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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί το φαινόμενο της μεταβατικής 

δικαιοσύνης (transitional justice) στην Ελλάδα τους πρώτους δεκαοχτώ μήνες της 

μετάβασης, από την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο του 1974 και την έναρξη της 

Μεταπολίτευσης μέχρι και το τέλος του 1975. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η 

δικαστική μεταχείριση των βασανιστών της επί επτά χρόνια στρατιωτικής 

δικτατορίας στην Ελλάδα. Η εργασία θα επιχειρήσει να περιγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο αυτή εφαρμόστηκε και εξελίχθηκε μέσα στο νέο κοινοβουλευτικό καθεστώς 

της Γ  Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνάρτηση με τις πολιτικές και κοινωνικές 

δυναμικές, που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περίοδο, καθώς και να αποτιμήσει τον 

βαθμό στον οποίο το εγχείρημα αυτό κρίθηκε ως επιτυχημένο. Μέσα στο νέο 

κοινοβουλευτικό καθεστώς, που διαμορφώθηκε, η κάθαρση του Κράτους από όλους 

τους υποστηρικτές της Χούντας αλλά και η παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων, 

που προχώρησαν σε ενέργειες καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα 

βασανιστήρια, υπήρξαν πάγια αιτήματα για μια μεγάλη μερίδα του κοινωνικού 

συνόλου αλλά και κύριο σημείο στις πολιτικές εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων 

την πρώτη περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Η μεταβατική δικαιοσύνη, όντας μέρος της αναλυτικής κατηγορίας, ανήκει 

στις λεγόμενες «Σπουδές του Εκδημοκρατισμού» (Democratization Studies), οι 

οποίες δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 μετά την κατάρρευση των 

αυταρχικών καθεστώτων σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως στην Ελλάδα, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία1. Ο κλάδος αυτός, ο οποίος προοδευτικά ονομάστηκε 

και «μεταβασιολογία» (transitology), προσπάθησε να κωδικοποιήσει και να 

συστηματοποιήσει τις εκάστοτε μεταβάσεις από ένα ολοκληρωτικό και αυταρχικό σε 

ένα δημοκρατικό καθεστώς, να αναδείξει ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αλλά και 

μοντέλα, τυπολογίες και κριτήρια, που να καθορίζουν το ποιες κρίνονται ως 

επιτυχημένες και ποιες όχι. Ένας υποτομέας της «μεταβασιολογίας» είναι και η 

μεταβατική δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί κοινό επιστημονικό πεδίο της Πολιτικής 

επιστήμης, της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας του Δικαίου, της Νομικής επιστήμης 

κλπ. Βάσει της πληθώρας των ορισμών της βιβλιογραφίας, με μία πρώτη προσέγγιση2

1 Αυγερίδης Μάνος, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης, επιμ., Μεταπολίτευση. Η  Ελλάδα στο Μεταίχμιο 
Δύο Αιώνων. Αθήνα: Θεμέλιο, 2015. Εισαγωγή 11-12.
2 United Nations Security Council, The rule o f law and transitional justice in conflict and post-conflict 
Societies, Report o f the Secretary - General, UNDoc. S/2004/616,(23.08.2014). 13.
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η μεταβατική δικαιοσύνη αναφέρεται σε ένα πεδίο δραστηριοτήτων και ερευνών 

επικεντρωμένο στο τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν προγενέστερες 

καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζικών θηριωδιών ή άλλες σοβαρότατες 

μορφές κοινωνικών τραυμάτων, όπως ολοκληρωτικά καθεστώτα, γενοκτονίες ή 

εμφυλίους πολέμους, για να οικοδομήσουν ένα πιο δίκαιο, δημοκρατικό και ειρηνικό 

μέλλον. Κάτι τέτοιο γίνεται καλύτερα αντιληπτό ως το γενικότερο πλαίσιο 

αντιμετώπισης εγκληματικών πράξεων του παρελθόντος σε μία κατεύθυνση ενός 

μεγαλύτερου πολιτικού μετασχηματισμού. Η μεταβατική δικαιοσύνη μπορεί να 

οριστεί και ως «η αντίληψη της δικαιοσύνης, η οποία σχετίζεται με περιόδους 

πολιτικής αλλαγής3», ως το πλήρες εύρος των διαδικασιών και μηχανισμών, που 

σχετίζονται με τις προσπάθειες της κοινωνίας να διαχειριστεί μιας ευρείας κλίμακας 

εγκλημάτων στο παρελθόν, αλλά και ως «πολιτικές αποφάσεις που γίνονται στον 

άμεσο απόηχο μιας μετάβασης και κατευθύνονται προς συγκεκριμένα άτομα στη 

βάση του τι υπέστησαν από το προγενέστερο καθεστώς»4. Αυτοί οι ορισμοί 

εντοπίζουν τη φύση της μεταβατικής δικαιοσύνης σε τρείς σφαίρες : α) στη σφαίρα 

της δικαιοσύνης β) στη σφαίρα των μέτρων, που λαμβάνονται στην αντιμετώπιση του 

παρελθόντος και γ) στη σφαίρα των εκάστοτε κυβερνητικών αποφάσεων, οι οποίες 

καθορίζουν τη μορφή και την έκταση, που θα λάβουν τα μέτρα αυτά. Η εφαρμογή της 

μεταβατικής δικαιοσύνης αφορά μια πλειάδα συμπληρωματικών εξωδικαστικών και 

νομικών-δικαστικών στρατηγικών, όπως οι ποινικές διώξεις των δραστών και των 

υπευθύνων, η εγκαθίδρυση «επιτροπών αλήθειας», ο έλεγχος του κρατικού 

μηχανισμού, οι επίσημες απολογίες αξιωματούχων για ενέργειες, που τελέστηκαν από 

το προγενέστερο καθεστώς κλπ.

Εξετάζοντας τη γενεαλογία του φαινομένου της μεταβατικής δικαιοσύνης5, θα 

παρατηρήσει κανείς πως η ελληνική περίπτωση μαζί με την περίπτωση της 

Πορτογαλίας, η οποία την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο μεταβαίνει από ένα καθεστώς 

δικτατορίας σε δημοκρατία -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μετάβαση στην τελευταία 

ακολούθησε την ίδια λογική και πορεία με αυτή της Ελλάδας- είναι οι πρώτες χώρες 

μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προχώρησαν στην ποινική δίωξη κρατικών

3 Teitel R, Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal 16, (Oxford, 2003): 71-72.
4 Sadurski W., Rights Before Courts: A Study o f Constitutional Courts in Postcommunist States o f 
Central and Eastern Europe, 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2008. 344.
5 Teitel R., ό.π., 78
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αξιωματούχων για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων6. Στα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες που υιοθέτησαν την στρατηγική των δικών. 

Ως προηγούμενα, θα μπορούσαν μόνο να θεωρηθούν οι δίκες της Νυρεμβέργης και 

του Τόκιο τρείς δεκαετίες περίπου νωρίτερα, αν και σε αυτές, οι Σύμμαχοι 

χρησιμοποίησαν ένα διεθνές δικαστήριο για να δικάσουν τους ηγέτες ενός ηττημένου 

κράτους, ενώ η Ελλάδα και η Πορτογαλία δίκασαν τους δικούς τους κρατικούς 

αξιωματούχους -με τα δικά τους δικαστήρια- για εγκλήματα παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα παρελθόντα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η μετάβαση στη δημοκρατία

πραγματοποιήθηκε μέσα από πραξικόπημα του Στρατού. H επανάσταση των 

γαρυφάλλων (Revolu9 ao dos Cravos), όπως αυτή ονομάστηκε, πραγματοποιήθηκε 

στην Πορτογαλία στις 25 Απριλίου του 1974. Αξιωματικοί, που ανήκαν στις μεσαίες 

βαθμίδες του στρατεύματος, πραγματοποίησαν ένα επαναστατικό κίνημα ενάντια στο 

κυβερνών επί σαράντα οκτώ έτη δικτατορικό καθεστώς του "Estado Novo" (Νέου 

Κράτους), που είχαν εγκαθιδρύσει πραξικοπηματίες στρατιωτικοί από τις 28 Μαΐου 

του 1926, με επικεφαλής τον Αντόνιο ντε Ολιβέιρα Σαλαζάρ. Αφού η πορτογαλική 

μετάβαση ήταν «διαρρηγμένη»7, το απερχόμενο δικτατορικό καθεστώς δεν μπόρεσε 

να διαπραγματευτεί τους όρους αποχώρησης του από την εξουσία και η μετάβαση δεν 

συμφωνήθηκε εκ των προτέρων. Ανάλογη ήταν και η ελληνική περίπτωση, καθώς μια 

αισθητή στρατιωτική αποτυχία αποτέλεσε την αφορμή της μετάβασης. Στην 

Πορτογαλία, οι επαναστάτες αξιωματικοί υποστήριζαν μια πολιτική παρά 

στρατιωτική λύση στους καταστροφικούς αποικιακούς πολέμους, που μαίνονταν 

από το 1961 έως το 1974, για να διατηρηθεί ο έλεγχος των αποικιών της στην 

Αφρική. Αν και πορτογαλική μεταπολίτευση είναι προγενέστερη της ελληνικής, στον 

τομέα της απόδοσης των ευθυνών κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς από την Ελλάδα, 

άρα η ιστορία της κάθαρσης και των ποινικών διώξεων στην Πορτογαλία θεωρείται 

ως ιστορικά μεταγενέστερη από την ελληνική. Σε αντίθεση με την ελληνική 

περίπτωση -η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω-, στην Πορτογαλία

6 Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταβατικής δικαιοσύνης, μετά τη μετάβαση στη δημοκρατία της 
Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, υπήρξαν οι περιπτώσεις χωρών που ανήκουν στο 
λεγόμενο « τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού», όπως οι χώρες της Λατινικής Αμερικής τις δεκαετίες του 
1970 και 1980, η κατάργηση του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική και η πτώση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στις αρχές τις δεκαετίας του 1990.
7 Κορνέτης Κωστής, «Μεταβάσεις, συλλογική μνήμη και δημόσια ιστορία στην Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία». Μεταπολίτευση: Η  Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων. Επιμ. Μάνος Αυγερίδης, 
Εφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης. Αθήνα: Θεμέλιο, 2015. 393-395.
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υιοθετήθηκε ένα ιδιάζον μοντέλο μεταβατικής δικαιοσύνης, με βάση το οποίο δεν 

υπήρξε καμία απόδοση ευθυνών ούτε ποινική δίωξη ως προς το μεγαλύτερο μέρος 

του Στρατού και τα ηγετικά στελέχη της δικτατορίας, επιτρέποντας τους να 

προχωρήσουν σε εθελούσια εξορία στην Βραζιλία ή διαφεύγοντας στη Νότιο 

Αφρική. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και πραγματοποιήθηκαν δίκες μόνο στην 

περίπτωση της στρατιωτικής αστυνομίας PIDE/DGS (Policia International de 

Defesado Estado/ Direc^o Geralde Seguran9a, η οποία είχε ως σκοπό της την 

παρακολούθηση και την καταστολή της οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης και 

εναντίωσης απέναντι στο καθεστώς, μέσα από συλλήψεις, φυλακίσεις και 

βασανισμούς. Η άσκηση των ποινικών διώξεων και η προσαγωγή στη δικαιοσύνη 

των στελεχών της PIDE έγινε μέσα από ένα αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο. Το 

καλοκαίρι του 1975, ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος ποινικοποιούσε αναδρομικά τη 

συμμετοχή στην PIDE. Ως αποτέλεσμα, περίπου 1.000 πρώην στελέχη της PIDE 

προφυλακίστηκαν χωρίς κατηγορητήριο και χωρίς δίκη. Στις δίκες των μελών της 

PIDE, που ακολούθησαν σε δεύτερο χρόνο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 

κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, τους επιβλήθηκαν όμως αρκετά ελαφρές ποινές. 

Καθώς αυτές συμψηφίστηκαν με το χρόνο, που είχαν ήδη εκτίσει, οι καταδικασθέντες 

αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, λόγω αδιάσειστων στοιχείων 

επιβλήθηκαν βαριές ποινές8.

Διαφοροποίηση από τη λογική αυτή παρουσιάζει η περίπτωση της ισπανικής 

μετάβασης, η οποία, αν και πραγματοποιείται την ίδια χρονική περίοδο με τις δυο 

προηγούμενες, ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της 

τιμωρίας των εγκληματιών του δικτατορικού καθεστώτος. Η μετάβαση στην Ισπανία 

-όπως και στην Ελλάδα- ήταν «συμπεφωνημένη», υπό την έννοια ότι και στις δύο 

περιπτώσεις τα δικτατορικά καθεστώτα παρέδωσαν κατόπιν συμφωνίας την εξουσία 

σε δημοκρατικές κυβερνήσεις. Η μεταβατική δημοκρατική κυβέρνηση, που 

προέκυψε, ακολούθησε το λεγόμενο «μοντέλο της αμνησίας»9. Όχι μόνο δεν 

προχώρησε στη δίωξη για τα παρελθόντα εγκλήματα, που διέπραξε το δικτατορικό 

καθεστώς, αλλά μέσα από μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων χορήγησε γενική 

αμνηστία για τις οποιεσδήποτε εγκληματικές ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν. 

Απαγόρευσε ρητά κάθε μορφής δίωξη κατά των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από

8 Kathryn Sikkink, Navigating Without a Map: Greece and Portugal as Early Protagonists of 
Transitional Justice, paper prepared for presentation at the XXIInd World Congress o f Political 
Science, (Madrid, 2012): 7-8.
9 Στο ίδιο, 11-12.
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το καθεστώς του Φράνκο -νόμος που ισχύει από το 1977 μέχρι και σήμερα, παρά το 

γεγονός ότι αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο- και επιβάλλοντας νόμο απέκλεισε από το 

δημόσιο διάλογο τα εγκλήματα της δικτατορίας μέχρι και το 2000. Ο εντοπισμός από 

μια ομάδα αρχαιολόγων μαζικών τάφων, αριστερών, οι οποίοι εκτελέστηκαν μετά τον 

εμφύλιο πόλεμο το Δεκέμβριο του 2000, οδήγησε στην αναψηλάφηση της 

αποσιώπησης της φρανκικής βίας στην ισπανική μετάβαση10.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα μπήκε στη διαδικασία απόδοσης της 

μεταβατικής δικαιοσύνης, χωρίς κάποιο σημαντικό νομικό ή πολιτικό προηγούμενο 

σε αντίστοιχες περιπτώσεις11 12. Ως μια προγενέστερη μορφή μεταβατικής δικαιοσύνης 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο οι δίκες των δοσίλογων, οι οποίες ξεκίνησαν 

αμέσως μετά την Απελευθέρωση το 1945 και διεξήχθησαν από τις κρατικές αρχές 

απονομής της δικαιοσύνης μέσα από ειδικά όργανα, που είχαν συγκροτηθεί, όπως το 

Ειδικό Δικαστήριο Δοσίλογων (ΕΔΔ). Θεσπίστηκε ένα είδος ειδικής νομοθεσίας περί 

δοσιλογισμού, που περιγράφει το έγκλημα και τιμωρεί τις πράξεις, που είχαν τελεστεί 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Οι νόμοι αυτοί θεσπίστηκαν αμέσως μετά την 

Απελευθέρωση, ενώ ειδικά σχετικά διατάγματα είχαν ήδη προβλεφθεί και εκδοθεί 

είτε από την εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου είτε από την «κυβέρνηση του Βουνού». 

Όμως, σύμφωνα με τη έρευνα του ιστορικού Δημήτρη Κουσουρή, μόνο ένα μικρό 

ποσοστό υποθέσεων για δοσιλογισμό εκδικάστηκε, με το 85% να αρχειοθετείται ή να 

μην οδηγείται στην άσκηση ποινικών διώξεων, κρίνοντας από καθαρά νομικής 

πλευράς το όλο εγχείρημα ως αποτυχημένο . Ως ενδεικτικό παράδειγμα, στην Αθήνα 

από τις 15.000 μηνύσεις και καταγγελίες πολιτών για δοσιλογισμό, το τριμελές 

Ειδικό Δικαστήριο Δοσίλογων εξέδωσε μόνο 60 βουλεύματα για 82 

κατηγορούμενους, που κάθισαν στο εδώλιο.

Η εργασία εξετάζει το φαινόμενο αυτό μέσα σε ένα αυστηρά οριοθετημένο 

πλαίσιο. Επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης μόνο η ομάδα των δικών που αφορούσαν 

τα βασανιστήρια, που πραγματοποιήθηκαν επί Χούντας από ειδικές μονάδες των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας -χωρίς να ασχοληθεί με τις 

υπόλοιπες δίκες της Χούντας, οι οποίες αφορούσαν άλλες εγκληματικές πράξεις και

10 F. Ferrandiz, «Cries & whispers: Exhuming & Narrating Defeat in Spain Today», journal o f Spanish 
Cultural Studies, 9/2 (2008): 177-192.
11 Kathryn Sikkink, «Navigating Without a Map: Greece and Portugal as Early Protagonists of 
Transitional Justice», paper prepared for presentation at the XXIInd World Congress o f Political 
Science, (Madrid, 2012): 7-8.
12 Κουσουρής Δημήτρης, Οι Δίκες των δοσίλογων 1944-1949: Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους και 
εθνική μνήμη. Αθήνα: Πόλις, 2014. 330-332.
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θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της μεταβατικής 

δικαιοσύνης-. Από το σύνολο των δικών για βασανιστήρια επιλέχθηκαν οι τέσσερεις 

«κύριες» δίκες των βασανιστών του Στρατού και της Αστυνομίας -ο λόγος επιλογής 

τους διευκρινίζεται στο κεφάλαιο 2, στο οποίο εξετάζεται αναλυτικά το ζήτημα των 

δικών-. Η επιλογή των δικών αυτόματα οριοθετεί και το χρονικό πλαίσιο της 

εργασίας, από τον Ιούλιο του 1974 μέχρι και το τέλος του 1975, όταν εκδίδονται οι 

αποφάσεις των δικαστηρίων σε πρώτο βαθμό κρίσεως. Αξίζει να σημειωθεί πως η 

δικαστική διαδικασία ολοκληρώνεται δύο χρόνια αργότερα, με την εκδίκαση του 

συνόλου των δικών για βασανιστήρια και σε επίπεδο Εφετείου ή Αναθεωρητικού 

Στρατοδικείου κατά περίπτωση.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της εργασίας, δεδομένου ότι τα πρακτικά των 

δικαστηρίων δεν είναι ακόμη προσβάσιμα για ιστορική έρευνα, πέραν της 

βιβλιογραφίας, η εργασία αξιοποίησε πρωτογενές αρχειακό υλικό. 

Πραγματοποιήθηκε μια αρχειακή έρευνα του Τύπου της περιόδου, που μελετάται, 

από το αρχείο της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων σε αντιπαραβολή με την 

τρίτομη έκδοση των πρακτικών με τίτλο «Οι δίκες των Βασανιστών της Χούντας», 

όπως τα κατέγραψε η δημοσιογραφική έρευνα μέσα από τις αίθουσες των 

δικαστηρίων. Ενδεχομένως να υπάρχουν και παραλείψεις, οι οποίες αφορούν τόσο 

τους περιορισμούς της έρευνας, όσο και τη στοχοθεσία της παρούσας εργασίας. Οι 

περιορισμοί σχετίζονται αρχικά με τον μεγάλο αριθμό των δικών, εξαιτίας των 

πολλών παραπεμπτικών βουλευμάτων, τα οποία δεν συγκεντρώθηκαν σε μια ενιαία 

δικογραφία, την αδυναμία πρόσβασης στα πρωτογενή πρακτικά των δικαστηρίων 

αλλά και τα ελλιπή στοιχεία, που παραθέτει ο ημερήσιος Τύπος της εποχής. Ιδιαίτερα 

μετά την πρώτη χρονιά των επονομαζόμενων «μεγάλων» δικών για βασανιστήρια, 

προοδευτικά οι εφημερίδες αφιερώνουν όλο και λιγότερο χώρο και δημοσιογραφικό 

ενδιαφέρον, στρεφόμενες στα νέα θέματα της τότε επικαιρότητας, καθιστώντας έτσι 

αρκετά δύσκολο το έργο της αρχειακής έρευνας μέσα από τις αποσπασματικές 

πληροφορίες των μονόστηλων. Άλλες πηγές, που αξιοποιήθηκαν, ήταν τα φύλλα της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το διαδικτυακό ψηφιακό αρχείο του Εθνικού 

Τυπογραφείου για την αναζήτηση των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

Η εργασία δομείται σε δύο κύριες θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, 

αρχικά παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά θεωρητικά μοντέλα της μεταβατικής 

δικαιοσύνης, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια περιγράφεται το πλαίσιο 

της μετάβασης στη δημοκρατία και αναλύονται οι μορφές της μεταβατικής
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δικαιοσύνης, που εφαρμόστηκαν στην ελληνική περίπτωση. Αυτές ήταν του 

εξωδικαστικού ελέγχου και της εκκαθάρισης των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας από τα φιλοχουντικά στελέχη -μαζί με την επαναφορά στην 

ενεργό υπηρεσία όσων στελεχών είχαν απομακρυνθεί από τη δικτατορία από το 

στράτευμα και την Αστυνομία-, καθώς και της έναρξης της διαδικασίας των ποινικών 

διώξεων ενάντια στους βασανιστές μέσα στο πολιτικό και νομικό πλαίσιο, που 

διαμορφώθηκε.

Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση των 

δύο δικών του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος της Ελληνικής Στρατιωτικής 

Αστυνομίας (ΕΑΤ-ΕΣΑ), της δίκης του Ναυτικού και τη δίκη της Ασφάλειας 

Αθηνών. Παράλληλα επιχειρείται μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα να γίνει μια 

παρουσίαση και των υπολοίπων «ελασσόνων» δικών για βασανιστήρια. Στο 

τελευταίο μέρος, γίνεται μια απόπειρα συζήτησης της εσωτερικής λογικής των δικών 

και των παραμέτρων, που επηρέασαν την εξέλιξη και την έκβαση τους, όπως ο 

τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση τις δίκες, οι αποφάσεις της 

δικαιοσύνης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις, που υπήρξαν ανάμεσα στους 

βασανιστές του Στρατού και της Αστυνομίας,

9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



1.Η Μεταβατική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της Ελληνικής Μετάβασης
Στις 24 Ιουλίου του 1974, η επταετής στρατιωτική δικτατορία, που είχε 

καταλάβει από την 21η Απριλίου του 1967 με πραξικόπημα την εξουσία, κατέρρευσε 

υπό το βάρος της Κυπριακής τραγωδίας. Η εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στην 

Κύπρο 72 ώρες πριν, σε συνδυασμό με την αποτυχημένη απόπειρα επιστράτευσης 

των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκάλεσε μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. 

Ο Στρατός απέτυχε στο κομμάτι, που υποτίθεται πως ήταν η αποστολή του, δηλαδή 

την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και την αποτελεσματική 

κινητοποίηση του στρατεύματος σε περίοδο μιας εθνικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, 

το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας την 21η Ιουλίου, μία μέρα μετά την εντολή για 

γενική επιστράτευση, αποφάσισε πως οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν ήταν 

έτοιμες για μια πολεμική σύγκρουση και λόγω της επικίνδυνης αυτής κατάστασης και 

των κινδύνων, που περίκλειε, θα έπρεπε να αναζητηθεί μια «πολιτική λύση» σε μία 

κατάσταση, που γρήγορα εξελισσόταν ταυτόχρονα και σε μια δριμεία εσωτερική 

κρίση. Στις 23 Ιουλίου, η κυβέρνηση-ανδρείκελο με πρωθυπουργό τον 

Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος τυπικά ασκούσε την εξουσία από τις 25 Νοεμβρίου του 

1973 -μετά την ανατροπή του Γεωργίου Παπαδόπουλου από τον νέο «ισχυρό άνδρα» 

της Χούντας, τον Ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη- παραιτήθηκε και η στρατιωτική 

ηγεσία διχασμένη, αμφιταλαντευόμενη και υπό το βάρος των γεγονότων, 

αναγκάστηκε να καλέσει από το Παρίσι τον πολιτικό Κωνσταντίνο Καραμανλή και 

να του παραδώσει νύχτα την εξουσία με στόχο την δημιουργία κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας. Ο Καραμανλής ανέλαβε την εξουσία στις 24 Ιουλίου 1974, όντας 

επικεφαλής μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, την οποία συνέστησε ο ίδιος σχεδόν 

με λευκή επιταγή, έχοντας βρει την ελληνική κοινωνία σε μια συγκυρία υπό 

καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας, ασάφειας και ρευστότητας. Προτεραιότητα αυτής 

της κυβέρνησης ήταν η διαμόρφωση και η σταθεροποίηση ενός δημοκρατικού 

καθεστώτος, βασική παράμετρος της οποίας ήταν η αφαίρεση της πολιτικής και 

εκτελεστικής δύναμης των Ενόπλων δυνάμεων και η επαναφορά τους κάτω από το 

έλεγχο της πολιτικής συνταγματικής εξουσίας13. Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα για την 

νέα δημοκρατική κυβέρνηση αποτέλεσε η εκκαθάριση των σχέσεων με το

13 Δ. Σκαρβέλης, «Κωνσταντίνος Καραμανλής - η αποδόμηση του στρατιωτικού καθεστώτος», Ο 
Κων/νος Καραμανλής στον 20ο αι. Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο 5-9 Ιουλίου 2007. 1ος τομ. Επιμ. 
Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Μπότσιου Ε. Κωνσταντίνα, Χατζηβασιλείου Ευάνθης. Αθήνα, 2008. 
344.
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δικτατορικό καθεστώ ς κα ι η αποστασιοποίηση της από αυτό. Α υτό συνιστούσε -πέρα 

από τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούσαν την εμπέδωση κα ι την εύρυθμη 

λειτουργία  του κοινοβουλευτισμού, όπως ήταν η επαναφορά της συνταγματικής 

νομιμότητας, η ομαλή λειτουργία  τω ν πολιτικώ ν κομμάτω ν κα ι η απρόσκοπτη 

διεξαγωγή εκλογών- την εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τα  άτομα, τα 

οποία συνεργάστηκαν με το δικτατορικό καθεστώς, αλλά κα ι την τιμω ρία  τω ν 

υπαιτίω ν για  αξιόποινες πράξεις, που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του, όπως μαζική 

καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιω μάτω ν κα ι τέλεση βασανιστηρίων. Η  διαχείριση αυτή 

της δικαιοσύνης μέσα από την πολιτική αλλαγή στην ουσία αφορά την εφαρμογή της 

μεταβατικής δικαιοσύνης.

Έ να  νέο δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο αντικαθιστά ένα παλαιότερο 

αυταρχικό, θα πρέπει να  αποφασίσει γ ια  μια σειρά αλληλένδετω ν μεταξύ τους 

επιλογών. Ε ίνα ι σημαντικό να  παρθούν αποφάσεις για  το εάν θα εμπλακεί στη 

διαδικασία της μεταβατικής δικαιοσύνης. Α ν η απόφαση είναι θετική, θα πρέπει να  

οριοθετήσει ορισμένα ζητήματα, τον βαθμό κα ι τα  κριτήρια  με τα  οποία θα 

εφαρμοστεί η μεταβατική δικαιοσύνη, το είδος τω ν διαδικασιώ ν κα ι τα  μοντέλα 

αποκατάστασης ή τιμω ρίας που θα κριθούν καταλληλότερα για  τις εκάστοτε 

συνθήκες14.

Α υτό αφορά την ταυτοποίηση τω ν ατόμων, που εγκλημάτησαν, υπό την 

απόφαση να  θεωρηθούν ορισμένες ενέργειες, που έγιναν από το προηγούμενο 

καθεστώς, ως παράνομες κα ι εγκληματικές κα ι την εύρεση του τρόπου με τον οποίο 

θα αντιμετω πιστούν τα  άτομα αυτά. Ακόμη, αφορά την ταυτοποίηση κα ι τω ν 

θυμάτω ν τω ν εγκληματικών αυτώ ν ενεργειώ ν κα ι τον τρόπο διαχείρισης και 

αποκατάστασης τους. Τέλος θα πρέπει να  ληφθεί μια σειρά διαδικαστικών 

αποφάσεων, οι οποίες θα συνυπολογίσουν το βαθμό της πρακτικής εφαρμογής τω ν 

παραπάνω  παραμέτρω ν σε σχέση με τις πολιτικές κα ι κοινω νικές συνιστώσες, τους 

περιορισμούς κα ι τα  αιτήματα, που διέπουν την εκάστοτε περίπτωση μετάβασης15.

Στη β ιβλιογραφία εμφανίζονται γύρω  από τη συζήτηση για  τους τρόπους 

εφαρμογής της μεταβατικής δικαιοσύνης διαφορετικά μοντέλα, τα  οποία 

αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις κα ι προσλαμβάνουσες, που μπορεί να

14 Maoz Asher. Historical Adjudication: Courts o f Law, Commissions o f Inquiry, and “Historical 
truth”. (London, 2000): 559.
15 J. Elster. «Coming to terms with the past. A framework for the study of justice in the transition to 
democracy». European Journal o f Sociology/Archives Europeennes de Sociologie. Vol 39. 
(Cambridge, 1998): 17-18.
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λάβει η έννοια της Δικαιοσύνης σε κάθε περίπτωση μετάβασης. Παρακάτω 

παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα από αυτά. Σύμφωνα με μια προσέγγιση16 υπάρχουν 

δυο αρκετά διαφορετικές μορφές δικαιοσύνης σε περιόδους μετάβασης: η 

αναδρομική -retrospective ή backward looking- και η μελλοντική -prospective ή 

forward looking-. Η αναδρομική δικαιοσύνη αποτελεί το πιο διαδεδομένο και γνωστό 

μοντέλο δικαιοσύνης στις φιλελεύθερες κοινωνίες. Είναι αυτή, που θα μπορούσε να 

ονομαστεί και ως «επανορθωτική» ή «διορθωτική». Στρέφεται προς το παρελθόν και 

επιδιώκει να επανορθώσει τις συνέπειες μιας παράνομης συμπεριφοράς ενός ατόμου 

ή μιας ομάδας, που προκάλεσε βλάβη ή απώλεια σε μια άλλη ομάδα ή άτομο 

αντίστοιχα. Τότε η δικαιοσύνη παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει την ισορροπία, 

αναγκάζοντας τον παραβάτη να δεχτεί κυρώσεις ανάλογες με τις παρελθούσες 

παράνομες πράξεις του. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της αναδρομικής δικαιοσύνης 

είναι η στενότητα στην εστίαση. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι η επικέντρωση 

εξ ολοκλήρου στα παρελθόντα γεγονότα και η απόδοση ποινικών ευθυνών, 

στοχοθετημένων στις αξιόποινες πράξεις, που διαπράχθηκαν υπό το βάρος της 

έντονης κοινωνικής αποδοκιμασίας. Οι διάφορες θεωρίες του ποινικού δικαίου, οι 

οποίες επικεντρώνονται στην τιμωρία, ενσωματώνονται στο αναδρομικό μοντέλο. Η 

μεταβατική δικαιοσύνη ως εκ τούτου, ζητώντας να τιμωρήσει ποινικά παρελθούσες 

εγκληματικές ενέργειες, πολλάκις υιοθετεί το μοντέλο της αναδρομικής δικαιοσύνης. 

Συχνά, όμως, σε μια μετάβαση τα συμβαλλόμενα μέρη επιζητούν μια πιο ευρεία 

μορφή απόδοσης δικαιοσύνης. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην επανόρθωση 

παρελθουσών αδικιών και εγκληματικών πράξεων, αλλά περισσότερο στην 

επαναδιαμόρφωση της κοινωνίας τους για το μέλλον, επαναπροσδιορίζοντάς την 

πάνω σε διαφορετικούς αξιακούς και δικαιότερους πυλώνες. Επιζητούν εφεξής την 

ίση μεταχείριση όλων των κοινωνικών ομάδων. Έτσι, η μελλοντική δικαιοσύνη θα 

μπορούσε να συσχετιστεί με την -restorative- «δικαιοσύνη της αποκατάστασης». Και 

οι δύο τείνουν στη λογική της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής στο μέλλον. 

Διαμορφώνουν τις αντιδράσεις τους στο παρελθόν διατηρώντας συνάμα την οπτική 

τους στο μέλλον. Με λίγα λόγια, η μελλοντική δικαιοσύνη στρέφεται προς το μέλλον 

αποσκοπώντας όχι μόνο στην τιμωρία, αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής και την αποκατάστασης της κοινωνικής σταθερότητας και ειρήνης, 

αποβλέποντας σε μια κοινωνία, η οποία θα δομηθεί μετά τη μετάβαση. Πολλές,

16 Jeremy Webber, «Forms of Transitional Justice», NOMOS - American Society for Political and 
Legal Philosophy. Ed. Melissa S. Williams, Jon Elster. (New York, 2012): 98-100.
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επίσης, προσεγγίσεις και στρατηγικές, που χρησιμοποιεί η μεταβατική δικαιοσύνη, 

μπορούν να γίνουν καλύτερα αντιληπτές υπό το πρίσμα της. Για παράδειγμα, οι 

επιτροπές αλήθειας ή οι επίσημες απολογίες των αξιωματούχων είναι σχεδιασμένες 

όχι να διορθώσουν τις εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν, αλλά να 

αποσυσχετιστούν από αυτό, απομακρύνοντας το νέο μεταβατικό καθεστώς από το 

παρελθόν και διασαφηνίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο θα βασίσει τις 

ενέργειες του σε νέες αρχές και αξίες. Η ίδια λογική χρησιμοποιείται και στις διώξεις 

και απομακρύνσεις κρατικών λειτουργών. Οι διώξεις αυτές δικαιολογούνται λιγότερο 

ως ένα μέσο τιμωρίας συγκεκριμένων αξιωματούχων -αν και το μοντέλο της τιμωρίας 

ενδέχεται να υπάρχει-, αλλά περισσότερο ως ένας δείκτης στο κρατικό επιστέγασμα, 

που στρέφεται προς μια νέα κατεύθυνση, αποβάλλοντας άτομα, που είχαν εμπλακεί 

στη διοίκηση και λειτουργία του προγενέστερου απολυταρχικού καθεστώτος και 

δημιουργώντας χώρο για ανθρώπους, που είχαν ηθελημένα αποκοπεί από τον κρατικό 

μηχανισμό.

Μια δεύτερη θεώρηση της μεταβατικής δικαιοσύνης περιγράφει τέσσερα 

μοντέλα με αντίθετες θέσεις σε ένα φάσμα, το οποίο εκτείνεται από την εκδίκηση ή 

τιμωρία στο ένα άκρο και τον συμβιβασμό, που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως την 

απουσία μέτρων μεταβατικής δικαιοσύνης, στο άλλο άκρο. Σε αυτό το «μοντέλο της 

αμνησίας», το οποίο βρίσκεται στη μία πλευρά του φάσματος, διατηρείται μια 

παθητική στάση απέναντι στην απόδοση της μεταβατικής δικαιοσύνης. Το νέο 

δημοκρατικό καθεστώς όχι μόνον αποφεύγει την δίωξη για εγκληματικές πράξεις, 

που συντελέστηκαν στο παρελθόν, αλλά ακόμα αποσιωπά τη δημόσια συζήτηση 

γύρω από αυτά και την κληρονομιά τους μέσα σε μια κοινωνία, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την περίπτωση της Ισπανίας. Προς την αντίθετη μεριά του φάσματος 

υπάρχει μεταξύ άλλων και το μοντέλο της επιλεκτικής τιμωρίας, με το οποίο -στη 

λογική αυτή κινήθηκε η μεταβατική δικαιοσύνη στην ελληνική περίπτωση- κύριες 

φιγούρες του προηγούμενου απολυταρχικού καθεστώτος, των Σωμάτων Ασφαλείας 

και των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται σε ποινικές διώξεις. Ανάμεσα στα δυο αυτά 

μοντέλα υπάρχουν το μοντέλο της ιστορικής αποσαφήνισης και ένα μεικτό μοντέλο 

μνήμης και τιμωρίας. Τέλος, βάσει μιας διαφορετικής προσέγγισης17 18 προτείνεται η 

διάκριση των μορφών της μεταβατικής δικαιοσύνης στα εξής: α) Το μοντέλο της

17 Garrett S. A., «Models of Transitional Justice - A Comparative Analysis». Report submitted to the 
Conference International Studies Association 40 Annual Convention. (Los Angeles, 2000): 5-6.
18 Krotoszyήski M., «The Transitional Justice Models and the Justifications of Means of Dealing with 
the Past». Onati Socio-legal Series 6 (2016): 589.
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τιμωρίας, στο οποίο οι δεσμοί των ανθρώπων με το προηγούμενο καθεστώς κρίνονται 

καταδικαστέοι στο νέο πολιτικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται, και υπόκεινται σε 

κυρώσεις πέραν της αποκάλυψης των δεσμών τους με το προ-δημοκρατικό καθεστώς. 

β) Το μοντέλο της ιστορικής διασαφήνισης, στο οποίο η αποκάλυψη της φύσης του 

προγενέστερου καθεστώτος καθώς και των δεσμών ατόμων, που συσχετίστηκαν και 

συνεργάστηκαν με αυτό, δεν ακολουθείται από κάποιες επίσημες κυρώσεις 

οποιασδήποτε μορφής. γ) Ένα τρίτο μοντέλο στο οποίο δεν χρησιμοποιείται κανένας 

από τους παραπάνω μηχανισμούς των δυο προηγούμενων και ως εκ τούτου δεν 

μπορεί να οριστεί με κάποιον άλλο τρόπο. Το μοντέλο της τιμωρίας και των 

κυρώσεων περιλαμβάνει δικαστικές στρατηγικές, όπως ποινικές διώξεις αλλά και 

μέτρα διοικητικής δικαιοσύνης, όπως έλεγχος και εκκαθάριση του κρατικού 

μηχανισμού. Οι διοικητικές κυρώσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε 

βαθμό, που τα άτομα κρίνονται ανάλογα με τη συνεργασία τους με το καθεστώς ή με 

την ατομική τους συμμετοχή στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1.1 Έλεγχος και εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού
Στην ελληνική περίπτωση, η μεταβατική δικαιοσύνη ως έννοια εκφράστηκε 

μέσα από τον όρο «αποχουντοποίηση»19, ο οποίος προέκυψε ως νεολογισμός αμέσως 

μετά την πτώση της Χούντας το καλοκαίρι του 1974 μαζί με τον όρο της 

«κάθαρσης», χρησιμοποιούμενος ως σχεδόν ταυτόσημος από τους πολιτικούς και 

θεσμικούς παράγοντες της τότε εποχής. Οι όροι αυτοί περιέβαλαν μια συμπαγή και εν 

πολλοίς αδιαίρετη δέσμη στόχων ή αιτημάτων: την απομάκρυνση από όλες τις θέσεις 

του κρατικού μηχανισμού όλων των φιλοχουντικών και αντιδημοκρατικών στοιχείων, 

που λειτούργησαν ως στηρίγματα του καθεστώτος, την επαναφορά των 

δημοκρατικών στελεχών, τα οποία εκδιώχθηκαν και αποτάχθηκαν επί δικτατορίας, 

τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών θεσμών και βέβαια την ποινική δίωξη και την 

παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια 

χιλιάδων αντιφρονούντων πολιτών και στρατιωτικών, τα οποία αποτέλεσαν μαζική 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την εφαρμογή αυτής της δέσμης των 

στόχων-αιτημάτων, οι δύο διαδοχικές κυβερνήσεις Καραμανλή κινήθηκαν στη λογική 

της εφαρμογής δυο διακριτών μεταξύ τους στρατηγικών της μεταβατικής 

δικαιοσύνης. Αυτή του εξωδικαστικού ελέγχου και της εκκαθάρισης όλων των δομών

19 Για τον όρο «Αποχουντοποίηση» βλ. το κείμενο του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, «Χούντα: σημαίνων 
και σημαινόμενα- οι περιπέτειες μιας λέξης», π. Αρχειοτάξιο τχ.15. (2013).
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του κρατικού μηχανισμού από τα άτομα, τα οποία ήταν φιλικά διακείμενα προς το 

δικτατορικό καθεστώς και αποτέλεσαν στηρίγματά του κατά τα διάρκεια της 

Επταετίας, παράλληλα με την αποκατάσταση όλων εκείνων των κρατικών 

λειτουργών, που είχαν απομακρυνθεί από το δημόσιο -υπό τη μορφή απολύσεων ή 

αποτάξεων- κατά τη διάρκεια της Χούντας. Η δεύτερη αφορούσε την ποινική δίωξη 

και την τιμωρία των ατόμων του δικτατορικού καθεστώτος, που διέταξαν ή 

συμμετείχαν στην τέλεση αξιόποινων και εγκληματικών πράξεων, επικεντρωμένη 

κυρίως στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου, θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής και αποτίμησης της εκκαθάρισης, 

που πραγματοποίησε το νέο δημοκρατικό καθεστώς, μόνο όσον αφορά τις 

περιπτώσεις του στρατεύματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στην συνέχεια θα 

παρατεθεί ο τρόπος, με τον οποίο ξεκίνησαν οι ποινικές διώξεις και η πορεία αυτών, 

που διαγράφηκε, μέχρι τον καθορισμό των κατηγορουμένων και την παραπομπή τους 

σε δικάσιμο.

Στην ελληνική περίπτωση, η εκκίνηση της διαδικασίας της μεταβατικής 

δικαιοσύνης, αν και θεωρητικά ταυτίζεται με την αρχή της Μεταπολίτευσης έχοντας 

ως σημείο αναφοράς την ορκωμοσία της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που 

σχημάτισε ο Κ. Καραμανλής, παρουσιάζει δύο αντιφάσεις. Η πρώτη αφορά τον 

συσχετισμό και την ισορροπία των δυνάμεων, που ανακατανεμήθηκαν στο νέο 

δημοκρατικό καθεστώς, αλλά και τη δυναμική και την επιρροή, που θα μπορούσαν οι 

Ένοπλες Δυνάμεις να διατηρήσουν μέσα σε αυτό. Αν και Χούντα κυβέρνησε 

αναντίρρητα μέχρι και το καλοκαίρι του 1974, δεν μπορούσε να ελέγξει τη θέληση 

των επερχόμενων πολιτικών δυνάμεων, αν και αυτές δεν είχαν υπό τον απόλυτο 

έλεγχο τους τα μέσα της βίας. Η ελληνική μετάβαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως «διαρρηγμένη», καθώς το απερχόμενο δικτατορικό καθεστώς δεν μπόρεσε να 

διαπραγματευτεί τους όρους, αναγκάζοντας το να αποποιηθεί την εξουσία και να τη 

μεταφέρει σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, ενώ η Ελλάδα βρίσκονταν επί ποδός 

πολέμου με την Τουρκία20. Παρόλα αυτά, ο πολιτικός ριζοσπαστισμός της μετάβασης 

αυτής παρουσιάζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της «τομής» παρά της «ρήξης», 

καθώς εκδηλώνεται στους κόλπους ενός πολιτικού καθεστώτος μεταβατικού 

χαρακτήρα, που βαδίζει προς την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας, όμως 

οφείλει την ύπαρξη του σε μια διαδικασία συμβιβασμού με τις δυνάμεις της

20 KathrynSikkink, ό.π., 3.
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απερχόμενης δικτατορίας. Αυτό συνέβη, όπως υποστηρίζει ο Ν. Αλιβιζάτος21, διότι, 

αν και η Χούντα παρέδωσε -εκούσια ή ακούσια- την εξουσία, διατήρησε τα 

ερείσματά της στον κρατικό μηχανισμό, αλλά και τις βλέψεις για αυτοδιαχείριση 

μέσα σε ένα αδύναμο κοινοβουλευτικό καθεστώς. Ακόμη και αν η Χούντα ήταν 

διχασμένη στα ανώτατα κλιμάκια της, κατάφερε να διατηρήσει τα στηρίγματα της 

στους μηχανισμούς του Κράτους και ιδιαίτερα στους κόλπους των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της αντίφασης αυτής 

αποτελεί η ορκωμοσία του Κ. Καραμανλή ως πρωθυπουργού μιας δημοκρατικής 

κυβέρνησης στο Σύνταγμα της Χούντας, ενώπιον του τοποθετημένου από το 

δικτατορικό καθεστώς Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, με Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 

χουντικής κυβέρνησης, στρατηγό Φ. Γκιζίκη22 23 24. Ένα δεύτερο παράδοξο αποτέλεσε ο 

τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν οι δύο κυβερνήσεις Καραμανλή στην εκκίνηση των 

διαδικασιών της μεταβατικής δικαιοσύνης. Αρχικά με απροθυμία και διστακτικότητα, 

ενώ σε δεύτερο χρόνο με μια ταχεία εξέλιξη στο κομμάτι της κάθαρσης και των 

ποινικών διώξεων, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται -μαζί με τις Δίκες της 

Χούντας σε πρώτο βαθμό κρίσεως- σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο . Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οικοδόμηση και σταθεροποίηση της δημοκρατίας αποτελούσε η 

αφαίρεση της πολιτικής δύναμης από τις Ένοπλές Δυνάμεις και η υπαγωγή τους κάτω 

από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πέρα από τη μεταστροφή των νορμών, ώστε πλέον 

να είναι συμβατές με τη δημοκρατία, αυτές θα έπρεπε να κινηθούν παράλληλα με τον 

έλεγχο των κρατικών λειτουργών. Συνυπολογίζοντας με τα παραπάνω δεδομένα, αν 

και το στράτευμα παρουσιάζονταν αναξιόπιστο και κηλιδωμένο και η υποστήριξη του 

δημοκρατικού καθεστώτος από το λαό υπήρξε ισχυρή, αυτό παρουσιάστηκε 

διστακτικό και απρόθυμο στο να ξεκινήσει την οποιαδήποτε διαδικασία 

αποχουντοποίησης ή εκκαθάρισης . Η απροθυμία της κυβέρνησης να προχωρήσει 

στα οποιαδήποτε μέτρα αξιολόγησης και εκκαθάρισης σε τμήματα των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο των

21 Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, όψεις της ελληνικής εμπειρίας. Αθήνα: 
Θεμέλιο, 1995. 680.
22 Γ. Καμίνης, «Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, μία συνταγματική αποτίμηση 40 χρόνια μετά». Η  
Δικτατορία Των Συνταγματαρχών και η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πρακτικά συνεδρίου. Επιμ. 
Παύλος Σούρλας. Αθήνα, 2016. 499.
23 Βούλγαρης Γιάννης. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974-1990. Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη 
από τη μεταπολεμική ιστορία. Αθήνα, 2008. 38-39.
24 Alivizatos, N. C. & Diamandouros, P. N., «Politics and the judiciary in the Greek transition to 
democracy». Transitional Justice and the Rule o f Law in New Democracies. Ed. A. J. McAdams. 
(Notre Dame, 1997): 39.
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ελληνοτουρκικών σχέσεων, σε μια περίοδο που βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση 

με τη γειτονική Τουρκία. Ο έλεγχος και οι όποιες ενέργειες απομάκρυνσης ή δίωξης 

της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας την αμέσως επόμενη περίοδο από τη μετάβαση 

δεν θα ήταν εφικτές υπό τις δεδομένες συνθήκες. Όσο διαρκούσε η ένταση με την 

Τουρκία, ο έλεγχος θα μπορούσε να εξασθενήσει περαιτέρω το στρατό και να θέσει 

σε κίνδυνο την άμυνα της χώρας. Επίσης, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης 

Καραμανλή βρίσκονταν αλλού, στην αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, στην εγκαθίδρυση και παγίωση της κοινοβουλευτικής 

και πολιτικής σταθερότητας, στην εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων με την 

Τουρκία, στο κλείσιμο όλων εκείνων των θεμάτων, που αφορούσαν το δικτατορικό 

καθεστώς, ώστε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την είσοδο της 

χώρας στην Ε.Ο.Κ., θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τη λαϊκή επιταγή για πλήρη κάθαρση 

και τιμωρία. Η επιλογή της πολιτικής σταθερότητας υπερίσχυσε της λογικής του 

ελέγχου και της κάθαρσης του κρατικού μηχανισμού. Εκτός από τις παραπάνω 

προτεραιότητες, η κυβέρνηση θα έπρεπε να συνυπολογίσει το ενδεχόμενο μιας 

αντίδρασης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα στις οποίες ακόμη ενυπήρχαν θύλακοι 

υποστηρικτών της Χούντας, καθώς στο ενδεχόμενο μιας ευρείας κάθαρσης μπορεί να 

αντιδρούσαν με ένα νέο πραξικόπημα κατά της νεόκοπης κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, φόβος ο οποίος αποτέλεσε τροχοπέδη για την κυβέρνηση25. Κατά την 

έκφραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ε. Αβέρωφ «τα σταγονίδια» 

κυκλοφορούσαν ελεύθερα, κάτι το οποίο απέκλειε τις μαζικές εκκαθαρίσεις, ακόμα 

και αν ήταν επιθυμητές. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση δεν έλεγχε ακόμα την 

κατάσταση και δίσταζε να λάβει δημόσια θέση στο δίλλημα αμνηστία ή 

εκκαθάριση26. Ένας ακόμη λόγος για τη διστακτικότητα της «κάθαρσης» του 

κρατικού μηχανισμού από τα φιλοχουντικά στοιχεία αποτέλεσε η ιδεολογική 

συμπάθεια ορισμένων μελών των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων του Καραμανλή 

προς τα στρατιωτικά στελέχη της Χούντας, καθώς τα πρώτα αποτέλεσαν μέρος του 

πλαισίου της συντηρητικής, αντικομουνιστικής παράταξης, κύριος εκφραστής της 

οποίας ήταν η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), το μετεμφυλιακό πολιτικό κόμμα 

με ηγέτη τον Καραμανλή. Οι Συνταγματάρχες ανελιχτήκαν στη στρατιωτική ιεραρχία 

μέσα στη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1967), κατά τη διάρκεια της οποίας η

25 Diamandouros P. Nikiforos. «Transition to, and consolidation of, democratic politics in Greece, 
1974-1983: A tentative assessment». West European Politics, 7:2. (Oxford, 1984): 55-56.
26 Diamandouros, P.N., ό.π., 44-46.
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συντηρητική πολιτική παράταξη, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το 

Παλάτι ήταν διαποτισμένα από μια έντονα εθνικιστική και αντικομουνιστική 

ιδεολογία27. Με άλλα λόγια, οι δύο μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του Καραμανλή, 

όσον αφορά την διαχείριση της μεταβατικής δικαιοσύνης, δεν εμφάνισαν κάποια 

ιδιαίτερη βιασύνη στο να προχωρήσουν πέραν των απολύτως απαραίτητων -κυρίως 

σε επίπεδο ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας- σε πράξεις αποχουντοποίησης και 

ευρείας εκκαθάρισης των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας.

