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Ψη φ ί δ ε ς  μ ν ή μ η ς  α π ό  τ ο  Α ρ χ ε ί ο ' 7 1 

Τ
ο παρακάτω κείμενο περιλαμβάνεται στη 
μπροσούρα «Βιασμός-Τύπος-Βιασμός από 
τον Τύπο», η οποία κυκλοφόρησε από την 
Ομάδα Τύπου «Σπίτι των Γυναικών» το 
1982 και επανεκδόθηκε τον Ιανουάριο του 

2018 από το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων. 
Το κείμενο αυτό έχει ως θέμα το πώς υποδέχτηκε 

η ελληνική κοινωνία των αρχών της δεκαετίας του 1980 
-αλλά και το πώς διαμεσολάβησαν τα μμε την υποδοχή 
αυτή- το φαινόμενο του «Δράκου της Δράμας» Κυριά-
κου Παπαχρόνη. Σε όσες από εμάς έχουμε αναμνήσεις 
από εκείνη τη δεκαετία, μπορεί κάτι να μας λέει ο κω-
δικός «Δράκος». Είναι αλήθεια ότι οι περιπτώσεις των 
«Δράκων» στον τύπο της δεκαετίας του 1980 αποτέλε-
σαν επίκεντρο του ψυχολογικού και εγκληματολογικού 
ενδιαφέροντος, αφού ήταν για την επικαιρότητα της ε-
ποχής το ανάλογο των σήριαλ κίλερς και επέτρεψαν 
την ανάπτυξη όλης της φιλολογίας που έχει να κάνει με 
τη δισχιδή υπόσταση του εγκληματία και της μη από-
στασής του από την καθημερινή ζωή και τον «απλό άν-
θρωπο». Ποιο ήταν όμως το κοινό σημείο των εγκλη-
ματιών αυτών και πώς αποτυπώθηκε αυτό κοινωνικά 
–και διαμεσολαβήθηκε από τα μίντια; Το στοιχείο που 
τους ένωνε ήταν το μίσος τους προς τις γυναίκες. Οι γυ-
ναίκες ήταν λοιπόν ο στόχος του Κυριάκου Παπαχρό-
νη, επειδή αυτές του στέρησαν την ερωτική ζωή που ή-
θελε, του αρνήθηκαν τη συντροφιά τους και την ανιδι-
οτελή αφοσίωσή τους, υποτίμησαν τον ανδρισμό του. 
Θα πίστευε κάποια πως τα κίνητρά του ο Παπαχρόνης 
τα ξέρασε σε κάποιον σκληρό και λεβέντη μπάτσο, τα 
ψέλλισε σε κάποιον πολλά υποσχόμενο ψυχίατρο ή 
πως του αποδόθηκαν ερήμην του, αλλά όχι: ο Παπα-
χρόνης μίλησε πολύ και δημόσια, κατέδειξε τα τραύ-
ματα που προκάλεσε στην αρρενωπότητά του η γυναι-
κεία ασπλαχνία και το πόσο αποφασισμένα εκδικήθη-
κε. Μίλησε δηλαδή με κοινωνικά αναγνωρίσιμα και κυ-
ρίαρχα αντρικά επιχειρήματα και τάχθηκε στον αντίπο-
δα του «απολίτιστου και περιθωριακού» εγκληματία. 
Αυτή ήταν και η «ιδιαίτερη» εικόνα που σχηματίστηκε 
για το πρόσωπο του Παπαχρόνη από τα μίντια, τα ο-
ποία τον ανέδειξαν σε μια μορφή ιδιάζοντα σταρ, κα-
θώς πληθώρα πρωτοσέλιδων και εκπομπών ήταν αφι-
ερωμένα στον χαρακτήρα του, χαρίζοντάς του το προ-
σωνύμιο του «δράκου με το αγγελικό πρόσωπο» και το 
«γοητευτικό χαμόγελο» και αναδεικνύοντας τα ρωμα-
λέα και αρρενωπά του χαρακτηριστικά. 

