
Ο Στέλιος Κούλογλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. 
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και σπούδασε 
δημοσιογραφία στο Παρίσι, στο Τόκιο και στην Ινδία. ‘Αρχισε 
να δημοσιογραφεί το 1981 στο περιοδικό Αντί, διετέλεσε 
ανταποκριτής της Αυγής στο Παρίσι την περίοδο ‘83-’85 και 
αργότερα εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το 
Βήμα. Υπήρξε συνεργάτης της γαλλικής εφημερίδας Le Monde 
Diplomatique για την Ελλάδα και των περιοδικών Αντί και Sta-
tus. Εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στην Ελλάδα και ως 
ανταποκριτής στο Παρίσι και στη Μόσχα, απ’ όπου κάλυψε τις 
εξελίξεις στη Σοβιετική ΄Ενωση και τις άλλες πρώην σοσιαλιστικές 
χώρες. Τα χρόνια ’92-’95 κάλυψε ως ειδικός απεσταλμένος τον 
πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η τηλεοπτική του εκπομπή 
«Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» και τα ντοκιμαντέρ του έχουν 
επανειλημμένως βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νεοναζί: Το Ολοκαύτωμα της Μνήμης
Με αφορμή το νέο του ντοκιμαντέρ, ο Στέλιος Κούλογλου 
υπογραμμίζει ότι ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι, καταρχάς, 
ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη. 

Το αρχικό έναυσμα για να ξεκινήσω την έρευνα αυτή ήταν το 
γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές η Χρυσή Αυγή εμφανιζόταν να 
έχει πάρει αρκετές εκατοντάδες ψήφους στα Καλάβρυτα και στο 
Δίστομο, που επί Κατοχής είχαν μαρτυρήσει από τους Γερμανούς 
ναζί και τους  Έλληνες συνεργάτες τους, πράγμα που μου φαινόταν 
εξωφρενικό. Όταν πήγαμε και το αναφέραμε αυτό στους κατοίκους 
έγιναν έξαλλοι, λέγοντας πως επρόκειτο για ένα άθλιο ψέμα που 
αναπαρήγαγαν τα ΜΜΕ – ελάχιστοι ήταν οι ντόπιοι που είχαν όντως 
ψηφίσει Χ.Α., οι «εκατοντάδες ψήφοι» αφορούσαν τους ευρύτερους 
καλλικρατικούς δήμους, στους οποίους ανήκαν τα δύο χωριά. 
Και, όσο κι αν είναι γνωστές οι σφαγές εκείνες, όσο κι αν μας κάνει 
«χοντρόπετσους» η δουλειά μας, ήταν μεγάλη η συγκίνηση αλλά 
και η δοκιμασία στα γυρίσματα.

(απόσπασμα από συνέντευξη στο Lifo, 203.2013)



Μια μέρα μετά τις εκλογές του Μαΐου 2012, η είδηση κάνει τον γύρο 
των τηλεοπτικών σταθμών: η Χρυσή Αυγή  έλαβε 1.000 ψήφους στα 
μαρτυρικά Καλάβρυτα και Δίστομο. Δυο πόλεις που σημαδεύτηκαν 
από τη ναζιστική θηριωδία, παρουσιάζονται να νομιμοποιούν με 
την ψήφο τους, τους «πολιτικούς απογόνους» των δολοφόνων τους, 
σύμφωνα με τα ΜΜΕ. Τις αμέσως επόμενες μέρες, στην ερώτηση 
αν είναι νεοναζί και σχετίζονται με τον Χίτλερ, οι εκπρόσωποι 
της Χρυσής Αυγής απαντούν:  «οι δημότες στα Καλάβρυτα και το 
Δίστομο απάντησαν ήδη, με την ψήφο τους». Η ιστορική μνήμη έχει 
εξασθενίσει ή πρόκειται για μια κατασκευασμένη είδηση;

Η απάντηση βρίσκεται στο Λύκειο Διστόμου, όπου οι μαθητές 
του παρακολουθούν ένα ντοκιμαντέρ για τα ναζιστικά εγκλήματα  
στα Καλάβρυτα, στο Χορτιάτη και στο Άουσβιτς. Η συζήτηση που 
ακολουθεί γρήγορα επεκτείνεται, σε θέματα όπως η αντίσταση στην 
γερμανική κατοχή. Μήπως έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι αν οι 
αντάρτες δεν προκαλούσαν με την δράση τους τους Γερμανούς,  
δε θα υπήρχαν και Ολοκαυτώματα; Αυτό υποστηρίζει ο γιος ενός 
διαβόητου Έλληνα δωσίλογου. Ο πατέρας, υπουργός Προπαγάνδας 
στην κυβέρνηση Τσιρονίκου -την τελευταία φιλοναζιστική κυβέρνηση 
φάντασμα- το έσκασε το 1944 συνοδεύοντας τα γερμανικά 
στρατεύματα που αποχωρούσαν. Ο γιος ήταν υποψήφιος του ΛΑΟΣ 
στις εκλογές και τώρα προσχώρησε στην Χρυσή Αυγή.

Πίσω στο Λύκειο του Διστόμου, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι 
με μια ιστορική αλήθεια: δεν υπήρξαν μόνο Έλληνες θύματα, 
αλλά και Έλληνες που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Από 
το ντοκιμαντέρ που παρακολουθούν, μαθαίνουν ότι τα Τάγματα 
Ασφαλείας και όχι οι Γερμανοί, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
σφαγή στο Χορτιάτη και συμμετείχαν στη σφαγή στην πόλη τους.

Μπορεί να προχωρήσει προς τα μπρος, μια χώρα που δεν γνωρίζει το 
παρελθόν της;

Ένα ντοκιμαντέρ μέσα στο ντοκιμαντέρ, για τη μνήμη και τη λήθη.
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