
Σν «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ 
Νηφληνπ» είλαη έλα κνπζείν-κλεκείν κηζαιινδνμίαο, θαθνπνίεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη 
αληηδεκνθξαηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. 
Έλα κνπζείν πνπ ηηκά ηα θαηαθάζηα ηεο ηζηνξίαο: ηνπο πξαμηθνπηκαηίεο θαη ηνπο βαζαληζηέο ηεο 
ρνχληαο. 
Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ απαμηψλεηαη πιήξσο ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, ν 
θνηλνβνπιεπηηθφο ζεζκφο θαη ην Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. 
Με πιήξε πεξηθξφλεζε ζην Νφκν1863/1989 ,πνπ ςεθίζηεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο φισλ ησλ 
θνκκάησλ, ν ζπιιέθηεο θαη ππεχζπλνο ηνπ Μνπζείνπ αλαθέξεηαη ζε : μελνθίλεηε 
Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθή επηβνπιή θαηά ηεο Διιάδνο, ζπκκνξίηεο ηνπ ‘’Γ..Δ.’’ ππό ηελ εγεζία ηνπ 
Καπεηάλ Γηώηε (ν κεηέπεηηα ην 1974 Γ.Γ. ηνπ Κ.Κ.Δ. Υαξίιανο Φισξάθεο), αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο 
όινη κέιε ηνπ ΚΚΔ, ζπκκνξηηνπόιεκνο, μελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο,παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ θ.α. 
Με πιήξε πεξηθξφλεζε ζην χληαγκα ηεο Διιάδαο πνπ θαζνξίδεη ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο καο σο 
Πξνεδξεπφκελε Koηλoβoπιεπηηθή Γεκνθξαηία, ν ζπιιέθηεο θαη ππεχζπλνο ηνπ Μνπζείνπ 
αλαθέξεηαη κε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ζηνπο ηνπο ηέσο κνλάξρεο θαη απνθαιεί ηνλ έθπησην κνλάξρε 
σο βαζηιέα Κσλζηαληίλν. 
Ηζηνξηθά γεγνλφηα δηαζηξεβιψλνληαη, θσηνγξαθίεο ππνθιέπηνληαη απφ κνπζεηαθέο ζπιινγέο θαη 
παξαπνηνχληαη. 
ηα πιαίζηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο (θαη φρη 
κφλν) μελαγήζεθαλ ζηε ζπιινγή ηνπ θ. Νηφληνπ , κε ζθνπφ λα κεηαιακπαδεπζεί ζηε λέα γεληά ε 
«πινχζηα ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα» πνπ παξέρνπλ ηα εθζέκαηα ηεο ζπιινγήο. 
ε κηα επνρή πνπ νη λενλαδί θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ Δπξψπε, πνπ ζηήλνπλ ζηξαηφπεδα- 
κηθξνγξαθία ησλ ζηξαηνπέδσλ εμφλησζεο (θάπνηα από απηά δηαζέηνπλ ςεζηαξηά κε ηελ επηγξαθή «θαιό 

νινθαύησκα»), ζε κηα επνρή πνπ νη δνινθφλνη ρεηξνθηνηνχληαη κφλν θαη κφλν επεηδή ην παηδάθη πνπ 
δνινθφλεζαλ ήηαλ Ρνκά, ζε κηα επνρή πνπ νη πξφζθπγεο είλαη αλεπηζχκεηνη θαη αλεγθέθαινη 
απαηηνχλ: «πλίμηε ηνπο πξφζθπγεο», ζε κηα επνρή πνπ ζηήλεηαη ζηνλ ηνίρν ε αλζξσπηά , νη 
καζεηέο ησλ ζρνιείσλ δηδάζθνληαη ηε κηζαιινδνμία, ηνλ αληηδεκνθξαηηζκφ, ηελ απνδνρή ησλ 
πξνδνηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, κε ην πξφζρεκα ηεο «εθπαηδεπηηθήο» επίζθεςεο. 
Δίλαη παληειψο αδχλαην νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο «εθπαηδεπηηθέο» επηζθέςεηο λα κελ 
γλψξηδαλ γηα ην δειεηήξην πνπ ζηάιαδαλ ζηηο παηδηθέο ςπρέο. 
Δίλαη απαξάδεθην νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο «εθπαηδεπηηθέο» επηζθέςεηο λα κελ 
πξνζπάζεζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά. 
Δλψ ην «απγφ ηνπ θηδηνχ» έρεη εθθνιαθζεί , θάπνηνη ηαΐδνπλ κε ηηο ζάξθεο ησλ παηδηψλ καο ηα 
θηδάθηα ηνπ. 
 
αο θαιψ ζε κηα «μελάγεζε» ζην Μνπζείν πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο έλα «δηακάληη πνπ πξέπεη λα 
επηζθεθζνχκε φινη» θαη ζαο ελεκεξψλσ φηη ηα ζρφιηα θάησ απφ θάζε έθζεκα είλαη ηα ζρφιηα ηνπ 
ζπιιέθηε θαη ππεχζπλνπ ηνπ Μνπζείνπ. 
Απνηεινχλ ην επνπηηθφ κέζνλ γηα λα κάζνπλ ηελ «ηζηνξία»ηα παηδηά καο. 
 
Υξεζηίλα . σηήξρνπ 
 
 

«Όηαλ νη λαδηζηέο ήξζαλ γηα λα πάξνπλ ηνπο θνκκνπληζηέο, 
ζηώπεζα επεηδή δελ ήκνπλ θνκκνπληζηήο.  
Όηαλ θπιάθηζαλ ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο,  
ζηώπεζα γηαηί δελ ήκνπλ ζνζηαιδεκνθξάηεο.  
Όηαλ ήξζαλ λα πάξνπλ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο,  
δελ δηακαξηπξήζεθα γηαηί δελ ήκνπλ ζπλδηθαιηζηήο. 
Όηαλ ήξζαλ λα ζπιιάβνπλ εκέλα,  
δελ ππήξρε πηα θαλείο γηα λα δηακαξηπξεζεί». 

Martin Niemoeller (1892-1984)  
Γεξκαλόο αληηαλαδηζηήο ζενιόγνο θαη ινπζεξηαλόο πάζηνξαο.  



«ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» 
& «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ»  
 
«Σν Βιαρνγηάλλεην Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα αλήθεη ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Βεξνίαο. 
Δίλαη δσξεά ηεο νηθνγέλεηαο Βιαρνγηάλλε, νη νπνίνη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
επγελώο παξαρώξεζαλ ην παηξηθό ηνπο ζπίηη ζηελ Ιεξά Μεηξόπνιε, ώζηε κε ηελ κεηαηξνπή 
ηνπ ζε Μνπζείν λα δσληαλέςνπλ θαη λα δηαηεξεζνύλ νη κλήκεο ηνπ αγώλα γηα ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο. 
Η Ιεξά  Μεηξόπνιε αλέιαβε ηελ εθπόλεζε κειεηώλ από ηελ αξρηηέθηνλα θ. Αλαζηαζία 
Πάπαξε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ λενθιαζηθνύ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαηάθεξε λα εληαρζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηα 
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ Β‟ Κ.Π... 
Σέινο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ πινπνηήζεθε κνπζεηνινγηθή κειέηε θαη 
δηακνξθώζεθαλ νη εζσηεξηθνί ρώξνη γηα λα θηινμελήζνπλ ην λέν απηό Μνπζείν, πνπ 
απνηειεί έλα θόζκεκα γηα ηελ πόιε ηεο Βέξνηαο. 
Αξρηθά ιεηηνύξγεζε σο Μνπζείν Νεώηεξεο Ιζηνξίαο θαη Σέρλεο θαη θηινμέλεζε εθηόο από ην 
πιηθό γηα ηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα θαη έλα δείγκα από ηνλ πινύην ησλ Βπδαληηλώλ εηθόλσλ, 
θεηκειίσλ, ακθίσλ θιπ ηεο ζπιινγήο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Βεξνίαο, Νανύζεο θαη 
Κακπαλίαο. 
Πξόζθαηα ε ζπιινγή απηή αθαηξέζεθε γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Κεηκειηνθπιάθεην ηεο 
Μνλήο Γνβξά θαη ζηε ζέζε ηεο εθηίζεηαη ε εμαηξεηηθή ζπιινγή ζηξαηησηηθώλ ζηνιώλ θαη 
πιηθώλ ηνπ θ. Καλέιινπ Νηόληνπ». 
Ο θ. Νηόληνο επηκειήζεθε θαη ηε λέα εκθάληζε ηνπ Μνπζείνπ πνπ πιένλ αθνξά ζηελ ηζηνξία 
ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα θαη ζηελ πξνβνιή ζηξαηησηηθώλ ελδπκαζηώλ θαη εμνπιηζκώλ 
δηαρξνληθά (πεξίνδνο 1900 – 1980). 
Η ζπιινγή πεξηιακβάλεη θπξίσο εθζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 
20νπ αηώλα, θαη ηα νπνία απνθηήζεθαλ από πξνζσπηθέο αγνξέο από εμεηδηθεπκέλα εηδηθά 
θαηαζηήκαηα, από ειιεληθέο θαη μέλεο δεκνπξαζίεο, από δσξεέο θίισλ θαη από ρνξεγήζεηο 
ηνπ “Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο”, θαη θπξίσο από νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. Η ζπιινγή ηνπ 
πιένλ εθηίζεηαη ζην “Βιαρνγηάλλεην” κνπζείν πνπ ηνπ παξαρώξεζε ν Μεηξνπνιίηεο 
Βεξνίαο-Νανύζεο θαη Κακπαλίαο Παληειεήκσλ, θαη ηνπ νπνίνπ κνπζείνπ είλαη θαη ν 
ππεύζπλνο».http://www.historicalcollector.gr 
 
Ζ ζηέγαζε ηεο ζπιινγήο θ. Καλέιινπ Νηφληνπ ζην Βιαρνγηάλλεην Μνπζείν έγηλε κε ηελ ακέξηζηε 
ζηήξημε ησλ ηφηε Βνπιεπηψλ Ζκαζίαο ηνπ ΠΑΟΚ Γηθφλνγινπ Αζαλάζηνπ, Σφιθα Άγγεινπ θαη 
ηδεξφπνπινπ Αλαζηάζηνπ πνπ ππνζηήξηδαλ ζζελαξά ηε κφληκε ζηέγαζε ηεο ζπιινγήο ζε δεκφζην 
θηήξην θαη ηελ επηβξάβεπζε απφ ηελ Διιεληθή πνιηηεία. 
Οη βνπιεπηέο Ζκαζίαο ηνπ ΠΑΟΚ : Γηθφλνγινπ Αζαλάζηνο, Σφιθαο Άγγεινο θαη ηδεξφπνπινο 
Αλαζηάζηνο δήισλαλ θίινη ηνπ θ. Καλέιινπ Νηφληνπ , φηη γλψξηδαλ επαθξηβψο ην πεξηερφκελφ ηεο 
ζπιινγήο ηνπ θαη εθζείαδαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ γηα ηνπο ζαπκαζηέο πνπ είρε ζην δηαδίθηπν . 
Οη βνπιεπηέο πνπ εγγπήζεθαλ γηα ηνλ θ. Νηφλην , ραξαθηήξηδαλ ηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο σο 
ηζηνξηθά θεηκήιηα πνπ ζθνπό έρνπλ λα δηαθπιάμνπλ θαη λα δηαδώζνπλ ηε λεόηεξε Ιζηνξία 
θαη πξνέηξεπαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο καζεηέο σο επνπηηθά κέζα γηα λα κάζνπλ ηελ 
λεόηεξε ηζηνξία… 
  

http://www.historicalcollector.gr/


Γσξεά ζηνλ Ηζηνξηθό πιιέθηε 
 
Οη δσξεέο ζα κε βνεζήζνπλ λα ζπλερίζσ ην έξγν θαη λα εκπινπηίζσ ηελ ζπιινγή κνπ κε λέα 
αληηθείκελα. 
http://www.historicalcollector.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%
BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/ 
 
 
Ζ ηζηνζειίδα πνπ πηζαλόλ λα εληππσζίαζε ηνπο ηόηε Βνπιεπηέο Ζκαζίαο ηνπ ΠΑΟΚ 
Γηθόλνγινπ Αζαλάζην, Σόιθα Άγγειν θαη ηδεξόπνπιν Αλαζηάζην , ζε ζεκείν λα 
ππνζηεξίδνπληε ζηέγαζε ηεο ζύιινγήο ζε δεκόζην θηήξην θαη επηβξάβεπζε από ηελ 
Διιεληθή πνιηηεία. 

 
 ΠΑΝΗΟ (επίθαηξν) θπιιάδην κε ηίηιν ‘’ΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΣΗΜΖ’’ πνπ εθδόζεθε ην 
1948 από ηνλ ζπγγξαθέα Γεκήηξην θαξιάην-νύηδνπ, θαη ην νπνίν θπιιάδην αλαθέξεη ηνλ 
δσδεθάινγν ηνπ ΔΘΝΗΚΗΣΖ, δειαδή ηη ζεκαίλεη όηαλ δειώλεηο ΔΘΝΗΚΗΣΖ,θαη πνηα είλαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πηζηεύσ ηνπ θάζε ΔΛΛΖΝΑ πνπ δειώλεη ΔΘΝΗΚΗΣΖ. Σν ελ ιόγσ θπιιάδην 
είρε δηαλεκεζεί ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο ζε όιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο 
Έλνπιεο Γπλάκεηο. Σέινο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζσ όζνπο ελδηαθέξνληαη λα κειεηήζνπλ ην ελ ιόγσ 
θπιιάδην ζαο ην παξαζέησ νιόθιεξν πξνο κειέηε (δσξεά θ.Θσκά Αξβαλίηε). 

 
 
 
…….. ΠΡΟΟΥΖ……ΠΑΝΗΟ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ……ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ν νπνίνο 
ζπληάρζεθε από ην ΓΔ θαη ηελ ‘’Κεληξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ’’ (ηελ ηόηε ΚΤΠ) ηελ 15-02-1964 
από ηνλ ηόηε Άλρε (ΠΒ) Γεώξγην Παπαδόπνπιν κε ζέκα ‘’Πξάθηνξεο ηνπ ΚΚΔ’’, όπνπ ν θάθεινο 
απηόο απνηεινύκελνο από 22 ζειίδεο πεξηιακβάλεη ΟΛΑ ηα ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ νλνκαζηηθά θαη κε ηα 
ςεπδώλπκα πνπ έθεξαλ, πεξηιακβάλεη επίζεο ην βαζκό πνπ έθεξαλ θαη ηα θαζήθνληα πνπ 
εθηεινύζαλ, πεξηιακβάλεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπο, θαη θπξίσο αλαθέξεη 
ηηο ζρνιέο ζηηο νπνίεο εθπαηδεύηεθαλ ζηηο ρώξεο ηνπ πξώελ νβηεηηθνύ πλαζπηζκνύ 
(παξαπέηαζκα) σο πξάθηνξεο γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα ελεξγήζνπλ θαηά απηήο. 
Μεηαμύ ησλ νλνκάησλ πεξηιακβάλνληαη ν Εαραξηάδεο ν Μπεινγηάλλεο, όινη νη ‘’ηξαηεγνί’’ ηνπο 
θηι. ε θάζε πεξίπησζε ν θάθεινο ρξήδεη κειέηεο από όινπο ηνπο Έιιελεο αλεμαξηήησλ 
θνκκαηηθώλ πξνηηκήζεσλ. Σέινο γηα επλόεηνπο ιόγνπο νη ζειίδεο έρνπλ ζεκαδεπηεί θαζώο ν 
πξσηόηππνο θάθεινο ππάξρεη ζηελ θαηνρή κνπ.  

http://www.historicalcollector.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://www.historicalcollector.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/


 

 
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%C
F%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/  

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-128037153879904/


πζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Μεηξνπνιίηε Βεξνίαο-Νανύζεο θαη Κακπαλίαο 
θ.Παληειεήκσλ ηεο 31-3-2011 

 
  



πζηαηηθή επηζηνιή ηεο 10-09-2011 από ηνλ κνπζεηνιόγν θ.ηνππάζε 
Κσλλν 

  



πζηαηηθή επηζηνιή ηεο 29-11-2011 ηνπ βνπιεπηή θ.Θαλάζε Γηθόλνγινπ  

  



Δπηζηνιή ''ζηήξημεο'' ηνπ 2010 ηνπ Βνπιεπηή θ.Σόιθα Άγγεινπ 

  



Δπηζηνιή ''ζηήξημεο'' ηνπ 2010 ηνπ βνπιεπηή θ.ηδεξόπνπινπ 
Αλαζηάζηνπ 

  



Δπραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ ηξαηεγνύ Γηνηθεηνύ ηεο Ηεο Μεξαξρίαο 
Πεδηθνύ (ΗΜΠ) ηελ 04-12-2014, θαη απνλνκή αλακλεζηηθήο πιαθέηαο θαη 
ηνπ Διιεληθνύ καραηξηνύ ''commandos'' 

 
  



Δπραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ ηξαηεγνύ Γηνηθεηνύ ηεο Ηεο Μεξαξρίαο 
Πεδηθνύ (ΗΜΠ) ηελ 09-09-2016 

 
  



Απνλνκή ηηκεηηθήο αλακλεζηηθήο πιαθέηαο ηελ 08-06-2016 από ηελ 9ε 
ΜΠ Σαμηαξρία θαη ηνπ Διιεληθνύ καραηξηνύ ''commandos'' 
 

 
 
  



Ζ Μεηξόπνιε Βέξνηαο ηίκεζε ηνλ Κ. Νηόλην γηα ην "Βιαρνγηάλλεην" 
3 Ηνπλίνπ 2016/ https://www.inveria.gr/2016/06/i-mitropoli-verias-timise-ton-k-ntonto-gia-to-vlaxogianneio.html 
 

 
Σελ Πέκπηε 2 Ηνπλίνπ ν Μεηξνπνιίηεο Βεξνίαο, Νανχζεο θαη Κακπαλίαο θ.Παληειεήκσλ ζην 
πιαίζην ενξηαζκψλ ησλ ΚΒ΄ Παπιείσλ, θαη ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηέγε 
Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Βέξνηαο, παξνπζία πιήζνπο θφζκνπ θαη επηζήκσλ, ηίκεζε ηνλ Καλέιιν 
Νηφλην κε ηνλ "Υξπζφ ηαπξφ Α΄Σάμεσο" ηεο Μεηξνπφιεσο γηα ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ σο 
ζπιιέθηεο θαη σο ππεχζπλνο ηνπ Βιαρνγηάλλεηνπ κνπζείνπ. 
πσο ηφληζε κεηαμχ ησλ άιισλ ν Μεηξνπνιίηεο θαηά ηελ πξνζθψλεζή ηνπ, ν Καλέιινο Νηφληνο 
θαηάθεξε κε κφρζν θαη πξνζσπηθή εξγαζία λα αλαδείμεη ην Βιαρνγηάλλεην κνπζείν παλειιαδηθά, 
θαη λα έρεη ηεξάζηηα παλειιαδηθή επηζθεςηκφηεηα θαη φρη κφλν. 
Ο ηηκψκελνο αθνχ επραξίζηεζε ηνλ Μεηξνπνιίηε γηα ηελ κεγάιε ηηκή πνπ ηνπ επηθχιαμε ε 
Μεηξφπνιε πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ ηφληζε πσο ε ζηήξημε θαη ε ζπκπαξάζηαζε 
ηνπ εβαζκηφηαηνπ, θαζψο θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνλ ίδην ήηαλ νη 
ζεκειηψδεηο βάζεηο γηα λα ππάξμεη απηφ ην ππέξνρν απνηέιεζκα κε ηελ αλάδεημε 

ηνπ  Βιαρνγηάλλεηνπ κνπζείνπ, ελψ επηζεκάλζεθε φιν λφεκα πσο ηα "θαιύηεξα έπνληαη". 

https://www.inveria.gr/2016/06/i-mitropoli-verias-timise-ton-k-ntonto-gia-to-vlaxogianneio.html
https://1.bp.blogspot.com/-wtukoNuozR4/V1GbN8qkU6I/AAAAAAAA1x8/HkUKdQ6Zz-szf4_ZRNztzJ2AJXO9FghcwCLcB/s1600/ntontos+vravefsi.JPG


 
  

https://4.bp.blogspot.com/-eVuesDDPEiI/V1GbNt5J6SI/AAAAAAAA1yE/FOzqA4mEcX4lx28VZqViLqYMOZx2X_eyACKgB/s1600/ntontos+vravefsi_2.JPG


«ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» 

& «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 

Ώξεο Λεηηνπξγίαο 
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο „‟Βιαρνγηάλλεηνπ‟‟ κνπζείνπ Βέξνηαο…. Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή 08.30πκ 
έσο 14.00κκ άββαηα, Κπξηαθέο θαη αξγίεο θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο ζηνλ ππεχζπλν ηνπ 
κνπζείνπ θ. Καλέιιν Νηφλην ζην ηει. 6942578628-2331060630 
Δίζνδνο δσξεάλ. 

 

 

ηα "θαιύηεξα έπνληαη" 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

 
 
ηνιή Νν2 θαη Νν4 Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 1950-1970, 
ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ ηξγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθώληα Σδαβάξα (δσξεά θ.Νηφξαο 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

 
ηνιή Νν2 θαη Νν4 Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 1950-1970, 
ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ ηξγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψληα Σδαβάξα (δσξεά θ.Νηφξαο 
Σδαβάξα). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

 
Θεξηλή ζηνιή Νν4 (εζπεξίδσλ) Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 
1960-1970, ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ Αληγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψληα Σδαβάξα (1918-
1996),δσξεά θ.Νηφξαο Σδαβάξα. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 
 

 
Θεξηλή ζηνιή „‟Νν1,2,4 θαη 5‟‟ Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 
1950-1970, ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ ηξγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψληα Σδαβάξα (δσξεά 
θ.Νηφξαο Σδαβάξα). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

 

ηνιή Νν4 θαη Νν5 (εζπεξίδσλ) Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 
1950-1970, ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ ηξγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψλ Σδαβάξα (δσξεά 
θ.Νηφξαο Σδαβάξα). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 
 

 
ηνιή Νν4 θαη Νν5 (εζπεξίδσλ) Τπνζηξαηήγνπ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ πεξηφδνπ 
1950-1970, ε νπνία ζηνιή αλήθεη ζηνλ ηξγν ε.α. ηεο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψλ Σδαβάξα (δσξεά 
θ.Νηφξαο Σδαβάξα) 
 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 
 

 

Δπίζεκν έγγξαθν πνπ εθδφζεθε ηελ 22-10-1951 απφ ην ηφηε Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, θαη 
αθνξά ηελ απφ 02-05-1943 απνλνκή ζηνλ ηφηε Δλσκνηάξρε θαη κεηέπεηηα ηξαηεγφ ηεο ‟Διιεληθήο 
Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ Ξελνθψλ Σδαβάξα ην κεηάιιην „‟Δμαίξεησλ Πξάμεσλ‟‟. 
 
 
 
 
ΜΔΣΑΛΛΗΟΝ ΔΞΑΗΡΔΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 2/5/1943 
Η.Γ.ΡΑΛΛΖ (Ο ΓΝΧΣΟ ΓΟΊΛΟΓΟ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟ)  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

 

Δπίζεκν έγγξαθν πνπ εθδφζεθε απφ ην Αξρεγείν ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ ηελ 10-
11-1949, ην νπνίν έγγξαθν αλαθέξεη ηελ πξναγσγή επ΄αλδξαγαζία ηνπ ηφηε Αλζππαζπηζηή 
Ξελνθψληνο Σδαβάξα, θαη κεηέπεηηα Αληηζηξάηεγνπ ηεο Υσξνθπιαθήο γηα ηελ εξσηθή ηνπ 
ζπκκεηνρή ζε κάρε θαηά ησλ ζπκκνξηηψλ. 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Ξελνθώλ Σδαβάξαο 
 

 
‟‟Απνραηξεηηζηήξηα Γηαηαγή‟‟ πνπ εθδφζεθε 25-11-1973 ηνπ ηφηε Β΄ Τπαξρεγνχ ηεο Υσξνθπιαθήο 
Τπνζηξάηεγνπ Ξελνθψλ Σδαβάξα ιφγσ ηεο απνζηξαηείαο ηνπ, απεπζπλφκελνο ζε φινπο ηνπο 
ππεξεηνχληεο αμθνπο θαη νπιίηεο ζηελ Υσξνθπιαθήο (δσξεά απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ 
ηξαηεγνχ ηεο Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο Ξελνθψλ Σδαβάξα). 
  



Ξελνθώλ Σδαβάξαο 

Η δίκη της «Δημοκρατικής Άμυνας» 

Ζ δίθε ηεο «Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο», άξρηζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 1970 ζην ζηξαηνδηθείν ηεο Αζήλαο θαη 
έζηξεςε θαη πάιη ηνπο πξνβνιείο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζηε ζηξαηνθξαηνχκελε Διιάδα. 
 
