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Η Ιζηοπία

21 Απξηιίνπ 1967 : Κήξπμε ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρώλ 

Η πηηοπεία ηος καθεζηώηορ

Νέοι ηηρ Ελλάδαρ… Κλείζαηε ηην Ελλάδα ζηον κόπθο ζαρ και η πίζηη ζαρ

έσει ηην έννοια ηηρ θςζίαρ, από ηην εποσή ηος «μολών λαβέ» ηος Λευνίδα,

απγόηεπα ηος «δεν παπαδίδυ ηην Πόλη» ηος Κυνζηανηίνος Παλαιολόγος,

ηος «Όσι» ηος Μεηαξά και, ηέλορ, ηος «Άλη ή πςποβολώ» ηηρ 21ηρ Αππιλίος

ηος 1967… Η ζημεπινή ηελεηή είναι ένα αναβάπηιζμα ζηα νάμαηα ηηρ

ππογονικήρ παπάδοζηρ . μια έκθπαζη ηηρ εθνικήρ πεποίθηζηρ όηι η θςλή

ηυν Ελλήνυν είναι η μεγαλύηεπη και η καλύηεπη ςπό ηον ήλιο.

Σαξίαπσορ ηςλιανόρ Παηηακόρ (1968)

Clogg,ςνοπηική Ιζηοπία…,ζ. 175
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Η πξαθηηθή ηνπ θαζεζηώηνο 

ηεο «Επαλάζηαζεο» ηεο 21εο Απξηιίνπ

Τελ πεξίνδν 1967 – 1973 γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο : 

↦ 87.000 άηνκα ζπλειήθζεζαλ θαη αλαθξίζεθαλ από ηηο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο

↦ 10.000 άηνκα εθηνπίζηεθαλ ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο , θαηά κέζν όξν γηα 

πεξίνδν ελόο ρξόλνπ

↦ 4.000 άηνκα παξαπέκθζεθαλ ζε δίθε

↦ 2.800 από ηα άηνκα πνπ πέξαζαλ από δίθε ππέζηεζαλ ζε θάπνηα ζηηγκή 

βαζαληζηήξηα

↦ 1.700 άηνκα θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλέο πνπ θπκαίλνληαλ από από ηζόβηα θάζεηξμε έσο 

θπιάθηζε ιίγσλ κελώλ

↦ 19 πέζαλαλ θάησ από ύπνπηεο ζπλζήθεο, από ηα νπνία 10 δνινθνλήζεθαλ. Σηα 

ζύκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο λεθξνύο από ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1973

↦ 22 άηνκα βξήθαλ ην ζάλαην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, θαη άιια 21 κέζα 

ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηελ απόιπζή ηνπο. 

(Ν. Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε…, ζ. 606)



ηπαηόπεδο ζςγκένηπυζηρ Γςάπος





2.254 πεξηπηώζεηο πξάμεσλ ζηξεθνκέλσλ θαηά ηνπ θαζεζηώηνο εθδηθάζηεθαλ 

από ην 1967 έσο ην 1974 κόλν από ην Σηξαηνδηθείν ηεο Αζήλαο πνπ ζπλεδξίαδε 

είηε σο έθηαθην δηθαζηήξην είηε σο «ηαθηηθό» (δηαξθέο)  ζηξαηνδηθείν.

3.364 άηνκα δηθάζηεθαλ ζπλνιηθά από ηα ζηξαηνδηθεία γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο, 

από ηα νπνία θαηαδηθάζηεθαλ ηειηθά 2.045 ζε πνηλέο πνπ έθηαλαλ από ηε 

ζαλαηηθή  πνηλή σο ηελ νιηγόκελε θπιάθηζε κε ή ρσξίο αλαζηνιή.



Η Ποίηζη

«Κι εκείνοι οι θάμνοι πιο κάηυ, οι αζπάλαθοι, ήηανε πάνηα

εκεί, από ηον καιπό ηος Πλάηυνα».

«Η ποίηζή μος όμυρ δεν αναθέπεηαι ζηο παπελθόν, παπά

μιλάει για ππάγμαηα ηυπινά . Οι αναθοπέρ ζηο παπελθόν

είναι και αναθοπέρ ζηην παπούζα ππαγμαηικόηηηα».

