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                                      ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ηξνκνθξαηία απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε κνξθή πνιηηηθήο βίαο κεηά ηνλ πφιεκν. 

Αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο, ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί σο „‟ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο βίαο σο αληίδξαζε ή κέζνλ 

πίεζεο απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο κε πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά ή άιια ηδενινγηθά 

θίλεηξα θαηά ηεο νξγαλσκέλεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο‟‟. Βέβαηα θαη ην θξάηνο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ δχλαηαη λα πξνβεί ζε αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά θαηά αηφκσλ, νκάδσλ 

ή πεξηνπζηψλ (θπξίσο ζε απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα φπσο ι.ρ. ηνπ Πηλνζέη (Pinochet) 

ζηελ Υηιή) κε ζηφρν ηελ επηβνιή ηνπ έλαληη ζε απηνχο. Δλ ηνχηνηο ε πξψηε 

πεξίπησζε έρεη επηθξαηήζεη λα ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν απηφ, δειαδή νη βίαηεο 

κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο αηφκσλ ελαληίνλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηα ηνπο. Οη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

θαηαθεχγνπλ νη ηξνκνθξάηεο είλαη ζπλήζσο  απαγσγέο, δνινθνλίεο, ιεζηείεο θαη 

επηζέζεηο θαηά θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα κέζα πνηθίινπλ: εθξεθηηθνί 

κεραληζκνί, φπια, ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (θπβεξλνηξνκνθξαηία), αθφκα 

θαη βηνρεκηθά ή ππξεληθά φπια. Παξνιαπηά νη νκάδεο απηέο νπδέπνηε πέηπραλ ηνλ 

ηειηθφ ηνπο ζηφρν, παξά ηελ αλαζθάιεηα (βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα αζθεζεί 

εληνλφηεξε πίεζε ζηελ θξαηηθή εμνπζία) ησλ πνιηηψλ, ηηο πιηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

ζπρλά ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο. 

Ζ πξψηε θνξά πνπ ηζηνξηθφ γεγνλφο απνδφζεθε κε απηφλ ηνλ φξν, ήηαλ πεξίπνπ ζηηο 

αξρέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κε θφλην 

ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο. Μηα νκάδα κνπζνπικάλσλ ζηηηψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Υαζάλ 

ηκπλ ακπάρ (Hasan ibn Sabbah),ελαληηψζεθε ζηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ 

ειηδνχθσλ πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Ηξάλ. Οη πηζηνί αθφινπζνη ηνπ ακπάρ 

δηαηηζέκελνη ζε κπζηηθή απνζηνιή, εηζέδπαλ κπζηηθά θαη παξάηνικα ζηα αληίπαια 

ζηξαηφπεδα θαη δνινθνλνχζαλ αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ησλ αληηπάισλ, κε ζθνπφ 

ηελ θαηαξξάθσζε ηνπ εζηθνχ ηνπ ζειηδνπθηθνχ ζηξαηνχ. Οη εθηειεζηέο απηνί 

έκεηλαλ γλσζηνί σο ΄΄Αζζαζίλνη΄΄  (πηζαλψο θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ λα 

ελεξγνχλ θάησ απφ ηελ επήξεηα ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο ραζίο, θαζφζνλ ζηελ αξαβηθή 

εηπκνινγηθά ζεκαίλεη ΄΄απηφο πνπ ηξψεη ραζίο΄΄) απνηέιεζαλ ζνβαξνί απεηιή γηα 

ηνπο ζνπλίηεο κνπζνπικάλνπο  ειηδνχθνπο. Ο ακπάρ ην 1092 δε δίζηαζε λα 

ζηείιεη ηνπο ΄΄Αζζαζίλνπο΄΄ ζηελ ΄΄θαξδηά΄΄ ηνπ αληηπάινπ θαη λα δνινθνλήζνπλ 

ηνλ βεδίξε, Νηδάκ αι-Μνχιθ (Nizamal-Mulk) εληφο ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ. Παξνιαπηά 

ν ακπάρ θαη νη δηάδνρνη ηνπ δελ θαηάθεξαλ λα ηδξχζνπλ ην θξάηνο πνπ 

νλεηξεπφληνπζαλ, θαζφζνλ ζηαδηαθά πξψηα νη ειηδνχθνη θαη ελ ζπλερεία νη 

Μφγγνινη ηνπο εμνπδεηέξσζαλ.
1
 

Ζ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο απνηέιεζε θαη απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα πεδίν 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο. Ζ 
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πεξηνρή απηή θαηνηθνχκελε απφ αξραηνηάησλ, ήδε απφ ην 1917 θαη ηε δηαθήξπμε ηνπ 

Μπαιθνχξ κε ηελ επνίθηζε ηνπ αξαβηθνχ ηκήκαηνο ηεο Παιαηζηίλεο νη αληηδξάζεηο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ ήηαλ έληνλεο. Αιιά θαη ε θαηάζηαζε ζην 

ηζξαειίηηθν ζηξαηφπεδν δελ ήηαλ θαιχηεξε. Ο ζνζηαιηζηήο πξψηνο πξσζππνπξγφο 

ηνπ θξάηνπο Νηαβίλη Μπέλ Γθνπξηφλ (  David Ben Gurion) αθνινπζνχζε κεηξηνπαζή 

πνιηηηθή ζπλεξγαδφκελνο κε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο, 

Ηζξαειηλνχο θαη Άξαβεο. Απελαληίαο ε ΄΄δεμηά΄΄ πιαηθφξκα ππφ ηνπο Βιάληηκηξ 

Γηακπνηίλζθη (Vladimir Jabotinsky) θαη Ακπά Αρηκέηξ (Abba Achimeir) επεδίσθαλ –

φπσο θαη ν Γθνπξηφλ- αλεμάξηεην εβξατθφ θξάηνο αιιά κε νιφθιεξε ηελ Παιαηζηίλε 

θαη ηκήκαηα ηεο Ηνξδαλίαο, ηεο πξίαο αθφκε θαη ηνπ Ηξάθ. Οη επηζέζεηο θαηά ησλ 

Άγγισλ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Παιαηζηίλε – ε νπνία απνηεινχζε επίζεκα ηφηε θηήζε 

ηνπο- ήηαλ ζπρλέο. Παξά ηελ ζπκθσλία ηνπ Γθνπξηφλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δελ επηηξέπνληαλ επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπο, ππήξραλ 

δηαθσλνχληεο. Ο Αβξαάκ ηέξλ (Avraham Stern) ίδξπζε ηελ ΄΄LEHY΄΄(΄΄Αγσληζηέο 

Διεπζεξίαο ηνπ Ηζξαήι΄΄) ή ΄΄ Οκάδα STERN΄΄ σο αληηζηάζκηζκα ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο ΄΄Irgun Zwai Leumi΄΄ (΄΄Δζληθή ηξαηησηηθή Οξγάλσζε΄΄). Ζ 

΄΄STERN΄΄ δνινθφλεζε ην 1944 ηνλ Λφξδν Μφηλ (Moyne) ηνλ Άγγιν πξψελ 

Τπνπξγφ γηα ζέκαηα Μέζεο Αλαηνιήο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο επίζεκεο 

ηζξαειηλήο πιεπξάο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1946 φκσο ε πιεπξά απηή βιέπνληαο φηη ε 

ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηνπ Ηζξαήι θσιπζηεξγεί επηθίλδπλα, κέζσ ηεο ΄΄Irgun΄΄ 

πξνέβε ζηελ αλαηίλαμε ηνπ μελνδνρείνπ ΄΄King David΄΄ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ηνπ 

αξρεγείνπ ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο, κε απνινγηζκφ νγδφληα ελλέα (89) λεθξνχο. 

Σελ ίδηα ηξαγηθή θαηάιεμε είρε θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) θαη δηπισκάηεο , Φφιθε Μπεξλαληφηε (Folke Bernadotte) ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1948, φηαλ θαη δνινθνλήζεθε απφ Ηζξαειηλνχο ηξνκνθξάηεο ηεο  

΄΄STERN΄΄ . Ο λνκπειίζηαο δηπισκάηεο είρε πξνηείλεη ηνλ Ηνχιην ηνπ ηδίνπ έηνπο ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ 55% ησλ εδαθψλ ηεο Παιαηζηίλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι, θάηη ην νπνίν απνξξίθηεθε νξγηζκέλα απφ ηνπο Δβξαίνπο.
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 Αιιά θαη ν αξαβηθφο θφζκνο θξφληηδε αξθεηά ζπρλά λα ΄΄πηέδεη΄΄ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ην Ηζξαήι θαη ηε δηεζλή θνηλή γλψκε. Ζ γεηηνληθή Ηνξδαλία απνηεινχζε αζθαιέο 

θαηαθχγην γηα ηελ πεξηβφεηε νξγάλσζε „‟Λατθφ Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο 

Παιαηζηίλεο‟‟ (΄΄Popular Front for the Liberation of Palestine΄΄) ή ΄΄PFLP΄΄, πνπ κε 

ηηο αεξνπεηξαηείεο ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είρε γίλεη παγθνζκίσο γλσζηή. ε κία 

απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο, ζην αεξνδξφκην Λφλη ζην Σει Α Βίβ ηνλ Μάην ηνπ 1972, κεηά 

απφ επίζεζε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηαπσληθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ΄΄ Κφθθηλνο 

ηξαηφο΄΄) ζθφησζε είθνζη νθηψ (28) άηνκα. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε κηαο απφ ηηο 

γλσζηφηεξεο θπζηνγλσκίεο ηεο παιαηζηηληαθήο νξγάλσζεο, ηελ Λέηια Κάιελη ( Leila 

Khaled), νη Παιαηζηίληνη ηξνκνθξάηεο θαηά ηηο  δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 

απαζρνινχζαλ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε. Οη αεξνπεηξαηείεο 

είραλ πάξεη κνξθή επηδεκίαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1973 ζην αεξνδξφκην ηεο Ρψκεο 

κεηά απφ επίζεζε παιαηζηηλίσλ ηξνκνθξαηψλ ζε αεξνζθάθνο ηεο 
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΄΄Παλακέξηθαλ΄΄(΄΄Panamerican΄΄) ζθνηψλνληαη ηξηάληα δχν (32) επηβάηεο. Δίρε 

πξνεγεζεί πιήζνο παξφκνησλ επηζέζεσλ φπσο απηή ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1970 φηαλ 

αεξνζθάθνο ηεο ειβεηηθήο ΄΄Swissair΄΄ αλαηηλάρζεθε ελ πηήζεη κε ζαξάληα νθηψ 

(48) επηβάηεο, ή ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο φηαλ θαηειήθζεζαλ ηαπηφρξνλα 

πέληε (5) αεξνζθάθε (΄΄Panamerican΄΄, ΄΄TWA΄΄ θαη ΄΄Swissair΄΄) θαη αθνχ νη 

επηβάηεο ηνπο αληαιιαρηήθαλ κε ηελ θπιαθηζκέλε ζηελ Αγγιία Κάιελη, 

αλαηηλάρζεθαλ απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1976 ε θαηάιεςε ηνπ 

αεξνζθάθνπο ηεο ΄΄AirFrance΄΄ απφ ην Ηζξαήι ζηε Γαιιία κε ελδηάκεζε ζηάζε ηελ 

Αζήλα, έιεμε απνηπρεκέλα γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο, θαζφζνλ νη φκεξνη 

απειεπζεξψζεθαλ θαη νη δξάζηεο εμνπδεηεξψζεθαλ κεηά απφ επηρείξεζε ησλ 

Ηζξαειηλψλ εηδηθψλ δπλάκεσλ ζην Έληελκπε ηεο Οπγθάληαο. Ζ Δπξψπε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1968-1986 δνθηκάζηεθε ζθιεξά απφ ηε δηακάρε Ηζξαήι-Αξάβσλ θαζφζνλ 

απφ ηηο 565 ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο εθηφο ηεο ηζξαειηλήο επηθξάηεηαο κε 498 

λεθξνχο θαη 1783 ηξαπκαηίεο, νη 244 έιαβαλ ρψξα ζηε Γεξαηά Ήπεηξν (64-Ηηαιία, 

61-Γαιιία, 52-Γ.Γεξκαλία, 35-Διιάδα θαη 32-Μ.Βξεηαλία).
3
 

 Δθηφο φκσο απφ ηελ PFLP ππήξμαλ θαη άιιεο αξαβηθέο εμηξεκηζηηθέο έλνπιεο 

νκάδεο πνπ κεηέθεξαλ ηελ αξαβντζξαειηλή δηακάρε ζηελ Δπξψπε. Δθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ (αλ θαη κε βξαρχβηα δξάζε) ήηαλ ν ΄΄Μαχξνο επηέκβξεο΄΄. Ζ 

νξγάλσζε απηή ηδξχζεθε κεηά ηα γεγνλφηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ηαπηφρξνλεο 

αεξνπεηξαηείεο ηνπ 1970. Οη Παιαηζηίληνη ηεο γεηηνληθήο Ηνξδαλίαο αλαζάξξεζαλ θαη 

πηζηεχνληαο φηη νη ζπλζήθεο γηα ηελ γελίθεπζε ηνπ αγψλα ηνπο ήηαλ πιένλ ψξηκεο, 

επηηέζεθαλ θαη θαηά ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ηνξδαλίαο, κε ζθνπφ λα 

πξνζαξηήζνπλ εδάθε ηεο ζην κειινληηθά ζπζηαζέλ θξάηνο ηνπο. Ο βαζηιηάο 

Υνπζεΐλ φκσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970 πέξαζε ζηελ αληεπίζεζε θαη ην απνηέιεζκα 

ήηαλ 3500 λεθξνί θαη 10000 ηξαπκαηίεο Παιαηζηίληνη. ζνη επέδεζαλ αλαγθάζηεθαλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηελ ρψξα. Ζ νξγάλσζε απηή 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1971 είρε δνινθνλήζεη ηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ βαζηιηά Υνπζεΐλ 

θαη πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, Bαζθί Σάι (Wasfi Tal) ζην Κάηξν. Σνλ επηέκβξην ηνπ 

1972 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οιπκπηάδαο ηνπ Μνλάρνπ, νθηψ (8) κέιε ηεο νξγάλσζεο 

αθνχ εηζήιζαλ κεηακθηεζκέλνη σο αζιεηέο ζην Οιπκπηαθφ Υσξηφ, ζπλέιαβαλ σο 

νκήξνπο ηα ελλέα (9) απφ ηα δψδεθα (12) κέιε ηεο νκάδαο πάιεο ηνπ Ηζξαήι ( 2 

ζθνηψζεθαλ θαη 1 δηέθπγε). Ζ νκεξία έιεμε κεηά απφ απνηπρεκέλε επηρείξεζε ηεο 

Γεξκαληθήο Αζηπλνκίαο θαηά ηε δηαδηθαζία απνρψξεζεο ηξνκνθξαηψλ θαη νκήξσλ 

κε ειηθφπηεξα. ινη νη φκεξνη ζθνηψζεθαλ, θαζψο θαη πέληε (5) απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο. Οη ηξείο (3) πνπ ζπλειήθζεζαλ απειάζεθαλ κεηά απφ ιίγν θαηξφ ζε 

αξαβηθή ρψξα, πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηνπ Ηζξαήι. Παξνιαπηά ε θπβέξλεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ δελ έκεηλε άπξαγε. Δληφο ησλ επφκελσλ εηψλ κε ΄΄ρεηξνπξγηθή ΄΄ 

αθξίβεηα θαηφξζσζε λα εμνπδεηεξψζεη φια ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο πνπ επζχλνληαλ 

γηα ηελ ηξαγσδία ηνπ Μνλάρνπ. Ο ΄΄πφιεκνο΄΄ κεηαμχ Ηζξαήι θαη Παιαηζηηλίσλ 

ζπλερίδεηαη –παξά ηηο πεξηφδνπο ΄΄λελεκίαο΄΄ φπσο ην 1991 κε ην απνραξαθηεξηζκφ 
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ηεο „‟PLO” σο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο εθ κέξνπο ηνπ Ηζξαήι θαη ηελ έλαξμε 

ζπλνκηιηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο- κε θαηά θαηξνχο κεγάιε έληαζε.
4
 

 Δθηφο απφ ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο αιπηξσηηθέο βιέςεηο νκάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε βία γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηα ηνπο, ππήξμαλ θαη απηέο 

πνπ κε κέζν πάιη ηε βία πξνζπάζεζαλ λα αλαηξέςνπλ ηηο θξαηνχζεο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δνκέο ησλ θνηλσληψλ ζε θξαηηθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. Κχξηνη 

εθθξαζηέο θαη πξσηνπφξνη ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ ήηαλ νη αλαξρηθνί. Αζπαδφκελνη 

ηηο  ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο  ζεσξίεο ησλ Μπαθνχληλ (Michai lBakunin),  Πξνπληφλ 

(Pierre Josef Prνudhon), Κξνπφηθηλ (Pyotr Alexeyevich Kropotkin) θαη Μαιαηέζηα 

(Errico Malatesta) λεαξήο ειηθίαο –θπξίσο, φπσο θνηηεηέο- άηνκα ζπγθξφηεζαλ 

νξγαλψζεηο πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ πνπ θαηείρε κηα 

κεηνςεθία κέζσ ηεο ηαμηθήο επαλάζηαζεο θαη ηελ πιήξε θαηάιπζε ησλ 

΄΄δεζπνηηθψλ΄΄ εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο. Ζ ξσζηθή ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε ΄΄Θέιεζε ηνπ Λανχ΄΄ ηνλ Μάξηην ηνπ 1881 επέθεξε θαη ην πξψην 

ζεκαληηθφ ρηχπεκα πνπ ζπληάξαμε ην παγθφζκην πνιηηηθφ status quo: ε δνινθνλία 

ηνπ Σζάξνπ ηεο Ρσζίαο, Αιέμαλδξνπ Β‟. Σν 1900 δνινθνλήζεθε ν βαζηιηάο ηεο 

Ηηαιίαο, Οπκβέξηνο Α‟ (είρε πξνεγεζεί θαη άιιε απφπεηξα ην 1878) απφ ηνλ 

ζπκπαηξηψηε ηνπ αλαξρηθφ, Γθαεηάλν Μπξέζη ( Gaetano Bresci) θαη ελψ ην 1898 

έλαο άιινο Ηηαιφο αλαξρηθφο, ν Λνπίηδη Λνπηζέλη (Luigi Luccheni) δνινθφλεζε ζηε 

Γελεχε ηελ απηνθξάηεηξα ηεο Απζηξννπγγαξίαο, Διηζάβεη, γλσζηή θαη σο ΄΄ίζπ΄΄. 

ε επίπεδν δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζχκα ησλ Ηηαιψλ αλαξρηθψλ έπεζε ην 1894 

ζηε Λπφλ ν Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο, Φξαλζνπά αληί-Καξλφ (Francois Sadi-Carnot), 

ελψ ην 1919 ππήξμε απνηπρεκέλε απφπεηξα θαηά ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ίδηαο ρψξαο, 

Εφξδ Κιεκαλζφ (Georges Clemanceau). ηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ, ν 

Πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., Μαθ Κίλιετ (William MacKinley) δνινθνλήζεθε ην 1901 απφ 

Πνισλφ κεηαλάζηε, ηνλ Λένλ Σζφιγθνο (Leon Czolgozs) κεηά απφ λφκν πνπ 

πξφηεηλε θαη ςεθίζηεθε, ν νπνίνο παξείρε ζηηο βηνκεραλίεο θνξνινγηθέο 

΄΄δηεπθνιχλζεηο ΄΄ , κε ηνλ δνινθφλν λα δειψλεη αλαξρηθφο θαη λα δηθαηνινγεί ηελ 

πξάμε ηνπο πξνο ππεξάζπηζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
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 Ζ ηξνκνθξαηία γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε ζηελ Δπξψπε θπξίσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ε πνιιέο ρψξεο ν Φπρξφο Πφιεκνο θαη ην ηδενινγηθφ 

δίιιεκα θαπηηαιηζκνχ- ζνζηαιηζκνχ κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ πξψηνπ ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ψζεζε ζε πνιιέο ρψξεο νκάδεο αηφκσλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βία ψζηε δηα ηνπ ηξφκνπ λα πξνσζήζνπλ ηα ζνζηαιηζηηθά 

ηνπο πηζηεχσ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ν ηεξκαηηζκφο ηνπ πνιέκνπ απνηέιεζε 

πξφζθνξν έδαθνο γηα θάπνηνπο άιινπο λα δηεθδηθήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

πεξηνρψλ πνπ θαηάγνληαλ έλαληη ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία εληάζζεηαη ε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Γ. Γεξκαλία, Ηηαιία θαη 

Διιάδα, ελψ ζηε δεχηεξε απηή πνπ εθδειψζεθε ζε Ηζπαλία θαη Ηξιαλδία. 
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                       Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

Ζ Γπηηθή Γεξκαλία απνηέιεζε πεδίν ζθνδξήο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηξνκνθξαηηθψλ 

νκάδσλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ησλ θξαηηθψλ θαηαζηαιηηθψλ Αξρψλ. Σα „‟αηηήκαηα‟‟ 

ησλ νκάδσλ απηψλ θαηαιάκβαλαλ επξχ „‟θάζκα‟‟ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο: απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ θαη ηελ 

αλάζρεζε ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α., κέρξη ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ειεχζεξε ηέιεζε ησλ ακβιψζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ 

ε δξάζε ησλ „‟Δπαλαζηαηηθψλ Ππξήλσλ‟‟ („‟RZ‟‟),  κέιε ησλ νπνίσλ ην 1974, κε 

αθνξκή ηνλ λφκν γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ ακβιψζεσλ, πξνέβεζαλ ζε βνκβηζηηθή 

επίζεζε θαηά ηνπ Γεξκαληθνχ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηελ 

Καξιζξνχε. Σνλ Μάην ηνπ 1981 δνινθφλεζαλ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Μεηαθνξψλ ηεο Γ. Γεξκαλίαο, Υέξκπεη Κάξπ, δείρλνληαο ηελ αληίζεζε ηνπο ζην 

πξνσζνχκελν πξφγξακκα ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια κε ηνπο „‟RZ‟‟ ,κία άιιε ζπλεξγαδφκελε κε απηνχο 

νκάδα, ε γπλαηθεία „‟RνtteZora‟‟ („‟Κφθθηλεο Οξγηζκέλεο‟‟), ε νπνία  „‟αγσληδφηαλ‟‟ 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ -θαηά ηεο πνξλνγξαθίαο, ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ ακβιψζεσλ, ηεο παξαβίαζεο εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

„‟λπθνπάδαξνπ‟‟ λεαξψλ γπλαηθψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Αζία- ζηξάθεθε θπξίσο θαηά 

ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ελδπκάησλ „‟ΑΝΣΛΔΡ‟‟ (“ADLER‟‟). Ζ 

εηαηξεία απηή παξήγαγε θαη πσινχζε ελδχκαηα ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο 

εθκεηαιιεπφκελε ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ζε Ν. Κνξέα θαη 

ξη Λάλθα θαη πνιιά θαηαζηήκαηα ηεο ζε νιφθιεξε ηε Γ. Γεξκαλία απνηέιεζαλ 

ζηφρν βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ απφ ηελ „‟Rotte Zora‟‟ κε απνινγηζκφ πιηθψλ δεκηψλ 

δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ κάξθσλ. Παξφκνηεο ελέξγεηεο δνιηνθζνξάο ππέζηεζαλ θαη 

εγθαηαζηάζεηο βηνηερλνινγίαο θαη γελεηηθήο απφ ηελ νξγάλσζε „‟Δπαλαζηαηηθνί 

Ηνί‟‟ („‟Revolutionare Viren‟‟), φπσο θαη πνιπεζληθέο ελεξγεηαθνχ ηνκέα 

(„‟SHELL‟‟) απφ ηελ νξγάλσζε „‟Αληηξαηζηζηηθά Κχηηαξα‟‟ („‟Anti-rassistiche 

Zellen‟‟).
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 Ζ νξγάλσζε φκσο κε ηελ ζεκαληηθφηεξε δξάζε θαη ηα εληππσζηαθφηεξα ρηππήκαηα 

ζηελ Γ. Γεξκαλία, ππήξμε ε „‟Φξάμηα Κφθθηλνο ηξαηφο‟‟ („‟Rote Armee 
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Fraktion‟‟)ή „‟RAF‟‟, γλσζηή θαη σο „‟Οκάδα Μπάαληεξ-Μάηλρνθ‟‟, απφ ηα νλφκαηα 

ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο , Αληξέαο Μπάαληεξ (Andreas Baader) θαη Οχξιηθε 

Μάηλρνθ (Ulrike Meinhof). Ζ νξγάλσζε απηή, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηελ 

Δπξψπε, ππήξμε απφηνθνο ηεο ηαξαρψδνπο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα ηελ πνιηηηθή δσή 

ηεο νηθνλνκηθά αθκάδνπζαο κελ, αιιά κε „‟αλνηρηέο‟‟ πιεγέο απφ ην πξφζθαην 

εθηαιηηθφ λαδηζηηθφ παξειζφλ ηεο δε, Γ. Γεξκαλίαο.  

  Ζ Γ. Γεξκαλία είρε ηζρπξφ θνηηεηηθφ θίλεκα αξηζηεξήο ηδενινγίαο. Ζ πξψηε νκάδα 

ηζρπξήο αληίδξαζεο, ε „‟Κνκκνχλα 1‟‟ ή „‟Κ1‟‟ δεκηνπξγήζεθε κε αθνξκή ηελ 

εηζβνιή ησλ Ζ.Π.Α. ζην Βηεηλάκ απφ ηνπο εγέηεο ηνπ ηφηε θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο: 

Φξίηο Σνχθει, Νηήηεξ Κνχληζεικαλ, Μπφκππ Μπάνπκαλ θαη Ράηλεξ Λάλγθραλο. 

ηηο 02/06/1967 θαηά ηε δηάξθεηα δηαδήισζεο θνηηεηψλ, νη νπνίνη αληηηίζεληαλ ζηελ 

επίζεκε επίζθεςε ηνπ άρε ηεο Πεξζίαο (ζεκεξηλφ Ηξάλ), μεζπνχλ βίαηα επεηζφδηα 

ζην Βεξνιίλν κε ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. ηε δηάξθεηα απηψλ ηξαπκαηίδεηαη 

ζαλάζηκα απφ ζθαίξα αζηπλνκηθνχ, ν 21ρξνλνο θνηηεηήο, Μπέλν ¨Ολεξζνγθ. Ο 

αζηπλνκηθφο πνπ ηνλ ππξνβφιεζε, Κάξι-Υάηλδ Κνχξαο, αζσψζεθε απφ ην 

δηθαζηήξην, ηζρπξηδφκελνο φηη βξηζθφηαλ ζε άκπλα, πξνθαιψληαο έληνλεο 

αληηδξάζεηο θαη ηζρπξή ακθηζβήηεζε.
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  Σν ήδε ηεηακέλν θιίκα ζηηο ηάμεηο ηεο θνηηεηηθήο Αξηζηεξάο δπλακηηίζηεθε ιίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα (11/04/1968) θαη απφ ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ εγέηε ηεο, 

Ρνχληπ Νηνχηζθε, αθξηβψο έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ ζην Βεξνιίλν. Ο Νηνχηζθε 

θαηάθεξε λα επηδήζεη βαξχηαηα ηξαπκαηηζκέλνο θαη νπζηαζηηθά αλάπεξνο θαη ζα 

πεζάλεη ην Γεθέκβξην ηνπ 1979. Αλ θαη απφ ηηο Αξρέο ζπλειήθζε ν δξάζηεο θαη 

θπζηθφο απηνπξγφο, ν αθξνδεμηφο λεαξφο Σδφδεθ Μπάρκαλ  (κεηά ηελ απνηπρεκέλε 

απφπεηξα ηνπ λα απηνθηνλήζεη), εζηθφο απηνπξγφο ζεσξήζεθε απφ ηελ Αξηζηεξά ε 

εθεκεξίδα „‟ΜΠΗΛΝΣ‟‟ („BILD‟‟) θαη ν εθδνηηθφο ηεο νίθνο 

„‟ΠΡΗΝΓΚΔΡ‟‟(„‟Springer‟‟). Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα  λέεο 

δηαδειψζεηο θαη ηαξαρέο πνπ ζεκαδεχηεθαλ απφ ην ζάλαην ελφο (1) θνηηεηή θαη ελφο 

(1) θσηνξεπφξηεξ.
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  Μέζα ζε απηφ ην ηδηαίηεξα ηεηακέλν πνιηηηθφ θιίκα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο δχν 

(2) απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο „‟RAF‟‟: ν Αληξέαο Μπάαληεξθαη ε Γθνχληξνπλ 
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Έλζιηλ  (Gudrun Ensslin). Μαδί κε ηνπο Θφξβαλη Πξφι (Thorwald Proll) θαη Υφξζη 

έλιατλ ( Horst Sohnlein) ηνλ Απξίιην ηνπ 1968 ππξπφιεζαλ ηα πνιπθαηαζηήκαηα 

«ΚΑΟΤΦΥΟΦ‟‟(„‟Kaufhof „‟) θαη „‟ΝΑΨΝΣΔΡ‟‟ („‟Schneider‟‟) ζηε 

Φξαλθθνχξηε, θαηαζηξέθνληαο ηα νινζρεξψο. ηηο απνινγίεο πνπ επαθνινχζεζαλ 

ησλ ζπιιήςεσλ ηνπο, δήισζαλ φηη έηζη „‟ρηππνχζαλ‟‟ ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ 

πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ.
9
 Καηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε ηξηψλ 

(3) εηψλ ελψ ε Γ. Γεξκαλία ζπγθινληδφηαλ απφ ηηο θαηαιήςεηο παλεπηζηεκίσλ θαη ηηο 

θνηηεηηθέο δηαδειψζεηο. Απνθπιαθίδνληαη ιίγν αξγφηεξα κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο 

θαη φηαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1969 θαινχληαη απφ Αλψηαην Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην 

ηεο Γεξκαλίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηίζνπλ ηελ πνηλή ηνπο, κφλν ν Υφξζη έλιατλ ζα ην 

πξάμεη. Οη ππφινηπνη ηξεηο (3) καδί κε ηελ αδειθή ηνπ Πξφι, ¨Αζηξηλη, ζα δηαθχγνπλ 

ζην εμσηεξηθφ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζηελ Ηηαιία. ηα ηέιε ηνπ 1969 πιεηάδα ζηφρσλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Ζ.Π.Α. (ζηξαηησηηθνί θαη κε) πιήηηνληαη ζην Γ.Βεξνιίλν. 

  ην κεηαμχ νη Μπάαληεξ θαη ¨Δλζιηλ έρνληαο επηζηξέςεη ζην Γ. Βεξνιίλν έρνπλ θαη 

ηελ πξψηε γλσξηκία κε ηελ Μάηλρνθ, ζην δηακέξηζκα ηεο νπνίαο θηινμελνχληαη. Απφ 

εθεί ζα έρνπλ ζπλάληεζε κε ηνλ Κνχληζεικαλ ηεο „‟Κ1‟‟ (κεηέπεηηα „‟θπηψξην‟‟ ηνπ 

„‟Κηλήκαηνο 2 Ηνχλε‟‟)θαη ηηο εγεηηθέο νκάδεο κηθξφηεξσλ αθξναξηζηεξψλ 

νξγαλψζεσλ φπσο ησλ „‟BLUES‟‟, ησλ „‟Σνππακάξνο ηνπ Γ. Βεξνιίλνπ‟‟ θαη απηή 

ηνπ δηθεγφξνπ, Υφξζη Μάιεξ, κε ηελ νπνία θαη ζα „‟ζπλεξγαζηνχλ‟‟, θαζφζνλ 

ζεψξεζαλ φηη νη ππφινηπνη είραλ ζεσξεηηθέο θαη πνιχ κεηξηνπαζείο απφςεηο.
10

 

  Αλ νη Μπάαληεξ (θαηαδηθαζζείο πνιιάθηο ζην παξειζφλ γηα θινπέο νρεκάησλ θαη 

πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελνο) θαη ¨Δλζιηλ (θφξε ινπζεξαλνχ ηεξέα) ήηαλ γλσζηνί κφλν 

ζηηο δησθηηθέο αξρέο ηεο Γεξκαλίαο, δε ζπλέβαηλε θάηη αληίζηνηρν θαη κε ηελ 

Μάηλρνθ. Ζ Μάηλρνθ (θφξε ηνπ δηεπζπληή ηνπ κνπζείνπ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

Ηέλα) ήηαλ παζίγλσζηε δεκνζηνγξάθνο θαη ηειενπηηθή ζρνιηάζηξηα ζηελ Γεξκαλία. 

Δπίζεο ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ εθδφηε ηνπ πςειήο θπθινθνξίαο πνιηηηθνχ 

πεξηνδηθνχ „‟ΚΟΝΚΡΔΣ‟‟ (΄‟Konkret‟'), Κιάνπο Ράηλει Ρέι, καδη κε ηνλ νπνίν είραλ 

απνθηήζεη θαη δχν (2) θνξηηζάθηα.
11

 

  Ζ Μάηλρνθ πξνζρψξεζε ζηελ „‟RAF‟‟ ηππηθά ηνλ Μάην ηνπ 1970, φηαλ κεηά απφ 

παξάηνικε επηρείξεζε καδί κε ηελ ¨Δλζιηλ θαηάθεξαλ λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ 
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Μπάαληεξ απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Γ. Βεξνιίλνπ. Ο Μπάαληεξ 

είρε ζπιεθζεί έλα (1) κήλα λσξίηεξα θαη κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

κεηαθέξζεθε εθεί ψζηε λα „‟βνεζήζεη‟‟ ηελ Μάηλρνθ ζε θάπνην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα.
12

 Ακέζσο κε ηελ βνήζεηα ηεο Παιαηζηηληαθήο „‟PLO‟‟ θαηαθζάλνπλ ζην 

Ακάλ ηεο Ηνξδαλίαο γηα ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ „‟εθπαίδεπζε‟‟. ¨κσο ν Μπάαληεξ 

έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε  κε ηνπο ηνπηθνχο „‟εγέηεο‟‟ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

αλαγθάδνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηε Γεξκαλία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί παξακνλήο 

ηνπο ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζπληεξνχληαλ απφ ιεζηείεο ηξαπεδψλ θαη 

„‟επηρνξεγήζεηο‟‟ εχπνξσλ αξηζηεξψλ πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ πνιηηψλ, θίισλ ηεο 

Μάηλρνθ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1970 κεηά απφ επηρείξεζε ηεο Αζηπλνκίαο 

ζπιιακβάλεηαη ν Υφξζη Μάιεξ καδί κε ηα κέιε: Ίλγθξηη νχκπεξη, Μφληθα 

Μπέξκπεξηρ, Μπξηγθίηε ¨Αζληνλη θαη Ηξέλε Γθέξγθελο
13

.  

