
 
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  
 

Α.Ε.  9/03 

Τίτλος    
 

ΠΛΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Χρονολογία (ες)  
 

1915-1992 

Επίπεδο περιγραφής 
 

Αρχείο 

Μέγεθος και υπόστρωμα της 
ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 
όγκος ή διαστάσεις) 
 

3 αρχειακά κουτιά  

Όνομα παραγωγού (ών)  Δημήτριος Αθανασίου Πλούμης 
 

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 
σημείωμα  

Ο Δημήτριος Πλούμης γεννήθηκε στην 
Αμπελακιώτισσα Ναυπακτίας το 1894 και ήταν 
αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. Πήρε μέρος σε 
όλους τους πολέμους από το 1917 ως το 1949 και 
ανέλαβε διάφορες επιτελικές θέσεις. Στη διάρκεια της 
Κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Ήταν 
αρχηγός της Μυστικής Εθνικής Οργανώσεως 
Ναυπακτίας - Δωρίδος (Νοέμβριος 1942 - Ιούνιος 
1943). Στις 30 Ιουνίου 1943 η οργάνωση υπάχθηκε 
στον Ε.Δ.Ε.Σ. και ο Πλούμης διορίστηκε από το Ζέρβα 
αρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ. νοτίου Ελλάδος (υπαρχηγεία στη 
Ναύπακτο και τη Δωρίδα) σε σύνδεσμο με την 
Ε.Κ.Κ.Α. Μετά τη διάλυση της τελευταίας κατέφυγε 
στην Πάτρα. Στις 7 Ιουνίου 1944 τον συνέλαβαν οι 
Γερμανοί και κρατήθηκε στο Χαϊδάρι έως τις 14 
Σεπτεμβρίου 1944 όπου βασανίστηκε. Στον Εμφύλιο 
Πόλεμο υπηρέτησε διοικητής της 42ας Ταξιαρχίας 
Πεζικού στη Βορειοδυτική Θεσσαλία με το βαθμό του 
ταξίαρχου (Ιανουάριος 1947 - Μάρτιος 1948). Από τη 
θέση αυτή διηύθυνε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην 
περιοχή Κόζιακα και οργάνωσε τις τοπικές μονάδες 
Μ.Α.Υ. (Μονάδες Αυτοαμύνης Υπαίθρου). Την 
περίοδο Μαρτίου  1948 - Ιουλίου 1949 ήταν βοηθός 
του Α΄ υπαρχηγού ΓΕΣ υπεύθυνος για την οργάνωση 
των Τ.Ε.Α. (Τάγματα Εθνικής Ασφαλείας).  
Τον Ιούλιο του 1949 τέθηκε σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία με το βαθμό του ταξίαρχου. 
Πολιτικά ο Πλούμης υπήρξε βενιζελικών 
πεποιθήσεων. Έλαβε μέρος στο κίνημα Εθνικής 
Αμύνης (1917), και ήταν προσωπικός φίλος του 
Νικολάου Πλαστήρα, είχε μάλιστα μυηθεί στο κίνημα 
του 1935. Μετά την απελευθέρωση ήταν υποψήφιος 
της Ε.Π.Ε.Κ. (1950, 1951) και στέλεχος της Ενώσεως 
Κέντρου. Το 1966 ήταν πρόεδρος του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Αδικηθέντων Πολεμιστών.  
Έγραψε τα βιβλία: Η σωματική αγωγή (1928), Η 
στρατιωτική σωματική αγωγή (1937), Ο Γολγοθάς του 
Έθνους. Οι μαύρες μέρες της σκλαβιάς στη Ρούμελη και 
το στοιχειωμένο Χαϊδάρι (1971), Η ελληνική τραγωδία 
1946-1949 (1973). Είχε ετοιμάσει και πολλά άλλα, που 



απ’ ότι φαίνεται δεν μπόρεσε να εκδώσει.  
Ήταν παντρεμένος με την Παναγιώτα Τόλια και 
απέκτησαν ένα γιο που πέθανε όταν ήταν μωρό και μία 
κόρη, την Αικατερίνη. Ο Δ. Πλούμης πέθανε το 1993. 
 
