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Το πιο ενδιαφέρον ίσως πράγμα που θα μείνει στη μνήμη μου για τη δικτατορία ήταν η 

μεταστροφή του πατέρα μου. Ήταν στον στρατό μέχρι το ’70, στρατηγός πιστός στα 

ιδεώδη του στρατού και της εθνικοφροσύνης, γιατί τότε το να είσαι εθνικόφρων ήτανε 

μια ολόκληρη ιδεολογία, συνολική. Εγώ ζούσα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχα 

ακούσει ούτε Θεοδωράκη. […] Νομίζω πως το σοκ της ζωής του ο πατέρας μου το 

έπαθε […] το βράδυ του Πολυτεχνείου, όταν ένα φορτηγό με ΕΣΑτζήδες περικύκλωσε 

το σπίτι με αυτόματα. Μπαίνει ένας υπολοχαγός μέσα, ανοίγει ο πατέρας μου με τις 

πιτζάμες και λέει: «Στρατηγός Λιοναράκης». Του λέει αυτός: «Παράτα μας από δω», 

του χώνει και το πιστόλι στο κεφάλι, ψάχνει όλο το σπίτι και βρίσκει τον αδελφό μου, 

ήταν στο γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου τότε. Τον παίρνει σέρνοντάς τον από τα μαλλιά, 

κτυπώντας τον μπροστά στον πατέρα μου. Και τον πήγαν στην ΕΣΑ. Έναν μήνα έμεινε 

μέσα. Έχω την εντύπωση πως εκεί ο πατέρας μου κατέρρευσε. Δηλαδή κατάλαβε πως 

όλα όσα πίστευε μία ολόκληρη ζωή ήταν λάθος. 

 
[Από τη μαρτυρία του Νικήτα Λιοναράκη] 

 

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει μοναδικές μαρτυρίες για την επτάχρονη δικτατορία: 

διηγήσεις στενών συνεργατών του δικτάτορα Παπαδόπουλου για τον τρόπο που 

οργανώθηκε το πραξικόπημα αλλά και των ανθρώπων που ξεκίνησαν την αντίσταση, 

βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν ή είδαν συναγωνιστές και συγγενείς τους να 

δολοφονούνται από την χούντα. Καταθέτει επίσης τις απόψεις του όλο σχεδόν το 

διπλωματικό προσωπικό που υπηρετούσε την 21η Απριλίου στην αμερικανική 

πρεσβεία στην Αθήνα, από τον πρέσβυ Φίλιπς Τάλμποτ μέχρι τον πολιτικό σύμβουλο 

Ρόμπερτ Κήλυ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του πράκτορα της 

CIA Τζον Φατσέα, που ήταν ο σύνδεσμος της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με 

τον Γ. Παπαδόπουλο. Οι μαρτυρίες αυτές ρίχνουν νέο φως στον ρόλο του 

αμερικανικού παράγοντα στην προετοιμασία του πραξικοπήματος, ανατρέποντας 

πολλές τις αντιλήψεις που επικράτησαν μετά την δικτατορία για τον ρόλο της CIA. 

 

 

 

 

 



Καταθέτουν τη μαρτυρία τους οι: 

 
ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ • ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ • ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ • 

ΚΙΤΤΥ ΑΡΣΕΝΗ • ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ • ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ • ΚΩΣΤΑΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ • ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΣΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ • ΚΩΣΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ • ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΝΕΛΑΣ • ΗΛΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ • ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ • ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ • ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ • ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ • ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΗΛΥ • ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ • ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ • ΑΛΜΠΕΡΤ 

ΚΟΥΡΑΝΤ • ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ • ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ • ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ • 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ • ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΟΣ • ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ • ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ • ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ • ΝΙΚΟΣ 

ΜΠΙΣΤΗΣ • ΤΟΜ ΜΠΟΓΙΑΤ • ΑΡΙΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ • ΤΖΟΝ 

ΝΤΕΪ • ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ • ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ • ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ • 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ • 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ • ΦΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ 

Γ. ΡΕΓΚΑΣ • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ • ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ • ΑΝΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

• ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ • ΟΥΪΛΙΑΜ ΦΙΛΙΠΣ ΤΑΛΜΠΟΤ • ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΑΣΙΟΣ • 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ • ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ • ΚΑΙΤΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ • 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ • ΤΖΟΝ ΦΑΤΣΕΑΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ • 

ΝΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

 
Ο Στέλιος Κούλογλου γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς Μικρασιάτες. Απόφοιτος 

της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στη 

δημοσιογραφία στη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Ινδία. Διετέλεσε ανταποκριτής 

εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο Παρίσι και τη Μόσχα και κάλυψε 

ως ειδικός απεσταλμένος τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Εργάστηκε ως αρθρογράφος και πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες Η Αυγή, Η 

Καθημερινή και Το Βήμα, στο Αντί και σε άλλα ελληνικά περιοδικά. Έχει 

συνεργαστεί με την εφημερίδα Le Monde Diplomatique και με το γαλλογερμανικό 

κανάλι ARTE. 

Από το 1996 ώς το 2008 ήταν αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του Ρεπορτάζ χωρίς 

Σύνορα, που βραβεύτηκε κατ’ επανάληψη ως η καλύτερη ενημερωτική εκπομπή της 

ελληνικής τηλεόρασης. 
Το 2008 απολύθηκε από την ΕΡΤ γιατί αρνήθηκε να λογοκρίνει το ντοκιμαντέρ που 

ετοίμαζε για τη «Γενιά των 700 ευρώ». Την ίδια χρονιά ξεκίνησε στο Διαδίκτυο το 

tvxs.gr, το πρώτο ενημερωτικό σάιτ με στόχο την ανεξάρτητη ενημέρωση των 

πολιτών. 
Η σειρά των ντοκιμαντέρ του Κομμουνισμός: Η μεγάλη ουτοπία του 20ού αιώνα, Ο 

αγώνας του θανάτου και Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου κέρδισαν σειρά 

διεθνών βραβείων. 
Σήμερα συνεχίζει να αρθρογραφεί και να σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ. Είναι 

ευρωβουλευτής και ζει στις Βρυξέλλες.  

Έχει γράψει  βιβλία. Από τις Εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του 

Μαρτυρίες για τον Εμφύλιο και την ελληνική Αριστερά (2005). 

 


