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Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΙ (1936- 74). 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

 

 

 

1. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
Μέσα επικοινωνίας και εποµένως πολιτισµικά αγαθά, οι περιοδικές εκδόσεις 

κρατούν βασικό ρόλο διαµεσολαβητή για τη διαµόρφωση απόψεων και θέσεων 

στην κοινωνία. Ανοικτό βήµα για την διατύπωση απόψεων, ο Τύπος αποτελεί 

ταυτόχρονα ισχυρό εργαλείο για την έκφραση ρευµάτων, συµφερόντων και τάσεων 

και προστατεύεται στις σύγχρονες κοινωνίες από ένα, περισσότερο ή λιγότερο 

ελαστικό, νοµοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στην αρχή της «ελευθερίας της 

έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών». 

Η «ελευθεροτυπία», µια κατάκτηση των χρόνων της νεωτερικότητας, δεν υπήρξε, 

ωστόσο πάντα, µια σαφής και δεδοµένη συνθήκη, µια παγιωµένη κατάσταση για την 

έκδοση και την διακίνηση των εντύπων. Σε περιόδους κοινωνικών εντάσεων, 

πολέµων και ανακατατάξεων, αλλά και αυταρχικών και δικτατορικών καθεστώτων, ο 

Τύπος ή µέρος του, γνώρισε άµεσα τον αντίκτυπό τους· τέθηκε υπό καθεστώς 

αναγκαστικής λογοκρισίας. Στις περιόδους αυτές, κάποιες εφηµερίδες συνέχισαν να 

τυπώνονται και να κυκλοφορούν παράνοµα. Κάποιες άλλες έκαναν, για πρώτη 

φορά, την εµφάνισή τους µέσα σε συνθήκες αποκλεισµού και παρανοµίας, 

ενηµερώνοντας για τη διαφορετική εκδοχή των πραγµάτων και κατευθύνοντας µε 

διαφορετικές προτάσεις προς άλλες αντικαθεστωτικές λογικές. 

Όπως κάθε έντυπο, και το παράνοµο υπάρχει ως ειδικό προϊόν του χώρου 

που το παράγει και το διακινεί. ∆ίνει πληροφορίες για τις πολιτικές οργανώσεις και 

τους φορείς που το παρήγαγαν, για την γεωγραφία και την έκταση του φαινοµένου σε 

όλη την Ελλάδα.. Εικονογραφεί τους εκάστοτε «παράνοµους» και αναγνωρίζει τους 

τύπους της παρανοµίας που υπάρχουν. Αποτυπώνει τους όρους και τα όρια στις 

διαφορετικές συνθήκες (δικτατορίες, κατοχή και Αντίσταση, ειδικά καθεστώτα) 

και αναδεικνύει τις διαθεσιµότητες των ανθρώπων και των πολιτικών χώρων που 

χρήζονται συντελεστές των εκδόσεων σε ξεχωριστές στιγµές. Από την άποψη αυτή 

καταχωρείται ως «καλό εργαλείο» για την µελέτη και του εκάστοτε παραγωγού του 

µέσα στους κινδύνους που θέτει η απαγόρευση. 

Ασφαλείς δίαυλοι για χειραφετητικές και ριζοσπαστικές προτάσεις, οι 
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εφηµερίδες αποτελούν επίσης εργαλεία παραπληροφόρησης και οπισθοδροµικών 

αναδροµών. Στις περιόδους της παρανοµίας γίνονται οι αποκλειστικοί διακινητές 

πληροφοριών και λογοκριµένων ειδήσεων αλλά και οι κατ' εξοχήν προπαγανδιστές 

ιδεών οι οποίες εκ των πραγµάτων φέρουν στοιχεία της αµφισβήτησης ως προς τα 

εκάστοτε αυταρχικά καθεστώτα. Ειδικά δε, στη διάρκεια της Αντίστασης απέναντι 

στις δυνάµεις της Κατοχής, τα παράνοµα έντυπα απέκτησαν µια ιδιαίτερη βαρύτητα 

λειτουργώντας ανατρεπτικά απέναντι στις δυνάµεις της ξένης κατοχής. 

Οι παράνοµες εφηµερίδες και τα περιοδικά, ακριβώς λόγω των ειδικών 

συνθηκών, διώξεων και απαγορεύσεων, µέσα στις οποίες παράχθηκαν και 

διακινήθηκαν, συγκροτούν ένα ξεχωριστό σώµα το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

σπανιότητα και την µοναδικότητα κάθε φύλλου. Το σώµα αυτό, µέχρι σήµερα, 

δεν έχει γίνει αντικείµενο συστηµατικής έρευνας. Αν κάποιες µελέτες έχουν γίνει 

για τον παράνοµο τύπο της Κατοχής αφορούν κυρίως έντυπα που κυκλοφόρησαν σε 

τοπικό επίπεδο ή την παράνοµη εκδοτική παραγωγή κάποιων οργανώσεων και 

φυσικά δεν είναι εξαντλητικές. Αντίστοιχα, κάποιες πρώτες αποτυπώσεις που έχουν 

δηµοσιευθεί για τα παράνοµα έντυπα στη χούντα είναι αποσπασµατικές και 

πολιτικά εντοπισµένες.  

Η πρωτοτυπία και η σηµασία της µελέτης έγκειται στο ότι βασίζεται για 

πρώτη φορά σε ένα ιδιαίτερα εκτεταµένο σώµα πηγών, το οποίο µέσα από την 

καταγραφή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων των ΑΣΚΙ, χρησιµοποιήθηκε 

για στατιστικές επεξεργασίες. Οι συλλογές των ΑΣΚΙ είναι οι σηµαντικότερες και 

πλέον εκτεταµένες συλλογές παράνοµου τύπου, στις οποίες περιλαµβάνονται 

µοναδικές σειρές εντύπων, από όλο το πολιτικό φάσµα, από τον αγώνα κατά του 

φασισµού αλλά και εναντίον της επτάχρονης δικτατορίας. 

 

2. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος εντοπίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν και ψηφιοθετήθηκαν 

τα πρωτοσέλιδα από έναν συνολικό αριθµό 1912 παράνοµων, ηµι-παράνοµων ή µε 

παράνοµη κυκλοφορία στην Ελλάδα εντύπων της περιόδου 1936-1974. Από τους 

τίτλους αυτούς, 1136 απόκεινται στις χαρτώες συλλογές των ΑΣΚΙ και 501 

αποτελούν µέρος της ψηφιακής συλλογής τους,. Προέρχονται και από άλλους 

οργανισµούς, όπως τα ΓΑΚ, το ΕΛΙΑ, το Ίδρυµα Χαρίλαου Φλωράκη, το Μουσείο 

Μπενάκη και από ιδιωτικές αρχειακές συλλογές. Τέλος, 231 από τις εγγραφές, 

συνιστούν βιβλιογραφική αναγραφή τίτλων που λανθάνουν ενώ έχει επισηµανθεί µε 
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βεβαιότητα η κυκλοφορία τους. (Σχεδιάγραµµα 1). 

Από το σύνολο των ψηφιοποιηµένων τίτλων του προγράµµατος, 1517 αποτελούν 

πρωτότυπα τεκµήρια και 163 είναι προϊόν αναπαραγωγής. (Σχεδιάγραµµα 2). Τέλος, 

840 τίτλοι αντιστοιχούν σε έντυπο υλικό, 735 σε πολυγραφηµένο, ενώ 

περιλαµβάνονται 134 χειρόγραφα τεκµήρια και 46 δακτυλόγραφα, στην µεγάλη τους 

πλειοψηφία από την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. (Σχεδιάγραµµα 3).   

Περιοδολόγηση  

Στην διάρκεια της µεταξικής δικτατορίας (1936-41) αντιστοιχούν µόλις 22 τίτλοι. 

Στην περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης (1941-44) συγκεντρώνεται ο 

µεγαλύτερος αριθµός, 1048 τίτλοι. Χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, πολυγραφηµένα και 

έντυπα φύλλα κυρίως των µεγαλύτερων και γνωστότερων αντιστασιακών 

οργανώσεων (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Ε∆ΕΣ-ΕΟΕΑ, ΕΚΚΑ), πολιτικών κοµµάτων στην 

πλειοψηφία τους του εαµικού µπλοκ  (ΚΚΕ, ΣΚΕ, ΕΛ∆, ΑΚΕ), οργανώσεων όπως η 

Εθνική Αλληλεγγύη, φύλλα των συµµαχικών δυνάµεων που διανέµονταν παράνοµα 

στην Ελλάδα, έντυπα των πολιτικών νεολαιών (ΕΠΟΝ, Ε∆ΕΕ, ΠΕΑΝ, ΟΚΝΕ, 

ΕΑΜΝ). Πέραν αυτών πρέπει να αναφέρουµε έναν σηµαντικό πλούτο µεµονωµένων 

τίτλων προερχόµενων από µικρότερες και σχετικά άγνωστες συλλογικότητες, 

συσπειρώσεις και οργανώσεις ενός αχαρτογράφητου ως ένα βαθµό πεδίου: 

τροτσκιστικά κόµµατα, εθνικιστικές και πατριωτικές οργανώσεις µε δυσδιάκριτο 

στίγµα και ρόλο, µετριοπαθείς κινήσεις παλαιοκοµµατικών, ακόµα και οργανώσεις µε 

ξεκάθαρα αντικοµµουνιστικό χαρακτήρα εκδίδονται στην παρανοµία ή κάποτε µε την 

ανοχή του κατοχικών δυνάµεων.  

Στην περίοδο που ακολουθεί από την απελευθέρωση έως το ξέσπασµα του 

εµφυλίου πολέµου (1945-1947) καταγράφονται 309 τίτλοι, οι οποίοι αφορούν κυρίως 

έντυπα που βρίσκονται στα όρια της νοµιµότητας, µιας νοµιµότητας εξάλλου 

εξαιρετικά σχετικής και εύθραυστης. Στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου (1947-1949) 

αντιστοιχούν 132 τίτλοι. Ο "παράνοµος τύπος" προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από 

το βουνό, τις ελεγχόµενες δηλαδή περιοχές από τις δυνάµεις του ∆ηµοκρατικού 

Στρατού. Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 

φέρουν ως εκδότη το ΚΚΕ, τον ∆ΣΕ, την ∆ΝΕ, την Π∆ΕΓ, το ΑΚΕ, το ΝΟΦ και 

γενικότερα τις οργανώσεις εκείνες που στο δίπολο που δηµιουργήθηκε επέλεξαν ή 

συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του κοµµουνιστικού στρατοπέδου. 

Στη µετεµφυλιακή και προδικτατορική συγχρόνως περίοδο (1950-1967) 

καταγράφονται 47 τίτλοι που αφορούν τις εκδόσεις των πολιτικών προσφύγων καθώς 
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και ορισµένα έντυπα παράνοµων πυρήνων της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ στην Ελλάδα. 

Τέλος στην περίοδο της δικτατορίας των συνταγµαταρχών (1967-1974) 

καταγράφονται 357 τίτλοι από το εξωτερικό και από το εσωτερικό.  

Είδος εντύπου 

Από τους αναγραφόµενους τίτλους, οι 1581 είναι τίτλοι εφηµερίδων και οι 334, 

περιοδικών. Αναλυτικά, όσον αφορά τις εφηµερίδες η χρονική κατανοµή έχει ως 

εξής: για το 1936-41 το σύνολο των τίτλων (22), 1037 την περίοδο 1941-44, 279 την 

περίοδο 1945-47, 128 στα χρόνια του εµφυλίου, 35 στην προδικτατορική περίοδο και 

77 στη διάρκεια της δικτατορίας. Οι τίτλοι περιοδικών απουσιάζουν από την περίοδο 

1936-41. Στην κατοχή εντοπίζονται 11 τίτλοι περιοδικών, στην περίοδο της 

απελευθέρωσης, 30, στον εµφύλιο, 4, στην περίοδο 1950-67, 12 και στην δικτατορία, 

276.  

Τόπος έκδοσης 

Ο κύριος όγκος των αναγραφόµενων εντύπων εκδίδεται στην Ελλάδα. Η ενότητα 

αντιδικτατορικός τύπος εξωτερικού περιλαµβάνει 3 τίτλους της περιόδου της 

µεταξικής δικτατορίας και 260 τίτλους της δικτατορίας 1967-1974, όπου φυσικά 

καταγράφεται η µεγαλύτερη συγκέντρωση. Στην ίδια κατηγορία ο τύπος του 

παροικιακού ελληνισµού περιλαµβάνει  38 τίτλους της περιόδου της κατοχής και της 

απελευθέρωσης, ανάµεσα στους οποίους και 25 τίτλοι εφηµερίδων της αντίστασης 

στη Μέση Ανατολή και  3 της εποχής του εµφυλίου. Ο τύπος του παροικιακού 

ελληνισµού ευρετηριάζεται στο πρόγραµµα µαζί µε αυτόν της υπερορίας. Οι –

παράνοµες στην ελληνική επικράτεια- εκδόσεις των πολιτικών προσφύγων αφορούν 

9 τίτλους των ύστερων χρόνων της δεκαετίας του 1940, 31 της περιόδου 1950-67 και 

13 τίτλους του 1967-74.   

Ειδικές κατηγορίες 

Πέρα από τις εκδόσεις που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό, ειδικές εκδόσεις 

διατρέχουν την περίοδο που µελετούµε. Η σηµαντικότερη αριθµητικά είναι ο 

νεανικός τύπος: 7 τίτλοι της περιόδου 1936-41, 327 της δεκαετίας του 1940, 10 της 

προδικτατορικής περιόδου και 38 της περιόδου της δικτατορίας αφορούν σπάνιες 

εκδόσεις νεανικών, φοιτητικών και µαθητικών οργανώσεων.  

Αξίζει επίσης να αναφερθούµε σε κάποιες ειδικές κατηγορίες όπως ο σατυρικός 

τύπος που αντιστοιχεί σε 32 εγγραφές. Σηµαντικό µερίδιο καταλαµβάνουν και τα 

έντυπα που εκδίδονται από τους πολιτικούς κρατούµενους στις φυλακές και τις 

εξορίες. Η κατηγορία αυτή αν και διαπερνά το σύνολο της περιόδου που 



5 

 

διερευνήθηκε στο πρόγραµµα, παρουσιάζει τη µεγαλύτερη πυκνότητα στη δεκαετία 

του 1940 µε 44 τίτλους. Αντίστοιχα για την περίοδο 1936-41 καταγράφονται 9 τίτλοι, 

5 τίτλοι για το 1950-67 και 3 για την περίοδο της απριλιανής δικτατορίας.  
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Ιωάννα Παπαθανασίου 

µε τη συνεργασία των Μάνο Αυγερίδη, Πολίνας Ιορδανίδου, 

Στάθη Παυλόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου 

 

Ι. Ο παράνοµος τύπος στις ηµέρες της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 

 

Οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των εντύπων της Αριστεράς και η υποχρεωτική 

λογοκρισία στον Τύπο που επέβαλλε η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά δεν 

αποτέλεσαν µια πρωτόγνωρη κατάσταση στο χώρο των εντύπων και γενικότερα των 

ελληνικών εκδόσεων. Αν οι δύο πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα είχαν 

σηµαδευτεί από τον «πόλεµο» εναντίον των δηµοτικιστών, των ιδεών και  των 

εκδόσεών τους, η συνέχεια δεν επεφύλασσε λαµπρές ηµέρες ανταλλαγών ιδεών, 

ζυµώσεων και διαλόγου, ούτε ένα ανέφελο καθεστώς ελευθεροτυπίας, 

επιφυλασσόµενο ιδιαίτερα για τους κοµµουνιστές. Καθώς οι τελευταίοι 

αναγνωρίζονταν, σταδιακά από τη δεκαετία του 1920, ως ο νέος και επικίνδυνος 

«εσωτερικός εχθρός», οι διώξεις και οι απαγορεύσεις θέτουν στο στόχαστρο των 

κυβερνήσεων τον κοµµουνισµό, τους φορείς του και τις ανατρεπτικές ιδέες που 

επαγγέλλεται, ως εκ τούτου και τις εκδόσεις του.  

Η δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου, το 1925-26, εγκαινιάζει µια πρακτική. 

Θέτοντας για πρώτη φορά εκτός νόµου το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας 

συµπαρασύρει την απαγόρευση της έκδοσης και την κυκλοφορία της εφηµερίδας 

Ριζοσπάστης όπως και άλλων εντύπων που σχετίζονται µε τους κοµµουνιστές. Με 

άλλα λόγια απαγορεύει την παρέµβασή τους στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Οι 

κοµµουνιστές απαντούν µέσα από τη µεταφορά της οργάνωσής τους στην παρανοµία 

και κυκλοφορούν τα έντυπά τους παράνοµα. Οι διώξεις ωστόσο δεν αφορούν µόνο 

την µικρο-κοινωνία των κοµµουνιστών. Χωρίς να αφήνουν στο απυρόβλητο τους 

«µαλλιαρούς» δηµοτικιστές, τους σοσιαλιστές, και άλλους φορείς που κοµίζουν 

πρόδροµα τα στοιχεία της ανανέωσης και του «προοδευτισµού», οι διώξεις 

συµβάλλουν σε µια επανασχηµατοποίηση των περιοχών της ανατρεπτικότητας. 

∆ηµιουργούν δηλαδή µια νέα κατάσταση  στην οποία οι κατά καιρούς αναγνωρίσιµες 

ως στρεφόµενες εναντίον του έθνους απειλές, συνδέονται πλέον προνοµιακά µε την 

«µέγιστη απειλή», εσωτερική και εξωτερική, που εκφράζει η ρωσική επανάσταση, οι 

µπολσεβίκοι και ο κοµµουνισµός.  

Η δεκαετία του 1920 αποτελεί, εν ολίγοις, το πλαίσιο, την εποχή της γέννησης 
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των νέων πολιτικών αποκλεισµών και κατηγοριοποιήσεων στην Ελλάδα του 

µεσοπολέµου και ταυτόχρονα την εποχή των νέων οριοθετήσεων στη διακίνηση των 

ιδεών και των εντύπων -κυρίως περιοδικών εκδόσεων- που τις εκφράζουν. Στο 

περιθώριο της κυρίαρχης πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης, η οποία ορίζεται από 

τον εθνικό διχασµό και τις διαιρέσεις συντηρικών και φιλελευθέρων, ανακαλύπτεται 

αλλά και σχηµατοποιείται ο νέος αντίπαλος, ένας πόλος µε σαφή και οριοθετηµένο 

πυρήνα που δοµείται γύρω από τον κοµµουνισµό αλλά µε ασαφή όρια ως προς την 

επικοινωνία του µε άλλους «συγγενείς» ή απλώς «γειτνιάζοντες» κοινωνικούς χώρους 

και πολιτικούς θύλακες. Τον Ιούλιο του 1929, η ψήφιση από την Βουλή και η έναρξη 

της ισχύος του «Ιδιώνυµου», του περίφηµου Ν. 4229 τιτλοφορούµενου «Περί µέτρων 

ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και της προστασίας των πολιτών», 

επιβεβαίωνε τις νέες διαιρέσεις αλλά και αναδείκνυε τα «επισφαλή» όρια στον 

προσδιορισµό όσων µπορούσαν δυνάµει να επιβουλευτούν την «ασφάλειαν του 

καθεστώτος». Επρόκειτο πρακτικά για διαβαθµίσεις οι οποίες υπάκουαν σε επιλεκτικά 

και ταυτόχρονα ελαστικά κριτήρια που προέκρινε η στοιχειοθέτηση της ασαφούς 

ακόµη κατηγορίας για συνοδοιπορία µε τον κοµµουνισµό.  

Το «Ιδιώνυµο», ωστόσο, δεν εξάντλησε την αυστηρότητά του στους πολίτες, 

τα πολιτικά κόµµατα και τις κινήσεις, δηλαδή στις παντός είδους συλλογικότητες που 

θεωρήθησαν ότι έχουν «ως έκδηλον σκοπόν την ανατροπήν» των κρατούντων ή την 

«αντεθνικήν δράσιν» η οποία εκτείνετο από «την απόσπασιν µέρους εκ του όλου της 

Επικρατείας» µέχρι «τας ταραχάς και συγκρούσεις» που προκαλούν όσοι 

επωφελούνται των απεργιών ή των κοινωνικών διεκδικήσεων. Εφαρµόστηκε και 

εναντίον όσων θεωρήθηκε ότι ασκούν προσηλυτισµό µε σκοπό την εφαρµογή των 

ανατρεπτικών ιδεών και ως εκ τούτου έθεσε στο στόχαστρο και την ελευθερία του 

Τύπου. Στην περίπτωση που «το αδίκηµα ετελείτο δια του τύπου» οι ποινές 

µπορούσαν να συµπαρασύρουν τους δηµοσιογράφους, τους διευθυντές των εντύπων, 

άλλους συντελεστές της έκδοσης και κατ’ επέκταση το ίδιο το έντυπο. 

Στο πλαίσιο αυτό που ορίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 από τις 

απαγορεύσεις που καθιέρωσε το «Ιδιώνυµο» και επέτειναν η αστάθεια, οι πολιτικές 

εντάσεις και οι συνεχείς κυβερνητικές εναλλαγές πολιτικών και στρατιωτικών 

προσωπικοτήτων και καθεστώτων, τα όρια της ελευθερίας του Τύπου έγιναν 

εξαιρετικά επισφαλή. Η αυτολογοκρισία εναλλάσσεται µε την υποχρεωτική 

λογοκρισία, οι εκδόσεις, ειδικά της Αριστεράς, αναζητούν την ισορροπία κινούµενες 

στην επικίνδυνη ζώνη µεταξύ των ορίων που θέτει η νοµιµότητα και των αναγκών που 
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καλύπτει η παρανοµία, ενώ κάποια άλλα έντυπα, προερχόµενα από το χώρο των 

νεολαιίστικων κινηµάτων και της «αριστερής αντιπολίτευσης» διακινούνται ως επί το 

πλείστον σε εξαιρετικά περιορισµένο ακροατήριο, συχνά παρανόµως και σε κάθε 

περίπτωση «µυστικά». Μέσα σε απόλυτη µυστικότητα και παρανοµία διακινούνται 

για παράδειγµα χειρόγραφες –ως επί το πλείστον- εφηµεριδούλες στα στρατόπεδα των 

νεοσυλλέκτων κληρωτών, όπως ο Κόκκινος Φαντάρος ή Ο Κόκκινος Ναύτης, ή από 

παράνοµους κοµµατικούς πυρήνες σε επαγγελµατικούς χώρους που έχουν ως βασική  

συνιστώσα την κοµµουνιστική Αριστερά, όπως ο Λιµενεργάτης. Στην ίδια κατηγορία 

εντάσσονται φοιτητικά έντυπα µε επαναστατικό περιεχόµενο που εκδίδουν 

κοµµουνιστικοί πυρήνες φοιτητών, όπως Επανάσταση στη Φιλοσοφική και 

Επαναστατικό ∆ίκηο στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. «Μυστικά» 

αλλά µάλλον µε την ανοχή των αρχών που λειτουργούν ως τοποτηρητές, διακινούνται 

επίσης χειρόγραφες ή τυπωµένες σε αυτοσχέδιους πολύγραφους εφηµερίδες στα νησιά 

της εξορίας των κοµµουνιστών περιορίζοντας την υποδοχή τους στις οµάδες 

υποχρεωτικής συµβίωσης εξορίστων στη Γαύδο, στη Σίκινο ή στην Ανάφη.      

Η επιβολή της δικτατορίας της 4
ης

 Αυγούστου απαντά σε αυτό το θολό τοπίο των 

χρόνων που µεσολάβησαν από την εφαρµογή του «Ιδιώνυµου». Το νέο αυταρχικό 

πλαίσιο οριστικοποιεί µέχρι την γερµανική εισβολή τις απαγορεύσεις στον Τύπο, 

ορίζει τις συντεταγµένες των «απαγορευµένων εκδόσεων» και τις επεκτείνει στο 

µέγιστο δυνατό ανάπτυγµα που θέτει το λεγόµενο «εθνικό συµφέρον». Αν η 

κοµµουνιστική Αριστερά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, εγκαταλείποντας 

σταδιακά την περιχαράκωσή της και την πολιτική του σοσιαλφασισµού, είχε 

επεκτείνει το ακροατήριό της σε ευαίσθητες και επισφαλείς κοινωνικές οµάδες, όπως 

και στο χώρο της διανόησης, ενώ προσπαθούσε –αν και µάλλον ανεπιτυχώς- να 

συνοµιλήσει µε µια µερίδα του «προοδευτικού» πολιτικού κόσµου, η δικτατορία του 

Μεταξά διευκόλυνε, όπως φαίνεται, τις προσεγγίσεις. Ανάµεσα στις δυσµενείς 

συνθήκες που δηµιουργεί το δικτατορικό καθεστώς και στην µετωπική πολιτική του 

Κ.Κ.Ε., παρά την παρανοµία, χωρούν ως «γκρίζα ζώνη» όσοι διώκονται από το 

καθεστώς, κυρίως όσοι αντιστέκονται στη θεσµική και πολιτική κρίση.  

Ο Τύπος αντανακλά στη φάση αυτή το νέο τοπίο όπως διαµορφώνεται  από τα µέσα 

του 1936. Ωστόσο, οι συλλογές των ΑΣΚΙ και το ψηφιακό τους ανάπτυγµα είναι 

µάλλον περιορισµένες όσον αφορά την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας. Από τη 

µια πλευρά απουσιάζουν τα έντυπα τα οποία, απειλούµενα από τη λογοκρισία, έχουν 

πιθανώς εξασφαλίσει την ανοχή των αρχών και κυκλοφορούν στα όρια της 
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νοµιµότητας. Από την άλλη πλευρά, οι καταγεγραµµένες ψηφιακά σειρές αφορούν 

ένα µάλλον περιορισµένο δείγµα των παράνοµων εντύπων. Πρόκειται για 22 τίτλους, 

οι οποίοι θα µπορούσαν οριακά να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές του τοπίου που 

χαρακτηρίζει τον αντικαθεστωτικό τύπο στη δικτατορία του Μεταξά.  

Οι ελλείψεις και τα κενά δεν µπορούν να αποδοθούν ωστόσο σε αδράνειες της 

έρευνας, ούτε µόνο στο χρονικό βάθος που έχει η περίοδος της µεταξικής δικτατορίας 

σε σχέση µε νεότερες και σύγχρονες φάσεις της ιστορίας µας. Βεβαίως, ο εντοπισµός 

των τεκµηρίων του παρελθόντος βρίσκεται κάθε φορά, σε απόλυτη συνάρτηση 

ανάµεσα στον υπό εξέταση χρονικό ορίζοντα και στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί από το χρόνο διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας. Σχετίζεται επίσης µε 

το εκτιµώµενο µέγεθος της παραγωγής τεκµηρίων, τη διατήρησή τους αλλά και τις 

ενδιάµεσες φάσεις  σώρευσης ή ακόµη καλύτερα συγκέντρωσης των υλικών για τις 

οποίες κάποιοι µεριµνούν. Στην υπό εξέταση περίοδο, η έρευνα καθίσταται 

προβληµατική για συγκεκριµένους λόγους. Σε αντίθεση µε την πληθώρα των εντύπων 

κυρίως προπαγανδιστικών τεκµηρίων που µας κληροδότησε το καθεστώς της 4
ης

 

Αυγούστου, των οποίων η παραγωγή γνώρισε εκείνη την εποχή µια ιδιαίτερη άνθηση 

για ευνόητους λόγους, τα ίχνη των αντικαθεστωτικών κινήσεων είναι εξαιρετικά 

πενιχρά. Η έλλειψή τους δεν οφείλεται ωστόσο µόνο στις διαφορετικές πυκνότητες, 

στον εξαιρετικά βραχύβιο και αποσπασµατικό συχνά χαρακτήρα που ενέχει η 

παραγωγή στην παρανοµία, ούτε στην µοναδικότητα κάθε έντυπης ή χειρόγραφης 

µορφής διαµαρτυρίας και στη σπανιότητά τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι 

διωκτικοί µηχανισµοί, που επιστράτευσε το καθεστώς, συνέτειναν αφενός στην άµεση 

καταστολή των αντιφρονούντων αλλά και στη συστηµατική καταστροφή των 

τεκµηρίων κάθε µορφής διαµαρτυρίας και πολύ περισσότερο αυτής που προσπάθησε 

να αποκτήσει µια βραχύβια έντυπη έκφραση.        

 

Σε κάθε περίπτωση, οι 22 τίτλοι που εντοπίσαµε, επιµερίζονται ως εξής:   

 

• Παράνοµος αντιδικτατορικός Τύπος :  10  

• Αντιδικτατορικός τύπος εξωτερικού : 3 

• Τύπος οµάδων συµβιώσεως εξορίστων :  9 

(Σχεδιάγραµµα 1). 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα έντυπα που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν σε 
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καθεστώς παρανοµίας στο εσωτερικό της χώρας. Στη δεύτερη ανήκουν εκείνα που 

κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό, καρπός αντιδικτατορικών κινήσεων και επιτροπών που 

συστηθήκαν µε σκοπό την καταγγελία και την αντιπολίτευση στο καθεστώς της 4
ης

 

Αυγούστου. Στην τρίτη κατηγορία εγγράφονται όσα αποτελούν την εσωτερική 

παραγωγή των οµάδων συµβίωσης των πολιτικών εξορίστων.  

Μέσα από αυτό τον επιµερισµό διαµορφώνεται ένα πλαίσιο το οποίο µας 

επιτρέπει να καταγράψουµε µε σχετική ασφάλεια τους τρεις διαφορετικούς χώρους 

που συνέβαλαν στην εκφορά του αντιδικτατορικού λόγου και παράλληλα να 

κατανοήσουµε την πολιτική φυσιογνωµία, την επικοινωνία των σχηµάτων και των 

µετώπων που συντηρήθηκαν στην παρανοµία. Είναι σαφές ότι η παράθεση σε µια 

βάση δεδοµένων των τίτλων και των φύλλων που εντοπίστηκαν για κάθε έντυπο, δεν 

αναιρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις αυτόνοµες διαδροµές των εντύπων αυτών 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μια βάση δεδοµένων δεν λειτουργεί 

ισοπεδωτικά ως προς την ετερογένεια. Έχει σκοπό την βέλτιστη ανάδειξή της. Έτσι, 

ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο της κυκλοφορίας, τη βαρύτητα και την επιρροή κάθε 

έκδοσης στο συγκεκριµένο ακροατήριο στο οποίο απευθύνθηκε, αλλά και τον 

αυτόνοµο πολιτικό λόγο τον οποίο καλλιέργησαν οι διαφορετικές αυτές εκδόσεις, οι 

κατηγοριοποιήσεις τις οποίες προκρίνουµε επιτρέπουν και τη διεύρυνση της βάσης 

δεδοµένων στην κατεύθυνση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συνδέονται µε 

κάθε κατηγορία, αλλά και των ελλείψεων και των κενών που θα µπορούσαν στο 

µέλλον να συµπληρωθούν.    

Από την άποψη αυτή, η αποτύπωση των φορέων έκδοσης είναι το πρώτο 

στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, παρά την ελλιπή 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, επιτρέπει τη διερεύνηση της φυσιογνωµίας των 

πολιτικών οργανώσεων που παρήγαγαν στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, 

παράνοµα έντυπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κατάταξη µε βάση τους φορείς 

έκδοσης στις τρεις κατηγορίες εντύπων που προέκυψαν έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 1. 

