
Όταν στις 16/1/2017, στο κείμενό μου «Στρατηγική πείνας» ως μέσο εξόντωσης των Ελλήνων 
με τη συμμετοχή των δοσιλόγων /(http://www.ionikienotita.gr/?p=14313), τον «ακροτελεύτιο 
στίχο» μιας πολύχρονης ενασχόλησης για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για τον 
τιμώμενο από το ΓΕΣ και το Δήμο Τρικκαίων, δολοφόνο, ναζιστή, δοσίλογο και εγκληματία Χρήστο 
Καβράκο, διακήρυττα ότι έμαθα να τεκμηριώνω κάθε λέξη για να μπορώ να λέω με παρρησία ότι 
είμαι τιμητής της αλήθειας, δυστυχώς έσφαλα.  
Θεώρησα δεδομένο ότι ο Καβράκος εκτελέστηκε το 1944, την ημερομηνία δηλαδή που αναγράφεται 
από το ΓΕΣ στην προτομή του και για το λόγο αυτό δεν έκανα την παραμικρή προσπάθεια 
τεκμηρίωσης. 
Προσπαθώντας να διορθώσω το λάθος μου και να βρω στοιχεία για το θάνατο του Καβράκου, 
βρέθηκα αντιμέτωπη με το «Θέατρο του Παραλόγου».  
«…Ο χρόνος, ο τόπος και η ταυτότητα είναι ασαφή και ρευστά, και ακόμη και η βασική αιτιότητα 
συχνά καταρρέει…» 
Ο θάνατος του Καβράκου είναι πέρα από τις δικές μου ερευνητικές αρμοδιότητες. Για το λόγο αυτό, 
απλά παραθέτω μια σειρά από ιστορικά γεγονότα και μια ρομαντική περιήγηση στο χώρο του 
θεάτρου και των ξεχασμένων πρωταγωνιστών του... 
Προτίθεμαι να ζητήσω σύντομα από τα αρμόδια τμήματα ιστορίας πολιτικών κομμάτων και φορέων, 
να αναλάβουν την υπόθεση, επειδή πιθανόν να έχουν στην κατοχή τους ή να μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε : 
 Ένταλμα σύλληψης του δοσίλογου Καβράκου. 
 Αντίγραφο ή αντίγραφα των δικογραφιών περιόδου 1945-1947 που να αναφέρονται σε ποινική 

δίωξη ελασιτών για το θάνατο του Καβράκου. 
 Ληξιαρχική πράξη θανάτου και επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον Καβράκο. 
 Κομματικό έγγραφο, επίσημη παραδοχή ή προφορική μαρτυρία που να βεβαιώνει ότι ο 

Καβράκος εκτελέστηκε από το ΕΛΑΣ στις 6/12/1944. 
 
 
 
 
Τέλος οφείλω να αναφέρω την προφορική μαρτυρία ενός ηλικιωμένου, που όταν είδε τη 
φωτογραφία του Καβράκου δήλωσε εντελώς αυθόρμητα: «Πού τον βρήκες αυτόν; Αυτός έφυγε μαζί 
με τους Γερμανούς». Η προφορική μαρτυρία, με ημερομηνία 14/6/2017, ήρθε αρκετούς μήνες μετά 
την προσωπική μου αμφισβήτηση σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της «εκτέλεσης» του 
Καβράκου και δεν επηρέασε το κείμενό μου. 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 
 
 
  

http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2017/01/%C2%AB%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2017/01/%C2%AB%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.ionikienotita.gr/?p=14313


5/12/1945, επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς» 
 
Στα Δεκεμβριανά, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς ως υφυπουργός Τύπου και Διαφωτίσεως απαγόρευσε την 
κυκλοφορία των αθηναϊκών εφημερίδων και εξέδωσε την επίσημη κυβερνητική εφημερίδα με τίτλο 
«Η Ελλάς». Στην εφημερίδα αυτή γίνεται παραποίηση της αλήθειας και αισχρή προπαγάνδα. 
 

Στις 8/12/1944, η εφημερίδα του Γαρουφαλιά ενημερώνει για το θάνατο του Καβράκου και 
ενοχοποιεί διαδοχικά τους ηθοποιούς:  

 Αντώνη Γιαννίδη στις 8/12/1944 και 

 Άννα Λώρη στις 18/12/1944  
 

8/12/1944, η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς», αναφέρει ότι ο 
ηθοποιός Ιωαννίδης και η ομάδα του, συλλαμβάνουν τον Καβράκο ο 
οποίος κατά πληροφορίες υποκύπτει στα τραύματά του: 
 

 

  



3/1/1945, η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς», αναφέρει ότι, 
όταν η Ορεινή Ταξιαρχία στρατοπέδευσε στον Υμηττό, ανακάλυψε 
πηγάδια με εκτελεσμένους, αλλά και πρόθυμους να υποδείξουν και 
άλλους τόπους εκτέλεσης «αθώων εθνικοφρόνων πολιτών»: 
 
Το πηγάδι του «Άγιου Πέτρου» στον Υμηττό, ήταν γνωστός τόπος εκτέλεσης των SS  και 
ανακαλύφθηκε τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης γεμάτο εκτελεσμένους. 
 
 

 
  



17/1/1945, η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς» προσδιορίζει 
επακριβώς τον τόπο των  εκτελέσεων και στοχοποιεί τους εκτελεστές: 
 
Στα προβούνια του Υμηττού, στον «Άγιο Πέτρο». Τύφλα να’ χει το έγκλημα του παιδοκτόνου 
Δουφλή, που έγινε 100 μέτρα πιο δεξιά από τον αιματοποτισμένο τόπο «Άγιο Πέτρο» των αθρόων 
εγκλημάτων από τις περιβόητες Ο.Π.Λ.Α. του Παγκρατίου, της Καισαριανής, του Βύρωνα, του 
Υμηττού κι΄ όλων των ανατολικών συνοικιών της αθηναϊκής περιοχής. 

 

 
  



18/1/1945, η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς», στοχοποιεί την 
ηθοποιό Άννα Λώρη ως αρχηγό της ΟΠΛΑ Υμηττού: 
 
Αρχηγίνα της ΟΠΛΑ Υμηττού είναι η Άννα Λώρη έχοντας βοηθόν το δάσκαλο Μαντζούρη. Ο παπάς 
του Αγ.Δημητρίου Μπραχαμίου, μίλησε γι΄ αυτό το …αγνό ζευγάρι, Χοροπηδά πάνω σε 
μισοπεθαμένους πατριώτες από τα μαρτύρια που τους έκαναν οι…λαοκράτες, οι οπαδοί που 
εκήρυτταν στο λαό ζωή μιας καλύτερης ημέρας.«Σκοτώστε κι αυτόν. Και κείνον. Σπάστε τους τα 
χέρια πρώτα. Βγάλτε τους και τα μάτια. Και τη γλώσσα! Κόφτε και τη γλώσσα!» διέταζε η 
θεατρινούλα Άννα Λώρη. 

 

 
  



  



19/1/1945, η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς», υποδεικνύει 
επακριβώς τον τόπο και κάνει λεπτομερή περιγραφή της δια τυφεκισμού 
εκτέλεσης του Καβράκου: 
 
Ο «αγνός» στρατιώτης ένα απόγευμα οδηγείται με συνοδεία στον στον «Άγιο Πέτρο», 
χαστουκιζόμενος , υβριζόμενος , πενόμενος. Του λένε «Σκάσε γεροκρονόληρε! Εθνοπροδότη!»… 
και αυτός ανέβαινε στο Γολγοθά του. Ζητάει τσιγάρο, ομοβροντία και o Καβράκος έπεσε νεκρός. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση:για να μην αναγκαστείτε και εσείς να ανοίξετε το λεξικό:  
κρονόληρος ελληνιστική κοινή Κρονόληρος < Κρόνος + λῆρος 
αναφέρεται στο κείμενο « Περὶ παίδων ἀγωγῆς» του Πλουτάρχου  και σημαίνει ανόητος γέρος. 

 
  



21/1/1945 , η επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς» δημοσιεύει την 
διάψευση της ηθοποιού Άννας Λώρη: 
 
ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ  
Η ηθοποιός κ. Άννα Λώρη δι΄επιστολής της διασαφηνίζει ότι από 18 μηνών δεν διαμένει εις 
το Μπραχάμι αλλ΄επί της οδού Δεριγνύ. Εις το Μπραχάμι διέμενεν η μητέρα της. Κατά 
συνέπεια ουδεμίαν ανάμιξιν είχε κατά το κίνημα ούτε μετέβη κατά την διάρκειαν αυτού εις 
Μπραχάμι ώστε να δικαιολογούνται τα δημοσιευθέντα περί της κ.Λώρη. 

 

 
 
 

Ενώ οι αβάσιμες κατηγορίες της επίσημης κυβερνητικής εφημερίδας του 
Γαρουφαλιά, κατά των ηθοποιών Αντώνη Γιαννίδη και Άννας Λώρη προφανώς 
κατέπεσαν και ουδέποτε διώχθηκαν για το θάνατο του Καβράκου, ο Καβράκος 
εξακολουθούσε να θεωρείται νεκρός.  
  



6/2/1945, στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών, δικάζεται μεταξύ των άλλων 
και ο αρχηγός της ΟΠΛΑ Υμηττού, ο σχεδιαστής εκ Τριπόλεως Χρ. 
Γούλας , αλλά δεν διώκεται για το θάνατο του Καβράκου. 
 

       
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 6.2.1945 /http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=6&db=2&da=1945 
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 8.2.1945 http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=8&db=2&da=1945 

 
  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=6&db=2&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=8&db=2&da=1945


17/4/1945, το «Θέατρο του Παραλόγου» ολοκληρώνεται όταν η 
εθνικιστική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», αναφέρει τον Καβράκο μεταξύ των 
θυμάτων του Νίκου Ανδρικίδη. 
 

