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Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται 
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της 
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2 
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200 
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που 
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα 
Mixcloud https://www.mixcloud.com/aski/. 
 Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των 
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε 
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και 
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων 
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός 
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου 
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι 
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές; 
 Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» είναι 
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία, 
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από 
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που 
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα 
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και 
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται 
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά 
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση» 
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από 
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις 
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική 
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα, 
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική 
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960, 
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν 
και παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το 
προσωπικό στο συλλογικό βίωμα.
 Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια, 
τις ελλείψεις και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος. 
Θα θεωρεί όμως αυτήν την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της 
την αξιοποιήσουν ως έναυσμα για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν 
αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.

***

Η παρούσα έκδοση, η πρώτη της ψηφιακής σειράς «2 αιώνες σε 21 εκπομπές», αφορά 
τους φακέλους κοινωνικών φρονημάτων στην Ελλάδα και την καταστροφή τους, το θερμό 
καλοκαίρι του 1989. Τότε, η κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στη ΝΔ και στον ενιαίο 
Συνασπισμό αποφάσισε την καύση περισσότερων από 17 εκατ. ατομικών φακέλων, στο 
πλαίσιο της εθνικής συμφιλίωσης. Οι φάκελοι αποτελούν έναν από τους «γνωστούς-
άγνωστους» της ιστορίας του ελληνικού 20ού αιώνα. Από τη μία μεριά, όλοι/ες γνωρίζουμε 
την ύπαρξή τους, έχουμε ακούσει σχετικές ιστορίες ή έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο 
«φακέλωμα». Από την άλλη, στην πραγματικότητα, είναι λίγα εκείνα που ξέρουμε για 
τη συγκρότησή τους, το περιεχόμενο, τον ρόλο, τη χρήση και τη λειτουργία τους στην 
Ελλάδα του 20ού αιώνα. Η μελέτη του Βαγγέλη Καραμανωλάκη Ανεπιθύμητο παρελθόν, 
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέλιο στη σειρά «Ιστορική Βιβλιοθήκη» (2019), 
συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη και κατανόηση διαφορετικών πτυχών αυτής της 
ιστορίας, ακολουθώντας τον δημόσιο διάλογο που πυροδότησε η υπουργική απόφαση για 
το «άνοιγμα» 2000, περίπου, «διασωθέντων» φακέλων, το 2016. 
 Η έκδοση του εν λόγω βιβλίου αποτέλεσε την αφορμή για τη ραδιοφωνική αυτή 
συζήτηση του συγγραφέα Β. Καραμανωλάκη με τον Στρατή Μπουρνάζο, με άξονα μια σειρά 
ερωτήματα: γιατί η Ελλάδα υπήρξε η μοναδική, ίσως, χώρα στην οποία καταστράφηκαν 
οι φάκελοι και, μάλιστα, με πανηγυρικό τρόπο; Γιατί η πλειονότητα της κοινωνίας δεν 
αντέδρασε ή/και συμφώνησε με την καταστροφή τους, στη δεδομένη χρονική στιγμή; Τι 
περιείχαν οι φάκελοι; Τι μπορούμε να μάθουμε από φακέλους που έχουν διασωθεί, όπως 
αυτός του Λεωνίδα Κύρκου; Ποιος είναι ο ρόλος του φόβου και πώς οι φάκελοι πλέκονται 
με τις προσωπικές και οικογενειακές μνήμες; Οι δύο ιστορικοί εστιάζουν, πρώτον, στην 
ίδια την ιστορία των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, μια ιστορία κρατικού ελέγχου και 
επιτήρησης, διώξεων και καταστολής. Δεύτερον, στο γεγονός της καταστροφής τους, στη 
μνήμη και στη λήθη, στην πρόσληψη των φακέλων αφενός ως «βάρους» και ως απειλής 
για τη συνοχή της κοινωνίας και, αφετέρου, ως ενός πολύτιμου τεκμηρίου για τη μελέτη 
της ιστορίας του ελληνικού 20ού αιώνα. Η συζήτηση που ακολουθεί συνιστά, τέλος, και 
έναν αναστοχασμό αναφορικά με τις διαδρομές ενός βιβλίου, τα κίνητρα και τις επιλογές 
του ερευνητή, ιδιαίτερα στη μελέτη επίμαχων και συναισθηματικά φορτισμένων θεμάτων, 
καθώς και τις διακριτές, αλλά όχι αντιθετικές, ιδιότητες του ιστορικού και του πολίτη. 
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Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 30/6/2019Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 30/6/2019
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης ΜήναςΜουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Αχιλλέας ΦακόπουλοςΗχητική επιμέλεια: Αχιλλέας Φακόπουλος
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα ΒόγληΟργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη

Μπορείτε να την ακούσετε στο mixcloud:Μπορείτε να την ακούσετε στο mixcloud: https://www.mixcloud.com/https://www.mixcloud.com/
aski/3062019-ανεπιθύμητο-παρελθόν-η-ιστορία-των-φακέλων-και-η-aski/3062019-ανεπιθύμητο-παρελθόν-η-ιστορία-των-φακέλων-και-η-
καταστροφή-τους-το-1989/καταστροφή-τους-το-1989/

Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
Urbs, Urbs, Operation WOperation W
Gábor SzabGábor Szabóó, , Three King FishersThree King Fishers
Keith Jarrett & Charlie Haden,Keith Jarrett & Charlie Haden, For All we Know For All we Know
David Byrne,David Byrne, Seaside Smokes Seaside Smokes
Μίκης Θεοδωράκης,Μίκης Θεοδωράκης, Ποιος τη ζωή μου Ποιος τη ζωή μου
Grant Green, Grant Green, ExodusExodus

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
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Ο  Ο  Βαγγέλης Καραμανωλάκης Βαγγέλης Καραμανωλάκης  είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας  είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ 
και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: H συγκρότηση της H συγκρότηση της 
ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932 (2006),  (2006), 
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου  (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου 
και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ακαι τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων νεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 
και η καταστροφή τουςκαι η καταστροφή τους (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά  (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά 
συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό 
αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.

Ο Ο Στρατής Μπουρνάζος Στρατής Μπουρνάζος σπούδασε ιστορία στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο, και είναι δρ. σπούδασε ιστορία στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο, και είναι δρ. 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορία Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορία 
της εκπαίδευσης, στον ελληνικό αντικομμουνισμό, στο στρατόπεδο της Μακρονήσου και στον της εκπαίδευσης, στον ελληνικό αντικομμουνισμό, στο στρατόπεδο της Μακρονήσου και στον 
Πολιτισμικό Ψυχρό Πόλεμο. Υπήρξε συνεπιμελητής και στη συνέχεια επιμελητής των «Ενθεμάτων» Πολιτισμικό Ψυχρό Πόλεμο. Υπήρξε συνεπιμελητής και στη συνέχεια επιμελητής των «Ενθεμάτων» 
της κυριακάτικης της κυριακάτικης ΑυγήςΑυγής (2002-2016). Δουλεύει ως διορθωτής κειμένων. Η μελέτη του, με θέμα  (2002-2016). Δουλεύει ως διορθωτής κειμένων. Η μελέτη του, με θέμα 
τον Πολιτισμικό Ψυχρό Πόλεμο και το Congress for Cultural Freedom στην Ελλάδα, 1950-1967, τον Πολιτισμικό Ψυχρό Πόλεμο και το Congress for Cultural Freedom στην Ελλάδα, 1950-1967, 
θα κυκλοφορήσει το 2021 από τις εκδόσεις Αντίποδες.θα κυκλοφορήσει το 2021 από τις εκδόσεις Αντίποδες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ
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Α΄ ΜΕΡΟΣΑ΄ ΜΕΡΟΣ

Στρατής Μπουρνάζος: Καλό μεσημέρι, φίλες και 
φίλοι, ακούτε την εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας η Ιστορία στο Κόκκινο. Είμαι ο 
Στρατής Μπουρνάζος και, σε μια αντιστροφή ρόλων, ο 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, τον οποίο έχετε συνηθίσει 
ως οικοδεσπότη της εκπομπής, βρίσκεται σήμερα στη 
θέση του φιλοξενούμενου. Ο λόγος αυτής της ανατροπής 
είναι το βιβλίο του με τον ποιητικό τίτλο Ανεπιθύμητο 
παρελθόν (και επίσης ποιητικούς, καβαφικούς, τίτλους 
κεφαλαίων, όπως «Γιατί το κάψαμε το παρελθόν μας;»), 
το οποίο κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2019 και μας 
μιλάει για τους φακέλους.1 

Θα ξεκινήσω τη συζήτηση λέγοντας δύο λόγια για το 
βιβλίο. Επιγράφεται «Ανεπιθύμητο παρελθόν» και έχει 
υπότιτλο «Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό 
αιώνα και η καταστροφή τους». Ο πυρήνας της αφήγησης 
είναι η καταστροφή των φακέλων στην Ελλάδα, τον 
Αύγουστο του 1989. Εκατομμύρια –17,5 σύμφωνα με 
κάποιες εκτιμήσεις– φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 
καταστρέφονται. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία· δεν 
έχουμε τέτοια περίπτωση σε άλλη χώρα. Το Ανεπιθύμητο 
παρελθόν, λοιπόν, οργανώνεται γύρω από αυτό το γεγονός·
εξετάζει τους λόγους για τους οποίους συνέβη και, με αφορμή αυτό, εξακτινώνεται σε όλο τον 20ό αιώνα. Πώς 
δημιουργήθηκαν οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων, ποιο ρόλο επιτέλεσαν, ποιοι ήταν οι μηχανισμοί που οδήγησαν 
στη συγκρότησή τους, ποιες συζητήσεις ανακίνησε τόσο η ύπαρξή τους όσο και το αίτημα για την καταστροφή τους: 
αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που εξετάζει.

