθετο , 
ότιέκρύπτοντο οι πυροβολήσαντες στασιασταί, συγχρόνως δε ειδοποιήθη και το 14

ον
 αστυνομικόν τμήμα 

Αμπελοκήπων και απέστειλε δύναμιν αστυφυλάκων. 
Κατά του κτιρίου έβαλον και οπλοπολυβόλα… 
Μετά την πολιορκίαν του μαιευτηρίου, το οποίον έγινε διατρητον από τας σφαίρας των όπλων και των πυροβόλων, 
εισήλθον οι επί κεφαλής της αστυνομικής δυνάμεως , οι οποίοι και ενήργησαν έρευναν…  
 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΝΕΤΤΑ 
Σημειωτέον , ότι η στρατιωτική δύναμις , η οποία έβαλε κατά του μαιευτηρίου, δεν περιορίσθη εις αυτό μόνον, αλλ΄ 
επυροβόλησεν αρχικώς και κατά της έναντι ακριβώς του μαιευτηρίου οικίας ,ως και κατά της επί της λεωφόρου 
Κηφισίας οικίας του συνταγματάρχου Αλ. Μανέττα , διευθυντού της Εφορείας Υλικού Πολέμου, η οποία εθεωρήθη 
ύποπτος… 
 ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΘΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
 ΚΑΤΕΣΧΕΘΗ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
 ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
…Συμφώνως προς το δημοσιευθέν χθές αναγκαστικόν διάταγμα ,ως στρατοδίκαι δύνανται να ορισθούν 
στρατοδίκαι οιουδήποτε βαθμού, ανεξαρτήτως εάν ο δικαζόμενος κατέχει μεγαλύτερος βαθμόν. 
 ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ 
Χθες συνήλθεν εις ενδεκλατην συνεδρίασιν το Κακουργιοδικείον Αθηνών , συνεχίσαν την εκδίκασιν της υποθέσεως 
της αποπείρας της 6

ης
 Ιουνίου 1933...Κατόπιν εκληθησαν προς εξέτασιν περί τους 30 μάρτυρας της 

κατηγορίας.Άπαντες απουσίαζον και δια τούτο το δικαστήριον των συνέδρων τους κατεδίκασε εις μηνιαίαν 
φυλάκισιν. Οι πλείστοι σημειωτέον των μαρτύρων τούτων έχουν συλληφθή ή καταζητούνται δια το επαναστατικόν 
κίνημα …(Τελικά όλοι οι κατηγορούμενοι για την δολοφονική απόπειρα , αθωώθηκαν στις 30/3/1935)  



Ολίγον μετά την λήξιν της ως άνω συνεδριάσεως , ο εκ των υπερασπιστών των κατηγορουμένων αστυνομικών 
βουλευτής Αθηνών κ.Γ.Μπακόπουλος. επισκεφθείς τον υπουργόν της Δικαιοσύνης , εζήτησε παρ΄αυτού όπως δια 
του ενδεικνυομένου νομίμως τρόπου κηρύξη απεσβεσμένον το δικαζόμενον αδίκημα… Ο κ.Μπακόπουλος 
εξήγησεν εις τον κ. Ταλιαδούρον , ότι το γεγονός. ότι ο φερόμενος ως παθών εις την δικαζομένην υπόθεσιν 
Ελ.Βενιζέλος εκηρύχθη εκτός νόμου και από μέρους του επισήμου Κράτους διοργανούνται αποστολαι προς 
εξόντωσίν του, δεν είναι δυνατόν να διώκωνται ήδη οι πελάται του και ιδιαιτέρως οι τρεις αστυνομικοί δι΄απόπειραν 
αναιρέσεως προσώπου μη προστατευομένου από τους ισχύοντας νόμους του Κράτους. 
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΜΕΤΑΞΑ.- ΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ ΑΣ ΕΙΝΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΑΥΣΤΗΡΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ 
 ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΝ.-Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΝΕ 

ΑΠΟΤΕΘΑΡΡΗΜΕΝΟΣ 
6/3/1935 
 ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΜΙΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ, 

ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ .ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΟΣ 
ΧΘΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ 

 ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΙΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ.ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ

ΑΣ
 ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

 Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ .Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗΝ ΑΥΤΗΣ. 

7/3/1935 
 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ.ΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΙ 

ΠΕΡΙΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΘΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ. 
 Ο κ.ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ ΤΩΝ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΙΝΕ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
8/3/1935 
 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ.ΠΩΣ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.- Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΡΟΗΧΘΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ. 
 Ο κ.ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΙΝΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΜΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
 ΕΠΛΗΜΜΥΡΗΣΕΝ Ο ΣΤΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΛΥΣΕ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ. ΦΑΝΕΡΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
 ΘΑ ΕΠΙΚΗΡΥΧΘΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ;ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
 Θ΄ΑΠΟΛΥΘΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  
 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 
9/3/1935 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΟΥΣΤΡΥΜΟΝΟΣ.-Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΤΗΛΡΓΡΑΦΕΙ: «ΠΑΛΑΙΟΜΕΝ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ» 15 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 
ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ. 
10/3/1935 
 ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΔΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ 
 ΒΕΒΑΙΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ 
11/3/1935 
 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Ο κ.Ι.ΜΕΤΑΞΑΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 
ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΕΙΣ 
ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΑΣ ΕΚΝΟΜΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ. 
 Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΛΕΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΝ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕ ΤΗΝ «ΕΛΛΗ» 
13/3/1935 
 ΠΩΣ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ Η «ΕΛΛΗ » ΚΑΙ Η ΚΑΒΑΛΑ 
 …… 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 02-13/3/1935  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/ (μετάβαση στις σελίδες 308-362 του αρχείου) 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των αναφερομένων σελίδων φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/


Ο βομβαρδισμός της Καβάλας, η απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος 
 

Η Καβάλα βομβαρδίστηκε από τον κυβερνητικό στόλο στις 13/3/1935. Επειδή έγιναν προσπάθειες 
συγκάλυψης του εγκλήματος και ο λογοκριμένος φιλοκυβερνητικός τύπος δημοσίευσε ότι ο άμαχος 
πληθυσμός κτυπήθηκε από τους βενιζελικούς, αναφέρω: 
 Η Καβάλα είχε μεγάλο κομμουνιστικό κίνημα (το 1932 εξέλεξε κομμουνιστή βουλευτή ,το Μήτσο 

Παρτσαλίδη και το 1934 τον εξέλεξε δήμαρχο). 

 Η Καβάλα ήταν Έδρα των βενιζελικών 
Βενιζελικοί ή κομμουνιστές, στρατιωτικοί  ή άμαχοι ήταν εν δυνάμει εχθρός!  
 

 

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 16/3/1935  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/(μετάβαση στη σελίδα 364 του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?5item=40471&seg/


Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επί του "Αβέρωφ" αμέσως μετά την αποτυχία του Κινήματος 
του 1935 φεύγει στο εξωτερικό 
 
ΤΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Χανιά 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ : Associated Press 

 
 

Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/ 
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41564  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41564


Ελληνικές εκλογές  9/6/1935 
 
Κατά τας εκλογάς αυτάς απέσχον το Κόμμα Φιλελευθέρων και τα συνεργαζόμενα μετ΄αυτού Κόμματα 
(ήτοι το Προοδευτικόν, το Αγροτικόν , το Αγροτοεργατικόν και το Συντηρητικόν  Δημοκρατικόν).Εκ των 
300 εκλεγέντων οι 290 απετέλουν την Κυβερνητικήν παράταξιν(Τσαλδάρη- Κονδύλη), 9 την 
Ανεξάρτητον Δημοκρατικήν ομάδαν και 1 ανεξάρτητος. 
 

 
 
Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ /http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1929-1974.pdf  

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf


Τίτλοι του τέλους για τη δημοκρατία μέσα από της ειδήσεις της φιλοκυβερνητικής 
εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 
1.10.1935 
 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΗ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΠΕΡΙ 

ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ , ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ 
ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΜΑΤΑΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΑΙΑΝ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΙΝ 

 Ο κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΩΜΙΛΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ. ΔΙΑΤΙ ΕΤΑΧΘΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ …παρίσταται ανάγκη ανασυντάξεως της ελληνικής Πατρίδος, η οποία ανασύνταξις μόνο υπό τον 
βασιλέα δύναται να γίνη. 

3.10.1935 
 Ο ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.«Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ 

ΕΙΝΕ ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» 
 ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;  
Εξ άλλου, η Συντακτική Επιτροπή πλειοδοτούσα εις το σημείον τούτο, απεφάσισε κατά πλειοψηφίαν να περιορίση 
την είσοδον των γυναικών εις τας δημοσίας υπηρεσίας, η οποία ήτο ελευθέρα ανέκαθεν και είχε κατοχυρωθή δια 
του Συντάγματος, εισάγουσα δια πρώτην φοράν την αναχρονιστικήν διάταξιν , ότι «Η παραδοχή γυναικών εις τας 
δημοσίας υπηρεσίας ρυθμίζεται εκάστοτε εκ των σχετικών νόμων» 
 Η ΧΤΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ. ΟΙ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΙΝ ΔΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ.ΚΟΝΔΥΛΗΝ 

…Ο κ.Π.Τσαλδάρης συνέστησε προς τους πληρεξουσίους , όπως κατέλθουν το ταχύτερον εις τας επαρχίας των, 
ίνα εργασθούν υπέρ του αναληφθέντος αγώνος βέβαιοι, ότι ο Λαός θα ακολουθήση μετ΄ενθουσιασμού το Λαϊκόν 
κόμμα εις την μεγάλην προσπάθειαν του προς εμπέδωσιν μονίμου τάξεως και εσωτερικής γαλήνης , ήτις μόνο δια 
της αποκαταστάσεως  της βασιλευομένης δημοκρατίας δύναται να επιτευχθή… 
5.10.1935 
 Ο κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΗΛΩΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΩΜΙΛΗΣΕ ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Η ΧΤΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΟΣ 
 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. 
«Η Ε΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις αποφασίζει την άμεσον αποκατάστασιν εις τον θρόνον του βασιλέως 
Γεωργίου και εις τα δικαιώματα των των νομίμων αυτού διαδόχων  κατά την εξ αρρενογονίας ανεγνωρισμένην 
πράξιν, υπό την αίρεσιν της κυρώσεως της αποφάσεως ταύτης διά Δημοψηφίσματος, ενεργηθησομένου εντός 
…Την άσκησιν της βασιλικής εξουσίας μέχρι της επανόδου του βασιλέως αναθέτει εις… 
 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ 
6.10.1935 
 ΟΙ κ.κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΝ ΔΕΟΝ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΔΙΑ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. 
 ΠΑΥΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Δι΄αποφάσεως της γενικής διοικήσεως επαύθη επί δεκαπενθήμερον η δημοκρατική εφημερίς «Ελεύθερος Τύπος» 
.Ο Γενικός Διοικητής εδήλωσεν, ότι η εφημερίς επαύθη, διότι εδημοσίευσε κομμουνιστικήν προκήρυξιν , δια της 
οποίας υποστήριζεται , ότι αι αρχαί εκ συστήματος έστησαν δολοφονική ενέδραν την παρελθούσαν Κυριακήν κατά 
των συγκεντρωθέντων πολιτών και προέτρεπον εις απείθειαν προς τας αρχας τον στρατόν και τον λαόν. 
8.10.1935 
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΘ΄ΑΣ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΙΝ ΔΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ,ΕΝΕΤΑΘΗ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ 
9.10.1935 
 ΑΘΡΟΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ .ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΩΝ 
Προς πλήρωσιν χηρευουσών θέσεων:Εις συνταγματάρχας κατ΄εκλογήν οι αντισυνταγματάρχαι:.Παπαδόγκωνας Δ. 
10.10.1935 
 ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.ΔΙΕΤΑΧΘΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ.-ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΟΛΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ .ΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ,- Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Ο κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ  



11.10.1935 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΛΥΘΕΙ ΔΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ .ΤΑ ΧΤΕΣΙΝΑ ΡΑΓΔΑΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.- ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΟΡΚΙΣΘΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ,ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΕΝ ΙΣΧΥÏ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1911.-ΠΩΣ ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ 
«Οι εκπροσωπούντες τας στρατιωτικάς , ναυτικάς και αεροπορικάς δυνάμεις της Χώρας , αισθανόμενοι πλέον 
καθαρώς τους κινδύνους της αναρχίας κρούοντας την θύραν του Έθνους ημών εθεώρησαν ιερόν καθήκον να 
επέμβουν δια να λύσουν την ολέθρίαν κατάστασιν. 
»Προς τούτο διώρισαν επαναστατικήν επιτροπήν εκ του στρατηγού Παπάγου, του ναυάρχου Οικονόμου και του 
στρατήγού της αεροπορίας Ρέππα, ήτις επισκεφθείσα τον Πρωθυπουργόν κ.Τσαλδάρην,εζήτησε την παραίτησιν 
της Κυβερνήσεως.Ο κ.Πρωθυπουργός συγκαλέσας το Υπουργικόν Συμβούλιον έλαβεν απόφασιν να συμμορφωθή 
προς την σύστασιν και ανακοινώση ημίν , ότι παραιτείται. 
»Η επαναστατικήεπιτροπή μετά τούτο θα υποδείξη νέαν Κυβέρνησιν , η οποία θα ορκισθή ενώπιον της 
Συνελεύσεως απόψε. 
    Η επαναστατική επιτροπή 
    Παπάγος (υποστράτηγος) 
    Οικονόμου(υποναύαρχος) 
    Ρέππας(υποστράτηγος) 
Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
Γ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργος των Ναυτικών 
Ι.ΘΕΟΤΟΚΗΣ  Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργός των Εξωτερικών 
…. 
Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 

  



 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΤΕΣΙΝΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΗΣ 
ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.- Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ κ.ΜΕΤΑΞΑ. 

…Ισχυρά τμήματα στρατού επίσης είχον τοποθετηθεη εις τον περίβολον της Βουλής και εις τους διαδρόμους 
τελούντα υπό τας αμέσους  διαταγάς του ταγματάρχου κ.Πλυτζανόπουλου και του υπασπιστού του κ.Κονδύλη 
λοχαγού κ.Κουρούκλη…. 
12.10.1935 
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Ο υπουργός της Παιδείας κ.Τουρκοβασίλης παρέλαβε την υπηρεσίαντου υπουργείου του… 
Οι καθηγηταί των Πανεπιστημίων μας στο μέλλον θα ασχολούνται μόνον με τα ζητήματα της 
επιστήμης…Αμέριστον ομοίως θα στρέψωμεν την προσοχήν μας και εις τα ζητήματα της Εκκλησίας, η οποία 
ατυχώς αναρχείται…  
 Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο νέος υπουργός των Εσωτερικών κ.Σχινάς, εγκατσταθείς από χτες στο υπουργείον του,… 
Ο κ.Σχινάς εβεβαίωσεν , εν επιλόγω , ότι το δημοψήφισμα  θα διεξαχθή τίμιον, εγνωστοποίησεν όμως εις 
τους διοικητικούς υπαλλήλους , ότι οιαδήποτε ενέργεια ή έκφρασις συμπαθείας προς το καταλυθέν 
δημοκρατικόν πολίτευμα θα διώκεται λογιζομένη ως επαναστατική πράξις, αφού ισχύον πλέον πολίτευμα 
είναι η Βασιλεία. 
16.10.1935 
 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΠΑΥΛΟΥ.Ο 

κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΛΑÏΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 

17.10.1935 
 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ 
Ο υπουργος ρων Στρατιωτικών κ.Παπάγος , απηύθυνε προς τον Βασιλέα το κάτωθι τηλεγράφημα: 
«Εθνικός στρατός , πειθαρχών και ομονοών επί τη αποκαταστάσει νομίμου Πολιτεύματος 
Χώρας,υποβάλλει δι΄εμού ευλαβώς Υμετέραν Μεγαλειότητα,αισθήματα πίστεως και αφοσιώσεως, 
αναμένων ταχίστην επάνοδον Υμών υπερτάτου φυσικού αρχηγού του, εις ένδοξον ελληνικόν θρόνον. 
    Υπουργός Στρατιωτικών Α.ΠΑΠΑΓΟΣ 
ΕΙς το ανωτέρω τηλεγράφημα, ο Ββασιλευς απήντησεν ως εξής: 

«Βαθύτατα συγκεκινημένος , ευχαριστώ υμάς εγκαρδίως και παρακαλώ , όπως διαβιβάσητε τω Ελληνικώ 
Στρατώ τας εκ βάθους καρδίας ευχαριστίας μου επι τοις αισθήμασι πίστεως και αφοσιώσεως προς τον 
Ελληνικόν Θρόνον. 
΄     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β» 
20.10.1935 
 Ο κ.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ. ΘΑ 

ΤΟΝΙΣΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΗ ΤΗΝ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΝ ΤΟΥ. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΙΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ.ΘΕΟΤΟΚΗΝ.- ΑΙ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΛΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ. 

 ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. 

 ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
Χθές ανεκοινώθησαν αρμοδίως τα ονόματα των συλληφθέντων και εκτοπισθέντων εις Αγ.Ευστράτιον. Ούτοι είνε οι 
εξής: Δ.Γληνός, Κ.Βάρναλης,.. 
20.10.1935 
 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΚΡΑΤΕΙ ΣΚΕΨΙΣ ΟΠΩΣ ΑΡΘΗ ΠΡΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.- ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ.ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ.-ΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

Ο κ.Κονδύλης προσέθεσεν, ότι προ της άρσεως του στρατιωτικού νόμου, θα έχη δημοσιευθεή εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ειδικόν νομοθετικόν διάταγμα, αποβλέπον εις την κατασφάλισιν της ησυχίας και της τάξεως και 
προβλέπον τας κυρώσεις, αι οποίαι θα εφαρμόζωνται προς κολασμόν των παραβατών τουΤύπου, των αφορωσών 
το καθεστώς πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας και το πρόσωπον του Βασιλέως, ως και την έξαψιν των 
πολιτικών παθών… 
 
  



 ΘΑ ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ .ΕΝΕΚΡΙΘΗ 
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ο εν λόγω αναγκαστικός νόμος έχει ως εξής: Επιτρέπεται εις τους επί της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
υπουργούς όπως δια κοινής αποφάσεως των, τη προτάσει των οικείων αστυνομικών αρχών, ή και αυτεπαγγέλτως 
διατάσσουσι την εκτόπισιν παντός προσώπου, αποπειρωμένου δι΄έργων ή λόγων ή δια συμβολικών και εικονικών 
παραστάσεων ή δια παντός άλλου τρόπου να προκαλέση διατάραξιν της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας και της 
ησυχίας της χώρας ή και διέγερσιν των πολιτών αμέσως ή εμμέσως εις στάσιν ή ανυπακοήν εις τας δημοσίας 
αρχάς και τους νόμους του Κράτους… 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Εν ονόματι του Βασιλέως 
Ο Αντιβασιλεύς 
Γ.Κονδύλης 
Το Υπουργικόν Συμβούλιον 
3.11.1935 
 ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΒΕΒΑΙΟΥΝ ΟΤΙ ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ 148 ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΤ΄ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 40 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΝ 

 ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΘΗΝΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ.ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

Η έναρξης θα εγκαινιασθή με επίσημον αγιασμόν, ο οποίος θα ψαλή εις τας παρά το Βαρβάκειον κεντρικάς 
εγκαταστάσεις, παρισταμένων των κυριών του συμβουλίου του τμήματος συσσιτίων του Π.Ι.Π.Π. (Πατριωτικού 
Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού) μετά της προέδρου (του τμήματος συσσιτίων) Κας Λογοθετοπούλου,… 

 
Σημείωση :Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της Ελληνικής φασιστικής προπαγάνδας , αρκεί να λάβει υπ΄όψιν 
ότι η γερμανίδα κ. Λογοθετοπούλου ,ήταν ανηψιά του Γερμανού Στρατάρχη Wilhelm Siegmund Walther List , 
ναζιστή  εγκληματία πολέμου, γνωστού για την δολοφονική δραστηριότητα στον άμαχο Ελληνικό πληθυσμό,  (ΔΙΚΗ 

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ (CASE No. 47 THE HOSTAGES TRIAL/TRIAL OF WILHELM LIST AND OTHERS/UNITED STATES 
MILITARY TRIBUNAL, NUREMBERG /8TH JULY, 1947, TO 19TH FEBRUARY, 1948) http://lawofwar.org/List%20Case.htm) 
και σύζυγος του επίσης  ναζιστή προέδρου του Ελληνογερμανικού (για την ακρίβεια Ελληνοναζιστικού) Συνδέσμου 
και αργότερα δοσίλογου πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Ι. Λογοθετόπουλου. Το Ίδρυμα ελάμβανε τεράστια 
ποσά από τον Κρατικό προϋπολογισμό και πουλούσε φτηνό φαγητό και ψωμί στα άπορα παιδιά!!! Το ενδιαφέρον 
των ναζιστών για τα παιδιά είναι γνωστό , τόσον από τον Μεγάλο Λιμό, όσον και για τα ναζιστικά στρατόπεδα 
εξόντωσης.   

http://lawofwar.org/List%20Case.htm


4.11.1935 
 Ο κ.Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΟΤΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΤΕΣΙΝΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΑ 95% .ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ 
ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  

 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ .ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ Ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΩΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ 

 ΣΥΝΗΝΤΗΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ κ.κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ.ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Θ΄ΑΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. 
…»Ο Ελληνικός Λαός, συναιστανθείς την σημασίαν ταύτην της ψήφου, έσπευσεν αθρόως εις τας κάλπας δια να 
παράσχη εις τον βασιλέα ακλόνητον θεμέλιον, επί του οποίου να στηριχθή δια να εκπληρώση την υψηλήν ταύτην 
αποστολήν του»… 
 ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 
Αγγέλεται εκ Μονάχου, ότι ο Χίτλερ ενεκαινίασε μια μνημειώδη γέφυραν , ως και τεσσαρα κτίρια νεοελληνικού 
ρυθμού, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως γραφεία του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.Δια των κτιρίων τούτων αρχίζει 
η εφαρμογή του ευρύτατου προγράμματος , αποβλέποντος εις την μετατροπήν του Μονάχου εις νέας Αθήνας. 
5.11.1935 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.ΕΠΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ 1.527.714 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1.491.992 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32.451 
6.11.1935 
 ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ 
Οι κ.κ. Παπαναστασίου και Παπανδρέου, αρθέντος του μέτρου εκτοπισμού των εις Μύκονον, επανέρχονται 
ενταύθα την πρωίαν της προσεχούς Παρασκευής… 
 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΝΕΟΝ ΟΡΚΟΝ. Η ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
…η ορκωμοσία των ανηκόντων εις τον στρατόν ξηράς , θαλάσσης, αεροπορίας, χωροφυλακής,αστυνομίας και 
πυροσβεστικής υπηρεσίας γενησεται την 10ην Νοεμβρίου… 
 
 

Αναγκαστικός Νόμος/ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 522 - 02.11.1935 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΛΙΤΟΥ 
Αναγκαστικός Νόμος/ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 523 - 04.11.1935 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩΝ 
 

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδαν και τον Συνταγματικόν 

Βασιλέα των Ελλήνων , υπακοήν εις το Σύνταγμα , τους Νόμους και τα 

Ψηφίσματα του Κράτους και να διαχειρίζομαι τιμίως και ευσυνειδήτως την 

ανατεθείσαν μοι δημόσιαν λειτουργίαν» 

 
Πηγή:ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ/http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws 
 

  

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws


Ο όρκος προς τον Βασιλέα 

 

  



9.11.1935 

 ΟΙ ΜΗ ΟΡΚΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Θ΄ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 
Εξ αφορμής αρνήσεως των καθηγητών του Πανεπιστημίου κ.κ. Κανελλόπουλου και Κάτσα όπως δώσουν όρκον 
πίστεως εις το βασιλικόν πολίτευμα, ανεκοινώθη χθές , ότι η Κυβέρνησις θα προβή εις την έκδοσιν Συντακτικής 
πράξεως , δια της οποίας θα ορίζεται ότι υπάλληλοι , αρνούμενοι να ομόσουν τον προς το πολίτευμα οφειλόμενον 
όρκον πιστεως θα απολύωνται αυτοδικαίως της θέσεως , την οποίαν κατέχουν. 
10.11.1935 
 Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 
«Κληθείς υπό του κ. πρυτάνεως του πανεπιστημίου Αθηνών δια να ομόσω τον υπό της Κυβερνήσεως ορισθέντα 
όρκον, απήντησα ότι αρνούμαι να ορκισθώ, δεχόμενος ούτω να υποστώ τας συνεπείας της αρνήσεώς μου και 
διακόπτων την επί εξαετίαν αποστολήν μου ως ακαδημαïκού διδασκάλου, προς την οποίαν με συνδέουν αι 
ωραιότεραι της ζωής μου αναμνήσεις. Η άρνησίς μου είνε πράξις καθαρώς πολιτική και δεν αφορά το πολίτευμα 
ως τοιούτον.Αρνηθείς να ορκισθώ , ηρνήθην να αναγνωρίσω το πολιτικόν καθεστώς, το οποίον προήλθεν εκ των 
γεγονότων της 10

ης
 Όκτωβρίου και της 3

ης
 Νοεμβρίου, γεγονότων , τα οποία είνε ως προς όλα τα ορατά και 

αόρατα σημεία των γνωστά εις όλους.Τοιουτοτρόπως, από της στιγμής ταύτης αναλαμβάνω υπεύθυνον πολιτικόν 
αγώνα , ο οποίος , σύμφωνα με την εντολήν , την οποίαν έλαβον εκ μέρους πλήθους Ελλήνων, υπερνικησάντων 
εις την συνείδησίν των τον διχασμόν, θα κατευθυνθή προς την συστηματικήν προετοιμασίαν της αυριανής, της 
αληθινής και ηνωμένης Ελλάδος, της Ελλάδος εκείνης , εις την οποίαν πιστεύει η νέα γενεά και εις τον βωμόν της 
οποίας είμεθα διατευθειμένοι , εγώ και πολλοί άλλοι ,να θυσιάσωμεν όχι μόνον τα ατομικά μας συμφέροντα , αλλα 
και τα αισθήματα εκείνα ,τα οποία , αν και συνδέωνται προς ωρισμένην παράδοσιν, αντίκεινται εις την ιδέα της 
εθνικής ενότητος. Εις τας θυσίας μας προβαίνομεν με χαράν! Εις τον αγώνα μας θα έχωμεν ως έμβλημα την 
αγάπην! Εις την επιβολήν της αγάπης θα προβώμεν με αυστηρότητα και ακαμψία». 

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 01/10/1935—10/11/1935 
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=40483 
(μετάβαση στις σελίδες 6, 14,15,24,30,40,43,50,51,53,58,78,84,100,114,167,173,176,177,181,186,189,200, 
202,208 του αρχείου) 

 

Για την ακριβή αντιγραφή εκ αναφερομένων σελίδων της εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και τον «όρκο» από το ΦΕΚ 

522 - 02.11.1935, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα  

  

http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=40483


Η Ελλάδα ένα απέραντο στρατοδικείο 
 
Στις 16/3/1935 οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί Τσαλδάρης , Κονδύλης και Μεταξάς κατέληξαν σε πλήρη 
συμφωνία  για την εκκαθάριση των δημοκρατικών αξιωματικών. Η Ελλάδα μετατράπηκε σε ένα 
απέραντο στρατοδικείο. 
Στις 18 /3/ 1935 άρχισε ενώπιον του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών η δίκη των 28 αξιωματικών που 
κατηγορούνταν για τα γεγονότα του Προτύπου και της Σχολής Ευελπίδων . Η σύνθεση του 
Στρατοδικείου είχε ως εξής: Πρόεδρος ο υποστράτηγος Μπακόπουλος, κυβερνητικός επίτροπος ο 
αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού Βαγενάς, αναπληρωματικός ο επιστρατευθής εισαγγελεύς 
Πειραιώς κ.Κωνσταντίνου.Τακτικά μέλη οι συνταγματάρχες πυροβολικού Δημάρατος και Τότσιος, 
μηχανικού Δουγκάκης και σμήναρχος Αποστολόπουλος. Η δίκη διήρκησε 13 ημέρες με τεράστια 
δημοσιογραφική κάλυψη από τις κυβερνητικές εφημερίδες.  
Το στρατοδικείο, δεχόταν πιέσεις τόσο των αδιάλακτων αντιβενιζελικών , που απαιτούσαν θανατικές 
καταδίκες ,όσο και των μετριοπαθών που προσπαθούσαν να αποφευχθούν παρόμοιες αποφάσεις. 
Υπερίσχυσαν τελικά οι μετριοπαθείς , και το στρατοδικείο κατεδίκασε τους κατηγορούμενους 
αξιωματικούς σε ισόβια ή σε μικρότερες ποινές. Ο Σαράφης και οι αδελφοί Τσιγάντε κατεδικάστηκαν σε 
ισόβια. Οι αδιάλακτοι, από το άλλο μέρος , με επικεφαλής τους Μεταξά και Ιωάννη Ράλλη, απάντησαν 
με οχλοκρατικές εκδηλώσεις , ζητώντας θανατική καταδίκη των πρωταιτίων του κινήματος και 
παραίτηση της κυβερνήσεως.(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τομ. ΙΕ, σελ. 363) 

Στις 28/3/1935 ο κυβερνητικός επίτροπος Βαγενάς ζήτησε τη θανατική καταδίκη 13 κατηγορουμένων, 
ενώ ο εισαγγελέας Κωνσταντίνου συνέστησε επιείκια. Η απόφαση εκδόθηκε στις 1.45΄το ξημέρωμα της 
31/3/1935. Δεν υπήρχε θανατική καταδίκη και αυτό προφανώς ενόχλησε τους κυβερνητικούς . 
Μετά τη δίκη οι στρατοδίκες απομακρύνθηκαν από την Αθήνα ,ο προέδρος του στρατοδικείου , 
φρούραρχος των Αθηνών Μπακόπουλος , αντικαταστήθηκε από τον Τσολάκογλου και μετατέθηκε στην 
Κρήτη ενώ ο σμήναρχος Αποστολόπουλος τέθηκε σε εξάμηνη διαθεσιμότητα. 

 
Συνταγματάρχης Σαράφης, αντισυνταγματάρχης Τσιγάντες, αντισυνταγματάρχης Στεφανάκος,λοχαγός 
Τριανταφυλλίδης, λοχαγος Τσιγάντες/http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41466 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=41466


Η δίκη των πολιτικών αρχηγών 
Στις 23 Απριλίου 1935 άρχισε η δίκη των Πολιτικών Αρχηγών της βενιζελικής παρατάξεως από έκακτο 
στρατοδικείο προεδρευόμενο από τον υποναύαρχο Αλ.Σακελλαρίου. Κατηγορούμενοι ήταν σχεδόν όλοι 
οι πολιτικοί αρχηγοί της βενιζελικής παρατάξεως. Στις 5 Μαΐου 1935 καταδικάζεται σε θάνατο ο  
Ελευθέριος Βενιζέλος , ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Εμμανουήλ Τζανακάκης και ο Ιωσήφ Κούνδουρος. 

,  

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων /Εφημερίδα ''ΗΧΩ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ'' Δευτέρα 6 Μαΐου 1935 σελίδες 1 

και 6 (Μετάβαση σε σελίδα:369 και σελίδα 374 )/http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34794&seg 

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=34794&seg


Η δημοκρατία στο απόσπασμα 
 
Στις 5 Απριλίου εκδόθηκαν δύο συντακτικές πράξεις ,1) «Περί αυτεπαγγέλτου αποστρατείας 
Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού της Ξηράς μετασχόντων του Κινήματος της 1ης Μαρτίου 
1935 κλπ» και 2)«Περί απολύσεως εθελοντών ή ανακατατεταγμένων οπλιτών μετασχόντων του 
Κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935 κλπ», με τις οποίες εξουσιοδοτούνταν ο υπουργός Στρατιωτικών να 
αποστρατεύσει τους αξιωματικούς που είχαν μετάσχει στο κίνημα ή το είχαν ευνοήσει. Άνοιγε έτσι ο 
δρόμος για την απόταξη των βενιζελικών αξιωματικών και τη δημιουργία μονόπλευρου αντιβενιζελικού 
στρατεύματος.  
Την ίδια μέρα επιτράπηκε να εκτελεστεί και η πρώτη θανατική καταδίκη :εκτελέστηκε ο επίλαρχος 
Βολάνης, από τους επαναστάτες της ανατολικής Μακεδονίας, που είχε καταδικασθεί σε θάνατο από 
έκτακτο στρατοδικείο, με πρόεδρο το συνταγματάρχη  Ι.Τώτση. 
Αργότερα (24 Απριλίου) εκτελέστηκαν και οι στρατηγοί Παπούλας και Κοιμήσης ( είχαν καταδικαστεί σε 
θάνατο δύο μέρες νωρίτερα από έκτακτο στρατοδικείο με πρόεδρο τον υποστράτηγο της Αεροπορίας 
Ρέππα) , παρά τις προσπάθειες που έγιναν από μετριοπαθείς αντιβενιζελικούς να αποτραπεί η 
εκτέλεση τους. 
Πηγή:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τομ. ΙΕ, σελ. 364 

 

 

  



5 Απριλίου 1935.Εκτελείται στη Θεσσαλονίκη ο επίλαρχος Στ. Βολάνης 
Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ ΒΟΛΑΝΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5 Απριλίου.(Ιδιαίτερον τηλεγράφημα).-Το Γ΄Σώμα Στρατού , ληξάσης της 24ώρου 
προθεσμίας. διέταξε την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης περί της 
εις θάνατον καταδίκης του επιλάρχου Βολάνη, εις τον οποίον δεν απενεμήθη χάρις.Κατόπιν τούτου το 
Φρουραρχείον διέταξε τον καταρτισμόν του εκτελεστικού αποσπάσματος.Την 7ην πρωινήν η εκτέλεσις 
του Βολάνη έλαβεν χώραν εις το προαύλιον των φυλακών του Επταπυργίου.Εις τον τόπον της 
εκτελέσεως παρετάχθησαν αντιπροσωπείαι των στρατιωτικών μονάδων, προηγήθηκε δε της εκτελέσεως 
η καθαίρεσις του στασιαστού αξιωματικού.Ο τυφεκισθείς μέχρι και της τελευταίας στιγμής διετήρησε 
απόλυτον ψυχραιμίαν. 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 06/4/1935, σελ.4 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43844&seg (μετάβαση στη σελίδα 23) 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των αναφερομένων εφημερίδων, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 

 
…Ο Στ. Βολάνης ήταν γνωστός στο στράτευμα αλλά και πέραν αυτού για το εξαίρετο ήθος του και τα πατριωτικά 
του αισθήματα. Καταγόταν από παλιά ιστορική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης η οποία μετά την Άλωση 
έφυγε και εγκαταστάθηκε στην Κρήτη . Ακόμα ο θείος του Γεώργιος Βολάνης, υπήρξε γνωστός μακεδονομάχος με 
μεγάλη δράση που αγωνίστηκε με σθένος για την απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 
των ετών 1904-1908 . Όμως όλα αυτά δεν ελήφθησαν καν υπόψη από το Στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης , στο 
οποίο οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή του.΄Υστερα από μία δίκη παρωδία, με διορισμένους μάρτυρες κατηγορίας ,το 
δικαστήριο έλαβε μία τελείως παράλογη και αναιτιολόγητη απόφαση που συγκλόνισε τους πάντες καταδικάζοντας 
το φλογερό δημοκράτη αξιωματικό Βολάνη στην εσχάτη των ποινών. 
Ο Βολάνης εκτελέστηκε το πρωί της 5ης Απριλίου 1935 στο συνήθη τόπο εκτελέσεων «όπισθεν του 
Επταπυργίου» αναφωνώντας «Ζήτω η Δημοκρατία»… 

 
 

 
 

 
ΣΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΒΟΛΑΝΗ 

 
Κοπέλλες ωραιόστηθες της Κρήτης μυροβόλες 
μυρτιές και δάφνες κόψετε από τον Ψηλορείτη, 
στον νιοσκαμμένο τάφο του, σκορπίσατέ τις όλες 
σαν ένα φίλημα θερμό απ΄τη μητέρα Κρήτη. 
 
Και σεις κοπέλλες των Σερρών, της γης αυτής 
καμάρι, 
απ΄του Παγγαίου τις πλαγιές με τις Κρητικοπούλες 
ενώστε το τραγούδι σας. Δόξα στον καβαλλάρη, 
κι ας αντηχήσουν τα βουνά, οι λόγγοι κι οι 
βρυσούλες. 
 
Δόξα στον πρωτομάρτυρα. Πιστός ως την θανή του 
προάσπισε τη Λευθεριά μέσ' στη Μακεδονία. 
Πιστός στα δυο συνθήματα: Ελλάς - Δημοκρατία. 
 
Και τώρα μεσ' στον τάφο Σου κοιμήσου παλληκάρι 
ύπνο γλυκό και ήσυχο, ύπνο χωρίς βραχνά. 
Η Δόξα στις φτερούγες της μια μέρα θα σε πάρει 
και θα σε στήσει Αρχάγγελο εδώ στο Λαχανά. 

