
«Ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη, 
είναι ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία». 

Μίλαν Κούντερα 

 

1. ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
 
Από τις 4 Αυγούστου 1936 αποκαθίσταται στην Ελλάδα η Βασιλεία και 

διορίζεται από τον Γεώργιο Β’ πρωθυπουργός ο Ιω. Μεταξάς. Το εθνικιστικό 
καθεστώς Μεταξά ανακηρύσσει την απαρχή του Γ’ Ελληνικού 
Πολιτισμού (σύμφωνα με τους εμπνευστές του ο Α’ ήταν στην 

αρχαιότητα και ο Β’ στο Βυζάντιο), δημιουργεί την Εθνική Οργάνωση 
Νεολαίας, καταστέλλει άγρια το εργατικό κίνημα, και στήνει στρατόπεδα 
συγκέντρωσης σε ξερονήσια. 

 
Όλα τα παραπάνω γίνονται στα πρότυπα των διάφορων φασιστικών 
καθεστώτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 
Θεμελιώνεται το κράτος της δεξιάς. Η αστυνόμευση και οι φάκελοι θα γίνουν 

τρόπος ζωής. 
 

2. Ο εθνικιστικός χώρος από την κατοχή ως τον ΙΔΕΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της κατοχής δημιουργούνται τα τάγματα ασφαλείας ή 
αλλιώς τάγματα ευζώνων από την κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη κατόπιν 

έγκρισης της Βέρμαχτ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντάρτες και 
κυρίως ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
 

Με την επικράτηση του Μεταξά αυτή η πόλωση αρχίζει να μετατοπίζεται και 
κατασταλάζει με τον εμφύλιο στο νέο δίπολο “κομμουνιστές-εθνικόφρονες”. 
Μια σειρά ομάδων και οργανώσεων δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της 

κατοχής και του εμφυλίου με κοινή αφετηρία την εθνικοφροσύνη και τον 
αντικομμουνισμό. Πολύ λίγες από αυτές μπορεί αρχικά να έδρασαν κατά 
των ναζί, αλλά γρήγορα θα στρέψουν την προσοχή τους και τα πυρά τους 

κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
 
Από αυτές τις ομάδες θα αναδυθεί η ακροδεξιά και το παρακράτος της 
περιόδου 1949-1967, ο ΙΔΕΑ και η χούντα των συνταγματαρχών. 

 
3. Ο ΙΔΕΑ 

 

Ο Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, γνωστότερος από το 
ακρωνύμιο ΙΔΕΑ, ήταν μία μυστική οργάνωση αξιωματικών του Ελληνικού 
Στρατού, η οποία αναμίχθηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ειδικότερα 

μετά την απελευθέρωση και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, με σκοπό 
την αντιμετώπιση "τυχόν επαπειλούμενου κομουνιστικού κινδύνου". 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC%CF%82


Αποκορύφωμα της παρέμβασής του ήταν όταν, το 1951, αποπειράθηκε να 
καταλάβει την εξουσία δια των όπλων. 

 
Από το 1944 ως το 1967 ο ΙΔΕΑ θα παίξει σκιώδη αλλά κρίσιμο ρόλο στις 
πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις. Δεν θα διαλυθεί ποτέ, ενώ οι 

συνταγματάρχες που κατέλαβαν την εξουσία το 1967 θα προέρχονται 
από τους κόλπους του. 
 

4. Το κράτος των «εθνικοφρόνων» 
 
Χαρακτηριστικό της κατάστασης από το 1944 ως το 1967 είναι η πολιτική 
αστάθεια. Μέσα σε 23 χρόνια θα περάσουν 42 κυβερνήσεις, από τις οποίες 

μόνο 9 από αυτές θα είναι ψηφισμένες μέσω κοινοβουλευτικών εκλογών, οι 6 
από αυτές είναι υπηρεσιακές και οι υπόλοιπες 27 είναι διορισμένες από το 
στέμμα ή και προϊόν πολιτικών “μαγειρεμάτων”. 

 
Ενώ το 1949 έληξε το στρατιωτικό σκέλος του εμφυλίου, οι νικητές, ένα κράμα 
φιλοδυτικών, μοναρχικών φασιστοειδών, επιδόθηκαν σε μια απόπειρα 

ολοκρωτικής εξόντωσης του εαμικού πληθυσμού. Τη δεκαετία 1950-60 η 
τρομοκρατία, οι διώξεις, οι φυλακίσεις, οι εκτοπίσεις, οι εξορίες και τα 
βασανιστήρια συνεχίστηκαν αμείωτα. 