Βαγγέλη, τα δύο προηγούμενα βιβλία σου αναφέρονταν στην ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών.2 Παράλληλα,

________________________
1. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Ανεπιθύμητο παρελθόν». Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αιώνα και η καταστροφή τους, 
Αθήνα, Θεμέλιο, 2019.
2. Βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-
1932, Αθήνα, ΙΝΕ-ΕΙΕ, 2006 και Κώστας Γαβρόγλου – Βαγγέλης Καραμανωλάκης – Χάιδω Μπαρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η 
ιστορία του (1837-1937), Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΝΗΜΗ, ΣΙΩΠΕΣ
Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αιώναΟι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αιώνα

Με αφετηρία το Με αφετηρία το Ανεπιθύμητο ΠαρελθόνΑνεπιθύμητο Παρελθόν του Βαγγέλη Καραμανωλάκη του Βαγγέλη Καραμανωλάκη

Συζητούν: Βαγγέλης Καραμανωλάκης – Στρατής ΜπουρνάζοςΣυζητούν: Βαγγέλης Καραμανωλάκης – Στρατής Μπουρνάζος



________________________
3. Η εκδήλωση με τίτλο Καταστροφή και ανασύσταση αρχείων. Οι φάκελοι της Στάζι και μια παράλληλη ελληνική εμπειρία, με αφορμή τα 
20 χρόνια της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2011. Ομιλητές ήταν ο Helge Heidemeyer, προϊστάμενος 
του Τμήματος Εκπαίδευσης και έρευνας της Αρχής Ομοσπονδιακών Εντεταλμένων για τα αρχεία της υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας 
(Στάζι) της πρώην Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, και ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, ενώ συντόνιζε ο Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής 
Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ).
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είσαι ένας ιστορικός με συχνή και έντονη δημόσια παρέμβαση για πολλά θέματα της σύγχρονης μνήμης, ιστορίας και 
πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια τομή στην προσωπική σου διαδρομή. Όχι μόνο επειδή 
είναι πολύ αξιόλογη μελέτη, όπως συμφώνησαν οι κριτικές, αλλά γιατί σηματοδοτεί μια μετάβαση θεματολογική και 
μεθοδολογική. Ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, μέσα από ποιες διαδρομές οδηγήθηκες στο Ανεπιθύμητο παρελθόν;

Βαγγέλης Καραμανωλάκης: Καταρχάς να σε ευχαριστήσω θερμά για τη χαρά που μου δίνεις να συζητήσουμε σήμερα 
για το βιβλίο μου. Προφανώς, όπως συμβαίνει με κάθε βιβλίο ή με οτιδήποτε γράφουμε, δεν υπάρχει μόνο μία 
αφορμή. Θα μπορούσα να πω ότι η τυπική αφορμή ήταν η συμμετοχή μου σε μια εκδήλωση το 2011, αν θυμάμαι 
καλά, που αφορούσε τους φακέλους της Στάζι.3 Από όλη αυτήν τη συζήτηση μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον. Αν 
όμως ήθελα να μιλήσω για αυτό που ονόμασες προσωπική διαδρομή, θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο είναι, για μένα, 
ένα είδος ιστοριογραφικής ενηλικίωσης. Όπως πολύ σωστά είπες, εδώ και πολλά χρόνια η δουλειά μου στρέφεται 
γύρω από το Πανεπιστήμιο και την ιστορία της επιστήμης. Παράλληλα, όμως, έχω μια μακρά διαδρομή στα ΑΣΚΙ και 
μια δραστηριότητα σε αυτό που λέμε ιστορία του παρόντος. Με έναν τρόπο, το βιβλίο αυτό παντρεύει αυτές τις δύο 
διαδρομές, δηλαδή, από τη μία, την ενασχόλησή μου με την ιστοριογραφία, το πώς διαχειριζόμαστε το παρελθόν, 
και, από την άλλη, το ίδιο το παρελθόν –το πρόσφατο παρελθόν– που έχει πολιτικά σημαδευτεί από όλα αυτά που 
χαρακτηρίζουν το δεύτερο μισό του ελληνικού 20ού αιώνα. 

Επίτρεψέ μου να βάλω και μια τρίτη παράμετρο που είναι, για μένα, σημαντική: καθώς μεγαλώνει κανείς, αισθάνεται 
όλο και περισσότερο την ανάγκη να μιλήσει για πράγματα που τον αφορούν πιο άμεσα και αισθάνομαι ότι αυτό το 
βιβλίο αφορά εμένα και τη γενιά μου πολύ πιο άμεσα από ό,τι τα προηγούμενα.

Το κεντρικό κτίριο της ΣΤΑΖΙ στο Βερολίνο Το κεντρικό κτίριο της ΣΤΑΖΙ στο Βερολίνο 
(Από το λεύκωμα “Nikos Panayotopoulos- (Από το λεύκωμα “Nikos Panayotopoulos- 
Penelope Petsini, Penelope Petsini, Palimpsest IPalimpsest I”)”)



Τείχος του Βερολίνου (Από το λεύκωμα “Nikos Panayotopoulos-Penelope Petsini, Τείχος του Βερολίνου (Από το λεύκωμα “Nikos Panayotopoulos-Penelope Petsini, Palimpsest I”Palimpsest I”))
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΣΥΝΤΟΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 20ΟΥ ΑΙΏΝΑΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΣΥΝΤΟΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 20ΟΥ ΑΙΏΝΑ

Σ.Μ.: Το πόσο αφορά εσένα και τη γενιά μας αυτό το θέμα φαίνεται από τον θερμό τρόπο με τον οποίον είναι 
γραμμένο το βιβλίο – και ειδικά ο πρόλογος. Το θέμα της μελέτης δεν είναι οι φάκελοι, δεν είναι η ιστορία των 
φακέλων. Ώστόσο, ειδικά στον βαθμό όπου το ζήτημα αυτό στη βιβλιογραφία είναι σχεδόν ανύπαρκτο –έχουμε 
μόνο κάποιες μικρές συνεισφορές– ασχολείσαι και με αυτό υποχρεωτικά. Κινείσαι σε δύο άξονες, ακολουθείς δύο 
διαδρομές: η πρώτη είναι η μελέτη του γεγονότος της καταστροφής, το 1989, και όλων των σχετικών συζητήσεων. 
Συμπληρωματικά, αναφέρεσαι και σε προγενέστερες συζητήσεις, όταν υπήρξαν άλλες απόπειρες καταστροφής, και 
καταλήγεις ότι η καύση αυτή αποτελεί μια στιγμή που περιέχει πολλές άλλες στιγμές. Είναι η απόληξη μιας πορείας.

Η δεύτερη διαδρομή, ο δεύτερος θεματικός άξονας του βιβλίου, είναι οι ίδιοι οι φάκελοι και η ιστορία τους. Ένα 
κομβικό θέμα για όλη την ιστορία του 20ού αιώνα, γιατί μας επιτρέπει να μιλήσουμε για την παρακολούθηση, για 
τους μηχανισμούς καταστολής, για τον φόβο, αλλά και για άλλα ζητήματα, όπως τον δημόσιο τομέα, τον αποκλεισμό, 
τα πελατειακά δίκτυα. Έτσι, οι φάκελοι μπορούν να λειτουργήσουν ως παρατηρητήριο γενικότερα της ελληνικής 
κοινωνίας και πολιτικής του 20ού αιώνα. Πιστεύω ότι το βιβλίο πετυχαίνει μια καλή ισορροπία. Αφενός, αν δεν 
μίλαγε καθόλου για τους φακέλους, αυτό θα ήταν ακροβασία: προφανώς δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο για την 
καταστροφή των φακέλων, τη μνήμη, το παρελθόν, χωρίς να πεις για το τι είναι οι φάκελοι, πώς συγκροτήθηκαν, 
τι ρόλο έπαιξαν. Από την άλλη, αν μίλαγε πολύ περισσότερο για αυτούς καθαυτούς τους φακέλους, το βιβλίο θα 
γινόταν μια ιστορία των φακέλων και θα έχανε έτσι τον στόχο του. Θέλεις να κάνεις κάποια σχόλια πάνω σε αυτούς 
τους δύο άξονες; 

Β.Κ.: Πολλά. Το ένα είναι ότι στη δική μας δουλειά, εκ των πραγμάτων, προσπαθείς να ξεκινήσεις από κάτι συγκεκριμένο 
για να μπορέσεις να γενικεύσεις. Θέλω να κρατήσω αυτήν τη λέξη που ανέφερες, τη λέξη «παρατηρητήριο». Για μένα, 
οι φάκελοι είναι όντως ένα παρατηρητήριο για να μελετήσω την ελληνική κοινωνία: την καταστολή, τη διάκριση των 
πολιτών, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία ήδη από τον Μεσοπόλεμο – και με πολύ μεγαλύτερη 
ένταση, βέβαια, στα χρόνια του Εμφυλίου. O στόχος μου ήταν να καταλάβω την ιστορία των φακέλων μέσα στον 
χρόνο, αλλά παράλληλα να δω πώς συζητιέται η συγκεκριμένη ιστορία το 1989. Το ’89 είναι κομβικό σημείο, εξαιτίας 
του τέλους ενός κόσμου –του τέλους του Ψυχρού Πολέμου–, καθώς και των πολιτικών αλλαγών που έχουμε στην 
Ελλάδα (σκάνδαλο Κοσκωτά, κυβέρνηση συνεργασίας Αριστεράς-Δεξιάς για πρώτη φορά κ.λπ.). 