Οη «θαηεγνξνύκελνη» 

 ΓΔΩΡΓΗΟ Η. ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ, εηψλ 69, αληηζηξάηεγνο έ.α. 
 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ, εηψλ 45, κεραλνιφγνο - ειεθηξνιφγνο. 
 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Λ. ΑΝΓΡΗΣΑΚΖ, εηψλ 49, ινγηζηήο. 
 ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Θ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΠΑ, εηψλ 50, δηθεγφξνο. 
 ΝΗΚΟΛΑΟ Α. ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, εηψλ 28, θνηηεηήο Ννκηθήο. 
 ΓΖΜΟΘΔΝΖ Γ. ΚΟΝΑΡΖ, εηψλ 29, δηθεγφξνο. 
 ΒΑΗΛΗΚΖ Η. ΕΩΓΡΑΦΟΤ, εηψλ 35, ππάιιεινο ΟΣΔ. 
 ΓΗΟΝΤΗΟ Π. ΚΑΡΑΓΗΩΡΓΑ, εηψλ 40, ηέσο θαζεγεηήο Παληείνπ. 
 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ . ΓΔΛΟΤΚΑ, εηψλ 43, δηθεγφξνο. 
 ΥΡΖΣΟ Κ. ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ, εηψλ 39, δηθεγφξνο. 
 ΓΔΩΡΓΗΟ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ, εηψλ 48, πθεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
 ΗΩΑΝΝΖ Β. ΣΑΡΑΚΖ, εηψλ 35, δεκνζηνγξάθνο. 
 ΠΤΡΗΓΩΝ Λ. ΛΟΤΚΑ, εηψλ 31 ρεκηθφο. 
 ΗΩΑΝΝΖ Π. ΚΟΜΠΟΣΗΑΣΖ, εηψλ 34, ηέσο ππάιιεινο ΟΣΔ. 
 ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. ΚΩΣΑΚΖ, εηψλ 36, νδεγφο. 
 ΑΝΣΩΝΗΟ Υ. ΜΗΥΑΛΑΚΔΑ, εηψλ 34, ηέσο πξσηνδίθεο. 
 ΑΘΑΝΑΗΟ Υ. ΜΗΥΑΛΑΚΔΑ, εηψλ 31, ηέσο πάξεδξνο Πξσηνδηθψλ. 
 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΜΑΝΗΑΣΖ, εηψλ 36, ηέσο ππάιιεινο ΓΔΖ. 
 ΑΘΑΝΑΗΟ ΦΗΛΗΑ, εηψλ 31, κεραλνιφγνο - ειεθηξνιφγνο. 
 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α. ΣΑΚΑΡΔΣΟ, εηψλ 24, ειεθηξνληθφο. 
 ΠΔΣΡΟ . ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, εηψλ 24, θαζεγεηήο Γαιιηθήο. 
 ΒΔΝΔΣΗΑ - ΜΑΡΗΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, εηψλ 37, δηθεγφξνο. 
 ΓΔΩΡΓΗΟ Β. ΚΟΜΑ, εηψλ 37, ηέσο εηζεγεηήο πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 ΒΗΚΣΩΡ Α. ΠΑΠΑΕΖΖ, εηψλ 33, εθδφηεο. 
 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Ν. ΓΡΟΤΣΑ, εηψλ 35, ηξαπεδηθφο ππάιιεινο. 
 ΘΔΟΦΑΝΖ Γ. ΜΑΣΗΟΤΛΑ, εηψλ 33, αζθνχκελνο δηθεγφξνο. 
 ΜΗΥΑΖΛ Γ. ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ, εηψλ 30, θνηηεηήο Παληείνπ. 
 ΘΔΟΦΑΝΖ Β. ΠΑΚΟ, εηψλ 28, θνηηεηήο Παληείνπ. 
 ΗΩΑΝΝΖ Ν. ΒΑΗΛΔΗΟΤ εηψλ 28, βνεζφο θαζεγεηνχ. 
 ΑΝΣΩΝΗΟ Φ. ΠΑΡΗΑΝΟ, εηψλ 38, εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο. 
 ΠΔΣΡΟ . ΚΑΠΑΓΔΡΩΦ, εηψλ 29, θνηηεηήο Φπζηθνκαζεκαηηθήο. 
 ΦΩΣΔΗΝΖ Μ. ΜΗΑΖΛΗΓΟΤ, εηψλ 25, ηδησηηθφο ππάιιεινο. 
 ΗΩΑΝΝΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, εηψλ 45, ηαηξφο. 
 ΘΔΟΥΑΡΖ Μ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΖ, εηψλ 32, νηθνλνκνιφγνο. 
 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Δ. ΝΗΣΟΠΟΤΛΟ, εηψλ 33, ηέσο ππάιιεινο ΟΣΔ. 

 

Δληόο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ νη θαηεγνξνύκελνη θαηαγγέιινπλ αλήθνπζηα βαζαληζηήξηα 
ζηα νπνία ππεβιήζεζαλ. 
  



Κατήγγειλε στο στρατοδικείο ο καθηγητής Γεώργιος Μαγκάκης: 

 

«Καηά ηελ δηεμαγσγήλ ηεο αλαθξίζεσο θαη θαηά ηελ πξώηελ εμέηαζίλ κνπ, ιαβνύζαλ 
ρώξαλ ηελ 27 Ινπιίνπ, ν ζπληαγκαηάξρεο Ξελνθώλ Σδαβάξαο, δηεπζπληήο ηεο 
Αζηπλνκίαο Πξναζηίσλ Πξσηεπνύζεο, παξνπζία 5-6 εηέξσλ αμησκαηηθώλ ηεο 
Υσξνθπιαθήο, κε ηθαλνπνηνύκελνο πξνθαλώο εθ ησλ απαληήζεώλ κνπ, εγέξζε εθ 
ηεο ζέζεώο ηνπ, κε επιεζίαζε θαη ζύξσλ κε βηαίσο από ην ππνθάκηζνλ κε εζήθσζε 
όξζηνλ, κε έζπξσμε πξνο ηελ θαηεύζπλζηλ ηνπ ηνίρνπ, κνπ αθήξεζε ηα γπαιηά κνπ 
θαη ήξρηζε λα κε πβξίδε ρπδαηόηαηα... δηά κηαο απνηόκνπ θηλήζεσο εθάξθσζε 
θπξηνιεθηηθώο ην ηαθνύλη ηνπ επί ησλ δαθηύισλ ηνπ αξηζηεξνύ κνπ πνδόο. Σν 
θηύπεκά ηνπ δελ κε εύξελ επί ησλ νλύρσλ, αιι' επί ησλ δαθηύισλ. Ήξρηζε δ' ελ 
ζπλερεία λα πεξηζηξέθε κεηά δπλάκεσο ην ηαθνύλη ηνπ επί ησλ δαθηύισλ κνπ, ηα 
νπνία ζεκεησηένλ ήζαλ ζρεδόλ γπκλά. Καζ' νλ ρξόλνλ αθόκε πξνέβαηλελ νύηνο εηο 
απηήλ ηνπ ηελ ελέξγεηαλ, ήξρηζε λα κε θηππά δηά ησλ ρεηξώλ ηνπ εηο ην πξόζσπνλ 
θαη εηο ην άλσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο κνπ, ελώ ζπγρξόλσο κε ύβξηδε ζθαηόηαηα. Αθνύ 
κε εθηύπεζελ επ' αξθεηόλ θαη κεηά κεγάιεο ζθνδξόηεηνο θαη δπλάκεσο, δηόηη νύηνο 
είλαη ηδηαηηέξσο εύζσκνο θαη δπλαηόο άλζξσπνο, δηά ηνπ γόλαηνο ηνπ ελόο πνδόο 
ηνπ επερείξεζε λα κνπ θαηαθέξε ζθνδξόλ θηύπεκα εηο ηα γελλεηηθά όξγαλα! Δγώ 
ελζηηθησδώο έθακα κίαλ κηθξάλ θίλεζηλ πξνο ηα νπίζσ θαη εδέρζελ ην θηύπεκα εηο 
ην ηξηρσηόλ ηκήκα. Ηζζάλζελ εληόλνπο πόλνπο, νη νπνίνη εμεπινύλην θαη πξνο ηελ 
θνηιηαθήλ ρώξαλ. Δλ ζπλερεία νύηνο κε ήξπαζε δηά ησλ δύν ρεηξώλ ηνπ από ηνλ 
ιαηκόλ θαη ήξρηζε λα κε ζθίγγε...». 
 
ΑΦΗΔΡΧΜΑ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ 20νο ΑΗΧΝΑ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 1970/ ΘΑΝΑΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ/ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ:04/01/2000./http://www.tanea.gr/news/greece/article/4106552/?iid=2 

 

 

Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαηαγγέιινληα επηζπλάπησ ζύληνκν βηνγξαθηθό 

O Γεώξγηνο - Αιέμαλδξνο Μαγθάθεο (25 Ηνπλίνπ 1922 - 5 επηεκβξίνπ 2011) ήηαλ δηαπξεπήο 
Έιιελαο λνκηθόο, παλεπηζηεκηαθόο θαη πνιηηηθόο, θαζεγεηήο Πνηληθνύ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο 
Αζελώλ.Γηεηέιεζε ππνπξγόο ζηελ θπβέξλεζε Δζληθήο Δλόηεηαο ηνπ 1974, θαζώο θαη ζε 
θπβεξλήζεηο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, κε ζπνπδαηόηεξε ηε ζεηεία ηνπ ζην ππνπξγείν Γηθαηνζύλεο 
από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1982 σο ηνλ Απξίιην ηνπ 1986, όπνπ ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ θαηάξγεζε 
πιείζησλ απηαξρηθώλ λόκσλ, θιεξνλνκηά ηεο θαηνρηθήο θαη κεηεκθπιηαθήο πεξηόδνπ 
Αμηώκαηα θαη βξαβεύζεηο 
Αμίσκα  κέινο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (1974–1977; εθινγηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο; Έλσζε 
Γεκνθξαηηθνύ Κέληξνπ θαη Έλσζηο Κέληξνπ - Νέεο Γπλάκεηο) 
κέινο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (1985–1996; εθινγηθή πεξηθέξεηα Β΄ Αζελώλ; Παλειιήλην 
νζηαιηζηηθό Κίλεκα) 
Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο ηεο Διιάδαο (1982–1985; Κπβέξλεζε Αλδξέα Παπαλδξένπ 1981) 
Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο ηεο Διιάδαο (1985–1986; Κπβέξλεζε Αλδξέα Παπαλδξένπ 1985) 
Τπνπξγόο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Διιάδαο (Ηνπιίνπ 1974 – Οθησβξίνπ 1974; Κπβέξλεζε Δζληθήο 
Δλόηεηαο 1974) 
Τπνπξγόο Τγείαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηεο Διιάδαο (Φεβξνπαξίνπ 1987 – 
επηεκβξίνπ 1987; Κπβέξλεζε Αλδξέα Παπαλδξένπ 1985) 
Έιιελαο αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ (Ηαλνπαξίνπ 1995 – επηεκβξίνπ 1995; Κπβέξλεζε 
Αλδξέα Παπαλδξένπ 1993) 
πξόεδξνο (1981–1982; Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) 

  

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4106552/?iid=2


Σνλ Ηνχιην ηνπ 1969, ν άθεο Καξάγησξγαο κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν κεηά απφ ην ζνβαξφ 
ηξαπκαηηζκφ ηνπ πνπ έραζε όια ηα δάθηπια θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παιάκεο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ 
θαηκόληκε βιάβε ζην ηύκπαλν ηνπ δεμηνύ απηηνύ. 
ην λνζνθνκείν ζπλειήθζε θαη ππνβιήζεθε ζε αλάθξηζε θαη ζθιεξά βαζαληζηήξηα ρσξίο λα 
επηηξέςνπλ ζηνπο γηαηξνύο λα ηνπ δώζνπλ ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Μεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν, 
ζα θξαηεζεί ζε ζπλζήθεο απζηεξήο απνκόλσζεο, κέρξη ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 
1969, ζε δηάθνξα θξαηεηήξηα ηεο Αζθάιεηαο Πξναζηίσλ, ζε άζιηεο ζπλζήθεο θαη ρσξίο ηελ 

επηβεβιεκέλε πεξίζαιςε. 
 
«Ἀιιά, ἀπὸ ὅ,ηη πιεξνθνξνῦκαη, νὐδεὶο Ἕιιελ νὔηε μέλνο ἐπίζηεπζελ εἰο ηὸ 
κπζηζηόξεκα ηὸ ὁπνῖνλ θαηεζθεύαζελ ὁ ἀλαθξηηήο κνπ θαὶ βαζαληζηήο κνπ 
κνίξαξρνο Μνξνγηάλλεο». 
 

 
 

Ο επίινγνο ηεο απνινγίαο ηνπ άθε Καξάγησξγα 
ζην Έθηαθην ηξαηνδηθείν ηεο Αζήλαο 

(7 Απξηιίνπ 1970) 
 
[...] Κύξηνη ζηξαηνδίθαη, κέρξη ηώξα ζαο εμέζεζα ηνπο ιόγνπο δηα ηνπο νπνίνπο 
ζπκκεηέρσ εηο ηελ Γεκνθξαηηθήλ Άκπλαλ. Δίρα ρξένο κνπ λα αγσληζζώ εηο ηα 
πιαίζηα ηεο νξγαλώζεσο απηήο πξνο απνθαηάζηαζηλ ησλ δεκνθξαηηθώλ 
ειεπζεξηώλ εηο ηελ ρώξαλ. 
Δίρα ρξένο, πξώηνλ, πξώηνλ, σο άλζξσπνο απέλαληη ηεο ηζηνξίαο. Απέλαληη 
δειαδή όισλ εθείλσλ νη νπνίνη εγσλίζζεζαλ κε ηνλ ιόγνλ ή κε ηα όπια, εθείλσλ 
πνπ έρπζαλ πνηακνύο αίκαηνο δηα λα θιεξνδνηήζνπλ εηο εκάο ηελ ειεπζεξίαλ θαη 
ηελ δεκνθξαηίαλ. Γεύηεξνλ, είρα ρξένο σο θαζεγεηήο απέλαληη εηο ηνπο θνηηεηάο 
κνπ. Δηο ηνπο λένπο απηνύο δελ κεηέδηδα κόλνλ μεξάο επηζηεκνληθάο γλώζεηο. Σνπο 
είρα γαινπρήζεη κε ηελ ηδέαλ όηη νξζαί απνθάζεηο επί ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ 
ηεο ρώξαο ιακβάλνληαη κόλνλ κε ηελ δεκνθξαηηθήλ δηαδηθαζίαλ επηινγήο. Θα 
ήκνπλ αζπλεπήο θαη ζα εζεσξείην δη’ εκέ θπγνκαρία εάλ δηα ηνπ αγώλνο κνπ δελ 
εδηθαίσλα ηαο ηδέαο κνπ πεξί ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο απέλαληη ησλ θνηηεηώλ 
κνπ. Σέινο, θύξηνη ζηξαηνδίθαη, είρα έλα πξνζσπηθόλ ρξένο απέλαληη ηνπ ειιεληθνύ 
ιανύ θαη ηεο παηξίδνο. Απηόο ν ιαόο έθαλελ πνιιάο ζπζίαο θαη δαπάλαο ράξηλ εκνύ. 
Με εζπνύδαζελ εηο ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, κε έζηεηιελ κε ππνηξνθίαλ δη’ 
αλσηέξαο ζπνπδάο εηο ην εμσηεξηθόλ, κε έθαλελ θαζεγεηήλ αλσηάηεο ζρνιήο θαη 
αλώηαηνλ θξαηηθόλ ιεηηνπξγόλ. Γη’ όιαο απηάο ηαο ζπζίαο ηη δεηεί σο αληάιιαγκα 
από εκέ ν ειιεληθόο ιαόο θαη ε παηξίο; Ση δεηεί από όινπο ηνπο πλεπκαηηθνύο 
αλζξώπνπο; Γύν κόλνλ πξάγκαηα. Να πξνζθέξνπλ ηαο επηζηεκνληθάο ησλ 
ππεξεζίαο θαη λα είλαη ζεκαηνθύιαθεο ησλ εζηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ αμηώλ ηνπ 
ειιεληθνύ ιανύ. Δίρα ππνρξέσζηλ, επνκέλσο, θύξηνη ζηξαηνδίθαη, λα εμνθιήζσ 
απηό ην κεγάιν ρξένο κνπ, αθόκε θαη εάλ παξίζηαην αλάγθε λα δώζσ θαη ηελ δσήλ 
κνπ. 
 
ΗΓΡΤΜΑ ΑΚΖ KΑΡΑΓΗΧΡΓΑ/http://karagiorgas-foundation.gr/karagiorgas.pdf 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 
Φαηνπξάζηλε ζηνιή ηνπ Άλρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ πνπ έθεξε ν ίδηνο ην 1973-1974 θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζην „‟521 Σάγκα Πεδνλαπηψλ‟‟ (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 
Φαηνπξάζηλε ζηνιή ηνπ Άλρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ πνπ έθεξε ν ίδηνο ην 1973-1974 θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζην „‟521 Σάγκα Πεδνλαπηψλ‟‟ (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

ηνιή „‟Νν8‟‟ ηνπ Άλρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ ηελ νπνία έθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ 
ππεξεηνχζε ζην „‟ΚΔΑ‟‟ (Κέληξν Δθπαηδεχζεσο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο) ην 1973. Ο ελ ιφγσ 
αμθνο έιαβε κέξνο ζηνλ πκκνξηηνπφιεκν 1947-1949, θαη ζην Δθζηξαηεπηηθφ ψκα ζηελ Κνξέα 
1950-1953 (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 
 
ηνιή „‟Νν8‟‟ ηνπ Άλρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ ηελ νπνία έθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ 
ππεξεηνχζε ζην „‟ΚΔΑ‟‟ (Κέληξν Δθπαηδεχζεσο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο) ην 1973. Ο ελ ιφγσ 
αμθνο έιαβε κέξνο ζηνλ πκκνξηηνπφιεκν 1947-1949, θαη ζην Δθζηξαηεπηηθφ ψκα ζηελ Κνξέα 
1950-1953 (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

ηνιή παξαιιαγήο „‟παξειάζεσλ-παξαηάμεσλ‟‟ ησλ „‟Πεδνλαπηψλ‟‟ ηελ νπνία έθεξε ν Άλρεο (ΠΕ) 
Νηνπδέπεο Γεψξγηνο θαηά ηελ πεξίνδν 1973-1974 σο δθηεο ηνπ „‟521 Σάγκαηνο Πεδνλαπηψλ‟‟ (521 
ΣΠΝ), ελψ άμηνλ παξαηεξήζεσο είλαη ην γεγνλφο ην αηνκηθφ καραίξη „‟commandos-ηχπνπ 
Αθεληάθε‟‟ πνπ έθεξαλ ηα ζηειέρε ησλ „‟Δηδηθψλ Γπλάκεσλ‟‟ ζηελ ίδηα πιεπξά κε ηελ ζήθε ηνπ 
πηζηνιηνχ ησλ 0.45in (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 
ηνιή παξαιιαγήο „‟παξειάζεσλ-παξαηάμεσλ‟‟ ησλ „‟Πεδνλαπηψλ‟‟ ηελ νπνία έθεξε ν Άλρεο (ΠΕ) 
Νηνπδέπεο Γεψξγηνο θαηά ηελ πεξίνδν 1973-1974 σο δθηεο ηνπ „‟521 Σάγκαηνο Πεδνλαπηψλ‟‟ (521 
ΣΠΝ), ελψ άμηνλ παξαηεξήζεσο είλαη ην γεγνλφο ην αηνκηθφ καραίξη „‟commandos-ηχπνπ 
Αθεληάθε‟‟ πνπ έθεξαλ ηα ζηειέρε ησλ „‟Δηδηθψλ Γπλάκεσλ‟‟ ζηελ ίδηα πιεπξά κε ηελ ζήθε ηνπ 
πηζηνιηνχ ησλ 0.45in (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 

Φσηνγξαθία αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ ηφηε Τπιγν (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεψξγην 
πεξηζηνηρηδφκελν απφ εζλνθχιαθεο κεηά ην ηέινο παξειάζεσο ζην Βαζχ ηεο άκνπ κπξνζηά απφ 
ηελ είζνδν ησλ γξαθείσλ ησλ ΣΔΑ,(δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε) 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 
 
Απνθνηηήξην ηεο „‟ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ‟‟ πνπ εθδφζεθε ηελ 08-05-1954 θαη ρνξεγήζεθε 
ζηνλ ηφηε Τπιγν (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεψξγην κε θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ εηψλ, θαζψο ν ελ ιφγσ αμθνο 
είρε απνθνηηήζεη απφ ηελ „‟..Δ.‟‟ ήδε απφ ην 1950 σο Αλζιγνο (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 
‟‟ΑΠΟΦΟΗΣΖΡΗΟ‟‟ ηεο „‟ΥΟΛΖ ΠΔΕΗΚΟΤ‟‟ ηεο 18-04-1970 απφ ην „‟Σκήκα Γηνηθεηψλ Μνλάδσλ‟‟ 
ηνπ ηφηε Σρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 
Γίπισκα απνλνκήο ηνπ „‟Μεηαιιίνπ ηξαηησηηθήο Αμίαο Γ΄Σάμεσο‟‟ πνπ απνλεκήζεθε ηελ 17-04-
1962 ζηνλ ηφηε Λνραγφ (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεψξγην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ζηελ παηξίδα ηνπ 
(δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 
 
Απνθνηηήξην απφ ην „‟Κέληξν Δθπαηδεχζεσο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο‟‟ (ΚΔΑ) πνπ ρνξεγήζεθε 
ηελ 06-06-1971 ζηνλ ηφηε Σρε (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεψξγην γηα ηελ επδφθηκε απνθνίηεζή ηνπ απφ ηελ ελ 
ιφγσ ζρνιή (δσξεά θ.Μαξίαο Νηνπδέπε).  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
Νηνπδέπεο Γεώξγηνο 

 

 
 
Βηβιηάξην Ννζειείαο Μειψλ Οηθνγελείαο πνπ εθδφζεθε ην 1961 απφ ηελ Γλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ 
ηφηε Λγνπ (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεσξγίνπ.. 
 

 

‟‟ΆΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΔΩ ΣΡ\ΚΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ‟‟ πνπ εθδφζεθε ηελ 14-05-1960 απφ ην „‟ΚΔΒΟΠ‟‟ 
ζηνλ ηφηε Τπιγν (ΠΕ) Νηνπδέπε Γεψξγην (δσξεά θ. Νηνπδέπεο Μαξίαο). 

  



Νηνπδέπεο Γεώξγηνο,ην «ζηαγνλίδην» ηεο ρνύληαο 
 
Γεμί ρέξη ηνπ Ησαλλίδε. 
O αληηζπληαγκαηάξρεο Νηνπδέπεο, δηνηθεηήο ηνπ 521 Σάγκαηνο Πεδνλαπηώλ Αγίαο 
Παξαζθεπήο, πήγε κε 3 θνξηεγά απηνθίλεηα ζηηο 3 ηε λύρηα ηνπ αββάηνπ 24/11/1973 ζην 
Λαγνλήζη γηα λα ζπιιάβεη ηνλ Παπαδόπνπιν θαηά ην πξαμηθόπεκα ηνπ Ησαλλίδε. 
πκκεηείρε ζην «πξαμηθόπεκα ηεο ππηδάκαο» , ηελ απνηπρεκέλε απόπεηξα αλαηξνπήο ηεο 
θπβέξλεζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1975. 

Ήταν ένας από τα 139 «σταγονίδια» της χούντας που αποστρατεύτηκαν τον 

Μάρτιο του 1975 από τον Εύαγγελο Αβέρωφ. 

(Μεηά ηελ πηώζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Ησαλλίδε θαη πξηλ ηελ δίθε ησλ εγεηώλ ηεο, κηα νκάδα 
αμησκαηηθώλ κε πξσηεξγάηεο ηνπο ηαμηάξρνπο Νηθόιαν Νηεξηηιή θαη Αλδξέα Κνλδύιε, ηνπο 
αληηζπληαγκαηάξρεο Ησάλλε ηεηαθάθε, Ησάλλε Μαλνπζαθάθε θαη ηνπο ηαγκαηάξρεο Αξηζηείδε 
Παιαΐλε, Αζαλάζην Πεξδίθε θαη Παξαζθεπά Μπόιαξε, ζρεδίαζε ζηξαηησηηθό θίλεκα ζε Αζήλα, 
Θεζζαινλίθε θαη Λάξηζα κε ζηόρνπο ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, 
ηελ επάλνδν ηεο Διιάδαο ζην ζηξαηησηηθό ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ (από ην νπνίν είρε απνρσξήζεη κεηά 
ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κύπξν) θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πξώελ δηθηάηνξα ηαμίαξρνπ Γεκήηξε 
Ησαλλίδε. 
Ζ θίλεζε απνθαιύθζεθε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο θαη δηαηάρζεθε ε 
ζύιιεςε 37 αμησκαηηθώλ. Ο ππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο Δπάγγεινο Αβέξσθ απνθάιεζε ηελ θίλεζε 
«πξαμηθόπεκα ηεο πηδάκαο» επεηδή νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θηλεκαηίεο ζπλειήθζεζαλ ηελ ώξα 
ηνπ ύπλνπ). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
Αθίζα πνπ εθδφζεθε απφ ηελ „‟Διιεληθή Βαζηιηθή Υσξνθπιαθή‟‟ θαηά ηεο πεξίνδν ηνπ 
ζπκκνξηηνπνιέκνπ (1946-1949), θαη ε νπνία αθίζα είρε σο ζθνπφ λα αθππλίζεη θπξίσο ηνπο 
θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ 
παηδηψλ απφ ην παηδνκάδσκα πνπ ελεξγνχζαλ νη ζπκκνξίηεο.  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
Βηβιίν κε ζέκα „‟ΣΟ > ΣΟΤ 1948-49 ΚΑΗ ΣΑ > ΣΖ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΖ‟‟ πνπ εθδφζεθε ην 2018 απφ ηνλ 
ζπγγξαθέα Ησάλλε Μπνπγά, έλα βηβιίν ζην νπνίν αλαδεηθλχνληαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ηζηνξίεο 
φζσλ βίσζαλ ην αλζειιεληθφ παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ θαηά ηνπ Διιεληζκνχ, φπνπ επίζεο 
έρνπλ θαηαγξαθεί καξηπξίεο παηδηψλ πνπ έπεζαλ ζχκαηα ηνπ παηδνκαδψκαηνο θαηαγξάθνληαο ηηο 
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ, αιιά θαη ζπλάκα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ιπηξσηηθνχ ξφινπ πνπ 
έπαημαλ νη „‟παηδνππφιεηο‟‟ ζηελ δηάζσζε θαη κφξθσζε ησλ δηαζσζέλησλ αλήιηθσλ παηδηψλ απφ ην 
παηδνκάδσκα κε ελζσκαησκέλν πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. ην ελ ιφγσ βηβιίν είρα ηελ ηηκή λα 
ζπκπεξηιεθζεί θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ κνπ αξρείν (δσξεά θ.Ησάλλε Μπνπγά). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Αθίζα πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Διιεληθή επλνκνχκελε πνιηηεία θαηά ηελ πεξίνδν 1947-1949 κε 
ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ εγεζία ηνπ Κ.Κ.Δ. πνπ είρε δηαπξάμεη ην έγθιεκα λα κεηαθέξεη 
βηαίσο ειιελφπνπια ζηηο γεηηνληθέο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ηεο Διιάδνο πνπ ήηαλ ζχκκαρνη ηνπ ηφηε 
„‟Γ..Δ.‟‟.  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
 