 

5. Οι κοινωνικοί αγώνες μετά τον εμφύλιο 
 
Α’ περίοδος: Η κινητικότητα των μαζών εμφανίζεται χαμηλή. Οι αγώνες είναι 

στην ουσία ανύπαρκτοι παρά τη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση και την 
εξαθλίωση των μαζών. Η ήττα του εμφυλίου έχει αποδιοργανώσει και 
εξουθενώσει το κοινωνικό-ταξικό κίνημα. 

 
Β’ Περίοδος:  Ενδιάμεσο στάδιο. Εκλογική άνοδος της ΕΔΑ (25%). Αιτήματα 
για εκδημοκρατισμό, για κατάργηση έκτακτης νομοθεσίας, για τη γενική 

αμνηστία κλπ. Είναι η μόνη μορφή που μπορούσαν να πάρουν οι αγώνες στη 
δεδομένη συγκυρία λόγω της νίκης της αστικής τάξης στον εμφύλιο πόλεμο. 
Σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται το προλεταριακό υποκείμενο των οικοδόμων. 

 
Γ’ περίοδος: Από τη δεκαετία του 1960 όμως οι πολιτικές και κοινωνικές 
συγκρούσεις οξύνονται. Οι επεμβάσεις του παλατιού είναι πια 

απροκάλυπτες. Παράλληλα με το επίσημο κράτος εντείνεται η δραστηριότητα 
παρακρατικών μηχανισμών που δεν ελέγχονται πάντα από τις κυβερνήσεις. 
 

Οι εκλογές του ’61 («βίας και νοθείας») έγιναν το σημείο πυροδότησης των 
κοινωνικών αγώνων και όξυνσης της ταξικής πάλης. Ξεκινάει ο «ανένδοτος 
αγών». 

 
Το 1962 παρατηρείται διπλασιασμός των απεργιών καθώς και έντονη 
πολιτικοποίηση τους. Οι μαζικοί εργατικοί αγώνες του 1962-63 

εγκαινιάζουν μια νέα επιθετική περίοδο του εργατικού κινήματος. Είναι 
αγώνες για αυξήσεις, συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα. 



Επίσης, σημαντική ανάπτυξη έχει και το φοιτητικό και νεολαιίστικο 
κίνημα (κίνημα 1-1-4, ΔΣ συλλόγων κ.α.). Οι αγώνες αυτοί θα οδηγήσουν 

στην ανατροπη του καραμανλή και της ΕΡΕ και στην επικράτηση της Ένωσης 
Κέντρου στις εκλογές του Νοέμβρη ’63 και Φεβρουαρίου ’64. 
 

Η δολοφονία Λαμπράκη (βουλευτή της ΕΔΑ) από παραρατικούς το Μάη του 
1963 γίνεται αφορμή για την πυροδότηση του κινήματος της νεολαίας, το 
οποίο θα εξαπλωθεί ταχύτατα (δημιουργία Λαμπράκηδων, ίδρυση ΕΦΕΕ 

κ.α.). 
 

6. Ιουλιανά 
 
Στις 15 Ιουλίου 1965 γίνετε η οριστική ρήξη της Ένωσης Κέντρου και του 
Στέμματος, με αφορμή την καρέκλα του υπουργού εθνικής άμυνας και τον 
έλεγχο του στρατού και με αποτέλεσμα την παραίτηση Γ. Παπανδρέου. 

 
Αντί να προκηρυχθούν εκλογές, ένα σημαντικό κομμάτι των βουλευτών της 
Ε.Κ. έχει έρθει από τα πριν σε συνεννόηση με το παλάτι και την ίδια μέρα 

διορίζεται από τον Κωνσταντίνο Β’ η κυβέρνηση Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, η 
πρώτη κυβέρνηση “αποστατών”. Αυτή η ωμή παρέμβαση του στέμματος 
εκλαμβάνεται από τα ριζοσπαστικά αλλά και τα πιο προοδευτικά κομμάτια της 

κοινωνίας ως παλατιανό πραξικόπημα. Είναι η αφορμή και η κοινωνική 
απάντηση είναι άμεση. 
 

 
“Οι μαζικοί αγώνες του διμήνου Ιούλη - Αυγούστου για την ανατροπή του 
μοναρχικού πραξικοπήματος είναι πρωτοφανείς. Στο διάστημα των 40 

ημερών μετά το πραξικόπημα πραγματοποιήθηκαν 400 συγκεντρώσεις 
σε ανοιχτό χώρο. Δύο από αυτές, η κάθοδος του Παπανδρέου από το Καστρί 
και η κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα είναι της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων. 

