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ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Γιορτάζουν:  Κύριλλος.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
411 π.Χ. Πραξικόπημα ολιγαρχκών 
εκδηλώνεται στην Αθήνα
1898 Η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το 
Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρό-
νια.
1916 Ο Συμμαχικός στόλος καταπλέει 
στο Φάληρο και επιδίδει τελεσίγραφο 
στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη 
για διάλυση της Βουλής, προκύρηξη 
νέων εκλογών, αποστράτευση του 
ελληνικού στρατού και απομάκρυν-
ση των γερμανόφιλων αξιωματικών 
(Εθνικός Διχασμός).
1930 Συνωστισμός σημειώνεται στην 
οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή 
της συγκοινωνίας από το πλήθος, που 
συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη 
Μις Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου.
1935 Εκλογές διεξάγονται στην Ελλά-
δα, με αποχή όλων των βενιζελικών 
κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο 
κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδά-
ρη - Κονδύλη.
1965 Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες 
η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιο-
φθορά σε στρατιωτικές μονάδες του 
Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που 
έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα 
δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1917 Έρικ Χομπσμπάουμ, βρετανός 
μαρξιστής διανοούμενος, από τους 
κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αι-
ώνα. (Θαν. 1/10/2012)
 Αποφθέγματα
1963 Τζόνι Ντεπ, αμερικανός ηθοποι-
ός.
1988 Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 
διεθνής έλληνας κεντρικός αμυντικός 
ποδοσφαιριστής (ΑΕΚ, Μίλαν, Μπο-
ρούσια Ντόρτμουντ).

ΘΑΝΑΤΟΙ
1847 Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρω-
ας της ελληνικής επανάστασης από 
το Μαυροβούνιο.Το πραγματικό του 
όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. (Γεν. 
1797)
1870 Τσαρλς Ντίκενς, άγγλος μυθι-
στοριογράφος. (Γεν. 7/2/1812)
2012 Ζωρζ Σαρή, ελληνίδα ηθοποιός 
και από τους σπουδαιότερους συγ-
γραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα 

μας. (Γεν. ?/5/1925)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1919 – 1999

Σ 
τρατιωτικός και ιθύνων νους του πραξικοπήματος 
της 21ης Απριλίου 1967, που οδήγησε στην επιβολή 
της επτάχρονης δικτατορίας (21 Απριλίου 1967- 23 
Ιουλίου 1974) στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Ελαιο-

