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Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2018 

 

Υπηρεσιακό σημείωμα Θεοδοσίου Τσιρώνη, υπαλλήλου Κλάδου ΠΕ Ιστορικών, στο  

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

Θέμα: Συμπληρωματικά στοιχεία για τον Στρατηγό Αθανάσιο Χρυσοχόου. 

 

Α. Μετά την αποχώρηση του ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο του 1945, ο 

Αθανάσιος Χρυσοχόου παρέμενε κρατούμενος του ΕΛΑΣ.
1
 Σύμφωνα με 

δακτυλογραφημένες σημειώσεις της Ελισσάβετ Ριάδη, στελέχους του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, με τίτλο: «Αναχώρησις του ΕΛΑΣ της Θεσσαλονίκης», η ζωή του 

Χρυσοχόου τέθηκε σε κίνδυνο, αλλά ο θάνατός του αποσοβήθηκε χάρη στην 

παρέμβαση του Στρατηγού του ΕΛΑΣ Ευριπίδη Μπακιρτζή: «Ένα πρωί η Κα 

Χρυσοχόου ειδοποιεί βαθειά ταραγμένη πως θα πείσουν τον Στρατηγό να βγη για να 

πάρη νερό στη βρύση να πάρη και λίγο καθαρό αέρα Η παγίδα όμως ήταν στημένη, 

είχαν ετοιμασθεί να τον λιθοβολήσουν και να τον σκοτώσουν. 

Έτρεξα στον Στρ. Μπακιρτζή ο οποίος αμέσως πήρε το τηλέφωνο μπροστά μου και 

έδωσε αυστηρές διαταγές να μη βγη έξω ο Στρατηγός Χρυσοχόου».
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Β. Ο Χρυσοχόου, στον οποίο είχε ασκηθεί ποινική αγωγή «επί παραβάσει της υπ’ 

αριθμ. 6/1945 συντακτικής πράξεως» και ενώ ήταν προφυλακισμένος ακόμα στις 

                                                           
1
 Ο Χρυσοχόου ήταν κρατούμενος στις Νέες Φυλακές Θεσσαλονίκης και εκεί τον συνάντησε ο 

Γεώργιος Μόδης. Βλ Γεώργιος Μόδης, Αναμνήσεις, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 430. 

2
 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, φάκελος 84, υποφ. 2, Ελίζα Ριάδη, 
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δίχως να αλλάζει η ουσία του περιεχόμενου του και σε χειρόγραφη εκδοχή. Το ίδιο περιστατικό 

αναφέρεται σε επιστολή της Ριάδη προς τον Δημήτριο Θεοχαρίδη. Βλ. Δημήτριος Θ. Θεοχαρίδης, Η 
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94, 97, 99, 102 και 105-106.  Στην κράτηση του Χρυσοχόου, στην Αρδέα (Αριδαία), αναφέρεται και ο 
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φυλακές, απολογήθηκε ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή Β΄ Τμήματος Δοσιλόγων. Ο 

Ειδικός Επίτροπος του Δικαστηρίου Δοσιλόγων είχε αποφανθεί υπέρ της απόλυσής 

του, αλλά διαφώνησε ο Ειδικός Ανακριτής και για αυτόν τον λόγο, η υπόθεση 

παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Με το υπ’ αριθμ. 28/19 

Ιουνίου 1945 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης λύθηκε η διαφωνία 

υπέρ της γνώμης του Ειδικού Επιτρόπου και διατάχθηκε η απόλυση του Αθανασίου 

Χρυσοχόου από τις φυλακές. Στη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά 

στις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, τις μαρτυρικές καταθέσεις, τη δράση του κατά 

τη διάρκεια της Κατοχής και το σκεπτικό της απόλυσης του Χρυσοχόου από τις 

φυλακές. Το συγκεκριμένο Βούλευμα έκρινε επομένως την παραμονή του ή μη στις 

φυλακές, ενώ η εκδίκαση των κατηγοριών που τον βάρυναν εξετάστηκε αργότερα.
3
 

Μεταξύ άλλων, στο Βούλευμα του 18/1945, αναφέρονται τα ακόλουθα:  

   «Επειδή κατά του περί ου πρόκειται κατηγορουμένου τ' ακόλουθα τέσσερα κεφάλαια 

κατηγορίας απηγγέλθησαν ήτοι Α) εν θεσσαλονίκη και αλλαχού κατά την διάρκειαν- της 

κατοχής στρατιωτικός ων έν ενεργεία εγένετο συνειδητόν όργανον του εχθρού και 

ήσκησε το λειτούργημά του προς διευκόλυνσιν του έργου της κατοχής και – κατά τρόπον 

πειστικόν δια τον Λαόν ήτοι συνετέλεσε μετ' άλλων εις την κατάρτισιν και οργάνωσιν 

των ενταύθα καί αλλαχού δρώντων ταγμάτων ασφαλείας, άτινα εξωπλίσθησαν δια 

γερμανικών όπλων και έδρων υπό την αιγίδα των γερμανικών αρχών, επί πλέον δια 

των ως άνω ταγμάτων ως οργάνων (του οργάνων / διαγράφονται αι δύο 

υπογραμμισθείσαι λέξεις) του εχθρού ενήργησε πράξεις βίας εις βάρος Ελλήνων 

πολιτών και οργανώσεων εργαζομένων χάριν του Εθνικού και συμμαχικού αγώνος, Β) 

ήχθη εις συνενοήσεις και διαπραγματεύσεις μετά του εχθρού ήτοι μετά των γερμανικών 

αρχών προς δημιουργίαν ιδίων κρατικών ταγμάτων ασφαλείας άμα δε και ωργάνωσε 

ένοπλα τμήματα εξοπλισθέντα υπό των γερμανικών αρχών κατοχής εις α παρέσχε την 

διαβεβαίωσιν ότι τα όπλα ταύτα δεν θα στραφώσιν εναντίον των, Γ) ανέλαβε υπηρεσίαν 

κατ' Οκτώβριον 1944 παρά ταις αρχαίς κατοχής ήτοι εγκρίσει των γερμανικών αρχών 

διωρίσθη Γεν. Διοικητής Μακεδονίας και ούτω δια της αποδοχής του διορισμού του 

τούτου διηυκόλυνε το έργον της κατοχής και Δ) δια των ως άνω πράξεών του εγένετο 

                                                           
3
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Βούλευμα 28/19 Ιουνίου 1945. Το Βούλευμα παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια. 