Από ηη ζςνένηεςξη ηος Γ. Σεθέπη ζηη Γαλλίδα δημοζιογπάθο Ανν Φιλίπ μεηά

ηην επίζκετή ηοςρ ζηο βπάσο ηος Σοςνίος.



«Επί Αζπαλάθυν…»

• Γπάθηηκε ζηιρ 31 Μαπηίος 1971

• Γημοζιεύηηκε για ππώηη θοπά ζηη γαλλική εθημεπίδα

Le Monde, ζηιρ 27 Αςγούζηος 1971

• 20 επηεμβπίος 1971 πεθαίνει ο Γ. εθέπηρ

• 23 επηεμβπίος 1971 ππυηοδημοζιεύεηαι ζηα ελληνικά

ζηην εθημεπίδα Το Βήμα.



Σσνειρμός : 1. Η  ιδιόηηηα πος έσοςν ηα τςσικά θαινόμενα, 

δηλαδή ηα ζςναιζθήμαηα, οι παπαζηάζειρ, οι ζκέτειρ κηλ.να 

ζςνδέονηαι μέζα ζηη ζςνείδηζη με βάζη ηοςρ νόμοςρ ηηρ 

ομοιόηηηαρ, ηηρ ανηίθεζηρ, ηος ζςγσπονιζμού και ηηρ 

διαδοσήρ, συπίρ ηην επέμβαζη ηηρ βούληζηρ . 

2. Σο ζύνολο ηυν ιδεών ή ηυν παπαζηάζευν πος ανακαλεί 

ζηη ζςνείδηζη ο ζςνειπμόρ



Ήηαν υπαίο ηο Σούνιο ηη μέπα εκείνη ηος Εςαγγελιζμού

πάλι με ηην άνοιξη



ηη μέπα εκείνη ηος Εςαγγελιζμού : 25η Μαπηίος 1821

Ο Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο πςώλεη ηε ζεκαία ηεο Επαλάζηαζεο. Ληζνγξαθία από δσγξαθηθό έξγν ηνπ L.Lipparini. 



Λιγοζηά ππάζινα θύλλα γύπυ ζηιρ ζκοςπιαζμένερ πέηπερ





















Το κόκκινο τώμα κι αζπάλαθοι 

δείτνονηας έηοιμα ηα μεγάλα ηοσς βελόνια 

και ηοσς κίηρινοσς ανθούς.











Ασπάλαθρος (Καλσκοτόμη η εριότριτος Calycotome villosa)

Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Χεδξνπώλ, Ψπραλζώλ (Papilionaceae) θαη άιιεο νλνκαζίεο 
ηνπ είλαη παιάρηξη, παιάζξη θαη Αζθάιαζνο. Με ηελ νλνκαζία «Αζπάιαζνο» ην θπηό 
αλαθέξεηαη από ην Δηνζθνπξίδε. Οη Αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη κε ηα αθαλζσηά θιαδηά 
ηνπ Αζπάιαζνπ θηππνύζαλ θαη ηηκσξνύζαλ ηνπο ηπξάλλνπο ζηνλ Άδε.
Είλαη αθαλζώδεο ζάκλνο πνπ κπνξεί λα έρεη κεγάιε αλάπηπμε, ηδίσο ζε πεξηνρέο κε 
πινύζην ρώκα θαη θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Οιόθιεξν ην θπηό θαιύπηεηαη από 
αγθάζηα, αλάκεζα ζηα νπνία βγαίλνπλ ηα θίηξηλα πνιπάξηζκα άλζε ηνπ. Αλζίδεη ηελ 
Άλνημε θαη -αλάινγα κε ην πςόκεηξν- δηαηεξεί ηα άλζε ηνπ κέρξη ηνλ Μάην. ηε Μάλε 
θπηξώλεη θπξίσο ζηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή δώλε ζε πιαγηέο ή θαηά κήθνο ησλ 
κνλνπαηηώλ, ησλ δξόκσλ, αιιά θαη ζηα ρηάξηα. Όηαλ είλαη αλζηζκέλν ην θπηό ζηνιίδεη ηηο 
πιαγηέο θαη πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο νκνξθηάο, αιιά όηαλ μεξαζεί είλαη επηθίλδπλν 
ιόγσ ησλ κπηεξώλ αγθαζηώλ ηνπ.
Από απηό ην θπηό ηα δώα κπνξνύλ λα θάλε κόλν ηηο αλζηζκέλεο θνξθέο, ελώ νη κέιηζζεο 
δελ κπνξνύλ λα ηξπγήζνπλ ηα άλζε ηνπ. Ο κειηζζνπξγόο Νίθνο Μαπξνεηδόγγνλαο, καο 
έιεγε όηη αλ νη κέιηζζεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πάξνπλ ηνλ πινύζην ρπκό ησλ 
ινπινπδηώλ ηνπ (όπσο θαη ηεο Αζθάθαο), ζα ηξπγνύζαλ ηα κειίζζηα ηέζζεξηο θνξέο ην 
ρξόλν. Η ξίδα ηνπ είλαη θαιή ηξνθή γηα ηα θαηζίθηα ηνπ βνπλνύ, πνπ ζθάβνπλ ην ρώκα 
θαη ηελ ηξώλε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο όηαλ ηα γπκλά βνπλά είλαη αθηιόμελα θαη μεξά.
Ο Αζπάιαζνο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζάλακκα γηα ην άλακκα ηνπ θνύξλνπ. Ιδίσο νη ξίδεο 
ηνπ θάλνπλ ρνληξά θάξβνπλα γηα ην ςήζηκν ησλ ςσκηώλ ή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θσηηάο 
ζην ηδάθη, ηηο θξύεο ρεηκσληάηηθεο λύρηεο. Ρίδεο ηνπ θπηνύ θνπβαινύλ νξηζκέλνη 
πξνζθπλεηέο ζηε θνξθή ηνπ Σαϋγέηνπ, όπνπ ζηηο 19 θαη 20 Ινπιίνπ γηνξηάδνπλ ηε Χάξε 
ηνπ Πξνθήηε Ηιία, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δπν θσηηώλ πνπ αλάβνπλ θαη δηαηεξνύληαη όιε 
ηε λύρηα. Οη θάηνηθνη παιαηόηεξα έθηηαρλαλ «θξαγκνύο» ηνπνζεηώληαο ζάκλνπο από 
ζπαιάζξηα ζην πάλσ κέξνο ησλ ηνίρσλ από μεξνιηζηά πνπ ρώξηδαλ ηα ρσξάθηα ηνπο, 
εκπνδίδνληαο έηζη ηα δώα λα κπνπλ ζηα θαιιηεξγεκέλα ρσξάθηα.



Απόμακπα οι απσαίερ κολόνερ, σοπδέρ μιαρ άππαρ ανηησούν ακόμη…



Η ηιμυπία ηηρ ύβπευρ







Ο ναόρ ηος Ποζειδώνα ζηο Σούνιο 
 

Τνλ πξώην Ναό πνπ ήηαλ πώξηλνο (πνπ δελ μέξνπκε πόηε αθξηβώο θηίζηεθε) ηνλ θαηέζηξεςαλ νη Πέξζεο θαη 

ζηελ ζέζε ηνπ ν Πεξηθιήο έθηηζε γύξσ ζην 444-440 π.Χ. ηνλ δεύηεξν Ναό (πνπ ηκήκαηά ηνπ ζώδνληαη 

ζήκεξα) κε ιεπθό κάξκαξν από ηελ Αγξηιέδα, ζε δσξηθό ξπζκό (όπσο ν παιαηόηεξνο). 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ Νανύ ήηαλ 31,12κ.x 13,47κ.θαη ν αξηζκόο ησλ θηόλσλ ηνπ ήηαλ 6 θίνλεο ζηηο ζηελέο πιεπξέο 

θαη 13 ζηηο καθξηέο (νη γσληαθνί θίνλεο κεηξηνύληαη δύν θνξέο).Από ηελ δσθόξν ηνπ Νανύ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ηξία αλάγιπθα ζέκαηα : γηγαληνκαρία, θεληαπξνκαρία, θαη νη άζινη ηνπ Θεζέα 

 

Δθηόο από ηελ δηαθόζκεζή ηνπ κε γιππηά ν Ναόο ήηαλ θαηαζηόιηζηνο κε πνιύρξσκε δσγξαθηθή δηαθόζκεζε 

ε νπνία (όπσο έρεη δηεπηζησζεί) βξηζθόηαλ ζην επάλσ κέξνο ησλ θηνλόθξαλσλ, ζηελ ζίκε, ζην θάησ κέξνο ηνπ 

νξηδόληηνπ γείζνπ θαη ζε άιια ζεκεία ηεο αλσδνκήο ηνπ Νανύ. 