 
Πηγή: http://e-mesara.gr/index.php/2015-02-25-08-38-01/18838-5-1936//Από το βιβλίο του Β. Ι. Τζανακάρη, Όταν 
η Δημοκρατία πνιγόταν στα παγωμένα νερά του Στρυμώνα (ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ '35 ΣΤΑ ΣΕΡΡΑΣ), 1999./  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43844&seg
http://e-mesara.gr/index.php/2015-02-25-08-38-01/18838-5-1936


24 Απριλίου 1935. Εκτελούνται οι στρατηγοί Παπούλας και Κοιμήσης  
 
ΗΡΧΙΣΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.- ΖΩΗΡΑΙ ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑΙ  
Εις την αίθουσαν του τακτικού Στρατοδικείου της πρωτευούσης ήρχισαν χθές αι συνεδριάσεις του Δ΄ εν 
Αθήναις εκτάκτου Στρατοδικείου . Δικάζονται εις αυτό όλοι οι παράγοντες της Πανέλληνίου 
Δημοκρατικής Αμύνης, οι θεωρήθέντες ως «αρχηγείον» του καταπνιγέντος κινήματος.Πλην ενός του 
πρώην υπουργού των Ναυτικών και της Αεροπορίας Βασιλειάδη. όλοι είνε ανώτεροι στρατιωτικοί εν 
αποστρατεία ή αποτάξει, δύο δε εξ αυτών εν ενεργεία, οι συνταγματάρχαι Βούρος και Βακάς. Επίσης 
υπάρχουν . εκτός του Παπούλα,τρεις ακόμη στρατηγοί εν αποστρατεία :Σκανδάλης, Κοιμήσης , 
Κ.Παλαιολόγος και ο τέως αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων Ι.Νάσκος… 
Την 8 και 50΄ π.μ.οι στρατοδίκαι καταλαμβάνουν τας έδρας των. Την έδραν του Προέδρου κατέχει ο 
αρχηγός της Αεροπορίας υποστράτηγος κ. Ρέππας, του κυβερνητικού επιτρόπου ο αντισυνταγματάρχης 
του πυροβολικού κ. Ασημακόπουλος . Παρ΄αυτόν κάθηται ως συμπράττων δια το δικονομικόν μέρος 
Επίτροπος ο δικαστικός σύμβουλος γ΄ τάξεως κ. Γαρέζος.Τας έδρας των στρατοδικών κατέχουν οι κ.κ. 
Ν.Μπαλής, αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού, Ι.Ποντίκας, αντισυνταγματάρχης του ιππικού, 
Α.Τσιγκούνης , αντισυνταγματάρχης του πεζικού και Ηλ.Ζώτος , αντισυνταγματάρχης του μηχανικού. 
Γραμματεύς του Στρατοδικείου είνε ο δικαστικός σύμβουλος δ΄τάξεως κ.Κωνσταντόπουλος. 

 
 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 14/4/1935 σελ.1 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg/ (μετάβαση στη σελίδα 66 του αρχείου) 
Για την ακριβή αντιγραφή από την εφημερίδα, φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 

 
Θεωρώ ύψιστη ασέβεια να αποκαλείται ο αρχιστράτηγος του Ελληνικού στρατού, στρατηγός 
Αναστάσιος Παπούλας απλά Παπούλας ,ενώ οι αντισυνταγματάρχες στρατοδίκες κύριοι.  
Ενδεικτικά αναφέρω τον κύριο Μπαλή , έναν από την τριανδρία δοσιλόγων Μπάκου, Μπαλή , Βόρσα, 
που παρέδοσαν στους Ιταλούς τον Δαβάκη και τους άλλους ήρωες.  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg/


 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΠΡΩΙΑ» 24/4/1935 σελίδα 6 

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38854&seg (μετάβαση στη σελίδα 120 του αρχείου) 

 

                     
Αναστάσιος Παπούλας      Μιλτιάδης Κοιμήσης 
(Μεσολόγγι, 1857 - Αθήνα, 24 Απριλίου 1935)  (Αμφιλοχία, 1878 - 24 Απριλίου 1935) 
  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=38854&seg


«ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» 
Γεώργιος Τσολάκογλου 
 

 
 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 5/4/1935 σελ.1 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg/ (μετάβαση στη σελίδα 22 του αρχείου)   

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg/


 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην δυσανασχετήσει  διαβάζοντας το δεύτερο προδοτικό 
πρωτόκολλο που υπέγραψε ο Τσολάκογλου, το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ /21 Απριλίου 1941. 
Το τραγικότερο σημείο του δεν είναι οι ταπεινωτικοί όροι παράδοσης του Ελληνικού στρατού αλλά το 
γεγονός ότι μια μέρα μετά το πρωτόκολλο ανακωχής  κατά το οποίο : 
Επιτρέπεται η διέλευσις Γερμανικού Στράτου από της έως της αύριον Δευτέρας 21ης Απριλίου 

ίνα παρεμβληθή μεταξύ Ιταλικών και Ελληνικών Στρατευμάτων και ίνα διευκολυνθώσι τα κάτωθι 

συμφωνηθέντα. 

(α) Τα Ελληνικά Στρατεύματα υποχρεούνται ν' αποσυρθώσι μέχρι των παλαιών Ελληνο—

Αλβανικών συνόρων εις χρονικόν διάστημα 10 ημερών… 

 

ενώ τα γερμανικά στρατεύματα ήταν ακόμα στην μεθόριο και η Αθήνα ήταν ακόμα 

ελεύθερη, ο Τσολάκογλου συνυπογράφει με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των 

εν Αθήναις Γερμανικών Στρατευμάτων 

 
Πηγή :ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Σ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Έτος Έκδοσης:1959/ σελ. 
142 και 143. 
 

 
 
 
 

 



  



«ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» 
Γεώργιος Μπάκος 
Ο τιμώμενος από τον Δήμο της Αθήνας, προδότης, ναζιστής , δοσίλογος και δολοφόνος, «άξιος» 
Μπάκος , που είχε όνειρο ζωής να ντύσει με την στολή των Waffen SS τους Έλληνες και να τους στείλει 
να πολεμήσουν για τον ηγέτη του Αδόλφο Χίτλερ, χλευάζει τον αρχιστράτηγο των Ελλήνων  Αναστάσιο 
Παπούλα την μέρα της αναγγελίας της θανατικής καταδίκης του και λίγο πριν την εκτέλεση του.  

 
 

Πηγές: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδες 

  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 11/4/1935 σελ 3 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg 

 (μετάβαση στη σελίδα 54 του αρχείου) 

 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 23/4/1935 σελ.6   
 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43844&seg=10943  
 (μετάβαση στη σελίδα 54 του  αρχείου) 
  http://www.ionikienotita.gr/?p=5016  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43844&seg=10943
http://www.ionikienotita.gr/?p=5016


«Σε κάθε χώρα θα βρούμε αρκετά ιδιοτελή καθάρματα. Δεν θα τους ψάξουμε, θα 
σπεύσουν να μας βρουν μόνοι τους, θα τηλεφωνούν, θα στέλνουν δηλητηριώδη 
γράμματα» 
        Alfred Ernst Rosenberg  
 
(Alfred Ernst Rosenberg (1893-1945).Θεωρητικός και σημαίνων ιδεολόγος του Ναζιστικού Κόμματος. , από τους 
κύριους συγγραφείς των βασικών ιδεολογικων δογμάτων του εθνικοσοσιαλιστικού. Καταδικάστηκε σε θάνατο στη 
δίκη της Νυρεμβέργης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας  και εκτελέστηκε με 
απαγχονισμό στις 16 Οκωβρίου 1946) 

 
«Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου 1941 
Αγαπητέ Γιώργο, 
όπως εμείναμε σύμφωνοι προ ολίγου εις το τηλέφωνο, σε εξουσιοδοτούμε και γώ και ο κ. Δεμέστιχας 
ν΄αναλάβης ως αρχαιότερος την Διοίκησιν της Στρατιάς Ηπείρου και να έλθης εις συνθηκολόγησιν με 
τους Γερμανούς…, διότι δεν πρέπει ν΄ανεχθώμεν να μας προδίδουν οι εν Αθήναις ανάλγητοι και 
αργυρώνητοι. (αργυρώντητος = πουλημένος, αυτός που έχει εξαγοραστει με χρήματα, πουλημένος). 
Αλλ΄ ούτε πρέπει ν΄ανεχθώμεν το αίσχος να μας διοική ο ανότητος Κοτζιάς … 
Ιδού πως πρέπει να εξελιχθούν κατά σειράν τα γεγονότα: 
1)Ανάληψιν της Διοικήσεως της Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας υπό του Αντιστρατήγου Τσολάκογλου 
και κοινοποίησις σχετικής διατάγης εις τα Σώματα Στρατού και Μεραρχίας , δι΄ης θα καθίστατο γνωστόν 
ότι θα ζητήση ανακωχήν παρά των Γερμανών. 
2) Σχηματισμός Κυβερνήσεως ή Διευθυντηρίου εν Ιωαννίνοις ,υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου 
Ιωαννίνων και μέλη Τσολάκογλου, Δεμέστιχας, Μπάκος . 
Αμέσως μετά , διάγγελμα προς τον Ελληνικόν Λαόν. 
……. 
Γώργο, και πάλιν σ’ εξορκίζω να μη διστάσωμεν προ ουδενός…. 
(υπ.) Γεώργ. Μπάκος, Υποστράτητος» 
Προσηρτημένως προς την επιστολήν ήσαν αντίγραφον του τελεσιγράφου, περί ου η επιστολή 
και σχέδιον τηλεγραφήματος προς τον Χίτλερ … 
 
Πηγή :ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Σ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Έτος Έκδοσης:1959/  
Για την ακριβή αντιγραφή μέρους των σελίδων  128 και 129, φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 

 
Το τηλεγράφημα στο Χίτλερ προφανώς και στάλθηκε από τον προδότη ναζιστή και δοσίλογο  Μπάκο, 
το «ιδιοτελές κάθαρμα» κατά τους ναζί αφέντες του, γιατί την επόμενη μέρα 20 Απριλίου 1941 
υπογράφηκε στο Βοτονόσι του Μετσόβου το «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941» 
μεταξύ του Τσολάκογλου και του JOSEPH DIETRICH, του ΔΙΟΙΚΗΤΗ της ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ»,που . υποχρέωνε την υποχώρηση των Ελληνικών στρατευμάτων 
στα παλία Ελληνοαλβανικά σύνορα ,την αποστραύτευση και τον αφοπλισμό τους και  την διέλευση του 
Γερμανικού στρατού.(Ο DIETRICH  από το  1928, διοικούσε μια από τις πρώτες μονάδες των SS και ήταν 
άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χίτλερ, οδηγός και σωματοφύλακας του και είχε αναλάβει  τη διοίκηση 
επίλεκτων SS που αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του Χίτλερ (SS-Begleitkommando DerFuehrer). που αποτούσε 
το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ειδικής μονάδας των Waffen SS που στις 17 Απριλίου 1933 «βαφτίστηκε» 
Σωματοφυλακή των SS του Αδόλφου Χίτλερ (Liebstandarte SS Adolf Hitler). LSSAH)) 

Όταν το όνειρο του Μπάκου για τη δημιουργία  «Κυανόλευκης Μεραρχίας» που θα στρατολογούσε  
Έλληνες για λογαριασμό των Waffen SS, βρήκε αντίθετο τον Τσολάκογλου και η ΠΕΑΝ  άρχισε να 
ανατινάζει το ένα μετά το άλλο τα «παραμάγαζα του Μπάκου», ΟΕΔΕ (Οργάνωση 
Εθνικοσοσιαλιστικών Δυνάμεων Ελλάδας ) τον Αυγουστο του 1942  και ΕΣΠΟ στις 20 Σεπτεμβρίου 
1942. Ο «άξιος» Υπουργός Εθνικής Αμύνης στις δοσιλογικές κυβερνήσεις Τσολάκογλου και 
Λογοθετόπουλου , έφάρμοσε άλλες μεθόδους για να αποδείξει την υποταγή του στον αφέντη του 
Αδόλφο Χίτλερ.  



Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Δαβάκη  
 
«Το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, με το γνωστό πράκτορα των Γερμανών Μπάκο, το Μπαλή, το 
Βόρσα και άλλους οργάνωσαν από την πρώτη στιγμή τον  Ιταλοελληνικό σύνδεσμο και 
φρόντισαν να καλλιεργήσουν το πνεύμα της υποταγής στον καταχτητή και πάρα πέρα το 
πνεύμα της συνεργασίας. 
Εφθασαν στο σημείο να παραδώσουν στους καλούς ηρωικούς συναδέλφους τους όπως το 
Συν/χη Δαβάκη για ομήρους που οι Ιταλοί τους έπνιξαν κατά τη μεταφορά τους στην Ιταλία». 
http://istorika-ntokoumenta.blogspot.gr/2016/09/5.html 

Οφείλω να ομολογήσω ότι το δημοσίευμα με ξάφνισε αν και δεν θα έπρεπε .Ένα «ιδιοτελές κάθαρμα» 
ένας προδότης ολκής του μεγέθους του Μπακου , θα μπορούσε να κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα 
προκειμένου  να υπηρετήσει τους ναζί αφέντες του. Αποδέχομαι την ορθότητα του κειμένου και 
καταθέτω την  τεκμηρίωση μου. 
Στα ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Σ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ,σελίδα 239 
αναφέρεται ότι από τον Απρίλιο του 1942 , ο συνταγματάρχης Μπαλλής  απέστειλε αναφορά (αριθ. 
Α.Π. 66) προς το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, δηλαδή στον Μπάκο με κοινοποίηση στον Τσολάκογλου, 
για την πρόθεση της Γερμανικής Διοίκησης να πετύχει την συγκατάθεση του Χίτλερ για τον εγκλεισμό 
των Ελλήνων Αξιωματικών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία, πράγμα το οποίο κατώρθωσε 
να αποτρέψει ,κατά δήλωσή του, ο Τσολάκογλου. 
Στις 2 Δεκεμβρίου 1942 ο Τσολάκογλου αντικαθίσταται από τον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο που ήταν 
ιδεολογικά ναζιστής, όπως ο Μπακος.(Ο Λογοθετόπουλος συμμετείχε στη εξολόθρευση των Ελλήνων 
Εβραίων και όχι μόνο και ακολούθησε το Σεπτέμβριο του 1944 τους Γερμανούς στην αποχώρηση τους. Το 1945 
ενώ εργαζόταν στη Γερμανία, συνελήφθει από τους Αμερικανούς το 1945 και στάλθηκε στην Ελλάδα για να εκτίσει 
την ισόβια καταδίκη του , δηλαδή από τονΦεβρουάριο του 1946 μέχρι 3 Ιανουαρίου 1951 που αποφυλακίστηκε!!!)  

Ο ναζιστής δοσίλογος και δολοφόνος Μπακος προχωρεί το δολοφονικό πρόγραμμά προγραφών των 
Ελλήνων αξιωματικών πολέμησαν νικηφόρα που διακρίθηκαν στον πόλεμον κατά του Άξονα. 
Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης μπορεί να θεωρηθεί ως η κορυφαία προσωπικότητα του Ελληνικού στρατού 
τον 20ου αιώνα, όχι μόνο τη δράση του, πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλους τους αγώνες του έθνους, 
αλλά και για την στρατηγική ιδιοφυία ,τις πρωτοποριακές ιδέες και τεράστιο συγγραφικό του έργο. 
Το απόσπασμα Πίνδου που διοικούσε ο συνταγματάρχης πεζικού Κώνσταντινος Δαβάκης , με δύναμη 
2.000 απειροπόλεμων ανδρών ,κατάφερε να αντιμετωπίσει την 3η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών 
ΤΖΟΥΛΙΑ , το καμάρι του Μουσολίνι, με δύναμη 10.800 ανδρών . Εκμεταλευόμενος τα λάθη 
στρατηγικής του αντιπάλου χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη νίκη.  
Η νίκη του Δαβάκη θεωρείται ως η πρώτη παγκοσμίως νίκη κατά του Άξονα. 
Ο ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης τραυματίστηκε  στο στήθος στης 2 Νοεμβρίου 1940 και σε συνδιασμό 
με την ήδη βεβαρυμένη υγεία του , είχε μακροχρόνια νοσηλεία. Ο ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης 
θεωρείτο σωματικά ανάπηρος όταν συνελήφθει στις 7 Δεκεμβρίου 1942 , ενώ ακόμα νοσηλευόταν . 
Μαζί του συνελήφθησαν 151 Έλληνες αξιωματικοί , ήρωες του έπους της Αλβανίας. Στις 20 Ιανουαρίου 
1943 μεταφέρθηκαν στην Πάτρα και επιβιβάστηκαν στο επιταγμένο ιταλικό επιβατικό  «Cità di 
Genova», με προορισμό το Μπάρι της Ιταλίας. 
 
«…Επί του σκάφους, εκτός από τα 132 μέλη του πληρώματος , υπήρχαν 200 Ιταλοί στρατιώτες , πολλοί 
από τους οποίους είχαν λάβει αδεια, και 158 Έλληνες κρατούμενοι (από άλλη πηγή 152). Μεταξύ αυτών 
ήταν ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, θεωρείτο ήρωας στην Ελλάδα για το ρόλο του στη 
νικηφόρα μάχη της Πίνδου κατά ιταλικών δυνάμεων (28 Οκτ-13 Νοέμ 1940), και εξακολουθούσε να 
αναρρώνει από τραυματισμό που είχε στη μάχη πριν από δύο χρόνια. 
Στις 13:13, στη θέση 40 ° 32 'Ν και 18 ° 45' E, το Tigris εξαπέλυσε  τέσσερις τορπίλες από απόσταση 
1.100 μέτρων…» http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.gr/2015/10/citta-di-genova.html  

http://istorika-ntokoumenta.blogspot.gr/2016/09/5.html
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.gr/2015/10/citta-di-genova.html


 
Η τελευταία (ίσως) φωτογραφία του «Cità di Genova»,  στο λιμάνι της Πάτρας (15/9/1942) 

 
Το 1990, το Γενικό Επιτελείο Στρατού και η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, εξέδωσαν ένα ογκώδη τόμο, 
στον οποίο καταγράφονται ονομαστικά, οι 12.636 στρατιώτες και οι 713 αξιωματικοί οι οποίοι 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνοιταλικού πολέμου. Σε αυτό όμως περιλαμβάνονται τα ονόματα 
μόνο δώδεκα αξιωματικών που χάθηκαν στο ναυάγιο. Οι υπόλοιποι 59 λείπουν. Δεν είναι η μοναδική 
ανακρίβεια.Ο συνταγματάρχης Δαβάκης Κωνσταντίνος, είναι καταχωρημένος στην ενότητα, 
«φονευθέντες αξιωματικοί 1940-1941, με το αιτιολογικό πως «πνίγηκε στο ναυάγιο του ΑΠ «Citta di 
Genova», μεταφερόμενος ως όμηρος στην Ιταλία, λόγω της συμμετοχής του, στον πόλεμο στις 21 
Ιανουαρίου 1943»! 
Τι θα μπορούσε να πει η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού  του ΓΕΣ για τον συνταγματάρχη Νικόλαο 
Γεωργούλα που χάθηκε στο ίδιο ναυάγιο; Γιατί η προτομή που βρίσκεται στο Στρατόπεδο "Σχη 
Γεωργούλα" στο Βόλο έχει ημερομηνία θανάτου 1944;  
(και αλήθεια τι να πω για το Συλλόγο Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών όταν στο κείμενό για την Ιστορία του Στρατοπέδου 
Γεωργούλα που στεγάζει την 32 Ταξ ΠΝ,  έχουν τη φωτογραφία του επίσης ήρωα Δημήτρη Κασλά αντί της φωτογραφίας του 
Ν.Γεωργούλα;. https://hellenicmarines.com/2012/04/26/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85-
%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%BF/) 

                                       
  Συνταγματάρχης Νικόλαος Γεωργούλας     ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΝΗΜΕΊΑ ΠΕΣΟΝΤΩΝ  
          http://www.army.gr/default.php?pname=memorials&la=1  

https://hellenicmarines.com/2012/04/26/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%BF/
https://hellenicmarines.com/2012/04/26/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%BF/
https://hellenicmarines.com/2012/04/26/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%BF/
http://www.army.gr/default.php?pname=memorials&la=1


Θύματα του ναζιστή, δοσίλογου και δολοφόνου Μπάκου 
 

Prigionieri greci deceduti nell’affondamento/ 
Έλληνες κρατούμενοι που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο: 

 

1. Andreas Adamopoulos, capitano 

2. I. Alexandropoulos, maggiore 

3. Christos Alexiou, capitano 

4. Anth. Anagnostopoulos, assistente chirurgo 

5. Konstantinos Anestis, maggiore 

6. Athenodoros Angelopoulos, chirurgo 

7. Em. Apostolakis, tenente 

8. Chryso E. Athanasiadis, tenente 

9. Vasilis Bousvaras, tenente 

10. Dimitrios Brisis 

11. Christos Christidis, tenente 

12. Konstantinos Davakis, colonnello 

13. Stylianos Douvlis, tenente 

14. Faidon Gennimatas 

15. Nikolaos Georgoulas, colonnello 

16. Ioannis Giataganas, tenente colonnello 

17. Theodoros Giatras, capitano 

18. Theodoros Giosis, maggiore 

19. Ioannis Kaivas, tenente 

20. Dimitrios Kakaviolis 

21. Ioannis Kaligeros, capitano 

22. Kalfelis, maggiore 

23. Dimitrios Kandylis, chirurgo 

24. Α. Kapodistrias, colonnello 

25. Konstantinos Kapsalis, capitano 

26. Andreas Karamerou, maggiore 

27. Dimitrios Karankounis, chiurgo 

28. Ilias Karastathis, maggiore 

29. Dionisios Karvelas, tenente 

30. Spyros Katiniotis 

31. Damantis Katsaros, tenente 

32. Kosmas Katsigras, assistente chirurgo 

33. Konstantinos Kolyvas 

34. K. Konoskouvaros 

35. Konstantinos Kontomitros, maggiore 

36. Dimitrios Kyssonas, capitano 

37. K. Lavranos 

38. Theodoros Lilis, tenente 

39. D. Litsas 

40. Evangelos Makris 

41. Vasileios Makris 

42. Athanasios Mentzos, tenente 

43. Dimitrios Michelis 

44. G. Michelis 

45. Nikolaos Mitsios, tenente 

46. Geras Molfesis, maggiore 

47. Christos Moschos, maggiore 

48. A. Nikoloulis, chirurgo 

49. Ioannis Oikonomou, capitano 

50. Stylianos Papadopoulos, capitano 

51. D. Partalis 

52. Klearchos Pateras, capitano 

53. Spyros Perros, tenente 

54. Athanasios Pratilas, capitano 

55. Georgios Pratilas, capitano 

56. G. Raftopoulos 

57. Konstantinos Rossis, capitano 

58. Dimitrios Sinioris, colonnello 

59. Evangelos Sinioris, tenente colonnello 

60. Konstantinos Sympetheros, assistente 

chirurgo 

61. V. Sympetheros 

62. Spyridon Syrros, colonnello 

63. P. Theodorakopoulos, tenente 

64. P. Theofanou, tenente 

65. Evangelos Tsiminis 

66. Evangelos Tsimploulis, assistente chirurgo 

67. Spyros Vernadakis, maggiore 

68.  Vezyroulis, assistente chirurgo 

69. Evangelos Vlachakis, tenente 

70. Ioannis Zogos, tenente 

71. Sotirios Zotos 
 

 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.gr/2015/10/citta-di-genova.html 

  

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.gr/2015/10/citta-di-genova.html


«ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» 
Χρήστος Καβράκος 
Ο τιμώμενος από τον Δήμο Τρικκαίων και το ΓΕΣ , προδότης, ναζιστής , δοσίλογος, «άξιος» Καβράκος, 
ο άνανδρος δολοφόνος του τυφλού γέροντα Μιχάλη Ράδου, ο άρπαγας της Θεσσαλικής σοδειάς, 
υπεύθυνος για την λιμοκτονία της πόλης των Τρικάλων και συνυπεύθυνος για τον θάνατο 300.000 
Ελλήνων από την πείνα, ο ρίψασπις που προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει τη δειλία του , ο 
θεωρούμενος από τους ναζί αφέντες του ως  μεγαλύτερος κουίσλινγκ (quisling = κουίσλινγκ, 
δωσίλογος, προδότης του έθνους) από τον δοσίλογο πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη και  υποψήφιος για 
τη διαδοχή του, είναι ο ψευδομάρτυρας που έγινε στρατοδίκης για να καταδικάσει σε θάνατο τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο. 
 

  
 
Πηγές:  

 Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων /Εφημερίδα ''ΕΘΝΟΣ'' 24/4/1935 και 5/5/1935 (Μετάβαση σε 
σελίδες:73 και 134 /http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40920&seg=8014 

 http://www.ionikienotita.gr/?p=6561 
 

  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40920&seg=8014
http://www.ionikienotita.gr/?p=6561


Οι Γερμανοί από την άνοιξη του 1941 που κατέλαβαν την Ελλάδα έβαλαν στο μάτι την αγροτική 
παραγωγή της χώρας. Την είχαν εξάλλου ανάγκη. Άρπαζαν τα αγροτικά προϊόντα με συνέπεια 
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Έλληνες από πείνα το πρώτο έτος της Κατοχής 1941-1942. 
Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους επεδίωκαν να γονατίσουν το λαό από την πείνα και να έχουν 
προσωπικά οφέλη εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια και δυστυχία του ελληνικού λαού για να πλουτίσουν. 
Ο Καβράκος κατά τον Τσολάκογλου , ήταν από αυτούς που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως. Άσκησε 
επάξια το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει, την δολοφονία αδύναμων και αμάχων. Ανέλαβε 
αυτοβούλως την ΚΥΔΕΠ την Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας παραγωγής και ξεκίνησε το 
έργο του για τη εξόντωση του ελληνικού λαού. Στις 31/7/1941 επισκεπτόμενος την πόλη των Τρικάλων 
με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατά των αγροτών που δεν θα παραδώσουν το στάρι (απειλές για «μαύρη 
λίστα», εκτοπισμός στην Γαύδο κ.α.) , αποφάσισε και διέταξε την μείωση του αριθμού των ατομικών 
δελτίων άρτου που είχαν συνταχθεί από τη Νομαρχία στην αρχή του μήνα. (Για την πόλη των  Τρικάλων 
από 16.000 περιορίστηκαν σε  10.000 και την πόλης της Καρδίτσας από 11.000 σε 3.000.) 

Το σχέδιο του για την εξόντωση του Ελληνικού λαού εκτιμήθηκε πλήρως από τους ναζί αφέντες του. 
 

 
Μεταφορά νεκρών από ασιτία στην Αθήνα τον τραγικό χειμώνα 1941-1942. 

 
Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήνα 

 

  



«ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» 
Ο «άξιος» μάρτυρας,  αστυνομικός Νικόλαος  Μπουραντάς.  
 

 
 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 9/4/1935 σελ 3  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg/(μετάβαση στη σελίδα 46 του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg


Το Μηχανοκίνητο Τμήμα. Το Μηχανοκίνητο Τμήμα και οι «Μπουραντάδες» 
 

 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-44) μία μονάδα της Αστυνομίας Πόλεων, το «Μηχανοκίνητο 
Τμήμα», εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον διαβόητες κρατικές υπηρεσίες της περιόδου, λόγω της έντονα 
αντικομμουνιστικής και αντιΕΑΜικής δράσης του και της ανοικτής και συστηματικής συνεργασίας του με 
τις δωσιλογικές οργανώσεις και τα γερμανικά SS. 
Το Μηχανοκίνητο Τμήμα δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1939, επί δικτατορίας του Μεταξά, με 
απόφαση του διαβόητου Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και συντονιστή όλων των κατασταλτικών μηχανισμών του καθεστώτος. Αποστολή του 
Μηχανοκίνητου ήταν να δρα ως ένοπλη μονάδα καταστολής και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις 
εξεγέρσεων και ταραχών στο κέντρο και τις συνοικίες της Αθήνας. Το Τμήμα διέθετε 120 τρίκυκλες και 
δίκυκλες μοτοσικλέτες, 26 ειδικά τεθωρακισμένα αυτοκίνητα για ταχεία μεταφορά αστυνομικών 
δυνάμεων, 30 κοινά επιβατηγά αυτοκίνητα και 120 ποδήλατα, ενώ αποτελείτο από 700 άνδρες όλων 
των βαθμών, εξοπλισμένων με αυτόματα όπλα τύπου Steyr. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου 
Τμήματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου 1940, παρουσία του δικτάτορα Μεταξά. 
Διοικητής του Τμήματος τοποθετήθηκε ο αστυνόμος «Νίκος Μπουραντάς» (γεννημένος το 1900 στο 
Χλαπατσάρι Βοιωτίας) και οι άνδρες του ήταν γνωστοί ως «Μπουραντάδες». Σε όλη τη διάρκεια της 
Κατοχής, το Τμήμα πρωταγωνίστησε σε διωγμούς, συλλήψεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις 
αντιστασιακών, με αποκορύφωμα της δωσιλογικής δράσης του το περίφημο Μπλόκο της Κοκκινιάς το 
1944. Έτσι, στον δημόσιο λόγο, και για πολλά χρόνια μετά το τέλος της Κατοχής, ο χαρακτηρισμός 
«Μπουραντάς» έφτασε να σημαίνει «τον δωσίλογο, τον ακροδεξιό παρακρατικό». 
Ο Νίκος Μπουραντάς όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε για την δράση του, αλλά αργότερα έγινε και 
αστυνομικός διευθυντής Αθηνών. 
Πηγή: Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας/ http://www.poaasa.gr/to-mixanokinito-tmima  

http://www.poaasa.gr/to-mixanokinito-tmima


Η δίκη του Μπουραντά 

 
Στις 20 Νοεμβριου 1945 στο δικαστικό μέγαρο της Νυρεμβέργης άρχισε η δίκη των Γερμανών 
εθνικοσοσιαλιστών εγκληματιών πολέμου με κατηγορούμενους 24 μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού 
Γερμανικού Εργατικού Κόμματος και οκτώ ναζιστικές οργανώσεις. 
Στις 20 Νοεμβριου 1945 άρχισε ενώπιον του Α’ ειδικού δικαστηρίου δοσιλόγων η δίκη του Μπουραντά 

 
ο πολύς Μπουραντάς εις το εδώλιον του κατηγορουμένου, περιβεβλημένος άψογον ενδυμασίαν. 
Όπισθεν του ίστανται τα θύματά του: Σύζυγοι, μητέρες, αδελφαί αγωνιστών, τους οποίους ο 
Μπουρντάς συνέλαβε δια λογαριασμό του κατακτητού εις τον οποίον και τους παρέδωσε 
 
«Οι κάτοικοι των συνοικισμών ενθυμούνται ακόμη με φρίκην το μηχανοκίνητον που κατεύθανεν ως 
προφυλακή των ταγματασφαλιτών και των κτηνών της Ειδικής εις τα «μπλόκα». Εκεί εγένετο εκ 
«παιδομάζωμα». Και άλλοι μεν των συλλαμβανομένων εξετελούντο επι τόπου ,άλλοι ενεκλείοντο εις το 
Χαϊδάρι και άλλοι μετεφέροντο εις την Γερμανίαν. Κατά την τελευταίαν προ της απελευθερώσεως 
περίοδον και ιδιαιτέρως όταν οι Γερμανοί υπεχώρουν , «οι μπουραντάδες» συνεπείς εις την αποστολήν 
των, εκάλυψαν και ούτοι , μαζί με τους ταγματασφαλίτας, την αποχώρησιν του κατακτητού.…. 
Ο μάρτυς Κ.Τρίκορφος περιγράφει τα της συλλήψεως αυτού και του υιού του εις το μπλόκο Κοκκινιάς 
από άνδρας του Μπουραντά. Ενώ αυτός ωδηγήθη εις το Χαϊδάρι ο υιός του μαζί με 49 άλλους 
εξετελέσθη επί τόπου…» 
 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 21/11/1945  http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=11&da=1945  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=11&da=1945


«….Εις το  σημείον αυτό η πολιτική αγωγή καταθέτει φωτοτυπωμένην αναφοράν προς τον κ.Έβερτ , εις 
την οποίαν εκτίθεται η δράσις του μηχανοκίνητου τμήματος εις το «μπλόκο» της Κοκκινιάς. Ο 
Μπουραντάς ομολογεί ότι απέστειλε τοιαύτην αναφοράν προτείνων μάλιστα την απονομήν ηθικής 
αμοιβής εις τους αξιωματικούς και αστυφύλακας του τμήματος ενώ ο κ. Έβερτ αρνείται ότι έλαβε 
τοιαύτην αναφοράν…. 
 
Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής παρουσιάζουν και άλλο έγγραφον αποδεικνύον την δράσιν του 
μηχανοκινήτου τμήματος εις τα γεγονότα του Χαροκόπου όπου διεξήχθη μάχη μέχρι της 7.30 εσπερινής 
ότε εις ενίσχυσιν των μαχομένων με επονίτας Γερμανών και ευζώνων των ταγμάτων ασφαλείας 
κατέφτασεν ο Μπουραντάς με το μηχανοκίνητον τμήμα και με όλμους κατεκρήμνισε την επί της οδού 
Μπιζανίου 5 οικίαν. Εις τα ερήπεια της ανευρέθησαν πέντε επονίται φονευμένοι ενώ τρεις τραυματίαι 
εξετελέσθησαν από τους Γερμανούς… 
 
Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν εξητάσθη ο μάρτυς της πολ. αγωγής Β.Μαρκεζίνης καταθέσας ότι 
το μηχανοκίνητον τμήμα παρέσχε πολυτίμους υπηρεσίας εις τον εχθρόν και εστράφη κατά της 
κινητοποιήσεως του λαού τον οποίον διέλυε βιαίως.Αναφέρει ότι τον Μάρτιον του 1943 ενώ ετελείτο εις 
τον Αγ. Παύλον μνημόσυνον δια φοιτητάς φονευθέντας εις διαδήλωσιν εναντίον των Βουλγάρων 
επέδραμε το μηχανοκίνητον το οποίον διέλυσε τους εξερχομένους από την εκκλησιαν φονεύσαν τον 
αθλητήν Τόρον και δεν επρόκειτο καν περί διασαλεύσεως της τάξεως. Αναφέρει ότι κατά το 1943 ότε 
ενετάθη η δράσιν του Εάμ το μηχανοκίνητον έκαμεν επί 40 ημέρας συνεχή μπλόκα, ότι ο Μπουραντάς 
εκακοποίησε τον  Σ. Χαλκιαδάκην , ότι διέλυσε βιαίως προ του Δημαρχείου διαδήλωσιν πεινώντων 
παιδιών τα οποία εζήτουν συσσίτιον και ότι συνέλαβε δι΄άλλην αφορμήν τον Γλέζον ο οποίος τον Μάιον 
του 1941 κατεβίβασε την γερμανικήν σημαία από την Ακρόπολιν, Ο μάρτυς Εμ. Γλέζος λέγει ότι 
συνελήφθη εις την πλατείαν Κουμουνδούρου ως οπλοφορών ενώ δεν ωπλοφόρει . Η σύλληψιν του 
διετάχθη διότι ανήκε εις την Επόν και μετεφέρθη εις την Γεν. Ασφάλειαν όπου είδε να παραδίδεται εις 
τους Γερμανούς ο Ι.Τζανουλίνος ο οποίος και εξετελέσθη. Ο μάρτυς λέγει ότι απεφυλακίσθη από τον 
αστυνόμον Ρακιντζήν.  
Η υπεράσπισις προσάγει αντίγραφον ποινικού μητρώου αποδεικνύον ότι ο Εμ.Γλέζος  έχει συλληφθή 
δια σωρείαν κλοπών. Ο μάρτυς και οι συνήγοροι της πολ. αγωγής διαμαρτύρονται, ο κ. Πρόεδρος 
εξελεγχει την ταυτότητα του μάρτυρος και διαπιστούνται διαφοραί με τον κλέπτην ως προς το όνομα 
μητρός, το επάγγελμα και την ηλικίαν…» 
 
Πηγή:ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. /Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22/11/1945 σελ. 2 
http://www.mouseiotipou.gr/ 
 
 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των αναφερομένων εφημερίδων, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 
  

http://www.mouseiotipou.gr/


Διέλυσε βιαίως προ του Δημαρχείου διαδήλωσιν πεινώντων παιδιών τα οποία εζήτουν 
συσσίτιον  
 

Ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά ήταν οι ταραξίες  που διέλυσε βίαια το πάνοπλο Μηχανοκίνητο Τμήμα 
του «γενναίου και άξιου » Μπουραντά. Χρειάζεται μεγάλη «γενναιότητα» για να κτυπήσεις ένα παιδί στα 
πρόθυρα του θανάτου από πείνα που ζητά ένα κομμάτι ψωμί . Σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 
παντελώς ανίκανοι να το πράξουν. ΑΞΙΟΣ!!! 
 