3 

 

υπαίτιος καταδόσεως και παραδόσεως προσώπων εις τον εχθρόν, εργαζομένων χάριν 

του Εθνικού Συμμαχικού αγώνος. 

   Επειδή όσον αφορά τα υπό στοιχείον Α και Β κεφάλαια της κατηγορίας εκ της μέχρι 

τούδε ενεργηθείσης τακτικής ανακρίσεως ου μόνον ουδέν στοιχείον προέκυψεν, ότι ο 

κατηγορούμενος συνετέλεσε οπωσδήποτε εις την κατάρτισιν και οργάνωσιν των 

ενταύθα ή αλλαχού υπό των Γερμανών εξοπλισθέντων και υπό των αιγίδα αυτών 

δρώντων ταγμάτων ασφαλείας, αλλά τουναντίον υπό πολλών μαρτύρων αξιοπίστων 

ρητώς κατατίθεται, ότι ούτος διδομένης αυτώ ευκαιρίας δεινώς κατά των ενταύθα 

δρώντων τοιούτων ταγμάτων κατεφέρετο και ότι ουδεμίαν μετ' αυτών σχέσιν είχεν. 

Ουδέ δύναται να συναχθή το αντίθετον εκ του γεγονότος, ότι προκληθείς υπό του τότε 

παρά τω ενταύθα Γερμανώ Στρατηγώ ως διερμηνέως υπηρετούντος Νικολαίδου 

υπέβαλε δι' αυτού εις τους Γερμανούς την γνώμην, ίνα δια την εμπέδωσιν της υπό των 

ενταύθα δρώντων ταγμάτων ασφαλείας κυρίως διαταραχθείσης ασφαλείας της πόλεως 

και της περιοχής της συγκροτηθή τάγμα τακτικού στρατού ή τάγμα χωροφυλακής υπό 

στελέχη του Ελληνικού Στρατού ή της Ελληνικής Χωροφυλακής με συγκρότησιν 

απολύτως Ελληνικήν της μεν Ελληνικής Κυβερνήσεως διαθετούσης τα χρηματικά μέσα 

διαβιώσεως, των δε Γερμανών παρεχόντωντον αναγκαίον οπλισμόν και υπό τον όρον, 

ίνα τα υπάρχοντα τάγματα ασφαλείας πλαισιούμενα δια στελεχών ενταχθώσιν εις την 

ενιαίαν κατεύθυνσιν, καθ' όσον πρόδηλον έστι, ότι δια της εφαρμογής της γνώμης 

ταύτης τα εν λόγω τάγματα θα διελύοντο ή πάντως θα εξουδετερούτο τελείως ή 

κακοποιός αυτών δράσις. Άλλως τε, ως ο εν λόγω Νικολαίδης ρητώς καταθέτει, η 

γνώμη αυτή απερρίφθη ευθύς αμέσως ασυζητητεί υπό του προμηνσθέντος Στρατηγού 

δηλώσαντος, ότι ο κατηγορούμενος ουδεμίαν εμπιστοσύνην ενέπνεεν εις αυτόν δια την 

τιθεμένην προυπόθεσιν, ότι το ούτω συγκροτούμενον τάγμα δεν θα έστρεφεν εις 

δεδομένην ευκαιρίαν τα όπλα κατά των Γερμανών. Και όντως οι Γερμανοί, ως 

προκύπτει εκ της δικογραφίας, ου μόνον απλώς ουδεμίαν προς τον κατηγορούμενον 

είχον εμπιστοσύνην, αλλά τούναντίον πολλάς κατ' αυτού ως επικινδύνου εχθρού των / 

είχον υποψίας παρακολουθούντες αυτόν δι' οργάνων των / μυστικών και φανερών και  

πολλάκις ήχθη ούτος ενώπιον τως Αστυνομικών κ' Διοικητικών Γερμανικών 

υπηρεσιών, ίνα δώση εξηγήσεις δια διαφόρους αυτού ενεργείας. Και ήσαν πράγματι αι 

τοιαύται των Γερμανών υποψίαι κατά του κατηγορουμένου λίαν δεδικαιολογημέναι, 

διότι, ως προκύπτει εκ των καταθέσεων των μαρτύρων - ανωτέρων αξιωματικών - 



4 

 

Δαμιανάκου, Σπανού, Αυγέρη, Φροντιστού και του γεωπόνου Πολυζοπούλου, απάντων 

πρακτόρων ενταύθα κατά το διάστημα της Kατοχής Αγγλικών και Αμερικανικών 

υπηρεσιών πληροφοριών (Κατασκοπείας) και εκ του από 31 Μαίου 1945 

πιστοποιητικού του Γενικού Στρατηγείου Δυνάμεων Μέσης Ανατολής, πιστοποιούντος, 

"ότι ο Αθανάσιος Χρυσοχόου υπηρέτησε & μετά πίστεως και αφοσιώσεως την 

συμμαχικήν υπόθεσιν κατά το χρονικόν διάστημα από του Δεκεμβρίου 1942 μέχρις 

Οκτωβρίου 1944 και δια των υπηρεσιών τούτων συνεισέφερεν εις την απελευθέρωσιν 

της Ευρώπης", αποδεικνύεται περιτράνως, ότι ο κατηγορούμενος ήτο κατά το διάστημα 

