
Μ έσα στό κλίμα των αποκαλύψεων της υπόθεσης Watergate, της 
κατακραυγής κατά των δραστηριοτήτων των αμερικανικών μυστικών 

υπηρεσιών καί του γενικότερου κινήματος αμφισβήτησης τής εποχής, ή 
Υπηρεσία Ερευνών του Αμερικάνικου Κογκρέσου (Congressional Research 
Service), συνέταξε, στίς 18 Φεβρουαρίου 1975, έ'να μνημόνιο γιά τή συγκεκα
λυμμένη δράση τής CIA στό εσωτερικό τών Ηνωμένων Πολιτειών, άλλα και 
διεθνώς, κατά τήν περίοδο 1950-1974. Στό μνημόνιο αυτό, ή Ελλάδα 
αναφέρεται σέ τρία σημεία. Στό πρώτο σημειώνεται ότι «άπό τό 1952 ή CIA 
επιχορηγούσε τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο, τόν "Ελληνα συνταγματάρχη πού 
αργότερα υπήρξε επικεφαλής του στρατιωτικού πραξικοπήματος στην 
Ελλάδα τό 1967. Ή CIA επιχορηγούσε επίσης πολλά στρατιωτικά καί 
πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα γιά χρόνια μετά τό 1952. Φαίνεται ότι οί 
επιχορηγήσεις διακόπηκαν τό 1972». Σύμφωνα μέ τό δεύτερο, «τό 1965, ό John 
Μ. Maury, ό σταθμάρχης τής CIA στην Αθήνα, ενεπλάκη ευθέως στά 
Ελληνικά πολιτικά πράγματα. 'Αναφέρθηκε ότι βοήθησε τόν βασιλέα 
Κωνσταντίνο νά εξαγοράσει βουλευτές τοΰ Ελληνικού κόμματος τής "Ενω
σης Κέντρου, προκαλώντας έτσι τήν πτώση τής κυβέρνησης τοΰ Γεωργίου 
Παπανδρέου». Σύμφωνα μέ τό τρίτο, τέλος, σημείο «αναφέρθηκε ότι ή CIA 
μεθόδευσε τό στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα τό 1967, πού έφερε τόν 
συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο στην εξουσία. Αναφέρθηκε επιπλέον 
ότι ή CIA ήταν σέ θέση νά διατηρεί τόν έλεγχο τοΰ στρατιωτικού καθεστώτος, 
επειδή διέθετε τεκμήρια τής "συνεργασίας τοΰ Παπαδόπουλου μέ τους Ναζί 
κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου [wartime collaboration with the Nazis]"». 

Τά αποσπάσματα αυτά συνοψίζουν επιγραμματικά -καί δίνουν τήν 
εντύπωση ότι επιβεβαιώνουν- τήν επικρατούσα αντίληψη γιά τίς σχέσεις 
τοΰ Γ. Π. αρχικά μέ τά Τάγματα Ασφαλείας καί στή συνέχεια μέ τή CIA καί 
τόν ρόλο τής τελευταίας στό κρίσιμο διάστημα 1965-1967, μέ αποκορύφωμα τό 
πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου. 

Τό γεγονός ότι ή εξαιρετικά συνοπτική αυτή αναφορά, τών 13 συνολικά 
σελίδων, εκδόθηκε λίγο αργότερα σέ αυτοτελές τεύχος άπό τή Βιβλιοθήκη τοΰ 
Κογκρέσου1, προσέδωσε στίς πληροφορίες πού περιείχε έ'να ιδιαίτερο κύρος. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Τάγματα Ασφαλείας καί «Χ» 

ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ 

ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1 Richard F. Grimmett, Reported foreign and domestic covert activities of the United States Central 
«Ό Παπαδόπουλος». Μίνως Αργυράκης. 
έφ Ελεύθερη 'Ελλάδα, 19 Νοεμ. 1970 
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Εντούτοις, πρέπει νά υπογραμμιστεί ότι ό συντάκτης της, 
Richard F. Grimmett, ειδικός αναλυτής τής Υπηρεσίας 
Ερευνών τοΰ Κογκρέσου έπί θεμάτων εθνικής αμύνης, 
δέν έπεκαλεϊτο κάποιες εμπιστευτικές πηγές. Επρόκειτο 
ουσιαστικά γιά μιά αποδελτίωση βασιζόμενη αποκλειστι
κά «σέ πληροφορίες πού δημοσιοποιήθηκαν μέσω εφη
μερίδων, περιοδικών, καταθέσεων ενώπιον επιτροπών τοΰ 
Κογκρέσου, ή άλλων δημοσιεύσεων», στίς όποιες καί 
παρέπεμπε άλλωστε σέ κάθε περίπτωση, επισημαίνοντας 
εισαγωγικά ότι «καμία κρίση δέν διατυπώνεται στό 
παρόν, όσον άφορα στην εγκυρότητα τών αναφορών πού 
συνοψίζονται». Πράγματι, αναζητώντας κανείς τίς παρα
πομπές γιά όλες τίς προαναφερθείσες πληροφορίες πού 
σχετίζονται μέ τήν Ελλάδα, διαπιστώνει ότι πρόκειται 
γιά δύο άρθρα πού δημοσιεύθηκαν στους New York Times, 
τήν 1η Ιουλίου 1973 καί στίς 2 Αυγούστου 1974. Άλλα, άς 
εξετάσουμε τήν προϊστορία αυτών τών δημοσιευμάτων, 
εστιάζοντας έπί τοΰ παρόντος στό ζήτημα τής «συνεργα
σίας τοΰ Παπαδόπουλου μέ τους Ναζί». 

Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Τάγματα 'Ασφαλείας 

Ή πρώτη μνεία γιά τήν ύπαρξη κάποιας σχέσης τοΰ 
δικτάτορα μέ τά Τάγματα Ασφαλείας ανιχνεύεται τόν 
Μάιο τοΰ 1969 σέ δημοσίευμα τής Monde Diplomatique. 
Πρόκειται γιά έ'να εκτεταμένο αφιέρωμα τής γαλλικής 
εφημερίδας (μέ αφορμή τήν επέτειο δύο ετών άπό τό 
πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου), υπογραφόμενο άπό τήν 
γνωστή δημοσιογράφο Brigitte Friang, στό όποιο αναφέ
ρονταν, μέ αρκετή δόση ειρωνείας, μεταξύ τών άλλων καί 

Intelligence Agency 1950-1974, Ούασιγκτων, Publisher Congressional Research 

Service [CRS Report UB 250 USA], Library of Congress, [1976], σ. 2, 9, 10. 

τά έξης: «Είναι αυτονόητο ότι ό στρατός, εγκέφαλος και 
σπονδυλική στήλη τής χώρας, υπήρξε ό πρώτος πού 
απαλλάχθηκε άπό τό κομμουνιστικό του φορτίο [μετά τό 
πραξικόπημα]. Σύμφωνα μέ όλες τίς ενδείξεις καί παρά τίς 
εξαιρετικές προφυλάξεις πού είχαν ληφθεί έξ αρχής, είχε 
υποστεί ισχυρή διείσδυση, άφοΰ δύο χιλιάδες αξιωματι
κοί περίπου άπό τίς δέκα χιλιάδες πού περιλάμβαναν τά 
τρία όπλα, είτε συνελήφθησαν είτε υποχρεώθηκαν σέ 
πρόωρη αποστρατεία, ή καί επωφελήθηκαν αμφοτέρων 
τών εκδοχών ταυτοχρόνως. Οί κακές γλώσσες φθάνουν 
στό σημείο νά ισχυριστούν ότι ό πέλεκυς πίπτει μέ μιά 
ιδιαίτερη ορμή έπί τών αξιωματικών πού, στή διάρκεια 
τής Γερμανικής κατοχής, μετά τόν ηρωικό καί νικηφόρο 
πόλεμο πού διεξήγαγε ό Ελληνικός στρατός κατά τών 
δυνάμεων τοΰ Μουσολίνι στην Αλβανία, επέλεξαν τήν 
αντίσταση, είτε στό εσωτερικό, είτε στό εξωτερικό» ... 
«Ή αιτία αυτής τής μανίας είναι προφανής, εξηγούν αυτά 
τά διεστραμμένα πνεύματα. 'Οποιοσδήποτε πού στάθηκε 
ικανός νά επιλέξει οικειοθελώς νά πολεμήσει κατά μιας 
καταπίεσης, είναι ικανός νά εγερθεί ενάντια σέ μία νέα 
καταπίεση» ... «Οί ίδιοι αυτοί σκοτεινοί τύποι σημειώ
νουν κακόβουλα ότι, κατά τή διάρκεια τής κατοχής, ό 
πρόεδρος τοΰ υπουργικού συμβουλίου Παπαδόπουλος 
υπηρέτησε ύπό τόν ταγματάρχη Κου[ρ]κουλάκο (πού 
μετά τό πραξικόπημα τοποθετήθηκε στή διοίκηση τής 
Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος), ό όποιος, επικεφα
λής ενός τάγματος προικοδοτημένου μέ Γερμανικό 
οπλισμό, όπως καί τά υπόλοιπα Τάγματα Ασφαλείας, 
εκπλήρωσε ευσυνείδητα τό ρόλο του ώς μονάδας ασφα
λείας... κατά τών αντιστασιακών κομμουνιστών. Είναι 
ενδεικτικό ότι δέν είναι φρόνιμο στην Ελλάδα νά 
αποκαλέσετε ταγματασφαλίτη [tagmata-sfalitis στό γαλλι
κό κείμενο] κάποιο όργανο τής τάξης πού σας παρενο-
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χλεϊ, στον ίδιο βαθμό πού δέν ενδείκνυται στή Γαλλία νά 
φιλοδωρήσετε τόν χωροφύλακα πού σάς παίρνει κατάθε
ση μέ τόν χαρακτηρισμό τοΰ πολιτοφύλακα [milicien2]»3. 

Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άποψη αυτή, πού έγινε 
ευρέως αποδεκτή στή συνέχεια, ό 25χρονος -τότε-
άνθυπολοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ Γεώργιος Παπαδόπου
λος, άπό τό Έλαιοχώριο Αχαΐας, υπήρξε συνεργάτης τών 
Γερμανών, καί συγκεκριμένα υπηρέτησε στό Τάγμα Α
σφαλείας Πατρών ύπό τόν συνταγματάρχη Νικόλαο 
Κουρκουλάκο4. 

Οί Βρετανικές πηγές τής περιόδου τοΰ πολέμου 
αναφέρουν ότι ή εμφάνιση αποσπασμάτων τών Ταγμά
των Ασφαλείας στην Πάτρα σημειώνεται γιά πρώτη φορά 

στίς αρχές Ιανουαρίου τοΰ 1944. Επρόκειτο «γιά τους 
τέσσερις λόχους τοΰ πρώην 2ου Τάγματος τής Αθήνας», 
καί μάλιστα αναφέρεται ότι ό οργανωτής καί Γενικός 
Διοικητής τών Ταγμάτων Ασφαλείας υποστράτηγος Βα
σίλειος Ντερτιλής (πατέρας τοΰ κατοπινοΰ χουντικού 
αντισυνταγματάρχη Νικόλαου Ντερτιλή), έφτασε εκεί 
αυτοπροσώπως αργότερα τόν ίδιο μήνα5. Τότε σχημα
τίστηκε, μέ επιτόπου στρατολόγηση ύπό τόν συνταγμα
τάρχη Κουρκουλάκο, τό Ιο Τάγμα τής Πάτρας (41 
αξιωματικοί, 860 οπλίτες6), ένώ τό 2ο Τάγμα (41 αξιωμα
τικοί, 1.165 οπλίτες7), τέθηκε ύπό τίς διαταγές τοΰ 
συνταγματάρχη Λεοντοκανάκη. Τά δύο Τάγματα συγκρό
τησαν τελικώς τό 2ο Σύνταγμα Ασφαλείας Πελοποννή-

2. Ή πολιτοφυλακή (milice) συγκροτήθηκε στην κατεχόμενη Γαλλία τόν 
Ιανουάριο του 1943 καί έδρασε ως βοηθητικό σώμα τής Gestapo, συμμετέ
χοντας στίς συλλήψεις, τις ανακρίσεις καί τίς εκτελέσεις αντιστασιακών 
Γάλλων. Μετά τήν απελευθέρωση, ό επικεφαλής της loseph Darnand, τά 
στελέχη του επιτελείου του, άλλα καί αρκετοί βαθμοφόροι, ακόμη καί απλοί 
πολιτοφυλακες, καταδικάστηκαν καί εκτελέστηκαν. 

3. Brigitte Friang, «La Grèce des colonels deux ans aprè s le coup d’Etat», έφ. 
Le Monde Diplomatique, Μάιος 1969, σ 8 

4. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, Βρεττανοί-Τό Αντάρτικο-Απελενθέροισις, Αθήνα 1984, 

τ. 8, σ. 460, 699-701- «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ Τα Νεα, 22 
Ιουλίου 1975. 

5. «Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αναφορά γιά τά Τάγματα Ασφα
λείας», 18 Ιουλίου 1944, Γενικό Επιτελείο Στρατοϋ/Αιεύθυνση Ιστορίας 
Στράτου (στο έξης ΓΕΣ/ΔΓΣ), 'Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, Αθήνα 1998, τ 8, σ 
69-70. 

6. Φ. Ν Γρηγοριαδης, ό.π. 
7 στό ίδιο 
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σου, μέ γενικό διοικητή τόν Κουρκουλάκο, ένώ τό Τάγμα 
Πατρών τέθηκε ύπό τίς διαταγές τοΰ ταγματάρχη Δη
μοσθένη Γεωργακόπουλου8. «Σύμφωνα μέ αξιόπιστες 
πηγές», σημειώνει ή βρετανική αναφορά, «πολλά άπό τά 
μέλη τοΰ ξένου 2ου Τάγματος έχουν λιποτακτήσει καί 
έχουν γυρίσει πίσω στην Αθήνα, άλλα ό σχηματισμός 
παρέμεινε καί μπορεί νά έχει ένδυναμωθεϊ άπό πρόσθετη 
επιτόπια στρατολόγηση»9. Μιά αναφορά τοΰ ΕΔΕΣ πα
ρουσιάζει μιά διαφορετική εκδοχή: «Οί αξιωματικοί τοΰ 
2ου Τάγματος, διετάχθησαν νά έπανέλθωσιν είς Αθήνας, 
αντικατασταθέντες δι’ αξιωματικών τής εμπιστοσύνης 
τοΰ Κουρκουλάκου»10. Στίς αρχές Φεβρουαρίου, ένας 
άπό τους λόχους έφυγε άπό τήν Πάτρα προκειμένου νά 
δημιουργήσει νέο Τάγμα στό Αγρίνιο. 

Στίς 26 Φεβρουαρίου τοΰ 1944 διεξήχθη στην Αχαΐα 
επιδρομή μεγάλης κλίμακας άπό τους Γερμανούς, μέ τήν 
υποστήριξη τών Ταγμάτων. «Τότε ήταν πού τό ΕΑΜ 
ανακοίνωσε τήν πρόθεση του νά πάρει εκδίκηση πλήττο
ντας συγγενείς τών στρατευμάτων Ασφαλείας»11. Άπό τίς 
12 έως τίς 20 Απριλίου μιά νέα επίθεση τών Γερμανών καί 
τών Ταγμάτων Ασφαλείας κατά τοΰ ΕΛΑΣ διεξήχθη στην 
'Αχαΐα καί τήν 'Ηλεία. «Καί σέ αυτή τήν περίπτωση τά 
Τάγματα ύπό τόν συνταγματάρχη Κουρκουλάκο, φέρθη
καν μέ μεγάλη βαρβαρότητα», σημειώνει ό Βρετανός 

8 Κώστας Θ Καραλής, Ιστορία τών δραματικών γεγονότων της Πελοποννήσου 
1943-1949, Αθήνα 1958, σ. 322. 

9. «Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αναφορά γιά τά Τάγματα Ασφα
λείας», ό.π. 

10 Φ Ν Γρηγοριαδης, ό.π. 
11. Νά συνδυαστεί με την πληροφορία πού έδωσε ό Νικόλαος Παπαθανος 

άπό τό Καλοΰσι, πρώτος εξάδελφος τοΰ Γ.Π., ότι «τον πάτερα τοΰ Γ.Π. τόν 
κυνήγησαν οί αριστεροί, άλλα γλύτωσε επειδή τόν ειδοποίησε ένας άλλος 
αριστερός καί έφυγε»: έφ. Τά Νέα, 21 Ίουλ. 1975. 

12. «Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αναφορά γιά τά Τάγματα Ασφα-

άναλυτής . Ή επέκταση, ιδιαίτερα στή Δυτική Πελο
πόννησο, ήταν άμεση, καί τό Μάιο τοΰ 1944 ή συνολική 
δύναμη τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας στην Πελοπόννησο 
έκτιμάτο στίς 8.000. Στίς 25 'Απριλίου τοΰ 1944 ανα
φέρθηκε ότι 110 "Ελληνες είχαν τουφεκιστεί άπό τόν 
'Ανώτατο Διοικητή τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας καί τήν 
Ελληνική 'Αστυνομία σέ αντίποινα γιά τό φόνο δυό 
Γερμανών αξιωματικών13. 

Στίς 8 Μαΐου τοΰ 1944, μέ αφορμή τήν παράτολμη 
επίθεση τοΰ ΕΛΑΣ εναντίον μίας ομάδας ταγματασφαλι-
τών μέσα στην ίδια τήν Πάτρα, ό Κουρκουλάκος, σέ 
συμφωνία μέ τή Γερμανική διοίκηση, παρέλαβε άπό τίς 
φυλακές δέκα κρατουμένους πού «εθεωρούντο ότι εΐσαν 
κομμουνισταί» καί τους άπαγχόνισε στά Ψηλά Αλώνια: 
«Τά σώματα τών άπαγχονισθέντων αίωροΰντο έπί 24 ώρας 
έπί τών δένδρων [τής πλατείας]. Τό θέαμα ήτο φρικιαστι-
κόν [καί] οί διερχόμενοι κάτοικοι τών Πατρών έκάλυπτον 
τους οφθαλμούς των διά νά μήν βλέπουν» ... «Ό άπαγχο-
νισμός αυτός, γενόμενος εντός τής πόλεως τών Πατρών, 
έπροκάλεσε τήν δικαίαν άγανάκτησιν τών κατοίκων, 
συνάμα δέ τήν φρίκην, τόν τρόμον καί τόν άποτροπια-
σμόν τοΰ Πατραϊκοΰ λαού»14. 

Ό Κώστας Καραλής -ένας άντικομμουνιστής συγ
γραφέας καί αυτόπτης μάρτυρας αρκετών άπό τά γεγονότα 

λείας», δ.π. 
13. στό ίδιο. Μεταξύ τών αξιωματικών πού έδρασαν στίς γραμμές τών 

Ταγμάτων Ασφαλείας, αναφέρονται ρητά ό υποστράτηγος Κόκκινος, οί 
συνταγματάρχες Μπακασίδης, Κέντρος, οί ταγματάρχες Καφετζοπουλος, 
Χανιώτης και Πολίτης, ό λοχαγός Γιαννόπουλος και ό υπολοχαγός Κοκκωνέ-
της. 

14. Γνωρίζουμε έπτα άπο τα ονόματα τών άπαγχονισμένων: Μιλ. Μαστρο-
γιαννόπουλος, Α Γρίβας, Ν Κακός, Χωμενιδης (δικηγόρος), Πετριδης 
(δικηγόρος), Συλα'ίδης (άπό τά Καβάσιλα) καί Μανιάτης- βλ. Κώστας Θ. 
Καραλής, ό.π., σ. 301. 
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τά όποια αφηγείται λίγα χρόνια αργότερα- δίνει τό 
ακόλουθο προφίλ τοΰ Κουρκουλάκου: «Λάκων τήν κα
ταγωγή ν» ... «ψύχραιμος, έφυέστατος, εργατικός καί 
αεικίνητος» ... «τολμηρός, πολυμήχανος καί δραστή
ριος. Ήτο δεσπόζουσα φυσιογνωμία καί ό ιθύνων νους 
τοΰ άντικομμουνιστικοΰ αγώνος έν Πελοποννήσω» ... 
«Είργάζετο μέ σύστημα καί θάρρος» ... «κρατών τάς 
Πάτρας μέ τό άριστα έξωπλισμένον καί ώργανωμένον 
Σύνταγμα τών Ευζώνων» ... «Διαρκώς έστρατολογοΰσε 
καί έδέχετο οπαδούς άπό τόν καθημερινώς όγκούμενον 
χείμαρρον τών καταδιωκομένων εθνικιστών τοΰ Μωρηά 
καί τής Ρούμελης. Άπό τάς πρώτας ημέρας πού έγκα-
τεστάθη εις τάς Πάτρας, εφήρμοσε σκληρά κατά τών 
κομμουνιστών μέτρα. Ύπήρξεν αμείλικτος καί αδυσώπη
τος» ... «καί σκληρά έφάρμοζεν αντίποινα κατά τάς 
εκκαθαριστικός επιχειρήσεις, πού έκανε συχνάκις είς τά 
ενδότερα τής Πελοποννήσου κατά τών δυνάμεων τοΰ 
ΕΛΑΣ. Πολλαί εκατοντάδες κομμουνιστών ή συμπαθού
ντων άντίκρυσαν τό έκτελεστικόν απόσπασμα καί τήν 
άγχόνην, καί πολλά χωριά, τά όποια εΐχον πιστεύσει είς 
τήν κομμουνιστικήν ίδεολογίαν, παρεδόθησαν είς τάς 
φλόγας. Ό Κουρκουλάκος εφήρμοσε τήν ώμήν βίαν κατά 
τών συλλαμβανομένων κομμουνιστών καί γενικώς διεξή-
γαγεν έν τή Β.Δ. Πελοποννήσω έναν άνευ οίκτου άντι-
κομμουνιστικόν αγώνα»15. 

Στίς 11 Σεπτεμβρίου τοΰ 1944, ένώ είχε ξεκινήσει ή 
υποχώρηση τών Γερμανών καί δυνάμεις τών ανταρτών 
είχαν αρχίσει νά κατευθύνονται προς τήν Πάτρα, ό συν
ταγματάρχης Κουρκουλάκος κήρυξε τήν πόλη σέ κατά-

15. στό ίδιο, σ. 321. Σημειωτέον ότι τό πόνημα τοΰ Καραλή αύτο έλαβε το 

1958 τό πρώτο βραβείο ιστορίας τοΰ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. 

16. στό ίδιο, σ. 328-330. 

στάση πολιορκίας. Άφοΰ ναυάγησαν οί διαπραγματεύ
σεις μέ τή μεσολάβηση τοΰ Σουηδού εκπροσώπου τοΰ 
Διεθνούς 'Ερυθρού Σταυρού, στίς 16 Σεπτεμβρίου τό 
επιτελείο τής VIII Ταξιαρχίας τοΰ ΕΛΑΣ απέστειλε 
τελεσίγραφο, ζητώντας τήν έξοδο τών ταγματασφαλιτών 
άπό τήν Πάτρα καί τήν παράδοση τοΰ οπλισμού τους, 
άλλα αυτό απορρίφθηκε άπό τόν Κουρκουλάκο16. 

Τήν 1η 'Οκτωβρίου 1944, ωστόσο, αποβιβάστηκε στό 
Κατάκωλο μιά μικρή άλλα ίσχυρή μηχανοκίνητη κα
ταδρομική βρετανική μονάδα, δύναμης 600 ανδρών, ύπό 
τόν αντισυνταγματάρχη Jellicoe. Τήν ίδια νύκτα (1-2 
'Οκτωβρίου), οί ταγματασφαλίτες, συνειδητοποιώντας 
ότι τό παιχνίδι είχε πλέον κριθεί, εγκατέλειψαν τήν 
Πάτρα καί κατευθύνθηκαν στίς θέσεις Έγκλυκάδα καί 
Ψαροφάι, γιά νά παραδοθούν στή συνέχεια, μέ τήν 
εγγύηση τοΰ Παναγιώτη Κανελλόπουλου (εκπροσώπου 
τής κυβέρνησης, ό όποιος είχε μόλις φθάσει άπό τήν 
Ιταλία) καί τών Βρετανών. Οί τελευταίοι τους παρέλα
βαν, περιορίζοντας τους περισσότερους στό στρατόπεδο 
τοΰ Άράξου μέχρι τίς 14 'Οκτωβρίου. Στή συνέχεια, 
αρκετοί άπό αυτούς μεταφέρθηκαν σέ στρατόπεδο αιχμα
λώτων στην 'Ιταλία17. 'Επακολούθησε μιά μικρής έκτα
σης άλλα αποφασιστική μάχη μεταξύ τών δυνάμεων τοΰ 
ΕΛΑΣ καί τής Γερμανικής φρουράς τών Πατρών (προτού 
ή τελευταία διαφύγει τελικώς διά θαλάσσης), καί ή 
θριαμβευτική είσοδος τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ 
βρετανικού αποσπάσματος στην απελευθερωμένη πόλη 
στίς 4 'Οκτωβρίου. 'Εκεί έφθασαν τήν επομένη καί ό 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 

17 ΑΣ/ΔΕ, Η άπελευθερωσις τής Ελλάδος και ταμεζα ταυτην γεγονότα ('Ιούλιος 

1944-Αεκέμβριος 1945), Αθήνα 1973, σ. 69-70. 
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Ό ανθυπολοχαγός πυροβολικού Γεώργιος Παπαδόπουλος στό Αλβανικό 
μέτωπο καί ή ανακοίνωση τοΰ διορισμού τοΰ Ν. Κουρκουλάκου στό Αελτίον 
Αγροτικής Τραπέζης τό Φεβρουάριο τοΰ 1969 

συνοδευόμενος άπό τόν Άρη Βελουχιώτη . 

Σέ αυτή λοιπόν τήν μονάδα -τό 2ο Σύνταγμα 

Ασφαλείας Πελοποννήσου- θεωρήθηκε ότι υπηρέτησε 

ό Γ.Π. Ή φήμη αυτή γιά τό παρελθόν του δέν φαίνεται νά 

είχε ακουστεί πρίν άπό εκείνο τό δημοσίευμα τής Monde 

Diplomatique τοΰ Μαΐου τοΰ 1969. 

18. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, ό.π., τ. 8, σ. 460,699-701- «Ή ανατομία τών μεγάλων 
τής Χούντας», έφ. Τά Νέα, 22 Ίουλ. 1975- Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τά 
χρόνια τον Μεγάλου Πολέμου 1939-1944, Αθήνα 1964, σ. 104-1081 τοΰ ιδίου, 
Ιστορικά Δοκίμια, Αθήνα 1975, σ 250 251 

19. Είναι αλήθεια ότι στα βιβλία εκείνα δέν επιχειρείται μιά εξαντλητική 
καταγραφή τών αξιωματικών πού είχαν υπηρετήσει στά τάγματα, δέν στερείται 
όμως ενδιαφέροντος ότι ό Β. Σταυρογιαννόπουλος (Η ζοιή τής κατοχής και τα 
Τάγματα Ασφάλειας, Αθήνα '1966, 22004, σ. 75-76), αναφέρει δεκαεπτά 
αξιωματικούς τοΰ 2ου Συντάγματος Ασφαλείας Πατρών (συνταγματάρχης 
Νικ Κουρκουλάκος, αντισυνταγματάρχες Θεόδ. Λεοντοκανάκης, Γεωργ 

Τό όνομα του δέν περιέχεται στό προαναφερόμενο 

βιβλίο τοΰ Κώστα Καραλή (1958) γιά τίς συγκρούσεις τής 

περιόδου 1943-1949 στην Πελοπόννησο, ούτε στην πρώτη 

έκδοση (1964) τοΰ πολύτομου πονήματος τοΰ Φοίβου 

Γρηγοριάδη γιά τό αντάρτικο, οΰτε καί στό απολογητικό 

βιβλίο γιά τά Τάγματα 'Ασφαλείας πού δημοσίευσε (1966) 

ό υποστράτηγος Βασίλειος Σταυρογιαννόπουλος19 -ταγ-

ματασφαλίτης ό ίδιος στή Ναύπακτο-, γιά νά αναφέρου

με, τελείως ενδεικτικά, τρία προδικτατορικά βιβλία πού 

άπτονται τοΰ θέματος. 

