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Πρόγραμμα δράσεων Αθήνα Ελεύθερη 

 

2015 

Έκθεση «Αθήνα 1940-1944» 

 

Τα Γ.Α.Κ. συμμετείχαν στη διοργάνωση έκθεσης αρχειακού υλικού (βλ. 

Παράρτημα Εκδηλώσεις)  με τον τίτλο «Αθήνα 1940 - 1944. Η πόλη και οι άνθρωποί 

της. Πόλεμος Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση», παρέχοντας πρωτότυπα τεκμήρια, 

αλλά και αντίγραφα αρχειακού υλικού, η οποία φιλοξενήθηκε στην Πινακοθήκη του 

Δήμου Αθηναίων - κτίριο Μεταξουργείου από τις 6 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2015 

και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. Οι εορταστικές εκδηλώσεις 

συνδιοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού 

Τομέα Αθήνας), τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 

Αθηναίων, την ΕΡΤ, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη 

συμμετοχή του Μουσείου Μπενάκη, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 

του Πολεμικού Μουσείου, του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου-

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, του Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας και 

Ομάδων Προφορικής Ιστορίας. Η έκθεση ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα 

της Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης, τον τρόπο με τον οποίο αυτά 

αποτυπώθηκαν στη συλλογική ιστορική μνήμη και να συμμετάσχουν σε μια δημόσια 

συζήτηση για το εγγύς παρελθόν και τις ανιχνεύσιμες προεκτάσεις του στο σήμερα. 

Τα Γ.Α.Κ., μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό και τα σχολεία της 

χώρας, προσέφεραν καθημερινά ξεναγήσεις στο πλούσιο υλικό της έκθεσης αυτής, 

την οποία θα φιλοξενήσουν έως τις 30 Μαρτίου Ιανουαρίου 2016. 

 

2016 

➢ Συμμετοχή στο πρόγραμμα δράσεων «12 Οκτωβρίου 1944 - Η Αθήνα 

Ελεύθερη» 

Κατά το 2015 τα Γ.Α.Κ. συμμετείχαν με έκθεση αρχειακού υλικού στο 

πρόγραμμα δράσεων «12 Οκτωβρίου 1944 - Η Αθήνα Ελεύθερη». Εκδηλώθηκε, 

μάλιστα, τόσο ενδιαφέρον για την έκθεση, ώστε αυτή τελικά μεταφέρθηκε στην Κ.Υ., 

όπου παρέμεινε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016. Κατόπιν της επιτυχίας του προγράμματος 

δράσεων, αυτό επαναδιοργανώθηκε και το 2016, με τη συμμετοχή των Γ.Α.Κ. εκ 

νέου. Στις 6/10/2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης σπάνιου 

αρχειακού και φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι 

Άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση», τα οποία τέλεσε η Α.Ε. 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Μελίνα» (1-31 Οκτωβρίου 2016). Την οργάνωση της έκθεσης επιμελήθηκαν 

εκ μέρους της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. η κ. Α. Παππά, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης και 

Αναγνωστηρίου και ο κ. Γ. Γκλαβίνας, Αρχειονόμος. 

 

o Ξενάγηση εκπαιδευτικών σε έκθεση Αρχειακού-Φωτογραφικού 

Υλικού-Κόμικς- Εικαστικών Αφηγήσεων, με θέμα την Απελευθέρωση της 

Αθήνας -12 Οκτωβρίου 1944 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργάνωσε η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

περιλαμβάνεται και η ξενάγηση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έκθεση αρχειακού υλικού την Κυριακή 23 

Οκτωβρίου 2016. 



2 
 

Συγκεκριμένα, τα Γ.Α.Κ. σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετείχαν 

στη διοργάνωση για τον εορτασμό της 72ης επετείου της Απελευθέρωσης της 

Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, υπό τον γενικό τίτλο «12 Οκτωβρίου 1944 – Η 

Αθήνα Ελεύθερη», με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, δια των 

Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργάνωσαν ξενάγηση σε τριπλή έκθεση, η 

οποία φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» 

(Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο).  

Η ξενάγηση έγινε από την κ. Βασιλική Λάζου, Δρ. Ιστορίας Παντείου 

Πανεπιστημίου, μέλος της συντονιστικής/επιστημονικής ομάδας «12 Οκτωβρίου 

1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη» και τον υπάλληλο των Γ.Α.Κ. κ. Γιάννη Γκλαβίνα, 

Δρ. Ιστορίας, συνεπιμελητή της έκθεσης «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι 

άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση». 

Η τριπλή έκθεση, που ήταν επισκέψιμη από σχολικές ομάδες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου περιλάμβανε:  

• Έκθεση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού – Θεματική έκθεση 

βιβλίου από την Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος με θέμα: 

«Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, 

Αντίσταση, Απελευθέρωση» και «Θεσσαλονίκη, ημέρες Κατοχής και 

Απελευθέρωσης». Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Την 

έκθεση επιμελήθηκε ο κ. Γ. Γκλαβίνας με τον κ. Τ. Σακελλαρόπουλο 

και τον κ. Μ. Χαραλαμπίδη, ενώ την οργάνωση της έκθεσης για την 

Αθήνα είχαν αναλάβει τα Γ.Α.Κ. (Αμαλία Παππά), το Αρχείο της 

ΕΡΤ (Βασίλης Αλεξόπουλος), το Μουσείο Μπενάκη (Τάσος 

Σακελλαρόπουλος), τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

(Βαγγέλης Καραμανωλάκης), το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό 

Αρχείο – ΜΙΕΤ (Δημήτρης Μπαχάρας) και το Πολεμικό Μουσείο. 

• Έκθεση εικαστικών δημιουργιών αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών με θέμα: «Ενάντια στη μέρα. Εικαστικές αφηγήσεις της 

Απελευθέρωσης». Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος. 

• Έκθεση κόμικς με θέμα: «Ένα γλυκό ξημέρωμα. Ιστορίες κόμικς 

για την κατοχική Αθήνα». Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Κουκουλάς. 

 

Η διοργάνωση των εκθέσεων εντάσσεται σε σειρά σχετικών δράσεων και 

εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται και συντονίζονται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από κοινού με το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, την 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας), τον Οργανισμό Πολιτισμού και 

Άθλησης του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την 

ΕΡΤ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (περισσότερες πληροφορίες για τις 

εκδηλώσεις και τους συνεργαζόμενους φορείς στην ιστοσελίδα 

http://freeathens44.org). 

 

2017 

Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής 

στις δράσεις «12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη» 

Κατά το 2017, συνεχίστηκε η συμμετοχή των Γ.Α.Κ. στο πρόγραμμα δράσεων «12 

Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη», το οποίο μετά την επιτυχία των προηγούμενων 

χρόνων αποφασίστηκε να διευρυνθεί και να πάρει μόνιμη υπόσταση. Στις 20 Μαρτίου 

2017 η κ. Μαριέττα Μινώτου, εκπροσωπώντας τα Γ.Α.Κ., υπέγραψε, στο Κτήριο του 

Κοινοβουλίου, πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής 

http://freeathens44.org/
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στις δράσεις «12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη», εκδήλωση που προβλήθηκε από 

το Κανάλι της Βουλής και τις ειδήσεις της ΕΡΤ. 

 

Συμμετοχή στις δράσεις «12 Οκτωβρίου 1944 - Η Αθήνα Ελεύθερη» 

Κατά το 2017 συνεχίστηκε η συμμετοχή των Γ.Α.Κ. στο πρόγραμμα δράσεων «12 

Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη», το οποίο μετά την επιτυχία των προηγούμενων 

χρόνων αποφασίστηκε να διευρυνθεί και να πάρει μόνιμη υπόσταση. Στις 20 Μαρτίου 

2017 η κ. Μ. Μινώτου, εκπροσωπώντας τα Γ.Α.Κ., υπέγραψε πρωτόκολλο συναντίληψης 

και συνεργασίας για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του προγράμματος.  

 

Οι δημόσιοι φορείς που συνυπέγραψαν το πρωτόκολλο ήταν οι ακόλουθοι: 

▪ Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Καθηγητή Π. Σούρλα, 

Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής 

▪ Περιφέρεια Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κ. Ε. Κυπριανίδου, 

Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών  

▪ Δήμος Αθηναίων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γ. Καμίνη, 

Δήμαρχο Αθηναίων 

▪ Γενικά Αρχεία του Κράτους, νόμιμα εκπροσωπούμενα από την κ. Μ. 

Μινώτου, Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. 

▪ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Δ. 

Τσακνή, Πρόεδρο της ΕΡΤ 

 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου, που πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο του 

Κοινοβουλίου προβλήθηκε από το Κανάλι της Βουλής και τις ειδήσεις της ΕΡΤ. Κεντρικός 

τόπος των εκδηλώσεων ήταν ένα κτήριο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ιστορία της 

Αθήνας, το Κτίριο 6, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο 

Ελευθερίας. Στο πλαίσιο των δράσεων για την απελευθέρωση της Αθήνας, φιλοξενήθηκε 

σε αυτόν το χώρο από 1 έως και 29 Οκτωβρίου 2017 η έκθεση «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη 

και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση», στην οποία 

συμμετείχαν τα Γ.Α.Κ. με αρχειακό υλικό. Την έκθεση επιμελήθηκαν επιστημονικά ο 

αρχειονόμος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., κ. Γιάννης Γκλαβίνας, ο κ. Τάσος Σακελλαρόπουλος 

από το Μουσείο Μπενάκη και ο ιστορικός κ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ενώ την 

καλλιτεχνική επιμέλεια ανέλαβε ο κ. Παύλος Θανόπουλος. 

 

Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε σειρά 

ομιλιών-συζητήσεων από επιστήμονες, που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της ιστορίας της 

Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης. Στην ενότητα τριών συναντήσεων με 

θέμα «Ιστορίες της Κατοχής μέσα από τα αρχεία» τα Γ.Α.Κ. εκπροσώπησε ο κ. Γκλαβίνας, 

την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας «Ιστορίες της Κατοχής μέσα από έγγραφα του 

Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού των κατοχικών κυβερνήσεων της Αθήνα». 

 

Μετά από σχετική συνεννόηση της Διεύθυνσης των Γ.Α.Κ. με το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη, η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Bodossaki 

Lectures on Demand 

(βλ. http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=3743). 

 

Επίσης, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο κ. Γ. Γκλαβίνας ξενάγησε περίπου 30 άτομα 

στην έκθεση «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της». 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=3743
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Συμμετοχή στις δράσεις «12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη» 

Κατά το 2018 συνεχίστηκε η συμμετοχή των Γ.Α.Κ. στο πρόγραμμα δράσεων «12 

Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη». Οι πέντε Φορείς, το Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος 

Αθηναίων, η ΕΡΤ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, συνεργάστηκαν για τέταρτη χρονιά 

με στόχο την ανάδειξη της επετείου της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας από τις 

ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Οκτώβριο του 1944. 

 

Οι εκδηλώσεις, που διήρκεσαν όλον τον Οκτώβριο, ήταν πολλές και πολυποίκιλες 

και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους της πόλης (Πάρκο Ελευθερίας, Μέγαρο 

Μουσικής, Ίδρυμα της Βουλής, Πεδίο του Άρεως, Ζάππειο Μέγαρο, Ακρόπολη, 

Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 

Κερατσίνι, Οικία Θεοτοκοπούλου, Ακαδημία Πλάτωνος, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

Θέατρο Καλουτά, Σεράφειο, Στρατόπεδο Χαϊδαρίου). Οι εκδηλώσεις αφορούσαν εκθέσεις 

αρχειακού υλικού, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, προβολές ντοκιμαντέρ και 

ταινιών μυθοπλασίας, εκδηλώσεις λόγου, όπως οι συζητήσεις «Λογοτεχνία και Ιστορία στο 

Μέγαρο Μουσικής», κινηματογραφικά εργαστήρια, ενώ περιλάμβαναν και ιστορικούς 

περιπάτους, αγώνα δρόμου, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες από μουσικά σχολεία.  

 

Όλες οι εκδηλώσεις έτυχαν μεγάλης αναγνώρισης και αποδοχής από το κοινό. Την 

κεντρική έκθεση των εκδηλώσεων «14 ιστορίες Αντίστασης» στο Πάρκο Ελευθερίας 

επισκέφτηκαν στις 26 μέρες λειτουργίας της περίπου 6.500 άτομα, ενώ οι επισκέψεις των 

σχολείων είχαν κλείσει πριν ακόμη εγκαινιαστεί η έκθεση. Οι αίθουσες των εκδηλώσεων, 

μεταξύ των οποίων το Μέγαρο Μουσικής, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Πάρκο 

Ελευθερίας, το Ζάππειο Μέγαρο και το Σεράφειο Ίδρυμα, ήταν γεμάτες και πολλοί 

παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις όρθιοι. 

 

Ανάλογη ήταν και η προβολή και απήχηση των εκδηλώσεων του «Αθήνα 

Ελεύθερη» στα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. (Για μια λίστα με 

αναφορές στις εκδηλώσεις από εφημερίδες, περιοδικά τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 

εκπομπές και ιστοσελίδες, βλ. Παράρτημα / Εκδηλώσεις).  

 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ως συνδιοργανωτής, συνέβαλαν στις εκδηλώσεις 

με ανθρώπινους πόρους και με τη χορήγηση αρχειακού υλικού καθώς και της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων της Υπηρεσίας το Σαββατοκύριακο 20-21 Οκτωβρίου για τη 

διοργάνωση κινηματογραφικού εργαστηρίου μαζί με το απαραίτητο προσωπικό για τη 

φύλαξη του χώρου και για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Ειδικότερα, στην οργανωτική 

επιτροπή των εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη» ορίστηκαν από τον 

πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ. οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Γιάννης Γκλαβίνας και 

Κατερίνα Ζωγράφου. Οι εκπρόσωποι των Γ.Α.Κ. συμμετείχαν στις συναντήσεις της 

ομάδας εργασίας, ενώ ανέλαβαν την επιμέλεια της κεντρικής έκθεσης και του 

κινηματογραφικού αφιερώματος, ξεναγήσεις στην έκθεση, την οργάνωση των συζητήσεων 

«Λογοτεχνία και Ιστορία», την παρουσίαση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε τηλεοπτικές και 

ραδιοφωνικές εκπομπές για την προβολή των εκδηλώσεων κ.ά.  

 

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της συνδιοργάνωσης «12 

Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», ενώ η έκθεση «14 Ιστορίες Αντίστασης» 

μεταφέρθηκε για το μήνα Νοέμβριο στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, όπου 

πλαισιώθηκε από ποικίλες εκδηλώσεις (βλ. http://freeathens44.org/). 

