
Το ΑΝΤΙΒΑΡΟ με ηεν αθορμή ηες πρόζθαηες εθπομπής ηοσ ΣΚΑΙ «1821» βρίζθεη ηεν εσθαηρία να 

ανηηθρούζεη ηεν δήζεν απομσζοποίεζε.

Τρίηε εθπομπή ηοσ ΣΚΑΙ «1821». Εηζαγωγή ηες εθπομπής

•ηο ζςγκεκπιμένο επειζόδιο είναι πποφόν καθαπήρ επινόηζηρ... 

•Ο μύθορ πποέκςτε από ηην πένα ηος Φπανζοςά Ποςκεβίλ... 

•Η αλήθεια είναι όηι ζηιρ απσέρ ηος 1821 κανείρ δεν ήηαν ζίγοςπορ για ηο πόηε και ηο πώρ θα 

ξεκινούζε η επανάζηαζη

Από ηε ζσδήηεζε μεηά ηεν πρώηε εθπομπή (η οποία δεν αναθέπθηκε καν ζηα γεγονόηα αςηά, όμυρ 

ήηαν ηόζο πολύ ηο άγσορ ηος παποςζιαζηή ηηρ εκπομπήρ να τεςηο-απομςθοποιήζει ηην Επανάζηαζη 

πος δεν ανηιζηάθηκε να αναθεπθεί ζηα εξήρ):

•Βόλεςε να παποςζιαζηεί όηι αςηή η επανἀζηαζη ξέζπαζε ηην ημέπα ηος Δςαγγελιζμού ηηρ 

Θεοηόκος

•Βόλεςε να ςπάπσει μία εικόνα ενόρ Μηηποπολίηη (ηος Π.Π. Γεπμανού).. Πος δίνει ηην εςσή ηος και 

ηην εςλογία ηος,

•Γεν ςπήπξε η Αγία Λαύπα, είναι ένα γεγονόρ πος καηαζκεςάζηηκε εκ ηυν ςζηέπυν από έναν Γάλλο 

ππόξενο μάλιζηα, ηον Φπανζοςά Ποςκεβίλ, ηο ανηέγπατε κςπιολεκηικά «copy-paste» από ηην Καινή 

Γιαθήκη

http://www.antibaro.gr/


Αντίκρουςθ

Παρακάτω ακολουκοφν ντοκουμζντα που αντικροφουν τθν 
δικεν απομυκοποίθςθ τθσ Αγίασ Λαφρασ και τθσ 25θσ Μαρτίου.

Καταδεικνφουν ότι το ςυμβάν που περιγράφει ο Πουκεβίλ
πράγματι ζλαβε χϊρα. Όχι όμωσ ςτισ 25 Μαρτίου, αλλά λίγεσ 

θμζρεσ νωρίτερα. Είτε ςτισ 8, είτε ςτισ 17, είτε ςτισ 23 Μαρτίου.

Η ουςία είναι:

Πρϊτον, ότι ζλαβε χϊρα και δεν είναι προϊόν «φανταςίασ»

και

Δεφτερον, ότι θ θμερομθνία τθσ 25θσ Μαρτίου είχε προεπιλεγεί 
από τθ Φιλικι Εταιρεία. Απλά τα γεγονότα τθν πρόλαβαν.



Αντίκρουςθ 1θ

Θεωροφν αναξιόπιςτο τον Φρανςουά Πουκεβίλ και τα γραπτά 
του προϊόν ΦΑΝΣΑΙΑ παρότι:

1. ιταν αυτόπτθσ μάρτυρασ

2. ιταν Γάλλοσ (πρζςβθσ)

3. δεν ιταν Ορκόδοξοσ

4.εξζδωςε τετράτομο ζργο τθσ 
Ιςτορίασ τθσ Επανάςταςθσ το 1824

(με το οποίο ζγινε μζλοσ τθσ Γαλλικισ Ακαδθμίασ)

5. εξιςτόρθςε τα γεγονότα ςε πολλζσ ςελίδεσ, πχ μετζφερε 
ολόκλθρθ τθν ομιλία του Π.Π. Γερμανοφ

Ήταν όλα ςτθ φανταςία του;;;



Αντίκρουςθ 2θ

Η Γαλλικι εφθμερίδα Le Constitutionnel  επιβεβαιϊνει 

τον Ιοφνιο του 1821 ότι

ο δικεν «μφκοσ» ζλαβε ΠΡΑΓΜΑΣΙ χϊρα

Δθμοςιεφεται και περίλθψθ τθσ 

ομιλίασ του Παλαιϊν Πατρϊν Γερμανοφ! 