1.2 Πολιτικές εξελίξεις και νομικές πρωτοβουλίες
Τρείς ημέρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης Καραμανλή στις 26 

Ιουλίου 1974, ο Φ. Γκιζίκης με την ιδιότητα του «Προέδρου της Δημοκρατίας», ως 

αρχηγός του κράτους, εξέδωσε το Προεδρικό Διάταγμα υπ. Αριθμ. 519/1974 «Περί 

χορηγήσεως αμνηστίας» με το οποίο πέρα από τις πράξεις των αντιστασιακών 

αμνηστεύονται και όσες πράξεις είχαν σχέση «προς την κατάστασιν, την 

δημιουργηθείσαν από της 21ης Απριλίου 1967». Το αμνηστευτικό αυτό διάταγμα ήρθε 

ως συμπληρωματικό του διατάγματος 168/1973, το οποίο εκδόθηκε τον Αύγουστο 

από τον «Πρόεδρο της Δημοκρατίας» πραξικοπηματία Γ. Παπαδόπουλο. Τα δύο αυτά 

διατάγματα παρουσιάζουν ένα θολό ερμηνευτικό πλαίσιο, καθώς αμνηστεύουν όλα 

τα πολιτικά αδικήματα, που τελέστηκαν επί Επταετίας, τα οποία κατέστησαν δυνατή 

την απελευθέρωση και την επιστροφή από τους τόπους εξορίας, των φυλακισμένων 

και εκτοπισμένων αντιπάλων του δικτατορικού καθεστώτος, όπως και έγινε. Ωστόσο, 

η διαταγή αυτή δεν εξαιρούσε τα στελέχη του χουντικού καθεστώτος, τα οποία επί 

της ουσίας επίσης αμνηστεύτηκαν28. Η κυβέρνηση υπό την ύπαρξη των δύο αυτών 

διαταγμάτων και μην μπορώντας επί της ουσίας να αντιδράσει σε αυτή την τεταμένη 

κατάσταση, αρκέστηκε στον να προχωρήσει με διστακτικά και μετρημένα βήματα. Η 

Συντακτική Πράξη29 της 1ης Αυγούστου του 1974 «περί αποκαταστάσεως της 

δημοκρατικής νομιμότητος», επανέφερε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, με το οποίο 

οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας πέρασαν υπό τον έλεγχο της 

Κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και τη διοίκησή τους. Την επομένη,

27 Fleischer H., «Authoritarian rule in Greece (1936-1974) and its heritage». Totalitarian and 
Authoritarian Regimes in Europe: Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Eds. J. W. 
Borejsza, K. Zimmer (Oxford, 2006): 244-246.
28 Νίκος Κ. Αλιβιζάτος. «Ένα ξεχασμένο επίτευγμα: Οι δίκες των χουντικών». Η Μεταπολίτευση 74
'75. Στιγμές μιας μετάβασης. Επιμ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Τάσος 
Σακελλαρόπουλος. Αθήνα: Θεμέλιο, 2016. 57.
29Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Συντακτική Πράξη 213/1974, «Περί αποκαταστάσεως 

της δημοκρατικής νομιμότητος», (ΦΕΚ 185/Α/1.8.1974).
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ανακοινώθηκε πως η αίτηση του ταξίαρχου Δ. Ιωαννίδη «δια εξάμηνον 

διαθεσιμότητα» έγινε δεκτή. Στις 7 Αυγούστου 1974, με Προεδρικό Διάταγμα 

αφαιρέθηκαν οι υπερεξουσίες από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η θέση 

αυτή δημιουργήθηκε από το καθεστώς των Συνταγματαρχών, με σκοπό την απόλυτη 

ευθύνη και εξουσία σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, την δικαιοδοσία πάνω σε 

οργανισμούς και υπηρεσίες, υπεύθυνες για θέματα εθνικής ασφάλειας και διαχείρισης 

του προϋπολογισμού30. Στις 11 Αυγούστου, μετά από σύσκεψη και παρά τις 

αντιδράσεις των στρατιωτικών, απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα οι έμπιστες 

στο χουντικό καθεστώς μονάδες του Στρατού, που είχαν παραμείνει για «την 

εμπέδωση» της τάξης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 19 Αυγούστου, με αφορμή την νέα 

προέλαση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο (ΑΤΙΛΛΑΣ 2) και 

θεωρώντας πως η εγκατεστημένη από τον Ιωαννίδη στρατιωτική ηγεσία υπήρξε 

ανίκανη να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την κατάσταση και απρόθυμη να 

υπακούσει στις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, με τη Συντακτική Πράξη 660 

εγκαθιδρύεται και συγκαλείται για πρώτη φορά το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο 

(ΑΣΕΑ). Το συμβούλιο αυτό, αποτελούμενο από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας και άλλους σημαντικούς υπουργούς της κυβέρνησης όπως και τους 

αρχηγούς των τριών σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίστηκε υπεύθυνο πάνω σε 

θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Οι αποφάσεις του ΑΣΕΑ βασίζονταν «σε 

προτάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από διαβούλευση με τους Αρχηγών 

των τριών σωμάτων31. Στην συνεδρίαση αυτή αποστρατεύτηκε σχεδόν το σύνολο της 

στρατιωτικής ηγεσίας : Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Γ. Μπονάνος, του 

Στρατού Α. Γαλατσάνος και άλλοι οχτώ αντιστράτηγοι και υποστράτηγοι. Επανήλθε 

συμβολικά ο αποστρατευμένος από τη Χούντα στρατηγός Δ. Αμπρούζης, ως Αρχηγός 

των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο μεταστραφείς χουντικός διοικητής στου Γ' Σώματος 

Στρατού Ι. Ντάβος τοποθετήθηκε ως νέος Αρχηγός του Στρατού. Η πρώτη αυτή 

προσπάθεια ελέγχου και εκκαθάρισης στα ανώτατα κλιμάκια της στρατιωτικής 

ηγεσίας ολοκληρώθηκε στις 24 Αυγούστου, με την τελεσίδικη αποστρατεία του Δ.

30 Constantine P. Danopoulos. «Democratising the military: Lessons from Mediterranean Europe». 
West European Politics, 14:4 (London, 1991): 32.
31 Thanos Veremis. «Security Considerations and Civil-Military Relations in Post-war Greece». Greece 
in the 1980s. Ed. Richard Clogg. (New York, 1983): 180.
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Ιωαννίδη, ο οποίος προήχθη σε υποστράτηγος με τη δικαιολογία ότι «προήχθησαν 

νεώτεροι του ταξίαρχοι» .

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εκκίνηση της 

διαδικασίας μιας ευρείας εκκαθάρισης και ελέγχου του Στρατού και της Αστυνομίας 

από τα χουντικά στοιχεία έχει ως αφετηρία όχι κάποια δημόσια αρχή, αλλά την 

ιδιωτική μήνυση που κατέθεσε ο δικηγόρος Α. Λυκουρέζος στις 9 Σεπτεμβρίου 1974 

κατά του «σκληρού πυρήνα» των Πραξικοπηματιών, ενέργεια η οποία ανάγκασε την 

κυβέρνηση να πάρει θέση και να προχωρήσει σε μια πρώτη φάση «κάθαρσης» στις 

Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας32 33. Η εκκίνηση της διαδικασίας της 

αξιολόγησης και εκκαθάρισης υπήρξε ένα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο αποτελούνταν 

από ηθικές, πολιτικές και πρακτικές οπτικές. Πρωταρχικά δεν ήταν ευκρινές πόσο 

μεγάλος θα ήταν ο κύκλος των ανθρώπων, που θα εμπλέκονταν στη διαδικασία της 

εκκαθάρισης. Μεταξύ των ετών 1967-1974 ένα μεγάλο μέρος των Ενόπλων 

Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και γενικότερα όλων των πτυχών του κράτους 

περισσότερο συναίνεσε παρά συνεργάστηκε με το καθεστώς. Οι περισσότεροι 

αξιωματικοί, που είχαν παραμείνει στο στράτευμα, δεν είχαν πρωταγωνιστήσει στο 

πραξικόπημα, αλλά είχαν βεβαίως εξελιχθεί βαθμολογικά επί Επταετίας και 

γενικότερα είχαν υπηρετήσει με περισσότερο ή λιγότερο ενθουσιασμό το καθεστώς, 

την ίδια στιγμή που συνάδελφοί τους αποστρατεύονταν πρόωρα, αποτάσσονταν, 

εκτοπίζονταν ή βασανίζονταν από ΕΣΑ. Την ίδια ευελιξία, που είχαν επιδείξει επί 

δικτατορίας, επιδείκνυαν και τώρα επί του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Δηλαδή, 

δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο αριθμός των ανθρώπων, που συνεργάστηκαν με τη 

Χούντα, ή αυτών, που απλώς τη δέχτηκαν παθητικά και εκτέλεσαν εντολές34. Στην 

ουσία μια πτυχή του ελέγχου της αξιολόγησης στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα 

Ασφαλείας αποτελεί το δίλλημα μεταξύ της αμεροληψίας (Fairness) και της ευθύνης 

(Responsibility/ Η αμεροληψία μπορεί να επιβάλλει την επέκταση του κύκλου των 

ανθρώπων, που υπόκεινται σε έλεγχο, υπό τη λογική να συμπεριληφθεί οποιοσδήποτε 

συνεργάστηκε με το αυταρχικό καθεστώς. Σε αντιδιαστολή η υπευθυνότητα απαιτεί 

τον περιορισμό αυτού του κύκλου, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία του 

Κράτους αλλά και του νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος, στο οποίο συντελείται η

32 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Προεδρικό Διάταγμα 576/1974, «Περί κυρώσεως 
συμπληρωματικών πινάκων Αξιωματικών ετών 1973-74 και 1974-75», (ΦΕΚ 234/Α/28.08.1974).
33 Woodhouse, C. M., The Rise and Fall o f the Greek Colonels. New York, 1985. 158.
34 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δικτατορία και Μεταπολίτευση. Αθήνα: Θεμέλιο, 2017. 226-241.
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πολιτειακή μεταβολή . Μια δεύτερη παράμετρος αφορούσε τις μορφές εκκαθάρισης, 

που θα χρησιμοποιούνταν. Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε στην περίπτωση του 

Στρατού, ούτε της Αστυνομίας οι εκκαθαρίσεις, που συντελέστηκαν, δεν πήραν τη 

μορφή της απόταξης από το σώμα -απόλυση-, αλλά προτιμήθηκαν άλλες μορφές 

απομάκρυνσης -πέραν των ποινικών διώξεων- όπως τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα, 

μεταθέσεις σε ασήμαντα πόστα, πρόωρη συνταξιοδότηση-αποστρατεία. Τέλος, οι 

αποφάσεις για την όποια αντικατάσταση ή απομάκρυνση πάρθηκαν από τον 

Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς των μεταβατικών κυβερνήσεων και όχι 

από κάποιο ελεγκτικό όργανο.

Η πρώτη ευρεία φάση αποχουντοποίησης στις ‘Ένοπλες Δυνάμεις -στην οποία 

θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι εκκαθαρίσεις στα ανώτατα κλιμάκια της 

στρατιωτικής ηγεσίας, οι οποίες συντελέστηκαν τον Αύγουστο του 1974, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω- πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1974. Τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα 29 αξιωματικοί του Στρατού, 4 αξιωματικοί του Ναυτικού και 3 της 

Αεροπορίας για λόγους «αφορώντες το συμφέρον της υπηρεσίας» σύμφωνα με την 

κυβερνητική ανακοίνωση35 36 37. Μεταξύ τους υπήρχαν αρκετοί υποστηρικτές του 

Ιωαννίδη, οι περισσότεροι αξιωματικοί του ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπως ο αντισυνταγματάρχης 

Θ. Θεοφιλογιαννάκος και οι ταγματάρχες Ν. Χατζηζήσης και Α. Σπανός, οι οποίοι 

διετέλεσαν διοικητές της μονάδας αυτής στην Επταετία. Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε 

η πρώτη αυτή φάση εκκαθάρισης του Στρατού με 11 αποστρατείες και 29 

διαθεσιμότητες .

Παράλληλα, στην πρώτη αυτή φάση προχωρούσε και το ζήτημα της 

δικαίωσης και αποκατάστασης των εκδιωχθέντων αξιωματικών και υπαξιωματικών 

των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι αποτάχθηκαν κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας. 

Δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως ο αριθμός των στρατιωτικών, που διώχθηκαν από το 

στράτευμα για πολιτικούς λόγους, είτε διά της μεθόδου των έκτακτων κρίσεων είτε 

εξαναγκαζόμενοι σε παραίτηση είτε σε ειδικές περιπτώσεις μέσω της απόταξης. 

Σύμφωνα με μια πηγή38 υπήρξαν 130 απότακτοι αξιωματικοί του στρατού, οι 80 εκ 

των οποίων επιστρέφοντας, οδηγήθηκαν υποχρεωτικά σε αποστρατεία λόγω ορίου

35

35 Dimitri A. Sotiropoulos. «Swift Gradualism and Variable Outcomes: Vetting in Post-Authoritarian 
Greece». Justice as prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies. Eds. Alexander 
Mayer-Rieckh and Pablo de Greiff. (New York, 2007,): 122.
36 Εφ. Αθηναϊκή 22.09.1974.
37 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 229.
38 Εφ. Το βήμα, 5.9.1974.
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ηλικίας, προαγωγών νεωτέρων κτλ. Μια μεταγενέστερη πηγή υποδεικνύει πως οι 

απομακρυνθέντες παντοιοτρόπως για πολιτικούς λόγους από το στράτευμα 

ανέρχονται περίπου στους 400. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι αποστρατευθέντες ή 

αποταχθέντες στο διάστημα μεταξύ της εκδήλωσης του πραξικοπήματος της 21ης 

Απριλίου έως και τον Οκτώβριο του 1967 (202), οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση 

«ΑΣΠΙΔΑ»(74), οι εμπλεκόμενοι στο βασιλικό κίνημα το Δεκέμβριο του 1967(45), 

καθώς και οι κατά καιρούς απομακρυνθέντες κατά τα επόμενα έτη της δικτατορίας. 

Την ίδια περίοδο εκτιμάται πως απομακρύνθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό και την 

Αεροπορία περίπου 200-300 αξιωματικοί επιπλέον. Μια συνδυαστική ανάγνωση των 

παραπάνω πηγών39 40 τους ανεβάζει περίπου στους 400.

Η επαναφορά τους συντελέστηκε μέσα από δύο νομοθετικά διατάγματα, τον 

Οκτώβριο και το Δεκέμβριο του 1974 αντίστοιχα. Το πρώτο41 προέβλεπε ότι «Οι 

αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, τεθέντες εις από τάξιν διά παραπτώματα 

σχέσιν έχοντα με την δημιουργηθείσαν από της 21ης Απριλίου 1967 κατάστασιν 

τίθενται εις αποστρατείαν, αφ’ ης ετέθησαν εις από τάξιν και με τον αυτόν ον έφεραν 

βαθμόν». Αξίζει να τονιστεί η προσεκτική επιλογή της ορολογίας, καθώς το διάταγμα 

δημοσιεύεται στις 5 Οκτωβρίου 1974 και οι διατυπώσεις επιλέγονται με προσοχή, 

καθώς ενυπάρχει ακόμα ορατός κίνδυνος ενός νέου πραξικοπήματος. Η απόταξη 

αναφέρεται σε «παραπτώματα», που σχετίζονταν με «την δημιουργηθείσαν από της 

21ης Απριλίου κατάστασιν» και δεν γίνεται λόγος περί δίωξης και απομάκρυνσης 

από τη Χούντα. Σε εφαρμογή αυτού του διατάγματος δεκαπέντε μέρες αργότερα 

επέστρεψαν για μια στιγμή και αποστρατεύτηκαν 73 απότακτοι αξιωματικοί του 

Στρατού42 (από αντιστράτηγοι μέχρι υπολοχαγοί). Το δεύτερο νομοθετικό διάταγμα43, 

που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1974, προέβλεπε ότι «στρατιωτικοί των 

Ενόπλων Δυνάμεων εξελθόντες της ενεργού υπηρεσίας από την 21η Απριλίου 1967 

μέχρι την 23η Ιουλίου 1974, λόγω αποτάξεως ή αποστρατείας ή εξαναγκασμού εις 

παραίτησιν, δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από της 

δημοσιεύσεως του παρόντος να υποβάλουν αίτησιν εις το οικείον Αρχηγείον δια την

39 Εφ. Ακρόπολη, 22.12.1974.
40 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 231.
41 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Νομοθετικό Διάταγμα 101/1974, «Περί αλλαγής 
καταστάσεως των αποταχθέντων, αποβληθέντων, εκπεσόντων του βαθμού των και οριστικώς 
απολυθέντων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», (ΦΕΚ 298/Α/8.10.1974).
42 Εφ. Το Βήμα, 31.10.1974.
43 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Νομοθετικό Διάταγμα 197/1974 «Περί κρίσεως 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων εξελθόντων της υπηρεσίας από 21.94.1974 μέχρις 
23.07.1974», (ΦΕΚ 361/06.12.1974).

39
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κρίση των [...] υπό Συμβουλίου». Σε εφαρμογή αυτού του διατάγματος, 205 από τους 

αιτηθέντες δικαιώθηκαν. Μέχρι το τέλος του 1976, οι 157 αποστρατεύτηκαν αμέσως 

με εύφημο μνεία και ο υπόλοιποι 48 επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία. Προοδευτικά, 

το 1975 δικαιώθηκαν 122, από τους οποίους οι 86 αποστρατεύτηκαν αμέσως και οι 

36 επανήλθαν44. Το 1976 δικαιώθηκαν 83 από τους οποίους οι 72 αποστρατεύτηκαν 

και οι 11 επανήλθαν45. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Στρατού και τη χρονοβόρα 

διαδικασία, που επελέγη, στην περίπτωση των 81 αξιωματικών και υπαξιωματικών 

του Ναυτικού, που είχαν αποταχθεί ή αποστρατευτεί στο διάστημα μεταξύ του 

Σεπτεμβρίου 1973 μέχρι και τον Ιούνιο του 1974 εξαιτίας του αντιδικτατορικού 

κινήματος του Ναυτικού, η αποκατάσταση έγινε ήδη από τις πρώτες μέρες της 

Μεταπολίτευσης με το Νομοθετικό Διάταγμα46 «Περί της αποκαταστάσεως 

Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού».

Και στην περίπτωση των Σωμάτων Ασφαλείας τα ζητήματα του ελέγχου, της 

κάθαρσης, της τιμωρίας και της αποκατάστασης τέθηκαν από την αρχή της 

Μεταπολίτευσης. Μπορεί η ισχύς του δικτατορικού καθεστώτος να στηρίζονταν στις 

Ένοπλές Δυνάμεις και ειδικά στο Στρατό και οι ανακρίσεις των μελών 

αντιδικτατορικών οργανώσεων να πέρασαν από ένα σημείο και μετά στη δικαιοδοσία 

του ΕΑΤ/ΕΣΑ, αλλά η καθημερινή διαχείριση του κατασταλτικού μηχανισμού, η 

διαρκής τρομοκράτηση των πολιτών σε πόλεις και χωριά, οι κακοποιήσεις, οι 

συλλήψεις και οι περισσότερες ανακρίσεις και βασανισμοί ήταν κυρίως έργο των 

Σωμάτων Ασφαλείας47. Ο έλεγχος των Σωμάτων Ασφαλείας οδήγησε στην 

αντικατάσταση, την μετάθεση σε θέσεις ήσσονος σημασίας ή στην πρόωρη 

συνταξιοδότηση αξιωματικών, οι οποίοι κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις επί Χούντας ή 

είχαν γίνει διαβόητοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασανισμούς. Η 

πρώτη φάση του ελέγχου και της εκκαθάρισης στο αστυνομικό σώμα ξεκίνησε μια 

εβδομάδα μετά τη Μεταπολίτευση, στις 2 Αυγούστου του 1974, όταν ανακοινώθηκε 

πως δύο από τους γνωστότερους βασανιστές, ο Πέτρος Μπάμπαλης και ο Ευάγγελος 

Μάλλιος αποσπάστηκαν από τη Γενική Ασφάλεια στην Αποθήκη Υλικού της

44 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Νομοθετικό Διάταγμα 173/1975, « Περί κυρώσεως 
οριστικών πινάκων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων έτους 1975-976», (ΦΕΚ 50/Α/27.03.).
45 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Νομοθετικό Διάταγμα 840/1976, « Περί κυρώσεως 
Πινάκων Κρίσεως, Επαναλήψεως Κρίσεως και συμπληρωματικών Πινάκων Επανακρίσεως 
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων», ( ΦΕΚ 310/Α/20.11.1976).
46 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α', Νομοθετικό Διάταγμα 4/1974, «Περί της 
αποκαταστάσεως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», (ΦΕΚ 
219/Α/9.8.1974).
47 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 237.
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Αστυνομίας και στο Επικουρικό Ταμείο Αστυνομικών υπαλλήλων αντίστοιχα48. Στη 

συνέχεια, η μεταβατική κυβέρνηση αντικατέστησε τους Αρχηγούς της Αστυνομίας 

Πόλεων, της Χωροφυλακής, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) και της 

Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας -ένα παρακλάδι της Αστυνομίας, το οποίο έλεγχε και 

επιτηρούσε την Αριστερά, το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα-. Αυτοί οι 

αξιωματικοί γρήγορα απαλλάχτηκαν των καθηκόντων τους, καθώς η σχέση τους με 

το χουντικό καθεστώς είχε εξακριβωθεί και δεν θα μπορούσαν να είναι έμπιστοι σε 

μια περίοδο δημοκρατικής μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Σεπτεμβρίου 

απομακρύνθηκε ο διορισμένος επί Ιωαννίδη Διοικητής της Αστυνομίας και επί 

Παπαδόπουλου Διοικητής της Γενικής Ασφάλειας, Σπυρίδων Μιχελής και στη θέση 

του τοποθετήθηκε ο επίσης διορισμένος από τον Ιωαννίδη Υπαρχηγός της 

Αστυνομίας, Βασίλειος Τζαβέλας, ο οποίος παρέμεινε Αρχηγός μέχρι τον Απρίλιο 

του 1976. Την ίδια μέρα απομακρύνθηκε και ο διορισμένος επί Ιωαννίδη Αρχηγός της 

Χωροφυλακής, αντιστράτηγος Κων/νος Καραμπάτσος και τη θέση του ανέλαβε ο 

ταξίαρχος Νικόλαος Κουτσιανάς, ο οποίος διετέλεσε υποδιοικητής της Υπηρεσίας 

Εθνικής Ασφαλείας (ΥΠΕΑ) επί Παπαδόπουλου και παρέμεινε Αρχηγός μέχρι τον 

Ιανουάριο του 197849. Όσο για το λοιπό προσωπικό της Αστυνομίας Πόλεων και της 

Χωροφυλακής, ελάχιστοι -κυρίως τα πρωτοκλασάτα ονόματα- απομακρύνθηκαν από 

την υπηρεσία50, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των αξιωματικών, που είχαν 

γίνει διαβόητοι για βίαιες πράξεις, Στις 11 Σεπτεμβρίου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 

από 6 μήνες έως 1 έτος οκτώ στελέχη της Αστυνομίας και εννέα της Χωροφυλακής 

«διότι εξετέθησαν ανεπανορθώτως εις την κοινήν γνώμην». Ανάμεσα τους ήταν οι Ε. 

Μάλλιος, Π. Μπάμπαλης, Κ. Καραπαναγιώτης, Γ. Λουκόπουλος, Κ Σμαϊλης, Β. 

Κραββαρίτης. Οι διαθεσιμότητες αυτές παρατάθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 1975 

επ’ αόριστον, καθώς σύμφωνα με παραπεμπτικό βούλευμα οι παραπάνω θα 

οδηγηθούν σε δικάσιμο.

Τους επόμενους μήνες προχώρησε και το ζήτημα της αποκατάστασης και την 

επαναφοράς των διωχθέντων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας -αστυνομικοί και 

χωροφύλακες-, τα οποία επί δικτατορίας είχαν απομακρυνθεί από την υπηρεσία ως 

πολιτικά ύποπτοι, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τους 600 (260 στη Χωροφυλακή

48 Εφ. Αθηναϊκή, 03.08.1974.
49 Εφ. ΤοΒήμα, 08.09.1974.
50 Harry J. Psomiades. «Greece: From the Colonels’ Rule to Democracy». From Dictatorship to 
Democracy: Coping with the Legacies o f Authoritarianism and Totalitarianism. Ed. John H. Herz. 
(Westport, 1982): 255.
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και 370 στην Αστυνομία Πόλεων). Η επαναφορά τους δρομολογήθηκε από δύο 

νομοθετήματα51 52, «περί αναθεωρήσεως και επανακρίσεως υποθέσεων οργάνων της 

Αστυνομίας Πόλεων, της Χωροφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, 

εξελθόντων της υπηρεσίας δια πολιτικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να 

υποβάλλουν ωστόσο αίτηση. Κατά τη διαδικασία αυτή στην Αστυνομία δικαιώθηκαν 

τυπικά οι 369, από τους οποίους, όμως, οι 183 αποστρατεύτηκαν λόγω ορίου ηλικίας 

και προαγωγής των νεωτέρων τους (246 αστυφύλακες και αρχιφύλακες, 123 

αξιωματικοί από τους οποίους αποστρατεύτηκαν 64 αστυφύλακες και αρχιφύλακες, 

119 αξιωματικοί , με τελική επάνοδο στην ενεργό υπηρεσία 182 αστυφυλάκων και 

μόνο 4 αξιωματικών -μόλις το 3% των δικαιωθέντων-). Στη Χωροφυλακή αντίστοιχα, 

δικαιώθηκαν 218 ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και χωροφύλακες και 42 

αξιωματικοί, από τους οποίους αποστράτευσαν 110 ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί 

και χωροφύλακες και 35 αξιωματικοί53. Στην ενεργό υπηρεσία επανήλθαν 118 

χωροφύλακες και 7 αξιωματικοί -το 17% των δικαιωθέντων-.

Σε αντιδιαστολή με την εκκαθάριση και τον έλεγχο στα Σωμάτων Ασφαλείας, 

αν και ήταν περιορισμένη αυστηρά στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια και σε ορισμένα 

στελέχη συγκεκριμένων υπηρεσιών, τα οποία προχώρησαν σε ακραίες πράξεις βίας 

και βασανισμών, η αποχουντοποίηση στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων 

συνεχίστηκε σε δεύτερο χρόνο. Η αφορμή στην κυβέρνηση δόθηκε στις 24 

Φεβρουαρίου 1975, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μπήκαν σε επιφυλακή υπό την απειλή 

εκδήλωσης ενός πραξικοπήματος από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του 

Στρατού, πιστούς στον Ιωαννίδη. Το συνωμοτικό κίνημα πατάχθηκε γρήγορα από 

τους στρατηγούς, που παρέμειναν πιστοί στην κυβέρνηση Καραμανλή. Όπως δήλωσε 

οΥπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ, υπήρξαν συνωμοτικές κινήσεις 

«ελαχίστων αμετανόητων αξιωματικών», οι οποίες θα «επατάσσοντο αμειλίκτως»54. 

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν νύχτα κοιμώμενοι στα σπίτια τους 37 

αξιωματικοί (εξ ου και ο περιπαικτικός χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στο

51 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Νομοθετικό Διάταγμα 119/1974, « Περί 
αναθεωρήσεως υποθέσεων οργάνων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού 
Σώματος, εξελθόντων της Υπηρεσίας κατά το από τις 21.04.1967 μέχρις 23.07.1974 δια πολιτικούς 
λόγους», ( ΦΕΚ 312/Α/25.10.1974) και Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως , τεύχος Α’, Νομοθετικό 
Διάταγμα 198/1974, « Περί επανακρίσεως υποθέσεων Αξιωματικών Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος, διωχθέντων δια πολιτικούς λόγους κατά το από 21.04.1967 
μέχρις 23.09.1974 χρονικόν διάστημα και παροχή δικαιώματος ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως», 
(ΦΕΚ 361/Α/06.12.1974).
52 Εφ. Αθηναϊκή, 23.07.1975.
53 Εφ. Αθηναϊκή, 29.03.1975 και 06.06.1975.
54 Εφ. Ακρόπολη, 25-27.02.1975.
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πραξικόπημα «συνωμοσία της πυτζάμας»), από τους οποίους οι 21 κατέληξαν στο 

στρατοδικείο το καλοκαίρι του 1975. Από αυτούς οι επτά αθωώθηκαν και οι 

υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε ποινές μεταξύ 4 και 12 ετών55, οι οποίες στο 

αναθεωρητικό δικαστήριο μετατράπηκαν σε 1 έως 8 Ά χρόνια, σε τρείς περιπτώσεις 

μάλιστα με αναστολή. Η σοβαρότητα της υπόθεσης αυτής δεν διευκρινίστηκε ποτέ 

επαρκώς. Υπήρξαν πιθανότατα κάποιες κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να στόχευαν 

σε μια απειλητική διατύπωση αιτημάτων, όπως η αμνήστευση των χουντικών 

κρατούμενων και η παύση των εκκαθαρίσεων στο στρατό56 57, αλλά η όλη υπόθεση 

προσέφερε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει στα μέτρα, που μέχρι τότε 

δίσταζε να λάβει -ή είχε αρχικά δεσμευτεί να λάβει-. Τότε, στο αμέσως επόμενο 

διάστημα μετά την «αποκάλυψη της συνομωσίας», η κυβέρνηση άδραξε την ευκαιρία 

και μετέβαλε τη προηγούμενη επιφυλακτική στάση της απέναντι στην κάθαρση των 

Ενόπλων Δυνάμεων και επιχειρήθηκε η πραγματική τομή στο Στρατό . Μέχρι τότε 

είχαν απομακρυνθεί μόνο 34 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από το Σεπτέμβρη του 

1974. Μεταξύ 4ης Μαρτίου και 4ης Απριλίου 1975 τέθηκαν αρχικά σε διαθεσιμότητα 

και εντέλει αποστρατεύτηκαν συνολικά 139 αξιωματικοί του Στρατού58, 32 του 

Ναυτικού και 31 της Αεροπορίας. Ανάμεσά τους ήταν όλοι οι κατηγορούμενοι για 

την απόπειρα του Φεβρουαρίου του 1975, οι περισσότεροι από εκείνους που είχαν 

τεθεί σε διαθεσιμότητα το φθινόπωρο του 1974, όλοι οι γνωστοί αξιωματικοί της 

ΕΣΑ και οι περισσότεροι πραξικοπηματίες του 1967 και του 1973. Κάποιες πηγές 

ανεβάζουν το νούμερο αυτό, ισχυριζόμενοι πως 500 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 

του στρατεύματος οδηγήθηκαν σε αναγκαστική αποστρατεία -ανάμεσα τους 

δεκατέσσερις στρατηγοί και δώδεκα ταξίαρχοι-, ενώ περίπου άλλοι 600 έως 800 

δέχτηκαν δυσμενείς μεταθέσεις σε διάφορα πόστα ανά την Ελλάδα59. Μέχρι σήμερα, 

ούτε οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ελέγχου-αξιολόγησης, ούτε ο ακριβής αριθμός 

των αξιωματικών, που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, δεν είναι μέρος των προσβάσιμων 

πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Αν αναλογιστεί κανείς πως στα μέσα της δεκαετίας του 

1970 ο ελληνικός στρατός περιελάμβανε περίπου 15.000 στελέχη, ο αριθμός των 

αξιωματικών και υπαξιωματικών, που ελέγχθηκαν, κυμάνθηκε ανάμεσα στους 500 με

55 Εφ Ακρόπολη, 12.08.1975.
56 Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Η Μεταπολίτευση στο Στρατό: Ιούλιος 1974-Φεβρουάριος 1975», π. 
Αρχειοτάξιο, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2013), 14-23.
57 Dimitri A. Sotiropoulos, ό.π, 137.
58 Εφ.Το Βήμα 16.03.1975.
59 Constantine P. Danopoulos, ό.π., 135.
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1500, περίπου το δέκα τοις εκατό του συνόλου των στελεχών εκείνη την περίοδο60. 

Οι αποστρατείες του 1974-1975 αποτέλεσαν το αποκορύφωμα της εκκαθάρισης του 

Στρατού. Η κάθαρση ακούμπησε ένα μικρό σχετικά ποσοστό των αξιωματικών, 

καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε πως η πλειονότητα των αξιωματικών, που είχε 

πρωτοστατήσει στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, είχε αποστρατευτεί ήδη από τον 

καιρό της δικτατορίας για να αναλάβει ως επί το πλείστον πολιτικές θέσεις στις 

κυβερνήσεις του καθεστώτος61.

Συνοψίζοντας, ο έλεγχος και η εκκαθάριση στις Ένοπλές Δυνάμεις και στα 

Σώματα Ασφαλείας από τον Ιούλιο του 1974 μέχρι και τον Απρίλιο του 1975 ήταν 

αρκετά περιορισμένοι. Στην περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 1974 αποστρατεύτηκαν 11 ανώτατοι αξιωματικοί και τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα άλλοι 29. Σε αυτούς, στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος 

το Φεβρουάριο του 1975, ήρθαν να προστεθούν άλλοι 200 με 500 περίπου 

αξιωματικοί, που οδηγήθηκαν σε αποστρατεία, ενώ 600 με 800 στελέχη μετατέθηκαν 

δυσμενώς σύμφωνα με τους πιο ευοίωνους υπολογισμούς. Η διαφοροποίηση των 

πηγών στα νούμερα των στελεχών, που πέρασαν από τη διαδικασία του ελέγχου και 

της κάθαρσης, οφείλεται στην απουσία μιας πηγής, που να περικλείει μια 

συστηματική καταγραφή δεδομένων, αλλά και στην άγνοια για τον ακριβή αριθμό 

των στελεχών, που ελέγχτηκαν. Η διαδικασία της εκκαθάρισης επικεντρώθηκε σε ένα 

πολύ μικρό ποσοστό των στελεχών στις Ένοπλές Δυνάμεις, αφήνοντας έξω από αυτή 

πολλούς αξιωματικούς, οι οποίοι διατήρησαν τη θέση τους και το βαθμό τους. Αξίζει 

να σημειωθεί πως ο τελευταίος αξιωματικός, που είχε γίνει στρατηγός επί 

δικτατορίας, αποστρατεύτηκε μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία τον 

Ιανουάριο του 1982. Σε αντίστιξη, ο έλεγχος στα Σώματα Ασφαλείας ήταν πολύ πιο 

περιορισμένος με τον κύκλο των εκκαθαρίσεων να περιλαμβάνει μόνον τους 

Αρχηγούς της Αστυνομίας Πόλεων, της Χωροφυλακής και της ΚΥΠ σε επίπεδο 

ηγεσίας, ενώ από όλο το υπόλοιπο σώμα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μετέπειτα σε 

αποστρατεία 8 στελέχη της Αστυνομίας Πόλεων και 9 της Χωροφυλακής, αν και 

είχαν γίνει διαβόητα για πράξεις βίας και βασανισμών. Επρόκειτο για μια κίνηση 

συμβολικού χαρακτήρα, με στόχο να κατευνάσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής 

γνώμης, η οποία εξέφραζε το αίτημα της παραδειγματικής τιμωρίας των βασανιστών. 

Αυτό φαίνεται και από το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο τέθηκαν σε

60 Στο ίδιο, 138.
61 Λεωνίδας Καλλιβρετακης, ό.π., 236.
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διαθεσιμότητα, παρουσιάζοντας την αιτιολογία ότι «εξετέθησαν ανεπανορθώτως εις 

την κοινήν γνώμην». Κοινά χαρακτηριστικά των δύο αυτών εκκαθαρίσεων υπήρξαν 

οι μέθοδοι ελέγχου, που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

κινήθηκε η άνω διαδικασία, ο οποίος ήταν αποσπασματικός. Δεν υπήρξε μια ενιαία, 

συστηματική διαδικασία για να καλύψει των έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας. Αντίθετα, στις πιο πολλές των περιπτώσεων, τα κριτήρια, που 

χρησιμοποιήθηκαν, βασίστηκαν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και πρακτικές των 

ανθρώπων, που κρίθηκαν.

1.3 Οι ποινικές διώξεις και το νομικό πλαίσιο
Η δεύτερη στρατηγική για την εφαρμογή της μεταβατικής δικαιοσύνης 

αφορούσε την ποινική δίωξη και την παραπομπή σε δικάσιμο των στελεχών της 

δικτατορίας, τα οποία διέταξαν ή εκτέλεσαν εγκληματικές πράξεις. Η ποινική δίωξη 

μπορεί να έχει και αυτή ως αφετηρία την ιδιωτική μήνυση του Α. Λυκουρέζου και να 

διέγραψε χρονικά μια παράλληλη τροχιά με τις εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 

και στα Σώματα Ασφαλείας, κινήθηκε όμως με μια εντελώς διαφορετική διαδικασία 

και λογική, την οποία επέβαλλαν αφενός οι πολιτικές συνθήκες και αποφάσεις της 

κυβέρνησης και αφετέρου τα νομικά κωλύματα, που προέκυψαν από την πλευρά της 

Δικαιοσύνης. Όπως προαναφέρθηκε, το πρώτο βήμα για την ποινική δίωξη των 

χουντικών προήλθε από την ιδιωτική μήνυση του Α. Λυκουρέζου στις 9 Σεπτεμβρίου 

1974 κατά των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Η προσπάθεια 

αυτή της εκκίνησης των διώξεων συνάντησε εμπόδιο σε δυο αμνηστευτικά 

διατάγματα, το Προεδρικό Διάταγμα 168/1973, το οποίο είχε εκδώσει τον Αύγουστο 

του 1973 ο «Πρόεδρο της Δημοκρατίας», πραξικοπηματίας Γ. Παπαδόπουλος και το 

Προεδρικό Διάταγμα 519/1974 «Περί χορηγήσεως αμνηστίας», που εξέδωσε στις 26 

Αυγούστου 1974 ο Φ. Γκιζίκης με την ιδιότητα του «Προέδρου της Δημοκρατίας ως 

αρχηγός του κράτους. Και στα δύο, πέρα από τις πράξεις των αντιστασιακών 

αμνηστεύονται και όσες πράξεις είχαν σχέση «προς την κατάστασιν, την 

δημιουργηθείσαν από της 21ης Απριλίου 1967». Και οι δυο αμνηστίες παρουσιάζουν 

μία ασάφεια και ένα θολό ερμηνευτικό πλαίσιο, τα οποία επί της ουσίας αμνήστευαν 

τους χουντικούς από οποιεσδήποτε εγκληματικές πράξεις που συντελέστηκαν επί 

Επταετίας και εμπόδιζαν την οποιοδήποτε δίωξή τους62. Μπροστά σε αυτή την 

αδιέξοδη κατάσταση η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει θέση στις 3 Οκτωβρίου

62 Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., 54.
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1974 με μια λιτή Συντακτική Πράξη για τη δίωξη των πρωταιτίων, όπου 

διευκρινίζεται πως οι πρωταγωνιστές της εκτροπής και των προπαρασκευαστικών 

πράξεων της δεν περιλαμβάνονται στα διατάγματα αυτά, ιδιαίτερα σε αυτό του 

Ιουλίου του 1974. Η υπόθεση πέρασε στη δικαιοδοσία του πενταμελούς Εφετείου 

Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία της προανάκρισης κατά στρατιωτικών ή 

πολιτών ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητα έφεραν. Η διεξαγωγή της ανάκρισης 

οδήγησε στη σύλληψη και των εκτοπισμό της ηγετικής ομάδας των πραξικοπηματιών 

στις 23 Οκτωβρίου 1974 και στην άσκηση εναντίον τους ποινικής δίωξης για εσχάτη 

προδοσία στις 5 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Το αποφασιστικό βήμα για την ποινική 

δίωξη των υπολοίπων χουντικών πραγματοποιήθηκε από την Αναθεωρητική Βουλή, 

η οποία εξέδωσε το Δ' Ψήφισμα στις αρχές του Ιανουαρίου του 1975. Στις 17 

Νοέμβριου του 1974 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές της 

Μεταπολίτευσης. Η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση της ΝΔ -κόμμα το οποίο ίδρυσε το 

Σεπτέμβριο του 1974 ο Κ. Καραμανλής για να σηματοδοτήσει τη ρήξη του με την 

προδικτατορική ΕΡΕ- αποκομίζοντας από τις εκλογές του Νοέμβρη του 1974 το 

πρωτοφανές ποσοστό του 54,4%, έθεσε σε προτεραιότητα, όσον αφορά το εσωτερικό, 

την επίσπευση του «εκσυγχρονισμού» των θεσμών63. Επιτάχυνε τις διαδικασίες 

αναθεώρησης του Συντάγματος από την Αναθεωρητική Βουλή, που προέκυψε, με 

αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 1975 να ψηφιστεί το νέο Σύνταγμα, ενώ προχώρησε στις 

22 Νοεμβρίου του 1974 στην προκήρυξη διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μορφή 

του πολιτεύματος. Το δημοψήφισμα για την τύχη της μοναρχίας πραγματοποιήθηκε 

στις 8 Δεκεμβρίου του 1974 με το 69,2% της εκλεκτορικής ψήφου να τάσσεται υπέρ 

της Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα των εκλογών και του 

δημοψηφίσματος δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο το κοινοβουλευτικό 

πολίτευμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ομαλότερα μετά την κατάργηση της 

μοναρχίας και έθεσαν τις βάσεις για την θεσμική κατοχύρωση σημαντικών 

δημοκρατικών αρχών. Στις 18 Ιανουαρίου 1975 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως το Δ' ψήφισμα της Αναθεωρητικής Βουλής, που είχε προκύψει από τις 

εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, ένα κείμενο-ορόσημο64 στη διαδικασία της 

Μεταπολίτευσης και της Αποχουντοποίησης, στο οποίο ως προοίμιο με κεφαλαία

63 Ηλίας Νικολακόπουλος. «Τα διλήμματα της μεταπολίτευσης: Μεταξύ συνέχειας και ρήξης», Η  
Μεταπολίτευση 74-75. Στιγμές μιας μετάβασης. Επιμ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος. Αθήνα: Θεμέλιο, 2016. 35-37.
64 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, ΨΗΦΙΣΜΑ Δ’ 6/1975 18.1.1975, «Περί του 
Πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, διώξεως εγκλημάτων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
(ΦΕΚ 6/Α/1975).
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στοιχεία προτάχθηκε η φράση: «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΚΑΙΩ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 

ΚΑΤΕΛΥΘΗ». Η «επανάσταση» -το «στασιαστικό κίνημα της 21ης Απριλίου του 

1967»- χαρακτηρίστηκε ως «πραξικόπημα, δΤ ου εσκοπείτο ο σφετερισμός της 

εξουσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού. Αι εξ αυτών απορρεύσασαι 

κυβερνήσεις ήσαν κυβερνήσεις βίας.». Το νομοθέτημα αυτό λειτούργησε 

συμπληρωματικά με την Συντακτική Πράξη65 της 3ης Οκτωβρίου του 1974 περί 

«καθορισμού αρμοδιότητας δια την εκδίκασιν πολιτικών εγκλημάτων του 

καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967», επιτρέποντας την ποινική δίωξη και την 

τιμωρία των βασανιστών για εγκλήματα, που ενδεχομένως να είχαν παραγραφεί ή 

αμνηστευτεί. Ειδικά, με το άρθρο 4 του Ψηφίσματος καθορίστηκε ο τρόπος δίωξης 

των βασανιστών, σύμφωνα με τον οποίο η ποινική δίωξη αφέθηκε στα χέρια των 

πολιτών. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Σόλων Γκίκας κάλεσε του πολίτες, που 

ισχυρίζονταν ότι είχαν δεχτεί «βασάνους και κακοποιήσεις» κατά τη διάρκεια της 

Επταετίας, να τις καταγγείλουν στον Εισαγγελέα, ώστε να διεξαχθεί προανακριτική 

έρευνα66. Η πολιτεία και η Δικαστική Αρχή προχώρησαν σε αυτεπάγγελτες διώξεις 

για βασανισμούς μόνο στην περίπτωση των βασανιστηρίων στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και σε 

αυτήν των Βασανιστηρίων στο καταδρομικό «Έλλη». Η προθεσμία ορίστηκε από τις 

18 Ιανουαρίου 1975 έως τις 18 Απριλίου 1975, ενώ μετά το πέρας αυτής το αξιόποινο 

των πράξεων των βασανιστών παραγράφονταν67. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο 

προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Κ. Φαφούτης διέταξε την 

διενέργεια προανακριτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Β. Παππά για τα 

βασανιστήρια. Πάνω στο ζήτημα των μηνύσεων προέκυψαν δυο σοβαρά ζητήματα, 

τα οποία έμελλαν να καθορίσουν την πορεία της προανακριτικής εξέτασης αλλά και 

των ίδιων των δικών. Το πρώτο πρόβλημα, που ανέκυψε, αφορούσε για το αν θα 

έπρεπε ή όχι να υποβληθούν μηνύσεις και να ακολουθηθεί η καθορισμένη διαδικασία 

από τους πολίτες. Μια μεγάλη μερίδα κόσμου, μεταξύ των οποίων τα μέλη των δύο 

κομμουνιστικών κομμάτων και γενικότερα μέλη της ευρύτερης Αριστεράς, απέφυγε 

αρχικά τις μηνύσεις, αλλά τη «δωδέκατη ώρα» της προθεσμίας πολλά μέλη της 

κοινοβουλευτικής Αριστεράς έσπευσαν να τις υποβάλλουν, ενώ άλλοι πολιτικοί 

σχηματισμοί -όπως το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΕΚΚΕ)-

65 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Συντακτική Πράξη , « Περί καθορισμού 
αρμοδιότητος δια την εκδίκασιν πολιτικών εγκλημάτων αναφερομένων εις την εγκαθίδρυσιν του 
καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967», (ΦΕΚ 277/Α/03.10.1974).
66 Εφ. Αθηναϊκή, 12.09.1974.
67 Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς. Οι άνθρωποι της Χούντας μετά τη Δικτατορία. Αθήνα: Εξάντας, 1984. 
7.
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κατέθεσαν υπομνήματα στον ανακριτή κατονομάζοντας κάποιους βασανιστές68. Η 

18η Απριλίου, η τελευταία μέρα της προθεσμίας ήταν επίσης εκείνη με τον 

μεγαλύτερο αριθμό υποβολής μηνύσεων του προβλεπόμενου τριμήνου. Εκείνη τη 

μέρα ο αρμόδιος Εισαγγελέας δέχτηκε, μόνο στην Αθήνα, περίπου 150 μηνύσεις με 

εκατοντάδες κατηγορούμενους69. Η στάση αυτή της ευρύτερης Αριστεράς αποτέλεσε 

μια πολιτική διαμαρτυρία, με την οποία οι αντιτιθέμενοι στις μηνύσεις ήθελαν να 

δείξουν ότι περίμεναν μέχρι και την τελευταία μέρα από την Πολιτεία να αναλάβει το 

καθήκον της αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης. Στην ίδια λογική κινήθηκε και το 

ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση, με τον Α. Παπανδρέου να στηλιτεύει την αβελτηρία της 

κυβέρνησης στο «να προχωρήσει σε μια βαθιά τομή κάθαρσης σύμφωνα με τις λαϊκές 

επιταγές και ταυτόχρονα να καταδείξει και το σαθρό μηχανισμό της ίδιας της 

διαδικασίας, στον οποίο υπάρχουν ακόμη έντονα χουντικά στοιχεία»70 71 72. Ένα χρόνο 

αργότερα, το 1976 και ενώ πολλές υποθέσεις για βασανιστήρια έχουν ολοκληρωθεί 

και εκδικάζονταν σε δεύτερο βαθμό στα Εφετεία ή στα Αναθεωρητικά Στρατοδικεία, 

ανέκυψε το πρόβλημα, για το αν οι μηνύσεις των πολιτών, που υπεβλήθησαν την 

τελευταία μέρα της τρίμηνης προθεσμίας, ήταν έγκυρες. Υπήρξε διχογνωμία για το 

αν η τρίμηνη προθεσμία ολοκληρωνόταν στις 18 Απριλίου 1975 -ημέρα που είχε 

ανακοινωθεί επίσημα από την Εισαγγελία Αθηνών σαν η τελευταία- ή στις 17 

Απριλίου 1975. Στις δικαστικές αίθουσες δεν τηρήθηκε μια ενιαία στάση, για 

παράδειγμα, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στην υπόθεση για βασανιστήρια υπ’ 

αριθμόν 271/1976 δέχτηκε την 18η Απριλίου 1976 ως καταληκτική ημερομηνία και 

θεώρησε εμπρόθεσμη και έγκυρη τη μήνυση, ενώ το αντίθετο συνέβη στις υποθέσεις 

542/543/526/1976 εκπίπτοντας τις κατηγορίες για βασανιστήρια. Το ζήτημα αυτό 

προχώρησε μέχρι τον Άρειο Πάγο, ο οποίος στην υπόθεση υπ’ αριθμόν 376/1976 

δέχτηκε την δεύτερη άποψη, με αποτέλεσμα περίπου 150 ιδιωτικές μηνύσεις εναντίον 

βασανιστών της Χούντας να θεωρηθούν εκπρόθεσμες και να περάσουν στο αρχείο . 

