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Πξόινγνο 

Ώλέθαζελ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο κνπ βξηζθφηαλ ε πεξίνδνο 

εθείλε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο πνπ αθνξνχζε ηφζν ηελ πξαγκάησζε θαη εμέιημε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ φζν θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνλ 

Αεκήηξην Εσαλλίδε. Ώλαπφζπαζηα κε ην ζέκα απηφ είλαη θαη ηα γεγνλφηα γχξσ απφ 

ηελ θνηηεηηθή εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, γηα ηελ νπνία έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη θαη 

έρνπλ αθνπζηεί πνιιέο εθδνρέο, ηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζσ κεηαμχ άιισλ λα 

πξνζεγγίζσ. 

Θα ήζεια, λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή κνπ, 

θχξην Ώζαλάζην Υξήζηνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ζηήξημε απέλαληη ζην πξφζσπφ 

κνπ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.         
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Δηζαγσγή 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απαξηίδεηαη απφ δχν θεληξηθά θεθάιαηα. 

Βπέιεμα λα μεθηλήζσ ην πξψην απφ απηά παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ φξνπ "Υνχληα" θαηά ην πέξαζκα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν, 

γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη αξθεηφο ιφγνο ζηε ζπλέρεηα. Έπεηηα, έθξηλα σθέιηκν λα δψζσ 

κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Βιιάδα ιίγν πξηλ ηελ 

εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ, πξηλ αλαθεξζψ εθηελψο ηφζν ζην 

μεθίλεκά ηνπ φζν θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ. ηελ πνξεία αλαθέξνκαη ζηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην θαζεζηψο ηνπ Παπαδφπνπινπ θαη ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν, αιιά θαη 

φζα αθνινχζεζαλ κεηά ηελ αληεπαλάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Ώθνινχζσο γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ πνξεία πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο απφ ηελ πιεπξά 

Παπαδφπνπινπ θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ απηή πξνθάιεζε. ηε ζπλέρεηα παξαζέησ ηελ 

πνξεία ηεο πηψζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ αιιά θαη δηάθνξεο εθδνρέο 

γχξσ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ 

αθνξά ην πξαμηθφπεκα απφ ηνλ Αεκήηξην Εσαλλίδε, αλαιχνληαη βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ε πνξεία πξνο ηελ θαηάξξεπζή ηνπ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κνπ παξαζέησ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο εμέγεξζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, αιιά θαη ηνλ απφερν πνπ πξνέθπςε απφ απηή. Ώξρηθά, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε εμέιημε ηεο θαηάιεςεο απφ ηελ πξψηε εκέξα κέρξη θαη ηε ηειεπηαία. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πεξηθξνχξεζεο ηνπ ηδξχκαηνο, ζην ζηήζηκν ελφο 

πξφρεηξνπ ηαηξείνπ εληφο ηνπ θηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα 

ηαηξηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ εθινγή ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο αιιά θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηψλ λα απεπζπλζνχλ ζην ιαφ κέζσ ελφο εξαζηηερληθνχ 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηεο θνηηεηηθήο εμέγεξζεο, ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή 

κεξίδαο εξγαηψλ ζε απηή. Ώθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξάηεζε ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο θαηάιεςεο, ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ηξαπκαηηζκνχο θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο αιιά θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ μέλνπ Σχπνπ. 

Σέινο, βξήθα αξθεηά ελδηαθέξνλ, λα παξαζέζσ ηκήκα απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ 

παξαρψξεζε ν Μηραήι Γνπλειάο (δηνηθεηήο αξκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ) ζηνλ 

δεκνζηνγξάθν, Νίθν Θενδψξνπ.     
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Α΄ Κεθάιαην 

Από ηνλ Παπαδόπνπιν ζηνλ Ισαλλίδε 

1.1. εκαζία θαη εμέιημε ηνπ όξνπ "Υνύληα" 

Ο φξνο "Υνχληα" πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζπαληθή ιέμε "junta", ε νπνία 

εηπκνινγείηαη απφ ηνλ ιαηηληθφ φξν "junctus", πνπ είλαη κεηνρή ηνπ ξήκαηνο 

"jungere", ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη "ελψλσ". Οη αξρηθέο ζεκαζίεο ηεο 

ιέμεο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπλάξζξσζε, ηελ ζπλαξκνγή θαη θαηʼ επέθηαζε κε ηε 

ζπλάζξνηζε, ηελ έλσζε. Πιένλ ν φξνο έθηαζε λα ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή, ην 

ζπκβνχιην πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία κε 

πξαμηθφπεκα θαη επηβάιινπλ κε ηε δχλακε ησλ φπισλ δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο.
1
  

Ώπαληά ηφζν ζηελ Εβεξηθή Υεξζφλεζν φζν θαη ζηελ Ώκεξηθή απφ ηνλ 16ν 

αηψλα. ηελ Εζπαλία ζπλαληνχκε ηε ιέμε "Υνχληα" ζηνπο ηίηινπο απηφλνκσλ 

πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1981 (Junta de Andalucia, 

Junta General del Principado de Asturias, Junta de Galicia θ.α.), αιιά θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Βπηηξνπήο Ώηνκηθήο Βλέξγεηαο (Junta de Energia Nuclear). Ώπαληά 

επίζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ δηεζλείο ζεζκνί απνδίδνληαη ζηα ηζπαληθά, φπσο 

ην Βθηειεζηηθφ πκβνχιην ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΟΔΒ γηα ηα παηδηά, ηνπ νπνίνπ ε 

επίζεκε νλνκαζία είλαη "Junta Ejecutiva". ηελ Πνξηνγαιία ην εθηειεζηηθφ 

ζπκβνχιην ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θέξεη ηελ νλνκαζία "Junta de Freguesia", ελψ ν 

δεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ην δηάζηεκα απφ ην 1927 έσο θαη ην 1999, νλνκαδφηαλ "Junta Autonoma das 

Estradas". ηελ Εηαιία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθηειεζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ πεξηθεξεηψλ, ζπλαληνχκε ηνλ αληίζηνηρν φξν "giunta" (ι.ρ. Giunta 

Regionale della Sicilia θ.α.).
2
   

ηελ Βιιάδα ηα κέζα ελεκέξσζεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν 

"Υνχληα" ηε δεθαεηία ηνπ ΄30, πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνχλ ζηηο εγεζίεο ησλ δχν 

παξαηάμεσλ ηνπ ηζπαληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ο ίδηνο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε 

αλαθνξέο ιαηηλνακεξηθάληθσλ θαζεζηψησλ, φπσο ηεο ΐελεδνπέιαο, ηεο 

Γνπαηεκάιαο, ηεο Ώξγεληηλήο, ηεο Κνινκβίαο θαη ηνπ αιβαληφξ. Ώπφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄50 ε ρξήζε ηνπ επεθηείλεηαη ζε αξαβηθά θαζεζηψηα, φπσο απηά ηεο 

Ώηγχπηνπ, ηνπ νπδάλ θαη ηνπ Εξάθ, αιιά θαη ζε αληίζηνηρα ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

                                                           
1

 Λήκκα απφ ην Λεμηθφ Μπακπηληψηε (1998) ζ. 1985, Λ. Καιιηβξεηάθεο, Γηθηαηνξία θαη 

Μεηαπνιίηεπζε, Ώζήλα 2017, ζ. 13.  
2
 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 13-15. 
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Νφηηαο Κνξέαο. Σν ίδην ίζρπζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γάιισλ θηλεκαηηψλ ζηελ 

Ώιγεξία.  

Ώξρηθά ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ρξεζηκνπνηήζεθε σο μέλε θαη άθιηηε. Δ ρξήζε 

εηζαγσγηθψλ ήηαλ απαξαίηεηε, φπσο θαη ε πεξαηηέξσ εξκελεία ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα αληινχκε απφ Σν Διεχζεξνλ Βήκα (2/9/1936), φπνπ κεηαμχ άιισλ 

αλαθέξεηαη «...νη ηηηινχρνη ηεο Ιζπαλίαο έζεηαλ ακέζσο ηαο βάζεηο ηεο εζληθήο 

"Χνχληα"...». Βπίζεο Σν Βήκα (23/3/1943) αλαθέξεη, φηη «...ν εξάλν νχληεξ ήηαλ 

πξφεδξνο ηεο "Χνχληα", ηεο εθηειεζηηθήο δειαδή επηηξνπήο ηεο Φάιαγγνο...». ηε 

ζπλέρεηα ν φξνο ειιελνπνηείηαη γξακκαηηθά σο πξσηφθιηην ζειπθνχ γέλνπο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄40. ηελ Διεπζεξία (15/12/1949) αλαθέξεηαη, φηη «ν 

αληηζπληαγκαηάξρεο Χηκέλεζ ήηαλ ν ππαξρεγφο ηεο ζηξαηησηηθήο Χνχληαο ηεο 

Βελεδνπέιαο». Γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερίδεηαη ε πεξαηηέξσ εξκελεία ηνπ 

φξνπ κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλαληνχκε ζηελ 

Διεπζεξία (27/7/1955), «ε Χνχληα (Δπαλαζηαηηθφλ πκβνχιηνλ) ηεο Αηγχπηνπ», ελψ 

επίζεο ζηελ ίδηα κε εκεξνκελία (11/5/1957) αλαθέξεηαη «ν ηξαηησηηθφο χλδεζκνο 

(Χνχληα) ηεο Κνινκβίαο». ε θάζε πεξίπησζε, δηαηεξήζεθε γηα αξθεηφ θαηξφ κηα 

ακθηζεκία γχξσ απφ ηνλ φξν απηφ, άιινηε κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη άιινηε κε 

αξλεηηθφ.
3
   

Ο φξνο πηνζεηήζεθε νινθιεξσηηθά ζηελ Βιιάδα κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄60. 

Ώθφκε θαη ν ΕΑΒΏ, ζηνλ νπνίν άιιεο θνξέο απνδφζεθε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη ζε άιιεο ηεο παξαζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο, νπδέπνηε 

ζπλδέζεθε κε ηε ιέμε Υνχληα. Ώμίδεη ζʼ απηφ ην ζεκείν, λα αλαθέξνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηεο θππξηαθήο εθεκεξίδαο Χαξαπγή πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ην ΏΚΒΛ, 

θαη ε νπνία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1965 θαηήγγεηιε ηνπο νπαδνχο ηνπ ζηξαηεγνχ Γξίβα 

θαη ηελ θίια πξνζθείκελε ζε απηνχο εθεκεξίδα Παηξίο, φηη «πξνεηνηκάδνπλ ζρέδηνλ 

δηα λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ θ. Μαθάξηνλ θαη αληηθαηαζηήζνπλ ηνχηνλ δηʼ εζληθνχ 

ζπκβνπιίνπ, επί θεθαιήο ηνπ νπνίνπ ζα επξίζθεηαη ζηξαηησηηθή ρνχληα».
4
   

Δ εθεκεξίδα Σν Βήκα απφ ηελ 21ε ΜαΎνπ ηνπ 1965 μεθίλεζε, λα δεκνζηεχεη 

κηα ζεηξά απφ πνιηηηθά άξζξα ηνπ ζηξαηεγνχ Γεψξγηνπ Ε. Ενξδαλίδε. Ο ηειεπηαίνο 

πξνζπάζεζε, λα απνδψζεη ηελ ζεκαζία ηεο Υνχληαο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώπφ ην απνηέιεζκα ζπκπεξαίλνπκε, φηη ν ζηξαηεγφο 

Ενξδαλίδεο είηε δελ γλψξηδε είηε ζθφπηκα αγλφεζε ηελ πξνεγνχκελε αθξηβή ζεκαζία 

                                                           
3
 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 36-38. 

4
 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 39-40. 
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θαη ρξήζε ηνπ φξνπ ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζεί ζε κηα δηθή ηνπ απφδνζε κε πνιιά θαηλνθαλή ζηνηρεία. Παξʼ φια απηά, 

ζπλέβαιε ζηελ επηθξάηεζε ελφο πξνζδηνξηζκνχ γηα φινπο εθείλνπο πνπ έδηλαλ ηελ 

αίζζεζε, φηη ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο δεκνθξαηίαο. Ο φξνο αθνκνηψζεθε απφ ηα 

ιατθά ζηξψκαηα ην 1965 θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα κεηαμχ Ενπιίνπ θαη 

Ώπγνχζηνπ, φηαλ ζηελ Ώζήλα ιάκβαλαλ ρψξα ζπιιαιεηήξηα κε θεληξηθά ζπλζήκαηα 

"Κάησ ε Υνχληα" θαη "Έμσ ε Υνχληα".
5
 

Ώκέζσο κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Ώπξηιίνπ ηνπ 1967, νη Ώκεξηθαλνί 

ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 23 Ώπξηιίνπ νη Los Angeles Times αλέθεξαλ «The Greek army 

[...] set up a military junta», ελψ κία εκέξα αξγφηεξα ν αληαπνθξηηήο ησλ New York 

Times, Henry Kamm, αλαθέξεη «Junta in Greece says coup balked Papandreou plot». 

Πέξαλ απφ ηνλ Σχπν, ν φξνο απηφο πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί έλα ηειεγξάθεκα ηνπ ακεξηθαλνχ πξέζβε 

ζηελ Ώζήλα, Talbot, πξνο ην State Department, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη, φηη 

«απηή ε Χνχληα ή επαλαζηαηηθή νκάδα αλαθέξεηαη, φηη πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 40 

αμησκαηηθνχο». Βθηφο απφ απηφλ, κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ν ππνπξγφο ησλ 

Βμσηεξηθψλ, Dean Rusk, φπσο επεζήκαλε ζηνλ πξφεδξν Johnson, «νη ΗΠΑ 

αλαθάιεζαλ ηελ παξάδνζε βαξέσλ φπισλ ζηελ Διιάδα, πξνθείκελνπ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, λα δείμνπλ ηελ ελαληίσζή ηνπο απέλαληη ζηηο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο θαηέθπγε ε 

Χνχληα, κε ζθνπφ λα επηθξαηήζεη ζηα πξάγκαηα». Ο ίδηνο ζε κηα άιιε επηθνηλσλία ηνπ 

δήισζε, φηη ν Κσλζηαληίλνο, ζε ελδερφκελε ξήμε κε ηελ Βιιεληθή Υνχληα, ήιπηδε 

ζε βνήζεηα απφ ηηο ΔΠΏ. 

ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ε ρξήζε ηνπ φξνπ δελ αθνξνχζε ην ζχλνιν ηεο 

εμνπζίαο, αιιά αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηνπο ζηξαηησηηθνχο, πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζην 

πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Ώπξηιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέιαβαλ ζέζεηο ζην θπβεξλεηηθφ 

ζρήκα ηνπ Κφιιηα.  

Βληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο, φηη, κνινλφηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ ζπρλά ηφζν απφ επίζεκεο φζν θαη αλεπίζεκεο ακεξηθαληθέο 

πεγέο, απαληνχζε ειάρηζηα ζηα πξψηα ληνθνπκέληα ησλ αληηπάισλ ηνπ θαζεζηψηνο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Ώξηζηεξάο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξψηα θείκελα ηνπ 

Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ ην θαζεζηψο πεξηγξάθεηαη σο θαζηζηηθή δηθηαηνξία θαη φρη 

                                                           
5
 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 40, 43, 45, 46, 48. 
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σο Υνχληα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ρξήζε ηνπ επεθηάζεθε. Ώπφ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1967 ζην Παηξησηηθφ Μέησπν βιέπνπκε αλαθνξέο γηα ηα ζπλερή ρηππήκαηα 

ελάληηα ζηε δηθηαηνξηθή Υνχληα ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά 

θαη πξνηξνπέο ζε θπβεξλήζεηο άιισλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

κέηξα γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ θαζεζηψηνο δηπισκαηηθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

Όζηεξα, ν φξνο δηαδφζεθε επξέσο ζε νιφθιεξν ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ θφζκν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην βαζηθφ ζχλζεκα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΏΚ 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1968, «ε Χνχληα ζα πέζεη, ν ιαφο ζα ληθήζεη». Βπίζεο, ηνλ 

Αεθέκβξην ηνπ 1973 ην ΚΚΒ δηαθήξπηηε ζην 9ν πλέδξηφ ηνπ, πσο «ην θαζεζηψο ηεο 

Χνχληαο είλαη αλνηρηή ζηξαηησηηθή θαζηζηηθή δηθηαηνξία εγρψξησλ θαη μέλσλ, θπξίσο 

ακεξηθαληθψλ κνλνπσιίσλ».       

      Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε εκπέδσζε ηνπ φξνπ απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ήηαλ κεγάιε θαη απηφ αληαλαθιάηαη ζην κεγάιν πιήζνο παξαγψγσλ θαη 

ζχλζεησλ ηεο ιέμεο "Υνχληα".
6
       

 

1.2. Η θαηάζηαζε ιίγν πξηλ ην θίλεκα ηεο "21εο Απξηιίνπ" 

   Σν θίλεκα ηεο "21εο Ώπξηιίνπ"
7

 πξφθεηηαη γηα κηα δηθηαηνξία 

ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δηήξθεζε επηά ρξφληα. Δ πξσηνβνπιία γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο πξνήιζε απφ ηνλ ηξαηφ. εκαληηθέο ζέζεηο εμνπζίαο 

ηέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, 

γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηελ ελ ιφγσ θπβέξλεζεο.  

   Σν κέξνο ηνπ ζηξαηεχκαηνο πνπ ελεπιάθε κε ηελ επηβνιή ηνπ θαζεζηψηνο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ζπληεξεηηζκφ, ελψ 

παξάιιεια δηαπλεφηαλ απφ ζθνδξφ αληηθνκνπληζκφ. Αελ πξέπεη λα μερλνχκε 

άιισζηε, πσο ην ζηξάηεπκα, κεηά απφ ην θίλεκα ηνπ '35, είρε "απαιιαρζεί" απφ 

βεληδειηθά θαη γεληθφηεξα δεκνθξαηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια, κεηά ηα θηλήκαηα ηεο 

Μέζεο Ώλαηνιήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη λέεο εθθαζαξίζεηο. Σνλ έιεγρν ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο είρε απνθιεηζηηθά ε αθξαία δεμηά νξγάλσζε εληφο απηνχ, ε 

ΕΑΒΏ. Δ ηαρχηεηα ηεο αλέιημεο ελφο ζηξαηησηηθνχ ζηα αλψηεξα αμηψκαηα 

θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ βαζκφ "δεμηνθξνζχλεο" ηνπ. Ο αζηηθφο πνιηηηθφο θφζκνο 

αληηκεησπηδφηαλ απφ ηελ ΕΑΒΏ σο χπνπηνο γηα ελδνηηζκφ πξνο ηελ Ώξηζηεξά. Σα 

                                                           
6
 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 54-56, 58-61, 63. 

7
 Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ, πσο ε πξσηνβνπιία ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ήηαλ 

θαζνδεγνχκελε απφ ηελ Ώκεξηθή. ΐι. Φ. Σζέθεξεο, Δδψ Πνιπηερλείν ζηα Χξφληα ηεο Καηνρήο, Απφ 

ηνπο Αγψλεο κε ηε πνπδάδνπζα, Καηζαξηαλή  2007, ζ. 15.  
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ήζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηα ραξαθηεξίζνπκε λέα θαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θηιειεχζεξα, πξνθαινχζαλ έλα αίζζεκα δπζθνξίαο ζην ζψκα 

ησλ ζηξαηησηηθψλ, νη νπνίνη έλησζαλ ηελ ίδηα ζηηγκή, φηη εγθαηαιείπνληαη νη 

παξαδνζηαθέο εζηθέο αμίεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Έηζη αηζζάλνληαλ επάισηνη 

απέλαληη ζηνλ λενεηζεξρφκελν καξμηζκφ θαη ηελ θαηαλαισηηθή καλία. 

   Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ δηθηαηνξία ππήξρε κηα 

έληνλε δπζθνξία απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ αλακίρζεθαλ ή πνπ απιά 

αλέρζεθαλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο, ε νπνία απέξξεε απφ ην επαγγεικαηηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απνιαβέο ηνπο ήηαλ ηζρλέο, ελψ 

επηβάιινληαλ ζπρλέο κεηαζέζεηο κε άζρεκεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο. ε απηά ζα πξέπεη 

λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο επεηεξίδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, κε 

άκεζν επαθφινπζν ηε κεζνιάβεζε κεγάισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ 

πξναγσγψλ, ιφγσ ηεο εθηφο νξίσλ δηφγθσζεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Βκθπιίνπ Πνιέκνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζηξαηεγνχ Π. 

Παλνπξγηά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 1967 ππεξεηνχζαλ 2.000 ινραγνί, εθ ησλ 

νπνίσλ νη λεφηεξνη ζα ρξεηάδνληαλ πεξίπνπ 15 ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ 

ζηνλ βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε. Γηα φιε απηή ηελ θαηάζηαζε νη ζηξαηησηηθνί 

θαηεγνξνχζαλ είηε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο δσήο είηε ηνπο ζπζηεκηθνχο 

ζηξαηησηηθνχο, νη νπνίνη αδηαθνξνχζαλ γηα ηνπο ππφινηπνπο.  

   Έηζη ινηπφλ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη, κνινλφηη ππήξρε δηάρπηε 

αγαλάθηεζε ζην ζχλνιν ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο, νη βαζηθνί ζπληειεζηέο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο ήηαλ θπξίσο νη ρακειφβαζκνη αμησκαηηθνί.
8
     

 

1.3. Η εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ θαζεζηώηνο 

   Δ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο ζρεδηαδφηαλ πνιχ θαηξφ πξηλ. Σν 

εγρείξεκα μεθίλεζε λα παίξλεη νζηά ην απφγεπκα ηεο 20
εο

 Ώπξηιίνπ ηνπ 1967. ην 

ζπίηη ηνπ ζπληαγκαηάξρε Μπαιφπνπινπ ζηε Νέα κχξλε ζπγθεληξψζεθαλ 14 

ζπληαγκαηάξρεο, νη Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο,
9
 Κσλζηαληίλνο Παπαδφπνπινο, Ν. 

                                                           
8
 Θ. Αηακαληφπνπινο, «Σν Ώπξηιηαλφ Καζεζηψο», ζηελ: Ιζηνξία Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο ΕΣ (2000), 

ζ. 266- 267. 
9
 Ο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο γελλήζεθε ζηηο 5 ΜαΎνπ ηνπ 1919 ζην Βιαηνρψξη ΏραΎαο. Γνλείο ηνπ 

ήηαλ ν Υξήζηνο Παπαδφπνπινο, δάζθαινο ζην επάγγεικα, θαη ε Υξπζνχια Παπαδνπνχινπ, πνπ ήηαλ 

θφξε ηνπ θηεκαηία Ώιθηβηάδε ή ηακαηίνπ Παπαδφπνπινπ. Πξνπάππνπο ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαδφπνπινπ ήηαλ ν ηεξέαο Ώζαλάζηνο ηακφπνπινο, γλσζηφο θαη σο παπά-Θάλνο. Παππνχο ηνπ 

ππήξμε ν Γεψξγηνο Παπαζάλνπ. Ο ηειεπηαίνο καδί κε ηα αδέιθηα ηνπ είραλ αιιάμεη ην επψλπκφ ηνπο 

εηο κλήκε ηνπ παηέξα ηνπο. Ο παηέξαο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ γελλήζεθε ζην Καινχζη ΏραΎαο 
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ην 1886 θαη άιιαμε ην επψλπκφ ηνπ απφ Παπαζάλνο ζε Παπαδφπνπινο. Σν επάγγεικά ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ αλάγθαζε λα κεηαβεί ζην Βιαηνρψξη, φπνπ θαη γλψξηζε ηελ Υξπζνχια. Τπήξμε 

θίινο θαη ππνζηεξηθηήο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ. Οη δπν ηνπο ήηαλ ζπκκαζεηέο ζην ζρνιαξρείν ηεο 

Υαιαλδξίηζαο. Οξηζκέλνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ηπιηαλφο Παηηαθφο, ηζρπξίζηεθαλ, φηη ν 

Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο βαπηίζηεθε απφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ. Χζηφζν άιιεο πιεξνθνξίεο 

ζέινπλ σο λνλφ ηνπ, έλαλ ηαηξφ, Μπισλφπνπιν ζην επψλπκν, κε θαηαγσγή απφ ηελ Πάηξα. Ο 

Γεψξγηνο είρε ηέζζεξα αδέιθηα, ηνλ Κσλζηαληίλν, ηνλ Υαξάιακπν, ηελ Ώζελά θαη έλαλ αθφκε 

εηεξνζαιή αδειθφ απφ ηνλ πξψην γάκν ηεο κεηέξαο ηνπ κε ηνλ Κσλζηαληίλν ΐαγελά, ηνλ Σάθε. Σα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ηα πέξαζε ζην Βιαηνρψξη, ελψ γχξσ ζην 1930 κεηαθφκηζε καδί κε ελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Πάηξα. Γλσξίδνπκε, φηη απνθνίηεζε απφ ην Γ΄ Γπκλάζην Παηξψλ κε άξηζηα. Σν 

1937 πξαγκαηνπνίεζε εγγξαθή ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, απφ φπνπ θαη απνθνίηεζε ζηηο 10 

Ώπγνχζηνπ ηνπ 1940. Οινθιήξσζε ζπνπδέο ζηελ Ώλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ θαη ζηελ ρνιή Βζληθήο 

Άκπλαο. Έιαβε κέξνο ηφζν ζηνλ Βιιελντηαιηθφ Πφιεκν (1940- 1941), σο δηνηθεηήο νπιακνχ 

ππξνβνιηθνχ, φζν θαη ζηνλ Βκθχιην Πφιεκν (1946- 1949). Σηκήζεθε κε ην ρξπζφ Ώξηζηείν Ώλδξείαο, 

ηνλ Πνιεκηθφ ηαπξφ θαζψο θαη ην κεηάιιην Βμαίξεησλ Πξάμεσλ. ιν απηφ ην δηάζηεκα ππεξέηεζε 

ζε κνλάδεο ππξνβνιηθνχ, ζε επηηειηθέο ζέζεηο, ζηελ ΚΤΠ αιιά θαη σο ππνδηεπζπληήο ηνπ ΄Γ 

Βπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΓΒ, κε ηνλ βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε. Ο πξψηνο γάκνο ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαδφπνπινπ ήηαλ κε ηελ Νίθε ΐαζηιεηάδε ην 1942. Ώπφ ηνλ γάκν απηφ απέθηεζε έλαλ γην, ηνλ 

Υξήζην, θαη κηα θφξε, ηελ Υξπζνχια. Ο γηνο ηνπ αξρηθά πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδέο ζην Βζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη έπεηηα πήγε ζηελ Ώκεξηθή γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, φπνπ θαη 

εγθαηαζηάζεθε. Δ θφξε ηνπ ππήξμε ζχδπγνο ηνπ ΐαζηιείνπ Γάππα. Σε δηεηία 1957-8 ν Γεψξγηνο 

Παπαδφπνπινο δηαηεξνχζε παξάλνκν δεζκφ κε ηελ Αέζπνηλα εξέηε, ε νπνία ήηαλ πξψελ πνιηηηθή 

ππάιιεινο ζηε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ. Μεηά απφ δέθα πεξίπνπ ρξφληα, ην 1968, ν Γεψξγηνο 

ρψξηζε απφ ηε γπλαίθα ηνπ θαη παληξεχηεθε ηε Αέζπνηλα εξέηε, ε νπνία επίζεο ρψξηζε απφ ηνλ 

ζχδπγφ ηεο, αζηπλνκηθφ ζην επάγγεικα. Σν κπζηήξην ηέιεζε ν αξρηεπίζθνπνο Εεξψλπκνο ν Ά ζε ζηελφ 

θχθιν θαιεζκέλσλ. Ώπφ ηνλ δεχηεξν γάκν ηνπ ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο απέθηεζε κηα θφξε, ηελ 

Μάρε, ε νπνία αξγφηεξα παληξεχηεθε κε ηνλ Γηψξγν Καινγηάλλε. Έρεη ππνζηεξηρζεί, φηη ν 

Παπαδφπνπινο δηαηεξνχζε επαθέο κε ηελ CIA απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ έιαβε κέξνο ζε θνηλέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ΚΤΠ θαη ηεο CIA ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. Βίκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, 

φηη ην 1963 ππεξεηνχζε σο ζχλδεζκνο ηεο ΚΤΠ κε άιιεο κπζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο απηή ηεο CIA. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ πηζηεχνπλ, φηη κεηαπνιεκηθά κεηέβε ζηελ Ώκεξηθή, εθπαηδεχηεθε ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηψλ θαη έγηλε πξάθηνξαο ηεο CIA. Οη απφςεηο ζρεηηθά κε απηφ δηίζηαληαη. Ο Βπάλζεο 

Υαηδεβαζηιείνπ ζεσξεί αβάζηκε κηα ηέηνηα άπνςε. Ώληίζεηα, ν ακεξηθαλφο δεκνζηνγξάθνο David 

Binder ππνζηεξίδεη, πσο ν Παπαδφπνπινο ππήξμε πξάθηνξαο ηεο CIA απφ ην 1952 θαη κάιηζηα θαιά 

ακεηβφκελνο. Σελ ίδηα άπνςε έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ 1ε Ενπιίνπ ηνπ 1973 άξζξν απφ αλψλπκε 

πεγή ζηελ εθεκεξίδα Observer. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξαπέκπεη θαη ην Political Science 

quarterly (1974) vol 89, 3-4. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ε CIA ζε επίζεκε αθξφαζε ζηελ Ώκεξηθαληθή 

Γεξνπζία απέξξηςε θάζε ηζρπξηζκφ, πνπ ήζειε ηνλ Γεψξγην Παπαδφπνπιν λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ 

Ώκεξηθή θαη λα έρεη ππεξεηήζεη σο πξάθηνξάο ζηελ ππεξεζία απηή. Παξάιιεια απέδσζαλ ηπρφλ 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ ζην πιαίζην ηεο πάγηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ CIA θαη ΚΤΠ απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Βκθπιίνπ. Μεηά ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο, ζηνλ Παπαδφπνπιν θαη νξηζκέλνπο άιινπο απνδφζεθε ε 

θαηεγνξία ησλ "πξσηαίηησλ πνιηηηθψλ αδηθεκάησλ". Χο παξαβάηεο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ηέζεθαλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πεληακεινχο Βθεηείνπ Ώζελψλ. ηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ 1974 ζηάιζεθαλ ζην 

λεζί Κέα. Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 1975 εθδφζεθε ην Φήθηζκα Α715 ηεο Έ Ώλαζεσξεηηθήο ΐνπιήο, βάζε 

ηνπ νπνίνπ νη θαηεγνξνχκελνη νδεγήζεθαλ ζε δίθε ζην Πεληακειέο Βθεηείν Ώζελψλ, ε νπνία 

δηεμήρζε ην δηάζηεκα κεηαμχ 28 Ενπιίνπ θαη 23 Ώπγνχζηνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινπο θαη νη ππφινηπνη θαηεγνξήζεθαλ γηα ζηάζε θαη εζράηε 

πξνδνζία θαη ηνπο επηβιήζεθε ζηξαηησηηθή θαζαίξεζε, ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη 

ζην ηέινο ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. ρεδφλ κία ψξα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πνηλήο, εθδφζεθε 

θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία αλαθαινχζε ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. Σειηθά ν Γεψξγηνο 

Παπαδφπνπινο θαη νη ζπγθαηεγνξνχκελνί ηνπ νδεγήζεθαλ ζηηο θπιαθέο ηνπ Κνξπδαιινχ. Ώπφ 

απηνχο ζηε ζπλέρεηα θάπνηνη απνθπιαθίζηεθαλ ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ελψ ν Οδπζζέαο 

Ώγγειήο απηνθηφλεζε. Ο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο απεβίσζε ζηηο 27 Ενπλίνπ ηνπ 1999 ζηελ Ώζήλα.  

ΐι. el.wikipedia.org/wiki/Γεψξγηνο_Παπαδφπνπινο (2/7/2009), Πάππξνο (2006) η. 41 ζ. 385- 386.                     
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Μπαιφπνπινο, Ώ. Μέμεο, Ώ. Λέθθαο, Ν. Γθαληψλαο, Καξακπέξεο, Α. 

                                                           
10

 Ο Νηθφιανο Μαθαξέδνο γελλήζεθε ζηελ Γξαβηά Φσθίδαο ην 1919 ή ην 1924. Σηο πξψηεο ζρνιηθέο 

ηάμεηο ηηο παξαθνινχζεζε ζην ρσξηφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θνίηεζε ζην Γπκλάζην ηεο Λακίαο. Σν 1937 

εηζήρζε ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, απφ φπνπ απνθνίηεζε ην 1940 κε ηνλ βαζκφ ηνπ 

αλζππνινραγνχ ππξνβνιηθνχ. πλέρηζε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ εθπαίδεπζε κε ζπκκεηνρέο ζηελ ρνιή 

Ππξνβνιηθνχ ζην Μεγάιν Πεχθν, ζηελ αγγιηθή ρνιή Ππξνβνιηθνχ πνπ έδξεπε ζηελ Almaza ηνπ 

ΚαΎξνπ θαζψο θαη ζηελ ακεξηθαληθή ρνιή Ππξνβνιηθνχ ζηελ πεξηνρή Babenhausen ηεο Γεξκαλίαο. 

Αελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ΐ Παγθφζκην Πφιεκν. Ώζρνιήζεθε επίζεο 

κε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο, έρνληαο νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζηελ ΏΟΒΒ, ην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην θαη ηελ Ώλσηάηε ΐηνκεραληθή ρνιή ζηνλ Πεηξαηά. Αηεηέιεζε ππνπξγφο πληνληζκνχ 

ζην θαζεζηψο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ, ελψ παξάιιεια ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. πκκεηείρε ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Υνχληαο. ηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 

απνκαθξχλζεθε κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ Εσαλλίδε. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ην 1974, ν 

Νηθφιανο Μαθαξέδνο ζπλειήθζε θαη ηέζεθε ππφ θξάηεζε ζε μελνδνρείν ζηε Σδηα. Πεξίπνπ έλαλ 

ρξφλν κεηά νδεγήζεθε ζε δίθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξνδνζίαο, θξίζεθε έλνρνο θαη ηνπ επηβιήζεθε ε 

πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Με εληνιή ηνπ Καξακαλιή ε πνηλή ηνπ κεηαβιήζεθε ζε ηζφβηα θπιάθηζε. Σελ 

εμέηηζε ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γηα 16 ρξφληα. Σν 1990 ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο ε πνηλή ηνπ άιιαμε ζε θαηʼ νίθνλ πεξηνξηζκφ θαη έηζη απνθπιαθίζηεθε. ε αληίζεζε κε ηνλ 

ηπιηαλφ Παηηαθφ, είρε απφ θαηξφ αλαγλσξίζεη ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηνπ. Παξέκελε φκσο 

ππεξήθαλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε. Έθπγε απφ ηελ δσή ζηηο 3 Ώπγνχζηνπ ηνπ 

2009. ΐι. el.wikipedia.org/wiki/Νηθφιανο_Μαθαξέδνο (2/7/2009), Πάππξνο (2006) η. 34 ζ. 273.             
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 Ο Αεκήηξηνο Εσαλλίδεο γελλήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ ηνπ 1923 ζηελ Ώζήλα. Οη ξίδεο ηνπ θξαηνχζαλ 

απφ Ρσκαληψηεο Ββξαίνπο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηα Εσάλληλα. Δ νηθνγέλεηά ηνπ ζε γεληθέο γξακκέο 

ήηαλ εχπνξε. Με ηελ έλαξμε ηνπ Πνιέκνπ (1940-41) θαηαηάρζεθε ζηελ ρνιή Βπειπίδσλ, απφ ηελ 

νπνία απνθνίηεζε ην 1943 κε ηνλ βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ηελ 

ρνιή, έιαβε κέξνο ζηε κάρε ηεο Κξήηεο. Σν δηάζηεκα ηεο Καηνρήο, ν Εσαλλίδεο σο αμησκαηηθφο 

ζπκκεηείρε ζηηο νξγαλψζεηο ΒΟΒΏ/ ΒΑΒ. Σελ πεξίνδν ηνπ Βκθπιίνπ (1946- 1949) ππεξέηεζε ζε 

ηάγκαηα ηεο Βζλνθπιαθήο, ζηελ Σαμηαξρία Ρίκηλη θαη ζηελ Μαθξφλεζν. Σν 1951 ζπκκεηείρε ζην 

θίλεκα ηνπ ΕΑΒΏ, ζηνλ νπνίν ήηαλ ελεξγφ κέινο απφ ην 1945. Σν 1952 απνθνίηεζε απφ ηελ ρνιή 

Πεδηθνχ θαη ην 1954 απφ ηελ ρνιή Ώηνκηθνχ- ΐηνινγηθνχ θαη Υεκηθνχ Πνιέκνπ. Σν 1956 

νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ρνιή Πνιέκνπ. Γλσξίδνπκε, φηη ην ίδην έηνο ζπκκεηείρε ζε 

παξάλνκεο ζπλσκνηηθέο ζπγθεληξψζεηο. ε κία απφ απηέο, ε νπνία αθνξνχζε αμησκαηηθνχο, ν 

Εσαλλίδεο ππήξμε αξρεγφο θαη ήηαλ εθείλε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1967. Σν 1959 

επηθεθαιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο έγηλε ν Αεκήηξηνο Παπίιεο, ελψ ν Εσαλλίδεο ζπλέρηζε ηε 

δξάζε ηνπ σο κέινο απηήο. Σν ίδην έηνο ν ηειεπηαίνο κεηαηέζεθε ζην επηηειείν ηνπ Γεληθνχ 

Βπηηειείνπ ηξαηνχ. Σν 1961 κεηέβε ζηε Απηηθή Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα κνλάδεο πεδηθνχ. Αχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1963, ηνπνζεηήζεθε ζηελ 

Κχπξν. Σνλ επφκελν ρξφλν πξνήρζε ζηνλ βαζκφ ηνπ Ώληηζπληαγκαηάξρε. Σν 1966 αλέιαβε ηελ ζέζε 

ηνπ δηνηθεηή ηνπ ηάγκαηνο ηεο ρνιήο Βπειπίδσλ. Μεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Ώπξηιίνπ αλέιαβε 

ηε δηνίθεζε ηεο Βιιεληθήο ηξαηησηηθήο Ώζηπλνκίαο (ΒΏ). Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1969 ηνπνζεηήζεθε 

σο δηεπζπληήο ζην Τπνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο. Σν 1970 πξνήρζε ζηνλ βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε θαη 

ηξία ρξφληα αξγφηεξα ζε ηαμίαξρν. Τπήξμε εθθξαζηήο ηεο πην ζθιεξνππξεληθήο πιεπξάο ηνπ 

θαζεζηψηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη βξηζθφηαλ απέλαληη απφ θάζε πξνζπάζεηα θηιειεπζεξνπνίεζήο 

ηνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παπαδφπνπινπ, ελψ ήδε θαιιηεξγνχζε ην έδαθνο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Σα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ ήηαλ ε επθαηξία πνπ πεξίκελε. Έηζη, ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1973 καδί κε αξθεηνχο άιινπο αμησκαηηθνχο πξνρψξεζε ζηελ αλαηξνπή ηφζν ηνπ Παπαδφπνπινπ 

φζν θαη ηεο θπβέξλεζεο Μαξθεδίλε. Δ θπβέξλεζε ηνπ Ώλδξέα Παπαλδξένπ ζπλέζηεζε Βηδηθή 

Βμεηαζηηθή Βπηηξνπή κε ζέκα ηνλ "Φάθειν ηεο Κχπξνπ", νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο ηνπνζεηνχληαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1986 θαη 31 Οθησβξίνπ ηνπ 1988. Σελ 7ε ΜαΎνπ ηνπ 

1987 θιήζεθε λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή απηή ν Αεκήηξηνο Εσαλλίδεο, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε ζηε 

ΐνπιή ππφ δξαθφληεηα κέηξα αζθαιείαο, ηα νπνία είρε επηθνξηηζηεί ν ίδηνο ν αξρεγφο ηεο Βιιεληθήο 

Ώζηπλνκίαο, Νίθσλ Ώξθνπδέαο. Δ απνινγία ηνπ ππήξμε εμαηξεηηθά ζχληνκε ρσξίο θακία νπζηψδε 

ζπκβνιή ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Παξφια απηά, δελ παξέιεηςε λα θαηεγνξήζεη ηνλ Παπαδφπνπιν γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ηεο ειιεληθήο κεξαξρίαο ην 1967. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζήο ηνπ, 

άθεζε ρεηξφγξαθν θείκελν ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ήηαλ ην αθφινπζν: «Η 

επέκβαζηο εηο ηελ Κχπξνλ εγέλεην δηα λα απνθεπρζή ε δηάιπζηο ηεο Κππξηαθήο Δζλνθξνπξάο, ε νπνία 
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ηακαηειφπνπινο, Ε. Ώλαζηαζφπνπινο θαη ν η. Παηηαθφο
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 (ηαμίαξρνο 

ηεζσξαθηζκέλσλ). O Γ. Γσηηάθεο, δηνηθεηήο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, ήηαλ ν κφλνο 

πνπ εμέθξαζε ζηα ππφινηπα κέιε ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα. Παξ’ φια απηά θαη ππφ ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Παηηαθφ, απνθαζίζηεθε ε πξαγκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. 

                                                                                                                                                                      
απεηέιεη θαη απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξνλ, παξά ηα δεκηνπξγεζέληα ηεηειεζκέλα γεγνλφηα, παξάγνληα 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο. Η ζηξαηεγηθή απηή εζρεδηάζζε ην 1964 ππφ 

ησλ Γαξνπθαιηά θαη Γελλεκαηά, επί θπβεξλήζεσο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, θαη εζηεξίδεην δηα ηελ 

πεξηνρήλ ηεο Κχπξνπ επί ηεο ειιεληθήο κεξαξρίαο θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζηλ ηαχηεο ην 1967, επί ηεο 

Δζλνθξνπξάο». ηελ ίδηα επηηξνπή θιήζεθε θαη θαηέζεζε επί ελλέα ψξεο θαη ν Γεψξγηνο 

Παπαδφπνπινο. Σνλ Ενχιην ηνπ 2009 ν δεκνζηνγξάθνο Γηψξγνο Φξάγθνο πήξε ζπλέληεπμε απφ ηνλ 

Εσαλλίδε κέζα απφ ηελ θπιαθή. ε απηήλ ν ηειεπηαίνο έξημε ηελ επζχλε ζην ΚΚΒ θαη ηελ 

θαξακαλιηθή Αεμηά, δχν πνιηηηθνί ρψξνη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην είραλ αλαπηχμεη έλαλ "παξάμελν 

έξσηα" κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαλ. πσο δήισζε, κφλν ην ΠΏΟΚ πξνζπάζεζε κέζσ 

ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο πνπ ζπλέζηεζε, λα αλαδείμεη ηελ αιήζεηα γηα ην Κππξηαθφ δήηεκα. 

Μεηαμχ άιισλ, ελδηαθέξνλ έρεη ε δήισζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δσή ηνπ ζηε θπιαθή ήηαλ πην 

επράξηζηε επί θπβεξλήζεσο ΠΏΟΚ. Ώπεβίσζε ζηηο 16 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2010. Δ ζπλέληεπμε απηή 

δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. ΐι.  el.wikipedia.org/wiki/Αεκήηξηνο_Εσαλλίδεο 

(2/7/2009), Πάππξνο (2006) η. 26 ζ. 370.               
12

 Ο ηπιηαλφο Παηηαθφο γελλήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1912 ζηελ Ώγία Παξαζθεπή, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επαξρία Ώκαξίνπ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ ζηελ Κξήηε. Ήηαλ γφλνο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο, αιιά, 

φπσο ππνζηήξηδε ν ίδηνο, νη ξίδεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έθηαλαλ ζηνλ βπδαληηλφ νίθν ησλ θνξδηιψλ. 

Σν 1940 παληξεχηεθε ηελ Αήκεηξα ΝηθνιαΎδνπ, κε ηελ νπνία απέθηεζε δχν θφξεο. Φνίηεζε ζηε 

ρνιή Τπαμησκαηηθψλ θαη έπεηηα, ην 1934, ζηε ρνιή Βπειπίδσλ, απφ φπνπ απνθνίηεζε ην 1937 κε 

ηνλ βαζκφ ηνπ αλζππίιαξρνπ. ηνλ Βιιελντηαιηθφ Πφιεκν ππεξέηεζε σο δηνηθεηήο ίιεο ηεο 

Βλδέθαηεο Οκάδαο Ώλαγλσξίζεσο ηεο Βλδέθαηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ. Σελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο 

ππήξμε κέινο ηεο αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο "κεξνο" θαη ηεο Εεξήο Σαμηαξρίαο. πκκεηείρε ζηα 

Αεθεκβξηαλά (1944-1945) αιιά θαη ζηνλ Βκθχιην (1946-1949) σο δηνηθεηήο ηεο ίιεο αξκάησλ κάρεο 

Κέληαπξνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο. Σηκήζεθε κε ηξία αξηζηεία αλδξείαο, επηά 

Πνιεκηθνχο ηαπξνχο θαη δχν κεηάιιηα εμαίξεησλ πξάμεσλ. Έπεηηα, θνίηεζε ζηε ρνιή Πνιέκνπ, 

ελψ βαζκνινγηθά θαηάθεξε λα θηάζεη κέρξη θαη ην αμίσκα ηνπ ηαμηάξρνπ. Σν 1964 ππεξέηεζε σο 

δηνηθεηήο Σεζσξαθηζκέλσλ ηνπ ΐ ψκαηνο ηξαηνχ ζηε ΐέξνηα. Λίγνπο κήλεο πξηλ ην Πξαμηθφπεκα 

ήηαλ επίζεο δηνηθεηήο ζην Κέληξν Βθπαίδεπζεο Σεζσξαθηζκέλσλ κε έδξα ην Γνπδί. Όζηεξα απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο Εσαλλίδε, ν ηπιηαλφο Παηηαθφο ζπλειήθζε ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 

1974. Μεηαθέξζεθε ζηελ Κέα θαη ζηηο 20 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1975 πξνθπιαθίζηεθε. Αηθάζηεθε ζην 

Πεληακειέο Βθεηείν κε πξφεδξν ηνλ Γηάλλε Νηεγηάλλε. Σν δηθαζηήξην απνθάζηζε ηελ ελνρή ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία γηα εζράηε πξνδνζία θαη ηνπ επέβαιε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Με θπβεξλεηηθή εληνιή ε 

πνηλή κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα, ελψ κε Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα απνθαζίζηεθε ε θαζαίξεζή ηνπ απφ ηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνπ βαζκφ. Σν 1983 ν Παηηαθφο δήηεζε ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ, αίηεκα ην 

νπνίν δελ έγηλε δεθηφ απφ ηνλ Άξεην Πάγν. Σν 1990 επί θπβεξλήζεσο Μεηζνηάθε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο 28 επηεκβξίνπ επηθαιέζηεθε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο θαη απνθπιαθίζηεθε κε ηνλ φξν, λα 

δειψλεη παξνπζία θάζε 15 εκέξεο ζην Ώζηπλνκηθφ Σκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη θάζε πέληε κήλεο ζην 

Σξηκειέο Βθεηείν Καθνπξγεκάησλ. Ώπηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παηηαθνχ 

είλαη, φηη, φζν έδεζε, παξέκεηλε ακεηαλφεηνο θαη πίζηεπε αθιφλεηα, πσο ε Υνχληα ήηαλ ε ιχζε 

απέλαληη ζηε ζνζηαιηζηηθή δηθηαηνξία ηνπ Ώλδξέα Παπαλδξένπ, απψηεξνο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε 

ελζσκάησζε ηεο Βιιάδαο ζην Ώλαηνιηθφ Μπινθ. Αελ παξαδέρηεθε πνηέ, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο αξθεηνί πνιηηηθνί θξαηνχκελνη βαζαλίζηεθαλ. Ώλαγλψξηζε βαζαληζκνχο κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παλαγνχιε θαη ηνπ πχξνπ Μνπζηαθιή. Μάιηζηα, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά δήισζε γηα ηνπο δχν απηνχο, «ηα ήζειαλ θαη ηα έπαζαλ». Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

δήισζή ηνπ ζηελ εθπνκπή "Δ Μεραλή ηνπ Υξφλνπ" (27/11/2015) ζρεηηθά κε ηνπο εμφξηζηνπο ζηελ 

Γπάξν, γηα ηνπο νπνίνπο, φπσο δήισζε, ζα κπνξνχζαλ λα θάλε κέρξη θαη αζηαθφ, αξθεί λα βνπηνχζαλ 

ζηε ζάιαζζα γηα λα ηνλ πηάζνπλ. Χο αληηζηάζκηζκα γηα φζα αξλεηηθά επέξξηπηαλ ζηε Υνχληα, ν ίδηνο 

ππνζηήξηδε, πσο ράξε ζε απηή ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα ησλ Βιιήλσλ ηξνθνδνηήζεθαλ κε ειεθηξηθφ 

ξεχκα θαη λεξφ. Ώπεβίσζε ζηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2016 ζηελ Ώζήλα. ΐι. 

el.wikipedia.org/wiki/ηπιηαλφο_Παηηαθφο (2/7/2009), Πάππξνο (2006) η. 41 ζ. 665- 666.                
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   Σα πξψηα γεγνλφηα μεθίλεζαλ ηηο κεηακεζνλχθηηεο θαη πξψηεο πξσηλέο 

ψξεο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ. Νεπξαιγηθά ζεκεία, φπσο ην Πεληάγσλν, αεξνδξφκηα, 

ιηκάληα, ηειεπηθνηλσλίεο θαη άιια, θαηαιήθζεθαλ απφ δπλάκεηο Σεζσξαθηζκέλσλ 

πνπ ιάκβαλαλ εληνιέο απφ ηνλ Παηηαθφ, ζψκαηα ηεο ΒΏ ππφ ηηο εληνιέο ηνπ Λαδά, 

θαζψο θαη Βπέιπηδεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Εσαλλίδε. Σελ ίδηα ζηηγκή ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην ζρέδην "Πξνκεζέαο" θαη ζπλειήθζεζαλ πνιινί πνπ ήηαλ γλσζηνί γηα ηηο 

αξηζηεξέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαζψο θαη αξθεηνί εθπξφζσπνη ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο 

ηάμεο, εθηφο απφ ηνλ ππνπξγφ Αεκφζηαο Σάμεο, Γ. Ράιιε, πνπ ήηαλ ν κνλαδηθφο πνπ 

πξνζπάζεζε λα αληηζηαζεί θαη δηέθπγε ηεο ζχιιεςεο. Μάιηζηα ππνζηεξίδεηαη, πσο ν 

Ράιιεο δηαβίβαζε κέζσ ηεο Υσξνθπιαθήο Ώκαξνπζίνπ ζήκα πξνο ηνλ επηηειάξρε 

ηνπ ΄Γ ψκαηνο ηξαηνχ, ηαμίαξρν Ο. ΐηδάιε, κε εληνιή αληίζηαζεο. Ώπφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν ΐηδάιεο ηζρπξίζηεθε, πσο νπδέπνηε παξέιαβε ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ην ελδερφκελν ν ηειεπηαίνο, λα πξνζεηαηξίζηεθε απφ ηνλ αξρεγφ 

ηνπ ΓΒ, Γ. παληηδάθε, πνπ, ελψ ζηελ αξρή είρε ζπιιεθζεί απφ ηνπο ζηαζηαζηέο, 

ζηε ζπλέρεηα ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηνπο. ε θξάηεζε ηέζεθαλ επίζεο ν ππαζπηζηήο 

ηνπ ΐαζηιηά, ηαγκαηάξρεο Γ. Ώξλανχηεο, φπσο θαη νξηζκέλνη λνκηκφθξνλεο 

αλψηαηνη αμησκαηηθνί. Οη ζπιιεθζέληεο πνιηηηθνί νδεγήζεθαλ ζην Γνπδί εθηφο απφ 

ηνλ πξσζππνπξγφ, Π. Καλειιφπνπιν, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε ζην Πεληάγσλν. Ώμίδεη 

λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ είραλ πξνλνήζεη λα 

πιαζηνγξαθήζνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ΐαζηιηά, κε απνηέιεζκα αξθεηνί δηνηθεηέο 

κνλάδσλ λα κελ αληηδξάζνπλ ζεσξψληαο, πσο ηα γεγνλφηα ηχγραλαλ ηεο έγθξηζήο 

ηνπ. Ώμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο πξνέβαιε κφλν ν λαχαξρνο Κ. 

Βγθνιθφπνπινο. Ο ηειεπηαίνο δηακήλπζε ζηνλ ΐαζηιηά, φηη ν ζηφινο αλακέλεη 

εληνιέο ηνπ θαη είλαη έηνηκνο γηα ζηξαηησηηθή εκπινθή. Ο Κσλζηαληίλνο φκσο ηνπ 

απάληεζε, πσο ήηαλ ήδε πνιχ αξγά.  

   Πίζσ απφ ηελ ζρεηηθά αβίαζηε ζπλζεθνιφγεζε ηνπ ΐαζηιηά, ίζσο λα 

θξχβεηαη θη έλαο δφινο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. Ίζσο δειαδή λα πξνζδνθνχζε θάπνηα 

ζηηγκή ζην κέιινλ, λα πάξεη μαλά ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ, έρνληαο ελησκεηαμχ 

δψζεη ηελ επθαηξία ζην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο, λα "θαζαξίζεη" ηελ πνιηηηθή 

ζθαθηέξα απφ δηάθνξνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο. Έηζη ινηπφλ, ην απφγεπκα ηεο 

21εο Ώπξηιίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 κ.κ., πξνρψξεζε ζηελ νξθσκνζία ηεο λέαο 

"επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο". Σν κφλν πνπ δηαπξαγκαηεχζεθε, ήηαλ ε δέζκεπζε απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαζεζηψηνο, λα κελ ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

πξφζσπν πξνεξρφκελν απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηξαηνχ. Ώπηή ε ξήηξα απνζθνπνχζε 
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ άκβιπλζε ησλ δηεζλψλ αληηδξάζεσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή νη 

ζηξαηησηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο δελ επηζπκνχζαλ κε θαλέλαλ ηξφπν, λα δνπλ ζηε 

ζέζε απηή θάπνηνλ πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ην Παιάηη. Έηζη ινηπφλ, ην πξψην 

θπβεξλεηηθφ ζρήκα ήηαλ πεληακειέο θαη απαξηηδφηαλ απφ ηνλ ππεξζπληεξεηηθφ 

εηζαγγειέα ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ, Κ. Κφιιηα, ν νπνίνο θαη αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, ηνλ ζηξαηεγφ παληηδάθε, πνπ αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Ώληηπξνέδξνπ 

ηεο Κπβέξλεζεο αιιά θαη εθείλε ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο, ηνλ Γεψξγην Παπαδφπνπιν 

ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο, ηνλ η. Παηηαθφ ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Βζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηνλ Ν. Μαθαξέδν σο Τπνπξγφ πληνληζκνχ. Βπίζεο ζην 

θπβεξλεηηθφ ζρήκα πξνζηέζεθε ν ζηξαηεγφο Γσηηάθεο ζηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Άκπλαο. Ώπφ ηα ππφινηπα κέιε, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ζπληαμηνχρνη δηθαζηηθνί ρσξίο 

ηδηαίηεξε εμνπζία. Σελ ηειεπηαία είραλ θξνληίζεη λα ζπγθεληξψζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο 

ε νκάδα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Βπίζεο ζηελ θπβέξλεζε εληάρζεθε θαη έλαο πξέζβεο 

ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ, έλαο απφζηξαηνο λαχαξρνο ζηε ζέζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζψο θαη αξθεηνί αλψηεξνη ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

   Δ νπζηαζηηθή εμνπζία πξνεξρφηαλ απφ κία δεθαπεληακειή νκάδα, ζηελ 

νπνία πξνζηέζεθε ζηε ζπλέρεηα έλα αθφκε κέινο, ν ζπληαγκαηάξρεο Καξχδαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα ν Παπαδφπνπινο ελεξγνχζε κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην 

ζπκβνχιην απηφ λα ζπλέξρεηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο θνξέο θαη κφλν γηα ζέκαηα 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Ώπψηεξνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα κνηξαζηεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ηελ εμνπζία κε ηνλ Παηηαθφ θαη ηνλ Μαθαξέδν.       

   χκθσλα κε απνινγηζκφ κεηά ην πέξαο ησλ επεηζνδίσλ, ζπλνιηθά έραζαλ 

ηε δσή ηνπο ηξεηο άλζξσπνη απφ ππξνβνιηζκνχο, ελψ ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθή πεγή 

ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζπλειήθζεζαλ 6.000 άηνκα. Μάιηζηα, έλαο εμ απηψλ, ν Π. 

Βιήο, εθηειέζηεθε σο θξαηνχκελνο ζηνλ Εππφδξνκν.
13

 

 

1.4. Ο ραξαθηήξαο ηνπ λένπ θαζεζηώηνο θαη ε ζρέζε κε ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν 

   Μπνξεί αλάκεζα ζηα κέιε ηεο λέαο θπβέξλεζεο, λα αθνχγνληαλ νξηζκέλεο 

αληηθαπηηαιηζηηθέο ή εζληθνζνζηαιίδνπζεο θσλέο, εληνχηνηο ε θεληξηθή γξακκή ηεο 

εμνπζίαο ήηαλ απνιχησο ζαθήο. ινη νη αληηθξνλνχληεο πνιίηεο, θαη ηδηαίηεξα φζνη 

πξέζβεπαλ αξηζηεξέο πεπνηζήζεηο, ζα εθηνπίδνληαλ ζε μεξνλήζηα. Βθθαζάξηζε 

                                                           
13

 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 267- 270. 
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αληηθξνλνχλησλ έγηλε θαη ζηνλ θιάδν ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ. πγθεθξηκέλα 

απνζηξαηεχζεθαλ 400 αμησκαηηθνί πξνεξρφκελνη απφ ηνλ ηξαηφ Ξεξάο, αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο θαη πέληε αληηζηξάηεγνη, ε εγεζία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη 

ην 90% απφ αληηζκελάξρνπο, ζκελάξρνπο θαη ηαμίαξρνπο ηεο Ώεξνπνξίαο. 

"Ξεθαζάξηζκα" πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ζηνλ 

ηνκέα ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο αιιά θαη ζην Αηθαζηηθφ ψκα. Δ χπαξμε άιισλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ απαγνξεχζεθε. Ώπαγνξεχζεθαλ νη ζπλαζξνίζεηο γηα παξαπάλσ 

απφ πέληε άηνκα. Σαπηφρξνλα, εθαξκφζηεθε πξνιεπηηθή ινγνθξηζία ζηνλ Σχπν, ε 

νπνία αλαηέζεθε ζε κηα νκάδα αλεθπαίδεπησλ ελζηφισλ. Σν απνηέιεζκα απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζα ην ραξαθηεξίδακε πεξηζζφηεξν 

ληξνπηαζηηθφ παξά απνηειεζκαηηθφ.  

   Μνινλφηη ν ΐαζηιηάο έδεημε κε ηελ ζηάζε ηνπ, φηη αλερφηαλ ηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ επηβιήζεθε, εληνχηνηο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ην θαζεζηψο ηεο 

Υνχληαο αλαπηχρζεθε έλαο ηδηφηππνο πνιηηηθφο αληαγσληζκφο. Ο Κσλζηαληίλνο 

πίζηεπε, πσο ζα κπνξνχζε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, λα αλαηξέςεη ηελ θπβέξλεζε απηή. 

Θεσξνχζε, φηη ζα είρε ηελ ζηήξημε ηφζν απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηεχκαηνο 

φζν θαη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ  Κ. Κφιιηα αιιά θαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ππνπξγνχο. Οη ειπίδεο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηνλ εγρψξην παξάγνληα αιιά 

εθηείλνληαλ θαη ζηνλ δηεζλή. 

   Έλα ηξσηφ ζεκείν, ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπφηαλ ν Κσλζηαληίλνο ζε 

πεξίπησζε αληεπαλάζηαζεο, ήηαλ ε απνηπρεκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ απξηιηαλνχ 

θαζεζηψηνο αλαθνξηθά κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ην θππξηαθφ δήηεκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1967 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε Βιιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ, κε ζθνπφ λα ζπδεηεζνχλ πεξηζψξηα έλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Βιιάδα, 

πξνθαλψο έλαληη αληαιιάγκαηνο πξνο ηνπο Σνχξθνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε 

ηελ ειιεληθή πιεπξά πιαηζίσλαλ, πέξαλ ηνπ πξσζππνπξγνχ Κφιιηα θαη ηνπ 

ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Π. Οηθνλφκνπ, νη Γ. Παπαδφπνπινο, Ε. Λαδάο θαη Ώ. Μέμεο. 

Δ έθβαζε ηεο παξαπάλσ πξνζπάζεηαο δελ επνδψζεθε. Ώληηζέησο νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ επηβαξχλζεθαλ. ηελ πεξαηηέξσ έληαζε κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ 

έπαημε ξφιν ε ζχιιεςε θαη ε καθξφρξνλε θξάηεζε ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ εγέηε Ρ. 

Νηεθηάο ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ε επίζεζε δπλάκεσλ ηνπ Γ. Γξίβα απέλαληη ζε 

Σνπξθνθχπξηνπο ζην ρσξηφ Κνθίλνπ. Ο πφιεκνο κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο 

απεηξάπε, χζηεξα απφ παξφηξπλζε ηεο Ώκεξηθήο πξνο ηνπο Έιιελεο, λα δερζνχλ λα 

ηελ άκεζε απφζπξζε απφ ηελ Κχπξν ηεο κεξαξρίαο πνπ είρε ζηαιεί θξπθά εθεί απφ 
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ηνλ Γ. Παπαλδξένπ. Βπαθφινπζν φισλ απηψλ ππήξμε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ππνπξγνχ ησλ Βμσηεξηθψλ απφ ηνλ Π. Πηπηλέιε. Ώμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ν 

ηειεπηαίνο πξνεξρφηαλ απφ ηνλ παιηφ πνιηηηθφ θφζκν θαη ζεσξνχηαλ έκπηζηνο ηνπ 

ΐαζηιηά. 

   Σελ πξνζπάζεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ ηνπ 1967 λα 

ζπγθξνπζηεί κε ην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο, κηα δειαδή "βαζηιηθή αληεπαλάζηαζε," 

ζα ηελ ραξαθηεξίδακε άληζε θαη ην απνηέιεζκά ηεο πξνδηαγεγξακκέλν. Ώπφ ηε κία 

πιεπξά ήηαλ ν ΐαζηιηάο, έλαο λεαξφο άλζξσπνο πνπ είρε θιεξνλνκήζεη ην αμίσκά 

ηνπ θαη έηξεθε απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηελ ππνζηήξημε απφ ηηο Έλνπιεο Απλάκεηο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά είρε λα αληηκεησπίζεη έκπεηξνπο, ξηςνθίλδπλνπο θαη 

απνθαζηζκέλνπο ζπλσκφηεο, νη νπνίνη είραλ πξνλνήζεη λα ηνπνζεηήζνπλ δηθνχο ηνπο 

αλζξψπνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο επηηειηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ ηξαηνχ. Ώμίδεη 

πάλησο λα ζεκεηψζνπκε, φηη ζην πιεπξφ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηάρζεθε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο Ώεξνπνξίαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ, παξάιιεια φκσο ηάρζεθε ππέξ ηνπ θαη ν 

δηνηθεηήο ηξαηηάο Κφιιηαο θαζψο θαη ν δηνηθεηήο Γ ψκαηνο ηξαηνχ, ζηξαηεγφο 

Πεξίδεο, ν νπνίνο εθείλν ην δηάζηεκα έδξεπε ζηελ Κνκνηελή. ηε δηάξθεηα ησλ 

γεγνλφησλ ηεο αληεπαλάζηαζεο ζπλειήθζε ν δηνηθεηήο ησλ Σεζσξαθηζκέλσλ, 

ηαμίαξρνο Έξζεικαλ, θαη κάιηζηα απφ πθηζηάκελνχο ηνπ. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ν 

ζηξαηεγφο Πεξίδεο ζηελ Κνκνηελή. Ώπηφ είρε ζαλ επαθφινπζν ηελ απνκφλσζε ηνπ 

δηνηθεηή ηξαηηάο Κφιιηα ζηε Λάξηζα. Γξήγνξα έγηλε αληηιεπηφ ζηνλ ΐαζηιηά, φηη 

δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο δπλάκεηο γηα λα θηλεζνχλ θαηά ηεο Θεζζαινλίθεο, νχηε 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο θαηάιεςεο ηεο πφιεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο. Σν πξσί ηεο 

14
εο

 Αεθεκβξίνπ, έρνληαο ήδε ζπιιεθζεί ν αξρεγφο ηνπ ΓΒΝ, ν επηθεθαιήο ζηνπ 

ηφινπ, λαχαξρνο Ρνδάθεο, έπιεε πξνο ηελ ΐφξεηα Βιιάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζήζεη εληνιέο ηνπ ΐαζηιηά. Ο ηειεπηαίνο φκσο είρε ήδε παξαηηεζεί απφ ηελ 

φιε πξνζπάζεηά ηνπ. Ο Ρνδάθεο πιεξνθνξήζεθε απφ μέλνπο ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο, φηη ν Κσλζηαληίλνο είρε ήδε κεηαβεί ζηελ Ρψκε.
14

      

 

1.5. Σα γεγνλόηα κεηά ηελ αληεπαλάζηαζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

   Όζηεξα απφ ην απνηπρεκέλν αληηθίλεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ε επηηξνπή 

ηεο Υνχληαο απνθάζηζε λα αλαβαζκίζεη ηνλ πθππνπξγφ Άκπλαο, ζηξαηεγφ Γσηηάθε, 

ζε αληηβαζηιέα, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα φξηδε πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. 

                                                           
14

 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 270- 271. 
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Παπαδφπνπιν. Ώλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηνλ Κσλζηαληίλν 

ππήξμε δηρνγλσκία. Ώπφ ηε κία πιεπξά, αθξαία ζηειέρε επηζπκνχζαλ κηα 

νινθιεξσηηθή ξήμε, αθφκε θαη ηελ εθζξφληζή ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

Παπαδφπνπινο εκθαληδφηαλ πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθφο. Ώπηφ κπνξεί λα νθεηιφηαλ 

είηε ζε εηιηθξηλή αηζζήκαηα απέλαληη ζηνλ Κσλζηαληίλν είηε πξνζπαζνχζε λα 

απνθχγεη ηε δεκηνπξγία κηαο εμφξηζηεο βαζηιηθήο θπβέξλεζεο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα εληεηλφηαλ ε δηεζλήο απνκφλσζε θαη ηαπηφρξνλα ζα κεησλφηαλ ε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο. Κάπνπ ζηε κέζε ζα ραξαθηεξίδακε ηελ ζηάζε ηνπ 

Παηηαθνχ, ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο, νη νπνίεο ήηαλ αξθεηά 

εχζξαπζηεο. 