 

http://freeathens44.org/
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Κινηματογραφικό Εργαστήριο «Αρχειακά Τεκμήρια και Ανθρώπινες Ιστορίες στο 

Ντοκιμαντέρ» 

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης «12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα Ελεύθερη», 

πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. το διήμερο 

κινηματογραφικό εργαστήριο «Αρχειακά τεκμήρια και ανθρώπινες ιστορίες στο 

ντοκιμαντέρ», από τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ, δημιουργό των ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις 

τα παιδιά», «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη», και «Πέρασα κι εγώ από κει 

κι είχα παπούτσια από χαρτί». 

Το Εργαστήριο κινήθηκε στο χώρο του ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ και 

επικεντρώθηκε στο θέμα: Από το αρχειακό τεκμήριο στο σχεδιασμό ενός ιστορικού 

ντοκιμαντέρ με ανθρώπινες ιστορίες. 

Το Σαββατοκύριακο υλοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προβολές 

ταινιών, ανάλυση και βιωματικές ασκήσεις. Τα Γ.Α.Κ. παρουσιάστηκαν από τον 

Αρχειονόμο Γιάννη Γκλαβίνα, καθώς και η ιστορική περίοδος που καλύπτουν οι αρχειακές 

τους συλλογές, το είδος των τεκμηρίων και τη θεματολογία τους. Για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου διαμορφώθηκε από τους Αρχειονόμους των Γ.Α.Κ. κ. Γκλαβίνα και κ. 

Κατερίνα Ζωγράφου, σε συνεργασία με τον κ. Λουλέ, ένας φάκελος με αρχειακά τεκμήρια 

–κυρίως από συλλογές των Γ.Α.Κ.– φωτοτυπίες του οποίου μοιράστηκαν. στους 

συμμετέχοντες. 

Το εργαστήριο είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και στο τέλος του διημέρου 

κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα παρέλαβε μία βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και έναν 

κατάλογο της έκθεσης «14 Ιστορίες Αντίστασης». 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας φέτος στην ΑΘΗΝΑ περιλάμβανε/φιλοξένησε: 

 

Εκθέσεις (4): 

• 14 Ιστορίες Αντίστασης – η κεντρική έκθεση  

• «…στενή κι αδιάβατος, τραχεία η οδός…». Νίκος Πλουμπίδης 1902-1954 - 

Ίδρυμα της Βουλής 

• «Έντυπα τεκμήρια από τη συλλογή του Γ.Κ. Διαμαντόπουλου και φωτογραφικά 

ντοκουμέντα» - Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας 

• Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική… Μια μάχη στην καρδιά της Απελευθέρωσης - 

Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ 

➢ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΤΕ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ 

 

Κινηματογραφικές προβολές-ντοκιμαντέρ (5) 

Η Κατοχή στο σύγχρονο ελληνικό ντοκιμαντέρ/ σύγχρονο ελληνικό ντοκιμαντέρ 

Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών (Ξενοφώντας Βαρδαρός- Γιάννης Ξύδας) 

Το Μπαλκόνι-Μνήμες Κατοχής (Χρύσανθος Κωνσταντινίδης) 

Συναντήσεις με τη μητέρα μου: Λέλα Καραγιάννη (Βασίλης Λουλές) 

Καλάβρυτα-Άνθρωποι και Σκιές (Ηλίας Γιαννακάκης) 

Μνήμες (Νίκος Καβουκίδης) 

➢ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 

 

Κινηματογραφικές προβολές-ταινίες (5) 

Ο ναζισμός από την πλευρά των Νικητών και των Ηττημένων-τριήμερο 

κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Αληθινός Φασισμός (Μιχαήλ Ρομ, ΕΣΣΔ-1965) 
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Οι δολοφόνοι είναι ανάμεσά μας (Βόλφγκανγκ Στάουντε, Γερμανία-1946) 

Αστέρια (Κόνραντ Βολφ, Α. Γερμανία-1959) 

Η ζωή μου στη χιτλερική Γερμανία (Ζερόμ Πριέρ, Γαλλία-2018) 

Η Γέφυρα (ΜπέρνχαρντΒίκι, Δ. Γερμανία-1959) 

➢ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Συναυλίες (5) 

Μαρία Φαραντούρη - Ρίτα Αντωνοπούλου – Θοδωρής Οικονόμου 

Encardia-Κώστας Θωμαΐδης-Ηλίας Λογοθέτης 

Μουσικό Σχολείο Αλίμου (2) 

Μουσικό Σχολείο Αθήνας 

➢ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 

Εκδηλώσεις Λόγου (6) 

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία 

Νίκος Δαββέττας-Βαγγέλης Καραμανωλάκης 

Ελισάβετ Χρονοπούλου-Μενέλαος Χαραλαμπίδης 

Χρήστος Χωμενίδης-Ηλίας Νικολακόπουλος 

Μάρω Δούκα-Αντώνης Λιάκος 

Θανάσης Σκρουμπέλος-Δημήτρης Κοσμίδης 

Το παρελθόν κάτω από τα πόδια μας: τα καταφύγια της Αθήνας 

Κώστας Κυρίμης 

➢ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Δ.Α. 

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις (3) 

καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έκθεση «14 Ιστορίες Αντίστασης» 

Η ΛότηΠέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου συζήτησε με μαθητές/τριες του 132ου 

Δημοτικού Σχολείου Αθήνας -ακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

Η Αγγελική Δαρλάσησυζήτησε με μαθητές/τριες του 142ου Δημοτικού Σχολείου 

Αθήνας -ακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

➢ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΟΙΚΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Εργαστήρια (2) 

Κινηματογραφικό εργαστήριο με τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ για εκπαιδευτικούς 

Κινηματογραφικό εργαστήριο με τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ για αρχειακούς και 

καλλιτέχνες 

➢ ΣΦΕΑ, ΓΑΚ 

 

Επιστημονική Ημερίδα (1) 

«…στενή κι αδιάβατος, τραχεία η οδός…». Νίκος Πλουμπίδης 1902-1954 - Ίδρυμα 

της Βουλής 

➢ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Ιστορικός Περίπατος (1) 

Δωσιλογισμός στην κατεχόμενη Αθήνα 

 

Αγώνας Δρόμου (1) 

Χαϊδάρι-Καισαριανή 



7 
 

 

Επετειακή Εκδήλωση (1) 

Έπαρση της σημαίας στον βράχο της Ακρόπολης-κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 

του Άγνωστου Στρατιώτη 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ/ΧΟΡΟΥ (1) 

Μουσικό Σχολείο Αλίμου 

➢ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ» Δ.Α. 

 

ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ (εκτός των πέντε φορέων 

συνδιοργανωτών και των υπηρεσιών τους): 

ΑΘΗΝΑ 2018-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΔΕΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΤΕ 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΦΕΑ 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ: 

• ΕΚΘΕΣΗ 14 Ιστορίας Αντίστασης: 6500 επισκέπτες 

• ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ 

• ΕΚΘΕΣΗ στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΤΕ 

• ΕΚΘΕΣΗ στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ 

 

• ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ: 750 άτομα 

• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: 300 άτομα 

• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΥ-ΣΕΡΑΦΕΙΟ: 350 άτομα 

 

• ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ): 600 άτομα 

• ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ): 350 άτομα 

• ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ): 600 άτομα 

  

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: 500 άτομα 

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ για τη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ: 350 άτομα  

• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ-ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 300 άτομα 

• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ-ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: 400 άτομα 

• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: 300 άτομα 

• ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ/ΧΟΡΟΥ: 100 άτομα 

  

 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ: 800 άτομα 

 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: προκαθορισμένος αριθμός δύο σχολικές τάξεις 

= 30+40=70 άτομα 

 

• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: προκαθορισμένος αριθμός 25Χ2 = 

50 άτομα 
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• ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ: 320 άτομα 
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ 

Α. Το Ίδρυμα της Βουλής και η Βουλή στην Αθήνα Ελεύθερη 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "14 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ"   

Σχεδιασμός και επιμέλεια καταλόγου  

Παραγωγή 4.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ   

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

και ΑΦΙΣΩΝ 

 Σχεδιασμός και επιμέλεια προγράμματος  

Παραγωγή 10.000 προγραμμάτων και 200 Αφισών 

3. ΕΚΘΕΣΗ 

Δικαιώματα χρήσης φωτογραφιών από Μπενάκη και ΜΙΕΤ 

Εκτυπώσεις για rollup 

4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ενοικίαση αίθουσας στο Μέγαρο Μουσικής 

Δαπάνες θεατρικής παράστασης 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Σχεδιασμός και υλοποίηση καθημερινά του εκπαιδευτικού 

προγράμματος στην έκθεση 

Βασίλης Λουλές 

Βιβλία για πρόγραμμα στην Οικία Θεοδωροπούλου 

6. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

Μετακινήσεις, Φιλοξενία Συναντήσεων 

8. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ:  

Τυπογραφείο της Βουλής 

Βιβλιοθήκη της Βουλής 

Γραφείο Κίνησης 

Υπηρεσία Τεχνιτών κι εργατών 

Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος 

Τομέας Εκδόσεων Ιδρύματος 

Τομέας Εκθέσεων Ιδρύματος 

Τομέας Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδρύματος 

 

 

B. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στην Αθήνα Ελεύθερη 

1. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ  14 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ    

2. ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

3. ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ -ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

4. ΗΧΗΤΙΚΗ κλπ Κάλυψη στο Διήμερο Εργαστήρι με το Βασίλη Λουλέ 

            5. ΔΡΟΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

            6.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

            7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΟ 

            8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

9. ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ 

ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 

10. SITE ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ κλπ.  
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Γ. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ Αθήνα Ελεύθερη  

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ: Φροντίδα για την καθημερινή λειτουργία, καθαριότητα, 

φύλαξη της έκθεσης 14 ιστορίες Αντίστασης (5/9-30/10/2018)  

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ-ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: υποστήριξη των εκδηλώσεων:  

• 5/10/18  ώρα 7:30 Συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Αλίμου  

• 12/9/2018 και ώρα 19:00 μ.μ. Συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και την Ρίτα 

Αντωνοπούλου 

ΟΙΚΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ: φιλοξενία των συζητήσεων μαθητών/τριών με 

λογοτέχνιδες, τις οποίες ακολούθησε εκπαιδευτική δράση 

ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Δ.Α.: διοργάνωση εκδήλωσης λόγου 

 

 

Δ. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Αθήνα Ελεύθερη  

1. Διάθεση ανθρώπινων πόρων 

Συνεπιμέλεια της κεντρικής έκθεσης «14 ιστορίες Αντίστασης» και ξεναγήσεις σε 

αυτή 

Συνεπιμέλεια του κινηματογραφικού αφιερώματος «Ο ναζισμός από τη σκοπιά των 

νικητών και των ηττημένων» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

Συμμετοχή στην οργάνωση του κύκλου συζητήσεων «Λογοτεχνία και Ιστορία» 

Παρουσίαση εκδηλώσεων, προβολή εκδηλώσεων και συμβολή σε διάφορα 

οργανωτικά θέματα 

2. Διάθεση αρχειακού υλικού 

Τα ΓΑΚ διέθεσαν για τις ανάγκες της έκθεσης «14 ιστορίες Αντίστασης» μεγάλο 

αριθμό αρχειακών τεκμηρίων, ενώ προχώρησαν και στη σχετική ψηφιοποίησή τους 

3. Διάθεση χώρου 

Τα ΓΑΚ διέθεσαν την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Υπηρεσίας το 

Σαββατοκύριακο 20-21 Οκτωβρίου για τη διοργάνωση κινηματογραφικού 

εργαστηρίου μαζί με το απαραίτητο προσωπικό για τη φύλαξη του χώρου και για τις 

ανάγκες του εργαστηρίου.   

 

Ε. Η ΕΡΤ στην Αθήνα Ελεύθερη(βλ. πιο κάτω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

 

πρώτη φορά φέτος … 

• εκδόθηκε κατάλογος 

• πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τα Μουσικά Σχολεία 

• η κεντρική μας έκθεση και μέρος των εκδηλώσεών μας ταξιδεύει σε άλλους 

δήμους: το Νοέμβριο στον Πειραιά, τον Δεκέμβριο στη Νέα Φιλαδέλφεια 

• ανέλαβαν τις ξεναγήσεις στην έκθεση μεταπτυχιακοί φοιτητές Δημόσιας 

Ιστορίας του ΕΑΠ 

• πραγματοποιήσαμε συνεργασία με το δίκτυο πολιτισμού του Δήμου 

Αθηναίων και την Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 

 

• Η ΔΕΗ ζήτησε, για πρώτη φορά, να ενταχθεί στις εκδηλώσεις  «Αθήνα 

Ελεύθερη» η έκθεση «Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική» που διοργανώνει το 

Ιστορικό Αρχείο της Επιχείρησης στο εργοστάσιο ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο 

Κερατσίνι. Παράλληλα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της συναυλίας 

«PerLaLiberta» (Encardia, Κώστας Θωμαίδης, Ηλίας Λογοθέτης)  που 

πραγματοποιήθηκε στο Κερατσίνι.  
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• Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας ζήτησε και εντάχθηκε στις 

εκδηλώσεις «Αθήνα Ελεύθερη» η έκθεση «Η βιβλιοθήκη της Κατοχής και της 

Αντίστασης» που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Διομήδη. 

 

 για πρώτη φορά φέτος οι εκδηλώσεις συνεχίζονται: 

• στον Πειραιά: κεντρική έκθεση/ προβολές ντοκιμαντέρ/ τρεις εκδηλώσεις 

λόγου: Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική // Ποδόσφαιρο και Αντίσταση // Η θάλασσα 

που ενώνει: η ιστορία του καπετάν Μιλτιάδη Χούμα/ συναυλία στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά από το Μουσικό Σχολείο Πειραιά 

• στη Νέα Φιλαδέλφεια 

• έκθεση για τον Νίκο Πλουμπίδη 

• έκθεση για τη Μάχη της Ηλεκτρικής  

πρόγραμμα «Πες μας τη δική σου ιστορία», σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική 

Τηλεόραση 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Απολογιστικά στοιχεία για την επικοινωνιακή καμπάνια της φετινής 

διοργάνωσης «12 Oκτωβρίου 1944. Αθήνα Ελεύθερη». 

 

Κύριος στόχος της επικοινωνιακής καμπάνιας ήταν η ανάδειξη  του 

εορτασμού της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τίς ναζιστικές δυνάμεις κατοχής ως 

μιας πάνδημης γιορτής της πόλης. Στην προβολή της κεντρικής έκθεσης «14 ιστορίες 

Αντίστασης», ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να αναπτυχθεί μια διαδραστική 

επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως εργαλείο της 

δημόσιας ιστορίας. Επιδιώχθηκε να αποτυπωθούν εμφανώς σε προγράμματα, 

δημοσιεύσεις, ιστοσελίδες, αναρτήσεις, διαφημιστικά spot κ.λπ. τόσο οι 

συνδιοργανωτές όσο και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Επιχειρήθηκε μια στοχευμένη 

επικοινωνιακή στρατηγική,  αξιοποιώντας τις επαφές μας με δημοσιογράφους σε όλα 

τα Μέσα που είχαμε πρόσβαση. 

