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«Τόποι-Μνεμεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηες Θεζζαλονίκες» 

Ανδριάνηας Γιέρδσ Ιβάνωθ 

Γενικές πλεροθορίες 

Ο Γιέρδσ Ιβάνωθ 
 
Ν Γεώξγηνο Πατλόβηηο-Ηβάλσθ, Jerzy Szajnowicz-Iwanow, (Βαξζνβία, 14 

Γεθεκβξίνπ 1911 - Αζήλα, 4 Ηαλνπαξίνπ 1943) ζεσξείηαη ν κεγαιύηεξνο 
ζακπνηέξ ησλ Ππκκάρσλ θαηά ηνλ Β΄ Ξαγθόζκην Ξόιεκν. Δθπαηδεύηεθε ζηε 
Πρνιή ησλ Κπζηηθώλ Ξξαθηόξσλ ηεο S.O.E. (Special Operations Executive) 
ζηε Κέζε Αλαηνιή θαη ηνπ αλαηέζεθε ε απνζηνιή λα ζπληνλίζεη ηελ δξάζε 
ησλ δηαθόξσλ αληηζηαζηαθώλ θηλήζεσλ θαη λα νξγαλώζεη ην δίθηπν 
πιεξνθνξηώλ θαη ηηο δνιηνθζνξέο ζηελ Διιάδα. 
 
Βιογραθία 

Ν Γεώξγηνο Πατλόβηηο-Ηβάλσθ γελλήζεθε ζηε Βαξζνβία ζηηο 14 
Γεθεκβξίνπ 1911. Ξαηέξαο ηνπ ήηαλ ν θόκεο Βιαδίκεξνο Ηβάλσθ, 
ζπληαγκαηάξρεο ηνπ ηζαξηθνύ ζηξαηνύ. Πηε Θεζζαινλίθε ήξζε ην 1926 κε 
ηελ Ξνισλέδα κεηέξα ηνπ Ιενλάξδα Πατλόβηηο θαη ηνλ Έιιελα Ησάλλε 
Ιακπξηαλίδε, δεύηεξν ζύδπγό ηεο. 

Ωο αζιεηήο ηνπ γπκλαζηηθνύ ζπιιόγνπ «Ζξαθιήο» θαηάθεξε λίθεο ηόζν 
ζηνπο εζσηεξηθνύο όζν θαη ζε δηεζλείο αζιεηηθνύο θνιπκβεηηθνύο αγώλεο θαη 
ην όλνκα ηνπ έγηλε γλσζηό ζην Ξαλειιήλην. Ρν 1934 ζηνπο Αγώλεο Βνξείνπ 
Διιάδνο πνπ έγηλαλ ζηε Θεζζαινλίθε βγήθε πξώηνο ζηα 100 κέηξα ειεύζεξν 
κε ρξόλν 1΄12''. Ρν 1936 θαηέιαβε ηελ πξώηε ζέζε ζηνπο Ηζηηνπιντθνύο 
Αγώλεο ηνπ Θεξκατθνύ καδί κε ηνλ εηεξνζαιή αδειθό ηνπ Αληώλην 
Ιακπξηαλίδε. 

Ππνύδαζε γεσπόλνο κεραληθόο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Ιένπβελ 
(Leuwen) ζην Βέιγην. Ρν 1933 θαηέξξηςε ην παλεπηζηεκηαθό ξεθόξ 
θνιύκβεζεο ηνπ Βειγίνπ ζηα 50 κέηξα ειεύζεξν κε 35''. Ξήξε κέξνο κε ηελ 
νκάδα ηνπ πόιν ηεο A.Z.S. Βαξζνβίαο ζε δηεζλείο αγώλεο πδαηνζθαίξηζεο κε 
πςειή επηζεηηθή απόδνζε θαη έηζη επηιέρζεθε λα παίμεη ζην πόζην ηνπ 
θνπληαξηζηνύ ηεο Δζληθήο Ξνισλίαο. Αλαθεξύρζεθε σο ν θαιύηεξνο παίθηεο 
ηεο Ξνισλίαο γηα ην έηνο 1938. Ν πξνπνλεηήο Rajki είπε γηα ηνλ Γεώξγην 
Ηβάλσθ: «Δίλαη επί ηνπ παξόληνο ν θαιύηεξνο επηζεηηθόο παίθηεο 
πδαηνζθαίξηζεο ζηελ Ξνισλία. Θξίκα πνπ ζα ηνλ ράζεη ε A.Z.S. ζύληνκα, 
επεηδή ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζην Ξαξίζη γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο». 