Απόρροια αυτής της απόφασης -με τον μεγαλύτερο αριθμό των μηνύσεων να 

θεωρούνται άκυρες- υπήρξε ο δραστικός περιορισμός του κύκλου των βασανιστών,

68 Λίνα Αλεξίου. «Κάθαρση-Αποχουντοποίηση-Εκδημοκρατισμός: Χαμένες ελπίδες, ολέθριες 
παραχωρήσεις». π. Αντί, τχ. 24. Περίοδος Β'. (Αύγουστος 1975). 7-9.
69 Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 8.
70 Ανδρέας Παπανδρέου. Η Ελλάδα στους Έλληνες, Αθήνα: Καρανάσης, 1974. 290-292.
71 Στέλιος Τ. Νέστορας. Η «εκπρόθεσμη» μήνυση και οι ατιμώρητοι βασανιστές. π. Ο Πολίτης, τχ. 6. 
(Ιούνιος 1976). 4-5.
72 Ο ΙΟΣ. «Ο δεύτερος φόνος του Γιάννη Χαλκίδη», Ελευθεροτυπία. Ανακτήθηκε στις 26.1.2008 
http://www.iospress.gr/mikro2008/mikro20080126.hlm .
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που τελικά οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολλοί βασανιστές απαλλάχθηκαν 

των κατηγοριών τους και αθωώθηκαν λόγω παραγραφής και εκπρόθεσμης 

ημερομηνίας υποβολής των μηνύσεων. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου 

αποτέλεσε -σε συνδυασμό με την προγενέστερη απόφαση «περί στιγμιαίου» των 104 

μηνυθέντων πρωθυπουργών, υπουργών, υφυπουργών και άλλων πολιτικών στελεχών 

της Δικτατορίας με το αιτιολογικό ότι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου αποτελούσε 

αδίκημα «στιγμιαίο»73 και όχι διαρκές74-, κόλαφο στην πορεία της μεταβατικής 

δικαιοσύνης, προστατεύοντας κάτω από νομικίστικα επιχειρήματα τη μεγαλύτερη 

μερίδα των βασανιστών, απαλλάσσοντας τους από τις κατηγορίες. Ταυτόχρονα 

κατέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τα ισχυρά ερείσματα του χουντικού 

καθεστώτος, που εξακολουθούσαν να ενυπάρχουν σε δομές του κρατικού 

μηχανισμού, όπως το δικαστικό σώμα, όπου η διαδικασία της αποχουντοποίησης 

πραγματοποιήθηκε με επιφανειακό τρόπο. Συνάμα, μια ουσιαστική προβληματική, η 

οποία εγείρεται από το Δ' Ψήφισμα, σχετίζεται με τον τρόπο δίωξης και παραπομπής 

στη δικαιοσύνη των βασανιστών στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. 

Ο κρατικός μηχανισμός τήρησε μια διαφοροποιημένη στάση, προχωρώντας μόνο 

στην αυτεπάγγελτη δίωξη των βασανιστών του ΕΑΤ-ΕΣΑ -και μόνο στην πρώτη 

δίκη- και του Ναυτικού, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της δίωξης των βασανιστών 

στα χέρια των πολιτών, γεγονός που τις προσέδωσε ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό 

πρόσημο. Η απουσία του Κράτους από την «εξίσωση» οδήγησε στη μετατόπιση της 

δίωξης από τη σφαίρα του πολιτικού στη σφαίρα του ποινικού, συμβάλλοντας στο να 

φανεί αυτή ως μια πράξη ρεβανσισμού, μια επίλυση «προσωπικής διαφοράς» με 

εκδικητικές προεκτάσεις ανάμεσα στο θύτη και το θύμα, ανάγοντας το ζήτημα των 

βασανιστηρίων σε εγκληματικές πρακτικές μερικών αξιωματικών και οργάνων, οι 

οποίοι παρέβησαν τις άνωθεν εντολές των υπηρεσιών τους.

Ένα ακόμα σημείο ιδιάζουσας σημασίας, στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί 

κανείς είναι το κατηγορητήριο, με βάσει το οποίο παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι 

βασανιστές. Το Σύνταγμα του 1975, το οποίο ψηφίστηκε από την Έ Αναθεωρητική 

Βουλή των Ελλήνων στις 7 Ιουνίου 1975, τέθηκε σε ισχύ μετά από τέσσερις μέρες.

73 «Στιγμιαίο είναι το έγκλημα όταν μετά την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής του υπόστασης, 
δηλαδή μετά την τελείωσή του, είτε ουδεμία παράνομη κατάσταση δημιουργείται, είτε δημιουργείται 
μεν, πλην όμως η διατήρησή της δεν πληροί την αυτή αντικειμενική υπόσταση με την παραγωγή της». 
Άρθρο 11-15 του Ποινικού Κώδικα.
74 Πρόκειται για την Εισήγηση του ανακριτή-εφέτη Κ. Ποταμιάνου. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Επιμ. Η Μεταπολίτευση 74-75. Στιγμές μιας μετάβασης. 
Αθήνα: Θεμέλιο, 2016. 17.
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Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, αν κα ι απαγορεύει οποιασδήποτε μορφής βασανιστήρια 

κα ι άλλες προσβολές κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα  χαρακτηρίζει ως 

εγκλήματα κατά  του Π ολιτεύματος, ενώ προτρέπει το νομοθέτη να  προβλέψ ει 

αυστηρές ποινές για  την ποινικοποίησή τους ως ιδιώ νυμο ποινικό αδίκημα75 76 77. Η  

έλλειψη όμως -εσκεμμένα ή μη- τω ν adhoc ποινικώ ν διατάξεω ν από την ποινική 

νομοθεσ ία  για  πράξεις βασανισμού, οδήγησε στην αναγκαστική στοιχειοθέτηση της 

ποινικής δίωξης όχι με βάση την κατηγορία  για  βασανιστήρια, αλλά για  άλλα κοινά 

ποινικά  αδικήματα (πρόκληση ή ηθική αυτουργία  απλών, βαριών, επικίνδυνων 

σωματικώ ν βλαβών, κατακράτηση παρά το Σύνταγμα, κατάχρηση εξουσίας, 

παράβαση καθήκοντος) ή για  αδικήματα του Στρατιωτικού Π οινικού κώ δικα 

(παράβαση ιεραρχίας, β ιαιοπραγία κατά  κατω τέρου, β ιαιοπραγία κα ι εξύβριση 

ανωτέρου κτλ). Η  ποινικοποίηση τω ν βασανιστηρίω ν ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα 

ολοκληρώ θηκε περίπου μια δεκαετία αργότερα με τον εφαρμοστικό νόμο 

1500/1984 , οι διατάξεις 137Α-137Δ του οποίου προβλέπουν βαρύτατες ποινές για  

τους δράστες κα ι ρυθμίζουν ζητήματα τελικού αδίκου αλλά κα ι την αποκατάσταση

75

75 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, (ΦΕΚ 
111/Α/09.06.1975). Εδώ για πρώτη φορά ορίζεται από το Σύνταγμα, το τι μπορεί να θεωρηθεί ως 
βασανιστήριο: «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας ή άσκηση 
ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και 
τιμωρούνται, όπως ο νόμος ορίζει».
76 Μαρία Βούλγαρη, Βασανιστήρια (137 Α- 137Γ), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Α.Π.Θ 
(Θεσσαλονίκη,2009), 13-14. Ανακτήθηκε από http://ikee.lib.auth. gr/record/114468/files/voulgari.pdf
77 Στο νόμο αυτό, ορίζεται αναλυτικότερα η έννοια των βασανιστηρίων μέσα από τις παραγράφους 1 
έως 3 του άρθρου 137 Α ΠΚ: «Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137 Α : Βασανιστήρια και άλλες προσβολές 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση 
αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια 
κρατουμένων, τιμωρείται με Κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των 
καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό:
α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως 

αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας 
β) να το τιμωρήσει
γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός που με εντολή των προϊσταμένων του ή 
αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κάθε μεθοδευμένη πρόκληση 

έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού 
να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή 
άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.
3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε 

άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις 
περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ. 1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ. 
2, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως 
προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως:
α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας 
β) η παρατεταμένη απομόνωση 
γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Διαθέσιμο στο http://www.c00.org/2013/01/greek-penal-code-article-137A.html.
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της ηθικής κα ι υλικής ζημίας τω ν θυμάτων. Α ξίζει να  σημειωθεί, πω ς τον νόμο 

1500/1984 «Π ερί κολασμού τω ν βασανιστηρίων», τον εισηγείται ο τότε Υ πουργός 

Δ ικαιοσύνης Γεώ ργιος-Α λέξανδρος Μ αγκάκης, ο οποίος το 1969 είχε συλληφθεί από 

την Ε Σ Α  κα ι βασανίστηκε για  πέντε περίπου μήνες. Σημαντική παράμετρος του 

νόμου αποτελεί η εξίσωση της τιμω ρίας για  την ηθική αυτουργία κα ι την εκτέλεση 

εντολών ανωτέρων. Ο ι δυο αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ήρθαν ως 

εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσ ία  απέναντι στην πρακτική τω ν 

βασανιστηρίων, ήρθαν ετεροχρονισμένα κα ι ουσιαστικά δεν είχαν κανένα αντίκτυπο 

στην καταδίκη αναδρομικά. Η  νομοθεσ ία  αυτή περ ί ποινικοποίησης τω ν 

βασανιστηρίων, η οποία ψηφίστηκε μεν εν μέσω της Μ εταπολίτευσης, αλλά 

ουσιαστικά ολοκληρώ θηκε κα ι μπόρεσε να  χρησιμοποιηθεί ως ιδιώνυμο ποινικό 

αδίκημα στη σύνταξη κατηγορητηρίου περίπου μια δεκαετία αργότερα, κρύβει 

πολιτικές σκοπιμότητες. Α φενός λειτούργησε ως πανάκεια  απέναντι την κατακραυγή 

της κοινωνίας, η οποία επιθυμούσε την καταδίκη τω ν βασανιστών, αφετέρου 

λειτούργησε συγκαλυπτικά στην ατιμω ρησία του μεγαλύτερου μέρους τω ν 

βασανιστώ ν78 79. Ταυτόχρονα αποτέλεσε μια ατελέσφορη προσπάθεια  του κρατικού 

κατασταλτικού μηχανισμού να  ανακτήσει μέρους της υπόληψης του με την επίσημη 

καταδίκη συμπεριφορών, που συνιστούν βασανιστήρια, δίνοντας του ένα «αέρα» 

εκδημοκρατισμού κα ι διαφάνειας κα ι ταυτόχρονα διευρύνοντας το διαχωριστικό κενό 

ανάμεσα στο χουντικό καθεστώ ς κα ι την κοινοβουλευτική δημοκρατία80.

Συνοψίζοντας, ο ι μηνύσεις τω ν πολιτώ ν το πρώ το τρίμηνο του 1975 (βάση του 

Δ ’ Ψ ηφίσματος), αλλά κα ι η αυτεπάγγελτη δίωξη από μεριάς της Π ολιτείας οδήγησαν 

στη σύσταση δύο προανακριτικώ ν επιτροπώ ν (μία για  τις Έ νοπλες Δυνάμεις κα ι μία 

για  τα  Σώ ματα Α σφαλείας), στην στοιχειοθέτηση ενός αριθμού παραπεμπτικώ ν 

βουλευμάτω ν κα ι εντέλει στην διεξαγωγή δικών για  βασανιστήρια το  χρονικό 

διάστημα από τον Ιούλιο 1975 μέχρι κα ι το Δεκέμβριο του 1977. Συνολικά 

παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη 55 αξιωματικοί, υπαξιω ματικοί κα ι στρατονόμοι 

οπλίτες του Ε ιδικού Α νακριτικού Τμήματος της Ελληνικής Στρατιω τικής Α στυνομίας 

(ΕΑ Τ-ΕΣΑ ), 6 Α ξιωματικοί, υπαξιω ματικοί κα ι πρώ ην οπλίτες του Π ολεμικού 

Ν αυτικού για  τα  βασανιστήρια, που έγιναν στο καταδρομικό «Έλλη», κα ι 107 όργανα

78 Κων/νος Αποστολάκης, «Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (137Α- 
137Γ)», μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Α.Π.Θ, (Θεσσαλονίκη, 2015), 10-11. Ανακτήθηκε από 
https://ikee.lib.aulh.gr/record/299751/files/GRI-2018-22548.pdf.
79 Στο ίδιο, 14-15.
80 Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., 57.
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τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας, εκ τω ν οποίων τα  44 άνηκαν στην Α στυνομία Π όλεω ν κα ι 

63 στη Χωροφυλακή. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 41 δίκες φερόμενω ν ως 

βασανιστών. Ο ι δίκες αυτές αποτελούν ένα ξεχωριστό τμήμα τω ν Δ ικών της 

Χούντας, διακριτό από τη δίκη τω ν Π ρω ταιτίω ν κα ι από τη δίκη του Π ολυτεχνείου. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τέσσερεις «κύριες» δίκες για  βασανιστήρια 

το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι κα ι το Δεκέμβριο του 1975: οι δύο δίκες 

του Ε ιδικού Α νακριτικού Τμήματος της Ελληνικής Στρατιωτικής Α στυνομίας (ΕΑΤ- 

ΕΣΑ), η δίκη του Π ολεμικού Ν αυτικού για  τα  βασανιστήρια, που έγιναν στο 

καταδρομικό «Έλλη», κα ι η δίκη της Α σφάλειας Α θηνώ ν για  τα  βασανιστήρια, που 

έγιναν στην Γενική Δ ιεύθυνση Α σφάλειας στην οδό Μ εσογείων.
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2. Οι δίκες των βασανιστών της Χούντας
Το τέλος της σειράς τω ν δικών για  τα  βασανιστήρια  της Ε πταετίας αποτέλεσε 

κα ι το τελευταίο κεφάλαιο της απόδοσης δικαιοσύνης τω ν βασανιστών της Χ ούντας 

από τη «νεαρή» κοινοβουλευτική δημοκρατία της Μ εταπολίτευσης. Ο ι δίκες τω ν 

βασανιστών αποτέλεσαν το αποκορύφω μα της αποχουντοποίησης στις Έ νοπλες 

Δυνάμεις κα ι στα Σώ ματα Α σφαλείας, εκπληρώ νοντας ένα ευρύ κα ι πάγιο λαϊκό κα ι 

κοινω νικό αίτημα για  «κάθαρση» του κρατικού μηχανισμού από τα  χουντικά στοιχεία 

κα ι την παραδειγματική τιμω ρία  τω ν βασανιστών, κομβικό σημείο στις πολιτικές 

εξαγγελίες τω ν δύο κυβερνήσεω ν Κ αραμανλή, αλλά κα ι του συνόλου τω ν υπολοίπων 

κοινοβουλευτικώ ν κομμάτων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι «κύριες» δίκες 

τω ν βασανιστών τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν κα ι τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας, καθώ ς και 

μια κριτική ανάλυση αυτώ ν κα ι τω ν πολιτικώ ν-κοινω νικώ ν παραγόντω ν και 

σκοπιμοτήτων, που επηρέασαν τη δρομολόγηση, τη διεξαγωγή αλλά κα ι τις 

αποφάσεις τους. Μ ε τον όρο «κύριες», αναφέρομαι στις δυο δίκες του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , στη 

δίκη του Ν αυτικού για  τους βασανισμούς στο καταδρομικό «Έλλη» κα ι τέλος στη 

δίκη της Α σφάλειας Α θηνώ ν στη Χαλκίδα. Δ ιευκρινίζω , ο παραπάνω  χαρακτηρισμός 

δίνεται, καθώ ς στις δίκες αυτές παραπέμφθηκε ενώ πιον της Δ ικαιοσύνης το 

μεγαλύτερο μέρος τω ν ηγετικώ ν, «πρωτοκλασάτω ν» στελεχώ ν τω ν βασανιστώ ν τω ν 

Έ νοπλω ν Δ υνάμεω ν κα ι της Α στυνομίας. Σε κάθε περίπτωση, η δικαστική 

διαδικασία διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα κα ι στις τέσσερις περιπτώσεις, 

εξα ιτίας του μεγάλου αριθμού τω ν κατηγορουμένω ν κα ι τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας, 

ενώ  οι τέσσερεις αυτές δίκες πήραν μεγάλη δημοσιότητα κα ι καλύφθηκαν αναλυτικά 

από τον Τύπο της εποχής. Π άντως, σε καμία  περίπτωση παρά την βαρύτητα τω ν 

προαναφερθεισώ ν δικών δεν υποβαθμίζεται ο ρόλος, οι αποφάσεις κα ι η σημασία τω ν 

υπολοίπω ν στα πλαίσια  της μεταβατικής δικαιοσύνης στην ελληνική περίπτωση.

2.1. Η πρώτη δίκη του ΕΑΤ-ΕΣΑ
Την Τετάρτη 7 Α υγούστου του 1975, άρχισε στο Δ ιαρκές Στρατοδικείο 

Α θηνώ ν η πρώτη δίκη του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  κα ι του Κ Ε ΣΑ  για  βασανιστήρια, που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1968-1974. Ο ι κατηγορούμενοι είναι 32, πιο 

συγκεκριμένα 14 αξιω ματικοί κα ι υπαξιω ματικοί κα ι 18 οπλίτες στρατονόμοι. Ο ι 

κατηγορούμενοι κα ι το κατηγορητήριο81 είναι σύμφω να με το βούλευμα υπ. αριθ.

81 Αναλυτικά: 1.Χατζηζήσης Νικόλαος, αντισυνταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση 
εξουσίας κατά συρροή, βιαιοπραγία κατά ανωτέρου, απλές σωματικές βλάβες, βαριά σωματική βλάβη,
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687/1975 του Δ ικαστικού Συμβουλίου του Δ ιαρκούς Στρατοδικείου, με βάσει το 

οποίο έγινε η παραπομπή τους: Χ ατζηζήσης Ν ικόλαος, Θ εοφ ιλογιαννάκος Θεόδωρος, 

Σπανός Α ναστάσιος, Ο ικονόμου Θεοφάνης, Τσάλλας Γεώργιος, Α ντω νόπουλος 

Δημήτριος, Κ ουλουμβάκης Μ ιχαήλ, Ν ικολόπουλος Ηλίας, Π απαχαραλάμπους 

Δημήτριος, Κ όφας Δημήτριος, Δ ιαμαντόπουλος Π αύλος, Γεωργίου Α νδρέας, Γκόρος 

Π έτρος, Π εταλάς Φώτιος. Ε κ  τω ν οπλιτώ ν στρατονόμω ν παραπέμπονται οι Πέτρου 

Μ ιχαήλ, Α γγελής Ιωάννης, Κ α ίνιχ  Ν ικόλαος, Δεμερτζίδης Ευάγγελος, Σταμπολίδης 

Δήμος, Μ πλιώ νας Η ρακλής, Μ πότης Μ ιχαήλ, Γκουντέβας Χ ριστόφορος, *

82

εξύβριση ανωτέρου κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή. 2. 
Θεοφιλογιαννάκος Θεόδωρος, οπλίτης (είχε προηγηθεί η καθαίρεση του από το βαθμό του 
αντισυνταγματάρχη στις 17.06.1975) κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, βαριές 
σωματικές βλάβες κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε βαριά σωματική βλάβη, κατακράτηση παρά το 
Σύνταγμα, απλή σωματική βλάβη. 3. Σπανός Αναστάσιος, ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: 
κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, εξύβριση ανωτέρου κατά συρροή, άμεση συνέργεια σε βαριά και 
απλή σωματική βλάβη, βιαιοπραγία κατά ανωτέρου. 4. Οικονόμου Θεοφάνης, ταγματάρχης 
κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 5. Τσάλλας Γεώργιος, ταγματάρχης ε.α 
κατηγορούμενος για: βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου κατά συρροή, εξύβριση ανωτέρου κατά συρροή, 
κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 6. Αντωνόπουλος Δημήτριος, λοχαγός ε.α. κατηγορούμενος για: 
εξύβριση ανωτέρου, απλή συνέργεια σε βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου, κατάχρηση εξουσίας κατά 
συρροή. 7. Κουλουμβάκης Μιχαήλ, ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά 
συρροή και ηθική αυτουργία σε βαριά σωματική βλάβη. 8. Νικολόπουλος Ηλίας, ταγματάρχης ε.α 
κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας. 9. Παπαχαραλάμπους Δημήτριος, ταγματάρχης 
κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 10. Κόφας Δημήτριος, επίατρος 
κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και για παράβαση καθήκοντος. 11. 
Διαμαντόπουλος Παύλος, αντισυνταγματάρχης κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας και ηθική 
αυτουργία σε βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή. 12. Γεωργίου Ανδρέας, έφεδρος ανθυπολοχαγός 
κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 13. Γκόρος Πέτρος, αντισυνταγματάρχης ε.α., 
κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 14. Πεταλάς Φώτιος, ταγματάρχης κατηγορούμενος για: 
βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου κατά συρροή, εξύβριση ανωτέρου και κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 
Εκ των οπλιτών στρατονόμων παραπέμπονται οι: 1. Πέτρου Μιχαήλ, κατηγορούμενος για: 
βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου κατά συρροή, άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και 
βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή. 2. Αγγελής Ιωάννης ή «τσέλιγκας», κατηγορούμενος για: 
βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου κατά συρροή, άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, 
βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και εξύβριση ανωτέρου κατά συρροή. 3. Καίνιχ Νικόλαος, 
κατηγορούμενος για σωματικές βλάβες κατά συρροή. 4. Δεμερτζίδης Ευάγγελος ή «Σερίφης», 
κατηγορούμενος για σωματικές βλάβες κατά συρροή. 5. Σταμπολίδης Δήμος, κατηγορούμενος για: 
άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και σωματικές κακώσεις. 6. Μπλιώνας 
Ηρακλής, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και σωματικές 
βλάβες. 7. Μπότης Μιχαήλ, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας. 8. 
Γκουντέβας Χριστόφορος κατηγορούμενος για: βαριές σωματικές βλάβες. 9. Μακρυγιάννης 
Νεκτάριος, κατηγορούμενος για: άμεση συνδρομή σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 10 Λίτσας 
Δημήτριος, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 11. 
Σιουγιουτζόγλου Στυλιανός, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά 
συρροή. 12. Γιούλης Σπυρίδων, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά 
συρροή. 13. Μουρατίδης Άνθιμος, κατηγορούμενος για: επικίνδυνες σωματικές βλάβες. 14. Μπαρλιάς 
Αναστάσιος, κατηγορούμενος για: επικίνδυνες σωματικές βλάβες. 15. Σταράκης Γεώργιος, 
κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε βαριά σωματική βλάβη. 16. Καμπανάς Γεώργιος, 
κατηγορούμενος για: βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και απλή σωματική βλάβη. 17. Λαβράνος 
Αλέξανδρος, κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και 
βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου. 18. Μογιάνος Χριστόφορος, κατηγορούμενος για: σωματική βλάβη κατά 
συρροή.
82 Περικλής Ροδάκης, Επιμ. Οι Δίκες των Βασανιστών της Επταετίας, τόμος 1. Αθήνα, 1976. 90-91.
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Μ ακρυγιάννης Ν εκτάριος, Λ ίτσας Δημήτριος, Σ ιουγιουτζόγλου Στυλιανός, Γ ιούλης 

Σπυρίδων, Μ ουρατίδης Ά νθιμος, Μ παρλιάς Α ναστάσιος, Σταράκης Γεώργιος, 

Κ αμπανάς Γεώργιος, Λ αβράνος Α λέξανδρος, Μ ογιάνος Χ ριστόφορος.

Α πό τους 32 κατηγορούμενους κάθονται στο εδώλιο οι 28. Λ είπουν οι 

Θ εοφιλογιαννάκος, Σπανός κα ι Γκόρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν στο Στρατοδικείο, 

επικαλούμενοι μέσω τω ν συνηγόρω ν τους τροφική δηλητηρίαση κα ι εισήχθησαν στο 

401 στρατιω τικό νοσοκομείο, ενώ ο Μ ογιάνος δεν προσήλθε, καθώ ς είχε διαφύγει 

στο εξω τερικό83 84. Τα μέλη του δικαστηρίου αποφάσισαν πω ς δεν υπάρχει λόγος 

αναβολής της δίκης για  τους τρείς πρώ τους κατηγορουμένους, ενώ για  τον Μ ογιάνο η 

δίκη χωρίστηκε. Η  διαδικασία προχώ ρησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από 

τον Επίτροπο. Έ πειτα , ο Π ρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε ονομαστικά τους 

κατηγορούμενους, αν αποδέχονται τις κατηγορίες, που τους προσάπτονται. Ό λο ι δεν 

τις αποδέχτηκαν, πλην του οπλίτη Μ ιχαήλ Πέτρου. Α μέσω ς μετά οι συνήγοροι του 

Π έτρου κα ι άλλων τριώ ν οπλιτών στρατονόμω ν -Λ αβράνου, Σταμολίδη,

Μ ακρυγιάννη- διαβάζουν τις ανακοινώ σεις τω ν πελατώ ν τους , στις οποίες

παραδέχτηκαν ότι στο χώρο του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  έγιναν βασανιστήρια, τα  οποία

καταρράκω σαν κάθε είδους ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβίασαν τα  πλέον

στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ εξέφρασαν τη συμπάθεια  τους προς τα 

βασανισμένα θύματα85. Στη συνέχεια της δίκης κα ι κατά τη διάρκεια τω ν καταθέσεω ν 

τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας άλλοι δυο στρατονόμοι οπλίτες αποδέχτηκαν τις 

κατηγορίες γ ια  συμμετοχή σε βασανιστήρια μέσω τω ν συνηγόρω ν τους, στις 16 

Α υγούστου 1975 ο κατηγορούμενος Σ. Σουγιουτζόγλου κα ι στις 21 Α υγούστου 1975 

ο Δ. Λ ίτσας. Α υτού του είδους οι απολογίες, όπως θα φανεί κα ι στις επόμενες δίκες, 

αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Η  δίκη διακόπηκε για  πέντε μέρες, καθώ ς στην ίδια 

αίθουσα του στρατοδικείου πρέπει να  συνεδριάσει άλλο στρατοδικείο για  την

83 Εφ. Τα Νέα, 08.08.1975.
84 Η ανακοίνωση, που διάβασε ο δικηγόρος του Πέτρου: «Αποδέχεται την καθεαυτού κατηγορία και 
θέλει περί αυτής ειδικώς αναφερθεί εις την απολογία του. Επιθυμεί όμως εκ παραλλήλου να δηλώσει, 
ότι στο χώρο του ΕΑΤ-ΕΣΑ ως εξ ιδίας αντιλήψεως γνωρίζει, κατέρρευσε κάθε έννοια ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και εποδοπατήθησαν βαναύσως τα πλέον στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα τα 
παραπάνω αποτελούν για τον κατηγορούμενον τας αιτίας, ών ένεκεν θα προσπαθήσει να συμβάλει εις 
την αποκάλυψη της αλήθειας, αδιαφορών δια την προσωπική του τύχην.» Ο δικηγόρος του Λαβράνου 
διάβασε την εξής ανακοίνωση: «Ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη προσωπικών ευθυνών δι’ όσα 
έκτροπα έλαβαν χώρα εις το ανακριτικό τμήμα του ΕΑΤ-ΕΣΑ περί των οποίων ευθυνών επαφίεμαι εις 
την κρίσην του σεβαστού δικαστηρίου και του Ελληνικού Λαού, επιθυμώ να εκφράσω προς όλα τα 
θύματα αυτών ανακριτικών μεθόδων απεριόριστον συμπάθεια και εκτίμηση. Λυπούμαι, διότι από της 
θέσεως εις ευρέθην τότε μόνο περιστασιακώς ηδυνήθην να εκδηλώσω εμπράκτως τα ανωτέρω 
ειλικρινή συναισθήματα μου.». Οι Δίκες των Βασανιστών της Επταετίας. Τόμος 1. Επιμ. Περικλής 
Ροδάκης. Αθήνα, 1976. 96.
85 Εφ. Αθηναϊκή, 08.08.1975.

38

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



απόφαση κατά τω ν 21 κατηγορουμένω ν αξιωματικώ ν της «συνω μοσίας της 

πυτζάμας»86.

Στη συνέχεια, από τις 11 έως τις 27 Α υγούστου, προχώ ρησε η ακροαματική 

διαδικασία με τις καταθέσεις τω ν μαρτύρων κατηγορίας. Α πό τους 128 «δύστροπους 

πολίτες», οι οποίοι κρατήθηκαν κα ι βασανίστηκαν στους χώρους του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  και 

του Κ ΕΣΑ , πάνω  από τους μισούς αποτελούσαν αξιω ματικούς κα ι τω ν τριώ ν 

σωμάτων εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι συνελήφθησαν και βασανίστηκαν 

για  τη συμμετοχή τους στο Κ ίνημα του Ν αυτικού (23 Μ αΐου 1973), με σκοπό την 

ανατροπή της Χούντας. Ο ι υπόλοιποι αποτελούσαν πολιτικούς κρατούμενους, οι 

οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες αντιδικτατορικές οργανώ σεις από όλο το πολιτικό 

φάσμα: Ο ι «Ελεύθεροι Έ λληνες», η ΕΑ Ν, το Π Α Κ , η ΚΝΕ, το ΑΚΕ, ο «Αετός», ο 

«Ρήγας Φ εραίος», η «Δημοκρατική Ά μυνα» κα ι μέλη διαφόρω ν φοιτητικών 

συλλόγω ν όπως του Φ υσικομαθηματικού, της Ν ομικής κ.α.. Α πό αυτούς αξίζει να  

σημειω θεί πω ς μερικοί εκείνη τη χρονική στιγμή κατείχαν πολιτικά αξιώματα ως 

Υ πουργοί, Υ φυπουργοί κα ι Β ουλευτές87. Η  συντριπτική πλειοψηφία τους περιέγραψε 

φρικτά κα ι αποτρόπαια βασανιστήρια, τα  οποία υπέστησαν στο «κολαστήριο» του 

ΕΑ Τ-ΕΣΑ: Εξυβρίσεις, ψυχολογική βία, απειλές προς τους βασανισθέντες και τους 

οικείους τους, εξευτελισμοί, ξυλοδαρμοί. Χ αρακτηριστικό του μέτρου της βίας, που 

ασκούσαν οι Εσατζήδες βασανιστές, αποτελεί ο ίδιος ο Στρατιω τικός κανονισμός της 

ΕΣΑ, που υπογράφηκε το 1968 από τον Π απαδόπουλο μετά από εισήγηση του 

Ιωαννίδη. Στο άρθρο 49 του κανονισμού νομιμοποιείται η χρήση βίας κα ι μάλιστα 

δίνονται και υποδείξεις στο πω ς θα εξασκείται88. Τα «Τσάι πάρτι»89, κράτηση κάτω 

από άθλιες συνθήκες, ορθοστασία, απομόνωση, συστηματική στέρηση ύπνου, 

φαγητού και νερού για  μέρες, λοιδορίες, χορήγηση παραισθησιογόνω ν ουσιών 

αποτελούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, για  να  αντιληφτεί κανείς το εύρος τω ν 

βασανιστηρίων κα ι το κλίμα, που επικρατούσε εκεί. Σημείο, στο οποίο πρέπει κανείς

86 Πρόκειται για το στρατοδικείο, στο οποίο παραπέμφθηκαν 21 αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι 
συνελήφθηκαν στις 24/2/1975 ως μέλη συνωμοσίας για την ανατροπή του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Το κίνημα αυτό απέκτησε την ονομασία αυτή, καθώς οι περισσότεροι από τους 
κατηγορούμενους συνελήφθησαν νύχτα με τις πυτζάμες τους. Βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Επιμ. Η Μεταπολίτευση 74-75. Στιγμές μιας μετάβασης. 
Αθήνα: Θεμέλιο, 2016. 19. Και ενδεικτικά τις δηλώσεις του Αβέρωφ για το κίνημα αυτό: βλ εφ. 
Αθηναϊκή και Ριζοσπάστης, 25.0.1975 και 27.02.1975.
87 Όπως οι : Χριστόφορος Στράτου, Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο Παπαδόγγονας, Υφυπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Πανουργιάς, Υφυπουργός Μεταφορών, η Τσουδερού, ο Σταθόπουλος, ο 
Μήνης, ο Τσάτσος, ο Παναγούλης, Βουλευτές.
88 Μ.Π., «Ο νόμος της ζούγκλας», π. ΑΝΤΙ, τχ. 29, (Οκτώβριος 1975). 9-12.
89 Με τον όρο «τσάι πάρτι», οι ΕΣΑτζήδες εννοούσαν τον ομαδικό ξυλοδαρμό κρατουμένων από 
ομάδες στρατονόμων και αξιωματικών.
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να  σταθεί, είναι η σχεδόν παντελής κα ι ηθελημένη έλλειψη ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, η οποία χρησιμοποιήθηκε κα ι αυτή ως μέθοδος βασανισμού. Η  μόνη 

παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ήταν η παροχή ασπιρινών 

και...πορτοκαλάδω ν από τον Ε πίατρο Κ όφα, (απέκτησε το προσω νύμιο «ο γιατρός 

της πορτοκαλάδας»), ο οποίος στο ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  δεν παρίστατο για  να  παρέχει ιατρικές 

υπηρεσίες, αλλά κυρίω ς για  να  αποφαίνεται πότε πρέπει να  σταματούν ή να  ξεκινούν 

τα  βασανιστήρια, ανάλογα με την κατάσταση του κάθε ασθενούς90. Σε μερικές 

περιπτώ σεις ήταν υπαίτιος για  την σοβαρή κα ι ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία  τω ν 

βασανισθέντων -όπως αυτή του Μ ουστακλή- κα ι την εφαρμογή τω ν παραπάνω  - 

μεταξύ άλλων- μεθόδω ν βασανισμού από απλούς στρατιώ τες σε ανώ τερους 

αξιωματικούς, συνιστώ ντας έτσι στην παράβαση της στρατιω τικής ιεραρχίας91. 

Επίσης, προκύπτει κα ι μια «διαφοροποίηση» στον τρόπο βασανισμού, που 

υφ ίστανται οι κρατούμενοι: ο ι ανώ τατοι αξιω ματικοί κα ι τα  άτομα, τα  οποία 

εντάσσονται πολιτικά  στο συντηρητικό χώρο της Δεξιάς, κυρίω ς δέχονται απειλές, 

ψυχολογική βία, απομόνωση, στέρηση ύπνου, φαγητού, νερού, περιορισμούς στη 

χρήση αποχωρητηρίων, λεκτικούς εξευτελισμούς κα ι σωματική βία. Ο ι υπόλοιποι 

κρατούμενοι πολίτες κα ι στρατιω τικοί δέχονται τα  παραπάνω, αλλά κα ι σφοδρότατη 

σωματική βία, ξυλοδαρμούς, συνεχή ορθοστασία επί ώ ρες κα ι «τσάι πάρτι». Η  

διαφοροποίηση αυτή εκπορεύονταν από άνω θεν εντολές κατά  περίπτωση.

Στις καταθέσεις του, το μεγαλύτερο μέρος τω ν μαρτύρων, ειδικά δε η 

συντριπτική πλειοψηφία τω ν στρατιωτικών, δήλωσε κατάφορα τον αποτροπιασμό και 

την αγανάκτηση του για  το τρόπο λειτουργίας κα ι δράσης της ΕΣΑ, η οποία κινήθηκε 

έξω από τα  όρια της στρατιω τικής «νομιμότητας» κα ι προσέβαλλε το ρόλο του 

Στρατού, υποβάλλοντας σε απερίγραπτα βασανιστήρια  Έ λληνες πολίτες και 

ένστολους92. Ταυτόχρονα, στις ίδιες εκφράζεται η λύπη κα ι η συμπάθεια προς τους 

κατηγορούμενους οπλίτες βασανιστές -αν κα ι βασανίστηκαν από αυτούς- θεωρώ ντας 

τους απλά εκτελεστικά όργανα93, τα  οποία είχαν μετατραπεί από στρατιώ τες σε 

βασανιστές μέσω μιας «σαδιστικής» εκπαίδευσης με ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς, 

προπαγανδισμό, χωρίς να  έχουν άλλη επιλογή από το να  εκτελέσουν τις εντολές τω ν

90 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 162, 173.
91 Στο ίδιο. 131, 208.
92 Εφ. Καθημερινή και Ελευθεροτυπία, 12.08.1975.
93 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 116, 159, 242.
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ανω τέρω ν τους, αλλιώς θα υφίσταντο κα ι αυτοί ξυλοδαρμούς κα ι λοιδορίες94. 

Μ άλιστα στη διάρκεια της δίκης αναφέρθηκαν περιστατικά, στα οποία στρατονόμοι 

οπλίτες βοήθησαν κρατουμένους κα ι δεχτήκαν λεκτική κα ι σωματική βία.

Τις επόμενες δύο μέρες ακολουθούν οι καταθέσεις τω ν μαρτύρων 

υπεράσπισης. Α πό τον αρχικό μεγάλο αριθμό της λίστας τω ν μαρτύρων, που είχαν 

προτείνει γ ια  κατάθεση στην αρχή της δίκης οι συνήγοροι τω ν κατηγορούμενω ν 

βασανιστών, τελικά παρίστανται κα ι καταθέτουν μόλις 18. Ο ι υπόλοιποι ή 

αποφάσισαν να  μην παρευρεθούν στο δικαστήριο ή τους απέσυραν οι δικηγόροι τω ν 

κατηγορουμένω ν. Α υτό κυρίω ς αφορά τους μάρτυρες του «σκληρού πυρήνα» τω ν 

κατηγορουμένω ν κα ι π ιο συγκεκριμένα τω ν πρώ ην διοικητών της ΕΣΑ  

Θ εοφιλογιαννάκου, Χατζηζήση, Σπανού κα ι Τσάλα, οι οποίοι ήταν πολιτικά ή 

στρατιω τικά πρόσω πα95, όπως ο Ε. Α βέρωφ, ο Π. Γαρουφαλιάς, ο Ε. Α ραπάκης, ο Κ. 

Τσιριμώκος, ο Γ. Μ πάκας, ο Κ. Π λεύρης μεταξύ άλλων. Ο ι μάρτυρες της 

υπεράσπισης επικεντρώ θηκαν κυρίω ς στο ήθος, τον καλό χαρακτήρα κα ι τον πρότερο 

έντιμο βίο τω ν κατηγορουμένω ν. Η  διαδικασία συνεχίστηκε με τις απολογίες τω ν 31 

κατηγορουμένω ν από τις 30 Α υγούστου έως κα ι τις 7 Σεπτεμβρίου. Α πό τους 

κατηγορούμενους οπλίτες οι έξι, οι οποίοι είχαν ήδη αποδεχτεί τις κατηγορίες για 

βασανιστήρια, παραδέχτηκαν πω ς κ α τ’ εντολή ανω τέρω ν τους βασάνισαν 

κρατούμενους του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , επέρριψαν την ευθύνη σε αυτούς κα ι εξέφρασαν τη 

μεταμέλεια τους προς τα  θύματα. Ο ι υπόλοιποι κατηγορούμενοι οπλίτες και

94 Για την εκπαίδευση των ΕΣΑτζήδων στρατιωτών, παρατίθεται ενδεικτικά ένα απόσπασμα μιας 
έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας για τα βασανιστήρια στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επταετούς 
Χούντας: «Μετά τη βασική εκπαίδευση, νεαροί κληρωτοί στρατιώτες από γνωστές αντικομουνιστικές 
οικογένειες επιλέγονταν για ειδική εκπαίδευση από τη στρατιωτική αστυνομία. Από περαιτέρω 
εξονυχιστική εξέταση, ξεχώριζαν εκείνοι που θα εκπαιδεύονταν ως βασανιστές. Αυτή η διάκριση 
σήμαινε ιδιαίτερα προνόμια, γόητρο, χρήση αυτοκινήτου, βαθμό υπαξιωματικού, έξτρα μισθό και 
άδειες και μια θέση στην πρωτεύουσα μάλλον, παρά στην επαρχία ή τα σύνορα. Οι περισσότεροι απ' 
αυτούς ήταν από επαρχία ή από εργατικές οικογένειες κι έτσι αυτά τα προνόμια και η εγγυημένη θέση 
στο Δημόσιο μετά την αποστράτευσή τους ήταν ισχυρό κίνητρο για να δεχτούν μια θέση στο επίλεκτο 
στρατιωτικό σώμα. Στην αρχή δε γνώριζαν τα καθήκοντα αυτού του σώματος. Ένα μεγάλο μέρος της 
εκπαίδευσής τους αποτελείτο από χτυπήματα που έδιναν κι έπαιρναν από τους συναδέλφους τους. Οι 
αξιωματικοί, που τους εκπαίδευαν, τους διέταζαν να τρώνε τις λουρίδες από τους μπερέδες τους, να 
γονατίζουν και να ορκίζονται υποταγή σε πορτρέτα διοικητών, να κάνουν εξευτελιστικές πράξεις, 
όπως να προσποιούνται ότι κάνουν έρωτα σε μια γυναίκα μπροστά σε άλλους στρατιώτες. Μετά την 
ιδεολογική διδασκαλία και ψυχολογική προετοιμασία, τους ανέθεταν στην αρχή να φρουρούν 
φυλακισμένους, κατόπιν να συλλαμβάνουν υπόπτους και, τέλος, να τους βασανίζουν. Το να διστάζουν 
να βασανίζουν σήμαινε γελοιοποίηση, περισσότερο ξύλο, απειλές μετάθεσης και απώλειες των 
προνομίων και απειλές για την οικονομική υπόσταση των οικογενειών τους». Βούλγαρη. Μ., 
Βασανιστήρια (137Α-137Γ), αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, (Θεσσαλονίκη, 2009), ανακτήθηκε από https://ikee.lib.auth.gr/collection/Theses7lFel. 
Επίσης, βλέπε κ. Μίκας Χαρίτου-Φατούρου «Ο βασανιστής ως όργανο της κρατικής εξουσίας», η οποία 
παρακολούθησε για την έρευνά της με ειδική άδεια την πρώτη δίκη του ΕΑΤ-ΑΣΑ (Αύγουστος, 1975).
95 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 541.
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αξιω ματικοί αρνήθηκαν ότι πραγματοποιήθηκαν βασανιστήρια στο χώρο της ΕΣΑ, 

παραδεχόμενοι πάντω ς ένα κλίμα  αυστηρότητας κα ι ψ υχολογικής πίεσης, όπου 

«έπεφτε κα ι καμιά  σφαλιάρα96. Ειδικά, ορισμένοι από τους ανώ τερους αξιωματικούς 

αντί απολογίας, πέραν της παντελούς άρνησης τους περ ί βασανισμών, επιδόθηκαν σε 

αντικομουνιστικές κορώνες, υπογραμμίζοντας τον «εκ του βορρά» κίνδυνο και 

αποδίδοντας το κατηγορητήριο σε ορισμένους κύκλους και συμφέροντα, που θέλουν 

να  υποβαθμίσουν κα ι να  σπιλώσουν το σώμα τω ν ελλήνω ν αξιωματικών. Στις 8 

Σεπτεμβρίου αγόρευσε ο επίτροπος του Στρατοδικείου Μ. Ζούβελος κα ι πρότεινε να  

καταδικαστούν οι περισσότεροι από αυτούς σε ποινές από φυλάκιση ενός χρόνου 

μέχρι κάθειρξη 25 χρόνων. Α κολούθησαν τις επόμενες μέρες οι αγορεύσεις τω ν 

συνηγόρω ν της υπεράσπισης, δευτερολογία του Επιτρόπου και συμπληρω ματικές 

απολογίες.

Ό σ ον φορά το διαδικαστικό κομμάτι της δίκης, δεν υπήρξε ομαλή εξέλιξη της. 

Α πό την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το κλίμα του δικαστηρίου 

διασαλεύτηκε από τις συνεχείς παρεμβάσεις, τα  ειρωνικά σχόλια, τις φωνές και 

απειλές κατά τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας από τους κατηγορούμενους βασανιστές, 

ιδια ίτερα από την ηγετική ομάδα τω ν Θ εοφιλογιαννάκου-Χ ατζηζήση-Σπανού, στους 

οποίους γίνονταν διαρκείς συστάσεις σε έντονο ύφος από το δικαστήριο, οδηγώντας 

τους πολλές φορές στην αποβολή από τη δικαστική αίθουσα. Η  συμπεριφορά αυτή 

κορυφώ θηκε με τις δυο εμβόλιμες καταδίκες τω ν κατηγορουμένω ν του Τσάλα (14 

Α υγούστου 1975) κα ι του Γκόρου (29 Α υγούστου 1975) για  πρόκληση θορύβου και 

παρεμπόδιση της διαδικασίας σε φυλάκιση δεκατριών και δύο μηνών αντίστοιχα, 

βάση του Στρατιωτικού Π οινικού Κ ώ δικα97, αλλά κα ι με τη χειροδικία  ενός πρώην 

στρατονόμου της Ε Σ Α  εναντίον του βουλευτή Ιπ. Σαββούρα σε ένα διάλειμμα τη 

δεύτερη μέρα της δίκης. Έ να  άλλο γεγονός, το οποίο επηρέασε κα ι επιχείρησε να  

αλλοιώ σει τη νομική αξιοπιστία της δίκης, ήταν η εμφάνιση στα χέρια  τω ν 

κατηγορουμένω ν και τω ν συνηγόρω ν τους μέρους του αρχείου της ΕΣΑ, όπως 

χειρόγραφες σημειώ σεις-απολογίες τω ν βασανισθέντων, έγγραφα φύλλω ν αδείας 

κ.α., τα  οποία χρησιμοποιήθηκαν για  να  μειώ σουν την αξιοπιστία  τω ν μαρτύρων 

κατηγορίας. Επίσημα, το αρχείο της Ε Σ Α  θεω ρούνταν εξαφανισμένο κα ι το 

Υ πουργείο Εθνικής Ά μυνας είχε διατάξει από τις 15 Μ αρτίου 1975 Έ νορκη

96 Περικλής Ροδάκης, ό. π., 652, 674, 684.
97 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 568-929.
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Διοικητική Εξέταση για  να  αναζητηθεί το αρχείο κα ι τα  αίτια εξαφάνισης του98. Ο ι 

κατηγορούμενοι υποστήριξαν πω ς τα  υπηρεσιακά αυτά έγγραφα προέρχονται από τα 

προσω πικά τους αρχεία. Εντύπω ση προκαλεί αφενός μεν η αντιμετώπιση του 

δικαστηρίου, το οποίο αμφισβήτησε την εγκυρότητα τω ν εγγράφων ως αγνώστου 

προέλευσης, κατάσχεσε όσα χρησιμοποιήθηκαν στη μέχρι τότε διαδικασία, αλλά 

επιφυλάχτηκε για  οποιαδήποτε απαγγελία  κατηγορίας προς τους κατηγορουμένους, 

αν κα ι αυτό συνιστούσε υπηρεσιακή απιστία, αφετέρου δε η άνεση με την οποία οι 

κατηγορούμενοι παρουσίασαν τα  αρχεία αυτά ως τεκμήρια, γνω ρίζοντας πω ς αυτό 

αποτελεί ποινικό αδίκημα κα ι ότι μπορεί να  επιβαρύνει τη θέση τους99.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1975 εκδόθηκε η απόφαση του Στρατοδικείου100, 

σύμφω να με την οποία από το σύνολο τω ν κατηγορουμένω ν καταδικάστηκαν οι 16, 

ενώ αθωώ θηκαν οι υπόλοιποι 15 -οι περισσότεροι από αυτούς στρατιώτες-. Τις 

βαρύτερες ποινές δέχτηκαν οι τέσσερεις πρώ ην διοικητές του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , ο 

Θ εοφ ιλογιαννάκος (20 χρόνια), ο Σπανός (20 χρόνια), ο Χ ατζηζήσης (23 χρόνια) κα ι 

ο Τσάλας (15 χρόνια), στους οποίους επιβλήθηκε ακόμα κα ι δεκαετής στέρηση τω ν 

πολιτικώ ν τους δικαιωμάτων. Ο ι ποινές, που επιβλήθηκαν στους υπολοίπους, 

κυμανθήκαν από 6 μήνες μέχρι 8 χρόνια, ενώ σε μία περίπτωση ενός στρατονόμου 

οπλίτη επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών με αναστολή101. Ο Χ. Μ ογιάνος, όντας φυγόδικος, 

παραπέμφθηκε να  δικαστεί σε άλλη δίκη. Το Δ ικαστήριο διέταξε την άμεση

98 Εφ. Ριζοσπάστης, 08.08.1975.
99 Στις 20.09.1975 παραπέμφθηκαν σε δίκη, μετά από το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου οι Δ. 
Ιωαννίδης Μ. Πηλίχος και Η. Νικολόπουλος κατηγορούμενοι για την καταστροφή του αρχείου του 
ΕΑΤ-ΕΣΑ. Βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Επιμ. 
Η Μεταπολίτευση 74-75. Στιγμές μιας μετάβασης. Αθήνα: Θεμέλιο, 2016). 20.
100 Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 87-88.
101 Αναλυτικά καταδικάστηκαν: 1. Νικ. Χατζηζήσης αντισυνταγματάρχης ε.α., κάθειρξη 23 χρόνια. 2. 
Θ. Θεοφιλογιαννάκος, κάθειρξη 20 χρόνια. 3. Αν. Σπανός ταγματάρχης ε.α., κάθειρξη 20 χρόνια. 4. 
Θεοφ. Οικονόμου ταγματάρχης 1 χρόνο με αναστολή. 5. Γεωρ. Τσάλας ταγματάρχης ε.α. κάθειρξη 15 
χρόνια. 6. Δημ. Αντωνόπουλος λοχαγός ε.α., φυλάκιση 6 χρόνια. 7. Μιχ. Κουλουμβάκης ε.α., αθώος, 
8. Ηλ. Νικολόπουλος ταγματάρχης ε.α., αθώος. 9. Δ. Παπαχαραλάμπους ταγματάρχης, φυλάκιση 2 
χρόνια. 10. Δημ. Κόφας επίατρος, φυλάκιση 7 χρόνια. 11. Π. Διαμαντόπουλος αντισυνταγματάρχης, 
φυλάκιση 2 χρόνια. 12. Ανδρ. Γεωργίου έφεδρος ανθυπολοχαγός, αθώος. 13. Φωτ. Πεταλάς 
ταγματάρχης, φυλάκιση 4 χρόνια. 14. Μιχ. Πέτρου, πρώην στρατιώτης, φυλάκιση 6 χρόνια. 15. 
Αγγελής ή «Τσέλιγκας», πρώην στρατιώτης, φυλάκιση 5 χρόνια. 16. Νικ. Καίνιχ, πρώην στρατιώτης 
φυλάκιση 3 χρόνια. 17. Ευαγγ. Δεμερτζίδης ή «σερίφης» πρώην στρατιώτης, φυλάκιση 4 χρόνια. 18. 
Πέτρος Γκόρος αντισυνταγματάρχης ε.α., φυλάκιση 6 μήνες. 19. Χριστόφορος Γκουντέβας μόνιμος 
επιλοχίας ε.α., φυλάκιση 5 μήνες με αναστολή. Αθωώθηκαν ακόμη οι πρώην στρατιώτες Δήμος 
Σταμπολίδης, Ηρ. Μπλιώνας, Μιχ. Μπότης, Νεκτ. Μακρυγιάννης, Δημ. Λίτσας, Στυλ. 
Σουγιουτζόγλου, Σπυρ. Γιούλης, Ανθ. Μουρατίδης, Αναστ. Μπαρλιάς, Γεωρ. Σταράκης, Γεωρ. 
Καμπανάς και Αλεξ. Λαβράνος λόγω νομικής πλάνης. Ο Χ. Μογιάνος όντας φυγόδικος, 
παραπέμφθηκε να δικαστεί σε άλλη δίκη.
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προφυλάκιση τω ν καταδικασθέντω ν βασανιστών, ενώ δόθηκε κα ι πενθήμερη 

προθεσμία για  άσκηση έφεσης στο Α ναθεω ρητικό Στρατοδικείο .

