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Κωδικόσ (οί) αναγνϊριςθσ 

ΑΒΕ 2224, Κ 417 

Τίτλοσ 

Αρχείο Βαςιλείου Στακά 

Χρονολογία (εσ) 

1948-1962 

Επίπεδο περιγραφισ  

Αρχείο 

Μζγεκοσ και υπόςτρωµα τθσ ενότθτασ περιγραφισ (ποςότθτα, όγκοσ ι 

διαςτάςεισ) 

9 φάκελοι, 1 αρχειακό κυτίο 

Όνομα  παραγωγοφ 

Στακάσ Βαςίλειοσ 

 

 

∆ιαδικαςία πρόςκτθςθσ 

Δωρεά Χαράσ Στακά ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία των Γ.Α.Κ. ςτισ 13/01/2020 

(Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ – Ραραλαβισ) με ΑΒΕ 2224 

Παρουςίαςθ περιεχοµζνου 

Φάκελοι εγγράφων που αφοροφν ςτα ηθτιματα Μακεδονίασ και Θράκθσ και 

μειονοτιτων, ςτθν καταπολζμθςθ τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ ςτθν Ελλάδα και 

το εξωτερικό, ςε ενζργειεσ για τθν εξφψωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου ςτθν 

περιοχι τθσ Φλϊρινασ, ςτθν κατάςταςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι τθ δεκαετία του 50, ςτισ 

ςχζςεισ Ελλάδασ με χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου και τισ ςχζςεισ των χωρϊν 

του Ν.Α.Τ.Ο. 

Επιλογζσ, εκκακαρίςεισ και τελικι διατιρθςθ 

Το αρχείο δεν ζχει υποςτεί εκκακάριςθ  
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Προςκικεσ υλικοφ 

Δεν αναμζνονται προςκικεσ υλικοφ 

Σφςτθµα ταξινόµθςθσ 

Η ταξινόμθςθ είναι κεματικι και χρονολογικι 

Γλϊςςα / γραφι των τεκµθρίων 

Ελλθνικά, γερμανικά, αγγλικά 

Φυςικά χαρακτθριςτικά και τεχνικζσ προχποκζςεισ 

Η κατάςταςθ του υλικοφ είναι γενικά καλι 

Παρατθριςεισ και όνοµα του/τθσ αρχειονόµου 

Η ταξινόμθςθ και θ περιγραφι του αρχείου ςε ΔΙ.Ρ.Α.Ρ. πραγματοποιικθκε από τθν 

Ανδρομάχθ Κοκκότθ. 

Κανόνεσ ι πρότυπα περιγραφισ 

Η περιγραφι βαςίςτθκε ςτο Διεκνζσ Ρρότυπο Αρχειακισ Ρεριγραφισ (ΔΙ.Ρ.Α.Ρ.)  

Χρονολογία(εσ) περιγραφισ 

Αφγουςτοσ – Σεπτζμβριοσ 2020 

Θζματα:   

Μακεδονικό ηιτθμα, μειονότθτεσ, εξωτερικι πολιτικι, βουλγαρικι προπαγάνδα, 

Μζςθ Ανατολι, Δυτικι Θράκθ, Φλϊρινα, Μακεδονία, Ιεροςόλυμα 
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Φάκελοσ  1 

Τίτλοσ:  *Ηθτιματα Μακεδονίασ – Θράκθσ και ηθτιματα μειονοτιτων] 

Περιεχόμενο:  Ζγγραφα ςχετικά με το Μακεδονικό ηιτθμα, τθ διαμόρφωςθ του 

πλθκυςμοφ ςτθ Δυτικι Θράκθ, τισ ελλθνογιουγκοςλαβικζσ ςχζςεισ και τισ 

μειονότθτεσ ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα, περιζχονται τα πεπραγμζνα από το Γραφείο 