 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 17/4/1945 σελ.2/http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=17&db=4&da=1945 
  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=17&db=4&da=1945


30/11/1945, η δίκη του Νίκου Ανδρικίδη , ο οποίος δεν ήταν ηθοποιός και 
η μόνη σχέση του με το θέατρο ήταν η διαταγή της εκτέλεσης των 
υπαίτιων της δολοφονίας thw ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη. 
 
Ο Νίκος Ανδρικίδης δικάστηκε σε ισόβια όχι βέβαια για το θάνατο του Καβράκου, αλλά για τη 
σύλληψη και εκτέλεση του δολοφόνου της ηθοποιού Παπαδάκη ,του Ορέστη που έκανε κατασκοπία 
σε βάρος του μαχόμενου ΕΛΑΣ. Το έκτακτο στρατοδικείο του ΕΛΑΣ καταδίκασε σε θάνατο τον 
Ορέστη για υπερβασίες, εγκατάλειψη θέσης, κατάχρηση και εκφυλισμό. 

 

Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1/12/1945 σελ.2/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=1&db=12&da=1945  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=1&db=12&da=1945


Πέτρος Γαρουφαλιάς. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΔΡΟΜΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 
Ο «κακός δαίμονας», όχι μόνο της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά της ίδιας της χώρας, ο Πέτρος 
Γαρουφαλιάς, με τις πράξεις και τη δράση του, από την υπεύθυνη θέση του υπουργού Άμυνας, 
προδιέγραψε, κατά μία έννοια, το 1965, τις μετέπειτα τραγικές εξελίξεις. Το βασιλικό πραξικόπημα 
του Ιουλίου 1965, τις κυβερνήσεις των αποστατών, το απριλιανό πραξικόπημα, την καταστροφή της 
Κύπρου… 
Πηγή:Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 03/06/1998/http://www.tanea.gr/news/greece/article/4018642/?iid=2 
 
Κατά τα Ιουλιανά στόχος των αβάσιμων κατηγοριών του Γαρουφαλιά ήταν ο 
Ανδρέας Παπανδρέου  
 

 
 

 

  

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4018642/?iid=2


 
 
 

   
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14/5/1965 / http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=14&db=7&da=1965 
  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=14&db=7&da=1965


 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8/7/1965 http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=8&db=7&da=1965  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=8&db=7&da=1965


Οι ηθοποιοί Αντώνης Γιαννίδης και Άννα Λώρη, πρωταγωνιστές στο 
«Θέατρο του Παραλόγου» του Πέτρου Γαρουφαλιά. 
 
Πιθανές αφορμές : 
 

«Το Μονοπάτι της Λευτεριάς» 
 

1944 
Θέατρο Βρετάνια, Θίασος Γιώργου Παππά-Αντώνη Γιαννίδη 
«Το Μονοπάτι της Λευτεριάς», Αλέξη Σολομού 
Σκηνοθεσία: Τάκης Μουζενίδης Σκηνογραφία: Γιώργος Βακαλό 
Διανομή: Γιώργος Παππάς, Δήμος Σταρένιος, Μελίνα Μερκούρη, Αλέκα Κατσέλη, Δέσπω 
Διαμαντίδου, Αλέξης Σολομός, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αντώνης Γιαννίδης, Χάϊδια Κουρή. 

 
Πηγή: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
http://melinamercourifoundation.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-
%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/%CE%B8%CE%B5%CE%B1
%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/ 
 
 

 
 
Η Μελίνα Μερκούρη πρωτοεμφανίζεται στη θεατρική σκηνή το1944 στο Θέατρο Βρετάνια με το 
θίασο του Γιώργου Παππά και Αντώνη Γιαννίδη, με το έργο του Αλέξη Σολομού «Το μονοπάτι της 
Λευτεριάς» 
 

  

http://melinamercourifoundation.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/
http://melinamercourifoundation.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/
http://melinamercourifoundation.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82


Καίτη Ντιριντάουα, Άννα Λώρη και Σπύρος Πατρίκιος 
 

    
 
Απελευθέρωση: Οι ηθοποιοί στην πρώτη γραμμή.  
Διακρίνονται η Καίτη Ντιριντάουα, η Αννα Λώρη και ο Σπ. Πατρίκιος, πρόεδρος τότε του ΣΕΗ 
 

Οι Καίτη Ντιριντάουα και  Σπύρος Πατρίκιος συνελήφθησαν. 

  



Αντώνης Γιαννίδης (Αντώνης Ιωαννίδης 1901-1968) 
 
 

Αντώνης Γιαννίδης (Αντώνης Ιωαννίδης), 
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1901, 
έκανε τα πρώτα καλλιτεχνικά του βήματα το 
1922 στη «Δραματική Σχολή 
Κωνσταντινουπόλεως», παρακολούθησε 
μαθήματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο 
Παρίσι και το 1926 ήρθε στην Αθήνα. Στα 
χρόνια της Κατοχής συμμετέχει στο ΕΑΜ και 
μετά την Απελευθέρωση στο θίασο 
«Ενωμένων Καλλιτεχνών», που συνέχισε την 
προσπάθεια του ΕΑΜικού «Λαϊκού Θεάτρου». 
Το 1947 ξαναγυρνά για λίγο στο Παρίσι και 
στη συνέχεια περιοδεύει με ερασιτεχνικό 
θίασο στις Λαϊκές Δημοκρατίες της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το 1948 - '49 
επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου μάχεται στο 
πλευρό του ΔΣΕ και ορίζεται υπεύθυνος του 
Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος. Ακολουθεί η 
πολιτική προσφυγιά στην ΕΣΣΔ, όπου το 
Μάρτη του 1951 ορίζεται διευθυντής στο 
«Κεντρικό Συγκρότημα του Θιάσου Πολιτικών 
Προσφύγων» με σκηνοθέτη τον Γιώργο 
Σεβαστίκογλου. Από το 1956 και μέχρι το 
θάνατό του, το 1968, εργάστηκε ως 
ραδιοφωνικός εκφωνητής στη Μόσχα.  
  



Από την συνεργασία του Αντώνη Γιαννίδη με τον Κάρολο Κουν: 
 
 Ο βυσσινόκηπος (Вишнёвый сад, 1903) του Άντον Τσέχοφ, ≪τετράπρακτη κωμωδία≫ 

Θεατρικός Όμιλος Καρόλου Κουν, 9 Ιανουαρίου 1939  
 Το παιδί με τη χρυσή τύχη (Golden Boy, 1937) του Κλίφορντ Όντετς Θίασος Κοτοπούλη, 6 

Σεπτεμβρίου 1939 

 Ηλέκτρα του Σοφοκλή Ημικρατικόν Θέατρον Κοτοπούλη, 3 Νοεμβρίου 1939  
 Μια γυναίκα χωρίς σημασία (An Woman of No Importance, 1893) του Όσκαρ Ουάιλντ Θίασος 

Κοτοπούλη, 24 Νοεμβρίου 1939  
 Η αγριόπαπια (Vildanden, 1884) του Ερρίκου Ίψεν Θίασος Κοτοπούλη, 20 Δεκεμβρίου 1939 

 Αγώνας για το τομάρι (The Skin Game, 1920) του Τζον Γκάλσγουορθι, ≪έργο σε τρεις πράξεις 

και τέσσερεις εικόνες≫ Θίασος Κοτοπούλη, 26 Ιανουαρίου 1940 
 Κουρσάρος (Le Corsaire, 1938) του Μαρσέλ Ασάρ, ≪έργο σε δύο πράξεις και έξι εικόνες≫ 

Θίασος Κοτοπούλη, 21 Φεβρουαρίου 1940 
 Ο επιθεωρητής Γκρέι του Άλφρεντ Γκρινιόν, ≪αστυνομικό έργο σε τρεις πράξεις≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 19 Ιουνίου 1940 
 Προανάκρισις των Μ. Άλσμπεργκ & Έρνστ–Όττο Έσσε, ≪έργο σε πέντε πράξεις≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 13 Ιουλίου 1940 
 Το ξύπνημα του Αλέκου Λιδωρίκη, ≪σε τρεις πράξεις και τέσσερες εικόνες≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 8 Αυγούστου 1940 
 Ένας φυλακισμένος (Y avait un prisonnier, 1935) του Ζαν Ανούιγ Θίασος Κοτοπούλη, 27 

Σεπτεμβρίου 1940 
 Κυρία Μποβαρύ (Madame Bovary d’apres Gustave Flaubert, 1936) του Γκιστάβ Φλομπέρ, σε 

διασκευή Γκαστόν Μπατί, ≪σε τρεις πράξεις και είκοσι εικόνες≫ Θίασος Κοτοπούλη, 26 
Οκτωβρίου 1940 

 Στα μετόπισθεν του Χρήστου Γιαννακόπουλου, ≪επίκαιρο κοινωνικό έργο σε τρεις πράξεις≫ 
Θίασος Κοτοπούλη, 9 Ιανουαρίου 1941 

 Ολυμπία (Olimpia, 1927) του Φρέντερικ Μόλναρ, ≪κωμωδία σε τρεις πράξεις≫ Θίασος 
Κοτοπούλη, 4 Φεβρουαρίου 1941 

 Το ψάθινο καπέλο (Un chapeau de paille d’Italie, 1851) του Ευγένιου Λαμπίς, σε συνεργασία με 
τον Μαρκ Μισέλ Θίασος Κοτοπούλη, 7 Μαρτίου 1941 

Πηγή: «Ο νεαρός σκηνοθέτης κύριος Κάρολος Κουν (1939-1942)», ηλεκτρονικό περιοδικό Σκηνή, τχ. 4 (2012), 
Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ www.thea.auth.gr/skene 

  

http://www.thea.auth.gr/skene


 

       
 

 
Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑÏΚΑ ΝΕΑ» 2/1/1944 ,25/1/1945 , 8/4/1941/ 
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361 (μετάβαση στη σελίδα 2 και 42 και 166 
του αρχείου)  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361