Ήθελα, λοιπόν, να καταλάβω γιατί καίγονται οι φάκελοι το ’89. Τι σημαίνει το ’89; Πώς οργανώνεται η συζήτηση 
γύρω από το γεγονός; Ποιοι συζητάνε; Να δω, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής 
αποφασίζουν να θυμηθούν την ιστορία των φακέλων. Από την άλλη, όμως, για να καταλάβω πώς το ’89 συζητάνε 
για τους φακέλους, έπρεπε να αναμετρηθώ με το τι σήμαιναν οι φάκελοι για την ελληνική κοινωνία. Ποια ήταν η 
αίσθηση που είχε μείνει σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βιώσει την ιστορία των φακέλων, που είχαν βιώσει τη 
διάκριση, αυτό που λέμε «φακέλωμα»; Ήταν μια διπλή διαδρομή, από το παρόν στο παρελθόν και, παράλληλα, από το 
παρελθόν στο παρόν. Θεώρησα, λοιπόν, ότι το ’89 και η καύση είναι η στιγμή που συναντιώνται αυτές οι δύο πορείες.

11



12

1985 (ΑΣΚΙ / Συλλογή Αφισών Σπύρου Καραχρήστου)1985 (ΑΣΚΙ / Συλλογή Αφισών Σπύρου Καραχρήστου)
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Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

Σ.Μ.: Είναι δύσκολα θέματα αυτά, όχι μόνο για τον ιστορικό που δεν έχει στη διάθεσή του μελέτες και πρέπει να 
συγκροτήσει το σώμα των πηγών του, αλλά και γιατί αυτά τα θέματα είναι, πολλές φορές, συναισθηματικά φορτισμένα. 
Επίσης, είναι λίγο-πολύ «γνωστοί-άγνωστοι»: όλοι έχουμε ακούσει για τον χαφιέ που σε παρακολουθούσε, για την 
Αυγή ή τα Νέα που μπορεί να τα έπαιρνες διπλωμένα μέσα σε μια άλλη εφημερίδα. Αυτά τα ξέρουμε· παράλληλα, 
όμως, είναι πάρα πολλά που δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ποιοι ήταν αυτοί οι μηχανισμοί, τι έκταση 
είχαν, πώς λειτουργούσαν, πώς μεταλλάσσονται στην πορεία του χρόνου κ.ο.κ. Και, βέβαια, είναι θέμα που δεν είναι 
ευχάριστο, ούτε για τα θύματα, βέβαια, αλλά ούτε για τους θύτες. Πόσο σε δυσκόλεψε ή πόσο σε παρακίνησε αυτή η 
διάσταση του θέματος; Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εικονογράφηση του βιβλίου, εκεί όπου υπάρχουν οι δηλώσεις 
αποκήρυξης του κομμουνισμού, υπάρχουν κάτι μαύρες ταινίες. Καλύπτουν τα ονόματα αυτών που λένε «αποκηρύσσω 
το ΚΚΕ και τας οργανώσεις του ως αντεθνικάς και προδοτικάς» κ.λπ. Και βέβαια έκανες άριστα που κάλυψες τα 
ονόματα. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να ζουν σήμερα· και αν δε ζουν οι ίδιοι, ζουν τα παιδιά τους, 
τα εγγόνια τους, τα ανίψια τους. Πώς αναμετρήθηκες με αυτήν τη δυσκολία συνολικά;

Β.Κ.: Είναι όντως θέματα βαριά και στενάχωρα. Είναι θέματα που σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισαν τη ζωή των 
ανθρώπων που τα υπέστησαν, αλλά και τη δική μας, στο μέτρο που είμαστε οι απόγονοί τους και ζήσαμε κάτω 
από αυτήν την ατμόσφαιρα. Ο ιστορικός, όμως, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ ένας ουδέτερος πολίτης. Πηγαίνει να 
τα αντιμετωπίσει με την ιδεολογική και την επαγγελματική αρματωσιά του. Τα ζητήματα που συζητάμε με πονάνε 
προσωπικά, δεν είναι ουδέτερα – και αυτό δεν το κρύβω ούτε και στο βιβλίο. Ο στόχος μου ήταν να καταλάβω τη 
λειτουργία όλων αυτών των πρακτικών, των λογικών στις οποίες αναφέρθηκες, 70-80 χρόνια μετά, αναστοχαζόμενος 
τις συνέπειές τους. 

Βεβαίωση «αποχαρακτηρισμού» κομμουνιστή, 20/3/1950 (ΑΣΚΙ / Συλλογή Γιώργου Γερολυμάτου)Βεβαίωση «αποχαρακτηρισμού» κομμουνιστή, 20/3/1950 (ΑΣΚΙ / Συλλογή Γιώργου Γερολυμάτου)
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Τι θέλω να πω; Αν αυτό το βιβλίο γραφόταν το 1987, για παράδειγμα, δύο χρόνια πριν την κατάρρευση του Τείχους, 
τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν το ίδιο το βιβλίο διαφορετικό. Θα μιλούσε ίσως με πολύ μεγαλύτερη 
βεβαιότητα για τον αυταρχισμό, για τη μοναδικότητα της ελληνικής περίπτωσης, για το πόσο απάνθρωπα ήταν όλα 
αυτά τα μέτρα. Ώστόσο, αν κάτι μας έδειξε η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ το ’89, ήταν ότι όλα αυτά –που για 
μας συνδέθηκαν με την ιστορία της Δεξιάς στην Ελλάδα και την επιβολή του παρακράτους ή του «βαθέος κράτους»– 
τα είδαμε, με χειρότερους όρους πολλές φορές, να γίνονται λ.χ. στην ανατολική Ευρώπη, στις χώρες εκείνες ή στις 
ιδεολογίες εκείνες που πάρα πολλοί άνθρωποι πίστεψαν και για τις οποίες αγωνίστηκαν· οι ίδιοι άνθρωποι που 
βασανίστηκαν για αυτές τις ιδέες στην Ελλάδα. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, η σκέψη όσων θέλουμε να μιλήσουμε για όλα 
αυτά τώρα δεν μπορεί παρά να είναι πιο πλατιά. Δεν μπορεί παρά να προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε όλα αυτά 
ως πρακτικές και διαδικασίες, που συνδέονται με τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου. Πώς συνδέονται με τις σχέσεις 
εξουσίας και πώς λειτουργούν μέσα από αυτό το ιστορικό παράδειγμα; 

Το κρίσιμο ζήτημα είναι να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς και τις λογικές, καθώς και τις συνέπειες που 
προκάλεσαν, όχι μόνο καταγγέλλοντας –προφανώς μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και η καταγγελία και η διερεύνηση 
του τι έχει πραγματικά συμβεί– αλλά κατανοώντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. 

Σ.Μ.: Πιστεύω ότι οι ρόλοι του πολίτη και του ιστορικού είναι διακριτοί, όχι αντιθετικοί. Ο ιστορικός, όπως είπες, 
πρέπει να κατανοήσει το τι συνέβη. Ο πολίτης, μετά, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, να απαιτήσει, να καταγγείλει 
τους υπεύθυνους. Ο ιστορικός επικεντρώνεται στην κατανόηση. Σίγουρα το βιβλίο αν γραφόταν το 1987 θα ήταν 
διαφορετικό, όπως και, αν καταστρέφονταν οι φάκελοι το 1987 ή το 1974, αυτό θα συνέβαινε σε τελείως διαφορετικές 
συνθήκες. Θυμίζω ότι η καταστροφή των φακέλων συντελείται τον Αύγουστο του 1989, επί συγκυβέρνησης Νέας 
Δημοκρατίας και Συνασπισμού, λίγους μήνες πριν την πτώση του Τείχους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή...