Περνώντας στά πρώτα δημοσιεύματα μετά τό πραξι

κόπημα τής 21ης 'Απριλίου, σημειώνουμε ότι τίποτα περί 

δοσιλογισμοΰ δέν αναφέρεται στό βιβλίο La Gre`ce des 

colonels πού δημοσίευσε τόν 'Ιανουάριο τοΰ 1968 ό 

μόνιμος ανταποκριτής τής γαλλικής Le Monde στην 

'Αθήνα Marc Marceau20, οΰτε στό βιβλίο πού δημοσίευσε 

στό Παρίσι τόν 'Απρίλιο τοΰ 1968 ό επίσης Γάλλος 

δημοσιογράφος Jean-François Chauvel, μέ τίτλο La Gre`ce 

à  l’ombre des é pé es, οΰτε καί στό βιβλίο τοΰ Βρετανού 

Kenneth Young, The Greek Passion: A Study in People and 

Politics, πού δημοσιεύθηκε στό Λονδίνο τό 1969 (θά δούμε 

παρακάτω τί αναφέρουν, αντί τών ταγμάτων, οί δύο 

τελευταίοι συγγραφείς γιά τή δράση τοΰ Γ.Π. έπί κατο

χής)· 

Οικονόμου, Αντ Χατζησταματίου, Δημ. Γεωργακόπουλος καί Ευθύμιος 
Παπαβασιλείου, ταγματάρχες Παν Καφεντζοπουλος, Θωμάς Κλεινακης, 
Γεώργ. Τουλιόπουλος, Γεώργ. Παλαντζής καί Κρατίνος Ζαλοκωστας, λοχαγοί 
Δημ. Κάρλος, Δημ. Σεβαστακης, Μιχ. Λαδακάκος καί Φώτιος Παχής, 
υπολοχαγοί Νικ Ευθυμίου και Παν Μαριολης), στους όποιους δεν περιλαμβα 
νεται ό Γ.Π. Ή απουσία αυτή δέν αποτελεί βέβαια απόδειξη μή συμμετοχής, 
δεδομένου ότι δέν αναφέρεται καί κανένας άλλος ανθυπολοχαγός 

20. Ό Marceau θεωρεί -αντίθετα- οτι ό τυπικός πραξικοπηματίας αξιωμα
τικός τοΰ 1967, έπί κατοχής είχε κατά κανόνα διαφύγει στή Μέση Ανατολή: La 
Gre`ce des colonels, Παρίσι 1968, σ. 229-231. 
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Δέν αναφέρεται επίσης στό μεγάλο αφιέρωμα μέ τίτλο 

«Anatomie einer Diktatur» πού ετοίμασαν ό Κώστας 

Τσατσαρώνης μέ τόν Siegfried Kogelfranz γιά τό γερμα

νικό περιοδικό Der Spiegel, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1968 (τό 

εκτενέστερο ίσως αφιέρωμα όλης τής επταετίας γιά τή 

δικτατορία, σέ περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας). Ή μόνη 

μνεία πού υπάρχει στό αφιέρωμα αυτό γιά τήν επίμαχη 

περίοδο, προκύπτει άπό μιά αξιοπερίεργη «εκμυστήρευ

ση» τοΰ εξαδέλφου τοΰ Γ.Π. 'Ιωάννη Άνδρεόπουλου, 

σύμφωνα μέ τήν οποία, «τό 1942, ώς 24χρονος ανθυπολο

χαγός, αντιστασιακός κατά τής Χιτλερικής κατοχής, ό 

Γεώργιος [Παπαδόπουλος], μέ τόν αδελφό του Κωνσταν

τίνο καί αυτόν, τόν 'Ιωάννη, πέριξ μίας φιάλης κρασιού 

είχε στοιχηματίσει -εγγράφως στην οπίσθια όψη ενός 

πορτραίτου- ότι θά έχει γίνει ώς τό 1970 πρωθυπουργός 

τής Ελλάδος»21. Συγκρατούμενοι άπό τήν επιθυμία νά 

σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως τό περιεχόμενο αυτής τής 

«εκμυστήρευσης», άς αρκεστούμε στην επισήμανση ότι, 

όπως συνάγεται άπό τά παραπάνω, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 

1968 μποροΰσε ακόμη ό Παπαδόπουλος νά εμφανίζεται 

άκοπα ώς «άντιχιτλερικός αγωνιστής» άπό τίς σελίδες 

ενός γερμανικού περιοδικού, χωρίς νά συναντά σοβαρό 

αντίλογο. 

'Επίσης, καμία σχετική αναφορά περί ταγμάτων δέν 

γίνεται άπό τόν Κωνσταντίνο Τσουκαλά στην πρώτη 

(αγγλική) έκδοση τοΰ βιβλίου του The Greek Tragedy, τόν 

Μάρτιο τοΰ 1969 (οΰτε άλλωστε καί στή γαλλική έκδοση 

τό 1970 ή στην ελληνική τό 1974), άλλα αυτό είναι 

21 «Und 1943, als 24jahriger Widerstands-Leutnant gegen die Hitler-
Okkupanten, habe Georgios mit seinem Bruder Konstantinos und llim, Ioannis, 
uni eine Fiasche Wein gewettet - schriftlich auf der Ruckseite seines Portrats -, er 
werde 1970 Premier von Hellas sein», π. Der Spiegel, 30 Σεπτ. 1968, σ 134 

22 Constantin Tsoucalas, The Greek Tragedy, Middlesex 1969' La Gre`ce de 

μάλλον αναμενόμενο, καθώς ό συγγραφέας δέν εισέρχεται 

καθόλου σέ βιογραφικές λεπτομέρειες τών δικτατόρων22. 

Οΰτε όμως καί αμέσως μετά τό δημοσίευμα τής Monde 

Diplomatique, φαίνεται νά έγινε ευρύτερα γνωστή -ή 

αποδεκτή- αυτή ή πληροφορία. Στό αντιδικτατορικό 

βιβλίο μέ τίτλο La Ve´rite´ sur la Gre`ce, πού κυκλοφόρησε 

ανώνυμα ό Ρόδης Ροΰφος στή Λωζάννη ένα χρόνο 

αργότερα, τό καλοκαίρι τοΰ 1970 (καί τό όποιο τό 1972 

μεταφράστηκε στά αγγλικά), ό συγγραφέας, αναφερόμε

νος στή δράση τοΰ Παπαδόπουλου έπί κατοχής, λαμβάνει 

-αντιθέτως- ώς δεδομένο ότι δέν υπηρέτησε στά ΤΑ.: «Ό 

Παπαδόπουλος δέν έκανε τίποτα. Αυτός ό φιλόδοξος 

άνδρας, αυτός ό μέλλων δικτάτορας, πού εικοσιπέντε 

χρόνια αργότερα θά έδινε μαθήματα πατριωτισμού στους 

συμπατριώτες του, δέν έκρινε αναγκαίο οΰτε τό δαχτυλάκι 

του νά κινήσει γιά τήν απελευθέρωση τής χώρας. Ήταν 

μήπως άπό συμπάθεια προς τους Ναζί; 'Αλλά τότε θά ήταν 

πιό θαρραλέο γι’ αυτόν νά αγωνισθεί στό πλευρό τους, 

κατατασσόμενος στά Τάγματα 'Ασφαλείας πού είχαν 

δημιουργήσει οί κυβερνώντες συνεργάτες τών Γερμα-
23 

νων» . 

'Ανάλογη φαίνεται νά είναι καί ή θέση τοΰ Γιάννη 

Κάτρη, στην πρώτη (αγγλική) έκδοση τοΰ βιβλίου του 

Eyewitness in Greece: The Colonels Come to Power, τόν 

Μάρτιο τοΰ 1971: αρκείται νά σημειώσει γενικώς ότι ό 

Γ.Π. «δέν έκρυβε τό θαυμασμό του γιά τό μεγαλείο τής 

Γερμανίας τοΰ Χίτλερ. Κανένα σκίρτημα γιά τή γερμανι

κή κατοχή καί τό έπος τής 'Εθνικής 'Αντιστάσεως πού 

l’Inde´pendance aux Colonels, Παρίσι, 1970 

23. [Rodis Roufos], La Ve´rite´ sur la Gre`ce, Λωζάνη, 1970· «Athenian», Inside 

the Colonels’ Greece, Λονδίνο 1972, καί Νεα Ύορκη [1972] Το σχετικό 
απόσπασμα τοΰ βιβλίου μέ τίτλο Ή αλήθεια γιά τήν 'Ελλάδα, αναδημοσιεύτηκε 
στην αντιδικτατορική έφ Ελεύθερη Ελλάδα, 19 Νοεμ. 1970. 
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γραφότανε μέ αίμα. Τά ατένιζε σάν διατάραξη τής 
δημοσίας τάξεως»24. 'Αλλά καί ό 'Ανδρέας Παπανδρέου 
δέν σημειώνει τίποτα στίς πρώτες εκδόσεις τοΰ βιβλίου 
του Democracy at Gunpoint: The Greek Front (1970-
1971)25, ενώ αναφέρει κάποια στοιχεία γιά τή μεταγε
νέστερη δράση τοΰ Γ.Π. στό διάστημα 1959-196526. 

Στό διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου καί 13ης 
Σεπτεμβρίου 1969 επισκέφθηκε τήν Ελλάδα ό Έλληνο-
αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Νικόλαος Σταύρου, 
προκειμένου νά διεξαγάγει μιά επιτόπια έρευνα γιά 
λογαριασμό τοΰ Τμήματος Κοινωνικών 'Επιστημών τοΰ 
Howard University. Πραγματοποίησε συναντήσεις μέ 
αρκετούς πολιτικούς27, δημοσιογράφους καί στρατιωτι
κούς28, αντιπάλους τής δικτατορίας ή οπαδούς τής 
ανάγκης συμβιβασμού, άλλα καί μέ στελέχη τοΰ καθε
στώτος29. Μιά συνοπτική εκδοχή τών αποτελεσμάτων τής 
έρευνας του, ένα κείμενο 25 σελίδων σαφώς άντιχουντικό 
καί επικριτικό τής πολιτικής τών ΗΠΑ έναντι τής 
δικτατορίας, κατετέθη στίς 27 'Οκτωβρίου 1969 άπό τόν 
δημοκρατικό βουλευτή τής Καλιφόρνιας Don Edwards 
στό Κογκρέσο. Στό μνημόνιο αυτό καταγράφονταν, 
μεταξύ τών άλλων, οί -περιορισμένες αριθμητικά, σύμ
φωνα μέ τόν ερευνητή- ομάδες τοΰ Ελληνικού πληθυ
σμού πού είχαν τήν περίοδο εκείνη εκπεφρασμένη τήν 

24 lohn A Katns, Eyewitness in Greece The Colonels Come to Power, St. 

Louis 1971 (έλλην. έκδοση 1974, σ. 304). 

25. Andreas Papandreou, Democracy at Gunpoint: The Greek Front, Νέα 

Υόρκη, 1970 καί Λονδίνο 1971. 

26 Βλ τήν ελληνική έκδοση τοΰ 1974 Ή Δημοκρατία στό Απόσπασμα, σ 43 

27. Ήρθε σε έπαφη με τα στελέχη τής EPE Παναγιώτη Κανελλόπουλο, 

Γεώργιο Ράλλη, Κωνσταντίνο Ράλλη, Ευάγγελο Αβερωφ-Τοσιτσα, Ιωάννη 

Βαρβιτσιώτη, τα στελέχη τής ΕΚ Γεώργιο Μαύρο, Ιωάννη Ζίγδη, Χάρη Ρέντη, 

Ιωάννη Τσουδερο, καθώς καί μέ τους Σπύρο Μαρκεζίνη, Στέφανο Στεφανο-

πουλο καί Εμμανουήλ Κοθρή- βλ Ν Σταύρου, «Ή καταστασις στην Ελλάδα», 

έφ. "Εθνος, 23 Φεβρ 1970 

υποστήριξη τους στό καθεστώς. 'Ανάμεσα τους σημειώνει 
«αρκετές εξτρεμιστικές ομάδες αποτελούμενες άπό άτομα 
τά όποια έδρασαν περί τό 1944» ... «καί ορισμένα τών 
οποίων φέρουν τό στίγμα τής συνεργασίας μέ τους 
Γερμανούς. Αυτά τά άτομα αποτελούν τώρα θερμούς 
πληροφοριοδότες τοΰ καθεστώτος καί ώς τέτοιοι προσ
διορίζονται άπό τόν λαό»30. Μεγάλο μέρος τής έκθεσης 
Σταύρου (συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ προαναφερόμε
νου αποσπάσματος) δημοσιεύθηκε τέσσερις μήνες αργό
τερα σέ πέντε συνέχειες (23-27 Φεβρουαρίου 1970) στην 
εφημερίδα "Εθνος τών 'Αθηνών, ή διεύθυνση τής οποίας 
εκμεταλλεύθηκε τό γεγονός ότι τό κείμενο είχε περιλη
φθεί στά επίσημα πρακτικά τοΰ Κογκρέσου (Congres
sional Record). 'Εκτιμάται ότι αυτή ή δημοσίευση, σέ 
συνδυασμό μέ τή συνέντευξη τοΰ 'Ιωάννη Ζίγδη λίγες 
εβδομάδες αργότερα (23 Μαρτίου 1970), οδήγησαν στή 
φυλάκιση τών υπευθύνων τής εφημερίδας καί τελικώς 
στην αναστολή τής έκδοσης της (4 'Απριλίου 1970). 

Τήν ίδια χρονιά, τό 1970, επισκέφθηκε τήν Ελλάδα 
καί ό έπί κατοχής επικεφαλής τής βρετανικής στρατιω
τικής αποστολής στην Ελλάδα καί ήδη καθηγητής τής 
'Οξφόρδης, βουλευτής τοΰ Συντηρητικού Κόμματος, 
γνωστός άντικομμουνιστής, άλλα καί αρκετά συνεπής 
πολέμιος τής δικτατορίας, Christopher Montague Wood-

28 Μεταξύ τών άλλων μέ τόν πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγο Θεόδωρο 

Γρηγορόπουλο καί τόν πρώην άρχηγο ΓΕΣ αντιστράτηγο Πέτρο Νικολόπουλο-

βλ στο Ιδιο 

29 Μεταξύ τών άλλων μέ τόν υπαρχηγό τών Ένοπλων Δυνάμεων αντιστρά

τηγο Ιωάννη Σορόκο (κατόπιν πρεσβευτή στό Λονδίνο), τόν διευθυντή τής 

ΚΥΠ αντιστράτηγο Αλέξανδρο Χατζηπετρο και τον διευθυντή τής Γενικής 

Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας αντιστράτηγο Γεώργιο Θωμόπουλο- βλ στο 

ίδιο. 

30. Ν. Α. Stavrou, «A report on the present Greek situation», σ. 10, Αρχείο 

Λεωνίδα Καλλιβρετακη (στο έξης αρχείο Λ.Κ.), φάκελος Νικολάου Σταύρου 

\\β ΑΦΙΕΡΩΜΑ 



house (1917-2001). Φημολογούμενος σκοπός τής επίσκε
ψης του ήταν νά ερευνήσει κατά πόσον ό Γ.Π. υπηρέτησε 
πράγματι στά Τάγματα 'Ασφαλείας καί επιπλέον άν 
φοίτησε -όπως υποπτευόταν- σέ μιά Γερμανική «σχο
λή κατασκόπων» πού έδρευε στό Λαύριο31. 'Επιστρέφο
ντας στό Λονδίνο, ό Woodhouse υπογράμμισε, σέ έ'να 
κείμενο του, τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1971, τήν εντύπωση πού 
τοΰ προκάλεσε τό γεγονός ότι «οί στρατοκράτες επα
ναστάτες τοΰ 1967, τών οποίων ή δράση [ένν. κατά τήν 
περίοδο τής ναζιστικής κατοχής] στην καλύτερη περί
πτωση ήταν ασήμαντη, συμμερίζονται τήν άποψη»... «ότι 
ή αντίσταση μονοπωλήθηκε άπό τους κομμουνιστές. Στην 
προπαγάνδα τους υπέρ τών ένοπλων δυνάμεων, προβάλ
λουν πολλές εκστρατείες, άλλα δέν γίνεται λόγος πουθενά 
γιά τήν Αντίσταση»32. Δύο χρόνια αργότερα, τόν 'Ιούλιο 
τοΰ 1973, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. 'Αφού επισή
μανε ότι «ή έντονη επίσημη προπαγάνδα [τής Χούντας] 
εμφάνιζε τόν κομμουνισμό ώς τόν μόνο εχθρό πού είχε 
ποτέ ή Ελλάδα, μειώνοντας έτσι στό ελάχιστο τή 
Γερμανική κατοχή, σέ βαθμό πού καί αυτές οί χιτλερικές 
ωμότητες νά παρουσιάζονται πώς είχαν προκληθεί άπό 
τους κομμουνιστές», διατύπωσε τήν εκτίμηση ότι «τό 
ξαναγράψιμο αυτό τής ιστορίας αντανακλούσε σαφώς τήν 
ανησυχία τοΰ δικτάτορα μήπως κάποια ήμερα συμπλη-

31. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, ό.π., τ. 8, σ. 699-701. Ή επίσκεψη τοΰ CM. 

Woodhouse το 1970 (χωρίς αναφορά στό σκοπό της) επιβεβαιώνεται άπό τόν 

ίδιο καί στην τελευταία του συνέντευξη στον Andrew Leech, έφ Athens News 25 

Φεβρ. 2001. 

32 Richard Glogg-George Yannopoulos (έκδ.), Greece under Military Rule, 

Λονδίνο 1972 έλλην μτφρ Η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, Αθήνα 1976, 

σ 35 

33. έφ. The Observer, 1 Ίουλ. 1973. 

34. C. Μ. Woodhouse, The Rise and Fall of the Greek Colonels, Νέα Υόρκη 

1985 έλλ μτφρ Η Ανοδος και η Πτώση τών Συνταγματαρχών, Αθήνα χ χ 

35 Ή έρευνα μας εντόπισε το σχετικό άρθρο στην έφ Washington Post, ένώ ό 

ρωθοΰν τά κενά στην επίσημη βιογραφία του»33. Φαίνεται 
πάντως ότι ό Woodhouse δέν μπόρεσε νά συγκεντρώσει 
αξιόπιστα καί έγκυρα στοιχεία γύρω άπό τό ζήτημα πού 
τόν απασχολούσε, μέ αποτέλεσμα στό βιβλίο του The Rise 
and Fall of the Greek Colonels, πού εκδόθηκε πολύ αρ
γότερα (τό 1985), νά μήν αναφέρεται καθόλου σέ αυτό34. 

Στίς 16 Νοεμβρίου 1971, ό γνωστός 'Αμερικανός 
δημοσιογράφος Jack Anderson (1922-2005) επανήλθε 
στό θέμα (τό καθεστώς τών 'Αθηνών ήταν τότε στην 
αμερικανική επικαιρότητα, μέ αφορμή τήν πρόσφατη 
επίσκεψη στην Ελλάδα τοΰ Έλληνοαμερικανοΰ αντιπρο
έδρου Spiro Agnew), δημοσιεύοντας στην Washington 
Post (καί άλλου35) ένα σχετικό άρθρο μέ τίτλο «Greek 
Junta and Taint of the Nazis»36. Στό άρθρο αυτό ό 
Anderson ανέφερε ότι ό δημοκρατικός γερουσιαστής τής 
Montana, Lee Metcalf (1911-1978), παλαίμαχος ό ίδιος 
τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε συγκεντρώσει 
στοιχεία πού οδηγούσαν στό συμπέρασμα ότι ό Γ.Π. είχε 
συνεργαστεί μέ τους Ναζί («actually collaborated with the 
Nazis»), άλλα καί ότι μεταξύ τών προσωπικοτήτων τοΰ 
καθεστώτος υπήρχαν ενδεχομένως καί άλλοι συνεργάτες, 
όπως ό 'Αλέξανδρος Νάτσινας, άλλοτε διοικητής τής 
ΚΥΠ (καί προϊστάμενος τοΰ Γ.Π.) καί ό στρατηγός 
Νικόλαος Γωγούσης (γνωστό στέλεχος τοΰ ΙΔΕΑ)37. 

Τάσος Κωστοπουλος, Ή αϋτολογοκριμένη Μνήμη - Τά Τάγματα Ασφάλειας και η 

μεταπολεμική έθνικοφροσύνη, Αθήνα 2005, σ. 145, τό πιστώνει στην New York 

Post (μέ παραπομπή στό Γιάννη Βούλτεψη, Ή καταγωγή καί ό θάνατος τής 

συνωμοσίας, Αθήνα 1976, σ. 43-44). Καί οί δύο παραπομπές είναι πιθανόν 

σωστές, δεδομένου ότι ό lack Anderson ήταν «syndicated columnist» καί τά 

άρθρα του δημοσιεύονταν σέ πλήθος εφημερίδων ταυτοχρόνως 

36. Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού ό lack Anderson είχε ασχοληθεί μέ τήν 

Ελλάδα. Βλ. π.χ. σχετικό άρθρο του ενα μήνα νωρίτερα, στην έφ Washington 

Post τής 11ης Όκτ. 1971. 

37 Αναφέρεται επίσης και κάποιος Η. Demeroutis (;) στην Εύβοια 
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Planta, π. Monthly Review of the International Press on Greece, 

Δεκ 1973-Ίαν 1974, αναδημοσίευση άπό τήν έφ. Le Monde 

Μεταξύ τών τεκμηρίων πού, σύμφωνα μέ τόν Ander
son, είχε στή διάθεση του ό Metcalf, συμπεριλαμβάνονται 
τά έξης: 

α' Μιά μελέτη πού είχε συντάξει ό -προαναφερθείς-

38 Θεόδωρος Α. Κουλουμπής, ...71 ...74: Σημειώσεις ενός πανεπιστημιακού, 

Αθήνα 2002, σ 406 

39. Βασιζόμενος, όπως προκύπτει άπό τίς παραπομπές του, κυρίως στον Φ. Ν. 

Γρηγοριαδη, Το Αντάρτικο, 3 τ , Αθήνα 1964. 

40. Nikolaos Stavrou, Pressure Groups in the Greek Political Setting, The 

George Washington University, 1970, σ. 243-245, 256- πβ Ν Α Σταύρου, 

Συμμαχική πολιτική και στρατιωτικές επεμβάσεις Ο πολιτικός ρόλος τών 'Ελλήνων 

στρατιωτικών, Αθήνα [1977], σ 134-138,154. Ανάλογη, καί πιθανότατα άπό τήν 

ίδια πηγή, είναι καί ή μεταγενέστερη αναφορά στό ζήτημα αυτό τοΰ Christopher 

Simpson, καθηγητή στή Σχολή Επικοινωνίας τοΰ American University, ό 

όποιος στό βιβλίο του γιά τή στρατολόγηση τών Νάζι άπο τις Ηνωμένες 

Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού κυκλοφόρησε τό 1988, 

αναφέρει σχετικά: «Colonel George Papadopoulos helped create IDEA shortly 

after the Nazis had been driven out of Greece, ostensibly to protect the Greek 

population from Communist attack. "In reality" however, the Times of London 

πολιτικός επιστήμονας τοΰ Howard University, Νικόλαος 
Σταύρου. Ή έρευνα μας τεκμηρίωσε ότι πρόκειται γιά τήν 
πρόσφατη -τότε- διδακτορική του διατριβή, μέ τίτλο 
Pressure Groups in the Greek Political Setting (The George 
Washington University, 1970). Ή διατριβή αυτή, όπως 
παρατηρεί καί ό Θεόδωρος Κουλουμπής, περιλαμβάνει 
μιά «καλά τεκμηριωμένη ανάλυση τών μεταπολεμικών 
μυστικών στρατιωτικών οργανώσεων καί τών δραστηριο
τήτων τους στην Ελλάδα»38. Σέ ό,τι άφορα τό αντικείμενο 
πού μας ενδιαφέρει, κάνει μιά συνοπτική περιγραφή τοΰ 
ρόλου τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας στή διάρκεια τής 
κατοχής39 καί επισημαίνει ότι, στή συνέχεια, «ό ΙΔΕΑ 
έγινε ένας ανεπίσημος εκπρόσωπος αυτής τής ομάδας τών 
αξιωματικών [πού επάνδρωσαν τά ΤΑ.] καί μία άπό τίς 
προσπάθειες του ήταν νά επαναφέρει σέ ενεργό υπηρεσία 
τους "εθνικόφρονες αξιωματικούς" πού υπηρέτησαν στά 
Τάγματα Ασφαλείας»40. Παρακάτω υπογραμμίζει ότι 
«συχνά υποστηρίχθηκε μέ αποδείξεις ότι ένας μεγάλος 
αριθμός άπό τους πρώην συνεργάτες τών Γερμανών 
απορροφήθηκε άπό τόν κρατικό μηχανισμό στή διάρκεια 
τών σκοτεινών ήμερων τοΰ εμφυλίου πολέμου»41, χωρίς 

later reported "a principal activity of IDEA was to secure rehabilitation of those 

officers who had been initially purged by the post-liberation coalition government 

because of their activities in the collaborationist ’security battalions of the 

occupation years" Secret Pentagon papers now in the US National Archives show 

that the United States poured millions of dollars into IDEA during the US 

intervention in Greece in order to create what it termed "Secret Army Reserve" 

made up of selected Greek military, police, and anti-Communist military officers» 

... «This new strategy marked an important watershed in the development of US 

efforts to make use of Nazis and Nazi sympathizers, eventually creating the 

administrative structure and bureaucratic rationale for their utilization on an even 

wider scale than before»: Christopher Simpson, Blowback-America’s recruitment 

of Nazis, and its disastrous effect on our domestic and foreign policy, Collier-

Macmillan, 1988, σ 80-84 

41 Ν Α Σταύρου, Συμμαχική πολιτική, ο π , σ 211 
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όμως νά προχωρά σέ οιανδήποτε αναφορά σέ συγκεκρι
μένα ονόματα42. Ή μόνη φορά πού τά παραπάνω ονόματα 
συνυπάρχουν εντός τής ίδιας φράσης στή διατριβή τοΰ 
Σταύρου, είναι όταν τους αναφέρει κατά σειρά («ό 
απόστρατος στρατηγός Νικόλαος Γωγούσης, διευθυντής 
τής Υπηρεσίας Πληροφοριών στό γραφείο τοΰ Πρωθυ
πουργού (Καραμανλής), ό στρατηγός Γ. Βαρδουλάκης, 
'Αρχηγός τής Χωροφυλακής, ό στρατηγός Νάτσινας, 
'Αρχηγός τής ΚΥΠ καί ό Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
συνταγματάρχης τής ΚΥΠ»), ώς εμπλεκόμενους στό 
σχέδιο «Περικλής» τών εκλογών τοΰ 196143. 'Αντίθετα, 
στην ελληνική έκδοση τοΰ 1977, αναφέρει ότι «τό πρό
βλημα τών συνεργατών τών ναζιστών πού πήραν μέρος 
στην κυβέρνηση τοΰ Παπαδόπουλου ερευνήθηκε άπό τόν 
γερουσιαστή Λή Μέτκαλφ τόν Νοέμβριο τοΰ 1971 
('Επιστολή τοΰ γερουσιαστή Μέτκαλφ στον συγγραφέα, 
29 Νοεμβρίου 1971)»44 - έδώ δηλαδή αντιστρέφονται οί 
ρόλοι πομπού καί δέκτη τών σχετικών πληροφοριών: ό 
Σταύρου φαίνεται νά πληροφορείται έκ τών υστέρων άπό 
τόν Metcalf περί τοΰ ναζιστικοΰ παρελθόντος κάποιων 
χουντικών. 

β’ "Ενα εμπιστευτικό μνημόνιο πού είχε συντάξει ό 
γνωστότατος άντιχουντικός δημοσιογράφος 'Ηλίας Δη
μητρακόπουλος καί κυκλοφόρησε άπό τό Hudson Insti
tute, στό όποιο αναπαράγονταν όμως τά ήδη γνωστά 
επιχειρήματα, όπως τό δημοσίευμα τής Monde Diploma
tique καί ό διορισμός στή διοίκηση τής ΑΤΕ τοΰ Κουρ-
κουλάκου (γιά τό ζήτημα αυτό βλ. αναλυτικά πιό κάτω), 

42. Όπως προκύπτει άπό τήν ανάγνωση τής αγγλικής καί τής ελληνικής 

έκδοσης τοΰ βιβλίου (βλ παραπάνω), άλλα καί άπό προφορική συνέντευξη τοΰ 

Ν Σταύρου στον συγγραφέα τοΰ παρόντος, 20 Φεβρ 2006 

43. Ν. Stavrou, Pressure, ό.π., σ 281- πβ Ν Α Σταύρου, Συμμαχική πολιτική, 

ό.π., σ. 191. 

γ' Ή έκδοση ενός Νομοθετικού Διατάγματος πού 
αναγνώριζε τό χρόνο υπηρεσίας στά Τάγματα 'Ασφαλείας 
ώς συντάξιμο (στό όποιο επίσης θά αναφερθούμε αναλυ
τικά στή συνέχεια). 

Ό Anderson προσέθετε στά παραπάνω καί τίς ακό
λουθες δικές του πληροφορίες: 

δ' Μιά εμπιστευτική δήλωση τοΰ 'Αμερικάνου πρε
σβευτή Philips Talbot τό 1967 ότι «γνωρίζουμε ότι 
κάποιοι [άπό τους συνταγματάρχες] υπήρξαν συνεργάτες 
[τών Γερμανών]» (we were aware that some of them were 
collaborators) - δήλωση γιά τήν οποία τό 1971 ό Talbot 
εξέφραζε ήδη «αμφιβολίες» (doubts) ότι τήν είχε ποτέ 
κάνει. 