 

Για πρώτη φορά φέτος οργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ (με την 

τεχνική υποστήριξη του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ) για την ολοκληρωμένη 

παρουσίαση των δράσεων – εκδηλώσεων (25/9/2018) από εκπροσώπους και των 5 

φορέων,  με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως εκ του αποτελέσματος προκύπτει: 

 

ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Από το πρώτο 20ήμερο του Οκτωβρίου σχεδόν το σύνολο του Τύπου, όλες οι 

μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, φιλοξένησαν πολυσέλιδα αφιερώματα, ολοσέλιδα 

ρεπορτάζ και συνεντεύξεις παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 

εστιάζοντας στην κεντρική έκθεση «14 Ιστορίες Αντίστασης» και σε άλλες δράσεις 

του «Αθήνα Ελεύθερη». Εφημερίδες όπως το Βήμα της Κυριακής, Έθνος της 

Κυριακής, Εφημερίδα των Συντακτών, ΝΕΑ, Ελεύθερος Τύπος, Αυγή και Αυγή της 

Κυριακής,  Documento, Καθημερινή και Καθημερινή της Κυριακής, περισσότερες 

από μία φορά η καθεμιά, αφιέρωσαν μεγάλο χώρο στις εκδηλώσεις «Αθήνα 

Ελεύθερη», κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.  

Σημαντική σε πυκνότητα ήταν η προβολή των εκδηλώσεων στον ηλεκτρονικό Τύπο: 

(επισυνάπτεται πλήρες αρχείο δημοσιευμάτων – βλ. συνημμένο e-archive). 

 

ΕΡΤ 

Προβολή δράσεων Τηλεόραση/Ραδιόφωνα/Πολυμέσα  

Προβολή σποτ «Αθήνα Ελεύθερη»:  

• Τηλεοπτικό Spot Γενικό 314 (24-09-2018 ως 22-11-2018) 
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• Τηλεοπτικό Spot Έκθεση  237 (24-09-2018 ως 22-11-2018) 

• Τηλεοπτικό Spot Πειραιάς 122 (05-11-2018 ως 22-11-2018) 

Σημείωση: Η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος επιμελήθηκε και παρήγαγε τα 

τηλεοπτικάspots της φετινής διοργάνωσης καθώς και το spot που μεταδόθηκε στο 

ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. 

Προβολή ραδιοφωνικό «Αθήνα Ελεύθερη» 

Από 01-10-18  έως  και 31-10-18  μεταδόθηκαν τα ακόλουθα ραδιοφωνικά spotsως 

εξής: 

 

ΤΡ-2380 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   από  το Πρώτο Πρόγραμμα   66 φορές 

                                                                 από  το Δεύτερο Πρόγραμμα 63  φορές  

                                                                 από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ 70 φορές και 

                                                                 από τον Κόσμος 93,6  67 φορές  

 

ΤΡ-2381 ΕΚΘΕΣΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  από το Πρώτο Πρόγραμμα 74 φορές  

                                                                 από  το Δεύτερο Πρόγραμμα 70  φορές  

                                                                 από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ 69φορές και 

                                                                  από τον Κόσμος 93,6  77 φορές  

 

ΤΡ-2382  ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  από 5/11/18 έως 10 /11/18   από το Πρώτο Πρόγραμμα 21 

φορές  

                                                                  από  το Δεύτερο Πρόγραμμα 19  φορές  

                                                                  από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ 15φορές και 

                                                                  από τον Κόσμος 93,6  17 φορές 

 

ΤΡ- 1754 ΑΘΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣ από 5/11/18 έως 23 /11/18   από το Πρώτο Πρόγραμμα 

31  φορές  

                                                                 από  το Δεύτερο Πρόγραμμα 30  φορές  

                                                                 από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ  51 φορές και 

                                                                 από τον Κόσμος 93,6  42  φορές  και το 

οποίο θα  

συνεχίζει να μεταδίδεται έως 31-11-18 

 

Σημείωση: Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας επιμελήθηκε και παρήγαγε τα 

ραδιοφωνικά spots της φετινής διοργάνωσης. 

 

Ραδιοφωνικές Εκπομπές. Συνεντεύξεις/Αφιερώματα 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 ραδιοφωνικές εκπομπές στο Πρώτο Πρόγραμμα, 

στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας με αφιερώματα και 

συνεντεύξεις των εμπλεκομένων στις δράσεις του «Αθήνα Ελεύθερη». 

Καθημερινά υπήρχαν αναφορές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 

Τηλεοπτικές Εκπομπές. Συνεντεύξεις/Αφιερώματα 

Ραδιοτηλεόραση. Έντυπη και Ψηφιακή Έκδοση 

Η Ραδιοτηλεόραση κυκλοφόρησε το τεύχος 38 (06-12 Οκτωβρίου 2018) με διπλή 

επετειακή έκδοση αφιερωμένη στο «Αθήνα Ελεύθερη» και τις φετινές εκδηλώσεις, οι 

οποίες παρουσιάστηκαν εκτενώς και στην ψηφιακή έκδοση.  

 

Internet/Πολυμέσα 

Η Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων, επιμελήθηκε webbanner το οποίο για όλον τον 

Οκτώβριο ήταν αναρτημένο στην κεφαλίδα (header) της κεντρικής ιστοσελίδας της 

ΕΡΤ (www.ert.gr) και παρέπεμπε στην ιστοσελίδα του “Αθήνα Ελεύθερη» 

(www.freeathens44.org) 

http://www.ert.gr/
http://www.freeathens44.org/
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Επίσης δημιούργησε δεύτερο webbanner για τις εσωτερικές σελίδες της ΕΡΤ, το 

οποίο παρέπεμπε και αυτό στον ίδιο σύνδεσμο. 

 

Μεταδόσεις/Ηχογραφήσεις 

Το Δεύτερο Πρόγραμμα μετέδωσε, στις 5 Οκτωβρίου, απευθείας από το Πάρκο 

Ελευθερίας την εναρκτήρια συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με τίτλο «Το 

Μουσικό Σχολείο στο Πάρκο Ελευθερίας – Τραγουδώντας για τους νέους της 

Κατοχής». 

Στις 12 Οκτωβρίου μεταδόθηκε από το Δεύτερο Πρόγραμμα, απευθείας από το 

Πάρκο Ελευθερίας η Κεντρική Συναυλία του «Αθήνα Ελεύθερη» με την Μαρία 

Φαραντούρη και τη Ρίτα Αντωνοπούλου με τίτλο «Αθήνα, Όμορφη Πόλη» 

Επίσης ηχογραφήθηκαν και μεταδόθηκαν (ή έχουν προγραμματιστεί για μετάδοση) η 

συναυλία του«Συνόλου Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής»του Μουσικού 

Σχολείου Αθήνας, με τίτλο «Δημοτικά τραγούδια της κατοχής. Ύμνοι 

γενναιότητας και ελευθερίας»και η συναυλία “PerlaLiberta” των Encardiaμε 

τον Κώστα Θωμαϊδη και τον Ηλία Λογοθέτη στην ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου στο 

Κερατσίνι και η μουσικό θεατρική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αλίμου στο 

Θέατρο Καλουτά με τίτλο «Προσεγγίσεις της Κατοχής: «Πορεία» και «Οικογένεια 

Σιμαντώβ»» 

Σημείωση 1: Η συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου στο Πεδίον του Άρεως 

με τίτλο «Τραγουδώντας για τους νέους της Κατοχής» που πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 δεν μεταδόθηκε ή ηχογραφήθηκε καθώς το 

περιεχόμενο της ήταν το ίδιο με την εναρκτήρια συναυλία της 5ης Οκτωβρίου. 

Σημείωση 2: η συναυλία στο Κερατσίνι είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί 

απευθείας από το Δεύτερο Πρόγραμμα, αλλά υπήρξε τεχνικό κώλυμα καθώς άλλαξε 

ο χώρος διεξαγωγής χωρίς να ενημερωθεί ο τεχνικός υπεύθυνος της ΕΡΤ με 

αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η σύνδεση με την νοικιασμένη γραμμή του ΟΤΕ. 

 

LiveStreaming «Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία» 

Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων και τη Γενική Διεύθυνση 

Ενημέρωσης μεταδόθηκαν σε livestreaming από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ όλες οι 

εκδηλώσεις λόγου της φετινής διοργάνωσης. Τα video είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα της ΕΡΤ: http://tinyurl.com/y9wcx4u4 

Επισκεψιμότητα "livestreaming" για την περίοδο 2 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου 

2018: 

Pageviews: 2.854 

UniquesPageviews:2.199  

Αναλυτικά: 

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής  

(Νίκος Δαββέτας - Βαγγέλης Καραμανωλάκης, συντονιστής Κώστας Καναβούρης 

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής 

(Ελισάβετ Χρονοπούλου - Μενέλαος Χαραλαμπίδης, συντονιστής Ελισάβετ Κοτζιά) 

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 

Η Αθήνα Ελεύθερη στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας 

(Θανάσης Σκρουμπέλος - Δημήτρης Κοσμίδης) 

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής 

(Χρήστος Χωμενίδης - Ηλίας Νικολακόπουλος, συντονιστής Γιάννης Μπασκόζος) 

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής 

http://tinyurl.com/y9wcx4u4
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(Μάρω Δούκα - Αντώνης Λιάκος, συντονιστής Μανώλης Πιμπλής) 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 

Το παρελθόν κάτω από τα πόδια μας: τα καταφύγια της Αθήνας 

Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας δήμου Αθηναίων 

Με livestreaming καλύφθηκαν ή έχει προγραμματιστεί να καλυφθούν οι 

εκδηλώσεις λόγου στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Αναλυτικά: 

15 Νοεμβρίου 2018 

«Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική… Μια μάχη στην καρδιά της Απελευθέρωσης» 

Εκδήλωση – ημερίδα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. 

22 Νοεμβρίου 2018 

«Ποδόσφαιρο και Αντίσταση» 

29 Νοεμβρίου 2018 

«Η θάλασσα που σώζει. Η ιστορία του καπετάν Χούμα» 

Σημείωση: Οι δύο εκδηλώσεις που εντάσσονταν στο πλαίσιο της Παιδικής 

Λογοτεχνίας (18 και 19 Οκτωβρίου) δεν καλύφθηκαν με live streaming, καθώς 

προέκυψε θέμα με την έκθεση ανήλικων στο διαδίκτυο.  

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Προβολή σποτ «Αθήνα Ελεύθερη»:  

Οκτώβριος – Αθήνα  228 φορές   

Νοέμβριος – Πειραιάς 80 φορές (μέχρι 22 Νοεμβρίου) 

 

Καθημερινή παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων όλο τον Οκτώβριο 

από την εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» (Κέλλυ Κοντογεώργη), με συχνή παρουσία 

μελών της Ομάδας Εργασίας και Επικοινωνίας.  

 

Ειδικές εκπομπές – αφιέρωμα στις εκδηλώσεις «Αθήνα Ελεύθερη» (π.χ. εκπομπή 

«Συνάντηση» με την Άντζελα Τσιφτσή και καλεσμένους τους ιστορικούς Μ. 

Χαραλαμπίδη και Γ. Γκλαβίνα) 

 

Ειδικές προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, σειρών, κατά τη διάρκεια των οποίων 

υπήρχε η σήμανση (κρόουλ) ότι πραγματοποιούνται με «στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων Η Αθήνα Ελεύθερη» ( σειρά 3 επεισοδίων «Η Μάχη του Στάλιγκραντ», 

ντοκιμαντέρ «Όταν θα πέσει η νύχτα- Ολοκαύτωμα», ταινίες Γεμρμανία ώρα Μηδέν, 

Ουρανός, Πάιζα κ.ά.) 

 

Απευθείας μετάδοση των εγκαινίων της Έκθεσης «14 Ιστορίες Αντίστασης» από το 

Πάρκο Ελευθερίας (5 /10/2018) 

 

Μη κρατικά ραδιόφωνα 

Η διοργάνωση και οι επιμέρους εκδηλώσεις της καλύφθηκαν από τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς 105,5 στο Κόκκινο -88,6fm 24/7, Αθήνα 9,84 - Κανάλι 1 

(Πειραιάς) 

 

Δήμος Αθηναίων 

Αποστολή Δελτίων Τύπου για το σύνολο της διοργάνωσης καθώς και για επιμέρους  

εκδηλώσεις από το Γραφείο Τύπου του Δήμου προς δημοσιογράφους. Παρουσία και 

παρεμβάσεις στη Συνέντευξη Τύπου καθώς και σε επιμέρους εκδηλώσεις 

εκπροσώπων του Δήμου. Προβολή των εκδηλώσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του 

Δήμου Αθηναίων, του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων (AthensCultureNet) 

και της «Αθήνα 2018. Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου». Αναρτήσεις στις 

αντίστοιχες ιστοσελίδες του Δήμου, του Δικτύου και της «Αθήνα 2018. Παγκόσμια 
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Πρωτεύουσα Βιβλίου. Αναφορές στη διοργάνωση από ενημερωτικές εκπομπές και 

magazinoτου ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.freeathens44.org 

Βλ. συνημμένα screenshot 12, 13, 15, 18, 19 

Facebook  

https://www.facebook.com/freeathens44/ 

βλ. συνημμένο  Facebook Insights Data Export 

 

http://www.freeathens44.org/
https://www.facebook.com/freeathens44/
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Σχετικά Δημοσιεύματα 

 

Τρίτη 25/9/18 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Νατάσσα Δομνάκη 

http://www.amna.gr/home/article/295522/Ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-

Oktobriou-1944-I-Athina-eleutheri 

Νέα Σελίδα 

https://neaselida.gr/politismos/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-fetines-

ekdiloseis/ 

Left.gr 

https://left.gr/news/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovrioy-1944-i-athina-

eleytheri 

Τα ΝΕΑ  

Κατερίνα Ροββά 

http://www.tanea.gr/2018/09/25/greece/ekdiloseis-gia-tin-74i-epeteio-apeleytherosis-

tis-athinas/ 

Τετάρτη 26/9/18 

Popaganda 

Σταύρος Διοσκουρίδης 

Συνέντευξη Μενέλαου Χαραλαμπίδη 

http://popaganda.gr/menalaos-charalampidis-athina-eleytheri/ 

Εφημερίδα των Συντακτών 

https://www.efsyn.gr/arthro/i-athina-eleytheri 

Real.gr (πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ) 

http://www.real.gr/koinonia/arthro/ekdiloseis_mias_pandimis_giortis_12_oktobriou_1