Δεν ήταν λοιπόν κατακάθι της κοινωνίας ο γό-
νος χουντοβασιλικής οικογένειας λοκατζής Παπαχρό-
νης, δεν ήταν τρελός. Αντίθετα, κάτι απολύτως κοινω-
νικά κατανοητό δήλωνε περήφανα, εξ ου και η τοπο-
θέτησή του σε κάποιο πάνθεο εγκληματιών που εκ-
πέμπουν μάλλον γοητεία παρά αποτροπιασμό και α-
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ξίζουν περισσότερο μελέτη, παρά καταδίκη. Τοποθε-
τώντας τον «Δράκο» στον ιστορικό και κοινωνικό του 
πλαίσιο, θα τον βρούμε να αναδύεται εν μέσω μιας ση-
μαντικής μεταβολής στην βαθιά πατριαρχική ελληνική 
κοινωνία. Η επανεμφάνιση του φεμινιστικού κινήμα-
τος στη χώρα από το 1975, χρωματίστηκε από μια δυ-
ναμική αίσθηση καινοτομίας που κατέκλυσε την ελλη-
νική κοινωνία. Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε 
από την ίδρυση και επανεμφάνιση των μαζικών γυναι-
κείων οργανώσεων, κυρίως μέσω κομματικών πρωτο-
βουλιών. Οι οργανώσεις αυτές αναδείχθηκαν σε απο-
κλειστικό φορέα αιτημάτων προς το κράτος για θεσμι-
κές μεταρρυθμίσεις με άξονα την ισότητα των δικαι-
ωμάτων και των ευκαιριών των γυναικών. Το Αυτόνο-
μο Φεμινιστικό Κίνημα, που αναδύθηκε την ίδια περί-
οδο, ενσωμάτωσε και προώθησε περισσότερες φεμι-
νιστικές ιδέες, που συνδέονταν πιο κομβικά με την κα-
θημερινότητα των γυναικών, θίγοντας θέματα ταμπού 
για την ελληνική κοινωνία, όπως η γυναικεία σεξουαλι-
κότητα, η αντισύλληψη, η έκτρωση, η οικογένεια, ο βι-
ασμός και η κακοποίηση των γυναικών. 

Η δεκαετία του 1970 ήταν ταυτόχρονα και μια 
περίοδος με δυναμική εκσυγχρονισμού  από την πλευ-
ρά του κράτους, με την προοπτική της ένταξης στην 
ΕΟΚ να επιτάσσει θεσμικές προσαρμογές, οι οποίες 
μεταξύ άλλων εστίαζαν ιδιαίτερα στο οικογενειακό δί-
καιο και στην κατάργηση των νομικών διακρίσεων σε 
βάρος των γυναικών. Η έλευση του ΠΑΣΟΚ το 1981 α-
νήγαγε τα περιεχόμενα του φεμινισμού σε κρατική ι-
δεολογία. Έτσι, από το 1982 μέχρι το 1985 ψηφίστη-
καν νόμοι που αποτέλεσαν τη νομοθετική μεσολά-
βηση των φεμινιστικών αιτημάτων της δεκαετίας του 
1970. Οι νόμοι αυτοί εμπεριείχαν την κατάργηση του 
θεσμού της προίκας, της έννοιας του αρχηγού της οι-
κογένειας και της πατρικής εξουσίας και επέφεραν την 
ισότητα στην εργασία, την υιοθέτηση του πολιτικού 
γάμου, τη διατήρηση του πατρικού επωνύμου από τις 
γυναίκες μετά τον γάμο κ.α. 

Ενάντια λοιπόν σ’ αυτές τις κοινωνικές μεταβο-
λές και στην κρίση του παραδοσιακού ανδρισμού που 
προκάλεσαν αντέδρασε ο Παπαχρόνης και άσκησε 
την φονική και σεξουαλική, μισογυνική του βία. Το ζή-
τημα είναι να καταδείξουμε ότι η περιγραφή του Πα-
παχρόνη (και κάθε Παπαχρόνη) ως μια «ιδιάζουσα» 
προσωπικότητα πετυχαίνει δυο -φαινομενικά αντι-
κρουόμενους- σκοπούς: τον παρουσιάζει ως μια μεμο-
νωμένη περίπτωση και ταυτόχρονα κλείνει το μάτι σ’ 
όλους τους μισογύνηδες που μοιράζονται μαζί του τα 
ίδια συμφέροντα και τα ίδια κίνητρα, αλλά ντάξει, δεν 
θα σφάξουν, θα κοιμηθούν ήσυχοι, βλαστημώντας την 
ώρα και τη στιγμή που αναγκάζονται να τιθασεύσουν 
το αντρικό τους προνόμιο στη βία.  