2.2 H δεύτερη δίκη του ΕΑΤ-ΕΣΑ
Η  δεύτερη δίκη του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  ξεκίνησε στις 13 Ο κτωβρίου 1975 στο Δ ιαρκές 

Στρατοδικείο Αθηνών, στο Ρούφ. Κ ατηγορούμενοι είναι 36 αξιω ματικοί κα ι οπλίτες 

στρατονόμοι γ ια  τα  βασανιστήρια, που έγιναν κατά πολιτώ ν κα ι στρατιωτικών, τόσο 

στο ΕΑ Τ-ΕΣΑ , αλλά κα ι στις στρατιω τικές φυλακές Μ πογιατίου, στο 505 τάγμα 

πεζοναυτώ ν στο Δ ιόνυσο Α ττικής, στο 572 λόχο της ΕΣΑ  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 

στον Π ειραιά  κα ι στο Κ έντρο εκπαίδευσής Ν εοσυλλέκτω ν (Κ ΕΝ ) Τρίπολης . Ο ι 

συλλήψεις κα ι οι βασανισμοί αφορούν την περίοδο από το 1969-1974, αλλά κυρίω ς 

επικεντρώ νονται σε συλλήψ εις νέω ν μετά το Ν οέμβριο  του 1973, σχετικά με τα 

γεγονότα  του Π ολυτεχνείου κα ι το Φ οιτητικού κινήματος. Σύμφω να με το 

κατηγορητήριο102 103 104 οι 36 κατηγορούμενοι είναι οι εξής: Θ. Θ εοφιλογιαννάκος, Π. 

Γκόρος, Ν. Χ ατζησήσης, Αν. Σπανός, Γ. Τσάλας, Δ. Α ντω νόπουλος, Φ. Π εταλάς, Δ. 

Π απαχαραλάμπους, Χ. Γκουντέβας, Μ. Π έτρου, Ε. Δεμερτζίδης, Ν. Σίμος, Κ. 

Μ πούφας, Β. Ιωαννίδης, Θ. Π απαγεω ργίου, Ι. Μ ανουσάκης, Ν. Ζαχαράκης, Χ. 

Ζουλινός, Κ. Κ ατσαούνης, Σπ. Γεωργακόπουλος, Αν. Μ πέλλος, Κ. 

Τριανταφυλλόπουλος, Αν. Α ναστασόπουλος, Π. Ν τότας, Θ. Κ ω νσταντίνου, Α. 

Κ εσικιάδης, Χ. Κ ολλιός, Π. Σ ιδηρόπουλος, Π. Βυζανιάρης, Κ. Γκιαούρης, Π. 

Π αναγιωτίδης, Α. Δενέλαβας, Ευστ. Μ ατζώρος, Θ. Μ ιχάλης, Χ. Μ ογιάνος, ο οποίος 

ήταν κατηγορούμενος στην προηγούμενη δίκη του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , αλλά δεν 

παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, καθώ ς ήταν φυγόδικος στην Σ ουηδία105. Το

102 Εφ. Ακρόπολη, 13.09.1975.
103 Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 94.
104 Περικλής Ροδάκης, Επιμ. Οι Δίκες των Βασανιστών της Επταετίας, τόμος 2. Αθήνα,1976. 677-678, 
όπως και για τη σύνθεση του Δικαστηρίου αλλά και των συνηγόρων υπεράσπισης.
105 Αναλυτικά το κατηγορητήριο : 1. Θ. Θεοφιλογιαννάκος, (οπλίτης μετά την καθαίρεση του), 
κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη, ηθική αυτουργία σε 
επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη, επικίνδυνες 
σωματικές βλάβες. 2. Π. Γκόρος, αντ/ρχης ε.α., κατηγορούμενος για: ηθική αυτουργία σε βαριά 
σωματική βλάβη κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, ηθική 
αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη και απειλή. 3. Ν. 
Χατζησήσης, αντ/ρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, άμεση συνέργεια 
σε κατάχρηση εξουσίας, ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, βαριά σωματική 
βλάβη κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, ηθική αυτουργία 
σε απλή σωματική βλάβη, ηθική αυτουργία σε βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου και εξύβριση. 4. Αν. 
Σπανός, ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, ηθική αυτουργία 
σε κατάχρηση εξουσίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, 
ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, βιαιοπραγία κατά κατωτέρου. 5. Γ. Τσάλας, 
ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη, 
ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη. 6. Δ. Αντωνόπουλος,
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κατηγορητήριο αυτό προήλθε από οκτώ παραπεμπτικά  βουλεύματα, τα  οποία 

προέκυψαν από το αποτέλεσμα της προανακριτικής εξέτασης 700 ιδιωτικώ ν 

μηνύσεων από πολίτες κα ι στρατιωτικούς, εντός του νομικού πλαισίου κα ι του 

χρονικού περιορισμού, που επέβαλε το Δ ' Ψ ήφ ισμα106.

Έ να  άλλο γεγονός, το οποίο δημιούργησε ενστάσεις στην αρχή της δίκης, ήταν 

η απόφαση της συνεκδίκασης κα ι τω ν οκτώ βουλευμάτω ν μαζί σε μια κοινή δίκη. 

Μ ία  μεγάλη μερίδα τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας κα ι τω ν συνηγόρω ν τους αντέδρασαν, 

καθώ ς μια εκ τω ν οκτώ υποθέσεω ν αφορούσε την υπόθεση τω ν «σάπιων κρεάτων» 

του 1973107 κα ι σύμφω να με αυτούς συσχετίζονται οι υποθέσεις τω ν πολιτικών

ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε 
βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου, βαριά σωματική βλάβη. 7. Φ. Πεταλάς, ταγματάρχης ε.α. κατηγορούμενος 
για: κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ηθική 
αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, 8. Δ. Παπαχαραλάμπους, 
ταγματάρχης κατηγορούμενος για απλές σωματικές βλάβες. 9. X. Γκουντέβας, ανθ/στης 
κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 10. Μ. Πέτρου, πρώην οπλίτης στρατονόμος 
κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 11. I. Αγγελής ή 
«Τσέλιγκας», πρώην οπλίτης στρατονόμος κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση 
εξουσίας κατά συρροή, βιαιοπραγία κατ’ανωτέρου εκτός υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη κατά 
συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη. 12. Ε. Δεμερτζίδης, πρώην στρατονόμος οπλίτης 
κατηγορούμενος για: άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική 
βλάβη, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, 13. Ν. Σίμος, αντ/ρχης κατηγορούμενος για: κατάχρηση 
εξουσίας κατά συρροή, βιαιοπραγία κατά κατωτέρου κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη. 14. 
Κ. Μπούφας, αντ/ρχης κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη. 15. Β. Ιωαννίδης, αντ/ρχης, 
κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη. 16. Θ. Παπαγεωργίου, 
αντ/ρχης ε.α. κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή. 17. I. Μανουσάκης, αντ/ρχης 
ε.α. κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη. 18. Ν. Ζαχαράκης, 
αντ/ρχης κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 19. X Ζουλινός, αντ/ρχης ε.α. κατηγορούμενος 
για κατάχρηση εξουσίας κατά συρροή και για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά 
συρροή. 20. Κ. Κατσαούνης, ταγματάρχης κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας και επικίνδυνη 
σωματική βλάβη. 21. Σπ. Γεωργακόπουλος, ταγματάρχης κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας 
κατά συρροή και επικίνδυνη σωματική βλάβη. 22. Αν. Μπέλλος, ταγματάρχης κατηγορούμενος για 
κατάχρηση εξουσίας. 23. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, ταγματάρχης κατηγορούμενος για απλή σωματική 
βλάβη. 24. Αν. Αναστασόπουλος, ταγματάρχης κατηγορούμενος για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου και 
εξύβριση κατωτέρου. 25. Π. Ντότας, λοχαγός κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας και επικίνδυνη 
σωματική βλάβη. 26. Θ. Κωνσταντίνου ή «Τσούλας», υπολοχαγός κατηγορούμενος για απλή 
σωματική βλάβη. 27. Α. Κεσικιάδης, ανθυπασπιστής κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 28. 
X. Κολλιός, ανθυπασπιστής κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας και για 
επικίνδυνη σωματική βλάβη. 29. Π. Σιδηρόπουλος, έφεδρος ανθυπολοχαγός κατηγορούμενος για 
επικίνδυνη σωματική βλάβη. 30. Π. Βυζανιάρης, έφεδρος ανθ/γος κατηγορούμενος για απλή σωματική 
βλάβη. 31. Κ. Γκιαούρης, πρώην λοχίας κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 32. Π. 
Παναγιωτίδης, πρώην δεκανέας κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη. 33. Α. Δενέλαβας, πρώην 
δεκανέας κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας και απλή σωματική βλάβη. 
34. Ευστ. Ματζώρος, πρώην στρατονόμος, κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά 
συρροή και για απλή σωματική βλάβη. 35. Θ. Μιχάλης, πρώην στρατονόμος, κατηγορούμενος για 
απλή σωματική βλάβη. 36. X. Μογιάνος, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος στην προηγούμενη δίκη του 
ΕΑΤ-ΕΣΑ, αλλά δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο καθώς είναι φυγόδικος στην Σουηδία.
106 Εφ. Ριζοσπάστης, 9.12.2000.
107 Η λεγόμενη υπόθεση των «σάπιων κρεάτων», αφορά το οικονομικό σκάνδαλο της παράνομης 
εισαγωγής κρεάτων από την Αργεντινή και τη Ροδεσία το 1973. Το κατηγορητήριο αφορούσε 
«δωροληψία κατά συρροή» από μεγαλέμπορους για τη μονοπωλιακή εξασφάλιση αδειών εισαγωγής 
κρέατος, με αποτέλεσμα παράνομες ανατιμήσεις («καπέλα») σε βάρος των καταναλωτών. Επιμέρους 
πτυχή του σκανδάλου συνιστούσε η απαγόρευση διάθεσης ντόπιων ζώων, ώστε να πουληθούν τα
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κρατουμένω ν με αυτές τω ν ποινικώ ν για  λαθρεμπορία  κρεάτων. Την επομένη, 

δημοσιεύτηκε στον Τύπο κείμενο δήλωσης 23 μαρτύρω ν κατηγορίας, με το οποίο 

εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για  τη συνεκδίκαση τω ν υποθέσ εω ν* 108.

Η  ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε συνολικά 67 ημέρες, ξεκίνησε 

στις 13 Ο κτωβρίου 1975 με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, ενώ στη συνέχεια  τα 

μέλη του Δ ιαρκούς Στρατοδικείου κάλεσαν τους κατηγορούμενους να  δηλώσουν, αν 

αποδέχονται ή όχι τις κατηγορίες, που τους προσάπτονται. Ό λο ι πλην ενός -του 

Π έτρου- δεν τις αποδέχτηκαν. Στις επόμενες μέρες κλήθηκαν από το δικαστήριο να  

καταθέσουν 156 μάρτυρες κατηγορίας για  τα  βασανιστήρια, που δέχτηκαν, τόσο στο 

στρατόπεδο του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , αλλά κα ι στο Κ ΕΣΑ , στο Μ πογιάτι, το Ρέντη κα ι την 

Τρίπολη. Κ αι σε αυτή τη δίκη κάποιοι από τους μάρτυρες κατέχουν πολιτικά 

αξιώ ματα109. Έ να  μέρος τω ν κατηγορουμένω ν άνηκε σε αντιδικτατορικές οργανώσεις 

όπως η Κ ΕΑ -Α κρίτας, το  ΠΑ Κ, το ΕΑΝ, το ΕΑΣ, οι «Ελεύθεροι Έ λληνες», η 

«Δημοκρατική Άμυνα», ο «Ρήγας Φεραίος», η «Ένωση Εθνικής Σωτηρίας». Κ άποιοι 

συνελήφθηκαν ως μέλη του Κ ομμουνιστικού Κ όμματος, ενώ οι περισσότεροι 

συμμετείχαν στο φοιτητικό κ ίνημα κα ι συνελήφθησαν μετά τα  γεγονότα  του 

Π ολυτεχνείου, το  Ν οέμβριο  του 1973. Ό πω ς κα ι στην πρώτη δίκη, μέσα από τις 

καταθέσεις περιγράφηκαν οι φρικτές συνθήκες κράτησης κα ι βασανισμού, οι 

ξυλοδαρμοί κα ι η σωματική κα ι ψυχολογική βία, που υπέστησαν οι φυλακισμένοι 

από τους βασανιστές της ΕΣΑ. Λ ίγο έως πολύ δεν διαφοροποιούνται από αυτά, που 

ήδη έχουν έρθει στο φώς από την πρώτη δίκη τω ν βασανιστώ ν110, αλλά είναι 

περισσότερο κυνικά κα ι δημιουργούν ένα βαρύτερο κλίμα, καθώ ς εδώ βασανίζονται 

κατά κύριο λόγο ν έο ι111. Α ξίζει να  σημειω θεί πω ς το δικαστήριο προχώ ρησε σε 

αντιπαραβολή τω ν καταθέσεω ν τω ν μαρτύρω ν με αυτοψίες σε όλους του χώρους, που

προβληματικά κρέατα Αργεντινής που «μαύριζαν» και «δεν τα’ θελε ο κόσμος». Στο σκάνδαλο αυτό 
εμπλέκονται και ανώτατα μέλη της Χούντας, όπως ο Παττακός και ο πρώην υφυπουργός Εμπορίου Μ. 
Μπαλόπουλος και ο γεν. Διευθυντής του ίδιου υπουργείου Ζ. Παπαμιχαλόπουλος. Πρόκειται 
ουσιαστικά για το μόνο οικονομικό σκάνδαλο της Χούντας το οποίο εκκαθαρίζεται δικαστικά, κατά τη 
διάρκεια της Επταετίας, για λόγους προπαγανδιστικής «νομιμοποίησης» της καθαίρεσης της Χούντας 
των Συνταγματαρχών και της επιβολής της «Ιωαννιδικής» δικτατορίας. Βλ. iospress, Ελευθεροτυπία, 
25.07.2010 ανακτήθηκε από: http://www.iospress. gr/ios2010/ios20100725.htm.
108 Εφ. Αθηναϊκή και Ακρόπολη, 14.10.1975.
109 Πρόκειται για τους βουλευτές της ΕΚ-ΝΔ Ι. Σαββούρα, Κ. Αλαβάνο, Α. Παναγούλη, Α. 
Πνευματικό τους βουλευτές του ΚΚΕ Θ. Αναγνωστόπουλο και Κ. Κάππο, τους Βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ Ν. Βγενόπουλο, Γ. Χαραλαμπόπουλο. Στο Περικλής Ροδάκης, ό.π. σ. 678-679,767,873,946.
110Με «φωτεινές» εξαιρέσεις τον εικονικό ενταφιασμό του Α. Πνευματικού και την είσοδο άγριων 
σκυλιών στο κελί του Α. Αμπατιέλου, για εκφοβισμό. Στο Περικλής. Ροδάκης, ό.π., 953, 1027.
111Ενδεικτικά για τις μεθόδους βασανισμού και τις κώδικες ονομασίες τους από τους βασανιστές βλ. 
«Το πορτραίτο ενός βασανισμένου και το λεξικό του τρόμου», π. ΑΝΤΙ, τχ.21, (Ιούνιος 1975). 16.
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τελέστηκαν βασανισμοί. Σύμφω να με την αγόρευση του Ε π ιτρόπου112, το δικαστήριο 

αποφάνθηκε πω ς τα  στοιχεία τω ν επιτόπιω ν αυτώ ν ερευνώ ν στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία επιβεβαιώ νουν τα  λεγόμενα τω ν μαρτύρων.

Μ ετά το πέρας της εξέτασης τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας, κλήθηκαν διαδοχικά 

66 μάρτυρες υπεράσπισης, οι οποίοι προτάθηκαν από τους συνηγόρους τω ν 

κατηγορουμένω ν. Ο ι καταθέσεις τους στο δικαστήριο κ ινούνταν σε δυο βασικές 

κατευθύνσεις, στο ότι ουδέποτε αντιλήφθηκαν την τέλεση βασανισμώ ν ή άλλων 

μορφώ ν κακομεταχείρισης στο χώρο του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  ή στους άλλους χώρους κα ι στο 

γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι βασανιστές είχαν εξαίρετο ήθος, «άριστα» πολιτικά 

φρονήματα κα ι ότι ως Έ λληνες αξιω ματικοί δεν θα μπορούσαν να  διαπράξουν 

τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις113. Κ ατά τη διαδικασία αυτή, επίσης 

αποκαλύφθηκε κα ι μια υπόθεση ψευδορκίας ενός εκ τω ν μαρτύρω ν114.

Η  ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με τις απολογίες τω ν 

κατηγορούμενω ν βασανιστών, οι οποίες κράτησαν δέκα ημέρες, από τις 17 έως και 

τις 27 Ν οεμβρίου. Ό λο ι οι κατηγορούμενοι στρατιω τικοί -πλην του Μ. Π έτρου, ο 

οποίος παραδέχτηκε την ύπαρξη κα ι την τέλεση βασανιστηρίω ν κα ι την συμμετοχή 

του σε αυτά- δεν αποδέχτηκαν τις κατηγορίες, θεωρώ ντας τες ως κατασκευασμένες 

από τους μάρτυρες κατηγορίας κα ι από ορισμένους «σκοτεινούς κύκλους». Δ ήλω σαν 

πω ς η δίκη έχει πολιτικό πρόσημο, τόνισαν την διαρκή απειλή του «εκ του Βορρά» 

κομμουνιστικού κινδύνου κα ι επιτέθηκαν φραστικά κατά  τω ν μελών του 

Στρατοδικείου, τω ν μαρτύρω ν αλλά κα ι κατά  μερίδας δημοσιογράφω ν κα ι του Τύπου. 

Ο Θ εοφιλογιαννάκος, π ιο συγκεκριμένα, στην τρίω ρη απολογία του προσπάθησε να  

δικαιολογήσει την όλη λειτουργία  του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  στο όνομα της «ερυθράς απειλής», 

ενώ ο Σπανός αντί απολογίας εκφώ νησε ένα πολιτικό λογύδριο, υποστηρίζοντας πω ς 

«η επανάσταση της 21ης Α πριλίου δεν ανετράπη, αλλά επροδόθη όπως η Κύπρος». 

Π ροκλητικότερος όλων παρουσιάστηκε ο Χ ατζηζήσης, ο οποίος μεταξύ άλλων 

έπλεξε το  εγκώ μιο του Υ πουργού Δ ημοσίας Τάξεω ς Σ. Γκίκα για  την αρωγή του 

στους «συναδέλφους» κατηγορούμενους βασανιστές της Α σφάλειας, που

112 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1153-1154.
113 Βλ. Καταθέσεις μαρτύρων από τις 13.10.10975 έως τις 15.10.1975 στο ίδιο, 1043-1077.
114 Πρόκειται για το μάρτυρα υπεράσπισης Θ. Δριτσάκο, ο οποίος κατέθεσε ότι συνελήφθη ως μέλος 
μιας οργάνωσης και όσο καιρό κρατήθηκε, δεν αντιλήφθηκε κανένα είδος βασανισμού και ότι η 
διαβίωση και η συμπεριφορά των κρατουμένων ήταν εξαιρετική. Όμως, κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων από το δικαστήριο, ο ίδιος ευρισκόμενος υπό πίεση παραδέχτηκε ότι ήρθε να καταθέσει, 
καθώς πληροφορήθηκε πως θα κέρδιζε μια χρηματική αποζημίωση. Το δικαστήριο απέρριψε την 
κατάθεση του Δριτσάκου και επιφυλάχτηκε για την παραπομπή του με την κατηγορία της ψευδορκίας.
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εκδικάζονταν παράλληλα, κα ι ισχυρίστηκε πω ς «οι ανακριτές ταλαιπωρήθηκαν 

περισσότερο παρά εκείνοι που ανακρίθηκαν»115.

Α κολούθησε η αγόρευση του Eπιτρόπου του δικαστηρίου, στις 28 Ν οεμβρίου 

1975, σύμφω να με την οποία προτάθηκε η ενοχή κα ι η καταδίκη 30 εκ τω ν 36 

κατηγορουμένω ν κα ι η αθώωση τω ν υπολοίπω ν 6 λόγω νομικής πλάνης κα ι έλλειψης 

στο ιχείω ν116 117. Την μεθεπόμενη μέρα, κα ι ενώ έχουν αρχίσει οι αγορεύσεις τω ν 

συνηγόρω ν υπεράσπισης, εκδίδεται η απόφαση στη δίκη τω ν βασανιστώ ν της 

Α σφάλειας στη Χ αλκίδα, η οποία αθω ώ νει το μεγαλύτερο μέρος τω ν «συναδέλφων» 

βασανιστών αστυνομικών, γεγονός το οποίο επηρεάζει την πορεία  τω ν αγορεύσεων 

της υπεράσπισης. Ο ι κατηγορούμενοι αλλά κα ι οι συνήγοροί τους μέσω τω ν 

αγορεύσεων θεώρησαν πω ς σε αντίθεση με τη δική τους περίπτω ση, οι δικαζόμενοι 

γ ια  βασανιστήρια αστυνομικοί στη Χ αλκίδα αφενός καταδικάστηκαν σε ελαφρύτερες 

ποινές (στην πρώτη δίκη του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  οι στρατιω τικοί καταδικάστηκαν σε 

εξόφθαλμα βαρύτερες ποινές), ενώ το κατηγορητήριο αποτελούνταν κατά βάση από 

τα  ίδια αδικήματα, αφετέρου δέχτηκαν την αρωγή του κρατικού μηχανισμού μέσω 

του υπουργού Δημοσίας Τάξεω ς Σόλω να Γκίκα, του οποίου οι παρεμβάσεις 

οδήγησαν στη συσσώρευση μαρτύρω ν υπεράσπισης τω ν βασανιστών 

αστυνομικώ ν , σε αντίθεση με αυτές του υπουργού Εθνικής Α μύνης Ευάγγελου 

Α βέρωφ, οι παρεμβάσεις του οποίου -κατ’ αυτούς- δημιούργησαν το  αντίθετο 

αποτέλεσμα. Σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης αυτής δίκης, το  κλίμα  ήταν ακόμη πιο 

τεταμένο κα ι οξυμένο με τους κατηγορούμενους, ιδια ίτερα την «ηγετική τετράδα» με 

τους Θ εοφιλογιαννάκο, Σπανό, Χ ατζηζήση κα ι Γκόρο να  διακόπτουν με προκλητικό 

τρόπο συχνά τα  μέλη του δικαστηρίου, να  εξυβρίζουν κα ι να  υποβάλουν ερωτήσεις 

στους μάρτυρες, ενώ σε πολλές περιπτώ σεις αποβλήθηκαν από τη διαδικασία και 

κρατήθηκαν υπό περιορισμό μέχρι το πέρας της δίκης σε άλλους χώ ρους του 

δικαστηρίου ή ακόμη σε «κλούβες» της αστυνομ ίας118. Ο ι έντονες αυτές αντιδράσεις 

ίσω ς να  οφείλονται στις βαριές ποινές, που τους έχουν επιβληθεί στην πρώτη δίκη

115 Βλ. Καταθέσεις Θοφιλογιαννάκου, Σπανού και Χατζηζήση στο Π. Ροδάκης ό.π., 1134-1151.
116 Εφ. Ριζοσπάστης 29.11.1975.
117 Κατά τη διάρκεια των αγορεύσεων, ο Χατζηζήσης αναφώνησε στην αίθουσα του δικαστηρίου 
«Εμείς δεν είχαμε το Γκίκα μας, εμάς μας άφησαν στη μοίρα μας!». Εφ. Αθηναϊκή, 25.11.1975.
118 Βλ. Ενδεικτικά: αποβολή Γκόρου στις 18.10.1975,αποβολή Θεοφιογιαννάκου στις 24.10.1975, 
αποβολή Χατζηζήση και Θεοφιλογιαννάκου στις 25.10.1975, αποβολή Χατζηζήση και 
Θεοφιλογιαννάκου στις 05.11.1975 και κράτηση τους στο ιατρείο και κατόπιν στο όχημα μεταφοράς 
κρατουμένων, αποβολή των Πεταλά και Σπανού στις 11.11.1975, αποβολή Χατζηζήση στις 15.11.1975 
από Περικλής Ροδάκης, ό.π., 847, 913, 922, 1004, 1040, 1070.
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του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , κάνοντας τους έτσι πιο προκλητικούς απέναντι στους κατήγορους 

τους αλλά κα ι στους ίδιους τους δικαστές.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1975 εκδόθηκε η απόφαση του Σ τρατοδικείου119,σύμφωνα 

με την οποία από τους 36 κατηγορούμενους για  τους βασανισμούς αντικαθεστω τικών 

πολιτώ ν καταδικάστηκαν 23 κα ι αθωώ θηκαν 13120. Τις μεγαλύτερες ποινές δέχτηκε η 

«ηγετική ομάδα» τω ν πρώ ην διοικητών του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , ο Θ εοφ ιλογιαννάκος (7 

χρόνια), ο Χ ατζηζήσης (5 χρόνια), ο Σπανός (5 χρόνια) κα ι ο Τσάλας (4 χρόνια). Από 

του υπόλοιπους, 10 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, που κυμάνθηκαν από 3 

χρόνια έως 18 μήνες, ενώ σε 9 επιβλήθηκαν ποινές από 1 έτος μέχρι κα ι 6 Ά  με 

αναστολή. Α πό τα  13 άτομα, που αθωώθηκαν, αξίζει να  αναφερθούν οι περιπτώ σεις 

τω ν οπλιτών Θ. Μ ιχάλη κα ι Κ. Γκιαούρη, γ ια  τους οποίους έπαψε η ποινική δίωξη, 

καθώ ς ο Α. Π αναγούλης απέσυρε τη μήνυση του μετά την κατάθεση του στο 

δ ικαστήριο121, δηλώνοντας πω ς οι πράξεις τους έγιναν κάτω  από την πίεση τω ν 

διαταγώ ν τω ν ανω τέρω ν τους, ενώ σε πολλές περιπτώ σεις τους προσέφεραν βοήθεια.

Ο ι δίκες για  τα  βασανιστήρια, που έγιναν στο ΕΑ Τ-ΕΣΑ , συνεχίστηκαν σε 

ελάσσονα τόνο. Ό λο ι οι καταδικασθέντες βάσει της στρατιω τικής νομοθεσίας 

άσκησαν εφέσεις επί τω ν αποφάσεων. Το σύνολο τω ν εφέσεω ν συγκεντρώθηκε σε 

μια ενιαία δικογραφία κα ι στις 3 Μ αρτίου 1976 άρχισε στο Α ναθεω ρητικό

119 Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 94-95.
120 Πιο αναλυτικά καταδικάστηκαν οι παρακάτω: 1. Θ. Θεοφιλογιαννάκος, οπλίτης, καταδικάστηκε σε 
7 χρόνια φυλάκιση 2. Ν. Χατζηζήσης, ταγματάρχης ε.α., καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών 3. Α. 
Σπανός, ταγματάρχης ε.α., καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών, 4. Γ. Τσάλας, ταγματάρχης ε.α. 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, 5. Π. Γκόρος, αντ/ρχης ε.α., καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών 
6. I. Αγγελής, έφεδρος λοχίας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών 7. Δ. Αντωνόπουλος, ταγματάρχης 
ε.α. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 Ά ετών, 8. Φ. Πεταλάς, ταγματάρχης ε.α. καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση 2 ετών, 9. I. Μανουσάκης, αντ/ρχης ε.α. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών, 10. Ν. Σίμος, 
ταγματάρχης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών. 11. Μ. Πέτρου, έφεδρος λοχίας καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση 18 μηνών, 12. Χ. Ζουλίχος αντ/ρχηςε.α. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών, 13.Ε. 
Δεμετζίδης, έφεδρος λοχίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών 14. Β. Ιωαννίδης, αντ/ρχης, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών. Με αναστολή καταδικάστηκαν οι παρακάτω:15.Ε. Ματζώρος, 
οπλίτης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με 5ετή αναστολή 16. Α. Μουρατίδης, οπλίτης, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους με 5ετή αναστολή. 17. Σ. Γεωργακόπουλος, ταγματάρχης, 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους με 3ετή αναστολή. 18. Θ. Παπαγεωργίου, αντ/ρχης ε.α., 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με 3ετή αναστολή 19. Π. Ντότας, λοχαγός, καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση 1 έτους με 5ετή αναστολή 20. Χ. Κολιός, ανθ/στης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους με 
5ετή αναστολή 21. Π. Σιδηρόπουλος, έφεδρος ανθ/γός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με 3ετή 
αναστολή 22. Α. Αναστασόπουλος, ταγματάρχης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 Ά μηνών με 3ετή 
αναστολή 23. Θ. Κωνσταντίνου ή «Τσούλας», λοχαγός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 32 μηνών με 
3ετή αναστολή. Αθωώθηκαν οι: Α. Μπέλλος, ταγματάρχης, Α. Δεναλέβας, οπλίτης, X. Γκουντέβας, 
αρχιλοχίας, Κ. Κατσαούνης, ταγματάρχης, Κ. Μπούφας, αντ/ρχης, Π. Παναγιωτίδης, οπλίτης, Ν. 
Ζαχαράκης, αντ/ρχης, Α. Κεσικιάδης, ανθ/στης, Π. Βυζανιάρης, έφεδρος ανθ/γός, Κ. 
Τριανταφυλλόπουλος, ταγματάρχης και Δ. Παπαχαραλάμπους, ταγματάρχης. και για τους οπλίτες 
Θεοδ. Μιχάλη και Κων. Γκιαούρη έπαψε η ποινική δίωξη, καθώς ο Α. Παναγούλης απέσυρε τη 
μήνυση του μετά την κατάθεση του στο δικαστήριο.
121 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1034.
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Δ ικαστήριο122 123 124 η δίκη τω ν καταδικασμένω ν για  βασανιστήρια αξιωματικώ ν και 

οπλιτώ ν του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  στις δυο δίκες του Δ ιαρκούς Στρατοδικείου. Στις 22 Μ αρτίου 

1976, το Α ναθεω ρητικό Δ ικαστήριο εξέδω σε την απόφασή του. Έ γιναν μειώσεις στις 

ποινές, αλλά δεν αθωώ θηκε κανένας από τους 29, που δικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό. 

Α πό το σύνολο τω ν 55 καταδικασθέντων, που παραπέμφθηκαν σε δεύτερο βαθμό 

κρίσης, καταδικάστηκαν οι 29 (21 αξιω ματικοί κα ι 8 υπαξιω ματικοί κα ι οπλίτες). 

Ε ξ αυτών, οι τέσσερεις διαδοχικοί διοικητές του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  καταδικάστηκαν σε 

ποινές φυλάκισης από 19 έως 30 χρόνια, άλλοι 14 από 20 μήνες μέχρι κα ι 8 Ά  χρόνια, 

ενώ 11 δέχτηκαν ποινές από 1 χρόνο μέχρι 3 Ά  μήνες. Στους 11 τελευταίους οι ποινές 

επιβλήθηκαν με αναστολή για  3 χρόνια, ενώ οι 18 προηγούμενοι προφυλακίστηκαν.

Πάντως, ορισμένοι από τους καταδικασθέντες στρατιω τικούς, που δεν 

αποστρατεύτηκαν, μετά την αποφυλάκιση τους επανήλθαν στο Στρατό κα ι συνέχισαν 

τη σταδιοδρομία τους, όπως ο Κόφας, ο Π απαχαραλάμπους, ο Π εταλάς, ενώ 

προέκυψε πω ς υπηρετούν, επίσης, οι καταδικασμένοι Π. Δ ιαμαντόπουλος, Β. 

Ιωαννίδης, Θ. Ο ικονόμου, Ν. Σίμος, Σπ. Γεωργακόπουλος, Θ. Π απαγεω ργίου, Θ. 

Τσιούλας ή Κ ω νσταντίνου κα ι Π. Ν τότας . Ο Υ πουργός Εθνικής Αμύνης, Ε. 

Α βέρω φ έσπευσε να  δικαιολογήσει την απαράδεκτη κατάσταση, λέγοντας ότι οι 

βασανιστές υπηρετούν στο στρατό, γιατί τηρείτα ι ο νόμος, που λέει ότι, αν δεν 

τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, δεν μπορούν να  αποταχθούν οι καταδικασμένοι. Γ ια 

τους συγκεκριμένους, που παραδέχεται ότι υπηρετούν, είπε ότι απορρίφθηκαν κα ι οι 

αναιρέσεις πλην μιας που εκκρεμούσε αλλά... δεν πρόλαβαν να  τους αποτάξουν, διότι

122 Αναθεωρητικό Δικαστήριο καλείται το δευτεροβάθμιο στρατιωτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει 
είτε ως δικαστήριο ουσίας σε δεύτερο βαθμό τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων 
στρατιωτικών δικαστηρίων (στρατοδικείων, αεροδικείων και ναυτοδικείων), είτε ως ακυρωτικό 
δικαστήριο, όταν δικάζει το ένδικο μέσο της αναθεωρήσεως. Ισοδυναμεί δε, ιεραρχικά με το Εφετείο 
των πολιτικών δικαστηρίων.
123 Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι οι παρακάτω: (σε παρένθεση παρατίθενται οι ποινές του 
Διαρκούς Στρατοδικείου). 1. Χατζηζήσης Ν. 22 χρόνια (30 χρόνια), 2. Θεοφιλογιαννακος Θ. 21 χρόνια 
(27 χρόνια), 3. Σπανός Αν. 17 χρόνια (25 χρόνια), 4. Τσάλας Γ. 16 χρόνια (19 χρόνια), 5. 
Αντωνόπουλος Δ. 5 χρόνια (8 χρόνια), 6. Αγγελής I. (Τσέλιγκας) 6 χρόνια (8 χρόνια), 7. Πεταλάς Φ. 4 
χρόνια (6 χρόνια), 8. Δεμερτζίδης Ε. (σερίφης) 3Ά χρόνια (6 χρόνια), 9. Γκόρος Π. 2 χρόνια (3 
χρόνια), 10. Καίνιχ Ν. 2Ά χρόνια (3 χρόνια), 11. Κόφας Δ. 3 χρόνια (7 χρόνια), 12. Πέτρου Μ. 5 
χρόνια (7Ά χρόνια), 13. Διαμαντόπουλος Π. 10 μήνες (2 χρόνια), 14. Παπαχαραλάμπους Δ. 18 μήνες 
(2 χρόνια), 15. Ζουλίνος X. 18 μήνες (2 χρόνια), 16. Μανουσακάκης I. 12 μήνες (2 χρόνια), 17. Σίμος 
Ν. 18 μήνες (22 μήνες), 18. Ιωαννίδης Β. 12 μήνες (20 μήνες), 19. Οικονόμου Θ. 12 μήνες (12 μήνες), 
20. Γεωργακόπουλος Σ. 10 μήνες (12 μήνες), 21. Ντότας Π. 11 μήνες (12 μήνες), 22. Μουρατίδης Α. 
12 μήνες (12 μήνες), 23. Κολλιός X. 11 μήνες (12 μήνες), 24. Ματζώρος Ε. 10 μήνες (12 μήνες), 25. 
Σιδηρόπουλος Π. 8 μήνες (8 μήνες), 26. Αναστασόπουλος Α. 8 μήνες (8 μήνες), 27. Γκουντέβας X. 5 
μήνες (5 μήνες), 28. Παπαγεωργίου Θ. 8 μήνες (8 μήνες), 29. Κωνσταντίνου Θ ή «Τσούλας». 3Ά 
μήνες (ίδια ποινή).
124 Εφ. Ριζοσπάστης, 19.08.77, 20.08.77 και 22.08.77.
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καθυστέρησε η δικογραφία από τον Ά ρειο Π άγο στη Στρατιωτική Δ ικαιοσύνη και 

από εκεί στα Συμβούλια  Κ ρίσης για  απόταξη125.

2.3 Η δίκη του Ναυτικού
Μ ία ακόμα δίκη για  βασανιστήρια ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου 1975, στο 

Δ ιαρκές Ν αυτοδικείο  Π ειρα ιά126. Κ ατηγορούμενοι ήταν 6 αξιω ματικοί και 

υπαξιω ματικοί του Π ολεμικού Ν αυτικού για  βασανιστήρια, που έλαβαν χώ ρα στο 

καταδρομικό «Έλλη», το οποίο βρισκόταν παροπλισμένο στο Ν αύσταθμο Σαλαμίνας. 

Π ρόκειτα ι για  μια δίκη ιδιάζουσα, η όποια διαφοροποιείται από τις άλλες δύο δίκες 

τω ν βασανιστών στου Στρατού. Τα τελεσθέντα αδικήματα αφορούσαν ένα 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώ ς οι συλλήψ εις κα ι τα  βασανιστήρια έγιναν το 

πρώ το δίμηνο του 1968 κα ι συνελήφθησαν αξιω ματικοί κα ι υπαξιω ματικοί του 

Π ολεμικού Ν αυτικού -αλλά κα ι ορισμένοι πολίτες-, οι οποίοι ήταν μέλη ενός 

παρακλαδιού στο Ν αυτικό της αντιδικτατορικής οργάνω σης «Δημοκρατική Άμυνα». 

Στη συγκεκριμένη περίπτω ση, τις συλλήψεις κα ι τους βασανισμούς δεν ανέλαβε η 

ΕΣΑ, ως η ενιαία στρατιωτική αστυνομία, αλλά ένα «ειδικό» τμήμα βασανιστών του 

Ν αυτικού στα πλαίσια  μιας ανακριτικής επιτροπής για  την πρόληψη δολιοφθορώ ν 

κατά του καθεστώτος. Σύμφω να με το παραπεμπτικό βούλευμα 337/75127, το 

κατηγορητήριο κα ι οι κατηγορούμενοι128 είναι οι εξής: 1. Α. Ευαγγελόπουλος, 

υποναύαρχος ε.α., κατηγορούμενος για: κατάχρηση εξουσίας, ηθική αυτουργία σε 

βιαιοπραγίες κατά  κατω τέρω ν κα ι ηθική αυτουργία  σε απλές σωματικές βλάβες, 2. Θ. 

Κ αμαρινέας, πλω τάρχης ε.α,. κατηγορούμενος για  απλή συνέργεια σε κατάχρηση 

εξουσίας, 3. Ν. Κ ιοσσές, πλω τάρχης ε.α., κατηγορούμενος για: β ιαιοπραγίες κατά 

κατω τέρων, απλές σωματικές βλάβες κα ι άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας, 

4. Ν. Ν τάκουλας, αρχικελευστής ε.α., κατηγορούμενος για  απλές σωματικές βλάβες 

κα ι απλή συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας, 5. Ν. Σωμαρίπας, αρχικελευστής ε.α., 

κατηγορούμενος για  απλές σωματικές βλάβες κα ι απλή συνέργεια σε κατάχρηση 

εξουσίας, 6. Ν. Τσιπουρίδης, ανθυπασπιστής εν ενεργεία, κατηγορούμενος για  απλές 

σωματικές βλάβες κα ι απλή συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας.

Το κατηγορητήριο αυτό προήλθε από παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο 

στοιχειοθετήθηκε από το πόρισμα της προανακριτικής εξέτασης του Ν αυτοδικείου

125 Θανάσης - Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 171.
126 Εφ. Αθηναϊκή, Ακρόπολη και Ριζοσπάστης, 09.12.1975.
127 Εφ. Ακρόπολη, 08.11.1975.
128 Για τη σύνθεση του δικαστηρίου αλλά και των συνηγόρων υπεράσπισης, βλ. Περικλής Ροδάκης, 
ό.π., 1187-1188.
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και έγινε αυτεπάγγελτα κα ι όχι μέσα από τις μηνύσεις ιδιωτών. Η  ακροαματική 

διαδικασία στάθηκε ιδια ίτερα συνοπτική κα ι διήρκεσε μόλις 5 ημέρες. Α πό το 

Ν αυτοδικείο είχαν κλητευθεί 23 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ από την πλευρά της 

υπεράσπισης τω ν κατηγορουμένω ν είχαν προταθεί 36 μάρτυρες υπεράσπισης μεταξύ 

τω ν οποίων, ο νυν  Α ρχηγός του Ν αυτικού Ν. Α νδρονόπουλος κα ι ο τελευταίος 

Α ρχηγός του Ν αυτικού στα χρόνια της Δ ικτατορίας Π. Αραπάκης. Συνήγοροι 

πολιτικής αγωγής δεν παρουσιάστηκαν.

Τις πρώ τες δύο μέρες της δίκης εξετάστηκαν αρχικά οι μάρτυρες κατηγορίας. 

Ό λο ι τους κατέθεσαν τα  βασανιστήρια, που υπέστησαν στο καταδρομικό «Έλλη», τα 

οποία περιλάμβαναν σωματική κα ι ψυχολογική βία, απειλές, εξυβρίσεις καθώ ς και 

άθλιες συνθήκες κράτησης κα ι διαβίωσης. Π ροέκυψ ε πω ς τα  βασανιστήρια 

εκτελούσε ένα «συνεργείο βασανισμού», το οποίο οργάνω σε κα ι διεύθυνε κατά κύριο 

λόγο ο πλω τάρχης Κ ιοσσές, αποτελούνταν από τρία  μέλη τω ν «βατραχανθρώ πων» - 

επίλεκτου τμήματος του Π .Ν .- κα ι βασάνιζαν κατά  κύριο λόγο ανω τέρους τους κατά 

παράβαση της στρατιω τικής ιεραρχίας, με σκοπό να  αποσπάσουν ομολογίες και 

στοιχεία για  την «Δημοκρατική Άμυνα». Α κόμη, κατατέθηκε πω ς οι ανώτεροι 

αξιωματικοί, που επέβλεπαν τη διαδικασία, είχαν γνώση για  τα  βασανιστήρια  αυτά. 

Σε μερικές περιπτώ σεις, μάλιστα, στους βασανισμούς στο «Έλλη» συμμετείχαν 

επικουρικά κα ι ο Θ εοφιλογιαννάκος από την ΕΣΑ, αλλά κα ι ο Μ άλλιος από τη 

Γενική Ασφάλεια, προσφέροντας τεχνικές οδηγίες γύρω  από την ανάκριση κα ι τα 

βασανιστήρια στους «ερασιτέχνες» συναδέλφους του Ν αυτικού . Α κολούθησαν την 

επομένη, οι καταθέσεις τω ν μαρτύρω ν υπεράσπισης. Α ν κα ι οι συνήγοροι είχαν 

καλέσει 36 μάρτυρες, εμφανίστηκαν μόλις οι 9. Ό λο ι οι μάρτυρες ήταν ανώ τεροι 

αξιω ματικοί -εν ενεργεία ή εν αποστρατεία-, κατέθεσαν πω ς οι συλλήψ εις έγιναν στα 

πλαίσια  της ανακριτικής επιτροπής για  την πρόληψη δολιοφθορώ ν κατά τω ν πλοίων 

του Ν αυτικού κα ι ότι δεν αντιλήφθηκαν την τέλεση βασανιστηρίων, προβάλλοντας το 

ήθος κα ι την αριστεία τω ν κατηγορούμενων.

Η  ακροαματική διαδικασία  ολοκληρώ θηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1975 με τις 

απολογίες τω ν κατηγορούμενω ν για  βασανιστήρια. Κ αι οι 6 χρησιμοποίησαν λίγο έως 

πολύ την ίδια  υπερασπιστική γραμμή, ότι δηλαδή η σύσταση της ανακριτικής 

επιτροπής κα ι οι συλλήψεις τω ν αξιωματικώ ν κα ι υπαξιω ματικώ ν έγιναν με εντολές 

άνω θεν κα ι με τη δέουσα τυπικότητα προς τον στρατιω τικό κανονισμό. Τόνισαν την 129

129 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1191, 1196, 1206, 1121.
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σημασία του εγχειρήματος αυτού, καθώ ς η εξάρθρωση της οργάνω σης «Δημοκρατική 

Ά μυνα» κα ι η πρόληψη τυχόν δολιοφθορώ ν ήταν προς το συμφέρον του Έ θνους και 

του ίδιου του Ν αυτικού, «του οποίου τα  πλοία  αποτελούν την ασπίδα». Δεν 

αποδέχτηκαν τη συμμετοχή του Θ εοφιλογιαννάκου κα ι του Μ άλλιου στην ανακριτική 

διαδικασία και, όσον αφορά τα  βασανιστήρια, κατέθεσαν ότι μπορεί εν βρασμώ να  

«έδω σαν κα ι καμία  σφαλιάρα ή γροθιά»130 131 132.

Τα παραπάνω  επιχειρήματα αντέκρουσε με την αγόρευση του ο Επίτροπος του 

Ν αυτοδικείου Π ειραιώ ς , σύμφω να με την οποία επισήμανε πω ς η διαταγή για  τη 

συγκρότηση της ανακριτικής επιτροπής κα ι οι συλλήψεις, που ακολούθησαν, ήταν 

παράτυπες κα ι ενάντια στο στρατιω τικό ποινικό κώδικα. Τόνισε πω ς η παραδοχή από 

μεριάς τω ν κατηγορουμένω ν για  χρήση βίας συνιστούν μια μορφή έμμεσης 

ομολογίας κα ι με τα  βασανιστήρια, που έγιναν, η μικρή αυτή ομάδα αξιωματικώ ν κα ι 

υπαξιω ματικώ ν κηλίδω σε την αξιοπρέπεια κα ι το ήθος τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων, 

ιδια ίτερα δε του Π ολεμικού Ν αυτικού, το οποίο πρω τοστάτησε στην ανατροπή της 

Δ ικτατορίας κα ι την επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος . Στάθηκε δε στο 

τόπο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα  βασανιστήρια, στο παροπλισμένο καταδρομικό 

«Έλλη», λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας, που έφερε. Μ ε βάση τα 

παραπάνω, ο Ε πίτροπος πρότεινε στο δικαστήριο την καταδίκη κα ι τω ν 6 

κατηγορουμένω ν, ενώ χαρακτήρισε τις προτεινόμενες ποινές «λίαν επιεικείς». Στη 

συνέχεια, ακολούθησαν οι αγορεύσεις τω ν συνηγόρω ν υπεράσπισης, οι οποίες 

κ ινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με τις απολογίες τω ν πελατώ ν τους.

Το ίδιο βράδυ εκδόθηκε η απόφαση του Δ ιαρκούς Ν αυτοδικείου Π ειρα ιώ ς133, 

σύμφω να με την οποία κηρύχτηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι ένοχοι με ποινές 

μεγαλύτερες από αυτές, που πρότεινε αρχικά ο Επίτροπος του δικαστηρίου. 

Αναλυτικά, το δικαστήριο επέβαλε τις ακόλουθες ποινές: 1. Α. Ευαγγελόπουλος, 

υποναύαρχος ε.α. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών, 2. Θ. Κ αμαρινέας, πλοίαρχος 

ε.α. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 ετών, 3. Ν. Κ ιοσσές, πλω τάρχης ε.α. 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών, 4. Ν. Ν τάκουλας, αρχικελευστής σε απόταξη 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών, 5. Ε. Σωμαρίπας, αρχικελευστής σε απόταξη

130 Εφ. Αθηναϊκή, 11.12.1975 και Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1231, 1236.
131 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1237-1240.
132 Αναφέρεται στο λεγόμενο «Κίνημα του Ναυτικού», την αντιστασιακή δράση ομάδας αξιωματικών 
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό την ανατροπή της Χούντας των Συνταγματαρχών το 
1973.
133 Θανάσης - Γιώργης Κρεμμυδάς, ό.π., 101.
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καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, 6. Ν. Τσιπουρίδης, ανθυπασπιστής εν 

ενεργεία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών με 3ετή αναστολή.

Μ ετά το πέρας της διαδικασίας, οι 5 εκ τω ν 6 καταδικασθέντω ν 

προφυλακίστηκαν. Ό λο ι οι καταδικασθέντες κατέθεσαν προσφυγή αναίρεσης κατά 

της πρω τόδικης απόφασης κα ι στις 9 Μ αρτίου 1976 άρχισε στο Α ναθεω ρητικό 

Ν αυτοδικείο, η δίκη τω ν βασανιστών του «Έ λλη»134 135. Στις 12 Μ αρτίου 1976 

εκδίδεται η απόφαση για  τους καταδικασθέντες, τους οποίους το Α ναθεω ρητικό 

αφήνει ελεύθερους. Ο ι πολύχρονες φυλακίσεις μετατράπηκαν σε φυλακίσεις μηνών 

με αναστολή. Συγκεκριμένα του Α. Ευαγγελόπουλου από 8 χρόνια μετατράπηκε σε 

12 μήνες, του Θ. Κ αμαρινέα από 7 χρόνια σε 10 μήνες, του Ν. Κ ιοσσέ από 8 χρόνια 

σε 2 χρόνια, του Ν. Ν τάκουλα από 2 χρόνια σε 8 μήνες, του Γ. Σω μαρίπα από 18 

μήνες σε 6 μήνες. Ο Ν. Τσιπουρίδης που είχε καταδικαστεί σε εξάμηνη φυλάκιση, 

αθωώθηκε. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1976, ο Ά ρειος Π άγος απέρριψε τις δεύτερες 

αιτήσεις αναίρεσης τω ν βασανιστών του Ν αυτικού.