944_h_athina_eleutheri-496922/ 

athens2018.gr 

http://tinyurl.com/y72lhfsh 

news247.gr  

https://www.news247.gr/koinonia/olo-to-programma-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-

1944-i-athina-eleytheri.6651437.html 

Αυγή (avgi.gr) 

http://www.avgi.gr/article/10812/9192017/-12-oktobriou-1944-e-athena-eleuthere-

ekdeloseis-mias-pandemes-giortes- 

inews.gr 

https://www.inewsgr.com/351/i-athina-eleftheri.htm 

https://www.inewsgr.com/326/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-1944-i-

athina-eleftheri.htm 

Analitis.gr 

http://analitis.gr/ekdhlwseis-mias-pandhmhs-giorths-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-

eleytherh/ 

TheToc.gr 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/12-oktwbriou-i-imera-pou-apeleutherwthike-i-

athina-oi-ekdilwseis-mnimis 

monopoli.gr 

ΣπύροςΚακουριώτης 

http://www.monopoli.gr/stories/epikaira/item/167892-%C2%ABH-Athhna-

eleytherh%C2%BB-14-istories-apo-thn-Katochh-gia-tis-12-Oktwbrh-kai-thn-

Apeleytherwsh 

koutipandoras.gr  

http://www.amna.gr/home/article/295522/Ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-Oktobriou-1944-I-Athina-eleutheri
http://www.amna.gr/home/article/295522/Ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-Oktobriou-1944-I-Athina-eleutheri
https://neaselida.gr/politismos/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-fetines-ekdiloseis/
https://neaselida.gr/politismos/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-fetines-ekdiloseis/
https://left.gr/news/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri
https://left.gr/news/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri
https://left.gr/news/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri
http://www.tanea.gr/2018/09/25/greece/ekdiloseis-gia-tin-74i-epeteio-apeleytherosis-tis-athinas/
http://www.tanea.gr/2018/09/25/greece/ekdiloseis-gia-tin-74i-epeteio-apeleytherosis-tis-athinas/
http://popaganda.gr/menalaos-charalampidis-athina-eleytheri/
https://www.efsyn.gr/arthro/i-athina-eleytheri
http://www.real.gr/koinonia/arthro/ekdiloseis_mias_pandimis_giortis_12_oktobriou_1944_h_athina_eleutheri-496922/
http://www.real.gr/koinonia/arthro/ekdiloseis_mias_pandimis_giortis_12_oktobriou_1944_h_athina_eleutheri-496922/
http://tinyurl.com/y72lhfsh
https://www.news247.gr/koinonia/olo-to-programma-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri.6651437.html
https://www.news247.gr/koinonia/olo-to-programma-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri.6651437.html
http://www.avgi.gr/article/10812/9192017/-12-oktobriou-1944-e-athena-eleuthere-ekdeloseis-mias-pandemes-giortes-
http://www.avgi.gr/article/10812/9192017/-12-oktobriou-1944-e-athena-eleuthere-ekdeloseis-mias-pandemes-giortes-
https://www.inewsgr.com/351/i-athina-eleftheri.htm
https://www.inewsgr.com/326/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-1944-i-athina-eleftheri.htm
https://www.inewsgr.com/326/ekdiloseis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-1944-i-athina-eleftheri.htm
http://analitis.gr/ekdhlwseis-mias-pandhmhs-giorths-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-eleytherh/
http://analitis.gr/ekdhlwseis-mias-pandhmhs-giorths-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-eleytherh/
http://www.thetoc.gr/politismos/article/12-oktwbriou-i-imera-pou-apeleutherwthike-i-athina-oi-ekdilwseis-mnimis
http://www.thetoc.gr/politismos/article/12-oktwbriou-i-imera-pou-apeleutherwthike-i-athina-oi-ekdilwseis-mnimis
http://www.monopoli.gr/stories/epikaira/item/167892-%C2%ABH-Athhna-eleytherh%C2%BB-14-istories-apo-thn-Katochh-gia-tis-12-Oktwbrh-kai-thn-Apeleytherwsh
http://www.monopoli.gr/stories/epikaira/item/167892-%C2%ABH-Athhna-eleytherh%C2%BB-14-istories-apo-thn-Katochh-gia-tis-12-Oktwbrh-kai-thn-Apeleytherwsh
http://www.monopoli.gr/stories/epikaira/item/167892-%C2%ABH-Athhna-eleytherh%C2%BB-14-istories-apo-thn-Katochh-gia-tis-12-Oktwbrh-kai-thn-Apeleytherwsh
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http://www.koutipandoras.gr/article/12-oktwbrioy-1944-h-aohna-eleyoerh 

zougla.gr  

http://www.zougla.gr/politismos/article/ekdilosis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-

1944-i-a8ina-elef8eri 

Πέμπτη 27/9/18 

forfreegr.com 

http://tinyurl.com/y9chpbu3 

Δημοκρατία 

Γιώτα Βαζούρα 

https://www.dimokratianews.gr/content/90868/athina-eleytheri-74-eti-meta 

Παρασκευή28/9/18 

tvxs 

https://tvxs.gr/news/ekdiloseis/oktobrios-1944-i-athina-eleytheri  

in2life 

https://www.in2life.gr/features/notes/article/639445/oktovrios-1944-h-athhna-

eleytherh-.html 

lefkadaonline.gr 

http://tinyurl.com/y7bgfucw 

Σάββατο 29/9/18 

efsyn.gr 

https://www.efsyn.gr/arthro/i-katohiki-athina-sti-dimosia-istoria 

ΑΥΓΗ 

Κώστας Πουλακίδας 

http://www.avgi.gr/article/10811/9203512/ste-mneme-tou-ploumpide 

Κυριακή 30/9/18 

liberal.gr  

Σάκης Μουμτζής 

https://www.liberal.gr/arthro/222010/politiki/2018/isoni-bouli-tima-tin-mnimi-tou-

nploumpidisin.html#.W6_qaupYmcU.facebook 

Εθνικό Φόρουμ (αναδημοσίευση) 

http://anaxfiles.blogspot.com/2018/09/blog-post_259.html 

Το Βήμα 

ΊσμαΤουλάτου 

https://www.tovima.gr/printed_post/oi-agnostoi-protagonistes-tis-antistasis/ 

Το Βήμα 

Λάμπρος Σταυρόπουλος 

https://www.tovima.gr/printed_post/den-epitrepo-ston-eayto-mou-na-ypoferoun-alloi-

gia-mena/ 

247 radio 

Συνέντευξη της Ζέττας  Αντωνοπούλου και του Γιάννη Γκλαβίνα στην εκπομπή της 

Ιωάννας Κλεφτόγιαννησήμερα (από 52:00 και έως το τέλος).  

https://www.mixcloud.com/radiofono247/30092018-πεζοι-στον-αερα/ 

Δευτέρα1/10/18 

Αυγή 

ΠόλυΚρημνιώτη 

http://www.avgi.gr/article/10966/9209219/oi-prosphyges-etan-e-atmomechane-tes-

antistases 

Αυγή 

ΠόλυΚρημνιώτη 

http://www.avgi.gr/article/10966/9209231/ena-prosopo-mia-epoche 

left.gr(αναδημοσίευση) 

https://left.gr/news/oi-prosfyges-itan-i-atmomihani-tis-antistasis 

http://www.koutipandoras.gr/article/12-oktwbrioy-1944-h-aohna-eleyoerh
http://www.zougla.gr/politismos/article/ekdilosis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-1944-i-a8ina-elef8eri
http://www.zougla.gr/politismos/article/ekdilosis-mias-pandimis-giortis-12-oktovriou-1944-i-a8ina-elef8eri
http://tinyurl.com/y9chpbu3
https://www.dimokratianews.gr/content/90868/athina-eleytheri-74-eti-meta
https://tvxs.gr/news/ekdiloseis/oktobrios-1944-i-athina-eleytheri
https://www.in2life.gr/features/notes/article/639445/oktovrios-1944-h-athhna-eleytherh-.html
https://www.in2life.gr/features/notes/article/639445/oktovrios-1944-h-athhna-eleytherh-.html
http://tinyurl.com/y7bgfucw
https://www.efsyn.gr/arthro/i-katohiki-athina-sti-dimosia-istoria
http://www.avgi.gr/article/10811/9203512/ste-mneme-tou-ploumpide
https://www.liberal.gr/arthro/222010/politiki/2018/isoni-bouli-tima-tin-mnimi-tou-nploumpidisin.html#.W6_qaupYmcU.facebook
https://www.liberal.gr/arthro/222010/politiki/2018/isoni-bouli-tima-tin-mnimi-tou-nploumpidisin.html#.W6_qaupYmcU.facebook
http://anaxfiles.blogspot.com/2018/09/blog-post_259.html
https://www.tovima.gr/printed_post/oi-agnostoi-protagonistes-tis-antistasis/
https://www.tovima.gr/printed_post/den-epitrepo-ston-eayto-mou-na-ypoferoun-alloi-gia-mena/
https://www.tovima.gr/printed_post/den-epitrepo-ston-eayto-mou-na-ypoferoun-alloi-gia-mena/
https://www.mixcloud.com/radiofono247/30092018-πεζοι-στον-αερα/
http://www.avgi.gr/article/10966/9209219/oi-prosphyges-etan-e-atmomechane-tes-antistases
http://www.avgi.gr/article/10966/9209219/oi-prosphyges-etan-e-atmomechane-tes-antistases
http://www.avgi.gr/article/10966/9209231/ena-prosopo-mia-epoche
https://left.gr/news/oi-prosfyges-itan-i-atmomihani-tis-antistasis
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Τρίτη2/10/18 

Ριζοσπάστης 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10021316 

902.gr  

https://www.902.gr/eidisi/politiki/170052/ekthesi-tis-voylis-gia-ton-n-ploympidi-foto 

Χρυσή Αυγή 

http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-boulh-tha-timhsei-ton-umnhth-tou-

stalin-ploumpidh 

alphavita.gr 

http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/ekdilosi-sto-idryma-tis-voylis-steni-ki-

adiavatos-traheia-i-odos-nikos-ploympidis 

left.gr 

https://left.gr/news/egkainia-tis-ekthesis-steni-ki-adiavatos-traheia-i-odos-nikos-

ploympidis-1909-1954-stis 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

http://www.amna.gr/home/article/297718/O-Al-Tsipras-sta-egkainia-tis-ekthesis-

Steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos--N-Ploumpidis-1902-1954 

elculture.gr 

ΆνναΣταυροπούλου 

http://tinyurl.com/yalezu7n 

akadimia-platonos.com  

http://tinyurl.com/yc9nkf84 

Τετάρτη3/10/18 

Αυγή 

Κώστας Παπαγιάννης 

http://www.avgi.gr/article/10842/9217295/nikos-ploumpides-e-psyche-kai-e-kardia-

tou-apeleutherotikou-agona 

Ρένα Δούρου 

http://www.renadourou.gr/?p=22254 

newsbeast.gr 

https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/4041961/voytsis-o-ploympidis-koryfaia-

prosopikotita-sto-pantheo-ton-stathera-agonizomenon-anthropon 

tovima.gr 

Λάμπρος Σταυρόπουλος 

https://www.tovima.gr/2018/10/03/politics/parousia-tsipra-eginan-ta-egkainia-tis-

ekthesis-tis-voulis-gia-ton-ploumpidi/ 

koutipandoras.gr 

http://www.koutipandoras.gr/article/o-ploympidhs-sto-panoeo-twn-staoera-

agwnizomenwn-anorwpwn 

efsyn.gr 

Νόρα Ράλλη 

https://www.efsyn.gr/arthro/stin-aioniotita-me-leyko-kostoymi 

Κόκκινος Άνεμος 

https://redwildwind.blogspot.com/2018/10/blog-post.html 

Εθνικισμός 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος 

https://ethnikismos.net/2018/10/03/τσιπρα-κουτσουμπα-τελικα-τι-ηταν-ο-πλο/ 

olympia.gr 

https://olympia.gr/2018/10/03/ο-αλέξης-τσίπρας-στα-εγκαίνια-της-έκθε/comment-

page-1/ 

presspublica.gr 

ΒλάσηςΑγτζίδης 

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10021316
https://www.902.gr/eidisi/politiki/170052/ekthesi-tis-voylis-gia-ton-n-ploympidi-foto
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-boulh-tha-timhsei-ton-umnhth-tou-stalin-ploumpidh
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-boulh-tha-timhsei-ton-umnhth-tou-stalin-ploumpidh
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/ekdilosi-sto-idryma-tis-voylis-steni-ki-adiavatos-traheia-i-odos-nikos-ploympidis
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/ekdilosi-sto-idryma-tis-voylis-steni-ki-adiavatos-traheia-i-odos-nikos-ploympidis
https://left.gr/news/egkainia-tis-ekthesis-steni-ki-adiavatos-traheia-i-odos-nikos-ploympidis-1909-1954-stis
https://left.gr/news/egkainia-tis-ekthesis-steni-ki-adiavatos-traheia-i-odos-nikos-ploympidis-1909-1954-stis
http://www.amna.gr/home/article/297718/O-Al-Tsipras-sta-egkainia-tis-ekthesis-Steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos--N-Ploumpidis-1902-1954
http://www.amna.gr/home/article/297718/O-Al-Tsipras-sta-egkainia-tis-ekthesis-Steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos--N-Ploumpidis-1902-1954
http://tinyurl.com/yalezu7n
http://tinyurl.com/yc9nkf84
http://www.avgi.gr/article/10842/9217295/nikos-ploumpides-e-psyche-kai-e-kardia-tou-apeleutherotikou-agona
http://www.avgi.gr/article/10842/9217295/nikos-ploumpides-e-psyche-kai-e-kardia-tou-apeleutherotikou-agona
http://www.renadourou.gr/?p=22254
http://newsbeast.gr/
https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/4041961/voytsis-o-ploympidis-koryfaia-prosopikotita-sto-pantheo-ton-stathera-agonizomenon-anthropon
https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/4041961/voytsis-o-ploympidis-koryfaia-prosopikotita-sto-pantheo-ton-stathera-agonizomenon-anthropon
http://tovima.gr/
https://www.tovima.gr/2018/10/03/politics/parousia-tsipra-eginan-ta-egkainia-tis-ekthesis-tis-voulis-gia-ton-ploumpidi/
https://www.tovima.gr/2018/10/03/politics/parousia-tsipra-eginan-ta-egkainia-tis-ekthesis-tis-voulis-gia-ton-ploumpidi/
http://koutipandoras.gr/
http://www.koutipandoras.gr/article/o-ploympidhs-sto-panoeo-twn-staoera-agwnizomenwn-anorwpwn
http://www.koutipandoras.gr/article/o-ploympidhs-sto-panoeo-twn-staoera-agwnizomenwn-anorwpwn
http://efsyn.gr/
https://www.efsyn.gr/arthro/stin-aioniotita-me-leyko-kostoymi
https://redwildwind.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
https://ethnikismos.net/2018/10/03/%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B7%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%BF/
http://olympia.gr/
https://olympia.gr/2018/10/03/%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5/comment-page-1/
https://olympia.gr/2018/10/03/%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5/comment-page-1/
http://www.presspublica.gr/
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https://www.presspublica.gr/peri-toy-ploympidi-kai-toy-sygchronoy-anatheoritismoy/ 

