
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
Λεύκη  τρομοκρατία  ονομάστηκε από τους ιστορικούς  η περίοδος που ακολούθησε 
τη συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945) και τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ 
μέχρι τον εμφύλιο . Ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από την εξαπόλυση 
βίας και τρομοκρατίας εναντίον της εαμικής Αριστεράς που ενορχηστρώθηκε από 
την ηγεσία του επίσημου στρατιωτικού και αστυνομικού μηχανισμού και στην 
οποία συνέβαλαν ένα πλήθος ακροδεξιών παρακρατικών οργανώσεων που 
περισσότερο σε συμμορίες προσιδίαζαν με πρώτη και καλύτερη την οργάνωση Χ.  
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
Το ότι η οργάνωση Χ ήταν ξεκάθαρα μια τρομοκρατική οργάνωση είναι κάτι στο 
οποίο συμφωνούν  ιστορικοί όλων των αποχρώσεων και μάλιστα η οργάνωση αυτή 
δε περίμενε τη συμφωνία της Βάρκιζας για να αρχίσει το τρομοκρατικό της έργο 
Τρεις μόλις μέρες μετά την απελευθέρωση μια ομάδα  ΄Χιτών΄ πυροβόλησε στα 
τυφλά πάνω σε μια διαδήλωση και δολοφόνησε 7 πολίτες. ‘Όπως γράφει ο 
Περικλής  Ροδάκης στο βιβλίο του ‘Δεκέμβρης 1944’ <<Οι συγκρούσεις  των 
εξοπλισμένων από τους  Άγγλους  πια δεξιών ομάδων και ειδικά της ΄Χ΄ γίνονται 
καθημερινό φαινόμενο στην Αθήνα>> .Στις 15/11/1944 μια διαδήλωση με αίτημα 
την τιμωρία των προδοτών και την εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους 
συνεργάτες του κατακτητή, χτυπήθηκε στην πλατεία Ομόνοιας από ‘Χιτές’ 
Αποτέλεσμα 7 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Βασικός  ιδρυτής της  οργάνωσης  υπήρξε ο 
Γεώργιος Γρίβας  
 

Τα θύματα της  Λευκής  Τρομοκρατίας ένα χρόνο μετά την συμφωνία 
της Βάρκιζας 

 
Φόνοι:1.289 
Τραυματίες:6.671 
Συλλήψεις:34.931 
Βασανισμοί:31.632 
Λεηλασίες-καταστροφές:18.767 
Καταστροφές γραφείων:677 
Απόπειρες φόνων:509 
Βιασμοί γυναικών:165 
 
Ως αριθμός οι 1.289 νεκροί που αποδίδονται στην Λευκή Τρομοκρατία, πιθανότατα 
βρίσκονται κοντά στην αλήθεια. Από τους νεκρούς αυτούς οι 953 αποδίδονται σε 
παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι 250 στην Εθνοφυλακή , οι 82 στη Χωροφυλακή 
και άλλοι 4 στα βρετανικά στρατεύματα. 



 

 
 

Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, ο Γρίβας συνέχισε 
να αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα των εξελίξεων. Αναχώρησε για την 
Ελλάδα, όπου του απονεμήθηκε ο βαθμός του στρατηγού εν αποστρατεία και 
ανακηρύχθηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή άξιο τέκνο της πατρίδος. 
Τον Ιούνιο του 1964, τον έστειλε ξανά η κυβέρνηση Παπανδρέου ως 
επικεφαλής 5.000 στρατιωτών και ανέλαβε την αρχηγία των ελληνικών 
στρατιωτικών δυνάμεων και στη συνέχεια και της  Εθνικής Φρουράς 

 