Κεηά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζην Ηλζηηηνύην Απνηθηαθήο 
Γεσπνλίαο ζην Ξαξίζη επέζηξεςε ζηε δεύηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ Διιάδα. Κε 
ηελ θαηάιεςε ηεο Ξνισλίαο θαη ηεο Διιάδαο από ηνπο Λαδί θνύλησζε κέζα 
ηνπ ν εζληθόο παικόο λα πνιεκήζεη γηα ηηο δύν παηξίδεο ηνπ. 

 
Η δράζη ηοσ ζηην Ελλάδα 

Πηηο 13 Νθησβξίνπ 1941 ην αγγιηθό ππνβξύρην Thunderbνlt ηνλ 
απνβίβαζε ζηελ αθηή αλάκεζα ζηνλ Άγην Αλδξέα θαη ηε Λέα Κάθξε γηα ηελ 
αλάιεςε δξάζεο σο ζακπνηέξ κε ηνλ θσδηθό 033Β. Ύζηεξα από έληνλε 
δξαζηεξηόηεηα ζε ζπλεξγαζία κε αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο, αθνινύζεζε ε 
ζύιιεςε ηνπ ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ γηα πξώηε θνξά από ηνπο Γεξκαλνύο, κεηά 
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από πξνδνζία ηνπ παηδηθνύ ηνπ θίινπ Θσλζηαληίλνπ Ξάληνπ. Θαηόξζσζε λα 
απνδξάζεη, αθνινύζεζε ε επηθήξπμε ηνπ γηα 500.000 δξαρκέο θαη ζηηο 29 
Γεθεκβξίνπ αθίζεο κε ηε θσηνγξαθία ηνπ ηνηρνθνιιήζεθαλ ζε όιε ηελ 
Αζήλα. Ξαξόιν πνπ νη Γεξκαλνί ηνλ θαηεδίσθαλ πιένλ ζπζηεκαηηθά, 
ζπλέρηζε ηελ δξάζε ηνπ κεηαδίδνληαο κε ηνλ θξπθό πνκπό ηνπ πνιύηηκεο 
πιεξνθνξίεο θαη θάλνληαο ζακπνηάδ. 