B.K.: Αν οι φάκελοι είχαν καταστραφεί το 1974, το γεγονός θα ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με τη χούντα. Όταν 
καταστρέφονται το 1989, τίθενται ως το σύμβολο του πλέον δυσάρεστου και ανεπιθύμητου παρελθόντος για την 
ελληνική κοινωνία, του Εμφυλίου. Και αυτό από μόνο του συνιστά μια πολύ μεγάλη διαφορά.

Σ.Μ.: Ακριβώς, και να προσθέσω ότι αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που οι φάκελοι είναι πια ανενεργοί. Είναι άλλο 
θέμα αν η παρακολούθηση συνεχίζεται με άλλους μηχανισμούς, εντοπισμένη σε ειδικές ομάδες, αλλά οι φάκελοι 
–αυτά τα 17 εκατομμύρια φάκελοι– έχουν διαφορετική λειτουργία πια. Είναι σχεδόν αδρανοποιημένοι σε σχέση 
με το 1965, τη χούντα ή το 1974. Και εδώ θέλω να θέσω ένα βασικό ερώτημα, που απασχολεί και το βιβλίο. Γιατί 
δεν αντέδρασε η ελληνική κοινωνία; Πιστεύεις ότι η ελληνική κοινωνία ήταν ουδέτερη ή/και δέχτηκε θετικά την 
καταστροφή αυτή; Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, σχετίζεται πάλι με τη συγκυρία.

Εφ. Τα Νέα, 28/8/1989Εφ. Τα Νέα, 28/8/1989
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________________________
4. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και το περιοδικό Τα Ιστορικά στις 
5 Οκτωβρίου του 1989, με τίτλο: «Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα» και ομιλητές τους Σπύρο Ι. Ασδραχά , Λέανδρο Βρανούση, 
Γιώργο Λεονταρίτη, Λουκία Δρούλια, Φίλιππο Ηλιού, Αντώνη Λιάκο, Σοφία Ματθαίου, Γιάννη Μπαφούνη και Βασίλη Παναγιωτόπουλο. Βλ. 
Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα, Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1991.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΏΝ ΦΑΚΕΛΏΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΏΝ ΦΑΚΕΛΏΝ

Β.Κ.: Γιατί δεν αντέδρασε η κοινωνία, λοιπόν; Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του βιβλίου. Όπως 
συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, είχαμε κάποιες μικρές ή λίγο μεγαλύτερες αντιδράσεις. Αγωνιστές που ήθελαν 
να διατηρήσουν τους φακέλους γιατί ήταν η ιστορία τους, όπως ο Μάρκος Βαφειάδης και άλλοι, αλλά βέβαια και 
μια ομάδα ιστορικών, όπως ο Φίλιππος Ηλιού, ο Αντώνης Λιάκος, ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, που πρωτοστάτησαν για να 
διασωθούν οι φάκελοι ως στοιχεία της ιστορικής μνήμης.4

Γελοιογραφίες του Σπύρου Ορνεράκη στα Νέα και του Ηλία Μακρή στην Καθημερινή (29-30 Αυγούστου 1989)Γελοιογραφίες του Σπύρου Ορνεράκη στα Νέα και του Ηλία Μακρή στην Καθημερινή (29-30 Αυγούστου 1989)
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Σ.Μ.: Σίγουρα υπήρξε η αντίδραση των ιστορικών, η οποία ήταν πολύ έντονη. Ώστόσο, οι ιστορικοί ήταν μια ειδική 
ομάδα, η οποία για λόγους επαγγελματικής ηθικής, ενδιαφερόντων, αξιολόγησης των πηγών, έβλεπε στους φακέλους 
στοιχεία τα οποία η υπόλοιπη κοινωνία δεν μπορούσε να τα δει ή αδιαφορούσε για αυτά. Κατά τη δική μου οπτική, 
αυτή η έντονη διαμαρτυρία των ιστορικών –που μπορούμε να τη θεωρήσουμε και πρόπλασμα της συγκρότησης 
άλλων διαμαρτυριών που ακολούθησαν κάποια χρόνια αργότερα, όπως το 1992 κατά του εθνικισμού– 5  επιβεβαιώνει 
τη γενικότερη σιωπή και την αποδοχή της κοινωνίας.

Β.Κ.: Συμφωνώ. Και εδώ, παράλληλα, βλέπει κανείς την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για την ιστορία. Δηλαδή, η 
κοινή γνώμη λέει: γιατί να μην καταστρέψεις τους φακέλους, αφού λένε ψέματα; Οι ιστορικοί λένε: μα και το ψέμα 
είναι χρήσιμο στην ιστορική επιστήμη· αλλά αυτό είναι κάτι που για την κοινή γνώμη μοιάζει αδιάφορο, αρνείται να 
το καταλάβει ή να το συζητήσει. Πράγματι, δεν υπήρξαν σοβαρές και εκτεταμένες αντιδράσεις. Οι λόγοι είναι πολλοί. 
Να επισημάνω επί τροχάδην κάποιους. Ακόμα και μετά το 1974, όταν καταργείται το πιστοποιητικό κοινωνικών 
φρονημάτων, οι φάκελοι παραμένουν ενεργοί. Μέχρι τη στιγμή της καταστροφής τους, βγαίνουν συνέχεια καταγγελίες 
ότι οι φάκελοι συμπληρώνονται. Ακόμη και επί ΠΑΣΟΚ. Άρα, συνεχίζουν να προκαλούν φόβο γιατί υπάρχουν και 
συμπληρώνονται. 

________________________
5. Στις 14 Φεβρουαρίου 1992 πραγματοποιείται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και στις 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα κατά της απόφασης 
της «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» να ονομαστεί «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Σε ένα κλίμα εθνικιστικού παροξυσμού, 
παραπέμφθηκαν σε δίκη μέλη οργανώσεων και συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, που δεν συμφωνούσαν με τα 
συλλαλητήρια και την κυβερνητική πολιτική, με κατηγορίες όπως η απόπειρα διατάραξης των φιλικών σχέσεων του ελληνικού κράτους με 
ξένο κράτος, η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η απόπειρα πρόκλησης διέγερσης των πολιτών σε αμοιβαία διχόνοια και βιαιοπραγίες. Προς 
υποστήριξη των διωκόμενων, ιστορικοί και διανοούμενοι παρευρέθηκαν στο δικαστήριο, ως μάρτυρες υπεράσπισης, ή αρθρογράφησαν.

Ο Χρίστος Ζαφείρης διαμαρτύρεται για την καύση, έχοντας ανέβει σε σωρούς φακέλων, ΘεσσαλονίκηΟ Χρίστος Ζαφείρης διαμαρτύρεται για την καύση, έχοντας ανέβει σε σωρούς φακέλων, Θεσσαλονίκη
(Προσωπικό Αρχείο Χρίστου Ζαφείρη)(Προσωπικό Αρχείο Χρίστου Ζαφείρη)
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Σ.Μ.: Συζητάμε, λοιπόν, για τους λόγους για τους οποίους τη στιγμή της καταστροφής η ελληνική κοινωνία, 
με αξιοσημείωτες αλλά λίγες εξαιρέσεις, όπως η ομάδα των ιστορικών ή κάποιοι μεμονωμένοι αντιστασιακοί, 
δεν διαμαρτυρήθηκε μαζικά για την καταστροφή. Αντίθετα, φαίνεται ότι αδιαφόρησε, την αντιμετώπισε με 
ουδετερότητα και, κυρίως, την αποδέχτηκε θετικά.

Β.Κ.: Οι φάκελοι, παρόλο που θεσμικά παροπλίζονται το 1974, όταν καταργείται το πιστοποιητικό κοινωνικών 
φρονημάτων, εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί μέχρι το 1989. Γίνονται παρελθόν-παρόν, δηλαδή την ίδια 
ώρα που αποτελούν τυπικά παρελθόν εξακολουθούν να υπάρχουν και να συμπληρώνονται. Έχουμε καταγγελίες 
γι’ αυτό. Κάθε φορά που συζητάμε για το τι θα γίνουν οι φάκελοι, βγαίνουν καταγγελίες ότι τον τάδε τον 
παρακολουθούν τα όργανα της Ασφάλειας. Άρα, υπάρχει πάντα ένα μούδιασμα για το ποια είναι η σημασία των 
φακέλων, ποια είναι η αξία τους τώρα, τι κακό μπορεί να προκαλέσουν. 

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Ελλάδα –η οποία βγαίνει μέσα από μία διχασμένη 
περίοδο, έχοντας να διαχειριστεί τα τραύματα του παρελθόντος– αυτό που θα λέγαμε αποκατάσταση, γίνεται 
ερήμην των φακέλων. Τι εννοώ αποκατάσταση; Θυμίζω τρεις κομβικές στιγμές: 1974: νομιμοποίηση Κομμουνιστικού 
Κόμματος· 1982: αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, χωρίς και πάλι εκεί να χρησιμοποιηθούν οι φάκελοι 
ως αποδεικτικό υλικό· 1989, οι φάκελοι καταστρέφονται τη στιγμή που το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τη 
σύγκρουση 1946-1949 ως εμφύλιο πόλεμο. Καταργείται, δηλαδή, ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» και καθιερώνεται 
επίσημα η έννοια του εμφυλίου πολέμου. Άρα, έχουμε μια αποκατάσταση αυτού που θα λέγαμε αδικημένης 
πλευράς –των ηττημένων του Εμφυλίου– μέσω μιας διαδικασίας όπου οι φάκελοι δεν εμπλέκονται. Θυμίζω ότι 
σε ανάλογες περιπτώσεις, στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ακόμη και στο Απαρτχάιντ, οι άνθρωποι επικαλούνται 
τους φακέλους τους, λέγοντας «να τι έχω περάσει από το προηγούμενο καθεστώς». Στην Ελλάδα οι φάκελοι δεν 
χρησιμοποιήθηκαν καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία.