Ζ Μάηλρνθ ζην κεηαμχ ζπληάζζεη ηελ ηδξπηηθή πξνθήξπμε ηεο νξγάλσζεο („‟Πεξί 

αληίιεςεο ηνπ αληάξηηθνπ πφιεσλ‟‟) εκπλεπζκέλε απφ ην έξγν ηνπ Βξαδηιηάλνπ 

Κάξινο Μαξηγθέια (Carlos Marighela). Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο πίζηεπαλ φηη ε 

θνηλσληθή επαλάζηαζε ζα πξνέξρνληαλ κέζα απφ ηελ βίαηε αλαηξνπή θαη φρη ηελ 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα (ε ζνζηαιδεκνθξαηία δελ εμέθξαδε θαηά ηελ γλψκε ηνπο 

ηελ εξγαηηθή ηάμε) ή ηελ ηζρπξή θηλεηνπνίεζε ηεο ιατθήο βάζεο (κέζσ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θηλεκάησλ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε „‟RAF‟‟ κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ζα 

„‟αλάγθαδε‟‟ ηελ θξαηηθή εμνπζία λα „‟ζθιεξχλεη‟‟ ηελ ζηάζε ηεο (πεξηνξηζκφο 

αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ) ηφζν απέλαληη ηεο φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο. Με ηελ ζεηξά ηεο ε θνηλσλία ζα „‟αθππλίδνληαλ‟‟ απφ ηελ ςεπδαίζζεζε 

ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη έηζη ην ππάξρνλ πνιηηηθφ θαζεζηψο ζα 

θαηέξξεε εθ ησλ έζσ.
14

 

  Οη δησθηηθέο αξρέο ηεο Γ. Γεξκαλίαο ελέηεηλα ηηο έξεπλεο ηνπο γηα ηελ πιήξε 

εμάξζξσζε ηεο „‟RAF‟‟ θαη ησλ ππφινηπσλ κηθξφηεξσλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. 

Αξρέο ηνπ 1971 ζπιιακβάλνληαη νη ¨Αζηξηλη Πξφι, Μάλθξελη Γθξάζρσθ θαη Υάλο 

Γηνχλγθεξ Μπέθεξ (ηνλ νπνίν αξθεηά κέιε ηεο νξγάλσζεο ζεσξνχζαλ θαηαδφηε ησλ 

αξρψλ). Ζ αξθεηά απνδπλακσκέλε νξγάλσζε ζηξέθεηαη ζηνλ Μ.Μπάνπκαλ  ηεο 

πξψελ „‟Κ1‟‟ θαη λπλ „‟2 Ηνχλε‟‟ γηα „‟ζπλεξγαζία‟‟, πξφηαζε, ε νπνία απνξξίπηεηαη. 
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Δλ ηνχηνηο ε νξγάλσζε ζα βξεί „‟ελίζρπζε‟‟ ζε έκςπρν δπλακηθφ απφ κία άιιε 

κηθξφηεξε, ηελ „‟νζηαιηζηηθή Κνιεθηίβα Φπραζζελψλ‟‟ 

(„‟SozialistischesPatientenKollektiv‟‟-„‟SPK‟‟). Ζ αξηζηεξήο πνιηηηθήο ρξνηάο απηή 

νξγάλσζε ηδξχζεθε εληφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο, απφ ηνλ θαζεγεηή 

Φπρηαηξηθήο Βφιθγθαλθ (WolfgangHuber), πξνθαιψληαο ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ 

πξπηαληθψλ αξρψλ. ηα κέζα ηνπ 1971 θαη ελψ αξθεηά ζηειέρε ηεο  „‟SPK‟‟ είραλ 

ζπιεθζεί (αλάκεζα ηνπο θαη ν  Υνχκπεξ κε ηελ ζχδπγν ηνπ), πνιιά απφ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηεο (ζην κεηαμχ είρε κεηνλνκαζηεί ζε „‟Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 

ηνπ Κφθθηλνπ Λατθνχ Παλεπηζηεκίνπ‟‟-„‟IRZU‟‟) πξνζρσξνχλ ζηελ „‟RAF‟‟ θαη 

απνηεινχλ ηε 2
ε
  γεληά  ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Γθέξραλη Μχιεξ, Διηδακπέη Φνλ 

Νηίθ, Κλνχη Φφιθεξηο, Ράιθ Μπαπηίζη Φξήληξηξρ, Είγθθξηλη Υάνπδλεξ, Εηγθιίληε  

Υφθκαλ,  Κιάνπο Γίλζρθε, Μπέξλραξλη Ρέζλεξ, Κάξκελ Ρφι, Μάξγθξηη ίιεξ θαη 

Λνχληο Σάνπθεξ. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ αλσηέξσ ήηαλ αζζελείο ηνπ Υνχκπεξ.
15

 

  Σνλ επηέκβξην ηνπ 1971 ηε δηνίθεζε ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο Τπεξεζίαο (ΒΚΑ) 

αλαιακβάλεη ν Υφξζη Υέξνιλη (Ζorst Herold) θαη αλαπηχζζεη έλα ηεξάζηην θαη 

ππεξζχρξνλν γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο δίθηπν πιεξνθνξηψλ θαη 

εγθιεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (θσηνγξαθίεο, απνηππψκαηα, γελεηηθφ πιηθφ) πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηηο αξρέο ζηελ θαηαδίσμε θαη κεηέπεηηα εμάξζξσζε ηεο γεξκαληθήο 

ηξνκνθξαηίαο. ηηο 15/07/1971 θαηφπηλ επηζηακέλσλ εξεπλψλ ησλ αξρψλ θαη έπεηηα 

απφ έλνπιε ζπκπινθή ζην Ακβνχξγν, ζπιιακβάλεηαη ν Βέξλεξ Υφπε θαη 

ζθνηψλεηαη ε Πέηξα ηέικ, κέιε ηεο „‟RAF‟‟. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

ζπιιακβάλεηαη θαηφπηλ έλνπιεο ζπκπινθήο άιιν έλα (1) κέινο, ε Μάξγθξηη ίιεξ 

(ζχκα έλαο (1) αζηπλνκηθφο) θαη ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα πάιη ζην Ακβνχξγν, ζε 

δηακέξηζκα νη αξρέο αλαθαιχπηνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο νπιηζκνχ θαη  εγγξάθσλ ηεο 

νξγάλσζεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1972 ε αζηπλνκία ζα θηάζεη θνληά ζηελ ζχιιεςε 

ηνπ Μπάαληεξ (πξνεγήζεθε ν ζάλαηνο ηνπ κέινπο ηεο Φξάμηαο, Γθέξθ Φνλ Ράνπρ, 

ην Γεθέκβξην ηνπ 1971 κεηά απφ έλνπιε ζπκπινθή), αιιά απηφο ζα θαηνξζψζεη λα 

μεθχγεη ηξαπκαηίδνληαο ζαλάζηκα έλαλ (1) αζηπλνκηθφ.
16

 

Χο „‟απάληεζε‟‟ ε  „‟RAF‟‟ ηνλ Μάην ηνπ 1972 πξνβαίλεη ζε κπαξάδ βνκβηζηηθψλ 

επηζέζεσλ (είραλ πξνεγεζεί δχν κήλεο λσξίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ 

ζπκπινθψλ κε ηελ αζηπλνκία ν ζάλαηνο ηνπ Σφκπ Βάηκπεθεξ θαη ε ζχιιεςε ησλ 
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Κάξκελ Ρφι, Μάλθξελη Γθξάζρσθ θαη Βφιθγθαλγθ Γθξνχληκαλ θαη ζηνλ αληίπνδα 

ππήξμαλ θαη δχν λεθξνί αζηπλνκηθνί) ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο ησλ Ζ.Π.Α., θαη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο: ζηηο 11/05/1972 ην „‟Κνκάλην Πέηξα έικ‟‟ ηεο Φξάμηαο 

κεηά απν βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ Λέζρε Αμησκαηηθψλ ηεο 5
εο

 ηξαηηάο ησλ Ζ.Π.Α. 

ζηε Φξαλθθνχξηε πξνθαιεί ην ζάλαην ελφο (1) ζηξαηησηηθνχ, ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

άιισλ δεθαηξηψλ (13) θαζψο θαη πιηθέο δεκίεο πνπ μεπεξλνχλ ην 1 εθ. Μάξθα. Σελ 

επνκέλε ην Αξρεγείν ηεο Γεξκαληθήο Αζηπλνκίαο ζην Άνπγθζκπνπξθ πιήηηεηαη απν 

δχν (2) απηνζρέδηνπο εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηξαπκαηίδνληαη πέληε (5) 

αζηπλνκηθνί. ην Μφλαρν αλαηηλάδεηαη παγηδεπκέλν απηνθίλεην κε εθξεθηηθά θαη  

πξνθαιεί ζνβαξέο πιηθέο δεκίεο ζην αξρεγείν ηνπ ΒΚΑ απφ ην „‟Κνκάλην Σφκπ 

Βάηκπεθεξ‟‟. ηηο 19/05/1972 ζην Ακβνχξγν πξαγκαηνπνηείηαη κπαξάδ εθξήμεσλ 

ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ „‟ΠΡΗΝΓΚΔΡ‟‟ θαη ηξαπκαηίδνληαη 

αξθεηνί ππάιιεινη. ¨Έλα αθφκε εληππσζηαθφ ρηχπεκα ηεο Φξάμηαο ιακβάλεη ρψξα 

ζηηο 24/05/1972, ζην επξσπατθφ ζηξαηεγείν ησλ Ζ.Π.Α. ζηε Υατδειβέξγε. Μεηά απφ 

έθξεμε δχν (2) παγηδεπκέλσλ κε εθξεθηηθά απηνθηλήησλ ζθνηψλνληαη ηξείο (3) 

ζηξαηησηηθνί θαη ηξαπκαηίδνληαη άιινη πέληε (5) απφ ην „‟Κνκάλην 15 Ηνχιε‟‟.
17

 

 Ζ απιαία γηα ηελ ηδξπηηθή νκάδα ηεο Φξάμηαο ζα πέζεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1972. ηε 

Φξαλθθνχξηε κεηά απφ νξγαλσκέλε επηρείξεζε ησλ αξρψλ ζα ζπιιεθζνχλ αξρηθά 

νη Μπάαληεξ, Μάηληο θαη Ράζπε. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα (07/06) ζα αθνινπζήζεη ζην 

Ακβνχξγν ε ζχιιεςε ηεο Έλζιηλ θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζεηξά ζα έρνπλ ζην 

Αλλφβεξν ε Μάηλρνθ κε ηνλ Μχιεξ. Οη Μπάαληεξ, Έλζιηλ, Ράζπε θαη Μάηλρνθ ζα 

νδεγεζνχλ ζηηο θπιαθέο πςίζηεο αζθαιείαο ηνπ ηάκρατκ, ιίγν έμσ απφ ηελ 

ηνπηγθάξδε. Παξνιαπηά ζα ππάξμνπλ αξθεηέο ελέξγεηεο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο, αιιά θαη απφ ινηπέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο απειεπζεξψζνπλ. Ζ πξψηε απφ απηέο ζα είλαη απφ ηελ 

αξαβηθή νξγάλσζε „‟Μαχξνο επηέκβξεο‟‟ (ππεχζπλε γηα ηελ επίζεζε-νκεξία ζηελ 

αζιεηηθή απνζηνιή ηνπ Ηζξαήι θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 

Μνλάρνπ ηνλ 09/1972 κε ζχκαηα έληεθα (11) Ηζξαειηλνχο αζιεηέο, έλα (1) Γεξκαλφ 

αζηπλνκηθφ θαη πέληε (5) ηξνκνθξάηεο, ελψ άιινη ηξείο (3) ζπλειήθζεζαλ ), ε νπνία 

θαηά ηελ θαηάιεςε ηεο πξεζβείαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζην Υαξηνχκ κεηαμχ 

άιισλ απαίηεζε θαη άκεζε απειεπζέξσζε ησλ θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηεο „‟RAF‟‟. Οη 

απαηηήζεηο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
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εθηέιεζε ηξηψλ (3) δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ: δχν (2) ησλ Ζ.Π.Α. θαη ελφο (1) ηνπ 

Βειγίνπ.
18

 

Σνλ Μάην ηνπ 1973 μεθηλά ε δεχηεξε απεξγία πείλαο ηεο  „‟RAF‟‟ κε ηελ ζπκκεηνρή 

θαη άιισλ θξαηνπκέλσλ. Αλ θαη βειηηψλνληαη αηζζεηά νη ζπλζήθεο θξάηεζεο, 

εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ην κέηξν ηεο αλαγθαζηηθήο ζίηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιεθζεί ελδερφκελνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

1974 (θαη ελψ είραλ πξνεγεζεί νη ζπιιήςεηο ησλ κειψλ ηεο Μάξγθξηη ίιεξ, Ίιδε 

ηαρφβηαθ θαη Κξίζηα Έθεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο απεξγίαο πείλαο ,πεζαίλεη ν 

Υφιγθεξ Μάηλο. Ξεζπνχλ  ηαξαρέο  ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε θαη ηελ επνκέλε 

ζθνηψλεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, Γθχληεξ Φνλ 

Νηξέλθακ θαηά ηελ απφπεηξα απαγσγήο ηνπ απφ ηελ „‟RAF‟‟. ην κεηαμχ ζηηο 

θπιαθέο ηνπ ηάκρατκ ε Έλζιηλ πξνηείλεη ηελ απηνθηνλία ελφο (1) κέινπο αλά κήλα, 

πξφηαζε, ε νπνία απνξξίπηεηαη θαη ν ζπλήγνξνο ηνπο, Κιάνπο Κξνπαζάλ νξγαλψλεη 

ηελ πεξίθεκε επίζθεςε ζηηο  θπιαθέο θαη ζπλέληεπμε ηνπ Εαλ Πφι άαηξ. Παξά 

φκσο ηελ ηεξάζηηα δεκνζηφηεηα πνπ δίλεηαη ζην επηθείκελν απηφ γεγνλφο, ε 

ζπλέληεπμε νπδέπνηε δεκνζηεχεηαη. Ο άαηξ κεηά απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ζηηο 

θπιαθέο θαη ηελ ζπδήηεζε πνπ είρε κε ηα κέιε ηεο „‟RAF‟‟ ζεψξεζε ηελ νξγάλσζε 

απηή σο „‟θίλδπλν γηα ηελ Αξηζηεξά‟‟. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Μπάαληεξ ηνλ 

ραξαθηήξηζε σο „‟ζαριφ γέξν‟‟. Σνλ ίδην θαηξφ (12/1974) ην Γεξκαληθφ Κνηλνβνχιην 

κε εηδηθφ λφκν γηα ηελ Φξάμηα απνθαζίδεη φηη ε δίθε ζα ζπλερίδεηαη θαλνληθά θαη ζε 

πεξίπησζε κε παξάζηαζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζην Γηθαζηήξην κε δηθή ηνπο 

ππαηηηφηεηα.
19

 

 Παξάιιεια ε „‟2 Ηνχλε‟‟ κεηά απφ ιεζηείεο ζε ηξάπεδεο θαη ηελ απφδξαζε ησλ 

κειψλ ηεο Ίλγθε Φίη θαη Σίι Μάγεξ απφ ηελ θπιαθή, ζηα ηέιε ηνπ 1973 θαη παξά 

ηελ πξνεγεζείζα θαηαζηξνθή γηάθθαο-εξγαζηεξίνπ εθξεθηηθψλ θαη ηελ ζχιιεςε 

ηεο Γθάκπη Γθξέρεξ Σίληελκαλ ζην Μπφρνπκ ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, 

αλαιακβάλεη δξάζε. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1975, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηηο δεκνηηθέο 

εθινγέο, απαγάγνπλ ηνλ ππνςήθην δήκαξρν Βεξνιίλνπ θαη ζεκαίλνλ ζηέιερνο ησλ 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ (CDU), Πέηεξ Λφξεληο (Peter Lorenz). Aπαίηεζαλ ηελ άκεζε 

απειεπζέξσζε ησλ θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηνπο: Υφξζη Μάιεξ, Βεξέλα Μπέθεξ, 

Γθάκπη Γθξέρεξ Σίληελκαλ, Ίλγθξηλη ίπκαλ, Ρφιθ Υάνπζιεξ θαη Ρφιθ Πφιε. Οη 
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απαηηήζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ έγηλαλ (γηα πξψηε θαη ηειεπηαία φπσο θάλεθε θνξά) 

δεθηέο θαη ηα θπιαθηζκέλα κέιε αθέζεθαλ ειεχζεξα ζην  Άληελ ηεο Τεκέλεο, 

ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ πξψελ δήκαξρν ηνπ Βεξνιίλνπ, Υάηλξηρ Αικπέξηο (Heinrich 

Albertz). Ο Πέηεξ Λφξεληο αθέζεθε ειεχζεξνο ζην Βεξνιίλν ην ίδην βξάδπ.
20

 

Μπνξεί ε „‟2 Ηνχλε‟‟ κε ηελ απαγσγή Λφξεληο λα πέηπρε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

„‟ζπληξφθσλ‟‟ ηεο, δε ζπλέβε φκσο ην ίδην θαη κε ηελ απφπεηξα ηεο „‟SPK‟‟ ζηηο 

24/04/1975. Σφηε έμη (6) κέιε ηεο νξγάλσζεο αηθληδηαζηηθά θαηέιαβαλ ηελ πξεζβεία 

ηεο Γ. Γεξκαλίαο ζηελ ηνθρφικε, απαηηψληαο ηελ άκεζε απειεπζέξσζε είθνζη έμη 

(26) Γπηηθνγεξκαλψλ ηξνκνθξαηψλ θαη θπξίσο γηα δεχηεξε θνξά ηεο εγεηηθήο 

νκάδαο ηεο Φξάμηαο, απφ ην ηάκρατκ. Κξαηψληαο ππφ νκεξεία έληεθα (11) 

ππαιιήινπο ηεο πξεζβείαο θαη έρνληαο „‟παγηδεχζεη‟‟ ην θηίξην κε ηζρπξφηαηα 

εθξεθηηθά, δήισζαλ φηη ζα εθηεινχλ έλαλ (1) φκεξν αλά ψξα, κέρξη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα ηνπο. Σελ αξρή θάλνπλ κε ηνλ ζηξαηησηηθφ αθφινπζν, 

Αληξέαο Φνλ Μίξκπαρ (Andreas von Mirbach) θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

αθφινπζν, Υάηλδ Υίιεγθαξη (Heinz Hillegart), φηαλ μαθληθά -θαη ελψ ν Γεξκαλφο 

Καγθειάξηνο κίη (Schmit) είρε δψζεη εληνιή ζηελ αληηηξνκνθξαηηθή γηα επέκβαζε- 

ηα εθξεθηηθά απφ ιάζνο ρεηξηζκφ εθξήγλπληαη. Οη ηξνκνθξάηεο Οχξιηρ Βέζει 

(Urlich Wessel) θαη Είγθθξηλη Υάνπζλεξ (Siegfried Hausner) ζθνηψλνληαη θαη νη 

ππφινηπνη ηέζζεξηο (4) ζπιιακβάλνληαη, κε ηνπο ππφινηπνπο νκήξνπο λα 

ηξαπκαηίδνληαη.
21

 

 ηηο 21/05/1975 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζην ηάκρατκ μεθηλάεη ε δίθε ησλ 

ηεζζάξσλ (4) εγεηψλ ηεο „‟RAF‟‟ (Μπάαληεξ, Ράζπε, Μάηλρνθ θαη Έλζιηλ θαη ελψ 

ιίγν λσξίηεξα είραλ ζπιεθζεί ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο Διίδακπεη Φνλ Νηίθ θαη ν 

δηθεγφξνο Εηγθθξηλη Υάαγθ γηα παξάλνκε αγνξά θαη κεηαθνξά νπιηζκνχ), απφ ηελ 

αξρή ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθαλ ηερλεέλησο εληάζεηο εθ κέξνπο ησλ 

θαηεγνξνχκελσλ κε ζπλερείο αλαβνιέο έλεθα αιιαγψλ ζπλεγφξσλ, πξνβιεκάησλ  

πγείαο θαη μαθληθψλ απνρσξήζεσλ ησλ ζπλεγφξσλ απφ ηελ αίζνπζα ιφγσ 

„‟αγαλάθηεζεο‟‟. Δπίζεο νη θαηεγνξνχκελνη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα ζηε δίθε, παξαιιειίδνληαο ηελ „‟ηξνκνθξαηηθή‟‟ πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α., 

Ηζξαήι αιιά θαη ησλ εγρψξησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ κε ηε δξάζε ηνπο θαη 
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δηθαηνιφγεζαλ ηα ρηππήκαηα ζηηο ζηξαηησηηθέο βάζεηο ησλ Ζ.Π.Α., σο αληίπνηλα γηα 

ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηνπο ζε Λάνο, Κακπφηδε θαη Βηεηλάκ.
22

 

 Σειηθά κεηά απφ εβδνκάδεο πξνθαηαξθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθνχ νη 

θαηεγνξνχκελνη απνβιήζεθαλ απφ ηελ αίζνπζα θαζφζνλ εμχβξηδαλ ηνλ δηθαζηή 

Πξίληζηλγθ (Prinzing) ζπλερψο, ηνπο απαγγέιινληαη θαηεγνξίεο γηα ηέζζεξηο (4) 

αλζξσπνθηνλίεο, πελήληα ηέζζεξηο (54) απφπεηξεο θαζψο θαη γηα ζχζηαζε 

εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. ηηο 08/05/1976 θαη ελψ ε δίθε εμειηζζφηαλ κε βξαδχηαην 

ξπζκφ (νη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζεο δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ κε θιήζε ζην δηθαζηήξην 

ησλ Ρίηζαξλη Νίμνλ-πξψελ Πξφεδξνο Ζ.Π.Α.- ,Βίιιπ Μπξάλη  θαη Υέικνπη κίη -

λπλ θαη πξψελ Γεξκαλνί Καγθειάξηνη-), ε Μάηλρνθ βξέζεθε απαγρνληζκέλε ζην θειί 

ηεο. Παξά ηηο δηαδειψζεηο θαη ηα επεηζφδηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε (βνκβηζηηθέο 

επηζέζεηο ζε γεξκαληθφ πξνμελείν ζηελ Νίθαηα ηεο Γαιιίαο θαη ζε ζηξαηησηηθή 

εγθαηάζηαζε ησλ Ζ.Π.Α. ζηε Φξαλθθνχξηε)  εδξαδφκελα  ζηηο ζεσξίεο ζπλνκσζίαο 

γηα δνινθνλία, νη εμνλπρηζηηθέο εμεηάζεηο –θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζαλνχζεο- 

έδεημαλ μεθάζαξα απηνθηνλία θαη φρη εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. Ζ Μάηλρνθ ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ βξηζθφηαλ ζε πνιχ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη νη ζρέζεηο 

ηηο κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο ηεο, Μπάαληεξ θαη Έλζιηλ ήηαλ νη ρεηξφηεξεο. Μεηά 

απφ πεξίπνπ έμη (6) κήλεο νη ππφινηπνη ηξείο (3) ζα θαηαδηθαζηνχλ ζε ηζφβηα 

θάζεηξμε, αθνχ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή επζχλε ησλ επηζέζεσλ.
23

 

 Αλ θαη θπιαθηζκέλνη, νη ελαπνκείλαληεο ηξείο (3) εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο ηεο 

Φξάμηαο ζπλέρηδαλ λα θαζνδεγνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο Κξνπαζάλ θαη 

ηην ίιη (Otto Schily), σο „‟αγγειηνθφξνη‟‟ (ν ίιη ην 1977 ρξεκάηηζε Τπνπξγφο 

δηθαηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ), ηα εθηφο θπιαθήο κέιε. Ζ 

δεχηεξε γεληά ηεο νξγάλσζεο. Απηή απνηειείηαη απφ ηνπο: Μπξηγθίηε Μφλρανππ, 

Εηγθιίληε Υφθκαλ, Διίδακπεη Φνλ Νηίθ, Κξίζηηαλ Κιάξ, Κλψη Φφιγθεξο, Είγθξηλη 

ηέξλπεθ, Αγγέιηθα πάηηει, Είιθε Μάγηεξ Φίη, Βίιπ Πέηεξ ηψι, Πέηεξ Γηνχξγθελ 

Μπνχθ, νπδάλε Άιπξερη, Αληειάηλη νχιηο, Ρφιθ Κιέκελο Βάγθλεξ θαη ηέθαλ 

Βηζληέθζθη.
24
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 Ζ πξψηε εληππσζηαθή ηνπο ελέξγεηα ιακβάλεη ρψξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1977 κε ηε 

δνινθνλία ηνπ δηεπζπληή ηεο DRESDNERBANK, Γηνχξγθελ Πφλην (Jurgen Ponto) 

κέζα ζην ζπίηη ηνπ. ηηο 05/09/1977 ζηελ Κνισλία ζπλερίδνπλ κε ηελ απαγσγή ηνπ 

δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηεο DAΗMLERBENZ (MERCEDES) θαη πξνέδξνπ ηεο 

νκνζπνλδίαο Γεξκαλψλ Δξγνδνηψλ,Xάλο Μάξηηλ ιάγηεξ (Hans Martin Schleyer), 

φπνπ κεηαμχ άιισλ ζθνηψζεθαλ θαη ηξία (3) κέιε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο. 

Οη απαγσγείο δεηνχζαλ ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ησλ θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηεο 

νξγάλσζεο θαη κεηά απφ δχν (2) εβδνκάδεο άθαξπσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 

γεξκαληθή θπβέξλεζε, ζηηο 19/09/1977 ν ιάγηεξ βξέζεθε λεθξφο ζε ρψξν 

απνζθεπψλ απηνθηλήηνπ, θνληά ζηα Γαιινγεξκαληθά ζχλνξα.
25

 

 Παξάιιεια, ζηηο 13/10/1977 ιακβάλεη ρψξα αεξνπεηξαηεία ζε επηβαηηθφ 

αεξνζθάθνο ηεο γεξκαληθήο „‟LUFTHANSA‟‟ ηεο πηήζεο Πάικα Νηε Μαγηφξθα 

(Ηζπαλία)- Φξαλθθνχξηε (Γεξκαλία) απφ ηέζζεξα (4) κέιε ηεο Παιαηζηηληαθήο 

ηξνκνθξαηηθήο  νξγάλσζεο „‟PFLP‟‟, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ άκεζε απειεπζέξσζε 

ησλ κειψλ ηεο Φξάμηαο ζην ηάκρατκ. Μεηά απφ δηέιεπζε κέζσ Ρψκεο, Λάξλαθαο, 

Μπαρξέηλ θαη Νηνπκπάη, ην αεξνπιάλν πξνζγεηψλεηαη γηα αλεθνδηαζκφ ζην Άληελ, 

φπνπ θαη εθηειείηαη ν θπβεξλήηεο, θαζφζνλ πξνζπάζεζε λα πιεξνθνξήζεη θξπθά ηηο 

Αξρέο. Σν αεξνζθάθνο πξνζγεηψλεηαη ζηελ πξσηεχνπζα ηεο νκαιίαο, Μνγθαληίζνπ 

θαη μεκεξψκαηα ηεο 18/10/1977, κεηά απφ αζηξαπηαία επηρείξεζε ηεο Γεξκαληθήο 

Αληηηξνκνθξαηηθήο Τπεξεζίαο (GSG9), απειεπζεξψλνληαη θαη νη ελελήληα (90) 

φκεξνη καδί κε ην πιήξσκα, ελψ ζθνηψλνληαη νη ηξείο (3) ηξνκνθξάηεο, κε ηνλ 

ηέηαξην λα ζπιιακβάλεηαη.
26

 

 Σα λέα καζαίλνληαη άκεζα ζηηο θπιαθέο ηνπ ηάκρατκ θαη ηελ επνκέλε βξίζθνληαη 

λεθξνί ζηα θειηά ηνπο νη Μπάαληεξ, Ράζπε θαη Έλζιηλ. Οη δχν (2) πξψηνη 

απηνθηφλεζαλ κε φπια-ηα νπνία πηζαλψο λα είραλ πξνκεζεπηεί θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ θπιαθή-ελψ ε Έλζιηλ 

θξεκάζηεθε. Έλα αθφκε θξαηνχκελν κέινο ηεο νξγάλσζεο, ε Μέιεξ απνπεηξάζεθε 

λα ζέζεη ηέξκα ζηελ δσή ηεο κε καραίξη ρσξίο φκσο επηηπρία. Λίγν αξγφηεξα 

                                                           
25

 ‘’ Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΘ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ’’, ΜΠΙΟΡΝ ΚΟΤΜ, ‘’ΕΚΔΟΣΙΚΘ’’, ΑΘΘΝΑ 2010, σελ.215 
26

‘’ BLOOD & RAGE:A CULTURAL HISTORY OF TERRORISM’’, MICHAEL BURLEIGH, ‘HARPER PRESS’’, 
LONDON 2008, σελ.255 



 

 

(Ννέκβξηνο ηνπ 1977) θαη ε επίζεο θξαηνχκελε ζην ηάκρατκ, Ίλγθξηη νχκπεξη, ζα 

απηνθηνλήζεη ζην θειί ηεο δηα απαγρνληζκνχ.
27

 

 ηελ αλαγγειία ησλ γεγνλφησλ ζην ηάκρατκ μέζπαζαλ βίαηεο ηαξαρέο φρη κφλν ζηε 

Γεξκαλία, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηε Γπηηθή Δπξψπε. Ο ζάλαηνο ησλ ηξηψλ (3) κειψλ 

ζεσξήζεθε θξαηηθή δνινθνλία θαη μεζπά κπαξάδ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε Γαιιία, Ηηαιία θαη Διιάδα ( 

ζάλαηνο ηνπ κέινπο  ηνπ „‟ΔΛΑ‟‟, Υξ. Καζίκε ζην εξγνζηάζην ηεο „‟ΑΔG‟‟ κεηά απφ 

έλνπιε ζπκπινθή κε αζηπλνκηθνχο). Σνλ Ηνχλην ηνπ 1979 ε Φξάμηα απνηπγράλεη λα 

αλαηηλάμεη ην απηνθίλεην ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή ηνπ ΝΑΣΟ, „Αι Υέγθ (κεηέπεηηα 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α.) θαη ηελ ίδηα θαηάιεμε έρεη θαη ε απφπεηξα θαηά 

ηνπ δηνηθεηή ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Δπξψπε, ζηξαηεγνχ 

Φξέληεξηθ Κξφδελ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1981. Δλδηάκεζα (Αχγνπζηνο ηνπ ίδηνπ 

έηνπο) είρε πξνεγεζεί βνκβηζηηθή επίζεζε ηεο ζηελ ζηξαηησηηθή αεξνπνξηθή βάζε 

ησλ Ζ.Π.Α., ζην Ράκζηατλ ηεο Γεξκαλίαο κε δεθαεπηά (17) ηξαπκαηίεο θαη πιηθέο 

δεκίεο πνπ μεπέξαζαλ ηα επηά εθαηνκκχξηα (7εθ) κάξθα.
28

 

Οη δησθηηθέο αξρέο φκσο „‟απαληνχλ‟‟ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1982 -θαη ελψ είρε 

πξνεγεζεί ν ζάλαηνο ηεο Διίδακπεη Φνλ Νηίθ ην 1979 ζηελ Νπξεκβέξγε κεηά απφ 

αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ κε ηελ Αζηπλνκία- κε ηελ εμάξζξσζε ηεο δεχηεξεο γεληάο 

ηεο „‟RAF‟‟. Μεηά απφ νξγαλσκέλε επηρείξεζε ζηελ Φξαλθθνχξηε αλαθαιχπηεηαη 

κεγάιε πνζφηεηα νπιηζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ζπιιακβάλνληαη νη Μπξηγθίηε 

Μφλρανππ θαη Αληειάηλη νχιηο. Αθνινπζεί ν εληνπηζκφο άιισλ δεθαηεζζάξσλ 

(14) γηαθθψλ ζε νιφθιεξε ηε Γ. Γεξκαλία κε νπιηζκφ θαη δηάθνξα έγγξαθα θαη ηνπ 

εγεηηθνχ ζηειέρνπο Κξίζηηαλ Κιάξ. 