ε’ Τή δημοσιογραφική πληροφορία ότι ό σταθμάρχης 
τής CIA στην 'Αθήνα James Potts διέθετε πολλές αναφορές 
γιά τό ναζιστικό παρελθόν τής Χούντας. 

Τό δημοσίευμα τοΰ Anderson επανέφερε τό ζήτημα 
στην επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μήνα 
νωρίτερα, στό τεύχος τοΰ 'Οκτωβρίου 1971, τό άντιχουν-
τικό έντυπο Eleutheria, πού εκδιδόταν στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες άπό τήν 'Επιτροπή γιά τήν 'Αποκατάσταση 
Δημοκρατικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα45, είχε 
δημοσιεύσει έ'να δριμύ σχόλιο μέ αφορμή τήν είδηση 
τής αναγνώρισης τοΰ διανυθέντος στά Τάγματα 'Ασφα
λείας διαστήματος ώς χρόνου υπηρεσίας τών δημοτικών 
υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο τόν παραμικρό υπαινιγμό 
προσωπικής εμπλοκής τοΰ Γ.Π.46. Στό αμέσως επόμενο 
τεύχος τοΰ ίδιου περιοδικού, τόν Δεκέμβριο τοΰ 1971, 

44 Ν Α Σταύρου, Συμμαχική πολιτική, ο π , σ 211 

45 Eleutheria - ajournai of Greek news and opinion published by the Committee 

for the Restoration of Democratic Government in Greece, άρ 6-7, Σεπτέμβριος-

Όκτωβριος 1971. 

46. Ή σχετική είδηση, που είχε αλιευθεί άπο το Βήμα, ανέφερε συγκεκριμένα 
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υπήρχε πλέον αναφορά στην έρευνα τοΰ γερουσιαστή 
Metcalf, στή σχετική δραστηριότητα τοΰ Δημητρακόπου
λου, στό δημοσίευμα τής Monde Diplomatique, στό 
διορισμό τοΰ Κουρκουλάκου κλπ., καί αναδρομικός 
συσχετισμός τοΰ ρόλου τοΰ Γ.Π. μέ τά καταγγελλόμενα 
στό προηγούμενο δημοσίευμα τοΰ 'Οκτωβρίου47. 

Σέ συζήτηση πού είχε στίς 9 Μαρτίου 1972 ό 
Θεόδωρος Κουλουμπής μέ τόν πολιτικό Δημήτριο Πα-
πασπύρου («αποστάτη» τοΰ 1965, τελευταίο πρόεδρο τής 
προδικτατορικής Βουλής καί αντίπαλο τής χούντας στή 
συνέχεια), ό τελευταίος φέρεται νά υποστηρίζει ότι «ό 
Παπαδόπουλος στή διάρκεια τής κατοχής, εργαζόταν σέ 
ιταλικά κυλικεία. Ό Παπασπύρου», προσθέτει ό Κου
λουμπής, «δέν γνώριζε νά έχει υπηρετήσει ποτέ ό 
Παπαδόπουλος στά τάγματα ασφαλείας» (σχόλιο πού 
υποδηλώνει ότι πάντως τοΰ τέθηκε ή συγκεκριμένη 
ερώτηση)48. 'Αντίθετα, δέκα μήνες αργότερα, τό Δεκέμ
βριο τοΰ 1972, ό (επίσης «αποστάτης») Στέλιος Άλλαμα-
νής, «επιβεβαίωσε», μιλώντας στον Κουλουμπή, ότι «ό 
Παπαδόπουλος έχει υπηρετήσει στά τάγματα ασφαλείας 
στην κατοχή, ύπό τίς διαταγές τοΰ στρατηγού Κουρκου
λάκου»49, ένδειξη ότι ή φήμη είχε αρχίσει πλέον νά 
εξαπλώνεται σταδιακά. 

Οί σχετικές αναφορές πολλαπλασιάστηκαν στό επό
μενο διάστημα. Μιά παρατήρηση τοΰ εισαγγελέα 'Αλε
ξάνδρου Φλώρου γιά τήν αναγνώριση τών Ταγμάτων 
'Ασφαλείας, άναπαράχθηκε σέ αντιδικτατορικό έντυπο τό 
φθινόπωρο τοΰ 1973, συνοδευόμενη άπό δηκτικό σχόλιο 

ότι «δι’ έγγραφου του προς τάς Νομαρχειας, το Ύπουργεΐον Εσωτερικών 

γνωρίζει ότι ό διανυθείς είς τά Τάγματα Ασφαλείας χρόνος υπολογίζεται ώς 

χρόνος υπηρεσίας δια την χορηγησιν προσαυξήσεως λόγω πολυετούς υπηρε

σίας είς τους υπαλλήλους τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

47 Eleutheria, άρ 8-9, [Νοεμβριος-Αεκεμβριος] 1971 

πού «προέτρεπε» ειρωνικά τόν Παπαδόπουλο νά παραση
μοφορήσει «τόν εαυτό του καί τους "συμπολεμιστάς" του 
τών προδοτικών Ταγμάτων 'Ασφαλείας γιά τήν δράση 
τους ώς "αγωνιστών τής Αντιστάσεως"»50. 

Ή βρετανική εφημερίδα Observer αναψηλάφησε τό 
ζήτημα τήν 1η 'Ιουλίου 1973 (ή Ελλάδα καί ό Γ.Π. ήταν 
τότε στή διεθνή επικαιρότητα, μέ αφορμή τήν κατάργηση 
τής βασιλείας καί τήν προκήρυξη τοΰ σχετικού δημοψη
φίσματος), παραπέμποντας αυτή τή φορά σέ πληροφοριο
δότη μέλος τής «Χ»: «"Ενας σύντροφος τοΰ στρατηγού 
Γεωργίου Γρίβα, ηγέτη τόν καιρό τοΰ πολέμου μιας 
άντικομμουνιστικής αντιστασιακής οργάνωσης, επιβε
βαίωσε τίς πληροφορίες ότι ό κ. Παπαδόπουλος υπηρέ
τησε κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου ώς λοχαγός σέ ένα 
τάγμα ασφαλείας, οργανωμένο άπό τους Ναζί, μέ σκοπό 
νά καταπολεμηθούν οί αντάρτες». Ή εφημερίδα συνδύαζε 
αυτήν τήν πληροφορία μέ τήν προαναφερθείσα παρατή
ρηση τοΰ Woodhouse, γιά τήν ελαχιστοποίηση τών 
αναφορών στή Γερμανική κατοχή καί τό διαφαινόμενο 
κενό στην επίσημη βιογραφία τοΰ δικτάτορα. Σέ συζή
τηση έξαλλου πού είχε ό απεσταλμένος τής εφημερίδας 
Charles Foley μέ έναν στρατιωτικό σύμβουλο τής 'Αμερι
κανικής πρεσβείας, ό τελευταίος φέρεται νά τοΰ έκμυστη-
ρεύθηκε ότι τό παρελθόν τοΰ Γ.Π. αποτελεί ένα άπό τά 
ισχυρότερα χαρτιά τής Washington έναντι τοΰ καθεστώ
τος: «Ό Γιώργος αποδίδει καλά (gives good value)», είπε 
χαμογελώντας, «γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα στην Wa
shington πού δέν θά ήθελε νά έρθουν στό φώς». Τά 

48. Θ. Α. Κουλουμπής, ό.π., σ. 139. 

49. στό ίδιο, σ. 243. 

50. Monthly Review of International Press on Greece, Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 

1973, σ. 10. 
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κυριότερα σημεία τοΰ άρθρου τοΰ Observer αναδημοσιεύ
τηκαν αυθημερόν άπό τους New York Times5X. 

'Εδώ ολοκληρώνεται -χωρίς φυσικά νά θεωρείται 
εξαντλητική- ή καταγραφή τών δημοσιευμάτων καί 
φημών πού κυκλοφόρησαν στή διάρκεια τής δικτατο
ρίας, γύρω άπό τό ζήτημα τής πιθανής κατάταξης τοΰ 
Γεώργιου Παπαδόπουλου στά Τάγματα 'Ασφαλείας έπί 
κατοχής. Άπό τήν μεταπολίτευση καί μετά, ή πληροφο
ρία αυτή βγαίνει στό φώς τής δημοσιότητας καί στην 
Ελλάδα, χωρίς όμως νά ενισχυθεί επαρκώς ή τεκμηρίωση 
της μέ νέα στοιχεία. 

Στην ελληνική έκδοση τοΰ βιβλίου τοΰ Γιάννη 
Κάτρη, λόγου χάριν, πού κυκλοφόρησε αμέσως μετά 
τήν μεταπολίτευση τό 1974, μέ τίτλο Ή Γέννηση του 
Νεοφασισμού στην Ελλάδα, έχει παρεμβληθεί, έκ τών 
υστέρων βεβαίως, μιά σύντομη παράγραφος γιά τό θέμα 
τής δράσης τοΰ Γ.Π. στά Τάγματα 'Ασφαλείας, όπου όμως 
επαναλαμβάνονται αποκλειστικά τά βασικά σημεία τοΰ 
άρθρου τοΰ Jack Anderson τοΰ 197152. 

Στον 8ο τόμο τής εμπλουτισμένης (καί χρονολογικά 
διευρυμένης) επανέκδοσης τοΰ έργου τοΰ Φοίβου Γρηγο-
ριάδη, πού κυκλοφόρησε επίσης τό 1974, μέ τίτλο 
Βρεττανοί-Τό Αντάρτικο-Απελεοθέρωσις, έχει προστεθεί 
μιά σελίδα αφιερωμένη στό θέμα αυτό, όπου αναφέρεται 
ή άκαρπη προσπάθεια τοΰ Woodhouse νά συλλέξει 

51. «London Paper Asserts CIA Engineered the Coup in Greece», New York 

Times 1 Ίουλ 1973- βλ. επίσης Τ. Κωστόπουλος, Ή αυτολογοκριμενη μνήμη, ό.π., 

σ. 145, μέ παραπομπή σέ Γιάννης Βούλτεψης, Π καταγωγή και ο θάνατος τής 

συνωμοσίας, Αθήνα 1976, σ. 48-49. Τό άρθρο δημοσιεύτηκε μεταφρασμένο καί 

στην έφ. Χριστιανική στίς 7 Σεπτ. 1974 

52. Γιάννης Κάτρης, Ή Γέννηση του Νεοφασισμοί) στην Ελλάδα, Αθήνα 1974, 

σ. 304-305. 

53. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, ό.π., τ. 8, σ. 699-701. 

54. Γιώργος Καράγιωργας, Μανωλης Μαθιουδάκης, Λίνα Αλεξίου, Νικη-

στοιχεΐα, συνοδευόμενη άπό τό σχόλιο: «Όταν όλοι ό
σοι υπηρέτησαν στά Τάγματα, φρόντισαν νά εξαφανίσουν 
κάθε επιβαρυντικό στοιχείο (μέχρι άπλες κοινές φωτο
γραφίες τους), δέν θά τό αμελούσε ό άρχισυνωμότης τοΰ 
απριλιανού πραξικοπήματος»53. Ώς μόνες «σοβαρές 
ενδείξεις γιά τόν Γ. Παπαδόπουλο», ό Γρηγοριάδης θε
ωρεί τήν χρησιμοποίηση τών Κουρκουλάκου καί Σιώρη 
έπί δικτατορίας (στους οποίους θά αναφερθούμε ανα
λυτικά παρακάτω). 

Τό καλοκαίρι τοΰ 1975 πραγματοποιήθηκε μιά αρκε
τά συστηματική δημοσιογραφική έρευνα, πού δημοσιεύ
θηκε στά Νέα, άπό τήν οποία αναδείχθηκαν αρκετές 
ενδιαφέρουσες βιογραφικές πληροφορίες γιά τά βασικά 
στελέχη τής δικτατορίας54. Στό πλαίσιο αυτής τής 
έρευνας επιχειρήθηκε καί ή διερεύνηση τοΰ ζητήματος 
πού μάς απασχολεί, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσμα
τα. «Πέπλο μυστηρίου καλύπτει κατά τήν περίοδο εκείνη 
[τής κατοχής] τή ζωή τοΰ Παπαδόπουλου», σύμφωνα μέ τή 
χαρακτηριστική έκφραση πού είχε χρησιμοποιήσει τότε 
μιά ανώνυμη στρατιωτική πηγή55. Ό εξάδελφος τοΰ Γ.Π. 
γεωπόνος 'Ιωάννης Άνδρεόπουλος είχε υποστηρίξει, σέ 
συνέντευξη του, ότι ό Γ.Π. στην κατοχή «οργανώθηκε σέ 
οργανώσεις άντιεαμικές, μέ δράση αρκετά σημαντική», 
χωρίς νά προσδιορίσει ωστόσο ποιες ήταν αυτές οί 
οργανώσεις56. Ό Παπαδόπουλος «μόλις τέλειωσε μέ τήν 

φόρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γουσίδης, Γιώργος Γάτος, Άρης Σκιαδο 

πουλος, «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ Τα Νεα, 21-30 Ίουλ 1975 

55 Συνέντευξη ανωτάτου αξιωματικού, έφ Τα Νεα, 22 Ίουλ. 1975. 

56. Συνέντευξη 'Ιωάννη Ανδρεοπουλου, γεωπόνου, εξάδελφου τοΰ Γ.Π., στον 

Αρη Σκιαδοπουλο, ό.π. 'Οργανώσεις όπως αυτές που υπαινίσσεται ό Ανδρε-

όπουλος, εμφανίστηκαν στην Αχαΐα πρόσκαιρα, μόνο τό καλοκαίρι τοΰ 1943. 

Πρόκειται καταρχήν για δυο όμαδες, τήν ΕΕΟΑ. ύπό τόν λοχαγό Ε Σεβαστακη 

(που βρισκόταν σε έπαφη μέ τόν ΕΔΕΣ) καί τήν ομάδα «Μωρηάς», δύναμης 

αθροιστικά 70 περίπου ανδρών, που φαίνεται οτι διαλύθηκαν αμφότερες πριν 
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'Αλβανία, ήρθε γιά λίγο έδώ [: στό Καλοΰσι]», ανέφερε μέ 
τή σειρά του ένας άλλος εξάδελφος τοΰ Γ.Π., ό Νικόλαος 
Παπαθάνος, «καί ύστερα έφυγε στό Κάιρο», μία πληρο
φορία πού ωστόσο δέν τεκμηριώνεται άπό πουθενά57. 

Κατά τή διάρκεια τής δίκης τών «πρωταιτίων» τοΰ 
πραξικοπήματος στό Πενταμελές 'Εφετείο (28 Ίουλίου-23 
Αυγούστου 1975), κατέθεσαν ώς μάρτυρες κατηγορίας 
αρκετοί στρατιωτικοί, όπως ό Κωνσταντίνος Τσολάκας, ό 
Γεώργιος Κουμανάκος, ό Γεώργιος Περίδης, ό 'Ανδρέας 
Βαρδουλάκης, ό 'Αλέξανδρος Παπατέρπος, ό Δημήτριος 
Χονδροκούκης, ό Πανουργίας Πανουργίας, ό 'Ορέστης 
Βιδάλης, ό Δημήτριος Όπρόπουλος (συμμαθητής τοΰ 
Γ.Π.), κ.ά. Οί περισσότεροι άπό αυτούς αναφέρθηκαν μέ 
λεπτομέρειες στή συνωμοτική δράση τοΰ Γ.Π. άπό τήν 
δεκαετία τοΰ 1950, άλλα δέν φάνηκε νά γνωρίζουν κάτι 
συγκεκριμένο γιά τό επίμαχο ζήτημα τών Ταγμάτων, έστω 
καί εμμέσως άπό πληροφορίες πού ενδεχομένως νά 
κυκλοφορούσαν εντός τοΰ στρατεύματος. Άπό αυτή τή 
σιωπή τών στρατιωτικών, εξαιρούνται δύο περιπτώσεις, 
στίς όποιες θά άναφερθοΰμε ευθύς αμέσως. 

Ή πρώτη εξαίρεση άφορα στον στρατηγό Λεωνίδα 
Σπαή, ό όποιος συμμετείχε τόν Νοέμβριο τοΰ 1974 σέ μιά 
άλλη δίκη τής μεταπολίτευσης, πού έχει καί γενικότερο 
ενδιαφέρον. Όταν τό Μάιο τοΰ 1973 ό εισαγγελέας καί 

κλείσει μήνας άπό την εμφάνιση τους, τόν Ίουνιο τοΰ 1943, ύπο τήν πίεση τοΰ 

ΕΛΑΣ. Ακολούθησε ή συγκρότηση νέας όμαδας, τόν Αύγουστο τοΰ 1943, ύπό 

τον λοχαγό Χρίστο Δροσόπουλο (άπο τα Πλατάνια Πατρών), στην όποια 

συμμετείχαν άλλοι τέσσερις αξιωματικοί (οί ανθυπολοχαγοί Ν. Μουτούσης, Γ. 

Καρποζηλος, Α Σκαρτσιλας καί ό ανθυπασπιστής Α. Νιγιάννης), όχι όμως ό 

Γ.Π. Ή όμαδα αύτη ήρθε σε σύγκρουση μέ τόν ΕΛΑΣ, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1943, μέ 

αποτέλεσμα τή διάλυση της και τον θάνατο τών Δροσόπουλου, Σκαρτσίλα καί 

Νιγιαννη- βλ Κώστας Θ. Καραλής, ό.π., σ. 114-127. 

57. Συνέντευξη Νικόλαου Παπαθάνου στό Καλοΰσι, πρώτου εξαδέλφου τοΰ 

Γ.Π., στον "Αρη Σκιαδόπουλο, έφ Τα Νεα, 21 Ίουλ 1975. "Εχει ενδιαφέρον ότι 

αύτη ή πληροφορία περί Μέσης Ανατολής, πού δέν τεκμηριώνεται άπό 

μέλος τής 'Εθνικής 'Οργάνωσης Κρήτης (ΕΟΚ) έπί 
κατοχής Γ. Μ. Ξενάκης, είχε δημοσιεύσει στην εφημερί
δα Χριστιανική έ'να άρθρο μέ τίτλο «'Εθνική Άντίστασις 
καί Τάγματα 'Ασφαλείας: Σοβαρά ερωτηματικά γύρω άπό 
τό Ν.Δ. 179/69», επικρίνοντας τήν αναγνώριση τών 
ταγματασφαλιτών ώς εθνικών αγωνιστών, ό άλλοτε ταγ-
ματασφαλίτης τής Εύβοιας Νικόλαος 'Αναγνωστόπουλος 
μήνυσε τήν εφημερίδα καί τόν αρθρογράφο γιά συκο
φαντική δυσφήμιση. Ώσπου νά φθάσει ή υπόθεση στό 
δικαστήριο, ωστόσο, είχε επέλθει ή μεταπολίτευση καί 
τελικώς ή εφημερίδα αθωώθηκε58. Σέ εκείνη τή δίκη, 
καταθέτοντας ώς μάρτυς υπεράσπισης, ό στρατηγός 
Σπαής, ανέφερε μεταξύ τών άλλων: «Τά Τάγματα 'Ασφα-
λείας έβλαψαν τήν Ελλάδα»... «Ποτέ δέν έδωσαν μάχη μέ 
τους Γερμανούς» ... «Ό Γεώργιος Παπαδόπουλος καί ό 
αδελφός του ήταν στά Τάγματα 'Ασφαλείας τής Πάτρας, 
ύπό τίς διαταγές τοΰ Κουρκουλάκου», χωρίς άλλες 
λεπτομέρειες59. 

"Εχει ενδιαφέρον νά διερευνήσουμε άν -πέραν τής 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας- διέθετε ό μάρτυς κάποια 
πρόσθετη πηγή γι’ αυτή τήν πληροφορία. Ό βενιζελικός 
Λεωνίδας Σπαής είχε αποστρατευθεί τό 1934 μέ τό βαθμό 
τοΰ συνταγματάρχη, είχε καταδικαστεί στή συνέχεια γιά 
τό κίνημα τοΰ 1935 καί έπί δικτατορίας Μεταξά είχε 

πουθενά, αναπαράγεται έπισης στο βιογραφικό σημείωμα περί Γ.Π. πού 

δημοσιεύθηκε και στην Μεγάλη Γενική 'Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, Αθήνα 1987, τ 

42, σ 460) 'Εντούτοις, όπως επισημαίνει καί ό Τάσος Κωστόπουλος, ο π , σ 

146, το όνομα τοΰ Γ.Π. δέν υπάρχει στις σχετικές καταστάσεις πελοποννησιων 

αξιωματικών πού δημοσιεύει ό Κοσμάς Αντωνόπουλος ('Εθνική Αντίστασις 

1941-1945, Αθήνα 1964, σ. 832-840), ούτε σέ εκείνες που δημοσιεύει ό 

Θρασύβουλος Τσακαλώτος (40 χρόνια στρατιώτης τής Ελλάδος, Αθήνα 1960, 

τ 1, σ 586-587 καί 897-905). 

58. έφ. Χριστιανική, 28 Σεπτ. 1974, 5, 12, 26 Όκτ 1974, 2 Νοεμ. 1974- πβ. Τ. 

Κωστόπουλος, ό.π., σ. 147, 153-154. 

59. έφ. Χριστιανική, 9 Νοεμ. 1974. 
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σταλεί εξορία (1937-1940). 'Επί κατοχής είχε επιχειρήσει, 
τό 1942, νά ανέβει στό βουνό, σέ συνεννόηση μέ τους 
Ζέρβα, Ψαρρό καί Σαράφη, άλλα συνελήφθη άπό τους 
'Ιταλούς καί μεταφέρθηκε σέ στρατόπεδο αιχμαλώτων 
στην 'Ιταλία. Άπό έκεΐ δραπέτευσε τό καλοκαίρι τοΰ 1943 
καί πέρασε στην Ελβετία, όπου παρέμεινε αποκλεισμένος 
στην Ελληνική πρεσβεία τής Βέρνης μέχρι τό φθινόπωρο 
τοΰ 1944, έχοντας στό μεταξύ προαχθεί σέ υποστράτηγο 
άπό τήν εξόριστη κυβέρνηση Τσουδεροΰ. Μέ τήν υπο
χώρηση τών Γερμανών άπό τήν Ελλάδα καί ένώ οί μάχες 
συνεχίζονταν στή Βόρεια 'Ιταλία καί τή Γαλλία, κατάφε
ρε νά διαφύγει καί νά φθάσει στην απελευθερωμένη 
'Αθήνα, στίς 26 'Οκτωβρίου 194460. Συνεπώς, κατ’ αρχήν 
δέν είχε ιδία εικόνα τής συγκρότησης καί τής στελέχω
σης τών Ταγμάτων, άφοΰ στό χρονικό διάστημα τής 
δράσης τους ήταν έκτος Ελλάδας καί απομονωμένος. 
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι απέκτησε πληροφορίες στή 
συνέχεια, λόγω τών προσωπικών σχέσεων του μέ αρκε
τούς αξιωματικούς πού είχαν ενταχθεί στά Τάγματα (όπως 
ήταν οί συνταγματάρχες Χ. Παπαθανασόπουλος καί Χ. 
Γερακίνης61, ηγετικά στελέχη τών Ταγμάτων στην 
Εύβοια), άλλα καί λόγω τών θέσεων πού κατέλαβε στό 
αμέσως επόμενο διάστημα. Μετά τήν άφιξη του στην 
Ελλάδα, τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής στό Υπουρ
γείο Στρατιωτικών (ύπό τόν υφυπουργό στρατηγό Π. 
Σαρηγιάννη) καί μετά τό ξέσπασμα τών Δεκεμβριανών 
συγκρούσεων, ανέλαβε ό ίδιος Υφυπουργός. Μέ τήν 
πρώτη του ιδιότητα, προέδρευε έπί έ'να μήνα περίπου στίς 
συνεδριάσεις μιας μικτής επιτροπής μέ αξιωματικούς τοΰ 

60. Λεωνίδας Σπαής, Πενήντα χρονιά στρατιώτης στην υπηρεσία του έθνους καί 
τής δημοκρατίας, Αθήνα 1970, passim 

61 στο ίδιο, σ. 270. 

ΕΛΑΣ (ύπό τόν συνταγματάρχη Ι. Πυριόχο), πού αντικεί
μενο είχε νά επιλέξει «έξ αμφοτέρων τών μερών» τους 
κατάλληλους νά πλαισιώσουν τόν άνασυγκροτούμενο 
Ελληνικό Στρατό62. Ή επιτροπή αυτή, βεβαίως, ουδέπο
τε περάτωσε τό έργο της (διέκοψε τίς εργασίες της στίς 26 
Νοεμβρίου 1944), είναι όμως βέβαιο ότι έλεγξε τή δράση 
αρκετών αξιωματικών στή διάρκεια τής κατοχής. 'Αρκετά 
χρόνια αργότερα (τό 1970), κάνοντας έναν απολογισμό 
τής στάσης τών μονίμων στελεχών τοΰ στρατοΰ στή 
διάρκεια τής κατοχής, ό στρατηγός Σπαής δείχνει νά έχει 
μιά στατιστική εικόνα τοΰ ζητήματος, πού ενδεχομένως 
είναι απόρροια τής παλαιάς εκείνης έρευνας. 'Αναφέρει 
ότι υπήρχαν τότε 300 περίπου έν ενεργεία συνταγμα
τάρχες καί 50 στρατηγοί (ό βαθμός τοΰ ταξιάρχου 
θεσπίστηκε αργότερα), τους οποίους ψέγει επειδή δέν 
ανέβηκαν στό βουνό νά αναλάβουν τά ηνία τής αντίστα
σης κατά τοΰ κατακτητή. «'Αντί νά πράξουν τοΰτο», 
παρατηρεί, «ανέλαβαν διάφορες υπηρεσίες είς τά διάφορα 
υπουργεία. Πέντε στρατηγοί ανέλαβαν επισιτιστικές 
υπηρεσίες, περί τους 40 δέ συνταγματάρχες διωρίσθησαν 
Γενικοί Γραμματείς καί Γενικοί Δ/νταί τών υπουργείων. 
Ό στρατηγός Καβράκος μετά 100 περίπου αξιωματικών 
ανέλαβαν τήν συγκέντρωση τών σιτηρών τής χώρας, 
πλέον τών 50 συνταγματαρχών ανέλαβαν ύπηρεσίαν 
φρουράρχου διαφόρων πόλεων καί μέγας αριθμός ανωτέ
ρων καί κατωτέρων αξιωματικών άπασχολεΐτο διά τήν 
συγκέντρωσιν άλλων γεωργικών προϊόντων» ... «'Επι
πλέον, πολλοί αξιωματικοί έτοποθετήθησαν είς τόν Ε. Ε. 
Σταυρόν»63. «Είς τά Τάγματα 'Ασφαλείας είχαν ένταχθή 

62. στό ίδιο, σ. 232. 
63. στό ίδιο, σ. 272. 
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περί τους 1.000 αξιωματικούς» . 'Αναρωτιέται βέβαια 
κανείς τί θά τόν έκανε νά συγκρατήσει τό συνηθέστατο 
ονοματεπώνυμο ενός άσημου τότε ανθυπολοχαγού άπό 
τήν 'Αχαΐα. 

Ή κατάθεση τοΰ στρατηγού Σπαή τό 1974 είναι όμως 
αξιοσημείωτη καί γιά έναν ακόμη λόγο, επειδή γιά πρώτη 
φορά αναφέρεται καί εμπλοκή τοΰ Κωνσταντίνου Παπα
δόπουλου στά Τάγματα. Καί ή μνεία αυτή αποκτά έ'να 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άν ληφθεί υπόψη ότι ό στρατηγός 
Σπαής, μέ τήν ιδιότητα τοΰ υφυπουργού Στρατιωτικών, 
είχε υπογράψει διάταγμα στίς 27 Δεκεμβρίου τοΰ 1944 
(μεσοΰντος τοΰ Δεκεμβριανοΰ κινήματος), σύμφωνα μέ τό 
όποιο οί τότε μαθητές τής πρώτης τάξης τής Σχολής 
Ευελπίδων65, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τοΰ Χρή
στου, 'Αντώνιος Λέκκας τοΰ Δημητρίου καί 'Αντώνιος 
Μέξης τοΰ Δημητρίου ονομάζονταν ανθυπασπιστές τοΰ 
πεζικού (τρεις άπό τους πρωταγωνιστές τοΰ μελλοντικού 
πραξικοπήματος, συμμαθητές πρωτοετείς ευέλπιδες τοΰ 
1940, γιά τους οποίους -συμπτωματικά- δέν εντοπίστη
καν δημοσιευμένα στοιχεία τής δράσης τους έπί Κατο
χής). 

Ή δεύτερη εξαίρεση άφορα στον στρατηγό Γεώργιο 

64. στό ίδιο, σ. 264. 