2.4 Η δίκη των βασανιστών της ασφάλειας Αθηνών
Η  τέταρτη από τις «μεγάλες» Δ ίκες τω ν Β ασανιστώ ν είναι αυτή της 

Α σφάλειας Α θηνών, η οποία ξεκινά στο Χ αλκίδα στις 11 Ν οεμβρίου 1975. Ο ι 

κατηγορούμενοι είναι 14 αστυνομικοί -αξιωματικοί, αρχιφύλακες κα ι αστυφύλακες-, 

οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Μ εικτό Ο ρκωτό Κ ακουργιοδικείο Χ αλκίδας με 

τη συμμετοχή ενόρκων -λαϊκών δικαστών- από την περιοχή. Το κατηγορητήριο, 

σύμφω να με το παραπεμπτικό βούλευμα 2345/1975 του Εφετείου Α θηνώ ν αφορά 

συλλήψεις κα ι βασανιστήρια, που πραγματοποιήθηκαν από την Α σφάλεια  Α θηνών 

στα κεντρικά  της Γενικής Α σφάλειας στην οδό Μ εσογείω ν την τελευταία  περίοδο της 

Χ ούντας, από τον Α ύγουστο του 1973 μέχρι τον Ιούλιο του 1974, με το μεγαλύτερο 

μέρος τους να  πραγματοποιείτα ι από τα  μέσα Φ εβρουαρίου μέχρι κα ι τα  τέλη 

Μ αρτίου του έτους136. Η  δικογραφία αυτή παρουσιάζει μια ιδιάζουσα ομοιογένεια: 

Ό λο ι οι συλληφθέντες κα ι βασανισθέντες πολιτικοί κρατούμενοι ανήκουν στο 

Κ ομμουνιστικό Κ όμμα Ελλάδος κα ι σε άλλες φοιτητικές οργανώ σεις του, όπως Κ Ν Ε 

κα ι αντί-ΕΦ ΕΕ, οι οποίες λειτουργούσαν κα ι ως παράνομοι εκδοτικοί μηχανισμοί,

134 Εφ. Αθηναϊκή και Ακρόπολη, 08.03.1976.
135 Περικλής Ροδάκης, Επιμ. Οι Δίκες των Βασανιστών της Επταετίας. Τόμος 3. (Αθήνα, 1976). 1251.
136 Οπότε και Περίπου 70 μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και της αντιΕΦΕΕ, που είχαν αναπτύξει 
αντιδικτατορική δράση, συνελήφθησαν και υπέστησαν βασανιστήρια για την αντιδικτατορική τους 
δράση. στο Λάμπρος Τόκας. Τα παιδιά του Φλεβάρη: Μαρτυρίες σολληφθέντων αγωνιστών 40 χρόνια 
μετά το χτύπημα στο κλιμάκιο του ΚΚΕ το 1974. Αθήνα: Καστανιώτη, 2014. 10-12.
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εκδίδοντας τα  έντυπα «Ο δηγητής» κα ι «Π ανσπουδαστική»137 138 139. Α ναλυτικά 

παραπέμπονται οι κάτω θι : Δ. Λ ουκόπουλος, Β. Κ ραββαρίτης, Κ. Σμαίλης, Κ. 

Κ αραπαναγιώ της, I. Κ αλύβας, Κ. Τσικριπής, Π. Κ ανούσης, Γ. Γκάνος, Π. 

Μ πάμπαλης, X. Π αύλου, Β. Ζούζουλας, Π. Γώγος, I. Κ ανέλλος, Ε. Μ άλλιος, Θ. 

Κ ωτσάκης. Α πό τους δεκαπέντε κατηγορούμενους στο εδώλιο κάθονται οι 

δεκατέσσερις, ενώ απουσιάζει ο I. Κ αλύβας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στη 

δίκη του Π ολυτεχνείου κα ι χω ρίστηκε για  αυτόν η δίκη. Το κατηγορητήριο κα ι το 

παραπεμπτικό βούλευμα δεν προήλθαν από την αυτεπάγγελτη δίωξη τω ν βασανιστών 

από πλευράς του κράτους, αλλά προήλθαν από τις μηνύσεις ιδιω τώ ν πολιτών, που 

υπέστησαν βασανιστήρια, βάση του Δ ' Ψ ηφίσματος. Συνολικά, κλήθηκαν να  

παραστούν ως μάρτυρες κατηγορίας 100 πολίτες, 41 εκ τω ν οποίων ήταν παθόντες , 

ενώ παρίστανται 25 συνήγοροι Π ολιτικής Α γω γής κα ι 10 συνήγοροι Υ περάσπισης.

Ως μάρτυρες υπεράσπισης προτάθηκαν από τους συνηγόρους τω ν 

κατηγορουμένω ν 39, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ανώ τερα κα ι 

ανώ τατα στελέχη της Α στυνομίας Π όλεω ν κα ι της Α σφάλειας εν ενεργεία ή εν 

αποστρατεία140, ενώ σε όλη τη διάρκεια της δίκης είναι παρόντες για 

«συμπαράσταση» στους κατηγορούμενους γνω στοί αξιω ματικοί τω ν αστυνομικώ ν 

υπηρεσιώ ν (ΚΥΠ, ΓΔΕΑ , Ασφάλεια). Ως τόπος διεξαγω γής της δίκης επιλέχτηκε η 

Χαλκίδα, καθώ ς η κυβέρνηση επιθυμώντας να  αποφύγει το ενδεχόμενο εκδήλωσης 

αντιδράσεω ν από τη μεριά του κόσμου με τη μορφή διαδηλώ σεω ν ή διαμαρτυριών, 

μετέφερε τη δίκη εκτός Αθηνών. Επίσης, έλαβε αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας με 

την ανάπτυξη ισχυρώ ν δυνάμεων Χ ω ροφυλακής στην ευρύτερη περιοχή, 

καθιστώ ντας τη Χ αλκίδα μια «αστυνομοκρατούμενη» π όλη 141. Ιδιαίτερα αυστηρά 

μέτρα είχαν ληφθεί κα ι μέσα στο χώρο του δικαστηρίου με την ύπαρξη ανιχνευτών 

μετάλλων αλλά κα ι ειδικά διαμορφω μένης εισόδου κα ι δωματίου απομόνω σης τω ν 

κατηγορουμένω ν κατά  τα  διαλλείματα της δίκης, ώστε να  αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

διαξιφισμώ ν με τους μάρτυρες κατηγορίας. Η  αυστηρή αυτή στάση του δικαστηρίου

137 Εφ. Ριζοσπάστης, 11.11.1975.
138 Εφ. Αθηναϊκή, 13.11.1975.
139 Εφ. Ακρόπολη, 11.11.1975.
140 Σημ. Ενδεικτικά, κατέθεσαν μεταξύ άλλων οι: 1. Άγγελος Ντόντος, Αστυνομικός Διευθυντής, 2. 
Αθανάσιος Αθανασίου, Διευθυντής του Θ' Αστυνομικού Τμήματος, 3. Ταξιάρχης Αδαμόπουλος, νυν 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και πρώην Διοικητής της Γενικής Ασφάλειας τα έτη 1971-72, 
4. Βασίλης Σακελλαρίου, πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, 5. Σπύρος Μιχελής, επίτιμος 
Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, 6. Ιωάννης Καραχάλιος, πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων. 
Από εφ. Ριζοσπάστης, 14.11.1975 και Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1494-1508.
141 Εφ. Ακρόπολη 14.11.1975.
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αποσκοπούσε στην αποφυγή ύπαρξης γεγονότω ν  «τύπου Θ εοφιλογιαννάκου» κατά  τη 

εκδίκαση της υπόθεσης, προσπάθεια, η οποία εμμέσω ς πλην σαφώς απέτυχε.

Η  ακροαματική διαδικασία, η οποία συνολικά διήρκησε 19 μέρες, ξεκίνησε 

στις 11 Ν οεμβρίου 1975 με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου κα ι τη μη αποδοχή 

του από το σύνολο τω ν κατηγορουμένω ν. Π ριν την έναρξη της εξέτασης τω ν 

μαρτύρων, υπήρξαν ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης για  την παύση της 

κατηγορίας, γεγονός που πυροδότησε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τω ν 

συνηγόρω ν της Π ολιτικής Α γωγής κα ι της Υ περάσπισης σε σημείο, που να  

αναγκαστεί να  παρέμβει ο Ε ισαγγελέας της έδρας για  να  αποσαφηνίσει την 

κατάσταση κα ι να  επιτρέψει την ομαλή συνέχεια της εκδίκασης της υπόθεσης. Π ιο 

συγκεκριμένα, η ένσταση της Υ περάσπισης για  την παύση τω ν κατηγοριώ ν κα ι της 

δίω ξης τω ν κατηγορουμένω ν αφορούσε αφενός τους αμνηστευτικούς νόμους του 

Π απαδόπουλου (Α ύγουστος 1973) κα ι του Κ αραμανλή (Α ύγουστος 1974) -ένα πάγιο 

υπερασπιστικό επιχείρημα σε όλες τις δίκες τω ν βασανιστών-, αφετέρου τον Α .Ν  

509/1947, σύμφω να με το οποίο οι μηνυτές αντιμετω πίστηκαν από τους 

κατηγορούμενους αστυνομικούς ως εχθροί του κοινω νικού καθεστώ τος κα ι κατά 

συνέπεια οι ενέργειες τους ήταν κ α θ’ όλα νόμιμες. Σε αυτή την προσπάθεια 

επίκλησης του «κομμουνιστικού κ ινδύνου» -που θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια 

της δίκης-, οι συνήγοροι της Π ολιτικής Α γωγής αντέδρασαν έντονα κα ι ο 

Ε ισαγγελέας κ. Μ αρκάκης παίρνοντας το λόγο απέρριψε το αίτημα της Υ περάσπισης, 

τονίζοντας πω ς το Κ .Κ .Ε  αποτελεί πλέον νόμ ιμο κόμμα, ο νόμος 509 έχει 

καταργηθεί142, άρα η ανάπτυξη αντικομουνιστικής κινδυνολογίας δεν έχει λόγο 

ύπαρξης, κα ι πω ς οι συλλήψεις κα ι οι βασανισμοί τελέστηκαν για  την διασφάλιση 

του καθεστώ τος της Χ ούντας κα ι μόνο.

Μ ετά το πέρας τω ν ενστάσεων, η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε την 

επομένη με την εξέταση τω ν μαρτύρων κατηγορίας. Π ιο  συγκεκριμένα, από τις 12 

μέχρι κα ι τις 18 Ν οεμβρίου κλήθηκαν να  καταθέσουν 100 μάρτυρες κατηγορίας, για  

τα  βασανιστήρια που έλαβαν χώ ρα στα κεντρικά  της Γενικής Α σφάλειας Α θηνών 

στην οδό Μ εσογείων. Μ έσα από τις καταθέσεις τους ήρθαν στο φως οι φρικτές 

μέθοδοι βασανισμού, που εφαρμόστηκαν, οι οποίες παρουσίασαν διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με αυτές της ΕΣΑ  ή της ανακριτικής μονάδας του Ν αυτικού, όπως

142 Ο Α.Ν. 509/1947 καταργήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1974 από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
με το άρθρο 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 59/1974, «Περί συστάσεως και επαναλειτουργίας 
πολιτικών κομμάτων», με συνέπεια την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, (ΦΕΚ 259/Δ/1974).
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αποτυπώ θηκαν σε προηγούμενες δίκες. Στην προκειμένη, τα  βασανιστήρια γίνονται 

π ιο εξεζητημένα κα ι π ιο «επιστημονικά» βάναυσα με τη χρήση της φάλαγγας σε 

συνδυασμό με άλλες σωματικές ή ψυχολογικές μεθόδους βασανισμού, ενώ 

καταγγέλλονται από τους βασανισθέντες κα ι απόπειρες σεξουαλικής παρενόχλησης 

κα ι β ιασμού143.

Μ ετά το πέρας της εξέτασης τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας, κλήθηκαν διαδοχικά 

από τις 18 έως κα ι τις 21 Ν οεμβρίου, 39 μάρτυρες υπεράσπισης από τους συνηγόρους 

τω ν κατηγορουμένω ν, η συντριπτική πλειοψ ηφία  τω ν οποίων -όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω- ήταν ανώ τεροι κα ι ανώ τατοι αξιω ματικοί εν ενεργεία ή εν αποστρατεία. 

Ό λο ι τους αρνήθηκαν την τέλεση βασανιστηρίω ν στην Α σφάλεια, τόνισαν το ήθος 

κα ι τις αρετές τω ν κατηγορουμένω ν ως αξιωματικώ ν αλλά κα ι ως ανθρώπω ν και 

κατέθεσαν πω ς οι μηνύσεις εναντίον τους είναι αβάσιμες κα ι ψευδείς, ενώ 

εκπορεύονται από την εμπάθεια κα ι το μένος τω ν κομμουνιστώ ν εναντίον του 

σώματος της Αστυνομίας. Η  ακροαματική διαδικασία ολοκληρώ θηκε με τις 

απολογίες τω ν κατηγορουμένω ν αστυνομικών, η οποία διήρκησε τέσσερις συναπτές 

ημέρες. Ό λο ι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους κατηγορίες 

χαρακτηρίζοντάς τες «ασύστολα ψεύδη», «συκοφαντίες» κα ι «αναλήθειες»144, 

εκπορευόμενες από τους κομμουνιστές, ώστε να  σπιλώσουν τις ενέργειες κα ι το ήθος 

της Α στυνομίας. Υ περαμύνθηκαν τω ν ενεργειώ ν τους, επισημαίνοντας πω ς έγιναν με 

βάση τον κανονισμό της υπηρεσίας κα ι την τότε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τόνισαν 

πω ς ως μέλη του αστυνομικού σώματος δεν υπηρέτησαν το  καθεστώ ς της Χούντας, 

αλλά το κοινω νικού καθεστώς, όπως προκύπτει κα ι από τα  λεγόμενα ενός εκ τω ν 

απολογούμενων: «Ο ι κυβερνήσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη, η Υ πηρεσία 

Π ληροφοριώ ν θα παραμένει πάντοτε η ίδ ια »145. Ακόμα, προέβαλαν ως αιτία των 

συλλήψεων κα ι τω ν ανακρίσεων, που έγιναν στην Ασφάλεια, τον κομμουνιστικό 

κίνδυνο και την προστασία του αστικού κράτους, ενώ προσπάθησαν να  

μετακυλήσουν την ευθύνη της οποιασδήποτε τέλεσης βασανιστηρίω ν ή άλλων 

κακώ σεω ν σε μονάδες της ΕΣΑ  ή της ΚΥ Π, οι οποίες παρέλαβαν από τη Γενική 

Α σφάλεια  τους κρατούμενους146. Στις 26 Ν οεμβρίου, ο εισαγγελέας κ. Μ αρκάκης 

προχώ ρησε στη αγόρευσή του, με την οποία δέχτηκε την τέλεση βασανιστηρίω ν στο

143 Καταθέσεις της Όλγας - Νάντιας Βαλαβάνη, της Αγγελικής Σωτήρη και της Αικατερίνης 
Καμπιώτου, από το Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1445, 1450, 1461 αντίστοιχα.
144 Ενδεικτικά βλ. Απολογίες Λουκόπουλου, Μπάμπαλη και Μάλλιου. Στο ίδιο, 1517, 1525, 1535 
αντίστοιχα.
145 Βλ. την απολογία Κ. Καραπαναγιώτη στο ίδιο, 1521.
146 Εφ. Αθηναϊκή 23.11.1975.
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κτίριο της Γενικής Α σφάλειας της οδού Μ εσογείω ν κα ι πρότεινε την καταδίκη τω ν 

δέκα εκ τω ν δεκατεσσάρω ν κατηγορουμένω ν, επισημαίνοντας όμως πω ς διαφω νεί με 

την παραπομπή τω ν κατηγορουμένω ν στο κακουργιοδικείο, καθώ ς κ α τ’ αυτόν οι 

βαριές σωματικές βλάβες, που προκλήθηκαν στους βασανισθέντες, «δεν 

εσκοπούντο»147. Ακόμη, πρότεινε την απαλλαγή τω ν κατηγορουμένω ν βασανιστών 

από αρκετές κατηγορίες, καθώ ς θεώρησε πω ς δεν στοιχειοθετούνταν επαρκώς. Τις 

επόμενες μέρες ακολούθησαν οι αγορεύσεις τω ν συνηγόρω ν της Π ολιτικής Α γωγής 

κα ι της Υπεράσπισης.

Εξετάζοντας κάτω  από ένα αναστοχαστικό πρίσμα το σύνολο της δικαστικής 

διαδικασίας, παρατηρείτα ι η ανάδυση μιας σειράς γεγονότων, τα  οποία αφενός 

διασάλευσαν το  ομαλό κλίμα  διεξαγω γής της δίκης κα ι αφετέρου δημιούργησαν 

ζητήματα νομικής εγκυρότητας κα ι αξιοπιστίας της διαδικασίας αυτής καθαυτής. Σε 

όλη τη διάρκεια της δίκης υπάρχει έντονη αντιπαράθεση κα ι σύγκρουση μεταξύ τω ν 

συνηγόρω ν της Π ολιτικής Α γωγής κα ι της Υ περάσπισης με ανταλλαγή βαριών 

χαρακτηρισμώ ν εκατέρωθεν, ενώ μέλη του ακροατηρίου φιλικά προσκείμενα στους 

κατηγορουμένους εκτοξεύουν ύβρεις, απειλές κα ι ειρωνικά σχόλια κατά τω ν 

μαρτύρω ν κατηγορίας κα ι τω ν δημοσιογράφω ν, με αποκορύφωμα την φραστική και 

σωματική επίθεση του αδερφού του πρώ ην Διοικητή της Γενικής Α σφάλειας -και 

παριστάμενου στη δίκη αυτή ως μάρτυρας υπεράσπισης- Β. Λ άμπρου κατά 

δημοσιογράφου, ο οποίος δικάστηκε από το δικαστήριο εμβόλιμα148. Κ α θ ’ όλη τη 

διάρκεια της δίκης οι κατηγορούμενοι δεν ήταν προφυλακισμένοι αλλά 

φ ιλοξενούνταν στην βίλλα του Β. Λ άμπρου κοντά στη Χ αλκίδα κα ι μεταφέρονταν με 

αυτοκίνητα της Α σφάλειας στο χώρο του δικαστηρίου. Ό μ ω ς πέραν τω ν 

περιστατικώ ν αυτών, τα  οποία παρατηρήθηκαν άλλωστε λίγο έως πολύ κα ι στις δίκες 

του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , υπήρξε κα ι μια οφθαλμοφανής -αν κα ι έμμεση- προσπάθεια  

παρέμβασης κα ι νομ ικής αλλοίωσης της αξιοπιστίας της δίκης από τα  ανώτατα 

ιεραρχικά κλιμάκια  του αστυνομικού σώματος υπέρ τω ν κατηγορούμενω ν 

βασανιστών. Κ ατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας εμφανίζονταν συνεχώς 

στα χέρια τω ν συνηγόρω ν υπεράσπισης αλλά κα ι τω ν κατηγορουμένω ν πρωτότυπα 

απόρρητα έγγραφα της Γενικής Α σφάλειας, όπως καταθέσεις, υπηρεσιακά 

σημειώ ματα κα ι άδειες, τα  οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα μείωσης της

147 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1538.
148 Ο αδερφός του Λάμπρου καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο σε ποινή 
φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή και σε χρηματικό πρόστιμο 3.000 δραχμών με βάση την κατηγορία 
για Τεντιμποϊσμό. Από εφ. Ριζοσπάστης, 14.11.1975.
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αξιοπιστίας τω ν καταθέσεω ν τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας αλλά κα ι ως τεκμήρια  στις 

απολογίες τω ν κατηγορουμένω ν149. Η  εμφάνιση τω ν εγγράφων έγειρε από τη πλευρά 

της Π ολιτικής Α γωγής έντονες αντιδράσεις για  την επιλεκτικότητα της Γενικής 

Α σφάλειας να  χορηγεί πρω τότυπα έγγραφα ή κα ι επικυρω μένα αντίγραφά τους στους 

κατηγορουμένους, αλλά όχι κα ι στους μάρτυρες κατηγορίας. Επιπλέον, δημιούργησε 

ερωτήματα για  την νομική υπόσταση κα ι νομ ιμότητα  τω ν εγγράφων, καθότι ως μέρος 

του απόρρητου αρχείου της Α σφάλειας αποτελούν κτήμα του Δημοσίου κα ι δεν 

δύναται οποιαδήποτε υπηρεσία  να  εκδώ σει επίσημα αντίγραφα τους. Ο ι συνήγοροι 

της Υ περάσπισης παρέθεσαν μια «χλιαρή» δικαιολογία, ότι δηλαδή τα  έγγραφα αυτά 

εκδόθηκαν κα ι επικυρώ θηκαν «εκ παραδρομής»150, ενώ το αρχηγείο Α στυνομίας 

Π όλεω ν εξέδω σε επίσημη ανακοίνωση, σύμφω να με την οποία τα  έγγραφα δόθηκαν 

νόμ ιμα  ύστερα από αίτημα τω ν κατηγορουμένω ν151. Α πέναντι σε αυτό το «γκρίζο» 

σημείο, το δικαστήριο μέσω του Ε ισαγγελέα διέταξε Ε .Δ .Ε  σχετικά με την 

νομ ιμότητα  παραχώ ρησης τω ν εν λόγω εγγράφ ω ν152 153, όμως δεν προχώ ρησε στην 

κατάσχεση τους ούτε στην αποπομπή τους από τα  λοιπά τεκμήρια  της διαδικασίας. Ο ι 

συνήγοροι της Π ολιτικής Αγωγής, Γ. Μ αγκάκης, Ε. Γ ιαννόπουλος, Στ. 

Κ ανελλόπουλος κα ι Γ. Θ εοτοκάτος -μεταξύ άλλων- στις αγορεύσεις τους, που 

ακολούθησαν τις επόμενες μέρες, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για  τον τρόπο με τον 

οποίο εκτυλίχτηκε η δίκη μέχρι τότε, αναφερόμενοι τόσο στην προκλητικότητα τω ν 

κατηγορούμενω ν, όσο κα ι στην επιείκεια της έδρας απέναντι τους, ειδικά στην 

περίπτω ση της χρήσης απόρρητω ν εγγράφων της Α σφάλειας κα ι στην απαλλαγή τους 

από μεγάλο αριθμό κατηγοριών, εξαιτίας τω ν ελλιπώ ν καταθέσεω ν τω ν θυμάτων, 

όπως τις έκρινε το δικαστήριο. Π ιο συγκεκριμένα, ο συνήγορος της Π ολιτικής 

Α γωγής Γ. Θ εοτοκάτος προχώρησε, ενώ εξετάζονταν ο κατηγορούμενος X. Π αύλου, 

στην εξής ερώτηση προς τα  μέλη της έδρας: «Π ώ ς ο Δ ιοικητής Α σφαλείας παίρνει 

από την τσέπη του κατηγορημένου τα  πρω τότυπα έγγραφα κα ι βγάζει κεκυρω μένα 

αντίγραφα;» . Στην αγόρευσή του ο συνήγορος της Π ολιτικής Α γω γής Ε. 

Γ ιαννόπουλος προχώ ρησε στην εξής τοποθέτηση: «Π ώς να  αποτυπω θεί σε μια

149 Συγκεκριμένα, από τα πρακτικά του δικαστηρίου, προσκόμισαν απόρρητα έγγραφα ως αποδεικτικά 
στοιχεία στην έδρα οι: Μπάμπαλης, 1438, 1441, 1459 αντίστοιχα, ο Μάλλιος, 1447, συνήγοροι της 
υπεράσπισης, 1436, 1453, 1486 από Περικλής Ροδάκης, ό.π., ενώ και στην εφ. Ακρόπολη, στις 
25.11.1975 παρατίθεται πως οι κατηγορούμενοι Μάλλιος, Μπάμπαλης και Παύλου προσκόμισαν κατά 
τη διάρκεια των απολογιών τους απόρρητα υπηρεσιακά έγγραφα.
150 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1551.
151 Εφ. Ακρόπολη,28.11.1975.
152 Εφ. Αθηναϊκή, 29.11.1975.
153 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1532.
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κατάθεση ο τρόμος κα ι η κόλαση; Γ ι’ αυτά διαφω νούμε ριζικά με τον κύριο 

Ε ισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε την απαλλαγή τω ν κατηγορουμένω ν από αρκετές 

κατηγορίες, με μόνο λόγο ότι δεν περιέγραφαν στις σύντομες καταθέσεις τα  θύματα, 

με έντονα χρώ ματα τους βασανισμούς»154.

Η  προσπάθεια  άλλωστε χειραγώ γησης κα ι άσκησης επιρροής στα μέλη του 

δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από τα  ανώ τατα ιεραρχικά κλιμάκια 

του αστυνομικού σώματος υπέρ τω ν κατηγορούμενω ν βασανιστών, καταδεικνύεται 

κα ι από τις παρεμβάσεις του τότε Υ πουργού Δημόσιας Τάξης Σόλω να Γκίκα, οποίος 

αποτέλεσε σε αυτό το πρώ ιμο στάδιο της Μ εταπολίτευσης ένα βασικό στήριγμα τω ν 

χουντικώ ν στοιχείων στον κρατικό μηχανισμό155. Κ ατά την εξέτασή του, ο μάρτυρας 

υπεράσπισης κα ι πρώ ην Δ ιευθυντής της Α σφάλειας Ν ίκος Γουρνιάς, δήλωσε πως 

υπήρξε μια ανεπίσημη συνάντηση τω ν υπόδικώ ν βασανιστών με τον υπουργό, ο 

οποίος μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση του ότι οι κατηγορούμενοι είναι 

«λευκοί»156 157. Έ να  ακόμη γεγονός, το οποίο προκάλεσε εντύπωση, ήταν η άνωθεν 

εντολή από τον τότε αστυνομικό διευθυντή -και άτυπα από το ίδιο τον Γκίκα- για  τη 

διενέργεια ενός καθολικού, υποχρεω τικού εράνου στο σύνολο του Α στυνομικού 

σώματος για  τους υπόδικους αστυνομικούς βασανιστές το καλοκαίρι του 1975 .

Ό λο ι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να  καταβάλουν το επίδομα τω ν 425 δραχμών (το 

κόστος της θερινής τους στολής), με αποτέλεσμα να  συγκεντρω θεί ένα τεράστιο για 

εκείνη την εποχή ποσό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορουμένους για  τα  

δικαστικά τους έξοδα αλλά κα ι για  την εξαγορά τω ν ποινώ ν το υ ς158.

Η  απόφαση του Κ ακουργιοδικείου εκδόθηκε στις 30 Ν οεμβρίου 1975. 

Α ντίθετα με την πρόταση του Ε ισαγγελέα, το δικαστήριο έκρινε ως ενόχους και

154 Στο ίδιο, 1544.
155 Μετά το πέρας της δίκης, κατατέθηκε στη Βουλή επερώτηση των βουλευτών της ΕΚΝΔ (Ενωση 
Κέντρου -  Νέες Δυνάμεις), στο οποίο εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για την απόφαση του 
δικαστηρίου της Χαλκίδας, τονίζοντας το απαράδεκτο κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθη η δίκη και 
εκδόθηκε η απόφαση. Τονίζουν δε πως «διαμεσολάβησε μια σειρά απαράδεκτων ενεργειών του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που μάλιστα ανακοινώθηκαν στο δικαστήριο και που τίποτα άλλο δεν 
ήταν παρά μια καθαρή κυβερνητική παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης». Υποστηρίζουν ότι, εάν 
δεν είχαν γίνει οι ενέργειες αυτές, «Οι μάρτυρες υπεράσπισης, πρώην και νυν αστυνομικοί δεν θα 
τολμούσαν να εμφανίσουν τους κατηγορουμένους ως “λευκάς περιστεράς”». Στο ίδιο, ό.π., 1554.
156 Βλ. την κατάθεση του Ν. Γουρνιά από Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1513 και εφ. Αθηναϊκή, 21.11.1975.
157Λάμπρος Τόκας, Τα παιδιά του Φλεβάρη: Μαρτυρίες συλληφθέντων αγωνιστών 40 χρόνια μετά το 
χτύπημα στο κλιμάκιο του ΚΚΕ το 1974. Αθήνα: Καστανιώτη, 2014. 196-197 και εφ. Αθηναϊκή, 
27.07.1975.
158 Μάλιστα ο Αστυνομικός διευθυντής Αλιβιζάνος, ο οποίος εξέφρασε υπηρεσιακά αντιρρήσεις 
σχετικά με το ζήτημα του εράνου, θεωρώντας πως έτσι συγχρωτίζεται το σύνολο του αστυνομικού 
σώματος με τη δράση μιας μικρής ομάδας βασανιστών, μετά από ένα περίπου μήνα αποστρατεύτηκε, 
εφ. Αθηναϊκή, 22.08.1975.
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καταδίκασε τους τέσσερεις -από το σύνολο τω ν 14 κατηγορουμένω ν- αθωώνοντας 

τους υπόλοιπους. Α ναλυτικά καταδικάστηκαν: 1. Ε. Μ άλλιος σε φυλάκιση Δέκα (10) 

μηνών με δικαίω μα εξαγοράς της ποινής του έναντι 150 δρχ. /  Την ημέρα, 2. Π. 

Γώ γος σε φυλάκιση Π έντε (5) μηνών με τριετή αναστολή, 3. Δ. Λ ουκόπουλος σε 

φυλάκιση Τεσσάρω ν (4) μηνών με τριετή αναστολή, 4. X. Π αύλου σε φυλάκιση 

Τεσσάρω ν (4) μηνών με τριετή αναστολή. Μ ε την ίδια απόφαση αθωώ θηκαν οι Κ. 

Κ αραπαναγιώ της, Β. Ζούζουλας, I. Κ ανέλλος, Θ. Κ ω τσάκης, ενώ διατάχθηκε η 

διακοπή της δίω ξης κατά  τω ν Β. Κ ραββαρίτη, Κ. Σμαίλη, Κ. Τσικριπή κα ι Π. 

Μ πάμπαλη, διότι η έγκλιση τους δεν έγινε εντός της νόμιμης προθεσμίας του Δ ’ 

ψηφίσματος. Μ ετά  το πέρας της δίκης όλοι αφέθησαν ελεύθεροι159 160.

Η  απόφαση αυτή του δικαστηρίου να  αθω ώ σει το μεγαλύτερο μέρος τω ν 

κατηγορούμενω ν βασανιστώ ν κα ι να  επιβάλει συμβολικές -και εξαγοράσιμες ποινές 

με αναστολή- στους υπόλοιπους, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεω ν στον πολίτικό

κόσμο αλλά κα ι στον Τύπο. Ό λες οι πολιτικές δυνάμεις της Α ντιπολίτευσης
, , 160 ,προχώ ρησαν σε ανακοινώ σεις , μέσω τω ν οποίων κατέκριναν την απόφαση της

159 Μερικοί από τους «πρωτοκλασάτους» ασφαλίτες όπως ο Μάλλιος, ο Μπάμπαλης και ο Κραβαρίτης 
συλλαμβάνονται εκ νέου και προφυλακίζονται ως κατηγορούμενοι και σε άλλες δίκες των βασανιστών 
της Αστυνομίας και καταδικάζονται σε λίγους μήνες φυλάκισης. Όλοι τους προσέφυγαν στο Εφετείο, 
όπου και αθωώθηκαν εξαγοράζοντας τις ποινές τους. στο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 241.
160 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Για το ΠΑΣΟΚ, 
για το λαό, η απόφαση της Χαλκίδος δεν αποτέλεσε έκπληξη. Είναι φυσική συνέχεια μιας πολιτικής, 
που ακολουθεί η κυβέρνηση, μιας πολιτικής που άμεσα εμφανίζεται σαν άσκηση ψυχολογικής βίας 
πάνω στο Σώμα των δικαστών, που ήδη από μόνο του χωλαίνει, αφού η κάθαρση σ’ αυτό δεν έχει 
συντελεστεί. Αλλά έμμεσα αποτελεί μια άσκηση ψυχολογικής τρομοκρατίας σε βάρος ολόκληρου του 
Λαού. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής τοποθετούνται: Πρώτον, η αρχική προσπάθεια της πρώτης 
κυβερνήσεως Καραμανλή για την αμνήστευση των βασανιστών. Δεύτερον, η απόφαση του Άρειου 
Πάγου για την απαλλαγή των χουντικών υπουργών με το «περίφημο» στιγμιαίο, που ήταν θεωρία της 
κυβέρνησης εκφρασμένη στη Βουλή από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τρίτον, η εσπευσμένη 
αναγγελία της απονομής χάρης, που ήταν καθαρή υπόμνηση προς τους δικαστές των πραγματικών 
διαθέσεων της κυβέρνησης απέναντι στη Χούντα. Τέταρτον, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος 
του εισαγγελέα, που ζήτησε την απαλλαγή δύο πατριωτών για την πυρπόληση αμερικανικού 
αυτοκινήτου, επειδή στην αγόρευσή του χαρακτήρισε την πράξη αυτή σαν πατριωτική. Πέμπτον, η 
απόφαση της Χαλκίδας. Η αθώωση όμως των βασανιστών της Ασφάλειας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, 
αφού η Ασφάλεια ήταν το σώμα, που χρησιμοποιήθηκε, για τη σύλληψη τόσων ανώνυμων λαϊκών 
αγωνιστών και την καθημερινή αστυνόμευση του λαού κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Και είναι η 
απόφαση αυτή ενδεικτική του ποιο είδος κράτους χτίζει σήμερα η κυβέρνηση με ή χωρίς Γκίκα. Αλλά 
η απόφαση της Χαλκίδας περιέχει και ένα μεγάλο μήνυμα προς όσους έχουν πάρει λάθος δρόμο και 
βαυκαλίζονται μιλώντας για δήθεν αντιδικτατορική ενότητα με την πολιτική δεξιά, που διαδέχτηκε 
στην εξουσία την εξουσία. Και ταυτόχρονα βοηθάει τον προβληματισμό του λαού για νέες 
αγωνιστικές συσπειρώσεις. Για να μην περάσει το Κράτος της Δεξιάς, το Κράτος του Μάλλιου και του 
Μπάμπαλη. Ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί και να οργανώνεται». Η διοικούσα επιτροπή της ΕΔΑ σε 
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Με κατάπληξη και οδύνη πληροφορηθήκαμε την απόφαση του 
κακουργιοδικείου της Χαλκίδας για τους βασανισμούς στην Ασφάλεια, στην περίοδο της δικτατορίας. 
Το θέμα είναι σοβαρότατο και επαυξάνει τις ανησυχίες του ελληνικού λαού, ύστερα μάλιστα και από 
τις πρόσφατες αθωώσεις των βασανιστών στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία στη δίκη ανώτατων 
αξιωματικών εν ενεργεία σαν μάρτυρες υπερασπίσεως, που επικαλέστηκαν και τον Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, δημιουργεί σοβαρότατο πολιτικό θέμα. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ας αναλογιστεί τις
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Δ ικαιοσύνης για  τους βασανιστές της Α σφάλειας Αθηνών, κρίνοντας την ως πολιτικά 

κατευθυνόμενη. Ε πέρριπταν στην κυβέρνηση το πολιτικό βάρος της αθώω σης τω ν 

κατηγορουμένω ν στην Α θήνα -σε συνάρτηση κα ι με παρόμοιες υποθέσεις αθώωσης 

αστυνομικώ ν στη Θ εσσαλονίκη-, θεωρώ ντας την έκβαση της δίκης αυτής ως το 

σημείο καμπής της κάθαρσης κα ι της αποχουντοποίησης161. Ακόμα, επικρίθηκε η 

παρέμβαση του Υ πουργού Δ ημόσιας Τάξης κα ι κ α τ’ επέκταση της Κ υβέρνησης στο 

έργο της Δ ικαιοσύνης κα ι ζητήθηκε η παραίτηση του. Ο Τύπος από την πλευρά του 

με πηχυαίους τίτλους κα ι σειρές δημοσιευμάτων, επέκρινε την απόφαση του 

δικαστηρίου, η οποία αντίβαινε με τη θέληση του Λ αού για  την παραδειγματική 

τιμω ρία  τω ν «Χ ουντα ίω ν»162 κα ι την επίτευξή της κάθαρσης στη μεταπολιτευτική 

Ελλάδα. Χ αρακτηριστικά είναι τα  πρω τοσέλιδα  τω ν εφημερίδω ν για  την απόφαση 

του δικαστηρίου, όπως της Ελευθεροτυπίας, Τω ν Ν έω ν κα ι του Ριζοσπάστη που 

σημείωναν: «Α θώ ω σαν τους βασανιστές», «Πολιτική η απόφαση της Χαλκίδας», 

«Π έφτουν στα «μαλακά» οι βασανιστές της χούντας» αντίστο ιχα163. Το μέγεθος της 

κατακραυγής κατά της απόφασης, ανάγκασε τον Ε ισαγγελέα του Α ρείου Π άγου να  

ζητήσει τη δικογραφία της υπόθεσης προκειμένου να  ζητήσει ανα ίρεση164. Η  

κυβέρνηση Κ αραμανλή από την πλευρά της κράτησε μια «ουδέτερη» στάση, 

δηλώνοντας μέσω του υπουργού Δ ικαιοσύνης κ. Στεφ ανάκη165 πω ς η Κ υβέρνηση δεν 

έχει ουδεμία ανάμιξη στις δικαστικές αποφάσεις. Σέβεται τις αποφάσεις της 

Δ ικαιοσύνης, διότι π ιστεύει απόλυτα στην ανεξαρτησία της, επιρρίπτοντας 

ταυτόχρονα πολιτικές ευθύνες στην Α ντιπολίτευση για  προσπάθεια  παρακώ λυσης 

της, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό την απόφαση της αθώω σης τω ν βασανιστών να  

«βουλιάξει» μέσα στη δίνη της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης.

ευθύνες του μπροστά στο δημιουργηθέν θέμα, που ενθαρρύνει τους νοσταλγούς της ανωμαλίας». Ο α’ 
γραμματέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ύστερα από την απόφαση 
της Χαλκίδας και την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κ. Στεφανάκη, επιβάλλεται όπως όλες οι 
δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, όλος ο Λαός να συνάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα. 
Επιτακτική είναι η ανάγκη να μπει φραγμός στην πολιτική και πρακτική, που ακολουθεί η κυβέρνηση, 
πολιτική που βασίζεται στην αντίληψη, ότι ήταν παραβίαση της νομιμότητας, η βία και οι βασανισμοί 
στρέφονται σε πολίτες ορισμένης πολιτικής τοποθέτησης και ιδεολογίας - και συγκεκριμένα στους 
κομμουνιστές - τότε είναι θεμιτές. Η κυβερνητική αυτή τακτική σκοπεύει μακριά. Επιδιώκει να κάμψει 
το φρόνημα του λαού και τη διάθεση να παλέψει για να μην περάσει η πολιτική του συμβιβασμού στο 
πρόβλημα της αμερικάνικης πρωτοβουλίας. Και στην αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης». 
Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1553-1555.
161 Βλ. ενδεικτικά για τις δηλώσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσής : Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1552
1557, τις εφ. Ριζοσπάστης, Αθηναϊκή, Ακρόπολη από 30.11.75 έως 3.12.75 και Γ. Δημαράς, «Το 
20μερο των εκπλήξεων» π. ΑΝΤΙ, τχ.33, (Δεκέμβριος 1975) 10.
162 Εφ. Αθηναϊκή 02.12.1975.
163 30χρόνια πίσω... Κίνημα χωρίς μνήμη κίνημα χωρίς προοπτική. Αθήνα: Εν πλω, 2004. 2-11.
164 Εφ. Ακρόπολη, 02.12.1975.
165 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1557.
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2.5 Οι υπόλοιπες δίκες των βασανιστών
Ο κύκλος τω ν δικών για  βασανιστήρια δεν έκλεισε μετά το πέρας τω ν 

τεσσάρω ν «μεγάλων» δικών, που προαναφέρθηκαν. Π έρα από τις δύο δίκες του ΕΑ Τ- 

ΕΣΑ, της δίκης του Ν αυτικού κα ι τη δίκη της Α σφάλειας Αθηνών, διεξήχθησαν 

παράλληλα μια σειρά δικών για  βασανιστήρια από στρατιω τικούς ή αστυνομικούς 

πρω τόδικα ή σε επίπεδο Ε φετείω ν κα ι Α ναθεω ρητικώ ν δικαστηρίω ν από τα  μέσα του 

1975 μέχρι κα ι το  τέλος του 1978.

Το σύνολο αυτών τω ν δικών, που πραγματοποιήθηκαν, αφορά δίκες 

βασανιστών της Α στυνομίας κα ι της Χ ωροφυλακής, στην Α θήνα κα ι την ευρύτερη 

περιοχή της Α ττικής, αλλά κα ι σε άλλες περιοχές της χώρας (στην Π άτρα, τη 

Θ εσσαλονίκη, τα  Χανιά, τη Λ άρισα κα ι αλλού). Στις Έ νοπλες Δυνάμεις, πέρα  από 

την πρώτη δίκη της ΕΣΑ  κα ι του Ν αυτικού, οι οποίες προήλθαν από την 

αυτεπάγγελτη δίωξη του κρατικού μηχανισμού κα ι τη συγκέντρωση τω ν υπολοίπων 

παραπεμπτικώ ν βουλευμάτω ν από τις μηνύσεις ιδιωτώ ν στη δεύτερη δίκη του ΕΑ Τ- 

ΕΣΑ, δεν υπήρξαν πρω τόδικα άλλες εκδικάσεις υποθέσεω ν για  βασανισμούς, παρά 

μόνο τα  Α ναθεω ρητικά Στρατοδικεία, στα οποία κατέφυγαν μέσω εφέσεω ν οι 

καταδικασθέντες στρατιωτικοί. Στην περίπτω ση της Α στυνομίας, οι καταγγελίες και 

οι μηνύσεις τω ν πολιτώ ν οδήγησαν σε ένα μεγάλο αριθμό δικών, οι οποίες 

διακρίνονται στις δίκες της Α στυνομίας Π όλεω ν κ ι της Χ ωροφυλακής.

Ο ι δίκες της Α στυνομίας Π όλεω ν περιλαμβάνουν -πρω τόδικα- πέρα από την 

δίκη της Α σφάλειας Α θηνώ ν στη Χαλκίδα, τη δίκη της Α σφάλειας για  βασανιστήρια, 

που έγιναν την πρώτη περίοδο της Χ ούντας στα γραφεία  της Α σφάλειας στην 

διαβόητη οδό Μ πουμπουλίνας, την δίκη τω ν βασανιστών της Α σφάλειας Π ειραιώς 

κα ι τις δίκες της Α σφάλειας Πατρών. Συνολικά, παραπέμφθηκαν σε δίκη 44 

αστυνομικοί, εκ τω ν οποίων απαλλάχτηκαν οι 17 κα ι καταδικάστηκαν οι 27, με 

ποινές από 4 μήνες έως κα ι 6 Ά  χρόνια. Ο ι επιβληθείσες ποινές ήταν στην 

συντριπτική πλειονότητα  τους με αναστολή ή άλλοτε εξαγοράσιμες, τις οποίες τα 

Ε φετεία  μείωσαν κατακόρυφα κα ι οι καταδικασθέντες αστυνομικοί αφέθηκαν 

ελεύθεροι166.

Κ α τ’ αναλογία, εκτυλίχθηκαν κα ι οι δίκες της Χ ωροφυλακής. Μ έσα από τις 

μηνύσεις βασανισθέντων πολιτώ ν προέκυψ ε ένας μεγάλος αριθμός παραπεμπτικώ ν 

βουλευμάτων, τα  οποία οδήγησαν σε πλήθος δικών σε όλη την ελληνική επικράτεια,

166 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 248.
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(την Κ αρδίτσα, τη Λ άρισα, τον Π ύργο, τη Κ ρήτη, τα  Γ ιάννενα κα ι αλλού). Ε ιδικά 

στην περίπτωση της Θ εσσαλονίκης, προέκυψε ένας μεγάλος αριθμός δικών για 

βασανισμούς, ο οποίος είναι επακόλουθο της τακτικής από πλευράς Δ ικαιοσύνης να  

μην ομαδοποιήσει τις δικογραφίες κα ι τα  παραπεμπτικά  βουλεύματα, με αποτέλεσμα 

για  κάθε μήνυση να  επακολουθήσει κα ι διαφορετική δίκη. Δ ιεξήχθησαν τουλάχιστον 

16 δίκες για  βασανιστήρια, χωρίς να  συνυπολογιστούν οι εφέσεις. Ο ακριβής αριθμός 

τω ν δικών της Χ ω ροφυλακής ανά την Ελλάδα είναι δύσκολο να  προσδιοριστεί, 

καθώ ς δεν έχουν αποδελτιω θεί όλες οι υποθέσεις λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα 

πρακτικά τω ν δικαστηρίω ν κα ι τω ν αποσπασματικώ ν πληροφοριώ ν, που 

δημοσιεύονται στο ημερήσιο Τύπο. Ο Λ εω νίδας Κ αλλιβρετάκης167 μέσα από τη δική 

του έρευνα καταλήγει πω ς παραπέμφθηκαν 63 όργανα της Χ ω ροφυλακής σε 

δικάσιμο, εκ τω ν οποίων 27 αθωώ θηκαν κα ι 37 καταδικάστηκαν. Ο ι ποινές που 

επιβλήθηκαν είναι ελαφρώ ς βαρύτερες, αλλά κα ι εδώ μέσω τω ν διαδοχικώ ν εφέσεων, 

μειώ θηκαν δραστικά κα ι εξαγοράστηκαν ή μετατράπηκαν σε ποινές με αναστολή.

Δύο σημεία, τα  οποία χρήζουν επισήμανσης, είναι πω ς πλην της πρώ της δίκης 

της Α σφάλειας στη Χαλκίδα, όλες οι υπόλοιπες τω ν βασανιστών στα Σώ ματα 

Α σφαλείας δικάστηκαν σε βαθμό πλημμελήματος. Το δεύτερο σημείο αφορά την 

υπερασπιστική γραμμή τω ν κατηγορούμενω ν βασανιστών, οι οποίοι σε πολλές 

περιπτώ σεις παρουσίασαν μια νέα  φόρμουλα υπεράσπισης, προχω ρώ ντας σε 

δηλώσεις μεταμέλειας, παραδεχόμενοι πω ς βασάνισαν τους μηνυτές τους κάτω  από 

διαταγές «υπαγορευόμενες υπό του τυραννικού καθεστώτος». Σε μερικές 

περιπτώ σεις, μάλιστα, οι βασανισθέντες πολίτες απέσυραν τις μηνύσεις τους κα ι το 

εκάστοτε δικαστήριο, θεωρώ ντας πω ς το  αδίκημα του βασανισμού διώ κεται μόνο 

«κατ’ έγκληση», απάλλαξαν τους κατηγορούμενους.

Α θροιστικά, λοιπόν, όπως φαίνεται κα ι στον π ίνακα 1 παρακάτω , 

καταδικάστηκαν από τις επιμέρους δίκες 27 όργανα της Α στυνομίας κα ι 35 της 

Χ ωροφυλακής, με την πλειονότητα τω ν ποινώ ν να  είναι εξαγοράσιμες ή με 

αναστολή. Στο νούμερο αυτό θα μπορούσαν να  προστεθούν κα ι 10 αποστρατείες τω ν 

περισσότερο προβεβλημένω ν κα ι «πρωτοκλασάτω ν» βασανιστών από το αστυνομικό

167 Στο ίδιο, 249-252.

64

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



σώ μα168. Ό μ ω ς πολλοί από τους καταδικασθέντες βασανιστές επανήλθαν στο σώμα 

κα ι συνέχισαν κανονικά να  υπηρετούν169 μέχρι κα ι τ ις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Πίνακας 1.: «Απονομή Δικαιοσύνης στις υπόλοιπες δίκες των βασανιστών 

των Σωμάτων Ασφαλείας»

Κατηγορήθηκαν Καταδικάστηκαν Αθωώθηκαν
Λοιπές Δίκες των 
βασανιστών της 
Αστυνομίας Πόλεων

44 27 17

Λοιπές Δίκες των 
βασανιστών της 
Χωροφυλακής

64 37 27

Σύνολο 108 64 44

Πηγή: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δ ικ τα το ρ ία  κα ι Μ ετα π ο λ ίτ ευ σ η . Αθήνα: 

Θεμέλιο, 2017. 248-279.