 
Τα ζαμποηάζ 

Ρελ άλνημε ηνπ 1942 είρε θξνληίζεη ζηα πιαίζηα ηεο επόκελεο 
απνζηνιήο ηνπ λα πηάζεη δνπιεηά ζηα λαππεγεία Πθαξακαγθά κε ην 
ςεπδώλπκν Θπξηάθνο Ξαξίζζεο. Πηηο 14 Καξηίνπ 1942, εκέξα ππνγξαθήο 
ηνπ θαηνρηθνύ δαλείνπ κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, αλαηίλαμε ην 
γεξκαληθό ππνβξύρην U-133 ιίγν έμσ από ηελ Παιακίλα. Ρνλ Κάην ηνπ 1942 
βύζηζε κέζα ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά ην ηζπαληθό αηκόπινην «San Isidore» πνπ 
έθαλε ιαζξεκπόξην γηα ινγαξηαζκό ησλ Γεξκαλώλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 
επηζθεπάζηεθε. Πηηο 3 Απγνύζηνπ ηνπ 1942 ηνπνζέηεζε καγλεηηθή λάξθε ζην 
ππνβξύρην U-372 πξνθαιώληαο δεκηέο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 
θαηαδπζεί. Έηζη βπζίζηεθε εύθνια από ηνπο Ππκκάρνπο. Αλάκεζα ζηα πνιιά 
ζακπνηάδ πνπ νξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο, ην πην 
ζεκαληηθό ήηαλ ζην εξγνζηάζην Καιηζηληώηε, όπνπ επηζθεπάδνληαλ νη 
θηλεηήξεο ησλ αεξνπιάλσλ ηεο Ινπθηβάθε. Ζ δνιηνθζνξά πξνθάιεζε ηελ 
πηώζε 400-450 αεξνζθαθώλ ζηελ Β. Αθξηθή, ζύκθσλα κε γεξκαληθέο 
εθηηκήζεηο, εμαηηίαο ηεο νπνίαο νη δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ππνρώξεζαλ 2300 
ρηιηόκεηξα δπηηθά κέζα ζε δηάζηεκα 6 κελώλ. Θεσξείηαη ην κεγαιύηεξν 
ζακπνηάδ ηνπ Β΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ. Αθνινύζεζε ε δεύηεξε ζύιιεςε ηνπ 
κεηά από λέα πξνδνζία ζηηο 8 Πεπηεκβξίνπ 1942 θαη αθνύ ην πνζό ηεο 
επηθήξπμεο είρε απμεζεί ζηα 2 εθ. δξαρκέο. 
 
Η εκηέλεζή ηοσ 

Πην γεξκαληθό ζηξαηνδηθείν όπνπ νδεγήζεθε, ν Γεξκαλόο πξόεδξνο ζην 
ηέινο ηεο δίθεο είπε: «Ρν δηθαζηήξηνλ εθηηκά δεόλησο ηελ θαηά ηελ παξνύζαλ 
δίθελ εηιηθξηλή θαη γελλαηόθξνλα ζπκπεξηθνξάλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Δγώ 
πξνζσπηθώο ιππνύκαη, δηόηη ε θνξά ησλ πξαγκάησλ έθεξε ηνηνύηνλ άλδξα 
εηο ερζξηθόλ πξνο εκάο ζηξαηόπεδνλ». Ν Γεώξγηνο Ηβάλσθ θαηαδηθάζηεθε 
ηξηο εηο ζάλαηνλ θαη νδεγήζεθε κπξνζηά ζην Γεξκαληθό εθηειεζηηθό 
απόζπαζκα καδί κε ηξεηο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

Γελλαίνο όπσο ήηαλ, κε πάληα ςειά ην θεθάιη θαηά ηελ ύζηαηε ζηηγκή, 
θηππώληαο ηνπο δήκηνπο ηνπ πξνζπάζεζε λα δξαπεηεύζεη, αιιά ηνλ 
πιήγσζαλ ζην πόδη ηνπ θαη ελώ ην αίκα έηξερε, ηνλ έδεζαλ ζ' έλα ζηύιν. Ξξηλ 
πέζεη λεθξόο βγήθε από ηα ρείιε ηνπ ε θξαπγή «Εήησ ε Διιάο! Εήησ ε 
Ξνισλία!» 

Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπ πνπ ζηεθαλώζεθε από ηελ ππέξηαηε ζπζία 
ζπλνςίδεηαη κε ζπληνκία ζηελ επηηύκβην επηγξαθή ζηνλ ηάθν ηνπ, ζην 3ν  
θνηκεηήξην Λίθαηαο: «Γεώξγηνο Ηβάλσθ, έπεζε ππέξ ηεο Διεπζεξίαο». 
 