Με μία διαφορά: θ εφθμερίδα μεταδίδει ότι 

αυτό δεν ζγινε ςτισ 25, αλλά ςτισ 8 Μαρτίου 
(με το παλαιό θμερολόγιο, ι αλλιϊσ 

20 Μαρτίου με το νζο θμερολόγιο που χρθςιμοποιοφςαν ιδθ οι Γάλλοι)

ΔΕΙΣΕ ΣΟ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΙΚΟ ΒΙΝΣΕΟ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ...







Αντίκρουςθ 3θ

Σο ίδιο γεγονόσ δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα

Times του Λονδίνου 

και πάλι το καλοκαίρι του 1821

(θ πλθροφορία βρίςκεται ςτο βιβλίο του 

Κϊςτα Ζουράρι «Βζβθλα, Κίβδθλα, κφβαλα»)





Αντίκρουςθ 4θ

Γράφει ο Άγγλοσ Πρζςβθσ Philip James Green ςτον Μοριά

τα απομνθνονεφματά του, τα οποία εξζδωςε

το 1827 ςτο Λονδίνο:

«Η άφιξθ του Αρχιεπιςκόπου Γερμανοφ 
αναμζνεται αγωνιωδϊσ, γιατί ζχει ονομαςκεί, 
ς' αυτι τθ δφςκολθ ϊρα,  ςτθν Αρχιςτρατθγία»

Σο απόςπαςμα προζρχεται από 
επίςθμθ αναφορά τθσ Αγγλικισ πρεςβείασ 

ςτισ 6 Απριλίου 1821 (δθλαδι ακριβϊσ ςτισ 25 Μαρτίου 1821)



ελίδα 12 του βιβλίου



Αντίκρουςθ 5θ

το Γαλλικό επιςτθμονικό περιοδικό 

L' Ami de la Religion et du Roi

ςτο Παρίςι το 1831 διαβάηουμε: 

«Η πόλθ τθσ Πάτρασ ζγινε παρανάλωμα ακόλουκο μιασ 
επανάςταςθσ, επικεφαλισ τθσ οποίασ ιταν ο Γερμανόσ, ο 

Έλλθνασ επίςκοποσ τθσ περιοχισ»



ελίδα 73



Αντίκρουςθ 6θ

Ο Αμερικανόσ H. Niles εκδίδει ςτθ Βαλτιμόρθ τον επτζμβριο 
του 1821 μία ςειρά ντοκουμζντων ςτα οποία διαβάηουμε:

*Ο λόγοσ για τον Π.Π. Γερμανό+

«ζφυγε από τθν Πάτρα ςτισ 4 Απριλίου (23 Μαρτίου) με τθν 
κιρυξθ του πολζμου να ζχει γίνει μεταξφ Τοφρκων και 

Ελλινων. Μία γενικι Επανάςταςθ ιταν αναμενόμενθ ςτο 
Μοριά ςτισ 6 Απριλίου (25 Μαρτίου).»



ελίδα 271



Αντίκρουςθ 7θ

Σα ίδια λζνε και οι Βζλγοι ςτο περιοδικό 

Journal de Savoie ςτισ 15 Ιουνίου 1821

(και πάμπολλεσ άλλεσ αναφορζσ ξζνων,

οι οποίεσ πλζον περιττεφουν...)