65 Ή Σχολή είχε ανασυγκροτηθεί στα τέλη 'Οκτωβρίου τοΰ 1944 άπο τους 

πρωτοετείς και δευτεροετείς ευέλπιδες τοΰ 1940-1941, μέ διοικητή τόν 

συνταγματάρχη πυροβολικού Δημήτριο Σαρακατσανη και υποδιοικητή τον 

αντισυνταγματάρχη πεζικού Δημήτριο Παυλόπουλο Διοικητής τοΰ τάγματος 

ευελπίδων είχε τοποθετηθεί ό ταγματάρχης πεζικού Βασίλειος Τσιτσεκλής, ένώ 

μεταξύ τών αξιωματικών πού στελέχωσαν τους λόχους περιλαμβανόταν και ό 

ανθυπολοχαγός (τής τάξης τοΰ 1939) Φαίδων Γκιζικης Τό κτίριο τής Σχολής 

πολιορκήθηκε άπο τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ καί στίς 12 Δεκεμβρίου εκκενώθηκε μέ 

τη συνδρομή βρετανικοΰ τμήματος- βλ. Άρχηγεΐον Στρατού/ΔΙΣ, Η άπελευθε-

ρωσις τής Ελλάδος, ο π , σ 377 378 ΓΕΣ/ΔΙΣ Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ο π , τ 

1, σ 171-178. 

66. Ό στρατηγός Περιβολιωτης πέθανε άπο καρκίνο, άλλα ό στρατηγός 

Χ. Περιβολιώτη, ό όποιος είχε συλληφθεί τό 1969 γιά 
συμμετοχή στην αντιδικτατορική οργάνωση «'Ελεύθεροι 
"Ελληνες» καί πέθανε κρατούμενος τόν 'Ιανουάριο τοΰ 
197166. Στό πλαίσιο τής προαναφερθείσας δημοσιογρα-
φικής έρευνας τοΰ 1975, ό Περιβολιώτης φέρεται νά είχε 
δηλώσει (προφανώς πρό τοΰ 'Ιανουαρίου 1971) ότι κάποτε 
διάβασε μιά αναφορά τοΰ Νικόλαου Κουρκουλάκου, 
στην οποία «εξυμνούσε τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο γιά 
τήν απόδοση του στά Τάγματα 'Ασφαλείας, όπου υπηρε
τούσε στό Β' Γραφείο»67. Στό ίδιο δημοσίευμα αναφερό
ταν επίσης ή φήμη σύμφωνα μέ τήν οποία έ'να βιβλίο πού 
είχε γράψει ό Κουρκουλάκος γιά τά Τάγματα 'Ασφαλείας 
εξαφανίστηκε έπί δικτατορίας, ακόμη καί άπό τήν 
'Εθνική Βιβλιοθήκη68. Πάντως, ή ύπαρξη βιβλίου ή 
αναφοράς -έστω- τοΰ Κουρκουλάκου δέν τεκμηριώνε
ται άπό πουθενά. 'Αντίθετα, ό Κουρκουλάκος φέρεται 
μεταξύ εκείνων τών διοικητών Ταγμάτων πού απέφυγαν 
νά καταθέσουν υπόμνημα γιά τή δράση τους έπί κατοχής, 
ακόμη καί όταν τους ζητήθηκε επισήμως άπό τήν 
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, σέ ανύποπτο χρόνο (τό 
1955)69. 

Παρ’ όλα αυτά, ή -φημολογούμενη έστω- αυτή 

Πανουργίας χρεώνει την επιδείνωση τής ασθένειας του στο δικτατορικό 

καθεστώς, πού δέν φρόντισε να μεταφερθεί εγκαίρως σε νοσοκομείο βλ 

κατάθεση Π Πανουργία, 11 Αύγ. 1975, Π Ροδακης (έκδ ), Οι Δίκες τής Χούντας, 

Γ', ΟΊ Δίκες τών Βασανιστών τής Επταετίας, Αθήνα 1976, τ. 1, σ. 123. 

67 «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ. Τά Νέα, 22 Ίουλ 1975 

68. στό Ιδιο. 

69. Τό αίτημα τής ΔΙΣ προς τόν Κουρκουλάκο (και άλλους) υπογράφεται άπό 

τόν συνταγματάρχη Κ 'Ιατρού και φέρει ημερομηνία 6 'Οκτ. 1955 (Δ1Σ/Φ.915/Α/ 

12). Στίς 15 Μαρτίου 1958, ό Κουρκουλάκος αναφέρεται μεταξύ εκείνων που δεν 

ανταποκρίθηκαν (ΔΙΣ/Φ.915/Γ/2ε). Σημειωτέον οτι δεν ανταποκρίθηκαν καί 

άλλοι σημαίνοντες, όπως οί Πλυντζανόπουλος, Ταβουλάρης, Παπαθανασο 

πουλος, Γερακίνης, Μουστακόπουλος και Καφετζοπουλος βλ Τ Κωστόπου-

λος, ο.π., σ. 113-114. 
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Ό Παπαδόπουλος συνοδευόμενος άπό τους 

«αντιπροέδρους» του Παττακό καί Πατίλη, 

μιλά στό Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων 

μαρτυρία, δέν πρέπει νά απορριφθεί αβασάνιστα, δεδομέ
νου ότι ό άντιχουντικός στρατηγός στον όποιο αποδίδε
ται, είχε έ'να παρελθόν πού θά τοΰ επέτρεπε ενδεχομένως 
νά γνωρίζει πρόσωπα καί πράγματα, καθώς ήταν ό ίδιος 
στέλεχος τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας, καί μάλιστα στην 
Πελοπόννησο. Πράγματι, νεαρός τότε ανθυπολοχαγός 
(ήταν δύο έτη αρχαιότερος τοΰ Γ.Π., τής τάξης τοΰ 1938 
τής Σχολής Ευελπίδων), ό Περιβολιώτης είχε υπηρετή
σει, άπό τόν Νοέμβριο τοΰ 1943, ώς διοικητής τοΰ Ιου 
Λόχου Μυστρά, πού υπαγόταν στό Τάγμα 'Ασφαλείας τής 
Σπάρτης, ύπό τόν Λεωνίδα Βρεττάκο. Ύπό αυτή τήν 

ιδιότητα είχε συμμετάσχει, μεταξύ τών άλλων, στίς 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά τών ανταρτών τοΰ 
Ταϋγέτου, τόν 'Ιανουάριο τοΰ 1944, καί τή συνακόλουθη 
«θριαμβευτική» είσοδο τοΰ Τάγματος Σπάρτης στην 
Καλαμάτα70. Συνεπώς, ή αναφορά τοΰ Κουρκουλάκου, 
τήν οποία αναφέρει τό δημοσίευμα ότι είχε επικαλεστεί ό 
Περιβολιώτης, θά μπορούσε πράγματι νά είναι μιά 
υπηρεσιακή αναφορά τής εποχής τών γεγονότων, καί 
όχι μιά ιστορική έκθεση (πού κατά πάσα πιθανότητα δέν 
υπήρξε ποτέ)71. 

Λίγο αργότερα, αναφερόταν καί άπό τόν άλλοτε 

70 Λεωνίδας Δ Βρεττάκος, «Περί τής Ιστορίας τών Ταγμάτων Ασφαλείας 

Σπάρτης άπό Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν», 10 

Ίαν 1955, ΓΕΣ/Δ1Σ Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, ό π , τ 8, σ 212-225 

71 Μετά άπό τόσα χρόνια, είναι εξαιρετικά δύσκολο νά ελεγχθεί ή ακρίβεια 
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αυλικό τοΰ Κωνσταντίνου, Γεράσιμο Τσιγάντε, ώς α
διαμφισβήτητο γεγονός τό ότι «ό Γεώργιος Παπαδόπου
λος, μετά τήν κατάληψη τής Ελλάδας άπό τους Γερμα
νούς, υπηρέτησε στά Τάγματα Ασφαλείας», χωρίς ωστό
σο -καί στην περίπτωση αυτή- νά διευκρινίζεται κάποια 
ειδικότερη πηγή πληροφόρησης. θά είχε ιδιαίτερη 
σημασία, λ.χ., άν πηγή ήταν ό πατέρας του Χριστόδου-
λος Τσιγάντες, επικεφαλής τοΰ Ίεροΰ Λόχου έπί κατοχής 
(στή Μέση 'Ανατολή βέβαια), ό όποιος είχε πεθάνει 
πρόσφατα, τό 1970, στό Λονδίνο, άφοΰ προηγουμένως 
ζήτησε νά μήν τόν θάψουν στην Ελλάδα «πρίν ή χώρα 
ελευθερωθεί», άπό τή δικτατορία εννοείται72. 

Τά δημοσιεύματα, βιβλία, άρθρα κλπ. πού αναφέ
ρονται στην 21η 'Απριλίου καί έχουν κυκλοφορήσει στή 
διάρκεια τής τριακονταετίας πού διέρρευσε άπό τό 1975, 
είτε δέν κάνουν μνεία τής πληροφορίας περί Παπαδόπου
λου καί Ταγμάτων 'Ασφαλείας73 είτε τήν αναπαράγουν ώς 
δεδομένη74, σπανιότερα συνοδευόμενη άπό κάποια τών 
προαναφερθέντων στοιχείων75, μέ μόνη εξαίρεση τήν 

αυτής τής φήμης (οχι αν ήταν άληθης ό ισχυρισμός τοΰ Περιβολιώτη, άλλα άν 

υπήρξε τέτοιος ισχυρισμός) Αξίζει πάντως νά σημειωθεί ότι δύο στρατιωτικοί 

μέ αντιδικτατορική δράση που γνώριζαν τον Περιβολιώτη, οί στρατηγοί Π 

Πανουργίας καί Ν. Παπανικολαου, σε συνεντεύξεις πού έδωσαν πρόσφατα (13 

Μαρτ 2006 καί 10 Μαΐου 2006 αντίστοιχα) στον Τάσο Σακελλαροπουλο καί τόν 

συγγραφέα τοΰ παρόντος, δεν θυμοΰνται παρόμοια δήλωση του. 

72. «Ό Γεράσ. Τσιγάντες, γραμματέας τών Ανακτόρων, αποκαλύπτει», έφ. 

Τό Βήμα, 10 Ίουν 1976 

73. 'Ενδεικτικά: Ανδρέας Λεντάκης, Παρακρατικές 'Οργανώσεις καί 21η 

Απριλίου, Αθήνα 1975 (2η έκδοση μέ τίτλο Το παρακράτος και η 21η Απριλίου, 

Αθήνα 2000) αναφέρεται στις δραστηριότητες τοΰ Γ.Π. άπό το 1950 και έξης C 

Μ. Woodhouse, The Rise, ό.π., καί έλλ. μτφρ. Ή Ανοδος, ό.π. (ξεκινά τήν 

άφηγησή του άπό τό 1963 καί κάνει μια ανάδρομη στη δράση τοΰ Γ.Π. άπό τό 

1951)- Αλέξανδρος Ζαούσης, Ο εμπαιγμός 21 Απριλίου 1967-24 Ιουλίου 1974,2 τ , 

Αθήνα 1997 (και αυτός πιάνει τό νήμα τής αφήγησης του άπο τό 1951). 

74. 'Ενδεικτικά: Παγκόσμιο Βιογραφικό Αεξικό, Αθήνα 1988, τ. 8, σ. 138: «Στά 

χρονιά τής εχθρικής Κατοχής [ό Γ.Π.] έδρασε στή δυτική Πελοπόννησο ώς 

στέλεχος ένοπλων ομάδων, ασχολουμένων κυρίως με την καταστολή τοΰ 

πρόσφατη (2005) μελέτη τοΰ Τάσου Κωστόπουλου, Ή 
αυτολογοκριμένη Μνήμη - Τά Τάγματα Ασφαλείας καί ή με
ταπολεμική έθνικοφροσύνη, όπου επιχειρείται μιά συστη
ματική παράθεση τών περισσότερων δεδομένων. 

Οι ενδείξεις 

Τέσσερις είναι, κατά τή γνώμη μου, οί ισχυρότερες 
ενδείξεις πού δημιουργούν τήν εντύπωση πιθανής εμπλο
κής τοΰ Γ.Π. στά Τάγματα: 

1) Ή αναγνώριση έπί δικτατορίας τής «αντιστασια
κής» δράσης τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας ή μάλλον 
-ακριβέστερα- τών ταγματασφαλιτών ώς «αντιστασια
κών». 

Τό κείμενο τοΰ σχετικοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 
179/69 «περί 'Εθνικής Αντιστάσεως», ολοκληρώθηκε 
στίς 25 'Απριλίου 1969 καί φέρει τίς υπογραφές τοΰ Γ. 
Ζωιτάκη, πού άσκοΰσε τότε καθήκοντα άντιβασιλέως, τοΰ 
Γ.Π. ώς «πρωθυπουργοΰ» καί τών άλλων μελών τοΰ 

έαμικοΰ κινήματος» Τριανταφυλλος Γεροζησης, Το σώμα τών αξιωματικών και 

η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, Αθήνα 1996, τ 3, σ 997 998 «Ό 

αντισυνταγματάρχης Γ Παπαδόπουλος» ... «στή διάρκεια τής κατοχής είχε 

καταταγεί στά Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο, καθώς καί άλλα 

ηγετικά στελέχη τής ΕΕΝΑ καί τοΰ ΙΔΕΑ», χωρίς παραπομπή Τάσος 

Κοντογιαννίδης, Ή άγνωστη νύχτα τής 21ης Απριλίου 1967, Αθήνα 1997, σ 25 

«Ό Γ. Παπαδόπουλος, κατά τή διάρκεια τής κατοχής κατετάγη στά Τάγματα 

Ασφαλείας, ύπό τόν συνταγματάρχη Ν. Κουρκουλάκο», χωρίς αναφορά σέ 

πηγή Μελέτης Μελετοπουλος, Η δικτατορία τών συνταγματαρχών, Αθήνα 2000, 

σ. 51: «Στην διάρκεια τής κατοχής [ό Γ.Π.] φαίνεται ότι είχε κάποια σχέση μέ τά 

Τάγματα Ασφάλειας», χωρίς κανένα περαιτέρω σχόλιο 

75. 'Ενδεικτικά: Σταύρος Ζορμπαλάς, Ο νεοφασισμός στην Ελλάδα, Αθήνα 

1978, σ. 133: «Ό δικτάτορας Παπαδόπουλος, όπως έγραφε ό δυτικός τύπος, στην 

περίοδο τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου είχε υπηρετήσει στά Τάγματα 

Ασφαλείας ύπό τή διοίκηση τοΰ συνταγματάρχη Κουρκουλάκου, που έπι 

χούντας χρίστηκε άπ’ τον πρώην υφιστάμενο του σέ διευθυντή τής Αγροτικής 

Τράπεζας μέ τόν υπέρογκο μισθό τών 130 χιλιάδων δρχ. τό μήνα», μέ μοναδική 

παραπομπή τήν έφ. Le Monde Diplomatique, 7 Μαίου 1969. 
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υπουργικού συμβουλίου τής δικτατορίας, περιέργως όμως 
όχι τοΰ -λογικά πιό ενδιαφερόμενου- Δ. Πατίλη. 

Ό λόγος πού υπογραμμίζω τήν απουσία τής υπογρα
φής τοΰ «Β’ Αντιπροέδρου», οφείλεται στό γεγονός ότι 
είναι τό μόνο στέλεχος τής δικτατορίας, τοΰ οποίου ή 
προσωπική συμμετοχή στά Τάγματα 'Ασφαλείας έπί 
κατοχής είναι αναμφισβήτητη. Πράγματι, ό Δημήτριος 
Πατίλης, ώς λοχαγός τότε, είχε προσχωρήσει στό Τάγμα 
'Ασφαλείας Ναυπάκτου (800 άνδρες), ύπό τόν ταγματάρχη 
Γεώργιο Καπετζώνη, καί υπηρέτησε στό Γραφείο 'Επι
χειρήσεων τής μονάδας76. Τό Τάγμα αυτό είχε συγκρο
τηθεί τόν 'Ιούνιο τοΰ 1944, όταν δύο λόχοι τοΰ Τάγματος 
'Αγρινίου αποσπάστηκαν στή Ναύπακτο καί χρησιμοποι
ήθηκαν ώς πυρήνες, πού ενισχύθηκαν στή συνέχεια μέ 
επιτόπια στρατολογία77. Στίς 18 Σεπτεμβρίου 1944 ό 
Πατίλης συμμετείχε μάλιστα στίς διαπραγματεύσεις μέ 
τους εκπροσώπους τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θ. Χατζή, υπολοχαγό 
Θεόδωρο Καλλίνο («Άμάρμπεη»), επιτελή τής XVI 
Μεραρχίας, καί Γεώργιο Χουλιάρα («Περικλή»), πού 
κατέληξαν στην παράδοση τοΰ Τάγματος. Τήν επομένη 
όμως, οί περισσότεροι αξιωματικοί καί αρκετοί άνδρες 
διέφυγαν μέ καράβι στην Πάτρα, όπου ακολούθησαν τήν 

76 Βασίλειος Σταυρογιαννοπουλος, Η ζωη τής κατοχής καί τά Τάγματα 
Ασφαλείας, Αθήνα '1966,22004, σ. 72-75. 

77. Συν/χης Πεζ. Π.Δ. Γεώργιος Τολιόπουλος, «Περί τής Ιστορίας τοΰ 
Τάγματος Ασφάλειας Αγρινίου άπο 21-2-44 οτε συνεκροτηθη μέχρι τής 14ης 
Σεπτεμβρίου 1944 οτε διελυθη», 15 Νοεμ 1955, ΓΕΣ/ΔΙΣ Αρχεία 'Εθνικής 
Αντίστασης, ό.π., τ. 8, σ. 250-280. 

78. Φ. Ν. Γρηγοριαδης, ο π , τ. 8, σ. 699-706, όπου ό διοικητής τοΰ Τάγματος 
αναφέρεται ώς Καπιτσώνης. 

79. Στον κύκλο τών πραξικοπηματιών τοΰ 1967 συμμετείχε επιπλέον ό γιος 
ενός τουλάχιστον άξιωματικοΰ τών Ταγμάτων. Ό πατέρας τοΰ χουντικού 
αντισυνταγματάρχη Νικόλαου Ντερτιλή, υποστράτηγος Βασίλειος Ντερτιλής, 
γνωστός κινηματίας τοΰ μεσοπολέμου, υπήρξε ό βασικός εμπνευστής, οργα
νωτής καί πρώτος Γενικός Διοικητής τών Ταγμάτων Ασφάλειας Κατά τόν Φ. 
Ν. Γρηγοριάδη, ό.π., τ. 8, σ. 701, ό πατέρας τοΰ Ίωαννιδικοΰ άντισυνταγμα-

τύχη τών εκεί ταγματασφαλιτών ύπό τόν Κουρκουλάκο, 
καί παρεδόθησαν, όπως είδαμε, ύπό τίς βρετανικές εγ
γυήσεις στίς 2 'Οκτωβρίου78. Ή απουσία αυτή άπό τήν 
υπογραφή τοΰ Ν.Δ. μπορεί νά υπήρξε ηθελημένη, άλλα θά 
μπορούσε νά οφείλεται καί σέ λόγους υγείας - ήταν 
συχνά ασθενής όλη εκείνη τήν περίοδο καί τελικώς 
απεβίωσε τόν 'Ιούλιο τοΰ 197079. 

'Επιστρέφοντας στό Ν.Δ. 179/69 νά επισημάνουμε ότι, 
μέ βάση τά άρθρα 2-4, «Έθνικαί Άνταρτικαί Όμάδες», 
«Έθνικαί 'Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς» 
καί «Έθνικαί 'Οργανώσεις Έσωτερικοΰ» τής περιόδου 
τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου νοοΰνται εκείνες πού 
αγωνίστηκαν κατά τοΰ εχθρού, ύπό τήν προϋπόθεση 
αφενός ότι είχαν αναγνωριστεί άπό τό Συμμαχικό Στρα
τηγείο Μέσης 'Ανατολής καί αφετέρου ότι τελοΰσαν σέ 
επαφή τουλάχιστον μέ έναν άπό τους παρακάτω τρεις 
παράγοντες: Ή μέ τό Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης 
'Ανατολής ή μέ τήν Ελληνική Κυβέρνηση τοΰ εξωτερι
κού, ή μέ τήν ευρισκόμενη στην Ελλάδα Στρατιωτική 
Ιεραρχία τοΰ Πολέμου 1940-41 («ήτοι αρχικώς τών πέντε 
αντιστράτηγων καί μετέπειτα τοΰ ενός παραμείναντος έξ 
αυτών»80). Αυτή ή προϋπόθεση δέν άφηνε περιθώριο γιά 

ταρχη Μ Πηλιχοΰ λοχαγός Κ. Πηλιχός είχε επίσης δράσει στο Τάγμα 
Ασφάλειας Εύβοιας, ύπο τους στρατηγό Χαρ. Παπαθανασοπουλο και συνταγ
ματάρχη Χρ Γερακίνη (ή τελευταία πληροφορία δέν είναι σίγουρη, διότι ό 
Ίωαννιδικός ονομάζεται μάλλον Μιχαήλ Πηλιχός τοΰ Δημήτριου και όχι τοΰ 
Κ). 

80. Ύπονοοΰνται προφανώς οί αντιστράτηγοι 'Ιωάννης Πιτσίκας (τήν ώρα 
τής κατάρρευσης διοικητής Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου), Δημήτριος Παπα
δόπουλος (διοικητής Β Σώματος Στρατού), Κωνσταντίνος Μπακόπουλος 
(διοικητής Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας), Παναγιώτης Δεδες 
(διοικητής Όμαδος Μεραρχιών Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας) 
και Γεώργιος Κοσμάς (διοικητής Α Σώματος Στρατού), που στίς 20 Μαΐου 1943 
συγκρότησαν ύπό τόν Αλέξανδρο Παπάγο τη «Στρατιωτική Ιεραρχία». Δύο 
μήνες αργότερα ('Ιούλιος 1943), οί τέσσερις άπό τους πέντε καί ό Παπάγος 
συνελήφθησαν άπο τους Γερμανούς και στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρω-
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τήν αναγνώριση «αντιστασιακής» ιδιότητας στά Τάγματα 
'Ασφαλείας ώς οργανωμένα σύνολα. Στή συνέχεια εντού
τοις τοΰ διατάγματος, άφοΰ προσδιορίζονταν οί όροι 
αναγνώρισης τών Γενικών 'Αρχηγών, 'Αρχηγών, Υπαρ
χηγών, 'Οπλαρχηγών, 'Ομαδαρχών καί απλών αγωνιστών 
τών παραπάνω 'Οργανώσεων, ακολουθούσε καί μιά 
παράγραφος (αρθρ. 10, παρ. 4), σύμφωνα μέ τήν οποία 
«μεμονωμένοι άγωνισταί» νοούνται καί οί δράσαντες 
κατά τοΰ έχθροΰ χωρίς νά ανήκουν σέ μιά άπό τίς 
παραπάνω προβλεπόμενες 'Οργανώσεις. Αυτή ή παράγρα
φος, άν διαβαζόταν σέ συνδυασμό μέ μιά προγενέστερη 
(αρθρ. 1, παρ. 1, εδάφιο β'), στην οποία ό νομοθέτης είχε 
φροντίσει νά συμπεριληφθούν στην έννοια τοΰ έχθροΰ 
καί οί οργανώσεις οί «άντεθνικώς δράσασαι καί άποσκο-
ποΰσαι είς τήν έπιβολήν έν τή Χώρα καθεστώτος 
διαφόρου τοΰ νομίμου τοιούτου» (προφανώς τό ΕΑΜ καί 
ό ΕΛΑΣ), άνοιγε τό παράθυρο τής αναγνώρισης τών 
ταγματασφαλιτών -σέ ατομική όμως βάση- ώς «αντι
στασιακών», μέ αποτέλεσμα νά δικαιούνται ηθικές αμοι
βές (μετάλλιο 'Εθνικής Αντιστάσεως), νά αναγνωρίζεται 
ό χρόνος υπηρεσίας τους στά ΤΑ. ώς χρόνος πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, καί μάλιστα «ώς διανυθείς έξ 
ολοκλήρου έν τή ζώνη επαφής», καί νά προσμετράται 
στον υπολογισμό τοΰ συντάξιμου χρόνου τους, νά 
προτιμώνται κατά τίς προαγωγές στό δημόσιο τομέα, 
κοκ.81. Ή πολυδαίδαλη καί πλαγία αυτή διαδικασία πού 
επιλέχθηκε, υποδηλώνει πάντως ότι, ακόμη καί ύπό τό 

σης, ένώ απέμεινε ό αντιστράτηγος Δ. Παπαδόπουλος, γιά τόν όποιο εγγυήθηκε 

ό δοσίλογος Υπουργός 'Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης- βλ. Φ. Ν. 

Γρηγοριαδης, Γερμανοί Κατοχή Αντιστασις, Αθήνα 1974, τ 6, σ 625-633 

Χαγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, Αθήνα 1995, τ 2, σ. 40-45. 

81. Βλ. τήν εξαιρετικά αναλυτική εγκύκλιο 113/3 Ίουλ. 1969 τοΰ Υπουρ

γείου 'Εθνικής Αμύνης, υπογραφομένη άπο τόν Γ.Π., ύπό τήν ιδιότητα του ώς 

ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα τοΰ απριλιανού καθεστώτος, δέν 
άποτολμήθηκε επίσημη αναγνώριση, ρητώς καί ευθέως, 
«αντιστασιακής δράσης» τών Τ.Α. ώς οργανωμένων 
συνόλων. 

'Αξίζει νά σημειωθεί έδώ ότι στην επίσημη στρατιω
τική ιστορία τής περιόδου τής απελευθέρωσης, πού 
συντάχθηκε έπί παντοδυναμίας τοΰ Γ.Π., τόν 'Ιούνιο τοΰ 
1973, τά ΤΑ. αντιμετωπίζονται μέ έναν πολύ προσεκτικό 
τρόπο. 'Αποφεύγεται μέν μιά σαφής καταδίκη, άλλα 
αποφεύγεται εξίσου καί ή ρητή υιοθεσία τους. Στην 
πρώτη τους μνεία, σημειώνεται ενδεικτικά ότι τά Τάγμα
τα 'Ασφαλείας «ώργανωθέντα, άπό τοΰ Νοεμβρίου 1943, 
ύπό τών Κατοχικών Κυβερνήσεων, ώς άντίρροπον τών 
κομμουνιστικών οργανώσεων ΕΑΜ καί ΕΛΑΣ, είχον τόσο 
πολύ κατηγορηθή είς τό έσωτερικόν τής χώρας καί τό 
έξωτερικόν διά συνεργασίαν μετά τών Γερμανών, ώστε ή 
Ελληνική Κυβέρνησις Καΐρου καί οί Σύμμαχοι νά 
προβώσιν είς άποκήρυξιν τούτων επισήμως ώς άνεπιθυ-

t 9.1 t t t t 5 

μήτων» . Η παρουσίαση των γεγονότων που τα αφορούν, 
μετά τήν υποχώρηση τών Γερμανών, ιδίως στην Πελο
πόννησο, αναδεικνύει ανάγλυφα, νομίζω, αυτή τήν ακρο
βατική προσπάθεια τών συγγραφέων83. Κατά τήν περι
γραφή τών συγκρούσεων (Καλαμάτα, Μελιγαλάς, Γαργα-
λιάνοι, Πύργος κλπ.), άλλα καί τών διαπραγματεύσεων 
(Τρίπολη, Πάτρα κλπ.), υπογραμμίζεται, όπως είναι 
αναμενόμενο, μέ τά μελανότερα χρώματα ή δράση τών 
ανταρτών («θηριωδίες», «σφαγές», κλπ.), ένώ οί ενέργειες 

αρμοδίου «υπουργού». 

82. ΑΣ/ΔΙΣ, Ή άπελευθερωσις τής Ελλάδος, ό.π., σ 24 

83. Συγγραφείς τοΰ έργου είναι ό συνταγματάρχης πυροβολικοΰ Πέτρος 

Τυπάλδος καί ό αντισυνταγματάρχης πεζικού Λεωνίδας Δοΰβος, ένώ φέρει την 

έγκριση τοΰ τότε Αρχηγού Στρατού αντιστράτηγου Δημήτριου Ζαγοριανακου 
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τών διοικητών καί τών ανδρών τών ΤΑ. παρουσιάζονται 
ώς «αποφασισμένες», «ψύχραιμες» καί «υπεύθυνες». "Εχει 
ενδιαφέρον, πιστεύω, στό περιθώριο αυτής τής συνοπτι
κής παρέκβασης, ή παρατήρηση ότι οί μέν μονάδες τοΰ 
ΕΛΑΣ αναφέρονται εντός εισαγωγικών (III «Μεραρχία», 
8ον «Σύνταγμα», κοκ.), αντίθετα μέ τά ΤΑ., πού σημειώ
νονται ώς τακτικές μονάδες. Άπό τό όλο κείμενο αναδύ
εται σαφώς ή αίσθηση γιά τά τελευταία ότι πρόκειται περί 
«ημετέρων», χωρίς ωστόσο καί νά λέγεται ευθέως. Νά 
σημειωθεί πάντως, συμπληρωματικά, ότι κατά τήν πε
ριγραφή τών μαχών στην 'Αθήνα τόν Δεκέμβριο τοΰ 1944, 
δέν υπάρχει πλέον δισταγμός νά συνυπολογιστούν μεταξύ 
τών «εθνικών δυνάμεων», οί «1.000 περίπου άφοπλισθέν-
τες μετά τήν άπελευθέρωσιν άνδρες τών ταγμάτων Ασφα
λείας», πού ήταν υποτίθεται ύπό περιορισμό στό στρατό
πεδο τοΰ Γουδή καί οί όποιοι, μετά τήν έναρξη τών 
συγκρούσεων, «συγκροτημένοι είς 6 λόχους» ... «έξω-
πλίσθησαν στοιχειωδώς» καί υπήχθησαν ύπό τίς διαταγές 
τής III 'Ορεινής Ταξιαρχίας84. 