Τότε, ήταν η περίοδος κατά την οποία το καθεστώς των Αθηνών, αλλά και 
πολιτικοί κύκλοι στην Λευκωσία έβλεπαν με μεγάλη καχυποψία την παρουσία 
του Στρατηγού Γρίβα και της Ελληνικής Μεραρχίας. Παρουσία ανεπιθύμητη, 
από την οποία ήθελαν διακαώς να απαλλαγούν. Εξού και η  αποτυχημένη 
απόπειρα δολοφονίας του στης 12 Οκτωβρίου 1967 .Τότε, που το αεροπλάνο 
των Βρετανικών Ευρωπαϊκών Αερογραμμών, ανατινάχθηκε πάνω από το 
Καστελόριζο. Θύματα του «δυστυχήματος» αυτού, σαράντα δύο Ελλαδίτες και 
Κύπριοι και είκοσι τέσσερις Βρετανοί και Αμερικανοί. Το αεροπλάνο COMET 
4B  ανατινάχθηκε ενώ βρισκόταν στον αέρα. Κατέπεσε και συνετρίβη, στην 
θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά του Καστελόριζου. Το αεροπλάνο, που 
εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο –Αθήνα- Λευκωσία αναμενόταν στο 
αεροδρόμιο Λευκωσίας γύρο στις 5.45΄π.μ.. Δεν έφθασε όμως ποτέ στον 
προορισμό του. Η έκρηξη, σημειώθηκε στις 5.17΄π.μ. κατά την διάρκεια Το 
γεγονός ότι στο αεροπλάνο θα επέβαινε ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, 
Αρχηγός τότε της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Άμυνας Κύπρου, κίνησε 
τις υποψίες από την πρώτη κιόλας στιγμή, ότι η πτώση του αεροσκάφους 
COMET 4B, δεν οφειλόταν απλά σε δυστύχημα. Ο Γρίβας, βρισκόταν στην 
Αθήνα από τις 28 Σεπτεμβρίου, για διαβουλεύσεις και επαφές με την Ελληνική 
Κυβέρνηση. Επρόκειτο δε να επιστρέψει στην Κύπρο στις 12 Οκτωβρίου με 
την μοιραία πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών CY 284. Κάτι που ήταν 
γνωστό στις μυστικές υπηρεσίες της χούντας των Αθηνών, σε συνεργάτες της 
στην Κύπρο, αλλά και σε άλλα άτομα όπως στο πλήρωμα του αεροσκάφους. 
της εισόδου του αεροσκάφους στην περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας.  

 

17 ΝΟΕΜΒΡΗ 

Η Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη, ή 17Ν, ήταν τρομοκρατική 

οργάνωση που έδρασε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1975–2002. Η 

δράση της περιελάμβανε δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις, αρπαγές 

οπλισμού και σημαντικό αριθμό ληστειών και προκάλεσε το θάνατο 23 

Ελλήνων και ξένων πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


διπλωματών, οικονομικών παραγόντων και πολιτών. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών οι ΗΠΑ 

αφαίρεσαν την οργάνωση από τον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών 

οργανώσεων τις 26 Αυγούστου 2015. Βάσει της έκθεσης του υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ για την τρομοκρατία του 2014 η 17 Νοέμβρη 

χαρακτηρίστηκε «ακροαριστερή οργάνωση», υπεύθυνη για τις 

δολοφονίες Αμερικανών αξιωματούχων και δημοσίων προσώπων στην 

Ελλάδα.  

1.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Η 17 Νοέμβρη ξεκίνησε την δράση της την νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου 1975 
με τη δολοφονία του «σταθμάρχη» της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, έξω 
από το σπίτι του στο Ψυχικό. Η ανάληψη ευθύνης, είχε σταλεί στη γαλλική 
εφημερίδα "Liberation", ωστόσο δεν έγινε πιστευτή και για ένα χρόνο δεν 
αξιολογήθηκε. Η δολοφονία του Γουέλς, είχε παραγραφεί, όταν τα μέλη της 
17Ν, κάθισαν στο εδώλιο. 

                                                                                                           
 
 
 

2.Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη 
 
 Ο Παύλος Μπακογιάννης (10 Φεβρουαρίου 1935 - 26 Σεπτεμβρίου 1989) 
ήταν Έλληνας δημοσιογράφος με αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας και πολιτικός, εκλεγμένος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο 
οποίος δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» . 
 
 
Απόσπασμα από τη 12σέλιδη προκήρυξη με ημερομηνία 18.9.1989 που 
εστάλη στην «Ελευθεροτυπία» στις 9 Οκτωβρίου 1989 από μέλη της 17Ν 
σχετικά με τον Παύλο Μπακογιάννη. 
 
«Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον απατεώνα και ληστή του λαού 
Μπακογιάννη. Ο κύριος αυτός είναι υπεύθυνος όχι μόνο γιατί έκλεψε τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7


πρώτα 60 εκατομμύρια του ιδρυτικού κεφαλαίου της Γραμμής αλλά και για τις 
εκατοντάδες εκατομμύρια που είτε έκλεψε μαζί με τον συνεργάτη του 
Κοσκωτά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Γραμμής, αλλά και για την 
αγορά μέσω της Γραμμής της Τράπεζας Κρήτης» 

 
3.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ 

 

 
 

 
Στο βιβλίο «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» του Δημήτρη Κουφοντίνα 
μέλους της  τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν υπάρχει αναλυτική 
αναφορά όλων των επιθέσεων της  17Ν  όπως και για άλλες που 
ματαιώθηκαν. 
 
Ακολουθεί το εξής απόσπασμα: 
 
Εκείνο το βράδυ στα Σεπόλια έγιναν πολλές αναποδιές. Ήμασταν τέσσερις, 
είχαμε επισημάνει μια καμιονέτα. Στην οδό Αυλώνος, όπως κατεβαίναμε από 
τη Ρόδου. 

