
«Μια χούντα μας χρειάζεται». 
Πλέον αυτή φράση αποτελεί το 
εθνικό μας σλόγκαν, συμπυκνώ-
νοντας όλη  την αγανάκτηση και 
την κούρασή μας. Ακούγεται από 
παντού. Από νέους, από ανθρώ-
πους μέσης ηλικίας αλλά και πε-
ρασμένης… Προφέρεται και σχη-
ματίζεται στα χείλια μας με τόση 
ευκολία, αναμεταδίδεται σαν 
«ιός» από τον έναν στον άλλον, 
τελείως επιφανειακά, χωρίς να 
έχουμε συναίσθηση της πραγμα-
τικής του σημασίας. Είμαι σίγου-
ρος, πως πολλοί από μας, έστω 
και μια φορά, σε κάποια συζήτηση  
που έτυχε να έχουμε, την στιγμή 
που ήμασταν οργισμένοι με τα ση-
μερινά δεδομένα, με περίσσια σι-
γουριά προφέραμε την παραπάνω 
φράση. Εναποθέτοντας με αυτόν 
τον τρόπο τις ελπίδες μας σε κάτι 
αόριστο για εμάς, αλλά υπαρκτό 
και πολύ συγκεκριμένο. 

Εν μέρει το να αποζητάμε το πα-
ρελθόν στην εποχή μας είναι φυ-
σιολογικό. Καθώς, όποιος  λαός 
δεν έχει παρόν και μέλλον, με εμ-
μονή θαυμάζει το παρελθόν του…  

Αν όμως, πριν από την βιάση να 
ξεσπάσουμε νοσταλγώντας το πα-
ρελθόν, κάναμε μια παύση μέσα 
μας και σκεφτόμασταν κάποια 
απλά, καθημερινά πράγματα, θα 
αλλάζαμε αμέσως άποψη… 

Ας σκεφθούμε μαζί.  Ξυπνάς το 
πρωί και βγαίνεις στο μπαλκόνι. Ο 
ήλιος φωτίζει τον δρόμο. Στο απέ-
ναντι σπίτι κάθεται ένας παππούς, 
ο γείτονάς σου. Ένας παππούς που 
σου διηγήθηκε κάποια βροχερή 
μέρα, κάτω από ένα υπόστεγο, 
καθώς περιμένατε το λεωφορείο, 
τις πληγές από τα μαστιγώματα 
που φέρει ακόμα και σήμερα στο 
σώμα του. Πληγές σαν και αυτές 
που φέρουν πολλοί συνομήλικοί 
του επειδή  έμειναν πιστοί στις 
αξίες τους εκείνα τα σκοτεινά 
χρόνια. 

Ενδεχομένως, να σου είπε και για 
τον γιό του, που τον έχασε την 
αποφράδα εκείνη μέρα που το 
τανκ μπήκε στο Πολυτεχνείο ρί-
χνοντας την πύλη. Ο γιος του ήταν 
μόλις δεκαέξι χρονών.  Αυτός ο 
παππούς σου είχε πει επίσης πως 
διαθέτει λιγοστές θύμησες από 

τον μεγάλο του αδερφό. Στα είκο-
σί του τον έστειλαν στην Μακρό-
νησο και έκτοτε δεν τον ξαναείδε.

Στις σελίδες αυτές, θα βρείτε μια 
χρονομηχανή - και για να είμαι 
ξεκάθαρος από την αρχή,  όχι 
τόσο ευχάριστη σε πολλούς. Σας 
προσκαλούμε να ανεβείτε. Θα 
σας γυρίσει στο παρελθόν, για μια 
ακόμα βόλτα στους δρόμους όπου 
γράφτηκε η ιστορία. Για όλους 
εμάς που γράψαμε τις γραμμές 
αυτών των σελίδων αποτέλεσε 
ένα ταξίδι ανθρώπινο. Η διαδρο-
μή ήταν αποκαλυπτική. Ελπίζουμε 
μέσα από αυτό το τεύχος να σας 
κάνουμε πρωταγωνιστές του σή-
μερα καθιστώντας σας θεατές του 
χθες.. 

Αν υπάρχει κάτι που μάθαμε και 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε με σι-
γουριά από όλη την διαδρομή, 
είναι σίγουρα αυτό: πρόσεχε τις 
σκέψεις σου, θα γίνουν λόγια· 
πρόσεχε τα λόγια σου, θα γίνουν 
πράξεις. Δώστε προσοχή στις λέ-
ξεις που προφέρετε. Η ιστορία μας 
προειδοποιεί, για άλλη μια φορά. 
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Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ
χτυπάνε κοινωνία και εκπαίδευση 

Μια χούντα Μας 
χρειαζεται!

Από πού πάνε 
στην Ιστορία;
του Ραφαήλ Μπελενιώτη

Το κουδούνι του σχολείου χτυ-
πάει. Οι μαθητές μπαίνουν στις 
αίθουσες. Αναστάτωση, όπως 
πάντα, στα πρώτα πέντε λεπτά 
πριν μπει ο καθηγητής στην τάξη. 
«Γιώργο, τι μάθημα έχουμε ρε;». 
Ο Γιώργος απαντάει βαριεστημέ-
να: «Ιστορία».  «Ωχ, πάλι;».

Αυτό το μάθημα δυστυχώς έχει 
ταυτιστεί με ένα πράγμα: με 
ατέλειωτες σελίδες που πρέ-
πει να αποστηθίσουν τα παιδιά 
όπως ακριβώς είναι. Χρόνια και 
χρόνια, πόλεμοι και πόλεμοι, 
πολιτισμοί, τέχνες, χάνουν την 
ομορφιά τους κατά την διάρκεια 
αυτού του τρόπου εκμάθησης. 
Δεν νομίζω καν  πως μπορούμε 
πλέον να κάνουμε λόγο για εκ-
μάθηση ιστορίας, αλλά για μια 
ανιαρή παρέλαση γεγονότων και 
ημερομηνιών.

 Οι μαθητές παραμένουν αρνη-
τικοί απέναντι στην Ιστορία, κα-
θώς δεν βρίσκουν σε αυτή κανέ-
να νόημα, κανένα ενδιαφέρον. 
Νοιώθουν πως δεν τους αφορά. 
Κάποιοι λένε μάλιστα πως δεν τη 
θεωρούν καν σημαντικό μάθημα. 
Όμως μία έρευνα που διεξήγαγε 
λίγα χρόνια πριν μια ομάδα κα-
θηγητών έδειξε άλλα πράγματα. 
Σε ένα δείγμα 147 μαθητών Γ λυ-
κείου θεωρητικής κατεύθυνσης, 
το 72,6% του δείγματος έκρινε 
την ιστορία ως ένα σημαντικό 
μάθημα, ενώ μόνο το 23,8% έδω-
σε αρνητική απάντηση. Βλέπου-
με εδώ λοιπόν πως ένα μεγάλο 
μέρος των μαθητών θεωρεί το 
μάθημα της Ιστορίας σημαντικό. 
Όμως παρόλα αυτά οι επιδόσεις 
τους, σύμφωνα με τους καθηγη-
τές, είναι πολύ χαμηλές. Τι συμ-
βαίνει; 

Δεν θα αναλωθώ εδώ σε αναλύ-
σεις – άλλωστε ο χώρος δεν μας 
παίρνει. Είναι γενικά ένα σύνολο 
παραγόντων που δυσκολεύει την 
προσέγγιση των παιδιών με το 
παρελθόν και τη μελέτη του. Και 
πρώτα απ’ όλα ο τρόπος που δι-
δάσκεται. Δυστυχώς, η πανοπλία 
της ιστορίας έχει καταστραφεί 

και είναι ένα απροστάτευτο μά-
θημα, έτοιμο να χαθεί μέσα στην 
αηδιαστική τυπολατρία και ανω-
φελή διδασκαλία. 

Εμείς εδώ στην εφημερίδα είπαμε 
να δούμε το θέμα αλλιώς. Να ψά-

ξουμε μόνοι μας και να μάθουμε. 
Όχι για το βαθμό αλλά για μας. Για 
να ξέρουμε πού πατάμε. Και για 
να δείξουμε άγνωστες πτυχές της 
δικτατορίας, που δεν αναφέρο-
νται πουθενά στα σχολικά βιβλία. 

Δεν είμαστε φανατικοί ιστοριό-
φιλοι, είμαστε «κανονικοί μαθη-
τές». Από αυτούς που ενδιαφέρο-
νται μεν για την ιστορία, αλλά που 
δυσανασχετούν όταν το μάθημα 
είναι πάνω από πέντε σελίδες· 

που αγχώνονται με την εξωφρενι-
κά τεράστια ύλη και τις ερωτήσεις 
της τράπεζας θεμάτων.

Είπαμε όμως, έστω για μια φορά, 
το σχολικό μας σύστημα να μη 
μας χαλάσει το κέφι για μάθηση…
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«Αεργίτες». Όπως λέμε «Νοέμβρης».
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

Ήταν νομίζω Τετάρτη. Μπορεί 
και Πέμπτη. Ακόμα υπήρχαν 
αναταραχές και το σχολείο υπο-
λειτουργούσε. Ημέρα κατάλη-
ψης. Ήταν τότε που «έπεσε» η 
ιδέα για αυτό που κρατάτε τώρα 
στα χέρια σας. Εκείνη την ημέ-
ρα υποσχεθήκαμε. Ένα μήνα 
μετά η ιδέα απέκτησε σάρκα 
και οστά, παίρνοντας την τε-
λική της μορφή, το αποτέλε-
σμα. Νοέμβριος, θυμάμαι καλά, 
Νοέμβριος ήταν. Ο μήνας των 
Πλειάδων, της προειδοποίησης. 
Προειδοποιεί τους γεωργούς να 
«σπεύσουν να ολοκληρώσουν 
την σπορά» , αλλά και τους κτη-
νοτρόφους «να κατηφορίσουν 
στα χειμαδιά». Ο μήνας της 
βροχής Λεοντίδων, που φωτίζει 

τον σκοτεινό ουρανό με πλήθος 
πεφταστεριών και με κλειστά 
μάτια κάνουμε ευχές φορτώνο-
ντας τους τα όνειρά μας. 

Η αρχή ήταν δύσκολη, η δια-
δρομή ευχάριστη, το τέλος ανε-
πανάληπτο. Αλλά εδώ είναι και 
η πρόκληση. Αυτό το περιοδικό 
είναι ένα ταξίδι. Άραγε φτάσα-
με στο τέλος; Όχι. Είναι η αρχή 
και το τέλος μαζί. Η αρχή για 
ένα ακόμα άγνωστο προορισμό 
και το τέλος μιας ήδη γνωστής 
διαδρομής. Όπως κάθε ταξι-
διώτης, έτσι και εμείς ήμασταν 
βιαστικοί, ανυπομονούσαμε 
να φτάσουμε, να τελειώσουμε. 
Αγνοώντας πως όλα τώρα αρχί-
ζουν. Θέλαμε να το εκτυπώσου-
με προτού το γράψουμε. Να το 
μοιράσουμε προτού το δούμε. 

Είναι αυτό το πάθος της διαδρο-
μής για το τέλος. Ήμασταν άπει-
ροι στην αρχή, δεν είχαμε ακο-
λουθήσει ξανά αυτό τον δρόμο 
και όπως γίνεται κάθε φορά που 
ακολουθάς ένα άγνωστο μονο-
πάτι χαθήκαμε, διαφωνήσαμε, 
αρχίσαμε από την αρχή και ξα-
ναγυρίσαμε πίσω…  Ό,τι όμως 
και αν συνέβαινε, δεν σκεφτή-
καμε στιγμή να σταματήσουμε 
να περπατάμε. Ήταν το κλειδί  
για να φτάσουμε. Αν δεν περπα-
τούσαμε δεν θα ξεκινούσαμε, 
δεν θα προχωρούσαμε, δεν θα 
φτάναμε. 

Δεν μας πτόησε ο αριθμός, οι 
συνταξιδιώτες πληθαίνανε, μέ-
χρι και την τελευταία στιγμή συ-
ναντούσαμε άτομα που ήθελαν 
να φτάσουν στον προορισμό. 

Στον δικό τους προορισμό. Η 
εφημερίδα αποτελεί μια δίοδο. 
Αυτή η δίοδος ξεκίνησε, τελεί-
ωσε και θα ξαναρχίσει, μα τώρα 
ήρθε η ώρα να σας περιγράψει 
αυτό το πρώτο μας ταξίδι και να 
σας καλέσει όλους ανεξαιρέτως 
στο επόμενο.  Σκεφτείτε, τι θα 
ήμασταν χωρίς προορισμό; Δεν 
θα είχαμε ένα δρόμο, μια δίοδο, 
ένα μονοπάτι. Το μόνο που θα 
είχαμε θα ήταν η επανάληψη. 
Δίνουμε λοιπόν το έναυσμα 
μέσα από αυτό τον προορισμό 
που διαβάζετε να ακολουθήσε-
τε όλοι την δικιά σας διαδρομή.  
Είμαστε μαθητές και μαθήτριες. 
Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυ-
σκολίες, την ίδια πίεση, την ίδια 
απογοήτευση, το ίδιο «δεν μπο-
ρείς». Απαντάμε λοιπόν με ένα 
κάλεσμα να ενωθούμε και να 
γίνουμε όλοι συνταξιδιώτες σε 
διαφορετικούς προορισμούς. 

Όλοι μας έχουμε κάτι να πούμε. 
Αρκεί να ξεκινήσουμε. Ξανα-
λέω, τίποτα δεν τελειώνει εδώ, 
είναι μόνο η αρχή.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω προσωπικά και συλλογι-
κά, εκφράζοντας όλη την ομά-
δα, κάποιους ανθρώπους που 
στάθηκαν εξαρχής δίπλα μας 
φροντίζοντας για την ευτυχή 
έκβαση του όλου εγχειρήματος. 
Άνθρωποι που όπως πάντα  πα-
ραμένουν στην αφάνεια. Πρώ-
τα, το συνδικάτο καθηγητών της 
Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για την 
χορήγηση του χρηματικού πο-
σού της εκτύπωσης, δεύτερον 
τον γραφίστα καθηγητή που 
ανέλαβε ολοκληρωτικά το στή-
σιμο του εντύπου. Αλλά φυσικά 
και όλους τους άλλους αφανείς 
ταξιδιώτες που έτυχε να συ-
ναντήσουμε στον δρόμο μας.  
Καλό μας ταξίδι. 

Πώς φτάσαμε από τον Εμφύλιο στη Χούντα
Του Χάρη Χατζόπουλου

Η προϊστορία: τα «πέτρινα» 
(μετ)εμφυλιακά χρόνια

Έχοντας στο μυαλό μας τον «ψυ-
χρό πόλεμο» που υπήρχε μεταξύ 
των Η.Π.Α και της Ε.Σ.Σ.Δ μετά τον 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο, καταλαβαί-
νουμε ότι όλα τα κράτη αυτού 
του πλανήτη θα επηρεάζονταν 
άμεσα από κάθε απόφαση-κίνη-
ση αυτών των δύο υπερδυνά-
μεων. Ο ελληνικός εμφύλιος πό-
λεμος (1946-1949) υπήρξε στην 
ουσία μία από τις πρώτες, αν όχι 
η πρώτη πράξη αυτού του ιδιότυ-
που, ακήρυχτου «πολέμου», που 
θα αιωρούνταν πάνω από την 
παγκόσμια πολιτική σκηνή για 
πολλές δεκαετίες (1945-1985). 

Το ξεκίνημα του εμφύλιου πό-
λεμου στην Ελλάδα μεταξύ της 
κομμουνιστικής αριστεράς (που 
τώρα είχε συγκροτήσει τον Δη-
μοκρατικό Στρατό Ελλάδας) και 
του αστικού κόσμου (που τον 
υπεράσπιζε ο Εθνικός Στρατός) 
προκάλεσε μεγάλη ανησυχία 
στους Αμερικάνους, μιας και η 
Ελλάδα βρισκόταν σε πολύ ση-
μαντική γεωπολιτικά θέση (σε 
κοντινή απόσταση από σοβιετικά 
κράτη όπως η Βουλγαρία, η Ρου-
μανία κ.ά.). Φοβόντουσαν πως σε 
περίπτωση νίκης του Δημοκρα-
τικού Στρατού (ΔΣΕ) η Ελλάδα 
θα προσχωρούσε στο σοβιετικό 
στρατόπεδο και οι ίδιοι θα χάνα-
νε κάθε στήριγμά τους στα κατά 
τ’ άλλα «κόκκινα» Βαλκάνια. Κα-
ταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι μετέ-
πειτα πολιτικές κυβερνήσεις της 
χώρας μας θα είχαν άμεση σχέση 
με τον «νικητή». 

    Μετά λοιπόν την ήττα των κομ-
μουνιστικών δυνάμεων με την 
απαραίτητη για τον εθνικό στρα-
τό βοήθεια των Αμερικάνων, η 

Ελλάδα προσδένεται στο άρμα 
της Δύσης. Με μια σειρά από 
(ακρο)δεξιές και φιλοβασιλικές 
κυβερνήσεις εντάσσεται πλέον 
αμετάκλητα στο καπιταλιστικό 
σύστημά της. Όμως οι κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούν έπειτα 
από δέκα χρόνια Κατοχής και 
Εμφυλίου είναι άθλιες. Η Ελλάδα 
έχει καταντήσει ένα κατεστραμ-
μένο τοπίο. Φτώχεια και δυστυ-
χία παντού. Επιπλέον, βασιλεύει 
και η πολιτική τρομοκρατία: οι 
φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, οι 
εξορίες, οι εκτελέσεις αποτελούν 
μόνιμο καθεστώς για τους αρι-
στερούς πολίτες και θα παραμεί-
νουν σε ισχύ (αν και σε ηπιότερο 
βαθμό) μέχρι την επιβολή της 
δικτατορίας, οπότε και θα ξανα-
ενταθούν. 

Ουσιαστικά μετά την αποχώρη-
ση των Γερμανών από την Ελλά-
δα και μέχρι τη δεκαετία του ’60 
θα υπάρχει στην κοινωνία ένα 
ανικανοποίητο αίτημα δικαιο-
σύνης, καθώς ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι των συνεργατών των 
ναζί θα βρεθεί στην εξουσία, ενώ 
αντίθετα εκείνοι που τους είχαν 
πολεμήσει με το όπλο στο χέρι 
θα βαφτιστούν «προδότες» και 
θα τιμωρηθούν για την δράση 
τους με ανελέητους διωγμούς.

Το «δημοκρατικό διάλειμμα» 
του 1963-1965

Η λαϊκή αυτή δυσφορία θα εκ-
φραστεί με τον πλέον ηχηρό τρό-
πο στις εκλογές του 1958, οπότε 
η Ε.Δ.Α. - η Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά, που έχει πάρει τη θέση 
του παράνομου από το 1947 ΚΚΕ 
- θα βγει δεύτερη δύναμη! Εννιά 
μόλις χρόνια μετά το τέλος του 
Εμφυλίου η παράνομη Αριστερά 
καταφέρνει παρά τις συνεχείς 
διώξεις να βγει αξιωματική αντι-

πολίτευση! Το γεγονός θα προ-
βληματίσει το παλάτι, την κυβέρ-
νηση αλλά και τους Αμερικάνους, 
που δεν θα το αφήσουν βέβαια 
αναπάντητο. 

Το πρώτο μέσο που θα χρησιμο-
ποιήσουν για να ανακόψουν την 
περαιτέρω άνοδο της Αριστεράς 
θα είναι φυσικά η τρομοκρατία. 
Θα αξιοποιήσουν έναν ολόκληρο 
παρακρατικό μηχανισμό που έχει 
στηθεί όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, ο οποίος έχει τη δυνατότη-
τα να λειτουργεί αυτόνομα από 
το κράτος, εκδικητικά απέναντι 
στο λαϊκό κίνημα, στοχοποιώ-
ντας ή και δολοφονώντας μέλη 
του (βλέπε π.χ. τη δολοφονία 
Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη το 
1963). 