2) Τό γεγονός ότι ό υποστράτηγος π.δ. Νικόλαος Ι. 
Κουρκουλάκος διορίστηκε -επίσης τό 1969- παρά τό 
προχωρημένο τής ηλικίας του διοικητής τής ΑΤΕ. 

Ό Κουρκουλάκος ορκίστηκε Διοικητής τής ΑΤΕ στίς 

84. Βλ. ΑΣ/ΔΙΣ ο π , σ 136 Ακόμη πιο προσεκτική είναι ή παρουσίαση τών 

Τ.Α. στη επίτομη τής σύγχρονης ιστορίας που συνέγραψε ό Γρηγόριος Δαφνής 

καί κυκλοφόρησε ώς βοηθητικό βιβλίο για την 6η Γυμνασίου τό 1970 άπό τόν 

'Οργανισμό 'Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, χωρίς ωστόσο στην πράξη νά 

χρησιμοποιηθεί ευρέως μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας: «Τά Τάγματα 

Ασφαλείας ήσαν στρατιωτικοί μονάδες συγκροτηθεΐσαι ύπό τής κυβερνήσεως 

Ι. Ράλλη» ... «Απετελοΰντο έξ εθελοντών. Είχον έξοπλισθή διά γερμανικών 

όπλων. Σκοπός των ητο ή άντιμετώπισις τοΰ κομμουνιστικοΰ κινδύνου. Ή 

ελευθέρα κυβερνησις τά είχε καταδικάσει Πρώτη καταγγελία των έγινε ύπο τής 

κυβερνήσεως Τσουδεροΰ τάς αρχάς 'Ιανουαρίου 1944. Δευτέρα ύπο τοΰ 

συνεδρίου τοΰ Λιβανου Τρίτη ύπό τής κυβερνήσεως Παπανδρέου. Τέλος είς 

τήν συμφωνίαν τής Καζερτας τα Τάγματα Ασφαλείας έχαρακτηρίζοντο ώς 

13 Φεβρουαρίου 1969 καί, όπως είχε υπογραμμιστεί 
δημοσίως ήδη άπό τότε, ή τοποθέτηση του απετέλεσε 
προσωπική επιλογή τοΰ Παπαδόπουλου85. Στό βιογραφι
κό του σημείωμα, πού δημοσιεύθηκε στό Δελτίο τής 
τράπεζας, μέ τήν ευκαιρία τοΰ διορισμού του, δέν 
αναφερόταν έτος γέννησης, γεγονός ασυνήθιστο, πού 
επέτεινε τή φημολογία τοΰ υπέργηρου καί έδωσε λαβή σέ 
υπερβολικές υποθέσεις - όπως λ.χ. ότι ήταν 85 ετών86. 
Στην πραγματικότητα γεννήθηκε στον Πύργο Δυρού 
Μάνης τό 189487 καί συνεπώς, όταν διορίστηκε στην 
ΑΤΕ, ήταν 75 ετών. 

Στό ίδιο εκείνο βιογραφικό του, υπάρχει μιά παρά
γραφος αναφερόμενη στην πολεμική του δράση: «"Ελαβε 
μέρος είς τήν έκστρατείαν τής Μ. 'Ασίας, τραυματισθείς 
δέ βαρύτατα, ετέθη είς πολεμικήν διαθεσιμότητα. Ωσαύ
τως έλαβε μέρος είς τόν έλληνο-ιταλικόν πόλεμον 1940-
1941. Κατά τήν Κατοχήν, ώς Στρατιωτικός Διοικητής 
Πατρών καί Διοικητής τοΰ 2ου Συν/τος Ευζώνων Πελο
ποννήσου, παρέδωσε τήν πόλιν είς τά ύπό τόν "Αγγλον 
συνταγματάρχην Τζέλλικο συμμαχικά στρατεύματα, προ-
λαβών τήν κατάληψιν ταύτης ύπό τών κομμουνιστοσυμ-
μοριτών τοΰ "Αρη Βελουχιώτη. Υπηρέτησε κατά τόν 
συμμοριτοπόλεμον ώς 'Αναπληρωτής Στρατιωτικού Διοι-

οργανα τοΰ έχθροΰ. Προσετίθετο ότι θά εθεωρούντο εχθρικός σχηματισμός, 

έκτος έαν παρεδιδοντο "συμφωνως προς τας διαταγας έκδοθησομένας ύπό τοΰ 

στρατηγού διοικητού τών έν Έλλαδι δυνάμεων"»: Γρ. Δαφνής, Συνοπτική 

Ιστορία τής Συγχρόνου Ελλάδος (1914-1968), Αθήνα 1970, σ 174 Ή παράγρα

φος αύτη αναδημοσιεύτηκε άπο την έφ Χριστιανική τής 5 'Οκτ. 1974. 

85. Γ.Δ. Μυλωνάς, «Στρατηγός Κουρκουλάκος, ό μεγάλος φίλος τών 

αγροτών», Δελτιον Αγροτικής Τραπέζης, τχ 171, 1969, σ 12 (2780) 

86. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, ΟΊ Πρωθυπουργοί τής Ελλάδας (1828-1978), Αθήνα 

[1979], τ. 3, σ. 1060-1062. 

87. «Κουρκουλακος Νικόλαος τοΰ Ιωάννου», Μεγάλη Στρατιωτική καί 

Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1929, τ 4, σ 301 
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[Αταυτιστο], π. Πορεία, τχ. 7, Ίαν.-Μάρτ. 1968 

κητοΰ Πελοποννήσου» . 
Είναι προφανής ή επιθετική επικοινωνιακή τακτική 

πού είχε υιοθετήσει στή φάση εκείνη ό Κουρκουλάκος 
πάνω στό ζήτημα τής κατοχικής του δράσης. Όχι μόνο 
δέν αποσιώπησε τήν εμπλοκή του στά ΤΑ., άλλα ήταν ή 
μόνη δράση του στην οποία αναφέρθηκε αναλυτικά -
έστω καί μέ θρασύτατες ανακρίβειες. Είναι εντυπωσιακό 
πράγματι, διότι έάν ήθελε νά μπει σέ λεπτομέρειες 
(εγχείρημα ούτως ή άλλως ασύμβατο μέ έ'να σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα), θά μπορούσε νά αναφερθεί στή 
συμμετοχή του ώς λοχαγού διοικητή τοΰ 1/22 Τάγματος 

88 «Ποίος ό Στρατηγός κ. Ν. Κουρκουλάκος», Δελτιον Αγροτικής Τραπέζης, 

τχ. 166, 1969, σ. 7 (2435). 

89. Υποστράτηγος Π. Καφετζόπουλος, «Ή πολεμική δράσις τοΰ Στρατηγοΰ 

Κουρκουλάκου», Δελτιον Αγροτικής Τραπέζης, τχ 171, 1969, σ 11 12 (2779 

2780) ΓΕΣ/Δ1Σ Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασιαν (1919 1922), τ 5, Αθήνα 

1965, σ. 90, 267-268 

Πεζικού στή μάχη τοΰ Σαγγάριου, στίς 30 Αυγούστου 
1921 (όταν ή μονάδα του αναγκάστηκε μέν νά υποχωρή
σει, άφοΰ όμως προηγουμένως είχε συγκρατήσει μέ 
πείσμονα αγώνα καί αρκετές απώλειες τήν ισχυρή 
Τουρκική επίθεση έπί τής γραμμής Καρτάλ Τεπέ-Πο-
λατλί), ιδίως στό μέτρο πού ό βαρύτατος τραυματισμός 
του τότε είχε ώς αποτέλεσμα νά τεθεί σέ τιμητική 
πολεμική διαθεσιμότητα89. 'Επίσης θά μπορούσε νά 
μνημονεύσει τή συμμετοχή του στην πολύνεκρη μάχη 
τής Κλεισούρας κατά τών 'Ιταλών, τόν Δεκέμβριο τοΰ 
1940, όταν είχε ανακληθεί στην υπηρεσία ώς αντισυνταγ-
ματάρχης καί είχε αναλάβει τήν διοίκηση τοΰ 52ου 
Συντάγματος90. 'Εντούτοις επέλεξε νά τά διατρέξει όλα 
αυτά επιτροχάδην, προκειμένου νά επικεντρωθεί μόνον 
στην Πάτρα, τους «εύζώνους», τόν Τζέλλικο καί τόν "Αρη 
Βελουχιώτη (χωρίς αναφορά βέβαια στή δράση του πρό 
τής άφιξης τών Βρετανών). Αυτό είναι επιπροσθέτως 
εντυπωσιακό, άν άναγνωσθεΐ σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός 
ότι ό Κουρκουλάκος είχε αποφύγει παλαιότερα (1955), 
όπως είδαμε, νά καταθέσει υπόμνημα στή Διεύθυνση 
Ιστορίας Στρατού γιά τή δράση τών Ταγμάτων. 

'Εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι, δέκα μήνες αργότε
ρα, στίς 17 Δεκεμβρίου 1969, στό πλαίσιο μιας δημόσιας 
τελετής προς τιμήν τοΰ Κουρκουλάκου (ή οποία αναμε
ταδόθηκε άπό τήν τηλεόραση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
καί κυκλοφόρησε σέ ειδικό αφιέρωμα άπό τήν ΑΤΕ), 
συνέβη ακριβώς τό αντίθετο άπό ό,τι είχε συμβεί τό 

90. Υποστράτηγος Π Καφετζόπουλος, ό.π., σ 11-12 (2779-2780)- ΓΕΣ/ΔΙΣ Ο 

'Ελληνικός Στράτος κατά τον Δεύτερον Παγκοσμιον Πολεμον Η Ελληνική 

Αντεπίθεσις (14 Νοεμβρίου 1940-6 Ιανουαρίου 1941), Αθήνα 1966, σ. 158-161, 

280 ΓΕΣ/ΔΙΣ Ο Ελληνικός Στράτος κατά τον Δεύτερον Παγκοσμιον Πολεμον Το 

τέλος μιας εποποιίας (Απρίλιος 1941), Αθήνα 1959, σ. 406-407. 
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Φεβρουάριο. 'Ενώ έγινε μακροσκελής διθυραμβική πε
ριγραφή τής πολεμικής του δράσης, ή περιγραφή αυτή 
περιορίστηκε στίς περιόδους τοΰ 1921 καί τοΰ 1940, 
διανθισμένη μέ πολλές λεπτομέρειες (όχι πάντοτε ακρι
βείς), ένώ ουδεμία αναφορά υπήρξε στά ΤΑ. Τό πιό εν
διαφέρον είναι ότι ό ομιλητής πού δέχθηκε (ή προσφέρ
θηκε) νά μιλήσει σέ αυτό τό πλαίσιο ήταν ό υποστράτη
γος Παναγιώτης Καφετζόπουλος91, επίλεκτο ό ίδιος 
στέλεχος τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας στην 'Αθήνα92, άλλα 
σέ κάποια φάση καί στην ίδια τήν Πάτρα, σύμφωνα μέ δύο 
αξιόπιστες πηγές93. 

Νά σημειώσουμε πάντως ότι δέν ήταν έπί δικτατορίας 
πού γιά πρώτη φορά ό Κουρκουλάκος καταλάμβανε 
δημόσια θέση. Είχε διατελέσει γενικός διευθυντής τεχνι
κών υπηρεσιών τοΰ Δήμου Πειραιώς (έως τό 1960), 
πρόεδρος τής 'Ανωνύμου Εταιρείας Βιομηχανίας 'Αζω
τούχων Λιπασμάτων (ΑΕΒΟΛ), πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ 
Ιδρύματος 'Αποκαταστάσεως 'Αναπήρων καί πρόεδρος 
τής 'Ηλεκτρομηχανικής ΑΕ, ένώ κατά τήν πρώτη διετία 
τοΰ δικτατορικού καθεστώτος είχε αναλάβει πρόεδρος 
τής Συντονιστικής 'Επιτροπής Προβολής Ελληνικής 
Οικονομίας (ΣΕΠΕΟ), ή οποία λειτουργούσε ύπό τήν 
εποπτεία τοΰ Νικόλαου Μακαρέζου (Υπουργείο Συντο
νισμού)94. 'Εντούτοις, είναι αναμφίβολο ότι ουδεμίας άπό 

91. Ή τελετή είχε οργανωθεί άπό τίς Σχολές «ΟΜΗΡΟΣ» (πρώην Ελληνο

αμερικανικό 'Επιμορφωτικό Ινστιτούτο), τών οποίων πρόεδρος ήταν ό 

Καφετζόπουλος· βλ. Υποστράτηγος Π. Καφετζόπουλος, ό.π., σ. 11-12 (2779-

2780) 

92. Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Κυριακού, «Έκθεσις τών ιστορικών 

γεγονότων άτινα έλαβον χώραν κατά τήν περίοδον τής κατοχής άπό Απριλίου 

1943 μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 είς την περιοχήν Αττικής ένθα ή έδρα τοΰ Συν/τος 

Ευζώνων Αθηνών ώς επίσης καί τών Ταγμάτων υπαίθρου», 8 Απρ. 1957, ΓΕΣ/ 

ΔΙΣ. Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, ο π , τ 8, σ. 284. 

93. «Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών, Αναφορά γιά τά Τάγματα Ασφά

λειας», 18 Ίουλ 1944, ΓΕΣ/ΔΙΣ Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, ο π , τ 8, σ 70 

τίς προηγούμενες θέσεις ή σημασία συγκρινόταν μέ 
εκείνη τοΰ Διοικητή τής ΑΤΕ. 

Στή θέση αυτή ό Κουρκουλάκος παρέμεινε έπί μιά 
διετία, έως τίς 19 'Ιανουαρίου 1971. Δέν είναι γνωστές οί 
συνθήκες ύπό τίς όποιες αποχώρησε, εντούτοις είναι 
αξιοσημείωτο ότι δέν έλαβε μέρος στην τελετή εγκα
τάστασης τοΰ αντικαταστάτη του 'Αντώνιου 'Αδαμόπου
λου (καθηγητή Γεωπονικής τοΰ Αριστοτελείου), άν καί ή 
απουσία του θά μποροΰσε νά οφείλεται σέ λόγους υγείας 
- πάντως ήταν έν ζωή95. 

3) Ή έπί μακρόν (πάνω άπό τρία χρόνια) αλλεπάλλη
λη χρησιμοποίηση στίς κυβερνήσεις τής δικτατορίας τοΰ 
άσημου οικονομολόγου Νικήτα Σιώρη. 

Ό Σιώρης διορίστηκε αρχικά υφυπουργός Οικονομι
κών (20 Ίουν. 1968-1 Φεβρ. 1969), στή συνέχεια υφυ
πουργός Παιδείας (1 Φεβρ. 1969-29 Ίουν. 1970), υπουργός 
Παιδείας (29 Ίουν. 1970-25 Αύγ. 1971) καί τέλος πρέσβης 
στή Δυτική Γερμανία96. Ό Σιώρης έπί κατοχής φέρεται 
νά είχε υπηρετήσει ώς διερμηνέας τοΰ Γερμανικοΰ 
Φρουραρχείου Πατρών καί βρισκόταν σέ άμεση συνεργα
σία μέ τό τοπικό Τάγμα 'Ασφαλείας, τόν Κουρκουλάκο 
καί τό επιτελείο τής Στρατιωτικής Διοίκησης Πατρών, ή 
δέ δράση του είχε αποκαλυφθεί σέ τελείως ανύποπτο 
χρόνο, τόν Μάρτιο τοΰ 1944, άπό τόν Γεώργιο Καρτάλη 

«KAFEDZOPOULOS, Maj. 2 i/c Athens Security Bn, transferred later to Patras»-

πβ Β Σταυρογιαννοπουλος, Η ζωη τής κατοχής, ο π , σ 75 «Δια την 

συγκρότησίν του [Συντάγματος Ασφαλείας Πατρών] έχρησιμοποιήθη ώς 

πυρήν τό συγκροτηθέν είς Αθήνας II Τάγμα Ευζώνων, τό όποιον προς τόν 

σκοπον τούτο άφιχθη έξ Αθηνών» ... «Είς τό τμήμα τούτο, μεταξύ τών άλλων 

αξιωματικών, είχον ένταχθή οί» ... «Ταγμ/ρχης Πεζ. Καφεντζόπουλος Παν.». 

94. «Ποίος ό Στρατηγός κ. Ν. Κουρκουλάκος», Δελτιον Αγροτικής Τραπέζης, 

τχ. 166, 1969, σ. 7 (2435). 

95. «Ή έγκατάστασις τής νέας διοικήσεως τής Αγροτικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος», Δελτιον Αγροτικής Τραπέζης, τχ 178, 1971, σ 5 7(3299 3301) 

96. Θ. Α. Κουλουμπής, ό.π., σ. 173. 
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τής ΕΚΚΑ, ό όποιος λίγο έλειψε νά πέσει επάνω του καί 
νά συλληφθεί, όταν επέστρεφε άπό τή διάσκεψη τής 
Πλάκας97. 

4) Τό γεγονός ότι ό ίδιος ό Γ.Π., κατά τή διάρκεια τής 
επταετίας, δέν επιχείρησε νά διαψεύσει τήν φήμη περί 
Ταγμάτων 'Ασφαλείας. 

Στην εύλογη αντίρρηση ότι μιά παρόμοια διάψευση 
θά έδινε αυτομάτως υπόσταση στό ζήτημα «έκ τοΰ μή 
όντως» καί θά έφερνε στην επιφάνεια μιά συζήτηση πού 
μέχρι τότε διεξαγόταν υπογείως καί περιθωριακά, ή 
απάντηση είναι ότι στό σημείο αυτό πρέπει νά συνεκτι
μηθούν καί τά έξης δεδομένα: 

Α' Τό γεγονός ότι απέφυγε επίσης νά επικαλεστεί 
κάποια άλλη δράση του κατά τήν ίδια περίοδο, έτσι ώστε 

97. Φ. Ν. Γρηγοριαδης, ό.π., τ. 8, σ. 699-701. 

98. Στ. Παττακός, 21η Απριλίου 1967 Διατί. Ποίοι: Πώς;, Αθήνα 1996, σ. 145 

καί οπισθόφυλλο. 

99. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, ό.π., τ. 6, σ. 479. 

100. Τόν πρώτο χρόνο τής κατοχής είχε έρθει σε έπαφη μέ ένα κοντοχωριανό 

του πρώην συμμαθητή του άπο τη Σχολή Ευελπίδων, κατόπιν καπετάνιο τοΰ 

ΕΛΑΣ: «Τοΰ μίλησα. Είχε κάποιους ενδοιασμούς, ήταν καί νιόπαντρος κιόλας, 

ώστοσο συμφωνήσαμε. Ό μεγαλύτερος αδελφός του, ό Θανάσης, ό δάσκαλος 

ήταν κι αύτος στον ΕΛΑΣ, όπως κι ό γαμπρός του ό Κώστας (αδελφός τοΰ 

Ματθαίου), που εκτελέστηκε άπό τους Γερμανούς. Ό Τάκης [ό άλλος του 

αδελφός], ό γεωπόνος, είχε ενταχθεί στον ΕΔΕΣ». Τελικά όμως, ό Ν.Μ. «δέν 

θέλησε ναρθει μαζί μας. Πολύ αργότερα, πήγε καί κατατάχθηκε στον Tappo» 

Υπηρέτησε ύπό τόν ταγματάρχη Αριστείδη Κρανιά, «συμπατριώτη του καί 

συγγενή». Ό Ν.Μ. έμεινε στό 5/42 Σύνταγμα ύπό τόν συνταγματάρχη Tappo, 

μέχρι και τη δεύτερη διάλυση του, τον Ίουλιο τοΰ 1943 Μετά, δεν θέλησε νά 

επιστρέψει στό αναδιοργανωμένο Σύνταγμα»: συνέντευξη ανώνυμου καπετα 

νιου τοΰ ΕΛΑΣ στον Γιώργο Γάτο, «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ. 

Τά Νέα, 26-28 Ίουλ. 1975- πβ. καί αυτοβιογραφικό σημείωμα στο «αύτι» τοΰ 

βιβλίου Νικόλαος Ι Μακαρεζος, Πώς οδηγηθήκαμε στην 21η Απριλίου 1967, 

Αθήνα 2005: «Κατοχή: 5/42 Σύνταγμα Συνταγματάρχου Ταρροΰ ('Εθνική 

Αντίσταση)». 

101 Ό ευελπις τότε Δημήτριος Ίωαννιδης μπήκε στή Σχολή Ευελπίδων 

λίγες μέρες πρίν ξεσπάσει ό Έλληνοιταλικος Πόλεμος Μετά τήν κατάρρευση 

τοΰ μετώπου, «ανέβηκε στό αντάρτικο τής 'Ηπείρου και εντάχθηκε στις όμαδες 

τοΰ Ζέρβα. Μετά τήν ήττα τοΰ Ζέρβα καί τήν κατάληψη τής περιοχής άπό τους 

νά διαψευσθεί -εμμέσως έστω- ή συμμετοχή του στά 
Τάγματα. 'Αντίθετα, αρκετοί άλλοι πραξικοπηματίες 
έκαυχώντο γιά τά πεπραγμένα τους έπί κατοχής. Ό Στυ
λιανός Παττακός ήταν μέλος τής οργάνωσης «ΟΜΗΡΟΣ» 
ύπό τόν Κωνσταντίνο Δόβα98, στην οποία συμμετείχε καί 
ό Γρηγόριος Σπαντιδάκης99, ό Νικόλαος Μακαρέζος είχε 
καταταγεί στό 5/42 Σύνταγμα τοΰ συνταγματάρχη Ψαρ-
ροΰ (άφοΰ προηγουμένως φημολογείται μάλιστα ότι είχε 
μιά επαφή μέ τόν ΕΛΑΣ) , ό Γεώργιος Ζωιτάκης, ό 
Δημήτριος Ίωαννίδης καί ό Δημήτριος Σταματελόπουλος 
είχαν προσχωρήσει στον ΕΔΕΣ101, ό 'Ιωάννης Λαδάς είχε 
ενταχθεί στην οργάνωση «Ελληνικός Στρατός» καί στή 
συνέχεια αναχώρησε γιά τή Μέση 'Ανατολή, όπου 
κατατάχθηκε στον Ιερό Λόχο102, στον όποιο είχαν 

ΕΛΑΣιτες ό ΔΙ παρέμεινε στην Ηγουμενίτσα Αργότερα ήρθε στην Αθήνα»: 

«Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ. Τά Νέα, 29 Ίουλ. 1975. «Ό 

Ζωιτακης είναι θείος μου, τραυματίας τοΰ άλβανικοΰ μετώπου, υπαρχηγός τοΰ 

ΕΔΕΣ στην Ναυπακτία Διώχθηκε άπό τους κομμουνιστές για την δράση του, οί 

όποιοι καί τόν κατέδωσαν στους 'Ιταλούς, που τον κατεδιωκαν Στο σπίτι μου 

κρυβόταν για να μην τον πιάσουν. Οί γονείς του είχαν συλληφθεί άπό τόν 

ΕΛΑΣ»; Κατάθεση Δ. Γκολιόπουλου, υπάλληλου τοΰ ΙΚΑ. στή δίκη, έφ. Ία Νεα, 

13 Αύγ. 1975. Γιά τόν Σταματελοπουλο, προκύπτει άπό τό φύλλο μητρώου του 

(άναγνωστηκε στή δίκη, έφ Τα Νεα, 14 Αύγ 1975) 

102 Ό ανθυπολοχαγός τότε 'Ιωάννης Λαδάς προσχώρησε στον «Ελληνικό 

Στράτο» (ΕΣ) τοΰ συνταγματάρχη Αθανάσιου Γιαννακόπουλου, ύπό τόν ιλαρχο 

Λεωνίδα Βρεττάκο (πού σέ κάποια φάση το 1943 συνεργάστηκε μέ τόν ΕΛΑΣ, 

άλλα λάμβανε και οπλισμό άπο τους Γερμανούς). Σέ κάποιο επεισόδιο ό Λαδάς 

συνελήφθη άπο τον «ΕΛΑΣιτη και φίλο του Πασακιδη» «Θα τον εκτελούσαν 

άν δέν επενέβαινε ό Κατριβάνος καί οί αγγλικές αποστολές, μιά άπό τίς όποιες 

βρισκόταν ύπό τή διοίκηση τοΰ σμήναρχου Τάσου Μήνη, που είχε πέσει μέ 

αλεξίπτωτο στον Ταΰγετο». Τήν ίδια έποχη, ή μητέρα του σκοτώθηκε στή 

διάρκεια μιας επίθεσης τοΰ ΕΛΑΣ στό χωριό Δυρράχι Μεγαλόπολης. Στή 

συνέχεια έφυγε στη Μέση Ανατολή και κατατάχθηκε στον Ιερό Λόχο. Βλ. τίς 

αφηγήσεις τοΰ φίλου του Σωτήριου Κωτταριδη, άξιωματικοΰ σέ π.δ., καί ενός 

ανωνύμου συμμαθητή του στην Καλαμάτα, «Ή ανατομία τών μεγάλων τής 

Χούντας», έφ Τα Νεα, 28 Ίουλ 1975, άλλα καί δήλωση τοΰ ίδιου τοΰ Λαδά, έφ. 

Τα Νεα, 19 Αύγ 1975 Ή συμμετοχή του στον Ίερο Λόχο επιβεβαιώνεται καί 

άπό τόν στρατηγό Π. Πανουργία σέ συνέντευξη πού έδωσε στίς 13 Μαρτίου 

2006 στον Τάσο Σακελλαρόπουλο καί τόν συγγραφέα τοΰ παρόντος 
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καταταγεί επίσης ό Μιχαήλ Ρουφογάλης καί ό Μιχαήλ 
Μπαλόπουλος104. Στή Μέση 'Ανατολή διέφυγαν επίσης ό 
'Αντώνιος Σκαρμαλιωράκης, ό 'Οδυσσεύς 'Αγγελής καί ό 
'Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, όπου υπηρέτησαν ό μέν 
πρώτος στην 1η Ταξιαρχία (καί στή συνέχεια μετατάχθη
κε στην Αεροπορία)105, οί δέ άλλοι δύο σέ μονάδες 
πυροβολικοΰ106. Κατά τήν ανάγνωση τών φύλλων ποιό
τητος τών κατηγορουμένων στή δίκη τών πρωταιτίων τοΰ 
πραξικοπήματος τό 1975, επισημάνθηκε δημόσια στην 
περίπτωση τοΰ Γ.Π. «τό κενό πού παρουσιάζει στή 
διάρκεια τής κατοχής καί τής αντιστάσεως», χωρίς νά 
αντιδράσει ό κατηγορούμενος107. 

Β' Είναι αξιοσημείωτο ότι στίς 1.500 σελίδες τών 
επτά τόμων τοΰ «Πιστεύω», όπου παρατίθενται τά κείμενα 
300 ομιλιών του, έμπλεων ιστορικών αναφορών καί 
παραδειγμάτων, ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δέν 
αναφέρεται παρά μόνον -έξ ανάγκης- στίς ανακυκλού
μενες έπετειακές ημερήσιες διαταγές τής 28ης 'Οκτω
βρίου, ένώ μνείες τής Κατοχής καί τής 'Εθνικής Άντίστα-

103. Ό ανθυπασπιστής τότε Μιχαήλ Ρουφογαλης κατέφυγε στη Μέση 

Ανατολή, όπου εντάχθηκε στή Ι Ελληνική Ταξιαρχία (ύπο τον Π Κατσωτα) 

καί υπηρέτησε στό Ι Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού, ύπό τίς διαταγές τοΰ 

αντισυνταγματάρχη Αθαν. Δασκαρόλη. Έλαβε μέρος στη μάχη τοΰ Έλ 

Αλαμέιν και στίς 10 Δεκ. 1942 τραυματίστηκε άπό εχθρικό αεροπορικό 

βομβαρδισμό στην περιοχή τών ελών Μούντ τής Λιβυκής έρημου. Στή 

συνέχεια κατατάχθηκε στον Ιερό Λόχο και έλαβε μέρος στην καταδρομική 

επιχείρηση στή νήσο Σάμο (Μάιος τοΰ 1944), ύπο τις διαταγές τοΰ λοχαγού 

Ανδρέα Σιαπκαρά- βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στράτος κατά τό Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο Ο Ελληνικός Στράτος στη Μέση Ανατολή (1941 1945) Έλ 

Αλαμέιν Ριμινι Αιγαίο, Αθήνα 1995, σ. 78, 182-183, 317, 340-346, 362-364. Ή 

συμμετοχή του επιβεβαιώνεται καί άπό τόν στρατηγό Π Πανουργία, ό.π. 