Παξνιαπηά ε νξγάλσζε ζπλέρηζε ηε δξάζε ηεο κε ηελ ηξίηε (3
ε
 ) θαη ηειεπηαία γεληά 

ηεο κε πξσηεξγάηεο ηνπο Βφιθγθαλγθ Γθξάκο (Wolfgang Grams) θαη Μπξηγθίηε 

Υφγθεθειλη (Brigit Hogefeld), αξθεηά φκσο απνδπλακσκέλε. ε απηφ ζπλεηέιεζε 

θαη ε εμάξζξσζε απφ ηηο Αξρέο ζεκαληηθψλ παξαθξαηηθψλ-ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ 

κε ζεκαληηθφηεξε ηελ „‟2 Ηνχλε‟‟ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ Φξάμηα 

απνθφπεθε απφ κία ζεκαληηθή „‟δεμακελή‟‟ πνπ ηξνθνδνηνχζε ηελ νξγάλσζε κε 

αμηφκαρα κέιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηξάθεθε ζε ζπλεξγαζία κε επξσπατθέο έλνπιεο 
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παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ε γαιιηθή „‟ACTIONDIRECTE‟‟(Εάλ-Μάξθ 

Ρνπηγηάλ, Ναηαιί Μεληδφλ, Εψξδ ηκπξηαλί, Ενέι Οκπξφλ θαη Αληξέ Οιηβηέ) θαη ηηο 

ηηαιηθέο „‟Δξπζξέο Σαμηαξρίεο‟‟. Δηδηθά κε ηελ γαιιηθή νξγάλσζε- ε νπνία είρε 

δνινθνλήζεη ην 1985 ηνλ ππεχζπλν εμαγσγψλ νπιηζκνχ ηεο Γαιιίαο, ζηξαηεγφ Ρελέ 

Οληξάλ (Rene Αudran) θαη ην 1986 ηνλ ηφηε Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο γαιιηθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο „‟RENAULT‟‟, Zψξδ Μπέο (Georges Besse)- ζπλεξγάδνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ „‟κεηψπνπ‟‟ ελαληίνλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

Φξάμηα κία εβδνκάδα αξγφηεξα απφ ηελ δνινθνλία ηνπ Οληξάλ ζηηο 25/01/1985,  

δνινθνλεί ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΜΣU (θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία κεραλψλ γηα πνιεκηθά 

αεξνζθάθε θαη άξκαηα κάρεο), Έξλζη Σζίκεξκαλ (Ernst Zimmermann). Δλ ζπλερεία 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε ζηξαηησηηθή αεξνπνξηθή βάζε ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ Ράηλ 

Μέηλ ηεο Φξαλθθνχξηεο ζα ππνζηεί βνκβηζηηθή επίζεζε απφ ηελ „‟RAF‟‟ κε 

απνινγηζκφ δχν (2) λεθξνχο, είθνζη ηξείο (23) ηξαπκαηίεο θαη ηεξάζηηεο πιηθέο 

δεκίεο. Έλαο (1) αθφκε ζηξαηησηηθφο δνινθνλήζεθε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 

επίζεζεο θαη κε ηελ θάξηα εηζφδνπ ηνπ νη ηξνκνθξάηεο εηζήιζαλ ζηε βάζε. Νεθξφο 

θαηέιεμε θαη ν ππξεληθφο επηζηήκνλαο ηεο Siemens, Κάξι-Υάηληο Μπέθνπξηο (Karl-

Hainz Bekurtz) καδί κε ηνλ νδεγφ ηνπ φηαλ εθξεθηηθφο κεραληζκφο έπιεμε ην 

απηνθίλεην ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1986. Αθνινχζεζε ε δνινθνλία ηνπ αλψηαηνπ 

ζηειέρνπο ηνπ γεξκαληθνχ ΤΠ.ΔΞ., Υέξαιλη θνλ Μπξάνπλκνπι (Gerold von 

Braunmuhl) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1986 έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ.  H εμάξζξσζε φκσο ηεο 

„‟ACTIONDIRECTE‟‟ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1987 απφ ηηο γαιιηθέο αξρέο έδσζε 

ηέινο ζηελ ζπλεξγαζία απηή.
29

 

 Δλ ηνχηνηο ε Φξάμηα πξνρψξεζε ζε λέα εληππσζηαθά ρηππήκαηα: ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1987 ε θαλαδηθή ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Λάαξ ηεο Γ. Γεξκαλίαο 

πθίζηαηαη ηεξάζηηεο πιηθέο δεκίεο κεηά απφ βνκβηζηηθή επίζεζε θαη ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1989 ε νξγάλσζε θαηνξζψλεη λα δνινθνλήζεη κε βνκβηζηηθή επίζεζε ηνλ 

Γηνηθεηή ηεο Deutsche Bank, Άιθξελη Υεξράνπδελ (Alfred Herrhausen) θαζψο θαη 

ηνλ νδεγφ ηνπ,ελψ θηλνχληαλ ζε απηνθηλεηφδξνκν έμσ απφ ηελ Φξαλθθνχξηε.
30

 

 Ο Υεξράνπδελ απνηέιεζε ζηφρν ηεο νξγάλσζεο θαζφζνλ ιφγσ ζέζεο εμέθξαδε ηελ 

επηθείκελε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ ζα αθνινπζνχζε ηελ θαηάξξεπζε ηφζν ηεο Α. 
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Γεξκαλίαο, φζν θαη ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ γεληθφηεξα θαη απνηεινχζε 

„‟εθηάιηε‟‟ ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη ηεο ζνζηαιηζηηθήο-θνκκνπληζηηθήο θνηλφηεηαο 

γεληθά. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ν εγέηεο ηεο Α. Γεξκαλίαο, Έξηρ Υφλεθεξ 

(Erich Honecker) πξνζέθεξε „‟άζπιν‟‟ ζηα κέιε ηεο Φξάμηαο θαη άιισλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ πεξηβφεηε ηάδη (κπζηηθή αζηπλνκία ηεο Α. 

Γεξκαλίαο) παξείρε ζηνπο ηξνκνθξάηεο  φρη κφλν αζθαιή δηέιεπζε ζηελ ρψξα αιιά 

πνιχ ζπρλά θαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ.  

 Παξά ηε βνήζεηα ησλ αλαηνιηθψλ „‟γεηηφλσλ‟‟ ηνπο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1990 ε 

νξγάλσζε νπζηαζηηθά δηαιχεηαη, θαζφζνλ νη δησθηηθέο αξρέο πξνβαίλνπλ ζηελ 

ζχιιεςε πιεηάδαο ζηειερψλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ νη:Ίλγθε Φίη, νπδάλε 

„Αικπξερη, ακπίλε-„Διθε Κάιζελ, Υφξζη Μάγηεξ, Βέξλε Λφηζε θαη Είιθε-Μάγηεξ 

Φίη, νη νπνίνη ζπιιακβάλνληαη κεηά απφ ζπληνληζκέλε επηρείξεζε ζηελ ηεινχζα ππφ 

θαηάξξεπζε Α .Γεξκαλία θαη ηελ έθδνζε ηνπο ζηελ Γπηηθή. Παξνιαπηά ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1991, θαη ελψ δχν (2) κήλεο λσξίηεξα ε πξεζβεία ησλ Ζ.Π.Α. ζηε Βφλλε 

„‟γαδψλεηαη‟‟ απφ ππξνβφια φπια- ε νξγάλσζε δνινθνλεί ζην γξαθείν ηνπ ζην 

Νηχζιεληνξθ ηνλ Νηέηιεθ Ρφβεληεξ (Detlev Rohwedder), πξάμε πνπ απνηειεί ηνλ 

„‟επηζαλάηην ξφγρν‟‟ ηεο. Ο Ρφβεληεξ ήηαλ δηεπζπληήο ηεο „‟Treuhand‟‟, ηεο 

επηηξνπήο απνθξαηηθνπνηήζεσλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Α. 

Γεξκαλίαο πνπ ζα αλαιάκβαλε δξάζε κεηά ηελ επίζεκε έλσζε ησλ δχν (2) 

θξαηηδίσλ.
31

 

 Ζ απιαία γηα ηε Φξάμηα πέθηεη ην 1992 φηαλ ζε γαιιηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ ζηε 

Βφλλε κέζσ επηζηνιήο ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο νξγάλσζεο δήισζαλ φηη είλαη 

πξφζπκα λα ηεξκαηίζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε αληάιιαγκα ηελ απνθπιάθηζε ησλ βαξηά 

αξξψζησλ θαη ρξφληα θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηεο, θαζφζνλ ην „‟φλεηξν ηνπ 

παγθφζκηνπ ζνζηαιηζκνχ‟‟ είρε ραζεί νξηζηηθά. Ο ηφηε Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, 

Κιάνπο Κίλθει (Klaus Kinkel) αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη θάιεζε ηα κέιε λα 

ζηακαηήζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Αλ θαη κεκνλσκέλα κέιε πξνέβεζαλ ζε ιεζηείεο 

ηξαπεδψλ, επηδηψθνληαο κία θαιή „‟ζχληαμε‟‟, ε „‟ηειεπηαία πξάμε ηνπ δξάκαηνο‟‟ 

πνπ ζπγθιφληζε ηε Γεξκαλία αιιά θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε γηα ζρεδφλ δχν (2) 

δεθαεηίεο, γξάθηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993. Καηά ηελ επηρείξεζε „‟Σξχγνο‟‟ ζε κηα 

κηθξή πφιε ηεο Γεξκαλίαο, ε αληηηξνκνθξαηηθή ζπλέιαβε ηελ Υφγθεθειλη θαη κεηά 
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απφ αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ θαη έλαλ (1) λεθξφ αζηπλνκηθφ, ζθνηψζεθε θαη ν 

„‟εγέηεο΄΄ ηεο νξγάλσζεο, Γθξάκο. Ζ Φξάμηα θαη ν ηξφκνο γηα ηελ λέα Γεξκαλία 

απνηέιεζαλ νξηζηηθά παξειζφλ.
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                          Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΗΠΑΝΗΑ 

 

Ζ Ηζπαλία αλήθεη ζηελ άηππε απηή νκάδα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κε πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο πνπ εθδειψλνπλ έληνλεο απνζρηζηηθέο ηάζεηο θαη αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπο, ι.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία θαη θσηία, Ηηαιία θαη Λέγθα 

ηνπ Βνξά (αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Β. Ηηαιίαο) θαη πξφζθαηα Βελεηία, Βέιγην θαη 

Φιακαλδνί. Έηζη θαη ε Ηζπαλία αληηκεηψπηζε θαη αληηκεησπίδεη κέρξη ζήκεξα 

παξφκνηα πξνβιήκαηα ηφζν κε ηελ Καηαινλία φζν θαη κε ηελ Βαζθσλία (ή Υψξα 

ησλ Βάζθσλ), νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ πεξηνρψλ επηδεηνχλ ηελ απφζρηζε ηνπο απφ 

ηελ θπβέξλεζε ηεο Μαδξίηεο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο αλεμάξηεησλ 

θξαηψλ. 

 Δλ ηνχηνηο απφ ηηο εθθξαδφκελεο ηάζεηο αλεμαξηεζίαο εληφο ησλ ηζπαληθψλ ηεηρψλ, 

κφλν νη Βάζθνη πξνέβαιαλ ην αίηεκα ηνπο  κέζσ ηνπ έλνπινπ αγψλα. Ζ „‟ΔΣΑ‟‟ 

(„‟Δuskadi Ta Askatasuna‟‟ ή „‟ Βαζθηθή Παηξίδα θαη Διεπζεξία‟‟) καδί κε ηνπο 

Ηξιαλδνχο ηνπ “IRA‟‟ απνηέιεζαλ (θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα, αλ 

θαη ππφ θαηάπαπζε ππξφο) ηηο δχν (2) ζεκαληηθφηεξεο έλνπιεο νκάδεο ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ κε εζληθέο επηδηψμεηο. Ζ ΔΣΑ απφ ηα ζπάξγαλα ηεο ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1950 σο ηκήκα ηνπ ηφηε Δζληθηζηηθνχ Βαζθηθνχ Κφκκαηνο κέρξη θαη ην 

2011,νπφηε θαη αλαθνίλσζε ηελ παχζε ηεο έλνπιεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, πξνθάιεζε 

ην ζάλαην πεξηζζφηεξσλ απφ νρηαθνζίσλ (800) αλζξψπσλ.
33

 

Ζ αλεμαξηεζία ηεο Βαζθσλίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ βαζηά θαη πινχζηα 

ηζηνξηθή ηεο παξάδνζε. Ζ Υψξα ησλ Βάζθσλ απνηειείηαη απφ επηά (7) πεξηνρέο 

αλάκεζα ζηα Ππξελαία ξε , εθ ησλ νπίσλ νη ηέζζεξεηο (4) είλαη ζηελ Ηζπαλία 

(Αιάβα (Alava),Υηπνπζθφα (Gipuzkoa) θαη Μπηζθατα (Bizkaia), θαη ηελ Ναβάξξα 

(Navarra)) θαη νη ππφινηπεο ηξείο (3) ζηε Γαιιία ( Λακπνχξ  (Lapurdi), Κάησ 

Ναβάξα (Nafarroa behera) θαη νχι ( Xiberoa)). Ζ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε φηη αθνξά 

ηελ εδαθηθή θαη πιεζπζκηαθή έθηαζε αλήθεη ζηηο ηζπαληθέο πεξηνρέο κε πνζνζηά πνπ 

αγγίδνπλ ην 86% θαη 91% αληίζηνηρα επί ζπλφινπ είθνζη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

(20.500) η.ρηι θαη ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3εθ.) αληηζηνίρσο. Ζ πεξηνρή ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ηζηνξηθνχο θαη αξραηνιφγνπο  φηη θαηνηθείηαη απφ ηνπο Βάζθνπο εδψ θαη 

                                                           
33

 http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=319516 



 

 

ζαξάληα ρηιηάδεο ρξφληα (40000) ρξφληα. Ζ αθκή ηεο έθηαζε ην 812κ.Υ. κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ναβάξα θαη αξγφηεξα  ππφ ηελ εγεζία ηνπ άληζν ηνπ 3
νπ

 

πεξηειάκβαλε θαη ηηο επηά (7) βαζθηθέο επαξρίεο. κσο ην 1512 ν Ηζπαλφο βαζηιηάο 

Φεξδηλάλδνο, θαηέιαβε ην παξαθκάδνλ βαζίιεην θαη αθνχ εθδίσμε ηνπο Γάιινπο 

πέξα απφ ηα Ππξελαία ξε,  πξνζάξηεζε ηηο ηζπαληθέο βαζθηθέο επαξρίεο ζηελ ηφηε 

Ηζπαλία, φπσο είλαη κέρξη ζήκεξα.
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 Ζ καθξαίσλε βαζθηθή ηζηνξηθή παξάδνζε θαη ην αίηεκα γηα αλεμαξηεζία 

εθθξάζηεθαλ ζην κέγηζην βαζκφ ζην έξγν ηνπ ακπίλν Αξάλα (Sabino Arana), ν 

νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο βαζθηθήο θπιήο. Σν 

1895 παξαηεξψληαο ηε „‟δηάβξσζε‟‟ ηεο βαζθηθήο θνπιηνχξαο θαη γιψζζαο, ίδξπζε 

ην Βαζθηθφ Δζληθφ Κφκκα (Partido Nacionalista Vasco ή PNV) δεηψληαο 

πεξηζζφηεξε απηνλνκία γηα ηνπο Βάζθνπο, θάηη ην νπνίν ηειηθά αλαγλσξίζηεθε απφ 

ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε ην 1936. Ο Δκθχιηνο φκσο θαη ε λίθε ηνπ Φξάλθν 

αλέηξεςαλ ηα δεδνκέλα. Οη ζεξησδίεο ηνπ Ηζπαλνχ δηθηάηνξα θαη ησλ Γεξκαλψλ 

ζπκκάρσλ ηνπ (βνκβαξδηζκφο θαη ηζνπέδσζε ηεο „‟ηεξήο‟‟ γηα ηνπο Βάζθνπο 

Γθνπέξληθα) εμφξγηζαλ ηνπο Βάζθνπο. Ο Φξάλθν πίζηεπε φηη ε βία ζα αλέθακπηε ην 

βαζθηθφ θξφλεκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θήξπμε παξάλνκν ην PNV, εθδίσμε κε 

θπιαθίζεηο, δήκεπζε πεξηνπζηψλ θαη εθηειέζεηο πνιιά κέιε ηνπ θαη απαγφξεπζε ηελ 

νκηιία ηεο βαζθηθήο γιψζζαο.
35

 

 Μέζα ζε απηφ ην εθξεθηηθφ πνιηηηθφ θιίκα θαη ελψ ην  PNV ηεξνχζε παζεηηθή 

ζηάζε, πηζηεχνληαο φηη νη Ζ.Π.Α. ζα αλέηξεπαλ ην δηθηάηνξα, νξηζκέλνη βάζθνη 

θνηηεηέο -νη νπνίνη ήδε απφ ην 1952 εμέδηδαλ ηελ παξάλνκε αληηζηαζηαθή εθεκεξίδα 

„‟Γξάζε‟‟ („‟Ekin‟‟)- ηνλ Ηνχιην ηνπ 1959 κε νξηζκέλα κέιε ηεο λενιαίαο ηνπ 

Βαζθηθνχ Δζληθνχ Κφκκαηνο, ίδξπζαλ ηελ ΔΣΑ, κε ζηφρν ηελ ίδξπζε βαζθηθνχ 

θξάηνπο θαη ηελ ρξήζε ηεο βαζθηθήο σο επίζεκεο γιψζζαο. Ζ πξψηε εμηξεκηζηηθή 

ελέξγεηα ηεο λενζπζηαζείζαο νξγάλσζεο έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1961, φηαλ 

πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα εθηξνρηάζνπλ ηξέλν κε νπαδνχο ηνπ Φξάλθν πνπ 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ην αλ εκπαζηηάλ γηα ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο. ε απάληεζε 

ην θαζεζηψο ηνπ Φξάλθν πξνέβε ζε θπιάθηζε εθαηφ  δέθα (110) κειψλ ηεο 

νξγάλσζεο θαη θαηαδίθεο ηνπο ζε πνιπεηείο θαζείξμεηο. Άιια ηφζα πεξίπνπ κέιε 
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αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηηο γαιιηθέο πεξηνρέο ησλ Βάζθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ ζχιιεςε, ζρεκαηίδνληαο πξνζσξηλή επηηξνπή κε δηαθξηηέο 

αξκνδηφηεηεο (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, έλνπινπ αγψλα θαη πνιηηηζκνχ) ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο.
36

 

 Ζ πξψηε έλνπιε „‟επηηπρεκέλε‟‟ ελέξγεηα ηεο νξγάλσζεο ζεκεηψζεθε ζηηο 

02/08/1968 -θαη ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο είραλ δνινθνλήζεη έλαλ (1) 

πνιηηνθχιαθα θαηά ηε δηάξθεηα ιεζηείαο ηξάπεδαο- φηαλ δνινθφλεζαλ ηνλ 

επηζεσξεηή ηεο αζηπλνκίαο, Μειηηφλ Μαλζάλαο (Meliton Manzanas) έμσ απφ ην 

ζπίηη ηνπ ζην Ηξνχλ. Ο Μαλζάλαο ήηαλ δηαβφεηνο γηα ηνπο βαζαληζκνχο 

θξαηνπκέλσλ θαη ηηο αθξαίεο αλαθξηηηθέο κεζφδνπο ηνπ θαη απνηέιεζε αληίπνηλα γηα 

ην ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ηνπ εγεηηθνχ κέινπο ηεο νξγάλσζεο Δηζεκπαξηέηα 

(Ezebarieta) θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπινθήο κε αζηπλνκηθνχο ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα. 

Σν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ζπλέιαβε δεθαέμη (16) Βάζθνπο εζληθηζηέο  σο ππαηηίνπο, 

νη νπνίνη θαηαδηθάζηεθαλ αξρηθά ζε ζάλαην, αιιά ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο 

θαηαθξαπγήο, νη πνηλέο ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε πνιπεηείο θαζείξμεηο.
37

 

 Ζ Ηζπαλία βξηζθφηαλ ζε αλαβξαζκφ θαη ηδηαίηεξα ε Υψξα ησλ Βάζθσλ θαη 

απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη δηαδειψζεηο ήηαλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Σελ 

θαηάζηαζε απηή πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηερλεέλησο ε ΔΣΑ κε ηε ζεσξία ηνπ 

„‟ζπηξάι‟‟. Ζ εγεζία ηεο νξγάλσζεο πίζηεπε φηη ε θαηαπίεζε ηνπ Φξάλθν ζα 

„‟εμαγξίσλε‟‟ ηνλ ηζπαληθφ ιαφ. Ζ ελέξγεηεο ηεο ΔΣΑ ζα έθαλαλ ην Φξάλθν 

πεξηζζφηεξν απνιπηαξρηθφ θαη βίαην θαη ε δπζαξέζθεηα ζα γηλφηαλ εληνλφηεξε. 

Απηφο ν θαχινο θχθινο ηεο βίαο απφ ΔΣΑ θαη δηθηαηνξία ζα έθαλε ηνλ ιαφ 

(Βάζθνπο θαη Ηζπαλνχο) λα ζηξαθνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηεο δηθηαηνξίαο θαη ελ 

ηέιεη λα ηελ αλαηξέςνπλ. 

 Ζ ζεσξία απηή δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα απφ πιεπξάο ΔΣΑ απνηειέζκαηα θαη ε 

νξγάλσζε πηνζέηεζε έλα πεξηζζφηεξν αξηζηεξφ πξνθίι θαη λα ζέζεη πξνζσξηλά ηηο 

απηνλνκηζηηθέο δηαζέζεηο ηεο ζε δεχηεξε κνίξα. Ζ βαζθηθή νξγάλσζε άξρηζε λα 

εθαξκφδεη ηελ ηαθηηθή ησλ απαγσγψλ (ην πξψην ζχκα ήηαλ ν Γ.Γεξκαλφο Πξφμελνο, 

Δπγέληνο Μπέηρι (Eugen Beihl) ην 1968 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαξαρψλ γηα ηε δίθε 

ησλ „‟16‟‟, ν νπνίνο αθέζεθε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ειεχζεξνο) κε δηηηφ ζθνπφ: 
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αθελφο λα γίλεη αξεζηή ζηηο ηάμεηο ηνπ βαζθηθνχ πιεζπζκνχ, αθεηέξνπ κέζσ ησλ 

ιχηξσλ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ έλνπιε δξάζε ηεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1972 απήρζε ν Βάζθνο εξγνζηαζηάξρεο Λνξέληζν Εακπάια (Lorenzo 

Zabala Suinaga), ν νπνίνο είρε έξζεη ζε αλνηρηή ξήμε κε ην εξγαηηθφ ζπλδηθάην πνπ 

δεηνχζε επαλαπξφζιεςε απνιπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη απμήζεηο κηζζψλ. Μεηά απφ 

κία (1) εβδνκάδα ζηα ρέξηα ησλ απαγσγέσλ, ν Εακπάια ππνρψξεζε θαη αθέζεθε 

ειεχζεξνο. Έληεθα (11) άηνκα ζπλειήθζεζαλ σο ππαίηηνη, κεηαμχ ηνπο θαη ν ηφηε 

εγέηεο ηεο ΔΣΑ, Μπελίην (Eustakio Mendizabal Benito, ή Txikia), ν νπνίνο 

ζθνηψζεθε ζε αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ κε ηηο αξρέο ηνλ επφκελν ρξφλν. Παξφκνηα 

ηχρε είρε θαη ν κεγαινβηνκήραλνο απφ ηελ Ναβάξα, Φειίπε Υνπάξηε (Felipe Huarte), 

ν νπνίνο έπεζε ζχκα απαγσγήο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973, ζην ζπίηη ηνπ. Οη απαγσγείο 

απαίηεζαλ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ απεξγψλ εξγαηψλ, αιιά παξάιιεια πήξαλ 

θαη νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (800000) δνιάξηα ($) σο ιχηξα, ψζηε λα απειεπζεξψζνπλ ην 

ζχκα ηνπο.
38

 

 Οη Βάζθνη απηνλνκηζηέο κε παθησιφ ρξεκάησλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπο άξρηζαλ λα 

εηνηκάδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ρηχπεκα ηνπο κέρξη ηφηε. ηφρνο ηνπο νξίζηεθε ν 

λαχαξρνο Λνπίο Καξέξν Μπιάλθν (Luis Carrero Blanco), ν ζηελφηεξνο ζπλεξγάηεο 

ηνπ Φξάλθν θαη ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1973 πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαη δηάδνρνο 

ηνπ αζζελή δηθηάηνξα. Αλ θαη ε αξρηθή ηδέα ήηαλ ε απαγσγή, ηειηθά επηθξάηεζε ε 

βνχιεζε γηα ηε δνινθνλία ηνπ θαζφζνλ ζα ήηαλ πην απιή θαη ζα είρε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηελ θνηλή γλψκε. Έηζη ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1973 ε ΔΣΑ κεηά απφ 

άξηζηα νξγαλσκέλε επηρείξεζε αλαηηλάζζεη ζηελ Μαδξίηε ην απηνθίλεην ηνπ 

Μπιάλθν θαη ν ίδηνο καδί κε δχν (2) ζπλνδνχο ηνπ δηακειίδνληαη.
39

 

 Σν ρηχπεκα ήηαλ θαίξην γηα ηνλ Φξάλθν, ν νπνίνο ζε πνιχ άζρεκε ςπρνινγηθή θαη 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε, ζπλέρηζε ην θπλήγη ηεο νξγαλσκέλεο θαη δεκνθηινχο ζε 

νιφθιεξε πιένλ ηελ Ηζπαλία, ΔΣΑ. Πέξαλ ησλ δηψμεσλ θαη ηεο ζθιεξήο 

αληηηξνκνθξαηηθήο λνκνζεζίαο, ην θαζεζηψο „‟εγθαηλίαζε‟‟ λέεο κεζφδνπο ζηνλ 

πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο: παξαθξαηηθέο νκάδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δησθηηθέο 

αξρέο μεθίλεζαλ αληίπνηλα θαηά Βάζθσλ θαη θπξίσο κειψλ ηεο ΔΣΑ. Σν πξψην 

πεξηζηαηηθφ ηνπ ιεγφκελνπ „‟βξψκηθνπ πνιέκνπ‟‟ ζα ιάβεη ρψξα ηνλ Απξίιην ηνπ 
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1975, κε ηελ αλαηίλαμε ελφο βηβιηνπσιείνπ ζηε Βατφλα, ρσξίο ζχκαηα. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο φκσο δχν κέιε ηεο ΔΣΑ, νη Υνπάλ Παξέδεο Μαλφ (Juan 

Paredes Manot) θαη Άλρει Οηαέγθνπ (Angel Otaegui) δνινθνλνχληαη απφ ην 

„‟Βαζθηθφ Ηζπαληθφ Σάγκα‟‟ („‟ΒVE‟‟ή „‟Battalion Vasco Espanol‟‟). Απηή ήηαλ ε 

ζεκαληηθφηεξε απφ κηα πιεηάδα παξαθξαηηθψλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ: 

„‟Αληηηξνκνθξαηηθή ΔΣΑ‟‟ ( „‟Anti-TerrorismoETA‟‟) ή „‟Δζληθή Έλσζε Ηζπαλίαο‟‟ 

(„‟Accion National Espanola‟‟), νη νπνίεο δξνχζαλ ππφ ηελ πιήξε αλνρή ησλ αξρψλ 

θαη ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε απηέο.
40

 

 Ο ζάλαηνο ηνπ Φξάλθν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1975, ε πξνεγεζείζα δνινθνλία ηνπ 

Μπιάλθν αιιά θαη ε δνινθνληθή έθξεμε ζε θαθεηέξηα ην 1974 ζηελ Μαδξίηε φπνπ 

ζθνηψζεθαλ δψδεθα (12) πνιίηεο κε επζχλε ηεο ΔΣΑ, έθεξε ηξηγκνχο ζηνπο θφιπνπο 

ηεο νξγάλσζεο. Ζ αξηζηεξή πιαηθφξκα πξφηαμε ηνλ έλνπιν αγψλα σο κέζν γηα ηελ 

εδξαίσζε ελφο ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο , ελψ ε εζληθηζηηθή πιεπξά αληέηεηλε σο 

κνλαδηθφ ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ Βαζθηθνχ θξάηνπο, ν νπνίνο ζα 

επηηπγράλνληαλ κφλν κε ηελ έλνπιε θαη βίαηε δξάζε. Απνηέιεζκα ηεο δηρνγλσκίαο 

απηήο ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο ΔΣΑ ζηηο ΔΣΑ (p-m) θαη ζηελ ΔΣΑ (m) αληίζηνηρα ΣΟ 

1974. Αλ θαη αξρηθά ππήξμε κηα ζρεηηθή ζχκπιεπζε ζηε δξάζε ηνπο, νη ξαγδαίεο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ ζάλαην ηνπ Φξάλθν, αξρηθά ε αλάζεζε ηεο 

πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ βαζηιηά Υνπάλ Κάξινο ( Juan Carlos) ζηνλ ζπλεξγάηε ηνπ 

Φξάλθν, Κάξινο Αξίαο Ναβάξν (Cαrlos Arias Navaro) θαη ελ ζπλερεία ζηνλ 

κεηξηνπαζή Αδφιθν νπάξεο (Adolfo Suarez) κε ζθνπφ ηελ κεηάβαζε ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο δεκνθξαηίαο. Ο ηειεπηαίνο λνκηκνπνίεζε ηα πεξηζζφηεξα πνιηηηθά 

θφκκαηα-αλάκεζα ηνπο θαη ην θνκνπληζηηθφ- θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1977 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο κεηά ην 1936, κε ληθεηή ηνλ ίδην κε 

εθαηφλ εμήληα πέληε (165) έδξεο έλαληη εθαηφ δεθανθηψ (118) ηνπ ζνζηαιηζηή 

Φειίπε Γθνλδάιεο (Felipe Gonzalez).
41

 

 Σν λέν ζχληαγκα ηεο Ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο (Γεθέκβξηνο 1978) αλαγλψξηδε ηηο 

εζλφηεηεο πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ ρψξα. Σν 1979 ηδξχζεθε ε „‟απηφλνκε Βαζθηθή 

θνηλφηεηα ηνπ Euskadi‟‟, ε νπνία απαηηνχζε ηελ απηνλνκία γηα ηελ Ηζπαληθή Υψξα 

ησλ Βάζθσλ. Ζ επαξρία ηεο Ναβάξα δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. Οη 
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Βάζθνη απνιάκβαλαλ ζεηξά πξνλνκίσλ, φπσο ηνπηθή θπβέξλεζε, αλεμάξηεην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη Αζηπλνκία θαζψο θαη θνξνινγία. Δπίζεο ε βαζθηθή 

γιψζζα θαζηεξψζεθε καδί κε ηελ ηζπαληθή σο νη επίζεκεο θαη ην ίδην ζπλέβε θαη κε 

ηελ παξάλνκε κέρξη ηφηε ζεκαία ηνπο. Οη Βάζθνη φκσο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε, αθνχ ε πνιππφζεηε πιήξεο αλεμαξηεζία δελ ήξζε νχηε 

ηψξα. Ζ κε απνθπιάθηζε πεξίπνπ επηαθνζίσλ πελήληα (750) Βάζθσλ πνιηηηθψλ 

θξαηνπκέλσλ παξά ηε δηαθήξπμε ρνξήγεζεο πνιηηηθήο ακλεζηίαο „‟εμφξγηζε‟‟ 

Βάζθνπο θαη ΔΣΑ. Ζ νξγάλσζε πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζηεί νκαιά ζηελ λέα ηάμε 

πξαγκάησλ θαη ηελ πνιηηηθή δσή ηεο δεκνθξαηηθήο πιένλ Ηζπαλίαο θαη ε ΔΣΑ (p-m) 

ίδξπζε ην „‟Δuskadiko Ezkerra‟‟, ην 1977 θεξδίδνληαο θαη έδξα ζηηο εθινγέο ηνπ 

ηδίνπ έηνπο ηφζν ζην εζληθφ, φζν θαη ζην βαζθηθφ θνηλνβνχιην. Ζ ΔΣΑ (m) 

„‟απάληεζε‟‟ ην επφκελν έηνο κε ηελ ίδξπζε ηνπ δηθνχ ηεο πνιηηηθνχ θνξέα „‟Ζerri 

Batasuna‟‟. Οη φξνη πνπ ηέζεθαλ ην ίδην έηνο απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο ζηελ ηζπαληθή 

θπβέξλεζε ήηαλ:1) νιηθή ακλεζηία γηα ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, 2) 

λνκηκνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 3) εθδίσμε ηεο πνιηηνθπιαθήο θαη ηεο 

ηζπαληθήο αζηπλνκίαο απφ ηελ Υψξα ησλ Βάζθσλ, 4) βειηησηηθά κέηξα γηα ηελ 

εξγαηηθή ηάμε θαη 5) θαζεζηψο επίζεκεο αλαγλψξηζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ 

Βάζθσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ΔΣΑ θαζφζνλ φρη κφλν θάπνηα εθ ησλ αηηεκάησλ ήηαλ αληηζπληαγκαηηθά αιιά θαη 

δελ ήζειε λα επηθξνηήζεη έκκεζα ηελ ηξνκνθξαηία.
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 Αληίζεηα απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη δεμηέο παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε 

κπξνζηάξε „‟Βαζθηθφ Ηζπαληθφ Σάγκα‟‟ μεθίλεζε λα ρηππά κε κεγαιχηεξε έληαζε 

ηελ ΔΣΑ, κε ηελ –απξνθάιππηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο- αλνρή ησλ δησθηηθψλ 

αξρψλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1978 κέιε ηνπ „‟ΒVE‟‟ απνπεηξάζεθαλ λα ζθνηψζνπλ ζηε 

Γαιιία, ηνλ πξψελ εγέηε ηεο βαζθηθήο νξγάλσζεο, Υνπάλ Υνζέ Δηζάκπε (Juan Jose 

Etxabe). Γελ ηα θαηάθεξαλ θαη ζθνηψζεθε ε ζχδπγνο ηνπ.  Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα 

(Γεθέκβξηνο 1978) δνινθφλεζαλ ζηε γαιιηθή βαζθηθή πεξηνρή άιιν έλα (1) εγεηηθφ 

ζηέιερνο ηεο ΔΣΑ, ηνλ Υνζέ Μηγθέι Μπελαξάλ Οξληελάλα (Jose Miguel Benaran 

Ordenana).Σν 1980 δνινθφλεζαλ ην δήκαξρν ηνπ αλ εκπαζηηάλ, Σφκαο Άικπα 

(Tomas Alba) θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε κπαξ ηεο γαιιηθήο βαζθηθήο 

πιεπξάο, δίπια ζηα ηζπαληθά ζχλνξα, άλνημαλ ηπθιά ππξ ζθνηψλνληαο δχν (2) 
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πνιίηεο θαη ηξαπκαηίδνληαο ζαξάληα (40). Άιιεο δχν (2) βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ησλ 

αθξνδεμηψλ έμσ απφ κπάξ θαη παηδηθφ ζηαζκφ επέθεξα ηνλ ζάλαην επηά (7) 

πνιηηψλ.
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 Οη Βάζθνη δελ άθεζαλ αλαπάληεηε ηελ παξαθξαηηθή πξφθιεζε. Ζ δεθαεηία ηνπ 

1980 απνηέιεζε ηελ πην „‟απνδνηηθή‟‟ ηνπο απφ πιεπξάο αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, νη 

νπνίεο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ ρακειφβαζκνη αζηπλνκηθνί θαη 

άνπινη πνιίηεο. Αλ θαη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ππήξμαλ „‟παξάπιεπξεο 

απψιεηεο‟‟ πνιηηψλ θαη αζηπλνκηθψλ έλεθα ησλ πςειφβαζκσλ θξαηηθψλ ζηφρσλ, 

φπσο νη δνινθνλίεο ηνπ δεκάξρνπ ηεο πφιεο  Ογηαξδνχλ  (Oyarzun) ζηε Βηζθατα, 

Αληφλην Δηζεβεξία (Antonio Echeverría) ην 1975 θαη ηνπ δεκάξρνπ (Victor 

Legoburu) Βίθηνξ Λεγθνκπνχξνπ ηεο πφιεο Γθαιληαγθάν (Galdakao) θαζψο θαη ησλ 

πξνέδξσλ ησλ επαξρηαθψλ θνηλνηήησλ ηεο  Βηζθαταο Υνπάλ Μαξία Νηειαξνχο 

Βίιια( Juan Maria DeAraluceVillar) θαη Αγθνχζην Γθηιέξκν Οπηζέηα Μπαξεληζέα ( 

Augusto Guillermo Unceta Barrenechea) ην 1976, φπνπ ζθνηψζεθαλ θαη νξηζκέλνη 

αζηπλνκηθνί ζπλνδνί. κσο ζηηο 19/06/1987 έθξεμε παγηδεπκέλνπ απηνθηλήηνπ ζε 

ππεξαγνξά ηεο Βαξθειψλεο ζθνηψλεη εηθνζηέλα (21) πνιίηεο θαη ηξαπκαηίδεη ζνβαξά 

άιινπο ζαξάληα πέληε (45), πξνθαιψληαο ηελ νξγή νιφθιεξεο ηεο ηζπαληθήο θνηλήο 

γλψκεο. Παξφκνην πεξηζηαηηθφ κε έληεθα (11) λεθξνχο πνιίηεο θαη νγδφληα νθηψ 

(88) ηξαπκαηίεο ζπλέβε θαη κεηά απφ έθξεμε παγηδεπκέλνπ απηνθηλήηνπ ζηηο 

11/12/1987 ζηελ αξαγφζα, θνληά ζην αξρεγείν ηεο πνιηηνθπιαθήο. 