Θα αξιοποιήσουν όμως και την 
περιβόητη «Ένωση Κέντρου» 
του Γεωργίου Παπανδρέου. Ένα 
κεντρώο κόμμα που ιδρύθηκε 
40 μόλις μέρες πριν τις εκλογές 
του 1961, προκειμένου να μπει 
σα σφήνα ανάμεσα στην Αριστε-
ρά (ΕΔΑ) και τη Δεξιά (ΕΡΕ) απο-
σπώντας από την πρώτη όλες 
τις μετριοπαθείς (μη κομμουνι-
στικές) ψήφους της. Στις εκλο-
γές της 29ης Οκτωβρίου 1961 η 
Ε.Κ. βγήκε δεύτερη δύναμη με 
33,66% αφήνοντας την αριστε-
ρά πίσω με ένα «φτωχό» 14,63%, 
ενώ στις επόμενες εκλογές του 
1963 ανέβηκε στην κυβέρνηση. 
Στα μάτια του κόσμου η «Ένωση 
Κέντρου» ξεπρόβαλε σαν μια χει-
ροπιαστή εναλλακτική απέναντι 
στο «κράτος της Δεξιάς», σαν μια 
«μέση λύση», μια «δημοκρατική 
ρωγμή», από όπου θα μπορούσε 
να περάσει λίγο φως έπειτα από 
τόσα χρόνια φόβου και σκοτει-
νιάς.

Η ώρα των συνταγματαρχών

Αν όμως αυτή η «ρωγμή» απο-
μάκρυνε τον κίνδυνο της Αριστε-
ράς, τρόμαξε ωστόσο το «βαθύ 
κράτος». Γιατί τα «δημοκρατικά 
ανοίγματα» του Παπανδρέου 
και η χαλάρωση των διώξεων 
προκαλούσαν μία κοινωνική 
δυναμική που μακροπρόθεσμα 
θα μπορούσε να απειλήσει την 
(πρωταγωνιστική ως τότε) θέση 
του βασιλιά και του στρατού. 

Η απειλή αυτή έγινε πιο απτή το 
καλοκαίρι του 1965, όταν ο Γε-
ώργιος Παπανδρέου επιχείρησε 
να πάρει τον έλεγχο του στρατού 
από τα χέρια του βασιλιά και να 
τον αναλάβει ο ίδιος. Για το παλά-
τι και τους στρατηγούς μία τέτοια 
κίνηση συνιστούσε αιτία πολέ-
μου. Έτσι λοιπόν ανατρέψανε την 
κυβέρνησή του εξαγοράζοντας 
κάποιους από τους βουλευτές 
του (η διαβόητη «αποστασία»), 
ενώ παράλληλα άρχισαν να σχε-
διάζουν πραξικόπημα σε περί-
πτωση που τα πράγματα ξεφεύ-
γανε από τον έλεγχό τους. Με τις 
ευλογίες των Αμερικανών βεβαί-
ως.

Ο λαός από την πλευρά του δεν 
έμεινε αδρανής. Για ένα μήνα, 
τον Ιούλιο του 1965, διαδήλω-
νε στους δρόμους της Αθήνας, 
συχνά με πολύ βίαιο τρόπο (βά-
ζοντας π.χ. ακόμα και φωτιές), 
ζητώντας την αποκατάσταση της 
συνταγματικής νομιμότητας (με 
το ιστορικό σύνθημα «1-1-4») και 
την επάνοδο του Πανανδρέου 
στην εξουσία. Ήταν το περιβόητο 
κίνημα των «Ιουλιανών», κατά τη 
διάρκεια του οποίου δολοφονή-
θηκε και ένας αριστερός φοιτη-
τής, ο Σωτήρης Πέτρουλας.

Ο λαϊκός αυτός ξεσηκωμός τρό-
μαξε τους στρατηγούς και το πα-
λάτι, που άρχισαν να εντείνουν 
τους σχεδιασμούς τους. Ο βασι-
λιάς Κωνσταντίνος, προσπαθώ-
ντας να αποφύγει τις εκλογές, δι-

όριζε τη μία κυβέρνηση μετά την 
άλλη με ανθρώπους της εμπιστο-
σύνης του. Όμως όλες πέφτανε 
κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή. 

Ύστερα από δύο χρόνια πολιτι-
κής αστάθειας, ορίστηκαν επι-
τέλους εκλογές για τις 28 Μαΐου. 
Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν 
σίγουρο, θα νικούσε και πάλι ο 
Παπανδρέου. Προκειμένου να 
αποφύγει το παλάτι τον κίνδυνο 
άρχισε να ετοιμάζεται για εκτρο-
πή. Μόνο που τους πρόλαβε μία 
ομάδα συνταγματαρχών, που για 
χρόνια κινούνταν παράλληλα με 
τους στρατηγούς και χωρίς εκεί-
νοι να το ξέρουν. Ήταν η ομάδα 
του Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
του Στυλιανού Παττακού και του 
Νικόλαου Μακαρέζου. 

Τα ξημερώματα της 21ης Απρι-
λίου 1967 η ομάδα αυτή έβγαλε 
τα τανκς στους δρόμους, κατέ-
λαβε όλα τα κέντρα εξουσίας 
(Πεντάγωνο, βουλή, κυβερνητι-
κά κτήρια, ΕΡΤ), συνέλαβε όλους 
τους πολιτικούς και κάπου 6.000 
«σεσημασμένους κομμουνιστές» 
και επέβαλε δικτατορία. Οι ίδιοι 
μιλούσαν για «επανάσταση» 
που ερχόταν να σώσει την Ελ-
λάδα από την ανικανότητα των 
πολιτικών και τον κομμουνιστι-
κό κίνδυνο. Στην πράξη όμως 
ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος ενός 
στρατιωτικού κατεστημένου, 
που έχοντας γαλουχηθεί με τα 
αντικομμουνιστικά ιδεώδη του 
Εμφυλίου, έβλεπε τώρα, σ’ αυτή 
τη διαδικασία σταδιακού εκδη-
μοκρατισμού του πολιτεύματος 
που είχε ξεκινήσει επί Παπανδρέ-
ου, το δικό του τέλος. Το πραξι-
κόπημά τους δεν ήταν παρά μια 
τελευταία, απεγνωσμένη τους 
προσπάθεια, να αποφύγουν το 
μοιραίο. Και πραγματικά το κα-
τάφεραν για εφτά χρόνια, βάζο-
ντας, όπως έλεγαν, μία ολόκληρη 
χώρα «στο γύψο». 

«Διότι δεν συνεμορφώθησαν…»
Της Μαρίας Ουρουμίδου

Δεν έχει υπάρξει πουθενά στον 
κόσμο από την εποχή του Οιδί-
ποδα τυράννου μέχρι σήμερα 
αυταρχικό καθεστώς που να 
μην καταδίωξε τους αντιπάλους 
του με λύσσα. Λίγο ο φόβος των 
τυράννων που τους κάνει να 
βλέπουν παντού εχθρούς (γιατί 
ξέρουν πως είναι λαομίσητοι), 
λίγο η ιδεολογική τους πώρωση 
και τα διάφορα σύνδρομα των 
εκτελεστικών οργάνων τους 
(που αναλαμβάνουν τη «βρό-
μικη δουλειά»), το αποτέλεσμα 
είναι πάντα το ίδιο: ανελευθερία 
και βαναυσότητα.  

Έτσι συνέβη και κατά τη διάρ-
κεια της επτάχρονης δικτατο-
ρίας. Από την πρώτη μέρα που 
ανέβηκαν στην εξουσία οι συ-
νταγματάρχες έβαλαν μπρος 
ένα σχέδιο εξόντωσης των πολι-
τικών τους αντιπάλων και φίμω-
σης κάθε διαφορετικής φωνής, 
κάποιες φορές ακόμα και με το 
θάνατο. Ο 15χρονος μαθητής 
Βασίλης Πεσλής και η 24χρο-
νη Μαρία Παλαβρού υπήρξαν 
τα πρώτα – και μάλλον τυχαία, 
είναι αλήθεια - θύματα, που 
έπεσαν την ίδια τη νύχτα του 
πραξικοπήματος. Τις αμέσως 
επόμενες μέρες και μήνες θα 
δολοφονηθούν – σκόπιμα αυτή 
τη φορά – ο πρώην αντιστασι-
ακός Παναγιώτης Ελής, ο δικη-
γόρος Νικηφόρος Μανδηλαράς 
και ο Θεσσαλονικιός Γιάννης 
Χαλκίδης. Κι από κει και πέρα, 
ως το τέλος της δικτατορίας, θα 
προστεθούν και άλλοι πολλοί…

Οι εξορίες και τα βασανιστήρια

Οι πολιτικοί αντίπαλοι της χού-
ντας συλλαμβάνονταν από την 
ΕΣΑ (Ελληνική Στρατιωτική 
Αστυνομία) και εκτοπίζονταν 
σε ένα έρημο ξερονήσι των 
Κυκλάδων, τη διαβόητη Γυάρο. 
Η επιλογή του τόπου δεν ήταν 
τυχαία. Διέθετε, βλέπετε, τις 
απαραίτητες «υποδομές»: μία 
φυλακή που είχε χτιστεί από 

τους αριστερούς εξόριστους 
της μετεμφυλιακής περιόδου 
(1949-1958), οπότε και «πρω-
τοαξιοποιήθηκε» το νησί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. Μέσα στους 
πρώτους 20 μήνες του χουντι-
κού καθεστώτος ο Παττακός 
ισχυριζόταν πως είχαν σταλεί 
εκεί 6.138 ψυχές. Ο συνολικός 
αριθμός όμως των εξορισθέ-
ντων, όπως δημοσιεύτηκε πρό-
σφατα (2009) από την «Ελευθε-
ροτυπία», έφτασε ως το τέλος 
της επταετίας τους 7.840.  

 Πολύ περισσότεροι από τους 
εξορισθέντες ήταν οι βασανι-
σθέντες. Χιλιάδες άνθρωποι 
που είχαν συλληφθεί ως «ύπο-
πτοι αριστερών φρονημάτων» 
ή απλά ως αντικαθεστωτικοί, 
περνούσαν από τις εγκαταστά-
σεις του διαβόητου ΕΑΤ-ΕΣΑ για 
ανάκριση. Βρισιές, ξύλο, ξερί-
ζωμα μαλλιών, σπάσιμο δα-
χτύλων και πολλά άλλα - μεταξύ 
των οποίων ακόμα και εικονικές 
εκτελέσεις - περιλάμβανε το 
φρικιαστικό «μενού».

Πολλά θύματα που είχαν συλ-
ληφθεί (Χρήστος Ρεκλείτης , 
Νάντια Βαλαβάνη,  Περικλής 
Κοροβέσης κ.ά.) μιλάνε μέχρι 
και σήμερα για τις σκοτεινές 
εκείνες μέρες που έζησαν στα 
κελιά της φυλακής.  Η εξύβριση, 
η τρομοκράτηση και ο ξυλο-
δαρμός ήταν, όπως λένε, απλά 
η αρχή του βασανισμού τους, 
διότι στην συνέχεια χρησιμο-
ποιήθηκαν χειρότερες μέθοδοι  
ανάκρισης. Η πιο γνωστή ήταν 
η διαβόητη  «φάλαγγα», κατά 
την οποία οι βασανιστές χτυ-
πούσαν τις πατούσες των φυ-
λακισμένων  μέχρι να πρηστούν 
τόσο πολύ, που να μη χωράνε 
στα παπούτσια τους. Όπως δη-
λώνουνε, ο πόνος ήταν τρομα-
χτικός, διαπερνούσε όλο τους 
το σώμα και δεν τους επέτρεπε 
να περπατάνε φυσιολογικά. Συ-
νηθέστερα οι βασανιστές τους 

κουβαλούσαν πίσω στο κελί 
τους μέσα σε μια κουβέρτα, ενώ 
για πολλές μέρες ήταν αναγκα-
σμένοι να πηγαίνουν στην του-
αλέτα έρποντας. 

Επίσης αρκετά χρησιμοποιήθη-
κε το μαρτύριο της σταγόνας, 
που τότε πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ελλάδα, και το ηλεκτρο-
σόκ στα πιο ευάλωτα σημεία 
του σώματος, βασανιστήριο 
που οι πρώην κρατούμενοι πε-
ριγράφουν ως επίπονο και ατε-
λείωτο. Το μεγαλύτερο όμως 
φόβο αποτελούσε η σεξουαλι-
κή κακοποίηση, κυρίως γυναι-
κών αλλά και ανδρών, η οποία 
ήταν σπάνια αλλά αποτελούσε 
μια μόνιμη απειλή. 

Πολλοί από τα βασανιστήρια 
αυτά είχαν πάθει μόνιμη βλάβη 
στην υγεία τους, όπως ο Σπύρος 
Μουστακλής, υπόδικος για το 
αποτυχημένο «κίνημα του ναυ-
τικού», που έμεινε παραπληγι-

κός. Ή όπως η Αμαλία Φλέμινγκ, 
που είχε πάθει μία μόνιμη ταχυ-
καρδία. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυ-
χεροί και ξεψύχησαν στα χέρια 
των βασανιστών τους. Ο βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της ΕΔΑ 
(Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστε-
ράς), Γιώργος Τσαρουχάς, ήταν 
ένας από τους πρώτους που 
είχαν αυτή την κατάληξη, στα 
1968.

Μα τι σόι άνθρωποι ήταν οι βα-
σανιστές;

Η Λιλή Ζωγράφου, στο βιβλίο 
της «17 Νοεμβρίου 1973», ανα-
φερόμενη στους συλληφθέντες 
φοιτητές στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου που βασανίστη-
καν, γράφει: «Από ποιούς Έλλη-
νες στρατολογήθηκαν οι χιλιάδες 
βασανιστές των Ελλήνων; [...] Για-
τί είναι γεγονός ότι τα βασανιστή-

ρια των ναζί ωχριούν μπροστά 
στα μεθοδευμένα βασανιστήρια 
των δικών μας βασανιστών. Αν 
εξαιρέσουμε το κομφόρ της ομα-
δικής εξόντωσης που διαθέτανε 
τα γερμανικά στρατόπεδα, εμείς 
ξεπεράσαμε σε θηριωδία τους 
ναζί». Επίσης γράφει: «Με ποιον 
τρόπο, με ποια μέσα νικήσαμε την 
ανθρωπιά του Ρωμιού; Με ποια 
επιχειρήματα στραγγαλίσαμε το 
φυσικό συναισθηματισμό του; 
Πώς τον μεταβάλαμε από γείτο-
να, συγγενή, κουμπάρο, σε σαδι-
στή ψύχραιμο, σε βασανιστή όχι 
ξένων εισβολέων, όχι αλλόγλωσ-
σων κι αλλόθρησκων;»

Η απάντηση ήρθε στη Δίκη των 
Βασανιστών, στα 1975. Όπως 
αποκαλύφθηκε τότε, οι  βασα-
νιστές προέρχονταν συνήθως 
από την επαρχία, είχαν χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και  επιλέ-
γονταν σύμφωνα με ένα προσε-
κτικά σχεδιασμένο σύστημα. 

Αρχικά τους έφερναν στις εγκα-
ταστάσεις του ΕΑΤ-ΕΣΑ,  όπου 
οι υπαξιωματικοί τους παρα-

λάμβαναν και τους οδηγούσαν 
μπροστά στο έμβλημα  της 21ης 
Απριλίου, για να ορκιστούν σ’ 
αυτό και τον αρχηγό τους, τα-
ξίαρχο Ιωαννίδη. Η εκπαίδευσή 
τους ξεκινούσε με ξυλοδαρμό 
από τους παλαιότερους οπλίτες. 
Στη συνέχεια υποβάλλονταν σε 
πολλά βασανιστήρια, όπως κρέ-
μασμα από τα δέντρα και κάλυ-
ψη τεράστιων αποστάσεων με 
τα γόνατα. Φυσικά το «πακέτο» 
συμπλήρωνε ο ψυχολογικός πό-
λεμος, δηλαδή η περιφρόνηση, 
ο χλευασμός, η ειρωνεία και η 
μόνιμη επιθετικότητα. 

Στόχος ήταν η αποκτήνωση 
αυτών των ανθρώπων και η 
πώρωσή τους, ώστε να κάνουν 
έπειτα αυτά που είχαν τραβήξει 
και οι ίδιοι σε άλλους. Για τον 

σκοπό αυτό άλλωστε, στο τέ-
λος της εκπαίδευσής τους τους 
υποχρέωναν να συμμετέχουν σε 
ομαδικούς ξυλοδαρμούς.  Ένας 
ανώνυμος βασανιστής που μί-
λησε στην εκπομπή «Μηχανή 
του Χρόνου», περιγράφοντας 
τα συναισθήματά του από εκεί-
νη την εμπειρία ομολόγησε πως 
“Όσο περισσότερο βασανίζεις, 
τόσο περισσότερο θέλεις να 
βασανίζεις. Μεθάς με την πάρο-
δο του χρόνου… Οι τελευταίοι 
σπασμοί του κρατούμενου σε 
κάνουν να σκυλιάζεις περισσό-
τερο”.

Σε μια συνέντευξή του ο πρώην 
ΕΣΑτζης Ιωάννης  Κοντός έλεγε: 
«Προσπαθούσαν να διαστρε-
βλώσουν τον χαρακτήρα μας. 
Αυτά που η πολιτεία αγωνιζόταν 
να μας μάθει, με τους γονείς μας, 
με το σχολείο, με την εκκλησία, 
αυτοί τα ανέτρεψαν όλα μέσα 
σε τρεις μήνες. Προσπαθούσαν 
να ξυπνήσουν τον εγκληματία 
μέσα μας[…]». Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις μάλιστα, όπως περι-
γράφει ένας άλλος ανώνυμος 
βασανιστής στη «Μηχανή του 
Χρόνου», τους ρωτούσαν τι θα 
κάνανε αν ο διοικητής τους τούς 
ζητούσε να σκοτώσουν τη μάνα 
τους ή τον πατέρα τους. Όταν 
εκείνοι απαντούσαν πως δεν θα 
υπακούγανε, πέφτανε οι παλαι-
ότεροι πάνω τους και τους ξυλο-
κοπούσαν.

   Ύστερα από όλα αυτά, δεν 
είναι λοιπόν να αναρωτιέται 
κανείς πως αυτοί οι άνθρωποι 
έβρισκαν δύναμη και κουράγιο 
να βασανίζουνε και να καταπα-
τάνε κάθε ηθική αρχή και αν-
θρώπινο συναίσθημα.  Θύματα 
μιας εξουσίας κτηνώδους, είχαν 
και οι ίδιοι αποκτηνωθεί.

Καταγγελίες και ποινές

 Η Κίττυ Αρσένη είναι 
και η πρώτη που, καταφέρνο-
ντας να φύγει στο εξωτερικό, 
κατήγγειλε τους βασανισμούς 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι 
δίκες των βασανιστών έλαβαν 
χώρα από το καλοκαίρι ως τον 
χειμώνα του 1975, έναν χρόνο 
μετά την πτώση της χούντας, 
σε Αθήνα, Πάτρα και Χαλκίδα, 
με τους περισσότερους κατη-
γορουμένους να τιμωρούνται 
με πολύ ελαφριές ποινές και με-
ρικούς να αθωώνονται. Μεταξύ 
των αθωωθέντων ο Ευάγγελος 
Μάλλιος και Πέτρος Μπάμπα-
λης, που έπεσαν νεκροί λίγο 
αργότερα. Ο πρώτος τον Δεκέμ-
βριο του 1976 από τα πυρά της 
οργάνωσης «17 Νοέμβρη» και 
ο δεύτερος τον Ιανουάριο του 
1979 από την οργάνωση «Ιού-
νης ‘78». 