Σν ρξηζηηαληθφ κεληαίν πεξηνδηθφ „‟Ζ ΕΩΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ‟‟ πνπ δηαλέκνληαλ ζηα ζρνιεία, φπνπ ην 
ζπγθεθξηκέλν εθδφζεθε ηελ 03-12-1949, κε ραξαθηεξηζηηθφ εμψθπιιν αθηεξσκέλν ζην 
παηδνκάδσκα πνπ είραλ δηαπξάμεη νη ζπκκνξίηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1947-1949 θπξίσο ζηελ νξεηλή 
πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1950 φπνπ εκθαλίδεη ηελ Βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε ζηελ ζπλνξηαθή γξακκή 
Φιψξηλαο-Αιβαλίαο λα ππνδέρεηαη επαλαπαηξηζζέληα ειιελφπνπια ηα νπνία είραλ απαρζεί θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1947 απφ ηελ παηδνχπνιε „‟Αγία Δηξήλε‟‟ ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ εκθαλίδεη ην 
ΠΡΩΣΟ γεχκα παηδηψλ πνπ κφιηο ήξζαλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο βφξεην-δπηηθήο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ 
λα γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1947 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ Βαζηιέα Παχιν θαη ηελ Βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε λα έρνπλ 
επηζθεθηεί ηελ παηδνχπνιε „‟Άγηνο Αιέμαλδξνο‟‟ ζηελ Φηιηππηάδα ε νπνία είρε θαηαζθεπαζηεί απφ 
ηνπο Διβεηνχο κε πξσηνβνπιία ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

ΜΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ…..Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη ηελ κηθξή Μαξία Καηζάξα λα 
κεηαθέξεη ηνλ κηθξφ ηεο αδειθφ Υξήζην ζηελ πιάηε ηεο, ηα νπνία παηδηά νξθαλά απφ γνλείο 
κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο ζε θαηαπιηζκφ ηνπ Δ.Δ.. πξνθεηκέλνπ λα 
γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα, φπνπ λα ζεκεησζεί πσο ε κηθξή Μαξία πξνθεηκέλνπ λα κελ 
απνρσξηζηεί απφ ηνλ κηθξφ ηεο αδειθφ ηνλ κεηέθεξε ζπλερψο ζηελ πιάηε ηεο. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία φπνπ εκθαλίδεη Διιελφπνπια ηα νπνία ππέζηεζαλ ην καξηχξην ηνπ παηδνκαδψκαηνο 
απφ ηνπο ζπκκνξίηεο λα παξειαχλνπλ πιένλ ζε ρψξα ηνπ παξαπεηάζκαηνο ππφ ηελ ζπλνδεία 
θαζνδεγεηψλ, θαη θπζηθά άλεθ ησλ γνλέσλ ηνπο, θξαηψληαο πιαθάη ηα νπνία αλαγξάθνπλ 
„‟ΑΓΑΠΑΜΔ ΣΟΝ ΜΔΓΑΛΟ ΜΑ ΠΑΣΔΡΑ ΣΑΛΗΝ‟‟. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη ηνλ 12ρξνλν ηφηε Ζιία Νηάιε απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο 
Φιψξηλαο ν νπνίνο έρεη κεηαθεξζεί ζην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζηελ 
Ζπεηξσηηθή Διιάδα γηα λα ζσζεί απφ ην παηδνκάδσκα, φπνπ αλακέλνληαο ηελ επηβίβαζε γξάθεη 
γξάκκα πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ελψ ζην πέην ηνπ ζαθαθηνχ ηνπ παξαηεξνχκε θαξθηηζσκέλν ηνλ 
αχμνληα αξηζκφ πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ην „‟Δ.Δ..‟‟. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 απφ ηελ „‟παηδνχπνιε‟‟ ηεο „‟Αγίαο Διέλεο‟‟ ησλ Ησαλλίλσλ, φπνπ δείρλεη ηνλ 
εκβνιηαζκφ ησλ λενεηζαρζέλησλ παηδηψλ απφ ηα αληαξηφπιεθηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1947 φπνπ δείρλεη ηα πξψηα παηδηά πνπ ΄΄θπγαδεχηεθαλ΄΄ απφ ηηο βφξεηεο 
πεξηνρέο ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ απφ ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ, 
απηά λα λνζειεχνληαη ζε πξφρεηξν λνζνθνκείν ηνπ ΔΔ ππνζηηηζκέλα ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, 
θαη κάιηζηα ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκφ ησλ παηδηψλ απηά λα θαηαιακβάλνπλ έλα θξεβάηη αλά δχν.  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο φπνπ δείρλεη ηνλ παηέξα λα 
απνρσξίδεηαη ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπ, δίλνληάο ηνπο θάηη απφ ηα ειάρηζηα θαγψζηκα πνπ δηαζέηεη, 
ιίγν πξηλ ηα παηδηά ηνπ λα κεηαθεξζνχλ λφηηα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ 
ζπλνδεία ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην παηδνκάδσκα απφ ηνπο 
ζπκκνξίηεο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ κηθξφ Απνζηφιε Εηάθα ζηνλ θαηαπιηζκφ 
„‟αληαξηφπιεθησλ‟‟ πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ κεηά ηελ 
απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηνπο ζπκκνξίηεο, θαζψο ν κηθξφο Απνζηφιεο αλ θαη έπεζε ζχκα 
πθαξπαγήο ησλ ζπκκνξηηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ παηδνκαδψκαηνο πνπ ελεξγνχζε, γηα θαιή ηνπ ηχρε νη 
ελ ιφγσ ζπκκνξίηεο ελεπιάθεζαλ ζε κάρε κε απφζπαζκα ηεο Υσξνθπιαθήο πνπ ζπλάληεζαλ 
ζηελ πεξηνρή ηεο Είηζαο, κε απνηέιεζκα νη ζπκκνξίηεο λα ηξαπνχλ ζε άηαθηε θπγή αθήλνληαο 
πίζσ δχν λεθξνχο θαη έλαλ ηξαπκαηία, ελψ ν κηθξφο Απνζηφιεο καδί κε άιια ηέζζεξα παηδηά λα 
ειεπζεξσζνχλ θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο φπνπ δείρλεη έλνπιν πνιίηε ησλ ΣΔΑ 
λα δίλεη νδεγίεο ζηα παηδηά πνπ ζπλνδεχεη γηα ηνλ ηξφπν ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο πξνο ηα νρήκαηα 
ηνπ ηξαηνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε θαηαπιηζκνχο ηνπ ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα 
γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 

ΜΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ…….Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη ηνλ ηφηε 13ρξνλν Υξήζην 
Λάππα ζηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ ΟΖΔ ζηα Ησάλληλα απφ φπνπ είρε κεηαθεξζεί απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή 
ησλ Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο ήηαλ ν κφλνο δηαζσζείο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαζψο ν παηέξαο ηνπ είρε 
δνινθνλεζεί απφ ηνπο ζπκκνξίηεο κε ηελ αηηηνινγία φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1942-1944 αλήθε ζηνλ 
ΔΓΔ, ε κεηέξα ηνπ είρε βηαίσο ζηξαηνινγεζεί θαη πάιη απφ ηνπο ζπκκνξίηεο, θαη ηα 3 αδέιθηα ηνπ 
είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Αιβαλία γηα „‟πξνζηαζία‟‟ αιιά θπξίσο γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο κεηέξαο λα 
ζηξαηνινγεζεί ζηνλ „‟ΓΔ‟‟. Ο κηθξφο Υξήζηνο ηελ εκέξα πνπ επηηέζεθαλ νη ζπκκνξίηεο ζην ρσξηφ 
ηνπ απνπζίαδε ζε παξαθείκελε νξεηλή πεξηνρή αλαδεηψληαο ηξφθηκα θαη έηζη δηαζψζεθε. ηελ 
ζπλέρεηα ν κηθξφο Υξήζηνο κεηαθέξζεθε ζηελ „‟παηδνχπνιε‟‟ ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ έκαζε ηελ 
ηέρλε ηνπ μπινπξγνχ, θαη αξγφηεξα δηέπξεςε σο επαγγεικαηίαο θαηαζθεπαζηήο επίπισλ ηηο 
δεθαεηίεο 1960-1980 ζηηο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη φρη κφλν, ελψ δελ έπαςε πνηέ λα 
αλαδεηά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φπνπ ηειηθά ην 1972 θαηφξζσζε λα βξεη κέζσ ηνπ ΔΔ ηελ κεηέξα ηνπ 
ηπθιή ζηελ Οπγγαξία θαη καδί θαη ηνλ έλαλ αδειθφ ηνπ απφ ηα ππφινηπα ηξία γηα ηα νπνία ε ηχρε 
ηνπο είλαη άγλσζηε, θαη ηνπο επαλέθεξε ζηελ Διιάδα.  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 απφ ηνλ πξφρεηξν θαηαπιηζκφ πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ζηα Ησάλληλα θαη 
θηινμελνχζε παηδηά θαη κεηέξεο ηεο βνξεηνδπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είραλ ζσζεί απφ ηνπο 
ζπκκνξίηεο, φπνπ παξαηεξνχκε ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο λνζνθφκα ηνπ Δ.Δ.. θαη ζηξηεο λα 
εξγάδνληαη ππφ ηα βιέκκαηα ησλ „‟αληαξηφπιεθησλ‟‟. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη ηελ κεηέξα Φσηεηλή Σζφγθα κε ηα δχν ηεο παηδηά, ε νπνία 
πεξπάηεζε νινλπρηίο απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ πξνο ηα Ησάλληλα πξνθεηκέλνπ λα 
γιπηψζεη ε ίδηα απφ ηελ βίαηε ζηξαηνιφγεζε θαη ηα παηδηά ηεο απφ ην παηδνκάδσκα ησλ 
ζπκκνξηηψλ. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1948 απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο φπνπ δείρλεη ηνλ απνρσξηζκφ ησλ 
παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ ΔΔ 
ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα γηα λα γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ, ελψ ζε πξψην 
πιάλν δηαθξίλεηε ν παηέξαο έλνπινο λα απνραηξεηά θαη απηφο ην παηδί ηνπ, θαζψο ν ίδηνο ζα 
παξακείλεη γηα λα δηαθχιαμε κε ηνπο ππφινηπνπο άληξεο ησλ ΄΄ΣΔΑ΄΄ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ απφ 
ηηο επηδξνκέο ησλ ζπκκνξηηψλ.  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ζε πεξηνρή ηεο νξεηλήο Φιψξηλαο, 
φπνπ ν απνρσξηζκφο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ παηέξα είλαη αβάζηαρηνο θαη γηα ηνπο δχν, αιιά 
αλαπφθεπθηνο, αθνχ ηα παηδηά ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ λα 
γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ, είλαη αλαγθαζκέλα λα κεηαθηλεζνχλ ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ ΟΖΔ ηνπ ΔΔ θαη ηνπ ηξαηνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδνο γηα λα 
πξνζηαηεπζνχλ 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1947 απφ ηελ παηδνχπνιε Καβάιαο „‟Άγηνο Γεψξγηνο‟‟, φπνπ βιέπνπκε 
πξφζθνπνο λα έρεη αλαιάβεη ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ πνπ κφιηο έρνπλ θαηαθζάζεη απφ ηηο 
πεξηνρέο ηεο Βφξεην δπηηθήο Διιάδνο πνπ ηελ ιπκαίλνληαλ ζπκκνξίηεο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά 
απηά λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ην παηδνκάδσκα, θαη λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ΟΖΔ, ηνπ ΔΔ θαη ηεο Διιεληθήο επλνκνχκελεο πνιηηείαο. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη αληαξηφπιεθηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ θπγαδεπηεί απφ ηελ 
βνξεηνδπηηθή Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα γιπηψζνπλ απφ ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηψλ, θαη ηα 
νπνία παηδηά ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ΔΔ θαη ηνπ ΟΖΔ κφιηο έρνπλ απνβηβαζηεί ζην ιηκάλη ηεο 
Καβάιαο απφ ην αξκαηαγσγφ „‟ΠΖΝΔΛΟΠΖ‟‟, κε θαηεχζπλζε ηελ παηδνχπνιε „‟Άγηνο Γεψξγηνο‟‟ 
θξαηψληαο παλφ ηα νπνία κε ιίγα ιφγηα αληηθαηνπηξίδνπλ φιε ηελ αιήζεηα. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη λα θπγαδεχνληαη απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ ηα 
αλήιηθα παηδηά ηεο πεξηνρήο θαηά νκάδεο ππφ ηελ ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο νδνηπνξηθψο πξνο 
ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην παηδνκάδσκα απφ ηνπο ζπκκνξίηεο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 
 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ κηθξφ Απφζηνιν κε απηνζρέδην παηρλίδη λα παίδεη ζην 
εξεηπσκέλν ηνπ ρσξηφ ζε νξεηλή πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ζηα πεξίρσξα ηνπ Νεζηνξίνπ, θαη πνπ 
ήηαλ θαη ην κνλαδηθφ παηδί ην νπνίν δελ απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πεξηνρή θαζψο νη γνλείο ηνπ σο 
βνζθνί είραλ θαηαθέξεη λα ην πξνζηαηέςνπλ απφ ηνπο ζπκκνξίηεο.  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Γιπηώζηε ηα παηδηά από ην παηδνκάδσκα ησλ ζπκκνξηηώλ» 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1948 φπνπ δείρλεη παηδηά πνπ κφιηο έρνπλ απνβηβαζηεί απφ ην αξκαηαγσγφ 
„‟ΑΜΟ‟‟ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ ΔΔ, ηα νπνία παηδηά 
πξνέξρνληαη απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο βνξεηνδπηηθήο Μαθεδνλίαο ηηο νπνίεο ιπκαίλνληαλ 
ζπκκνξίηεο „‟Γ..Δ.‟‟ 



«Ηδξύκαηα ηεο Φξείθεο». 
 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ παηδηώλ ζηηο παηδνππόιεηο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο απαγσγή.  
 

ύκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα θαη ηζηνξηθό Σαζνύια Βεξβεληώηε, ηα παηδηά πνπ πήξε 
ν θπβεξλεηηθόο ζηξαηόο ήηαλ παηδηά αληαξηώλ θαη παηδηά αξηζηεξώλ. Κπξίσο, 
παηδηά από νηθνγέλεηεο αληαξηώλ. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα "παηδνκάδσκα" είρε θάλεη ηόηε ε Φξεηδεξίθε, όρη ν ΓΔ. 
 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηνπ Ηδξχκαηνο ηεο Βαζηιηθήο Πξφλνηαο θαη 
βξίζθνληαη ζηα Ηζηνξηθά Αξρεία ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ηνλ Ηνχιε ηνπ 1947 εγθαηληάζηεθε ζην 
Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο ε πξψηε «παηδνχπνιε», ζηελ νπνία θιείζηεθαλ 500 παηδηά. ηηο αξρέο 
ηνπ επηέκβξε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ εγθαηληάδνληαη ηέζζεξηο λέεο παηδνππφιεηο ζε Ησάλληλα, Λάξηζα, 
Βφιν θαη Καβάια. 
Σν Γελάξε ηνπ 1948 ζ‟ νιφθιεξε ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 52 «παηδνππφιεηο», ζηηο νπνίεο έρνπλ 
«καληξψζεη» 18.000 παηδηά, φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο «πεηζαξρεκέλεο δηαβίσζεο». 
χκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ, ηα παηδηά αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζηξαηηψηεο. Ο αξηζκφο απηφο ησλ 
θξαηνχκελσλ-παηδηψλ, απμάλεηαη γηα λα θηάζεη αξγφηεξα γχξσ ζην 1949 ζηηο 28.000. Ο αξηζκφο 
ησλ παηδηψλ ησλ παηδνππφιεσλ κέρξη ην 1968 έθηαζε ηα 36.562. 
Σν εγθιεκαηηθφ ζρέδην ηεο αξπαγήο ησλ παηδηψλ απ‟ ηηο αγθαιηέο ησλ καλάδσλ ηνπο εθαξκφζηεθε 
έλα κήλα πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ επσλπκία «Βαζηιηθή Πξφλνηα Δπαξρηψλ Βνξείνπ 
Διιάδνο», πνπ είρε ηε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. πκπιεξψζεθε, δε, κε ηε 
ζχζηαζε Δξαληθήο Δπηηξνπήο κε ηελ επσλπκία «Πξφλνηα Βνξείσλ Δπαξρηψλ Δξάλσλ». Αξγφηεξα, 
κεηνλνκάζηεθε «Βαζηιηθή Πξφλνηα». Απηνί νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηνπ 
«Βαζηιηθνχ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο», πνπ μεθίλεζε ηε «δξάζε» ηνπ ζηηο 25 ηνπ Μάε 1947. Σν 1950 θαη 
κεηά ηε ζηξαηησηηθή ήηηα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο, ην Βαζηιηθφ Ηδξπκα επηηξέπεη ηελ 
επηζηξνθή ζηα ρσξηά ηνπο «15.000 ηξνθίκσλ παηδνππφιεσλ, γηα λ‟ απνηειέζνπλ ηνπο ππξήλαο ηνπ 
ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ». Σν εξψηεκα φκσο είλαη ηη απέγηλαλ ηα ππφινηπα – αθνχ ηφηε 
ππνινγίδνληαλ ζε 28.000. 
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ βαζηιηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ ήηαλ ν εγθιεηζκφο ησλ παηδηψλ 
ζε ζηξαηφπεδα γηα λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε γελίηζαξνπο θαη λα ηα ζηξέςνπλ ελάληηα ζηνπο γνλείο 
ηνπο, πνπ είραλ εληαρζεί ζην ΓΔ, πνπ αλήθαλ ζην ΚΚΔ θαη γεληθά ζηνπο αξηζηεξνχο, 
πξννδεπηηθνχο αλζξψπνπο. 
Σν βαζηιηθφ δεχγνο κε ηελ επινγία ηεο θπβέξλεζεο επηρεηξνχζε απηφ πνπ θαη ε Υηηιεξηθή 
πξνπαγάλδα πξνζπάζεζε: 
Μηα λέα γεληά ηπθιά ππνηαγκέλε ρσξίο ακθηζβήηεζε θαη δηεθδηθήζεηο. Αο ζεκεηψζνπκε εδψ φηη 
αθφκα θαη ην ρηηιεξηθφ θαζεζηψο δελ πξνέβε ζε παηδνκαδψκαηα. Ζ ρηηιεξηθή παηδαγσγηθή έθζαλε 
κέρξη ηα ζρνιεία θαη ηηο νκάδεο λέσλ. Γίθαηα ινηπφλ ν ειιεληθφο ιαφο κεηνλφκαζε ηελ Φξεηδεξίθε, 
απφ κεηέξα ηνπ έζλνπο (πνπ πξφηεηλε ε ίδηα θαη ε απιή ηεο) ζε «Φξείθε». 
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νηθνγέλεηεο ηεο «πςειήο» θνηλσλίαο επηζθέπηνληαλ ηηο παηδνππφιεηο γηα 
λα αγνξάζνπλ, ζηελ θπξηνιεμία, ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ. Σέινο ηαπεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο 
αλειίθσλ ησλ βηαζκψλ θαη μπινδαξκψλ, είραλ θαη απηά ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ καθξχ θαηάινγν ηεο 
θξίθεο ησλ παηδνππφιεσλ. 
χκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο γηα ηε δεθαεηία 1947 – 1957, ηα θέξδε ηνπ ηδξχκαηνο 
«Βαζηιηθή Πξφλνηα Βνξείνπ Διιάδνο» απ‟ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο ησλ 
θνξηηζηψλ ησλ παηδνππφιεσλ αλέξρνληαλ ζε πνιιά εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Υαξαθηεξηζηηθά λα 
αλαθέξνπκε φηη κφλν ζ‟ έλα ρξφλν ην Βαζηιηθφ Ίδξπκα ηεο Φιψξηλαο – κε ηηκέο 1949 – είρε θέξδε 
1.005.000 δξαρκέο. Σα θέξδε απηά πξνέξρνληαλ απ‟ ηελ πψιεζε 170.608 θνξεκάησλ, 90.936 
πήρεσλ πθάζκαηνο, φια παξαρζέληα απφ παηδηά. ηα 22 ηαπεηνπξγεία – θηιηκνπνηεία, φπνπ πάιη 
θνξίηζηα απ‟ ην παηδνκάδσκα ηεο Φξεηδεξίθεο εξγάδνληαλ ρσξίο ακνηβή, θαηαζθεπάζηεθαλ ρηιηάδεο 
ραιηά, πνπ πνπιήζεθαλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν 1968, ηα ηαπεηνπξγεία ηεο 
Φξεηδεξίθεο έθζαλαλ ηα 65. 
  



Απφ ην 1950 θαη κεηά έγηλαλ απνθαιχςεηο γηα πψιεζε ρηιηάδσλ παηδηψλ απφ θπθιψκαηα πηνζεζίαο.  
Δπίζεκα αξρεία γηα ηελ ηχρε ησλ παηδηψλ ή δελ ππάξρνπλ. Ζ ππξθαγηά ηνπ 1982 θαηέζηξεςε ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξρείσλ ησλ παηδνππφιεσλ. 
Μφλν ζηηο ΖΠΑ αλαθέξνληαη 10.000-15.000 πηνζεζίεο. Σν αληίηηκν ήηαλ 4.000 – 5.000 δνιάξηα ην 
θεθάιη. 
Αξγφηεξα ε ηηκή απηή έθηαζε θαη ηηο 10.000 δνιάξηα, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε θαη 
ηελ αξηηκέιεηα ησλ παηδηψλ.  

 
Αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ πνπιήζεθαλ ήηαλ ε Ησάλλα θαη ε Οιπκπία . ηα παηδηά ηνπ 
Ζιία Αξγπξηάδε πνπ εθηειέζηεθε καδί κε ηνλ Μπεινγηάλλε ζηηο 30 Μαξηίνπ 1952. 
 
«ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΓΑΛΑ»πξώηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» 30 Ννεκβξίνπ 1951 
«Αζελαία θπξία αλήθνπζα εηο ηνλ εζληθόθξνλα θόζκνλ –θαη ην ηνλίδνκελ δηα λα εθηηκεζή ε 
εζηθή ζεκαζία ηεο εθθιήζεώο ηεο– καο παξαθαιεί λα ζέζσκε δεκνζία ην εμήο εξώηεκα: “Ση 
ζα γίλνπλ ηα παηδηά ηεο Αηθαηεξίλεο Γάια; Δθείλε επθηνθηόλεζελ. Ο Αξγπξηάδεο, κε ηνλ 
νπνίνλ ηα είρελ απνθηήζεη, θξαηείηαη εηο ηελ Αζθάιεηαλ, θαη δηθαίσο θπζηθά θξαηείηαη. Ση ζ‟ 
απνγίλνπλ ηώξα ηα δπν κηθξά, ηα αλήιηθα όπσο γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο, ηα νπνία κέλνπλ 
πηα εληειώο απξνζηάηεπηα; Θα αθήζε ε θνηλσλία λα ηα πεξηκαδέςεθακκηά ύπνπηνο 
νηθνγέλεηα, δηα λα δειεηεξηαζζνύλ ζην ηέινο θη‟ εθείλα; Γελ ην θαληαδόκεζα. Σε ζηηγκή πνπ 
ππάξρεη έλα δήηεκα Διιελνπαίδσλ, ηα νπνία ζέινκελ λα καο απνδνζνύλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
αλ έδεζαλ κέζα εηο θνκκνπληζηηθήλαηκόζθαηξαλ, ζα ήην απάλζξσπνλ λα αθήζσκελ εηο ηελ 
ηύρελ ησλ απηά ηα δπν ηξαγηθά παηδάθηα. Σα νπνία δελ πηαίνπλ ζε ηίπνηα αλ εγελλήζεθαλ 
από κίαλ παξάλνκνλζρέζηλ θαη εηο ηελ δηαζηαύξσζηλ ηόζσλ επζπλώλ”. Γηαβηβάδνκελ ην 
εξώηεκα εηο ηαο θνηλσληθάο νξγαλώζεηο, ηδίσο ηαο γπλαηθείαο, αη νπνίαη είλαη 
αξκνδηόηεξαη». 
 

 
Ζ Έθε Αξγπξηάδε κε ηελ πνδηά ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 14.11.1951, πεξηηξηγπξηζκέλε απφ 
δεκνζηνγξάθνπο θαη αζθαιίηεο. Πήγαηλε ζηελ Α‟ Γπκλαζίνπ. 
(Οη θσηνγξαθίεο είλαη αλέθδνηεο από ην αξρείν ηεο θπξίαο Αξγπξηάδε) 
  



«ε όιε κνπ ηε δσή πάιεςα αλαδεηώληαο ηηο αδειθέο κνπ» 
 
Ζ Έθε Αξγπξηάδε, θόξε από ηελ πξώηε γπλαίθα ηνπ Αξγπξηάδε, Σξηαληαθπιιηά, ε νπνία 
ζπλειήθζε ζε άιιε ηαπηόρξνλε επηρείξεζε ζηνλ Πεηξαηά, ήηαλ ζηε βίια ηεο Γιπθάδαο καδί 
κε ηε δεύηεξε γπλαίθα ηνπ, Καηεξίλα Γάιια, θαη ηηο δύν κηθξέο θόξεο ηνπο, Ησάλλα θαη 
Οιπκπία. Παξέκεηλαλ εθεί θξνπξνύκελεο. Μία εκέξα κεηά ε Έθε Αξγπξηάδε αλαθξίζεθε θαη 
ππέζηε εηθνληθή εθηέιεζε ζε έλα ληακάξη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Τκεηηνύ, ελώ ε Γάιια 
βαζαλίζηεθε ζηε Γεληθή Αζθάιεηα θαη ιίγεο εκέξεο κεηά απηνθηόλεζε ζην ζπίηη ηεο 
παίξλνληαο ράπηα. Ξεςύρεζε ζηα ρέξηα ηεο 13ρξνλεο Δθεο πνπ είρε ππό ηελ πξνζηαζία 
ηεο ηηο κηθξέο αδειθέο ηεο, ηηο νπνίεο άξπαμε ζηελ θπξηνιεμία ην «Παηξησηηθό Ίδξπκα 
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αληηιήςεσο». Σα ίρλε ηνπο ράζεθαλ. «ε όιε κνπ ηε δσή πάιεςα 
αλαδεηώληαο ηηο αδειθέο κνπ, εθπιεξώλνληαο ηελ άγξαθε παξαθαηαζήθε ηνπ παηέξα κνπ 
λα ηηο πξνζηαηεύσ» ιέεη ε ίδηα. Ύζηεξα από 28 ρξόληα απνθαιύθζεθε όηη είραλ δνζεί γηα 
πηνζεζία ζε πινύζην νκνγελή ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηηο ΖΠΑ. 
 