∆ηµοκρατική Οργάνωση Νέων (∆.Ο.Ν.) 1 

Ενιαίο Μέτωπο των Νέων Θεσσαλονίκης 1 

Επιτροπή Αντιδιχτατορικών Οργανώσεων Νέων  1 

Κ.Κ.Ε. 3 
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Μέτωπο Λαϊκής Σωτηρίας 1 

Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (Ο.Κ.Ν.Ε.)  1 

Πανελλήνιος Ένωσις  Αντιδικτατορικών Οργανώσεων Νέων 1 

Φιλική Εταιρεία 1 

  

Amitie Franco Hellenique  1 

Αντιδικτατορική Οργάνωσις του εν Κύπρω και εν Αιγύπτω 

Ελληνισµού  1 

∆ηµοκρατική Ένωση Ελλήνων Γαλλίας 1 

  

Οµάδες Συµβίωσης Πολιτικών Εξορίστων (Ο.Σ.Π.Ε.) 9 

 

Η πολλαπλότητα των σχηµάτων και των οργανώσεων είναι το πρώτο στοιχείο 

που αναδεικνύεται από την αναλυτική καταγραφή παρά τους περιορισµένους 

αριθµητικά τίτλους και αφορά και τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, αυτή η 

πολλαπλότητα των οργανωτικών σχηµάτων και η ποικιλία των φορέων έκδοσης δεν 

αναιρεί το γεγονός ότι η κοµµουνιστική Αριστερά, µε τις διαφορετικές της εκφράσεις, 

δίνει τον κυρίαρχο τόνο στο δείγµα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι το Κ.Κ.Ε. 

αποτελεί το µόνο πολιτικό κόµµα που φαίνεται να παράγει πολιτικά έντυπα στην 

παρανοµία. Οι άλλες εκδοτικές προσπάθειες που εντοπίζονται στην Ελλάδα δεν 

προέρχονται από πολιτικά κόµµατα αλλά από πολιτικές κινήσεις και ενώσεις. 

Χαρακτηριστική, στο πλαίσιο αυτό, είναι η περίπτωση της παράνοµης οργάνωσης 

«Φιλική Εταιρεία». Με πρωτοβουλία των αντιµοναρχικών τέως βουλευτών του 

Λαϊκού Κόµµατος, του τέως υπουργού Μιχάλη Κύρκου και του νοµικού Νίκου 

Κολυβά, η οργάνωση, που δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1937 και έδρασε µέχρι 

τον ∆εκέµβριο του 1938, δεν περιόρισε την αντιδικτατορική δράση της µόνο στην 

έκδοση αντικαθεστωτικών εφηµερίδων.   

Η νεολαία και οι παντός τύπου οργανωτικές συσπειρώσεις της δίνουν ένα 

ουσιαστικό παρόν στο δείγµα όσον αφορά τον παράνοµο τύπο στο εσωτερικό. Η 

παρουσία της καταγράφεται µε 5 διαφορετικούς τίτλους που προέρχονται από φορείς 

όπως η πολιτική νεολαία του Κ.Κ.Ε., Ο.Κ.Ν.Ε., µια τροτσκιστικής κατεύθυνσης 

κίνηση στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, η ∆.Ο.Ν., που είχε ως βασικό εµπνευστή τον τότε 

φοιτητή της Νοµικής Σχολής Κορνήλιο Καστοριάδη και άλλες µετωπικές κινήσεις 

που προέκυψαν µε πρωτοβουλία κοµµουνιστών νεολαίων. Ο αριθµός των εντύπων δεν 
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πρέπει να αποδοθεί σε αποκλίσεις ή σε κενά του δείγµατος. Καθώς η έντονη 

αντιδικτατορική δραστηριότητα των νέων επιβεβαιώνεται από τη σχετική 

ιστοριογραφία για την περίοδο, ο αριθµός των καταγεγραµµένων τίτλων είναι 

χαρακτηριστικός και µάλλον υπολείπεται της συνολικής νεολαιίστικης και φοιτητικής 

εκδοτικής παραγωγής που εκκρεµεί να εντοπισθεί.  

Κινούµενες, οι περισσότερες (3) από αυτές τις βραχύβιες εφηµερίδες, από 

µετωπικά σχήµατα, επιβεβαιώνουν τις συντονισµένες προσπάθειες κάποιων νέων 

εναντίον του καταιγισµού της Ε.Ο.Ν. αλλά και γενικότερα εναντίον της δικτατορίας. 

Άλλωστε, το αντιδικτατορικό µέτωπο στην Ελλάδα, εκείνη την εποχή, πήρε σάρκα και 

οστά, πρακτικά µόνο στο χώρο της νεολαίας. Οι προσπάθειες του Κ.Κ.Ε. για την 

ευρύτερη συγκρότησή του δεν προσέκρουσαν µόνο στην αρνητική στάση των 

αστικών κοµµάτων. Προσέκρουσαν και στην αποτελεσµατικότητα των διωκτικών 

αρχών απέναντι στις πολιτικές κυρίως κινήσεις και στις οργανώσεις εντός των οποίων 

ο διάλογος για τη συγκρότηση του µετώπου είχε προχωρήσει και κάποιες αρχικές 

συµφωνίες είχαν γίνει εφικτές. Στην ίδια κατεύθυνση, τα εσωτερικά προβλήµατα που 

δηµιούργησαν οι διωκτικοί µηχανισµοί στο Κ.Κ.Ε., ειδικά από το 1939, όπως και ο 

επικείµενος πόλεµος περιόρισαν δραµατικά τις συζητήσεις και τις επαφές στο 

εσωτερικό της χώρας. 

Αντίθετα, στο εξωτερικό τα µέτωπα που συγκροτούνται µε τη συνεργασία  

κοµµουνιστών και µιας µερίδας ριζοσπαστών και προοδευτικών φιλελευθέρων, ή 

αντίστροφα, κρατούν τον κυρίαρχο τόνο εναντίον της δικτατορίας. Οι εφηµερίδες 

Ελευθερία και ∆ηµοκράτης που εκδίδονται στο Παρίσι, αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα των µετωπικών κινήσεων εναντίον της δικτατορίας του Μεταξά που 

δηµιουργούνται στη συγκεκριµένη χώρα και φιλοξενούν στους κόλπους τους το 

ελληνικό στοιχείο της διασποράς, αυτο-εξόριστους Έλληνες κυρίως µετά το κίνηµα 

του 1935 αλλά και απόµαχους του Ισπανικού εµφυλίου. Αντίστοιχες κινήσεις, 

ενδεικτικές της αντίστασης και κριτικής στάσης ενός σαφούς τµήµατος του 

παροικιακού ελληνισµού για όσα συνέβαιναν στη Ελλάδα, φαίνεται ότι λαµβάνουν 

έκταση στα διάφορα σηµεία εξάπλωσης του ελληνικού στοιχείου, όπως µαρτυρεί και 

η Έκδοσις της Αντιδικτατορικής Οργανώσεως του εν Κύπρω και εν Αιγύπτω 

Ελληνισµού που κυκλοφορεί στη Λευκωσία. 

 Σηµαντικός αριθµός τίτλων, αυτή τη φορά χειρόγραφων εφηµερίδων, εννέα 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, προκύπτει από την τρίτη κατηγορία του δείγµατος, 

αυτή των οµάδων συµβιώσεως των εξορίστων κοµµουνιστών. ∆υστυχώς ο αριθµός 
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αυτός δεν συνδέεται µε τους διαφορετικούς τόπους εξορίας που φιλοξένησαν τους 

κοµµουνιστές αλλά και πάσης φύσεως αντιφρονούντες  στο καθεστώς Μεταξά. Όπως 

διαφαίνεται και από τον πίνακα 2 που ακολουθεί και υποδεικνύει τους τόπους 

έκδοσης των παράνοµων εφηµερίδων, το δείγµα που διαθέτουµε προέρχεται κατ’ 

αποκλειστικότητα από την Ανάφη και την δηµιουργηµένη στο νησί Οµάδα Συµβίωσης 

Πολιτικών Εξορίστων (Σχεδιάγραµµα 2). Πρόκειται για την εσωτερική παραγωγή 

χειρόγραφων εφηµερίδων, λεπτοµερώς φιλοτεχνηµένων από τους κρατούµενους που 

επενδύουν ώρες για την καλλιτεχνική επεξεργασία τους. Καθώς διακινούνται στα όρια 

του στρατοπέδου, πιθανότατα υπό την ανοχή των διωκτικών αρχών, οι εφηµερίδες 

αυτές αποτελούν πηγή εσωτερικής πληροφόρησης και ταυτόχρονα ένα τρόπο 

απασχόλησης των ίδιων των κρατουµένων. Έτσι, εκτός από τις «επίσηµες» 

εφηµερίδες, όπως ο Αντιφασίστας της Ο.Σ.Π.Ε. Ανάφης που κυκλοφορεί από το 1939 

έως το 1943 και το ∆ελτίο της Ανάφης, ο µεγάλος αριθµός τίτλων που καταγράφεται 

βρίσκει την εξήγησή του στις διαφορετικές εφηµερίδες που συντάσσουν και διακινούν 

οι άτυπες µε βάση την ηλικιακή κατηγορία, τα ενδιαφέροντα αλλά και τον τόπο 

καταγωγής εσωτερικές οµαδοποιήσεις των πολιτικών κρατουµένων. Στην κατεύθυνση 

αυτή, η εφηµερίδα Νειότη φιλοτεχνείται και διακινείται από την «Οµάδα 

Εξερευνητών, Νέων Επιστηµόνων εν Ανάφη», ενώ η εφηµερίδα Γαζέτα, που 

συντάσσεται στην ποντιακή διάλεκτο, έχει ως φορέα έκδοσης τον Σύλλογο 

Καραµανλήδων Ανάφης. Το Ζάλογγο κυκλοφορεί ως όργανο των Ηπειρωτών, 

Κερκυραίων και Λευκαδίων Ανάφης. Η προβολή του εθνοτοπικού στοιχείου, όπως 

και διάφορων µετωπικών σχηµάτων ήταν, άλλωστε και από πολύ νωρίς, 

χαρακτηριστικές των  πολιτικών επιλογών της ηγεσίας της κοµµουνιστικής 

Αριστεράς. 

   Η κατανοµή µε βάση τον τόπο παραγωγής των εντύπων, όπως εµφανίζεται 

στον ακόλουθο πίνακα 2, συγκεντρώνει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον.  

 

Πίνακας 2 

Πειραιάς 1 

Αθήνα 4 

χ.τ.ε. Αθήνα πιθ. 3 

Νησιά Αιγαίου / Σάµος-Ικαρία 1 

Μακεδονία / Θεσσαλονίκη 1 
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Νησιά Αιγαίου / Ανάφη 9 

  

Γαλλία / Παρίσι 2 

Κύπρος / Λευκωσία 1 

 

Όπως ήδη επισηµάναµε, ο τύπος των αντιδικτατορικών κινήσεων στο εξωτερικό 

εκκρεµεί να εντοπισθεί και να καταλογογραφηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 

τόπους εξορίας καθώς η περίπτωση των κρατουµένων της Ανάφης λειτουργεί ως 

παράδειγµα στη κατεύθυνσης µιας ιδιαίτερα πλούσιας και αυτοσχέδιας εκδοτικής 

παραγωγής. Το ενδιαφέρον στην πρώτη αυτή ανάλυση που µας επιτρέπεται ως προς 

τον τόπο έκδοσης αφορά κυρίως την παράνοµη παραγωγή στο εσωτερικό της χώρας. 

  Κατ’αρχάς, η αποσιώπηση του τόπου έκδοσης, όπως και των συντελεστών 

της, αποτελεί πάγια πρακτική των εντύπων στην παρανοµία. Είναι ένας πρόσθετος 

τρόπος προφύλαξης των παραγωγών της. ∆εν πρόκειται όµως µόνο για µια 

επιχειρούµενη συγκάλυψη. Η έµφαση στον φορέα της έκδοσης και η δήλωση της 

δυσχερούς περιοδικότητας συνυπάρχουν µε την αποσιώπηση όλων των στοιχείων για 

τον τόπο και τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη της έκδοσης και της σύνταξης του 

εντύπου. Οι αποσιωπήσεις καθίστανται έτσι µέσο δηλωτικό της ταυτότητας του 

εντύπου, που κατατάσσεται σχεδόν αυτόµατα στο χώρο των παρανόµων. Η 

οργάνωση, το µέτωπο, ή η κίνηση που το εκδίδει γίνεται έτσι το µοναδικό σηµείο 

αναφοράς, το  βασικό στοιχείο που προσκαλεί τον εκάστοτε αποδέκτη για την 

ανάγνωση και διακίνησή του. Η πρακτική αυτή εγγράφεται κυρίως στην 

κοµµουνιστική παράδοση, µια παράδοση που ικανοποιείται µε την προβολή της 

συλλογικότητας, του κόµµατος και όσων αυτό επαγγέλλεται, και ταυτοχρόνως µια 

παράδοση που υπογραµµίζει, ανεξαρτήτως του τόπου, το ενιαίο χαρακτήρα του 

κοµµουνιστικού λόγου στην επικράτεια. Μέσω αυτής της διεργασίας, την οποία 

υιοθέτησαν και άλλοι πολιτικοί χώροι, σε ευρεία κλίµακα κυρίως στα χρόνια της 

Αντίστασης, βρίσκουν εξήγηση τρία από τα παράνοµα έντυπα που 

καταλογογραφήσαµε «χωρίς τόπο έκδοσης» και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα 

χρεώνουµε στην παράνοµη εκδοτική παραγωγή της Αθήνας. 

Ως πρωτεύουσα η Αθήνα χρεώθηκε το µεγαλύτερο µέρος των παράνοµων 

οργανώσεων και των εκδόσεων στην παρανοµία. Οι ετοιµότητες των στελεχών και 

των εκδοτικών µηχανισµών, η ανωνυµία που διασφαλίζει την παρανοµία µέσα στο 

πλήθος, οι ζυµώσεις και οι διαθεσιµότητες των αντιφρονούντων και οι ανησυχίες των 
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νέων, συνιστούν παράγοντες ικανούς που εξηγούν ερωτήµατα ως προς το ιδιαίτερο 

βάρος της παράνοµης εκδοτικής παραγωγής που σήκωσε η πρωτεύουσα και 

δευτερευόντως  µεγαλουπόλεις όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.  

Στις εκτιµήσεις αυτές που απαντούν σε διαδροµές της λογικής και που 

συνδέουν την παράνοµη δραστηριότητα µε την πρωτεύουσα και µε µεγάλα αστικά 

κέντρα,  προστίθεται ένας τίτλος - εύρηµα που έχει ως τόπο έκδοσης την ακρότατη 

ελληνική περιφέρεια και συγκεκριµένα την Σάµο. Ένας κοµµατικός πυρήνας του 

Κ.Κ.Ε. στο νησί, από τους ελάχιστους που διατηρήθηκαν µετά τα κύµατα συλλήψεων 

που οργάνωσε η δικτατορία σε όλη την επικράτεια, κυκλοφορεί από το 1937 µε 

χαλαρή ασφαλώς περιοδικότητα την χειρόγραφη εφηµερίδα Λαοκρατία στην οποία ως 

φορέας έκδοσης αναφέρεται η Κοµµατική Οργάνωση Σάµου του Κ.Κ.Ε. Η 

εξάρθρωση του δικτύου των συντελεστών της από την Ασφάλεια έθεσε προφανώς 

τέλος, το 1939, στην κυκλοφορία της. Η διάσωση κάποιων φύλλων της στο νησί, ο 

πρόσφατος σχετικά εντοπισµός και η καταλογογράφησή τους στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράµµατος µας καθιστούν αισιόδοξους. Η πρακτική αυτή που πιθανόν 

ακολουθήθηκε και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας θα µπορούσε στο 

άµεσο µέλλον και µε τη συστηµατική έρευνα να αποδώσει και άλλους ενδιαφέροντες 

καρπούς. 

 

ΙΙ. Μπροστά στον πόλεµο 

 

Η ιστοριογραφία της περιόδου συγκλίνει σε κάποιες κοινές πλέον διαπιστώσεις ως 

προς τις αλλαγές που επέφερε στις ελληνικές κοινωνικές και πολιτικές 

πραγµατικότητες η έκρηξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και η εµπλοκή της Ελλάδας 

στον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεµο. Σύµφωνα µε αυτές τις διαπιστώσεις, η σταδιακή από το 

φθινόπωρο του 1939 νοµιµοποίηση του Ι. Μεταξά ακολούθησε πορεία ανάλογη µε 

εκείνη της συνεχώς κλιµακούµενης απειλής για την εµπλοκή της χώρας και της 

σταδιακής προσέγγισης του πολέµου στα ελληνικά σύνορα. Όσο µεγάλωνε η απειλή 

και ο πόλεµος πλησίαζε τόσο αυξανόταν η συναίνεση στο πρόσωπο του Μεταξά. 

Έφθασε στο αποκορύφωµά της τις ηµέρες του «Όχι», της επιστράτευσης και των 

πολεµικών επιχειρήσεων στο µέτωπο της Αλβανίας.  

Είναι γεγονός ότι την καταστολή του Κινήµατος στα Χανιά, τον Ιούλιο του 

1938, ακολούθησε τον ∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς και την άνοιξη του 1939 η 

εξάρθρωση δύο δικτύων στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών που προσέβλεπαν σε 
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δυναµικές εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Επίλογο των αντικαθεστωτικών 

κινήσεων στην Ελλάδα αποτέλεσε η σύλληψη του Ι. Τσουδερού τον Ιούνιο. Στη 

συνέχεια το κλίµα µεταστρέφεται σταδιακά. Σε µια κίνηση συµφιλίωσης µπροστά 

στην ορατή απειλή κατά της πατρίδας, ακόµη και πολιτικές προσωπικότητες, που 

είχαν χαρακτηριστεί –στη διαβαθµισµένη κατηγορία- αντιφρονούντες δήλωναν την 

υποστήριξή τους στην «εθνικήν υπόθεσιν» και την κυβέρνηση Μεταξά. Σε 

αντάλλαγµα, επέστρεφαν από την εξορία ή έβγαιναν από τον κατ’οίκον περιορισµό. 

Με εξαίρεση τον Κ. Καφαντάρη, τον αρχηγό του κόµµατος των Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων, ακόµη και ο Ν. Ζαχαριάδης, µε την ιδιότητα του αρχηγού του Κ.Κ.Ε., 

έστελνε από τις φυλακές Κέρκυρας, στις παραµονές του πολέµου, επιστολή 

υποστήριξης στον «κυβερνήτη».   

Βεβαίως, οι κοµµουνιστές ήταν οι µόνοι που εξαιρέθηκαν των ευεργετικών 

διατάξεων του Α.Ν. 2607 της 28ης Οκτωβρίου 1940 «Περί λήψεως µέτρων 

αραιώσεως του χώρου των φυλακών λόγω εµπολέµου καταστάσεως». Στις εξαιρέσεις 

προστέθηκαν οι απόστρατοι του Κινήµατος του 1935, οι οποίοι αν και ζήτησαν να 

συµµετάσχουν στην πανστρατιά, έµειναν εκτός στρατεύµατος. Σε κάθε περίπτωση 

όµως αυτή η γενική µεταστροφή των πολιτικών και κοινωνικών ελίτ και της 

κοινωνίας, η ανταπόκριση στο κάλεσµα για πανστρατιά βρήκε την αντανάκλασή της 

και στο Τύπο. Τα παράνοµα αντικαθεστωτικά έντυπα έδωσαν τη θέση τους κυρίως σε 

καθηµερινά δελτία ειδήσεων µε πολεµικές κυρίως ανταποκρίσεις, δελτία και 

εφηµερίδες που συντάσσονται και διακινούνται µε πληροφορίες για το µέτωπο και τις 

διεθνείς εξελίξεις και τα οποία εντοπίζονται σε χειρόγραφη, πολυγραφηµένη ή έντυπη 

µορφή. Μικρές εφηµερίδες κυκλοφορούν επίσης εντός των διαφορετικών µονάδων 

του στρατεύµατος, ενώ ο σατυρικός τύπος γνωρίζει µια ιδιαίτερη άνθηση που απηχεί 

τον γενικό ενθουσιασµό και τις επιτυχίες του Ελληνικού Στρατού στο µέτωπο της 

Αλβανίας. Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν µια άκρως ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη 

σελίδα στην ιστορία του ελληνικού τύπου, δεν µπορούν όµως να ενταχθούν οργανικά 

στη µελέτη αυτή που ασχολείται πρωτίστως µε το παράνοµο και το ηµι-παράνοµο 

έντυπο.  

 Στην παρανοµία παραµένουν µόνο τα έντυπα των κοµµουνιστών και διαφόρων 

τροσκιστικών οµάδων προσκείµενων στις πολιτικές εκφράσεις της «αριστερής 

αντιπολίτευσης». Ο πίνακας 3 που ακολουθεί, εµφανίζει ανά χρόνο –και µέχρι τη 

γερµανική εισβολή-  τις πυκνότητες των παράνοµων αντικαθεστωτικών εντύπων.   

Παρουσιάζει ωστόσο σοβαρά προβλήµατα. 
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Πίνακας 3.  

1936 1  

1937 4  

1938 6  

1939 6  

1940 9  

1941 3  

 

Το µικρό δείγµα των 22 εντύπων που συνιστούν την ψηφιακή συλλογή των ΑΣΚΙ για 

την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας δηµιουργεί, στη συγκεκριµένη του ανάγνωση, 

την εντύπωση µιας έξαρσης της διαµαρτυρίας εναντίον του µεταξικού καθεστώτος το 

1940 και εν µέρει το 1941, η οποία δεν αντιστοιχεί στα ιστορικά προκείµενα. Η 

εξήγηση συνδέεται µε την σηµαντική χειρόγραφη παραγωγή εφηµερίδων από τους 

εξορίστους στην Ανάφη. Από τους εννέα (9) συνολικά τίτλους που αντιστοιχούν στο 

1940 στον πίνακα οι έξι (6) αντιστοιχούν σε οµαδοποιήσεις των εξορίστων στο νησί 

και τρεις (3) ταυτίζονται µε την παράνοµη παραγωγή του Κ.Κ.Ε. Αντίστοιχα, για τη 

χρονική περίοδο Ιανουάριος- Απρίλιος 1941, ένας τίτλος ανήκει στους εξορίστους –

συγκεκριµένα το Ζάλογγο- και δύο (2) στο παράνοµο Κ.Κ.Ε., το οποίο από το 1939 

γνωρίζει µια εξαιρετικά ιδιότυπη κατάσταση.  

 Η διείσδυση των διωκτικών αρχών στον παράνοµο κοµµουνιστικό µηχανισµό 

από την άνοιξη του 1939 είχε οδηγήσει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις του Ριζοσπάστη, 

εκείνη της Παλαιάς Κεντρικής Επιτροπής και µια δεύτερη -απόλυτα ελεγχόµενη από 

το καθεστώς Μεταξά- η οποία είχε ως φορέα έκδοσης την λεγόµενη Προσωρινή 

∆ιοίκηση του Κ.Κ.Ε. Αποκλειστική υπόθεση των κοµµουνιστών η παρανοµία στο 

εσωτερικό της χώρας από τις αρχές του 1940, µοιράζεται ανάµεσα στις διαφορετικές 

αυτές εκφράσεις του κοµµουνιστικού κινήµατος που δεν φείδονται της έντονης 

µεταξύ τους αντιπαράθεσης. Η αντιπαράθεση που φτάνει στα όρια της πολεµικής 

µεταγράφεται στις σειρές του Ριζοσπάστη που αντανακλούν τις παράλληλες διαδροµές 

στην παρανοµία, αυτή που συνδέεται µε τον αντιπολεµικό λόγο της Παλιάς Κεντρικής 

Επιτροπής και εκείνη της Προσωρινής ∆ιοίκησης που διαµορφώνεται ως αντίπαλο 

δέος στον λόγο της πρώτης λειτουργώντας ταυτόχρονα ως συµπολίτευση στην 

κυβερνητική πολιτική.  

Το ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των αντικαθεστωτικών εντύπων, που 

χαρακτηρίζει για την περίοδο της δικτατορίας τη ψηφιακή συλλογή των ΑΣΚΙ, δεν 
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ισχύει για τις συγκεκριµένες σειρές αυτών των εξαιρετικά σπάνιων αυτών εκδόσεων. 

∆ίπλα σ’ αυτές µοναδικοί τίτλοι, όπως η πολυγραφηµένη Ίσκρα [Σπίθα] του Μετώπου 

Εθνικής Αναγέννησης, συνδέονται απόλυτα µε την ακολουθούµενη από την Παλαιά 

Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. αντιπολεµική  µετωπική πολιτική, η οποία γνώριζε ένα 

ευρύ ακροατήριο µέχρι τα µέσα του 1941.   

Σε ένα άλλο επίπεδο, στις σηµαντικές ελλείψεις που παρουσιάζει η βάση 

δεδοµένων πρέπει να επισηµάνουµε την απουσία εντύπων που συνεχίζουν εκδίδονται 

το 1940-41 από τον ελληνισµό της διασποράς. Αν η εφηµερίδα Ελευθερία που 

εκδιδόταν από τον σύνδεσµο Amitie Franco-Hellenique διέκοψε τη βραχύβια έκδοσή 

της µετά την αναστάτωση που προκάλεσε στους κοµµουνιστικούς κύκλους στη 

Γαλλία το σύµφωνο Μολότοφ-Ρίµπεντροπ τον Αύγουστο του 1939, εκκρεµεί να 

παρακολουθήσουµε τις διαδροµές των εντύπων που εκδόθηκαν από τις 

αντιδικτατορικές κινήσεις οι οποίες συνέχισαν να παράγουν πολιτικό λόγο στο 

εξωτερικό. Η τύχη τους ακολούθησε συνδυαστικά τις εσωτερικές εξελίξεις τις ηµέρες 

του πολέµου στις χώρες υποδοχής, αλλά και την πορεία των πραγµάτων στη χώρα 

αναφοράς που δεν ήταν άλλη από την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, το ιταλικό 

τελεσίγραφο και η επίθεση στα ελληνο-αλβανικά σύνορα θα άλλαζαν ριζικά το 

περιεχόµενο σε όσες συνέχιζαν να κυκλοφορούν.  
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ΙΙΙ. Από τον πόλεµο στην πολυφωνία της Αντίστασης  

 

Στις 27 Απριλίου 1941, τα γερµανικά στρατεύµατα έµπαιναν στην Αθήνα. Πέντε 

εβδοµάδες αργότερα, ακολούθησε η κατάληψη της Κρήτης. Η κυβέρνηση 

συνεργασίας του στρατηγού Τσολάκογλου αναλάµβανε το άχαρο έργο της διοίκησης 

της χώρας η οποία βρίσκεται πλέον υπό την κατοχή των δυνάµεων του Άξονα. Οι 

Γερµανοί, διατηρώντας υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα, τις µεγαλουπόλεις και 

τους κεντρικούς οδικούς άξονες, κάποια νησιά και τον Έβρο, παραχωρούσαν την 

ευθύνη για το µεγαλύτερο τµήµα της ελληνικής επικράτειας στους Ιταλούς και για την 

περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους Βούλγαρους συµµάχους τους.   

Από την άλλη πλευρά, αναχωρώντας από την Κρήτη που στάθηκε το 

τελευταίο οχυρό των ελληνικών αρχών, η εξόριστη κυβέρνηση Τσουδερού 

εγκαταστάθηκε στην Μέση Ανατολή. Την έξοδό της ακολούθησαν κυβερνητικοί 

αξιωµατούχοι και πολιτικοί παράγοντες, όπως και οργανωµένες µονάδες του 

στρατεύµατος και µεµονωµένα στρατιωτικοί που εντάχθηκαν στους κύκλους του 

Βρετανικού Συµµαχικού Αρχηγείου. Σε άµεση επαφή µε τον παροικιακό ελληνισµό 

της περιοχής, ένα ελληνικό µικρο-σύµπαν αναπτύχθηκε σταδιακά ως αυτόνοµος 

πόλος στη Μέση Ανατολή. 

 Η απάντηση υπήρξε σχεδόν αυτόµατη απέναντι στις νέες πραγµατικότητες που 

έθετε η Κατοχή και µπροστά στο κενό µιας νοµιµοποιηµένης εξουσίας στη χώρα. Το 

αίσθηµα των «ηττηµένων νικητών» διαπέρασε ταχύτατα την ελληνική κοινωνία. 

Αυτός ο πόλεµος είχε τελειώσει παράδοξα. Είχαν µεσολαβήσει τρεις µόλις εβδοµάδες 

σκληρών µαχών από την επίθεση της Βέρµαχτ, ενώ η νικηφόρα  εκστρατεία στο 

αλβανικό έδαφος είχε εξουδετερώσει τον Ιταλό αντίπαλο. Έτσι, τις αρχικές αµηχανίες, 

αυτό το µούδιασµα της κοινωνίας απέναντι στην ισχύ της ναζιστικής υπεροπλίας, 

διαδέχτηκε πολύ σύντοµα µια τάση προς την «ανυπακοή».   Αν κάποιες ελίτ, 

επιστήµονες κυρίως σπουδασµένοι στη Γερµανία της Βαϊµάρης, είδαν στο πρόσωπο 

των γερµανών αξιωµατούχων τους φορείς του γερµανικού πολιτισµού, η κοινωνία σε 

ένα ευρύτατο ανάπτυγµά της δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της συναίνεσης. Η 

αδίστακτη πολιτική της αφαίµαξης των εθνικών πόρων που οδήγησε σχεδόν αυτόµατα 

στην έλλειψη τροφίµων προσέθεσε, άλλωστε, στη διάχυτη δυσφορία αµέσως την 

ανάγκη για  τον αγώνα της επιβίωσης.   

 Οι αναρίθµητες αυθόρµητες συσπειρώσεις, τα δίκτυα και οι µικρές οµάδες που 

εµφανίζονται  ήδη από τους πρώτους µήνες της Κατοχής έχουν ως βασικούς πυρήνες 
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τους συλλογικότητες που αντλούν τις αναφορές τους από το άµεσο προπολεµικό 

παρελθόν, όπως τη γειτονιά ή την παρέα, συχνά από τον επαγγελµατικό χώρο. ∆εν 

είναι οι µόνες. Οι κοινές αναφορές που έφτιαξε ο πόλεµος λειτουργούν προς την ίδια 

κατεύθυνση, στους τραυµατίες που κατακλύζουν τα νοσοκοµεία υπό άθλιες συνθήκες, 

στους αναπήρους, αλλά και σε φαντάρους που ξαναβρίσκουν, µετά την περιπλάνηση 

στην ελληνική ενδοχώρα τις µέρες της κατάρρευσης, συναδέλφους από το µέτωπο και 

τις  µονάδες τους.  Τέλος, οι νέες µορφές κοινωνικής οργάνωσης που επέβαλε η 

σκληρή καθηµερινότητα για την επιβίωση, τα συσσίτια και οι συνεταιρισµοί, 

συνέβαλαν και αυτά µε τη σειρά τους στη συνεύρεση των ανθρώπων και στην ανάγκη 

διατύπωσης µιας διαµαρτυρίας η οποία δεν µπορούσε να παραµείνει για µεγάλο 

διάστηµα βουβή. 

 Στη λογική αυτή το 1941 αποτελεί τη χρονιά γέννησης ενός φαινοµένου που 

θεωρείται καθολικό καθώς θα λάβει, από τους πρώτους µήνες της Κατοχής µέχρι τις 

ηµέρες της Απελευθέρωσης, το χαρακτήρα της πάνδηµης Αντίστασης. Αυθόρµητες 

οµαδοποιήσεις, πολιτικές και συνδικαλιστικές κινήσεις, δίκτυα και κατασκοπευτικές 

οµάδες, µαζικές οργανώσεις και οµάδες διολοφθορών, µετωπικά και νεανικά σχήµατα 

συµπληρώνονται από τις ένοπλες οµάδες που καθιέρωσε ο ανταρτοπόλεµος. Μαζί µε 

τα θεσµικά όργανα µιας λαϊκής εξουσίας που έθεσε τις βάσεις της στις ορεινές ζώνες 

της «Ελεύθερης Ελλάδας»,  συνθέτουν το µωσαϊκό µιας τεράστιας λαϊκής 

κινητοποίησης που συνιστά µοναδικό φαινόµενο στην ιστορία του 20ού αιώνα. Το 

πολύχρωµο ελληνικό αντιστασιακό κίνηµα σε όλες του τις εκφάνσεις θα 

κατατασσόταν στα µεγαλύτερα της Ευρώπης, αλλά θα κρινόταν κάτω από το πρίσµα 

της εµφύλιας σύγκρουσης που το ακολούθησε.  