Μειονοτιτων τθσ ΚΥΡ από 1-3-1954 – 31-12-1955 με ενότθτεσ τα Ελλθνορκόδοξα 

Ρατριαρχεία, τθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ Βορείου Ελλάδοσ, τα Τουρκικά, το 

Μακεδονικό και τισ μειονότθτεσ, το  Άγιο Προσ, τισ κρθςκευτικζσ αιρζςεισ, τα ξζνα 

ςχολεία, τθν ειδικι βιβλιοκικθ μειονοτιτων, κακϊσ και απόρρθτο ζγγραφο του 

Τμιματοσ Μακεδονικοφ τθσ ΚΥΡ με θμερομθνία 8-3-1956 ςτο οποίο παρουςιάηεται 

ςχζδιο Αναηθτιςεωσ Ρλθροφοριϊν. Επιπλζον, υπομνιματα Αντωνίου Β. Καψι προσ 

τον Υπουργό Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ ςχετικά με τθ ςφςταςθ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ επί των ηθτθμάτων Μακεδονίασ – Θράκθσ και γενικότερα επί των 

ςλαβικϊν επιδιϊξεων με ςυνθμμζνο διάγραμμα διαρκρϊςεωσ τθσ υπθρεςίασ, και 

επιςτολι του Σοφοκλι Βενιηζλου προσ τον Ρρόεδρο τθσ Κυβερνιςεωσ Κωνςταντίνο 

Καραμανλι ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τθν απόφαςθ κφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ 

μεταξφ Ελλάδασ και Γιουγκοςλαβίασ. Κείμενα δακτυλόγραφα και χειρόγραφα τθσ 

διάλεξθσ του Β. Στακά περί μειονοτιτων ςτο πλαίςιο προγράμματοσ εκπαιδεφςεωσ 

τθσ Σχολισ Γενικισ Μορφϊςεωσ του Γενικοφ Επιτελείου Στρατοφ. Υπομνιματα του 

γενικοφ Επικεωρθτι Ξζνων και Μειονοτικϊν ςχολείων προσ το Γραφείο Μελετϊν  

του Υπουργείου Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ ςχετικά με τθ γλωςςικι αφομοίωςθ 

των ξενόφωνων Ελλινων, 23-12-1955. 

Ζντυπο με τίτλο: «Το Μιξόγλωςςον εν Μακεδονία Ιδίωμα και θ Εκνολογικι 

Κατάςταςισ των ομιλοφντων τοφτο Μακεδόνων», Γεϊργιοσ Δθμ. Γεωργιάδθσ 

(δθμοδιδάςκαλοσ Εδζςςθσ), Ζδεςςα, 1948 με χειρόγραφθ αφιζρωςθ «Τω Ρροζδρω 

τθσ Σθσ Κυβερνιςεωσ εξοχωτάτω κ. Αλεξάνδρω Ραπάγω 12-12-54, Ζδεςςα»  

Χρονολογία: 1948-1956 

Γλϊςςα: ελλθνικά  

Παρατθριςεισ: α) Κάποια ζγγραφα του φακζλου χαρακτθρίηονται άκρωσ απόρρθτα, 

β) αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  2 

Τίτλοσ: *Κατάςταςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι+ 

Περιεχόμενο: Κείμενα και ζγγραφα ςχετικά με τθν πολιτικι κατάςταςθ ςτθ Μζςθ 

Ανατολι και τθν πολιτικι τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν ςτθν περιοχι. 

Συγκεκριμζνα, κείμενο χωρίσ υπογραφι με τίτλο: «Αναμνιςεισ εκ Μζςθσ Ανατολισ» 

[ενότθτεσ: Ι. Το υψθλόν φρόνθμα των Ελλινων τθσ Αιγφπτου κατά τθν άφιξιν του κ. 

Τςουδεροφ και των ςυνεργατϊν του εισ Μζςθν Ανατολι, 1941, ΙΙ. Άφιξισ των εξ 

Ελλάδοσ, ΙΙΙ. Οι κομμουνιςταί και οι κινθματίαι του 1935 εμφανίηονται 
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ωργανωμζνοι, IV. Αι πρϊται δθμόςιαι εμφανίςεισ του κράτουσ του κ. Τςουδεροφ εν 

Καϊρω].  