 
 
 

 
 

Πηγές:  

 Ιστορία (Γ Γυμνασίου):/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/525,1866/ 

 Το "Μαύρο Λεύκωμα" της Βουλας Παπαϊωάννου-Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη/ 
http://www.benaki.gr/index.asp?id=1020103 

 ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ /http://www.askiweb.eu/index.php/el/ 
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=89351&nofoto=0  
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Η μάχη της Οδού Μπιζανίου,23 Ιουλίου του 1944 
 

Αρματωμένα γύρω μας, κάθε λογής φουσάτα 
και δέκα μόνο εμείς παιδιά, σε χάνι, νέο, Γραβιάς 
Με ανεμισμένα φλάμπουρα, τα ατίμητά μας νιάτα 
σύραμε το λεβέντικο χορό της λευτεριάς 
Κι αφού τριγύρω στρώσαμε τη γη, με οχτρών κουφάρια 
μ’ ένα τραγούδι αφήσαμε την ύστερη πνοή. 
Διαβάτη, δωσ’ το μήνυμα: Σα γνήσια παλικάρια 
Για την πατρίδα πέσαμε κι οι δέκα, εδώ, νεκροί 
 

       Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη 
 
Στις 23 Ιουλίου του 1944 μηχανοκίνητο τμήμα του Μπουραντά, συνεργάτη των Ες-Ες και της Γκεστάπο, 
και τμήματα ταγματασφαλιτών έκαναν μια επιδρομή στην Καλλιθέα Αττικής.  Η επιδρομή αποκρούστηκε 
από τα τμήματα πόλης του ΕΛΑΣ. Στις 24 Ιουλίου Γερμανοί και ταγματασφαλίτες επανέλαβαν την 
επιδρομή. Σε ένα κτήριο της Οδού Μπιζανίου δέκα Επονίτες έδωσαν μάχη μέχρις εσχάτων επί 5 ώρες.  

 
Τα ονόματα των πεσόντων της ΕΠΟΝ 

 

Γιάννης Ιωακειμίδης - 17 χρόνων 

Σπύρος Πουλημένος - 17 χρόνων 

Δημήτρης Γαλάτσης - 19 χρόνων 

Δ. Βασιλειάδης - 19 χρόνων 

Ιορδάνης Παπαδόπουλος - 20 χρόνων 

Γιώργος Γυμνόπουλος - 21 χρόνων 

Στέλιος Βιτζέντζος - 20 χρόνων 

Γαβριήλ Μυριδινός - 25 χρόνων 

Θανάσης Αλεξίου 

Παυλος Λιγνόπουλος 

 

 
Πηγή:Δήμος Καλλιθέας/ 
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=147&la=1&ne
wid=1804
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Το μπλόκο της Κοκκινιάς,17 Αυγούστου 1944 
 
Κοντά στις 2:30 το πρωί ξεκινά το δράμα της ομαδικής σφαγής που θα ακολουθήσει όταν ανέβει ο 
ήλιος ψηλά. Δεκάδες γερμανικά καμιόνια περικυκλώνουν τις γύρω περιοχές που περικλείουν την 
Κοκκινιά, από Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Δαφνί και Ρέντη μέχρι Κερατσίνι, Φάληρο και Πειραιά, ο κλοιός 
σφίγγει.Μαζί με τους Ναζί κατακτητές καταφθάνει στην προσφυγούπολη του Πειραιά, τη «Μικρή 
Μόσχα», όπως είχαν βαπτίσει την Κοκκινιά, και το μηχανοκίνητο τμήμα του δοσίλογου Ν. Μπουραντά. 
Περί τους 3.000 βαριά οπλισμένους με πολυβόλα, όλμους, μυδράλια, ταχυβόλα, αυτόματα, Γερμανούς 
και Έλληνες ταγματασφαλίτες κυκλώνουν την πόλη που εκείνη την ώρα κοιμάται. Επικεφαλής της 
κτηνωδίας που θα εξελιχθεί σε λίγες ώρες, ο συνταγματάρχης Πλυντζανόπουλος, ο ταγματάρχης 
Γιώργος Σγούρος και ο διοικητής του μηχανοκίνητου τμήματος της Αστυνομίας Νίκος Μπουραντάς. 
Μετά τις 6:00 π.μ. ακούγονται τα «χωνιά» στους δρόμους της Κοκκινιάς. Όχι τα χωνιά της ΕΠΟΝ και 
του ΕΛΑΣ που καλούσαν κάθε τόσο τον Κοκκινιώτικο λαό σε αντίσταση και του έδιναν κουράγιο, μα τα 
χωνιά των ταγματασφαλιτών: 
«Προσοχή-προσοχή! Σας μιλάνε τα τάγματα ασφαλείας. Όλοι οι άνδρες από 14-60 ετών να πάνε 
στην πλατεία της Οσίας Ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι πιαστούν στα σπίτια τους θα 
τουφεκίζονται επί τόπου».  
Πανικός σε κάθε σπίτι και σε κάθε δρόμο της πόλης. Μερικοί κρύβονται όπως-όπως σε στέγες, 
καταπακτές, πηγάδια, όπου βρουν. Με υποκόπανους γκρεμίζονται οι πόρτες των φτωχών 
παραγκόσπιτων και με βρισιές και κλωτσιές σέρνονται κυριολεκτικά προς τον τόπο του Μαρτυρίου, 
εκατοντάδες συμπολίτες μας αγωνιστές. Αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν υπάκουσαν στην εντολή και 
εκτελέστηκαν επί τόπου στα σπίτια τους. Οι γυναίκες με τα παιδιά κλαίνε και οδύρονται ακολουθώντας 
με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους Γερμανοί αρχίζουν να καίνε τα σπίτια. Οι ταγματασφαλίτες 
μπαίνουν στα σπίτια και αρπάζουν ότι βρουν, καταστρέφουν, καίνε, βρίζουν και χτυπούν τα 
γυναικόπαιδα. Η μικρή αντίσταση που πρόλαβαν να δεχτούν από ομάδες ΕΛΑΣιτών πνίγεται στο αίμα. 
Οι πρώτοι νεκροί πέφτουν σε διάφορους δρόμους. Γύρω στις 8.00 π.μ. η πλατεία της Οσίας Ξένης, 
αλλά και οι γύρω δρόμοι, έχουν γεμίσει από κόσμο. Περίπου 25.000 άτομα. Χωρίζονται κατά ομάδες σε 
πεντάδες με κενά μεταξύ τους για να μπορούν οι δήμιοι και να υποδεικνύουν όποιον θέλουν. Η εντολή 
είναι να κάθονται γονατιστοί με ψηλά το κεφάλι. Η ζέστη είναι αφόρητη και αρκετοί είναι αυτοί που 
λιποθυμούν και ζητούν εναγωνίως λίγες σταγόνες νερό. Όσες γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν 
τους κρατούμενους προσφέροντάς τους από τις πήλινες στάμνες λίγο νερό, κακοποιούνται μπροστά σε 
όλους.Ο ήλιος ανεβαίνει ψηλά, τα παλικάρια γονατισμένα με τα πρόσωπά τους γυρισμένα προς τη 
Μάντρα περιμένουν με αγωνία. Οι γερμανοτσολιάδες πιάνουν δουλειά.  
Ο συνταγματάρχης των ταγματασφαλιτών Ι.Πλυντζανόπουλος, που φοράει κάσκα και κρατά μαστίγιο, 
δίνει το γενικό πρόσταγμα. Ο ταγματάρχης Γ.Σγούρος με το γιο του «μπέμπη» (Θεόδωρο Σγούρο) που 
είναι ντυμένος τσολιάς και οπλισμένος με αραβίδα, παίρνουν θέσεις. Στην πλατεία εμφανίζονται 
ελάχιστοι Κοκκινιώτες που φορούν μαύρες κουκούλες και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ο ρόλος 
τους είναι συγκεκριμένος, ως γνήσιοι προδότες υποδεικνύουν ποιους να εκτελέσουν. Οι προδότες 
Κιρκόρ Μπαταβιάν, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Μπεμπέκογλου, Μεϊμάρης κ.α. αρχίζουν να υποδεικνύουν 
πατριώτες. Ο γνωστός χαφιές της Κοκκινιάς, Μπατράνης, διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του 
ΕΛΑΣ Αποστόλη Χατζηβασιλείου και με ειρωνεία τον χαιρετά «τα σέβη μου λοχαγέ» και δίνει το 
σύνθημα. Αφού με την ξιφολόγχη του βγάζουν το μάτι και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν 
ανάμεσα στο πλήθος ζητώντας του να προδώσει. Η απάντηση του ΕΛΑΣίτη λοχαγού ήταν «Πατριώτες, 
σηκώστε το κεφάλι, μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν». Σέρνεται για να κρεμαστεί 
αναίσθητος. Λίγο πριν το τέλος του ψέλλισε. «ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗ»!!!.Ακολουθεί ο γραμματέας της 
ΚΟΒ Κιλικιανών του Κ.Κ.Ε., Παναγιώτης Ασμάνης που τον κομμάτιασαν στην κυριολεξία καθώς τον 
έσερναν για εκτέλεση. Τον σκότωσε ο ίδιος ο Πλυντζανόπουλος.Οι δοσίλογοι Βακαλόπουλος, 
Παρθενίου, Τσιμπιδάρος, Τσανακαλιώτης, Τηλέμαχος, Μόρφης (της Ειδικής Ασφάλειας), 
Μητρόπουλος, Γκίνος μαζί με το λοχαγό Παπαγεωργίου και τον διερμηνέα Ανθόπουλο συνεχίζουν με 
το δάχτυλο τεντωμένο : «Εσύ εκεί, κι εσύ εμπρός σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής». Οι κουκουλοφόροι σαν 
τα φίδια σέρνονται μέσα στο πλήθος και διαλέγουν ..και ο δήμιος εκτελεί.   



Μέχρι να τους πάνε στον τόπο της εκτέλεσης τους βασανίζουν απάνθρωπα για να προδώσουν. 
Χαρακτηριστικό της ανδρείας, του υψηλού φρονήματος και του πατριωτισμού των εκτελεσθέντων είναι 
ότι λίγο πριν το θάνατο και με αντάλλαγμα την ίδια τους τη ζωή, κανείς δεν πρόδωσε άλλο συναγωνιστή 
του. Ενώ πολλοί ήταν αυτοί που πριν πέσουν νεκροί έδιναν θάρρος στους υπόλοιπους προτρέποντάς 
τους να αγωνιστούν ενάντια στο φασισμό. Ο τόπος εκτέλεσης είναι κοντά στην πλατεία της Οσίας 
Ξένης στη μάντρα ενός ταπητουργείου , στη συμβολή των οδών Κιλικίας και Θειρών. Η μάντρα του 
υφαντουργείου Παγιασλή γεμίζει με παλικάρια. Ο Γερμανός δήμιος που βρίσκεται στο πόστο του μέσα 
στη Μάντρα πίνει συνέχεια ούζο και με το όπλο του συνεχώς εκτελεί. Πίνει , βρίζει, εκτελεί και συνεχώς 
αναφωνεί «άλλες κόμουνιστ καπούτ», («Όλοι οι κομμουνιστές θα πεθάνουν»).Την ώρα των ομαδικών 
εκτελέσεων μια ομάδα ανταρτών με επικεφαλής τους την ηρωίδα και ξακουστή αντάρτισσα Διαμάντω 
Κουμπάκη κρύβονται στο βόρειο τμήμα της πόλης σε σπίτια συναγωνιστών τους. Ξαφνικά γερμανικά 
καμιόνια ζώνουν την περιοχή και αρχίζουν να καίνε τα σπίτια. Από τα 90 σπίτια της περιοχής καίγονται 
τα 80. Για το λόγο αυτό η συνοικία του 4ου Καραβά ονομάστηκε «Καμένα».  
Γύρω στις 11:00 π.μ., οι Γερμανοί πληροφορούνται ότι στη Νεάπολη προδόθηκε (σύμφωνα με 
μαρτυρίες, από τον Τάσο Μπαλασάκη) το κρησφύγετο μιας ομάδας του εφεδρικού ΕΛΑΣ, στην οποία 
συμμετείχε η Διαμάντω Κουμπάκη. Η χαρά των Γερμανών ήταν μεγάλη διότι κατάφεραν να την 
συλλάβουν. Καθώς τη χτυπούσαν κατευθυνόμενοι προς τη Μάντρα η Διαμάντω τους έβριζε και τους 
απαντούσε «σαν και εσάς προδότες εγώ έφαγα 65!». Παρά το άγριο ξυλοδαρμό της με τους 
υποκόπανους των όπλων, φθάνοντας στη Μάντρα του μαρτυρίου και λίγο πριν την εκτελέσουν βρήκε 
το κουράγιο να φωνάξει «Μια ζωή τη χρωστάμε, ας μην την πάρουν οι προδότες. Υπάρχουν χιλιάδες 
λεβέντες. Θα τους εκδικηθούν». 
Παρόμοια κατάληξη θα έχει και μια άλλη ηρωίδα, η Αθηνά Μαύρου. Καθώς την έσερναν βίαια στην 
Οσία Ξένη, για να μαρτυρήσει όσους γνώριζε, φώναξε: «αδέλφια το κεφάλι ψηλά, δε γνωρίζω κανέναν 
και ας με φάει το βόλι του Γερμανού». Την ώρα που η Διαμάντω Κουμπάκη και η Αθηνά Μαύρου 
έπεφταν στα χέρια των Γερμανών για να βρουν τραγικό θάνατο στην ίδια περιοχή μια ομάδα ΕΛΑΣιτών 
με επικεφαλής το Θεόδωρο Μακρή συνεχίζει να δίνει γενναία μάχη. Κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να 
διαφύγουν από το γερμανικό κλοιό. Νεκροί πέφτουν ο Θεόδωρος Μακρής και ο Ιταλός Αντιφασίστας 
που είχε προσχωρήσει στον ΕΛΑΣ Νίνο ή Πέτρος. Στην πλατεία Οσίας Ξένης συνεχίζεται η τραγωδία. 
Εκατοντάδες γυναίκες προσπαθούν να ανακουφίσουν τον πόνο των αγωνιστών και με στάμνες 
κουβαλούν λίγο νερό και λίγο ψωμί. Οι δήμιοι σπάνε τις στάμνες, κλωτσάνε τις γυναίκες και βρίζουν.. 
Τα παιδιά κλαίνε και σπαράζουν: Η ζέστη, η δίψα, ο φόβος έχει σκεπάσει τα πρόσωπα και τις ψυχές 
όλων. Οι Γερμανοί και οι «Έλληνες» συνεργάτες τους χαμογελούν σαρκαστικά. Η αγωνία της διαλογής 
συνεχίζεται, οι ριπές στη Μάντρα συνεχίζονται, το Μαρτύριο τελειωμό δεν έχει. Τη στιγμή αυτή 
ξεχωρίζει ο ηρωισμός του αγωνιστή Κώστα Περιβόλα ο οποίος, την ώρα που τον διαλέγουν για 
εκτέλεση, ορμά πάνω στον Ι.Πλυντζανόπουλο και τον πιάνει από το λαιμό, Ο δήμιος προλαβαίνει και 
τον εκτελεί επί τόπου. Λίγο μετά το μεσημέρι σταματούν οι εκτελέσεις. Έχουν προηγηθεί κι άλλες 
ομαδικές εκτελέσεις στα Καμένα, στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Αρτέμιδος. Εκεί εκτελούνται 
46 πατριώτες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή με καμιόνια από την Οσία Ξένη. 
Στο χώρο της Μάντρας η εικόνα είναι αποτρόπαια. Σωρός τα πτώματα, τσουβαλιασμένα το ένα πάνω 
από το άλλο. Το αίμα δύο πήχες έγλυφε το πάτωμα. Οι Γερμανοί δίνουν διαταγή στους 
κουκουλοφόρους να σκυλέψουν τους νεκρούς. Τα κτήνη ορμούν πάνω στα κουφάρια των ηρώων και 
αρχίζουν να τους παίρνουν ότι αντικείμενα αξίας είχαν πάνω τους. Ρολόγια, δαχτυλίδια , βέρες κ.α. Δεν 
πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το αποτρόπαιο ανοσιούργημά τους και οι ίδιοι οι Γερμανοί εκτέλεσαν 
κάποιους από αυτούς επί τόπου. Ανάμεσα σ΄ αυτούς ήταν και οι προδότες Μπατράνης και 
Μπεμπέκογλου. Ο υπαστυνόμος Λευτέρης Παπανάγλου (ήταν μέλος του ΕΑΜ) λαμβάνει εντολή από το 
Διοικητή του 5ου Αστυνομικού Τμήματος να επιβλέψει τη μεταφορά των εκτελεσμένων από το χώρο της 
Μάντρας στο Γ΄ Νεκροταφείο.. Κατόπιν διαταγής οι εργάτες του Δήμου θάβουν τους εκτελεσμένους της 
Μάντρας στο Γ΄ Νεκροταφείο και τους εκτελεσμένους των Καμένων στο Νεκροταφείο της Ανάληψης. Η 
αυλαία αυτής της τραγωδίας έκλεισε γύρω στις 6:00 μ.μ. με ένα ξεδιάλεγμα περίπου 8.000 Κοκκινιωτών 
ομήρων.  



Ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι ξεκίνησε από την Κοκκινιά για το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Οι 
όμηροι οδηγούνται, σε φάλαγγα ανά τέσσερις, και σ΄ αυτή την απόσταση, περίπου 7 χιλιομέτρων όσοι 
πέφτουν κάτω από την εξάντληση, τη δίψα ή τη ζέστη, βασανίζονται αμέσως. Σε όλους τους δρόμους 
της Κοκκινιάς ακούς μόνο κλάματα μανάδων, συζύγων και παιδιών, ενώ από παντού ρέει αίμα και η 
πόλη μυρίζει θάνατο. 
Όπως αναφέρει ο μαχητής του ΕΛΑΣ Αγ. Σοφίας Πειραιά, Μιχάλης Γρηγοράκης, ο οποίος συμμετείχε 
σ΄ αυτήν την πορεία, ένας από τους ταγματασφαλίτες που τους συνόδευαν, καθ΄ όλη τη διαδρομή 
φώναζε: «Η Κοκκινιά δεν είναι εδώ. Η Γερμανία είναι εδώ. Πάρτε το χαμπάρι και θα πεθάνετε όλοι σας». 
Από το Χαϊδάρι γύρω στα 1.800 άτομα σέρνονται στα κολαστήρια της Γερμανίας. Κοκκινιώτες 
κλείστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Μανχάϊμ, Νταχάου, Μπούνχεβαλντ, Μπίπλις, Άουσβιτς 
και αλλού. 
 
Πηγές:  Λεύκωμα του Δήμου Νίκαιας για τα 60 χρόνια από το Μπλόκο της Κοκκινιάς 

 Το Μπλόκο της Κοκκινιάς (ΕΡΤ)/http://archive.ert.gr/7475/ 
 

 
Μαντούλα Κουμπάκη (Διαμάντω) 

 
Χρήστος Καρέτσος 

 
Αθηνά Μαύρου  

 
Μιχαήλ Διαμαντόπουλος 

 

Μιχαήλ Αποστολάκης 

 
Πηγή:ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ /http://www.askiweb.eu/index.php/el/  
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http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=79424
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=79428
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=79505
http://www.askiweb.eu/index.php/el/


 

 
Η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε στο 
χώρο της Μάντρας  στην μνήμη των 
εκτελεσμένων , δεν παρέμεινε για αρκετό 
διάστημα. 

 
 

Η χούντα σκύλευσε τους νεκρούς , διορίζοντας 
δήμαρχο Νικαίας τον Δ. Πλυτζανόπουλο, ανιψιό 
του Ιωάννη Πλυτζανόπουλου που συμμετείχε 
στην εκτέλεση, ο οποίος τοποθέτησε την 
πλάκα: 
 
«ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΑΜΙΤΑΙ - ΕΛΑΣΙΤΑΙ 
ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΣ ΤΗΝ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1944 ΑΓΝΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕΚΝΑ 
ΗΡΩΙΚΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥΤΟ» 
 
 
 
 

  



ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΕΣΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ 
Υπό του Β΄Κακουργοδικείου κατεδικάσθησαν εις ισόβια δεσμά οι Ελ. Τσιφλάκος και Ξένη Βαρδάκη και 
εις 10ετή ειρκτήν ο Π.Μανταφουράκης κατηγορούμενοι δια τον φόνον του ευζώνου των ταγμάτων 
ασφαλείας Δημ. Δεδουσάκη, φονευθέντος εις το μπλόκο της Καισαριανής την 18ην Αυγούστου 1944. 
 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 22/11/1945 σελ. 2/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=22&db=11&da=1945 
 

Ο ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΩΟΣ . Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Χθες την 7.45΄ μ.μ. επανελήφθη η διακοπείσα την εσπέραν του Σαββάτου συνεδρίασις του 
Β΄δικαστηρίου δοσιλόγων ενώπιον του οποίου είχε παραπεμφθή ο επί κατοχής αρχηγός του 
Μηχανοκινήτου τμήματος Ν.Μπουραντάς. 
Ο πρόεδρος κ.Ε.Γκολφινόπουλος ανέγνωσε την απόφασιν του δικαστηρίου το οποίον αποτελείτο εκ των 
κ.κ. Ν.Οικονομοπούλου και Χ.Ζέρβα , εφετών , Π. Μπακάκου και Σ.Μπακατσέλου λαικών δικαστών και 
Ορ.Δημητροπούλου επιτρόπου. Δι΄αυτής ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται .πάσης κατηγορίας , το δε 
δικαστήριον αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος αποζημιώσεως τουκατηγορουμένου δια τον χρόνον 
της προφυλακίσεώς του και καταλογίζει τα έξοδα της δίκης εις βάρος του Δημοσίου. 
Το δικαστήριον εστήριξε την απόφασίν του εις το κατωτέρω σκεπτικόν: 
….Είναι αληθές ότι διέλυε διαδηλώσεις έστω και πατριωτικού περιεχομένου αλλά με σκοπόν να μη 
δίδωνται πατριώται βορά εις τους Γερμανούς. Δια τα μπλόκα του Βύρωνος και της Καισαριανής δεν 
κατετέθη τίποτε το σαφές. Δια την διάλυσιν του μνημοσύνου του Αγίου Παύλου ο κατηγορούμενος δεν 
έλαβε γνώσιν.Δεν ενήργησε συλλήψεις και δεν παρέδωσε εις τους Γερμανούς πολίτας. Οι συλληφθέντες 
ήσαν ένοχοι οίτινες ενήργησαν αποπείρας εναντίον αστυνομικών. Και αυτοί όμως δεν παρεδίδοντο υπό 
του μηχανοκινήτου εις τους Γερμανούς αλλά εις την Γενικήν Ασφάλειαν, εις την οποίαν τότε δεν ήτο 
διοικητής ο κατηγορούμενος.Δεν απεδείχθη ότι εβασάνισε πολίτας και ούτε ως φήμη καν εβεβαιώθη 
τούτο. Δεν είναι ένοχος συλλήψεων εις το μπλόκο της Κοκκινιάς διότι κατ΄ουσίαν δεν μετέσχεν εις αυτό. 
Ενέδωσε μόνον εις την επιμονήν του διευθυντού κ. Έβερτ όπως κατέλθη εις Κοκκινιάν διά να 
διαφυλάξητους άνδρας του από ενδεχόμενη περιπέτειαν εξ αιτίας ενεργειών των ταγμάτων ασφαλείας. 
Η κατατεθείσα υπό της πολιτικής αγωγής ενυπόγραφος αναφορά του Μπουραντά εν σχέσει με τα του 
μπλόκου αυτού, περιέχει υπερβολάς.Δια την επιχείρησιν της Καλλιθέας ήτο ατυχής συγκαιρία το ότι 
μετέσχον και οι Γερμανοί εις αυτό. Το μηχανοκίνητον εδέχθη επίθεσιν , η θέσιν του είχε καταστή 
δυσχερής , εζήτησε δε τον όλμον δια να επιτευχθή η διάλυσις των επιτιθεμένων άνευ απωλειών. Όταν 
έφθασαν οι Γερμανοί το μηχανοκίνητον απεσύρθη. Είναι ανακριβές ότι μετεχειρίσθη βίαν διότι ο σκοπός 
του ήτο η επιβολή της τάξεως. Εάν δεν ήτο ο Μπουραντάς θα διελύετο η αστυνομία πόλεων και 
τοιουτοτρόπως θα εξετίθετο η τιμή , η περιουσία και η ζωή του ελληνικού λαού.  
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 27/11/1945 σελ. 2/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=27&db=11&da=1945 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των αναφερομένων εφημερίδων, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 
 

Ελληνικές εκλογές , 5ης Μαρτίου 1950 
Η «Πολιτική Ανεξάρτητη Παράταξη» των τεταρτοαυγουστιανών  Θεόδωρου Τουρκοβασίλη και  
Κωνσταντίνου Μανιαδάκη εξέλεξε 16 βουλευτές. 
         ΜΗΤΡΩΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα πατρός Έτος γεννήσεως Επάγγελμα Εκλογική Περιφέρεια 

751 Μπουραντάς Νικόλαος Αναστάσιος 1900 τ.Αστυνομικός Αττικοβοιωτίας 

 
Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ /http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1929-1974.pdf  
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«ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» 
Ο «άξιος» μάρτυρας,  ταγματάρχης Ιωαννης Πλυτζανόπουλος  
 

 
Ο κατοχικός πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης (δεξιά) παραδίδει το 1943 την Ελληνική σημαία στον 
ταγματάρχη Πλυτζανόπουλο αρχηγό των Ταγμάτων Ασφαλείας Αττικής, μπροστά στο μνημείο του 
Αγνώστου στρατιώτη 

 

 
 
 
 
 

Το 1947 το ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων 
απάλλαξε  τον υποστράτηγο Πλυτζανόπουλο. 



«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Καμμένος, Μπακιρτζής , Μπουρδάρας και Σια 

 
Στρατηγός Δημήτριος Καμμένος  
Συνταγματάρχης Ευριπίδης Μπακιρτζής 
Ταγματάρχης Ευριπίδης Μπουρδάρας 
 

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ  
KΑΜΜΕΝΟΣ, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΛΑΣ 
ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ 
ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ 

 

 
 

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδες 

  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 11/4/1935 σελ 3 http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg 

 (μετάβαση στη σελίδα 54 του αρχείου) 

  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» 21/4/1935  http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg 

 (μετάβαση στη σελίδα 632 του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg


«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Στρατηγός Ευριπίδης Μπακιρτζής  
 
Γεννήθηκε στα Σέρρας το 1895 και πέθανε στους Φούρνους της Ικαρίας στις 9 Μαϊου 1947. Ήταν 
απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων και συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-1913 με το 
βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Αργότερα πολέμησε στη Μικρά Ασία. 
Το 1922 ενώ είχε φτάσει στο βαθμό του Ταγματάρχη, συμμετείχε στην Επαναστατική Επιτροπή του 
Πλαστήρα. Το 1926 όντας Συνταγματάρχης καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί ήταν από τους Πρωτεργάτες 
του κινήματος Τζαβέλα - Μπακιρτζή αλλά δεν εκτελέστηκε. Το 1928 επανήλθε στο στράτευμα και το 
1935 Συνταγματάρχης πλέον πήρε μέρος σε νέο αποτυχημένο πραξικόπημα. Συνελήφθη και 
καταδικάστηκε για δεύτερη φορά σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε απόταξη από το 
στράτευμα και εξορία στον Άγιο Ευστράτιο.Το 1937 η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τον άφησε 
ελεύθερο υπό τον όρο να φύγει στο εξωτερικό και έφυγε στη Ρουμανία. 
Με την κήρυξη του Ελληνοιταλικού πολέμου επέστρεψε στην Ελλάδα και ζήτησε να λάβει μέρος στον 
πολέμο με τον βαθμό του απλού στρατιώτη, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση Μεταξά. 
Έκτοτε εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΚΚΑ, αργότερα προχώρησε 
στην οργάνωση ΑΑΑ (Αγών-Ανόρθωση-Ανεξαρτησία) και από εκεί στις τάξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ήταν 
διοικητής (Στρατηγός) της ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ. 
Όταν ιδρύθηκε η ΠΕΕΑ στις 10 Μαρτίου 1944 ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος (Πρωθυπουργός). 
Το Σεπτέμβριο του 1946 συνελήφθη ως Αριστερός και εξορίστηκε στον Αγ. Κήρυκο Ικαρίας και 
αργότερα στους Φούρνους Ικαρίας. Το Φεβρουάριο του 1947 η Ελληνική Κυβέρνηση του επέτρεψε να 
καταθέσει στην επιτροπή του ΟΗΕ που ερευνούσε στην Ελλάδα την κατάσταση στην εμφυλιοπολεμική 
περίοδο. Αμέσως μετά την επίσκεψη που δέχθηκε βρέθηκε στο δωμάτιό του νεκρός με μία σφαίρα στην 
καρδιά. Επισήμως ο θάνατός του καταγράφηκε ως αυτοκτονία. 
Η προτομή του βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Π. Τσαλδάρη στα Σέρρας. 

 
Πηγή:3

ο 
ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ/ http://3gym-serron.ser.sch.gr/adr/mpakirtzis.html  
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Τα μέλη της ΠΕΕΑ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ. Από αριστερά προς δεξιά: Κ. Γαβριηλίδης, Στ. 
Χατζήμπεης, Αγγελος Αγγελόπουλος, Στρατηγός Μανώλης Μάντακας, Γιώργ. Σιάντος, Πέτρος 
Κόκκαλης, Αλεξ. Σβώλος, Ιωακείμ Κοζάνης, Ευρ. Μπακιρτζής, Ηλίας Τσιριμώκος και Νίκος Ασκούτσης 
 

 
Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΕΑ, 
Ευριπίδης Μπακιρτζής 

 
Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, ο διοικητής της 
Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ 
Ευριπίδης Μπακιρτζής, προσερχόμενος στην 
Αγιά-Σοφιά 



Ο θάνατος του στρατηγού Μπακιρτζή 
 
Στην Ικαρία βρέθηκε νεκρός ο στρατηγός ΕΥΡ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
«ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΥΦ΄ΑΣ ΕΠΗΛΘΕ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ» 
Νυκτερινό τηλεγράφημα των εξορίστων στο ΕΑΜ 
Στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ έφθασε χθές τη νύκτα το ακόλουθο τηλεγράφημα των εξορίστων της 
Ικαρίας: 
«Σήμερόν Παρασκευή δευτέραν πρωινήν ευρέθη νεκρός με τραύμα εις την καρδίαν εντός του δωματίου 
του εις Φούρνους Ικαρίας ο στρατηγός Μπακιρτζής. Αι συνθήκαι υπό τας οποίας επήλθεν ο θάνατος 
είναι ύποπτοι .Ο διοικητής της Χωροφυλακής Ικαρίας ηρνήθη να επιτρέψει εις τον ιατρόν των εξορίστων 
και εις την επιτροπήν αυτών όπως μεταβούν επί του τόπου προς διαπίστωσιν των συνθηκών υπό τας 
οποίας επήλθεν ο θάνατος.Εζητήσαμεν την μεταφοράν του νεκρού εις Αθήνας και την άφιξιν του 
Εισαγγελέως Σάμου προς διενέργειαν ανακρίσεων. 
     Δια τους εξορίστους Ικαρίας  
     ΓΕΡΑΣ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ» 
Νεώτερο τηλεγράφημα από τον Αγ. Κήρυκο , επιβεβαιώνει τα παραπάνω.Το τηλεγράφημα προσθέτει ότι 
μια ώρα πριν, ο στρατηγός συνομιλούσε με ευθυμία με άλλους εξορίστους, 
Ο στρατηγός Ευρ. Μπακιρτζή ήταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες αξιωματικούς. Ήταν απόφοιτος 
της Σχολής των Ευελπίδων. Η πολεμική του ζωή αρχίζει από τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο του 1912 
όπου υπηρέτησε ανθυπολοχαγός.Στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο ήταν διοικητής πυροβολαρχίας και 
διοικητής μοίρας.Πήρε μέρος στο στρατό της Εθν. Αμύνης.ΈΔΡΑΣΕ ΣΤΗ Μικρασιατική εκστρατεία. Με 
τα πολλαπλά προσόντα του, μόρφωση , ανδρεία και ήθος ανεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια της 
στρατιωτικής ιεραρχίας.Οι αρετές και η ανδρεία του ετιμήθηκαν με μια σειρά από ελληνικά και ξένα 
παράσημα. 
Στην κατοχή πήρε μέρος στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα πολεμώντας πλάι στο λαό. Όταν 
σχηματίστηκε η ΠΕΕΑ έγινε πρόεδρός της και αργότερα , όταν ο συναγ. Σβώλος ανέλαβε την προεδρία, 
ο Μπακιρτζης ετοποθετήθηκε ως αντιπρόεδρος . Τον Αυγουστο του 1944 ανέλαβε τη διοίκηση Ομάδων 
Μεραρχιών Μακεδονίας. Το μεταδεκεμβριανό κράτος τον εξόρισε στην Ικαρία τον Σεπτέμβριο του 1946.  
-------------------- 

Η ΚΗΔΕΙΑ 
Είχα την ελπίδα πως θα παραβρισκόμουνα στην κηδεία. Δεν πίστευα πως θα βιαστούν να τον θάψουν. 
Οι εξόριστοι ζήτησαν να μεταφερθεί στην Αθήνα για να γίνει πιο έγκυρη ιατροδικαστική εξέταση και να 
τον θάψουν οι δικοί του.Ζήτησαν να ταφεί στον Άγιο Κήρυκο, για να βρεθούν στην κηδεία κι οι άλλοι 
σύνάδελφοί του. Κι΄ αυτό το αρνήθηκαν. Μέσα σε 24 ώρες διέταξε η χωροφυλακή να ταφεί. Έτσι , στις 
11 το πρωί του Σαββάτου κηδεύτηκε ο στρατηγός Μπακιρτζης σ΄ένα μικρό χωριό των Φούρνων Τον 
συνόδευσαν οι λίγοι εξόριστοι του νησιού και όλοι οι χωρικοί. Το φέρετρό του το σκέπασαν με 
λουλούδια με στέφανο.Τον αποχαιρέτησε ο συνταγματάρχης Μουστεράκης. 
Στην Αθήνα κηδεύτηκε , πριν λίγους μήνες , με τιμές , με συνοδεία υπουργών, τυλιγμένος με την 
ελληνική σημαία, που την πρόδωσε ο Κουίσλιγκ Πρωθυπουργός . Χτες κηδεύτηκε , στο ξερονήσι, με 
τους 1.000 κατοίκους , ένας στρατηγός του στρατού της Εθνικής Αντίστασης, ο πρώτος Πρόεδρος της 
«Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης» ο Ε.Μπακιρτζής. Δεν του αποδόθηκαν τιμές. Μα οι 
απλοί χωρικοί των Φούρνων και λίγοι εξόριστοι αγωνιστές που τον συνόδευσαν στην τελευταία του 
κατοικία ήταν η καλύτερη φρουρά για τον στρατηγό. Γιατί ήταν «ο ίδιος ο λαός». Κι ο λαός τιμά τον 
Μπακιρτζή , τιμά το Μπακιρτζή, τιμά τον ΕΛΑΣ και την Εθνική Αντίσταση, το έπος ,που δημιούργησε ο 
ίδιος, με το αίμα του . 
        ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»  
10/5/1947 σελ. 1/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=10&db=5&da=1947  
15/5/1947 σελ.4/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=15&db=5&da=1947 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των αναφερομένων σελίδων, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=10&db=5&da=1947
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=15&db=5&da=1947


Η κηδεία του «άξιου Κουίσλιγκ»( quisling = δωσίλογος, προδότης του έθνους)  
 
ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΤΙΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩ.ΡΑΛΛΗΝ 
Την 3.30΄μ.μ. της Κυριακής (27.10.1946)εγένετο εκ του Α΄ Νεκροταφείου η κηδεία του αποθανόντος 
πρωθυπουργού επί κατοχής Ι. Ράλλη.Την κηδείαν παρηκολούθησαν ο κ.Θ.Τουρκοβασίλης , βουλευτής 
και αρχηγός ομάδος εν Βουλή, οι βουλευταί του Λαïκού κόμματος και πρώην υπουργοί κ.κ.Β.Σαγιας και 
Γιαννόπουλος ο ναύαρχος κ. Χατζηκυριάκος , ο μέχρι πρότινος αυλάρχης του βασιλέως κ.Μερκάτης και 
άλλοι.Επικήδειον εξεφώνησεν εις την ακκλησίαν ο κ.Τουρκοβασίλης χειροκροτηθείς από το 
εκκλησίασμα. 
----------------------------- 
ΛΟΝΔΙΝΟΝ.28.(Του ανταποκριτού μας) Αλγεινήν εντύπωσιν προεκάλεσεν εις τους αγγλικούς κύκλους η 
επισημότης και αι τιμαί που εξεδηλώθησαν καττά την κηδείαν του Ράλλη. Οι αγγλικοί κύκλοι τονίζουν ότι 
δεν δύνανται να λησμονήσουν ότι η διαγωγή του κατά την διάρκειαν της κατοχής ήτο απολύτως αναξία 
των εκ μέρους της κυβερνητικής παρατάξεως γενομένων εκδηλώσεων. 
Η δυσφορία αύτη των αγγλικών κύκλων εξεδηλώθη και επισήμως.Ούτω εκπρόσωπος του αγγλικού 
Υπουργείου των Εξωτερικών εν Λονδίνω ανεκοίνωσε την πρωία ότι είχεν εξουσιοδοτηθή να εκφράση 
την λύπην του δια τας συνθήκας υπό τας οποίας ετάφη ο Ιωαννης Ράλλης , πρώην Κουίσλιγκ 
πρωθυπουργός της Ελλάδος υπό γερμανικήν κατοχήν .εΙς τον Ράλλην αποθανόντα εκ καρκίνου την 
παρελθούσαν εβδομάδα, εγένετο, κατά την αντίληψιν πολλών εν Λονδίνω περατηρητών, μεγαλοπρεπής 
ως μη ώφειλε κηδεία. 
Πηγή:ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»29/10/1946  σελ.4/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=29&db=10&da=1946 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της εφημερίδας, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 

 
Πηγή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., Εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» 29/10/1946/ http://www.mouseiotipou.gr/  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=29&db=10&da=1946
http://www.mouseiotipou.gr/


«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Αλκιβιάδης Μπουρδάρας (1895-1959) 
Ο Αλκιβιάδης Μπουρδάρας (1895 - 1959) ήταν Έλληνας στρατιωτικός. Γεννήθηκε στον Φουρνά 
Ευρυτανίας το 1895. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων από την οποία εξήλθε το 1917 συνεχίζοντας 
ευρύτερη μόρφωση στη Στρατιωτική Σχολή Πεγιέ στο Παρίσι. Διακρίθηκε σε πολεμική δράση στη 
Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά και στον Β' Π.Π., τόσο στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ως 
επιτελάρχης της 9ης Μεραρχίας όσο και στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή όπου διέφυγε και ανέλαβε την 
διοίκηση της 2ης ελληνικής ταξιαρχίας με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Σημειώνεται ότι είχε 
συμμετάσχει στο κίνημα του 1922 και αμέσως μετά ως στρατοδίκης στη Δίκη των εξ, καθώς και στο 
κίνημα 1ης Μαρτίου 1935 μετά το οποίο συνελήφθη και αποτάχτηκε. Τελικά αμνηστεύτηκε μετά την 
παλινόρθωση της Βασιλείας στην Ελλάδα με την γενική αμνηστία που έδωσε ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ 
τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οπότε και επανήλθε στο στράτευμα με τον βαθμό που κατείχε πριν την 
καθαίρεση. Διετέλεσε επίσης καθηγητής στη Σχολή Πολέμου και στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα. 
Είχε τιμηθεί με πολλά παράσημα ελληνικά και συμμαχικά. Πέθανε στην Αθήνα το 1958. Αδελφός του 
ήταν ο Γεώργιος Μπουρδάρας, ενώ κόρη του είναι η σύγχρονη καθηγήτρια Πανεπιστημίου και 
πολιτικός Κέλλυ Μπουρδάρα. 
Πηγή: el.wikipedia.org 

 
Αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνονται στο διαδίκτυο για τον «ανάξιο» Αλκιβιάδη Μπουρδάρα. Επειδή 
τις θεωρώ ελλιπείς και πιθανόν ανακριβείς καταθέτω ελάχιστες πληροφορίες από την πρόχειρη δική 
μου έρευνα. Ίσως το ΓΕΣ ή η ιδιαίτερη πατρίδα του, τον τιμήσουν με τις αρμόζουσες τιμές.  
Λίγα λόγια στην μνήμη του  
Αρχηγός ΓΕΣ 1943,Σχης Πεζικού ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜ 9108  
http://www.army.gr/files/File/ISTORIA%20MAIN%20PAGE/diatelesantes_arxigoi_ges_20160916.pdf 

Συγγραφικό έργο: 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ./ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠ.ΚΑΤΩΤ.ΑΞΙΩΜ. ΠΕΖΙΚΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α' ΕΚΠ.ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ 1924/Ετος: 1924 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ./Ετος: 1934 
 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.  
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ 
 
Ομιλία του πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη  
…»Αποκαλύπτεται, ότι από των πρώτων ήδη ημερών του παρελθόντος Ιανουαρίου είχον ειδοποιηθή οι 
οργανωταί της ανταρσίας, ότι άμα τη κατάλήψει του στόλου υπό των μισθάρνων (μίσθαρνος είναι αυτός 
που εκτελεί ένα έργο αποβλέποντας μόνο στις υλικές ωφέλειες που θα αποκομίσει και χωρίς να ενδιαφέρεται για 

την ηθική του αξία ή το συλλογικό καλό) οργάνων του, ο κακός άνθρωπος της Χαλέπας,ο βυσσοδομών 
εναντίον της πατρίδος του και μέχρι των τελευταίων ημερών του βίου του , ο μη δυνάμενος να ζήση 
χωρίς να χύνεται το αδελφικόν αίμα, θα εξέδιδε διάγγελμα , αναλαμβάνων αυτός την αρχηγίαν του 
κινήματος. Αποδεικνύεται , ότι όλος ο θόρυβος περί δήθεν κινδύνων της Δημοκρατίας, ήτο σκόπιμος και 
δεν απετέλει παρά φενάκην προς συγκάλυψιν των ποταπών επιδιώξεων του πραξικοπήματος, 
κυριωτέρα των οποίων ήτο η δια της βίας κατάληψης της αρχής…. 
 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 23/3/1935 σελ 4  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40471&seg/(μετάβαση στη σελίδα 403 του αρχείου) 

 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 4, φέρω την πλήρη ευθύνη Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα  

http://www.army.gr/files/File/ISTORIA%20MAIN%20PAGE/diatelesantes_arxigoi_ges_20160916.pdf
http://lib.tomarascups.gr/index.php/26-cat15/41386-41386
http://lib.tomarascups.gr/index.php/26-cat15/41386-41386
http://lib.tomarascups.gr/index.php/26-cat15/41576-41576
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40471&seg


Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ κ.ΜΕΤΑΞΑ 
 

 
 

 

 
 
(στιγμιότυπο της δίκης του πολιτικού  Γεωργίου 
Μπουρδάρα , αδελφού του καταδικασμένου ερήμην 
σε θάνατο ,Αλκιβιάδη) 

 
Καλείται κατόπιν ο μάρτυς της υπερασπίσεως 
Κ.Σούρλας, υφηγητής Πανεπιστημίου , λέγων, 
ότι ο φυγόδικος Μπουρδάρας ήτο 
βιαιότατος χαρακτήρ και ο δικαζόμενος 
εξαιρετικός άνθρωπος και καλός 
οικογενειάρχης.Την μετά του αδελφού του 
αλληλογραφίαν κρίνει ως αποτέλεσμα της επ΄ 
αυτού επιδράσεως του αδελφού του. Προσθέτει 
περαιτέρω, ότι όσα έκαμεν ο δικαζόμενος , 
οφείλονται εις την αδυναμίαν του προς τον 
αδελφόν του και ότι πάσα συμβουλήν του προς 
τον φυγόδικον , θα ήτο επί ματαίω, διότι ούτος 
ήτο εκτός εαυτού. 
 

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 30/4/1935 σελ 5, 24/4/1935 σελ.5 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg (μετάβαση στις σελίδες 122 και 148 του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg


Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Αλκιβιάδη Μπουρδάρα σχετικά με την 
προσπάθεια της Κυβέρνησης για αποδημοκρατισμό του στρατού, 5 Ιανουαρίου 1935. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Αναφέρεται στην προσπάθεια παλινόρθωσης της μοναρχίας και εγκαθίδρυσης της 
τυραννίας, στις διώξεις του δημοκρατικού κόσμου και του στρατιωτικού κόσμου 
 
Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/ 
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=91569 
 

 
 

       Χαλέπα 5 Ιανουαρίου 1935 
Φίλε κ.Μπουρδάρα, 
Ευχομαι όπως το Νέον έτος αποβή ευτυχέστερον και δια σας προσωπικώς και δια την έλλάδα της 
οποίας η τύχη διαγράφεται αρκετά σκοτεινή, εάν το κακόν δεν σταματήση ταχέως. 
Η επιδίωξης της Μοναρχικής παλινορθώσεως η οποία θα συνοδευθή με την εγκαθίδρυσιν 
απροκαλύπτου τυραννίδος και την αγρίαν καταδίωξην του δημοκρατικού κόσμου, προ πάντων βέβαια 
του στρατιωτικού, αλλά και του άλλου, είναι πλέον απροκάλυπτος. 
  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=91569


Πρέπει να είμεθα τυφλοί δια να μη βλέπωμεν ότι εκείνο που τους συγκρατεί ακόμη είναι ο φόβος 
μήπως ηττηθούν. Δια τούτο εργαζονται συστηματικώς ν΄αποδημοκρατοποιήσουν περαιτέρω τον 
στρατόν.Και τούτο θα πραγματοποιήσουν ταχύτερον και αποτελεσματικώτερον, εάν τα των 
προαγωγών ιδίως εξαιρεθούν από το Αν. Στρατ. Συμβούλιον ή το Συμβούλιον τροποποιηθή κατά 
τοιούντον τρόπον , ώστε ν΄αποβή τυφλόν όργανον του υπουργού των Στρατιωτικών. 
Εάν αφήσωμεν να πραγματοποιήθη τούτον , θα είμεθα άξιοι της τύχης που μας περιμένει. 
Σας ευχαριστώ θερμώς δια το ωραίον γράμμα σας .το ανάγνωσα με μεγάλην ηθικήν ικανοποίησιν. Η 
ανατροπή του μεγαλοπρεπούς έργου που επραγματοποίησαν τα στρατιωτικά ανδραγαθήματα, 
χρησιμοποιούμενα από τον πολιτικόν νουν, είνε βέβαια οριστική και αθεράπευτος. Αλλά και το 
υπολειφθέν μετά την καταστροφήν ελληνικόν οικοδόμημα είναι ακόμη τεράστιον. Ουδέποτε εις την 
τρισχιλιετή ιστορίαν μας υπήρξεν εθνικόν ελληνικόν κράτος  μεγαλύτερον και πολυπληθεστερον του 
σημερινού, εάν το στερεώσωμεν και οργανόσωμεν εντός αυτού κράτος συγχρονισμένον, ημπορούμεν 
να παρηγορηθώμεν δια τας καταστροφάς. Αλλά το λαïκόν κόμμα είναι φαίνεται, μοιραίον να σημειώνη 
τας διαβάσεις του και τας αρχάς με εθνικάς συμφοράς. ας ελπίσωμεν ότι ο βίος της σημερινής 
Κυβερνήσεως θα τερματισθή προτού επέλθουν και προτου ωριμάσουν αι νέαι καταστροφαί. 
     Φιλικώτατα υμέτερος 
     Ελευθ. Κ.Βενιζέλος 
 
Για την όσο το δυνατον πιστή αντιγραφή του χειρογράφου , φέρω την πλήρη ευθύνη, Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα 

 
Όσον αφορά την επάνοδό του στο στράτευμα το Δεκέμβρη του 1935. 
 

 
Πηγή: Η λαϊκή εξουσία στην ελεύθερη Ελλάδα - Τόμος 1 - Σελίδα 98/Γεωργούλας Μπέικος 

…Η πρόταση εκείνη έγινε αμέσως δεκτή και σε εκτέλεση σχετικής διαταγής του Υπουργού εκδόθηκε 
αντίστοιχη, η υπ' αριθμ. 100/1 Σεπτεμβρίου 1942 της ΙΙης Ελληνικής Ταξιαρχίας (Διοικητής ο 
Συνταγματάρχης Πεζικού Αλκιβιάδης Μπουρδάρας), με την οποία συγκροτήθηκε από εθελοντές στην 
Κφάρ-Ιόνα (Kfar-Yona) της Παλαιστίνης ένα μικρό στρατιωτικό τμήμα με το όνομα "Λόχος Επίλεκτων 
Αθανάτων" με προσωρινό διοικητή τον Επίλαρχο Αντώνιο Στεφανάκη και με αρχική δύναμη 200 
αντρών (130 αξιωματικοί, 40 μάχιμοι οπλίτες και 30 βοηθητικοί)… 
 
Πηγή:ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7

ο
 Ε.Γ./5 /ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ 1897-1970 

Ένθετο στη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σεπ.-Οκτ.2002 
http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf 

 
… Τον καιρό πού οί Έλληνες στρατιώτες, με επικεφαλής τούς δημοκρατικούς αξιωματικούς, έδιναν 
σκληρές μάχες, οι συνωμότες μοναρχοφασίστες εξαπόλυσαν συκοφαντική κατηγορία κατά της 
διοίκησης της Ταξιαρχίας σαν ανίκανης και υπεύθυνης για τις απώλειες, δηλώνοντας πώς αρνούνται να 
μετάσχουν στο μέλλον στις συμμαχικές πολεμικές επιχειρήσεις.  Εκμεταλλεύονται τις φιλοδοξίες του 
Κανελλόπουλου και απαιτούν να απομακρυνθούν οι δημοκρατικοί αξιωματικοί.  Αρχίζουν πιέσεις προς 
τούς ταξίαρχους Κατσώτα και Μπουρδάρα, για να τους αναγκάσουν να αντικαταστήσουν τους 
δημοκράτες διοικητές των ταγμάτων… 
 
Πηγή: ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ /Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ -ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ σελ.64  

http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf


Επιστολή του συνταγματάρχη Αλκιβιάδη Μπουρδάρα προς τον υπουργό Παιδείας Χ. 
Σγουρίτσα σχετικά με τις απόψεις του για τη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπανδρέου 
και του ρόλου της, για το στρατό και για τις κυβερνητικές ευθύνες στην προετοιμασία 
του εμφύλιου σπαραγμού 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναφέρεται στη συνομιλία του με τον υπουργό Παιδείας και παραθέτει τις θέσεις του που είχε 
διατυπώσει κατά τη διάρκειά της σχετικά με τη συγκρότηση της κυβέρνησης, τη στελέχωση του 
στρατού, την προετοιμασία με ευθύνη της κυβέρνησης εμφυλίου πολέμου, τους συμμάχους και την 
παρώθηση του ΕΑΜ προς τον Τίτο και τη Ρωσία. 

 

       Κάιρον τη 28 Ιουνίου 1944 
      Κύριον Υπουργόν επί της Παιδίας 
       Ενταύθα 
 
 
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
 
Συνοψίζω όσα σήμερον το πρωί συνεζητήσαμεν εις το γραφείον σας με την παράκλησιν όπως 
γνωρίσητε τας αντιλήψεις μου εις τον κ.κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και Υπουργούς άπαντας τους 
αντιτεταρτοαυγουστιανούς ήτοι: 
1) Αποτελείτε Κυβέρνησιν από δημοκρατικούς και αντιδικτατορικούς υπουργούς χωρίς ουδένα 
μεταξικόν υπουργόν.- 
2) Εδημιουργήσατε εξ αντιθέτου όργανον επιβολής της θελήσεώς σας εις τον στρατίον, αποτελούμενον 
αποκλειστικώς και σχεδόν κατά παμψηφίαν από στηρίγματα της 4ης Αυγούστου και στελέχη 
φανατικώτερα των διοικήσεων.- 
3) Ανέχεσθε την εξόντωσιν κάθε δημοκρατικού στοιχείου εν τω Στρατώ.- 
4) Όταν έλθετε εις αντίθεσιν προς την θέλησιν του Στρατού θα καταργηθήτε.- 
5) Προπαρασκευάζετε τον εμφύλιον σπαραγμόν εν αγαθή σύμπνοία μετά του Ε.Α.Μ. και Ζέρβα, οίτινες 
οργανωθέντες και οπλισθέντες υπό των μεγάλων συμμάχων μας και προστατών δια τον πόλεμον κατά 
του κοινού εχθρού οφείλωσι να καταθέσωσι τα όπλα εις τους συμμάχους , αρμοδίους και υπευθύνους 
να τα πάρωσι πίσω. Η Ελληνική Κυβέρνησις ούτε ηρωτήθη δια την δημιουργίαν των ανταρτών ούτε 
αναγνωρίζεται από τους αντάρτας, ως έχων προσωπικήν πείραν εκ Σάμου.- 
6) Ήλθατε εδώ οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου να κάμητε εθνικήν Κυβέρνησιν και όχι 
σπαραγμού, μη επιτευχθέντος δε του πρώτου , δεν έχετε λόγον υπάρξεως, ειμή εάν πιστεύετε εις 
την ιδέαν του αλληλοσπαραγμού.- 
7) Οι σύμμαχοί μας είναι εις θέσιν να σταματήσουν εν καιρώ τον αλληλοσπαραγμόν.- 
8) Ουδείς μας εξουσιοδότησε να παραδώσωμεν εις την σφαγήν τους εν τω εσωτερικώ Έλληνας , ημείς 
όντες εν ασφαλεία.- 
9) Κηρύσσοντες την εσωτερικήν Διαίρεσιν ωθήτε το Ε.Α.Μ. προς τον Τίτον και Ρωσίαν επί βλάβη των 
εθνικών συμφερόντων.- 
 
     Μετά τιμής 
     ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ 
     Συνταγματάρχης 

 
Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»/ 
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=89811 

 
Για την όσο το δυνατόν ακριβή αντιγραφή εκ της δακτυλογραφημένης πρωτότυπης επιστολής, φέρω την πλήρη 
ευθύνη  ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=89811


«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Σαράφης ,Τσιγάντες και λοιποί 

 
 

 
Η Στρατιωτική καθαίρεση εκτελέστηκε στις 2 Απριλίου 1935 στο χώρο των τότε Στρατώνων Πεζικού στα 
Ιλίσια (σημερινή περιοχή Πάρκου Ελευθερίας και Μεγάρου Μουσικής).   



Η διαπόμπευσις των χοίρων 
 
Το μέγα και φαυλον έγκλημα που διέπραξαν οι 13 καθαιρεθέντες προδόται, φαυλότερον από τα 
βρωμερά ελατήριά του, είνε τίποτε απέναντι του ειδεχθέστερου θεάματος το οποίον επαρουσίασαν οι 
δημοσία καθαιρεθέντες κατά την ώραν της καθαιρέσεως.Επαναλαμβάνομεν,τόσην διαπόμπευσιν,τόσον 
εξευτελισμόν,τόσην εξουθένωσιν , τόσα ρεζιλίκια,διά να μεταχειρισθώμεν την λαϊκήν έκφρασιν, ούτε οι 
χοίροι δεν θα τα ηνέχοντο,αλλά θα φρόντιζον τερματιζοντες εγξαίρως τοιαύτην απαθλιωμένην ζωήν να 
τα αποφύγουν. 
-Σαράφη,είσαι ανάξιος να φέρεις τα χρυσά γαλόνια δι ων σε ετίμησεν η πατρίς σου,σου τα ξυλώνω›› 
-Σαράφη, είσαι ανάξιος να λέγεσαι του λοιπού΄Ελλην ,θα λάγεσαι προδότης , θα λέγεσαι άτιμος , θα 
λέγεσαι κάθαρμα της Ελληνικής κοινωνίας,βδέλυγμα της μεγαλωνύμου Ελλάδος, η οποία αντί τιμών 
που σου έδωσε έλαβε παρά σου τα δήγματα της αχαριστίας και της ποταπότητός σου, θα ζής του 
λοιπού σαν τον Ιούδα, βδελυσσόμενος παρά πάντων και απ΄αυτούς τους γεννήτορας σου. Και την 
ζωήν σου αυτήν την τόσον ατιμασμένην θα την ζήσης του λοιπού, προδότη Σαράφη, όχι ελεύθερος, 
αλλ΄εγκάθειρκτος ισοβίως. Ήδη σε παραδίδω εις την κρίσιν των συμπολιτών σου›› 
Η διαπόμπευσις των χοίρων 
Και οι στρατιώται τότε παραλαβόντες τους καταδικασθέντας, τους περιέφερον ανά ένα περί το 
τετράγωνον που είχε σχηματισθή εις το πολύγωνον των Αθηνών και περί το οποίον  ευρίσκετο κατά 
πυκνά στρώματα ο μέγας κρίτης, ο λαός. 
Το τι συνέβη τότε, λέγουν οι εωρακότες , δεν περιγράφεται. Οι καταρράκται των Ουρανών ηνεώγησαν 
και κρουνιδών εξεπέμφθησαν και επετάχθησαν εις τα μούτρα των περιφερομένων προδοτών 
φτυσίματα,ξερουχαχαλίσματα, μουντζώματα, ραπίσματα, χαστουκίσματα ,ύβρεις, αποδοκιμασίαι. Και  
οι υφιστάμενοι όλα αυτά ήσαν αξιωματικοί ! ών απαραίτητον χαρακτηριστικόν πρέπει να είνε η 
αξιοπρέπεια, ο σεβασμός του αξιώματος των , η περιφρόνησις του θανάτου. Να έχουν ως σημαίαν της 
ζωής των το γνωστόν ρητόν ‹‹Κάλλιον το εντίμως θνήσκειν του ατίμως ζήν›› 
Το οποίον οι ρυπαρών άνανδροι αντέστραψαν και ανετραμμένον εφήρμοσαν : 
-Αφησέ με να ζήσω έστω και σαν γουρούνι τρεφόμενος από τα κόπρα των αποχωρητηρίων και θα είμαι 
ευχαριστημένος ›› Αυτό εμερμήριζον οι διαπομπευόμενοι προδόται. Και οι κατά θέσιν αξιωματικοί ούτοι 
αλλά κατά φυσιολογικήν σύνθεσιν κτήνη, δεν έκριναν περιττήν εφεξής μια τέτοια βαρειά ατιμασμένη 
ζωήν την οποίαν δεν θα έστεργε να την ζήση ούτε ένας αλήτης. 
Ιδού το βρωμερόν σημείον της όλης αυτής βρωμεράς υποθέσεως: Η κτηνώδης προσκόλλησις εις την 
ζωήν από εκείνους , οι οποίοι ώφηλον να μην διστάσουν να θυσιαστούν όταν υπάρχη λόγος να 
θυσιασθή, ακόμη και όταν αύτη ήτο άμεμπτος, έντιμος και δοξασμένη και όχι σαν του Σαράφη και Σίας , 
Ατιμασμένη. Ήδη γεννάται ένα ενδιαφέρον λίαν ερώτημα: Δεν υπάρχει τρόπος τοιαύτης κτηνώδους 
ιδιοσυστασίας αξιωματικοί να υπεισδύουν και να μη ευρίσκονται εις τον Ελληνικόν στρατόν, από τους 
οποίους , εν εμπολέμω καταστάσει, μέγισται συμφοραί μπορούν να προκύψουν δια την χώραν; 
…  
Οι διδάσκαλοι οφείλουν να διαφυλάξουν μιαν εφημερίδα της 2ας Απριλίου που περιγράφει την εν λόγω 
διαπόμπευσιν των προδοτών κατά τον χρόνον της καθαιρέσεως των, διαπόμπευσιν που φέρει 
ανατριχίλα εις πάντα άνδρα με φιλοτιμίαν και ανδρισμόν και να την διαβάζουν εις πάσαν κατάλληλον 
ευκαιρίαν εις τους μαθητάς των δια να εγκεντρισθή εις την τρυφεράν ψυχήν των η τιμωρία … 
 
 
Πηγή: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών/Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ο Βενιζέλος αυτοκτονών μας εφιλοδώρησε το τελευταίον τέκνον του: την επανάστασιν της 1ης Μαρτίου 
αποπνέουσαν δυσωδίαν...αρχηγών της / Δ. Βουτετάκη 
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/f/0/metadata-3u2n9jq0dhv16mbj1pdmbs6vi7_1311930525.tkl 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 15,16 και 17 φέρω τον πλήρη ευθύνη, Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα  

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/f/0/metadata-3u2n9jq0dhv16mbj1pdmbs6vi7_1311930525.tkl


Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΩΜΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ-
ΠΑΡ΄ΟΛΙΓΟΝ ΛΥΝΤΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΛΟΧΙΟΥ ΔΟΝΤΑ 
 
Τρομερά ως ποινή και ανατριχιαστική ως σύνολον εντυπώσεων, εξετελέσθη χθες την 11ην π.μ η 
στρατιωτική καθαίρεσις των εκ των καταδικασθέντων υπό του Στρατοδικείου Αθηνών 13 βαθμοφόρων 
στασιαστών. Υπό ένα λαμπρόν ήλιον αι πλούσιαι ακτίνες του οποίου έκαμναν να αστραφτοκοπούν 
περισσότερον αι γυμναί λόγχαι, τα χρυσά γαλόνια και τα ξίφη των αξιωματικών των παρατεταγμένων 
τμημάτων όλης της Φρουράς Αθηνών , οι δεκατρείς κατάδικοι είδαν τας επωμίδας των, τα στίλβοντα 
κουμπιά των να κόπτωνται με μίαν κοινήν ξυριστικήν λεπίδα και αυστηράν την φωνήν του επί κεφαλής 
των παρατεταγμένων τμημάτων αντισυνταγματάρχου κ. Ρήγα να κραυγάζη προς ένα έκαστον εξ 
αυτών: 
-Είσαι ανάξιος να φέρης τας επωμίδας του Έλληνος αξιωματικού. Καθαιρείσαι! 
Αυτό επέτασσε ο νόμος , η πολιτεία, εναντίον των οποίων εκινήθησαν. Και το πλήθος, αι χιλιάδες των 
Αθηναίων που εξεστράτευσαν συν γυναιξί και τέκνοις, με ό,τι εύρον πρόχειρον μέσον, με τραμ , με 
λεωφορεία, με σούστες μέχρι της τεραστίας πλατείας του Α Πεζικού Συντάγματος όπου έλαβε χώραν η 
καθαίρεσις, εξετράπη εις θλιβεράς εκδηλώσεις αγανακτήσεως και αποδοκιμασίας, μουτζώνον , πτύον 
και κραυγάζων. Μέσα εις την γενικήν ιαχήν ξεχώριζαν αι υβριστικαί κραυγαί: 
-Άτιμοι ! Σκυλιά! 
-Προδότες! Κρεμάλα! 
Άψυχοι μέσα εις την ανατριχιαστικήν τελετήν , κάτωχροι, πελιδνοί οι 13 κατάδικοι μόλις εστέκοντο εις τα 
πόδια των, κυττάζοντας με βλέμματα απλανή το χειρονομούν, το φτύνον και κραυγάζον πλήθος. 
Σιωπηλοί οι αξιωματικοί της φρουράς, συγκεκινημένοι οι περισσότεροι και πρώτος εξ αυτών ο 
κυβερνητικός επίτροπος κ. Βαγενάς , παρηκολούθησαν όλον το θέαμα που εκράτησεν αρκετήν ώρα. 
-Άτιμη πολιτικομανία! εψιθύρισεν ένας εξ αυτών, πως καταντάς τον κόσμο! 
 
ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ 
Αλλ΄ ας δώσωμεν τα συμβάντα με την σειράν. Την 11ην π.μ είχεν ορισθή η τελετή της καθαιρέσεως. 
Αλλ' από της ενάτης ώρας περίπου τα πλήθη των περιέργων ήρχισαν συρρέοντα και καταλαμβάνοντα 
θέσεις γύρω εις την πλατείαν του Α Πεζικού Συντάγματος. Αρχικώς και επειδή κανείς δεν εφαντάζετο 
τόσην κοσμοσυρροήν, επετράπη αθρόα είσοδος πολιτών. Αλλ' όσον η ώρα περνούσε , τραμ, 
λεοφορεία και ταξί εξεκένωναν προ των παραπηγμάτων διαρκώς νέους χειμάρρους κόσμου. Κατέστη 
τοιουτοτρόπως προφανές ολίγον μετά την 10ην π.μ., ότι όλη η Αθήνα έσπευδε να συγκεντρωθή προ 
του Α συντάγματος. Αι λέξεις παναθηναϊκός συναγερμός είνε ζήτημα αν δίδουν την έννοιαν του 
παρουσιασθέντος χθες φαινομένου κοσμοσυρροής. Λόγω αυτής και επειδή άδηλον ήτο τι ήτο δυνατόν 
να συμβή, ο υποδιοικητής του συντάγματος κ. Ρήγας, ηναγκάσθη να διατάξη το κλείσιμον των 
εξωτερικών πυλών. Πολυάριθμοι στρατιώται με επικεφαλής αξιωματικούς , ετοποθετήθησαν εις τας 
παρ' αυτάς σκοπιάς και κατά μήκος του αναχώματος της πλατείας διπλοί στοίχοι φαντάρων και 
ευζώνων. Κάτω αυτού επίσης πολυάριθμοι αστυφύλακες και βαθμοφόροι της Αστυνομίας Πόλεων 
ετοποθετήθησαν με επί κεφαλής τον αστυνομικόν υποδιευθυντήν κ. Καλκάνην και τον αστυνόμον 
κ.Καραμπέτσον. Παρά ταύτα αι χιλιάδες του κόσμου διέσπασαν και τας ζώνας αυτάς και 
ανερριχήθησαν , έφθασαν έως του αναχώματος. Χαρακτηριστικόν  είνε , ότι εις αυτήν την θεομηνίαν της 
περιεργείας δεν υστέρησαν αι γυναίκες. Στρατιαί ολόκληροι εξ αυτών , πάσης ηλικίας και τάξεως , 
έτρεξαν, διηγκωνίσθησαν , ξεσχίσθησαν και εσκαρφάλωσαν εις το ανάχωμα, δια να παρακολουθήσουν 
την φοβεράν τελετήν και να ενώσουν τας κραυγάς των με την άλλην οχλοβοήν: 
-Ανάξιοι! Κρεμάλα! Γιούχααα!  
Πολλοί τέλος μη ευρίσκοντες αλλού θέσιν εσκάλωσαν εις τα δένδρα της Λεωφόρου Κηφισιάς και η 
ταράτσες των έναντι οικημάτων επίσης επλημμύρισαν από τον κόσμον. 
  



Η συγκέντρωσις των στρατιωτικών τμημάτων ήρχισε συμφώνως με την διαταγήν του Α' Σώματος 
Στρατού, μετά την 10ην π.μ. Προσήλθον ούτω αλληλοδιαδόχως τμήματα των Σχολών Ευελπίδων, 
Υπαξιωματικών, Ιατρικής και Χωροφυλακής , ως και τμήματα του Προτύπου ευζώνων , του 
συντάγματος σκαπανέων, του συντάγματος τηλεγραφητών , του συντάγματος ορειβατικού 
πυροβολικού, του συντάγματος Ιππικού κ.α. Την τακτοποίησιν των προσελθόντων τμημάτων είχεν ο 
υποφρούραρχος αντισυνταγματάρχης κ.Αλεξόπουλος. Ούτως καθοδηγεί αυτά εις τας θέσεις των , ώστε 
όταν περί την 10 και 45' π.μ επερατώθη η προσέλευσις και η τακτοποίησίς των, ένα πελώριον Π 
εσχηματίσθη. 
Εκεί ήδη ευρίσκετο οι ανώτεροι αξιωματικοί της φρουράς και μεταξύ αυτών ο μέραρχος κ.Δεμέστιχας. Ο 
τελευταίος εν τούτοις προτιμά ολίγον προ της ενάρξεως της καθαιρέσεως να απομακρυνθή και να 
τοποθετηθή πλαγιώτερον εις την αριστεράν γωνίαν του ανθρωπίνου Π. Παρά το άνοιγμα της 
στρατιωτικής παρατάξεως ευρίσκονται επίσης οι δημοσιογράφοι , οι φωτορεπόρτερς , οι 
κινηματογραφικοί οπερατέρ και οι απεσταλμένοι των ευρωπαϊκών και βαλκανικών εφημερίδων. Εκεί 
τέλος και ένα πολυμελέστατον καραβάνι από Αγγλίδας και Άγγλους περιηγητάς , οι οποίοι . με 
προφανή ικανοποίησιν , διότι θα .... απολαύσουν πρωτότυπον δι' αυτούς θέαμα, έχουν σπεύσει ενωρίς 
δια να εξασφαλίσουν επίκαιρον θέσιν. Την 10.30' π.μ ήρχισαν συγκεντρούμενα εις το ίδιον μέρος τα 
επταμελή "αποσπάσματα περιφοράς" με επί κεφαλής δεκανείς και λοχίας. Αυτά δηλαδή θα περιέφερον 
τους καταδίκους μετά την καθαίρεσιν εις το τετράγωνον δια να τους ίδουν τα παρατεταγμένα τμήματα 
στρατού και ο κόσμος.  
Ολίγον αργότερον τέλος ετοποθετήθη παρ αυτά ένας επιλοχίας ο αρχαιότερος υπαξιωματικός του Α 
Συντάγματος, κατά τα κανονισθέντα, Κόταρης ονόματι, μαζί με ένα εύζωνα, τον Ν. Παπαγεωργίου. Ο 
τελευταίος έχει κρεμασμένον από τους ώνους ένα δισάκι. Μέσα εις αυτό , εξηγούν οι ενήμεροι, θα 
ρίπτωνται τα κοπτώμενα κουμπιά, οι επωμίδες, τα γαλόνια . Ο Κόταρης κρατεί εις τα χέρια του δύο 
ξυριστικές λεπίδες φρεσκοαγορασμένες. Με αυτάς θα γίνη η καθαίρεσις , εξηγούν οι ίδιοι ενήμεροι , 
αποφευγομένου του άλλοτε γινομένου δια των χειρών βιαίου ξηλώματος των γαλονιών. Από τον 
παλαιόν κανονισμόν των καθαιρέσεων δεν έγινεν επίσης χθες το σπάσιμο των σπαθιών. Τέλος δεν 
ετηρήθη η διάταξις του παλαιού κανονισμού περί πενθίμου τυμπανοκρουσίας κατά την στιγμήν της 
καθαιρέσεως. Ότι συνέβη όμως χθες εις την πλατείαν του Α Συντάγματος με τόσην μάλιστα 
δημοσιότητα, είχε να συμβή από πολλών ετών εις την Ελλάδα . 
Ίσως δια τούτο και η τόση συγκίνησις των αξιωματικών που παρηκολούθησαν την ανατριχιαστικήν 
τελετήν. Σημειούμεν, τέλος , ότι το "ξήλωμα" των επωμίδων έκαμεν υπαξιωματικός και όχι αξιωματικός, 
διότι το ξήλωμα θεωρείται ως "αγγαρεία" και όχι έργον αξιωματικού. Παύει δε ο κατάδικος να είναι 
αξιωματικός από της στιγμής της αναγνώσεως της καταδικαστικής αποφάσεως ώστε κατά την 
φρασεολογίαν ειδικού, να "μη θεωρείται άξιος της τιμής να θέση χείρα επ' αυτού Έλλην αξιωματικός". 
 
ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ 
Περί ώραν 11 παρά 10 θυελλώδης ατελεύτητος ιαχή του πλήθους από την Λεωφόρον Κηφισιάς και το 
ανάχωμα αναγγέλει τον ερχομόν των τραγικών καταδίκων. Μέσα εις το σιδερένιο κλουβί -καμιόνι των 
φυλακών Συγγρού ευρίσκονται και οι δεκατρείς. Μαζί τους εικοσάς χωροφυλάκων και στρατιωτών με 
επικεφαλής τον λοχαγόν κ. Γαλάνην.  
Προηγείται αυτού έτερον καμιόνι πλήρες χωροφυλάκων και έπεται άλλο με στρατιώτας και 
χωροφύλακας , όλους ενόπλους. Το πλήθος αντιλαμβάνεται εις ποίον εξ αυτών ευρίσκονται οι 
κατάδικοι και ορμά επ αυτού, το μουτζώνει , το κτυπά. Λίθοι μικροί ρίπτωνται , χώματα και μικρά ξύλα 
.Αι φωναί συνεχίζονται ατελεύτητοι , επίμονοι: 
-Προδότες! Γιούχα! 
Εις μίαν στιγμήν η ζώνη των στρατιωτών διασπάται και καθώς τα αυτοκίνητα σταθμεύουν παρά την 
κορυφήν του αριστερού σκέλους της παρατάξεως , απειλείται αρπαγή των καταδίκων, κακοποίησις 
λυντσάρισμα. Στρατιώται και αξιωματικοί προλαμβάνουν θλιβεράν εκτροπήν και τα πλήθη 
απομακρύνονται. Πλησιάζομεν εις αυτήν την θύελλαν και προσπαθούμεν να αγρεύσωμεν πληροφορίας 
από τους επί κεφαλής της συνοδείας. Τι συνέβη εις τας φυλακάς; Πως επληροφορήθησαν τον τρόπον 
της εκτελέσεως της ατιμωτικής ποινής οι 13 κατάδικοι κ.λ.π; Μας παρέχονται συγκρουόμεναι 



πληροφορίαι. Ο Σαράφης λέγει ένας , δεν ήθελε ν' ακολουθήση. Ζητούσε περίστροφον ν΄αυτοκτονήση. 
Άλλος μας λέγει , ότι ήκουσεν ατάραχος την αναγγελίαν της εκτελέσεως της ποινής μόλις την 9.30 π.μ.  
Επίτηδες δε η διεύθυνσις των φυλακών δεν τους έδωκεν έως της ώρας εκείνης τας πρωϊνάς 
εφημερίδας, αι οποίαι προανήγγελαν τον τρόπον της καθαιρέσεως. Εφόρεσεν ήρεμα την στολήν του, η 
οποία του προσεκομίσθη και αναστέναξε μόνον. Αδιαμαρτυρήτων εδέχθησαν να φορέσουν τας 
στρατιωτικάς των στολάς οι αδελφοί Τσιγάντε. Έκλαιεν ο Πεντάρης και οι υπολοχαγοί Σκουλούδης , 
Οικονόμου και Μαλαγάρης και επί πολλήν ώραν ηρνούντο να τας φορέσουν. Οι αδελφοί Τσιγάντε τους 
έπεισαν , ότι κάθε αντίρρησις ήτο ματαία. Τέλος οι υπαξιωματικοί Δοντάς και Ρόζος επροτίμησαν να 
φορέσουν τις "κυριακάτικες στολές των". Κάτωχροι έγιναν , όταν ήκουσαν την οχλοβοήν , τα χτυπήματα 
και τας κραυγάς του πλήθους. Ο Σαράφης , καθ' όλην την διαδρομήν από των φυλακών έως της 
πλατείας της καθαιρέσεως δεν είπε λέξιν. Μας παρεσχέθη ακόμη η διευκρίνησις , ότι από τους άλλους 
καταδικασθέντας στρατιωτικούς δεν μετεφέρθησαν προς καθαίρεσιν οι Σπαής, Καλλίας ,Κραχτίδης, 
Βενιανάκης και Καψαλός, διότι οι μεν πρώτοι δύο είνε απότακτοι οι δε τρεις τελευταίοι υπαξιωματικοί 
υπηρετούν θητείαν. 
H ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ 
Την 11ην ακριβώς ο μέραρχος Δεμέστιχας νεύει εις τον υποφρούραρχον κ. Αλεξόπουλον να αρχίση η 
τελετή. Ο κ. Αλεξόπουλος συνεννοείται αμέσως με τον επικεφαλής της συνοδείας κ. Γαλάνην και τον 
κυβερνητικόν επίτροπον κ. Βαγενάν . Ο πρώτος σπεύδει προς το σιδηρόφρακτον καμιόνι, όπου 
ευρίσκονται οι κατάδικοι. Ο δεύτερος , ενώ τα "επταμελή αποσπάσματα περιφοράς" διανοίγονται, 
τοποθετείται εις το κέντρον του ανοίγματος του Π μετά του υπολοχαγού γραμματέως του Στρατοδικείου 
κ. Αγγελοπούλου. Ένα λεπτόν ακόμη και ενώ σχεδόν απρόοπτος σιγή εξαπλούται εις τον ωκεανόν , 
του πλήθους, η πόρτα του καμιονιού ανοίγεται και οι κατάδικοι εξέρχονται. Πρώτος πηδά ο υπολοχαγός 
Μαρσέλλος και έπεται ο λοχαγός Τσιγάντες. Είναι κατακόκκινος ο πρώτος κάτωχρος ο δεύτερος.Τρίτος 
κατέρχεται ο Ζώχος και τέταρτος ο Σαράφης. Είναι κάτασπρος και ρίπτει βλέμματα απλανή δεξιά και 
αριστερά. Επιβλητικός πραγματικώς με την στολήν του ολοκαίνουργον με τας χρυσάς επωμίδας που 
φέρει δια τελευταίαν φοράν, βαδίζει προς το μέρος όπου τον οδηγούν. Έπεται κατόπιν με το μονύελον 
λάμπον και κομψός , ως πάντοτε , ο αντισυνταγματάρχης κ.Τσιγάντες. Τον ακολουθεί με το αιώνιον 
ίχνος μειδιάματος ο αντισυνταγματάρχης Στεφανάκος . Φέρει εις τους βραχίονας τα εξάμηνα μετώπου 
και τα τραύματα. Ακολουθούν αμέσως οι υπολοχαγοί Σκουλούδης, Μαλαγάρης , Οικονόμου και ο 
λοχαγός Τριανταφυλλίδης. Οι δύο τελευταίοι φαίνονται περισσότερον ταραγμένοι . Τέλος κατέρχονται οι 
αξιωματικοί Πεντάρης, Δοντάς και Ρόζος, Βαδίζουν όλοι κατ΄άνδρα με επικεφαλής τον Σαράφην, ενώ αι 
φωναί του πλήθους ξεσχίζουν τον αέρα. Τέλος ακούεται το πρόσταγμα του κ. Αλεξοπούλου. -
Παρουσιάστε άρμ! Ένας κελαϊδιστός ήχος των προτεινομένων όπλων ακούεται και η ιαχή του πλήθους 
διακόπτεται. Περιπίπτουν όλοι πλέον εις αγωνιώδη σιωπήν .Βραχνή ακούεται η φωνή του κ. Βαγενά, 
διατάσσοντος τον κ. Αγγελόπουλον: 
- Ο κ γραμματεύς να αναγνώση την απόφασιν.  
Με τρέμουσαν φωνήν ο κ. Αγγελόπουλος αναγινώσκει γρήγορα-γρήγορα το διατακτικόν της 
αποφάσεως του Στρατοδικείου, που εδημοσιεύθη εις την προχθεσινήν "Ακρόπολιν".....  
Ο Σαράφης κάτασπρος , βλέπει προς το έδαφος, οι αδελφοί Τσιγάντε κυττάζουν προς το κενόν, ο 
Τριανταφυλλίδης ασυναισθήτως σιάζει τους τελαμώνας του, τον ζωστήρα του. Οι άλλοι μάλλον 
ατάραχοι ακούουν.  
Δύο λεπτά διήρκεσεν η ανάγνωσις της αποφάσεως , κατόπιν αλληλοδιαδόχως εδόθησαν τα 
προστάγματα: 
- Παρά πόδα άρμ!  
Και ενώ οι στρατιώται κατεβίβαζαν τα όπλα πάλιν ο κ. Αλεξόπουλος διέταξε:  
-Καθαίρεσις!  
Ταχύς σπεύδει ο αντισυνταγματάρχης κ. Ρήγας προς το μέρος των καταδίκων και γοργώς βαδίζων από 
τον ένα προς τον άλλον , λέγει, μόλις ακουόμενος: 
- Είσαι ανάξιος να φέρης την τιμίαν στολήν του Έλληνος στρατιώτου. 
  



Ο Σαράφης γίνεται πλέον "κάτασπρος", στριφογυρίζει τα μάτια του , ρίπτει μίαν στιγμήν βλέμματα 
άγρια. Αμέσως κατόπιν σπεύδει προς το μέρος του ο επιλοχίας Κόταρης με τον εύζωνον 
Παπαγεωργίου . Ο "σιωπηλός συνταγματάρχης " κατεβάζει τώρα το κεφάλι προς τα κάτω και το 
γκριτσιάνισμα της ξυριστικής λεπίδος που κόβει επωμίδας , κουμπιά, διάσημα, αρχίζει. Όλοι οι γύρω 
αξιωματικοί ριγούν. Το πλήθος κάτω κραυγάζει: 
-Ανάξιος! Ανάξιος! 
Ο Κόταρης έκοψε πρώτον το εθνόσημον - το στέμμα όπως ελέγετο άλλοτε- του πηληκίου του Σαράφη. 
Κατόπιν τα σειρήτια του πηληκίου , ύστερα τας επωμίδας, τέλος τα κουμπιά από το σακκάκι και τα 
μανίκια. Ύστερα του έλυσαν τους τελαμώνας και τον ζωστήρα. Έτσι εντός ολίγων λεπτών άλλος 
Σαράφης ενεφανίσθη ενώπιόν μας . Δεν ήτο πλέον ο σοβαρός συνταγματάρχης. Ένας απλούς 
φαντάρος, κάτι κάτω αυτού, με τον χιτώνα ξεκούμπωτο, με το πρόσωπον ολόασπρο. 
Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ  
Αλλ'  έως εδώ με την ευγένειαν που του εφέρθησαν οι εντεταλμένοι διά την καθαίρεσιν αξιωματικοί και 
υπαξιωματικοί , τα πράγματα είναι κάπως υποφερτά. Από του σημείου αυτού όμως και πέρα , αρχίζει 
κάτι απερίγραπτον, τραγικόν. Το πρώτον επταμελές απόσπασμα παραλαμβάνει τον καθαιρεθέντα, τον 
τοποθετεί εις το δεξιόν του επί κεφαλής δεκανέως και αρχίζει να τον περιφέρη εις το τετράγωνον.Η 
διαδρομή αρχίζει από της αριστεράς πλευράς του τετραγώνου, διασχίζει την πλαγίαν γραμμήν και 
κατόπιν δια της δεξιάς πλευράς φθάνει εις το σημείον , όπου εξεκίνησε. Τι έγινε κατά την περιφορά του 
Σαράφη, όσον και των άλλων, είναι αδύνατον να περιγραφή. Όλαι αι ύβρεις ηκούσθησαν. Όλαι αι 
χειρονομίαι έγιναν. Ιδιαιτέρως η αποκορύφωσις των εις βάρος των καταδίκων εκδηλώσεων 
εσημειώνετο από το πλήθος, που ευρίσκετο εις το ανάχωμα. Ως από συνθήματος, αι κραυγαί και 
μουντζώματα ήρχιζαν από ένα άτομον, που είχε σκαρφαλώσει επάνω εις ένα δένδρον, παρά την 
δυτικήν σκοπιάν του Συντάγματος. Αυτός εκραύγαζε πρώτος άνευ οίκτου προς τους δυστυχείς: 
-Σκοτώστε τους! Τους άτιμους! 
-Γιούχαααα! 
Τας φράσεις του αυτάς συνώδευε με χειρονομίας. Εμούντζωνε έπτυε και είχε πάντοτε έτοιμον το στόμα 
του δια να φτύση. Προ αυτής της θεομηνίας των εκδηλώσεων , ο Σαράφης εκλονίσθη. Ενώ εβάδιζεν 
αρχικώς ευθυτενής , παρά το μέσον της διαδρομής , έκλινε προς τα δεξιά. Έχασε το στρωτόν βήμα του, 
"εμπατάρησε". κατά το κοινώς λεγόμενον. Εις την κάτω γωνίαν του τετραγώνου, έστρεψε τα βλέμματα 
του προς το πλήθος, περισσότερον κλονιζόμενος. Στιγμή, περισσότερον όλων φρικιαστική. 
Ενόμισαν πολλοί, ότι θα κατέπιπτε.Α λλά το πλήθος εξέσπασε με περισσότερον ορμήν εις νέας 
κραυγάς και βροχήν φτυσημάτων. Καλύτερα ο τουφεκισμός , ο θάνατος, παρα τέτοια διαπόμπευσις, 
ψιθυρίζει δίπλα μας ένας ταγματάρχης ,γνωστός αντιβενιζελικός. Απ' αυτής της στιγμής, ήρχισε γενική 
η συγκίνησις όλων των αξιωματικών, που ευρίσκοντο εις την κεφαλήν του τετραγώνου . Τρικλίζων 
τέλος , εισήχθη πάλιν εις το καμιόνι ο Σαράφης , τοποθετηθείς εις το βάθος αυτού. Τότε, λέγουν οι 
χωροφύλακες , που ήσαν μαζί του , εξέσπασε σε κλάμα. 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
Ενώ αυτά συνέβαιναν ήδη, ο επιλοχίας Κόταρης έχει κόψει , ξεσχίσει τας επωμίδας και τα εθνόσημα 
του αντισυνταγματάρχου Τσιγάντε. Βλέπει και αυτός τι του συμβαίνει και τι γίνεται με την περιφορά του 
Σαράφη και τα μάτια του υγραίνονται .Προσπαθεί να στερεώση το μονύελον του, το οποίον από 
στιγμής εις στιγμήν γλυστρά. Κατορθώνει όμως να κρατηθή εις τα πόδια του και ασυναισθήτως ίσως 
βγάζει τα άσπρα γάντια του.Τα κρατεί πότε με το ένα χέρι, πότε με το άλλο και ελαφρώς κύπτων , 
ακολουθεί το απόσπασμα της περιφοράς. 
Αρχίζουν πάλιν αι κραυγαί, αι ατιμωτικαί φράσεις και αι απερίγραπτοι χειρονομίαι: 
-Φτου σου ! Προδότη!  
Ο από του δένδρου δίδων το σύνθημα ωρύεται, μέχρι διαρρήξεως πνευμόνων: 
-Κρεμάλα! Αέρα!  



Και, αληθής καταβρεκτήρ, φτύνει.Εις την δυτικήν γωνίαν του τετραγλωνου, ένας ταγματάρχης , 
συγκεκινημένος, ακούεται ψιθυρίζων προς τον Τσιγάντε: 
-Προτιμότερη η αυτοκτονία Χρήστο. 
Λέγουν , ότι ο Τσιγάντες απήντησε: 
-Δος μου το πιστόλι σου. 
Αλλά ο ταγματάρχης ,κρύπτων τα δάκρυά του και την ταραχήν του , έσπευσε να εξαφανισθή. 
Έρχεται κατόπιν η σειρά του Στεφανάκου . Χάνει και αυτός το στερεότυπον μειδίαμά του. Καθώς η 
ξυριστική λεπίδα εξακολουθεί το γκριτσιάνισμα της καθαιρέσεως , νευρικοί σπασμοί διαγράφονται εις το 
πρόσωπόν του .Δαγκάνει το κάτω χείλος του , χάνει το χρώμα του.Είνε προφανές, ότι μόλις συγκρατεί 
τα δάκρυά του και τελικώς το επιτυγχάνει. 
Ένα σύννεφο παρεμβάλλεται εις τον ήλιον , καθώς αρχίζει η περιφορά διαπομπεύσεως και όλη η 
συγκέντρωσις παίρνει μορφήν σκηνής τραγωδίας. 
Κατά περίεργον σύμπτωσιν , ο Στεφανάκος ακούει ολιγωτέρας αράς του πλήθους και μία φωνή 
ακούεται: 
-Κρίμα την λεβεντιά σου!  
Έρχεται κατόπιν η σειρά του λοχαγού Τσιγάντε. Με το μονύελον και αυτός , με ζοφώδη βλέμματα 
προσβλέπει τον Κόταρην, το πλήθος , τον έναντί του ιστάμενον κυβερνητικόν επίτροπον κ. Βαγενάν. 
Παλαιοί φίλοι, συμπολεμισταί, αλληλοεκτιμώμενοι. Αυτήν την στιγμήν -όλοι το βλέπουν- ο κ. Βαγενάς 
φαίνεται περισσότερον ταραγμένος από τον κατάδικον και μόλις η θλιβερά περιφορά του πρώην 
λοχαγού αρχίζει , κάμνει απότομον μεταβολήν , φεύγει από την θέσιν του, δια να αναμειχθή μέσα εις το 
πλήθος, εις το άνοιγμα της παρατάξεως. Κατά τον ίδιον τρόπον ακολουθούν αι καθαιρέσεις των 
Τριανταφυλλίδη, Σκουλούδη, Οικονόμου, Μαρσέλλου, Μαλαγάρη και του εφέδρου ανθυπολοχαγού 
Ζώχου. Η ιδία βοή από το πλήθος από φαντάρους και εύζωνας . 
Ιδίως ο Τριανταφυλλίδης υπέστη αγριωτέραν την οργήν του πλήθους. Ένα κρεμμύδι εξεσφενδονίσθη 
εναντίον του και με γεμάτο το αμπέχωνον από φτυσήματα, έφθασεν εις το καμιόνι. Ο Μαρσέλλος, 
προνοητικός είχεν ετοιμάσει την κοπήν των κουμπιών και των εθνοσήμων, ώστε είπεν εις τον Κόταρην: 
-Τράβα έτσι! βγαίνουν αμέσως .Είναι έτοιμα!  
Ο Μαλαγάρης , περισσότερον ωχρός εξ όλων των ομοιοβάθμων του, μόνος του έβγαλε πρώτος τους 
τελαμώνες και τον ζωστήρα του. Ο Σκουλούδης μάλλον ατάραχος έκαμε την διαδρομήν, αλλά μόλις 
έφθασεν εις το καμιόνι , ηκούσθη λέγων:  
-Επί τέλους Θεέ μου! Ετελείωσε. 
ΔΥΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
Ο Μαρσέλλος εξ άλλου , μόλις έφθασεν εις το καμιόνι, στραφείς προς τον χωροφύλακα, είπε: 
-Δόσε μου ένα τσιγάρο. 
Εκείνος ηρνήθη και ο καθαιρεθείς εστράφη προς τους ομοτύχους του. Ένας εξ αυτών του έδωκεν, αλλ’ 
ασυναισθήτως πάλιν το επέταξε. Με τον ίδιον συνέβη και κάτι τραγικώτερον: Είνε νεόνυμφος και η 
σύζυγός του μεταβάσαεις τας φυλακάς έλαβε την πληροφορίαν ότι ο σύζυγός της μετεφέρθη εις το 1ον 
Σύνταγμα. Δεν ενόησε, δεν εδιάβασε εφημερίδα, και μόλις έφθασε και είδε την συγκέντρωσιν επέμεινε 
να εισέλθη. Προ της επιμονής της, της επέτρεψαν , κατά σύμπτωσιν δε την στιγμήν της εισόδου της 
περιεφέρετο ο άνδρας της.Έρηξε μια κραυγή και θα κατέπιπτε λιπόθυμη , αν δυό  παρατυχόντες 
ευαίσθητοι πολίται δεν την παρελάμβανον δια να την οδηγήσουν εις ένα γειτονικόν κέντρον. Εκεί 
συνήλθε και κλαίουσα επέτρεψε σπίτι της. 
Το δεύτερον επεισόδιον,που παρ΄ολίγον να λάβη μεγάλας διαστάσεις, συνέβη με τον λοχίαν 
Δοντάν.Ήτο ο προτελευταίος εις την σειράν της καθαιρέσεως και το επεισόδιον που διεδραματίσθη 
επέτυχε ν΄αποφύγη την φοβεράν διαδρομήν. Σωστός αρηίφιλος βλάχος, καθώς ήρχιζε την περιφοράν 
εις την αρχήν του αριστερού σκέλους της παρατάξεως κάποιος χειρονομών του εφώναξε κατά 
πρόσωπον: 
-Άτιμε! Προδότη! 
Δεν εχρονοτρίβησε.Κατακόκκινος από οργήν, εφώναξε: 
-Άτιμος δεν είμαι εγώ, μωρε 
  



Και υψώσας τον γρόνθον του, εκτύπησε έναν απλούν πολίτην ονόματι Κατοπώδην εις το πρόσωπον. 
Αίματα ήρχισαν να τρέχουν και το πλήθος εξαγριωθέν επ’επεσεν εναντίον του. 
-Φάτε τον τον άτιμο!...Σκοτώστε τον! 
Λίγο ακόμη και αν δεν επενέβαιναν οι προστρέξαντες αξιωματικοί , θα ελυντσαρετο επί τόπου.Και 
ακριβώς  δια να αποφευχθή παρόμοιον έκτροπον , απεφασίσθη να μη γίνη η διαδρομή. Και ο κ. Ρήγας, 
βλέπων ότι το επεισόδιον θα είχε τραγικωτέραν συνέχειαν , διέταξε την εν τάχει μεταφοράν του εις το 
σιδηρόφρακτον καμιόνι, όπου και οι σύντροφοί του. Δερόμενος , αλλά και πάντοτε αφρίζων και 
βλαστημών και υβρίζων εισήχθη εις το αυτοκίνητον. 
Και τρίτον επεισόδιον ακόμη μας ανεφέρθη-δεν το είδαμε και δεν αναλαμβάνομεν την ευθύνην-ότι ενώ 
περιεφέρετο ο αντισυνταγματάρχης Τσιγάντες, ένας πολίτης εξήγαγε περίστροφον δια να τον φονεύση.  
Έγινεν όμως αντιληπτός και απεμακρύνθη εκείθεν.  
Συνέπεια πάντως του επεισοδίου του Δοντά ήτο ο τελευταίος καθαιρεθείς υπαξιωματικός Ράζος να 
υποστή τα πάνδεινα. Είχε φορέσει την κυριακάτικη του στολήν, ο δυστυχής, και εις τα μανίκια του είχε 
βάλει χρυσές τις δυό «σαρδέλλες» του.Είχε καταταχθή εις τον στρατόν και την σχολήν υπαξιωματικών 
και το ωραίον όνειρον να γίνη συν τω χρόνω αξιωματικός. Κυττούσε και ξανακυττούσε τα γαλόνια του 
και όταν τα είδε να του τα αποσπούν τον πήραν κυριολεκτικώς τα κλάματα. Εδάκρυσε τότε  και ο 
επιλοχίας Κόταρης από την συγκίνησιν του συναδέλφου του. Σκυφτός , ωσαν να εγήρασε προώρως , 
πραγματικά κατακεραυνωμένος, ηκολούθει το απόσπασμα της διαπομπεύσεως και όταν , γεμάτος από 
φτυσήματα και χώματα, έφθασεν εις το καμιόνι ,ήτο αναίσθητος , σχεδόν άψυχος. 
Την 11.30΄ τέλος δόθη το σύνθημα της αναχωρήσεως. 
Το απόγευμα οι καθαιρεθέντες , ερήπεια ψυχικά, μετεφέρθησαν εις τας φυλακάς Συγγρού, ως κοινοί 
εγκληματίαι. 
           Ε.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3/4/1935 σελ 3  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg (μετάβαση στη σελίδα 14 του αρχείου) 

 

Για την ακριβή αντιγραφή εκ της αναφερομένης εφημερίδας, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ. Χρηστίνα 
 

  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg


 



  



 

  



«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ!...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Στρατηγός Στέφανος Σαράφης 
 

 
4) Η καθαίρεσις του αναξίου συνταγματάρχου Σαράφη 

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» 3/4/1935 σελ 1  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg (μετάβαση στη σελίδα 539 του αρχείου) 
  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg


Διαγγέλματα «αξίων» και «αναξίων» 
 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΦ΄ 
ΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ. 
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩς κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.ΡΑΛΛΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ 
 
 ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΡΑΛΛΗ 
ΕΛΛΗΝΕΣ, 
Αι δυνάμεις του Άξονος απεφάσισαν την διά συντόνου και μεγάλης ολκής στρατιωτικής δράσεως 
εκκαθάρισιν της χώρας μας από τας λυμαινομένας αυτήν συμμορίας, αι οποίαι καθοδηγούνται και 
χρηματοδοτούνται είτε από υπούλους και εχθρικάς ξένας προπαγάνδας, είτε από επικινδύνους 
υπονομευτάς του διέποντος ημάς κοινωνικού καθεστώτος, είτε από κοινούς κακοποιούς, είτε ακόμη από 
άφρονάς τινας ανευθύνους παράγοντας παρασυρθέντας και εμπνεομένους από εκείνους οι οποίοι, εν 
ευμαρεία και ασφαλεία ζώντες, αδιαφορούν διά τον όλεθρον που επαπειλεί ανά παν λεπτόν τους 
ελληνικούς πληθυσμούς και συνεπώς αυτήν ταύτην την ελληνικήν φυλήν. 
Παν ό,τι απέμεινεν εκ του πλούτου της Ελλάδος μετά ένα αδικαιολόγητον πόλεμον, καταστρέφεται 
ανοικτιρμόνως. Δημόσια γραφεία, δικαστήρια, ταμεία, εφορείαι, σταθμοί Χωροφυλακής μεθ’ όλων των 
αρχείων των, εγκληματικώς πυρπολούνται. 
Δεκάδες εκατομμυρίων του Δημοσίου, των Τραπεζών, των ιδιωτών ληστεύονται υπό ενόπλων 
συμμοριών. Τρόφιμα στελλόμενα κατόπιν ατρήτων κόπων και θυσιών, εις την ύπαιθρον προς 
τροφοδοσίαν του πεινόντος ελληνικού λαού δημεύονται και διαρπάζονται. 
Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες ιδία της Χωροφυλακής, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι και 
πρόεδροι κοινοτήτων αγρίως δολοφονούνται. 
Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, Σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι, σιδηροδρομικόν υλικόν, γέφυραι και 
ολόκληρα ακόμη οδικά δίκτυα, ανατινάσσονται εις τον αέρα. 
Ουδεμία καλλιέργεια της γης δύναται να γίνη, των γεωργών δικαίως διατελούντων εν απογνώσει 
συνεπεία της αναρχίας. 
Φιλήσυχοι αγρόται, μη εξαιρουμένων των γυναικών και των παίδων, απανθρώπως κρεουργούνται. 
Τέλος ολόκληρα χωρία, χθες ακόμη εν γαλήνη διαβιούντα, μεταβάλλονται προς χάριν των ενόπλων 
αυτών εις τέφραν και ερείπια, οι δε κάτοικοί των φεύγουν έξαλλοι εκ τρόμου προς τα όρη, όπου 
ευρίσκουν τρομερόν εκ κακουχιών και πείνης θάνατον. Ιδού το έργον της Ε.Α.Μ. και των συγγενών της 
οργανώσεων. 
Έχων πλήρη αντίληψιν των τρομακτικών κινδύνων εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι αγροτικοί 
πληθυσμοί μας μετά τη δημιουργηθείσαν τοιαύτην κατάστασιν και την απόφασιν των στρατευμάτων 
κατοχής να θέσουν δι’ αμέσου ενεργείας οριστικόν τέρμα εις αυτήν, εθεώρησα επιβεβλημένον εις εμέ 
καθήκον να προέλθω εις συνεννοήσεις μετά των Αρχών των Δυνάμεων του Αξονος, όπως αι συνέπειαι 
της εκκαθαριστικής δράσεως μη πλήξουν τους τόσον ήδη δοκιμαζόμενους φιλήσυχους, αλλά δυστυχείς 
κατοίκους της υπαίθρου. 
Αι Δυνάμεις του Άξονος, καίτοι δεινόν διεξάγουν πόλεμον, δεν εδίστασαν νέον να δώσουν δείγμα της 
προς τον νομιμόφρονα και φιλήσυχον ελληνικόν λαόν συμπαθείας των και να παράσχουν 
μεγαλοφρόνως αμνηστείαν, εις εκείνους οι οποίοι εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον, ήτοι μέχρι της 
24ης ώρας της 20ής Μαΐου 1943, θέλουν υπακούσει εις την πρόσκλησιν των στρατευμάτων κατοχής. 
Καλώ συνεπώς τον λαόν της υπαίθρου να συμμορφωθή προς τους εις τας προκηρύξεις των Αρχηγών 
των στρατευμάτων Κατοχής τιθεμένους όρους και υπευθύνως δηλώ ότι εφ’ όσον θέλουν γίνει σεβαστοί 
οι όροι ούτοι, ουδένα απολύτως κίνδυνον θα διατρέξη. 
Οι ένοπλοι, οι οποίοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θα προσέλθουν και θα παραδώσουν τα όπλα 
των, θα τύχουν ανεπιφυλάκτως αμνηστείας. 
  



Οι κάτοικοι των πόλεων, των κωμών και των χωρίων της υπαίθρου, οι οποίοι θα επανέλθουν εις τας 
εστίας των, εκείνοι οι οποίοι δε θα εγκαταλείψουν αυτάς κατανοούντες ότι τα Στρατεύματα Κατοχής 
εκτελούν απολύτως έργον προστασίας αυτών έναντι των εγκληματικώς, κατ’ αυτών κυρίως δρώντων 
ενόπλων, ουδέν έχουν να πάθουν. 
Υπόσχομαι ακόμη ότι, εάν τηρηθούν πιστώς οι όροι τους οποίους θέτουν αι δυνάμεις του Άξονος, θα 
δυνηθώμεν τη βοηθεία αυτών να επισιτίσωμεν τους πεινώντας αγροτικούς πληθυσμούς και να 
παράσχωμεν πάσαν περίθαλψιν εις τους αστέγους και τους πάσχοντας εξ αυτών και ότι οι αγρόται τη 
προστασία των Στρατευμάτων Κατοχής θα δυνηθούν εν ασφαλεία να συνεχίσουν την διακοπείσαν ήδη 
καλλιέργειαν των αγρών των και να επανέλθουν εις τα ειρηνικά των έργα εν γένει. 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας 
και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την 
προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των. 
Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός 
αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου. 
Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα 
κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ’ όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ’ 
όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του 
Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι’ ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων 
απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών. 
Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά 
να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν 
του χειμώνος του 1941. 
ΕΛΛΗΝΕΣ, 
Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, 
των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων. 
Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και 
βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν. 
     Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943. 
     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ». 
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Πριν λήξει το επαίσχυντο τελεσίγραφο των στρατών κατοχής και των ντόπιων συνεργατών τους, ο 
στρατηγός Στέφανος Σαράφης κοινοποίησε το δικό του Διάγγελμα στον Ελληνικό λαό.  
Η επιστολή του στρατηγού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του ΕΑΜ «Ελεύθερη Ελλάδα» στις 19 Μάη 
του 1943 . 
 

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 
Προς τον ελληνικό λαό   
Είναι γνωστοί οι αγώνες μου εναντίων των δικτατορικών καθεστώτων και υπέρ της Δημοκρατίας και των 
λαϊκών ελευθεριών, συνέπεια των οποίων ήσαν επταετείς περίπου φυλακίσεις και εξορίαι μου. Κατά τον 
τελευταίον πόλεμον παρέμεινα αργός εν Αθήναις παρά την επιθυμίαν μου, ως και πολλοί άλλοι 
συνάδελφοί μου, καθ’ όσον ο βασιλεύς και η κυβέρνησίς του δεν είχον εμπιστοσύνην εις τα γνωστά 
δημοκρατικά στελέχη, ενώ είχον εμπιστοσύνη εις τα γνωστά γερμανόφιλα τοιαύτα. 
Επηκολούθησεν η δουλεία και προ έτους περίπου ήρχισεν αναπτυσσόμενον το αντάρτικον κίνημα. 
Νομίζων ότι δεν μου ήτο επιτρεπόμενον να παραμείνω άνεργος εν Αθήναις, ανεχώρησα προ 
τετραμήνου εις Θεσσαλίαν ίνα οργανώσω ανταρτικάς ομάδας, εχούσας αποστολήν: 
α) Να συμβάλλον εις την απελευθέρωσιν της χώρας από των κατακτητών εν συνεργασία μετά των 
συμμάχων μας και 
β) Να εξασφαλίσουν λαοκρατικήν λύσιν του εσωτερικού μας προβλήματος ήτοι την ελευθέραν 
εκδήλωσιν της γνώμης του ελληνικού λαού ως προς το πολίτευμα και τον τρόπον της διοικήσεώς του. Ο 
σκοπός ούτος συμπίπτει απόλυτα με τους σκοπούς της οργάνωσης του ΕΑΜ. 
Επί τρίμηνον περίπου περιήλθον ολόκληρον την ορεινήν περιοχήν εις ην ανεπτύχθη το ανταρτικόν 
κίνημα, έζησα εν μέσω του πληθυσμού και των ανταρτών, ήλθον εις προσωπικήν επαφήν μετά 
διαφόρων αρχηγών και εσχημάτισα την πεποίθησιν ότι μόνον η οργανωσις του ΕΑΜ πλαισιούμενη και 
ενισχυόμενη με τα απαραίτητα στελέχη, έχει την ικανότητα να οργανώσει τον αγώνα. 
Συνεπής προς τους προηγούμενους αγώνας μου και τας ως άνω πεποιθήσεις μου συμφωνώ απολύτως 
προς τους σκοπούς του ΕΑΜ τους οποίους εκτιμώ ως τελείως ειλικρινείς, τίθεμαι εις την διάθεσιν τούτου 
ίνα χρησιμοποιηθώ όπου παραστή ανάγκη δια την καλυτέραν εξυπηρέτησιν του αγώνος και κάμνω 
έκκλησιν προς πάντας τους Έλληνας (πολιτικούς, στρατιωτικούς, υπαλλήλους κλπ.) όπως αφήνοντες 
κατά μέρος τους δισταγμούς, διαφοράς, εγωισμούς και φιλοδοξίας πλαισιώσωσι τας οργανώσεις του 
ΕΑΜ, προσχωρούντες είτε συνεργαζόμενοι μετ’ αυτού. 
Δια της συγκεντρώσεως ταύτης θα δημιουργηθή το ισχυρόν εκείνο όργανον το οποίον θα συμβάλη 
πληρέστερον εις την απελευθέρωσιν της χώρας από των κατακτητών και την καλυτέραν εξυπηρέτησιν 
του ελληνικού λαού. 
        Σ. Σαράφης 
 
 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα Ριζοσπάστης 31 /5/1980 σελ.4 /http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=31&db=5&da=1980 

 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της αναφερομένης εφημερίδας, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 

  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=31&db=5&da=1980


Ο στρατιωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ ,Στέφανος Σαράφης 
 

  

 
Βίνιανη Πρωτομαγιά. Τιμές στο στρατηγό Σαράφη  



 
Συγκέντρωση στο Κεράσοβο. Στην πρώτη σειρά, ο μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, ο Στέφανος 

Σαράφης και ο Αλέξανδρος Σβώλος 

 
Ο στρατιωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης και ο πρωτοκαπετάνιος του Άρης Βελουχιώτης 

στα Γιάννενα.(Φωτογραφία: Κώστας Μπαλάφας)  



 
Ορεινή Ευρυτανία, 1944. Ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης (δεξιά) και ο Αλέξανδρος Σβώλος (στο 
κέντρο) αναχωρούν για τη Μέση Ανατολή. Αριστερά ο Πέτρος Ρούσος. (φωτ.: Σπύρος Μελετζής). 

 
Άφιξη αντιπροσώπων στο Κάιρο για τη συδιάσκεψη του Λιβάνου, Μάιος 1944, Στέφανος Σαράφης και 
Μιλτιάδης Πορφυρογένης (ο Μ. Πορφυρογένης συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΕΑΜ και στη συνέχεια ήταν 

υπουργός εργασίας την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου)



 
Ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης μιλάει στους μαχητές του ΕΛΑΣ στη Λαμία 

  



Απελευθέρωση της Αθήνας 
 

 
 
Σκοπευτήριο Καισαριανής. Κατάθεση στεφάνου από τον στρατιωτικό διοικητή του ΕΛΑΣ, στρατηγό 
Στέφανο Σαράφη, στη μνήμη των εκτελεσμένων αντιστασιακών από τις δυνάμεις Κατοχής. Κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 645 αντιστασιακοί. 
 