της κατοχής ενταύθα ο μεγαλήτερος κίνδυνος δια τους Γερμανούς ως "παρέχων 

εντεύθεν καθ' όλην την διάρκειαν της Κατοχής εις το προμνημονευόμενον Στρατηγείον 

και εις την  Ελληνικήν Κυβέρνησιν του Καΐρου δια μέσου των προαναφερομένων 

πρακτόρων πλείστας και σπουδαιοτάτας στρατιωτικής και πολιτικής φύσεως 

πληροφορίας. Και δεν είνε δυνατόν να δώση χώραν εις απλήν έστω παρεξήγησιν το 

γεγονός της υπ' αυτού ως Φρουράρχου Θεσσαλονίκης εκδόσεως ημερησίας διαταγής 

περί χορηγήσεως φύλλου εις αξιωματικούς προαιρετικής μεταβάσεως εις τα ενταύθα 

εθελοντικά σώματα, καθ΄ όσον εις την τοιαύτην ενέργειαν προέβη ο κατηγορούμενος 

συνεπεία και εις εκτέλεσιν των προς αυτόν υπ' αριθμ. 38Ι της 1/9/44 και 384 της 5/9/44 

διαταγών της υφ' υπήγετο ούτος αμέσως ιεραρχικώς Ανωτάτης Εποπτείας Αξιωματικών 

Μακεδονίας ενεργησάσης και ταύτης ούτω συνεπεία και εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 

364 της 27/6/44 διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ως επίσης δεν δύναται να 

δώση χώραν εις την ελαχίστην παρεξήγησιν και το γεγονός της υπ' αυτού 

κοινοποιήσεως διαταγής του Υπουργείου της Εθνικής Αμύνης περί διαθέσεώς των υπ' 

αυτού εις το Αρχηγείον Χωροφυλακής Πελοπονήσου εις δύο ή τρεις κατωτέρους 

αξιωματικούς, ιδία Αρχιτεχνίτας, καθ' όσον και η κοινοποίησις αύτη εγένετο συνεπεία 

και εις εκτέλεσιν διαταγής της ρηθείσης Ανωτάτης Εποπτείας Αξιωματικών 

Μακεδονίας, ενεργούσης και ταύτης συνεπεία και εις εκτέλεσιν διαταγής του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Άλλως τε ούτε οι τελευταίοι ούτοι αξιωματικοί -

αρχιτεχνίται- μετέβησαν εις τας θέσεις των συνεπεία προκληθείσης υπ' αυτών 

επεμβάσεως των Γερμανών, παρ' οις ούτοι ειργάζοντο οικεία θελήσει από, πολλού 

χρόνου πρότερον, ούτε κανείς των εν τη προρρηθείση ημερησία διαταγή αξιωματικών 

μετέβη εις τα εθελοντικά σώματα, εκτός δύο ή τριών, οι οποίοι πολύ προ της εκδόσεως 

της διαταγής ταύτης είχον καταταχθή αυτοβούλως εις τα εν λόγω τάγματα. Εν πάση 

περιπτώσει ο κατηγορούμενος εν προκειμένω ουδέν άλλο έπραξεν ή απλώς εξετέλεσε 
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δοαταγάς των προισταμένων αυτού Αρχών εν τη αρμοδιότητα αυτών εκδοθείσας προς 

την αρμοδίαν υφισταμένην αυτών Αρχήν, ας αύτη προδήλως δεν ηδύνατο κατάνόμον να 

παραβή.  

    Επειδή όσον αφορά το υπό στοιχείον Γ κεφάλαιον της κατηγορίας, το σχετικόν προς 

την υπό του κατηγορουμένου ανάληψιν της υπηρεσίας του Υπηρεσιακού (και ουχί 

Υπουργού) Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, προκύπτει εκ τε των καταθέσεων των 

μαρτύρων και εκ των εγγράφων της δικογραφίας, ότι ο κατηγορούμενος άνευ τινος 

ιδιαιτέρας /αυτού/ ενεργείας δια της υπ' αριθμ. Ι39 της2 Σ/βρίου Ι944 αποφάσεως του 

Υπουργικού Συμβουλίου, γενομένης δεκτής υπ' αυτού της παραιτήσεως του 

υπηρεσιακού Υπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας Σιμωνίδου, απεσπάσθη εκ των 

ας τότε κατείχε θέσεων του Γενικού Επιθεωρητού Νομαρχιών Μακεδονίας και 

Φρουαράρχου Θεσσαλονίκης εις την θέσιν υπηρεσιακού Γενικού Διοικητού 

Μακεδονίας, η δ' απόφασις αύτη εκοινοποιήθη εις τον κατηγορούμενον την 2Ι Σ/βρίου 

Ι944 εν Θεσσαλονίκη διά του υπ' αριθμ. 8597 της 4/9/44 εγγράφου του Προέδρου της 

Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως την αυτήν ημέραν ανήγγειλε την απόφασιν ταύτην 

εις τον κατηγορούμενον, κληθέντα προς τούτο, ο Γερμανός Στρατιωτικός Σύμβουλος 

Μιλερόστον, εις όν όμως ο κατηγορούμενος εδήλωσεν, ότι δεν ήτο διατεθειμένος ν' 