 

1.6. Ο δηηηόο ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηώηνο 

   ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ δηαθσηηζηηθφ, λα εμεηάζνπκε πξσηνβνπιίεο 

πνπ απνδίδνληαη είηε ζηνλ ίδην ηνλ Παπαδφπνπιν είηε ζε δηάθνξα αθξαία ζηειέρε 

ηνπ θαζεζηψηνο. Ο Παπαδφπνπινο αξρηθά, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζεηαηξηζηεί ηελ 

δηεζλή θνηλή γλψκε, παξαρψξεζε ακλεζηία, ζε φζνπο έιαβαλ κέξνο ζηελ 

αληεπαλάζηαζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε γεληθή αιιά 

φρη πιήξε ακλεζηία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κέρξη θαη ηελ ππφζεζε "Ώζπίδα". Σν 

θζηλφπσξν ηνπ 1968 αθέζεθαλ ειεχζεξνη, φζνη απφ ηνπο πνιηηηθνχο βξίζθνληαλ ζε 

θαηʼ νίθνλ πεξηνξηζκφ ή θξαηνχληαλ ζε θπιαθέο.
15

Παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο 

αθξαίσλ ζηειερψλ ηνπ θηλήκαηνο δφζεθε ράξε θαη δελ επηβιήζεθε ε ζαλαηηθή πνηλή 

ζηνλ Ώ. Παλαγνχιε. Να ζπκίζνπκε, φηη ν ηειεπηαίνο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1968 

πξνζπάζεζε λα επηηεζεί ζηνλ δηθηάηνξα κε ρξήζε βφκβαο. Βπλντθέο πνηλέο 

επηβιήζεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο αληηζηαζηαθψλ θαη φζσλ βαξχλνληαλ κε ηελ 

θαηεγνξία ρξήζεο βνκβψλ. Πέξαλ απφ απηά, ν Παπαδφπνπινο δεζκεχηεθε γηα 

δηεμαγσγή εθινγψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ζνη κεηείραλ ζηελ επαλαζηαηηθή 

επηηξνπή ηνπ απξηιηαλνχ θαζεζηψηνο θαη δηαηεξνχζαλ πνιηηηθά αμηψκαηα, φπσο 

γεληθνί γξακκαηείο ππνπξγείσλ, απνζηξαηεχζεθαλ, θίλεζε ε νπνία κείσζε ηελ 

επηξξνή ηνπο. Σέινο παξαρσξήζεθε ζρεηηθή ειεπζεξία ζηνλ Σχπν, ψζηε λα κπνξεί λα 

αζθεί θξηηηθή πάλσ ζηα πεπξαγκέλα ηνπ θαζεζηψηνο. ιεο νη παξαπάλσ θηλήζεηο 

                                                           
15

 Ώπφ ηνπο παξαπάλσ εμαηξείηαη ν Ώ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο είρε απνθπιαθηζζεί απφ ηα 

Υξηζηνχγελλα ηνπ 1967 θαη πήγε ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα απέρεη απφ ηα πνιηηηθά 

δξψκελα ηεο ρψξαο. ΐι. Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 272.  
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απνζθνπνχζαλ ζηελ κεηξηνπαζή ακθίεζε κηαο θπβέξλεζεο, ε νπνία πξνζπαζνχζε λα 

πεξηνξίζεη ηνλ ζηξαηνθξαηηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

   ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν Παπαδφπνπινο κε πξνζεθηηθέο ζπκκαρίεο 

θαη δηάθνξεο ελέξγεηεο πξνζπαζνχζε ζηγά ζηγά λα απμήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

εμνπζία, παξακεξίδνληαο ηε ζπιινγηθή, θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνζσπνπαγέο 

θαζεζηψο. Βλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθιεζε νινέλα θαη πην αξαηά ηεο 

επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε αιιαγή ππνπξγείσλ 

ζηνπο γεληθνχο γξακκαηείο, νη νπνίνη ήηαλ πξψελ πξαμηθνπεκαηίεο, ζηνρεχνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ απνδπλάκσζε ησλ πξνζσπηθψλ δηθηχσλ εμνπζίαο ησλ 

ηειεπηαίσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη επηηπρήο θαη δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο.  

   Ώθνινχζσο ζα παξαζέζσ θαη νξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ 

αθξαία κεξίδα ζηειερψλ ηνπ θαζεζηψηνο. Βπηηξνπή ππφ ηνλ ηέσο πξφεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο (επηηξνπή Μεηξέιηα) αζρνιήζεθε κε ην "ρέδην 

πληάγκαηνο", απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ην θαζεζηψο απνζηαζηνπνηήζεθε, 

επεηδή θξίζεθαλ σο "ηδηαίηεξα θηιειεχζεξεο". ε κηα άιιε πεξίπησζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ενχλην ηνπ 1969, φηαλ ην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο κε απφθαζή 

ηνπ αθχξσζε ηελ απφιπζε νξηζκέλσλ δηθαζηηθψλ, ν πξφεδξφο ηνπ, Μ. 

ηαζηλφπνπινο, απνπέκθζεθε. 

   Πέξα απφ απηά, ζηελ πεξίπησζε ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ ην λέν 

"χληαγκα" αιιά θαη εηδηθφο λφκνο ηηο εμαίξεζε απφ ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, ηελ νπνία θαη ππεξθέξαζαλ. ηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1968 ν ιαφο 

ππεξςήθηζε κε πνζνζηφ 92% λέν θαηαζηαηηθφ ράξηε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα 

εθαξκνδφηαλ κηα "πεηζαξρεκέλε" θαη ειεγρφκελε δεκνθξαηία. Δ ζηξαηησηηθή εγεζία 

ζα είρε πιένλ ξφιν επφπηε θαη ξπζκηζηή ηεο δεκφζηαο δσήο. ην έξγν ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ εληαζζφηαλ θαη ε "πξνζηαζία ηεο θαζεζηεθπίαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηάμεο". Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε έλα πκβνχιην Βζληθήο Άκπλαο, ην νπνίν 

ζπγθέληξσζε κεγάιε δχλακε. Μέινο απηνχ ήηαλ ν αξρεγφο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, 

ν νπνίνο αθελφο δελ είρε θακία πνιηηηθή επζχλε αθεηέξνπ είρε πάξα πνιιέο 

πξνζσπηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ε ζέζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαηνρπξσκέλε ζπληαγκαηηθά. 

Σν κφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ ε εκπηζηνζχλε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηξηψλ φπισλ. 

   Βχινγα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί, πσο ην θαζεζηψο ηεο 

Υνχληαο ιεηηνχξγεζε κε βάζε ηελ απφιπηε αξηζηνθξαηία. Παξʼ φια απηά, ην 

χληαγκα ηνπ 1968 πεξηείρε θαη θάπνηα ζηνηρεία πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Έλα απφ 
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απηά αθνξνχζε ηελ ζεζκνζέηεζε βνπιεπηψλ επηθξαηείαο, νη νπνίνη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζα εθιέγνληαλ κε βάζε ην αλαινγηθφ ζχζηεκα. Βθηφο απφ απηφ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψλεηαη ην πνιηηηθφ ζψκα, νη βνπιεπηέο δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθιεγνχλ γηα ηέηαξηε θνξά. Ώπφ ηελ ξχζκηζε απηή εμαηξνχληαλ νη 

πνιηηηθνί αξρεγνί. Βπίζεο, νη ππνπξγνί δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επαλεθιεγνχλ 

ζηηο πξψηεο εθινγέο κεηά απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία 

άζθεζαλ ηα ππνπξγηθά ηνπο θαζήθνληα. θνπφο απηήο ηεο ξχζκηζεο ήηαλ, λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ πειαηεηαθέο ζρέζεηο. ΐέβαηα, φια ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχζαλ 

λα αλαηξέζνπλ ηνλ ζηξαηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο.
16

   

 

1.7. Αληηδξάζεηο απέλαληη ζην θαζεζηώο 

   χληνκα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θηλήκαηα αληίζηαζεο ζην θαζεζηψο 

ηεο Υνχληαο. Μεξηθά απφ απηά ήηαλ ην Παλειιήλην Ώληηδηθηαηνξηθφ Μέησπν 

(ΠΏΜ), ην Παλειιήλην Ώπειεπζεξσηηθφ Κίλεκα (ΠΏΚ) ππφ ηνλ Ώλδξέα 

Παπαλδξένπ, ε Αεκνθξαηηθή Άκπλα, ε νπνία ζηειερψζεθε απφ επηθαλείο 

πξνζσπηθφηεηεο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ θεληξψν ρψξν, θ.α. Δ αληίζηαζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα πξφζσπα ησλ Γ. Παπαλδξένπ
17

 θαη 

Π. Καλειιφπνπινπ. Μάιηζηα ηνλ πξψην αληηθαηέζηεζε, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ν Γ. 

Μαχξνο. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο απφ ην Παξίζη, φπνπ 

βξηζθφηαλ, απνθήξπζζε ην θαζεζηψο. Τπήξραλ βέβαηα θαη άιιεο ζπνπδαίεο 

πξνζσπηθφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο ηέρλεο θαη ηα 

γξάκκαηα, φπσο ε Μειίλα Μεξθνχξε θαη ν Μίθεο Θενδσξάθεο, θαη εμέθξαζαλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο πλεχκα αληίζηαζεο. 

   ηηο αξρέο ηνπ 1970 έξρνληαη ζην θσο απφ ηα 34 ππφδηθα κέιε ηεο 

αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο "Αεκνθξαηηθή Άκπλα", ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ 

βαζαληζκνχο πνιηηψλ, θαη ηα νπνία πξνθάιεζαλ δηεζλή θαηαθξαπγή. Χζηφζν, παξά 

ηε γεληθεπκέλε αγαλάθηεζε γηα ηηο εθηνπίζεηο πνιηηψλ αξηζηεξψλ θξνλεκάησλ θαη 

ηελ θαηαπάηεζε βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, παξά ηελ δξαζηεξηνπνίεζε 

αληηζηαζηαθψλ θηλεκάησλ, ην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο είρε ζεκειηψζεη ηελ ζέζε ηνπ 
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 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 272- 273. 
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 Δ θεδεία ηνπ Γ. Παπαλδξένπ έιαβε ρψξα ζηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ 1968. Ώπνηέιεζε ηελ πξψηε καδηθή 

ιατθή εθδήισζε, πνπ έθαλε έθδειε ηελ αληίζεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζην 

ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ηεο Υνχληαο. ΐι. Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 273.  
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ζηε ρψξα. Βθείλν κφλν πνπ κπνξνχζε, λα απνδπλακψζεη ηελ ζηξαηησηηθή 

θπβέξλεζε, ήηαλ ν εζσηεξηθφο ηεο δηραζκφο.
18

     

 

1.8. Πνιηηηθνπνίεζε ηνπ θαζεζηώηνο θαη εζσηεξηθόο δηραζκόο 

   ηηο αξρέο ηνπ 1969 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία απνπνκπήο ηεο Βιιάδαο απφ ην 

πκβνχιην ηεο Βπξψπεο κε πξσηνβνπιία ηνπ Οιιαλδνχ αληηπξνζψπνπ Μαμ ΐαλ 

Νηεξ ηνπι. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Γ. Παπαδφπνπινο έδσζε εληνιή ζηνλ ππνπξγφ 

Βμσηεξηθψλ, Π. Πηπηλέιε, λα παξνπζηάζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα ζρεηηθά κε ηελ άξζε 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνεξγαζηψλ εληφο ηνπ 

1970, ψζηε λα ηεζεί ζε πιήξε ηζρχ ην λέν χληαγκα. ιν απηφ πξνθάιεζε ζθνδξή 

αληηπαξάζεζε κε ηελ ξηδνζπαζηηθή θαη αδηάιιαθηε κεξίδα ηνπ θαζεζηψηνο. Ο 

Παπαδφπνπινο, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπλάζεη ηελ θαηάζηαζε, δεζκεχζεθε, φηη ζα ην 

θαζηζηνχζε αλελεξγφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σνλ Αεθέκβξε ηνπ 1969 ε Βιιάδα 

απνρψξεζε απφ ην Βπξσπατθφ πκβνχιην, ψζηε λα απνθεπρζεί ε απνπνκπή ηεο.  

   Μηα άιιε θίλεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ πνπ φμπλε ην θιίκα εληφο ηνπ 

θαζεζηψηνο, ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ κνπζηθνζπλζέηε Μίθε Θενδσξάθε ηνλ 

Ώπξίιην ηνπ 1970, χζηεξα απφ παξέκβαζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη δεκνζηνγξάθνπ Γαλ-

Γαθ εξβάλ- ξεκπέξ. Βπζεία ακθηζβήηεζε ζην πξφζσπν ηνπ πξσζππνπξγνχ 

εμέθξαζε έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ν Α. ηακαηειφπνπινο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθεκεξίδα "Βξαδπλή".
19

Βηδηθφηεξα ππεξακχλζεθε ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαζεζηψηνο, ηφληζε ην ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εμνπζίαο θαη εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα ηνπ Παπαδφπνπινπ, λα 

πνιηηηθνπνηήζεη ην θαζεζηψο ρσξίο ηελ αδεηνδφηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ. 

   Δ δεκφζηα δηαθνξνπνίεζε νκάδαο πξαμηθνπεκαηηψλ απφ ηελ γξακκή ηνπ 

Παπαδφπνπινπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ κε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε 

εμνπζίαο. O Παπαδφπνπινο είρε θαηαθέξεη, λα ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπ κεγάιε 

εμνπζία θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ζε πξνζσπνπαγέο. ΐέβαηα, 

ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Υνχληαο δελ 

είραλ θάπνηα εληαία γξακκή. Αελ είραλ θάπνην πνιηηηθφ ζρέδην γηα ην δηάζηεκα πξηλ 

ή κεηά ην πξαμηθφπεκα. Ώπηφ άθελε ην πεξηζψξην ζηνλ Παπαδφπνπιν, λα εθαξκφδεη 

ηε δηθή ηνπ γξακκή ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία δελ ήηαλ άιιε απφ ηε ζηαδηαθή 

                                                           
18

 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 273- 274. 
19

 Δ εθεκεξίδα Βξαδπλή ήηαλ ε "θσλή" ηεο αλεθηήο απφ ην θαζεζηψο αληηπνιίηεπζεο γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο θπβέξλεζεο. ΐι. Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 275. 
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πνιηηηθνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη παξάιιεια ε απνδπλάκσζε ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ. 

   Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ πξνθεξχζζνληαη εθινγέο, πνπ ζα 

δηεμάγνληαλ ζην ηέινο ηνπ 1970. ε απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθιεγνχλ κφλν 

αμησκαηνχρνη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

ζνη εθιέγνληαλ, ζα ζρεκάηηδαλ κηα ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, κηα "κηθξή βνπιή", ε 

νπνία ζα αζθνχζε έλαλ ζηνηρεηψδε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ελψ παξάιιεια ζα 

κπνξνχζε λα εθθξάδεη κηα ζπκβνπιεπηηθή γλψκε επάλσ ζε λνκνζρέδηα. 

   Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 1971 ν Παπαδφπνπινο δηεκήλπζε ζηα ππφινηπα κέιε 

ηνπ θαζεζηψηνο, φηη, ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

επαλάζηαζε ζε θαζεζηψο, ζα έζεηε ζε πιήξε ηζρχ ην χληαγκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζα επέηξεπε ηελ επαλαζχζηαζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή εθινγψλ. 

Μάιηζηα δελ παξέιεηςε λα αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα θαηαξγήζεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, θάηη ην νπνίν έιαβε ζάξθα θαη νζηά ζηηο 6 

Οθησβξίνπ ηνπ 1971. ε ζχζθεςε ησλ κειψλ ηεο Υνχληαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην θαινθαίξη ηνπ 1971, ν Αεκήηξεο Εσαλλίδεο αλαθνίλσζε πσο ν ηξαηφο 

αλαγλσξίδεη θαη ζηεξίδεη σο αξρεγφ ηεο επαλάζηαζεο κφλν ηνλ Παπαδφπνπιν. ε 

απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ν Εσαλλίδεο ήηαλ ν κνλαδηθφο ελ ελεξγεία 

ζηξαηησηηθφο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ πξαμηθνπεκαηηψλ θαη δελ είρε αλαιάβεη θάπνην 

πνιηηηθφ αμίσκα. Βίρε βαξχλνπζα ζέζε ζην ζηξάηεπκα, αθνχ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο 

ΒΏ αιιά θαη δηεπζπληήο ηνπ γξαθείνπ πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηηο ζηξαηησηηθέο 

κεηαζέζεηο. Ο Παπαδφπνπινο ζπλέρηζε κε θπβεξλεηηθφ αλαζρεκαηηζκφ. Πξψελ 

ζπλεπαλαζηάηεο ηνπ πνπ θαηείραλ ζέζεηο γεληθψλ γξακκαηέσλ ζε ζεκαληηθά 

ππνπξγεία, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο αλεπίζεκνη ππεξππνπξγνί θαη γεληθφηεξα 

ζεσξήζεθαλ "επηθίλδπλνη" (Λαδάο, Καξχδαο, Γθαληψλαο θ.α.), κεηαηέζεθαλ ζε φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα εθηειψληαο ρξέε λνκαξρψλ. 

   Δ πνιηηηθνπνίεζε-απνζηξαηηθνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο ζπλερίδεηαη απφ 

ηνλ Παπαδφπνπιν, ν νπνίνο ηνλ Ενχιην ηνπ 1972 μεθίλεζε επαθέο κε πξψελ 

βνπιεπηέο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ παιηνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ λα 

αλαιάβνπλ ππνπξγηθά θαζήθνληα ζηελ αλαζεσξεκέλε θπβέξλεζε ηεο Υνχληαο. Έηζη 

ινηπφλ ν λένο θπβεξλεηηθφο ζρεκαηηζκφο πεξηειάκβαλε 42 κέιε. Ο Παπαδφπνπινο, 

εθηφο απφ ηα ρξέε ηνπ πξσζππνπξγνχ, είρε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηα Τπνπξγεία 

Βζληθήο Άκπλαο, Βμσηεξηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο. ην 

ηειεπηαίν κάιηζηα ππνπξγείν είρε ελζσκαησζεί θαη εθείλν ηεο Πξνεδξίαο. 
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Παξάιιεια, ππήξραλ θαη πέληε ππνπξγνί ή πθππνπξγνί παξά ησ πξσζππνπξγψ. Ώπφ 

ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ήηαλ αδχλαην λα ακθηζβεηεζεί ν 

πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ Παπαδφπνπινπ, ν νπνίνο απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάην είρε 

αλαιάβεη θαη ην αμίσκα ηνπ αληηβαζηιέα ζηε ζέζε ηνπ ζηξαηεγνχ Γσηηάθε. Δ 

αληηθαηάζηαζε απηή έγηλε χζηεξα απφ ηε δπζαξέζθεηα πνπ εμέθξαζε ν ηειεπηαίνο 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ αιιά θαη ιφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο.  

   Ώλαπφθεπθηα ην 1973 εθδειψζεθαλ αληηθαζεζησηηθέο αληηδξάζεηο. Δ 

έληαζε θαη ε δηάξθεηά ηνπο ππήξμε κεγάιε, κε απνηέιεζκα λα ζπξξηθλσζεί ε 

επηξξνή ηνπ Παπαδφπνπινπ, ελψ παξάιιεια ζηειέρε ηνπ ηξαηνχ, πνπ 

αλαπνινχζαλ ην πξψην δηάζηεκα ηεο δηθηαηνξίαο, επεμεξγάδνληαλ ηελ αλαηξνπή 

ηνπ.
20

    

 

1.9. Η πηώζε ηνπ Παπαδόπνπινπ 

   Μεηά ην 1971 παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή αλνρή ζηελ δεκφζηα 

αληηπνιηηεπηηθή έθθξαζε. Σνλ Μάην φκσο ηνπ 1972 δηαιχεηαη ην λφκηκν ζσκαηείν 

"Βηαηξεία Μειέηεο Βιιεληθψλ Πξνβιεκάησλ". ηειέρε ηνπ κε ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

θαη δηεζλή ππφζηαζε, φπσο νη Ε. Πεζκαδφγινπ, Γ. Κνπκάληνο, Ώ. Πεπνλήο θ.α., 

εμνξίδνληαη ιφγσ ησλ αληηζέησλ κε ην θαζεζηψο απφςεψλ ηνπο. Ώλακελφκελε ήηαλ ε 

δηεζλήο απνηξνπή γηα ην γεγνλφο απηφ.  

   Σν Ννέκβξην ηνπ 1972 ε θπβέξλεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ πξνθεξχζζεη ηε 

δηεμαγσγή θνηηεηηθψλ εθινγψλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ εθινγή 

θνηηεηηθψλ αληηπξνζψπσλ. Δ θπβέξλεζε κε ελέξγεηέο ηεο πξνζπάζεζε λα αιινηψζεη 

ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα, ψζηε λα εθιεγνχλ άηνκα πνπ ζπκπνξεχνληαλ κε ην 

θαζεζηψο. Ώπηέο νη κεζνδεχζεηο δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα ακθηζβήηεζεο ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.  

   ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1973 έρνπκε ηελ θαηάιεςε ηεο Ννκηθήο ρνιήο 

απφ πεξίπνπ 1.000 θνηηεηέο. Δ ελέξγεηα απηή πξνήιζε σο έλα βαζκφ απφ ηελ 

Κνκκνπληζηηθή Νενιαία Βιιάδαο αιιά θαη απφ ην γεληθεπκέλν αληηδηθηαηνξηθφ 

αίζζεκα. Πνιχο ήηαλ ν θφζκνο πνπ βξέζεθε γχξσ απφ ηε ρνιή, πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζεη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ κε θφζηνο ηελ βία απφ ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκίαο. 

Πξντφλ απηήο ηεο θαηάιεςεο ήηαλ ε λίθε απέλαληη ζηνλ θαζεζησηηθφ θφβν. Έηζη 
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αθνινχζεζαλ θη άιιεο πξνζπάζεηεο θαηάιεςεο ηεο ίδηαο ζρνιήο αιιά θαη 

αληηθαζεζησηηθέο εθδειψζεηο ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. 

   Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ε νπνία νθεηιφηαλ θαηά έλα κέξνο ζηελ παγθφζκηα πεηξειατθή θξίζε, 

κε απνηέιεζκα ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ηηκαξίζκνπ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

δνθίκαζε ηηο αληνρέο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλνρή ηνπο απέλαληη ζηε Υνχληα. χλεζεο 

ζχλζεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαδειψζεηο εθείλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ήηαλ ην "ιαέ 

πεηλάο, γηαηί ηνπο πξνζθπλάο;". 

   Ώπφ ηνλ Αεθέκβξε ηνπ 1967, νπφηε θαη έρνπκε ην αηειέζθνξν αληηθίλεκα 

ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, είρε δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα απφ βαζηιφθξνλεο 

αμησκαηηθνχο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, νη νπνίνη ηελ άλνημε ηνπ 1973 ήηαλ έηνηκνη 

λα αληηηαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο. Σελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηφο ηνπο ηνλ 

Μάην επλφεζαλ θαη νη πάξα πνιιέο καδηθέο ιατθέο αληηθαζεζησηηθέο εθδειψζεηο 

εθείλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο. ην δηάγγεικα πνπ απεχζπλαλ ζην ιαφ ηελ επίκαρε εκέξα, 

αλαθέξζεθαλ ζηε δηεζλή απνκφλσζε ηεο ρψξαο, ηελ ππνζήθεπζε ηνπ επξσπατθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αιιά θαη ηα ζπρλά θαηλφκελα βαζαληζηεξίσλ ζε πνιίηεο. Ώπηφ 

φκσο πνπ ήζειαλ λα απνθχγνπλ κε πάζε ζπζία ήηαλ λα απνθχγνπλ ηελ εμίζσζε ησλ 

Βλφπισλ Απλάκεσλ κε ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο. Φνβφληνπζαλ, φηη ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα ρξεψλνληαλ θαη απηνί ηελ αληηδεκνηηθφηεηα θαη ην φλεηδνο ηεο 

θπβέξλεζεο. Βλδεηθηηθνί ηεο απαμίσζεο απέλαληη ζην ζηξάηεπκα είλαη νη αξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ππνςεθίνπο ζηε ρνιή Βπειπίδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1970 νη 

ππνςήθηνη ήηαλ 1823, ην 1971 κεηψζεθαλ ζε 1755, ην 1972 ήηαλ 1355, ελψ ην 1973 

πεξηνξίζηεθαλ ζε 1282.  

   Σα ζηειέρε ηνπ Ναπηηθνχ είραλ πξνεγνπκέλσο αλαδεηήζεη εξείζκαηα ζε 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επνδσζεί ην ζρέδηφ ηνπο. Ώξρηθά, είραλ 

θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο 

βξηζθφηαλ εμφξηζηνο ζηε Ρψκε. Έπεηηα, ζηξάθεθαλ ζε αληηδηθηαηνξηθνχο πνιηηηθνχο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ζπληεξεηηθφ ρψξν. Μάιηζηα, θαηάθεξαλ λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ θαη ηνλ Β. Ώβέξσθ. Μέζσ ηεο ηειεπηαίαο απηήο επαθήο 

πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη ηνλ Κ. Καξακαλιή, πνπ βξηζθφηαλ ζην Παξίζη. Δ 

πξνζπάζεηα δελ επεηεχρζε, δηφηη ν ηειεπηαίνο δελ πίζηεςε ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία. 

Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ήξζαλ ζε γφληκε επαθή κε νξηζκέλνπο εθνπιηζηέο θαη 

θαηφρνπο πεηξειαηνθφξσλ, φπσο νη αδεξθνί ΐαξδηλνγηάλλε θαη ν Νηθήηαο ΐεληδέινο, 

νη νπνίνη ζα θάιππηαλ ηηο αλάγθεο γηα θαχζηκα, πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ θίλεζε ηνπ 
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ηφινπ. Σέινο, θαηάθεξαλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ βηνκεράλνπ Υξ. ηξάηνπ, ν 

νπνίνο ζα ζηήξηδε νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κεηερφλησλ ζην εγρείξεκα ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο. 

   Σν πξσί ηεο 22αο ΜαΎνπ ηνπ 1973 ζα μεθηλνχζε ε πξνζπάζεηα. Βίρε 

κάιηζηα απνθαζηζηεί, ν ηφινο λα πιεχζεη ζηελ χξν, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

θέληξν επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη φκσο, φηη ηα ζρέδηα δηέξξεπζαλ. Μνινλφηη 

αλαβιήζεθε θάζε ελέξγεηα, νη αληηπινίαξρνη ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 

ζπλειήθζεζαλ απφ ηελ ηξαηνλνκία θαη νδεγήζεθαλ ζηελ ΒΏΣ/ΒΏ. Δ αληίδξαζε 

ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ λα ππνβαζκίζεη ην γεγνλφο, ελψ παξάιιεια έγηλε πιήξσο 

αληηιεπηή ε κεδεληθή αλνρή απέλαληη ζην θαζεζηψο. Σν πιήξσκα ηνπ 

αληηηνξπηιηθνχ πινίνπ "ΐέινο" θαζψο θαη ν θπβεξλήηεο Ν. Παππάο, ελψ ιάκβαλαλ 

κέξνο ζε άζθεζε ηνπ ΝΏΣΟ, απνθάζηζαλ λα θαηαθχγνπλ ζε ιηκάλη ηεο Εηαιίαο, 

φπνπ θαη δήηεζαλ πνιηηηθφ άζπιν. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο ελέξγεηαο πήξε δηεζλή 

δηάζηαζε. 

   Όζηεξα απφ ην απνηπρεκέλν θίλεκα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ 1ε Ενπλίνπ, ε θπβέξλεζε ηεο Υνχληαο θαηεγνξεί ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν, φηη ρξεκαηνδνηνχζε αληηθαζεζησηηθέο ελέξγεηεο, φπσο ην ηειεπηαίν 

πξαμηθφπεκα, κέζσ ηνπ ππαζπηζηή ηνπ, ηαγκαηάξρε Ώξλανχηε. ηε ζπλέρεηα ν 

Παπαδφπνπινο αλαθνίλσζε ηελ εθαξκνγή αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ν ίδηνο ζα 

αλαιάκβαλε ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο. Ώλήγγεηιε επίζεο, φηη ζα 

δηελεξγεζεί δεκνςήθηζκα αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη γηα λέν 

δεκνθξαηηθφ θαηαζηαηηθφ ράξηε. Δ εθαξκνγή ηνπ λένπ πληάγκαηνο ζα μεθηλνχζε 

εληφο ηνπ 1974, νπφηε θαη ζα δηεμάγνληαλ εθινγέο. Ο Κσλζηαληίλνο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ, λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ην πνιίηεπκά ηνπ, 

εμέθξαζε φκσο ηελ ακθηβνιία ηνπ, εάλ ε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα 

δηεμάγεη έλα αδηάβιεην δεκνςήθηζκα.  

   Σν δεκνςήθηζκα δηελεξγήζεθε ζηηο 29 Ενπιίνπ, φπνπ ππεξίζρπζε ην 

"ΝΏΕ" κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 78%. χκθσλα κε ην λέν χληαγκα ζα εηίζεην ζε ηζρχ 

έλα εκηπξνεδξηθφ θαζεζηψο κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο λα ζπγθεληξψλεη 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο. Ο ηειεπηαίνο ζα εθιέγνληαλ απφ άκεζε θαζνιηθή 

ςεθνθνξία θαη ε ζεηεία ηνπ ζα ήηαλ επηαεηήο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο. 

Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παπαδφπνπινπ ππήξμε δηάηαμε, πνπ ηνπ επέηξεπε λα 

επαλεθιεγεί. χκθσλα κε ην χληαγκα ν Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο είρε ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία ζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο άκπλαο, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 
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ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχζε λα δηνξίδεη ηνπο αληίζηνηρνπο 

ππνπξγνχο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε άπνςε ηνπ πξσζππνπξγνχ. Βθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ, ηνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ηνπο 20 απφ ηνπο 200 

βνπιεπηέο πνπ φξηδε ην χληαγκα. Ώθφκε, κπνξνχζε λα ζηέιλεη ζηε ΐνπιή 

ςεθηζκέλα λνκνζρέδηα αιιά θαη λα πξνθεξχζζεη δεκνςήθηζκα ζε πεξηπηψζεηο 

λφκσλ, νη νπνίνη δελ ηνλ έβξηζθαλ ζχκθσλν. 

   Σν θαινθαίξη ηνπ 1973 ν Παπαδφπνπινο είρε αξθεηέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ παιαηνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, π. Μαξθεδίλε, ην απνηέιεζκα ησλ 

νπνίσλ ήηαλ, λα ζπκθσλήζεη ν ηειεπηαίνο λα αλαιάβεη ηελ ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ 

ζηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 1973. 

   Σνλ Ώχγνπζην αλαθνηλψζεθε ε πιήξεο άξζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ. 

Παξάιιεια δφζεθε γεληθή ακλεζηεία γηα φια ηα πνιηηηθά αδηθήκαηα πνπ έιαβαλ 

ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ώ. 

Παλαγνχιε, ν νπνίνο δελ δέρζεθε λα θάλεη ηελ ζρεηηθή αίηεζε, δηφηη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα απνδερφηαλ θαη ζα λνκηκνπνηνχζε ην θαζεζηψο. Παξʼ φια απηά, ηνπ 

δφζεθε ράξε θαη απνθπιαθίζηεθε καδί κε άιινπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο. Βπίζεο 

επεηξάπε ε επηζηξνθή απφ ην εμσηεξηθφ νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ ήηαλ ελάληηνη ζην 

θαζεζηψο. ιεο νη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο είραλ δηηηφ απνηέιεζκα. Ώπφ ηε κία 

πιεπξά πξνθάιεζαλ εθδειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνλ Παπαδφπνπιν, 

ηαπηφρξνλα φκσο ελέηεηλαλ ηε δπζθνξία ζε ρακειφβαζκνπο θπξίσο αιιά 

ζθιεξνππξεληθνχο ζηξαηησηηθνχο. Μάιηζηα νη ηειεπηαίνη είραλ ζπγθεληξσζεί γχξσ 

απφ ηνλ κνλαδηθφ ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθφ, πνπ ζπλάκα ήηαλ θαη πξσηεξγάηεο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο Υνχληαο, ηνλ ηαμίαξρν Α. Εσαλλίδε. Οξηζκέλα ζηειέρε ηνπ 

θαζεζηψηνο, Ν. Μαθαξέδνο, Κ. Ώζιαλίδεο, παξαηηήζεθαλ απφ ηελ θαζεζησηηθή 

θπβέξλεζε. Ο Μαξθεδίλεο πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα πξνβάιεη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ απφ ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο. κσο ε ζρέζε 

εμάξηεζεο δελ κπνξνχζε λα κείλεη θξπθή. Ώπηφ άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο, φηη απφ ηα 39 κέιε ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηα 12 είραλ ππεξεηήζεη 

ππνπξγηθνχο ζψθνπο ζε δηάθνξα θπβεξλεηηθά ζρήκαηα ηνπ Παπαδφπνπινπ. 

   Έλα ζεκαληηθφ ζέκα, ζην νπνίν θιήζεθε λα πάξεη ζέζε ε θπβέξλεζε 

Μαξθεδίλε, ήηαλ ε ζηάζε ηεο Βιιάδαο απέλαληη ζηνλ Ώξαβντζξαειηλφ πφιεκν. 

Σειηθά απνξξίθζεθε ην αίηεκα ρξήζεο ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζηελ Βιιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ην Εζξαήι. Δ απφθαζε απηή πξνέθπςε 
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απφ ηνλ θφβν απέλαληη ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. πλάκα φκσο ε ζηάζε απηή ζηεξνχζε 

πιένλ απφ ηελ Βιιάδα ηελ ακεξηθάληθή ζηήξημε.  

