∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
19671967-1974
Η έντυπη αντίσταση

Ο Τύπο̋ ω̋ κάτοπτρο µνήµη̋
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την
έκθεση « ∆ικτατορία 1967-1974 : Η
έντυπη αντίσταση» επιχειρεί να
παρουσιάσει την προσπάθεια του Τύπου
ενάντια στην τυραννία των

συνταγµαταρχών.
Παρουσιάζονται κάποια από τα παράνοµα
κυρίω̋ φύλλα, αφίσε̋, προκηρύξει̋ και
διάφορα άλλα ιστορικά τεκµήρια τη̋
διαρκού̋ προσπάθεια̋ για την ανατροπή
τη̋ δικτατορία̋.

Η έντυπη αντίσταση
Στον αντιδικτατορικό Τύπο
περιλαµβάνεται το σύνολο των
περιοδικών εκδόσεων που
κυκλοφόρησαν το διάστηµα 19671974 µε στόχο την ανατροπή του
αντιδικτατορικά καθεστώτο̋ τη̋
21η̋ Απριλίου.
Περιοδικά Εφηµερίδε̋, χειρόγραφα
ή δακτυλογραφηµένα κείµενα,
κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό τα περισσότερα σε
συνθήκε̋ παρανοµία̋, τόσο στην
ελληνική όσο και σε άλλε̋
γλώσσε̋.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Χάγη

Οι εκδόσει̋ αυτέ̋ προέρχονται από κόµµατα,πολιτικέ̋ οργανώσει̋, φοιτητικού̋ συλλόγου̋,
εργατικά σωµατεία και ιδιωτικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και διακρίνονται σε τρει̋ κατηγορίε̋:
•

Από τον παράνοµο Τύπο: αντιδικτατορικά έντυπα που κατά τεκµήριο τυπώθηκαν και διακινήθηκαν
υπό συνθήκε̋ παρανοµία̋ στο εσωτερικό τη̋ χώρα̋.

•

Από τον «νόµιµο» αντιδικτατορικό Τύπο: έντυπα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από πρόσωπα
ή φορεί̋ µε αντιδικτατορική στάση. Η τύχη των περισσοτέρων ήταν η κατάσχεση και η διακοπή τη̋
έκδοσή̋ του̋.

•

Από τον αντιδικτατορικό Τύπο του εξωτερικού: έντυπα που εκδόθηκαν κυρίω̋ στη ∆υτική Ευρώπη,
στι̋ χώρε̋ του Ανατολικού Μπλοκ και στη Βόρεια Αµερική.

Η ζοφερή νύχτα
• Την 21η Απριλίου 1967 µια οµάδα
επίορκων αξιωµατικών του στρατού
κατέλαβε την εξουσία, επέβαλε
στρατιωτικό νόµο, κατήργησε τα
πολιτικά κόµµατα και ανέστειλε βασικέ̋
διατάξει̋ του Συντάγµατο̋.
• Ματαιώνοντα̋ τι̋ προγραµµατισµένε̋
εκλογέ̋ τη̋ 28 η̋ Μα˙ου, όπου
προβλεπόταν νίκη του Γεώργιου
Παπανδρέου και µετά από µια περίοδο
πολιτική̋ αστάθεια̋ που ακολούθησε
«την κρίση των Ιουλιανών» (1965) και
την περίοδο τη̋ αποστασία̋, η
στρατιωτική χούντα πήρε στα χέρια τη̋
την εξουσία, φυλακίζοντα̋ και
εξορίζοντα̋ χιλιάδε̋ πολίτε̋ και την
πολιτική ηγεσία του τόπου.
• Την ηµέρα του πραξικοπήµατο̋ δύο
άνθρωποι δολοφονήθηκαν και εκατοντάδε̋
βρέθηκαν στην παρανοµία.
•Από τα πρώτα µέτρα που πήρε το καθεστώ̋ ήταν η
απαγόρευση των συγκεντρώσεων, συγκρότηση Έκτακτων
Στρατοδικείων, η διάλυση εκατοντάδων οργανώσεων και
στο χώρο του Τύπου εφαρµόστηκε η προληπτική λογοκρισία
και απαγόρευση σειρά̋ εφηµερίδων και περιοδικών.