Η μπροσούρα «Βιασμός-Τύπος-Βιασμός από τον Τύπο» 
κυκλοφόρησε από την Ομάδα Τύπου «Σπίτι των Γυναικών» 
το 1982 και επανεκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018 από το 
Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων.
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Στις 15 Δεκεμβρίου 1982, ο έφεδρος Αξιωματι-
κός των Λ.Ο.Κ. Κυρ. Παπαχρόνης συλλαμβάνε-
ται για δολοφονίες και τραυματισμούς δέκα γυ-

ναικών. Η είδηση παίρνει αμέσως τεράστια δημοσιότη-
τα και προβάλλεται καθημερινά από τον Τύπο με σει-
ρά άρθρων.  Ο «Δράκος» της Δράμας, που η δράση του 
είχε τρομοκρατήσει το πανελλήνιο, παίρνει σάρκα και 
οστά. Τον βλέπουμε στην τηλεόραση να μιλά, δίνει συ-
νεντεύξεις στις εφημερίδες, μαθαίνουμε λεπτομέρειες 
από τη ζωή και την οικογένειά του. Και όλοι προσπα-
θούν να ταυτίσουν αυτό το συμπαθητικό και ευπροσή-
γορο παιδί με τον στυγερό δολοφόνο και βιαστή. Πρό-
βλημα. Γιατί οι βιαστές «είναι» συνήθως κατακάθια της 
κοινωνίας, περιθωριακά και αποτυχημένα άτομα χωρίς 
σταθερή οικογενειακή ζωή, απολίτιστα και αντικοινω-
νικά στοιχεία. Η εικόνα που προβάλλει ο Παπαχρόνης 
είναι «διαφορετική» και δεν ταιριάζει με αυτήν που εί-
ναι γενικά παραδεκτή για έναν στυγνό δολοφόνο και 
βιαστή. 

Αμηχανία λοιπόν τις πρώτες μέρες στον Τύπο, 
αλλά και στην κοινή γνώμη. Αμηχανία που δεν προέρ-
χεται μόνο από το ότι ο Παπαχρόνης είναι ψύχραιμος, 
συμπαθητικός και πρόθυμος για συζήτηση. Ούτε από 
το ότι φαίνεται καλός και στοργικός γιος των γονιών 
του, άριστος στις επιδόσεις του, σοβαρός στην κοινω-
νική του ζωή. Η αμηχανία προέρχεται κυρίως από το 
γεγονός ότι αυτό το άτομο –με το κοινωνικό προφίλ 
που διαγράφεται-  δικαιολογεί τις πράξεις του με «κα-
θημερινά» επιχειρήματα. Δηλαδή, ο βιαστής και δο-
λοφόνος Παπαχρόνης δεν εκφράζει σκέψεις παρανο-
ϊκές, αλλά αιτιολογεί τα φοβερά εγκλήματά του με επι-
χειρήματα που ταυτίζονται με την τρέχουσα, κυρίαρ-
χη και απολύτως αποδεκτή κοινωνικά αντίληψη για τις 
γυναίκες.

Γιατί ο Παπαχρόνης επιτίθεται μόνο σε γυναίκες. 
Αυτές τον τραυμάτισαν στην τρυφερή εφηβεία, αυτές 
τον κράτησαν μακριά από μια φυσιολογική ερωτική 
ζωή με την κακία τους, αυτές τον εκνευρίζουν, τον κά-
νουν να «φουντώνει» γιατί δεν του φέρονται καλά και 
αρνούνται την παρέα του. Ποιος άντρας δεν έχει νιώ-
σει τα ίδια συναισθήματα; Αυτός όμως έφτασε να σκο-
τώσει! Η διαφορά είναι πράγματι πολύ σοβαρή. 