ελίδα 228



Αντίκρουςθ 8θ

φμφωνα με τον πυρίδωνα Σρικοφπθ ςτθν 
«Ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ»

1. ο Αλζξανδροσ Τψθλάντθσ... «απεφάςιςε εν πρϊτοισ να κατζλκει εισ 
Ελλάδα και ζςτειλε καί τινασ φζροντασ μυςτικά γράμματα εισ τθν 

Πελοπόννθςον, εισ τασ νιςουσ και εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα όκεν εμελζτα να 
αρχίςει τα ζνοπλα κινιματά του τθν 25 Μαρτίου, θμζραν του 

Ευαγγελιςμοφ, ωσ ευαγγελιηομζνθν τθν πολιτικιν λφτρωςιν του ελλθνικοφ 
ζκνουσ»

2. «Τθν δε επιοφςαν μετζβθςαν εισ τθν μονιν τθσ Αγίασ Λαφρασ (…) 
Τποπτεφοντεσ δ’ ζνοπλθν καταδίωξιν δια τθν παρακοιν, απεφάςιςαν να 

ςτρατολογιςωςι μυςτικϊσ εισ υπεράςπιςιν, αν θ χρεία το εκάλει»

πυρίδων Σρικοφπθσ, Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, 
τ. 1, βιβλίο 1, Αϋ μζροσ, ςελ. 70, εκδ. ΔΟΛ.





Αντίκρουςθ 9θ

George Finlay, 
Ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ, 

τ. 1οσ, ςελ. 193, εκδ. Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων.

«Όλθ θ ςυνοδεία εξεκίνθςε δια τθν μονιν τθσ Λαφρασ...ζκαςτοσ 
ιρχιςε να ςυνακροίηθ ενόπλουσ άνδρασ προσ υπεράςπιςίν 

του.Σοφτο δεν ιτον δφςκολον, κακότι οι απόςτολοι τθσ Εταιρίασ 
είχον επιμείνθ όπωσ οριςκι θ 25 Μαρτίου ωσ θμζρα τθσ 

ενάρξεωσ τθσ Επαναςτάςεωσ»



Επαναλαμβάνοςμε όηι 6 Αππιλίος με ηο νέο 

ημεπολόγιο (πος σπηζιμοποιούζε ήδη η Δςηική 

Εςπώπη) είναι η 25η Μαπηίος με ηο παλαιό 

ημεπολόγιο πος σπηζιμοποιούζε η Ελλάδα μέσπι 

ηο 1924



Αντίκρουςθ 10θ

Απομνθνονεφματα Νικόλαου πθλιάδθ, 1851

*Ο λόγοσ περί Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ+

«διατρίβων εισ Ηάκυνκον ζλαβε τθν πρόςκλθςιν του Τψθλάντου να κινθκεί 
και αναχωριςασ, χάριν εμπορίου δικεν, εισ τα νιςουσ του Αιγαίου, ζφκαςε 
τθν 6θ Λανουαρίου του 1821 εισ Σςίμοβαν και κατζλυςε εισ του Μουρτηίνου, 

παλαιοφ φίλου του, όκεν κατεφρόνει υπό τθν αιγίδα τθσ φιλίασ τασ 
επιβουλάσ των Σοφρκων και διενιργει, περιμζνων τθν 25θ Μαρτίου, δια τθν 

επανάςταςιν…. Και τοιουτοτρόπωσ τθν 25 Μαρτίου επανζςτθ θ 
Πελοπόννθςοσ, μετά τθν 24θ Φεβρουαρίου, κακ’ θν ο Τψθλάντθσ διεκιρυξεν 

εισ τθν Μολδαβίαν τθν επανάςταςιν»



2ο απόζπαζμα

Ο Κολοκοηπώνηρ και οι πεπί αςηόν, οι οποίοι δεν ήλθον ειρ ηην Πελοπόννηζον, 

ειμή δια να κινήζωζι ηην επανάζηαζιν ηην 25 μαρηίοσ, ως ημέραν 

προζδιωριζμένην να λάβωζι ηα όπλα απανηατού οι Έλληνες...



Αντίκρουςθ 11θ

Απομνθμονεφματα Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ
(δια χειρόσ Γεωργίου Σερτςζτθ)

«με ιλκαν γράμματα από τον Τψθλάντθ δια να είμαι ζτοιμοσ, 
κακϊσ και όλοι οι εδικοί μασ. 25 Μαρτίου ιτον θ θμζρα τθσ 
γενικισ επαναςτάςεωσ…. Ιλκαν εκεί όπου ευριςκόμουν και 

τουσ ζλεγα ότι τθν θμζρα του Ευαγγελιςμοφ να είναι ζτοιμοι και 
κάκε επαρχία να κινθκεί εναντίον των Σοφρκων…»



