
 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ» 

Θ δράςθ τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν 
Μζςα από τα Γερμανικά αρχεία 

 

τισ 13 Δεκεμβρίου του 1943, θμζρα Δευτζρα, ςυντελζςκθκε από 
ςτρατιϊτεσ τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν του Γερμανικοφ τρατοφ, μία 
από τισ μεγαλφτερεσ κθριωδίεσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, ςτο πλαίςιο τθσ 
Επιχείρθςθσ <<Καλάβρυτα>>. Θ ςφαγι των Καλαβρφτων είναι θ πιο 
χαρακτθριςτικι περίπτωςθ πολεμικοφ εγκλιματοσ ςτθν Ελλάδα και 
αποτελεί το επιςτζγαςμα τθσ κθριωδίασ των ςτρατευμάτων κατοχισ 
κατά τθ διάρκεια του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου. Τπιρξε από τισ 
πιο  ςκλθρζσ επιχειριςεισ τθσ Βζρμαχτ και κατά πολλοφσ ιςτορικοφσ όχι 
μόνο ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν Ευρϊπθ γενικότερα. 

Είναι ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι, θ εκκακαριςτικι αυτι 
επιχείρθςθ αποφαςίςκθκε, ςχεδιάςκθκε και εκτελζςτθκε από το 
προςωπικό του τακτικοφ Γερμανικοφ τρατοφ. Αποτζλεςε τυπικι 
γερμανικι επιχείρθςθ αντιποίνων, ςε περιοχι όπου είχε προθγθκεί 
ζντονθ αντιςταςιακι δραςτθριότθτα ζνοπλων ανταρτικϊν ομάδων, θ 
οποία δυςτυχϊσ, ςτράφθκε και κατά του τοπικοφ άμαχου πλθκυςμοφ. 

Σο Ολοκαφτωμα των Καλαβρφτων γράφτθκε τελικά με αίμα ακϊων 
ςτο βιβλίο τθσ Ιςτορίασ. Θ κυςία τουσ ςυγκίνθςε και ςυνζνωςε τουσ 
Ζλλθνεσ, ενϊ ταυτόχρονα δυνάμωςε τον αγϊνα κατά του κατακτθτι και 
δίκαια αναδείχκθκε ςε παγκόςμιο ςφμβολο ελευκερίασ. Αποτελεί, δε, 
ορόςθμο για ολόκλθρθ τθν αντιςταςιακι Ευρϊπθ. 

Θ τεκμθρίωςθ ιςτορικά τθσ δράςθσ των Γερμανικϊν ςτρατευμάτων 
κατοχισ ςτθν Ελλάδα προκφπτει από το αρχειακό υλικό των Γερμανικϊν 
επιτελείων και των μονάδων που ζδραςαν ςτθ χϊρα μασ κατά τθν 
περίοδο του ΒϋΠΠ και τθσ κατοχισ. Μζροσ του αρχείου αυτοφ αφορά 
τθν επιχείρθςθ <<Καλάβρυτα>>, όπωσ αυτι  ςχεδιάςκθκε, οργανϊκθκε 
και εξελίχκθκε από τθν αναγνωριςτικι επιχείρθςθ του Λόχου Schober, 
μζχρι το Ολοκαφτωμα. 

Θ δράςθ τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν μζςα από τα 
γερμανικά  αρχεία που αποκτικθκαν νόμιμα και  βρίςκονται ςτο 
Ιςτορικό  Αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Ιςτορίασ τρατοφ, είναι διακζςιμα και 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςε κάκε αναγνϊςτθ, ερευνθτι ι ιςτορικό να 
μελετιςει τισ πρωτότυπεσ Διαταγζσ τθσ Γερμανικισ τρατιωτικισ 



Ιεραρχίασ και ιδιαίτερα να παρακολουκιςει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ τθσ 
<<επιχείρθςθσ Καλάβρυτα>>. 

Σα τεκμιρια αυτά που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατιωτικι 
δράςθ, ςυμβάλουν ςτθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων για όςα 
ςυνζβθςαν και επομζνωσ προάγεται ζτςι ο ςτακερόσ ςτόχοσ που είναι θ 
αςφαλισ προςζγγιςθ και θ αναηιτθςθ τθσ Ιςτορικισ αλικειασ. 