Κοιτώντας από δεξιά προς τα αριστερά:  
Χατζηζήσης, Θεοφιλογιαννάκος, Μάλλιος: τρεις από τους  

πιο σκληρούς βασανιστές της Χούντας.

Οι φυλακές της Γυάρου
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Μπουμπουλίνας 18: το πιο μισητό κτήριο της Αθήνας
Της Μαρίας Αντωνιάδη

«Όταν μ’ ανεβάσαν’ στην ταρά-
τσα, στην αρχή ζαλίστηκα από 
τον καθαρό αέρα. Και μέχρι 
να με βάλουνε στο πλυσταριό 
πρόλαβε το μάτι μου και είδε 
το Λυκαβηττό και δυο τρία από 
τα γύρω σπίτια. Ίσως αυτοί θα μ’ 
ακούσουν, σκέφτηκα, την ώρα 
που θα φωνάζω. Μετά βέβαια 
βάλανε μπρος το μηχάνημα της 
μοτοσικλέτας για να σκεπάζει 
τις φωνές μου. Είναι σίγουρο ότι 
μ’ ακούνε, ακόμα και αν έχουν 
κάνει μονώσεις στο πλυσταριό. 
Ακούνε. Και τι κάνουν; Κανείς 
δεν ήξερε και κανείς δεν έβλε-
πε τους φούρνους του Νταχάου 
να καπνίζουν. Δεν ξέρανε τίπο-
τα…» περιγράφει η ηθοποιός 
Κίττυ Αρσένη στο βιβλίο της, 
«Μπουμπουλίνας 18», για το 
φριχτό βίωμά της στο διαβόητο 
κολαστήριο της ταράτσας της 
Μπουμπουλίνας. 

Το κτίριο της οδού Μπουμπου-
λίνας βρίσκεται πίσω ακριβώς 
από το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο και το Πολυτεχνείο. 
Και έχει μια ιστορία μεγάλη και 
πικρή, σαν τους αγώνες του 
λαού μας. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
και πριν από αυτήν ήταν το 
σπίτι του δωσίλογου Έλληνα 
«πρωθυπουργού», Κωνσταντί-
νου Λογοθετόπουλου. Μετά το 
τέλος του Εμφυλίου, τη δεκα-
ετία του ’50 μετακόμισε εκεί η 

ΚΥΠ (Κρατική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών), η οποία και παρέμεινε 
ως την δεκαετία του ’80. Τότε, 
σαν από ειρωνεία της τύχης, το 
αγόρασε το ΚΚΕ για να στεγά-
σει τα γραφεία του. Ως το 1993, 
οπότε περιήλθε στην ιδιοκτησία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, το 
οποίο ακόμα και σήμερα στεγά-
ζεται εκεί.

Όμως στην ιστορία και τη συλ-
λογική μνήμη έχει μείνει όχι 
τόσο για αυτές τις χρήσεις του 

αλλά για εκείνη που απέκτησε 
κατά την Επταετία (1967-1974), 
όταν μετατράπηκε σε κέντρο 
βασανισμού και εξόντωσης 
αντιστασιακών (κατά βάση κομ-
μουνιστών) από τα όργανα της 
Χούντας, τους γνωστούς ΕΣΑ-
τζήδες. Όταν είχε γίνει το γνω-
στό «σφαγείο» που τραγουδού-
σε ο Μίκης Θεοδωράκης στο 
ομώνυμο τραγούδι του.

 Από τα ματωμένα κελιά του 
πέρασαν διάφοροι αριστεροί 
και αντικαθεστωτικοί, που είχαν 
συλληφθεί δήθεν για «διευκρι-
νίσεις». Κάποιοι μάλιστα ήταν 
γνωστοί: ο Διονύσης Σαββό-
πουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης, 
ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Βασίλης 
Ραφαηλίδης ήταν μερικοί από 
αυτούς. Ουσιαστικές κατηγορί-
ες δεν υπήρχαν σχεδόν ποτέ, ο 
κύριος λόγος ήταν η πρόληψη. 
Πηγές της εποχής μιλάνε για 
χιλιάδες  κρατούμενους δίχως 
κατηγορία. 

Οι υποτιθέμενοι «ύποπτοι» υφί-
σταντο τρομερά βασανιστήρια 
από ειδικά εκπαιδευμένους 
βασανιστές, ακόμα και από τον 
γνωστό αρχιβασανιστή Ε. Μάλ-
λιο και τους ομοίους του: τον 
Λάμπρο, τον Μπάμπαλη, τον Κα-
ραπαναγιώτη, τον Κραβαρίτη. 
Αρκετοί από αυτούς είχαν εκ-
παιδευτεί στις Η.Π.Α., ενώ άλλοι 
από την στρατιωτική αστυνο-
μία, την Ε.Σ.Α. Οι περισσότεροι 
ήταν νέοι, συνήθως επαρχιώτες, 
και δέχονταν το ρόλο μόνο και 
μόνο για τα προνόμια: γόητρο, 
χρήση αυτοκινήτου, βαθμό 
υπαξιωματικού, έξτρα μισθό, 
μια θέση στην πρωτεύουσα, 
ακόμα και… άδειες! Στην αρχή 
δε γνώριζαν τα καθήκοντα αυ-

τού του  στρατιωτικού σώμα-
τος. Ένα μέρος της εκπαίδευσης 
ήταν ο εξευτελισμός και η κακο-
ποίηση τους. Ύστερα όμως από 
αυτήν την διαφθορά ήταν έτοι-
μοι να βασανίζουν αδίστακτα.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιού-
σαν οι βασανιστές της Ασφάλει-
ας ήταν: σωματική κακοποίηση, 
ξύλο, φάλαγγα, αυστηρή απο-
μόνωση σε άθλιες συνθήκες, εκ-
φοβισμός, ταπείνωση, εικονικές 
εκτελέσεις (πέταγμα από την τα-
ράτσα), ηλεκτροσόκ με τη συμ-
μετοχή ιατρικού προσωπικού 
που υπηρετούσε τη χούντα (π.χ. 
του Καραγκουνάκης, γενικού 
διευθυντή τότε του 401 ΓΣΝ). 
Η βαρβαρότητα των μεθόδων 
έκανε πολλές φορές τους βα-
σανιζόμενους να βλέπουν τον 
θάνατο ως σωτηρία, λένε οι επι-
ζώντες. Μάλιστα 22 άτομα πέ-
θαναν κατά την κράτησή τους 
εκεί μέσα, ενώ άλλοι τόσοι λίγο 
καιρό μετά την αποφυλάκισή 
τους λόγω των τραυμάτων που 
είχαν υποστεί. 

 «Ανάλογα με την περίπτωση 
χτυπάνε ή μ’ ένα λοστάρι ξύλινο 
ή μ’ ένα σωλήνα και αφήνουν 
τα παπούτσια για να μην δημι-
ουργήσουν τραύματα, τα οποία 
μπορεί να εντοπίσει κάποιος 
ιατροδικαστής», λέει ο συγγρα-
φέας και επιζών Περικλής Κορο-
βέσης για την φάλαγγα. Όταν τα 
θύματα λιποθυμούσαν από τον 
πόνο, οι ανακριτές έσπευδαν 
να τους συνεφέρουν ώστε να 
μην χαλαρώνουν ούτε στιγμή. 
«Μετά από πόσα χτυπήματα λι-
ποθυμάς;», τους έλεγαν. «Είναι 
ανάλογα με την κράση, ανάλο-
γα με το ψυχικό σθένος. Άλλοι 
λιποθυμάνε με τα δύο χτυπή-
ματα, άλλοι χρειάζονταν παρα-
πάνω» ομολογούσε ένας βασα-
νιστής σε κάποια τηλεοπτική 
εκπομπή...

Μηνύσεις κατατέθηκαν εναντί-
ον 150 αστυνομικών-βασανι-
στών. Δυστυχώς η πλειοψηφία 
κατάφερε να αποφύγει τις κυ-
ρώσεις καταφεύγοντας στην δι-
καιολογία του ότι «εκτελούσαν 
υποδειγματικά τα καθήκοντά 
τους». Ο Μάλλιος όμως δολοφο-
νήθηκε από την 17Ν, τη γνωστή 
τρομοκρατική οργάνωση, λί-
γους μήνες μετά την εξοργιστι-
κή αθώωση του. 

Βέβαια δεν πρόκειται να ξεπλύ-
νει ποτέ το αίμα με το οποίο βά-
φτηκαν οι τοίχοι του.

Δολοφονίες στην 
Θεσσαλονίκη
Της Μαρίας Αντωνιάδη

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1967 
δολοφονείται από αστυνομι-
κούς ο Γιάννης Χαλκίδης. Έπεσε 
νεκρός από δυο σφαίρες στο 
στήθος και την κοιλιά που του 
έριξε ο αστυνομικός Αντώνης 
Λεπενιώτης, σε μια βίαιη επι-
δρομή της αστυνομίας στην κε-
ντρική κρυψώνα του ΠΑΜ νέων, 
του οποίου ήταν στέλεχος, στην 
οδό Νάτσινα της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, στις 
2 Σεπτεμβρίου 1967, αυτός και 
άλλοι τέσσερεις σύντροφοί του 
(Ν. Χατζηγιάννη, Θ. Καζέλη, Ε. 
Στεφανίδου και Α. Μπάρα) είχαν 
ανατινάξει κολόνα της ΔΕΗ έξω 
από τον χώρο της ΔΕΘ, με σκο-
πό να την βυθίσουν στο σκοτάδι 
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 
της από τη χουντική κυβέρνη-
ση.

Στις 10 Μαΐου του 1968, γίνεται 
γνωστή η είδηση ότι ο Γιώργος 
Τσαρουχάς, βουλευτής της ΕΔΑ, 
πέθανε από καρδιακή προ-
σβολή κατά την σύλληψή του. 
Αργότερα, μετά την πτώση της 
δικτατορίας, βρέθηκαν φιλμ και 
φωτογραφίες του κακοποιημέ-
νου σώματός του, που έδειχναν 
τα μοιραία και θανατηφόρα χτυ-
πήματα που είχε δεχτεί μετά την 
σύλληψή του. Κατά τη νεκροψία 
βρέθηκε και το σημείωμα της 
απόφασης της τοπικής οργάνω-
σης του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, 
το οποίο είχε καταπιεί.

Η πιο κακόφημη ταράτσα της Ελλάδας. Εδώ βασάνιζαν οι αστυνομικοί 
τα θύματά τους πνίγοντας τις φωνές τους κάτω από ήχους μηχανών 
για να μην ακούν οι περίοικοι. Εδώ μαρτύρησε και ο Αντρέας Λεντά-

κης, ο γνωστός «Αντρέας» του τραγουδιού του Θεοδωράκη.

Τα θεάματα της Χούντας 
Της Εβελίνας Βούλπες

Εδώ μιλάνε τα όπλα

Δεν αρκεί μόνο να σαι χουντι-

κός φασίστας, πρέπει και να 
φαίνεσαι! Και τι καλύτερο από 
στρατιωτικές εκδηλώσεις και 
πομπώδεις εορτασμούς με λό-
γους πατριωτικούς, στρατιώτες 
ντυμένους σαν αρχαίους πολε-
μιστές, τανκς και όπλα; Εκδηλώ-
σεις που να τονώνουν το «εθνι-
κό φρόνημα» του λαού, να του 
θυμίζουν τα «περασμένα μεγα-
λεία» του και να χαλκεύουν τα 
αντι-κομμουνιστικά του (φτου! 
κακά!) αντανακλαστικά;  

Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, 
στον Απρίλιο του 1968, πιο συ-
γκεκριμένα στις 21, θα ακού-
σουμε τα ραδιόφωνα να παί-
ζουν από το πρωί στρατιωτικά 
εμβατήρια και ύμνους δοξαστι-
κούς προς την κυβέρνηση. Για 
ποιο λόγο άραγε; Μα φυσικά για 
να ξεσηκωθεί ο λαός και να μπει 
στο γιορτινό κλίμα της ημέρας! 
Το χουντικό μωρό κλείνει τον 
πρώτο του χρόνο και όλοι, γε-
μάτοι υπερηφάνεια και ευγνω-
μοσύνη, (οφείλουν να) του λένε 
το πρώτο του «χρόνια πολλά»!

Εκδηλώσεις διοργανώνονται 
σε όλη την Ελλάδα. Στις επαρ-
χιακές πόλεις γίνονται παρελά-
σεις. Από τις πρωινές ώρες οι 
ντόπιοι, μαθητές, αγρότες και 
απλοί άνθρωποι παρελαύνουν 

υποχρεωτικά φορώντας τις το-
πικές τους ενδυμασίες. Ύμνοι 

ακούγονται από τα μεγάφωνα, 
που εξυμνούν την «επανάσταση 
του 1967». Την οποία το γνωστό 
τροπάριο («Μέσα στ’ Απρίλη 
τη γιορτή») την εξισώνει με το 
1821….

Στην Αθήνα θα προηγηθεί δο-
ξολογία στη μητρόπολη. Ο 
(τοποθετημένος από τη Χού-
ντα) αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
ψέλνει το «Χριστός Ανέστη» 
υπό την παρουσία όλων των 
συνταγματαρχών. Έχουμε, βλέ-
πεις, Πάσχα. Στη συνέχεια οι 
επίσημοι θα κατευθυνθούν στο 
Παναθηναϊκό στάδιο, όπου το 
συγκεντρωμένο πλήθος τους 
περιμένει για να ακούσει την 
ομιλία των πρωτεργατών. Πριν 
όμως από αυτή έχουμε σόου! 
Ελαφρολαϊκά άσματα, θεατρι-
κά σκετς, χορούς, στρατιωτικές 
επιδείξεις με ΛΟΚατζήδες να πέ-
φτουν από σκοινιά, ΕΣΑτζήδες 
βασανιστές σε ακροβατικά με 
μηχανές και άλλα πολλά σε ένα 
«άνευ προηγουμένου θέαμα», 
όπως χαρακτηρίστηκε από τον 
χουντικό Τύπο. 

Όπως και στους Ολυμπιακούς 
αγώνες το 2004, έτσι και τότε εί-
χαμε αναπαραστάσεις στιγμών 
της ελληνικής ιστορίας. Μόνο 
που αντί για κυκλαδικά ειδώ-
λια, Καρυάτιδες και Τσιγγάνους 

είχαμε αρχαίους πολεμιστές και 
ήρωες του 21. Στους Ολυμπια-
κούς αγώνες σκοπός της όλης 
παράστασης ήταν να προσφέ-
ρει ένα θέαμα ειρηνικό και για 
αυτό ελπιδοφόρο και πραγμα-
τικά εντυπωσιακό. Αντίθετα, οι 
δραματοποιήσεις των Χουντι-
κών είχαν ως κέντρο τους τα 
όπλα και τις λαμπρές μάχες του 
Έθνους: το Μαραθώνα, τις Θερ-
μοπύλες, τα Δερβενάκια και… 
φυσικά την οριστική συντριβή 
των «ξενοκίνητων κομμουνιστι-
κών ορδών» το 1949 στο Γράμ-
μο. Το νέο «Μαραθώνα», όπως 
διαλαλούσαν τα μεγάφωνα.

Ένας θλιβερός θίασος τραγου-
διστών, ηθοποιών και άλλων 
καλλιτεχνών, υπό τις οδηγίες 
του αλήστου μνήμης Μανόλη 
Καστρινού ανέλαβε να ψυχα-
γωγήσει το κοινό. Κάποιοι από 
αυτούς παραμένουν και σήμερα 
ιδιαίτερα γνωστοί: Γιάννης Που-
λόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, 
Ρένα Βλαχοπούλου, Γιώργος Ζα-
μπέτας, Γρηγόρης Μπιθικώτσης. 
Όλοι αυτοί, μαζί και με άλλους 
που δεν αναφέρονται εδώ, ήταν 
την ημέρα εκείνη στο Καλλι-
μάρμαρο. Τραγουδούσαν και 
να διασκέδαζαν το κοινό για την 
πρώτα γενέθλια του καθεστώ-
τος. Πολλή χαρά στις καρδιές 
και τις τσέπες τους…

Όταν η ιστορία 
επαναλαμβάνεται σαν 
φάρσα…

Όμως ένα χρόνο μετά, στην επέ-
τειο των δύο χρόνων της δικτα-
τορίας, τα πράγματα δεν πήγαν 
όπως τα περίμενε ο Παπαδό-
πουλος. Αντί να ακούσει «χρό-
νια πολλά», άκουσε… χάχανα! 
Στο Καλλιμάρμαρο και πάλι ο 
τότε δικτάτοράς μας είχε μα-
ζέψει μαθητές των Γυμνασίων 
της Αθήνας για να τους μιλήσει 
για τα «ιδεώδη» της «επανάστα-
σης». Η εξέλιξη όμως της γιορ-
τούλας δεν του άρεσε καθόλου, 
μιας και ξεκίνησε μια ομιλία που 
δε τελείωσε ποτέ. Για την ακρί-
βεια δεν κατάφερε καν να την 
αρχίσει, μιας και σε κάθε του 
λέξη το κοινό, οι μαθητές δηλα-
δή, χειροκροτούσαν, γιουχάιζαν 
και γελούσαν αποδοκιμαστικά 
προς το «πρωθυπουργό». Ο 
δικτάτορας δεν κατάφερε να 
απευθύνει στη μαθητιώσα νεο-
λαία ούτε μια κουβέντα! 

Και μια μαρτυρία: 

«Ήμουνα εκεί 16 χρονών, πέμπτο 

Γυμνάσιο αρρένων, Αραχώβης, 
Εξάρχεια. Γελούσαμε και ουρλιά-
ζαμε συνεχώς. Είχαμε και πακέτα 
προφυλακτικά, τα φουσκώσαμε 
και παίζαμε βόλεϊ. Γέμισε το στά-
διο καπότες».

Για αυτή την ανυπακοή τους 
οι νέοι έπρεπε να πάρουν ένα 
καλό μάθημα. Τις επόμενες μέ-
ρες έλαβε χώρα η περίφημη 
«Επιχείρηση ψαλίδι», κατά την 
οποία αρκετοί νέοι κουρεύτη-
καν «γουλί» από τους αστυνομι-
κούς στο Περιστέρι. Η ιδέα ανή-
κε στον συνταγματάρχη Ιωάννη 
Λαδά, ο οποίος ήταν τότε υπεύ-
θυνος της «διαπαιδαγώγησης» 
της νεολαίας.

Φρου-φρου και αρώματα

Εκτός όμως από τα παραπά-
νω δε θα μπορούσε να λείπει 
και μια δόση γκλίτερ. Οι επι-
δείξεις μόδας, κομμωτικής και 
μακιγιάζ διοργανώνονταν η 
μία μετά την άλλη, όπως και οι 
εκθέσεις ζωγραφικής, τα διά-
φορα φεστιβάλ και οι «Ολυμπι-
άδες τραγουδιού», καθώς και 
οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις 
παραδοσιακού-λαογραφικού 
περιεχομένου. Σε αντίθεση με 
τις στρατιωτικές παρελάσεις και 
τα θεάματα, οι «κοσμικές» αυτές 
διοργανώσεις ήταν πιο προσι-
τές στο κοινό, πιο «ανάλαφρες» 
και οπωσδήποτε μαζικότερης 
απεύθυνσης. Επιπλέον, πρόσθε-
ταν τα άτομα που τις επισκέπτο-
νταν στην «υψηλή κοινωνία» 
του ’73.