«Απηέο νη ζηηγκέο κε έρνπλ ζθξαγίζεη γηα νιόθιεξε ηε δσή κνπ» 
 
Μηα δξακαηηθή δηάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Έθεο Αξγπξηάδε ήηαλ ε αξπαγή ησλ δύν κηθξώλ 
αδειθώλ ηεο. Ζ ίδηα εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα: 
«Έλα πξσηλό, κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ απηνθηνλία ηεο κεηέξαο ησλ αδειθώλ κνπ Καηίλαο 
Γάιια, κπνπθάξνπλ νη ρσξνθύιαθεο ζηελ "Αύξα" θαη ρσξίο λα πνπλ ηίπνηα πξνζπαζνύλ 
λα κνπ πάξνπλ ηα παηδηά. Σξαβάλε ηα παηδηά. Δθείλα έρνπλ γαληδσζεί επάλσ κνπ, θιαίλε. Ζ 
κεγαιύηεξε, ε Ησάλλα, κ' έρεη αγθαιηάζεη θαη θξαηηέηαη ζθίγγνληαο ηηο παιάκεο ηεο απ' ηε 
καζεηηθή πνδηά πνπ θνξνύζα. Γελ μέξσ γηαηί, αιιά θόξαγα ζπλέρεηα ηε καζεηηθή πνδηά. Ζ 
κηθξή Οιπκπία, βιέπνληαο ηελ Ησάλλα λα θιαίεη θαη λα αληηζηέθεηαη, αξπάδεηαη απ' ηελ 
Ησάλλα θαη ηζηξίδεη. Γηα θάπνηεο ζηηγκέο ηα ηξαβνύλ νη ρσξνθύιαθεο, ηα πξνζηαηεύσ εγώ, 
θπξηνιεθηηθά παιεύσ, ηνπο ζπξώρλσ, πξνζπαζώ λα ηνπο απσζήζσ. ην ηέινο ηα 
παίξλνπλ κέζα ζ' έλαλ θνπεηό. Όπσο έγξαςε ν δηνηθεηήο ηεο Τπνδηνίθεζεο Υσξνθπιαθήο 
Γιπθάδαο, κνίξαξρνο Γεκ. Κάβνπξαο, ζε έγγξαθν πνπ απέζηεηιε πξνο ην Γξαθείν Δζληθήο 
Αζθαιείαο ηεο Γηνίθεζεο Υσξνθπιαθήο Αζελώλ, παξειήθζεζαλ [ππνγξακκίδσ ηε ιέμε] ηα 
παηδηά "παξά ηνπ Παηξησηηθνύ Ηδξύκαηνο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αληηιήςεσο" δηόηη 
"θαηόπηλ ηεο ζπιιήςεσο ηνπ παηξόο ησλ Ζιία Αξγπξηάδεδη' αλαξρηθήλ δξάζηλ θαη ηνπ 
ζαλάηνπ ηεο κεηξόο ησλ Αηθαηεξίλεο Γάιια έκεηλαλ άλεπ πξνζηαζίαο θαη ρσξίο ηα 
απαηηνύκελα κέζα ζπληεξήζεσο". Απηέο νη ζηηγκέο, πεξηζζόηεξν θαη από ηελ εηθνληθή 
εθηέιεζε, κε έρνπλ ζθξαγίζεη γηα νιόθιεξε ηε δσή κνπ». 
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ην ηέινο ηνπ 1953, ε 14ρξνλε Έθε Αξγπξηάδε ράλεη θάζε επαθή κε ηηο αδειθέο ηεο, πνπ 
ηειηθά εμαθαλίδνληαη κε παξάλνκε πηνζεζία ην 1955. 
ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1980, θαη κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο από ηελ Έθε ζε 
ζπλέληεπμή ηεο ζηελ εθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», ζην πιαίζην έξεπλαο ηεο εθεκεξίδαο γηα 
ηα γεγνλόηα ηνπ 1951-52 θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ηεζζάξσλ, έγηλε εξώηεζε, ε νπνία 
δεκνζηεύηεθε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα, από ηνλ Βνπιεπηή ηεο Έλσζεο Κέληξνπ – Νέεο Γπλάκεηο 
Κσλζηαληίλν Αιαβάλν πξνο ηνλ ππνπξγό Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ, γηα ηελ ηύρε ησλ 
παηδηώλ ηνπ Αξγπξηάδε. 
ηηο 16-12-1980, ύζηεξα από καξαζώληεο άθαξπεο πξνζπάζεηεο 26 ρξόλσλ ηεο αδειθήο 
ηνπο ΄Δθεο, απνθαιύθζεθε θαη επηβεβαηώζεθε όηη νη δύν κηθξόηεξεο αδειθέο ηεο είραλ δνζεί 
ζε πινύζην νκνγελή επηρεηξεκαηία ζηε Λπλ ηεο Μαζαρνπζέηεο ησλ ΖΠΑ. 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 
Με εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 „‟απνθαζειώζεθε‟‟ από 
όπνπ ήηαλ αλαξηεκέλε εληόο ηνπ ζρνιείνπ. Πιένλ εθηίζεηαη ζην Βιαρνγηάλλεην Μνπζείν. 

 
Ο ΜΑΡΣΤΡΗΚΟ-ΖΡΩΗΚΟ ΘΑΝΑΣΟ ηεο εξσηθήο δαζθάιαο ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ηελ 
13-11-1946 απφ ζπκκνξίηεο-αληάξηεο ζηελ πφιε ηνπ θξα απφ φπνπ θαηαγφηαλ θαη εξγάδνληαλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 13-11-1946 πεξίπνπ 330 ζπκκνξίηεο κε ηελ ζπλεξγαζία Βνπιγάξσλ 
επηηέζεθαλ ζηελ πφιε ηνπ θξα θαη κεηά ηνλ πξψην αηθληδηαζκφ πνπ θαηφξζσζαλ λα επηηχρνπλ 
ζηελ κηθξή δχλακε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ πνπ ππήξρε ζην θξα, θαη αθνχ δνινθφλεζαλ ηνπο 5 
αμησκαηηθνχο θαη ηνπο 40 ζηξαηηψηεο, ή καλία ησλ ζπκκνξηηψλ μέζπαζε ελαληίνλ ησλ αζψσλ θαη 
θηιήζπρσλ θαηνίθσλ ηνχ θξα. Οη ζπκκνξίηεο μερχζεθαλ ζαλ άγξηα ζεξία κέζα ζην ρσξηφ θαη ε 
πξψηε πνπ πηάζηεθε θαη ζχξζεθε ζηελ πιαηεία ηνχ ρσξηνχ ήηαλ ε Βαζηιηθή Παπαζαλαζίνπ ε νπνία 
ήηαλ ή δαζθάια ηνχ ρσξηνχ. Ζ Βαζηιηθή Παπαζαλαζίνπ ήηαλ γελλεκέλε θαη κεγαισκέλε ζην θξα, 
ήηαλ θφξε Ηεξέσο θαη φ αδειθφο ηεο σο Τπνινραγφο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ είρε ζθαγηαζηεί απφ   



ηνχο ΔΑΜνβνπιγάξνπο. Έηζη ή κηθξή δαζθάια ήηαλ απηνλφεην φηη ζα ήηαλ ην πξψην ζχκα θαζψο 
είρε πνηηζηή νιφθιεξε απφ ηελ αγάπε γηα ηελ „Διιάδα θαη ηελ απηνζπζία γηα ηελ Παηξίδα ηεο, θη 
απηά ηα ηδεψδε πξνζπαζνχζε λα κεηαιακπαδεχζεη ζηηο θαξδηέο θαη ηηο ςπρέο ησλ κηθξψλ 
παηδηψλπνχ ή Παηξίδα ηεο εκπηζηεχηεθε σο καζεηέο, θαζψο ε δαζθάια δνχζε κφλε ζην ρσξηφ 
καδεχνληαο ζην παηξηθφ ηεο ζπίηη (γηαηί ην ζρνιείν είρε θαεί) ηα παηδηά ηνχ ρσξηνχ, θαη εθεί ηνπο 
δίδαζθε ηελ πξαγκαηηθή Διιεληθή ηζηνξία θαη ηα Διιεληθά γξάκκαηα. Οη ζπκκνξίηεο κε ηελ βνήζεηα 
ησλ Βνπιγάξσλ κάδεςαλ θαη έζπξαλ ζηελ πιαηεία 35 νκήξνπο βάδνληαο κπξνζηά ηελ κηθξή 
δαζθάια θαη ηαπηφρξνλα αλάγθαζαλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θξα λα ζπγθεληξσζνχλ γηα λα δνπλ 
απηά πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ. Ζ ιχζζα ησλ θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ μέζπαζε πξψηα εθεί 
κπξνζηά ζε φινπο, ζην αδχλαην θνξκί ηεο άκνηξεο θνπέιαο. Σελ θηππάλε κε μχιηλα δνθάξηα θαη κε 
ηα θνληάθηα ησλ φπισλ αξγά θαη βαζαληζηηθά επί ψξεο θαη ηελ δηαηάδνπλ λα θσλάμεη δήησ ην ΚΚΔ, 
φζν ε δαζθάια αξλείηαη ζζελαξά αξρίδνπλ λα ηηο μεξηδψλνπλ ηηο ηξίρεο ηνπ θεθαιηνχ ηεο. Ζ θνπέια 
δελ βγάδεη θακηά θξαπγή, θαλέλα βνγγεηφ, κφλν θάπνηα ζηηγκή θψλαμε ΕΖΣΩ Ζ ΔΛΛΑΓΑ. Οη 
ζπκκνξίηεο έμαιινη πιένλ αξρίδνπλ λα ηελ δέξλνπλ αιχπεηα θαη λα ηε βαζαλίδνπλ ζε ζεκείν πιένλ 
πνπ έρεη παξακνξθσζεί ην πξφζσπν θαη ην ζψκα ηεο. ηαλ νη ζπκκνξίηεο δελ θαηάθεξαλ λα 
επηηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο λα θάκςνπλ ηελ δαζθάια αλαιακβάλνπλ νη θίινη ηνπο νη Βνχιγαξνη. 
Αξρίδνπλ λα ηελ θηππνχλ θαη απηνί κε πην κεγάιε ιχζζα θαη λα ηεο ραξάδνπλ ην θνξκί κε ηηο 
μηθνιφγρεο ιέγνληάο ηεο επηηαθηηθά λα θσλάμεη ΕΖΣΩ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ θαη ηφηε φια ακέζσο ζα 
ζηακαηνχζαλ. Ζ θνπέια φζν έβιεπε λα ηελ θνηηάλε νη ζπγρσξηαλνί ηεο θαη θπξίσο νη καζεηέο ηεο 
απηή αληηζηέθνληαλ θφκε πεξηζζφηεξν βγάδνληαο κηα χζηαηε θσλή ιέγνληαο ΕΖΣΩ Ζ ΔΛΛΑΓΑ. Ζ 
ελέξγεηα απηή ηεο δαζθάιαο έθαλε αθφκε πην έμαιινπο ηνπο ζπκκνξίηεο νη νπνίνη ηεο έθνςαλ ηα 
δάθηπια ηνχ ρεξηνχ, κα ή δαζθάια έκεηλε θαη πάιη απηφεηε, θσλάδνληαο θαη πάιη ΕΖΣΩ Ζ 
ΔΛΛΑΓΑ. Οη ζπκκνξίηεο ηνπ Κ.Κ.Δ. ήζαλ πιένλ έθηνο εαπηνχ, θαη δελ κπνξνχζαλ άιιν λα 
αθνχζνπλ ην ΕΖΣΩ Ζ ΔΛΛΑΓΑ, θαη ηεο έθνςαλ ηε γιψζζα. Ή δαζθάια ηνχ θξα θσηεηλφ 
ζχκβνιν, ζχκβνιν κνλαδηθφ ζ‟ νιφθιεξε ηελ Ηζηνξία καο δελ άληεμε άιιν. Δθεί ζηελ πιαηεία ηνχ 
ρσξηνχ άθεζε ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή, φπνπ ελψ κέρξη ηφηε θψηηδε ε παξνπζία ηεο κφλν ην κηθξφ 
ηεο ρσξηφ, απφ ηφηε θσηίδεη νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Δθεί πνχ καξηχξεζε ή Βαζηιηθή Παπαζαλαζίνπ 
ππάξρεη ζήκεξα ή πξνηνκή ηεο. Απηή είλαη ε ηζηνξία, θαη ή πξψηε κάρε ηεο μελνθίλεηεο 
Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθήο επηβνπιήο θαηά ηεο Διιάδνο κεηά ην 1944. Ζ ελ ιφγσ θνξλίδα ηεο 
εξσηθήο δαζθάιαο κνπ παξαδφζεθε απφ Γληε ζρνιείνπ ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο, θαζψο ε ελ ιφγσ 
θνξλίδα κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 „‟απνθαζειψζεθε‟‟ απφ 
φπνπ ήηαλ αλαξηεκέλε εληφο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ φκσο ν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφο ηελ θχιαμε θαη κνπ 
ηελ παξέδσζε, θαη πιένλ εθηίζεηαη ζην Βιαρνγηάλλεην Μνπζείν. 
  



Ζ ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ ηηκά ηελ Βαζηιηθή Παπαζαλαζίνπ  κε εθδειώζεηο , ελώ ν Γήκνο 
Θεζζαινλίθεο ηελ ηίκεζε κε νλνκαηνδνζία νδνύ. 
 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ Γηδαζθαιίζζεο Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθήο Σ.Κ. 561 23 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γηδαζθαιίζζεο Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθήο Σ.Κ. 546 29 
 
 
Βαζηιηθή Παπαζαλαζίνπ. Ζ δαζθάια πνπ μεθηίιηζε ηνπο ζθαγείο ΔΑΜΟ-ΒΟΤΛΓΑΡΟΤ 
http://xakilkis.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
….. ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ……. Σξεηο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξηε Ησάλλε θνπιεθάξε θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζην > ην 1947, ν νπνίνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξθεο ηνπ ζεηείαο 
αηρκαισηίζηεθε ηελ 01-07-1947 ν ίδηνο θαη ε δηκνηξία ηνπ απφ ζπκκνξίηεο ηνπ „‟Γ..Δ.‟‟ ππφ ηελ 
εγεζία ηνπ Καπεηάλ Γηψηε (ν κεηέπεηηα ην 1974 Γ.Γ. ηνπ Κ.Κ.Δ. Υαξίιανο Φισξάθεο), θαη ν νπνίνο 
ηξηεο Ησάλλεο θνπιεθάξεο ππέζηε κεζαησληθά βαζαληζηήξηα θαζψο αξλήζεθε λα εληαρζεί ζηνλ 
„‟Γ..Δ.‟‟, θφβνληάο ηνπ ηα απηηά ηελ κχηε, καραηξψλνληαο ηνλ ζην ιαηκφ θαη ζην ζηήζνο, θαη ζην 
ηέινο δίλνληαο ηνπ θαη ηελ ραξηζηηθή βνιή κε ηζεθνχξη, θαη αθνχ ζεψξεζαλ νη βαζαληζηέο ηνπ πσο 
είρε πεζάλεη ηνλ άθεζαλ άηαθν εθηεζεηκέλν ζην ρψξν ηνπ καξηπξίνπ φπσο θαη ηνπο ππφινηπνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ. Γηα θαιή ηνπ ηχρε πεξίπνινο ησλ Λ.Ο.Κ. πνπ είρε ελεκεξσζεί γηα δξάζε ησλ 
θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ ζηελ γχξσ πεξηνρή βξήθε ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνπο λεθξνχο ζπληξφθνπο 
ηνπ, φπνπ δηαπηζηψζεθε λα είλαη ν κφλνο επηδψλ θαη εκηζαλήο, φπνπ θαη κεηαθέξζεθε άκεζα ζηελ 
Αζήλα θαη ηειηθά δηαζψζεθε ράξηο ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ησλ ζηξθσλ ηαηξψλ θαη 
λνζειεπηψλ (νη πξσηφηππεο θσηνγξαθίεο είλαη δσξεά ηνπ αμθνπε.α. θ.Φ.Γ.,θαη γηα επλφεηνπο 
ιφγνπο ην νλνκαηεπψλπκν θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπ δσξεηή δελ εκθαλίδεηαη)  



Ζ θσηνγξαθία πξνέξρεηαη από ην Βηβιίν «Ο Λαόο Ξερλά Ση εκαίλεη 
Αξηζηεξά» - K. Πιεύξεο ΔΚΓΟΔΗ «ΖΛΔΚΣΡΟΝ» ΑΘΖΝΑ 2003 

 
 
«Ο Λαόο Ξερλά Ση εκαίλεη Αξηζηεξά» - K. Πιεύξεο 
 

 
 
Μαθάβξηνλ ζέαµα. Έξγνλ ηνπ ΚΚΔ.«ηηο θσηνγξαθίεο, ν ηξαηηψηεο Η. θνπιεθάξεο πνπ 
ππεξεηνχζε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. πλειήθζε αηρµάισηνο απφ ηνπο βδειπξνχο 
θνµµνπληζηνζπµµνξίηαο ηνυ θαπεηάλ Γηψηε (Φισξάθε) ηελ 1.7.1949, φηαλ ην ηµήµα ηνπ ππέζηε 
αηθληδηαζηηθήλ επίζεζηλ. Οη ζπµµνξίηαη, µεηά απφ αθάληαζηα βαζαληζηήξηα ηνυ απέθνςαλ δηα 
µαραίξαο, ηελ µχηελ θαη ηα απηηά. Σειηθψο ηνπ θαηέθεξαλ ζαλάζηµα πιήγµαηα εηο ηνλ ιαηµφλ θαη εηο 
άιια ζεµεία ηνπ ζψµαηνο θαη βέβαηνη πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ηνλ εγθαηέιεηςαλ. Γηεζψζε εθ 
δηειζνχζεο πεξηπφινπ ηνπ Δζληθνχ ηξαηνπ». (Φσηνγξαθίαη εθ ηνπ Αξρείνπ ηνπ 404 ηξαηησηηθνχ 
Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Πεξηνδηθνχ «ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΑ 1940-1949»)  



ΠΡΟΟΥΖ 
 
Ο Πιεύξεο αλαθέξεη σο πξνέιεπζε: «Φσηνγξαθίαη εθ ηνπ Αξρείνπ ηνπ 404 ηξαηησηηθνύ 
Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Πεξηνδηθνύ «ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΑ 1940-1949» ελώ ζηε «πιινγή Καλέιινπ 
Νηόληνπ» αλαθέξεηαη «νη πξσηόηππεο θσηνγξαθίεο είλαη δσξεά ηνπ αμθνπ ε.α. θ.Φ.Γ.,θαη γηα 
επλόεηνπο ιόγνπο ην νλνκαηεπώλπκν θαηόπηλ επηζπκίαο ηνπ δσξεηή δελ εκθαλίδεηαη»  
Αλ νη θσηνγξαθίεο είλαη πξάγκαηη πξσηόηππεο , πηζαλόλ λα έρνπλ ππεμαηξεζεί από ην 
αξρείν ηνπ 404 ηξαηησηηθνύ Ννζνθνµείνπ. 
 
Ο εηθνληδόκελνο ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Πιεύξε θαη ηνπ Νηόληνπ δελ έρεη νκνηόηεηα κε ηνλ 
ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΛΖΚΑΡΖ. 

 
 

 
 
Ο ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΛΖΚΑΡΖ , λνζειεύηεθε ζην ΑΡΑΚΔΗΟ (ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) 
ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΤΥΗΚΟΤ θαη όρη ζην 404 ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο. 
ην ΑΡΑΚΔΗΟ έδσζε ζπλέληεπμε.  
ΣΟ ΦΗΛΜ από ην πξώελ αξρείν ηεο ΤΔΝΔΓ είλαη βνπβό. 
 
ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΙΩΣΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΛΗΚΑΡΗ ΥΔΣΙΚΑ 
ΜΔ ΣΟΝ ΒΑΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΜΦΤΛΙΟΤ Ο ζηξαηηώηεο ηνπ Δζληθνύ 
ηξαηνύ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΛΗΚΑΡΗ δίλεη ζπλέληεπμε ζε δεκνζηνγξάθν ζρεηηθά κε ηα 
βαζαληζηήξηα πνπ ππέζηε (αθξσηεξηαζκό αθηηώλ θαη κύηεο), όηαλ ζπλειήθζε αηρκάισηνο 
από αληάξηεο ζε πεξηνρή ησλ ΑΓΡΑΦΩΝ ζηηο 21/6/1949. (Σν πιηθό απηό ηεθκεξηώζεθε από ην 
Δζληθό Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν)  
http://archive.ert.gr/47547/ 

 
ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΔΡΣ Α.Δ. (ΠΡΧΖΝ ΑΡΥΔΗΟ ΤΔΝΔΓ) 

  

http://archive.ert.gr/47547/


Δληειώο ζπκπησκαηηθά, ε 21ε Ηνπλίνπ 1949 είλαη ην ηέινο ηεο επηρείξεζεο «Κπλεγόο» θαη ν 
ζάλαηνο ηνπ δηνηθεηή ηεο ΗΗεο Μεξαξρίαο ηνπ ΓΔ ,Γηάλλε Αιεμάλδξνπ («Γηακαληήο»). 
Μεηά ηελ Πεινπόλλεζν, ν Δζληθόο ηξαηόο έζηξεςε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ηε 
Θεζζαιία θαη νξγάλσζε ηελ επηρείξεζε «Κπλεγόο» (1 Μαΐνπ-21 Ηνπλίνπ 1949) ελώ παξάιιεια ην Γ΄ 
ώκα ηξαηνύ δηελεξγνύζε εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Οη 
θαηαπνλεκέλεο δπλάκεηο ηνπ ΓΔ δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αξηζκεηηθά ππέξηεξεο 
δπλάκεηο ηνπ ζηξαηνύ, ππνρσξνύλ, θαηαθεξκαηίδνληαη θαη ηειηθά δηαιύνληαη. ηηο 21 Ηνπλίνπ 1949 
πέθηεη λεθξόο ν δηνηθεηήο ηεο απνδεθαηηζκέλεο ΗΗ Μεξαξρίαο Γηάλλεο Αιεμάλδξνπ 
(«Γηακαληήο»).http://62.103.28.111/ds/ds_archive.asp 
Ζ εθεκεξίδα «ΔΜΠΡΟ» ραξαθηεξίδεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηνλ Γηάλλε Αιεμάλδξνπ ηζφβην θνηηεηή, 
επεηδή δελ ηειείσζε ηελ Ννκηθή αιιά πνιέκεζε γηα ηελ ειεπζεξία (ηνλ Διιελντηαιηθό πόιεκν 
πνιέκεζε κε ην βαζκό ηνπ ινρία, Καπεηάληνο ηνπ ΔΛΑ, απνζηξαηεύζεθε κε ηνλ βαζκό ηνπ 
Σαγκαηάξρε, Δηνηθεηήο ηεο 2εο Μεξαξρίαο ηνπ ΓΔ) 

 
Πεγή ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ /Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Δθεκεξίδσλ θαη Πεξηνδηθνύ Σύπνπ   
Δθεκεξίδα «ΔΜΠΡΟ» 23/6/1949/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=23&db=6&da=1949  

http://62.103.28.111/ds/ds_archive.asp
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=23&db=6&da=1949


Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
 
Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ……Φσηνγξαθία ζηηο Πξέζπεο ηελ 31-01-1949 θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ όπνπ εκθαλίδεη ζε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία κεηά ην ηέινο 
ηεο 5εο νινκέιεηαο ηεο Κ.Δ. ηνπ Κ.Κ.Δ. ζηειέρε ηνπ θόκκαηνο καδί κε θνκκνπληζηέο ησλ 
όκνξσλ ρσξώλ, ελώ ζηελ πξώηε ζεηξά θαζηζηόο 5νο από αξηζηεξά δηαθξίλεηαη ν Γ.Γ.ηνπ 
ΚΚΔ Νίθνο Εαραξηάδεο, ελώ πίζσ ηνπο ην παλό αλαγξάθεη ζηα ιαβηθά ‘’ιαβνκαθεδόλεο’’ 
 

 
  



ΣΟΣΔ Ο ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ, ΖΜΔΡΑ Ο ΣΗΠΡΑ! ΗΓΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΡΟΓΟΣΔ! 
 

 
ηελ θσηνγξαθία πνπ βιέπεηε, δηαθξίλεηαη ν αξρηπξνδφηεο Εαραξηάδεο ζηηο Πξέζπεο, ζε πλέδξην 
«Μαθεδφλσλ». 
Αχξην, ν δηάδνρνο ηνπ Εαραξηάδε ζα βξεζεί ζηνλ ίδην ρψξν γηα λα ππνγξάςεη ηελ πκθσλία – πνπ 
είλαη πξνδνζία, κε ηνπο δηαδφρνπο ησλ θνκηηαηδήδσλ! 
Ζ ζπνξά ησλ ληθεκέλσλ ζπκκνξηηψλ ηνπ 1946-1949, κε ηελ ζηήξημε ησλ Ακεξηθαλνζησληζηψλ, 
πεηπραίλεη ηψξα απηφ πνπ δελ πέηπραλ ηφηε νη πξνπάηνξέο ηνπο, κε ηελ ζηήξημε ηνπ ηάιηλ! 
Να κελ ηνπο αθήζνπκε λα νινθιεξψζνπλ ηελ πξνδνζία… Κάησ ε ζπγθπβέξλεζε ησλ πξνδνηψλ! 
 
https://ethnikismos.net/2018/06/16/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%BF-
%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-
%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BF-
%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/ 

 

  

https://ethnikismos.net/2018/06/16/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%BF-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
https://ethnikismos.net/2018/06/16/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%BF-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
https://ethnikismos.net/2018/06/16/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%BF-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
https://ethnikismos.net/2018/06/16/%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%BF-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/


ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

 
ΣΗ ΠΡΔΠΔ ΣΟ 1949 ΟΗ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΡΟΓΟΝΟΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΖ ΔΚΥΩΡΟΤΝ ΣΖΝ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ...ΑΝΣΔ ΚΑΗ ΜΗΑ ΦΩΣΟ ΑΤΡΗΟ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΓΔΗΞΟΤΜΔ ΟΣΗ Ζ ΗΣΟΡΗΑ 
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ...ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΟΜΩ ΣΟ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ.. 
https://fotavgeia.blogspot.com/2018/06/blog-post_580.html 
 
 
 
 
 
Γπζηπρώο δελ κπόξεζα λα εληνπίζσ ηελ πξνέιεπζε ηεο θσηνγξαθηαο . αλ είλαη από 
ζπλέδξην ησλ ζιαβνκαθεδόλσλ ή ηεο 5εο νινκέιεηαο ηεο Κ.Δ. ηνπ Κ.Κ.Δ.  

  

https://fotavgeia.blogspot.com/2018/06/blog-post_580.html


Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
Διιεληθή Καξη-πνζηάι ε νπνία θπθινθφξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1946-1949, κε ζθνπφ λα 
επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ιαβνθνκκνπληζκνχ. 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 

 
Φπιιάδην πνπ εθδφζεθε ην 1947 κε ζέκα „‟ΣΑ ΚΟΚΚΗΝΑ ΣΑΚΑΛΗΑ‟‟ κε αλαθνξά ζε φια ηα ηφηε 
φκνξα θνκκνπληζηηθά θξάηε ηα νπνία ππνλφκεπαλ ηελ Διιάδα, θαη ηελ βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ζε 
έκςπρν θαη άςπρν πιηθφ ζηνπο μελνθίλεηνπο ζπκκνξίηεο κε αληάιιαγκα ηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο 
θαη ηεο Θξάθεο (δσξεά ηνπ Σαμίαξρνπ ε.α. ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Ζιία Γφλε). 