Σο πρωτότυπο υλικό που υπάρχει ςτο Αρχείο τθσ ΔΙ περιλαμβάνει 
Δγζσ επιχειριςεων, θμεριςιεσ αναφορζσ Μονάδων, ςχζδια άμυνασ και 
γενικζσ Δγζσ τθσ Δκςθσ τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν κακϊσ και 
αποςπάςματα από τισ αναφορζσ του Γερμανοφ Αρχιςτρατιγου 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Πρζπει, ςτο ςθμείο αυτό, να τονιςκεί θ μεγάλθ αξιοπιςτία των 
πλθροφοριϊν που προςφζρει  το εν λόγω αρχειακό υλικό, αφοφ τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα δεν ςυντάχκθκαν να δοφν το φϊσ τθσ 
δθμοςιότθτασ. Αντίκετα, πρόκειται για τισ απόρρθτεσ αναφορζσ των 
Αξκϊν προσ τουσ ανωτζρουσ τουσ, οι οποίεσ, όπωσ είναι φυςικό, 
διακρίνονται από όλθ εκείνθ τθν ακρίβεια που ζνασ Δκτισ αναμζνει από 
τισ αναφορζσ των υφιςταμζνων του, ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ πολζμου. 

Οι γερμανικζσ δυνάμεισ κατοχισ ςτιριξαν τθν επιβολι τθσ 
κυριαρχίασ τουσ όχι μόνο ςτθν υποταγι του λαοφ αλλά και ςτθ 
ςυνεργαςία των αρχϊν που εγκατζςτθςαν. Κάκε αντίςταςθ και κάκε 
αντίδραςθ τιμωροφνταν με αντίποινα που ελάμβανε τθ μορφι ακϊων 
εκτελζςεων πολιτϊν ανεξαρτιτωσ φφλλου και θλικίασ και ολοςχερϊν 
καταςτροφϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Με βάςθ τθν αρχι αυτι, τα 
ςτρατεφματα κατοχισ (γερμανικά, ιταλικά, βουλγαρικά) προζβθςαν ςε 
εγκλιματα και διϊξεισ ςε βάροσ του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, με 
δικαιολογία τθ δράςθ των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων. Σα 
εγκλιματα  που διζπραξαν οι Γερμανοί αποτελοφν ενιαίο και 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ναηιςτικισ αντίλθψθσ περί ολοκλθρωτικοφ 
πολζμου και διεξιχκθςαν ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ ενόσ 
προςυμφωνθμζνου και προμελετθμζνου ςχεδίου τρομοκράτθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των κατοίκων των  κατεχομζνων περιοχϊν. Απϊτεροσ 
ςκοπόσ τουσ ιταν να εξαλείψουν κάκε μορφισ αντίςταςθ που κα 
απειλοφςε με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν επιβολι και διατιρθςθ τθσ 
εξουςίασ τουσ. το πλαίςιο αυτισ τθσ προςχεδιαςμζνθσ <<πολιτικισ>> 
εκτελζςκθκαν χιλιάδεσ όμθροι και κρατοφμενοι που είχαν ςυλλθφκεί 
για αντίποινα, εφαρμόςκθκαν μζτρα αντεκδικιςεων, γκρεμίςκθκαν 



πόλεισ και χωριά, εξοντϊκθκαν αναρίκμθτοι ακϊοι πολίτεσ ςε μαηικζσ 
εκτελζςεισ και καταςτράφθκαν περιουςίεσ. 