104. Μ. Μπαλοπουλος, «Δήλωση», έφ. Τά Νέα, 19 Αύγ. 1975. Ή συμμετοχή 

του επιβεβαιώνεται και άπο τον στρατηγό Π Πανουργία, ό.π. 

105. Αντώνιος Κ Σκαρμαλιωρακης, Μνήμες και μαρυριες (άπό τό 1941 έως τό 

1973), Αθήνα 2001, σ. 5-6, 46-110. 

106 ΓΕΣ/ΔΙΣ Συνοπτική Ιστορία τού Γενικού 'Επιτελείου Στρατού, Αθήνα 2001, 

σης υπάρχουν μόνο σέ δύο περιπτώσεις. 
Ή πρώτη, ήταν σέ ομιλία του στά 'Ιωάννινα, στίς 28 

'Ιουλίου 1968, προς παλαίμαχους τοΰ ΕΔΕΣ. 'Εκεί, αναφε
ρόμενος στην εποχή κατά τήν οποία «ό ερυθρός καί 
μαύρος φασισμός είχον αποφασίσει νά εξαφανίσουν άπό 
τοΰ προσώπου τής υδρογείου τήν μεγάλην Ελλάδα», 
σημείωνε ότι «τήν 23ην 'Ιουλίου 1942, ύπείκουσα ή 
ελληνική ψυχή είς τό σάλπισμα τής Πατρίδος, έδωσε τό 
παρών είς τά βουνά τής Ελλάδος» (πρόκειται γιά τήν 
ημερομηνία αναχώρησης τοΰ Ναπολέοντα Ζέρβα γιά τό 
βουνό)108. 'Απευθυνόμενος προς τους «άγωνιστάς τής 
'Εθνικής Αντιστάσεως», υπογράμμισε σέ δεύτερο -καί 
όχι σέ πρώτο- πρόσωπο, ώς τρίτος παρατηρητής: 
«Έπολεμήσατε αύτοθυσιαζόμενοι» ... «έπανελάβατε τό 
αίώνιον θαύμα τοΰ 1821» ... «τό έπράξατε μέ έλευθέραν 
συνείδησιν», κοκ., υποσχόμενος νά μετονομάσει «έκ τών 
υστέρων τά Σώματα τής 'Εθνικής 'Αντιστάσεως είς 
Σώματα τακτικού στρατού, μέ όλα τά νόμιμα επακόλου
θα, προαναγγέλλοντας μέ αυτό τόν τρόπο τό Νομοθετικό 

σ 180 182 ΓΕΣ/ΔΙΣ Ο Ελληνικός Στράτος κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

ό.π., σ. 318, 350-352. 

107. Ανάγνωση έγγραφων στή δίκη, έφ Τα Νεα, 14 Αύγ 1975 'Εδώ βέβαια 

μπορεί νά διατυπωθεί ή εύλογη αντίρρηση ότι ή σιωπή υπήρξε ή γενικότερη του 

στάση στη δίκη και άρα δέν έχει μια ειδική σημασία. Όμως στό σημείο αυτό 

υπάρχει κάποια διάφορα, γιατί ή ανάγνωση τών φύλλων ποιότητος τών 

κατηγορουμένων προέκυψε ύστερα άπό δικό τους αίτημα και συνεπώς 

αντιστοιχεί σέ μιά στιγμή που επέλεξαν ηθελημένα να «διακόψουν τή σιωπή 

τους», παρεμβαίνοντας, έστω καί μέ αυτό τόν έμμεσο τρόπο, στή διαδικασία. 

108 «Και ούτω την πρωίαν τής 23ης 'Ιουλίου 1942 άνεχώρησα διά τά 

γνώριμα βουνά τής Ηπείρου καί Αίτωλ/νίας αποφασισμένος νά φέρω είς πέρας 

τό μέγα καί δύσκολον έργον, όπερ ανελάμβανα»- βλ. Ν. Ζέρβας προς Ύπουργ. 

Στρατιωτικών, «Συνοπτική έκθεσις μετά τίνων στοιχείων τής οργανώσεως 

'Εθνικής Αντιστάσεως ύπό τήν έπωνυμιαν 'Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός 

Σύνδεσμος "ΕΔΕΣ" καί τών 'Εθνικών Όμάδων Ελλήνων Ανταρτών "ΕΟΕΑ" 

τοΰ ΕΔΕΣ». 19 Φεβρ 1949, ΓΕΣ/ΔΙΣ. Αρχεία'Εθνικής Αντίστασης, ό.π., τ. 1, σ. 27. 
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Διάταγμα 179 τοΰ 1969. Καί οί παρόντες «άγωνισταί» 
ανταποκρίθηκαν μέ τή σειρά τους, ανακηρύσσοντας τόν 
Γ.Π. «'Επίτιμον Άρχηγόν τών Όμάδων 'Εθνικής Αντιστά
σεως»109, έ'να τίτλο πού, κατά τήν γνώμη μου, θά 
αποδεχόταν ασχολίαστα μόνον κάποιος πού -τό λιγότε
ρο- δέν θά είχε ήδη νά επιδείξει ή έστω νά επικαλεστεί 
κάποιον δικό του (πβ. σέ αντιδιαστολή, λ.χ., τήν ομιλία 
τοΰ «ιερολοχίτη» 'Ιωάννη Λαδά στό συνέδριο Ριμινιτών-
Ίερολοχιτών στή Χίο, τήν 23η Μαΐου 1970: «Παρίσταμαι 
ενώπιον σας κατεχόμενος ύπό βαθύτατης συγκινήσεως, 
διότι ή παρουσία σας μοΰ ενθυμίζει τά ωραιότερα χρόνια 
τής ζωής μου, πού είναι οί αγώνες διά τήν Ελλάδα»110. 

Ή δεύτερη μνεία έγινε τήν 1η 'Ιουλίου 1970 όταν, 
εκφωνώντας τόν επικήδειο τοΰ «συμμαχητή καί φίλου» 
Δημήτριου Πατίλη, ανέφερε ότι «ό Έλληνοϊταλικός 
πόλεμος, ή εθνική άντίστασις, ό άγων εναντίον τής 
μακροχρονίου κομμουνιστικής επιθέσεως, ή οποία έπήρ-
χετο κατά κύματα, σέ είδαν όρθιον έπί τών επάλξεων»111. 
Είδαμε προηγουμένως ποίας «εθνικής αντιστάσεως» 
μετείχε ό Δ. Πατίλης. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στή χουντική φιέστα τής 
«Πολεμικής 'Αρετής τών Ελλήνων», ή οποία πραγματο
ποιήθηκε στό Παναθηναϊκό Στάδιο τό 1971, καί ή οποία 
έγινε υποτίθεται σέ ανάμνηση όλων τών πολέμων στους 
οποίους έλαβαν μέρος οί "Ελληνες, εξαιρέθηκε άπό τό 
πρόγραμμα ή περίοδος 1941-1945112. Τότε, ό καθ’ όλα 
«έθνικόφρων» πρόεδρος τής 'Εθνικής Ενώσεως 'Αντιστά
σεως 'Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, αξιωματικός πού είχε 

109 «Ό κ Πρωθυπουργός τιμά τους ήρωας τής εθνικής αντιστάσεως», Τό 

Πίστευα) μας, Αθήνα 1968, τ 2, σ. 175-178. 

110 'Ιωάννης Λαδάς, Αογοι, Αθήνα 1970, σ. 134. 

111 «Ό θάνατος τοΰ Δ Πατιλη», Το Πίστευα) μας, Αθήνα 1970, τ. 6, σ. 135. 

πολεμήσει στίς τάξεις τοΰ ΕΔΕΣ, έγραψε έ'να πικραμένο 
καί καυστικό σχετικό άρθρο, προσπαθώντας νά αντιλη
φθεί γιατί ή κυβερνητική προπαγάνδα συστηματικά 
αγνοούσε τήν αντίσταση κατά τών κατακτητών. Όπως 
παρατηρεί καί ό Woodhouse, ό αρθρογράφος έφθασε 
τόσο κοντά στην ανοικτή κατηγορία, όσο τοΰ επέτρεπε ή 
σωφροσύνη: «Τήν θεωρούν άραγε ώς στερουμένην ιστο
ρικής σημασίας, ή μήπως αισθάνονται άμηχανίαν επει
δή...» (τά άποσιωπητικά είναι τοΰ άρθρου)113. 

Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι, χαιρετίζοντας τους 
επισκεπτόμενους τήν Ελλάδα Γερμανούς «παλαιούς 
πολεμιστάς», στίς 16 Νοεμβρίου 1967, ό Γ.Π. αρκέστηκε 
νά πει: «'Αποτελείτε τήν άντιπροσωπείαν τών έφεδρων 
πολεμιστών τής φίλης μεγάλης χώρας τής Γερμανίας» ... 
«Έγνωρίσατε τόν κομμουνισμόν καί τόν έγνωρίσατε όσο 
καί ημείς. Μέ καθαράν επομένως άντίληψιν, ώς προς τό 
θέμα, θά πρέπει νά θεωρηθή ότι κατορθώσατε νά διακρι-
βώσητε τήν άλήθειαν κατά τήν έδώ έπίσκεψίν σας καί 
έτσι επανερχόμενοι είς τήν χώραν σας, νά έμφανίσητε 
αυτήν τήν άλήθειαν καί νά διασκεδάσητε τό ψεύδος μέ τό 
όποιον ή κομμουνιστική προπαγάνδα επιδιώκει νά εμφά
νιση τήν κατάστασιν είς τήν χώραν μας» ... «Πιστεύω ότι 
είναι άρκετόν κίνητρον καί δή διά έφεδρους πολεμιστάς 
νά ξαναοπλισθοΰν μέ τήν όρμήν τοΰ πολεμιστοΰ, όταν 
ήσαν ενταγμένοι είς τάς τάξεις τοΰ στρατού, καί νά 
πολεμήσουν διά τήν άλήθειαν»114. Μόνη λοιπόν αναφο
ρά οί κοινοί αγώνες κατά τών κομμουνιστών, οΰτε μία 
νύξη γιά τήν εισβολή στην Ελλάδα καί τήν κατοχή, οΰτε 

112 Richard Glogg-George Yannopoulos (έκδ ), ό π , σ 38-39 

113 'Εθνική Αντιστασις, άρ 145, 'Ιωάννινα, Αύγουστος 1971. 

114. «Όμιλία προς τους έπισκεφθέντας τήν Ελλάδα Γερμανούς παλαιούς 

πολεμιστας», Το Πίστευα) μας, Αθήνα 1968, τ 1, σ 89 
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κάν ή, έστω καί γαλαντόμος, υπόμνηση μέ τήν οποία τους 
είχε έπιδαψιλεύσει ό Στυλιανός Παττακός μία ήμερα 
νωρίτερα, σημειώνοντας ότι ήταν ευτυχής πού έβλεπε 
«πολεμιστάς γενναίους, όπως είναι όλοι οί Γερμανοί» ... 
«ασχέτως άν έπολέμησαν κάποτε εναντίον μας, διότι οί 
αγώνες, όταν μάλιστα γίνωνται μεταξύ γενναίων, κάνουν 
αυτούς ακριβώς τους γενναίους μεταξύ των νά είναι πολύ 
φίλοι»115. 

Γ Ή μία καί μοναδική φορά πού ό Γ.Π. αναφέρθηκε 
προσωπικά στό θέμα τών Ταγμάτων 'Ασφαλείας -καί όχι 
μέ δική του πρωτοβουλία- ήταν μετά τή μεταπολίτευση. 
Ή αναφορά αυτή δέν έγινε κατά τή διάρκεια τής δίκης 
τών πρωταιτίων τοΰ πραξικοπήματος -έκεΐ είχε επιλέξει 
τή στάση τοΰ μή συμμετέχοντος στή διαδικασία καί είχε 
αρνηθεί νά απολογηθεί- άλλα κατά τή διάρκεια τής δίκης 
γιά τά γεγονότα τοΰ Πολυτεχνείου, πού ήταν ουσιαστικά 
καί ή τελευταία φορά πού μίλησε σέ δημόσια εμφάνιση. 
'Εκεί, μετά τό τέλος τής απολογίας του, δέχθηκε καται
γισμό ερωτήσεων έφ’ όλης τής ύλης άπό τά μέλη τοΰ 
δικαστηρίου καί τους συνηγόρους τής πολιτικής αγωγής. 
Τότε, στίς 15.00 τής 11ης Δεκεμβρίου 1975, όταν ρωτή
θηκε αιφνιδιαστικά (αιφνιδιαστικά στό βαθμό πού οί 
ερωτήσεις ήταν αναμενόμενο νά αφορούν κυρίως τίς 
ευθύνες του στό Πολυτεχνείο) άπό τόν συνήγορο πολιτι
κής αγωγής 'Αναστάσιο Τζαβέλλα άν υπηρέτησε ποτέ στά 
Τάγματα 'Ασφαλείας, απάντησε βιαστικά καί κοφτά 
«Ποτέ, οΰτε στιγμή, οΰτε μισό δευτερόλεπτο, κύριε 
συνήγορε» καί πέραν αύτοΰ ουδέν116. 

Κατά τή διάρκεια τής ίδιας εκείνης συνεδρίασης, 

115. 'Υποθήκες Παπαδόπουλου-Παττακού, Αθήνα 1974, σ. 52-53. 

116 Γεώργιος Παπαδόπουλος, 11 Δεκ. 1975 «Απολογία», Π. Ροδάκης (έκδ.), 

Οί Δίκες τής Χούντας, Β’, Ή Δίκη τού Πολυτεχνείου, Αθήνα 1976, τ. 3, σ. 1267, τ 5, 

Klaus Albrechtsen, π. Greek Report, τχ. 24, Δεκ. 1971, 

αναδημοσίευση άπό άταύτιστο έντυπο τοΰ έξωτερικοΰ 

δέκα λεπτά καί 16 ερωτήσεις αργότερα, ρωτήθηκε έξ ίσου 
αιφνιδιαστικά άπό τόν επίσης συνήγορο πολιτικής 
αγωγής 'Αλέξανδρο Λυκουρέζο άν είναι αληθές «αυτό 
πού κατέθεσε ό αρχηγός τής CIA Κόλμπυ, ότι ήταν άπό 
ετών στενότατος συνεργάτης τής CIA;». 'Απάντησε αμέ
σως: «Όχι, ποτέ. "Εχω είς χείρας μου ίδιόχειρον έπιστο-
λήν τοΰ κ. Κόλμπυ, όπου διαψεύδει τό περιστατικόν. 'Εγώ 
θά κρίνω τόν χρόνον πού θά τό φέρω είς τό άκροατή-
ριον»117. 'Επί τοΰ σημείου περί CIA θά επανέλθουμε 

σ 1998 

117. στό ίδιο, τ 3, σ 1269, τ. 5ος, σ 1998 Στά επίσημα πρακτικά τής 

ακρόασης τοΰ υποψήφιου διευθυντή τής CIA William Ε Colby (+1996), στίς 2 
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άλλου, άλλα τό παραθέτω έδώ κυρίως γιά νά υπογραμμίσω 

ότι υπάρχει υφολογική καί ποιοτική διαφορά μεταξύ τών 

απαντήσεων στά δύο αυτά διαδοχικά ερωτήματα118. 

Χάριν σύγκρισης επίσης, νά σημειωθεί ότι όταν, τόν 

Δεκέμβριο τοΰ 1969, ή βρετανική εφημερίδα Observer είχε 

δημοσιεύσει άρθρο, σύμφωνα μέ τό όποιο τό ελληνικό 

καθεστώς καί ό Γ.Π. προσωπικά υποστήριζαν τίς κινήσεις 

ακροδεξιών στοιχείων στην 'Ιταλία γιά τήν οργάνωση 

στρατιωτικού πραξικοπήματος εκεί, ό Γ.Π. έδωσε εντολή 

νά υποβληθεί μήνυση στό Λονδίνο κατά τής εφημερίδας 

καί τοΰ συντάκτη τοΰ σχετικοΰ δημοσιεύματος119. 'Άν καί 

θά μποροΰσε κανείς νά αποδώσει τήν άμεση αντίδραση 

στό γεγονός ότι ή καταγγελία έθιγε εμμέσως τίς διεθνείς 

σχέσεις τής χώρας, δέν είναι δυνατόν πάντως νά μήν 

παρατηρήσει κάποιος ότι δέν υπήρξε ανάλογη αντίδραση 

στά περί Ταγμάτων 'Ασφαλείας δημοσιεύματα, τόσο τοΰ 

ίδιου τοΰ Observer, όσο καί τών άλλων εφημερίδων. 

Ιουλίου 1973, ενώπιον τής 'Επιτροπής 'Ενόπλων Υπηρεσιών τής Γερουσίας, ό 

Colby ρωτήθηκε άπο τον πρόεδρο τής 'Επιτροπής γερουσιαστή Stuart 

Symington: «At any time has Mr Papadopoulos been an agent for the CIA?» 

και απάντησε «He has not been an agent. He has been an official of the Greek 

Government at various times, and in those periods from time to time we worked 

with him in his official capacity The only association the Agency ever had with 

Papadopoulos of any kind was in his capacity as an officer of the Greek 

Intelligence Service, with which we have maintained a liaison relationship since the 

Greek civil war». Ό γερουσιαστής επέμεινε «Did we pay him any money at any 

time?» καί ό Colby αποκρίθηκε «I cannot answer that now, Mr. Chairman. I just 

do not know. I can say that we did not pay him personally»- βλ. United States 

Senate, 93rd Congress, 1st Session, Hearings before the Committee on Armed 

Services on nomination of William E Colby to be Director of Central Intelligence, 

Ούασιγκτων 1973, σ. 3. 

118. Ακριβώς επειδή ή απάντηση γιά τήν CIA τόλμησε νά θίξει τήν ουσία, 

είχε καί αντίκτυπο. Βλ. λ.χ., Παντελής Τρωγάδης, «'Επιβεβαίωση ή •'διαβε

βαίωση" Κόλμπυ προς Παπαδόπουλο», έφ. 'Ελευθεροτυπία, 13 Δεκ. 1975 

119 Συντάκτης τοΰ άρθρου ήταν ό Λεσλι Φαινερ, άλλοτε ανταποκριτής τοΰ 

BBC στην Αθήνα, τοΰ όποιου δέν είχε ανανεωθεί ή άδεια εργασίας άπό τό 

καθεστώς λόγω «ανθελληνικών δημοσιευμάτων» Συμφωνά με το άρθρο, «μια 

ομάς οπαδών τής άκρας δεξιάς καί αξιωματικών τοΰ στρατοΰ είς τήν Ίταλίαν, 

Δ' Οί μόνες εξαιρέσεις άπό αυτή τή στάση σιωπής, 

σχετίζονταν μέ τό άρθρο τοΰ Jack Anderson τής 16ης 

Νοεμβρίου 1971, ήταν διαμεσολαβημένες καί εκδηλώθη

καν μακριά άπό τά φώτα τής δημοσιότητας. Πρίν δημο

σιεύσει τό άρθρο του, ό δημοσιογράφος είχε θέσει τά 

στοιχεία του υπ’ όψη τής Ελληνικής πρεσβείας στην 

Washington, εξαναγκάζοντας έτσι τους αρμόδιους νά σχο

λιάσουν -κατ’ ιδίαν καί όχι μέ ανακοίνωση- ότι ή σχετική 

φημολογία γιά τόν Γ.Π. ήταν «κακόβουλη καί αναλη

θής»120. Στίς 25 Φεβρουαρίου 1972 εξάλλου, τρεις μήνες 

μετά τή δημοσίευση, ό αντιστράτηγος έ.ά. 'Αλέξανδρος 

Νάτσινας αντέδρασε καθυστερημένα καί μέ έναν ιδιότυπο 

τρόπο στό γεγονός ότι τό όνομα του είχε αναφερθεί στό 

άρθρο μεταξύ τών παραγόντων τοΰ καθεστώτος μέ φιλο-

χιτλερικό παρελθόν. "Εγραψε μιά επιστολή διαμαρτυρίας 

στον πρόεδρο τοΰ Πανεπιστήμιου τοΰ Howard, James 

Cheek, χρεώνοντας τήν όλη υπόθεση στον καθηγητή 

συνωμοτεί διά στρατιωτικόν πραξικόπημα - μέ τήν ένθάρρυνσιν και βοηθειαν 

τοΰ έλληνικοΰ καθεστώτος καί τοΰ πρωθυπουργοΰ του, τέως συνταγματάρχου 

Γεωργίου Παπαδοπούλου». Γιά νά τεκμηριώσει τήν καταγγελία, ή εφημερίδα 

παρέθετε άκρως απόρρητη επιστολή τής 15 Μαΐου 1969 τοΰ Γενικοΰ Διευθυντή 

τοΰ Έλληνικοΰ Υπουργείου 'Εξωτερικών Μιχαήλ Κωττακη προς τον πρεσβευ

τή τής Αθήνας στή Ρώμη Αντώνιο Πουμπουρα Με την επιστολή αύτη, δινόταν 

στον πρεσβευτή ή προερχόμενη άπό τόν Γ.Π. σύσταση νά αποφύγει κάθε 

ενέργεια ή όποια θα τον εξέθετε ώς συνεργαζόμενο με τους «'Ιταλούς φίλους 

μας», οί όποιοι θά έπρεπε νά έλθουν σε έπαφη μέ τόν «εκεί άνεπίσημον 

έκπροσωπον μας, δια πάσαν βοηθειαν έπί τεχνικής φύσεως θεμάτων». 'Εντός 

τοΰ φακέλου περιλαμβανόταν καί μιά έκθεση «ελληνικών πηγών τής Ιταλίας», 

μέ πληροφορίες επαφών, σχεδίων κλπ. Ό Φάινερ ισχυριζόταν ότι τό περιεχο 

μενο τής επιστολής περιήλθε στα χέρια του σε μικροφίλμ άπο «υψηλά 

ιστάμενους αντίπαλους τοΰ έλληνικοΰ καθεστώτος». Τήν επομένη, τό ΑΠΕ 

μετέδωσε οτι αρμοδία ελληνική κυβερνητική πηγή δήλωσε στον διευθυντή τοΰ 

πρακτορείου Χ. Μπητσίδη ότι τό έγγραφο είναι πλαστό καί χαλκευμένο, οτι ή 

Ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει μήνυση κατά τής εφημερίδας και τοΰ 

συντακτου και οτι σχετικές οδηγίες διαβιβάστηκαν προς τον πρεσβευτή τής 

Αθήνας στο Λονδίνο Ίωαννη Σορόκο- βλ. έφ. Βραδυνή, 8 Δεκ. 1969. 

120 Jack Anderson, «Greek Junta and Taint of the Nazis», έφ. Washington 

Post, 16 Νοεμ. 1971. 
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Νικόλαο Σταύρου. Στην επιστολή αυτή αναφέρονται μεταξύ 

τών άλλων καί τά ακόλουθα: «Δέν ήμουν ποτέ συνεργάτης 

τών Ναζί, οΰτε υπήρξε ποτέ ό πρωθυπουργός Παπαδόπου

λος, όπως ό κ. Σταύρου ψευδώς ισχυρίζεται, συνεργάτης ή, 

πιό συγκεκριμένα μέλος τών «ταγμάτων ασφαλείας». 

»"Αν τό επισυναπτόμενο δημοσίευμα είναι ακριβές, 

τό επίπεδο ακαδημαϊκότητας τοΰ κ. Σταύρου δέν φαίνεται 

νά τιμά τό πανεπιστήμιο σας. Λόγου χάριν, τά δημοσιεύ

ματα πού υποστηρίζουν ότι βασίζονται στή διατριβή τοΰ 

κ. Σταύρου, αναφέρουν ότι ή κυβέρνηση Παπαδόπουλου 

δημοσίευσε ένα διάταγμα σύμφωνα μέ τό όποιο ό χρόνος 

υπηρεσίας στά "τάγματα ασφαλείας" τόν καιρό τοΰ πο

λέμου, θά προσμετράται γιά τήν παροχή κυβερνητικών 

συντάξεων. Στην πραγματικότητα, καί αυτό μπορεί νά 

επαληθευθεί ελέγχοντας τό σχετικό διάταγμα πού είναι 

δημόσιο, τό διάταγμα σέ αυτό τό θέμα ειδικά, αποκλείει 

τήν προσμέτρηση τής υπηρεσίας στά "τάγματα ασφα

λείας" ώς συντάξιμο χρόνο»121. 

Πολλά μπορεί νά σχολιάσει κάποιος μέ αφορμή τά 

παραπάνω, άλλα θά άρκεστοΰμε στά βασικά. 

(Ι) 'Αντί νά απευθυνθεί στον ίδιο τόν Anderson ή στίς 

εφημερίδες πού δημοσίευσαν τό άρθρο του, όπως θά ήταν 

αναμενόμενο έάν ήθελε νά άποσείσει τίς κατηγορίες καί 

νά αποκαταστήσει τό όνομα του, ό Νάτσινας επέλεξε νά 

απευθυνθεί ιδιωτικώς στό Πανεπιστήμιο πού εργαζόταν ό 

Σταύρου, επιχειρώντας μιά προσωπική επίθεση εναντίον 

του, καί μάλιστα σέ μιά κρίσιμη στιγμή γα τήν καριέρα 

του: ή επιστολή έφτασε δύο ήμερες προτού κριθεί ή 

βαθμολογική του εξέλιξη άπό τά αρμόδια πανεπιστημια-

121. General Alexander Natsinas to Dr. James E. Cheek, 25 Φεβρ. 1972 

(αντίγραφο), Αρχείο Λ Κ φάκελος Νικολάου Σταύρου. 

122. Νικόλαος Σταύρου προς Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, 29 Μαρτίου 2006, 

κά όργανα . Τήν ίδια περίοδο επίσης, ό Έλληνοαμερι-

κανός καθηγητής συνεργαζόταν πυρετωδώς μέ τους 

Δημήτριο Παπασπύρου καί Γεώργιο Ράλλη, έν όψει τής 

επικείμενης κατάθεσης τους στην αρμόδια 'Επιτροπή 

'Εξωτερικών Σχέσεων τοΰ Κογκρέσου, καί ή επιστολή 

θά μπορούσε νά στοχεύει στή δημιουργία ενός άντιπε-

ρισπασμοΰ123. Ό ιδιωτικός καί έκτος δημοσιότητας 

χαρακτήρας τοΰ εγχειρήματος δείχνει πάντως ότι στόχος 

ήταν μάλλον ένα υπόγειο κτύπημα είς βάρος τοΰ Σταύρου, 

παρά ή αποφασιστική άπόσειση τών κατηγοριών. Νά 

σημειωθεί, χάριν παραλληλισμού, ότι είχε επιχειρηθεί 

επανειλημμένα νά ύποσκαφθεΐ τό κύρος καί τοΰ έτερου 

«ένοχλητικοΰ» παράγοντα στην υπόθεση αυτή, τοΰ 

δημοσιογράφου 'Ηλία Δημητρακόπουλου. 

(II) Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι δεδομένο ότι ή 

διατριβή τοΰ Σταύρου αναφερόταν στό ρόλο πού διαδρα

μάτισαν τά Τάγματα 'Ασφαλείας ώς όργανα τών κατακτη

τών, χωρίς νά αναγράφει ονομαστικά κάποια μέλη τους. 

Συνεπώς, έάν ό Νάτσινας επιδίωκε πράγματι τήν εκκαθά

ριση τοΰ τοπίου, ή επίθεση ήταν άστοχη. 

(III) Ή έν μέρει ανακριβής καί αποπροσανατολιστική 

περιγραφή πού δίνει ό Νάτσινας σέ σχέση μέ τίς 

προβλέψεις τοΰ Ν.Δ. 179/69 (στό όποιο αναφερθήκαμε 

ήδη αναλυτικά), επιβεβαιώνει πάντως γιά άλλη μιά φορά 

πόσο δύσκολη ήταν, ακόμη καί έπί δικτατορίας, ή 

οιαδήποτε ευθεία συνηγορία υπέρ τών ΤΑ. 

(IV) Είναι προφανές ότι διά τοΰ Νάτσινα ομιλεί καί ό 

Γεώργιος Παπαδόπουλος, θεωρώ δέ μάλλον απίθανο ή 

παρέμβαση νά έγινε χωρίς προσυνεννόηση μεταξύ τους. 