Τρίτος παράγοντας: βρισκόμαστε ήδη 40 χρόνια μετά το τέλος του Εμφυλίου. Νέες γενιές, νέοι φόβοι για 
παρακολούθηση. Είναι η εποχή που συζητάνε πολύ έντονα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Άρα, οι φάκελοι 
μοιάζουν να είναι ξεπερασμένοι για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Για τους νεότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα, 
δεν σημαίνουν τίποτα. Τελευταία βασική παράμετρος: ο φόβος. Ο φόβος, δηλαδή, που έχουν οι άνθρωποι για το 
άνοιγμα των φακέλων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ

Σ.Μ.: Ο φόβος είναι μια βασική αναφορά στο βιβλίο. Και θέλω να παρατηρήσω ότι χρησιμοποιείς εργαλεία και 
εκτός της ιστορίας. Και θεωρώ σημαντικό προσόν ότι όταν αναμετριέσαι με το ζήτημα της μνήμης χρησιμοποιείς 
και εργαλεία της ψυχολογίας. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τον φόβο. Θυμάμαι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου στα 
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης είχε μιλήσει πολύ για τον φόβο, είχε αναπτύξει 
ουσιαστικά την τοποθέτησή του γύρω από τον φόβο.6

Β΄ ΜΕΡΟΣΒ΄ ΜΕΡΟΣ

Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι στην ελληνική περίπτωση η αποκατάσταση των πολιτών –αυτών που είχαν 
διωχθεί– δεν πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των φακέλων. Ακόμη και στις ανατολικές χώρες, οι άνθρωποι, που 
στη συνέχεια ήθελαν να πουν ότι ήταν εναντίον του καθεστώτος, ζητούσανε να ανοιχτούν οι φάκελοί τους και να 
δουν τι έχει συμβεί. Στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει.

________________________
6. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του ΕΚΠΑ. Συμμετείχαν οι: Σταύρος 
Ζουμπουλάκης, Δήμητρα Λαμπροπούλου, Στρατής Μπουρνάζος, Δημήτρης Πλουμπίδης και Ηλίας Νικολακόπουλος. Για την κριτική του Στ. 
Ζουμπουλάκη στο βιβλίο, βλ. Στ. Ζουμπουλάκης, «Οι φάκελοι: φόβος και εκφοβισμός», The Books’ Journal, τχ. 100 (Ιούλιος-Αύγουστος 2019). 
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Συλληφθέντα μέλη του κινήματος ειρήνης μεταφέρονται από το ΙΔ΄ Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων Συλληφθέντα μέλη του κινήματος ειρήνης μεταφέρονται από το ΙΔ΄ Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων 
στην Ασφάλεια, 1950-1967 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)στην Ασφάλεια, 1950-1967 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)

Σκέφτομαι ότι ο φόβος δεν είναι μόνο ένα συναίσθημα· ο φόβος έχει υλική δύναμη στα χρόνια του Εμφυλίου και 
όλης της μετεμφυλιακής περιόδου, παράγει συγκεκριμένες καταστάσεις, οδηγεί σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. 
Υπάρχουν πολλές ιστορίες, συνήθως στις οικογενειακές μνήμες αλλά κάποιες έχουν περάσει και στη λογοτεχνία, για 
τον φόβο που ακολουθούσε τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, κάθε ώρα και στιγμή, στα «πέτρινα χρόνια» 
του Εμφυλίου και του μετεμφυλίου. Τι είναι λοιπόν ο φόβος και πώς διαπλέκεται με το θέμα του βιβλίου σου;

Β.Κ.: Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που δικαιολογείται ιστορικά. Δεν με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσω και να 
εξετάσω τον φόβο ως ένα γενικό συναίσθημα, ως κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Αντιθέτως, ο φόβος υπήρξε ένα 
εργαλείο που χρησιμοποίησε κατεξοχήν το ελληνικό κράτος, κυρίως από τα χρόνια του Εμφυλίου και μετά. 
Καλλιεργήθηκε, από την πλευρά των νικητών, μέσα από διάφορους μηχανισμούς, με σκοπό την καθυπόταξη 
ενός μέρους του πληθυσμού, την επιβεβαίωση της νίκης και τη διατήρηση της εξουσίας. Πρόκειται για ένα 
ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε ούτε να το μειώσουμε ούτε φυσικά να το θεωρήσουμε μοναδική 
περίπτωση. Η κρατική εξουσία χρησιμοποιεί κατεξοχήν τον φόβο. Μέσω των φακέλων, έχουμε τη δυνατότητα να 
σκεφτούμε το πώς εμπεδώθηκε αυτός ο φόβος. Γιατί όσα συζητάμε, τα έκτακτα μέτρα που συνδέονται με τους 
φακέλους και διατηρήθηκαν μετά τον Εμφύλιο, στην πραγματικότητα αυτό που ήθελαν –νομίζω πάνω από όλα– 
να καλλιεργήσουν, να το κάνουν να ριζώσει, ήταν η ιδέα ότι η μη συμμετοχή στην πολιτική αποτελούσε, τελικά, 
τον μόνο τρόπο για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει.
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Δήλωση μετανοίας, Α΄ Τάγμα Σκαπανέων Μακρονήσου, 10/4/1948Δήλωση μετανοίας, Α΄ Τάγμα Σκαπανέων Μακρονήσου, 10/4/1948
(ΑΣΚΙ / Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) (ΑΣΚΙ / Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) 
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Υπήρξε η καλλιέργεια του φόβου για την εμπλοκή στην πολιτική. Στη δική μας γενιά, άλλωστε, το έχουμε ζήσει 
και από τους γονείς μας, με όλες αυτές τις περίφημες παραινέσεις, όπως «μην ασχολείσαι με την πολιτική». Ο 
φόβος καλλιεργείται συστηματικά. Αναφέρθηκες προηγουμένως στον αριθμό, ας το σκεφτούμε: 17,5 εκατομμύρια 
φάκελοι, την ώρα που ο πληθυσμός της Ελλάδας, το 1989, είναι ζήτημα αν φτάνει τα 9,5-10 εκατομμύρια. Ο 
αριθμός των φάκελων είναι διπλάσιος από όλους τους πολίτες της χώρας. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και 
εκτεταμένο είναι το συγκεκριμένο δίκτυο· αυτή είναι και μια από τις διαπιστώσεις της δικής μου δουλειάς. Όταν 
μιλάμε για τους φακέλους, μπορεί να σκεφτόμαστε τους χαφιέδες με τους γιακάδες, όμως οι φάκελοι ήταν προϊόν 
τεράστιων μηχανισμών στους οποίους εμπλέκονταν τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία –και δεν μιλάω για τους 
φακέλους που είχε η ΚΥΠ ή ο στρατός– καθώς και μια σειρά πληροφοριοδότες. Να θυμηθούμε τη συζήτηση για 
τους ταξιτζήδες, τους περιπτεράδες, τους θυρωρούς, όλους εκείνους που έπαιρναν άδειες από το κράτος για να 
ασκούν τέτοιας μορφής επαγγέλματα, αποδεχόμενοι εν γένει εξαρχής ότι έπρεπε να είναι οι πληροφοριοδότες 
του. Το 1989 όλος αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος εμπλέκεται, δεν μπορεί παρά να φοβάται μπροστά στην ιδέα ότι 
οι φάκελοι θα ανοίξουν. Το ίδιο και οι υπηρεσίες.

Με άλλα λόγια, εδώ μιλάμε για μια άλλη λειτουργία του φόβου, που συνδέεται με το γεγονός ότι το άνοιγμα των 
φακέλων θα μπορούσε να αποδείξει την εμπλοκή όχι μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, αλλά πάρα πολλών. Αυτό 
το βλέπουμε πολύ έντονα σε ένα άλλο είδος φακέλων, εκείνων των Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης, δηλαδή των 
φακέλων που αφορούσαν τους επαγγελματικούς χώρους. Εκεί υπάρχουν άπειρες καταγγελίες του ενός εναντίον 
του άλλου – του ανθρώπου που δουλεύει δίπλα σου και θα πει: αυτός διαβάζει Αυγή, αυτός είναι ο «ανδρεϊκός». 
Το πρώτο στοιχείο, λοιπόν, είναι ο φόβος που έχουν καλλιεργήσει οι ίδιοι οι φάκελοι. Το δεύτερο, τη στιγμή 
του 1989, είναι ο φόβος όλων εκείνων που έχουν εμπλακεί στη συγκρότηση των φακέλων και δεν θέλουν να 
αποκαλυφθούν. Γιατί το να ανοίξουν οι φάκελοι θα σήμαινε ενδεχομένως τη δημόσια διαπόμπευσή τους.