  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
 
Υάξηεο ν νπνίνο θαηαδεηθλχεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηελ νξγάλσζε θαη ηηο βάζεηο ζηήξημεο πνπ είραλ 
νη αληάξηεο ηνπ „‟Γ..Δ.‟‟θαηά ηελ πεξίνδν 1946-1949, απφ ηηο ηφηε φκνξεο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, 
ελψ απφ ηνλ ράξηε απηφλ γίλεηε άκεζα αληηιεπηφ θαη κε θάζε ζαθήλεηα πσο ν „‟ΓΔ‟‟ ήηαλ 
μελνθίλεηνο θαη κε αλζειιεληθνχο ζθνπνχο εάλ επηθξαηνχζε. 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
Βηβιίν κε ζέκα „‟ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΚΟΜΜΟΤΝΗΜΟΤ‟‟ πνπ εθδφζεθε ην 1955 
απφ ηνλ ζπγγξαθέα Γεψξγην Κνξηλζίνπ, θαη ην νπνίν βηβιίν αλαθέξεη ηη είλαη θνκκνπληζκφο, πνηνπο 
εμππεξεηεί, πνηνη είλαη νη ζθνπνί ηνπ, γηαηί δελ ηνλ εθαξκφδνπλ απηνί πνπ επηβάιινπλ ηνλ 
θνκκνπληζκφ, θαη κε πνηνπο δφιηνπο ηξφπνπο πεηπραίλνπλ νη πξνπαγαλδηζηέο ηνπ θνκκνπληζκνχ λα 
πξνζειθχνπλ ζπλήζσο άηνκα ρακειήο κφξθσζεο θαη ρακειήο ειηθίαο (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ 
ρεε.α. ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Νηθφιανπ φια). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
 
ΠΑΝΗΟ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ…..΄΄ΓΔΛΣΗΟΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΩ΄΄ πνπ 
εθδφζεθε απφ ηελ Γεληθή Αζθάιεηα Παηξψλ θαη αθνξνχζε ηνλ θπγφπνηλν Νίθν Μπεινγηάλλε θαη 
Πνιηηηθφ Δπίηξνπν ηνπ ΚΚΔ, ν νπνίνο είρε εθπαηδεπηεί ζηελ πξψελ ΄΄ΔΓ΄΄ ζε ζέκαηα 
θαηαζθνπείαο, πξνπαγάλδαο θαη δνιηνθζνξψλ, θαη ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο θαη εζηθφο απηνπξγφο 
γηα εθαηνληάδεο εγθιήκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ απφ ηνλ ΔΛΑ θαη ΓΔ θαηά ηελ πεξίνδν 1944-1949 
ζηνλ Μειηγαιά, Καιακάηα, Νάνπζα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, θαη ν νπνίνο κεηά ην ηέινο 
ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ ην 1949 αθνχ δηέθπγε ζε ρψξεο ηνπ παξαπεηάζκαηνο, επαλήιζε κπζηηθά 
ζηελ Διιάδα ην 1950 κέζσ Αξγεληηλήο κε ην ςεπδψλπκν Δξξίθνο Παλφδ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη 
λέν αληάξηηθν θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, φπνπ θαη ζπλειήθζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαηφπηλ 
πξνδνζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ΚΚΔ (θαηφπηλ πξφζθαηεο νκνινγίαο θαη ηνπ πηνχ ηνπ Νίθνπ (έρεη ην φλνκα 
ηνπ παηέξα ηνπ) Μπεινγηάλλε ηελ 27-3-2017 πξνθεηκέλνπ ην ΚΚΔ λα θαηαζθεπάζεη έλαλ λέν ήξσα 
ζηα κάηηα ηνπ απινχ θφζκνπ), θαη ηελ ελ ζπλερεία εθηέιεζή ηνπ ην 1952 κεηά απφ ζρεηηθή δηθαζηηθή 
απφθαζε ηεο ηφηε επλνκνχκελεο πνιηηείαο. 
 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 
 

 
Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ησλ δχν αδειθψλ θαη νπιηηψλ ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ 
σηεξίνπ (αξηζηεξά-παηέξαο κνπ) θαη Αξηζηείδε (δεμηά-ζείνο κνπ) Νηφληνπ ηελ 02-02-1950 ζηελ 
Θεζζαινλίθε, χζηεξα απφ δχν ρξφληα ρσξηζκνχ, θαζψο ν κελ Αξηζηείδεο απφ ην 1947 έσο ην 1949 
ζπκκεηείρε ζηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ ζπκκνξηηψλ ζηελ Πεινπφλλεζν, ν δε 
σηήξηνο απφ ηηο αξρέο ηνπ 1949 ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Βφξεηα Διιάδα. 
 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
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Φσηνγξαθία ηεο 14-4-1949 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ νπιίηε ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟ 
Νηφλην Αξηζηείδε ηνπ Καλέιινπ θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ εθηεινχζε πεξίπνιν πάλσ ζε άινγν πνπ 
είρε ρνξεγεζεί απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ ε Υσξνθπιαθή λα θηλείηε πην 
„‟γξήγνξα‟‟, ελψ γίλεηε θαηαλνεηφ πφζν εχθνινο ζηφρνο ήηαλ ηφηε ν Υσξνθχιαθαο ζηνλ θάζε 
ζπκκνξίηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ,ελψ άμηνλ παξαηεξήζεσο είλαη ην γεγνλφο φηη 
θέξεη σο αηνκηθφ νπιηζκφ ην γεξκαληθφ απηφκαην „‟ΜΡ-41 Schmeisser‟‟ 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
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«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1949 φπνπ εκθαλίδεη άληξεο ησλ „‟Λ.Ο.Κ.‟‟ λα απνβηβάδνληαη ζηηο Πξέζπεο κε 

ακθίβηα κέζα πξνεηνηκαδφκελνη γηα επηρεηξήζεηο θαηά ησλ θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα εθδησρζνχλ νξηζηηθά απφ ηα Διιεληθά εδάθε, φπσο θαη έγηλε. 
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Υαξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ (1947-1949) φπνπ εκθαλίδεη 
νπιίηε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ λα εθηειεί θαζήθνληα ζθνπνχ ζηελ δψλε επζχλεο ηνπ „‟Ά‟ ψκαηνο 
ηξαηνχ‟‟ (Α) κε ηελ πηλαθίδα λα αλαγξάθεη „‟Λεσθφξνο Γξάκκνπ‟‟ ζεκαηνδνηψληαο ην ηέινο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ην εθηφπηζκα ησλ ζπκκνξηηψλ εθηφο ησλ Διιεληθψλ ζπλφξσλ. 
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Οπιίηεο ζε θαζήθνληα παξαηεξεηή πάλσ ζε πνιπβνιείν ,επνπηεχνληαο πεξηνρή ζηνλ Υνξηηάηε ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ. 
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Φσηνγξαθία ηνπ 1947 ζηελ Ξάλζε φπνπ εκθαλίδεη ζπιιεθζέληεο θνκκνπληζηνζπκκνξίηεο 
ζπγθεληξσκέλνπο ζε πξναχιην ρψξν ηαζκνχ ηεο Υσξνθπιαθήο, φπνπ έλαο εμ απηψλ ξαθέλδπηνο 
θαη μππφιεηνο λα ζπλνκηιεί κε Μνίξαξρν ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο Υσξνθπιαθήο‟‟. 
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Φσηνγξαθία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ φπνπ εκθαλίδεη Μνλάδα ηεο Υσξνθπιαθήο 

ζε εηνηκφηεηα, ελψ „‟ζηνηρείν‟‟ αζπξκαηηζηψλ επί νρήκαηνο ιακβάλεη θαη κεηαβηβάδεη ζήκαηα-

κελχκαηα. 
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Φσηνγξαθία φπνπ εκθαλίδεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζθαγείο ηνπ ΚΚΔ θαη θαηά επάγγεικα 
νξηζζείο δήκηνο ηνπ ΔΛΑ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ „‟Γεθεκβξηαλψλ 1944-1945‟‟ ζηελ Αζήλα ηνλ 
ηέθαλν Ληφιην, λα νδεγείηαη πιένλ ζηδεξνδέζκηνο ην 1945 κε απζηεξά κέηξα θχιαμεο γηα λα κελ 
ιηληζαξηζηεί απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ πνπ δνινθφλεζε, ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαλ ηα 
ηφηε δηπιηζηήξηα ηεο „‟ΟΤΛΔΝ‟‟ γηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ ζπκάησλ, ηφζν απφ 
ηνλ ίδην φζν θαη απφ ηνπο ζπλεξγνχο ηνπ, θαηφπηλ ηεο εληνιήο πνπ είραλ πάξεη απφ ηελ εγεζία ηνπ 
ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΛΑ. Ο ίδηνο ζηελ αλαπαξάζηαζε δηεπθξίληζε πσο εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ 150 άηνκα 
θαζψο κεηά απφ θάπνην ζεκείν έπαςε λα κεηξάεη, ελψ ζηελ αλαπαξάζηαζε είπε ηα ππνςήθηα 
ζχκαηα ηα έβαδε ζε κία επζεία θαη ηα δηέηαδε λα γδπζνχλ είηε ήηαλ άληξεο ε γπλαίθεο, ηνπο έβαδε 
ζηελ ζπλέρεηα λα γνλαηίδνπλ θαη ηνπο δηέηαδε λα ηνπνζεηνχλ ηα θεθάιηα ηνπο πάλσ ζε πέηξεο. ηελ 
ζπλέρεηα πεξλνχζε πάλσ απφ ην θάζε ζχκα θαη ην εθηεινχζε κε ηζεθνχξη θαζψο είρε δνζεί εληνιή 
απφ ηνλ ΔΛΑ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ππξνκαρηθψλ νη εθηειέζεηο λα γίλνληαη δηα 
ξνπάινπ,καραηξηψλ θαη αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο επέιεμε ην ηζεθνχξη, θαη έηζη 
θηππνχζε ηα ζχκαηά ηνπ ζην θεθάιη, φηαλ επξφθεηην φκσο λα εθηειέζεη ζηέιερνο ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο θαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ην θηχπεκα δελ ήηαλ αθαξηαίν πξνθεηκέλνπ ην ζχκα λα 
ππνθέξεη. ηαλ ν ίδηνο θνπξάδνληαλ ζπλέρηδαλ ην έξγν ηνπ νη δχν ζπλεξγάηεο ηνπ Σδνγαλάθνο θαη 
Μαθαξφλαο, νη νπνίνη απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ αηρκεξά αληηθείκελα. 
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Φσηνγξαθία ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ ζηελ πεξηνρή ησλ θνπίσλ ην 1947 ε νπνία εκθαλίδεη νκάδα 
αλζειιήλσλ θαη πξνδνηψλ, φινη κέιε ηνπ ΚΚΔ, νη νπνίνη είραλ αξρηθά απηνκνιήζεη νκαδηθά απφ ηηο 
Μνλάδεο φπνπ ππεξεηνχζαλ ζην Αιβαληθφ Μέησπν θαηά ηελ πεξίνδν 1940-1941 ζην εζσηεξηθφ 
ηεο Αιβαλίαο, θαη νη νπνίνη ήηαλ θαη κέιε ηνπ Βνπιγαξηθνχ Κνκηηάηνπ. ηελ ζπλέρεηα ην 1942 
πνιέκεζαλ κέζα απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ΔΛΑ, φπνπ κεηά ηελ ζπλζήθε ηεο Βάξθηδαο δελ παξέκεηλαλ 
ζηελ Διιάδα γηα επλφεηνπο ιφγνπο αιιά θαη πάιη νη εηθνληδφκελνη βξήθαλ άζπιν ζηελ 
Γηνπγθνζιαβία. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ εληάρζεθαλ φινη καδί θαη πάιη ζηνλ „‟Γ..Δ.‟‟, 
φπνπ ε ηχρε φισλ κεηά αγλνείηε, πιελ ηνπ εηθνληδφκελνπ ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ 
ζπκκνξίηε Κνξνβέζε ν νπνίνο θνξάεη ζηνιή απφθνηηνπ ηνπ Μπνχιθεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο φπνπ 
θαη εθεί έιαβε εηδηθή εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα πνιεκήζεη θαηά ηεο Διιαδνο, θαη ε φιε απηή 
ηζηνξία μεδηπιψζεθε φηαλ ε ελ ιφγσ θσηνγξαθία κε ην εκεξνιφγην βξέζεθαλ πάλσ ζηνλ Κνξνβέζε 
φηαλ απηφο ζθνηψζεθε ην 1948 ζηελ Μάρε ηεο Καζηνξηάο. 
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Φσηνγξαθία ηνπ 1947 φπνπ εκθαλίδεη έλνπιν ζηέιερνοπνιίηεο ησλ „‟Μνλάδσλ Αζθαιείαο 
Τπαίζξνπ‟‟ (ΜΑΤ) ζηελ Γνπκέληζζα Κηιθίο κεηά απφ επίζεζε πνπ δέρηεθε ε πφιε απφ ηνπο 
ζπκκνξίηεο. 
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Φσηνγξαθία Αχγνπζηνο ηνπ 1949 ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ Γξάκκνπ φπνπ εκθαλίδεη 
αηρκάισηνπο ζπκκνξίηεο κε άζιηα εκθάληζε λα νδεγνχληαη ζηα θέληξα θξάηεζεο. 
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Φσηνγξαθία φπνπ εκθαλίδεη νπιίηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
ζπκκνξηηνπνιέκνπ (1946-1949) λα επηβηβάδνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζε ζηξαηησηηθά νρήκαηα 
γπλαηθφπαηδα θαη άκαρν πιεζπζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο εκπφιεκεο πεξηνρέο. 
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Φσηνγξαθίεο ηνπ Αγίνπ Πατζίνπ (Αξζέληνο Δδλεπίδεο 1924-1994) φπνπ αξηζηεξά δηαθξίλεηαη θαηά 
ηελ πεξίνδν 1945-1949 φηαλ ππεξεηνχζε ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ ζηελ 9ε Μεξαξρία σο δηαβηβαζηήο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ, θαη ηνπ νπνίνπ νη ζπλάδειθνη ηνπ θαη νη αμθνη ηνπ είραλ 
πξνζάςεη ην πξνζσλχκην „‟αζπξκαηηζηήο ηνπ Θενχ‟‟ θαζψο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ επηρεηξήζεσλ 
φηαλ θηλδχλεςε πνιιέο θνξέο ε Μνλάδα ηνπ απφ επηζέζεηο ησλ ζπκκνξηηψλ, ν ίδηνο σο 
αζπξκαηηζηήο θαηάθεξε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα θαιέζεη εληζρχζεηο κέζσ ηνπ αζπξκάηνπ θαη λα 
ζσζεί ηφζν ε Μνλάδα ηνπ φζν θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ, πξνζσλχκην πνπ ην δηαηήξεζε θαη θαηά ηελ 
Μνλαζηεξηαθή ηνπ δσή αθνχ ζεσξνχζε πσο είρε πάληα επαθή κε ηνλ Θεφ, ελψ δεμηά δηαθξίλεηαη 
ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ σο Μνλαρφο, αθνχ είρε αθνινπζήζεη ηελ Μνλαζηεξηαθή δσή ην 
1949 κεηά ηελ απφιπζή ηνπ απφ ηνλ ηξαηφ. 
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Φσηνγξαθία ηνπ ηξαηεγνχ Γεψξγηνπ Κνπξνχθιε φπνπ εδψ δηαθξίλεηαη ζε θσηνγξαθία ηνπ 1941 
κε ηνλ ηφηε βαζκφ πνπ έθεξε σο Σρεο (ΠΒ). Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν ηξαηεγφο Αλδξέαο Κνπξνχθιεο 
θαη αδειθφο ηνπ ήηαλ ν Λνραγφο (ΠΕ) εμ εθέδξσλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ Κσλλνο Κνπξνχθιεο ν 
νπνίνο ζθαγηάζηεθε ην 1943 απφ ζπκκνξίεο θνκκνπληζηψλ αληαξηψλ, ελψ ηελ ίδηα ηχρε είρε ην 
1949 θαη ε ζχδπγνο ηνπ Κσλλνπ Κνπξνχθιε, ε Αθξνδίηε ην γέλνο Μπαθνπνχινπ ηελ νπνία 
έζθαμαλ κε θνπηί θνλζέξβαο ιαβν-«Μαθεδφλεο» αληάξηεο ηνπ Δ.Λ.Α.. Να επηζεκάλνπκε πσο ν 
Κσλλνο Κνπξνχθιεο θαη ε ζχδπγνο ηνπ Αθξνδίηε ην γέλνο Μπαθνπνχινπ πνπ ζθαγηάζηεθαλ απφ 
ηνπο θνκκνπληζηέο ήηαλ νη γνλείο ηεο εζνπνηνχ Εσήο Κνπξνχθιε, πνπ έγηλε γλσζηή κε ην 
θαιιηηερληθφ ςεπδψλπκν Λάζθαξε (Εσή Λάζθαξε).  

  



Ο Γεψξγηνο Κνπξνχθιεο εηζήρζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ [..Δ.] απφ ηελ νπνία 
απνθνίηεζε ην 1922 κε ην βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ (ΠΒ), ελψ ήηαλ ηειεηφθνηηνο ηνπ Δζληθνχ 
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη κηινχζε ηε Γαιιηθή γιψζζα. Σε λχρηα ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ πξνο 
ηελ 1ε Μαξηίνπ 1935 φηαλ μέζπαζε ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν 
Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν Γεψξγηνο Κνπξνχθιεο σο ππαζπηζηήο ηνπ Γεσξγίνπ Κνλδχιε 
πξσηαγσλίζηεζε ζην Βαζηιηθφ αληηθίλεκα πνπ θαηάξγεζε ην θαζεζηψο ηνπ Βεληδέινπ φπνπ 
επαλήιζε ν ζεζκφο ηεο Βαζηιείαο ζηελ Διιάδα. ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο επηζέζεσο ζηελ 
Διιάδα ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, ήηαλ δηνηθεηήο ηεο Γ' Μνίξαο Πεδηλνχ Ππξνβνιηθνχ κε ην βαζκφ ηνπ 
Σαγκαηάξρε Ππξνβνιηθνχ, ν νπνίνο έθεξε θαίξηα πιήγκαηα ζηνλ ερζξφ, θαζψο ν ηφηε Σρεο 
Γεψξγηνο Α. Κνπξνχθιεο σο Γηνηθεηήο ηεο Γ' Μνίξαο Ππξνβνιηθνχ ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο, 
καρφκελνο θαηά ησλ Γεξκαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ φρη κφλνλ επνιέκεζε κέρξη ηειεπηαίαο 
ζθαίξαο, αιιά κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ππξνκαρηθψλ ηεο Μνίξαο ηνπ, δηέηαμε ηνπο ηξαηηψηεο ηνπ 
λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζε ζπληεηαγκέλε έθνδν θαηά ησλ Γεξκαλψλ κε εθ' φπινπ ιφγρε, 
θαηαθέξλνληαο λα ηνπο απσζήζεη θαη λα ηνπο ηξέςεη ζε άηαθηε ππνρψξεζε. ηελ ζπλέρεηα 
ζπκκεηείρε ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πκκνξηηνπφιεκνπ 
1946-1949, ελψ ζηηο 30 Μαΐνπ 1951 ήηαλ κεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ-κειψλ ηνπ ΗΓΔΑ πνπ θαηέιαβαλ 
ηα γξαθεία ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη ηνπ ΓΔ ζηα Παιαηά Αλάθηνξα, φηαλ ν Αιέμαλδξνο Παπάγνο απνθάζηζε 
λα παξαηηεζεί απφ ηελ αξρηζηξαηεγία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Σφηε νη πξσηαίηηνη 
απνκαθξχλζεθαλ απφ ην ζηξάηεπκα αιιά ηνπο επαλέθεξε αξγφηεξα ν Παπάγνο σο 
πξσζππνπξγφο, θαζψο δελ απνδφζεθαλ επζχλεο. Ο Γεψξγηνο Κνπξνχθιεο έθζαζε ζηα αλψηεξα 
θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο θαη απνζηξαηεχζεθε σο ηξαηεγφο, ελψ ην 1974, ίδξπζε ηελ «Βαζηιηθή ή 
Βπδαληηλή Δζληθή Οξγάλσζε» [Β.Δ.Ο.], Ζ ζηνιή ην μίθνο θαη ε πιεζψξα κεηαιιίσλ ηνπ ηξαηεγνχ 
Γεψξγηνπ Κνπξνχθιε εθηίζεληαη ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν ησλ Αζελψλ. 
  



ΣΡΑΣΖΓΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ (Αξηζηνηέιεο Καιέληδεο) 
http://horsebackarcherygr.blogspot.com/2012/11/blog-post_4.html 
«…Καη απηόο ν Ήξσο Αμησκαηηθόο δελ ήηαλ θαλέλαο ππεξεθνληνύηεο κε ηε δσή "πίζσ" ηνπ, 
θαλέλαο απόκαρνο βίνπ, αιιά έλα παηδί κε όιε ηελ δσή κπξνζηά ηνπ όπσο ηελ έρνπλ ηα ζεκεξηλά 
παρύζαξθα "πειαηάθηα" ησλ θαθεηεξηώλ θαη ηνπ clubbing! Έλα παηδί ήηαλ όηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ ΤΜΜΟΡΗΣΟΠΟΛΔΜΟΤ (δηόηη ΤΜΜΟΡΗΣΔ ήζαλ...!) είδε κπξνζηά ηνπ ην πηώκα ηνπ 
αδειθνύ ηνπ Γεκεηξίνπ Α. Κνπξνύθιε  γ δ α ξ κ έ λ ν  από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ θνκκνπληζηέο 
κόλν θαη κόλν επεηδή ν δνινθνλεκέλνο ππεξεηνύζε σο έθεδξνο αμησκαηηθόο ζηνλ Δζληθό ηξαηό! 
Καη ν ηξαηεγόο Γεώξγηνο Α. Κνπξνύθιεοδελ εδήηεζε ηελ άδεηα θαλελόο αιιά, ζενδηθώλ, πήξε 
ην λόκν ζηα ρέξηα ηνπ θαη εμεηέιεζε ζε επαξρηαθή θπιαθή όινπο ηνπο ζπκκνξίηεο 
θξαηνπκέλνπο εγθιεκαηίεο. Ζ πξάμε ηνπ ζεσξήζεθε από ηηο εμσλεκέλεο ζεξαπαηλίδεο ηνπ, ηόηε, 
πνιηηηθαληηζκνύ, σο "nonpoliticallycorrect" κε απνηέιεζκα ηελ θαζαίξεζή ηνπ! Δπηπρώο, κεη΄ νπ 
πνιύ ν γελλαίνο ηξαηεγόο Γεώξγηνο Α. Κνπξνύθιεοαπεθαηεζηάζε θαη επαλήιζε εηο ηνλ 
αγαπεκέλνλ ηνπ Διιεληθό ηξαηό!...». 
 
 
"ARBEIT MACHT FREI" 
Η  ΔΡΓΑΙΑ  ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΝΔΙ 

 
«Ο Δζληθνζνζηαιηζκόο απνηειεί ηελ νπζία ηνπ Λεπθνύ Αλζξώπνπ θαη δελ απνηειεί 
θαη’ απνλνκήλpasse-par-tout «πξνλνκηνύρσλ Prominenten» αιιά δέζκεπζε ρξένπο 
παξαγσγήο Πνιηηηζκνύ» 

Αξηζηνηέιεο Καιέληδεο 
 
Ο αλεςηφο ηνπ Κνπξνχθιε,Αξηζηνηέιεο Καιέληδεο μεθίλεζε απφ ηελ νξγάλσζε «4ε Απγνχζηνπ» 
ηνπ Κψζηα Πιεχξε, φκσο ζηε ζπλέρεηα απνζηαζηνπνηήζεθε γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ 
forceteam κε ζαθείο λαδηζηηθέο ζέζεηο. Σν 1977, ν Καιέληδεο ζπιιακβάλεηαη κε ηελ θαηεγνξία φηη 
δηαηεξνχζε γηάθθα κε φπια ζηα Κάησ Παηήζηα θαη θαηαδηθάζηεθε γηα ζσξεία βνκβηζηηθψλ 
επηζέζεσλ.  
ηε θπιαθή ζα γλσξίζεη ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο, ελψ ζα κνηξαζηεί θαη ην ίδην θειί κε ηνλ Νηεξηηιή, 
ζηνπ νπνίνπ ηελ θεδεία πήγε κε ζηνιή ηππαζίαο θαη κπφηεο καγπάξνπ ηππέα πνπ κχηεο θνηηνχζαλ 
πξνο ηα πάλσ «απφ ζεβαζκφ ζηε γε»! 
 
 

ζενδηθώλ, πήξε ην λόκν ζηα ρέξηα ηνπ θαη εμεηέιεζε ζε επαξρηαθή θπιαθή όινπο 
ηνπο ζπκκνξίηεο 
 
Σν θαηλφκελν ηεο «ζενδηθίαο» ηνπ Κνπξνχθιε έγηλε « θσηεηλφ παξάδεηγκα» θαη ζαθήο εληνιή γηα 
ηελ δνινθνλία θπιαθηζκέλσλ. 
ηηο 13/4/1948 δνινθνλνχληαη 26 θξαηνχκελνπο ησλ θπιαθψλ ηεο πάξηεο θαη ν δηνηθεηήο ηεο 
ρσξνθπιαθήο πάξηεο ηαγκαηάξρε Γεκ. Φίηζηνο πνπ πξνζπάζεζε λα ηνπο εκπνδίζεη, 
πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ νθνχιε. 
Αλάκεζα ζηνπο δνινθνλεκέλνπο ήηαλ θαη ν σηήξεο Πέηξνπιαο, θαπεηάληνο ηνπ εθεδξηθνχ 
ΔΛΑ, παηέξαο ηεο Γήκεηξα Πέηξνπια  θαη ζείνο ηνπ σηήξε Πέηξνπια,πνπ δνινθνλήζεθε ζηηο 
21/7/1965. 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Ξελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο, ΔΑΜνβνύιγαξνη, αλζέιιελεο θαη πξνδόηεο» 

 
πάληα θσηνγξαθία φπνπ εκθαλίδεη κία εβδνκάδα πξηλ ηελ Δπηθή κάρε ηεο Φιψξηλαο πνπ 
δηεμήρζε απφ 11 έσο 13 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1949, νπιίηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ κε 
λαπηνπξφζθνπνπο αδειθσκέλνη ζε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία νη νπνίνη απφ θνηλνχ ζπκκεηείραλ 
ελεξγά ζηελ κάρε ηεο Φιψξηλαο, θαη ζηελ νπνία κάρε ζπληξίθζεθαλ νη μελνθίλεηνη ζπκκνξίηεο. 
  