Τιμηηικές διακρίζεις 
Παράζημα 

Δίλαη πνιύ ζπάλην ηξεηο ρώξεο λα ηηκνύλ ηνλ ίδην ήξσα. Πηνλ Γεώξγην 
Πατλόβηηο Ηβάλσθ, ηόζν ε παηξίδα ηνπ ε Ξνισλία όζν θαη ε Διιάδα αιιά θαη 
ε Αγγιία απέλεηκαλ αλώηαηα πνιεκηθά παξάζεκα θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. 
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Πηηο 30 Καξηίνπ 1945 ε πνισληθή θπβέξλεζε, πνπ βξηζθόηαλ ζην 
Ινλδίλν, ηνλ ηίκεζε κε ηνλ Αλώηαην Ξνιεκηθό Πηαπξό “VIRTUTI MILITARI” 
«εηο αλαγλώξηζηλ ησλ εμαηξεηηθώλ πνιεκηθώλ πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηεο θαηαζθνπείαο ζηελ θαηερόκελε από ηνπο Γεξκαλνύο 
Διιάδα». 

Δμάιινπ ν Βξεηαλόο ζηξαηάξρεο Σάξνιλη Αιεμάληεξ κε έγγξαθν ηεο 
5εο Γεθεκβξίνπ 1944, ην νπνίν παξαδόζεθε ζηελ κεηέξα ηνπ από Άγγιν 
αμησκαηηθό, αλαθέξεη ηα εμήο: «Δπραξηζηνύκε ηνλ Γεώξγην Ηβάλσθ 
Πατλόβηηο, ελ νλόκαηη ησλ Θπβεξλήζεσλ ησλ ιαώλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ δηά 
ηαο πξνζθεξζείζαο ππεξεζίαο ζηνλ αγώλα δηά ηελ Διεπζεξίαλ. Γηα ησλ 
πξνζπαζεηώλ ηνπ εβνεζήζε κεγάισο ε απειεπζέξσζηο ηεο Διιάδνο θαζώο 
θαη ν ζθνπόο, δηά ηνλ νπνίνλ εκάρνλην όια ηα ειεύζεξα έζλε. H.R.A. 
Αιεμάληεξ, Πηξαηάξρεο, Αλώηαηνο Αξρεγόο ησλ Ππκκαρηθώλ Γπλάκεσλ 
Κεζνγείνπ» Πηηο 5 Καξηίνπ 1962 ηνπ απνλεκήζεθε ην “Ξνιεκηθό Βξεηαληθό 
Κεηάιιην ηνπ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ ηνπ 6νπ” γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ 
πόιεκν ζηελ Ξαιαηζηίλε, ππεξεηώληαο ζηηο Ξνισληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο 
ππό ηηο δηαηαγέο ηεο Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο από ηηο 8 Καΐνπ κέρξη ηηο 25 
Ηνπλίνπ 1941. 

Πηηο 25 Καΐνπ 1976 ηνπ απνλεκήζεθε από ηνλ ππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο 
Δπάγγειν Αβέξσθ Ρνζίηζα ην Αλώηαην Ξνιεκηθό Ξαξάζεκν “Σξπζνύλ 
Αξηζηείνλ Αλδξείαο” «δηόηη νύηνο πξνζέθεξε πνιπηίκνπο ππεξεζίαο εηο ηελ 
ζπκκαρηθήλ ππόζεζηλ θαηά ηνλ Β΄ Ξαγθόζκηνλ Ξόιεκνλ θαη δηά ηνπ 
εμαηξεηηθνύ ζάξξνπο θαη ηεο απαξακίιινπ ηόικεο ηνπ θαηήγαγε θαίξηα 
πιήγκαηα θαηά ησλ ελ Διιάδη ζηξαηεπκάησλ ηεο ερζξηθήο θαηνρήο, 
ζπιιεθζείο θαη εθηειεζζείο ηειηθώο ππό απηώλ». 
 