∆ολοφονίε̋,
∆ολοφονίε̋, βασανιστήρια,
βασανιστήρια, καταστολή
Οι πρώτε̋ αντιδράσει̋
Από την πρώτη στιγµή του
πραξικοπήµατο̋ άρχισε η
συγκρότηση αντιδικτατορικών
οργανώσεων, παρουσιάστηκαν οι
πρώτε̋ αντιστασιακέ̋ οµάδε̋
αξιωµατικών και ξεκίνησαν τη
δράση του̋ µε κυκλοφορία
αντιδικτατορικών εντύπων,
προκηρύξεων, τοιχοκόλληση
αφισών, βοµβιστικέ̋ ενέργειε̋
και διοχέτευση µηνυµάτων στο
εξωτερικό.

Η χούντα κατέστειλε κάθε αντιστασιακή δραστηριότητα
και τροµοκράτησε µε κάθε τρόπο τον ελληνικό λαό.
Μέχρι το ∆εκέµβριο του 1967 συνελήφθησαν,
βασανίστηκαν, δικάστηκαν και εκτελέσθηκαν δεκάδε̋
πολίτε̋.
Τα λιγοστά έντυπα που απέµειναν αποτελούν µοναδικέ̋
απεικονίσει̋ των πρώτων ηµερών και των ηρωικών
ενεργειών ελάχιστων ανθρώπων που τόλµησαν να
αντισταθούν σε αντίθεση µε την πλειοψηφία µια̋
κοινωνία̋ που σιώπησε στην καταστολή των ελευθεριών
τη̋.

Ο παράνοµο̋ Τύπο̋
Θεµατογραφία

Το τελευταίο αντίο στο Γεώργιο Παπανδρέου

•

Η πλειονότητα των παράνοµων εντύπων
που εκδόθηκαν προήλθαν από την
Αριστερά µε στόχο να δώσουν
δηµοσιότητα σε γεγονότα που
αφορούσαν τι̋ αντιστασιακέ̋
δραστηριότητε̋, τι̋ συλλήψει̋ και
του̋ βασανισµού̋ προσπαθώντα̋ να
εγείρουν µεγαλύτερη λἀκή συµµετοχή
εναντίον τη̋ δικτατορία̋.

•

Η απόπειρα δολοφονία̋ του
Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη
και το τελευταίο αντίο στο Γεώργιο
Παπανδρέου ήταν από τα γεγονότα που
προβλήθηκαν πολύ.

•

Σηµαντική προβολή είχαν επίση̋
ιδεολογικά θέµατα όπω̋ το δίληµµα
«ένοπλη πάλη ή ανάπτυξη του µαζικού
κινήµατο̋» καθώ̋ και η διάσπαση του
ΚΚΕ το Φεβρουάριο του 1968.

Τα πρώτα έντυπα στο εξωτερικό
(1967(1967-1968)
•

Στο εξωτερικό οργανώθηκαν πολλέ̋
αντιδικτατορικέ̋ οργανώσει̋ από Έλληνε̋
µετανάστε̋, φοιτητέ̋ και εξόριστου̋ που
ενηµέρωναν χωρί̋ το φόβο τη̋
λογοκρισία̋. Σηµαντικό ρόλο
διαδραµάτισαν και τα περιοδικά προσφύγων
στι̋ χώρε̋ τη̋ Ανατολική̋ Ευρώπη̋ είτε
όσα εκδόθηκαν στον δυτικό κόσµο τα
χρόνια τη̋ επταετία̋.

•

Μέσα από τα έντυπα αυτά αφυπνιζόταν η
διεθνή̋ κοινή γνώµη και πληροφορούταν τα
πραγµατικά γεγονότα.Ταυτόχρονα
ευαισθητοποιούνταν αρκετοί από του̋
πολιτικού̋, του̋ διανοούµενου̋, του̋
καλλιτέχνε̋ και του̋ δηµοσιογράφου̋, οι
οποίοι µε τη σειρά του̋ µπορούσαν να
πιέσουν τι̋ ηγεσίε̋ του̋ υπέρ τη̋
απελευθέρωση̋ του ελληνικού λαού.