Τα δύο περιπολικά είχαν κατεβεί από την οδό Ρόδου. Το πρώτο προσπέρασε 
τη γωνία με την Αυλώνος, ύστερα έκανε όπισθεν. Πετάχτηκε ένας, ο 
καουμπόης. Με προτεταμένο το περίστροφο και την αλαζονεία της εξουσίας 
διέταξε «Ψηλά τα χέρια». Λάθος πόρτα χτύπησε. Βουτήξαμε πίσω από τα 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ανταλλάξαμε πυροβολισμούς. Ο καουμπόης 
καλύφθηκε. Νομίζω τον πήρε μια σφαίρα. Αργότερα, μετά τους 
πυροβολισμούς του εναντίον μου. Καλύφθηκαν και οι άλλοι από τα δύο 
περιπολικά που κατέβηκαν τη Ρόδου. Ρίχναμε αραιά πυρά – δεν είχαμε 
πολλές σφαίρες. Μία μία, να τους κρατάμε καθηλωμένους όσο 
αποχωρούσαμε. 

Υποχωρούσαμε στην Αυλώνος. Πήρα μια χειροβομβίδα από ένα σύντροφο. 
Την πέταξα πίσω από τους οχυρωμένους αστυνομικούς. Πάνω που είχαν 
ξεθαρρέψει και έβγαιναν από το καβούκι τους. Λούφαξαν ξανά. Ο ένας από 
αυτούς είχε βγει στη μέση του δρόμου με το αυτόματο, έτοιμος να ρίξει. Θα 



μας χτυπούσε, θα χτυπούσε και το συγκεντρωμένο κόσμο πίσω μας. Έριξα τη 
χειροβομβίδα εκεί, για να λουφάξει. Ανάμεσά τους. Εκεί δεν υπήρχε κόσμος, 
δεν κινδύνευε κανένας, μόνο οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, τρόμαξαν, 
κρύφτηκαν. Υποχωρήσαμε στην Αυλώνος, προς Αθήνα. Πολλά αυτοκίνητα 
είχαν σταματήσει, έκλειναν το δρόμο. Μπροστά ήταν ένα παλιό ταξί. Βγάλαμε 
τον πελάτη του. Βγάλαμε τον ταξιτζή. «Μια στιγμή να πάρω τις εισπράξεις», 
«Καλά, πάρ’ τες»….  

 

5. Μια απ' τις πιο παράξενες επιχειρήσεις της 17 Νοέμβρη. 
  
Όταν δεν χτυπούσε φυσικά πρόσωπα, χτυπούσε τράπεζες, εταιρίες ή 
αστυνομικά σύμβολα. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1989 όμως, στην Αθήνα, η 17 
Νοέμβρη προκάλεσε εκρήξεις σε τρεις ακατοίκητες πολυτελείς πολυκατοικίες 
(που ήταν προς ενοικίαση) οι οποίες βρίσκονταν στο Κολωνάκι, στο Χαλάνδρι 
και στα Βριλήσια.. Η κίνηση προκάλεσε εντύπωση και εξηγήθηκε λίγο 
αργότερα με προκήρυξη: Η 17Ν υποστήριξε ότι «οι κατοικίες χτυπήθηκαν 
επειδή έμειναν σκόπιμα ακατοίκητες από τους ιδιοκτήτες τους ή νοικιάζονταν 
σε εξωφρενικά ποσά σε μια εποχή που χιλιάδες Έλληνες έψαχναν για σπίτι με 
λογικό νοίκι».‘Ολα αυτά συνέβαιναν, έλεγε η 17Ν, επειδή η διαφθορά ήταν 
ανεξέλεγκτη και τα χρήματα των φορολογουμένων σπαταλιόνταν. Η πράξη 
αυτή δεν έχει καταλογιστεί σε κανέναν από τους συλληφθέντες ούτε κανείς 
έχει ομολογήσει τη διάπραξή της.  

 
6.ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Η δράση της σταμάτησε το 2002, όταν συνελήφθη βαριά τραυματισμένος 

ο Σάββας Ξηρός έπειτα από πρόωρη έκρηξη του αυτοσχέδιου 

εκρηκτικού μηχανισμού που τοποθετούσε στα εκδοτήρια ακτοπλοϊκής 

εταιρίας στον Πειραιά. Με βάση τον νόμο «για την προστασία του πολίτη 

από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων (N.2928/2001)», 

δεκατέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ως μέλη της οργάνωσης 

σε ποινές που κυμάνθηκαν από ισόβια μέχρι και 8 χρόνια. 

Η  17Ν πήρε το όνομά της από την 17η Νοεμβρίου, ημέρα που 

γιορτάζεται στην Ελλάδα η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. 