Άλλες ηιμές ζηην μνήμη ηοσ 

Ν Γπκλαζηηθόο Πύιινγνο “Ζξαθιήο” Θεζζαινλίθεο ηηκώληαο ηελ κλήκε 
ηνπ πξσηαζιεηή ηνπ, ν νπνίνο ζπκκεηείρε αλειιηπώο από ην 1928 κε ηελ 
νκάδα ηνπ ζηνπο θνιπκβεηηθνύο αγώλεο, θαζηέξσζε από ην 1953 εηήζηνπο 
Ξαλειιήληνπο Θνιπκβεηηθνύο Αγώλεο, ηα “Ηβαλώθεηα”. Δπίζεο νλόκαζε ην 
θιεηζηό γήπεδν ηνπ ζπιιόγνπ, όπνπ δηεμάγνληαη αγώλεο κπάζθεη θαη βόιετ, 
“Ηβαλώθεην”. Πηελ είζνδό ηνπ ζηαδίνπ ππάξρεη ε πξνηνκή ηνπ. 

Πηηο 30 Νθησβξίνπ 1985 ζηελ επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 
Θεζζαινλίθεο από ηελ γεξκαληθή θαηνρή έγηλε ε ηειεηή ησλ απνθαιππηεξίσλ 
ηνπ αλδξηάληα ηνπ Γεσξγίνπ Ηβάλσθ ζηελ Θεζζαινλίθε. Ν αλδξηάληαο 
θαζαξνύ ύςνπο ρσξίο ην βάζξν 2,40 κέηξσλ είλαη δώξν ηνπ πνισληθνύ ιανύ 
ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Έλα πνισληθό ζηξαηησηηθό όρεκα ηνλ κεηέθεξε 
από ηελ Ξνισλία, ελώ πίζσ ηνπ αθνινπζνύζαλ 400 Ξνισλνί, νη νπνίνη 
ηαμίδεπζαλ από ηελ Βαξζνβία κέρξη ηελ Θεζζαινλίθε κε ηα ηδησηηθά ηνπο 
απηνθίλεηα γηα λα παξαζηνύλ ζην ζεκαληηθό απηό γεγνλόο. Ρνπνζεηήζεθε 
ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Ιαγθαδά, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Λέζηνξνο, ζε 
απόζηαζε 200 κέηξσλ από ηελ νδό Γεσξγίνπ Ηβάλσθ, πνπ θέξεη ηηκεηηθά ην 
όλνκά ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεξνθξήλεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Κέξνο 
ηεο πνισληθήο αληηπξνζσπείαο απνηεινύζε θαη ε πξνζθνπηθή νκάδα, πνπ 
θέξεη ην όλνκα ηνπ Ηβάλσθ ζηελ πόιε Κπόξνπβ. Κηα λεαξή Ξνισλέδα 
ηνπνζέηεζε κηθξά μύιηλα θηβώηηα ζηε βάζε ηνπ αλδξηάληα, ηα νπνία 
πεξηείραλ ρώκα από ηα πεδία ησλ καρώλ, όπνπ πνιέκεζαλ Ξνισλνί θαη 
Έιιελεο ζην εμσηεξηθό. Γπν θείκελα, ην έλα ζηα ειιεληθά θαη ην άιιν ζηα 
πνισληθά είλαη ραξαγκέλα ζε δπν κεγάιεο κπξνύηδηλεο πιάθεο ζην 
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καξκάξηλν βάζξν ηνπ αλδξηάληα: «ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΗΒΑΛΩΦ ΠΑΪΛΝΒΗΡΠ. ΓΔΛ. 
14-12-1911 ΠΡΖ ΒΑΟΠΝΒΗΑ. ΑΓΩΛΗΠΡΖΠ ΡΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ. 
ΔΘΡΔΙΔΠΘΖΘΔ ΑΞΝ ΡΝΠ ΛΑΕΗ ΠΡΗΠ 4-01-1943 ΠΡΖΛ ΑΘΖΛΑ. ΠΡΖ 
ΚΛΖΚΖ ΡΝ ΞΝΙΩΛΝΗ ΘΑΗ ΔΙΙΖΛΔΠ». 