Αρχείο Λ.Κ., φάκελος Νικολάου Σταύρου 

123 στο ίδιο Οί καταθέσεις τών Παπασπύρου καί Ράλλη έλαβαν χωρά στις 

7-9 Μαρτίου 1972 βλ Θ. Α. Κουλουμπής, ό.π., σ. 139. 
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«Αρμενιστής» [άταύτιστο ψευδώνυμο], π. Greek Report, τχ. 6, Ίούλ. 1969 

'Άλλωστε ό Νάτσινας διατηρούσε πάντοτε άριστες σχέ
σεις μέ τόν άλλοτε υφιστάμενο του στην ΚΥΠ, καί ή 
προστασία πού τοΰ είχε παράσχει σέ κρίσιμες εποχές δέν 
έμεινε χωρίς ανταπόδοση: 'Επί δικτατορίας διορίστηκε 
μέλος τών ΔΣ τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας καί τοΰ 'Εθ
νικού Ιδρύματος «Βασιλεύς Παύλος», άλλα καί πρόεδρος 

124. Τό 1948-1949 στή Δ.Ε. τοΰ ΙΔΕΑ άνηκαν οί Κωνσταντίνος Καραβιτης, 

Αλέξανδρος Νάτσινας, Νικόλαος Γωγούσης, Στυλιανός Τζουβαρας, Γεώργιος 

Μπάλας και 'Ιωάννης Καραμποτσος, συμφωνά με το ανακριτικό πόρισμα τοΰ 

ταγματάρχη Ζωζωνάκη, είσηγητοΰ Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών, έφ. 

'Ελευθέρια, 25 Ίαν. 1951. 
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τοΰ 'Εθνικού Ιδρύματος 'Ερευνών. Άπό τήν άποψη αυτή, 
είναι (δευτερευόντως) ενδιαφέρον ότι μέ τήν επιστολή του 
ό Νάτσινας, ένώ καλύπτει πέραν τοΰ εαυτού του καί τόν 
Γ.Π., αφήνει σέ αντιδιαστολή -διά τής σιωπής- έκθετο 
τόν άλλοτε έν συνωμοσία σύντροφο του στή Διοικούσα 
'Επιτροπή τοΰ ΙΔΕΑ124 στρατηγό Νικόλαο Γωγούση, 
υπασπιστή τοΰ Παπάγου, ό όποιος είναι τό τρίτο πρόσω
πο πού καταγγέλλεται γιά συνεργασία μέ τους Ναζί στό 
άρθρο τοΰ Anderson. 

(V) Χάριν τής ιστορίας, νά σημειώσουμε πάντως ότι 
δέν έχουν εντοπιστεί στοιχεία, τά όποια νά τεκμηριώνουν 
συνεργασία τοΰ Νάτσινα μέ τους Γερμανούς. Τό μόνο πού 
είναι γνωστό γι’ αυτόν τόν (βενιζελικοΰ παρελθόντος) 
αξιωματικό εκείνη τήν εποχή, είναι ή σύλληψη του τόν 
Νοέμβριο τοΰ 1943 άπό τόν ΕΛΑΣ στην Εΰβοια (πιθανόν 
ένώ αναζητούσε τρόπο νά φύγει στή Μέση Ανατολή), μέ 
τήν κατηγορία τής κατασκοπίας (ασαφώς, άλλα πού 
συνήθως υπαινισσόταν σχέσεις μέ τήν Intelligence Ser
vice). Αφέθηκε όμως ελεύθερος, μετά άπό πιέσεις πού 
άσκησε στον πολιτικό επίτροπο τοΰ 7ου Συντάγματος τοΰ 
ΕΛΑΣ Γ. Καλέμη («Όθρυ») ό στρατιωτικός διοικητής του 
ταγματάρχης 'Ιωάννης Σταματάκης («Λακκιώτης»). Σύμ
φωνα μέ μιά πληροφορία, ό Όθρυς πείστηκε νά συναινέ
σει στην απελευθέρωση τοΰ Νάτσινα, στό βαθμό πού ό 
τελευταίος θεωρήθηκε -σωστά ή όχι- «συνεργάτης τών 
Αμερικανών»125, γεγονός πού τήν εποχή εκείνη ακόμη 
δέν είχε αρνητική χροιά στά αυτιά τών αριστερών (σέ 
αντίθεση μέ τό «συνεργάτης τών Άγγλων»). 

125. Φ. Ν. Γρηγοριαδης, ό.π., τ. 7, σ. 274, 311. Ό Γρηγοριάδης φαίνεται ότι 

γνώριζε την υπόθεση άπό πρώτο χέρι, γιατί τότε ήταν (ώς «Βερμαΐος») 

έπιτελαρχης τής V Ταξιαρχίας Αττικοβοιωτίας, στην οποία υπαγόταν το 7ο 

Σύνταγμα 



Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Γρίβας 

Σύμφωνα μέ κάποιες φήμες, ό Γ.Π. άποσκίρτησε άπό τά 
Τάγματα 'Ασφαλείας Πατρών όταν αντιλήφθηκε ότι 
πλησίαζε ή κατάρρευση τοΰ ναζισμού καί ήλθε στην 
'Αθήνα, όπου κατατάχθηκε στή «Χ» τοΰ Γεώργιου Γρίβα. 
'Αλλά, «δέν έκανε τό σφάλμα νά κλειστεί στό Θησείο, 
όπου έγιναν σκληρές μάχες κι εκατοντάδες μέλη τής Χ 
σκοτώθηκαν. Τουλάχιστον οί παλιοί Χίτες δέν τόν 
θυμοΰνται»126. 

Τήν έπαύριο τοΰ πραξικοπήματος τοΰ 1967, στίς 22 
'Απριλίου, ό έμπειρος αναλυτής τοΰ State Department 
Έλληνοαμερικανός Χαρίλαος Λαγουδάκης, βασιζόμενος 
σέ στοιχεία πού τοΰ προσκομίστηκαν άπό τήν CIA, 
συνέταξε έ'να πρόχειρο βιογραφικό σημείωμα τοΰ Γ.Π., 
στό όποιο σημειώνει: «Είναι ανάγκη νά συγκεντρώσουμε 
περισσότερες πληροφορίες γιά τίς σχέσεις του μέ τήν 
οργάνωση "Χ" τοΰ Γρίβα καί τίς δραστηριότητες του 
κατά τή γερμανική κατοχή»127. Συνεπώς εικάζεται ότι οί 
πρώτες πληροφορίες τής CIA ανέφεραν -προφανώς χωρίς 
λεπτομέρειες- κάποια σχέση τοΰ Γ.Π. μέ τήν «Χ». 

Δέν είναι άνευ σημασίας ή παρατήρηση ότι καί ή 
πρώτη διεθνής δημόσια προσέγγιση τοΰ παρελθόντος τοΰ 
Παπαδόπουλου, πού δημοσιεύεται στην Ευρώπη ένα 
μόλις χρόνο μετά τήν επικράτηση τοΰ πραξικοπήματος, 
στίς 15 Απριλίου 1968, άπό τόν προαναφερθέντα Γάλλο 
δημοσιογράφο Jean-François Chauvel, αναφέρει αυτή τήν 

126. «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ. Τά Νέα, 23 Ίουλ. 1975. Δύο 
ολομέτωπες αιματηρές συγκρούσεις καταγράφονται μεταξύ τών δυνάμεων τοΰ 
ΕΛΑΣ καί τών μελών τής «Χ» τήν έποχη έκεινη, ό μεγαλύτερος αριθμός τών 
οποίων είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή τοΰ Θησείου, τις παραμονές τής 
απελευθέρωσης. Ή πρώτη έλαβε χωρά στις 8 και 9 'Οκτωβρίου 1944 και ή 
δεύτερη στίς 3 καί 4 Δεκεμβρίου, που είχε ώς αποτέλεσμα τήν εκκένωση τής 
περιοχής άπό τους Χιτες 

127 Lagoudakis, «Biographical report on G. Papadopoulos», όπως δημοσιεύ-

έκδοχή: «'Ενώ ήταν νέος ανθυπολοχαγός καί μετά άπό μιά 
εξαιρετική στρατιωτική δράση στό αλβανικό μέτωπο πού 
είχε οδηγήσει στην παρασημοφόρηση του, ό Παπαδό
πουλος βρέθηκε στην κατεχόμενη 'Αθήνα καί προσχώ
ρησε στον στρατηγό Γρίβα. 'Αλλά, ή οργάνωση "Χ" τοΰ 
τελευταίου» ... «δέν πολεμούσε διόλου τους Γερμανούς. 
Κρατούσε τής δυνάμεις της γιά τό τέλος τοΰ πολέμου, γιά 
τό όποιο προετοιμαζόταν εκκαθαρίζοντας κομμουνιστές, 
τους οποίους οί καταδρομικές της ομάδες εκτελούσαν τή 
νύκτα στά σπίτια τους, εκμεταλλευόμενες τήν απαγόρευ
ση κυκλοφορίας πού είχε επιβάλλει ό κατακτητής καί 
χρησιμοποιώντας όπλα μέ τά όποια τους εφοδίαζαν τόσο 
ή Abwehr [Γερμανική μυστική υπηρεσία] όσο καί ή 
Intelligence Service, στό πλαίσιο μιας παράδοξης συνεύ
ρεσης. Γιά τόν στρατηγό Γρίβα, ή μεταπολεμική περίο
δος είχε μεγαλύτερη σπουδαιότητα άπό τόν ίδιο τόν 
πόλεμο»128. Στό μνημόνιο, έξαλλου, τοΰ Νικόλαου Σταύ
ρου πού προαναφέραμε επίσης (καί τό όποιο υπενθυμί
ζουμε ότι συνετάγη τό 1969), μεταξύ τών οπαδών τοΰ 
καθεστώτος καταγράφονται, δίπλα στους συνεργάτες τών 
Γερμανών, καί ορισμένα άτομα πού τό 1944 άνηκαν «στην 
οργάνωση "Χ" ύπό τόν Γεώργιο Γρίβα»129, χωρίς ωστόσο 
ρητή αναφορά στον Γ.Π. 

Τήν ίδια χρονιά (1969) κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, 
άλλο ένα βιβλίο γιά τήν Ελλάδα άπό τόν Βρετανό 
Kenneth Young, ό όποιος, αναφερόμενος στην κατοχική 

εται άπο τον Α Παπαχελά, Ο βιασμός τής Ελληνικής Δημοκρατιας-Ό Αμερικα

νικός παράγων, 1947-1967, Αθήνα 1997, σ 323 

128 Jean-François Chauvel, La Grece a l ombre des epees, Παρίσι 1968, σ 27-
28. Ό Γάλλος δημοσιογράφος φαίνεται νά τοποθετεί τό γεγονός τής προσχώ
ρησης τοΰ Γ.Π. στη «Χ» κατά τό έτος 1942. 

129. Ν. Α. Stavrou, «A report on the present Greek situation», σ. 10, Αρχείο 
Λ.Κ., φάκελος Νικολάου Σταύρου 
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δράση τοΰ Γ.Π., υποστηρίζει, επίσης, ότι ό Γ.Π. έπί 

κατοχής υπήρξε μέλος τής «Χ»130. Άλλα καί πρόσφατα 

σχετικά, μέ αφορμή τό θάνατο τοΰ Γ.Π. τόν 'Ιούνιο τοΰ 

1999, ό 'Αλέξης Παπαχελάς (πιθανότατα επηρεασμένος 

άπό τό βιογραφικό σημείωμα διά χειρός Λαγουδάκη, πού 

εκείνος είχε πρώτος εντοπίσει) έγραψε ότι ό Παπαδόπου

λος «πολέμησε στή διάρκεια τής κατοχής στή φασιστική 

οργάνωση "Χ"»131. 

Αυτή ή σχέση προϋποθέτει βέβαια ότι ό Γ.Π. θά 

έπρεπε νά βρισκόταν, ή νά βρέθηκε πάντως σέ κάποια 

φάση, στην περιοχή τής πρωτεύουσας καί, στό βαθμό 

αυτό, αποκτούν στά μάτια μου σημασία δύο δευτερεύοντα 

130 Kenneth Young, The Greek Passion: A Study in People and Politics, 

Λονδίνο 1969, σ 331, όπως παρατίθεται άπό τόν Τ. Κωστόπουλο, ό.π., σ. 145. 

"Ας προστεθεί παρενθετικά στό σημείο αυτό οτι στην επίσημη στρατιωτική 

ιστορία τής περιόδου τής απελευθέρωσης, πού όπως αναφέραμε ηδη, εκδόθηκε 

μεσοΰντος τοΰ 1973, αναφέρεται ότι «όσον άφορα τήν πόλιν τών Αθηνών, ή 

μόνη υπολογίσιμος [τό θέρος τοΰ 1944] έκ τών λοιπών άπομεινασών μαχητικών 

οργανώσεων ητο ή 'Εθνική Όργανωσις Χ, ήτις ητο αρκούντως εξοπλισμένη καί 

ηλεγχεν ώρισμενην περιοχην τών Αθηνών (Θησεΐον)». Σημειώνονται έν 

συνεχεία συνοπτικά οί συγκρούσεις ΕΛΑΣ-«Χ» στην περιοχή τοΰ Θησείου, 

χωρίς ωστόσο νά δοθεί ιδιαίτερη έκταση στό ρόλο τής οργάνωσης καί τοΰ 

συνταγματάρχη -τότε- Γρίβα στά Δεκεμβριανά βλ ΑΣ/ΔΙΣ Η άπελευθερο)σις 

τής Ελλάδος, ό.π., σ. 24. 

131. έφ. Τό Βήμα, 28 Ίουν. 1999. 

132 Πρόκειται γιά τόν πρώτο γάμο του μέ τήν Νίκη Βασιλειάδου Ό τόπος 

(Νεα Φιλαδέλφεια) και ό χρόνος (1942) τέλεσης προκύπτουν άπό τήν αγωγή 

διαζυγίου (ύπ’ άρ. 10209/1969 τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών) που υπέβαλε στίς 19 

Σεπτ. 1969, ή Νίκη, σύζυγος Γ. Παπαδοπούλου, μέσω τοΰ δικηγόρου Βασίλειου 

Ανδρουτσόπουλου (άδελφοΰ τοΰ Αδαμάντιου), κατά τοΰ συζύγου της Ή άγωγη 

αύτη συζητήθηκε στις 15 'Οκτ 1969, όμοΰ με ανταγωγή τοΰ Γ.Π., επικαλούμενη 

«ασυμφωνία χαρακτήρων» καί στίς 6. Νοεμ. 1969 κηρύχθηκε λελυμενος ό γάμος 

(χρόνος ρεκόρ) Τέσσερις μήνες αργότερα, στις 5 Μαρτίου 1970, τελέστηκε ό 

δεύτερος γάμος του μέ τήν Δέσποινα Γάσπαρη, μέ πλήρη μυστικότητα στό σπίτι 

τοΰ Ψυχικού, χωροστατούντων τοΰ Αρχιεπίσκοπου Ιερωνύμου και τών 

Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης καί 'Ενόπλων Δυνάμεων καί μέ κουμπάρο τον 

συμπραξικοπηματία καί ήδη τότε υποδιευθυντή τής ΚΥΠ. Μιχαήλ Ρουφογαλη 

βλ έφ Βραδυνη, 26 Αύγ 1974 

133. Σέ πρόσφατη συνέντευξη του (10 Μαΐου 2006) στον Τάσο Σακελλαρό-

πουλο καί τόν συγγραφέα τοΰ παρόντος, ό στρατηγός Νικόλαος Παπανικολάου, 

ερωτήματα πού παραμένουν εκκρεμή. Τό πρώτο αναφέ

ρεται στην παρουσία του στην 'Αθήνα τό 1942, άφοΰ 

φέρεται νά τέλεσε τότε τό γάμο του στην Νέα Φιλα

δέλφεια132, παρουσία πού επιβεβαιώνεται καί άπό άλλη, 

ανεξάρτητη, πηγή 1 3 3. Σέ συνάρτηση μέ τά προηγούμενα 

πρέπει νά εξεταστούν, αφενός μέν ή δράση τοΰ Κουρκου

λάκου στην 'Αθήνα στην πρώτη φάση τής κατοχής, προ

τού ασχοληθεί μέ τά Τάγματα 'Ασφαλείας στην Πελοπόν

νησο134, καί αφετέρου ή (ύστερη) πληροφορία τοΰ Φοί

βου Γρηγοριάδη ότι ό Γ.Π. στό τέλος τής κατοχής «κα

ταφεύγει στην 'Αθήνα, όπου κρύβεται στή Στρατιωτική 

Διοίκηση (ταξίαρχος Κατσώτας)»135. 

ανθυπολοχαγός τότε τοΰ πεζικού που διέμενε στην Αθήνα, ανέφερε ότι ό Γ.Π. 

βρισκόταν στην πρωτεύουσα περί τά τέλη τοΰ 1942 καί διέμενε σέ ενοικιαζό

μενο σπίτι στή Νέα Σμύρνη. 

134. Υπάρχει μια καταγγελία, που είχε διατυπωθεί ηδη άπο το καλοκαίρι τοΰ 

1944 άπό πλευράς τοΰ ΚΚΕ. συμφωνά με την οποία «ό Κουρκουλάκος, άπό τους 

ιδρυτές τής Χ, είναι τώρα επικεφαλής Συν)τος Τσολιάδων στην Πάτρα» 

Προδότες και εγκληματίες, Θεσσαλία, έκδ. Ριζοσπάστη, ανατύπωση Κόκκινης 

Σημαίας, 1944, σ. 20. 'Εάν δέν πρόκειται απλώς γιά μιά ρητορική πομφόλυγα 

μέσα στο καμίνι τών συγκρούσεων τοΰ 1944, καί υπάρχει όντως κάποια 

πραγματική βάση σε αύτον τον ισχυρισμό, τότε προστίθεται μια νεα διάσταση 

στο πρόβλημα πού μάς απασχολεί. Σύμφωνα πάντως με άλλη κατοχική αναφορά 

τοΰ Μαΐου τοΰ 1943, ό αντισυνταγματάρχης Κουρκουλάκος άνηκε τότε στή 

φασιστική ΕΣΠΟ, τή γνωστή οργάνωση (τής οποίας ή σφραγίδα έφερε τήν 

Ελληνική σημαία συνδυασμένη με τόν άγκυλωτό σταυρό), πού διεξήγαγε 

άντικομμουνιστικό καί άντιεβραϊκό αγώνα, χρηματοδοτούμενη ανοικτά άπό 

την Γκεσταπο- βλ. Υπηρεσία Πληροφοριών «Κατάλογος τών έν Έλλαδι 

'Εθνικών 'Οργανώσεων», Μάιος 1943, ΓΕΣ/ΔΙΣ. Αρχεία'Εθνικής Αντίστασης ό.π., 

τ. 7, σ. 51-72. 

135. Φ. Ν. Γρηγοριαδης, Οι Προ)θυπουργοι τής Ελλάδας, ο π , τ 3, σ 1060 

1062 Ό συνταγματάρχης Παυσανίας Κατσωτας αντικατέστησε τόν υποστρά

τηγο Παν. Σπηλιωτόπουλο στή Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής στίς 23 Όκτ. 

1944 Παρέμεινε στή θέση αυτή (πού μετονομάστηκε στις 15 Ίαν 1945 σέ 

Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών) μέχρι τίς 30 Ίουν. 1945. Αυτό, πάλι, πρέπει 

ίσως μέ τή σειρά του νά συσχετισθεί μέ μιά πληροφορία πού περιέχεται στην 

επίσημη στρατιωτική ιστορία τής περιόδου τής απελευθέρωσης, σύμφωνα μέ 

τήν όποια, ή μεταφορά στην 'Ιταλία τών Πατρινών ταγματασφαλιτών, άπό τό 

στρατόπεδο τοΰ Αράξου πού είχαν αρχικά περιορισθεί, έγινε μέσω Κερατσι

νίου: «Διά πλοιαρίων μετεφέρθησαν είς τον όρμον Κερατσινίου Πειραιώς» 
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Αυτές οί παρατηρήσεις ίσως βοηθούν νά ερμηνευ
θούν κάποια πράγματα, όπως: 

α’ Ότι ή ανακίνηση τοΰ ζητήματος τής σχέσης τοΰ 
Γ.Π. μέ τά Τάγματα 'Ασφαλείας -καί ή πρώτη φορά πού 
αναφέρεται μέ σαφήνεια ή προέλευση τής πληροφορίας-
προήλθαν άπό πηγές τής «Χ» (γεγονός πού πρέπει νά 
διαβαστεί οπωσδήποτε σέ συνδυασμό μέ τή σύγκρουση 
τοΰ Γ.Π. τήν περίοδο 1967-1973 μέ τόν Γρίβα), καί 

β’ Ή συνεπαγόμενη αδυναμία τοΰ Γ.Π., όταν κατηγο-
ρεΐτο γιά τά Τάγματα, νά επικαλεστεί αποφασιστικά τήν 
τυχόν δράση του στή «Χ», δεδομένης ακριβώς αυτής του 
τής σύγκρουσης μέ τόν Γρίβα, ή οποία διήρκεσε σέ όλη 
σχεδόν τήν περίοδο τής επταετίας. 

Ή διαμάχη μεταξύ Γρίβα καί Παπαδόπουλου ξέσπα
σε μέ αφορμή τά γνωστά γεγονότα τής Κοφίνου τοΰ 1967. 
Ό Γρίβας, διοικητής τότε τής Κυπριακής 'Εθνοφρουράς, 
θεώρησε ότι τό καθεστώς τών 'Αθηνών τόν άφησε α
κάλυπτο, φορτώνοντας του αποκλειστικά τήν ευθύνη τής 
κλιμάκωσης τών επιχειρήσεων πού προκάλεσε τήν 
όξυνση τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων καί τήν 'Αμερι
κανική παρέμβαση, μέ αποτέλεσμα τήν ανάκληση τής 
Ελληνικής μεραρχίας άλλα καί τοΰ ίδιου τοΰ Γρίβα άπό 
τήν Κύπρο, στίς 11 Νοεμβρίου 1967. Φθάνοντας στην 
Αθήνα, ό Γρίβας τέθηκε ουσιαστικά σέ κατ’ οίκον 
περιορισμό καί άρχισε νά εκτοξεύει προς πάσα κατεύ
θυνση τά δηκτικά του σχόλια. 

Τήν εποχή εκείνη κυκλοφόρησε καί ή πρώτη 

«'Εν συνέχεια ούτοι μετεφερθησαν έκ Κερατσινίου είς Συρακούσας τής 

Σικελίας, εκείθεν είς Τάραντα και τελικώς είς περιοχην Γκοΰμο τής Νοτίου 

Ιταλίας, ένθα Αξιωματικοί και όπλιται ένεκλεισθησαν είς στρατόπεδον»- βλ. 

ΑΣ/ΔΙΣ, Ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος καί τά μετά ταύτην γεγονότα (Ιούλιος 1944-

Αεκεμβριος 1945), Αθήνα 1973, σ 70, 371, 383. 

136. Σ. Παπαγεωργιου, 'Επιχείρηση Κοφινου, Αθήνα 1987, σ. 142. 

«άντιχουντική» προκήρυξη τών γριβικών, ένα ιδιαίτερα 
επιθετικό κείμενο, στό όποιο υπάρχει ή χαρακτηριστική 
καί πολλά υπονοούσα φράση: «Ό ΔΙΓΕΝΗΣ έσωσε τήν 
Ελλάδα τό 1944. ΕΣΕΙΣ [: Συνταγματάρχαι τών Αθηνών] 
τήν έντροπιάσατε»136. Νά υπενθυμίσουμε παρενθετικά 
στό σημείο αυτό ότι, παρά τόν λυσσώδη άντικομμου-
νισμό του καί τήν γνωστή άντεαμική του δράση, ό Γρίβας 
δέν είχε δεχθεί τό 1944 νά ενταχθούν αυτός καί οί άνδρες 
του στά Τάγματα 'Ασφαλείας, μέ αποτέλεσμα νά έλθει σέ 
προστριβές μέ τήν κυβέρνηση Ράλλη137. 

'Επιστρέφοντας στην κρίση τοΰ 1967, νά σημειώσου
με ότι στίς 13 Δεκεμβρίου, στην Κυπριακή εφημερίδα 
Πατρίς, ό στενός συνεργάτης τοΰ Γρίβα δημοσιογράφος 
Σπύρος Παπαγεωργιου προχώρησε σέ προσωπική επίθε
ση απευθείας κατά τοΰ Γ.Π.: «Καί ταύτα μέχρι τής στιγμής 
κατά τήν οποίαν είσέβαλεν είς τόν έθνικόν στίβον ώς 
μετεωρόλιθος ό "επαναστάτης" κ. Γ. Παπαδόπουλος, ά-
νήρ απεριορίστου προσωπικής φιλοδοξίας καί πρωτοφα
νούς ένδοτικότητος είς τά εθνικά θέματα»138. 

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1968, ό Γρίβας αποπειράθηκε 
μάλιστα νά οργανώσει κίνημα κατά τοΰ Παπαδόπουλου 
στην Ελλάδα. Τό εγχείρημα -όχι ιδιαίτερα σοβαρό στή 
σύλληψη του- κατέρρευσε πρίν κάν εκδηλωθεί, μέ τή 
σύλληψη τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1968 τών βασικών γριβικών 
πού είχαν εμπλακεί στην προετοιμασία του. Μεταξύ τών 
συλληφθέντων ήταν καί οί Λευτέρης Παπαδόπουλος καί 
Κοσμάς Μαστροκόλιας139. Ή περίπτωση τοΰ τελευταίου 

137 Βλ ΓΕΣ/ΔΙΣ Αρχεία'Εθνικής Αντίστασης, ο π , τ 7, σ 228 229 

138. Σ. Παπαγεωργιου, ό.π., σ. 143. 

139. Ή ζωή καί τό έργο τού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Πρακτικά Συμποσίου, 

Λευκωσία 1995, σ. 110- Μακάριος Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β και CIA Το 

ελληνοτουρκικό παρακράτος στην Κύπρο, Λευκωσία 2002, σ 80-81. 
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παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί είχε υπάρξει στενός συ
νεργάτης τοΰ Γρίβα άπό τήν περίοδο τής κατοχής, 
στέλεχος τής «Χ» καί στή συνέχεια τής ΕΟΚΑ. Σύμφωνα 
μέ τόν ταγματάρχη τών ΛΟΚ (καί κατοπινό αρχηγό τής 
ΕΟΚΑ Β’) Γεώργιο Καροΰσο, πού επίσης συμμετείχε στην 
κίνηση, ό Μαστροκόλιας κατά τή διάρκεια τής κράτησης 
του στην ΕΣΑ ήρθε σέ συνεννόηση μέ τόν Δημήτριο 
Ίωαννίδη καί έκτοτε δρούσε ώς όργανο τοΰ τελευταίου 
στίς τάξεις τών γριβικών140. 

Ή «βεντέτα» τών ακραιφνών γριβικών μέ τόν Παπα
δόπουλο συνεχίστηκε μέ σκαμπανεβάσματα τά επόμενα 
χρόνια, μέ μόνο διάλειμμα τό διάστημα Σεπτεμβρίου 
1971-Φεβρουαρίου 1972, όταν ή ΕΟΚΑ Β’ καί ή Χούντα 
συνεργάστηκαν δραστήρια μέ στόχο νά ανατρέψουν τόν 
Μακάριο, αρχικά μέ στρατιωτικό πραξικόπημα καί στή 
συνέχεια μέσω τών τριών Κυπρίων μητροπολιτών. Μετά 
τήν αποτυχία τοΰ σχεδίου τους καί τήν απόφαση τοΰ 
Παπαδόπουλου νά συμβιβαστεί μέ τόν Μακάριο καί νά 
εγκαταλείψει τά σχέδια περί «Ενώσεως», ή «βεντέτα» 
αναζωπυρώθηκε, καθώς ό Γρίβας αισθάνθηκε γιά άλλη 
μιά φορά «προδομένος» άπό τό καθεστώς τών Αθηνών 
καί, τόν Μάρτιο τοΰ 1972, ενημέρωνε τόν Καροΰσο ότι «ή 
χούντα κινείται εναντίον μας»141. Ή μεταξύ τους κρίση 
αποκορυφώθηκε τό καλοκαίρι τοΰ 1973, μέ αποτέλεσμα, 
στίς 24 Αυγούστου, ό Παπαδόπουλος νά αποδοκιμάσει 
πλέον γιά πρώτη φορά δημοσίως καί ρητά «τάς ενεργείας 
τής παρανόμου οργανώσεως τοΰ στρατηγού Γρίβα, αΐ 

140. Μ. Δρουσιώτης, ό.π., σ. 81. 

141. στό Ιδιο, σ 204 

142 έφ Ο Φιλελεύθερος Λευκωσίας, 25 Αύγ 1973- Μ. Δρουσιώτης, ό.π., σ. 

294-295. 