 Παξάιιεια ήδε απφ ην 1982 βξηζθφηαλ ζε „‟ππεξεζία‟‟ κία αθφκε παξαθξαηηθή 

νκάδα πνπ αληηκάρνληαλ ηελ „‟ΔΣΑ‟‟ θαη νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ „‟καχξε θαη 

αφξαηε ρείξα‟‟ ηεο Ηζπαληθήο θπβέξλεζεο. Ο λενεθιεγείο ζνζηαιηζηήο 

πξσζππνπξγφο, Φειίππε Γθνλδάιεο (Felipe González) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Υνζέ Μπαξηνλνπέβνο (Jose Barrionuevos) πξνψζεζαλ ην 

ζρέδην ηνπ „‟βξψκηθνπ πνιέκνπ‟‟ („‟guerrasucia‟‟) θαηά ησλ Βάζθσλ ηξνκνθξαηψλ 

κε ηελ ίδξπζε ηεο ειίη αληηηξνκνθξαηηθήο ππεξεζίαο , ηεο „‟ Gruppo Antiterrorista de 

Liberation‟‟ ή „‟ GAL‟‟. Ζ δξάζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο απηήο Τπεξεζίαο μεπέξαζε 

αξθεηέο θνξέο ζε βαξβαξφηεηα αθφκα θαη ηελ ΔΣΑ θαη πεξηειάκβαλε απαγσγέο, 

                                                           
43

‘’DIRTY WAR,CLEAN HANDS:ETA,THE GAL AND SPANISH DEMOCRACY’’, PADDY WOODWORTH, 
‘’YALE UNIVERSITY PRESS’’, NEW HEAVEN AND LONDON 2002, σελ.54  

http://en.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez


 

 

βαζαληζκνχο αθφκα θαη ελ ςπρξψ δνινθνλίεο ππφπησλ κειψλ ηεο βαζθηθήο 

νξγάλσζεο.
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 „‟Αξσγφο‟‟ ζηε δξάζε ηεο „‟ GAL‟‟ ζηάζεθε θαη ε Γαιιηθή θπβέξλεζε ηνπ 

ζνζηαιηζηή Φξαλζνπά Μηηηεξάλ (Francois Mitterand), ε νπνία ζπλεξγάζηεθε αγαζηά 

κε απηήλ ηεο Ηζπαλίαο ζηνλ „‟πφιεκν‟‟ θαηά ησλ Βάζθσλ ηξνκνθξαηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν δείγκα ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ησλ δχν (2) θπβεξλήζεσλ ήηαλ 

ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζεκεηψζεθε ζηα γαιινηζπαληθά ζχλνξα θαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βάζθσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983 θαη αθνχ πξνεγήζεθε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

απαγσγήο θαη κπζηηθήο έθδνζεο απφ ηελ Γαιιία ζηελ Ηζπαλία ηξηψλ (3) εγεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο ΔΣΑ. ηελ πφιε Μπαγηφλ, ζηε γαιιηθή Βαζθσλία, ζπλειήθζεζαλ απφ 

ηηο γαιιηθέο αξρέο δχν (2) Βάζθνη-Ηζπαλνί δησθφκελνη, ν Υνζέ Ηγλάζην Εακπάια 

(JoseIgnacioZabala) ή „‟Joxi‟‟ θαη ν Υνζέ Αληφλην Λάζα (JoseAntonioLasa)ή 

„‟Jocan‟‟, σο χπνπηνη γηα ζπκκεηνρή ζηελ ΔΣΑ. Μεηά απφ κία (1) εκέξα θξάηεζεο 

παξαδφζεθαλ ζηηο ηζπαληθέο αξρέο θαη εμαθαλίζηεθαλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985 ζα 

αλαθαιπθζνχλ ηπραία δχν (2) πηψκαηα ζην Αιηθάληε ηεο Ηζπαλίαο  θαη ηειηθά ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1995 ηαπηνπνηήζεθαλ νη ζσξνί ηνπο. Ο ζάινο πνπ μέζπαζε ζηελ Ηζπαλία 

ήηαλ πξσηφγλσξνο θαη ζπληάξαμε ζπζέκεια φρη κφλν ηελ θπβέξλεζε Γθνλδάιεο, 

αιιά θαη νιφθιεξν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.  

 Άιιε κία ελέξγεηα ηεο „‟GAL‟‟ πνπ πξνθάιεζε αξγφηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

Ηζπαληθή θπβέξλεζε, ήηαλ ε απαγσγή θαη ν βαζαληζκφο ηνπ εγθνχλην Μάξετ 

(Segundo Marey), ην Γεθέκβξην ηνπ 1983 ζηε γαιιηθή Βαζθσλία. Ο Μάξετ απήρζε 

θπξηνιεθηηθά θαηά ιάζνο φπσο απνδείρζεθε αξγφηεξα, θαζφζνλ νη απαγσγείο ηνπ ηνλ 

κπέξδεςαλ θπζηνγλσκηθά κε ηνλ Μηθέι Λνπδφα (Mikel Lujua), κέινο ηεο ΔΣΑ. 

Αθέζεθε ειεχζεξνο ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνο απφ μπινδαξκφ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε απαζρφιεζε έληνλα ηελ ηζπαληθή δηθαηνζχλε θαη έηζη ηνλ 

Μάην ηνπ 1998 ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Ηζπαλίαο πξνζάγνληαη 

δψδεθα (12) θαηεγνξνχκελνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν  Υνζέ Μπαξηνλνπέβνο θαη ν 

Ραθαέι Βέξα (πξψελ κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπ 

Γθνλδάιεο), νη νπνίνη θαηαδηθάδνληαη ζε πνηλέο πνιπεηνχο θάζεηξμεο θαη αθνχ 
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πξνθπιαθηζηνχλ γηα ιίγνπο κήλεο, ελ ηέιεη ζα αζσσζνχλ θαηά πιεηνςεθία απφ ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ην 2002.
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 Ζ „‟GAL‟‟ αλ θαη θξαηηθφο – ή θαιχηεξα παξαθξαηηθφο- θαηαζηαιηηθφο κεραληζκφο 

δηέζεηε αξθεηνχο  „‟εμσηεξηθνχο  ζπλεξγάηεο‟‟, πέξαλ ησλ θιαζηθψλ αζηπλνκηθψλ-

ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ. ηηο ηάμεηο ηεο ππήξραλ άλζξσπνη ηνπ ππνθφζκνπ, μέλνη 

κηζζνθφξνη, αθφκε θαη πιεξσκέλνη δνινθφλνη, φπσο κία (1) γπλαίθα, γλσζηή θαη σο 

„‟Μαχξε Υήξα‟‟. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε απαγσγή ηνπ Μάξετ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ 

ιάζνο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986 ε  „‟GAL‟‟  πξνβαίλεη ζε ηπθιή επίζεζε ζε κπάξ 

ζηε Μπατφλ ηεο Γαιιίαο κε απνηέιεζκα πέληε (5) ηξαπκαηίεο θαη ιίγεο εκέξεο 

αξγφηεξα δνινθνλεί ζε γαιιηθφ έδαθνο πάιη ηνλ 60ρξνλν θηελνηξφθν Κξίζηνθεξ 

Μάμηθνη (Christophe Matxikotte) θαη ηελ 16ρξνλε Καζξίλ Μπξηφλ (Catherine Brion), 

νη νπνίνη νπδεκία ζρέζε είραλ κε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ 

θαη „‟ε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη‟‟ ζηηο ζρέζεηο Ηζπαλίαο-Γαιιίαο θαη ν 

ηνπηθφο ζνζηαιηζηήο πνιηηηθφο Εάλ-Πηέξ Νηεζηξάλη (Jean-PierreDestrade) 

θαηεγφξεζε επζέσο ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ κειψλ ηεο  

„‟GAL‟‟.
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  Ζ δξάζε ηεο πεξηβφεηεο αληηηξνκνθξαηηθήο κνλάδαο ηεξκαηίζηεθε ην 1987. Ο 

απνινγηζκφο ηεο δξάζεο ηεο ήηαλ επίζεκα είθνζη ελλέα (29) λεθξνί θαη ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) απφ απηνχο δελ είραλ ηελ παξακηθξή αλάκεημε κε ηελ ΔΣΑ. ιε 

επηρεηξεζηαθή δξάζε ηεο έιαβε ρψξα ζηελ γαιιηθή πιεπξά ηεο Βαζθσλίαο, κε 

εμαίξεζε ηε δνινθνλία ηνπ βνπιεπηή ζην Βαζθηθφ Κνηλνβνχιην κε ην θφκκα Ζerri 

Batasuna, αληηάγθν Μπξνπάξλη (SantiagoBrouard), ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1984, ζηελ 

θιηληθή πνπ δηαηεξνχζε ζην Μπηικπάν.Oη έξεπλεο δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη 

δεκνζηνγξάθσλ νδήγεζαλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο Ηζπαλψλ αζηπλνκηθψλ θαη 

αηφκσλ κε βεβαξπκκέλν πνηληθφ κεηξψν πνπ είραλ ζρέζε κε ηα ζχκαηα ηεο δξάζεο 

ηεο „‟GAL‟‟ πνπ είραλ εκβάζκαηα απφ θσδηθνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο 

Ηζπαλίαο.
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 Παξά ηελ απνηπρία ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ πεξηβφεηε αληηηξνκνθξαηηθή 

ηεο κνλάδα, νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο  „‟απνκφλσζαλ„‟ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ ΔΣΑ. Ήδε απφ ην 1982 ε κεηξηνπαζήο παξάηαμε ηεο, ΔΣΑ (p-m) 

απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηε δξάζε ηεο θαη λα δηαιπζεί κε αληάιιαγκα απφ ηελ 

ηζπαληθή θπβέξλεζε ηελ ρνξήγεζε πνιηηηθήο ακλεζηίαο, ηελ απνθπιάθηζε κειψλ 

ηεο θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ Βάζθσλ εμφξηζησλ. Δπίζεο απφ ην 1979 ε γαιιηθή 

θπβέξλεζε ζηακάηεζε λα δέρεηαη Ηζπαλνχο Βάζθνπο θαη λα ηνπο ρνξήγεη πνιηηηθφ 

άζπιν, ελψ απφ ην 1984 άξρηζε θαη ηελ απέιαζε ππφπησλ κειψλ ηεο ΔΣΑ ζε ρψξεο 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988 φια ηα βαζθηθά 

πνιηηηθά θφκκαηα (εθηφο ηνπ Herri Batasuna) ππέγξαςαλ ςήθηζκα κε ην νπνίν 

θαηαδίθαδαλ ηε βία ηεο ΔΣΑ, θάηη ην νπνίν έβξηζθε απνιχησο ζχκθσλε ηελ βαζθηθή 

θνηλή γλψκε θαη ε νξγάλσζε αλαγθάζηεθε επίζεκα δχν (2) εβδνκάδεο αξγφηεξα λα 

πξνβεί ζε πξνζσξηλή θαηάπαπζε ππξφο.
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 Δλ ηνχηνηο ε νξγάλσζε επαλήιζε δξηκχηεξε ζηε δξάζε- θαη κε ηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο ην 1992 ζηε Βαξθειψλε λα πιεζηάδνπλ- θαη ζπλέρηζε ηηο επηζέζεηο ζε 

ζηξαηησηηθνχο θαη αζηπλνκηθνχο ζηφρνπο. ε κία εμ απηψλ ηνλ Μάην ηνπ 1991 ζε 

θηίξην ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηε Βαξθειψλε κεηά απφ έθξεμε παγηδεπκέλνπ κε 

εθξεθηηθά νρήκαηνο, ζθνηψζεθαλ δέθα (10) άηνκα θαη κεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη 

ηέζζεξα (4) παηδηά-καζεηέο θνληηλνχ ζρνιείνπ. Σελ επφκελε εκέξα κεηά απφ 

επηρείξεζε ηεο αζηπλνκίαο ζηελ ίδηα πφιε ζθνηψζεθαλ θαη δχν (2) κέιε ηεο 

νξγάλσζεο. Σν 1995 επηρείξεζε δνινθνλίαο ηνπ Ηζπαλνχ βαζηιηά Υνπάλ Κάξινο 

(Juan Carlos) απνηπγράλεη θαη παξφκνηα θαηάιεμε έρεη θαη απηή κε φρεκα-βφκβα ηνλ 

Απξίιην ηνπ ηδίνπ έηνπο θαηά ηνπ εγέηε ηνπ Γεμηνχ θφκκαηνο θαη κειινληηθνχ 

πξσζππνπξγνχ ηεο Ηζπαλίαο, Υνζέ Μαξία Αζλάξ (Jose Maria Aznar), φπνπ 

ζθνηψλεηαη θαη έλαο (1) πεξαζηηθφο πνιίηεο. Σν επφκελν έηνο δνινθνλήζεθε ν 

γλσζηφο λνκηθφο θαη παλεπηζηεκηαθφο, Φξαλζίζθν Σνκάο η Βαιηέληε (Francisco 

Tomas y Valiente). Ο ζθνδξφο πνιέκηνο ηνπ Φξαλθηθνχ θαζεζηψηνο θαη 

πξναζπηζηήο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εθηειέζηεθε κέζα ζην γξαθείν ηνπ, ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1997 κεηά ηελ απαγσγή, ηελ κε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΣΑ γηα κεηαθνξά ησλ θπιαθηζκέλσλ κειψλ ζε 

θαηαζηήκαηα πιεζηέζηεξα ηεο Βαζθσλίαο θαη ηε δνινθνλία ηνπ Βάζθνπ δεκνηηθνχ 
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ζπκβνχινπ Μηγθέι Άλρει Μπιάλθν (Miguel Ángel Blanco) ηφζν νη βαζθηθέο 

πεξηνρέο, φζν θαη ε ππφινηπε Ηζπαλία παξέιπζε απφ εθαηνκκχξηα αγαλαθηηζκέλνπο 

δηαδεισηέο θαηά ησλ Βάζθσλ ηξνκνθξαηψλ. Ζ δεκνηηθφηεηα ηεο ΔΣΑ βξηζθφηαλ 

ζην λαδίξ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγεζείζεο ζπιιήςεηο θαη θπιαθίζεηο εγεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο, φπσο απηέο ησλ Φξαλζίζθν Μνπρίθα Γθαξκέληηα (Francisco Mugica 

Garmendia) ή ΄΄Αξηαπάιν΄΄ (΄΄Artapalo΄΄) ζηξαηησηηθνχ εγέηε ηεο νξγάλσζεο ην 

1992, Μαξία Ναγθφξε Μνπρίθα (MariaNagoreMougika) ην 1995 θαη ηνπ πξψελ 

αξρεγνχ ηεο νξγάλσζεο, αληηάγθν Αξνζπίληε αξαζφια (Santiago Arrospide 

Sarasola) ή ΄΄άληη Πφηξνο΄΄ (΄΄Santi Potros΄΄), ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ 

δνινθνληθή επίζεζε ζηελ ππεξαγνξά ηεο Βαξθειψλεο ην 1987. Ο ηειεπηαίνο 

θξαηνχληαλ ζε γαιιηθέο θπιαθέο θαη ην 1996 ν Γάιινο πξσζππνπξγφο Εάθ ηξάθ 

(Jacques Chirac) πξφηεηλε ζηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε ζπλεξγαζία ζε λέα βάζε-κεηά 

ην ΄΄θηάζθν΄΄ κε ηε δξάζε ηεο ΄΄GAL΄΄- ζρεηηθά κε ηελ ηξνκνθξαηία. Ζ Γαιιία ζα 

εμέδηδε ηνπο ηξνκνθξάηεο πνπ βξηζθφηαλ ζηε γαιιηθή Βαζθσλία θαη ζε αληάιιαγκα 

ε Ηζπαλία ζα βνεζνχζε ζηνλ θίλδπλν ησλ κνπζνπικάλσλ ηξνκνθξαηψλ  πνπ 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ Ηζπαλία σο πέξαζκα απφ ηελ Αιγεξία ή άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ελ ζπλερεία λα κεηέβαηλαλ ζηελ Νφηηα Γαιιία.
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 Σνλ επηέκβξην ηνπ 1998 ε ΔΣΑ θήξπμε θαηάπαπζε ππξφο θαη δήισζε έηνηκε γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία φκσο αξλήζεθε, ζεσξψληαο 

φηη ε νξγάλσζε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ρξφλν γηα ηελ αλαζχληαμε ηεο. Ζ ΔΣΑ 

επαλήιζε ζην πξνζθήλην ην Γεθέκβξην ηνπ 1999 φηαλ ε θπβέξλεζε αξλήζεθε εθ 

λένπ λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ Βάζθσλ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2000 αλαιακβάλεη εθ λένπ δξάζε κε ηελ έθξεμε δχν (2) απηνθηλήησλ ζηελ Μαδξίηε, 

κε ζχκα έλαλ (1) αζηπλνκηθφ. Οη Βάζθνη ηξνκνθξάηεο ζπλέρηζαλ ην κπαξάδ 

βνκβηζηηθψλ -θπξίσο- επηζέζεσλ θαηά παληφο ζηφρνπ δείρλνληαο ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο πνιηηνθπιαθήο. Απφ ηε 

δνινθνληθή καλία ηεο νξγάλσζεο δε γιίησζαλ πνιηηηθνί (φπσο ν πξψελ ζνζηαιηζηήο 

Τπνπξγφο Τγείαο, Έξλεζη Λνχρ (Ernest Lluch) ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 ζηε 

Βαξθειψλε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο επαξρίαο ηεο 

Αιάβα, Φεξλάλην Μπνπέζα Μπιάλθν (Fernando Buesa Blanco) θαη ηνπ 

ζσκαηνθχιαθά ηνπ κε έθξεμε παγηδεπκέλνπ νρήκαηνο  ην Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ 
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έηνπο ζην παλεπηζηήκην ηεο Βηηφξηα) θαη δεκνζηνγξάθνη (φπσο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε 

βαζθηθή έθδνζε ηεο „‟El Mundo‟‟ Υνζέ Λνπίο Λφπεο ληε ια Κάι (José Luis López 

de la Calle) ηνλ Μάην ηνπ 2000 έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ). 

 Σνλ Μάξηην ηνπ 2006 ε ΔΣΑ θήξπμε εθ λένπ θαηάπαπζε ππξφο, ε νπνία δηαθφπεθε 

κεηά ηελ ηζρπξή βνκβηζηηθή επίζεζε ζην αεξνδξφκην ηεο Μαδξίηεο ΄΄Barajas΄΄ κε 

δχν (2) λεθξνχο κεηαλάζηεο απφ ην Δθνπαδφξ, ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Παξάιιεια ην Αλψηαην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Ηζπαλίαο ήδε απφ ην 2003 

είρε θεξχμεη ηνλ πνιηηηθφ θνξέα ηεο ΔΣΑ, ην εζληθηζηηθφ „‟Ζerri Batasuna‟‟ 

παξάλνκν θαη απαγφξεπζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εθινγέο. Σν θφκκα απηφ αλ θαη κε 

δηάθνξα νλφκαηα πξνζπάζεζε λα άξεη ηελ απαγφξεπζε, δελ ηα θαηάθεξε θαη 

δηαιχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013. Ζ νξγάλσζε ζην κεζνδηάζηεκα απηφ ζπλέρηζε 

ηελ επηζεηηθή ηεο δξάζε κε ιηγφηεξα φκσο ζχκαηα.  

 Ζ δπλακηθή ηεο ΔΣΑ ζπξξηθλψζεθε θαη απφ ηελ δπλακηθή αληίδξαζε ηεο ηζπαληθήο 

θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξνκνθξαηψλ. ηαλ ην 1986 

αλαθαιχθζεθε ζε εξγνζηάζην ηεο Γαιιίαο ην νηθνλνκηθφ αξρεγείν ηεο ΔΣΑ, ηα 

επξήκαηα ήηαλ εληππσζηαθά. Πέξαλ ησλ ρξεκάησλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ιεζηείεο 

θαη απαγσγέο (κφλν νη ηειεπηαίεο απέθεξαλ ζηελ νξγάλσζε έζνδα χςνπο δεθαπέληε 

(15) εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 1997), ππήξραλ άιιεο δχν (2) ΄΄θαηλνηφκεο΄΄ πεγέο 

εζφδσλ: νη εθβηαζκνί Βάζθσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ν ΄΄θεθαιηθφο θφξνο΄΄ ησλ 

Βάζθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ηελ πξψηε πεξίπησζε Βάζθνη επηρεηξεκαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε Βαζθσλία πιήξσλαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηελ 

νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο (εξγνζηάζηα, νξπρεία, λαππεγεία) λα 

κελ ππνζηνχλ δνιηνθζνξέο θαη λα είλαη αζθαιείο. Μφλν ηελ πεξίνδν 1980-86 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελίζρπζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

νξγάλσζε. Δπίζεο αξθεηά εθαηνκκχξηα δνιάξηα  ελίζρπζαλ ηνπο ηξνκνθξάηεο κέζσ 

ηνπ 5% πνπ ΄΄αλαγθαζηηθά΄΄ θαηέβαιαλ σο εηζθνξά νη Βάζθνη εξγαδφκελνη ηνπ 

εμσηεξηθνχ (θπξίσο ζηε Γαιιία) θαη απνζθνπνχζε ζηελ νηθνλνκηθή ΄΄ελίζρπζε΄΄ ησλ 

ζπκπαηξησηψλ ηνπο πξνζθχγσλ. Οη αλσηέξσ πξαθηηθέο νδήγεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ ζηαδηαθή απνβηνκεραλνπνίεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή παξαθκή κηαο άιινηε 

επεκεξνχζαο πεξηνρήο. Οη ηζπαληθέο αξρέο ελεκεξσκέλεο πιένλ θαηφξζσζαλ κε 



 

 

δξαθφληεηα νηθνλνκηθή λνκνζεζία (΄΄πάγσκα΄΄ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, έιεγρν 

εκβαζκάησλ) λα ζηεξήζνπλ κεγάιν κέξνο νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ νξγάλσζε.
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 Ζ ΔΣΑ έρνληαο ράζεη ην ιατθφ έξεηζκα, ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηάξθεηα αιιά θαη 

πιεηάδα κειψλ ηεο (ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζπλειήθζε ν Γηνξληάλ Μαξηηηέγθη (Jurdan 

Martitegi), εγεηηθφ ζηέιερνο), ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 αξρηθά θαη ελ ζπλερεία ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2011, δήισζε πξφζπκε λα αλαζηείιεη νξηζηηθά ηελ έλνπιε δξάζε ηεο, 

κε ηε δηακεζνιάβεζε αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ. Ο ηφηε πξσζππνπξγφο, Υνζέ 

Λνπίο Θαπαηέξν (José Luis Rodríguez Zapatero) φπσο θαη κεξίδα ηνπ Σχπνπ ήηαλ 

δηζηαθηηθνί θαζφζνλ αλεζπρνχζαλ γηα ηελ ΄΄αλεμαξηεηνπνίεζε΄΄ νξηζκέλσλ 

ξηδνζπαζηηθφηεξσλ κειψλ θαη ηε δεκηνπξγία λέαο νξγάλσζεο. Αθνινχζεζε βίληεν 

ηεο ΔΣΑ πνπ κεηαδφζεθε κέζσ Μ.Μ.Δ. ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζην νπνίν ηα 

κέιε ηεο δήισζαλ ηελ νξηζηηθή θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηε δηεθδίθεζε ηεο 

βαζθηθήο αλεμαξηεζίαο κέζσ ηεο δεκνθξαηηθήο θαη λφκηκεο νδνχ. Παξναιαπηά ν 

λένο Ηζπαλφο θεληξνδεμηφο Πξσζππνπξγφο, Μαξηάλν Ραρφη (Mariano Rajoy) κέρξηο 

ζηηγκήο είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηελ βαζθηθή νξγάλσζε θαη κε 

δηαηεζεηκέλνο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο, θνβνχκελνο κεηαμχ άιισλ φηη ε ζηάζε απηή ζα 

ελίζρπε θαη άιινπο ππξήλεο δηάζπαζεο ηνπ θξάηνπο (Καηαιαλνχο) κέζσ 

αλεμαξηεηνπνηήζεσλ δηαθφξσλ  πεξηνρψλ. 
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                      Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 

 

 Ζ Ηηαιία απνηειεί κία πεξίπησζε κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Με έληνλν θαζηζηηθφ παξειζφλ, λσπέο ηηο κλήκεο απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθή ήηηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηηο νκάδεο νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο ζηνλ Νφην λα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία, ζηε ρψξα αλαπηχρζεθε νπζηαζηηθά ηδενινγηθφ δίπνιν ηξνκνθξαηίαο. Ζ 

Αξηζηεξά θαη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο ρψξαο δηέζεηαλ ηζρπξφηαηνπο ππξήλεο 

ζηελ πνιηηηθή ζθελή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ε πξψηε δχλακε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ηηαιίαο (Κ.Κ.Η.)ζε θεληξηθφ πνιηηηθφ επίπεδν 

ήηαλ ην ηζρπξφηεξν ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη ε δπλακηθή ηνπ ζπλερψο απμάλνληαλ. Σν 

ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν δηαρσξηζκφο ηεο Δπξψπεο ζε „‟ζθαίξεο 

επηξξνήο‟‟ θαη ε αλνηθνδφκεζε ηεο, κεηέηξεςε ηελ ηζρχ ηνπ Κ.Κ.Η. ζε πξαγκαηηθφ 

εθηάιηε ησλ Γπηηθψλ ληθεηψλ θαη ηδίσο ησλ Ζ.Π.Α. Οη ηειεπηαίεο γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ελίζρπζαλ κε ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά ην δεμηφ „‟Ηηαιηθφ Υξεζηηαλνδεκνθξαηηθφ 

Κφκκα΄΄ (ΗΥΚ) ηνπ Αιηζίληε ληε Γθαζπέξη (Alcide de Gasperi). ηνλ ΄΄αγψλα΄΄ θαηά 

ηνπ θνκκνπληζκνχ πξσηνζηάηεζε θαη ε Καζνιηθή Δθθιεζία, νη ηεξείο ηεο νπνίαο 

έθηαζαλ ζην ζεκείν λα απεηινχλ αθφκε θαη κε αθνξηζκφ φπνηνλ ζα ζηήξηδε κε ηελ 

ςήθν ηνπ ην Κ.Κ.Η.
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Γίπια ζην ηζρπξφ Κ.Κ.Η. βξηζθφηαλ θαη έλαο (1) αθφκα δξαζηήξηνο ππξήλαο 

αληίδξαζεο: ην θνηηεηηθφ θίλεκα. Ήδε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1967 κε αθνξκή ηελ 

αληίζεζε ηνπο θαηά ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, μεθίλεζαλ νη θαηαιήςεηο 

παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ Πίδα θαη επεθηάζεθαλ κέζα ζε ζρεδφλ έλα (1) ρξφλν ζε 

νιφθιεξε ηελ ρψξα. Ζ απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο φμπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ήδε 

ππάξρνπζα έληαζε. Ζ βίαηε αλαθαηάιεςε ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μηιάλν 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1968 απφ ηελ αζηπλνκία θαη νη θιηκάθσζε ηεο βίαο θαη απφ ηηο 

δχν (2) πιεπξέο, κε απνθνξχθσκα ηε δηαδήισζε ζηελ θάια ηνπ Μηιάλν ην 

Γεθέκβξε ηνπ 1969 φπνπ ε αζηπλνκία ΄΄άλνημε ΄΄ ππξ θαηά ησλ δηαδεισηψλ, 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ αγψλα ηεο ηηαιηθήο λενιαίαο. 

Αξρηθά νη ζηξαηεπκέλνη γχξσ απφ ηνλ θηιφζνθν Σφλη Νέγθξη (Toni Negri) πνπ 

ζεσξνχζε φηη θηλήκαηα θαηά ηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, ζα 

κπνξνχζαλ λα ΄΄επδνθηκήζνπλ ΄΄ ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Δπξψπε. Απφ ηελ ζπλάξηεζε 

απηή φκσο αθαηξνχζε ηνλ παξάγνληα ηεο βίαο. Αληίζεηα σο αληηζηάζκηζκα 

ππνζηήξηδε ηηο απεξγίεο (FIAT-1969) θαη έβιεπε ηελ αλαηξνπή ηεο θξαηνχζαο 

θαηάζηαζεο κέζα απφ λέεο αληηπνιηηεπηηθέο δπλάκεηο. 

 Ζ ζηάζε απηή εγθαηαιείθζεθε ζηηο 12/12/1969 φηαλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηνπ 

Μηιάλν εμεξάγε εθξεθηηθφο κεραληζκφο, ζθνηψλνληαο δεθαέμη (16) άηνκα θαη 

ηξαπκαηίδνληαο άιινπο ελελήληα (90). Παξφκνηεο εθξήμεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζε 

αθφκε δχν (2) ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ζηελ Ρψκε. Οη αξρέο πξφεβεζαλ ζηελ 
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ζχιιεςε δχν (2) ππφπησλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Μηιάλν, ηνπο αλαξρηθνχο Σδνπδέπε 

Πηλέιιη (Giuseppe Pinelli) θαη Πηέηξν Βαιπξέληα ( Pietro Valpreda), παξά ηηο 

έληνλέο αληηδξάζεηο. Ο πξψηνο απηνθηφλεζε θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο 

πεδψληαο ζην θελφ απφ ην θηίξην ηεο Αζηπλνκίαο, φπνπ θξαηνχληαλ. Υξεηάζηεθε λα 

πεξάζνπλ πνιιά ρξφληα εψο φηνπ νη αξρέο ζηξέςνπλ ηηο έξεπλεο ηνπο ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Έλνρνη θξίζεθαλ ηξείο (3) γλσζηνί αθξνδεμηνί: ν δηθεγφξνο Φξάλθν 

Φξέληα (Franco Freda), ν ινγηζηήο Σδνβάλη Βεληνχξα (GiovanniVentura) θαη ν 

ζηξαηησηηθφο Γθνπίλην Σδαλεηίλη (Guido Giannettini), νη νπνίνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο. Οη αξρέο ζπλέρηζαλ λα εξεπλνχλ ηηο δηαζπλδέζεηο 

αθξνδεμηάο θαη λεπξαιγηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηηθψλ, αιιά ην 1979 ν 

επηθεθαιήο εηζαγγειέαο ηεο έξεπλαο, δνινθνλήζεθε απφ αγλψζηνπο ζην Μηιάλν.
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 Ζ αθξνδεμηά ηξνκνθξαηία ππήξμε απφηνθνο ηεο δξάζεο ηνπ αθξνδεμηνχ πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο ΄΄νζηαιηζηηθή Κίλεζε Ηηαιίαο΄΄ (΄΄Movimento Sociale Italiano΄΄) ή 

΄΄ΜSI΄΄ ησλ Αξηνχξν Μηηζειίλη (Arturo Michelini)  θαη Σδφξηδην Αικηξάληε 

(Giorgio Almirante) φηαλ απηφ απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη πην κεηξηνπαζέο πνιηηηθφ 

πξνθίι, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ΄΄επαλαζηαηηθνί΄΄ ζχιαθεο απφ πξψελ 

δηαθσλνχληα κέιε ηνπ. Σα άηνκα απηά ήηαλ επεξεαζκέλα απφ ην έξγν ηνπ ζηνραζηή 

Ηνχιηνπ Δβφια (Julius Evola), ν νπνίνο ζηξεθφηαλ θαηά ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ζεσξνχζε σο ηδαληθφ πνιίηεπκα ηελ ξσκατθνχ ηχπνπ απηνθξαηνξία, φπνπ φιεο νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο ζα είραλ απζηεξά θαζνξηζκέλν ξφιν. Μέιε αθξνδεμηψλ νκάδσλ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1974 αλαηηλάδνπλ ην ηξέλν ΄΄Italicus΄΄΄ κε δψδεθα (12) λεθξνχο 

θαη δεθάδεο ηξαπκαηίεο. Ζ δνινθνληθή δξάζε ησλ νκάδσλ απηψλ θνξπθψζεθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1980 ζηελ Μπνιφληα, φηαλ κεηά απφ έθξεμε πνπ πξνθάιεζε 

εθξεθηηθφο κεραληζκφο κεγάιεο ηζρχνο, θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο ν ζηδεξνδξνκηθφο 

ζηαζκφο κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην νγδφληα πέληε πνιηηψλ (85) θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

εθαηνληάδσλ. Σελ αλάιεςε ηεο επζχλεο αλέιαβε ε νξγάλσζε ΄΄ Έλνπινη 

Δπαλαζηαηηθνί Ππξήλεο ΄΄  (΄΄Nuclei Armati Rivoluzionari΄΄  ) ή  ΄΄ΝAR΄΄.
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 Ζ ΄΄καχξε΄΄ αθξνδεμηά ηξνκνθξαηία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιηηηθά ΄΄ηξίθ΄΄ πνπ 

άθελαλ ην παλίζρπξν ηφηε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα εθηφο εμνπζίαο, θιηκάθσζε ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ έρνληα αξηζηεξνζνζηαιηζηηθά πνιηηηθά θξνλήκαηα ηκήκαηνο ηνπ 

ηηαιηθνχ ιανχ. Ζ πην αθξαία απφ απηέο ηηο αληηδξάζεηο ήηαλ ε εμάπισζε ηεο δξάζεο 

εμηξεκηζηηθψλ έλνπισλ νκάδσλ πνπ είραλ σο ζηφρν ηε δηαζάιεπζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο ιατθήο εμνπζίαο. 