Σιωπηλή διαµαρτυρία γυναικών στην Ιταλία σε συµπαράσταση Ελληνίδων κρατουµένων

Η άνθηση (1968(1968-1972)

•

•

•

•

Η περίοδο̋ 1968-1972 σηµατοδοτεί
την άνθηση του αντιδικτατορικού
Τύπου στο εξωτερικό.
Το γεγονό̋ αυτό οφείλεται στην
ύπαρξη σηµαντικού αριθµού
αυτοεξορίστων, µεταναστών
εργατών και φοιτητών.
Σηµαντικό ρόλο έπαιξε επίση̋ η
παρουσία νέων πολιτικών
δυνάµεων, όπω̋ το Πανελλήνιο
Απελευθερωτικό Κίνηµα (ΠΑΚ), και
η διάσπαση του 1968.
∆ηµιουργήθηκε µια πανσπερµία
«εξωκοινοβουλευτικών» οργανώσεων
τη̋ αριστερά̋, οι οποίε̋
κυκλοφόρησαν πλήθο̋ περιοδικών
και εφηµερίδων.
Στα έντυπα αυτά, πέρα από τι̋
ανταποκρίσει̋ από την Ελλάδα,
περιλαµβάνονταν και µεταφράσει̋
από ξένα περιοδικά και βιβλία
για την ενηµέρωση των µελών
του̋.

Στα όρια τη̋ νοµιµότητα̋
•

Η άρση τη̋ προληπτική̋
λογοκρισία̋ τον Οκτώβριο του
1969 και η κατάργηση του
καταλόγου των απαγορευµένων
από τη χούντα βιβλίων έδωσαν
έναυσµα για την πρώτη
αντίδραση του µέχρι τότε
σιωπηλού πνευµατικού κόσµου.

•

Τα 18 Κειµένα του 1970
αποτέλεσαν την πρώτη συλλογική
αντίδρασή των πνευµατικών
ανθρώπων και ακολούθησε ένα
κύµα εκδόσεων αντιδικτατορικού
περιεχοµένου. Οι περισσότερε̋
από αυτέ̋ τι̋ εκδοτικέ̋
προσπάθειε̋ κατασχέθηκαν και
µετά τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου απαγορεύτηκε η
κυκλοφορία του̋.

Αγώνα̋ σε όλη τη χώρα
Την ώρα που ο αντιδικτατορικό̋
Τύπο̋ απλωνόταν στο εξωτερικό, στο
εσωτερικό συνεχιζόταν ο αγώνα̋ κατά
τη̋ χούντα̋ µε τα παράνοµα έντυπα
να εµπλουτίζονται µε νέου̋ τίτλου̋
από καινούργιε̋ οργανώσει̋.
•

Τα περισσότερα τυπώνονταν στην
Αθήνα, αν και υπάρχουν ελάχιστα
από τοπικέ̋ οργανώσει̋ που
εκδίδονταν σε άλλε̋ περιοχέ̋, όπω̋
την Πάτρα, την Κρήτη, τον Πειραιά,
τη Θεσσαλονίκη.

•

Στα έντυπα που απευθύνονταν σε
συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋ κυριαρχούσαν
οι αντιστασιακέ̋ πράξει̋ και τα
σκάνδαλα των εκπροσώπων τη̋
χούντα̋.

•

Ενδεικτικό είναι πω̋ πέρα από την
«σοβαρή» πολιτική κριτική, υπήρξε
και η προσπάθεια διακωµώδηση̋ του
καθεστώτο̋, όπω̋ στην εφηµερίδα
Μίνι.