Σ.Μ.: Ξετυλίγοντας όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων, το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο χαφιές με τη σηκωμένη 
καμπαρντίνα, είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο μηχανισμό της παρακολούθησης…

Β.Κ.: …οι οποίοι, μην το ξεχνάμε, ήταν μέλη μιας διχασμένης κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία μετά το 1949 είναι 
βαθιά διχασμένη. Ο αντικομμουνισμός δεν είναι κάτι που απλώς έρχεται απέξω και καλλιεργείται με τα δολάρια 
ή οτιδήποτε άλλο. Φυτρώνει και ριζώνει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, επειδή ακριβώς υπάρχει μία 
διαμάχη· επειδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτές τις αξίες.

Σ.Μ.: Πράγματι, ο αντικομμουνισμός ριζώνει, έχει όψεις που συνδέονται με το παρελθόν της κοινωνίας.7 Παράλληλα, 
έχει και μια όψη, πολύ ενδιαφέρουσα, κοινωνική· η διαπλοκή του, για παράδειγμα, με το πελατειακό σύστημα. 
Ο φόβος, ακόμα και της αντεκδίκησης ίσως, ασφαλώς υπήρχε. Πολλοί είχαν λόγους να μην ανοίξουν οι φάκελοι
– και οι θύτες αλλά και τα θύματα. Διότι κανένας, νομίζω, δεν μπορούσε να ξέρει τι υπάρχει στον φάκελό του. Οπότε, 
πέραν από την επιθυμία κάποιου να δει τι λέει ο φάκελός του, δεν ξέρω αν θα αισθανόταν πολύ καλά στην ιδέα 
ότι αυτό θα εκτεθεί σε κοινή θέα.

Β.Κ.: Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση, είπες τη λέξη «αντεκδίκηση». Ο βασικός λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση 
συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού ήθελε να καταστραφούν οι φάκελοι ήταν ακριβώς για να μην 
προκληθεί αναταραχή και διαταραχθεί η εθνική συμφιλίωση, η οποία είχε ξεκινήσει. Στον δημόσιο λόγο υπάρχει 
πολύ έντονα αυτό ακριβώς το επιχείρημα, της «μη αναμόχλευσης των παθών», όπως θα λέγαμε με τα λόγια της 
εποχής.8

________________________
7. Βλ. ενδεικτικά Στρατής Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων: αντικομμουνιστικός λόγος και πρακτικές», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Δ2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009, σ. 9-49. 
8. Η συγκεκριμένη φράση περιλαμβανόταν στην κοινή υπουργική απόφαση (Υπουργεία Προεδρίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης) υπό τον τίτλο «καταστροφή των ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων των Ελλήνων πολιτών, των φυλασσομένων σε Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης». Για την έννοια της «αναμόχλευσης των παθών» και τη χρήση της στη μεταπολεμική Ελλάδα, βλ. 
ενδεικτικά, Μάνος Αυγερίδης – Ελένη Κούκη – Μάγδα Φυτιλή, «Αναμοχλεύοντας τα πάθη: τα όρια του πολιτικού λόγου για την Εθνική 
Αντίσταση», Αρχειοτάξιο, τχ. 22 (2020).
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Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της παρατήρησής σου: κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
που ανήκε στην κατηγορία των θυμάτων δεν ήθελε να ανοίξουν οι φάκελοι. Γιατί συνδέονταν με ιστορίες που 
θα ήθελαν οι ίδιοι να ξεχάσουν, ιστορίες του Εμφυλίου, ιστορίες δύσκολες. Θυμίζω, επίσης –και αυτό είναι μία 
υπόθεση εργασίας που διατυπώνω στο βιβλίο με πολλή προσοχή, γιατί μιλάμε πια για αχαρτογράφητες περιοχές– 
ότι για πολλούς έλληνες αριστερούς, οι δηλώσεις μετανοίας –μια πρακτική που ακολούθησε το μεταπολεμικό 
κράτος με πολύ μεγάλη «επιτυχία»– ήταν κάτι που ήθελαν να ξεχάσουν ή προσπάθησαν να ξεχάσουν στη 
ζωή τους. Τελευταία παρατήρηση και, αν θέλεις, υπενθύμιση: βρισκόμαστε στο 1989: «Γκλάσνοστ», Περεστρόικα, 
Γκορμπατσόφ,9  το ΚΚΕ εσωτερικού που έχει γίνει ΕΑΡ,10 το ΚΚΕ μαζί με την ΕΑΡ που συγκροτούν τον Συνασπισμό, 
η αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει και μπορεί πια να αφήσει πολλά πράγματα πίσω του... 

________________________
9.«Περεστρόικα» (δηλ. αναδιάρθρωση) ονομάστηκε το πλάνο οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων (1985-1991) του Γενικού 
Γραμματέα του ΚΚΣΕ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. «Γκλάσνοστ» (δηλ. διαφάνεια, δημοσιότητα) ονομάστηκε η πολιτική της μείωσης του ρόλου του 
ΚΚΣΕ και της καθιέρωσης του πολιτικού πλουραλισμού.
10. Το κόμμα της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) προήλθε από τη διάσπαση του ΚΚΕ Εσωτερικού το 1987. Πρόεδρος της ΕΑΡ ήταν ο Λεωνίδας 
Κύρκος, ενώ γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά ο Γιάννης Μπανιάς. 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή, 2 Ιουλίου 1989Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή, 2 Ιουλίου 1989
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Σ.Μ.: Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τον ιστορικό χρόνο, δεν είναι ίδιες όλες οι εποχές. Έχει σημασία 
η συγκυρία. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγες για τον φόβο και τις δηλώσεις μετανοίας: στη Μακρόνησο 
υπογράφει πάνω από το 90%.11 Αυτό προφανώς δεν είναι προς ψόγον αυτών που υπογράφουν, είναι 
προς ψόγον αυτών που τους αναγκάζουν να υπογράψουν, όλου του συστήματος βασανισμού, ηθικού και 
σωματικού. Άλλωστε, οι ίδιοι άνθρωποι μετά, αμέσως μόλις βρίσκουν μία ευκαιρία, ανακαλούν τις δηλώσεις 
τους και ψηφίζουν αριστερά ή κεντρώα κόμματα, στις εκλογές του 1950, που γίνονται στη Μακρόνησο. 
 
Β.Κ.: Και όταν επιστρέψουν σπίτι τους, εντάσσονται ξανά στα δίκτυα της Αριστεράς.

Σ.Μ.: Ακριβώς. Αλλά πόσοι το ξέρουν αυτό το πράγμα, ότι υπογράφουν τόσο μαζικά; Πολλές φορές μπορεί να 
το έχουν αποκρύψει οι ίδιοι, ακόμα και από τους οικείους τους. Είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και ακόμα 
και να ήταν γνωστό τότε, πόσοι θα ήθελαν, εν έτει 1989, να ξανάρθει στην επιφάνεια; Και υπάρχουν και άλλοι 
λόγοι. Αν σκεφτώ τον πατέρα μου, για παράδειγμα, η βασική του σκέψη και αίσθηση –όσο μπορώ να καταλάβω, 
γιατί δεν μιλούσαν και ευθέως για αυτά τα πράγματα– ήταν ότι φεύγει ένα απειλητικό βάσανο, μια διαρκής 
δαμόκλειος σπάθη, που θα μπορούσε –όσο κι αν εμένα μου φαινόταν αστείο τότε– να ενεργοποιηθεί ξανά και να 
χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή εναντίον του ή εναντίον του παιδιού του ή εναντίον των συγγενών του. Έτσι, οι 
φάκελοι καίγονται και κλείνει αυτή η ιστορία, και όλοι είναι πιο ήσυχοι, παρότι βέβαια υπήρχε η καχυποψία πως 
αυτά κρατιούνται με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά ή κάπου αλλού.

Β.Κ.: Έτσι είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν για περισσότερα από 40 χρόνια με την ιδέα ενός κράτους που κάνει 
διακρίσεις και καταδιώκει τους πολίτες του. Γιατί να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος; Δεν μπορούμε να 
ξεχάσουμε την ιστορική εμπειρία ενός κράτους αναξιόπιστου ή, χειρότερα, διχαστικού…

Σ.Μ.: …το οποίο μπορεί να στραφεί εναντίον σου.

Β.Κ.: Ακριβώς.