αποδεχθή την θέσιν ταύτην. Επηκολούθησε ραδιοτηλεγραφική συνεννόησις του 

κατηγορουμένου δια του προμνημονευθέντος Πράκτορος της Αγγλικής Υπηρεσίας 

Φροντιστού μετά του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και της Κυβερνήσεως Παπανδρέου 

και τέλος τη εντολή του ενταύθα Στρατιωτικού Διοικητού και εκπροσώπου της εν λόγω 

Κυβερνήσεως Συνταγματάρχου Παπαγεωργίου, εξουσιοδοτηθέντος ιν' αποφασίση περί 

τούτου υπό της εν λόγω Κυβερνήσεως, και μετ' απόφασιν του ενταύθα Εθνικού 

Κέντρου, συγκληθέντοςπρος τούτο υπό του εν λόγω Κυβερνητικού Αντιπροσώπου, 

ανέλαβεν ο κατηγορούμενος την υπηρεσίαν ταύτην εν επιγνώσει προδήλως των 

μεγίστων δυσχερειών και κινδύνων, ους επρόκειτο ν' αντιμετωπίση μέχρι της ενταύθα 

αφίξεως των υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως αποσταλησομένου Πολιτικού 

Αντιπροσώπου. Καταπίπτει όθεν τελείως και το κεφάλαιον τούτο της κατηγορίας. Τέλος 

όσον αφορά το υπό στοιχείον Δ) κεφάλαιον κατηγορίας, παντελώς άλλως τε αόριστον, 

άτε μη κατονομαζομένων των καταδοθέντων ή παραδοθέντων προσώπων και του 

χρόνου και του τόπου της παραδόσεως αυτών, εξ ουδενός στοιχείου της μέχρι τούδε 

ενεργειθείσης τακτικής ανακρίσεως προκύπτει, ότι ο κατηγορούμενος εγένετο 
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οπωσδήποτε υπαίτιος καταδόσεως και παραδόσεως προσώπου τινός εις τον εχθρόν δι' 

οιανδήποτε αιτίαν.  

     Επειδή κατά ταύτα ουδαμώς προέκυψεν εκ της μέχρι τούδε ενεργηθείσης τακτικής 

ανακρίσεως, υποψία ενοχής του κατηγορουμένου εις τας αποδιδομ ένας αυτώ δια του 

κατηγορητηρίου πράξεις, ώστε να δικαιολογήται η προφυλάκισις αυτού, συνεπώς δέον, 

ίνα λυομένης της υπ΄ όψιν διαφωνίας υπέρ της γνώμης του κ. Ειδικού Επιτρόπου 

διαταχθή η εκ των φυλακών απόλυσις του κατηγορουμένου, εάν δι΄ άλλην τινά αιτίαν 

δεν πρέπει να κρατήται εν αυταίς. 

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

    

Εθεωρήθη                 Λύον την υπ' όψιν διαφωνίαν υπέρ της γνώμης του Ειδικού   

     Ο                           Επιτρόπου. Διατάσσει την εκ των φυλακών απόλυσιν του 

  Εισηγητής                  κατηγορουμένου Αθανασίου Χρυσοχόου, εάν δι 'άλλην τινά    

                                  αιτίαν δεν πρέπει να κρατήται εν αυταίς.  

                                 Απεφασίσθη και   

                                     εγένετο εν  θεσσαλονίκη τη Ι9η Ιουνίου Ι945, εξεδόθη δε αυτόθι   

                                 21 ιδίου μηνός και έτους.  

                                    Ο Πρόεδρος                   Η Δικ. Γραμματεύς 
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Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το υπ’ αριθμ. 28/19 Ιουνίου 1945 Βούλευμα του 

Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. 

 



13 

 

Γ.  Μετά την παρέλευση τριών ετών, το 1948, με την ποινική δικογραφία της 

υπόθεσης του Αθανασίου Χρυσοχόου, που είχε σχηματισθεί το 1945, ασχολήθηκε το 

Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία για την υπόθεση του Χρυσοχόου 

ενώθηκε ως συναφής με τις αντίστοιχες δικογραφίες άλλων 332 κατηγορουμένων, 

στους οποίους είχε ασκηθεί ποινική αγωγή για την παράβαση επίσης της 6/1945 

Συντακτικής Πράξης. Ο Ειδικός Αντεπίτροπος διεξήγαγε την προανάκριση για όλες 

τις δικογραφίες και πρότεινε για το σύνολο των δικογραφιών «να μη γίνη κατ’ αυτών 

κατηγορία», σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 533/1945, σε συνδυασμό και με το 

άρθρο 252 του Π. Δικ. Στο σκεπτικό του Βουλεύματος για του σύνολο των 

δικογραφιών, μεταξύ των οποίων και του Χρυσοχόου, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα:  

«Επειδή εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως δεν προέκυψαν παντάπασιν ενδείξεις 

κατά των κατηγορουμένων (…) επί παραβάσει της Σ.Π. 6/45, πράξει πραχθείση εν τη 

περιφερεία Γουμενίτσης και αλλαχού κατά την διάρκειαν της ξένης εν Ελλάδι κατοχής. 

