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Το «Αρχείο Πολέµου» 

 
έχει την ιδιαίτερη τιµή και χαρά  

να σας προσκαλέση στην οµιλία-εισήγηση 
του συγγραφέα -  Υποστράτηγου Ε.Α. Γιάννη Πριόβολου  

 
Σάββατο 21 Δεκεµβρίου 2019, ώρα: 19:30 

µε θέµα 
«Εµµανουήλ Νικολούδης – Άχρους στρατιώτης- Ηµερολόγια 1941-

1945» 
 µε ειδικότερους άξονες  

 
Τα ηµερολόγια του Εµµανουήλ Νικολούδη 
Ο Εµµανουήλ Νικολούδης γεννήθηκε το 1910 στο χωριό 
Γαλιά του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν µόνιµος 
αξιωµατικός (απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων το 1938). Στις 
αρχές Απριλίου 1941, όταν οι Γερµανοί επιτέθηκαν στη 
γραµµή των οχυρών της Ανατολικής Μακεδονίας, 
τοποθετήθηκε στο 26ο Σύνταγµα Πεζικού (οχυρά Δράµας-
τοµεύς Σογείων). Ύστερα από τη συνθηκολόγηση (9-4-1941) 
του Τµήµατος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) 
αιχµαλωτίστηκε µαζί µε πλήθος άλλων αξιωµατικών και 
οπλιτών από τα γερµανικά στρατεύµατα. Την 1η Μαΐου 
διετάχθη η µεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη όπου την 
εποµένη αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο ο Νικολούδης 
παρέµεινε στη Θεσσαλονίκη, διότι οι καταχτητές απαγόρευσαν 



εις τους εκ Κρήτης καταγόµενους αξιωµατικούς και στρατιώτες (ακόµη και στους ανάπηρους 
του πολέµου) να µεταβούν στο νησί τους. Το 1943 βγήκε στο βουνό αρχικά ως αξιωµατικός-
αντάρτης της εθνικιστικής οργάνωσης ΠΑΟ (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις) και στη 
συνέχεια εντάχθηκε εξ ανάγκης στις τάξεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού 
(ΕΛΑΣ) ως στρατιωτικό στέλεχος.  Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στα βουνά διατηρούσε 
κρυφά ηµερολόγιο-«µε κίνδυνον της ζωής µου» σηµειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά- το οποίο 
εµπλούτισε εκ των υστέρων µε γεγονότα που ανακάλεσε στη µνήµη του και τα οποία θεώρησε 
απαραίτητο να αναφέρει. Ο Εµµανουήλ Νικολούδης σκοτώθηκε στις 26/12/1948 στον Σοχό 
Θεσσαλονίκης «εξ εκρήξεως φιλίας παγιδευµένης χειροβοµβίδας». Είχε τότε τον βαθµό του 
λοχαγού.  
 
                                                           Ο Γιάννης Πριόβολος 
Ο Γιάννης Πριόβολος γεννήθηκε το 1951 στα Μελίσσια Αχαΐας. Είναι απόφοιτος (1975) της 
στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και σήµερα υποστράτηγος ε.α. Εµφανίστηκε στην λογοτεχνία 
το 1994 µε το ιστορικό-κοινωνικό αφήγηµα «Όσα µολόγαγε ο Καίσαρ» (εκδόσεις Ακτή-Οξύ). 
Από το 1995 ως το 2003 εξέδωσε τρία ακόµη µυθιστορήµατα : «Αυτοί που νύχτωσαν στο 
δρόµο», «Ο δρόµος ως το Θιάκι» και «Όσο βαστούσαν τα µελτέµια». Από το 2007 και έπειτα το 
συγγραφικό του έργο στρέφεται γύρω από ιστορικές µελέτες που αναφέρονται στην περίοδο της 
κατοχής. «Μια αλυσίδα µνήµες, Αχαΐα και Βόρεια Πελοπόννησος 1940-1949, µαρτυρίες 
(Κατοχή - Αντίσταση - Εµφύλιος)» ( Αλφειός, Αθήνα 2007), «Στοιχεία από το περιθώριο της 
Ιστορίας, Μαρτυρίες Χίων του 20ου αιώνα» ( Αιγέας, Χίος 2009), «Μόνιµοι αξιωµατικοί στον 
ΕΛΑΣ, Οικειοθελώς ή εξ ανάγκης, Νότια και Κεντρική Ελλάδα, µνήµες και αρχειακά τεκµήρια» 
(Αλφειός, Αθήνα 2009), «Αντιπαραθέσεις και διαµάχες στην κατεχόµενη Μακεδονία (1941-
1944), Μόνιµοι αξιωµατικοί στον ΕΛΑΣ Μακεδονίας, Αρχειακά τεκµήρια» (Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη,  2013), «Εθνικιστική “αντίδραση” και Τάγµατα Ασφαλείας, Εµφύλιος και 
αντικατοχικός πόλεµος 1943-1944» (2018, εκδ. Πατάτης). Τον Ιούλιο του 2019 κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Αλφειός το βιβλίο «Εµµανουήλ Νικολούδης, Άχρους στρατιώτης, Ηµερολόγιο» 
µε εισαγωγή και σχολιασµό δικό του. Αξίζει να σηµειωθεί πως το ηµερολόγιο εντοπίστηκε µετά 
από προσωπική έρευνα του ιδίου.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο τηλέφωνο  του  Αρχείου,  210-
8676390/ κινητό  69-98088220, ή  µε την αποστολή στη διεύθυνση afreris@wararchivegr.org   
το  αργότερο  µέχρι  την  18-12-2019 λόγω των περιορισµένων θέσεων. 
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