Κινηματογραφικές ταινίες 
 
1932, «Ο κακός δρόμος» 
Ο «Κακός δρόμος», που διαφημιζόταν ως «η πρώτη ελληνική ταινία ομιλούσα 100%», έκανε 
πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου 1933 σε τρεις αίθουσες: «Σπλέντιτ», «Ούφα» και «Απόλλων». Σε δύο 
αίθουσες ταυτοχρόνως προβλήθηκε η ταινία στη Θεσσαλονίκη: «Ηλύσια» και «Πατέ» από τις 8 
Μαΐου. 
Τα εσωτερικά γυρίσματα έγιναν στο στούντιο της «Ιπεκτσί Καρντασλάρ», που διέθετε στο Νισάντας 
τα μοναδικά στούντιο σ’ ολόκληρη την Ανατολή. Τα εξωτερικά πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο 
του 1933 σε Αθήνα, Πάτρα και φυσικά στην Ζάκυνθο, όπου άλλωστε εξελισσόταν η υπόθεση του 
έργου. 
Τον «Κακό δρόμο» σκηνοθέτησε ο Ερτογρούλ Μουρσίν, σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου της 
Τουρκίας («Ντάρουλ Μπενταή») και βοηθός του ήταν ο Νίκος Γαλάτης, . Οπερατέρ ήταν ο Δζεμζή 
βέης, το ηχητικό σκέλος ανέλαβε ο Γερμανός Μοραίμ, ενώ η σκηνογραφία έγινε από τον Βεδάτ βέη. 
Για το ποιός υπέγραφε το κινηματογραφικό σενάριο υπάρχουν δύο εκδοχές: ότι η διασκευή έγινε 
από τον Ξενόπουλο με μικρές«διορθώσεις» του σκηνοθέτη Ερτογρούλ Μουρσίν ή ότι όλο το 
σενάριο συνέγραψε ο διάσημος Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ. 
Η Σωτηρία Ιατρίδου υπέγραφε και τη μουσική της ταινίας, ενώ ερμήνευσε το τραγούδι «Αχ! Έρωτα», 
το οποίο κινηματογραφήθηκε πάνω στο βαπόρι, την ημέρα της αναχώρησης από την 
Κωνσταντινούπολη. 

 

 
 
Στους κύριους ρόλους εμφανίζονταν οι: 
 
Μαρίκα Κοτοπούλη   Χριστίνα 
Κυβέλη .    Χρυσούλα 
Βασίλης Λογοθετίδης . Αλεξόπουλος 
Δημήτρης Μυράτ (υιός) . Νιόνιος 
Χρήστος Τσαγανέας .  Δήμος 
Αντώνης Γιαννίδης .  Λάμπρος 
Μ. Κωνσταντινίδου.  Φιορέττα 
Ν. Παπαδοπούλου .  Νικολέτα 

Π. Παναγιώτου   Νενέ 
Γεώργιος Γαβριηλίδης  Γιάννης 
Σπ. Μουσούρης   Μενεγής 
Γεώργιος Παπάς   Νίκος 
Νίνα Βιτσώρη    Έλενα 
Ν. Βάχλας .   σύζ. Έλενας 
Σωτηρία Ιατρίδου  Νινέτα 

 
  



1943, «Το δρομάκι του παραδείσου» 
 
 

 

Χρονιά Παραγωγής: 1943 
Σκηνοθέτης: PIERALISI ALBERTO 
Σενάριο: ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 
Δ/ντής Φωτογραφίας: PERUZZI   
      HUMBERTO 
Μουσική Σύνθεση: ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

Ηθοποιοί: 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΥΡΑΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ ΡΙΡΗ 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΧΑΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΥΡΗ ΘΑΛΕΙΑ 
ΚΑΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΓΚΙΚΑ ΕΦΗ 
 
Πηγή: ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ 
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/550/ 

 
 

Πηγή: Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑÏΚΑ ΝΕΑ» 12/4/1944 

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361(μετάβαση στη σελίδα 172 )  

http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/550/
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=37036&seg=4361


Άννα Λώρη 
 
Η ηθοποιός και θιασάρχης Άννα Λώρη, ήταν η πρώτη σύζυγος του Μάνου Κατράκη. 

 
Από τη συνεργασία της Λώρη με τον Κάρολο Κουν: 
 
 Το μεράκι του άρχοντα του Νίκου Κατηφόρη, ≪κωμωδία ηθών σε τρεις πράξεις≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 2 Αυγούστου 1939 
 Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές (Voyageur sans bagages, 1936) του Ζαν Ανούιγ, ≪έργο σε τρεις 

πράξεις≫ Θίασος Κοτοπούλη, 4 Οκτωβρίου 1939 
 Ηλέκτρα του Σοφοκλή Ημικρατικόν Θέατρον Κοτοπούλη, 3 Νοεμβρίου 1939 
 Μια γυναίκα χωρίς σημασία (An Woman of No Importance, 1893) του Όσκαρ Ουάιλντ Θίασος 

Κοτοπούλη, 24 Νοεμβρίου 1939 
 Η αγριόπαπια (Vildanden, 1884) του Ερρίκου Ίψεν Θίασος Κοτοπούλη, 20 Δεκεμβρίου 1939 
 Αγώνας για το τομάρι (The Skin Game, 1920) του Τζον Γκάλσγουορθι, ≪έργο σε τρεις πράξεις 

και τέσσερεις εικόνες≫ Θίασος Κοτοπούλη, 26 Ιανουαρίου 1940 
 Άνθρωπος είμαι και εγώ (1940) του Νίκου Τσεκούρα, ≪κωμωδία σε τρεις πράξεις και έξι 

εικόνες≫ Θίασος Κοτοπούλη, 23 Μαΐου 1940 
 Ο επιθεωρητής Γκρέι του Άλφρεντ Γκρινιόν, ≪αστυνομικό έργο σε τρεις πράξεις≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 19 Ιουνίου 1940  
 Προανάκρισις των Μ. Άλσμπεργκ & Έρνστ–Όττο Έσσε, ≪έργο σε πέντε πράξεις≫ Θίασος 

Κοτοπούλη, 13 Ιουλίου 1940 
 Ένας φυλακισμένος (Y avait un prisonnier, 1935) του Ζαν Ανούιγ Θίασος Κοτοπούλη, 27 

Σεπτεμβρίου 1940 
 Στα μετόπισθεν του Χρήστου Γιαννακόπουλου, ≪επίκαιρο κοινωνικό έργο σε τρεις πράξεις≫ 

Θίασος Κοτοπούλη, 9 Ιανουαρίου 1941 
 Το ψάθινο καπέλο (Un chapeau de paille d’Italie, 1851) του Ευγένιου Λαμπίς, σε συνεργασία με 

τον Μαρκ Μισέλ Θίασος Κοτοπούλη, 7 Μαρτίου 1941 
Πηγή: «Ο νεαρός σκηνοθέτης κύριος Κάρολος Κουν (1939-1942)», ηλεκτρονικό περιοδικό Σκηνή, τχ. 4 (2012), 
Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ www.thea.auth.gr/skene 

 
Το καλοκαίρι του 1943 ήταν θιασάρχης στο θέατρο Γκλόρια, θίασος Πρινέα – Άννας Λώρη 
Το 1948 ήταν θιασάρχης στο θέατρο Ακροπόλ,θίασος Χριστοφ. Νέζερ – Άννας Λώρη …  

http://www.thea.auth.gr/skene


         
Πηγή: Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 4/1/1944  
http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg(μετάβαση στις σελίδα 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/  Καθημερινά στις 5 το απόγευμα, θεατρικά αριστουργήματα στο ραδιόφωνο 
Η εκπομπή Θεατρικές Ερμηνείες συνεχίζει τη μετάδοση της θεατρικής σειράς Μικρή Αυλαία που 
γνώρισε ραδιοφωνική επιτυχία στις δεκαετίες του 1980-1990. Κάθε μέρα στις 17:00, από τις 
συχνότητες του Τρίτου Προγράμματος, ακούμε αποσπάσματα αλλά και ολόκληρα έργα σε τρεις 
συνέχειες, από το Κρητικό και Νεοελληνικό Θέατρο σε παραγωγές της Βίκυς Μουνδρέα. 
Η θεατρολόγος Έλπη Μαλικένζου σύμβουλος της σειράς Μικρή Αυλαία προλογίζει τα έργα δίνοντας 
πληροφορίες για το συγγραφέα και το ιστορικό πλαίσιο κάνοντας παράλληλα και τη σύνδεση των 
αποσπασμάτων. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4/13 9/4/13 10/4/13 
Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων- Νίκος Τσιφόρος 3 μέρη 
ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
Ανδρέας Φιλιππίδης, Τίτος Βανδής, Ζώρας Τσάπελης, Νάσος Κεδράκας, Θόδωρος Έξαρχος, 
Νάντια Χωραφά, Διονυσία Ρόη, Άννα Λώρη 
Μαίρη Αρώνη-Δημήτρης Χορν 
Από ηχογράφηση του 1957  
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Ίων Νταιφάς 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Τώνια Καράλη 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ Σίφης Σιγανός 
ΜΟΝΤΑΖ Γιάννης Παπαδόπουλος 
http://e-tetradio.gr/article/8594/ 
  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg
http://e-tetradio.gr/article/8594/


«Ενωμένοι Καλλιτέχνες» 
 
Το Φλεβάρη του 1945 συγκροτείται σε νομικό πρόσωπο ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» από 
τους Αιμίλιο Βεάκη, Αντώνη Γιαννίδη και Γιώργο Σεβαστίκογλου στον οποίο συμμετέχουν οι 
Μιράντα Μυράτ, Γιώργος Γληνός, Άννα Λώρη, Σμάρω Στεφανίδου, Χρήστος Τσαγανέας, Θόδωρος 
Μορίδης, Ασπασία Παπαθανασίου, Λυκούργος Καλλέργης, Μίμης Φωτόπουλος , Μαρία Φωκά κ.ά. 
 