Εκ του συνόλου των ανακριτικών στοιχείων, δεν προκύπτει, ότι οι προρρηθέντες 

κατηγορούμενοι συνειργάσθησαν μετά των Γερμανών και λοιπών εχθρών της Πατρίδος 

ημών καθ’ οιονδήποτε αξιόποινον τρόπον. Αληθές τυγχάνει ότι πολλοί εκ τούτων 

έλαβον όπλα ουχί δια να στρέψωσι ταύτα κατά της Πατρίδος ημών ή να προσφέρωσιν 

υπηρεσίας εις τας αρχάς κατοχής, αλλά δια να υπερασπίσωσι την ζωήν και την 

περιουσίαν των κατά των κομμουνιστών. Εκ των μαρτυρικών καταθέσεων δεν 

προκύπτει ότι. Οι λόγω κατηγορούμενοι διέπραξαν πράξεις βίας εις βάρος Ελλήνων 

ένεκα της δράσεώς των κατά του εχθρού, ούτε τέλος ότι συνειργάσθησαν μετά του 

εχθρού, ούτε τέλος ότι συνειργάσθησαν μετά του εχθρού κατά τρόπον θίγοντα την 

Εθνικήν αξιοπρέπειαν (βλέπε μαρτυρικάς καταθέσεις)».
4
 

Με το υπ’ αριθμ. 156/27 Μαΐου 1948 Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου 

Θεσσαλονίκης, ο Χρυσοχόου απαλλάχθηκε οριστικά και αθωώθηκε από τις 

                                                           
4
 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων, φάκελος 1482, (1

η
 

παραλαβή), Βούλευμα 156/1948, φωτογραφική λήψη: 010. Από το Βούλευμα αυτό διασώζονται μόνον 

οι πρώτες τέσσερις σελίδες.  
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κατηγορίες για την παράβαση της 6/45 Συντακτικής Πράξης «περί επιβολής 

κυρώσεων κατά των συνεργασθέντων μετά του εχθρού».
5
  

 

Το υπ’ αριθμ. 156/1948 Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο αθωώθηκε 

ο Αθανάσιος Χρυσοχόου από τις κατηγορίες που τον βάρυναν. Το Βούλευμα έχει 

εκδοθεί στο όνομα του πρώτου αναγραφόμενου κατηγορούμενου. Πηγή: Ιστορικό 

Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων, «Ευρετήριον 

Βουλευμάτων Δοσιλόγων από 17/7/1947-31/12/1960», σσ. 86-87. 

 

Οι κατηγορίες εναντίον του Χρυσοχόου, σε δικαστικό επίπεδο δεν οδήγησαν τελικά 

στην έκδοση καταδικαστικής εις βάρος του απόφασης, αλλά στην αθώωσή του, για 

τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά. 

                                                           
5
 Βλ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων, Α) φάκελος 25 (1

η
 

παραλαβή), «Ευρετήριον Βουλευμάτων Δοσιλόγων από 17/7/1947-31/12/1960», σσ. 86-87. 
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Δ. Στον Χρυσοχόου και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της βουλγαρικής 

προπαγάνδας αναφέρεται το «Δελτίον Πληροφοριών περί Ελλάδος», που συνέταξε ο 

Νικόλαος Καμπαλούρης, ο Έλληνας πρόξενος στην Ανδριανούπολη, στις 8 

Νοεμβρίου 1942: «Ευτυχώς εις την κίνησιν ταύτην της βουλγαρικής προπαγάνδας 

αντιδρά συστηματικώς ελληνική πατριωτική οργάνωσις, της οποίας προΐσταται ο 

Συν/ρχης Χρυσοχόου, όστις εν τη ιδιότητι του Επιθεωρητού Νομαρχιών της Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας, περιέρχεται όλα τα κέντρα, εις τα οποία έχει εισχωρήσει η 

βουλγαρική προπαγάνδα, δίδων τας απαιτουμένας οδηγίας εις τους μυστικούς τοπικούς 

πράκτοράς του και κατευθύνων τον νέον Μακεδονικόν αγώνα. Ούτω, όχι μόνον τα 

ονόματα των εγγραφομένων εις τας βουλγαρικάς λέσχας καθίστανται αμέσως γνωστά 

εις την οργάνωσιν Χρυσοχόου, αλλά πολλοί πράκτορες αυτού, εκδηλωθέντες σκοπίμως 

ως βουλγαρόφωνοι, εισεχώρησαν εις αυτάς ταύτας τας λέσχας, οπόθεν ευχερεστέρα 

καθίσταται η παρακολούθησις και εξουδετέρωσις της βουλγαρικής προπαγάνδας».
6
 

Ε. Στο Αρχείο Γεωργίου Μαργέτη σχετικά με τη δομή και τη δράση της οργάνωσης 

ΖΕΥΣ,
7
 υπάρχει επίσης έκθεση που έχει συνταχτεί στις  10 Ιουνίου 1953, από τον 

Γεώργιο Μαργέτη, με τίτλο: «Περιγραφή του τρόπου συγκροτήσεως των διαφόρων 

Τομέων, Ομάδων και της δράσεως αυτών». Εκεί μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως στη 

διάρθρωση της αντιστασιακής οργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και: «Τομείς 

Πληροφοριών με μικράς ομάδας Διοικήσεως ως κάτωθι: 1) Ομόρων Κρατών υπό τον 

Στρατηγόν Χρυσοχόου Αθανάσιον και Γενικών Πληροφοριών».
8
 Αναφέρεται ακόμα η 

συμμετοχή του Αθανασίου Χρυσοχόου και σε έναν ακόμα τομέα της οργάνωσης και 

                                                           
6
 Πέτρος Μακρής-Στάικος, Ο Άγγλος Πρόξενος. Ο Υποπλοίαρχος Noel C. Rees και οι βρετανικές 

μυστικές υπηρεσίες, Ελλάδα-Μέση Ανατολή (1939-1944,), Αθήνα 2011, σ. 146, υποσημ. 13, όπου και η 

σχετική παραπομπή στην πρωτογενή πηγή και στη βιβλιογραφία. Όταν δε ο Χρυσοχόου, το 1943, 

υπέβαλλε την παραίτησή του, ύστερα από παρέμβαση του Βρετανού Πρόξενου στη Σμύρνη Noel Rees, 

ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη δράση των αυτονομιστικών 

προπαγανδών. Στο ίδιο, σ. 261, υποσημ. 77, όπου και η παραπομπή στη βιβλιογραφία. 