________________________
11. Το στρατόπεδο της Μακρονήσου ιδρύθηκε το 1947 με στόχο την «αναμόρφωση» εξόριστων πολιτών και στρατιωτών μέσω ενός 
πρωτοφανούς σχεδίου προπαγάνδας και βασανισμού, σωματικού και ψυχικού. Για τη Μακρόνησο βλ. Πολυμέρης Βόγλης – Στρατής 
Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950. Βία και προπαγάνδα», στο Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. 
Δ2, ό.π., σ. 51-81: 77-80. Βλ. επίσης Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου: https://www.makronissos.org/

Απομονωμένοι στη χαράδρα του Α΄ Ειδικού Σχολείου Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΣΑΙ) την ώρα που Απομονωμένοι στη χαράδρα του Α΄ Ειδικού Σχολείου Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΣΑΙ) την ώρα που 
οδηγούνται στη θάλασσα για να πλυθούν, Μακρόνησος, 4/1950 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη)οδηγούνται στη θάλασσα για να πλυθούν, Μακρόνησος, 4/1950 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη)
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Δήλωση Νομιμοφροσύνης (ΑΣΚΙ / Αρχείο ΕΔΑ)Δήλωση Νομιμοφροσύνης (ΑΣΚΙ / Αρχείο ΕΔΑ)
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________________________
12. Αναφορά στον τίτλο του βιβλίου της Π. Στεφάνου, βλ. Παγώνα Στεφάνου, Των αφανών. Δύο τετράδια, δύο τετραετίες,
Αθήνα, Θεμέλιο, 1998.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ Λ.Π.Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ Λ.Π.

Σ.Μ.: Μπορούμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά καθώς οδεύουμε προς το τέλος και ο χρόνος εξαντλείται, θα ήθελα να 
σταθούμε σε δύο φακέλους. Μέσα στο βιβλίο αναφέρεσαι εκτενώς σε δύο φακέλους, του Λεωνίδα Κύρκου και τον 
φάκελο με τα αρχικά “Λ.Π.”». Θέλω να σταθούμε σε αυτούς, γιατί μας δίνουν μία γεύση του τι μπορεί να περιέχει 
ένας φάκελος. Θυμάμαι, εδώ, μια παρατήρηση του Ηλία Νικολακόπουλου σχετικά με τα περιεχόμενα των φακέλων, 
στην παρουσίαση του βιβλίου σου. Έλεγε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντες και αποκαλυπτικοί, όχι όμως τόσο για 
τις πληροφορίες που περιέχουν για τους παρακολουθούμενους, αλλά για αυτούς που παρακολουθούν ή για τον 
μηχανισμό. Έχουμε δύο φακέλους που σώθηκαν. Τι μας λένε, λοιπόν, τι μας δείχνουν, τι μας κάνουν να υποψιαστούμε:

Β.Κ.: Να πούμε, καταρχάς, ότι ο πρώτος είναι ένας φάκελος από τα Συμβούλια Νομιμοφροσύνης. Έχει σημασία 
αυτό, γιατί τα Συμβούλια Νομιμοφροσύνης που δημιουργούνται από τον Εμφύλιο και μετά, με βάση αμερικανικά 
πρότυπα, ελέγχουν τη νομιμοφροσύνη των υπαλλήλων του δημοσίου. Έχουμε, λοιπόν, φακέλους για το περιεχόμενο 
των οποίων, το θύμα –για να το πω έτσι– ενημερώνεται. Παραθέτω στο βιβλίο μόνο τα αρχικά (Λ.Π.), σε μια 
προσπάθεια να διατηρηθεί η ανωνυμία, από έγνοια και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα 
πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα φακέλου, γιατί δείχνει ακριβώς πως μετά το 1947 εισέρχεται αυτή η έννοια της 
νομιμοφροσύνης και αλλάζει, σε μεγάλο βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται. Κατά τη γνώμη μου, έχει κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτός ο 
φάκελος: αναδεικνύει όλους αυτούς τους μηχανισμούς που συνδέονται με τη δεκαετία του 1940. Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, το επίκεντρο όλων αυτών των φακέλων που συζητάμε, τουλάχιστον μέχρι και τη χούντα, είναι το «Τι 
έκανες στον πόλεμο μπαμπά;». Η δεκαετία του ’40 είναι το κλειδί εδώ.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΏΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΏΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ

Β.Κ.: Ο φάκελος του Λεωνίδα Κύρκου είναι διαφορετικός. Πρόκειται για έναν τεράστιο φάκελο, με περισσότερα 
από 2.000 έγγραφα, που αφορά την πολιτική σταδιοδρομία ενός εξέχοντος και, αργότερα, του πλέον σημαντικού 
ηγέτη της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο οποίος καλύπτει την περίοδο από το 1945 έως τις αρχές της δεκαετίας του 
’80. Έχει δίκιο ο Ηλίας Νικολακόπουλος – και το λέω αυτό με βάση και τα όσα έχουν φανεί τον τελευταίο καιρό 
που ανοίγονται διάφοροι φάκελοι και δημοσιεύονται στον Τύπο. Δεν βρήκαμε αυτά που περιμέναμε, δεν βρήκαμε 
τις τρομερές καταγγελίες των χαφιέδων, δεν βρήκαμε τα ονόματά τους, τις τρομερές αποκαλύψεις κ.λπ. Δεν 
υπάρχουν όλα αυτά σε κανέναν φάκελο μέχρι τώρα. Όμως οι φάκελοι, έστω και έτσι, μας δείχνουν, καταρχάς, όλο 
το εύρος του μηχανισμού: ο Κύρκος πάει στην «Ολυμπιακή» να αγοράσει εισιτήριο και αμέσως έχει ενημερωθεί η 
Ασφάλεια· πάει να μιλήσει κάπου και αμέσως υπάρχει ειδοποίηση, ποιον είδε κ.λπ. Παράλληλα, μέσα από αυτές 
τις αναφορές, βλέπουμε τις αντιλήψεις των ανθρώπων που απάρτιζαν τα σώματα Ασφαλείας. 

Οι φάκελοι δεν δημιουργούν –και κανείς ίσως δεν πίστευε ότι θα δημιουργούσαν– μια άγνωστη ιστορία της 
Αριστεράς. Μας βοηθούν, όμως, να καταλάβουμε πράγματα όπως τα δίκτυα των αριστερών πολιτών. Μας βοηθούν 
να καταλάβουμε καλύτερα στοιχεία που αφορούν τη ζωή τους. Και θυμίζω ότι, δυστυχώς, οι 2.000 φάκελοι που 
εξαιρέθηκαν από την καταστροφή είναι οι φάκελοι επωνύμων στελεχών. Εγώ, ως ιστορικός, θα ήμουν πολύ πιο 
χαρούμενος αν μπορούσα να μελετήσω φακέλους καθημερινών ανθρώπων.

Σ.Μ.: Των αφανών.

Β.Κ.: Των αφανών, που θα έλεγε και η Παγώνα Στεφάνου.12  Άρα, νομίζω ότι η σπουδαιότητα αυτών των φακέλων 
είναι ότι μας βοηθούν να βρούμε κάποιες πληροφορίες που δεν ξέραμε, αλλά και, κυρίως, να σκεφτούμε και να 
καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε όλος αυτός ο μηχανισμός.
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Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Ηλίας Ηλιού στη δίκη της εφ. Η Αυγή, 1961Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Ηλίας Ηλιού στη δίκη της εφ. Η Αυγή, 1961
(ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Λεωνίδα Κύρκου)(ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Λεωνίδα Κύρκου)
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Ανήκω σε μια γενιά που η παιδική της ηλικία σημαδεύθηκε από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Γεννημένος 
δύο χρόνια πριν τη δικτατορία, κατάλαβα ελάχιστα από τον σύντομο βίο της, για να βρεθώ τον Ιούλιο 
του 1974, το καλοκαίρι της Γ΄ Δημοτικού, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση του σπιτιού μας να 
βλέπω την κάθοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το αεροπλάνο. Κι έπειτα, το σκίσιμο της σελίδας 
με τον φοίνικα από τα σχολικά μας βιβλία, οι φανερές κουβέντες στη γειτονιά για τις εκλογές και το 
δημοψήφισμα, η αφίσα του Σπύρου Ορνεράκη με τον πιτσιρίκα που κατουράει το στέμμα. Δύο χρόνια 
μετά, τελειόφοιτος του Δημοτικού, ο χαμός του Αλέξανδρου Παναγούλη, η φωτογραφία του ανάκατα 
με τις αφίσες της Φάρα Φόσετ από τους «Άγγελους του Τσάρλι». […] 

Μεγαλώσαμε με ένα παρελθόν εφιαλτικά απόν-παρόν στη ζωή μας, μακρινό και απίστευτα κοντινό. 
Στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης ο θείος μου, αδερφός της μάνας μου, γύρισε από τη Σοβιετική 
Ένωση. Αντάρτης του ΕΛΑΣ, φυλακίστηκε μετά τα Δεκεμβριανά. Αποφυλακίστηκε με την αμνηστία του 
1963. Η χούντα τον βρήκε στη Μόσχα. Όταν γύρισε, ο πατέρας μου τον υποδέχτηκε σαν ήρωα. Κι όμως, 
για μια δεκαετία περίπου, ώς την αποφυλάκισή του δεν τον είχαν επισκεφτεί στη φυλακή. Όχι για να 
μη γίνει γνωστή η συγγένεια –αυτό ήταν δεδομένο–, όσο για να τονιστεί σε εκείνους που γνώριζαν η 
έλλειψη οποιασδήποτε σχέσης, η συμβολική απομάκρυνσή του από το οικογενειακό «πάνθεον». Ήταν 
και αυτός ένας δρόμος επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς για τη μητέρα και τον πατέρα μου. […]