ΕΡΤ (YouTube) 

Συνέντευξη Τύπου ΕΣΗΕΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=xcutTWoawlY 

ert.gr  

http://www.ert.gr/frontpage/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-

epeteio-apeleytherosis-video/ 

ΕΡΤ / Ραδιοτηλεόραση 

http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-

radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/ 

Hellenic Parliament TV (YouTube) 

Ημερίδα/ έκθεσηΠλουμπίδη 

https://www.youtube.com/watch?v=J7tfBLOPH8w 

alfavita.gr 

http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-

ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis 

nooz.gr  

http://www.nooz.gr/entertainment/1513406/oktwbrios-1944--i-athina-eleytheri--

oktwbrios-2018--i-athina-giortazei 

iapopsi.gr  

https://www.iapopsi.gr/ekthesi-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

sepolia.net  

https://sepolia.net/per-attikis/8341-oktwbrios-1944-h-athhna-eleytherh---oktwbrios-

2018-h-athhna-giortazei 

Εβραϊκό Μουσείο 

https://www.jewishmuseum.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

dimosio.gr  

https://dimosio.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-ekdiloseis-gemizoyn-tin-

poli/ 

inewsgr.com  

https://www.inewsgr.com/9/oktovrios-1944-i-athina-eleftheri--oktovrios-2018-i-

athina-giortazei.htm 

vivanews.gr  

https://www.vivanews.gr/%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%8

1%CE%B9%CE%BF%CF%82-1944-%CE%B7-

%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/ 

palo.gr  

http://www.palo.gr/koinonia-nea/12-oktwvrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdilwseis-

gia-tin-epeteio-apeleytherwsis-video/19295686/ 

elculture.gr  

http://tinyurl.com/y7cc672d 

webtv.eklogika.gr  

ΣυνέντευξηΤύπουΕΣΗΕΑ 

http://webtv.eklogika.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-

epeteio-apeleytherosis-ert/ 

lavart.gr  

https://www.lavart.gr/ta-free-ths-athhnas-pou-ksekinisan-kai-ksekinoun-auth-thn-

ebdomada/ 

thetoc.gr  

http://www.thetoc.gr/politiki/article/ekthesi-gia-ton-n-ploumpidi-parousia-tsipra-

boutsi-kai-koutsoumpa 

https://www.presspublica.gr/peri-toy-ploympidi-kai-toy-sygchronoy-anatheoritismoy/
https://www.youtube.com/watch?v=xcutTWoawlY
http://www.ert.gr/frontpage/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-epeteio-apeleytherosis-video/
http://www.ert.gr/frontpage/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-epeteio-apeleytherosis-video/
http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
https://www.youtube.com/channel/UC-rbkri30QnGq9Qh-vKbxWA
https://www.youtube.com/channel/UC-rbkri30QnGq9Qh-vKbxWA
https://www.youtube.com/watch?v=J7tfBLOPH8w
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis
http://www.nooz.gr/entertainment/1513406/oktwbrios-1944--i-athina-eleytheri--oktwbrios-2018--i-athina-giortazei
http://www.nooz.gr/entertainment/1513406/oktwbrios-1944--i-athina-eleytheri--oktwbrios-2018--i-athina-giortazei
https://www.iapopsi.gr/ekthesi-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
https://sepolia.net/per-attikis/8341-oktwbrios-1944-h-athhna-eleytherh---oktwbrios-2018-h-athhna-giortazei
https://sepolia.net/per-attikis/8341-oktwbrios-1944-h-athhna-eleytherh---oktwbrios-2018-h-athhna-giortazei
https://www.jewishmuseum.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
https://dimosio.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-ekdiloseis-gemizoyn-tin-poli/
https://dimosio.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-oi-ekdiloseis-gemizoyn-tin-poli/
https://www.inewsgr.com/9/oktovrios-1944-i-athina-eleftheri--oktovrios-2018-i-athina-giortazei.htm
https://www.inewsgr.com/9/oktovrios-1944-i-athina-eleftheri--oktovrios-2018-i-athina-giortazei.htm
https://www.vivanews.gr/%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-1944-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/
https://www.vivanews.gr/%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-1944-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/
https://www.vivanews.gr/%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-1944-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/
https://www.vivanews.gr/%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-1944-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/
http://www.palo.gr/koinonia-nea/12-oktwvrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdilwseis-gia-tin-epeteio-apeleytherwsis-video/19295686/
http://www.palo.gr/koinonia-nea/12-oktwvrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdilwseis-gia-tin-epeteio-apeleytherwsis-video/19295686/
http://tinyurl.com/y7cc672d
http://webtv.eklogika.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-epeteio-apeleytherosis-ert/
http://webtv.eklogika.gr/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-ekdiloseis-gia-tin-epeteio-apeleytherosis-ert/
https://www.lavart.gr/ta-free-ths-athhnas-pou-ksekinisan-kai-ksekinoun-auth-thn-ebdomada/
https://www.lavart.gr/ta-free-ths-athhnas-pou-ksekinisan-kai-ksekinoun-auth-thn-ebdomada/
http://www.thetoc.gr/politiki/article/ekthesi-gia-ton-n-ploumpidi-parousia-tsipra-boutsi-kai-koutsoumpa
http://www.thetoc.gr/politiki/article/ekthesi-gia-ton-n-ploumpidi-parousia-tsipra-boutsi-kai-koutsoumpa
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Πέμπτη 4/10/18 

Αθήνα 984 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/04/ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis-

athinas/ 

toaerodromio.gr 

https://toaerodromio.gr/athina/article/38677/dimos-athinaion-oktovrios-1944-i-athina-

eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/ 

dikaiologitika.gr  

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/227061/tin-paraskevi-ksenyxtame 

cityofathens.gr (ΔήμοςΑθηναίων 

http://www.cityofathens.gr/node/32157 

tetartopress.gr  

http://tetartopress.gr/12-oktovriou-1944-i-athina-eleftheri-afieroma-stin-teniothiki-tis-

ellados/ 

thessi.gr  

http://www.thessi.gr/?p=285710 

ΟΠΑΝΔΑ 

https://www.opanda.gr/index.php/opanda-events/1782-egkainia-ekthesis-athina-

eleytheri-sto-kentro-texnon-dimou-athinaion 

forfreegr 

https://www.forfreegr.com/ 

timesnews.gr  

https://www.timesnews.gr/athina-mia-poli-mia-nychta-50-ekdiloseis/ 

Ραδιοτηλεόραση 

http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-

radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/ 

atexnos.gr 

[Γ. Μαργαρίτης: Ο Ν. Πλουμπίδης, οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ ανήκουν στην 

αγωνιστική παρακαταθήκη του λαού μας. Οι άλλοι πού αλήθεια ανήκουν;] 

http://tinyurl.com/yckh77k8 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

https://www.amna.gr/home/article/298119/I-ekthesi-gia-ton-Niko-Ploumpidi--to-

basiko-thema-tou-neou-teuchous-tou-Praktoreiou 

kinisienergoipolites.blogspot.com  

https://kinisienergoipolites.blogspot.com/2018/10/12-1944.html 

flix.gr  

http://flix.gr/news/tribute-cinemateque-free-athens-2018.html 

gnoristetinellada.gr 

https://www.gnoristetinellada.gr/politismos/ekdiloseis/2821-oktovrios-1944-i-athina-

eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei 

athjcom.gr(Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών) 

http://tinyurl.com/ya4pwfy4 

culturenow.gr 

https://www.culturenow.gr/ekthesi-gia-ton-niko-ploympidi-apo-idryma-tis-voylis-ton-

ellinon/ 

analitis.gr  

http://analitis.gr/h-ekthesh-gia-ton-nploympidh-to-basiko-thema-toy-neoy-teyxoys-

toy-praktoreioy/ 

Παρασκευή 5/10/18 

Αθήνα 984 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/05/egkainia-tis-ekthesis-14-istories-antistasis-i-

athina-eortazei-tin-apeleytherosi/ 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/04/ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis-athinas/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/04/ekdiloseis-gia-tin-apeleytherosi-tis-athinas/
https://toaerodromio.gr/athina/article/38677/dimos-athinaion-oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
https://toaerodromio.gr/athina/article/38677/dimos-athinaion-oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/227061/tin-paraskevi-ksenyxtame
http://www.cityofathens.gr/node/32157
http://tetartopress.gr/12-oktovriou-1944-i-athina-eleftheri-afieroma-stin-teniothiki-tis-ellados/
http://tetartopress.gr/12-oktovriou-1944-i-athina-eleftheri-afieroma-stin-teniothiki-tis-ellados/
http://www.thessi.gr/?p=285710
https://www.opanda.gr/index.php/opanda-events/1782-egkainia-ekthesis-athina-eleytheri-sto-kentro-texnon-dimou-athinaion
https://www.opanda.gr/index.php/opanda-events/1782-egkainia-ekthesis-athina-eleytheri-sto-kentro-texnon-dimou-athinaion
https://www.forfreegr.com/
https://www.timesnews.gr/athina-mia-poli-mia-nychta-50-ekdiloseis/
http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
http://www.ert.gr/radiotileorasi/politismos-radiotileorasi/technes-radiotileorasi/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
http://tinyurl.com/yckh77k8
https://www.amna.gr/home/article/298119/I-ekthesi-gia-ton-Niko-Ploumpidi--to-basiko-thema-tou-neou-teuchous-tou-Praktoreiou
https://www.amna.gr/home/article/298119/I-ekthesi-gia-ton-Niko-Ploumpidi--to-basiko-thema-tou-neou-teuchous-tou-Praktoreiou
https://kinisienergoipolites.blogspot.com/2018/10/12-1944.html
http://flix.gr/news/tribute-cinemateque-free-athens-2018.html
https://www.gnoristetinellada.gr/politismos/ekdiloseis/2821-oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei
https://www.gnoristetinellada.gr/politismos/ekdiloseis/2821-oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei
http://tinyurl.com/ya4pwfy4
https://www.culturenow.gr/ekthesi-gia-ton-niko-ploympidi-apo-idryma-tis-voylis-ton-ellinon/
https://www.culturenow.gr/ekthesi-gia-ton-niko-ploympidi-apo-idryma-tis-voylis-ton-ellinon/
http://analitis.gr/h-ekthesh-gia-ton-nploympidh-to-basiko-thema-toy-neoy-teyxoys-toy-praktoreioy/
http://analitis.gr/h-ekthesh-gia-ton-nploympidh-to-basiko-thema-toy-neoy-teyxoys-toy-praktoreioy/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/05/egkainia-tis-ekthesis-14-istories-antistasis-i-athina-eortazei-tin-apeleytherosi/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/05/egkainia-tis-ekthesis-14-istories-antistasis-i-athina-eortazei-tin-apeleytherosi/
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makeleio.gr 

από το facebook του Θάνου Τζήμερου 

http://tinyurl.com/ya5cme4o 

national-pride.org/ 

από το facebook του Θάνου Τζήμερου 

http://tinyurl.com/y7amagl5 

Ελεύθερος Κόσμος 

από το facebook του Θάνου Τζήμερου 

https://www.elkosmos.gr/ploympidis-o-sfageas-athoon/#.W7dMZLZHv-U.twitter 

Αυγή 

http://www.avgi.gr/article/10966/9225402/-e-athena-eleuthere-mnemes-tou-nikou-

kaboukide-sto-zappeio-megaro 

salamina-press 

https://salamina-press.blogspot.com/2018/10/1944-

2018.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

ΕΡΤ1, Άλλη διάσταση 

Κώστας Αρβανίτης 

https://www.youtube.com/watch?v=bGs3zPRLxLc 

Σάββατο 6/10/18 

agronews.gr 

https://www.agronews.gr/politismos/istoria/170577/ekdiloseis-gia-tin-apeleutherosi-

tis-athinas-stis-12-oktovri-1944/ 

cityofathens.gr  

http://www.cityofathens.gr/node/32170 

Κυριακή 7/10/18 

Εφημερίδα των Συντακτών 

https://www.efsyn.gr/arthro/o-nazismos-apo-ti-skopia-ton-nikiton-kai-ittimenon-stin-

tainiothiki 

Σταύρος Μαλαγκονιάρης 

https://www.efsyn.gr/arthro/taxidi-ston-hrono-me-toys-dosilogoys-atimoritoys 

Αυγή 

ΠόλυΚρημνιώτη 

http://www.avgi.gr/article/10812/9226462/o-istorikos-peripatos-sten-athena-

apokalyptei-ton-dosilogismo 

Εποχή 

Ερμίνα Κυπριανίδου 

http://epohi.gr/athina-eleytherh-2018-mia-pandhmh-giorth-mnhmhs-kai-timhs/ 

Εποχή 

Βαγγέλης Καραμανωλάκης 

http://epohi.gr/h-dikh-kai-oi-katadikes-tou-nikou-ploubidh/ 

ogdoo.gr 

Γιάννης Αλεξίου 

http://www.ogdoo.gr/epikairotita/koinonia/12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri-me-

polles-ekdiloseis 

ypervasinews.gr  

http://tinyurl.com/ydffdrcs 

elculture.gr  

http://tinyurl.com/yc7z46ko 

naftemporiki.gr  

https://www.naftemporiki.gr/story/1399044/o-nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-

kai-ton-ittimenon 

Δευτέρα 8/10/18 

http://tinyurl.com/ya5cme4o
http://tinyurl.com/y7amagl5
https://www.elkosmos.gr/ploympidis-o-sfageas-athoon/#.W7dMZLZHv-U.twitter
http://www.avgi.gr/article/10966/9225402/-e-athena-eleuthere-mnemes-tou-nikou-kaboukide-sto-zappeio-megaro
http://www.avgi.gr/article/10966/9225402/-e-athena-eleuthere-mnemes-tou-nikou-kaboukide-sto-zappeio-megaro
https://salamina-press.blogspot.com/2018/10/1944-2018.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://salamina-press.blogspot.com/2018/10/1944-2018.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.youtube.com/watch?v=bGs3zPRLxLc
https://www.agronews.gr/politismos/istoria/170577/ekdiloseis-gia-tin-apeleutherosi-tis-athinas-stis-12-oktovri-1944/
https://www.agronews.gr/politismos/istoria/170577/ekdiloseis-gia-tin-apeleutherosi-tis-athinas-stis-12-oktovri-1944/
http://www.cityofathens.gr/node/32170
https://www.efsyn.gr/arthro/o-nazismos-apo-ti-skopia-ton-nikiton-kai-ittimenon-stin-tainiothiki
https://www.efsyn.gr/arthro/o-nazismos-apo-ti-skopia-ton-nikiton-kai-ittimenon-stin-tainiothiki
https://www.efsyn.gr/search/node?author=205
https://www.efsyn.gr/arthro/taxidi-ston-hrono-me-toys-dosilogoys-atimoritoys
http://www.avgi.gr/article/10812/9226462/o-istorikos-peripatos-sten-athena-apokalyptei-ton-dosilogismo
http://www.avgi.gr/article/10812/9226462/o-istorikos-peripatos-sten-athena-apokalyptei-ton-dosilogismo
http://epohi.gr/athina-eleytherh-2018-mia-pandhmh-giorth-mnhmhs-kai-timhs/
http://epohi.gr/h-dikh-kai-oi-katadikes-tou-nikou-ploubidh/
http://www.ogdoo.gr/epikairotita/koinonia/12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri-me-polles-ekdiloseis
http://www.ogdoo.gr/epikairotita/koinonia/12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri-me-polles-ekdiloseis
http://tinyurl.com/ydffdrcs
http://tinyurl.com/yc7z46ko
https://www.naftemporiki.gr/story/1399044/o-nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-kai-ton-ittimenon
https://www.naftemporiki.gr/story/1399044/o-nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-kai-ton-ittimenon
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thetoc.gr 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/14-istories-antistasis-me-aformi-tis-

apeleutherwsi-tis-athinas 

Εφημερίδα των Συντακτών 

http://www.efsyn.gr/arthro/o-nazismos-apo-ti-skopia-ton-nikiton-kai-ton-ittimenon 