4/6/1945 , Ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» ανεβάζει στο θέατρο «Λυρικόν» το έργο 
«Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Βεάκη, Αντώνη 
Γιαννίδη Γιώργο Γληνό, Μιράντα Μυράτ, Άννα Λώρη κ.ά.  
 

 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 06/06/1945 σελ.1/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=6&db=6&da=1945 

  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=6&db=6&da=1945


20/6/1945, ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ, οργανωμένες δολοφονικές 
επιθέσεις. 
 
Στις 20/6/1945 τα θέατρα «ΕΡΜΗΣ» και «ΛΥΡΙΚΟΝ» δέχονται δολοφονική επίθεση από 
παρακρατικούς. Αρχηγός των εκτελεστικών ομάδων είχε ορισθεί ο γνωστός πράκτορας των ΕΣ - 
ΕΣ, ανθυπολοχαγός της φρουράς Ευζώνων του Αγνώστου Στρατιώτου, Τίτος Πανωλιάσκος. 
 

Θέατρο «ΕΡΜΗΣ» 
 
«Ένας επιχειρηματίας, ο Χρίστος Καπνίσης έκλεισε το θέατρο «Ερμής» το σημερινό «Βέμπο» 
και σαν εκδήλωση συμφιλίωσης και συνύπαρξης αποφασίζει να κάνει θίασο με δεξιούς και 
αριστερούς ηθοποιούς. Αυτό το έκανε γνωστό στους αρχηγούς της Ασφάλειας, τον Τσαγκλή 
και τον Ρακιντζή. ‘‘Μη σε νοιάζει-του είπανε- θα στείλουμε ογδόντα (80) αστυφύλακες και θα ’ 
σαι εντάξει’’» Μαρτυρία Καίτης Ντιριντάουα, στο Ολυμπία Παπαδούκα, Το θεάτρο της Αθήνας: Κατοχή, 
Αντίσταση, Διωγμοί, Σμπίλιας, Αθήνα χ.χ. σ. 399-400 
 

Η αφήγηση της Καίτης Ντιριντάουα: 
«Αρκετές μέρες πριν από την παράσταση άρχισαν οι απειλές, τα τρομοκρατικά 
τηλεφωνήματα και οι επιδρομές. Προ δέκα ημερών, στις 3 η ώρα τη νύχτα, πήγαν δύο 
εθνοφύλακες στο σπίτι μου και με φοβέρισαν ότι θα με σκοτώσουν. Είκοσι λεπτά πριν 
αρχίσει η παράσταση είχα επίσημη σχεδόν ειδοποίηση ότι οι χίτες του Θησείου ετοιμάζονται 
να κατέβουν "εν σώματι" να με σκοτώσουν. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Σε καμμιά πρόκληση 
δεν προέβην - το είδε αυτό ο κόσμος. Αυτοί είχαν αποφασίσει να με χτυπήσουν. Οταν 
ανέβηκα πάνω στη σκηνή, οι χίτες τράβηξαν κατ' ευθείαν προς στο καμαρίνι μου 
πυροβολώντας. Με έσωσε ένα ευσυνείδητο όργανο της Γεν. Ασφάλειας, που στάθηκε με το 
αυτόματό του μπροστά στην πόρτα μου και τους εμπόδισε». 
 
Μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον των εαμικών ηθοποιών , η επιθεώρηση  ΥΠΟ ΝΕΑΝ 
ΣΥΝΘΕΣΙΝ ,αλλάζει τον τίτλο της «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΕΣΚΑΣΟΥΜΕ» προς το εθνικιστικέστερον «ΕΛΑΤΕ 
ΝΑ ΞΕΣΚΑΣΩΜΕΝ»!!! 

………    
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 21/06/1945 και 24/6/1945  
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=21&db=6&da=1945 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=24&db=6&da=1945  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=21&db=6&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=24&db=6&da=1945


Θέατρο «ΛΥΡΙΚΟΝ» 
 
Η αφήγηση του Αντώνη Γιαννίδη : 
«Η παράσταση - είπε - είχε αρχίσει σε ατμόσφαιρα απόλυτης ησυχίας. Στη μέση της πρώτης 
πράξης κατέφθασαν οι επιδρομείς. Αμέσως κατεβάσαμε την κιγκλιδωτή εξώπορτα και 
προσπαθήσαμε να κάνουμε το ίδιο και στην πόρτα της εισόδου των ηθοποιών. Δεν 
προλάβαμε όμως και αναγκασθήκαμε να κλείσουμε τη μικρή εσωτερική πόρτα και να 
ενισχύσουμε την αντίστασή της με σκηνικά. Και πραγματικά οι προσπάθειές τους θα 
ματαιώνονταν, γιατί όλες οι άγριες έφοδοι είχαν αποκρουσθεί. Τότε όμως μερικοί 
αστυφύλακες και εθνοφύλακες ζήτησαν από την υπηρεσία του θεάτρου ν' ανοίξει την 
κεντρική είσοδο για να μπουν μέσα και να μας υπερασπίσουν. Επέσαμε θύματα της παγίδας 
αυτής και ανοίξαμε την είσοδο, οπότε εισόρμησαν μαζί με τους εθνοφύλακες και όλες οι 
ορδές των επιδρομέων με πέτρες, ξύλα και όπλα. Εν τω μεταξύ παραβιάστηκε και η πίσω 
πόρτα και μπλοκαριστήκαμε. Το τι έγινε μετά το ξέρετε. Άρχισαν να χτυπάνε, να 
πυροβολούνε και να μας φτύνουνε. Άκουσα μια φωνή: "αυτός είναι" και αμέσως δέχτηκα την 
επίθεση 15 κακοποιών. Από τα χτυπήματα έχασα τις αισθήσεις μου. Αυτό και με έσωσε. Γιατί 
όταν συνήλθα είδα έναν που όρμησε να με εκτελέσει με το πιστόλι του και άκουσα έναν άλλο 
να τον συγκρατεί: "Ας τον αυτόν! Είναι τελειωμένος. Πάμε γι' άλλον".» 
 

 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21/06/1945 /http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=6&da=1945 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22/06/1945/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=22&db=6&da=1945 

Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 21/06/1945/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=21&db=6&da=1945 

Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 22/06/1945/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=22&db=6&da=1945  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=21&db=6&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=22&db=6&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=21&db=6&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=22&db=6&da=1945


Η άλλη άποψη 
 
Δεν τους άρεσε η Ντιριντάουα 
«Αιματηρά επεισόδια εσημειώθησαν χθές την νύχτα εις τα θέατρα «Ερμής» και «Λυρικόν».Αφορμήν 
έδωσεν η επανεμφάνισίς επί της σκηνής της γνωστής από τη δράσιν της κατά το κίνημα ηθοποιού  
Καίτης Ντιριντάουα η οποία ενώ απεδοκιμάσθη επέμενε να παρατείνει την εμφάνισιν της επί της 
σκηνής. Κατά τα επεισόδια ερρίφθησαν και πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δεκάς 
και πλέον ηθοποιών και θεατών. 
Εις το Θέατρον «Ερμής» της οδού Καρόλου εδίδετο χθες την εσπέραν η πρεμιέρα μιας νέας 
επιθεωρήσεως , επρόκειτο δε να εμφανισθή εις αυτήν δια πρώτην φοράν και η Ντιριντάουα, ξαθώς 
και δύο άλλοι κομμουνισταί ηθοποιοί ο Σπύρος και η Λέλα Πατρικίου, των οποίων η δράσιν κατά το 
Δεκεμβριανόν κίνημα είχε προκαλέσει γενικήν αγανάκτησιν… 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   

Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» 21/6/1945/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=21&db=6&da=1945 
 
Δεν τους άρεσε ο Σαίξπηρ  
 

 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 23/6/1945/http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=23&db=6&da=1945 

 
Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι ταραξίες είχαν μεταφερθεί και στα δυο θέατρα με 
στρατιωτικό φορτηγό. Καταστροφές, σοβαροί τραυματισμοί, τρομοκρατία. Η ατμόσφαιρα 
ευφρόσυνης διασκέδασης της Επιθεώρησης διαλύεται. Την ίδια περίοδο έχουμε επιθέσεις 
σε προθήκες βιβλιοπωλείων, κάτι που προκαλεί άμεση διαμαρτυρία των λογοτεχνών. 
 
Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Τμήμα Φιλολογίας/Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία της ελληνικής θεατρικής 
Επιθεώρησης/ 
https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/16238/mod_resource/content/1/mikri%20istoria%20tis%20e
pitheorisis.pdf 
 
 
  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=21&db=6&da=1945
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=23&db=6&da=1945
https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/16238/mod_resource/content/1/mikri%20istoria%20tis%20epitheorisis.pdf
https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/16238/mod_resource/content/1/mikri%20istoria%20tis%20epitheorisis.pdf


Δυο λόγια για τους Σταύρο και Σωτηρία Ιατρίδη 

«Ο Σταύρος Ιατρίδης εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών. Εχει διαμπερές τραύμα στην ωμοπλάτη, που δεν προκάλεσε, ευτυχώς, 
αιμορραγία, αλλά εγκυμονεί κίνδυνο μόλυνσης. Σήμερα οι γιατροί θ' αποφανθούν αν θα 
ζήσει». 

 
 

Ο Σταύρος Ιατρίδης ήταν Έλληνας ηθοποιός, 
πρωταγωνιστής κυρίως του θεατρικού είδους 
της επιθεώρησης αποδίδοντας διάφορους 
τύπους της αστικής Αθήνας. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1900 και η πρώτη του 
εμφάνιση στη θεατρική σκηνή ήταν το 1919. 
Από τότε ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα 
που γρήγορα τον ανέδειξε σε πρωτεύοντες 
ρόλους στις οπερέτες και στις επιθεωρήσεις. 
Αργότερα δημιουργεί δικούς του θιάσους με 
τους οποίους και εμφανίζεται στο θεατρόφιλο 
κοινό της Αθήνας και της επαρχίας. Η 
συμμετοχή του επίσης στις παραγωγές του 
ελληνικού κινηματογράφου ήταν πλούσια. 
Παράλληλα είχε αποδοθεί και στις εικαστικές 
τέχνες φιλοτεχνώντας γλυπτικά έργα καθώς και 
στη γελοιογραφία επί της οποίας έργα του 
δημοσίευσε σε περιοδικά και εφημερίδες. 
Πέθανε το 1974 στην Αθήνα. Αδελφή του ήταν η 
ηθοποιός Σωτηρία Ιατρίδου. 
 