ΠΧ ΓΗΔΞΖΓΥΖ Ζ ΜΑΥΖ ΣΖ ΦΛΧΡΗΝΖ 

ΜΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΞΗΣΟΡΗΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΦΑΔΧΝ ΣΟΤ 4ΖΜΔΡΟΤ ΑΓΧΝΟ 
Τπό ηεο Γηεπζύλζεσο Σύπνπ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ αλεθνηλώζεζαλ ρζεο ηα θάησζη 
ζρεηηθώο κε ηελ κάρελ ηεο Φισξίλεο: 
…Αη απώιεηαη είλαη νη εμήο: 
Ζκεηέξσλ λεθξνί 4 αμησκαηηθνί θαη 40 νπιίηαη, ηξαπκαηίαη 13 αμησκαηηθνί θαη 207 νπιίηαη, 
αγλννύκελνη 2 αμησκαηηθνί θαη 33 νπιίηαη. 
πκκνξηηώλ λεθξνί θαηακεηξεζέληεο 783, ζπιιεθζέληεο θαη παξαδνζέληεο 350. Δηο ηνύηνπο δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηαπκαηίαη θαη νη θξπνπαγεκέλνη. 
Πεγή:ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ /Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Δθεκεξίδσλ θαη Πεξηνδηθνύ Σύπνπ 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=18&db=2&da=1949 

Η αεξνπνξία από ηεο εσ κέρξη ηεο λπρηόοέδξαζελ άλεπ δηαθνπήο. Οη ππξνβνιηζκνί, νη 
ξνπθεηνβνιηζκνί θαη νη βνκβαξδηζκνί ήζαλ ζπλερείο 
Πεγή: ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ /Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Δθεκεξίδσλ θαη Πεξηνδηθνύ Σύπνπ 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=18&db=2&da=1949 

…Γελ ζθνηώζεθαλ απιώο. Έγηλαλ θηκάο. Έηζη ηνπο είδακε θη εκείο. ε ηέηνηα θαηάζηαζη 
βξηζθόληνπζαλ ηα πεξηζζόηεξα πηώκαηα, ώζηε ηα ζπλεξγεία δελ κπόξεζαλ λα ηα 
κεηαθέξνπλ ζην ρσξάθη όπνπ κάδεπαλ ηνπο λεθξνύο γηα αλαγλώξεζη. Από κηα 
ζπκκνξίηηζζα δελ είρε κείλεη παξά ν θνξκόο. Ούηε θεθάιη, νύηε πόδηα, νύηε ην αξηζηεξό ηεο 
ρέξη. Φξίθε… 
…Γελ έρεη κείλεη πέηξα, θαη ρηόλη, πνπ λα κελ είλαη όρη βακκέλν κε αίκα, αιιά γεκάην από 
θνκκάηηα θξέαο, κπαιά, πόδηα, ρέξηα θαη άληεξα πεηαγκέλα δεμηά θαη αξηζηεξά… 
Πεγή: ΔΘΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ /Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Δθεκεξίδσλ θαη Πεξηνδηθνύ Σύπνπ/ Δθεκεξίδα 

ΔΜΠΡΟ  18/2/1949 http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=18&db=2&da=1949 

 

ηηο 12 Φιεβάξε 1949 δηαπξάρηεθε έλα κεγάιν έγθιεκα απφ αμησκαηηθνχο ηνπ εζληθνχ ζηξαηνχ 
ζηε Φιψξηλα. Δθηεινχληαλ, επηηφπνπ, νη ηξαπκαηίεο ηνπ ΓΔ παξαβηάδνληαο απνηξφπαηα θάζε 
ζηξαηησηηθή δενληνινγία θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Τπνινγίδεηαη φηη εθηειέζηεθαλ πεξί 
ηνπο 350 ηξαπκαηίεο ηνπ ΓΔ. Δθεί έζθαςαλ έλα ιάθθν θαη κε κπνπιληφδεο έξημαλ κέζα ηα πηψκαηα 
- αλάκεζα ζηα πηψκαηα ππήξραλ θαη καρεηέο ηνπ ΓΔ πνπ ήηαλ αθφκα δσληαλνί-εκηζαλείο! 

 
ηε Φιψξηλα 12-2-1949, ηα θεθάιηα 8 αλδξψλ ηνπ ΓΔ απνθφπεθαλ  απφ κέιε ησλ ΛΟΚ θαη ησλ 
ΜΑΤ θαη εθηέζεθαλ ζε θνηλή ζέα.   

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=18&db=2&da=1949
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=18&db=2&da=1949
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=18&db=2&da=1949


Νόκνο 1863 (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 204 - 18.09.1989 /ΑΡΖ ΣΧΝ 
ΤΝΔΠΔΗΧΝ ΣΟΤ ΔΜΦΤΛΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 1944-1949) 
Ζ Βνπιή, κε ηελ ςήθν ησλ βνπιεπηώλ όισλ ησλ θνκκάησλ (Ν.Γ., ΠΑΟΚ, εληαίνπ 
πλαζπηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή θαη ηνπ ΚΚΔ), ςήθηζε ηνλ Ν.1863/1989 γηα 
ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 
 

 
 
 
αξάληα ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, νη πξσηαγσληζηέο ηνπ πξνρψξεζαλ ζε έλαλ 
ηζηνξηθφ ζπκβηβαζκφ θαη ζηηο 30 Απγνχζηνπ 1989 ζηε Βνπιή πξνρψξεζαλ ζηελ ςήθηζε 
λνκνζρεδίνπ γηα ηελ "άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 1944-1949". Καηά ηελ ζπδήηεζε 
ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ ζηελ βνπιή, ν Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο ηφληζε: 
"Δίλαη θαιύηεξα πνπ ην λνκνζρέδην απηό ην ππνβάιινπλ νη δύν παξαηάμεηο, ε Νέα 
Γεκνθξαηία θαη ν πλαζπηζκόο ηεο Αξηζηεξάο, γηαηί εκείο απνηειέζακε ηνπο θύξηνπο 
αληίπαινπο πόινπο νη νπνίνη ζθνησζήθαλε θαη καηώζαλε κεηαμύ ηνπο. Δίλαη θαιύηεξα. Αλ ην 
θάλαηε εζείο, ην ΠΑΟΚ κε ηελ Αξηζηεξά, θηλδύλεπε λα θαιύςεη κόλν ηνπο κηζνύο Έιιελεο, ή 
θάηη παξαπάλσ από ηνπο κηζνύο. ήκεξα πνπ γίλεηαη απηή ε πνιηηηθή από ηνπο δύν θπξίνπο 
βαζηθνύο αληίπαινπο, είλαη βέβαην πσο ην έξγν είλαη απνηειεζκαηηθόηεξν θαη πιεξέζηεξν 
θαη κνληκόηεξν θαη νξηζηηθό. Θα ήζεια – θαη ραίξνκαη γηαηί απηό ζπκβαίλεη – ε ςήθηζε απηνύ 
ηνπ λόκνπ λα γίλεη ζε αηκόζθαηξα εζληθήο ελόηεηαο κε ζπκθσλία όισλ ησλ παξαηάμεσλ. 
Απηό είλαη ην θέξδνο αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απηό ζα κείλεη αύξην. Σα πάζε δελ ζα επηδήζνπλ. 
Δίλαη βέβαην. Σειείσζε απηή ε ηζηνξία. Γελ κπνξνύκε λα μαλαδσληαλέςνπκε ηα θαληάζκαηα 
ηνπ παξειζόληνο. Αο δνύκε κπξνζηά θαη αο κείλνπκε κε ηελ ηθαλνπνίεζε όηη όινη κε ηελ 
ςήθν καο ζθξαγίζακε κηα επνρή θαη αλνίμακε κηα θαηλνύξηα". 
 

Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Κ. Μεηζνηάθεο/http://www.ikm.gr/1985-1989 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
Φπιαθέο Αβέξσθ. 18 Γεθεκβξίνπ 1944 
 

 
Φσηνγξαθία απφ ηηο κάρεο ησλ „‟Γεθεκβξηαλψλ ην 1944‟‟ ζηελ Αζήλα φπνπ δηαθξίλνληαη Άγγινη 
ζηξαηηψηεο λα έρνπλ αλαθαηαιάβεη ηηο θπιαθέο Αβέξσθ απφ ηνλ ΔΛΑ πνπ ηηο είρε θαηαιάβεη 
απειεπζεξψλνληαο ηνπο έγθιεηζηνπο πνηληθνχο θαη εληάζζνληαο απηνχο ζηνλ ΔΛΑ, αθνχ πξψηα νη 
ΔΛΑίηεο είραλ ζθνηψζεη ζηελ κάρε πνπ είρε πξνεγεζεί φιε ηελ θξνπξά ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ησλ 
Διιήλσλ ζηξησλ. 
  



Φπιαθέο Αβέξσθ. 18 Γεθεκβξίνπ 1944 
ηηο θπιαθέο Αβέξσθ βξίζθνληαλ δηάθνξνη Έιιελεο πνπ είραλ θαηεγνξεζεί γηα δσζηινγηζκφ. 
χκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη έγθιεηζηνη δσζίινγνη ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ έθζαλαλ ηνπο 450-480. 
Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν Σζνιάθνγινπ, ν Ράιιεο, ν Γ. Μπαθνγηάλλεο, ν Καξαπάλνο, ν 
Πνπξλάξαο, ν Λνχβαξεο, ν Πνιχδνο, ν Καξακάλνο, ν Καλαθνπζάθεο, ν Μπάθνο, ν Πεηξνπλάθεο, ν 
Παπαγξεγνξίνπ, ν Θ. Πάγθαινο, ν Γ. Νηάθνο, ν Ν. Μπνπξαληάο, ν Πιπηδαλφπνπινο θαη άιινη. 
Απηέο νη θπιαθέο απνηέιεζαλ ζέαηξν ζθιεξψλ καρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεθεκβξηαλψλ ηνπ 
1944 αλάκεζα ζηηο αληάξηηθεο νκάδεο ηνπ ΔΛΑ θαη ησλ Βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ 
θπβεξλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Σελ θαηάιεςε ησλ θπιαθψλ πέηπραλ νη ΔΛΑίηεο κε εληππσζηαθή 
έθνδν θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ, κε ζθνπφ λα ζπιιάβνπλ ηνπο δνζίινγνπο πνπ 
είραλ πξνθπιαθηζηεί κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ. 
Δπηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ ήηαλ ν ηαχξνο Μαπξνζαιαζζίηεο (1898 – 1986), έθεδξνο 
αμησκαηηθφο, πνιεκηζηήο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ζηέιερνο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ κε ηνλ βαζκφ ηνπ 
ηαγκαηάξρε, εμφξηζηνο ζηνλ εκθχιην θαη ζηε ρνχληα. Αξγφηεξα έγηλε δήκαξρνο Αηγάιεσ γηα κεγάιν 
δηάζηεκα (απφ ην 1956 σο ην 1967 θαη απφ ην 1974 σο ην 1978) θαη ην φλνκά ηνπ δφζεθε ζην 
πνδνζθαηξηθφ γήπεδν ηεο νκάδαο ηνπ Αηγάιεσ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο, ε θξνπξά ησλ θπιαθψλ άλνημε ηα θειηά ησλ θξαηνπκέλσλ 
δσζίινγσλ θαη ζε νξηζκέλνπο ηνπο έδσζε κεξηθά φπια, γηα λα ηνπο εληζρχζνπλ ζηελ άκπλα θαηά 
ησλ αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ. Μεξηθνί απφ απηνχο πνπ έιαβαλ φπια απφ ηελ θξνπξά ήηαλ ν 
Μπνπξαληάο, ν Πιπηδαλφπνπινο, ν Βξεηηάθνο θαη άιινη. ην θεληξηθφ θηίξην ησλ θπιαθψλ, νη 
αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ θαηάθεξαλ λα αηρκαισηίζνπλ ην Μπάθν θαη ηνλ Πεηξνπλάθε. Γηάθνξνη 
δσζίινγνη κπφξεζαλ κεηά απφ παξαθηλδπλεπκέλε έμνδν λα βγνπλ απφ ην θηίξην θαη λα δηαθχγνπλ.. 
Σν κεζεκέξη έθζαζαλ ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ δηάθνξα ηαλθο, ηα νπνία ζέιεζαλ λα εληζρχζνπλ 
ηνπο ακπλφκελνπο. Ο Μπνπξαληάο, ν Ράιιεο, ν Πάγθαινο θαη άιινη έθζαζαλ κέρξη ην γήπεδν ηνπ 
Παλαζελατθνχ. Σνπο ακπλφκελνπο έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ φρη κφλν αγγιηθά άξκαηα, αιιά θαη 
άλδξεο ηεο 3εο Οξεηλήο Σαμηαξρίαο. Ζ βξεηαληθή RAF  βνκβαξδίδεη θαη απεγθισβίδεη ηνπο 
ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ, καδί κε ηε θξνπξά.Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο κέξνο ησλ 
θξαηνπκέλσλ δνζίινγσλ ζθνηψζεθε επί ηφπνπ ή ζπλειήθζε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. Παξά 
ηαχηα, νη πην ζεκαληηθνί εμ‟ απηψλ δηαζψζεθαλ ράξε ζηελ ειιελνβξεηαληθή επέκβαζε θαη 
δηθάζηεθαλ αξγφηεξα ζηηο πεξίθεκεο «δίθεο ησλ δνζίινγσλ». Καηαδηθάζηεθαλ ζε ηζφβηα δεζκά, 
αιιά απέθπγαλ ηα πεξίθεκα ιατθά δηθαζηήξηα ζηα νπνία ε εθηέιεζή ηνπο ζεσξνχληαλ ζίγνπξε.  
 
ΟΜΗΛΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΑΤΡΟ ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΗΣΖ 
«Σηκνύκε ζήκεξα έλα κεγάιν έιιελα, θαη έλα ζπάλην άλζξσπν. Σηκνύκε, αθόκα έλα εκπλεπζκέλν 
δεκνθξάηε, έλαλ αζπκβίβαζην παηξηώηε, αγσληζηή γηα ηα πην σξαία ηδαληθά ηνπ αλζξώπνπ, ηελ 
ειεπζεξία, ηε Γεκνθξαηία ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Έλαλ εξγάηε ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ κέζα από 
ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ θαηάθεξε λα ηαπηίζεη ην όλνκά ηνπ κε ηελ πόιε ηελ νπνία γηα δεθαεηίεο 
ππεξέηεζε σο Γήκαξρνο θαη θπξηνιεθηηθά άιιαμε ηε κνίξα ηεο… 
Ο ηαύξνο Μαπξνζαιαζζίηεο αλήθεη ζε κηα γεληά πνπ πνιέκεζε γηα ηελ παηξίδα θαη ηελ ειεπζεξία, 
πνπ βίσζε ηελ ελαιιαγή αλάκεζα ζην ζξίακβν θαη ηελ ηξαγσδία, πνπ ππέθεξε γηα ηα πηζηεύσ ηεο 
αιιά πνηέ δελ ηα αληάιιαμε κε ηελ ζησπή θαη ηελ παξαίηεζε. Άλζξσπνη ζαλ ην ηαύξν 
Μαπξνζαιαζζίηε αλαζηήισζαλ ρσξηά θαη πόιεηο από ηα εξείπηα, ελζάξξπλαλ ηνπο ζπκπνιίηεο καο 
ζε ώξεο απόγλσζεο, έδσζαλ ην παξάδεηγκα ηεο αηζηνδνμίαο, άλνημαλ δξόκνπο δεκηνπξγίαο θαη 
πξνόδνπ. Ήηαλ άλζξσπνη θαζεκεξηλνί αιιά θαη κεγάινη γηαηί δελ ζπλζεθνιόγεζαλ πνηέ κε ηηο 
θαθνπρίεο θαη ηηο ήηηεο, αθόκε θαη όηαλ βξέζεθαλ κπξνζηά ζην θάζκα ηεο αηνκηθήο εμόλησζεο. 
Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία καο νθείιεη ηελ ύπαξμή ηεο ζε ηέηνηνπο α αλζξώπνπο, ε παηξίδα καο νθείιεη 
ηελ επηβίσζή ηεο ζε πνιίηεο θαη πνιηηηθνύο όπσο ν ηαύξνο Μαπξνζαιαζζίηεο…» 
 
Απφζηνινο Καθιακάλεο 
http://www.apkaklamanis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2012-02-06-09-
57-11&catid=80&Itemid=472 

  

http://www.apkaklamanis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2012-02-06-09-57-11&catid=80&Itemid=472
http://www.apkaklamanis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2012-02-06-09-57-11&catid=80&Itemid=472


Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
πλεξγαζία ΔΛΑ GESTAPO 

 
Φσηνγξαθία ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο φπνπ εκθαλίδεη ζε αλακλεζηηθή 
θηιηθή θσηνγξαθία ηνπο Γηνηθεηέο ηεο Γθεζηάπν ησλ πφιεσλ ηεο Σξηπφιεσο θαη ηεο πάξηεο καδί 
κε ηνπο ΔΛΑίηεο Καπεηάληνπο (απφ δεμηά) Μαξηλάθε, Μπαξκαπιηά θαη Γηάηξα, ζε θνηλέο 
επηρεηξήζεηο θαηά ησλ αληαξηηθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχληαλ απφ εζληθφθξνλεο. 
 

  



Ζ ηζηνξία ηελ θσηνγξαθίαο μεθηλά από ην 2008 όηαλ νη λενλαδί ηελ πξνβάινπλ σο ηεθκήξην.  
 
Φ Α Κ Δ Λ Ο  Α Ρ Η  Σ Δ Ρ Α - 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ  ΑΠΟΡΡΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ 
ΠΟΤ  ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΔΗ ΣΖΝ ΑΛΩΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΗΑΛΗΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΓΗΔΘΝΖ ΔΒΡΑΪΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΔΠΔΗΣΑ ΠΡΟΓΟΗΑ ΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΔΘΝΗΚΑ ΜΑ ΘΔΜΑΣΑ 
ΚΑΘΩ ΔΠΗΖ ΣΗ  ΤΠΟΓΔΗΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΩΝ ΑΝΑΡΥΟΑΡΗΣΔΡΩΝ ΜΔ ΣΑ 
ΑΜΔΡΗΚΑΝΟΔΒΡΑΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΔΩ ΠΟΤ ΣΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΑ Μ.Μ.Δ. 
ΚΟΠΗΜΩ ΑΠΟΗΩΠΟΤΝ 
ΑΘΖΝΑΗ 2008/ 
https://www.scribd.com/doc/205873717/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B
F%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC 
ειίδα 119 
ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ ΣΟΤ ΔΛΑ 

 
 

  

https://www.scribd.com/doc/205873717/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC
https://www.scribd.com/doc/205873717/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC


Σν 2012 ε ίδηα θσηνγξαθία εκθαλίδεηαη ζε λενλαδηζηηθό ηζηνιόγην πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
πξνέιεπζε ηεο: 
ΔΘΝΟΓΟΤΛΗΚΔ ΦΑΗΓΡΟΣΖΣΔ 
Σέινο ηνπ 1944 νη ΔΛΑίηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ απηή ηε θνξά, ππνγξάθνπλ ζπλζήθε εηξήλεο κε 
ηνπο Γεξκαλνχο (ηεο θνβεξήο Γθεζηάπν παξαθαιψ). Μεηά ηηο ππνγξαθέο νη Γεξκαλνί δεηάλε κηα 
αλακλεζηηθή θσηνγξαθία. Οη θνκκνπληζηέο αξλνχληαη. Οη Γεξκαλνί επηκέλνπλ, ιέλε φηη νη 
θσηνγξαθίεο δελ ζα δηαξξεχζνπλ θαη νη ... θνβεξνί θαπεηάληνη ηειηθά δέρνληαη.   
    Ο έλαο απφ ηνπο Γεξκαλνχο (απηφο πνπ ήηαλ πίζσ απφ ηε θσηνγξαθηθή κεραλή) θαηνηθνχζε ζε 
έλα επηηαγκέλν δσκάηην. Σν βξάδπ εκθάληζε ηηο θσηνγξαθίεο (γηαηί ήηαλ αξθεηέο) θαη ηηο άπισζε 
ζε έλα ζρνηλί ζην δσκάηην ηνπ λα ζηεγλψζνπλ, Δλψ ήηαλ απισκέλεο ρηχπεζε ε πφξηα. Πήγε λα 
αλνίμεη αθήλνληαο αλνηθηή ηε πφξηα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ.  
    Απφ ζχκπησζε πήγε θαη ε ζπηηνλνηθνθπξά λα δεη πνηνο είρε έξζεη, ηελ ψξα πνπ ν Γεξκαλφο ήηαλ 
ζηε πφξηα θαη πεξλψληαο απφ ην δσκάηην είδε ηηο θσηνγξαθίεο θαη πήξε κηα.  
    Ο Γεξκαλφο δέρηεθε ηνλ πξνζθεθιεκέλν ηνπ, θνπβέληηαζαλ αξθεηή ψξα καδί. ηαλ έθπγε δελ 
πξφζεμε φηη κηα θσηνγξαθία έιεηπε.  
    Απηή ζψζεθε θαη απηή βιέπεηε ηψξα. (Απφ δηήγεζε θάηνηθνπ ηεο πεξηνρήο).  

 

http://sfoulidis.landofheroes.org/symfonia/symfonia2.htm 

 
εβαζηηαλόο Φνπιίδεο ,«Ο ΗΡΩΑ ΈΛΛΗΝΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΟ ΣΗ ΜΔΡΑΡΥΙΑ 
BRANDENBURG». 
Δίλαη νη Έιιελεο εζεινληέο ηεο κεξαξρίαο Brandenburg θαη ζε άιια ζώκαηα δηάζπαξηα όπσο ζηελ Luftwaffe 
ηνπο νπνίνπο ην ηζηνιόγην καο ζα ηηκήζεη κε αθηέξσκα απηέο ηηο κέξεο ηνπ Γεθεκβξίνπ πνπ ν ηαγκαηάξρεο 
εβαζηηαλόο Φνπιίδεο εθηέιεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ απνζηνιή επηηπρώο ζην αλαηνιηθό κέησπν.Σν ίδην ζα 
θάλακε θαη εκείο εθείλε ηελ πεξίνδν, γηαηη όηαλ επηθξαηεί κία Βαβέι ζηνλ ιαό ζνπ ην θαιύηεξν πνπ έρεηο λα 
θάλεηο είλαη λα θεύγεηο θαη λα πνιεκάο απν έμσ. 
αο επραξηζηνύκε ήξσεο γηα ηνλ αγώλα ζαο 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ/http://greekns.blogspot.com/2012/12/blog-post_21.html 
 
ην ηεύρνο 68 (Ηαλνπάξηνο 1992) ηνπ πεξηνδηθνύ «Υξπζή Απγή» ζηηο ζειίδεο 7-13 ππάξρεη άξζξν κε ηίηιν: 
«ηνλ Άγλσζην Ήξσα», όπνπ εμπκλείηαη σο «αγσληζηήο παηξηώηεο», ν εβαζηηαλόο Φνπιίδεο, Έιιελαο από 
ηνλ Πόλην, ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλώλ λαδηζηώλ θαη θαηάζθνπνο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηαγκαηάξρεο ησλ SS, 
ην ηεύρνο 68 (Ηαλνπάξηνο 1992) ηνπ πεξηνδηθνύ «Υξπζή Απγή» ζηηο ζειίδεο 7-13 ππάξρεη άξζξν κε ηίηιν: 
«ηνλ Άγλσζην Ήξσα», όπνπ εμπκλείηαη σο «αγσληζηήο παηξηώηεο», ν εβαζηηαλόο Φνπιίδεο, Έιιελαο από 
ηνλ Πόλην, ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλώλ λαδηζηώλ θαη θαηάζθνπνο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηαγκαηάξρεο ησλ SS, …  

http://sfoulidis.landofheroes.org/symfonia/symfonia2.htm
http://greekns.blogspot.com/2012/12/blog-post_21.html


Με ηελ εγθπξόηεηα πνπ ηεο γίλεη ην γεγνλόο όηη αλήθεη ζην «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» 
«Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή ΚαλέιινπΝηόληνπ» 
ζεσξείηαηαμηόπηζηε θαη ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη. 

ΔΝΘΤΜΙΟΝ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΔΩ ΓΙΑ ΔΛΑΙΣΔ ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΔ ΚΑΙ 

ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΟΥΗ ΣΟΤ '40. 

Φωηογπαθία ΝΤΟΚΟΥΜΔΝΤΟ καηά 

ηην πεπίοδο ηηρ Καηοσήρ όπος εμθανίζει ζε αναμνηζηική θιλική θωηογπαθία, ηοςρ Γιοικηηέρ ηηρ 

Γκεζηάπο ηων πόλεων ηηρ Τπιπόλεωρ και ηηρ Σπάπηηρ μαζί με ηοςρ ΔΛΑΣίηερ Καπεηάνιοςρ (από 

δεξιά) Μαπινάκη, Μπαπμαπλιά και Γιαηπά, ζε κοινέρ επισειπήζειρ καηά ηων 

ανηαπηικών ομάδων πος αποηελούνηαν από εθνικόθπονερ. 