Ο ρυθμός δέκα μεγάλων κινητοποιήσεων κάθε μέρα δεν έχει προηγούμενο 
στην ελληνική ιστορία.” 

[Γ. Κατρή, Η γέννηση του νεοφασισμού στην ελλάδα] 

 
Για πρώτη φορά από το 1946, στις 27 Ιουλίου 1965 πραγματοποιείται 
πανεργατική πολιτική απεργία στην οποία λαμβάνουν μέρος 350.000 

εργαζόμενοι. Οι αγώνες αυτοί έχουν πολιτικοποιηθεί κατακόρυφα. 
Υπολογίζεται ότι κατά το 1965 το 30,95% των απεργιών και το 76,02% των 
απεργών έχουν πολιτικά αιτήματα (υπεράσπιση συνταγματικής τάξης και 

δημοκρατίας, ανατροπή παλατιανού πραξικοπήματος). 
 
Η δυναμική της πρωτόγνωρης λαϊκής έκρηξης που η Αριστερά και το Κέντρο 

θα φαλκιδεύσουν αντί να απελευθερώσουν, κάμπτεται σταδιακά μετά τα 
Ιουλιανά. Βέβαια το απεργιακό κύμα συνεχίζεται και αυξάνει και το 1966, όχι 
όμως ο πολιτικός χαρακτήρας τους που ατονεί. Η προσμονή των εκλογών 

(Μάιος '67) και ο εφησυχασμός τον μαζών που καλλιεργήθηκε θα 
διευκολύνουν την επιβολή της δικτατορίας 
 

 



ΧΟΥΝΤΑ (1967-1974) 
 
Μέσα σε αυτό το κλίμα τον Απρίλη του ‘67 και κάποιες μέρες πριν από τις 

επερχόμενες εκλογές, μια ομάδα συνταγματαρχών, που προέρχεται μέσα από 
τα σπλάχνα του φασιστικού χώρου στην ελλάδα και συγκεκριμένα από την 4η 
Αυγούστου του Μεταξά, τα Τάγματα Ασφαλείας και τον ΙΔΕΑ, προλαβαίνει το 

πραξικόπημα που ετοίμαζε ο Βασιλιάς με τους στρατηγούς, βάζει σε 
εφαρμογή το σχέδιο “Προμηθεύς” και εγκαθιδρύει στρατιωτικό καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης την 21η Απριλίου 1967. 

 
Η ηγεσία της χούντας από τα μέσα του ‘50 είχε στρατολογηθεί στα 
σχέδια του ΝΑΤΟ και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, μέσω του 

ψυχροπολεμικού σχεδίου GLADIO που στόχευε στην ‘’αποτροπή του 
κομμουνιστικού κινδύνου”, και δρούσε σχεδόν σε όλη την Μεσόγειο (Ιταλία, 
Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία). Το ελληνικό σκέλος του σχεδίου ονομάστηκε 

“Κόκκινη Προβιά”. Η πολιτκο-οικονομική εξουσία των ΗΠΑ μέσω της CIA 
και στα πλαίσια των γεωστρατηγικών σχεδίων και οικονομικών συμφερόντων 
που ανέπτυσσε και ήθελε ναδιατηρήσει στην περιοχή, παρέχει πλήρη 

οικονομική και στρατιωτική στήριξη στο καθεστώς της δικτατορίας. Το 
ελληνικό κεφάλαιο και κυρίως το μονοπωλιακό (εφοπλιστικό και 
βιομηχανικό) ταυτίστηκε πλήρως με το καθεστώς, εξασφαλίζοντας τη 

διατήρηση του οικονομικού status quo. 

Σ

 
 
 



 
 
 

7. ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 

 

Αυτοί οι λιγοστοί φοιτητές που μπήκαν τότε στο Πολυτεχνείο είναι που
αργότερα κλήθηκαν από την ΚΝΕ – Αντι ΕΦΕΕ ως πραχτορες των
Ρουφογάλλη Καραγιαννόπουλου Στο τεύχος της Πανσπουδαστικής Νο
πραγματοποείται σαφής καταγγελία από την ψεύτικη Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα του Πολυτεχνείου  
 

. 
 

 – Σάββατο 17 Νοέμβρη 

 



 

Ή χρόνια
Σ



Δίκες πρωταιτίων

Δίκες Βασανιστών ΕΑΤ ΕΣΑ



 

 

Δίκη βασανιστών ασφαλείας Αθηνών

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι ή διατάχτηκε παύση της
δίωξης τους ενώ όσοι καταδικάστηκαν είχαν δικαίωμα εξαγοράς της
ποινής και αναστολής
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