 

Η ηθοποιός Σωτηρία Ιατρίδου γεννήθηκε το 1901 
στην Αθήνα όπου και πέθανε στις 4 Απριλίου 
1985. Ηθοποιός του δραματικού και μουσικού 
θεάτρου, πρωτοεμφανίστηκε το 1916 και 
απεσύρθη το 1946. Έλαβε μέρος σε έργα 
πρόζας στη περίοδο 1919-1926 και 1928-1940 
καθώς και σε επιθεωρήσεις στην ενδιάμεση 
περίοδο 1926 -1928. Εμφανίσθηκε επίσης ως 
συμπρωταγωνίστρια με τη Μαρίκα Κοτοπούλη 
και τη Κυβέλη σε μια από τις πρώτες ελληνικές 
κινηματογραφικές ταινίες "Κακός δρόμος" του 
Ξενόπουλου στην οποία είχε συνθέσει η ίδια τη 
μουσική υπόκρουση. Έγραψε μουσική και 
στίχους σε αρκετά τραγούδια κυρίως 
επιθεωρήσεων, όπως το "Ακόμα ένα ποτηράκι". 
Διακρίθηκε ακόμη και ως βιολίστρια και 
κιθαρωδός και δίδασκε τη τέχνη της αοιδού σε 
πολλές νεότερες ντιζέζ. Υπήρξε επίσης και 
ζωγράφος εκθέτοντας το 1938 στην Αθήνα έργα 
της σε διακοσμητική και ρακογραφία. 
Πηγή : Γιώργος Παπαστεφάνου Μια φορά θυμάμαι/ 

http://yorgospapastefanou.gr/playlist/soteria-iatridou/ 

 
  

http://yorgospapastefanou.gr/
http://yorgospapastefanou.gr/playlist/soteria-iatridou/


επειδή όλοι το τραγουδήσαμε… 
 

 
 
 

Ακόμα ένα ποτηράκι 
 
Μια κομψή μοντέρνα σαν και μένα 
δεν μπορεί να τα `χει χαμένα 
δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες 
και να πίνει κρασί. 
 
Όμως μ’ ένα δύο ποτηράκια 
σβήνουν της καρδιάς τα φαρμάκια 
και φωνάζω μέσ’ απ’ την ψυχή μου 
αγάπη μου χρυσή. 
 
Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα ένα τραγουδάκι 
στον κόσμο που βρέθηκα τα πάντα βαρέθηκα 
αγάπες και πίκρες και φαρμάκι. 
 
Ακόμα ένα κοκκινέλι, ακόμα λιγάκι τι σας μέλει,  
μου φέρνει μια ζάλη μέσα στο μυαλό 
και τότε ξέρω να χαμογελώ 
 
Στίχοι και Μουσική : Σωτηρία Ιατρίδου 

 
Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ (1948-1952). Οι ηθοποιοί Μαλαίνα Ανουσάκη, Σωτηρία Ιατρίδου, 
Ολυμπία Παπαδούκα και Μαρία Φωκά είχαν αναλάβει την ψυχαγωγία των άλλων κρατουμένων. 
  



26/11/1945 ,«Το καλοκαίρι θα θερίσουμε» 
 
Στις 26/11/1945 ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» ανεβάζει στο θέατρο «Βρεττάνια» το έργο του 
πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα και μετέπειτα σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανού «Το καλοκαίρι θα 
θερίσουμε» με μουσική του Μάνου Χατζηδάκι. Για την παράσταση αυτή ο Χατζιδάκις έγραψε και 
τους στίχους για το γνωστό τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο».  
Από τους συντελεστές της παράστασης είναι ακόμη εν ζωή ο διευθυντής της χορωδίας Μίκης 
Θεοδωράκης. 
 

     

Πηγές: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ /http://www.openarchives.gr/view/2503283 
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου   
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25/11/1945 σελ.2 http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=25&db=11&da=1945 

 

  

http://www.openarchives.gr/view/2503283
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=25&db=11&da=1945


Ο 20χρονος Μάνος Χατζιδάκις δεν έγραψε μόνο μουσική για το θεατρικό του Δαμιανού, αλλά κι ένα 
τραγούδι – με την παρτιτούρα, όπως και τους στίχους του να είναι τυπωμένα στο τέλος του βιβλίου. 
Το τραγούδι λέγεται «Τα παιδιά κάτου στον κάμπο» και οι στίχοι του: 
  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ 
Τα παιδιά κάτου στον κάμπο 
στήσαν όλα το χορό 
και λυγάνε τα ποτάμια 
και καρφώνουν τον αητό 
Έλα κόρη μ’ έλα και τ’ αυγερινού 
κοίτα στήσανε καρτέρι 
χίλι’ αστέρια του ουρανού. 
Τα παιδιά κάτου στον κάμπο 
φωσφοράν τις λαγκαδιές 
κυνηγάνε τα τσακάλια 
καβαλάν τις αστραπές 
Έλα κόρη μ’ έλα κι άναψε φωτιά 
κοίτα τόσα παλικάρια 
τραγουδάν την μπαρμπαριά. 

 

 
Η παρτιτούρα του τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι «Τα παιδιά κάτου στον κάμπο» (1945), από το 
βιβλίο του Αλέξη Δαμιανού «Το καλοκαίρι θα θερίσουμε» 
  



Χρήστος Καβράκος 
 

 
Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού/ Αρχικη Σελιδα»Ιστορία»Πεσόντες Αξκοί και Οπλίτες»Μνημεία - Προτομές/ 
http://www.army.gr/default.php?pname=memorials&la=1 
 

Ο Καβράκος εκτός από την εγκληματική δραστηριότητα που επέδειξε μεταξύ των ετών 1910-1941, 
κατά τον «Μεγάλο Λιμό» συμμετείχε ενεργά στη γενοκτονία του Ελληνικού Λαού, ως διευθυντής της 
ΚΥΔΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής) και της ΚΕΠΕΣ (Κεντρική Επιτροπή 

Προστασίας Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής).Φρόντισε για την συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων 
προκειμένου να διατεθούν για τη Βέρμαχτ και το γερμανικό πληθυσμό, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Göring . Η συμμετοχή του στην εγκληματική αυτή ενέργεια κρίνεται 
απόλυτα επιτυχής: 300.000-360.000 θάνατοι από την πείνα, 90% θνησιμότητα στα νεογέννητα, 
80% θνησιμότητα στα βρέφη, μόνιμες βλάβες από τον υποσιτισμό στους επιζώντες.  
Στη Δίκη της Νυρεμβέργης αναφέρθηκε ρητά ότι ένας από τους λόγους για τη  επιβολή της 
θανατικής ποινής στον Hermann Göring  ήταν η απόφαση για την εκτροπή των τροφίμων που 
προέρχονται από τις κατεχόμενες ανατολικές περιοχές για τους σκοπούς της Βέρμαχτ και του 
γερμανικού πληθυσμού. 
Στη Δίκη των Δοσιλόγων αναφέρθηκε ρητά ότι αν τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν στις 
κυβερνητικές αποθήκες και δόθηκαν στους Γερμανούς δίνονταν στον λαό, δεν θα υπήρχαν θάνατοι. 
Οι υπηρεσίες του Καβράκου εκτιμήθηκαν από τους ναζί αφέντες του, αφού στις 6 Ιουλίου 1944, 
κατατασσόταν μεταξύ των μεγαλυτέρων κουίσλινγκ (quisling = κουίσλινγκ, δοσίλογος, προδότης του 

έθνους) και ήταν υποψήφιος για τη διαδοχή του Ράλλη.  

http://www.army.gr/default.php?pname=Home&la=1
http://www.army.gr/default.php?pname=History&la=1
http://www.army.gr/default.php?pname=searchFallenSoldiers&la=1
http://www.army.gr/default.php?pname=memorials&la=1
http://www.army.gr/default.php?pname=memorials&la=1


Η περίπτωση της «απαγωγής και εκτέλεσης» και της ηρωοποίησης του Καβράκου δημιουργεί 
αναπάντητα ερωτήματα. 