  



ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΣ. 
Κατά πληροφορίας εκ Τριπόλεως αι εκεί δικαστικαί Αρχαί κατόπιν υποβολής αθρόων μηνύσεων 
εναντίον των κ.κ. Σαράφη , υποστρατήγου εν ενεργείαια, τέως αρχηγού του στρατού 
ΕΛΑΣ,Παπασταματιάδη συνταγματάρχου του πεζικού, Τσικλητήρα αποστράτου αντισυνταγματάρχου 
του πυροβολικού, μεράρχων του ΕΛΑΣ ΚΑΙ Άρη Βελουχιώτη γενικού αρχηγού του ΕΛΑΣ, 
κατηγορηθέντων ως ηθικών αυτουργών δια εγκληματικάς πράξεις του Κοινού Ποινικού Δικαίου, 
ενήργησαν σχετικάς ανακρίσεις εξετάσασαι πλήστους όσους μάρτυρας. Ο ενεργήσας τας ανακρίσεις 
δικαστικός μετά σύμφωνον γνώμην και του εισαγγελέως εξέδωκεν εντάλματα συλλήψεως  , τα οποία και 
υπέβαλεν εις το υπουργείον των Στρατιωτικών προς εκτέλεσιν. Η αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου 
απήντησεν ότι μόνον τα εναντίον των στρατηγού Σαράφη και Παπασταματιάδη εντάλματα θα 
διαβιβασθούν παρ΄αυτής όπου δει προς εκτέλεσιν. Τα εντάλματα εναντίον του Τσικλητήρα , ως 
αποστράτου αξιωματικού  και Βελουχιώτη ως ιδιώτου έδει να διαβιβασθούν εις τας αστυνομικάς Αρχάς 
ως μόνας αρμοδίας.Ωσαύτως εξεδόθησαν εντάλματα συλλήψεως εναντίον των συνταγματαρχών 
Κασάνδρα και Μακρίδη μεράρχων του στρατού ΕΛΑΣ. 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 2/5/1945 σελ.2 /http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=2&db=5&da=1945 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της αναφερομένης εφημερίδας, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 
 
Για να καταλάβει κανείς ποιοι και για ποιο λόγο υπέβαλαν μηνύσεις, αρκεί να δει το ιστορικό υπόβαθρο 
των μηνυτών και .και των μηνυομένων. 
«…Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων Κατοχής από την Ελλάδα τα Τάγματα 
πολιορκήθηκαν σε διάφορες πόλεις από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ (Ναύπλιο, Αγρίνιο, Τρίπολη, Κόρινθο, 
Πάτρα) και παραδόθηκαν είτε σε αυτόν είτε σε βρετανικές δυνάμεις που κατέφθαναν στη χώρα. Ο 
διοικητής των Ταγμάτων της Πελοποννήσου Διονύσιος Παπαδόγκωνας, μετά την άρνησή του να 
συμπτυχθεί στην Αθήνα, περικυκλώθηκε στην Τρίπολη από τις δυνάμεις του Άρη Βελουχιώτη στα τέλη 
Σεπτεμβρίου του '44. Αφού πρώτα απέκρουσε επίθεση του ΕΛΑΣ, έσπειρε την τρομοκρατία στην πόλη.» 
Πηγή: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ημερολόγια Κατοχής, σελ. 660 
 

                                             
Συνταγματαρχης Νίκος Παπασταματιάδης   Συνταγματάρχης Σπύρος Τσικλητήρας 
 

Ένα δάκρυ για την Μπέμπα 
Στις  4 Αυγούστου του 1944, οι ταγματασφαλίτες της Τρίπολης εκτέλεσαν ένα παιδί ,τη  δεκατριάχρονη 
μαθήτρια «Μπέμπα», Αθανασία Θανούκου. Οι δολοφόνοι δεν δικάστηκαν ποτέ.  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=2&db=5&da=1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82


ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΕΞΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Υπό του Φρουραρχείου Αθηνών εκλήθησαν δια σήμερον την πρωίαν όπως λάβουν φύλλα πορείας , 
εκτοπιζόμενοι από τας Αθήνας 34 μόνιμοι αξιωματικοί. Ο τόπος της εξορίας των δεν εγνώσθη ακόμη 
διότι ούτος ορίζεται δι΄ ενσφράγιστων διαταγών αι άπασι  αποσφραγίζονται μετά τον απόπλουν των 
πλοίων εις τα οποία οι εκτοπιζόμενοι επιβιβάζονται… 

 

Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 20/9/1946 σελ.1 /http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=20&db=9&da=1946 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 20/9/1946 σελ.4/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=20&db=9&da=1946  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=20&db=9&da=1946
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=20&db=9&da=1946


Ο Σαράφης εξορίστηκε το 1945 στην Ικαρία και μετά μεταφέρθηκε στη Μακρόνησο από όπου 
μεταφέρθηκε εκ νέου στον Αη Στράτη το 1950. 
 
Πηγή: Columbia University in the City of New York/ dangerouscitizens.columbia.edu/Chapter 6. 1950–1967: 
Post–Civil War 

 

 
Εύδηλος Ικαρίας το 1947.Από αριστερά Σίμος Γεράκης, Χρήστος Μαυρογιώργης, Στέφανος Σαράφης, 
υπασπιστής του Σαράφη, Πέτρος Ανδριώτης και ο τελευταίος άγνωστος. (Η φωτογραφία είναι από το 
προσωπικό αρχείο του Χρήστου Μαλαχία). 
 
  

http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/
http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/
http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/


Πολιτικοί κρατούμενοι στο Άη Στράτη 

 
Φωτογραφία του Κώστα Παπαϊωάννου και άλλων εξορίστών στο νησί Αη Στράτης στο Βόρειο Αιγαίο 
τον Οκτώβριο του1950. Στο κέντρο ο στρατηγός Σαράφης , στρατιωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ κατά τη 
διάρκεια της Αντίστασης. Δίπλα του με τα γυαλιά και το ανοικτό σακάκι είναι ο Κωνσταντίνος 
Δεσποτόπουλος. Είναι περιτρυγιρισμένοι από πολιτικούς εξόριστους πολίτες  και συλληφθέντες 
στρατιωτικούς. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην φωτογραφία είναι ότι οι εξόριστοι (μετά από τα 
βασανιστήρια στη Μακρόνησο και πιθανόν στη Γύαρο) εμφανίζονται με την επίσημη ένδυση της 
κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν πριν την έναρξη του πόλεμου  και τον εμφύλιου ,κοστούμια , 
στρατιωτική ενδυμασία, ενδυμασία αγροτών και μικροαστικής τάξης έσμιξαν σε αυτή τη φωτογραφία. 
Κώστας Παπαϊωάννου Αρχείο, Γενικά Αρχεία του Κράτους της Καβάλας. Αναπαράγεται κατόπιν αδείας. 
 
Πηγή:Columbia University in the City of New York/dangerouscitizens.columbia.edu/Chapter 6. 1950–1967: Post–
Civil War (Για την όσο το δυνατόν πιστή μετάφραση φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα ) 
ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=37481 

(Ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ..Αν και δεν ήταν 
κομμουνιστής ανήθηκε να να υπογράψει «δήλωση» και αντέτεινε στους βασανιστές του: «Έχω καθήκον να 
περισώσω την τιμήν της ελληνικής φιλοσοφίας». Το 1978, ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος υπέστη δίωξη για την 
άρνησή του να δώσει θρησκευτικό όρκο ενώπιον του ανακριτή, όπου είχε κληθεί ως μάρτυρας, επικαλούμενος -ως 
χριστιανός ορθόδοξος-τη σχετική ρητή ευαγγελική απαγόρευση, αλλά και την επιστημονική ευσυνειδησία του.Το 
1989 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου παιδείας στην κυβέρνηση Γρίβα και το 1990 στην κυβέρνηση 
Ζολώτα Το 1984 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας το 1993 ανέλαβε πρόεδρος. Επίσης, 
ήταν επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και μέλος διαφόρων ξένων ακαδημιών. Διετέλεσε 
πρόεδρος της Στέγης Παναγιώτη Κανελλόπουλου και πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της Εταιρίας Φίλων 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Μετά το θάνατό του, το Μάρτιο του 2016, το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποφάσισε να 
ονομάσει μία αίθουσα προς τιμήν του)  

http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/
http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/
http://dangerouscitizens.columbia.edu/1950-1967/fucking-fifties/all/
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=37481


Ελληνικές εκλογές , 5ης Μαρτίου 1950 
 
Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 
5/3/1950. Εικόνες από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ κατά τις βουλευτικές εκλογές 
της 5/3/1950. Γενική άποψη στρατοπέδου στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ. Στρατιώτες ρίχνουν την ψήφο τους στην 
κάλπη. Ομάδα εκλογικών αντιπροσώπων προσέρχεται σε εκλογικό τμήμα στο θέατρο του Β Ειδικού 
Τάγματος Οπλιτών (Β ΕΤΟ). Άνδρες με πολιτικά περιμένουν έξω από εκλογικό τμήμα. Πολιτικοί 
κρατούμενοι ρίχνουν την ψήφο τους σε κάλπη μπροστά από εφορευτική επιτροπή. Μεγάλη ομάδα 
πολιτικών κρατουμένων περιμένει έξω από εκλογικό τμήμα. Στρατιωτικός γράφει σε σημειωματάριο 
συνομιλώντας με άνδρες που φορούν πολιτικά. Εικόνες με κάλπη μπροστά από εφορευτική επιτροπή. 
Μεγάλη ομάδα στρατιωτών ποζάρει στο φακό έξω από κτήριο με πέτρινη σκάλα. Εγκαταστάσεις 
στρατοπέδου και υπαίθριο θέατρο. Ομάδα αξιωματικών και επισκέπτες, μεταξύ των οποίων 
διακρίνονται καλοντυμένες γυναίκες. Πολιτικοί κρατουμένοι έξω από εκλογικό τμήμα. Ο Στρατηγός του 
ΕΛΑΣ και Πολιτικός Κρατούμενος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ ρίχνει την ψήφο στην κάλπη και στη 
συνέχεια, περπατάει στο ύπαιθρο συνοδευόμενος από ομάδα πολιτικών κρατουμένων. Γενικές απόψεις 
του αρχικού στρατοπέδου, όπου διακρίνεται συγκεντρωμένος κόσμος στην προκυμαία. Πολιτικοί 
κρατούμενοι γευματίζουν από καραβάνες. (Το υλικό αυτό τεκμηριώθηκε από το Εθνικό 
Οπτικοακουστικό Αρχείο) Πηγή:http://archive.ert.gr/18255/ 

 

  

http://archive.ert.gr/18255/


Ελληνικές εκλογές , 9ης Σεπτεμβρίου 1951 
         ΜΗΤΡΩΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα 

πατρός 

Έτος 

γεννήσεως 

Επάγγελμα Εκλογική Περιφέρεια 

1042 Σαράφης Στέφανος Γεώργιος 1890 Υποστράτ. ε.α. Αθηνών γ.Λαρίσης-Μαγνησίας ε 

 
Ηκυρώθη η εκλογή του την 8-12-1951 
 

Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ /http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1929-1974.pdf 
 
Επτά εξόριστους και τρεις φυλακισμένους αγωνιστές, είχε εκλέξει η ΕΔΑ στις εκλογές του 1951. 
Οι επτά εξόριστοι ορκίστηκαν στις 12/11/1951 ήταν: 
1. Κώστας Γαβριηλίδης (αρχηγός του Αγροτικού Κόμματος, συνεργαζόμενου με το ΚΚΕ από την εποχή 

του Μεσοπολέμου)  
2. Στέφανος Σαράφης (στρατηγός, στρατιωτικός αρχηγός του ΕΛΑΣ κατά την κατοχή) 
3. Μιχάλης Χατζημιχάλης (στρατηγός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ) 
4. Μανώλης Πρωιμάκης (δικηγόρος, μέλος του Πολιτικού Συνασπισμού του ΕΑΜ μετά την 

απελευθέρωση) 
5. Ηλίας Ηλιού (δικηγόρος, παλιός ΕΑΜίτης και αργότερα πρόεδρος της ΕΔΑ) 
6. Γιάννης Ιμβριώτης (πρώην καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  
7. Νίκος Τσόχας (συνδικαλιστής Βόλου).  
Επίσης, εκλέχτηκαν και τρεις φυλακισμένοι: 
1. Αντώνης Αμπατιέλος 
2. Μανώλης Γλέζος 
3. Μάνθος Τσιμπουκίδης.  
Οι πρώτοι επτά ορκίστηκαν κανονικά ως βουλευτές, κάτι που δεν επετράπη στους άλλους τρεις.  
Έτσι κι αλλιώς, στις 8 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το εκλογοδικείο ακύρωσε την εκλογή και των δέκα. 

 
Αη Στράτης 1951. Οι επτά εξόριστοι βουλευτές της ΕΔΑ ,πριν αναχωρήσουν για την Αθήνα 

 
Πηγή: ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=37483  

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=37483


 
1951, Η υποδοχή των εξορίστων βουλευτών στα γραφεία της Ε.Δ.Α., από τον πρόεδρο και τα μέλη της 
Δ. Επιτροπής της Ε.Δ.Α./ Γαβριηλίδης Κώστας, Ηλιού Ηλίας, Ιμβριώτης Γιάννης, Κύρκος Μιχάλης Κ.,,Λυκούρης 

Μ.,Μάντακας Μ.,Μαριόλης Κ.,Μπασιάκος Κ.,Παρτσαλίδης Μήτσος (Μόας),,Πασαλίδης Ιωάννης., Πρωϊμάκης 
Μανώλης, Σαράφης Στέφανος, Τσόχας Νίκος, Χατζής Μιχάλης 

 
Οι πρώτοι βουλευτές της ΕΔΑ, 1951.Γαβριηλίδης Κώστας, Ηλιού Ηλίας, Σαράφης Στέφανος/ 
Πηγή: ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ /http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=49674 ΚΑΙ 
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=38843 
 

http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=49674
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=38843


Το ζήτημα της ετεροδικίας 
 
« Έβαλαν το Λαό να χορέψη το χορό του Ζαλόγγου και να πέφτη στο βάραθρο της δυστυχίας. 
Εβαλαν το νόμο της Ετεροδικίας να σε σφάζη ο ξένος και να σ' αφήνει σαν το σκυλί στ' αμπέλι. 
Μ' αυτή την πολιτική τους κατάντησαν το δοξασμένο Έθνος των Ελλήνων, το Έθνος των 
Αγωνιστών της Αλβανίας, των ηρώων της Εθνικής Αντιστάσεως, έθνος απόρων και ταπεινών 
φουκαράδων». 
         Στ. Σαράφης 
Πηγή: Στ. Σαράφη: «Άρθρα και Λόγοι», εκδόσεις Επικαιρότητα, σελ. 68-69. 

 
Μετά το τέλος του εμφυλίου εδραιώθηκε ένα ευρύ πλέγμα αμυντικών και οικονομικών σχέσεων 
ανάμεσα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Τον Φεβρουάριο του 1952 η Ελλάδα έγινε μέλος της 
Ατλαντικής Συμμαχίας και τον Οκτώβριο του 1953 υπογράφηκε διμερής συμφωνία για τη χρήση του 
ελληνικού εδάφους από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η κυβέρνηση Παπάγου είχε την πεποίθηση 
ότι, μέσω μιας μονιμότερης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ, θα εξασφάλιζε πρόσθετη εγγύηση για 
την ελληνική άμυνα και ασφάλεια και κυρίως την πολυπόθητη αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής 
βοήθειας. Ομως ουσιαστικά επρόκειτο για μια συμφωνία που θεσμοθετούσε ακόμα περισσότερο και 
εμπέδωνε την εξάρτηση της Ελλάδας από τον αμερικανικό παράγοντα. Ανάμεσα στα άλλα η συμφωνία 
προέβλεπε ότι το αμερικανικό προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους θα είχαν το δικαίωμα της 
ετεροδικίας, δηλαδή το δικαίωμα της εξαίρεσης της δίωξής τους από τα ελληνικά αστικά και ποινικά 
δικαστήρια. 
Τα επόμενα χρόνια το καθεστώς της ετεροδικίας επικρίθηκε έντονα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
και ιδιαίτερα από την ΕΔΑ και οδήγησε την κυβέρνηση της ΕΡΕ υπό τον Κων. Καραμανλή στην 
υπογραφή της ελληνοαμερικανικής σύμβασης της 7ης Σεπτεμβρίου 1956, η οποία προέβλεπε ότι οι 
ελληνικές αρχές μπορούσαν να ασκήσουν την ποινική τους δικαιοδοσία εναντίον μελών των 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνονταν ως «ιδιαιτέρας σημασίας» 
(άρθρο 2). Παράλληλα αναγνώριζε ότι αποτελούσε πρωταρχική ευθύνη των αμερικανικών αρχών να 
ασκούν κατά προτεραιότητα την ποινική τους δικαιοδοσία σε θέματα τάξης και πειθαρχίας. Επίσης το 
άρθρο 3 όριζε ότι «η φρούρησις του κατηγορουμένου θα τελήται εν Ελλάδι», αλλά «αι αρχαί των 
Ηνωμένων Πολιτειών θα αναλαμβάνουν την φρούρησίν του μέχρι της περατώσεως της διαδικασίας της 
δίκης». 
‘Άρθρο του κ. Γιάννη Σακκά, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 
Πηγή: Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»/ http://www.kathimerini.gr/788679/article/epikairothta/ellada/o-8anatos-toy-
strathgoy-st-sarafh 
 

Ελληνικές εκλογές , 19 Φεβρουαρίου 1956 
         ΜΗΤΡΩΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα 

πατρός 

Έτος 

γεννήσεως 

Επάγγελμα Εκλογική Περιφέρεια 

1042 Σαράφης Στέφανος Γεώργιος 1890 Υποστράτ. ε.α. Αθηνών γ.Λαρίσης-Μαγνησίας ε 

 

Απεβίωσε την 31-5-1957 
 

Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ /http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1929-1974.pdf  

http://www.kathimerini.gr/788679/article/epikairothta/ellada/o-8anatos-toy-strathgoy-st-sarafh
http://www.kathimerini.gr/788679/article/epikairothta/ellada/o-8anatos-toy-strathgoy-st-sarafh
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1929-1974.pdf


Ο θάνατος του στρατηγού 
 
Παρασκευή 31 Μαΐου  1957 ώρα 1.40 μ.μ., παραλιακή λεωφόρος Αλίμου. Η βαριά πράσινη "Μπουίκ", 
με αριθμό ΞΑ 1941, τρέχοντας με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων, έπεσε πάνω στο στρατηγό Στέφανο  
Σαράφη, βουλευτή της ΕΔΑ και γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της, και τη σύζυγό του Μάριον. 
Οδηγός του αυτοκινήτου, ο Ιταλοαμερικάνος υποσμηνίας Μάριο Μουζάλι, που υπηρετούσε στην 22η 
Μοίρα Διαβιβάσεων της αμερικανικής αεροπορικής βάσης του Ελληνικού. 
Ο στρατηγός ματαφέρθηκε στην κλινική «Κυανούς Σταυρός», όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η 
σύζυγός του θα μεταφερθεί βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Κρατικό.  

    
Η αμερικανική Μπουίκ, με εμφανή τα σημάδια από την   Ο στρατηγός βαριά τραυματισμένος 
πρόσκρουση στα σώματα του ζεύγους Σαράφη.   στο οδόστρωμα . 
 

  



ΗΡΧΙΣΕΝ ΧΘΕΣ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΛΙ (20-21 Ιανουαρίου 1958) 
«Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ήρχισεν χθές η δίκη του Αμερικανού αεροπόρου Μουζίλλι , 
το αυτοκίνητον του οποίου εφόνευσεν προ οκταμήνου τον στρατηγόν Σαράφην. Εις  την φωτογραφίαν 
ο κατηγορούμενος εις το εδώλιον , εν μέσω δύο αστυνομικών της αμερικανικής αεροπορικής 
αστυνομίας, ήτις έχει την ευθύνην της προφυλακίσεως  του συμφώνως προς την σύμβασιν…» 
 
Η δίκη του πραγματοποιήθηκε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει η Μάριον Σαράφη, με συνηγόρους 
της τον Ηλία Ηλιού και τον ποινικολόγο Δημοσθένη Μιράσγεζη. Στη μήνυσή της με ημερομηνία 18 
Ιουνίου 1957 ανέφερε πως ο Μουζάλι «εν Καλαμακίω Αθηνών της 31η Μαΐου 1957 περί ώραν 
13.40΄μεσημβρινήν δια του αυτοκινήτου του εξετέλεσεν ανθρωποκτονίαν κατά του συζύγου μου 
Στεφάνου Σαράφη και συγχρόνως βαρείαν σωματικήν βλάβην κατ’ εμού» (ΑΣΚΙ, αρχείο ΕΔΑ, 
κουτί 22, φάκελος 3α). 
Συνήγοροι του Μouzali ήταν οι Αριστείδης και Παναγιώτης Κλαπέας , που κατά σύμπτωση ήταν οι 
συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελ. Βενιζέλου το 
1933. Επίσης παρίσταντο , ο γερουσιασής της Βιτζίνια Αρτς Μούρ και ως εκπρόσωποι της 
αμερικανικής κυβερνήσεως οι Τζώρτζ Άρμουρ και.Σ.Ουώρντ. 

 
Αριστερά ο λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Marion Μouzali, που κατηγορείται για το 
θάνατο του στρατηγού  Σαράφη, στο δικαστήριο μεταξύ των δύο αμερικανών φρουρών του. Δεξιά ο 
αμερικανός γερουσιαστής της πολιτείας της Βιρτζίνια Arch Alfred Moore Jr. ο οποίος ήρθε από την 
Ουάσιγκτον για να παρακολουθήσει τη δίκη, συνομιλεί με τον Μouzali  
 
«…Ο συνήγορος της Πολιτικής Αγωγής κ.Μιράσγεζης εγειρόμενος δηλοί ότι η πολιτική ενάγουσα 
κ.Μάριον Σαράφη δεν θα δυνηθή να παραστή εις την δίκην , διότι , ως αποδεικνύει και το σχετικόν 
πιστοποιητικόν του Ιατρού της, δεν δύναται να παραστή άνευ σοβαρού κινδύνου της υγείας της. 
Η υπεράσπισις υπέβαλεν ένστασιν κατά της τοιαύτης εκπροσωπήσεως της κ. Σαράφη, η οποία 
απερρίφθη υπό του δικαστηρίου. 
Εν συνεχεία η υπεράσπισις υπέβαλεν ένστασιν κατά του κύρους της νέας συνβάσεως περί 
ετεροδικίας, με το επιχείρημα ότι δεν εκυρώθη αύτη υπό της Βουλής , ως εκ τούτου δε κακώς 
δικάζεται ο κατηγορούμενος εν Ελλάδι. Επίσης υπεστήριξεν ότι η σύμβασις συνετάγη μετά το 
δυστύχημα και τούτο αποτελεί δεύτερον επιχείρημα υπερ της απολύσεως του κατηγορουμένου. 
Ο εισαγγελεύς , απαντών υπεστήριξεν ότι η ετεροδικία απετέλει μέχρι τούδε δικονομικόν 
κύλυμα.Αιρομένου του κωλύματος , συνέχισε, καθίσταται εφικτή η εκδίκασις της υποθέσεως. 
Το δικαστήριον ακολούθως απέρριψε και την  δευτέραν αυτήν ένστασιν…» 
  



ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
Πρώτος εξητάσθη ο μάρτυς Κ.Μητράκης , αστυφύλαξ , ο οποίος κατέθεσεν ότι την ώραν του 
δυστυχήματος ήτο τροχονόμος εις την έξοδον του αεροδρομίοθ Ελληνικού και αντελήφθη, περί την2αν 
μ.μ. της 31 Μαίου 1957, εν αυτοκίνητον να τρέχη ιλιγγιωδώς με κατεύθυνσιν προς Αθήνας. Εκράτησε 
τον αριθμόν του , Ξ.Α. 1941 , δια να τον αναφέρη εις την υπηρεσίαν του.Την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπελόγιδεν εις 70-80 χιλιόμετρα. Αργότερον διεπίστωσεν ότι επρόκειτο περί του αυτοκινήτου του 
κατηγορούμένου.Ο μάρτυς κατέθεσεν εν συνεχεία ότι, σπανίως , εξ όσων γνωρίζει , αυτοκίνητα τρέχουν 
με τέτοια ταχύτητα διότι υπάρχουν εμφανείς πινακίδες με όριο ταχύτητος 20 χιλιόμετρα.(ακολουθούν 
παρόμοιες καταθέσεις μαρτύρων, αστυνομικών και πολιτών) 
Ακολούθως ανεγνώσθη η μαρτρική κατάθεσις της Μάριον Σαράφη: 
«Με τον φονευθέντα σύζυγίον μου κατεβαίναμε μαζί κάθε μέρα από το σπίτι μας μεταξύ 1-3 μ.μ. για 
μπάνιο.Εκείνο το μεσημέρι εξεκινήσαμε από το σπίτι μας και είδαμε το δρόμο ελεύρο. Ο στρατηγός 
προπορευόταν.Έχω εις τον νουν μου την εικόνα του μαύρου αυτοκινήτου και ενός πράσινου, που 
έτρεχαν δίπλα. Είχαμε την εντύπωσι ότι θα προλαβαίναμε να περάσωμε απέναντι. Αλλά το αυτοκίνητο 
εκτύπησε τον στρατηγό και ετραυμάτισε εμένα.Μένω με την εντύπωσι ότι δεν ήκουσα ήχον 
φρεναράσματος .Νομίζω ότι και αν ανεβαίναμε στη νησίδα , πάλιν θα μας κτυπούσε.Πιστεύω ότι ο 
κατηγορούμενος έτρεχε πολύ.Αυτού αποδίδω το δυστύχημα». 
Κατόπιν ανεγνώσθη η έκθεσις αυτοψίας ….και η έκθεσις νεκροψίας.. 
 
Ιατροδικαστής ήταν ο Δημήτριος Καψάσκης, γνωστός και από άλλα «ατυχήματα », όπως του Σωτήρη 
Πέτρουλα, του Νικηφόρου Μανδηλαρά, του Γρηγόρη Λαμπράκη, της Ευγενίας Νιάρχου… 
 
 
Οφείλω να αναφέρω τα «μαργαριτάρια» που ειπώθηκαν εκ των συνηγόρων Π.και Α. Κλαπέα: 
 «Υπήρχεν συντρέχον πταίσμα του ζεύγους Σαράφη»  
 «Τα θύματα επροχώρησαν προς την νησίδα, ενώ ένα άλλο παιδί 17 ετών σωφρονέστερον , 

παρέμεινε εις το πεζοδρόμιον…» 
 «το δυστύχημα ωφείλετο εις αβλεψίαν των θυμάτων. Διατί  αξιούμεν (ο κατηγορούμενος) να γνωρίζη 

και να σέβεται τους ελληνικούς νόμους όταν ημείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν τους τηρούμε. 
 «η Ελλάς ευγνωμονούσα την Αμερικήν, παραδώση εις αυτήν το παρεκτραπέν τέκνον της ελεύθερον» 
 
 
Το δικαστήριο καταδίκασε τον Μουζάλι σε φυλάκιση 10 μηνών και καταβολή 20.000 δρχ. για ψυχική 
οδύνη για την ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια του στρατηγού Σαράφη και τον βαρύ τραυματισμό 
της συζύγου του Μάριον. Καθώς θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει την ποινή του πριν από τη δίκη, αφού από 
τις αμερικανικές αρχές χαρακτηριζόταν ως προφυλακισμένος, ο Μουζάλι αφέθηκε ελεύθερος για να 
επιστρέψει αμέσως μετά στην πατρίδα του. 
Το επιδικασθέν ποσό ( με τις προσαυξήσεις έφτασε στις 22.100 δρχ.) καταβλήθηκε τελικά το καλοκαίρι 
του 1958, μετά από πολιτική αγωγή που υπέβαλλε η Μάριον Σαράφη, η οποία κατόπιν το πρόσφερε 
στο Γηροκομείο Τρικάλων. Η καταβολή της αποζημίωσης είχε και σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα, 
καθώς δημιουργούσε νομικό προηγούμενο για το ζήτημα της ετεροδικίας στην Ελλάδα, αν και η ίδια η 
Μάριον Σαράφη έλεγε αργότερα ότι σ’ αυτό ίσως να συνετέλεσε η βρετανική της υπηκοότητα σε 
συνδυασμό με το γεγονός πως οι Αμερικανοί ήθελαν να αποφύγουν τυχόν δυσφήμισή  στην Αγγλία. 
 
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 21-22/1/1958 σελ. 1 και 6/ 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=1&da=1958 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=22&db=1&da=1958 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της αναφερομένης εφημερίδας, φέρω την πλήρη ευθύνη ,Σωτήρχου Σ.Χρηστίνα 
  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=1&da=1958
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ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΣΑΡΑΦΗ 
 
Στρατηγέ, 
με το σεμνό παράστημα 
με τα λαϊκά μάτια της φιλίας, 
Στρατηγέ μας, ανθρώπινε κι απλέ, 
όπως όλα μεγάλα, 
ανοίγοντας με το μεγάλο γέλιο σου 
την ελπίδα μας και τη βεβαιότητα, 
Στρατηγέ του στρατού της Αντίστασης, 
που μοιράστηκες το ψωμί και το κουράγιο σου 
με την κυνηγημένη Δημοκρατία 
πάνω ψηλά στα κατσάβραχα της δόξας, 
Στρατηγέ μας, που σ’ εξόρισαν στα Μακρονήσια 
χωρίς ποτέ να μπορέσουν να εξορίσουν 
την τόλμη και την καλοσύνη απ’ την καρδιά σου, 
Στρατηγέ μας, 
που η απόφασή σου σπιθοβόλαγε 
σα γαλάζιο αστέρι στα μάτια της Ελλάδας, 
Στρατηγέ μας, 
σήμερα σ’ είδαμε πνιγμένον 
ανάμεσα στα γαρίφαλα που κουβάλησαν 
φτωχές γειτόνισσες από τις συνοικίες μας, 
γερόντοι από τα πέρατα της ελληνικής ιστορίας, 
παιδιά απ’ τα ματωμένα χωράφια της Αγάπης τους. 
Ο λαός τώρα κρατάει 
ανάμεσα στα δυο φύλλα της καρδίας του 
τις «Αναμνήσεις» σου και τον «Έλάς» σου 
μαζί με τον «Μακρυγιάννη» 
όπως η μάνα κρατάει στα δυο της χέρια 
τ’ άξιο παιδί της, 
όπως κρατάει ο πεινασμένος 
ένα καρβέλι, 
όπως κρατάει πάντα ο κόσμος 
την ελπίδα. 
Στις τέσσερις γωνιές του φερέτρου σου, 
τιμητική φρουρά, όρθιοι κι ασάλευτοι, 
ο Ελληνικός Λαός, το Θάρρος, 
η Τιμή κι η Ελευθερία. 
Και πάνω σου, 
σκυμμένη η μάνα σου η Δημοκρατία, 
σκουπίζει τα μάτια της 
μ’ ένα φύλλο απ’ τη δάφνη σου. 
 
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
     ΑΘΗΝΑ, 1.VI.57  



 



  



Έφυγε η σύντροφος του Στέφανου Σαράφη 

 

 

ΜΑΡΙΟΝ ΣΑΡΑΦΗ (8 Δεκεμβρίου 1913 - 10 Δεκεμβρίου 1999). Η Μάριον Σαράφη, αρχαιολόγος, 
μεγάλη φίλη της Ελλάδας και χήρα του στρατιωτικού διοικητή του ΕΛΑΣ, στρατηγού Στέφανου 
Σαράφη, που πέθανε στο σπίτι της στο Woking της Αγγλίας σε ηλικία 86 ετών, κηδεύτηκε χθες. 
Ήταν το μοναχοπαίδι του Willis και της Annie Pascoe, ενός ζευγαριού με αγγλοαυστριακή καταγωγή. Ο 
πατέρας της, χρηματιστής στο επάγγελμα, αγόρασε το Bracken Hill, ένα μεγάλο σπίτι στο κέντρο του 
Woking, με τεράστιο κήπο, στο οποίο η Μάριον γεννήθηκε και πέθανε. Αυτό το σπίτι ήταν το 
πολυαγαπημένο καταφύγιο στη γεμάτη ζωή της. 
Στην Οξφόρδη.Ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που έγιναν δεκτές στο μέχρι τότε ανδροκρατούμενο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για κλασικές σπουδές. Μετά το πτυχίο της παρακολούθησε μαθήματα 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 
1936 όπου και έγινε μέλος της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής. 
Από το 1937 ως το 1939 δούλεψε σε ανασκαφές στο Λασίθι της Κρήτης. Δύο αγάλματα γυναικείων 
θεοτήτων που εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακαλύφτηκαν από τη Μάριον 
Σαράφη. 
Η γνωριμία. Πηγαίνοντας για αρχαιολογικές έρευνες στη Μήλο, γνωρίστηκε με τον Στέφανο Σαράφη ο 
οποίος βρισκόταν στο νησί εξόριστος λόγω της συμμετοχής του στο βενιζελικό πραξικόπημα του 1935. 
Συνδέθηκαν φιλικά, κάτω από την εποπτεία του τοπικού αστυνομικού οργάνου που παρακολουθούσε 
κάθε κίνηση του Σαράφη. Ο δεσμός τους διακόπηκε από το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 
1939 η Μάριον Σαράφη προσέφερε τις υπηρεσίες της στην βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η 
προσφορά της απορρίφθηκε, κατά τη γνώμη της λόγω της φιλίας της με τον Σαράφη. Έτσι επέστρεψε 
στο σπίτι της στην Αγγλία όπου φρόντισε τον ετοιμοθάνατο πατέρα της. 
Υπέρ της Ελλάδας. Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δούλεψε ακούραστα προς όφελος της 
υποδουλωμένης Ελλάδας και αμέσως μετά τη λήξη του και την αρχή των Εμφυλίου πολέμου έγινε 
ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης League for Democracy in Greece. Η οργάνωση αυτή αγωνιζόταν για την 
απελευθέρωση των ανταρτών Εθνικής Αντίστασης που είχαν φυλακιστεί ή ήταν εξόριστοι και έγκλειστοι 
σε στρατόπεδα, όπως επίσης και για την εδραίωση των πολιτικών, αστικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα.  



Αλληλογραφία. Από το 1946 ξεκίνησε μια πυκνή αλληλογραφία ανάμεσα στη Μάριον και τον εξόριστο 
Στέφανο Σαράφη, η οποία αναθέρμανε τα αμοιβαία αισθήματα φιλίας και μεγάλωσε σταδιακά την 
αγάπη που ένιωθαν ο ένας για τον άλλον, παρά το ότι η αλληλογραφία τους περνούσε από τον έλεγχο 
και την επέμβαση της λογοκρισίας των στρατοπέδων εξορίας. Βοηθούμενη από την πυκνή 
αλληλογραφία τους και από τις συμβουλές του ίδιου του Στέφανου Σαράφη, επιμελήθηκε την αγγλική 
έκδοση του Greek resistance Army, the story of ELAS, του βιβλίου που έγραψε ο στρατηγός Σαράφης 
για τον ΕΛΑΣ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1951. 
Μυθιστόρημα. Ο τρόπος που εκδηλώθηκαν τα τρυφερά αισθήματα που είχαν ο Στέφανος Σαράφης και 
η Μάριον είναι πραγματικά μυθιστορηματικός: Ο Κώστας Γαβριηλίδης και ο Μενέλαος Λουντέμης, 
συνεξόριστοι και συγκάτοικοι του Σαράφη στον Αη Στράτη, βλέποντας ότι ο φίλος τους δεν αποφάσιζε 
να εκδηλώσει τα αισθήματά του προς τη Μάριον, της έγραψαν προτρέποντάς την να αναλάβει εκείνη 
πρωτοβουλία. Εκείνη το έπραξε και έτσι, πάντα διά αλληλογραφίας, αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο 
γάμος έγινε το 1952 και ύστερα από λίγο διάστημα το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στον Άλιμο, ενώ ο 
στρατηγός είχε ήδη εκλεγεί βουλευτής με το κόμμα της ΕΔΑ. 
Το δυστύχημα. Η Μάριον και ο Στέφανος Σαράφης έζησαν μαζί πέντε εξαιρετικά ευτυχισμένα χρόνια 
που τέλειωσαν το 1957. Την Παρασκευή 31 Μαΐου εκείνης της χρονιάς και ενώ διέσχιζαν την 
παραλιακή λεωφόρο πηγαίνοντας για μεσημεριανό μπάνιο, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ιταλικής 
καταγωγής υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας Mario Musilli, και έτρεχε με ιλιγγιώδη 
ταχύτητα, χτύπησε και τους δύο. Η Μάριον έχασε αμέσως τις αισθήσεις της ενώ ο Στέφανος, 
χτυπημένος βαριά, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου και ξεψύχησε. 
Βιβλίο. Η γνωριμία του ζευγαριού, η φιλία και η εξέλιξή της, ο γάμος και η ευτυχισμένη κοινή ζωή 
περιγράφονται στο βιβλίο που εξέδωσε το 1990 στα ελληνικά η Μάριον Σαράφη με τίτλο «Ο στρατηγός 
Σαράφης όπως τον γνώρισα» (εκδόσεις Καστανιώτη). Σ' αυτό το βιβλίο εξηγεί η ίδια τους λόγους για 
τους οποίους ήταν πεπεισμένη πως δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά πολιτική δολοφονία. Μετά τον 
θάνατο του στρατηγού, η Μάριον επέστρεψε στην πατρίδα της και το πατρικό της σπίτι. Το ενδιαφέρον 
της όμως για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα όχι μόνο εξακολούθησε αλλά και εντάθηκε. Γρήγορα 
ξανάπιασε δουλειά στην οργάνωση League for Democracy in Greece. Μετά το χουντικό πραξικόπημα 
ανέλαβε δράση και στις οργανώσεις Διεθνής Αμνηστία, Index against Censorship, καθώς και στην 
Ελληνική Αντιδικτατορική Επιτροπή που έδρευε στο Λονδίνο. Μετά την πτώση της χούντας 
επισκέφτηκε αρκετές φορές την Ελλάδα επιμελούμενη τις εκδόσεις των βιβλίων του Στέφανου Σαράφη 
όπως και άλλων βιβλίων για την Αντίσταση («Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο», 1982, Νέα 
Σύνορα). Στην Αγγλία επιμελήθηκε την έκδοση δύο τόμων που περιλάμβαναν συλλογή δοκιμίων από 
νέους πανεπιστημιακούς για την νεώτερη ελληνική ιστορία («Background to Contemporary Greece», 
Merlin Press). 
Δωρεά. Η Μάριον Σαράφη διατηρούσε στενή επαφή με τους Έλληνες φοιτητές της Αγγλίας και τους 
νέους πανεπιστημιακούς, ενώ πάντα είχε περίσσευμα καλής διάθεσης και βοήθειας προς αυτούς. 
Δώρισε τα αρχεία της League στο τμήμα Νεοελληνικής Ιστορίας του King's College του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου και εργάστηκε εθελοντικά στην βρετανική επιτροπή για την επιστροφή των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα. 
Βαθιά καλλιέργεια.Ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια και γνώσεις (μιλούσε και διάβαζε από 
το πρωτότυπο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και λατινικά). Υποστήριζε τις αρχές της με μια 
αξιοπρέπεια ασυνήθιστη και αξιοθαύμαστη. Η επιλογή της να ζει μόνη της χωρίς βοήθεια στο 
πολυαγαπημένο της πατρικό σπίτι ακόμα και όταν έφτασε σε βαθύ γήρας, ήταν συγκινητική. Το 
χτύπημα της 31ης Μαΐου 1957 άφησε ανάπηρο το κάτω μέρος του δεξιού της ποδιού, όμως ποτέ δεν 
διαμαρτυρήθηκε ούτε ζήτησε ιατρική βοήθεια μέχρι τα 84 χρόνια της. Αυτοί που συνδέθηκαν μαζί της 
γνωρίζουν ότι πίσω από ένα προσωπείο «βρετανικού φλέγματος», η Μάριον ήταν άνθρωπος με 
χιούμορ, κατανόηση και μεγάλα αισθήματα. 
 