Παρατηρητήριο Αμαρουσίου 

https://paratiritirio-amarousiou.blogspot.com/2018/10/12-1944.html 

Άρδην-Ρήξη 

Θ.Κ 

http://ardin-rixi.gr/archives/209520 

http://ardin-rixi.gr/archives/209552 

https://paratiritirio-amarousiou.blogspot.com/2018/10/blog-post_69.html 

(αναδημοσίευση από Άρδην-Ρήξη) 

left.gr 

https://left.gr/news/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-

giortazei 

Αυγή 

Χάρης Αθανασιάδης 

http://www.avgi.gr/article/10812/9226431/e-athena-sten-trochia-tes-demosias-istorias 

gowestathens.gr  

http://tinyurl.com/ydca2kdl 

Τρίτη 9/10/18 

forfreegr.com 

http://tinyurl.com/y8rsbsto 

elculture.gr 

http://tinyurl.com/ybfjhemp 

Tα Νέα 

ΜαίρηΑδαμοπούλου 

https://www.tanea.gr/print/2018/10/09/greece/ta-mystika-crton-katafygion-crtis-

athinas/ 

Νέα Σελίδα 

https://neaselida.gr/politismos/i-epomeni-mera-gia-tin-apeleytherosi-tis-athinas/ 

alfavita.gr  

http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/logotehnia-kai-istoria-12-oktovrioy-1944-i-

athina-eleytheri 

palo.gr  

http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/i-athina-eleytheri/19350020/ 

(αναδημοσίευση από Άρδην-Ρήξη) 

inewsgr.com 

https://www.inewsgr.com/224/logotechnia-kai-istoria-12-oktovriou-1944---i-athina-

eleftheri.htm 

Athens Voice 

ΓιάννηςΝέννες 

https://www.athensvoice.gr/culture/cinema/481509_kinimatografiko-afieroma-o-

nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-kai-ton 

Τετάρτη10/10/18 

typologies.gr 

http://www.typologies.gr/i-ert-tima-tin-74i-epeteio-tis-apeleytherosis-tis-athinas/ 

elculture.gr 

https://www.elculture.gr/blog/newsletter/501/ 

geromorias.blogspot.com  

http://geromorias.blogspot.com/2018/10/blog-post_77.html 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/14-istories-antistasis-me-aformi-tis-apeleutherwsi-tis-athinas
http://www.thetoc.gr/politismos/article/14-istories-antistasis-me-aformi-tis-apeleutherwsi-tis-athinas
http://www.efsyn.gr/arthro/o-nazismos-apo-ti-skopia-ton-nikiton-kai-ton-ittimenon
https://paratiritirio-amarousiou.blogspot.com/2018/10/12-1944.html
http://ardin-rixi.gr/archives/209520
http://ardin-rixi.gr/archives/209552
https://paratiritirio-amarousiou.blogspot.com/2018/10/blog-post_69.html
https://left.gr/news/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei
https://left.gr/news/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei
http://www.avgi.gr/article/10812/9226431/e-athena-sten-trochia-tes-demosias-istorias
http://tinyurl.com/ydca2kdl
http://tinyurl.com/y8rsbsto
http://tinyurl.com/ybfjhemp
https://www.tanea.gr/print/2018/10/09/greece/ta-mystika-crton-katafygion-crtis-athinas/
https://www.tanea.gr/print/2018/10/09/greece/ta-mystika-crton-katafygion-crtis-athinas/
https://neaselida.gr/politismos/i-epomeni-mera-gia-tin-apeleytherosi-tis-athinas/
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/logotehnia-kai-istoria-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri
http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/logotehnia-kai-istoria-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/i-athina-eleytheri/19350020/
https://www.inewsgr.com/224/logotechnia-kai-istoria-12-oktovriou-1944---i-athina-eleftheri.htm
https://www.inewsgr.com/224/logotechnia-kai-istoria-12-oktovriou-1944---i-athina-eleftheri.htm
https://www.athensvoice.gr/culture/cinema/481509_kinimatografiko-afieroma-o-nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-kai-ton
https://www.athensvoice.gr/culture/cinema/481509_kinimatografiko-afieroma-o-nazismos-apo-tin-skopia-ton-nikiton-kai-ton
http://www.typologies.gr/i-ert-tima-tin-74i-epeteio-tis-apeleytherosis-tis-athinas/
https://www.elculture.gr/blog/newsletter/501/
http://geromorias.blogspot.com/2018/10/blog-post_77.html
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(αναδημοσίευση από Άρδην-Ρήξη) 

ert.gr 

http://www.ert.gr/tag/i-athina-eleytheri/ 

tovivlio.net 

http://tinyurl.com/ychwr6k9 

literature.gr  

https://www.literature.gr/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-

oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

Πέμπτη 11/10/18 

liberal.gr 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (akaΘ.Κ) 

https://www.liberal.gr/arthro/223540/apopsi/arthra/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-

katargisoume-tin-28ioktobriou.html 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

https://www.amna.gr/freepress/article/300156/12-Oktobriou-1944-I-Athina-Eleutheri-

me-Logotechnia-kai-Istoria- 

all4fun.gr  

https://www.all4fun.gr/portal/diafora/19161-ekdiloseis-logou-logotexnia-kai-istoria-

12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri.html 

hereticalideas.gr 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (αναδημοσίευση από liberal) 

http://www.hereticalideas.gr/2018/10/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-

28ioktobriou.html 

artandlife.gr  

https://www.artandlife.gr/athens/events/oktobrios_1944_i_athina_eleytheri_oktobrios

_2018_i_athina_giortazei 

circogreco.gr  

https://www.circogreco.gr/2018/10/11/12-oktovriou-1944/ 

pentapostagma.gr 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (αναδημοσίευση από liberal) 

http://tinyurl.com/ya72hbvd 

Εθνικό Φόρουμ 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (αναδημοσίευση από liberal) 

http://anaxfiles.blogspot.com/2018/10/28.html 

Αθηνόραμα 

https://www.athinorama.gr/music/article/sunaulia_gia_tin_apeleutherosi_tis_athinas-

2531112.html 

pause-artmag.gr  

http://www.pause-artmag.gr/2018/10/12-ok-1944.html 

dimoprasion.gr  

http://www.dimoprasion.gr/?p=120323 

Παρασκευή 12/10/18 

Αυγή 

http://www.avgi.gr/article/10966/9241989/12-oktobriou-1944-e-athena-eleuthe-1 

left.gr  

https://left.gr/news/1210-i-athina-thymatai-synaylia-me-ti-maria-farantoyri-kai-ti-rita-

antonopoyloy-animera-tis 

Αθήνα 984 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/12/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-

ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

iefimerida.gr  

http://www.ert.gr/tag/i-athina-eleytheri/
https://www.literature.gr/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
https://www.literature.gr/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
https://www.liberal.gr/arthro/223540/apopsi/arthra/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-28ioktobriou.html
https://www.liberal.gr/arthro/223540/apopsi/arthra/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-28ioktobriou.html
https://www.amna.gr/freepress/article/300156/12-Oktobriou-1944-I-Athina-Eleutheri-me-Logotechnia-kai-Istoria-
https://www.amna.gr/freepress/article/300156/12-Oktobriou-1944-I-Athina-Eleutheri-me-Logotechnia-kai-Istoria-
https://www.all4fun.gr/portal/diafora/19161-ekdiloseis-logou-logotexnia-kai-istoria-12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri.html
https://www.all4fun.gr/portal/diafora/19161-ekdiloseis-logou-logotexnia-kai-istoria-12-oktovriou-1944-i-athina-eleytheri.html
http://www.hereticalideas.gr/2018/10/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-28ioktobriou.html
http://www.hereticalideas.gr/2018/10/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-28ioktobriou.html
https://www.artandlife.gr/athens/events/oktobrios_1944_i_athina_eleytheri_oktobrios_2018_i_athina_giortazei
https://www.artandlife.gr/athens/events/oktobrios_1944_i_athina_eleytheri_oktobrios_2018_i_athina_giortazei
https://www.circogreco.gr/2018/10/11/12-oktovriou-1944/
http://tinyurl.com/ya72hbvd
http://anaxfiles.blogspot.com/2018/10/28.html
https://www.athinorama.gr/music/article/sunaulia_gia_tin_apeleutherosi_tis_athinas-2531112.html
https://www.athinorama.gr/music/article/sunaulia_gia_tin_apeleutherosi_tis_athinas-2531112.html
http://www.pause-artmag.gr/2018/10/12-ok-1944.html
http://www.dimoprasion.gr/?p=120323
http://www.avgi.gr/article/10966/9241989/12-oktobriou-1944-e-athena-eleuthe-1
https://left.gr/news/1210-i-athina-thymatai-synaylia-me-ti-maria-farantoyri-kai-ti-rita-antonopoyloy-animera-tis
https://left.gr/news/1210-i-athina-thymatai-synaylia-me-ti-maria-farantoyri-kai-ti-rita-antonopoyloy-animera-tis
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/12/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/12/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
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http://www.iefimerida.gr/news/450749/otan-hamogelo-epestrepse-stin-athina-meta-

apo-1264-meres-katohis-i-apeleytherosi-apo 

ellas2.wordpress 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (αναδημοσίευση από liberal) 

http://tinyurl.com/yc4n8of5 

protipress.gr 

https://protipress.gr/2018/10/12/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-

2018-i-athina-giortazei/ 

christianvivliografia.wordpress.com 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς (αναδημοσίευση από liberal) 

http://tinyurl.com/yaeqzvg8 

nooz.gr 

http://www.nooz.gr/entertainment/1514590/i-athina-thymatai--maria-farantoyri-kai-

rita-antwnopoyloy-tragoydoyn-gia-tin-apeleytherwsi 

Εφημερίδα των Συντακτών 

Ιωάννα Σωτήρχου 

http://www.efsyn.gr/arthro/i-apeleytherosi-tis-athinas-mesa-apo-14-aposiopimenes-

istories 

elculture.gr  

https://www.elculture.gr/agenda/ 

diastixo.gr  

https://diastixo.gr/epikaira/eidiseis/10721-athina-eleftheri 

ertopen.com  

https://www.ertopen.com/news/ellada/item/49444-h-athhna-eleytherh-12-oktwbrioy-

1944 

fmvoice.gr  

http://www.fmvoice.gr/index.php/epixeiriseis/eisigmenes/item/202005-i-dei-

symmetexei-stis-ekdiloseis-i-athina-eleytheri-12-oktovriou-1944 

poreia.net 

http://tinyurl.com/yafwpvhp 

diaspora.parliament.gr  

http://tinyurl.com/ybjfaubr 

Σάββατο 13/10/18 

Δρόμος της Αριστεράς 

Γιώργος Παπαϊωάννου 

https://www.e-dromos.gr/i-athina-eleftheri-apo-to-ochi/ 

Κυριακή 14/10/18 

foroline.gr 

http://foroline.gr/archives/32811 

Δευτέρα 15/10/18 

debop.gr 

http://www.debop.gr/events/okt-1944-i-athina-eleftheri-okt-2018-i-athina-giortazei 

athina984.gr  

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/15/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-

ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

elzoni.gr  

http://www.elzoni.gr/html/ent/180/ent.91180.asp 

sofokleous10.gr  

http://sofokleous10.gr/index.php/bussines/item/158272-ksekinise-i-ekthesi-tis-dei-gia-

ti-maxi-tis-ilektrikis-to-1944 

Πέμπτη 18/10/18 

athina984.gr 

http://www.iefimerida.gr/news/450749/otan-hamogelo-epestrepse-stin-athina-meta-apo-1264-meres-katohis-i-apeleytherosi-apo
http://www.iefimerida.gr/news/450749/otan-hamogelo-epestrepse-stin-athina-meta-apo-1264-meres-katohis-i-apeleytherosi-apo
http://tinyurl.com/yc4n8of5
https://protipress.gr/2018/10/12/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
https://protipress.gr/2018/10/12/oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei/
http://tinyurl.com/yaeqzvg8
http://www.nooz.gr/entertainment/1514590/i-athina-thymatai--maria-farantoyri-kai-rita-antwnopoyloy-tragoydoyn-gia-tin-apeleytherwsi
http://www.nooz.gr/entertainment/1514590/i-athina-thymatai--maria-farantoyri-kai-rita-antwnopoyloy-tragoydoyn-gia-tin-apeleytherwsi
http://www.efsyn.gr/arthro/i-apeleytherosi-tis-athinas-mesa-apo-14-aposiopimenes-istories
http://www.efsyn.gr/arthro/i-apeleytherosi-tis-athinas-mesa-apo-14-aposiopimenes-istories
https://www.elculture.gr/agenda/
https://diastixo.gr/epikaira/eidiseis/10721-athina-eleftheri
https://www.ertopen.com/news/ellada/item/49444-h-athhna-eleytherh-12-oktwbrioy-1944
https://www.ertopen.com/news/ellada/item/49444-h-athhna-eleytherh-12-oktwbrioy-1944
http://www.fmvoice.gr/index.php/epixeiriseis/eisigmenes/item/202005-i-dei-symmetexei-stis-ekdiloseis-i-athina-eleytheri-12-oktovriou-1944
http://www.fmvoice.gr/index.php/epixeiriseis/eisigmenes/item/202005-i-dei-symmetexei-stis-ekdiloseis-i-athina-eleytheri-12-oktovriou-1944
http://tinyurl.com/yafwpvhp
http://tinyurl.com/ybjfaubr
https://www.e-dromos.gr/i-athina-eleftheri-apo-to-ochi/
http://foroline.gr/archives/32811
http://www.debop.gr/events/okt-1944-i-athina-eleftheri-okt-2018-i-athina-giortazei
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/15/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/15/vivlio-logotechnia-kai-istoria-sto-plaisio-ton-ekdiloseon-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
http://www.elzoni.gr/html/ent/180/ent.91180.asp
http://sofokleous10.gr/index.php/bussines/item/158272-ksekinise-i-ekthesi-tis-dei-gia-ti-maxi-tis-ilektrikis-to-1944
http://sofokleous10.gr/index.php/bussines/item/158272-ksekinise-i-ekthesi-tis-dei-gia-ti-maxi-tis-ilektrikis-to-1944


27 
 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/18/agonas-mnimis-stis-21-oktovrioy-apo-to-

stratopedo-chaidarioy-sto-skopeytirio-kaisarianis/ 

i-create.gr 

http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/free-athes-diki-sou-istoria 

ardin-rixi.gr  

http://ardin-rixi.gr/archives/209744 

Ο Γιώργος Καραμπελιάς την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 ήταν προσκεκλημένος του 

Αντώνη Κοκορίκου στα Παραπολιτικά Fm με θέμα συζήτησης την προσπάθεια 

υπονόμευσης του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου από την κυβέρνηση. (Από το 

1.10.40 και μετά). 

Σάββατο 20/10/18 

portnet.gr 

https://portnet.gr/themata/16696-tritos-laikos-agonas-dromou-kai-timis-block-15.html 

Kυριακή 21/10/18 

tovivlio.net 

http://tinyurl.com/ychwr6k9 

Αυγή 

http://www.avgi.gr/article/10845/9269280/p-regas-arrekta-demene-me-ten-istorike-

mneme-einai-kai-e-ekkremoteta-ton-germanikon-opheilon-pros-ten-ellada 

Βουλή Τηλεόραση 

Συνάντηση (Άντζελα Τσιφτσή) 

https://www.youtube.com/watch?v=45Tio_lGaX8 

documentonews.gr  

http://www.documentonews.gr/article/agwnas-dromoy-mnhmhs-kai-timhs-mplok-15-

skopeythrio-kaisarianhs 

newpost.gr  

http://newpost.gr/politiki/amyna/700364/p-rhgas-energh-h-diekdikhsh-twn-

germanikwn-apozhmiwsewn 

Εποχή 

Ιωάννα Δρόσου 

http://epohi.gr/gia-na-katanohsoume-to-paron-prepei-na-mathoume-to-parelthon/ 

real.gr  

http://www.real.gr/politiki/arthro/rigas_arrikta_demeni_me_tin_istoriki_mnimi_einai

_kai_h_ekkremotita_ton_germanikon_ofeilon_pros_tin_ellada-503079/ 

Δευτέρα 22 /10/18  

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Νατάσσα Δομνάκη 

http://www.ana.gr/freepress/article/303493/14-Istories-Antistasis-apo-to-Albaniko-

Metopo-os-sto-ektelestiko-

apospasma?fbclid=IwAR0cv5ABqLNedT1qqmG1z3V_qB-

BuMn5m5zhGvMH7B6R9NQ8jog-1Ql97nw 

lifo.gr 

Κορίννα Φαρμακόρη 

https://www.lifo.gr/guide/culturenews/cinema/212268/treis-ekdiloseis-me-eleytheri-

eisodo-gia-tin-kainoyrgia-evdomada 

elculture.gr  

https://www.elculture.gr/agenda/ 

reader.gr 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΝΤΟΥΤΣΗ 

https://www.reader.gr/life/citylife/news/koinonia/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-ta-

ypogeia-katafygia-tis-attikis 

gazzetta.gr(αναδημοσίευση από το reader.gr) 

http://athina984.gr/wp-site/2018/10/18/agonas-mnimis-stis-21-oktovrioy-apo-to-stratopedo-chaidarioy-sto-skopeytirio-kaisarianis/
http://athina984.gr/wp-site/2018/10/18/agonas-mnimis-stis-21-oktovrioy-apo-to-stratopedo-chaidarioy-sto-skopeytirio-kaisarianis/
http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/free-athes-diki-sou-istoria
http://ardin-rixi.gr/archives/209744
https://portnet.gr/themata/16696-tritos-laikos-agonas-dromou-kai-timis-block-15.html
http://tinyurl.com/ychwr6k9
http://www.avgi.gr/article/10845/9269280/p-regas-arrekta-demene-me-ten-istorike-mneme-einai-kai-e-ekkremoteta-ton-germanikon-opheilon-pros-ten-ellada
http://www.avgi.gr/article/10845/9269280/p-regas-arrekta-demene-me-ten-istorike-mneme-einai-kai-e-ekkremoteta-ton-germanikon-opheilon-pros-ten-ellada
https://www.youtube.com/watch?v=45Tio_lGaX8
http://www.documentonews.gr/article/agwnas-dromoy-mnhmhs-kai-timhs-mplok-15-skopeythrio-kaisarianhs
http://www.documentonews.gr/article/agwnas-dromoy-mnhmhs-kai-timhs-mplok-15-skopeythrio-kaisarianhs
http://newpost.gr/politiki/amyna/700364/p-rhgas-energh-h-diekdikhsh-twn-germanikwn-apozhmiwsewn
http://newpost.gr/politiki/amyna/700364/p-rhgas-energh-h-diekdikhsh-twn-germanikwn-apozhmiwsewn
http://epohi.gr/gia-na-katanohsoume-to-paron-prepei-na-mathoume-to-parelthon/
http://www.real.gr/politiki/arthro/rigas_arrikta_demeni_me_tin_istoriki_mnimi_einai_kai_h_ekkremotita_ton_germanikon_ofeilon_pros_tin_ellada-503079/
http://www.real.gr/politiki/arthro/rigas_arrikta_demeni_me_tin_istoriki_mnimi_einai_kai_h_ekkremotita_ton_germanikon_ofeilon_pros_tin_ellada-503079/
http://www.ana.gr/freepress/article/303493/14-Istories-Antistasis-apo-to-Albaniko-Metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma?fbclid=IwAR0cv5ABqLNedT1qqmG1z3V_qB-BuMn5m5zhGvMH7B6R9NQ8jog-1Ql97nw
http://www.ana.gr/freepress/article/303493/14-Istories-Antistasis-apo-to-Albaniko-Metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma?fbclid=IwAR0cv5ABqLNedT1qqmG1z3V_qB-BuMn5m5zhGvMH7B6R9NQ8jog-1Ql97nw
http://www.ana.gr/freepress/article/303493/14-Istories-Antistasis-apo-to-Albaniko-Metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma?fbclid=IwAR0cv5ABqLNedT1qqmG1z3V_qB-BuMn5m5zhGvMH7B6R9NQ8jog-1Ql97nw
http://www.ana.gr/freepress/article/303493/14-Istories-Antistasis-apo-to-Albaniko-Metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma?fbclid=IwAR0cv5ABqLNedT1qqmG1z3V_qB-BuMn5m5zhGvMH7B6R9NQ8jog-1Ql97nw
https://www.lifo.gr/guide/culturenews/cinema/212268/treis-ekdiloseis-me-eleytheri-eisodo-gia-tin-kainoyrgia-evdomada
https://www.lifo.gr/guide/culturenews/cinema/212268/treis-ekdiloseis-me-eleytheri-eisodo-gia-tin-kainoyrgia-evdomada
https://www.elculture.gr/agenda/
https://www.reader.gr/life/citylife/news/koinonia/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-ta-ypogeia-katafygia-tis-attikis
https://www.reader.gr/life/citylife/news/koinonia/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-ta-ypogeia-katafygia-tis-attikis
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http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1283640/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-

ta-ypogeia-katafygia-tis-attikis-pics 

eleutheriellada.wordpress.com(αναδημοσίευση από τον Δρόμο της Αριστεράς) 

Γιώργος Παπαϊωάννου 

http://tinyurl.com/y7my6x6h 

Τρίτη 23/10/18 

ardin-rixi.gr 

«Η κατάργηση της 28ης Οκτωβρίου και το νέο σχολείο του Σύριζα» (βίντεο) 

http://ardin-rixi.gr/archives/209792 

Τετάρτη 24/10/18  

press.ert.gr 

http://tinyurl.com/y94qrglk 

larissanet.gr (αναδημοσίευση από ΑΠΕ-ΜΠΕ) 

http://www.larissanet.gr/2018/10/24/14-istories-antistasis-apo-to-alvaniko-metopo-os-

sto-ektelestiko-apospasma/ 

Πέμπτη 25/10/18  

documentonews.gr (DocVille #10121.10.2018) 

Ηλέκτρα Ζαργάνη 

http://www.documentonews.gr/article/menelaos-xaralampidhs-opoios-pei-oti-grafei-

antikeimenikh-istoria-apla-leei-psemata 

katiousa.gr  

http://www.katiousa.gr/ekdiloseis/pempti-25-oktovri-2018-ti-paizei-simera/ 

Καθημερινή 

Σάκης Ιωαννίδης 

http://www.kathimerini.gr/991729/article/politismos/polh/katafygia-sthn-attikh-

istoria-grammenh-katw-apo-ta-podia-mas 

drapetsini.blogspot.com(αναδημοσίευση από documentonews.gr) 

http://drapetsini.blogspot.com/2018/10/blog-post_25.html 

Παρασκευή 26/10/18 

ysterografa.gr 

http://tinyurl.com/ya67g3ls 

Σάββατο 27/10/18  

aktines.blogspot.com (αναδημοσίευση από ardin-rixi.gr - video) 

http://aktines.blogspot.com/2018/10/28.html 

Κυριακή 28/10/18  

tvxs.gr 

Ελένη Μπέλλου 

https://tvxs.gr/news/ellada/mia-ethniki-epeteios-se-lathos-imerominia 

4news.gr(αναδημοσίευση από tvxs.gr) 

http://tinyurl.com/y9t2dgbb 

giorgoszacharakis.blogspot.com (αναδημοσίευσηααπόtvxs.gr) 

https://giorgoszacharakis.blogspot.com/2018/10/blog-post_53.html 

thefaq.gr  

https://thefaq.gr/rena-doyroy-den-tha-afisoyme-pote-to-fantasma-toy-fasismoy-kai-

toy-nazismoy-na-skiasei-tin-patrida-mas/ 

Δημοκρατία 

https://www.dimokratianews.gr/content/92004/ta-katafygia-tis-attikis?qt-

qtabs_efimerides=0 

Δευτέρα 29/10/18  

agonaskritis.gr 

Δημήτρης Μπελαντής (αναδημοσίευση ανάρτησης στο FB 27/10) 

http://tinyurl.com/yaga92eu 

http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1283640/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-ta-ypogeia-katafygia-tis-attikis-pics
http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1283640/osa-tha-thelate-na-xerete-gia-ta-ypogeia-katafygia-tis-attikis-pics
http://tinyurl.com/y7my6x6h
http://ardin-rixi.gr/archives/209792
http://tinyurl.com/y94qrglk
http://www.larissanet.gr/2018/10/24/14-istories-antistasis-apo-to-alvaniko-metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma/
http://www.larissanet.gr/2018/10/24/14-istories-antistasis-apo-to-alvaniko-metopo-os-sto-ektelestiko-apospasma/
http://www.documentonews.gr/article/menelaos-xaralampidhs-opoios-pei-oti-grafei-antikeimenikh-istoria-apla-leei-psemata
http://www.documentonews.gr/article/menelaos-xaralampidhs-opoios-pei-oti-grafei-antikeimenikh-istoria-apla-leei-psemata
http://www.katiousa.gr/ekdiloseis/pempti-25-oktovri-2018-ti-paizei-simera/
http://www.kathimerini.gr/991729/article/politismos/polh/katafygia-sthn-attikh-istoria-grammenh-katw-apo-ta-podia-mas
http://www.kathimerini.gr/991729/article/politismos/polh/katafygia-sthn-attikh-istoria-grammenh-katw-apo-ta-podia-mas
http://drapetsini.blogspot.com/2018/10/blog-post_25.html
http://tinyurl.com/ya67g3ls
http://aktines.blogspot.com/2018/10/28.html
https://tvxs.gr/news/ellada/mia-ethniki-epeteios-se-lathos-imerominia
http://tinyurl.com/y9t2dgbb
https://giorgoszacharakis.blogspot.com/2018/10/blog-post_53.html
https://thefaq.gr/rena-doyroy-den-tha-afisoyme-pote-to-fantasma-toy-fasismoy-kai-toy-nazismoy-na-skiasei-tin-patrida-mas/
https://thefaq.gr/rena-doyroy-den-tha-afisoyme-pote-to-fantasma-toy-fasismoy-kai-toy-nazismoy-na-skiasei-tin-patrida-mas/
https://www.dimokratianews.gr/content/92004/ta-katafygia-tis-attikis?qt-qtabs_efimerides=0
https://www.dimokratianews.gr/content/92004/ta-katafygia-tis-attikis?qt-qtabs_efimerides=0
http://tinyurl.com/yaga92eu
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geromorias.blogspot.com (αναδημοσίευση από ardin-rixi.gr - video) 

http://geromorias.blogspot.com/2018/10/28_69.html 

left.gr 

https://left.gr/news/erotisi-68-voyleyton-toy-syriza-gia-tin-anadeixi-toy-ktirioy-tis-

komantatoyr-stin-odo-korai-4 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

http://www.amna.gr/freepress/article/305429/steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos---

NIKOS-PLOYMPIDIS1902--1954 

Τρίτη 30/10/18  

ellasnafs.blogspot.com 

ΓιώργοςΚαραμπελιάς(αναδημοσίευσηαπό liberal.gr) 

https://ellasnafs.blogspot.com/2018/10/28_30.html 

Τετάρτη 31/10/18  

news247.gr 

ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Νίκος Γιαννόπουλος, Βασίλης Σφήνας 