Απόρρθτο ζγγραφο  Ιωάννθ Μοςχόπουλου, Διπλωματικοφ Αντιπροςϊπου ςτα 

Ιεροςόλυμα,  προσ το Υπουργείο Εξωτερικϊν  ςχετικά με το Ιςραιλ από  

ςτρατιωτικισ απόψεωσ. Ζκκεςθ και ςυμπλθρωματικό ςθμείωμα Ταγματάρχθ Στακά 

Βαςιλείου «Ρερί πολιτικισ καταςτάςεωσ Μζςθσ Ανατολισ». Χειρόγραφα κείμενα 

ςχετικά με το κράτοσ του Ιςραιλ και τισ δυνατότθτεσ τθσ Ελλθνικισ εξωτερικισ 

πολιτικισ ςτισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και ςτθν Αφρικι. 

Χρονολογία: 1949-1962 

Γλϊςςα: ελλθνικά  

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  3 

Τίτλοσ: *Σχζςεισ Ελλάδασ με άλλεσ χϊρεσ+ 

Περιεχόμενο: Κείμενα ςχετικά με τισ ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ με χϊρεσ όπωσ θ Τουρκία, 

θ Γιουγκοςλαβία, θ Αλβανία, κακϊσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ των χωρϊν του Ν.Α.Τ.Ο.  

Συγκεκριμζνα: Κείμενο δακτυλόγραφο χωρίσ υπογραφι και θμερομθνία που 

αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ τθσ Τουρκίασ με άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα, θ Αμερικι, θ 

ωςία, θ Αγγλία, θ Ιταλία και θ Γερμανία) (3 αντίγραφα) 

Κείμενο ςτα αγγλικά χωρίσ υπογραφι με θμερομθνία 10-3-1962 ςχετικά με 

εξελίξεισ ςτθν Αλβανία για υπόκεςθ απελευκζρωςθσ ομιρων και τθ Γιουγκοςλαβία.    

Σθμείωμα Ι. Μοςχόπουλου για τισ διαπραγματεφςεισ μεταξφ Γερμανίασ και 

Γιουγκοςλαβίασ που κατζλθξαν ςτθν  προςχϊρθςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ςτο 

Τριμερζσ Σφμφωνο. 

Χρονολογία: 1949-1962 

Γλϊςςα: ελλθνικά, αγγλικά  

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  4 

Τίτλοσ: *Ζγγραφα και ομιλίεσ  του Ιωάννθ Μοςχόπουλου, Γενικοφ Πρόξενου τθσ 

Ελλάδοσ ςτα Ιεροςόλυμα+ 

Περιεχόμενο:  Εκφωνθκζντεσ λόγοι Ιωάννθ Μοςχόπουλου Γενικοφ Ρρόξενου τθσ 

Ελλάδοσ ςτα Ιεροςόλυμα κατά τθν εορτι τθσ 25θσ Μαρτίου, κατά τθν θμζρα τθσ 

ονομαςτικισ εορτισ  του Ρατριάρχου Ιεροςολφμων Τιμόκεου, κατά τθν επζτειο τθσ 

28θσ Οκτωβρίου, κατά τθν παραςθμοφορία μελϊν τθσ Αγιοταφιτικισ αδελφότθτασ. 