«Τόση μπάλα είχαμε να δούμε 
από τη Χούντα»

Το μόνο που έλειπε ήταν «αυτό 
το κάτι» που θα απασχολούσε 
τους ανθρώπους απ’ τα προ-
βλήματα τους και θα τους επι-
κέντρωνε σε αυτό. Αυτό το κάτι 
ήταν το ποδόσφαιρο, το οποίο 
παραδοσιακά ελκύει κυρίως 

τους άντρες. Γίνονταν, όπως 
πάντα, πολλοί αγώνες και η 
Χούντα τους εκμεταλλευόταν 
δεόντως. Ιδίως την περιβόητη 
επιτυχία του (αγαπημένου της) 
Παναθηναϊκού στους αγώνες 
του Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου 
του 1970-71, οπότε έφτασε 
στον τελικό, την προέβαλε ως 
ένα νέο «εθνικό άθλο». Τα βο-
γκητά των κρατουμένων και 
των βασανιζομένων ήταν πολύ 
αδύναμα για να σκεπάσουν στις 
ζητωκραυγές των φιλάθλων…

Στις περιγραφές των αγώνων οι 
ραδιοφωνικοί παραγωγοί ενη-
μέρωναν το κοινό και για τους 
πολιτικούς που βρίσκονταν 
στις κερκίδες: τον Ασλανίδη, 
τον Παττακό, τον Μακαρέζο και 
άλλους. Ήταν τα «κοσμικά» του 
αθλητισμού. Ανάμεσα στους τα-
κτικούς θαμώνες των γηπέδων 
και η «πρώτη κυρία» του έθνους, 
η Δέσποινα Παπαδοπούλου, η 
οποία πρώτη-πρώτη έτρεχε σε 
κάθε ματς του Παναθηναϊκού, 
του οποίου δήλωνε μεγάλη φαν.

Όλα αυτά, για να έρθουν οι χου-
ντικοί σε επαφή με τον λαό και 
να του δείξουν πως διαθέτουν 
και ένα καλό προσωπείο πέρα 
απ τη φασιστική τους διάθεση. 
Με τα δημόσια έργα, τις διά-
φορες θεσμικές αλλαγές ( βλ. 
διαγραφή αγροτικών χρεών ), 
την τροφοδοσία της αγοράς με 
καταναλωτικά είδη, τις δημόσι-
ες και ιδιωτικές επενδύσεις, τα 
μπουζούκια, τα θερινά θέατρα 
και το κατακλυσμό των αστι-
κών κέντρων από Ι.Χ., το σλό-
γκαν «ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ» είχε 
ριζώσει βαθιά στις ψυχές των 
ανθρώπων. Οι οποίοι, θέλοντας 
και μη, έπρεπε να δείχνουν πως 
περνάν όντως καλά. Φήμες λένε 
πως δεν είναι λίγοι οι οποίοι 
όντως πίστευαν πως περνούσαν 
καλά...

Στιγμιότυπο από τους αντίστοιχες «φιέστες» που διοργάνωνε στα 
1936-1940 ο Ιωάννης Μεταξάς, ο πρώτος διδάξας της χουντικής μας 

κιτσαρίας.

Και η… επανέκδοση από τους συνταγματάρχες. Εδώ βλέπουμε 
μάλλον τους… Πέρσες να μπαίνουν στο Καλλιμάρμαρο, έτοιμοι να 

χτυπηθούν με τους Έλληνες στο νέο… Μαραθώνα.
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Η άγνωστη ιστορία της κατάληψης του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης
Σύνταξη: Στέφανος Βασιλειάδης

(αναδημοσίευση από τον ιστότοπο «εΜΜΕίς» (http://pacific.jour.
auth.gr/emmeis/?p=2490)) 

 

«ΣΑΣ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ…»

Οι πρωταγωνιστές εκείνης 
της ημέρας μιλούν για τις 
εμπειρίες τους

Είχε και η Θεσσαλονίκη το δικό 
της “Πολυτεχνείο”, τις δικές της 
μεγάλες αντίστοιχες αντιδικτα-
τορικές- και πολύ λίγο μέχρι 
σήμερα γνωστές- εκδηλώσεις. 
Βέβαια, τα γεγονότα στην Πο-
λυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
εκείνο το σημαδιακό Νοέμβρη 
του 1973, δεν ήταν στην ίδια 
έκταση με τα αντίστοιχα γεγο-
νότα της Αθήνας, ούτε είχαν τις 
ίδιες πανελλαδικές διαστάσεις, 
ούτε θύματα.

Παρ΄ όλα αυτά όμως, η αντι-
δικτατορική εξέγερση και στο 
Πολυτεχνείο της μακεδονικής 
πρωτεύουσας, αποτέλεσε ένα 
σπουδαίο αντιφασιστικό γε-
γονός που καταχωρήθηκε με 
χρυσά γράμματα στο βιβλίο της 
πάλης του λαού μας, ενάντια 
στην ξενοκίνητη δικτατορία της 
χούντας.

Η περίοδος της «σκληρής» 
χούντας

Μετά από την κατάλυση της 
δημοκρατίας από τους συνταγ-
ματάρχες το 1967, για μεγάλο 
διάστημα, το κλίμα στα πανεπι-
στήμια και γενικότερα το φοι-
τητικό κίνημα ήταν πάρα πολύ 
άτονο. Κανείς δεν τολμούσε να 
κάνει κάτι ελεύθερα χωρίς τη 
συγκατάθεση του καθεστώτος. 
Το «Σπουδαστικό», ειδική υπη-
ρεσία της ασφάλειας, καιροφυ-
λακτούσε μέσα στους διαδρό-
μους των σχολών. Δεν άργησαν 
και οι πρώτες συλλήψεις και 
απομακρύνσεις αντιφρονού-
ντων φοιτητών και καθηγητών.

Ωστόσο, οι πρώτοι πυρήνες 
αντίστασης είχαν ήδη αρχίσει 
να συγκροτούνται. «H συμμε-
τοχή φοιτητικών αντιδικτατο-
ρικών οργανώσεων, κυρίως της 
“Αντι-Εφεε” και του Ρήγα Φε-
ραίου σε όλη τη διάρκεια της 
δικτατορίας ήταν πάρα πολύ 
σημαντική» λέει ο Γιάννης Βασι-
λειάδης, τέως αντιδήμαρχος Ευ-
όσμου, αναφέροντας ως παρά-
δειγμα τη δραστηριότητα των 
δύο οργανώσεων στο ψευτοδη-
μοψήφισμα της χούντας. 

Οι αντιδράσεις φουντώνουν

Φοιτητικές εκδηλώσεις, αρχί-

ζουν να εμφανίζονται στη Θεσ-
σαλονίκη μαζικά από τις αρχές 
του 1972.

Στα τέλη του Φλεβάρη του 1973 
οργανώνεται μια πρώτη μεγάλη 
ανοιχτή εκδήλωση του αντιδι-
κτατορικού φ.κ με αφορμή τη 
συγκέντρωση της φυσικομαθη-
ματικής σχολής του Α.Π.Θ. Μετά 
τη κατάληψη της Νομικής στην 
Αθήνα, η διορισμένη από τη 
χούντα διοίκηση της ΦΕΑΠΘ, 
προσπάθησε να συγκαλέσει συ-
γκέντρωση στη ΦΜΣ της Θεσ-
σαλονίκης με σκοπό να εγκρίνει 
τα μέτρα στράτευσης των φοι-
τητών και να καταδικάσει την 
κατάληψη της Νομικής. Αυτή 
η συγκέντρωση, με τη μαζική 
συμμετοχή των δημοκρατών 
φοιτητών, μετατράπηκε στην 
πρώτη μεγάλη αντιδικτατορική 
συγκέντρωση των φοιτητών 
στη Θεσσαλονίκη.

Τα γεγονότα της 17ης 
Νοεμβρίου

Τα γεγονότα της Αθήνας, εκείνο 
τον ηρωικό Νοέμβρη του 1973, 
έγιναν γνωστά στη Θεσσαλο-
νίκη την Πέμπτη 16 Νοέμβρη. 
Και μάλιστα οι ειδήσεις που κα-
τέφθαναν έλεγαν ότι πέρα από 
την κατάληψη του Πολυτεχνεί-
ου στην Αθήνα, υπάρχει κατά-
σταση ξεσηκωμού. Έτσι για τους 
φοιτητές της Θεσσαλονίκης 
ήταν αυτονόητο, ότι εφ΄ όσον η 
Αθήνα ξεσηκώθηκε και οι Θεσ-
σαλονικείς χωρίς χρονοτριβή 
έπρεπε να ακολουθήσουν.

Έτσι αμέσως τα βλέμματα όλων 
στράφηκαν προς το πανεπι-
στήμιο. Και συνέπεσε τις μέρες 
εκείνες να γίνονται συνελεύσεις 
σχολών στο Πολυτεχνείο γε-
γονός που ευνόησε την κατά-
ληψη. Από την Παρασκευή 17 
Νοέμβρη το πρωί, άρχισαν να 

εισέρχονται μαζικά οι φοιτητές 
στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης. Οι φοιτητές της κάθε 
σχολής έκαναν συνελεύσεις 
εκλέγοντας την επιτροπή τους 
και από αυτές τις επιτροπές 
στη συνέχεια εκλέχτηκε και η 
Κεντρική Συντονιστική Επιτρο-
πή της κατάληψης, της οποίας 
το πρώτο μέλημά της, ήταν να 
οργανώσει τις λειτουργίες μέσα 
στο χώρο του Πολυτεχνείου. 
Έτσι, δημιουργήθηκαν επιτρο-
πές περιφρούρησης, σίτισης, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης. Η Ρία Καλφακάκου, μέλος 
της συντονιστικής επιτροπής 
περιγράφει τις σκηνές που δια-
δραματίστηκαν εκείνη την ημέ-
ρα «Οι συνελεύσεις κρατούσαν 
πολλές ώρες και οι συζητήσεις 
ήταν θυελλώδεις. Όμως το τρα-
γούδι δεν έλειπε από τα αμφι-
θέατρα, με κιθάρες και κασετό-
φωνα να αντηχούν σε όλη τη 
Πολυτεχνική».

Το απόγευμα, νωρίς, όταν πια 
είχε πλημμυρίσει το Πολυτε-
χνείο από τους φοιτητές, άρχισε 
και η πολιορκία του χώρου από 
την ασφάλεια. Νωρίς μάλιστα, 
οι αστυνομικοί, αφού έσπασαν 
με τούβλα και πέτρες τα παρά-
θυρα από την πίσω πλευρά του 
Πολυτεχνείου, προσπάθησαν να 
μπούνε μέσα, αποκρούστηκαν 
όμως από τους συγκεντρωμέ-
νους φοιτητές.

Γύρω στις 7 με 8 το βράδυ, άρ-
χισε να λειτουργεί και ο ραδι-
οφωνικός σταθμός που είχε 
εγκατασταθεί στα υπόγεια της 
Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. 
Κατά τις 9 μ.μ. άρχισαν να κα-
ταφθάνουν οι ειδήσεις από την 
Αθήνα ότι γίνονται συγκρούσεις 
και υπάρχουν νεκροί και τραυ-
ματίες.

«Παρ΄ όλα αυτά, ήταν τέτοιο το 
ηρωικό κλίμα που είχε δημιουρ-
γηθεί στους συγκεντρωμένους 
φοιτητές, ώστε αν και υπήρχε 

η δυνατότητα να απομακρυν-
θούν, από κανενός το μυαλό 
δεν πέρασε η σκέψη για αποχώ-
ρηση, ούτε υπήρξε ηττοπάθεια 
και πανικός. Αντίθετα, ψύχραιμα 
αντιμετωπίσαμε την κατάστα-
ση», λέει ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Από τα μεσάνυχτα, πέρα από 
την αστυνομία και τους εγκά-
θετούς της ο χώρος του Πολυ-
τεχνείου είχε περικυκλωθεί και 
από στρατό. Από λοκατζήδες 
και τεθωρακισμένα. Η εκκένω-
ση του Πολυτεχνείου Θεσσαλο-
νίκης, έγινε στις 4 το πρωί του 
Σαββάτου, κάτω από την απειλή 
ότι τα άρματα μάχης θα αρχί-
σουν τον κανονιοβολισμό της 
Σχολής. Ήδη, είχαν καταφθάσει 
τα τανκς μπροστά στην πύλη 
του Πολυτεχνείου και γύρω 
ήταν παραταγμένοι οι λοκατζή-
δες και οι αστυνομικοί.

Η Έρση Φωτοπούλου, φοιτή-
τρια Νομικής τότε, κατάφερε 
να ξεφύγει από τον κλοιό των 
σωμάτων ασφαλείας «Εγώ μαζί 
με δύο συμφοιτητές μου ξεγλι-
στρήσαμε από μια έξοδο στο 
πίσω μέρος της σχολής. Μπήκα-
με μέσα από το χώρο της Έκθε-
σης τρέχοντας και χωριστήκαμε 
στη ΧΑΝΘ».

Μετά από αυτό υπήρξε συνεν-
νόηση αστυνομίας και φοιτη-
τών ότι δεν θα υπάρξουν συλλή-
ψεις και με αυτό τον όρο άρχισε 
η εκκένωση. Όμως η συμφωνία 
αθετήθηκε και έτσι, εκείνο το 
βράδυ στην έξοδο του Πολυτε-
χνείου πιάστηκαν 250 συνολικά 
άτομα τα οποία και μεταφέρθη-
καν στην ασφάλεια. Από αυτούς 
35 άτομα, μεταξύ τους και 5 γυ-
ναίκες, κρατήθηκαν στην ασφά-
λεια.

Η Σοφία Νικηφόρου, νεαρή 
τότε δικηγόρος, συμμετείχε σε 
μια ομάδα δικηγόρων οι 
οποίοι προσπάθησαν να 
υπερασπιστούν τους 
κρατουμένους. «Σηκώ-
θηκα πέντε το πρωί 
και πήγα στην εφη-
μερίδα «Μακεδονία» 
για να μάθω τι έγινε. 
Αργότερα, ετοιμα-
στήκαμε να πάμε 
στη Βαλαωρίτου, 
όπου στεγαζόταν 
η ασφάλεια, αλλά 
μας απέτρεψαν 
οι μεγαλύτεροι 
για το φόβο 
των συλλήψε-
ων. Ωστόσο, 
η συνεννόη-
ση με τους 
κρατουμέ-
νους γι-

νόταν μέσω «συνδέσμων» που 
είχαμε μέσα».

Ένας ψύχραιμος 
απολογισμός

Ένα λάθος τακτικής και μια μη-
χανιστική μεταφορά της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, της 
Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, 
από την επιτροπή κατάληψης, 
στέρησαν τη δυνατότητα ευρύ-
τερης λαϊκής συμμετοχής στα 
γεγονότα της Θεσσαλονίκης, 
καθώς την περίοδο εκείνη, η 
Πολυτεχνική Σχολή βρίσκονταν 
στο πιο απομακρυσμένο σημείο 
της πανεπιστημιούπολης, χωρίς 
δρόμους προσπέλασης. Σημα-
ντικό στοιχείο, επίσης, ήταν και 
το γεγονός ότι οι μηχανισμοί 
του παρακράτους και του εκφο-
βισμού των πολιτών στη Βόρεια 
Ελλάδα ήταν ισχυρότεροι.

Όμως αυτό, δεν σημαίνει πως 
η εξέγερση των φοιτητών του 
Α.Π.Θ. ήταν ασήμαντη. Ίσα-ίσα 
μάλιστα, καθώς τα γεγονότα 
υπήρξαν απόρροια του φοιτη-
τικού αντιδικτατορικού κινή-
ματος που αναπτύχθηκε στα 
χρόνια της δικτατορίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
«Υπάρχουν πολλοί στη Θεσσα-
λονίκη που δεν ξέρουν ότι έγι-
ναν ανάλογες εκδηλώσεις και 
στην πόλη μας. Και μπορεί να 
μην είχαμε τους νεκρούς, αλλά 
και τους τραυματίες, τις συλλή-
ψεις, το ξύλο, το μάζεμα στην 
ασφάλεια τα είχαμε όλα αυτά» 
προσθέτει ο κ. Βασιλειάδης.

Για επίλογο αυτού του αφιε-
ρώματος δεν ταιριάζει τίποτα 
άλλο, παρά τα λόγια της νεαρής 
τότε φοιτήτριας Έρσης Φωτο-
πούλου «Δεν νιώσαμε σε καμία 
περίπτωση φόβο. Στο μυαλό 
μου έχουν χαραχτεί όλες εκεί-
νες οι στιγμές. Νομίζαμε ότι θα 

αλλάζαμε την Ελλάδα…».

Η τέχνη και το Πολυτεχνείο
Της Μαρίας Αντωνιάδη

Μέσα στο Πολυτεχνείο είχαν 
βρεθεί από την πρώτη κιόλας 
μέρα αρκετοί καλλιτέχνες, όπως 
ο συνθέτης Θάνος Μικρούτσι-
κος, η τραγουδίστρια Μαρία 
Δημητριάδη, η συγγραφέας 
Ιωάννα Καρυστιάνη, ο κινη-
ματογραφιστής Λάμπρος Πα-
παδημητράκης (που ήταν και 
ένας από τους τρεις βασικούς 
εκφωνητές του ραδιοφωνικού 
σταθμού των φοιτητών) και 
ίσως και άλλοι που εμείς δεν 
γνωρίζουμε. Στιγμιαίο πέρασμα 
έκανε και ο τραγουδιστής Νίκος 
Ξυλούρης, ο οποίος πήγε έπειτα 

από πρόσκληση των φοιτητών 
για να τους συμπαρασταθεί και 
να τους τραγουδήσει. 

Όπως πολύ σημαντικότερη 
στήριξη στους φοιτητές προσέ-
φεραν ο Κώστας Καζάκος και η 
Τζένη Καρέζη με την θεατρική 
τους παράσταση «Το Μεγάλο 
μας Τσίρκο», που ανέβαινε την 
περίοδο εκείνη στο θέατρο 
«Αθήναιον», απέναντι από τον 
χώρο του ΕΜΠ. Κι αυτό γιατί 
τους «δάνεισαν» το βασικό τους 
σύνθημα, το πασίγνωστο «Ψω-
μί-Παιδεία-Ελευθερία», που μέ-

χρι τότε ακουγόταν μονάχα επί 
σκηνής, ως κομμάτι του έργου.

Τα κείμενα για την παράσταση 
είχε γράψει ο Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης, ενώ στη σκηνή ανέβαι-
ναν και ο Διονύσης Παπαγιαν-
νόπουλος (ως Κολοκοτρώνης) 
με τον Νίκο Ξυλούρη. Τη μου-
σική είχε γράψει ο Σταύρος 
Ξαρχάκος. Φαινομενικά το έργο 
μιλούσε για την ιστορία της νε-
ότερης Ελλάδας από το 1830 
και μετά, στην πράξη όμως 
περνούσε κρυμμένα μηνύματα 
κατά της δικτατορίας. Ήταν δη-
λαδή ένα έργο αντιστασιακό. 
Και ήταν γι’ αυτό ακριβώς που 
πήγαινε ο κόσμος να το δει, γι’ 
αυτό που έγινε και ανάρπαστο 
αφήνοντας εποχή. 

Όμως αυτά τα κρυμμένα μηνύ-
ματα γρήγορα έγιναν αντιληπτά 
από την αστυνομία, η οποία 
έστελνε κάθε μέρα φανερούς 
και κρυφούς πράκτορές της να 
το παρακολουθούν. Λίγο καιρό 
μετά το πρώτο ανέβασμα του 
έργου, τον Οκτώβριο του 1973, 
η Τζένη Καρέζη συνελήφθη και 
κλείστηκε στην απομόνωση του 
ΕΑΤ-ΕΣΑ για ένα μήνα. Μόλις 
όμως αποφυλακίστηκε γύρισε 
πίσω στο θέατρο για να συνε-
χίσουν τις παραστάσεις. Όπως 
είχε δηλώσει στους δικούς της, 

ήταν έτοιμη ακόμα και να ξανα-
μπεί φυλακή για την ελευθερία. 

Η Σοφία Βέμπο, η ιστορική ερ-
μηνεύτρια του «Παιδιά, της Ελ-
λάδος παιδιά» που συνόδευε 
τους Έλληνες στρατιώτες στο 
αλβανικό μέτωπο το ’40-’41, γε-

νικά παρέμεινε ανενεργή κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας. 
Ωστόσο την βραδιά του Πο-
λυτεχνείου βοήθησε κάποιους 
φοιτητές προσφέροντας τους 
κρυψώνα στο σπίτι της που βρι-
σκόταν δίπλα στο ΕΜΠ.