2.6 Η κριτική των δικών των βασανιστών και η εσωτερική λογική τους 

2.6.1 Το Κράτος δικάζει το Κράτος

Εξετάζοντας κανείς υπό ένα αναστοχαστικό πρίσμα τις τέσσερεις «κύριες» 

δίκες για  βασανιστήρια  μετά την ολοκλήρωση τους σε δεύτερο βαθμό κρίσεως, 

μπορεί να  παρατηρήσει τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Ο ι δίκες διαφοροποιούνται 

σε συνάρτηση με την περιοδολόγηση τω ν τελεσθέντω ν βασανισμώ ν κα ι σε σχέση με 

το ποιόν τω ν πολιτώ ν, που συνελήφθησαν κα ι βασανίστηκαν. Κ ατά τη διάρκεια της 

σύνταξης τω ν παραπεμπτικώ ν βουλευμάτω ν από πλευράς της δικαιοσύνης 

επιλέχθηκε μια τάση διαφοροποίησης τω ν βασανιστηρίων, χω ρίζοντας τα  σε δύο 

περιόδους: αυτή της δικτατορίας Π απαδόπουλου μέχρι κα ι τον Ν οέμβριο  του 1973 

κα ι της «Ιωαννιδικής» δικτατορίας μέχρι τον Ιούλιο του 1974170. Η  περιοδολόγηση

168 Εφ. Ριζοσπάστης, 25.5.1976.
169 Όπως η περίπτωση του Β. Κραββαρίτη, ο οποίος αποστρατεύτηκε το 1981 και ο Δ. Λουκόπουλος, 
ο X. Παύλου, ο Π. Κανούσης και ο Ο. Σπανός, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 1982 και 
αποστρατεύτηκαν λίγο αργότερα. Βλ. εφ. Το Βήμα, 25.03.1982 και εφ. Τα Νέα, 09.04.1982.
170Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφοροποίηση της περιοδολόγησης αποτελούν οι δίκες της 
Ασφάλειας Αθηνών: Η πρώτη δίκη της Ασφάλειας Αθηνών, που έγινε στη Χαλκίδα το Νοέμβριο του 
1975, αφορούσε μόνο τα βασανιστήρια της περιόδου από τον Αύγουστο του 1974 μέχρι και τον Ιούλιο 
του 1974, ενώ η δεύτερη δίκη της Ασφάλειας, που έγινε τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο του 1976, 
αφορούσε βασανιστήρια της πρώτης περιόδου μέχρι και τον Ιούλιο του 1973.
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αυτή διατηρήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος τω ν δικών, που πραγματοποιήθηκαν.Υ πό 

αυτή τη λογική, η πρώτη δίκη του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  αφορούσε αδικήματα κα ι βασανιστήρια, 

τα  οποία πραγματοποιήθηκαν τα  έτη 1968-1973, όπως κα ι οι δίκες του Π ολεμικού 

Ν αυτικού κα ι της Α σφάλειας Α θηνών, οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε 

προηγούμενο μέρος της εργασίας. Μ ια  διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη δεύτερη 

δίκη του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , όπου η Δ ικαιοσύνη προχώ ρησε στη συνένωση 8 διαφορετικώ ν 

παραπεμπτικώ ν βουλευμάτω ν, που αφορούσαν βασανιστήρια κα ι συλλήψεις και 

πραγματοποιήθηκαν σποραδικά από το 1969 έως το 1974. Αυτή θα μπορούσε 

ενδεχομένω ς να  εξηγηθεί υπό τη λογική της άμεσης κα ι γρήγορης ολοκλήρω σης τω ν 

δικαστηρίω ν για  βασανιστήρια στις Έ νοπλες Δυνάμεις, σύμφω να με την 

κατευθυντήρια  πολιτική γραμμή της Κ υβέρνησης. Στην περίπτωση τω ν δικών για 

βασανιστήρια, που τελέστηκαν από το Στρατό, πραγματοποιήθηκαν μόνον τρείς, σε 

αντίθεση με την πλειάδα  τω ν δικών για  βασανιστήρια που πραγματοποιήθηκαν από 

την Αστυνομία. Ακόμη, μια ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην πρώτη κα ι τη δεύτερη 

δίκη του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  θα μπορούσε να  εντοπιστεί κα ι στα πρόσωπα, που συνελήφθησαν 

κα ι βασανίστηκαν. Α πό τους 128 παθόντες μάρτυρες κατηγορίας στη δικογραφία της 

πρώ της δίκης του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , ένα μεγάλο μέρος τους απαρτίζονταν από ανώ τερους 

κα ι ανώ τατους αξιω ματικούς κα ι τω ν τριώ ν σωμάτων τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν εν 

ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι συμμετείχαν σε αντιδικτατορικές οργανώσεις, 

αλλά κυρίω ς στο Κ ίνημα του Ν αυτικού, το Μ άιο του 1973. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος 

όγκος τω ν βασανισμών, που εντάχθηκαν στη δικογραφία της δεύτερης δίκης της 

ΕΣΑ, -αν κα ι συγκέντρωσε καταγγελίες για  βασανισμούς σε 8 διαφορετικά 

παραπεμπτικά βουλεύματα όλη τη χρονική περίοδο της Επταετίας- επικεντρώ θηκε 

κυρίω ς σε συλλήψεις πολιτών, που ακολούθησαν μετά τα  γεγονότα  του 

Π ολυτεχνείου, το  Ν οέμβρη του 1973. Η  διάκριση αυτή τω ν στρατιω τικώ ν κα ι 

πολιτών, που βασανίστηκαν, αποτυπώ νεται κα ι στο τρόπο παρέμβασης του κρατικού 

μηχανισμού στο έργο της δίω ξης κα ι προσαγω γής τω ν κατηγορουμένω ν βασανιστών 

στη δικαιοσύνη. Στην πρώτη περίπτωση η δίωξη από πλευράς του κρατικού 

μηχανισμού κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στη δεύτερη αφέθηκε στα χέρια  τω ν 

πολιτώ ν μέσω τω ν ιδιω τικώ ν μηνύσεων. Μ ε την ίδια λογική, το Κ ράτος κινήθηκε με 

αυτεπάγγελτη δίωξη κα ι στη δίκη του Ν αυτικού, στην οποία το σύνολο τω ν 

βασανισθέντων αποτελούνταν από αξιωματικούς του Π ολεμικού Ν αυτικού, ενώ στο
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σύνολο τω ν δικών για  βασανιστήρια  της Α στυνομίας κα ι της Χ ωροφυλακής, όπου η 

συντριπτική πλειοψηφία τω ν βασανισθέντων ανήκε στο χώρο της Α ριστεράς , 

διατηρήθηκε η πολιτική της δίω ξης μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στο θέμα αυτό 

της διαφοροποιημένης αντιμετώ πισης τω ν βασανιστώ ν από τον κρατικό μηχανισμό 

κα ι τον πολιτικό κόσμο θα επανέλθω παρακάτω , στο σημείο της συζήτησης του 

ιδεολογικού κα ι κατασταλτικού ρόλου του Στρατού κα ι της Α στυνομίας στο πλαίσιο 

της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας κα ι της Μ εταπολίτευσης, σε αντιδιαστολή με 

εκείνο της στρατιω τικής δικτατορίας.

Μ ία  ακόμη πτυχή τω ν δικών αυτώ ν για  βασανιστήρια, η οποία χρήζει 

ιδιαίτερης αναφοράς, αφορά το πλαίσιο, το κλίμα  καθώ ς κα ι την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα μέσα στα οποία αυτές εκδικάστηκαν.

Εξετάζοντας την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας ανακύπτει μια σειρά 

ζητημάτων, τα  οποία επηρέασαν την πορεία, την ομαλή διεξαγωγή κα ι ενδεχομένως 

την νομική εγκυρότητα κα ι αξιοπιστία  τω ν ίδιω ν τω ν δικών. Η  ομαλή διεξαγωγή της 

ακροαματικής διαδικασίας ουκ ολίγες φορές διασαλεύτηκε από τις προκλητικές 

παρεμβάσεις τω ν κατηγορούμενω ν βασανιστών, ιδια ίτερα από τις ηγετικές φιγούρες, 

όπως είναι ο Θ εοφιλαγιαννάκος, ο Σπανός κα ι ο Χ ατζηζήσης στις δυο δίκες της ΕΣΑ  

κα ι ο Μ άλλιος, ο Μ πάμπαλης κα ι ο Κ αραπαναγιώ της στη δίκη της Α σφάλειας 

Α θηνώ ν στη Χαλκίδα. Ο ι κατηγορούμενοι αυτοί αποκτούν «ενεργό» ρόλο στη 

δικαστική διαδικασία εξετάζοντας κα ι υποβάλλοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες 

κατηγορίας, τω ν οποίων οι καταθέσεις γίνονται εν μέσω ενός καθεστώ τος σύγχυσης 

κα ι φόβου κάτω  από φωνές, ειρω νικά σχόλια, απειλές κα ι χλευασμούς τω ν ίδιων 

αλλά κα ι τω ν υποστηρικτώ ν τους, που βρίσκονται μέσα στη δικαστική αίθουσα. 

Α ποτέλεσμα όλων αυτώ ν ήταν οι έντονες συστάσεις από πλευράς του δικαστηρίου, 

σε σημείο που να  διατάξει σε ορισμένες περιπτώ σεις την αποβολή τους από τη 

δικαστική αίθουσα κα ι την απομόνωση τους σε άλλο μέρος του χώρου. Ο ι φραστικές 

επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στους μάρτυρες κατηγορίας, αλλά στράφηκαν 

εναντίον κα ι τω ν συνηγόρω ν της Π ολιτικής Αγωγής, του Δ ικαστηρίου αλλά κα ι τω ν 

δημοσιογράφω ν κα ι άλλων παρισταμένω ν. Σε κάθε ευκαιρία οι κατηγορούμενοι 

προσπαθούσαν να  μειώ σουν την αξιοπιστία τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας δηλώνοντας 

άγνοια περ ί τω ν τελεσθέντω ν βασανιστηρίων, εξυφαίνοντας κα ι καταγγέλλοντας 171

171 Για παράδειγμα στη δική της Ασφάλειας στη Χαλκίδα, όλοι οι συλληφθέντες και βασανισθέντες 
πολιτικοί κρατούμενοι ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και σε άλλες φοιτητικές 
οργανώσεις του, όπως ΚΝΕ και η αντί-ΕΦΕΕ.
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ανυπόστατες θεωρίες περ ί κομμουνιστικού κ ινδύνου κα ι «δακτυλίω ν του ερυθρού 

ολοκληρωτισμού». Π ροσπαθούσαν έτσι να  προσδώ σουν πολιτικό κα ι όχι ποινικό 

πρόσημο στη δίωξη κα ι τη δίκη, ενώ επαναλάμβαναν πω ς οι ενέργειες τους 

υπαγορεύτηκαν από διαταγές άνωθεν, αλλά κα ι από το ενδιαφέρον για  την προστασία 

του Κ ράτους κα ι του κοινω νικού καθεστώ τος . Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός, ότι οι κατηγορούμενοι κα ι οι συνήγοροι τους, γ ια  να  στηρίξουν τους 

παραπάνω  ισχυρισμούς τους κα ι να  μειώ σουν την αξιοπιστία τω ν καταθέσεω ν τω ν 

μαρτύρω ν κατηγορίας, προσκόμισαν στο δικαστήριο ως τεκμήρια  απόρρητα έγγραφα 

του αρχείου της ΕΣΑ  -το οποίο σημειω τέον ότι θεωρούνταν επίσημα από το Κ ράτος 

εξαφανισμένο κα ι εν μέρει κατεστραμμένο- κα ι απόρρητα πρω τότυπα έγγραφα του 

αρχείου της Γενικής Α σφάλειας Α θηνώ ν στις δύο πρώ τες δίκες του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  κα ι της 

δίκης της Α σφάλειας αντίστοιχα. Η  πρακτική αυτή συνιστά υπηρεσιακή απιστία και 

υπεξαίρεση κρατικώ ν εγγράφων, αδικήματα, τα  οποία επισύρουν σοβαρές κυρώ σεις 

σε κάθε περίπτω ση, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε από πλευράς του Δ ιαρκούς 

Στρατοδικείου κα ι του Κ ακουργιοδικείου αντίστοιχα. Κ α ι στις δυο περιπτώ σεις το 

δικαστήριο απλά αμφισβήτησε την εγκυρότητα τω ν συγκεκριμένω ν εγγράφων 

δεχόμενο τις «χλιαρές» δικαιολογίες από πλευράς τω ν κατηγορουμένω ν κα ι διέταξε 

τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, τα  αποτελέσματα τω ν οποίω ν όμως δεν 

οδήγησαν στην απαγγελία  νέω ν κατηγοριών, επιδεικνύοντας καθαυτό τον τρόπο 

ανοχή απέναντι στην προκλητική στάση τω ν βασανιστών.

Η  προκλητικότητα αυτή τω ν βασανιστών εκπορεύονταν από τα  ισχυρά 

ερείσματα φιλοχουντικώ ν στοιχείων, τα  οποία διέθεταν σε μεγάλο βαθμό -παρά τις 

οποιεσδήποτε «προσπάθειες» αποχουντοποίησης- στον κορμό του κρατικού 

μηχανισμού κα ι τα  οποία λειτούργησαν επικουρικά στην προσπάθεια  αθώ ω σης και 

δικαίω σης τους, προσπαθώ ντας να  χειραγω γήσουν κα ι να  κατευθύνουν την πορεία 

κα ι τις αποφάσεις τω ν δικαστηρίων. Ακόμα, απόρροια  αυτής της προκλητικότητας 

ήταν ο ιδεολογικός φανατισμός τω ν βασανιστών, ο οποίος υπήρξε προϊόν του 

μετεμφυλιακού κράτους κα ι της δικτατορίας. Ο ι προσπάθειες πολιτικής παρέμβασης 

στην περίπτω ση τω ν τριώ ν δικών του Στρατού από τον τότε υπουργό Εθνικής 

Ά μυνας, Ευάγγελο Α βέρωφ, ήταν σαφώς πιο περιορισμένες από εκείνες του 

υπουργού Δ ημοσίας Τάξεως, Σόλω να Γκίκα, ο οποίος τάχθηκε -εμμέσως πλην 

σαφώς- υπέρ της αθωότητας τω ν κατηγορουμένω ν. Επιπλέον, ο ι παρεμβάσεις 172

172 « Οι Δίκες», π. ΑΝΤΙ, τχ. 31, (περίοδος Β') 6-8.
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ανώ τατω ν κλιμακίω ν της Α στυνομίας Π όλεω ν οδήγησαν στην παρουσία  ενός 

μεγάλου αριθμού υψηλόβαθμω ν στελεχώ ν της Α στυνομίας εν ενεργεία ή εν 

αποστρατεία ως μάρτυρες υπεράσπισης τω ν κατηγορουμένω ν στη δίκη, σε 

αντιδιαστολή με την περίπτω ση τω ν δικών του Στρατού, όπου συνέβη το ακριβώς 

αντίθετο173 174. Η  εξόφθαλμη αυτή διαφοροποίηση της αντιμετώ πισης των 

κατηγορουμένω ν βασανιστώ ν του Στρατού κα ι της Α στυνομίας, οδήγησε τον 

Χατζηζήση, πρώ ην διοικητή του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  κα ι ήδη καταδικασμένο σε 23 χρόνια 

φυλάκιση στο Δ ιαρκές Στρατοδικείο Α θηνώ ν κατά  την δεύτερη δίκη στο ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  - 

η οποία συνεκδικάζεται ταυτόχρονα με τη δίκη της Α σφάλειας- να  διατυπώ σει το 

εξής παράπονο : «Εμείς δεν είχαμε τον Γ κίκα  μας. Εκείνος έστειλε αστυνομικούς στη 

Χ αλκίδα για  να  τους υπερασπίσουν, ενώ εμείς μείναμε αβοήθητοι» . Μ ία  τελευταία 

παράμετρος, η οποία επηρέασε την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας κα ι την 

ποιότητα  τω ν αποφάσεων, που αυτή παρήγε, αφορά τη στάση, την οποία διατήρησαν 

τα  μέλη τω ν τριώ ν Στρατοδικείω ν κα ι του μεικτού Κ ακουργιοδικείου απέναντι στους 

κατηγορούμενους. Μ ια  πιο απλοϊκή αναδιατύπωση του σκεπτικού αυτού θα 

συμπυκνώ νονταν στην ερώτηση «ποιος δικάζει ποιόν;». Στις δύο δίκες του ΕΑ Τ- 

ΕΣΑ, η «κάστα» τω ν στρατιω τικών δικάζει τον εαυτό τη ς175. Στρατιω τικοί δικάζουν 

στρατιω τικούς για  αδικήματα -πέραν τω ν υπολοίπω ν ποινικών-, τα  οποία εμπίπτουν 

στο στρατιω τικό ποινικό κώδικα, όπως η παράβαση ιεραρχίας, η β ιαιοπραγία κα ι η 

εξύβριση ανωτέρων. Μ έσα από τις αποφάσεις καταμαρτυρείται η λογική τω ν 

Στρατοδικείων, με βάση την οποία τιμω ρούνται με βαριές ποινές μόνον οι πρώην 

διοικητές του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  κα ι ορισμένα άλλα στελέχη, τα  οποία διατηρούσαν 

νευραλγικό ρόλο στη λειτουργία  της υπηρεσίας, ενώ τα  εκτελεστικά όργανα 

τιμω ρούνται κατά κύριο λόγο με επιείκεια. Στην δίκη του Ν αυτικού, κ α τ’ αντιστοιχία, 

το Δ ιαρκές Ν αυτοδικείο  στην ανακοίνωση της απόφασης διατηρεί μια π ιο σκληρή 

στάση απέναντι στους κατηγορούμενους αξιωματικούς, τονίζοντας πω ς για  τις ποινές 

τους εξαντλήθηκε κάθε όριο επιείκειας, ενώ χαρακτήρισε τις σημαντικά χαμηλότερες 

ποινές τω ν υπαξιω ματικώ ν ως «λίαν επιεικείς» με βάση το κατηγορητήριο176. Έ να  

πρώ το συμπέρασμα, στο οποίο θα μπορούσε να  καταλήξει κανείς, είναι η πρόθεση 

τω ν στρατοδικείω ν να  μετακυλήσουν το βάρος τω ν ευθυνώ ν για  τα  τελεσθέντα

173 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1141.
174 Εφ. Ακρόπολη, 26.11.1975.
175 Κώστας Παπαϊωάννου, «Από ποιόν να τιμωρηθούν; Πώς θα τιμωρηθούν;»π. ΑΝΤΙ τχ. 26-27, 
(Σεπτέμβριος 1975) 10-11.
176 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1236-1240.
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βασανιστήρια στους ώμους ορισμένω ν ανώτερω ν αξιωματικών, οι οποίοι έφεραν την 

ευθύνη της διοίκησης, ενώ αντίστοιχα να  τιμω ρήσουν με αρκετά πιο επιεικείς ποινές - 

όπως θα φανεί στο επόμενο υποκεφάλαιο- τους υπαξιω ματικούς κα ι τους οπλίτες 

θητείας, οι οποίοι στην τέλεση τω ν βασανισμώ ν είχαν καθαρά εκτελεστικό ρόλο. Το 

ακριβώς αντίθετο παρατηρήθηκε στη περίπτω ση της δίκης της Α σφάλειας Αθηνών, 

όπου εκεί διαφάνηκε η προσπάθεια  επιβολής τω ν ελαχίστων ποινώ ν στο σύνολο τω ν 

κατηγορουμένω ν από μεριάς του δικαστηρίου. Κ ατά την αγόρευσή του ο εισαγγελέας 

Μ αρκάκης παραδέχτηκε πω ς από τη διαδικασία κα ι τις καταθέσεις τω ν μαρτύρων 

κατηγορίας, προκύπτει ότι έγιναν βασανιστήρια από τα  αστυνομικά όργανα, τα  οποία 

όμως «δεν εσκοπούντο». Α νέφερε ότι τα  βασανιστήρια  δεν έγιναν με σκοπό να  

επιφέρουν σωματικές βλάβες, αλλά να  αποσπάσουν καταθέσεις κα ι ομολογίες 

συλληφθέντων. Συνεχίζει τονίζοντας πω ς η διαμαρτυρίες τω ν κατηγορουμένω ν 

αστυνομικώ ν είναι δίκαιες, καθώ ς παραπέμφθηκαν να  δικαστούν σε βαθμό 

κακουργήματος, ενώ σε αντίστοιχες υποθέσεις βασανισμώ ν στην Π άτρα ή τη 

Θ εσσαλονίκη οι συνάδελφοι τους παραπέμφθηκαν σε βαθμό πλημμελήματος177. Η  

στάση αυτή επιεικείας του δικαστηρίου, πέραν της πολιτικής σκοπιμότητας κα ι τω ν 

έξω θεν προσπαθειώ ν χειραγώγησης της δίκης, θα μπορούσε ενδεχομένω ς να  εξηγηθεί 

από το ποιόν τω ν ίδιω ν τω ν μελών του αλλά κα ι τω ν μαρτύρω ν κατηγορίας. Σ ε μια 

δίκη, όπου οι παθόντες μάρτυρες κατηγορίας αποτελούν μέλη του Κ ομμουνιστικού 

Κ όμματος, ο ίδιος ο Εισαγγελέας, αν κα ι τόνισε πω ς η διαδικασία θα κ ινηθεί με βάση 

όσα ορίζονται στον ισχύοντα  νόμο, παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει 

βασιλικός επίτροπος σε έκτακτα στρατοδικεία, λαμβάνοντας τα  εύσημα δίωξης 

ενάντια στον κομμουνισμό178. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανησυχίες, που 

εξέφρασαν οι συνήγοροι της Π ολιτικής Α γωγής Μ αγκάκης, Γ ιαννόπουλος και 

Κ ανελλόπουλος προς τα  πρόσω πα του δικαστηρίου, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες 

γ ια  το αν το δικαστήριο υπό την παρούσα σύνθεση θα ήταν ικανό να  αποδώ σει 

ουσιαστική δικαιοσύνη, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς πω ς η εκκαθάριση του 

δικαστικού σώματος υπήρξε επί της ουσίας εξαιρετικά περιορισμένη.

2.6.2 Οι αποφάσεις των δικαστηρίων

Ο ι ίδιες οι αποφάσεις της Δ ικαιοσύνης συνιστούν μια πτυχή της μελέτης τω ν 

δικών για  βασανιστήρια, η οποία φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα. Α ποτέλεσαν το 

επιστέγασμα, την απτή πραγμάτω ση μίας εκ τω ν μορφών κα ι προσεγγίσεω ν, που

177 30χρόνια πίσω... Κίνημα χωρίς μνήμη κίνημα χωρίς προοπτική. Αθήνα: Εν πλω, 2004. 9-10.
178 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1425-1426.
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έλαβε η μεταβατική δικαιοσύνη στην ελληνική περίπτω ση υπό τους όρους της 

«κάθαρσης» κα ι της «αποχουντοποίησης», αυτή της προσαγω γής στη δικαιοσύνη και 

της τιμω ρίας τω ν ενόχω ν για  τα  εγκλήματα κα ι τη μεγάλης κλίμακας παραβίαση τω ν 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα  οποία πραγματοποιήθηκαν κατά  τη διάρκεια της 

επταετούς δικτατορίας με τους βασανισμούς χιλιάδω ν πολιτώ ν από τους 

κατασταλτικούς μηχανισμούς της Χ ούντας να  κατέχουν την περίοπτη θέση. Μ έσα 

στις ιδιαίτερες πολιτικές κα ι κοινω νικές συνθήκες, που διαμορφώ θηκαν στο πλαίσιο 

της Μ εταπολίτευσης, η ουσιαστική κα ι παραδειγματική τιμω ρία  τω ν

κατηγορούμενω ν υπήρξε κύριο  αίτημα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, το οποίο 

εκφράστηκε μέσα από τα  συνθήματα «δώστε τη Χ ούντα στο λαό», «οι φασίστες στο 

Γουδί», «ο λαός δεν ξεχνά, τους φασίστες του κρεμά». Κ αι γ ια  τον πολιτικό κόσμο η 

καταδίκη τω ν βασανιστών θα αποτελούσε έναν τρόπο ανάκτησης μέρους της 

αξιοπιστίας κα ι της υπόληψης του κρατικού μηχανισμού, αλλά κα ι μια έμπρακτη 

απόδειξη της εκκαθάρισης τω ν σχέσεω ν μεταξύ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

με το  δικτατορικό παρελθόν, συμβάλλοντας στην εδραίωση του νέου πολιτικού status 

quo, ζήτημα το οποίο κατείχε κομβικό ρόλο στις πολιτικές εξαγγελίες τω ν 

κυβερνήσεω ν Κ αραμανλή. Π αρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις τω ν τεσσάρω ν 

μεγάλων δικών, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο μέρος του κεφαλαίου: Στις δύο 

δίκες του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , από το σύνολο τω ν 55 αξιωματικών, υπαξιω ματικώ ν και 

οπλιτών, που παραπέμφθηκαν σε δίκη, 29 καταδικάστηκαν - οι περισσότεροι εκ τω ν 

οποίων αξιω ματικοί κα ι υπαξιω ματικοί - κα ι αθωώ θηκαν 26. Ο ι αποφάσεις αυτές 

κατέδειξαν τη λογική τω ν στρατοδικείων, με βάση την οποία το μεγαλύτερο βάρος 

της ποινικής ευθύνης μετακυλίεται στους τέσσερεις πρώ ην διοικητές του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  - 

κα ι σε ορισμένα άλλα στελέχη, όπως τον επίατρο Κ όφα-, ως ηθικούς αυτουργούς 

στην τέλεση τω ν βασανισμώ ν κα ι τη διάρρηξη της στρατιω τικής ιεραρχίας με την 

εξύβριση κα ι τη βιαιοπραγία  κ α τ’ανωτέρων, ενώ όσοι υπαξιω ματικοί και 

στρατονόμοι καταδικάστηκαν, δέχτηκαν αρκετά μικρότερες «επιεικείς» ποινές με το 

σκεπτικό ότι εκτέλεσαν διαταγές ανωτέρων, ευρισκόμενοι σε νομική πλάνη. Στην 

υπόθεση της δίκης τω ν βασανιστών του Ν αυτικού, το Δ ιαρκές Ν αυτοδικείο 

πρω τόδικα έκρινε ένοχο το σύνολο τω ν 6 κατηγορουμένω ν επιβάλλοντας τους ποινές 

από 8 χρόνια μέχρι κα ι 6 μήνες -στην τελευταία  περίπτωση με αναστολή-. Ό μω ς, 

κατά την εκδίκαση τω ν εφέσεω ν στο Α ναθεω ρητικό Δ ικαστήριο το 1976 οι 

υποβληθείσες ποινές μειώ θηκαν δραματικά κα ι μετατράπηκαν σε ποινές από 12 έως 6 

μηνών με αναστολή, με τους καταδικασμένους βασανιστές να  αφήνονται ελεύθεροι.
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Στην περίπτωση της δίκης της Α σφάλειας Αθηνών, το Μ εικτό Κ ακουργιοδικείο από 

τους 14 κατηγορούμενους, έκρινε -αντίθετα στην πρόταση του Ε ισαγγελέα- ένοχους 

τους 4 αστυνομικούς, στους οποίους όμως επέβαλλε ελαφρότατες «συμβολικές» 

ποινές από 10 έως 4 μήνες με τη μορφή τριετούς αναστολής ή χρηματικής εξαγοράς, 

ενώ οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι αθωώ θηκαν κα ι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την 

ποινική δίωξη να  παύει κα ι τις κατηγορίες να  εκπίπτουν λόγω της έγκλησής τους 

μετά το πέρας της τελικής προθεσμίας, που όριζε το Δ ' Ψ ήφισμα. Η  απόφαση αυτή 

του δικαστηρίου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώ ς κ ινήθηκε αντίρροπα από τη 

λογική τω ν Στρατοδικείων, με τους κατηγορούμενους αστυνομικούς να  δέχονται 

πρω τόδικα για  τα  ίδια αδικήματα ποινές ελαχίστων μηνώ ν αντί χρόνω ν κα ι μάλιστα 

αυτές να  διαμορφώ νονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να  αποφυλακίζονται αμέσως 

μετά το  πέρας της δίκης. Αυτή η διαφοροποιημένη στάση της Δ ικαιοσύνης 

παρατηρήθηκε κα ι στις υπόλοιπες δίκες της Α στυνομίας Π όλεω ν κα ι της 

Χ ω ροφυλακής τα  επόμενα χρόνια. Α πό το σύνολο τω ν κατηγορουμένω ν, που 

παραπέμφθηκαν εντέλει στη δικαιοσύνη για  βασανιστήρια, οι μισοί κα ι παραπάνω  

αθωώ θηκαν με τις κατηγορίες εναντίον τους να  εκπίπτουν, είτε γιατί η έγκληση τους 

από τις μηνυτήριες αναφορές εις βάρος τους κρίθηκε εκπρόθεσμη είτε γιατί σε 

ορισμένες περιπτώ σεις οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ενώπιον του δικαστηρίου 

την τέλεση βασανιστηρίω ν «υπαγορευόμενω ν υπό του τυραννικού καθεστώτος» 

εκφράζοντας τη λύπη τους προς τους παθόντες μηνυτές, οι οποίοι δήλωσαν ηθικά 

ικανοποιημένοι κα ι απέσυραν τις μηνύσεις. Α ξίζει να  σημειω θεί η αντίφαση, ότι τα 

δικαστήρια, αν κα ι γνώ ριζαν ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί υπήρξαν 

βασανιστές, στις αποφάσεις που εξέδωσαν, προχώ ρησαν στην απαλλαγή τους, μέσα 

από το νομ ικό κενό του Δ ’ Ψ ηφίσματος σύμφωνα με το οποίο τα  αδικήματα 

διώ κονται μόνο «κατ’ έγκλησην»179. Ο ι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στη συντριπτική 

τους πλειοψ ηφία  δέχτηκαν εξαιρετικά ελαφριές ποινές ελαχίστων μηνών υπό τη 

μορφή αναστολής ή εξαγοράς, ξεπερνώ ντας μαζί με τις αθωω τικές αποφάσεις τα 

εννέα δέκατα τω ν περιπτώ σεω ν. Μ ε μια πρόχειρη αποδελτίωση τω ν αποφάσεω ν τω ν 

δικαστηρίω ν εξαίρεση αποτέλεσαν οι καταδίκες σε πολυετείς ποινές ορισμένω ν 

ηγετικώ ν στελεχώ ν της Α στυνομίας Π όλεω ν κα ι της Χ ω ροφυλακής πρωτόδικα, οι 

οποίες, όμως, μέσα από τις διαδοχικές εκδικάσεις τους σε επίπεδο εφετείου με το 

αιτιολογικό της αναίρεσης, μειώ θηκαν κατακόρυφα. Ε νδεικτικά παραδείγματα

179 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 247-249.
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αποτελούν οι περιπτώ σεις τω ν αντιστράτηγων της Α στυνομίας Ξ ενοφώ ντα Τζαβάρα 

(Υ παρχηγού της Χ ω ροφυλακής επί Π απαδόπουλου) κα ι Κ ω ν/νου Κ αραμπάτσου 

(Α ρχηγό του Σώ ματος επί Ιωαννίδη), οι οποίοι, αν κα ι καταδικάστηκαν σε ποινές 3 

ετών πρωτόδικα, μετά από δυο εκδικάσεις στο Εφετείο το  1978, κρίθηκαν αθώοι 

«λόγω αμφιβολιών». Χ αρακτηριστικότερη όλων, όμως, αποτέλεσε η περίπτω ση του 

μοίραρχου της Χ ω ροφυλακής Ν ικόλαου Τετραδάκου, ο οποίος αν κα ι είχε 

καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές για  βασανιστήρια κα ι με ποινή 10 ετών για  τη 

δολοφονία ενός μέλους της αντιστασιακής οργάνω σης Π Α Μ  στη Θεσσαλονίκη το 

1967, ύστερα από διαδοχικές αναβολές κα ι εφέσεις η ποινή του διαμορφώ θηκε σε 4 

μήνες με αναστολή . Μ ε βάση τα  παραπάνω  δεδομένα, τα  οποία παρατέθηκαν και 

συγκρίνοντας τις τέσσερεις σημαντικότερες δίκες για  βασανιστήρια -αλλά έχοντας 

υπόψη κα ι τις υπόλοιπες, που εκτυλίχθηκαν αργότερα πρω τόδικα ή στα Ε φετεία  κα ι 

τα  Α ναθεω ρητικά δικαστήρια-, προκύπτει μια σειρά βασικών, εμπειρικών 

διαπιστώσεων. Στο σύνολο τω ν περιπτώ σεω ν, το ζήτημα τω ν βασανισμών 

προσδιορίστηκε με τρόπο υποκειμενικό. Η  κατηγορούσα αρχή αντιμετώ πισε το 

πρόβλημα τω ν βασανιστηρίων ως προσωποπαγές, επιδιώκοντας να  προσδώ σει 

ποινικό χαρακτήρα στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας αλλά κα ι τω ν 

αποφάσεων της. Τ ιμώρησε τους βασανιστές ως μεμονω μένα άτομα, τα  οποία 

πραγματοποίησαν βασανιστήρια  οποιασδήποτε μορφής ή έντασης, είτε για  να  

στηρίξουν το  χουντικό καθεστώς είτε ακόμα κα ι ανάγοντας το πρόβλημα των 

βασανιστηρίων ως ένα προσω πικό «βίτσιο» τω ν ίδιων κα ι όχι ως όργανα ενός 

μηχανισμού κρατικής καταστολής. Αυτή η οπτική απομάκρυνε τη δικαστική έρευνα 

κα ι εντέλει τη απόδοση της δικαιοσύνης από μια ουσιαστική παράμετρο του 

ζητήματος, αυτή της διερεύνησης κα ι της καταδίκης της τέλεσης βασανιστηρίων σε 

επίπεδο πρακτικής από τους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής, πρακτική ή οποία 

προυπήρχε της δικτατορίας. Α ποτέλεσμα της τάσης αυτής ήταν μια «μερική» 

αποτυχία του εγχειρήματος της κάθαρσης του κρατικού μηχανισμού, καθώ ς ορισμένα 

όργανα, που βασάνισαν, τιμω ρήθηκαν κα ι απομακρύνθηκαν από αυτόν, αλλά 

παρέμειναν στο απυρόβλητο, ενώ κα ι ο ίδιος ο μηχανισμός, που συνέχισε την 

πρακτική του βασανισμού κα ι τα  πολιτικά πρόσωπα, που τον στελέχω σαν κατά  τη 

διάρκεια της Επταετίας, ως εκ τούτου έφεραν ένα μερίδιο πολιτικής ευθύνης. Αυτό 

οφείλεται στο ότι δεν κατέστη δυνατόν να  θεω ρηθεί ως αδίκημα η συμμετοχή στο 180

180 Στο ίδιο, 250-251.
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καθεστώς, καθώ ς η απόφαση της ολομέλειας του Α ρείου Π άγου τον Ιούλιο του 1975 

απεφάνθη πω ς το πραξικόπημα της 21ης Α πριλίου υπήρξε «στιγμιαίο» κα ι όχι διαρκές 

έγκλημα. Συνεπώς, δεν θεωρήθηκαν συνεργοί, όσα πρόσω πα συμμετείχαν στις 

κυβερνήσεις του στρατιω τικού καθεστώτος. Α υτή η απόφαση οδήγησε με τη σειρά 

της, στο να  θεωρηθούν νομ ικά  άκυρες οι μηνύσεις, που υπεβλήθησαν κατά  104 

ατόμω ν συμμετεχόντω ν στις χουντικές κυβερνήσεις, όπως υπουργοί κα ι υφυπουργοί, 

με αποτέλεσμα οι μηνυτήριες αναφορές να  εκπέσουν κα ι να  τεθούν στο αρχείο181.

Ακόμα, η κυβέρνηση, ο αστικός πολιτικός κόσμος κα ι η δικαιοσύνη τήρησαν 

μια ανομοιόμορφη στάση απέναντι στο ζήτημα της προσαγω γής στη δικαιοσύνη και 

της καταδίκης τω ν κατασταλτικώ ν μηχανισμών τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν κα ι τω ν 

Σω μάτω ν Ασφαλείας, που είχαν ασκήσει φυσική βία κα ι είχαν πραγματοποιήσει 

βασανιστήρια κατά  τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας. Σε επίπεδο ποινών, αν κα ι 

ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να  αντιμετω πίσει κ α τ’ουσίαν το ίδιο φαινόμενο και 

με την ίδια πρακτική, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο ι βασανιστές 

του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  στις δύο βασικές δίκες, που πραγματοποιήθηκαν, καταδικάστηκαν σε 

εξόφθαλμα βαρύτερες ποινές, ιδια ίτερα σε επίπεδο ηγεσίας, με τους διαδοχικούς 

πρώ ην διοικητές του Ε Α Τ-Ε ΣΑ  να  δέχονται πέραν τω ν πολυετώ ν ποινών, που τους 

επιβλήθηκαν, δεκαετή στέρηση τω ν πολιτικώ ν τους δικαιω μάτω ν κα ι καθαίρεση από 

το βαθμό του αξιωματικού (στην περίπτω ση του Θ εοφιλογιαννάκου). Ο ι ποινές αυτές 

παρέμειναν σχεδόν αμετάκλητες ακόμη κα ι στη βαθμίδα του Α ναθεω ρητικού 

δικαστηρίου, το οποίο επέβαλε μια ελαφρά μείωση τω ν ποινώ ν σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Στην περίπτω ση της δίκης τω ν βασανιστών του Ν αυτικού, πρω τόδικα 

επιβλήθηκαν σχετικά βαριές ποινές, οι οποίες αντίθετα με την περίπτωση της ΕΣΑ, 

μειώθηκαν κατακόρυφα στο Α ναθεω ρητικό Ν αυτοδικείο κα ι μετατράπηκαν από 

εκτίσιμες σε αναστελλόμενες. Α πεναντίας, οι βασανιστές τω ν Σω μάτω ν Ασφαλείας, 

της Α στυνομίας Π όλεω ν κα ι της Χ ω ροφυλακής, όσοι τελικά  παραπέμφθηκαν και 

καταδικάστηκαν, δέχτηκαν για  τις περιπτώ σεις τω ν βασανισμώ ν ελαφρότατες, 

«συμβολικές» ποινές, οι οποίες στο μεγαλύτερο βαθμό τους ήταν αναστελλόμενες ή 

εξαγοράσιμες. Α κόμη κα ι στις λ ίγες περιπτώ σεις που επιβλήθηκαν σχετικά βαριές 

ποινές ετών -κυρίω ς σε ηγετικά  στελέχη του αστυνομικού σώματος-, μέσα από τις 

διαδοχικές εφέσεις κα ι αναιρέσεις στα δευτεροβάθμια δικαστήρια οι ποινές εντέλει 

εξέπεσαν κα ι μετατράπηκαν σε μια από τις παραπάνω  μορφές. Στην ουσία ελάχιστοι

181 Λίνα Αλεξίου, «Κάθαρση - Αποχουντοποίηση - Εκδημοκρατισμός: Χαμένες ελπίδες, ολέθριες 
παραχωρήσεις», π. Αντί, τχ. 24, (Αύγουστος 1975) 7-9.
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βασανιστές τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας εξέτισαν ποινές φυλάκισης. Κ ριτήριο αυτής της 

διαφοροποίησης δεν αποτελούν μόνο οι επιβληθείσες ποινές, αλλά κα ι ο βαθμός της 

ιδεολογικής κα ι ηθικής καταδίκης τω ν πρακτικώ ν κα ι του ρόλου τω ν μηχανισμών 

αυτώ ν τέλεσης βασανιστηρίω ν από τον πολιτικό κόσμο κα ι την αστικό τύ π ο 182. Στην 

περίπτω ση της ΕΣΑ, οι βασανιστές δέχτηκαν την αμετάκλητη καταδίκη και 

κατακραυγή από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, την Κ υβέρνηση, τα  κόμματα της 

αντιπολίτευσης, αλλά κα ι σχεδόν από όλο το σύνολο του αστικού τύπου. Τα 

καταδικασμένα στελέχη της ΕΣΑ  στιγματίστηκαν ηθικά σε προσω πικό επίπεδο ως 

μια ομάδα ακραίω ν στοιχείων, τα  οποία πρω ταγω νίστησαν με τρόπο ανηλεή κα ι 

σαδιστικό σε εκατοντάδες περιστατικά βασανισμώ ν πολιτώ ν κα ι αντιχουντικών 

στελεχώ ν τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων, καθιστώ ντας το όνομα ΕΣΑ  απεχθές στους 

περισσότερους Έ λληνες. Η  Κ υβέρνηση κα ι η Α ντιπολίτευση καταφέρθηκαν με 

σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά τω ν βασανιστών της ΕΣΑ, οι οποίοι «κηλίδω σαν 

την αξιοπρέπεια κα ι την υπόληψη τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων» κα ι «δημιούργησαν 

χάσμα ανάμεσα στο λαό κα ι το Στρατό». Χ αρακτηριστικότερα είναι τα  δημοσιεύματα 

του Τύπου, τα  οποία στηλιτεύουν κα ι στιγματίζουν τους κατηγορούμενους 

βασανιστές, αποδίδοντας τους χαρακτηρισμούς όπως «Α νθρω πόμορφα τέρατα», 

«πιθηκάνθρω ποι του εδωλίου», «καθάρματα της Χ ούντας» αλλά κα ι καταγγέλλουν 

σε επίπεδο σώματος την όλη πρακτική της υπηρεσίας, την οποία παρομοιάζουν με 

αυτή της ναζιστικής Γερμανίας «Ν ταχάου το ΕΑ Τ-ΕΣΑ », «Η  ΕΣΑ  ήταν 

Γ κεστάπο»183. Η  ιδεολογική αυτή καταδίκη, πέρα από τον ηθικό στιγματισμό τω ν 

βασανιστών επιτέλλει ταυτόχρονα κα ι ένα άλλο έργο. Υ πογραμμίζει κατηγορηματικά 

το χάσμα, που διαχω ρίζει τον αστικό πολιτικό κόσμο κα ι το  κοινοβουλευτισμό από 

τις πρακτικές της δικτατορίας κα ι την τότε δραστηριότητα της ΕΣΑ, η οποία δεν 

μπορεί να  έχει θέση κα ι λόγο ύπαρξης στο καινούργιο δημοκρατικό καθεστώς. 

Α πόρροια  αυτής της τάσης αποτελεί κα ι η μετονομασία της από ΕΣΑ  σε Στρατονομία 

με το  νόμο 276/76 με απόφαση του Υ πουργού Εθνικής Ά μυνας Ε. Αβέρωφ. Στην 

περίπτω ση τω ν βασανισμώ ν στο «Έλλη», παρατηρείτα ι η ίδια τάση αλλά σε 

ελάσσονα βαθμό, με κυβερνητικούς παράγοντες να  εκφράζουν την διαφω νία τους 

απέναντι στις ελαστικές ποινές, που επέβαλε το Ν αυτοδικείο  πρωτόδικα. Τα κόμματα 

της Α ντιπολίτευσης διατήρησαν την ίδια στάση στην περίπτωση της δίκης της

182 Γιώργος Καρράς, ό.π., 8-15.
183 Ενδεικτικά βλ. εφ. Αθηναϊκή, 11.08.75, 12.08.75, 13.08.75, 25.08.75, 15.10.75 και εφ. 
Ριζοσπάστης, 14.08.75, 28.08.75, 29.08.75, 15.10.75.

75

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



Ασφάλειας Αθηνών απέναντι στους βασανιστές αστυνομικούς στιγματίζοντας και 

καταγγέλλοντας τη δράση τους αλλά και την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ στο ίδιο 

μήκος κύματος κινήθηκαν και τα δημοσιεύματα του Τύπου184: «Κτηνάνθρωποι της 

Ασφάλειας», «Ξεπέρασαν και τη Γκεστάπο οι βασανιστές της Ασφάλειας», 

«συμμορία ανωμάλων», «οργή και αγανάκτηση του λαού για την αποχαλίνωση των 

χουντοφασιστών», «πολιτική η απόφαση της Χαλκίδας». Όλες οι αστικές εφημερίδες 

κατά τη διάρκεια των δικών καθιέρωσαν μόνιμες στήλες για τη ακροαματική 

διαδικασία και την εξέλιξή τους, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ακόμη και 

οι συντηρητικές εφημερίδες διατήρησαν -με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση- μια 

αρνητική στάση απέναντι στους βασανιστές, στους οποίους απέδωσαν -μεταξύ 

άλλων- και τους παραπάνω χαρακτηρισμούς. Αντίθετα, η Κυβέρνηση από την πλευρά 

της τηρώντας μια διαφοροποιημένη στάση, δεν θέλησε να σχολιάσει την ανάμειξη 

των κυβερνητικών παραγόντων και την επιρροή τους στην διαδικασία της δίκης. Δεν 

εξέφρασε την άποψη της ούτε για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ενάντια στα 

δεδικασμένα των τριών προηγούμενων δικών, αθώωσε το μεγαλύτερο μέρος των 

κατηγορουμένων, προτάσσοντας το επιχείρημα της αυτονομίας των αποφάσεων της 

δικαιοσύνης από την κυβερνητική εξουσία185 , προστατεύοντας καταυτό τον τρόπο 

και νομιμοποιώντας την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι βασανιστές 

αστυνομικοί. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και στις υπόλοιπες δίκες των βασανιστών 

των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεφαλαιώνοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε τις δυο αντίρροπες τάσεις, 

με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν οι βασανιστές των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας σε συνάρτηση με το ίδιο πρόβλημα από πλευράς της αστικής 

δικαιοσύνης. Σε επίπεδο ποινών, η δικαιοσύνη τιμώρησε με ξεκάθαρα βαρύτερες 

ποινές τους βασανιστές του Στρατού, ιδιαίτερα της ΕΣΑ -δεδομένο το οποίο έχει τη 

σημασία του, όπως θα φανεί και παρακάτω-, ενώ καταφέρθηκε εναντίον των 

βασανιστών της Αστυνομίας με ελαφρότατες, ανισοβαρείς ποινές για τα τελεσθέντα 

αδικήματα. Αλλά και από πλευράς της κυβέρνησης στο επίπεδο της ηθικής και 

ιδεολογικής καταδίκης των βασανιστών παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις. Η 

κυβέρνηση καταδίκασε μεν με τις δηλώσεις της τους βασανιστές της ΕΣΑ και του 

Ναυτικού, υπογραμμίζοντας την απόσταση της από τις πρακτικές των

184 Ενδεικτικά βλ. εφ. Αθηναϊκή, 11.11.75, 01.12.75, 02.12.75 και εφ. Ριζοσπάστης, 11.11.75, 
14.11.75, 02.12.75, 03.12.75.
185 30χρόνια πίσω... Κίνημα χωρίς μνήμη κίνημα χωρίς προοπτική, ό.π., 7-8.
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βασανιστηρίων, οι οποίες δεν μπορούν να  ενυπάρχουν ως πρακτική στο νέο  πολιτικό 

πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά κάλυψε εμμέσω ς πλην σαφώς με 

την όλη στάση της τους βασανιστές της Α στυνομίας Π όλεω ν κα ι της Χ ωροφυλακής. 

Επιδίω ξε την συγκάλυψη της δράσης τω ν σωμάτων αυτώ ν επί Δ ικτατορίας κα ι την 

ηθική τους δικαίωση, ώστε να  ενταχθούν ομαλά στο νέο πολιτικό πλαίσιο, κάνοντας 

την απόσταση, που χω ρίζει την κοινοβουλευτική δημοκρατία από τις πρακτικές τους, 

μη διακριτή. Ο λόγος ύπαρξης τω ν δύο αυτώ ν διαφορετικώ ν τάσεω ν θα μπορούσε να  

εξηγηθεί, αν εξετάσει κανείς τον ρόλο, που διαδραμάτισαν οι Έ νοπλες Δ υνάμεις και 

το Σώ ματα Α σφαλείας ως κλάδοι του κατασταλτικού μηχανισμού σε συνάρτηση με 

το πλαίσιο της δικτατορίας, αλλά κα ι με τα  νέα  δεδομένα, που προέκυψαν στο 

καινούργιο μεταπολιτευτικό σκηνικό, τα  οποία καθορίστηκαν από τους πολιτικούς 

συσχετισμούς κα ι τις ανάγκες του κοινοβουλευτισμού κα ι της κυβέρνησης 

ειδικότερα. Ό λ α  τα  παραπάνω  δεδομένα με τη σειρά τους προσδιόρισαν τη 

διαφοροποιημένη στάση τους απέναντι στους βασανιστές της ΕΣΑ, του Ν αυτικού, 

της Α στυνομίας κα ι της Χ ωροφυλακής.

Η  άσκηση της βίας κα ι της καταστολής είναι συνυφασμένες με την έννοια του 

κράτους. Ο Γ ερμανός κοινω νιολόγος M ax W eber απέδω σε τον ορισμό του κράτους 

ως «εκείνη την κοινότητα  ανθρώπων, η οποία αξιώνει (αποτελεσματικά) το 

μονοπώλιο στη χρήση της νόμ ιμης φυσικής βίας μέσα σε ορισμένο έδαφος -το 

«έδαφος» ανήκει στα χαρακτηριστικά του κράτους-»186. Ο τρόπος, με τον οποίο το 

κράτος διαχειρίζεται το μονοπώλιο αυτό, που επιτρέπει ως δυνατότητα την ύπαρξη 

τω ν διαφόρων κατασταλτικώ ν μηχανισμών, ποικ ίλει από το επίπεδο της ταξικής 

πάλης κα ι τις ανάγκες της εκάστοτε κυβέρνησης στην άσκηση πολιτικού, διοικητικού 

κα ι κοινω νικού ελέγχου, καθώ ς ορίζει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη 

δημοκρατία κα ι τον αυταρχισμό. Ο ι Έ νοπλες Δυνάμεις κα ι τα  Σώ ματα Α σφαλείας 

αποτελούν -μεταξύ άλλων- κλάδους του κατασταλτικού μηχανισμού, οι οποίοι σε 

συνθήκες κοινοβουλευτικής ομαλότητας επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες 

προδιαγεγραμμένες από την πολιτική ηγεσία, υπηρετώ ντας ταυτόχρονα κα ι μία 

ιδεολογική λειτουργία187. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο στρατός, o οποίος υπήρξε ο 

φορέας της επώασης κα ι της εκδήλωσης του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, 

αλλά κα ι ο ακρογω νιαίος λίθος υποστήριξης κα ι διατήρησης της επταετούς χούντας, 

σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασταλτικούς μηχανισμούς κα ι όργανα, τα  οποία

186 Max Weber, Κοινωνιολογία του Κράτους. Μτφ. Μιχ. Γ. Κυπραίος. Αθήνα: Κένταυρος, 1996. 20-21.
187 Γιώργος Καρράς, ό.π., 8-15.
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επιτελούν την «καθημερινή» κρατική καταστολή, παρουσιάζει την εξής ειδοποιό 

διαφορά. Α ποτελεί έλαλ ελ δυνάμει μηχανισμό καταστολής, ο οποίος «:επεμβαίλει 

άμεσα σε έσχατη αλάγκη σαλ κατασταλτική δύλαμη εφεδρείας, όταλ η αστυλομία και 

τα  εξειδικευμέλα βοηθητικά σώματά της έχουλ ξεπεραστεί από τα  γεγολότα»188. Σε 

συλθήκες πολιτικής ομαλότητας, όπως αυτή της κοιλοβουλευτικής δημοκρατίας, ο 

στρατός δελ έχει πολιτική αυτολομία, παρά αποτελεί έλα μηχαλισμό καταστολής στηλ 

υπηρεσία  τωλ πολιτικώλ δυλάμεωλ διατηρώλτας μια διακριτή θέση μακριά από τα 

πολιτικά  τεκταιλόμελα. Ο ι άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις του στρατού στα πολιτικά 

δρώμελα σε ακραίες περιπτώ σεις χαρακτηρίζουλ έλαλ προβληματικό 

κοιλοβουλευτισμό. Ό μω ς, εξαιτίας της ίδιας αυτής κατασταλτικής λειτουργίας, ο 

στρατός δύλαται λα συγκροτήσει μια αυξαλόμελη πολιτική δυλαμική, 

παρεμβαίλολτας στο πολιτικό σκηλικό κα ι τελικά  διαμορφώλολτας έλαλ αυτόλομο 

πολιτικό ρόλο189. Αυτή ακριβώ ς η δυλατότητα της πολιτικής αυτολόμησης του 

στρατού κα ι του παρεμβατισμού του στο πολιτικό γίγλεσθαι, αποτέλεσε δομικό 

χαρακτηριστικό του ελληλικού πολιτικού συστήματος190.