Όμως ο Παπαχρόνης δεν είναι τρελός. Όλα όσα 
λέει συμβιβάζονται απόλυτα με την κυρίαρχη ιδεολο-
γία της καταπίεσης, με την κοινωνική πραγματικότη-
τα που δίνει στον κάθε άντρα απεριόριστα δικαιώμα-
τα πάνω σε όλες τις γυναίκες. Κάθε γυναίκα ξέρει πολύ 
καλά πόσο ακριβά πληρώνει κάθε μέρα την οποιαδή-
ποτε άρνησή της, την προσπάθεια να ανατρέψει αυτή 
την πραγματικότητα. Το τίμημα που πληρώνει κάθε 
μια είναι διαφορετικό και πολύμορφο, ανάλογα με τη 
συγκυρία. Όμως η ουσία, η νοοτροπία που γεννά και 

μπροσούρα  

Ο «ΔΡΑΚΟΣ» ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

Bιασμός-Τύπος-Βιασμός από τον Τύπο

Η δίκη του Κυριάκου Παπαχρόνη έγινε από τις 14 ως τις 18 Ιουνίου 1983 στο 
Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης υπό τη δικαιοδοσία του Διαρκούς Στρατοδικείου 
Καβάλας. Το αλαζονικό στυλ του Παπαχρόνη και οι θεατρινισμοί του έκλεψαν την 
παράσταση κατά τη διάρκεια της δίκης. 

Οι ψυχιατρικές εκτιμήσεις απέκλεισαν το ενδεχόμενο να 
υπάρχει ψυχοπαθολογία στον Παπαχρόνη, κι ο ίδιος δεν 
καταδέχτηκε τέτοια μη αρρενωπά ελαφρυντικά, όπως 
φάνηκε και από τη μνημειώδη δήλωσή του: «δεν έχτιζα 
τόσα χρόνια αυτό το κορμί για να το καταστρέψουν οι 
ψυχίατροι».
Η αποφασιστική του στράτευση υπέρ της αθάνατης 
ελληνικής λεβεντιάς αποτυπώθηκε και στη δήλωσή του 
στο άκουσμα της ποινής του: «Ευχαριστώ! Τι βάζετε 
τέτοιες ποινές; Τόσα χρόνια θα ζήσουμε; Στείλτε με στο 
απόσπασμα γιατί αν βγω έξω, πάλι τα ίδια θα κάνω».

αναπαράγει αυτή την πραγματικότητα παραμένουν. 
Ο Παπαχρόνης προσπαθεί να αιτιολογήσει τη 

συμπεριφορά και τις πράξεις του, χρησιμοποιώντας 
ως κύριο επιχείρημα το ψυχολογικό τραύμα που του 
δημιούργησε η άσχημη συμπεριφορά κάποιας πόρ-
νης όταν ήταν έφηβος. Ο «συμπαθής» αυτός νέος κα-
ταντά «Δράκος» εξαιτίας της γυναικείας συμπεριφο-
ράς. Δεν ενσαρκώνει μήπως αυτό το επιχείρημα τη 
ρητή ή άρρητη, τη διάχυτη ή εσωτερικευμένη αντίλη-
ψη που κυριαρχεί γύρω από το θέμα της περιβόητης 
«γυναικείας ασπλαχνίας»;

Ο Παπαχρόνης λοιπόν, δεν είναι τρελός. Όλες οι 
ενδείξεις συνηγορούν γι’ αυτό. Οι γιατροί είναι σίγου-
ροι. Λέει πράγματα καθημερινά, που ο καθένας ταυτί-
ζεται με αυτά. Αλλά αυτός διαπράττει φόνο. Η συναι-
σθηματική αντίφαση είναι τεράστια. Τι ανακούφιση 
λοιπόν όταν προκύπτει ότι είναι επιπλέον φασίστας, 
βομβιστής, εκτροχιαστής τρένων και -σαν να μην έ-
φταναν αυτά- είχε σχέσεις με ομοφυλόφιλους. .. Ανε-
ξάρτητα από το αν οι κατηγορίες αυτές είναι αληθινές 
–πράγμα που δε μας ενδιαφέρει εδώ- σίγουρο είναι –
το μαρτυρούν οι αντιδράσεις του Τύπου- ότι διέρρη-
ξαν την ταύτιση και λειτούργησαν απενοχοποιητικά 
για το αντρικό κοινό. Γιατί ο φασισμός είναι «επάρατη 
έννοια για τους Έλληνες» και συνδέεται με τις πιο απο-
τρόπαιες πράξεις. Και είναι πολύ βολικό να επιρρίπτο-
νται όλα τα φοβερά που συμβαίνουν γύρω μας στο 
φασισμό. Έτσι το υγιές κοινωνικό σύνολο μένει αλώ-
βητο και η διαχωριστική γραμμή διαγράφεται καθαρά. 
Κάτω από το φως της φασιστικής του ιδεολογίας, τα ε-
πιχειρήματα του Παπαχρόνη χάνουν την αναγνωρίσι-
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μη καθημερινότητά τους. Πόσο μάλλον όταν στην ει-
κόνα μπαίνει και ο παράγοντας ομοφυλοφιλία. ..