Αντίκρουςθ 12θ

Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, 
τ. ΙΒϋ, ςελ. 82, Εκδοτικι Ακθνϊν

πλθροφοροφμαςτε ότι υπάρχουν «μαρτυρίεσ από οικογενειακά αρχεία αγωνιςτϊν που 
αναφζρουν ότι όχι μόνο αποφαςίςτθκε τότε ςτθν Αγία Λαφρα θ ζναρξθ τθσ Επαναςτάςεωσ 

αλλά πωσ ζγινε και ειδικι δοξολογία ςτισ 17 Μαρτίου, θμζρα εορτισ του τιμωμζνου εκεί 
Αγίου Αλεξίου, και επακολοφκθςε ορκωμοςία. Οι ίδιοι ςυνδζουν με αυτι τθ ςφςκεψθ τθν 
αποςτολι από τα Καλάβρυτα ςτον Πετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ μθνφματοσ των ολιϊτθ και 

καλτςά με θμερομθνία 19 Μαρτίου, που ςυμβολικά ανζφερε:

‘’Εξοχϊτατε Α. Μ. Χκεσ ετελζςκθ το ςτεφάνωμα και ζςτω εισ γνϊςιν ασ. 

Καλάβρυτα τθ 19 Μαρτίου 1821. 

Τπογραφαί: Νικόλαοσ Χριςτοδοφλου ολιϊτθσ, Α. καλτςάσ’’.

Και εξθγοφν ότι θ λζξθ ‘’ςτεφάνωμα’’ ςιμαινε πωσ κθρφχκθκε θ Επανάςταςθ και ζγινε 
ορκωμοςία».



Αντίκρουςθ 13θ

Ο γραμματζασ του Δθμθτρίου Τψθλάντθ και
ιςτορικόσ του Αγϊνα Ιωάννθσ Φιλιμων, γράφει:

«Αι δφο μοναί τθσ Λαφρασ και του Προφιτου Θλιοφ αξιοφνται 
τθσ δάφνθσ περί των πρωτείων κατά τον αγϊνα. Η Λαφρα 

εδζχκθ τουσ Αχαιοφσ ςυςκεφκζντασ και πρϊτουσ κινθκζντασ 
κατά τθν Πελοπόννθςον . ο Προφιτθσ Θλίασ εδζχκθ τουσ 
Φωκείσ ςυςκεφκζντασ και πρϊτουσ κινθκζντασ κατά τθν 

τερεάν».

Ιωάννθσ Φιλίμων Λςτορικόν Δοκίμιον, τ. Γϋ, ςελ. 70



Αντίκρουςθ 14θ

Κανζλλοσ Δελθγιάννθσ: 

Απομνθμονεφματα, ςελ. 198

«Οι ςυναχκζντεσ λοιπόν εισ τθν Αγίαν Λαφραν απεφάςιςαν και 
φψωςαν τθν ςθμαίαν τθσ επαναςτάςεωσ κατά τασ 23 Μαρτίου 
1821, προςφζροντεσ πάνδθμον δοξολογίαν προσ τον Υψιςτον 

και με το ςφνκθμα ¨ι ηωι και ελευκερία ι κάνατοσ¨»



Αντίκρουςθ 15θ

Σόμασ Γκόρντον, 
Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ (1832), 

βιβλίο Αϋ, τ. 1, ςελ. 78, εκδ. Μπάυρον

αναφερόμενοσ ςτον Π. Π. Γερμανό 
(που αρνοφμενοσ να πάει ςτθν Σρίπολθ 

είχε μεταβεί με τουσ προκρίτουσ τθσ Αχαΐασ ςτθν Αγία Λαφρα): 

«Από εκεί αυτόσ κι οι ςφντροφοί του ζςτειλαν γράμματα ςτουσ 
φίλουσ τουσ των άλλων επαρχιϊν και προετοίμαηαν ψυχικά τουσ 
ορεςίβιουσ για τθν επανάςταςθ. Τελικά φψωςαν τθ ςθμαία του 
Σταυροφ και ςτισ 21 Μαρτίου 1821 κυρίευςαν τα Καλάβρυτα».