 
Ερωτήματα: 
 
Ερώτημα 1ο : 
Γνώριζε η Κυβέρνηση του Καΐρου και ο Γαρουφαλιάς την εγκληματική συμμετοχή του 
Καβράκου στη γενοκτονία του Ελληνικού λαού , γεγονός που τον κατέτασσε στους 
πολυτιμότερους συνεργάτες των ναζί και τον καθιστούσε υποψήφιο κουίσλινγκ 
πρωθυπουργό; 

 
Ερώτημα 2ο : 
Μετά την απελευθέρωση λογικά θα πρέπει να είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον 
Καβράκο , αφού θεωρείται δοσίλογος όχι μόνο από το ΕΑΜ αλλά και τον OSS.  
Γιατί δεν είχε συλληφθεί ο Καβράκος; Είχε ήδη διαφύγει μαζί με τους άλλους δοσίλογους είτε 
με το τραίνο στις 12/9/1944 είτε με τους γερμανοντυμένους που ακολούθησαν τα γερμανικά 
στρατεύματα στην αποχώρησή τους; Είχε συλληφθεί και αφέθηκε καθ΄ οδόν ελεύθερος 
όπως άλλοι δοσίλογοι; 

 
Ερώτημα 3ο : 
Αφού ο Καβράκος εκτελέστηκε στις 6/12/1944 με τυφεκισμό σύμφωνα με την αναλυτική 
περιγραφή της κυβερνητικής εφημερίδας γιατί ο νεκρός που τάφηκε 5 μήνες αργότερα 
πέθανε «ανάνδρως κατακρεουργημένος»; 

 
Ερώτημα 4ο : 
Το πηγάδι του «Αγίου Πέτρου» , γεμάτο με πτώματα των «αθώων εθνικοφρόνων πολιτών» 
ανακαλύφθηκε στις 3/1/1945. Πότε αναγνωρίστηκε το πτώμα του Καβράκου που εκτελέστηκε 
σε ακριβώς αυτό το σημείο , δεδομένου ότι δεν ήταν τυχαίος άγνωστος; 

 
Ερώτημα 5ο

 : 
Πόσο καιρό θα μπορούσε να διατηρηθεί το πτώμα του Καβράκου στο νεκροτομείο, 
δεδομένου ότι υπήρχαν «χιλιάδες πτώματα αθώων εθνικοφρόνων πολιτών» και η 
ηλεκτροδότηση της Αθήνας δεν ήταν σταθερή; 

 
Ερώτημα 6ο

 : 
Γιατί η κηδεία του Καβράκου έγινε στην Μητρόπολη τις 29/4/1945, σχεδόν πέντε μήνες από 
το θάνατό του ,ενώ ο Μουσολίνι είχε εκτελεστεί, οι Σοβιετικοί βρίσκονταν σε απόσταση 100 
μέτρων από το κρησφύγετο του Χίτλερ, η ήττα του άξονα ήταν βέβαιη, λίγες μέρες προτού οι 
φυγάδες δοσίλογοι συλληφθούν από τον Αμερικανικό στρατό ή παραδοθούν σε αυτόν 
προσποιούμενοι τους ομήρους; 

 
  



6/7/1944  
 

 
 
6 του Ιούλη 1944: 
Απόρρητες πληροφορίες του ΕΑΜ από την Αθήνα, που είναι συνήθως γεμάτες ζουμερές 
ειδήσεις για τους συνεργάτες του εχθρού και το κατεστημένο τους, μιλούν για κρίση που 
ξέσπασε τελευταία στους κόλπους της κυβέρνησης της Αθήνας. Για κάποιο λόγο, οι 
Γερμανοί αφέντες φαίνονται δυσαρεστημένοι από τον τωρινό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη 
και το μόνο πράγμα που εμπόδισε ως τώρα την πτώση του είναι η έλλειψη ομογνωμίας για 
το διάδοχό του. Ονόματα μεγαλύτερων δοσιλόγων αναφέρονται για τη θέση που χηρεύει. 
Μερικά απ' αυτά δεν τα είχα ποτέ ακούσει πρωτύτερα, όπως λ.χ. κάποιος Τσιρονίκος κι ένας 
άλλος, Μπουλάς. Υπάρχει κι ένας στρατηγός Καβράκος. Όλοι τους, δίχως άλλο μεγάλοι 
πατριώτες! Το αστείο είναι ότι ποζάρουν στα σοβαρά σαν πατριώτες. 
Το ΕΑΜ της Αθήνας έχει μια καταπληκτική οργάνωση πληροφοριών που τα δίχτυα της 
φτάνουν ως  τα υπουργεία της δοσίλογης κυβέρνησης και την αστυνομία, και κάποτε δίνει 
στις ανακοινώσεις της κατά λέξη τις συνομιλίες μεταξύ των συνεργατών του εχθρού. Φυσικά, 
η συνεργασία με τους κατακτητές αιτιολογείται με το ότι αποτελεί μέρος της 
αντικομμουνιστικής εκστρατείας. Ωστόσο πίσω απ' όλα τούτα κρύβεται η απληστία, η 
φιλοχρηματία, η κακοήθεια και η ποταπή φιλοδοξία. Ο Ράλλης, λόγου χάρη, δεν είχε ποτέ 
την ευκαιρία να δείξει τη «μεγάλη» του φυσιογνωμία και τις ικανότητές του στη 
σαραντάχρονη σταδιοδρομία του ως πολιτικός. Τώρα δέχτηκε τη θέση του πρωθυπουργού 
κάτω από τους Γερμανούς. Η στιγμή πλησιάζει γρήγορα, ωστόσο, που όλα τούτα τ' 
αποβράσματα του τόπου θα πληρώσουν ακριβά, για τη ζημιά που κάνουν. 
 
Πηγή:Stanford University.Stanford,California 94305./http://web.stanford.edu/~ichriss/Couvaras.htm 
Κώστας Κουβαράς: OSS— Με την Κεντρική του ΕΑΜ  
Copyright: Κώστας Κουβαράς—1976/ Copyright: Εξάντας—1976 
Μετάφραση: Γιάννης Κρητικός /Εξάντας Εκδοτική ΕΠΕ  

http://web.stanford.edu/~ichriss/Couvaras.htm


Preliminary Inventory to the Kostas Kouvaras Papers, 1944-1947 
 

Container List 
 
Box 1 , Folder 1 
Report on Pericles Mission by Lt. (JG) Carl Devoe, United States Naval Reserve, Labor Desk, 
SI-0-0SS, 1944 August 25 
Folder 2 
Field report by 1st. Lt. Costa G. Kouvaras (Pericles Mission), Labor Section, SI 
Folder 3 
German Situation Report, General Headquarters, 22nd XXII Mountain Army, 1944 July 8 
Folder 4 
Pericles Mission mailed reports from inside Greece during occupation 
Folder 5 
Radio messages from Pericles Mission to the OSS office in Cairo 
Folder 6 
Radio messages from the Cairo office of the OSS to the Pericles Mission in the Greek 
mountains 
Folder 7 
Reports by Costa G. Kouvaras to the OSS Athens office, after the liberation of Greece (sorted 
by month to 1945 July) 
Folder 8 
Daily ELAS (Greek Guerrilla Army) reports of the military situation 
Folder 9 
EAM-ELAS reports on German atrocities 
Folder 10 
EAM-ELAS reports on the situation under occupation 
Folder 11 
Reports from the Greek Quisling government 
Folder 12 
EAM-ELAS appeals, 1944 December 
Folder 13 
Statement made by Costa G. Kouvaras before the Senate Foreign Relations Committee, 1947 
March 31 
Πηγή:http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf1199n4h1/entire_text/ 

 
Η αποστολή του Κώστα Κουβαρά που είχε την επωνυμία "Περικλής" ήταν ανεξάρτητη από τη 
Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή και κρατήθηκε μυστική από τους Άγγλους μέχρι τα μέσα του 
Ιουλίου 1944 , όταν το Αμερικανικό Γραφείο Πληροφοριών του Καΐρου αναγκάστηκε να ανακοινώσει 
στους Άγγλους την ύπαρξη Αμερικάνικης Αποστολής προσκολλημένης στην Κεντρική του ΕΑΜ. 
Για την σπουδαιότητα των εκθέσεων του ο Κουβαράς αναφέρει: 
«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι επίδραση είχαν οι εκθέσεις της Αποστολής «Περικλής» στην πολιτική 
των ΗΠΑ για την Ελλάδα. Όταν όμως επέστρεψα στη Ουάσιγκτον, ο τότε διοικητής του Εργατικού 
Τμήματος του Γραφείου Πληροφοριών όπου ανήκε η αποστολή μου, και κατοπινός αντιπρόσωπος 
των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Arthur Goldberg, μου είπε ότι οι εκθέσεις μου δόθηκαν σε περίληψη 
στον Πρόεδρο Ρούζβελτ να τις διαβάσει». 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ , Από 24.5.1944 έως 18.10.1944 και ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Κυβέρνησις Απελευθερώσεως – De Facto) 
Από 18.10.1944 έως 3.1.1945 http://www.ggk.gov.gr/?p=1044 και http://www.ggk.gov.gr/?p=1047 
Ο Πέτρος Γαρουφαλιάς κατά τη διάρκεια της Κατοχής διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Το 1944 με την 
Απελευθέρωση, ο Γαρουφαλιάς γύρισε στην Ελλάδα ακολουθώντας τον φίλο του πρωθυπουργό 
Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου τον διόρισε υπουργό Τύπου και Πληροφοριών, θέση που 
διατήρησε μέχρι το 1945.  

http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf1199n4h1/entire_text/
http://www.ggk.gov.gr/?p=1044
http://www.ggk.gov.gr/?p=1047


Η αναχώρηση των δοσιλόγων 
 
Από τα μέσα Αυγούστου του 1944 είχε ληφθεί η απόφαση για τη σταδιακή απαγκίστρωση των 
Γερμανών από την Ελλάδα. Η αποχώρησή τους σχεδιάσθηκε μεθοδικά και κράτησε σχεδόν δύο 
μήνες, αρχίζοντας από τον Νότο. Από τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου άρχισαν πλέον να 
εκκαθαρίζουν τα αρχεία τους οι διάφορες γερμανικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας, άλλα τμήματά 
τους καταστρέφοντάς τα και άλλα συσκευάζοντάς τα και προωθώντας τα προς τη Γερμανία. 
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και υπουργός Οικονομικών Έκτωρ Τσιρονίκος με την 
πρόφαση ότι θα συναντηθεί με τον εκπρόσωπο του Χίτλερ στην Ελλάδα, Χέρμαν Νοϊμπάχερ που 
ήταν γνωστός για τα «φιλελληνικά του αισθήματα» , έφυγε αεροπορικώς στις 28/8/1944 . 
Υποτιθέμενος σκοπός της αναχώρησης του Τσιρονίκου ήταν να αποτρέψει τις επικείμενες 
καταστροφές των υποδομών της Ελλάδας. 
 

      
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 2/9/1944 σελ 2 / (μετάβαση σελ.390 του 
αρχείου). http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg= 
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»2/9/1944  σελ. 1 / http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=2&db=9&da=1944 
 
Οι Γερμανοί αποχωρώντας καταστρέφουν μεθοδικά μέχρι την ολοσχερή καταστροφή τις υποδομές 
της ελεύθερης Ελλάδας . Ανατινάσσουν τον Ισθμό και το λιμάνι του Πειραιά.  

