Αντώνης Φλούντζης (Αιτωλικό 1906 - Αθήνα 1998)
Αρχείο της περιόδου 1952 – 1986
Μέγεθος αρχείου 10 κουτιά και άλλα κειµήλια – περιορισμένη πρόσβαση
∆ωρεά του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
(Π.Σ.Α.Ε.Α.), 5/2/2002
Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0435
Βιογραφικό σηµείωµα
Γεννήθηκε στο Αιτωλικό το 1906 και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Γιατρός και συγγραφέας, ο Αντ. Φλούντζης συνδέθηκε µε το
κοµµουνιστικό κίνηµα από τα φοιτητικά του χρόνια που εντάχθηκε στην
ΟΚΝΕ και αργότερα στο ΚΚΕ. Συνελήφθη το 1937 από τη δικτατορία του
Μεταξά. Από τότε άρχισε µια περίοδος εγκλεισµού και περιπλάνησης σε
διάφορα στρατόπεδα -στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερµανία-, η οποία
συνεχίσθηκε στα χρόνια του εµφυλίου και διήρκεσε µε µικρά διαλείµµατα
είκοσι τέσσερα χρόνια. Κρατήθηκε στην Ακροναυπλία, στα Στρατόπεδα
συγκέντρωσης Λάρισας και Χαϊδαρίου, στις Φυλακές Αβέρωφ,
στην Μακρόνησο, στον Αη Στράτη, στα Αντικύθηρα, στην Τρίπολη, και από
την δικτατορία του 1967 στα Γιούρα και στο Παρθένι της Λέρου. Σαν γιατρός
πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους συγκρατουμένους του. Στο Στρατόπεδο
συγκέντρωσης Χαϊδαρίου ήταν ο υπεύθυνος γιατρός του στρατοπέδου. Στη
διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου απολύθηκε για λόγους υγείας
από το Παρθένι της Λέρου, τον Απρίλιο του 1968. Στη µεταπολίτευση εξέδωσε
οκτώ βιβλία επικεντρωµένα στη ζωή στα στρατόπεδα, στις φυλακές και στις
εξορίες. Πέθανε στην Αθήνα τον Γενάρη του 1988.
Αρχείο Αντώνη Φλούντζη
Κατάλογος
κ. 1
Προσωπικά έγγραφα
Φ. 1
Βιογραφικά σημειώματα Αντώνη Φλούντζη
Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Α. Φλούντζη (1961)
Αποφάσεις εκτοπισμού του Α. Φλούντζη (1949 - 1968)
Υπομνήματα διαμαρτυρίας – εφέσεις Α. Φλούντζη (1956 - 1972)
Απορριπτικές απαντήσεις εφέσεων (1960)
Χορηγηθείσες άδειες προς τον Α.Φλούντζη (1952 - 1961)
Φ. 2
Αιτήσεις Α. Φλούντζη για τη χορήγηση διαβατηρίου (1973)
Απορριπτική απόφαση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου (1971)
Δικαστικές κλητεύσεις προς τον Α.Φλούντζη (1962 – 1986)
Εξιτήριο του Α.Φ από το Παναρκαδικό νοσοκομείο (1962)
Έγγραφο (απάντηση) από το Παναρκαδικό νοσοκομείο (1962)
Βεβαίωση Ε.Ε.Σ 1961

Πιστοποιητικό θανάτου Ιωάννη Φλούντζη (πατέρα Αντώνη)-πιστοποιητικά
για Α.Φ από το Αιτωλικό 1959
Φ. 3
Τεκμήρια της διένεξης του Α. Φλούντζη με τον ηθοποιό Δ. Κούκη (1986)
Αιτήσεις Α. Φλούντζη προς την επιτροπή κρίσεως αντιστασιακών (1984-1985)
Χφ. σημειώσεις Α. Φλούντζη για τον Τάκη Παπαγιαννέα
Αποδείξεις - ιδιωτικά συμφωνητικά-λογαριασμοί με εκδοτικούς οίκους
Συγγράμματα Χάρβαλου - Στυλιανόπουλου (δώρα προς τον Α.Φ)