   Ώπέλαληη ζηηο θνηηεηηθέο νκάδεο ε θπβέξλεζε έδεημε αλνρή. Δ κεγάιε 

ξήμε φκσο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ήξζε κε αθνξκή ηελ δηεμαγσγή ειεχζεξσλ 

εθινγψλ ζηα παλεπηζηήκηα. Δ θπβέξλεζε δερφηαλ σο πηζαλή εκεξνκελία ηνλ 

επφκελν Φεβξνπάξην,
21

 ζε αληίζεζε κε ηελ θνηηεηηθή θνηλφηεηα πνπ επηζπκνχζε ηελ 

άκεζε δηεμαγσγή ηνπο. Μεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο Μαξθεδίλε γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ ζηηο 15 Φιεβάξε ηνπ 1974, ζηηο 14 

Ννέκβξε ηνπ 1973 θαηαιήθζεθε ην Πνιπηερλείν απφ νκάδεο θνηηεηψλ. Ώπφ εθεί 

εμέπεκςε θαη απηνζρέδηνο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο απεχζπλε πξφζθιεζε γηα 

επξχηεξε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηελ θαηάιεςε. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηειεπηαίαο 

ζπγθξνηήζεθε κηα ζπληνληζηηθή επηηξνπή, κέιε ηεο νπνίαο ππήξμαλ επηθαλείο 

κεηέπεηηα πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη, φπσο ν Κ. Λαιηψηεο, ε Μ. Αακαλάθε, ν Μ. 

Ώλδξνπιάθεο θ.α. ηελ νκάδα ηεο θαηάιεςεο ζχληνκα πξνζηέζεθαλ αγξφηεο θαη 

νηθνδφκνη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ Ώζήλα 

πξνθεηκέλνπ λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηηο απαιινηξηψζεηο θηεκάησλ ηνπο εμαηηίαο ηεο 

θαηαζθεπήο δηπιηζηεξίσλ ηνπ Χλάζε. Έπεηηα, γχξσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ αξθεηνί πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ θνηηεηψλ. Ώπφ ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ηεο 16εο Ννεκβξίνπ, δηαδεισηέο 

επηηέζεθαλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Μάξλε, κε απνηέιεζκα ηελ βίαηε 

απάληεζε ησλ ηειεπηαίσλ. Μάιηζηα ε Ώζηπλνκηθή Αηεχζπλζε δήηεζε απφ ην ΓΒ 

ζηξαηησηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιήμεη ε θαηάιεςε. Ο Παπαδφπνπινο, ν 

νπνίνο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα, 

έδσζε ηελ έγθξηζή ηνπ ζην αίηεκα ηεο Ώζηπλνκίαο. Γηα λα είκαζηε αθξηβείο, ν 

Παπαδφπνπινο ζπλέζηεζε απηνζπγθξάηεζε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, 

ππνινγίδνληαο πάληα ην πνιηηηθφ θφζηνο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε μέθεπγε 

απφ ηνλ έιεγρν. Έηζη ινηπφλ, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα θχθισζαλ ηνλ ρψξν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη δφζεθε πξνζεζκία ζηνπο θνηηεηέο λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ρψξν. Σε 

ζηηγκή πνπ νη ηειεπηαίνη πξνζπαζνχζαλ λα απνκαθξχλνπλ ηα νδνθξάγκαηα κπξνζηά 

απφ ηηο πχιεο πξνθεηκέλνπ λα απνρσξήζνπλ κε αζθάιεηα, ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο 

                                                           
21

 Ο ηφηε ππνπξγφο Παηδείαο ηθλαίνο ππνζηήξηδε ακεηαθίλεηα ηε δηεμαγσγή ησλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ 

ζηηο 15 Φιεβάξε ηνπ 1974. Σελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζα είραλ επηθνξηηζηεί επηηξνπέο απφ 

αξηζηνχρνπο θνηηεηέο. ΐι. Γ. Γηάλλνπ, Πνιπηερλείν ’73, Δνξηαζηηθή Αλζνινγία, Ώζήλα 2005, ζ. 33. 
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ηεο 17εο Ννεκβξίνπ έλα ηεζσξαθηζκέλν
22

 εηζέβαιε απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ πξνθαιψληαο αξθεηνχο ηξαπκαηηζκνχο. Αελ έρεη γίλεη γλσζηή ε 

πξνέιεπζε ηεο εληνιήο απηήο. Καηά ηελ δηάξθεηα εθθέλσζεο ηνπ ρψξνπ νη αξρέο 

ζπλέιαβαλ πεξίπνπ 1.000 άηνκα. Δ επφκελε εκέξα αθνινχζεζε κε ηελ αζηπλνκηθή 

βία λα θαηαθιχδεη ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Γηα πνιινχο ν 

αξηζκφο ησλ λεθξψλ δελ επηβεβαηψζεθε πνηέ. χκθσλα κε θάπνηεο αλαθνξέο νη 

ηξαπκαηίεο αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 1.100, ελψ πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ ππέθπςαλ ζηα 

ηξαχκαηά ηνπο. Λέγεηαη κάιηζηα, πσο απφ ηελ Ώζηπλνκία, ηελ Υσξνθπιαθή, ηα 

ΛΟΚ, ηελ ΒΏ θαη ηα άξκαηα κάρεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 327.000 ζθαίξεο.
23

Πάλησο 

ην πκβνχιην Βθεηψλ Ώζελψλ κε κεηαγελέζηεξν βνχιεπκά ηνπ ηζρπξίδεηαη, πσο ηελ 

εκέξα κεηά ηελ εθθέλσζε ηνπ Πνιπηερλείνπ νη αζηπλνκηθνί ππξνβνινχζαλ 

αδηαθξίησο πνιίηεο ζηηο γχξσ πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 23 αηφκσλ.
24

  

 

1.10. Απόςεηο γύξσ από ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηώηνο 

Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ αξθεηνχο, φηη πίζσ απφ ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο 

Παπαδφπνπινπ βξίζθεηαη ε Ώκεξηθή. Οη ππέξκαρνη απηήο ηεο άπνςεο ζεσξνχλ, πσο 

ε πνξεία ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Παπαδφπνπινο δελ δέρζεθε 

λα βνεζήζεη ηηο ΔΠΏ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζηεξίμνπλ ην Εζξαήι θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Ώξαβντζξαειηλνχ πνιέκνπ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1973. Δ απνδνρή απηήο 

ηεο ζεσξίαο ζπλεπάγεηαη, αθελφο φηη ην πξαμηθφπεκα ηνπ Εσαλλίδε ππνθηλήζεθε απφ 

ηελ Ώκεξηθή, αθεηέξνπ φηη ε εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ππήξμε κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε πξνβνθάηζηα πξνθεηκέλνπ λα γξαθηεί ν επίινγνο γηα ην θαζεζηψο 

Παπαδφπνπινπ. Σελ ζεσξία, φηη πίζσ απφ ηελ αιιαγή θξνπξάο ζην θαζεζηψο 

βξίζθνληαλ ε Ώκεξηθή θαη ε CIA, ππνζηήξημαλ ζε δεκνζηεχκαηά ηνπο ηφζν ν 

ακεξηθαλφο δηπισκαηηθφο αλαιπηήο, Dusko Dober, ζηελ εθεκεξίδα Washington Post 

(9/12/1973) φζν θαη ν αληαπνθξηηήο John Cooley ηεο εθεκεξίδαο Christian Science 

Monitor (2/1/1974). 
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Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηησηηθνχ άξκαηνο, θνβνχκελνο ηελ νξγή εθείλσλ πνπ 

βξίζθνληαλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Εδξχκαηνο, απεηινχζε ραξαθηεξηζηηθά: «Μελ πιεζηάδεηε, ζα ζαο 

δηαιχζσ». Μάιηζηα, έλαο αληηζπληαγκαηάξρεο πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ην Πνιπηερλείν, έιεγε ζηνλ 

ηαγκαηάξρε ηνπ: «Πεληαθφζηα άηνκα είλαη φια θη φια. Να ηνπο βάινπλ ζε έλα θαξάβη, λα ηνπο 

βνπιηάμνπλ, λα απαιιαγεί ν ηφπνο». ΐι. Μ. Κφληε (Βπηκ.), «Βδψ Πνιπηερλείν», έλζεην ζην Σα Νέα, ζ. 

68.  
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 Θ. Ώιαηάο (Βπηκ.),  Πνιπηερλείν 1973, 40 Χξφληα Απφζηαζε, Ώζήλα 2013, ζ. 96. 
24

 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 276- 282. 
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Γεγνλφο πάλησο απνηειεί, πσο ε ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ ζην αίηεκα ηεο Ώκεξηθήο ήηαλ παξφκνηα κε απηή ηεο 

Βιιάδαο. Ώλαινγηδφκελεο ην πηζαλφ θφζηνο απφ έλαλ πηζαλφ αξαβηθφ απνθιεηζκφ  

πεηξειαίνπ, δελ έδσζαλ ην πξάζηλν θσο ζηα ακεξηθαληθά αεξνζθάθε πνπ κεηέθεξαλ 

βνήζεηα ζην Εζξαήι, λα δηέιζνπλ απφ ηνλ ελαέξην ρψξν ηνπο ή λα αλεθνδηαζηνχλ ζε 

αεξνδξφκηα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Βμαίξεζε απνηέιεζε ε Πνξηνγαιία. Με απφθαζε 

ηεο ηειεπηαίαο ηα ακεξηθαληθά αεξνζθάθε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλεθνδηαζηνχλ 

ζηελ αεξνπνξηθή βάζε Lajes ζηηο Ώδφξεο. Ώπφ εθεί ζα ζπλέρηδαλ ηελ πνξεία ηνπο 

πάλσ απφ ηα ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ, έπεηηα πάλσ απφ ηελ Μεζφγεην θαη ηελ Κξήηε κε 

ηειηθφ πξννξηζκφ ην αεξνδξφκην ηνπ Σει Ώβίβ.     

Βπαθφινπζν ηεο γεληθφηεξεο άξλεζεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ήηαλ ε 

έληνλε αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Ώκεξηθήο. Ο πξφεδξνο Νίμνλ ζηηο 26 

Οθησβξίνπ ζε ηειενπηηθφ ηνπ δηάγγεικα είπε ραξαθηεξηζηηθά: «νη Δπξσπαίνη θίινη 

καο δελ ήηαλ φζν ζα έπξεπε πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί καο ζηελ πξνζπάζεηα 

δηεπζεηήζεσο ηεο θξίζεσο ζηε Μέζε Αλαηνιή». Ο εθπξφζσπνο ηνπ State Department, 

Robert McCloskey, δήισζε: «ε έιιεηςε πιήξνπο ππνζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην Μεζαλαηνιηθφ, [...] ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ φιε έλλνηα ηεο 

Δπξσπατθήο αζθάιεηαο» θαη ζπκπιήξσζε, φηη «ε αλεθνδηαζηηθή πξνζπάζεηά καο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ [...] ησλ άιισλ ζπκκάρσλ ρσξψλ καο ζην 

ΝΑΣΟ, φζν είλαη θαη πξνο ην δηθφ καο ζπκθέξνλ». Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Henry 

Kissinger
25

 δήισζε ηφηε ζην Κνγθξέζν, πσο «Γελ κε ελδηαθέξεη ην ΝΑΣΟ φ,ηη θη αλ 

γίλεη. Σφζν είκαη αεδηαζκέλνο».
26

      

Πξηλ δνχκε αλαιπηηθά ηελ ζηάζε ηεο Βιιάδαο, θαιφ ζα ήηαλ λα 

ελζπκνχκαζηε, πσο εθείλε ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ Παπαδφπνπινπ γηα "πνιηηηθνπνίεζε" ηεο δηθηαηνξίαο, ε νπνία μεθηλά κε αθνξκή 

ην θίλεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ναπηηθνχ θαη ζπλερίδεη λα εθδειψλεηαη κε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο βαζηιείαο, ηελ αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο απφ ηνλ Παπαδφπνπιν θαη ηεο 

αληηπξνεδξίαο απφ ηνλ ζηξαηεγφ Ώγγειή, αιιά θαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πχξνπ 

Μαξθεδίλε ζηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ. 

                                                           
25

 πσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν ίδηνο 26 ρξφληα αξγφηεξα ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, «αλ δελ 

κπνξνχκε λα εκπηζηεπζνχκε ηνπο Δπξσπαίνπο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο ΗΠΑ ζε έλα ζέκα πνπ απεηινχζε λα 

πξνθαιέζεη κηα ζνβαξή αλακέηξεζε κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, ηφηε ηί αμία έρεη ε πκκαρία;» ΐι. Λ. 

Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 173. 
26

 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 165-166, 172-173. 
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       Ο ππνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ, Υξήζηνο Ξαλζφπνπινο-Παιακάο ζε 

ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζε μέλνπο αληαπνθξηηέο ζηελ Ώζήλα ζηηο 13 

Οθησβξίνπ ηνπ 1973 δήισζε ραξαθηεξηζηηθά «αη θηιηθαί ζρέζεηο ηεο Διιάδνο κε ηαο 

αξαβηθάο ρψξαο απνθιείνπλ νηαλδήπνηε ζπκκεηνρήλ, είηε άκεζνλ είηε έκκεζνλ εηο 

ηπρφλ ελέξγεηαλ ζηξεθφκελελ ελαληίνλ ησλ». Βξσηεζήο ζρεηηθά κε ην πψο ζπλάδεη ε 

νπδεηεξφηεηα ηεο ρψξαο κε ηνλ Έθην ηφιν εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ, ν 

ίδηνο απάληεζε, φηη ε παξνπζία ηνπ είλαη ζπλερήο θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθή, εθφζνλ ππάξρεη ζπκκαρηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ Βιιάδα θαη ηελ 

Ώκεξηθή.  

Σν δηάζηεκα κεηαμχ 15 θαη 19 Οθησβξίνπ ηνπ 1973 έιαβε ρψξα ζην 

Newport ησλ ΔΠΏ ην Γ΄ Αηεζλέο πκπφζην Ναπηηθήο Εζρχνο (International Seapower 

Symposium). Βθεί ζπλαληήζεθε ν αξρεγφο ηνπ Βιιεληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, 

αληηλαχαξρνο Πέηξνο Ώξαπάθεο, κε ηνλ αξρεγφ Ναπηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ ηεο 

Ώκεξηθήο, λαχαξρν Elmo Zumwalt. Δ ζπδήηεζή ηνπο επηθεληξψζεθε ζηελ νχδα θαη 

ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο απφ ηνλ Έθην ηφιν. πσο δηαβεβαίσζε ν έιιελαο 

αληηλαχαξρνο, ε Ώκεξηθή δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί, ε πεξηνρή ηεο νχδαο ήηαλ 

δηαζέζηκε θαη, φπνηεο δειψζεηο έγηλαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο.  

Σελ επφκελε εκέξα ν ακεξηθαλφο πξέζβεο ζηελ Ώζήλα κε απφξξεην 

ηειεγξάθεκά ηνπ ζην State Department κεηαμχ άιισλ αλέθεξε, πσο ππάξρεη 

θαηαλφεζε απφ ηνπο έιιελεο ζηξαηησηηθνχο γηα ηελ επηρείξεζε αλεθνδηαζκνχ ηνπ 

Εζξαήι, πξφζζεζε φκσο, φηη, παξά ηε ζπκπφξεπζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ 

ακεξηθαληθή πνιηηηθή, εάλ απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ πξνζγεηψζεσλ, ε Βιιάδα 

ελδέρεηαη λα πεξηέιζεη ζε δχζθνιε ζέζε απέλαληη ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. 

Μφιηο μεθίλεζαλ νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο 7 Οθησβξίνπ, ην 

ακεξηθαληθφ αεξνπιαλνθφξν USS Independence πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ Πεηξαηά, 

θαηεπζχλζεθε ζηελ Κξήηε, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ, 

νπφηε θαη επέζηξεςε ζηνλ Πεηξαηά (5 Ννεκβξίνπ). Δ απνζηνιή ηνπ ζηελ Κξήηε ήηαλ 

ε θχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο πξνο ην Εζξαήι κε καρεηηθά 

αεξνζθάθε πνπ δηέζεηε θαζψο θαη ν αλεθνδηαζκφο άιισλ αεξνζθαθψλ πνπ 

κεηέθεξαλ εθφδηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ βξηζθφηαλ επίζεο ζην ιηκάλη ηεο 

νχδαο θαη ν ηνιίζθνο Ώκθίβησλ Βπηρεηξήζεσλ (Task Force 61), ν νπνίνο 

απαξηηδφηαλ απφ ην ειηθνπηεξνθφξν Guadal-canal θαη ελλέα απνβαηηθά πινία κε 

πεδνλαχηεο. Δ ζπγθεθξηκέλε δχλακε βξηζθφηαλ ζπλερψο ζε εηνηκφηεηα, ρσξίο 
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σζηφζν λα ρξεηαζηεί λα εκπιαθεί ζε θάπνηα επηρείξεζε. ην ιηκάλη ηεο νχδαο 

αγθπξνβφιεζε ιίγν αξγφηεξα θα ην αεξνπιαλνθφξν USS Kennedy.  

Ο ακεξηθαλφο πθππνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ, Roger Davies, ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 απεπζπλφκελνο ζηνλ ηαμίαξρν Οξέζηε ΐηδάιε δήισζε πσο 

«...Η πξφζθαηε θξίζε ζηε Μέζε Αλαηνιή απέδεημε πφζν δχζθνιε ζα ήηαλ ε δηαηήξεζε 

ηεο ζέζεψο καο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ρσξίο ηελ ππνζηήξημε πνπ είρακε απφ ηελ 

Διιάδα». Ο ίδηνο ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1974 ζε θαηάζεζή ηνπ ζηελ Βπηηξνπή 

Βμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Ώκεξηθαληθήο ΐνπιήο είπε, φηη «ε Διιάδα είρε επηηξέςεη 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

θαζψο θαη ηα αεξνδξφκηα ησλ Αζελψλ θαη ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο ζηελ Κξήηε, [ελψ] 

θαλέλαο πεξηνξηζκφο δελ είρε επηβιεζεί ζηηο θηλήζεηο ή ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ Έθηνπ 

ηφινπ». πκπεξαίλνπκε ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε ζηήξημε πνπ παξείρε ε 

Βιιάδα, σο κέινο ηνπ ΝΏΣΟ, ζηελ Ώκεξηθή ήηαλ νπζηαζηηθή θαη ε κεγαιχηεξε, κε 

εμαίξεζε ηελ Πνξηνγαιία. πλεπψο δελ ππήξρε θάπνην κειαλφ ζεκείν ζηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη ην θαζεζηψο ηνπ Παπαδφπνπινπ.
27

 

Ο Μαξθεδίλεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ έρεη ππνζηεξίμεη κηα άιιε εθδνρή ησλ 

γεγνλφησλ, ε νπνία φκσο ζηεξείηαη αμηνπηζηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηζρπξίδεηαη, φηη 

ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 ν ππνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ, Υξήζηνο Ξαλζφπνπινο-

Παιακάο, ηνπ παξέδσζε έλα απφξξεην κήλπκα απφ ηνλ πξέζβε Μειηαξέζε. ε απηφ 

ε Οπάζηλγθηνλ αηηνχληαλ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά κία δηεχξπλζε ησλ ιηκεληθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ θαζψο θαη ρξήζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Βιεπζίλαο απφ ηα 

ακεξηθαληθά αεξνζθάθε. Ο ππνπξγφο ησλ Βμσηεξηθψλ δηεπθξίληζε ζηνλ Μαξθεδίλε, 

πσο επξφθεηην γηα πξνζγείσζε αεξνζθαθψλ, ηα νπνία έθεξαλ ππξεληθφ εμνπιηζκφ. 

Σελ επφκελε εκέξα ν Μαξθεδίλεο ελεκέξσζε ηνλ Παπαδφπνπιν, ζηνλ νπνίν θαη 

πξφηεηλε ηελ κή απνδνρή ηνπ ακεξηθάληθνχ αηηήκαηνο, πξφηαζε ε νπνία βξήθε 

ζχκθσλν ηνλ ηειεπηαίν. Μάιηζηα απνθαζίζηεθε, πσο ζε πεξίπησζε πνπ νη έιιελεο 

ζηξαηησηηθνί δέρνληαλ πηέζεηο απφ ακεξηθαλνχο νκνιφγνπο ηνπο, ζα ηνπο 

παξέπεκπαλ ζην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ. ηηο 24 Ννεκβξίνπ ν αξρεγφο ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ, ζηξαηεγφο Γαγνξηαλλάθνο, εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπ ζηνλ ππνπξγφ 

Βμσηεξηθψλ γηα ελδερφκελε ακεξηθαληθή αληίδξαζε ιφγσ ηεο άξλεζεο απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε. πσο ηνπ ηφληζε ν ππνπξγφο, «αη νδεγίαη ηεο θπβεξλήζεσο 
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 Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ. π., ζ. 174-182. 
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ήζαλ θαηεγνξεκαηηθαί θαη ζα έπξεπε λα εθαξκνζζνχλ απαξεγθιίησο». Μεηά απφ απηφ 

ν Μαξθεδίλεο ππνζηήξημε, φηη ε θπβέξλεζε είρε ήδε αλαηξαπεί. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εθδνρή ηνπ Μαξθεδίλε, ε ξήμε αλάκεζα ζηηο ΔΠΏ 

θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ήξζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώξαβντζξαειηλνχ 

πνιέκνπ. Καηά ηνλ ίδην ην πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε ζρεδφλ έλαλ κήλα αξγφηεξα θαη 

αθνξνχζε κηα κειινληηθή δηεχξπλζε ησλ ειιεληθψλ παξαρσξήζεσλ πξνο ηελ 

Ώκεξηθή ζην πιαίζην κηαο ακεξηθαληθήο-ξσζηθήο ςπρξνπνιεκηθήο θαηάζηαζεο.  

κσο, έλαλ ρξφλν λσξίηεξα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Ώκεξηθήο είρε ππνγξαθεί 

ζπκθσλία, ε νπνία κεηαμχ άιισλ αθνξνχζε ηνλ ειιηκεληζκφ έμη αληηηνξπηιηθψλ ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλα κφληκα αγθπξνβφιηα ζηελ πεξηνρή ηεο Βιεπζίλαο κε ππεξεζίεο 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη ππνδνκέο θηινμελίαο 1.200 νηθνγελεηψλ ησλ 

πιεξσκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο είραλ ηθαλνπνηεζεί ήδε απφ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1973. Βθηφο απφ απηά, είρε επίζεο ζπκθσλεζεί, φηη ηνλ Ενχλην ηνπ 

1974 ζα εμεηαδφηαλ ην ελδερφκελν ελφο αθφκα αεξνπιαλνθφξνπ, ηα αεξνζθάθε ηνπ 

νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην αεξνδξφκην ηεο Βιεπζίλαο. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ΔΠΏ δήηεζαλ πξψηκα ηελ πινπνίεζε κέξνπο κηαο 

ζπκθσλίαο, ην νπνίν είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ επφκελε ρξνληά.  

Σν γεγνλφο, φηη ε ξήμε αλάκεζα ζηηο ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο 

ζεκεηψζεθε ην δηάζηεκα κεηαμχ 21 θαη 25 Ννεκβξίνπ, απνθιείεη ηε ζχλδεζε ηεο 

εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ζελάξηα ζπλνκσζίαο. 

Βάλ παξαηεξήζνπκε κε πξνζνρή ηα γεγνλφηα, ζα δηαπηζηψζνπκε, φηη ε κφλε 

ρψξα πνπ δέρζεθε λα ζηεξίμεη δεκνζίσο ηελ Ώκεξηθή ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ώξαβντζξαειηλνχ πνιέκνπ ήηαλ ε Πνξηνγαιία θαη ην θαζεζηψο Tomas-Caetano. Οη 

ΔΠΏ κάιηζηα δήισζαλ, πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ 

αεξνπνξηθφ αλεθνδηαζκφ ηνπ Εζξαήι, ρσξίο ηελ ζηήξημε πνπ ηνπο παξείρε ε 

Πνξηνγαιία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηηο Ώδφξεο. 

Βχινγα θάπνηνο ζα πεξίκελε ην πνξηνγαιηθφ θαζεζηψο λα είλαη ηζρπξνπνηεκέλν 

χζηεξα θαη απφ ηελ άςνγε ζπλεξγαζία κε ηελ Ώκεξηθή. Παξʼ φια απηά, αλαηξάπεθε 

ζηηο 25 Ώπξηιίνπ ηνπ 1974.     

Ο Μαξθεδίλεο κε ηελ εθδνρή ηνπ πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ απφξξηςε απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ αηηήκαηνο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά 

ζηηο 22 Ννεκβξίνπ, κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ Εσαλλίδε, ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηηο 25 

ηνπ ηδίνπ κήλα. Βάλ δερηνχκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη ην πξαμηθφπεκα λα 

νξγαλψζεθε κέζα ζε δχν κε ηξεηο εκέξεο, θάηη ην νπνίν ζηεξείηαη ινγηθήο. ηηο 20 
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Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 ν ηπιηαλφο Παηηαθφο πιεξνθφξεζε ηνλ Παπαδφπνπιν, φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ ακεξηθαλφ πξέζβε, Henry Tasca, ν Εσαλλίδεο εηνηκάδεηαη λα "ξίμεη" 

ηελ θπβέξλεζε. Βάλ ν ηειεπηαίνο ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

ΔΠΏ, δελ επζηαζεί ν ακεξηθαλφο πξέζβεο λα δηαξξέεη απηή ηελ πιεξνθνξία ζηνλ 

Παηηαθφ. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ απνζπλδέεη ηνλ Εσαλλίδε απφ ηνπο Ώκεξηθαλνχο, 

απνηειεί ην γεγνλφο, φηη αθφκε θαη ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ επηθξάηεζή ηνπ, ην 

ακεξηθαληθφ αίηεκα ζρεηηθά κε ην αεξνπιαλνθφξν παξέκελε ζε ζηαζηκφηεηα. 

χκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή πνπ θαιιηεξγήζεθε ηφζν ζε κεξίδα νπαδψλ 

ηνπ Παπαδφπνπινπ φζν θαη ζε ηκήκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηφμνπ, πίζσ απφ ην 

πξαμηθφπεκα ηνπ 1967 θαη ην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο βξηζθφηαλ ε Ώκεξηθή, ελψ ν 

Παπαδφπνπινο δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ εληνινδφρν πξάθηνξα ηεο 

CIA. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε, φηη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ηνπ Παπαδφπνπινπ απφ 

ηηο ππνδείμεηο ησλ ΔΠΏ, απηνκάησο ζα έδηλε ην πξάζηλν θσο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλαλ άιινλ πξάθηνξα, ηνλ Εσαλλίδε.
28

                      

             

1.11. Σν πξαμηθόπεκα ηνπ Ισαλλίδε 

Ο ηαμίαξρνο Εσαλλίδεο, έλαο εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 

1967, ζπληνλίδνληαο νκάδα ρακειφβαζκσλ ππεξεζληθηζηψλ αμησκαηηθψλ πνπ ήηαλ 

ελάληηνη ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ην θαζεζηψο ηνπ Παπαδφπνπινπ, θαη 

έρνληαο ηελ ζηήξημε ηνπ δηνηθεηή ηεο Πξψηεο ηξαηηάο Λάξηζαο, ζηξαηεγνχ Φ. 

Γθηδίθε, αλέηξεςε κε αηθληδηαζηηθφ πξαμηθφπεκα ηελ θπβέξλεζε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1973. Ο Παπαδφπνπινο εθείλεο ηηο εκέξεο έηπρε λα παξαζεξίδεη ζηελ θαηνηθία 

ηνπ ζην Λαγνλήζη. Σα γεγνλφηα ηνλ αηθληδίαζαλ, αθνχ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή είρε 

απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηνλ Εσαλλίδε. Ώπηή ηε θνξά νη πξσηεξγάηεο ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο δελ πξνρψξεζαλ ζε εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο πξνζψπσλ. Παξʼ φια 

απηά ε επηρείξεζή ηνπο ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία. Σν λέν θαζεζηψο νλνκάζηεθε 

απφ πνιινχο θαη "θαζεζηψο ησλ ινραγψλ" θαη είρε ζαλ θεληξηθφ ζχλζεκα "δήησ ε 

21ε Ώπξηιίνπ, θάησ ν Παπαδφπνπινο". Σν θπβεξλεηηθφ ζρήκα κε πξφεδξν έλαλ 

πξψελ ππνπξγφ ηεο θπβέξλεζεο Παπαδφπνπινπ, ηνλ Ώδακάληην Ώλδξνπηζφπνπιν, 

νξθίζηεθε ην ίδην απφγεπκα. Τπνπξγφο Πξνεδξίαο νξίζηεθε ν Κ. Ράιιεο, πνπ ήηαλ 

εθπξφζσπνο ηνπ παιηνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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χκθσλα κε ην δηάγγεικα ην λένπ πξνέδξνπ, ην φιν εγρείξεκα επξφθεηην 

γηα κηα ελδνθαζεζησηηθή "αιιαγή θξνπξάο" απφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο πνπ είρε 

πιένλ πνιηηηθνπνηεζεί, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα επηζηξέςεη ζε ζπλήζεηεο, ελαληίσλ 

ησλ νπνίσλ είραλ εμεγεξζεί νη πξσηεξγάηεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 21εο Ώπξηιίνπ 

ηνπ 1967. Βπίζεο δηαηππψζεθε θαη σο επηρείξεκα ε δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο απφ ηελ 

εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ. Βηθάδεηαη φκσο πσο ππήξραλ θαη άιια αίηηα πίζσ απφ 

ηα πξνθαλή. Πνιινί ζεσξνχλ, φηη ην λέν πξαμηθφπεκα εηνηκαδφηαλ απφ ην θαινθαίξη 

ηνπ 1973. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη, φηη ε ζχιιεςε ηνπ ζρεδίνπ πξνεγήζεθε ηνπ 

Ώξαβντζξαειηλνχ Πνιέκνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφθαζε γηα ηελ 

αλαηξνπή ηνπ Παπαδφπνπινπ, ιφγσ ηεο ζηάζεο πνπ επέιεμε λα θξαηήζεη. Γίλεηαη 

ινηπφλ αληηιεπηφ, πσο ε πξνζπάζεηα πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο απφ ηνλ 

Παπαδφπνπιν ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππνινίπσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ήηαλ ε 

ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη, θαη ζεσξήζεθε πξνδνζία απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξσηεξγάηεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 1967. Βθ ηνπ απνηειέζκαηνο ε πξνζσπνπαγήο 

θπβέξλεζή ηνπ δελ θαηάθεξε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο κηθξναζηνχο ρακειφβαζκνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ αγξνηηθήο 

θαηαγσγήο. Σν θαζεζηψο επέηξεςε ηνλ αηνκηθηζηηθφ θαπηηαιηζκφ θαη γεληθφηεξα ην 

κεγάιν θεθάιαην, ηε ζηηγκή πνπ νη εξγαηηθνί κηζζνί δελ αθνινχζεζαλ απμεηηθή 

πνξεία. Δ θπβέξλεζε απφ ηε κία πιεπξά θαηαπηαλφηαλ ελαγσλίσο κε ηελ εηζξνή 

μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ππέζαιςε ηε δεκηνπξγία κηαο ηάμεο 

δαλεηνδνηνχκελσλ επηρεηξεκαηηψλ. Ο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο δφζεθε ζε 

ηερλνθξάηεο εθθξαζηέο ηνπ παξαδνζηαθνχ κεγαιναζηηθνχ θαηεζηεκέλνπ. Δ 

εζληθηζηηθή ηδενινγία θαη νη επεθηαηηθέο ηάζεηο πεξηνξίζηεθαλ. Ώθφκε θαη ε 

εμπγίαλζε-εζηθνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ απφ ηνπο "θαχινπο θαη δηεθζαξκέλνπο" 

πνιηηηθνχο, βαζηθή δηαθήξπμε ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 1967, δελ 

επεηεχρζε. ια απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα νη βαζηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο Υνχληαο, 

λα απνγνεηεπζνχλ. Γηα λα αληηιεθζνχκε έζησ θαη ιίγν γηα πνηνχο κηιάκε, αξθεί λα 

αλαινγηζηνχκε πσο ήηαλ θαλαηηθνί αθξναηέο ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ ησλ 

Βλφπισλ Απλάκεσλ, ν νπνίνο δηαθήξπηηε πσο ηα θπζηθά ζχλνξα ηεο Βιιάδαο 

έθζαλαλ ζηνλ Καχθαζν.
29
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1.12. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ θαζεζηώηνο  

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαζεζηψηνο Εσαλλίδε είλαη ν ζηξαηησηηθφο 

ηνπ ραξαθηήξαο. Μέζν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ππήξμε ε ζηξαηησηηθή αζηπλνκία ΒΏ. 

Βπεδίσμαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πεξάζνπλ πξνο ηα έμσ, φηη θπξίαξρνο ηνπ θξάηνπο 

είλαη ν ηξαηφο θαη φρη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Παξʼ φια απηά ε 

θπβέξλεζε ζηειερψζεθε απνθιεηζηηθά απφ πνιίηεο θαη φρη ζηξαηησηηθνχο. Ώπηφ ίζσο 

κπνξνχκε λα ην απνδψζνπκε ζε κηα πξνζπάζεηα απνθπγήο πεξηπηψζεσλ πνιηηηθήο 

δηαθζνξάο. Ώθφκε θαη ν ίδηνο ν Εσαλλίδεο ππεξέηεζε ην θαζεζηψο απφ ηελ ζέζε ηνπ 

ηαμίαξρνπ θαη δηνηθεηή ηεο ΒΏ. Μέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο παξέκελε 

άγλσζηνο ζην επξχ θνηλφ.     