7
 Σχετικά με την οργάνωση ΖΕΥΣ, βλ. Βασίλης Κ. Γούναρης, «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΖΕΥΣ: Συμβολή στη 

μελέτη της αντιστασιακής της δράσης στη Θεσσαλονίκη (1942-1944)», στο συλλογικό έργο: Ροζαλια 

Βαμβάλη-Λαζαρίδου, Σωτήρης Κ. Κισσάς, Βασίλης Μαυρομμάτης και Χαράλαμπος Παπαστάθης 

(επίμ.) Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985), Κέντρο Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης, αυτοτελείς εκδόσεις αρ. 2, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 229-237 και 

ιδιαίτερα, τη σ. 234, όπου και υπάρχει αναφορά στον Χρυσοχόου. 

8
 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, έγγραφο 32. 
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συγκεκριμένα: «Τομείς Πληροφοριών με μερικάς ομάδας 1. Ηπείρου-Ομόρων Κρατών 

και Γεν. Πληροφοριών υπό τον Στρατηγόν Χρυσοχόου Αθανάσιον».
9
 

Επίσης, στο ίδιο Αρχείο, διασώζεται «Συνοπτική Έκθεσις της δράσεως της ανωτέρω 

Οργανώσεως», δηλαδή της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών ΖΕΥΣ, με συντάκτη 

της τον Γεώργιο Μαργέτη και ημερομηνία, 10 Μαΐου 1953. Εκεί, μεταξύ άλλων 

γίνεται αναφορά και στη σημαντική δράση του Ταγματάρχη Μπάρμπα Θωμά, ο 

οποίος υπηρετούσε στην περίοδο της Κατοχής, υπό τον Αθανάσιο Χρυσοχόου και «εκ 

της θέσεώς του δε ταύτης ηδύνατο λίαν αποδοτικώς να εκτελή το κατασκοπευτικό του 

έργον, να μυή τα κατά την κρίσιν του κατάλληλα πρόσωπα και γενικώτερον εν 

συνεργασία και με τον προϊστάμενόν του Στρατηγόν Χρυσοχόου, ον εμύησεν εν τω 

μεταξύ εις την Οργάνωσιν, να λαμβάνη όλα τα υπό των περιστάσεων επιβαλλόμενα 

μέτρα επί τω τέλει της ασφαλούς και πλήρους επιτυχίας του Εθνικού μας έργου».
10

 

 

 

Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, 

έγγραφο 32. 

 

Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, 

έγγραφο 32. 

                                                           
9
 Ό.π.  

10
 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, έγγραφο 33. 
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Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, 

έγγραφο 33. 

Επιπλέον, διασώζεται μία «Ονομαστική Κατάστασις μελών Οργανώσεως πληροφοριών 

ΖΕΥΣ». Σ’ αυτήν, αναφέρεται ως υπ’ αριθμ. 132 μέλος της οργάνωσης και ο 

Αθανάσιος Χρυσοχόου. Ο Χρυσοχόου διετέλεσε, σύμφωνα με το έγγραφο, μέλος της 

οργάνωσης από τις 5 Νοεμβρίου 1942 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1944,
11

 «λόγω 

συλλήψεώς του παρά του Ε.Λ.Α.Σ.». Αναφέρει η «Ονομαστική Κατάστασις» σχετικά 

με τον Χρυσοχόου πως: «Λόγω της επισήμου θέσεως που κατείχε απετέλη τον άξονα 

πέριξ του οποίου εκινείτο ολόκληρος η οργάνωσις. Παρείχε πληροφορίας δι΄ όλας τας 

Στρ. κινήσεις των Γερμανών, πολλάκις δι΄όλα τα όμορα κράτη, τας τοποθετήσεις 

ανωτάτων  αξιωματούχων, τας προθέσεις της ανωτάτης Δ/σεως του Ράϊχ και μας 

παρέδιδε επίσημα έγγραφα και εκθέσεις σημαντικής αξίας και ενδιαφέροντος. Ευρέθη 

πολλάκις εις δυσχερή θέσιν και διέτρεξε σοβαρούς κινδύνους, πλήν τα πάντα 

                                                           
11

 Η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι ακριβής. Ο Χρυσοχόου παραδόθηκε στο ΕΑΜ Θεσσαλονίκης 

τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου 1944. 
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κατόρθωνε να αντιμετωπίζει με ψυχραιμίαν και δεξιοτεχνίαν. Μεγαλόπνοος και 

ενθουσιώδης με βαθείαν πίστην προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας».
12

 

 

 

 

Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος 16, υποφ. 2, 

έγγραφο 26. 

Ο Γεώργιος Μαργέτης, υπό την ιδιότητα του Αρχηγού της Οργάνωσης ΖΕΥΣ, σε 

επίσημη δήλωσή του, στις 17 Δεκεμβρίου 1952, αναφέρει τέλος πως στον Τομέα 

Πληροφοριών Ηπείρου, Αλβανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας, υπεύθυνος ήταν ο 

Στρατηγός Αθανάσιος Χρυσοχόου, το διάστημα από τον Αύγουστο του 1942 μέχρι 

τον Νοέμβριο του 1944.
13

 

                                                           
12

 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, φάκελος 16, υποφ. 2, έγγραφο 26. 

13
 Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, φάκελος 16, υποφ. 2, έγγραφο 36. Στο 

έγγραφο αυτό αναφέρεται και ο Φλάισερ, ό.π., 2
ος

 τόμος, σ. 117, υποσημ. 16. 
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Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικές Συλλογές, Φάκελος16, υποφ. 2, 

έγγραφο 36. 