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την τελεολογική οπτική που επέβαλε για δεκαετίες η 

άποψη των νικητών στον εµφύλιο πόλεµο, το ελληνικό αντιστασιακό κίνηµα αποτελεί 

αντικείµενο συστηµατικών αναγνώσεων και επεξεργασιών. Με αφετηρία τις πρώτες 

πολιτικές αναγνώσεις της Αριστεράς από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, στην 

παρανοµία της δικτατορίας και στις γκεβαρικές αναγνώσεις της πρώιµης 

µεταπολίτευσης, έως την εισαγωγή της στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, στα 

πανεπιστηµιακά έδρανα και τα σχολικά εγχειρίδια, η ελληνική Αντίσταση έχει 

καταστεί στις µέρες µας ένας από τους πλέον µελετηµένους τόπους της ελληνικής 

ιστοριογραφίας. Τα γεγονότα και οι τόποι, οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους, οι 

πόλεις, η ύπαιθρος και το βουνό, τα πολιτικά διακυβεύµατα και τα σπέρµατα του 

εµφύλιου σπαραγµού, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και το ένοπλο αντιστασιακό 
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κίνηµα, συµπληρώνονται µε µια πλούσια και παράλληλη σώρευση από βιωµατικές 

καταθέσεις της αντιστασιακής εµπειρίας.  

Στην ίδια λογική, οι παραστάσεις της Αντίστασης, αυτά τα ίχνη που άφησε στη 

συγχρονία της, αλλά και µεταγενέστερα στην τέχνη και στη λογοτεχνική γραφή, δεν 

υπολείπονται αναλύσεων. Ιδιαίτερο τµήµα αυτής της ευρύτατης προσπάθειας 

ανασύνθεσης του αντιστασιακού φαινοµένου, ο Τύπος, ως «µυστικός Τύπος» της 

Κατοχής αλλά και ως «αντιστασιακός Τύπος» αποτέλεσε από νωρίς αντικείµενο 

µελέτης και συστηµατικών καταγραφών. Αποτέλεσε κατ’ αρχάς µέριµνα των ίδιων 

των εµπλεκόµενων στην πλούσια εκδοτική δραστηριότητα που συνδέθηκε µε την 

περίοδο. Άνθρωποι και οργανώσεις θέλησαν να αποτυπώσουν το χνάρι που άφησαν 

στην ιστορία µέσα από τα έντυπα που εξέδωσαν συχνά µε πρωτόλεια µέσα και που 

διακίνησαν παράνοµα κάτω από τις απαγορεύσεις που επέβαλαν οι αρχές Κατοχής. 

Ακόµη και η Αριστερά µε τις τραυµατικές της µνήµες και παρά τις απαγορεύσεις που 

τις επέβαλαν οι εµφυλιακές και µετεµφυλιακές πραγµατικότητες, ασχολήθηκε µε ίδια 

µέσα για την διατήρηση της δικής της µνήµης και των τεκµηρίων της.  Άνοιξε έτσι 

ένα παράθυρο. Βοήθησε στη διάσωση των εντύπων όσο ήταν ακόµη νωρίς και 

ταυτόχρονα κατέθεσε κρίσιµες πληροφορίες για µια γνώση που θα χάνονταν 

ακολουθώντας το βιολογικό τέλος όσων την κατείχαν ως µετέχοντες στην εκδοτική 

παραγωγή.   

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλά παράνοµα έντυπα ξαναβγήκαν στο φως, 

απέκτησαν την πλήρη ταυτότητά τους και ξαναβρήκαν την «κρυµµένη» ιστορία τους. 

Η αποκάλυψη στοιχείων, που υποχρεωτικά είχαν ενταφιασθεί υπακούοντας στο νόµο 

της σιωπής και στη συνωµοτικότητα που απαιτούσε η παρανοµία, µας κατέστησε 

κοινωνούς των συντελεστών των εκδόσεων, των συνθηκών και των τόπων στους 

οποίους συντάχθηκαν, αλλά και µοναδικών ιστοριών που αναφέρονται στις συνθήκες 

έκδοσης και διακίνησής τους. Μικρές και καθηµερινές ιστορίες συνδέουν την 

ιδιαίτερη αυτή σελίδα της ιστορίας του Τύπου µε την ιστορία της Κατοχής και της 

Αντίστασης, ιστορίες στερήσεων και αυταπάρνησης, στιγµές προσωπικού µεγαλείου 

αλλά και «αποκοτιάς» που λειτούργησε ως στοιχείο της καθηµερινότητας στους 

δύσκολους καιρούς. Έτσι απαιτούσαν οι καιροί, έτσι έδρασαν οι άνθρωποι. 

Η ιστορία των παράνοµων εντύπων της περιόδου και των συντελεστών τους 

δεν είχε ανάγκη να «φουσκωθεί» µε φανταστικές ιστορίες που όψιµα αποπνέουν τον 

πατριωτισµό και το ηρωικό στοιχείο. Όσοι βρέθηκαν µέσα στον λαβύρινθο, 

τουλάχιστον οι περισσότεροι, συνειδητοποίησαν νωρίς ότι ο µίτος, που οδηγούσε 
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στην επόµενη ηµέρα, περνούσε αναγκαστικά µέσα από µοναδικές στιγµές υπέρβασης 

του εαυτού.  

Οι χειροκίνητοι και οι αυτοσχέδιοι πολύγραφοι που στήθηκαν, τα παλιά ή και 

τα αυτοσχέδια τυπογραφεία που µε εφευρετικότητα οργανώθηκαν και ο µεγάλος 

αριθµός εντύπων που τυπώθηκε και διακινήθηκε αποτελούν εξάλλου τους σιωπηλούς 

µάρτυρες αυτής της ιστορίας. Εφηµερίδες και περιοδικά, δελτία ειδήσεων και 

πληροφοριών, µονόφυλλα, τρύκ και προκηρύξεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώµατος, 

κυκλοφόρησαν παράνοµα, άλλαξαν χέρια, διαβάστηκαν και συζητήθηκαν. 

Ενηµέρωναν για τη διαφορετική εκδοχή των πραγµάτων και κατεύθυναν µε τις 

προτάσεις τους προς λογικές που έβλεπαν µε διαφορετικές οπτικές και οργάνωναν τις 

προσδοκίες για την επόµενη µέρα. Οδηγούσαν όµως όλες, ή τουλάχιστον η 

συντριπτική πλειοψηφία τους, προς την απελευθέρωση. 

Σχεδόν παράλληλα µε τις πολύτιµες πληροφορίες που συνδέθηκαν µε τις 

βιωµατικές καταθέσεις, κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των συλλεκτών για τη 

θησαύριση των εντύπων της περιόδου και άρχισαν οι πρώτες συστηµατικές 

καταγραφές. Τις πρώτες προσπάθειες για µια συνολική καταγραφή που παρέµειναν σε 

αποσπασµατικό επίπεδο,  ακολούθησαν εκείνες που ασχολούνται συνήθως µε την 

εκδοτική παραγωγή σε ένα γεωγραφικό διαµέρισµα ή κάποια περιφέρεια, µε την 

παρουσίαση των εντύπων που σχετίζονται µε την ιστορία µιας οργάνωσης ή µιας 

ιδιαίτερης κοινωνικής οµάδας και µιας πληθυσµιακής κατηγορίας. Συχνά επιδίδονται 

αποκλειστικά στην καταγραφή µιας δηµόσιας ή ιδιωτικής συλλογής. Το δίτοµο έργο 

της Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός Τύπος, 1941-1945. Καταγραφή, που εκδόθηκε 

από το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας το 1987, αποτελεί µέχρι σήµερα τη 

συστηµατικότερη απόπειρα καταγραφής των νεολαιίστικων εντύπων που 

εντοπίστηκαν στο Αρχείο της Ε.Π.Ο.Ν. και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Αντίστοιχα, ο ζήλος των συλλεκτών δεν µειώθηκε παρά το πέρασµα του 

χρόνου και τις σηµαντικές σωρεύσεις των εντύπων –όχι µόνο της Κατοχής αλλά 

ολόκληρης της δεκαετίας- σε βιβλιοθήκες και δηµόσιους οργανισµούς όπως τα Γ.Α.Κ. 

και η Βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς και αρχεία. Αν ο 

Φίλιππος Ηλιού κληροδότησε στα ΑΣΚΙ την επιµονή του για τη σπουδαιότητα των 

συγκεκριµένων τεκµηρίων του παρελθόντος και εποµένως για τη συγκέντρωση 

εντύπων και ειδικά παράνοµων εντύπων, ο Μάνος Χαριτάτος µε το µεράκι του 

συλλέκτη δηµιούργησε στο Ε.Λ.Ι.Α. µια σηµαντική βάση δεδοµένων για τον Τύπο της 

δεκαετίας του 1940-1950 που είναι στη διάθεση των ερευνητών. Σε κάθε περίπτωση, 
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το ενδιαφέρον για τα παράνοµα έντυπα παραµένει ενεργό και αµείωτο.  Καθώς τα 

περιθώρια για τον εντοπισµό νέων άγνωστων και αθησαύριστων τίτλων µειώνονται, 

παραµένει ως πρόκληση η διασταύρωση και αυτοψία σε εφηµερίδες ή περιοδικά των 

οποίων την ύπαρξη γνωρίζουµε µόνον από βιβλιογραφικές αναφορές.  

Η πρόκληση ωστόσο δεν εξαντλείται στους τίτλους των εφηµερίδων και των 

περιοδικών. Καθώς τα σπάνια ίχνη της συγκεκριµένης εκδοτικής παραγωγής είναι 

εξαιρετικά δυσεύρετα, κάθε φύλλο, που εντοπίζεται ακόµη και αν προστίθεται σε µια 

ήδη υφιστάµενη σειρά, έχει την δική του βαρύτητα, καθώς είναι µοναδικό και συχνά 

έχει τη δική του αυτόνοµη ιστορία. Άλλωστε και αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό 

στοίχηµα: η αποκατάσταση των σειρών σε τίτλους που γνωρίζουµε και η επίτευξη της 

µέγιστης δυνατής πληρότητάς τους. Οι ανατυπώσεις κάποιων φύλλων και οι έκτακτες 

εκδόσεις όπως και τα µονόφυλλα, πρακτικές τρέχουσες εκείνη την εποχή, 

συγκεντρώνουν επίσης αµείωτο το ενδιαφέρον. 

Στο πλαίσιο αυτό κατατάσσεται και η παρούσα έρευνα που ανέλαβαν τα ΑΣΚΙ 

µε τη χορηγία του Ιδρύµατος Λάτση. Στόχος µας είναι η δηµιουργία των 

προϋποθέσεων για µια πρώτη συστηµατική αποτύπωση αυτού του πολύχρωµου 

µωσαϊκού της ελληνικής Αντίστασης µέσα από την εκδοτική παραγωγή που 

χαρακτήρισε τους επιµέρους χώρους της. Στόχος µας είναι επίσης η αποκατάσταση σε 

ψηφιακή µορφή και η συγκέντρωση σε µια λειτουργική βάση δεδοµένων όλων των 

χειρόγραφων, δακτυλόγραφων, πολυγραφηµένων και έντυπων µέσων επικοινωνίας, 

εφηµερίδων και περιοδικών, τα οποία συνέβαλαν στη διαµόρφωση της πολυφωνίας 

αλλά και µιας συχνά σφοδρής πολεµικής που γέννησαν οι εσωτερικές αντιθέσεις µέσα 

στην Αντίσταση.  

Από το σύνολο των 1912 τίτλων που περιέχονται στη ψηφιακή βάση 

«Παράνοµος Τύπος, 1936-1974», 1048 τίτλοι αντιστοιχούν στην περίοδο Μάιος 1941- 

Οκτώβριος 1944. Πρόκειται για µια µοναδική συλλογή, η οποία αν και δεν µπορεί να 

θεωρηθεί εξαντλητική, παρέχει την πληρέστερη µέχρι σήµερα εικόνα για την ιστορία 

του Τύπου της περιόδου, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τις πρώτες ηµέρες της 

γερµανικής εισβολής µέχρι την Απελευθέρωση. Στη συλλογή αυτή πλην των 

παράνοµων εντύπων που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα προσθέσαµε δύο ειδικές 

κατηγορίες εντύπων που υπολείπονται σαφώς σε αριθµούς τίτλων και σε πυκνότητες 

τις σειρές της Αντίστασης. ∆ιαµορφώνονται έτσι τρεις αν και εξαιρετικά άνισες 

κατηγορίες:  

• Ο παράνοµος αντιστασιακός τύπος (1002) 
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• Ο τύπος των ελληνικών στρατιωτικών και αντιστασιακών δυνάµεων στην 

Μέση Ανατολή (28)  

Ο συµµαχικός τύπος που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και διοχετεύεται 

παράνοµα στην Ελλάδα (9). (Σχεδιάγραµµα 1) 

Τα υπόλοιπα έντυπα επιµερίζονται σε ακόµη µικρότερες κατηγορίες όπως 

σατυρικός τύπος ή τύπος των φυλακών κ.ά.  

 

Η συνοπτική παρουσίασή τους που ακολουθεί επικεντρώνεται σε 4 άξονες: 

 

• στη χρονική ακολουθία που διέπει την εκδοτική παραγωγή  

• στη γεωγραφική κατανοµή των εντύπων στην ελληνική επικράτεια 

• στους φορείς έκδοσης δηλαδή στις οργανώσεις που τα παρήγαγαν ή 

συνδέθηκαν µαζί τους 

• στο εκδοτικό τοπίο τις παραµονές της Απελευθέρωσης και στις διαιρέσεις που 

εκφράζονται µέσα από την εκδοτική παραγωγή των αντίπαλων πολιτικών 

χώρων του Ε.Α.Μ. και σχηµατικά του αντι-Ε.Α.Μ.       

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ  

 

Τοπίο στην οµίχλη, οι πρώτοι µήνες που ακολούθησαν τη γερµανική εισβολή 

συνδέονται πράγµατι µε τα πρώτα σκιρτήµατα για την Αντίσταση, σκιρτήµατα και 

ανησυχίες που καλλιέργησε σε αυτή την πρώτη φάση, περισσότερο ίσως από 

οτιδήποτε άλλο, το αίσθηµα των ηττηµένων νικητών. ∆εν αντανακλούν λιγότερο τις 

αµηχανίες της ελληνικής κοινωνίας µπροστά στην προθυµία των στρατιωτικών 

αρχηγών για συνθηκολόγηση, αµηχανίες και εικόνες που συνδέονται µε τα 

υποδειγµατικά οργανωµένα µηχανοκίνητα της Βέρµαχτ στην είσοδό τους στην Αθήνα 

ή µε την ανάρτηση της σβάστικας στην Ακρόπολη. Οι πρωτόγνωρες εικόνες, οι 

προπαγανδιστικοί λόγοι και οι τελετές έδιναν σύντοµα τη θέση τους σε µια 

διαφορετική καθηµερινότητα. Μεταφράστηκε στο επίπεδο της επικοινωνίας µε ένα 

νέο ύφος και τόνο στις ραδιοφωνικές εκποµπές, µε νέα καθηµερινά έντυπα που 

εξέδωσαν, πρακτικά αµέσως, οι κατακτητές αλλά και µε την υποχρεωτική λογοκρισία 

που διέτρεξε τον παραδοσιακό ηµερήσιο Τύπο. 
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Ασφαλείς δίαυλοι για χειραφετικές και ριζοσπαστικές προτάσεις αλλά και για 

οπισθοδροµικές αναδροµές, οι νόµιµες εφηµερίδες έγιναν από τις πρώτες ηµέρες της 

Κατοχής εργαλεία που υπάκουσαν στην κατευθυνόµενη και ελεγχόµενη από τις 

δυνάµεις Κατοχής ειδησεογραφία. Στον αντίποδα της ελεγχόµενης πληροφόρησης, ο 

παράνοµος Τύπος θα αναλάµβανε σταδιακά το ρόλο του αποκλειστικού διακινητή 

πληροφοριών και λογοκριµένων ειδήσεων. Στη συνέχεια θα καθιερωνόταν ως ο κατ’ 

εξοχήν προπαγανδιστής ιδεών οι οποίες εκ των πραγµάτων έφεραν τα στοιχεία της 

αµφισβήτησης και λειτουργούσαν ανατρεπτικά απέναντι στις δυνάµεις της ξένης 

Κατοχής. Όµως, µέχρι τη στιγµή της κινητοποίησης αυτής της παράλληλης 

δραστηριότητας στην παρανοµία και µέχρι την ώρα της πλήρους εξάπλωσης και 

καθιέρωσης των παράνοµων εντύπων, τα πράγµατα εξελίχθηκαν µε διαφορετικούς 

ρυθµούς.    

Στην ψηφιακή συλλογή των ΑΣΚΙ, από τον Μάιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 

1941, εντοπίζονται δύο κατηγορίες παράνοµων εκδόσεων:  εκείνες που συνεχίζουν να 

εκδίδονται παράνοµα από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά και  κάποιες που 

κάνουν για πρώτη φορά την εµφάνισή τους.  

Στην πρώτη κατηγορία εγγράφονται έντυπα που συνδέονται µε την 

κοµµουνιστική Αριστερά και κυρίως µε τη συνιστώσα της η οποία σχετίζεται µε την 

Παλαιά Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. και την Κοµµουνιστική Νεολαία (Ο.Κ.Ν.Ε.). 

Έτσι ο Ριζοσπάστης της Παλαιάς Κεντρικής Επιτροπής, έχοντας εγκαταλείψει τον 

αντιπολεµικό του λόγο, συνεχίζει να κυκλοφορεί µέχρι το καλοκαίρι του 1941, 

προτάσσοντας την ανάγκη ενός Εθνικού Μετώπου Απελευθέρωσης. Το Ξύπνηµα 

µεταφέρει τον λόγο της Κοµµατικής Οργάνωσης Αθήνας του Κ.Κ.Ε.. Την έκδοσή της 

συνεχίζει επίσης η «βδοµαδιάτικη» εφηµερίδα Νεολαία της Ο.Κ.Ν.Ε., ενώ η Λαϊκή 

Νίκη του Μακεδονικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε., µε θέσεις που προσεγγίζουν εκείνες της 

Παλιάς Κεντρικής Επιτροπής, εκδίδει το δεύτερο φύλλο της µε ηµεροµηνία Απρίλιος 

1941.   

 Σε µια ιδιαίτερη κατηγορία που αναζητά τη συνέχεια ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η διατήρηση της πρακτικής έκδοσης εντύπων στις διάφορες στρατιωτικές µονάδες, 

πρακτική που µεταφέρεται και ανανεώνεται στη Μέση Ανατολή, όπως αποδεικνύουν 

τα έντυπα Μονάδα 1038 και Ηχώ του Πυροβόλου, που εκδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση 

ως δελτίο του Πυροβολικού. 

 Στην κατηγορία ωστόσο των πρωτοεµφανιζόµενων εντύπων της Αντίστασης, ο 

Τύπος µάλλον παρακολουθεί τις αρχικές σιωπές και τις αµηχανίες της κοινωνίας. 
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Μέχρι τον Αύγουστο του 1941 τρεις µόνον τίτλοι εφηµερίδων καταγράφονται: Η 

Νίκη, εφηµερίς των ζωντανών Ελλήνων που δηλώνει ότι «εκδίδεται από οµάδα 

συναγωνιστών», το ∆ελτίο Ειδήσεων της Νέας Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. µε το 

οποίο αναγγέλλεται η αλλαγή της σκυτάλης και η ανάληψη της ηγεσίας του κόµµατος 

από την οµάδα των εξορίστων στελεχών που δραπέτευσαν από τα νησιά της εξορίας 

και τέλος ένα «δελτίο ειδήσεων και πληροφοριών» µε τον τίτλο Αλήθεια και χωρίς 

συντελεστές έκδοσης, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά στα 4 φύλλα του που 

εντοπίσαµε µε ειδήσεις από το Ανατολικό Μέτωπο και τον γερµανο-σοβιετικό 

πόλεµο. 

 Η πρώτη µεγάλη αλλαγή διαφαίνεται το φθινόπωρο του 1941. Συνδέεται µε 

την ανασυγκρότηση του Κ.Κ.Ε. και την ίδρυση του Ε.Α.Μ., µε την ανάδυση των 

δυνάµεων που θα αποτελέσουν τις σταθερές σοσιαλιστικές συνιστώσες του, το Κόµµα 

της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας που θα µετονοµαστεί σε Σοσιαλιστικό Κόµµα 

Ελλάδας, την Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (Ε.Λ.∆.) και την εφηµερίδα της Μάχη που 

θα διαγράψει τη δική της διαδροµή στην ιστορία του ελληνικού Τύπου. Το Εργατικό 

Βήµα του Εργατικού Ε.Α.Μ. και η Εθνική Αλληλεγγύη κάνουν επίσης την εµφάνισή 

τους ως µετωπικά σχήµατα που πλαισιώνουν την εκδοτική έκρηξη του Κ.Κ.Ε. 

Προσπαθώντας να υπερβεί έγκαιρα τα προβλήµατα της πολιτικής διγλωσσίας του το 

Κ.Κ.Ε. µπαίνει δυναµικά στη σκηνή. Ο νέος Ριζοσπάστης, η Λευτεριά και το περιοδικό 

Λαϊκή Επιθεώρηση αποτελούν µερικούς από τους τίτλους που συνδέονται µε την 

κοµµατική ανασυγκρότηση. Την ίδια περίοδο ενεργοποιείται ο ηρωικός Κώστας 

Περρίκος, προσκείµενος στο Εθνικό Ενωτικό Κόµµα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 

µε την έκδοση της εφηµερίδας Μεγάλη Ελλάς από τη «Στρατιά των Σκλαβωµένων 

Νικητών». Η πρώτη ένοπλη οµάδα «Οδυσσέας Ανδρούτσος» κάνει επίσης την 

εµφάνισή της στη Νιγρίτα και εκδίδει την οµώνυµη εφηµερίδα της.  

Στο τέλος του 1941 και στις αρχές του 1942, οι βασικές δυνάµεις που θα 

κρατήσουν το βάρος της Αντίστασης βρίσκονται πρακτικά επί σκηνής, όπως µας 

πληροφορούν και τα παράνοµα έντυπά τους. Οι αποστάσεις, ωστόσο, που διανύθηκαν 

από τα µέσα του 1941 µέχρι τον Οκτώβριο του 1944, όπως αποτυπώνονται και στο 

επίπεδο της παράνοµης εκδοτικής παραγωγής ήταν εντυπωσιακές. Ο πίνακας 4 

καταγράφει τους τίτλους που κυκλοφόρησαν κατ’ έτος σύµφωνα µε τη ψηφιακή βάση 

των ΑΣΚΙ:  
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Πίνακας 4. 

1941       35 

1942       90 

1943     440 

1944     637 

(Σχεδιάγραµµα 2) 

 

Η πρώτη παρατήρηση επικεντρώνει και πάλι στην οριζόντια ανάγνωση του 

εκδοτικού τοπίου το 1941. Αν οι πολιτικές δυνάµεις της Αντίστασης βρίσκονται ήδη 

επί σκηνής θέτοντας παρακαταθήκες για τα επόµενα χρόνια, εντύπωση προκαλεί η 

απουσία ενδείξεων τον Τύπο της αυθόρµητης λαϊκής διαµαρτυρίας που καταγράφεται 

από την ιστοριογραφία της περιόδου. Οι ερµηνείες ποικίλουν αλλά εκκρεµεί να 

διευκρινισθούν. Σχετίζονται µε την προσωρινότητα του φαινοµένου, τις µικρές 

πυκνότητες και τη σηµασία που τους αποδόθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς 

τους. Τα αυτοσχέδια χειρόγραφα και πολυγραφηµένα δελτία ειδήσεων και οι 

εφηµεριδούλες που κυκλοφόρησαν και άλλαξαν χέρια, τον πρώτο καιρό της Κατοχής, 

δεν απέκτησαν τις συνέχειες και τις διάρκειες που θα εξασφάλιζαν την διάσωσή τους. 

Πιθανόν καταστράφηκαν στις ανατροπές που έφερε η Αντίσταση και τα χρόνια που 

την ακολούθησαν. Όπως και να έχει, τα ίχνη τους χάθηκαν ευκολότερα λόγω του 

περιορισµένου αριθµού των αντιτύπων και αντιγράφων τους.  

Η δεύτερη παρατήρηση ασχολείται µε την κάθετη ανάγνωση του πίνακα, τις 

διαφορετικές πυκνότητες τίτλων που παρατηρούνται κατ’ έτος αλλά και την εκτίναξη 

της παράνοµης εκδοτικής παραγωγής από το 1943.  

Μια διευκρίνηση χρειάζεται εκ των προτέρων να κατατεθεί. Αφορά τις 

ασυνέχειες στην παραγωγή των παράνοµων εντύπων και τις βραχύβιες διαδροµές 

κάποιων από αυτά. Αν και το ένα ή τα λίγα φύλλα που αντιστοιχούν σε κάθε τίτλο, 

µας εµποδίζουν να µιλήσουµε µε τις βεβαιότητες που επιτρέπει η ακριβής 

απαρίθµηση, θεωρείται δεδοµένο ότι κάποιες εφηµερίδες -όπως άλλωστε και οι 

οργανώσεις που τις εξέδωσαν- λειτούργησαν µέσα στην παρανοµία ως διάττοντες 

αστέρες. ∆ιένυσαν µια σύντοµη πορεία και διέκοψαν την έκδοσή τους είτε γιατί οι 

πρωτεργάτες τους συνελήφθησαν, είτε γιατί προσχώρησαν σε κάποια άλλη οργάνωση, 

είτε διότι πολύ απλά εξέλειπαν τα µέσα για τη συνέχιση της έκδοσης. Αυτή η συνεχής 

εναλλαγή και κίνηση µεταξύ εντύπων που διανύουν µια εξαιρετικά βραχύβια 
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διαδροµή και άλλων που εµφανίζονται στη συνέχεια δηµιουργεί προβλήµατα στη 

συνολική αλλά και στην κατ’ έτος αποτύπωση των εκδόσεων τη περίοδο 1941-1944.   

Με αφετηρία τη διευκρίνηση αυτή, η κατ’ έτος επισκόπηση των αριθµών των 

τίτλων αναδεικνύει ότι η πρόοδος του παράνοµου εκδοτικού τοπίου δεν µπορεί να 

αποτυπωθεί επακριβώς αριθµητικά. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες στην ανάδειξη αυτής 

της δυναµικής, παραµένει γεγονός ότι η συνέχεια που εµφανίζεται λογική για τα 

χρόνια 1941-1942 οδηγείται σε υπερπολλαπλάσια µεγέθη το 1943 και 1944. Ο 

πολιτικός χαρακτήρας που αποκτά η Αντίσταση και η αναδιευθέτηση του αντι-

ΕΑΜικού χώρου από τα µέσα του 1943 µπορεί να παρέχουν µια εξήγηση για τις  νέες 

εντυπωσιακές πλέον πυκνότητες. ∆εν είναι η µόνη. Η µαζική είσοδος των νέων στο 

πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο µετά τη δηµιουργία της Ε.Π.Ο.Ν. τον Φεβρουάριο 

του 1943 και η οριστική εξάπλωση των αντιστασιακών δυνάµεων στην ύπαιθρο και 

στην ορεινή ενδοχώρα παρέχουν πρόσθετα στοιχεία για την κατανόηση του 

φαινοµένου. 

 

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

Φαινόµενο των πόλεων η Αντίσταση. Εκεί γεννήθηκε στις µεγαλουπόλεις όπου η 

Κατοχή έκανε την παρουσία της αισθητή από πολύ νωρίς. Στον αστικό χώρο 

ενηλικιώθηκε και από εκεί επεκτάθηκε στην ενδοχώρα, από τα µέσα του 1942, για να 

δηµιουργήσει τις υποδοχές του ένοπλου αντιστασιακού κινήµατος. Στην ενδοχώρα και 

στην ύπαιθρο δοκιµάστηκε και ωρίµασε. Εκεί εδραίωσε στις απελευθερωµένες 

περιοχές την εξουσία της και έκτισε τις δοµές της «Ελεύθερης Ελλάδας». 

  Στο µέτρο που οι προτάσεις αυτές συνιστούν πλέον βεβαιότητες και 

ιστοριογραφικές αποδοχές, ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουµε τη διασπορά του 

παράνοµου Τύπου ανάµεσα στις µεγαλουπόλεις Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και 

στις ελληνικές περιφέρειες. Ο πίνακας 5 που ακολουθεί δείχνει τη γεωγραφική 

κατανοµή των τίτλων όπως διαµορφώνεται στα χρόνια της Αντίστασης.     
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Πίνακας 5. 

Αθήνα   236 

Πειραιάς    15 

Στερεά Ελλάδα    64 

Θεσσαλία  148 

Πελοπόννησος  100 

Ήπειρος   47 

Θεσσαλονίκη    50 

Μακεδονία  120 

Θράκη   15 

Κρήτη   34 

Νησιά Αιγαίου     6 

Νησιά Ιονίου   20 

Χωρίς τόπο έκδοσης   153 

(Σχεδιαγράµµατα 3-4) 

 

 Η πρώτη παρατήρηση επιβεβαιώνει µάλλον τα ιστοριογραφικά προκείµενα για 

την ιδιαίτερη σχέση της Αντίστασης ειδικά µε την πρωτεύουσα. Ο µεγάλος αριθµός 

των παράνοµων εντύπων αναδεικνύει την παρατεταµένη και αµείωτη δυναµική του 

αντιστασιακού κινήµατος στην Αθήνα. Σε αυτή πρέπει να αποδοθεί και µέρος της 

εκδοτικής δραστηριότητας του Πειραιά, καθώς µετά τον βοµβαρδισµό του λιµανιού 

του, τµήµα των κάτοικων του ως «βοµβόπληκτοι» εγκαταστάθηκαν στην  

πρωτεύουσα. ∆εν πρόκειται ωστόσο για µια «µονόχρωµη» Αντίσταση, όπως θα 

µπορούσε να χαρακτηρισθεί εκείνη στη Θεσσαλία. Αν οι εκδόσεις του Ε.Α.Μ. και του 

Κ.Κ.Ε. κατέχουν ένα σηµαντικό µέρος της συνολικής παραγωγής παράνοµων 

εντύπων, η πρωτεύουσα λειτούργησε από την αρχή ταυτόχρονα ως κέντρο των 

διαφόρων αντιστασιακών δικτύων και ενώσεων, όπως και µαζικών αντιστασιακών 

οργανώσεων και σχηµάτων που εξέφραζαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Ο 

συνασπισµός του Ε.Α.Μ. βρισκόταν σε ζύµωση και αντιπαράθεση µαζί τους, πριν 

ακόµη οι δυνάµεις αυτές ταξινοµηθούν οριστικά ως αντίπαλοί του.         

 Η ίδια λογική ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Στους αριθµούς της εκδοτικής 

της παραγωγής πρέπει αφενός να προσθέσουµε και µέρος της εκδοτικής 

δραστηριότητας της Μακεδονίας και αφετέρου να διευκρινίσουµε τα σαφή όρια της 



30 

 

ΕΑΜογενούς παραγωγής. 

 Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τις κατανοµές των εντύπων στην περιφέρεια 

που ακολουθούν τις γραµµές της Αντίστασης. Οι περιοχές στις οποίες το 

αντιστασιακό κίνηµα δεν δηµιούργησε θύλακες υποδοχής, όπως για παράδειγµα τα 

νησιά του Αιγαίου, υπολείπονται και ως προς την παραγωγή εντύπων. Αντίστοιχο 

παράδειγµα προσφέρει η βουλγαροκρατούµενη Θράκη. Αντίθετα, περιοχές όπως η 

Θεσσαλία, όπου λειτούργησε από πολύ νωρίς το εκδοτικό του Ε.Α.Μ. «Ρήγας», η 

πολυφωνική Μακεδονία αλλά και η Πελοπόννησος, ειδικά το δυτικό τµήµα της, 

συνδέθηκαν µια εξαιρετικά πλούσια παραγωγή. Τα διαγράµµατα που εµφανίζουν ανά 

χρόνο, νοµό και οργανώσεις τις κατανοµές στις περιφέρειες επιτρέπουν την 

αναλυτικότερη προσέγγιση του φαινοµένου. Παρατίθενται στο τέλος του 

συγκεκριµένου κεφαλαίου. (Σχεδιαγραµµατα 6-10) 

   Η τελευταία παρατήρηση συνδέεται µε τον σηµαντικό αριθµό των εντύπων 

που δεν έχουν δηλωµένο τόπο έκδοσης.  Η αναγραφή της λέξης «κάπου»  στη θέση 

του τόπου έκδοσης συνδέθηκε µε το ένοπλο κίνηµα, δηλαδή µε το αντάρτικο. Άφηνε 

έτσι περιθώρια στη φαντασία των λαϊκών ανθρώπων αλλά και των ίδιων των 

αγωνιστών για µια πανταχού παρούσα ένοπλη αντιστασιακή δύναµη. Αντίστοιχα, η 

παντελής απουσία του τόπου συνδέθηκε µε τις πάγιες πρακτικές της παρανοµίας και 

την απόκρυψη της πλήρους ταυτότητας των εντύπων. Στην Αντίσταση, ωστόσο, 

συναρτήθηκε επίσης µε δύο λογικές που επικεντρώνουν µε διαφορετικό τρόπο στην 

έννοια της τοπικότητας. Θεωρώντας δεδοµένο τον τόπο σε εκδόσεις περιορισµένης 

γεωγραφικής εµβέλειας, η επαναφορά του στο λογότυπο του εντύπου θεωρήθηκε 

περιττή ως επανάληψη. Σε ένα άλλο επίπεδο, η αναγραφή του τόπου αντέβαινε στη 

διάχυση του ενιαίου λόγου των αντιστασιακών οργανώσεων, ενός λόγου που 

υπερέβαινε εκ των πραγµάτων τις τοπικότητες.  

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

 

Το σύνολο των εκδόσεων στο οποίο αναφερόµαστε έχει ως φορείς έκδοσης 

αντιστασιακές οργανώσεις, πολιτικά κόµµατα και µετωπικά σχήµατα, πολιτικές 

νεολαίες και ένοπλες οµάδες, δίκτυα και οµάδες. Όλος ο κόσµος της Αντίστασης 

απέκτησε εµµέσως ή άµεσα τις αναφορές του σε έντυπα και τις περισσότερες φορές 

οργάνωσε τη δική του παραγωγή. 

Βεβαίως οι τίτλοι των εφηµερίδων δεν επιτρέπουν εύκολα να κατανοήσει 



31 

 

κανείς τις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Ανακαλώντας τη γλώσσα των συµβόλων 

εστιάζουν κυρίως σε διάφορους συµβολικούς τόπους. Άλλοτε τονίζουν τον 

πατριωτισµό και το εθνικό ιδεώδες, όπως για παράδειγµα οι τίτλοι Εθνικό Εγερτήριο 

του Ε.Α.Μ. Λασηθίου, Λυτρωµός του Κ.Κ.Ε. στην Ακαρνανία ή Αδούλωτα Νειάτα της 

Ε.Π.Ο.Ν., αλλά και ανακαλούν αναφορές στο 1821 όπως Λαύρα, Κούγκι, Φλάµπουρο, 

Καραούλι ή στη µυθολογία Τρίαινα της οµώνυµης οργάνωσης. Άλλοτε αναφέρονται 

στον αγώνα και στις ιδιαίτερες στιγµές του πολέµου µε τίτλους όπως Μάχη, Μαχητής, 

Αγώνας, Αγωνιζοµένη Ελλάς, Μαχόµενη Ελλάς, Σάλπισµα και άλλοτε προσβλέπουν 

στη απελευθέρωση Ελευθερία, Ελευθερωτής, Απελευθερωτής, Νίκη, Λευτεριά, 

Ελεύθερος Λαός. Συχνά αρκούνται στην υποδήλωση της τοπικότητας Μωριάς, 

Ρούµελη και σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνουν σε επαναστατικότητα την Αριστερά 

που προσαρµόζει τους τίτλους των εντύπων της στη λαοκρατική µετωπική πολιτική, 

όπως και στις πολλαπλές σηµαίνουσες λέξεων όπως Φλόγα και των παραγώγων της.  

Ο τίτλος Επαναστάτης που απαντάται αρκετές φορές χρησιµοποιείται από το 

Σοσιαλιστικό Κόµµα Ελλάδας αλλά και την Π.Ε.Α.Ν., τις Εθνικές Οµάδες Ελλήνων 

Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.), την οργάνωση Εθνικοκοινωνική Επανάσταση (Ε.Ε.), τον 

Ε.Λ.Α.Σ. Ηµαθίας και την Ε.Π.Ο.Ν. 

 Ανεξάντλητο αυτό το παιχνίδι των τίτλων και των λέξεων παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκωδικοποίηση, καθώς οι τίτλοι δεν αποτελούν µόνο ένα 

σταθερά επαναλαµβανόµενο µήνυµα. ∆εν απαντά όµως στα ερωτήµατα ως προς την 

ταυτότητα των εντύπων. Οι φορείς έκδοσης είναι οι µόνοι που µπορούν να δώσουν 

πληροφορίες για την ταυτότητα των εκδόσεων και την εκπροσώπηση οµάδων, 

κινήσεων και οργανώσεων στο αντιστασιακό γίγνεσθαι. Ο πίνακας 6 που ακολουθεί 

αποτυπώνει το φάσµα των εκδοτικών φορέων και τους αριθµούς εντύπων που 

κυκλοφόρησαν µε την ευθύνη τους. 

   

Πίνακας 6.  

Ε.Α.Μ. 116 

Κ.Κ.Ε.   93 

Ε.Λ.∆.    4 

Σ.Κ.Ε.    1 

Α.Κ.Ε.    8 

Π.Ε.Ε.Α.    2 
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Ο.Κ.Ν.Ε.    4 

Ε.Α.Μ.Ν.    3 

Ε.Π.Ο.Ν. 141 

Εθνική Αλληλεγγύη (Ε.Α.)  30 

Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Ε.Α.Μ.)   5 

Α.Σ.Ο.    8 

Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος 

(Ε.∆.Ε.Σ.)   

 11 

Εθνικές Οµάδες Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.)   8 

Ε.∆.Ε.Ε.   5 

Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση (Λ.Α.Ε.)   2 

Ε.Κ.Κ.Α.   1 

Στρατιά Ηττηµένων Νικητών   1 

Π.Ε.Α.Ν.   3 

Εθνικό Ενωτικό Κόµµα   2 

Ε.Σ.Α.Σ.   4 

Εθνικό Κοµιτάτο   2 

Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Σύνδεσµος  (Π.Α.Σ.)   2 

Αγωνιζοµένη Ελλάς   1 

Εθνική ∆ράση   3 

Εθνικά Επαναστατικά Σώµατα   1 

Ένωσις – Πατρίς   1 

Οργάνωση Ελευθέρων Ελλήνων    1 

Τρίαινα   2 

Π.Α.Ο.   7 

Αριστερή Αντιπολίτευση   4 

(Σχεδιάγραµµα 5) 

 

Αν και ο πίνακας δεν µπορεί να ενσωµατώσει τον πλήρη και αναλυτικό κατάλογο των 

φορέων που εξέδωσαν µόνο ένα τίτλο, είναι ενδεικτικός της διεύρυνσης του 

αντιστασιακού εκδοτικού τοπίου µετά την πρώτη οριζόντια παρουσίασή του το 1941.  

 Η πρώτη παρατήρηση σχετίζεται µε την παρουσία των πολιτικών κοµµάτων 

στις εκδόσεις της Αντίστασης. Ελάχιστα πολιτικά κόµµατα (5) εµφανίζονται επίσηµα 
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µε τους τίτλους τους στο εκδοτικό στερέωµα. Από αυτά 4 ανήκουν στον ΕΑΜικό 

συνασπισµό. Έτσι,  εκτός από το Κ.Κ.Ε. που µε πείσµα διεκδίκησε σε όλες τις φάσεις 

της ιστορίας του, το δικαίωµα της έκδοσης και κυκλοφορίας των παράνοµων εντύπων 

του, η Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (Ε.Λ.∆.), το Σοσιαλιστικό Κόµµα Ελλάδας 

(Σ.Κ.Ε.)  και το Αγροτικό Κόµµα Ελλάδας (Α.Κ.Ε.)  συνέδεσαν χωρίς επιφυλάξεις το 

όνοµά τους µε την παράνοµη εκδοτική δραστηριότητα.  

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται το Εθνικό Ενωτικό Κόµµα (Ε.Ε.Κ.) του 

Παναγιώτη Κανελλόπουλου που εκδίδει την εφηµερίδα Αλήθεια. Όµιλος φίλων του 

Ε.Ε.Κ. εκδίδει επίσης την εφηµερίδα Αγωνιστής. Όµως, στον στενά προσκείµενο στο 

Ε.Ε.Κ. χώρο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη οργανωτικών δεσµών, πρέπει να 

καταταχθούν και έντυπα όπως η Αγωνιζοµένη Ελλάς αλλά και η σηµαντική εκδοτική 

παραγωγή της Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζοµένων Νέων (Π.Ε.Α.Ν.).  

Η επόµενη παρατήρηση σχετίζεται µε την παρουσία µετωπικών σχηµάτων 

στον εκδοτικό χώρο. Το Ε.Α.Μ. δίνει αυτόνοµα το παρόν αλλά και µε τα κόµµατα και 

τις οργανώσεις που αποτελούν συστατικά του στοιχεία και που ταυτόχρονα το 

πλαισιώνουν. Πρόκειται τις οργανώσεις Εθνική Αλληλεγγύη, Ε.Α.Μ. Νέων, Ε.Π.Ο.Ν. 

και Εργατικό Ε.Ε.Α.Μ. Μετωπικά σχήµατα εµφανίζονται επίσης στο χώρο της 

Αντίστασης που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «αστική». Η παρουσία τους 

εντοπίζεται από το 1943 και ο ρόλος του είναι µάλλον συντονιστικός µεταξύ των 

οργανώσεων που τα απαρτίζουν. Στην κατεύθυνση αυτή η Λ.Α.Ε. και ο Π.Α.Σ. είναι 

οι πλέον χαρακτηριστικές.  

Η Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση (Λ.Α.Ε.) που θεωρείται σοσιαλιστικής 

κατεύθυνσης δηµιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 1943 από οµάδες που απεχώρησαν 

από το Ε.Α.Μ. εκδίδει στην Αθήνα δύο παράνοµα έντυπα την ΛΑΕ ως όργανο της 

Κεντρικής Επιτροπής της και την εφηµερίδα Αγωνιζοµένη Νεότης, όργανο της 

Νεολαίας της.       

Αντίστοιχα ο Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Σύνδεσµος (Π.Α.Σ.) ήταν µια 

συµµαχία του συντηρητικού και φιλοβασιλικού χώρου που εµφανίζεται από το 

φθινόπωρο του 1943 και εκδίδει δυο έντυπα, την εφηµερίδα Ενωµένη Ελλάδα, όργανο 

του Π.Α.Σ. και το Ραδιοφωνικόν ∆ελτίον. Ο Π.Α.Σ. συσπείρωσε εξαιρετικά 

δραστήριες οργανώσεις όπως την Εθνική ∆ράση που εκδίδει την οµότιτλη εφηµερίδα 

και δύο ακόµη τίτλους, το Εθνικό Κοµιτάτο, την Οργάνωση Ελευθέρων Ελλήνων, την 

Ιερά Φάλαγγα και την ήδη αµφιλεγόµενη Χ. Το 1944 θα ενταχθούν στις γραµµές του 

η Π.Ε.Α.Ν., η οργάνωση Τρίαινα κ.ά. Θα αποτελέσει έτσι µια από τις βασικές 
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συνιστώσες του αντι-ΕΑΜικού στρατοπέδου. 

Ανήκοντας στις µαζικές οργανώσεις, και διεκδικώντας την Αντίσταση των 

πόλεων αλλά και την ένοπλη ορεινή εκδοχή του αντιστασιακού κινήµατος, ο Εθνικός 

∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (Ε.∆.Ε.Σ.) εκπροσωπείται στην ψηφιακή 

συλλογή των ΑΣΚΙ µε 11 τίτλους που αναφέρονται και στις δύο συνιστώσες του. Η 

δηµιουργία των Εθνικών Οµάδων Ελλήνων Ανταρτών το καλοκαίρι του 1943 

προσέδωσαν στον Ε.∆.Ε.Σ. την µαζικότητα που επιζητούσε για την οργάνωση του 

αντάρτικου στρατού του αλλά και προσέθεσαν 8 ακόµη τίτλους στην οργάνωση που 

σήκωσε το βάρος της αντιπαράθεσης στις εµφύλιες διαµάχες της µε τον Ε.Λ.Α.Σ. 

 

∆ΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ: 

   ΕΑΜ και ΑΝΤΙ-ΕΑΜ 

 

Είναι ίσως φυσικό, η ψηφιακή συλλογή των ΑΣΚΙ που στηρίζεται στο µεγαλύτερο 

µέρος της στις δικές τους αρχειακές διαθεσιµότητες, να εµφανίζει µεγαλύτερες 

πληρότητες ως προς την έντυπη παράνοµη παραγωγή της Αριστεράς.  Παρουσιάζεται 

έτσι µια έντονη ανισότητα ανάµεσα στις δυνάµεις που συγκρότησαν και υποστήριξαν 

το µέτωπο του Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ. και σε εκείνες που το αντιπαλεύτηκαν.  

Το 1944 ο ΕΑΜικός συνασπισµός εκδίδει στην επικράτεια 116 τίτλους, 

µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κεντρικές εφηµερίδες του, όπως η Ελεύθερη 

Ελλάδα, Όργανο της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. και ο Απελευθερωτής, η απογευµατινή 

εφηµερίδα Λαοκρατία και τα Ραδιοφωνικά Νέα του Ε.Α.Μ. Αθήνας. Αντίστοιχη είναι 

η παραγωγή του στη Θεσσαλονίκη µε τις εφηµερίδες Ελευθερία, Όργανο του Ε.Α.Μ. 

Μακεδονίας και Εθνική Φωνή, που εκδίδεται από το Συµβούλιο Πόλης του Ε.Α.Μ. Η 

εκδοτική αυτή παραγωγή διακτινίζεται σε όλη την Ελλάδα, µε εφηµερίδες που 

εκδίδονται από τα τοπικά, νοµαρχιακά και περιφερειακά όργανα του Ε.Α.Μ. 

Στην ίδια ακριβώς λογική κινείται εκδοτικά το Κ.Κ.Ε. µε 93 τίτλους ανά το 

πανελλήνιο. Εκτός από τον Ριζοσπάστη, το κόµµα εκδίδει διάφορες εφηµερίδες στα 

συνοικιακά διαµερίσµατα της Αθήνας, αλλά και το Εσωκοµµατικό ∆ελτίο καθώς και 

τα Σοβιετικά Νέα από την Επιτροπή Πόλης στην πρωτεύουσα. Στη Θεσσαλονίκη 

εκδίδονται η Λαϊκή Φωνή και η Λαοκρατία, στη Λάρισσα η Κόκκινη Σηµαία, ο Νέος 

Λενινιστής και η Λαϊκή Φωνή, στο Βόλο η Λευτεριά και στην Καρδίτσα το Εµπρός. 

Αντίστοιχες εκδόσεις διατρέχουν όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα, τις πόλεις και τις 

περιφέρειες. Τίτλοι και υπότιτλοι που συχνά παραλλάσσονται ελαφρά µεταξύ τους 
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συνδέονται µε το σύνθηµα «επί ποδός πολέµου» που το κόµµα απευθύνει  ως 

προσκλητήριο στην τελική µάχη για τη νίκη. 

Αν στο σύνολό της η εκδοτική παραγωγή της Αριστεράς εκτείνεται σε όλη τη 

χώρα µε εκδοτικές πυραµίδες αντίστοιχες µε αυτές που δηµιουργεί η οργανωτική 

διάρθρωση, το µεγαλύτερο επίτευγµα, «εκδοτικό θαύµα» χαρακτηρίστηκε, το 

πραγµατοποίησε η Ε.Π.Ο.Ν. µε 141 τίτλους.   

Τις παραµονές και τις ηµέρες της Απελευθέρωσης 387 τίτλοι εγγράφονται στις 

σειρές της ΕΑΜικής εκδοτικής παραγωγής, σε αντίθεση µε τους 74 µόνο τίτλους που 

αποδίδονται συγκεντρωτικά στο αντι-ΕΑΜικό στρατόπεδο. Η σηµαντική αυτή 

απόκλιση είναι πρακτικά αδύνατο να οφείλεται µόνο στην επισφαλή 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος της συλλογής των ΑΣΚΙ. Οι ανισότητες µπορεί 

να µην αντιστοιχούν ακριβώς µε τις µετρήσεις µας, παραµένουν ωστόσο αγεφύρωτες 

και βρίσκουν τις ερµηνείες τους στις διαφορετικές πολιτικές πρακτικές που 

υιοθετήθηκαν από τα αντίπαλα στρατόπεδα.   

Για την Αριστερά και ιδιαίτερα για την κοµµουνιστική συνιστώσα της η 

έκδοση κοµµατικών και µετωπικών εφηµερίδων συνδεόταν µε µια κοµµατική 

παράδοση που καλλιεργήθηκε µέσα στα χρόνια. Η παράδοση αυτή, το 1944, 

συνδεόταν απόλυτα µε τη στρατηγική του ΕΑΜικού συνασπισµού αλλά και του 

Κ.Κ.Ε. που καθιέρωναν από το 1943 ως σύνθηµά τους το «προς τις µάζες». Για το 

Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. και τις συνιστώσες του το σύνθηµα αυτό µεταφραζόταν στην 

απόπειρα για την µέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική συσπείρωση και για τη 

µαζικοποίηση των οργανώσεών τους. 

Στην απέναντι όχθη δεν ακολουθήθηκε η ίδια πολιτική. Την ώρα που η 

Αριστερά απευθυνόταν µε τα έντυπά της στο λαϊκό αίσθηµα καλώντας στην 

πανστρατιά για την Απελευθέρωση, οι αντίπαλοί της υιοθετούσαν διαφορετικές 

πρακτικές. Ο αντικοµµουνιστικός λόγος ήταν ήδη κυρίαρχος και σχηµατοποιούσε τη 

νέα σύγκρουση. Τα παράνοµα έντυπα λειτουργούσαν µόνο συµπληρωµατικά στις  

αντιπαλότητες που το 1944 είχαν, οριστικά ίσως, σχηµατοποιηθεί. 
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Παράνομος αντιδικτατορικός 
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Σχεδιάγραµµα 1 

Κατανοµή αντιστασιακών εντύπων (1941-1944) 
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του παράνοµου αντιστασιακού Τύπου ανά έτος
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Σχεδιάγραµµα 3 

Κατανοµή του παράνοµου αντιστασιακού Τύπου ανά περιοχή 
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Σχεδιάγραµµα 5 

Φορείς έκδοσης των παράνοµων αντιστασιακών εντύπων (ενδεικτικά) 
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Αγωνιζόμενη Ελλάς

Π.Α.Σ.
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Ε.Σ.Α.Σ.
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Π.Ε.Α.Ν.

Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών

Ε.Κ.Κ.Α.

Λ.Α.Ε.

Ε.Δ.Ε.Ε.

Ε.O.E.A.
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Ε.Λ.Δ.
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 

6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Α.Μ.)  

Σχεδιάγραµµα 6α 

Κατανοµή τίτλων ανά περιοχή (όπου αναφέρεται) 
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Αναλυτική κατανοµή τίτλων ανά περιφέρεια και νοµό (όπου αναφέρεται) 

 

 

 

 

 

5

15

1 1
2

1

14

3
1 1

2 2

Ε.Α.Μ.
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Νομός Ιωαννίνων
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Νησιά Ιονίου
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7. KΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ KΟΜΜΑ EΛΛΑ∆ΑΣ (Κ.Κ.Ε.) 

Σχεδιάγραµµα 7α 

Κατανοµή τίτλων ανά περιοχή (όπου αναφέρεται) 
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Αναλυτική κατανοµή τίτλων ανά περιφέρεια και νοµό (όπου αναφέρεται) 

 

 

 

 

 

 

6 7

1

22

1 1

13

1 2 2 1 1

K.K.E.

Στερεά Ελλάδα

1941 1942 1943 1944

11

2 2

1 1

Νομός Αργολίδας Νομός Αρκαδίας Νομός Αχαΐας Νομός Ηλείας Νομός Λακωνίας

K.K.E.

Πελοπόννησος

1943 1944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

5

1

2

5

3

1

Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Τρικάλων

K.K.E.

Θεσσαλία

1943 1944

2 2

1 1

3

1 1

2

1 1

4

1

3

2

4

K.K.E.

Μακεδονία

1941 1942 1943 1944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 1

Νομός Έβρου Νομός Ξάνθης
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8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (Ε.Λ.Α.Σ.) 
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Κατανοµή τίτλων ανά περιοχή (όπου αναφέρεται) 
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9. ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ (Ε.Π.Ο.Ν.) 

Σχεδιάγραµµα 9α 

Κατανοµή τίτλων ανά περιοχή (όπου αναφέρεται) 
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10. ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ (Ε.∆.Ε.Σ.) – 

EΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ (Ε.Ο.Ε.Α.) – ΕΘΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ (Ε.∆.Ε.Ε.) 
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Βαγγέλης Καραµανωλάκης  

µε τη συνεργασία των: 

Ιωάννας Βόγλη, Πολίνας Ιορδανίδου, Μαρίας Κουπαρίτσα 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1967-1974 

 

Με τον όρο «αντιδικτατορικός τύπος» αναφερόµαστε στα περιοδικά έντυπα,  

τα οποία -είτε κυρίως εκδόθηκαν την περίοδο 1967-1974, είτε κυκλοφορούσαν και 

πριν-, στάθηκαν εχθρικά ή και έθεσαν, µε σταθερότητα, ως έναν από τους κύριους 

στόχους τους την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος.
1
 Πρόκειται για ένα 

ευρύτατο φάσµα εντύπων: περιοδικά, εφηµερίδες, δελτία, χειρόγραφα, 

δακτυλόγραφα, πολυγραφηµένα, τυπωµένα, µονόφυλλα ή πολυσέλιδα, τα οποία 

κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό συνθήκες παρανοµίας ή 

νοµιµότητας, στην ελληνική ή σε άλλες γλώσσες. Εκδόσεις που προέρχονταν από 

ποικίλους φορείς: αντιστασιακές οµάδες, αντιδικτατορικές οργανώσεις, κόµµατα, 

πολιτικές κινήσεις, πρωτοβουλίες πολιτών εναντίον της χούντας, φοιτητικοί 

σύλλογοι, εργατικά σωµατεία, ανεξάρτητοι εκδότες. Παρόλο που κάθε 

κατηγοριοποίηση είναι εξαιρετικά επισφαλής, καθώς το πεδίο είναι ευρύ και 

αχαρτογράφητο µπορεί κανείς και µε βάση τις συλλογές των ΑΣΚΙ να διαχωρίσει, 

grosso modo, τα συγκεκριµένα έντυπα σε τρεις κατηγορίες:   

• ο «παράνοµος τύπος»: αντιδικτατορικά έντυπα που κατά τεκµήριο τυπώθηκαν και 

διακινήθηκαν υπό συνθήκες παρανοµίας στο εσωτερικό της χώρας.  

• ο αντιδικτατορικός τύπος του εξωτερικού: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

εκατοντάδες αντιδικτατορικά έντυπα που κυκλοφόρησαν σε όλη τη διάρκεια της 

χούντας, νόµιµα ή λάθρα στις άλλες πλην της Ελλάδας χώρες, ενώ η κατοχή τους 

στην ελληνική επικράτεια συνιστούσε αδίκηµα. Πρόκειται για ένα µοναδικό, 

λόγω της γεωγραφικής διασποράς και της ποικιλίας τους, φαινόµενο στην ιστορία 

του ελληνικού Τύπου. 

                                                      
1
 Πρώτα ερωτήµατα και στοιχεία για τον αντιδικτατορικό Τύπο έχουν δηµοσιευθεί στο Β. 

Καραµανωλάκης, «Πρώτες σκέψεις για τη µελέτη του παράνοµου αντιδικτατορικού τύπου (1967-

1974)», Αρχειοτάξιο, 5 (Μάιος 2003), σ. 163-176 και του ίδιου, «Ιστορίες της νύχτας 1967-1974. 

Καταγραφές και αποτιµήσεις του αντιδικτατορικού αγώνα» στο Μορφωτικό ΄Ιδρυµα ΕΣΗΕΜΘ, 

∆ικτατορία 1967-1974. Η έντυπη αντίσταση. Η Έκθεση Ντοκουµέντων. Τα Πρακτικά της Ηµερίδας, 

Θεσσαλονίκη 2010, σ. 95-104. Στο παρόν κείµενο έχει ενσωµατωθεί σηµαντικό τµήµα του 

προϋπάρχοντος προβληµατισµού σε συνδυασµό µε νεότερες επεξεργασίες αναφορικά µε τον 

αντιδικτατορικό Τύπο.  
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• ο «νόµιµος αντιδικτατορικός» τύπος: έντυπα που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν 

στην Ελλάδα από πρόσωπα ή φορείς µε σαφή αντιδικτατορική στάση και τα 

οποία επιχείρησαν, µετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας τον Οκτώβριο 

του 1969, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο «φιλελευθεροποίησης» του 

καθεστώτος, να ασκήσουν, ευθέως ή πλάγια, συνεχή και συστηµατική κριτική σε 

αυτό. 

Συνολικά, για τη συστηµατική ιχνηλάτηση και µελέτη του αντιδικτατορικού 

Τύπου απαιτείται η εξέταση από κοινού των εντύπων όλων των παραπάνω 

κατηγοριών. Υπάρχει άλλωστε –όπως εντοπίζεται στις συνεχείς ανατυπώσεις 

παράνοµων φύλλων στο εξωτερικό ή στις αναδηµοσιεύσεις κειµένων τους σε έντυπα 

εκτός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και στη συχνή αναφορά σε άρθρα που 

φιλοξενήθηκαν σε άλλα αντιδικτατορικά περιοδικά ή εφηµερίδες-, ένας συνεχής 

διάλογος ανάµεσα στα έντυπα και στους φορείς έκδοσής τους. Πρόκειται σε 

σηµαντικό βαθµό για τις ίδιες κινήσεις ή οργανώσεις και κάποτε και σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές για τα ίδια πρόσωπα που εξέδιδαν έντυπα στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό.
2
 

Πόσο µπορούµε να ανασυστήσουµε όλο αυτό το πολύχρωµο τοπίο του 

αντιδικτατορικού Τύπου; Μέχρι σήµερα έχει καταγραφεί σηµαντικό τµήµα του, 

απουσιάζουν όµως σίγουρα αρκετές εγγραφές. Έχουν, άλλωστε, ήδη επισηµανθεί 

τίτλοι, είτε από προφορικές αφηγήσεις είτε από γραπτές µαρτυρίες,
3
 από τους οποίους 

όµως, τουλάχιστον έως τώρα δεν εντοπίστηκε κάποιο φύλλο. Η ανασύσταση της 

συνολικής παραγωγής είναι αµφίβολη. Στην περίπτωση του παράνοµου 

αντιστασιακού τύπου οι συνθήκες έκδοσης και διακίνησής του, το µικρό τιράζ, αλλά 

και οι κίνδυνοι που επιφύλασσε η κατοχή του, υπήρξαν  καθοριστικοί παράγοντες για 

                                                      
2
 Βλ. λ.χ. τις ανατυπώσεις φύλλων της Αυγής, του Ριζοσπάστη Μαχητή, της Νέας Ελλάδας στην 

Ελεύθερη Πατρίδα (Ρώµη), και τις αντίστοιχες ή τη σταχυολόγηση πληροφοριών από τον Ριζοσπάστη ή 

την Αδούλωτη Αθήνα, στην Ελεύθερη Πατρίδα (Λονδίνο). Στις συλλογές των ΑΣΚΙ σώζονται 

φωτοτυπηµένα αντίγραφα της Αυγής, του Ριζοσπάστη Μαχητή, του Ριζοσπάστη, της Νέας Ελλάδας που 

κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό, ενώ το τεύχος του περιοδικού Κόκκινη Σηµαία. Όργανο των 

«Μποσελβίκων» που κυκλοφόρησε παράνοµα στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1974 ανατυπώθηκε τον 

επόµενο µήνα στο Παρίσι. 
3
Απουσιάζουν λ.χ έντυπα των ∆ηµοκρατικών Επιτροπών Αντίστασης (∆.Ε.Α.), που γνωρίζουµε ότι 

εκδιδόντουσαν παράνοµα στην Ελλάδα, τα πρώτα χρόνια της επταετίας, όπως η εφηµερίδα Φοίνιξ που 

σύµφωνα µε την εφηµερίδα των ∆ΕΑ Το κλειδί της δηµοκρατίας, φ. 7, τυπωνόταν στη Θεσσαλονίκη. 

Βλ. επίσης τις µαρτυρίες του Γιώργου Μωραϊτη (Κόντρα στη Χούντα Στις επάλξεις του αγώνα και της 

δηµοσιογραφίας, Αθήνα, Εντός, 1997) για τη σατιρική εφηµερίδα Χούντα της ΚΟΑ του ΚΚΕ, ό.π. σ. 

68-71), καθώς και τη µαρτυρία του Γιάννη Λίπα για την έκδοση της εφηµερίδας Ελεύθερη Φωνή του 

Πειραιά στην έρευνα του Ριζοσπάστη «Η αντιδικτατορική πάλη του ελληνικού λαού», φ. 681 

(22.12.1976).  Βλ. ακόµη την αναφορά στο παράνοµο φύλλο Καταιγίδα που εκδίδονταν στην Αθήνα 

[εφηµερίδα Αντίσταση, φ. 2-3 (11-12/1967)]. 
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τη µη διάσωση φύλλων από αρκετούς τίτλους. Στο εξωτερικό απαιτείται µια 

περαιτέρω επιτόπια έρευνα σε αρχεία συλλόγων και φορέων που ενεπλάκησαν στην 

έκδοση αντιδικτατορικών εντύπων.  

Παρόλα αυτά, ο µεγάλος όγκος των συλλογών των ΑΣΚΙ, η µεγαλύτερη καθ’ όσο 

γνωρίζουµε συλλογή αντιδικτατορικού τύπου της περιόδου 1967-1974, επιτρέπει να 

τη θεωρήσουµε ως αντιπροσωπευτική της συνολικής παραγωγής και άρα τα 

αποτελέσµατα των στατιστικών επεξεργασιών ως ενδεικτικά των γενικότερων 

κατευθύνσεων και χαρακτηριστικών των περιοδικών εκδόσεων που αντιστάθηκαν 

στο καθεστώς. Η συνέχιση της έρευνας, κυρίως, σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και η 

συστηµατική αποδελτίωση του αντιδικτατορικού τύπου του εξωτερικού θα µας 

προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες για τα παράνοµα έντυπα στην Ελλάδα. Οι 

διαπιστώσεις αυτές, λοιπόν, βρίσκονται υπό τη συνεχή αίρεση της αναζήτησης τίτλων 

και εντύπων σε µια υπό εξέλιξη έρευνα. 