143. Στην ίδια προκήρυξη υπήρξε μεταξύ τών άλλων καί μιά κωμικοτραγική 

επίκληση τής ιεραρχίας: «Όταν ύμεΐς είσθο απλούς ανθυπολοχαγός, ημείς, ώς 

όποΐαι καί υπονομεύουν τήν πολιτικήν τοΰ 'Εθνικού 
Κέντρου»142. Ό Γρίβας αντέδρασε τρεις ήμερες αργότε
ρα μέ προκήρυξη, στην οποία απευθυνόταν προσωπικά 
στον Γ.Π., δηλώνοντας ότι «Άπό τή μία ήμεθα ΗΜΕΕ, ή 
αληθινή Ελλάδα καί ή ελεύθερη Ελληνική Κύπρος. Άπό 
τήν άλλην οί άνθέλληνες καί οί προδώσαντες τήν Έ-
θνικήν Ίδέαν. Έπροτιμήσατε νά υποστηρίξετε τους 
δεύτερους»143. Μία εβδομάδα αργότερα, ό Σπύρος Παπα
γεωργιου δημοσίευε μέ προτροπή τοΰ Γρίβα ένα πρωτο
σέλιδο άρθρο στην εφημερίδα Εθνική, ύπό τόν πηχυαίο 
τίτλο «ΝΑ ΦΥΓΗ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- "Εντονος άξίωσις 
όλων τών Ελλήνων»144. 

Υπενθυμίζουμε -μέ έμφαση- ότι τό δημοσίευμα τής 
βρετανικής εφημερίδας Observer πού αποδίδει σέ γριβική 
πηγή τήν πληροφορία περί δράσης τοΰ Γ.Π. στά Τάγματα 
Ασφαλείας, χρονολογείται άπό εκείνη ακριβώς τήν 
περίοδο (καλοκαίρι 1973). 

'Αντί συμπεράσματος 

Άπό τήν ενδελεχή έρευνα τοΰ συνόλου τοΰ προαναφερθέ
ντος ύλικοΰ προκύπτει ότι ή φήμη τής εμπλοκής τοΰ Γ.Π. 
μέ τά ΤΑ. βασίστηκε (χρονολογικά) στά έξης δεδομένα, 
πού συνοψίζονται γιά μιά ακόμη φορά έδώ: 

Ό διορισμός στίς 13 Φεβρουαρίου 1969 στή διοίκηση 
τής ΑΤΕ τοΰ 76χρονου υποστράτηγου Ν. Κουρκουλάκου 
προκάλεσε αίσθηση, ιδιαίτερα μετά τήν «επιθετική» δη-

Έπιτελής είς τό Γραφεΐον 'Επιχειρήσεων τοΰ Γενικοΰ 'Επιτελείου, μετεσχον είς 

τήν προπαρασκευην τοΰ πολέμου κατά τής Ιταλίας» Παναγιώτης Παπαδη-

μητρης-Πετρος Πετριδης, Ιστορική 'Εγκυκλοπαίδεια τής Κύπρου 1878-1978, τ 14, 

σ. 309" Μ. Δρουσιώτης, ό.π., σ. 295-296. 

144. 'Εθνική Λευκωσίας, 4 Σεπτ. 1973- Μακάριος Δρουσιώτης, ό.π., σ. 297-

298 
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μόσια προβολή, έκ μέρους τοΰ νεοδιορισμένου, τής 
κατοχικής του δράσης ώς διοικητή τών Ταγμάτων 
Ασφαλείας Πατρών καί σέ συνδυασμό μέ τήν επίσης 
δημόσια διαβεβαίωση ότι ό διορισμός του υπήρξε προ
σωπική επιλογή τοΰ Γ.Π. 

Οί εντυπώσεις αυτού τοΰ διορισμοΰ δέν είχαν ακόμη 
κοπάσει όταν δύο μήνες αργότερα, στίς 25 Απριλίου 1969, 
δημοσιεύθηκε τό Νομοθετικό Διάταγμα 179/69 «περί 
'Εθνικής Αντιστάσεως», τό όποιο, μεταξύ τών άλλων, 
προχωρούσε σέ μιά (έμμεση έστω) αναγνώριση τής «αν
τιστασιακής» δράσης τών ταγματασφαλιτών. 

Τήν ίδια περίοδο βρέθηκε στην Αθήνα ή Γαλλίδα 
ανταποκρίτρια Brigitte Friang, ή οποία αποτύπωσε τό 
κλίμα πού είχε δημιουργηθεί ύπό τήν επήρεια τών 
πρόσφατων αυτών εξελίξεων, στό σχετικό άρθρο της 
πού δημοσιεύθηκε στή Monde Diplomatique τό Μάιο τοΰ 
1969, γράφοντας ότι «κάποιες κακές γλώσσες» ανέφεραν 
ότι, κατά τή διάρκεια τής κατοχής, ό Παπαδόπουλος 
υπηρέτησε ύπό τόν ταγματάρχη Κουρκουλάκο στά 
Τάγματα Ασφαλείας. Μέ βάση, δηλαδή, τό ερμηνευτικό 
σχήμα πού προτείνω, τό δημοσίευμα αυτό είναι προϊόν 
τών εντυπώσεων πού προκάλεσαν τά δύο αμέσως προη
γηθέντα γεγονότα καί, όλα μαζί, σέ διάστημα μόλις τριών 
μηνών, δημιούργησαν μιά συμπαγή βάση πάνω στην 
οποία θεμελιώθηκε τό επίμαχο ζήτημα. 

Μετά άπό πέντε μήνες, στίς 27 'Οκτωβρίου 1969, 
κατετέθη στό Αμερικανικό Κογκρέσο τό μνημόνιο τοΰ 
Νικόλαου Σταύρου (προϊόν επίσης επιτόπιας έρευνας καί 
επαφών), στό όποιο περιλαμβανόταν ή διαπίστωση τοΰ 
Έλληνοαμερικανοΰ πολιτικού επιστήμονα ότι, μεταξύ 
τών οπαδών τής χούντας, περιλαμβάνονταν άτομα πού 
«φέρουν τό στίγμα τής συνεργασίας μέ τους Γερμανούς». 

Δύο χρόνια αργότερα, τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1971, ό 

\ y^ [Αταύτιστο], π. Greek Report, τχ. 12, Ίάν. 1970 

Chris Μ. Woodhouse σχολίασε τό γεγονός ότι «οί 
στρατοκράτες» τής Χούντας, τών οποίων ή δράση κατά 
τήν περίοδο τής ναζιστικής κατοχής «στην καλύτερη 
περίπτωση ήταν ασήμαντη», απέφευγαν συστηματικά νά 
αναφερθούν στην αντίσταση. Αργότερα (τό 1973), ή 
τοποθέτηση του σκλήρυνε ακόμη περισσότερο, καθώς 
συνέδεσε ρητά τό γεγονός ότι ή επίσημη χουντική 
προπαγάνδα ελαχιστοποιούσε τίς αναφορές στή Γερμα
νική κατοχή καί τά δεινά της, μέ τήν ενδεχόμενη 
ανησυχία τοΰ δικτάτορα «μήπως κάποια ήμερα συμπλη-
ρωθοΰν τά κενά στην επίσημη βιογραφία του». Αυτές οί 
διαπιστώσεις δέν οδήγησαν πάντως τόν ίδιο τόν Wood-
house νά υιοθετήσει τελικά τήν άποψη ότι ό Γ.Π. 
υπηρέτησε στά ΤΑ., γι' αυτό καί δέν τήν συμπεριέλαβε 
στό μεταγενέστερο βιβλίο του, πού εκδόθηκε τό 1985. 

Αυτό τό «ξαναγράψιμο τής ιστορίας» ενόχλησε 
ακόμη καί δεξιούς «εθνικόφρονες», όπως τόν παλαίμα
χο οπλαρχηγό του ΕΔΕΣ 'Αλέκο Παπαδόπουλο, πού 
έφθασε στό σημείο, τόν Αύγουστο τοΰ 1971, νά 
ύπαινιχθεΐ δημόσια ότι οί κρατούντες αποσιωπούν τήν 
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αντίσταση επειδή «αισθάνονται άμηχανίαν». 
Στίς 16 Νοεμβρίου 1971, ό Jack Anderson, μέ τό 

άρθρο τοΰ «Greek Junta and Taint of the Nazis», πού 
δημοσιεύθηκε στην Washington Post (καί άλλου) προσέ
θεσε στά προαναφερόμενα δύο νέους ισχυρισμούς: αφενός 
μιά «εμπιστευτική» δήλωση τοΰ Αμερικανού πρεσβευτή 
Philips Talbot ότι «γνωρίζουμε ότι κάποιοι [άπό τους 
συνταγματάρχες] υπήρξαν συνεργάτες [τών Γερμανών]» 
-δήλωση τήν οποία όμως ό Talbot αμφισβήτησε ότι είχε 
κάνει- καί αφετέρου μιά μή διασταυρωμένη πληροφορία 
ότι ό σταθμάρχης τής CIA στην Αθήνα James Potts 
διέθετε πολλές αναφορές γιά τό ναζιστικό παρελθόν τής 
Χούντας (χωρίς λεπτομέρειες). 

Δύο χρόνια αργότερα, τήν 1η 'Ιουλίου 1973, ό 
Βρετανός δημοσιογράφος Charles Foley δημοσίευσε ένα 
άρθρο στον Observer, σύμφωνα μέ τό όποιο ένας σύντρο
φος τοΰ Γρίβα «επιβεβαίωσε τίς πληροφορίες» ότι ό 
Παπαδόπουλος υπηρέτησε σέ ένα Τάγμα Ασφαλείας. 
Αυτό θεωρήθηκε άπό τόν δημοσιογράφο ότι σχετίζεται 
ευθέως μέ τήν εκμυστήρευση ενός (ανώνυμου) στρατιω
τικού συμβούλου τής Αμερικανικής πρεσβείας, ότι τό 
παρελθόν τοΰ Γ.Π. αποτελεί ένα άπό τά ισχυρότερα 
χαρτιά τής Washington έναντι τοΰ καθεστώτος, γιατί 
«υπάρχουν ντοκουμέντα στην Washington πού δέν θά 
ήθελε νά έρθουν στό φώς». 

Τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ άρθρου τοΰ Observer 
άναδημοσιεύθηκε αυθημερόν στους New York Times. 
Άπό εκεί τό πήρε ό αναλυτής Richard F. Grimmett καί 
τό συμπεριέλαβε στίς 18 Φεβρουαρίου 1975 στό μνημό
νιο του γιά τή συγκεκαλυμμένη δράση τής CIA (πού 
δημοσιεύθηκε τόν επόμενο χρόνο μέ τίτλο Reported 
foreign and domestic covert activities of the United States 
Central Intelligence Agency 1950-1974), σημειώνοντας ότι 

ή CIA διατηρούσε τόν έλεγχο τοΰ καθεστώτος, επειδή 
διέθετε τεκμηρίωση τής «συνεργασίας τοΰ Παπαδόπου
λου μέ τους Ναζί κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου». 

Σέ αυτά τά δεδομένα, πού είδαν τό φώς τής δημοσιό
τητας κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας, προστέθηκαν 
ακόμη δύο μετά τήν μεταπολίτευση. Πρώτον, ό στρατη
γός Σπαής, καταθέτοντας ώς μάρτυς στή δίκη τής 
εφημερίδας Χριστιανική, τόν Νοέμβριο τοΰ 1974, υποστή
ριξε ότι τόσο ό Γ.Π., όσο καί ό αδελφός του είχαν 
υπηρετήσει στό Τάγμα Ασφαλείας Πατρών. Δεύτερον, 
στό πλαίσιο ενός αφιερώματος τών Νέων, δημοσιεύθηκε 
στίς 22 'Ιουλίου 1975 ή δημοσιογραφική πληροφορία ότι 
ό (νεκρός ήδη) στρατηγός Περιβολιώτης είπε (δέν 
αναφέρεται σέ ποιόν) ότι είχε διαβάσει μιά αναφορά τοΰ 
Κουρκουλάκου, στην οποία ό τελευταίος «έξυμνοΰσε τόν 
Γεώργιο Παπαδόπουλο γιά τήν απόδοση του στά Τάγμα
τα Ασφαλείας, όπου υπηρετούσε στό Β' Γραφείο». 

Κατά τή γνώμη μου, τά προαναφερόμενα δέν αποτε
λούν επαρκείς αποδείξεις ότι ό Γ.Π. είχε καταταγεί στά 
ΤΑ. (φυσικά, τό ενδεχόμενο αυτό δέν αποκλείεται καί τό 
ζήτημα παραμένει ανοικτό). Αποτελούν όμως τά παρα
πάνω, σέ συνδυασμό μέ όλα τά άλλα ζητήματα πού 
σχολιάσαμε αναλυτικά προηγουμένως, σοβαρές ενδεί
ξεις ότι: 

1. Ό Γ.Π. δέν είχε νά εμφανίσει δημόσια κάποια 
(έστω στοιχειωδώς) αξιοπρεπή, δράση ή στάση κατά τή 
διάρκεια τής κατοχής, ώς μέλος κάποιας αντιστασιακής ή 
«αντιστασιακής» οργάνωσης, ακόμη καί γιά τά κριτήρια 
τών περισσοτέρων ακροδεξιών έν συνωμοσία συντρόφων 
του καί αυτό τό «κενό» στή βιογραφία του ήταν ένα 
ζήτημα πού τοΰ δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα (ου
σιαστικά δέν κατάφερε νά βρει έναν αποτελεσματικό 
τρόπο νά τό αντιμετωπίσει ώς τό θάνατο του). 
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2. Ή όποια σχέση τοΰ Γ.Π. μέ τήν «Χ» παραμένει 
ασαφής καί (άν υπήρξε) δέν στάθηκε δυνατόν νά αξιοποι
ηθεί άπό τόν Γ.Π. ώς άλλοθι έναντι τών Ταγμάτων, γιά 
τους λόγους πού προαναφέραμε. 

3. Είναι βέβαιο ότι ό ρόλος τοΰ ταξίαρχου Δημήτριου 
Πατίλη στή συνωμοσία πού κατέληξε στην 21η Απρι
λίου, υπήρξε πολύ σημαντικότερος άπ' όσο (κυρίως λόγω 
τοΰ πρόωρου θανάτου του) έχει καταγραφεί στή συλλο
γική μνήμη καί εντύπωση καί έχει αντίστοιχα αναδειχθεί 
στην κατοπινή βιβλιογραφία. Φαίνεται ότι ό Πατίλης 
ήταν σέ κάποια πρώιμη φάση ό επικεφαλής τής συνωμο
τικής ομάδας145. Τό γεγονός αυτό οδήγησε, ευθύς μετά τό 
πραξικόπημα, στην ύπουργοποίησή του (έγινε υπουργός 
Βορείου Ελλάδος), πράγμα έκ πρώτης όψεως παράδοξο, 
καθώς δέν προκύπτει κάποια εμφανής δράση του εκείνη 
τή βραδιά ή στίς προπαρασκευαστικές ενέργειες τοΰ 
αμέσως προηγουμένου διαστήματος. Αυτή ή παλαιότερη 
άλλα καίρια συμμετοχή του, σέ συνδυασμό μέ τόν 
κατοπινό αποφασιστικό ρόλο πού διαδραμάτισε στή 
θεσσαλονίκη γιά τήν αποτυχία τοΰ βασιλικού κινήμα
τος τής 13ης Δεκεμβρίου 1967, οδήγησε στην ανέλιξη του 
αμέσως μετά στό πόστο τοΰ «αντιπροέδρου». Ή ισχυρή 
αυτή θέση του στό πλαίσιο τοΰ καθεστώτος (ώς τόν 
θάνατο του τόν 'Ιούνιο τοΰ 1970, ήταν ό τρίτος τοΰ 
κουαρτέτου), σέ συνδυασμό μέ τήν βεβαία δράση του στά 
Τ.Α., ερμηνεύουν ενδεχομένως έν μέρει τήν ευνοϊκή 
ρύθμιση πού προβλεπόταν γιά τους ταγματασφαλίτες στό 
Ν.Δ. 179/69. 

145. Ό αντιστράτηγος Φροντιστής αναφέρει, ότι «στην αρχή τής συνομω
σίας αρχηγός ήταν ό στρατηγός Μπαλλας, τον όποιο διεδεχθη ό στρατηγός 
Πατιλης, άλλα καί ύπό τους δύο, ό Παπαδόπουλος ήταν ό ιθύνων νους»: «Ό 
Αμερικανός σχολιαστής Σαυρους Σουλτσμπέργκερ αποκαλύπτει», έφ Το Βήμα, 
4 Αύγ 1974 'Επίσης το όνομα τοΰ Πατίλη εμφανίζεται μαζί μέ εκείνο τοΰ 

4. Υπήρχε προφανώς ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ 
Γ.Π. καί Κουρκουλάκου, δεσμός πού δέν δικαιολογείται 
άπό τή δημόσια στρατιωτική καριέρα τοΰ Γ.Π., οΰτε καί 
προκύπτει στό πλαίσιο τών συνωμοτικών του δραστηριο
τήτων άπό τήν δεκαετία τοΰ 1950 κ.έξ. (όπως λ.χ., σέ 
αντιδιαστολή, προκύπτει γιά τόν αντιστράτηγο Καρδα-
μάκη, Αρχηγό τοΰ ΓΕΣ μεταξύ τών ετών 1959-1962, ό 
όποιος είχε προστατεύσει καί προωθήσει τους συνωμότες, 
γεγονός πού ερμηνεύει ικανοποιητικά τό διορισμό του 
στή διοίκηση τής ΔΕΗ τό 1967). Συνεπώς, αυτή ή σχέση 
πρέπει νά θεμελιώθηκε ή στην Αθήνα τά πρώτα χρόνια 
τής Κατοχής ή στην Άχαΐ'α, όταν ό Κουρκουλάκος 
βρισκόταν έκεΐ, δηλαδή τό 1944 (ό Κουρκουλάκος ήταν 
Μανιάτης καί δέν είχε προηγουμένως σχέση μέ τήν 
Πάτρα). 'Εάν ό δεσμός αυτός δέν είναι προϊόν μιας 
τυπικής ένταξης τοΰ Γ.Π. στά μάχιμα Τάγματα Ασφα
λείας, αυτό πού απομένει είναι μιά «αντιηρωική» λαθραία 
επιβίωση στή σκιά τοΰ Κουρκουλάκου, σέ διοικητικές 
θέσεις στή Στρατιωτική Διοίκηση Πατρών. 

Ή άποψη αυτή είναι ή λιγότερο διαδεδομένη, άλλα 
έχει κάποιους οπαδούς, ιδίως μεταξύ εκείνων πού διερεύ
νησαν διεξοδικότερα τό ζήτημα. Στό σχετικό κεφάλαιο 
τής αντιδικτατορικής έκδοσης πού κυκλοφόρησε στή 
Λωζάνη τό καλοκαίρι τοΰ 1970, μέ τίτλο Ή αλήθεια γιά τήν 
Ελλάδα, ό Ρόδης Ροΰφος, ό όποιος, όπως αναφέραμε ήδη, 
εκτιμά ότι ό Γ.Π. δέν συμμετείχε στά ΤΑ., παρατηρεί: «Τό 
πιθανότερο είναι πώς ό Παπαδόπουλος φυλαγόταν άπό τίς 
κακοτοπιές. Δέν αγαπά νά ριψοκινδυνεύει» ... «Τό κενό 

Παπαδόπουλου στο ιδιόχειρο σημείωμα τοΰ αντιστράτηγου Πέτρου Νικολο-
πουλου, πού πρώτος εντόπισε τόν πυρήνα τής συνωμοσίας, όταν ήταν Αρχηγός 
τοΰ ΓΕΣ μεταξύ τών ετών 1956-1958- βλ το σχετικό άρθρο τοΰ Π. Μπακογιαννη, 
έφ Το Βήμα, 17 Ίουν 1977 
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πού παρουσιάζουν τά χρόνια 1941-44 στην επίσημη 
βιογραφία του, λέει πολλά. Τί θά μπορούσαν νά γράψουν 
οί απολογητές του; Ότι, όταν όλη ή Ελλάδα αγωνιζόταν, 
ό νεαρός ανθυπολοχαγός Παπαδόπουλος είχε τρυπώσει 
σέ κάποιο μικρό λογιστήριο τοΰ 'Ερυθροΰ Σταυρού; Γιατί 
αυτή είναι ή μία, ή πιό ευνοϊκή εκδοχή τοΰ βίου καί τής 
πολιτείας του κατά τή διάρκεια τής κατοχής. Υπάρχουν 
καί άλλες: ότι, λόγου χάρη, είχε διορισθεί επαρχιακός 
επιθεωρητής τοΰ Υπουργείου 'Επισιτισμού τών δοσιλό-
γων, επιφορτισμένος νά απομυζά άπό τους φτωχούς 
αγρότες ένα μέρος τής ισχνής σοδειάς τους γιά τόν 
εφοδιασμό, μεταξύ άλλων, καί τών στρατευμάτων κατο-

χής»146· 
Στην αρκετά συστηματική δημοσιογραφική έρευνα 

τών Νέο)ν πού προαναφέραμε, σημειώνεται ενδεικτικά: 
«Άλλοι λένε ότι τόν είδαν νά φορά στολή τών Ταγμάτων, 
άλλοι στολή γερμανική. Άλλα ζωντανός μάρτυρας πού νά 
μπορεί νά πιστοποιήσει σήμερα (1975) ότι τόν είδε, δέν 
υπάρχει. Μάλλον αυτό τό ενδεχόμενο πρέπει νά αποκλει
σθεί, επειδή ό Παπαδόπουλος ήταν άπό φυσικού του 
συνωμότης καί δειλός. Ποτέ δέν θά έκανε τήν απρονοη
σία νά εκτεθεί φορώντας στολή. 'Επικρατέστερη φέρεται 
ή εκδοχή Περιβολιώτη, ότι δηλαδή ό Παπαδόπουλος 
υπήρξε τό δεξί χέρι τοΰ Κουρκουλάκου, δρώντας κατά τή 
συνήθεια του στό παρασκήνιο»147. 

Στή δική του έρευνα, πού δημοσιεύθηκε επίσης τό 

146. Τό σχετικό απόσπασμα τοΰ βιβλίου αναδημοσιεύτηκε στην αντιδικτα

τορική εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα, 19 Νοεμ. 1970. 

147 «Ή ανατομία τών μεγάλων τής Χούντας», έφ. Τά Νέα, 22 Ίουλ. 1975. 

148 Γιώργος Καραγιωργας, Απο τον IAEA στη Χούντα ή Πώς ρθασα//ε στην 

21η Απριλίου, Αθήνα 1975, σ. 106. 

149. Φ. Ν. Γρηγοριάδης, Οί Πρωθυπουργοί τής Ελλάδας, ο π , τ 3, σ 1060-

1062 

1975, ό δημοσιογράφος Γιώργος Καράγιωργας αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Πολλά εγράφησαν γιά τήν συμπεριφο
ρά του [Παπαδόπουλου] τήν περίοδο εκείνη [τής Κατο
χής]. "Ενα είναι βέβαιον: Ότι δέν αισθάνθηκε τό ρίγος 
πού οδήγησε τους άλλους συναδέλφους του στά βουνά, 
στό αντάρτικο ή στή Μέση Ανατολή»148. 

Ή τελική εκτίμηση τοΰ Φοίβου Γρηγοριάδη γιά τή 
δράση τοΰ Παπαδόπουλου έπί κατοχής, πού έχει κατά τή 
γνώμη μου ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται σέ ένα 
ύστερο (καί λιγότερο διαδεδομένο άπό τά προηγούμενα 
του) δημοσίευμα τοΰ 1979: «Στην Πάτρα βρίσκονται 
πολλοί αξιωματικοί (μέ πολιτικά). Γιά τά τυπικά, εντάσ
σονται σέ μιά "Στρατιωτική Διοίκηση". Νά παίρνουν τόν 
κατοχικό μισθό τους. Ή διοίκησις συγκροτεί ένα 
‘"Επισιτιστικό Γραφείο" γιά αποσπάσεις αξιωματικών 
σέ επιτροπές επιτάξεων ή διανομών τροφίμων, σέ επο
πτείες φούρνων καί τά όμοια. Σ’ αυτό τό γραφείο 
υπηρετούν καί οί δύο αδελφοί Παπαδόπουλοι. Διοικητής 
ονομάζεται ό προϊστάμενος όλων τών αξιωματικών μέ τά 
πολιτικά. 'Εδώ είναι ό συνταγματάρχης Ν. Κουρκουλά
κος. "Ενας πρωτεργάτης τών προδοτικών ταγμάτων 
ασφαλείας» ... «Τυπικά αυτός είναι διοικητής Β. Πελο
ποννήσου» ... «Μυστικοπαθής έκ γενετής, συνωμότης 
όσο καί αδίστακτος ρεαλιστής, ό νεαρός ανθυπολοχαγός 
μέ τά πολιτικά [δηλαδή ό Γ.Π.], δέν έχει αμφιβολίες γιά 
τόν προδοτικό χαρακτήρα τών ταγμάτων. 'Επιδιώκει νά 
ωφεληθεί άπό αυτά, χωρίς όμως καί νά έκτεθή πολύ. 
Μένοντας -μέ πολιτικά- στην επισιτιστική υπηρεσία 
τους». Ό Γρηγοριάδης χαρακτηρίζει αυτή τή στάση τοΰ 
Παπαδόπουλου, ώς «εντός, έκτος καί έπί τά αυτά»149. 

Αυτό ενδεχομένως απεδείχθη στή συνέχεια ένα 
πανάκριβο μυστικό, πού πέραν τοΰ Κουρκουλάκου, 
φαίνεται ότι τό μοιραζόταν τουλάχιστον άλλος ένας 
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μάρτυρας, ό διερμηνέας τοΰ Γερμανικού Φρουραρχείου 
Πατρών Νικήτας Σιώρης, ενδεχομένως δέ καί ό ίδιος ό 
Δημήτριος Πατίλης (πού κατέφυγε στην Πάτρα άπό τή 
Ναύπακτο στίς 19 Σεπτεμβρίου 1944). Κι έτσι, «στων 
καιρών τά γυρίσματα», όπως παρατηρεί καί ό Γρηγοριά
δης, «ό Κουρκουλάκος θά ζητήση -απαιτητικά ή καί 
εκβιαστικά ίσως- τήν άνταπόδοσι τής βοήθειας τοΰ 
αρχηγού τής χούντας. Καί θά γίνη» ... «διοικητής τής 
Αγροτικής Τραπέζης»150. 

Αεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 

150 στο ίδιο Να προσθέσουμε στό σημείο αύτο οτι στη βιογραφία τοΰ Γ.Π. 
που δημοσιεύεται στην εγκυκλοπαίδεια 'Υδρία, υίοθετοΰνται ταυτοχρόνως τα 
περισσότερα κατά καιρούς δημοσιεύματα για τό θέμα αυτό, εμπλουτισμένα με 
προσθετά «στοιχεία» (;), όλα συνδυασμένα σέ ένα άρκετα ευφάνταστο σενάριο 
«Στην κατοχή αρχικά τοποθετήθηκε στο λεγόμενο «'Επισιτιστικό Γραφείο» 
τής Πάτρας μέ επικεφαλής τόν Κουρκουλάκο. 'Επρόκειτο γιά τήν επιτροπή 
συγκέντρωσης δεκάτης σέ είδος που δημιούργησε ή κυβέρνηση Τσολακογλου. 
Από τότε συνεργάστηκε στενά μέ τόν Ν. Κουρκουλάκο στην πολιτική του 
κίνηση και στη δημιουργία τοΰ εύζωνικοΰ τάγματος (τσολιάδες) τής Πάτρας Ό 
Παπαδόπουλος συνεργάστηκε ειδικότερα μέ τους Γερμανούς στό ανακριτικό 
τους κέντρο. Σέ αυτό τό κέντρο θά τόν συναντήσουν οί Λγγλοι καί στίς αρχές 
τοΰ 1944 θά τόν φυγαδεύσουν στη Μ. Ανατολή. Ήταν δηλαδή διπλός 
πράκτορας Τό 1943 πήρε το βαθμό τοΰ υπολοχαγού Στη διάρκεια τής 
Κατοχής ήταν ό ηγέτης μιας άντικομμουνιστικής κίνησης στο νομό Αχαίας, 
που απλώθηκε μυστικά στά χωριά καί αποτέλεσε τό κέντρο πληροφοριών τών 
τσολιάδων» Υδρία Μεγάλη Γενική 'Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1987, τ 42, σ 460 
Στό απρόσμενα μακροσκελές βιογραφικό σημείωμα πού υπάρχει για τον 
Γεώργιο Παπαδόπουλο στην εγκυκλοπαίδεια τοΰ διαδικτυου Wikipedia, 
αναπαράγεται σε μεγάλο βαθμό μεταφρασμένο τό κείμενο τής Υδρίας 

Don Wright, π Eleutheria 
τ III, άρ 4, 1973, αναδημοσίευση 
άπο την έφ Miami Daily News 
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