 

ΣΤ. Μεταπελευθερωτικά, ο Χρυσοχόου ανέλαβε διάφορα αξιώματα, και, μεταξύ 

άλλων  τα ακόλουθα: Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 

Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης 

και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Βορείων Ελλήνων, που έδρευε στη Θεσσαλονίκη, 

μέλος της Επιτροπής Εθνικών Δικαίων. Αποστρατεύτηκε το 1948 και από το 1953 

μετακόμισε στην Αθήνα.
14

 

Ζ. Τους πέντε τόμους των έργων του Αθανάσιου Χρυσοχόου (Η κατοχή εν 

Μακεδονία, η δράσις του ΚΚΕ, βιβλίον Α΄, – Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας, 

Βιβλίον Β΄, τεύχη Β΄1 (1941 και 1942) και Β΄2 (1943 –1944) – Η δράσις της 

ιταλορουμανικής προπαγάνδας, βιβλίον Γ΄ – Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη, βιβλίον Δ΄, τεύχη Α΄ και Β΄ και Οι Γερμανοί εν Μακεδονία, βιβλίον Ε΄) 

                                                           
14

 Εγκυκλοπαίδεια Η Δωδώνη, τόμος Α΄, Αθήνα 1959-1960, σσ. 386-387. Για βιογραφικά στοιχεία 

σχετικά με τον Χρυσοχόου, βλ. επίσης: Γιάννης Σπ. Βάνας, «Αθανάσιος Χρυσοχόου, ένας αφανής και 

λησμονημένος Πραμαντιώτης», Τζουμερκιώτικα Χρονικά, τχ. 15, Ιούνιος 2014. 
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εξέδωσε η Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, εντάσσοντάς τους σε μια σειρά της με 

τον τίτλο «Εθνική Βιβλιοθήκη». Τον δε πρώτο τόμο προλόγισε ο Πρόεδρος της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και πανεπιστημιακός καθηγητής, Στίλπων 

Κυριακίδης, ο οποίος μετά την έκδοση των τεσσάρων πρώτων τόμων έγραψε για 

αυτούς και σχετική ευμενή βιβλιοκρισία.
15

 

Η. Το 1958, ο Αθανάσιος Χρυσοχόου ήταν υποψήφιος Βουλευτής στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης με τους συνδυασμούς της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ) του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή και στήριζε τις ελπίδες του για την εκλογή του στην 

Ηπειρωτική παροικία της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και από το επισυναπτόμενο 

προεκλογικό έντυπο. 

  

                                                           
15

 Στίλπων Κυριακίδης, «Βιβλιοκρισίαι (Αθ. Ι. Χρυσοχόου, Η Κατοχή εν Μακεδονία)», Μακεδονικά, 

τόμος δεύτερος (1941-1952), Θεσσαλονίκης 1953, σσ. 774-775. 
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Πηγή: http://apirotan1940.blogspot.gr/2018/03/3.html.  

 

Θ. Ο Αθανάσιος Χρυσοχόου απέστειλε επιστολή στην εφημερίδα Μακεδονία, η οποία 

δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1959. Ο Χρυσοχόου με την επιστολή του 

διαμαρτυρόταν έντονα για διαστρέβλωση της μαρτυρικής του κατάθεσης στην 

εκδίκαση της υπόθεσης του Μαξ Μέρτεν
16

, έτσι όπως είχε μεταφερθεί στην ίδια 

εφημερίδα, στις 18 Φεβρουαρίου 1959.
17

 Σύμφωνα με την επιστολή του Χρυσοχόου, 

δεν μεταφέρθηκαν με ακρίβεια και παραποιήθηκαν όσα είχε καταθέσει, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες της 

εφημερίδας. Ο Χρυσοχόου στην επιστολή του στη εφημερίδα αναφέρει επίσης το 

απόσπασμα της κατάθεσής του από τη δίκη, σχετικά με το ζήτημα των διώξεων των 

Ισραηλιτών και της συμμετοχής του Μέρτεν σ’ αυτές: «Ακολούθως εμφανίζει δράσιν 

ο Μέρτεν εις τα θέματα της διώξεως των Εβραίων, αρχικώς μεν κατά την στρατολογίαν 

αυτών και την καταναγκαστικήν εργασίαν, βραδύτερον δε κατά την διαχείρισην της 

Ισραηλιτικής περιουσίας (…)». Ο Χρυσοχόου προσθέτει στην επιστολή του πως η 

ανακρίβεια του δημοσιεύματος της Μακεδονίας είχε ως συνέπεια να «επέρχεται 

ουσιώδης αλλοίωσις των κατατεθέντων υπ’ εμού επ’ ακροατηρίω και μεταβάλλεται η 

γενική εντύπωσις περί της εν γένει στάσεώς μου ως μάρτυρος».
18

 

                                                           
16

 Για τη δίκη Μέρτεν και την ανάλυση του περιεχομένου και των αντιφάσεων των μαρτυρικών 

καταθέσεων ως μία παράμετρο της προφορικής παράδοσης του Μέρτεν στους Θεσσαλονικείς, βλ. 

Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Ο Μαξιμιλιανός Μέρτεν στην παράδοση των Θεσσαλονικεών (1942-1959)», 

στο συλλογικό έργο: Γιώργος Αντωνίου, Στράτος Ν. Δορδανάς, Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Το 

Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 379-413.  

Για συνοπτικά στοιχεία για τη δίκη Μέρτεν, το κατηγορητήριο, τους μάρτυρες και την ετυμηγορία, βλ.   

Samuel Hassid,  The Trial of Max Merten in the Changing Mirrors of Time and Place, στον ιστότοπο: 

http://greece.haifa.ac.il/images/events/holocaust_greece/Samuel_Hassid.pdf. 