Πριν αναφερθούµε αναλυτικά στις κατηγορίες των εντύπων, ας επισηµάνουµε 

ότι κάθε έντυπο διαθέτει τον δικό του χαρακτήρα και βαρύτητα, που δεν τα αναιρεί η 

από κοινού παράθεσή του µε τα άλλα σε µια βάση δεδοµένων. Προφανώς η επιρροή 

που άσκησε η Νέα Ελλάδα του Π.Α.Μ. είναι πολλαπλάσια από εκείνη της 

∆ηµοκρατίας, χειρόγραφης εφηµερίδας της Εθνικής ∆ηµοκρατικής Ενώσεως 

Εφέδρων Μονίµων και Αποστράτων Αξιωµατικών Ελλάδος, από την οποία έχει 

εντοπισθεί µόνο ένα φύλλο στις 15 Ιουλίου 1967. Είναι διαφορετική η κυκλοφορία 

και επιρροή εντύπων όπως η ∆ηµοκρατία στη Γερµανία από εκείνη των δελτίων 

µικρών οµάδων της «επαναστατικής» Αριστεράς στο εξωτερικό. Ήταν τελείως 

ασύµµετροι οι κίνδυνοι που επιφύλασσε η έκδοση ενός παράνοµου αντιστασιακού 

εντύπου στο εσωτερικό από ότι η κυκλοφορία µιας αντιδικτατορικής εφηµερίδας στη 

∆υτική Ευρώπη.  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα  εξετασθούν και οι τρεις ενότητες µε έµφαση 

στην πρώτη και στη δεύτερη, καθώς οι συγκεκριµένες εντάσσονται σε αυτό που 

ονοµάζουµε παράνοµο τύπο, στο µέτρο όπου η έκδοση, καθώς και η διακίνησή τους 

απαγορεύεται και η παραβίαση της απαγόρευσης συνιστά αδίκηµα ποινικά κολάσιµο. 

Η τρίτη κατηγορία, εκείνη του αντιδικτατορικού «νόµιµου» τύπου απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση και ευρύτερη συζήτηση λόγω και της τεράστιας ποικιλοµορφίας και των 

διαφορετικών προθέσεων των εκδοτών της. Οι τρεις ενότητες συµπεριλαµβάνουν 357 

έντυπα εκ των οποίων 47 εντάσσονται στις συλλογές του παράνοµου τύπου, 260 

έντυπα στις συλλογές του αντιδικτατορικού τύπου του εξωτερικού και 50 στον 
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«νόµιµο» αντιδικτατορικό τύπο των ΑΣΚΙ. Όπως φαίνεται και στο Σχεδιάγραµµα 1 

συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των εντύπων ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.(73%) 

ενώ οι υπόλοιπες δυο κατηγορίες παρουσιάζονται ισοδύναµες µε µια µικρή υπεροχή 

του «νόµιµου» αντιδικτατορικού τύπου (14% έναντι 13% των παρανόµων).  
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ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 

Από τα πρώτα µέτρα που επέβαλλε η δικτατορία της 21
ης

 Απριλίου 1967 ήταν η 

θέσπιση της προληπτικής λογοκρισίας και η απαγόρευση της κυκλοφορίας 

περιοδικών εντύπων και εφηµερίδων,  κυρίως, από τον χώρο της Αριστεράς. Από τις 

14 καθηµερινές εφηµερίδες που κυκλοφορούσαν ως την 21 Απριλίου 1967, 9 

συνέχισαν την έκδοσή τους. Απαγορεύθηκε να κυκλοφορούν η Αυγή και η 

∆ηµοκρατική Αλλαγή, σταµάτησε η έκδοση της Καθηµερινής και της Μεσηµβρινής µε 

απόφαση της εκδότριάς τους Ελένης Βλάχου,
4
 ενώ λίγο αργότερα έκλεισε για 

οικονοµικούς λόγους και η Αθηναϊκή.
5
 Η προληπτική λογοκρισία, την οποία 

ασκούσαν διορισµένοι από το καθεστώς δηµοσιογράφοι και στρατιωτικοί υπήρξε 

εξαιρετικά αυστηρή έως τον Οκτώβριο του 1969, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός 

συσκοτισµένου τοπίου.  

 Στο νέο ζοφερό τοπίο, η έκδοση παράνοµων εντύπων αποτέλεσε ένα από τα 

βασικά όπλα που διέθεταν στο οπλοστάσιό τους οι αντιδικτατορικές οργανώσεις που 

συγκροτήθηκαν την επόµενη ηµέρα του πραξικοπήµατος.
6
 Οι εφηµερίδες, τα 

περιοδικά, τα δελτία- χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, πολυγραφηµένα, τυπωµένα- 

αποτέλεσαν βέλη στην φαρέτρα του αντιστασιακού αγώνα. Στις συλλογές των ΑΣΚΙ 

περιλαµβάνονται 47 τίτλοι περιοδικών αντιδικτατορικών εντύπων που κυκλοφόρησαν 

παράνοµα στο εσωτερικό της χώρας, επισείοντας και τις ανάλογες ποινές για όσους 

συλλαµβάνονταν να τις κατέχουν ή ακόµη περισσότερο να τις εκδίδουν ή να τις 

διανείµουν. Στην κατηγορία αυτή δεν έχoυµε συµπεριλάβει εκδόσεις οργανώσεων, 

όπως  της ∆ηµοκρατικής Άµυνας και του Π.Α.Κ., οι οποίες ενώ δεν έχουν τόπο 

έκδοσης και αναφέρονται στον παράνοµο αγώνα, είναι σαφές από την τυπογραφική 

τους εµφάνιση, αλλά και τις πληροφορίες που έχουµε ότι έχουν τυπωθεί στο 

εξωτερικό.
7
 

                                                      
4 Για τη στάση της βλ. Ελένη Βλάχου, Πενήντα και κάτι...∆ηµοσιογραφικά Χρόνια, τόµ. Γ', Ο Αγώνας των 

«Ανθελλήνων», Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 2008.  
5
 Κωνσταντίνος Στράτος, Αντίθεση και διαφωνία. Η στάση των εφηµερίδων στη δικτατορία 1967-74, 

Αθήνα, Καστανιώτης 1995, σ.  149. 
6
 Βλ. και Ελευθεροτυπία, 1967-1974. Ο παράνοµος αντιδικτατορικός Τύπος: εφηµερίδες, αφίσες, 

προκηρύξεις, επιµ. Β. Καρδάσης-Α. Ψαροµηλίγκος, Αθήνα, Ελευθεροτυπία, χ,χ, 
7
 Η εφηµερίδα ∆ηµοκρατική Άµυνα, για παράδειγµα, της οµώνυµης οργάνωσης –το πρώτο φύλλο της 

εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1967- τυπωνόταν στο Λονδίνο, µε την οικονοµική ενίσχυση του Εργατικού 

Κόµµατος Μάλτας,  και κυκλοφορούσε παράνοµα στην Ελλάδα. Βλ. Γ. Ν. Γιαννόπουλος «Οι αντιστασιακές 

δυνάµεις µετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα» στο Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος- Richard Clogg (επιµ.), Η 

Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, Αθήνα, Παπαζήσης, 1976, σ. 278. 
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ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Το σύνολο των εκδόσεων στο οποίο αναφερόµαστε κυκλοφόρησε εύλογα 

στην ελληνική γλώσσα. Οι κύριοι φορείς έκδοσης ήταν αντιστασιακές οµάδες, 

πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις, πολιτικές νεολαίες, συσσωµατώσεις αξιωµατικών 

του στρατού, πολιτικοί κρατούµενοι κ.ά. Τα λιγοστά έντυπα τεκµήρια της δράσης 

τους αποτελούν µοναδικές απεικονίσεις των πρώτων ζοφερών ηµερών και των 

ηρωικών ενεργειών µιας δράκας ανθρώπων απέναντι σε µια κοινωνία που σιώπησε 

στην καταστολή των ελευθεριών της. Πρόκειται για ολιγάριθµες οµάδες που 

εξαρθρώθηκαν µετά τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειές τους ή η δράση τους 

παρέµεινε περιορισµένη σε όλη την επταετία. Το σηµαντικότερο µέρος των εντύπων 

εκδόθηκε από αντιστασιακές οργανώσεις και πολιτικά κόµµατα. (βλ. Σχεδιάγραµµα 

2). Η σχέση ανάµεσα σε αντιστασιακές οργανώσεις και πολιτικά κόµµατα είναι 

αρκετά σύνθετη, καθώς αρκετές από τις πρώτες αποτέλεσαν µετωπικά σχήµατα 

κοµµατικών σχηµατισµών, ενώ κάποια κόµµατα επέλεξαν να λειτουργήσουν τα ίδια 

ως αντιστασιακές συσσωµατώσεις. Παρόλα αυτά, στο µέτρο όπου οι αντιστασιακές 

οργανώσεις, -οι οποίες είτε είχαν τις πολιτικές και ιδεολογικές τους αναφορές σε 

προϋπάρχοντες πολιτικούς σχηµατισµούς, είτε δηµιουργήθηκαν από νέες 

συσσωµατώσεις-, είχαν ως κύριο στόχο την καταπολέµηση του δικτατορικού 

καθεστώτος, διατηρήθηκε αυτή η διάκριση.  

Από τα έντυπα αντιστασιακών οργανώσεων που έχουν εντοπισθεί έως τώρα, 

τα περισσότερα (6) προέρχονται από το Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο 

(Π.Α.Μ.),
8
 την µεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση στο εσωτερικό της χώρας (βλ. 

Σχεδιάγραµµα 3) · ιδρύθηκε στο τέλος Απριλίου 1967 από τον Μίκη Θεοδωράκη και 

άλλα γνωστά στελέχη της αριστεράς, ανάµεσά τους ο Χρόνης Μίσσιος, ο Γιώργος 

Βότσης, ο Θέµης Μπανούσης, ο Αριστείδης Μανωλάκος. Η αρχικά ονοµασία ήταν 

Πατριωτικό Μέτωπο (Π.Μ.), ενώ µετονοµάστηκε σύντοµα σε Π.Α.Μ. Η ιδρυτική 

διακήρυξή του κυκλοφόρησε στο δελτίο πληροφοριών του µε τον τίτλο Νέα Ελλάδα 

το Μάιο του 1967, ενώ τον επόµενο µήνα η 11η Ολοµέλεια του Κ.Κ.Ε. δήλωσε την 

υποστήριξή της σε αυτό. Μετά τη διάσπαση του Κ.Κ.Ε. τον Φεβρουάριο του 1968, οι 

                                                      
8
 Για τις αντιδικτατορικές οργανώσεις βλ. το άρθρο του Γ. Γιαννόπουλου, ό.π., σ. 256-291, γραµµένο 

«εν θερµώ» τον  Οκτώβρη του 1971 για την πρώτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του συλλογικού 

τόµου που κυκλοφόρησε στην ελληνική, µετά την πτώση της χούντας, το 1976. Βλ. ακόµη Γιάννης 

Φλώρος, «Αντιστασιακές οργανώσεις στη δικτατορία. Στοιχεία για την εµφάνιση, τη δράση και την 

πορεία τους» στο Αντί, τχ 344, σ. 47-54. 
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δυο πλευρές διεκδίκησαν τον έλεγχο της δράσης του και τη χρήση του ονόµατός του. 

Στο εσωτερικό της χώρας τα έντυπα που εκδόθηκαν από το Π.Α.Μ., συνδέονταν κατά 

κύριο λόγο µε τις δυνάµεις που συµπαρατάχθηκαν γύρω από  το νεοσύστατο ΚΚΕ 

εσωτερικού (Ελεύθερη Αθήνα, Φωνή της Αθήνας κ.ά.), -παρόλο που υπήρχαν και 

εξαιρέσεις όπως η εφηµερίδα Λευτεριά η οποία είχε συµπαραταχθεί µε το Κ.Κ.Ε.-, 

συνεχίζοντας τη δράση του µε εκατοντάδες συλλήψεις στελεχών και µελών του, έως 

την πτώση του καθεστώτος. Παράλληλα µε το Π.Α.Μ. έντυπα εξέδωσαν και άλλες 

αντιστασιακές οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής του όπως το 

Αγροτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο Υπαίθρου (Α.Α.Μ.Υ.).  Παράνοµες περιοδικές 

εκδόσεις εξέδωσε και η ∆ηµοκρατική Άµυνα (∆.Α.), η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 

1967 από κεντροαριστερούς κυρίως διανοούµενους του Οµίλου Αλέξανδρου 

Παπαναστασίου και διέθετε ισχυρούς πυρήνες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Από το χώρο του Κέντρου σηµειώνουµε ακόµη το ∆ηµοκρατικό Εθνικό Κίνηµα 

Αντιστάσεως (∆.Ε.Κ.Α.) µε το οµώνυµο έντυπο. Αρκετά έντυπα εκδόθηκαν και από 

τις ∆ηµοκρατικές Επιτροπές Αντιστάσεως (∆.Ε.Α.), συνδεδεµένες µε το τροτσκιστικό 

Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα Ελλάδος (Κ.∆.Κ.Ε.), εκ των οποίων όµως τα 

περισσότερα λανθάνουν, καθώς η οργάνωση εξαρθρώθηκε πολύ γρήγορα. Ιδιαίτερη 

κατηγορία εντύπων αντιστασιακών οµάδων αποτελούν εκείνα που προέρχονται από 

οργανώσεις απότακτων από το χουντικό καθεστώς αξιωµατικών του ελληνικού 

στρατού, όπως οι η οργάνωση Ελεύθεροι Έλληνες. Οι συγκεκριµένες οργανώσεις και 

τα έντυπα τάχθηκαν εναντίον της δικτατορίας εκφράζοντας έναν πολιτικό χώρο που 

εκτεινόταν από τη βασιλόφρονα δεξιά ως το κέντρο.   

Ένα σηµαντικό τµήµα των παρανόµων εντύπων εκδόθηκε από  κόµµατα, 

κυρίως, από το χώρο της κοµµουνιστικής αριστεράς. Στις εκδόσεις των αριστερών 

εντύπων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εµφανίστηκε από την αρχή ο 

δυισµός που επικρατούσε και προδικτατορικά στην έκφραση του συγκεκριµένου 

πολιτικού χώρου, ανάµεσα στην Ε.∆.Α. και το Κ.Κ.Ε.  Η διάσπαση του Φεβρουαρίου 

του 1968 οδήγησε στην ανασύνταξή του, καταλήγοντας µετά από µια ρευστή περίοδο 

µε συνεχείς ζυµώσεις ιδεών και µετακινήσεις ανθρώπων από το ένα στρατόπεδο στο 

άλλο στη δηµιουργία ενός τρίτου πόλου, του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. Μετά το 

Φεβρουάριο του 1968, το Κ.Κ.Ε. πύκνωσε τη αντιδικτατορική του δράση στο 

εσωτερικό, µε την υπογραφή πλέον του ίδιου του κόµµατος, είτε µε στελέχη που 

βρίσκονταν στην Ελλάδα είτε µε άλλα που ήλθαν από το εξωτερικό, όπως λ.χ. ο 

Γρηγόρης Φαράκος  



43 

 

Εκτός από την κοµµουνιστική αριστερά σηµειώνουµε την παρουσία 

αντιδικτατορικών εντύπων από πολιτικούς οργανισµούς που εντάσσονται στον 

τροτσκιστικό χώρο [Κ.∆.Κ.Ε., Εργατική ∆ιεθνιστική Ένωση (Ε.∆.Ε.), Σπάρτακος], 

συνεχίζοντας µια παράδοση παράνοµων εκδόσεων που είχε δηµιουργηθεί από τη 

δεκαετία του 1950.  

Συνδεδεµένα µε τα πολιτικά κόµµατα, ιδιαίτερα της Αριστεράς, είναι και τα 

έντυπα που εκδόθηκαν από νεολαιίστικες οργανώσεις εναντίον της δικτατορίας. 

Μετά τις πρώτες σποραδικές ενέργειες του Π.Α.Μ. Νέων, µέλη του µαζί µε µέλη της  

διαλυµένης ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη (∆.Ν.Λ.) συµµετείχαν στην ίδρυση 

της πρώτης σηµαντικής νεολαιίστικης οργάνωσης, τον ∆εκέµβριο του 1967, της 

Πανελλήνιας Αντιδικτατορικής Οργάνωσης Σπουδαστών (Π.Α.Ο.Σ.) Ρήγας Φεραίος.  

Η οργάνωση κυκλοφόρησε το παράνοµο έντυπο Θούριος από τον Ιούλιο του 1968 

έως τον Σεπτέµβριο του 1970 και το ∆ελτίο Πληροφοριών. Στο όνοµα της παράνοµης 

∆.Ν.Λ. εκδόθηκε το 1969 η Γενιά µας, διατηρώντας τον τίτλο του πιο γνωστού 

προδικτατορικού εντύπου της οργάνωσης. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου 

κυκλοφόρησε ακόµη ο Οδηγητής της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος (Κ.Ν.Ε.), η 

οποία είχε ιδρυθεί ένα χρόνο περίπου πριν από παλαιότερα µέλη της ∆.Ν.Λ. και 

νεολαίους του Κ.Κ.Ε. Το 1971 ιδρύθηκε από µέλη της Κ.Ν.Ε. και άλλων 

οργανώσεων στα πανεπιστήµια, η Αντι-Ε.Φ.Ε.Ε. Η παράνοµη περιοδική της έκδοση 

Πανσπουδαστική ασχολήθηκε ενεργά µε τα σπουδαστικά προβλήµατα στο πλαίσιο 

ανάπτυξης του φοιτητικού κινήµατος. (Πίνακας 1). 

Παρά το ότι η  αναγωγή των παράνοµων εντύπων σε συγκεκριµένο πολιτικό 

φορέα είναι µια διαδικασία σύνθετη και επισφαλής, µε επιφύλαξη θα επισηµαίναµε 

ότι η πλειονότητα τους προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς, κοµµουνιστικής και 

τροτσκιστικής, ενώ σηµαντικό µέρος των τελευταίων προέρχεται από το ΚΚΕ 

εσωτερικού και τις συγγενείς οργανώσεις του.
 
Βάσιµα, θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε ότι η ανισοµέρεια αυτή αντανακλά τις πραγµατικότητες και τους 

συσχετισµούς δυνάµεων στις οργανώσεις του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά- και 

δευτερευόντως- την µακρά προϊστορία και τις ανάλογες ετοιµότητες του 

συγκεκριµένου πολιτικού χώρου στην παράνοµη δράση στο εσωτερικό της χώρας, σε 

αντίθεση µε κινήσεις από το χώρο του κέντρου και της δεξιάς, από όπου την ίδια 

εποχή προήλθε ένας σηµαντικός αριθµός αντιδικτατορικών εντύπων στο εξωτερικό  

Βεβαίως, οι συλλογές των ΑΣΚΙ συνδέονται κατά µείζονα λόγο µε την 

αριστερά. Συν τοις άλλοις γνωρίζουµε ελάχιστα και διαθέτουµε λιγοστά τεκµήρια, για 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

 

• Α.Α.Μ.Υ. (Αγροτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο Υπαίθρου) 

• Α.Μ.Ε. (Απελευθερωτικό Μέτωπο Εργαζοµένων) 

• Α/Ε.Φ.Ε.Ε. (Αντιδικτατορική Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας) 

• ∆.Α. (∆ηµοκρατική ΄Αµυνα) 

• ∆.Ε.Α. (∆ηµοκρατικές Επιτροπές Αντιστάσεως)  

• ∆.Ε.Κ.Α. (∆ηµοκρατικό Εθνικό Κίνηµα Αντιστάσεως) 

• Ε.∆.Α. (Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά) 

• Ε.∆.Ε. (Εργατική ∆ιεθνικστική Ένωση) 

• Ε.∆.Ο.Ν. (Ενιαία ∆ηµοκρατική Οργάνωση Νεολαίας) 

• Ελεύθεροι Έλληνες 

• Κ.∆.Κ.Ε. (Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα Ελλάδας) 

• Κ.Κ.Ε. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) 

• Κ.Κ.Ε. εσ. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού) 

• Κ.Ν.Ε. (Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας) 

• Μ.Α.Ν.Α. (Μέτωπο Αντιστάσεως Νοµού Αχαΐας) 

• Μ.Λ.Κ.Ε. (Μαρξιστική Λενινιστική Κίνηση Ελλάδας) 

• Μπολσεβίκοι 

• Οµάδα αντιστάσεως «∆ηµοκρατικός Σύνδεσµος» 

• Ο.Ε.Μ.Λ. (Οργάνωση Ελλήνων Μαρξιστών – Λενινιστών) 

• Οργάνωση Μαρξιστών-Λενινιστών "Λαϊκή Εξουσία" 

• Π.Α.Κ. (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνηµα) 

• Π.Α.Μ. (Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο) 

• Π.Α.Ο.Σ. (Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών) "Ρήγας 

Φεραίος" 

• Σπάρτακος 

• Χ.Α.Ρ.Α. (Χριστιανική Αντίσταση-Ριζική Αλλαγή)  
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την αντιστασιακή δράση πολιτικών κινήσεων, εκτός αριστεράς, αλλά και γενικότερα 

µεµονωµένων οµάδων και πρωτοβουλιών, όπως π.χ. κινήσεων στρατιωτικών ή και 

πολιτών (αναφέρω ενδεικτικά την εφηµερίδα ∆ηµοκρατία καθώς και το οµότιτλο 

έντυπο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες).
9
 Πρόκειται για ένα φαινόµενο 

µεγαλύτερης έκτασης από όσο έχει καταγραφεί, όπως αποδεικνύεται και από τον 

σηµαντικό αριθµό των οργανώσεων οι οποίες παρήγαγαν τρικ και προκηρύξεις, -

σώζεται µια µεγάλη σειρά στα ΑΣΚΙ-, όχι όµως και περιοδικά έντυπα (π.χ. 

«Υπερασπισταί της Ελευθερίας»). Η απουσία περιοδικών εκδόσεων στο µέτρο που 

δεν θα διαψευσθεί από νεότερα ευρήµατα, συνδέεται µε µια σειρά από παράγοντες: η 

παραγωγή τρικ και προκηρύξεων, υλικού που στόχευε κατ’ εξοχήν στην 

ενεργοποίηση και ενηµέρωση του πληθυσµού και στην προπαγάνδιση των 

αντιδικτατορικών αντιλήψεων, ήταν πολύ πιο εύκολη από την έκδοση ενός 

περιοδικού έντυπου, σε επίπεδο τεχνικών αναπαραγωγής. Απαιτούσε, επίσης συνεχή 

ενασχόληση, τόσο σε επίπεδο συγκέντρωσης ύλης, ενηµέρωσης και συγγραφής, ενώ 

ενδεχοµένως ερχόταν σε αντίθεση µε τις αρχές της συνωµοτικότητας που 

επικρατούσαν σε κάποιες από αυτές τις οµάδες. Στη διαµόρφωση της µετέπειτα 

εικόνας για την αντιστασιακή δραστηριότητα την περίοδο της χούντας καθοριστική 

υπήρξε και η εκ των υστέρων αποτύπωση αυτής της δράσης στο πλαίσιο της 

πολιτικής αντιπαράθεσης αναφορικά µε την συµβολή στην αντίσταση συγκεκριµένων 

κοµµατικών σχηµατισµών. 
10

   

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Το µεγαλύτερο µέρος των παράνοµων εντύπων (29) συντασσόταν και 

τυπωνόταν στην Αθήνα. Ελάχιστα τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν στην επαρχία, 

κυρίως από το Π.Α.Μ. και τις τοπικές του οργανώσεις ή οργανώσεις που ήταν 

συνδεµένες µαζί του όπως στην Πάτρα (Αχαγιά και Αγωνιστής), την Κρήτη 

(Ξαστεριά), στον Πειραιά (Ελεύθεροι), στη Θεσσαλονίκη (∆ελτίο του Πατριωτικού 

Μετώπου), αλλά και από τη ∆.Α. στη Θεσσαλονίκη (∆ηµοκρατική Άµυνα) 
                                                      
9
 Για τις αντιδικτατορικές κινήσεις στον Στρατό Ξηράς βλ. γενικότερα το άρθρο της Νάσης Μπάλτα: 

«Αντιδικτατορικές οργανώσεις και κινήσεις αξιωµατικών του Στράτου Ξηράς: µαρτυρίες» στο Ελληνική 

Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης (εισ.-επιµ.: Γ. Αθανασάτου, Α. Ρήγος,  Σ. Σεφεριάδης) Η δικτατορία 1967-

1974. Πολιτικές πρακτικές- Ιδεολογικός λόγος- Αντίσταση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1999, σ. 199-208.  
10

 Αναφέροµαι κυρίως στην προσπάθεια ανάδειξης της αντιστασιακής δραστηριότητας του ΚΚΕ και 

του ΚΚΕ εσωτερικού µε την έκδοση µιας σειράς λευκωµάτων: Παραθέτω ενδεικτικά: Αρχείο 

παρανόµου αντιστασιακού εντύπου 1967-1974: ΚΚΕ εσωτερικού, Ε∆Α, ΠΑΜ, Ρήγας Φεραίος, ΚΚΕ 

εσωτερικού, χ.χ.· Το λεύκωµα του Ρήγα Φεραίου 1967-1974, «Ρήγας Φεραίος», 1974· Οδηγητής: 

Παράνοµα υλικά της ΚΝΕ  1968-1974, 1974· Ριζοσπάστης: 60 χρόνια Ριζοσπάστης 1918-1978, Αθήνα 

1978. 
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(Σχεδιάγραµµα 4). Ο εντοπισµός επαρχιακών εντύπων είναι µια δύσκολη διαδικασία 

που απαιτεί συνήθως επιτόπια έρευνα, εάν µάλιστα συνυπολογίσουµε ότι πιθανόν 

αποτελούσε έργο µικρών αυτόνοµων οµάδων.
11

 Σίγουρα διαφεύγουν τίτλοι.
12

 Από 

την άλλη πλευρά, ο στενός περίγυρος µιας επαρχιακής πόλης ενδεχοµένως 

λειτουργούσε αποτρεπτικά για την παραγωγή εντύπων, καθώς οι µηχανισµοί ήταν πιο 

ευάλωτοι στα χτυπήµατα της ασφάλειας. Άλλωστε υπήρχε µια συστηµατική 

προσπάθεια ώστε τα έντυπα που τυπωνόντουσαν στην Αθήνα να φτάσουν και να 

κυκλοφορήσουν στην επαρχία. Η διακίνηση του κεντρικού παράνοµου τύπου 

εξασφάλιζε µε βεβαιότητα την «ορθή» διάδοση της γραµµής του φορέα έκδοσης, 

ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για πολιτικό κόµµα. Όπως σηµείωνε ο εκδότης της 

Ελεύθερης Κρήτης, παράνοµης εφηµερίδας που κυκλοφόρησε στην Κρήτη τα πρώτα 

χρόνια µετά την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος, µετά από συλλήψεις, 

αποφασίστηκε ως πιο ασφαλές µέτρο η διακοπή της έκδοσης και η διακίνηση του 

Ριζοσπάστη στο νησί.
13

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Από το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων που έχουµε εντοπίσει ένας 

σηµαντικός αριθµός προοριζόταν για ένα ευρύτερο κοινό, ενώ οι υπόλοιπες προς τα 

µέλη συγκεκριµένων οµάδων και κατηγοριών (τοπικές εκδόσεις, έντυπα για τη 

νεολαία, περιοδικά πολιτικών κρατουµένων), διαµορφώνοντας και ανάλογα την 

θεµατική τους. Οι στόχοι των εντύπων ήταν κυρίως η ενίσχυση του αντιδικτατορικού 

αγώνα, η διάδοση των θέσεων του φορέα από τον οποίο εκδίδονταν, η δηµιουργία και 

ενίσχυση των οργανώσεων του.
14

 Η συνήθης θεµατολογία τους αφορούσε κατά 

µείζονα λόγο τον αντιδικτατορικό αγώνα: ειδήσεις, σχόλια, πληροφορίες από τον 

υπόλοιπο αντιστασιακό τύπο, κυρίως, όταν προέρχονταν από τον ίδιο πολιτικό χώρο, 

δηλώσεις και ανακοινώσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό, προβολή, ιδιαίτερα 

                                                      
11

 Βλ. για παράδειγµα την µαρτυρία  του Τάσου ∆αρβέρη,  για τη Θεσσαλονίκη στο Μια ιστορία της 

νύχτας, 2η έκδοση, Αθήνα, Βιβλιοπέλαγος, 2003, σ. 170-175. 
12

 Π.χ. η εφηµερίδα Φοίνιξ που σύµφωνα µε την εφηµερίδα των ∆ΕΑ Το κλειδί της δηµοκρατίας,  αρ.φ. 7, 

τυπωνόταν στη Θεσσαλονίκη. 
13

 Βλ τη µαρτυρία του Παπαδοµιχελάκη για την αντίσταση στην Κρήτη στην έρευνα του Ριζοσπάστη στα 

φύλλα 614 (3/10/1976) και 615 (5/10/1976).  
14

 Όπως σηµειωνόταν στο πρώτο φύλλο της έκδοσης του Ριζοσπάστη Μαχητή: «Σ’ αυτή την κρίσιµη περίοδο 

του αντιδικτατορικού αγώνα θα ενισχύση την πρωτοπορειακή δράση του ΚΚΕ, των οργανώσεων και των 

µελών του στη χώρα µας, στην ανάπτυξη της λαϊκής ενότητας και πάλης». 
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κατά την πρώτη περίοδο της χούντας, κάθε αντιστασιακής δραστηριότητας.
15

 

Συνεχής πληροφόρηση για τις θέσεις και τη δράση των φορέων που τα εξέδιδαν, 

καταγγελίες της χούντας, ενηµέρωση για συλλήψεις και για βασανισµούς, εκκλήσεις 

για µεγαλύτερη λαϊκή οργάνωση και συµµετοχή, οδηγίες για όσους θα 

συλλαµβάνονταν.
16

 Σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξαν γεγονότα που 

προβλήθηκαν και σχολιάσθηκαν κατά κόρον: η καταδίκη από το Συµβούλιο της 

Ευρώπης, το δηµοψήφισµα για το σύνταγµα και την κατάργηση της βασιλείας, η 

απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη, ο θάνατος του 

Γιώργου Τσικουρή και της Μαρίας-Έλενας Αντζελότι, η αυτοχειρία του Κώστα 

Γεωργάκη, η λαϊκή συµµετοχή στις κηδείες του Γεωργίου Παπανδρέου και του 

Γιώργου Σεφέρη και κυρίως τα γεγονότα της Νοµικής Σχολής και του Πολυτεχνείου, 

τα οποία πρωταγωνίστησαν στα νεολαιίστικα και φοιτητικά έντυπα. Φιλοξενούνταν 

ειδήσεις και πληροφορίες από την αντίσταση στην Ελλάδα, όπως είχαν συγκεντρωθεί 

από τον παράνοµο µηχανισµό, και στο εξωτερικό: παράνοµες αφισοκολλήσεις και 

διαµαρτυρίες -ιδιαίτερα στα πρώτα φύλλα όταν η αντιδικτατορική δράση ήταν 

περιορισµένη-, διαδηλώσεις στην Ελλάδα και στον κόσµο, φοιτητικές 

κινητοποιήσεις, δηλώσεις συµπαράστασης και διαµαρτυρίας ξένων επισήµων, 

δυναµικές ενέργειες. Προβάλλονταν, επίσης, οι δίκες και ιδιαίτερα οι απολογίες των 

κατηγορουµένων, ενώ υπήρχαν συνεχείς καταγγελίες της χούντας για τη γενική 

πολιτική της, ιδιαίτερα στο ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε αναφορές στα 

βασανιστήρια ή στην κατάσταση της υγείας των πολιτικών κρατουµένων.  