Τον πλάνεψε η ντόλτσε βίτα…
Του Μιχάλη Λεγάκη

Δεν είχε όμως η Επταετία μο-
νάχα βία και αίμα. Είχε και… 
έρωτα! Και τι έρωτα: προεδρικό! 
Μιλάμε βέβαια για το γνωστό 
ειδύλλιο του Γεωργίου Παπα-
δόπουλου με την Δέσποινα Σε-
ρέτη. Ένα ειδύλλιο που με τις… 
παρεκτροπές του είχε τραβήξει 
πάνω του τα φώτα της δημο-
σιότητας προκαλώντας στους 
συνεργάτες του δικτάτορα… 
αλλεργικούς σπασμούς.

Είχαν γνωριστεί στα 1957-1958. 
Εκείνη, σύζυγος αστυνομικού 
τότε, δούλευε στην Υπηρεσία 
Α2 του ΓΕΣ (δηλαδή στην υπη-

ρεσία πληροφοριών του στρα-
τού). Εκείνος, παντρεμένος 
από το 1942 και πατέρας τριών 
παιδιών, υπηρετούσε στο Κιλ-
κίς, αποσπασμένος στην VI με-
ραρχία πεζικού. Η έρευνά μας 
δεν κατόρθωσε να βρει πού 
πρωτοϊδώθηκαν, όμως φαίνε-
ται πως από την πρώτη στιγμή 
η… αμοιβαία ευαισθησία τους 
και τα κοινά τους ενδιαφέροντα 
- στρατός, ρουφιανιά, αντικομ-
μουνιστικός αγώνας, μπάλα(η 
Δέσποινα ήταν μανιώδης οπα-
δός του Παναθηναϊκού) – τους 
έφεραν πολύ κοντά. Τόσο κο-
ντά, ώστε να συνάψουν παρά-

νομο δεσμό για δέκα χρόνια 
και στο τέλος, στα 1968, να πα-
ντρευτούν.

Βέβαια, ο γάμος δεν ήρθε από 
δική τους πρόθεση αλλά εκβια-
στικά. Γιατί είχε προηγηθεί ένα 
ρεπορτάζ μιας εφημερίδας που 
αποκάλυπτε την αλήθεια γύρω 
από την εξωσυζυγική σχέση 
τους. Μία σχέση που ο ίδιος ο 
Παπαδόπουλος πρόβαλλε ως 
έγγαμη! 

Ασκήθηκαν τότε πιέσεις πάνω 
στον Παπαδόπουλο για να πα-
ντρευτεί την εκλεκτή της καρ-
διάς του. Κι εκείνος το έκανε. 
Φήμες ήθελαν από τότε να έχει 
συντάξει έναν ειδικό νόμο για 
να μπορέσει να χωρίσει τη νό-
μιμη σύζυγό του πιο γρήγορα. 
Έναν νόμο που υποτίθεται πως 
κατήργησε αμέσως μόλις πέτυ-
χε το σκοπό του. Όμως οι φήμες 
αυτές μεταδικτατορικά διαψεύ-
στηκαν.

Ο γάμος τελέστηκε στη μητρό-
πολη Αθηνών και με παπά τον 
(διορισμένο από τη Χούντα) 
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α. Για 
το τζετ σετ των Αθηνών δεν 
ξέρουμε αν ήταν καλεσμένο, 
όμως δεν πειράζει, πήγαινε αρ-
γότερα και έβλεπε τους ευτυ-
χείς νεόνυμφους στη βίλα όπου 
διέμεναν, στο Λαγονήσι. Μία 

βίλα που είχε παραχωρήσει ο 
Ωνάσης στον Παπαδόπουλο ως 
ελάχιστη ανταμοιβή («δωράκι») 
για τις διάφορες εξυπηρετήσεις 
που του έκανε….

Το ευρύτερο περιβάλλον των 
στρατιωτικών, όπως είπαμε, 
ενοχλούνταν από τον προκλητι-
κά πολυτελή βίο του ζευγαριού 
και τις ύποπτες συναλλαγές του 
με τους κάθε λογής μεγιστάνες 
(Ωνάση, Λάτση κ.ά.). Τα πολυ-
τελή ταξίδια της Δέσποινας στο 
Παρίσι (όπου πάλι κυκλοφο-
ρούσε με λιμουζίνα του Ωνάση! 
Τόση αγάπη πια ο Ωνάσης;), οι 
εμφανίσεις της στα μπουζούκια 
και τα γήπεδα, η επιρροή που 
έλεγαν πως ασκούσε πάνω στον 
αρχιδικτάτορα, τους εξόργιζαν. 
Θεωρούσαν πως οι συμπεριφο-
ρές αυτές πρόδιδαν τα ιδανικά 
της «επαναστάσεως» και πως 
την εξέθεταν στα μάτια των 
εχθρών της. Ιδιαίτερα ο κύκλος 
του «σπαρτιάτη» Ιωαννίδη – ο 
οποίος, 50 χρονών τότε, εξακο-
λουθούσε να ζει ανύπαντρος, 
μαζί με τη μητέρα του – δυσφο-
ρούσε ιδιαίτερα. Πίστευε πως 
η ηγεσία του καθεστώτος είχε 
παραδοθεί (μεταξύ άλλων) στις 
κοσμικές απολαύσεις και πρέ-
σβευε μία επάνοδο στα σκληρά 
στρατιωτικά ήθη.

Η συνέχεια είναι γνωστή: στις 
25 Νοεμβρίου 1973, λίγες μόλις 
μέρες μετά το Πολυτεχνείο, ο 
Παπαδόπουλος ανατράπηκε. Ο 
ταξίαρχος Ιωαννίδης, διοικητής 
της ΕΣΑ και έως τότε κολλητός 
του φίλος, τον ανέτρεψε. Ο λό-
γος προφανώς δεν ήταν ούτε η 
τρυφηλότητα της ζωής του έως 
τότε ηγέτη του ούτε η ερωτική 
του διπροσωπία (το γεγονός 
δηλαδή ότι διατηρούσε παρά-
νομο δεσμό που προέβαλλε ως 
νόμιμο), αλλά η πολιτική του 
μαλθακότητα: εκείνη την εποχή 
ο Παπαδόπουλος επιχειρούσε 
έναν ελεγχόμενο «εκδημοκρα-
τισμό» του καθεστώτος, που 
έβρισκε το «βαθύ κράτος» που 
εξέφραζε ο Ιωαννίδης αντίθετο. 
Όμως η προσωπική του ζωή, 
αν και δεν του στοίχισε το… 
θρόνο, συνέβαλε σίγουρα στην 
συναισθηματική και ηθική του 
αποξένωση από τους στρατι-
ωτικούς κύκλους. Οι πραξικο-
πηματίες, που μέχρι πρότινος 
τον θεωρούσαν φυσικό ηγέτη 
τους, τον αντιμετώπιζαν τώρα 
ως «εξωμότη». Και με την πρώ-
τη ευκαιρία τον έβγαλαν από τη 
μέση. Όπως θα έλεγε - κάπως 
παραλλαγμένο - και το λαϊκό 
άσμα: «τον πλάνεψε η ντόλτσε 
βίτα/ αυτό που λέν’ «ζωή γλυ-
κιά»/και κάθε μέρα κατεβαίνει/ 
της εξουσίας τα σκαλιά». 

Οι «Ανθρωποφύλακες»
του Περικλή Κοροβέση 
«Την επόμενη φορά που ήρθε ο  
Καραγκουνάκης δεν με έπιασε 
από κάτω. Τα «αποτέτοια» μου 
λέει έχουν ξεφλουδίσει και δεν 
μπορεί να τα πιάσει, σιχαίνεται 
.[…]. Άρχισε τις ίδιες ερωτήσεις.
[…]. Ήτανε κάτι παραπάνω από 
σίγουρο. Η ασφάλεια δεν μπο-
ρούσε να κάνει τίποτα με τις 
ανακρίσεις και τώρα με είχανε 
παραδώσει στον στρατό. Θα άρ-
χιζε πάλι αυτό το μαρτύριο του 
ηλεκτρισμού, που είναι μια απρό-
σωπη αντιμετώπιση. Ο βασανι-
στής δεν κουράζεται, το μηχάνη-
μα είναι κάτι που δεν μπορείς να 
το ελέγξεις. Είναι το άγνωστο και 
πιο πολύ οι άγνωστες προοπτικές 
που ανοίγει. Πού θα φτάσει τελι-
κά; Το μαξιλαράκι, τα ηλεκτρόδια, 
τα λουριά, το στηθοσκόπιο. Είναι 
φανερό πως είμαι αιχμάλωτος. 
Βρίσκομαι εντελώς ανέτοιμος να 
αντιμετωπίσω τον αιώνα μας.»

Η παρουσίαση μιας εποχής 
σκοτεινής, μαρτυρικής και σή-
μερα δυστυχώς λησμονημένης. 
Έζησα και είδα  τα πάντα: την 
Μπουμπουλίνας 18, τα ηλε-
κτροσόκ, τον εικονικό θάνατο 
με αμάξι και όλα τα ψυχολογικά 
βασανιστήρια. Ήταν όλα ξεκά-
θαρα, σαν να έβλεπα ταινία. Όχι, 
δεν είναι το λογοτεχνικό χάρι-
σμα του Περικλή Κοροβέση που 
κάνει μοναδικό αυτό το βιβλίο 
αλλά η ωμή και λιτή αλήθεια 
που παρουσιάζεται μέσα στις 
σελίδες του. Η αλήθεια αυτών 
που ο συγγραφέας πέρασε στα 
χέρια των βασανιστών του, των 
σκέψεών του και όλων των συ-
ναισθημάτων του. Κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Ηλέκτρα», το 
βρίσκετε όμως δωρεάν σε μορ-
φή .pdf και στο διαδίκτυο.
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Ο Αόρατος Δικτάτορας
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

Δεν είναι διόλου εύκολο, να ξε-
χωρίσουμε κάποιον από τους 
πρωταγωνιστές του Απριλιανού 
καθεστώτος του 1967. Όμως 
εάν υπάρχει μια παρουσία που 
να έχει προκαλέσει και να συνε-
χίζει να προκαλεί πολλά αναπά-
ντητα ερωτήματα γύρω από το 
όνομα του, είναι δίχως αμφιβο-
λία ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Ένας 
άνθρωπος με λιγοστούς φίλους, 
σκληρός και αποφασιστικός, 
που δε δίσταζε να χρησιμοποι-
ήσει κάθε μέσο για την επίτευξη 
των σκοπών του. 

Ανήκε στους «σκληροπυρηνι-
κούς» της δικτατορίας. Ήταν ο 
ιδρυτής και αρχηγός της ΕΑΤ-Ε-
ΣΑ, δηλαδή του Ειδικού Ανακρι-
τικού Τμήματος της Ελληνικής 
Στρατιωτικής Αστυνομίας. Μιας 
οργάνωσης, η οποία είχε οριστεί 
ως θεματοφύλακας και άγρυ-
πνος φρουρός του καθεστώτος 
του ΄67. Πολλοί άνθρωποι βα-
σανίστηκαν στα κρατητήρια της 
ΕΣΑ από τους ανθρώπους του 
Ιωαννίδη. Κάποιο μάλιστα πέ-
θαναν κιόλας… 

Σίγουρα η δράση του Ιωαννίδη 
κατά την διάρκεια του δικτατο-
ρικού καθεστώτος αλλά και πριν 
από αυτό είναι αξιοσημείωτη 

και αξίζει να τη μελετήσουμε. 
Θα σταθούμε όμως όχι τόσο 
στις πράξεις του αυτές καθαυ-
τές  αλλά στο τι τον οδήγησε 
ώστε να τις πραγματοποιήσει. 
Πιστεύω  λοιπόν πως μια ψυ-
χολογική προσέγγιση  θα μας 
δώσει πολλές απαντήσεις στις  
ερωτήσεις που θέτει η ιστορία, 
οι οποίες παραμένουν αναπά-
ντητες: τι οδηγεί ένα ανθρώπι-
νο ον να ασελγήσει βίαια πάνω 
σε ένα άλλο; αρκεί η ιδεολογία 
και το υπέρμετρο συναίσθημα ή 
μήπως υπάρχουν  άλλοι, ψυχο-
λογικοί παράγοντες, οι οποίοι 
δρουν ανεξάρτητα και πολύ πιο 
μπροστά, καθορίζοντας την ψυ-
χοσύνθεση του ατόμου;  Το πα-
ρελθόν, μας δίνει πολλές απα-
ντήσεις. Ας το ακολουθήσουμε. 

Ένα σύντομο βιογραφικό

Γεννημένος στις 13 Μαρτίου 
του 1923 στην Αθήνα, ο ταξίαρ-
χος Ιωαννίδης προερχόταν από 
εύπορη οικογένεια. Λίγο πριν 
την κήρυξη του ελληνοϊταλικού 
πολέμου μπήκε στην Σχολή Ευ-
ελπίδων και το 1945, μετά την 
απελευθέρωση, αποφοίτησε με 
το βαθμό του ανθυπολοχαγού. 
Αν και στην Αλβανία δεν πολέ-
μησε (όπως όλοι οι πρωτοετείς 
Ευέλπιδες), ωστόσο πήρε μέρος 
στη μάχη της Κρήτης (1941), 
ενώ κατά τη διάρκεια της Κατο-
χής συμμετείχε στον ΕΔΕΣ, την 
μεγαλύτερη μη κομμουνιστική 
αντιστασιακή οργάνωση. 

Ο Εμφύλιος θα τον βρει στα τάγ-
ματα εθνοφυλακής να μάχεται 
κατά του ΔΣΕ (Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας, αντάρτικου 
στρατού του ΚΚΕ). Πριν τελειώ-
σουν οι εχθροπραξίες θα έχει 
μετακινηθεί στη Μακρόνησο, 
τον διαβόητο τόπο μαρτυρίου 
για τους κομμουνιστές «και τους 
συνοδοιπόρους τους», όπου θα 
μετατραπεί σε έναν από τους 
πιο δυσώνυμους βασανιστές. Ο 
διευθυντής της παλιάς «Ελευ-
θεροτυπίας», Σεραφείμ Φυντα-
νίδης, σε μία συνέντευξή του 

στη «Μηχανή του Χρόνου»  είχε 
αναφέρει την περίπτωση του 
συναδέλφου του δημοσιογρά-
φου Πότη Παρασκευόπουλου, 
του οποίου ο Ιωαννίδης είχε 
σπάσει τα πόδια με κλομπ. Άλ-
λοι Μακρονησιώτες εξόριστοι 
θυμούνται τη διαβόητη «χαρά-
δρα», ένα σημείο στο νησί, όπου 
πραγματοποιούνταν ομαδικοί 
βασανισμοί  πολιτικών κρατου-
μένων, τους οποίους υπέβαλλαν 
στο μαρτύριο της φάλαγγας, 
των εικονικών εκτελέσεων κ.ά. 
Ο λοχαγός Ιωαννίδης ήταν κι 
αυτός εκεί…

Μετά την ανατροπή της δημο-
κρατίας του 1967, ο ταξίαρχος 
πλέον Ιωαννίδης διορίστηκε 
από το καθεστώς επικεφαλής 
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης 
και της ΕΣΑ (Ελληνικής Στρατι-
ωτικής Αστυνομίας). Από αυτό 
το σημείο ξεκινά η ιστορία που 
μας ενδιαφέρει. Μια ιστορία 
που γράφτηκε με το αίμα και τις 
κραυγές όσων αντιστεκόντου-
σαν. Πολλά είναι τα προσωνύμια 
με τα οποία έχει χαρακτηρισθεί 
ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Μερικά 
από αυτά - και πιο διαδεδομένα 
ανάμεσα στους αντιστασιακούς 
κύκλους -ήταν «ο σκύλος της 
ΕΣΑ», «ο αλύγιστος», καθώς και 
«ο αόρατος» (το τελευταίο αυτό 
του το είχαν κολλήσει επειδή 
δεν εμφανιζόταν ποτέ ο ίδιος 
στα βασανιστήρια, περιοριζό-
μενος στο να κινεί τα νήματα 
από το παραβάν). Έτσι λοιπόν 
τον αποκαλούσαν όσοι ήξεραν 
τα έργα και τον χαρακτήρα του. 

Τι λέει η ψυχολογία

Σύμφωνα με τον Sigmund 
Freud και με την αρχή του ντε-
τερμινισμού που εισήγαγε, τα 
γεγονότα που συμβαίνουν στο 
ανθρώπινο μυαλό δεν είναι τυ-
χαία και ασύνδετα μεταξύ τους. 
Οι σκέψεις, τα συναισθήματα 
και οι πράξεις μας που έρχονται 
στο συνειδητό, είναι μια αλυ-
σίδα από φαινόμενα συνδεδε-
μένα μεταξύ τους κατά τρόπο 

αιτιακό. Δηλαδή οι πράξεις που 
συμβαίνουν στο παρόν  συνδέ-
ονται με κάποια προηγούμενη 
εμπειρία που είχε το άτομο στη 
ζωή του. Η παιδική ηλικία μάλι-
στα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κα-
θώς τότε δομούνται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ψυχοσύν-
θεσής μας. 

Ένας άνθρωπος που έχει ανα-
τραφεί σε βίαιο περιβάλλον ή 
έχει βιώσει πολλές συγκρούσεις 
κατά την διάρκεια των παιδι-
κών του χρόνων,  μπορεί όταν 
μεγαλώσει να εμφανίσει μια 
βίαιη, ακόμα και διαστροφική 
συμπεριφορά. Πρόκειται για το 
λεγόμενο «σύνδρομο ανταπό-
δοσης», το οποίο, εάν προλη-
φθεί και λάβει την απαραίτητη 
ψυχιατρική βοήθεια, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί. Το επικίνδυνο 
είναι όταν αφεθεί να διογκωθεί.

Η περίπτωση Ιωαννίδη

Ο Ιωαννίδης μπορεί λοιπόν να 
είχε ένα βίαιο παρελθόν, να είχε 
ζήσει σε ένα αυστηρό περιβάλ-
λον, με πολλές συγκρούσεις 
και συναισθηματικές (κατά)πι-
έσεις από την οικογένειά του 
ή και άλλους. Και ίσως αυτές 
οι εμπειρίες να τον είχαν κάνει 
τόσο σκληρό. Το σίγουρο (και 
ιδιαιτέρως προβληματικό) πά-
ντως είναι πως δεν είχε έντονο 
το ερωτικό συναίσθημα για το 
άλλο φύλο. Όπως είχε δηλώσει 
κάποτε ο ίδιος, φοβόταν τις γυ-
ναίκες και ιδιαίτερα τις όμορ-
φες. Δεν έκανε οικογένεια ούτε 
απέκτησε  παιδιά, ήταν ανύπα-
ντρος και έμενε με τη μητέρα 
του μέχρι και την φυλάκισή του. 
Αγαπούσε όμως  την πειθαρχία 
και την τάξη σε σημείο εμμο-
νής. Ενδεχομένως η αποξένωσή 
του από το αντίθετο φύλο και 
η ερωτική του ατολμία να τον 
έστρεψαν στο να λατρεύει ακό-
μα περισσότερο τον στρατιωτι-
κό τρόπο ζωής και την αυστηρή 
πειθαρχία, την οποία πρέσβευε 
και ακολούθησε σε όλη του 
την ζωή. Ενδεχομένως δηλαδή 

να είχε βρει σε αυτήν ένα είδος 
υποκατάστατου για την ερωτική 
του δίψα και τη μοναξιά.