 

Ιζηοπικόρ-Σςλλέκηηρ-Βέποιαρ 

 

ΣΦΟΛΙΟ "ΙΣΦΥΣ": ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΥΟΛΗΘΟΤΜΔ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΟΤΜΔ ΣΙ ΜΟΤΡΔ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΗΝ ΦΩΣΟ. Η 

ΠΗΓΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΑΙ ΟΒΑΡΗ ΚΑΙ 

ΔΓΚΤΡΗ.  

https://isxys.blogspot.com/2017/08/40.html 

  

http://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82/128037153879904
https://isxys.blogspot.com/2017/08/40.html
https://4.bp.blogspot.com/-gJc65vxpm7c/WagcMQFjbHI/AAAAAAAACK8/FPI0164ffGssJ4I3IjjRHaBMSYFGCJ0ZwCLcBGAs/s1600/20994118_1930932803590321_4886024420396283396_n.jpg


πλεξγαζία ηνπ ΔΛΑ κε ηνπο Γεξκαλνύο 
 

πλνιηθά πεξί ηνπο ρίιηνπο Γεξκαλνχο ζηξαηηψηεο απηνκφιεζαλ ζηνλ ΔΛΑ. 200 ζηξαηηψηεο πνπ 
επηρείξεζαλ λα απηνκνιήζνπλ ηνπθεθίζζεθαλ απφ ηε Βέξκαρη ή ηα SS. Απφ ηνπο εθηειεζζέληεο 
είλαη εμαθξηβσκέλα ηα νλφκαηα πεξίπνπ 60 ζηξαηησηψλ. ε απηά ηα ζχκαηα ησλ Ναδί ζα πξέπεη λα 
πξνζηεζνχλ θαη φζνη εθηειέζζεθαλ ζπλνπηηθά θαη ελ θξππηψ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο είηε απφ 
Γεξκαλνχο είηε αθφκε θαη απφ Έιιελεο ζπλεξγάηεο ηνπο. 
Σν θαινθαίξη ηνπ 1944 ππήξραλ πεξηζζφηεξνη απφ 600 Γεξκαλνί αληηθαζίζηεο ζηηο ηάμεηο ηνπ 
ΔΛΑ. ΣΟ 80% απφ απηνχο ππήξμαλ κέιε θάπνηαο νξγάλσζεο ηνπ γεξκαληθνχ εξγαηηθνχ 
θηλήκαηνο, νξηζκέλνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ ηζπαληθφ Δκθχιην θαη νη κηζνί απφ απηνχο είραλ 
πεξάζεη απφ ηηο λαδηζηηθέο θπιαθέο θαη ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1944 
ηδξχζεθε ε Αληηθαζηζηηθή Δπηηξνπή Γεξκαλψλ ηξαηησηψλ «Διεχζεξε Γεξκαλία» .Αλάκεζα ζηνπο 
αξρεγνχο ηεο ζπγθαηαιεγφηαλ ν Falk Harnack(κέινο ηνπ Λεπθνύ Ρόδνπ. Μεηά ηνλ πόιεκν, 
δξακαηνπξγόο θαη ζθελνζέηεο ζην Κξαηηθό Θέαηξν ηεο Βαπαξίαο ζην Μόλαρν. Από 1963 έσο 1965 
επόπηεο δηεπζπληήο ζηε ZDF)θαη ν Gerhard Reinhardt (πνιηηηθόο, Γξακκαηέαο ηεο θεληξηθήο 
εγεζίαο ησλ Δπηηξνπώλ ησλ Αληηθαζηζηηθώλ Αληηζηαζηαθώλ Αγσληζηώλ). 
Ζ ίδξπζε ηεο εληαίαο Αληηθαζηζηηθήο Δπηηξνπήο σο κεησπηθήο νξγάλσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 1944 ζηελ Καζηαληά , παξνπζία ηνπ ηέθαλνπ αξάθε θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
Γεζπoηφπoπιoπ. 
Σν πξφγξακκά ηεο έζεηε σο ζηφρνπο:  

1. Σν ζπλαζπηζκφ φισλ ησλ Γεξκαλψλ αληηθαζηζηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο 
ηνπνζέηεζε.  

2. Σελ πάιε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ γεξκαληθνχ .ιανχ θαη ηεο Δπξψπεο απφ ηε ζθιαβηά 
ζηελ νπνία ηνπο είραλ ππνβάιεη ν Υίηιεξ, ν εζληθνζνζηαιηζκφο θαη ε Γθεζηάπν. 

3. Σνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ άζθνπνπ πνιέκνπ θαη ηελ άκεζε εηξήλεπζε  
4. Σελ εηνηκφηεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο Νέαο Γεξκαλίαο. 
5. Σελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ ζηε βάζε ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ. 

 
 
Αλππαθνή, αληίζηαζε, απηνκόιεζε δελ ήηαλ άγλσζηα θαηλόκελα ζηε Βέξκαρη, ηνλ γεξκαληθό ζηξαηό ηνπ Β’ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αλάκεζα ζην 1939 θαη ην 1945 ιεηηνύξγεζαλ ζηε Βέξκαρη 1.000 κε 1.200 ζηξαηνδηθεία, 
ηα νπνία εθδίθαζαλ πεξίπνπ ηξία εθαηνκκύξηα ππνζέζεηο ππνλόκεπζεο ηεο ακπληηθήο ηζρύνο, αλππαθνήο, 
εζράηεο πξνδνζίαο. 
ηηο 17εο Μαΐνπ 2002 ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Βνπιή απνθάζηζε  γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιηπνηαθηώλ 
ηεο Βέξκαρη ηελ αλαγλώξηζε ηνπο ζαλ ζύκαηα ηνπ λαδηζκνύ θαη ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε θαη 
απνθαηάζηαζε. 
ηηο 23 Ηνπιίνπ 2002 αλαθνίλσζε «Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Aufhebung  nationalsozialistischer 
Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege» 
Ο λόκνο ππεγξάθε από ηνλ  Πξόεδξνο ηεο Γεξκαλίαο Johannes Rau, ηνλ θαγθειάξην Gerhard Schröder  θαη 
Οκνζπνλδηαθόο Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο Herta Däubler-Gmelin. Σν θείκελν ηνπ λόκνπ δεκνζηεύζεθε  ζην Η 
Μέξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Σόκ. 2002, ζηηο 26/7/ 2002. 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl10
2s2778.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2714.pdf%27%5D__146583759
4712 
ηε Γεξκαλία αλεγέξζεθαλ κλεκεία  γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο ιηπνηάθηεο θαη ηα ζύκαηα ηεο λαδηζηηθήο ζηξαηησηηθήο 

δηθαηνζύλεο 

 

  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl102s2778.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2714.pdf%27%5D__1465837594712
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http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl102s2778.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl102s2714.pdf%27%5D__1465837594712


Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
Άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο Γεξκαλνύο 

 
ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ…..Φσηνγξαθία ηνπ 1949 απφ ηελ επίζθεςε ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζηελ Γεξκαλία, 
θαζψο ην ΚΚΔ δηαηεξνχζε φπσο γίλεηε αληηιεπηφ άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο Γεξκαλνχο, πξνθεηκέλνπ 
ην ΚΚΔΓΔ λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά γηα λα ζπλερίζεη ηνλ ζπκκνξηηνπφιεκν ζηελ Διιάδα θαζψο ε 
εγεζία ηνπ ΚΚΔ έβιεπε λα έξρεηαη αλαπφθεπθηα ε ήηηα, φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία 
εκθαλίδεη ηνλ Γεξκαλφ αμησκαηνχρν βφηζεξ (φξζην), κέινο ηεο Κ.Δ. ηνπ SED (Δληαίν νζηαιηζηηθφ 
Κφκκα), λα παξαδίδεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ σο βνήζεηα ζηνλ Θαλάζε Γεσξγίνπ (θαζηζηφο) κέινο 
ηνπ ΚΚΔ, ελψ άμηνλ παξαηεξήζεσο είλαη πσο ηα ρξήκαηα βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ζεκαία ηνπ 
„‟Γ..Δ.‟‟, ππφ ην βιέκκα ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ΚΚΔ. 
  



Απηό ην ζπγθινληζηηθό ληνθνπκέλην έθεξε ζην θσο ν Καλέιινο Νηόληνο, απφζηξαηνο 
αμησκαηηθφο, αλαγλσξηζκέλνο ζπιιέθηεο απφ ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη δηεπζπληήο ηνπ 
Βιαρνγηάλλεηνπ Μνπζείνπ ηεο Βέξνηαο, φπνπ εθηίζεηαη θαη ε ζπιινγή ηνπ κε ηζηνξηθά θαη ζπιιεθηηθά 
θεηκήιηα, αλαδεηθλχνληαο ηελ ειιεληθή Ηζηνξία θαη φρη κφλν. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ κνπζείνπ είλαη 
http://www.historicalcollector.gr/. 
http://www.dimokratianews.gr/content/78194/germanikes-mizes-sto-kke 
 
 
Έλα θνβεξφ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ απνθάιπςε ε ζειίδα ηνπ Facebook «Ηζηνξηθφο πιιέθηεο Βέξνηαο»: 
Πξόθεηηαη γηα κία θσηνγξαθία ηνπ 1949 πνπ νπδέπνηε έρεη δεκνζηεπζεί ζην παξειζόλ. 
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/duo-kapa-ki-ena-e-metrhta-sto-kk 
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Καη δελ είλαη κφλν ην SED, είλαη ε ιατθή δεκνθξαηία ηεο Σζερνζινβαθίαο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο 
Βνπιγαξίαο, ε ΔΓ, ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ε Πνισλία, ε Οπγγαξία θαη θνκκνπληζηηθέο θαη 
πξννδεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ ιανχ ηεο Γαιιίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο νπεδίαο  θαη 
άιισλ ρσξψλ πνπ βνήζεζαλ ηνλ ΓΔ ζηνλ αγψλα ηνπ, κε πνιηηηθά θαη πιηθά κέζα 
 
ΠΡΟΟΥΖ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
Ζ «αλέθδνηε» θσηνγξαθία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηφληνπ» πξνέξρεηαη απφ ην άξζξν: 
ηξαηεγνί θαη αληάξηεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, 1949 
Σνπ Γηώξγνπ Μ. Βξαδηηνύιε, Βεξνιίλν 
[Δπεμεξγαζκέλε αλαδεκνζίεπζε ηνπ εηδηθνύ αθηεξώκαηνο από ηελ εθεκεξίδα Ζπεηξσηηθόο 
Αγώλ, από ηελ 10ε Ηνπλίνπ 2010]. 

 
Ο Γεξκαλφο αμησκαηνχρνο βφηζεξ, κέινο ηεο Κ.Δ. ηνπ SED, παξαδίδεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο 
βνήζεηαο ζηνλ Θαλάζε Γεσξγίνπ. 
 
Γελ αλαγξάθεηαη ν δεκηνπξγόο .Πηζαλόλ λα ππάξρνπλ πνηληθέο θπξψζεηο φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο .  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
«ΔΠΟΝίηηζζεο θαη ΔΠΟΝίηεο καδί (!!!) κε Βξεηαλνύο» 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1944 φπνπ εκθαλίδεη ΔΠΟΝίηηζζεο θαη ΔΠΟΝίηεο καδί (!!!) κε Βξεηαλνχο ζε 

ζηηγκέο επθνξίαο ζηελ Αζήλα, φπνπ νη κελ πξψηνη λα θεξλάλ ηνπο δε δεχηεξνπο θξαζί. 

  



«ΔΠΟΝίηηζεο θαη ΔΠΟΝίηεο καδί (!!!) κε Βξεηαλνύο» 

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΖ ΠΑΣΡΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΝΟΤ (4 Οθησβξίνπ 1944)  
 
Πάηξα, 9 Οθησβξίνπ 1944/http://paliapatra.gr/picture.php?/386/category/34 
 

 

  

http://paliapatra.gr/picture.php?/386/category/34


Ζ «αλέθδνηε» θσηνγξαθία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν 
Νεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηφληνπ» πξνέξρεηαη απφ  ηα ΑΡΥΔΗΑ 
ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΑΚΗ , Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Μάξγαξε Νίθνπ 
/http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=76026&nofoto=0 

 

Σίηινο 
Απειεπζέξσζε θαη θξαζί. Δπνλίηηζεο κε θαλάηεο ζηνπο 
δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο Πάηξαο, ζεξβίξνπλ ζηελ πγεηά 
ηεο απειεπζέξσζεο 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ [10/1944] 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗΟΤ 

Ν. Μάξγαξεο 00097 

ΣΟΠΟ Πεινπφλλεζνο / Αραΐα / Πάηξα 

ΘΔΜΑΣΑ Απειεπζέξσζε 

 
Δ.Π.Ο.Ν. (Δληαία Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ) 

 
Δ.Π.Ο.Ν. / Δθδειψζεηο 

 
Δζληθή Αληίζηαζε 

 
Πάηξα 

 
Πεινπφλλεζνο 

Μεηξεηήο ειίδσλ 1 

Αξηζκόο Δηθόλσλ : 1 

Γελ αλαγξάθεηαη ν δεκηνπξγόο θαη ε πξνέιεπζε. 
Ζ θσηνγξαθία θαη ν ηίηινο ηεο έρεη αιινησζεί. Πηζαλόλ λα ππάξρνπλ πνηληθέο θπξώζεηο 
όπσο πξνβιέπεηαη από ην λόκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
  

http://62.103.28.111/photographic/tree.asp?mynode=89151&afteroot=%20~%20%CE%9E%C2%A0%CE%9E%C2%B5%CE%9F%C2%81%CE%9E%CE%89%CE%9E%C2%B5%CE%9F%E2%80%A1%CE%9F%C2%8C%CE%9E%CE%8C%CE%9E%C2%B5%CE%9E%C2%BD%CE%9E%C2%B1%20%CE%9E%C2%A6%CE%9E%C2%B1%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%AD%CE%9E%C2%BB%CE%9E%CE%8F%CE%9F%E2%80%A6
http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=76026&nofoto=0


Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
Α.Ν. 509/1947 

 

Γχν νλνκαζηηθέο ΔΠΗΚΤΡΖΞΔΗ θαηαδεηνχκελσλ πνπ εθδφζεθαλ ην 1951 ζε αλαδήηεζε δχν 
ιεζηψλ απφ ηελ Φιψξηλα, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη απφ ην ηφηε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηελ 
Γεληθή Γλζε Υσξνθπιαθήο θαη Αζηπλνκίαο Πφιεσλ κε απνδέθηεο φιεο ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηνπ 
Κξάηνπο πξνο αλαδήηεζή απηψλ (δσξεά θ.Ρηδφπνπινπ Ησάλλε). 
  



Α.Ν. 509/1947 
 
χκθσλα κε ην έγγξαθν ν Κνζκάο παλφο ή Καπεηάλ Ακχληαο (ζηξαηησηηθφο εγέηεο ηνπ ΓΔ) 
ήηαλ έλαο θαη φρη δχν ιεζηέο θαη δελ ήηαλ ιεζηήο αιιά θνκκνπληζηήο αθνχ δηψθεηαη βάζεη ηνπ 
ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ ὑπ’ ἀξηζ. 509/1947  
«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνλ Κξάηνπο, ηνπ πνιηηεύκαηνο, ηνλ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηώλ ησλ πνιηηώλ»  
κε ηνλ νπνίν ηέζεθαλ εθηφο λφκνπ ην ΚΚΔ, ην ΔΑΜ, θαη ε Δζληθή Αιιειεγγχε. 
Ο Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 509/1947πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε νθνχιε απνηεινχληαλ απφ ελλέα 
άξζξα θαηά ηα νπνία νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ή θφκκα επηρεηξεί αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο 
απνθεξχζζνληαλ, επηβάιινληαλ πνηλέο ζαλάηνπ ή ηζνβίσλ δεζκψλ γηα φπνηνλ εθαξκφδεη ή δηαδίδεη 
απηέο ηηο αλαηξεπηηθέο αληηιήςεηο, θπξψζεηο θαη απνιχζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ηηο 
πηνζεηνχλ, απαγνξεχνληαη νη ζρεηηθέο ζπλαζξνίζεηο, παχζε άζθεζεο επαγγέικαηνο νπνηνπδήπνηε 
δεκνζηνγξάθνπ θαη εθδφηε ηηο δηαδίδεη δηα ηνπ Σχπνπ θ.α. 
Ζ ζπλέρεηα γλσζηή: δηψμεηο, εθηειέζεηο, κάρεο Γεκνθξαηηθνχ θαη Δζληθνχ ηξαηνχ, εμνξίεο, λεθξνί, 
αλάπεξνη, πξφζθπγεο, θπλεγεκέλνη, πείλα, αλεξγία θαη αλέρεηα.  
Ο λφκνο απηφο θαηαξγήζεθε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1974 
 

  



Διιεληθά κεηάιιηα – δηαθξηηηθά – εζλόζεκα – ζεκαίεο θαη δηπιώκαηα 
«ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» 
& «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 
«Μαζήκαηα» Ηζηνξίαο 
«31/10/1967 Δύθεκνο Μλείαγηα ηε ζύιιεςε ηνπ εγέηε ησλ 
Σνπξθνθππξίσλ ΝΣΔΚΣΑ» 

 
Αλαιπηηθφο Πίλαθαο ησλ Ζζηθψλ Ακνηβψλ ηνπ Σαμίαξρνπ ε.α. Δπζηαζίνπ Ζιία (1917-2007), θαζψο 
θαη θσηνγξαθία ηνπ ηδίνπ, φπνπ απηφ πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, θαη είλαη άμηνλ πξνζνρήο είλαη 
πσο ζηνλ Πίλαθα ησλ Ζζηθψλ Ακνηβψλ εθηφο ηνπ φηη παξαηεξνχκε λα ηνλ έρεη ηηκήζεη ε Διιάδα κε 
δεθαελλέα (19) κεηάιιηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ζηελ παηξίδα ηνπ, σο Νν 21 θέξεηαη πσο 
ν ελ ιφγσ αμθνο έιαβε Δχθεκν Μλεία ηελ 31-10-1967, θαζψο ζπλέιαβε ζηελ Κχπξν ηνλ εγέηε ησλ 
Σνπξθνθππξίσλ ηνλ ΝΣΔΚΣΑ. Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά ηελ θφξε ηνπ ελ ιφγσ αμθνπ, ηελ θ.νθία 
Δπζηαζίνπ-Σαζηνπνχινπ θαη γηα ηελ δσξεά φισλ ησλ ζηνιψλ ηνπ παηέξα ηεο, νη νπνίεο ζηνιέο 
ζηαδηαθά ζα θνηλνπνηεζνχλ φιεο, θαη ζα βξίζθνληαη πιένλ σο κφληκα εθζέκαηα ζην „‟Βιαρνγηάλλεην‟‟ 
κνπζείν. 
  



Παξάζεκα γηα ζπκκεηνρή ζην «ζπκκνξηηνπόιεκν», Δύθεκνο Μλεία γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΠΡΟΔΟΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ ηεο ζύιιεςεο ηνπ Νηεθηάο , δελ 
αλαθέξεηαη πνπζελά ην όλνκα ηνπ. 
 

«Άφησ’ με, γιατί αν πιάσω στα σιέρκα μου τζιείνον που τον 

εσύλλαβεν, δεν ξέρω τι θα τον κάμω!..» 

Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ Μαθάξηνο Γ΄, Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1967 ν Νηελθηάο, πήξε νδεγίεο απφ ην ηνπξθηθφ Δπηηειείν λα επηζηξέςεη 
κπζηηθά ζηελ Κχπξν κε ςαξνθάηθν. Θα απνβηβαδφηαλ ζηε Λάξλαθα, αιιά νη θαθέο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ππνρξέσζαλ ην πιήξσκα λα ηνλ απνβηβάζεη ζηελ αθηή ηεο Καξπαζίαο. Αθνχ 
πεξηπιαλήζεθε γηα ιίγν ζηνπο αγξνχο, ζπλειήθζε απφ ηνλ ζεξνθχιαθα ηνπ ρσξηνχ Λπζξάγθσκε 
Αληώλε Υξηζηνδνύινπ θαη παξαδφζεθε ζηελ ηαγκαηάξρε Κπξηάθν Καξπζηηλαίν ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1967. 
ηηο 31 Οθησβξίνπ 1967, αλαθνηλσζέλ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ελεκέξσλε φηη ην 
πξσί ηεο ίδηαο κέξαο, ζηηο αθηέο ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ Καξπαζίαο, ζπλειήθζεζαλ, απφ ηελ 
Αζηπλνκία θαη ηελ Δζλνθξνπξά, ηξία πξφζσπα πνπ είραλ εηζέιζεη ιαζξαίσο ζην λεζί κε βάξθα, νη 
Ρανχθ Νηελθηάο, Οζκάλ Δηδάλ Κνλνχθ θαη Δξφι Ηκπξαρήκ. Σν αλαθνηλσζέλ πξνζέζεηε φηη «σο 
αλαθξηλφκελνο ν Νηελθηάο είπελ, ήιζελ εηο Κχπξνλ επί κπζηηθή απνζηνιή θαη δηά λα ζέζε εηο 
εθαξκνγήλ σξηζκέλαο νδεγίαο θαη εληνιάο ηεο ηνπξθηθήο θπβεξλήζεσο. 
Σελ επνκέλε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαονπιετκάλ Νηεκηξέιδήηεζε φπσο ν Νηελθηάο 
απνδνζεί ζηε ρψξα ηνπ. 
ηηο 12.11.67 ε Κπβέξλεζε Μαθαξίνπηνλ άθεζε ειεχζεξν, νπφηε απζεκεξφλ αλαρψξεζε ζηελ 
Σνπξθία. 
15/11/1967 - Οη πεξηπνιίεο ζηελ πεξηνρή Κνθίλνπ. 
Οη πεξηπνιίεο ζηελ πεξηνρή Κνθίλνπ, άξρηζαλ ρσξίο θακία αληίδξαζε απφ πιεπξάο 
Σνπξθνθππξίσλ, αιιά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο επνκέλεο ε αζηπλνκία δέρηεθε ηα ηνπξθηθά 
ππξά. Δθαξκφζηεθε ην ζρέδην «Γξφλζνο», κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηεο 
Διιάδαο θαη νη ηνπξθνθππξηαθέο εζηίεο αληίδξαζεο εμνπδεηεξψζεθαλ. Ζ επηρείξεζε ζηνίρηζε ζηνπο 
Σνχξθνπο 22 λεθξνχο θαη 9 ηξαπκαηίεο, κε 1 λεθξφ θαη 5 ηξαπκαηίεο γηα ηε Δζληθή Φξνπξά θαη 3 
ηξαπκαηίεο γηα ηελ αζηπλνκία. 
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Ο ηφηε θαηαδξνκέαο Μάξηνο Σεκπξηψηεο πεξηγξάθεη: «ήηαλ απηά πνπ είπε ν ινραγόο καο πξηλ 
αξρίζεη ε κάρε. Μαο είπε κεηαμύ άιισλ όηη 'ζα καο θαηεγνξήζνπλ πνπ ζα καο θαηεγνξήζνπλ 
γηα γελνθηνλία, ζέισ λα κπείηε κέζα θαη λα κελ αθήζεηε νύηε θόηα θνπηζή». Ο ίδηνο θαηαζέηεη 
ηε καξηπξία ηνπ θαη γηα θάπνηεο αθφκα ιηγφηεξν ιακπξέο πηπρέο ηεο φιεο επηρείξεζεο: 
«Φξηθηαζηηθέο ήηαλ θαη νη ιεειαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ ηελ θαηάιεςε ηνπ ρσξηνύ. Οη 
ζηξαηηώηεο έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα, έζπαδαλ ηα πάληα γηα λα βξνπλ ιεθηά θαη έπαηξλαλ 
νηηδήπνηε πνιύηηκν έβξηζθαλ. Η όιε εηθόλα ζύκηδε κπνπινύθηα βαξβάξσλ θη όρη 
πεηζαξρεκέλν ζηξαηό». 

Αθφκε ηξαγηθφηεξεο είλαη νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζθαγήο. Μεηαμχ ησλ λεθξψλ 
ζπγθαηαιέγνληαλ δπν γπλαίθεο θαη ηξεηο ειηθησκέλνη ' γηα έλαλ απφ απηνχο, ηνλ 80ρξνλν Μερκέη 
Δκίλ, καξηπξίεο θαηνίθσλ αλαθέξνπλ φηη ηπιίρζεθε απφ ηνπο ζηξαηηψηεο κε κηα θνπβέξηα 
βνπηεγκέλε ζε πεηξέιαην θαη θάεθε δσληαλφο. 
Άληξεο ηνπ ΟΖΔ επίζεο δέρζεθαλ ππξά απφ δπλάκεηο ηεο εζληθήο Φξνπξάο, ελψ ζε έλα 
ηνπιάρηζηνλ ζεκείν ζηξαηηψηεο ηεο UNFICYP (εηξελεπηηθή δχλακε ηνπ ΟΖΔ) αθνπιίζηεθαλ δηα ηεο 
βίαο ησλ φπισλ. 
πλνιηθά ζθνηψζεθαλ 24 Σνπξθνθχπξηνη, 9 ηξαπκαηίζηεθαλ, θαη 1.000 έκεηλαλ άζηεγνη. Οη 
απψιεηεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ήηαλ έλαο λεθξφο. 
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Σξεηο, κφλν, κέξεο αξγφηεξα, ηα γεγνλφηα ζηελ Κνθίλνπ θαη ζηνλ Άγην Θεφδσξν Λάξλαθαο ζα 
άιιαδαλ δξακαηηθά ην ζθεληθφ θαη ηηο ηζνξξνπίεο ζην Κππξηαθφ. 
ηηο 18 Ννεκβξίνπ ν Süleyman Demirel έζηεηιε κήλπκα ζηνλ Κηνπηζνχθ, δηαβεβαηψλνληάο ηνλ πσο 
«νη εηζβνιείο ζα ηηκσξεζνχλ απζηεξά», ελψ ηελ ίδηα κέξα έγηλε γλσζηφ ζην δηεζλή ηχπν πσο ε 
ηνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε είρε εμνπζηνδνηήζεη ηελ θπβέξλεζε λα επέκβεη ζηελ Κχπξν φηαλ ζα ην 
έθξηλε αλαγθαίν. 
ηηο 28 Ννεκβξίνπ, ε Σνπξθία απέζηεηιε κέζσ ηνπ άηξνπο Βαλο ηειεζίγξαθν ζηελ Διιάδα θαη 
επέκελε ζηελ άκεζε απνρψξεζε ηεο κεξαξρίαο θαη ζηε δηάιπζε ηεο Δζληθήο Φξνπξάο.  
Ζ κεξαξρία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ είρε ζηαιεί  ζην λεζί απφ ηελ Κπβέξλεζε Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ 
ζηα κέζα ηνπ 1964 γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλήο ηνπξθηθήο εηζβνιήο. 
Ζ Διιάδα πξνρψξεζε ζηελ απφζπξζε ηεο κεξαξρίαο, ε Σνπξθία απέζπξε ηελ απεηιή γηα εηζβνιή 
θαη ν Μαθάξηνο δηαηήξεζε ηελ Δζληθή Φξνπξά. ηελ Δζληθή Φξνπξά παξέκεηλαλ θαη 600 Διιαδίηεο 
αμησκαηηθνί γηα ηε ζηειέρσζή ηεο. Οη πιείζηνη αμησκαηηθνί ήηαλ επηιεγκέλνη απφ ηε ρνχληα θαη 
ππνλφκεπαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ Μαθάξην. 
 