Ο καθορισμός του λέου ρόλου του στρατού μεταδικτατορικά αποτέλεσε έλα 

περίπλοκο πολιτικό εγχείρημα λόγω της ιδια ίτερης κ ι άμεσης συλάρτησης του με τηλ 

δομή του μετεμφυλιακού πολιτικού συστήματος. Μ εταπολεμικά, η επικράτηση του 

στρατού στηλ εμφύλια  διαμάχη, οδήγησε στηλ παγίωση της πολιτικής ισχύος του και 

στηλ καθιέρωση του ως κύριο εργαλείο πολιτικού ελέγχου191. Ο στρατός τηλ 

«μακρά» δεκαετία του '50 υπό τολ έλεγχο κα ι τηλ αλοχή του μολαρχικού θεσμού 

αρχίζει λα συλειδητοποιεί τηλ αυξαλόμελη δύλαμη του κα ι λα  αποκτά μια όλο και 

μεγαλύτερη επιρροή κα ι παρεμβατικότητα ως ρυθμιστής της πολιτικής ζωής, 

αποτελώλτας τροχοπέδη στηλ ομαλή άσκηση του κοιλοβουλευτικού έργου. Επίσης, 

υπήρξε ο άξολας εκείλος του «βαθέος» κράτους, όπου ελτός του αλαπτύχθηκαλ και 

λειτούργησαλ προστατευμέλες συλωμοτικές κιλήσεις, οι οποίες αλέδειξαλ σε 

ιδεολογικό επίπεδο μια στρατοκρατική, αλτικομουλιστική κα ι μιλιταριστική 

αλτίληψη, που για  πρώτη φορά αποδεσμεύτηκε από τα  περιρρέολτα πολιτικά

188 Louis Althusser. « Για την Ιδεολογία». Μτφ Άγγελος Ελεφάλτης π. Ο Πολίτης, τ3-4, (Ιούλιος- 
Αύγουστος 1976) 77-78.
189 Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Η πολιτική αποστράτευση του ελληλικού στρατού μετά τηλ ήττα του 
1974 στηλ Κύπρο και η απήχηση στους λεαρούς ευέλπιδες τωλ ετώλ εκείλωλ». Η Μεταπολίτευση 74
'75. Στιγμές μιας μετάβασης. Επιμ. Βαγγέλης Καραμαλωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Τάσος 
Σακελλαρόπουλος. Αθήλα: Θεμέλιο, 2016. 65-66.
190 Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Η Μεταπολίτευση στο Στρατό: Ιούλιος 1974 - Φεβρουάριος 1975», π. 
Αρχειοτάξιο, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2013) 14-23.
191 Τάσος Σακελλαρόπουλος, ό.π., 65-66.
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περιβάλλοντα κα ι λειτούργησε αυτόνομα κα ι ιδιοτελώ ς αποτελώ ντας το προοίμιο της 

προπαρασκευής για  την επιβολή της χούντας το 1967 . Μ ε την επιβολή της

στρατιω τικής δικτατορίας της 21ης Απριλίου, τα  δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό 

μεταβάλλονται άρδην. Το χουντικό καθεστώς, το οποίο πραξικοπηματικά κατέλαβε 

την εξουσία, θεμελίωσε την ύπαρξη του Στρατού σε σταθερά οργανω μένες πολιτικές 

δομές μη στρατιωτικών, παρακούοντας τις πολιτικές κυβερνήσεις. Την άσκηση της 

εξουσίας ανέλαβε ένα νέο  πολιτικό προσωπικό, που διαμορφώ θηκε με βάση το 

Στρατό, από το Στρατό κα ι υπό το Σ τρατό192 193. Π ρόκειτα ι για  μία μετατόπιση της 

κυριαρχίας στο πλαίσιο του κρατικού μηχανισμού από τις πολιτικές δυνάμεις του 

κοινοβουλευτισμού προς τις Έ νοπλες Δυνάμεις, αλλαγή που ανέδειξε το Στρατό ως 

την κυρίαρχη πολιτική δύναμη του νέου καθεστώ τος194. Α υτό είχε ως επακόλουθο 

την αναγκαστική αναδιοργάνωση του συνόλου τω ν κρατικώ ν μηχανισμών, υπό τον 

έλεγχό του, με ένα ταυτόχρονο περιορισμό της σχετικής αυτονομίας τω ν ιδεολογικώ ν 

μηχανισμών του κράτους κα ι την υπαγωγή τους σε κάποιον άλλο ιδεολογικό, αυτόν 

του στρατού, ο οποίος αυτονομείται κα ι κυριαρχεί άνω θεν το υ ς195. Ο ι Έ νοπλες 

Δυνάμεις κα ι τα  Σώ ματα Α σφαλείας -ιδ ιαίτερα τα  εξειδικευμένα τμήματά τους, όπως 

η ΕΣΑ, η Α σφάλεια, το Σπουδαστικό ή το Α νακριτικό- αναγορεύονται ως μια 

«Τέταρτη Εξουσία», ανεξάρτητη από τον έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας. Ο Στρατός 

αυτονομείται κα ι είναι επιφορτισμένος να  προστατεύσει το νέο  status quo έναντι 

εξω τερικών ή εσω τερικώ ν εχθρών. Σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο, το  πραξικόπημα 

αποτέλεσε ένδειξη ριζικής ανακατανομής πολιτικής ισχύος στο εσωτερικό της 

τριαρχίας -Παλάτι, Έ νοπλες Δυνάμεις κα ι Κ οινοβούλιο-, πάνω  στην οποία είχε 

εδραιω θεί η μεταπολεμική επικράτηση της Δ εξιάς196.

Μ ετά την πτώση της δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974, διαμορφώ θηκαν νέο ι 

συσχετισμοί κα ι ισορροπίες. Ο ι δύο νέες κυβερνήσεις , που προέκυψαν διαδοχικά, 

στα πλαίσια  της αποκατάστασης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας κλήθηκαν να  

επιλύσουν μια δέσμη προβλημάτω ν σε σχέση με τις Έ νοπλες Δυνάμεις κα ι τον μέχρι

192 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης. «Οι γνωστοί 'άγνωστοι' Απριλιανοί συνωμότες” & “Η ομάδα 
Παπαδόπουλου στην τελική ευθεία προς την εξουσία». Έξι στιγμές του εικοστού αιώνα: Η  στρατιωτική 
δικτατορία 1967-1974. Επιμ. Η. Νικολακόπουλος, Β. Παναγιωτόπουλος Β. Καραμανωλάκης. Αθήνα: 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., 2010. 59-84.
193 Λεωνίδας Κράνης, Από τον κοινοβουλευτισμό στην στρατιωτική δικτατορία, π. Αγώνας, τχ. 3 
(Οκτώβριος,1972) 41. ( Σημ. Κράνης είναι το ψευδώνυμο του Άγγελου Ελεφάντη).
194 Νίκος Πουλαντζάς. Η κρίση των Δικτατοριών, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία. Αθήνα: Θεμέλιο, 
2006. 149-150.
195 Νίκος Πουλαντζάς. Φασισμός και Δικτατορία: Η  Τρίτη διεθνής αντιμετώπιση στον φασισμό. Αθήνα: 
Θεμέλιο, 2006. 435.
196 Ανδρέας Παπανδρέου, Η δημοκρατία στο απόσπασμα. Αθήνα: Λιβάνης, 1976. 443.

79

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



τότε ρόλο τους, οι οποίες θα μπορούσαν να  συνοψ ιστούν ως εξής: ο στρατός κα ι τα 

ηγετικά  του κλιμάκια  κατείχαν κα ι ασκούσαν την εξουσία για  7 χρόνια, ενώ μέχρι 

πρότινος βουλεύονταν. Ακόμη, ο στρατός κυριαρχούσε ως ο κύριος ιδεολογικός 

μηχανισμός του κράτους προσπαθώ ντας να  επιβάλλει τη νομιμοποίηση του 

καθεστώ τος . Η  άμεση συμμετοχή του στην άσκηση φυσικής βίας και 

βασανιστηρίων, συνέβαλε στην οργανική κα ι ιδεολογική αποσύνθεση του 

στρατεύματος, η οποία σε συνδυασμό με την παράβαση της ιεραρχίας κα ι διέσπασε 

την εύρυθμη λειτουργία  του κα ι υπονόμευσε την αξιοπιστία του . Μ ία  βασική 

συνιστώ σα της πολιτικής ατζέντας τω ν δύο κυβερνήσεω ν του Κ αραμανλή ήταν η 

στερέωση του νέου κοινοβουλευτικού δημοκρατικού καθεστώτος. Α υτό προϋπέθετε 

την απογύμνωση του Στρατού από την πολιτική εξουσία, ώστε αφενός να  τεθεί και 

πάλι υπό τον έλεγχο του κράτους κα ι της πολιτικής εξουσίας ως ένα εκτελεστικό 

όργανο, αλλά κα ι αφετέρου ώστε ο λαός να  ξαναπιστέψει στον κοινοβουλευτισμό και 

στα πολιτικά κόμματα κα ι να  επανασυνδεθεί με την ιδέα ενός δημοκρατικού, εθνικού 

στρατού υπεράνω  κομματικώ ν κα ι πολιτικώ ν σκοπιμοτήτων. Θ α έπρεπε να  

αποκατασταθεί ο σύνδεσμος μεταξύ της τριάδας κράτους-πολιτώ ν-στρατού κα ι ο 

τελευταίος θα έπρεπε να  εξαγνιστεί υλικά κα ι ηθικά από όλα εκείνα τα  φ ιλοχουντικά 

στοιχεία, τα  οποία προκάλεσαν τη ρήξη αυτή. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι ο 

στρατός εκούσια ή ακούσια αποδέχτηκε τη δικτατορική διακυβέρνηση κα ι υπάκουσε 

με περισσότερη ή λιγότερη προθυμία στις εντολές της. Δεν θα μπορούσε όμως να  

τιμω ρηθεί το  σύνολο του στρατεύματος, ιδια ίτερα λόγω κα ι της τεταμένης 

κατάστασης, που δημιουργήθηκε μετά από την τουρκική εισβολή στην Κ ύπρο τον 

Ιουλίου του 1974. Ο στρατός θα έπρεπε να  καταστεί όσον το δυνατόν γρηγορότερα 

αξιόμαχος αλλά κα ι αξιόπιστος197 198 199. Ό λα  τα  παραπάνω  συνέβαλαν κα ι προκαθόρισαν 

ως ένα σημείο τις βαριές καταδίκες, που επιβλήθηκαν πρω τόδικα  στους 

στρατιω τικούς στις δίκες της ΕΣΑ  κα ι στις μικρές μετατροπές, που αυτές δέχτηκαν 

στην εκδίκαση τους σε δεύτερο βαθμό. Στην περίπτω ση του Ν αυτικού, οι επιεικείς 

πρω τόδικες ποινές, αλλά κα ι η σοβαρή μείωση τους στο Α ναθεω ρητικό Στρατοδικείο 

θα μπορούσαν ενδεχομένω ς να  εξηγηθούν από το γεγονός ότι στην περίπτωση τω ν 

Ενόπλω ν Δυνάμεω ν η έννοια τω ν βασανιστηρίων κα ι της καταστολής ήταν

197 Νικηφόρος Διαμαντούρος. 1974. Η  μετάβαση από το αυταρχικό στο δημοκρατικό καθεστώς στην 
Ελλάδα: Προέλευση και ερμηνεία μέσα από μία νοτιο-ευρωπαϊκή προοπτική. (Cambridge, 1983) 31-32.
198 Λυκούργος Κουρκουβέλας. «Συνέχεια και Αλλαγή: Οι κυβερνήσεις Καραμανλή απέναντι στους 
νοσταλγούς της Χούντας». Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 
πρακτικά συνεδρίου. Επιμ. Π. Σούρλας. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2016. 555-556.
199 Τάσος Σακελλαρόπουλος, ό.π., 14-23.
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συνυφασμένες με την ΕΣΑ, η οποία αποτέλεσε τον κύριο φορέα βίας κα ι καταστολής 

σε αντιδιαστολή με το περιορισμένο εύρος κα ι τους «ερασιτεχνισμούς» τω ν 

συναδέλφων τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις τω ν Στρατοδικείω ν συνέβαλαν 

με τις καταδίκες αυτές -αν κα ι πολλοί βασανιστές του Στρατού συνέχισαν να  

παραμένουν ατιμώ ρητοι- στην προσπάθεια, ώστε ο λαός να  πειστεί γ ια  την 

δημοκρατική μεταστροφή του στρατεύματος κα ι την οριστική του υποταγή υπό την 

πολιτική εξουσία, την επιστροφή του στρατού στους στρατώ νες του κα ι την 

αποκατάσταση της τυπικής ιεραρχικής δομής του, θέτοντας τέλος σε μια νοσηρή 

παράδοση στρατιω τικών επεμβάσεω ν στην πολιτική διακυβέρνηση, η οποία  ταλάνιζε 

τη χώ ρα από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ι καταδίκες τω ν στρατιω τικών προσπάθησαν 

να  καταδείξουν ότι ορισμένοι αξιω ματικοί παρέσυραν το στράτευμα, χωρίς αυτό να  

καταδικαστεί συλλήβδην κα ι ότι μέσα από τη δικαστική διαδικασία  κα ι την επιβολή 

αρκετά βαριώ ν ποινώ ν αυτό εξαγνίστηκε από όλα τα  κατάλοιπα  της Επταετίας. Ο ι 

στόχοι της κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν στο να  καταστεί ο στρατός εκ νέου 

φερέγγυος, να  αποχουντοποιηθεί κα ι να  πείσει πω ς σέβεται τη λαϊκή κυριαρχία  και 

τον κοινοβουλευτισμό. Π ρος αυτή την κατεύθυνση λειτούργησαν επικουρικά τόσο η 

προβολή τω ν στρατιωτικών, που βασανίστηκαν κα ι δεινοπάθησαν από τη δικτατορία, 

όσο κα ι η επαναφορά ορισμένω ν -κυρίω ς ανω τάτω ν- αξιωματικών, που είχαν διω χθεί 

επί Χ ούντας, πίσω στις Έ νοπλες Δυνάμεις.

Τα Σώ ματα Α σφαλείας αποτελούν κα ι αυτά έναν σημαντικό κλάδο του 

κατασταλτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αυστηρά προδιαγραμμένο ρόλο, αυτόν της 

καθημερινής αστυνόμευσης. Μ πορεί ο Στρατός να  αποτέλεσε για  τη Δ ικτατορία  τον 

«σιδηρούν βραχίονα» στην ισχύ του οποίου το καθεστώ ς να  βάσισε την επιβολή του 

κα ι την διατήρησή του, με την Ε Σ Α  να  κατέχει την πρω τοκαθεδρία  κα ι τις 

σημαντικότερες υποθέσεις αντίστασης κα ι καταστολής να  περνούν από ένα σημείο 

κα ι μετά στη δικαιοδοσία  της, αλλά η Α στυνομία  ήταν εκείνη, που αποτέλεσε το 

διαχειριστή της καθημερινής καταστολής του Κ ράτους, αναλαμβάνοντας την 

καθημερινή τρομοκράτηση τω ν πολιτών, ενώ ήταν υπεύθυνη για  τις περισσότερες 

συλλήψεις κα ι ανακρίσεις, που πραγματοποιήθηκαν200. Η  Α στυνομία άλλωστε έχει να  

παρουσιάσει -σε αντίθεση με το Στρατό- μια μακρά κα ι αδιάκοπη εμπειρία  χρόνω ν 

στους τομείς της παρακολούθησης κα ι τω ν ανακρίσεων, η οποία ξεκίνησε από το 

Μ εσοπόλεμο κα ι προχω ρώ ντας μέσα από το μετεμφυλιακό καθεστώ ς κα ι τη «μακρά»

200 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 242-244.
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δεκαετία του 1960, έφτασε μέχρι την εκδήλωση του πραξικοπήματος της Χούντας. Η  

αστυνομία μέσα στον κρατικό μηχανισμό καταστολής διατηρούσε ανέκαθεν ένα 

δευτερεύοντα πολιτικό ρόλο, χω ρίς να  αυτονομείται από την κεντρική πολιτική 

εξουσία. Ο ρόλος της αυτός σχετιζόταν με την καταστολή κα ι τη δίωξη 

«ανατρεπτικώ ν» ιδεώ ν ενάντια στο κοινω νικό καθεστώς, όπως την καταστολή τω ν 

συνδικαλιστικώ ν κινητοποιήσεω ν κα ι τη δίωξη κα ι σύλληψη κομμουνιστώ ν και 

αναρχικών, οι οποίοι οδηγούνταν σε έκτακτα στρατοδικεία με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία, (ο Α.Ν. 509/1947 αποτέλεσε εξέλιξη του «Ιδιώνυμου» νόμου N. 

4229/1929 του Β ενιζέλου κα ι του Α.Ν. 117/15/1936 της δικτατορίας Μ εταξά), 

λειτουργώ ντας ως ένα απλό εκτελεστικό, εφαρμοστικό όργανο. Το σώμα της 

Α στυνομίας δεν μετείχε προδικτατορικά στην άσκηση της εξουσίας, αλλά πέρασε 

απρόσκοπτα κατά  το μεγαλύτερο μέρος του στην υπηρεσία  της δικτατορίας, όπου 

συνέχισε να  υπηρετεί «ευσυνείδητα» τα  καθήκοντα  της, χω ρίς να  αποκτήσει πολιτικά 

ερείσματα και φ ιλοδοξίες στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, εφαρμόζοντας τους 

ήδη ισχύοντες νόμους κα ι εσωτερικούς κανονισμούς του Σώ ματος κα ι συνεχίζοντας 

να  διαδραματίζει τον αναμενόμενο για  αυτή ρόλο της κα ι στο νέο  καθεστώ ς201. Κ αι 

όντως, από τα  δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψ ηφία  τω ν 

συλλήψεων, ανακρίσεω ν κα ι βασανισμών, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη 

διάρκεια της επταετούς δικτατορίας από τις εξειδικευμένες μονάδες της Α στυνομίας, 

όπως η Α σφάλεια  κα ι το Σπουδαστικό, αφορούν μέλη του Κ ομμουνιστικού 

Κ όμματος κα ι της ευρύτερης Α ριστεράς. Σε όλη τη διάρκεια της Επταετίας το σώμα 

της Α στυνομίας διατήρησε εσω τερικά την αντίληψη ότι, αν κα ι κ ινήθηκε πιο 

ριζοσπαστικά κα ι επιθετικά, ενήργησε με βάση το νομ ικό πλαίσιο κα ι τις άνωθεν 

διαταγές, συνεχίζοντας να  προστατεύει το κοινω νικό καθεστώ ς της μεταπολεμικής 

Δεξιάς, όπως κα ι πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, άποψη που συμπύκνω σαν 

στις απολογίες τους στη δίκη της Χ αλκίδας μερικές από τις ηγετικές φ ιγούρες τω ν 

βασανιστών της Ασφάλειας: «Είμαστε αστυνομικοί, κάναμε απλά τη δουλειά  μας», 

«Η  Α σφάλεια  δεν υπήρξε όργανο της 21ης Απριλίου. Ο ι κυβερνήσεις θα διαδέχονται 

η μία την άλλη, ενώ η Υ πηρεσία Π ληροφοριώ ν θα παραμένει για  την άσκηση της 

κρατικής εξουσίας»202. Στις νέες συνθήκες του κοινοβουλευτισμού η αστυνομία και 

πάλι πέρασε απρόσκοπτα στην υπηρεσία  της δημοκρατίας, χω ρίς να  εγείρει 

πολιτικούς κ ινδύνους, όπως ο στρατός. Ο ρόλος της Α στυνομίας εγγράφεται σε ένα

201 Γιώργος Καρράς, ό.π., 8-15.
202 Περικλής Ροδάκης, ό.π., 1521 -1525.
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νέο  πλαίσιο, το οποίο καθορίζουν οι νέες πολιτικές ανάγκες του κοινοβουλευτισμού. 

Ο ι κυβερνήσεις Κ αραμανλή «ισορροπούσαν» ανάμεσα σε δύο αντίρροπες τάσεις: 

από τη μία, από την πρώτη στιγμή της Μ εταπολίτευσης τέθηκαν τα  ζητήματα της 

κάθαρσης, της τιμω ρίας κα ι της αποκατάστασης στα Σώ ματα Α σφαλείας, ώ στε να  

εξαλειφτούν όλα τα  φιλοχουντικά στοιχεία εντός τους κα ι να  επιβληθεί στο 

αστυνομικό σώμα η πίστη στον κοινοβουλευτισμό με την υπαγωγή τους στη λογική 

του απλού δημοσίου υπαλλήλου, που βρίσκεται υπό την εξάρτηση του κανονισμού, 

του νόμου κα ι του αρμόδιου πολιτικού οργάνου. Α πό την άλλη, ο ιδ ιότυπος ρόλος της 

Α στυνομίας επέβαλε μια ιδιαίτερη στάση της κυβέρνησης προς το σώμα αυτό. Η  

κυβέρνηση είχε ανάγκη από ένα αστυνομικό σώμα, ώστε το κράτος να  έχει μια 

εύρυθμη λειτουργία. Α ν οι στρατιω τικοί έπρεπε να  μείνουν στους στρατώ νες τους, οι 

αστυνομικοί δεν ήταν δυνατόν να  παραμείνουν κλεισμένοι στα τμήματά τους, αλλά 

να  βρίσκονται σε καθημερινή κ ινητοποίηση για  την καταστολή της 

εγκληματικότητας, για  να  καταστείλουν κάθε μορφής «ανατρεπτικές» εκδηλώσεις 

ιδεώ ν ενάντια στο τότε θεμελιωμένο κοινω νικό καθεστώ ς κα ι την Κυβέρνηση. 

Ιδιαίτερα στην μεταπολιτευτική περίοδο, όπου υπήρξε μια άνοδος τω ν κοινω νικώ ν 

κα ι συλλογικών κινημάτω ν, η αστυνομία θα αποτελούσε τον κύριο φορέα 

καταστολής τω ν κοινω νικώ ν κα ι εργατικώ ν διεκδικήσεω ν ως μια νομιμοποιημένη 

μορφή, μέσα κα ι από την ίδρυση ειδικών κατασταλτικώ ν μονάδων με μιλιταριστικό 

χαρακτήρα, όπως τα  Μ Α Τ . Η  κυβέρνηση κα ι ο αστικός πολιτικός κόσμος δεν θα 

μπορούσαν άλλωστε να  κατηγορήσουν την αστυνομία για  αλλοίωση της αποστολής 

της κατά  τη διάρκεια της δικτατορίας κα ι τον προδιαγεγραμμένο ρόλο, που 

διαδραμάτισαν στην κοινωνία, καθώ ς αν αναιρούνταν τα  έργα της αστυνομίας κατά 

την Επταετία, τότε θα αίρονταν κα ι η αστυνομία ως θεσμός, πράγμα το  οποίο λίγο θα 

απείχε από την αυτοαναίρεση του ίδιο του καθεστώτος, που παρά την παλινόρθωση 

της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας παρέμεινε σχεδόν απαράλλακτο. Μ ια  μαζική 

πολιτική, ηθική κα ι ποινική δίωξη τω ν αστυνομικώ ν θα δημιουργούσε το  εξής 

ερώτημα, το οποίο έθεσε στην απολογία  του ένας εκ τω ν βασανιστών αστυνομικώ ν 

σε μια από τις τελευταίες δίκες: «Δέρναμε τους κομμουνιστές δεκαετίες πριν τη 

Δ ικτατορία κα ι παίρναμε συγχαρητήρια  κα ι προαγω γές κα ι τώ ρα θα 

καταδικαστούμε;»203 204. Ά ρα λοιπόν η κάθαρση κα ι η τιμω ρία  κα ι στην περίπτω ση τω ν 

Σω μάτω ν Α σφαλείας υπήρξε προϊόν ενός καταρχήν συμβιβασμού, με το κράτος να

203 30χρόνια πίσω... Κίνημα χωρίς μνήμη κίνημα χωρίς προοπτική, ό.π., 12-13.
204 Στο ίδιο, 8.
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δρομολογεί -αφήνοντας μάλιστα το  έργο της έγκλησης στην ιδιωτική πρωτοβουλία- 

την ποινική δίωξη μόνο τω ν κύριων, «πρωτοκλασάτω ν» βασανιστών της Αστυνομίας. 

Η  τελευταία  οδήγησε σε δικάσιμο, ώστε να  στηλιτευτούν οι ακρότητες κα ι ο 

υπερβολές του σώματος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, διαδικασία που όμως 

κατέληξε στην αθώωση του μεγαλύτερου μέρους τω ν κατηγορουμένω ν κα ι στην 

επιβολή συμβολικών, ελάχιστων ποινώ ν κάθειρξης σε όσους εντέλει 

καταδικάστηκαν, παίρνοντας στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξαγοράσιμη ή 

αναστελλόμενη μορφή. Ε άν λοιπόν ο στρατός θα εξαγνίζονταν μέσα από τις 

καταδίκες, η αστυνομία θα επιχειρούνταν να  εξαγνιστεί μέσα από τις αθωώσεις. Αυτό 

ήταν αναγκαίο κακό, για  να  ικανοποιηθεί εν μέρει προς τα  έξω το  λαϊκό αίσθημα, το 

οποίο ζητούσε την παραδειγματική τιμω ρία τω ν βασανιστών, κα ι για  να  

χαλιναγω γηθούν οι επιρρεπείς στις βαρβαρότητες του παρελθόντος αστυνομικοί. 

Επίσης, ήταν αναγκαίο να  εμπεδω θεί στη συνείδηση του ίδιου του αστυνομικού 

σώματος, το  οποίο θα έπρεπε να  προσαρμοστεί στο νέο  πλαίσιο του 

κοινοβουλευτισμού, ώστε να  εκπληρώ σει στο μέλλον το προδιαγεγραμμένο έργο του. 

Εννοείτα ι πω ς στα μάτια του λαϊκού κινήματος, της Α ριστεράς ή εκείνω ν τω ν 

ανθρώπων, που υπέστησαν βασανισμούς, το στρατήγημα αυτό της κυβέρνησης έγινε 

αντιληπτό ως ένας έντεχνος εμπαιγμός, καθώ ς το κράτος προστάτεψε κα ι διέσωσε το 

χουντικό μηχανισμό, περιβάλλοντας τον με ένα μανδύα κοινοβουλευτικής 

νομιμότητας.

Συμπερασματικά, οι δυο διαφορετικές τάσεις στις δίκες τω ν βασανιστών έχουν 

σαφείς πολιτικούς λόγους κα ι σκοπιμότητες, οι οποίες καθορίστηκαν από τις νέες 

πολιτικές ανάγκες της κυβέρνησης. Α ν κα ι ο βασανισμός κα ι στις δυο περιπτώ σεις 

παραμένει το  ίδιο αδίκημα, υπήρξε διάκριση στην μεταχείριση κα ι την τιμω ρία τω ν 

κατηγορουμένω ν στρατιω τικώ ν κα ι αστυνομικών. Σε γενικές γραμμές ο Στρατός 

δέχτηκε μεγαλύτερες εκκαθαρίσεις κα ι οι κατηγορούμενοι βασανιστές του 

καταδικάστηκαν σε πολύ μεγαλύτερες ποινές. Α υτό συμβαίνει γ ια  τρεις τουλάχιστον 

λόγους. Ο πρώ τος είναι ότι ο Στρατός είχε την πρω τοβουλία  του πραξικοπήματος, 

αυτονομούμενος όχι μόνο ενάντια στην πολιτειακή κα ι πολιτική ηγεσία, 

ανατρέποντας μάλιστα μια κυβέρνηση της Δεξιάς, αλλά κα ι ενάντια στην 

στρατιωτική ιεραρχία. Έ να ς δεύτερος λόγος αφορά την παράβαση της ιεραρχίας, με 

ιεραρχικά κατώ τερους αξιω ματικούς ή ακόμη κα ι στρατονόμους οπλίτες να  

βασανίζουν ανω τέρους τους. Ο τρίτος λόγος είναι ότι έπρεπε να  τιμω ρηθούν οι 

«κακοί» αξιω ματικοί γ ια  να  «εξαγνιστεί» το υπόλοιπο στράτευμα κα ι να  διατηρηθεί

84

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:44 EEST - 13.56.182.168



το κύρος του στρατού, ο οποίος ήταν βεβαρημένος με άλλα πολύ σοβαρά εγκλήματα: 

το πραξικόπημα της 21ης Α πριλίου κα ι της 15ης Iουλίου στην Κ ύπρο, το οποίο 

οδήγησε στην τουρκική εισβολή. Έ τσι, οι λόγοι αυτοί κατέστησαν μονόδρομο την 

αυστηρότερη -εντός ή εκτός εισαγωγικώ ν- κα ι παραδειγματική τιμω ρία  του. 

Αντίθετα, οι κατά  πολύ μικρότερες προσπάθειες εκκαθάρισης κα ι αποχουντοποίησης 

τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας, αλλά κα ι οι ελάχιστες ποινές, που επιβλήθηκαν στους 

βασανιστές της Α στυνομίας κα ι της Χ ω ροφυλακής, οφείλονται στο ότι η Α στυνομία 

δεν βαρύνονταν με αντίστοιχα εγκλήματα, όπως ο Στρατός. Π οτέ δεν επεδίω ξε την 

πολιτική της αυτονόμηση κα ι επί Χ ούντας διαδραμάτισε το ρόλο, που είθισται να  

παίζει, κα ι τον οποίο με κάποιες μικρές διορθώσεις κα ι κατευθυντήριες εντολές 

συνέχισε να  έχει κα ι στο νέο  κοινοβουλευτικό καθεστώς.
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Συμπεράσματα
Η  παρούσα εργασία αποπειράθηκε να  αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο 

εφαρμόστηκε η μεταβατική δικαιοσύνη στην περίπτω ση της ελληνικής πολιτειακής 

μεταβολής της Μ εταπολίτευσης. Το πεδίο μελέτης επικεντρώ θηκε στον τρόπο, που οι 

κυβερνήσεις της Μ εταπολίτευσης αντιμετώ πισαν το ζήτημα τω ν βασανιστηρίων, τα 

οποία τελέστηκαν από άνδρες αξιω ματικούς τω ν Ε νόπλω ν Δυνάμεω ν κα ι τω ν 

Σω μάτω ν Α σφαλείας κατά τη διάρκεια της επταετούς στρατιω τικής δικτατορίας στην 

Ελλάδα. Ο ι περιπτώ σεις, που επιλέχθηκαν ως μελέτη από το σύνολο τω ν δικών, ήταν 

οι τέσσερεις «κύριες» δίκες για  βασανιστήρια, οι δύο δίκες του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , η δίκη του 

Ν αυτικού κα ι η δίκη της Α σφάλειας Αθηνών. Β ασικός της στόχος ήταν να  παραθέσει 

τις μορφές, τις στρατηγικές κα ι τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόστηκαν στην 

ελληνική περίπτωση της μεταβατικής δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το πολιτικό και 

κοινω νικό πλαίσιο της Μ εταπολίτευσης, αλλά κα ι να  συζητήσει το βαθμό, που αυτή 

κρίθηκε επιτυχημένη κα ι αποτελεσματική. Η  διάρθρωση της εργασίας μέσα από τον 

αριθμό τω ν κατηγορούμενω ν βασανιστών κα ι τον τρόπο παραπομπής τους στη 

δικαιοσύνη, το κατηγορητήριο, το νομ ικό κα ι νομοθετικό πλαίσιο, τις αποφάσεις τω ν 

δικαστηρίω ν κα ι τις αντιδράσεις, που ακολούθησαν, αλλά κα ι από τον τρόπο 

αντιμετώ πισης τω ν δικών από την κυβέρνηση κα ι το αστικό πολιτικό κόσμο επιτρέπει 

την ανάδειξη μιας σειράς προβληματισμώ ν, οι οποίοι φω τίζουν πολλές πλευρές του 

τότε νέου πολιτικού καθεστώ τος κα ι τη διαδικασία εδραίωσης του. Συνάμα 

αποτελούν κα ι κριτήριο του βαθμού της επιτυχίας του δικαστικού εγχειρήματος της 

τιμω ρίας τω ν βασανιστών κα ι εντέλει κριτήριο της ποιότητας του δημοκρατικού 

μεταπολιτευτικού πολιτεύματος, που εγκαθιδρύθηκε.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατέθηκαν ο τρόπος, οι μορφές κα ι οι 

στρατηγικές, με τις οποίες τέθηκαν υπόλογοι στον έλεγχο κα ι τις ενδεχόμενες 

ποινικές διώξεις οι φερόμενοι ως βασανιστές τω ν Ε νόπλω ν Δ υνάμεω ν κα ι τω ν 

Σω μάτω ν Ασφαλείας. Π ιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, η μεταβατική 

δικαιοσύνη στην περίπτω ση της ελληνικής μετάβασης από το επταετές δικτατορικό 

καθεστώ ς στη Γ ’ ελληνική δημοκρατία  εκφράστηκε μέσα από δύο διακριτές μεταξύ 

τους στρατηγικές. Αυτή του ελέγχου (vetting) κα ι της εκκαθάρισης τω ν Ενόπλω ν 

Δυνάμεω ν κα ι τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας από όλα τα  φιλοχουντικά στοιχεία, με την 

ταυτόχρονη προσπάθεια  επαναφοράς όλων τω ν στελεχών, που είχαν αποταχθεί ή
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εξαναγκαστεί σε παραίτηση από την ενεργό υπηρεσία  επί Χ ούντας, αλλά κα ι της 

ποινικής δίωξης κα ι της προσαγω γής στη δικαιοσύνη όλων εκείνω ν τω ν στελεχώ ν του 

Στρατού κα ι της Α στυνομίας, τα  οποία προχώ ρησαν σε πράξεις βασανισμού επί 

Χούντας. Στην ελληνική περίπτω ση αυτές οι δύο στρατηγικές εφαρμογής της 

μεταβατικής δικαιοσύνης εκφράστηκαν μέσα από τους όρους της κάθαρσης, αλλά 

κυρίω ς της αποχουντοποίησης.

Η  απόπειρα ελέγχου κα ι εκκαθάρισης τω ν Ενόπλω ν Δ υνάμεω ν κα ι τω ν 

Σω μάτω ν Α σφαλείας από τα  άτομα, που συνεργάστηκαν κα ι στήριξαν το δικτατορικό 

καθεστώς, αν κα ι χρονικά ξεκίνησε το αμέσως επόμενο διάστημα μετά τη 

δημοκρατική μετάβαση, κινήθηκε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ ο τρόπος με τον 

οποίο εφαρμόστηκε, υπήρξε αποσπασματικός κα ι εξαιρετικά περιορισμένος, 

τουλάχιστον μέχρι το  πρώ το δίμηνο του 1975. Κ αι στις δύο περιπτώ σεις, η 

εκκαθάριση περιορίστηκε μόνο στα ανώ τατα κλιμάκια  της ηγεσίας του Στρατού και 

της Α στυνομίας κα ι σε μεμονω μένες περιπτώ σεις στελεχών, τα  οποία έγιναν 

διαβόητα για  πράξεις βασανισμού. Ως μέσο απομάκρυνσης από την ενεργό υπηρεσία 

χρησιμοποιήθηκαν οι αναγκαστικές αποστρατείες, οι θέσεις σε διαθεσιμότητα κα ι οι 

δυσμενείς μεταθέσεις, χω ρίς να  υπάρξουν αποτάξεις. Ό πω ς αναφέρθηκε, στην πρώτη 

αυτή φάση της «κάθαρσης» ο κύκλος τω ν εκκαθαρίσεω ν υπήρξε εξαιρετικά στενός. 

Ο ι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στο στρατό οι αποστρατείες κα ι οι διαθεσιμότητες 

δεν ξεπέρασαν τις σαράντα, ειδικά δε στην περίπτω ση της Α στυνομίας Π όλεω ν και 

της Χ ωροφυλακής, αυτές κινήθηκαν σε μονοψήφιο νούμερο αντίστοιχα.

Η  αβελτηρία αυτή της κυβέρνησης στο να  προχω ρήσει με ταχείς ρυθμούς σε 

μια εκκαθάριση ευρείας κλίμακας αυτούς τους πρώ τους μήνες της Μ εταπολίτευσης 

μπορεί να  εξηγηθεί -ειδικά στην περίπτωση του Στρατού- από τις αναγκαστικές 

συνθήκες, που διαμορφώ θηκαν τόσο σε επίπεδο εξω τερικής πολιτικής -με το 

ενδεχόμενο της πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία να  κρέμεται ως Δαμόκλειος 

σπάθη- όσο κα ι στο εσωτερικό, υπό το φόβο πω ς μία τέτοια  ευρεία κίνηση κάθαρσης 

θα μπορούσε να  οδηγήσει σε ένα νέο πραξικόπημα μέσα από τις τάξεις του 

στρατεύματος κα ι σε μια εκ νέου θεσμική εκτροπή. Π έραν τούτου, η λογική αυτή 

καθορίστηκε σε ένα βαθμό κα ι από τις πολιτικές επιλογές κα ι προτεραιότητες τω ν 

κυβερνήσεω ν Κ αραμανλή, οι οποίες έδω σαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτική 

σταθερότητα, την ανανέωση τω ν πολιτικών κα ι συνταγματικών θεσμών στο νέο 

πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά κα ι στον ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό της χώ ρας με την επίσπευση τω ν ενταξιακώ ν διαπραγματεύσεων,
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ώστε να  καταστεί η Ελλάδα πλήρες μέλος της ΕΟΚ. Τέλος, θα πρέπει να  

συνυπολογιστεί στα παραπάνω, πω ς η διστακτικότητα της «κάθαρσης» του κρατικού 

μηχανισμού από τα  φ ιλοχουντικά στοιχεία αποτέλεσε μια πολιτική απόφαση του 

ίδιου του Κ αραμανλή στα πλαίσια  της αναδιαμόρφω σης της Δεξιάς, η οποία είχε ως 

κύριο στόχο να  αποτρέψ ει ένα βαθύ ρήγμα με τη ευρύτερη βάση της, ένα μέρος της 

οποίας συνεργάστηκε με τη Δ ικτατορία  κα ι ακόμη έτρεφε μια ιδεολογική συμπάθεια 

προς τα  στρατιω τικά στελέχη της Χούντας, μοιραζόμενα μια έντονα εθνικιστική, 

συντηρητική κα ι αντικομουνιστική ιδεολογία. Έ να  πιο αποφασιστικό βήμα για  μια 

π ιο ευρεία εκκαθάριση στου κόλπους τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν συντελέστηκε στις 

αρχές του 1975 στον απόηχο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος, της 

επονομαζόμενης «συνω μοσίας της πυτζάμας». Η  συνωμοτική αυτή κίνηση, η οποία 

προήλθε από μια ομάδα αξιωματικώ ν του στρατού, έδωσε την αφορμή στην 

κυβέρνηση να  προχω ρήσει σε μια μαζικότερη πράξη ελέγχου κα ι κάθαρσης στο 

στράτευμα. Π αρά την απόκλιση τω ν πηγώ ν στον ακριβή αριθμό τω ν στελεχώ ν που 

απομακρύνθηκαν, από μια συνδυαστική ανάγνωσή τους προκύπτει πω ς περίπου 1500 

αξιω ματικοί κα ι υπαξιω ματικοί αποστρατεύτηκαν ή δέχτηκαν δυσμενείς μεταθέσεις. 

Ό μω ς, ακόμη κα ι αυτή η διευρυμένη εκκαθάριση άγγιξε ένα πολύ μικρό ποσοστό τω ν 

στελεχώ ν τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων, που φτάνει στην καλύτερη τω ν περιπτώ σεω ν στο 

δέκα τοις εκατό. Ο ι δύο αυτές φάσεις αποτέλεσαν το  σύνολο της κάθαρσης που 

δέχτηκαν οι Έ νοπλες Δυνάμεις. Α ξίζει να  τονιστεί πω ς στην περίπτωση τω ν Σω μάτω ν 

Α σφαλείας, η εκκαθάρισή τους παρέμεινε στάσιμη με μόνη ενέργεια την μετατροπή 

τω ν διαθεσιμοτήτων σε αποστρατείες για  τα  ελάχιστα άτομα, που ελέγχθηκαν. 

Κ οιτώ ντας ολιστικά την στρατηγική της εκκαθάρισης, διαπιστώνεται πω ς αυτή 

υπήρξε αποσπασματική, περιορίστηκε σε ένα στενό κύκλο βάσει κριτηρίω ν, που 

ορίστηκαν από την πολιτική ηγεσία, κα ι κ ινήθηκε με πολύ αργούς ρυθμούς στην 

αρχή, ενώ σε δεύτερο χρόνο προχώ ρησε κα ι ολοκληρώ θηκε πολύ γρήγορα, 

κλείνοντας αρκετά απότομα το ζήτημα της περαιτέρω  αποχουντοποίησης στο Στρατό. 

Η  κάθαρση στους κόλπους της Α στυνομίας, εάν υπολογιστούν οι ελάχιστες 

διαθεσιμότητες κα ι αποστρατείες, που επιβλήθηκαν επιλεκτικά, επί της ουσίας δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Στο δεύτερο μισό του πρώτου μέρους της εργασίας εξετάστηκε η δεύτερη 

στρατηγική της μεταβατικής δικαιοσύνης, που εφαρμόστηκε στη ελληνική 

περίπτω ση, αυτή τω ν ποινικώ ν διώ ξεω ν κα ι της προσαγω γής στην δικαιοσύνη όλων 

εκείνω ν τω ν στελεχώ ν της Χούντας, οι οποίοι προχώ ρησαν στην τέλεση
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εγκληματικών κα ι αξιόποινω ν πράξεω ν κατά τη διάρκεια της, στους οποίους 

περίοπτη θέση καταλαμβάνουν οι φερόμενοι ως βασανιστές του Στρατού κα ι της 

Α στυνομίας. Β ασικές παράμετροι, οι οποίες επηρέασαν την πορεία  κα ι την 

αποτελεσματικότητά τους, αποτέλεσαν ο τρόπος, με τον οποίο έγινε η εκκίνηση τους, 

το συνταγματικό πλαίσιο, το κατηγορητήριο αλλά κα ι η διαφοροποιημένη στάση, που 

τήρησε η κυβέρνηση απέναντι στη δίωξη τω ν βασανιστών του Στρατού κα ι της 

Α στυνομίας αντίστοιχα.

Η  εκκίνηση της διαδικασίας τω ν ποινικώ ν διώ ξεω ν υπήρξε ένα σύνθετο 

εγχείρημα. Το Κ ράτος αρχικά δεν προχώ ρησε αυτεπάγγελτα στην άσκηση ποινικώ ν 

διώ ξεων κατά τω ν στελεχώ ν της δικτατορίας λόγω της επισφαλούς θέσης, που 

βρισκόταν το  πρόσφατα εγκαθιδρυμένο κοινοβουλευτικό καθεστώς, αλλά κα ι λόγω 

της ύπαρξης τω ν δύο αμνηστευτικώ ν διαταγμάτων, τα  οποία εμμέσω ς πλην σαφώς 

χορηγούσαν αμνηστία  για  τις όποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν επί Χούντας. Η  

διαδικασία εκκίνησης τω ν ποινικώ ν διώ ξεων είχε ως εφαλτήριο την ιδιωτική 

πρω τοβουλία  κα ι η πολιτική ηγεσ ία  αναγκάστηκε να  πάρει θέση δίνοντας μια 

πολιτική λύση στο εμπόδιο της άσκησης ποινικώ ν διώξεων. Μ έσα από τη Συντακτική 

Π ράξη της 3ης Οκτωβρίου, εξαιρέθηκαν από το καθεστώ ς της γενικής αμνηστίας οι 

«πρωταίτιοι» του πραξικοπήματος, η δίωξη τω ν οποίων πέρασε στα χέρια τω ν 

πολιτικώ ν δικαστηρίων. Το νομ ικό αυτό δεδικασμένο δημιούργησε τις προϋποθέσεις, 

ώστε να  διω χθούν ποινικά  κα ι άλλες ομάδες χουντικών, όπως οι βασανιστές. Το 

υπάρχον αυτό δεδικασμένο επικυρώ θηκε κα ι σε συνταγματικό επίπεδο από το  Δ ’ 

Ψ ήφισμα της Α ναθεω ρητικής Βουλής. Ε κεί γ ια  πρώτη φορά η κατάληψη της 

εξουσίας από τους Συνταγματάρχες την 21η Α πριλίου χαρακτηρίστηκε κα ι επίσημα 

ως πραξικόπημα κα ι οι κυβερνήσεις, που δημιουργήθηκαν, ήταν κυβερνήσεις βίας. 

Α υτό τεχνικά έθεσε ως άκυρα τα  προηγούμενα αμνηστευτικά διατάγματα κα ι 

επέτρεψε την δίωξη τω ν βασανιστών με βάση το ποινικό δίκαιο.

Μ ια προβληματική, που ανακύπτει, αφορά τη διαφοροποιημένη στάση, που 

τήρησε το  Κ ράτος απέναντι στην ποινική έγκληση τω ν κατηγορουμένω ν για 

βασανιστήρια. Α πό το  σύνολο τω ν δικών, που πραγματοποιήθηκαν, το  Κ ράτος 

προχώ ρησε στην αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη μόνο για  κατηγορουμένους της πρώ της 

δίκης του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  κα ι της δίκης του Ν αυτικού, καθώ ς σε αυτές τα  θύματα, που 

δέχτηκαν βασανισμούς, κατά  το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούνταν από 

ανώ τερους ή ανώ τατους αξιωματικούς του στρατεύματος, οι οποίοι βασανίστηκαν 

κατά παράβαση της στρατιω τικής ιεραρχίας. Στις υπόλοιπες δίκες, όπως τη δεύτερη
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δίκη του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  κα ι σε όλες τις δίκες τω ν βασανιστών στα Σώ ματα Α σφαλείας 

από τούδε, η ποινική έγκληση αφέθηκε στους πολίτες, που δέχτηκαν βασανισμούς, 

μέσω της ιδιωτικής μήνυσης, με τον τρόπο που καθόρισε το  Δ ’ Ψ ήφισμα. Η  

διαφοροποίηση είχε μια βάσιμη εξήγηση. Στις δύο πρώ τες δίκες, που προήλθαν από 

την αυτεπάγγελτη δίωξη, η συντριπτική πλειοψ ηφία  τω ν ατόμω ν ήταν ανώ τεροι ή 

ανώ τατοι αξιωματικοί, που βασανίστηκαν κατά  παράβαση της ιεραρχίας από 

κατω τέρους τους, ενώ στις υπόλοιπες δίκες αυτοί που βασανίστηκαν ήταν πολίτες, 

μέλη της Α ριστεράς κα ι του Κ ομουνιστικού Κ όμματος. Η  πολιτική ηγεσία  με τον 

τρόπο αυτό θέλησε να  καταδείξει πω ς θα επιχειρούσε μια ποινική κα ι ιδεολογική 

κάθαρση του στρατεύματος, ενώ ταυτόχρονα κατέδειξε κα ι τη διαφορετική λογική, 

που θα ακολουθούσε, στην περίπτωση τω ν βασανιστών της Αστυνομίας.

Μ ια δεύτερη προβληματική, η οποία επηρέασε την εξέλιξη τω ν δικών, 

αποτέλεσαν οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Ό πω ς υποστηρίχτηκε, η απόφαση του 

Α ρείου Π άγου υ π ’ αριθμόν 376/1976, κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος τω ν 

ιδιω τικώ ν μηνύσεων εναντίον τω ν βασανιστών του Στρατού κα ι της Α στυνομίας 

κρίθηκε εκπρόθεσμο, οδήγησε στην αρχειοθέτησή τους κα ι στη μη σύνταξη 

παραπεμπτικώ ν βουλευμάτων, κρίνοντας τις υποθέσεις μη δικάσιμες. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τον ακόμα πιο δραστικό περιορισμό τω ν βασανιστών, που τελικά 

παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. Ακόμη, λόγω  μιας δεύτερης απόφασης του Α ρείου 

Π άγου «περί στιγμιαίου», αποκλειστήκαν από τις όποιες ποινικές διώ ξεις για  

βασανιστήρια τα  πολιτικά στελέχη της δικτατορίας, τα  οποία είχαν δεχτεί μηνύσεις.

Το δεύτερο μέρος της εργασίας επικεντρώ θηκε στην ανάλυση τω ν τεσσάρω ν 

«κυρίων» δικών για  βασανισμούς, που προέκυψαν από την προανακριτική εξέταση 

κα ι οι οποίες επιλέχθηκαν ως μελέτη περίπτωσης. Ακόμα, παρατέθηκαν κα ι οι 

υπόλοιπες δίκες για  βασανιστήρια, που αφορούσαν στελέχη της Α στυνομίας Π όλεω ν 

κα ι της Χ ωροφυλακής, οι οποίες ξεκίνησαν το 1975 κα ι συνεχίστηκαν μέχρι κα ι το 

πρώ το εξάμηνο του 1978, όπως αποδελτιώ θηκαν μέσα από τις πρω τογενείς πηγές και 

τη βιβλιογραφική έρευνα. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συγκεντρω τικά τον αριθμό τω ν 

στελεχώ ν τω ν Ενόπλω ν Δ υνάμεω ν τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας, που παραπέμφθηκαν σε 

δικάσιμο για  βασανιστήρια, τα  οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας στην Ελλάδα. Το κατηγορητήριο, εξαιτίας του νομικού κενού που 

υπήρξε, δεν αναγνώρισε τα  βασανιστήρια ως ιδιώ νυμο ποινικό αδίκημα, με 

αποτέλεσμα η παραπομπή τους να  στοιχειοθετηθεί με βάση άλλα κοινά ποινικά 

αδικήματα-. Α πό τα  δεδομένα προκύπτει μια βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στους
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βασανιστές τω ν Ενόπλω ν Δ υνάμεω ν κα ι τω ν Σω μάτω ν Α σφαλείας ως προς το πλήθος 

τω ν κατηγορουμένω ν, τις καταδικαστικές αποφάσεις κα ι τις αθωώσεις. Τα όργανα 

της αστυνομίας κα ι της χωροφυλακής, τα  οποία κατηγορήθηκαν για  βασανισμούς, 

είναι σχεδόν διπλάσια από τα  στελέχη τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεων, ενώ στη ίδια  λογική 

κ ινήθηκαν κα ι οι καταδικαστικές αποφάσεις. Ό μω ς, μια βασική παράμετρος, η οποία 

δεν αποτυπώ νεται εδώ, αφορά το μέγεθος τω ν ποινώ ν, που επιβλήθηκαν. Τα στελέχη 

τω ν Ενόπλων δυνάμεων, ειδικά του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , καταδικάστηκαν σε εξόφθαλμα 

βαρύτερες κα ι αυστηρότερες ποινές. Α πό το σύνολο τω ν βασανιστών του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , 

οι τέσσερεις πρώ ην διοικητές του ΕΑ Τ-Ε ΣΑ  δέχτηκαν τις βαρύτερες ποινές 

φυλάκισης, ενώ ήταν κα ι οι μόνοι στους οποίους επιβλήθηκε κα ι δεκαετής στέρηση 

τω ν πολιτικώ ν τους δικαιωμάτων. Ο ι υπόλοιποι δέχτηκαν μέτριες έως ελαφριές 

ποινές φυλάκισης, οι οποίες ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό τους εκτίσιμες, όχι 

αναστελλόμενες κα ι σε καμία  περίπτω ση εξαγοράσιμες. Το Α ναθεω ρητικό 

Δ ικαστήριο, που εκδίκασε το σύνολο τω ν εφέσεω ν για  τις δύο δίκες του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , 

προχώ ρησε σε ελαφρές μειώσεις τω ν ποινών, αλλά δεν αθώω σε κανένα 

κατηγορούμενο. Σε αντιδιαστολή, οι βασανιστές της Α στυνομίας, κατηγορούμενοι 

γ ια  τα  ίδια  αδικήματα, δέχτηκαν ελαφρότατες ποινές μηνών φυλάκισης, οι οποίες στις 

περισσότερες τω ν περιπτώ σεω ν ήταν εξαγοράσιμες ή αναστελλόμενες, ενώ για  ένα 

μεγάλο μέρος τω ν κατηγορουμένω ν οι κατηγορίες εξέπεσαν. Κ ατά την εκδίκαση τω ν 

εφέσεων, που ασκήθηκαν, οι ποινές τω ν καταδικασμένω ν βασανιστών μειώθηκαν 

κατακόρυφα από τα  Εφετεία, ενώ πολλοί αθωώ θηκαν σε δεύτερο βαθμό κρίσεως.