ηελ Ηηαιίαο έδξαζαλ απνδεδεηγκέλα απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη (20) ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε αξηζηεξφ ηδενινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. πλνιηθά ζπλειήθζεζαλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο πάλσ 

απφ ηξείο ρηιηάδεο (3000) άηνκα (3.496 ν αθξηβήο αξηζκφο), ελψ άγλσζηνο παξακέλεη 

κέρξη ζήκεξα ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο. Οη νξγαλψζεηο απηέο 

δξνχζαλ ζε παληηαιηθή θιίκαθα φπσο ε ΄΄ Δπαλαζηαηηθή Γξάζε΄΄ (΄΄ Αzione 
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Rivoluzionaria΄΄) ή θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν φπσο απηέο ησλ ΄΄ Πνιηηηθψλ Κνιεθηίβσλ 

Βέλεην΄΄ (΄΄ Collettivi Politici Veneti΄΄) ζηελ πεξηνρή ηεο Βεξφλαο θαη 

΄΄Κνκκνπληζηηθψλ Ππξήλσλ΄΄ (΄΄Nuclei Comunisti΄΄) ζηελ πεξηνρή ηεο Πάληνβα. 

Δπίζεο ην εχξνο ησλ αηηεκάησλ ηνπο πνηθίιεη: απφ ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ΄΄ Δπαλαζηαηηθψλ Κνκκνπληζηηθψλ 

Δπηηξνπψλ΄΄ (΄΄ Comitati Comunisti Rivoluzionari΄΄) ή ΄΄Co.Co.Ri΄΄ κέρξη ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηαδειψζεσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηελ αθξνδεμηά θαη ηελ 

θξαηηθή απζαηξεζία ηεο ΄΄ Potere Operaio΄΄ ηνπ Νέγθξη.
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 Παξνιαπηά ηξείο (3) ήηαλ νη νξγαλψζεηο κε ηα ζεκαληηθφηεξα ρηππήκαηα θαη πνπ 

πξνθάιεζαλ ηνλ κεγαιχηεξν ΄΄πνλνθέθαιν΄΄ ησλ δησθηηθψλ αξρψλ: νη ΄΄ Έλνπινη 

Πξνιεηαξηαθνί Ππξήλεο΄΄ (΄΄ Nuclei Armati Proletari΄΄) ή (ΝΑP), ε ΄΄Πξψηε 

Γξακκή΄΄ (΄΄Prima Linea΄΄) θαη θπζηθά ε καθξνβηφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε φρη κφλν 

ζηελ Ηηαιία, αιιά θαη απφ ηηο πην γλσζηέο ζηελ Δπξψπε, νη ΄΄Δξπζξέο Σαμηαξρίεο΄΄ 

(΄΄ Βrigate Rosse΄΄) ή ΄΄ΒR΄΄. Οη εμηξεκηζηηθέο απηέο έλνπιεο νκάδεο ζπλέρηζαλ ηε 

δξάζε ησλ δχν (2) πξψησλ νξγαλψζεσλ κε βξαρχβηα δξάζε πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ 

έλαξμε ηεο αξηζηεξήο ηξνκνθξαηίαο ζηελ Ηηαιία. Ζ πξψηε εμ΄απηψλ, ήηαλ ε ΄΄22 

Οθηψβξε΄΄ (΄΄ ΥΗΗ OTTOBRE΄΄), ε νπνία πξνέβε ζε ήπηαο έληαζεο ελέξγεηεο φπσο 

ξαδηνθσληθέο παξεκβνιέο ζην ηειενπηηθφ ζήκα ηεο ΡΑΗ θαη ζε θάπνηεο βνκβηζηηθέο 

επηζέζεηο ρσξίο ζχκαηα (Γεληθφ Πξνμελείν ησλ Ζ.Π.Α. ζηε Γέλνβα ηνλ Μάην ηνπ 

1970, γξαθεία ΄΄Δλσηηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο΄΄ (΄΄ PSU΄΄) ηνλ Απξίιην ηνπ 

1970 ζηελ ίδηα πφιε). Σν πξψην θαη κνλαδηθφ ζχκα ηεο νξγάλσζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 

1971 ήηαλ κεηαθνξέαο πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζθνηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεζηείαο. Πεξαζηηθφο θσηνγξάθνο φκσο ηπραία απνζαλάηηζε ηελ πξάμε. Οη αξρέο 

κέζσ ηεο ζχιιεςεο ηνπ δνινθφλνπ Ρφζζη (Mario Rossi) ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα 

θαηάθεξαλ λα εμαξζξψζνπλ νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε. Ζ δεχηεξε, νη ΄΄Οκάδεο 

Αληηζηαζηαθήο Γξάζεο΄΄ (΄΄ Gruppid‟ Azione Partiziana΄΄) ή ΄΄ GAP΄΄ ηνπ αξηζηεξνχ  

κεγαινεθδφηε Φειηξηλέιη (Giangiacomo Feltrinelli) ήηαλ πεξηζζφηεξν ΄΄ζεσξεηηθή΄΄, 

θαζφζνλ ππφ ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο θαη ην θφβν ελφο ζηξαηησηηθνχ 

πξαμηθνπήκαηνο (κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο), πξφηεηλε ηελ 

πνιηηηθή ζηξνθή ηεο ρψξαο ζηελ Αλαηνιή (Ρσζία) θαη είρε σο πξφηππν ηα 

εζληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ δξάζε ηεο 

νκάδαο έιεμε άδνμα θαη ζχληνκα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1972 (2 ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε 

ηεο) φηαλ ν εγέηεο ηεο βξέζεθε λεθξφο δίπια ζε ππιψλα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

πςειήο ηάζεο. Γίπια ζην πηψκα βξέζεθε εθξεθηηθφο κεραληζκφο θαη ν ζάλαηνο ηνπ 

απνδφζεθε ζηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα αλαηίλαμεο ηνπ ππιψλα, κε ηελ αξηζηεξή 

αληηπνιίηεπζε θαη ηνπο νπαδνχο ηεο λα δηαθσλνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ φηη 

επξφθεηην γηα θξαηηθή δνινθνλία θαη πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο.
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  Ζ πξψηε εθ ησλ αλσηέξσ ηξηψλ (3) νξγαλψζεσλ, ε ΄΄ΝΑΡ΄΄ μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο 

κε αίηεκα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ ζηελ Ηηαιία θαη 

ηε δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζε δηάθνξεο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

ρψξαο: Ρψκε, Μηιάλν, Νάπνιε. Ζ ζπλέρεηα ζα έξζεη κε βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε 

θηινθπβεξλεηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνλ Μάην ηνπ 1975 πξνβαίλνπλ 

ζηελ απαγσγή ηνπ δηθαζηή θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, Νηη Σδελάξν (Giuseppe Di Gennaro), ηνλ νπνίν απειεπζεξψλνπλ πέληε (5) 

εκέξεο αξγφηεξα. Σελ ίδηα πεξίνδν ηνπ επφκελνπ έηνπο κέιε ηεο νξγάλσζεο 

δνινθνλνχλ ζηελ Ρψκε ηνλ αλψηαην δηθαζηηθφ Νηει‟ ΄Αλλν (Paolino Dell Anno) θαη 

ην Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο –θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί κπαξάδ βνκβηζηηθψλ 

επηζέζεσλ ζε φια ηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

΄΄Δ.Σ.΄΄- δνινθνλνχλ ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο Lazio, 

Σζηθηηέιια (Martino Zichittella). Σν ίδην έηνο εθηέιεζαλ θαη ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηεο 

ηηαιηθήο αληηηξνκνθξαηηθήο ππεξεζίαο, Σνπηζνιίλν (Antonino Tuzzolino). Δλ 

ηνχηνηο ε ΄΄ΝΑΡ΄΄ παξά ηελ έληνλε παξνπζία ηεο, πνιιέο θνξέο δελ επέδηδε ηε 

δένπζα πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ ηεο κε απνηέιεζκα λα έρεη πνιιέο 

απψιεηεο κειψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Βηηαιηάλν (Guiseppe 

Vitaliano) θαη Σάξαο (Giovanni Taras). Ο πξψηνο ζθνηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ ηνλ Μάξηην ηνπ 1975 ζηελ Νάπνιε ελψ ν 

δεχηεξνο ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, πέθηνληαο ζην θελφ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

ηνπνζεηήζεη καγλεηφθσλν θαη κεγάθσλα γηα ηελ κεηάδνζε κελχκαηνο ηεο 

νξγάλσζεο ζην δηθαζηηθφ ςπρηαηξείν ησλ θπιαθψλ ηεο Αβέξζα. Ο θχθινο ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο θιείλεη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1977- θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί 

κεγάινο αξηζκφο ζπιιήςεσλ- κε ηνλ ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ θαηφπηλ έλνπιεο 

ζπκπινθήο κε αζηπλνκηθνχο, ηεο εγεηηθήο θπζηνγλσκίαο, Λν Μνχζην (Antonio Lo 

Muscio).
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 Απελαληίαο ηα κέιε ηεο ΄΄Πξψηεο Γξακκήο΄΄ (΄΄PL΄΄) έδξαζαλ φρη κφλν κε 

πεξηζζφηεξν ΄΄επαγγεικαηηζκφ΄΄ αιιά θαη κε κεγαιχηεξε ΄΄ζθιεξφηεηα΄΄. Απφηνθνο 

ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ ηνπ 1977 θαη εθθξαζηήο ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ επαθνινχζεζε γηα ηελ ΄΄αδξάλεηα΄΄ ηεο Αξηζηεξάο, πνπ εμέθξαδε 

ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ ηηαιηθνχ ιανχ, ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε είρε δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηηο ΄΄Δ.Σ.΄΄ ηφρνο ησλ (βίαησλ) ελεξγεηψλ ηεο δελ ήηαλ ηφζν ε 

΄΄κεηαηξνπή΄΄ ηνπ ηηαιηθνχ θξάηνπο ζε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία, αιιά πεξηζζφηεξν 

κάιινλ ε εθηφλσζε ηεο νξγήο θαηά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ηεο ππνβφζθνπζαο ζε 

απηφ αθξνδεμηάο θαη ηεο έκκεζα ππνζάιπηνπζαο απηήλ αζηηθήο ηάμεο. ηελ 

θαηεχζπλζεο απηή ζπλεηέιεζε θαη ε ζχζηαζε ηεο νξγάλσζεο πνπ ελ πνιινίο 

απνηεινχζε ΄΄θξάκα΄΄ δηαθφξσλ άιισλ κηθξφηεξσλ αξηζηεξψλ εμηξεκηζηηθψλ 

νκάδσλ (πεξηζζφηεξεο απφ 20). Χο αλψηαην φξγαλν ραξαθηεξηδφηαλ ην ΄΄πλέδξην΄΄ 

θαη θάησζελ απηνχ ππήξραλ κεηαμχ άιισλ (πξνιεηαξηαθέο πεξίπνινη, ηνκείο 

πιεξνθνξηψλ, επηκειεηείαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο) θαη νκάδεο κάρεο θαη ππξφο, 
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φπνπ νη ηειεπηαίεο απνιάκβαλαλ πιήξε απηνλνκία σο πξνο ηελ επηινγή θαη εθηέιεζε 

΄΄ζηφρσλ΄΄.
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 Ζ ζρεηηθά άλαξρε δνκή θαη ηεξαξρία ηεο  ΄΄PL΄΄  είρε άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ 

ηδηαίηεξα βίαηε  δξάζε ηεο. Σν πξψην ζχκα ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 

1976 ν επαξρηαθφο ζχκβνπινο ηνπ αθξνδεμηνχ θφκκαηνο MSIζην Μηιάλν, Πεληελφβη 

(Enrico Pedenovi), ν νπνίνο ππξνβνιήζεθε ελ ςπρξψ. ην ζηφραζηξν ηεο νξγάλσζεο 

κπήθε φρη κφλν ε δηθαζηηθή εμνπζία, αιιά θαη ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Ζ αξρή 

έγηλε ην 1978, φηαλ θαη δνινθνλνχλ ηνλ θαζεγεηή αλζξσπνινγίαο, Πανιέια 

(Alfredo Paolella).Tνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1979 ζην Μηιάλν ζεηξά έρεη  ν αλψηαηνο 

δηθαζηήο, Αιεζζαληξίλη (Emilio Alessandrini) ζεσξψληαο ηνλ ΄΄θαηαδφηε ηνπ 

θαζηζηηθνχ θξάηνπο΄΄ παξφιν πνπ ν δνινθνλεζείο ήηαλ γλσζηφο γηα ηα αξηζηεξά ηνπ 

πνιηηηθά θξνλήκαηα. Απφ ηε δνινθνληθή καλία ησλ ηξνκνθξαηψλ δε γιίησζε νχηε ν 

θαζεγεηήο Δγθιεκαηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλν, Γθάιιη (Guido Galli) 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1980. Σνλ επηέκβξην ηνπ πξνεγήζεθε ππάξρνπλ θαη νη πξψηεο 

αληηδξάζεηο κεηνςεθίαο κειψλ ζρεηηθά κε ηελ ηπθιή ρξήζε βίαο πνπ θαηάληεζε 

απηνζθνπφο θαη ηελ κε έληαμε ηεο νξγάλσζεο ζην επξχηεξν ΄΄επαλαζηαηηθφ΄΄ 

πιαίζην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνρσξνχλ, δεκηνπξγψληαο ηελ νξγάλσζε ΄΄Γηα ηνλ 

Κνκκνπληζκφ΄΄ (΄΄Per il Comunismo΄΄).  Ζ ΄΄PL΄΄  δελ ακέιεζε λα ηνπνζεηήζεη ζην 

θάδξν ησλ ζηφρσλ ηεο κεγαινζηειέρε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ άιισζηε 

απνηεινχζε θνηλφ ηφπν ησλ ηηαιηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σνλ επηέκβξην 

ηνπ 1979 ζην Σνξίλν εθηειείηαη ην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

΄΄ FΗΑΣ΄΄ Σζηγθιηέλν (CarloGhiglieno) θαη αθνινπζεί ε δνινθνλία ελφο αθφκε ηεο 

΄΄ICMESA΄΄ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1980, ηνπ Πανιέηη (Paolo Paoletti). ηα κέζα ηνπ 

1981 θαη ελψ νη αξρέο έρνπλ πξνβεί ζε ζπιιήςεηο αξθεηψλ κειψλ (ζπλνιηθά 

πξνζήρζεζαλ 923 άηνκα), ε απνδπλακσκέλε νξγάλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ ζηε Μπξάηζην, απνθαζίδεη ηε δηάιπζε ηεο. Κάπνηα κέιε ζπλέζηεζαλ ηνλ 

΄΄Οξγαλσκέλν Πφιν΄΄ (΄΄Polo Organizzato΄΄), ν νπνίνο γξήγνξα δηαζπάζηεθε ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο ρσξίο νπζηαζηηθή δξάζε.
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 Ζ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε φκσο πνπ ζπληάξαμε ζπλζέκεια ην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηελ θνηλή γλψκε ηεο Ηηαιίαο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 δελ ήηαλ άιιε απφ ηηο 

΄΄Δξπζξέο Σαμηαξρίεο΄΄ ή ΄΄Δ.Σ.΄΄, νη νπνίεο αθφκε θαη ζήκεξα ζεσξεηηθά δελ έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηε δξάζε ηνπο θαζφζνλ αλά –αξαηά- ρξνληθά δηαζηήκαηα 

επαλεκθαλίδνληαη κε ρακειήο θιίκαθαο ρηππήκαηα. Χο ππεχζπλνη γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ νξγάλσζε έρνπλ πξνζαρζεί πάλσ απφ ρίιηα δηαθφζηα (1200) άηνκα, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνιπεηείο πνηλέο 

θάζεηξμεο.H΄΄Δ.Σ.΄΄ απνηέιεζε ΄΄ πξντφλ΄΄ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δπκψζεσλ. Δξγάηεο κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ (FIAT, PIRELLI, 

SITSIEMENS), απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ λσζξφηεηα ηνπ Κ.Κ.Η. θαη εξγαηηθψλ 
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ζπλδηθάησλ, ηδξχνπλ ΄΄ππξήλεο δξάζεο΄΄. Ζ ζπλέλσζε νξηζκέλσλ ην 1969 

δεκηνπξγεί ηελ ΄΄Μεηξνπνιηηηθή Πνιηηηθή Κνιεθηίβα΄΄ (΄΄Collettivo Politico 

Metropolitano΄΄) ή ΄΄CPM΄΄ κε εγεηηθή θπζηνγλσκία ηνλ Ρελάην Κνχξηζην (Renato 

Curcio) θαη ηελ ζχληξνθν ηνπ Μαξγθαξίηα Καγθφι ( Margherita Cagol) θαη ελ 

ζπλερεία ηνπ Αικπέξην Φξαληδεζθίλη (Alberto Franceschini). Μέζσ πεξεηαίξσ 

δηεξγαζηψλ πνπ επηηαρχλζεθαλ απφ ηελ πνιχλεθξε επίζεζε αθξνδεμηψλ ην Γεθέκβξε 

ηνπ 1969 ζηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα ηνπ Μηιάλν, ε πεξηβφεηε νξγάλσζε δεκηνπξγείηαη 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1970.
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 Οη ¨Δ.Σ.΄΄ απνθηνχλ ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξα κέιε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1971 

πξνβαίλνπλ ζε εκπξεζηηθή ελέξγεηα θαηά εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΄΄PIRELLI΄΄ ζηελ 

πφιε Λατλάηε. Σνλ Μάξηην ηνπ 1972 απαγάγνπλ ην αλψηαην ζηέιερνο ηεο ΄΄SIT-

SIEMENS΄΄, Μαθηαξίλη ( Idalgo Macchiarini) ζην Μηιάλν, έλεθα ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

απνιχζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ιίγεο ψξεο αξγφηεξα αθήλεηαη ειεχζεξνο. Οη 

ηξνκνθξάηεο αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζηαδηαθά ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ εξγαηηθή ηάμε 

θαη ηδίσο ζε εξγαδφκελνπο κεγάισλ εξγνζηαζίσλ. Τηνζεηνχλ ην ζχζηεκα νξγάλσζεο 

ησλ αληαξηψλ Σνππακάξνο (Tupamaros) ηεο Οπξνπγνπάεο θαη ζε θάζε κεγάιε πφιε 

(Ρψκε, Μηιάλν, Νάπνιε, Βελεηία, Σνξίλν) ν ππξήλαο ηεο νξγάλσζεο νλνκάδεηαη 

΄΄θνιψλα΄΄ θαη έρεη ζρεηηθή απηνλνκία. Οη ηξνκνθξάηεο ζα ζπλερίζνπλ κε κία (1) 

αθφκε απαγσγή, απηή ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ ηεο ΄΄FIAT΄΄, Ακέξην (Ettore 

Amerio) ην 1973, γηα νθηψ (8) εκέξεο, κε αθνξκή επαρζή ζπιινγηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
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 Σνλ Απξίιην ηνπ 1974νη ΄΄Δ.Σ.΄΄ αξηηφηεξα νξγαλσκέλεο μεθηλνχλ ηνλ ΄΄πφιεκν ζηελ 

θαξδηά ηνπ θξάηνπο΄΄ κε ηελ απαγσγή ζηε Γέλνβα ηνπ Γεληθνχ εηζαγγειέα φζη 

(Mario Sosi), ππεχζπλνπ ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ΄΄22 Οθηψβξε΄΄. Ζ 

ελέξγεηα απηή ζα δεκηνπξγήζεη ζάιν ζηελ Ηηαιία θαη νη ηξνκνθξάηεο παξφιν πνπ δελ 

ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα ιχηξα, αιιά νχηε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ κειψλ ηεο ΄΄22 Οθηψβξε΄΄ ηνλ αθήλνπλ ειεχζεξν. Ζ νξγάλσζε 

ζηήξηδε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζε ιεζηείεο θαη απαγσγέο βηνκεράλσλ θαη 

εθνπιηζηψλ (Ηνχληνο 1975-Vallarino Gancia, Ηαλνπάξηνο 1977-Costa). Σνλ Ηνχλην 

1974 δνινθνλνχληαη ζηελ Πάληνβα δχν (2) κέιε ηνπ αθξνδεμηνχ θφκκαηνο ΄΄MSI΄΄ 

θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, νη αξρέο κεηά απφ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

ζπιιακβάλνπλ ηνπο Κνχξηζην θαη Φξαληδεζθίλη. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1975 ν 

Κνχξηζην κεηά απφ έθνδν ηεο ζπληξφθνπ ηνπ Καγθφι θαη κειψλ ηεο νξγάλσζεο ζηηο 

θπιαθέο, ζα απειεπζεξσζεί. Ζ ηειεπηαία φκσο ζα πέζεη λεθξή ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα (Ηνχληνο) κεηά απφ έλνπιε ζπκπινθή κε ηελ αζηπλνκία. Ο Κνχηξζην ζηηο 

αξρέο ηνπ 1976 ζα ζπιεθζεί εθ λένπ θαη νη ΄΄Δ.Σ.΄΄ ζα πεξάζνπλ ζε λέα θάζε.
61
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 Νένο εγέηεο ζα απνηειέζεη ν Μνξέηηη (Mario Moretti) θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1977 ζα 

δνινθνλεζεί ν πξφεδξνο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ Σνξίλν, Κξφηζε (Fulvio 

Croce) εμαηηίαο ηνπ απηεπαγγέιησο δηνξηζκνχ ησλ ζπλεγφξσλ ππεξάζπηζεο γηα ηνπο 

θπιαθηζκέλνπο ΄΄ζπληξφθνπο΄΄ ηνπο, κε παξεπφκελε αληίδξαζε ηελ αλαβνιή ηεο 

δίθεο απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Παξάιιεια ε νξγάλσζε επηηίζεηαη θαη θαηά 

δεκνζηνγξάθσλ κε απνθνξχθσκα ηελ εθηέιεζε ηνπ Καδαιέγθλν (Carlo Casalegno) 

ηεο ΄΄La Stampa΄΄ ζην Σνξίλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1977. Ζ επφκελε ρξνληά μεθηλάεη κε 

ηηο δνινθνλίεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Φπιαθψλ, δηθαζηή Πάικα (Riccardo Palma) 

ηνλ Φεβξνπάξην ζηελ Ρψκε θαη αξγφηεξα δχν (2) ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ ζε 

Σνξίλν θαη Μηιάλν θαη ελ ζπλερεία ε νξγάλσζε πξνβαίλεη ζηε ζεκαληηθφηεξε 

ελέξγεηα ζηελ ηζηνξία φρη κφλν ηεο ηηαιηθήο, αιιά θαη ηεο κέρξη ηφηε επξσπατθήο 

ηξνκνθξαηίαο: ηελ απαγσγή θαη δνινθνλία ηνπ Άιλην Μφξν (Aldo Morro).
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Σν πξσηλφ ηεο 16
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1976 ν εγέηεο ηνπ Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο, Μφξν επξηζθφκελνο ζηελ Ρψκε θαηεπζπλφηαλ ζην Κνηλνβνχιην γηα ηελ 

θξίζηκε ςήθν εκπηζηνζχλεο θαη ηνλ ηζηνξηθφ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο 

Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθνχ (Γεμηνχ) θαη Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ην νπνίν ζηηο 

ηειεπηαίεο εθινγέο έιαβε 34%. Ζ δηαθαηλφκελε απηή ζπλεξγαζία ήηαλ απνηέιεζκα 

ησλ αξηζηνηερληθψλ πνιηηηθψλ ρεηξηζκψλ ηνπ ήδε δηαηειέζαληα πέληε (5) θνξέο 

Πξσζππνπξγνχ. Οη ΄΄Δ.Σ.΄΄ φκσο αθνχ ηνπ έζηεζαλ ελέδξα θαη ζθφησζαλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ θξνπξά, ηνλ νδήγεζαλ ζε δηακέξηζκα ησλ πξναζηίσλ ηεο Ρψκεο, ηεο 

΄΄θπιαθήο ηνπ ιανχ΄΄΄. Οη απαγσγείο δήηεζαλ ηελ άκεζε απειεπζέξσζε δεθαηξηψλ 

(13) θπιαθηζκέλσλ κειψλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ δσή ηνπ Μφξν. Αλάγθαζαλ ηνλ 

απαρζέληα λα γξάθεη ζρεδφλ θαζεκεξηλά επηζηνιέο ψζηε λα πηεζηεί ε θπβέξλεζε θαη 

ελδψζεη ζηα αηηήκαηα ησλ ηξνκνθξαηψλ, ζπλνδεπφκελεο θαη απφ θσηνγξαθίεο ηνπ. 

Ζ ηηαιηθή αιιά θαη ε παγθφζκηα θνηλή γλψκε ήηαλ ζνθαξηζκέλε, εγέηεο μέλσλ 

θξαηψλ (Σίην-Γηνπγθνζιαβία, Αξαθάη-Παιαηζηίλε),κέρξη θαη ν Πάπαο Παχινο ν η΄ 

παξαθάιεζε δεκφζηα ηνπο ηξνκνθξάηεο λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ Μφξν. Οη απαγσγείο 

φκσο κεηά ηελ άξλεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηα αηηήκαηα ηνπο, δνινθφλεζαλ ηνλ Ηηαιφ 

πνιηηηθφ θαη ην πηψκα ηνπ βξίζθεηαη ζε ρψξν απνζθεπψλ νρήκαηνο ζηελ Ρψκε, ζηηο 

9 Μαΐνπ ηνπ 1978, κεηά απφ πελήληα πέληε (55) εκέξεο νκεξίαο.
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 Οη ζεσξίεο ζπλνκσζίαο πνπ επαθνινχζεζαλ ήηαλ αξθεηέο. ε κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θπξηάξρεζε ε άπνςε φηη νη δησθηηθέο αξρέο γλψξηδαλ ηελ ηνπνζεζία φπνπ 

θξαηνχληαλ ν Μφξν, αιιά νπδέπνηε επελέβεζαλ. Γφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα 

πιεξνθνξίεο φηη νη επηθεθαιήο ησλ εξεπλψλ αλήθαλ ζε αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο θαη 

ζεσξνχζαλ ηνλ ζαλφληα επηθίλδπλν γηα ηελ ρψξα έλεθα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην 

Κ.Κ.Η. Μία (1) αθφκε ζεσξία αλακείγλπε θαη ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο ησλ Ζ.Π.Α. 
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(ρέδην ΄΄Ξίθνο΄΄-΄΄Gladio΄΄) εδξαδφκελε ζην θφβν ζπλεξγαζίαο θαη επηβνιήο ηνπ 

Κ.Κ.Η. ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο.
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 Οη ΄΄Δ.Σ.΄΄ ζπλέρηζαλ ηε δξάζε ηνπο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1978 ζηε Γέλνβα θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο δίθεο ησλ ζπιιεθζέλησλ κειψλ ηνπο, δνινθνλνχλ ην ζηέιερνο ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο Δζπφδηην (Antoni Esposito). πλέρηζαλ κέρξη ην 1980 κε ηηο 

εθηειέζεηο άιισλ δψδεθα (12) αζηπλνκηθψλ. Απηή ήηαλ ε ΄΄απάληεζε΄΄ ηεο 

νξγάλσζεο ζην θχκα ζπιιήςεσλ πνπ θαηάθεξαλ νη αξρέο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

Μφξν θαη θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ην ζπιιεθζέλ κέινο ησλ ΄΄Δ.Σ.΄΄ θαη κεηέπεηηα 

ζπλεξγάηε, ηνλ Πέηζη (Patricio Peci). Καη ελψ νη ηξνκνθξάηεο δνινθνλνχλ δχν (2)  

αλψηεξα βηνκεραληθά ζηειέρε, ηνπο Κνγθηφια (Pietro Coggiola- ΄΄FIAT΄΄) θαη Γθφξη 

(Sergio Gori-΄΄PΟRΣΟ MARGHERA ΄΄) ζην Σνξίλν ην 1978 θαη ζηε Βελεηία ην 

1980 αληίζηνηρα,  ελδηάκεζα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1979 ζηε Γέλνβα, δνινθνλνχλ ηνλ 

αξηζηεξψλ πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ζπλδηθαιηζηή ηεο ΄΄CGIL΄΄ (Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Ηηαιίαο),Ρφζζα (GuidoRossa) σο θαηαδφηε, εηζπξάηηνληαο 

φκσο ηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ νξγή νιφθιεξεο ηεο ηηαιηθήο θνηλσλίαο.
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 Γελ ήηαλ φκσο κφλν νη δνινθνλίεο Μφξν-Ρφζζα  (ή θαη απηή ηνπ δεκνθηινχο 

δεκνζηνγξάθνπ Σνκπάγθη (Walter Tobaggi) ην 1980) πνπ έθεξαλ ηηο ΄΄Δ.Σ.΄΄ ζε 

δχζθνιε ζέζε θαη απέλαληη ζηνλ ιαφ. Ήδε απφ ηηο πξψηεο δνινθνληθέο ηνπο 

ελέξγεηεο, ην Κ.Κ.Η. απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ νξγάλσζε, θαη έρνληαο ππφςηλ ηελ 

απέρζεηα ηνπ ιανχ πξνο ηηο αληίζηνηρεο δνινθνληθέο ελέξγεηεο κειψλ ηεο 

Αθξνδεμίαο, θαηέιεμε λα είλαη απφ ηνπο ζθνδξφηεξνπο πνιέκηνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Ζ ίδηα ε εξγαηηθή ηάμε (κε πξσηνζηάηεο ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο)  πνπ αξρηθά 

ππνζηήξηδε ηηο ΄΄Δ.Σ.΄΄, κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, αλαγθάζηεθε λα 

ηεξήζεη δηαιιαθηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ε νπνία κε ηελ ζεηξά 

βειηίσζε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη απνιαβέο. ε επίπεδν θξαηηθήο παξέκβαζεο 

ππήξμε πιήζνο λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη παξεκβάζεσλ, φρη κφλν έλεθα ηεο 

εζσηεξηθήο δπζαξέζθεηαο αιιά θαη ησλ δηεζλψλ πηέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη νη λφκνη ηνπ 1970 θαη 1977 αληίζηνηρα, γλσζηνί θαη σο Νφκνη 

΄΄Reale΄΄ θαη ΄΄Cossiga΄΄. Ο πξψηνο νπζηαζηηθά πξνζπάζεζε λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο 

ζηε δξάζε ηεο Μαθίαο θαη παξείρε δπλαηφηεηα ζχιιεςεο αηφκνπ ππφπηνπ γηα 

εγθιήκαηα θαηά ηνπ θξάηνπο αθφκε θαη ρσξίο έληαικα. Ο δεχηεξνο ζπκπιήξσλε ηνλ 

πξψην ζε φηη αθνξά ηελ ειεπζεξία ησλ αξρψλ ζε ζπιιήςεηο αηφκσλ χπνπησλ γηα 

ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο δπλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 

΄΄κεηαλνεκέλσλ ΄΄ ηξνκνθξαηψλ κε ηηο αξρέο ψζηε λα νη ηειεπηαίνη πεηχρνπλ κείσζε 

ησλ πνηλψλ ηνπο. Αλάκεζα ζηα ζηειέρε πνπ ππέγξαςαλ απηέο ηηο δειψζεηο ήηαλ θαη 

νη εγέηεο ησλ ΄΄Δ.Σ.΄΄, Κνχξηζην θαη Φξαληδεζθίλη. Ο αληηηξνκνθξαηηθφο λφκνο ηνπ 

1980 επέθηεηλε πεξεηαίξσ ηελ εμνπζία ηεο αζηπλνκίαο θαη ηελ έθαλε ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ηζφηηκε ηεο δηθαζηηθήο, παξά ηηο ριηαξέο αληηδξάζεηο. Ηδξχζεθαλ εηδηθέο 

θαηαζηαιηηθέο αληηηξνκνθξαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
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ηξαηεγνχ Νέια Κηέδα (Alberto Della Chieza) κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελήξγεζαλ απνθαζηζηηθά, πεηπραίλνληαο θαίξηα πιήγκαηα θαηά ηεο νξγάλσζεο. ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ηηαιηθψλ αξρψλ ζπλέδξακαλ κεηαμχ άιισλ θαη νη Ζ.Π.Α., κέζσ ηεο 

δηκεξνχο επηηξνπήο ζπλεξγαζίαο (Italian American Working Group ή ΄΄ΗΑWG΄΄) θαη 

ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο δηθψλ.
66

 

 Ζ ζχιιεςε ηνπ Μνξέηηη ηνλ Απξίιην ηνπ 1981 ζην Μηιάλν απνηέιεζε θαηαιχηε 

εμειίμεσλ γηα ηελ ηηαιηθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Οη δνινθνλίεο ησλ Μπαηζέιεη 

(Vittorio Bachelet) Αληηπξνέδξνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Γηθαζηψλ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1980 ζηε Ρψκε θαη Ακάην (PinoAmato) ζηειέρνπο ηνπ Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθνχ 

Κφκκαηνο θαη Τπνπξγνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνλ Μάην ηνπ 1980 

ζηελ Νάπνιη θαζψο θαη ε ππνρψξεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

ησλ θπιαθψλ ηεο Αζηλάξα (Asinara) κεηά ηελ απαγσγή ηνπ δηθαζηή Νηε Οχξζν 

(Giovanni D‟ Urso) ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηελ Ρψκε, απνηέιεζαλ νξηζκέλεο 

απφ ηηο ηειεπηαίεο ελέξγεηεο ηεο νξγάλσζεο πξνηνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1981 θαη κεηά 

απφ ην ΄΄ζπλέδξην΄΄ ζην Μηιάλν δηαζπαζηεί ελ κέζσ έληνλσλ δηαθσληψλ απφ ηα κέιε 

ηεο γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη πξνυπάξρνπζεο 

δνκηθέο κνλάδεο ηεο νξγάλσζεο (΄΄Κνιψλεο ΄΄) απηνλνκήζεθαλ θαη απφ ηηο πέληε, 

κφλν απηή ηεο Βελεηίαο (΄΄Brigate Rosse-Per la Costruzione del Partito Comunista 

Combattente΄΄ ή ΄΄Δ.Σ.-Γηα ηελ Οξγάλσζε ηνπ Μαρεηηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο΄΄) θαηάθεξε λα έρεη αμηφινγε δξάζε. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1981 ζηε Βεξφλα 

κέιε ηεο νκάδαο θαηνξζψλνπλ θαη απαγάγνπλ ηνλ ηξαηεγφ ησλ Ζ.Π.Α. ζην ΝΑΣΟ, 

Νηφδηεξ (James Lee Dozier), σο αληίπνηλα ζηελ ΄΄ηκπεξηαιηζηηθή θηελσδία ησλ 

Ζ.Π.Α.΄΄. ε αληίζεζε φκσο κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Μφξν, νη ηηαιηθέο αξρέο 

ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ απηέο ησλ Ζ.Π.Α. απηή ηελ θνξά απνδεηθλχνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1982 βξίζθνπλ ην θξεζθχγεην ησλ 

ηξνκνθξαηψλ θαη απειεπζεξψλνπλ ηνλ απαρζέληα. Σελ ίδηα ηχρε δελ είρε φκσο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1984 ν Ακεξηθαλφο δηπισκάηεο Υάλη (Leamon Hunt), ν νπνίνο 

δνινθνλείηαη ζηελ Ρψκε. Σνλ Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο ε νξγάλσζε εθηειεί ηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ θαη πξφεδξν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

ζπλδηθάηνπ ΄΄CISL΄΄, πξνθαιψληαο ηελ νξγή νιφθιεξεο ηεο ηηαιηθήο θνηλήο γλψκεο. 