Τηλεφωνικός κατάλογος Αντώνη Φλούντζη
Φ. 4
Χφ. κατάλογος βιβλίων που έστειλε ο Α. Φλούντζης στη βιβλιοθήκη
Αιτωλικού
Χφ. σημειώσεις Α. Φλούντζη για το βιβλίο της Σ. Φύλντιση «Νιότη χωρίς
τραγούδια»
Διάφορα περιοδικά και συγγράμματα
Διάφορες χφ. σημειώσεις του Α. Φλούντζη
κ. 2
Αλληλογραφία
Φ. 1
Αλληλογραφία Αντώνη και Αικατερίνης Φλούντζη (1954 - 1965)
Ευχετήριες κάρτες προς τον εξόριστο σε Αη-Στράτη και Αντικύθηρα (κυρίως
από Αη -Στράτη) Α. Φλούντζη (1952 - 1960)
Φ. 2
Εισερχόμενες επιστολές από Σιδέρη Φλούντζη (Σόφια) (1956)
Εισερχόμενες επιστολές από κατοίκους Κυθήρων-Αντικυθήρων (1955 - 1968)
Αλληλογραφία μεταξύ Αντώνη και Κατίνας Φλούντζη / Αλληλογραφία
Αντώνη και Κατίνας Φλούντζη με την κόρη τους Διάνα (1961- 1962)
Φ. 3
Χφ. σημειώσεις και σχέδια επιστολών του Α. Φλούντζη
Αλληλογραφία Αντώνη Φλούντζη (1983-85) / Αλληλογραφία Κατίνας
Φλούντζη) (1990)
κ. 3
Ιατρική δραστηριότητα
Φ. 1
Χφ. ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις συνταγογραφήσεις του Α.Φ –μπλοκ
με ιατρικά ιστορικά ασθενών (1956-70) (κλειστός φάκελος)
Πιστοποιητικά, εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις για τον Φίλιππο Βουλγαρίδη
(κλειστός φάκελος)
Ευρετήριο μητρώου ασθενών - μπλοκ συνταγογραφήσεων (κλειστός
φάκελος)
Βιβλιάριο ασφαλίσεως ΙΚΑ του Σωτηρίου Καλαμπόκη

Φ. 2
Προτάσεις – άρθρα - ανακοινώσεις – επιστολές του Α. Φλούντζη προς τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (1953-76)
Πρόγραμμα 1ης μεταδικτατορικής γενικής συνέλευσης Ι.Σ.Α / Ταμειακός
απολογισμός / προκηρύξεις συνδικαλιστικών οργανώσεων ιατρών σχετικές
με τη συνέλευση 1-6-76
Χφ. και δακτ. ανακοινώσεις – υπομνήματα Νέας Κινήσεως Ιατρών 1956-74
Πεπραγμένα του εν Λαρίση τμήματος του ΕΕΣ (1922-55), καταστατικό
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΣ)
κ. 4
Ιατρική δραστηριότητα
Φ. 1
Διάφορα χφ. και δακτ. αποσπάσματα (πιθανώς από βιβλία) για τη σύγχρονη
ιατρική και την υγειονομική κατάσταση της χώρας
Δακτ. ομιλία του Α. Φλούντζη στο 4ο Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο της F.I.R
(Βουκουρέστι 22-27/6/64), πρόγραμμα ομιλίας σε ρωσικά και γαλλικά
Φ. 2
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
Ανακοινώσεις Ι.Σ.Α - Ι.Σ. Πειραιά
Προϋπολογισμός ΙΣΑ (1973)
Αποκόμματα τύπου με ιατρικά άρθρα (Βήμα, 1972)
Επιστολή του Α. Φλούντζη προς την Αυγή σχετικά με τον ΙΣΑ
Καταστάσεις για τον Οικοδομικό και Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Ιατρών,
εκθέσεις διοικητικού-διαχειριστικού ελέγχου (1976 - 1979)
Διάφορες υποθέσεις – διενέξεις (σχετικά με τον οικοδομικό συνεταιρισμό
ιατρών) (1982 - 1984)
κ. 5
Εθνική Αντίσταση
Φ. 1
Δακτ. και χφ. ανακοινώσεις – καλέσματα του Πανελληνίου Συνδέσμου