Αυτοπροσδιορίστηκε ως μαρξιστική και αντιιμπεριαλιστική, ενώ οι 

προκηρύξεις της είχαν έντονο αντιαμερικανικό χαρακτήρα. Κατά τα 

τελευταία χρόνια δράσης της αποκαλύφθηκε ότι είχε προβεί σε σειρά 

ληστειών τραπεζών με μεγάλη λεία, με σκοπό την ανεύρεση χρημάτων 

για την χρηματοδότηση των επιθέσεών της. 

4.Η ταινία που δεν έγινε ποτέ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%82_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Το 2012 ανακοινώθηκε πως γυριζόταν ελληνική ταινία για την 17 Νοέμβρη 
ήταν να συμμετέχει και η Dreamworks σε όλο αυτό (μόνο που τότε δεν ήταν η 
γνωστή Dreamworks) αλλά και υπήρξαν οι φήμες ότι θα παίξουν και μεγάλοι 
χολιγουντιανοί αστέρες όπως ο Άντονυ Χόπκινς.  Κυκλοφόρησε μάλιστα το 
σχετικό τρέιλερ .Η ταινία παρ’ όλα αυτά ποτέ δεν κυκλοφόρησε ποτέ και 
τίποτα δεν ξανακούστηκε γι' αυτήν.  

Το τρέιλερ: https://youtu.be/lZvWV6wyawI?t=24 

Η νομοθεσία στην Ελλάδα 

Το ζήτημα της υιοθέτησης συγκεκριμένης αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, 
απασχόλησε τις τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό Κοινοβούλιο, προκαλώντας 
έντονες αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο. Η ανάγκη για την ύπαρξη 
ειδικής νομοθεσίας υποστηρίχτηκε αρχικά από το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας, με επιχείρημα την ασφάλεια των πολιτών, ενώ το Σοσιαλιστικό 
κόμμα και τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς εναντιωνόταν θεωρώντας πως 
αυτό θα συνιστούσε απειλή κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η πρώτη 
απόπειρα του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει την πολιτική τρομοκρατία 
χρονολογείται το 1978 με τον αντιτρομοκρατικό νόμο << περί καταστολής της 
τρομοκρατίας και προστασίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος>> που 
εισηγήθηκε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο νόμος αυτός όμως 
καταψηφίστηκε από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης , ως 
αντιδημοκρατικός και κατά των ατομικών ελευθεριών και καταργήθηκε το 1983 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε ο νόμος <<Για την προστασία 
της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα>> της κυβέρνησης του 
Κωνσταντίνου  Μητσοτάκη. Παρά το γεγονός πως ο νόμος αναφερόταν στο 
οργανωμένο έγκλημα , οι περισσότερες διατάξεις του προέβλεπαν την 
αντιμετώπιση μορφών πολιτικής τρομοκρατίας. Με έναν νέο νόμο του 1990 
ωστόσο, ενισχύονταν οι δικαιοδοσίες της αστυνομίας, ενώ μια από τις πιο 
αμφιλεγόμενες διατάξεις του απαγόρευε τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων 
τρομοκρατικών οργανώσεων. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το νομοσχέδιο 
υποστηρίζοντας πως θα οδηγούσε στην εγκαθίδρυση ενός αστυνομικού 
κράτους, ενώ τν ίδια στάση είχε και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της 
προόδου που επέκρινε τον νόμο ως ασύμβατο με τη Συνθήκη της Ρώμης για 
την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Πηγες: http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/81126 

https://www.youtube.com/watch?v=lZvWV6wyawI&feature=youtu.be&t=2
4 

http://www.livanis.gr/Κουφοντίνας-Δημήτρης-Γεννήθηκα-17-Νοέμβρη_p-
2347286.aspx 

http://www.Wikipedia.gr 

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/fakelos-oi-nekroi-ths-tromokratias-
sthn-ellada.3249169.html 

https://youtu.be/lZvWV6wyawI?t=24
http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/81126
https://www.youtube.com/watch?v=lZvWV6wyawI&feature=youtu.be&t=24
https://www.youtube.com/watch?v=lZvWV6wyawI&feature=youtu.be&t=24
http://www.livanis.gr/Κουφοντίνας-Δημήτρης-Γεννήθηκα-17-Νοέμβρη_p-2347286.aspx
http://www.livanis.gr/Κουφοντίνας-Δημήτρης-Γεννήθηκα-17-Νοέμβρη_p-2347286.aspx
http://www.wikipedia.gr/
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/fakelos-oi-nekroi-ths-tromokratias-sthn-ellada.3249169.html
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/fakelos-oi-nekroi-ths-tromokratias-sthn-ellada.3249169.html


http://anemosantistasis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_932.html 

Επιμέλεια  εργασίας: 

 Αναστασία Τσίμπου 

Πανταρότα Μαρία 

Μαρίνα Τσαντοπούλου 

Κωνσταντίνα Τσέτουρα 

Πολιτίδου Μαρία 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anemosantistasis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_932.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