Ο παράνοµος και συνωµοτικός χαρακτήρας των εντύπων εξηγεί και τον 

προπαγανδιστικό χαρακτήρα τους, ο οποίος συνδέεται µε την προσέλκυση νέων 

µελών. Ο στόχος ήταν από τη µια η αποσαφήνιση του ιδεολογικού στίγµατος και από 

την άλλη η ανάδειξη των διαφορών από τις άλλες αντιστασιακές δυνάµεις, η 

περιχαράκωση του πολιτικού τους χώρου. Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστική 

ήταν η διάσπαση του Κ.Κ.Ε. Τη 12
η
 Ολοµέλεια, το Φλεβάρη του 1968, ακολούθησε 

µια πυκνή αρθογραφία στις παράνοµες εφηµερίδες: αποφάσεις κοµµατικών οργάνων, 

συλλογές υπογραφών κυρίως πολιτικών κρατουµένων και εξόριστων που 

απεδείκνυαν την  αποδοχή της µιας ή της άλλης οµάδας, καταγγελίες για την 

                                                      
15

 Στο φύλλο 46-47 της Νεας Ελλάδας του ΠΑΜ (11 ∆εκεµβρίου 1970) προβάλλονταν οι 

αντιδικτατορικές εκδηλώσεις κατά την προβολή της ταινίας Φράουλες και αίµα  και στην κωµική 

επιθεώρηση «Έρχονται δεν έρχονται».  
16

 Σηµειώνω π.χ. το άρθρο «Συµβουλή για σιωπή στην ανάκριση» στην περιοδική έκδοση Ελεύθεροι 

Έλληνες, αρ. φ. 10 (Απρίλιος 1969). 
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πλαστογράφηση του τίτλου του Π.Α.Μ., στο εξωτερικό κ.ά. αποτέλεσαν θέµατα που 

καταλάµβαναν σηµαντικό χώρο στις σελίδες των εντύπων που εξέδιδε το Κ.Κ.Ε., η 

Ε.∆.Α. ή το νεοσύστατο Κ.Κ.Ε. εσωτερικού, ενώ το σύνολο του παράνοµου τύπου 

δεν έµεινε αδιάφορο στα σχετικά γεγονότα. 

Η διάσπαση είχε σηµαντικά αποτελέσµατα και στην έκδοση νέων εντύπων και 

στον προσδιορισµό άλλων: τον Μάρτιο του 1968 κυκλοφόρησε ο Ριζοσπάστης ως 

όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε., για να ακολουθήσει τον Μάιο του ίδιου 

χρόνου ο Μαχητής, ο οποίος τον Οκτώβριο µετονοµάστηκε σε Ριζοσπάστη Μαχητή, 

όργανο του Γραφείου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού αλλά και ο Οδηγητής, όργανο 

της Κ.Ν.Ε. Η έκδοση πολλαπλών τίτλων από τους δυο πολιτικούς χώρους δεν 

συνδέεται µόνο µε τους πολυάριθµους πυρήνες ή τις ανάγκες των διαφορετικών 

ακροατηρίων, αλλά και µε συγκεκριµένες πολιτικές ανάγκες παρουσίας και 

διεκδίκησης µιας κοινής κληρονοµιάς, µε στόχο ευρύτερες συσπειρώσεις και την 

προετοιµασία τους για το  χρηµατιστήριο της αύριον.
17

  

 Σε αυτό το κατακερµατισµένο πεδίο της αντιδικτατορικής δράσης υπήρξαν από 

πολύ νωρίς προσπάθειες για συντονισµό και κοινή δράση, όπως η σύναψη συµφωνίας 

ανάµεσα στο Π.Α.Κ. και στο Π.Α.Μ., µετά από συνάντηση του Αντώνη Μπριλλάκη 

και του Ανδρέα Παπανδρέου στη Ρώµη τον Αύγουστο του 1968 ή η συγκρότηση του 

Εθνικού Αντιστασιακού Συµβουλίου (Ε.Α.Σ.), τον Φεβρουάριο του 1971 από τις 

οργανώσεις ∆.Α., Π.Α.Μ., Ελεύθεροι Έλληνες και Υπερασπιστές της Ελευθερίας. Οι 

προσπάθειες αυτές -οι οποίες συνολικά δεν απέδωσαν-, βρήκαν τη θέση τους στις 

παράνοµες εφηµερίδες αποτυπώνοντας και τα όρια και τις διαφορές των 

αντιστασιακών οργανώσεων, αλλά και των πολιτικών χώρων µε τις οποίες ήταν κατά 

κύριο λόγο συνδεδεµένοι.  

Πέρα από τα έντυπα που απευθύνονταν γενικά προς τον πληθυσµό, υπήρχαν 

εκδόσεις που κυκλοφορούσαν και απευθύνονταν προς ειδικές κατηγορίες πολιτών.  

Σηµειώνουµε ιδιαίτερα τις εκδόσεις των πολιτικών κρατουµένων. Τα 

συγκεκριµένα έντυπα αποτελούν µια ιδιαίτερη ενότητα και εντάσσονται σε µια 

ξεχωριστή παράδοση που συνδέεται µε τον κόσµο των φυλακών και την µακρόχρονη 

εµπειρία της Αριστεράς στον εγκλεισµό.
18

 Τα περισσότερα από τα έντυπα των 

                                                      
17

 Βλ. και τα σχόλια του Γιώργου Μωραϊτη, υπεύθυνου της έκδοσης της Αδούλωτης Αθήνας, του Ριζοσπάστη 

και άλλων παράνοµων εντύπων του ΚΚΕ, ό.π., σ. 61-66. Η σύγκρουση για τα σύµβολα και τα ονόµατα 

υπερέβαινε, βέβαια, τα του παράνοµου τύπου. 
18

 ∆ηµήτρης Σέρβος, Παράνοµες χειρόγραφες εφηµερίδες απ’ τις φυλακές και τις εξορίες, Αθήνα, 

Σύγχρονη Εποχή, 2003. 
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φυλακών που έχουν διασωθεί είναι συνήθως χειρόγραφες εφηµερίδες τοίχου, 

γραµµένες µόνο από τη µια µεριά ώστε να τοιχοκολλούνται και να διαβάζονται από 

όλο τον θάλαµο, όπως το Λακκί. Οι πρωτόγονες συνθήκες αναπαραγωγής τους, 

συνήθως χειρόγραφα από κάποιον καλλιγράφο φυλακισµένο, επέβαλαν πολύ µικρό 

τιράζ αντιτύπων. Παράλληλα, όµως, ιδιαίτερα στην περίοδο της χούντας, 

δηµιουργήθηκαν και πολυσέλιδα περιοδικά, όπως τα Τετράδια
19

 και η Νέα Φρουρά 

που εκδίδονταν στις Φυλακές Κορυδαλλού από µέλη και στελέχη του Ρήγα Φεραίου 

και της Κ.Ν.Ε. αντίστοιχα. Αναπτύχθηκαν, ως εκ τούτου, µια σειρά από πρωτόγονες 

τεχνικές στοιχειοθεσίας, εκτύπωσης, κάποτε και βιβλιοδεσίας, οι οποίες 

εφαρµόζονταν σε πλαίσιο απόλυτης συνωµοτικότητας, ώστε να µη γίνουν αντιληπτές 

από τους δεσµοφύλακες. Η εφευρετικότητα των φυλακισµένων αλλά και ο 

διαθέσιµος χρόνος τούς επέτρεψαν να χρησιµοποιήσουν µια σειρά από «πρωτότυπα» 

υλικά, λ.χ. το µελάνι από τα µπλε στυλό, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή. 

Ο τύπος της φυλακής αποσκοπούσε στην πολιτική ενηµέρωση, την 

καθοδήγηση και την ηθική στήριξη των φυλακισµένων. Παράλληλα, απευθυνόµενος 

στο ετερόκλητο κοινό των εγκλείστων, επεδίωκε να λειτουργήσει και µορφωτικά, 

εκπολιτιστικά και ψυχαγωγικά, φιλοξενώντας πέρα από πολιτικά και λογοτεχνικά 

κείµενα, µαθήµατα, βιβλιοκρισίες, µεταφράσεις θεωρητικών κειµένων, καθώς και 

ευρύτερα πολιτιστικά θέµατα, γραµµένα συνήθως από τους φυλακισµένους.
20

 

Τα περιοδικά που απευθύνονταν σε νεανικό και φοιτητικό ακροατήριο 

διαµόρφωναν αντίστοιχα και τη θεµατολογία τους. Στοιχεία για την ανεργία των 

νέων, πληροφορίες για την κατάσταση στις σχολές, αναφορά στην αντιστασιακή 

δράση ή παρουσία διδασκόντων, όπως του Σάκη Καράγιωργα ή του Γεώργιου 

Αλέξανδρου Μαγκάκη. Η άνοδος του φοιτητικού κινήµατος τη διετία 1972-1974
21

 

βρήκε τη θέση της στις σελίδες των εντύπων, αλλά δεν αποτυπώθηκε και στην 

έκδοση αντίστοιχων εντύπων, ιδιαίτερα από οργανώσεις από το χώρο της «άκρας» 

                                                      
19

 Βλ. και Θανάσης Καλαφάτης, «Τετράδια: Το περιοδικό της φυλακής 1969-1973. Συντελεστές και 

θεµατική», Ελευθεροτυπία, ∆εσµωτές της χούντας, επιµ. Β. Καρδάσης-Α. Ψαροµηλίγκος, Αθήνα, 

Ελευθεροτυπία, 2009, σ  23-36. 
20

 Βλ Νίκος Κιάος, «Ενηµέρωση στη φυλακή και Τύπος στη φυλακή», στο Μορφωτικό ΄Ιδρυµα 

ΕΣΗΕΜΘ,  ό.π. σ. 150-157.  
21

 Η βιβλιογραφία για το φοιτητικό κίνηµα την περίοδο της δικτατορίας συνεχώς διευρύνεται. Βλ το 

άρθρο του Αλκη Ρήγου «Φοιτητικό κίνηµα και δικτατορία» στο Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής 

Επιστήµης ό.π., σ. 225-251, καθώς και τις συλλογές µαρτυριών που φιλοξενούνται στα βιβλία του 

Γιώργου Γάτου και του Γιώργου Βερνίκου (βλ. παρακάτω). Βλ. και Β. Καραµανωλάκης, «Ζητήµατα 

ιστοριογραφίας του φοιτητικού κινήµατος στην Ελλάδα», στο Β. Καραµανωλάκης, Ε. Ολυµπίτου, Ι. 

Παπαθανασίου (επιµ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδροµές, κοινωνικές πρακτικές 

και πολιτιστικές εκφράσεις. Αθήνα, ΑΣΚΙ, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Θεµέλιο, 2010 σ. 194-202.   
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αριστεράς, οι οποίες εµφανίσθηκαν µετά το 1969 αυτοχαρακτηριζόµενες ως 

αντιδογµατικές και δραστηριοποιήθηκαν έντονα στο εξωτερικό αλλά και από το 1971 

στο εσωτερικό. Ιδίως στον σπουδαστικό χώρο διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο, η 

οποία αποτυπώθηκε, κυρίως στην έκδοση προκηρύξεων και τρικ. Πέραν των 

τεχνικών προβληµάτων και της µικρής αριθµητικής τους δύναµης, θα µπορούσε 

κανείς να υποθέσει ότι η συµµετοχή τους σε µαζικά σχήµατα, όπως ήταν οι 

εθνοτοπικοί- φοιτητικοί σύλλογοι
22

 και η αφανής εργασία τους σε αυτούς εξασφάλιζε 

στρατολογήσεις και συσπειρώσεις, ενώ η έκδοση ενός περιοδικού εντύπου µε 

συνολικότερες πολιτικές θέσεις ενδεχοµένως θα δηµιουργούσε αποκλεισµούς και 

µέτωπα. Ούτως ή άλλως τα χρόνια εκείνα ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση στον 

περιοδικό τύπο των ιδίων οργανώσεων που τυπωνόταν στο εξωτερικό και γενικότερα 

η ενηµέρωση για το τί συνέβαινε έξω.
23

 Τέλος, η εγκαθίδρυση του Ιωαννίδη και τα 

καίρια χτυπήµατα της ασφάλειας ανέστειλαν µια σειρά από δραστηριότητες, ανάµεσα 

στις οποίες, λογικά, θα ήταν και η κυκλοφορία εντύπων.    

Στα τοπικά έντυπα πέρα από τη αναφορά στη γενικότερη πολιτική κατάσταση ή 

στον αντιδικτατορικό αγώνα, υπήρχαν ειδήσεις που αφορούσαν τη συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή, συνήθως αντιστασιακές πράξεις ή καταγγελίες για σκάνδαλα 

και συµπεριφορές εκπροσώπων της χούντας.
24

  

Πέρα από τη «σοβαρή» πολιτική επιχειρηµατολογία υπήρξε και η προσπάθεια 

διακωµώδησης της χούντας. Η µοναδική σατιρική εφηµερίδα που βρίσκεται στις 

συλλογές των ΑΣΚΙ (Μίνι), έκδοση του Π.Α.Μ., ήταν χειρόγραφη προφανώς λόγω 

και της δυσκολίας αναπαραγωγής των γελοιογραφιών µε τα πρωτόγονα µέσα που 

διέθεταν οι εκδότες της. Χειρόγραφη ήταν και η άλλη σατιρική εφηµερίδα, µε τον 

τίτλο Χούντα,  για την οποία δεν διαθέτουµε κάποιο αντίτυπο αλλά ξέρουµε από τον 

εκδότη της Γιώργο Μωραϊτη, βασικό στέλεχος του παράνοµου εκδοτικού 

µηχανισµού του Κ.Κ.Ε., ότι το  τιράζ της ήταν σαφώς πιο περιορισµένο από ότι των 

                                                      
22

 Βλ τη µαρτυρία του Στέλιου Βίου «Οι τοπικοί σύλλογοι» στο  Γιώργος Γάτος, Πολυτεχνείο ‘ 73 

Ρεπορτάζ µε την Ιστορία. Το Χρονικό- Οι  Μαρτυρίες- Τα Ντοκουµέντα, Αθήνα, Φιλιππότης, 2002,  σ. 

182-186 
23

 Ηταν χαρακτηριστική η επανέκδοση του Θούριου (Ιούνιος 1973) στο εξωτερικό και η διακίνηση του 

στην Ελλάδα.  
24

 Σηµειώνουµε ενδεικτικά ότι στο φ. 9 της Αχαγιάς (3/1970) υπήρχε κείµενο για αντιστασιακή 

φοιτητική οργάνωση στην Πάτρα, καθώς για τον υποβιβασµό της Παναχαϊκής. Για την Αχαγιά και τον 

Αγωνιστή, βλ. Εταιρεία Συλλογής ∆ιάσωσης Ιστορικών Αρχείων Ν. Αχαϊας 1940-1974-Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Αχαϊας, Αντιδικτατορικός Τύπος της Αχαϊας, επιµέλεια: Γιώργος Μόσχος- Περικλής 

Μητρόπουλος, Πάτρα 2007.  
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υπολοίπων «σοβαρών» αντιστασιακών εφηµερίδων.
25

  

Αναφερόµενοι στις τροπικότητες του παράνοµου τύπου πρέπει να αναφερθούµε 

και σε τρία τροτσκιστικά έντυπα (Πρωτοπορεία, 4η ∆ιεθνής, Σπάρτακος), τα οποία 

αφιέρωναν τις σελίδες τους κυρίως σε µεταφράσεις από ξένα περιοδικά και βιβλία, 

στοχεύοντας, σύµφωνα και µε µια µακρά παράδοση του συγκεκριµένου χώρου στην 

ενηµέρωση και διαφώτιση των µελών τους, ιδιαίτερα µε τα όσα συνέβαιναν στο 

εξωτερικό σε όµορες ιδεολογικά οργανώσεις.
26

   

 

ΕΚ∆ΟΣΗ-∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Οι περιοδικές εκδόσεις που έχουν σωθεί παρουσιάζουν µια µεγάλη 

ποικιλοµορφία. Χειρόγραφες, δακτυλόγραφες, πολυγραφηµένες ή τυπωµένες, άλλοτε 

αποτελούνταν µόνο από µια σελίδα, κυρίως για να τοιχοκολληθούν και άλλοτε, από 

10, 20 έως και 30 και 40 σελίδες. Τα πρώτα έντυπα βγήκαν από αυτοσχέδιους 

πολύγραφους ή πολύγραφους οινοπνεύµατος είτε παράνοµα σε τυπογραφεία 

«συµπαθούντων ή φίλων»,
27

 όπως σηµείωνε ο Αρτέµης Ιωαννίδης, υπεύθυνος του 

παράνοµου τυπογραφείου που εξέδωσε τις περισσότερες περιοδικές εκδόσεις του 

Κ.Κ.Ε. εσωτερικού στην Αθήνα, όπως ο Ριζοσπάστης Μαχητής και η Αυγή. Ο τρόπος 

αναπαραγωγής καθόριζε και το τιράζ κυκλοφορίας τους. Από τα 5-6 αντίτυπα των 

Τετραδίων στις Φυλακές Κορυδαλλού έως τα 2.000-3000 των εντύπων που 

κυκλοφορούσε ο Οδηγητής ή ο πολύγραφος της Νέας Ελλάδας.
28

 Κυκλοφορούσαν 

συνήθως µια φορά το µήνα ή το δίµηνο. Η διακίνηση τους γινόταν χέρι- χέρι ή µέσω 

του ταχυδροµείου µε φακέλους συνήθως κλεµµένους από κάποια υπηρεσία ή εταιρεία 

υπεράνω υποψίας.
29

 Τοιχοκολλούνταν ακόµη ή µοιράζονταν σε χώρους δουλειάς και 

αµφιθέατρα, ενώ κάποια φύλλα στέλνονταν στο εξωτερικό, συνήθως στις αποσκευές 

κάποιων που ταξίδευαν µε πλοίο ή αεροπλάνο. Οι αναγνώστες προτρέπονταν να 

µοιράζουν το έντυπο σε φίλους τους, να το φωτοτυπούν, να το αντιγράφουν, να 

προπαγανδίζουν το περιεχόµενο του.
 30

    

                                                      
25

 Βλ. τις πληροφορίες του Μωραϊτη για την έκδοση της. Πρόκειται για χειρόγραφο έντυπο, το οποίο 

κυκλοφορούσε φωτοτυπηµένο ή πολυγραφηµένο σε λίγα αντίτυπα.  Βλ. Μωραϊτης, ό.π.,  σ. 68-71.  
26

 Στην 4η ∆ιεθνή, η οποία εκδίδονταν σε όλη τη χούντα δηµοσιεύθηκαν µεταφράσεις κειµένων του Λ. 

Τρότσκι και του Ε. Μαντέλ, κείµενα του Π. Πουλιόπουλου, µεταφράσεις από το Quatremie 

Internationale για την κατάσταση στο διεθνές επαναστατικό κίνηµα (Μπιάφρα, Ινδοκίνα, Βιετνάµ).  
27
Αρτέµης Ιωαννίδης, «Ένα παράνοµο τυπογραφείο στις µέρες της δικτατορίας», Αρχειοτάξιο, 8 

(Μάιος 2008), σ. 98 και γενικότερα σ. 97-108. 
28

 Βλ. τη µαρτυρία του Γιώργου Βότση, «21 Απριλίου 1967: Ένα άγριο ξύπνηµα», στο ίδιο, σ. 18. 
29

 Ιωαννίδης, ό.π., σ. 102. 
30

 Οπως σηµείωναν συχνά στη «Νέα Ελλάδα»: «Μην καταστρέφετε το φύλλο άµα το διαβάζετε. ∆ώστε το 

στο φίλο σας, ταχυδροµείστε το σε κάποιο γνωστό σας». 
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Το ζήτηµα της απήχησης και του ρόλου που διαδραµάτισαν τα συγκεκριµένα 

έντυπα στον αγώνα εναντίον της χούντας είναι ανοιχτό. ∆υστυχώς, πέρα από τα 

κείµενα των ίδιων των εντύπων που συνήθως υπερτόνιζαν την αποδοχή τους, δεν 

έχουµε πληροφορίες για την κυκλοφορία τους. Υπάρχουν µαρτυρίες για το ότι 

αρκετά από αυτά τα έντυπα έφταναν στην επαρχία,
31

 αλλά αγνοούµε στην 

πραγµατικότητα την ένταση αυτής της κυκλοφορίας, η οποία άλλωστε δεν έµενε 

αµετάβλητη αλλά συνδεόταν µε την χρονική συγκυρία, τους αποδέκτες και την 

γενικότερη εικόνα του δικτατορικού καθεστώτος. Η τοιχοκόλληση του Ριζοσπάστη 

Μαχητή το 1968 στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη αποτελούσε γεγονός άξιο προς 

δηµοσίευση και ιδιαίτερη αναφορά,
32

 ενώ η διανοµή του Οδηγητή στα 

πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα το 1973 αποτελούσε σχεδόν µια κανονικότητα. 

Η διάρκεια της έκδοσης των εντύπων καθορίσθηκε σε µεγάλο βαθµό από τις 

συνθήκες της παρανοµίας. Υπήρξαν έντυπα (Ριζοσπάστης Μαχητής, Ριζοσπάστης, 

Οδηγητής, αλλά και η 4η ∆ιεθνής και η Εργατική Πάλη), τα οποία εξεδόθησαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της χούντας, καταφέρνοντας να διατηρηθούν στο απυρόβλητο των 

διωκτικών αρχών, ενώ η έκδοση κάποιων άλλων διήρκεσε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, λόγω χτυπηµάτων της ασφάλειας ή αναχωρήσεων στελεχών στο 

εξωτερικό, ή απλώς διακοπής για λόγους ασφαλείας. (Σηµειώνουµε έτσι την διακοπή 

του Θούριου και της Νέας Ελλάδας µετά τη σύλληψη των υπευθύνων και την 

ανακάλυψη των τυπογραφείων τους, αλλά και την µεταφορά της έκδοσης του 

Ριζοσπάστη Μαχητή στην Ιταλία µαζί µε τον τυπογράφο Αρτέµη Ιωαννίδη µε κύριο, 

όµως και πάλι στόχο τη διακίνηση της στο εσωτερικό). 

Οι πυκνότητες αυτής της έντυπης παράνοµης παραγωγής µένει να 

αξιολογηθούν και να αποτυπωθούν µε την ολοκλήρωση µιας γενικότερης έρευνας για 

τον αντιδικτατορικό τύπο. Σηµειώνουµε ότι µε την έκδοση της Νέας Ελλάδας (Μάιος 

1967), όσο γνωρίζουµε, ξεκίνησε ο παράνοµος τύπος, την εποµένη σχεδόν της 

δικτατορίας, για να ακολουθήσουν η έκδοση της Εργατικής Πάλης και της 4ης 

∆ιεθνούς τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, η Αδούλωτη Αθήνα της Κ.Ο.Α. του Κ.Κ.Ε. 

κ.ά. Η εκδοτική κίνηση παρουσιάζει σηµαντικές πυκνώσεις το 1968, γεγονός που 

                                                      
31

 Εκτός από την µαρτυρία του Παπαδοµιχελάκη βλ. και τη µαρτυρία του Τάσου ∆αρβέρη, ό.π., σ. 173. Η 

διανοµή αντιδικτατορικών εντύπων εντασσόταν στην αντιστασιακή δράση των τοπικών οργανώσεων. 

Όπως σηµειωνόταν στην Αχαγιά (φ. 28, 10/1971): «Αντιστασιακός Τύπος σε χιλιάδες αντίτυπα 

κυκλοφόρησε τον τελευταίο καιρό στη ∆υτική Ελλάδα. Παντού γίνεται δεκτός µ’ ενθουσιασµό. 

Εφηµερίδες, προκηρύξεις, αφίσες διακινούνται µεταξύ των πατριωτών µέχρι το τελευταίο χωριό».   
32

 Βλ. «Ο λαός αναπτύσσει την πάλη του» στο πρώτο φύλλο του Ριζοσπάστη Μαχητή (Μάης 1968). 
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συνδέεται και µε τη διάσπαση, όπως υπαινιχθήκαµε και παραπάνω, αλλά και το 1970-

1971 ενδεχοµένως λόγω της ύπαρξης νεωτέρων γενεών αντιστασιακών. 
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Ο ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Από την πρώτη στιγµή της δικτατορίας συγκροτήθηκαν αντιδικτατορικές 

κινήσεις στο εξωτερικό, γύρω από τις οποίες  συσπειρώθηκε ένας µεγάλος αριθµός 

από Έλληνες οικονοµικούς µετανάστες, φοιτητές, επιστήµονες, καθώς και από όσους 

ήρθαν αυτοεξόριστοι ή κυνηγηµένοι από την Ελλάδα. Αντιδικτατορικές κινήσεις 

εµφανίστηκαν κυρίως στη ∆υτική Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες, στην 

αµερικάνικη ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, ακόµη και Βενεζουέλα), την Αυστραλία, τη 

Σοβιετική Ένωση, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία κ.ά. Σε σηµαντικό βαθµό, ιδιαίτερα 

τον πρώτο καιρό, οι αντιδικτατορικές συσσωµατώσεις που συγκροτήθηκαν 

αντανακλούσαν τη δηµιουργία των αντίστοιχων στην Ελλάδα. Υπήρξε, βέβαια, και η 

αντίστροφη διαδροµή, κινήσεις και οργανώσεις που δηµιουργήθηκαν στο εξωτερικό 

και επιχείρησαν την επέκτασή τους στο εσωτερικό της χώρας.  

Εκτός από τη διάσπαση του Κ.Κ.Ε., η δηµιουργία από τον Ανδρέα 

Παπανδρέου του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήµατος (Π.Α.Κ.) και η επιρροή 

του Μάη του '68 στην πολιτική ριζοσπαστικοποίηση κυρίως των Ελλήνων φοιτητών 

υπήρξαν παράγοντες που λειτούργησαν καθοριστικά στη φυσιογνωµία του 

αντιδικτατορικού κινήµατος στο εξωτερικό.
33

  Στην ενίσχυση του αντιδικτατορικού 

αγώνα συνέβαλαν καθοριστικά ακόµη µια σειρά από οργανώσεις ξένων εναντίον της 

δικτατορίας, µε την υποστήριξη ποικίλων φορέων, κοµµάτων, όπως το Γαλλικό και 

το Ιταλικό Κοµµουνιστικό, ευρωπαϊκά, κυρίως γερµανικά, εργατικά σωµατεία, 

ακαδηµαϊκές πρωτοβουλίες κ.ά. Πρόκειται για ένα ευρύ και πολύχρωµο τόξο που 

περιλάµβανε από συντηρητικούς αρχαιοελληνιστές φιλολόγους µέχρι αριστεριστές 

και αναρχικούς που τους συνέδεε η κοινή αγάπη στην Ελλάδα και η αντίθεσή τους 

στην τυραννία. 

Τα περιοδικά, τα δελτία, οι εφηµερίδες αποτέλεσαν βασικά όπλα εναντίον του 

καθεστώτος. Τα συγκεκριµένα έντυπα, ιδιαίτερα τα ξενόγλωσσα, στόχευαν στην 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της διεθνούς κοινής γνώµης, των πολιτικών, των 

διανοουµένων, των δηµοσιογράφων.
 
Παράλληλα τα ελληνόγλωσσα αποσκοπούσαν 

πέρα από την ενηµέρωση και τη συσπείρωση στη συµµετοχή των Ελλήνων του 

εξωτερικού σε συγκεκριµένες αντιδικτατορικές και πολιτικές οργανώσεις. 

                                                      
33

 Βλ. Άγγελος Ελεφάντης, «Οι Έλληνες στη ∆υτική Ευρώπη», Ο Πολίτης, τχ 99 (Απρίλιος 1992), σ. 

16-20 και Πολυµέρης Βόγλης, «Εντός των τειχών: Ο αντιδικτατορικός τύπος στη ∆υτική Ευρώπη», 

Μορφωτικό ΄Ιδρυµα ΕΣΗΕΜΘ,  ό.π., σ. 134-137. 
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Κυκλοφόρησαν παράλληλα µε την ανατύπωση παράνοµων φύλλων του εσωτερικού, 

µεταφέροντας τις πρώτες πληροφορίες από ένα συσκοτισµένο τοπίο, αποτυπώνοντας 

την αγωνία για τις εξελίξεις στην πατρίδα. 

Τα έντυπα αυτά κάλυψαν ένα ευρύτατο γεωγραφικό φάσµα- από τη Σουηδία 

και την Ουγγαρία στον Καναδά, µε επίκεντρο τη ∆υτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α.-, 

δηµοσιεύθηκαν σε πολλές γλώσσες και κινήθηκαν σε όλο το εύρος της ελληνικής 

πολιτικής ζωής, από τη βασιλόφρονα δεξιά έως την «επαναστατική» αριστερά. Τα 

περισσότερα αντιδικτατορικά έντυπα εκδόθηκαν για πρώτη φορά αυτή την περίοδο. 

Συµπεριλαµβάνουµε, όµως και ορισµένα που κυκλοφορούσαν ήδη, όπως τα 

περιοδικά και τις εφηµερίδες των πολιτικών προσφύγων στην υπερορία, τα οποία 

τάχθηκαν εξ’ αρχής και µε συνέπεια εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος 

(Αγωνιστής στην Τσεχοσλοβακία, ∆ηµοκράτης στην Πολωνία, Νέα Ζωή στη 

Ρουµανία, Λευτεριά στη Βουλγαρία κ.ά.). Πρόκειται βέβαια για την πολυπληθέστερη 

και µε την µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ενότητα, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά των 

εκδόσεων που περιλαµβάνει (γλώσσα, περιοδικότητα, κλπ), όσο και τις συνθήκες 

παραγωγής και διακίνησής τους, τους φορείς έκδοσης. Η σηµασία των 

συγκεκριµένων εντύπων ως πηγή  είναι πρόδηλη όχι µόνο για τα όσα συνέβησαν 

κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και για τα όσα ακολούθησαν στη 

Μεταπολίτευση, καθώς αποτέλεσαν ένα εργαστήρι ιδεών αλλά και προσωπικών 

σχέσεων και επαφών.  

 

ΤΟΠΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Κύριος τόπος έκδοσης αντιδικτατορικών εντύπων είναι οι χώρες της 

Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης µε ένα συντριπτικό ποσοστό (73%). Ακολουθεί η 

αµερικάνικη ήπειρος (12%), οι σκανδιναβικές χώρες (8%) και τα κράτη του 

ανατολικού µπλοκ που φιλοξενούσαν πολιτικούς πρόσφυγες (6%). Τέλος η 

Αυστραλία, µε 2 µόλις εντοπισµένα αντιδικτατορικά έντυπα. (Σχεδιάγραµµα 5)  

Η χώρα έκδοσης των περισσοτέρων εντύπων είναι η ∆υτική Γερµανία µε έναν 

εντυπωσιακό αριθµό τίτλων (59 έντυπα). Ακολουθούν η Γαλλία (45) και µε αρκετά 

πιο µικρότερο αριθµό τίτλων η Ιταλία (28), οι Ηνωµένες Πολιτείες (24) και η Μεγάλη 

Βρετανία (22). Ακολουθούν τα έντυπα που δεν αναφέρουν τόπο έκδοσης 

προέρχονται, όµως, από τη ∆υτική Ευρώπη (20) και έπεται η Σουηδία (16). Στη 

συνέχεια µειώνονται οι τίτλοι: Καναδάς (7), Ολλανδία (6), Αυστρία (6), Βέλγιο (5) 

κ.ά. (Σχεδιάγραµµα 6) Σηµειώνουµε, βέβαια, ότι οι κυριότερες συλλογές των ΑΣΚΙ 
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αφορούν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη ∆υτική, ενώ βάσιµα πιθανολογούµε ότι η 

επιτόπια έρευνα θα απέδιδε περισσότερους καρπούς, ιδιαίτερα στην Αµερική και 

στην Αυστραλία. Οι περισσότεροι, πάντως, τίτλοι προέρχονται από χώρες όπου 

συνδυάζεται ένα ευρύ ρεύµα οικονοµικής και φοιτητικής µετανάστευσης. 