Σελ άπνςε πνπ ζέιεη ηε ρνχληα θαη ην Γξίβα λα ζπλσκνηνχλ, κε ζηφρν ηνλ αθνπιηζκφ ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ εμέθξαζε κε ην ζαθέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, 
κηιψληαο ζαλ πξσζππνπξγφο ζηε Βνπιή γηα ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο Κχπξνπ (21/2/86): 
«Αλαδεηεί ν Παπαδόπνπινο ν ίδηνο ηξόπνπο αλάθιεζεο [ηεο ειιεληθήο κεξαξρίαο]. Καη ε 
δηθαηνινγία γηα ηελ αλάθιεζε δίδεηαη κε ηε κεγάιε πξνβνθάηζηα ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1967, 
κε ηελ επηρείξεζε θαηά ησλ ρσξηώλ Κνθίλνπ θαη Άγηνη Θεόδσξνη. Η επηρείξεζε εθείλε 
δηαηάρζεθε από ην Αξρεγείν ησλ Διιεληθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, από ην Διιεληθό Δπηηειείν 
θαη θαζνδεγείην θπξηνιεθηηθά θάζε κέξα από ηελ Αζήλα. Ο Μαθάξηνο θαη ε θπβέξλεζε ηεο 
Κύπξνπ ηεινύζαλ ζε πιήξε άγλνηα. Απνηέιεζε κηα πξάγκαηη κεγάιε πξόθιεζε πξνο ηελ 
Σνπξθία. Έγηλαλ θαη ζθαγέο θαη ιεειαζίεο» 
Μηιψληαο ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ν Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο ελζηεξλίζηεθε ηελ εθηίκεζε ηνπ 
πξσζππνπξγνχ, πξνζζέηνληαο φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ «από εθεί (ηελ Κνθίλνπ) αξρίδεη ε 
ηξαγσδία ηεο Κύπξνπ».  
Καη ε δηαθνκκαηηθή νκνθσλία ζπκπιεξψζεθε κε ηε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΚΔ, 
Κψζηα Κάππνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ηα γεγνλόηα ηεο Κνθίλνπ από ην Γξίβα ήζαλ 
πξνβνθάηζηα κε ζηόρν λα επέκβνπλ νη Σνύξθνη» 

  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1951 κε ηίηιν „‟Ο ΚΟΜΜΟΤΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑ ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ‟‟ πνπ 
έγξαςε ν άββαο Κσλζηαληφπνπινο , θαη ζην νπνίν βηβιίν ν ζπγγξαθέαο αλαδεηθλχεη ηνπο ιφγνπο 
απφ ηνπο νπνίνπο πεγάδεη ην κίζνο ησλ θνκκνπληζηψλ θαηά ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, θαζψο θαη 
ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, αθνχ ε επηβνιή ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ 
ηεο επλνκνχκελεο πνιηηείαο απφ ηα ψκαηα Αζθαιείαο θαηά ηεο αλαξρίαο πνπ εθπξνζσπεί ν 
θνκκνπληζκφο, είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο αηψληαο ζχγθξνπζεο ηνπο (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ ρεε.α. 
ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Νηθφιανπ φια). 
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Δπίζεκε ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ-ΠΡΟΚΛΖΖ πνπ εθδφζεθε ην 1959 απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 
ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Υσξνθπιαθήο πξνθεηκέλνπ λα παξαζηνχλ φιεο νη ηξαηησηηθέο θαη 
Πνιηηεηαθέο Αξρέο ζηελ ΔΠΗΜΝΖΜΟΤΝΖ ΓΔΖΖ ζηνλ ρψξν ηνπ πληάγκαηνο Υσξνθπιαθήο 
Αζελψλ (Μαθξπγηάλλε) ηελ 10-12-1959 κε ηελ ζπκπιήξσζε 15εηίαο, γηα λα ηηκήζνπλ ηα ζηειέρε 
ησλ σκάησλ Αζθαιείαο πνπ ζπζηάζηεθαλ καρφκελα θαηά ησλ μελνθίλεησλ 
θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1944 (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ ρεε.α. ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ 
Νηθφιανπ φια) 
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Δγθχθιηνο πνπ εθδφζεθε ηελ 06-08-1948 απφ ην ηφηε „‟Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο‟‟ θαη 
θνηλνπνηείηε απφ ηελ „‟Γεληθή Γλζε Υσξνθπιαθήο‟‟ πξνο φιεο ηηο δηνηθήζεηο Υσξνθπιαθήο ηεο 
Διιάδνο απφ ηνλ Γεληθφ Γληε Γεψξγην ακνπήι (ηνλ ήξσα θαη δθηε ηεο Μάρεο ηνπ Μαθξπγηάλλε 
ζηα Γεθεκβξηαλά ηνπ 1944), φπνπ πξνηείλεηε πσο φια ηα ζηειέρε ηεο Υσξνθπιαθήο λα 
πξνκεζεχνληαη ην ζξεζθεπηηθφ πεξηνδηθφ „‟Πνιχηηκνο Θεζαπξφο Μεηάλνηαο‟‟ γηα ηελ ΑΝΑΠΣΔΡΩΖ 
ΣΟΤ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ (δσξεά θ.Υάξε ετηαλίδε). 
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Βηβιίν κε ζέκα „‟ΣΟ ΚΚΔ ΑΝΔΤ ΠΡΟΩΠΔΗΟΤ‟‟ πνπ εθδφζεθε ην 1958 απφ ηνλ ζπγγξαθέα Νίθν 
Αζαλαζίνπ, θαη ην νπνίν βηβιίν αλαθέξεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο πνπ ππεξεηεί ην ΚΚΔ, θαη 
απφ πνην θέληξν απνθάζεσλ ιακβάλεη εληνιέο (ΔΓ) ηηο νπνίεο εθηειεί πεηζήληα, αθφκε θαη αλ 
απηέο νη εληνιέο ππνλνκεχνπλ αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ ρψξα ηνπο (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ ρε ε.α. 
ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Νηθφιανπ φια). 
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ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟ……Σν ΔΠΗΖΜΟ Καηαζηαηηθφ ησλ δεθαπέληε (15) ζειίδσλ ηνπ 
„‟ΚΟΜΜΟΤΝΗΣΗΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ηεο ΔΛΛΑΓΟ‟‟ (ΚΚΔ) φπσο εγθξίζεθε ην 1935 απφ ην 6ν 
ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ, θαη ην νπνίν εθδφζεθε ην 1944 κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Ν. 
Εαραξηάδε απφ ηελ Γεξκαλία φπνπ ήηαλ έγθιεηζηνο ζηηο εθεί θπιαθέο. Σν ελ ιφγσ θαηαζηαηηθφ ην 
νπνίν ην παξαζέησ νιφθιεξν πξνο κειέηε απφ φινπο, είλαη θαη ε ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ πσο ην ΚΚΔ ήηαλ 
μελνθίλεην θαη θηλνχληαλ πάληα ζπλσκνηηθά θαη κε δφιηνπο ζθνπνχο, θαη κε ΜΟΝΑΓΗΚΖ απνζηνιή 
ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο δηα ησλ φπισλ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ ζηελ Διιάδα. 
Δπίζεο λα επηζεκαλζεί πσο ην ελ ιφγσ θαηαζηαηηθφ κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ κφλν ηα 
εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ΚΚΔ ην νπνίν θαη αγφξαδαλ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ 
δξαρκψλ (ιφγσ πιεζσξηζκνχ ηεο δξαρκήο) πξνο νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηνπ θφκκαηνο, ην δε 
θπιιάδην πξνθεηκέλνπ λα κελ θπθινθνξήζεη εθηφο ηνπ ΚΚΔ εθδίδνληαλ απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ 
θφκκαηνο „‟ΚΟΚΚΗΝΖ ΖΜΑΗΑ‟‟, ελψ ηα θχιια ήηαλ ζπξξακκέλα πξφρεηξα δηα ρεηξφο κε απιή 
ρνληξή θισζηή (δσξεά απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ ρε ε.α. ηεο „‟Διιεληθήο Βαζηιηθήο 
Υσξνθπιαθήο‟‟ Νηθφιανπ φια ην νπνίν είρε θαηαζρεζεί απφ ηελ ζχιιεςε κειψλ ηνπ ΚΚΔ γηα 
παξάλνκε δξάζε). 
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πάλην βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1945 απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν ηξαηφπνπιν κε ηίηιν „‟Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΥΩΡΟΦΤΛΑΚΖ ΔΗ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑΝ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΟ‟‟, φπνπ γίλεηε ηδηαίηεξε κλεία γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ε Υσξνθπιαθή εηο ηελ παηξίδα θαη ηηο ζπζίεο ζην θαζήθνλ, κε πξφζθαην 
γεγνλφο ηα „‟Γεθεκβξηαλά ηνπ 1944‟‟ (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ ρε ε.α. ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Νηθφιανπ 
φια). 
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Μεληαίν πεξηνδηθφ κε ηίηιν „‟ΓΔΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩ‟‟ πνπ εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
1947, θαη ην νπνίν πεξηνδηθφ είρε σο ζθνπφ λα ελεκεξψλεη ηα φζα πνιεκηθά γεγνλφηα ζπλέβαηλαλ 
ηελ πεξίνδν εθείλε, θαη θπξίσο λα πκλεί ηνπο ήξσεο πεζφληεο ζην θαζήθνλ. Άμηνλ παξαηεξήζεσο 
είλαη επίζεο ην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ ην νπνίν ζε κία ζειίδα ζπλνςίδεη φιε ηελ ηζηνξία απφ ην 
1940 έσο ην 1947 (δσξεά απφ ην αξρείν ηνπ ρε ε.α. ηεο „‟Δ.Β.Υ.‟‟ Νηθφιανπ φια). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 

Σν πεξηνδηθό ‘’εζληθή επηζεώξεζηο’’ πνπ εθδόζεθε ην 1967, θαη 

αλαθέξεηαη ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επελέβε ν Διιεληθόο 

ηξαηόο θαη θαηέιαβε ηελ εμνπζία ηελ 21-04-1967, θαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ζηελ ρώξα (δσξεά θ.Π.Γ.) 

  



Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε ρνύληα ζηελ ρώξα 

«Ἔξρνκαη, ηέινο, εἰο ηὰο ἀπνθάζεηο ηῆο θπβεξλήζεσο ἐπὶ ηνῦ πξνβιήκαηνο ηῆο 
νἰθνλνκηθῆο ἀλαπηύμεσο ηῆο ρώξαο. Δἰο ρώξαο εἰο ηὰο ὁπνίαο ιεηηνπξγεῖ ὁ 
κεραληζκὸο ηῆο ἀγνξᾶο, ηαρεῖα νἰθνλνκηθὴ ἀλάπηπμηο εἶλαη ἂλ ὄρη ἀλέθηθηνο πάλησο 
ἐμαηξεηηθῶο δύζθνινο, ὅηαλ εἰο ηὴλ ρώξαλ ἔρεη ἐπηβιεζῆ δηθηαηνξία. Ὁ ιόγνο εἶλαη 
ἁπινῦο. Ἡ νἰθνλνκηθὴ ἀλάπηπμηο ἀπαηηεῖ ζπζίαο ηνῦ ιανῦ θαηὰ ηὸ παξὸλ πξὸο 
ἐμαζθάιηζηλ ἀλσηέξνπ ἐπηπέδνπ εὐεκεξίαο εἰο ηὸ κέιινλ. Ἀιιὰ ἐὰλ δὲλ ιεηηνπξγῆ  
δεκνθξαηηθὴ δηαδηθαζία ιήςεσο ηῶλ ἀπνθάζεσλ θαὶ ὁ ιαὸο δὲλ ζπκκεηέρε εἰο ηὴλ 
ἀπόθαζηλ πεξὶ ηνῦ πόζελ ζπζίαλ ζὰ θέξε δηὰ ηὴλ ἀλάπηπμηλ θαὶ πεξὶ ηνῦ πῶο ζὰ 
δηαλεκεζνῦλ νἱ θαξπνὶ ηῆο ἀλαπηύμεσο, δὲλ εἶλαη δηαηεζεηκέλνο λὰ ζπκκεηάζρε 
ἐλεξγῶο εἰο ηὴλ ἀλαπηπμηαθὴλ πξνζπάζεηαλ. Δἰο ηὴλ πεξίπησζηλ αὐηὴλ  ρώξα ζὰ 
παξακέλε νἰθνλνκηθῶο ζηάζηκνο. Σνῦην ἀθξηβῶο ζπκβαίλεη εἰο ηὴλ Πνξηνγαιίαλ,  
ὁπνία ἐπὶ ηεζζαξάθνληα ἔηε παξακέλεη εἰο θαηάζηαζηλ νἰθνλνκηθῆο ζηαζηκόηεηνο. 
Σνῦην ζπλέβε ἐπίζεο εἰο ηὴλ ρώξαλ καο ἀκέζσο κεηὰ ηὸ θίλεκα ηῆο 21εο Ἀπξηιίνπ. 
Ὁ κέζνο ἐηήζηνο ξπζκὸο ἀλαπηύμεσο θαηὰ ηὴλ πξὸ ηνῦ 1967 δεθαεηίαλ ἦην κεηαμὺ 
ηῶλ κεγαιπηέξσλ ηνῦ θόζκνπ θαὶ πξνζήγγηδελ ηὸ 7%. Σὸ 1967 θαὶ 1968 ὁ ἐηήζηνο 
ξπζκὸο ἀλαπηύμεσο ἐκεηώζε εἰο 4% πεξίπνπ. Ἡ θπβέξλεζηο δηαπηζηώζαζα ὅηη δὲλ 
δύλαην λὰ ἐπηηύρε ηαρεῖαλ ἀλάπηπμηλ κὲ ηὰ παξαδεδεγκέλα ἐπηζηεκνληθῶο κέζα 
νἰθνλνκηθῆο πνιηηηθῆο θαηέθπγελ εἰο ηὴλ ἐθαξκνγὴλ ηῆο ἀλνξζόδνμνπ κεζόδνπ ηνῦ 
ἀινγίζηνπ πιεζσξηζκνῦ, ὁ ὁπνῖνο ὁδεγεῖ ηαρέσο ηὴλ ρώξαλ εἰο νἰθνλνκηθὸλ 
ἀδηέμνδνλ. Ὁ πιεζσξηζκὸο νὗηνο ἐμεδειώζε θαη' ἐμνρὴλ εἰο ζνβαξὰ ἀλνίγκαηα ηνῦ 
ἰζνδπγίνπ πιεξσκῶλ. Γηὰ λὰ θαιύςε δὲ  θπβέξλεζηο ηὰ ἀλνίγκαηα αὐηὰ ἐθήξκνζελ 
θαὶ πάιηλ δπὸ ἀλνξζόδνμα κέζα νἰθνλνκηθῆο πνιηηηθῆο. Πξῶηνλ, ἐρξεζηκνπνίεζελ 
ηὸ ἀλεπίζεκνλ ζπλαιιαγκαηηθὸλ ἀπόζεκα ηῆο ρώξαο θαὶ ὡο νἰθνλνκνιόγνο, θύξηνη 
ζηξαηνδίθαη, γλσξίδσ ὅηη θαηὰ ηὴλ ηξηεηίαλ 1967-1969  θπβέξλεζηο δηέζεζελ 
ὁιόθιεξνλ ζρεδὸλ ηὸ ἀλεπίζεκνλ ζπλαιιαγκαηηθὸλ ἀπόζεκα ἐμ 120 ἑθαηνκκπξίσλ 
δνιαξίσλ πεξίπνπ πξὸο θάιπςηλ ηῶλ ζνβαξῶλ ἐιιεηκκάησλ ηνῦ ἰζνδπγίνπ 
πιεξσκῶλ, θαὶ δεύηεξνλ, πξνζέθπγε εἰο ηὴλ ζύλαςηλ βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ κὲ 
ιίαλ ἐπαρζεῖο ὅξνπο, ὡο πιεξνθνξνύκεζα ἀπὸ μέλαο ἐθεκεξίδαο, δεδνκέλνπ ὅηη  
θπβέξλεζηο δὲλ ἀλαθνηλώλεη ηνὺο ὅξνπο δαλεηζκνῦ. Οὕησ, ἐληὸο ηῶλ πξώησλ δύν 
ἐηῶλ ἀπὸ ηνῦ θηλήκαηνο ηὸ ἐμσηεξηθὸλ δεκόζηνλ ρξένο εὐμήζε θαηὰ 65% πεξίπνπ. Ἡ 
θπβέξλεζηο δηὰ λὰ ἐπηηύρε νἰθνλνκηθὴ ἀλάπηπμηλ ὑπεξρξεώλεη ηὸλ ἑιιεληθὸλ ιαὸλ 
εἰο ηνὺο μέλνπο. Δἰο ηὴλ νὐζίαλ νἱ Ἕιιελεο ηῆο ζήκεξνλ ηξώγνπλ ηὸ ςσκὶ ηῆο 
αὔξηνλ». 
 

Από ηελ ἀπνινγία ηνῦ άθε Καξάγησξγα ζηὸ Ἔθηαθην ηξαηνδηθεῖν Ἀζελῶλ 
 
 

 
 
Ο άθεο Καξάγησξγαο ην 1964 είρε απνζπαζηεί ζην “Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 
Μειεηψλ” (ΚΔΠΔ) θαη φληαο πθεγεηήο ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο , ζπλεξγάζζεθε ζηελ θαηάξηηζε 
ηνπ πξψηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο (1966-1970), 
ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ. 
  



Γηάθνξα Αληηθείκελα «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο 
Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Μπξειφθ θιεηδηψλ κε ηελ θσηνγξαθίαο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ θαη ην έκβιεκα ηεο 21εο 
Απξηιίνπ 1967 

 
Διιεληθά ζπίξηα πεξηφδνπ 1967-1974 
  



Γηάθνξα Αληηθείκελα «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο 
Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 

Πηάην κε ην έκβιεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967 



 
Αλακλεζηηθφ ζπιιεθηηθφ πηάην κε ηελ εηθφλα ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
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«Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ηνπ Παηηαθνύ» 

 

  



 
Γηζέιηδν έγγξαθν ην νπνίν εμέδσζε ν ηπιηαλφο Παηηαθφο ηελ 05-12-2001 θαη ην νπνίν θέξεη ζην 
ηέινο θαη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ, φπνπ ζην ελ ιφγσ απηφ έγγξαθν ν ηπιηαλφο Παηηαθφο 
απαξηζκεί δεθαεπηά (17) θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιινληαλ ε δηαθπβέξλεζε ηεο 
ρψξαο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (21-04-1967) απφ ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ, θαζψο θαη ηα ιάζε πνπ 
δηαπξάρηεθαλ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. 
  



«Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ηνπ Παηηαθνύ» 
 
Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, ν Παηηαθόο ζε ζπλεληεύμεηο ηνπ είρε θαη' επαλάιεςε δειώζεη 
όηη δελ είρε κεηαληώζεη γηα ηηο πξάμεηο θαη απόςεηο ηνπ 
 «Ο Μπεινγηάλλεο ήην έλαο ζθιεξόο θνκκνπληζηήο ν νπνίνο είρε ελεξγό ξόιν ζηε ζθαγή 

ηνπ Μειηγαιά ην 1944. Σνπ εδψζε ην θσηνζηέθαλν ηνπ ήξσα θαη ηνπ ιατθνχ αγσληζηή ελψ ήην 
έλαο θνκκνπληζηήο πνπ καδί κε ηελ νξγάλσζή ηνπ ελεξγνχζε θαηαζθνπεπηηθψο ππέξ ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Μπινθ, ππέξ ηεο νβηεηηθήο Δλψζεσο. Ήην πξνδφηεο, εθαξκφζηεθε ν λφκνο θαη ν 
ζηξαηησηηθφο θαλνληζκφο θαη νξζψο εθηειέζηεθε. Ο Μπεινγηάλλεο δελ ήην ν άλζξσπνο κε ην 
γαξχθαιιν, αιιά ν άλζξσπνο κε ηνλ αζχξκαην. ηαλ ηνλ έπηαζαλ, αζχξκαην είρε καδί ηνπ. Ο 
ίδηνο ν Εαραξηάδεο ηνλ εμφλησζε. Σα ιέλε εμάιινπ θαη νη ίδηνη νη θνκκνπληζηέο ζήκεξα.» 

 Σν παξαθξάηνο άξρηζε λα νξγαλνύηαη ην 1963-64 κε αξρεγό ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ, 
επθπέζηαην άλζξσπν, ν νπνίνο φκσο ήην ηφζν εγσηζηήο, ηφζν θηιφδνμνο πνπ έθαλε ηεξαζηία 
δεκία. Ήην ν πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο παξαζηξαηησηηθήο νξγαλψζεσο ΑΠΗΓΑ.[...] Γψζακε 
ακλεζηία ζε φινπο θαη έδσζα ην δηαβαηήξην ζηνλ Αλδξέα θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη έθπγαλ, 
πήγαλ ζην θαιφ. Μαο άδεηαζε ηε γσληά. Γπζηπρψο επέζηξεςε ην 1981 σο πξσζππνπξγφο θαη 
θαηέζηξεςε ηελ Διιάδα. Σν ΠΑΟΚ έθαλε ηνπο Έιιελεο ηεκπέιεδεο, δηάιπζε ηελ νηθνλνκία καο, 
θαηέζηξεςε ηελ λενιαία, ηελ νδήγεζε ζην βνχξθν ησλ λαξθσηηθψλ θαη άιιαμε ηα ήζε ηεο 
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Σν ζχλζεκά ηνπ ήην ε Αιιαγή, ε, ηα άιιαμε φια» 

 Γηα ηα βαζαληζηήξηα ζηνλ πύξν Μνπζηαθιή: Καιά ηνπ θάλακε. Να εζπράζνπκε. Ζ δχλακηο 
επηβάιιεηαη δηα παληφο ηξφπνπ. ,ηη δε ιχλεηαη, θφβεηαη. παζί. 

 

  



Βνπιεπηέο ηεο Υξπζήο Απγήο ζηελ Κξήηε γηα ηελ ηαθή ηνπ πξαμηθνπεκαηία η. Παηηαθνύ 
ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Ρεζύκλνπ 
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Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Δλππφγξαθε θσηνγξαθία ηνπ Βαζηιέα Παχινπ εληφο αζεκέληαο θνξλίδαο, ε νπνία θνξλίδα θέξεη 
ζην επάλσ κέξνο θαη ην ζηέκκα. Ζ ελ ιφγσ θνξλίδα βξέζεθε φισο ηπραία ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν 
Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Κξήηεο. 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηεο Βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο ελππφγξαθε απφ ηελ ίδηα, θαη ε νπνία θσηνγξαθία είρε 
δνζεί πξνζσπηθά ζην Αληγν ε.α. ηακαηφπνπιν Ησάλλε απφ ηελ ίδηα ηελ Βαζίιηζζα (δσξεά ηεο 
ζπδχγνπ θ.Μαξίθαο ηακαηνπνχινπ). 
  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Φσηνγξαθία ηνπ 1956 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ Βαζηιέα Παχιν θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Βέξνηα λα 
αληαιιάζζεη ρεηξαςία κε έθεδξνπο αμθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα επηζεψξεζεο ζηξ\θεο Μνλάδαο. 
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Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 

 
Βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1954 ην νπνίν αλαθέξεη φινπο ηνπ „‟ιφγνπο‟‟ πνπ εθθψλεζε ν Βαζηιέαο 
Παχινο ζηελ Ακεξηθή φηαλ ηελ επηζθέθηεθε θαηά ηελ πεξίνδν απφ 28 Οθησβξίνπ έσο 03 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1953 (δσξεά θ.Γεκεηξίνπ Βιάρνπ). 
  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1960 κε ζέκα „‟ΟΗ ΒΑΗΛΔΗ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΚΑΗ Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΣΩΝ 
ΚΑΣΑΓΩΓΖ‟‟, ην νπνίν βηβιίν θάλεη αλαθνξά ζην γελεαινγηθφ „‟δέληξν‟‟ ηεο Διιεληθήο Βαζηιηθήο 
νηθνγέλεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Βπδαληηλήο ηεο θαηαγσγήο. 

  



Έγγξαθα – έληππα – εθεκεξίδεο – αθίζεο – ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί – 
βηβιία – ηαπηόηεηεο ηδησηώλ – αηνκηθά έγγξαθα αμησκαηηθώλ θαη 
νπιηηώλ. «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
Βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1951 κε ζέκα „‟ΟΗ ΒΑΗΛΔΗ ΔΗ ΣΑ ΔΠΑΛΞΔΗ‟‟ φπνπ ζην βηβιίν απηφ 
αλαθέξνληαη φιεο νη επηζθέςεηο ηνπ Διιεληθνχ Βαζηιηθνχ δεχγνπο απφ ην 1947 έσο ην 1951 ζε φιε 
ηελ Διιάδα γηα ηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ θαη ηελ ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ καρφκελσλ 
ηκεκάησλ, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπκκνξηηνπνιέκνπ. 

  



Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ 
ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή 
Καλέιινπ Νηόληνπ» 

 
 
Φσηνγξαθία ηνπ 1965 φπνπ εκθαλίδεη ηνλ Βαζηιέα Κσλλν θαη ηελ Βαζίιηζζα Άλλα-Μαξία λα 
θηλνχληαη νδνηπνξηθψο ζε θεληξηθή νδφ ελ κέζσ επεπθεκηψλ ηνπ απινχ θφζκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 
πεξηνδείαο ηνπο ζε πφιεηο ηηο Διιεληθήο επαξρίαο 

  



Γηάθνξα Αληηθείκελα «ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΔΗΟ ΜΟΤΔΗΟ» «Μνπζείν Νεόηεξεο 
Διιεληθήο Ηζηνξίαο» & «πιινγή Καλέιινπ Νηόληνπ» 
 

 
 
Κνξλίδεο ηνπ Βαζηιέα Κσλλνπ θαη ηεο Βαζίιηζζαο Άλλαο-Μαξίαο νη νπνίεο θνξλίδεο ήηαλ 
αλαξηεκέλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1964-1971 ζε δεκφζηα Τπεξεζία ηεο πφιεο Βέξνηαο, θαη βξέζεθαλ 
πξφζθαηα εγθαηαιειεηκκέλεο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε άξηζηε θαηάζηαζε (δσξεά θ. άζα 
Βνχγηηο). 
  



To πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη 

Koινoβoυλευτική Δημοκρατία 

ύληαγκα ηεο Διιάδνο (1975) - ΦΔΚ A 111 - 09-6-1975 

 
 
O ζεβαζκόο ζην ύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο πνπ ζπκθσλνύλ κε απηό θαη ε 
αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία απνηεινύλ ζεκειηώδε ππνρξέσζε όισλ 
ησλ Διιήλσλ. 
H ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκό ησλ Διιήλσλ, πνπ 
δηθαηνύληαη θαη ππνρξενύληαη λα αληηζηέθνληαη κε θάζε κέζν ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε 
επηρεηξεί λα ην θαηαιύζεη κε ηε βία. 