Μετά τθ γερμανικι κατοχι και τθν κατανομι των ηωνϊν επιρροισ 
ανάμεςα ςε Γερμανοφσ, Ιταλοφσ και Βουλγάρουσ, θ Πελοπόννθςοσ 
ανικε περιςςότερο ςτθ Ιταλικι ηϊνθ   επιρροισ, με τθν παρουςία δφο 
Μεραρχιϊν, τθσ <<Πιεμόντε>> και τθσ <<Κάλιαρι>>  με ζδρα τθν Πάτρα 
και τθν Σρίπολθ αντίςτοιχα, ενϊ οι γερμανικζσ δυνάμεισ(κυρίωσ 
τάγματα τθσ 41θσ Μεραρχίασ Φρουρϊν με ζδρα τθν Σρίπολθ) ιταν 
ελάχιςτεσ. Όλεσ οι παραπάνω δυνάμεισ, μετά τον Μάϊο του 1943, 
τζκθκαν υπό τισ δγζσ του Karl von le Suire, δκτι τθσ 117 Μεραρχίασ 
Κυνθγϊν. Θ Αυςτριακι αυτι Μεραρχία, που υπαγόταν ςτο 
68ο Γερμανικό ϊμα τρατοφ, μεταςτάκμευςε ςτθν Πελοπόννθςο, με 
ζδρα τθν Σρίπολθ, ςτισ 5 Μαϊου 1943,για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
ανταρτικισ δραςτθριότθτασ και αποτελείτο από: 

-Σο 737 φνταγμα Κυνθγϊν με ζδρα τθν Καλαμάτα, 
-Σο749 φνταγμα Κυνθγϊν με ζδρα τθν Πάτρα, 
-Σο 670 φνταγμα Πυροβολικοφ, 
-Σο 117 Σάγμα Μθχανικοφ, 
-Σθν 117 Επιλαρχία και 
-Δφο Λόχουσ Μεταφορϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Ιταλογερμανικισ κατοχισ και ειδικότερα το 
1943 θ ευρφτερθ περιοχι Αιγιαλείασ – Καλαβρφτων υπιρξε πεδίο 
ςθμαντικισ αντιςταςιακισ δράςθσ. Σα πολυάρικμα ςαμποτάη των 
ανταρτϊν, και οι ανταρκτικζσ ενζδρεσ διαμόρφωςαν ζνα γενικότερο 
κλίμα ανθςυχίασ και θ κατατρόπωςθ των επαναςτατικϊν ομάδων γφρο 
από τα Καλάβρυτα κρίκθκε από το Γερμανικό επιτελείο ωσ μία 
απολφτωσ απαραίτθτθ ςτρατιωτικι αναγκαιότθτα.(πριν από τθν 
επιχείρθςθ <<Καλάβρυτα>> είχαν ανάλογα προθγθκεί,  για τθν 
καταπολζμθςθ των ανταρτϊν , οι επιχειριςεισ <<Ανδρίτςα>>, 
<<Χιονίςτρα>> και <<Βυτίνα>>) 

Θ Μάχθ τθσ Κερπινισ ςτισ 16-17 Οκτωβρίου 1943 μεταξφ του 
<<ανεξάρτθτου Σάγματοσ Καλαβρφτων>> του ΕΛΑ 
(μετζπειτα  2ο Σάγμα του 12ου  υντάγματοσ  ΕΛΑ) και του 5/749 Λόχου 
Κυνθγϊν (Λόχοσ Schober), που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αιχμαλωςία 
81οσ Γερμανϊν (Ο αρικμόσ των αιχμαλϊτων που βρζκθκαν ςτο Μάηι 
ιταν 75, κακϊσ τρείσ από αυτοφσ είχαν δολοφονθκεί ςτα Καλάβρυτα, 
ζνασ τραυματίασ είχε παραμείνει ςτα Μαηζικα, ενϊ δφο κατάφεραν να 



επιηιςουν και να διαφφγουν) ιταν θ αφορμι για τθν επιχείρθςθ 
<<Καλάβρυτα>> (Untemehmen ‘’Kalavrita’’). 