Τα πιο πολλά έντυπα έχουν ως τόπο έκδοσης µεγάλες πόλεις των ξένων 

κρατών, συνήθως τις πρωτεύουσες τους, εκεί όπου είχαν συγκεντρωθεί Έλληνες 

µετανάστες και φοιτητές, µε πιο σηµαντική την παρουσία του Παρισιού (Πίνακας 2). 

Ακολουθούν το Λονδίνο, το ∆υτικό Βερολίνο, η Ρώµη, η Στοκχόλµη, ενώ 

αντιπροσωπεύονται σχεδόν όλες οι πόλεις της ∆υτικής Ευρώπης, όπου βρίσκονταν 

Έλληνες φοιτητές. Τέλος ένας µικρός αριθµός εντύπων, εκδοµένα κυρίως από το 

Κ.Κ.Ε. ή από ενώσεις προσφύγων, συναντάται στις ανατολικές χώρες.  

  

 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Το µεγαλύτερο µέρος των αντιδικτατορικών εντύπων είναι γραµµένο στην 

ελληνική γλώσσα: όσα κυκλοφόρησαν στο εσωτερικό της Ελλάδας και τα 

περισσότερα από όσα διακινήθηκαν στο εξωτερικό. Υπάρχει όµως και ένας 

σηµαντικός αριθµός περιοδικών και εφηµερίδων που κυκλοφόρησαν σε άλλες 

γλώσσες: κυρίως αγγλικά αλλά και γαλλικά, γερµανικά, λιγοστά δίγλωσσα, 

σουηδικά, ιταλικά, και ένα ή δύο έντυπα στα νορβηγικά ή στα ολλανδικά κ.ά 

(Σχεδιάγραµµα 7). 

Η κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας (179 από τα 257) αποτυπώνει το κατ’ 

εξοχήν κοινό στο οποίο απευθύνονταν τα συγκεκριµένα έντυπα, δηλαδή τους 

Έλληνες µετανάστες και στις ανατολικές χώρες τους πολιτικούς πρόσφυγες. 

Ακολουθεί η αγγλική γλώσσα, µε µια αξιοσηµείωτη παρουσία,  η οποία αιτιολογείται 

κατ’ αρχάς από την παρουσία Ελλήνων µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς στις 

Η.Π.Α. και στον Καναδά, οι οποίοι δεν µπορούσαν να διαβάσουν ελληνικά. Είναι 

χαρακτηριστική η ισχυρότατη παρουσία ως φορέων της έκδοσης επιτροπών στις 

Η.Π.Α., οι οποίες συγκροτούνται κατά κύριο λόγο από Ελληνοαµερικάνους αλλά και 

αµερικάνους, ενώ ακολουθούν οι ανεξάρτητοι εκδότες και µε µια πολύ µικρότερη 

παρουσία τα πολιτικά κόµµατα και οι αντιστασιακές οργανώσεις  (Σχεδιάγραµµα 8). 

Πέραν τούτου η αγγλική υπήρξε η κατ’ εξοχήν γλώσσα επικοινωνίας µε ένα ευρύτερο 

διεθνές κοινό που ενδιαφερόταν για τα τεκταινόµενα στην Ελλάδα (σηµειώνω 

ενδεικτικά περιοδικά όπως το Greek Report ή το Hellenic Review ή το Τhe Greek 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΟΛΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
 

Πόλεις 
Αρ. 

εντύπων   Πόλεις 
Αρ. 

εντύπων 

Παρίσι 36 Neuchatel 1 

Λονδίνο 20 Nijmegen 1 

∆. Βερολίνο 16 Ringwood 1 

Νέα Υόρκη 11 Βόννη 1 

Ρώµη 10 Βουδαπέστη 1 

Στοκχόλµη 10 Βρέµη 1 

Μόναχο 8 Γκρατς 1 

Φρανκφούρτη 8 ∆ρέσδη 1 

Αµβούργο 5 Έσσεν 1 

Βιέννη 5 Έσσλιγκεν 1 

Βρυξέλλες 5 Καράκας 1 

Κολωνία 4 Καρλσρούη 1 

Μόντρεαλ 4 Κλίντον 1 

Φιλαδέλφεια 4 Μασαχουσέτη 1 

Βουκουρέστι 3 Μασσαλία 1 

Μόσχα 3 Μίτσιγκαν 1 

Νάπολι 3 Μόντενα 1 

Τεργέστη 3 Μπέρκλεϊ 1 

Τορόντο 3 Μπόχουµ 1 

Φλωρεντία 3 Ντάρµσταντ 1 

Άµστερνταµ 2 Νυρεµβέργη 1 

Αννόβερο 2 Οντάριο 1 

Γενεύη 2 Ορσέ 1 

Ζυρίχη 2 Οστράβα 1 

Μιλάνο 2 Ουάσινγκτον 1 

Μπολόνια 2 Ουτρέχτη 1 

Ντίσελντορφ 2 Σίδνεϊ 1 

Όσλο 2 Στουτγκάρδη 1 

Σικάγο 2 Τασκένδη 1 

Αιξ εν Προβένς 1 Τορίνο 1 

Cambridge 1 Τύµπιγκεν 1 

Cuxhaven 1 
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Observer που κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία). Αντίστοιχα και η εκτεταµένη 

χρήση της γαλλικής, συνδέεται -εδώ ακόµη περισσότερο και λόγω της απουσίας 

εγκατεστηµένου µεταναστευτικού ρεύµατος-, µε το ενεργό ενδιαφέρον της γαλλικής 

κοινής γνώµης (µε πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα το Athenes Presse Libre αλλά 

και άλλα έντυπα όπως το L’ autre Grece, ή το Courrier de la Resistance Grecque). 

Αντίθετα στη ∆υτική Γερµανία, όπου κυκλοφορούν τα περισσότερα αντιδικτατορικά 

περιοδικά, η γερµανική γλώσσα έχει µια σχετικά µικρή παρουσία, καθώς τα έντυπα 

αυτά εκδοµένα κυρίως από ελληνικούς πολιτικούς φορείς απευθύνονται στους 

Έλληνες µετανάστες που έχουν µετακινηθεί εκεί στις δεκαετίες του 1950 και ΄60. 

Είναι χαρακτηριστική, υπό αυτή την έννοια η διασπορά των πόλεων (17) σε 

ολόκληρη τη Γερµανία, όπου βρίσκονται Έλληνες µετανάστες και όπου εκδίδονται 

αντιδικτατορικά έντυπα. Σε αντίθεση δε µε τις ΗΠΑ, όπου κυριαρχούν οι επιτροπές, 

στη ∆. Γερµανία οι κύριοι φορείς έκδοσης είναι τα πολιτικά κόµµατα και κινήσεις 

(34%), και έπονται οι αντιστασιακές οργανώσεις (14%) ενώ υψηλό είναι και το 

ποσοστό των εντύπων που εκδίδουν τα εργατικά σωµατεία (12%) (Σχεδιάγραµµα 9). 

Πέρα από έναν µικρό αριθµό δίγλωσσων ή πολύγλωσσων εντύπων, 

σηµαντική είναι και η χρήση της ιταλικής (6) αλλά και γλωσσών από τις 

σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, ∆ανία) δείγµα του ενδιαφέροντος της εκεί 

κοινής γνώµης.  

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Στον αντιδικτατορικό τύπο του εξωτερικού οι εκδότες κάλυπταν ένα ευρύτατο 

φάσµα: κόµµατα, πολιτικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες εναντίον της χούντας, 

φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωµατεία, αντιδικτατορικές κινήσεις, ανεξάρτητοι 

εκδότες κ.ά.  Σε αντίθεση µε το εσωτερικό της χώρας, όπου κυριαρχούν ως εκδότες οι 

αντιστασιακές οργανώσεις, στο εξωτερικό το µεγαλύτερο µέρος των εκδοτών ήταν 

πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις, προϋπάρχουσες ή που δηµιουργήθηκαν αυτή την 

περίοδο, καθώς και νεολαιίστικες οργανώσεις που λειτούργησαν είτε στο πλαίσιο 

τους, είτε συνδέονταν µε αυτές. Η ισχυρή παρουσία της αριστεράς συνοδεύεται εδώ 

µε την αξιοσηµείωτη παρουσία κοµµάτων και οργανώσεων, αλλά και αυτόνοµων 

εκδοτών που εγγράφονται και στο υπόλοιπο πολιτικό φάσµα. Σηµειώνουµε, επίσης, 

την παρουσία ενός σηµαντικού αριθµού περιοδικών εντύπων για τα οποία δεν 

διαθέτουµε πληροφορίες για τους εκδότες τους. (Σχεδιάγραµµα 10). 
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Στα περιοδικά και στις εφηµερίδες που κυκλοφορούν από πολιτικές 

οργανώσεις και κόµµατα σηµειώνουµε την έντονη παρουσία προγενέστερων 

σχηµατισµών µε σηµαντικότερο παράδειγµα εκείνο της Ε.Κ.-Ε.∆Η.Ν. (9 έντυπα), η 

οποία είχε ήδη ισχυρή δικτύωση στις χώρες κυρίως υποδοχής των Ελλήνων 

µεταναστών, ιδιαίτερα στη ∆υτική Γερµανία. Από άλλα κόµµατα που 

δραστηριοποιούνται παράνοµα στην Ελλάδα επισηµαίνουµε το Κ.Κ.Ε. εσωτερικού (5 

έντυπα), την Ε.∆.Α. (3 έντυπα), καθώς επίσης και το Κ.∆.Κ.Ε. (4 έντυπα). Η µικρή 

παρουσία του Κ.Κ.Ε. ως εκδότη αντιδικτατορικών εντύπων στο εξωτερικό, 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και διασταύρωση. Πάντως και στο πλαίσιο µιας 

µακράς παράδοσης εκδοτικής προπαγάνδας από την Αριστερά, αµέσως µετά την 

επιβολή του καθεστώτος, αποφασίστηκε η έκδοση εντύπων που θα αποσκοπούσαν 

στην «ενηµέρωση και κινητοποίηση της κοινής γνώµης του εξωτερικού».
34

 

(Σχεδιάγραµµα 11). 

Στο σύνολο των πολιτικών οµάδων που εξέδωσαν αντιδικτατορικά έντυπα 

προηγείται εντυπωσιακά αυτό που αυτοονοµάστηκε «επαναστατική αριστερά», η 

πανσπερµία δηλαδή των οργανώσεων που δηµιουργήθηκαν στο εξωτερικό µε την 

καταλυτική επιρροή των κινηµάτων της δεκαετίας του 1970 και ιδιαίτερα τον Μάη 

του ’68. Εκκινώντας από την καθαίρεση του Ν. Ζαχαριάδη και την εσωκοµµατική 

αλλαγή στο Κ.Κ.Ε. το 1956-1957, ένα τµήµα στελεχών είχε διεκδικήσει την 

ανασυγκρότηση του κόµµατος δηµιουργώντας «µαρξιστικές-λενινιστικές» οµάδες, 

επηρεασµένες από τις ιδεολογικοπολιτικές κατευθύνσεις του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος Κίνας και σε µικρότερο βαθµό του Κόµµατος Εργασίας της Αλβανίας. 

Από το ρεύµα της «Αναγέννησης», όπως ονοµάστηκε ο συγκεκριµένος χώρος, µέσα 

από την έκδοση του οµώνυµου περιοδικού τον Οκτώβριο του 1964, προήλθε 

προδικτατορικά η Προοδευτική Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Παράταξη 

(Π.Π.Σ.Π.), η οποία συνέχισε τη δράση της στα χρόνια της χούντας. Ακόµη, ως 

Οργάνωση Ελλήνων Μαρξιστών Λενινιστών (Ο.Ε.Μ.Λ.), το συγκεκριµένο ρεύµα 

                                                      
34

 Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ απευθύνθηκε το 1967 στο ΚΚ Ρουµανίας για την εκτύπωση ενός 

πληροφοριακού δελτίου στα γαλλικά, µε τίτλο (La) Voix de la Grece (demoqratique), το οποίο και 

εκδόθηκε. Βλ. Αννα Ματθαίου- Πόπη Πολέµη, Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κοµµουνιστών. Από 

το βουνό στην υπερορία 1947-1968, Αθήνα, Βιβλιόραµα- ΑΣΚΙ, σ. 110-111. Στην 11
η
 Ολοµέλεια της 

ΚΕ του ΚΚΕ, τον Ιούνιο 1967, τρεις µήνες µετά την επιβολή της  χούντας στην Ελλάδα αποφασίστηκε 

η έκδοση αντιδικτατορικής εφηµερίδας στα ελληνικά. Στις 9 Σεπτεµβρίου 1967 το Πολιτικό Γραφείο 

αποφάσισε την επίσπευση της έκδοσης και όρισε τη συντακτική επιτροπή στην οποία συµµετείχαν οι 

Γιάννης Βούλτεψης, Νίκος Νικολάου, Αφρoδίτη Παντελέσκου, Βαγγέλης Παντελέσκος, οι οποίοι µετά 

την 21
η
 Απριλίου 1967 είχαν διαφύγει στη Ρώµη. Το πρώτο πολυγραφηµένο τεύχος, σε σχήµα 

περιοδικού, της Ελεύθερης Πατρίδας κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 1967, εκφράζοντας τις θέσεις του 

ΠΑΜ. 
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δραστηριοποιήθηκε την περίοδο της δικτατορίας στο εξωτερικό, στη ∆υτική Ευρώπη, 

µέσω κυρίως του Αγωνιστικού Μετώπου Ελλήνων Εξωτερικού (Α.Μ.Ε.Ε.). ∆ίπλα σε 

αυτές προστέθηκαν νέες οργανώσεις, απόρροια των ευρύτερων διεργασιών στο χώρο 

της ευρωπαϊκής Αριστεράς, µε την καταλυτική παρουσία του Μάη του ’68 και της 

επιρροής των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, 

καθώς και της διάσπασής του Κ.Κ.Ε. Ανάµεσά τους κεντρική θέση κατέχει το 

Επαναστατικό Κοµµουνιστικό Κίνηµα Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο ιδρύθηκε στις 

αρχές του 1970. Σηµειώνω ακόµη τη Σοσιαλιστική Επαναστατική Πάλη (Σ.Ε.Π.), την 

Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση (Ο.Σ.Ε.), τον Μαχητή, τη Λαϊκή Εξουσία, το 

Αντιφασιστικό Κίνηµα Ελλάδας (Α.Κ.Ε.).
35

 Οι οργανώσεις αυτές 

δραστηριοποιήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα προβάλλοντας παράλληλα τα 

γενικότερα αιτήµατά τους. Τα µέλη τους ήταν εκπρόσωποι µιας διεθνούς γενιάς 

επαναστατών που γύριζαν από τόπο σε τόπο ξεριζωµένοι οι περισσότεροι από τις 

πατρίδες τους. Υπήρξαν συχνές συγκρούσεις ανάµεσά τους, όσο και µε τα κόµµατα 

της «επίσηµης» Αριστεράς, οι οποίες αποτυπώθηκαν στα πολυάριθµα έντυπα που οι 

οργανώσεις αυτές εξέδωσαν κυρίως µετά το 1969. Οι µετακινήσεις των µελών τους, 

κυρίως φοιτητές και πρόσωπα άγνωστα στην χούντα, από το εξωτερικό στην Ελλάδα, 

και κάποτε και αντίθετα, η διακίνηση των ιδεών και του προπαγανδιστικού υλικού 

συνέτειναν στη δηµιουργία αντίστοιχων οργανώσεων και στο εσωτερικό. 

∆ιαδραµάτισαν, τέλος, καθοριστικό ρόλο στη µεταφορά θεωρητικών επεξεργασιών 

και πρακτικών των επαναστατικών κινηµάτων του ’60, µαζί µε τα πολυάριθµα έντυπα 

τους. 
36

 

Πέρα από τα κόµµατα, έντυπα εξέδωσαν και αντιστασιακές οργανώσεις, µε 

σαφή συνήθως πολιτικό προσανατολισµό ή προέλευση, οι οποίες είχαν ως κύριο 

στόχο της ίδρυσής τους την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Ένα σηµαντικό 

τµήµα των οργανώσεων αυτών, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, συγκροτήθηκε πρώτα 

στο εσωτερικό της χώρας –σηµειώνουµε ενδεικτικά το Π.Α.Μ. και τη ∆.Α.-, ενώ στη 

συνέχεια συγκροτήθηκαν φιλικά προσκείµενοι πυρήνες στο εξωτερικό, οι οποίοι 

ανέλαβαν την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, την οικονοµική στήριξη και 

                                                      
35

 Για µια σύντοµη σκιαγράφηση αυτών των οργανώσεων, σε σχέση κυρίως µε την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου, βλ. Γιώργος Γάτος, Πολυτεχνείο ‘ 73 Ρεπορτάζ µε την Ιστορία. Οι  Μαρτυρίες- Οι 

Φοιτητικές Αντιδικτατορικές Οργανώσεις-  Τα Ντοκουµέντα, Αθήνα, τόµος Β΄, Αθήνα, Φιλιππότης, 2004,  σ. 

79-115. 
36

 Για αυτή τη γενιά και τη συµµετοχή της στον αντιδικτατορικό αγώνα βλ. Konstantinos Kornetis, 

«Student Resistance to the Greek military dictatorship: Subjectivity, Memory, and Cultural Politics, 

1967-1974», ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Φλωρεντία 2006.  
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συνολικότερη ενίσχυση των παράνοµων. Παράλληλα, αρκετές οργανώσεις, µε 

χαρακτηριστικότερη το Π.Α.Κ. το οποίο είχε και µια µεγάλη εκδοτική 

δραστηριότητα, συγκροτήθηκαν στο εξωτερικό και στη συνέχεια προσπάθησαν, µε 

αποστολές συνήθως µελών τους στο εσωτερικό της χώρας, τις στρατολογήσεις και τη 

συγκρότηση παράνοµων πυρήνων. Σηµειώνουµε, στην τελευταία περίπτωση, το 

σηµαντικότατο ρόλο των εντύπων που εκδίδονταν στο εξωτερικό και ερχόντουσαν 

παράνοµα στην Ελλάδα µεταφέροντας πληροφόρηση αλλά και ιδεολογικούς και 

κοµµατικούς άξονες.  

Ένα σηµαντικό µέρος των εκδόσεων προήλθε από επιτροπές πολιτών, 

δηµιουργηµένες κυρίως από Έλληνες αλλά και ξένους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

κινήσεις πολιτών, ακαδηµαϊκές συσσωµατώσεις, οι οποίες εξέφρασαν την κοινή 

γνώµη και διαδραµάτισαν ένα σηµαντικό και εν πoλλοίς άγνωστο ρόλο ιδιαίτερα σε 

χώρες όπως οι Η.Π.Α. [παραθέτω ενδεικτικά: Academic Community for a free Greece 

(A.C.F.G.) American Committee for responsible and democratic government in 

Greece, Committee of Greeks and Americans for Democracy, Committee for the 

Restoration of Democratic Government in Greece, American Committee for 

Democracy and Freedom in Greece], αλλά και η Σουηδία.  Σε µεγάλο βαθµό τα 

έντυπα των παραπάνω οργανώσεων αφορούσαν κυρίως στον ελληνικό αγώνα, στις 

πληροφορίες που ερχόντουσαν από το εσωτερικό της χώρας για τη δυναµική 

αντίσταση, αλλά και για τις πνευµατικές κυρίως αντιδράσεις στο καθεστώς, στις 

αντιχουντικές δράσεις στο εξωτερικό, στην οργάνωση του αντιδικτατορικού 

κινήµατος.  

Οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού δραστηριοποιήθηκαν κατά της χούντας µε 

έκδοση περιοδικών, µε διοργανώσεις εκδηλώσεων διαµαρτυρίας, µε απεργίες πείνας, 

συνεργαζόµενοι µε φορείς της χώρας φιλοξενίας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αποτέλεσαν 

προνοµιακό πεδίο επιρροής για τις νεολαιίστικες πολιτικές οργανώσεις κυρίως της 

αριστεράς. ∆εν έλειψαν οι εσωτερικές συγκρούσεις για ζητήµατα ευρύτερης 

στρατηγικής και εκπροσώπησης. Τα φοιτητικά περιοδικά, όσα προϋπήρχαν και όσα 

εκδόθηκαν στην επταετία, δεν επικεντρώθηκαν µόνο σε νεολαιίστικα θέµατα, αλλά 

αναφέρονταν και σε ευρύτερα σύγχρονα πολιτικά ζητήµατα. Η αποτύπωση των 

ζυµώσεων εντός των φοιτητικών συλλόγων στις σελίδες των εντύπων τους είναι 

εξαιρετικά έντονη. Τα έντυπα που προέρχονται από ξένα εργατικά σωµατεία ή 

ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, σηµειώνω ενδεικτικά το Αντιδικτατορικό 

Εργατικό Μέτωπο (Α.Ε.Μ.) και την Ενιαία Αντιδικτατορική Συνδικαλιστική Κίνηση 
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(Ε.Σ.Α.Κ.), αφιερώνουν τις σελίδες τους στις διώξεις που υφίστανται οι ηγεσίες των 

συνδικάτων στην Ελλάδα, στον στραγγαλισµό των συνδικαλιστικών ελευθεριών.  

Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί τέλος ο προσφυγικός Τύπος, µε τις συχνές 

αναφορές του στη ζωή των πολιτικών προσφύγων στις ανατολικές χώρες. Ο τύπος 

αυτός, εύλογα, συνδέεται µε το Κ.Κ.Ε., ενώ υπάρχει και ένας µικρός αριθµός 

εντύπων, ιδιαίτερα στη Ρουµανία, που έχει ταχθεί µε το Κ.Κ.Ε. εσωτερικού.  

Τέλος, τα έντυπα που προήλθαν από ανεξάρτητους εκδότες, δηµοσιογράφους 

κατά κύριο λόγο, µε σκοπό την ενηµέρωση της διεθνούς κοινής γνώµης, εξ ου και η 

χρήση άλλων πλην της ελληνικής γλωσσών. Ανάµεσα τους ήταν η Ελένη Βλάχου 

(Hellenic Review), ο Παναγιώτης Λαµπρίας και η Μαρία Καραβία
37

 (Greek Report), 

ο Ριχάρδος Σωµερίτης (Athenes Presse Libre), ο Βασίλης Μαυρίδης (Griechische 

Dokumente und Informatione), ο Γιώργος Βουκελάτος (∆ηµοκρατία)
38

 κ.ά. (Πίνακας 

3). 

Πόσο είναι δυνατή η σύνδεση των εντύπων αυτών µε συγκεκριµένους 

πολιτικούς φορείς, µε εξαίρεση βέβαια εκείνα που εκδίδονται από αυτούς ή 

διατηρούν µια φανερή προνοµιακή σχέση αναφοράς µαζί τους; Μια τέτοια 

προσπάθεια αναγωγής παρουσιάζει πολλαπλά προβλήµατα. Πρώτα από όλα την 

έλλειψη στοιχείων ή ακόµη και την συνειδητή απουσία πολιτικής θέσης σε έντυπα 

που διεκδικούσαν την ενηµέρωση ή την καταγγελία για τα πεπραγµένα της χούντας. 

Πέραν αυτού, ειδικότερα, σε έντυπα που συνδέονται µε συλλογικούς φορείς και 

οργανισµούς, όπως οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι πολιτικές τους θέσεις µεταβάλλονται 

αναφορικά µε τους συσχετισµούς δυνάµεων στο εσωτερικό τους. Σηµειώνουµε 

ενδεικτικά τη µεταβολή στη γραµµή του περιοδικού Πορεία της Ε.Π.Ε.Σ. όταν  

άλλαξαν στα τελευταία τεύχη του οι υπεύθυνοι του συλλόγου.  

 

ΕΚ∆ΟΣΗ-∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Οι περιοδικές αντιδικτατορικές εκδόσεις ήταν δακτυλόγραφες, πολυγραφηµένες και 

κυρίως έντυπες. Ολιγοσέλιδες ή πολυσέλιδες κυκλοφόρησαν συνήθως είτε µε 

συνδροµητές είτε χέρι µε χέρι από χώρα σε χώρα ανάµεσα σε Έλληνες µετανάστες και 

φοιτητές. Σηµειώνουµε ενδεικτικά ότι η εφηµερίδα Ελεύθερη Ελλάδα, η οποία 

εκδιδόταν στη Ρώµη, κυκλοφορούσε σε περισσότερα από 5.000 φύλλα και 

διακινούταν στις αντιστασιακές οργανώσεις στην Ιταλία και ευρύτερα στη ∆υτική 
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 Μαρία Καραβία, Το Ηµερολόγιο του Λονδίνου, Αθήνα  Άγρα, 2007. 
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 Γεώργιος Κ. Βουκελάτος, Κβέλλενστράσε 2. Γερµανία 1960-1974, Αθήνα, Libro, 2003  



ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 
• 114 Ελληνοκαναδική επιτροπή για την 

Ελευθερία και ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα 

• Aktion Demokratisches Griechenland 

• American Committee for Democracy 

and Freedom in Greece / Αµερικανική 

Επιτροπή για ∆ηµοκρατία και Ελευθερία 

στην Ελλάδα 

• American Committee for responsible 

and democratic government in Greece 

• Centro studi politici sulla Grecia 

• Christian Democratic Association of 

Canada 

• Comite de Soutien a la a Lutte du 

Peuple Grec 

• Comite des Jeunes pour la Democratie 

en Grece / Canadian Youth for 

Democracy in Greece 

• Comite Francais pour la Grece 

Democratique 

• Comite Suisse pour le Retour de la 

Democratie en Grece 

• Comites Grece en Lutte 

• Committee for the Restoration of 

Democratic Government in Greece 

• Committee of Greeks and Americans for 

Democracy 

• European Atlanttic Action Committee on 

Greece 

• Ilimois Commttee for Freedom and 

Democracy in Greece 

• Mouvement Franco- Hellénique pour 

une Grèce libre 

• National Union of Greek Students 

(EFEE) - Representation abroad 

• North London Group for the Restoration 

of Democracy in Greece 

• Svenska Kommitten for Greklands 

Demokrati / Αντιδικτατορική Επιτροπή 

Σουηδίας για τη δηµοκρατία στην 

Ελλάδα 

• The Democracy for Greece Committee 

of Chicago 

• U.S Committee for Democracy in 

Greece 

• West Coast Committee for Democracy 

in Greece 

• Α.Α.Π.Ε.Π. (Αντιφασιστική 

Αντιιµπεριαλιστική Παράταξη Ελλήνων 

Παρισιού) 

• Α.Α.Σ.Π. (Αντιφασιστική 

Αντιιµπεριαλιστική Σπουδαστική 

Παράταξη) 

• Α.Ε.Μ. (Αντιδικτατορικό Εργατικό 

Μέτωπο) 

 

•  Α.Κ.Ε. (Αντιφασιστικό Κίνηµα Ελλάδας)  

• Α.Κ.Ε.Ε. (Ακαδηµαϊκή Κοινότητα γιά µιά 

Ελεύθερη Ελλάδα) / A.C.F.G. 

(Academic Community for a free 

Greece)  

• Α.Μ.Ε.Ε. (Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων 

Εξωτερικού Αντιιµπεριαλιστικό-

Αντιφασιστικό) 

• Α/Ε.Φ.Ε.Ε. (Αντιδικτατορική Εθνική 

Φοιτητική Ένωση Ελλάδας) 

• Ανεξάρτητη Αριστερά 

• Αντιδικτατορικές Επιτροπές ∆. 

Γερµανίας-∆. Βερολίνου 

• Αντιδικτατορική Επιτροπή Ελλήνων 

Ολλανδίας 

• Αντιδικτατορική Επιτροπή Νάπολης 

• Αντιδικτατορική Κίνηση Σουηδίας 

• Αντιδικτατορική Κίνηση Αµερικής 

• Αντιφασιστική Αντιιµπεριαλιστική 

Επιτροπή Ελλήνων Φοιτητών Μπόχουµ 

• ∆.Ε.Α. (∆ηµοκρατικές Επιτροπές 
Αντιστάσεως)  

• ∆.Ε.Μ.Ε. (∆ιεθνές Μαρξιστικό-

Επαναστατικό Κίνηµα)  

• ∆.Ν.Λ. (∆ηµοκρατική Νεολαία 

Λαµπράκη) 

• ∆ηµοκρατική Άµυνα 

• ∆ηµοκρατική Νεολαία Φλωρεντίας  

• ∆ηµοκρατικός Σύλλογος Ελλήνων 

Σπουδαστών Φλωρεντίας 

• Ε.Α.Κ. (Ελληνική Αντιδικτατορική 

Κίνηση) 

• Ε.Α.Σ. (Εθνικός Απελευθερωτικός 
Στρατός) 

• Ε.∆.Α. (Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά) 

• Ε.∆.Ε.Ε. (Εργατική ∆ιεθνιστική Ένωση 

Ελλάδας) 

• Ε.Κ.-Ε.∆Η.Ν. (Ένωση Κέντρου-

Ελληνική ∆ηµοκρατική Νεολαία) 

• Ε.Κ.Κ.Ε. (Επαναστατικό Κοµµουνιστικό 

Κόµµα Ελλάδας) 

• Ε.Π.Ε.Σ. (Ένωσις των εν Παρισίοις 
Ελλήνων Σπουδαστών) 

• Ε.Σ.Ο. (Επαναστατικές Σοσιαλιστικές 
Οµάδες) 

• Ε.Τ.Α. (Εργατική Ταξική Αλληλεγγύη) 

• ΕΛ.Α.Μ. (Ελληνικό Αντιφασιστικό 

Μέτωπο) 

• Ελεύθεροι Έλληνες 

• Έλληνες Εργάτες Μετανάστες ∆υτικής 
Ευρώπης 

• Ελληνες Εργάτες, Μέλη τών 

Σοσιαλιστικών Συνδικάτων Βελγίου  



• Έλληνες Μαρξιστές Λενινιστές 
Αυστραλίας 

• Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές 
Εξωτερικού Κεντρικόν Συµβούλιον 

• Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές 
Εξωτερικού Κεντρικόν Συµβούλιον 

/Επιτροπή Βοήθειας Πολιτικών 

Κρατουµένων 

• Ελληνική Αντίσταση 

• Ελληνικό Επαναστατικό ∆ηµοκρατικό 

Κίνηµα 

• Ελληνικό Συνδικαλιστικό Τµήµα της 
CSC-ACV Βελγίου 

• Ελληνικός Σύνδεσµος "Άτλας" 

• Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος 
Μπολόνιας 

• Ελληνικοσουηδικός Σύλλογος 
Στοκχόλµης 

• Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο 

• Ενωτική Κεντρική Επιτροπή του Κ.Κ.Ε. / 

Comite Central Unitaire du Parti 

Communiste de Grece 

• Επιτροπή Αγώνα Ελλήνων 

Αντιφασιστών Παρισιού 

• Επιτροπή Αντιδικτατορικού αγώνα στην 

Καρλσρούη 

• Επιτροπή Αντιδικτατορικού Αγώνα του 

GRAZ  

• Επιτροπή Ελλήνων ∆ηµοκρατικών 

Συνδικαλιστών στό Εξωτερικό 

• Επιτροπή εναντίον της δικτατορίας 

• Εργατικές Οµάδες 

• Ε.Σ.Α.Κ. (Ενιαία Συνδικαλιστική 

Αντιδικτατορική Κίνηση) 

• Κ.∆.Κ.Ε. (Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό 

Κόµµα Ελλάδας) 

• Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Κεντρική Επιτροπή 

Πολιτικών Προσφύγων) / Comite 

Central des Réfugiés Politiques Grecs  

• Κ.Κ.Γ. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας) 

• Κ.Κ.Ε. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) 

• Κ.Κ.Ε. εσ. (Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Ελλάδας Εσωτερικού) 

• Κ.Κ.Ε. Μ.-Λ. (Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Ελλάδας Μαρξιστικό-Λενινιστικό) 

• Κ.Ν.Ε. (Κοµµουνιστική Νεολαία 

Ελλάδας) 

• Κίνηµα  

• Κίνηµα της Νέας Ελληνικής Αριστεράς 

• Κίνηση "Εργατική Εξουσία" / Νέα 

Αριστερά 

• Κοµµουνισµός 

• Λαϊκό ∆ηµοκρατικό Μέτωπο Ελλάδας 

• Λ.Α.Ο.Σ. (Λαϊκές Αντιστασιακές Οµάδες 
Σαµποτάζ) 

• Μ.∆. (Μαρξιστική ∆ράση) 

• Μαρξιστές- Λενινιστές πυρήνες 
Ελλήνων στή ∆υτική Ευρώπη  

• Μ.Ο.Ν. (Μαχητικές Οµάδες Νεολαίας) 

• Νέα Αριστερά 

• Ο.Ε.Μ.Λ. (Οργάνωση Ελλήνων 

Μαρξιστών – Λενινιστών) 

• Ο.Σ.Ε. (Οργάνωση Σοσιαλιστική 

Επανάσταση) 

• Οµάδα Ελλήνων Επαναστατών 

Κοµµουνιστών  

• Οµάδα εργατικής ενότητας 

• Οµοσπονδία Γερµανικών Συνδικάτων 

• Οργάνωση –Κίνηµα, «∆ούρειος Ίππος 
’67» 

• Π.Α.Κ. (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό 

Κίνηµα) 

• Π.Α.Λ.Μ.Ο.Σ. (Πανελλήνια Λαϊκή Μαζική 

Οργάνωση Συµπαραστάσεως) 

• Π.Α.Μ. (Πατριωτικό Αντιδικτατορικό 

Μέτωπο) 

• Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση 

Σπουδαστών "Ρήγας Φεραίος" 

• Πανελλήνιος ∆ηµοκρατικός Σύνδεσµος 
Καναδά Ο Μακρυγιάννης 

• Σ.∆.Ε. (Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατική 

Ένωση) 

• Σ.Ε.Φ.Ε. (Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών 

και Επιστηµόνων) 

• Σ.Ε.Φ.Λ. (Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών 

Λονδίνου) 

• Σοβιετική Επιτροπή Αλληλεγγύης προς 
τους Έλληνες ∆ηµοκράτες / Soviet 

Committee for Solidarity with Greek 

Democrats / Comite  Sovietique de 

Solitarite avec les démocrates grecs 

• Σοσιαλιστική Επαναστατική Ένωση 

• Σ.Π.Α.Κ. (Συνεπής Πολιτική Αριστερή 

Κίνηση) 

• Σύλλογος Ελλήνων ∆ηµοκρατών 

Αυστρίας  

• Σύλλογος Ελλήνων Εργαζοµένων 

Γαλλίας 

• Σύλλογος Ελλήνων καί Ελληνοκύπριων 

φοιτητών Μιλάνου 

• Σύλλογος Ελλήνων Σπουδαστών 

Ζυρίχης 

• Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Μονάχου 

• Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών 

Στοκχόλµης 

• Συνδικάτο Εργαζοµένων στη 

Μεταλλοβιοµηχανία της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 
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Ευρώπη, αλλά και στις ανατολικές χώρες. Τεύχη της πουλιόνταν ακόµη στους 

σιδηροδροµικούς σταθµούς, στα λιµάνια και σε κεντρικά σηµεία της Ρώµης.  