17
 Στην κατάθεση του Αθανασίου Χρυσοχόου αναφέρονταν και τα σχετικά  δημοσιεύματα, στην 

εφημερίδα Ελευθερία, 28 Φεβρουαρίου 1959, σσ. 3 και 5.  

18
 Μακεδονία, 28 Φεβρουαρίου 1959, σ. 5, από όπου και τα δύο παρατιθέμενα αποσπάσματα. 

http://apirotan1940.blogspot.gr/2018/03/3.html
http://greece.haifa.ac.il/images/events/holocaust_greece/Samuel_Hassid.pdf
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Μακεδονία, 28 Φεβρουαρίου 1959, σ. 5, όπου δημοσιεύεται η επιστολή του Χρυσοχόου. 
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Ι. Η αποτίμηση της δράσης του Αθανασίου Χρυσοχόου από τον πανεπιστημιακό 

καθηγητή Ιστορίας Χάγκεν Φλάισερ.  

Στον Αθανάσιο Χρυσοχόου αναφέρεται και ο Χάγκεν Φλάισερ, στο δίτομο έργο του 

«Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης. 1941-1944». 

Συγκεκριμένα, ο Φλάισερ:  

1) Αναφέρεται στον διορισμό του Χρυσοχόου από τον κατοχικό Πρωθυπουργό 

Γεώργιο Τσολάκογλου, με την αποστολή να ηγηθεί μιας αντιπροπαγάνδας, εν μέρει 

συγκαλυμμένης, κατά των βουλγαρικών βλέψεων και της βλαχικής αυτονομιστικής 

προπαγάνδας.
19

 

2) Γράφει για «νομιμόφρονα υποστήριξη» τμημάτων της κατοχικής διοίκησης, μεταξύ 

των οποίων και του Γενικού Επιθεωρητή Νομαρχιών Μακεδονίας, στις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της 164
ης

 γερμανικής Μεραρχίας, το 1941, εναντίον χωριών που 

χρησίμευαν ως βάσεις για τη δράση των ανταρτών.
20

  

3) Κάνει μια συνολική αρνητική κριτική αποτίμηση της δράσης του Χρυσοχόου, 

εστιάζοντας την κριτική του στην αντιφατικότητα της αντιπροπαγάνδας του 

Χρυσοχόου προς τις εχθρικές προπαγάνδες, καθώς και στις επαφές του με βρετανικές 

και ελληνικές υπηρεσίες της Μέσης Ανατολής που δεν τον θεωρούσαν ως ιδιαίτερα 

αξιόπιστο, αλλά τον αξιολογούσαν πάντως ως πατριώτη.
21

 

4) Σχολιάζει τη δράση του Χρυσοχόου ως στρεφόμενη εναντίον της ανταρτικής 

δράσης και ιδιαίτερα εναντίον του ΕΑΜ, το οποίο συνέδεε με τους Βουλγάρους. Ο 

Φλάισερ υποστηρίζει πως ο Χρυσοχόου συνέτασσε σχετικές εκθέσεις που έστελνε 

στη γερμανική στρατιωτική διοίκηση και τις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών, με 

στόχο να αμφισβητήσει προς τους Γερμανούς την αξιοπιστία των Βουλγάρων 

                                                           
19

 Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης. 1941-1944, 1
ος

 

τόμος, Αθήνα, σ. 357, υποσημ. 20, όπου και οι παραπομπές στις πρωτογενείς πηγές και τη 

βιβλιογραφία. 

20
 Ό.π., σσ. 225-226, υποσημ. 18 και 19, όπου και οι παραπομπές στις πρωτογενείς πηγές και τη 

βιβλιογραφία. 

21
 Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης. 1941-1944, 2

ος
 

τόμος, Αθήνα 1995, σσ. 115-116, υποσημ. 11, όπου και οι παραπομπές στις πρωτογενείς πηγές και τη 

βιβλιογραφία. 
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συμμάχων τους και να σπείρει αμφιβολίες προς το Κάιρο για τον εθνικό χαρακτήρα 

του ΕΑΜ.
22

 

5) Σύμφωνα με τον Φλάισερ, ο Χρυσοχόου προέβη σε διαβήματα στη γερμανική 

στρατιωτική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλίτες δεν υποχρεώνονταν να 

συμμετέχουν σε αναγκαστικές εργασίες ή να καταβάλλουν εισφορές σε είδος, σε 

αντίθεση με το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού (χριστιανικού) πληθυσμού. Ο ίδιος 

συγγραφέας εκτιμά επίσης ότι μετά από αυτά τα διαβήματα, δρομολογήθηκε η 

επίσημη απογραφή των ικανών για εργασία αρρένων Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης 

και η συγκέντρωσή τους στην πλατεία Ελευθερίας, στις 11 Ιουλίου 1942.
23

 

 

ΙΑ. Τέλος, παραθέτουμε και ένα έγγραφο από το Αρχείο του Τμήματος Αστικού 

Σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που αφορά στην καρτέλα της οδού που φέρει 

το όνομα του Στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχόου και έχει συμπληρωμένα βιογραφικά 

στοιχεία του εν λόγω προσώπου, έτσι όπως δόθηκαν από τους οικείους του. 

                                                           
22

 Ό.π. 

23
 Ό.π., σσ. 303-304, υποσημ. 25, όπου οι παραπομπές σε πρωτογενείς πηγές.  
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Πηγή: Αρχείο Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ολοκληρώνοντας, σας επισημαίνουμε ότι η ιστορική έρευνα δεν είναι στατική και 

πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να περιέλθουν στο φως της δημοσιότητας επιπλέον 

στοιχεία, είτε από πρωτογενείς αρχειακές πηγές, είτε από τη βιβλιογραφία.  

                                               

  