Θ διαταγι για τθν επιχείρθςθ υπογράφθκε ςτισ 25 Νοε. 1943 από 
τον Δκτι τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν και ςκοπόσ τθσ ιταν θ 
εκκακάριςθ του ορεινοφ όγκου του Χελμοφ από αντιςταςιακζσ ομάδεσ, 
θ αναηιτθςθ των Γερμανϊν αιχμαλϊτων του Λόχου Schober και θ 
τρομοκράτθςθ του πλθκυςμοφ με εκτελζςεισ αμάχων και λεθλαςίεσ, 
προκειμζνου να μθν προςφζρουν υποςτιριξθ ςτουσ αντάρτεσ 
(φμφωνα με τθν παράγραφο Γενικζσ Οδθγίεσ Μάχθσ τθσ απόρρθτθσ 
δγισ του 749 υντάγματοσ Κυνθγϊν τθσ 1θσ Δεκ. 1943 για τθν 
Επιχείρθςθ <<Καλάβρυτα>>-ζγγραφο υπϋαρικ.25- <<Οι οικιςμοί, από 
τουσ οποίουσ προιλκαν πυρά, πρζπει να ιςοπεδωκοφν, ενϊ οι άνδρεσ 
να τυφεκιςκοφν>>. 

Θ επιχείρθςθ πραγματοποιικθκε από 5 ζωσ 15 Δεκ. του 1943 και 
υπιρξε μία από τισ πιο ανικικεσ και απάνκρωπεσ τθσ Βζρμαχτ όχι μόνο 
ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν Ευρϊπθ γενικότερα. Οι Γερμανικζσ δυνάμεισ 
χωρίςκθκαν ςε τρείσ ομάδεσ μάχθσ, ςυνολικισ δφναμθσ 3.000 ανδρϊν 
και ξεκίνθςαν αντίςτοιχα από Πάτρα, Αίγιο και Βυτίνα, ζχοντασ  θ 
κακεμία διαφορετικό βάκοσ δράςθσ. Κατά τθ διάρκεια των 
εκκακαριςτικϊν επιχειριςεων, τα χωριά και οι κάτοικοι τθσ περιοχισ 
γνϊριςαν τθν αγριότθτα των Γερμανικϊν αντιποίνων και ιδιαίτερα μετά 
τισ 8 Δεκ., όταν ζγινε γνωςτό  ότι 75 Γερμανοί αιχμάλωτοι εκτελζςκθκαν 
από τουσ αντάρτεσ ςτθν τοποκεςία Μαγζρου κοντά ςτο χωριό 
Μάηι,οπότε τα Γερμανικά τμιματα, με επικεφαλισ τον 
Σαγματάρχθ Hans Ebersberger, αφάνιςαν πλζον τα πάντα ςτο πζραςμά 
τουσ. Παράλλθλα με τθν επιχείρθςθ <<Καλάβρυτα>> 
πραγματοποιικθκαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι οι επιχειριςεισ 
<<Βουβάλι>> και <<Καρδερίνα>>. 

τισ 8 Δεκ. ζκαψαν ολοςχερϊσ τουσ Ρογοφσ, τθν Κερπινι και  τθν 
Άνω και Κάτω Ηαχλωροφ, εκτελϊντασ άνδρεσ και παιδιά. Επιπλζον, 
εκτελζςκθκαν δζκα ζξ άτομα ςτθ Μονι του Μεγάλου πθλαίου και 
δζκα μοναχοί ςτθ κζςθ Ψθλόσ ταυρόσ. Σθν επόμενθ θμζρα κατζκαψαν 
τα χωριά οφβαρδο και Βραχνί, ενϊ αποκορφφωμα τθσ επιχείρθςθσ 
αποτζλεςε, ςτισ 13 Δεκεμβρίου, θ λεθλαςία, πυρπόλθςθ και 
ολοκλθρωτικι καταςτροφι των Καλαβρφτων και τζλοσ, θ εκτζλεςθ όλου 
του ανδρικοφ πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ , θλικίασ από δεκατεςςάρων ετϊν 
και άνω ςτθ ΡΑΧΘ του ΚΑΠΠΘ. Σο Ολοκαφτωμα ςυνεχίςκθκε και τθν 
επόμενθ θμζρα ςτο χωριό Βιςοκά και ςτο ιςτορικό Μοναςτιρι τθσ Αγίασ 
Λαφρασ, όπου και ζπεςε θ αυλαία τθσ επιχείρθςθσ. 