Έτσι οι πραγματικές αιτίες του προβλήματος με-
τατίθενται. Όχι του φόνου, αλλά της κυρίαρχης ιδεολο-
γίας της καταπίεσης που ασκούν οι άντρες στις γυναί-
κες. Η κοινωνία αποποιείται τις ευθύνες της, η αναπα-
ραγωγή του φυλετισμού μπαίνει στο περιθώριο και οι 
«φυσιολογικοί» άντρες κοιμούνται επιτέλους ήσυχοι. 

Και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχεται δώρο εξ 
ουρανού η περίφημη υπόθεση των ερωτικών γραμ-
μάτων που απευθύνουν γυναίκες στο Δράκο. Πώς αλ-
λιώς να εξηγήσει κανείς την έκταση και τη δημοσιότη-
τα που πήρε η υπόθεση αυτή; Γίνεται λόγος για πλη-
θώρα γραμμάτων –που δεν τα είδαμε άλλωστε ποτέ, 
εκτός από μια αμφίσημη φράση- για ερωτομανία των 
γυναικών προς το Δράκο. Το μέτωπο που είχε διαρρα-
γεί συσφίγγεται πάλι. Ως και οι σωματοφύλακές του α-
ντιμετωπίζουν τον Παπαχρόνη με άλλο μάτι. Αφού οι 
γυναίκες τον ερωτεύονται, σημαίνει ότι τα θέλουν… 
Κανείς φυσικά δεν θα τολμήσει να ξεστομίσει το μπρά-
βο στο Δράκο, για όλους όμως η πράξη του σχετικο-
ποιείται, η βαρύτητά της συρρικνώνεται, αναιρείται 
κάποτε. Οι δημοσιογράφοι κάθε λογής συναγωνίστη-
καν με φαντασία γύρω από το θέμα αυτό. Πήρανε ως 
και συνεντεύξεις από ειδικούς. Και καταλήξαμε εκεί 
απ’ όπου ξεκινήσαμε: οι γυναίκες φταίνε για όσα πα-
θαίνουν. Αφού τα θέλουν, καλά να πάθουν. Άλλωστε 
για να ερωτεύονται ένα δράκο σημαίνει ότι φαντασιώ-
νονται κι επιθυμούν το βιασμό. Ό,τι λοιπόν και να τους 
κάνει κανείς λίγο είναι…

Κύριο χαρακτηριστικό άλλωστε της φυλετικής 
καταπίεσης είναι η βαθιά περιφρόνηση που  τρέφει ο 
καταπιεστής για τον καταπιεζόμενο και που δικαιολο-
γεί κάθε του πράξη Έτσι όλα ξαναγίνονται όπως πριν 
και η τάξη επικρατεί και πάλι. Ας μη σταθούμε στο γε-
γονός ότι φυσικά η αναταραχή θα ήταν μικρότερη αν 
οι φόνοι περιορίζονταν σε γυναίκες όπως η πόρνη –
πρώτο θύμα. (Βιασμοί γίνονται κάθε μέρα, δε θα έφτα-
ναν από μόνοι τους για τόσο κακό.) Το γεγονός ότι στα 
θύματα περιλαμβάνεται και μια σεμνή κοπέλα από σο-
βαρή, αστική οικογένεια έπαιξε οπωσδήποτε ρόλο 
στο μέγεθος του αποτροπιασμού που εκδηλώθηκε. 
Μήπως όμως εντέλει και οι σεμνές και σοβαρές κοπέ-
λες δεν είναι γυναίκες;

Η ιστορία του φοβερού «δράκου» όχι μόνο δεν 
διατάραξε τελικά τα καλώς κείμενα, αλλά επιβεβαίωσε 
και σταθεροποίησε την ίδια ιδεολογία που δημιούργη-
σε και αυτόν ως ακραία έκφρασή της. 