Αντίκρουςθ 16θ

Αντ. Πρόκεσ Όςτεν 
(πρζςβθσ τθσ Αυςτρίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ)

τ. Α’, ςελ. 47, Ακινθςι 1868
Εξάτομθ ιςτορία, θ ςυγγραφι τθσ οποίασ ξεκίνθςε το 1834

«Ο Ανδρζασ Λόντοσ, ο Ηαΐμθσ και Γερμανόσ, ο αρχιεπίςκοποσ 
Πατρϊν, εξεκίνθςαν μεν, αλλ’ εςτάκθςαν εισ τα Καλάβρυτα, και 

μετ’ απατθλάσ διαπραγματεφςεισ μετά των Σοφρκων 
διαδίδοντεσ τθν φιμθν και εξ αυτισ δικεν φοβοφμενοι, ότι οι 

Σοφρκοι εςκόπουν να ςφάξωςιν όλουσ τουσ εν Σριπόλει 
ςυνθγμζνουσ αρχθγοφσ, φψωςαν τθν 4 Απριλίου (δθλ. 23 

Μαρτίου) τθν ςθμαίαν τθσ επαναςτάςεωσ».



Αντίκρουςθ 17θ

Μαξίμ Ρευμπϊ

Γάλλοσ Φιλζλλθνασ γράφει ςτο βιβλίο του

Memoires Sur la Grece (1824)

«ο Π. Π. Γερμανόσ και οι προεςτοί, κατόπιν κοινισ ςυμφωνίασ, 
φψωςαν το λάβαρο του ςταυροφ ςτα Καλάβρυτα, ςτισ 4 

Απριλίου 1821» (δθλ. ςτισ 23θ Μαρτίου).



Σελίδα 298



Αντίκρουςθ 18θ

Samuel G. Howe M. D.
An Historical sketch of the Greek revolution

New York, 1828

«Αλλά o Γερμανόσ, ο αρχιεπίςκοποσ τθσ Πάτρασ, κακϊσ και αρκετοί από τουσ 
άνδρεσ με επιρροι κακυςτζρθςαν, με διάφορεσ προφάςεισ, να 

ανταποκρικοφν ςτο κάλεςμα. Όταν ζφταςε *1821. Απρίλιοσ.+ ςτα Καλάβρυτα, 
μθ ζχοντασ πλζον καμία δικαιολογία, προζταξε ξαφνικά το ςφμβολο του 

ςταυροφ, και κάλεςε το λαό, εν ονόματι του Κεοφ και τθσ ελευκερίασ, να 
πάρει τα όπλα εναντίον των καταπιεςτϊν του. Αυτό ςυνζβθ ςτισ 4. Ο λαόσ 
ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμά του, ζςπευςε να πάρει τα όπλα, και οι λίγοι 

Σοφρκοι που βρίςκονταν εκεί, πιάςτθκαν αιχμάλωτοι. Ζτςι θ ςπίκα άναψε, 
γιγαντϊκθκε ςε φλόγα, και εξαπλϊκθκε γριγορα ςτο Μοριά».

(4 Απριλίου με το νζο θμερολόγιο είναι θ 23θ Μαρτίου)



Σελίδα 18



Αντίκρουςθ 19θ

Αρχιμανδρίτθσ Αμβρόςιοσ Φραντηισ
μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ

ςτα τζλθ Ιανουαρίου 1821 ,μετείχε ςτθ ςφςκεψθ των προκρίτων 
τθσ Πελοποννιςου ςτο Αίγιο (Βοςτίτςα). Γράφει λοιπόν ότι εκεί 

αποφαςίςκθκε ρθτά θ Επανάςταςθ να ξεκινιςει τθν θμζρα 
του Ευαγγελιςμοφ.

(ΕΠΛΣΟΜΘ ΣΘ ΛΣΟΡΛΑ ΣΘ ΝΕΩΣΕΡΑ ΕΛΛΑΔΟ, 
Αϋζκδοςθ 1839, 

Βϋζκδοςθ Εταιρίασ Πελοποννθςιακϊν πουδϊν, 
Ακινα 1976, Σόμοσ Αϋ, ςελ. 102).