χώρι Αχαΐας στις 5 Μαΐου 1919 και ήταν ο μεγαλύτερος γιος 
του δάσκαλου Χρήστου Παπαδόπουλου και της γυναίκας του 
Χρυσούλας. Μετά την περάτωση των εγκύκλιων σπουδών 
του, εισήλθε το 1937 στη Σχολή Ευελπίδων, με συμμαθητές 
τον Νικόλαο Μακαρέζο και τον Ιωάννη Λαδά. Ολοκλήρωσε 
εσπευσμένα την τριετή φοίτησή του, λόγω της κήρυξης του 
ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 και ονομάσθηκε Ανθυπο-
λοχαγός Πυροβολικού.
Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής συμμετείχε στα Τάγματα Ασφαλείας υπό τον Συ-
νταγματάρχη Κουρκουλάκο και την οργάνωση Χ του αντισυ-
νταγματάρχη Γρίβα. Το 1944 συμμετείχε με άλλους δεξιούς 
αξιωματικούς στην ίδρυση του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλή-
νων Αξιωματικών), μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης με 
σημαντικό ρόλο στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Στον 
Εμφύλιο Πόλεμο μετείχε, όπως υπερήφανα έλεγε ο ίδιος, σε 
όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το 1951 ως στρατοδίκης με τον βαθμό του ταγματάρχη στην 
πρώτη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη ήταν ο μόνος που μει-
οψήφησε στην επιβολή της θανατικής ποινής στον «Άνθρω-
πο με το Γαρύφαλλο», παρότι φανατικός αντικομμουνιστής. 
Το 1956 ο Δημήτριος Ιωαννίδης ίδρυσε την ΕΕΝΑ (Εθνική 
Ένωση Νέων Αξιωματικών), μια κλειστή ολιγομελή ομάδα 
αξιωματικών, που προήλθε από τους κόλπους του ΙΔΕΑ και 
προετοίμασε μεθοδικά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. 
Γρήγορα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος αναδείχθηκε ως ο αδι-
αφιλονίκητος ηγέτης της.
Από το 1959 έως το 1964 υπηρέτησε στην ΚΥΠ και απέ-
κτησε στενές σχέσεις με τους πράκτορες της CIA στην Αθή-
να. Το 1961 ήταν γραμματέας της επιτροπής του σχεδίου 
«Περικλής», που είχε ως στόχο την αποδυνάμωση της ΕΔΑ, 
η οποία στις εκλογές του 1958 είχε αναδειχθεί αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. Το σχέδιο εφαρμόστηκε στις εκλογές του 
1961, που έμειναν στην ιστορία ως «εκλογές βίας και νοθεί-
ας», οι οποίες έδωσαν άνετη πλειοψηφία στην ΕΡΕ.
Οι συνωμοτικές κινήσεις του Παπαδόπουλου και της ΕΕΝΑ 
ήταν εν γνώσει των προϊσταμένων του και μετά την άνοδο 
της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία, το 1964, τέθηκε θέμα 
αποστρατείας του. Τον έσωσε η φιλία του πατέρα του με τον 
πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και η φιλευσπλαχνία 
του «Γέρου της Δημοκρατίας».
Ο Παπαδόπουλος μετατέθηκε στον Έβρο, όπου ανέλαβε τη 
διοίκηση της 117 ΜΠΠ στην Ορεστιάδα. Έγινε γνωστός στο 
Πανελλήνιο από το αποκληθέν «Σαμποτάζ του Έβρου», όταν 
ισχυρίσθηκε ότι εξάρθρωσε ομάδα αριστερών στρατιωτών, 
που προκαλούσαν δολιοφθορές, ρίχνοντας ζάχαρη στα ρε-
ζερβουάρ των στρατιωτικών φορτηγών της μονάδας του. Τε-
λικά, αποκαλύφθηκε ότι ήταν δικής του εμπνεύσεως προβο-
κάτσια και αντί στρατοδικείου τιμωρήθηκε μόνο με 15 μέρες 
φυλακή. Αυτή τη φορά δεν τον έσωσε ο Παπανδρέου, αλλά 
μάλλον ο βασιλιάς.
Το φθινόπωρο του 1966, ο συνταγματάρχης, πλέον, Γεώρ-
γιος Παπαδόπουλος επωφελείται από την πολιτική κρίση 
εξαιτίας της Αποστασίας και μετατίθεται στην Αθήνα μαζί με 
τον ομόβαθμό του Νικόλαο Μακαρέζο και τοποθετείται στη 
θέση - κλειδί του διευθυντή του 3ου Επιτελικού Γραφείου 
του ΓΕΣ, έχοντας την ευθύνη των επιχειρήσεων. Φροντίζει 
να μεταθέσει στην Αθήνα φίλους και συνεργάτες του και να 
τους τοποθετήσει σε καίριες θέσεις για να ετοιμάσουν όλοι 
μαζί το σκηνικό της 21ης Απριλίου 1967.
Στρατηγοί και Παλάτι κάνουν το μοιραίο λάθος και αναθέ-
τουν στους Παπαδόπουλο και Μακαρέζο την επικαιροποίη-
ση του Νατοϊκού σχεδίου «Προμηθεύς», που προβλέπει την 
επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση «ερυθράς» 