Οη ΄΄Δ.Σ.΄΄ έρνληαο ράζεη πιένλ θαη ην παξακηθξφ ιατθφ έξεηζκα, ηνλ Απξίιην ηνπ 

1988 ζηε Φνξιί δνινθνλνχλ ηνλ Υξηζηηαλνδεκνθξάηε Γεξνπζηαζηή Ρνπθίιη 

(Roberto Ruffilli). κσο ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1987 ηα θπιαθηζκέλα κέιε ησλ 

΄΄Δ.Σ.΄΄ αλαθνηλψλνπλ φηη ε νξγάλσζε δελ έρεη πιένλ ιφγν χπαξμεο, έρνληαο ράζεη 

ην ιατθφ ηεο έξεηζκα θαη παξεθθιίλεη ησλ αξρηθψλ ηεο ζηφρσλ.
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 Οπζηαζηηθά νη ζπιιήςεηο κέρξη ην 1988 απνηεινχλ θαη ην θχθλεην άζκα ηεο 

νξγάλσζεο. Παξφιαπηα νη εθηαιηηθέο κλήκεο αλαζχξζεθαλ εθ λένπ ζηελ Ηηαιία φηαλ 

ηνλ Μάην ηνπ 1999 ζηελ Ρψκε δνινθνλείηαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη 
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Γήκαξρνο ζηελ Νάπνιη θαη ηφηε ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Νηαληφλα 

(Massimo D‟ Antona). Σελ επζχλε αλαιακβάλεη ε ΄΄Brigate Rosse-Per la Costruzione 

del Partito Comunista Combattente΄΄ κέζσ αλαθνίλσζεο πνπ εθδίδεηαη απφ 

θπιαθηζκέλα κέιε ηεο νξγάλσζεο. Αθνινπζεί ηνλ Μάξηην ηνπ 2002 ε εθηέιεζε ηνπ 

θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μφληελα θαη ζπκβνχινπ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Μπηάηδη (Marco Biagi) ζηελ Μπνιφληα απφ ηελ ίδηα νξγάλσζε. 

Οη ζπιιήςεηο έμη (6) αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2003 ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, θαζψο θαη ε θαηαδίθε ζε πνηλή ηζφβηαο 

θάζεηξμεο άιισλ (5) κειψλ ην 2005 σο ππεχζπλνη γηα ηε δνινθνλία ηνπ Μπηάηδη, 

δείρλνπλ φηη νη ΄΄ινγαξηαζκνί΄΄ Δ.Σ. θαη Ηηαιίαο ελδερνκέλσο λα ΄΄παξακέλνπλ 

αλνηθηνί΄΄.
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                     Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

 

 Ζ Ηξιαλδία απνηεινχζε ηελ παιαηφηεξε απνηθία ηεο Αγγιίαο θαη ε ηζηνξία ηεο είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλε κε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα εψο θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 ε έλνπιε πνιηηηθή βία δελ έπαςε λα είλαη παξνχζα φρη κφλν ζηελ 

Ηξιαλδία αιιά θαη ζε νξηζκέλεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ Αγγιία. Κεληξηθφο 

πξσηαγσληζηήο ζηελ ηζηνξία απηή είλαη ε νξγάλσζε ηνπ ΄΄Ηξιαλδηθνχ Γεκνθξαηηθνχ 

ηξαηνχ΄΄  (΄΄Irish Republic Army΄΄) ή ΄΄ΗRA΄΄, ν νπνίνο ελψ αξρηθά  πξσηνζηάηεζε 

ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηεο Ηξιαλδίαο, ελ ζπλερεία απνηέιεζε έλαλ (1) απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ θαηέζηεζαλ Ηξιαλδία θαη Αγγιία ζέαηξα πνιεκηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο.  

 Ο αγψλαο ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ηνπο Ηξιαλδνχο πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα. Ζ 

νπζηαζηηθή αξρή έγηλε ην Πάζρα ηνπ 1916 φηαλ Ηξιαλδνί εμεγεξκέλνη θαηά ηεο 

βξεηαληθήο θπξηαξρίαο θαη ελ κέζσ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  (αλάκεζα ηνπο θαη 

πνιιά κέιε ηεο εζληθηζηηθήο νξγάλσζεο ΄΄Ηξιαλδνί Δζεινληέο΄΄- ΄΄Irish Volunteers΄΄) 

θαηέιαβαλ ην θεληξηθφ ηαρπδξνκείν ηνπ Γνπβιίλνπ. Οη  Άγγινη κε ζρεηηθή επθνιία 

θαηέπλημαλ ηελ εμέγεξζε θαη αθνχ ζπλέιαβαλ ηνπο πξσηεξγάηεο, ηνπο εθηέιεζαλ 

παξαδεηγκαηηθά (γιίησζε κφλν ν Νηε Βαιέξα (Eamon de Valera) κεηέπεηηα 

πξσζππνπξγφο ηεο Ηξιαλδίαο). Ζ αληίζηαζε φκσο ηνπ ηξιαλδηθνχ ιανχ ζπλερίζηεθε 

κε ακείσηε έληαζε θαη θιηκαθψζεθε επηηπρψο ράξε ζηελ αγσληζηηθφηεηα ηνπ ΗRΑ -

θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ θνξέα ηλ Φέηλ (΄΄Sinn Fein΄΄)- κε πξσηεξγάηε ηνλ Κφιηλο ( 

MichaelKollins), ν νπνίνο παξάιιεια ήηαλ θαη ππεχζπλνο νηθνλνκηθψλ ηεο 

νξγάλσζεο. Ζ νκάδα ηνπ Κφιηλο , νη ΄΄Γψδεθα Απφζηνινη΄΄ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 

ζε κία (1) κφλν εκέξα θαηφξζσζαλ λα δνινθνλήζνπλ δψδεθα (12) Άγγινπο 

θαηαζθφπνπο. Μεηά απφ ιίγεο ψξεο σο αληίπνηλα νη Άγγινη άλνημαλ ππξ θαηά 

Ηξιαλδψλ ζεαηψλ αζιεηηθνχ αγψλα ζην Γνπβιίλν, ζθνηψλνληαο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) άηνκα, ζηελ εκέξα πνπ έκεηλε γλσζηή σο ΄΄Μαησκέλε Κπξηαθή΄΄ (΄΄Bloody 

Sunday΄΄).
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  Ο αληαξηνπφιεκνο ηνπ ΗRΑ απέδσζε απνηέιεζκα θαη ην 1921 ην λφηην θαη 

θαζνιηθφ ζην ζξήζθεπκα ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία ηκήκα ηνπ λεζηνχ 

απέθηεζε ηελ εκηαλεμαξηεζία ηνπ. Ο Κφιηλο πνπ ππέγξαςε ηελ ζπκθσλία 

δνινθνλήζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ην 1922 απφ δηαθσλνχληεο ζπληξφθνπο ηνπ, νη 

νπνίνη ήζειαλ ην λέν θξάηνο λα πεξηιακβάλεη νιφθιεξν ην λεζί. Ο ΗRΑ δηαζπάζηεθε 

ζηνλ ΄΄ηξαηφ ηνπ Διεχζεξνπ Ηξιαλδηθνχ Κξάηνπο΄΄ (΄΄Irish Free State Army΄΄) θαη 

νη δηαθσλνχληεο (΄΄Οη ΄Αηαθηνη΄΄ ή ΄΄ The Irregulars΄΄) ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπο. Ζ 

εκθχιηα δηακάρε έιεμε ζχληνκα κε ληθεηέο ηνπο πξψηνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 1923, 

αθήλνληαο πίζσ ηεο εθαηνληάδεο λεθξνχο. Ζ Ηξιαλδηθή θπβέξλεζε θήξπμε παξάλνκν 

ηνλ ΗRΑ γηα πξψηε θνξά ην 1931 θαη ελ ζπλερεία ην 1936, ιακβάλνληαο ελαληίνλ ηνπ 
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ζθιεξά κέηξα. Με ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε νξγάλσζε έζηξεςε ηε 

δξάζε ηεο πξνο ηελ εκπιεθφκελε ζηνλ πφιεκν Αγγιία, δηαβιέπνληαο ην ρξνληθφ 

ζεκείν σο θαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο. Οη πξνζπάζεηεο φκσο δελ 

απέδσζαλ θαξπνχο. Σν 1948 ε Ηξιαλδία αλεμαξηεηνπνηήζεθε πιήξσο απφ ηελ Μ. 

Βξεηαλία θαη νη επηζέζεηο ηεο πεξηφδνπ 1956-57 γηα πιήξε αλεμαξηεζία δελ 

ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία. ην δηάζηεκα απηφ νχηε νη Βνξεηνηξιαλδνί ζηήξημαλ 

ηδηαίηεξα ηνλΗRΑ, πφζν κάιινλ ν πιεζπζκφο ηνπ αλεμάξηεηνπ πιένλ Έτξε.
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 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε Β. Ηξιαλδία δνθηκαδφηαλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

δηαδειψζεηο ηεο θαζνιηθήο κεηνςεθίαο ζρεηηθά κε θαιχηεξα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 

θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, φπσο θαη ακεζφηεξε εθπξνζψπεζε ζηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο. Παξάιιεια ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1967 ηδξχεηαη ε ΄΄ Β.Ηξιαλδηθή Έλσζε 

Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ΄΄ , ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη πνιιά κέιε ηνπ ΗRΑ. ηφρνο 

ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε Καζνιηθψλ-Πξνηεζηαληψλ ζηελ 

πνιηηηθή δσή θαη ζπρλά δηνξγαλψλνληαλ πνξείεο ζηα πξφηππα ησλ Αθξνακεξηθαλψλ 

αθηηβηζηψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο (1) εμ απηψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1968 

ζην Νηέξπ μέζπαζαλ βίαηα επεηζφδηα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ εβδνκήληα (70) 

ηξαπκαηίεο. Ο ΗRΑ βξήθε ηελ επθαηξία πνπ έςαρλε θαη ππνδαχιηδε ηα επεηζφδηα. Ζ 

κεξνιεπηηθή ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Λνλδίλνπ έλαληη ηεο πξνηεζηαληηθήο 

πιεηνςεθίαο ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο θιηκάθσλε ηηο αληηδξάζεηο. Ζ αληηπαξάζεζε 

εχπνξσλ πξνηεζηαληψλ έλαληη εξγαηηθήο θαζνιηθήο ηάμεο ψζεζε ηνλ ΗRΑ εθηφο απφ 

ηνλ ΄΄απειεπζεξσηηθφ΄΄ ραξαθηήξα ηνπ αγψλα ηνπ λα πξνζζέζεη θαη απηφ ηεο ηαμηθήο 

αληηπαξάζεζεο. ην ζεκείν απηφ κεηά απφ ζπλέδξην ηνπ ηλ Φέηλ ην 1969, ν ΗRΑ 

νδεγήζεθε εθ λένπ ζηε δηάζπαζε: ε επίζεκε πιεπξά απνθήξπμε ηελ  ηξνκνθξαηία, 

ελψ ε κεηνςεθία ζπληάρζεθε ζηελ ζπλέρηζε ηεο έλνπιεο δξάζεο. Έηζη ν ΄΄λένο΄΄  

ΗRΑ απέθηεζε ην πξνζσλχκην ΄΄Πξνζσξηλφο΄΄ (΄΄Provisional΄΄ ή ΄΄Pro΄΄). Παξφκνηα 

δηάζπαζε ζπληειέζηεθε θαη ζην θφκκα κε ηνλ Άληακο (Gerry  Adams) λα αθνινπζεί 

ηνπο ΄΄Πξνζσξηλνχο΄΄ θαη ηε δηαθσλνχζα πιεπξά λα ζρεκαηίδεη ην κεηέπεηηα 

΄΄Δξγαηηθφ Κφκκα΄΄. Σελ ίδηα ρξνληά κε αθνξκή πνξεία πξνηεζηαληψλ 

θηινκνλαξρηθψλ κέζα απφ ηελ θαζνιηθή ζπλνηθία ηνπ Νηέξπ, μεζπνχλ αθφκα πην 

βίαηα επεηζφδηα κεηαμχ θαζνιηθψλ –πξνηεζηαληψλ, κε ηηο βξεηαληθέο αξρέο λα 

παξεκβαίλνπλ εθ λένπ ππέξ ησλ πξνηεζηαληψλ θαη ηνπο θαζνιηθνχο λα βάινπλ 

ελαληίνλ ηνπο. Οη ηαξαρέο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαθέξνληαη ζην 

Μπέιθαζη 
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 Σελ πεξίνδν απηή εγέηεο ησλ ΄΄Πξνζσξηλψλ΄΄ είλαη ν ηέθελζνλ ( JohnStefensonή 

Sean MacStiofai) καδί κε ηνπο  Ο Μπξαληάη (Ruari O‟ Bradaigh-πξψηνο εγέηεο ηνπ 

΄΄Πξνζσξηλνχ ίλ Φέηλ΄΄) θαη Ο΄ Κφλει (Daithi O‟ Conaill ή Dave O‟ Connell- 

ππεχζπλνο ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο). Σελ επνρή απηή ν Άληακο εγείηαη ελφο (1) 

κηθξνχ έλνπινπ ππξήλα εμήληα (60) πεξίπνπ αηφκσλ ζην Μπέιθαζη. Αξσγφο ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ ηξνκνθξαηψλ ζηάζεθε ε παλίζρπξε Ηξιαλδηθή θνηλφηεηα ησλ 
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Ζ.Π.Α., ηα κέιε ηεο νπνίαο ρξεκαηνδφηεζαλ κε ηεξάζηηα πνζά ηνλ αγψλα ησλ 

΄΄ζπληξφθσλ΄΄ ηνπο. Παξάιιεια ε επίζεκε θπβέξλεζε ηεο Ν. Ηξιαλδίαο βνήζεζε θαη 

απηή κε ηελ ζεηξά ηεο κε ΄΄πιάγην΄΄ ηξφπν, κέζσ θξπθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο 

βξεηαληθφο ζηξαηφο επέβαιε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ζε πεξηνρή ηνπ Μπέιθαζη, 

φπνπ δηέκελα πεξηζζφηεξνη απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) Καζνιηθνί Ηξιαλδνί θαη 

φηαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1970 ηξείο (3) εμ απηψλ επηρείξεζαλ κε φρεκα λα ηνλ 

παξαβηάζνπλ, έπεζαλ λεθξνί απφ ηηο ζθαίξεο ησλ βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ. Ζ 

απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ απηήλ, ήηαλ σο 

αληίπνηλα γηα πξνεγεζείζα δνινθνληθή επίζεζε ησλ Ηξιαλδψλ ηξνκνθξαηψλ πνπ 

ζηνίρηζε ηε δσή ζε πέληε (5) πνιίηεο θαη ηξείο (3) ζηξαηηψηεο ιίγεο εβδνκάδεο 

λσξίηεξα ζην Μπέιθαζη.
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 Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1971 δπλακηηίδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε πξνβαίλνληαο ζε έλα (1) κφλν βξάδπ ζηελ ζχιιεςε θαη θπιάθηζε 

ηξηαθνζίσλ πελήληα (350) Βνξεηντξιαλδσλ πνπ θξίζεθαλ χπνπηνη γηα ζρέζεηο κε ηνλ 

ΗRΑ.Ζ ΄΄Δπηρείξεζε Γεκήηξηνο΄΄ (΄΄Operation Demetrius΄΄) ηεξκαηίζηεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο κε ρίιηεο πεληαθφζηεο ελελήληα (1590) ζπιιήςεηο θαη 

κφιηο δεθανθηψ (18) θαηεγνξνπκέλνπο. Πνιινί εθ ησλ θπιαθηζκέλσλ πξνρψξεζαλ 

θαη ζε απεξγία πείλαο κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην δέθα (10) εμ απηψλ ηελ πεξίνδν 

Μάξηην-Οθηψβξην 1981, φπνπ αλάκεζα ηνπο ήηαλ θαη ν βνπιεπηήο θαη κέινο ηνπ 

ΗRΑ, άληο (Bobby Sands). Οη θαζνιηθνί ζπλέρηζαλ ηηο δηαδειψζεηο θαη ν ΗRΑ-

PROηελ έλνπιε δξάζε ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ Κπξηαθή 30 Ηαλνπαξίνπ 1972 ζην 

Νηέξη ηεο Β. Ηξιαλδίαο θαηά ηε δηάξθεηα πνξείαο ησλ θαζνιηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αληίζεζε ηνπο ζε λφκν πνπ πξνέβιεπε θπιάθηζε θαηεγνξνπκέλσλ γηα ηξνκνθξαηία 

ρσξίο πξνεγνχκελε δίθε, άληξεο ησλ εηδηθψλ Γπλάκεσλ ηεο Βξεηαλίαο άλνημαλ ππξ 

θαηά ηνπ πιήζνπο, ζθνηψλνληαο ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο (14) δηαδεισηέο, 

πξνμελψληαο αθφκε κία (1) ΄΄Μαησκέλε Κπξηαθή΄΄. 
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  Ο ΗRΑ-PRO κε εγέηε ηνλ Μαθ Γθίλεο (Martin McGuiness) ΄΄απάληεζε΄΄ κε 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο θαη εθηειέζεηο Βξεηαλψλ θαη Ηξιαλδψλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο. Ζ 

ζρεηηθή ΄΄εξεκία΄΄ ηεο πεξηφδνπ 1973-75 δηαθφπεθε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

νξγάλσζε εθηφο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ηεο ελέξγεηεο ζηε Β. Ηξιαλδία, επέθηεηλε ηε 

δξάζε ηεο θαη ζηελ Αγγιία. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1974 νη Ηξιαλδνί ηξνκνθξάηεο 

είραλ πξνβεί ζε ζεηξά βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε ζηφρνπο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζηελ Αγγιία (πάκπ- εζηηαηφξηα), φπνπ κεηά απφ πέληε (5) επηζέζεηο, βξήθαλ ην 

ζάλαην είθνζη νθηψ (28) πνιίηεο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνη 

(200). Φπζηθά απφ ηελ ΄΄καλία΄΄ ησλ ηξνκνθξαηψλ δε γιχησζε θαη ν αγγιηθφο 

ζηξαηφο: ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1974 κεηά απφ βνκβηζηηθή επίζεζε ζε ηξέλν πνπ 

κεηέθεξε ζηξαηηψηεο απφ ην Μάληζεζηεξ ζε ζηξαηφπεδν ηνπ Β. Γηφξθζάηξ, 

ζθνηψζεθαλ ελλέα (9) ζηξαηηψηεο θαη ηξείο (3) πνιίηεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ 
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έηνπο ζε κπάξ ηνπ Γθίιθνξλη άιινη πέληε (5) ζηξαηηψηεο εθηφο ππεξεζίαο έραζαλ 

ηελ δσή ηνπο, κεηά απφ έθξεμε βφκβαο.  Ο Αληακο κε δειψζεηο ηνπ εμέθξαζε ηελ 

πεπνίζεζε φηη πιένλ ε βξεηαληθή αιιά θαη παγθφζκηα θνηλή γλψκε ζα ζηξέςεη ην 

βιέκκα ηεο ζηα πξνβιήκαηα ησλ Καζνιηθψλ Ηξιαλδψλ, θάηη ην νπνίν απνηεινχζε 

βαζηθή επηδίσμε ησλ ηξνκνθξαηψλ .Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Θάηζεξ αληηιακβαλφκελε 

ηελ επηζπκία ησλ Β.Ηξιαλδψλ παξαθξαηηθψλ γηα δηεζλνπνίεζε ηνπ ΄΄αηηήκαηνο΄΄ 

ηνπο, πξνέβε άκεζα ζηελ απαγφξεπζε ηεο ηειενπηηθήο πξνβνιήο δεηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο επηζέζεηο ηνπο. Με ηελ αλσηέξσ θίλεζε ε ΄΄ηδεξά Κπξία ΄΄ ηεο 

Μ. Βξεηαλίαο επεδίσμε λα απνθφςεη ηνπο ηξνκνθξάηεο απφ ην ΄΄νμπγφλν ηεο 

δεκνζηφηεηαο΄΄.
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Σν 1979 εθξεθηηθφο κεραληζκφο ζθφησζε ηνλ Λφξδν Μάνπληκπαηελ (Mountbatten), 

ζηελφ θίιν ηεο Πξσζππνπξγνχ Θάηζεξ (Margaret Thatcher) θαη ηνλ εγγνλφ ηνπ. Ζ 

ίδηα ε Πξσζππνπξγφο γιίησζε απφ ηχρε φηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1984 ζην μελνδνρείν 

΄΄ Grand Hotel΄΄ ζην Μπξάηηνλ εμεξάγε εθξεθηηθφο κεραληζκφο ηεξάζηηαο ηζρχνο, 

θαηαζηξέθνληαο κεγάιν ηνπ ηκήκα. Ζ ίδηα ηελ ψξα ηεο έθξεμεο απνπζίαδε, αιιά 

ζθνηψζεθαλ πέληε (5) άηνκα θαη δεθάδεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Δίρε πξνεγεζεί ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1981 έθξεμε ζε κπαξ ηεο Β. Ηξιαλδίαο ππ΄επζχλε κηαο κηθξφηεξε 

νκάδαο ηνπ ΗRΑ-PRO, ηνπ ΄΄ Ηξιαλδηθνχ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ΄΄(Irish 

National Liberation Army), φπνπ βξήθαλ ην ζάλαην έληεθα (11) Βξεηαλνί 

ζηξαηηψηεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο (1984) ν ΗRΑ-PRO πξαγκαηνπνίεζε 

βνκβηζηηθή επίζεζε έμσ απφ ην γλσζηφ πνιπθαηάζηεκα Υάξνληο (HARRODS), 

πξνθαιψληαο ηνλ ζάλαην έμη (6) αηφκσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ εθαηνληάδσλ. 

Απφπεηξα δνινθνλίαο ππήξμε θαη θαηά ηνπ δηαδφρνπ ηεο Θάηζεξ, Μέηηδνξ (John 

Major) ην Φεβξνπάξην ηνπ 1991. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1996 ην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ 

Μάληζεζηεξ θπξηνιεθηηθά ηζνπεδψζεθε κεηά απφ έθξεμε παγηδεπκέλνπ νρήκαηνο κε 

ρίιηα πεληαθφζηα (1500) θηιά εθξεθηηθήο χιεο. Αλ θαη ιφγσ πξνεηδνπνηεηηθνχ 

ηειεθσλήκαηνο δελ ππήξμαλ ζχκαηα, ε έθξεμε απέθεξε δηαθφζηνπο είθνζη ελλέα 

(229) ηξαπκαηίεο θαη πιηθέο δεκίεο άλσ ησλ επηαθνζίσλ  (700) εθ. ιηξψλ.Δίρε 

πξνεγεζεί παξφκνηα επίζεζε ζηελ πεξηνρή Νηφθιαλη ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ ηδίνπ έηνπο κε πιηθέο δεκίεο πνπ μεπέξαζαλ ηα εθαηφ (100) εθ. ιίξεο.
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 Χο αληίβαξν ζηε δξάζε ηνπ  ΗRΑ-PRO εθηφο απφ ηελ επίζεκε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη νξηζκέλεο ηξιαλδηθέο παξαθξαηηθέο 

πξνηεζηαληηθέο νξγαλψζεηο. Οη Ulster Defence Association (UDA) θαη Ulster 

Volunteer Force (UVF) αληηηάρζεθαλ ζηνλ ΗRΑ-PRO θαη είραλ σο απνζηνιή ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξνηεζηαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο Β.Ηξιαλδίαο. Ζ UDAηδξχζεθε ηνλ 

Μάην ηνπ 1971 ζην Μπέιθαζη θαη απνηεινχζε ηελ ζπλέλσζε κηθξφηεξσλ 

Πξνηεζηαληηθψλ παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ. ην απφγεην ηεο ηζρχνο ηεο, ε 

νξγάλσζε έθηαζε λα αξηζκεί πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κέιε. Γχν 
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(2) ρξφληα αξγφηεξα-Μάηνο 1973- ε UVF πξνέθπςε σο „‟παξαθιάδη‟‟ ηεοUDA, 

ζηξαηνινγψληαο ηα πην επίιεθηα κέιε ηεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1971, νη 

παξαζηξαηησηηθνί πξνηεζηάληεο κεηά απφ βνκβηζηηθή επίζεζε ηνπο ζε κπάξ ηνπ Β. 

Μπέιθαζη, πξνθάιεζαλ ηνλ ζάλαην δεθαπέληε (15) Καζνιηθψλ Β. Ηξιαλδψλ 

πνιηηψλ. Σνλ Μάην ηνπ 1974 κηα (1) λέα βνκβηζηηθή επίζεζε κε ηξία (3) παγηδεπκέλα 

κε εθξεθηηθά απηνθίλεηα ζην Γνπβιίλν, επέθεξε ην ζάλαην είθνζη δχν (22) πνιηηψλ. 

Οη Αγγιηθέο Αξρέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεδείθλπαλ πξνθιεηηθή αλνρή έλαληη 

ησλ Πξνηεζηαληψλ παξαζηξαηησηηθψλ, θαζφζνλ νη ηειεπηαίνη δελ ζηξέθνληαλ θαηά 

Άγγισλ ζηξαηησηψλ ή ινηπψλ ζηφρσλ. Παξνιαπηά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

πεξηνξίζηεθαλ ζε απηφλ ηνλ ξφιν. Με ην πξφζρεκα ηεο απνηξνπήο θαη εθθνβηζκνχ 

ηνπ ΗRA, ε δξάζε ηνπο ζπρλά ήηαλ ην ίδην δνινθνληθή κε απηή ηεο ΄΄θαζνιηθήο΄΄ 

πιεπξάο. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηελ έλαξμε ησλ ηαξαρψλ εψο θαη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 δνινθφλεζαλ πεξίπνπ ρίιηα άηνκα, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία φκσο απινχο πνιίηεο. πσο θαη ν ΗRΑ ζπρλά ζηήξηδε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη 

εθβηαζκνχο.
76

 

 ε πνιηηηθφ επίπεδν ε θιηκάθσζε ηεο βίαο ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ εγέηε ηνπ ηλ Φέηλ, 

Άληακο. Σν θφκκα ηνπ ήηαλ απνθιεηζκέλν απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη δε ζα 

ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα εηζέιζεη ζε απηή εάλ δελ απνθήξπζζε ηε βία. Σφζν ν 

Άληακο φζν θαη ν Μαθ Γθίλεο επηζπκνχζαλ ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ΗRΑ, θαζφζνλ 

ηελ δηέβιεπαλ σο απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

πλ ηνηο άιινηο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαζνιηθψλ Βνξεηντξιαλδψλ άξρηζε ζηαδηαθά 

λα αλεβαίλεη θαη ε ππνζηήξημε πξνο ηηο βίαηεο πξαθηηθέο λα κεηψλεηαη. Σνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1994 ν  ΗRΑ-PRO θήξπμε αξρηθά θαηάπαπζε ηνπ ππξφο-θαη ελψ είρε πξνεγεζεί 

βνκβηζηηθή επίζεζε ζε εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Λίβεξπνπι κε δχν (2) λεθξνχο, ε νπνία 

δηαθφπεθε ζχληνκα θαη επαλαιήθζεθε εθ λένπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1997 πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζνπλ πνιηηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή ηνπ 1998 κεηά απφ 

επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ηλ Φέηλ κε ηνλ εγέηε ησλ πξνηεζηαληψλ Σξίκπι 

(David Trimble) θαη ηνλ θαζνιηθφ ζνζηαιδεκνθξάηε Υηνχκ (John Hume) πξνέθπςε 

ζπκθσλία γηα λέα θπβέξλεζε κέζσ εκηαπηφλνκεο εζλνζπλέιεπζεο κε ηελ ζπκκεηνρή 

πξνηεζηαληηθψλ θαη θαζνιηθψλ θνκκάησλ. Ζ παξακνλή ή φρη ηεο ρψξαο ζην 

Ζλσκέλν βαζίιεην ζα απνθαζίδνληαλ κέζσ δεκνςεθίζκαηνο (ην ηειεπηαίν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα είρε γίλεη ην 1973 ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ησλ θαζνιηθψλ 

ςεθνθφξσλ ιφγσ απνρήο θαη έηζη ε Β. Ηξιαλδία είρε παξακείλεη κέξνο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). Ζ ζπκθσλία ηειηθά ΄΄λαπάγεζε΄΄ θαζφζνλ  ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο κεηά απφ έθξεμε παγηδεπκέλνπ κε εθξεθηηθά νρήκαηνο ζην ¨Οκαγθ ηεο 

Β. Ηξιαλδίαο ζθνηψζεθαλ είθνζη ελλέα  (29) άηνκα. Σελ επζχλε αλέιαβε κία (1) λέα 
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νξγάλσζε-παξαθιάδη ηνπ IRA, ν ΄΄Πξαγκαηηθφο IRA΄΄ (΄΄ RealIRA΄΄), ν νπνίνο 

δηαθσλνχζε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο έλνπιεο αληίζηαζεο.
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 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ν IRA-PROδηαθήξπμε ηελ νξηζηηθή θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη 

ππνζηήξημε φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζα γίλεηαη ζην εμήο κφλν κε εηξεληθά 

κέζα. Σν 2007 ην ηλ Φέηλ ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Β.Ηξιαλδίαο, κε ηνλ Μαθ Γθίλεο ζε ξφιν αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ. Παξά ηνλ 

κέρξη ζήκεξα κε εμνινθιήξνπ αθνπιηζκφ ηνπ IRA (΄΄Πξνζσξηλνί΄΄), ε ζπλχπαξμε 

θαζνιηθψλ -πξνηεζηαληψλ θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη νκαιά θαη ηα δνινθνληθά πάζε 

πνπ ζηέξεζαλ ηελ δσή ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (4000) αλζξψπνπο 

λα αλήθνπλ ζην παξειζφλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

‘’ARMED STRUGGLE:THE HISTORY OF IRA΄΄, RICHARD ENGLISH,΄΄OXFORD UNIVERSITY PRESS΄΄, 
OXFORD 2003, ΕΛ. 



 

 

 

 

 

                       Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

  Ζ ηξνκνθξαηία ζηελ Διιάδα έρνληαο ηηο ξίδεο ζηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα, αθφκε 

θαη ζήκεξα θαηά θαηξνχο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαηάξαμεο ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο θαη αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ρψξα λα δπζθεκίδεηαη 

ζην εμσηεξηθφ θαη νξηζκέλεο ρψξεο  λα ηελ εληάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ  κε 

αζθαιψλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπο. Δπίζεο ιφγσ ηεο αξηζηεξήο 

ηδενινγίαο ησλ δξψλησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν 

κεηά απφ θάπνην ρηχπεκα ηνπο θαη παξάιιεια ηελ κε θαηαδίθε απηνχ απφ νξηζκέλα 

θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο λα μεζπάεη έληνλε πνιηηηθή δηακάρε εληφο θαη εθηφο 

Κνηλνβνπιίνπ. 