Οι Γερμανοί ειςιλκαν ςτα Καλάβρυτα ςτισ 9 Δεκ. 1943. Σθν 
ζντονθ ανθςυχία των κατοίκων κατεφναςαν οι διαβεβαιϊςεισ του 
Γερμανοφ Δκτι ότι δε κα διζτρεχαν κανζνα κίνδυνο. Μάλιςτα οριςμζνοι 
Καλαβρυτινοί που είχαν εγκαταλείψει τθν πόλθ από το φόβο 
αντιποίνων επζςτρεψαν ςτα ςπίτια τουσ. Οι Γερμανοί προχϊρθςαν 
αρχικά ςτθν πυρπόλθςθ οικιϊν  που ανικαν ςε μζλθ αντιςταςιακϊν 
οργανϊςεων. τθ ςυνζχεια αναηιτθςαν τθν τφχθ των Γερμανϊν 
τραυματιϊν τθσ μάχθσ τθσ Κερπινισ και ςτισ 12 του μθνόσ άρχιςαν να 
ετοιμάηουν τθν αποχϊρθςι τουσ. 

Όμωσ το πρωί τθσ 13θσ  Δεκεμβρίου, θμζρα Δευτζρα, χτφπθςαν οι 
καμπάνεσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ και δόκθκε διαταγι να 
ςυγκεντρωκοφν όλοι οι κάτοικοι ςτο Δθμοτικό χολείο, αφοφ πάρουν 
μαηί τουσ μία κουβζρτα και τρόφιμα μίασ θμζρασ. τθ  ςυνζχεια οι 
γυναίκεσ, τα παιδιά και οι λιγοςτοί υπεριλικεσ τθσ πόλθσ κλείςκθκαν ςε 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ενϊ όλοι οι άνδρεσ από 14 ζωσ 65 ετϊν 
οδθγικθκαν ςε φάλαγγεσ ςε κοντινι επικλινι τοποκεςία, τθ ΡΑΧΘ του 
ΚΑΠΠΘ. Ο χϊροσ ιταν προςεκτικά επιλεγμζνοσ, κακϊσ θ αμφικεατρικι 
του διαμόρφωςθ δε κα επζτρεπε ςε κανζνα να γλιτϊςει από τισ ριπζσ 
των πολυβόλων που είχαν τοποκετθκεί περιμετρικά. Σο μεςθμζρι τθσ 
ίδιασ θμζρασ, με τθ ρίψθ φωτοβολίδων, δόκθκε  το ςφνκθμα τθσ 
εκτζλεςθσ. Οι ριπζσ των πολυβόλων  κζριςαν τουσ Καλαβρυτινοφσ. Σο 
ζγκλθμα ολοκλθρϊκθκε με χαριςτικζσ βολζσ ςτουσ επιηϊντεσ. Σελικά 
διαςϊκθκαν δεκατρία άτομα που <<κάφτθκαν>> κάτω από τα ςϊματα 
των εκτελεςκζντων. το δθμοτικό ςχολείο τα γυναικόπαιδα ζηθςαν 
ςτιγμζσ αγωνίασ και τρόμου, κακϊσ οι φλόγεσ ζηωναν το κτιριο. 
πάηοντασ πόρτεσ και παράκυρα κατάφεραν να ξεφφγουν και 
αναηιτθςαν τουσ οικείουσ τουσ. Ανθφορίηοντασ προσ τον αγρό όπου οι 
Γερμανοί είχαν οδθγιςει τουσ άνδρεσ αντίκριςαν το φρικιαςτικό κζαμα 
πατεράδων, γιϊν και αδελφϊν να κείτονταν νεκροί. Σο δράμα 
ολοκλθρϊκθκε τισ επόμενεσ θμζρεσ με τισ Καλαβρυτινζσ να ςκάβουν 
πρόχειρουσ τάφουσ για να κάψουν τουσ νεκροφσ τουσ. Με τισ 
κουβζρτεσ που είχαν που είχαν μαηί τουσ μετζφεραν οριςμζνουσ ςτο 
νεκροταφείο, ενϊ τουσ άλλουσ τουσ ζκαψαν ςτο λόφο. 