Ο Κυριάκος Παπαχρόνης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς 
όρους στις 8 Δεκεμβρίου 2004, σε ηλικία 44 χρονών, μετά 
από 22 χρόνια κάθειρξης. Η υποδοχή του από τα μίντια ήταν 
όπως φαίνεται και πάλι θερμή. 

«Δεν είναι ο τύπος του πωρωμένου φονιά ο Παπαχρόνης ούτε 
και ο διεστραμμένος, ο απόκληρος της κοινωνίας και τελικά ο 
αντικοινωνικός. Είναι ευχάριστος για συντροφιά και έχει την 
ευχέρεια να μιλάει καλά». Ελευθεροτυπία, 16/12/82. 

«Ο πατέρας του λέει ότι δεν ανεχόταν προσβολές»…

«Εκεί, επειδή είχαν φουντώσει τα νεύρα μου από την αδικαιο-
λόγητη (;) συμπεριφορά της (έτρεχε όταν είδε να την ακολου-
θεί στους σκοτεινούς δρόμους και δεν απαντούσε στα πειράγμα-
τά του) και επειδή φώναζε, άπλωσα το χέρι μου  και της έκλει-
σα το στόμα..».

«…Την πείραξα κι εκείνη κάτι μου είπε και με εκνεύρισε. Τότε 
φούντωσα και την χτύπησα στο κεφάλι της…»

…έρχεσαι άμα δεν μπορείς; Αυτά που μου είπε με πείραξαν 
πάρα πολύ… Αφού σηκώθηκα, την έπιασα από το λαιμό, την 
έσπρωξα και της είπα: Εσένα θα σου κάνω μεγάλο κακό…». 

«Όταν είδα αίμα στο χέρι της και επειδή μου μίλησε πολύ καλά 
η κοπέλα, με ευγένεια και καλοσύνη, μετάνιωσα και την άφησα 
να φύγει…». Ελευθεροτυπία, 10/1/ 83. 

«Πήγε, λέει για πρώτη φορά σε γυναίκα, σ’ ένα πορνείο σε ηλι-
κία 13 χρόνων. Τον πήγαν οι φίλοι του. Είχε πλήρη άγνοια του τι 
σημαίνει ερωτική πράξη. Η ιερόδουλη ήταν, είπε, βιαστική. Με 
έγδυσε, άρχισε να κάνει πράγματα που μου φαίνονταν παράξε-
να. Ύστερα βαρέθηκε. Μ’ έσπρωξε. Με πέταξε έξω, λέγοντας 
στους φίλους μου, «τι μου τον φέρατε βρε παιδιά αυτόν εδώ\ 
Ντράπηκα. Τα ‘χασα. Ήθελα να βάλω τα κλάματα που με κορόι-
δευαν οι φίλοι μου, αλλά οι άντρες δεν κλαίνε». Ταχυδρόμος.  

«Είχα άτυχες εμπειρίες στην εφηβική μου ηλικία. Δεν ήθελα να 
ικανοποιηθώ σεξουαλικά από τα θύματά μου. Ήθελα να εκδι-
κηθώ». Μεσημβρινή, 16/12/82.

«Χτυπούσα όποια έβρισκα μπροστά μου… Ήθελα να αποδείξω 
πως δεν ήμουν ομοφυλόφιλος και ούτε ανίκανος, αλλά ολοκλη-
ρωμένος άντρας». Τα Νέα, 16/12/82.

«Ο αδελφός μου ήταν φυσιολογικός άνθρωπος, όπως κάθε 
νέος της ηλικίας του είχε τα προβλήματά του, τα οποία δεν ήταν 
ψυχολογικά. Δεν είναι ψυχοπαθής ο αδελφός μου». 

«Η αναλγησία και η ψυχρότητά του ήταν έξω από κάθε πρό-
βλεψη. Και η πλήρης τάξη του λόγου και της σκέψης του καθώς 
και η ηρεμία και η αυτοκυριαρχία του –όταν μάλιστα γνώριζε 
ότι τον βλέπουν εκατομμύρια μάτια- επέτειναν τον αποτροπια-
σμό των τηλεθεατών». 

«Τετρακόσια τα ‘χει ο Παπαχρόνης»

«Δεν είναι σχιζοφρενής ούτε πάσχει από κάποια βαριά ψυχι-
κή νόσο ο Κυριάκος Παπαχρόνης. Αυτό πιστεύουν οι ψυχίατροι 
που τον εξέτασαν, αν και δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συ-
μπεράσματα. ..». Ελευθεροτυπία, 23/2/83. 