Σν λέν θαζεζηψο αληηκεηψπηζε κε ηνλ ίδην βάλαπζν ηξφπν φινπο φζνπο 

βξίζθνληαλ απέλαληί ηνπ, είηε ήηαλ δεμηνί είηε αξηζηεξνί, θεληξψνη, θνκκνπληζηέο, 

απινί άλζξσπνη ή άλζξσπνη ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα πνιινχο αλψηεξνπο θξαηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο (δηπισκάηεο, εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο άιισλ 

θαηεγνξηψλ) απνθαζίζηεθε ε άξζε ηεο κνληκφηεηάο ηνπο. Ώθνινπζήζεθε δηαδηθαζία 

θάζαξζεο αθφκε ζε πξψελ ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζεο Παπαδφπνπινπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ πξψελ πθππνπξγνχ 

Βκπνξίνπ, Μ. Μπαιφπνπινπ, ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε, φηη είρε επηηξέςεη παξάλνκεο 

εηζαγσγέο θξεάησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ηνπ επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο ηεζζάξσλ εηψλ. "Κάζαξζε" 

εθαξκφζηεθε θαη ζε πξψελ ζηξαηησηηθνχο ηνπ Παπαδφπνπινπ κε ην επηρείξεκα, φηη 

κε ηηο παξαηππίεο ηνπο είραλ επηθέξεη πιήγκα ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο ησλ 

Βλφπισλ Απλάκεσλ. Δ "εμπγίαλζε" δελ πεξηνξίζηεθε φκσο ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. Ο ηφηε αξρηεπίζθνπνο Εεξψλπκνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ κεηξνπνιίηε 

Εσαλλίλσλ, εξαθείκ. Σν θαζεζηψο Εσαλλίδε πξνρψξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθζξφληζε, επεηδή ε εθινγή ηνπ πξψηνπ θξίζεθε αληηθαλνληθή κε πληαθηηθή Πξάμε. 

Δ πξαγκαηηθφηεηα πάλησο είλαη, πσο ν πξψελ αξρηεπίζθνπνο ζηηγκαηίζηεθε σο 

"Παπαδνπνπιηθφο". Γηα ηνλ εξαθείκ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ήηαλ εθείλνο πνπ 

ηέιεζε ηελ νξθσκνζία ηνπ Γθηδίθε αιιά θαη ηεο λέαο θπβέξλεζεο. Σν θαζεζηψο 

πξνέβε αθφκε ζηελ αθχξσζε κηαο απαιινηξίσζεο ζε πεξηνρή πιεζίνλ ησλ 

Μεγάξσλ, ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ Χλάζε. Δ απφθαζε απηή πάξζεθε, πξνθεηκέλνπ λα πιεγεί έλα απφ ηα 

ζχκβνια ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Δ θπβέξλεζε Παπαδφπνπινπ είρε δείμεη ηδηαίηεξε αλνρή ηφζν ζην πξφζσπν 

ηνπ ΐαζηιηά φζν θαη ζηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

θαηάζηαζε ζην λέν θαζεζηψο Εσαλλίδε άιιαμε άξδελ πξνο ην ρεηξφηεξν. Δ 

θπβέξλεζε ελεκέξσζε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εθεκεξίδαο "Βξαδπλή", πσο ζα κπνξνχζε 

λα αξζεί ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο πνπ είρε αζθεζεί πξηλ θαηξφ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα αζθεί δξηκεία θαη ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ζηνλ ηδξπηή ηεο ΒΡΒ, 

Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. ζν αθνξά ηνλ ΐαζηιηά, κνινλφηη ν ηειεπηαίνο 

εγγπήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Γθηδίθε κηα νκαιή ζπλχπαξμε κε ην θαζεζηψο, ν 

Εσαλλίδεο δελ δέρζεθε, δηφηη θνβήζεθε ηπρφλ αληαξζίεο.
30

     

 

1.13. Η πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηεο θπβέξλεζεο Ισαλλίδε          

Ώπφ ην μεθίλεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο Εσαλλίδε δελ θαηλφηαλ θάηη ζηνλ 

νξίδνληα πνπ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα απεηιήζεη ην θαζεζηψο. κσο ν 

ππεξεζληθηζκφο  θαιιηέξγεζε κηα αθφξεζηε επηζπκία γηα πξνζάξηεζε νιφθιεξεο ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Βιιάδα. χκθσλα κε φζα ηζρπξίζηεθε ν Εσαλλίδεο, ν Ώκεξηθαλφο 

πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Joseph J. Sisco, ηνλ είρε δηαβεβαηψζεη, πσο ζε κηα 

ελδερφκελε επηρείξεζε ηεο Βιιάδαο ε Σνπξθία ζα θξαηνχζε νπδέηεξε ζηάζε. 

Κάπνηνη σζηφζν ππνζηεξίδνπλ, φηη απηή ε δηαβεβαίσζε πξνήιζε απφ πξάθηνξα ηεο 

CIA. Έηζη ινηπφλ, ηνλ Ενχιην ηνπ 1974 ην θαζεζηψο επερείξεζε κε πξαμηθφπεκα λα 

αλαηξέςεη ηνλ αξρηεπίζθνπν Μαθάξην θαη λα εγθαζηδξχζεη ζην λεζί ηεο Κχπξνπ κηα 

θπβέξλεζε θηιηθή πξνο ηελ Υνχληα. χκθσλα κε ηελ Άλλα Μαληφγινπ, ν Εσαλλίδεο 

πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα ιχζε ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ κέζα ζηα λαηντθά πιαίζηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σνπξθία ζα πξνζαξηνχζε έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο Κχπξνπ, ελψ 

ην κεγαιχηεξν ζα ελσλφηαλ κε ηελ Βιιάδα. Ο πξφεδξνο Μαθάξηνο απέθπγε ηε 

δνινθνληθή απφπεηξα θαη επέδεζε.
31

 Έηζη ινηπφλ ην απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο 

εζληθηζηηθήο θηινδνμίαο νδήγεζε ζηε κνηξαία ηνπξθηθή εηζβνιή.  

Όζηεξα απφ απηφ ε δηεζλήο θαηαθξαπγή θαη ε δηπισκαηηθή απνκφλσζε 

ήηαλ αλαπφθεπθηε γηα ηελ Βιιάδα. Σα ζηειέρε ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ αλήκπνξα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε. Ο αξρεγφο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζηξαηεγφο Γ. 

Μπνλάλνο, θαζψο θαη νη αξρεγνί ησλ ηξηψλ επηηειείσλ, ζηξαηεγφο Ώ. Γαιαηζάλνο, 

λαχαξρνο Π. Ώξαπάθεο θαη πηέξαξρνο Ώ. Παπαληθνιάνπ, αληηιακβαλφκελνη ην 
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ζηξαηησηηθφ θαη δηπισκαηηθφ αδηέμνδν, ζην νπνίν είρε πεξηέιζεη ε ρψξα, πήξαλ ηελ 

πξσηνβνπιία θαη εηζεγήζεθαλ ζηνλ ζηξαηεγφ Γθηδίθε, λα θαιέζνπλ πξψελ 

πνιηηηθνχο, απηνχο πνπ παιηφηεξα απνθαινχζαλ "θαχινπο θαη δηεθζαξκέλνπο", λα 

αλαιάβνπλ θπβεξλεηηθέο ζέζεηο. ε απηή ηελ πξσηνβνπιία έπαημε ξφιν θαη ε 

θεκνινγία, φηη ν ζηξαηεγφο Ε. Νηάβνο ζπλνδεπφκελνο απφ δπλάκεηο ηνπ ΄Γ ζα 

θηλνχληαλ πξνο ηελ Ώζήλα κε "αληηθαζεζησηηθή δηάζεζε". Ο Εσαλλίδεο αξρηθά 

ππήξμε δηζηαθηηθφο, ζηε ζπλέρεηα φκσο ζπληάρζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δ 

πξψηε πξφηαζε πνπ ηέζεθε ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο ππφ 

ηνλ Π. Καλειιφπνπιν (ηειεπηαίνο αξρεγφο ηεο ΒΡΒ). Ο Β. Ώβέξσθ θαηάθεξε λα 

πείζεη ηελ εγεηηθή νκάδα ηνπ θαζεζηψηνο λα θαιέζεη απφ ην Παξίζη ηνλ Κ. 

Καξακαλιή. Έηζη ινηπφλ έγηλε θαη ηε λχρηα ηεο 23εο πξνο 24εο Ενπιίνπ ηνπ 1974 ν 

ηειεπηαίνο νξθίζηεθε πξσζππνπξγφο απφ ηνλ ζηξαηεγφ Γθηδίθε. Ώπηφ ππήξμε θαη ην 

ηέινο ή ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο καθξνρξφληαο απηήο εθηξνπήο πνπ βίσζε ην ειιεληθφ 

θξάηνο.
32
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 Θ. Αηακαληφπνπινο, φ. π., ζ. 283. 



36 
 

Β΄ Κεθάιαην 

Η εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ 

2.1. Σν ρξνληθό ηεο θαηάιεςεο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Δ θαηάιεςε ηνπ Πνιπηερλείνπ μεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1973. Δ απφθαζε πάξζεθε ζε κηα ζηηγκή, δελ ήηαλ θάηη πξνζρεδηαζκέλν. 

 ια μεθίλεζαλ κε ηελ πνξεία ηεο Ννκηθήο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη 

άηνκα απφ ηα ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο θαη Υεκείαο, θαη ε νπνία θαηέιεμε 

ζην Πνιπηερλείν, φπνπ επηθξαηνχζε αλαβξαζκφο. Μηα άιιε κεγάιε νκάδα θνηηεηψλ 

μεθίλεζε απφ ηελ ζρνιή ηεο ΐηνκεραληθήο κε ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θσλάδνληαο 

δηάθνξα ζπλζήκαηα, φπσο "φρη ιεθηά ζηνλ Αλδξεάδε". Σν κεζεκέξη ηεο Σεηάξηεο 

έρνπκε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεζηψηνο λα αλαθφςεη ηελ 

θαηάιεςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο εηζαγγειέαο κε ηελ ρξήζε ηειεβφα θαινχζε ηνπο 

λένπο λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ρψξν ηνπ Εδξχκαηνο. Δ ηαθηηθή ηεο Ώζηπλνκίαο ήηαλ λα 

εηζβάιεη ζηνλ πξναχιην ρψξν απφ ηηο νδνχο ηνπξλάξε, Σνζίηζα θαη Παηεζίσλ, λα 

εγθισβίζεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο κπνξνχζε θαη λα ηνπο απνκνλψζεη. 

Κάπνηνη θνηηεηέο ην αληηιήθζεθαλ, έθιεηζαλ ηηο πεξηθεξεηαθέο πφξηεο θαη 

πξνρψξεζαλ ζηε θχιαμε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ζηελ νδφ Παηεζίσλ. Σφηε ήηαλ πνπ 

νξγαλψζεθε κηα πξψηε άηππε πληνληζηηθή Βπηηξνπή, ε νπνία ζπλεδξίαδε ζην 

θηήξην ηεο Ώξρηηεθηνληθήο ζηελ πιεπξά ηεο νδνχ Ώβέξσθ. ηελ επηηξνπή απηή 

κεηαμχ άιισλ ζπκκεηείραλ νλφκαηα φπσο ν νθηαλφο, ν ηδέξεο, ε Μσξνπνχινπ, ν 

ηέιηνο Παπάο, ε Καξπζηηάλε θ.α. Μέζσ ηεο Βπηηξνπήο κνηξάζηεθαλ θαζήθνληα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ αλέιαβαλ "ινρίεο πεξηθξνχξεζεο" κε 

θχξην κέιεκά ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηα πξάγκαηα έμσ, έηζη ψζηε λα κελ πηαζηνχλ 

απξνεηνίκαζηνη απφ ηελ Ώζηπλνκία. Βπίζεο, έζβελαλ αθξαία ζπλζήκαηα απφ ηνπο 

ηνίρνπο φπσο "θάησ ην θξάηνο", "ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε", θ.α. θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ριεπάδνληαλ απφ ηνπο αλαξρηθνχο, νη νπνίνη ηνπο απνδνθίκαδαλ σο 

"απαξραησκέλνπο". Δ Σεηάξηε ήηαλ θαη ε πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ 

κηθξήο εκβέιεηαο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ. Δ θαηάιεςε μεθίλεζε πεξίπνπ ζηηο 22:30 

ην βξάδπ. Σφηε εκθαλίζηεθε ν Θάλνο Μηθξνχηζηθνο, κε ηνλ Ώληξέα, ηε Μαξία 

Αεκεηξηάδε θαη δχν ή ηξία άηνκα αθφκα, έζηεζαλ φξγαλα θαη μεθίλεζαλ ηα 

αληάξηηθα ηξαγνχδηα, φπσο "εκπξφο, εκπξφο γηα ηελ Διιάδα", "ν Γνξγνπφηακνο ζηελ 

Αιακάλα", "Ξαζηεξηά" θ.α. Βθείλν ην βξάδπ θνηκήζεθαλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ πεξίπνπ 400 άηνκα.  
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Δ επφκελε εκέξα, Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973, βξήθε ηνπο λένπο πνπ 

βξίζθνληαλ εληφο ηνπ Εδξχκαηνο, λα γξάθνπλ πξνθεξχμεηο, λα θηηάρλνπλ αθίζεο, ηηο 

νπνίεο θνιινχζαλ ζε ηξφιετ θαη ιεσθνξεία πνπ πεξλνχζαλ, λα ηξαγνπδνχλ θ.α. 

Τπάξρεη καξηπξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν Νίθνο ηδέξεο θαηέβαζε απφ ην θηήξην 

ηεο νδνχ Ώβέξσθ ην ζπξεφ ηεο Υνχληαο, ην έζπξε ζηελ νδφ Παηεζίσλ, φπνπ θαη ην 

πνδνπάηεζε κε κέλνο. Έμσ ν ζπγθεληξσκέλνο θφζκνο άξρηζε λα κεηψλεηαη. Τπήξμε 

ε θεκνινγία, φηη νη νξγαλψζεηο ηεο Ώξηζηεξάο, Ρήγαο θαη Ώληί-ΒΦΒΒ, πήξαλ εληνιή 

απφ ηνπο θαζνδεγεηέο ηνπο, λα κελ εκπιαθνχλ. κσο απηφ απνδείρζεθε ςεπδέο, 

αθνχ ήηαλ αδχλαηε ε επηθνηλσλία κε ηηο θεληξηθέο νξγαλψζεηο. Κάπνηνη εληφο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ έραζαλ ην θνπξάγην ηνπο. Χζηφζν, ππήξμαλ θαη εθείλνη πνπ 

απνθάζηζαλ λα κελ θάλνπλ πίζσ. Ώπφ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο ν ζηαζκφο εμέπεκπε 

ζε κεγαιχηεξε εκβέιεηα. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ν θφζκνο γχξσ απφ ην 

Πνιπηερλείν απμαλφηαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ πξφζθεξαλ 

ζηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζην Ίδξπκα ηξφθηκα, ρξήκαηα θαη θάξκαθα. Έλαο 

απφ απηνχο ήηαλ θαη έλαο εζνπνηφο, Ώξκέλεο ζην φλνκα, ν νπνίνο ηνπο πξνζέθεξε 

ρξήκαηα εθ κέξνπο ηνπ ζεάηξνπ Κνπλ. Σν ίδην απφγεπκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλειεχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ απφ ηηο δηάθνξεο ζρνιέο. Δ ΚΝΒ 

είρε απνζχξεη πνιιά απφ ηα ζηειέρε ηεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ήηαλ κηθξή ε 

αληηπξνζψπεπζή ηεο. Λίγν πην κεηά ζην θηήξην Γθίλε επί ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη 

ηνπξλάξε δηεμήρζε ζπλέιεπζε θαη ηεο νκάδαο εξγαηψλ πνπ είρε έιζεη πξνθεηκέλνπ 

λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ησλ θνηηεηψλ. Μεηαμχ ηνπ πιήζνπο εκθαλίζζεθε θαη ν 

ζηξαηεγφο Κνπξνχθιεο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηε ζπκπαξάζηαζε εθ κέξνπο ησλ 

θηινβαζηιηθψλ! 

Ξεκεξψλνληαο ε επφκελε εκέξα, Παξαζθεπή 16/11/1973, ν θφζκνο έμσ απφ 

ην Πνιπηερλείν νινέλα θαη απμαλφηαλ. Παξά ηνπο ππξνβνιηζκνχο πνπ αθνχζηεθαλ 

πξνο ην βξάδπ, πνιιέο ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ πξνζπαζνχζαλ κέζα απφ ηα θάγθεια λα 

πξνζθέξνπλ ηζάληεο κε ηξφθηκα ζηνπο θνηηεηέο. Σελ εκέξα απηή ήξζαλ λα 

πξνζηεζνχλ κε ηνπο λένπο εληφο ηνπ Εδξχκαηνο νηθνδφκνη θαζψο θαη κηα επηηξνπή 

αγξνηψλ απφ ηα Μέγαξα. ηηο 4 ην απφγεπκα ν θαζεγεηήο θνπιηθίδεο ελεκεξψλεη 

ηνλ ηέιην Λνγνζέηε,
33

 φηη ζρεδηαδφηαλ επίζεζε ελαληίνλ ηνπο ην βξάδπ κε ηαλθ. 

                                                           
33

 Ο ηέιηνο Λνγνζέηεο, απφ ηνλ νπνίν αληιψ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ηηο 

εκέξεο ηεο θαηάιεςεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ππήξμε θνηηεηήο ζηε ζρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Έδξαζε 

σο κέινο ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο, ζηέιερνο ηεο Ώληί- ΒΦΒΒ θαη κέινο ηεο ΚΒ ηνπ ΚΚΒ. 

Ώξγφηεξα εμειέγε δήκαξρνο Νίθαηαο θαη Πεηξαηά ελψ αζρνιήζεθε θαη κε ην επάγγεικα ηνπ ρεκηθνχ 
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Πξνο επηβεβαίσζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο έξρνληαη ηα ιφγηα πνπ άθνπζε ν 

Λνγνζέηεο απφ κηα γπλαίθα «ηί ζα γίλεη κε απηνχο ηνπο αιήηεο, πνπ δελ καο αθήλνπλ 

ζε εζπρία;», ζηελ νπνία απάληεζε έλα άγλσζην πξφζσπν «εζπράζηε θπξία κνπ, 

απφςε ζα ηειεηψζνπλ φια...». 

Έηζη θη έγηλε. Μεηά ηηο 20:30 ην βξάδπ νη ππξνβνιηζκνί έπεθηαλ νινέλα θαη 

πην ζπρλά, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηνπο πξψηνπο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο. ηα 

παξαθείκελα θηήξηα ζηήζεθαλ πξνβνιείο, ψζηε λα θσηίδεηαη επαξθψο ν ρψξνο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Βθηεηακέλε ήηαλ θαη ε ρξήζε δαθξπγφλσλ. Κάπνηνη ηζρπξίζηεθαλ, φηη 

νη ζθαίξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιάζηηρν. χκθσλα φκσο κε ηνλ Γξεγφξε Ώκαλαηίηδε, ηφηε 

ηξηηνεηήο ή ηεηαξηνεηήο θνηηεηήο Εαηξηθήο θαη κεηέπεηηα θαξδηνρεηξνπξγφο ζην 

Χλάζεην Ννζνθνκείν, ν νπνίνο παξαιάκβαλε ζπλέρεηα θνξεία κε ηξαπκαηηζκέλνπο, 

θάηη ηέηνην δελ ίζρπε. Μεηαμχ ησλ θνηηεηψλ εηζρψξεζε ν Μπίκπαο, ν νπνίνο 

παξίζηαλε ηνλ ρεηξνπξγφ θαη έδηλε εληνιέο, ελψ ζηελ νπζία ήηαλ αζθαιίηεο θαη 

αξγφηεξα ζε δίθε παξαδέρζεθε πσο ήηαλ πξνβνθάηνξαο. Πξνο ην βξάδπ έθηαζαλ ηα 

εξππζηξηνθφξα. Ώπφ ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο αθνπγφηαλ ην ηξαγνχδη ηεο 

Ρσκηνζχλεο θαζψο θαη παξαθιήζεηο πξνο ηνπο ζηξαηηψηεο, φπσο «είζαζηε αδέιθηα 

καο, κε ρηππάηε...». Κάπνηα ζηηγκή ν ηέιηνο Λνγνζέηεο ζηεθφηαλ πίζσ απφ ηα 

θάγθεια καδί κε ηνλ Λαιηψηε θαη κπξνζηά απφ απηά ν Σδνπκάθαο, πξνζπαζψληαο λα 

ζπκθσλήζνπλ κηα εηξεληθή έμνδν. Σφηε ήηαλ πνπ έλαο αμησκαηηθφο, ν Νηεξηηιήο, 

άξρηζε λα θσλάδεη «ν ζηξαηφο δελ ζπκβηβάδεηαη, δελ ηαπεηλψλεηαη, δελ ξεδηιεχεηαη...». 

ηαλ ε ψξα πήγε πεξίπνπ 3, ην ηαλθ γθξέκηζε ηελ ζηδεξφπνξηα ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπο νη αζηπλνκηθνί θψλαδαλ «δεκνθξαηία ζέιαηε ε;». Ώπφ εθείλε ηε 

ζηηγκή θαη χζηεξα μεθίλεζαλ μπινδαξκνί, ζπιιήςεηο θαη έθνδνη ζηα ζπίηηα.
34

    

 

2.2. Η εθινγή ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

Σηο πξψηεο 30 ψξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηάιεςεο δελ παξαηεξήζεθε 

θάπνηα εληαία γξακκή φζν αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξννπηηθή απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Οη πξνθεξχμεηο θαη ηα ζπλζήκαηα έβξηζαλ απφ αθξφηεηεο θαη 

αληηθάζεηο κεηαμχ ηνπο. Δ ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα ζην Πνιπηερλείν δελ καο 

επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα κηα απιή πξνέθηαζε θνηηεηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Έηζη, 

                                                                                                                                                                      
κεραληθνχ. Γ. Γάηνο, Πνιπηερλείν ΄73 Ρεπνξηάδ κε ηελ Ιζηνξία, ην Χξνληθφ, νη Μαξηπξίεο, ηα 

Νηνθνπκέληα, Ώζήλα 2004,  ζ. 213. 
34

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 207-213. 
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φινη νη αλεπίζεκνη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ πνπ είραλ ιεηηνπξγήζεη έσο ηφηε ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, δελ ζα κπνξνχζαλ ηψξα λα θαιχςνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα. Ώλαπφθεπθηα ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα κηα πληνληζηηθή 

Βπηηξνπή Καηάιεςεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

ε δηάθνξεο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θνηηεηηθέο 

ζπλειεχζεηο φισλ ησλ ζρνιψλ κε ζθνπφ ηελ εθινγή θαη ζπγθξφηεζε ηεο 

πληνληζηηθή Βπηηξνπήο. ε φιεο απηέο ηηο ζπλειεχζεηο θνηλφο ηφπνο ππήξμε ε πηψζε 

ηεο Υνχληαο, ε ιατθή θπξηαξρία θαη ε θαηαδίθε ηεο ζηάζεο ηεο Ώκεξηθήο, πνπ ζηελ 

νπζία ιεηηνπξγνχζε επλντθά γηα ην θαζεζηψο. Παξʼ φια απηά, είδακε ζε απηέο λα 

μεδηπιψλνληαη δχν δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο. Ώπφ ηε κία πιεπξά είρακε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ θαη ηεο Ώληη-ΒΦΒΒ, νη νπνίεο έβιεπαλ ηελ θαηάιεςε 

ηνπ Πνιπηερλείνπ αξλεηηθά ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε επηθπιαθηηθά. Δ ζηάζε ηνπο 

απηή εξκελεχεηαη απφ ηελ πεπνίζεζή ηνπο, πσο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηφζν ην 

θνηηεηηθφ φζν θαη ην αληηδηθηαηνξηθφ ιατθφ θίλεκα ήηαλ αλχπαξθηα πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Παξʼ φια απηά δέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, δηφηη δελ ήζειαλ λα δηαξξαγεί ν νκθάιηνο ιψξνο αλάκεζα ζην 

θνηηεηηθφ θίλεκα θαη ηνλ ιαφ. Βπίζεο έηξεθαλ ηελ ειπίδα, πσο ε πξσηνβνπιία απηή 

δελ ζα ζηακαηνχζε εθεί, αιιά ζα εμειηζζφηαλ ζε κηα επξχηεξε πξνζπάζεηα γηα 

αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ππήξραλ αξηζηεξέο νξγαλψζεηο, νη 

νπνίεο θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο δήισλαλ έηνηκεο γηα θαηά 

κέησπν επίζεζε αθνινπζψληαο ην δφγκα "ή ηψξα ή πνηέ", ρσξίο λα ηηο απαζρνιεί 

ηδηαίηεξα ε κεηέπεηηα πνξεία ησλ πξαγκάησλ. ε θάπνηεο ζρνιέο δελ θαηάθεξαλ λα 

θάλνπλ θάπνηα ζνβαξή ζπδήηεζε. Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο αλαλέσζαλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη δέρζεθαλ λα εθπξνζσπεζνχλ ζηε πληνληζηηθή Βπηηξνπή 

απφ ζηειέρε πνπ ηνπο εθπξνζσπνχζαλ έσο ηφηε. Ώθνινπζεί αλαιπηηθά ε 

εθπξνζψπεζε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο. Ώπφ ην ηκήκα ησλ Αξρηηεθηόλσλ ν 

ΝηθνιαΎδεο Παλαγηψηεο θαη ν ηθηαλφο Νίθνο, απφ ην ηκήκα ησλ Μεραλνιόγσλ ν 

Ααθέξκνο Οιχκπηνο θαη ν Παπαβαζηιφπνπινο Γηψξγνο, απφ ην ηκήκα ησλ 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ν Σζεκπειήο Γηψξγνο θαη ν  Υαηδεζσθξάηεο Αεκήηξεο, 

απφ ην ηκήκα ησλ Σνπνγξάθσλ ν Ώλδξνπιάθεο Μίκεο θαη ν Νηζηαδάθεο Γηάλλεο, 

απφ ην ηκήκα ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ν Λνγνζέηεο ηέιηνο θαη ε Μσξνπνχινπ 

Σφληα, απφ ην ηκήκα ησλ Καιώλ Σερλώλ ν Γεσξγαθάθεο Γηάλλεο θαη ε 

ηαπξνπνχινπ Μαξία, απφ ην ηκήκα ηεο ΑΟΔΔ ν Παπάο ηέιηνο θαη ν Σζαληήιεο 

Κψζηαο, απφ ην ηκήκα ηεο Βηνκεραληθήο ν ΐίνο ηέιηνο θαη ν Φηιηππάθεο Γηψξγνο, 
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απφ ην ηκήκα ηεο Γεσπνληθήο ν Ώληψλνγινπ Νίθνο θαη ν Σδνπβάλνο Αεκήηξεο, απφ 

ην ηκήκα ηεο Ιαηξηθήο ε Ώλαζηαζίνπ Βιέλε θαη ν ηδέξεο Νίθνο, απφ ην ηκήκα 

Ννκηθήο ν Λάδνο Υξίζηνο θαη ν Λαδαξίδεο Υξχζαλζνο, απφ ην ηκήκα 

Οδνληηαηξηθήο ν Κνξνβέζεο Γηάλλεο θαη ν Λαιηψηεο Κψζηαο, απφ ην ηκήκα ηνπ 

Παληείνπ ν Κνιηηζίδαο Γξεγφξεο θαη ν Κνπξκνπιάθεο Γηάλλεο, απφ ην ηκήκα ηεο 

Φηινζνθηθήο ε Ώιαβάλνπ Ώξηάδλε θαη ε Κσζηή Ώγγειηθή θαη απφ ην ηκήκα ηνπ 

Φπζηθνκαζεκαηηθνύ ν Λπγεξφο ηαχξνο θαη ν Σζαθαξάθεο Μαλνχζνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη εθπξφζσπνη πνπ εμειέγεζαλ απφ νξηζκέλα ηκήκαηα ήηαλ 

παξαπάλσ απφ δχν. Σα νλφκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζπκκεηείραλ εμίζνπ ζηε 

πληνληζηηθή Βπηηξνπή αιιά θαη ζηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ην ηκήκα ησλ Αξρηηεθηόλσλ εμειέγε επηπιένλ ν Αεκήηξεο Φαξξάο, απφ ην 

ηκήκα Υεκηθώλ-Μεραληθώλ ν Γηάλλεο Καινγήξνπ, απφ ην ηκήκα Μεραλνιόγσλ ν 

Γηάλλεο Ώλαζηαζάθνο, ν Κπξηάθνο ηακέινο θαη ν Νίθνο Υξηζηνδνπιάθεο, απφ ην 

ηκήκα Φπζηθνκαζεκαηηθώλ ν Φνίβνο Ώξβαλίηεο, ν Αηνλχζεο Μαπξνγέλεο θαη ν 

Γηάλλεο Υξηζηφπνπινο. Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο ε εξγαηηθή ζπλέιεπζε εθπξνζσπήζεθε 

απφ ηνλ Νίθν ΐνπιγαξάθε θαη ηνλ Γηάλλε Μαγθάξελ. 

Δ ζχλζεζε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο κε βάζε ηελ έσο ηφηε πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ κειψλ ηεο ήηαλ: ελλέα κέιε απφ ηνλ Ρήγα Φεξαίν, νρηψ κέιε ηεο 

Ώληη-ΒΦΒΒ, δχν κέιε απφ ηελ ΟΒ, έλα κέινο ηνπ ΠΏΚ, έλαο Μπνιζεβίθνο, έλαο 

Σξνηζθηζηήο θαη δεθαηέζζεξηο αλέληαρηνη αξηζηεξνί.  

Άκεζα ζπγθξνηήζεθε πεληακειήο γξακκαηεία απφ ηνπο Παπαβαζηιφπνπιν 

Γεψξγην, Σζαθαξάθε Μαλνχζν, Παππά ηέιην, Υαηδεζσθξάηε θαη Μσξνπνχινπ 

Σφληα, ε νπνία επηθνξηίζηεθε κε ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο πληνληζηηθήο 

Βπηηξνπήο θαη ζηελ νπνία ινγνδνηνχζαλ νη αξκφδηνη ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ, 

ησλ πνιπγξάθσλ, ηνπ ηαηξείνπ, ησλ ππλσηεξίσλ, ησλ εζηηαηνξίσλ, ηεο θαζαξηφηεηαο 

θαζψο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ εηζφδσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ησλ αηζνπζψλ θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Σξία κέιε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ν Αεκήηξεο 

Υαηδεζσθξάηεο, ε Σφληα Μσξνπνχινπ θαη ν Υξχζαλζνο Λαδαξίδεο, ζηηο 16 

Ννεκβξίνπ θαη ψξα 15:30 ην κεζεκέξη ζηελ αίζνπζα ηεο Ώξρηηεθηνληθήο 

παξαρψξεζαλ ζπλέληεπμε απέλαληη ζε 25 δεκνζηνγξάθνπο πνπ εθπξνζσπνχζαλ 

ηφζν ειιεληθέο εθεκεξίδεο φζν θαη μέλα πξαθηνξεία θαη έληππα. Δ ζπλέληεπμε 

δηεμήρζε ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Βηδηθφηεξα, είρε ζπκθσλεζεί λα κελ γίλεη ιήςε 

θσηνγξαθηψλ, ελψ, πέξαλ ηεο "Αηαθήξπμεο", απαληήζεθε κφλν κία εξψηεζε ζρεηηθά 
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κε ηε ζχλζεζε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο. Δ απνθπγή εξσηήζεσλ δελ πξνήιζε 

απφ θάπνην θφβν. Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα ηελ εξκελεχζνπκε ζαλ έλα είδνο 

πνιηηηθνχ απηνπεξηνξηζκνχ, εμαηηίαο ησλ επαίζζεησλ ηζνξξνπηψλ πνπ έπξεπε λα 

θξαηεζνχλ εληφο ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο. Ώθνινχζσο παξαζέησ επαθξηβψο ηελ 

"Αηαθήξπμε" απφ θείκελν ηνπ Αεκήηξε Υαηδεζσθξάηε.
35

  

«Οη θνηηεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιέο ζηε δηάξθεηα, ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, 

ζπλεηδεηνπνηήζακε πσο ηα πξνβιήκαηά καο ζρεηηθά κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

παηδείαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ ιχλνληαη ρσξίο ηελ 

αιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, Αξρίδνληαο έηζη πνιηηηθφ αγψλα νη 

θνηηεηέο θαη νη Έιιελεο εξγαδφκελνη, πνπ θιείζηεθαλ ζην Πνιπηερλείν, μεθαζαξίδνπλ 

ηηο ζέζεηο ηνπο θαη θαινχλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ λα ζπζπεηξσζεί γχξσ ηνπο θαη λʼ 

αγσληζηεί καδί ηνπο σο ηελ ηειηθή λίθε.  

Πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ ιατθψλ πξνβιεκάησλ 

ζεσξνχκε ηελ άκεζε πηψζε ηνπ ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο ηεο Χνχληαο θαη ηελ 

παξάιιειε εγθαζίδξπζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Η εγθαζίδξπζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο 

αλαπφζπαζηα ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή αλεμαξηεζία απφ ηα μέλα ζπκθέξνληα, πνπ 

ρξφληα ηψξα ζηεξίδνπλ ηελ ηπξαλλία ζηε ρψξα καο.  

Η πιαηηά θηλεηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ε εθδήισζε ζπκπαξάζηαζεο 

απʼ φιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο είλαη ε θαιχηεξε απάληεζε ζʼ φζνπο επηρείξεζαλ λα 

καο δπζθεκίζνπλ. 

Διιεληθέ ιαέ! Ο αγψλαο γχξσ απφ ηελ ιατθή θπξηαξρία θαη ηελ εζληθή 

αλεμαξηεζία, ζήκεξα, ζπλίζηαηαη ζηηο άκεζεο καδηθέο δηεθδηθήζεηο ζηα νηθνλνκηθά, 

επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά ζνπ πξνβιήκαηα, κε απεξγηαθνχο αγψλεο, κε καδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, κε ζπιιαιεηήξηα, κε πξννπηηθή ηε γεληθή απεξγία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

δηθηαηνξίαο. Η παξνπζία καο εδψ απνηειεί θέληξν ζπζπείξσζεο, θηλεηνπνίεζεο θαη 

καδηθνπνίεζεο ηνπ ιατθνχ αγψλα. Όινη ελσκέλνη ζηνλ αγψλα γηα ηελ Γεκνθξαηία θαη 

ηελ Δζληθή Αλεμαξηεζία.»  