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΣΑΕΕΑ)
Διακηρύξεις, ανακοινώσεις, σημειώσεις ΠΣΑΕΕΑ (κυρίως για την επέτειο των
50 ετών από την ίδρυση του ΕΑΜ / διάφορες χφ. σημειώσεις σχετικά με τον
ΠΣΑΕΕΑ- και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις (1984 – 1992)
Υπομνήματα ΠΣΑΕΕΑ και άλλων οργανώσεων προς κυβέρνηση ΝΔευρωβουλευτές, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 1992
Υπομνήματα ΠΕΚΑΜ προς ΠΣΑΕΕΑ με συνημμένο ΦΕΚ της 15ης/5/1989
Φ. 2
Χφ. σημειώσεις του Α.Φ για την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο
Χφ. κατάλογος εκτελεσθέντων υπό των ιταλικών και γερμανικών αρχών
κατοχής 5/6/43

Αποκόμματα τύπου για την επέτειο μνήμης των 200 εκτελεσθέντων στην
Καισαριανή την 1/5/44
Αποκόμματα τύπου σχετικά με τον θάνατο των αντιστασιακών Γ. Ποτήρη, Γ.
Μιχαλακάκου και την επέτειο μνήμης του Αλέξανδρου Σβώλου (Βήμα, Αυγή)
(1986)
Φ. 3
Δακτ. λίστα αναγνωρισμένων οργανώσεων εθνικής αντίστασης (1941 – 1945)
Φωτοτυπία χφ. απόρρητης διαταγής του ΕΛΑΣ 18/12/44
Δακτ. απόσπασμα σχετικό με τη δράση του ΕΑΜ των νοσοκομείων
Φ. 4
Δακτ. σημειώσεις για την αγωνίστρια - μαθήτρια Αννούλα ΘωμάκουΠαυλάκου
Προσωπικά έγγραφα αγωνιστών Εθν. Αντίστασης για την αναγνώριση της
αντιστασιακής τους ιδιότητας (1988 – 1992)
Ανακοίνωση των αγωνιστών Εθνικής Aντίστασης εργαζομένων στον ΟΤΕ
8/2/89
Αποκόμματα τύπου σχετικά με τις συντάξεις των αντιστασιακών 1989
Χφ. σημειώσεις Α. Φλούντζη για τις συντάξεις των αντιστασιακών
Χφ. άρθρο του Γ. Μιχαλόπουλου (Ωρίωνα) σχετικό με εθν. αντίσταση υπό τον
τίτλο «Ποιοι φίλοι, ποιοι εχθροί;»
Φωτοτυπία απόσπασμα βιβλίου σχετικό με τις εξοντώσεις ηγετικών στελεχών
των ενόπλων κομμουνιστικών δυνάμεων
Χφ. σημειώσεις του Ι. Μιχαλόπουλου για το Λίβανο
Φ. 5
Διάφορες χφ. σημειώσεις για Εθν. Αντίσταση – εμφύλιο (Α.Φ και άλλων
αντιστασιακών)
Χφ. υπομνήματα χ.χ. (πιθανόν Α.Φ.) προς πρωθυπουργό - βουλευτές
Αποκόμματα τύπου με άρθρα για την Κατοχή και την εθνική αντίσταση (1977
– 1982)
Αποκόμματα τύπου με άρθρα για το ΚΚΕ και την ΕΠΟΝ (1975 – 1978)
Δακτ. πρόγραμμα από επετειακή εκδήλωση για το Γοργοπόταμο 1-15/12/78
κ. 6
Πολιτικοί εξόριστοι
Φ.1
Αποκόμματα τύπου σχετικά με τις εκτοπίσεις του Α. Φλούντζη (1956 - 1960)
Αποκόμματα τύπου με άρθρα για τους πολιτικούς εξόριστους (1956 - 1987)
Χφ. σημειώσεις Α. Φλούντζη σχετικές με τον εκτοπισμό του στα Γιούρα και το
Παρθένι Λέρου
Πρακτικό παραλαβής από τις φυλακές Λαζαρέτου (28/6/43)
Χφ. αφήγηση του Θωμά Κουγιάγκα για τον εκτοπισμό του στον Αη-Στράτη
το (1957)

Χφ. σημειώσεις Α. Φλούντζη για τη μεταγωγή του Γ. Στεργίου από την
Τρίπολη το 1960
«Η απεργία πείνας στις φυλακές Αργοστολίου» 28/5/49 - 10/6/49, χφ. και
δακτ. επεξεργασίες του κειμένου, 48 σελ.