Αντίκρουςθ 20θ

Η ηωντανι προςωπικι μαρτυρία διακζτει, βεβαίωσ, μοναδικι αξία, ιδίωσ όταν κατατίκεται 
δθμοςίωσ. Παρακζτουμε, λοιπόν, ακολοφκωσ απόςπαςμα από τθν ομιλία του Αλζξανδρου 

Δεςποτόπουλου το 1861, που εκφϊνθςε ςτο χϊρο τθσ μονισ, ο οποίοσ, δθλϊνει 
αυτοπροςϊπωσ πωσ παρζςτθ ςτθ δοξολογία και τθν 

φψωςθ του λαβάρου ςτθν Αγία Λαφρα το 1821:

«Κεωρϊ εμαυτόν ευτυχι, διότι εν τω μζςω ευρεκείσ τθσ κλαγγισ και του καπνοφ αυτϊν των 
ιδίων τουρκοφάγων όπλων, των από του Λεροφ λόφου αντθχθςάντων και υπό τον κυματιςμόν 

αυτισ τθσ παρά του Ιεράρχου Γερμανοφ υψωκείςθσ θμαίασ του ταυροφ, 

εν τθ αυτι του 1821 θμζρα (…) 

»Εδϊ επάνω, εισ τοφτον τον Λερόν λόφον εισ τον οποίον ιςτάμεκα, ο Αείμνθςτοσ 
Λεράρχθσ Γερμανόσ, με τθν αριςτεράν κρατϊν τα πρακτικά τθσ προ μικροφ αποτελεςκείςθσ 
μυςτικισ εν Αιγίω ςυνελεφςεωσ, και με τθν δεξιάν χείραν υψόνων τθν θμαίαν ταφτθν του 

ταυροφ, αναγεγραμζνθν ζχουςαν τθν κοίμθςιν τθσ Κεοτόκου, και υπζρ ταφτθν ανθρτθμζνον το 
ςφνκθμα ‘‘Ανάςτθκι Ελλάσ, Ελευκερίαν ι Κάνατον ομνφομεν επί τω Ονόματί ου’’

φντομον Πανθγυρικόν Λογίδριον εκφωνθκζν εισ τθν 25θ Μαρτίου  παρ’ Αλεξάνδρου 
Δεςποτόπουλου εν τθ Αγία Λαφρα, Πάτραι 1861



Αντίκρουςθ 21θ

Η μαρτυρία τθσ λαϊκισ μασ παράδοςθσ

Σου πολζμου του 21

Κρυφά το λζνε τα πουλιά, κρυφά το λεν τ’ αθδόνια,

Κρυφά το λζει κι ο γοφμενοσ από τθν άγια Λαφρα.

«Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογθκιτε.

δεν είν’ ο περςινόσ καιρόσ κι’ ο φετεινόσ χειμϊνασ.

Μασ ιρκε θ άνοιξθ πικρι, το καλοκαίρι μαφρο,

Γιατί ςθκϊκθ πόλεμοσ και πολεμάν τουσ Σοφρκουσ.

Να διϊξουμ’ όλθ τθν Σουρκιά ι να χακοφμε οφλοι.»



Αντίκρουςθ 22θ

Όταν το 1838 κακιερϊκθκε θ 25θ Μαρτίου

ωσ επίςθμθ θμερομθνία εορτισ τθσ

Ελλθνικισ Επανάςταςθσ,

ϊςτε να ςυμπίπτει με τον εορταςμό του

Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου

(17 χρόνια μετά το 1821)

Οι περιςςότεροι από τουσ αγωνιςτζσ 
βρίςκονταν ακόμα εν ηωι!

ΟΤΔΕΙ ΑΝΣΕΔΡΑΕ!



Σο βίντεο είναι μία παραγωγι του Ηλεκτρονικοφ περιοδικοφ ΑΝΣΙΒΑΡΟ

http://www.antibaro.gr

Πλειάδα άρκρων για τθν Επανάςταςθ του 1821 μπορείτε να βρείτε ςτθ 
διεφκυνςθ

http://www.antibaro.gr/fakelos/1821

Θα επανζλκουμε με περιςςότερα βίντεο που κα αντικροφουν δικεν 
απομυκοποιιςεισ τθσ πρόςφατθσ εκπομπισ δθμοςιογραφικοφ ςυγκροτιματοσ

http://www.antibaro.gr/
http://www.antibaro.gr/fakelos/1821