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 21/12/1999/ http://www.tanea.gr/news/greece/article/4104721/?iid=2 
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«Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες (1897 - 14 Ιανουαρίου 1943)  

 
7) Ξηλώνονται αι επωμίδες του αναξίου υπολοχαγού Τσιγάντε 

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» 3/4/1935 σελ 1  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg (μετάβαση στη σελίδα 539 του αρχείου)  
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Ολιγώτερον συγκεκινημένος των λοιπών ομοτύχων του, ο λοχαγός Τσιγάντες προηγείται του 

αποσπάσματος που τον περιφέρει προ της τεραστίας παρατάξεως. 
 

Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3/4/1935 σελ 1  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg (μετάβαση στη σελίδα 12 του αρχείου) 
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Μίδας 614 

 
Προτομή του Ι. Τσιγάντε, στη διασταύρωση Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Πατησίων 

 
Ο «Μίδας 614» ήταν οργάνωση που δημιουργήθηκε με εντολή του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής 
(ΣΜΑ) και ενισχύθηκε από τους Βρετανούς. Το ΣΜΑ ζήτησε από τον πολιτικό Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο να στείλει το βενιζελικό (αντιβασιλικό) αξιωματικό Ιωάννη Τσιγάντε στην κατεχόμενη 
Ελλάδα για να δημιουργήσει ένα συντονιστικό όργανο της Αντίστασης.  
Η βρετανική SOE ήθελε να καταστρέψει καίρια σημεία του ελληνικού συγκοινωνιακού δικτύου για να 
δημιουργήσει προβλήματα στους Γερμανούς. Οργάνωσε λοιπόν μια αποστολή δολιοφθορέων στην 
Ελλάδα υπό τον Ιωάννη Τσιγάντε με βασικό σκοπό την καταστροφή της γέφυρας του Ισθμού της 
Κορίνθου. Τελικά συγκροτήθηκε μια 9μελής ομάδα ριψοκίνδυνων ανδρών. Οι 9 άνδρες ήταν ο 
(γεννημένος στη Ρουμανία) ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες (1897-1943) που ορίστηκε επικεφαλής της 
αποστολής, ο Μιλτ. Γιαννακόπουλος, ο Λοχαγός Πεζικού Παν. Ρογκάκος, ο ανθυπίλαρχος Βας. 
Ζακυνθινός, ο ανθυπολοχαγός Φώτης Μανωλόπουλος, ο ανθυπασπιστής Δημ. Γυφτόπουλος, ο 
ανθυπασπιστής Σπύρος Κώτσης, ο σμηνίτης ασυρματιστής Κωνσταντίνος Ρούσος και ο σμηνίτης 
ασυρματιστής Ιωάννης Μωραϊτης.  
Η 9μελής αποστολή αναχώρησε για την Βηρυτό. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα σε ένα αγγλικό υποβρύχιο 
με το όνομα «Πρωτεύς». Αφού πήραν μαζί τους άφθονο υλικό βάρους 2 περίπου τόνων (εκρηκτικά, 
ασυρμάτους, όπλα κτλ) και 12.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι. 
Αποφεύγοντας αρκετές εχθρικές νηοπομπές, κατάφεραν τελικά να φθάσουν στον προορισμό τους. Τη 
νύχτα της 1ης Αυγούστου του 1942 το υποβρύχιο αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, στην ακτή 
Κότρωνα της Μάνης. Μέσα στο σκοτάδι, οι 9 άνδρες μετέφεραν τα εφόδιά τους και τα έκρυψαν μέσα σε 
μια σπηλιά. Στην συγκεκριμένη περιοχή παρέμειναν για περίπου 10 μέρες, μεταφερόμενοι από σπηλιά 
σε σπηλιά. Στη συνέχεια κατάφεραν να βρουν ένα βενζινοκίνητο σκάφος και ένα ιστιοφόρο και με αυτά 
αναχώρησαν για τον Πειραιά στις 11 Αυγούστου 1942. 
Ο Τσιγάντες στην Αθήνα φιλοξενήθηκε αρχικά στο σπίτι του αντιβασιλικού αξιωματικού (και ιδρυτή της 
ΕΚΚΑ) Δημήτριου Ψαρρού, του οποίου ήταν σύγαμπρος. Πραγματοποίησε πολλές επαφές με 
γνωστούς του αξιωματικούς, αλλά και ιδιώτες. Στα τέλη Αυγούστου εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι στην 
οδό Μεταξά στα Εξάρχεια. Πολλές φορές, το φως της ημέρας έβρισκε τον Τσιγάντε να γράφει 
ακατάπαυστα και τα διάφορα χαρτιά του να είναι όλα σκορπισμένα σε ένα τραπέζι.  



Ο ακούραστος ταγματάρχης απέστειλε πολλές εκθέσεις του στη Μέση Ανατολή καθώς και εκατοντάδες 
τηλεγραφήματα μέσω ασυρμάτου, τα οποία περιείχαν υψίστης σημασίας πληροφορίες.  
Χωρίς καθυστέρηση, έδωσε αμέσως προτεραιότητα στην πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών : 
ανατίναξη της Γέφυρας των Καρυών (βόρεια της Λαμίας), επικοινωνία με το στρατηγό Ζυγούρη, 
εκτέλεση σοβαρών σαμποτάζ στο λιμάνι του Πειραιά, απόφραξη του Ισθμού της Κορίνθου και ίδρυση 
μυστικών βάσεων στα ανατολικά παράλια της Εύβοιας. Στο Σπύρο Κώτση ανέθεσε την αποστολή της 
ανατίναξης της γέφυρας Καρυών και της επικοινωνίας με το στρατηγό Ζυγούρη. Ο Κώτσης αναχώρησε 
για Λαμία στις 20 Αυγούστου 1942, εφοδιασμένος με μια πλαστή ταυτότητα μέλους της Ο.Ε.Δ.Ε. 
(χιτλερική οργάνωση). Τελικά, το σχέδιο ανατίναξης της γέφυρας Καρυών εγκαταλείφθηκε και η 
υιοθετήθηκε η ιδέα της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοπόταμου. Ο Τσιγάντες επικοινώνησε με το 
ΣΜΑ και πέτυχε την έγκριση της αλλαγής του σχεδίου.  
Όπως είπαμε και πιο πριν, συναντήθηκε με διάφορα πρόσωπα, όπως π.χ. με τον Δ. Ψαρρό (με τον 
οποίο είχε στενή συνεργασία), με το Στέφανο Σαράφη (με σκοπό τη δημιουργία ενόπλων ανταρτικών 
ομάδων στην περιοχή Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας) κ.α. Οι προσπάθειές του όμως δεν είχαν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς από τη μια διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις θεωρούσαν ότι η 
αποστολή του Τσιγάντε είχε γίνει γνωστή στις αρχές κατοχής και υπήρχε κίνδυνος να αποκαλυφθούν 
και από την άλλη προκαλούσε ο τρόπος που ορισμένοι συνεργάτες του ξόδευαν τις λίρες που είχαν 
φέρει μαζί τους. Επίσης και ο ίδιος, δεν ελάμβανε πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 
Ο ριψοκίνδυνος και εμφανίσιμος Ταγματάρχης, με τις πολλές κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο, δεν 
πρόλαβε τελικά να ολοκληρώσει το έργο που είχε αναλάβει γιατί τον πρόλαβε … ο θάνατος. Στις 14 
Ιανουαρίου του 1943, μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις 
περικύκλωσαν το κρησφύγετο του, σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων, στο 
κέντρο της Αθήνας. Ο Τσιγάντες υποδύθηκε τον αξιωματικό της αστυνομίας πόλεων και παρουσίασε 
πλαστή ταυτότητα αστυνομικού, χωρίς όμως να πείσει τους Ιταλούς. 
Τελικά, και αφού προηγουμένως έκαψε βιαστικά τα αρχεία του, συνεπλάκη μαζί τους και σκοτώθηκε 
ηρωικά αν και πρόλαβε να σκοτώσει δύο καραμπινιέρους και να τραυματίσει άλλους τρεις. Ορισμένοι 
φανατικοί βασιλόφρονες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το θάνατο του Τσιγάντε. Μετά θάνατο 
προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη ως «πεσών επί του πεδίου της μάχης». Στο κτίριο όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Τσιγάντες τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα το 1984. 
Υπήρχε ένας μυστηριώδης προδότης στην ιστορία του Τσιγάντε, ο οποίος τηλεφωνούσε κάθε φορά 
στις κατοχικές αρχές και υποδείκνυε τα κρησφύγετά του, όμως ο Τσιγάντες πάντοτε κατάφερνε να 
ξεφύγει, εκτός της μοιραίας στιγμής στο διαμέρισμα της Πατησίων. Αν και έγιναν διάφορες έρευνες 
μεταπολεμικώς, δεν στάθηκε δυνατό μέχρι σήμερα να εξακριβωθεί ποιος πρόδωσε τον Τσιγάντε. 
Στις 26 Ιανουαρίου 1943 και μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι, ο Βρετανός Κρις Γουντχάουζ φθάνει 
στην Αθήνα όπου πληροφορείται το φόνο του Τσιγάντε. Συναντάει τους 6 συνταγματάρχες της 
οργάνωσης «Θέρος» (Π. Σπηλιωτόπουλος, Στ. Κιτριλάκης, Θρ. Τσακαλώτος, Ευστ. Λιώσης, Αγ. 
Φιλιππίδης, Δ. Δόβας), αλλά απογοητεύεται γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι 6 συνταγματάρχες δεν 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο αντάρτικο. Στις 4 Φεβρουαρίου ο Γουντχάουζ εγκαταλείπει την 
Αθήνα για να επιστρέψει στο βουνό με τη βοήθεια του ΕΑΜ. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σπύρος Κώτσης, αρχηγός για ένα διάστημα της οργάνωσης “Μίδας 614’’, 
όταν σκοτώθηκε ο Γιάννης Τσιγάντες, ήταν συνεργάτης της Λέλας Καραγιάννη. Κυκλοφορούσε με μια 
πλαστή ταυτότητα ως υπαστυνόμος, με το όνομα Γιάννης Καραχάλιος και έδρασε σε όλους τους τομείς: 
πληροφορίες, διαβιβάσεις, εξουδετερώσεις προδοτών και διασώσεις πατριωτών. 
 
Πηγή:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ/ https://tolmwnnika.blogspot.gr/2014/01/614.html 

 

https://tolmwnnika.blogspot.gr/2014/01/614.html


 

Ενάμισι μήνα μετά τον θάνατο του Τσιγάντε, εξαρθρώθηκε και η ομάδα ασυρματιστών που είχε 
οργανώσει για την μεταβίβαση πληροφοριών στη Μέση Ανατολή. Στα αριστερά της προτομής του 
υπάρχει το μαρμάρινο μνημείο των ασυρματιστών, με το μπρούντζινο ανάγλυφο αναγνωριστικό της 
ομάδας Μίδας 614, και την ακόλουθη επιγραφή: «ΜΙΔΑΣ 614. ΑΡΧΗΓΟΣ  ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ. 
Ασυρματιστές Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Γερμανούς 31-3-1943 / Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Θ. 
ΛΙΑΚΟΣ Μ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ εκτελέστηκαν από τους γερμανούς στο σκοπευτήριο της Καισαριανής 20-5-
1943». 

 
Το μνημείο των ασυρματιστών της ομάδας ΜΙΔΑΣ 614 

 
Πηγή: Τα γλυπτά της οδού Πατησίων/Μαριάνθη Μπέλλα Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 

 

http://criticeduc.blogspot.com/2016/01/blog-post_7.html


« Η ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ!...ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 
ΠΛΕΟΝ»  
Στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες 
 

 
5) Η στιγμή της καθαιρέσεως του αναξίου αντισυνταγματάρχου  Τσιγάντε 

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» 3/4/1935 σελ 1  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg (μετάβαση στη σελίδα 539 του αρχείου) 
  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=43152&seg


 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3/4/1935 σελ 1  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg (μετάβαση στη σελίδα 12 του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40472&seg


 
 
Πηγή:ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ http://www.geetha.mil.gr/media/1_istorika/hrwessxolwn/sse.pdf  

http://www.geetha.mil.gr/media/1_istorika/hrwessxolwn/sse.pdf


Με αυτά τα λόγια τιμάται από το ΓΕΕΘΑ ο Χριστόδουλος Τσιγάντες. 
 
Ευτυχώς , για τη ζωή και τη δράση του «ανάξιου» στρατηγού Τσιγάντες , έχει εκδοθεί το κατατοπιστικό 
πληρέστατο κείμενο του Αντιστρατήγου ε.α. Χρήστου Σ. Φωτοπούλου , Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή 
Στρατού, http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf /(ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7

ο
 Ε.Γ./5 /ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ 1897-1970/ Ένθετο στη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σεπ.-Οκτ.2002) 
 

Η  επιλεκτικά αποσπασματική  αναφορά μου , πιθανόν να μην ανταποκρίνεται στο ύψος του ήρωα.  
 
 

Η δράση του στο Μακεδόνικο Μέτωπο 1916-18 
Του Διοικητή του 1ου Τάγματος / 2ου Συvτάγματoς Πεζικού Σερρών (πρώην Α' Τάγματος Αμύνης), 
Λοχαγού Πεζικού Νεόκοσμου Γρηγοριάδη. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Την 22-11-1916 και κατά τον αγώνα Βρεχαντλή. Τραυματισθείς παρέμεινε διοικών επί του πεδίου της 
μάχης, ότε δε,επελθόντος του σκότους, διετάχθη ο λόχος του ν' αποσυρθή του πεδίου τούτου ο 
τραυματίας ούτος εζήτησεν, επιμένων ανενδότως, και επέτυχε να παραμείνη επί του πεδίου μετά 
περιπολίας, μέχρις ου, μέχρι το μεσονύκτιον, περισυνέλεξε πάντας τους τραυματίας και νεκρούς του 
λόχου του, δι' ό επροτάθη προς απονομήν του Σταυρού του Πολέμου και προαγωγήν κατ' απόλυτον 
εκλογήν». 
 
Του Διοικητή του 2ου Συντάγματος Σερρών, Συνταγματάρχη Χαράλαμπου Τσερούλη: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Νέον υπέροχον δείγμα αυτοθυσίας, αντιλήψεως καθήκοντος και πατριωτισμού: Νοσηλευόμενος εν 
Θεσσαλονίκη εκ βαρείας ασθενείας ήπατος, πληροφορηθείς ότι επίκειται η μάχη του Σκρά εξέρχεται 
μήπω θεραπευθείς και σπεύδει προς το Σύνταγμά του. Φθάνει εις Βοεμίτσαν την 16η Μαΐου και μη 
εύρων μέσον συγκοινωνίας, πεζή φθάνει το μεσονύκτιον της ιδίας εις τον Σταθμόν Διοικήσεως του, 
ευρισκόμενον παρά την Όσσιανην. Τοποθετείται εις το ΙΙον Τάγμα, όπου καταφθάνει την 4ην πρωϊνήν 
της 17ης και μετ' ολίγον εξορμά προς κατάληψιν του ΑΝΣΚ (σ.σ αντικειμενικού σκοπού), επιδεικνύων 
την συνήθη τόλμην και ψυχραιμίαν. Καίτοι υποφέρει εκ του ήπατος του αρνείται να διακομισθεί παρ'όλας 
τας προσπάθειας του Τάγματος του και μόνος του επιβλέπει δι'όλης της νυκτός την οργάνωσιν του 
εμπιστευθέντος αυτώ τμήματος επί αρκετός ημέρας, μέχρι ου ο διοικητής του ΙΙου Τάγματος να ζήτηση 
παρ' εμού την απομάκρυνσίν του εκ της πρώτης γραμμής». 
 

Στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1920 
 
Την 1η Νοεμβρίου 1920 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές, κατά τις οποίες ηττήθηκε ο μέχρι τότε 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα να αναλάβει αντιβενιζελική κυβέρνηση υπό το 
Δημήτριο Γούναρη και να επανελθει, με δημοψήφισμα, ο εξόριστος βασιλιάς Κωνσταντίνος, αφού 
πρόσφατα τότε είχε πεθάνει ο γιος του βασιλιάς Αλέξανδρος (12 Σεπτεμβρίου 1920)… Δεκαπέντε μέρες 
μετά από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ο Λοχαγός Χριστόδουλος Τσιγάντες βρέθηκε,ως 
βενιζελικός αξιωματικός, στην Παλαιά Ελλάδα "εις την διάθεσιν" των φρουραρχείων αρχικά των Αθηνών 
και μετά τηςΤριπόλεως. Πιθανόν να είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα (αυταπάγγελτα ή με αίτηση του) ή 
πιθανότατα σε "αναμονή"… Τον Απρίλιο του 1921 και οπωσδήποτε μετά από επίμονη δική του αίτηση, ο 
Λοχαγός Χριστόδουλος Τσιγάντες, είτε ως μόνιμος είτε ως έφεδρος εκ μονίμων, στάλθηκε και πάλι στη 
Μικρά Ασία και τοποθετήθηκε ως διοικητής λόχου στο 12ο Σύνταγμα Πεζικού (ΙΙΙης Μεραρχίας), το 
οποίο τότε βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. 
 
  

http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf


Υφηγητής στην έδρα της Ιστορίας στην (Ανωτέρα) Σχολή Πολέμου  Ιούνιος 1932 –

Οκτώβριος  1933 

 
Αναμνηστική φωτογραφία της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς(1931 -1933) της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου. 
Ο τότε Ταγματάρχης Πεζικού Χριστόδουλος Τσιγάντες, Υφηγητής στην έδρα της Ιστορίας, διακρίνεται 
στο μέσο της φωτογραφίας και ακριβώς πίσω από το Διοικητή της Σχολής, Υποστράτηγο Μάρκο 
Δράκο.(Φωτ. Αρχείο της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου). 
  



Στα Μέτωπα της Αφρικής με τις "Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις" 1940-1942 

 
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε, παρότι είχαν προηγηθεί σοβαρά πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα στην 
Κεντρική Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου 1939 με την απρόκλητη επίθεση του Γερμανικού Στρατού 
εναντίον της Πολωνίας. Αμέσως μετά (3 Σεπτεμβρίου), η Αγγλία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο 
εναντίον της Ναζιστικής Γερμανίας και πολύ αργότερα (10 Ιουνίου 1940) ο δικτάτορας της φασιστικής 
Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνι θα κηρύξει τον πόλεμο κατά της Αγγλίας και της Γαλλίας που είχε πια 
ηττηθεί. Όταν η Γαλλία εισήλθε στον πόλεμο, ο Χριστόδουλος Τσιγάντες, ευρισκόμενος τότε στην 
Αίγυπτο, ζήτησε από το γνωστό του Γάλλο Στρατηγό Ζωρζ (Georges) -τον γνώριζε από το Μακεδόνικο 
Μέτωπο- να καταταγεί στο Γαλλικό Στρατό. Φαίνεται ότι του ήταν αδιανόητο, λόγω του χαρακτήρα του, 
της φυσικής του ροπής για περιπέτεια, αλλά και της προϊστορίας του, να μένει άπραγος και βουβός 
θεατής μπροστά στην καινούργια τρομακτική αιματοχυσία που είχε ήδη αρχίσει ν' αντιμετωπίζει 
ολόκληρη σχεδόν η ανθρωπότητα. Οι διατυπώσεις αποδοχής της κατάταξης του χρονοτρίβησαν γι' 
αρκετούς μήνες και μόνο το Μάιο του 1940 έλαβε την άδεια να συναντήσει το ΧΧο Γαλλικό Σώμα 
Στρατού της Αλγερίας. Ήταν πλέον αργά, γιατί μετά από λίγο υπογράφτηκε στο δάσος της Κομπιέν η 
ανακωχή μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας από το Γάλλο Στρατηγό Εντζιζέρ και τον Αδόλφο Χίτλερ (22 
Ιουνίου 1940). Ωστόσο, γαλλικά στρατεύματα που βρέθηκαν τότε στις κτήσεις και αποικίες της Γαλλίας 
στην Αφρική αποτέλεσαν στη συνέχεια τις "Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις" ("Forces Francaises Libres"-
F.F.L), οι οποίες πολέμησαν με τα Συμμαχικά Στρατεύματα εναντίον των δυνάμεων του Άξονα 
(Γερμανίας και Ιταλίας) στην Αφρική. Ανώτατος Διοικητής των γαλλικών στρατευμάτων στις κτήσεις και 
αποικίες που είχαν προσχωρήσει στην "Ελεύθερη Γαλλία" ήταν ο Στρατηγός Σαρλ ντε Γκωλ (Charles 
de Gaulle), βοηθούμενος από την "Επιτροπήν της Ελευθέρας Γαλλίας". Ο πάντα ανήσυχος Τσιγάντες, 
που δεν ήθελε να παραμένει αδρανής μετά την υπογραφή της ανακωχής Γαλλίας- Γερμανίας, 
απευθύνθηκε στο Γάλλο Στρατηγό Κατρού (Catroux) -πρώην Ανώτατο Διοικητή της Γαλλικής Ινδοκίνας- 
που είχε προσχωρήσει στους Ελεύθερους Γάλλους. Ο Στρατηγός τον κατέταξε στη γνωστή "Λεγεώνα 
των Ξένων" (Legion Etrangere) με το βαθμό του Λοχαγού και την ιδιότητα του ξένου, από εκεί δε τον 
απόσπασε στο Επιτελείο των "Ελεύθερων Γαλλικών Δυνάμεων" που είχε την έδρα του στο Κάιρο της 
Αιγύπτου, όπου και παρέμεινε ως σύνδεσμος για ένα χρονικό διάστημα. Οι πρώτες πολεμικές 
επιχειρήσεις μεταξύ Βρετανικών και Ιταλικών στρατευμάτων στη Βόρεια Αφρική είχαν ήδη αρχίσει από 
τον Ιούνιο του 1940, στις οποίες όμως οι Γάλλοι δε συμμετείχαν για αρκετό χρόνο. Αυτό ανάγκασε τον 
Τσιγάντε στη διακαή επιθυμία του να πολεμήσει, να ζητήσει επίμονα να τον στείλουν σε μέτωπο. Για το 
λόγο αυτόν αποστέλλεται (Δεκέμβριος του 1940) στο Χαρτούμ του Σουδάν και στη διάθεση του Γάλλου 
Στρατηγού Λεζεντιλόμ (Legentilhomme), από τον οποίο ζητάει να υπηρετήσει στη γαλλική "Ταξιαρχία 
της Ανατολής" (Brigade d' Orient) που τότε πολεμούσε στην Ιταλική Ερυθραία (Ανατολική Αφρική) με 
διοικητή το διάσημο Συνταγματάρχη Μονκλάρ (Monclar). Έτσι λαμβάνει μέρος στην εκστρατεία κατά 
των Ιταλών κατακτητών και στον αγώνα για την κατάληψη του Κέρεν (σ.σ βασικού φρουρίου άμυνας 
των Ιταλικών δυνάμεων στην Ερυθραία). Με την πτώση εκείνου του φρουρίου (27 Μαρτίου 1941) 
περατώθηκε και η εκστρατεία στην Αιθιοπία. Ο Τσιγάντες έφθασε λίγο αργά στην Ερυθραία και έτσι 
έλαβε μέρος, για λίγο χρόνο, στις επιχειρήσεις εναντίον των Ιταλών. Μετά επέστρεψε στην Παλαιστίνη 
και πάλι στη διάθεση των "Ελευθερών Γαλλικών Δυνάμεων". Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να 
μεταφέρω μια σημαντική πληροφορία, την οποία περιέλαβε, σε σχετική και πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη 
του (7 Δεκεμβρίου 1982), ο αείμνηστος Ιερολοχίτης και Καταδρομέας, Αντιστράτηγος ε.α Ιωάννης 
Μανέτας. Γράφει: «Μετά μίαν ανάπαυλαν εις Αίγυπτον (σ.σ προφανώς πριν ή μετά από την εκστρατεία 
των Γάλλων στην Ερυθραία) και κατόπιν της απορριφθείσης αιτήσεως του όπως επανέλθει εις τας 
τάξεις του στρατού μας, ο οποίος εμάχετο εις Βόρειον Ήπειρον (σ.σ Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940-41), 
προσεκολλήθη εις το εκστρατευτικόν σώμα των Ελευθέρων Γάλλων..................». Αν λάβει κανείς 
υπόψη του τον υπέρμετρο πατριωτισμό και τη χαρακτηριστική εθελοθυσία του Αντισυνταγματάρχη 
Χριστόδουλου Τσιγάντε, δεν αποκλείεται να είναι αληθινή αυτή η εκδοχή. Πιθανόν να του το είπε ο ίδιος 
ο Τσιγάντες ή να το άντλησε μόνος του ο Στρατηγός Μανέτας από κάποια επίσημη πηγή της εποχής 
εκείνης. Μετά την επιστροφή του (Απρίλιος 1941) από την εκστρατεία της Ερυθραίας, ο Τσιγάντες   



βρέθηκε και πάλι στις "Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις" (F.F.L) στην Παλαιστίνη, όπου λίγο καιρό 
αργότερα συναντήθηκε με το Γάλλο Συνταγματάρχη και κατόπιν Στρατηγό Πιερ Καινίνγκ (Pierre 
Koenig). Τότε, ο Γάλλος αξιωματικός του πρότεινε και πήγε μαζί του στο Γαλλικό στρατόπεδο "Καστίνα" 
(Qastina) στην Ιερουσαλήμ, όπου και παρέμεινε για αρκετόχρόνο σε αναμονή μαζί με τους Ελευθέρους 
Γάλλους της Αεγεώνας των Ξένων, τη μονάδα δηλαδή που είχε τοποθετηθεί παλαιότερα. Στη συνέχεια, 
θα παραθέσω εδώ, ελεύθερα μεταφρασμένη, μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή από τον πρόλογο6 του 
εξαίρετου βιβλίου του Κόστα ντε Λοβέρδο (Costa de Loverdo) "Le Bataillon Sacre 1942-1945"7, την 
οποία όμως δεν μπόρεσα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να διασταυρώσω με άλλες επίσημες ή 
ανεπίσημες πηγές: «Ήταν περί το τέλος αυτής της αναμονής, που πληροφορήθηκε από τον πρόξενο 
του (σ.σ προφανώς εννοεί τον Έλληνα Πρόξενο στην Ιερουσαλήμ) την επιθυμία του βασιλιά του της 
Α.Μ Γεωργίου Β', να τον ξαναχρησιμοποιήσει. Από την πλευρά του ενός και του άλλου θα ξεχνιόταν το 
παρελθόν. Ο Τσιγάντες εγκατέλειψε τη Λεγεώνα των Ξένων ως "ελεύθερος από την ενεργό στρατιωτική 
υπηρεσία". Η πρώτη επαφή του με το στρατό του, που ξαναβρέθηκε, υπήρξε θεαματική: Βρισκόταν σε  
αναταραχή γιατί αξίωνε να πολεμήσει χωρίς καθυστέρηση. Ξανατοποθετημένος στην εφεδρεία8, 
ξαναγύρισε στη Λεγεώνα  των Ξένων, όπου τον είδα ν' αποβιβάζεται στο Μπιρ Χακέϊμ». Πρέπει να 
ήταν άνοιξη του 1942 (σ.σ χωρίς να μπορεί να  υπολογιστεί η ακριβής ημερομηνία). Με μια διαταγή (υπ' 
αριθμ. 4210/1 Μαΐου 1942) -το μοναδικό επίσημο γαλλικό  έγγραφο που βρέθηκε στο αρχείο της 
"Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών"- του Στρατηγού Επιτελάρχη του Σώματος  των "Ελεύθερων 
Γαλλικών Δυνάμεων", ο Αντισυνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες τέθηκε στη διάθεση του  
Υποστρατήγου-Διοικητή της Γαλλικής Δύναμης "L" Πιερ Καινίγκ από την 1η Ελεύθερη Γαλλική 
Ταξιαρχία (B.F.L) στην οποία  εκτελούσε καθήκοντα Συνδέσμου. Έτσι βρέθηκε "αποβιβαζόμενος" στο 
Μπιρ Χακέιμ, στο οποίο και θ' αγωνιστεί γενναία,  όπως θα δούμε στη συνέχεια, μαζί με τους 
Ελεύθερους Γάλλους συμπολεμιστές του.  Από τον Ιανουάριο του 1942, οι Γερμανο-Ιταλικές δυνάμεις 
του Στρατηγού Ρόμμελ είχαν εξαπολύσει μια ισχυρότατη  αντεπίθεση εναντίον της 8ης Βρετανικής 
Στρατιάς προς ανακατάληψη της Κυρηναϊκής. Η προς τα ανατολικά προέλαση  τους ήταν ταχεία και 
επιτυχής και, αφού ανέτρεψαν διαδοχικές αμυντικές γραμμές των Συμμαχικών στρατευμάτων,  
έφθασαν, στις αρχές Ιουλίου, μπροστά από την τοποθεσία του Ελ Αλαμέιν (45 μίλια δυτικά της 
Αλεξάνδρειας), όπου και  αναχαιτίστηκαν. Μια από τις γραμμές άμυνας που εξουδετέρωσε κατά την 
προέλαση του ο Ρόμμελ, με κατά μέτωπο  επίθεση και ταυτόχρονη υπερκέραση από το νότο, ήταν η 
δυτικά της πόλης Τομπρούκ Γραμμή που άρχιζε από τη μικρή  παράκτια όαση Ελ Γκαζάλα (El Gazala), 
περνούσε από την τοποθεσία Γκοτ Ελ Ουαλέμπ (Got el Ualeb) και κατέληγε προς  το νότο στην 
τοποθεσία Μπιρ-Χακέιμ (Bir Hakeim) μέσα στην καυτή άμμο της ερήμου. Αυτό το νότιο άκρο (Σημείο  
Στηρίγματος) της αμυντικής τοποθεσίας, με περίμετρο 16 χιλιομέτρων, είχε αναλάβει να υπερασπιστεί η 
Γαλλική Δύναμη  "L" του Στρατηγού Καινίγκ, που τότε αποτελείτο από την 1η Ελεύθερη Γαλλική 
Ταξιαρχία (2 Τάγματα της Λεγεώνας των  Ξένων, 3 Τάγματα Πεζοναυτών και 3 Τάγματα Ιθαγενών) με 
26 πεδινά πυροβόλα, 62 αντιαρματικά και 44 όλμους,  συνολικής δύναμης 3.500 ανδρών. Η άμυνα σ' 
εκείνο το Σημείο Στηρίγματος στηριζόταν σε μια αλυσίδα οχυρωμένων  θέσεων μέσα στο έδαφος που 
περιβάλλονταν και χωρίζονταν σε τμήματα με σειρές από συρματοπλέγματα και πυκνά  ναρκοπέδια 
(50.000 συνολικά νάρκες).  Λίγες μέρες πριν από την εχθρική επίθεση, ο Αντισυνταγματάρχης 
Χριστόδουλος Τσιγάντες προσκολλήθηκε στο  Διοικητή τωνάμεσων μετόπισθεν (ζωτική περιοχή 
Διοικητικής Μέριμνας, για την υποστήριξη της άμυνας μέσα στην  περίμετρο και στα νώτα του Σημείου 
Στηρίγματος), Γάλλο Ταγματάρχη Θορώ (Thoreau). Κατά το γράφοντα, η διάθεση  του διακεκριμένου 
Έλληνα αξιωματικού στην κρίσιμη περιοχή των μετόπισθεν ήταν μια έξυπνη πράγματι ενέργεια του  
Στρατηγού Πιέρ Καινίγκ.  Τη νύκτα 26/27 Μαίου 1942, το σύνολο σχεδόν των ταχυκίνητων δυνάμεων 
του Άξονα εμφανίστηκαν στα νότια της  τοποθεσίας Μπιρ Χακέιμ και πέντε (5) μεραρχίες του, αφού 
υπερκέρασαν το Σημείο Στηρίγματος, άρχισαν να εκτελούν μια  ευρεία κυκλωτική κίνηση με επιδίωξη 
την αποδιοργάνωση των μετόπισθεν των αμυνόμενων σε ολόκληρη την τοποθεσία  Ελ Γκάζαλα-Μπιρ 
Χακέιμ Συμμαχικων στρατευμάτων9. Το επόμενο πρωί (27 Μαΐου) η περιοχή των άμεσων μετόπισθεν 
της  αμυνόμενης Γαλλικής Δύναμης "L", στο νότιο άκρο της τοποθεσίας, δέχτηκε την πρώτη επίθεση 
από ισχυρή δύναμη  τεθωρακισμένων του Άφρικα Κορ.  
  



Από εκείνη την ώρα, ο Αντισυνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες10, ο οποίος  έσπευδε συνεχώς 
σε όλα τα σημεία της τοποθεσίας που αντιμετώπιζαν άμεσο κίνδυνο, αναδείχτηκε ως ο πολυτιμότερος  
συμπαραστάτης και γενναίος συμπολεμιστής του Γάλλου διοικητή των μετόπισθεν του Σημείου 
Στηρίγματος.  Επί δεκαπέντε μέρες, η Γαλλική Φρουρά του Μπιρ Χακέιμ, περικυκλωμένη, πρόβαλε 
σθεναρή αντίσταση μέχρις  εσχάτων απέναντι σε υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις που επιτίθεντο 
αδιάκοπα και τον απηνή βομβαρδισμό της από 150  Γερμανικά αεροπλάνα κάθετης εφόρμησης 
(στούκας). Γι' αυτή την ανεπανάληπτη εποποιία θα γράψει πολύ αργότερα ο  γνωστός Γάλλος 
Ιστορικός Ραιϋμόν Καρτιέ στην "Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου": «Όλες οι προσπάθειες 
των  Γερμανών σπάζουν πάνω σε μια φωτιά κολάσεως». Οι ηρωικοί υπερασπιστές του Μπιρ Χακέιμ 
άντεξαν μέχρι τη νύχτα της  9/10 Ιουνίου, οπότε ο Στρατηγός Καινίγκ έδωσε διαταγή σε όσους είχαν 
επιζήσει να επιχειρήσουν έξοδο, η οποία μέσα στο  ορυμαγδό της μάχης μετατράπηκε σε μεμονωμένες 
προσπάθειες διάσωσης και διαφυγής προς ένα προκαθορισμένο σημείο  συγκέντρωσης.  Στο 
δεκαπενθήμερο της συγκλονιστικής εκείνης τιτανομαχίας της ηρωικής φρουράς του Σημείου 
Στηρίγματος Μπιρ  Χακέιμ, ο Αντισυνταγματάρχης Τσιγάντες αγωνίστηκε, με θάρρος και πείσμα, μέρα 
και νύκτα και πρόσφερε πολύτιμη  βοήθεια στους Ελεύθερους Γάλλους συμπολεμιστές του. Εκεί έδειξε 
για μια ακόμη φορά τα αξιοθαύμαστα ψυχικά και  πνευματικά προσόντατου και προπαντός την 
ψυχραιμία του, τον άφθαστο ηρωισμό του και την έκδηλη περιφρόνηση του  προς το θάνατο.  Μετά την 
απεγνωσμένη προσπάθεια εξόδου της Γαλλικής Φρουράς από την οχυρωμένη τοποθεσία, ο Στρατηγός  
Καινίγκ και ο Αντισυνταγματάρχης Τσιγάντες εγκατέλειψαν, από τους τελευταίους, το Σημείο 
Στηρίγματος και με ένα  αυτοκίνητο έφθασαν στο σημείο ανασυγκρότησης των υπολειμμάτων της 
Δύναμης "L" στις αγγλικές γραμμές, «αφού  άγγιξαν πολλές φορές την αιχμαλωσία και το θάνατο»11. Η 
πτώση του Μπιρ Χακέϊμ στα χέρια του αντίπαλου επέτρεψε σ'  αυτόν την πραγματοποίηση ρήγματος 
και την κύκλωση της γραμμής άμυνας της 8ης Βρετανικής Στρατιάς. Ωστόσο, η  εποποιία των ηρωικών 
υπερασπιστών του αποτέλεσε την πρώτη σελίδα δόξας των "Ελευθέρων Γαλλικών Δυνάμεων" στο   
Μέτωπο της Βόρειας Αφρικής.   Το γενναίο Έλληνα ανώτερο αξιωματικό τίμησαν οι Γάλλοι, για την 
πολύτιμη προσφορά του στην άμυνα του Μπιρ   Χακέιμ, με τον Πολεμικό τους Σταυρό και αργότερα με 
τον "Ταξιάρχην των Ιπποτών της Λεγεώνας της Τιμής" για τη   συνολική εθελοντική υπηρεσία του, επί 
δύο περίπου έτη (1940-1942), στις "Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις" της Αφρικής και   τη συνεργασία 
του, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τη Γαλλική "Φάλαγγα" του Στρατηγού Λεκλέρκ (Leklerc) στις   
πολεμικές επιχειρήσεις των Συμμάχων στην Τυνησία το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1943. Για τον ίδιο 
επίσης αξιωματικό   που πολέμησε δίπλα του, θα γράψει ο Στρατηγός Καινίγκ: «....Πάντοτε ο Τσιγάντες 
επροτιμούσε, οσάκις ηδύνατο να το   πράξει, να ενεργεί μέσα εις τον άνεμον της θυέλλης. Τον 
εγνώρισα εκ του πλησίον εις την έρημον της Λιβύης και   παρέμεινε φίλος μου, υπό την πλέον αληθή 
έννοιαν της λέξεως. Είμαι δια τούτο υπερήφανος».   Προτού να κλείσω την περιληπτική αφήγηση για 
την αυθόρμητη παρουσία και την ξεχωριστή δράση του   Αντισυνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε 
στα Μέτωπα της Αφρικής με τους Ελεύθερους Γάλλους, θεωροί υποχρέωση   μου να σημειώσω εδώ 
ότι για τις Μονάδες και τις μεταβολές του σ' αυτές, από το Μάιο του 1940 μέχρι τον Ιούνιο του   1942, 
παρατηρείται στις επίσημες και ανεπίσημες πηγές που ερεύνησα μέχρι σήμερα μια ασάφεια και 
διαφορά απόψεων ως   προς τις χρονολογίες κυρίως, αλλά και ως προς τις λεπτομέρειες της 
συμμετοχής του στις πολεμικές επιχειρήσεις,   συμπεριλαμβανόμενης και αυτής στο Μπιρ Χακέιμ. Αυτή 
η ασάφεια και οι διαφορές ίσως να οφείλονται και στις ανώμαλες   καταστάσεις της εποχής εκείνης 
(1940-1942). Επομένως αυτά, που με κάθε επιφύλαξη διατύπωσα παραπάνω, ελέγχονται   για την 
ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, αφού δεν έγινε κατορθωτό να διασταυρωθούν και να επαληθευτούν.   
Υπόψη τέλος, ότι λόγω της μέχρι τον Ιούνιο του 1942 παραμονής του Τσιγάντε εκτός στρατεύματος, το 
Ελληνικό   Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) της Μέσης Ανατολής δεν παρακολουθούσε τις διάφορες 
στρατιωτικές μεταβολές του.   Πιθανόν όμως να ενημερωνόταν από το Γραφείο του Γαλλικού 
Στρατιωτικού Συνδέσμου στην Αίγυπτο (Liaison Militaire   Francaise en Egypte). Έτσι γι' αυτή τη 
χρονική περίοδο τίποτε σχετικό δεν είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο του. 
 