Πηε Βαξζνβία, όπσο θαη ζε άιιεο πόιεηο ηηο Ξνισλίαο, πνιινί δξόκνη 
ζηηο λεόδκεηεο ζπλνηθίεο θέξνπλ ην όλνκά ηνπ θαζώο θαη ζρνιεία θαη 
πξνζθνπηθέο νκάδεο. Πε κηα από ηηο σξαηόηεξεο θαη θεληξηθόηεξεο ιεσθόξνπο 
ηεο πνισληθήο πξσηεύνπζαο, ζηελ Λόβη Πβηάη θαη ζηνλ αξηζκό 43, 
ηνπνζεηήζεθε κηα ράιθηλε πηλαθίδα κεγάισλ δηαζηάζεσλ έμσ από ηελ είζνδν 
ηεο νηθίαο, όπνπ γελλήζεθε ν Ηβάλσθ. Κε αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο είλαη 
γξακκέλν ην εμήο θείκελν: «EΓΩ ΓΔΛΛΖΘΖΘΔ Ν ΓΗΔΕ ΗΒΑΛΩΦ 
ΠΑΪΛΝΒΗΡΠ, ΞΝΙΩΛΝΠ ΖΟΩΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ. 
ΓΝΙΝΦΝΛΖΘΖΘΔ ΑΞΝ ΡΝΠ ΣΗΡΙΔΟΗΘΝΠ ΠΡΗΠ 4.1.1943 ΠΡΖΛ 
ΑΘΖΛΑ. ΘΠΗΑΠΔ ΡΖΛ ΕΩΖ ΡΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 
ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΝΙΩΛΗΑΠ». 

 
Πρόζθαηες εκδηλώζεις 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, εβδνκήληα ρξόληα κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Ξνισληθνύ Γξαθείνπ Βεηεξάλσλ 
Ξνιέκνπ θαη Θπκάησλ Θαηαπίεζεο ηξηήκεξνο ενξηαζκόο ζηε Βαξζνβία πξνο 
ηηκήλ ηνπ πνπ νινθιεξώζεθε ζηελ Διιάδα ππό ηελ αηγίδα ηεο εδώ πνισληθήο 
πξεζβείαο θαη ηνπ Γήκνπ Θαηζαξηαλήο κε ηελ έιεπζε ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ ζηελ 
Αζήλα θπβεξλεηηθνύ αεξνζθάθνπο. Πε απηό επέβαηλαλ δεθάδεο Ξνισλνί 
πνιηηηθνί θαη ζηξαηεγνί καδί κε βεηεξάλνπο ηνπ Β΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, 
εθπξνζώπνπο ηνπ Γξαθείνπ Βεηεξάλσλ θαη έλα ζηξαηησηηθό άγεκα. Πην Λαό 
Ηεξάο Θαξδίαο ηνπ Πσηήξνο πξαγκαηνπνηήζεθε κλεκόζπλν, ζηελ Θαηζαξηαλή 
έγηλε ηειεηή κε θαηαζέζεηο ζηεθαληώλ, όπσο θαη ζηνλ ηάθν ηνπ ζην 
λεθξνηαθείν Ληθαίαο. Πηηο εθδειώζεηο παξαβξέζεθε ν αλώηαηνο αμησκαηηθόο 
Antony Neal Morphet σο εθπξόζσπνο ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Πρνιηάζηεθε 
αξλεηηθά ε απνπζία Διιήλσλ θπβεξλεηηθώλ εθπξνζώπσλ. 
 
Λοιπά 
Ρν 1971 γπξίζηεθε πνισληθή ηαηλία κε ηίηιν «Agent Nr 1» θαη ζέκα ηε δσή θαη 

δξάζε ηνπ Ηβάλσθ θαηά ηελ Θαηνρή. 

 

Ξεγή: βηθηπαίδεηα 