ΐέβαηα, εάλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

"Αηαθήξπμεο", ζα πξέπεη ζην παξαπάλσ θείκελν λα πξνζζέζνπκε κία αθφκε 

παξάγξαθν, ε νπνία εμαηξέζεθε απφ ηελ επίζεκε παξνπζίαζε ζηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο, ιφγσ έληνλεο αληίδξαζεο απφ εθπξνζψπνπο ηεο Ώξηζηεξάο, νη 

                                                           
35

 Ο Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο, απφ ηνλ νπνίνλ θαη άληιεζα ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πληνληζηηθή Βπηηξνπή ηεο θαηάιεςεο, θνίηεζε ζηε ζρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

Αξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ θαη ηνπ ΚΚΒ- Βζσηεξηθνχ, ελψ ππήξμε θαη 

θνξπθαίν ζηέιερνο ηνπ πλαζπηζκνχ. Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 219. 
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νπνίνη δελ ήζειαλ θακία αλαθνξά ζε αληηδηθηαηνξηθέο νξγαλψζεηο θαη πνιηηηθά 

θφκκαηα. κσο, χζηεξα απφ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ Ρήγα Φεξαίνπ θαη 

Ώληη-ΒΦΒΒ, ε επίκαρε παξάγξαθνο δηαβάζηεθε κφλν ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη είλαη ε αθφινπζε. 

«Πηζηεχνληαο φηη απηή ηε ζηηγκή ηνπ αγψλα εθθξάδνπκε ηε ζέιεζε φινπ ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ γηα ελφηεηα, θαινχκε φιεο ηηο αληηδηθηαηνξηθέο-αληηζηαζηαθέο δπλάκεηο 

θαη φια ηα δεκνθξαηηθά θφκκαηα λʼ αγσληζηνχλ καδί καο, λα θάλνπλ θνηλφ πξφγξακκα 

βαζηζκέλν νπσζδήπνηε ζηηο αξρέο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο 

κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο.» 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πληνληζηηθήο 

Βπηηξνπήο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη δελ ππήξραλ πεξηζψξηα γηα θάηη 

πεξηζζφηεξν. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ κπνξνχκε λα ηεο ρξεψζνπκε είλαη, φηη 

ιεηηνχξγεζε ζπζπεηξσηηθά, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ζπγθξνηήζεθε απφ θνηηεηηθέο 

νκάδεο κε έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.
36

   

 

2.3. Η πεξηθξνύξεζε ηνπ ρώξνπ 

Δ πληνληζηηθή Βπηηξνπή φξηζε ππεχζπλν γηα ζέκαηα πεξηθξνχξεζεο ηνλ 

Γεψξγην Φηιηππάθε,
37

 θνηηεηή ηεο ΐηνκεραληθήο. Μαδί κε απηφλ ππεχζπλα ήηαλ 

αθφκε πέληε κε έμη άηνκα. Μία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νκάδσλ πεξηθξνχξεζεο 

ήηαλ λα ειέγρνπλ φζνπο έκπαηλαλ θαη έβγαηλαλ. Βπεηδή νη θνηηεηέο δελ είραλ θάπνηα 

ηδηαίηεξε εκπεηξία ζε ζέκαηα ειέγρνπ θαη θχιαμεο, πεξηνξίδνληαλ ζηελ εμαθξίβσζε 

κέζα απφ ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Ώπηφ πνπ ηνπο ελδηέθεξε, ήηαλ 

λα κελ εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ θάπνηνο απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο. Οη 

ηειεπηαίνη έθεξαλ εηδηθέο ηαπηφηεηεο, παξʼ φια απηά, φπσο απνδείρζεθε εθ ησλ 

πζηέξσλ, είραλ θαηαθέξεη λα δηεηζδχζνπλ εληφο ηνπ Εδξχκαηνο ηφζν κέιε ηεο 

Ώζηπλνκίαο φζν θαη ηεο ΚΤΠ. Οη νκάδεο φθεηιαλ επίζεο λα πεξηθξνπξνχλ ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ ππήξραλ παξάζπξα, ην ηειεθσληθφ θέληξν, ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ, ην 

θαξκαθείν, ηνλ ρψξν ηνπ ηαηξείνπ θαη ηηο απνζήθεο. ηνλ ρψξν ηνπ πξναπιίνπ 

έπξεπε λα ζβήλνληαη ζπλζήκαηα αλαξρηθψλ θαη λα αληηθαζίζηαληαη απφ άιια, ηα 

νπνία ππνδείθλπε ε πληνληζηηθή Βπηηξνπή. Παξάιιεια, θάζε νκάδα φθεηιε λα 

                                                           
36

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 214-219. 
37

 Ο Γηψξγνο Φηιηππάθεο θνίηεζε ζηε ΐηνκεραληθή ρνιή θαη ππήξμε κέινο ηεο πληνληζηηθήο 

Βπηηξνπήο ζηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ην επάγγεικα ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ. Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 229.  
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επεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ Ώζηπλνκία. Σέινο 

ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο είραλ θαη ηα θηγθιηδψκαηα θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε επηαμία 

ηνπ ρψξνπ.  

    Σα κέιε ηεο νκάδαο πεξηθξνχξεζεο θνξνχζαλ κπιε πεξηβξαρηφλην θαη 

έθεξαλ αξηζκφ, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε ηαπηνπνίεζε θαζελφο. Ώπαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο γηα φινπο ήηαλ νη ζηδεξέληνη ινζηνί, ηα μχιηλα θαδξφληα θαη νη θαθνί. 

Ώζθνχζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε βάξδηεο ηεζζάξσλ ή πέληε σξψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην μελχρηη θαη ηελ ππεξέληαζε. Όζηεξα απφ θάζε βάξδηα νη θνηηεηέο 

έηξσγαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα μεθνπξαζηνχλ επάλσ ζε ελσκέλα ζξαλία. Σηο πξψηεο 

εκέξεο ηεο θαηάιεςεο νξηζκέλνη, κεηά ην πέξαο ηεο βάξδηάο ηνπο, έβγαηλαλ απφ ην 

Πνιπηερλείν θαη επέζηξεθαλ ιίγν πξηλ ηα επφκελα θαζήθνληά ηνπο.
38

  

 

2.4. Ο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Δ ηδέα ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ πξνήιζε απφ 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ-Διεθηξνιφγσλ θαη έιαβε ζάξθα θαη νζηά ην 

απφγεπκα ηεο Σεηάξηεο κε πξψην εθθσλεηή ηνλ ηέιην ΐίν. Ο πνκπφο ηνπ ζηήζεθε 

κέζα ζηα εξγαζηήξηα ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο απφ θνηηεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ θαη ν Νίθνο Υξηζηνδνπιάθεο, ν νπνίνο ην δηάζηεκα εθείλν θνηηνχζε ζην 

Πνιπηερλείν, ελψ αξγφηεξα αζρνιήζεθε κε ηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο.  

Σν βειελεθέο ηνπ αξρηθνχ πνκπνχ ήηαλ κηθξφ θαη ε εθπνκπή δελ 

μεπεξλνχζε ηα ηξηάληα κέηξα γχξσ απφ ην Πνιπηερλείν. Ο Νίθνο Υξηζηνδνπιάθεο 

θαη θάπνηνη άιινη θνηηεηέο αλέιαβαλ ηελ επηκήθπλζε ηεο θεξαίαο. Σειηθά ε θεξαία 

έθηαζε ζρεδφλ ηα 100 κέηξα θαη ην βειελεθέο ηεο εθπνκπήο βειηηψζεθε. Ο πνκπφο 

βέβαηα εμέπεκπε ζηα κεζαία ΏΜ, αθνχ ηφηε δελ ππήξραλ ηα FM. Πνιινί ήηαλ νη 

εξαζηηερληθνί ζηαζκνί πνπ αλακεηέδηδαλ ην πξφγξακκα ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε απνηέιεζκα ε εκβέιεηά ηνπ λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαη λα 

θηάζεη λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ Ώηηηθή. Έλαο λεαξφο κε ην φλνκα Κψζηαο 

ιεηηνπξγνχζε έλαλ "πεηξαηηθφ" ζηαζκφ ζηελ νδφ Κνιηάηζνπ, απφ ηνλ νπνίν 

αλακεηέδηδε εθπνκπέο ηνπ ζηαζκνχ ησλ αγσληδφκελσλ θνηηεηψλ. Ώθφκε θαη φηαλ 

ζηακάηεζε λα εθπέκπεη ν ζηαζκφο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ν λεαξφο απηφο αλακεηέδηδε 

καγλεηνθσλεκέλεο εθπνκπέο. Κάπνηα ζηηγκή βέβαηα έγηλε αληηιεπηφο απφ ην 

θαζεζηψο, ην νπνίν έζηεηιε δπλάκεηο, νη νπνίεο εηζέβαιαλ ζπίηη ηνπ, θαηέζηξεςαλ 
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ηνλ ξαδηνθσληθφ εμνπιηζκφ ηνπ, ζηε ζπλέρεηα μπινθφπεζαλ ηνλ Κψζηα θαη ηνλ 

ζπλέιαβαλ. πσο δειψλεη ν Λάκπξνο Παπαδεκεηξάθεο,
39

 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο λχρηαο εκθαλίζηεθε έλαο επγεληθφο, ςειφο θαη ηπθιφο άληξαο, ν νπνίνο 

ηνπο πξνζέθεξε έλαλ πνιχ ηζρπξφ πνκπφ ζηα ΏΜ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε, ε εκβέιεηά ηνπ πηζαλφλ λα έθηαλε κέρξη ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Υίν. 

Απζηπρψο φκσο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, δηφηη ηνπο πξφιαβαλ νη 

δπλάκεηο θαηαζηνιήο.  

Ώξρηθά, ηα άηνκα πνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ ήηαλ ν ηέιηνο ΐίνο θαη ε Σφληα Μσξνπνχινπ. Σα πξφζσπα απηά ζηε 

ζπλέρεηα απνζπάζηεθαλ ζε άιια θαζήθνληα πνπ ηνπο φξηζε ε πληνληζηηθή 

Βπηηξνπή. ηνλ ζηαζκφ παξέκεηλαλ κέρξη ην ηέινο ν Νίθνο Υξηζηνδνπιάθεο, ν 

Λάκπξνο Παπαδεκεηξάθεο, ν Αεκήηξεο Παπαρξήζηνο θαη ε Μαξία Αακαλάθε. ε 

απηνχο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη δχν κε ηξεηο αθφκε θνηηεηέο πνπ 

κπαηλφβγαηλαλ ζηνλ ρψξν θαζψο θαη ηνλ Γηψξγν Φηιηππάθε, ν νπνίνο επφπηεπε ηνπο 

λένπο πνπ είρε ηνπνζεηήζεη πξνθεηκέλνπ λα θξνπξνχλ ηνλ ζηαζκφ. 

 χληνκα πξνζηέζεθε ζηνλ εμνπιηζκφ θαη έλα καγλεηφθσλν, κε ζθνπφ λα 

βειηησζεί ην αηζζεηηθφ θνκκάηη ησλ εθπνκπψλ κε ηελ πξνζζήθε κνπζηθνχ κέξνπο, 

ην νπνίν αθνξνχζε αγσληζηηθά ηξαγνχδηα, θπξίσο ηνπ Θενδσξάθε. 

Ο Λάκπξνο Παπαδεκεηξάθεο νξηζκέλεο θνξέο έβγαηλε έμσ θαη, φηαλ 

επέζηξεθε, έθεξλε καδί ηνπ εηδήζεηο θαη κελχκαηα. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ έλαο 

"ραηξεηηζκφο ζηελ εμέγεξζε", ηνλ νπνίν ππέγξαθαλ ν ΐνχιγαξεο, ν Ώγγειφπνπινο, ν 

Παιηγηαλλφπνπινο, ν Καζπίξεο, ν Κψζηαο Γεξίλεο θαη άιινη. ζα αθνχγνληαλ απφ 

ηνλ ζηαζκφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ απζφξκεηα. Βλίνηε είρακε θαη θείκελα είηε 

πξνεξρφκελα απφ ηε πληνληζηηθή Βπηηξνπή είηε απφ αιινχ. Πάλησο ζε θάζε 

πεξίπησζε είρε πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή θαη ηα 

θείκελα πνπ είραλ ειεγρζεί έθεξαλ εηδηθή ζθξαγίδα θαη ζπγθεθξηκέλα έλα γξάκκα V 

ζθαιηζκέλν ζε ιάζηηρν. Ώπηφ γηλφηαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αθξαία 

ζπλζήκαηα. ΐαζηθφο άμνλαο φισλ ησλ εθπνκπψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ ήηαλ ην γεγνλφο, φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηψλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηιπζνχλ έμσ απφ ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. ε απηφ ην πιαίζην 

εληάζζνληαλ θαη ηα ζπλζήκαηα "ςσκί-παηδεία-ειεπζεξία", "θάησ ε Χνχληα", "έμσ νη 
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Ακεξηθαλνί", "ιαφο ελσκέλνο πνηέ ληθεκέλνο", "Έιιελεο ζηξαηηψηεο κελ ρηππάηε ηα 

αδέιθηα ζαο" θαζψο θαη ην "είκαζηε αδέιθηα, είκαζηε αδέιθηα...". ηνλ ξαδηνθσληθφ 

ζηαζκφ ηνπ Πνιπηερλείνπ έθζαλαλ θαη εηδήζεηο, θπξίσο κέζσ ηειεθψλνπ, ηφζν γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Ώζήλα, φζν θαη άιια πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηα παλεπηζηήκηα ησλ Εσαλλίλσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πάηξαο, 

πνπ είραλ μεζεθσζεί επίζεο. Έηζη κπνξνχζε θάπνηνο λα πιεξνθνξεζεί απφ ηνλ 

ζηαζκφ γηα ηα κέξε πνπ ζηήλνληαλ ηα νδνθξάγκαηα, ηηο θηλήζεηο ησλ 

ηεζσξαθηζκέλσλ θ.α. Μάιηζηα ε πληνληζηηθή Βπηηξνπή απνθάζηζε λα δεηήζεη ηε 

ζπλδξνκή απφ θνηηεηέο ηεο Εαηξηθήο πνπ γλψξηδαλ μέλεο γιψζζεο, ψζηε λα 

κεηαδνζνχλ κελχκαηα ζηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά, πνπ αθνξνχζαλ μέλεο πξεζβείεο. 

Λίγα ιεπηά πξηλ ην ηεζσξαθηζκέλν φρεκα παξαβηάζεη ηελ θεληξηθή πχιε 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, ν ξαδηνθσληθφο πνκπφο ήηαλ αλνηρηφο. Μεηά ηελ εηζβνιή ν 

Λάκπξνο Παπαδεκεηξάθεο αλέβεθε γξήγνξα ζηνλ ρψξν ζηνπ ζηαζκνχ, θαηέζηξεςε 

ηνλ πνκπφ ζε φζα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα κπνξνχζε, ηα νπνία θαη ζθφξπηζε ζηα 

δηάθνξα ξάθηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Βπίζεο πξφιαβε λα καδέςεη, φζα ραξηηά 

βξίζθνληαλ εθεί, έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ν γξαθηθφο 

ραξαθηήξαο. Μαδί κε ηελ Θέθια, ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ, θαη θάπνηνπο άιινπο 

λένπο απνρψξεζαλ γχξσ ζηηο ηξεηο απφ ηνλ ρψξν ηνπ Εδξχκαηνο. ηνλ δξφκν έζθηδε 

ηα ραξηηά πνπ είρε θξχςεη κέζα ζηηο ηζέπεο ηνπ θαη ηα ζθφξπηδε εδψ θη εθεί. 

Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαηάθεξε λα πξνζδψζεη ζηελ 

εμέγεξζε ησλ θνηηεηψλ καδηθφηεηα, καρεηηθφηεηα θαη κηα κεγάιε ιατθή 

ζπκκεηνρή.
40

Οθείινπκε πάλησο λα νκνινγήζνπκε, πσο απνηέιεζε κηα 

πξνπαγαλδηζηηθή θαη επηθνηλσληαθή πξσηνηππία ησλ ειιήλσλ θνηηεηψλ. ε 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηεο Σατιάλδεο, ηεο Κνξέαο ή ζηελ πεξίπησζε 

ησλ γεγνλφησλ ζηε Γαιιία ηνλ Μάε ηνπ 1968, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάηη παξαπάλσ 

απφ θέηγ-βνιάλ, πξνθεξχμεηο θαη ηειεβφεο.
41

  

 

2.5. Σν ηαηξείν ηνπ Πνιπηερλείνπ        

Σα γεγνλφηα εθείλσλ ησλ εκεξψλ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε νξγάλσζεο ελφο 

ρψξνπ εληφο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηαηξηθή ρξήζε. Ώπηφ πήξε ζάξθα θαη 

νζηά απφ θνηηεηέο ηεο Εαηξηθήο πνπ βξίζθνληαλ ήδε εθεί, κεηαμχ απηψλ νη Γεψξγηνο 

Παπιάθεο, ΐαζίιεο Καπεξψλεο, ΐαγγειηψ Μακαιάθε θ.α. 

                                                           
40

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 220-224. 
41

 Α. Υαηδεζσθξάηεο, φ. π., ζ. 118. 



46 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ Σεηάξηε ε παξαπάλσ ηδέα θάληαδε καθξηλή έσο 

αλχπαξθηε. κσο ηελ Πέκπηε ν θφζκνο άξρηζε λα απμάλεηαη θαη λα ζπκβαίλνπλ 

κηθξναηπρήκαηα. Ώλαπφθεπθηα ινηπφλ έπξεπε λα πξνκεζεπηνχλ ζηνηρεηψδε 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Εδηαίηεξα ηελ εκέξα ηεο Παξαζθεπήο ηα πξάγκαηα 

δπζθφιεςαλ αξθεηά. Πξνρψξεζαλ ινηπφλ ζε εθθιήζεηο κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ γηα θαξκαθεπηηθφ πιηθφ. Πνιινί ππήξμαλ νη γλσζηνί αιιά αθφκε 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη άγλσζηνη, νη νπνίνη θνπβάιεζαλ θάξκαθα κέζα ζε ζαθνχιεο, 

είηε απφ λνζνθνκεία είηε θαη απφ ηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα, θαη ηα πξνζέθεξαλ ζηνπο 

θνηηεηέο κέζα απφ ηα θάγθεια. Έηζη ινηπφλ ην ηαηξείν εμνπιίζηεθε επαξθψο θαη νη 

θνηηεηέο ηεο Εαηξηθήο είραλ θηάζεη ηα 15 κε 20 άηνκα. ζν πεξλνχζαλ νη ψξεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηα πεξηζηαηηθά ήηαλ πνιιά, ζπλερή θαη φιν θαη πην ζνβαξά, ελψ 

νη ζπγθεθξηκέλνη θνηηεηέο, δίρσο λα έρνπλ θάπνηα ηαηξηθή εκπεηξία, πξνζπαζνχζαλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα απηνζρεδηάζνπλ. Παξʼ φια απηά θαηάθεξαλ λα 

επηθξαηήζεη ε ςπρξαηκία. Βθείλεο ηηο δχζθνιεο ψξεο έηξεμαλ λα ζπλδξάκνπλ ζην 

πιάη ησλ θνηηεηψλ δχν νξζνπεδηθνί ηνπ ΚΏΣ θαη άιινη δχν αθφκε, ησλ νπνίσλ ηα 

νλφκαηα δελ γλσξίδνπκε. Ώμίδεη ζε απηφ φκσο ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ 65ρξνλνπ ηφηε Κνθνχ Ώιεβηδάηνπ απφ ηελ νκψλπκε πνιπθιηληθή. 

Ώπηφο ινηπφλ ρηχπεζε ηελ πφξηα θαη ξψηεζε, κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη. Πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ νιφθιεξε εθείλε ηε λχρηα. Σέινο αμίδεη λα 

κλεκνλεχζνπκε θαη έλαλ ςπρίαηξν, ηνλ Παλαγηψηε αθειιαξφπνπιν, ν νπνίνο 

βνεζνχζε ζηνλ ρψξν έμσ απφ ηα θάγθεια ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

πσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, φζν πεξλνχζε ε ψξα, νη ηξαπκαηηζκνί ήηαλ 

πνιινί θαη ζνβαξνί. Οη αζζελείο ηνπνζεηνχληαλ επάλσ ζε πάγθνπο, αθνχ θξεβάηηα 

δελ ππήξραλ. Μεγάιε έιιεηςε ππήξρε ζε λάξζεθεο. Οη δχν γηαηξνί απφ ην ΚΏΣ πνπ 

πξναλαθέξακε, έζπαζαλ κία πφξηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θνκκάηηα 

ηεο σο λάξζεθεο. Γηαηξνί θαη θνηηεηέο θαινχζαλ ζπλερψο ηα αζζελνθφξα γηα λα 

παξαιάβνπλ ηξαπκαηίεο θαη λεθξνχο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά δξνκνιφγηα απφ ηα 

νρήκαηα απηά. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ιάβνπκε ππʼ φςηλ νξηζκέλεο καξηπξίεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα αζζελνθφξα, αθνχ είραλ 

αλαρσξήζεη απφ ηνλ ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηακαηνχζαλ ζε κπιφθα αζηπλνκηθψλ, 

νη νπνίνη έκπαηλαλ κέζα ζηα νρήκαηα θαη ρηππνχζαλ ηνπο ηξαπκαηίεο ή ηνπο 

θαηέβαδαλ κε ηα θνξεία ζηνπο δξφκνπο θαη ηνπο θισηζνχζαλ, ελψ άιιεο θνξέο δελ 

επέηξεπαλ ζηα αζζελνθφξα, λα εηζέιζνπλ ζηα λνζνθνκεία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 
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έθζαζαλ ζην ζεκείν, λα εκπνδίδνπλ ή λα θαζπζηεξνχλ ηνπο γηαηξνχο λα κπνπλ ζηα 

ρεηξνπξγεία ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο νδεγνχληαλ ζην Γεληθφ Κξαηηθφ. Βθεί ν 

ρεηξνπξγφο Κψζηαο Υαξψλεο, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ αλζξψπνπο ηνπ θαζεζηψηνο, 

θαηάθεξε λα θξχςεη πνιιέο αθηηλνγξαθίεο αζζελψλ, δηφηη απηέο αξγφηεξα ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηεθκήξηα ζε αλαθξίζεηο.  

Κιείλνληαο, φπσο αλαθέξεη ε Ώλησλία Υαξίηνπ,
42

 θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εκεξψλ ηεο θαηάιεςεο θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθεληξσζεί ζην ηαηξείν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ κεγάιε πνζφηεηα θαξκάθσλ, δηφινπ επθαηαθξφλεηεο αμίαο, θαζψο 

θαη δηάθνξα θαξκαθεπηηθά πιηθά. Σν ιππεξφ είλαη, πσο χζηεξα απφ ηελ εηζβνιή ηνπ 

ηεζσξαθηζκέλνπ, φια απηά έγηλαλ ιεία πιηαηζηθνιφγσλ.
43

     

                   

2.6. θηαγξάθεζε ησλ πξσηαγσληζηώλ ηεο εμέγεξζεο 

Σνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ δελ 

κπνξνχκε ζε θακία πεξίπησζε λα ηνπο ραξαθηεξίζνπκε αλππνςίαζηνπο ή άζρεηνπο. 

Άιινη απφ απηνχο είραλ κφιηο εθπιεξψζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, ελψ 

ππήξραλ θαη νξηζκέλνη, νη νπνίνη, κνινλφηη είραλ θιεζεί αηθληδηαζηηθά λα 

ππεξεηήζνπλ ζηνλ ηξαηφ, απνιχζεθαλ πξνζσξηλά ζην πιαίζην ηεο 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο. Τπήξραλ αθφκε πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ 

κπνξεί λα είραλ εθηίζεη πνηλή θπιάθηζεο, λα είραλ εμνξηζηεί απφ ην θαζεζηψο ή θαη 

λα είραλ ππνζηεί θάπνην είδνο βαζαληζκνχ απφ ηελ Ώζθάιεηα. Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ, πσο επξφθεηην γηα ψξηκα άηνκα πνπ ήδε είραλ βηψζεη ηελ θαζηζηηθή βία. 

Τπήξραλ βέβαηα θαη αξθεηά λέα παηδηά, ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ γηα πξψηε θνξά ηελ 

θαηαζηνιή ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηνλ ζάλαην. Βληνχηνηο, επέδεημαλ ςπρξαηκία, 

θπξηεχζεθαλ απφ ελζνπζηαζκφ θαη άληεμαλ κέρξη ην ηέινο. Τπήξμαλ αξθεηέο 

ηνπνζεηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηα 

γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ, πξνέξρνληαλ απφ ηηο ηάμεηο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Οη 

απφςεηο απηέο απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη λένη απηνί ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο θαηάγνληαλ απφ κηθξνκεζαίεο θαη κεζαίεο αζηηθέο νηθνγέλεηεο. 

Ήηαλ δειαδή παηδηά γηαηξψλ, δηθεγφξσλ, δεκνζίσλ ππαιιήισλ, επαγγεικαηηψλ, 

κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ θ.α. Βπξφθεηην γηα λένπο κε κφξθσζε, ήηαλ λεαξά παηδηά 

                                                           
42

 Δ Ώλησλία Υαξίηνπ, απφ ηελ νπνία ζπγθέληξσζα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαηξείν πνπ ζηήζεθε 

εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ, θνίηεζε ζηε Εαηξηθή ρνιή θαη ππήξμε κέινο ηεο Ώληί- ΒΦΒΒ. Ώξγφηεξα, 

αζρνιήζεθε κε ην επάγγεικα ηεο παηδηάηξνπ. ΐι. Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 238. 
43

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 235-238. 
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πιεκκπξηζκέλα απφ πγηείο αλεζπρίεο θαη φλεηξα πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπνπδάζνπλ. Βιάρηζηεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

πξνιεηάξηνπο ή κεγαιναζηνχο γνλείο. Βπίζεο, δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε 

ζπκκεηνρή ζην Πνιπηερλείν λέσλ πξνεξρφκελσλ απφ νηθνγέλεηεο αξηζηεξψλ 

πεπνηζήζεσλ. ε απηφ ππάξρεη ινγηθή εμήγεζε, αξθεί λα αλαινγηζηνχκε, φηη νη 

άλζξσπνη απηνί έιαβαλ κέξνο ζηελ Ώληίζηαζε θαη ηνλ Βκθχιην, είραλ ππνζηεί άγξηεο 

δηψμεηο θαη γλψξηδαλ θαιά ηε θπιαθή θαη ηελ εμνξία.
44

 

 

2.7. Η ζπκκεηνρή ησλ εξγαηώλ 

Σελ πεξίνδν πνπ έιαβαλ ρψξα ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ βξηζθφηαλ 

ζηελ Βιιάδα ν Υξήζηνο Κσλζηαληηλίδεο, εθδφηεο ηεο "Γηεζλνχο Βηβιηνζήθεο", ν 

νπνίνο πξνεγνπκέλσο δηέκελε ζηε Γαιιία. Σελ πξψηε εκέξα θαηάιεςεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ (Σεηάξηε), απηφο καδί κε ηνλ Νίθν Παιίβε, ηε ίιβηα Παπαδνπνχινπ 

θαη νξηζκέλνπο άιινπο θαηάθεξαλ ηελ θαηάιεςε ηνπ θηεξίνπ Γθίλε,
45

 γηα λα 

κπνξνχλ λα ζπλεδξηάζνπλ εθεί νη εξγάηεο. Ώξρηθά ζπγθεληξψζεθαλ εθεί πεξίπνπ 

ζαξάληα άηνκα, ηα νπνία δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηνλ εξγαηηθφ θιάδν αιιά ήηαλ 

εθείλνη πνπ ζα θαινχζαλ ηνπο εξγάηεο. Με ηα άηνκα απηά ήξζαλ ζε επαθή 

εθπξφζσπνη ησλ Σξνηζθηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα βξεζεί ν ηξφπνο 

πνπ ζα θαινχζαλ ηνπο εξγάηεο ζην Πνιπηερλείν. 

Ώπφ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο ζηελ αίζνπζα Γθίλε αθνχγνληαλ ζπλζήκαηα 

φπσο "ε θαληαζία ζηελ εμνπζία", "ζθάςηε ηα πεδνδξφκηα ππάξρεη άκκνο" θ.α. Σν 

βξάδπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέιεπζε ησλ εξγαηψλ. Σα άηνκα πνπ παξαβξέζεθαλ 

εθεί ήηαλ εξγαδφκελνη αιιά θαη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη φκσο άλεθαλ ζε κηθξέο 

νξγαλψζεηο θαη ήηαλ πνιηηηθνπνηεκέλνη. Ώλεμάξηεηνη εξγάηεο δελ ππήξμαλ. 

Βιάρηζηα κέιε αλαξρηθψλ πνπ βξέζεθαλ επίζεο εθεί εθδηψρζεθαλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Σα άηνκα πνπ απψζεζαλ ηνπο αλαξρηθνχο ζπγθξφηεζαλ κηα πξνζσξηλή 
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 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 264-266. 
45

 Ο Άγγεινο Γθίλεο γελλήζεθε ζηηο πέηζεο θαη ζπνχδαζε ζην Πνιπηερλείν ηεο Αξέζδεο. Ώπφ ην 

1912 ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Αεκνζίεπζε ηνλ ηφκν 388/1914, ζην πξψην άξζξν ηνπ νπνίνπ ην Πνιπηερλείν 

κεηνλνκάζηεθε ζε Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. ε απηφλ νθείιεηαη ε ίδξπζε λέσλ ζρνιψλ, ε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη ε έθδνζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. ηνλ ίδην απνδίδεηαη ε 

πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ειιεληθά ιηκάληα, αιιά θαη αξθεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δεκφζηα έξγα. Μεηαμχ ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ αλαθέξνπκε ηελ Οδνπνηία, ηελ Γξαθηθή ηαηηθή, ηα 

Ληκεληθά Έξγα θ.α. Τπήξμε απφ ηα πξψηα ηαθηηθά κέιε ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ. Μάιηζηα έιαβε απηή 

ηελ δηάθξηζε, φρη κέζα απφ εθινγηθή δηαδηθαζία, αιιά κε ζπληαθηηθή πξάμε ίδξπζεο ηεο Ώθαδεκίαο. 

Ώπεβίσζε ζε ειηθία 69 εηψλ. Σν νκψλπκν θηήξην επί ηεο νδνχ ηνπξλάξε θαηαζθεπάζηεθε κεηαμχ 

1930 θαη 1935. ΐι.  https://el.wikipedia.org/wiki/Άγγεινο_Γθίλεο (2/7/2022). 
   



49 
 

Βξγαηηθή Βπηηξνπή. Σελ ίδηα ζηηγκή άξρηζαλ λα θζάλνπλ εξγάηεο θαη εξγαδφκελνη 

πνπ είραλ εηδνπνηεζεί απφ ζηφκα ζε ζηφκα, απφ ην ηειέθσλν, απφ ηηο ρεηξφγξαθεο 

πξνθεξχμεηο αιιά θαη απφ ηα δηάθνξα ζπλζήκαηα ζηα ηξφιετ. Ώπηή ηελ θνξά 

πξνζήιζαλ εξγάηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη φρη σο νξγαλσκέλεο νκάδεο. Δ 

πξνζσξηλή επηηξνπή ζπγθάιεζε ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαηψλ πνπ 

έιαβε ρψξα ζηελ αίζνπζα Γθίλε. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξνχζαλ ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απεπζχλνληαλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε 

θαζψο θαη ε εθινγή ηεο Βξγαηηθήο Βπηηξνπήο. Απζηπρψο ε ζπδήηεζε θαηέιεμε ζε 

επίδεημε γλψζεσλ θαη επαλαζηαηηθφηεηαο. Σελ Βξγαηηθή Βπηηξνπή ζηειέρσζαλ ν 

Ώληψλεο Σαβάλεο,
46

 ν Πεξηθιήο Γξίβαο, ν Νίθνο ΐνπιγαξάθεο, κηα θνπέια κε ην 

ςεπδψλπκν Ώλησλία θαζψο θαη έλαο άληξαο, πνπ ηνλ θψλαδαλ Μάγθαξεη. 

Ώπνθαζίζηεθε ν ΐνπιγαξάθεο θαη ν Σαβάλεο λα ζπκκεηέρνπλ σο εθπξφζσπνη ησλ 

εξγαηψλ ζηε πληνληζηηθή Βπηηξνπή ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Βπεηδή δελ 

θαηάθεξαλ λα ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο θνηηεηέο, αληηθαηαζηάζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ 

ηνλ Πεξηθιή Γξίβα.  

Δ πξνθήξπμε ησλ εξγαηψλ δηαλεκήζεθε ζε ζεκεία γχξσ απφ ην 

Πνιπηερλείν, ζε αξθεηνχο δξφκνπο, ζηελ Οκφλνηα θαζψο θαη ζε θαθελεία φπνπ 

ζχρλαδαλ νηθνδφκνη. Σν εγρείξεκα βξήθε ηδηαίηεξε αληαπφθξηζε. ε ιίγν άξρηζαλ λα 

πξνζέξρνληαη γχξσ απφ ην Ίδξπκα νηθνδφκνη θαη εξγάηεο απφ βηνηερλίεο θαη 

εξγνζηάζηα. Κάπνηα ζηηγκή εθείλνη πνπ κνίξαδαλ ηελ πξνθήξπμε ζπλάληεζαλ 

εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο Κφθα Κφια πνπ απείραλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαη νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζχλζεθαλ θαη απηνί κε ιεσθνξείν ζην Πνιπηερλείν. 

Ώμίδεη, λα ζεκεηψζνπκε, φηη εληφο ηεο αίζνπζαο Γθίλε ζην πιεπξφ ησλ εξγαηψλ 

βξίζθνληαλ θαη απινί πνιίηεο. Βπεηδή ζηελ πνξεία φκσο ε ζπδήηεζε θαηέιεμε λα 

θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ νβηέη, ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, ηε 

δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ Λέληλ θαη ηνλ Σξφζθη, 

πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ έραζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη απνρψξεζαλ.  