Το τέλο̋ τη̋ χούντα̋
Το πραξικόπηµα του ταξίαρχου
∆ηµητρίου Ιωαννίδη, στι̋ 25
Νοεµβρίου 1973, έφερε στην
πρωθυπουργία τον Αδαµάντιο
Ανδρουτσόπουλο και στην
Προεδρία τη̋ ∆ηµοκρατία̋ τον
Φαίδωνα Γκιζίκη.
Οι νέοι δικτάτορε̋ χτύπησαν
το κίνηµα τη̋ νεολαία̋ µε
µαζικέ̋ συλλήψει̋ και δίκε̋.
Η αιµατοχυσία του
Πολυτεχνείου ξεσήκωσε κύµα
διαµαρτυριών σε παγκόσµιο
επίπεδο και τα
αντιδικτατορικά έντυπα
αφιέρωσαν πολλαπλά εξώφυλλα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την
µεγαλύτερη σκλήρυνση του
καθεστώτο̋ και την αρχή του
τέλου̋ του.

Σύντοµα η ανάµιξη
τη̋ χούντα̋ στα
εσωτερικά τη̋
Κύπρου,το
πραξικόπηµα τη̋
Εθνοφρουρά̋, η
εισβολή τη̋ Τουρκία̋
και η διχοτόµηση του
νησιού έφεραν το
τέλο̋.
Η αποκατάσταση τη̋
δηµοκρατία̋, η
επιστροφή του
Κωνσταντίνου
Καραµανλή και η
απελευθέρωση των
πολιτικών
κρατουµένων
σηµατοδότησαν το
τέλο̋ των τυράννων.

Οι φοιτητικέ̋ οργανώσει̋
•

Η αντίσταση τη̋ νεολαία̋ (1967(1967-1972)
•

•

Η νεολαία διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο
στην αντίσταση κατά του διδακτορικού
αγώνα. Η πρώτη σηµαντική οργάνωση ήταν ο
«Ρήγα̋ Φεραίο̋» που δηµιουργήθηκε τον
∆εκέµβριο του 1967.Μετά τη διάσπαση του
ΚΚΕ συγκροτήθηκαν το Σεπτέµβριο του 1968,
η «Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδα̋» από
πρώην κυρίω̋ µέλη τη̋ «∆ηµοκρατική̋
Νεολαία̋» Λαµπράκη.
Και οι δύο οργανώσει̋ αγωνίστηκαν σε πολύ
δύσκολε̋ συνθήκε̋ και τα περισσότερα µέλη
του̋ συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και
φυλακίστηκαν.

•

•

Η νεολαία του΄70 ήταν ιδιαίτερα
ευαισθητοποιηµένη στα ζητήµατα τη̋
ελευθερία̋, ταυτιζόταν µε του̋ επαναστάτε̋
τη̋ εποχή̋ τη̋ όπω̋ τον Τσε Γκεβάρα και
συνέπασχε µε τα δράµατα των άλλων λαών που
πάσχιζαν για την ελευθερία του̋.
Τον Αύγουστο του 1970 ιδρύθηκε η
«Ελληνοευρωπἀκή Κίνηση Νέων» (ΕΚΙΝ) που
εξέδωσε ένα πολύ σηµαντικό περιοδικό
ενάντια στο καθεστώ̋ και µαζί µε άλλα
δελτία και περιοδικά ενίσχυσαν το φοιτητικό
κίνηµα το οποίο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ανατροπή του καθεστώτο̋ και οδήγησε
στη δηµιουργία καινούργιων οργανώσεων.
Από τι̋ σηµαντικότερε̋ ήταν η «Αντι-ΕΦΕΕ»
που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1971, η
«Κοµµατική Οργάνωση Σπουδαστών» τον
Οκτώβριο του 1972 και η Αντιφασιστική
«Αντιιµπεριαλιστική Σπουδαστική Παράταξη
Ελλάδα̋».