Φωτοτυπία επιστολής πολιτικού κρατουμένου 14/4/42
Φ. 2
Χφ. σημειώσεις του Αντώνη Φλούντζη για τις διώξεις γυναικών
Χφ. και δακτ. σημειώσεις για τη δράση των γυναικών υγειονόμων στις
κατοχικές και μετακατοχικές φυλακές
«Γιατρίνες στις φυλακές», χφ. μαρτυρία Ηρώς Χατζημάρκου-Χατζή για τις
φυλακές Αβέρωφ (1948 - 1950), 23/10/1985
Αποκόμματα τύπου με άρθρα για τις γυναίκες στην εξορία
Φ. 3
Φωτοτυπία ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση για αναγνώριση της
αντιδικτατορικής αντίστασης, συνημμένο άρθρο της Αυγής (16/10/85) με την
παραπάνω απόφαση
Τεκμήρια από επετειακές εκδηλώσεις πολιτικών κρατουμένων και από
επετειακές εκδηλώσεις για αγωνιστές
κ. 7
Επεξεργασίες βιβλίων του Αντώνη Φλούντζη
Φ. 1
«Στο στρατόπεδο του Αη-Στράτη»
Χφ. και δακτ. επεξεργασίες του βιβλίου
Χφ. σημειώσεις για τη ζωή στον Αη-Στράτη
Αποκόμματα τύπου με βιβλιοκριτικές
Φ. 2
«Εκτελεσθέντες και κρατούμενοι 1941-44»
Χφ. σημειώσεις με ονόματα φυλακισμένων στις ανδρικές φυλακές Αβέρωφ
και στις γυναικείες φυλακές Εμπειρικείου1943 (υλικό για το βιβλίο)
Πλήρες δακτ. σχέδιο του βιβλίου
Βιβλιοκριτικές στον τύπο
Φ. 3
«Στο κολαστήριο της Μακρονήσου»
Χφ. σημειώσεις σχετικές με τη Μακρόνησο
Δακτ. κριτικές του βιβλίου και αποσπάσματα στον τύπο
Αποσπάσματα βιβλίων σχετικά με Μακρόνησο - Φυλακές Αβέρωφ (πιθανόν
βιβλιογραφικό υλικό)
Φ. 4
«Το φοιτητικό κίνημα 1923-28 κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και λαϊκοί αγώνες
της εποχής»
Δακτ. επεξεργασίες με χφ. διορθώσεις του βιβλίου

κ. 8
Επεξεργασίες βιβλίων του Αντώνη Φλούντζη
Φ. 1
«Στρατόπεδα Λάρισας –Τρικάλων 1941-44»
Χφ. και δακτ. επεξεργασίες του βιβλίου
Φωτογραφημένες επιστολές εκτελεσθέντων στη Λάρισα
Βιβλιοκριτικές στον τύπο
κ. 9
Επεξεργασίες βιβλίων του Αντώνη Φλούντζη
Φ. 1
«Χαϊδάρι»
Χφ. και δακτ. επεξεργασίες και σημειώσεις για το βιβλίο «Χαϊδάρι»
Φωτογραφημένες επιστολές εκτελεσθέντων του Χαϊδαρίου
Βιβλιοκριτικές, επιστολές βιβλιοκριτικών για το Χαϊδάρι
Φ. 2
«Ακροναυπλία και ακροναυπλιώτες»
Δακτ. σχέδιο του βιβλίου με διορθώσεις
Χφ. σημειώσεις και υλικό για το βιβλίο, ονομαστικές καταστάσεις
Ακροναυπλιωτών, σχεδιαγράμματα στρατοπέδων
Βιβλιοκριτικές για το βιβλίο
2 γκραβούρες από Ακροναυπλία –Πύλο
κ. 10
Τεκμήρια Κατίνας Φλούντζη
Φ. 1
Αυτοβιογραφικό σημείωμα Αικατερίνης Φλούντζη για την περίοδο της
Κατοχής (χφ. και δακτ.)