ηαλ μεθίλεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηνχλ γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο 

ακπληηθήο ηνπο γξακκήο, ηνπο πξφιαβαλ ηα ηεζσξαθηζκέλα. Δ θεληξηθή πφξηα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ έπεζε θαη εηζήιζαλ νη ινθαηδήδεο, νη νπνίνη νδήγεζαλ ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο ζην πίζσ κέξνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο. 

                                                           
46

 Ο Ώληψλεο Σαβάλεο, απφ ηνλ νπνίν πήξα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαηψλ ζηελ 

εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ππήξμε κέινο ηεο νξγάλσζεο Μαρεηήο. Παξάιιεια ζπκκεηείρε ζηελ 

Βξγαηηθή Βπηηξνπή εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Δ θαηνηθία ηνπ βξίζθεηαη ζην Λαχθν Πειίνπ θαη 

επαγγεικαηηθά αζρνιείηαη κε ηε γιππηηθή, ηδηαίηεξα απηή ηνπ ζηδήξνπ. ΐι. Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 243.
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πγθεθξηκέλα ηνπο έβαιαλ λα θάηζνπλ νθιαδφλ ελψ έλαο ηαγκαηάξρεο δήηεζε λα 

κάζεη ηνπο ππεπζχλνπο. Αελ έιαβε θάπνηα απάληεζε θαη ζπλέρηζε ιέγνληαο «δελ 

ππάξρεη θαλέλαο άληξαο;». Σφηε ζεθψζεθαλ δχν κε ηξία άηνκα θαη ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ ηξαηφ απνθαζίζηεθε λα εμέιζνπλ φινη απφ ηελ πιεπξά ηεο νδνχ ηνπξλάξε. Δ 

ζπγθεθξηκέλε πφξηα ήηαλ θιεηδσκέλε κε αιπζίδα θαη αλαγθάζηεθαλ λα ηελ ξίμνπλ.
47

      

 

2.8. Η θαηάζηαζε ακέζσο κεηά ηελ εμέγεξζε 

Ώκέζσο ηέζεθε ζε ηζρχ ν ζηξαηησηηθφο λφκνο, ν νπνίνο ζπλεπαγφηαλ 

ζπιιήςεηο, πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ θ.α. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

πξσζππνπξγφο Μαξθεδίλεο δηαθήξπηηε, πσο ε νκαιφηεηα ζα επηζηξέςεη ζχληνκα θαη 

φηη εληφο ηνπ 1974 ζα δηεμάγνληαλ εζληθέο εθινγέο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ πξψησλ εκεξψλ θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο, ην 

θαζεζηψο πξνζπάζεζε λα "θαιιηεξγήζεη" ηελ δηθή ηνπ εθδνρή αλαθνξηθά κε ηα 

γεγνλφηα. Δ επίζεκε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ, φηη γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

εθηπιίρηεθαλ δελ επζχλνληαλ νη θνηηεηέο, αιιά εξγάηεο, θνκκνπληζηέο θαη αλαξρηθνί 

πνπ αλακίρζεθαλ κε απηνχο.
48

 ην πιαίζην απηήο ηεο πξνπαγάλδαο εληάζζεηαη ε 

επίζθεςε ηνπ πθππνπξγνχ Σχπνπ, π. Γνπξλαηδή, ζηνλ θαηεζηξακκέλν ρψξν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο, φπνπ κεηαμχ 

άιισλ ηζρπξίζηεθε, πσο απφ ην ζχλνιν 85.000 θνηηεηψλ νιφθιεξεο ηεο επηθξάηεηαο 

θαηακεηξήζεθαλ κφλν 1.500 πνπ ζπκκεηείραλ ζε εθείλεο ηηο αλαξρηθέο εθδειψζεηο.
49

  

Δ επίζεκε απφθαζε ηνπ θαζεζηψηνο αλαθνξηθά κε ηα γεγνλφηα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ήξζε ζηηο 11 Αεθεκβξίνπ. Δ θπβέξλεζε θαηαιφγηδε ηελ επζχλε ζε 

πνιηηηθνχο, ζην ΚΚΒ, ζην ΠΏΚ, θαη, γηα φζα έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ Εδξχκαηνο, 

ζηνπο αλαξρηθνχο. 

ηηο 5 επηεκβξίνπ ηνπ 1974 μεθίλεζε ε δίσμε γηα ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 

ζθαγήο ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ηελ έγγξαθε παξαγγειία, αξηζ. 1868, ζηνλ εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ Α. Σζεβά. Δ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε χζηεξα απφ 40 εκέξεο. Ώπφ ην 

αλαθξηηηθφ γξαθείν "113" πέξαζαλ εθαηνληάδεο κάξηπξεο, δεκνζηνγξάθνη θαη 

θαηεγνξνχκελνη. ηηο 14 Οθησβξίνπ ην πφξηζκα ηεο αλάθξηζεο κεηαβηβάζηεθε ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Βηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ. ηηο 5 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1975 ην ππʼ 
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 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 239-243. 
48

 Υαξαθηεξηζηηθή απηή ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε ζπλέληεπμε ηνπ Νίθνπ Μαζηνξάθε θαη ησλ 

ζπιιεθζέλησλ θνηηεηψλ ζην ΚΒΐΟΠ, ε νπνία κεηαδφζεθε απφ ηελ ΤΒΝΒΑ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ. Α. 

Υαηδεζσθξάηεο, φ. π., ζ. 179. 
49

 Α. Υαηδεζσθξάηεο, φ. π., ζ. 289. 
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αξηζκφλ 677 βνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ Βθεηψλ έζηεηιε ηελ ππφζεζε λα εθδηθαζηεί 

ζην Πεληακειέο Βθεηείν Ώζελψλ κε 32 θαηεγνξνχκελνπο. Σν αίζζεκα δηθαίνπ 

αλαθνξηθά κε απηή ηελ ππφζεζε απαμηψζεθε, αθνχ χζηεξα θαη απφ ηελ εθδίθαζε ζε 

δεχηεξν βαζκφ πνιινί απφ ηνπο ελφρνπο αζσψζεθαλ ελψ ζε άιινπο επηβιήζεθαλ 

ήπηεο πνηλέο.
50 

 

2.9. Αλζξώπηλεο απώιεηεο  

Έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ ηφζν απφ ηηο 

πξψηεο ζηηγκέο κεηά ηελ εμέγεξζε φζν θαη ηα δχν επφκελα ρξφληα θαη κέρξη ηηο δίθεο 

ησλ ππαηηίσλ.  

ηηο 5 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1975 εθδφζεθε ην ππ' αξηζκφλ 677 βνχιεπκα απφ ην 

πκβνχιην ησλ Βθεηψλ ηεο Ώζήλαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

επηζήκσο ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ αλεξρφηαλ ζε 

23, ελψ ησλ ηξαπκαηηψλ θπκαηλφηαλ κεηαμχ 180 θαη 200. 

Ο εηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, Αεκήηξηνο Σζεβάο, ζηηο 14 Οθησβξίνπ ηνπ 

1974 ππέβαιε ην πφξηζκα ηεο αλάθξηζήο ηνπ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Βηζαγγειίαο. 

χκθσλα κε απηφ, ην ζχλνιν ησλ ζπκάησλ ήηαλ 34. 

Βλδηαθέξνληα ζηνηρεία κπνξνχκε, λα αληιήζνπκε απφ ην βηβιίν ηνπ Φ. 

Καββαδία. Ο ηειεπηαίνο ππνζηεξίδεη πσο ππήξραλ καξηπξίεο, απφ ηηο νπνίεο 

πιεξνθνξνχκαζηε, φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, φρη κφλν ησλ ηξηψλ πξψησλ εκεξψλ 

αιιά θαη ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ, αλεξρφηαλ ζε ηνπιάρηζηνλ 350, ελψ εθαηνληάδεο 

ήηαλ θαη νη ηξαπκαηίεο. πκπιεξσκαηηθά αλαθέξεη, φηη αξθεηέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο 

γνλέσλ πνπ παξέιαβαλ ηα πηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απεηιήζεθαλ 

κε ζθνπφ λα κελ κηιήζνπλ. Ώμηνπεξίεξγν είλαη ην γεγνλφο, φηη ηηο επφκελεο εκέξεο 

ησλ γεγνλφησλ πνιιέο ήηαλ νη αζελατθέο εθεκεξίδεο πνπ ζην πεξηζψξην ησλ 

θεληξηθψλ εηδήζεψλ ηνπο δεκνζίεπζαλ νλφκαηα πνιιψλ λεθξψλ λεαξήο ειηθίαο 

απφ...ηξνραία αηπρήκαηα. πσο αλαθέξεη ν Καββαδίαο, ε Ώζηπλνκία εθείλεο ηηο 

εκέξεο κεηέθεξε αξθεηά πηψκαηα ζην Ρπζκηζηηθφ Κέληξν Ώζελψλ, κε απνηέιεζκα 

λα γεκίζνπλ ηα ςπγεία θαη νη λεθξηθνί ζάιακνη. Υαξαθηεξηζηηθέο ηνπ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηνχζε είλαη νη καξηπξίεο 30 ρξνληά κεηά απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ Ώζελψλ. χκθσλα κε απηέο, αξθεηνί γηαηξνί παξαπνηνχζαλ ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο, ηελ ειηθία θαη ηηο γλσκαηεχζεηο αζζελψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
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γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ έςαρλαλ δηαθαψο γηα θνηηεηέο. 

Πξάθηνξαο ηεο ΚΤΠ, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε πνιχ αξγφηεξα ζηελ Νηψπηζε 

ΐέιιε, αλέβαζε ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ ζε 500. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα παξαζέζνπκε ηα ιφγηα ηνπ θνξπθαίνπ 

θπβεξλεηηθνχ ζηειέρνπο θαη κεηέπεηηα πξνέδξνπ ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο, Βπάγγεινπ 

Ώβέξσθ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ζηάζε ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θνηηεηηθή εμέγεξζε 

ηα επφκελα ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά ινηπφλ δήισζε: «δελ είκαη δηαηεζεηκέλνο, ιφγσ 

επηκφλνπ ζπλζεκαηνινγίαο, ιφγσ αλππάξθησλ "πνιπαξίζκσλ λεθξψλ", λα βνεζήζσ θη 

εγψ ζηε ζεζκνπνίεζε κηαο ςεχηηθεο ηζηνξίαο».  

ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζσ επαθξηβψο, ηα φζα ππνζηήξημε ην 1982 ν 

πξχηαλεο ηνπ ΒΜΠ, Κ. Κνλνθάγνο. Μεηαμχ άιισλ αλέθεξε: «αξγφηεξα 

εμαθξηβψζεθε φηη κέζα ζην Πνιπηερλείν δελ είρε ζθνησζεί θαλέλαο θνηηεηήο ή άιινο 

πνιίηεο. Γπζηπρψο φκσο ν αξηζκφο ησλ ελ γέλεη ζπκάησλ ηεο εμέγεξζεο ήηαλ πάξα 

πνιχ κεγάινο. Οη ηξαπκαηίεο ήηαλ πεξίπνπ 2.000, αξηζκφο ηεξάζηηνο. Οη βεβαησκέλνη 

επψλπκα λεθξνί ήηαλ 18. Γελ είλαη θαη ιίγνη...Απφ ηφηε πέξαζαλ 8 ρξφληα θαη θαλέλαο 

ζπγγελήο δελ παξνπζηάζηεθε, απφ φζν μέξνπκε λα αλαθέξεη λα θαηαγγείιεη, φηη θάπνηνο 

δηθφο ηνπ ζθνηψζεθε ή εμαθαλίζηεθε θαηά ηα γεγνλφηα πνπ δελ ήηαλ ζηνλ θαηάινγν 

ησλ 18. Ξέξνπκε φκσο, φηη εκείο νη Έιιελεο δελ θξχβνπκε ηνπο λεθξνχο καο θαη 

κάιηζηα ζε ειεχζεξν θαζεζηψο. Έηζη ν θαηάινγνο ηνπ Δηζαγγειέα Γ. Σζεβά ησλ 18 

λεθξψλ πξέπεη λα ζεσξείηαη ν νξηζηηθφο θαηάινγνο.[...] ζηελ Γαιιία ζηελ εμέγεξζε ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ 1968 [...] πνπ δηήξθεζε βδνκάδεο θαη ηελ δηαδέρζεθε γεληθή απεξγία ησλ 

εξγαηψλ δελ ζθνηψζεθε θαλέλαο».  

Οη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί ηνπ πξχηαλε αθήλνπλ πεξηζψξην γηα δηάθνξα 

ζρφιηα. ίγνπξα θέξνπλ κία βαξχηεηα ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ζέζεο ηνπ Κνλνθάγνπ. 

Παξʼ φια απηά, ν ηζρπξηζκφο ηνπ, φηη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ δελ 

ππήξμαλ λεθξνί θνηηεηέο, απνηειεί θνηλφ επηρείξεκα γηα πνιινχο λνζηαιγνχο ηεο 

Υνχληαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνζπλδέζνπλ ηνλ ρψξν ηνπ Εδξχκαηνο απφ ηα 

γεγνλφηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ θαη ηελ αηκαηεξή θαηάιεμε ηελ νπνία είραλ.  

ηηο 28 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1982 νρηψ βνπιεπηέο ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο 

θαηέζεζαλ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηνπο λεθξνχο απφ ηελ εμέγεξζε ζην Πνιπηερλείν.  

Ο ηφηε ππνπξγφο Αεκφζηαο Σάμεο ηνπ ΠΏΟΚ, Γ. θνπιαξίθεο, έδσζε εληνιή θαη 

ζηηο 8 Φιεβάξε ηνπ 1982 ζπληάρζεθε ππεξεζηαθφ έγγξαθν απφ ηνλ ππαξρεγφ ηεο 

Ώζηπλνκίαο, Γ. ακπάλε. ηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ν ακπάλεο αλαθέξεη: «Οὐδείο 

ἐθνλεχζε ἐληφο ηνῦ ρψξνπ ηνῦ Πνιπηερλείνπ. Δἰο ηνχο πέξημ ὅκσο ηνῦ Πνιπηερλείνπ 
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ρψξνπο, θέξνληαη ὅηη ἐθνλεχζεζαλ δψδεθα (12) ἄηνκα». πσο επηζεκαίλεη «νὐδείο 

θνηηεηήο θαί ὅινη ἐθηφο ηνῦ ρψξνπ ηνῦ Πνιπηερλείνπ». Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηνπ Τπαξρεγνχ ηεο Ώζηπλνκίαο ηα πέληε απφ ηα δψδεθα ζχκαηα ζρεηίδνληαη 

κε ηηο επηζέζεηο ηεο 16εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 πνπ είραλ ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο θαζψο θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΒ. Σα ππφινηπα εθηά 

θαηέιεμαλ απφ αδέζπνηεο ζθαίξεο.
51

  

ε απηφ ην ζεκείν ζα ζπκπεξηιάβσ θαη έλα κέξνο απφ ηελ επηζηνιή ηνπ 

ηέσο Ώληηπξνέδξνπ ηεο ΐνπιήο, Εζαάθ Λαπξεληηάδε, πνπ έδσζε ζηνλ Σχπν ηνλ 

Ννέκβξε ηνπ 1987. πσο παξαζέηεη «ἡ θνκκαηηθή θαπειεία ἐπξνθάιεζε ζχγρπζηλ θαί 

ζθνπίκσο ἐθαιιηέξγεζε ηφλ κῦζνλ πεξί πνιιῶλ ζπκάησλ ἐληφο ηνῦ ρψξνπ ηνῦ 

Πνιπηερλείνπ, ἐλῶ ὅπσο ἀπεδείρζε ἀπφ ὑπεπζχλνπο πεγάο θαί ἐπίζεκα ζηνηρεῖα, νὐδέλ 

ζῦκα ὑπῆξμελ!...Ἐπηηέινπο είλαη θαηξφο πιένλ λά ζηακαηήζε ἡ δηαζηξέβισζηο ηῆο 

ἀιεζείαο θαί ἡ δειεηεξίαζηο ηῆο θνηλῆο γλψκεο...κέ ἀζχζηνια ςεχδε δέλ ζηεξίδνληαη 

ἰδαληθά!».
52

     

ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ μεθίλεζε ην 2003 κηα έξεπλα κε ηίηιν 

"Σεθκεξηψλνληαο ηα γεγνλφηα ηνπ Ννεκβξίνπ 1973". Δ έξεπλα απηή πεξηιακβάλεηαη 

ζην πξφγξακκα "Εζηνξηθφ Ώξρείν Βιιεληθήο Νενιαίαο" θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. χκθσλα κε ηνλ Αηεπζπληή Βξεπλψλ, Λ. 

Καιιηβξεηάθε, πξνέθπςαλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 23 νλφκαηα 

επαιεζεπκέλσλ ζπκάησλ θαη άιια 16, ησλ νπνίσλ φκσο απνπζηάδεη ε ηαπηφηεηα.  

Μπνξεί θάπνηνη λα κηινχλ γηα "παξακχζηα" ηεο Ώξηζηεξάο θαη δχν κε ηξεηο 

λεθξνχο απφ αδέζπνηεο ζθαίξεο, ην ζίγνπξν πάλησο είλαη, φηη δελ ππήξμε πνηέ ε 

αλάγθε γηα θαηαγξαθή ςεπδψλ ζαλάησλ κε ζθνπφ ηνλ εληππσζηαζκφ, δηφηη αθφκε 

θαη ην έλα ζχκα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
53

   

 

2.10. Ο μέλνο Σύπνο γηα ηα γεγνλόηα 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα δνχκε, πψο πεξηέγξαςαλ ηα γεγνλφηα νξηζκέλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία.  

ηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 ν αληαπνθξηηήο ηνπ ΐΐC ζηελ Ώζήλα 

κεηέδσζε, φηη ν Ώξρεγφο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζηξαηεγφο Γαγνξηαλάθνο, θαζψο 

θαη ν πξσζππνπξγφο Μαξθεδίλεο παξαρψξεζαλ ζπλέληεπμε ζηελ ηειεφξαζε ησλ 
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Βλφπισλ Απλάκεσλ. χκθσλα κε ηνλ ζηξαηεγφ δελ πξνθιήζεθε θαλέλαο ζάλαηνο κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ ηξαηνχ θαη δελ ππήξμε θακία ζχιιεςε ζηελ πχιε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Μάιηζηα ν ηξαηφο, φηαλ ηειείσζε κε ηελ ζηήξημή ηνπ ζηελ 

Ώζηπλνκία, απνρψξεζε. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξσζππνπξγφο ζπλεράξε ηηο Έλνπιεο 

Απλάκεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ρψξα απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ερζξνχο. 

Σαπηφρξνλα θαηεγφξεζε ηνπο πνιηηηθνχο, επεηδή, φπσο είπε, δελ δηδάζθνληαη απφ ην 

παξειζφλ, ελψ θιείλνληαο δελ παξέιεηςε λα εθθξάζεη ηελ νκνθσλία ηνπ κε ηνλ 

Πξφεδξν. Βπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ αληαπνθξηηή, ν Εαηξνδηθαζηήο Ώζελψλ, θ. 

Καςάζθεο, δήισζε, πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ είλαη εθείλνο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί 

επίζεκα θαη πσο δελ ππήξρε πηζαλφηεηα νη λεθξνί λα είλαη πεξηζζφηεξνη, αθνχ γηα λα 

ηαθεί θάπνηνο απαηηνχληαλ ε άδεηά ηνπ. 

Γηα ηελ ίδηα εκέξα (20.11.1973) ν αληαπνθξηηήο απφ ην Reuters αλέθεξε, φηη 

ε ειιεληθή πξσηεχνπζα έρεη ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηξαηνχ, ν νπνίνο έθεξε ζηνιή 

εθζηξαηείαο θαη κε ζπλνδεία ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ έρεη ζηαζκεχζεη ζε 

λεπξαιγηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απαγνξεχηεθε ε θπθινθνξία 

νρεκάησλ ζε νξηζκέλνπο θεληξηθνχο δξφκνπο. ηνλ Σχπν επηβιήζεθε ινγνθξηζία. 

ζεο εηδήζεηο αθνξνχζαλ ηα ζχκαηα ηεο εμέγεξζεο, έθαλαλ ιφγν γηα 11 λεθξνχο 

απφ...αδέζπνηεο ζθαίξεο.  

Δ εθεκεξίδα Figaro βαζηδφκελε ζε αλεπίζεκεο αιιά έγθπξεο πεγέο 

αλέθεξε, φηη ηα ζχκαηα ππεξέβαηλαλ ηα 100. Βπηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο πνιιέο 

ήηαλ νη νηθνγέλεηεο πνπ αλαδεηνχζαλ ηα παηδηά ηνπο ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ηεο 

πξσηεχνπζαο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δήηεζαλ θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Αηεζλνχο 

Βξπζξνχ ηαπξνχ.
54

      

 

2.11. Μηραήι Γνπλειάο 

Ο Μηραήι Γνπλειάο, δηνηθεηήο αξκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, παξαρψξεζε 

ζπλέληεπμε ζηνλ δεκνζηνγξάθν, Νίθν Θενδψξνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ 

θππξηαθή εθεκεξίδα "Μάρε" ην 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα απφ ηηο 15 

Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 6 Αεθεκβξίνπ. Ώπφ ην ζχλνιν ηεο ζπλέληεπμεο έρσ επηιέμεη 

θαη παξαζέησ απηνχζηεο νξηζκέλεο εξσηναπαληήζεηο, νη νπνίεο θαηά ηελ γλψκε κνπ 

αθήλνπλ πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. 
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 ⁕Γεκνζηνγξάθνο: Θπκάκαη ην δάζθαιφ κνπ ηνλ θχξην Υαιπβίδε, πνπ καο 

έιεγε, φηη, «ηα ηαλθο ηεο Υνχληαο παηάγαλε ηα παηδηά ζην Πνιπηερλείν φπσο ηα 

θαξπνχδηα». ζηε εζείο είζηε ινηπφλ ν Έιιελ Ώμησκαηηθφο πνπ έιησζε ηνπο θνηηεηέο 

εθείλε ηελ ζξπιηθή λχρηα; 

Μηραήι Γνπλειάο: Κνηηάμηε, έρνπλε εηπσζεί πάξα πνιιά, αιιά πηζηεχσ φηη ν 

πνιχο θφζκνο, απηφο ηνπιάρηζηνλ πνπ έρεη ηελ θαιή δηάζεζε, μέξεη ηί αθξηβψο έρεη 

ζπκβεί ζην Πνιπηερλείν θαη μέξεη ηί αθξηβψο έγηλε ηφηε.   

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Μαζαίλεηε ινηπφλ φηη έγηλε θίλεκα, πξαμηθφπεκα, 

επαλάζηαζε, φπσο ζέιεηε πείηε ην. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο πνηέο είλαη; Καη ε δηθή ζαο 

αληίδξαζε, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ Βπέιπηδσλ. 

Μηραήι Γνπλειάο: ινη ήηαλ ππέξ ηνπ θηλήκαηνο. 

Γεκνζηνγξάθνο: ινη ήηαλ ππέξ; 

Μηραήι Γνπλειάο: Μάιηζηα. Αελ ππήξμε θάπνηνο πνπ λα ήηαλ αληίζεηνο. Ή 

θαη λα ήηαλ θάπνηνο, ηνπιάρηζηνλ δελ εθδειψζεθε. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Ώο πάκε ηψξα ζηελ 17ε Ννεκβξίνπ 1973. Βζείο πψο 

βξίζθεζηε ζην Πνιπηερλείν; 

Μηραήι Γνπλειάο: Σελ επνρή εθείλε έηπρε λα έρσ κηα ηεηξαήκεξε θαλνληθή 

άδεηα. Αελ ήμεξα ηί ζπκβαίλεη θάησ ζην Πνιπηερλείν. Ήμεξα βέβαηα, αιιά δελ ήμεξα 

πφζν ζνβαξή ήηαλ ε θαηάζηαζε. Καη θάπνηα ζηηγκή, βξάδπ ηψξα, δελ ζπκάκαη ηί 

ψξα αθξηβψο ήηαλε, εηδνπνηεζήθακε φινη νη αμησκαηηθνί λα πάκε ζηηο Μνλάδεο καο. 

Έηπρε λα θηάζσ πξψηνο. Μφιηο πήγα κέζα ζηε Μνλάδα είρακε θνξησκέλα ήδε 

πέληε άξκαηα... 

Γεκνζηνγξάθνο: ην Γνπδί ε Μνλάδα; 

Μηραήι Γνπλειάο: Ναη ζην Γνπδί θαη κνπ είπαλε λα ηα πάξσ θαη λα ηεζψ ππφ 

ηηο δηαηαγέο ηνπ πληαγκαηάξρε Γηνβάλε. Μέρξη λα πάσ λα αιιάμσ θαη λα βάισ ηα 

ζηξαηησηηθά επεηδή ήκνπλα κε ηα πνιηηηθά ξνχρα, ηα άξκαηα είραλε θχγεη, θαη ηα 

πέληε. Βίραλε θχγεη κε ηνλ Ώλζππαζπηζηή επηθεθαιήο, ηνλ Λάκπξν Κσλζηαληέιν. 

Παξέιαβα ηα άξκαηα ζηε δηαζηαχξσζε Κεθηζίαο κε Ώιεμάλδξαο. Αελ ήμεξα ηφηε 

πνχ πάκε. 

Γεκνζηνγξάθνο: Οχηε ζαο είπαλε ζα πάκε εδψ ή εθεί γηα λα γίλεη ην ά ή ην 

΄β; 
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Μηραήι Γνπλειάο: ρη, φρη. Ο πληαγκαηάξρεο Γηνβάλεο κνπ είπε λα πάκε 

ζην Πνιπηερλείν. Καη ζηγά ζηγά κε ζπλνδεία ηεο Ώζηπλνκίαο θαη πεξηπνιηθψλ 

κπξνζηά αξρίζακε λα θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην Πνιπηερλείν.  

Γεκνζηνγξάθνο: Ο πληαγκαηάξρεο Γηνβάλεο δελ ζαο είπε πνχ 

ζπγθεθξηκέλα ζα πάηε; 

Μηραήι Γνπλειάο: Μνπ είπε φηη θαηεβαίλνπκε ζην Πνιπηερλείν γηαηί 

γίλνληαη ηαξαρέο. Οχηε θαη απηφο πξέπεη λα ήηαλε απφιπηα ελεκεξσκέλνο.  

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Άξκαηα ππήξραλε πέληε, απφ φ,ηη κνπ είπαηε... 

  Μηραήι Γνπλειάο: Ναη, πέληε άξκαηα ΏΜΥ 30, ηα Γαιιηθά. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Φηάλεηε ινηπφλ ζην Πνιπηερλείν. Πνηέο νη πξψηεο ζαο 

θηλήζεηο; Σί θάλεηε; 

 Μηραήι Γνπλειάο: ΐάιακε ηα άξκαηα απέλαληη απφ ην Πνιπηερλείν. Σα 

αλαπηχμακε θαη ηα βάιακε αθξηβψο κπξνζηά, ζηελ εκπξφζζηα πεξίθξαμε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ πνπ είλαη πξνο ηελ Παηεζίσλ. Καη κεηά αξρίζαλε πιένλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. ΐέβαηα κέζα ζην Πνιπηερλείν δελ 

ήηαλε κφλν θνηηεηέο. Ήηαλ κηα κηθξή κεηνςεθία νη θνηηεηέο κέζα ζην Πνιπηερλείν. 

Οη ππφινηπνη ήηαλ δηάθνξνη. Βπηθεθαιήο απηήο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο αο 

πνχκε ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ν Κπξηάθνο ηακέινο, πνιηηηθφο κεραληθφο. πκκεηείραλε, 

ν Κψζηαο Λαιηψηεο, απηνί βγήθαλε έμσ, θαη κέζα απʼ φ,ηη μέξσ ήηαλε ν Σδνπκάθαο 

θαη θάηη άιινη, θαη έλαο αξρηηέθηνλαο Κξεηηθφο, δελ ζπκάκαη ην φλνκά ηνπ γηαηί εθεί 

είραλε εμαθαληζηεί φινη. 

Γεκνζηνγξάθνο: Δ Μαξία Αακαλάθε ήηαλε ηφηε κπξνζηά ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο; 

Μηραήι Γνπλειάο: ρη φρη, ηελ Αακαλάθε δελ ηελ είδακε πνηέ. Ήηαλε ζηνλ 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ κέζα. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Τπήξρε ζπκθσλία ηνπ ηξαηνχ θαη ηεο Ώζηπλνκίαο κε 

ηνπο θνηηεηέο; 

 Μηραήι Γνπλειάο: Βκείο δελ θαηεβήθακε θάησ γηα λα θαηαζηείινπκε κηα 

εμέγεξζε. Βκείο θαηεβήθακε γηα λα παίμνπκε ηνλ ξφιν ηνπ δηαηηεηή, κεηαμχ ηεο 

Ώζηπλνκίαο θαη ησλ θνηηεηψλ. Βπεηδή ηα επεηζφδηα δηαξθνχζαλε επί έλα ηξηήκεξν 
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είραλε δεκηνπξγεζεί θαη πξνζσπηθά πάζε κεηαμχ ηνπο. Καη θνβφληνπζαλ ινηπφλ λα 

βγνχλε έμσ φζνη ήηαλε θνηηεηέο θαη δεηάγαλε εγγπήζεηο...  

Γεκνζηνγξάθνο: Οη θνηηεηέο; 

Μηραήι Γνπλειάο: Ώζθαιψο. Καη ζαλ εγγχεζε ήηαλ ν ηξαηφο. 

Πξνζπαζνχζαλε θαη απηνί λα βξνχλε θάπνην ηξφπν λα βγνχλε απφ ην Πνιπηερλείν, 

αιιά ρσξίο λα πάζεη θάπνηνο θνηηεηήο θάηη.  

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: ην Πνιπηερλείν ινηπφλ ππάξρεη ε θεληξηθή είζνδνο, ε 

πχιε αο ηελ νλνκάζνπκε, θαη ππάξρνπλε θαη νη δχν πιατλέο. Οη πιατλέο γηαηί δελ 

αλνίμαλε; 

Μηραήι Γνπλειάο: ε θάπνηα ζηηγκή, ε δεμηά πιατλή πφξηα φπσο βιέπνπκε 

ην Πνιπηερλείν άλνημε θαη βγήθαλε θακηά δηαθνζαξηά απφ κέζα, φκσο, κεηά θάπνηνη 

ηελ θιείζαλε θαη ηνπο εκπνδίδαλε λα βγνχλε έμσ απφ ην Πνιπηερλείν. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Τπήξρε θαηά ηε γλψκε ζαο θάπνην ζρέδην απφ ηνπο 

θνηηεηέο πνπ ήηαλ κέζα λα γίλεη θάηη; Κάηη λα ζπκβεί, κηα αλαηαξαρή, κηα 

αλακπνπκπνχια; 

Μηραήι Γνπλειάο: Πνιχ πηζαλφ λα είραλε θάπνηα ζρέδηα ζην κπαιφ ηνπο. 

Σνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζπλέθεξε λα ππάξρνπλε ζχκαηα κέζα ζην Πνιπηερλείν γηα λα 

δπζθεκηζηεί ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο, άιιν πνπ δελ ζέιαλε. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία 

γηʼ απηφ φηη ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη κάιηζηα θάπνηα ζηηγκή, απφ φ,ηη μέξσ, 

δελ ην είδα εγψ, πέξαζε ν Καλειιφπνπινο πην πξηλ, πην λσξίο θαη ηνπο ελζάξξπλε 

ηνπο θνηηεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα πήγε ζην Κνισλάθη θαη έπηλε ηα νπηζθάθηα ηνπ θαη 

πεξίκελε λα κάζεη ηα καληάηα ηα θαθά. Φπζηθά θαη νη πνιηηηθνί ζέιαλε ζχκαηα, ν 

ηξαηφο φκσο φρη.  

Γεκνζηνγξάθνο: Πνηνί ζέιαλε ζχκαηα, πνηνί επηδηψθαλε θάηη ηέηνην; 

Μηραήι Γνπλειάο: Πηζηεχσ φηη απηνί πνπ ζέιαλε λα ξίμνπλε ηε "Υνχληα". 

πνηνο ήζειε λα ξίμεη ηε "Υνχληα" θαη είρε ζπκθέξνληα ήζειε θαη ζχκαηα! Σψξα 

πνηνί ήηαλε απηνί; Οη πνιηηηθνί, νη θνκκνπληζηέο... 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Πνηφο δίλεη ηε δηαηαγή γηα λα ξίμεη ην άξκα ηε πχιε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ; Καη πνηφο ήηαλε κέζα ζην άξκα; αο ξσηψ θχξηε Γνπλειά επεηδή ε 

Βιιάδα είλαη ε ρψξα ησλ κχζσλ, άξα φπσο θαηαιαβαίλεηε ην παξακχζη πάεη 



58 
 

ζχλλεθν...θαη έρνπλε πεη θαη έρνπλε γξαθηεί πνιιά ηα νπνία ηα γλσξίδεηε θαιχηεξα 

απφ κέλα.  

Μηραήι Γνπλειάο: Λνηπφλ  Νίθν, εγψ ήκνπλα κέζα ζην άξκα. ρη νδεγφο, 

ήκνπλα επηθεθαιήο ηνπ άξκαηνο επάλσ. Οδεγφο ήηαλε ν ζηξαηηψηεο ν 

θεπνθχιαθαο. Οη ζηξαηηψηεο απηνί ππʼ φςηλ, δελ ήηαλε δηθνί κνπ, δελ αλήθαλε ζηε 

δηθή κνπ Ίιε. [...] Έδηλα εγψ εληνιέο ζηνλ θεπνθχιαθα κέζσ ελδνεπηθνηλσλίαο 

κέζα απφ ην άξκα, έρσ βάιεη αξηζηεξά ηνπ ηνλ Ώλζππαζπηζηή Λάκπξν Κσλζηαληέιν 

γηαηί εγψ είρα θιείζεη ηε ζπξίδα απφ επάλσ, θαη δεμηά ηνπ ην ινρία ηνλ ηέιην 

Βκβαισκέλν γηα λα έρνπλ άκεζε επαθή θαη λα επηθνηλσλνχλε καδί ηνπ κε ρηππήκαηα 

ζηε ζπξίδα γηα λα ηνπ πνχλε λα ζηακαηήζεη αλ ρξεηαζηεί. Βγψ έδηλα ηηο νδεγίεο 

απεπζείαο ζηνλ θεπνθχιαθα σο ν επηθεθαιήο Ώμησκαηηθφο ηνπ άξκαηνο.  