Η πάλη των νέων εκτό̋ συνόρων
(1967(1967-1972)
Οι Έλληνε̋ φοιτητέ̋ του εξωτερικού
προσπάθησαν να αντιδράσουν και να
ευαισθητοποιήσουν τι̋ χώρε̋ που του̋
φιλοξενούσαν µε έκδοση περιοδικών
και εκδηλώσεων διαµαρτυρίε̋. Οι
φοιτητικέ̋ οργανώσει̋ έπαιξαν πολύ
σηµαντικό ρόλο σε αυτό αλλά δεν
απέφυγαν τι̋ εσωτερικέ̋ συγκρούσει̋
σε θέµατα στρατηγική̋ και
εκπροσώπηση̋.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Ουάσινγκτον

Το Πολυτεχνείο
Το φοιτητικό κίνηµα
επέλεξε την µετωπική
σύγκρουση µε το
καθεστώ̋ και τη µαζική
δράση µε πορείε̋,
διαδηλώσει̋ και
καταλήψει̋.
Η κοινή γνώµη
αποδέχτηκε και στήριξε
τον αγώνα του και η
χούντα δεν κατάφερε να
το καθυποτάξει.
Αποκορύφωµα τη̋
σύγκρουση̋ του
καθεστώτο̋ µε του̋
φοιτητέ̋ και η αρχή
του τέλου̋ του στάθηκε
η εισβολή των τανκ̋
στο Πολυτεχνείο στι̋
17 Νοέµβρη του 1973.
Ο αγώνα̋ του
φοιτητικού κινήµατο̋
και τα ιδεολογικά
ζητήµατα που έθεσε
παρουσιάστηκαν
ευρύτατα από τον
παράνοµο
αντιδικτατορικό Τύπο
και τον αντίστοιχο του
εξωτερικού.

Ο ξενόγλωσσο̋ Τύπο̋
Αντιδικτατορικέ̋ εκδόσει̋ κυκλοφόρησαν κατά
κύριο λόγο στην Ευρώπη, στην Αµερική, στην
Αυστραλία και τη Σοβιετική Ένωση, στα
ελληνικά και σε άλλε̋ γλώσσε̋.
Την ίδια περίοδο, στην προσπάθεια να
στηριχθεί ο αντιδικτατορικό̋ αγώνα̋, πολλοί
ξένοι φορεί̋, όπω̋ το Γαλλικό Κοµµουνιστικό
κόµµα και άλλα εργατικά και φοιτητικά
σωµατεία, εξέδωσαν τα δικά του̋ έντυπα.

Φιλέλληνε̋ και αντιιµπεριαλιστέ̋
Οι ξενόγλωσσε̋ αυτέ̋ εκδόσει̋
κυκλοφορούσαν σε όλη τη χώρα από χέρι
σε χέρι σε µη περιοδική συχνότητα
ανάµεσα σε ανθρώπου̋ µε ιδεολογικέ̋
διαφορέ̋ αλλά µε κοινό στοιχείο την
επιθυµία του̋ για ένα ελεύθερο και
δηµοκρατικό καθεστώ̋.
Η συµβολή αυτών των εκδόσεων ήταν
καθοριστική στη σωστή ενηµέρωση τη̋
διεθνού̋ κοινή̋ γνώµη̋ και στην
εναντίωσή τη̋ απέναντι στην τυραννία
των συνταγµαταρχών.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Βιέννη

Οργανώσει̋ και αντιστασιακό̋ Τύπο̋
Η δικτατορία έδρασε καταλυτικά στην
κατάρρευση σειρά̋ πολιτικών σχηµατισµών
και στην ανάδειξη νέων. Οι αντιστασιακέ̋
οµάδε̋ που δηµιουργήθηκαν εκφράστηκαν
µέσα από τον περιοδικό τύπο, µέσα από
προκηρύξει̋ και έντυπα και κατά καιρού̋
στηρίχτηκαν από το έντυπο υλικό που
τυπωνόταν στο εξωτερικό.

Κατηγορούµενοι στη δίκη τη̋ ∆ηµοκρατική̋
Άµυνα̋, Θεσσαλονίκη 1970.

Ο Τύπο̋ τη̋ φυλακή̋
Οι πολιτικοί κρατούµενοι στην
προσπάθειά του̋ για ενηµέρωση,
καθοδήγηση και ηθική στήριξη
κυκλοφόρησαν µία σειρά εντύπων όσο πιο
συνωµοτικά µπορούσαν και µε κάθε
εφευρετικότητα.
Κυκλοφόρησαν ακόµα και περιοδικά όπω̋
Το τετράδιο και Η Νέα Φρουρά που
φιλοξενούσαν πέρα από τα πολιτικά
άρθρα, λογοτεχνικά κείµενα, µεταφράσει̋
και άλλα µε σκοπό να κρατήσουν ψηλά το
ηθικό των φυλακισµένων.