 Ζ δξάζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη απφ επξχ 

θάζκα ζηφρσλ. ηα πιαίζηα ηνπ πνιέκνπ ησλ νξγαλψζεσλ θαηά ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θξάηνπο θαη ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, έρνπλ πιεγεί θαηά θαηξνχο θηίξηα δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ (ζπλήζσο εθνξίεο θαη αζηπλνκηθά ηκήκαηα), αιιά θαη ηδησηηθνί ζηφρνη 

νηθνλνκηθνχ (πνιπθαηαζηήκαηα, ηξάπεδεο, αληηπξνζσπείεο πνιπηειψλ απηνθηλήησλ 

θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ) θαη κε (εθεκεξίδεο). Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθδήισζε ησλ επηζέζεσλ είλαη ζπλήζσο απηνζρέδηνη εθξεθηηθνί κεραληζκνί θαη 

ζπαληφηεξα ππξνβφια φπια. Φπζηθά δελ ιείπνπλ θαη νη επηζέζεηο κε ζηφρν ηελ 

αλζξψπηλε δσή, θπξίσο θαηά αζηπλνκηθψλ. ηελ κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο αθξναξηζηεξήο ηδενινγίαο, 

νη νπνίεο παξά ηε δξάζε ηνπο, είηε κεηά απφ ζπιιήςεηο κειψλ ηνπο (΄΄πλνκσζία 

ησλ Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο΄΄) είηε κεηά απφ ζαλάηνπο εγεηηθψλ κειψλ ηνπο (φπσο 

απηφο ηνπ Λάκπξνπ Φνχληα ηνπ ΄΄Δπαλαζηαηηθνχ Αγψλα΄΄ ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 

κεηά απφ ζπκπινθή κε αζηπλνκηθνχο θαη ηελ επαθνινπζνχκελε ζχιιεςε ησλ 

Νηθνιάνπ Μαδηψηε θαη Παλαγηψηαο Ρνχπα) αηφλεζε ε δξάζε ηνπο θαη νπζηαζηηθά    

έπαπζαλ λα απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ θνηλσλία.     

  Παξφιαπηα νη ζεκαληηθφηεξεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε ηα εληππσζηαθφηεξα 

ρηππήκαηα θαη ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δξάζεο, ήηαλ δχν (2): ν „‟Δπαλαζηαηηθφο 

Λατθφο Αγψλαο‟‟ ή „‟ΔΛΑ‟‟ θαη ε „‟17 Ννέκβξε‟‟ ή „‟17 Ν‟‟. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

νξγαλψζεηο απνηέιεζαλ απφηνθν ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο ζηελ Διιάδα πξν θαη 

κεηά ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Κνηλφο 

παξνλνκαζηήο θαη γηα ηηο δχν (2) εμηξεκηζηηθέο νκάδεο ήηαλ ν Αιέμαλδξνο 

Γησηφπνπινο, θαζφζνλ απνηέιεζε ηδξπηηθή θαη εγεηηθή ηνπο κνξθή.  



 

 

 Ο γελλεζείο ην 1944 ζην Παξίζη  Γησηφπνπινο ήηαλ πηφο ηνπ Γεκεηξίνπ (Μήηζνπ) 

Γησηφπνπινπ, εγεηηθνχ ζηειέρνπο ηεο Αξηζηεξάο θαη ζηελφηαηνπ ζπλεξγάηε ηνπ 

Λένληα Σξφηζθη (LeonTrotsky), νπνίνο εληάρζεθε ζην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ ρψξν 

κεηά απφ ζθνδξή δηακάρε κε ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο. Ο Αιέμαλδξνο ή Αιέθνο 

Γησηφπνπινο θνηηεηήο Οηθνλνκηθψλ ζην Παξίζη πξν πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 1967-αλ 

θαη ζηαιηληθφο- ήηαλ ηδηαίηεξα απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ „‟λσζξή‟‟ ζηάζε ηεο 

Αξηζηεξάο (θξίζε απνζηαζίαο ην θαινθαίξη ηνπ 1965, δνινθνλία σηήξε 

Πέηξνπια), φπσο θαη πνιινί άιισζηε αξηζηεξνί θνηηεηέο ζην Παξίζη. Θεσξνχλ φηη ε 

Αξηζηεξά νθείιεη λα δείμεη πην ξηδνζπαζηηθφ πξφζσπν θαη λα κελ είλαη νπζηαζηηθά 

ακέηνρε ζηηο δξακαηηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ βηψλεη ε Διιάδα.  

 Αλ θαη κέινο ηεο Σ.Ο. ηνπ Κ.Κ.Δ. (καδί κε ηνπο Θεφδσξν Πάγθαιν, Αλδξέα 

Εαραξηνπδάθε θαη Γεκήηξην θαπαξιέδν), ε αδξάλεηα ηνπ θφκκαηνο ζηα γεγνλφηα 

ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1967 ηνλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ „‟Κηλήκαηνο 29 Μάε‟‟ ή 

„‟Κ29Μ‟‟ ή „‟Κ29‟‟ καδί κε ηνπο θαπαξιέδν, Βέλην θαη Κσλζηαληίλν Βεξγφπνπιν, 

Βίθησξα Αλαγλσζηφπνπιν θαη Αλδξέα ηάηθν. ε πξνθήξπμε ηνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 

1968 αλαθέξνπλ φηη ε ιατθή εμνπζία ζα θαηαιεθζεί ακεζφηεξα κφλν κε ηνλ έλνπιν 

αγψλα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έξρνληαη ζε πιήξε ξήμε κε ην Κνκνπληζηηθφ Κφκκα 

Διιάδνο θαη ηελ Δληαία Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά θαη ζηαδηαθά δηαγξάθνληαη. 

Παξάιιεια ζηξαηνινγείηαη θαη ν Γεψξγηνο Κηζαξαηδήο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θηλήκαηνο ζηελ Θεζζαινλίθε. Σα κέιε ζρεδηάδνπλ (ηειηθά θαη κφλν) ηε δνινθνλία 

ηνπ απηνεμφξηζηνπ Βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ θαη αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ κηθξήο 

δηάξθεηαο εθπαίδεπζε ζε φπια ζην Μηιάλν, ελ ζπλερεία αλαρσξνχλ γηα ηελ Κνχβα.Ζ 

εθεί εθπαίδεπζε ζε θαηαζηάζεηο κάρεο αληάξηηθνπ πνιέκνπ (εθξεθηηθνί κεραληζκνί, 

παξαθνινπζήζεηο, απφθξπςε ηαπηφηεηαο) απφ 4κελε κε πξσηνβνπιία Γησηφπνπινπ 

έγηλε 8κελε, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο ζηα κέιε ηνπ ππξήλα πνπ έδξεπε ζην 

Βεξνιίλν, ηα νπνία επίζεο ζεσξνχζαλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εθπαίδεπζεο ήηαλ 

αζχκβαηνο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα.
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 Σν ηέινο ηεο νξγάλσζεο έξρεηαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1968 φηαλ ε Αζθάιεηα πξνβαίλεη ζε 

κπαξάδ ζπιιήςεσλ ζηε Θεζζαινλίθε. Σα κέιε ππνπηεχνληαη ηνλ εζνπνηφ Ησάλλε 

Κπξηαθίδε, ρσξίο φκσο λα απνδεηρζεί ηίπνηα. Ο Βεξγφπνπινο θαηεγνξεί ηνλ 

Γησηφπνπιν σο επηπφιαην θαη απνρσξεί, ηδξχνληαο ηε δηθή ηνπ νξγάλσζε, ην „‟ 

Δπαλαζηαηηθφ Κ.Κ.Δ.‟‟ Ο Γησηφπνπινο „‟απαληάεη‟‟ κε ηελ ίδξπζε ηεο δηθή ηνπ 

νξγάλσζεο (καδί κε ηνπο Εεκπίιηα, Αλαγλσζηφππιν, Αξφηζν θαη θαπαξιέδν), ηελ 

„‟Λατθή Δπαλαζηαηηθή Αληίζηαζε‟‟ ή  ΄΄ΛΔΑ΄΄. Ζ πξψηε ελέξγεηα ηεο νξγάλσζεο 

ιακβάλεη ρψξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971 κε ηελ αλαηίλαμε βπηηνθφξνπ θαπζίκσλ ηεο 

εηαηξείαο „‟ΔΟ-ΠΑΠΑ΄΄ ζην Ρέληε. Σνλ επφκελν κήλα ε γαιιηθή αζηπλνκία κε 

αθνξκή ηελ ηπραία ζχιιεςε κηαο Σζερνζινβάθαο θίιεο ηεο ζπληξφθνπ ηνπ 

θαπαξιέδνπ, δηεμάγεη έξεπλα ζηελ νηθία ηνπ θαη βξίζθεη πιαζηά δηαβαηήξηα θαη 

εθξεθηηθέο χιεο. Ο ίδηνο ζπιιακβάλεηαη θαη πξνθπιαθίδεηαη, ελψ αλαθξίλεηαη θαη ν 

Αλαγλσζηφπνπινο. Σξείο (3) εκέξεο αξγφηεξα ν Εεκπίιηαο αλαθαιχπηεη φηη ν 

νπιηζκφο απφ ηηο γηάθθεο ηεο νξγάλσζεο ζηελ Μαιαθάζα θαη ζηελ Νέα Μάθξε 
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έρνπλ εμαθαληζηεί κπζηεξησδψο. Οη γαιιηθέο αξρέο δηαβίβαζαλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο ειιεληθέο είθνζη (20) ρξφληα κεηά.  

 Οη εμειίμεηο ζηελ εγρψξηα εμηξεκηζηηθή Αξηζηεξά φκσο είλαη ξαγδαίεο. Ζ απνηπρία 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΄΄Ρήγα Φεξαίνπ΄΄ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεζεο ζηελ πξεζβεία 

ησλ Ζ.Π.Α., φπνπ ζθνηψζεθαλ νη επίδνμνη βνκβηζηέο Σζηθνπξήο θαη Αληδειφλη 

θαζψο θαη νη πέληε (5) βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηεο ΄΄ΛΔΑ΄΄ ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά ηελ 

ίδηα εκέξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971, αλνίγνπλ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηηο δχν (2) 

νξγαλψζεηο, παξά ηε δηαθσλία ηνπ Κ.Κ.Δ. γηα έλνπιε δξάζε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

1972 ε ΄΄ΛΔΑ΄΄ πξαγκαηνπνηεί βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ Πξεζβεία ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ 

Αζήλα κε πιηθέο δεκίεο, ΄΄ηηκψληαο΄΄ ηελ κλήκε ησλ Σζηθνπξήο θαη Αληδειφλη. 

πκκεηέρεη θαη ην θίλεκα ηεο ΄΄20
εο

 Οθηψβξε΄΄, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 

απνγνεηεπκέλα κέιε ηεο ΔΓΑ θαη πξψελ κέιε ηεο ΄΄Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο΄΄ 

(Φπρνγηφο, Καζζίκεο, εξίθεο) θαη νη ηξείο (3) απηέο νξγαλψζεηο θαίλνληαη 

πξφζπκεο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν 1972 ζηε Γεξκαλία κε πξσηνβνπιία ηνπ 

πξψελ  εγεηηθνχ κέινπο ηνπ ΄΄Δ.Λ.Α..΄΄, Ησάλλε Γαιαλφπνπινπ γίληεαη πξνζπάζεηα 

γηα θνηλή δξάζε ησλ ηξηψλ (3) νξγαλψζεσλ θαηά ηεο ρνχληαο, ε νπνία φκσο πέθηεη 

ζην θελφ. Παξφκνηα θαηάιεμε είρε θαη απηή ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, θαζφζνλ 

ππήξμε έληνλε δηαθσλία κεηαμχ Αλαγλσζηφπνπινπ (΄΄ΛΔΑ΄΄) θαη Φπρνγηνχ (΄΄ 20
ε
 

Οθηψβξε΄΄).  

 Ζ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη ε εθξεθηηθή πνιηηηθή αηκφζθαηξα ηξνθνδνηνχκελε 

απφ ηελ θφληξα Καξακαλιή-Παπαλδξένπ θαζψο θαη ν έληνλνο αληηακεξηθαληζκφο 

πνπ θπξηαξρνχζε, έζηξεςε πνιιά κέιε αθξναξηζηεξψλ νξγαλψζεσλ ζην λεντδξπζέλ 

ΠΑ.Ο.Κ.  Ο Γησηφπνπινο πνπ ήηαλ ππέξκαρνο ηεο βίαηεο δξάζεο ζπγθξνχεηαη κε 

ηνλ κεηξηνπαζή Καζζίκε, ν νπνίνο δελ απνδερφηαλ ηελ εγεηηθή παξνπζία ηνπ 

πξψηνπ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1975 ηδξχεηαη ν ΄΄ ΔΛΑ΄΄, σο κεηεμέιημε ηεο ΄΄ΛΔΑ΄΄ 

θαη ζρεκαηίδνληαη ΄΄ππξήλεο΄΄ ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά, Κξήηε, Ησάλληλα 

θαη Πάηξα. Σνλ Απξίιην ηνπ 1975 ν ΄΄ΔΛΑ΄΄ ππξπνιεί νθηψ (8) απηνθίλεηα πνιηηψλ 

Ζ.Π.Α. ζηελ Διεπζίλα θαη δηαλέκεη πξνθεξχμεηο ζην παλεπηζηήκην θαη ζε δηάθνξεο 

γεηηνληέο ηεο Αζήλαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ ηδίνπ έηνπο ππξπνιεί ηηο εηζφδνπο ησλ πιάδ ηνπ 

Δ.Ο.Σ. ζε Βνχια θαη Βνπιηαγκέλε.
79

 

 Σα επεηζφδηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1975 ψζεζαλ ηνλ 

Γησηφπνπιν λα δεκηνπξγήζεη κηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθή θαη κάρηκε νξγάλσζε, 

ηελ ΄΄17Ν΄΄. Ζ πξψηε εληππσζηαθή ελέξγεηα ηεο νξγάλσζεο ιακβάλεη ρψξα ζηηο 

23/12/1973 φηαλ ν Γησηφπνπινο καδί κε ηνπο Παχιν θαη Ησάλλε εξίθε δνινθνλνχλ 

έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ ζην Παιαηφ Φπρηθφ ηνλ ππεχζπλν ηεο CIA ζηελ Διιάδα, 

Ρίηζαξλη Γνπέιο (RichardWelch) κπξνζηά ζηελ ζχδπγν θαη ηνλ ¨Έιιελα νδεγφ ηνπ. 

Ο Ακεξηθαλφο πξάθηνξαο είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην 1951 θαη 

ελ ζπλερεία ππεξέηεζε ζε Κχπξν, Γνπαηεκάια θαη Πεξνχ πξνηνχ θαηαιήμεη εθ λένπ 

ζηελ Διιάδα ην 1974 πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί απφ θνληά ηε δξάζε ηνπ Κ.Κ.Δ. 

(Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο). Αξρηθά ζρεδηαδφηαλ ε απαγσγή ηνπ, ζρέδην ην 
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νπνίν γξήγνξα εγθαηαιείθζεθε θαζψο ε λενζχζηαηε νξγάλσζε ήηαλ νιηγάξηζκε. Οη 

έξεπλεο ησλ αξρψλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θηλνχληαλ νπζηαζηηθά ζην ζθνηάδη. Οη 

ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ πνιιέο θαη αθνξνχζαλ ελδνυπεξεζηαθή θφληξα 

κεηαμχ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ζ.Π.Α. κέρξη θαη πξνβνθάηζηα πνπ 

απνζθνπνχζε ηελ εθηξάρπλζε ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη ΝΑΣΟ. ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ ζπλεηέιεζε θαη ε επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

πνιηηψλ (ειέσ πξφζθαηνπ πνιηηηθνχ παξειζφληνο κε ηελ Υνχληα) θαζψο θαη νη 

έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο Αξηζηεξάο θαη ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ πξνο φθεινο ησλ 

κηθξνθνκκαηηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. Οη δχν (2) πξνθεξχμεηο κε ηηο νπνίεο ε νξγάλσζε 

αλαιάκβαλε ηελ επζχλε δε δεκνζηεχηεθαλ πνηέ ζηνλ Σχπν ιφγσ δηθαζηηθήο 

απαγφξεπζεο. ε απηά ηα θείκελα ε νξγάλσζε ζεσξεί ηνλ δνινθνλεκέλν Ακεξηθαλφ 

σο ΄΄ζπλππεχζπλν΄΄ γηα ηελ ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηελ ηξαγσδία 

ζηελ Κχπξν. Απφ ην ζηφραζηξν ηεο νξγάλσζεο δε μεθεχγεη θαη ην εγρψξην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη νη δηθαζηέο θαη θαιεί ηνλ ιαφ ζε πξαγκαηηθή θαη ζθιεξή αληίζηαζε 

ψζηε λα απειεπζεξσζεί απφ ηνπο „‟λενθαζίζηεο θαη ηκπεξηαιηζηέο‟‟.
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 Ζ δνινθνλία Γνπέιο πξνθάιεζε ηζρπξνχο πνιηηηθνχο θξαδαζκνχο θαη ζηελ άιιε 

κεξηά ηνπ Αηιαληηθνχ. HCIAθαη ε θπβέξλεζε Φφξλη (G.Ford) βξηζθφηαλ ζε 

δχζθνιε ζέζε ππφ ηε δίλε ησλ ζθαλδάισλ πνπ απνθάιπςε ε Δπηηξνπή ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ Πάηθ θαη Σζέξηο (O. Pike- F. Church) ζρεηηθά κε ηελ αλάκεημε ησλ 

Ζ.Π.Α. ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο άιισλ ρσξψλ (Αιιηέληε-Υηιή, Υνχληα –Διιάδα, 

Μαθάξηνο –Κχπξνο, Βηεηλάκ), αιιά ε δνινθνλία ηνπ Γνπέιο ΄΄πάγσζε΄΄ ηηο 

εμειίμεηο. Μεξίδα ηνπ ηχπνπ θαη ν λένο αξρεγφο ηεο CIA, Σ. Μπνχοo πξεζβχηεξνο 

(G. Bush)έθηαζαλ  ζην ζεκείν λα θαηεγνξνχλ ηνπο δχν (2) Γεξνπζηαζηέο φηη κε ηηο 

απνθαιχςεηο ηνπο, έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα νλφκαηα πξαθηφξσλ θαζηζηψληαο ηνπο 

΄΄επάισηνπο΄΄ ζε επηζέζεηο. Καη ελψ νη έξεπλεο ησλ Ζ.Π.Α. ζηξέθνληαλ γχξσ απφ 

αθξνδεμηνχο Κχπξηνπο θαη Παιαηζηηλίνπο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1976 έθηαζε ζηα γξαθεία 

ηεο γαιιηθήο εθεκεξίδαο ΄΄Liberation΄΄ ζην Παξίζη πξνθήξπμε ηεο ΄΄17Ν΄΄, κε ηελ 

νπνία αλαιάκβαλε ηελ επζχλε ηεο δνινθνλίαο Γνπέιο.
81

 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ Γησηφπνπινπ ην Γεθέκβξε ηνπ 1976 δνινθνλεί ζηελ Αζήλα ηνλ 

πξψελ αζηπλνκηθφ Δπάγγειν Μάιιην, ν νπνίνο είρε απνηαρζεί ιφγσ βαζαληζκψλ 

θξαηνπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηαεηίαο. Ζ πξνθήξπμε αλάιεςεο επζχλεο 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ΄΄Liberation΄΄ αιιά θαη ζε ΄΄ΝΔΑ΄΄ θαη ΄΄ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ΄΄ 

θαη ε ΄΄17Ν΄΄ θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ κεγάιεο κεξίδαο λεαξψλ ηεο 

εμσθνηλνβνπιεπηηθήο Αξηζηεξάο. Παξάιιεια ν ΄΄ΔΛΑ΄΄ ην 1977 πξαγκαηνπνηεί 

κπαξάδ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ απφ νρήκαηα Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηηθψλ εψο 

θηλεκαηνγξάθνπο. ε επίπεδν ζπλεξγαζηψλ, ε νξγάλσζε δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε ηε 

γεξκαληθή νξγάλσζε ΄΄2 Ηνχλε΄΄ θαη ηελ παιαηζηηληαθή ΄΄PFLP΄΄ . αληίζεηα ε ΄΄17Ν΄΄ 

αλ θαη πην ΄΄δξαζηήξηα΄΄, δελ είλαη ηφζν νξγαλσκέλε θαη αλαγθάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ην νπινζηάζην ηνπ ΄΄ΔΛΑ΄΄ θαζψο θαη ηνπο ζπλεγφξνπο ππεξάζπηζεο 
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φπσο θαη ηηο γλσξηκίεο ηνπ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζέζεσλ ηεο απφ 

ηα Μ.Μ.Δ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1977 ε ΄΄17Ν΄΄ ζηέιλεη ζηελ ¨ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ΄΄ ηελ 

πξνθήξπμε κε ηίηιν ΄΄Απάληεζε ζηα θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ΄΄. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε θαη ην πξνγξακκαηηθφ θείκελν ηεο 

νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Αξηζηεξά ηεξεί πξνθιεηηθά λσζξή ζηάζε θαη 

επνκέλσο νζνζηαιηζκφο θαη ε θαηάθηεζε ηεο ιατθήο εμνπζίαο ζα επέιζεη κφλν κε 

ηελ έλνπιε πάιε.
82

 

 Σνλ επφκελν κήλα (Μάηνο 1977) ελ κέζσ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη 

θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ ιακβάλεη ρψξα ε θαηάιεςε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο 

γεξκαληθήο ΄΄AEG΄΄ ζηελ Αζήλα απφ εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη απαηηνχζαλ 

επαλαπξφζιεςε απνιπκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη απμήζεηο εκεξνκηζζίσλ. Ζ 

εγεηηθή θπζηνγλσκία ηεο θαηάιεςεο, Ησάλλεο εξίθεο έξρεηαη ζε ζθνδξή 

ζχγθξνπζε κε ηνλ άιινηε ζχληξνθφ ηνπ ζηελ ΄΄20
ε
 Οθηψβξε θαη λπλ κέινο ηνπ 

΄΄ΔΛΑ΄΄, Υξήζην Καζζίκε. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη κεηά ην ζάλαην 

ηξηψλ (3) κειψλ ηεο γεξκαληθήο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ΄΄Φξάμηα Κφθθηλνο 

ηξαηφο΄΄ θαη ν Καξακαλιήο ζεσξείηαη ΄΄ζπλέλνρνο΄΄ κε ηνλ Γεξκαλφ Καγθειάξην 

κίη. Μεηαμχ ησλ εθηεηακέλσλ δηαδειψζεσλ θαη βαλδαιηζκψλ ζηελ πξσηεχνπζα 

πνπ επαθνινχζεζαλ, ζηηο 19/10/1977 θαηά ηε δηάξθεηα απνηπρεκέλεο βνκβηζηηθήο 

επίζεζεο θαηά ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΄΄ΑΔG΄΄ θαη κεηά απφ ζπκπινθή κε 

αζηπλνκηθνχο, ζθνηψλεηαη ν Καζζίκεο. πιιακβάλεηαη ν εξίθεο σο ππεχζπλνο 

θαζφζνλ θαηεγνξήζεθε φηη ηνλ εθηέιεζε ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπιιεθζεί θαη 

δψζεη πιεξνθνξίεο ζηηο αξρέο γηα ηελ ππφινηπε νξγάλσζε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ 

΄΄17Ν΄΄ θαη ΄΄ΔΛΑ΄΄ δηαηαξάζζνληαη θαη ν εξίθεο αθήλεηαη ειεχζεξνο κεηά απφ ηελ 

παξέκβαζε ησλ ζπλεγφξσλ Νηθνιάνπ Κσλζηαληφπνπινπ (δηαηειέζαο πξφεδξνο 

΄΄ΤΝΑΠΗΜΟΤ΄΄) θαη Δπάγγεινπ Γηαλλφπνπινπ (δηαηειέζαο Τπνπξγφο θαη 

βνπιεπηήο ΠΑ.Ο.Κ.).Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1978 κεηά απφ πιεξνθνξίεο εληνπίδεηαη 

ζηελ Πάξλεζα γηάθθα κε φπια θα δηάθνξα έγγξαθα ησλ δχν (2) νξγαλψζεσλ. Ο 

΄΄ΔΛΑ΄΄  έλα (1) ρξφλν αξγφηεξα δνινθνλεί ζηελ Αζήλα ηνλ απνηαγκέλν αζηπλνκηθφ 

Πέηξν Μπάκπαιε θαη ε ΄΄17Ν΄΄ απαληά κε ηε δνινθνλία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1980 ηνπ 

Παληειή Πέηξνπ, ππνδηνηθεηή ηεο λενζπζηαζείζαο ππεξεζίαο ησλ ΄΄ΜΑΣ΄΄ θαζσ΄ζ 

θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ.
83

 

 Σν 1980 θαη ε δηαθαηλφκελε λίθε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απνηεινχλ ρξνληά νξφζεκν γηα ηελ 

ειιεληθή ηξνκνθξαηία. Ο ζάλαηνο δχν (2) δηαδεισηψλ (Κνπκήο-Καλειινπνχινπ) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ν κε εληνπηζκφο 

ησλ δξαζηψλ δπλακηηίδνπλ ην θιίκα. Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη πεξεηαίξσ κε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1980 κε ηελ εκθάληζε ηεο νξγάλσζεο ΄΄ Οθηψβξεο „80΄΄ ηνπ 

Υξήζηνπ Σζνπηζνπβή θαη ηελ ππξπφιεζε ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ ΄΄ΜΗΝΗΟΝ΄΄ θαη 

΄΄ΚΑΣΡΟΤΝΣΕΟ΄΄ ζην θέληξν ησλ Αζελψλ. Ο Σζνπηζνπβήο (πξψελ κέινο ηνπ 
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ΠΑΚ θαη εθινγηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.) θεξδίδεη ηελ ζπκπάζεηα ηεο 

΄΄αγσληζηηθήο΄΄ λενιαίαο θαη ηελ αληίδξαζε ΄΄ΔΛΑ΄΄ θαη ΄΄17Ν΄΄. Ο Γησηφπνπινο 

ζηξαηνινγεί λέα κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπο Γεκήηξην Κνπθνληίλα, Υξηζηφδνπιν 

Ξεξφ θαη Πάηξνθιν Σζειέληε. Ο ΄΄ΔΛΑ΄΄ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΄΄αλνίγεηαη΄΄ ζηνπο 

δηεζλείο ηξνκνθξαηηθνχο θχθινπο θαη κέζσ ηνπ ππαξρεγνχ ηνπ ΄΄Κάξινο΄΄ θαη εγέηε 

ησλ γεξκαληθψλ ΄΄Δπαλαζηαηηθψλ Ππξήλσλ΄΄ Γηνράλεο Βάηλξηρ απνθηά ηερλνγλσζία 

θαη πξφζβαζε ζε λέα φπια. Έηζη ηνλ Απξίιην ηνπ 1983 ε νξγάλσζε απνπεηξάηαη λα 

δνινθνλήζεη ηνλ πξέζβε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζην παιαηφ Φπρηθφ κε 

ηειερεηξηδφκελν εθξεθηηθφ κεραληζκφ. Ζ απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο (7 ειαθξά 

ηξαπκαηίεο) ηνπο σζεί λα εθπαηδεπηνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΄΄PFLP΄΄ ζην Λίβαλν. 

Σελ ίδηα ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε επηηπρψο ε ΄΄17Ν΄΄ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1985 θαηά 

ιεσθνξείνπ ησλ ΜΑΣ ζηελ Αζήλα, κε έλα (1) λεθξφ αζηπλνκηθφ θαη αθνχ είρε 

πξνεγεζεί ε πξψηε ιεζηεία ηεο νξγάλσζεο παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1984 ζε 

ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηα Πεηξάισλα κε ιεία επηάκεζη εθαηνκκχξηα 

(7.5000.000) δξαρκέο θαη λεθξφ ηνλ αζηπλνκηθφ Υξήζην Μάηηε. 

 εκαληηθφηεξν φκσο ρηχπεκα είρε πεηχρεη ε ΄΄17Ν΄΄ κηα δηεηία λσξίηεξα, φηαλ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1983 θαηάθεξε λα δνινθνλήζεη ηνλ επηθεθαιήο ηεο ζηξαηησηηθήο 

απνζηνιήο ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Διιάδα, Σδφξηδ Σζάληεο (GeorgeTsantes) θαη ηνλ νδεγφ 

ηνπ, Νηθφιαν Βεινχηζν, πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο.  Ζ 

ζχγρπζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ ήηαλ ηέηνηα πνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1985 ζπλέιαβαλ 

ηνλ Νηάλν Κξπζηάιε, ζηέιερνο ηεο λενιαίαο ηεο ΔΓΑ θαη πιεξνθνξηνδφηε ηνπ 

δηνηθεηή ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (Κ.Τ.Π.), Ησάλλε Αιεμάθε. Ο 

Κξπζηάιιεο πιεξνθνξνχζε κε αθξίβεηα ηηο αξρέο γηα νξηζκέλα ηξνκνθξαηηθά 

ρηππήκαηα, αιιά δε γλψξηδε ηίπνηα γηα ηνπο δξάζηεο θαη ε φιε ππφζεζε ζηέθζεθε 

απφ απνηπρία. ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ζπλεηέιεζε θαη ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα. Σνλ Μάην ηνπ 1983 ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. είρε θξνληίζεη λα 

θαηαξγήζεη ηελ αληηηξνκνθξαηηθή λνκνζεζία ηεο Ν.Γ., ζεσξψληαο φηη ηξνκνθξαηία 

δελ πθίζηαηαη, μεζεθψλνληαο ζχειια αληηδξάζεσλ. Οη κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο 

ησλ θνκκάησλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ζρέζε θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. 

κε κέιε αθξναξηζηεξψλ θαη αληηδηθηαηνξηθψλ νξγαλψζεσλ ζπρλά απνπξνζαλαηφιηδε 

ηηο έξεπλεο.
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 ε απηφ ην ξεπζηφ πνιηηηθφ πιαίζην ε ΄΄17Ν΄΄ ζπλερίδεη αλελφριεηε ηε δξάζε ηεο. 

ηηο 21/02/1985 δνινθνλεί ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ηνλ εθδφηε ηεο 

΄΄ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ΄΄ Νηθφιαν Μνκθεξάην. Ζ νξγάλσζε ζε πξνθήξπμε ηεο ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ΄΄πξάθηνξα΄΄ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη φηη 

παξαπιεξνθνξεί ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Ο Μνκθεξάηνο απνηειεί ην πξψην ζχκα ηεο 

΄΄ΛΟΤΜΠΔΝ κεγαιναζηηθήο ηάμεο΄΄, ηελ νπνία νη ηξνκνθξάηεο ζεσξνχλ φηη 

πινπηίδεη κε ιεζηξηθφ ηξφπν εηο βάξνο ηνπ ιανχ. Πνιινί επηρεηξεκαηίεο αχμεζαλ 

εληππσζηαθά ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα, ελψ θάπνηνη αλαγθάζηεθαλ λα 
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δηαθχγνπλ γηα θαηξφ ζην εμσηεξηθφ.
85

 Καη  ελψ ε Αζηπλνκία κεηά απφ ζπκπινθή ηνλ 

Μάην ηνπ 1985 θαη ηνλ ζάλαην ηνπ Σζνπηζνπβή θαη ηξηψλ (3) αζηπλνκηθψλ, ζεσξεί 

φηη θαηάθεξε θαίξην πιήγκα ζηελ ηξνκνθξαηία, θαζψο ζπγρέεη ηελ νξγάλσζε 

΄΄Αληηθξαηηθή Πάιε΄΄ ηνπ λεθξνχ Κνξίλζηνπ ηξνκνθξάηε κε ηα φπια πνπ είρε θιέςεη 

απφ ΄΄ΔΛΑ΄΄ θαη ΄΄17Ν΄΄, δνινθνλείηαη ν επηρεηξεκαηίαο Γεκήηξηνο Αγγειφπνπινο. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1987 ν κεγαινκέηνρνο ηεο ΄΄ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ΄΄ πέθηεη λεθξφο 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κεηά απφ ππξνβνιηζκνχο ηεο νξγάλσζεο, αλαγθάδνληαο ηνλ 

πξσζππνπξγφ Αλδξέα Παπαλδξένπ λα επηζηξέςεη εζπεπζκέλα απφ επίζεκν ηαμίδη 

ζηελ Κίλα θαη λα απνκαθξχλεη ηνλ δηνηθεηή ηεο ΔΤΠ θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ θξνπξάο. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί κπαξάδ βνκβηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε 

εθνξίεο θαη ε απνηπρεκέλε απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Γ.Γ. ηεο Γ..Δ.Δ., Γεψξγηνπ 

Ραπηφπνπινπ απφ ηελ πξσηνεκθαληδφκελε νξγάλσζε ΄΄1
ε
 Μάε΄΄, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

αλήθαλ ζηελ ΄΄17Ν΄΄. Ζ ηειεπηαία ηνλ Μάξηην ηνπ 1988 δνινθνλεί ηνλ Αιέθν 

Αζαλαζηάδε, βαζηθφ κέηνρν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ΄΄ΜΠΟΓΟΑΚΖ΄΄ θαη γεληθφ 

δηεπζπληή ηεο ΄΄ΠΤΡΚΑΛ΄΄.
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 Δπφκελνο ζηφρνο ηεο ΄΄17Ν΄΄ ήηαλ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. Σν ζθάλδαιν κε ηνλ 

Γεψξγην Κνζθσηά ,ηελ Σξάπεδα Κξήηεο θαη ηε δηαθαηλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Α. 