 

 ⁕Γεκνζηνγξάθνο: Πνηφο δίλεη ηελ εληνιή λα πέζεη ε πχιε ηνπ Πνιπηερλείνπ; 

Να κπεη ην άξκα κέζα θαη λα ηε ξίμεη; 

  Μηραήι Γνπλειάο: Ώ! ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη απιά Νίθν. Πξνεγήζεθε ε 

δηαπξαγκάηεπζε. Δ δηαπξαγκάηεπζε γηλφηαλε ζηνλ πξνζάιακν ηνπ μελνδνρείνπ 

ΏΚΡΟΠΟΛ πνπ είλαη απέλαληη απφ ην Πνιπηερλείν. πκκεηείρε ν ηξαηφο, ήηαλε 

Βηζαγγειέαο, ήηαλε θάπνηνη εθπξφζσπνη ηεο Ώζηπλνκίαο θαη ήηαλε βέβαηα θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ, ν ηακέινο, θαη ν Λαιηψηεο έμσ. 

 Γεκνζηνγξάθνο: ηαλ ιέηε έμσ, ελλνείηε ζην ΏΚΡΟΠΟΛ ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε; 

Μηραήι Γνπλειάο: Ναη. Καη ν Λαιηψηεο ήηαλε έμσ, ζηνλ πξνζάιακν ηνπ 

ΏΚΡΟΠΟΛ. Βγψ κπαηλφβγαηλα γηαηί είρα θαη ηα άξκαηα έμσ θαη δελ 

παξαθνινπζνχζα φιε ηε ζπδήηεζε. Ώιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, πέζαλε δηάθνξεο 

ηδέεο, άιινο έιεγε λα κπνχλε θαηαδξνκείο απφ ηηο κάληξεο, άιινο έιεγε λα κπνχκε 

απφ ηηο δηπιαλέο πχιεο. θ.η.ι. Σειηθψο ε ιχζε ε νπνία δφζεθε ήηαλε λα πέζεη ε πχιε. 

Σελ πξφηαζε απηή δελ ηελ θάλακε εκείο, ηελ έθαλαλ νη θνηηεηέο!! Καη ζπγθεθξηκέλα 

ππάξρεη κηα θαηάζεζε ηνπ Ώληηζπληαγκαηάξρε ΐνπιηέξε ησλ Καηαδξνκψλ, πνπ ιέεη 

φηη ν Λαιηψηεο είπε, αθνχ έρεηε άξκαηα γηαηί λα θέξεηε κπνπιληφδεο γηα λα ξίμεηε 

ηελ πχιε, ρξεζηκνπνηείζηε ην άξκα! 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Πίζσ απφ ηελ πχιε είρε θνηηεηέο φηαλ ηελ ξίρλεη ην άξκα; 
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  Μηραήι Γνπλειάο: Βίρε θνηηεηέο ζηελ αξρή, φηαλ φκσο εξρφηαλε ην άξκα 

απηνί απνκαθξπλζήθαλε γηαηί ήξζε απέλαληη ν ηακέινο κε κηα ληνπληνχθα θαη ηνπο 

έιεγε: «πλάδειθνη, θχγεηε λα ξίμνπκε ηελ Πχιε». 

  Γεκνζηνγξάθνο: Με ζθνπφ λα αλνίμεη ε πχιε θαη λα κπείηε κέζα λα ηα 

θάλεηε ιίκπα θαη λα ηνπο πιαθψζεηε φινπο ζην μχιν; 

  Μηραήι Γνπλειάο: ρη βέβαηα. θνπφο καο ήηαλ λα πέζεη ε πχιε γηα λα 

βγνχλε έμσ θαη λα θχγνπλε. Ο ηξαηφο ζπλέβαιε ζην λα κελ έρνπκε αηκαηνρπζία. Ώλ 

δηαβάζεηε ηηο θαηαζέζεηο ηεο δίθεο, ζα δείηε φηη παξάπνλν κε ην ηξαηφ δελ είρε 

θαλείο απφ εθείλνπο πνπ ήηαλ κέζα ζην Πνιπηερλείν. αο δηαβεβαηψλσ φηη φπνπ 

ππήξρε ηξαηφο θπιήζαλε φια νκαιά.   

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: ηαλ θηάλεηε ζην Πνιπηερλείν ηί θαηάζηαζε επηθξαηεί; 

  Μηραήι Γνπλειάο: Βκείο ήκαζηαλ θνληά ζηα θάγθεια ζηε πεξίθξαμε θαη 

ζπδεηάγακε κε ηνπο θνηηεηέο κέζα, νη νπνίνη ιέγαλε φηη ζέινπλε λα θχγνπλε θαη λα 

πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο, ήηαλε θαη αξγά, πξνρσξεκέλε ε ψξα θαη θνβφληνπζαλ κήπσο 

έξζεη ε Ώζηπλνκία θαη ηνπο ζπιιάβεη, ηνπο ρηππήζεη θαη φηη άιιν κπνξεί λα ζπκβεί. 

πδεηνχζακε ζε πνιχ θηιηθφ θιίκα, ρσξίο θσλέο θαη απεηιέο.  

Γεκνζηνγξάθνο: Ππξνβνιηζκνί πέθηαλε; 

Μηραήι Γνπλειάο: Πέθηαλε ππξνβνιηζκνί αιιά φρη ζην Πνιπηερλείν. 

Ώθνπγφληνπζαλ ππξνβνιηζκνί αιιά ζε ρψξνπο γχξσ απφ ηελ Ώζήλα. Βθείλε ηελ 

ψξα γηλφληνπζαλ θαη θάπνηεο επηζέζεηο ζην Τπνπξγείν Αεκφζηαο Σάμεσο ην νπνίν 

ήηαλ παξαθάησ.  

Γεκνζηνγξάθνο: Ώπφ πνηνχο; 

Μηραήι Γνπλειάο: Σν έρνπλε δειψζεη θαη ζηε δίθε, ππήξραλε θαη επηά ή 

νθηψ λεθξνί εθεί πέξα γηαηί πξνζπάζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην Τπνπξγείν Αεκφζηαο 

Σάμεσο θαη αλ δελ θάλσ ιάζνο είραλε αλέβεη κέρξη ην δεχηεξν φξνθν. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Φσλάδαλε νη θνηηεηέο κε ηα κεγάθσλα πξνο ηνπο 

ζηξαηηψηεο θαη ηνπο Ώμησκαηηθνχο, φηη «είζαζηε αδέιθηα καο», «είκαζηε καδί» θαη ηα 

γλσζηά, «θάησ ε Χνχληα» θαη «θάησ ν Παπαδφπνπινο». Ώπηφ είρε πάλσ ζαο, φρη 

κφλν ζε ζαο αιιά θαη ζην πιήξσκα ησλ πέληε αξκάησλ αξλεηηθή επίδξαζε; 

Μηραήι Γνπλειάο: Οπδεκία επίδξαζε είρε ζε καο δηφηη πνιχ απιά δελ 

πήγακε γηα λα ηνπο ζθνηψζνπκε. Αελ είρακε αλζξσπνθηφλν πξφζεζε. Πήγακε γηα λα 
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ηνπο πξνζηαηεχζνπκε, φπσο θαη πξάμακε. Βκείο πήγακε πεπεηζκέλνη φηη ζα 

ζπκβάινπκε λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε. Καη έηζη έγηλε. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Πέθηεη ινηπφλ ε πχιε. Πνηφο δίλεη ηε δηαηαγή ζηνλ 

θεπνθχιαθα λα ηελ ξίμεη; 

 Μηραήι Γνπλειάο: Βγψ. Σνπ είπα πξνρψξα. Ήμεξα φηη πίζσ απφ ηελ πχιε 

δελ είρε νχηε έλαλ. 

Γεκνζηνγξάθνο: πσο κνπ είπαηε θαη πξηλ, πίζσ απφ ηελ πχιε δελ είρε 

θνηηεηέο. 

Μηραήι Γνπλειάο: ρη, είρε δχν απηνθίλεηα ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ. 

Γεκνζηνγξάθνο: Πέθηεη ινηπφλ ε πχιε, ηί ζπκβαίλεη κεηά; 

Μηραήι Γνπλειάο: Ώξρίδνπλ λα βγαίλνπλ φζνη ήηαλ κέζα ζην Πνιπηερλείν. 

Καη δελ ιέσ θνηηεηέο γηαηί δελ ήηαλ κφλν θνηηεηέο κέζα. 

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Έςαμα ζην αξρείν κνπ θχξηε Γνπλειά θαη βξήθα 

εθεκεξίδεο εθείλεο ηεο επνρήο. Γξάθαλε ινηπφλ ηφηε φηαλ έπεζε ε πχιε, δεθάδεο νη 

λεθξνί θαη νη ηξαπκαηίεο... 

Μηραήι Γνπλειάο: Βγψ παξαπέκθζεθα, ε θαηεγνξία ήηαλ ηξεηο 

αλζξσπνθηνλίεο εθ πξνζέζεσο, γηαηί θάπνηνο είρε θαηαζέζεη φηη κέζα ζηε Μεξζεληέο 

ήηαλε ηξεηο ηνπο νπνίνπο πνιηνπνηήζακε. Αελ απνδείρηεθε ηίπνηα βέβαηα θαη δελ 

ππήξρε θαλείο κέζα ζηε Μεξζεληέο.  

Γεκνζηνγξάθνο: Παξακχζηα δειαδή; 

Μηραήι Γνπλειάο: Ναη. Μφλν ππήξρε κηα θνηηήηξηα ε νπνία ηψξα είλαη 

θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ, ε Ρεγνπνχινπ, ε νπνία δελ ήξζε ζε θακία επαθή κε ην 

άξκα, ζε θακία επαθή, πίζσ απφ ηελ πχιε είραλε δηάθνξα αληηζηεξίγκαηα, μχια, 

ζίδεξα θηι θαη απηά φπσο πξνζέθξνπζε ην άξκα επάλσ, ζπάζαλε θαη ηηλαρηήθαλε 

καθξηά, θάπνηα απφ απηά ηα μχια ηελ ρηχπεζε θαη έπεζε κηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα κέηξα καθξηά απφ ην άξκα. Αελ μέξσ πφζν ζνβαξφο ήηαλ ν ηξαπκαηηζκφο ηεο. 

Βγψ πήγα θαη ηελ είδα κέζα φηαλ ηελ είραλ κεηαθέξεη ζε θάπνην ρψξν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηελ πεξηέζαιπε εθείλε ηελ ψξα θάπνηνο Τπίαηξνο 

Καηαδξνκέαο ν νπνίνο κνπ είπε, δελ έρεη πάζεη ηίπνηα, κελ αλεζπρείο.   
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 ⁕Γεκνζηνγξάθνο: Πέθηεη ε πχιε, θεχγνπλε νη θνηηεηέο θαη φπνηνη άιινη 

ήηαλε κέζα ζην θηήξην, θαη κπαίλεηε κέζα ζην Πνιπηερλείν. Σί αληηθξίδεηε, ζε ηί 

θαηάζηαζε ην βξήθαηε; 

Μηραήι Γνπλειάο: Λεειαζία θαη ράνο.   

Γεκνζηνγξάθνο: Αειαδή; 

Μηραήι Γνπλειάο: Βίρε δηαιπζεί ην Πνιπηερλείν κέζα, ηα είραλε ζπάζεη φια 

νη θνηηεηέο, δελ είρε κείλεη ηίπνηα φξζην. θνππίδηα, βξσκηέο, φξγαλα ζπαζκέλα, 

απηά πνπ βιέπνπκε θαη ζήκεξα δειαδή ζηα Παλεπηζηήκηα, ην ίδην πξάγκα είλαη. 

ηαλ κπήθακε κέζα ζην ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ βξήθακε έλα ράνο. Αελ κπνξψ λα 

βξσ άιιε ιέμε γηα λα πεξηγξάςσ απηφ πνπ είδακε θαη βξήθακε φηαλ κπήθακε κέζα.  

Γεκνζηνγξάθνο: Μεηά ζαο δίλεη θάπνηνο δηαηαγή γηα λα βγείηε πάιη ζηνπο 

δξφκνπο; 

Μηραήι Γνπλειάο: ρη, εγψ απφ εθεί έθπγα θαη μαλαγχξηζα ζην Γνπδί. Καηά 

ηηο 03:30-04:00 επέζηξεςα πάιη ζην Γνπδί.  

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: ηαλ κπήθαηε κέζα ζην Πνιπηερλείν βξήθαηε δεμηά θαη 

αξηζηεξά ζαο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο; 

Μηραήι Γνπλειάο: ρη, φρη. Τπήξραλε θάπνηνη ηξαπκαηίεο αιιά ήηαλε απφ 

άιια ζεκεία ηεο Ώζήλαο ηνπο νπνίνπο είραλε κεηαθέξεη κέζα ζην Πνιπηερλείν. 

Μέζα ζην Πνιπηερλείν δελ ππήξρε νχηε έλαο λεθξφο, νχηε ηξαπκαηίαο. Σν δειψλσ 

θαηεγνξεκαηηθά απηφ θαη ππάξρνπλ θαη νη εθζέζεηο ηεο Ώζηπλνκίαο. Ο Μαγθάθεο 

φηαλ ήηαλ ππνπξγφο είρε πεη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Αελ παξνπζηάζηεθε νχηε έλαο, δελ ζπληαμηνδνηήζεθε θαλείο. Αηφηη 

πνιχ απιά Νίθν ζην Πνιπηερλείν δελ ππήξμε νχηε έλαο λεθξφο. Οχηε έλαο!   

 

⁕Γεκνζηνγξάθνο: Σν Πνιπηερλείν ήηαλ έλα ζρέδην ηνπ Εσαλλίδε φπσο ιέλε, 

κε ζθνπφ λα αλαηξέςεη ηνλ Παπαδφπνπιν; 

  Μηραήι Γνπλειάο: ρη φρη, δελ ην λνκίδσ. Βγψ δελ είδα πνηέ ηνλ Εσαλλίδε 

ζην Πνιπηερλείν. Λέλε πνιιά θαη ηνπ ηα θνξηψζαλε, αιιά δελ λνκίδσ φηη έθηαηγε ν 

Εσαλλίδεο. Αελ ηνλ ζπλέθεξε ην Πνιπηερλείν ηνλ Εσαλλίδε γηαηί εηνίκαδε ήδε ην 

πξαμηθφπεκά ηνπ.  

 Γεκνζηνγξάθνο: Βλαληίνλ ηνπ Παπαδφπνπινπ; 

 Μηραήι Γνπλειάο: ΐεβαίσο, ην εηνίκαδε απφ παιηά. Σν Πνιπηερλείν είρε 

ζαλ ζπλέπεηα λα θαηεβνχλε κνλάδεο ηηο νπνίεο δελ ήιεγρε ζηελ Ώηηηθή, επνκέλσο δελ 
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ηνλ ζπλέθεξε λα θάλεη θάηη ηέηνην ηελ ζηηγκή πνπ είρε έλα ζρέδην ψξηκν. Δ 25ε 

Ννεκβξίνπ 1973 δελ έγηλε εμαηηίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε. 

Σψξα κπνξεί κηα βδνκάδα αξγφηεξα αιιά δελ έρεη ζεκαζία.
55
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 Δπίινγνο  

Οη λένη άλζξσπνη θαηά θαηξνχο πξσηαγσλίζηεζαλ ζε κεγάια θηλήκαηα αλά 

ηνλ θφζκν. Ώμίδεη λα ζπκεζνχκε ηελ εμέγεξζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηηεηηθήο λενιαίαο 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, ηα δηάθνξα θηλήκαηα εηξήλεο, ηνπο Υίπηο, ηνλ 

αληηπνιεκηθφ αγψλα αιιειεγγχεο ζην ΐηεηλάκ, ηνλ Γαιιηθφ Μάε θ.α. Ώπφ απηά ηα 

θηλήκαηα επήιζε κηα αλαηξνπή ζηηο θαηεζηεκέλεο αμίεο θαη πξνέθπςαλ λέεο ηδέεο θαη 

πξαθηηθέο. Μεηαμχ απηψλ κπνξνχκε λα εληάμνπκε ην έληνλν αίζζεκα θαηά ηνπ 

πνιέκνπ, ηελ ξνθ κνπζηθή, θαηλνχξγηεο ηάζεηο ζηελ ελδπκαζία, ηελ ζεμνπαιηθή 

απειεπζέξσζε θ.α. Έλα εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ην θηλεκάησλ είλαη, φηη, 

κνινλφηη επαγγειίδνληαλ ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζηελ νπζία ηνλ 

αλαλέσζαλ. Κάηη παξφκνην κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Πίζσ απφ ην πξνθαλέο δηαθχβεπκα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο Υνχληαο θαη 

ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, βαζηθή αθφκε επηδίσμε ήηαλ ε αιιαγή ηεο 

θνηλσλίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην Πνιπηερλείν θαηάθεξε λα εθδεκνθξαηίζεη θαη λα 

εθζπγρξνλίζεη ηνλ ειιεληθφ θαπηηαιηζκφ θαη λα δψζεη ζηελ Βιιάδα έλαλ επξσπατθφ 

ραξαθηήξα.
56

      

 Σν 1972 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ πξνκήλπε, φηη ε επφκελε δελ ζα θπιίζεη 

νκαιά. Σα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε Ννκηθή ιεηηνχξγεζαλ σο θαηαιχηεο γηα 

φζα επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ. πλεπψο, φζα ζπλέβεζαλ κεηέπεηηα ζην 

Πνιπηερλείν, δελ κπνξνχκε λα ηα ραξαθηεξίζνπκε σο κή αλακελφκελα. Βμεηάδνληαο 

ζθαηξηθά ηελ θνηηεηηθή εμέγεξζε κε βεβαηφηεηα κπνξνχκε λα πνχκε, πσο δελ ππήξμε 

θάπνηα πνιηηηθή δχλακε γηα λα ηελ θαζνδεγήζεη, λα ηελ βνεζήζεη κε ηελ ζηξαηεγηθή 

θαη ηελ ηαθηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα 

γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ, πέξαλ απφ αλακελφκελα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ήηαλ 

πξνζρεδηαζκέλα.
57

   

πσο πξνείπακε, ην Πνιπηερλείν ήηαλ αλεμάξηεην απφ νπνηαδήπνηε 

πνιηηηθή δχλακε. Σφζν ην ΚΚΒ φζν νη Μαντθνί θαη νη Σξνηζθηζηέο δελ άζθεζαλ 

θακία επηξξνή ζε απηφ. Δ θνηηεηηθή απηή πξσηνβνπιία αληηθαηφπηξηδε κηα ζπλνιηθή 

ξήμε, έζησ θαη αλ ε ζηνρνζεζία ηεο δελ ήηαλ ηφζν επδηάθξηηε. Οη κφιηο νρηψ 

ρηιηάδεο θφζκνπ πνπ βξέζεθαλ ζην δξφκν εθείλεο ηηο εκέξεο, δελ πξέπεη λα καο 

νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη ππφινηπνη πνιίηεο δελ επηδνθίκαζαλ ηελ θίλεζε 

ησλ θνηηεηψλ. Δ πιεηνςεθία ηνπο αγσληνχζε θαη πεξίκελε λα πιεξνθνξεζεί, φζα 

                                                           
56
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ζπλέβαηλαλ, απφ ην ξαδηφθσλν, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζέθεξαλ ζηέγε ζε 

θπλεγεκέλνπο θνηηεηέο. Μάιηζηα δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε, φηη έλησζαλ ελνρή 

πνπ δελ βξίζθνληαλ θαη απηνί δίπια ηνπο ζηνλ δξφκν. Ίζσο, εάλ ε θαηάιεςε 

δηαξθνχζε κηα ή δχν εκέξεο πεξηζζφηεξν, λα βιέπακε κεγαιχηεξε παξνπζία ησλ 

πνιηηψλ.         

Ώλάκεζα ζηελ θαηάιεςε πνπ έιαβε ρψξα ζηε ζρνιή ηεο Ννκηθήο θαη ζε 

εθείλε ηνπ Πνιπηερλείνπ ππάξρεη ζεκειηψδεο δηαθνξά. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ππήξρε ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε. Σφζν νη θνηηεηέο ηεο Ννκηθήο φζν θαη άηνκα απφ 

άιιεο ζρνιέο γλψξηδαλ, φηη επξφθεηην λα γίλεη θαηάιεςε. ,ηη ζπλέβε εθεί, ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο αληηδηθηαηνξηθψλ δπλάκεσλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα φζα 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηεξίρζεθαλ απνθιεηζηηθά 

ζηνλ απζνξκεηηζκφ, αθνχ δελ ππήξρε θαλέλαο ζρεδηαζκφο. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε, φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ήηαλ εθείλεο πνπ νξγάλσζαλ 

ηελ θαηάιεςε θαη είραλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ελψ ζηε δεχηεξε έδξαζαλ εθ ησλ 

πζηέξσλ.
58

       

Σν θνηηεηηθφ θίλεκα ππήξμε απφηνθν ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ θηλήκαηνο, ην 

νπνίν μεθίλεζε παξάιιεια κε ηελ Υνχληα. Οη θνηηεηέο είραλ ζπγθξνηήζεη 

κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο πξνζπαζνχζε λα 

πξνσζήζεη ηηο ζέζεηο ηεο. Ώπηή ε πνιπθσλία είρε ζαλ απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε ηηο 

πξψηεο ζηηγκέο ηεο θαηάιεςεο λα είλαη ρανηηθή. Ώπφ ηε κία πιεπξά ινηπφλ νη 

απφςεηο ήηαλ πνιιέο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηίζηαλην κεηαμχ ηνπο, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά έπξεπε λα επηηεπρζεί κηα θνηλή ζηάζε απέλαληη ζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

δεηήκαηα, φπσο ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, νη δηαθεξχμεηο, νη 

αλαθνηλψζεηο, ηα ζπλζήκαηα θ.α. Έηζη ινηπφλ ζπγθξνηήζεθε ε πληνληζηηθή 

Βπηηξνπή κε δχν εθπξνζψπνπο απφ θάζε ζρνιή. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

ζπγθξνηήζεθε ηελ Πέκπηε θαη ε πεληακειήο νκάδα ηεο Γξακκαηείαο, απνζηνιή ηεο 

νπνίαο ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο θαηάιεςεο θαη ε επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλέθππηαλ ζπλερψο.   

Σν πξψην κεγάιν δήηεκα πνπ αλέθπςε απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή, θαη 

γηα ην νπνίν νη απφςεηο ήηαλ αληηθξνπφκελεο, αθνξνχζε ην εγρείξεκα ηεο 

θαηάιεςεο. Σελ Πέκπηε ην κεζεκέξη ήηαλ έθδεινο ν πξνβιεκαηηζκφο, δηφηη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ μεπεξλνχζαλ ηνπο ηεηξαθφζηνπο. Οη εθπξφζσπνη ηεο ΚΝΒ θαη ηεο 
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Ώληη-ΒΦΒΒ απνδνθίκαδαλ ηελ θαηάιεςε θαη ζπδεηνχζαλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ 

ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ. Παξʼ φια απηά ήηαλ νη ίδηνη πνπ έθαηζαλ κέρξη ην ηέινο. 

Πξνβιεκαηηζκέλα εκθαλίζηεθαλ θαη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε, φηη πνιινί απφ απηνχο 

κφιηο είραλ επηζηξέςεη απφ ηελ ζηξάηεπζή ηνπο. Κάπνηνη πξφηεηλαλ λα απνρσξήζνπλ 

απφ ην Πνιπηερλείν θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαδήισζε ζηελ Οκφλνηα. Ώθνχζηεθε 

αθφκε ε άπνςε λα θαιέζνπλ ηνλ ιαφ ζε γεληθή απεξγία. Άιινη πάιη ππνζηήξημαλ κηα 

απνθιηκάθσζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο κε πεξηνξηζκφ ηφζν ησλ αηηεκάησλ ηνπο φζν 

θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεκάησλ, ζε εθείλα πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά θνηηεηηθά 

δεηήκαηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ππήξραλ θαη νξηζκέλνη, νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ 

ηξφπνπο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε θαη 

ζηήξημε απφ ηνλ θφζκν. 

Έλα άιιν δήηεκα, ην νπνίν πξνθάιεζε έληνλε αληηπαξάζεζε, ήηαλ ηα 

ζπλζήκαηα θαη ε εηθφλα πνπ εμέπεκπε ε θνηηεηηθή πξσηνβνπιία πξνο ηα έμσ. πσο 

γλσξίδνπκε, εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ είραλ παξεηζθξήζεη άηνκα πξνεξρφκελα απφ 

ηνλ αλαξρηθφ ρψξν, ηα νπνία φκσο απφ ηε δεχηεξε θηφιαο εκέξα ηέζεθαλ ζην 

πεξηζψξην. 

εκείν έληνλεο αληηπαξάζεζεο ππήξμε θαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο απφ ηελ 

Αηαθήξπμε ηεο πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηε κνλαδηθή 

ζπλέληεπμε Σχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο. ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν νη 

θνηηεηέο αηηνχληαλ ζπκπαξάζηαζε απφ παιηέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνθάιεζε κεγάιε αληίδξαζε απφ ηνπο ιεγφκελνπο αξηζηεξηζηέο. Σειηθά ην επίκαρν 

απφζπαζκα δελ δεκνζηεχζεθε ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ, αιιά δηαβάζηεθε αξγφηεξα 

απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο. 

ιεο νη πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο ήηαλ απνιχησο αλακελφκελεο, εάλ 

αλαινγηζηνχκε πσο ην θνηηεηηθφ θίλεκα απνηεινχζε έλα ζπλνλζχιεπκα 

δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ θαη απφςεσλ. Σν πιήζνο πνπ βξηζθφηαλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ηξαγνπδνχζε Μίθε Θενδσξάθε θαη έςειλε ηνλ Βζληθφ Όκλν. Έπξεπε 

ινηπφλ νη θνηηεηέο λα πείζνπλ ηνλ θφζκν, φηη ην θνηηεηηθφ θίλεκα απνηεινχζε κηα 

άμηα εκπηζηνζχλεο ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα. Έπξεπε λα πείζνπλ, φηη ηα αηηήκαηά 

ηνπο απνηεινχζαλ πξνέθηαζε ησλ νξακάησλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
59
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Σν Πνιπηερλείν ηαπηίζηεθε κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

απνθαζίδνπλ λα ππεξβνχλ ηα εζθακκέλα θαη λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη. 

Σν γεγνλφο, φηη ε εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ελζσκαηψζεθε θαη ζηε "δεμηά 

θνπιηνχξα", καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη έρνπκε πιένλ λα θάλνπκε κε κηα λέα 

Αεμηά ζηελ Βιιάδα. ΐέβαηα αξθεηέο θνξέο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο γξαθηθψλ 

πεξηπηψζεσλ, φπνπ βαζαληζηέο ηζρπξίδνληαη πσο πέξαζαλ έμσ απφ ην Πνιπηερλείν. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ν ενξηαζκφο απηήο ηεο επεηείνπ δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ηδηνθηεζηαθά απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ή ζρεηίδνληαλ κε ην 

Πνιπηερλείν, απέλαληη ζε εθείλνπο πνπ δελ έπξαμαλ ην ίδην. Θα ήηαλ ζπλεηφ λα 

θαηαλνήζνπκε, φηη εθείλνο ν αγψλαο ησλ θνηηεηψλ απνηειεί θηήκα φισλ θαη είλαη 

θαζήθνλ καο αθελφο λα αλαλεψλνπκε ηα κελχκαηά ηνπ αθεηέξνπ λα κελ 

παξακέλνπκε ζηάζηκνη.
60

     

ρεδφλ 30 ρξφληα απφ ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ παξαηεξνχκε 

νξηζκέλεο ζθφπηκεο σο επί ην πιείζηνλ δηαζηξεβιψζεηο ηεο αιήζεηαο. Έηζη ινηπφλ, 

δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε έλλνηα ηεο αληίζηαζεο πξνο ην θαζεζηψο ζπγρέεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο αληίζεζεο πξνο απηφ. Πνιινί επψλπκνη αιιά θαη πνιηηηθέο εγεζίεο, 

πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα ραξαθηεξίδνληαλ αληίζεηνη κε ην θαζεζηψο, 

πξνζπάζεζαλ λα θνξέζνπλ ηνλ καλδχα ησλ αληηζηαζηαθψλ. Βθηφο απφ απηφ, δφζεθε 

ε εηθφλα, πσο ε αληίζηαζε ζην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο ήηαλ παιιατθή ή παλεζληθή, 

γεγνλφο ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, καθξηά απφ ηελ 

αιήζεηα βξίζθεηαη θαη ε άπνςε, φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα βξίζθνληαλ πίζσ απφ ηελ 

θαηάιεςε θαη ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ.
61

      

ην Πνιπηερλείν κπνξνχκε λα ρξεψζνπκε θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο 

θνηλσληθήο βάζεο, ε νπνία αμηνπνηήζεθε θαη εθθξάζηεθε κέζα απφ ην ΠΏΟΚ. Ο 

Ώλδξέαο Παπαλδξένπ κε ηελ επθπΎα ηνπ θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηηο ζπγθπξίεο, 

αθελφο ηνλ Φπρξφ Πφιεκν αθεηέξνπ ηελ Ώξηζηεξά πνπ ήηαλ θνιιεκέλε ζε κηα 

δπηηθή ρψξα ηνπ παξειζφληνο, άξπαμε απηή ηελ επθαηξία πηζηψλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν καθξνβηφηεηα ζην ΠΏΟΚ. Μέζα απφ ην Πνιπηερλείν πξνήιζε θαη κηα 

αλαλέσζε ηεο Ώξηζηεξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε κηα δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο λέσλ δπλάκεσλ ζηελ δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο.
62

 

                                                           
60

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 278-280. 
61

 Γηψξγνο Ν. Οηθνλφκνπ, Πνιπηερλείν 1973, Η Απαξρή ηνπ Απηφλνκνπ Κηλήκαηνο, Θεζζαινλίθε 2013, 

ζ. 19- 20. 
62

 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 278. 



67 
 

Μεηά ην πέξαο ησλ γεγνλφησλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην Πνιπηερλείν, ε 

Υνχληα επέδεημε έλα πνιχ πην ζθιεξφ πξφζσπν. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο είρε απνιέζεη 

θάζε ιατθφ έξεηζκα, ην νπνίν ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο. Ώθφκε θαη αλ δελ είρακε ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Κχπξν, ην ηέινο ηεο Υνχληαο ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλν.
63

 

Ο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο κε πξαμηθφπεκα ήιζε ζηελ εμνπζία θαη κε 

πξαμηθφπεκα θαηέξξεπζε ε θπβέξλεζή ηνπ ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973 απφ νκάδα 

ρακειφβαζκσλ σο επί ην πιείζηνλ ππεξεζληθηζηψλ αμησκαηηθψλ, ηελ νπνία 

ζπληφληδε ν δηνηθεηήο ηεο ΒΏ θαη ηαμίαξρνο Εσαλλίδεο κε ηελ ζηήξημε ηνπ δηνηθεηή 

ηεο 1εο ηξαηηάο Λάξηζαο, Φ. Γθηδίθε.
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αζηπλνκηθνί γηα δήζελ λεθξνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. (Πνιπηερλείν 1973, 40 Υξφληα Ώληίζηαζε ζ. 67) 
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Βηθφλα 34: Ώθίζα γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο πξψηεο επεηείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ (Βηθφλεο ηεο Βμέγεξζεο, 

Μαξμηζηηθφ ΐηβιηνπσιείν) 

 

 

 
 

Βηθφλα 35: Ώθίζα ηεο ΟΒ θαιεί ζηνλ ενξηαζκφ ηεο πξψηεο επεηείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1974 

(Βηθφλεο ηεο Βμέγεξζεο, Μαξμηζηηθφ ΐηβιηνπσιείν) 
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Βηθφλα 36: Πνιπηερλείν, 24 Ννεκβξίνπ 1974 (Βηθφλεο ηεο Βμέγεξζεο, Μαξμηζηηθφ ΐηβιηνπσιείν) 

 

 

 

 
 

Βηθφλα 37: Ο ιαφο ηηκά ηνλ αγψλα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. (Πνιπηερλείν 1973, 40 Υξφληα 

Ώληίζηαζε ζ. 114) 
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Βηθφλα 38: Βνξηαζκφο ηεο επεηείνπ ηεο θνηηεηηθήο εμέγεξζεο. (Πνιπηερλείν 1973, 40 Υξφληα 

Ώληίζηαζε ζ. 117) 
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Πεξίιεςε 

Tα φζα ζπλέβεζαλ ηηο εκέξεο εθείλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνιινί ηα 

εληάζζνπλ ζην πιαίζην κηαο εμέγεξζεο. Οη ίδηνη νη πξσηαγσληζηέο φκσο κηινχλ 

πεξηζζφηεξν γηα έλα μέζπαζκα. πσο ππνζηεξίδνπλ, κηα εμέγεξζε απαηηεί ηέρλε, 

πξνεηνηκαζία, εγεζία, κέζα θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

είρακε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξν κε κηα λεαληθή νξκή θαη έλαλ απζνξκεηηζκφ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ αλάγθε γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία, δχν ζηνηρεία πνπ είρε 

εμαιείςεη ην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο.
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 Γ. Γάηνο, φ. π., ζ. 224. 