Υπομνήματα Κατίνας Φλούντζη 1984
Δικαιολογητικά για καταβολή συντάξεως σε χήρες και ορφανά υγειονομικών
Φ. 2
Διάφορα τεκμήρια
Αποφάσεις και υπομνήματα Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών
Απόσπασμα εφημερίδας «Συνταξιούχος» 23ης -10-46
Διάφορα άρθρα εφημερίδων (1975 - 1989)
Δακτ. πρόσκληση σε διάλεξη του ιατρού Δημητρίου Νταλιάνη, 1985
Φωτογραφικό Αρχείο Αντώνη Φλούντζη
(Συμπλήρωμα Φωτογραφικού αρχείου ΑΣΚΙ, κ.4, φ. 6)
Φωτογραφικό υλικό από τα χρόνια της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης,
επετειακές εκδηλώσεις
Φωτογραφικό υλικό από την Ακροναυπλία
Φωτογραφικό υλικό από το στρατόπεδο Λάρισας

Φωτογραφικό υλικό από τον Άη-Στράτη
Φωτογραφικό υλικό από πολιτικούς εξορίστους, επετειακές εκδηλώσεις
Φωτογραφία από την Ανάφη (Αύγουστος 1926) εικονίζεται αναφιώτικη
οικογένεια (φωτογραφημένη από τον Κώστα Γυφτοδήμο)
Αρνητικά από Γεν. συνέλευση της Εθνικής Αλληλεγγύης -Θεσσαλία
Φωτογραφία (πιθανόν της αγωνίστριας Δήμητρας Τσάτσου που εκτελέστηκε
στο Ασμάκι)
Φωτογραφίες από εκδήλωση μνήμης του Κιλελέρ (πιθανόν δεκαετίας 1960)
Χειροτεχνήματα – κατασκευές πολιτικών εξορίστων (Ακροναυπλία,
Τρικκέρι, Αη Στράτης)
- 3 ξυλόγλυπτα καραβάκια
- 3 κεντήματα (τα 2 από το Τρικκέρι 1949)
- κατασκευή από πέτρα και κοχύλια
- ξυλόγλυπτο καδράκι (εικονίζεται το στρατόπεδο της Ακροναυπλίας)
- 4 ξυλόγλυπτες κορνίζες(η μία περιέχει φωτογραφία)
- κοκάλινο χειροτέχνημα Γεράσιμου Μαστρόναλου από τον Αη-Στράτη
1954
- ξυλόγλυπτη πεταλούδα
- ξύλινος δίσκος με κέντημα
- ξυλόγλυπτο σετ γραφείου (από την Ακροναυπλία)
- ξύλινο κηροπήγιο

Προσωπικά αντικείμενα και αντικείμενα από την ιατρική δραστηριότητα
- ομοίωμα του Ρωσικού πυραύλου Σπούτνικ
- τιμητικό μετάλλιο για τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από την κήρυξη της
Σοβιετικής Επανάστασης του 1917
- 3 σταχτοδοχεία
- 2 κηροπήγια
- δοχείο μελάνης
- Στυλό
- ιατρικές σφραγίδες