τθν Σελικι Αναφορά Πεπραγμζνων τθσ 117 Μεραρχίασ Κυνθγϊν 
τθσ 19θσ Ιανουαρίου 1944 αναφζρεται ότι καταςτράφθκαν 
εικοςιτζςςερα χωριά και τρείσ Μονζσ, οι δε εκτελζςεισ ανιλκαν ςε 696 
άτομα. Θ επιχείρθςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 14 Δεκ. 1943 και οι Γερμανικζσ 
Μονάδεσ επζςτρεψαν ςτθ βάςθ τουσ. 



<< Ωσ πράξθ αντιποίνων για τθ δολοφονία των 75 αιχμαλϊτων του 
Λόχου Schober διατάχκθκε ο τυφεκιςμόσ του ανδρικοφ πλθκυςμοφ και 
θ πυρπόλθςθ όλων των οικιςμϊν ςτθν περιοχι τθσ επιχειριςεωσ>>. 

τισ 14.12.43 θ επιχείρθςθ ζλθξε και οι Μονάδεσ επζςτρεψαν ςτα 
ςτρατόπεδα. 
1.Απϊλειεσ εχκροφ: 17 νεκροί, πολλοί τραυματίεσ. 
2. Φίλιεσ Απϊλειεσ 13 νεκροί, 12 τραυματίεσ. 
3. Αντίποινα. 
 
Οι ακόλουκοι οικιςμοί καταςτράφθκαν: 
Ρογοί, Καρπινι, ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ Κερπινισ, Άνω Ηαχλωροφ, 
Κάτω Ηαχλωροφ, οφβαρδο, Βραχνί, Καλάβρυτα, Μονι Μεγάλου 
πθλαίου, Μονι (Αγίασ) Λαφρασ, Αγ. Κυριακι, Αυλζσ, Βιςοκά, Φτζρθ, 
Κλαπατςοφνα, Πυργάκι, Βάλτςα, Μελίςςια, Μονι Ομπλοφ, Λαπαναγοί, 
Μάηι, Μαηζικα, Παγκράτι, Μορόχοβα, Δερβζνι, Βάλτοσ, Πλανθτζρο, 
Καλφβια(4 χλμ. Δ των Μαηζικων) 

6 9 6   Ζ λ λ θ ν ε σ  τ υ φ ε κ ί ς κ θ κ α ν. 

Θ αυκεντικότθτα και ο πλουραλιςμόσ των πθγϊν ςυνιςτοφν τα 
εχζγγυα για τθν αξιοπιςτία και αποδοχι των εξιςτοροφμενων 
γεγονότων. Είναι τελικά παριγορο ζςτω και μζςω τθσ εναλλαγισ των 
γενεϊν ωσ φςτατου μζςου αποφόρτιςθσ των ιςτορικϊν γεγονότων, 
επικρατεί θ νθφάλια και επιςτθμονικι προςζγγιςθ  τθσ ιςτορίασ, θ 
μοναδικι που οδθγεί ςτθν αλικεια. 

 

Τ. Από το 1993, ζτοσ ςυμπλιρωςθσ πενιντα ετϊν από το Ολοκαφτωμα, 
ςτο Δθμοτικό χολείο όπου είχαν ςυγκεντρωκεί όλοι οι κάτοικοι των 
Καλαβρφτων, ςτεγάηεται, ςτο ιςτορικό αυτό κτιριο το Μουςείο των 
Καλαβρφτων (Μουςείο κυςίασ Καλαβρυτινϊν). 

Πθγζσ:1. Ιςτορικό Αρχείο Διεφκυνςθσ Ιςτορίασ τρατοφ 

            2. Σο παραπάνω κείμενο εμπεριζχει τμιματα του προλόγου και 
τθσ ειςαγωγισ τθσ ζκδοςθσ τθσ ΔΙ ζτουσ 2012 διάςτθμα κατά το οποίο 
υπιρξα Δντισ και ςυνζβαλα ωσ εκ τθσ κζςθσ μου, ςτθ ςυλλογι 
και  αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ Ιςτορικοφ Αρχείου και του αρχείου που 
αποκτικθκε αργότερα  ςε ταινίεσ και ςτθ Γερμανικι γλϊςςα.    