Σηµαντικός αριθµός των εντύπων του εξωτερικού διακινήθηκε υπό συνθήκες 

παρανοµίας εντός της Ελλάδας, διαµορφώνοντας σε µεγάλο βαθµό αντιλήψεις και 

στάσεις, ιδιαίτερα µετά το 1970. Ήδη, όµως, από την επιβολή της δικτατορίας υπήρξε 

µέριµνα ώστε οι προδιαγραφές αντιδικτατορικών εντύπων του εξωτερικού να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες παράνοµης εισόδου στο εσωτερικό και διακίνησής 

τους, σε συνέχεια της παράδοσης που είχε κατακτήσει η κοµµουνιστική Αριστερά 

στην µετεµφυλιακή Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά το πραξικόπηµα και την 

επιβολή της λογοκρισίας, στα καθοδηγητικά όργανα του Κ.Κ.Ε. προτάθηκε η αλλαγή 

της µορφής των βιβλίων που θα εκδίδονταν από τις κοµµατικές εκδόσεις (µικρό 

σχήµα, ψιλό χαρτί, ριζόχαρτο κ.ά.) καθώς και του περιοδικού Νέος Κόσµος ώστε να 

διευκολυνθεί η µεταφορά και εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Πρότειναν ακόµη την 

αλλαγή του περιεχοµένου των εκδόσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες 

συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα.
39

 

Η συχνότητα και η σταθερότητα της έκδοσης των αντιδικτατορικών εντύπων 

ποικίλε: από τις µεγάλες εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, στα µηνιαία έντυπα που 

διατηρήθηκαν σε όλη την επταετία, ως βραχύβια και ατάκτως εκδιδόµενα δελτία, 

όργανα συνήθως κάποιας µικρής οργάνωσης υποστήριξης του ελληνικού αγώνα. Η 

διάρκεια της έκδοσης συνδέθηκε κατά κύριο λόγο µε την κραταιότητα του φορέα 

έκδοσης, την οικονοµική δύναµή του, τις πολιτικές συνθήκες καθώς η δηµιουργία ή η 

διάσπαση κάποιας πολιτικής ή αντιστασιακής οµάδας σήµαινε συνήθως την έκδοση ή 

τη διακοπή της κυκλοφορίας ενός περιοδικού εντύπου.  

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Η ποικιλοµορφία του αντιδικτατορικού τύπου στο εξωτερικό αποτυπώνεται, 

όχι µόνο στη γλώσσα, στους φορείς έκδοσης ή στον αριθµό των σελίδων τους, αλλά 

και στη θεµατολογία τους. Εφηµερίδες όπως η Ελεύθερη Ελλάδα ή η Ελεύθερη 

Πατρίδα που κυκλοφορούσαν εβδοµαδιαία σε χιλιάδες αντίτυπα σε όλη την Ευρώπη 

και έπρεπε να καλύψουν οκτώ σελίδες µεγάλου σχήµατος κάλυπταν µια πολύ µεγάλη 

γκάµα θεµάτων συνδεδεµένων µε την επικαιρότητα, πολιτικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά, διεθνή. Περιοδικά, όπως η Κοµµουνιστική Επιθεώρηση ή ο Κοµµουνιστής 

                                                      
39

 Βλ.΄Αννα Ματθαίου-Πόπη Πολέµη, ό.π.,  σ. 110-111. 
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της Ε.∆.Ε. αφιέρωναν τις σελίδες τους σε ζητήµατα θεωρίας και στρατηγικής 

αναφορικά µε το λαϊκό κίνηµα, ενώ καθηµερινά δελτία όπως το Athenes Presse Libre 

ή το Καθηµερινό ∆ελτίο µετέφεραν συντοµευµένα και κωδικοποιηµένα πλήθος 

πληροφορίες από την πολιτεία του καθεστώτος ή τον αντιδικτατορικό αγώνα.  

Συνολικά, η ύλη των περισσότερων αντιδικτατορικών εντύπων του 

εξωτερικού, εκείνων ιδιαίτερα που ήθελαν να προσφέρουν πληροφόρηση στο κοινό 

τους ήταν εύλογα επικεντρωµένη στον αντιδικτατορικό αγώνα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, ιδιαίτερα στη χώρα που εκδιδόταν το έντυπο. ∆ηµοσιεύονταν επίσης 

υποµνήµατα Ελλήνων πολιτικών κρατουµένων ή εξόριστων προς τη διεθνή 

κοινότητα, καθώς και πληροφορίες ή µαρτυρίες από την Ελλάδα. Αναδηµοσιεύονταν 

φύλλα παράνοµων εφηµερίδων ή προκηρύξεων που εξέδιδαν οι φιλικές προς το 

έντυπο παράνοµες ελληνικές οργανώσεις, καθώς και πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες της χούντας στο εσωτερικό της χώρας. Αναδηµοσιεύονταν ακόµη 

ειδήσεις και σχόλια εναντίον των συνταγµαταρχών από τον ξένο τύπο, τα διεθνή 

πρακτορεία και από τον ηµερήσιο ελληνικό τύπο. Ιδιαίτερη έµφαση διδόταν στις 

δίκες αγωνιστών στην Ελλάδα. Μέριµνα υπήρχε για τη δηµοσίευση θεµάτων, 

ανάλογα και µε το έντυπο,  αναφορικά µε τη ζωή των µεταναστών ή των φοιτητών 

στις χώρες υποδοχής, κυρίως στη Γερµανία. Κεντρικό ακόµη ζήτηµα ήταν η ενότητα 

των αντιδικτατορικών δυνάµεων, οι απόπειρες συνεργασίας αλλά και οι καταγγελίες 

εναντίον των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων εντός του αντιχουντικού 

στρατοπέδου.  

Η γλώσσα καθόριζε, σε σηµαντικό βαθµό και το περιεχόµενο των εντύπων, 

καθώς τα ξενόγλωσσα επικεντρώνονταν κυρίως στην καταγραφή περιστατικών από 

το βίο της χούντας και τον αντιστασιακό αγώνα προς ενηµέρωση της διεθνούς κοινής 

γνώµης.   

Ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα που τέθηκαν στις σελίδες του 

αντιδικτατορικού τύπου στο εξωτερικό ήταν ο χαρακτήρας της αντίστασης (ένοπλη 

πάλη ή ανάπτυξη του µαζικού κινήµατος), µε σηµαντικά επιχειρήµατα αλλά και 

καταγγελίες από τη µια ή την άλλη πλευρά. Είναι πολύ χαρακτηριστική ή έκδοση του 

φυλλαδίου µε τον ειρωνικό τίτλο Ελλάς η χώρα των ονείρων από την Οργάνωση –

Κίνηµα, «∆ούρειος Ίππος ’67», µε το οποίο δίδονταν οδηγίες σε επίδοξους βοµβιστές.   

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις µονοπώλησαν τις σελίδες των σπουδαστικών και  

νεολαιίστικων εκδόσεων και όχι µόνο. Ζητήµατα όπως ο προσανατολισµός του 

φοιτητικού κινήµατος, η αυτονοµία του από την πολιτική, η συµβολή των 
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οργανωµένων δυνάµεων στην ανάπτυξή του, βρέθηκαν στο επίκεντρο των 

συζητήσεων στον αντιδικτατορικό Τύπο του εξωτερικού. Τα φοιτητικά έντυπα,  

αφιέρωσαν τα εξώφυλλα και τα περιεχόµενά τους στις µέρες του Νοέµβρη του 1973, 

αλλά και στις νέες εξελίξεις: τη σκλήρυνση του καθεστώτος, τις πολλαπλές εστίες 

αντίστασης που σιγόκαιαν πίσω από τη στάχτη της καταστολής. Από τα φοιτητικά 

έντυπα σηµειώνουµε ενδεικτικά την Πορεία της Ε.Π.Ε.Σ., τα Προπύλαια του 

Συλλόγου Ελλήνων Σπουδαστών Ζυρίχης, τον Φωτεινό του  Συλλόγου Ελλήνων 

Φοιτητών Μονάχου, η Φοιτητική Πρωτοπορεία του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών 

Λονδίνου (Σ.Ε.Φ.Λ.). Η θεµατολογία τους εµπλουτίζονταν µε αναφορές στο διεθνές 

κίνηµα αµφισβήτησης της δεκαετίας του 1960, στον αγώνα εναντίον του 

αµερικάνικου ιµπεριαλισµού, σε µεταφράσεις ή αποδόσεις κειµένων κριτικής στην 

παραδοσιακή µαρξιστική σκέψη.  
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«ΝΟΜΙΜΟΣ» ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

Η άρση της προληπτικής λογοκρισίας, τον Οκτώβριο του 1969 και η 

κατάργηση του Καταλόγου των απαγορευµένων βιβλίων το καλοκαίρι του 1970, 

σηµατοδότησε την έναρξη ενός κύµατος εκδόσεων, επικεντρωµένων κυρίως στην 

αριστερή σκέψη, παλαιότερων και νεότερων στοχαστών, ελληνική και ξένη. Η 

κυκλοφορία των ∆εκαοχτώ Κειµένων, το 1970,
40

 θεωρήθηκε ως η πρώτη συλλογική 

πράξη αντίστασης των Ελλήνων πνευµατικών ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιλέξει τη 

σιωπή, την οποία ακολούθησαν και άλλες παρόµοιες εκδόσεις. Τη µερίδα του 

λέοντος από τις εκδόσεις της περιόδου κατείχε το πολιτικό βιβλίο: µεταφράσεις 

«κλασσικών» µαρξιστών συγγραφέων, «αιρετικά» κείµενα αριστερών στοχαστών που 

επηρέασαν και επηρεάστηκαν από τον Μάη του ’68,  καθώς και από το γενικότερο 

κλίµα της δεκαετίας του ’60, όπως ο Χέρµπερτ Μαρκούζε ή ο Λουί Αλτουσέρ. 

Παράλληλα, εκδόσεις για το φοιτητικό κίνηµα στην Ευρώπη και στην Αµερική 

συνέδεαν τους Έλληνες φοιτητές µε τον αγώνα των συναδέλφων τους σε όλο τον 

κόσµο. Στη διαµόρφωση αυτής της νέας κουλτούρας διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο 

το θέατρο, η µουσική, ο κινηµατογράφος που διέγραψαν αντίστοιχες πορείες 

ακροβατώντας στο επικίνδυνο σκοινί που είχαν τεντώσει οι αρχές καταστολής. 

Σηµειώνω ενδεικτικά τα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν τον ∆εκέµβριο του 1970, 

µε αφορµή τη δωρεάν προβολή της ταινίας για το φεστιβάλ Woodstock στον 

κινηµατογράφο «Παλλάς», µε τη συµµετοχή χιλιάδων νέων. Η προβολή της ταινίας 

τελικά απαγορεύθηκε.  

Το εκδοτικό τοπίο εµπλουτίστηκε µε περιοδικές εκδόσεις που, 

εκµεταλλευόµενες τα περιθώρια τα οποία έδινε το καθεστώς, εξέφρασαν σαφή 

αντιδικτατορικό λόγο. Πολιτικά, επιστηµονικά, λογοτεχνικά περιοδικά µετέφεραν µια 

πρωτόγνωρη κουλτούρα: ενηµέρωση για την πολιτική κατάσταση στο εξωτερικό, 

µεταφράσεις θεωρητικών κειµένων, καινοτόµες ιστορικές προσεγγίσεις, νέοι 

λογοτέχνες. Σηµειώνουµε, ενδεικτικά, την κυκλοφορία µιας σειράς περιοδικών 

(Προσανατολισµοί, Πολιτικά Θέµατα, Νέοι Στόχοι, Συνέχεια, Ενα, ∆υο) τα οποία 

εκµεταλλευόµενα τα περιθώρια που έδινε το καθεστώς εξέφρασαν ένα σαφή 

αντιδικτατορικό λόγο. Η θεµατολογία των συγκεκριµένων εκδόσεων ποικίλλει 

                                                      
40

 Για τα ∆εκαοκτώ Κείµενα βλ. τη νεώτερη προσέγγιση του ∆ηµήτρη Παπανικολάου «Η τέχνη της 

χειρονοµίας: ξαναδιαβάζοντας τα ∆εκαοχτώ κείµενα», στη Νέα Εστία, τόµος 151, τχ 1743 (Μάρτιος 2002), 

σ. 444-460.Γενικότερα για τη στάση των διανοουµένων βλ. «∆ιανοούµενοι και δικτατορία: αφιέρωµα», Η 

λέξη, τχ 63-64 (Απρίλης-Μάης ’87). 
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εντυπωσιακά. Θέατρο, λογοτεχνία, µουσική, κινηµατογράφος, εικαστικές τέχνες 

αποτέλεσαν τα οχήµατα µιας πολιτιστικής άνοιξης που συνόδευσε τα τελευταία 

χρόνια της δικτατορίας, µε έντονη την επιρροή των κινηµάτων της δεκαετίας του 

1960. Η άνθηση αυτή δεν περιορίστηκε, αν και επικεντρώθηκε, µόνο στην Αθήνα. Η 

Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς, η Ζάκυνθος, τα Ιωάννινα, τα Χανιά αποτέλεσαν τόπους 

έκδοσης αντίστοιχων εντύπων (Σχεδιάγραµµα 12).  

Ο «νόµιµος αντιδικτατορικός Τύπος» άσκησε µια ιδιαίτερη επιρροή στους 

νέους ανθρώπους και συντέλεσε καθοριστικά στην αφύπνισή τους – στο σπουδαστικό 

χώρο η κυκλοφορία νοµίµων εντύπων, όπως η φοιτητική εφηµερίδα Πρωτοπορία, τον 

∆εκέµβριο του 1972, ή τα περιοδικά Κρήνη και Ξαστεριά, όργανα του Συλλόγου 

Κρητών Σπουδαστών, επέτρεψε την έκφραση και διάδοση των φοιτητικών 

αιτηµάτων.
41

 Η ίδρυση της Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων (Ε.ΚΙ.Ν.),
42

 τον 

Αύγουστο του 1970, αποτέλεσε ορόσηµο σε αυτή τη διαδικασία. Το περιοδικό της, 

όπως και σπουδαστικά δελτία, περιοδικά φοιτητικών εθνοτοπικών συλλόγων, 

αποτέλεσαν βήµα για την κριτική προς το δικτατορικό καθεστώς και τη διάδοση των 

νεολαιίστικων και φοιτητικών αιτηµάτων. Αποτελεί µια σηµαντική και εν πολλοίς µη 

µελετηµένη ενότητα, η οποία πρόσφερε τα µέγιστα στην ενηµέρωση και κυρίως στην 

ανάπτυξη της παιδείας µιας ολόκληρης γενιάς.  

Η εκµετάλλευση των χαραµάδων προς την ελευθερία που έδωσε το καθεστώς 

από το 1970 επέτρεψε σε αυτή τη νεότερη γενιά να εκφράσει συγκαλυµµένα τα 

αντιδικτατορικά της αισθήµατα. Επρόκειτο για µια γενιά που το πραξικόπηµα τη 

βρήκε στο τέλος της εφηβείας της και η οποία διαµορφώθηκε ιδεολογικά και πολιτικά 

µέσα στη χούντα. Τα µέλη της αγαπούσαν, όπως κι οι συνοµήλικοί τους στον κόσµο, 

τον Τσε Γκεβάρα,  θρηνούσαν για την ανατροπή του Αλιέντε, καρδιοχτυπούσαν για 

τις φοιτητικές εξεγέρσεις στον κόσµο. Μοιράζονταν ανησυχίες και ερωτήµατα σε ένα 

κίνηµα,  το οποίο είχε υιοθετήσει τον αντιιµπεριαλισµό και τον αντιαµερικανισµό ως 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά του. 

Τα περισσότερα από τα περιοδικά που κινήθηκαν σε αυτό το τεντωµένο 

σχοινί κατασχέθηκαν και συνελήφθησαν οι εκδότες τους, όταν ξεπέρασαν τα όρια 

µιας κατ' επίφασιν ελευθερίας (λ.χ. το πρώτο και µόνο τεύχος του περιοδικού Αντί), ή 

όταν διαλύθηκαν οι συλλογικότητες που τα εξέδιδαν, όπως συνέβη µε την Ε.ΚΙ.Ν. 

                                                      
41

 Γιώργος Ζεβελάκης, «Ο κλεφτοπόλεµος µε τη νοµιµότητα. Περιοδικά που αντιστάθηκαν στη 

δικτατορία» στο   Μορφωτικό ΄Ιδρυµα ΕΣΗΕΜΘ, ό.π., σ. 138-141. 
42

 Βλ. το βιβλίο του Γιώργου Α. Βερνίκου, Οταν θέλαµε να αλλάξουµε την Ελλάδα. Το αντιδικτατορικό 

φοιτητικό κίνηµα: Η ΕΚΙΝ και οι καταλήψεις της Νοµικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 2003 6394 
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Για τα περισσότερα από αυτά απαγορεύθηκε η κυκλοφορία τους µετά τα γεγονότα 

του Πολυτεχνείου και την εγκαθίδρυση του Ιωαννίδη. 

*** 

Πέραν των αντιδικτατορικών εντύπων µια ευρύτερη µελέτη για τη συµβολή 

του Τύπου στον αγώνα εναντίον της 21
ης

 Απριλίου θα έπρεπε να εξετάσει τον ρόλο 

που διαδραµάτισε ο ελληνικός ηµερήσιος Τύπος. Η δηµοσίευση λ.χ. των πρακτικών 

από τις δίκες των αντιστασιακών στις καθηµερινές ελληνικές εφηµερίδες αποτέλεσε, 

και µάλιστα στα πρώτα «πέτρινα» χρόνια, ένα σαφές µήνυµα ότι κάτι κινείται 

εναντίον ενός καθεστώτος, που η σιωπή που είχε επιβάλλει επέτεινε την εικόνα της 

παντοδυναµίας του. Ο υπαινικτικός λόγος, η διακωµώδηση,  αποτέλεσαν όπλα µιας 

σηµαντικής µερίδας του Τύπου στον αγώνα του για ενηµέρωση εναντίον µιας 

στρατοκρατούµενης λογοκρισίας.
43

  

Ο παράνοµος τύπος δεν αποτέλεσε το µόνο µέσο πληροφόρησης εναντίον της 

χούντας. Ακόµη και στην περίοδο της προληπτικής λογοκρισίας, οι ξένες εφηµερίδες 

και περιοδικά κυκλοφορούσαν ελεύθερα στα µεγάλα αστικά κέντρα µεταφέροντας 

ανταποκρίσεις των ξένων δηµοσιογράφων, µε πληροφορίες και καταγγελίες που η 

21
η
 Απριλίου δεν επέτρεπε να κυκλοφορούν στον ελληνικό Τύπο.   

Οι εκποµπές των ειδικών ραδιοφωνικών προγραµµάτων των ραδιοσταθµών 

ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Deutsche Welle Κολωνίας, του BBC,  της Γαλλικής 

Ραδιοφωνίας, της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας Μονάχου, αλλά και οι εκποµπές του 

ραδιοσταθµού «Φωνή της Αλήθειας» συνεισέφεραν ουσιαστικά στην πολιτική 

ενηµέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού και όσων ζούσαν στο εσωτερικό· η 

ακρόαση τους δεν συνεπάγονταν τους κινδύνους, τους οποίους θα µπορούσε να 

επιφέρει η κατοχή ενός παράνοµου εντύπου, ενώ παράλληλα υπήρχε µια συνεχής, 

ταυτόχρονη σχεδόν µε τα τεκταινόµενα, ενηµέρωση: ανάλυση της πολιτικής του 

καθεστώτος, πληροφορίες για τις διεθνείς σχέσεις του, καταγγελίες, που κάποτε 

αποδεικνύονταν σωτήριες, για συλλήψεις και βασανισµούς αντιστασιακών, 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες των αντιδικτατορικών οργανώσεων αποτέλεσαν 

τη βασική θεµατολογία τους.  

 

                                                      
43

 Βλ. ενδεικτικά Γιάννης Καψής, «Ο Τύπος υπό καθεστώς λογοκρισίας» στο  Μορφωτικό ΄Ιδρυµα 

ΕΣΗΕΜΘ, ό.π., σ. 142-145· Μηνάς Παπάζογλου «Τύπος και δικτατορία: Το παιχνίδι της γάτας µε το 

ποντίκι», στο ίδιο, σ. 146-149·  Γιώργος Αναστασιάδης, «Ο αντιστασιακός έντυπος λόγος στη 

δικτατορία (1967-1974): Το παράδειγµα της εφηµερίδας Θεσσαλονίκη», στο ίδιο, σ. 128-132 και 

Αντώνης Κούρτης «Έντυπη αντίσταση από τις σελίδες της εφηµερίδας Θεσσαλονίκη», στο ίδιο, σ. 168-

172.  
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Επίλογος. Τα πρόσωπα 

 

Τα αντιδικτατορικά έντυπα συνιστούν µια µοναδική πηγή για την ιστορία της 

περιόδου 1967-1974. Όχι µόνο µε πληροφορίες για το καθεστώς ή για το 

αντιδικτατορικό κίνηµα εντός και εκτός Ελλάδας. Μα και αναφορικά µε τις ίδιες τις 

οργανώσεις, τις θέσεις τους, τη στάση τους απέναντι στο καθεστώς, τις συγκρούσεις 

τους µε άλλες αντιστασιακές συσσωµατώσεις. Τα κείµενα υποστήριξης της µιας ή της 

άλλης πλευράς, µετά τη διάσπαση του Κ.Κ.Ε. τον Φεβρουάριο του 1968, οι 

καταγγελίες για το νεοσύστατο Π.Α.Κ. του Ανδρέα Παπανδρέου από τα παλιά µέλη 

της Ε.Κ.- Ε.∆Η.Ν., οι µεγάλες συζητήσεις που γέννησε η δεκαετία του ΄60 αναφορικά 

µε τον χαρακτήρα της αντίστασης (ένοπλη πάλη ή ανάπτυξη του µαζικού κινήµατος) 

κατέλαβαν πολλές από τις σελίδες των εντύπων. Μια πηγή της οποίας, η πυκνότητα, 

το περιεχόµενο και η διακίνησή της είναι αντιπροσωπευτικά της ίδιας της Αντίστασης 

και των διαδροµών της: από τα λιγοστά αυτοσχέδια φύλλα της Νέας Ελλάδας, που 

κυκλοφόρησαν µέσα στον φόβο την επαύριον της 21ης Απριλίου, έως τα πολυάριθµα 

έντυπα αντίτυπα του Οδηγητή, που µοιράζονταν στα αµφιθέατρα τις προηγούµενες 

µέρες από το Πολυτεχνείο·  κι από τα πολυγραφηµένα συρραµµένα φύλλα της 

Ελεύθερης Πατρίδας ώς την πολυσέλιδη έντυπη Ελεύθερη Ελλάδα.  

Ιστορία των εντύπων, ιστορία των ανθρώπων. Μέσα στις σελίδες, όλοι εκείνοι 

που στελέχωσαν τους µηχανισµούς των εντύπων, που ενεπλάκησαν µε τις µικρές 

προσωπικές τους περιπέτειες, αλλά και την κοµµατική και ιδεολογική τους περιουσία 

στην έκδοσή τους. Μαχητές του εµφυλίου, παλιοί Λαµπράκηδες, νεαροί φοιτητές του 

εξωτερικού, στελέχη της ∆εξιάς και του Κέντρου, δηµοσιογράφοι, ένθερµοι 

φιλέλληνες, λάτρεις των διεθνών επαναστατικών κινηµάτων στελέχωσαν τα έντυπα 

του αντιδικτατορικού αγώνα, συγκροτώντας ένα τεράστιο δίκτυο που σήµερα 

προσπαθούµε να ανασυστήσουµε.  

Ποια ήταν τα πρόσωπα- κάποτε τα ίδια- που κρύβονταν πίσω από τους 

πολυάριθµους τίτλους, που διαδήλωναν στους δρόµους του Παρισιού, της 

Ουάσιγκτον, του Βερολίνου, που καταγράφονταν στις εκθέσεις των χουντικών 

προξενείων; Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα γύρω από την µελέτη του 

αντιδικτατορικού τύπου είναι η πολύ συχνή παρουσία ανωνύµων κειµένων, η χρήση 

αρχικών (συνήθως ψευδών) και ψευδωνύµων (ιδιαίτερα στα έντυπα του εξωτερικού) 

που δυσχεραίνουν τα µέγιστα την ταυτοποίηση των συγγραφέων τους, στο µέτρο που 

τα κείµενα εκφράζουν ατοµική γνώµη και δεν είναι αποτέλεσµα συλλογικών 
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επεξεργασιών. Μόνο η διασταύρωση των κειµένων και η συνεργασία µε τους εκδότες 

ή συνεργάτες των περιοδικών µπορεί να εξασφαλίσει την ταυτοποίηση.  

Ποιοί ήταν εκείνοι που στελέχωσαν τους µηχανισµούς των εκδόσεων, που 

ενεπλάκησαν µε τις µικρές προσωπικές τους περιπέτειες αλλά και την κοµµατική και 

ιδεολογική τους περιουσία στην έκδοση των εντύπων; Υπάρχει µια γενιά 

παλαιοτέρων αγωνιστών, τα οποία στελέχωσαν τα κλιµάκια που εξέδωσαν τα 

κοµµατικά κυρίως έντυπα, της αριστεράς. Στελέχη, όπως ο Χρήστος Αναστασιάδης, 

ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο Μπάµπης ∆ρακόπουλος, ο Νίκος Καράς, ο Γιώργος 

Μωραϊτης, ο Γρηγόρης Φαράκος, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ευθύνη των 

κοµµατικών κατά κύριο λόγω εντύπων χρησιµοποιώντας συντρόφους και 

µηχανισµούς από τα προηγούµενα χρόνια, ανήκαν σε µια γενιά η οποία είχε 

συµµετάσχει στην αντίσταση και στον εµφύλιο, είχε επανδρώσει τους παράνοµους 

µηχανισµούς του Κ.Κ.Ε. ή του Κ.∆.Κ.Ε. στη µεταπολεµική Αθήνα, είχε µια µακρά 

εµπειρία στην παρανοµία. Αντίθετα υπήρξε µια νεώτερη γενιά στελεχών, όπως ο 

Νίκος Γιανναδάκης, ο Γιάννης Καούνης, ο Στέλιος Λογοθέτης, ο Αγγελος Χάγιος, οι 

οποίοι είχαν προέλθει από το µαζικό φοιτητικό και συνδικαλιστικό κίνηµα της 

δεκαετίας του 1960 κινούµενοι κατά κύριο λόγο στη νοµιµότητα. Πόσο 

διαφοροποιήθηκαν π.χ. τα έντυπα που εκδίδονταν ή αφορούσαν τους νέους,  έντυπα 

που σε µεγάλο βαθµό εκδίδονταν από µια νεότερη γενιά, η οποία προερχόταν από το 

κίνηµα των Λαµπρακήδων και το µαζικό κίνηµα της δεκαετίας του 1960 σε αντίθεση 

µε µια γενιά που είχε συµµετάσχει στον εµφύλιο και είχε βιώσει την ήττα; Πόσο 

καταλυτική υπήρξε η παραµονή τους στο εσωτερικό της χώρας, συγκριτικά µε τις 

κατευθύνσεις που πήρε το νεολαιίστικο κίνηµα στην επαφή του µε το γκεβαρισµό ή 

τον Μάη του 1968 στη ∆υτική Ευρώπη και αποτυπώθηκε και σε µια σειρά από 

εκδόσεις στο εξωτερικό; Πώς διαµορφώθηκε µια ακόµη νεώτερη γενιά που 

ενηλικιώθηκε στα χρόνια της χούντας και πόσο αποτυπώθηκε αυτό στα δικά της 

κείµενα;  

Τέτοιας µορφής ερωτήµατα, λιγότερο ή περισσότερο εύστοχα, απαιτούν άλλες 

επεξεργασίες που θα αφορούσαν το σύνολο της αντιδικτατορικής έντυπης παραγωγής 

και πέραν αυτού µια ιστορία των αντιστασιακών οργανώσεων που απουσιάζει. Θα 

απαιτούσε κυρίως τη συγκέντρωση των µαρτυριών όσων συµµετείχαν σε αυτή την 

αντίσταση, την καταγραφή και επεξεργασία των συνεισφορών τους, τη συνδιαλλαγή 

ανάµεσα στα τεκµήρια και στις προφορικές καταθέσεις που έστω «εκ των υστέρων» 
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µπορεί να αναδείξει πλευρές αυτής της «ιστορίας της νύχτας», που κράτησε επτά 

χρόνια, χωρίς, όµως, να σβήσει κάποιες φωτεινές εστίες. 
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