απειλής. Βάσει αυτού του σχεδίου θα εκδηλωθεί και θα επι-
κρατήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου το 
στρατιωτικό πραξικόπημα, με επικεφαλής δύο συνταγματάρ-
χες (Παπαδόπουλος , Μακαρέζος) κι έναν ταξίαρχο (Πατ-
τακός), με το πρόσχημα του κομμουνιστικού κινδύνου. Το 
απόγευμα της ίδιας μέρας και όταν οι τελευταίοι ενδοιασμοί 
του βασιλιά Κωνσταντίνου έχουν ξεπεραστεί, ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος ορκίζεται Υπουργός Προεδρίας, με πρωθυ-
πουργό τον φιλοβασιλικό δικαστικό Κωνσταντίνο Κόλλια. 
Ουσιαστικά, όμως, ο Παπαδόπουλος θα είναι ο ισχυρός 
ανήρ του καθεστώτος.
Μετά το αποτυχημένο κίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου 
(13 Δεκεμβρίου 1967), ο Παπαδόπουλος ανέλαβε την πρω-
θυπουργία και σταδιακά όλες τις εξουσίες: Υπουργός Εξω-
τερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Αντιβασιλέας 
συγχρόνως. «Μόνο αρχιεπίσκοπος δεν έγινε» σύμφωνα με 
μια ρήση της εποχής. Στις 13 Αυγούστου 1968 διέφυγε από-
πειρας δολοφονίας του από τον Αλέξανδρο Παναγούλη, ο 
οποίος συνελήφθη και καταδικάσθηκε σε θάνατο. Η ποινή 
του δεν εκτελέσθηκε και παρέμεινε επί πενταετία στη φυλα-
κή. 
Το φθινόπωρο του 1973, επεχείρησε να φιλελευθεροποιή-
σει το καθεστώς του και διόρισε πρωθυπουργό τον παλαίμα-
χο πολιτικό Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, υποσχόμενος εκλογές 
για τις αρχές του 1974. Το πολιτικό πείραμά του κράτησε 
μόλις 48 ημέρες, καθώς μετά την Εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου ανετράπη από τους σκληροπυρηνικούς του στρατεύματος, 
με επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτρη Ιωαννίδη.
Ο Παπαδόπουλος συνελήφθη και τέθηκε σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό στη βίλα που του είχε παραχωρήσει ο Ωνάσης στο 
Λαγονήσι. Αισθανόταν προδομένος, καθώς δεν πίστευε ότι 
ο φίλος του Δημήτριος Ιωαννίδης θα τον ανέτρεπε. «Ο Μί-
μης είναι αρσακειάς. Αποκλείεται να κάνει κάτι τέτοιο» κα-
θησύχαζε αυτούς που τον προειδοποιούσαν για τις κινήσεις 
του.
Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος εκτοπί-
στηκε στην Κέα (23 Οκτωβρίου 1974) μαζί με τους Στυλια-
νό Παττακό, Νικόλαο Μακαρέζο, Ιωάννη Λαδά και Μιχαήλ 
Ρουφογάλη. Την 21η Ιανουαρίου 1975 προφυλακίσθηκε 
με βάση το Δ’ Ψήφισμα της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής και 
προσήχθη σε δίκη ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθη-
νών, μαζί με τους πρωταιτίους του πραξικοπήματος. Στις 23 
Αυγούστου 1975 καταδικάστηκε σε θάνατο και στρατιωτική 
καθαίρεση για τα εγκλήματα της στάσεως και της εσχάτης 
προδοσίας. Η θανατική ποινή του, όπως και των άλλων κα-
ταδικασθέντων, μετατράπηκε αυθημερόν από τον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή σε ισόβια κάθειρξη, την οποία εξέτισε στις 
φυλακές του Κορυδαλλού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως 
πρωθυπουργός αποφάσισε να αποφυλακίσει τον Παπαδό-
πουλο και τους άλλους πραξικοπηματίες, αλλά προσέκρουσε 
στην άρνηση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή.
Στις 8 Αυγούστου 1996, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος εισή-
χθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο πάσχων από κακοήθη νεοπλα-
σία του ουροποιητικού συστήματος. Η κυβέρνηση Σημίτη 
δεν δέχθηκε την αίτηση του γιου του Χρήστου και της γυναί-
κας του Δέσποινας να αποφυλακισθεί για λόγους επιεικίας. 
Ο ίδιος, άλλωστε, θα μπορούσε να είχε αποφυλακιστεί, αν 
ζητούσε συγγνώμη για τις πράξεις του, όπως έκανε ο Νι-
κόλαος Μακαρέζος ή να επικαλεστεί λόγους υγείας, όπως 
έπραξε ο Στυλιανός Παττακός.
Παρέμεινε αμετανόητος μέχρι τέλους, λέγοντας «δι εμέ θα 
ομιλήσει η ιστορία, η οποία θα με δικαιώσει...». Άφησε την 
τελευταία του πνοή στις 11:48 της 27ης Ιουνίου 1999 στην 
εντατική του Λαϊκού Νοσοκομείου, όπου παρέμεινε υπό 
κράτηση για 34 μήνες. Κηδεύτηκε στις 30 Ιουνίου στο Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία της οικογένειάς του και λί-
γων στελεχών και αμετανόητων νοσταλγών της Επταετίας.