    
 
Ο ΕΛΑΣ προστάτευσε το εργοστάσιο ηλεκτρικού στο Κερατσίνι και το Φράγμα Μαραθώνα.  

http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=2&db=9&da=1944


Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά από την Αθήνα μια ειδική αμαξοστοιχία αποτελούμενη από δύο βαγόνια 
με 40 περίπου «εκλεκτούς» γερμανόφιλους, με προορισμό τη Βιέννη. Ανάμεσά τους η ηγεσία των 
ΕΕΕ, ο Κωνσταντίνος Γούλας και ο αδελφός του, ο υπεύθυνος προπαγάνδας Κ. Σκανδάλης, ο 
Ιωάννης Κοσμίδης με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του, ο δικηγόρος των ΕΕΕ Βλαχογιάννης κ.α. 
Στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο τραίνο της «μεγάλης φυγής» επιβιβάζονται πολύ περισσότεροι 
γερμανόφιλοι, καθώς και οι οικογένειες όσων παρέτειναν την παραμονή τους στην Ελλάδα για να 
αποχωρήσουν με τον τακτικό γερμανικό στρατό και δεν προνόησαν να τις απομακρύνουν νωρίτερα. 
Έτσι, με το ίδιο τραίνο συνταξιδεύουν ο Παζιώνης, ο Σπυρίδης, ο Παπαναούμ, ο Αγάθος, η 
οικογένεια του Πούλου, οι οικογένειες των διευθυντών της Νέας Ευρώπης και της Απογευματινής, 
οικογένειες σημαντικών πρακτόρων, καθώς και πολλοί άλλοι. Ξεκινούν για τη Βιέννη, με τελικό 
προορισμό τη Νυρεμβέργη. 
Μέχρι και τα τελευταία 24ωρα πριν από την Απελευθέρωση η γερμανική διοίκηση είχε διαθέσει 
σιδηροδρομικά βαγόνια για τη μεταφορά των ενδιαφερομένων Ελλήνων χιτλερικών προς το Μείζον 
ακόμη Ράιχ. Στον Σταθμό Λαρίσης έφθαναν ομαδικά με γερμανικά στρατιωτικά οχήματα οι Έλληνες 
που θα ταξίδευαν, συνήθως έχοντας πλαστά έγγραφα ταυτότητος για παν ενδεχόμενο. Σε πολλές 
περιπτώσεις συνοδεύονταν από τις οικογένειές τους, τα μέλη των οποίων κινδύνευαν από σκληρές 
διώξεις αν παρέμεναν στην Ελλάδα. Συγκροτημένες ομάδες των ΕΕΕ, ολόκληρη σχεδόν η 
ελληνόφωνη προπαγανδιστική υπηρεσία του υπουργείου Τύπου, διερμηνείς εμπιστοσύνης και 
πράκτορες που είχαν δράσει για λογαριασμό των γερμανικών υπηρεσιών κατασκοπείας επί 
Κατοχής ακολουθούσαν το πρόγραμμα της μεθοδευμένης αναχωρήσεώς τους για τη Γερμανία, με 
κύριο ενδιάμεσο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, όπου οι αποστολές εμπλουτίζονταν και με νέες 
αντίστοιχες ομάδες από τη Βόρειο Ελλάδα. 
Ορισμένοι από εκείνους που είχαν συμπεριληφθεί στις λίστες για αναχώρηση, την τελευταία στιγμή 
συνειδητοποίησαν πόσο άπελπις ήταν η προσδοκία τους και άλλαξαν γνώμη, επιχειρώντας να 
εξαφανισθούν μέσα στην ανωνυμία της πρωτεύουσας. 
 
Η «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1945) 
Ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι εκείνο που 
αφορά τις δραστηριότητες της επονομαζόμενης ελληνικής «εθνικής» κυβέρνησης της Βιέννης, την 
οποία υποστήριξε και αναγνώρισε μόνο ο Άξονας. Στους Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές 
παραχωρήθηκαν γραφεία (αρχικά στο ανάκτορο Λόμπκοβιτς της Βιέννης) για να στεγασθούν τα 
υπουργεία και οι υπηρεσίες της εξόριστης «δoσιλογικής» κυβέρνησης. Στη συνέχεια η «κυβέρνηση 
φάντασμα» μεταφέρθηκε στο Kitzbuhel , όπου προσπάθησε να δώσει υπόσταση σε ένα νεφελώδη 
στρατό. Γρήγορα όμως οι ελπίδες διαψεύσθηκαν και η πτώση του Γ΄ Ράιχ σηματοδότησε το τέλος 
και της βραχύβιας «Εθνικής Επιτροπής». 
http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=111&id=1436 
 

 
Πηγή: Litzmannstadter Zeitung 1945 kw I Nr 008 
  

http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=111&id=1436


Οι δοσίλογοι συλλαμβάνονταν δυνάμει εντάλματος και στη συνέχεια αφήνονταν 
ελεύθεροι με την επέμβαση αξιωματικών. 
 
(ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του ταγματασφαλίτη Χαράλαμπου Παπαθανασόπουλου) 
 

 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 24/3/1945 σελ.2 http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=24&db=3&da=1945 

  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=24&db=3&da=1945


6/12/1944, Υμηττός 
 
Μοναδική πηγή για το θάνατο του Καβράκου είναι η εφημερίδα του Γαρουφαλιά.  
 
Θα ήταν προτιμότερο να μεταφέρω τα ίδια τα γεγονότα κάνοντας χρήση των δύο αντιπάλων 
πλευρών, για να μπορέσει να αντιληφθεί κανείς αν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και στο 
συγκεκριμένο σημείο, ήταν εφικτή οποιαδήποτε, τελετουργική η μη, εκτέλεση του δοσίλογου, καθώς 
επίσης και αν ήταν εφικτή η άμεση αποστολή της πληροφορίας από κάποιον «αυτόπτη» μάρτυρα. 
 
… 
Τη νύχτα 30 του Νοέμβρη προς 1 του Δεκέμβρη οι δυνάμεις του Σκόμπυ πήραν διάταξη 
μάχης. Οι δυνάμεις που προορίζονταν για την πρόκληση πήραν επίκαιρες θέσεις, με μέτωπο 
από το κέντρο της πόλης προς τις συνοικίες της Αθήνας. Οι ντόπιες δυνάμεις, (πραιτωριανοί, 
αστυνομικοί και διάφορες ομάδες ένοπλων προβοκατόρων), είχαν διάταξη μάχης. 
Η Ορεινή Ταξιαρχία, με βάση εξόρμησης το Γουδί, με τμήματά της κατέλαβε θέσεις στον 
'Υμηττό, στη συνοικία Ζωγράφου, στα Κουπόνια καί στην Καισαριανή, όπου και 
ακροβολίστηκαν. 
… 
«Αγγλικά αεροπλάνα ενισχύουν με ρίψεις (σάκκους πολεμικού υλικού και τρόφιμα) την 
«Ορεινή Ταξιαρχία πού βρίσκεται σχεδόν κυκλωμένη στην Καισαριανή. 
 
- Στην Καισαριανή Έχουν καταστραφεί ως την ώρα 200 σπίτια από τις επιθέσεις των Ορεινών 
και των Εγγλέζων… 
Χρησιμοποίησε τά κανόνια του αγγλικού στόλου, τούς ναύτες και τα αεροπλάνα για να 
βομβαρδίζει τίς Εργατικές συνοικίες της Αθήνας καί του Πειραιά. Τα αεροπλάνα πολυβολούν 
τις αυλές των εργατικών συνοικισμών Καισαριανής και Κοκκινιάς και υπάρχουν εκατοντάδες 
θύματα.… 
Η Καισαριανή βάλλεται συνεχώς με όλμους. Τα πυρά είναι πολύ πυκνά. Στις .1 το απόγεια 
πολυβολισμοί από αεροπλάνα στην περιοχή Δουργούτη. Άη Γιάννη. Νέο Κόσμο. Στου Άη 
Γιάννη χτύπησαν και το Νοσοκομείο πού είχε εμφανή τα σήματα του Ερυθρού Σταυρού. Ο 
κόσμος από την Καισαριανή φεύγει στο Βύρωνα». 
… 
Πηγή: ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ, Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ μέρος τέταρτο 

  



 
 

 

 
…Μία κόλασις πυρός εξαπελύθη κατά των κομμουνιστών παρά των τμημάτων της 
Ταξιαρχίας, τα οποία κατόπιν με την συνήθη των υπέροχον εξόρμησιν, κατελάμβανον τον 
αντικειμενικόν τους σκοπό. Τρία άρματα με τρία τεθωρακισμένα αυτοκίνητα Αγγλικών 
μονάδων, εβοήθησαν την ενέργειαν των ταγμάτων μας… 
 
Πηγή: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944, ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ/ ΟΠΩΣ ΕΞΙΣΤΩΡΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
κ.ΘΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»/ ΕΚΔΟΣΙΣ:ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΗΣ  
σελ.42,43, 102  



Σύμφωνα με το Θανάση Χατζή / Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ  
 
«   Οι Άγγλοι και οι ντόπιοι αντιδραστικοί είχαν ανοίξει μια ανήθικη συκοφαντική καμπάνια 
εναντίον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ για δήθεν εγκλήματα κατά τη διάρκεια των μαχών του Δεκεμβρη, για 
αδιάκριτη εξόντωση χιλιάδων αθώων «εθνικοφρόνων» πολιτών. Αναγγέλονται 
«ανακαλύψεις» ομαδικών τάφων κατακρεουργημένων ανθρώπων , παραμορφωμένων, 
ακρωτηριασμένων, με κομμένα αυτία και μύτες, βγαλμένα μάτια και ανοικτές κοιλιές…» 
 
 

Σύμφωνα με την ΚΕ της ΕΛΔ του Ηλία Τσιριμώκου (15/3/1945) 
 