Παπαλδξένπ ζε απηφ νδήγεζε ηελ νξγάλσζε ζε ζπλερφκελεο δνινθνληθέο  ελέξγεηεο 

θαηά δηθαζηηθψλ. Αθνχ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1988 είραλ δνινθνλήζεη ηνλ λαπηηθφ 

αθφινπζν ησλ Ζ.Π.Α. Μπίι Ννξληίλ (BillNordin) κε παγηδεπκέλν κε εθξεθηηθά 

απηνθίλεην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ηδίνπ έηνπο κεηά απφ επηρείξεζε ζην Α.Σ. Βχξσλα 

εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην νπινζηάζην ηνπο, απνζπψληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο φπισλ 

θαη ππξνκαρηθψλ. Δθνδηαζκέλνη πιένλ ηα κέιε ηεο ΄΄17Ν΄΄ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989 

απνπεηξψληαη λα δνινθνλήζνπλ ηνπο εηζαγγειείο Αλδξνπιηδάθε θαη Σαξαζνπιέα θαη 

ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα θαηνξζψλνπλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, Παλαγηψηε Βεξλάξδν. Παξάιιεια ε ΄΄1
ε
 Μάε΄΄  ηνλ Απξίιηνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο ηνπνζεηεί εθξεθηηθφ κεραληζκφ ζηελ νηθία ηνπ αξενπαγίηε δηθαζηή ακνπήι 

ακνπήι θαη ηνλ επφκελν κήλα ν ΄΄ΔΛΑ΄΄ πξαγκαηνπνηεί βνκβηζηηθή επίζεζε ζην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Γχν (2) αξενπαγίηεο παξαηηνχληαη θνβνχκελνη γηα ηελ δσή 

ηνπο, ελψ νη δηθαζηηθνί θεξχζζνπλ απνρή απφ ηα θαζήθνληα ηνπο ζε έλδεημε 

δηακαξηπξίαο. ε επίπεδν πνιηηηθνχ ζπκβνιηζκνχ ε ΄΄17Ν΄΄ κεηά ηελ απνηπρεκέλε 

απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη πξψελ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γεσξγίνπ Πέηζνπ, ζηηο 26/09/1989 δνινθνλεί έμσ απφ ην πνιηηηθφ ηνπ 

γξαθείν ηνλ βνπιεπηή ηεο Ν.Γ. Παχιν Μπαθνγηάλλε. Ο ζαλψλ είλαη ην πξψην 

πνιηηηθφ πξφζσπν πνπ θαζίζηαηαη ζχκα ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ εκέξα ηεο 

δνινθνλίαο ηνπ θαηεπζπλφηαλ ζηε Βνπιή γηα ηελ ζπλεδξίαζε πνπ αθνξνχζε ηελ 

παξαπνκπή ή φρη ηνπ Παπαλδξένπ ζε Δηδηθφ Γηθαζηήξην γηα ην ΄΄ζθάλδαιν 

Κνζθσηά΄΄. Ξεζπά ζχειια πνιηηηθψλ αληηδξάζεσλ κε ηνλ θίιηα πξνζθείκελν ζηε 

Ν.Γ. Σχπν λα ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά φηη πίζσ απφ ηε δνινθνλία Μπαθνγηάλλε 

βξίζθεηαη ην ΠΑ.Ο.Κ. θαη ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο λα απαληά φηη 
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εζηθφο απηνπξγφο είλαη ε ίδηα ε Ν.Γ. θαζφζνλ γλψξηδε ηνλ θίλδπλν θαη δελ έιαβε 

θαλέλα κέηξν. Οη έξεπλεο ησλ αξρψλ θηλνχληαη πξνο ιάζνο θαηεχζπλζε θαη ελψ ν 

Μίθεο Θενδσξάθεο θαηαζέηεη φηη πίζσ απφ ηε δνινθνλία Μπαθνγηάλλε θξχβνληαη 

Π.Α.Κ. θαη ΠΑ.Ο.Κ., ζην θάδξν ησλ ππφπησλ ηνπνζεηείηαη ν πξνζσπηθφο 

ζπλεξγάηεο θαη θίινο ηνπ Παπαλδξένπ, Μηραήι Εηάγθαο θαη ππφθεηηαη ζε θαη‟ νίθνλ 

έξεπλα.
87

 

 Παξάιιεια κε ηηο άζηνρεο έξεπλεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, ε CIA δηεμάγεη 

αλεμάξηεηα έξεπλα γηα ηπρνχζα ζρέζε  κεηαμχ Π.Α.Κ.-ΠΑ.Ο.Κ. θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαηά ηε δηθηαηνξία θαη έπεηηα, 

δεδνκέλσλ ησλ αγαζηψλ ζρέζεσλ ηνπ Παπαλδξένπ κε ηνλ Αξαθάη θαη ην ζχλνιν ηνπ 

αξαβηθνχ θφζκνπ. Μέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ ΄΄Reader‟sDigest΄΄ έξρνληαη ζηε 

δεκνζηφηεηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηξηψλ (3) ζηειερψλ ηνπ 

ΠΑ.Ο.Κ. ( Κσλζηαληίλνο Σζίκαο, ήθεο Βαιπξάθεο θαη Βαζίιεηνο Κσλζηαληηλέαο) 

κε ηελ Ληβχε θαη ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ Ακπνχ Νηληάι (AbuNidal), θάηη 

ην νπνίν δελ κπφξεζε λα απνδεηρζεί.  

 ην κεηαμχ εληφο ζπλφξσλ  ε ΄΄17Ν΄΄ ην Γεθέκβξην ηνπ 1989 θαηνξζψλεη λα θιέςεη 

απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ πθνπξίνπ ζηελ Λάξηζα κεγάιεο πνζφηεηεο νπιηζκνχ θαη 

ππξνκαρηθψλ, αλάκεζα ηνπο θαη αληηαξκαηηθέο ξνπθέηεο. Με κία εμίζνπ 

εληππσζηαθή ελέξγεηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο θιέβεη απφ ην Πνιεκηθφ 

Μνπζείν Αζελψλ δχν (2) εθηνμεπηήξεο ξνπθεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε 

δνινθνληθή απφπεηξα θαηά ηνπ επηρεηξεκαηία Βαξδή Βαξδηλνγηάλλε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1990. Λίγεο εκέξεο λσξίηεξα κεηά απφ έθξεμε ζε απνζήθε ζηα Δμάξρεηα 

ηξαπκαηίδεηαη θαη ζπιιακβάλεηαη ν Κπξηάθνο Μαδνθφπνο. ηνλ ρψξν βξέζεθαλ 

βαξχο νπιηζκφο θαη εθξεθηηθέο χιεο θαζψο θαη θείκελα ησλ ΄΄ΔΛΑ΄΄ θαη ΄΄ΛΔΑ΄΄. Ο 

ζπιιεθζείο έηπρε ζεξκήο ζπκπαξάζηαζεο πιεηάδαο ζηειερψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη 

απαιιάρηεθε ησλ θαηεγνξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, 

θαηαδηθαδφκελνο ηειηθά ζε δεθαεηή θάζεηξμε γηα νπινθαηνρή. Ζ θπβέξλεζε ηεο 

Ν.Γ. πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1990 θέξλεη πξνο ζπδήηεζε γηα  ςήθηζε ηνλ 

λφκν ΄΄Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα΄΄. Σν 

λνκνζρέδην πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηελ παξαθνινχζεζε ηειεθψλσλ θαη 

αιιεινγξαθίαο, ηνλ νξηζκφ σο πξντζηακέλνπ ηεο αλάθξηζεο ηνλ αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ θαη ηελ επρέξεηα ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ απαγφξεπζε 

δεκνζηεχζεσλ πξνθεξχμεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξνκνθξαηία, 

παξφιν πνπ σο φξνο ε ιέμε ΄΄ηξνκνθξαηία΄΄ δελ αλαθεξφηαλ πνπζελά κέζα ζην 

λνκνζεηηθφ θείκελν. Ο λφκνο πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηα θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη ζεσξήζεθε αληηζπληαγκαηηθφο. Ζ επφκελε θπβέξλεζε ηνπ 

Παπαλδξένπ ηνλ θαηάξγεζε ζρεδφλ κε ην πνπ νξθίζηεθε.
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 Ζ αληίδξαζε ηεο ΄΄17Ν΄΄ είλαη ηζρπξή. Σν 1991 πξνέβε ζε είθνζη δχν (22) ελέξγεηεο, 

κε ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Σνχξθνπ δηπισκάηε 

Νηελίδ Μπνπινχθκπαζη (DenizBouloukbasi) ηνλ Ηνχιην ζην Π. Φπρηθφ θαη ηεο 

δνινθνλίαο ηνπ νκνεζλή ζπλαδέιθνπ ηνπ Σζεηίλ  Γενξγίνπ (TsetinGeorgiou) ηνλ 

Οθηψβξην. Σνλ επφκελν κήλα κεηά απφ έλνπιε ζπκπινθή κε ηελ Αζηπλνκία ζηελ 

πεξηνρή επνιίσλ θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζπλειήθζε ν Δπακεηλψλδαο 

(Νψληαο) θπθηνχιεο. Δλ ηνχηνηο ν κάξηπξαο έιαβε ηελ ακνηβή ηνπ απφ ηηο αξρέο, 

αιιά ε θαηάζεζε ηνπ παξνπζίαδε ΄΄θελά΄΄ θαη ν θαηεγνξνχκελνο ελ ηέιεη 

απαιιάρηεθε. Δπίζεο ην 1991 νη γαιιηθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο είραλ δψζεη ηελ ΔΤΠ 

πιεξνθνξίεο γηα ηξία (3) χπνπηα άηνκα πξνο πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε: ηνπ 

Γησηφπνπινπ ή Γηαηφπνπινπ, ηνπ θαπαξιέδνπ θαη ηνπ Ησάλλε Φαξκάθε. Ζ 

ειιεληθή πιεπξά δελ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ην ζέκα, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε 

ηεο Γαιιίαο. πγρξφλσο ηελ ίδηα πεξίνδν ε CIA θαηφξζσζε κε ηελ ζπλεξγαζία 

Διιήλσλ αζηπλνκηθψλ λα ππνθιέςεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ αξρεηαθνχ-

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηε 

δπζθνξία ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Μεηζνηάθε, ν νπνίνο απαίηεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο CIAκε θιηκάθην ηνπFederal Βureau νf Ηnλestigatiνn  (FBI).  

Σνλ Μάξηην ηνπ 1992 νη δησθηηθέο αξρέο κεηά απφ αμηνπνίεζε πιεξνθνξησλ 

θηάλνπλ πνιχ θνληά ζηελ εμάξζξσζε ηεο ΄΄17Ν΄΄, αιιά ε επηρείξεζε ζηελ νδφ 

Ρηαλθνχξ ηεο Αζήλαο ζα ζηεθζεί απφ απνηπρία, θαζφζνλ ηα κέιε ηεο αληηιήθζεθαλ 

ηελ παξαθνινχζεζε. ηηο 14/07/1992 έξρεηαη ε ΄΄απάληεζε΄΄ κε ηελ απφπεηξα 

δνινθνλίαο ηνπ Τπνξγνχ Οηθλνκηθψλ , Ησάλλε Παιαηνθξαζζά κε ξνπθέηα. Απφ ηελ 

έθξεμε ζθνηψλεηαη ν πεξαζηηθφο απφ ην ζεκείν Αζαλάζηνο Αμαξιηάλ. Οη 

ηξνκνθξάηεο δελ πηννχληαη απφ ηελ απνηπρία θαη βάδνπλ ζην ζηφραζηξν ηνλ 

ζηξαηησηηθφ αθφινπζν ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Διιάδα, πηέξαξρν Μάθεληατξ, αιιά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηφπηεπζεο ηνπ ζηφρνπ ηνπο, νη Κνπθνληίλαο θαη Σδσξηδάηνο γίλνληαη 

αληηιεπηνί θαη ν δεχηεξνο πξνζάγεηαη γηα αλάθξηζε, φκσο αθήλεηαη ειεχζεξνο 

θαηφπηλ αληηδξάζεσλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ πλαζπηζκνχ.  

 ην κέησπν ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ Διιάδα, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1992 πξνζάγεηαη γηα αλάθξηζε επξηζθφκελνο ζηελ Διιάδα κεηά ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, ν Υέικνπη Βφηη (HelmutVoigt). Ο Βφηη ήηαλ πςειφβαζκνο 

αμησκαηνχρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο 

Γεξκαλίαο θαη δηαηεξνχζε ζηελέο επαθέο κε ηνλ παζίγλσζην ηξνκνθξάηε ΄΄Κάξινο΄΄, 

θξνληίδνληαο γηα ηελ αζθάιεηα πξψελ ηξνκνθξαηψλ πνπ θαηέθεπγαλ ζην Α. 

Βεξνιίλν. Δπίζεο ήηαλ γλψζηεο ησλ πεξίθεκσλ αξρείσλ ηεο ηάδη, ηα νπνία γηα 

πξψηε θνξά ιακβάλνπλ γλψζε νη ειιεληθέο αξρέο. Ο Βφηη θαηά ηελ αλάθξηζε 

γλψξηδε γηα ηελ ζρέζε ΄΄ΔΛΑ΄΄ θαη ΄΄Κάξινο΄΄, αιιά φρη γηα ηελ ΄΄17Ν΄΄ θαη ηειηθά 

εθδφζεθε ζηελ Γεξκαλία. Σα αξρεία ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πξψελ Α. 

Γεξκαλίαο παξαδφζεθαλ ζηνλ λέν Τπνπξγφ Γεκνζίαο Σάμεο ηεο θπβέξλεζεο 

ΠΑ.Ο.Κ. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993, ηπιηαλφ Παπαζεκειή. Σελ ίδηα πεξίνδν 

απνθαιχπηεηαη κπζηηθή απνζηνιή παξαθνινχζεζεο απφ ηελ CIA (αλ θαη είρε ηελ 

έγθξηζε ηεο ΔΤΠ απφ πξηλ) θαη νη ζρέζεηο Οπάζηγθηνλ-Αζήλαο δνθηκάδνληαη εθ 



 

 

λένπ. Ο Παπαζεκειήο πξνζεγγίδεη ηνλ πξέζβε ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Διιάδα, Σφκαο 

Νάηιο (ThomasNiles) θαη ηνπ πξνηείλεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Τπεχζπλνο ησλ εξεπλψλ νξίδεηαη ν εηζαγγειέαο 

Ησάλλεο Γηψηεο ην 1994. Σνλ Παπαζεκειή δηαδέρεηαη ζηνλ ππνπξγηθφ ζψθν ν ήθεο 

Βαιπξάθεο ην 1995 ελ εμειίμεη θνηλήο έξεπλαο ΔΤΠ θαη FBI θαη παξαθνινχζεζεο 

χπνπησλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε βάζε ηα 

πξνζσπηθά αξρεία ηνπ Βάηλξηρ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζε θηάζθν, πξνθχπηνληαο 

αξγφηεξα φηη Έιιελαο, πςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείαπ Γεκνζίαο Σάμεο ήηαλ 

δηθεγφξνο ζηφρνπ ηεο παξαθνινχζεζεο.
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 Ζ ΄΄17Ν΄΄ , ε νπνία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1994 δνινθφλεζε ησλ πξψελ δηνηθεηή ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο, Μηραήι Βξαλφπνπιν θαζψο ηνλ ζεψξεζε ππεχζπλν γηα ηελ 

ακθηιεγφκελε πψιεζε ηεο θξαηηθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ΄΄ΑΓΔΣ-ΖΡΑΚΛΖ΄΄ ζε 

ηηαιηθή εηαηξεία, ζπλερίδεη ηε δξάζε ηεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο εθηέιεζε έμσ 

απφ ην ζπίηη ηνπ ζηελ Αζήλα ην Σνχξθν δηπισκάηε Οκέξ Υαινχθ ηπαρίνγινπ 

(OmerHalukSipahioglou), ιίγν κεηά απφ ηελ απνηπρεκέλε επίζεζε κε ξνπθέηα θαηά 

ηνπ βξεηαληθνχ αεξνπιαλνθφξνπ ΄΄ArkRoyal΄΄ ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 

1995 επηηίζεηαη κε ξνπθέηα θαηά ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ΄΄MEGA΄΄ θαη ελψ 

παξνπζηαδφηαλ ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1996 ε ΄΄17Ν΄΄ 

επηρεηξεί ρηχπεκα κε φικν θαηά ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο ζηφρνπ: ηεο πξεζβείαο ησλ 

Ζ.Π.Α. Σν βιήκα δε βξήθε ζηφρν θαη πξνθάιεζε πιηθέο δεκίεο θαη ηελ θαηαθξαπγή 

ηεο θπβέξλεζεο ηνπο, πνπ γηα κία αθφκε θνξά ραξαθηήξηζε ηελ ρψξα καο ΄΄ιίθλν 

ηξνκνθξαηίαο΄΄. Με αθνξκή ηελ πηψρεπζε ησλ λαππεγείσλ ηεο Διεπζίλαο απφ ηνλ 

φκηιν επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο Πεξαηηθνχ, κέιε ηεο νξγάλσζεο εθηεινχλ ζηνλ 

Πεηξαηά ηνλ Μάην ηνπ 1997 ηνλ γφλν ηεο νηθνγέλεηαο Κσλζηαληίλν (Κσζηή) 

Πεξαηηθφ. 
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 ηε δίλε ησλ εθηειέζεσλ ηεο ΄΄17Ν΄΄, νη ειιεληθέο αξρέο εληείλνπλ ηηο έξεπλεο ηνπ 

γηα ηελ εμάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο. Ήδε απφ ην 1995 ν εηζαγγειέαο Γηψηεο είρε 

κεηαβεί ζην Παξίζη φπνπ βξηζθφηαλ ππφ θξάηεζε ν δηαβφεηνο ΄΄Κάξινο΄΄ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αλαθξίλεη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ΄΄17Ν΄΄ θαη ΄΄ΔΛΑ΄΄. Σν 

απνηέιεζκα δελ ήηαλ ην αλακελφκελν, αιιά παξφιαπηα ν ΄΄ΔΛΑ΄΄ ληψζνληαο έληνλε 

πιένλ ηελ πίεζε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, απνθαζίδεη λα αλαζηείιεη 

ηελ ζπγθξνηεκέλε έλνπιε  δξάζε ηνπ θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί εληππσζηαθή 

βνκβηζηηθή επίζεζε κε ηειερεηξηζηήξην θαηά ιεσθνξείνπ ησλ ΜΑΣ ζηελ Αζήλα κε 

ζχκα έλα (1) αζηπλνκηθφ θαη αξθεηνχο ηξαπκαηίεο. Παξάιιεια ε CIAελεκεξψλεη ηηο 

ειιεληθέο αξρέο κέζσ αλάιπζεο δηθψλ ηεο πιεξνθνξηψλ φηη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ζπγγξαθή ησλ πξνθεξχμεσλ ηεο ΄΄17Ν΄΄ ελδέρεηαη λα είλαη ν γλσζηφο ζπγγξαθέαο 

Βαζίιεηνο Βαζηιηθφο, κε ηνπο Έιιελεο λα κελ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε απηή. Οη 

αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. αξγφηεξα παξαδέρζεθαλ ην ιάζνο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
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πεξίπησζε θαη έδσζαλ λέεο ιίζηεο κε νλφκαηα ππφπησλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο θαη αληίζηνηρα έπξαμαλ νη Γάιινη. Ζ ειιεληθή 

πιεπξά θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ έδεημε ηδηαίηεξν δήιν γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ, πξνθαιψληαο ηε δπζαξέζθεηα θαη ησλ δχν (2) πιεπξψλ.  

Βέβαηα ε Διιάδα αξθεηέο θνξέο δηαηεξνχζε δηθαηνινγεκέλα επηθπιάμεηο γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ιηζηψλ θαζφζνλ νη πιεξνθνξηνδφηεο ήηαλ ζπρλά ακθηβφινπ 

αμηνπηζηίαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε αηφκνπ πνπ ζεσξήζεθε χπνπηνο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηξνκνθξαηψλ θαηά ηε δνινθνλία ηνπ Γνπέιο, ν νπνίνο κε βάζε 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ειηθία ζα έπξεπε λα ήηαλ ηφηε δεθαπέληε (15) εηψλ. Παξά ηηο 

φπνηεο εληάζεηο κεηαμχ ηνπο, ην 1996 ε CIAζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΠ 

πξαγκαηνπνηνχλ θνηλή επηρείξεζε κε ηελ θσδηθή νλνκαζία ΄΄Γχηεο΄΄. 

πλεξγαδφκελνη κε ηνλ πνηληθφ θξαηνχκελν Αλδξέα Λεγάθε πνπ δηαηεξνχζε επαθέο 

κε θχθινπο ηεο εμηξεκηζηηθήο Αξηζηεξάο θαη κε αληάιιαγκα ρξήκαηα, αζπιία θαη 

πξνζηαζία ζηηο Ζ.Π.Α., ηνπ έδσζαλ νπιηζκφ κε ζηφρν λα ηνλ πξνκεζεχζεη ζε 

ππφπηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Σα φπια ήηαλ κε 

ιεηηνπξγηθά θαη είραλ ηνπνζεηεκέλα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ, αιιά ε επηρείξεζε 

απέηπρε θαη νη Ακεξηθαλνί θαηεγφξεζαλ ηνπο Έιιελεο γηα ΄΄δηαξξνή΄΄ πιεξνθνξηψλ 

θαη απαίηεζαλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο ππεξεζίαο, 

Φσηίνπ Ναζηάθνπ. Ζ ειιεληθή πιεπξά δελ ελέδσζε ζηηο πηέζεηο θαη νη Ζ.Π.Α. 

ζηακάηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο ειιεληθήο αληηηξνκνθξαηηθήο.
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 Ζ απνηπρία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ ππφζεζε ηνπ εγέηε ηνπ ΄΄Κνπξδηθνχ 

Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο΄΄ (PKK) Οηζαιάλ (Abdullah Ocalan) θαη νη ζαξσηηθέο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο, έθεξαλ ζην Τπνπξγείν δεκνζίαο Σάμεο ηνλ Μηράιε Υξπζνρντδε. 

Ζ ΄΄17Ν΄΄ κε αθνξκή ην ΄΄ θνπξδηθφ δήηεκα΄΄ αιιά θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ιανχ γηα 

ηνπο βνκβαξδηζκνχο ησλ ζπκκάρσλ ηεο ρψξαο ζην ΝΑΣΟ θαηά ηεο εξβίαο, άξρηζε 

λα θιηκαθψλεη ηηο βίαηεο ελέξγεηεο ηεο κε ηελ ππξπφιεζε γαιιηθψλ, βξεηαληθψλ θαη 

ακεξηθαληθψλ ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη κε επίζεζε κε ξνπθέηα θαηά ησλ 

θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Σνλ Μάην ηνπ 1999 απνηπγράλεη λα ρηππήζεη κε 

ξνπθέηα ηελ νηθία ηνπ Γεξκαλνχ πξέζβε ζηελ Αζήλα θαη ελψ είρε πξνεγεζεί ιίγν 

λσξίηεξα επίζεζε θνληά ζηελ νηθία ηνπ Οιιαλδνχ νκνιφγνπ ηνπ. Οη επηζέζεηο απηέο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εθηεηακέλα επεηζφδηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην θέληξν ηεο 

πξσηεχνπζαο ηελ ίδηα ρξνληά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ 

πξνέδξνπ ησλ Ζ.Π.Α. Κιίληνλ (BillKlinton) πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζην 

δηπισκαηηθφ θφζκν θαη θαζηζηνχλ γηα κία αθφκε θνξά ηελ Διιάδα σο ΄΄κε αζθαιή 

πξννξηζκφ΄΄. Ζ ΄΄17Ν΄΄ ζηηο 08/06/2000 σζεί ηε βία ζηα άθξα εθηειψληαο ηνλ 

Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ αθφινπζν ζηελ Αζήλα, φληεξο (Stephen Saunders), ελέξγεηα ε 

νπνία ήηαλ θαη ε ηειεπηαία ηεο νξγάλσζεο.
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 Παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή θαη ηηο επηθξίζεηο γηα ηελ αληθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζην λα απαιιαγεί απφ ηελ ηξνκνθξαηία, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ηήξεζε 

πην ςχρξαηκε ζηάζε θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζπλεξγαδφκελε ζηηο έξεπλεο. Ζ 

απνζηνιή ζηελ Αζήλα εηδηθνχ θιηκαθίνπ ηεο βξεηαληθήο αζηπλνκίαο (Scotland Yard) 

έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο ζηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ  αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ. Παξάιιεια νηέξεπλεο άξρηζαλ λα ζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηνλ Γησηφπνπιν θαη ηηο ζρέζεηο ΄΄17Ν΄΄ θαη ΄΄ΔΛΑ΄΄ κε παιηφηεξεο νξγαλψζεηο, 

φπσο ε ΄΄29 Μάε΄΄. Σνλ Απξίιην ηνπ 2001 ςεθίδεηαη ν λένο αληηηξνκνθξαηηθφο 

λφκνο θάησ απφ ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηελ αληηπνιηηεπφκελε Ν.Γ. Μεηαμχ άιισλ δηλφηαλ ζηηο Αξρέο ε 

δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε επξεκάησλ DNA, φζνη ηξνκνθξάηεο ζα 

ζπλεξγάδνληαλ κε ηηο αξρέο ζα ηχγραλαλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο θαη νη ππνζέζεηο 

ηξνκνθξαηίαο ζα εθδηθάδνληαλ απφ ηξηκειή εθεηεία δίρσο πιένλ ελφξθνπο. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2001 θαη κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο λα πιεζηάδνπλ, αξρεγφο ηεο 

ΔΛ.Α αλαιακβάλεη ν Ναζηάθνο θαη δηνηθεηήο ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο ν ηπιηαλφο 

χξνο. ην κεηαμχ νη Ζ.Π.Α, είραλ νξίζεη λέν πξέζβε ζηελ Διιάδα ηνλ Μίιιεξ 

(ThomasMiller) θαη ζπλδξάκνπλ θαη απηέο ζηελ κάρε θαηά ηεο ΄΄17Ν΄΄ (αλ θαη 

ππάξρνπλ δηαθσλίεο κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Έιιελεο ζε ζέκαηα ηαθηηθήο) 

παξέρνληαο ζηελ Διιάδα πξνεγκέλν εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

θαζψο θαη εηδηθνχο ηερληθνχο, ζηελεχνληαο πεξηζζφηεξν ηνλ θινηφ γχξσ απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο.
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 ηηο 29/06/2002 άξρηζε ε αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ δηαβφεηε νξγάλσζε. Δλ κέζσ 

απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ λαπηεξγαηψλ θαη πξνο ΄΄ζπκπαξάζηαζε΄΄ ζε 

απηνχο, ε ΄΄17Ν΄΄ απνθαζίδεη λα ρηππήζεη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ Αγνχδεκνπ 

θαη ηεο ΄΄HellasFlyingDolphins΄΄, δειψλνληαο ΄΄παξνχζα΄΄ εθ λένπ ζηνλ έλνπιν 

αγψλα. Παξνιαπηά ν πξνο ηνπνζέηεζε εθξεθηηθφο κεραληζκφο απφ αζηνρία πιηθνχ 

εθξήγλπηαη λσξίηεξα, ηξαπκαηίδνληαο ηνλ άββα Ξεξφ, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη θαη 

παξακέλεη  θξνπξνχκελνο γηα λνζειεία ζην ΄΄Σδάλλεην΄΄. ην ζεκείν ηεο έθξεμεο 

κεηαμχ άιισλ βξίζθνληαη θιεηδηά, κία (1) ηειεθάξηα θαη έλα (1) πεξίζηξνθν, ην 

νπνίν ηειηθά ηαπηνπνηήζεθε θαη δηαπηζηψζεθε πσο ήηαλ ηνπ λεθξνχ αζηπλνκηθνχ 

Μάηηε απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ιεζηείαο ζηελ ηξάπεδα ζηα Πεηξάισλα ην 1983. Σα 

θιεηδηά αλήθαλ ζε δηακέξηζκα ζηελ νδφ Πάηκνπ 34 ζηελ Αζήλα, φπνπ βξέζεθε ε 

πξψηε γηάθθα ηεο νξγάλσζεο. ηελ νδφ Γακάξεσο αλαθαιχπηεηαη δεχηεξε θαη ζην 

κεηαμχ έρεη ηαπηνπνηεζεί ην DNA ηνπ Ξεξνχ κε επξήκαηα απφ ηελ απνηπρεκέλε 

επίζεζε ζηελ νηθία ηνπ Γεξκαλνχ πξέζβε ην 1999. Απφ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

ηεο ηειεθάξηαο ζπλδένληαη νη ζπλνκηιίεο Ξεξνχ -Κνπθνληίλα θαη απηέο κε άιια 

κέιε. Οη αξρέο πξνβαίλνπλ ζε κπαξάδ ζπιιήςεσλ (16 άηνκα νδεγήζεθαλ ηειηθά ζηε 

δηθαηνζχλε γηα ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε) αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο είλαη νη 

Βαζίιεηνο θαη Υξηζηφδνπινο Ξεξφο, Σδσξηδάηνο, Φαξαδέιιεο θαη ηα μαδέιθηα 

Παχινο θαη Θσκάο εξίθεο (ν Κνπθνληίλαο παξαδφζεθε δχν (2) κήλεο αξγφηεξα). 

ηηο 18 Ηνπιίνπ ζηνπο Λεηςνχο ζπιιακβάλεηαη θαη ν αξρεγφο ηεο νξγάλσζεο, 
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Αιέμαλδξνο Γησηφπνπινο, κε ηε δξάζε κίαο εθ ησλ καθξνβηφηεξσλ ηξνκνθξαηηψλ 

νξγαλψζεσλ ζηελ Δπξψπε λα ιακβάλεη ηέινο.
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                                    ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Αλ θαη πιένλ νη πεξηζζφηεξεο εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αλέζηεηιαλ ηε δξάζε ηνπο ή εμαξζξψζεθαλ απφ ηηο δησθηηθέο 

αξρέο, ε απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ έπαςε λα πθίζηαηαη. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ηα αλαθχπηνληα απφ απηήλ δεηήκαηα (αλεξγία, θηψρεηα, δηαθζνξά, μελνθνβία, 

ξαηζηζκφο) απνηεινχλ ζπρλά ηδαληθή ηδενινγηθή ΄΄δεμακελή΄΄ πνπ ελδερνκέλσο λα 

΄΄πνηίζεη΄΄ νκάδεο αηφκσλ θαη λα ηηο ζηξέςεη ζηε βίαηε δηεθδίθεζε έλαληη ηεο 

ππφινηπεο θνηλσλίαο. Δπίζεο πιήζνο ηερλνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ επίδνμνπο ηξνκνθξάηεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απεηιψλ ηνπο. Οη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία απνηειεζκαηηθή θαη ζε κεγάιν βαζκφ αζθαιή απφ 

ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Σν δηαδίθηπν πιένλ απνηειεί πάξνρν αλεμάληιεησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα κία ηεξάζηηα γθάκα ζεκάησλ φπσο απφ έλαλ (1) ππνςήθην ζηφρν 

κέρξη θαη ηελ θαηαζθεπή απηνζρέδησλ εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. ε επίπεδν 

πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ε θαηάξξεπζε (Δ...Γ., Γηνπγθνζιαβία) θαη ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα θξαηψλ πνπ καζηίδνληαη απφ εκθπιίνπο πνιέκνπο (Οπθξαλία, αθξηθαληθέο 

ρψξεο) εμππεξεηνχλ άηνκα κε ηξνκνθξαηηθέο επηδηψμεηο ψζηε λα πξνκεζεπηνχλ 

θζελφ θαη αζθαιή νπιηζκφ θαη πνιεκνθφδηα (ελδερνκέλσο θαη ππξεληθά ή άιια 

καδηθήο θαηαζηξνθήο) πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο.  

 Γελ είλαη φκσο κφλν νη Δπξσπαίνη ππήθννη κε εμηξεκηζηηθέο επηδηψμεηο απεηιή γηα 

ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφο 

θίλδπλνο απνηεινχλ θαη κνπζνπικαληθήο ζξεζθεπηηθήο πεπνίζεζεο θηλήκαηα ρσξψλ 

ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ. Οξγαλψζεηο φπσο ε Αι-Κάηληα (Al-Qaeda) θαη νη πνιχλεθξεο 

επηζέζεηο θαηά επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ ζηφρσλ (Ν.Τφξθε- επηέκβξηνο 2001, 

Μαδξίηε-Μάξηηνο 2004 θαη Λνλδίλν-Ηνχιηνο 2005) απνηέιεζαλ πξαγκαηηθφ ζνθ γηα 

νιφθιεξν ην δπηηθφ θφζκν. Οη ηξνκνθξάηεο θήξπμαλ ηνλ ΄΄Ηεξφ Πφιεκν΄΄ 

(΄΄Σδηράλη΄΄) ζηε Γχζε, ζεσξψληαο ηα θξάηε απηά σο ΄΄ππεχζπλνπο γηα ηα δεηλά θαη 

ηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη νη κνπζνπικάλνη αδεξθνί ηνπο ΄΄. Γελ είλαη κφλν 

φκσο ε Αι-Κάηληα θαη νη πξνυπάξρνπζεο νξγαλψζεηο ε κνλαδηθή απεηιή γηα ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε απνδφκεζε 

θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (πξία, Ηξάθ, Αίγππηνο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εκθάληζε θαη ηελ πξνέιαζε ζρεδφλ κέρξη ηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο ηνπ ΄΄Ηζιακηθνχ 

Υαιηθάηνπ΄΄ (΄΄ISIS΄΄), δεκηνπξγεί κία (1) αθφκε ελδερφκελε απεηιή γηα ηελ 

Δπξψπε. 
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 Δλ ηνχηνηο ηα επξσπατθά θξάηε ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (κέζσ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) ιακβάλνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα απνηξνπήο 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. ε εζσηεξηθφ επίπεδν ζηα πιαίζηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εγρψξηαο ηξνκνθξαηίαο ε επηζηήκε θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηάζζνληαη ζην 

πιεπξφ ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. Ζ λνκφηππε παξαθνινχζεζε παξαθνινχζεζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ε αλαθάιπςε θαη 

ηαπηνπνίεζε δξαζηψλ κέζσ γελεηηθνχ πιηθνχ (DNA) θαη ηα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη αζθαιείαο ελ δπλάκεη ηξνκνθξαηηθψλ ζηφρσλ είλαη ιίγα απφ ηα 

αληίκεηξα ηεο πνιηηεηαθήο αξρήο. ε επίπεδν ζπλεξγαζίαο θξαηψλ ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο δηαδξακαηίδνπλ νξγαληζκνί φπσο ε 

INTERPOLθαη ε EUROPOL, νη νπνίνη έρνπλ πιένλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο. πλ 

ηνηο άιινηο κέζσ Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαπηχρζεθε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ζεζκνζεηήζεθαλ εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αλαραίηηζε ησλ ηξνκνθξαηψλ (Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο, απζηεξφηεξε 

λνκνζεζία γηα ην  ΄΄μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο΄΄, θνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

έθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη θαηά ηνλ έιεγρν ζηα αεξνδξφκηα). Σέινο ζε 

ζεζκηθφ-θνλσληθφ επίπεδν νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζηα πιαίζηα πξνιεπηηθψλ 

δξάζεσλ πνπ ζα εμαιείςνπλ ηπρνχζεο γελλεζηνπξγέο εζηίεο ηξνκνθξαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηθεληξψλνληαη ζηελ εμάιεηςε θνηλσληθψλ, θπιεηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ φπσο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Σν θαηά πφζν απηά ηα κέηξα ζα απνδεηρζνχλ 

επαξθή ή φρη, ζα αμηνινγείηαη θαζεκεξηλψο.  
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