[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στο φάκ. 1.1] 
     

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής  
 

 

Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά, Φεβρουάριος 2003 
 

Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο του ταξίαρχου  Δημητρίου Πλούμη 
περιλαμβάνει υλικό που αφορά κυρίως τη συμμετοχή 
του στον Ε.Δ.Ε.Σ., την υπηρεσία του ως διοικητή της 
42ης Ταξιαρχίας στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, 
τις ενέργειές του, την περίοδο της δικτατορίας του 
1967, για την αναγνώριση της αντιστασιακής του 
δράσης και τη συγγραφική του δραστηριότητα. 
Υπάρχουν επίσης βιογραφικά σημειώματα, 
φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων και διάφοροι 
χάρτες.   
Φάκελος 1 Στρατιωτική υπηρεσία - Συμμετοχή 
στον Ε.Δ.Ε.Σ. - Προσωπικά  (1915-1992)  
-Χειρόγραφο του Πλούμη με σημειώσεις για την 
υπηρεσία του από το 1916 έως το 1949 («Εκθέσεις 
πολεμικής δράσεως»). πιστοποιητικά από τη 
συμμετοχή του στον Ε.Δ.Ε.Σ.: έκθεση πολεμικής 
δράσης και πρόταση ηθικής αμοιβής από Ζέρβα, 
βεβαίωση για τη σύλληψή του, απολυτήριο από 
Ε.Δ.Ε.Σ. κ.ά.. Ημερήσιες διαταγές του Πλούμη ως 
διοικητή της 42ης Ταξιαρχίας (Ιούνιος 1947- 
Φεβρουάριος 1948) που αφορούν τις μάχες με μονάδες 
του Δημοκρατικού Στρατού, επιστολές πολιτικών 
αρχών Καλαμπάκας σχετικές με την αποχώρησή του 
από την Ταξιαρχία κ.ά. .  φωτογραφίες του Πλούμη 
(1915-1949) και διάφορα πιστοποιητικά (1930).  
-Αναγνώριση συμμετοχής του στον Ε.Δ.Ε.Σ: αναφορές 
του προς ΔΕΠΑΘΑ (Διεύθυνσις Εφέδρων Πολεμιστών 
Αγωνιστών Θυμάτων Αντιστάσεως), καταστάσεις 
μελών Ε.Δ.Ε.Σ. Ναυπακτίας, επιστολές διαφόρων για 
την εγγραφή τους σε καταστάσεις μελών Εθνικής 
Αντίστασης, έγγραφα της περιόδου 1956-1962 σχετικά 
με ενέργειες για την αναγνώριση της αντιστασιακής 
δράσης του, φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τη 
δημοσίευση των σχετικών νόμων, εγκύκλιοι 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ.ά. (1949-1971, κυρίως 
1969-1971).  
-«Ιστορικά έγγραφα και μελέτες»:  
Επιστολές Σοφοκλή Βενιζέλου, χειρόγραφο και 
δακτυλόγραφο της μελέτης του Πλούμη: «Η εθνική 
άμυνα της χώρας» κ.ά. (1964-1985). 
-Αλληλογραφία με δημόσιους φορείς σχετικά με το 
κληροδότημα Δημητρίου Ιω. Πλούμη στην κοινότητα 
Αμπελακιώτισσας (1982-1992).  



Φάκελος 2 Συγγραφική δραστηριότητα  
Αλληλογραφία με κρίσεις διαφόρων για τα βιβλία του 
Ο Γολγοθάς του Έθνους, και Η ελληνική τραγωδία 
1946-1949 και ευρετήρια με τα ονόματα των ατόμων 
που επικοινώνησαν μαζί του (1973-1978), χειρόγραφο  
της μελέτης του Ιστορία της Ρούμελης. 
Φάκελος 3  Αποκόμματα-Χάρτες 
Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών για το έπος 
του ’40, τον Εμφύλιο Πόλεμο, το Κ.Κ.Ε., την 
τρομοκρατία, τις σχέσεις με την Τουρκία κ.λπ. 
(1978,1985-1986) και διάφοροι χάρτες της Ελλάδας.   
 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση  
 

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση. 

Προσθήκες υλικού  
 

Δεν αναμένονται προσθήκες. 

Σύστημα ταξινόμησης  
 

Θεματική 

Όροι πρόσβασης  
 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 

Όροι αναπαραγωγής  
 

 

Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  
 

Ελληνικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
προϋποθέσεις  
 

Πολλά από τα έγγραφα είναι σχισμένα και κολλημένα 
εκ νέου με άσπρη ταινία ή σε κόλλα χαρτί. 

Εργαλεία έρευνας  
 

 

Εντοπισμός πρωτοτύπων  
 

 

Εντοπισμός αντιγράφων  
 

 

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής  
 

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία  
 

 

Παρατηρήσεις  
 

 

Παρατηρήσεις και όνομα του / της 
αρχειονόμου  
 

Γιώργος Χαρωνίτης 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  
 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  
 

Φεβρουάριος 2003 

Θέματα  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / Ε.Δ.Ε.Σ. / ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ  
 

 
 