 

Μπξνζηά από ηελ θύξηα όςε ηνπ Νανύ θαη ζε απόζηαζε κόιηο 3 κ. από ηελ θάησ βαζκίδα ηεο ζθάιαο εηζόδνπ 

βξέζεθαλ νη αξρατθνί θνύξνη θαη νη βάζεηο ησλ αξρατθώλ αγαικάησλ πνπ ηώξα βξίζθνληαη ζην Δζληθό 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν. Οη αξρατθνί θνύξνη ηνπ Σνπλίνπ είλαη από ηνπο παιαηόηεξνπο ζην είδνο ηνπο. 

Σήκεξα από ηνλ κεγαιόπξεπν Ναό ηνπ Πνζεηδώλνο ζηέθνληαη κεηά από κεξηθή αλαζηύισζε 16 θίνλεο θαζώο 

θαη νη δύν παξαζηάδεο ηνπ πξόλανπ. Σπόλδπινη θαη θηνλόθξαλα από ηνλ Ναό κεηαθέξζεθαλ θαηά θαηξνύο από 

δηάθνξνπο «αξραηνιάηξεο» ζηελ Γύζε. Μία νιόθιεξε θνιόλα βξίζθεηαη ζηελ Βελεηία ελώ άιια θνκκάηηα 

είλαη ζηελ Αγγιία θαη ηε Γεξκαλία 

 



Μάση Λαπιθών και Κενηαύπυν, δςηικό αέηυμα ηος ναού ηος Γιόρ ζηην Ολςμπία, 470 –456 π.Χ

Η αππαγή ηηρ Γηιδάμειαρ από ηον κένηαςπο Δςπςηίυνα 



ηο μέζο ηηρ ζύνθεζηρ κςπιαπσεί η μοπθή ηος Απόλλυνα πος παπεμβαίνει ενεπγηηικά 

ςπέπ ηος βαζιλιά ηυν Λαπιθών 



Κενηαςπομασία , Νόηια πλεςπά Παπθενώνα, 447 -438 π.Χ



Κενηαςπομασία , Νόηια πλεςπά Παπθενώνα, 447 -438 π.Χ



Η Αζελά ελαληίνλ ηνπ γίγαληα Αιθπνλέα 

Γηγαληνκαρία : Η πάιε ησλ δπλάκεσλ ηνπ κέηξνπ θαη ηεο δηθαηνζύλεο (ζενί ηνπ Οιύκπνπ) 

ελαληίνλ ησλ ρζόλησλ δπλάκεσλ ηεο αιαδνλείαο θαη ηεο αδηθίαο (Γίγαληεο)



Η Εθάηε ελαληίνλ ηνπ  γίγαληα Κιπηίνπ



Η Εξηλύα…ε ηηκσξόο ηεο ύβξεσο… 



……………………………………….   ηο αίμα , ηο αίμα 

ένα πρωί θα ζηκωθεί ζαν ηο Αι-Γιώργη ηον καβαλάρη

για να καρθώζει με ηο κονηάρι πάνω ζηο τώμα ηο δράκονηα.



«Άγξηα πεηζκαηηθέο θαη πάληα ιαβσκέλεο 

μνιόζξεςαλ ηα θίδηα, κα ζην ηέινο 

ραζήθαλε, δελ άληεμαλ ηόζν θαξκάθη…»



……..

Όπσο ηα πεύθα

θξαηνύλε ηε κνξθή ηνπ αγέξα 

ελώ ν αγέξαο έθπγε, δελ είλαη εθεί

ην ίδην ηα ιόγηα 

θπιάγνπλ ηε κνξθή ηνπ αλζξώπνπ

θη  ν άλζξσπνο έθπγε, δελ είλαη εθεί. 







Σε ηλικία ηεζζάπων εηών

Ο Γιώπγορ με ηα αδέπθια ηος Άγγελο και Ιωάννα



Το θιλί ηηρ Μαπώρ 

μεηά ηην αναγγελία ηηρ βπάβεςζηρ με ηο Νόμπελ λογοηεσνίαρ 1963

Από ηην επίζημη δεξίωζη ηος Νόμπελ



Σηο ζπίηι ηος Κώζηα Τασηζή 

Αθήνα, Δεκέμβπηρ 1970