Βεβαίως είχε και την ιδεολογία 
του, τον μανιώδη αντικομμουνι-
σμό του, που είχε αρχίσει να δο-
μεί μέσα του ήδη από την εποχή 
του Εμφυλίου ή και νωρίτερα. 
Όμως δεν ήτανε μόνο αυτό. 
Μέσα από τις πράξεις του δια-
κρίνουμε συμπτώματα  αντα-
πόδοσης των βαθύτερών του 
απωθημένων. Η επιβολή της 
εξουσίας με απάνθρωπο τρόπο  
και η κατοχή δύναμης τον έκα-
ναν να νιώθει δυνατός, σίγου-
ρος για τον εαυτό του.. Ήταν για 
αυτόν ένας λόγος ύπαρξης.. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ 
είχε την ευκαιρία ήδη από το 
1967 να καταλάβει κυβερνητική 
θέση, εκείνος την αρνήθηκε και 
προτίμησε να μείνει για πάντα 
στο πολιτικό παρασκήνιο, διοι-
κητής του μηχανισμού βασα-
νισμών και ανακρίσεων που ο 
ίδιος δημιούργησε, της διαβό-
ητης ΕΑΤ-ΕΣΑ. Η προτίμησή του 
αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί 
μόνο με βάση την εμπάθειά του 
προς τους κομμουνιστές. Απο-
καλύπτει ενδεχομένως και μία 
διαστροφική αγάπη του για την 
σαδιστική βία, αφού μόνο ένας 
ψυχολογικά διαταραγμένος άν-
θρωπος θα μπορούσε να κάνει 
«έργο ζωής» τα βασανιστήρια 
κατανικώντας τις όποιες ενοχές 
και μην αισθανόμενος κανέναν 
πόνο, κανέναν οίκτο για τα θύ-
ματά του. 

Εκτός αν αυτή η απάθειά του 
προέκυπτε από την ιδεολογική 
του πώρωση, που τον έκανε να 
βλέπει τα θύματά του όχι σαν 
ανθρώπους αλλά σαν «μιάσμα-
τα» που έπρεπε να εξοντωθούν 
«για το καλό της πατρίδας». Έτσι 
ένοιωθαν και οι ναζί απένα-
ντι στους Εβραίους, γιατί όχι κι 
εκείνος απέναντι στους δικούς 
μας αντιστασιακούς και δημο-
κράτες;

Τα ξεχασμένα σκάνδαλα της χούντας
Του Μιχάλη Λεγάκη

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυ-
χθεί ένας μύθος: πως οι χουντικοί 
τάχα ήταν αδιάφθοροι, πως δεν 
έκλεβαν, δεν εξαπατούσαν τον 
λαό, δεν βόλευαν τους δικούς 
τους. Σου λένε κάποιοι μπαρμπά-
δες και μαζί τους διάφοροι, κρυ-
φοί και φανεροί νοσταλγοί των 
ημερών εκείνων: «επί χούντας 
μπορεί μεν να είχαμε εξορίες, φυ-
λακίσεις και βασανιστήρια, μπο-
ρεί να μην είχαμε δημοκρατία, 
αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε τη 
σημερινή ρεμούλα. Όλα κι όλα, 
το σωστό να λέγεται!».

Πρόκειται για έναν μύθο που 
έχει καλλιεργηθεί στο έδαφος 
της απόλυτης σχεδόν ιστορικής 
άγνοιας και της πολιτικής απογο-
ήτευσης που χαρακτηρίζουν τις 
μέρες μας. Άνθρωποι όλων των 
ηλικιών – κυρίως όμως οι νεό-
τεροι – που δεν έχουν ψάξει και 
δεν ξέρουν τίποτα για το παρελ-
θόν και που έχουν απογοητευτεί 
από την επονομαζόμενη «γενιά 
του Πολυτεχνείου» και τους πο-
λιτικούς, στρέφονται προς τον 
χουντικό παρελθόν με βλέμμα 
νοσταλγικό, εξιδανικευτικό, πλά-
θοντας για αυτό μία εικόνα που 
τους σερβίρουν τα διάφορα φα-
σιστοσάιτς και οι κουβέντες του 
συρμού.

Βοηθάει άλλωστε και η έλλειψη 
στοιχείων. Την εποχή εκείνη η 
πληροφόρηση ήταν ελεγχόμενη 
και ελάχιστα πράγματα άφηνε να 
φτάσουν ως τον λαό. Η απουσία 
αυτή στοιχείων εκλαμβάνεται 
σήμερα ως ανυπαρξία «εγκλήμα-
τος».

Ήταν όμως έτσι τα πράγματα, 
έντιμα, καθαρά, «αγγελικά πλα-
σμένα»;

Από πού θες ν’ αρχίσω…

Αν ξύσουμε λίγο κάτω από την 
υποκριτική ηθικολογία του καθε-
στώτος θα βρούμε πως ο μπαξές 
είχε απ’ όλα: και σκάνδαλα και 
οικογενειοκρατία και ρουσφέτια. 
Ας αρχίσουμε από τη δεύτερη. 
Διαβάζουμε στον «Ιό της Κυρια-
κής» (http://www.iospress.gr/): 

•	  Ο Μακαρέζος διόρισε υπουργό 
Γεωργίας (κι αργότερα Βορείου 
Ελλάδος) τον κουνιάδο του, Αλέ-
ξανδρο Ματθαίου.

•	  Ο Λαδάς έκανε τον ένα ξάδερφό 
του διοικητή της ΑΣΔΕΝ (Ανώ-
τατης Στρατιωτικής Διοίκησης 
Εσωτερικού και Νήσων) και τον 
άλλο Γ.Γ. Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών.

•	  Ο γαμπρός του Παττακού Αντρέ-
ας Μεϊντάσης επιδόθηκε σε μπί-
ζνες με το Δήμο Αθηναίων: από 
την κατασκευή του υπόγειου 
γκαράζ της Κλαυθμώνος μέχρι 
μια τεχνική μελέτη αξιοποίησης 
δημοτικού ακινήτου, ύψους 
1.109.000 δρχ.

•	  Τα αδέρφια του αρχηγού βολεύ-
τηκαν κι αυτά. Ο Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος ως στρατιω-
τικός ακόλουθος, Γ.Γ. του Υπ. 
Προεδρίας, Περιφερειακός Δι-
οικητής Αττικής και «υπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ». Ο 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
αναρριχήθηκε αστραπιαία στην 
υπαλληλική ιεραρχία για να ανα-
λάβει Γ.Γ. Δημ. Τάξεως. Σύμφωνα 
με τα απομνημονεύματα βαθμο-
φόρου υφισταμένου του, «μένει 
γνωστός σαν ‘μπον φιλέ’ γιατί, 
τυλιγμένος σε χειμωνιάτικο παλ-
τό, τρέχει νύκτα μαζί με αξιωμα-
τικούς αστυνομίας πόλεων στα 
καμπαρέ σαν γκάγκστερς και 
τρώγουν φιλέτο» (Αλέξανδρος 
Δρεμπέλας, «Ο θρήνος του χω-
ροφύλακα», Αθήνα 1998, σ.118).

•	  Ακόμα και η ερωμένη (και από 
το 1969 νόμιμη σύζυγος) του 
Παπαδόπουλου, Δέσποινα, προ-
σλήφθηκε στην ΚΥΠ και από κει 
στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Και ο κατάλογος των συγγενών 
που «βολεύτηκαν» εξακολουθεί 
πιθανά μακρύς.

Τα ρουσφέτια

Δεν ήταν όμως μόνο οι συγ-
γενείς. Ήταν και οι κάθε λογής 
«ημέτεροι» που έπρεπε να «τα-
κτοποιηθούν». Διαβάζουμε στην 
ίδια ιστοσελίδα:

•	 Επτά μήνες μετά το πραξικόπη-

μα, ο εκδότης του «Ελεύθερου 
Κόσμου» (και κεντρικός προπα-
γανδιστής της χούντας) Σάββας 
Κωσταντόπουλος εξομολογείται 
γραπτά στον παλιό του πάτρω-
να Κωνσταντίνο Καραμανλή: 
«Λυπούμαι, διότι είμαι υποχρε-
ωμένος να μνημονεύσω και ένα 
άλλο εκτάκτως λυπηρόν φαι-
νόμενον. Ενεφανίσθη και ανα-
πτύσσεται μία νέο-φαυλοκρατία 
(ατομικά ρουσφέτια, προσωπι-
καί εξυπηρετήσεις, τακτοποιή-
σεις συγγενών, ατομική προβο-
λή κοκ)» («Αρχείο Καραμανλή», 
τ.7ος, σ.50).

•	 […]Ειδική κατηγορία σκανδά-
λων συνιστούν οι ανεξέλεγκτες 
δανειοδοτήσεις «ημετέρων». 
Τον πρώτο καιρό μετά τη μετα-
πολίτευση το θέμα απασχόλησε 
επανειλημμένα τα ΜΜΕ, για προ-
φανείς όμως λόγους οι σχετικές 
κατηγορίες ουδέποτε ερευνή-
θηκαν σε βάθος. Αποκαλυπτικά 
είναι δυο έγγραφα του τότε αρ-
χηγού της ΚΥΠ Μιχαήλ Ρουφο-
γάλη που αποκάλυψε ο «Ταχυ-
δρόμος» (29.8 και 12.9.74),[…] 
τα οποία μιλούν για «χαριστικά» 
δάνεια που δόθηκαν κατόπιν 
«άνωθεν παρέμβασης» σε «ημε-
τέρους». Το συνολικό ύψος των 
«χορηγηθέντων» δανείων ήταν 
1.519.000.000 δρχ. και των «υπό 
έγκρισιν» 1.644.000.000 δρχ.

Τα σκάνδαλα

Και φυσικά ήταν και τα σκάνδα-
λα. Γιατί τους μεν καταχραστές 
πολλοί εμίσησαν, το δημόσιο 
όμως χρήμα κανείς. Και ήταν 
πολλοί εκείνοι που πλούτισαν 
εκείνο τον καιρό με το δημόσιο 
χρήμα….

Κατ’ αρχάς οι ίδιοι οι στρατοκρά-
τες. Όπως διαβάζουμε στον «Ιό 
της Κυριακής», το πρώτο πράγ-
μα που έκαναν μόλις ανέβηκαν 
στην εξουσία ήταν να αυγατί-
σουν τα εισοδήματά τους. Με 
τον Α.Ν. 5 του 1967, ο μισθός 
του πρωθυπουργού υπερδιπλα-
σιάστηκε (από 23.600 σε 45.000 
δρχ), των υπουργών και υφυ-
πουργών αυξήθηκε από 22.400 
σε 35.000 δρχ, ενώ θεσπίστη-

καν -για πρώτη φορά- ημερήσια 
«εκτός έδρας» 1.000 και 850 δρχ 
αντίστοιχα («Πολιτικά Θέματα» 
5.10.73). Ακολούθησαν κι άλλες 
«τακτοποιήσεις», όπως η κατα-
χρηστική στεγαστική αποκατά-
σταση «αξιωματικών διαδραμα-
τισάντων εξέχοντα ρόλον» στο 
πραξικόπημα με ειδική ρύθμιση 
του 1970 («Πολιτικά Θέματα» 
8.2.75).

Έπειτα ήταν οι διάφοροι, εγχώρι-
οι και μη, μεγαλοεπιχειρηματίες 
και εφοπλιστές της εποχής. Από 
τον Τομ Πάππας της πετρελαϊκής 
Esso (που είχε διυλιστήριο εδώ 
στη Θεσσαλονίκη) και την Coca 
Cola (που τότε έχτισε τα δικά της) 
μέχρι τον εργολάβο Ρόμπερτ 
Μακντόναλντ, που υποτίθεται 
πως θ’ αναλάμβανε την κατα-
σκευή της Εγνατίας, κι από την 
AEG και τη Siemens που πουλού-
σαν στη ΔΕΗ μηχανήματα εκτός 
διαγωνισμού, μέχρι τον Βαρδι-
νογιάννη και τον Λάτση, που πή-
ραν άδειες για να χτίσουν τα δι-
υλιστήριά τους, όλοι είχαν τον… 
τρόπο τους για να προσεγγίζουν 
από τον καθεστώς και να ζητάνε 
«εξυπηρετήσεις». Και συνήθως 
είχε το χρώμα του χρήματος.

Ο ίδιος άλλωστε ο υφυπουρ-
γός εμπορίου του Παπαδόπου-
λου, Μιχαήλ Μπαλόπουλος, είχε 
εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο εισα-
γωγής και διάθεσης αλλοιωμέ-
νων κρεάτων από την Αργεντινή, 
το οποίο διαλευκάνθηκε μόλις 
έγινε η ανατροπή του προστά-
τη του, στις 25 Νοεμβρίου του 
1973. Κι όσο για το «Τάμα του 
Έθνους», την εκκλησία που σκό-
πευε να χτίσει το καθεστώς σε 
έναν πετρώδη λόφο της Αθήνας, 
τα Τουρκοβούνια, δαπανήθηκαν 
τα 406 από τα 453 εκατομμύρια 
δραχμές που είχαν πιστωθεί χω-
ρίς καν να έχει χαραχθεί το σχέ-
διο! Ο γάμος της Κανά από την 
ανάποδη. Πραγματικό θαύμα!

Η κρυφή γοητεία του 
χρήματος

 Για το τέλος αφήσαμε τη προ-
κλητική σπατάλη και τον πομπώ-
δη τρόπο ζωής που χαρακτήριζε 

κάποιους από τους δικτάτορες. 
Έναν τρόπο ζωής που, αν μη τι 
άλλο, ερχόταν σε πλήρη αντίθε-
ση με το στρατιωτικό πνεύμα και 
τη σύγκρουση με τη «φαυλοκρα-
τία» που (υποτίθεται πως) ήθελε 
να εκφράσει το ίδιο το καθεστώς. 

Η αρχή έγινε με τον ίδιο τον 
Παπαδόπουλο και τη δεύτερη 
σύζυγό του Δέσποινα, οι οποίοι 
ζούσανε στο Λαγονήσι, σε βίλα 
που τους είχε παραχωρήσει ο 
Ωνάσης (γιατί άραγε;). Όταν έπε-
σε το καθεστώς, ο μεν Παπαδό-
πουλος βρέθηκε κάτοχος τριών 
5αριών(!) διαμερισμάτων στο πα-
νάκριβο τότε κέντρο της Αθήνας 
και σε ευκατάστατα προάστια, η 
δε γυναίκα του, απλή υπάλληλος 
της ΚΥΠ με μισθό κάτω των 2000 
δρχ., να έχει στην κατοχή της 
6άρι(!) διαμέρισμα, επίσης στο 
κέντρο. Πού είχαν βρει τα λεφτά;

Η Ντέλλα Ρουφογάλη, πρώην 
φωτομοντέλο και έπειτα σύζυγος 
του (διορισμένου από τον Πα-
παδόπουλο) αρχηγού της ΚΥΠ, 
Μιχάλη Ρουφογάλη, ίσως μας 
δώσει μια ιδέα. Όπως σημείωνε 
κάποτε στην αυτοβιογραφία της 
(Ντέλλα Ρουφογάλη-Ρούνικ, «Να 
γιατί…», εκδ. Φερενίκη, 2002) 
στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη 
Βέροια, «έρχονταν πολλοί να τη 
δουν. Γνωστοί και άγνωστοι. Ο 
πατέρας της τής έδινε πακέτο τα 
σημειωματάκια με τα ρουσφέτια 
που ζητούσαν οι γνωστοί του 
όλο αυτό τον καιρό και εκείνη 
του υποσχόταν ότι κάτι θα προ-
σπαθούσε να κάνει». Μεταξύ 
των αιτημάτων που ικανοποίη-
σε, γράφει, ήταν και η απονομή 
χάριτος (απ’ τον Παπαδόπουλο) 
σ’ ένα συντοπίτη της εξαγωγέα, 
πρώην «μεγάλο ποδοσφαιριστή 
της τοπικής ομάδας», που είχε 
καταδικαστεί «με αποδείξεις» για 
κατασκοπεία υπέρ της Βουλγαρί-
ας (σ.89).

Ήταν όλα αυτά «πατριωτικά»; 
Ήταν «έντιμα»; Ας το σκεφτούν 
καλά  όσοι σήμερα αναπολούν 
τις μέρες της Δικτατορίας και 
λένε «καλά ήταν τότε».

Ατομικές πράξεις αντίστασης
Της Μαρίας Αντωνιάδη

Αλέξανδρος Παναγούλης

Ο Αλέξανδρος Παναγούλης (2 
Ιουλίου 1939 – 1 Μαΐου 1976), 
πολιτικός και ποιητής, αγωνι-
στής κατά της Χούντας των Συ-
νταγματαρχών, έγινε παγκόσμια 
γνωστός για το γενναίο πνεύμα 
του και ιδιαίτερα για την από-
πειρα δολοφονίας του δικτά-
τορα Γ. Παπαδόπουλου στις 13 
Αυγούστου 1968. Ύστερα από 
την πράξη του αυτή συλλαμβά-

νεται και περνά από μερόνυχτα 
βασανιστηρίων, κατόπιν από 
δίκες. Καταδικάζεται σε θάνατο, 
αλλά η εκτέλεση ματαιώνεται 
χάρη στις πιέσεις που δέχθηκε 
ο Παναγούλης να υπογράψει 
για να του δοθεί χάρη. Αφού 
μεταφέρεται από την Αίγινα στο 
Μπογιάτιο, δραπετεύει (5 Ιουνί-
ου 1969) αλλά συλλαμβάνεται 
ξανά μετά από έναν μήνα. Έκανε 
πολλές απόπειρες να δραπετεύ-

σει, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. 
Βρίσκει λυτρωμό στην ποίηση, 
την οποία συνεχίζει να γράφει 
με το αίμα του πάνω στους τοί-
χους, όταν κατασχέθηκαν τα 
υλικά. Απελευθερώνεται ύστε-
ρα από τέσσερα χρόνια.

Την Πρωτομαγιά του 1976 θα 
σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα 
στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
στην Αθήνα. Ήταν μόλις 36 
χρονών. Πολλοί υπέθεσαν πως 
επρόκειτο για σκηνοθετημένη 

δολοφονία, όμως κάτι τέτοιο 
δεν αποδείχτηκε ποτέ.

Κώστας Γεωργάκης

«Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, 
είναι ένας άνθρωπος σαν τους 
άλλους, ίσως μάλιστα να φο-
βάμαι και λίγο περισσότερο… 
Φίλα τη γη μας για μένα». «Δεν 
αντέχω άλλο μετά τρία χρόνια 
βίας». «Δεν μπορώ να κάνω δι-
αφορετικά παρά να σκέφτομαι 
και να ενεργώ σαν ελεύθερο 
άτομο». Αυτά έλεγε μεταξύ άλ-
λων ο Κώστας Γεωργάκης στον 
πατέρα του στο τελευταίο ση-

μείωμα που έγραψε το βράδυ 
τις 18ης Σεπτεμβρίου 1970. Την 
επόμενη μέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 
στις τρεις τα ξημερώματα έφτα-
σε στην πλατεία Ματεότι, στην 
Γενόβα και αυτοπυρπολήθηκε. 
Επειδή ήταν νωρίς, δεν υπήρ-
χαν άτομα για να τον δουν ή 
να τον σώσουν παρά μόνο μια 
ομάδα εργατών καθαριότητας, 
οι οποίοι έσπευσαν να βοηθή-
σουν αλλά δεν πρόλαβαν. Με 
το σώμα του μέσα στις φλόγες 
φώναζε «Ζήτω η ελεύθερη Ελ-
λάδα!». Μεταφέρθηκε σε νοσο-

κομείο, όπου τελικά έφυγε από 
την ζωή μετά απο δέκα ώρες. 

Γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 
1948 και καταγόταν από την 
Κέρκυρα. Γιος ράφτη, άριστος 
μαθητής, σπούδαζε Γεωλογία 
στην Ιταλία και υπήρξε μέλος 
της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της 
Ένωσης Κέντρου. Τρεις μήνες 
πριν την αυτοκτονία του δημο-
σίευσε ανώνυμα σε γενοβέζικο 
περιοδικό πως υπήρξαν χου-
ντικοί που κινούνταν στις ελ-
ληνικές φοιτητικές οργανώσεις 
και εμφανίστηκαν επιπλοκές με 

την αναβολή στρατιωτικών του 
υποχρεώσεων. Ο ίδιος καταδί-
καζε την Χούντα με όποιον τρό-
πο μπορούσε. Η οικογένειά του 
στην Κέρκυρα δεχόταν πιέσεις 
από το καθεστώς Η σωρός του 
δεν επιστράφηκε από τους χου-
ντικούς παρά μόνο μετά από 
τέσσερεις μήνες, για τον λόγο 
ότι η κηδεία του θα αποτελούσε 
αφορμή για συλλαλητήριο. Τε-
λικά τελέστηκε με μυστικότητα.
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Το τέλος της χούντας ήρθε από την Κύπρο
του Φάνη Στολτίδη

Αυταρχισμός, βασανιστήρια, 
οικονομικά σκάνδαλα, Πολυτε-
χνείο… Κι όμως, όλα αυτά μαζί 
δεν κατάφεραν να ανατρέψουν 
το φασιστικό καθεστώς της χού-
ντας. Χρειάστηκε ένα έγκλημα 
πιο μεγάλο από όλα αυτά για να 
έρθει η ανατροπή: το έγκλημα 
της Κύπρου.

Όλοι ξέρουμε πως το βόρειο 
κομμάτι της Κύπρου το κατέ-
χουν οι Τούρκοι. Κάποιοι από 
μας ίσως να ’χουμε ακούσει να 
μιλάνε και για κάποια «τουρκι-
κή εισβολή», κάποιον «Αττίλα». 
Πότε όμως έγινε αυτή και για 
ποιο λόγο; Ελάχιστοι το γνωρί-
ζουμε, κι ας το διδασκόμαστε 
στη Γ Λυκείου. Καιρός λοιπόν να 
πούμε δυο πραγματάκια. Μόνο 
που για να γίνουν πλήρως κατα-
νοητά, θα πρέπει να πάμε λίγο 
πίσω, στα 1960. Τη χρονιά δηλα-
δή που η Κύπρος έπαψε να είναι 
αγγλική αποικία και μετατράπη-
κε σε ανεξάρτητο κράτος.

Η ανεξαρτητοποίηση της Κύ-
πρου και τα προβλήματα

Βασική πρόβλεψη των Συμφω-
νιών της Ζυρίχης και του Λονδί-
νου ήταν πως η Κύπρος θα ήταν 
μεν ανεξάρτητη, υπό την «εγ-
γύηση» όμως της Αγγλίας, της 
Ελλάδας και της Τουρκίας (που 
την κατείχε ως τα 1878). Πράγ-
μα που σήμαινε πως οι τρεις 
αυτές χώρες θα διατηρούσαν 
το δικαίωμα μονομερούς επέμ-
βασης αν η συνταγματική τάξη 
της Κύπρου διασαλευόταν ή αν 
κινδύνευε κάποια από τις δύο 
κοινότητες (ελληνοκυπριακή ή 
τουρκοκυπριακή). Είναι η ρήτρα 
αυτή που θα εκμεταλλευτεί στα 
1974 η Τουρκία (διαστρεβλώνο-
ντάς την όμως, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια) για να δικαιολο-
γήσει την εισβολή της στο νησί 

έπειτα από το χουντικό πραξι-
κόπημα κατά του Μακαρίου.

Πρόεδρος του νέου κράτους 
ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος, ενώ υπήρχε και Τουρ-
κοκύπριος αντιπρόεδρος με 
δικαίωμα βέτο (αρνησικυρίας). 
Τα υπουργεία, οι βουλευτικές 
θέσεις και όλα τα αξιώματα εί-
χαν μοιραστεί μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, οι οποίες ψήφιζαν 
και χωριστά. Η Ελλάδα και η 
Τουρκία διατηρούσαν πάνω 
στο νησί στρατιωτικές μονάδες, 
την ΕΛΔΥΚ και την ΤΟΥΡΔΥΚ.

 Από την πρώτη στιγμή η λει-
τουργία της κυβέρνησης υπήρ-
ξε προβληματική. Ελληνοκύ-
πριοι και Τουρκοκύπριοι δεν 
μπορούσαν να συμφωνήσουν 
σε πολλά ζητήματα, με αποτέλε-
σμα το έργο της κυβέρνησης να 
μπλοκάρεται εντελώς. Βασική 
αιτία ήταν τα αντιθετικά συμφέ-
ροντα των δύο κοινοτήτων: οι 
Ελληνοκύπριοι επιδίωκαν (αφα-
νώς) την ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα, ενώ οι Τουρκοκύ-
πριοι απέβλεπαν (εξίσου αφα-
νώς) στην απόσχιση του βόρει-
ου κομματιού της Κύπρου και 
την ένωσή του με την Τουρκία. 
Ένα σχέδιο που υπήρχε στα 
μυαλά ορισμένων Άγγλων και 
Τούρκων ήδη από τη δεκαετία 
του ’50, πολύ πριν την ανεξαρ-
τητοποίηση της Κύπρου. 

Η συνταγματική κρίση του 1963 
και η πρώτη διχοτόμηση

Η αναμενόμενη κρίση ξέσπα-
σε στα τέλη του 1963, όταν ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πρό-
τεινε τροποποιήσεις στο Σύ-
νταγμα (τα λεγόμενα «Δεκατρία 
Σημεία»), που αφορούσαν στη 
διανομή των εξουσιών ανάμε-
σα στην ελληνοκυπριακή και 

τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Ο ίδιος επικαλούνταν απλά τις 
(οπωσδήποτε πραγματικές) 
δυσλειτουργίες του Συντάγμα-
τος, όμως από πίσω έκρυβε την 
πραγματική του πρόθεση: την 
καταγγελία των συμφωνιών της 
Ζυρίχης και του Λονδίνου και 
μακροπρόθεσμα την επαναφο-
ρά του αιτήματος για την ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα.

Οι Τουρκοκύπριοι απάντησαν 
με ένοπλες επιθέσεις εναντίον 
Ελληνοκυπρίων στρατιωτών, οι 
οποίες γρήγορα επεκτάθηκαν 
σε όλο το νησί. Η Τουρκική κυ-
βέρνηση, προκείμενου να προ-
ασπιστεί τα συμφέροντά της (να 
προωθήσει δηλαδή το δικό της 
σχέδιο περί διχοτόμησης), έπει-
σε ένα μεγάλο μέρος των Τουρ-
κοκυπρίων να συγκεντρωθούν 
στο βόρειο τμήμα του νησιού, 
ώστε μελλοντικά να αποκοπεί 
από το νότιο. Ταυτόχρονα όλοι 
οι Τουρκοκύπριοι υπουργοί και 
υπάλληλοι αποχώρησαν από 
την κυβέρνηση σε ένδειξη δι-
αμαρτυρίας. Με την παρέμβα-
ση των Άγγλων χαράχθηκε για 
πρώτη φορά και η περιβόητη 
Πράσινη Γραμμή (που υπάρχει 
μέχρι σήμερα) κατά μήκος του 
κέντρου της Λευκωσίας, για να 
χωρίσει τις βόρειες τουρκοκυ-
πριακές από τις νότιες ελλη-
νοκυπριακές συνοικίες της. Το 
πρώτο βήμα για τον χωρισμό 
των δύο κοινοτήτων και στη συ-
νέχεια του νησιού είχε γίνει.

H  κρίση του 1964 και το σχέδιο 
Άτσεσον

Οι ταραχές κλιμακώθηκαν 
στρατιωτικά στις αρχές Αυγού-
στου του 1964, όταν ελληνικές 
δυνάμεις και δυνάμεις της Εθνι-
κής Φρουράς επιτέθηκαν στον 

τουρκοκυπριακό θύλακα των 
Κοκκίνων στις βόρειες ακτές 
του  νησιού. Αιτία της επίθεσης 
ήταν ότι ο παράκτιος θύλακας 
χρησιμοποιούνταν ως βάση για 
την εισαγωγή όπλων και μαχη-
τών από την Τουρκία. Η Τουρ-
κία αντέδρασε άμεσα με επίθε-
ση και η τουρκική Αεροπορία 
βομβάρδισε ελληνοκυπριακές 
θέσεις στην Τυλληρία. Αποτέλε-
σμα: 55 Ελληνοκύπριοι νεκροί. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρω-
θυπουργός τότε της Ελλάδας, 
απάντησε στέλνοντας κρυφά 
μία ολόκληρη ελληνική μεραρ-
χία στην Κύπρο, προκειμένου 
να την προστατέψει σε περί-
πτωση τουρκικής απόβασης. 
Τον πίεσαν οι ΗΠΑ να την απο-
σύρει, όμως εκείνος αρνήθηκε. 
Όπως αρνήθηκε και το «σχέδιο 
Άτσεσον», με το οποίο η Κύπρος 
θα ενωνόταν με την Ελλάδα εκ-
χωρώντας όμως την χερσόνησο 
της Καρπασίας στην Τουρκία.  
Τόσο ο Παπανδρέου όσο και ο 
Μακάριος θεώρησαν το σχέδιο 
ουσιαστική διχοτόμηση του 
νησιού και το απέρριψαν χωρίς 
δεύτερη συζήτηση.

 Τα λάθη της χούντας στο Κυπρι-
ακό 

Και φτάνουμε έτσι στην εποχή 
της Χούντας. Οι Συνταγματάρ-
χες από την πρώτη στιγμή που 
ήρθαν στην εξουσία προσπάθη-
σαν να βάλουν στο χέρι και την 
Κύπρο. Οι πολιτικές επαφές του 
Μακάριου με το ΑΚΕΛ (το κυπρι-
ακό ΚΚΕ) τους ενοχλούσαν, ενώ 
παράλληλα θεωρούσαν πως 
μετά το 1964 είχε εγκαταλείψει 
το σχέδιο της ένωσης με την 
Ελλάδα. Συνεχώς παρενέβαιναν 
απροκάλυπτα  στην πολιτική 
ζωή της Μεγαλονήσου πιέζο-
ντας τον Μακάριο να αλλάξει 
τους υπουργούς του, να σχημα-
τίσει Κυβέρνηση Εθνικής Ενό-
τητας ή και να παραιτηθεί. Στα 
1970 μάλιστα οργάνωσαν και 
μία απόπειρα δολοφονίας του, 
η οποία απέτυχε.

Το καλοκαίρι του 1967, με την 
ελληνο-τουρκική «συνέλευση 
της Θράκης», κάνανε το πρώτο 
τους εγκληματικό λάθος: απο-
σύρανε την ελληνική μεραρχία 
από την Κύπρο αφήνοντάς την 
άοπλη. Τον Ιούλιο του 1974 
ήρθε και το δεύτερο: το πραξι-
κόπημα εναντίον του Μακαρίου 
που οργάνωσε ο νέος τύραν-
νος της Ελλάδας, Δημήτριος 
Ιωαννίδης. Στόχος του πραξι-
κοπήματος η τοποθέτηση μίας 
φιλοχουντικής κυβέρνησης και 
η εκβιαστική ένωση του νησιού 
με την Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δε 

φοβόταν. Πίστευε πως είχε τη 
στήριξη των ΗΠΑ - οι επαφές 
του με τον πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Αθήνα τον άφηναν να πι-
στέψει κάτι τέτοιο. Την Τουρκία 
δεν την υπολόγιζε, ήταν σχεδόν 
βέβαιος πως δεν θα αντιδρού-
σε! Η πολιτική του μικρόνοια 
και το μένος του εναντίον του 
Μακαρίου τον οδήγησαν στην 
καταστροφή - και μαζί μ' αυτόν 
ένα ολόκληρο έθνος.

Ο τραγικός επίλογος: η τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο 

Το πραξικόπημα άνοιξε το δρό-
μο  της τουρκικής εισβολής. Η 
Τουρκία, με το πρόσχημα ότι 
έχει παραβιαστεί το πολίτικο κα-
θεστώς της Κύπρου, έκανε την 
πρώτη της απόβαση, τον «Αττί-
λα Ι» στις 20 Ιουλίου 1974, κα-
ταλαμβάνοντας την Κερύνεια. Η 
Χούντα έκανε μια προσπάθεια 
να αντιδράσει κηρύσσοντας γε-
νική επιστράτευση, όμως η όλη 
κινητοποίηση οδηγήθηκε σε φι-
άσκο. Κάτω από το βάρος των 
εξελίξεων, καταλαβαίνοντας 
την αδυναμία τους να διαχειρι-
στούν την κατάσταση, ο στρα-
τηγός Φαίδωνας Γκυζίκης και 
άλλοι στρατιωτικοί αποφάσισαν 
να ανακαλέσουν και πάλι τους 
πολιτικούς στην εξουσία και 
συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. 

Στις 24 Ιουλίου 1974 ο αυτοεξό-
ριστος από το 1963 πρόεδρος 
της ΕΡΕ (του προγόνου της 
σημερινής Νέας Δημοκρατί-
ας) γύρισε από το Παρίσι όπου 
βρισκόταν αποκαθιστώντας 
τη Δημοκρατία. Δεν κατάφερε 
όμως να αποκαταστήσει και 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί 
στις 14 Αυγούστου 1974, ενόσω 
διαρκούσαν ακόμα οι ελληνο-
τουρκικές διαπραγματεύσεις, η 
Τουρκία εξαπέλυσε αιφνιδιαστι-
κά και δεύτερο κύμα επίθεσης, 
τον «Αττίλα ΙΙ», καταλαμβάνο-
ντας το 34% του νησιού, όπως 
το είχε προσχεδιάσει. Η ελλη-
νική κυβέρνηση, ανήμπορη να 
αντιδράσει λόγω της πολιτικής 
αστάθειας και της κακής κατά-
στασης που βρισκόταν τότε ο 
στρατός, έμεινε απλός θεατής 
του δράματος. Ενός δράματος 
που συνεχίζεται εδώ και δεκαε-
τίες… 

Χούντα και στην Χιλή
Του Γιώργου Γιαννουλίδη

Πρωί 11ης  Σεπτεμβρίου 1973: το προεδρικό μέγαρο της Χιλής στις 
φλόγες. Ο στρατηγός Πινοσέτ καλημερίζει τη χώρα του ανατρέποντας 
τον πρόεδρο Αλιέντε και εγκαθιδρύοντας μία από τις πιο αιμασταγείς 

δικτατορίες του μεταπολεμικού κόσμου.

Δέκα μήνες πριν από την κα-
τάρρευση της δικτατορίας 
στην Ελλάδα, στην άλλη άκρη 
του κόσμου, στη μακρινή Χιλή, 
ένα νέο δικτατορικό καθεστώς 
έκανε την εμφάνιση του. Ένα 
καθεστώς που έμελλε να μείνει 
στην Ιστορία ως ένα από τα πιο 
αιματοβαμμένα του σύγχρονου 
κόσμου. Η χούντα του Αουγκού-
στο Πινοσέτ. 

Η ημερομηνία του πραξικοπή-
ματος ήταν σημαδιακή: 11 Σε-
πτεμβρίου 1973. Την ίδια μέρα, 
28 χρόνια μετά, στα 2001, θα 
έπεφταν οι Δίδυμοι Πύργοι στη 
Νέα Υόρκη. Όμως τότε κανείς 
δεν ήξερε για τις τραγικές συ-
μπτώσεις που επρόκειτο να 
ακολουθήσουν. Και σίγουρα όχι 
το πρώτο θύμα τους: ο έως τότε 
νόμιμος κυβερνήτης της Χιλής, 
ο σοσιαλιστής Σαλβατόρ Αλιέ-
ντε.

Ένας διαφορετικός πολιτικός

Μεγαλοαστικής καταγωγής, 
γιατρός στο επάγγελμα, ο Σαλ-
βατόρ Αλιέντε ήταν ο πρώτος 
μαρξιστής πρόεδρος της Χιλής. 
Είχε εκλεγεί το 1970 με την υπο-
στήριξη των σοσιαλιστών και 
των κομμουνιστών.  Άλλες δυο 
φορές το είχε προσπαθήσει στο 
παρελθόν, στα 1952 και 1958, 
όμως είχε αποτύχει. 

 Από την πρώτη στιγμή που ανέ-
λαβε πρόεδρος έθεσε σε εφαρ-
μογή ένα πρόγραμμα σοσιαλι-
στικών μεταρρυθμίσεων, που 
έφερε μεγάλες αλλαγές στο οι-
κονομικό, πολιτικό και κοινωνι-
κό καθεστώς της Χιλής. Βασικοί 
τους άξονες ήταν: α) ο αναδα-
σμός της γης, ώστε να πάρουν 
γη οι ακτήμονες αγρότες, β) η 
ενίσχυση του εργατικού εισο-
δήματος και γενικά της φτωχής 
οικογένειας (για παράδειγμα με 
τη διανομή δωρεάν γάλακτος 

στα φτωχά παιδιά και την εφαρ-
μογή ενός δημόσιου συστήμα-
τος υγείας) γ) η εθνικοποίηση 
(κρατικοποίηση) μεγάλων επι-
χειρήσεων και πρώτα απ’ όλα 
των κύριων ορυχείων χαλκού 
της Χιλής, που ως τότε ανήκαν 
στις ΗΠΑ. 

Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο ση-
μείο τον έφερε σε αντιπαράθε-
ση με τους Αμερικανούς, που 
έβλεπαν τα οικονομικά τους 
συμφέροντα να πλήττονται 
άμεσα. Ο Νίξον, ο τότε πρόε-
δρος των ΗΠΑ,  φοβήθηκε  να 
μην αποτελέσει αυτή η πράξη  
παράδειγμα προς μίμηση για τις 
υπόλοιπες Λατινικές χώρες. 

Υπήρχε άλλωστε και άλλο πρό-
βλημα: ο Αλιέντε είχε εγκαινι-
άσει μία νέα εξωτερική πολιτι-
κή βγάζοντας τη Χιλή από τη 
σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και 
ξεκινώντας συνεργασία με την 
Κίνα και την Κούβα, δύο κομ-
μουνιστικά κράτη, το ένα από 
τα οποία βρισκόταν 90 μόλις μί-
λια από τις αμερικανικές ακτές. 
Ο Νίξον και οι Αμερικάνοι επιτε-
λείς είχαν θορυβηθεί, έτρεμαν 
στην ιδέα να διαδοθούν οι σο-
σιαλιστικές ιδέες στη Λατινική 
Αμερική. Όπως χαρακτηριστικά 
είχε πει κάποτε ο Νίξον: «Τώρα 
με τον Κάστρο στην Κούβα και 
τον Αλιέντε στη Χιλή έχουμε 
στην Λατινική Αμερική ένα κόκ-
κινο σάντουιτς και μοιραία όλη 
θα γίνει κόκκινη».

Έτσι, για να αποφύγει αυτόν τον 
κίνδυνο, ο Νίξον ορκίστηκε να 
ανατρέψει τον Αλιέντε από την 
κυβέρνηση. Το έργο το ανέθεσε 
στην C.I.A.. Οργανωτής όμως 
του τελικού πραξικοπήματος 
ήταν ο  Χένρι Κίσινγκερ, ο τότε 
υπουργός εξωτερικών  των 
ΗΠΑ. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ 

Πρώτη προσπάθεια ήταν η δω-
ροδοκία των ένοπλων δυνάμε-
ων της Χιλής. Απευθύνθηκαν 
στον Ρενέ Σνάιντερ, τον Χιλιανό 
αρχιστράτηγο, ο οποίος όμως 
απέρριψε το αίτημά τους, διότι 
ήταν πιστός στον Αλιέντε και 
στο κράτος του. Λίγες μέρες αρ-
γότερα βρέθηκε νεκρός. 

Ο Αλιέντε σε ομιλία του στο λαό.