«Βίος και Πολιτεία –ο Δράκος τώρα και εμπρηστής!» 
Ελευθεροτυπία, 22/1/83.

«Ομολόγησε ότι ήταν βομβιστής ο Δράκος». Τα Νέα, 21/1/83. 

«Κάποιοι έδιναν εντολές στον βομβιστή Παπαχρόνη;» 
Τα Νέα, 24/1/83.

«Υπεύθυνος και για τον εκτροχιασμό τρένου ο Δράκος;» 
Καθημερινή, 4/2/83.

«Είχε επί ένα χρόνο σχέσεις με ομοφυλόφιλους και συμμετείχε 
σε «πάρτυ» που οργάνωναν». Τα Νέα, 24/1/83. 

«Είχε σχέσεις –όχι μόνο πλατωνικές- με ομοφυλόφιλους, χωρίς 
όμως ο ίδιος να έχει τάσεις ομοφυλοφιλίας…». 
Ελευθεροτυπία, 22/1/83.

«Δράκε αγάπη μου».

«Στις φυλακές ο Παπαχρόνης άρχισε να παίρνει επιστολές από 
θαυμάστριές του!... Μια τελευταία, από την περιοχή Θεσσα-
λονίκης, σχημάτισε το σχήμα των χειλιών της με κραγιόν  στο 
χαρτί κι έγραψε: «Σ’ αγαπώ και σε θαυμάζω κι ας θέλουν οι 
άλλοι να λένε για σένα άσχημα πράγματα.» Ελευθεροτυπία, 
21/1/83. 

«Πάθος αρκετό να διασπάσει αστυνομικό κλοιό ακόμα και όταν 
είναι φανερό ότι ο φρουρούμενος δράκος δεν μπορεί, δεν υπάρ-
χει περίπτωση –υπό τις περιστάσεις- να ανταποκριθεί. Έτσι με 
τις χειροπέδες στα χέρια ούτε ένα χαστούκι της προκοπής δεν 
μπορεί να δώσει! (…) Ο όρθιος ένοπλος βίαιος πολεμιστής πα-
ραμένει ακαταμάχητα γοητευτικός έστω κι αν χρησιμοποιεί τα 
όπλα του για να σφάξει γυναίκες. Τι λέω; Ιδιαίτερα επειδή χρη-
σιμοποιεί το όπλο του για να σφάξει. Όταν δε η επίθεση συνδυά-
ζεται με βιασμό ε τότε πια το πράγμα είναι όνειρο μαγευτικό που 
έγινε πραγματικότητα. Και ποιος μαζεύει τις κομμώτριες που έ-
πρεπε μέχρι τη στιγμή του Δράκου να αρκεστούν σε μια αραιή 
και καμιά φορά όχι τόσο ειλικρινή σφαλιάρα. Τι να την κάνεις 
την σφαλιάρα άμα δεν βγαίνει απ’ την καρδιά σου λέει ο άλλος. 

Σας σοκάρουν οι εκφράσεις; Μια κοπέλα που δεν κρατήθηκε και 
τον φίλησε στο στόμα δημόσια ήταν… ψυχίατρος! Το έλεγα σε 
μια φίλη μου και μου είπε: «Ναι, αλλά πρώτα γυναίκα…». Και θυ-
μήθηκα άλλη φίλη μου, στενή συγγενή της προηγούμενης, που 
είχε πάει στη δίκη των βασανιστών της χούντας και όταν τη ρώ-
τησα τι της έκανε εντύπωση μου είπε: «Τι να σου πω, αυτός ο Σπα-
νός… πολύ άντρας, δηλαδή, άντρας, άντρας, πώς να στο πω». 

«Η κυρία είναι μέσα «στον προοδευτικό χώρο» και πολύ καλ-
λιεργημένη, αλλά είναι και αυτή, πρώτα γυναίκα…». Τηλέμα-
χος Μαράτος, Καθημερινή, 19/2/83.

Παραθέτουμε, με τη μορφή που είχαν στο 
πρωτότυπο, τα αποσπάσματα από τον τύπο 
την περίοδο όπου δικαζόταν ο Παπαχρόνης
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