6 Τον έχει γράψει ο Γάλλος Στρατηγός Πιερ Καινίγκ.  
7 Σε παράφραση "Ο Ιερός Λόχος 1942-1945".   



8 Πιθανόν να είναι αληθές, γιατί στον ατομικό φάκελο του Στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε. που σήμερα 
φυλάσσεται  στην ΥΣΑ/ΓΕΣ, υπάρχει ένα Βιβλιάριο Διαδοχικών Σημειώσεων, χωρίς εγγραφές, αλλά μόνο με την 
ένδειξη: Έφεδρος  Αντισυνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες.   
9 Περιληπτική περιγραφή από το Στρατηγό Πιερ Καινίγκ στο βιβλίο του Costa de Loverdo· "Le Battaillon Sacre 
1942-1945".   
10 Κατά τον Αντιστράτηγο ε.α Κυριάκο Παπαγεωργόπουλο (βιβλίο "Μνήμες Πολεμου και Ειρήνης"), ο Τσιγάντες με 
τη  Λεγεώνα των Ξενων «εμπήκε παράτολμα στο πολιορκημένο από τους Γερμανούς φρούριο του Μπιρ Χακεϊμ 
στη Βόρεια  Αφρική και συμμετείχε στον επικό αγώνα για την ηρωική έξοδο της φρουράς αυτού του θρυλικού 
φρουρίου........».   
11 Ραιϋμόν Καρτιέ': "Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου". 
 
Πηγή:ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7

ο
 Ε.Γ./5 /ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ 1897-1970 

Ένθετο στη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σεπ.-Οκτ.2002 
http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf 
 

The Battle of Bir Hakeim 
At the end of May 1942, the Free French 1st brigade occupied the southern sector of the British 8th 
Army's deployment in Libya, facing German and Italian Axis troops. This was a key point on the 
extreme left of the position since it could prevent any potential encirclement from the south of Allied 
forces retreating in disarray from the defeat and the fall of Tobruk that had opened the road to Cairo for 
German tanks. 
On 27 May 1942, the position of Bir Hakeim came under attack from the Italian "Ariete" armoured 
division and was engaged in fierce fighting that even reached into the interior of the stronghold. The 
enemy was driven back, leaving 40 tanks on the field. 
From 1 to 10 June the position came under methodical attack and was completely surrounded by 
German and Italian forces in vastly superior numbers. General Rommel, in command of the enemy 
forces, exerted all his efforts to remove the obstacle barring his advance. General Koenig, commanding 
the French brigade, responded to an ultimatum from Rommel calling upon him to surrender, with the 
words, "We are not here to surrender". 
Despite the most intense artillery fire and aerial bombardment, the brigade held off every enemy attack, 
gave not an inch of ground and inflicted heavy casualties on the enemy. The incredible boldness of a 
group of volunteers from the "Train" (transport corps) enabled a convoy of 30 lorries to reach the 
position under cover of night. By 10 June, however, supplies of water, food and ammunition were 
virtually exhausted. The garrison was given the order to retreat by the commander of the British 8th 
Army. During the night of 10 to 11 June, the brigade broke through the encircling enemy lines by sheer 
force, negotiating mine fields and bringing back its wounded and any equipment still usable. 
By holding out for far longer than could have been hoped, in a feat which won worldwide acclaim, the 
Free French 1st Brigade had enabled the British 8th Army to withdraw in good order and had won the 
time needed to prepare for a reversal of the situation at El Alamein. For the French population labouring 
under German oppression, it confirmed their faith in their destiny and in ultimate victory. The 
Resistance inside France, under Jean Moulin and Christian Pineau, joined with Free France to create a 
single Fighting France. 
The military cemetery on the site of the battle itself has been maintained in memory of those who fell. It 
is reached by a track, lined with crosses of Lorraine, that runs from El Adem. 
Because of its isolation, the 182 bodies it once contained have been transferred to El Adem alongside 
the bodies of the first four French soldiers to fall at Cyrenaica on 21 January 1941, and those of the six 
men who lost their lives in the in the Khufra raid led by General Leclerc. 
 
Πηγή: charles-de-gaulle.org 
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/stock-html/en/thematic-files/the-second-war/the-battle-of-bir-
hakeim.php?searchresult=1&sstring=moulin/  

http://lki.gr/Files/History_Tsigantes.pdf
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/stock-html/en/thematic-files/the-second-war/the-battle-of-bir-hakeim.php?searchresult=1&sstring=moulin
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/stock-html/en/thematic-files/the-second-war/the-battle-of-bir-hakeim.php?searchresult=1&sstring=moulin


Η μάχη του Μπιρ Χακίμ 

 
Tο Μπιρ Χακίμ είναι όαση και οχυρό στην έρημο της Λιβύης, όπου από τις  27/5/1942 μέχρι τις 
11/6/1942 η 1η Ταξιαρχία των Ελεύθερων Γάλλων με τη διοίκηση του στρατηγού Μαρί-Πιέρ Κενίγκ), 
πρόβαλε επί 16 μέρες αντίσταση στις κατά πολύ υπέρτερες γερμανοϊταλικές δυνάμεις του Ρόμελ. 
 
(Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάχη la bataille de bir hakeim - Ministère de la Défense 
http://divisionfrancaiselibre.eklablog.com/1942-bir-hakeim-les-jocks-columns-f64846 

http://www.birhakeim-association.org/le-bimp.html ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντιφασίστες Έλληνες, το προσκλητήριο να γενεί 
χωρίς κανένα σάλπισμα, με σιγανή φωνή. 
Τα ελληνικά σαλπίσματα, αντιφασίστες σαλπιχτές, 
για τους νεκρούς του Μπιρ Χακίμ γνώριμα τόσο που ’ναι, 
μέσα σ' αυτή την έρημο δεν πρέπει ν' ακουστούνε· 
μη σηκωθούνε κι οι νεκροί συντρόφοι μας και τρέξουνε, 
γιατί δεν πρέπει ο βωμός της άγιας τους θυσίας 
τόπος της εξορίας πως έγινε να δούνε. 
Αντιφασίστες Έλληνες το προσκλητήριο να γενεί 
χωρίς κανένα σάλπισμα με σιγανή φωνή· 
μην τύχει και ξυπνήσουμε, μέσα στην άναστρη βραδιά, 
τους  Έλληνες συντρόφους μας, που γαληνά κοιμούνται 
αγκαλιασμένοι αδελφικά με τους φρουρούς του Μπιρ Χακίμ, 
του ήρωα γαλλικού λαού αθάνατα παιδιά. 
Αντιφασίστες Έλληνες, το προσκλητήριο να γενεί 
χωρίς κανένα σάλπισμα, με σιγανή φωνή. 
 
       Φώτης Αγγουλές - Μπιρ Χακίμ 

 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/100764/978330/file/MC22.pdf
http://divisionfrancaiselibre.eklablog.com/1942-bir-hakeim-les-jocks-columns-f64846
http://www.birhakeim-association.org/le-bimp.html


 
At Bir Hakeim from May 27 to 11 June 1942, the First Free French Brigade repulsed furious assaults 

from two divisions of the enemy and affirmed to the world that France has not ceased combat”. 
 

 
Το 1948, η γέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα 
Passy μετονομάστηκε Pont de Bir-Hakeim  

 
 Bir-Hakeim Metro - Paris, France 

  



Ο διοικητής του Ιερού Λόχου 1942-1945 Χριστόδουλος Τσιγάντες 
 

 
 

 
Ο Γάλλος Στρατηγός Leclerc τοποθετεί το σήμα του Ιερού Λόχου στη στολή του στην Τυνησία, το 1943, 
το οποίο μόλις του επιδόθηκε από το Σχη Τσιγάντε διοικητή του Ιερού Λόχου (αριστερά)  



 
Ο Διοικητής του Ιερού Λόχου, Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, επικεφαλής της 
αυτοκινούμενης ειδικής μονάδας του. Οδηγός του αυτοκινήτου τζιπ ο τότε αντιπλοίαρχος ΠN 
Εμμανουήλ Ματθαίου. (Φωτ. Costa de Loberdo: "Le Balaillon Sacre 1942-1945").  
  



 
Ο Γάλλος Στρατηγός Λεκλέρκ(Leclerc)-δεξιά-συνοδευόμενος από το Συνταγματάρχη Χριστόδουλο 
Τσιγάντε επιθεωρεί τον Ιερό Λόχο.(Φωτ. Costa de Loberdo: "Le Bataillon Sacre 1942-1945"). 

 
Μετά τη μάχη στο Ουαντί Ακαρίτ της Τυνησίας, τnv 6η Απριλίου 1943, οι αιχμάλωτοι περνούν μπροστά 
από τo Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε, οδηγούμενοι σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως.(Φωτ. 
Αρχείο 7ου ΕΓ/ΓΕΣ).  



 
Ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες και ο Ανθυποσμηναγός Νικόλαος Ζερβουδάκης κάπου 
στην έρημο της Βόρειας Αφρικής.(Φωτ. Αναστρατήγου ε.α. Ι. Μανέτα: "Ιερός Λόχος 1942-45"). 

 
Ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες, δίνει οδηγίες στους άνδρες του  



 
7 Αυγούστου 1945: Ο τότε αντιβασιλέας, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ενώ παρασημοφορεί τη Σημαία 
του Ιερού Λόχου, τnv οποία παρουσιάζει γονυπετής ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. 
(Φωτ. Αντισιρατήγου ε.α. Ι. Μανέτα: "Ιερός Λόχος 1942-45"). 
 
 
 
 



Χρημάτισε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ) κατά τη χρονική περίοδο 
1950-1953 και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.Έθεσε υποψηφιότητα βουλευτή κατά τις 
εθνικές εκλογές 1950, 1956 και 1958 με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, χωρίς όμως επιτυχία. 

 
Ο Υποστράτηγος ε.α. Χριστόδουλος Τσιγάντες ως υποψήφιος βουλευτής του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1950- 

1958).(Φωτ. Οικογενειακό Αρχείο της κ. Ευγενίας Τσιγάντε-Ολυμπίου).   



Η ασθένεια και ο θάνατος του στρατηγού 
Στις αρχές του 1970, ο 73χρονος πλέον Στρατηγός αρρώστησε βαριά. Τον είχε ήδη προσβάλει η 
επάρατη νόσος του καρκίνου. Μετά τη σχετική διάγνωση, για την οποία και ενημερώθηκε, και τις 
σχετικές διατυπώσεις, έφυγε από την Αθήνα για την Αγγλία, προκειμένου να νοσηλευτεί σε κλινική. 
Ένας παλιός του εγκάρδιος φίλος και αξιωματικός συμπολεμιστής του στη Μέση Ανατολή και στα νησιά 
του Αιγαίου, ο Άγγλος ευγενής, Λόρδος (Κόμητας) Γεώργιος Τζέλικο (Earl George Jellicoe) -γιος του 
Ναυάρχου ήρωα της Γιουτλάνδης (1917)- τον βοήθησε και του συμπαραστάθηκε, όσο κανείς άλλος, 
στις δύσκολες ώρες της βαριάς και ανίατης αρρώστιας του, όλο τον καιρό που αγωνιζόταν 
απεγνωσμένα να την αντιμετωπίσει με θάρρος και καρτερικότητα. Εκτός φυσικά από την οικογένεια 
του, τη βοήθεια του πρόσφερε ακόμη κι ο Έλληνας πρεσβευτής στο Λονδίνο, τότε Συνταγματάρχης 
Ιωάννης Σορόκος. Εξαιρετικά συγκινητικό όμως υπήρξε το συνεχές και αμέριστο ενδιαφέρον για τη 
σκληρή δοκιμασία του ηρωικού Στρατηγού όλων των Άγγλων και Γάλλων ανώτατων και ανώτερων 
αξιωματικών (εν ενεργεία και αποστρατεία) που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν 
μαζί του κατά την πολυτάραχη στρατιωτική σταδιοδρομία του, και ιδιαίτερα κατά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1940-1945), όταν πληροφορήθηκαν για την περιπέτεια της υγείας του. Σε κάποια στιγμή, πριν 
να υποκύψει στο μοιραίο ο θαρραλέος Στρατηγός, εκμυστηρεύτηκε στον αδελφικό του φίλο, Λόρδο 
Τζέλικο, την τελευταία επιθυμία του, που ήταν: μετά το θάνατο του, να καεί η σορός του, και η τέφρα 
της να τα- φεί στην Αγγλία, μέχρις ότου να αποκαθίστατο η δημοκρατία στην αγαπημένη του πατρίδα, 
την Ελλάδα, πράγμα για το οποίο ήταν πλέον ή βέβαιος. Αυτά από το στόμα του ίδιου του Άγγλου 
ευγενή. Τέλος, στις 12 Δεκεμβρίου του 1970, ο βαριά άρρωστος Στρατηγός έκλεισε για πάντα τα μάτια 
του. Από εκείνη ακριβώς την ημέρα πέρασε οριστικά πλέον στην Ελληνική Πολεμική Ιστορία, για να 
ταχθεί ανάμεσα στους πολλούς άλλους, επώνυμους και ανώνυμους, ήρωες που είχαν αναδειχτεί στους 
πολέμους και τις εκστρατείες της πολυτάραχης περιόδου 1916-1945. Ο Λόρδος Τζέλικο εκτέλεσε 
επακριβώς την τελευταία επιθυμία του. Μετά από μια απέριττη νεκρώσιμη ακολουθία, σε στενό 
οικογενειακό κύκλο, η σορός του κάηκε και η τέφρα του εναποτέθηκε σε τεφροδόχο, για να ταφεί στη 
συνέχεια στο μικρό οικογενειακό νεκροταφείο του Λόρδου Τζέλικο, κοντά στη μόνιμη κατοικία του. Ήταν 
ένα ήσυχο εξοχικό μέρος στους αμμόλοφουςτης Κομητείας "Wiltshire Downs". Μόλις οι Γάλλοι φίλοι του 
και συμπολεμιστές του πληροφορήθηκαν το θάνατο του Στρατηγού, ζήτησαν από τον τότε 
Μητροπολίτη της Γαλλίας Μελέτιον να τελέσει στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία των Παρισίων μια 
επιμνημόσυνη τελετή, κατά την οποία του απέδωσαν τις τιμές που άρμοζαν σ' έναν ήρωα που 
πολέμησε μαζί τους στο Μακεδόνικο Μέτωπο (1916-1918) και στην Αφρική (1940-1943). Λίγο 
αργότερα, στην επιτύμβια πλάκα, πάνω στο μέρος που είχε εναποτεθεί η τέφρα του Στρατηγού, θα 
γραφτεί, με πρόταση του μεγαλύτερου γιου του Γεράσιμου, η ρήση από τον "Επιτάφιο" του Περικλή: 
"Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος". Ήταν πράγματι η ελάχιστη προσφορά στο νεκρό πλέον πατέρα 
του. 

Η απόφαση της μετακομιδής της τέφρας 
Τον Αύγουστο του 1977, 80 χρόνια από τη γέννηση του Στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε και 35 από 
τη συγκρότηση του ιστορικού πλέον Ιερού Λόχου, ύστερα από πρόταση του άλλοτε Ιερολοχίτη και 
Καταδρομέα, Αντιστράτηγου ε.α κ. Κωνσταντίνου Κόρκα -τότε Α' Υπαρχηγού ΓΕΣ- προς τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και έγκριση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε η μετακομιδή της τέφρας του από την Αγγλία στην Ελλάδα. Σε 
συνεργασία των αρμόδιων φορέων του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, Ιερολοχιτών και εκπροσώπων του 
Υπουργείου Εξωτερικών και των πρεσβειών της Αγγλίας και της Γαλλίας, οι κυβερνήσεις των οποίων 
επιθυμούσαν να αποδώσουν τιμές στο νεκρό Στρατηγό, καθορίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τη 
μετακομιδή της τέφρας του στην Ελλάδα κι ενημερώθηκαν έγκαιρα οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές 
των δύο χωρών. Έτσι, καθορίστηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες ανάλογων τελετών (η 12η Σεπτεμβρίου 
στο Λονδίνο, η 13η στο Παρίσι και η 14η στην Αθήνα) και το δρομολόγιο του αεροσκάφους που θα 
μετέφερε την τέφρα του Στρατηγού και τους επίσημους Έλληνες εκπροσώπους από Λονδίνο-Παρίσι 
στην Αθήνα. Επίσημες στρατιωτικές τελετές θα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το πρόγραμμα στο 
Λονδίνο, στο Παρίσι και επιμνημόσυνη δέηση στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στο οποίο θα κατέληγε για 
εναπόθεση η τέφρα του Στρατηγού.   



Επιμνημόσυνη Δέηση και απόδοση τιμών στο Λονδίνο, 12 Σεπτεμβρίου 1977 
Το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου του 1977, μεταφέρθηκε η τεφροδόχος με την τέφρα του αείμνηστου 
Στρατηγού από το "Wiltshire Downs" και τοποθετήθηκε, με ελληνική τιμητική φρουρά, μπροστά από την 
Ωραία Πύλη του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. Επακολούθησε 
επιμνημόσυνη δέηση, στην οποία παραβρέθηκαν οι επίσημες αντιπροσωπείες των δύο χωρών -
Αγγλίας και Ελλάδας- και πολλές άλλες πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες. 

 
Επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. 

 
Απόδοση τιμών κατά τηv τελετή αναχωρήσεως από τo αεροδρόμιο της RAF  



Επιμνημόσυνη τελετή και απόδοση τιμών στο Παρίσι, 13 Σεπτεμβρίου 1977 
Στο Παρίσι, η επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα στον εσωτερικό υπαίθριο χώρο του  
ιστορικού και περίλαμπρου κτιριακού συγκροτήματος IMYACI ("Πάνθεον των Απομάχων"), όπου στο κέντρο του 
είχε  εναποτεθεί η τεφροδόχος με την τέφρα του Στρατηγού. Στο χώρο αυτόν -εξαιρετικά τιμητικό για Έλληνα 
νεκρό  αξιωματικό- απονέμονταν οι τελευταίες τιμές, επί έναν και πλέον αιώνα, στους μεγάλους Γάλλους 
Αρχηγούς των διαφόρων  πόλεμων. Οι Γάλλοι θεωρούσαν δικό τους αξιωματικό τον Τσιγάντε, αφού είχε 
πολεμήσει μαζί τους στο Μακεδόνικο  Μέτωπο (1916-1918), αλλά κυρίως με τις δικές τους "Ελεύθερες Δυνάμεις" 
και στο πλευρό των Στρατηγών Καινίνγκ καιΛεκλέρκ "κατά τας πλέον σκοτεινάς ώρας του πολέμου" (1941-1943). 

 
Επιμνημόσυνη δέηση στον ΙMYACΙ ("Πάνθεον Απομάχων"). 

 
Απόδοση τιμών στην τέφραν του Στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε.  



Εναπόθεση της τέφρας του Στρατηγού στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών 
Οι τελετές για τη μετακομιδή της τέφρας του Στρατηγού Τσιγάντε στην πατρίδα ολοκληρώθηκαν, στις 14 
Σεπτεμβρίου 1977, με την επιμνημόσυνη δέηση και την εναπόθεση της τεφροδόχου του στον 
οικογενειακό τάφο του αδελφού του Αντισυνταγματάρχη Γιάννη Τσιγάντε, που βρίσκεται στο Α' 
Νεκροταφείο Αθηνών. 
 

 
14 Σεπτεμβρίου 1977: Εναπόθεση της τέφρας του Στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε στο Α' 
Νεκροταφείο Αθηνών. 
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Τελετή Απονομής των Μεταλλίων του Ήρωα της ΙΙ ας Τάξης «Υπτγου Τσιγάντε 
Χριστοδούλου» 
 
Την Παρασκευή 16 Δεκ 2011 στις 12:00 στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, 
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Α΄ Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η τελετή 
βραβεύσεως των τριών καλύτερων μονογραφιών του Ήρωα της ΙΙας Τάξης «Υπτγου Τσιγάντε 
Χριστόδουλου» και επιδόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους δευτεροετείς ευέλπιδες και στην 
εγγονή του ήρωα Κα Ελένη Τσιγάντε η οποία παρέστη στην εκδήλωση μετά από πρόσκληση της 
Σχολής. 

 
 

Λίγους μήνες αργότερα η Κα Ελένη Τσιγάντε δέχθηκε επίθεση 
Ελένη Τσιγάντε: Το πολιτικό σύστημα εκτρέφει ένα τέρας 
Η εγγονή του θρυλικού στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε που... έφαγε πόρτα σε «φυλετικό έλεγχο» 
της Χρυσής Αυγής προσπαθεί να εξηγήσει το θέριεμα της Ακρας Δεξιάς 
Ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Οι υπερασπιστές της εθνικής καθαρότητας ζήτησαν με τη 
βία ταυτότητα από την Ελένη Τσιγάντε και της είπαν να φύγει από τη χώρα σαν... ξένη! 
Η κυρία Ελένη Τσιγάντε, θύμα επίθεσης ακροδεξιών στοιχείων στην περιοχή του Μεγάρου Μαξίμου 
πριν από δέκα ημέρες, μοιάζει όντως με «ξένη». Η φυσιογνωμία της ήταν άλλωστε αυτό που ερέθισε 
τους γηγενείς υπερασπιστές της εθνικής καθαρότητας, που της ζήτησαν ταυτότητα και της είπαν «να 
πάει από ’κεί που ήλθε, γιατί παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα των Ελλήνων». Η τραγική ειρωνεία είναι 
ότι τα ξανθά μαλλιά της είναι ελληνική κληρονομιά: γόνος Ελληνα και Βρετανίδας, η εγγονή του 
θρυλικού στρατηγού Χριστόδουλου Τσιγάντε ομολογεί ότι χρωστά τα χρώματά της στον πατέρα της, 
Γεράσιμο.Την ημέρα της επίθεσης, επί της οδού Στησιχόρου, η Ελένη Τσιγάντε φορούσε ένα λεπτό 
φόρεμα. Το ρούχο δεν κατάφερε να την προφυλάξει από την πτώση όταν της τράβηξαν την τσάντα για 
να ελέγξουν τα στοιχεία της. Και οι αμυχές είναι ακόμη ορατές.  
«Δεν φοβήθηκα τόσο, περισσότερο οργίστηκα, θύμωσα πολύ» εξηγεί η ίδια. «Πέντε στιβαροί άνδρες 
εναντίον μίας μικρόσωμης, λεπτής γυναίκας... Εχουμε δει πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι σε 
γυναίκες, η συγκεκριμένη επίθεση όμως ήταν εντελώς απρόκλητη. Ηταν 8 με 8.30 το βράδυ, είχε ήδη 
νυχτώσει και οι ίδιοι φαίνονταν αρκετά απειλητικοί με εκείνο το κούρεμα-σήμα κατατεθέν των 
πεποιθήσεών τους. "Γιατί είσαι 'δώ;" μου φώναζαν όσο ήμουν στο έδαφος. Προσπαθούσα να τους 
εξηγήσω ότι έχω κάθε δικαίωμα να είμαι εδώ ως ελληνίδα πολίτις».  



«Δεν θα ήξεραν τον Ιερό Λόχο» 
«Αποφάσισα να μην πάω στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, δεν ήθελα να ταλαιπωρηθώ ακόμη 
περισσότερο» συνεχίζει η κυρία Τσιγάντε. «Το μόνο που επιθυμούσα εκείνη τη στιγμή ήταν να βρεθώ 
στο σπίτι μου, έψαχνα καταφύγιο. Δεν έχω εξάλλου και την καλύτερη γνώμη για την ιδεολογική 
ταυτότητα του αστυνομικού σώματος. Εχω την τύχη να γνωρίζω σπουδαίους ανθρώπους αστυνομικούς, 
αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι ταυτίζονται με τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Δεν ήξερα τι είδους 
μεταχείριση θα μου επεφύλασσαν, ήμουν βέβαιη ότι δεν θα αισθανόμουν "προστατευμένη"». 
Στην ένταση του περιστατικού «το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσα να σκεφθώ ήταν να αναφέρω 
την καταγωγή μου, το όνομα του παππού μου. Αμφιβάλλω κιόλας αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τι συνέβη 60-70 χρόνια πριν. Ποιος ήταν ο Ιερός Λόχος, ποια η συμβολή του σε πολεμικές 
επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου, το ποιόν ενός ανθρώπου ξεχωριστού 
όπως ο Χριστόδουλος Τσιγάντες».  
Ακραιφνής φιλελεύθερος, άνθρωπος δημιουργικός, με πεποιθήσεις αδιαμφισβήτητα δημοκρατικές, που 
πέθανε αυτοεξόριστος στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1970, διατηρώντας μέχρι τέλους την επιθυμία του 
να μην επιστρέψει στην Ελλάδα όσο διαρκούσε το καθεστώς της χούντας των συνταγματαρχών. Η 
τέφρα του αντιστράτηγου επαναπατρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1977.  
«Σκεφτόταν πέρα από την πεπατημένη» 
«Είχε ταλέντο στις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνον στο πολεμικό πεδίο» λέει η εγγονή του. «Μπορούσε 
να μιλήσει με τον καθένα. Διασκέδαζε να κουβεντιάζει με τα παιδιά, αγαπούσε τη φύση, τα ζώα. Ηταν ο 
μόνος που μπορούσε να με κοιμίσει όταν ήμουν παιδί. Διένυα πια την εφηβεία όταν έφυγε από τη ζωή, 
κι αυτό που θα θυμάμαι πάντα είναι το ανοικτό μυαλό του, το γεγονός ότι μπορούσε να σκεφθεί πέρα 
από την πεπατημένη, "outside the box" που λένε οι Αγγλοι. Η σκέψη του τον ανέδειξε άλλωστε και ως 
πολεμιστή. Αν ψάξετε θα βρείτε στοιχεία για τη μνημειώδη εφευρετικότητά του, με κορυφαίο παράδειγμα 
μία μάχη με Τούρκους την περίοδο 1919-1920, από μια θέση διόλου προνομιακή που υπαγόρευε σαφή 
ήττα. Ξέρετε τι έκανε; Στην προσπάθειά του να βρει αθόρυβους μαχητές, που θα αιφνιδίαζαν τον εχθρό 
από αναπάντεχα σημεία, έψαξε σε όλο το στράτευμα για... κλέφτες, ανθρώπους δηλαδή που στο 
παρελθόν είχαν διαπράξει μικροαδικήματα και ήξεραν πώς να μη γίνονται εύκολα αντιληπτοί». 
Η Χρυσή Αυγή και το κουτί της Πανδώρας 
Η κυρία Τσιγάντε προσεγγίζει το προσωπικό της περιστατικό με ευρύτητα, δεν μένει στα επί μέρους 
χαρακτηριστικά.  
«Κανένα φασιστικό κόμμα δεν μπορεί να εδραιωθεί και να γιγαντωθεί χωρίς στήριξη από το σύστημα -
από ένα μέρος του τουλάχιστον. Στην Ιταλία υπήρχε στήριξη, κρυφή έστω, από τον επιχειρηματικό 
κόσμο. Αντιθέτως, στη Γερμανία έχουν σκληρή αντιμετώπιση, τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από τις 
δικαστικές αρχές. Στη δική μας περίπτωση μεγάλα πολιτικά κόμματα επέτρεψαν προεκλογικά στην άκρα 
Δεξιά να ορίσει την ατζέντα, για τη λαθρομετανάστευση για παράδειγμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι 
παίζουν με τη φωτιά. Η υπόγεια στήριξη μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Εκτρέφουν ένα τέρας 
που δεν θα μπορούν αργότερα να ελέγξουν. Και τότε, τι;». 
Μητέρα ενός γιου, είναι σε θέση να γνωρίζει -μέσω του σχολικού περιβάλλοντος του παιδιού της -ότι 
νέα παιδιά, πλείστων όσων εθνικοτήτων, κυρίως από την Ασία, έχουν αλλάξει συνήθειες υπό τον τρόμο 
μιας πιθανής επίθεσης.  
«Αρνούνται να πάρουν το μετρό, να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πόλης, πολλά από αυτά έχουν 
δεχθεί λεκτική βία στον δρόμο. Το γνωρίζουν: αποτελούν εύκολους στόχους. Τα ακροδεξιά στοιχεία δεν 
επιλέγουν παρά ευάλωτα άτομα, δεν έχω δει ποτέ να επιτίθενται σε μαφιόζους, σε Ρώσους και 
Αλβανούς του υποκόσμου». 
«Δεν σκέφτομαι να φύγω» εξηγεί αφοπλιστικά η κυρία Τσιγάντε. «Κι εγώ και η οικογένειά μου την 
αγαπάμε αυτή τη χώρα. Εχω ζήσει μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύοντας -ακόμη και στη φάση αυτή 
πηγαινοέρχομαι στην Ινδία για επαγγελματικούς λόγους (σ.σ.: η κυρία Τσιγάντε είναι αρχιτέκτονας). 
Τόσα χρόνια εδώ δεν έχω συσσωρεύσει παράπονα από την ελληνική κοινωνία. Αισθάνομαι την Ελλάδα 
σπίτι μου». 
Πηγή:Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ /http://www.tovima.gr/society/article/?aid=480302  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=480302


27 Μαΐου 2014 .Τελετή Αποκαλυπτηρίων της Προτομής του Στρατηγού Τσιγάντε στην 13 
ΔΕΕ 

 

 

 

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, συνοδεύοντας τον ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη, παρέστη στην 

τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Διοικητού του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής, Υποστρατήγου 

Χριστόδουλου Τσιγάντε, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 στην έδρα της 13ης Διοίκησης Ειδικών 

Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ) «Ιερός Λόχος» στο Στρατόπεδο «Ανχου Παναγιώτη Φακίνου» στο Γουδί.  

  



Έλληνες και σβάστικα 

 
Ο Τσολάκογλου, φτάνει στην κατεχόμενη Κρήτη συνοδευόμενος από Γερμανούς αξιωματικούς. 

 
Μαχητές του Ιερού Λόχου, με λάφυρο μια ναζιστική σημαία.  



Επίσημα γεύματα «άξιων» 

 
Ο Ιωάννης Ράλλης σε πασχαλινό γεύμα. Δεξιά του ο διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας  Βασίλειος 
Δερτιλής, και αριστερά του ο Γερμανός αξιωματικός Φίσερ, Αρχείο ΕΡΤ – Πέτρος Πουλίδης 

Επίσημα γεύματα «ανάξιων» 

 
Μάιος 1944, Εδρα ΠΕΕΑ Κεράσοβο Ευρυτανίας: Υπαίθριο τραπέζι, πιθανόν εορτασμός Πάσχα. Ο 
Στέφανος Σαράφης όρθιος ομιλητής και σύνθημα ‘Ψηφίστε όλοι ΕΑΜ’  



Απόδοση τιμών σε« άξιους»  

 
 

Απόδοση τιμών σε« ανάξιους»  

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΕΑ στρατηγός Μπακιρτζής στη Βίνιανη Ευρυτανίας  



Πρωτόκολλο παράδοσης των «άξιων»  
 
Η Ανωτάτη Διοίκησις της Βασιλικής Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας, αντιπροσωπευομένη 
υπό του Αρχιστρατήγου Στρατηγού Τσολάκογλου προέβη εις διάβημα παρά τη Ανωτάτη Διοικήσει των 
Γερμανικών Στρατευμάτων  εν Ελλάδι και τη Ανωτάτη Ιταλική Διοικήσει του εν Αλβανία Στρατού  με την 
παράκλησιν  της αποδοχής  της άνευ όρων συνθηκολογήσεως  της Ελληνικής Στρατιάς 
Μακεδονίας-Ηπείρου23-4-1941 . 
 

 
 
Griechenland, Thessaloniki.- Kapitulation der griechischen Armee im Stabsquartier des 
Oberbefehlshabers der Südostarmee, Generalfeldmarschall List.- Sitzend, vlnr: N.N., Alfred Jodl 
(verdeckt), Hans von Greiffenberg, Georgios Tsolakoglou, General Ferrero; PK 690 
 
 
Πηγή: Das Bundesarchiv 
https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1474461625/?search[page]=2 
 

 
  

https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1474461625/?search%5bpage%5d=2


Πρωτόκολλο παράδοσης των «άξιων»  
 
»Αι πόλεις των Αθηνών και Πειραιώς και ανοχύρωτοι είνε και ουδεμίαν προτίθενται να αντιτάξουν 
αντίστασιν εις την κατοχήν. 
»Ότι ελήφθησαν ήδη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν της τάξεως εκ μέρους μας μέχρι 
της εισόδου των Γερμανών» 
 
Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 
27 Απριλίου 1941. Ο Χρήστος Καβράκος , στρατιωτικός διοικητής της Αθήνας παραδίδει 
«συγκινημένος» τα «κλειδιά» της Αθήνας στον Γερμανό αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν. 
(ο καταχαρούμενος στο κέντρο της φωτογραφίας είναι «συγκινημένος» Καβράκος)  
  



Πρωτόκολλο παράδοσης των «ανάξιων» 
 

 
 
Πρωτόκολλο της 11ης  Σεπτεμβρίου 1943: Ο στρατιωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ, στρατηγός Στέφανος 
Σαράφης δέχεται την παράδοση της ιταλικής μεραρχίας Πινερόλο από τον διοικητή της στρατηγό 
Αντόλφο Ινφάντε.  
  



Πρωτόκολλο παράδοσης των «ανάξιων» 
 

 
 
Πρωτόκολλο της 8ης Μαΐου 1945: Η συμμαχική επιτροπή υπογράφει το πρωτόκολλο παραδόσεως της 
Γερμανικής Φρουράς Δωδεκανήσου. Δεξιά, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο Διοικητής του Ιερού 
Λόχου, Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες ,στον οποίον παραδόθηκε το πιστόλι του Γερμανού 
Στρατηγού (Φωτ. Αντιστρατήγου ε.α. Ι. Μανέτα: "Ιερός Λόχος 1942-45"). 
 

 