Η δεύτερη προσπάθεια ήταν ο 
οικονομικός στραγγαλισμός του 
κράτους τον οποίο και πέτυχαν 
δωροδοκώντας το συνδικάτο 
των φορτηγατζήδων, που έλεγ-
χε τη διακίνηση αγαθών μέσα 
και έξω από τη Χιλή. Η απεργία 
των ιδιοκτητών φορτηγών δη-
μιούργησε σοβαρά προβλήμα-
τα στην τροφοδοσία της Χιλής 
με τρόφιμα και αγαθά, όμως η 
δημοτικότητα του Αλιέντε δεν  
μειώθηκε, αντίθετα αυξήθηκε. 

Το 1973 οι Αμερικάνοι σχεδία-
ζαν ένα ακόμα πραξικόπημα, το 
οποίο το σταμάτησε ο τότε αρχι-
στράτηγος  της Χιλής, διάδοχος 
του δολοφονημένου Σνάιντερ, 
Κάρλος Πρατς. Ο στρατηγός 
ζήτησε από τον Αλιέντε, εν όψει 
ενός νέου πραξικοπήματος 
που πίστευε πως ετοιμαζόταν, 
να δώσει όπλα στον λαό για να 
μπορέσει να τον υπερασπιστεί. 
Το ίδιο αίτημα του απηύθυ-
ναν και τα εργατικά συνδικάτα. 
Όμως ο Αλιέντε αρνούνταν γιατί 
ήθελε να αποφύγει κάθε πιθανή 
αιματοχυσία. 

Το καλοκαίρι του 1973 μάλι-
στα, έπειτα από την παραίτηση 
του Πρατς, έβαλε στη θέση του 
τον Αουγκούστο Πινοσέτ. Έναν 
στρατηγό, ο οποίος ως τότε θε-
ωρούνταν πιστός στο σύνταγμα 
και στον ίδιο τον πρόεδρο. Ένα 
χρόνο αργότερα  θα πλήρωνε 
αυτό το λάθος με την ίδια του τη 
ζωή…

 Το τέλος του Αλιέντε 

Στις 11 Σεπτεμβρίου  1973 γίνε-
ται πραξικόπημα. Ο Αυγούστο 
Πινοσέτ, με την υποστήριξη των 
αμερικανικών μυστικών υπηρε-
σιών, καταφέρνει να ρίξει την 
κυβέρνηση. Το προεδρικό μέ-
γαρο βομβαρδίζεται. Ο Αλιέντε, 
κλεισμένος μέσα με το όπλο στο 
χέρι, αρνείται να παραδοθεί. 
Διώχνει τη φρουρά του, πιάνει 
ένα μικρόφωνο και απευθύνει 
το τελευταίο του διάγγελμα 

προς τον χιλιανό λαό. Λέει: 

•	 «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευ-
ταία ευκαιρία για μένα να απευ-
θυνθώ σε εσάς. Η Πολεμική 
Αεροπορία έχει βομβαρδίσει 
τις κεραίες των Radio Portales 
και Radio Corporación.[…] Σί-
γουρα το Radio Magallanes θα 
σιγήσει, η ηρεμία και το μεταλ-
λικό όργανο της φωνής μου δεν 
θα σας φτάσει. Δεν πειράζει. 
Θα συνεχίσετε να την ακούτε. 
Θα είμαι πάντα δίπλα σας. Του-
λάχιστον η μνήμη μου θα είναι 
αυτή ενός άνδρα αξιοπρεπή 
που στάθηκε πιστός στη χώρα 
του. […]Οι άνθρωποι πρέπει 
να υπερασπιστούν τους εαυ-
τούς τους, αλλά δεν πρέπει να 
θυσιαστούν. Οι άνθρωποι δεν 
πρέπει να αφεθούν να κατα-
στραφούν ή να τρυπηθούν από 
τις σφαίρες, αλλά δεν ούτε και 
να ταπεινωθούν. […] Ζήτω η 
Χιλή! Ζήτω οι άνθρωποι! Ζήτω 
οι εργαζόμενοι! Αυτά είναι τα 
τελευταία λόγια μου, και είμαι 
βέβαιος ότι η θυσία μου δεν θα 
είναι μάταια, είμαι βέβαιος ότι 
τουλάχιστον θα είναι ένα μάθη-
μα ηθικής, που θα τιμωρήσει το 
κακούργημα, τη δειλία και την 
προδοσία».

Αμέσως μετά αυτοκτονεί. 

Το Καθεστώς Πινοσέτ

Έπειτα από την ανατροπή του 
Αλιέντε, ο Αυγούστο Πινοσέτ 
έγινε ο δικτάτορας της Χιλής. 
Αυτοανακηρύχθηκε  πρόεδρος 
το 1974 και  αποφάσισε να 
εφαρμόσει το οικονομικό πρό-
γραμμα του Μίλτον Φρίντμαν, 
ο οποίος έμεινε γνωστός στην 
ιστορία και ως «Δόκτορας του 
σοκ». Οι θεωρίες του Φρίντμαν 
υποστήριζαν πως έπρεπε να 

ιδιωτικοποιηθεί κάθε είδους 
κρατική εταιρεία ή υπηρεσία 
και γενικότερα οτιδήποτε μπο-
ρούσε να φέρει  κέρδος στους 
ιδιώτες επιχειρηματίες. Ακόμα, 
έπρεπε, κατά την άποψή του, 
να καταργηθούν όλοι οι νόμοι 
που προστάτευαν τα εργατικά 
εισοδήματα και τα συνδικάτα. 
Ήταν η πρώτη φορά που θα 
εφαρμοζόταν αυτό το οικονομι-
κό μοντέλο, το οποίο από τότε 
γνώρισε μεγάλη διάδοση και 
σήμερα πλέον εφαρμόζεται και 
στην Ελλάδα…

Ο Πινοσέτ παρέμεινε στην εξου-
σία μέχρι το 1990, οπότε και 
παραιτήθηκε από πρόεδρος 
διατηρώντας όμως τη θέση του 
ως  αρχηγός των ένοπλων δυνά-
μεων. Κατά την διάρκεια της δι-
κτατορίας του πολλοί άνθρωποι 
φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν 
και εκτελέστηκαν. Ο συνολικός 
αριθμός των θυμάτων ξεπερνά 
τις 40.000!!! Για αυτό το λόγο η 
δικτατορία της Χιλής θεωρήθη-
κε ως μία από της πιο αιματηρές 
όλων των εποχών.

Η κατάληξη του Πινοσέτ 

Το 1998 ο Πινοσέτ συνελήφθη 
στο Λονδίνο μετά από επίσκεψη 
σε ιδιωτική κλινική για να εγχει-
ρισθεί. Παρ’ όλο  που η Ισπανία 
είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα 
σύλληψης εις βάρος του με κα-
τηγορίες  για μαζικές δολοφο-
νίες και βασανιστήρια, η Αγγλία 
του επέτρεψε να γυρίσει στην 
Χιλή αντί να της τον παραδώσει, 
χρησιμοποιώντας ως  δικαιολο-
γία την κλονισμένη υγεία του. 
Ένα χρόνο μετά, στις 10 Δεκεμ-
βρίου 2006, έπαθε καρδιακή 
προσβολή  και  πέθανε σε ηλικία 
90 ετών. 

Ο Σαλβατόρ Αλιέντε με το όπλο στο χέρι, περιστοιχισμένος από την 
προσωπική του φρουρά. Λίγη ώρα αργότερα θα πέσει νεκρός.

Ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ.
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Γιώργος Κηρύκου (1955-1993): Η ιστορία ενός εκ των «άγνωστων» αγωνιστών  
του Πολυτεχνείου
Πηγή: http://left.gr/news/giorgos-kirykoy-1955-1993-i-istoria-enos-ek-ton-agnoston-agoniston-
toy-polytehneioy#sthash.rt1rtMhN.dk2FBk0k.dpuf

Πολλά λέγονται διαρκώς για τη 
γενιά του Πολυτεχνείου, πως δη-
λαδή πουλήθηκε και εντάχθηκε 
στο σύστημα εξαργυρώνοντας 
τους αγώνες της. Κι όχι πως δεν 
είναι αλήθεια αλλά να, δεν ήταν 
και όλοι έτσι. Για την ακρίβεια 
δεν ήταν οι περισσότεροι έτσι. 
Γιατί εκτός από τους δέκα-δε-
καπέντε πολιτικούς και παράγο-
ντες που όλοι έχουμε μάθει να 

ταυτίζουμε με τη γνωστή φοι-
τητική εξέγερση, υπήρχαν και 
πάρα πολλοί άλλοι, άγνωστοι σε 
μας, που μείνανε πάντοτε έντι-
μοι, απλοί άνθρωποι, χωρίς να 
ζητήσουν θέση ή δάφνες (πόσο 
μάλλον να τις πουλήσουν).

Την ιστορία ενός από αυτούς 
αναδημοσιεύουμε εδώ από 
το «Left.gr». Πρόκειται για μία 
φιγούρα πολύ γνωστή, που 

τη βλέπουμε σχεδόν σε κάθε 
γιορτή του Πολυτεχνείου σκαρ-
φαλωμένη πάνω στην κολόνα 
της πύλης του να μας φωνάζει 
«Κάτω η Χούντα» και «Επανά-
σταση λαέ». Μέχρι χτες δεν 
ξέραμε το όνομά του, σήμερα 
όμως το μάθαμε: τον λέγανε 
Γιώργο Κηρύκου.

Καταγόταν από την Ικαρία, είχε 
άλλα τέσσερα αδέρφια, και το 

1973 ήταν 18 χρονών. Είχε έλθει 
στην Αθήνα να βρει την τύχη 
του και δούλευε περιστασιακά 
οικοδόμος και ελαιοχρωμα-
τιστής. Η μεγάλη του αγάπη, 
όμως, ήταν η μουσική και η κι-
θάρα. Ερασιτέχνης μουσικός, 
έφτιαχνε στιχάκια και τα έντυνε 
με τα ακόρντα της κιθάρας του.

Η φωτογραφία που τον δείχνει 
ανεβασμένο στην πύλη του Πο-
λυτεχνείου, ανεμίζοντας την ελ-
ληνική σημαία και φωνάζοντας 
συνθήματα “Κάτω η χούντα” και 
“Επανάσταση λαέ“, είναι πασί-
γνωστη. Τότε ήταν αρραβωνια-
σμένος με μια φοιτήτρια.

Μετά τα γεγονότα, συνελήφθη 
από τα όργανα της χούντας, 
κρατήθηκε στο Χαϊδάρι και βα-
σανίστηκε. Οι γονείς του είχαν 
χάσει τα ίχνη του, δεν ήξεραν 
εάν είναι ζωντανός ή όχι. Τελι-
κά, κατάφερε να επικοινωνήσει 
με την αρραβωνιαστικιά του 
μέσω ενός φαντάρου, κι εκείνη 
έστειλε γράμμα στην Ικαρία για 
να πει στην οικογένεια ότι είναι 
ζωντανός.

Αργότερα μπαρκάρισε στα κα-
ράβια, ξαναγύρισε γιατί ήταν 
“παράνομος”, πήγε στην Αμε-
ρική, παντρεύτηκε, έκανε έναν 

γιο, και δούλευε μουσικός στην 
Αστόρια. Χώρισε, γύρισε στην 
Ικαρία στην μάνα του και στις 
αδελφές του, έκανε έναν δεύτε-
ρο γάμο, και έκανε μαθήματα κι-
θάρας σε παιδιά. Το παρατσού-
κλι του ήταν “Αλμπάνο“

Το καλοκαίρι του 1993, με τις 
φοβερές πυρκαγιές στο νησί 
που κόστισαν 13 νεκρούς, σε 
ηλικία 38 ετών, μαζί με δυο φί-
λους του, βοηθούσε να αντιμε-
τωπιστεί η καταστροφή. Όταν 
άκουσε για 4 γέροντες εγκλω-
βισμένους που κινδύνευε η ζωή 
τους, πήγε εκεί. Προσπάθησε να 
σώσει μια γριούλα από την φω-
τιά, την πήρε στην πλάτη του για 
να την μεταφέρει, όμως ο αέρας 
άλλαξε κατεύθυνση και η φω-
τιά γύρισε. Εγκλωβίστηκαν όλοι 
εκεί, κι εκεί έχασε τη ζωή του.

Αυτή ήταν, εν συντομία, η ιστο-
ρία του Γιώργου Κηρύκου. Αλλά 
δεν είναι η ιστορία του Γιώργου 
Κηρύκου μόνο. Είναι και η ιστο-
ρία των χιλιάδων άγνωστων 
“ανώνυμων” ανιδιοτελών αγω-
νιστών του Πολυτεχνείου, που 
ποτέ δεν ζήτησαν τίποτε και 
ποτέ δεν εξαργύρωσαν εκεί-
νους τους αγώνες.

Mainstream Nationalism
Του Ραφαήλ Μπελενιώτη

Πλέον τείνει να γίνει μόδα 
στην νεολαία, εκτός από τα 
snapbacks, τις χρυσές αλυσί-
δες, τα φαρδιά παντελόνια και 
το faded, το κλισέ της ακραίας 
εθνικής συνείδησης. Δεν είναι 
λίγοι οι νέοι, οι οποίοι  έχουν 
υιοθετήσει την συμπεριφορά 
του τραμπούκου και του «φυλε-
τικά ανώτερου» ενθυμούμενοι 
εντελώς ξαφνικά, την ώρα που 
άκουγαν trap και αποτελείωναν 
τον πέμπτο γύρο σφηνάκια, πως 
είναι απόγονοι του Αριστοτέλη 
και του Πλάτωνα. Είναι οι ίδιοι 
που δεν ξεχνάνε να εξασκού-
νται στις πολεμικές τέχνες (νους 
υγιής εν σώματι υγιεί, άλλω-
στε…), χτυπώντας και κυνηγώ-
ντας του «βάρβαρους» μετανά-
στες  όπου τους δουν μπροστά 
τους, εξυπηρετώντας με αυτόν 
τον τρόπο το χρέος τους στη 
μητέρα πατρίδα.

 Επειδή έχω τύχει να είμαι μάρ-
τυρας ενός τέτοιου περιστατι-
κού, δεν σας κρύβω πως στην 
αρχή νόμιζα πως επρόκειτο 
για μια παρέα δεκατριάχρονων 
(καθώς κανένας τους δεν ξε-
περνούσε το 1,61 σε ύψος ) που 

μάλωναν για την ομάδα ή για 
καμιά άλλη παρεξήγηση που 
έγινε μεταξύ τους. Πλησιάζο-
ντας περισσότερο στο σημείο 
και περνώντας ακριβώς από 
δίπλα τους άκουσα φράσεις να 
πλανιούνται στον αέρα όπως 
«γυρίστε πίσω», «δεν έχετε θέση 
στην χώρα μας» και άλλα πολ-
λά τροπάρια του ίδιου είδους. 
Ξαφνικά μου ήρθε να αρχίσω να 
γελάω χωρίς σταματημό αλλά 
κρατήθηκα - άλλωστε ήταν και 
περισσότεροι - και κάθισα λίγο 
παρακάτω σε ένα παγκάκι, ώστε 
να έχω οπτική και ακουστική 
επαφή μαζί τους. 

Οι «βάρβαροι» που λουστήκαν 
όλο αυτό το μίσος ήταν δύο, 
μάλλον Αφρικανοί, και πουλού-
σαν τα γνωστά ρολόγια rolex 
τον πέντε ευρώ (ναι, έχω πάρει 
και εγώ ένα). Τα «παιδάκια» συ-
νέχισαν να εκτελούν το «εθνικό 
τους χρέος», ώσπου μάλλον θα 
πείνασε κάποιος από την παρέα 
τους, οπότε φύγανε ξεστομίζο-
ντας και άλλες βρισιές, για κάτι 
Έλληνες που έχτιζαν Παρθενώ-
νες και κάποιους άλλους  που 
τρώγανε μπανάνες στα δέντρα. 

Έπειτα από την αποχώρησή 
τους οι Αφρικανοί συνέχισαν 
την δουλειά τους χωρίς το χα-
μόγελο να λείπει από τα χείλη 
τους... Μάλλον έχουν συνηθί-
σει πλέον την «φιλοξενία» στην 
χώρα του ξένιου Δία.. 

Η βραδιά μου συνεχίστηκε χω-
ρίς άλλες εκπλήξεις και εγώ 
συνέχισα την βόλτα μου. Σκέ-
φτηκα όμως, γιατί αυτά τα παι-
διά, αντί να  παίζουν στο ps3, 
pro evolution 2014 ή ό,τι άλλο, 
βγήκαν στον δρόμο με σκοπό 
να «κεράσουν» ανθρώπους με 
μίσος; Γιατί αυτά τα παιδιά δεν 
χαίρονται την  ηλικία τους μα-
κριά από οργανώσεις και παρα-
τάξεις που τους θέλουν πρόβα-
τα; Τι είναι αυτό που τους ωθεί 
στο να γίνουν πρόβατα; Δυστυ-
χώς οι απαντήσεις είναι πολλές 
εδώ πέρα και ο καθένας μπορεί 
να  συμπληρώσει την δική του. 
Αλλά μήπως είναι η πίεση που 
ασκείται στα παιδιά και χρησι-
μοποιούν αυτήν την συμπερι-
φορά ως μέθοδο για να ξεσπά-
σουν; Κι αν είν’ έτσι, γιατί δεν 
πάνε σε κανέναν metal event 
στο 8ball να χαλαρώσουν; 

Νεολαία, τι να πεις, όλο φασαρί-
ες. Ίσως από την άλλη σε αυτά 
τα παιδιά να υπάρχει μέσα τους 
ένα κενό αποδοχής και εντασ-
σόμενοι σε αυτούς τους ακραί-
ους κύκλους να αποκτάνε συ-
νείδηση ότι αποτελούνε ομάδα, 
μια ταυτότητα του «εμείς», και 
πλέον να μην νιώθουν  μόνοι... 
Αυτές είναι δύο ελάχιστες αιτίες 
που μπορεί να οδηγούν τους νέ-
ους σε τέτοια ξεσπάσματα ωμής 

βίας… Το σίγουρο είναι ότι 
χρειάζεται συστηματική ενημέ-
ρωση από τα σχολεία και όλους 
τους φορείς κοινωνικοποίησης. 
Να δώσουν στα παιδιά να κατα-
λάβουν πως όλα είναι κύκλος, 
πως η βία φέρνει βία· και πως η 
ρατσιστική βία δεν είναι «επα-
νάσταση» αλλά κτηνωδία και 
mainstream συντηρητισμός. 

Η εφημερίδα «Αεργίτες» ξεκίνησε από μια παρέα του 1ου ΓΕΛ Πο-
λίχνης, φιλοδοξούμε όμως να αποτελέσει βήμα για όλους τους μα-
θητές της Θεσσαλονίκης. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να συ-
νεχιστεί για πολλά χρόνια, ακόμα κι όταν εμείς που την ξεκινήσαμε 
θα έχουμε αποφοιτήσει. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση γι’ αυτό η 
στήριξή της από όσο το δυνατόν περισσότερους. Δε χρειαζόμαστε 
απλά αναγνώστες αλλά και αρθρογράφους. Οποιοσδήποτε από 
σας «εκεί έξω» θέλει, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στο aergites@
gmail.com και να μας στέλνει τις σκέψεις του, τις απόψεις του, τις 
ανησυχίες του. Αν δεν περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο, να είστε 
σίγουροι πως θα τις δημοσιεύουμε όλες. Επίσης, μπορείτε να μας 
βρίσκετε και στο facebook, στον λογαριασμό «Μαθητική Εφημερί-
δα – ΑΕΡΓΙΤΕΣ».  Οι πιο… μερακλήδες από σας, που θα θέλατε ίσως 
να συμμετέχετε ενεργότερα στο όλο εγχείρημα, θα μπορούσατε 
ακόμα και να ενταχθείτε στη συντακτική ομάδα. Η πόρτα μας θα 
είναι μόνιμα ανοιχτή.