«…Κι΄ έπειτα είναι οι εκτελέσεις. Πόσες είνε ακριβώς; Πως έγιναν; Η «καπηλεία των 
πτωμάτων» που έγινε μετά την αποχώρηση του ΕΛΑΣ απ’ την Αθήνα προκαλεί την 
αγανάκτηση κάθε τίμιου ανθρώπου. Η αστυνομική σκηνοθεσία της εκταφής 
ακρωτηριασμένων των πτωμάτων ανθρώπων που είχαν πεθάνει πολύ φυσιολογικά και είχαν 
ταφεί απολύτως αρτιμελείς αλλού από κει όπου έγινε η «εκταφή» τους, μαζί με ότι άλλο 
δημιούργησε η σαδιστική φαντασία των κουρασμένων μεγαλοαστών, είναι πράγματα 
πασίγνωστα κι αποτελούν σήμερα κοινή συνείδηση. Δειλά δειλά  στην αρχή , και τώρα πολύ 
θαρεττά, ο καθένας εκφράζει μεγαλόφωνα την απορία του πως επιτέλους ΚΑΝΕΝΟΣ ο 
θάνατος δεν αναγγέλλεται από όλμο, από πυροβόλο τανκς, από τις χιλιάδες βλήματα που τα 
πολεμικά ανακοινωθέντα του κ. Σκόμπυ ανέφεραν ότι έπεσαν στην Αθήνα «από ξηράς, 
θαλάσσης και αέρος» Όλοι οι νεκροί έχουν« αγρίως σφαγιασθεί»…» 
 
Πηγή: ΕΛΔ θέσεις για τα Δεκεμβριανά / Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 
15 Μαρτίου 1945./ 
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/f/a/metadata-362ecb2a177c94b0ab44442fc85b203f_1287485057.tkl 
  

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/f/a/metadata-362ecb2a177c94b0ab44442fc85b203f_1287485057.tkl


25 Απριλίου 1945, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 
 

 

Πηγή The U.S. National Archives and Records Administration/ 
https://www.archives.gov/exhibits/a_people_at_war/war_is_over/articles_war_is_over/map_american_russian
_linkup.html 
  

https://www.archives.gov/exhibits/a_people_at_war/war_is_over/articles_war_is_over/map_american_russian_linkup.html
https://www.archives.gov/exhibits/a_people_at_war/war_is_over/articles_war_is_over/map_american_russian_linkup.html


25 Απριλίου 1945, τα σοβιετικά και αμερικανικά στρατεύματα συναντώνται στο 
Torgau. 
 

 
Russian and US First Army soldiers, carrying their respective flags, advance together following their 
historic link-up at the Elbe River, east of Torgau, Germany.—National Archives and Records 
Administration, College Park 
 

Από το προγεφύρωμα τους πέρα από τον ποταμό Όντερ, οι σοβιετικές δυνάμεις ξεκίνησε μια μαζική 
τελική επίθεση προς Βερολίνο στα μέσα Απριλίου 1945. 
Η γερμανική πρωτεύουσα περικυκλώνεται στις 25 Απριλίου. Την ίδια ημέρα, οι σοβιετικές και 
οι αμερικανικές δυνάμεις συναντώνται στις όχθες του ποταμού Έλβα στο Torgau (σε απόσταση 100 
km από το Βερολίνο).  
Στο ίδιο το Βερολίνο, σφοδρές μάχες έλαβαν χώρα στη βόρεια και νότια προάστια της πόλης… 
 
Πηγή: UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM/  
https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/soviet-and-us-troops-meet-at-torgau 
Copyright © United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC 
  

https://plus.google.com/100561664959124518865?rel=author
https://www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1942-1945/soviet-and-us-troops-meet-at-torgau


Monument to the meeting of Allied forces, Torgau, Germany 
 

 



26 Απριλίου 1945, ο Μουσολίνι συλλαμβάνεται μεταμφιεσμένος σε Γερμανό 
στρατιώτη. 
 
Στις 25 Απριλίου 1945, ο πρώην δικτάτορας της Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι, εγκατέλειπε την ιδέα 
να παραδοθεί στην ιταλική αντίσταση και έφευγε από το Μιλάνο σε μια αυτοκινητοπομπή με 
φυγάδες ομοϊδεάτες του. Την πομπή οδηγούσαν δέκα γερμανικά φορτηγά και δύο τεθωρακισμένα 
αυτοκίνητα. Μία μέρα αργότερα και ενώ η φάλαγγα κατευθυνόταν προς τα ελβετικά σύνορα, Ιταλοί 
παρτιζάνοι έκλεισαν τον δρόμο με οδοφράγματα και ανάγκασαν τους Γερμανούς να παραδώσουν 
τους Ιταλούς φασίστες. 
Σε ένα φορτηγό ανακάλυψαν τον Μουσολίνι μεταμφιεσμένο σε Γερμανό στρατιώτη. Η Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθέρωσης, που αρχικά ευνοούσε την παράδοση του Ντούτσε στους Συμμάχους, 
άλλαξε γνώμη όταν αναλογίστηκε τις συνέπειες μιας δίκης που θα έβγαζε στη φόρα όλα τα άπλυτα 
της ιταλικής πολιτικής των τελευταίων είκοσι ετών. 
Στις 28 Απριλίου, ο Μουσολίνι και η ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι έπεφταν νεκροί από τα πυρά 
των εκτελεστών τους. Μαζί τους, οι παρτιζάνοι εκτέλεσαν και 15 φασίστες αξιωματικούς και 
στρατιώτες που τους συνόδευαν. Την επομένη, τα πτώματα του Μουσολίνι και της Πετάτσι 
κρέμονταν ανάποδα σε μια γωνιά της Πιάτσα Λορέτο στο Μιλάνο 
 
Πηγή: Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»/ http://www.kathimerini.gr/426569/article/epikairothta/kosmos/h-
anodos-h-ptwsh-kai-to-frikto-telos-toy-doloplokoy-diktatora/ από το άρθρο του  κ. Θάνου Βερέμη ομότιμου 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ. 
 
 
 

 
  

http://www.kathimerini.gr/426569/article/epikairothta/kosmos/h-anodos-h-ptwsh-kai-to-frikto-telos-toy-doloplokoy-diktatora/
http://www.kathimerini.gr/426569/article/epikairothta/kosmos/h-anodos-h-ptwsh-kai-to-frikto-telos-toy-doloplokoy-diktatora/


Kitzbuhel 1945 
 
Ο Hermann Neubacher ενημερώνει τους δοσόλογους για τους οποίους ήταν υπεύθυνος , ότι η 
άφιξη των αμερικανικών στρατευμέτων στο Kitzbuhel ήταν μόνο θέμα ημερών και ότι  

«δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο για αυτούς.» 
 
Πηγή : Πανεπιστήμιο της Βιέννης / Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών/ Griechische Vereine in 
Österreich1918 – 1974“/ 
http://www.byzneo.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_byzneo/abschlussarbeiten_stassinopoulou/Diplomarb
eit_Schneider_Margot._Griechische_Vereine_in_OEsterreich_1918-1974.pdf 
 

Λίγες μέρες αργότερα οι χιτλερικοί παραδίδονται στους Αμερικανούς 
 

   
 
ή  
κατορθώνουν να διαφύγουν με πλαστά διαβατήρια που του χορηγήθηκαν με την βοήθεια 
την καθολικής εκκλησίας και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβατήριο του Adolf Eichmann , που εκδόθηκε από τον Διεθνή 
Ερυθρό Σταυρό την 1/6/1950 και ανακαλύφθηκε το 2007 από έναν μεταπτυχιακό φοιτητή. 
«…The passport issed to Adolf Eichmann by the International Committee of the Red Cross on June 
1, 1950 was discovered by a graduate student in at the University of San Martin mid-2007 
conducting research on Eichmann's wife, Veronica Catalina Leibel. The name on the passport reads 
"Ricardo Klement," and claims that he was a "technician born in Bolzano, Italy, and apolide (without 
nationality)…» 
 
Πηγή: Israel Military Intelligence: The Capture of Nazi Criminal Adolf Eichmann 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-capture-of-nazi-criminal-adolf-eichmann 
 

  

http://www.byzneo.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_byzneo/abschlussarbeiten_stassinopoulou/Diplomarbeit_Schneider_Margot._Griechische_Vereine_in_OEsterreich_1918-1974.pdf
http://www.byzneo.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_byzneo/abschlussarbeiten_stassinopoulou/Diplomarbeit_Schneider_Margot._Griechische_Vereine_in_OEsterreich_1918-1974.pdf
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-capture-of-nazi-criminal-adolf-eichmann


   

May 9, 1945. Brigadier General Mayhew Foster, captured Hermann Goering in Kitzbuhel, Austria  
Hermann Goering 'too heavy' for US plane transport after capture 
A Second World War US pilot who had to fly the captured Hermann Goering to army headquarters 
for interrogation has told how he asked for a bigger plane to transport his 21st Nazi prisoner. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8291253/Hermann-Goering-too-heavy-for-US-
plane-transport-after-capture.html 

 
SS General Karl Albrecht Oberg (right), known as the "Butcher of Paris" because of his activities as 
Nazi police leader in France, is shown with U.S. Major Cecil Simmons, who captured him May 26, 
1945, in the mountains near Kitzbuhel, Austria. 
Πηγή:United States Holocaust Memorial Museum/https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1177618 
Copyright: United States Holocaust Memorial Museum 
  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8291253/Hermann-Goering-too-heavy-for-US-plane-transport-after-capture.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8291253/Hermann-Goering-too-heavy-for-US-plane-transport-after-capture.html
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1177618


29/4/1945, ΤΟ Γ΄ ΡΑÏΧ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ . 
Ο ΚΑΒΡΑΚΟΣ, 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ!!! 

 
 

 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 29/4/1945 σελίδες 1 και 2/ 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=29&db=4&da=1945 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=29&db=4&da=1945