Ό σ ον αφορά τη δίκη του Π ολεμικού Ν αυτικού, πρω τόδικα το  σύνολο σχεδόν τω ν 

κατηγορουμένω ν δέχτηκε μέτριες ποινές φυλάκισης, οι οποίες ήταν εκτίσιμες, αλλά 

το Α ναθεω ρητικό Ν αυτοδικείο, που εξέτασε τις αιτήσεις αναιρέσεω ς -εφέσεις- 

καταδικασμένω ν βασανιστών, τις μετέτρεψε σε ποινές μηνών με αναστολή, γεγονός 

που οδήγησε στην άμεση αποφυλάκιση τους.

Πίνακας 2 : «Απονομή Δικαιοσύνης στις δικές των βασανιστών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά την μετάβαση στην Δημοκρατία το 
1974.»

Κατηγορήθηκαν Καταδικάστηκαν Αθωώθηκαν
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Πρώτη δίκη του ΕΑΤ- 

ΕΣΑ
32 16 15205

Δεύτερη δίκη του ΕΑΤ- 

ΕΣΑ
36 23 13

Δίκη του Πολεμικού 

Ναυτικού
6 6 0

Δίκη της Ασφάλειας 

Αθηνών
14 4 10

Λοιπές δίκες των 

βασανιστών της 

Αστυνομίας πόλεων και 

Χωροφυλακής

108 64 44

Σύνολο 196 113 82

Πηγές: Θανάσης-Γιώργης Κρεμμυδάς, Οι ά νθ ρ ω π ο ι τη ς  Χ ο ύ ν τ α ς  μ ετ ά  τη  
Δ ικ τα το ρ ία . Αθήνα: Εξάντας, 1984. 229-285 και Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 
Δ ικ τα το ρ ία  κ α ι Μ ετα π ο λ ίτ ευ σ η . Αθήνα: Θεμέλιο, 2017. 248-279. Πρόκειται για 
δική μου ταξινόμηση του συνόλου των υποθέσεων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που δέχτηκαν ποινικές διώξεις για 
βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας από το 1967 μέχρι και το 1974.

Ό πω ς υποστηρίχθηκε, η διαφοροποίηση αυτή στις επιβληθείσες ποινές μεταξύ 

τω ν βασανιστών στις Έ νοπλες Δυνάμεις κα ι στα Σώ ματα Α σφαλείας υπήρξε 

αποτέλεσμα τόσο του διαφορετικού ρόλου, που αυτά διαδραμάτισαν κατά τη 

διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος, αλλά κα ι τω ν διαφορετικώ ν πολιτικώ ν κα ι 

λειτουργικώ ν αναγκώ ν του νέου κοινοβουλευτικού καθεστώτος, που συνδέονται με 

τους αντίστοιχους φορείς. Η  διαφοροποίηση αυτή τω ν ποινώ ν αποτέλεσε τον 

συνδετικό κρίκο μεταξύ του έργου της δικαιοσύνης κα ι της διαδικασίας 

αποκατάστασης τω ν κρατικώ ν θεσμώ ν206. Σε γενικές γραμμές οι βασανιστές του 

Στρατού δέχτηκαν πολύ μεγαλύτερες ποινές, καθώ ς αυτός είχε την πρω τοβουλία  του 

πραξικοπήματος, αυτονομούμενος όχι ενάντια στην πολιτειακή κα ι πολιτική ηγεσία, 

αλλά ήδη επιβαρυμένος από το σοβαρό έγκλημα της παράβασης της στρατιωτικής 

ιεραρχίας, καθιστώ ντας έτσι μονόδρομο την σοβαρότερη και παραδειγματική τιμω ρία

205 Ο κατηγορούμενος για βασανιστήρια στρατονόμος οπλίτης X. Μογιάνος δεν δικάστηκε, καθώς είχε 
διαφύγει στη Σουηδία.
206 Δημήτρης Κουσουρής, Οι Δίκες των δοσίλογων 1944-1949: Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους και 
εθνική μνήμη. Αθήνα: Πόλις, 2014. 28.
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του. Αντίθετα, οι κατά πολύ μικρότερες ποινές, που επιβλήθηκαν στους βασανιστές 

της Α στυνομίας, κατέδειξαν το  γεγονός ότι θα συνέχιζαν να  διατηρούν τον ίδιο ρόλο, 

που είχαν επί Χ ούντας κα ι στο καθεστώ ς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με τις 

αλλαγές, που επέβαλε η συνταγματική κα ι πολιτειακή μετάβαση.

Κ λείνοντας την παρούσα εργασία, ένα βασικό συμπέρασμα, που προκύπτει, 

είναι ότι στην ελληνική περίπτω ση η μεταβατική δικαιοσύνη ακολούθησε το μοντέλο 

της «επιλεκτικής τιμωρίας». Κ α ι στις δύο περιπτώ σεις, αυτή της εκκαθάρισης στις 

Έ νοπλες Δυνάμεις, στην Α στυνομία κα ι τη Χ ω ροφυλακή κα ι αυτή της ποινικής 

δίω ξης κ ι τιμω ρίας τω ν βασανιστών, ο κύκλος τω ν ατόμων, που δέχτηκαν τον έλεγχο 

κα ι αποπέμφθηκαν από το Στρατό κα ι την Α στυνομία  ή διώ χθηκαν ποινικά  και 

παραπέμφθηκαν σε δικάσιμο, υπήρξε αρκετά περιορισμένος. Στην περίπτωση της 

εκκαθάρισης, αυτή περιορίστηκε στα ανώ τατα ιεραρχικά κλιμάκια, σε συγκεκριμένα 

άτομα ειδικών μονάδων ανάκρισης κα ι καταστολής, οι οποίες έγιναν διαβόητες για  

την τέλεση βασανιστηρίω ν κα ι σε περιπτώ σεις, που κάποια  στελέχη του Στρατού εν 

δυνάμει, θα μπορούσαν να  απειλήσουν το δημοκρατικό καθεστώς - όπως συνέβη με 

τους αξιωματικούς κα ι υπαξιω ματικούς του Στρατού, που ενεπλάκησαν στη 

«συνομω σία της πυτζάμας»-. Στην περίπτω ση τω ν διώ ξεων τω ν βασανιστών, μετά 

από την υποβολή μηνύσεων από τους πολίτες κα ι την αυτεπάγγελτη δίωξη από 

πλευράς Κ ράτους, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, έγιναν ανακρίσεις, ακολούθησαν 

δίκες. Κ άθε διαδικαστικό στάδιο είχε κα ι ένα «πιο ψ ιλό κόσκινο» κα ι κάθε φορά οι 

κατηγορούμενοι λιγόστευαν, ενώ οι αποφάσεις του Α ρείου πάγου περ ί τω ν 

εκπρόθεσμω ν μηνύσεω ν κα ι του «στιγμιαίου» εγκλήματος του πραξικοπήματος, 

οδήγησαν στο να  εκπέσουν οι κατηγορίες εναντίον τους ή κα ι ακόμα να  ακυρω θούν 

οι όποιες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους. Α ξίζει μόνο να  παρατεθεί πως 

στην περίπτω ση τω ν βασανιστών της Α στυνομίας κα ι της Χ ω ροφυλακής, τα  εννέα 

δέκατα τω ν κατηγορουμένω ν απαλλάχτηκαν τω ν κατηγοριώ ν με αυτό το αιτιολογικό.

Ό σ ον αφορά το δεύτερο ερώτημα το οποίο τέθηκε στην εισαγωγή, γ ια  το αν 

κα ι σε ποιο βαθμό η μεταβατική δικαιοσύνη στην ελληνική περίπτω ση κρίθηκε ως 

επιτυχημένη, δεν θα μπορούσε κανείς να  δώ σει μια απόλυτη απάντηση. Στη 

συζήτηση γύρω  από το βαθμό επιτυχίας της, μέσα από τη μορφή, που εκτυλίχθηκε 

στο πλαίσιο της Μ εταπολίτευσης, παρουσιάζονται δύο αντίθετες οπτικές. Γ ια  μια 

μεγάλη μερίδα του κοινω νικού συνόλου, η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης τω ν 

Σω μάτω ν Α σφαλείας κα ι του Στρατού κα ι η διεξαγωγή τω ν δικών για  βασανιστήρια 

θεωρήθηκε ως σημαντικό επίτευγμα, ένα «ελληνικό θαύμα», το οποίο
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διεκπεραιώ θηκε χω ρίς τρ ιγμούς207 κα ι πέτυχε τον άμεσο σκοπό του, την προσαγωγή 

στη δικαιοσύνη κα ι την τιμω ρία  τω ν ενόχων, ενώ σε πολιτικό επίπεδο εμπέδω σε το 

αίσθημα ασφάλειας κα ι δικαιοσύνης στον πληθυσμό της χώρας κα ι εκπλήρωσε ένα 

πάγιο κοινω νικό αίτημα της Μ εταπολίτευσης, αυτό της τιμω ρίας τω ν χουντικών. 

Ταυτόχρονα, προσέδω σε ένα αέρα εκδημοκρατισμού στις μεταπολιτευτικές 

κυβερνήσεις Κ αραμανλή -και σε όλο το πολιτικό σύστημα-, βαθαίνοντας την τομή 

μεταξύ της δικτατορικής διακυβέρνησης κα ι της αστικής δημοκρατίας208. Ό μω ς, μέσα 

από την αντίθετη οπτική θα μπορούσε κανείς να  ισχυριστεί πω ς οι κυβερνήσεις 

Κ αραμανλή προχώ ρησαν στην αρχή με διστακτικότητα κα ι απροθυμία σε μια 

επιφανειακή μορφή αποχουντοποίησης τω ν Ενόπλω ν Δυνάμεω ν κα ι της Α στυνομίας - 

τονίζοντας στο σημείο αυτό πω ς αυτές μαζί με την κάθαρση στα Π ανεπιστήμια  

υπήρξαν οι μαζικότερες από το σύνολο τω ν δομώ ν του κρατικού μηχανισμού-, και 

στη συνέχεια η εκκαθάριση κινήθηκε με γρήγορους ρυθμούς κα ι τελείω σε απότομα, 

αποκλείοντας την αναψηλάφηση του θέματος στο μέλλον. Η  λογική αυτή της 

κυβέρνησης εκπορεύτηκε τόσο από τις αντικειμενικές αναγκαιότητες, που προέκυψαν 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όσο κα ι από τις πολιτικές σκοπιμότητες της. Κ αι 

στην περίπτω ση αυτή θα μπορούσε να  συνυπολογίσει κα ι το επιχείρημα «της 

συνέχειας του κράτους». Π αρά  τις όποιες πολιτικές ή πολιτειακές μεταβολές 

υφ ίσταται το  κράτος, ως μηχανισμός δεν μεταβάλλεται, αλλά αντίθετα μέριμνα τω ν 

κυβερνήσεω ν αποτελεί η διατήρηση της συνέχειας, η υπεράσπιση κα ι η ακεραιότητα 

του καθεστώ τος σε συνθήκες ακραίας πόλω σης κα ι αστάθειας209. Μ πορεί οι πολιτικές 

κα ι νομ ικές ενέργειες της κυβέρνησης να  οδήγησαν στην αποπομπή ενός αριθμού 

φ ιλοχουντικώ ν στοιχείων από το Στρατό κα ι την Α στυνομία, να  καταδικάστηκαν τα 

«πρωτοκλασάτα» ονόματα τω ν βασανιστών, οι υπηρεσίες, που τέλεσαν τα 

βασανιστήρια, να  αναμορφώ θηκαν -όπως στην περίπτωση της ΕΣΑ -, αλλά η δομή 

του «βαθέος κράτους» παρέμεινε κα ι προσαρμόστηκε κάτω  από τις νέες νόρμες του.

Πάντως, μπορεί η μεταβατική δικαιοσύνη να  μην πραγματώ θηκε στο βαθμό, 

που κάποιος θα ευελπιστούσε, αλλά πραγματοποιήθηκαν ενέργειες, που δεν θα 

πρέπει σε καμία  περίπτω ση να  υποτιμούνται. Α ν συγκρίνει κανείς αυτό, που έγινε 

στην Ελλάδα, με την εφαρμογή της μεταβατικής δικαιοσύνης σε άλλες χώρες, όσο

207 Δ. Σκαρβέλης. «Η αποδόμηση του στρατιωτικού καθεστώτος 1974-1975». Ο Κων/νος Καραμανλής 
στον 20ο αι. Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο 5-9 Ιουλίου 2007, Πρώτος τόμος. Επιμ. Κ. 
Σβορονόπουλος, Ε. Μπότσιου, Ε. Χατζηβασιλείου. Αθήνα: Ίδρυμα Κων/νος Καραμανλής, 2008. 344.
208 Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., 56-57.
209 Δημήτρης Κουσουρής, ό.π., 36.
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λίγο κα ι αν θεω ρηθεί πω ς ήταν, θα μπορούσε να  ισχυριστεί πω ς ήταν κάτι μοναδικό. 

Γ ια  παράδειγμα, αν παρατηρήσει την εξέλιξη κα ι το αποτέλεσμα τη ς μεταβατικής 

δικαιοσύνης στις χώρες της Ισπανίας κα ι της Π ορτογαλίας, οι οποίες -όπως 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή- ανήκουν στην ίδια χρονολογική περίοδο της μετάβασης, 

θα διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις210. Η  κάθαρση στις περιπτώ σεις αυτές, δεν 

έγινε ποτέ, έστω κα ι στη συζητήσιμη κλίμακα, που παρουσιάστηκε στην εργασία 

αυτή. Στην Ισπανία λόγου χάριν, η μεταβατική δημοκρατική κυβέρνηση, που 

προέκυψε, ακολούθησε το λεγόμενο «μοντέλο της αμνησίας». Ό χ ι μόνο δεν 

προχώ ρησε στη δίωξη για  τα  παρελθόντα εγκλήματα, που διέπραξε το δικτατορικό 

καθεστώς, αλλά μέσα από μια σειρά νομοθετικώ ν ρυθμίσεω ν χορήγησε γενική 

αμνηστία για  τις οποιεσδήποτε εγκληματικές ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν. Κ αι 

στην περίπτωση της Π ορτογαλίας, όπου η «επανάσταση τω ν Γ  αρυφάλλων» ανέτρεψε 

το δικτατορικό καθεστώ ς του Σαλαζάρ, οι συνέπειες γ ια  τα  όργανα της δικτατορίας 

υπήρξαν ελάχιστες έως μηδενικές211. Σε κάθε περίπτωση, μια βαθύτερη ανάλυση και 

μια καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της μεταβατικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα 

θα επέβαλε αφενός μία π ιο  ενδελεχή μελέτη του συνόλου τω ν δικών για 

βασανιστήρια μέχρι κα ι το τέλος του 1978 κα ι αφετέρου τη μελέτη κα ι το συσχετισμό 

τω ν δικών αυτώ ν με τις δύο άλλες μεγάλες δίκες της Χ ούντας, που άπτονται στο 

πεδίο μελέτης της μεταβατικής δικαιοσύνης, την δίκη τω ν πρω ταιτίω ν του 

πραξικοπήματος κα ι τη δίκη για  τα  γεγονότα  του Π ολυτεχνείου.

210 Kathryn Sikkink, ό.π., 6-8.

211 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ό.π., 278-279.
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Παράρτημα
Οι δίκες των βασανιστών της επταετίας στην Ελλάδα

Στο παρακάτω  παράρτημα καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος τω ν δικών, που 

διεξήχθησαν εναντίον τω ν κατηγορούμενω ν Β ασανιστώ ν του Στρατού κα ι της 

Α στυνομίας πέρα από τις τέσσερεις «κύριες» δίκες του ΕΑ Τ-ΕΣΑ , τη δίκη του 

Π ολεμικού Ν αυτικού κα ι της Α σφάλειας Αθηνών, πρω τόδικα αλλά κα ι σε επίπεδο 

Ε φετείω ν ή Α ναθεω ρητικώ ν δικαστηρίω ν την περίοδο από το 1975 έως κα ι το 1978, 

όπου κα ι ο δικαστικός αυτός κύκλος κλείνει. Η  καταγραφή αυτή βασίστηκε στην 

έρευνα του Τύπου της περιόδου, συγκεκριμένα τω ν εφημερίδω ν Ριζοσπάστης, 

Α θηναϊκή κα ι Α κρόπολη, σε αντιπαραβολή με τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές 

παραπομπές. Ε νδεχομένω ς να  υπάρχουν κα ι παραλείψεις, οι οποίες αφορούν τόσο 

τους περιορισμούς της έρευνας, όσο κα ι τη στοχοθεσία  της παρούσας εργασίας. Ο ι 

περιορισμοί σχετίζονται με τον μεγάλο αριθμό τω ν δικών, εξαιτίας τω ν πολλών 

παραπεμπτικώ ν βουλευμάτων, τα  οποία δεν συγκεντρώθηκαν σε μια ενιαία 

δικογραφία, την αδυναμία πρόσβασης στα πρωτογενή πρακτικά τω ν δικαστηρίω ν 

αλλά κα ι τα  ελλιπή στοιχεία, που παραθέτει ο ημερήσιος Τύπος της εποχής. Ιδιαίτερα 

μετά την πρώτη χρονιά τω ν επονομαζόμενων «μεγάλω ν» δικών για  Βασανιστήρια , το 

1975 προοδευτικά οι εφημερίδες αφιέρωναν όλο κα ι λιγότερο χώρο και 

δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, στρεφόμενες στα νέα  θέματα της τότε επικαιρότητας, 

καθιστώ ντας έτσι αρκετά δύσκολο το έργο της αρχειακής έρευνας μέσα από τις 

αποσπασματικές πληροφορίες τω ν μονόστηλων. Επιπλέον, δεν αποτελεί αυτοσκοπός 

της παρούσας εργασίας μια «δημοσιογραφικού» τύπου έρευνα με την εξαντλητική 

αποδελτίωση τω ν πρω τογενώ ν πηγών. Το παράρτημα αυτό δημιουργήθηκε αφενός 

για  να  δώ σει μία όσο το  δυνατόν πληρέστερη εικόνα γύρω  από το ζήτημα τω ν δικών 

τω ν Β ασανιστώ ν σε σχέση με τον αριθμό τους, το κατηγορητήριο, τη διαδικασία, που 

ακολουθήθηκε κα ι τις ποινές, που επιβλήθηκαν. Α φετέρου, μια τέτοια  συγκεντρωτική 

καταγραφή τω ν δικών θεωρώ  πω ς θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην συνάρθρωση του 

επιχειρήματος της παρούσας εργασίας για  την υποστήριξη κα ι τεκμηρίω ση τω ν 

ερευνητικών ερωτημάτων της.

Οι δίκες των βασανιστών με χρονολογική σειρά

• Στις 7 Σεπτεμβρίου 1975, ύστερα από πολυήμερη δίκη στο Τριμελές 

Π λημμελειοδικείο Π άτρας, εκδόθηκε η απόφαση για  17 αστυνομικούς
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κατηγορούμενους για  βασανιστήρια κρατουμένω ν στην δικτατορία. Α πό τους 17 

καταδικάστηκαν οι 12 κα ι οι υπόλοιποι 5 αθωώθηκαν. Ο ι καταδικασμένοι κα ι οι 

ποινές συγκεκριμένα είναι: Γ. Α δαμόπουλος 6 χρόνια 8 μήνες κα ι 10 μέρες, Αν. 

Σύφαντος 4 χρόνια 2 μήνες κα ι 10 μέρες, Β. Π ολύζος 3 χρόνια, Δ. Π απαδόπουλος 4 

χρόνια 4 μήνες 10 μέρες, Α. Υ φαντής 2 χρόνια  κα ι 3 μήνες, Δ. Τζανής 1 χρόνο κα ι 3 

μήνες, Δ. Π απανδρέου 1 χρόνο κα ι 3 μήνες, Λ. Μ ητσόπουλος 1 χρόνο κα ι 8 μήνες, Λ. 

Δαρζάνος 1 χρόνο κα ι 2 μήνες, Λ. Σ ικελιανός 3 χρόνια, Β. Κ ω στόπουλος 1 χρόνο και 

2 μήνες κα ι Α. Τότσικας 1 χρόνος κα ι 7 μήνες. Σε όλους επιβλήθηκε παρεπόμενη 

ποινή στέρησης πολιτικώ ν δικαιω μάτω ν για  δύο ή τρ ία  χρόνια. Ό λ ο ι άσκησαν έφεση 

κα ι αφέθηκαν ελεύθεροι.

• Επίσης την ίδια μέρα (στις 7 Σεπτεμβρίου 1975), το Τριμελές Εφετείο 

Θ εσσαλονίκης έκρινε παραγεγραμμένες τις πράξεις του βασανιστή μοίραρχου 

Ταμπάκη, που είχε καταδικαστεί στο Π λημμελειοδικείο σε φυλάκιση 4 χρόνω ν κα ι 4 

μηνών. Η  απόφαση είναι σημαντική. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα  βασανιστήρια, που 

έκανε ο κατηγορούμενος σε πολίτες την νύχτα  της 21ης Α πριλίου 1967, δεν έγιναν για 

πράξεις, που στρέφονταν κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Έ τσι, δεν είχαν εκπέσει 

στις διατάξεις του Δ' Ψ ηφίσματος, με αποτέλεσμα να  παραγραφούν. Ο Ταμπάκης 

αφέθηκε ελεύθερος μετά την οριστική παύση της ποινικής δίωξης.

• Στις 25 Σεπτεμβρίου 1975, δικάστηκαν στο Π λημμελειοδικείο Χ αλκίδας οι 

Α. Γραμματικός, υπομοίραρχος κα ι Κ. Μ πόγδος, χωροφύλακας, οι οποίοι 

κατηγορήθηκαν για  το  βασανισμό του φοιτητή Ν. Π άντζαλη με φάλαγγα την 

παραμονή της Π ρω τοχρονιάς του 1975 στο Αλιβέρι. Ο Μ πόγδος μετά από δίκη τριώ ν 

ημερώ ν καταδικάστηκε σε 5μηνη φυλάκιση κα ι ο Γραμματικός αθωώθηκε. Στις 3 

Φ εβρουαρίου 1976, δημοσιεύτηκε η είδηση για  την μείωση της ποινής του 

χωροφύλακα Κων. Μ πόγδου, από 5 σε 4 μήνες φυλακή, στο Εφετείο Αθήνας.

• Στη Θ εσσαλονίκη, στις 26 Σεπτεμβρίου 1975 εκδόθηκε η απόφαση σύμφω να 

με την οποία καταδικάστηκαν αστυνομικοί της χω ροφυλακής για  βασανιστήρια  κατά 

τη διάρκεια της δικτατορίας. Αναλυτικά: Ν ικόλαος Τετραδάκος, μοίραρχος σε 

φυλάκιση 7 χρόνων, Π. Ταμπάκης σε φυλάκιση 4 χρόνω ν κα ι ο Β. Μ πουζιάνης, 

μοίραρχος σε φυλάκιση 2 χρόνω ν κα ι 4 μηνών.

• Στις 3 Ο κτωβρίου 1975, το Τριμελές Π λημμελειοδικείο Π ύργου Η λείας 

καταδίκασε τον βασανιστή ανθυπασπιστή της χω ροφυλακής Χ ρήστο Κ υριακόπουλο 

σε φυλάκιση 8 μηνών. Μ ηνυτής του ήταν ο Σω κράτης Σταματελάτος, που συνελήφθη 

την 21η Α πρίλη 1967 κα ι βασανίστηκε για  να  εξοριστεί στη συνέχεια στη Γιούρα.
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• Στις 8 Ο κτωβρίου 1975 το Π λημμελειοδικείο Θ εσσαλονίκης, εξέδω σε 

αθωωτική απόφαση για  τους βασανιστές Κ αραμήτσο κα ι άλλους σε μια από τις 

πολλές δίκες για  βασανιστήρια  πολιτικώ ν κρατούμενω ν, που πραγματοποιήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη.

• Στις 8 Ν οεμβρίου 1975, καταδικάστηκε στο Π λημμελειοδικείο της Π άτρας 

σε φυλάκιση 7 μηνών ο πρώ ην χω ροφύλακας Η λίας Π. Μ ιχαλόπουλος για  

βασανιστήρια κρατούμενου στη δικτατορία.

• Στις 13 Ν οεμβρίου 1975 στη Θ εσσαλονίκη, αθωώ θηκαν σε δίκη για  

βασανιστήρια οι αστυνομικοί μοίραρχος Τετραδάκος κα ι υπομοίραρχος Μ ήτσου.

• Σε άλλη δίκη, πάλι στη Θ εσσαλονίκη, στις 3 Δεκεμβρίου 1975 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 χρόνω ν ο ανθυπασπιστής Β. Κ αραμήτσος για 

βασανιστήρια κα ι σε άλλη δίκη καταδικάζεται σε φυλάκιση 2 χρόνω ν ο αξιωματικός 

της ασφάλειας Π. Ταμπάκης, επίσης για  βασανιστήρια.

• Στις 10 Δεκεμβρίου 1975, στο Κ ακουργιοδικείο Θ εσσαλονίκης άρχισε μία 

μεγάλη δίκη για  βασανιστήρια  με κατηγορούμενους τους Ν. Τετραδάκο, Β. 

Κ αραμήτσο, Π. Π απουτσή κα ι I. Μ υμπλάκη. Κ ατηγορούμενος ήταν κα ι ο Μ. 

Κ ουρκουλάκος, αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Την επομένη, 11 Δεκεμβρίου, 

το Κ ακουργιοδικείο Θ εσσαλονίκης καταδίκασε τον Τετραδάκο σε 2 χρόνια  κα ι 3 

μήνες φυλακή (με ελαφρυντικό) κα ι αθώω σε τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

• Στην Π άτρα στις 16 Δ εκεμβρίου 1975, δικάστηκαν πάλι γ ια  βασανιστήρια  οι 

αστυνομικοί: Α. Σύφαντος, Γ. Α δαμόπουλος κα ι Λ. Π απαδόπουλος. Α θω ώ θηκε ο 

πρώ τος κα ι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 6 κα ι 4 μηνών αντίστοιχα οι άλλοι δύο.

• Την ίδια μέρα, στις 16 Δεκεμβρίου 1975 άρχισε στο Π λημμελειοδικείο 

Λ άρισας μια άλλη δίκη για  βασανιστήρια. Κ ατηγορούμενοι ήταν οι Σ. Γ ιαννουλής 

ανθυπασπιστής, Α. Π απαδής ενω μοτάρχης κα ι ο Θ. Π αλάτζας χωροφύλακας. Την 

επόμενη καταδικάστηκαν ο Γ ιαννουλής σε φυλάκιση 10 Ά μηνών κα ι οι Π απαδής και 

Π αλάτζας σε φυλάκιση 9 Ά  μηνών έκαστος.

• Στις 19 Δεκεμβρίου 1975, στο Π λημμελειοδικείο της Π άτρας καταδικάστηκε 

για  βασανιστήρια ο αστυνόμος Δ. Κ ουρέτας σε φυλάκιση 3 Ά  μηνών.

• Στις 8 Ιανουαρίου 1976, πραγματοποιήθηκαν δυο ακόμη δίκες με 

κατηγορούμενους τους I. Χ ατζηζήση κα ι Θ. Θ εοφιλογιαννάκο στη μία κα ι τον 

Ιωαννίδη στην άλλη με την κατηγορία  της ηθικής αυτουργίας σε βασανιστήρια στο 

ΕΑ Τ- ΕΣΑ. Στις 10 Ιανουαρίου 1976, το Στρατοδικείο εξέδωσε τις αποφάσεις του για  

τις δυο δίκες για  την ηθική αυτουργία σε βασανιστήρια  τω ν Α. Π αναγούλη, Α. Μ ήνη,
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X. Α ντω νίου κα ι Η. Μ αντούβαλου. Ο Ιωαννίδης καταδικάστηκε σε 2 χρόνια  

φυλάκιση ακόμη για  τις υποθέσεις Μ ήνη κα ι Π αναγούλη. Εκτός του Ιωαννίδη 

καταδικάστηκε κα ι ο Χ ατζηζήσης σε φυλάκιση 18 μηνών, ενώ ο Θ εοφιλογιαννάκος 

αθωώθηκε.

• Στις 26 Ιανουαρίου 1976, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών στο 

Π λημμελειοδικείο Α θήνας ο αστυφύλακας Δ. Β ηλαράς του ΙΖ' Α στυνομικού 

Τμήματος Π εριστεριού για  κακοποίηση του πρώ ην Δημάρχου Π εριστεριού Δ. 

Φ ω λόπουλου στις 22 Ν οέμβρη 1973.

• Στις 17 Φ εβρουαρίου 1976 στην Π άτρα ξεκίνησε στο Εφετείο η δίκη σε 

δεύτερο βαθμό 12 αστυνομικώ ν βασανιστών. Στις 23 Φλεβάρη 1976 το  Εφετείο της 

Π άτρας μείωσε τις πολύχρονες φυλακίσεις τω ν βασανιστών κα ι τις μετέτρεψε σε 

φυλακίσεις μηνών κα ι έτσι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι. Α πό τους δώδεκα 

κατηγορούμενους, αθωώ θηκε ένας κα ι μειώθηκε η ποινή τω ν έντεκα άλλων. 

Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές (σε παρένθεση οι ποινές της πρώτης 

δίκης): Α δαμόπουλος 12 μήνες (είχε 6 χρόνια, 8 μήνες κα ι 10 μέρες), Σύφαντος 10 

μήνες κα ι 15 μέρες (είχε 4 χρόνια, 2 μήνες κα ι 10 μέρες), Π ολύζος 9 μήνες (είχε 3 

χρόνια), Π απαδόπουλος 7 μήνες (είχε 4 χρόνια, 4 μήνες κα ι 10 μέρες), Υ φαντής 5 

μήνες (είχε 2 χρόνια κα ι 5 μήνες), Τζανής 4 μήνες (είχε 1 χρόνο κ α ι 9 μήνες), 

Π απανδρέου 3 μήνες (είχε 15 μήνες), Μ ητσιόπουλος 45 μέρες (είχε 20 μήνες), 

Δάρζανος 1 μήνα (είχε 14 μήνες), Σ ικελιανός 7 μήνες (είχε 3 χρόνια) κα ι Ν τότσικας 

45 μέρες (είχε 1 χρόνο κα ι 7 μήνες).

• Στις 18 Φ εβρουαρίου 1976, το Π λημμελειοδικείο Θ εσσαλονίκης καταδίκασε 

σε φυλάκιση 28 μηνών τους αξιω ματικούς της χω ροφυλακής Τετραδάκο και 

Μ πουζιάνη για  βασανιστήρια, με θύματα φοιτητές στη δικτατορία.

• Στις 14 Μ αρτίου 1976, στα Χ ανιά  της Κ ρήτης διεξήχθη άλλη δίκη μιας 

ομάδας βασανιστών της χωροφυλακής, που έδρασαν σε διάφορες περιοχές της 

Κρήτης. Ό λο ι με κοινή δήλωση ομολόγησαν τα  βασανιστήρια  κα ι οι μηνυτές 

απέσυραν τις εγκλήσεις.

• Την 21η Α πριλίου 1976, δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο του βουλεύματος 

του Συμβουλίου Εφετώ ν για  τους αστυνομικούς βασανιστές της αστυνομίας κα ι της 

χωροφυλακής. Α παλλάχθηκαν 17 ακόμη κα ι παραπέμφθηκαν σε δικάσιμο 16 (11 της 

αστυνομίας κα ι 5 της χωροφυλακής). Ο ι αστυνομικοί παραπέμφθηκαν όλοι στο 

Π λημμελειοδικείο κα ι έτσι γλίτω σαν την κατηγορία  τρεις από αυτούς, που ήταν 

κατηγορούμενοι για  κακούργημα.
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• Στις 13 Μ αΐου 1976, αποστρατεύτηκαν από τη χωροφυλακή οι Β. Φ αβατάς 

με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη, ο Δ. Κ ατσούλης με το βαθμό του ταγματάρχη, ο 

Ν. Τετραδάκος, μοίραρχος κα ι οι Π. Ταμπάκης κα ι Τ. Π εχινάκης, υπομοίραρχοι. Στις 

14 Μ αΐου απολύθηκαν από την Α στυνομία Π όλεω ν οι αστυνομικοί Ε. Μ άλλιος, Π. 

Μ πάμπαλης, Α. Σύφαντος κα ι Κ. Κ αραπαναγιώ της, που είχαν δικαστεί για  

βασανιστήρια πολιτικώ ν κρατουμένω ν στη δικτατορία. Στις 17 Μ αΐου 1976 

αποφυλακίστηκε με εγγύηση ο Ε. Μ άλλιος. Β ρισκόταν στη φυλακή από τον Μ άρτιο 

του 1975 προφυλακισμένος. Τον Ιανουάριο του 1976 έληξε η ποινή φυλάκισης 10 

μηνών, που του επέβαλε το κακουργιοδικείο της Χ αλκίδας, γ ια  τα  βασανιστήρια  τον 

τελευταίο χρόνο της δικτατορίας. Στο μεταξύ όμως έχει διαταχθεί γ ια  δεύτερη φορά η 

προφυλάκισή του για  τα  βασανιστήρια τω ν 6 χρόνω ν της «Π απαδοπουλικής» 

δικτατορίας κα ι έτσι παράμεινε στις φυλακές μέχρι τις 17 Μ αΐου του 1976.

• Στις 21 Μ αΐου 1976 άρχισε στο Τριμελές Π λημμελειοδικείο του Π ειραιά, η 

δίκη πέντε αστυνομικώ ν για  βασανιστήρια με θύματα πολιτικούς κρατούμενους της 

δικτατορίας στην Α σφάλεια  του Π ειραιά. Κ ατηγορούμενοι ήταν οι Σ. Κ ουβάς τέω ς 

αστυνομικός διευθυντής, Σ. Α γγελόπουλος αστυνόμος, Δ. Π απαδόπουλος 

υπαστυνόμος κα ι οι Μ. Κ ανιατάς κα ι Α .Φ ω τεινός αστυφύλακες. Στις 25 Μ αΐου, 

τέταρτη μέρα της δίκης τω ν βασανιστών του Π ειραιά  οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

παραδέχτηκαν τους βασανισμούς τω ν κρατουμένω ν της δικτατορίας κα ι τα  θύματά 

τους απέσυραν τις μηνύσεις. Η  δήλωση που κατέθεσαν οι Κ ουβάς κλπ. είναι η 

ακόλουθη: «Υ πήρξαμε αστυνομικοί της Υ ποδιευθύνσεω ς της Γενικής Α σφαλείας 

Π ειραιώ ς κατά  την διάρκειαν της επταετούς τυραννίδος, κ α θ ’ ην συνελήφθησαν, 

εκρατήθηκαν κα ι εκακοποιήθησαν βασανισθέντες εντός του αστυνομικού 

καταστήματος.... Δ ηλούμεν ότι αναγνω ρίζομεν ότι ούτοι υπέστησαν βασανιστικές 

κακοποιήσεις, υπαγορευμένος υπό του τυραννικού καθεστώτος. Κ αταδικάζομεν τας 

ενεργείας ταύτας κα ι εκφράζομεν την λύπην μας προς τους παθόντας». Η  συνέχεια 

της δίκης ήταν ουσιαστικά αδιάφορη χωρίς τις εγκλήσεις. Εξετάστηκαν μόνο τα 

αδικήματα, που διώ κονται αυτεπάγγελτα, έγιναν μετατροπές στο κατηγορητήριο και 

τελικά  την επόμενη μέρα, το δικαστήριο τιμώ ρησε με φυλάκιση 5 μηνών, αλλά με 

τριετή αναστολή τον Σ. Κ ουβά, ενώ οι άλλοι τέσσερις απαλλάχτηκαν.

• Στις 4 Ιουνίου 1976, το Τριμελές Π λημμελειοδικείο της Π άτρας μετά από 

δίκη δυο ημερώ ν καταδίκασε τους 6 από τους 8 κατηγορούμενους αστυνομικούς, που 

είχαν μηνυθεί γ ια  βασανιστήρια από κρατούμενους στην δικτατορία. Συγκεκριμένα 

καταδικάστηκαν οι Κ. Κ αραπαναγιώ της, αστυνόμος Β' σε φυλάκιση 15 Ά μηνών, Γ.
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Α δαμόπουλος, αστυνόμος Β ' σε φυλάκιση 8 Ά  μηνών, Θ. Φ ασούλης, αρχιφύλακας 

φυλάκιση 8 Άμηνών, I. Δρούκας, αστυφύλακας φυλάκιση 5 Ά  μηνών κα ι οι Λ. 

Μ ητσόπουλος, κα ι Ν. Π απαθανασόπουλος, αστυφύλακες σε φυλάκιση 5 μηνών ο 

καθένας. Α θω ώ θηκαν οι Κ. Β ασιλάκης κα ι Κ. Π αλαιολόγος. Ο ι καταδικασμένοι 

άσκησαν έφεση κα ι αφέθηκαν ελεύθεροι.

• Στις 17 Σεπτεμβρίου 1976, άρχισε στο Τριμελές Π λημμελειοδικείο, που 

συνεδριάζει στην αίθουσα του Δ ιαρκούς Στρατοδικείου Α θήνας (Ρουφ), η δίκη 11 

βασανιστών της Ασφάλειας. Στο εδώλιο κάθισαν οι Ε. Μ άλλιος, Π. Μ πάμπαλης, Ο. 

Σπανός, Β. Λάμπρου, Κ. Κ αραπαναγιώ της, I. Κ αλύβας, Β. Κ ραββαρίτης, Β. 

Κ αραθανάσης, Κ. Χ ρηστάκης, Α. Β ασιλακόπουλος κα ι Δ. Γεράνιος. Ο ι τρεις 

τελευταίοι θα φύγουν με την έναρξη της δίκης, γ ια τί μηνύθηκαν στις 18 Α πρίλη 1975, 

που κρίθηκε εκτός της προθεσμίας του Δ' ψηφίσματος. Κ αι έτσι οι κατηγορούμενοι 

μειώ θηκαν από τους 11 στους 8. Στις 12 Οκτώβριου, το Τριμελές Π λημμελειοδικείο 

εξέδω σε την απόφασή του για  τους 8 βασανιστές της Ασφάλειας, εκ τω ν οποίων 

κριθήκαν ένοχοι 6 κα ι 2 αθώ οι (αθώ οι οι Ο. Σπανός κα ι Β. Κ αραθανάσης). Ο ι ποινές, 

που επιβλήθηκαν, στους 6 είναι οι παρακάτω: Ε. Μ άλλιος 17 μήνες, Π. Μ πάμπαλης 2 

χρόνια, Β. Λ άμπρου 10 μήνες, Κ. Κ αραπαναγιώ της 15 μήνες, I. Κ αλύβας 10 μήνες 

κα ι Β. Κ ραββαρίτης 11 μήνες. Ό λο ι έκαναν εφέσεις κα ι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για  

τους τρεις, που είχαν ποινές κάτω  από ένα χρόνο, δόθηκε το δικαίω μα να  τις 

εξαγοράσουν με 150 δραχμές την ημέρα. Το Κ ακουργιοδικείο, επειδή τα  αδικήματα, 

που βάρυναν τον Κ αλύβα, τιμω ρούνταν σε βαθμό Π λημμελήματος, 

αυτοανακηρύχθηκε αναρμόδιο κα ι παρέπεμψε τον Κ αλύβα να  δικαστεί στο 

Π λημμελειοδικείο. Ν έα  δικάσιμος για  την εκδίκαση της έφεσης τω ν 6 βασανιστών 

Μ άλλιου, Μ πάμπαλη, Λ άμπρου, Κ αραπαναγιώ τη, Καλύβα, Κ ραββαρίτη ορίστηκε η 

28η Ιανουαρίου του 1977. Α λλά ο Μ άλλιος δεν θα δικαστεί ξανά.

• Στις 12 Ο κτωβρίου 1976, στο Τριμελές Π λημμελειοδικείο της Ά μφισσας 

δικάστηκαν ο ανθυπασπιστής της χω ροφυλακής Γ. Κ αλαντζής κα ι ο διμοιρίτης τω ν 

TEA  Ε. Δ. Π αύλου, διότι δύο μήνες μετά το πραξικόπημα της 21ης Α πρίλη 1967 

(20.6.67) συνέλαβαν τον Σπ. Κ οτοπούλη στο σταθμό Χ ω ροφυλακής Χ ρισσού κα ι τον 

βασάνισαν με σιδερένιο στεφάνι στο κεφάλι, με τη δικαιολογία ότι οι 

κατηγορούμενοι είχαν πληροφορίες ότι ήταν «Λ αμπράκης» πριν από την δικτατορία. 

Ο Κ οτοπούλης μετά τα  βασανιστήρια (στεφάνι, φάλαγγα) τρελάθηκε από ψυχω τικό 

σύνδρομο, που εξελίχθηκε σε σχιζοφρένεια. Η  διαδικασία κράτησε 4 μέρες, ο Γ. 

Κ αλατζής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών κα ι ο Π αύλου αθωώ θηκε «λόγω
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αμφιβολιών». Μ ετά  την καταδίκη του ο ανθυπασπιστής άσκησε έφεση κα ι αφέθηκε 

ελεύθερος.

• Στις 14 Ο κτωβρίου 1976, το Τριμελές Εφετείο (στον Κ ορυδαλλό) 

καταδίκασε τους 5 βασανιστές της Α σφάλειας Π ροαστίω ν (χω ροφυλακής) σε ποινές 

από 6 χρόνια μέχρι 28 μήνες. Ε ιδικότερα καταδικάστηκαν ο Κ. Κ αραμπάτσος, 

αντιστράτηγος της χω ροφυλακής ε.α. σε φυλάκιση 3 χρόνω ν κατά συγχώνευση, Ξ. 

Τζαβάρας, αντιστράτηγος ε.α. πρώ ην υπαρχηγός χω ροφυλακής 3 χρόνια, Β. Φαβατάς, 

αντισυνταγματάρχης ε.α. 6 χρόνια, Μ. Μ ω ρογιάννης, μοίραρχος ε.ε. 3 χρόνια  κα ι 2 

μήνες κα ι Γ. Κ αραγεώ ργος, ταγματάρχης ε.ε. 2 χρόνια κα ι 4 μήνες. Ο ι τρεις πρώ τοι 

φυλακίστηκαν, οι «εν ενεργεία» κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αν κα ι η 

Έ φεση δεν είχε κα ι γ ια  αυτούς ανασταλτική δύναμη. Στις 10 Δεκέμβρη 1977 είχε 

οριστεί να  γ ίνει στο Π ενταμελές Εφετείο στον Κ ορυδαλλό η εκδίκαση της έφεσης 

τω ν πέντε καταδικασμένω ν για  βασανιστήρια στην ασφάλεια Π ροαστίω ν 

αξιωματικώ ν της χωροφυλακής. Η  δίκη όμως αναβλήθηκε, γ ιατί απουσίασαν οι 20 

από τους 35 μάρτυρες κατηγορίας τω ν βασανιστών.

• Στις 14 Ιανουαρίου 1977, αρχίζει στο Π ενταμελές Εφετείο η δίκη σε δεύτερο 

βαθμό για  τα  βασανιστήρια  στην ασφάλεια Π ροαστίων. Στις 5 Φ εβρουαρίου 1977, το 

Π ενταμελές Ε φετείο  Α θήνας αθώω σε τους δυο από τους πέντε αξιω ματικούς της 

χωροφυλακής, που είχαν προφυλακιστεί γ ια  βασανιστήρια στην Α σφάλεια 

Π ροαστίω ν κα ι μείωσε στο ελάχιστο τις ποινές τω ν τριώ ν άλλων. Α θω ώ θηκαν οι: Κ. 

Κ αραμπάτσος κα ι Ξ. Τζαβάρας (στρατηγοί) 23 μήνες, στον Β. Φ αβατά 6 χρόνια, 12 

μήνες στον Μ. Μ ω ρογιάννη κα ι 11 μήνες στον Γ. Κ αραγιώργο. Ο ι δυο τελευταίοι 

εξαγόρασαν τις ποινές τους.

• Στις 28 Ιανουαρίου 1977, στο Τριμελές Εφετείο Α θήνας, που συνεδριάζει 

στο Στρατοδικείο στο Ρούφ, άρχισε η δεύτερη δίκη γ ια  τα  βασανιστήρια  στην Γενική 

Α σφάλεια  της Αθήνας. Στο σκαμνί κάθισαν τέσσερις μόνο κατηγορούμενοι, αφού 

απουσίαζε ο Κ αλύβας, ο οποίος βρισκόταν κατηγορούμενος στη δίκη για  του 

Π ολυτεχνείο, ενώ νεκρός είναι ο Μ άλλιος.

• Στις 18 Ιουλίου 1977 δόθηκε στη δημοσιότητα το βούλευμα για  τη 

δολοφονία του Γιάννη Χ αλκίδη στις 5 Σεπτεμβρίου 1967 στη Θεσσαλονίκη. 

Π αραπέμφθηκαν οι Ν. Τετραδάκος, μοίραρχος καταδικασμένος ήδη για  

βασανιστήρια, Τ. Δ ίπλας μοίραρχος κα ι οι χω ροφύλακες Π. Τσιραμπίδης κα ι Κ. 

Δάλγαρης (για κακοποίηση τω ν συναγω νιστώ ν του Χ αλκίδη στο Π .Α .Μ ., Γ. Παντή 

κα ι Φ. Χ ατζηγιάννη). Το βούλευμα αποδέχτηκε σαν δεδικασμένο, την απαλλαγή τω ν
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ηθικώ ν αυτουργώ ν της δολοφονίας Δ. Σταματόπουλου κα ι Σ. Κ αραμπέρη από την 

στρατιωτική ηγεσία  στην διάρκεια της δικτατορίας. Το βούλευμα αναφέρει πω ς 

απαλλάχτηκαν με διαταγή της 87 ΣΔΙ, που «κατέστη αμετάκλητος». Κ ατά συνέπεια 

οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί απαλλάχτηκαν τω ν κατηγοριών.

• Στις 19 κα ι 20 Α υγούστου 1977 δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι 

επανέρχονται στο στρατό καταδικασμένοι γ ια  βασανιστήρια αξιωματικοί, που δεν 

αποστρατεύτηκαν (Κόφας, Π απαχαραλάμπους, Π εταλάς) κα ι θα επανέλθουν κα ι στην 

αστυνομία (Κ ραββαρίτης κ.ά.). Στις 22 του ίδιου μήνα, εξάλλου, γίνετα ι γνωστό ότι 

υπηρετούν επίσης οι καταδικασμένοι Π. Δ ιαμαντόπουλος, Β. Ιωαννίδης, Θ. 

Οικονόμου, Ν. Σίμος, Σπ. Γεωργακόπουλος, Θ. Π απαγεω ργίου, Θ. Τσούλας ή 

Κ ω νσταντίνου κα ι Π. Ν τότας. Ο Α βέρω φ θα δικαιολογήσει την απαράδεκτη 

κατάσταση λέγοντας ότι οι βασανιστές υπηρετούν στο στρατό, γ ιατί τηρείτα ι ο νόμος, 

που λέει ότι αν δεν τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, δεν μπορούν να  αποταχθούν οι 

καταδικασμένοι. Γ ια  τους συγκεκριμένους, που παραδέχεται ότι υπηρετούν, θα πει 

ότι απορρίφθηκαν κα ι οι αναιρέσεις πλην μιας που εκκρεμούσε αλλά...δεν πρόλαβαν 

να  τους αποτάξουν, γιατί καθυστέρησε η δικογραφία από τον Ά ρειο Π άγο στη 

Στρατιωτική Δ ικαιοσύνη κα ι από εκεί στα Συμβούλια  Κ ρίσης για  απόταξη!

• Στις 18 Ιανουαρίου 1978, ξαναδικάστηκαν μετά από αναίρεση στο 

Α ναθεω ρητικό Δ ικαστήριο οι αξιω ματικοί του στρατού I. Μ ανουσακάκης κα ι Β. 

Ιω αννίδης μαζί με τους έφεδρους Γ. Π αραδιά  κα ι Γ. Ν ικολακόπουλο για  τα 

βασανιστήρια του X. Ρεκλείτη. Το δικαστήριο επέβαλε τις ίδιες ποινές της απόφασης, 

που είχε ακυρω θεί (φυλάκιση 3 μηνών).

• Στις 7 Μ αρτίου 1978, δικάστηκαν για  τρίτη φορά (μετά από αναίρεση) οι 

βασανιστές της χω ροφυλακής προαστίω ν πρωτεύουσας. Υ πήρξε νέα  μείωση τω ν 

ποινώ ν κα ι τελικά καταδικάστηκαν: Β. Φ αβατάς 18 μήνες, Μ. Μ ω ρογιάννης 10 μήνες 

κα ι Γ. Κ αραγιώ ργος 9 μήνες (είχαν δικαστεί πρω τόδικα σε ποινές 23, 12 κα ι 11 

μηνών αντίστοιχα).
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