Παραγωγή και διακίνηση
Η παραγωγή και η διακίνηση των αντιδικτατορικών εντύπων
ενείχε ιδιαίτερε̋ δυσκολίε̋ και κινδύνου̋. Κάποια από τα
έντυπα αναπαράγονταν σε πολυγράφου̋ ή σε τυπογραφεία. Πολλά
ήταν τυπωµένα σε µία σελίδα για να µπορούν να τοιχοκολληθούν
και άλλα ξεπέρναγαν τι̋ τριάντα σελίδε̋. Τα περισσότερα
κυκλοφορούσαν ανά µήνα ή δίµηνο και διακινούνταν από πολίτε̋
υπεράνω υποψία̋ ή τοιχοκολλούνταν σε πανεπιστηµιακού̋ ή
εργασιακού̋ χώρου̋. Οι αναγνώστε̋ µε τη σειρά του̋ τα έδιναν
σε άλλου̋ και πολλά από αυτά έφταναν σε άλλε̋ πόλει̋. Τα
έντυπα του εξωτερικού διακινούνταν κυρίω̋ µε το ταχυδροµείο
και έφταναν κρυµµένα στην Ελλάδα.

Οι εκποµπέ̋ τη̋ ελπίδα̋
Εκτό̋ από τον παράνοµο Τύπο,
σηµαντικό ρόλο στην πληροφόρηση
ενάντια στο καθεστώ̋ έπαιξαν οι
εκποµπέ̋ των ραδιοφωνικών εκποµπών
στην Ευρώπη.
Ιστορικέ̋ έµειναν οι εκποµπέ̋ τη̋
Deutsche Welle, του BBC, τη̋ Γαλλική̋
και Βαυαρική̋ Ραδιοφωνία̋ και
συνέβαλαν πολύ στον αγώνα. Φυσικά η
ακρόασή του̋ ήταν παράνοµη και
επέφερε ποινέ̋.

Η επόµενη µέρα
Η επόµενη µέρα δεν υπήρξε ίδια για
όλου̋ όσου̋ αντιστάθηκαν, βασανίστηκαν
και φυλακίστηκαν. Πολλοί επέστρεψαν
στην παλιά του̋ ζωή ενώ άλλοι
παρέµειναν για πάντα σηµαδεµένοι από
την τόσο οδυνηρή και καθοριστική
δραµατική εµπειρία για τη ζωή του̋.
Τα περισσότερα από τα αντιδικτατορικά
έντυπα έκλεισαν και µερικά συνέχισαν τη
διαδροµή του̋ στο µεταπολιτευτικό
τοπίο. Αυτά που σώθηκαν και έφτασαν
στι̋ µέρε̋ µα̋ αποτελούν αδιάψευστου̋
µάρτυρε̋ για τον αγώνα όλων εκείνων που
αντιστάθηκαν στην βία και καταστολή και
αγωνίστηκαν για µια ελεύθερη ζωή µε
αξιοπρέπεια και δηµοκρατία θυσιάζοντα̋
πολλέ̋ φορέ̋ την προσωπική του̋
ευηµερία ή ακόµα και την ίδια του̋ τη
ζωή.

Τα σύµβολα τη̋ Χούντα̋ στην πυρά

∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

1967
1974

Για περαιτέρω σκέψη:
•

Πώ̋ αντιλαµβάνεσαι διαχρονικά το ρόλο τη̋ έντυπη̋ αντίσταση̋;

•

Με ποιά άλλα παραδείγµατα τη̋ Ιστορία̋ θα έβρισκε̋ συνάφεια;

Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγµατοποιήθηκε στα
πλαίσια τη̋ έκθεση̋:
∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974. Η έντυπη αντίσταση.
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