Συνέντευξη Μενέλαου Χαραλαμπίδη  

https://www.news247.gr/radiofono247/eisai-ston-aera.6617967.html 

Δευτέρα5/11/18  

Εφημερίδα των Συντακτών 

Αντώνης Λιάκος 

https://www.efsyn.gr/arthro/kataskeyes-iroon-kai-politiki-tis-mnimis 

Εφημερίδα των Συντακτών 

https://www.efsyn.gr/arthro/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-toy-dimoy-peiraia 

peiraiasnews.gr  

http://peiraiasnews.gr/post/17393/h-ekthesh-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-eleytherh-

sth-dhmotikh-pinakothhkh-peiraia 

pireaspiraeus.com  

http://tinyurl.com/yalvfds5 

portnet.gr  

https://www.portnet.gr/main-article/16952-14-istories-antistasis.html 

Τρίτη 6/11/18  

fonipeiraioton.gr  

http://www.fonipeiraioton.gr/ekdiloseis/ 

koinoniki.gr 

http://koinoniki.gr/2018/11/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-

pirea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=14-istories-antistasis-stin-

pinakothiki-tou-dimou-pirea 

peiratikoreportaz.blogspot.comhttps://peiratikoreportaz.blogspot.com/2018/11/14.ht

ml 

Τετάρτη7/11/18  

peiraiasnews.gr  

http://peiraiasnews.gr/post/17427/pragmatopoihthhkan-ta-egkainia-ths-ektheshs14-

istories-antistashs 

www.alfavita.gr  

https://www.alfavita.gr/epimorfosi/ekdiloseis/272862_megali-synaylia-toy-moysikoy-

sholeioy-peiraia-stis-11/11 

saronicmagazine.com  

http://www.saronicmagazine.com/?p=51270 

kanaliena.gr  

(ρεπορτάζκαιβίντεο) 

https://kanaliena.gr/egkainia-ekthesis-14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-peiraia/ 

http://geromorias.blogspot.com/2018/10/28_69.html
https://left.gr/news/erotisi-68-voyleyton-toy-syriza-gia-tin-anadeixi-toy-ktirioy-tis-komantatoyr-stin-odo-korai-4
https://left.gr/news/erotisi-68-voyleyton-toy-syriza-gia-tin-anadeixi-toy-ktirioy-tis-komantatoyr-stin-odo-korai-4
http://www.amna.gr/freepress/article/305429/steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos---NIKOS-PLOYMPIDIS1902--1954
http://www.amna.gr/freepress/article/305429/steni-ki-adiabatos--tracheia-i-odos---NIKOS-PLOYMPIDIS1902--1954
https://www.liberal.gr/arthro/223540/apopsi/arthra/i-athina-eleutheri-i-mipos-na-katargisoume-tin-28ioktobriou.html
https://ellasnafs.blogspot.com/2018/10/28_30.html
https://www.news247.gr/radiofono247/eisai-ston-aera.6617967.html
https://www.efsyn.gr/arthro/kataskeyes-iroon-kai-politiki-tis-mnimis
https://www.efsyn.gr/arthro/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-toy-dimoy-peiraia
http://peiraiasnews.gr/post/17393/h-ekthesh-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-eleytherh-sth-dhmotikh-pinakothhkh-peiraia
http://peiraiasnews.gr/post/17393/h-ekthesh-12-oktwbrioy-1944-h-athhna-eleytherh-sth-dhmotikh-pinakothhkh-peiraia
http://tinyurl.com/yalvfds5
https://www.portnet.gr/main-article/16952-14-istories-antistasis.html
http://www.fonipeiraioton.gr/ekdiloseis/
http://koinoniki.gr/2018/11/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea
http://koinoniki.gr/2018/11/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea
http://koinoniki.gr/2018/11/14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-tou-dimou-pirea
https://peiratikoreportaz.blogspot.com/2018/11/14.html
https://peiratikoreportaz.blogspot.com/2018/11/14.html
http://peiraiasnews.gr/post/17427/pragmatopoihthhkan-ta-egkainia-ths-ektheshs14-istories-antistashs
http://peiraiasnews.gr/post/17427/pragmatopoihthhkan-ta-egkainia-ths-ektheshs14-istories-antistashs
http://www.alfavita.gr/
https://www.alfavita.gr/epimorfosi/ekdiloseis/272862_megali-synaylia-toy-moysikoy-sholeioy-peiraia-stis-11/11
https://www.alfavita.gr/epimorfosi/ekdiloseis/272862_megali-synaylia-toy-moysikoy-sholeioy-peiraia-stis-11/11
http://www.saronicmagazine.com/?p=51270
https://kanaliena.gr/egkainia-ekthesis-14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-peiraia/
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Πέμπτη8/11/18  

kanaliena.gr  

https://kanaliena.gr/egkainia-ekthesis-14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-peiraia/ 

kanaliena.gr  

https://kanaliena.gr/peiraias-oi-ekdiloseis-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/ 

peiraiko-kyma.gr  

https://tinyurl.com/ycylnulf 

www.xtypos.gr 

http://tinyurl.com/yamrog6z 

dytikesmaties.gr  

https://dytikesmaties.gr/culture/ektheseis/egkainiastike-i-ekthesi-14-istories-antistasis-

sti-dimotiki-pinakothiki-toy-peiraia/ 

pireas2day.blogspot.com  

https://pireas2day.blogspot.com/2018/11/12-1944.html 

typospeiraiws.gr  

https://tinyurl.com/yaf4lt84 

pireaspiraeus.com 

Petros Psarras 

http://tinyurl.com/ybb9a549 

Παρασκευή 9/11/18  

fonipeiraioton.gr  

http://www.fonipeiraioton.gr/ekdiloseis/ 

Κυριακή 11/11/18  

news247.gr 

Συνέντευξη Μενέλαου Χαραλαμπίδη 

https://www.news247.gr/politiki/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-

egklimata.6665252.html 

greek-inews.gr(αναδημοσίευση συνέντευξης Μενέλαου Χαραλαμπίδη) 

https://www.greek-inews.gr/2018/11/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-

egklimata.html 

Η Εποχή 

Μανόλης Πιμπλής 

http://epohi.gr/to-zori-ths-katoxhs-kai-twn-aposiwphsewn/ 

Δευτέρα 12/11/18  

katiousa.gr 

http://www.katiousa.gr/ekdiloseis/deftera-12-noemvri-2018-ti-paizei-simera/ 

Τρίτη 13/11/18  

sportime.gr  

http://www.sportime.gr/extratime/koinonia/194001/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-

mia-xechoristi-vradia/ 

drapetsini.blogspot.com  

https://drapetsini.blogspot.com/2018/11/14.html 

kalavrytapress.gr  

http://www.kalavrytapress.gr/provoli-toy-ntokimanter-kalavryta-anthropoi-kai-skies-

sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/ 

Τετάρτη 14/11/18  

sport-retro.gr  

https://sport-retro.gr/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-mia-ksexoristi-vradia/ 

sport-fm.gr (αναδημοσίευσηαπόsport-retro.gr) 

http://www.sport-fm.gr/article/sport%20retro/podosfairo-kai-ethniki-adistasi-mia-

ksexwristi-bradia/3566215 

anemosantistasis.blogspot 

https://kanaliena.gr/egkainia-ekthesis-14-istories-antistasis-stin-pinakothiki-peiraia/
https://kanaliena.gr/peiraias-oi-ekdiloseis-12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri/
https://tinyurl.com/ycylnulf
http://www.xtypos.gr/
http://tinyurl.com/yamrog6z
https://dytikesmaties.gr/culture/ektheseis/egkainiastike-i-ekthesi-14-istories-antistasis-sti-dimotiki-pinakothiki-toy-peiraia/
https://dytikesmaties.gr/culture/ektheseis/egkainiastike-i-ekthesi-14-istories-antistasis-sti-dimotiki-pinakothiki-toy-peiraia/
https://pireas2day.blogspot.com/2018/11/12-1944.html
https://tinyurl.com/yaf4lt84
http://www.pireaspiraeus.com/author/ppsarass/
http://tinyurl.com/ybb9a549
http://www.fonipeiraioton.gr/ekdiloseis/
https://www.news247.gr/politiki/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-egklimata.6665252.html
https://www.news247.gr/politiki/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-egklimata.6665252.html
https://www.greek-inews.gr/2018/11/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-egklimata.html
https://www.greek-inews.gr/2018/11/charalampidis-ektrefoyme-fasismo-xeroyme-egklimata.html
http://epohi.gr/to-zori-ths-katoxhs-kai-twn-aposiwphsewn/
http://www.katiousa.gr/ekdiloseis/deftera-12-noemvri-2018-ti-paizei-simera/
http://www.sportime.gr/extratime/koinonia/194001/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-mia-xechoristi-vradia/
http://www.sportime.gr/extratime/koinonia/194001/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-mia-xechoristi-vradia/
https://drapetsini.blogspot.com/2018/11/14.html
http://www.kalavrytapress.gr/provoli-toy-ntokimanter-kalavryta-anthropoi-kai-skies-sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/
http://www.kalavrytapress.gr/provoli-toy-ntokimanter-kalavryta-anthropoi-kai-skies-sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/
https://sport-retro.gr/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-mia-ksexoristi-vradia/
http://www.sport-fm.gr/article/sport%20retro/podosfairo-kai-ethniki-adistasi-mia-ksexwristi-bradia/3566215
http://www.sport-fm.gr/article/sport%20retro/podosfairo-kai-ethniki-adistasi-mia-ksexwristi-bradia/3566215
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https://anemosantistasis.blogspot.com/2018/11/blog-post_491.html 

nasosbratsos.blogspot.com  

http://nasosbratsos.blogspot.com/2018/11/blog-post_9.html 

Παρασκευή 16/11/18  

fonipeiraioton.gr 

http://tinyurl.com/ycw4m2tm 

sport-retro.gr  

https://sport-retro.gr/podosfairo-kai-antistasi-o-lakis-nikolaou-sto-sport-retro-gr/ 

Kυριακή 18/11/18  

novasports.gr  

http://www.novasports.gr/podosfairo/ellada/article/420847/oi-podosfairistes-sta-

hronia-tou-polemou/ 

tovima.gr  

https://www.tovima.gr/2018/11/19/society/ekdilosi-podosfairo-kai-antistasi-stis-22-

noemvriou-sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/ 

apodytiriakias.grhttp://www.apodytiriakias.gr/koultoura/2018/11/18/podosfairistes-

antistasiakoi-sti-germaniki-katohi.aspx 

Δευτέρα19/11/18  

patt.gov.gr 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29484:

prosklisi-se-ekdilosi-gia-tis-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-

antistasis&catid=279&Itemid=290 

nooz.gr  

http://www.nooz.gr/sports/1519432/xechwristi-ekdilwsi-me-istories-podosfairistwn-

sta-chronia-tis-antistasis- 

Τρίτη 20/11/18  

peiraiko-kyma.gr 

http://tinyurl.com/y7dnkp6t 

peiraiasnews.gr  

http://peiraiasnews.gr/post/17750/podosfairo-kai-ethnikh-antistash-mia-ksexwristh-

bradia 

gazzetta.gr  

http://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1294543/podosfairo-kai-ethniki-

antistasi-veteranoi-podosfairistes-thymoyntai 

inewsgr.com  

https://www.inewsgr.com/17/podosfairo-kai-Ethniki-Antistasi-veteranoi-

podosfairistes-thymountai.htm 

sports.gr  

http://www.sports.gr/article/1172411 

pamebala.gr  

http://pamebala.gr/various/item/50584-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-antistasis 

Πέμπτη22/11/18  

Εφημερίδα των Συντακτών 

https://www.efsyn.gr/arthro/otan-i-mpala-simaine-antistasi 

ert.gr  

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-

podosfairo-kai-ethniki-antistasi/ 

gazzetta.gr  

http://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1295371/podosfairo-kai-ethniki-

antistasi-oi-anamniseis-ton-veteranon-podosfairiston 

Παρασκευή23/11/18  

https://anemosantistasis.blogspot.com/2018/11/blog-post_491.html
http://nasosbratsos.blogspot.com/2018/11/blog-post_9.html
http://tinyurl.com/ycw4m2tm
https://sport-retro.gr/podosfairo-kai-antistasi-o-lakis-nikolaou-sto-sport-retro-gr/
http://www.novasports.gr/podosfairo/ellada/article/420847/oi-podosfairistes-sta-hronia-tou-polemou/
http://www.novasports.gr/podosfairo/ellada/article/420847/oi-podosfairistes-sta-hronia-tou-polemou/
https://www.tovima.gr/2018/11/19/society/ekdilosi-podosfairo-kai-antistasi-stis-22-noemvriou-sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/
https://www.tovima.gr/2018/11/19/society/ekdilosi-podosfairo-kai-antistasi-stis-22-noemvriou-sti-dimotiki-pinakothiki-peiraia/
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29484:prosklisi-se-ekdilosi-gia-tis-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-antistasis&catid=279&Itemid=290
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29484:prosklisi-se-ekdilosi-gia-tis-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-antistasis&catid=279&Itemid=290
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29484:prosklisi-se-ekdilosi-gia-tis-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-antistasis&catid=279&Itemid=290
http://www.nooz.gr/sports/1519432/xechwristi-ekdilwsi-me-istories-podosfairistwn-sta-chronia-tis-antistasis-
http://www.nooz.gr/sports/1519432/xechwristi-ekdilwsi-me-istories-podosfairistwn-sta-chronia-tis-antistasis-
http://tinyurl.com/y7dnkp6t
http://peiraiasnews.gr/post/17750/podosfairo-kai-ethnikh-antistash-mia-ksexwristh-bradia
http://peiraiasnews.gr/post/17750/podosfairo-kai-ethnikh-antistash-mia-ksexwristh-bradia
http://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1294543/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-veteranoi-podosfairistes-thymoyntai
http://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1294543/podosfairo-kai-ethniki-antistasi-veteranoi-podosfairistes-thymoyntai
https://www.inewsgr.com/17/podosfairo-kai-Ethniki-Antistasi-veteranoi-podosfairistes-thymountai.htm
https://www.inewsgr.com/17/podosfairo-kai-Ethniki-Antistasi-veteranoi-podosfairistes-thymountai.htm
http://www.sports.gr/article/1172411
http://pamebala.gr/various/item/50584-istories-podosfairiston-sta-xronia-tis-antistasis
https://www.efsyn.gr/arthro/otan-i-mpala-simaine-antistasi
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-podosfairo-kai-ethniki-antistasi/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/12-oktovrioy-1944-i-athina-eleytheri-podosfairo-kai-ethniki-antistasi/
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