Μεγαλώσαμε ακούγοντας ιστορίες. Μεγαλώσαμε ακούγοντας για το πόσες «κατουρημένες ποδιές 
φίλησαν» οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μείνουν στη δουλειά τους, να φτιάξουν ένα 
σπίτι. Πέρασε καιρός για να καταλάβω ότι οι ποδιές –ποιανών άραγε;– δεν είχαν κατουρηθεί, ότι δεν 
τις είχαν φιλήσει πραγματικά. Πιο αργά ακόμη, έμαθα ότι, κάποτε, το συμβολικό είναι πιο βαρύ από το 
πραγματικό.13

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Σ.Μ.: Θα μπορούσα να σχολιάσω διάφορα εδώ: για τον μηχανισμό, ο οποίος είναι μεν επίσημος αλλά βρίσκεται 
και στην αφάνεια –είναι κρατικός και παρακρατικός μαζί– ή για όσα μας λένε και όσα δεν μας λένε τα ίδια τα 
τεκμήρια, για τις σιωπές, με άλλα λόγια. Δεν θα μείνω, όμως, σε αυτό το θέμα, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον 
για τον ιστορικό και για ένα σεμινάριο ιστορίας, διότι θέλω να κλείσουμε με ένα βασικό χάρισμα του βιβλίου, 
πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου: τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο. Ούτως ή άλλως πρόκειται για ένα 
συναρπαστικό θέμα· αλλά είναι γραμμένο και συναρπαστικά. Αυτό, πιστεύω, δεν οφείλεται μόνο στην ικανότητα 
του συγγραφέα (παρεμπιπτόντως, είμαστε και φίλοι και μπορεί να κατηγορηθούμε ότι συστήσαμε την «εταιρεία 
του αμοιβαίου θαυμασμού»!). 

Το βιβλίο δεν είναι απλώς καλογραμμένο· είναι γραμμένο με τη μέριμνα να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. 
Απευθύνεται μεν στην κοινότητα των ιστορικών –γραμμένο με όλους τους κανόνες της ιστορικής μεθόδου– αλλά, 
παράλληλα, έχει μια μέριμνα για τον πολίτη, στο πρότυπο, νομίζω, των δασκάλων μας, του Φιλίππου Ηλιού και 
του Άγγελου Ελεφάντη. Είναι ένα βιβλίο που συνομιλεί με τον πολίτη, συνομιλεί με την κοινωνία. Εκτός αυτού 
είναι και ένα βιβλίο με λογοτεχνικές αρετές, το θέμα του οποίου –και εδώ επανέρχομαι σε όσα λέγαμε στην 
αρχή– αφορά όχι μόνο εσένα, αφορά τη γενιά μας συνολικότερα. Αυτό φαίνεται και από τον πρόλογο. Ο πρόλογος, 
συνήθως, αποτελεί ένα άχαρο σημείο ενός βιβλίου με κάποια εισαγωγικά στοιχεία και ευχαριστίες, αλλά στην 
προκειμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα κομμάτια. Για του λόγου το 
ασφαλές, θα διαβάσω τρία μικρά αποσπάσματα, με τα οποία και θα σας αποχαιρετήσουμε.

Σ.Μ.: Με αυτά τα αποσπάσματα σας αποχαιρετούμε. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα Κυριακής. 

________________________
13. Καραμανωλάκης, Ανεπιθύμητο παρελθόν, ό.π., σ. 11-12. 
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Ψηφίζεται από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος «Περί μέτρων 
ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των 
πολιτών», πιο γνωστός ως «Ιδιώνυμο», με το οποίο θεσμοθετείται το «έγκλημα 
γνώμης» και συγκροτείται ένα νομικό οπλοστάσιο εναντίον του κομμουνισμού

Θεσμοθέτηση των δηλώσεων μετανοίας

Εγκαθίδρυση δικτατορίας 4ης Αυγούστου. Η δικτατορία καθιερώνει μια σειρά 
μέτρα εναντίον των αντιπάλων της και ιδιαίτερα των κομμουνιστών: νέες φυλακές, 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για τα πρόσωπα που εκτοπίζονταν, επέκταση της 
χρήσης των δηλώσεων μετανοίας, δημιουργία Υφυπουργείου Εθνικής Ασφαλείας, 
καθιέρωση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων

Ψηφίζεται το Γ΄ Ψήφισμα «περί εκτάκτων μέτρων κατά των επιβουλευομένων 
την δημοσίαν τάξιν και την ακεραιότητα της χώρας». Με βάση αυτό το ψήφισμα 
ξεκινούν μαζικές διώξεις εναντίον αριστερών πολιτών ή υπόπτων για αριστερά 
φρονήματα

Ψηφίζεται ο αναγκαστικός νόμος 509, με τον οποίο τίθεται εκτός νόμου το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όλες οι ΕΑΜικές οργανώσεις

Ψηφίζεται ο αναγκαστικός νόμος 516 «περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των 
δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων και υπηρεσιών», ο οποίος καταργήθηκε το 1974. Με 
βάση αυτόν τον νόμο συγκροτούνται τα Συμβούλια Νομιμοφροσύνης

Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο αναγκαστικός νόμος 971, με 
τον οποίο αναγνωρίζονται ως αντιστασιακές μόνο οι «εθνικές» οργανώσεις

Λήγει ο Εμφύλιος Πόλεμος, με ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

Υπογράφεται το νομοθετικό διάταγμα 4234 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
την ασφάλειαν της χώρας», με το οποίο προβλέπεται η αναστολή των ποινικών 
διώξεων και της εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων που συνδέονται με 
τον Εμφύλιο. Με βάση αυτό το διάταγμα χορηγείται γενική αμνηστία το 1963.

Οι αξιωματικοί Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός και Νικόλαος 
Μακαρέζος καταλαμβάνουν την εξουσία. Το καθεστώς ενεργοποίησε και διεύρυνε 
όλο το νομικό οπλοστάσιο του μετεμφυλιακού κράτους

Ο Φαίδων Γκιζίκης προσκαλεί από το εξωτερικό και διορίζει πρωθυπουργό τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος σχηματίζει Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Ψηφίζεται το νομοθετικό διάταγμα 59, με το οποίο νομιμοποιείται το ΚΚΕ

18 Ιουλίου 1929

1933

4 Αυγούστου 1936

18 Ιουνίου 1946

27 Δεκεμβρίου 1947

8 Ιανουαρίου 1948

29 Απριλίου 1949

30 Αυγούστου 1949

23 Ιουλίου 1962 

21 Απριλίου 1967

23 Ιουλίου 1974

23 Σεπτεμβρίου 1974

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
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Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου, 
κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές

Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 1258 «για την αναγνώριση 
της Εθνικής Αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων Κατοχής 
1941-1944», με τον οποίο αναγνωρίζεται το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και άλλες οργανώσεις 
της Αριστεράς ως αντιστασιακές οργανώσεις

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος προσπαθεί με 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να τονώσει τη σοβιετική οικονομία

Ιδρύεται η εκλογική συμμαχία Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου, στην 
οποία συμμετέχουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), η Ελληνική Αριστερά 
(ΕΑΡ) και άλλα μικρότερα κόμματα

Σχηματίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – Συνασπισμού με 
πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζανετάκη

Υπογράφεται η κοινή υπουργική απόφαση  (Υπουργεία Προεδρίας, Εσωτερικών, 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης) υπό τον τίτλο «καταστροφή των ατομικών 
φακέλων πολιτικών φρονημάτων των Ελλήνων πολιτών, των φυλασσομένων σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης»

Πραγματοποιείται η καύση των  φακέλων πολιτικών φρονημάτων στις εγκαταστάσεις 
της Χαλυβουργικής στον Ασπρόπυργο, 40 χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου

Ομόφωνη ψήφιση από την Βουλή του νόμου για την «άρση των συνεπειών του 
Εμφυλίου Πολέμου 1944-1949»

Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 1863 «περί άρσης των 
συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 1944-1949», με τον οποίο αναγνωρίζεται η 
περίοδος του Εμφυλίου Πολέμου και αντικαθίσταται ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» 
με τον όρο «εμφύλιος πόλεμος» και ο όρος «συμμορίτες» με τον όρο «Δημοκρατικός 
Στρατός»

Ανοίγουν τα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Η κατεδάφιση 
του Τείχους, η οποία επίσημα ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 1990, ολοκληρώθηκε τον 
Νοέμβριο του ίδιου έτους

Παύει και τυπικά να υπάρχει η ΕΣΣΔ, με την αντικατάσταση της κόκκινης σημαίας 
από την τρίχρωμη της Ρωσίας

18 Οκτωβρίου 1981

20 Σεπτεμβρίου 1982 

11 Μαρτίου 1985

Ιούνιος 1989

2 Ιουλίου 1989

28 Αυγούστου 1989

29 Αυγούστου 1989  

30 Αυγούστου 1989 

18 Σεπτεμβρίου 1989

9 Νοεμβρίου 1989

31 Δεκεμβρίου 1991 
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