Ζγγραφα του Ι. Μοςχόπουλου προσ τθ Διεφκυνςθ Εκκλθςιϊν Υπουργείου 

Εξωτερικϊν ςχετικά με επειςόδια που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ εορτισ 

του Ευαγγελιςμοφ ςτθ Ναηαρζτ κακϊσ επίςθσ και επειςόδια και ςυγκροφςεισ 

μεταξφ Χριςτιανϊν και Μουςουλμάνων ςτα Ιεροςόλυμα κατά τθν τελετι του Αγίου 

Φωτόσ και τθν Κυριακι του Ράςχα (απόρρθτο ζγγραφο). 
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Χρονολογία: 1951-1954 

Γλϊςςα: ελλθνικά 

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  5 

Τίτλοσ: «Διεφκυνςισ Υπθρεςιϊν Πλθροφοριϊν, Υπόκεςισ υπ’ όψιν» 

Περιεχόμενο: Αντίγραφα εγγράφων του Διευκυντι τθσ Μονάδασ 4201 ςτα οποία 

καταγγζλλονται παραπτϊματα υπολοχαγοφ και απευκφνονται ςτο Γραφείο 

Διευκυντοφ Κ.Υ.Ρ.Ε. κακϊσ και ειςθγιςεισ του Βαςιλείου Στακά. Επίςθσ, 

περιλαμβάνονται επιςτολζσ βουλευτϊν Δράμασ και Λαρίςθσ ςχετικά με τισ 

καταγγελίεσ. 

Χρονολογία: 1952-1954 

Γλϊςςα: ελλθνικά 

Παρατθριςεισ: α) Πλα τα ζγγραφα εκτόσ από τισ επιςτολζσ των βουλευτϊν 

χαρακτθρίηονται άκρωσ απόρρθτα, β) αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  6 

Τίτλοσ: *Ζγγραφα Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ Φλωρίνασ+ 

Περιεχόμενο: Επιςτολζσ Επικεωρθτι Δθμοτικϊν Σχολείων Φλωρίνασ Γεωργίου 

Ράλλα προσ τον Ρρωκυπουργό και το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ ςχετικά με τθ 

λιψθ μζτρων για ςυςτθματικι εκνικι εξόρμθςθ προσ επαναφορά όλων των 

ομογενϊν του Καναδά (Τορόντο), τθν τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν προσ εκνικι 

δράςθ και διαφϊτιςθ, τθν επόπτευςθ και  το ςυντονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ των 

Ελλθνοαμερικανϊν, τθ διαςφάλιςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ των φοιτϊντων και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ Βουλγαρικισ ανκελλθνικισ προπαγάνδασ. Επίςθσ, χειρόγραφεσ 

επιςτολζσ από το χωριό Μποφφι Φλϊρινασ προσ τον Επικεωρθτι αναφορικά με 

ςχζςεισ ομογενϊν ςτθν Αυςτραλία και τθν Αμερικι με Βουλγαρικοφσ Συλλόγουσ. 

Αντίγραφα αποςπαςμάτων επιςτολϊν μεταναςτϊν ςτον Καναδά και τθν Αυςτραλία 

ζτουσ 1955 που διαβιβάηονται από τον Επικεωρθτι Δθμοτικϊν Σχολείων Φλϊρινασ 

προσ το Ρολιτικό Γραφείο Ρρωκυπουργοφ και Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ ςτισ 

οποίεσ  παρουςιάηεται το ζργο τθσ βουλγαρικισ προπαγάνδασ. Γενικι Ζκκεςθ 

Λειτουργίασ των ςχολείων Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ Φλωρίνασ κατά το ςχολικό 

ζτοσ 1954-1955. 

Ζκκεςθ του Επικεωρθτι τθσ ίδιασ περιφζρειασ για τθν καταπολζμθςθ του 

αναλφαβθτιςμοφ και εξφψωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου των κατοίκων τθσ 

περιοχισ με τίτλο: «Καταπολζμθςισ του αναλφαβθτιςμοφ και θ λαϊκι επιμόρφωςισ 

τετραετείσ προςπάκειαι, Σχολ. Ζτθ 1951-52, 52-53, 53-54, 54-55. Εκπαιδευτικι 

Ρεριφ. Φλωρίνθσ, Επικεωρθτισ Γεϊργιοσ Σπ. Ράλλασ»  με ςυγχαρθτιριεσ επιςτολζσ 

από το Εκνικό Κδρυμα και τθν Επιτροπι Εντεταλμζνων Κυριϊν κακϊσ και αντίγραφο 

επιςτολισ προσ τθ Βαςίλιςςα Φρειδερίκθ ςχετικά με τθ δθμιουργία Νυκτερινϊν 
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Σχολείων για τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ εξωςχολικισ νεολαίασ και ενιλικων χωρικϊν 

και νεανίδων και τθ λειτουργία των «Σπιτιϊν του Ραιδιοφ» 18-5-1955 

Χρονολογία: 1953-1955 

Γλϊςςα: ελλθνικά  

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  7 

Τίτλοσ: *Αγροτικι αποκατάςταςθ παραμεκορίων ςυνοικιςμϊν Φλϊρινασ+ 

Περιεχόμενο: Σθμείωμα, αναφορζσ και καταγγελίεσ κατοίκων κοινότθτασ Αχλάδασ 

νομοφ Φλϊρινασ ςχετικά με αυκαιρεςίεσ και ενζργειεσ του Ρροζδρου τθσ 

κοινότθτασ και  υποβολι αιτθμάτων προσ αποκατάςταςισ τουσ  

Χρονολογία: 1953-1954 

Γλϊςςα: ελλθνικά 

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  8 

Τίτλοσ: *Αλλθλογραφία Στρατιωτικοφ Ακολοφκου, Βαςιλικι Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ 

ςτθν Αίγυπτο+ 

Περιεχόμενο: Αλλθλογραφία και τθλεγραφιματα  κυρίωσ  Στρατιωτικοφ Ακολοφκου 

ςτθ Βαςιλικι Ρρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτθν Αίγυπτο που αναφζρονται ςε υπόκεςθ 

λακραίων ωρολογίων και λακραία εξαγωγι ςυναλλάγματοσ, αλλά και ςε 

πλθροφορίεσ για υπθρεςιακά και προςωπικά κζματα 

Χρονολογία: 1956-1957 

Γλϊςςα: ελλθνικά, αγγλικά 

Παρατθριςεισ: α) Η επιςτολι με θμερομθνία 12-12-1956 χαρακτθρίηεται άκρωσ 

απόρρθτθ, β) αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 
Φάκελοσ  9 

Τίτλοσ: *Διάφορα+ 

Περιεχόμενο:  Επιςτολζσ ανυπόγραφεσ ζτουσ 1952 ςχετικά με τθν Οργάνωςθ του 

Ελλθνικοφ Συναγερμοφ. 

Σθμείωμα με θμερομθνία 13-1-1956 ςχετικά με πλθροφορίεσ ωσ προσ το ςτρατθγό 

Ραντελίδθ, τον οπλιςμό του, τθν αρχθγία τθσ Ε.Ο.Κ.Α., και ςυνεργαςία με τουσ 

Κυπρίουσ Ιωαννίδθ, Αηίνα και Μαροφλα. Μινυμα Υπουργοφ Εξωτερικϊν 

Στεφανόπουλου προσ αποδιμουσ Ζλλθνεσ,  3 Αυγοφςτου 1955. 

Δακτυλόγραφο κείμενο τριϊν ςελίδων χωρίσ υπογραφι και θμερομθνία ςχετικά με 

τισ υπονομευτικζσ ενζργειεσ των Εβραίων κατά τθσ ανκρωπότθτασ 

Χειρόγραφο κείμενο χωρίσ υπογραφι και θμερομθνία που απευκφνεται ςτθ 

διεφκυνςθ του ‘Μζλλοντοσ Επαγγελματιϊν και Βιοτεχνϊν’, αποδείξεισ και 
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προςωπικά ςθμειϊματα εξυπθρζτθςθσ, κείμενο ςτα γερμανικά ςχετικά με 

εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτθ Γερμανία. 

Χρονολογία: 1955-1962 

Γλϊςςα: ελλθνικά, γερμανικά, αγγλικά 

Παρατθριςεισ: Αρχειοκζτθςθ: Κυτίο 1 

 
 


